ประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตเปดสาขา ยายที่ตั้งสํานักงานใหญ
หรือสํานักงานสาขา หรือเลิกสาขาของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศั ยอํ านาจตามความในมาตรา ๑๖ วรรคสอง แห งพระราชบั ญญั ติ ประกั นวิ นาศภั ย
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการ
กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงออกประกาศ ไวดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตเปดสาขา ยายที่ตั้งสํานักงานใหญ หรือ
สํานักงานสาขา หรือเลิกสาขาของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ขอ ๓ บริษัทประกันวินาศภัยอาจขออนุญาตเปดสาขาได ๓ ประเภท คือ
(๑) สาขา
(๒) สาขายอย
(๓) สาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใชคาสินไหมทดแทน
หมวด ๑
การเปดสาขา สาขายอย และสาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใชคาสินไหมทดแทน
สวนที่ ๑
การอนุญาตและการออกใบอนุญาต
ข อ ๔ ในการขออนุ ญาตเป ดสาขา สาขาจะต องมี อํ านาจหน าที่ กระทํ าการอย างน อย
ดังตอไปนี้
(๑) รับชําระเบี้ยประกันภัย
(๒) อนุมัติและจายคาสินไหมทดแทน
(๓) รับประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุมครองผูป ระสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕
ความใน (๓) มิใหนํามาใชบังคับ หากบริษัทที่จะขออนุญาตเปดสาขานั้น มิไดรับใบอนุญาต
ใหประกอบธุรกิจประกันภัยรถ

-๒ขอ ๕ ในการขออนุญาตเปดสาขายอย สาขายอยจะตองมีอํานาจหนาที่กระทําการอยางนอย
ดังตอไปนี้
(๑) อนุมัติและจายคาสินไหมทดแทน
(๒) รับประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุมครองผูป ระสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕
ความใน (๒) มิ ให นํ ามาใช บั งคั บ หากบริ ษั ทที่ จะขออนุ ญาตเป ดสาขาย อยนั้ น มิ ได รั บ
ใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจประกันภัยรถ
ขอ ๖ ในการขออนุญาตเปดสาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใชคาสินไหมทดแทน สาขาเชน
วานี้จะตองมีอํานาจเฉพาะจายคาสินไหมทดแทน รับแจงอุบัติเหตุ ตรวจสอบอุบัติเหตุ และจัดทํารายงาน
การตรวจสอบอุบัติเหตุเสนอสํานักงานใหญ หรือสาขา หรือสาขายอย แลวแตกรณี
ขอ ๗ บริษัทที่จะขออนุญาตเปดสาขาหรือสาขายอย จะตองยื่นคําขออนุญาตเปดสาขา
ตอนายทะเบียน ตามแบบที่นายทะเบียนประกาศกําหนด
เมื่อนายทะเบียนไดพิจารณาคําขอตามวรรคหนึ่งแลว ใหมีหนังสือแจงผลการพิจารณา
ใหบริษัททราบ
ขอ ๘ บริษัทตองดําเนินการจัดตั้งสาขาหรือสาขายอย ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแต
วันที่ไดรับแจงการอนุญาตเปนหนังสือจากนายทะเบียนตามขอ ๗ วรรคสอง
เมื่อบริษัทไดดําเนินการจัดตั้งสาขา หรือสาขายอยเสร็จเรียบรอยแลว ใหบริษัทยื่นคํา
ขอรับใบอนุญาตตอนายทะเบียนภายในระยะเวลาตามวรรคแรก โดยตองระบุชื่อบุคคลผูมีอํานาจในการ
จัดการสาขา หรือสาขายอยและพนักงานของบริษัทที่มีหนาที่ในการตรวจสอบอุบัติเหตุ ชี้แจง เจรจาหรือ
ตกลงเกี่ยวกับคาสินไหมทดแทน สําหรับกรณีการขอรับใบอนุญาตเปดสาขา จะตองระบุชื่อพนักงาน
บัญชีดวย หากมิไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตภายในระยะเวลาดังกลาว ใหถือวาการอนุญาตใหเปดสาขา
หรือสาขายอย ตามขอ ๗ วรรคสอง เปนอันระงับสิ้นไป
เมื่ อ นายทะเบี ย นได รั บ คํ า ขอจากบริ ษั ท ตามวรรคสองแล ว หากไม มี เ หตุ ขั ด ข อ งให
นายทะเบียนออกใบอนุญาตให โดยบริษัทตองชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหเปดสาขาตามอัตราที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
