ประกาศนายทะเบียน
เรื่อง กําหนดแบบคําขออนุญาตเปดสาขา ยายที่ตั้งสํานักงานใหญ
หรือสํานักงานสาขา หรือเลิกสาขาของบริษัทประกันชีวิต
พ.ศ.๒๕๕๑
..................................................
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ ง แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น ชี วิ ต
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ ประกอบประกาศ
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการขอ
อนุญาตเปดสาขา ยายที่ตั้งสํานักงานใหญ หรือสํานักงานสาขา หรือเลิกสาขาของบริษัทประกันชีวิต
พ.ศ.๒๕๕๑ ฉบับลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๑ นายทะเบียน จึงออกประกาศ ไวดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กําหนดแบบคําขออนุญาตเปด
สาขา ยายที่ตั้งสํานักงานใหญ หรือสํานักงานสาขา หรือเลิกสาขาของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ.๒๕๕๑”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ขอ ๓ ในประกาศนี้
“ประกาศคณะกรรมการ” หมายความถึง ประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกั นภั ย เรื่ อง หลั ก เกณฑ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขในการขออนุญ าตเป ด สาขา ย า ยที่ ตั้ ง
สํานักงานใหญ หรือสํานักงานสาขา หรือเลิกสาขาของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ.๒๕๕๑ ฉบับลงวันที่
๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๑
ขอ ๔ ใหแบบคําขออนุญาตมี ๕ แบบ ดังตอไปนี้
๔.๑ แบบคําขออนุญาตใหเปดสาขา เพื่อประกอบธุ รกิ จประกั นชี วิต ตามขอ ๔
ของประกาศคณะกรรมการใหเปนไปตามแบบทายประกาศนี้
๔.๒ แบบคําขอรับใบอนุญาตใหเปดสาขา เพื่อประกอบธุรกิจประกันชีวิต ตามขอ ๗
ของประกาศคณะกรรมการใหเปนไปตามแบบทายประกาศนี้
สําหรับบุคลคลผูมีอํานาจจัดการสาขาและพนักงานใหกรอกหนังสือรับรอง
คุณสมบัติตามแบบทายประกาศนี้
๔.๓ แบบคํ า ขออนุ ญ าตเลิ ก สํ า นั ก งานสาขา ตามข อ ๑๔ ของประกาศ
คณะกรรมการใหเปนไปตามแบบทายประกาศนี้
๔.๔ แบบคําขออนุญาตยายที่ตั้งสํานักงานใหญหรือสํานักงานสาขา ตามขอ ๑๗
ของประกาศคณะกรรมการใหเปนไปตามแบบทายประกาศนี้

-๒๔.๕ แบบคํ า ขอใบแทนใบอนุ ญ าตเป ด สาขาเพื่ อ ประกอบธุ ร กิ จ ประกั น ชี วิ ต
สําหรับกรณีที่ใบอนุญาตสาขาฉบับเดิมสูญหาย ชํารุด เปลี่ยนชื่อบริษัท ชื่อสาขา และเปลี่ยนแปลงเลข
ที่ตั้งสํานักงานสาขาใหเปนไปตามแบบทายประกาศนี้
ขอ ๕ แบบใบอนุญาตใหเปดสาขาประกอบธุรกิจประกันชีวิต ใหเปนไปตามแบบทาย
ประกาศนี้
ขอ ๖ การขออนุญาตเปดสาขา ยายที่ตั้งสํานักงานใหญหรือสํานักงานสาขา หรือเลิก
สาขาของบริษัทประกันชีวิต หรือขอใบแทนใบอนุญาตใหบริษัทยื่นคําขอตามขอ ๔ ที่ฝายกํากับกิจกรรม
ทางการเงินและการลงทุน สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

(นางจันทรา บูรณฤกษ)
เลขาธิการ
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
นายทะเบียน

หมายเหตุ :- เหตุผลที่ออกประกาศฉบับนี้ เนื่องจากพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ ประกอบประกาศคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตเปดสาขา
ยายที่ตั้งสํานักงานใหญ หรือสํานักงานสาขา หรือเลิกสาขาของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ.๒๕๕๑ บัญญัติให
นายทะเบียนประกาศกําหนดแบบคําขอ จึงจําเปนตองออกประกาศนี้

