
 

 
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอรับความเห็นชอบให้จัดสถานที่ตั้งหน่วยปฏิบัติการข้อมูล สถานที่เก็บเอกสาร 
หรือสถานที่ฝึกอบรมที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัทประกันภัย พ.ศ. ๒๕๖๔ 

............................................................... 
 
  โดยที ่มาตรา ๘ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติประกันชีว ิต พ .ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา                    
๗ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดให้สถานที่ใช้เป็นที่ตั้งหน่วยปฏิบัติการ
ข้อมูล สถานที่เก็บเอกสาร และสถานที่ฝึกอบรมที่เกี ่ยวกับกิจการของบริษัท ต้องได้รับความเห็นชอบจาก                                
นายทะเบียน ดังนั ้น เพื ่อให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์เกี ่ยวกับการอนุญาตให้บริษัทตามกฎหมายว่าด้วย                         
การประกันชีวิตและบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย จัดสถานที่ตั้งเป็นหน่วยปฏิบัติการข้อมูล 
สถานที่เก็บเอกสาร หรือสถานที่ฝึกอบรมที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัท ให้มีความชัดเจน และกำหนดแนวทาง            
การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดให้มีสถานที่ดังกล่าว 

 
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงเห็นสมควรให้มี

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร ื ่อง แนวปฏิบัติ                                  
ในการขอรับความเห็นชอบให้จัดสถานที่ตั้งหน่วยปฏิบัติการข้อมูล สถานที่เก็บเอกสาร หรือสถานที่ฝึกอบรมที่
เกี่ยวกับกิจการของบริษัทประกันภัย เพ่ือให้บริษัทถือเป็นแนวปฏิบัติตามที่แนบท้ายประกาศนี้ อย่างเคร่งครัด 

 
 

   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
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คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 



 

 
 

แนวปฏิบัติในการขอรับความเห็นชอบให้จัดสถานที่ตั้งหน่วยปฏิบัติการข้อมูล สถานที่เก็บเอกสาร หรือ
สถานที่ฝึกอบรม ที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัทประกันภัย  

............................................................... 

ข้อ ๑ คำนิยาม 
ในแนวปฏิบัตินี้ 
“บริษัท” หมายความว่า 
(1) บริษัทตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต  
(2) บริษัทตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย  
“สถานที่” หมายความว่า ที่ตั้งที่ระบุที่อยู่ได้อย่างชัดเจน ซึ่งมิใช่ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือ

สำนักงานสาขา 
“สถานที่ตั้งหน่วยปฏิบัติการข้อมูล” หมายความว่า สถานที่ที่บริษัทใช้ในการปฏิบัติงาน

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสถานที่ลักษณะเดียวกันกับศูนย์ข้อมูล (data center) ซึ่งดำเนินการโดย
บริษัท 

ทั้งนี ้ ไม่รวมถึงการใช้บริการจากบุคคลภายนอก (outsourcing) ทั้งระบบ หรือกรณี                
ที ่บร ิษัทจัดจ้างผู ้ให้บริการภายนอก ( third party management) เพื ่อใช ้บริการหรือเช่าใช ้ระบบ
คอมพิวเตอร์หรือทรัพยากรด้านคอมพิวเตอร์ (cloud computing service) จากผู ้ให้บริการ (cloud 
service provider) ผ่านอินเตอร์เน็ต 

“ศูนย์ข้อมูล (data center)” หมายความว่า สถานที่ที ่บริษัทใช้ในการติดตั ้งเครื ่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (server) ระบบฐานข้อมูล (database/ storage system) และอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศอื่นๆ ที่ทำหน้าที่ให้บริการแก่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นลูกข่าย (client) โดยผ่านระบบเครือข่าย 
(network) 

“สถานที่เก็บเอกสาร” หมายความว่า สถานที่ที่บริษัทใช้เก็บ หรือรักษาเอกสารของบริษัท 
ซึ่งใช้หรือไม่ได้ใช้ประกอบการทำงาน หรือ ยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้ประกอบการทำงานในปัจจุบัน แต่ยัง
มีความจำเป็นต้องเก็บรักษาเพื ่อรอการใช้งาน หรือ รอขั ้นตอนของการนำไปทำลาย  ทั ้งนี ้ เอกสาร                       
ให้หมายความรวมถึงสื่อบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วย 

