ใบสมัค รตัว แทนประกัน วิ น าศภัย
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WWW.MITTARE.COM
บริษทั มิตรแท้ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
295 ถนนสีพ่ ระยา แขวงสีพ่ ระยา เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
แผนกทะเบียนและบริการตัวแทน โทร.0-2640-7777 ต่อ
8001,8002,8003,8004,8005,7730,7705
โทรสาร 0-2640-7799

ID Line : SERVICE-GA



คุณ สมบัติ ผสู้ ม คั รตัว แทนประกัน วิ น าศภัย

1. บรรลุนิตภิ าวะตามกฎหมาย
2. มีภมู ลิ าํ เนาในประเทศไทย
3. ไม่เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกใน
ความผิดเกีย่ วกับทรัพย์ทก่ี ระทําโดยทุจริต
4. ไม่เป็ นคนวิกลจริต หรือจิตฟั น่ เฟื อนไม่สมประกอบ
5. ไม่เคยเป็ นบุคคลล้มละลาย
6. ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุ ญาตเป็ นตัวแทนประกันวินาศภัย
หรือใบอนุ ญาตเป็ นนายหน้าประกันวินาศภัยในระยะเวลาสาม
ปี ก่อนวันสมัคร

เอกสารประกอบเพื่อ สม คั รตัว แทนประกัน วิ น าศภัย
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอืน่ ทีร่ าชการออก
ให้ 1 ฉบับ
2. สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก แว่นตาดํา ฉากหลังสีเรียบ
ไม่มลี าย ไม่ใช่สติก๊ เกอร์ ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป (ถ่าย
ไม่เกิน 6 เดือน)
4. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
5. สําเนาใบอนุ ญาตนายหน้าประกันวินาศภัย (ถ้ามี)
6. สัญญาคํ้าประกันตัวแทน (ถ้ามี)

ใบสม คั รตัว แทนประกัน วิ น าศภัย
1. ชือ่ -นามสกุล ( ภาษาไทย)...........................................………………….…..........
2. ชือ่ -นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ).......................................……...............................
3. บัตรประชาชนเลขที.่ ...........…………..................................................................
4. ทีอ่ ยูป่ ั จจุบนั ทีต่ ดิ ต่อได้ อยูท่ บ่ี า้ นเลขที.่ ....…….....………...หมูท่ …
่ี ..………........
ถนน….........…………………….…….............ตําบล/แขวง.……..............................
อําเภอ/เขต.........……….......................จังหวัด..............……..........………………....
รหัสไปรษณีย.์ ......................โทรศัพท์...........…..……..... LINE ID ........…...…........
มือถือ.....….......................E-mail………………………………….............................
5. ทีอ่ ยูท่ ท่ี าํ งาน ชือ่ หน่วยงาน / บริษทั / ห้างร้าน ...................................................
เลขที.่ .............…...หมูท่ …
่ี ..……อาคาร.....................................................ชัน้ .........
ถนน….........…………………….…….............ตําบล/แขวง.……..............................
อําเภอ/เขต.........……….......................จังหวัด..............……..........………………....
รหัสไปรษณีย.์ ......................โทรศัพท์/มือถือ...........…................................…….....
6. ใบอนุ ญาตบัตรตัวแทนประกันวินาศภัย เลขที…
่ ……......................…….............
วันหมดอายุ....….......................
7. บุคคลทีส่ ามารถติดต่อท่านได้ในกรณีจาํ เป็ น
ชือ่ -นามสกุล ............................................................ความสัมพันธ์..............…........
ทีอ่ ยู.่ .................................................………..……...........................……………....
………………………....................................โทรศัพท์/มือถือ..............................
8. ระบุสถานทีท่ ส่ี ามารถส่งเอกสาร
........ 8.1 ตามทีอ่ ยูป่ ั จจุบนั
........ 8.2 ตามทีอ่ ยูท่ ท่ี าํ งาน






ขอรับรองว่ารายละเอียดข้างต้นเป็ นความจริงทุกประการ

ลงลายมือชือ่ ผูส้ มัคร................................................................……...........................
ลายมือชือ่ (ตัวบรรจง)...........................................……...…..……..…….....................
วัน/เดือน/ปี …………......….........
ความเห็น ของผูบ้ ริ หารต้น สังกัด
ข้าพเจ้าได้พจิ ารณาแล้ว ขอรับรองว่า ผูส้ มัครมีความเหมาะสมเป็ นตัวแทนได้เนื่องจาก
มีความประพฤติ และบุคลิกภาพทีด่ ไี ม่เคยมีประวัตคิ วามเสียหายด้านการเงินอีกทัง้ มี
ความเอาใจใส่ในการศึกษางานธุรกิจประกันดี
เห็นสมควรแต่งตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่ ง
.......…………...................ขึน้ ตรงกับ........................................................................
สังกัดสํานักงานใหญ่/สํานักงานตัวแทน....………….............……………......................

 *สําเนาเอกสารทุกรายการต้องลงชือ่ รับรองสําเนาด้วย*

ผูต้ รวจสอบเอกสาร ………........……………..……
วัน/เดือน/ปี ...................................…......................

ลงชือ่ .............................................................ผูบ้ ริหารต้นสังกัด รหัส.......................
(............................................................) วัน/เดือน/ปี ....................................

โครงสร้า งการบริ หารงาน
รหัสตัวแทน .........................................................
ผูแ้ นะนํา รหัส............................ชือ่ ......................
สํานักงานทีใ่ ช้ รหัส....................ชือ่ ......................

ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การ
ผูจ้ ดั การ
ผูช้ ว่ ยผูอ้ าํ นวยการ
ผูอ้ าํ นวยการ
ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส

รหัส........................................ชือ่ ..........................................
รหัส........................................ชือ่ ..........................................
รหัส........................................ชือ่ ..........................................
รหัส........................................ชือ่ ..........................................
รหัส........................................ชือ่ ..........................................
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แผนที่ต งั ้ บ้า นของผูส้ ม คั รตัว แทนประกัน วิ น าศภัย โดยสังเขป

หล กั เกณฑ์ก ารคํา้ ประกัน และคุณ สมบัติ ผค้ ู าํ้ ประกัน การเป็ น ตัว แทน
1.
2.
3.
4.
5.

บรรลุนิตภิ าวะตามกฎหมาย และอายุไม่เกิน 60 ปี
มีภมู ลิ าํ เนาในประเทศไทย
ไม่เป็ นสามี หรือ ภรรยา ทีถ่ กู ต้องตามกฎหมายของผูส้ มัครตัวแทน
ไม่เป็ นตัวแทนประกันวินาศภัย / นายหน้าประกันวินาศภัย ของบริษทั
ไม่เคยต้องโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้จาํ คุกในความผิด
เกีย่ วกับทรัพย์ทก่ี ระทําโดยทุจริต
6. ไม่เป็ นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั น่ เฟื อน ไม่สมประกอบ หรือ ไร้
ความสามารถ
7. ไม่เคยเป็ นบุคคลล้มละลาย
8. ต้องเป็ นบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตขิ อ้ ใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
8.1. ข้าราชการพลเรือน ตัง้ แต่ ซี 3 ขึน้ ไป
8.2. ข้าราชการทหาร/ตํารวจ ยศ จ่าสิบเอกขึน้ ไป หรือเทียบเท่า
8.3. พนักงานรัฐวิสาหกิจ / พนักงานบริษทั ทีม่ เี งินเดือน 10,000 บาท
ขึน้ ไป
8.4. ผูป้ ระกอบวิชาชีพ แพทย์, สถาปนิก, วิศวกร, ทนายความ, ผู้
ตรวจสอบบัญชี
8.5. เจ้าของกิจการทีม่ กี ารจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายไทย
8.6. นิตบิ ุคคลทีม่ กี ารจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายไทย

เอกสารประกอบของผูค้ าํ้ ประกัน เพื่อ คํา้ ประกัน ตัว แทน
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูค้ ้าํ ประกันและคูส่ มรส (ถ้ามี) พร้อม
รับรองสําเนา
2. สําเนาทะเบียนบ้าน ของผูค้ ้าํ ประกัน และคูส่ มรส (ถ้ามี) พร้อมรับรอง
สําเนา
3. เอกสารทีต่ อ้ งใช้ประกอบตามอาชีพของผูค้ ้าํ ประกัน ดังต่อไปนี้
อาชีพผูค้ ้าํ ประกัน
3.1 ข้าราชการพลเรือน /
ข้าราชการทหาร / ตํารวจ
3.2 พนักงานรัฐวิสาหกิจ /
พนักงานบริษทั
3.3 ผูป้ ระกอบวิชาชีพ แพทย์,
สถาปนิก, วิศวกร, ทนายความ,
ผูต้ รวจสอบบัญชี
3.4 เจ้าของกิจการทีม่ กี ารจด
ทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
ไทย
3.5 นิตบิ ุคคลทีม่ กี ารจดทะเบียน
ถูกต้องตามกฎหมายไทย