แบบคําขอแนบทายประกาศ

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

แบบคําขออนุญาตเปดสาขา เพื่อประกอบธุรกิจประกันชีวิต
แบบคําขอรับใบอนุญาตเปดสาขา เพื่อประกอบธุรกิจประกันชีวิต
หนังสือรับรองคุณสมบัติของพนักงาน/บุคคลผูมีอํานาจในการจัดการสาขา(ธุรกิจประกันชีวิต)
แบบคําขออนุญาตเลิกสํานักงานสาขา
แบบคําขออนุญาตยายที่ตั้งสํานักงานใหญ/สํานักงานสาขา
แบบคําขอใบแทนใบอนุญาตเปดสาขาเพื่อประกอบธุรกิจประกันชีวิต
แบบฟอรมใบอนุญาตเปดสาขา

คําขอรับใบอนุญาตเปดสาขาเพื่อประกอบธุรกิจประกันชีวิต
ที่

วันที่

เรียน นายทะเบียน
บริษทั ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตใหเปดสาขาเพื่อประกอบธุรกิจประกันชีวติ ดังนี้

ตั้งอยูเลขที่
ถนน
จังหวัด

๑. ชื่อและสถานที่ตั้ง
ชื่อสาขา
อาคาร
ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย

จังหวัด
ชั้น
หมูที่
อําเภอ/เขต
หมายเลขโทรศัพท

๒. รายละเอียดการขออนุญาตและจัดตั้ง
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 มีดังตอไปนี้
รับชําระเบี้ยประกันภัย
จายเงินกูยืมโดยมีกรมธรรมประกันภัยเปนประกัน
จายเงินคาเวนคืนกรมธรรมประกันภัย
จายเงินตามกรมธรรมประกันภัย
อื่น ๆ
๕. ขอบเขตอํานาจหนาที่ของพนักงานหรือบุคคลผูมีอาํ นาจในการจัดการสาขา

-๒๖. บุคคลผูม ีอํานาจในการจัดการสาขา และพนักงานพรอมหนังสือรับรองคุณสมบัตติ ามแบบ
แนบทายนี้
๖.๑ บุคคลผูมีอํานาจในการจัดการสาขา ชื่อ
๖.๒ พนักงานบัญชี ชื่อ
ทั้งสิ้น

๗. บริษัทไดรับอนุญาตใหเปดสาขาเพื่อประกอบธุรกิจประกันชีวิตมาแลว
สาขา เปนสาขาที่อยูในจังหวัดเดียวกันกับสาขานี้

สาขา

๘. ฐานะการเงินของบริษทั ณ วันที่
(ราคาประเมิน)
บาท
๘.๑ สินทรัพยรวม
บาท
๘.๒ หนี้สินรวม
บาท
๘.๓ เงินกองทุน
บาท
๘.๔ เงินกองทุนที่ตองดํารงตามกฎหมาย
บาท
๘.๕ เงินกองทุนสวนทีเ่ กิน (ขาด)
(ใหบริษัทกรอกขอมูลฐานะการเงินของบริษทั ณ วันสิ้นเดือนลาสุดที่บริษัทยื่นรายงาน
แสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานประจําเดือนตอนายทะเบียน)
๙. เอกสารประกอบคําขอ
สําเนาหนังสือที่นายทะเบียนอนุญาตใหเปดสาขา
สําเนาหนังสือที่นายทะเบียนอนุญาตใหซื้ออาคารพรอมที่ดิน/ที่ดินและกอสรางอาคาร
สําเนาสัญญาเชา พรอมสําเนาทะเบียนบาน
แผนที่ตั้งของสํานักงานสาขา
หนังสือรับรองคุณสมบัติของบุคคลผูมีอํานาจในการจัดการสาขา/พนักงาน
อื่น ๆ
๑๐. ขอมูลเพิ่มเติม (ถามี)
ขอรับรองวา สํานักงานสาขาแหงนี้มีพื้นที่เปนสัดสวนของตนเองโดยเฉพาะ และมีความ
พร อ มที่ จ ะเป ด ดํ า เนิ น การได ตั้ ง แต วั น นี้ และบริ ษั ท จะปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขต า ง ๆ ที่ กํ า หนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการขอ
อนุ ญ าตเป ด สาขา ย า ยที่ ตั้ ง สํ า นั ก งานใหญ หรื อ สํ า นั ก งานสาขา หรื อ เลิ ก สาขาของบริ ษั ท ประกั น ชี วิ ต
พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยเครงครัด
(

