
 

 
ประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตเปดสาขา ยายที่ตั้งสํานักงานใหญ 
หรือสํานักงานสาขา หรือเลิกสาขาของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๑  

     
 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย       
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการ
กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงออกประกาศ ไวดังน้ี 
 

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

  ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป 
 

  ขอ ๓ บริษัทประกันวินาศภัยอาจขออนุญาตเปดสาขาได ๓ ประเภท คือ 
    (๑) สาขา 
    (๒) สาขายอย 
    (๓) สาขาเฉพาะเพ่ือบริการชดใชคาสินไหมทดแทน 

 

หมวด ๑ 
การเปดสาขา สาขายอย และสาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใชคาสนิไหมทดแทน 

             สวนที่ ๑ 
การอนุญาตและการออกใบอนุญาต 

 

ขอ ๔ ในการขออนุญาตเปดสาขา สาขาจะตองมีอํานาจหนาที่กระทําการอยางนอย
ดังตอไปน้ี 
     (๑)  รับชําระเบี้ยประกันภัย 

    (๒) อนุมัติและจายคาสินไหมทดแทน 
    (๓) รับประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ความใน (๓) มิใหนํามาใชบังคับ หากบริษัทที่จะขออนุญาตเปดสาขานั้น มิไดรับใบอนุญาต

ใหประกอบธุรกิจประกันภัยรถ 
 
 
 
 



                                                                

 

 

-๒- 
 

  ขอ ๕ ในการขออนุญาตเปดสาขายอย สาขายอยจะตองมีอํานาจหนาที่กระทําการอยางนอย
ดังตอไปน้ี  
     (๑)  อนุมัติและจายคาสนิไหมทดแทน 
     (๒)  รับประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ความใน (๒) มิใหนํามาใชบังคับ หากบริษัทที่จะขออนุญาตเปดสาขายอยน้ัน มิไดรับ
ใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจประกันภัยรถ 
 

  ขอ ๖ ในการขออนุญาตเปดสาขาเฉพาะเพ่ือบริการชดใชคาสินไหมทดแทน สาขาเชน
วาน้ีจะตองมีอํานาจเฉพาะจายคาสินไหมทดแทน รับแจงอุบัติเหตุ ตรวจสอบอุบัติเหตุ และจัดทํารายงาน
การตรวจสอบอุบัติเหตุเสนอสํานักงานใหญ หรือสาขา หรือสาขายอย แลวแตกรณี 
 

  ขอ ๗ บริษัทที่จะขออนุญาตเปดสาขาหรือสาขายอย จะตองยื่นคําขออนุญาตเปดสาขา
ตอนายทะเบียน ตามแบบที่นายทะเบียนประกาศกําหนด 
  เม่ือนายทะเบียนไดพิจารณาคําขอตามวรรคหนึ่งแลว ใหมีหนังสือแจงผลการพิจารณา
ใหบริษัททราบ  
 

  ขอ ๘ บริษัทตองดําเนินการจัดตั้งสาขาหรือสาขายอย ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแต
วันที่ไดรับแจงการอนุญาตเปนหนังสือจากนายทะเบียนตามขอ ๗ วรรคสอง 
  เม่ือบริษัทไดดําเนินการจัดตั้งสาขา หรือสาขายอยเสร็จเรียบรอยแลว ใหบริษัทยื่นคํา
ขอรับใบอนุญาตตอนายทะเบียนภายในระยะเวลาตามวรรคแรก โดยตองระบุชื่อบุคคลผูมีอํานาจในการ
จัดการสาขา หรือสาขายอยและพนักงานของบริษัทที่มีหนาที่ในการตรวจสอบอุบัติเหตุ ชี้แจง เจรจาหรือ
ตกลงเก่ียวกับคาสินไหมทดแทน สําหรับกรณีการขอรับใบอนุญาตเปดสาขา จะตองระบุชื่อพนักงาน
บัญชีดวย หากมิไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตภายในระยะเวลาดังกลาว ใหถือวาการอนุญาตใหเปดสาขา
หรือสาขายอย ตามขอ ๗ วรรคสอง เปนอันระงับสิ้นไป 
  เม่ือนายทะเบียนไดรับคําขอจากบริษัทตามวรรคสองแลว หากไมมีเหตุขัดของให    
นายทะเบียนออกใบอนุญาตให โดยบริษัทตองชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหเปดสาขาตามอัตราที่กําหนด
ในกฎกระทรวง    
  คําขอรับใบอนุญาตและใบอนุญาตใหเปนไปตามแบบที่นายทะเบียนประกาศกําหนด 
 

