
   
คําสั่งนายทะเบียน 
ที่  ๒๔/๒๕๕๑ 

เร่ือง ใหนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจนายหนาประกันชีวิต  
   ย่ืนรายงานเก่ียวกับผลของการประกอบธุรกิจ 

……………………………………… 
 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘๐ แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.๒๕๓๕   
นายทะเบียนจึงออกคําสั่ง ไวดังน้ี 

 

ขอ ๑ คําสั่งน้ีเรียกวา “คําสั่งนายทะเบียนที ่  ๒๔ /๒๕๕๑ เร่ือง ใหนิติบคุคลทีป่ระกอบธุรกิจ
นายหนาประกันชีวติ ยื่นรายงานเกี่ยวกบัผลของการประกอบธุรกิจ”  

     
ขอ ๒ คําสั่งน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๒ เปนตนไป 

 

ขอ ๓ ใหยกเลิกคําสั่งนายทะเบียนที่ ๑๗/๒๕๔๙ เรื่อง ใหนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจนายหนา
ประกันชีวิต ยื่นรายงานเกี่ยวกับผลของการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๙ 
 

  ขอ ๔ ในคําสั่งน้ี 
“นายทะเบียน” หมายความวา นายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิต 
 “นายหนาประกันชีวิต” หมายความวา นิติบุคคลผูชี้ชองหรือจัดการใหบุคคลทําสัญญา

ประกันชีวิตกับบริษัท โดยกระทําเพ่ือบําเหน็จเนื่องจากการน้ัน 
  “ธนาคาร” หมายความวา ธนาคารพาณิชย ตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน
รวมถึงธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นที่ประกอบธุรกิจภายในราชอาณาจักร 
  “บริษัทหลักทรัพย” หมายความวา บริษัทหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตจัดตั้งและจัดการ
กองทุนรวม ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
 

ขอ ๕ ใหนายหนาประกันชีวิต ยกเวนประเภทธนาคารและบริษัทหลักทรัพยยื่นรายงาน
เก่ียวกับผลของการประกอบธุรกิจ จํานวน ๒ ชุด ตามแบบงบการเงินที ่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา       
โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยประกาศกําหนดตามพระราชบัญญัติการบัญชี   
พ.ศ.๒๕๔๓ และแบบ รปช.๑ ทายประกาศนี้ ตอนายทะเบียนภายในหาเดือนนับแตวันสิ้นปบัญชี  

 
 
 
 
 



-๒- 
 

นายหนาประกันชีวิต ประเภทธนาคารและบริษัทหลักทรัพยใหยื่นรายงานเกี่ยวกับผลของ
การประกอบธุรกิจตามแบบรายงานรายไดและรายจายเฉพาะธุรกิจนายหนาประกันชีวิต จํานวน ๒ ชุด                 
ตามแบบ รปช.๒ ทายประกาศนี้ ตอนายทะเบียนภายในหาเดือนนับแตวันสิ้นปบัญชี   
 

ขอ ๖ ใหนายหนาประกันชีวิตยื่นรายงานเกี่ยวกับผลของการประกอบธุรกิจตามแบบรายงาน
การจัดใหมีการประกันภัยโดยตรง จํานวน ๒ ชุด ตามแบบ นปช.๑ ทายประกาศนี้ ตอนายทะเบียนทุกรอบเดือน 
ภายในสิ้นเดือนถัดไป ทั้งน้ีตั้งแตรอบเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๒ เปนตนไป 

 

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

 

ขอ ๘ ใหนายหนาประกันชีวิตจัดสงรายงานเกี่ยวกับผลของการประกอบธุรกิจตามขอ ๕     
ขอ ๖ และขอ ๗ ในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกสที่ไดพัฒนาโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยและในรูปกระดาษ (Hard copy) ที่บันทึกขอมูลถูกตองตรงกันตามแบบที่แนบทาย
ประกาศนี้ โดยในการจัดสงรายงานในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกสน้ัน หากขอมูลเบื้องตนไมผานการตรวจสอบ
จากระบบคอมพิวเตอรตามที่กําหนดไว ใหถือวานายหนาประกันชีวิตยังไมจัดสงรายงานใหแกนายทะเบียน 

 

ขอ ๙ ทั้งน้ีตั้งแตวันที่ ๑  มกราคม พ.ศ.๒๕๕๒ ถึงวันที่  ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒ หากนายหนา
ประกันชีวิตรายใดไมสามารถจัดสงรายงานในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกสตามขอ ๘ ได ใหนายหนาประกันชีวิต
สงเฉพาะรายงานตามขอ ๘ ในรูปกระดาษ (Hard copy) อยางเดียวก็ได 

