ใบสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย
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WWW.MITTARE.COM
บริษัท มิตรแทประกันภัย จํากัด (มหาชน)
295 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
แผนกทะเบียนและบริการตัวแทน
โทร.0-2640-7777 ตอ
7704,7705,8001,8002,8003,8005,8009,8011
โทรสาร 0-2640-7799



คุณสมบัติผูสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย

1. บรรลุนิติภาวะ
2. มีภูมิลําเนาในประเทศไทย
3. ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
ในความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่กระทําโดยทุจริต เวนแตได
พนโทษมาแลวไมนอยกวาหาปกอนวันสมัคร
4. ไมเปนคนวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
5. ไมเคยเปนบุคคลลมละลาย
6. ไม เ คยถู ก เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตเป น ตั ว แทนประกั น
วินาศภัยหรือใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยใน
ระยะเวลาสามปกอนวันสมัคร

1. ชื่อ-นามสกุล ( ภาษาไทย)...........................................………………….….........
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ).......................................……..............................
3. บัตรประชาชนเลขที่............…………...............................ออกโดย..….................
ที่อยูตามบัตรประชาชน อยูที่บานเลขที่.....…….....………...หมูที่…..…………........
ถนน….........……………………..........ตําบล/แขวง.……..........................................
อําเภอ/เขต.........……….......................จังหวัด..............……..........………………....
รหัสไปรษณีย...................โทรศัพท............................โทรสาร..………….….............
มือถือ.....…........................E-mail………………………………….............................
4. ที่อยูปจจุบัน ที่ติดตอได อยูที่บานเลขที่.....…….....………...หมูที่…..………........
ถนน….........…………………….…….............ตําบล/แขวง.……..............................
อําเภอ/เขต.........……….......................จังหวัด..............……..........………………....
รหัสไปรษณีย.......................โทรศัพท...........…..…….....โทรสาร............…...…........
มือถือ.....….......................E-mail………………………………….............................
5. ใบอนุญาตบัตรตัวแทนประกันวินาศภัย เลขที่………......................…….............
วันหมดอายุ....….......................
6. บุคคลที่สามารถติดตอทานไดในกรณีจําเปน
ชื่อ-นามสกุล .......................................................................................................
ความสัมพันธ..............….........อยูที่..................................................………..……
……………………………………………………....………………………………....
โทรศัพท..............................………...มือถือ.………………………......................
7. ระบุสถานที่ที่สามารถสงเอกสาร
........ 6.1 ตามที่อยูปจจุบัน
.........6.2 ตามที่อยูอื่น
(ระบุ) ..........………..................................................……………........................
.......................................………….....................................................................
ขอรับรองวารายละเอียดขางตนเปนความจริงทุกประการ






* สําเนาเอกสารทุกรายการตองลงชือ่ รับรองสําเนาดวย *

ลงลายมือชื่อผูสมัคร................................................................……...........................
ลายมือชื่อ(ตัวบรรจง)...........................................……...…..……..…….....................
วันที่..….......เดือน..............…........พ.ศ......….........

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ราชการ
ออกให 1 ฉบับ
2. สําเนาทะเบียนบาน 1 ฉบับ
3. รูปถาย ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
4. สําเนาบัตรอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัย(ถามี)
5. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ความเห็นของผูบริหารตนสังกัด
ขาพเจาไดพิจารณาแลว ขอรับรองวา ผูสมัครมีความเหมาะสมเปนตัวแทนไดเนื่องจาก
มีความประพฤติ และบุคลิกภาพที่ดีไมเคยมีประวัติความเสียหายดานการเงินอีกทั้งมี
ความเอาใจใสในการศึกษางานธุรกิจประกันดี
เห็นสมควรแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
.......…………...............ขึ้นตรงกับ...........................................................................
สังกัดสํานักงานใหญ/สํานักงานตัวแทน....………….............……………......................

ผูตรวจสอบเอกสาร ………........……………..……
วัน/เดือน/ป...................................…......................

ลงชื่อ.............................................................ผูบริหารตนสังกัด รหัส.......................
(............................................................) วัน/เดือน/ป....................................

เอกสารประกอบเพื่อสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย



ใบสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย

โครงสรางการบริหารงาน
รหัสตัวแทน .........................................................
ผูแนะนํา รหัส............................ชื่อ.......................
สํานักงานที่ใช รหัส....................ชื่อ......................