เอกสารทีต่ อ้ งใช้
สําเนาบัตรข้าราชการ และหลักฐาน
แสดงตําแหน่ง พร้อมรับรองสําเนา
หลักฐานแสดงเงินเดือน ฉบับจริง
สํา เนาใบอนุ ญ าตประกอบวิช าชีพ
พร้อมรับรองสําเนา

สํ า เนาใบทะเบี ย นพาณิ ช ย์ และ
สําเนาใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีปี
ล่าสุด พร้อมรับรองสําเนา
สําเนาหนังสือรับรอง, สําเนาบัตร
ประชาชนและสํา เนาทะเบีย นบ้า น
ของกรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนาม และ
สําเนาใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีปี
ล่าสุด พร้อมรับรองสําเนา
4. ต้องระบุสถานทีจ่ ดั ส่งจดหมายเพือ่ ยืนยันการคํ้าประกันทีถ่ กู ต้อง การคํ้า
ประกันของผูค้ ้าํ ประกันจะมีการตรวจสอบและยืนยันเป็ นลายลักษณ์
อักษร
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สัญญาตัวแทน
เลขที่.................................................................
สัญญาฉบับนี้ทาขึ้น ณ ...........................................................เมื่อวันที่.............เดือน......................พ.ศ. ............
ระหว่าง บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จากัด (มหาชน) โดย..................................................................................................
ผู้รับมอบอานาจ ซึ่งในสัญญานีต้ ่อไป จะเรียกว่า “บริษัท” ฝ่ายหนึ่ง กับ
นาย/นาง/นางสาว...........................................................................................
อยู่บ้านเลขที่........................
หมู่บ้าน …...................................................ถนน.......................................................ตาบล/แขวง.....................................
อาเออ/เขต .................................................จังหวัด ............................................. . . .โทรศัพท์ ......................................
บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่.....................................วันที่ออกบัตร..............................วันที่บัตรหมดอายุ............................
ซึ่งในสัญญานีต้ ่อไป จะเรียกว่า “ตัวแทน” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทาสัญญากัน มีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ 1. วัตถุประสงค์ของสัญญา
บริษัทตกลงตั้งตัวแทน และตัวแทนตกลงรับเป็นตัวแทนเฉพาะการของบริษัท ทั้งนี้ ตัวแทนตามสัญญานี้ ไม่มีฐานะเป็น
ลูกจ้าง พนักงาน หุ้นส่วนหรือสถานะอื่นใดนอกจากตัวแทน
ข้อ 2. หน้าที่และความรับผิดของตัวแทน
2.1 ติดต่อ จัดหา ชักชวน หรือจัดการให้บุคคลหรือนิติบุคคลเข้าทาสัญญาประกันวินาศอัยกับบริษัท
2.2 รับประกันอัย กรณีได้รับมอบอานาจเป็นหนังสือจากบริษัท
2.3 รับกรมธรรม์ประกันอัยจากบริษัท และนาส่งกรมธรรม์ประกันอัยให้แก่ผู้เอาประกันอัย
2.4 รับเบี้ยประกันอัยจากผู้เอาประกันอัยตามสัญญาประกันอัย
2.5 ปฏิบัติตามเงื่อนไข ระเบียบ คาสั่งหรือข้อบังคับของบริษัททั้งที่มีอยู่แล้วและจะประกาศใช้ในอายหน้า
2.6 ยินยอมให้บริษัทแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวแทนให้สานัก งานคณะกรรมการกากับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจ
ประกันอัย สมาคมประกันวินาศอัย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทราบได้
2.7 ไม่ทาการปลอมแปลง ทาซ้า ดัดแปลง ลอกเลียน หรือใช้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ตราประทับ
หรือเอกสารใดๆ ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนซึ่งเป็นของบริษัท เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรหรือ
ปฏิบัติตามระเบียบที่บริษัทกาหนด
2.8 กระทาการตามที่ได้รับแต่งตั้งด้วยตนเอง หากตัวแทนมอบหมายหรือแต่งตั้งให้บุคคลอื่นกระทาการแทน
ตัวแทนจะต้องรับผิดในความเสียหายอย่างใดๆ อันเกิดจากการกระทาของบุคคลที่ตัวแทนมอบหมายหรือแต่งตั้งดังกล่าวด้วย
ตัวเอง ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิบริษัทที่จะเรียกร้องความเสียหายต่อบุคคลที่ตัวแทนมอบหมายหรือแต่งตั้งนั้นโดยตรง
2.9 เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการพิจารณารับประกันอัยของบริษัทให้แก่บริษัททราบ ตลอดจนให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการประกันอัยของบริษัทที่ถูกต้องแท้จริงแก่บุคคลที่ตัวแทนติดต่อด้วย ทั้งนี้ ตัวแทนขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดที่
เกี่ยวข้องกับการขอเอาประกันอัยที่ตัวแทนได้นาเสนอเพื่อให้บริษัทพิจารณารับประกันอัยเป็นความจริงทุกประการ ซึ่งหาก
ปรากฏในอายหลังว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นความเท็จหรือตัวแทนปกปิดข้อความจริงใดๆ ที่อาจทาให้บริษัทบอกปัดไม่ยอมทา
สัญญาประกันอัยหรืออาจกาหนดอัตราเบี้ยประกันอัยสูงขึ้นอีก ตัวแทนจะรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
2.10 แจ้งและส่งมอบข้อมูลเกี่ยวกับการขอเอาประกันอัยของบุคคลแต่ละรายที่ตัวแทนติดต่อ จัดหา ชักชวนให้แก่
บริษัททันที เพื่อประกอบการพิจารณารับประกันอัยของบริษัท หากตัวแทนกระทาการดังกล่าวล่าช้าจนเกิดวินาศอัยก่อน
ตัวแทนยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการกระทาการล่าช้าดังกล่าวด้วยตนเอง
2.11 ทวงถามและติดตามให้ผู้เอาประกันอัยชาระเบี้ยประกันอัยแก่บริษัท อายในระยะเวลาที่บริษัทกาหนดหรือ
ตามที่กาหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันอัยหรือตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันอัย ทั้งนี้ แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงกาหนดก่อน โดยนับแต่วันที่บริษัทตกลงทาสัญญาประกันอัยตามที่ตัวแทนติดต่อ
จัดหา ชักชวน และหากผู้เอาประกันอัยไม่ชาระเบี้ยประกันอัยแก่บริษัท อายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็
ตาม ตัวแทนจะต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็ นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งส่งมอบกรมธรรม์ประกันอัยและเอกสารใดๆ คืนแก่
บริษัท เพื่อบริษัทจะทาการยกเลิกสัญญาประกันอัยดังกล่าวต่อไป มิฉะนั้นตัวแทนต้องรับผิดชาระเบี้ยประกันอัยทั้งหมดหรือ
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ตามสัดส่วนของระยะเวลาที่สัญญาประกันอัยได้ให้ความคุ้มครองแล้ว พร้อมทั้งค่าอากรแสตมป์ ค่าอาษีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
บริษัทเสียหายจากการนั้น
กรณีบริษัทไม่ได้รับชาระเบี้ยประกันอัยจากผู้เอาประกันอัย อายในระยะเวลาที่บริษัทกาหนดหรือตามที่กาหนดไว้
ในกรมธรรม์ประกันอัย หรือตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันอัย บริษัท
จะดาเนินการแจ้งบอกเลิกสัญญาประกันอัยไปยังผู้เอาประกันอัยโดยตัวแทนมีหน้าที่ในการติดตามเบี้ยประกันอัยตาม
