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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตกำรรับเส่ียงภัยไว้เองเกินกว่ำร้อยละ 10 ของเงนิกองทุน 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: ฝ่ายประกนัภยัตอ่ 
กระทรวง: หนว่ยงานท่ีไมส่งักดักระทรวง 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: การขออนญุาตการรับเส่ียงภยัไว้เองเกินกวา่ร้อยละ 10 ของเงินกองทนุ 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: ฝ่ายประกนัภยัตอ่ 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พ.ร.บ. ประกนัวินาศภยั (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2551 
 

2) พระราชบญัญติัประกนัวินาศภยั พ.ศ.2535 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: สว่นกลาง  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ไมมี่กฎหมาย  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  61 วนัท าการ  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0.17  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 1  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การขออนญุาตการรับเส่ียงภยัไว้เองเกินกว่าร้อยละ 10 ของ
เงินกองทนุ  14/05/2015 10:55  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการ ส านกังาน คปภ. ส านกังาน คปภ. 22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจนัทรเกษม เขตจตจุกัร 

10900 (ส่วนกลาง) /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

2) สถานท่ีให้บริการ ส านกังาน คปภ. ส านกังาน คปภ. 22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจนัทรเกษม เขตจตจุกัร 
10900 /ไปรษณีย์ 



2/9 
 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
บริษัทประกนัวินาศภยัท่ีประสงค์จะรับประกนัวินาศภยัเกินกวา่จ านวนดงัตอ่ไปนี ้ต้องได้รับอนญุาตเป็นหนงัสือจาก 
นายทะเบียน 
 
(ก) รับประกนัอคัคีภยัรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัเพ่ือวินาศภยัอนัเดียวกนัภายในเขตท่ีนายทะเบียนก าหนด ทัง้นี  ้
โดยมีจ านวนเงินเอาประกนัภยัเกินกวา่ร้อยละสิบของเงินกองทนุ 
 
(ข) รับประกนัวินาศภยัยานพาหนะทางบก ทางน า้ ทางอากาศ และบคุคลหรือทรัพย์สินท่ีอยูใ่นยานพาหนะนัน้  
และการประกนัภยัค า้จนุเพ่ือวินาศภยัอนัเดียวกนั ทัง้นี ้โดยมีจ านวนเงินเอาประกนัภยัแตล่ะยานพาหนะเกินกวา่ร้อยละ
สิบของเงินกองทนุ 
 
(ค) รับประกนัวินาศภยัอ่ืนนอกจาก (ก) หรือ (ข) โดยมีจ านวนเงินเอาประกนัภยัรายหนึง่เกินกวา่ร้อยละสิบของ
เงินกองทนุ 
 
ในกรณีท่ีมีการประกนัตอ่ซึง่วินาศภยัตาม (ก) (ข) หรือ (ค) โดยมีผลบงัคบัพร้อมกบัการรับประกนัวินาศภยั มิให้นบั
จ านวนเงินท่ีเอาประกนัตอ่เข้าอยูใ่นจ านวนท่ีก าหนดตาม(ก) (ข) หรือ (ค) 
 
  ผู้ ย่ืนค าขออนญุาตเป็นบริษัทประกนัวินาศภยัตามกฎหมายวา่ด้วยการประกนัวินาศภยั และให้หมายรวมถึงสาขาของ
บริษัทประกนั วินาศภยัตา่งประเทศท่ีได้รับใบอนญุาตประกอบธุรกิจประกนัวินาศภยัในราชอาณาจกัรตามกฎหมายวา่
ด้วยการประกนัวินาศภยั 
 
  ทัง้นี ้การย่ืนขออนญุาตต้องมีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน ดงันี  ้
 
