
 
 

 
 
 

ประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตเปดสาขา ยายที่ตั้งสํานักงานใหญ 

หรือสํานักงานสาขา หรือเลิกสาขาของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๕๑  
     

 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย จึงออกประกาศ ไวดังน้ี 
 

  ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขในการขออนุญาตเปดสาขา ยายที่ตั้งสํานักงานใหญ หรือ
สํานักงานสาขา หรือเลิกสาขาของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๕๑” 
 

  ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป 
 

หมวด ๑ 
การเปดสาขา 

สวนที่ ๑ 
การอนุญาตและการจัดตัง้ 

 

  ขอ ๓ ในการขออนุญาตเปดสาขา สาขาจะตองมีอํานาจหนาที่กระทําการอยางนอย 
ดังตอไปน้ี 

            (๑)  รับชําระเบีย้ประกันภัย 
            (๒)  จายเงินกูยืมโดยมีกรมธรรมประกันภัยเปนประกัน 
            (๓)  จายเงินคาเวนคืนกรมธรรมประกันภัย 
   (๔) จายเงินตามกรมธรรมประกันภัย             

 

ขอ ๔ บริษัทที่จะขออนุญาตเปดสาขาจะตองยื่นคําขออนุญาตเปดสาขาตอนายทะเบียน
ตามแบบที่นายทะเบียนประกาศกําหนด 

เม่ือนายทะเบียนไดพิจารณาคําขอตามวรรคหนึ่งแลว เห็นสมควรอนุญาต ใหมีหนังสือ
แจงการอนุญาตใหบริษัททราบ 

 

 



 
    -๒- 
 

ขอ ๕ บริษัทตองดําเนินการจัดตั้งสาขาใหแลวเสร็จภายในหนึ่งป นับแตวันที่ไดรับ
หนังสือแจงจากนายทะเบียนตามขอ ๔ วรรคสอง 

กําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง นายทะเบียนอาจขยายใหอีกไดไมเกินหน่ึงป          
เม่ือบริษัทมีคํารองขอกอนสิ้นระยะเวลาโดยมีเหตุผลอันสมควร 

เม่ือนายทะเบียนไดพิจารณาคํารองขอตามวรรคสองแลว เห็นวาไมมีเหตุผลอันสมควร
ใหนายทะเบียนสั่งไมอนุญาตใหขยายระยะเวลาตอไปอีก ในกรณีเชนนี้ใหถือวาการอนุญาตใหเปดสาขา
ตามขอ ๔ วรรคสอง เปนอันระงับสิ้นไป 

 

ขอ ๖ สํานักงานสาขาตองเปนสัดสวนของตนเองโดยเฉพาะ 
 

ขอ ๗ เม่ือบริษัทไดดําเนินการจัดตั้งสาขาเสร็จเรียบรอยแลว ใหบริษัทยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตตอนายทะเบียน 

เม่ือนายทะเบียนไดรับคําขอจากบริษัทตามวรรคหนึ่งแลว หากไมมีเหตุขัดของให         
นายทะเบียนออกใบอนุญาตให 

คําขอรับใบอนุญาตและใบอนุญาตใหเปนไปตามแบบที่นายทะเบียนประกาศกําหนด 
     

สวนที่ ๒ 
                                                                การดําเนินงาน 
 

  ขอ ๘ สาขาที่ไดรับใบอนุญาตตองเปดดําเนินงานภายในสองเดือนนับแตวันที่ไดรับ
ใบอนุญาต หรือภายในระยะเวลากวาน้ันเม่ือไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน 
 

  ขอ ๙ ตองมีปายชื่อติดไวที่หนาสํานักงานสาขาใหเห็นไดโดยชัดเจนและปายชื่อน้ันตอง
มีชื่อบริษัทและตอทายวาเปน “สาขา.............” ดวย 
 

  ขอ ๑๐ ตองแสดงใบอนุญาตสาขาไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ สํานักงานสาขานั้นๆ 
 