ระยะเวลาที่สัญญาประกันอัยได้ให้ความคุ้มครองแล้วจาก ผู้เอาประกันอัย และนาส่งเบี้ยประกันอัยดังกล่าวให้แก่บริษัทโดย
ทันที
2.12 กรณีผู้เอาประกันอัยชาระเบี้ยประกันอัยแก่ตัวแทน ตัวแทนต้องส่งเบี้ยประกันอัยดังกล่าวให้แก่บริษัททันที
โดยตัวแทนจะต้องไม่นาเบี้ยประกันอัยดังกล่าวไปใช้หรือหาประโยชน์ หรือหักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หากตัวแทนนาเบี้ย
ประกันอัยดังกล่าวไปใช้หรือหาประโยชน์หรือหักค่าใช้จ่ายใดๆ ตั วแทนยินยอมชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดให้บริษัทพร้อม
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีนับแต่วันที่นาเบี้ยประกันอัยนั้นไปใช้หรือหาประโยชน์ และหากเกิดความสูญหายหรือ
เสียหายแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันอัยซึ่งตัวแทนมิได้นาส่งเบี้ยประกันอัยให้แก่บริษัท ตัวแทนจะต้องรับผิดชอบในค่าสินไหม
ทดแทนและค่าเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นทั้งหมด ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิบริษัทที่จะดาเนินคดีตามกฎหมาย
2.13 กรณีผู้เอาประกั นอัยบอกเลิกสัญญาประกันอัย ตัวแทนจะต้องดาเนินการให้ผู้เอาประกันอัยทาการเลิก
สัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร เรียกเก็บกรมธรรม์ประกันอัยและเอกสารใดๆ คืนแก่บริษัท พร้อมทั้งเรียกเก็บเบี้ยประกันอัย
ตามสัดส่วนระยะเวลาที่สัญญาประกันอัยได้ให้ความคุ้มครองแล้วจากผู้เอาประกันอัยและนาส่งให้แก่บริษัททันที
2.14 ตัวแทนตกลงจะเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับเนื่องจากการปฏิบัติตามสัญญานี้ไว้เป็นความลับ ไม่ว่าสัญญาฉบับนี้
จะสิ้นสุดแล้วหรือไม่ก็ตาม
ข้อ 3. ค่าบาเหน็จ ค่าตอบแทน ผลประโยชน์
3.1 ตัวแทนมีสิทธิได้รับผลประโยชน์ ค่าตอบแทน ค่าบาเหน็จ หรือสิทธิพิเศษใด ตามอัตราที่บริษัทประกาศให้
ทราบเป็นคราว ๆ ไป แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินอัตราที่นายทะเบียนประกันวินาศอัยกาหนด โดยตัวแทนมีสิทธิขอรับค่าบาเหน็จ
ดังกล่าวได้ เมื่อบริษัทได้รับชาระเบี้ยประกันอัยเรียบร้อยแล้ว
3.2 หากตัวแทนมีหนี้สิน อาระผูกพันหรือความรับผิดใดๆ ต่อบริษัท ตัวแทนยินยอมให้บริษัทนาค่าตอบแทน
ค่าบาเหน็จ ผลประโยชน์ใดๆ อันอาจตีราคาเป็นเงินได้ หักกลบลบหนี้กันได้
3.3 ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม หากบริษัทต้องคืนเบี้ยประกันอัยให้แก่ผู้เอาประกันอัย ตัวแทนตกลงคืนค่า
บาเหน็จ ค่าตอบแทน ผลประโยชน์หรือสิทธิพิเศษใดๆ ที่ได้รับจากบริษัทตามสัดส่วนของเบี้ยประกันอัยที่บริษัทจ่ายคืนให้แก่
ผู้เอาประกันอัยให้แก่บริษัททันที
ข้อ 4. หลักประกัน
4.1 เพื่อเป็ นหลักประกันการชาระหนี้ และความเสียหายใด ๆ ที่เกิ ดขึ้น ตามสัญญานี้ ตั วแทนตกลงมอบ
หลักประกัน หรือให้มีบุคคลค้าประกัน ดังต่อไปนี้
(1 )
ที่ ดิ น โ ฉ นด / นส3 / นส3 ก เลขที่ ...................................... พ ร้ อ ม สิ่ ง ป ลู กสร้ า ง
....................................................ต าบล .................................... อ าเออ ................ ..................... จั ง หวั ด
...................................... เนื้อที.่ ........................................ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ.................................................และปลอด
อาระผู ก พั น ใดๆ ตามกฎหมาย ให้ ไ ว้ เ ป็ น ประกั น การช าระหนี้ แ ละความเสี ย หายใดตามสั ญ ญานี้ ในวงเงิ น
...................................... บาท (....................................................) โดยตัวแทนจะดาเนินการจดทะเบียนต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ อายในวันที่ .................................. โดยตัวแทนเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ ายเกี่ยวกับการจดทะเบียนจานองและการไถ่
ถอนจานองทั้งหมด
(2) นาย/นาง/นางสาว................................................................................เข้าทาสัญญาค้าประกันการปฏิบัติ
หน้าที่ตัวแทน
(3)........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
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4.2 หากบริษัทได้บังคับชาระหนี้เอากับผู้ค้าประกันหรือหลักประกัน ตาม ข้อ 4.1 แล้ว ไม่เพียงพอแก่การชาระหนี้
ทั้งหมด ตัวแทนยินยอมชาระหนี้ส่วนที่ยังขาดอยู่ทงั้ หมดจนกว่าจะชาระหนี้ให้แก่บริษัทเสร็จสิ้นให้แก่บริษัทนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งจากบริษัท
4.3 เมื่อสัญญาตัวแทนสิ้นสุดลง บริษัทจะคืนหรือถอนหลักประกันตามข้อ 4.1 ให้แก่ตัวแทน ต่อเมื่อบริษัทได้
ตรวจสอบแล้วว่าตัวแทนไม่มีอาระหนี้หรือค่าเสียหายใดค้างชาระแก่บริษัท
ข้อ 5. การผ่อนเวลา
หากมีการผ่อนผันการปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญานี้ ไม่ว่าครั้งใดให้ถือว่าเป็นการผ่อนผันเฉพาะครั้ง คราวนั้นเท่านั้น
จะนามาอ้างเป็นเหตุในการผ่อนผันในครั้งอื่นๆ ไม่ได้ ทั้งนี้ การผ่อนผันจะมีผลต่อคู่สัญญาก็ต่อเมื่อคู่สัญญาฝ่ายที่มีสิทธิบังคับ
ให้เป็นไปตามสัญญานี้ได้ทาเป็นหนังสือแจ้งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
ข้อ 6. การสิ้นสุดของสัญญา
6.1 หากตัวแทนประพฤติผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันพึงปฏิบัติในฐานะตัวแทนหรือ
กระทาใด ๆ อันอาจเป็นเหตุให้บริษัทหรือผู้เอาประกันอัยได้รับความเสียหาย บริษัทมีสิทธิเลิกสัญญานี้ได้ทันที โดยตัวแทน
ยินยอมให้บริษัทระงับการออกกรมธรรม์ประกันอัยหรือส่งมอบกรมธรรม์ประกันอัยให้แก่ผู้เอาประกันอัยที่ตัวแทนจัดหามาได้
และยินยอมให้บริษัทถอดถอนการเป็นตัวแทนของบริษัทได้ทันที
6.2 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ โดยการบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์ อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่ง
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
6.3
ตัวแทนขาดคุณสมบัติการเป็นตัวแทนประกันวินาศอัยตามกฎหมาย ถูกเพิกถอนหรือไม่ต่อใบอนุญาต
ตัวแทนประกันวินาศอัย ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม
6.4 ตัวแทนดาเนินการใดๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้เอาประกันอั ย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกันอัย
สัญญาฉบับนี้มีข้อความถูกต้องตรงกันสองฉบับ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจตรงกันและเพื่อเป็นหลักฐาน
คู่สัญญาได้ลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสาคัญ ต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ดังปรากฏข้างต้น และคู่สัญญา
เก็บรักษาไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

