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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรำยกำรทำงทะเบียน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ฝ่ายก ากับธุรกิจและการลงทุนบริษัทประกันวินาศภัย 1 
กระทรวง: หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง 
 
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียน 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: ฝ่ายก ากับธุรกิจและการลงทุนบริษัทประกันวินาศภัย 1 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: จดทะเบียน  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) พระราชบัญญัติประกันชีวิต/วินาศภัย  พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต/วินาศภัย 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต/วินาศภัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ไม่มี  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  0 วันท าการ  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 20  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 30  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 10  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียน 
15/05/2015 15:57  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานที่ให้บริการ ส านักงาน คปภ. 22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

10900  www.oic.or.th/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ (ยกเว้นวันหยุดที่ส านักงาน คปภ. ก าหนด และ ไม่มีช่องทางการบริการอ่ืน ๆ) 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. เป็นบริษัทจ ากัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือบริษัทมหาชนจ ากัด ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน
จ ากัด และรวมถึงสาขาของบริษัทประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย ต่างประเทศ ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกัน
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ชีวิต/ประกันวินาศภัย จากรัฐมนตรีโดยอนุมัติรัฐมนตรี 
2. เอกสารประกอบการพิจารณาทุกรายการ 
 
  2.1 แบบค าขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียน โดยสามารถถ่ายส าเนา หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์
ของ ส านักงาน คปภ. (http://www.oic.or.th/th/home/index.php) โดยไม่อนุญาตให้เปลี่ยนหรือดัดแปลงรูปแบบ
เอกสาร 
  - รายละเอียดการกรอกข้อมูลในแบบค าขออนุญาตฯ ถูกต้องครบถ้วน โดยให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามและ
ประทับตราบริษัท (ถ้าม)ี 
 
  2.2 ส าเนาค าขอจดทะเบียนที่ยื่นไว้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (แบบ บมจ. 101) 
 
 2.3 ส าเนาใบรับเอกสารที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกให้  
 
 2.4 หนังสือรับรองของบริษัทก่อนจดทะเบียน 
 
 2.5 หนังสือรับรองของบริษัทที่ยื่นขอจดทะเบียนครั้งนี้ 
 
 2.6 แบบรายงานการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง (แบบ บอจ.4 ถ้าเป็นบริษัทจ ากัด / บมจ. 005 ถ้าเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด) 
 
 2.7 ส าเนารายงานการประชุมการเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียน 
 
 2.8 หนังสือมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและรับมอบ (กรณีกรรมการไม่ได้มายื่นจดทะเบียนด้วย
ตนเอง) 
 
 2.9 เอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียน 
 
3. เอกสารประกอบเพิ่มเติม 
 
 3.1 การเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้ว 
 
 3.1.1 แบบรายการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้ว (แบบ บมจ.005) 
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 3.1.2 หลักฐานการจองหุ้นเพิ่มทุน 
 
 3.1.3 หลักฐานการช าระค่าหุ้นเพิ่มุทน 
 
 3.1.4 ส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นใหม่ 
 
 3.2 การเปลี่ยนแปลงกรรมการ 
 
 3.2.1 หนังสือรับรองประวัติและบทบาท หน้าที่ ความรับผิดของกรรมการ สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ 
ส านักงาน คปภ. (http://www.oic.or.th/th/home/index.php) รายละเอียดการกรอกข้อมูลในหนังสือรับรอง ฯ ถูกต้อง
ครบถ้วน กรณีกรรมการเข้าใหม่ 
 
 3.2.2 ใบลาออกของกรรมการพร้อมรับรองส าเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม กรณีกรรมการออก 
 
 3.2.3 ส าเนาใบมรณบัตร กรณีเสียชีวิต กรณีกรรมการออก 
 
 3.2.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ,ส าเนาทะเบียนบ้าน,ส าเนาวุฒิการศึกษา,ส าเนาหนังสือเดินทาง กรณี
เป็นบุคคลต่างด้าว พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง ของกรรมการเข้าใหม่ 
 
 3.3 การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ (แบบ บมจ.001) 
 
 3.3.1 หนังสือบริคณห์สนธิ ก่อนการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม 
 
 3.3.2 หนังสือบริคณห์สนธิ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
 
 3.3.3 ส าเนาแบบจองชื่อนิติบุคคล จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
 
 3.3.4 ส าเนาหนังสืออนุญาตให้เปลี่ยนชื่อบริษัท 
 
 3.3.5 หนังสือพิมพ์ประกาศโฆษณาการเปลี่ยนชื่อ 
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 3.3.6 ส าเนาหนังสือแจ้งเจ้าหนี้ ลูกหนี้ของบริษัท และผู้เกี่ยวข้อง 
 