ผูแนะนํา
ตัวแทน
ผูชวยผูจัดการ
ผูจัดการ
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการอาวุโส

รหัส........................................ชื่อ..........................................
รหัส........................................ชื่อ..........................................
รหัส........................................ชื่อ..........................................
รหัส........................................ชื่อ..........................................
รหัส........................................ชื่อ..........................................
รหัส........................................ชื่อ..........................................
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แผนที่ตั้งบานของผูสมัครตัวแทนประกันวินาศภัยโดยสังเขป

เอกสารประกอบของผูค้ําประกันเพื่อค้ําประกันตัวแทน
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูค้ําประกัน หรือ บัตร
อื่นที่ราชการออกให 1 ฉบับ , สําเนาทะเบียนบาน 1 ฉบับ
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของคูสมรส (ถามี) , สําเนา
ทะเบียนบาน 1 ฉบับ
3. หลักฐานแสดงตําแหนง กรณีผูค้ําประกัน ตามคุณสมบัติ
ขอ 1.1 หรือ 1. 2
4. หลักฐานแสดงเงินเดือนฉบับจริง กรณีผูค้ําประกันตาม
คุณสมบัติขอ 1.3
5. สําเนาหลักฐานการจดทะเบียน และเสียภาษีปล าสุด
กรณีผูค้ําประกันตามคุณสมบัติขอ 1.4
6. สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กรณีผูค้ําประกันตาม
คุณสมบัติขอ 1.5
*สําเนาเอกสารทุกรายการตองลงชื่อรับรองสําเนาดวย*

หลักเกณฑการค้ําประกันและคุณสมบัติผูค้ําประกันการเปนตัวแทน
1. ตองเปนบุคคลทีม่ ีคุณสมบัติ ขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้

