
ใบสมัครตัวแทน หนา  1 / 2 
 

             
 1 
 
 
 







                                         
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

รหัสตัวแทน ......................................................... 

ผูแนะนํา รหัส............................ชื่อ....................... 

สํานักงานที่ใช รหัส....................ชื่อ...................... 

โครงสรางการบริหารงาน 

ผูชวยผูจัดการ รหัส........................................ชื่อ.......................................... 

ผูจัดการ  รหัส........................................ชื่อ.......................................... 

ผูชวยผูอํานวยการ รหัส........................................ชื่อ.......................................... 

ผูอํานวยการ รหัส........................................ชื่อ.......................................... 

ผูอํานวยการอาวุโส รหัส........................................ชื่อ.......................................... 

เอกสารประกอบเพื่อสมัครตัวแทนประกันวินาศภยั 

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนท่ีราชการออก
ให   1 ฉบับ 

2. สําเนาทะเบียนบาน    1 ฉบับ 
3. รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก แวนตาดํา ฉากหลังสีเรียบ

ไมมีลาย ไมใชสติ๊กเกอร ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป (ถาย
ไมเกิน 6 เดือน)  

4. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 
5. สําเนาใบอนุญาตนายหนาประกันวินาศภัย (ถามี)  
6. สัญญาค้ําประกันตัวแทน (ถามี) 

* สําเนาเอกสารทุกรายการตองลงชื่อรับรองสําเนาดวย * 

1. บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย 
2. มีภูมิลําเนาในประเทศไทย 
3. ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกใน
ความผิดเกี่ยวกับทรัพยท่ีกระทําโดยทุจริต  
4. ไมเปนคนวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
5. ไมเคยเปนบุคคลลมละลาย 
6. ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัย
หรือใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยในระยะเวลาสาม
ปกอนวันสมัคร 

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

คุณสมบัติผูสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย 

ใบสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย 
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 
    ........ 7.1 ตามที่อยูปจจุบัน  
    .........7.2 ตามที่อยูอื่น

(ระบุ) ..........………..................................................……………........................
.......................................…………..................................................................... 

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

ความเห็นของผูบริหารตนสังกัด 
ขาพเจาไดพิจารณาแลว ขอรับรองวา ผูสมัครมีความเหมาะสมเปนตัวแทนไดเน่ืองจาก
มีความประพฤติ และบุคลิกภาพที่ดีไมเคยมีประวัติความเสียหายดานการเงินอีกท้ังมี
ความเอาใจใสในการศึกษางานธุรกิจประกันดี เห็นสมควรแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
.......…………...............ข้ึนตรงกับ........................................................................... 
สังกัดสํานักงานใหญ/สํานักงานตัวแทน....………….............……………...................... 
 
ลงชื่อ.............................................................ผูบริหารตนสังกัด  รหัส....................... 
       (............................................................)   วัน/เดือน/ป.................................... 

ใบสมัครตวัแทนประกันวินาศภัย 
 

 
WWW.MITTARE.COM 

บริษัท มิตรแทประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
295 ถนนส่ีพระยา แขวงส่ีพระยา เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร 10500 

แผนกทะเบียนและบริการตัวแทน  
โทร.0-2640-7777 ตอ

7704,7705,8001,8002,8003,8005,8009,8011  
โทรสาร 0-2640-7799 

Administrator
Typewriter
pp73987                รังสรรค์  จือศานติ
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เอกสารประกอบของผูคํ้าประกันเพ่ือคํ้าประกันตัวแทน 

1. บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย  และอายุไมเกิน 60 ป  
2. มีภูมิลําเนาในประเทศไทย  
3. ไมเปนสามี หรือ ภรรยา ที่ถูกตองตามกฎหมายของผูสมัครตัวแทน 
4. ไมเปนตัวแทนประกันวินาศภัย / นายหนาประกันวินาศภัย ของบริษัท 
5. ไมเคยตองโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิด

เกี่ยวกับทรัพยที่กระทําโดยทุจริต 
6. ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอน  ไมสมประกอบ หรือ ไร

ความสามารถ 
7. ไมเคยเปนบุคคลลมละลาย  
8. ตองเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติขอใดขอหน่ึง ดังตอไปน้ี 

