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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอรับใบอนุญำตเปิดสำขำของบริษัทประกันภัย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ฝ่ายก ากับธุรกิจและการลงทุนบริษัทประกันวินาศภัย 1 
กระทรวง: หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง 
 
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอรับใบอนุญาตเปิดสาขาของบริษัทประกันภัย 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: ฝ่ายก ากับธุรกิจและการลงทุนบริษัทประกันวินาศภัย 1 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) 
 

2) พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่2) พ.ศ. 2551
และ พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2551 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ไม่มี  

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

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอรับใบอนุญาตเปิดสาขาของบริษัทประกันภัย 
15/05/2015 17:31  

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

กรุงเทพมหานคร  10900/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ (ยกเว้นวันหยุดที่ส านักงาน คปภ.ก าหนด และไม่มีช่องทางการบริการอ่ืน ๆ ) 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอ
อนุญาตเปิดสาขา ย้ายที่ต้ังส านักงานใหญ่หรือส านักงานสาขา หรือเลิกสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยและบริษัท
ประกันชีวิต พ.ศ.2551 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2551ก าหนดให้บริษัทที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตเปิดสาขา ย่ืนค าขอตาม
แบบที่นายทะเบียนก าหนดพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้องตาม
ข้อก าหนด เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้น และมีหนังสือแจ้งการอนุญาตให้บริษัททราบ 
 
โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ดังนี้ 
 
 
 เป็นบริษัทจ ากัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือบริษัทมหาชนจ ากัด ตามกฎหมายว่าด้วย 
 
 
บริษัทมหาชนจ ากัด ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย และบริษัทประกันชีวิต จากรัฐมนตรี 
 
 
  
 มีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน 
  
  แบบค าขอรับใบอนุญาตเปิดสาขาเพื่อประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย และบริษัทประกันชีวิต โดยสามารถ 
  
  
 
 
ดาวน์โหลด ได้จากเว็บไซต์ของส านักงาน คปภ. http://www.oic.or.th/ 
 
 2.2.1 รายละเอียดการกรอกข้อมูลในแบบค าขอรับใบอนุญาตเปิดสาขา ถูกต้องครบถ้วน 
 
 2.2 เอกสารประกอบค าขอรับใบอนุญาตเปิดสาขาเพื่อประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย และบริษัทประกันชีวิต 
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 2.2.1 ค าขอรับใบอนุญาตเปิดสาขา (พร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียม 6,000 บาท) โดยกรรมการผู้มีอ านาจ 
 
 ลงนามและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 
 2.2.2 ส าเนาหนังสือที่นายทะเบียนอนุญาตให้ด าเนินการจัดต้ังส านักงานสาขา 
 
 2.2.3 ส าเนาสัญญาเช่า/ส าเนาทะเบียนบ้าน ของสถานที่เช่า 
 
 2.2.4 ส าเนาหนังสือที่นายทะเบียนอนุญาตให้ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร ก่อสร้างอาคาร และหนังสือแจ้งการ 
 
 รับโอนกรรมสิทธิ์ (กรณีเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท) 
 
 2.2.5 แผนที่ต้ังส านักงานสาขา 
 
 2.2.6 หนังสือรับรองคุณสมบัติพนักงาน/บุคคลผู้มีอ านาจในการจัดการสาขา(แนบบัตรประจ าตัวประชาชน/ 
 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาวุฒิการศึกษา พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) 
 
 
 
หมายเหตุ ** กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน จะก าหนดระยะเวลาให้ 
 
ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ย่ืนค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้รับค าขอ 
 
จะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 ** พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอ และยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไข
ค าขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว 
 ** ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับเป็นระยะเวลาต้ังแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุ 
 
ไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
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 ** ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 
 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เมื่อบริษัทยื่นค าขออนุญาต 
ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เอกสารและหลักฐาน/ข้อมูล
ของบริษัทผู้ยื่นค าขอให้
ครบถ้วนตามข้อก าหนด 
(พร้อมช าระค่าธรรมเนียม 
6,000 บาท)และรับ
ใบเสร็จรับเงิน 
 