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

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

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

ลงชื่อ .............................................................. พยาน
(...........................................................)
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สัญญาค้าประกันตัวแทนประกันวินาศภัย
ทำที่ ...........................................................
วันที่ ............................................................
ข้ำพเจ้ำ .................................................................................. อำยุ ..................... ปี สัญชำติ..........................
บัตรประจำตัวประชำชน / บัตรข้ำรำชกำร เลขที.่ ...................................................ออกให้โดย.........................................
เมื่อวันที่ ………………………… บัตรหมดอำยุวันที.่ ....................................... อยู่บ้ำนเลขที.่ ................... หมู.่ ............
ซอย....................................... ถนน................................................. แขวง/ตำบล.......................................................
เขต/อำเภอ.................................................... จังหวัด........................................................ รหัสไปรษณีย.์ ....................
โทรศัพท์............................................. อำชีพ....................................................... ซึ่งต่อไปนีจ้ ะเรียกว่ำ “ผู้คา้ ประกัน”
ขอทำหนังสือฉบับนี้ให้ไว้แก่ บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ้ากัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปนีจ้ ะเรียกว่ำ “บริษัท” เพื่อเป็น
หลักฐำนแสดงว่ำ
ตำมที่บ ริษัท ได้ แต่ง ตั้ง และยิน ยอมให้ .........................................................................................................
เป็นตัวแทนประกันวินำศภัยของบริษัท ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่ำ “ตัวแทน” นั้น
ข้อ 1. ผู้ค้ำประกันตกลงยินยอมเข้ำเป็นผู้ค้ำประกันกำรปฏิบัติหน้ำที่ของตัวแทนตำมกล่ำวในวรรคก่อน โดยใน
ระหว่ำงที่ตัวแทนได้ปฏิบัติหน้ำที่ให้แก่บริษัทนั้น ได้กระทำกำรบกพร่องต่อหน้ำที่ และ/หรือ ทุจริต และ/หรือ ประพฤติผิด
ใดๆ และ/หรือ ก่อให้เกิดควำมเสียหำย และ/หรือ ก่อให้เกิดภำระหนี้สินใดๆ แก่บริษัท ไม่ว่ำจะด้วยควำมจงใจ หรือ
ประมำทเลินเล่อ ผู้ค้ำประกันตกลงยินยอมชดใช้ค่ำเสียหำย และ/หรือ ภำระหนี้สินที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้แก่บริษัททันที ไม่ว่ำ
ค่ำเสียหำย และ/หรือ ภำระหนี้สินดังกล่ำวจะเป็นค่ำเสียหำยที่ตัวแทนได้ก่อให้เกิดขึ้นก่อนหรือขณะวันที่ทำหนังสือสัญญำ
นี้ หรือที่จะได้ก่อขึ้นต่อไปในภำยหน้ำ จนกว่ำบริษัทจะได้รับชำระค่ำเสียหำย และ/หรือ หนี้สินครบถ้วน ภำยในวงเงินไม่
เกิน 200,000.00บำท (สองแสนบำทถ้วน) ทั้งนี้ กำรค้ำประกันดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรค้ำประกันที่รวมตลอดถึงดอกเบี้ย
ค่ำเสียหำย ค่ำสินไหมทดแทน ค่ำภำระติดพัน ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ในกำรติดตำมทวงถำม ค่ำฤชำธรรมเนียม ค่ำทนำยควำม
ค่ำป่วยกำรในกำรฟ้องคดี ค่ำใช้จ่ำยในชั้นบังคับคดี และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทุกประกำร
ข้อ 2. กรณีที่บริษัทได้มีหนังสือบอกกล่ำวแจ้งไปยังผู้ค้ำประกันให้ทรำบถึงควำมเสียหำย และ/หรือ ภำระหนี้สินที่
ตัวแทนได้ก่อให้เกิดขึ้น และผู้ค้ำประกันได้รับทรำบแล้วโดยชอบตำมกฎหมำย ผู้ค้ำประกันตกลงยินยอมชำระค่ำเสียหำย
และ/หรือ ภำระหนี้สินที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้แก่บริษัท โดยมิพักต้องเรียกร้องทวงถำมหรือบังคับเอำจำกตัวแทนก่อนแต่
อย่ำงใด
ข้อ 3. ในกรณีที่ตัวแทนผิดนัดไม่ชำระหนี้ หรือ ตัวแทนถูกศำลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ถูกศำลสั่งฟื้นฟูกิจกำร ตำย
ตกเป็นผู้ไร้ควำมสำมำรถ หรือ ผู้เสมือนไร้ควำมสำมำรถ หรือ เป็นผู้สำบสูญ หรือ ไปเสียจำกถิ่นที่อยู่หำตัวไม่พบ ผู้ค้ำ
ประกันยอมรับผิดชำระหนี้ในหนี้ที่กล่ำวในข้อ 1. โดยสัญญำว่ำจะชำระค่ำเสียหำย และ/หรือ ภำระหนี้สินที่ตัวแทนต้องรับ
ผิดทั้งหมดให้แก่บริษัทโดยพลัน
ข้อ 4. กำรค้ำประกันนี้มีอยู่ตลอดไป โดยผู้ค้ำประกันจะบอกเลิกเสียมิได้ ทั้งนี้ ไม่ว่ำจะด้วยเหตุประกำรใดๆ
จนกว่ำบริษัทจะได้รับชำระหนี้โดยครบถ้วนแล้ว
เพื่อเป็นหลักฐำน ในกำรนี้ผู้ค้ำประกันจึงได้ลงลำยมือชื่อ และประทับตรำ (ถ้ำมี) ให้ไว้ต่อหน้ำพยำนเป็นสำคัญ
ณ วัน เดือน ปี ทีร่ ะบุไว้ข้ำงต้น
ลงชื่อ ............................................................................ ผู้ค้ำประกัน
(...........................................................................)
ลงชื่อ................................................................. พยำน
(...................................................................)

ลงชื่อ................................................................. พยำน
(..................................................................)

ใบสม คั รผูแ้ ทนบริ ก าร

1

บริ ษทั โอซีโก้ โบรกเกอร์ จํากัด
295 ชัน้ 8 ถนนสีพ่ ระยา แขวงสีพ่ ระยา
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร.0-2640-7705



คุณ สมบัติ ผสู้ ม คั รผูแ้ ทนบริ ก าร

1. บรรลุนิตภิ าวะตามกฎหมาย
2. มีภมู ลิ าํ เนาในประเทศไทย
3. ไม่เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกใน
ความผิดเกีย่ วกับทรัพย์ทก่ี ระทําโดยทุจริต
4. ไม่เป็ นคนวิกลจริต หรือจิตฟั น่ เฟื อนไม่สมประกอบ
5. ไม่เคยเป็ นบุคคลล้มละลาย
6. ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุ ญาตเป็ นตัวแทนประกันวินาศภัย
หรือใบอนุ ญาตเป็ นนายหน้าประกันวินาศภัยในระยะเวลาสาม
ปี ก่อนวันสมัคร

เอกสารประกอบเพื่อ สม คั รผูแ้ ทนบริ ก าร
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอืน่ ทีร่ าชการออก
ให้ 1 ฉบับ
2. สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก แว่นตาดํา ฉากหลังสีเรียบ
ไม่มลี าย ไม่ใช่สติก๊ เกอร์ ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป (ถ่าย
ไม่เกิน 6 เดือน)
4. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
5. สําเนาใบอนุ ญาตนายหน้าประกันวินาศภัย (ถ้ามี)
6. สัญญาคํ้าประกันผูแ้ ทนบริการ (ถ้ามี)

ใบสม คั รผูแ้ ทนบริ ก าร
1. ชือ่ -นามสกุล ( ภาษาไทย)...........................................………………….…..........
2. ชือ่ -นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ).......................................……...............................
3. บัตรประชาชนเลขที.่ ...........…………..................................................................
4. ทีอ่ ยูป่ ั จจุบนั ทีต่ ดิ ต่อได้ อยูท่ บ่ี า้ นเลขที.่ ....…….....………...หมูท่ …
่ี ..………........
ถนน….........…………………….…….............ตําบล/แขวง.……..............................
อําเภอ/เขต.........……….......................จังหวัด..............……..........………………....
รหัสไปรษณีย.์ ......................โทรศัพท์...........…..……..... Line ID..........…...…........
มือถือ.....….......................E-mail………………………………….............................
5. ทีอ่ ยูท่ ท่ี าํ งาน ชือ่ หน่วยงาน / บริษทั / ห้างร้าน ...................................................
เลขที.่ .............…...หมูท่ …
่ี ..……อาคาร.....................................................ชัน้ .........
ถนน….........…………………….…….............ตําบล/แขวง.……..............................
อําเภอ/เขต.........……….......................จังหวัด..............……..........………………....
รหัสไปรษณีย.์ ......................โทรศัพท์/มือถือ...........…................................…….....
6. ใบอนุ ญาตบัตรตัวแทนประกันวินาศภัย เลขที…
่ ……......................…….............
วันหมดอายุ....….......................
7. บุคคลทีส่ ามารถติดต่อท่านได้ในกรณีจาํ เป็ น
ชือ่ -นามสกุล ............................................................ความสัมพันธ์..............…........
ทีอ่ ยู.่ .................................................………..……...........................……………....
………………………....................................โทรศัพท์/มือถือ..............................
8. ระบุสถานทีท่ ส่ี ามารถส่งเอกสาร
........ 8.1 ตามทีอ่ ยูป่ ั จจุบนั
........ 8.2 ตามทีอ่ ยูท่ ท่ี าํ งาน






