
 

 

 
ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตเปิดสาขา ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 
  หรือสำนักงานสาขา หรือเลิกสาขาของบริษัทประกันชีวิต  

พ.ศ. …  
--------------------------------------------------- 

 
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกำหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตเปิดสาขา ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือเลิกสาขาของ
บริษัทประกันชีวิต เพื่อให้เกิดความชัดเจนและสะดวกในการขออนุญาตเปิดสาขา ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือ
สำนักงานสาขา หรือเลิกสาขา และเพ่ือส่งเสริมการขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจของบริษัทประกันชีวิตที่มี
ความพร้อม ให้สามารถให้บริการด้านการประกันภัยแก่ลูกค้าได้ครอบคลุมมากข้ึน 
 
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑7 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย จึงออกประกาศ ไว้ดังนี้ 
 
   ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย เรื ่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื ่อนไขในการขออนุญาตเปิดสาขา ย้ายที่ตั ้งสำนั กงานใหญ่ หรือ
สำนักงานสาขา หรือเลิกสาขาของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. …” 
 
  ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
  ข้อ ๓  ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตเปิดสาขา ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือเลิก
สาขาของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 
 
  ข้อ ๔  ในประกาศนี้ 

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย 

“บริษัท” หมายความว่า บริษัทตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต 
  “สาขา” หมายความรวมถึง สำนักงานที่แยกออกจากสำนักงานใหญ่ของบริษัท ไม่ว่าจะ
เรียกชื่ออย่างใด และได้รับเงินค่าใช้จ่ายจากบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึง
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สถานที่ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนให้ใช้เป็นที่ตั้งหน่วยปฏิบัติการข้อมูล สถานที่เก็บเอกสาร และ
สถานที่ฝึกอบรมที่เก่ียวกับกิจการของบริษัท  
 “การประกอบกิจการสาขานอกสถานที่” หมายความว่า การให้บริการโดยพนักงานของ
บริษัทหรือให้บริการด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์นอกสถานที่ทำการของบริษัทเป็นการชั่วคราว เพื่ออำนวยความ
สะดวกแก่ผู้ใช้บริการ  
 
       ข้อ ๕ สาขา บริษัทสามารถให้บริการต่างๆเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจประกันชีวิต เช่น การ
ชักชวนบุคคลเข้าทำสัญญาประกันภัยกับบริษัท การรับประกันภัย การรับชำระเบี้ยประกันภัย การรับแจ้งเหตุ
และรับข้อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การอนุมัติและการจ่ายค่าสินไหมทดแทน รวมทั้งบริการอื่นที่เกี่ ยวเนื่อง
กับกิจการที่บริษัทสามารถดำเนินการได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยที่ออกตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕  
 

ข้อ ๖ การประกอบกิจการสาขานอกสถานที่ บริษัทสามารถประกอบกิจการสาขานอกสถานที่
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ประสงค์ใช้บริการได้ทั้งในเวลาและนอกเวลาทำการเป็น
การชั่วคราว ในระยะเวลาครั้งละไม่เกินสามสิบวัน แต่ต้องไม่มีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงการขออนุญาตจัดตั้ง
สาขา การประกอบกิจการสาขานอกสถานที่สามารถทำได้ในสถานที่จัดงานกิจกรรมทั่วไป เช่น งานนิทรรศการ 
งานแสดงสินค้า งานสาธารณกุศล งานเทศกาลต่างๆ เป็นต้น  

 
ข้อ 7 บริษัทต้องจัดทำแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการเปิด ปิด สาขา การประกอบกิจการ

สาขานอกสถานที่ประจำปี โดยต้องมีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องภาพรวมการดำเนินการตามแผนการเปิด ปิด 
สาขา การประกอบกิจการนอกสถานที่ในปีที่ผ่านมา และแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการเปิด ปิด สาขา ในปี
นั้นๆ เช่น เป้าหมายการให้เปิด สาขา ขอบเขตการให้บริการผ่านสาขา การประกอบกิจการสาขานอกสถานที่  
แนวโน้มการนำเทคโนโลยีมาประกอบในการให้บริการ เป็นต้น 

บริษัทต้องทบทวนแผนการดำเนินงานตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และจัดส่งให้
สำนักงานเป็นประจำทุกปีภายในเก้าสิบวันนับแต่ว ันสิ ้นปีปฏิทิน และภายในสามสิบวันนับแต่ว ันที่
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ แล้วแต่กรณี  