8.1. ขาราชการพลเรือน ตั้งแต ซี 3 ข้ึนไป 
8.2. ขาราชการทหาร/ตํารวจ ยศ จาสิบเอกข้ึนไป หรือเทียบเทา 
8.3. พนักงานรัฐวิสาหกิจ / พนักงานบริษัท ที่มีเงินเดือน 10,000 บาท

ข้ึนไป 
8.4. ผูประกอบวิชาชีพ แพทย, สถาปนิก, วิศวกร, ทนายความ, ผู

ตรวจสอบบัญชี 
8.5. เจาของกิจการที่มีการจดทะเบียนถูกตองตามกฎหมายไทย   
8.6. นิติบุคคลที่มีการจดทะเบียนถูกตองตามกฎหมายไทย   
 

1.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูค้ําประกันและคูสมรส (ถามี) พรอม
รับรองสําเนา 

2. สําเนาทะเบียนบาน ของผูค้ําประกัน และคูสมรส (ถามี) พรอมรับรอง
สําเนา 

3. เอกสารท่ีตองใชประกอบตามอาชีพของผูค้ําประกัน  ดังตอไปนี้ 

อาชีพผูค้ําประกัน เอกสารท่ีตองใช 
3.1 ขาราชการพลเรือน  / 
ขาราชการทหาร / ตํารวจ 

สําเนาบัตรขาราชการ และหลักฐาน
แสดงตําแหนง พรอมรับรองสําเนา 

3.2 พนักงานรัฐวิสาหกิจ / 
พนักงานบริษัท 

หลักฐานแสดงเงินเดือน ฉบับจริง 

3.3 ผูประกอบวิชาชีพ แพทย, 
สถาปนิก, วิศวกร, ทนายความ, 
ผูตรวจสอบบัญชี 

สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
พรอมรับรองสําเนา 

3.4 เจาของกิจการท่ีมีการจด
ทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย
ไทย   

สําเนาใบทะเบียนพาณิชย  และ
สําเนาใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีป
ลาสุด พรอมรับรองสําเนา 

3.5 นิติบุคคลท่ีมีการจดทะเบียน
ถูกตองตามกฎหมายไทย   

สําเนาหนังสือรับรอง, สําเนาบัตร
ประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน
ของกรรมการผูมีอํานาจลงนาม  และ
สําเนาใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีป
ลาสุด พรอมรับรองสําเนา 

4. ตองระบุสถานท่ีจัดสงจดหมายเพื่อยืนยันการค้ําประกันท่ีถูกตอง การค้ํา
ประกันของผูค้ําประกันจะมีการตรวจสอบและยืนยันเปนลายลักษณ
อักษร 

แผนท่ีต้ังบานของผูสมัครตัวแทนประกันวินาศภัยโดยสังเขป 

  

หลักเกณฑการคํ้าประกัน และคุณสมบัติผูคํ้าประกันการเปนตัวแทน 
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สัญญาตัวแทน 
เลขท่ี................................................................. 

สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ  ...........................................................เมื่อวันท่ี.............เดือน......................พ.ศ. ............
ระหวาง บริษัท มิตรแทประกันภัย จํากัด (มหาชน)  โดย.................................................................................................. 
ผูรับมอบอํานาจ   ซึ่งในสัญญานี้ตอไป จะเรียกวา “บริษัท”   ฝายหนึ่ง  กับ  

นาย/นาง/นางสาว........................................................................................... อยูบานเลขท่ี........................
หมูบาน … . ..................................................ถนน.......................................................ตําบล/แขวง..................................... 
อําเภอ/เขต .................................................จังหวัด ............................................. . . .โทรศัพท ...................................... 
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่.....................................วันท่ีออกบัตร..............................วันท่ีบัตรหมดอายุ............................ 
ซึ่งในสัญญานี้ตอไป จะเรียกวา “ตัวแทน”  อีกฝายหนึ่ง  คูสัญญาท้ังสองฝายตกลงทําสัญญากัน  มีขอความดังตอไปนี้ 

ขอ 1.   วัตถุประสงคของสัญญา 
บริษัทตกลงตั้งตัวแทน  และตัวแทนตกลงรับเปนตัวแทนเฉพาะการของบริษัท  ท้ังนี้ ตัวแทนตามสัญญานี้ไมมีฐานะเปน
ลูกจาง พนักงาน หุนสวนหรือสถานะอื่นใดนอกจากตัวแทน  
ขอ 2.      หนาท่ีและความรับผิดของตัวแทน 

