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ใหแกสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เลขทะเบียนรับ..........................ผูรับ.................................................

ก. ผูประกอบการ ใบเสร็จรับเงินเลขที่...........................................เลมที่.................................

บริษัท.................................................................................................. ลงวันที่..................................................................................................

ที่ตั้งสํานักงาน........................................................................................ จํานวนเงิน........................................................................................บาท

.......................................................................................................... (..........................................................................................................)

.......................................................................................................... ลงช่ือ.....................................................................................................

โทรศัพท......................................... โทรสาร........................................... วันที่......................................................................................................

ข. การย่ืนเงินสมทบประจําไตรมาสที่ ....../ พ.ศ. ...........

       ย่ืนปกติ        ย่ืนเพ่ิมเติมครั้งที่...............
         ภายในกําหนด          เกินกําหนดเวลา

ค. การคํานวณเงินสมทบ 

       ใชเกณฑสิทธิในการคํานวณเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง

       ใชเกณฑเงินสดในการคํานวณเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง  (ใหแนบแบบแสดงการปรับปรุงการคํานวณเบี้ยประกันภัยตามเกณฑเงินสดเปนตามเกณฑสิทธิ และขามไป 2.)

1. ยอดเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงตามเกณฑสิทธิ หนวย: บาท

เบ้ียประกันภัยปแรก เบ้ียประกันภัยปตอไป เบ้ียประกันภัยชําระเบ้ียครั้ง

แบบสงเงินสมทบ ของบริษัทประกันชีวิต สําหรับเจาพนักงาน

(2) กรมธรรมประกันภัย

แบบควบการลงทุน

(1) กรมธรรมประกันภัยทุกแบบ นอกจาก (2)

เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงตามเกณฑสิทธิ

คปภ.
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
     การประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)

เบยประกนภยปแรก เบยประกนภยปตอไป เบยประกนภยชาระเบยครง

เดียว

เดือน...........................................................

เดือน...........................................................

เดือน...........................................................

2. รวมเบี้ยประกัยภัยรับโดยตรง

3. อัตราเงินสมทบ (รอยละ) 0.3 0.15 0.15 0.1

4. เงินสมทบที่นําสงแกสํานักงาน คปภ. (2. คูณ 3.)

5. รวมเงินสมทบที่นําสงใหแกสํานักงาน คปภ. 

6. เงินสมทบที่ชําระเกินยกมา (ถามี)

7. ตองชําระ (ถา 5. มากกวา 6.)

8. ชําระเกิน  (ถา 6. มากกวา 5.) 

กรณีย่ืนแบบรายการและชําระเงินสมทบเกินกวากําหนดเวลา หรือย่ืนเพิ่มเติม

9. เงินเพิ่ม

10. รวมเงินสมทบ เงินเพิ่มที่ตองชําระ (7.+9.)

11. รวมเงินสมทบที่ชําระเกิน หลังคํานวณเงินเพิ่ม (8.-9.)

(ตัวอักษร)     

 ลงช่ือ.............................................กรรมการผูมีอํานาจลงนาม / ผูรับมอบอํานาจ  ลงช่ือ.............................................กรรมการผูมีอํานาจลงนาม / ผูรับมอบอํานาจ

      (                                             )       (                                             )

 ลงช่ือ.............................................กรรมการผูมีอํานาจลงนาม / ผูรับมอบอํานาจ  ลงช่ือ.............................................กรรมการผูมีอํานาจลงนาม / ผูรับมอบอํานาจ

      (                                             )       (                                             )

ย่ืนวันที่..........................................................................(ประทับตราบริษัท) ย่ืนวันที่..........................................................................(ประทบัตราบริษัท)

้ ้ ่ ้ ้ ้

ง. ขาพเจาขอนําเงินสมทบสวนที่เกินไปจายเปนเงินสมทบสําหรับรอบสามเดือนตอๆ ไป   จํานวน

เงิน...................................บาท

จ. ขาพเจาขอรับรองวาขอความที่แสดงในแบบรายการนี้ถูกตองและเปนความจริง 

   ทุกประการ

 - เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงตามเกณฑสิทธิในขอ 1. หมายถึงเบี้ยประกันภัยที่เกิดขึ้นในรอบสามเดือนใดแมวาจะยังไมไดรับชําระในรอบสามเดือนนั้น หักเบี้ยประกันภัยยกเลิก/สงคืน โดยรวม

เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมทั้งหมด และเงินกูตามกรมธรรมโดยอัตโนมัติ (Automatic Premium Loan : APL)



หนวย: บาท

เบี้ยประกันภัยปแรก เบี้ยประกันภัยปตอไป เบี้ยประกันภัยชําระเบี้ยครั้ง

เดียว

เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงตามเกณฑเงินสด

บวก เบี้ยประกันภัยคางรับตามเกณฑสิทธิของสิ้นไตรมาสปจจบัน

(2) กรมธรรมประกันภัย

แบบควบการลงทุน
รายการ

แบบแสดงการปรับปรุงการคํานวณเบี้ยประกันภัยตามเกณฑเงินสดเปนตามเกณฑสิทธิของบริษัทประกันชีวิต

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

ประจําไตรมาสที่...../ พ.ศ..........

(1) กรมธรรมประกันภัยทุกแบบ นอกจาก (2)

คปภ.
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
     การประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)

บวก เบยประกนภยคางรบตามเกณฑสทธของสนไตรมาสปจจุบน

ลบ เบี้ยประกันภัยคางรับตามเกณฑสิทธิของสิ้นไตรมาสที่แลว

เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงตามเกณฑสิทธิ

          ขอรับรองวารายการที่แสดงไวขางตนนี้เปนความจริง 

  ลงชื่อ..................................................................กรรมการผูมีอํานาจลงนาม/ผูรับมอบอํานาจ

            (                                                             )    

(ประทับตราบริษัท)   

  ลงชื่อ..................................................................กรรมการผูมีอํานาจลงนาม/ผูรับมอบอํานาจ

            (                                                             )    

 - เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงตามเกณฑเงินสด หมายถึง เบี้ยประกันภัยที่ไดรับชําระเปนเงินสดในรอบสามเดือนนั้น หักเบี้ยประกันภัยยกเลิก/สงคืน โดยรวมเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม

ทั้งหมด และและเงินกูตามกรมธรรมโดยอัตโนมัติ (Automatic Premium Loan: APL)
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