 
หมวด ๑ 

การเปิดสาขา การประกอบกิจการสาขานอกสถานที่ 
 

ส่วนที่ ๑ 
การอนุญาต และการออกใบอนุญาต 

 
  ข้อ 8 บริษัทที่จะเปิดสาขาได้ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
             (๑) มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (capital adequacy ratio: CAR)     
ไม่ต่ำกว่าอัตราส่วนที่นายทะเบียนอาจกำหนดมาตรการที่จำเป็นในการกำกับดูแลสถานะการเงินของบริษัท
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยที ่ออกตามมาตรา ๒๗ แห่ง
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พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๑ 
   (2) ความพร้อมของระบบงาน บุคลากร การบริหารจัดการ การควบคุมภายใน การ
บริหารความเสี่ยง การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียน รวมถึงกระบวนการติดตามและ
ควบคุมดูแลการดำเนินสาขา 
 
  ข้อ 9  บริษัทที่มีคุณสมบัติตามข้อ 8 ซึ่งประสงค์จะเปิดสาขาให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้เปิด
สาขาและใบอนุญาตให้เปิดสาขาต่อนายทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันก่อนวันเปิดสาขา โดยบริษัทต้อง
ระบุชื ่อบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการสาขา พนักงานบัญชี เว้นแต่เป็นสาขาที่บริษัทใช้เ ป็นที่ทำการของ
พนักงาน เพ่ือสนับสนุนการดำเนินการของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะติดต่อลูกค้า 
(back office) บริษัทมิต้องระบุชื่อบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการสาขา พนักงานบัญชี  
  เมื ่อนายทะเบียนได้รับคำขอจากบริษัทตามวรรคสองแล้ว หากไม่มีเหตุขัดข้องให้นาย
ทะเบียนออกใบอนุญาตให้  โดยบริษัทต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้เปิดสาขาตามอัตราที่กำหนดใน
กฎกระทรวง  
  คำขอรับใบอนุญาตให้เปิดสาขาและใบอนุญาตให้เปิดสาขาให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบยีน
ประกาศกำหนด 
 
  ข้อ 10  ผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งให้เป็นพนักงานหรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการสาขาต้อง               
ไม่เป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓5 แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  หรือต้องไม่เป็นนายหน้าประกันชีวิต หรือไม่
เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย 
ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย หรือไม่เป็นบุคคลที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต 
ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกัน
วินาศภัย เว้นแต่จะพ้นระยะเวลาที่กำหนดไว้ในมาตรา  ๖๙ (๒) (ฉ) แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 
๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือมาตรา ๖๔ (๒) (ฉ) แห่ง
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วแต่กรณี 
 
  ข้อ ๑1  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อบริษัท เปลี่ยนชื่อสาขา เปลี่ยนแปลงที่ตั้ง หรือใบอนุญาต
สาขาชำรุดหรือสูญหาย ให้บริษัทยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาต ตามแบบที่นายทะเบียนประกาศกำหนด และ
ชำระค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง 
 
  ข้อ ๑2 บริษัทที่มีคุณสมบัติตามข้อ 8 ซึ่งประสงค์จะประกอบกิจการนอกสถานที่ต้องแจ้งให้
นายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน พร้อมแสดงข้อมูลรายละเอียด และเอกสารหลักฐาน อย่างน้อย
ดังต่อไปนี้  
   (1) ขอบเขตการให้บริการ และหากเป็นบริษัทได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
ประกันภัยรถ ต้องให้บริการรับประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยได้ด้วย 
   (๒) สาขาของบริษัทท่ีรับผิดชอบการให้บริการนอกสถานที่ดังกล่าว 
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   (๓) รายชื่อพนักงานที่บริษัทมอบหมาย 
  หนังสือแจ้งความประสงค์ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนประกาศกำหนด 
 

ส่วนที่ ๒ 
การดำเนินงาน 

 
  ข้อ ๑3  ให้บริษัทจัดทำระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสาขา และการประกอบกิจการสาขานอก
สถานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ออกระเบียบวิธี
ปฏิบัติหรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 
  ข้อ ๑4  เมื่อบริษัทได้รับใบอนุญาตให้เปิดสาขาจากนายทะเบียน ให้บริษัทเปิดดำเนินงาน
สาขาได ้ตามวันที่ระบุไว้ในคำขอรับใบอนุญาตให้เปิดสาขา  
 
