ประกาศนายทะเบียน
เรื่อง กําหนดแบบคําขออนุญาตเปดสาขา ยายที่ตั้งสํานักงานใหญ
หรือสํานักงานสาขา หรือเลิกสาขาของบริษัทประกันวินาศภัย
พ.ศ.๒๕๕๑
..................................................
อาศั ยอํ านาจตามความในมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ ง แห งพระราชบั ญญั ติ ประกั นวิ นาศภั ย
พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ ประกอบประกาศ
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการ
ขออนุญาตเปดสาขา ยายที่ตั้งสํานักงานใหญ หรือสํานักงานสาขา หรือเลิกสาขาของบริษัทประกันวินาศภัย
พ.ศ.๒๕๕๑ ฉบับลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๑ นายทะเบียน จึงออกประกาศ ไวดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กําหนดแบบคําขออนุญาตเปด
สาขา ยายที่ตั้งสํานักงานใหญ หรือสํานักงานสาขา หรือเลิกสาขาของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๕๑”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ขอ ๓ ในประกาศนี้
“ประกาศคณะกรรมการ” หมายความถึง ประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่ อนไขในการขออนุ ญาตเป ดสาขา ย ายที่ ตั้ ง
สํานักงานใหญ หรือสํานักงานสาขา หรือเลิกสาขาของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๕๑ ฉบับลงวันที่
๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๑
ขอ ๔ ใหแบบคําขออนุญาตมี ๗ แบบ ดังตอไปนี้
๔.๑ แบบคําขออนุญาตใหเปดสาขา หรือสาขายอยเพื่อประกอบธุรกิจประกัน
วินาศภัย ตามขอ ๗ ของประกาศคณะกรรมการใหเปนไปตามแบบทายประกาศนี้
๔.๒ แบบคําขอรับใบอนุญาตใหเปดสาขา หรือสาขายอยเพื่อประกอบธุรกิจประกัน
วินาศภัย ตามขอ ๘ วรรคสองของประกาศคณะกรรมการใหเปนไปตามแบบทายประกาศนี้
สําหรับบุคลคลผูมีอํานาจจัดการสาขา หรือสาขายอยและพนักงานใหกรอก
หนังสือรับรองคุณสมบัติตามแบบทายประกาศนี้
๔.๓ แบบคําขออนุญาตเปดสาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใชคาสินไหมทดแทน
ตามขอ ๙ ของประกาศคณะกรรมการใหเปนไปตามแบบทายประกาศนี้

-๒๔.๔ แบบคําขอใบแทนใบอนุญาตเปดสาขาเพื่อประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
สําหรับกรณีที่ใบอนุญาตสาขาฉบับเดิมสูญหาย ชํารุด เปลี่ยนชื่อบริษัท ชื่อสาขา และเปลี่ยนแปลงเลข
ที่ตั้งสํานักงานสาขาตามขอ ๑๒ ของประกาศคณะกรรมการใหเปนไปตามแบบทายประกาศนี้
๔.๕ แบบคําขออนุญาตยายที่ตั้งสํานักงานใหญหรือสํานักงานสาขา หรือสาขา
ยอย หรือสาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใชคาสินไหมทดแทน ตามขอ ๒๑ ของประกาศคณะกรรมการให
เปนไปตามแบบทายประกาศนี้
๔.๖ แบบคําขออนุญาตเปลี่ยนแปลงประเภทสาขา ตามขอ ๒๓ ของประกาศ
คณะกรรมการใหเปนไปตามแบบทายประกาศนี้
๔.๗ แบบคําขออนุญาตเลิกสํานักงานสาขา หรือสาขายอย หรือสาขาเฉพาะเพื่อ
บริการชดใชคาสินไหมทดแทน ตามขอ ๒๖ ของประกาศคณะกรรมการใหเปนไปตามแบบทายประกาศนี้
ขอ ๕ แบบใบอนุญาตใหเปดสาขาประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ใหเปนไปตามแบบ
ทายประกาศนี้
ขอ ๖ การขออนุญาตเปดสาขา ยายที่ตั้งสํานักงานใหญหรือสํานักงานสาขา หรือเลิก
สาขาของบริษัทประกันวินาศภัย หรือขอใบแทนใบอนุญาตใหบริษัทยื่นคําขอตามขอ ๔ ที่ฝายกํากับ
กิ จ กรรมทางการเงิ น และการลงทุ น สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ และส ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ
ประกันภัย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

(นางจันทรา บูรณฤกษ)
เลขาธิการ
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
นายทะเบียน

หมายเหตุ :- เหตุผลที่ออกประกาศฉบับนี้ เนื่องจากพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕
ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น วิ น าศภั ย (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ ประกอบประกาศ
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขใน
การขออนุญาตเปดสาขา ยายที่ตั้งสํานักงานใหญ หรือสํานักงานสาขา หรือเลิกสาขาของบริษัทประกัน
วินาศภัย พ.ศ.๒๕๕๑ บัญญัติใหนายทะเบียนประกาศกําหนดแบบคําขอ จึงจําเปนตองออกประกาศนี้

