
คูม่อืสำ	หรบัประช	ชน : ก	รขอคว	มเห็นชอบซือ้/ข	ย ทรพัยส์นิกบักรรมก	รหรอืบคุคลที่
เก ีย่วขอ้งกบักรรมก	รบรษิทั (N)
หนว่ยง	นทีใ่หบ้รกิ	ร : สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กบัและสง่เสรมิก�รประกอบธรุกจิประกนัภัย หน่วยง�นทีไ่มส่งักดักระทรวง 

หลกัเกณฑ ์วธิกี	ร เงือ่นไข (ถ	้ม)ี ในก	รยืน่คำ	ขอ และในก	รพจิ	รณ	อนุญ	ต
ม�ตร� 31 (17) แหง่พระร�ชบัญญัตปิระกนัวนิ�ศภัย พ.ศ. 2535 ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระร�ชบัญญัตปิระกนัวนิ�ศภัย (ฉบับที ่
2) พ.ศ. 2551 และม�ตร� 33 (16) แหง่พระร�ชบัญญัตปิระกนัชวีติ พ.ศ. 2535 ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระร�ชบัญญัตปิระกนัชวีติ
(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2551 ห�้มมใิหบ้รษัิทกระทำ�ก�รข�ยหรอืใหอ้สงัห�รมิทรัพยใ์ดๆ หรอืสงัห�รมิทรัพยท์ีม่มีลูค�่รวมกนัสงูกว�่ที่
น�ยทะเบยีนกำ�หนดแกก่รรมก�รบรษัิท หรอืซือ้ทรัพยส์นิจ�กกรรมก�รบรษัิท ทัง้นี ้รวมถงึบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักรรมก�รบรษัิท
ต�มทีค่ณะกรรมก�รประก�ศกำ�หนด เวน้แตจ่ะไดร้ับคว�มยนิยอมจ�กคณะกรรมก�รบรษัิทและไดร้ับคว�มเห็นชอบจ�กน�ย
ทะเบยีน

หม�ยเหตุ

** กรณีคำ�ขอหรอืร�ยก�รเอกส�รประกอบก�รพจิ�รณ�ไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น จะกำ�หนดระยะเวล�ใหผู้ย้ ืน่คำ�ขอดำ�เนนิก�ร
แกไ้ข/เพิม่เตมิ ห�กผูย้ืน่คำ�ขอไมด่ำ�เนนิก�รแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้�ยในระยะเวล�ทีก่ำ�หนด ผูร้ับคำ�ขอจะดำ�เนนิก�รคนืคำ�ขอและ
เอกส�รประกอบก�รพจิ�รณ�

** พนักง�นเจ�้หน�้ทีจ่ะยังไมพ่จิ�รณ�คำ�ขอ และยังไมนั่บระยะเวล�ดำ�เนนิง�น จนกว�่ผูย้ืน่คำ�ขอจะดำ�เนนิก�รแกไ้ขคำ�ขอหรอื
ยืน่เอกส�รเพิม่เตมิครบถว้นต�มบันทกึคว�มบกพรอ่งนัน้เรยีบรอ้ยแลว้

** ขัน้ตอนก�รดำ�เนนิง�นต�มคูม่อืจะเริม่นับเป็นระยะเวล�ตัง้แตเ่จ�้หน�้ทีต่รวจสอบเอกส�รครบถว้นต�มทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื
ประช�ชนเรยีบรอ้ยแลว้

** ทัง้นีจ้ะแจง้ผลก�รพจิ�รณ�ใหผู้ย้ ืน่คำ�ขอทร�บภ�ยใน 7 วันนับแตวั่นทีพ่จิ�รณ�แลว้เสร็จ

 

ชอ่งท	งก	รใหบ้รกิ	ร

 สถ	นทีใ่หบ้รกิ	ร
(หม�ยเหต:ุ (วันและเวล�ทำ�ก�ร)) 
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กบัและสง่เสรมิก�รประกอบธรุกจิ
ประกนัภัย (คปภ.)
22/79 ถนนรัชด�ภเิษก แขวงจันทรเกษม เขตจตจุักร 
กรงุเทพมห�นคร 10900/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยง�น 

ระยะเวล	เปิดใหบ้รกิ	ร เปิดใหบ้รกิ�รวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่�งร�ชก�รกำ�หนด) ตัง้แตเ่วล� 
08:30 - 16:30 น. (มพีักเทีย่ง)

ข ัน้ตอน ระยะเวล	 และสว่นง	นทีร่บัผดิชอบ
ระยะเวล	ในก	รดำ	เนนิก	รรวม : 28 -

ลำ	ดบั ข ัน้ตอน ระยะเวล	 สว่นทีร่บัผดิชอบ
1) ก	รตรวจสอบเอกส	ร

เจ�้หน�้ทีต่รวจสอบคว�มครบถว้นของหนังสอืขอคว�มเห็นชอบ 
และเอกส�รหลักฐ�นประกอบก�รพจิ�รณ�
(หม�ยเหต:ุ (ระยะเวล�ก�รดำ�เนนิง�นนับตัง้แตวั่นทีไ่ดร้ับ
เอกส�รหลกัฐ�นถกูตอ้งครบถว้น และเริม่พจิ�รณ�คำ�ขอของ
บรษัิท)) 

3 วันทำ�ก�ร สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร
กำ�กบัและสง่เสรมิก�ร