                     ข้อ ๑5  สำนักงานสาขาต้องเป็นสัดส่วนของตนเองโดยเฉพาะ และต้องมีป้ายชื่อติดไว้ที่หน้า
สำนักงานสาขาให้เห็นได้โดยชัดเจน 
 
  ข้อ ๑6  ต้องแสดงใบอนุญาต และผังแสดงการจัดองค์กรพร้อมทั้งรายชื่อพนักงาน หรือ
บุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการสาขาไว้ในที่เปิดเผยโดยชัดเจนและเห็นได้ง่าย ณ สำนักงานสาขานั้น ๆ 
 
                     ข้อ ๑7  บริษัทต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ภายในของบริษัทออกไปตรวจสอบกิจการและสินทรัพย์ 
รวมทั้งการควบคุมภายในของสาขาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เว้นแต่ปีปฏิทินแรกที่เปิดดำเนินงานสาขา และให้
จัดทำรายงานการตรวจสอบส่งให้สำนักงานใหญ่ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ตรวจสอบสาขาแล้วเสร็จ 

 
ส่วนที่ ๓ 

การจัดทำสมุดทะเบียนและสมุดบัญชีเกี่ยวกับธุรกิจ 
 

ข้อ ๑8  ให้สาขาจัดทำสมุดทะเบียนเกี่ยวกับธุรกิจของสาขาให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยแบบและรายการสมุดทะเบียน
เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทประกันวินาศภัย ซึ่งออกตามความในมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 
พ.ศ. ๒๕๓๕  ประกอบมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
                        ข้อ ๑9  การจัดทำสมุดบัญชีเกี่ยวกับธุรกิจของสาขา ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี
และตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดด้วย และต้องจัดทำงบทดลองของสาขาทุกเดือนส่ง
ให้สำนักงานใหญ่ ภายในวันที่ยี่สิบของเดือนถัดไป 
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หมวด ๒ 
การย้ายท่ีตั้งสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขา 

 

ข้อ 20 การย้ายสถานที่ตั้งสำนักงานสาขา ให้บริษัทดำเนินการเพ่ือดูแลอำนวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนและผู้เอาประกันภัย และปิดประกาศการย้ายที่ตั้งไว้ในที่เปิดเผยโดยชัดเจนและเห็นได้ง่าย ณ 
ที่ตั้งสาขาเดิม และบนเว็ปไซต์ของบริษัทไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันที่ย้าย โดยต้องระบุสถานที่ตั้งแห่งใหม่ 
วันที่จะย้าย  
  เมื่อบริษัทยื ่นคำขอรับอนุญาตให้ย้ายที่ตั ้งสาขา ชำระค่าธรรมเนียมการอนุญาต ส่งคืน
ใบอนุญาตฉบับเดิมต่อนายทะเบียน และส่งหลักฐานการดำเนินการตามวรรคหนึ่งต่อนายทะเบียน ให้นาย
ทะเบียนออกใบอนุญาตฉบับใหม่แทนฉบับเดิมให้แก่บริษัท 
 

ข้อ ๒1  การย้ายสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ให้บริษัทดำเนินการเพื่อดูแลอำนวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนและผู้เอาประกันภัย และลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันที่แพร่หลายใน
ประเทศอย่างน้อยสองฉบับติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามวัน และปิดประกาศการย้ายที่ตั้งไว้ในที่เปิดเผยโดยชัดเจน
และเห็นได้ง่าย ณ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่เดิม รวมทั้งบนเว็ปไซต์ของบริษัทไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันที่ย้าย โดย
ต้องระบุสถานที่ตั้งและวันที่จะย้ายในคำประกาศโฆษณาด้วย  

เมื่อบริษัทยื่นคำขอรับอนุญาตให้ย้ายที่ตั ้งสำนักงานใหญ่ ชำระค่าธรรมเนียมการอนุญาต 
พร้อมส่งหลักฐานการโฆษณาตามวรรคหนึ่งต่อนายทะเบียน ให้ถือว่าบริษัทได้รับอนุญาตให้ย้ายสำนักงานใหญ่
จากนายทะเบียนแล้ว 

