
 
คําสั่งนายทะเบียน 
ที่  ๒๕/๒๕๕๑ 

เร่ือง ใหนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจนายหนาประกันวินาศภัย  
   ย่ืนรายงานเก่ียวกับผลของการประกอบธุรกิจ 

……………………………………… 
 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๕ แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕    
นายทะเบียนจึงออกคําสั่ง ไวดังน้ี 
   

ขอ ๑ คําสั่งน้ีเรียกวา “คําสั่งนายทะเบียนที ่   ๒๕/๒๕๕๑ เร่ือง ใหนิตบิุคคลท่ีประกอบธุรกิจ
นายหนาประกันวินาศภัย ยื่นรายงานเกีย่วกับผลของการประกอบธรุกิจ”  

       
ขอ ๒ คําสั่งน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๒ เปนตนไป 

 

ขอ ๓ ใหยกเลิกคําสั่งนายทะเบียนที่ ๑๖/๒๕๔๙ เรื่อง ใหนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจ
นายหนาประกันวินาศภัย ยื่นรายงานเกี่ยวกับผลของการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๙ 

 

ขอ ๔ ในคําสั่งน้ี 
“นายทะเบียน” หมายความวา นายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย 
 “นายหนาประกันวินาศภัย” หมายความวา นิติบุคคลผูชี้ชองหรือจัดการใหบุคคลทํา

สัญญาประกันวินาศภัยกับบริษัท โดยกระทําเพ่ือบําเหน็จเนื่องจากการน้ัน   
“ธนาคาร” หมายความวา ธนาคารพาณิชย ตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน 

รวมถึงธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นที่ประกอบธุรกิจภายในราชอาณาจักร 
   

ขอ ๕ ใหนายหนาประกันวินาศภัย ยกเวนประเภทธนาคารยื่นรายงานเกี่ยวกับผลของการ
ประกอบธุรกิจ จํานวน ๒ ชุด ตามแบบงบการเงินที่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา โดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยประกาศกําหนดตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.๒๕๔๓ และแบบ รปว.๑ 
ทายประกาศนี้ ตอนายทะเบียนภายในหาเดือนนับแตวันสิ้นปบัญชี  

นายหนาประกันวินาศภัย ประเภทธนาคารใหยื่นรายงานเกี่ยวกับผลของการประกอบ
ธุรกิจตามแบบรายงานรายไดและรายจายเฉพาะธุรกิจนายหนาประกันวินาศภัยจํานวน ๒ ชุด ตามแบบ รปว.๒ 
ทายประกาศนี้ ตอนายทะเบียนภายในหาเดือนนับแตวันสิ้นปบัญชี   
 
 
 
 



-๒- 
   

ขอ ๖ ใหนายหนาประกันวินาศภัยยื่นรายงานเกี่ยวกับผลของการประกอบธุรกิจตามแบบ
รายงานการจัดใหมีการประกันภัยโดยตรง จํานวน ๒ ชุด ตามแบบ นปว.๑ ทายประกาศนี้ ตอนายทะเบียน
ทุกรอบเดือน ภายในสิ้นเดือนถัดไป ทั้งน้ีตั้งแตรอบเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๒ เปนตนไป 

 

ขอ ๗ ใหนายหนาประกันวินาศภัย ประเภทที่ทําการชี้ชองหรือจัดการใหมีการประกันภัยตอ      
ยื่นรายงานเกี่ยวกับผลของการประกอบธุรกิจตามแบบรายงานการจัดใหมีการประกันภัยตอ จํานวน ๒ ชุด 
ตามแบบ นปว.๒ ทายประกาศนี้ ตอนายทะเบียนทุกรอบไตรมาส ภายในสิ้นไตรมาสถัดไป ทั้งน้ีตั้งแตรอบ
ไตรมาสแรกของป พ.ศ.๒๕๕๒ เปนตนไป 

 

ขอ ๘ ใหนายหนาประกันวินาศภัยจัดสงรายงานเกี่ยวกับผลของการประกอบธุรกิจตาม 
ขอ ๕ ขอ ๖ และขอ ๗ ในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกสที่ไดพัฒนาโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยและในรูปกระดาษ (Hard copy) ที่บันทึกขอมูลถูกตองตรงกันตามแบบที่แนบ
ทายประกาศนี้ โดยในการจัดสงรายงานในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกสน้ัน หากขอมูลเบื้องตนไมผานการ
ตรวจสอบจากระบบคอมพิวเตอรตามที่กําหนดไว ใหถือวานายหนาประกันวินาศภัยยังไมจัดสงรายงาน
ใหแกนายทะเบียน  

 

ขอ ๙ ทั้งน้ีตั้งแตวันที่ ๑  มกราคม พ.ศ.๒๕๕๒ ถึงวันที่  ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒ หากนายหนา
ประกันวินาศภัยรายใดไมสามารถจัดสงรายงานในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกสตามขอ ๘ ได ใหนายหนาประกัน
วินาศภัยสงเฉพาะรายงานตามขอ ๘ ในรูปกระดาษ (Hard copy) อยางเดียวก็ได 
 

                                               สั่ง ณ วันที่        ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑                        
 

                           
(ลงนาม)      (นางจันทรา  บูรณฤกษ) 