2.1    ติดตอ  จัดหา  ชักชวน  หรือจัดการใหบุคคลหรือนิติบุคคลเขาทําสัญญาประกันวินาศภัยกับบริษัท 
2.2    รับประกันภัย กรณีไดรับมอบอํานาจเปนหนังสือจากบริษัท 
2.3    รับกรมธรรมประกันภัยจากบริษัท และนําสงกรมธรรมประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย  
2.4    รับเบ้ียประกันภัยจากผูเอาประกันภัยตามสัญญาประกันภัย 
2.5    ปฏิบัติตามเง่ือนไข ระเบียบ คําส่ังหรือขอบังคับของบริษัทท้ังท่ีมีอยูแลวและจะประกาศใชในภายหนา 
2.6    ยินยอมใหบริษัทแจงขอมูลเกี่ยวกับตัวแทนใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย   สมาคมประกันวินาศภัย  และหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของทราบได 
2.7    ไมทําการปลอมแปลง  ทําซ้ํา ดัดแปลง ลอกเลียน หรือใชเครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ ตราประทับ 

หรือเอกสารใดๆ  ท้ังหมดหรือแตบางสวนซึ่งเปนของบริษัท เวนแตไดรับความยินยอมจากบริษัทเปนลายลักษณอักษรหรือ
ปฏิบัติตามระเบียบท่ีบริษัทกําหนด 

2.8    กระทําการตามท่ีไดรับแตงตั้งดวยตนเอง  หากตัวแทนมอบหมายหรือแตงตั้งใหบุคคลอื่นกระทําการแทน  
ตัวแทนจะตองรับผิดในความเสียหายอยางใดๆ อันเกิดจากการกระทําของบุคคลท่ีตัวแทนมอบหมายหรือแตงตั้งดังกลาวดวย
ตัวเอง  ท้ังนี้ไมตัดสิทธิบริษัทท่ีจะเรียกรองความเสียหายตอบุคคลท่ีตัวแทนมอบหมายหรือแตงตั้งนั้นโดยตรง  

2.9    เปดเผยขอมูลท้ังหมดเกี่ยวกับการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทใหแกบริษัททราบ ตลอดจนใหขอมูล
เกี่ยวกับการประกันภัยของบริษัทท่ีถูกตองแทจริงแกบุคคลท่ีตัวแทนติดตอดวย  ท้ังนี้   ตัวแทนขอรับรองวาขอมูลท้ังหมดท่ี
เกี่ยวของกับการขอเอาประกันภัยท่ีตัวแทนไดนําเสนอเพ่ือใหบริษัทพิจารณารับประกันภัยเปนความจริงทุกประการ  ซึ่งหาก
ปรากฏในภายหลังวา ขอมูลดังกลาวเปนความเท็จหรือตัวแทนปกปดขอความจริงใดๆ  ท่ีอาจทําใหบริษัทบอกปดไมยอมทํา
สัญญาประกันภัยหรืออาจกําหนดอัตราเบ้ียประกันภัยสูงขึ้นอีก  ตัวแทนจะรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดขึ้นท้ังหมด   

2.10    แจงและสงมอบขอมูลเกี่ยวกับการขอเอาประกันภัยของบุคคลแตละรายท่ีตัวแทนติดตอ จัดหา ชักชวนใหแก
บริษัททันที เพ่ือประกอบการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท   หากตัวแทนกระทําการดังกลาวลาชาจนเกิดวินาศภัยกอน 
ตัวแทนยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นจากการกระทําการลาชาดังกลาวดวยตนเอง 