  ขอ ๑๑ ผูที่ไดรับแตงตั้งเปนพนักงานหรือบุคคลผูมีอํานาจในการจัดการสาขาตองไม
เปนบุคคลซึ่งมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่ง
แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และตองไมเปนบุคคลที่ถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิตหรือใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิต เวนแตจะพนระยะเวลาที่
กําหนดไวในมาตรา ๖๙ (๗) แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

  ขอ ๑๒ ใหบริษัทแจงชื่อพนักงานหรือบุคคลผูมีอํานาจในการจัดการสาขาเปนหนังสือให
นายทะเบียนทราบภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่ไดรับใบอนุญาต 
 

  ขอ ๑๓ การเพ่ิมหรือเปลี่ยนแปลงดังตอไปน้ี ใหทําเปนหนังสือแจงตอนายทะเบียน
ภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่มีการเพ่ิมหรือเปลี่ยนแปลง คือ 
 



 
-๓- 

 

(๑) การเพ่ิมหรือการเปลี่ยนแปลงพนักงานหรือบุคคลผูมีอํานาจในการจัดการสาขาตาม
ขอ ๑๑ 

          (๒) การเพ่ิมหรือเปลี่ยนแปลงอํานาจหนาที่ของสาขาหรือของพนักงานหรือบุคคลผูมี
อํานาจในการจัดการสาขา 

 

ขอ ๑๔ ในกรณีที่บริษัทประสงคจะเลิกการดําเนินงานสาขา ใหบริษัทดําเนินการ ดังน้ี 
  (๑) ยื่นคําขออนุญาตเลิกสาขาตอนายทะเบียน กอนวันเลิกการดําเนินงานสาขาน้ัน        
ไมนอยกวาหน่ึงเดือนพรอมเหตุผลและความจําเปนในการขออนุญาตเลิกสาขา  
  (๒) ตองระบุวากิจการของสาขาที่จะดําเนินงานตอไปจะโอนไปอยูในความรับผิดชอบ
ของสาขาใด พรอมทั้งคืนใบอนุญาตสาขาที่ประสงคจะเลิกการดําเนินงานนั้น 
  เมื่อนายทะเบียนไดพิจารณาคําขอตาม (๑) แลว เห็นสมควรอนุญาตใหมีหนังสือแจง
การอนุญาตใหบริษัททราบ โดยใหบริษัทลงประกาศโฆษณาการเลิกสาขาในหนังสือพิมพรายวันที่
ออกจําหนายในทองถิ่นนั้นๆ สองครั้งเปนอยางนอย และเมื่อบริษัทไดลงประกาศโฆษณาแลว ใหจัดสง
หนังสือพิมพรายวันดังกลาวใหนายทะเบียนทราบดวย 
  คําขออนุญาตเลิกสาขาใหเปนไปตามแบบที่นายทะเบียนประกาศกําหนด 

 

สวนที่ ๓ 
       การจัดทําสมุดทะเบียนและสมุดบญัชีเก่ียวกับธุรกิจ 
 

ขอ ๑๕ ใหสาขาจัดทําสมุดทะเบียนเก่ียวกับธุรกิจของสาขา ใหเปนไปตามที่กําหนดไว
ในประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย วาดวยแบบและรายการสมุด
ทะเบียนเก่ียวกับธุรกิจของบริษัทประกันชีวิตซึ่งออกตามความในมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติประกัน
ชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบมาตรา ๓ (๒) แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

ขอ ๑๖ การจัดทําสมุดบัญชีเก่ียวกับธุรกิจของสาขาใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการ
บัญชี และในกรณีที่เปนบริษัทมหาชนจํากัดตองจัดทําสมุดบัญชีใหเปนไปตามที่กําหนดไวในกฎหมายวา
ดวยบริษัทมหาชนจํากัดดวย 

 

        หมวด ๒ 
        การยายที่ตั้งสํานักงาน 

 