“สถานที่ฝึกอบรม” หมายความว่า สถานที่ที่บริษัทใช้สำหรับปฏิบัติงานการฝึกอบรม 
ประชุม หรือสัมมนา แก่พนักงานของบริษัทหรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท เพื่อให้ได้รับความรู้ หรือ
เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถและทักษะในการทำงาน 

“นายทะเบียน” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย หรือผู ้ซึ ่งเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
มอบหมาย 

 
 



 

ข้อ ๒  คุณสมบัติของบริษัท 

บริษัทที่ประสงค์จะขอรับความเห็นชอบให้จัดสถานที่ตั้งหน่วยปฏิบัติการข้อมูล สถานที่
เก็บเอกสาร หรือสถานที่ฝึกอบรม ที่เก่ียวกับกิจการของบริษัท ต้องมีฐานะการเงินและการดำเนินงานอยู่ใน
เกณฑ์ดี โดยต้องมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (capital adequacy ratio : CAR) ไม่ต่ำกว่า
อัตราที ่นายทะเบียนอาจกำหนดมาตรการที่จำเป็นในการกำกับดูแลสถานะการเงินของบริษัทนั้นได้  
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการกำหนดประเภทและ
ชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัท ติดต่อกัน 
สี่ไตรมาสล่าสุด  

 
ข้อ ๓ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดสถานที่ตั้งหน่วยปฏิบัติการข้อมูล สถานที่เก็บ

เอกสาร หรือสถานที่ฝึกอบรม ที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัท 
ในการจัดสถานที่ตั้งเป็นหน่วยปฏิบัติการข้อมูล สถานที่เก็บเอกสาร หรือสถานที่ฝึกอบรม 

ที่เก่ียวกับกิจการของบริษัท ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ 
(๑) ต้องมีพื้นที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนของตนเองโดยเฉพาะ และมีอุปกรณ์ที่เหมาะสมพร้อม

ปฏิบัติการ รวมถึงต้องจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัย และระบบการป้องกันอัคคีภัย  โดยมีป้ายชื่อ 
“หน่วยปฏิบัติการข้อมูล บริษัท........” หรือ“สถานที่เก็บเอกสาร บริษัท........”  หรือ“สถานที่ฝึกอบรม 
บริษัท........” แล้วแต่กรณี ติดไว้ให้เห็นอย่างชัดเจน  

ทั้งนี้ สถานที่ฝึกอบรม ต้องมีห้องจัดฝึกอบรม ห้องควบคุม เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ 
รวมถึงทางออกฉุกเฉิน และทางหนีไฟ  

 (๒) ให้ใช้เป็นสถานที่ตั้งหน่วยปฏิบัติการข้อมูล สถานที่เก็บเอกสาร หรือสถานที่ฝึกอบรม
ที่เก่ียวกับกิจการของบริษัท ตามท่ีได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน เท่านั้น  

(๓) ห้ามใช้เป็นสถานที่ทำงานของตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิตตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วย
การประกันวินาศภัย และพนักงาน ยกเว้นบุคลากรที่มีหน้าที่ดูแลการใช้งานสถานที่ตามความเหมาะสม 
และห้ามใช้เพ่ือติดต่อกับผู้เอาประกันภัยหรือประชาชนทั่วไป 

 
ข้อ ๔  การยื่นขอความเห็นชอบและการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
บริษัทที่ประสงค์จะขอรับความเห็นชอบให้จัดสถานที่ตั้งหน่วยปฏิบัติการข้อมูล สถานที่

เก็บเอกสาร หรือสถานที่ฝึกอบรมที่เกี ่ยวกับกิจการของบริษัท  ให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียน ตามแบบที่
กำหนดในท้ายประกาศ พร้อมแสดงข้อมูลรายละเอียดและเอกสารหลักฐาน อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

 (๑) แผนงาน ที่แสดงถึงหลักการ เหตุผล ความจำเป็น วัตถุประสงค์ และระยะเวลาที่
บริษัทจะจัดตั้งสถานที่ตั้งหน่วยปฏิบัติการข้อมูล สถานที่เก็บเอกสาร หรือสถานที่ฝึกอบรมที่เกี่ยวกับกิจการ
ของบริษัท แล้วแต่กรณี รวมถึงแผนการใช้งาน และแผนการบริหารสถานที่ ซึ่งต้องผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการอื่นที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย ทั้งนี้ แผนงานดังกล่าวต้อง
สอดคล้องกับแผนธุรกิจปีปัจจุบันและอีกสองปีข้างหน้าเป็นอย่างน้อย ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทและจัดส่งต่อสำนักงานตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการจัดส่งรายงานการบริหารความเสี่ยงแบบ
องค์รวมและการประเมินความเสี ่ยงและความมั ่นคงทางการเงินของบริษัทประกันชีวิต และประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข 