2.11   ทวงถามและติดตามใหผูเอาประกันภัยชําระเบ้ียประกันภัยแกบริษัท ภายในระยะเวลาท่ีบริษัทกําหนดหรือ
ตามท่ีกําหนดไวในกรมธรรมประกันภัยหรือตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย ท้ังนี้ แลวแตระยะเวลาใดจะถึงกําหนดกอน โดยนับแตวันท่ีบริษัทตกลงทําสัญญาประกันภัยตามท่ีตัวแทนติดตอ 
จัดหา ชักชวน    และหากผูเอาประกันภัยไมชําระเบ้ียประกันภัยแกบริษัท ภายในระยะเวลาดังกลาว ไมวาดวยเหตุใดๆ ก็
ตาม ตัวแทนจะตองแจงใหบริษัททราบเปนลายลักษณอักษร พรอมท้ังสงมอบกรมธรรมประกันภัยและเอกสารใดๆ  คืนแก
บริษัท เพ่ือบริษัทจะทําการยกเลิกสัญญาประกันภัยดังกลาวตอไป  มิฉะนั้นตัวแทนตองรับผิดชําระเบ้ียประกันภัยท้ังหมดหรือ
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ตามสัดสวนของระยะเวลาที่สัญญาประกันภัยไดใหความคุมครองแลว พรอมท้ังคาอากรแสตมป คาภาษีและคาใชจายอ่ืนๆ ท่ี
บริษัทเสียหายจากการนั้น 

กรณีบริษัทไมไดรับชําระเบ้ียประกันภัยจากผูเอาประกันภัย  ภายในระยะเวลาที่บริษัทกําหนดหรือตามท่ีกําหนดไว
ในกรมธรรมประกันภัย  หรือตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย บริษัท
จะดําเนินการแจงบอกเลิกสัญญาประกันภัยไปยังผูเอาประกันภัยโดยตัวแทนมีหนาท่ีในการติดตามเบ้ียประกันภัยตาม
ระยะเวลาที่สัญญาประกันภัยไดใหความคุมครองแลวจาก  ผูเอาประกันภัย  และนําสงเบ้ียประกันภัยดังกลาวใหแกบริษัทโดย
ทันที 

2.12    กรณีผูเอาประกันภัยชําระเบ้ียประกันภัยแกตัวแทน  ตัวแทนตองสงเบ้ียประกันภัยดังกลาวใหแกบริษัททันที  
โดยตัวแทนจะตองไมนําเบ้ียประกันภัยดังกลาวไปใชหรือหาประโยชน หรือหักคาใชจายใด ๆ  ท้ังส้ิน  หากตัวแทนนําเบ้ีย
ประกันภัยดังกลาวไปใชหรือหาประโยชนหรือหักคาใชจายใดๆ  ตัวแทนยินยอมชดใชคาเสียหายท้ังหมดใหบริษัทพรอม
ดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 15  ตอปนับแตวันท่ีนําเบ้ียประกันภัยนั้นไปใชหรือหาประโยชน  และหากเกิดความสูญหายหรือ
เสียหายแกทรัพยสินท่ีเอาประกันภัยซึ่งตัวแทนมิไดนําสงเบ้ียประกันภัยใหแกบริษัท  ตัวแทนจะตองรับผิดชอบในคาสินไหม
ทดแทนและคาเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นท้ังหมด  ท้ังนี้ ไมตัดสิทธิบริษัทท่ีจะดําเนินคดีตามกฎหมาย 

2.13    กรณีผูเอาประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันภัย  ตัวแทนจะตองดําเนินการใหผูเอาประกันภัยทําการเลิก
สัญญาเปนลายลักษณอักษร เรียกเก็บกรมธรรมประกันภัยและเอกสารใดๆ  คืนแกบริษัท พรอมท้ังเรียกเก็บเบ้ียประกันภัย
ตามสัดสวนระยะเวลาที่สัญญาประกันภัยไดใหความคุมครองแลวจากผูเอาประกันภัยและนําสงใหแกบริษัททันที   

2.14    ตัวแทนตกลงจะเก็บรักษาขอมูลท่ีไดรับเนื่องจากการปฏิบัติตามสัญญานี้ไวเปนความลับ ไมวาสัญญาฉบับนี้
จะส้ินสุดแลวหรือไมก็ตาม  
ขอ 3.    คาบําเหน็จ  คาตอบแทน  ผลประโยชน  

3.1      ตัวแทนมีสิทธิไดรับผลประโยชน คาตอบแทน คาบําเหน็จ  หรือสิทธิพิเศษใด ตามอัตราท่ีบริษัทประกาศให
ทราบเปนคราว ๆ ไป  แตท้ังนี้ตองไมเกินอัตราท่ีนายทะเบียนประกันวินาศภัยกําหนด  โดยตัวแทนมีสิทธิขอรับคาบําเหน็จ
ดังกลาวได  เมื่อบริษัทไดรับชําระเบ้ียประกันภัยเรียบรอยแลว 