ขอ ๑๗ ใหบริษัทยื่นคําขออนุญาตยายที่ตั้งสํานักงานใหญหรือสํานักงานสาขาตอ            
นายทะเบียนลวงหนาไมนอยกวาหน่ึงเดือนกอนวันยายที่ตั้งสํานักงานนั้น โดยระบุสถานที่และวันที่จะ
ยายพรอมทั้งระบุถึงเหตุผลและความจําเปนในการยายไวในคําขอดวย 

คําขออนุญาตยายที่ตั้งสํานักงานใหญหรือสํานักงานสาขาใหเปนไปตามแบบที่             
นายทะเบียนประกาศกําหนด 



 
-๔- 
 

ขอ ๑๘ เม่ือนายทะเบียนไดพิจารณาคําขอ ตามขอ ๑๗ แลว เห็นสมควรอนุญาต               
ใหนายทะเบียนมีหนังสือแจงการอนุญาตใหบริษัททราบ 

 

ขอ ๑๙ เม่ือบริษัทไดรับหนังสือแจงการอนุญาตใหยายที่ตั้งสํานักงานใหญ หรือ
สํานักงานสาขาแลวแตกรณีจากนายทะเบียนตามขอ ๑๘ ใหบริษัทลงประกาศโฆษณาการยายที่ตั้ง
สํานักงาน ดังน้ี 

(๑) การยายที่ตั้งสํานักงานใหญ ใหลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพรายวันที่
แพรหลายในประเทศอยางนอยสองฉบับ โดยตองเปนหนังสือพิมพภาษาไทยอยางนอยหนึ่งฉบับ            
เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสามวัน และตองระบุสถานที่ตั้งและวันที่จะยายในคําประกาศโฆษณาดวย 

(๒) การยายที่ตั้งสํานักงานสาขา ใหลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพรายวันที่
แพรหลายในประเทศอยางนอยหน่ึงฉบับ เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสองวัน และหากนายทะเบียน
เห็นสมควร  นายทะเบียนจะสั่งใหบริษัทประกาศโฆษณาการยายที่ตั้งสํานักงานสาขาในหนังสือพิมพราย
วันที่ออกจําหนายในทองถิ่นนั้นๆ ดวยก็ได 

 

ขอ ๒๐ เม่ือบริษัทไดดําเนินการตามขอ ๑๙ เสร็จสิ้นแลว ใหบริษัทสงหนังสือพิมพ
รายวันที่ลงประกาศโฆษณาตามขอ ๑๙ ตอนายทะเบียน 

ในกรณีที่เปนการยายที่ตั้งสํานักงานสาขาใหบริษัทคืนใบอนุญาตสาขาฉบับเดิมตอ       
นายทะเบียนดวย 

 

ขอ ๒๑ เม่ือบริษัทไดดําเนินการครบถวนตามขอ ๒๐ แลวใหนายทะเบียนออก
ใบอนุญาตใหแกบริษัท 

 

          หมวด ๓  
     บทเฉพาะกาล 
 

ขอ ๒๒ ใหถือวาบรรดาสาขาและสาขายอยของบริษัทที่ไดรับอนุญาตกอนวันที่ประกาศน้ี  
มีผลใชบังคับ เปนสาขาของบริษัทที่ไดรับอนุญาตตามประกาศน้ี 
 

ขอ ๒๓ คําขออนุญาตตางๆ ที่ไดยื่นไวตอนายทะเบียนกอนวันที่ประกาศน้ีมีผลใชบังคับ 
ใหถือวาเปนคําขออนุญาตท่ีไดยื่นไวตามประกาศน้ี 
 

          ประกาศ ณ วันที่  ๓  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

              
      (นายสถิตย  ลิ่มพงศพันธุ) 
          รองปลัดกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง 

                    ประธานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธรุกิจประกันภัย 

              
                  



           
หมายเหตุ :- เหตุผลที่ออกประกาศฉบับน้ี เน่ืองจากพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงแกไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติใหคณะกรรมการกํากับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เปนผูกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตเปด
สาขา ยายที่ตั้งสํานักงานใหญ หรือสํานักงานสาขา หรือเลิกสาขาของบริษัทประกันชีวิตแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย จึงจําเปนตองออกประกาศนี้ 