ขอรับรองว่ารายละเอียดข้างต้นเป็ นความจริงทุกประการ

ลงลายมือชือ่ ผูส้ มัคร................................................................……...........................
ลายมือชือ่ (ตัวบรรจง)...........................................……...…..……..…….....................
วัน/เดือน/ปี …………......….........
ความเห็น ของผูบ้ ริ หารต้น สังกัด
ข้าพเจ้าได้พจิ ารณาแล้ว ขอรับรองว่า ผูส้ มัครมีความเหมาะสมเป็ นผูแ้ ทนบริการได้
เนื่องจากมีความประพฤติ และบุคลิกภาพทีด่ ไี ม่เคยมีประวัตคิ วามเสียหายด้านการเงิน
อีกทัง้ มีความเอาใจใส่ในการศึกษางานธุรกิจประกันดี
เห็นสมควรแต่งตัง้ ให้ดาํ รง
ตําแหน่ง.......…………...................ขึน้ ตรงกับ............................................................
สังกัดสํานักงานใหญ่/สํานักงานตัวแทน....………….............……………......................

 *สําเนาเอกสารทุกรายการต้องลงชือ่ รับรองสําเนาด้วย*

ผูต้ รวจสอบเอกสาร ………........……………..……
วัน/เดือน/ปี ...................................…......................

ลงชือ่ .............................................................ผูบ้ ริหารต้นสังกัด รหัส.......................
(............................................................) วัน/เดือน/ปี ....................................

โครงสร้า งการบริ หารงาน
รหัสผูแ้ ทนบริการ..................................................
ผูแ้ นะนํา รหัส............................ชือ่ ......................
สํานักงานทีใ่ ช้ รหัส....................ชือ่ ......................
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ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การ
ผูจ้ ดั การ
ผูช้ ว่ ยผูอ้ าํ นวยการ
ผูอ้ าํ นวยการ
ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส

รหัส........................................ชือ่ ..........................................
รหัส........................................ชือ่ ..........................................
รหัส........................................ชือ่ ..........................................
รหัส........................................ชือ่ ..........................................
รหัส........................................ชือ่ ..........................................
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แผนที่ต งั ้ บ้า นของผูส้ ม คั รเป็ น ผูแ้ ทนบริ ก ารโดยสังเขป

หลัก เกณฑ์ก ารคํา้ ประกัน และคุณ สมบัติ ผคู้ าํ้ ประกัน การเป็ น ผูแ้ ทน บริ ก าร

1. บรรลุนิตภิ าวะตามกฎหมาย และอายุไม่เกิน 60 ปี
2. มีภมู ลิ าํ เนาในประเทศไทย
3. ไม่เป็ นสามี หรือ ภรรยา ทีถ่ กู ต้องตามกฎหมายของผูส้ มัครเป็ นผูแ้ ทน
บริการ
4. ไม่เป็ นผูแ้ ทนบริการ ของบริษทั
5. ไม่เคยต้องโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้จาํ คุกในความผิด
เกีย่ วกับทรัพย์ทก่ี ระทําโดยทุจริต
6. ไม่เป็ นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั น่ เฟื อน ไม่สมประกอบ หรือ ไร้
ความสามารถ
7. ไม่เคยเป็ นบุคคลล้มละลาย
8. ต้องเป็ นบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตขิ อ้ ใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
8.1. ข้าราชการพลเรือน ตัง้ แต่ ซี 3 ขึน้ ไป
8.2. ข้าราชการทหาร/ตํารวจ ยศ จ่าสิบเอกขึน้ ไป หรือเทียบเท่า
8.3. พนักงานรัฐวิสาหกิจ / พนักงานบริษทั ทีม่ เี งินเดือน 10,000 บาท
ขึน้ ไป
8.4. ผูป้ ระกอบวิชาชีพ แพทย์, สถาปนิก, วิศวกร, ทนายความ, ผู้
ตรวจสอบบัญชี
8.5. เจ้าของกิจการทีม่ กี ารจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายไทย
8.6. นิตบิ ุคคลทีม่ กี ารจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายไทย
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เอกสารประกอบของผูค้ าํ้ ประกัน เพื่อ คํา้ ประกัน ผูแ้ ทนบริ ก าร
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูค้ ้าํ ประกันและคูส่ มรส (ถ้ามี) พร้อม
รับรองสําเนา
2. สําเนาทะเบียนบ้าน ของผูค้ ้าํ ประกัน และคูส่ มรส (ถ้ามี) พร้อมรับรอง
สําเนา
3. เอกสารทีต่ อ้ งใช้ประกอบตามอาชีพของผูค้ ้าํ ประกัน ดังต่อไปนี้
อาชีพผูค้ ้าํ ประกัน
3.1 ข้าราชการพลเรือน /
ข้าราชการทหาร / ตํารวจ
3.2 พนักงานรัฐวิสาหกิจ /
พนักงานบริษทั
3.3 ผูป้ ระกอบวิชาชีพ แพทย์,
สถาปนิก, วิศวกร, ทนายความ,
ผูต้ รวจสอบบัญชี
3.4 เจ้าของกิจการทีม่ กี ารจด
ทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
ไทย
3.5 นิตบิ ุคคลทีม่ กี ารจดทะเบียน
ถูกต้องตามกฎหมายไทย

เอกสารทีต่ อ้ งใช้
สําเนาบัตรข้าราชการ และหลักฐาน
แสดงตําแหน่ง พร้อมรับรองสําเนา
หลักฐานแสดงเงินเดือน ฉบับจริง
สํา เนาใบอนุ ญ าตประกอบวิช าชีพ
พร้อมรับรองสําเนา

สํ า เนาใบทะเบี ย นพาณิ ช ย์ และ
สําเนาใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีปี
ล่าสุด พร้อมรับรองสําเนา
สําเนาหนังสือรับรอง, สําเนาบัตร
ประชาชนและสํา เนาทะเบีย นบ้า น
ของกรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนาม และ
สําเนาใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีปี
ล่าสุด พร้อมรับรองสําเนา
4. ต้องระบุสถานทีจ่ ดั ส่งจดหมายเพือ่ ยืนยันการคํ้าประกันทีถ่ กู ต้อง การคํ้า
ประกันของผูค้ ้าํ ประกันจะมีการตรวจสอบและยืนยันเป็ นลายลักษณ์
อักษร
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สัญ ญาผูแ้ ทนบริ ก าร
เลขที.่ ................................................................
สัญญาฉบับนี้ทาํ ขึน้ ณ ...........................................................เมื่อวันที.่ ............เดือน......................พ.ศ. ............
ระหว่าง บริ ษทั โอซีโก้ โบรกเกอร์ จํา กัด โดย.................................................................................................. ผูร้ บั มอบ
อํานาจ ซึง่ ในสัญญานี้ต่อไป จะเรียกว่า “ บริ ษทั ” ฝ่ ายหนึ่ง กับ
นาย/นาง/นางสาว...........................................................................................
อยูบ่ า้ นเลขที.่ .......................
หมูบ่ า้ น …...................................................ถนน.......................................................ตําบล/แขวง.....................................
อําเภอ/เขต .................................................จังหวัด ............................................. . . .โทรศัพท์ ......................................
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที.่ ....................................วันทีอ่ อกบัตร..............................วันทีบ่ ตั รหมดอายุ............................
ซึง่ ในสัญญานี้ต่อไป จะเรียกว่า “ ผูแ้ ทนบริ ก าร” อีกฝ่ ายหนึ่ง คูส่ ญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายตกลงทําสัญญากัน มีขอ้ ความดังต่อไปนี้
ข้อ 1. บริษทั ตกลงตัง้ ผูแ้ ทนบริการ และผูแ้ ทนบริการตกลงรับเป็ นผูบ้ ริการประกันวินาศภัยแก่ลูกค้าของบริษทั และให้รบั
เบีย้ ประกันวินาศภัยจากลูกค้าของบริษทั แทนบริษทั ได้ดว้ ย ทัง้ นี้ ผูแ้ ทนบริการตามสัญญานี้ไม่มฐี านะเป็ นลูกจ้าง พนักงาน
หุน้ ส่วนหรือสถานะอื่นใดนอกจากผูแ้ ทนบริการ
ข้อ 2. ผูแ้ ทนบริการจะจัดทํารายงานการปฏิบตั งิ านตามแบบและรายการที่บริษทั กําหนดและนํ าส่งพร้อมเอกสารอื่นๆให้
บริษทั พร้อมกับชําระเบี้ยประกันที่ผู้แทนบริการได้รายงานไว้ในแบบและรายการดังกล่าวในโอกาสแรกที่ทําได้แต่ไม่เกิน
ระยะเวลาที่บริษัทกําหนด ทัง้ นี้ไม่เป็ นการตัดสิทธิของบริษัทที่จะเรียกให้ผู้แทนบริการรายงานและชําระเบี้ยประกันภัย
ดังกล่าวให้แก่บริษทั ก่อนกําหนดดังกล่าวได้ตามแต่บริษทั จะพิจารณาเห็นสมควร โดยเพียงแต่แจ้งให้ผู้แทนบริการทราบ
เท่านัน้ และผูแ้ ทนบริการให้สญ
ั ญาว่าจะรายงานและชําระเบีย้ ประกันให้แก่บริษทั ในทันทีทไ่ี ด้รบั แจ้ง
หากผูแ้ ทนบริการไม่ได้ดาํ เนินการภายในกําหนดดังกล่าว และหรือผิดนัดการชําระหนี้ใดๆตามสัญญานี้ให้แก่บริษทั
ผูแ้ ทนบริการตกลงชําระดอกเบีย้ ให้แก่บริษทั ในอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 15 จากยอดเงินทีผ่ แู้ ทนบริการต้องชําระให้แก่บริษทั นับ
แต่วนั ทีต่ อ้ งชําระเป็ นต้นไป จนกว่าจะชําระเสร็จ นอกจากนี้บริษทั อาจบอกเลิกสัญญานี้ได้
ข้อ 3.

