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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตย้ำยท่ีตั้งส ำนักงำนใหญ่ หรือ ส ำนักงำนสำขำของบริษัทประกันภัย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ฝ่ายก ากับธุรกิจและการลงทุนบริษัทประกันวินาศภัย 1 
กระทรวง: หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง 
 
1. ชื่อกระบวนงำน: การขออนุญาตย้ายท่ีต้ังส านักงานใหญ่ หรือ ส านักงานสาขาของบริษัทประกันภัย 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: ฝ่ายก ากับธุรกิจและการลงทุนบริษัทประกันวินาศภัย 1 

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

1) ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขใน
การขออนุญาตเปิดสาขา ย้ายที่ต้ังส านักงานใหญ่ หรือส านักงานสาขา หรือเลิกสาขาของบริษัทประกันวินาศภัย 
และ บริษัทประกันชีวิต 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 8  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 10  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 5  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขออนุญาตย้ายท่ีต้ังส านักงานใหญ่ หรือ ส านักงาน
สาขาของบริษัทประกันภัย 18/05/2015 09:06  

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 และ ไม่มีช่องทางการบริการอ่ืนๆ) 
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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 2551 ก าหนดให้บริษัทที่ประสงค์จะย้ายที่ต้ังส านักงานใหญ่หรือส านักงาน
สาขา ย่ืนค าขอตามแบบที่นายทะเบียนก าหนดพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อน
วันที่ย้ายที่ต้ังส านักงาน โดยบริษัทต้องช าระค่าธรรมเนียมการอนุญาต เมื่อบริษัทได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตแล้ว ให้
บริษัทลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์และส่งหนังสือพิมพ์ที่ลงประกาศโฆษณาต่อนายทะเบียน พร้อมทั้งปิดประกาศ
การย้ายที่ต้ัง ส านักงานสาขา ไว้ในที่เปิดเผยโดยชัดเจนและเห็นได้ง่าย ณ ส านักงานเดิมก่อนวันย้ายท่ีต้ังส านักงานใหญ่ 
หรือสาขา และเมื่อ ครบสามสิบวันให้บริษัทยื่นค าขอรับใบอนุญาตฉบับใหม่ (กรณีส านักงานสาขา) 
 
 
 
โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ดังนี้ 
 
 1. เป็นบริษัทจ ากัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือบริษัทมหาชนจ ากัด ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท 
มหาชนจ ากัด และรวมถึงสาขาของบริษัทประกันชีวิต /ประกันวินาศภัย ต่างประเทศ ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 
ประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย จากรัฐมนตรีโดยอนุมัติรัฐมนตรี 
 
 
 
 2. มีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน 
  2.1 แบบค าขออนุญาตย้ายที่ต้ังส านักงานใหญ่/ส านักงานสาขา โดยสามารถดาวน์โหลด ได้จากเว็บไซต์ของ ส านักงาน 
คปภ. http://www.oic.or.th/ 
 
 2.1.1 รายละเอียดการกรอกข้อมูลในแบบค าขออนุญาตย้ายที่ต้ังส านักงานใหญ่/ส านักงานสาขา ถูกต้อง ครบถ้วน 
 
 
 
  2.2 เอกสารประกอบค าขออนุญาตย้ายที่ต้ังส านักงานใหญ่/ส านักงานสาขา  
 
  2.2.1 เอกสารประกอบค าขออนุญาตย้ายที่ต้ังส านักงานใหญ่/ส านักงานสาขา  
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 (1) ค าขออนุญาตย้ายส านักงานใหญ่หรือสาขา (พร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียม 500 บาท) 
 
ส าเนาหนังสือที่นายทะเบียนอนุญาตให้ซื้ออาคารพร้อมที่ดินหรือซื้อที่ดินและก่อสร้างอาคารหรือซื้ออาคารชุดส านักงาน 
และหนังสือแจ้งการรับโอนกรรมสิทธิ์ (กรณีส านักงานเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท) 
 
 
 ส าเนาสัญญาเช่าพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้เช่า 
 
 
(กรณีส านักงานเป็นส านักงานเช่า) 
 
 
 ส าเนาทะเบียนบ้านและแผนที่ต้ังส านักงานสาขา 
 ส าเนาใบอนุญาตสาขาหรือหนังสือที่นายทะเบียนอนุญาตให้ย้ายที่ต้ังส านักงานสาขาครั้งหลังสุด 
 
 
เอกสารในการออกใบอนุญาตฉบับใหม่ 
 
 
 หนังสือขอรับใบอนุญาตฉบับใหม่ 
 ใบอนุญาตสาขาฉบับเดิม 
 หนังสือพิมพ์ที่ลงประกาศโฆษณาการย้ายส านักงานสาขา (บริษัทประกันชีวิต) 
 