 
หมวด ๓ 

การเพิกถอนใบอนุญาตสาขา และการเลิกสาขา 
 
ข้อ ๒2  เมื่อปรากฏหลักฐานต่อนายทะเบียนว่าสำนักงานสาขาแห่งใดของบริษัทมีการดำเนินงาน

ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู ้เอาประกันภัย หรือไม่สามารถปฏิบัติตามประกาศนี้ตลอด
ระยะเวลาที่ได้รับใบอนุญาตหรือเปิดดำเนินงานสำนักงานสาขาแห่งนั้น ให้นายทะเบียนมีอำนาจสั่งให้บริษัทนั้นแก้ไข 
หรือกระทำการหรืองดเว้นกระทำการเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศนี้ หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตสาขาแห่งนั้นได้ และใน
การนี้ นายทะเบียนอาจกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ให้ต้องปฏิบัติด้วยก็ได้ 

 
ข้อ ๒3  ในกรณีที่บริษัทประสงค์จะเลิกสาขา ให้บริษัทปิดประกาศการเลิกสาขาไว้ในที่

เปิดเผยโดยชัดเจนและเห็นได้ง่าย ณ สำนักงานสาขาแห่งนั้น รวมทั้งบนเว็ปไซต์ของบริษัทไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันก่อนวันที่เลิกสาขา พร้อมทั้งประกาศด้วยว่ากิจการสาขานั้นจะโอนไปอยู่ในความรับผิดชอบของสาขาใด  

เมื่อบริษัทยื่นคำขอรับอนุญาตเลิกสาขา ส่งคืนใบอนุญาตสาขา และดำเนินการตามวรรคหนึ่ง
แล้ว ให้ถือว่าบริษัทได้รับอนุญาตให้เลิกสาขาจากนายทะเบียนแล้ว          
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หมวด ๔ 
บทเฉพาะกาล 

 
  ข้อ ๒4  ให้ถือว่าบรรดาสาขาของบริษัทที่ได้รับอนุญาตก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับเป็น
สาขาของบริษัทท่ีได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ 
 
  ข้อ ๒5  คำขออนุญาตต่างๆ ที่ได้ยื่นไว้ต่อนายทะเบียนก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับให้
ถือว่าเป็นคำขออนุญาตที่ได้ยื่นไว้ตามประกาศนี้ 
 

            ประกาศ ณ วันที่             พ.ศ.  

 

 



 

 

 

คำขอเปิดสาขาและรับใบอนุญาตให้เปิดสาขา 
 

เลขที.่...................................                                                                     
วันที่....................................... 

เรียน   นายทะเบียน  
 

บริษัท .................................................................ขอยื่นคำขอเปิดสาขาและรับใบอนุญาตให้
เปิดสาขา ดังนี้ 

 สาขา 
 สาขาที่บริษัทใช้เป็นที่ทำการของพนักงาน เพ่ือสนับสนุนการดำเนินการของบริษัทตามที่

ได้รับมอบหมาย โดยไม่มีวัตถุประสงค์ท่ีจะติดต่อลูกค้า (back office) 
  ๑. ชื่อและสถานที่ตั้ง/วันที่ขอเปิดทำการ 
  ชื่อสาขา……………………………………………………………………………………………………………………… 
ตั้งอยู่เลขท่ี……….……………. อาคาร…………............…….............…………………. ชั้น…....….…. หมู่ที…่…….........…….  
ถนน…………………………… ตำบล/แขวง…………………….. อำเภอ/เขต…………………จังหวัด………………………………. 
รหัสไปรษณีย…์………………………….. หมายเลขโทรศัพท…์………………………………………………………………………..... 
โดยจะเปิดทำการวันที่...................................................................................................................... ..................... 
  2. รายละเอียดบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการสาขา พนักงานบัญชี (เฉพาะกรณีขอใบอนุญาต
เปิดสาขา) 
1. ชื่อ………………………….นามสกุล……………………………………………..ตำแหน่ง……………………………………………… 
2. ชื่อ………………………….นามสกุล……………………………………………..ตำแหน่ง……………………………………………… 
    บริษัทขอรับรองว่าบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการสาขาไม่เป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๓5 แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  หรือต้องไม่เป็นนายหน้าประกันชีวิต หรือไม่เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกสั่ง
พักใช้ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ใบอนุญาตเป็นนายหน้า
ประกันวินาศภัย หรือไม่เป็นบุคคลที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ใบอนุญาตเป็นนายหน้า
ประกันชีวิต ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย เว้นแต่จะพ้น
ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในมาตรา  ๖๙ (๒) (ฉ) แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือมาตรา ๖๔ (๒) (ฉ) แห่งพระราชบัญญัติประกัน
วินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วแต่
กรณ ี
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  3. รายละเอียดเกี่ยวกับสำนักงาน  
    กรณซีื้ออาคารพร้อมที่ดิน  
    กรณซ้ืีอที่ดินและก่อสร้างอาคาร  
    กรณกี่อสร้างอาคารบนที่ดินเช่า 
    กรณเีช่าอาคารพร้อมที่ดิน/อาคารสำนักงาน  
    อ่ืน ๆ......................................................................... 
   