  ขอ ๙ บริษัทที่จะขออนุญาตเปดสาขาเฉพาะเพ่ือบริการชดใชคาสินไหมทดแทน จะตอง
ยื่นคําขออนุญาตเปดสาขาตอนายทะเบียน ตามแบบที่นายทะเบียนประกาศกําหนด โดยตองระบุชื่อ
บุคคลผูมีอํานาจในการจัดการสาขาและพนักงานของบริษัทที่มีหนาที่ในการตรวจสอบอุบัติเหตุ ชี้แจง 
เจรจาหรือตกลงเกี่ยวกับคาสินไหมทดแทนดวย 
  ใหนายทะเบียนพิจารณาคําขอตามวรรคหนึ่งและแจงผลการพิจารณาใหบริษัททราบ  
ในกรณีที่เห็นควรอนุญาต ใหนายทะเบียนออกใบอนุญาตใหบริษัทพรอมหนังสือแจงผลการพิจารณาดังกลาว  
โดยบริษัทตองชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหเปดสาขาตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
 
 



                                                                

 

 

-๓- 
 

 

  ขอ ๑๐ ผูที่จะไดรับแตงตั้งใหเปนพนักงานหรือบุคคลผูมีอํานาจในการจัดการสาขา 
สาขายอย หรือสาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใชคาสินไหมทดแทน ตองไมเปนบุคคลซ่ึงมีลักษณะตองหาม
ตามมาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือตองไมเปนนายหนาประกันวินาศภัย หรือไมเปนบุคคลที่
เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัยหรือใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย   
เวนแตจะพนระยะเวลาที่กําหนดไวในมาตรา ๖๔ (๗) แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

  ขอ ๑๑ สํานักงานสาขา สํานักงานสาขายอย และสํานักงานสาขาเฉพาะเพ่ือบริการชดใช
คาสินไหมทดแทนตองเปนสัดสวนของตนเองโดยเฉพาะ 
 

  ขอ ๑๒ ในกรณีที่มีการเปล่ียนชื่อบริษัทในใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย หรือ
ใบอนุญาตสาขาชํารุดหรือสูญหาย ใหบริษัทยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต ตามแบบที่นายทะเบียน
ประกาศกําหนด  และชําระคาธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

สวนที่ ๒ 
การดําเนินงาน 

 

  ขอ ๑๓ ใหบริษัทจัดทําระเบียบวิธีปฏิบัติเก่ียวกับสาขา สาขายอย หรือสาขาเฉพาะเพ่ือ
บริการชดใชคาสินไหมทดแทน เปนลายลักษณอักษรและตองแจงใหนายทะเบียนทราบภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ออกระเบียบวิธีปฏิบัติหรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

ระเบียบวิธีปฏิบัติดังกลาวใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียน
ประกาศกําหนด 
 

  ขอ ๑๔ สาขาที่ไดรับใบอนุญาตจะตองเปดดําเนินงานภายในสองเดือนนับแตวันที่ไดรับ
ใบอนุญาตหรือกวาน้ันเม่ือไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน 
 

  ขอ ๑๕ ตองมีปายชื่อติดไวที่หนาสํานักงานใหเห็นไดโดยชัดเจน และปายชื่อน้ันตองมี
ชื่อบริษัทและตอทายวาเปน “สาขา………………”  หรือ “สาขายอย………………..”  หรือ “สาขาเฉพาะ
เพ่ือบริการชดใชคาสินไหมทดแทน………………….” แลวแตกรณีดวย 
 

  ขอ ๑๖ ตองแสดงใบอนุญาต และผังแสดงการจัดองคกรพรอมทั้งรายชื่อพนักงาน หรือ
บุคคลผูมีอํานาจในการจัดการสาขา สาขายอย หรือสาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใชคาสินไหมทดแทน   
แลวแตกรณี ไวในที่เปดเผยโดยชัดเจนและเห็นไดงาย ณ สํานักงานสาขานั้น ๆ  
 

  ขอ ๑๗ บริษัทตองจัดใหมีเจาหนาที่ภายในของบริษัทออกไปตรวจสอบกิจการและสินทรัพย 
รวมทั้งการควบคุมภายในของสาขา สาขายอย หรือสาขาเฉพาะเพ่ือบริการชดใชคาสินไหมทดแทน 
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง เวนแตปปฏิทินแรกที่เปดดําเนินงานสาขา สาขายอย หรือสาขาเฉพาะเพื่อบริการ
ชดใชคาสินไหมทดแทน และใหจัดทํารายงานการตรวจสอบสงใหสํานักงานใหญภายในหกสิบวันนับแต
วันที่ตรวจสอบสาขาแลวเสร็จ    



                                                                

 

 

-๔-    

สวนที่ ๓ 
การจัดทําสมุดทะเบียนและสมุดบญัชีเก่ียวกับธุรกิจ 

 