คําขอรับใบอนุญาตและใบอนุญาตใหเปนไปตามแบบที่นายทะเบียนประกาศกําหนด
ขอ ๙ บริษัทที่จะขออนุญาตเปดสาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใชคาสินไหมทดแทน จะตอง
ยื่นคําขออนุญาตเปดสาขาตอนายทะเบียน ตามแบบที่นายทะเบียนประกาศกําหนด โดยตองระบุชื่อ
บุคคลผูมีอํานาจในการจัดการสาขาและพนักงานของบริษัทที่มีหนาที่ในการตรวจสอบอุบัติเหตุ ชี้แจง
เจรจาหรือตกลงเกี่ยวกับคาสินไหมทดแทนดวย
ใหนายทะเบียนพิจารณาคําขอตามวรรคหนึ่งและแจงผลการพิจารณาใหบริษัททราบ
ในกรณีที่เห็นควรอนุญาต ใหนายทะเบียนออกใบอนุญาตใหบริษัทพรอมหนังสือแจงผลการพิจารณาดังกลาว
โดยบริษัทตองชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหเปดสาขาตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง

-๓ขอ ๑๐ ผูที่จะไดรับ แตงตั้งใหเปนพนักงานหรื อบุคคลผูมีอํานาจในการจัดการสาขา
สาขายอย หรือสาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใชคาสินไหมทดแทน ตองไมเปนบุคคลซึ่งมีลักษณะตองหาม
ตามมาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือตองไมเปนนายหนาประกันวินาศภัย หรือไมเปนบุคคลที่
เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัยหรือใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย
เวนแตจะพนระยะเวลาที่กําหนดไวในมาตรา ๖๔ (๗) แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
ขอ ๑๑ สํานักงานสาขา สํานักงานสาขายอย และสํานักงานสาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใช
คาสินไหมทดแทนตองเปนสัดสวนของตนเองโดยเฉพาะ
ขอ ๑๒ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อบริษัทในใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย หรือ
ใบอนุญาตสาขาชํารุดหรือสูญหาย ใหบริษัทยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต ตามแบบที่นายทะเบียน
ประกาศกําหนด และชําระคาธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
สวนที่ ๒
การดําเนินงาน
ขอ ๑๓ ใหบริษัทจัดทําระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสาขา สาขายอย หรือสาขาเฉพาะเพื่อ
บริการชดใชคาสินไหมทดแทน เปนลายลักษณอักษรและตองแจงใหนายทะเบียนทราบภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ออกระเบียบวิธีปฏิบัติหรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
ระเบียบวิธีปฏิบัติดังกลาวใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียน
ประกาศกําหนด
ขอ ๑๔ สาขาที่ไดรับใบอนุญาตจะตองเปดดําเนินงานภายในสองเดือนนับแตวันที่ไดรับ
ใบอนุญาตหรือกวานั้นเมื่อไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน
ขอ ๑๕ ตองมีปายชื่อติดไวที่หนาสํานักงานใหเห็นไดโดยชัดเจน และปายชื่อนั้นตองมี
ชื่อบริษัทและตอทายวาเปน “สาขา………………” หรือ “สาขายอย………………..” หรือ “สาขาเฉพาะ
เพื่อบริการชดใชคาสินไหมทดแทน………………….” แลวแตกรณีดวย
ขอ ๑๖ ตองแสดงใบอนุญาต และผังแสดงการจัดองคกรพรอมทั้งรายชื่อพนักงาน หรือ
บุคคลผูมีอํานาจในการจัดการสาขา สาขายอย หรือสาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใชคาสินไหมทดแทน
แลวแตกรณี ไวในที่เปดเผยโดยชัดเจนและเห็นไดงาย ณ สํานักงานสาขานั้น ๆ
ขอ ๑๗ บริษัทตองจัดใหมีเจาหนาที่ภายในของบริษัทออกไปตรวจสอบกิจการและสินทรัพย
รวมทั้งการควบคุมภายในของสาขา สาขายอย หรือสาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใชคาสินไหมทดแทน
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง เวนแตปปฏิทินแรกที่เปดดําเนินงานสาขา สาขายอย หรือสาขาเฉพาะเพื่อบริการ
ชดใชคาสินไหมทดแทน และใหจัดทํารายงานการตรวจสอบสงใหสํานักงานใหญภายในหกสิบวันนับแต
วันที่ตรวจสอบสาขาแลวเสร็จ

-๔สวนที่ ๓
การจัดทําสมุดทะเบียนและสมุดบัญชีเกี่ยวกับธุรกิจ
ขอ ๑๘ ใหสาขา สาขายอย และสาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใชคาสินไหมทดแทนจัดทํา
สมุดทะเบียนเกี่ยวกับธุรกิจของสาขา หรือสาขายอย หรือสาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใชคาสินไหมทดแทน
แลวแตกรณี ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย วาดวยแบบและรายการสมุดทะเบียนเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทประกันวินาศภัย ซึ่งออกตาม
ความในมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบมาตรา ๓ (๑) แหง
พระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
ข อ ๑๙ การจั ดทํ าสมุ ดบั ญชี เกี่ ยวกั บธุ รกิ จของสาขา ให เป นไปตามกฎหมายว าด วย
การบัญชีและในกรณีที่ เปนบริษัท มหาชนจํากัดจะตองจัดทําสมุดบัญชีใ หเปนไปตามที่กําหนดไวใ น
กฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดดวย และตองจัดทํางบทดลองของสาขาทุกเดือนสงใหสํานักงานใหญ
ภายในวันที่ยี่สิบของเดือนถัดไป
ขอ ๒๐ ใหสาขายอย และสาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใชคาสินไหมทดแทนจัดทําสมุดบัญชี
เกี่ยวกับธุรกิจของสาขายอยหรือสาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใชคาสินไหมทดแทนแลวแตกรณี โดยบันทึก
รายการรับ – จาย ในสมุดรายวันขั้นตน
กรณีที่สาขายอยมีอํานาจหนาที่เหมือนกับอํานาจหนาที่ของสาขาตามที่กําหนดไวใน
ขอ ๔ ใหสาขายอยนั้นจัดทําสมุดบัญชีเกี่ยวกับธุรกิจของสาขา ตามขอ ๑๙ ดวย
หมวด ๒
การยายที่ตั้งสํานักงานใหญหรือสํานักงานสาขา สาขายอย หรือ
สาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใชคาสินไหมทดแทน
ข อ ๒๑ ให บริ ษั ทยื่ นคํ าขออนุ ญาตย ายที่ ตั้ งสํ านั กงานใหญ หรื อสํ านั กงานสาขา หรื อ
สาขายอย หรือสาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใชคาสินไหมทดแทนตามแบบที่นายทะเบียนประกาศกําหนดตอ
นายทะเบียนลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวันกอนวันที่ยายที่ตั้งสํานักงาน โดยตองชําระคาธรรมเนียมการ
อนุญาตใหยายที่ตั้งสํานักงานใหญหรือสํานักงานสาขาตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
ข อ ๒๒ เมื่ อนายทะเบี ยนได พิ จารณาคํ าขอตามข อ ๒๑ แล ว ให มี หนั งสื อแจ งผลการ
พิจารณาใหบริษัททราบและใหบริษัทดําเนินการดังนี้
(๑) การย า ยที่ ตั้ ง สํ า นั ก งานใหญ เมื่ อ บริ ษั ท ได รั บ หนั ง สื อ แจ ง การอนุ ญ าตจาก
นายทะเบี ย นตามวรรคหนึ่ ง แล ว ให บ ริ ษั ท ลงประกาศโฆษณาในหนั ง สื อ พิ ม พ ภ าษาไทยรายวั น ที่
แพรหลายในประเทศอยางนอยสองฉบับ เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสามวัน โดยตองระบุสถานที่ตั้ง
และวันที่จะยายในคําประกาศโฆษณาดวย และเมื่อบริษัทดําเนินการเสร็จสิ้นแลวใหสงหนังสือพิมพที่ลง
ประกาศโฆษณาตอนายทะเบียนกอนวันที่ยายที่ตั้งสํานักงานใหญ

-๕(๒) การย ายที่ ตั้ งสํ านั กงานสาขา หรื อสาขาย อย หรื อสาขาเฉพาะเพื่ อบริ การชดใช
คาสินไหมทดแทนใหปดประกาศการยายที่ตั้งสํานักงานสาขาไวในที่เปดเผยโดยชัดเจนและเห็นไดงาย
ณ สํานักงานสาขาเดิมไมนอยกวาสามสิบวันกอนวันที่ยายที่ตั้งสํานักงานสาขา
หมวด ๓