  4. เหตุผลและความจำเป็น วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสาขาดังกล่าว 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
 
  5. ฐานะเงินกองทุนของบริษัท ณ วันที่ .................................................................................... 
   4.1 เงินกองทุนที่สามารถนำมาใช้ได้ท้ังหมด (TCA).............................................บาท 
   4.2 เงินกองทุนที่ต้องดำรงทั้งหมด (TCR) ...........................................................บาท 
   4.3 อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR) ร้อยละ………………………………… 
   (ให้บริษัทกรอกข้อมูลฐานะเงินกองทุนของบริษัท ณ วันสิ้นเดือนล่าสุดที่บริษัทยื่น
รายงานการดำรงเงินกองทุนประจำเดือนต่อนายทะเบียน) 
 
  6. เอกสารประกอบคำขอใบอนุญาตเปิดสาขา 
    สำเนาหนังสือที่นายทะเบียนอนุญาตให้ซื้ออาคารพร้อมที่ดิน 
    สำเนาหนังสือที่นายทะเบียนอนุญาตให้ซื้อที่ดินและก่อสร้างอาคาร 
    สำเนาหนังสือที่นายทะเบียนอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารบนที่ดินเช่า 
    สำเนาสัญญาเช่า พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน 
    แผนที่ตั้งของสำนักงานสาขา และแผนผังการใช้สถานที ่
    เอกสารที่แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของระบบงาน บุคลากร การบริหารจัดการ 
การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การรับเรื ่องร้องเรียน รวมถึง
กระบวนการติดตามและควบคุมดูแลการดำเนินสาขา 
    อ่ืน ๆ…………………………………………………………… 
 
  7. บริษัทได้รับใบอนุญาตให้เปิดสาขา เพ่ือประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยมาแล้ว รวมทั้งสิ้น 
………………สาขา 
 

8. ข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นถูกต้องเป็นความจริงทุกประการ และบริษัทจะปฏิบัติตาม

เงื ่อนไขต่างๆ ที ่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเรื ่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตเปิดสาขา ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือเลิก
สาขาของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 256….. โดยเคร่งครัด 

 
 
 
 

(____________________________)  
กรรมการผู้มีอำนาจ  

ประทับตราบริษัท  
      (ถ้ามี) 
 

 (____________________________)  
กรรมการผู้มีอำนาจ  



 

 

คำขอใบแทนใบอนุญาตให้เปิดสาขา  
 

เลขที.่...................................                                                                     
วันที่....................................... 

เรียน   นายทะเบียน  
 

บริษัท............................................................................... ขอยื่นคำขอใบแทนใบอนุญาต ดังนี้ 
  ๑. ชื่อและสถานที่ตั้งสาขาท่ีขอใบแทนใบอนุญาต 
  ชื่อสาขา…………………………………………………………………………………………..…………………………. 
ตั้งอยู่เลขที่……………………. อาคาร…………………………………. ชั้น…….…. หมู่ที…่…………ถนน…………………………… 
ตำบล/แขวง………….….……………….. อำเภอ/เขต…………..……….…………จังหวัด………………..……..……………………. 
รหัสไปรษณีย…์………..……………….. หมายเลขโทรศัพท…์………………………………………….……………………………….. 
ใบอนุญาตเลขท่ี………………………………………….………………… ลงวันที่…………………………………………………………… 
 