แบบคําขอแนบทายประกาศ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

แบบคําขออนุญาตเปดสาขา/สาขายอย เพื่อประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
แบบคําขอรับใบอนุญาตเปดสาขา/สาขายอย เพื่อประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หนังสือรับรองคุณสมบัติของพนักงาน/บุคคลผูมีอํานาจในการจัดการสาขา(ธุรกิจประกันวินาศภัย)
แบบคําขออนุญาตเปดสาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใชคาสินไหมทดแทน
แบบคําขอใบแทนใบอนุญาตเปดสาขาเพื่อประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
แบบคําขออนุญาตเปลี่ยนแปลงประเภทสาขา
แบบคําขออนุญาตยายที่ตั้งสํานักงานใหญ/สํานักงานสาขา
แบบคําขออนุญาตเลิกสํานักงานสาขา
แบบฟอรมใบอนุญาตเปดสาขา

คําขออนุญาตเปดสาขา/สาขายอย เพื่อประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
ที่

วันที่

เรียน นายทะเบียน
บริษัท ขอยืน่ คําขอ ดังนี้
ขออนุญาตเปดสาขา
ขออนุญาตเปดสาขายอย

ตั้งอยูเลขที่
ถนน
จังหวัด

๑. ชื่อและสถานทีต่ ั้ง
ชื่อสาขา/สาขายอย
อาคาร
ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย

จังหวัด
ชั้น
หมูที่
อําเภอ/เขต
หมายเลขโทรศัพท

๒. รายละเอียดเกี่ยวกับสํานักงาน พรอมเอกสารประกอบคําขออนุญาต
ซื้ออาคารพรอมที่ดิน ตามสําเนาหนังสือที่นายทะเบียนอนุญาต
ซื้อที่ดินและกอสรางอาคาร ตามสําเนาหนังสือที่นายทะเบียนอนุญาต
เชาอาคารพรอมที่ดิน/อาคารสํานักงาน ตามสําเนาสัญญาเชา
พรอมสําเนาทะเบียนบานและแผนทีต่ ั้งสํานักงาน
อื่น ๆ
๓. ขอบเขตอํานาจหนาที่ของสาขา/สาขายอย รวมทั้งขอบเขตอํานาจหนาที่ของพนักงาน
หรือบุคคลผูมอี ํานาจในการจัดการสาขา มีดังตอไปนี้
รับชําระเบี้ยประกันภัย
อนุมัติและจายคาสินไหมทดแทน
รับประกันภัยรถตามพระราชบัญญัตคิ ุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕
ใหบริการชดใชคาสินไหมทดแทน
อื่น ๆ
๔. บริษัทไดรับใบอนุญาตใหเปดสาขา สาขายอยและสาขาเฉพาะเพื่อบริการ
ชดใชคาสินไหมทดแทน เพื่อประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยมาแลว รวมทั้งสิ้น
สาขา ดังนี้
สาขา
๔.๑ สาขา
สาขา
๔.๒ สาขายอย
สาขา
๔.๓ สาขาเฉพาะเพือ่ บริการชดใชคาสินไหมทดแทน
และเคยไดรับอนุญาตใหเปดสาขาในเขต/อําเภอเดียวกันกับที่บริษัทขอเปดแหงใหม คือ สาขา/สาขายอย/
สาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใชคาสินไหมทดแทน
ตั้งอยูเลขที่
อาคาร
ชั้น
หมูที่
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
รหัสไปรษณีย
หมายเลขโทรศัพท
จังหวัด

-๒๕. สัดสวนผูถือหุนและกรรมการของบริษัท
%
ผูถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงสัญชาติไทย
%
ผูถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงที่มิใชสัญชาติไทย
% กรรมการที่มิใชสัญชาติไทย
กรรมการสัญชาติไทย

%

๖. ฐานะการเงินของบริษทั ณ วันที่
(ราคาประเมิน)
บาท
๖.๑ สินทรัพยรวม
บาท
๖.๒ หนี้สินรวม
บาท
๖.๓ เงินกองทุน
บาท
๖.๔ เงินกองทุนที่ตองดํารงตามกฎหมาย
๖.๕ เงินกองทุนสวนที่เกิน (ขาด)
บาท
(ใหบริษทั กรอกขอมูลฐานะการเงินของบริษัท ณ วันสิ้นเดือนลาสุดที่บริษทั ยืน่ รายงาน
แสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานประจําเดือนตอนายทะเบียน)
๗. เอกสารประกอบคําขอ
สําเนาหนังสือที่นายทะเบียนอนุญาตใหซื้ออาคารพรอมที่ดิน/ที่ดินและกอสราง
อาคาร
สําเนาสัญญาเชา พรอมสําเนาทะเบียนบาน
แผนที่ตั้งของสํานักงานสาขา
อื่น ๆ
๘. ขอมูลเพิ่มเติม (ถามี)