1.1 ขาราชการประจํา ระดับ 3 ขึ้นไป
1.2 ขาราชการทหาร,ตํารวจ ชั้นสัญญาบัตร ยศรอยเอกหรือเทียบเทา , ชั้น
ประทวนยศสิบตรี หรือ เทียบเทา
1.3 พนักงานรัฐวิสาหกิจ,พนักงานบริษัทฯที่มีเงินเดือนตั้งแต10,000 บาทขึ้นไป
1.4 เจาของกิจการที่มีการจดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย
1.5 ผูประกอบวิชาชีพ แพทย, สถาปนิก,วิศวกร, ทนายความ, ผูตรวจสอบบัญชี
2.เปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายและมีอายุไมเกิน 60 ป
3.ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือไรความสามารถ
4.ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยที่กระทําโดยทุจริต และ ไมเคยเปนบุคคลลมละลาย
5.ไมเปนตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัท
6.การค้ําประกันของผูค้ําประกันจะมีการตรวจสอบและยืนยันเปนลายลักษณ
อักษร โปรดระบุสถานที่จัดสงจดหมายเพื่อยืนยันการค้าํ ประกันที่ถูกตอง
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สัญญาตัวแทน
เลขที่.................................................................
สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ ...........................................................เมื่อวันที่.............เดือน......................พ.ศ. ............
ระหวาง บริษัท มิตรแทประกันภัย จํากัด (มหาชน) โดย..................................................................................................
ผูรับมอบอํานาจ ซึ่งในสัญญานี้ตอไป จะเรียกวา “บริษัท” ฝายหนึ่ง กับ
นาย/นาง/นางสาว...........................................................................................
อยูบานเลขที่........................
หมูบาน …...................................................ถนน.......................................................ตําบล/แขวง.....................................
อําเภอ/เขต .................................................จังหวัด ............................................. . . .โทรศัพท ......................................
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่.....................................วันที่ออกบัตร..............................วันที่บัตรหมดอายุ............................
ซึ่งในสัญญานี้ตอไป จะเรียกวา “ตัวแทน” อีกฝายหนึ่ง คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงทําสัญญากัน มีขอความดังตอไปนี้
ขอ 1. วัตถุประสงคของสัญญา
บริษัทตกลงตั้งตัวแทน และตัวแทนตกลงรับเปนตัวแทนเฉพาะการของบริษัท ทั้งนี้ ตัวแทนตามสัญญานี้ไมมีฐานะเปน
ลูกจาง พนักงาน หุนสวนหรือสถานะอื่นใดนอกจากตัวแทน
ขอ 2. หนาที่และความรับผิดของตัวแทน
2.1 ติดตอ จัดหา ชักชวน หรือจัดการใหบุคคลหรือนิติบุคคลเขาทําสัญญาประกันวินาศภัยกับบริษัท
2.2 รับประกันภัย กรณีไดรับมอบอํานาจเปนหนังสือจากบริษัท
2.3 รับกรมธรรมประกันภัยจากบริษัท และนําสงกรมธรรมประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย
2.4 รับเบี้ยประกันภัยจากผูเอาประกันภัยตามสัญญาประกันภัย
2.5 ปฏิบัติตามเงื่อนไข ระเบียบ คําสั่งหรือขอบังคับของบริษัททั้งที่มีอยูแลวและจะประกาศใชในภายหนา
2.6 ยินยอมใหบริษัทแจงขอมูลเกี่ยวกับตัวแทนใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัย และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทราบได
2.7 ไมทําการปลอมแปลง ทําซ้ํา ดัดแปลง ลอกเลียน หรือใชเครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ ตราประทับ
หรือเอกสารใดๆ ทั้งหมดหรือแตบางสวนซึ่งเปนของบริษัท เวนแตไดรับความยินยอมจากบริษัทเปนลายลักษณอักษรหรือ
ปฏิบัติตามระเบียบที่บริษัทกําหนด
2.8
กระทําการตามที่ไดรับแตงตั้งดวยตนเอง หากตัวแทนมอบหมายหรือแตงตั้งใหบุคคลอื่นกระทําการแทน
ตัวแทนจะตองรับผิดในความเสียหายอยางใดๆ อันเกิดจากการกระทําของบุคคลที่ตัวแทนมอบหมายหรือแตงตั้งดังกลาวดวย
ตัวเอง ทั้งนี้ไมตัดสิทธิบริษัทที่จะเรียกรองความเสียหายตอบุคคลที่ตัวแทนมอบหมายหรือแตงตั้งนั้นโดยตรง
2.9 เปดเผยขอมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทใหแกบริษัททราบ ตลอดจนใหขอมูล
