
 
 
 

 
 
 
 
 

ประกาศนายทะเบียน 
เร่ือง ระเบียบปฏิบัตเิก่ียวกับการวางและการขอคืน 

เงินสํารองสาํหรับเบี้ยประกันภัยที่ยงัไมตกเปนรายไดของบริษัทประกันวินาศภัย  
พ.ศ. 2553 

---------------------- 
 

          อาศัยอํานาจตามความในขอ 7 วรรค 2 และขอ 11 แหงประกาศคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง อัตรา หลักเกณฑ และวิธีการวางเงินสํารองสําหรับเบี้ย
ประกันภัยที่ยังไมตกเปนรายไดของบริษัทประกันวินาศภัย  พ.ศ. 2552  ลงวันที่  17 ธันวาคม  2552 
นายทะเบียนจึงออกประกาศไว ดังตอไปน้ี 

 
ขอ 1  ในประกาศนี้ 

                         “บริษัท” หมายความวา บริษัทที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย  
ตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย  
                            “นายทะเบียน” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย หรือผู ซ่ึงเลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยมอบหมาย 
                            “นายทะเบียนหลักทรัพย” หมายความวา นายทะเบียนหลักทรัพยที่ได รับ
ใบอนุญาตใหประกอบกิจการใหบริการเปนนายทะเบียนหลักทรัพยตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย 
 

                   ขอ 2 การวางและการขอคืนเงินสํารองสําหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไมตกเปนรายไดของ
บริษัท ใหปฏิบัติตามระเบียบที่กําหนดไวในประกาศนี้ 

 
   ขอ 3 ทรัพยสินแตละประเภทที่บริษัทจะนํามาวางไวกับนายทะเบียนเปนเงินสํารอง
สําหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไมตกเปนรายไดของบริษัทตามขอ 4 แหงประกาศคณะกรรมการกํากับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง อัตรา หลักเกณฑ และวิธีการวางเงินสํารองสําหรับเบี้ย
ประกันภัยที่ยังไมตกเปนรายไดของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 17 ธันวาคม  2552   
บริษัทตองนํามาวางพรอมแนบหลักฐานการประเมินราคา ใบจองซื้อหลักทรัพย หรือเอกสารประกอบการ
ไดมาซึ่งทรัพยสิน โดยใชราคาบัญชีที่ปรากฏในงบการเงินรายไตรมาสของไตรมาสที่หน่ึงและไตรมาสที่
สามของทุกป เวนแตในกรณีที่บริษัทยังไมไดจัดทํางบการเงินรายไตรมาส ใหบริษัทใชราคาประเมินตาม
ประกาศวาดวยการประเมินราคาทรัพยสินและหน้ีสินของบริษัทประกันวินาศภัยที่ปรากฏในรายงาน
ประจําเดือนสําหรับเดือนที่สามและเดือนที่เกา และใหยื่นแบบคําขอตอนายทะเบียนตามแบบแนบทาย
ประกาศและปฏิบัติดังตอไปน้ี 
 

 