การเปลี่ยนแปลงสาขายอยเปนสาขา หรือสาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใชคาสินไหมทดแทน
เปนสาขายอยหรือเปนสาขา
ขอ ๒๓ สาขายอย หรือสาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใชคาสินไหมทดแทนใดที่ไดขยายอํานาจ
หนาที่ และสามารถเปลี่ยนแปลงอํานาจหนาที่จากสาขายอยเปนสาขา หรือจากสาขาเฉพาะเพื่อบริการ
ชดใชคาสินไหมทดแทนเปนสาขายอยหรือเปนสาขาได ใหบริษัทดําเนินการ ดังนี้
(๑) ยื่นคําขออนุญาตเปลี่ยนแปลงตอนายทะเบี ยนตามแบบที่ นายทะเบี ยนประกาศ
กําหนด
(๒) สงคืนใบอนุญาตสาขายอย หรือสาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใชคาสินไหมทดแทน
แลวแตกรณี
เมื่อนายทะเบียนพิจารณาคําขออนุญาตเปลี่ยนแปลงแลวเห็นวาถูกตองตามเงื่อนไขที่
กําหนดไวในขอ ๔ หรือขอ ๕ แลวแตกรณี ก็ใหเปลี่ยนใบอนุญาตเปนสาขายอยหรือสาขาตอไป
แลวแตกรณี
ขอ ๒๔ การเปลี่ยนแปลงสาขาตามหมวดนี้ มิตองชําระคาธรรมเนียมอีก
หมวด ๔
การเพิกถอนใบอนุญาตสาขาและการเลิกสาขา สาขายอย หรือ
สาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใชคาสินไหมทดแทน
ขอ ๒๕ เมื่อปรากฏหลักฐานตอนายทะเบียนวาสํานักงานสาขา หรือสาขายอย หรือ
สาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใชคาสินไหมทดแทนแหงใดของบริษัทมีการดําเนินงานในลักษณะอันอาจเปน
เหตุใหเกิดความเสียหายแกผูเอาประกันภัย หรือไมสามารถปฏิบัติตามประกาศนี้ตลอดระยะเวลาที่ไดรับ
ใบอนุ ญ าตหรื อ เป ด ดํ า เนิ น งานสํ า นั ก งานสาขา หรื อ สาขาย อ ย หรื อ สาขาเฉพาะเพื่ อ บริ ก ารชดใช
คาสินไหมทดแทนแหงนั้น ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหบริษัทนั้นแกไข หรือกระทําการหรืองดเวน
กระทําการเพื่อใหเปนไปตามประกาศนี้ หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตสาขาแหงนั้นได และในการนี้ นาย
ทะเบียนอาจกําหนดเงื่อนไขใดๆ ใหตองปฏิบัติดวยก็ได
ขอ ๒๖ ในกรณีที่บริษัทประสงคจะเลิกการดําเนินงานสาขา สาขายอย หรือสาขาเฉพาะ
เพื่อบริการชดใชคาสินไหมทดแทนใด ใหบริษัทยื่นคําขอเลิกการดําเนินงานสาขา สาขายอย หรือสาขา
เฉพาะเพื่อบริการชดใชคาสินไหมทดแทน ตามแบบที่นายทะเบียนประกาศกําหนด โดยตองระบุ

-๖วากิจการของสาขา สาขายอย หรือสาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใชคาสินไหมทดแทนที่จะตองดําเนินตอไป
จะโอนไปอยูในความรับผิดชอบของสาขาใด พรอมทั้งคืนใบอนุญาตสาขา สาขายอย หรือสาขาเฉพาะ
เพื่อบริการชดใชคาสินไหมทดแทนที่ประสงคจะเลิกการดําเนินงานดังกลาวตอนายทะเบียนลวงหนา
ไมนอยกวาสามสิบวันกอนวันที่เลิกสาขา
ขอ ๒๗ เมื่อนายทะเบียนไดพิจารณาคําขอตามขอ ๒๖ แลว ใหมีหนังสือแจงผลการพิจารณา
ใหบริษัททราบ และใหบริษัทปดประกาศการเลิกสาขา สาขายอย หรือสาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใชคา
สินไหมทดแทนไวในที่เปดเผยโดยชัดเจนและเห็นไดงาย ณ สํานักงานสาขาแหงนั้นไมนอยกวาสามสิบ
วันกอนวันที่เลิกสาขา
หมวด ๕
บทเฉพาะกาล
ขอ ๒๘ ใหถือวาบรรดาสาขา สาขายอย และสาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใชคาสินไหมทดแทน
ของบริษัทที่ไดรับอนุญาตกอนวันที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับเปนสาขา สาขายอย และสาขาเฉพาะเพื่อ
บริการชดใชคาสินไหมทดแทนของบริษัทที่ไดรับอนุญาตตามประกาศนี้
ขอ ๒๙ คําขออนุญาตตางๆ ที่ไดยื่นไวตอนายทะเบียนกอนวันที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับ
ใหถือวาเปนคําขออนุญาตที่ไดยื่นไวตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
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