ประกอบธรุกจิประกนัภัย

2) ก	รพจิ	รณ	
พนักง�นเจ�้หน�้ทีผู่ม้หีน�้ทีร่ับผดิชอบพจิ�รณ�ตรวจสอบคำ�ขอ 

8 วันทำ�ก�ร สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร
กำ�กบัและสง่เสรมิก�ร



ลำ	ดบั ข ัน้ตอน ระยะเวล	 สว่นทีร่บัผดิชอบ
และ เอกส�รหลกัฐ�นประกอบก�รพจิ�รณ�
(หม�ยเหต:ุ -) 

ประกอบธรุกจิประกนัภัย

3) ก	รพจิ	รณ	
เสนอผูบ้ังคับบัญช�เพือ่พจิ�รณ�คำ�ขอและเอกส�รหลักฐ�น   
ประกอบก�รพจิ�รณ�
(หม�ยเหต:ุ -) 

10 วันทำ�ก�ร สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร
กำ�กบัและสง่เสรมิก�ร

ประกอบธรุกจิประกนัภัย

4) ก	รลงน	ม/คณะกรรมก	รมมีติ
เสนอผูบ้ังคับบัญช�ลงน�มในหนังสอื แจง้ผลก�รพจิ�รณ�ให ้
บรษัิททร�บ
(หม�ยเหต:ุ -) 

7 วันทำ�ก�ร สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร
กำ�กบัและสง่เสรมิก�ร

ประกอบธรุกจิประกนัภัย

ร	ยก	รเอกส	ร หลกัฐ	นประกอบ
ลำ	ดบั ชือ่เอกส	ร จำ	นวน และร	ยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถ	้ม)ี หนว่ยง	นภ	ครฐัผูอ้อกเอกส	ร

1) หนงัสอืขอคว	มเห็นชอบซือ้/ข	ยทรพัยส์นิใหบ้คุคลทีเ่กีย่วขอ้ง 
พรอ้มอธบิ	ยเหตผุลคว	มจำ	เป็น
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ
สำ	เน	 0 ฉบับ
หม	ยเหต ุ(ลงน�มโดยกรรมก�รผูม้อีำ�น�จลงน�ม พรอ้มตร�ประทับ
บรษัิท)

-

2) ร	ยง	นก	รประชุมคณะกรรมก	รของบรษิทั ทีม่มีตอินุมตัใิหซ้ือ้/
ข	ย ทรพัยส์นิใหบ้คุคลทีเ่กีย่วขอ้ง
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ
สำ	เน	 1 ฉบับ
หม	ยเหต ุ(พรอ้มรับรองสำ�เน�ถกูตอ้ง)

-

3) หนงัสอืเสนอซือ้/ข	ยทรพัยส์นิใหบ้คุคลทีเ่กีย่วขอ้ง (ถ	้ม)ี
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ
สำ	เน	 1 ฉบับ
หม	ยเหต ุ(พรอ้มรับรองสำ�เน�ถกูตอ้ง)

-

4) ร	ยละเอยีดแสดงคว	มเกีย่วขอ้งระหว	่งบรษิทัและบคุคลดงักล	่ว
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ
สำ	เน	 1 ฉบับ
หม	ยเหต ุ(พรอ้มรับรองสำ�เน�ถกูตอ้ง)

-

ค	่ธรรมเนยีม
ลำ	ดบั ร	ยละเอยีดค	่ธรรมเนยีม ค	่ธรรมเนยีม (บ	ท / รอ้ยละ)

ไมม่ขีอ้มลูค�่ธรรมเนยีม

ชอ่งท	งก	รรอ้งเรยีน แนะนำ	บรกิ	ร
ลำ	ดบั ชอ่งท	งก	รรอ้งเรยีน / แนะนำ	บรกิ	ร

1) สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กบัและสง่เสรมิก�รประกอบธรุกจิประกนัภัย (คปภ.)
(หม�ยเหต:ุ (22/79 ถนนรัชด�ภเิษก แขวงจันทรเกษม เขตจตจุักร กรงุเทพมห�นคร 10900
โทร. 0-2515-3999 โทรส�ร. 0-2515-3970   ส�ยดว่นประกนัภัย 1186
Email : info@oic.or.th)) 

2) ศนูยบ์รกิ�รประช�ชน สำ�นักปลัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี
(หม�ยเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / ส�ยดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300)) 

3) ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนก�รทจุรติในภ�ครัฐ
(หม�ยเหต:ุ (สำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกนัและปร�บปร�มก�รทจุรติในภ�ครัฐ (สำ�นักง�น ป.ป.ท.)
- 99 หมู ่4 อ�ค�รซอฟตแ์วรป์�รค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ตำ�บลคลองเกลอื อำ�เภอป�กเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี11120
- ส�ยดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรส�ร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH



ลำ	ดบั ชอ่งท	งก	รรอ้งเรยีน / แนะนำ	บรกิ	ร

ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนสำ�หรับนักลงทนุต�่งช�ต ิ(The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com)) 

แบบฟอรม์ ตวัอย	่งและคูม่อืก	รกรอก
ลำ	ดบั ชือ่แบบฟอรม์

ไมม่แีบบฟอรม์ ตัวอย�่ง และคูม่อืก�รกรอก

หม	ยเหตุ
-

เอกส�รฉบับนีด้�วนโ์หลดจ�กเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูก�รตดิตอ่ร�ชก�ร
www.info.go.th

วันทีคู่ม่อืมผีลบังคับใช:้ 09/11/2563

http://www.info.go.th/