(สําเนาคูฉบับ) 
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 (1)  เงินสด พันธบัตรรัฐบาลไทย และทรัพยสินตามขอ 4 (1) และ (9) แหง 
ประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวยอัตรา หลักเกณฑ และ
วิธีการวางเงินสํารองสําหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไมตกเปนรายไดของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2552 
ลงวันที่ 17 ธันวาคม  2552  ใหบริษัทยื่นแบบ สรว.1 และ อสว.1 แนบทายประกาศนี้  
                             (2) ทรัพยสินตามขอ 4 (2) (3) (4) (5) (6) (7) และ (8) แหงประกาศ
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวยอัตรา หลักเกณฑ และวิธีการวางเงิน
สํารองสําหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไมตกเปนรายไดของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2552 ลงวันที่         
17 ธันวาคม  2552 กอนนํามาวางกับนายทะเบียน บริษัทจะตองแจงตอนายทะเบียนหลักทรัพยและ     
ผูออกเอกสารสิทธิอ่ืนที่เกี่ยวของตามแบบ สรว. 2 แนบทายประกาศนี้ วาจะนําทรัพยสินนั้นมาวางไวกับ
นายทะเบียนเพ่ือเปนเงินสํารองสําหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไมตกเปนรายได และหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ 
เกี่ยวกับทรัพยสินดังกลาวจะตองไดรับความเห็นชอบเปนหนังสือจากนายทะเบียนกอน เม่ือดําเนินการ
แลวใหบริษัทยื่นสําเนาหนังสือ สรว. 2 และหนังสือรับแจงการวางเงินสํารองสําหรับเบี้ยประกันภัยของ
นายทะเบียนหลักทรัพย และผูออกเอกสารสิทธิตามแบบ สรว. 3 แนบทายประกาศนี้ พรอมแบบสรว. 1 
และแบบ อสว. 1 ตอนายทะเบียน 
     

  ขอ 4  การขอคืนเงินสํารองสําหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไมตกเปนรายไดของบริษัท ให
บริษัทยื่นแบบ สรว.1 และ อสว.2 แนบทายประกาศนี้ ตอนายทะเบียน   
   

ขอ 5  การขออนุญาตนําทรัพยสินที่วางเปนเงินสํารองสําหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไมตก
เปนรายไดของบริษัท ไปตออายุการฝาก ปรับยอดเงินฝาก ไถถอนดอกเบี้ย หรือเปลี่ยนชื่อบริษัท ให
บริษัทยื่นแบบ สรว.4 แนบทายประกาศนี้ตอนายทะเบียน  และเม่ือดําเนินการแลวใหสงมอบทรัพยสินนั้น
ตอนายทะเบียนภายในระยะเวลาที่กําหนดดังตอไปน้ี หากไมสงมอบตามระยะเวลาใหถือวาบริษัทไดถอน
เงินสํารองสําหรับเบี้ยประกันภัยดังกลาวจากนายทะเบียนแลว 
                    (1)  บัตรเงินฝาก สมุดเงินฝากประจํา ใหสงมอบภายในหาวันทําการ 
                             (2)  พันธบัตร ใหสงมอบภายในเจ็ดวันทําการ  
   

ขอ 6  หนังสือมอบอํานาจใหรับคืนเงินสํารองสําหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไมตกเปนรายได
ของบริษัท  ใหเปนไปตามแบบหนังสือมอบอํานาจแนบทายประกาศนี้ 
                        

ทั้งน้ีตังแตบัดนี้เปนตนไป 
 

                ประกาศ ณ วันที่  
 
 
           (นางจันทรา  บูรณฤกษ) 
                    เลขาธิการ 

                                               คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
          นายทะเบียน 
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หมายเหตุ :- เหตุผลที่ตองออกประกาศนี้ เน่ืองจากตามขอ 7 วรรคสอง และขอ 11 แหงประกาศ
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการวางเงินสํารอง
สําหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไมตกเปนรายไดของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2552 กําหนดใหนายทะเบียน
กําหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการวางเงินสํารองสําหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไมตกเปนรายไดของบริษัท
ประกันวินาศภัย และเพื่อกําหนดคําขอวางเงินสํารองและคําขอคืนเงินสํารองใหบริษัทถือบฏิบัติ           
จึงจําเปนตองออกประกาศนี้ 

อายุศรี /ราง/พิมพ 
         /ทาน 



 

                                                                                 สรว.1 
 

คําขอวางและขอคืนเงินสาํรองสําหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไมตกเปนรายไดของบริษัท  

 
 

 

 
 

ที่.............. 

เรียน นายทะเบียน 

         (บริษัทประกันภัย)....................................... 
        วันที่.......................................................... 