ขอรับรองวา ขอความดังกลาวขางตนถูกตองเปนความจริงทุกประการ และบริษัทได
จัดทําระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสาขา/สาขายอย ไวเปนลายลักษณอักษรตามที่นายทะเบียนกําหนด
สามารถตรวจสอบไดและบริษัทจะปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตเปดสาขา
ยายที่ตั้งสํานักงานใหญ หรือสํานักงานสาขา หรือเลิกสาขาของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๑
โดยเครงครัด
)

(
กรรมการผูมีอํานาจ
ประทับตราบริษัท

)

(
กรรมการผูมีอํานาจ

คําขอรับใบอนุญาตเปดสาขา/สาขายอย เพือ่ ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
ที่
วันที่
เรียน นายทะเบียน
บริษทั ขอยื่นคําขอ ดังนี้
ขอรับใบอนุญาตเปดสาขา
ขอรับใบอนุญาตเปดสาขายอย
๑. ชื่อและสถานที่ตั้ง
ชื่อสาขา/สาขายอย
จังหวัด
ตั้งอยูเลขที่
อาคาร
ชั้น
หมูที่
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
รหัสไปรษณีย
หมายเลขโทรศัพท
จังหวัด
๒. รายละเอียดการขออนุญาตเปดสาขาและจัดตั้ง
บริษัท ไดรับอนุญาตจากนายทะเบียนใหดําเนินการจัดตั้งสาขา ตามหนังสืออนุญาต
ลงวันที่
๓. รายละเอียดเกี่ยวกับสํานักงาน พรอมเอกสารประกอบคําขออนุญาต
ซื้ออาคารพรอมที่ดิน ตามสําเนาหนังสือที่นายทะเบียนอนุญาต
ซื้อที่ดินและกอสรางอาคาร ตามสําเนาหนังสือที่นายทะเบียนอนุญาต
เชาอาคารพรอมที่ดิน/อาคารสํานักงาน ตามสําเนาสัญญาเชา พรอมสําเนา
ทะเบียนบาน และแผนที่ตั้งสํานักงาน
อื่น ๆ
กรณีที่บริษัทไดยื่นเอกสารขางตนในคําขออนุญาตเปดสาขาแลว หากไมมีการเปลี่ยนแปลง
บริษทั ไมตองยื่นเอกสารดังกลาวอีก
๔. ขอบเขตอํานาจหนาที่ของสาขา/สาขายอย รวมทัง้ ขอบเขตอํานาจหนาที่ของพนักงาน หรือ
บุคคลผูมีอํานาจในการจัดการสาขา/สาขายอย มีดังตอไปนี้
รับชําระเบี้ยประกันภัย
อนุมัติและจายคาสินไหมทดแทน
รับประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
ใหบริการชดใชคาสินไหมทดแทน
อื่น ๆ
๕. วัน เดือน ป ที่จะเปดดําเนินงาน
วันที่
๖. บุคคลผูมีอํานาจในการจัดการสาขา/สาขายอย และพนักงานพรอมหนังสือรับรอง
คุณสมบัตติ ามแบบที่แนบทายนี้
๖.๑ บุคคลผูมีอํานาจในการจัดการสาขา/สาขายอย ชื่อ
๖.๒ พนักงานฯ ที่มีหนาที่ในการตรวจสอบอุบัติเหตุ ชื่อ
๖.๓ พนักงานบัญชี ชื่อ