  ๒. ขอใบแทนใบอนุญาต เนื่องจาก 
    ใบอนุญาตชำรุดหรือสูญหาย 
    เปลี่ยนชื่อบริษัท/สาขา 
    อ่ืน ๆ………………………………..………………………… 
 
  ๓. เอกสารประกอบคำขอใบแทนใบอนุญาต  
    สำเนาใบอนุญาตสาขาท่ีชำรุดหรือสูญหาย  
    สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยฉบับแก้ไขชื่อใหม่ 
    ใบอนุญาตสาขาฉบับเดิม 
    อ่ืน ๆ………………………………..…………………………      
               

4. ข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นถูกต้องเป็นความจริงทุกประการ และบริษัทจะปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตเปิดสาขา ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือเลิก
สาขาของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. ๒56……. โดยเคร่งครัด 

 
 
 

(____________________________)  
กรรมการผู้มีอำนาจ  

ประทับตราบริษัท  
      (ถ้ามี) 
 

 (____________________________)  
กรรมการผู้มีอำนาจ  



 

 

คำขออนุญาต/คำขอรับใบอนุญาตย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่/สำนักงานสาขา  
 

เลขที.่...................................                                                                     
วันที่....................................... 

เรียน   นายทะเบียน  
 
  บริษัท...........................................................................................................  ขอยื่นคำขอ ดังนี้ 
   ขออนุญาตย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 
   ขออนุญาตย้ายที่ตั้งสำนักงานสาขา ชื่อสาขา…………………………………………………………….. 
  ๑. สถานที่ตั้ง 
  สำนักงานเดิม ตั้งอยู่เลขที่……………………. อาคาร……………………………………………. ชั้น…….…. 
หมู่ที…่…………. ถนน…………………………… ตำบล/แขวง…………………….. อำเภอ/เขต…………………………….………
จังหวัด………………………………. รหัสไปรษณีย์……………………….. หมายเลขโทรศัพท…์…………………………….…….. 
  ขออนุญาตย้ายไปอยู่สำนักงานแห่งใหม่ ชื่อสาขา…………………..........................………........……
ตั้งอยู่เลขที่………………….. อาคาร……………...........................…..….……. ชั้น……….........…… หมู่ที…่.......……………
ถนน………….…......………………… ตำบล/แขวง…………………….………….…….อำเภอ/เขต………...………………………..
จังหวัด………….................................…………. รหัสไปรษณีย์……………………………………......................……………….  
หมายเลขโทรศัพท์……………………..................................................................................................………………….. 
  ๒. วัน เดือน ปี ที่จะย้ายไปเปิดดำเนินงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   กรณีการย้ายที่ตั ้งสำนักงานใหญ่บริษัทได้ลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ภาษาไทย
รายวันที่แพร่หลายในประเทศอย่างน้อยสองฉบับติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามวัน และปิดประกาศการย้ายที่ตั้งไว้
ในที่เปิดเผยโดยชัดเจนและเห็นได้ง่าย ณ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่เดิม รวมทั้งบนเว็ปไซต์ของบริษัทไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันก่อนวันที่ย้าย โดยต้องระบุสถานที่ตั้งและวันที่จะย้ายในคำประกาศโฆษณาแล้ว 
   กรณีการย้ายสำนักงานสาขาบริษัทได้ปิดประกาศการย้ายที่ตั้งไว้ในที่เปิดเผยโดยชัดเจน
และเห็นได้ง่าย ณ ที่ตั้งสาขาเดิม และบนเว็ปไซต์ของบริษัทไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันที่ย้าย โดยต้องระบุ
สถานที่ตั้งแห่งใหม่ วันที่จะย้ายแล้ว 
  ๓. เหตุผลและความจำเป็นในการขออนุญาตย้ายที่ตั้งสำนักงาน                     
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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  ๔. รายละเอียดเกี่ยวกับสำนักงานแห่งใหม่  
    กรณซีื้ออาคารพร้อมที่ดิน  
    กรณซ้ืีอที่ดินและก่อสร้างอาคาร  
    กรณกี่อสร้างอาคารบนที่ดินเช่า 
    กรณเีช่าอาคารพร้อมที่ดิน/อาคารสำนักงาน  
    อ่ืน ๆ......................................................................... 
  ๕. เอกสารประกอบคำขอ 
    ใบอนุญาตเปิดสำนักงานสาขาที่ขอย้าย 
    สำเนาหนังสือที่นายทะเบียนอนุญาตให้ซื้ออาคารพร้อมที่ดิน 
    สำเนาหนังสือที่นายทะเบียนอนุญาตให้ซื้อที่ดินและก่อสร้างอาคาร 
    สำเนาหนังสือที่นายทะเบียนอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารบนที่ดินเช่า 
    สำเนาสัญญาเช่า พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน ของสถานที่ที่ตั้งใหม่ 
    แผนที่ตั้งใหมข่องสำนักงานสาขา/สำนักงานใหญ่ 
    หลักฐานการปิดประกาศการย้ายที่ตั้งไว้ในที่เปิดเผยโดยชัดเจนและเห็นได้ง่าย ณ 
ที่ตั้งสาขาเดิม/สำนักงานใหญ่เดิม 
    หลักฐานการปิดประกาศการย้ายที่ตั้งไว้บนเว็ปไซต์ของบริษัท 
    หลักฐานการประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ 
    รายละเอียดหนังสืออนุญาต/สำเนาโฉนดของสำนักงานสาขา/สำนักงานใหญ่ ที่
        ขอย้าย (ถ้ามี) 
    สำเนาสัญญาเช่าของสำนักงานสาขา/สำนักงานใหญ่ ที่ขอย้าย (ถ้ามี) 
    อ่ืน ๆ…………………………………………………………… 