)
กรรมการผูมีอํานาจ

ประทับตราบริษัท
)

(
กรรมการผูมีอํานาจ

คําขออนุญาตใหเปดสาขา เพื่อประกอบธุรกิจประกันชีวิต
ที่

วันที่

เรียน นายทะเบียน
บริษทั ขอยื่นคําขออนุญาตเปดสาขา ดังนี้
๑. ชื่อและสถานที่ตั้ง
ชื่อสาขา
ตั้งอยูเลขที่
ถนน
จังหวัด

อาคาร
ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย

จังหวัด
ชั้น

หมูที่
อําเภอ/เขต
หมายเลขโทรศัพท

๒. รายละเอียดเกี่ยวกับสํานักงาน พรอมเอกสารประกอบคําขออนุญาตเปดสาขา
ซื้ออาคารพรอมที่ดิน ตามสําเนาหนังสือที่นายทะเบียนอนุญาต
ซื้อที่ดินและกอสรางอาคาร ตามสําเนาหนังสือที่นายทะเบียนอนุญาต
เชาอาคารพรอมที่ดิน/อาคารสํานักงาน ตามสําเนาสัญญาเชา
พรอมสําเนาทะเบียนบานและแผนที่ตั้งสํานักงาน
อื่น ๆ
๓. ขอบเขตอํานาจหนาที่ของสาขา รวมทัง้ ขอบเขตอํานาจหนาที่ของพนักงานหรือ
บุคคลผูมีอํานาจในการจัดการสาขา มีดังตอไปนี้
รับชําระเบี้ยประกันภัย
จายเงินกูยืมโดยมีกรมธรรมประกันภัยเปนประกัน
จายเงินคาเวนคืนกรมธรรมประกันภัย
จายเงินตามกรมธรรมประกันภัย
อื่น ๆ
๔. บริษัทไดรบั ใบอนุญาตใหเปดสาขาเพื่อประกอบธุรกิจประกันชีวิตมาแลว
สาขา และเคยไดรับอนุญาตใหเปดสาขาในเขต/อําเภอเดียวกันกับที่บริษัท
รวมทั้งสิ้น
ขอเปดแหงใหม คือ
อาคาร
ชั้น
หมูที่
ตั้งอยูเลขที่
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
รหัสไปรษณีย
หมายเลขโทรศัพท
จังหวัด

-๒๕. สัดสวนผูถือหุนและกรรมการของบริษัท
%
ผูถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงสัญชาติไทย
%
ผูถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงที่มิใชสัญชาติไทย
% กรรมการที่มิใชสัญชาติไทย
กรรมการสัญชาติไทย

%

(ราคาประเมิน)
๖. ฐานะการเงินของบริษทั ณ วันที่
บาท
๖.๑ สินทรัพยรวม
บาท
๖.๒ หนี้สินรวม
บาท
๖.๓ เงินกองทุน
บาท
๖.๔ เงินกองทุนที่ตองดํารงตามกฎหมาย
บาท
๖.๕ เงินกองทุนสวนทีเ่ กิน (ขาด)
(ใหบริษัทกรอกขอมูลฐานะการเงินของบริษัท ณ วันสิ้นเดือนลาสุดที่บริษทั ยืน่ รายงาน
แสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานประจําเดือนตอนายทะเบียน)
๗. เอกสารประกอบคําขอ
สําเนาหนังสือที่นายทะเบียนอนุญาตใหซื้ออาคารพรอมที่ดิน/ที่ดินและกอสรางอาคาร
สําเนาสัญญาเชา พรอมสําเนาทะเบียนบาน
แผนที่ตั้งของสํานักงานสาขา
อื่น ๆ
๘. ขอมูลเพิ่มเติม (ถามี)

ขอรับรองวา ขอความดังกลาวขางตนถูกตองเปนความจริงทุกประการ และบริษัทจะ
ปฏิบัติ ตามเงื่อนไขตางๆ ที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตเปดสาขา ยายที่ตั้งสํานักงานใหญ
หรือสํานักงานสาขา หรือเลิกสาขาของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยเครงครัด

(

)
กรรมการผูมีอํานาจ

ประทับตราบริษัท
(

)
กรรมการผูมีอํานาจ

หนังสือรับรองคุณสมบัตขิ องพนักงาน/บุคคลผูมีอํานาจในการจัดการสาขา (ธุรกิจประกันชีวิต)
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 ุดใหลงโทษจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพยหรือไม
...............................................................................................................................................................
๖. เคยเปนกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลซึ่งมีอํานาจกระทําการแทนบริษัทในชวงเวลาทีบ่ ริษทั นัน้ ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวติ หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย หรือไม
...............................................................................................................................................................
๗. ปจจุบันเปนกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลซึ่งมีอํานาจกระทําการแทนบริษัทอื่นที่ไดรับใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจประกันชีวิต หรือไดรับยกเวนตามที่คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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 ๕๔ แหงพ.ร.บ. ประกันชีวิต พ.ศ.๒๕๓๕ ประกอบมาตรา
๓ (๒) แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ.๒๕๕๐ หรือไม
..............................................................................................................................................................
๙. ปจจุบันเปนขาราชการการเมืองหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือไม...................................................
๑๐. ปจจุบันเปนขาราชการหรือพนักงานของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย ซึ่งมีหนาที่เกี่ยวกับการควบคุมบริษัท หรือไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับและ
ส งเสริ มการประกอบธุ รกิ จประกันภัย เพื่ อช ว ยเหลือการดํา เนินงานของบริษัท หรื อเปนผูไ ดรับ แตงตั้ ง
ตามมาตรา ๕๔ แห งพ.ร.บ. ประกั นชี วิ ต พ.ศ.๒๕๓๕ ประกอบมาตรา ๓ (๒) แห งพระราชบั ญญั ติ
คณะกรรมการกํ ากั บและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภั ย พ.ศ.๒๕๕๐ หรือไม ............................
(ถาเปนใหกรอกขอความตอไปนี้)

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

ลงชื่อ.....................................................(เจาของประวัติ)
(....................................................)
ขอรับรองวา.............................................................มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๕ แหง พ.ร.บ.
ประกันชีวิต พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑
ลงชื่อ.................................................(กรรมการผูมีอํานาจ)
(.................................................)
ประทับตราบริษัท
ลงชื่อ.................................................(กรรมการผูมีอํานาจ)
(.................................................)

คําขออนุญาตเลิกสํานักงานสาขา
วันที่

ที่
เรียน นายทะเบียน
บริษทั ขอยื่นคําขออนุญาตเลิกสาขา ดังนี้

จังหวัด
ถนน
จังหวัด
ใบอนุญาตเลขที่
จังหวัด
ถนน
จังหวัด
ใบอนุญาตเลขที่

๑. ชื่อและสถานที่ตั้ง
สาขาที่ขอยกเลิก ชื่อ สาขา
ตั้งอยูเลขที่
ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย

อาคาร

ชั้น
หมูที่
อําเภอ/เขต
หมายเลขโทรศัพท
ลงวันที่
สาขาที่รบั โอนกิจการของสาขาที่ยกเลิก ชื่อ สาขา
ตั้งอยูเลขที่
อาคาร
ชั้น
หมูที่
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
รหัสไปรษณีย
หมายเลขโทรศัพท
ลงวันที่

๒. วัน เดือน ป ที่จะเลิกการดําเนินงาน และการปดประกาศ
โดยบริษทั จะปดประกาศการเลิกสาขา
วันที่
ไวในที่เปดเผยโดยชัดเจนและเห็นไดงาย ณ สํานักงานสาขาแหงนั้นไมนอ ยกวาสามสิบวันกอนวันที่เลิกสาขา
๓. เหตุผลและความจําเปนในการขออนุญาตเลิกสํานักงานสาขา

๔. บริษัทไดรับใบอนุญาตใหเปดสาขา เพื่อประกอบธุรกิจประกันชีวิตมาแลว รวมทั้งสิ้น
สาขา
๕. เอกสารประกอบคําขออนุญาตเลิกสํานักงานสาขา
ใบอนุญาตสาขาทีย่ กเลิก
สําเนาใบอนุญาตสาขาที่รับโอนกิจการ
แผนที่ของที่ตั้งสํานักงานสาขาที่รับโอนกิจการ
อื่น ๆ