               เลขาธิการ 
                       นายทะเบียน 

 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการออกคําสั่งน้ี เพ่ือใหมีการจัดสงรายงานเกี่ยวกับผลของการประกอบธุรกิจในรูปของ          
สื่ออิเล็กทรอนิกส ที่บันทึกขอมูลถูกตองตรงกันกับขอมูลในรูปกระดาษ (Hard copy) และเมื่อนายหนา    
นิติบุคคลสามารถสงรายงานในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกสไดโดยปราศจากปญหาและอุปสรรค จะไดทําการ
ยกเลิกการสงรายงานในรูปกระดาษ (Hard copy) ตอไป 



แบบ รปว.๑

จํานวนเงิน

(หนวย:บาท)

๑. รวมสินทรัพย ......................

๒. รวมหนี้สิน ......................

๓. รวมสวนของผูถือหุน ......................

๔. เงินกองทุนตามกฎหมายกําหนด ......................

๕. ประเภททรัพยสินท่ีดํารงเงินกองทุน

พันธบัตร ......................

เงินฝากธนาคาร ......................

ต๋ัวสัญญาใชเงิน ......................

เงินลงทุนอื่นท่ีไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน ......................

             ขอรับรองความถูกตอง

…………………….. …………………..กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

บริษัท.....................................................

รายงานเก่ียวกับเงินกองทุน

ณ วันท่ี ...................................



แบบ รปว.๒

จํานวนเงิน

(หนวย:บาท)

๑. รายได คาบําเหน็จรับ ......................

๒. รายจาย

๒.๑ สวนลดจายและคาบําเหน็จจาย ..........................

๒.๒ คาใชจายในการบริหาร ..........................

๒.๓ ............................................. ..........................

รวมรายจาย ......................

๓. รายได มากกวา/(นอยกวา) รายจาย ......................

ขอรับรองความถูกตอง

............... ...................... กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

ณ วันท่ี ...................................

ธนาคาร........................................................................

(รายงานรายไดและรายจายเฉพาะธุรกิจนายหนาประกันวินาศภัย)

รายงานเก่ียวกับผลของการประกอบธุรกิจ



แบบ นปว.๑

จํานวน

กรมธรรม

ประกันภัย

เบี้ยประกันภัย จํานวน

กรมธรรม

ประกันภัย

เบี้ยประกันภัย จํานวน

กรมธรรม

ประกันภัย

เบี้ยประกันภัย จํานวน

กรมธรรม

ประกันภัย

เบี้ยประกันภัย จํานวน

กรมธรรม

ประกันภัย

เบี้ยประกันภัย

รวม

หมายเหตุ

ขอรับรองความถูกตอง

........................................กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

เบี้ยประกันภัย

คางนําสง  

ณ วันสิ้นเดือน

การประกันภัยเบ็ดเตล็ดการประกันภัยรถ

โดยความสมัครใจ

ชื่อผูประกอบการ……………………………..…………………………เลขที่ใบอนุญาต..................................

การประกันอัคคีภัย คาจางหรือ

คาบําเหน็จ

รับทั้งสิ้น

ในเดือนนี้

การประกันภัยทางทะเล

และขนสง

การประกันภัยรถ

โดยขอบังคับแหงกฎหมาย

เลขที่ใบอนุญาต หมายถึง ทะเบียนเลขที่ใบอนุญาตใหเปนนายหนาประกันวินาศภัย

รายงานการจัดใหมีการประกันภัยโดยตรง

ประจําเดือน……………………………………พ.ศ……………………….

ชื่อบริษัทประกันวินาศ

ภัย

ลําดับ

ที่

คาจางหรือ

คาบําเหน็จ

คางรับ ณ 

วันสิ้นเดือน



แบบ นปว.๒

เบี้ยประกันภัยตอ คาบําเหน็จ

ประกันภัยตอ

เบี้ยประกันภัยตอ คาบําเหน็จ

ประกันภัยตอ

เบี้ยประกันภัยตอ คาบําเหน็จ

ประกันภัยตอ

เบี้ยประกันภัยตอ คาบําเหน็จ

ประกันภัยตอ

เบี้ยประกันภัยตอ คาบําเหน็จ

ประกันภัยตอ

เบี้ยประกันภัยตอ คาบําเหน็จ

ประกันภัยตอ

รวม

หมายเหตุ เลขที่ใบอนุญาต หมายถึง ทะเบียนเลขที่ใบอนุญาตใหเปนนายหนาประกันวินาศภัย

ขอรับรองความถูกตอง

.......................... .......................... กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

การประกันภัยรถ

โดยขอบังคับแหงกฎหมาย
ชื่อบริษัทรับประกันภัยตอ

ชื่อผูประกอบการ……………………………..…………………………เลขที่ใบอนุญาต..................................

ลําดับ

ที่

รายงานการจัดใหมีการประกันภัยตอ

ประจําไตรมาสที่…………………...

(เดือน…………………………..…พ.ศ………………ถึงเดือน.............................พ.ศ.…....…….)

การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนสง การประกันภัยรถ

โดยความสมัครใจ

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด รวมทั้งสิ้น