ขอ 1 บริษัท [  ] ขอวาง   [  ] ขอคืน  ทรัพยสินที่วางเปนเงินสํารองสําหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไมตกเปน 
รายไดของบริษัท กับนายทะเบียนตามมาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ตามรายการดังตอไปนี้ 

     
ประเภท 

 

มูลคา

ที่วางไวเดิม 

 มูลคาทรัพยสินที่จะทําธุรกรรมภายหลังขอวาง/คืน

ขอวาง ขอคืน สรุปยอดคงเหลือ

 (1) (2) (3) (1)+(2) - (3) 
- เงินสด     

- พันธบัตรรัฐบาลไทย     

- พันธบัตรหรือหุนกูขององคการหรือรัฐวิสาหกิจ 
ท่ีมีกระทรวงการคลังค้ําประกัน 

    

- พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย     

- ตั๋วเงินคลังของกระทรวงการคลัง     

- บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน สมุดคูฝากประจํา     

- พันธบัตรหรือหุนกูขององคการหรือรัฐวิสาหกิจ  
ท่ีไมมีกระทรวงการคลังค้ําประกัน 

    

- พันธบัตร หรือหุนกูขององคกรระหวางประเทศ     

- พันธบัตร หุนกูหรือตั๋วเงินของรัฐบาลตางประเทศ     

- หุนกูบริษัทจํากัด     

- ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใชเงิน     

- หุนหรือหนวยลงทุน     

                    รวมทรัพยสินที่วางไวกับนายทะเบียนทั้งส้ิน..................................................................................... 
   (....................................................................................) 

รายละเอียดทรัพยสินที่ขอทําธุรกรรมตามรายการเอกสาร อสว.1 จํานวน.........ฉบับ อสว.2 จํานวน......ฉบับ   
สรว.2 จํานวน............ฉบับ สรว.3 จํานวน...........ฉบับ 

 
ขอ 2 บริษัทขอรับรองวาทรัพยสินที่นํามาวางเปนเงินสํารองสําหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไมตกเปนรายไดของ 

บริษัท ตามขอ 1 ปราศจากภาระผูกพันใด ๆ ทั้งส้ินและบริษัทจะไมกระทําการใดใหสูญเสียหรือส้ินสิทธิในทรัพยสินนั้น 
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ขอ 3  เงินสํารองสําหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไมตกเปนรายไดของบริษัท ณ ........................................ 

ทั้งหมดเปนจํานวน  ...................................................................................................................................... 
                             หัก  เงินสํารองสําหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไมตกเปนรายไดของบริษัท สําหรับการประกันภัย 
อุบัติเหตุการเดินทางที่มีระยะเวลาและความคุมครองนอยกวาหนึ่งเดือน   จํานวน ....................................................             

                             หัก  เงินสํารองสําหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไมตกเปนรายไดของบริษัท สําหรับการประกันภัยทาง 
ทะเลและขนสง                                                                      จํานวน .................................................. 

    คงเหลือสุทธิ                                             จํานวน .................................................. 

บริษัทตองวางเงินสํารองสําหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไมตกเปนรายไดของบริษัทไวกับนายทะเบียนตาม  

มาตรา 24 แหงพระราชบัญญัตปิระกันวนิาศภัย พ.ศ. 2535 
  ณ วันที ่...............................เปนจํานวนเงิน..................................................            
(..................................................................................) 

ขอ 4  บริษัทขอมอบให ..............................................เปนผูรับคืนทรัพยสินเงินสํารองสําหรับเบี้ย 
เบี้ยประกันภัยที่ยังไมตกเปนรายไดของบริษัทจากนายทะเบียนตามหนังสือมอบอํานาจของบริษัทลงวันที่.................. 
เดือน.................................พ.ศ. .............. 