3.2     หากตัวแทนมีหนี้สิน ภาระผูกพันหรือความรับผิดใดๆ ตอบริษัท ตัวแทนยินยอมใหบริษัทนําคาตอบแทน  
คาบําเหน็จ  ผลประโยชนใดๆ  อันอาจตีราคาเปนเงินได หักกลบลบหนี้กันได 

3.3     ไมวาดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม หากบริษัทตองคืนเบ้ียประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย  ตัวแทนตกลงคืนคา
บําเหน็จ คาตอบแทน ผลประโยชนหรือสิทธิพิเศษใดๆ ท่ีไดรับจากบริษัทตามสัดสวนของเบ้ียประกันภัยท่ีบริษัทจายคืนใหแก
ผูเอาประกันภัยใหแกบริษัททันที 
ขอ 4.    หลักประกัน 

4.1   เพ่ือเปนหลักประกันการชําระหนี้  และความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นตามสัญญาน้ี    ตัวแทนตกลงมอบ
หลักประกัน หรือใหมีบุคคลค้ําประกัน ดังตอไปนี้ 

( 1 )      ท่ี ดิ น โฉนด  /  นส3  /  นส3ก  เ ลข ท่ี . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  พร อม ส่ิ งป ลูกสร า ง 
....................................................ตําบล .................................... อําเภอ ..................................... จังหวัด 
...................................... เนื้อท่ี.........................................ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของ.................................................และปลอด
ภาระผูกพันใดๆ  ตามกฎหมาย   ใหไว เปนประกันการชําระหนี้และความเสียหายใดตามสัญญานี้   ในวงเ งิน  
......................................  บาท (....................................................) โดยตัวแทนจะดําเนินการจดทะเบียนตอพนักงาน
เจาหนาท่ี ภายในวันท่ี ..................................   โดยตัวแทนเปนผูออกคาใชจายเกี่ยวกับการจดทะเบียนจํานองและการไถ
ถอนจํานองท้ังหมด 

(2)     นาย/นาง/นางสาว................................................................................เขาทําสัญญาค้ําประกันการปฏิบัติ
หนาท่ีตัวแทน  

(3)........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................... 
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4.2    หากบริษัทไดบังคับชําระหนี้เอากับผูค้ําประกันหรือหลักประกัน ตาม ขอ 4.1 แลว ไมเพียงพอแกการชําระหนี้
ท้ังหมด   ตัวแทนยินยอมชําระหนี้สวนท่ียังขาดอยูท้ังหมดจนกวาจะชําระหนี้ใหแกบริษัทเสร็จส้ินใหแกบริษัทนับแตวันท่ีไดรับ
แจงจากบริษัท   

4.3   เมื่อสัญญาตัวแทนส้ินสุดลง  บริษัทจะคืนหรือถอนหลักประกันตามขอ 4.1 ใหแกตัวแทน  ตอเมื่อบริษัทได
ตรวจสอบแลววาตัวแทนไมมีภาระหน้ีหรือคาเสียหายใดคางชําระแกบริษัท 
ขอ 5.    การผอนเวลา 

หากมีการผอนผันการปฏิบัติใหเปนไปตามสัญญานี้ ไมวาครั้งใดใหถือวาเปนการผอนผันเฉพาะคร้ังคราวนั้นเทานั้น 
จะนํามาอางเปนเหตุในการผอนผันในครั้งอื่นๆ ไมได ท้ังนี้ การผอนผันจะมีผลตอคูสัญญาก็ตอเมื่อคูสัญญาฝายท่ีมีสิทธิบังคับ
ใหเปนไปตามสัญญานี้ไดทําเปนหนังสือแจงไปยังคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง 
ขอ 6.    การสิ้นสุดของสัญญา 

6.1    หากตัวแทนประพฤติผิดสัญญาขอใดขอหนึ่ง หรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีอันพึงปฏิบัติในฐานะตัวแทนหรือ
กระทําใด ๆ อันอาจเปนเหตุใหบริษัทหรือผูเอาประกันภัยไดรับความเสียหาย  บริษัทมีสิทธิเลิกสัญญานี้ไดทันที  โดยตัวแทน
ยินยอมใหบริษัทระงับการออกกรมธรรมประกันภัยหรือสงมอบกรมธรรมประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัยท่ีตัวแทนจัดหามาได  
และยินยอมใหบริษัทถอดถอนการเปนตัวแทนของบริษัทไดทันที 