หน้าทีแ่ ละความรับผิดของผูแ้ ทนบริการ
3.1
ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข ระเบียบ คําสังหรื
่ อข้อบังคับของบริษทั ทัง้ ทีม่ อี ยูแ่ ล้วและจะประกาศใช้ในภายหน้า
3.2
กระทําการตามทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ด้วยตนเอง หากผูแ้ ทนบริการมอบหมายหรือแต่งตัง้ ให้บุคคลอื่นกระทําการ
แทน ผูแ้ ทนบริการจะต้องรับผิดในความเสียหายอย่างใดๆ อันเกิดจากการกระทําของบุคคลที่ผแู้ ทนบริการมอบหมายหรือ
แต่งตัง้ ดังกล่าวด้วยตัวเอง ทัง้ นี้ไม่ตดั สิทธิบริษทั ทีจ่ ะเรียกร้องความเสียหายต่อบุคคลทีผ่ แู้ ทนบริการมอบหมายหรือแต่งตัง้
นัน้ โดยตรง
3.3
ผูแ้ ทนบริการตกลงจะเก็บรักษาข้อมูลทีไ่ ด้รบั เนื่องจากการปฏิบตั ติ ามสัญญานี้ไว้เป็ นความลับ ไม่วา่ สัญญา
ฉบับนี้จะสิน้ สุดแล้วหรือไม่กต็ าม
ข้อ 4.

ค่าบําเหน็จ ค่าตอบแทน ผลประโยชน์
4.1
ผู้แทนบริการมีสทิ ธิได้รบั ผลประโยชน์ ค่าตอบแทน ค่าบําเหน็จ หรือสิทธิพเิ ศษใด ตามอัตราที่บริษทั
ประกาศให้ทราบเป็ นคราว ๆ ไป แต่ทงั ้ นี้ต้องไม่เกินอัตราทีน่ ายทะเบียนประกันวินาศภัยกําหนด โดยผูแ้ ทนบริการมีสทิ ธิ
ขอรับค่าบําเหน็จดังกล่าวได้ เมือ่ บริษทั ได้รบั ชําระเบีย้ ประกันภัยเรียบร้อยแล้ว
4.2
หากผูแ้ ทนบริการมีหนี้สนิ ภาระผูกพันหรือความรับผิดใดๆ ต่อบริษทั ผูแ้ ทนบริการยินยอมให้บริษทั นํ า
ค่าตอบแทน ค่าบําเหน็จ ผลประโยชน์ใดๆ อันอาจตีราคาเป็ นเงินได้ หักกลบลบหนี้กนั ได้
4.3
ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม หากบริษทั ต้องคืนเบีย้ ประกันภัยให้แก่ผูเ้ อาประกันภัย ผูแ้ ทนบริการตกลง
คืนค่าบําเหน็จ ค่าตอบแทน ผลประโยชน์หรือสิทธิพเิ ศษใดๆ ทีไ่ ด้รบั จากบริษทั ตามสัดส่วนของเบีย้ ประกันภัยทีบ่ ริษทั จ่ายคืน
ให้แก่ผเู้ อาประกันภัยให้แก่บริษทั ทันที
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ข้อ 5. หลักประกัน
5.1
เพื่อเป็ นหลักประกันการชําระหนี้ และความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึน้ ตามสัญญานี้ ผูแ้ ทนบริการตกลง
มอบหลักประกัน หรือให้มบี ุคคลคํ้าประกัน ดังต่อไปนี้
(1)
ที่ ดิ น โ ฉ น ด / น ส 3 / น ส 3 ก เ ล ข ที่ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . พ ร้ อ ม สิ่ ง ป ลู ก ส ร้ า ง
....................................................ตํา บล .................................... อํา เภอ ..................................... จัง หวัด
...................................... เนื้อที.่ ........................................ซึง่ เป็ นกรรมสิทธิ ์ของ.................................................และปลอด
ภาระผู ก พัน ใดๆ ตามกฎหมาย ให้ ไ ว้ เ ป็ นประกั น การชํ า ระหนี้ แ ละความเสี ย หายใดตามสัญ ญานี้ ในวงเงิ น
...................................... บาท (....................................................) โดยผูแ้ ทนบริการจะดําเนินการจดทะเบียนต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ .................................. โดยผูแ้ ทนบริการเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการจดทะเบียนจํานองและการ
ไถ่ถอนจํานองทัง้ หมด
(2) นาย/นาง/นางสาว................................................................................เข้าทําสัญญาคํ้าประกันการปฏิบตั ิ
หน้าทีผ่ แู้ ทนบริการ
(3)........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
5.2
หากบริษทั ได้บงั คับชําระหนี้เอากับผูค้ ้าํ ประกันหรือหลักประกัน ตาม ข้อ 5.1 แล้ว ไม่เพียงพอแก่การชําระ
หนี้ทงั ้ หมด ผูแ้ ทนบริการยินยอมชําระหนี้สว่ นทีย่ งั ขาดอยูท่ งั ้ หมดจนกว่าจะชําระหนี้ให้แก่บริษทั เสร็จสิน้ ให้แก่บริษทั นับแต่
วันทีไ่ ด้รบั แจ้งจากบริษทั
5.3
เมื่อสัญ ญาผู้แทนบริก ารสิ้น สุดลง บริษัท จะคืน หรือ ถอนหลัก ประกัน ตามข้อ 5.1 ให้แ ก่ผู้แทนบริก าร
ต่อเมือ่ บริษทั ได้ตรวจสอบแล้วว่าผูแ้ ทนบริการไม่มภี าระหนี้หรือค่าเสียหายใดค้างชําระแก่บริษทั
ข้อ 6. การผ่อนเวลา
หากมีการผ่อนผันการปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามสัญญานี้ ไม่วา่ ครัง้ ใดให้ถอื ว่าเป็ นการผ่อนผันเฉพาะครัง้ คราวนัน้ เท่านัน้
จะนํามาอ้างเป็ นเหตุในการผ่อนผันในครัง้ อื่นๆ ไม่ได้ ทัง้ นี้ การผ่อนผันจะมีผลต่อคู่สญ
ั ญาก็ต่อเมื่อคู่สญ
ั ญาฝ่ ายทีม่ สี ทิ ธิบงั คับ
ให้เป็ นไปตามสัญญานี้ได้ทาํ เป็ นหนังสือแจ้งไปยังคูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ง
ข้อ 7. การสิน้ สุดของสัญญา
7.1
หากผูแ้ ทนบริการประพฤติผดิ สัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือละเว้นการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นั พึงปฏิบตั ใิ นฐานะผูแ้ ทน
บริการหรือกระทําใด ๆ อันอาจเป็ นเหตุให้บริษทั หรือผูเ้ อาประกันภัยได้รบั ความเสียหาย บริษทั มีสทิ ธิเลิกสัญญานี้ได้ทนั ที
โดยผูแ้ ทนบริการยินยอมให้บริษทั ถอดถอนการเป็ นผูแ้ ทนบริการของบริษทั ได้ทนั ที
7.2
คู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ โดยการบอกกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้อกี ฝ่ าย
หนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
7.3
ผูแ้ ทนบริการดําเนินการใดๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษทั และลูกค้าของบริษทั
สัญญาฉบับนี้มขี อ้ ความถูกต้องตรงกันสองฉบับ คู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายได้อ่านและเข้าใจตรงกันและเพื่อเป็ นหลักฐาน
คู่สญ
ั ญาได้ลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ดังปรากฏข้างต้น และคู่สญ
ั ญา
เก็บรักษาไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
ลงชื่อ............................................................ผูแ้ ทนบริการ
(....................................................)