 
            ประทับตราบริษัท                                     ลงนาม............................................กรรมการผูมีอํานาจ 

                                                                             (............................................) 
                                                                     ลงนาม............................................กรรมการผูมีอํานาจ 

                                                                             (............................................) 
หมายเหตุ:-ถาเปนสาขาตางประเทศ ผูจัดการสาขาเปนผูลงนาม 

 
ขาพเจา  ......................................................................................................ผูรับมอบอํานาจ 

จากบริษัท .......................................................จํากัด  ไดรับคืนทรัพยสินเงินสํารองสําหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไมตก 
เปนรายไดของบริษัท ขางตนนี้โดยถูกตองแลว  จึงลงนามไวเปนสําคัญ 

 

 

                                                                    ลงนาม..................................................ผูรับมอบอํานาจ 

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

 

 

 

 

 

 



                                                                     อสว.1 
รายละเอียดทรัพยสินที่นํามาวางเปนเงินสํารองสําหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไมตกเปนรายไดของบริษัท 

 
ช่ือบริษัทประกันภัย............................................................ 

ประเภททรัพยสิน............................................................................... 
 

 
 

 
รายการ 

 

 
เลขที่ ลงวันที่ วันครบกําหนด ราคาที่ตราไว ราคาที่วางกับ 

นายทะเบียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
รวม 

 
   

                                       
           ราคาที่วางกับนายทะเบียน                   (......................................................................) 

 
 
 

ประทับตราบริษัท 

 
 
 

ลงนาม..............................................กรรมการผูมีอํานาจ 

                                                           (............................................) 
ลงนาม..............................................กรรมการผูมีอํานาจ 

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

         
 
 
 
(ตามคําขอ  [ ]  วาง [ ]  คืน  ทรัพยสินเงินสํารองสําหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไมตกเปนรายไดของบริษัทที่...........ลงวันที่..................) 



 
   รายละเอียดทรัพยสินทีข่อคืนเงินสํารองสําหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไมตกเปนรายไดของบริษัท 

                   ช่ือบริษัทประกันภัย............................................................. 
    ประเภททรัพยสิน............................................................................... 

อสว.2 

 
 

 
รายการ 

 

 
เลขที่ ลงวันที่ วันครบกําหนด ราคาที่ตราไว ราคาที่วางกับ 

นายทะเบียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รวม 

 
   

           
           ราคาที่วางกับนายทะเบียน                   (......................................................................) 

                                      

 
 
 

ประทับตราบริษัท 
 

 
 
 

ลงนาม...............................................กรรมการผูมีอํานาจ 

                                                           (............................................) 
                                                                  ลงนาม..............................................กรรมการผูมีอํานาจ 

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

   (ตามคําขอ  [ ]  วาง [ ]  คืน  ทรัพยสินเงินสํารองสําหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไมตกเปนรายไดของบริษัทที่...........ลงวันที่...............) 



 
 

 
                           หนังสือแจงการวางเงินสํารองสําหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไมตกเปนรายไดของบริษัท 

 
 
 
สรว.2 

 
 
ที่........../..........                                        (บริษัทประกันภัย)........................................... 

                                                                 วันที่............................................................................ 
 
เร่ือง แจงการวางเงินสํารองสําหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไมตกเปนรายไดของบริษัท 

เรียน............................................(นายทะเบียนหลักทรัพย/ผูออกเอกสารสิทธิ) 

ส่ิงที่สงมาดวย  หนังสือรับแจงการวางเงินสํารองสําหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไมตกเปนรายไดของบรษิัท (สรว.3) 

ดวยบริษัทไดนํา....................(รายละเอียดหลักทรัพยที่บริษัทนํามาวางไวกับนายทะเบียน) 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

คิดเปนมูลคา.................................................บาท (.................................................................) 