-๒๗. บริษัทไดรับใบอนุญาตใหเปดสาขา รวมทั้งสาขายอยและสาขาเฉพาะเพือ่ บริการชดใช
คาสินไหมทดแทนเพื่อประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยมาแลว รวมทัง้ สิ้น
สาขา ดังนี้
๗.๑ สาขา
สาขา
๗.๒ สาขายอย
สาขา
๗.๓ สาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใชคาสินไหมทดแทน
สาขา
และเคยไดรับอนุญาตใหเปดสาขาในเขต/อําเภอเดียวกันกับที่บริษัทขอเปดแหงใหม คือ สาขา/สาขายอย/
สาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใชคาสินไหมทดแทน
จังหวัด
ตั้งอยูเลขที่
อาคาร
ชั้น
หมูที่
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
หมายเลขโทรศัพท
๘. ฐานะการเงินของบริษทั ณ วันที่
(ราคาประเมิน)
บาท
๘.๑ สินทรัพยรวม
๘.๒ หนี้สินรวม
บาท
๘.๓ เงินกองทุน
บาท
๘.๔ เงินกองทุนที่ตองดํารงตามกฎหมาย
บาท
๘.๕ เงินกองทุนสวนที่เกิน (ขาด)
บาท
(ใหบริษัทกรอกขอมูลฐานะการเงินของบริษัท ณ วันสิน้ เดือนลาสุดที่บริษัทยื่นรายงานแสดงฐานะการเงินและ
ผลการดําเนินงานประจําเดือนตอนายทะเบียน)
๙. เอกสารประกอบคําขอ
สําเนาหนังสือที่นายทะเบียนอนุญาตใหเปดสาขา
สําเนาหนังสือที่นายทะเบียนอนุญาตใหซอื้ อาคารพรอมที่ดินและกอสรางอาคาร
สําเนาสัญญาเชา พรอมสําเนาทะเบียนบาน
แผนที่ตั้งของสํานักงานสาขา
หนังสือรับรองคุณสมบัตขิ องบุคคลผูมีอาํ นาจในการจัดการสาขา/พนักงาน
อื่น ๆ
๑๐. ขอมูลเพิ่มเติม (ถามี)
ขอรับรองวา ขอความดังกลาวขางตนถูกตองเปนความจริงทุกประการ และสํานักงานสาขา/
สาขายอยแหงนี้มีพื้นที่เปนสัดสวนของตนเองโดยเฉพาะ รวมทั้งบริษัทไดจัดทําระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
สาขา/สาขายอยไวเปนลายลักษณอักษร ตามที่นายทะเบียนกําหนด สามารถตรวจสอบได และบริษัทจะ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขตาง ๆ ที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตเปดสาขา ยายที่ตั้งสํานักงานใหญ หรือสํานักงานสาขา
หรือเลิกสาขาของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2551 โดยเครงครัด
(
)
กรรมการผูมีอํานาจ
ประทับตราบริษัท
(
)
กรรมการผูมีอํานาจ

หนังสือรับรองคุณสมบัตขิ องพนักงาน/บุคคลผูมีอํานาจในการจัดการสาขา (ธุรกิจประกันวินาศภัย)
๑. ชื่อ..........................................สกุล..............................................อายุ...............ป สัญชาติ........................
อยูบานเลขที่................................หมูที่...........ถนน................................ตําบล/แขวง................................
อําเภอ/เขต...................................จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย............................
(แนบสําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/พรอมรับรองสําเนาถูกตอง)
๒. การศึกษา (แนบสําเนาเอกสารหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา/พรอมรับรองสําเนาถูกตอง)
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
๓. ประสบการณในการทํางานที่เกี่ยวกับการประกันภัย
๓.๑ ตําแหนง................................................สถานที่ทํางาน..............................................ป....................
๓.๒ ตําแหนง................................................สถานที่ทํางาน..............................................ป....................
๓.๓ ตําแหนง................................................สถานที่ทํางาน..............................................ป....................
๔. เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย หรือไม...................................................................................................
๕. เคยตองคําพิพากษาถึงทีส่ ุดใหลงโทษจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย หรือไม
...............................................................................................................................................................
๖. เคยเปนกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลซึ่งมีอํานาจกระทําการแทนบริษัทในชวงเวลาทีบ่ ริษทั นัน้ ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยหรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวติ หรือไม
...............................................................................................................................................................
๗. ปจจุบันเปนกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลซึ่งมีอํานาจกระทําการแทนบริษัทอื่นที่ไดรับใบอนุญาตประกอบ
ธุ ร กิ จ ประกั น วิ น าศภั ย หรื อ ได รั บ ยกเว น ตามที่ ค ณะกรรมการกํ า กั บ และส ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ
ประกันภัย ประกาศกําหนด หรือไม.......................................................(ถาเปนใหกรอกขอความตอไปนี้)
๗.๑ ตําแหนง................................................บจ./บมจ. .........................................................................
๗.๒ ตําแหนง................................................บจ./บมจ. .........................................................................
๗.๓ ตําแหนง................................................บจ./บมจ. .........................................................................
๘. เคยถูกถอดถอนจากการเปนกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลซึ่งมีอํานาจกระทําการแทนบริษัท หรือบุคคลซึ่ง
รับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัท ตามมาตรา ๕๓ แหง พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕ ประกอบ
มาตรา ๓ (๑) แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ.๒๕๕๐
หรือไม
..............................................................................................................................................................
๙. ปจจุบันเปนขาราชการการเมืองหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือไม...................................................
๑๐. ปจจุบันเปนขาราชการหรือพนักงานของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย ซึ่งมีหนาที่เกี่ยวกับการควบคุมบริษัท หรือไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับและ
สงเสริ มการประกอบธุรกิ จประกันภั ย เพื่ อช ว ยเหลื อการดํา เนินงานของบริษัท หรือเป นผู ไ ดรับ แตงตั้ ง
ตามมาตรา ๕๓ แหง พ.ร.บ.ประกันวิน าศภัย พ.ศ.๒๕๓๕ ประกอบมาตรา ๓ (๑) แหงพระราชบั ญญัติ
คณะกรรมการกํ ากับและส งเสริมการประกอบธุรกิ จประกั นภัย พ.ศ.๒๕๕๐ หรือไม............................
(ถาเปนใหกรอกขอความตอไปนี้)