 

                                               สั่ง ณ วันที่         ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑     
                 

                           
(ลงนาม)      (นางจันทรา  บูรณฤกษ) 

               เลขาธิการ 
                       นายทะเบียน 

 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการออกคําสั่งน้ี เพ่ือใหมีการจัดสงรายงานเกี่ยวกับผลของการประกอบธุรกิจในรูป
ของสื่ออิเล็กทรอนิกส ที่บันทึกขอมูลถูกตองตรงกันกับขอมูลในรูปกระดาษ (Hard copy) และเม่ือนายหนา
นิติบุคคลสามารถสงรายงานในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกสไดโดยปราศจากปญหาและอุปสรรค จะไดทําการ
ยกเลิกการสงรายงานในรูปกระดาษ (Hard copy) ตอไป 



แบบ รปช.๑

จํานวนเงิน

(หนวย:บาท)

๑. รวมสินทรัพย ......................

๒. รวมหนี้สิน ......................

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

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

๕. ประเภททรัพยสินท่ีดํารงเงินกองทุน

พันธบัตร ......................

เงินฝากธนาคาร ......................

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

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

รวม ......................

ขอรับรองความถูกตอง

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

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

รายงานเก่ียวกับเงินกองทุน

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



แบบ รปช.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

รายงานเก่ียวกับผลของการประกอบธุรกิจ

(รายงานรายไดและรายจายเฉพาะธุรกิจนายหนาประกันชีวิต)

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

ธนาคาร/บริษัทหลักทรัพย....................................................................



แบบ นปช.๑

การรับประกันภัย

ประเภทอุบัติเหตุ

สวนบุคคล

ปแรก ปตอไป ปแรก ปตอไป ปแรก ปตอไป ปแรก ปตอไป ปแรก ปตอไป ปแรก ปตอไป

รวม

หมายเหตุ ๑. เลขที่ใบอนุญาต หมายถึง ทะเบียนเลขที่ใบอนุญาตใหเปนนายหนาประกันชีวิต

ขอรับรองความถูกตอง

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

   ประเภทสามัญ จํานวน……………กรมธรรม  ประเภทอุตสาหกรรม จํานวน……………….กรมธรรม  ประเภทกลุม จํานวน…………….กรมธรรม  ประเภทอุบัติเหตุสวนบุคคล จํานวน…………….กรมธรรม

การรับประกันภัย

ประเภทสามัญ

การรับประกันภัย

ประเภทอุตสาหกรรม

การรับประกันภัย

ประเภทสามัญ

การรับประกันภัย

ประเภทอุตสาหกรรม

การรับประกันภัย

ประเภทกลุม

เบี้ยประกันภัย

คางนําสง

ณ วันสิ้นเดือน

การรับ

ประกันภัย

ประเภทอุบัติเหตุ

สวนบุคคล

๒. จํานวนกรมธรรมประกันชีวิตใหม(New Business) แยกเปน

คาจางหรือ

คาบําเหน็จ

รับทั้งสิ้น

ในเดือนนี้

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

เบี้ยประกันชีวิต

รายงานการจัดใหมีการประกันภัยโดยตรง

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

ลําดับ

ที่
ชื่อบริษัทประกันชีวิต

คาจางหรือ

คาบําเหน็จ

คางรับ 

ณ วันสิ้นเดือน

คาจางหรือคาบําเหน็จรับในเดือนนี้

การรับประกันภัย

ประเภทกลุม



แบบ นปช.๒

เบี้ยประกันภัยตอ คาบําเหน็จ

ประกันภัยตอ

เบี้ยประกันภัยตอ คาบําเหน็จ

ประกันภัยตอ

เบี้ยประกันภัยตอ คาบําเหน็จ

ประกันภัยตอ

เบี้ยประกันภัยตอ คาบําเหน็จ

ประกันภัยตอ

เบี้ยประกันภัยตอ คาบําเหน็จ

ประกันภัยตอ

รวม

หมายเหตุ
เลขที่ใบอนุญาต หมายถึง ทะเบียนเลขที่ใบอนุญาตใหเปนนายหนาประกันชีวิต ขอรับรองความถูกตอง

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

การประกันภัยประเภทอุตสาหกรรม

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

รายงานการจัดใหมีการประกันภัยตอ

ประจําไตรมาสที่…………………...

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

ชื่อบริษัทรับประกันภัยตอ
ลําดับ

ที่

การประกันภัยประเภทกลุม รวมทั้งสิ้นการประกันภัยประเภท

อุบัติเหตุสวนบุคคล

การประกันภัยประเภทสามัญ