  1) หนงัสือขออนญุาตรับเส่ียงภยัไว้เองเกินร้อยละ 10 ของเงินกองทนุ 
 
 2) รายละเอียดประเภทการประกนัภยัหรือภยั พร้อมเหตผุลความจ าเป็นท่ีจะรับเส่ียงภยัไว้เองเกินกวา่ร้อยละ 10       
ของเงินกองทนุ แนบท้ายหนงัสือขออนญุาตฯ ตามข้อ 1) 
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3) การวิเคราะห์ผลประกอบการ ฐานะทางการเงิน ผลการรับประกนัภยัโดยภาพรวมของบริษัท (ข้อมลูย้อนหลงั 5 ปี) 
การประมาณการกระแสเงินสดลว่งหน้า 12 เดือนและวิเคราะห์ผลการรับประกนัภยัของภยัท่ีจะรับเส่ียงภยัไว้เองเกิน 
ร้อยละ 10 ของเงินกองทนุ (ข้อมลูย้อนหลงั 5 ปี) ท่ีรับรองโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั แนบท้ายหนงัสือขออนญุาตฯ 
ตามข้อ 1) 
 
 4) การประมาณการความเสียหายสงูสดุท่ีนา่จะเป็น (PML: Probable Maximum Loss) ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้จาก
การรับเส่ียงภยัไว้เองเกินกว่าร้อยละ10 ของเงินกองทนุของบริษัท และประเภทการประกนัภยัหรือภยันัน้ๆ ผลการทดสอบ
ภาวะวิกฤต (Stress Testing) โดยใช้สถานการณ์ Stress to failure scenario และแผนการเข้าถึงแหลง่เงินทนุของบริษัท
ในกรณีภาวะฉกุเฉิน พร้อมระบวุิธีการและแหลง่ข้อมลูท่ีใช้ในการประมาณการ PML และ stress testing รับรองโดย      
นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั แนบท้ายหนงัสือขออนญุาตฯ ตามข้อ 1) 
 
 ทัง้นี ้กรณีเป็นบริษัทสาขาตา่งประเทศ การย่ืนขออนญุาตต้องมีเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเตมิ ดงันี ้ 
 
 - เอกสารแสดงฐานะความมัง่คงทางการเงินของบริษัทแม่ 
 
 - หนงัสือสญัญาการสนบัสนนุด้านการเงินจากบริษัทแม่ 
 
 - วิธีการบนัทึกบญัชีระหวา่งส านกัใหญ่กบับริษัทสาขา (ถ้ามี) แนบท้ายหนงัสือขออนญุาตฯ ตามข้อ 1) 
 
 
 
หมายเหต ุ** กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูต้องหรือไม่ครบถ้วน และไมอ่าจแก้ไข/เพิ่มเตมิ
ได้ในขณะนัน้ ผู้ รับค าขอและผู้ ย่ืนค าขอจะต้องลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนัพร้อม
ก าหนดระยะเวลาให้ผู้ ย่ืนค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิ หากผู้ ย่ืนค าขอไมด่ าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ภายในระยะเวลา
ท่ีก าหนด ผู้ รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา หรือหากภายหลงั ตรวจสอบพบว่า
รายละเอียดของเอกสารประกอบการพิจารณาไมส่มบรูณ์ ผู้ ย่ืนค าขอจะจดัสง่เอกสารเพิ่มภายในระยะเวลาท่ีผู้ รับค าขอ
ก าหนด 
** พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะยงัไมพ่ิจารณาค าขอ และยงัไมน่บัระยะเวลาด าเนินงาน จนกวา่ผู้ ย่ืนค าขอจะด าเนินการแก้ไข 
ค าขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรียบร้อยแล้ว 
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 ** ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 
 **ทัง้นีจ้ะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ย่ืนค าขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

พนกังานเจ้าหน้าท่ีฝ่าย
ประกนัภยัตอ่ ผู้ มีหน้าท่ี
รับผิดชอบตรวจเอกสาร/
หลกัฐาน 
 

1 วนัท าการ ฝ่ายประกนัภยั
ตอ่ 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

พนกังานเจ้าหน้าท่ีฝ่าย
ประกนัภยัตอ่ ผู้ มีหน้าท่ี
รับผิดชอบพิจารณาค าขอ
และข้อมลูประกอบ 
 

50 วนัท าการ ฝ่ายประกนัภยั
ตอ่ 

- 

3) 
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

น าเสนอนายทะเบียนลง
นาม 
 

10 วนัท าการ ฝ่ายประกนัภยั
ตอ่ 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   61 วนัท าการ 
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยนัตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
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15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