เกี่ยวกับการประกันภัยของบริษัทที่ถูกตองแทจริงแกบุคคลที่ตัวแทนติดตอดวย ทั้งนี้ ตัวแทนขอรับรองวาขอมูลทั้งหมดที่
เกี่ยวของกับการขอเอาประกันภัยที่ตัวแทนไดนําเสนอเพื่อใหบริษัทพิจารณารับประกันภัยเปนความจริงทุกประการ ซึ่งหาก
ปรากฏในภายหลังวา ขอมูลดังกลาวเปนความเท็จหรือตัวแทนปกปดขอความจริงใดๆ ที่อาจทําใหบริษัทบอกปดไมยอมทํา
สัญญาประกันภัยหรืออาจกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก ตัวแทนจะรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
2.10 แจงและสงมอบขอมูลเกี่ยวกับการขอเอาประกันภัยของบุคคลแตละรายที่ตัวแทนติดตอ จัดหา ชักชวนใหแก
บริษัททันที เพื่อประกอบการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท หากตัวแทนกระทําการดังกลาวลาชาจนเกิดวินาศภัยกอน
ตัวแทนยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการกระทําการลาชาดังกลาวดวยตนเอง
2.11 ทวงถามและติดตามใหผูเอาประกันภัยชําระเบี้ยประกันภัยแกบริษัท ภายในระยะเวลาที่บริษัทกําหนดหรือ
ตามที่กําหนดไวในกรมธรรมประกันภัยหรือตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย ทั้งนี้ แลวแตระยะเวลาใดจะถึงกําหนดกอน โดยนับแตวันที่บริษัทตกลงทําสัญญาประกันภัยตามที่ตัวแทนติดตอ
จัดหา ชักชวน และหากผูเอาประกันภัยไมชําระเบี้ยประกันภัยแกบริษัท ภายในระยะเวลาดังกลาว ไมวาดวยเหตุใดๆ ก็
ตาม ตัวแทนจะตองแจงใหบริษัททราบเปนลายลักษณอักษร พรอมทั้งสงมอบกรมธรรมประกันภัยและเอกสารใดๆ คืนแก
บริษัท เพื่อบริษัทจะทําการยกเลิกสัญญาประกันภัยดังกลาวตอไป มิฉะนั้นตัวแทนตองรับผิดชําระเบี้ยประกันภัยทั้งหมดหรือ
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ตามสัดสวนของระยะเวลาที่สัญญาประกันภัยไดใหความคุมครองแลว พรอมทั้งคาอากรแสตมป คาภาษีและคาใชจายอื่นๆ ที่
บริษัทเสียหายจากการนั้น
กรณีบริษัทไมไดรับชําระเบี้ยประกันภัยจากผูเอาประกันภัย ภายในระยะเวลาที่บริษัทกําหนดหรือตามที่กําหนดไว
ในกรมธรรมประกันภัย หรือตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย บริษัท
จะดํา เนินการแจงบอกเลิกสัญญาประกัน ภัยไปยังผูเอาประกันภัยโดยตัวแทนมีหน าที่ในการติดตามเบี้ยประกัน ภัยตาม
ระยะเวลาที่สัญญาประกันภัยไดใหความคุมครองแลวจาก ผูเอาประกันภัย และนําสงเบี้ยประกันภัยดังกลาวใหแกบริษัทโดย
ทันที
2.12 กรณีผูเอาประกันภัยชําระเบี้ยประกันภัยแกตัวแทน ตัวแทนตองสงเบี้ยประกันภัยดังกลาวใหแกบริษัททันที
โดยตัวแทนจะตองไมนําเบี้ยประกันภัยดังกลาวไปใชหรือหาประโยชน หรือหักคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น หากตัวแทนนําเบี้ย
ประกันภัยดังกลาวไปใชหรือหาประโยชนหรือหักคาใชจายใดๆ ตัวแทนยินยอมชดใชคาเสียหายทั้งหมดใหบริษัทพรอม
ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 15 ตอปนับแตวันที่นําเบี้ยประกันภัยนั้นไปใชหรือหาประโยชน และหากเกิดความสูญหายหรือ
เสียหายแกทรัพยสินที่เอาประกันภัยซึ่งตัวแทนมิไดนําสงเบี้ยประกันภัยใหแกบริษัท ตัวแทนจะตองรับผิดชอบในคาสินไหม
ทดแทนและคาเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นทั้งหมด ทั้งนี้ ไมตัดสิทธิบริษัทที่จะดําเนินคดีตามกฎหมาย
2.13 กรณีผูเอาประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันภัย ตัวแทนจะตองดําเนินการใหผูเอาประกันภัยทําการเลิก
สัญญาเปนลายลักษณอักษร เรียกเก็บกรมธรรมประกันภัยและเอกสารใดๆ คืนแกบริษัท พรอมทั้งเรียกเก็บเบี้ยประกันภัย
ตามสัดสวนระยะเวลาที่สัญญาประกันภัยไดใหความคุมครองแลวจากผูเอาประกันภัยและนําสงใหแกบริษัททันที
2.14 ตัวแทนตกลงจะเก็บรักษาขอมูลที่ไดรับเนื่องจากการปฏิบัติตามสัญญานี้ไวเปนความลับ ไมวาสัญญาฉบับนี้
จะสิ้นสุดแลวหรือไมก็ตาม
ขอ 3. คาบําเหน็จ คาตอบแทน ผลประโยชน
3.1 ตัวแทนมีสิทธิไดรับผลประโยชน คาตอบแทน คาบําเหน็จ หรือสิทธิพิเศษใด ตามอัตราที่บริษัทประกาศให
ทราบเปนคราว ๆ ไป แตทั้งนี้ตองไมเกินอัตราที่นายทะเบียนประกันวินาศภัยกําหนด โดยตัวแทนมีสิทธิขอรับคาบําเหน็จ
ดังกลาวได เมื่อบริษัทไดรับชําระเบี้ยประกันภัยเรียบรอยแลว
3.2
หากตัวแทนมีหนี้สิน ภาระผูกพันหรือความรับผิดใดๆ ตอบริษัท ตัวแทนยินยอมใหบริษัทนําคาตอบแทน
คาบําเหน็จ ผลประโยชนใดๆ อันอาจตีราคาเปนเงินได หักกลบลบหนี้กันได
3.3 ไมวาดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม หากบริษัทตองคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย ตัวแทนตกลงคืนคา