๖. ข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นถูกต้องเป็นความจริงทุกประการ และบริษัทจะปฏิบัติตาม
เงื ่อนไขต่างๆ ที ่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเรื ่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตเปิดสาขา ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือเลิก
สาขาของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 256….. โดยเคร่งครัด 

 
 
 
 

(____________________________)  
กรรมการผู้มีอำนาจ  

ประทับตราบริษัท  
      (ถ้ามี) 
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 (____________________________)  
กรรมการผู้มีอำนาจ  



 

 

คำขออนุญาตเลิกสาขา 

 

เลขที.่...................................                                                                     
วันที่....................................... 

เรียน   นายทะเบียน  
 

บริษัท................................................................................ ขอยื่นคำขออนุญาตเลิกสาขา ดังนี้ 
  ๑. ชื่อและสถานที่ตั้ง 
  สาขาที่ขอยกเลิก ชื่อสาขา……………………………………………………………………………………………. 
ตั้งอยู่เลขท่ี……………………. อาคาร……...........................………......……………………. ชั้น…...….…. หมู่ที…่...………….  
ถนน…………………………… ตำบล/แขวง…………………….. อำเภอ/เขต…………………จังหวัด………………………………. 
รหัสไปรษณีย…์………….…………….. หมายเลขโทรศัพท…์………………………………………………..………………………….. 
ใบอนุญาตเลขท่ี…………………………..………………………… ลงวันที่……………………………………..…………………………… 
  สาขาที่รับโอนกิจการของสาขาที่ยกเลิก ชื่อสาขา………………………………………………..……………. 
ตั้งอยู่เลขท่ี…….....…………….. อาคาร………….......................................…..………. ชั้น……...……… หมู่ที…่….………… 
ถนน…………..………………… ตำบล/แขวง…………………………. อำเภอ/เขต…………………………….……………………….. 
จังหวัด……………….…………. รหัสไปรษณีย์……………………. หมายเลขโทรศัพท…์………………..………………………….. 
ใบอนุญาตเลขท่ี…………………………….……………………… ลงวันที่…………………………………………………………………… 
  ๒. วัน เดือน ปี ที่จะเลิกการดำเนินงาน และการปิดประกาศ 
  วันที่…………………………………………………………………. โดยบริษัทได้ปิดประกาศการเลิกสาขาไว้
ในที่เปิดเผยโดยชัดเจนและเห็นได้ง่าย ณ สำนักงานสาขาแห่งนั้น รวมทั้งบนเว็ปไซต์ของบริษัทไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
ก่อนวันที่เลิกสาขา พร้อมทั้งประกาศด้วยว่ากิจการสาขานั้นจะโอนไปอยู่ในความรับผิดชอบของสาขาใดแล้ว 
  ๓. เหตุผลและความจำเป็นในการขออนุญาตเลิกสาขา                     
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ๔. บริษัทได้รับใบอนุญาตให้เปิดสาขา เพ่ือประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยมาแล้ว รวมทั้งสิ้น 
……………………สาขา 
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  ๕. เอกสารประกอบคำขออนุญาตเลิกสาขา 
    ใบอนุญาตสาขาท่ียกเลิก 
    สำเนาใบอนุญาตสาขาท่ีรับโอนกิจการ 
    แผนที่ของที่ตั้งสำนักงานสาขาท่ีรับโอนกิจการ 
    หลักฐานการปิดประกาศการย้ายที่ตั้งไว้ในที่เปิดเผยโดยชัดเจนและเห็นได้ง่าย ณ 
ที่ตั้งสาขาเดิม 
    หลักฐานการปิดประกาศการย้ายที่ตั้งไว้บนเว็ปไซต์ของบริษัท 
    รายละเอียดหนังสืออนุญาต/สำเนาโฉนดของสาขาขอเลิก(ถ้ามี) 
    สำเนาสัญญาเช่าของสาขาที่ขอเลิก (ถ้ามี) 
    อ่ืน ๆ…………………………………………………………… 