วางไวกับนายทะเบียนเพื่อเปนเงินสํารองสําหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไมตกเปนรายไดของบริษัท ตามมาตรา  
24 แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  พ.ศ. 2535  
 

        บริษัทจึงขอเรียนยืนยัน ณ ที่นี้วา  หากจะมีการจําหนายจายโอน  เปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์  
               หรือสิทธิใดๆ ในทรัพยสินรายการใดดังกลาวในอนาคตแลว จะตองไดรับความเห็นชอบเปนหนังสือจาก 
               นายทะเบียน ตามมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535  กอนและบริษัทยินยอม 
               ใหนายทะเบียน หรือพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายดังกลาวขางตน มีหนังสือสอบถามเพื่อเปนการยืนยัน 
               จากทานไดทุกโอกาส 

        จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดตอบหนังสือรับแจงการวางเงินสํารองสาํหรับเบี้ยประกันภัย 
               ที่ยังไมตกเปนรายไดของบริษัท (สรว.3)  ที่แนบมาพรอมนี้ดวย จักขอบคุณย่ิง 

 
                   ขอแสดงความนับถือ 

 

 

                   (...............................................) 
                 ผูมีอํานาจกระทําการแทนบริษัท 
 
 

(หมายเหตุ.- หนังสือฉบับนีสํ้าหรับบริษัทประกันภัยทาํถึงนายทะเบียนหลักทรัพย/ผูออกเอกสารสิทธิ) 



 

 

                     หนังสือรับแจงการวางเงินสํารองสําหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไมตกเปนรายไดของบริษัท

 
สรว.3 

 
                                                            (นายทะเบียนหลักทรัพย/ผูออกเอกสารสิทธิ) 
 
ที่........../..........                                   บริษัท............................................................จํากัด 

                                                                 วันที่............................................................................ 

ขาพเจา(นายทะเบียนหลักทรัพย/ผูออกเอกสารสิทธิ).................................................... 
โดย........................................................................ ผูมีอํานาจกระทําการแทน.............................. 

................ไดรับแจงการวางเงินสํารองสําหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไมตกเปนรายไดของบริษัท จากบริษัท

........................................จํากัด ตามหนังสือที่...................ลงวันที่...................................ไวแลว 
และไดตรวจสอบทะเบียน .....................(รายละเอียดหลักทรัพยที่บริษัทนํามาวางไวกับนายทะเบียน) 

...........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

คิดเปนมูลคา...............................................บาท (..............................................................) 

ปรากฎวาเปนของบริษัท......................................................จํากัดจริง   และปราศจากภาระผูกพัน 

ทั้งมีรายการถูกตองครบถวน 

จึงเรียนยืนยันมาวาทรัพยสินดังกลาวปราศจากภาระผูกพัน และขาพเจาจะระงับการจําหนาย   

จายโอน  การเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์  หรือสิทธิใด ๆ  ในทรัพยสินดงักลาวตามที่แจงไวจนกวาจะไดรับแจง 
การเปลี่ยนแปลงเปนหนังสือจากนายทะเบยีน และพรอมจะใหความรวมมือกับนายทะเบียน หรือพนักงาน 

              เจาหนาที่ตามกฎหมาย 
 
 

ประทับตรา(ถามี)                                       ลงช่ือ................................................................ 
                                                                    (...........................................................) 

 
 
รับรองถูกตอง 

 

ประทับตราบริษัท                                  ลงนาม.......................................กรรมการผูมีอํานาจ 
                                                               (..........................................................) 

                                                                 
                                                            ลงนาม.......................................กรรมการผูมีอํานาจ 

                                                                             (..........................................................)    
                                                                    
             
 
 
    (หมายเหตุ.- หนังสือฉบับนี้สําหรับนายทะเบียนหลักทรัพย/ผูออกเอกสารสิทธิทําถึงนายทะเบียนผานบริษัทประกันภัย) 



                                                                                                                                                                       สรว.4 
 

คําขออนุญาตนําหลักทรัพยที่วางไวเปนเงินสํารองสําหรับเบี้ยประกันภัย 
ที่ยังไมตกเปนรายไดของบริษัทไปปรับสถานภาพ 

 

 

                                                                        
ที่........../..........                                                       บริษัท..................................................... 

                                                                          วันที่........................................................................... 