บําเหน็จ คาตอบแทน ผลประโยชนหรือสิทธิพิเศษใดๆ ที่ไดรับจากบริษัทตามสัดสวนของเบี้ยประกันภัยที่บริษัทจายคืนใหแก
ผูเอาประกันภัยใหแกบริษัททันที
ขอ 4. หลักประกัน
4.1 เพื่อเปนหลักประกันการชําระหนี้ และความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้ นตามสั ญญานี้ ตัวแทนตกลงมอบ
หลักประกัน หรือใหมีบุคคลค้ําประกัน ดังตอไปนี้
(1)
ที่ ดิ น โ ฉ น ด / น ส 3 / น ส 3 ก เ ล ข ที่ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . พ ร อ ม สิ่ ง ป ลู ก ส ร า ง
....................................................ตํ า บล .................................... อํ า เภอ ..................................... จั ง หวั ด
...................................... เนื้อที่.........................................ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของ.................................................และปลอด
ภาระผู ก พั น ใดๆ ตามกฎหมาย ให ไ ว เ ป น ประกั น การชํ า ระหนี้ แ ละความเสี ย หายใดตามสั ญ ญานี้ ในวงเงิ น
...................................... บาท (....................................................) โดยตัวแทนจะดําเนินการจดทะเบียนตอพนักงาน
เจาหนาที่ ภายในวันที่ .................................. โดยตัวแทนเปนผูออกคาใชจายเกี่ยวกับการจดทะเบียนจํานองและการไถ
ถอนจํานองทั้งหมด
(2) นาย/นาง/นางสาว................................................................................เขาทําสัญญาค้ําประกันการปฏิบัติ
หนาที่ตัวแทน
(3)........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
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4.2 หากบริษัทไดบังคับชําระหนี้เอากับผูค้ําประกันหรือหลักประกัน ตาม ขอ 4.1 แลว ไมเพียงพอแกการชําระหนี้
ทั้งหมด ตัวแทนยินยอมชําระหนี้สวนที่ยังขาดอยูทั้งหมดจนกวาจะชําระหนี้ใหแกบริษัทเสร็จสิ้นใหแกบริษัทนับแตวันที่ไดรับ
แจงจากบริษัท
4.3 เมื่อสัญญาตัวแทนสิ้นสุดลง บริษัทจะคืนหรือถอนหลักประกันตามขอ 4.1 ใหแกตัวแทน ตอเมื่อบริษัทได
ตรวจสอบแลววาตัวแทนไมมีภาระหนี้หรือคาเสียหายใดคางชําระแกบริษัท
ขอ 5. การผอนเวลา
หากมีการผอนผันการปฏิบัติใหเปนไปตามสัญญานี้ ไมวาครั้งใดใหถือวาเปนการผอนผันเฉพาะครั้งคราวนั้นเทานั้น
จะนํามาอางเปนเหตุในการผอนผันในครั้งอื่นๆ ไมได ทั้งนี้ การผอนผันจะมีผลตอคูสัญญาก็ตอเมื่อคูสัญญาฝายที่มีสิทธิบังคับ
ใหเปนไปตามสัญญานี้ไดทําเปนหนังสือแจงไปยังคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง
ขอ 6. การสิ้นสุดของสัญญา
6.1 หากตัวแทนประพฤติผิดสัญญาขอใดขอหนึ่ง หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่อันพึงปฏิบัติในฐานะตัวแทนหรือ
กระทําใด ๆ อันอาจเปนเหตุใหบริษัทหรือผูเอาประกันภัยไดรับความเสียหาย บริษัทมีสิทธิเลิกสัญญานี้ไดทันที โดยตัวแทน
ยินยอมใหบริษัทระงับการออกกรมธรรมประกันภัยหรือสงมอบกรมธรรมประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัยที่ตัวแทนจัดหามาได
และยินยอมใหบริษัทถอดถอนการเปนตัวแทนของบริษัทไดทันที
6.2 คูสัญญาทั้งสองฝายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได โดยการบอกกลาวเปนลายลักษณอักษรใหอีกฝายหนึ่ง
ทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน
6.3
ตัวแทนขาดคุณสมบัติการเปนตัวแทนประกันวินาศภัยตามกฎหมาย ถูกเพิกถอนหรือไมตอใบอนุญาต
ตัวแทนประกันวินาศภัย ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม
6.4 ตัวแทนดําเนินการใดๆ อันกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัท ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชนตามกรมธรรม
ประกันภัย
สัญญาฉบับนี้มีขอความถูกตองตรงกันสองฉบับ คูสัญญาทั้งสองฝายไดอานและเขาใจตรงกันและเพื่อเปนหลักฐาน
คูสัญญาไดลายมือชื่อและประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน ณ วัน เดือน ป ดังปรากฏขางตน และคูสัญญา
เก็บรักษาไวฝายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ............................................................ตัวแทน
(....................................................)