- ๒-

๖. ขอมูลเพิ่มเติม (ถามี)

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

)

(
กรรมการผูมีอํานาจ
ประทับตราบริษัท

(

)
กรรมการผูมีอํานาจ

คําขออนุญาตยายที่ตงั้ สํานักงานใหญ/สํานักงานสาขา
ที่

วันที่

เรียน นายทะเบียน
บริษทั ขอยื่นคําขอ ดังนี้
ขออนุญาตยายที่ตั้งสํานักงานใหญ
ขออนุญาตยายที่ตั้งสํานักงานสาขา ชื่อสาขา
๑. สถานทีต่ ั้ง
อาคาร
ชั้น
สํานักงานเดิม ตั้งอยูเลขที่
ถนน
ตําบล/แขวง
หมูที่
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
อําเภอ/เขต
หมายเลขโทรศัพท
อาคาร
ขออนุญาตยายไปอยูสํานักงานแหงใหม ตั้งอยูเลขที่
หมูที่
ถนน
ตําบล/แขวง
ชั้น
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
อําเภอ/เขต
หมายเลขโทรศัพท
๒. วัน เดือน ป ที่จะยายไปเปดดําเนินงาน

๓. เหตุผลและความจําเปนในการขออนุญาตยายทีต่ ั้งสํานักงาน

๔. รายละเอียดเกีย่ วกับสํานักงานแหงใหม พรอมเอกสารประกอบคําขออนุญาต
ซื้ออาคารพรอมที่ดิน ตามสําเนาหนังสือที่นายทะเบียนอนุญาต
ซื้อที่ดินและกอสรางอาคาร ตามสําเนาหนังสือที่นายทะเบียนอนุญาต
เชาอาคารพรอมที่ดิน/อาคารสํานักงาน ตามสําเนาสัญญาเชาพรอมสําเนาทะเบียนบาน
และแผนทีต่ ั้งสํานักงาน
อื่น ๆ

-๒-

๕. เอกสารประกอบคําขอ
สําเนาหนังสือที่นายทะเบียนอนุญาตใหซื้ออาคารพรอมที่ดิน/ที่ดิน
และกอสรางอาคาร
สําเนาสัญญาเชา พรอมสําเนาทะเบียนบาน
แผนที่ตั้งของสํานักงานสาขา
อื่น ๆ
๖. ขอมูลเพิ่มเติม (ถามี)

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

)

(
กรรมการผูมีอํานาจ
ประทับตราบริษัท

)

(
กรรมการผูมีอํานาจ

คําขอใบแทนใบอนุญาตเปดสาขาเพื่อประกอบธุรกิจประกันชีวิต
ที่

วันที่

เรียน นายทะเบียน
บริษทั ขอยื่นคําขอใบแทนใบอนุญาต ดังนี้
๑. ชื่อและสถานที่ตั้งสาขาที่ขอใบแทนใบอนุญาต
ชื่อสาขา
ตั้งอยูเลขที่
อาคาร
จังหวัด
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
หมูที่
รหัสไปรษณีย
หมายเลขโทรศัพท
จังหวัด
ลงวันที่
ใบอนุญาตเลขที่

ชั้น

๒. ขอใบแทนใบอนุญาต เนื่องจาก
ใบอนุญาตชํารุดหรือสูญหาย
เปลี่ยนชื่อบริษัท/สาขา
อื่น ๆ
๓. เอกสารประกอบคําขอใบแทนใบอนุญาต
สําเนาใบอนุญาตสาขาที่ชาํ รุดหรือสูญหาย
บันทึกประจําวันรับแจงความเอกสารสูญหาย
สําเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวติ ฉบับแกไขชื่อใหม
ใบอนุญาตสาขาฉบับเดิม
อื่น ๆ
ขอรับรองวา ขอความดังกลาวขางตนถูกตองเปนความจริงทุกประการ และบริษัทจะปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขตางๆ ที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตเปดสาขา ยายที่ตั้งสํานักงานใหญ หรือสํานักงานสาขา
หรือเลิกสาขาของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยเครงครัด

)

(
กรรมการผูมีอํานาจ
ประทับตราบริษัท
(

)
กรรมการผูมีอํานาจ