หนงัสือขอ
อนญุาตรับเส่ียง
ภยัไว้เองเกินร้อย
ละ 10 ของ
เงินกองทนุ 

ฝ่ายประกนัภยัตอ่ 1 1 ฉบบั - 

2) 

รายละเอียด
ประเภทการ
ประกนัภยัหรื
อภยั พร้อม
เหตผุลความ
จ าเป็นท่ีจะรับ
เส่ียงภยัไว้เอง
เกินกวา่ร้อยละ 
10 ของ
เงินกองทนุ แนบ
ท้ายหนงัสือขอ
อนญุาตฯ ตาม
ข้อ 1) 

ฝ่ายประกนัภยัตอ่ 1 1 ฉบบั - 

3) 

การวิเคราะห์ผล
ประกอบการ 
ฐานะทางการเงิน 
ผลการรับ
ประกนัภยัโดย
ภาพรวมของ
บริษัท (ข้อมลู
ย้อนหลงั 5 ปี) 
การประมาณการ

ฝ่ายประกนัภยัตอ่ 1 1 ฉบบั - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

กระแสเงินสด
ลว่งหน้า 12 
เดือนและ
วิเคราะห์ผลการ
รับประกนัภยัของ
ภยัท่ีจะรับเส่ียง
ภยัไว้เองเกินร้อย
ละ 10 ของ
เงินกองทนุ 
(ข้อมลูย้อนหลงั 
5 ปี) ท่ีรับรองโดย 
นกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั           
แนบท้ายหนงัสือ
ขออนญุาตฯ 
ตามข้อ 1) 

4) 

การประมาณการ
ความเสียหาย
สงูสดุท่ีนา่จะเป็น 
(PML: Probable 
Maximum Loss) 
ผลกระทบท่ีอาจ
เกิดขึน้จากการ
รับเส่ียงภยัไว้เอง
เกินกวา่ร้อยละ 
10  ของ
เงินกองทนุของ
บริษัท และ
ประเภทการ

ฝ่ายประกนัภยัตอ่ 1 1 ฉบบั - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ประกนัภยัหรื
อภยันัน้ๆ ผลการ
ทดสอบภาวะ
วิกฤต (Stress 
Testing) โดยใช้
สถานการณ์ 
Stress to failure 
scenario และ
แผนการเข้าถึง
แหลง่เงินทนุของ
บริษัทในกรณี
ภาวะฉกุเฉิน 
พร้อมระบวุิธีการ 
และแหลง่ข้อมลู
ท่ีใช้ในการ
ประมาณการ 
PML และ stress 
testing รับรอง
โดยนกั
คณิตศาสตร์
ประกนัภยั แนบ
ท้ายหนงัสือขอ
อนญุาตฯ ตาม
ข้อ 1) 

5) 

กรณีบริษัทสาขา
ตา่งประเทศ ต้อง
มีเอกสาร
ประกอบการ
พิจารณาเพิ่มเตมิ

ฝ่ายประกนัภยัตอ่ 1 1 ฉบบั - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ดงันี ้1)เอกสาร
แสดงฐานะความ
มัง่คงทางการเงิน
ของบริษัทแม ่2)
หนงัสือสญัญา
การสนบัสนนุ
ด้านการเงินจาก
บริษัทแม ่3)
วิธีการบนัทกึ
บญัชีระหวา่ง
ส านกัใหญ่กบั
บริษัทสาขา (ถ้า
มี) แนบท้าย
หนงัสือขอ
อนญุาตฯ ตาม
ข้อ 1) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ (เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ติดตอ่ด้วยตนเอง ส านกังาน คปภ. (สว่นกลาง) 
หมายเหตุ (เลขที ่22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจนัทรเกษม เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร) 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ติดตอ่ทางไปรษณีย์ 
หมายเหตุ (เลขที ่22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจนัทรเกษม เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900) 
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18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 17/07/2558 
สถำนะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 
จัดท ำโดย พทุธภรณ์ วงค์รอด 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