ลงชื่อ................................................................บริษัท
(...........................................................)

ลงชื่อ ........................................................... พยาน
(....................................................)

ลงชื่อ .............................................................. พยาน
(...........................................................)
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สัญญาค้ําประกันตัวแทนประกันวินาศภัย
ทําที่ ...........................................................
วันที่ ............................................................
ขาพเจา .................................................................................. อายุ ..................... ป สัญชาติ..........................
บัตรประจําตัวประชาชน / บัตรขาราชการ เลขที่....................................................ออกใหโดย.........................................
เมื่อวันที่ ………………………… บัตรหมดอายุวันที่........................................ อยูบานเลขที่.................... หมู. ............
ซอย....................................... ถนน................................................. แขวง/ตําบล.......................................................
เขต/อําเภอ.................................................... จังหวัด........................................................ รหัสไปรษณีย.....................
โทรศัพท............................................. อาชีพ....................................................... ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “ผูค้ําประกัน”
ขอทําหนังสือฉบับนี้ใหไวแก บริษัท มิตรแทประกันภัย จํากัด (มหาชน) ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “บริษัท” เพื่อเปน
หลักฐานแสดงวา
ตามที่ บ ริ ษัท ได แ ต งตั้ งและยิ น ยอมให .........................................................................................................
เปนตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัท ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “ตัวแทน” นั้น
ขอ 1. ผูค้ําประกันตกลงยินยอมเขาเปนผูค้ําประกันการปฏิบัติหนาที่ของตัวแทนตามกลาวในวรรคกอน โดยใน
ระหวางที่ตัวแทนไดปฏิบัติหนาที่ใหแกบริษัทนั้น ไดกระทําการบกพรองตอหนาที่ และ/หรือ ทุจริต และ/หรือ ประพฤติผิด
ใดๆ และ/หรือ กอใหเกิดความเสียหาย และ/หรือ กอใหเกิดภาระหนี้สินใดๆ แกบริษัท ไมวาจะดวยความจงใจ หรือ
ประมาทเลินเลอ ผูค้ําประกันตกลงยินยอมชดใชคาเสียหาย และ/หรือ ภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นทั้งหมดใหแกบริษัททันที ไมวา
คาเสียหาย และ/หรือ ภาระหนี้สินดังกลาวจะเปนคาเสียหายที่ตัวแทนไดกอใหเกิดขึ้นกอนหรือขณะวันที่ทําหนังสือสัญญา
นี้ หรือที่จะไดกอขึ้นตอไปในภายหนา จนกวาบริษัทจะไดรับชําระคาเสียหาย และ/หรือ หนี้สินครบถวน ภายในวงเงินไม
เกิน 200,000.00บาท (สองแสนบาทถวน) ทั้งนี้ การค้ําประกันดังกลาวขางตนเปนการค้ําประกันที่รวมตลอดถึงดอกเบี้ย
คาเสียหาย คาสินไหมทดแทน คาภาระติดพัน คาใชจายตางๆ ในการติดตามทวงถาม คาฤชาธรรมเนียม คาทนายความ
คาปวยการในการฟองคดี คาใชจายในชั้นบังคับคดี และคาใชจายอื่นๆ ทุกประการ
ขอ 2. กรณีที่บริษัทไดมีหนังสือบอกกลาวแจงไปยังผูค้ําประกันใหทราบถึงความเสียหาย และ/หรือ ภาระหนี้สินที่
ตัวแทนไดกอใหเกิดขึ้น และผูค้ําประกันไดรับทราบแลวโดยชอบตามกฎหมาย ผูค้ําประกันตกลงยินยอมชําระคาเสียหาย
และ/หรือ ภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นทั้งหมดใหแกบริษัท โดยมิพักตองเรียกรองทวงถามหรือบังคับเอาจากตัวแทนกอนแต
อยางใด
ขอ 3. ในกรณีที่ตัวแทนผิดนัดไมชําระหนี้ หรือ ตัวแทนถูกศาลสั่งพิทักษทรัพย ถูกศาลสั่งฟนฟูกิจการ ตาย
ตกเปนผูไรความสามารถ หรือ ผูเสมือนไรความสามารถ หรือ เปนผูสาบสูญ หรือไปเสียจากถิ่นที่อยูหาตัวไมพบ ผูค้ํา
ประกันยอมรับผิดชําระหนี้ในหนี้ที่กลาวในขอ 1. โดยสัญญาวาจะชําระคาเสียหาย และ/หรือ ภาระหนี้สินที่ตัวแทนตองรับ
ผิดทั้งหมดใหแกบริษัทโดยพลัน
ขอ 4. การค้ําประกันนี้มีอยูตลอดไป โดยผูค้ําประกันจะบอกเลิกเสียมิได ทั้งนี้ ไมวาจะดวยเหตุประการใดๆ
จนกวาบริษัทจะไดรับชําระหนี้โดยครบถวนแลว
เพื่อเปนหลักฐาน ในการนี้ผูค้ําประกันจึงไดลงลายมือชื่อ และประทับตรา (ถามี) ใหไวตอหนาพยานเปนสําคัญ
ณ วัน เดือน ป ที่ระบุไวขางตน
ลงชื่อ ............................................................................ ผูค้ําประกัน
(...........................................................................)
ลงชื่อ................................................................. พยาน
(...................................................................)

ลงชื่อ................................................................. พยาน
(..................................................................)

บริษท
ั คิวบิก ไนน จํากัด
CUBIC NINE Co.,Ltd.