๒ 



 

และระยะเวลาในการจัดส่งรายงานการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวมและการประเมินความเสี่ยงและความ
มั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย  

 (๒) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการอ่ืนที่คณะกรรมการ
บริษัทได้มอบหมาย ที่มีมติอนุมัติให้จัดสถานที่ต้ังตามที่ยื่นขอ  

ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการอื่นเป็นผู้อนุมัติ ให้บริษัทส่งรายงานการประชุมที่คณะกรรมการ
บริษัทมอบหมายอำนาจการอนุมัติ หรือประกาศ หรือคำสั่งของคณะกรรมการบริษัทที่แต่งตั้งและกำหนดอำนาจ
การอนุมัติของคณะกรรมการชุดนั้น  

(๓) แผนที่ตั้ง ผัง/รูปแบบอาคาร พร้อมพิมพ์เขียว 
 

ข้อ ๕  เงื่อนไขและเงื่อนเวลา 
ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ นายทะเบียนอาจให้บริษัทเข้าชี้แจง ทำคำชี้แจง หรือส่ง

เอกสารหลักฐานหรือข้อมูลอื่นเพิ่มเติมได้ โดยนายทะเบียนจะแจ้งผลการพิจารณาให้บริษัททราบเป็น
หนังสือภายในสามสิบวันทำการ นับแต่วันที่ได้รับเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ ในการให้ความ
เห็นชอบนายทะเบียนจะกำหนดเงื่อนไขใดๆ ไว้ด้วยก็ได้ 

 
ข้อ ๖ การดำเนินการ 
บริษัทต้องดำเนินการจัดตั้งสถานที่ตั้งหน่วยปฏิบัติการข้อมูล สถานที่เก็บเอกสาร หรือสถานที่ 

ฝึกอบรม ที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัท ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกำหนด ทั้งนี้ หากบริษัท
ดำเนินการจัดตั้ง ไม่แล้วเสร็จตามที่กำหนด ให้ถือว่าการให้ความเห็นชอบของนายทะเบียน เป็นอันระงับสิ้นไป 

ในกรณีที่ปรากฏต่อนายทะเบียนว่า บริษัทใช้สถานที่ตั้งหน่วยปฏิบัติการข้อมูล สถานที่
เก็บเอกสาร หรือสถานที่ฝึกอบรม ที่เก่ียวกับกิจการของบริษัท ไม่เป็นไปตามข้อ ๓ ของแนวปฏิบัตินี้ หรือไม่
เป็นไปตามที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบ นายทะเบียนอาจระงับการใช้สถานที่ดังกล่าว หรือยกเลิกการ
ให้ความเห็นชอบได้เม่ือเห็นสมควร 

 
ข้อ ๗  การเลิกใช้ 
ในกรณีที่บริษัทประสงค์จะเลิกใช้สถานที่ตั้งหน่วยปฏิบัติการข้อมูล สถานที่เก็บเอกสาร 

หรือสถานที่ฝึกอบรม ที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัท ให้บริษัทแจ้งต่อนายทะเบียนทราบเป็นหนังสือ ก่อนวัน
เลิกใช้ ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน พร้อมเหตุผลและความจำเป็นในการเลิกใช้ไว้ในหนังสือด้วย 

 
ข้อ ๘  บทเฉพาะกาล  
กรณีบริษัทที่เคยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน ให้จัดสถานที่ตั้งหน่วยปฏิบัติการ

ข้อมูล สถานที ่เก็บเอกสาร หรือสถานที ่ฝ ึกอบรม ที ่เกี ่ยวกับกิจการของบริษัท ก่อนวันที่ประกาศนี้                          
มีผลใช้บังคับ ให้ดำเนินการต่อไปได้โดยไม่ต้องยื่นขอความเห็นชอบใหม่ ทั้งนี้ บริษัทนั้นต้องปฏิบัติตาม                    
ข้อ ๓ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาหนึ่งปี นับแต่วันประกาศ  

 

๓ 