 3.4 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 
 
 3.4.1 ข้อบังคับ ก่อนการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม 
 
 3.4.2 ข้อบังคับ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
 
 
 
หมายเหตุ ** กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติม
ได้ในขณะนั้น ผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐาน ร่วมกัน พร้อม
ก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ย่ืนค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด ผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 ** พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอ และยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไข
ค าขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว ** 
 ** ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วน ** 
 
(ปรับได้แค่นี้ครับเนื่องจากขั้นตอนและกระบวนการท างานต่าง ๆ ต้องผ่านระบบสารบรรณกลางในการลงรับหนังสือการ
ขอความเห็นชอบต่าง ๆ ซึ่งสารบรรณกลางไม่มีอ านาจหน้าที่ในการตัดสินใจได้ว่าเอกสารมีความถูกต้องหรือครบถ้วน
หรือไม่) 
 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

พนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ก ากับทะเบียนธุรกิจและ
สาขา ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ

1 วันท าการ ฝ่ายก ากับ
ทะเบียนธุรกิจ
และสาขา 

(ระยะเวลาการ
ด าเนินงานนับแต่
วันที่ได้รับเอกสาร
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

ตรวจสอบค าขอ และ
เอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา 
 

หลักฐานถูกต้อง
ครบถ้วน และเริ่ม
พิจารณาค าขอ
ของบริษัท)) 

2) 

การพิจารณา 
 

พิจารณาค าขอและเอกสาร
หลักฐาน ประกอบการ
พิจารณา 
 

5 วันท าการ ฝ่ายก ากับ
ทะเบียนธุรกิจ
และสาขา 

- 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เสนอผู้บังคับบัญชาลงนาม
ในหนังสือ และ 
แจ้งผลการพิจารณาให้
บริษัททราบ 
 
 

7 วันท าการ ฝ่ายก ากับ
ทะเบียนธุรกิจ
และสาขา 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   13 - 
 

14. งำนบริกำรน้ี ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) ส ำเนำค ำขอจด กรมพฒันำธุรกิจ 1 1 ชดุ - 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ทะเบียนท่ีย่ืนไว้ท่ี
กรมพฒันำธุรกิจ
กำรค้ำ (แบบ 
บมจ. 101) 

กำรค้ำ 

2) 

ส ำเนำใบรับ
เอกสำรท่ีกรม
พฒันำธุรกิจ
กำรค้ำออกให้ 

กรมพฒันำธุรกิจ
กำรค้ำ 

0 1 ชดุ (รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง) 

3) 
หนงัสือรับรอง
ของบริษัท ก่อน
กำรจดทะเบียน 

กรมพฒันำธุรกิจ
กำรค้ำ 

0 1 ชดุ (รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง) 

4) 

หนงัสือรับรอง
ของบริษัท ท่ีย่ืน
ขอจดทะเบียน
ครัง้นี ้

กรมพฒันำธุรกิจ
กำรค้ำ 

0 1 ชดุ (รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง) 

5) 

แบบรำยงำนกำร
จดทะเบียน
เปล่ียนแปลง 
(แบบ บอจ.4/
บมจ. 005) 

กรมพฒันำธุรกิจ
กำรค้ำ 

0 1 ชดุ (รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง) 

6) 
รำยงำนกำร
ประชมุ 

- 0 1 ชดุ (รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง) 

7) 
หนงัสือมอบ
อ ำนำจ 

- 0 1 ชดุ (รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง) 

8) 

ส ำเนำบตัร
ประชำชน ของผู้
มอบอ ำนำจและ
ผู้ รับมอบ 

- 0 1 ชดุ (รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง) 
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16. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ส านักงาน คปภ.  22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0-2515-3995-9 หรือ www.oic.or.th 
หมายเหตุ (ยกเว้นวันหยุดที่ส านักงาน คปภ. ก าหนด ) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) ค าขอความเห็นชอบจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนของบริษัท (ประกันชีวิต) 

- 
 

2) หนังสือรับรองประวัติฯ ของกรรมการ (บริษัทประกันชีวิต) 
- 
 

3) ค าขอความเห็นชอบจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนของบริษัท(วินาศภัย) 
- 
 

4) หนังสือรับรองประวัติฯ ของกรรมการ (ประกันวินาศภัย) 
- 
 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ์ 22/07/2558 
สถำนะ คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการ

จัดท า / แก้ไข (User) 
จัดท ำโดย รุจิตรา หมวกเอ่ียม 
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อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