-๒๑๐.๑ ตําแหนง................................................บจ./บมจ. ........................................................................
๑๐.๒ ตําแหนง................................................บจ./บมจ. .......................................................................
๑๐.๓ ตําแหนง................................................บจ./บมจ. .......................................................................
๑๑. เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัย หรือใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย
หรือไม.................................................................................................................................................
๑๒. ปจจุบันเปนตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหนาประกันชีวิต นายหนาประกันวินาศภัย
หรือไม....................................................(ถาเปนใหแนบสําเนาใบอนุญาตพรอมรับรองสําเนาถูกตอง)
๑๓. ปจจุบันเปนกรรมการ ผูจัดการ สมุหบัญชี พนักงาน หรือบุคคลผูมีอํานาจในการจัดการของหางหุนสวน
หรือบริษัทที่ไดรับอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิตหรือประกันวินาศภัย หรือไม.......................................
ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....................................................(เจาของประวัติ)
(....................................................)
ขอรับรองวา.............................................................มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๔ แหง พ.ร.บ.
ประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑
ลงชื่อ.................................................(กรรมการผูมีอํานาจ)
(.................................................)
ประทับตราบริษัท
ลงชื่อ.................................................(กรรมการผูมีอํานาจ)
(.................................................)

คําขออนุญาตเปดสาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใชคาสินไหมทดแทน
ที่

วันที่

เรียน นายทะเบียน
บริษทั ขอยื่นคําขออนุญาตเปดสาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใชคาสินไหมทดแทน และขอรับใบอนุญาต
เปดสาขาเฉพาะฯ ดังนี้
๑. ชื่อและสถานทีต่ ั้ง
ชื่อสาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใชคาสินไหมทดแทน
ตั้งอยูเลขที่
อาคาร
จังหวัด
ชั้น
หมูที่
ถนน
ตําบล/แขวง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
อําเภอ/เขต
หมายเลขโทรศัพท
๒. รายละเอียดเกี่ยวกับสํานักงาน พรอมเอกสารประกอบคําขออนุญาตเปดสาขา
ซื้ออาคารพรอมที่ดิน ตามสําเนาหนังสือที่นายทะเบียนอนุญาต
ซื้อที่ดินและกอสรางอาคาร ตามสําเนาหนังสือที่นายทะเบียนอนุญาต
เชาอาคารพรอมที่ดิน/อาคารสํานักงาน ตามสําเนาสัญญาเชา พรอมสําเนาทะเบียนบาน
และแผนที่ตั้งสํานักงาน
อื่น ๆ
๓. ขอบเขตอํานาจหนาที่ของสาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใชคาสินไหมทดแทน รวมทั้งขอบเขต
อํานาจหนาที่ของพนักงานและบุคคลผูมีอํานาจในการจัดการสาขา จะตองมีอํานาจเฉพาะจายคาสินไหมทดแทน
รับแจงอุบัติเหตุ ตรวจสอบอุบัติเหตุ และจัดทํารายงานการตรวจสอบอุบัติเหตุเสนอสํานักงานใหญหรือสาขา
หรือสาขายอยแลวแตกรณี
๔. บุคคลผูมีอํานาจในการจัดการสาขาและพนักงาน พรอมหนังสือรับรองคุณสมบัตติ ามแบบ
แนบทายนี้
๔.๑ บุคคลผูมีอํานาจในการจัดการสาขาเฉพาะฯ ชื่อ
๔.๒ พนักงานฯ ที่มีหนาที่ในการตรวจสอบอุบัติเหตุฯ ชื่อ
๕. วัน เดือน ป ที่จะเปดดําเนินงาน
วันที่
๖. บริษัทไดรบั ใบอนุญาตใหเปดสาขา รวมทั้งสาขายอยและสาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใชคาสินไหม
สาขา ดังนี้
ทดแทนเพื่อประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยมาแลว รวมทั้งสิ้น
สาขา
๖.๑ สาขา
สาขา
๖.๒ สาขายอย