1 วันท าการ ฝ่ายก ากับ
ทะเบียนธุรกิจ
และสาขา 

( (ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน
นับต้ังแต่วันที่
ได้รับเอกสาร
หลักฐานถูกต้อง
ครบถ้วน และเริ่ม
พิจารณาค าขอ
ของบริษัท)) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่พิจารณา
ด าเนินการและเสนอ
ผู้บังคับบัญชาลงนาม 
 

10 วันท าการ ฝ่ายก ากับ
ทะเบียนธุรกิจ
และสาขา 

(ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน
นับต้ังแต่วันที่
ได้รับเอกสาร
หลักฐานถูกต้อง
ครบถ้วน และเริ่ม
พิจารณาค าขอ
ของบริษัท) 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เมื่อบริษัทยื่นค าขออนุญาต 
ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เอกสารและหลักฐาน/ข้อมูล
ของบริษัทผู้ยื่นค าขอให้
ครบถ้วนตามข้อก าหนด 
(พร้อมช าระค่าธรรมเนียม 
6,000 บาท)และรับ
ใบเสร็จรับเงิน 

7 วันท าการ ฝ่ายก ากับ
ทะเบียนธุรกิจ
และสาขา 

(ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน
นับต้ังแต่วันที่
ได้รับเอกสาร
หลักฐานถูกต้อง
ครบถ้วน และเริ่ม
พิจารณาค าขอ
ของบริษัท ) 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   18 วันท าการ 
 

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) 

ค ำขอรับ
ใบอนญุำตเปิด
สำขำ(พร้อมทัง้
ช ำระ
คำ่ธรรมเนียม 
6,000 บำท) 

ฝ่ำยก ำกบัทะเบียน
ธุรกิจและสำขำ 

1 0 ชดุ - 

2) 

ส ำเนำหนงัสือท่ี
นำยทะเบียน
อนญุำตให้
ด ำเนินกำรจดัตัง้
ส ำนกังำนสำขำ 

ฝ่ำยก ำกบัทะเบียน
ธุรกิจและสำขำ 

0 1 ชดุ (รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง) 

3) 
ส ำเนำสญัญำ
เชำ่/ส ำเนำ
ทะเบียนบ้ำนของ

ฝ่ำยก ำกบัทะเบียน
ธุรกิจและสำขำ 

0 1 ชดุ (รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง) 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

สถำนท่ีเชำ่ 

4) 

ส ำเนำหนงัสือท่ี
นำยทะเบียน
อนญุำตให้ซือ้
ท่ีดนิพร้อม
อำคำร/ก่อสร้ำง
อำคำร และ
หนงัสือแจ้งกำร
รับโอนกรรมสิทธ์ิ 
(กรณีเป็น
กรรมสิทธ์ิของ
บริษัท) 

ฝ่ำยก ำกบัทะเบียน
ธุรกิจและสำขำ 

0 1 ชดุ (รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง) 

5) 
แผนท่ีตัง้ของ
ส ำนกังำนสำขำ 

ฝ่ำยก ำกบัทะเบียน
ธุรกิจและสำขำ 

0 1 ชดุ (รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง) 

6) 

หนงัสือรับรอง
คณุสมบตัิ
พนกังำน/บคุคล
ผู้ มีอ ำนำจในกำร
จดักำรสำขำ
(แนบส ำเนำบตัร
ประจ ำตวั
ประชำชน/ส ำเนำ
ทะเบียนบ้ำน/
ส ำเนำวฒุิ
กำรศกึษำ พร้อม
รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง) 

ฝ่ำยก ำกบัทะเบียน
ธุรกิจและสำขำ 

0 1 ชดุ (รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 



7/7 
 

1) ค่ำธรรมเนียมรับใบอนุญำตเปิดสำขำ 
 ค่ำธรรมเนียม 6,000 บาท 
หมำยเหตุ -   
 

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

กรุงเทพมหานคร 10900   โทรศัพท์ 0-2515-3995-9   หรือ  www.oic.or.th 
หมายเหตุ - 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) แบบฟอร์มการขอรับใบอนุญาตเปิดสาขา (มีแต่แบบฟอร์ม) 

(สามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มได้จาก http://www.oic.or.th/) 
 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ์ 21/07/2558 
สถำนะ คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการ

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

 
 

 
 