เลขประจําตัวผูเ สียภาษีอากร 0135558022816
เลขที่ 79/199 หมูท
 ี่ 5 ตําบลลาดสวาย อําเภอลําลูกกา ปทุมธานี 12150
โทรศัพท 085-1139841

ใบเสนอรับงานสงเสริมการขาย
ทําที่ บริษัท คิวบิก ไนน จํากัด
วัน / เดือน / ป...............................................
ขาพเจา.....................................................................................อายุ................ป อยูบานเลขที่...........................................
ถนน..........................................................ตําบล...................................................อําเภอ............................................................
จังหวัด......................................... บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ ................................................................ มีความประสงคจะรับงาน
บริการตามขอบเขตที่บริษัทกําหนดไว ภายใตขอบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของ กับ บริษัท คิวบิก ไนน จํากัด โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
ขอ 1. ขอบเขตของงาน
(1) ใหบริการสงเสริมการขาย ตามรายการที่ไดรับมอบหมายจากบริษัทฯ ใหเปนไปตามหลักเกณฑของบริษัทฯ ที่กําหนดไว
(2) ใหบริการงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากบริษัทฯ
ขอ 2. ระยะเวลาการใหบริการ
มีผลบังคับตลอดไป จนกวาจะมีฝายใด ฝายหนึ่งบอกเลิก โดยการแจงใหอีกฝายหนึ่งทราบเปนลายลักษณอักษรใหทราบลวงหนาไมนอย
กวา 30 วัน
ขอ 3. คาตอบแทน
(1) อัตราคาตอบแทนใหเปนไปตามกฎเกณฑและประกาศของบริษัทฯ เกี่ยวกับคาตอบแทน ของบริษัทฯ ที่มีการประกาศ หรือแจงไว
ทั้งที่มีอยูในปจจุบัน และ/หรือที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต การจายเงินใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีปฏิบัติของบริษัท
(2) คาบริการที่เกิดขึ้น ใหคํานวณหักภาษี ณ ที่จายไวได ตามประมวลรัษฎากร
ขอ 4. ขาพเจายินยอมใหบริษัทฯ นําคาบริการที่จะจายใหแกขาพเจา ไปหักจากหนี้สินอื่นใดที่ขาพเจามีตอบริษัทฯ ไดหรือบริษัท มิตรแท
ประกันภัย จํากัด (มหาชน) หรือรายการที่บริษัทฯ ไดหักไวเนื่องจากสาเหตุตางๆ ได
ขอ 5. การยกเลิกขอตกลง
หากขาพเจาผิดเงื่อนไขในขอหนึ่งขอใด หรือหลายขอรวมกัน และ/หรือผลการทํางานไมมีประสิทธิภาพ และ/หรือทําใหบริษัท และ/หรือ
ลูกคาของบริษัท ไดรับความเสียหายไมวาในรูปแบบใดๆ บริษัท มีสิทธิบอกเลิกการปฏิบัติงานของขาพเจา โดยเพียงแตบริษัทมีหนังสือ
บอกเลิกไปยังขาพเจาลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน และทั้งขาพเจายินยอมใหบริษัทดําเนินการเรียกรองคาเสียหายอื่นๆใด ในภายหลัง
ตอไปตามกฎหมายไดดวย
ขอ 6. เงื่อนไขอื่น
(1) ในการปฏิบัติงานตามใบเสนอรับงานฉบับนี้ ขาพเจายอมรับวาไมใชการจางแรงงาน ความสัมพันธระหวางบริษัทกับขาพเจาไมได
ผูกพันกันเปนนายจางลูกจางตามกฎหมายแรงงาน ตลอดจนการทํางานของขาพเจาไมผูกพัน และไมอยูภายใตระเบียบขอบังคับ
การทํางานของบริษัทแตอยางใดทั้งสิ้น
(2) ขาพเจารับทราบและยินยอมปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ ของบริษัทฯ ทั้งที่มีอยูในปจจุบัน และ/หรือที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต
โดยไมจําเปนที่บริษัทฯ ตองแจงบอกกลาวลวงหนา รวมทั้งการดําเนินการขาพเจาจะตองไมดําเนินการไปในทางที่เปนปฏิปกษกับ
ธุรกิจของบริษัท และ/หรือลูกคารายตางๆ ของบริษัทฯ ไมวาโดยตรง และ/หรือโดยออม
(3) หากมีการใชสิทธิเรียกรองตามใบเสนอรับงานฉบับนี้ตอศาล ทั้งสองฝายยินยอมใหฟองรองคดี ณ ศาลแพงกรุงเทพใต
ขาพเจาหวังวาขอเสนอตางๆ ของขาพเจาจะไดรับการพิจารณาจากทานดวยดี

ลงชื่อ ......................................................................... ผูเสนอรับงาน
(..........................................................................)