 
 
 
หมายเหตุ ** กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติม
ได้ในขณะนั้น ผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐาน ร่วมกัน พร้อม
ก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ย่ืนค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด 
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ผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 ** พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอ และยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไข
ค าขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว 
 ** ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 ** ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 
 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
และหลักฐาน/ข้อมูลของ
บริษัทผู้ยื่นค าขอให้
ครบถ้วนตามข้อก าหนด 
(พร้อมช าระค่าธรรมเนียม 
500 บาท)และรับ
ใบเสร็จรับเงิน 
 

1 วันท าการ ฝ่ายก ากับ
ทะเบียนธุรกิจ
และสาขา 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่พิจารณา
ด าเนินการและเสนอ
ผู้บังคับบัญชาลงนาม 
 

5 วันท าการ ฝ่ายก ากับ
ทะเบียนธุรกิจ
และสาขา 

- 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เสนอผู้บังคับบัญชาลงนาม
ในหนังสืออนุญาต และแจ้ง
ผลการพิจารณาให้บริษัท
ทราบ 
 

7 วันท าการ ฝ่ายก ากับ
ทะเบียนธุรกิจ
และสาขา 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   13 วันท าการ 
 

14. งำนบริกำรน้ี ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
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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 ำขออนญุำต
ย้ำยท่ีตัง้
ส ำนกังำนใหญ่
หรือส ำนกังำน
สำขำ (พร้อมทัง้
ช ำระ
คำ่ธรรมเนียม 
500 บำท และรับ
ใบเสร็จรับเงิน) 

ฝ่ำยก ำกบัทะเบียน
ธุรกิจและสำขำ 

1 0 ชดุ - 

2) 

ส ำเนำหนงัสือท่ี
นำยทะเบียน
อนญุำตให้ซือ้
อำคำรพร้อม
ท่ีดนิหรือซือ้ท่ีดนิ
และก่อสร้ำง
อำคำรหรือซือ้
อำคำรชดุ
ส ำนกังำน และ
หนงัสือแจ้งกำร
รับโอนกรรมสิทธ์ิ 
(กรณีส ำนกังำน

ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร
ก ำกบัและสง่เสริม
กำรประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั 

0 1 ชดุ (พร้อมรับรอง
ส ำเนำถกูต้อง) 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

เป็นกรรมสิทธ์ิ
ของบริษัท 

3) 

ส ำเนำสญัญำเชำ่
พร้อมส ำเนำบตัร
ประจ ำตวั
ประชำชนและ
ส ำเนำทะเบียน
บ้ำนของผู้ให้เชำ่ 
(กรณีส ำนกังำน
เป็นส ำนกังำน
เชำ่) 

- 0 1 ชดุ (พร้อมรับรอง
ส ำเนำถกูต้อง) 

4) 

ส ำเนำทะเบียน
บ้ำนและแผน
ท่ีตัง้ส ำนกังำน
สำขำ 

- 0 1 ชดุ (พร้อมรับรอง
ส ำเนำถกูต้อง) 

5) 

ส ำเนำ
ใบอนญุำตสำขำ
หรือหนงัสือท่ี
นำยทะเบียน
อนญุำตให้ย้ำย
ท่ีตัง้ส ำนกังำน
สำขำครัง้หลงัสดุ 

ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร
ก ำกบัและสง่เสริม
กำรประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั 

0 1 ชดุ (พร้อมรับรอง
ส ำเนำถกูต้อง) 

6) 

หนงัสือขอรับ
ใบอนญุำตฉบบั
ใหม ่

ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร
ก ำกบัและสง่เสริม
กำรประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั 

1 0 ชดุ - 

7) 
ใบอนญุำตสำขำ
ฉบบัเดมิ 

ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร

1 0 ชดุ - 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ก ำกบัและสง่เสริม
กำรประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั 

8) 

หนงัสือพิมพ์ท่ีลง
ประกำศ
โฆษณำกำรย้ำย
ส ำนกังำนสำขำ 
(บริษัทประกนั
ชีวิต) 

- 1 0 ชดุ - 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ค่ำธรรมเนียมกำรย้ำยท่ีตั้ง 

 ค่ำธรรมเนียม 500 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 - 

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) คู่มือการย้ายที่ต้ังส านักงานใหญ่และส านักงานสาขา (วินาศภัย) 

- 
 

2) คู่มือการย้ายที่ต้ังส านักงานใหญ่และส านักงานสาขา (ชีวิต) 
- 
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19. หมำยเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ์ 22/07/2558 
สถำนะ คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการ

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

 
 

 
 