ลงชื่อ ........................................................... พยาน
(....................................................)
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สัญ ญาคํา้ ประกัน ผูแ้ ทนบริ ก าร
ทําที่ ...........................................................
วันที่ ............................................................
ข้าพเจ้า .................................................................................. อายุ ..................... ปี สัญชาติ..........................
บัตรประจําตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ เลขที.่ ...................................................ออกให้โดย.........................................
เมือ่ วันที่ ………………………… บัตรหมดอายุวนั ที.่ ....................................... อยูบ่ า้ นเลขที.่ ................... หมู.่ ............
ซอย....................................... ถนน................................................. แขวง/ตําบล.......................................................
เขต/อําเภอ.................................................... จังหวัด........................................................ รหัสไปรษณีย.์ ....................
โทรศัพท์............................................. อาชีพ....................................................... ซึง่ ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ ผู้ค าํ้ ประกัน ”
ขอทําหนังสือฉบับนี้ให้ไว้แก่ บริ ษทั โอซีโก้ โบรกเกอร์ จํา กัด ซึง่ ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ บริ ษทั ” เพื่อเป็ นหลักฐานแสดงว่า
ตามที่บ ริษัท ได้แ ต่งตัง้ และยิน ยอมให้ .........................................................................................................
เป็ นผูแ้ ทนบริการของบริษทั ซึง่ ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ ผูแ้ ทนบริ ก าร” นัน้
ข้อ 1. ผูค้ ้าํ ประกันตกลงยินยอมเข้าเป็ นผูค้ ้าํ ประกันการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูแ้ ทนบริการตามกล่าวในวรรคก่อน
โดยในระหว่างทีผ่ แู้ ทนบริการได้ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้แก่บริษทั นัน้ ได้กระทําการบกพร่องต่อหน้าที่ และ/หรือ ทุจริต และ/หรือ
ประพฤติผดิ ใดๆ และ/หรือ ก่อให้เกิดความเสียหาย และ/หรือ ก่อให้เกิดภาระหนี้สนิ ใดๆ แก่บริษทั ไม่วา่ จะด้วยความจงใจ
หรือประมาทเลินเล่อ ผูค้ ้าํ ประกันตกลงยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย และ/หรือ ภาระหนี้สนิ ทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ หมดให้แก่บริษทั ทันที
ไม่ว่าค่าเสียหาย และ/หรือ ภาระหนี้สนิ ดังกล่าวจะเป็ นค่าเสียหายที่ผู้แทนบริการได้ก่อให้เกิดขึน้ ก่อนหรือขณะวันที่ทํา
หนังสือสัญญานี้ หรือที่จะได้ก่อขึน้ ต่อไปในภายหน้า จนกว่าบริษทั จะได้รบั ชําระค่าเสียหาย และ/หรือ หนี้สนิ ครบถ้วน
ภายในวงเงินไม่เกิน 200,000.00บาท (สองแสนบาทถ้วน) ทัง้ นี้ การคํ้าประกันดังกล่าวข้างต้นเป็ นการคํ้าประกันทีร่ วม
ตลอดถึงดอกเบี้ย ค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน ค่าภาระติดพัน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตามทวงถาม ค่าฤชาธรรม
เนียม ค่าทนายความ ค่าป่ วยการในการฟ้ องคดี ค่าใช้จา่ ยในชัน้ บังคับคดี และค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ทุกประการ
ข้อ 2. กรณีทบ่ี ริษทั ได้มหี นังสือบอกกล่าวแจ้งไปยังผูค้ ้าํ ประกันให้ทราบถึงความเสียหาย และ/หรือ ภาระหนี้สนิ ที่
ผู้แทนบริการได้ก่อให้เกิดขึ้น และผู้ค้ําประกันได้รบั ทราบแล้วโดยชอบตามกฎหมาย ผู้ค้ําประกันตกลงยินยอมชําระ
ค่าเสียหาย และ/หรือ ภาระหนี้สนิ ทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ หมดให้แก่บริษทั โดยมิพกั ต้องเรียกร้องทวงถามหรือบังคับเอาจากผูแ้ ทน
บริการก่อนแต่อย่างใด
ข้อ 3. ในกรณีท่ผี ูแ้ ทนบริการผิดนัดไม่ชําระหนี้ หรือ ผู้แทนบริการถูกศาลสังพิ
่ ทกั ษ์ทรัพย์ ถูกศาลสังฟื
่ ้ นฟู
กิจการ ตาย ตกเป็ นผูไ้ ร้ความสามารถ หรือ ผูเ้ สมือนไร้ความสามารถ หรือ เป็ นผูส้ าบสูญ หรือไปเสียจากถิน่ ทีอ่ ยูห่ าตัว
ไม่พบ ผูค้ ้าํ ประกันยอมรับผิดชําระหนี้ในหนี้ทก่ี ล่าวในข้อ 1. โดยสัญญาว่าจะชําระค่าเสียหาย และ/หรือ ภาระหนี้สนิ ที่
ผูแ้ ทนบริการต้องรับผิดทัง้ หมดให้แก่บริษทั โดยพลัน
ข้อ 4. การคํ้าประกันนี้มอี ยู่ตลอดไป โดยผูค้ ้ําประกันจะบอกเลิกเสียมิได้ ทัง้ นี้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใดๆ
จนกว่าบริษทั จะได้รบั ชําระหนี้โดยครบถ้วนแล้ว
เพื่อเป็ นหลักฐาน ในการนี้ผคู้ ้าํ ประกันจึงได้ลงลายมือชื่อ และประทับตรา (ถ้ามี) ให้ไว้ต่อหน้าพยานเป็ นสําคัญ
ณ วัน เดือน ปี ทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น
ลงชื่อ ............................................................................ ผูค้ ้าํ ประกัน
(...........................................................................)
ลงชื่อ................................................................. พยาน
(...................................................................)
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ลงชื่อ................................................................. พยาน
(..................................................................)