๖. ข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นถูกต้องเป็นความจริงทุกประการ และบริษัทจะปฏิบัติตาม
เงื ่อนไขต่างๆ ที ่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเรื ่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตเปิดสาขา ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือเลิก
สาขาของบริษทัประกันชีวิต พ.ศ. 256….. โดยเคร่งครัด 

 
 
 
 

(____________________________)  
กรรมการผู้มีอำนาจ  

ประทับตราบริษัท  
      (ถ้ามี) 
 

 (____________________________)  
กรรมการผู้มีอำนาจ  



 

 

 

หนังสือแจ้งความประสงค์การประกอบกิจการสาขานอกสถานที่ 
 
เลขที.่...................................                                                                     

วันที่....................................... 
เรียน   นายทะเบียน  
  บริษัท......................................................................  ขอแจ้งความประสงค์การประกอบกิจการ
สาขานอกสถานที่ ดังนี้ 
  1. สถานที่การประกอบกิจการ 
ชื่อสถานที่……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ตั้งอยู่เลขที่……………………. อาคาร…………………………………. ชั้น…….…. หมู่ที…่…………ถนน…………………………… 
ตำบล/แขวง………….….……………….. อำเภอ/เขต…………..……….…………จังหวัด………………..……..……………………. 
รหัสไปรษณีย…์………..……………….. หมายเลขโทรศัพท…์………………………………………….……………………………….. 
  2. ระยะเวลาการประกอบกิจการสาขานอกสถานที่ 
  ตั้งแต่วันที่……………………………………………………ถึงวันที่……………………………………………………. 
  3. ขอบเขตการให้บริการ  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  4. สาขาของบริษัทที่รับผิดชอบการประกอบกิจการสาขานอกสถานที่ดังกล่าว 
สาขา………………………………..………………ตั้งอยู่เลขท่ี……………………. อาคาร…………………………………. ชั้น…….…. 
หมู่ที…่…………ถนน…………..………………… ตำบล/แขวง………….….……………….. อำเภอ/เขต…………..……….………
จังหวัด…………..……………………. รหัสไปรษณีย์…………….……….. หมายเลขโทรศัพท…์…………………………………… 
ใบอนุญาตเลขท่ี………………………………………….………………… ลงวันที่…………………………………………………………… 
  5. รายชื่อพนักงานที่บริษัทมอบหมาย 
   5.1……………………………………………………………………………………. 
   5.2……………………………………………………………………………………. 
   5.3……………………………………………………………………………………. 
   5.4……………………………………………………………………………………. 
   5.5……………………………………………………………………………………. 
   5.6……………………………………………………………………………………. 
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๖. ข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นถูกต้องเป็นความจริงทุกประการ และบริษัทจะปฏิบัติตาม
เงื ่อนไขต่างๆ ที ่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเรื ่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตเปิดสาขา ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือเลิก
สาขาของบริษทัประกันชีวิต พ.ศ. 256….. โดยเคร่งครัด 

 
 
 
 

(____________________________)  
กรรมการผู้มีอำนาจ  

ประทับตราบริษัท  
      (ถ้ามี) 
 

 (____________________________)  
กรรมการผู้มีอำนาจ  
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