-๒๖.๓ สาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใชคาสินไหมทดแทน
สาขา
และเคยไดรับอนุญาตใหเปดสาขาในเขต/อําเภอเดียวกันกับที่บริษัทขอเปดแหงใหม คือ สาขา/สาขายอย/
สาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใชคาสินไหมทดแทน
อาคาร
ชั้น
หมูที่
ตั้งอยูเลขที่
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
รหัสไปรษณีย
หมายเลขโทรศัพท
จังหวัด
๗. สัดสวนผูถือหุนและกรรมการของบริษัท
%
ผูถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงสัญชาติไทย
%
ผูถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงที่มิใชสัญชาติไทย
% กรรมการที่มิใชสัญชาติไทย
%
กรรมการสัญชาติไทย
๘. ฐานะการเงินของบริษทั ณ วันที่
(ราคาประเมิน)
๘.๑ สินทรัพยรวม
บาท
บาท
๘.๒ หนี้สินรวม
บาท
๘.๓ เงินกองทุน
บาท
๘.๔ เงินกองทุนที่ตองดํารงตามกฎหมาย
บาท
๘.๕ เงินกองทุนสวนที่เกิน (ขาด)
(ใหบริษัทกรอกขอมูลฐานะการเงินของบริษัท ณ วันสิน้ เดือนลาสุดที่บริษัทยื่นรายงานแสดงฐานะการเงินและ
ผลการดําเนินงานประจําเดือนตอนายทะเบียน)
๙. เอกสารประกอบคําขอ
สําเนาหนังสือที่นายทะเบียนอนุญาตใหซื้ออาคารพรอมที่ดิน/ที่ดินและกอสรางอาคาร
สําเนาสัญญาเชา พรอมสําเนาทะเบียนบาน
แผนที่ตั้งของสํานักงานสาขา
อื่น ๆ
๑๐. ขอมูลเพิม่ เติม (ถามี)
ขอรับรองวา ขอความดังกลาวขางตนถูกตองเปนความจริงทุกประการ และสํานักงานสาขาเฉพาะฯแหงนี้
มีพื้นที่เปนสัดสวนของตนเองโดยเฉพาะ รวมทั้งบริษัทไดจัดทําระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสาขาเฉพาะเพื่อบริการ
ชดใชคาสินไหมทดแทนไวเปนลายลักษณอักษร ตามที่นายทะเบียนกําหนด สามารถตรวจสอบไดและบริษัท
จะปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตเปดสาขา ยายที่ตั้งสํานักงานใหญ หรือสํานักงานสาขา หรือ
เลิกสาขาของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยเครงครัด
(

)
กรรมการผูมีอํานาจ

ประทับตราบริษัท
)

(
กรรมการผูมีอํานาจ

คําขอใบแทนใบอนุญาตเปดสาขาเพื่อประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
ที่

วันที่

เรียน นายทะเบียน
บริษทั ขอยื่นคําขอใบแทนใบอนุญาต ดังนี้
๑. ชื่อและสถานที่ตั้งสาขาที่ขอใบแทนใบอนุญาต
ชื่อสาขา/สาขายอย/สาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใชคาสินไหมทดแทน
จังหวัด
อาคาร
ชั้น
หมูที่
ตั้งอยูเลขที่
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
ถนน
รหัสไปรษณีย
หมายเลขโทรศัพท
จังหวัด
ใบอนุญาตเลขที่
ลงวันที่
๒. ขอใบแทนใบอนุญาต เนื่องจาก
ใบอนุญาตชํารุดหรือสูญหาย
เปลี่ยนชื่อบริษัท/สาขา
อื่น ๆ
๓. เอกสารประกอบคําขอใบแทนใบอนุญาต
สําเนาใบอนุญาตสาขาที่ชาํ รุดหรือสูญหาย
บันทึกประจําวันรับแจงความเอกสารสูญหาย
สําเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยฉบับแกไขชื่อใหม
ใบอนุญาตสาขาฉบับเดิม
อื่น ๆ
ขอรับรองวา ขอความดังกลาวขางตนถูกตองเปนความจริงทุกประการ และบริษัทจะปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขตางๆ ที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตเปดสาขา ยายที่ตั้งสํานักงานใหญ หรือสํานักงานสาขา
หรือเลิกสาขาของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยเครงครัด

)

(
กรรมการผูมีอํานาจ
ประทับตราบริษัท
(

)
กรรมการผูมีอํานาจ

คําขออนุญาตเปลี่ยนแปลงประเภทสาขา
ที่

วันที่

เรียน นายทะเบียน
บริษทั ขอยื่นคําขอ ดังนี้
ขออนุญาตเปลี่ยนแปลง สาขายอย เปน สาขา
ขออนุญาตเปลี่ยนแปลง สาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใชคาสินไหมทดแทน เปน
สาขา
สาขายอย
๑. ชื่อและสถานที่ตั้ง
ชื่อสาขายอย/สาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใชคาสินไหมทดแทน
ตั้งอยูเลขที่
อาคาร
จังหวัด
หมูที่
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
รหัสไปรษณีย
หมายเลขโทรศัพท
จังหวัด
จังหวัด
อนุญาตเปลี่ยนแปลงเปนสาขา/สาขายอย
อาคาร
ชั้น
หมูที่
ตั้งอยูเลขที่
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
ถนน
รหัสไปรษณีย
หมายเลขโทรศัพท
จังหวัด