ขอ ๑๘ ใหสาขา สาขายอย และสาขาเฉพาะเพ่ือบริการชดใชคาสินไหมทดแทนจัดทํา
สมุดทะเบียนเก่ียวกับธุรกิจของสาขา หรือสาขายอย หรือสาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใชคาสินไหมทดแทน
แลวแตกรณี ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย วาดวยแบบและรายการสมุดทะเบียนเก่ียวกับธุรกิจของบริษัทประกันวินาศภัย ซ่ึงออกตาม
ความในมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบมาตรา ๓ (๑) แหง
พระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

  ขอ ๑๙ การจัดทําสมุดบัญชีเก่ียวกับธุรกิจของสาขา ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย       
การบัญชีและในกรณีที่เปนบริษัทมหาชนจํากัดจะตองจัดทําสมุดบัญชีใหเปนไปตามที่กําหนดไวใน
กฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดดวย และตองจัดทํางบทดลองของสาขาทุกเดือนสงใหสํานักงานใหญ
ภายในวันที่ยี่สิบของเดือนถัดไป 
 

  ขอ ๒๐ ใหสาขายอย และสาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใชคาสินไหมทดแทนจัดทําสมุดบัญชี
เก่ียวกับธุรกิจของสาขายอยหรือสาขาเฉพาะเพ่ือบริการชดใชคาสินไหมทดแทนแลวแตกรณี โดยบันทึก
รายการรับ – จาย ในสมุดรายวันขั้นตน 
  กรณีที่สาขายอยมีอํานาจหนาที่เหมือนกับอํานาจหนาที่ของสาขาตามที่กําหนดไวใน   
ขอ ๔ ใหสาขายอยนั้นจัดทําสมุดบัญชีเก่ียวกับธุรกิจของสาขา ตามขอ ๑๙ ดวย 
 

หมวด ๒ 
การยายที่ตั้งสํานักงานใหญหรือสํานักงานสาขา สาขายอย หรือ 

    สาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใชคาสินไหมทดแทน 
 

  ขอ ๒๑ ใหบริษัทยื่นคําขออนุญาตยายที่ตั้งสํานักงานใหญหรือสํานักงานสาขา หรือ       
สาขายอย หรือสาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใชคาสินไหมทดแทนตามแบบที่นายทะเบียนประกาศกําหนดตอ 
นายทะเบียนลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวันกอนวันที่ยายที่ตั้งสํานักงาน โดยตองชําระคาธรรมเนียมการ
อนุญาตใหยายที่ตั้งสํานักงานใหญหรือสํานักงานสาขาตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 

  

ขอ ๒๒ เม่ือนายทะเบียนไดพิจารณาคําขอตามขอ ๒๑ แลว ใหมีหนังสือแจงผลการ
พิจารณาใหบริษัททราบและใหบริษัทดําเนินการดังน้ี    

    (๑) การยายที่ตั้ งสํานักงานใหญ เม่ือบริษัทได รับหนังสือแจงการอนุญาตจาก           
นายทะเบียนตามวรรคหนึ่งแลว ใหบริษัทลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพภาษาไทยรายวันที่
แพรหลายในประเทศอยางนอยสองฉบับ เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสามวัน โดยตองระบุสถานที่ตั้ง
และวันที่จะยายในคําประกาศโฆษณาดวย และเมื่อบริษัทดําเนินการเสร็จสิ้นแลวใหสงหนังสือพิมพที่ลง
ประกาศโฆษณาตอนายทะเบียนกอนวันที่ยายที่ตั้งสํานักงานใหญ 

 



                                                                

 

 

-๕- 
 

    (๒) การยายที่ตั้งสํานักงานสาขา หรือสาขายอย หรือสาขาเฉพาะเพ่ือบริการชดใช       
คาสินไหมทดแทนใหปดประกาศการยายที่ตั้งสํานักงานสาขาไวในที่เปดเผยโดยชัดเจนและเห็นไดงาย 
ณ  สํานักงานสาขาเดิมไมนอยกวาสามสิบวันกอนวันที่ยายที่ตั้งสํานักงานสาขา 
 

หมวด ๓ 
การเปลี่ยนแปลงสาขายอยเปนสาขา หรือสาขาเฉพาะเพ่ือบริการชดใชคาสนิไหมทดแทน 

เปนสาขายอยหรือเปนสาขา 
 

  ขอ ๒๓ สาขายอย หรือสาขาเฉพาะเพ่ือบริการชดใชคาสินไหมทดแทนใดที่ไดขยายอํานาจ
หนาที่ และสามารถเปลี่ยนแปลงอํานาจหนาที่จากสาขายอยเปนสาขา หรือจากสาขาเฉพาะเพื่อบริการ
ชดใชคาสินไหมทดแทนเปนสาขายอยหรือเปนสาขาได ใหบริษัทดําเนินการ ดังน้ี 