ใบเสนอรับงานบริหารการตลาด
ทำที่ บริษัท ดอกเตอร์ พี อำร์ จำกัด
วัน / เดือน / ปี...................................................
ข้ำพเจ้ำ .................................................................................อำยุ.........................ปี อยู่บ้ำนเลขที่ ........................................
ถนน.....................................................ตำบล......................................................................อำเภอ.....................................................
จังหวัด........................................... บัตรประจำตัวประชำชนเลขที่ ............................................. มีควำมประสงค์จะรับงำนตำมขอบเขตงำน
ที่บริษัทกำหนดไว้ ภำยใต้ข้อบัญญัติของกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง กับบริษัท ดอกเตอร์ พี อำร์ จำกัด โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ขอบเขตของงำน
(1) งำนด้ำนกำรสรรหำบุคลำกรทำงกำรขำย พัฒนำทีมงำนและบริหำรกำรตลำด
(2) ให้บริกำรงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกบริษัทฯ
ข้อ 2. ระยะเวลำกำรให้บริกำร
มีผลบังคับตลอดไป จนกว่ำจะมีฝ่ำยใด ฝ่ำยหนึ่งบอกเลิก โดยกำรแจ้งให้อีกฝ่ำยหนึ่ งทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ
30 วัน
ข้อ 3. ค่ำตอบแทน
(1) อัตรำค่ำตอบแทนให้เป็นไปตำมกฎเกณฑ์และประกำศของบริษัทฯ เกี่ยวกับค่ำตอบแทน ของบริษัทฯ ที่มีกำรประกำศ หรือแจ้งไว้ ทั้งที่มี
อยู่ในปัจจุบัน และ/หรือที่จะเปลี่ยนแปลงในอนำคต กำรจ่ำยเงินให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติของบริษัท
(2) ค่ำบริกำรที่เกิดขึ้น ให้คำนวณหักภำษี ณ ที่จ่ำยไว้ได้ ตำมประมวลรัษฎำกร
ข้อ 4. ข้ำพเจ้ำยินยอมให้บริษัทฯ นำค่ำบริกำรที่จะจ่ำยให้แก่ข้ำพเจ้ำ ไปหักจำกหนี้สินอื่นใดที่ข้ำพเจ้ำมีต่อบริษัท ฯ ได้หรือบริษัท มิตรแท้
ประกันภัย จำกัด (มหำชน) หรือรำยกำรที่บริษัทฯ ได้หักไว้เนื่องจำกสำเหตุต่ำงๆ ได้
ข้อ 5. กำรยกเลิกข้อตกลง
หำกข้ำพเจ้ำผิดเงื่อนไขในข้อหนึ่งข้อใด หรือหลำยข้อรวมกัน และ/หรือผลกำรทำงำนไม่มีประสิทธิภำพ และ/หรือทำให้บริษัท และ/หรือลูกค้ำ
ของบริษัท ได้รับควำมเสียหำยไม่ว่ำในรูปแบบใดๆ บริษัท มีสิทธิบอกเลิกกำรปฏิบัติงำนของข้ำพเจ้ำ โดยเพียงแต่บริษัทมีหนังสือบอกเลิกไ ป
ยังข้ำพเจ้ำล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วัน และทั้งข้ำพเจ้ำยินยอมให้บริษัทดำเนินกำรเรียกร้องค่ำเสียหำยอื่นๆใด ในภำยหลังต่อไปตำมกฎหมำยได้
ด้วย
ข้อ 6. เงื่อนไขอื่น
(1) ในกำรปฏิบัติงำนตำมใบเสนอรับงำนฉบับนี้ ข้ำพเจ้ำยอมรับว่ำไม่ใช่กำรจ้ำงแรงงำน ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบริษัทกับข้ำพเจ้ำไม่ได้ผูกพัน
กันเป็นนำยจ้ำงลูกจ้ำงตำมกฎหมำยแรงงำน ตลอดจนกำรทำงำนของข้ำพเจ้ำไม่ผูกพัน และไม่อยู่ภำยใต้ระเบียบข้อบังคับกำรทำงำน
ของบริษัทแต่อย่ำงใดทั้งสิ้น
(2) ข้ำพเจ้ำรับทรำบและยินยอมปฏิบัติตำมกฎระเบียบต่ำงๆ ของบริษัทฯ ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือที่จะเปลี่ยนแปลงในอนำคต โดยไม่
จำเป็นที่บริษัทฯ ต้องแจ้งบอกกล่ำวล่วงหน้ำ รวมทั้งกำรดำเนินกำรข้ำพเจ้ำจะต้องไม่ดำเนินกำรไปในทำงที่เป็นปฏิปักษ์กับ ธุรกิจของ
บริษัท และ/หรือลูกค้ำรำยต่ำงๆ ของบริษัทฯ ไม่ว่ำโดยตรง และ/หรือโดยอ้อม
(3) ข้ำพเจ้ำตกลงว่ำข้อมูลตลอดจนบุคลำกรที่สรรหำมำได้จำกกำรปฏิบัติงำนตำมใบเสนอรับงำนฯฉบับนี้ เป็นทรัพย์สินของบริษัท และ/หรือ
เป็นของลูกค้ำของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ข้ำพเจ้ำจะรักษำข้อมูลดังกล่ำวตลอดจนจะไม่เผยแพร่ข้อมูล ไม่ชักชวนและ/หรือดำเนินกำรใด
เพื่อให้บุคลำกรทำงกำรตลำดที่สรรหำมำได้ไปทำงำนบริหำรและพัฒนำกำรตลำดให้แก่บุคคล/คณะบุคคลอื่น โดยที่บริษัท และ/หรือลูกค้ำ
ของบริษัทไม่ยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษร
(4) หำกมีกำรใช้สิทธิเรียกร้องตำมใบเสนอรับงำนฉบับนี้ต่อศำล ทั้งสองฝ่ำยยินยอมให้ฟ้องร้องคดี ณ ศำลแพ่งกรุงเทพใต้
ข้ำพเจ้ำหวังว่ำข้อเสนอต่ำงๆ ของข้ำพเจ้ำจะได้รับกำรพิจำรณำจำกท่ำนด้วยดี
ลงชื่อ ......................................................................... ผู้เสนอรับงำน
(..........................................................................)
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ใบเสนอรับงานสงเสริมการขาย
ทําที่ บริษัท พีพี ภูมิประสิทธิ์ จํากัด
วัน / เดือน / ป...............................................
ขาพเจา.....................................................................................อายุ................ป อยูบานเลขที่...........................................
ถนน..........................................................ตําบล...................................................อําเภอ............................................................
จังหวัด......................................... บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ ................................................................ มีความประสงคจะรับงาน
บริการตามขอบเขตที่ บริษัท พีพี ภูมิประสิทธิ์ จํากัด กําหนดไว ภายใตขอบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ขอ 1. ขอบเขตของงาน
(1) ใหบริการสงเสริมการขาย ตามรายการที่ไดรับมอบหมายจากบริษัทฯ ใหเปนไปตามหลักเกณฑของบริษัทฯ ที่กําหนดไว
(2) ใหบริการการสรรหาบุคลากรทางการขาย พัฒนาทีมงานและบริหารการตลาด
(3) ใหบริการงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากบริษัทฯ
ขอ 2. ระยะเวลาการใหบริการ
มีผลบังคับตลอดไป จนกวาจะมีฝายใด ฝายหนึ่งบอกเลิก โดยการแจงใหอีกฝายหนึ่งทราบเปนลายลักษณอักษรใหทราบลวงหนาไมนอย
กวา 30 วัน
ขอ 3. คาตอบแทน
(1) อัตราคาตอบแทนใหเปนไปตามกฎเกณฑและประกาศของบริษัทฯ เกี่ยวกับคาตอบแทน ของบริษัทฯ ที่มีการประกาศ หรือแจงไว
ทั้งที่มีอยูในปจจุบัน และ/หรือที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต การจายเงินใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ
(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/หรือทําใหบริษัทฯ และ/หรือ
ลูกคาของบริษัทฯ ไดรับความเสียหายไมวาในรูปแบบใดๆ บริษัทฯ มีสิทธิบอกเลิกการปฏิบัติงานของขาพเจา โดยเพียงแตบริษัทฯมี
หนังสือบอกเลิกไปยังขาพเจาลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน และทั้งขาพเจายินยอมใหบริษัทฯดําเนินการเรียกรองคาเสียหายอื่นๆใด ใน
ภายหลังตอไปตามกฎหมายไดดวย
ขอ 6. เงื่อนไขอื่น
(1) ในการปฏิบัติงานตามใบเสนอรับงานฉบับนี้ ขาพเจายอมรับวาไมใชการจางแรงงาน ความสัมพันธระหวางบริษัทฯกับขาพเจาไมได
ผูกพันกันเปนนายจางลูกจางตามกฎหมายแรงงาน ตลอดจนการทํางานของขาพเจาไมผูกพัน และไมอยูภายใตระเบียบขอบังคับ
การทํางานของบริษัทฯแตอยางใดทั้งสิ้น
(2) ขาพเจารับทราบและยินยอมปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ ของบริษัทฯ ทั้งที่มีอยูในปจจุบัน และ/หรือที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต
โดยไมจําเปนที่บริษัทฯ ตองแจงบอกกลาวลวงหนา รวมทั้งการดําเนินการขาพเจาจะตองไมดําเนินการไปในทางที่เปนปฏิปกษกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือลูกคารายตางๆ ของบริษัทฯ ไมวาโดยตรง และ/หรือโดยออม
ขาพเจาหวังวาขอเสนอตางๆ ของขาพเจาจะไดรับการพิจารณาจากทานดวยดี
ลงชื่อ ......................................................................... ผูเสนอรับงาน
(..........................................................................)
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