ชั้น

๒. ขอบเขตอํานาจหนาที่ของสาขา/สาขายอย รวมทั้งขอบเขตอํานาจหนาที่ของพนักงานและ
บุคคลผูมีอํานาจในการจัดการสาขา / สาขายอย มีดังตอไปนี้
รับชําระเบี้ยประกันภัย
อนุมัติและจายคาสินไหมทดแทน
รับประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕
ใหบริการชดใชคาสินไหมทดแทน
อื่น ๆ
๓. บุคคลผูมีอํานาจในการจัดการสาขาและพนักงานพรอมหนังสือรับรองคุณสมบัตติ ามแบบ
แนบทายนี้
๓.๑ บุคคลผูม ีอํานาจในการจัดการสาขา/สาขายอย ชื่อ
๓.๒ พนักงานฯ ที่มีหนาที่ในการตรวจสอบอุบัติเหตุฯ ชื่อ
๓.๓ พนักงานบัญชี ชื่อ

-๒๔. ฐานะการเงินของบริษทั ณ วันที่
(ราคาประเมิน)
บาท
๔.๑ สินทรัพยรวม
บาท
๔.๒ หนี้สินรวม
บาท
๔.๓ เงินกองทุน
บาท
๔.๔ เงินกองทุนที่ตองดํารงตามกฎหมาย
บาท
๔.๕ เงินกองทุนสวนที่เกิน (ขาด)
(ใหบริษัทกรอกขอมูลฐานะการเงินของบริษัท ณ วันสิน้ เดือนลาสุดที่บริษัทยื่นรายงานแสดงฐานะการเงินและ
ผลการดําเนินงานประจําเดือนตอนายทะเบียน)
๕. เอกสารประกอบคําขออนุญาตเปลี่ยนแปลงประเภทสาขา
ใบอนุญาตสาขาทีข่ ออนุญาตเปลี่ยนแปลงประเภทสาขา
หนังสือรับรองคุณสมบัติ พนักงาน/บุคคลผูมีอํานาจในการจัดการสาขา
อื่น ๆ
๖. ขอมูลเพิ่มเติม (ถามี)

ขอรับรองวา ขอความขางตนถูกตองเปนความจริงทุกประการ และบริษัทไดจัดทําระเบียบ
วิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับสาขา / สาขายอยไวเปนลายลักษณอักษร ตามทีน่ ายทะเบียนกําหนด สามารถตรวจสอบได
รวมทั้งบริษัทจะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขตาง ๆ ที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ วิธกี ารและเงื่อนไขในการขออนุญาตเปดสาขา ยายทีต่ ั้งสํานักงานใหญ
หรือสํานักงานสาขา หรือเลิกสาขาของบริษทั ประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยเครงครัด

(

)
กรรมการผูมีอํานาจ

ประทับตราบริษัท
)

(
กรรมการผูมีอํานาจ

คําขออนุญาตยายที่ตงั้ สํานักงานใหญ/สํานักงานสาขาของบริษัทประกันวินาศภัย
ที่

วันที่

เรียน นายทะเบียน
บริษทั ขอยื่นคําขอ ดังนี้
ขออนุญาตยายที่ตั้งสํานักงานใหญ
ขออนุญาตยายที่ตั้งสํานักงานสาขา ชื่อสาขา
ขออนุญาตยายที่ตั้งสํานักงานสาขายอย ชื่อสาขา
ขออนุญาตยายที่ตั้งสํานักงานสาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใชคาสินไหมทดแทน
ชื่อสาขา
๑. สถานทีต่ ั้ง
อาคาร
ชั้น
สํานักงานเดิม ตั้งอยูเลขที่
ถนน
ตําบล/แขวง
หมูที่
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
อําเภอ/เขต
หมายเลขโทรศัพท
อาคาร
ขออนุญาตยายไปอยูสํานักงานแหงใหม ตั้งอยูเลขที่
ชั้น
หมูที่
ถนน
ตําบล/แขวง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
อําเภอ/เขต
หมายเลขโทรศัพท
๒. วัน เดือน ป ที่จะยายไปเปดดําเนินงาน และการปดประกาศ
วันที่
กรณีการยายที่ตั้งสํานักงานสาขา/สาขายอย/สาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใชคาสินไหมทดแทน
บริษทั จะปดประกาศไวในทีเ่ ปดเผยโดยชัดเจนและเห็นไดงาย ณ สํานักงานสาขาแหงเดิมไมนอยกวา
สามสิบวันกอนวันที่ยายทีต่ งั้ สํานักงานสาขา
๓. เหตุผลและความจําเปนในการขออนุญาตยายทีต่ ั้งสํานักงาน