(๑) ยื่นคําขออนุญาตเปลี่ยนแปลงตอนายทะเบียนตามแบบที่นายทะเบียนประกาศ
กําหนด 

(๒) สงคืนใบอนุญาตสาขายอย หรือสาขาเฉพาะเพ่ือบริการชดใชคาสินไหมทดแทน
แลวแตกรณี   

เม่ือนายทะเบียนพิจารณาคําขออนุญาตเปลี่ยนแปลงแลวเห็นวาถูกตองตามเง่ือนไขที่
กําหนดไวในขอ ๔ หรือขอ ๕ แลวแตกรณี ก็ใหเปลี่ยนใบอนุญาตเปนสาขายอยหรือสาขาตอไป
แลวแตกรณี 

 

  ขอ ๒๔ การเปลี่ยนแปลงสาขาตามหมวดนี้  มิตองชําระคาธรรมเนียมอีก 
 

หมวด ๔ 
การเพิกถอนใบอนุญาตสาขาและการเลิกสาขา สาขายอย หรือ 

    สาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใชคาสินไหมทดแทน 
 

ขอ ๒๕ เม่ือปรากฏหลักฐานตอนายทะเบียนวาสํานักงานสาขา หรือสาขายอย หรือ
สาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใชคาสินไหมทดแทนแหงใดของบริษัทมีการดําเนินงานในลักษณะอันอาจเปน
เหตุใหเกิดความเสียหายแกผูเอาประกันภัย หรือไมสามารถปฏิบัติตามประกาศน้ีตลอดระยะเวลาที่ไดรับ
ใบอนุญาตหรือเปดดําเนินงานสํานักงานสาขา หรือสาขายอย หรือสาขาเฉพาะเพ่ือบริการชดใช         
คาสินไหมทดแทนแหงนั้น ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหบริษัทน้ันแกไข หรือกระทําการหรืองดเวน
กระทําการเพ่ือใหเปนไปตามประกาศนี้ หรือส่ังเพิกถอนใบอนุญาตสาขาแหงนั้นได และในการนี้ นาย
ทะเบียนอาจกําหนดเง่ือนไขใดๆ ใหตองปฏิบัติดวยก็ได 
 

  ขอ ๒๖ ในกรณีที่บริษัทประสงคจะเลิกการดําเนินงานสาขา สาขายอย หรือสาขาเฉพาะ
เพ่ือบริการชดใชคาสินไหมทดแทนใด ใหบริษัทยื่นคําขอเลิกการดําเนินงานสาขา สาขายอย หรือสาขา
เฉพาะเพ่ือบริการชดใชคาสินไหมทดแทน ตามแบบที่นายทะเบียนประกาศกําหนด โดยตองระบุ 
 
 



                                                                

 

 

-๖- 
 

วากิจการของสาขา สาขายอย หรือสาขาเฉพาะเพ่ือบริการชดใชคาสินไหมทดแทนที่จะตองดําเนินตอไป
จะโอนไปอยูในความรับผิดชอบของสาขาใด พรอมทั้งคืนใบอนุญาตสาขา สาขายอย หรือสาขาเฉพาะ
เพ่ือบริการชดใชคาสินไหมทดแทนที่ประสงคจะเลิกการดําเนินงานดังกลาวตอนายทะเบียนลวงหนา   
ไมนอยกวาสามสิบวันกอนวันที่เลิกสาขา 
 

ขอ ๒๗ เม่ือนายทะเบียนไดพิจารณาคําขอตามขอ ๒๖ แลว ใหมีหนังสือแจงผลการพิจารณา
ใหบริษัททราบ และใหบริษัทปดประกาศการเลิกสาขา สาขายอย หรือสาขาเฉพาะเพ่ือบริการชดใชคา
สินไหมทดแทนไวในที่เปดเผยโดยชัดเจนและเห็นไดงาย ณ สํานักงานสาขาแหงนั้นไมนอยกวาสามสิบ
วันกอนวันที่เลิกสาขา 
 

หมวด ๕ 
บทเฉพาะกาล 

 

  ขอ ๒๘ ใหถือวาบรรดาสาขา สาขายอย และสาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใชคาสินไหมทดแทน
ของบริษัทที่ไดรับอนุญาตกอนวันที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับเปนสาขา สาขายอย และสาขาเฉพาะเพื่อ
บริการชดใชคาสินไหมทดแทนของบริษัทที่ไดรับอนุญาตตามประกาศน้ี 
 

  ขอ ๒๙ คําขออนุญาตตางๆ ที่ไดยื่นไวตอนายทะเบียนกอนวันที่ประกาศน้ีมีผลใชบังคับ
ใหถือวาเปนคําขออนุญาตที่ไดยื่นไวตามประกาศน้ี 
 

            ประกาศ ณ วันที่  ๓  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

              
  (นายสถิตย  ลิ่มพงศพันธุ) 

        รองปลัดกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง 
                  ประธานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธรุกิจประกันภัย 
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