             เรียน  นายทะเบียน  

                ดวยบริษัทไดนํา........................................................................................................... 
              ................................................................................................................................................... 
              ................................................................................................................................................... 
              มาวางเปนเงินสํารองสําหรับเบีย้ประกันภัยทียั่งไมตกเปนรายไดของบริษทัตอนายทะเบยีน 

                บริษัทมีความประสงคที่จะนาํหลักทรัพยดังกลาวขางตนไปดาํเนนิการดังนี ้
                              [ ]  ตออายุการฝากกับ..................................................................................................  
                               [ ]  ปรับยอดเงินฝากกับ................................................................................................. 
                               [ ]  ไถถอนดอกเบี้ยกับ................................................................................................... 
                               [ ]  เปลี่ยนชื่อบริษัทกับ.................................................................................................. 

             ทั้งนี้ภายในระยะเวลา......... วัน ทําการ และเมื่อบริษัทดาํเนินการเสร็จเรียบรอยแลวจะนํามาวางเปนเงินสํารอง 

             สําหรับเบี้ยประกนัภัยที่ยังไมตกเปนรายไดของบริษัทตอนายทะเบียนตามเดิม              

                         จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  
 

 
 

ประทับตราบริษัท                                  ลงนาม.........................................กรรมการผูมีอํานาจ 
                                                                (.........................................)                                   
                                                            ลงนาม.........................................กรรมการผูมีอํานาจ 

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



อากรแสตมป 
หนังสือมอบอํานาจ 

เขียนที่ ........................................... 
                                        วันที ่............................................................................................. 

   หนังสือนี้แสดงวา  บรษิัท........................................................................................... 
                                                                                                                                 (1) 

               โดย 1.  ............................................................................................... กรรมการผูมีอํานาจ 

                     2.  ............................................................................................... กรรมการผูมีอํานาจ 

              ไดมอบอํานาจให.........................................................................................อายุ...........ป 

ผูถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ ....................................................ออกโดย......................................          
(2) 

 วันบตัรหมดอายุ....................................................พนักงานของบริษัทเปนผูมีอํานาจกระทําการ  
                      (  ) แกไขคําขอวางและขอคืนเงินสํารองสําหรับเบีย้ประกันภัยทียั่งไมตกเปนรายไดของบริษทั 
                      (  ) แกไขรายละเอียดทรัพยสินที่ขอวางเงินสํารองสําหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไมตกเปนราย 
 ไดของบริษัท      
                      (  ) แกไขรายละเอียดทรัพยสินที่ขอคืนเงินสํารองสําหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไมตกเปนราย 
 ของบริษัท 
                      (  ) รับคนืเงินสํารองประกันภัยตามคําขอวางและขอคืนเงินสํารองสําหรับเบี้ยประกันภัยที่ยัง 
 ไมตกเปนรายไดของบริษทัที่......................ลงวันที่ ............................................................................. 
                      (  ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................................................................................... 

                      การใดที่ผูรับมอบอํานาจไดกระทาํตามที่ไดรับมอบอํานาจนี้  ยอมถือเสมือนวาบริษัทกระทํา 

 ดวยตนเองและบริษัทยอมรับผิดชอบทุกประการ 

                                                                                                                       

ประทับตราบริษัท                        ลงนาม............................................กรรมการผูมีอํานาจ             

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

 

                                                            ลงนาม..............................................กรรมการผูมีอํานาจ 
                                                                    (....................................................) 
 
                                                            ลงนาม...................................................ผูรับมอบอาํนาจ 
                                                            (....................................................) 
 
                                                          ลงนาม.....................................................พยาน 
                                                                  (...................................................) 
 
                                                           ลงนาม.....................................................พยาน 
                                                                   (..................................................) 
หมายเหตุ  (1)  ถาเปนสาขาบริษัทตางประเทศ หมายถึง ผูจัดการสาขา 

              (2)  รายการใดที่ไมไดมอบอํานาจใหขีดฆาออก 