-๒๔. รายละเอียดเกี่ยวกับสํานักงานแหงใหม พรอมเอกสารประกอบคําขออนุญาต
ยายที่ตั้งสํานักงานใหญ/สํานักงานสาขา
ซื้ออาคารพรอมที่ดิน ตามสําเนาหนังสือที่นายทะเบียนอนุญาต
ซื้อที่ดินและกอสรางอาคาร ตามสําเนาหนังสือที่นายทะเบียนอนุญาต
สําเนาสัญญาเชาอาคารพรอมที่ดิน/อาคารสํานักงาน พรอมสําเนาทะเบียนบาน
และแผนทีต่ ั้งสํานักงาน
อื่น ๆ
๕. เอกสารประกอบคําขอ
สําเนาหนังสือที่นายทะเบียนอนุญาตใหซอื้ อาคารพรอมที่ดิน/ที่ดิน
และกอสรางอาคาร
สําเนาสัญญาเชา พรอมสําเนาทะเบียนบาน
แผนที่ตั้งของสํานักงานสาขา
สําเนาใบอนุญาตสาขาหรือหนังสือที่นายทะเบียนอนุญาตใหยายทีต่ ั้ง
สํานักงานสาขาครัง้ หลังสุด
อื่น ๆ
๖. ขอมูลเพิ่มเติม (ถามี)

ขอรับรองวา ขอความดังกลาวขางตนถูกตองเปนความจริงทุกประการ และบริษัทจะปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขตางๆ ที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตเปดสาขา ยายที่ตั้งสํานักงานใหญ หรือสํานักงาน
สาขา หรือเลิกสาขาของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยเครงครัด

)

(
กรรมการผูมีอํานาจ
ประทับตราบริษัท
(

)
กรรมการผูมีอํานาจ

คําขออนุญาตเลิกสํานักงานสาขา
วันที่

ที่
เรียน นายทะเบียน

บริษทั ขอยื่นคําขอ ดังนี้
ขออนุญาตเลิกสํานักงานสาขา
ขออนุญาตเลิกสํานักงานสาขายอย
ขออนุญาตเลิกสํานักงานสาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใชคาสินไหมทดแทน
๑. ชื่อและสถานที่ตั้ง
สาขาที่ขอยกเลิก ชื่อ สาขา/สาขายอย/สาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใชคาสินไหมทดแทน
จังหวัด
อาคาร
ชั้น
หมูที่
ตั้งอยูเลขที่
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
ถนน
รหัสไปรษณีย
จังหวัด
ลงวันที่
ใบอนุญาตเลขที่
สาขาที่รบั โอนกิจการของสาขาที่ยกเลิก ชื่อ สาขา/สาขายอย/สาขาเฉพาะเพื่อบริการ
ชดใชคาสินไหมทดแทน
จังหวัด
อาคาร
ชั้น
หมูที่
ตั้งอยูเลขที่
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
ถนน
รหัสไปรษณีย
หมายเลขโทรศัพท
จังหวัด
ลงวันที่
ใบอนุญาตเลขที่
๒. วัน เดือน ป ที่จะเลิกการดําเนินงาน และการปดประกาศ
โดยบริษทั จะปดประกาศการเลิก
วันที่
สาขา/สาขายอย/สาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใชคาสินไหมทดแทนไวในที่เปดเผยโดยชัดเจนและเห็นไดงาย ณ
สํานักงานสาขาแหงนั้นไมนอยกวาสามสิบวันกอนวันทีเ่ ลิกสาขา
๓. เหตุผลและความจําเปนในการขออนุญาตเลิกสํานักงานสาขา

-๒๔. บริษทั ไดรับใบอนุญาตใหเปดสาขา สาขายอยและสาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใชคาสินไหม
สาขา ดังนี้
ทดแทนเพื่อประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยมาแลว รวมทั้งสิ้น
๔.๑ สาขา
สาขา
สาขา
๔.๒ สาขายอย
สาขา
๔.๓ สาขาเฉพาะเพือ่ บริการชดใชคาสินไหมทดแทน
๕. เอกสารประกอบคําขออนุญาตเลิกสํานักงานสาขา
ใบอนุญาตสาขาทีย่ กเลิก
สําเนาใบอนุญาตสาขาที่รับโอนกิจการ
แผนที่ของที่ตั้งสํานักงานสาขาที่รับโอนกิจการ
อื่น ๆ
๖. ขอมูลเพิ่มเติม (ถามี)

ขอรับรองวา ขอความขางตนถูกตองเปนความจริงทุกประการ และบริษัทจะปฏิบัติตาม
เงื่ อนไขต างๆ
ที่ กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํ ากับ และสงเสริ มการประกอบธุ รกิ จประกันภั ย
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตเปดสาขา ยายที่ตั้งสํานักงานใหญ หรือสํานักงานสาขา
หรือเลิกสาขาของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยเครงครัด

)

(
กรรมการผูมีอํานาจ
ประทับตราบริษัท

)

(
กรรมการผูมีอํานาจ