ใบเสนอรับงานบริหารการตลาด
ทําที่ บริษัท ดอกเตอร พี อาร จํากัด
วัน / เดือน / ป...................................................
ขาพเจา .................................................................................อายุ.........................ป อยูบานเลขที่ ........................................
ถนน.....................................................ตําบล......................................................................อําเภอ.....................................................
จังหวัด........................................... บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ ............................................. มีความประสงคจะรับงานตามขอบเขตงาน
ที่บริษัทกําหนดไว ภายใตขอบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของ กับบริษัท ดอกเตอร พี อาร จํากัด โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ขอ 1. ขอบเขตของงาน
(1) งานดานการสรรหาบุคลากรทางการขาย พัฒนาทีมงานและบริหารการตลาด
(2) ใหบริการงานอืน่ ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากบริษทั ฯ
ขอ 2. ระยะเวลาการใหบริการ
มีผลบังคับตลอดไป จนกวาจะมีฝายใด ฝายหนึ่งบอกเลิก โดยการแจงใหอีกฝายหนึ่งทราบเปนลายลักษณอักษรใหทราบลวงหนาไมนอยกวา
30 วัน
ขอ 3. คาตอบแทน
(1) อัตราคาตอบแทนใหเปนไปตามกฎเกณฑและประกาศของบริษัทฯ เกี่ยวกับคาตอบแทน ของบริษัทฯ ที่มีการประกาศ หรือแจงไว ทั้งที่มี
อยูในปจจุบัน และ/หรือที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต การจายเงินใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีปฏิบัติของบริษัท
(2) คาบริการที่เกิดขึ้น ใหคํานวณหักภาษี ณ ที่จายไวได ตามประมวลรัษฎากร
ขอ 4. ขาพเจายินยอมใหบริษัทฯ นําคาบริการที่จะจายใหแกขาพเจา ไปหักจากหนี้สินอื่นใดที่ขาพเจามีตอบริษัทฯ ไดหรือบริษัท มิตรแท
ประกันภัย จํากัด (มหาชน) หรือรายการที่บริษัทฯ ไดหักไวเนื่องจากสาเหตุตางๆ ได
ขอ 5. การยกเลิกขอตกลง
หากขาพเจาผิดเงื่อนไขในขอหนึ่งขอใด หรือหลายขอรวมกัน และ/หรือผลการทํางานไมมีประสิทธิภาพ และ/หรือทําใหบริษัท และ/หรือลูกคา
ของบริษัท ไดรับความเสียหายไมวาในรูปแบบใดๆ บริษัท มีสิทธิบอกเลิกการปฏิบัติงานของขาพเจา โดยเพียงแตบริษัทมีหนังสือบอกเลิกไป
ยังขาพเจาลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน และทั้งขาพเจายินยอมใหบริษัทดําเนินการเรียกรองคาเสียหายอื่นๆใด ในภายหลังตอไปตามกฎหมายได
ดวย
ขอ 6. เงื่อนไขอื่น
(1) ในการปฏิบัติงานตามใบเสนอรับงานฉบับนี้ ขาพเจายอมรับวาไมใชการจางแรงงาน ความสัมพันธระหวางบริษัทกับขาพเจาไมไดผูกพัน
กันเปนนายจางลูกจางตามกฎหมายแรงงาน ตลอดจนการทํางานของขาพเจาไมผูกพัน และไมอยูภายใตระเบียบขอบังคับการทํางาน
ของบริษัทแตอยางใดทั้งสิ้น
(2) ขาพเจารับทราบและยินยอมปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ ของบริษัทฯ ทั้งที่มีอยูในปจจุบัน และ/หรือที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยไม
จําเปนที่บริษัทฯ ตองแจงบอกกลาวลวงหนา รวมทั้งการดําเนินการขาพเจาจะตองไมดําเนินการไปในทางที่เปนปฏิปกษกับ ธุรกิจของ
บริษัท และ/หรือลูกคารายตางๆ ของบริษัทฯ ไมวาโดยตรง และ/หรือโดยออม
(3) ขาพเจาตกลงวาขอมูลตลอดจนบุคลากรที่สรรหามาไดจากการปฏิบัติงานตามใบเสนอรับงานฯฉบับนี้ เปนทรัพยสินของบริษัท และ/หรือ
เปนของลูกคาของบริษัทแตเพียงผูเดียว ขาพเจาจะรักษาขอมูลดังกลาวตลอดจนจะไมเผยแพรขอมูล ไมชักชวนและ/หรือดําเนินการใด
เพื่อใหบุคลากรทางการตลาดที่สรรหามาไดไปทํางานบริหารและพัฒนาการตลาดใหแกบุคคล/คณะบุคคลอื่น โดยที่บริษัท และ/หรือลูกคา
ของบริษัทไมยินยอมเปนลายลักษณอักษร
(4) หากมีการใชสิทธิเรียกรองตามใบเสนอรับงานฉบับนี้ตอศาล ทั้งสองฝายยินยอมใหฟองรองคดี ณ ศาลแพงกรุงเทพใต
ขาพเจาหวังวาขอเสนอตางๆ ของขาพเจาจะไดรับการพิจารณาจากทานดวยดี
ลงชื่อ ......................................................................... ผูเสนอรับงาน
(..........................................................................)
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