6.2    คูสัญญาท้ังสองฝายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได  โดยการบอกกลาวเปนลายลักษณอักษรใหอีกฝายหน่ึง
ทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน 

6.3    ตัวแทนขาดคุณสมบัติการเปนตัวแทนประกันวินาศภัยตามกฎหมาย  ถูกเพิกถอนหรือไมตอใบอนุญาต
ตัวแทนประกันวินาศภัย ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม 

6.4    ตัวแทนดําเนินการใดๆ อันกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัท ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชนตามกรมธรรม
ประกันภัย  

 
สัญญาฉบับนี้มีขอความถูกตองตรงกันสองฉบับ  คูสัญญาท้ังสองฝายไดอานและเขาใจตรงกันและเพื่อเปนหลักฐาน  

คูสัญญาไดลายมือชื่อและประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน  ณ  วัน  เดือน  ป  ดังปรากฏขางตน และคูสัญญา
เก็บรักษาไวฝายละหนึ่งฉบับ  
 
 
ลงชื่อ............................................................ตัวแทน                ลงชื่อ................................................................บริษัท 
         (....................................................)                              (...........................................................) 
    
 
ลงชื่อ ........................................................... พยาน                 ลงชื่อ .............................................................. พยาน 
         (....................................................)                              (...........................................................) 
 



สัญญาค้ําประกันตวัแทนประกันวินาศภัย 
ทําท่ี ........................................................... 
วันท่ี ............................................................ 

 ขาพเจา .................................................................................. อายุ ..................... ป สัญชาติ.......................... 
บัตรประจําตัวประชาชน / บัตรขาราชการ เลขท่ี....................................................ออกใหโดย......................................... 
เมื่อวันท่ี ………………………… บัตรหมดอายุวันท่ี........................................ อยูบานเลขที่.................... หมู............. 
ซอย....................................... ถนน................................................. แขวง/ตําบล....................................................... 
เขต/อําเภอ.................................................... จังหวัด........................................................ รหัสไปรษณีย..................... 
โทรศัพท............................................. อาชีพ....................................................... ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “ผูค้ําประกัน” 
ขอทําหนังสือฉบับนี้ใหไวแก บริษัท มิตรแทประกันภัย จํากัด (มหาชน) ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “บริษัท”  เพ่ือเปน
หลักฐานแสดงวา 
 ตามท่ีบริษัทไดแตงตั้งและยินยอมให ......................................................................................................... 
เปนตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัท ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “ตัวแทน” นั้น 
 ขอ 1. ผูค้ําประกันตกลงยินยอมเขาเปนผูค้ําประกันการปฏิบัติหนาท่ีของตัวแทนตามกลาวในวรรคกอน   โดยใน
ระหวางท่ีตัวแทนไดปฏิบัติหนาท่ีใหแกบริษัทนั้น ไดกระทําการบกพรองตอหนาท่ี และ/หรือ ทุจริต และ/หรือ ประพฤติผิด
ใดๆ และ/หรือ กอใหเกิดความเสียหาย และ/หรือ กอใหเกิดภาระหนี้สินใดๆ แกบริษัท ไมวาจะดวยความจงใจ หรือ
ประมาทเลินเลอ ผูค้ําประกันตกลงยินยอมชดใชคาเสียหาย และ/หรือ ภาระหนี้สินท่ีเกิดขึ้นท้ังหมดใหแกบริษัททันที  ไมวา
คาเสียหาย และ/หรือ ภาระหนี้สินดังกลาวจะเปนคาเสียหายท่ีตัวแทนไดกอใหเกิดขึ้นกอนหรือขณะวันท่ีทําหนังสือสัญญา
นี้ หรือท่ีจะไดกอขึ้นตอไปในภายหนา จนกวาบริษัทจะไดรับชําระคาเสียหาย และ/หรือ หนี้สินครบถวน ภายในวงเงินไม
เกิน  200,000.00บาท (สองแสนบาทถวน) ท้ังนี้ การค้ําประกันดังกลาวขางตนเปนการค้ําประกันท่ีรวมตลอดถึงดอกเบ้ีย 
คาเสียหาย คาสินไหมทดแทน คาภาระติดพัน คาใชจายตางๆ ในการติดตามทวงถาม คาฤชาธรรมเนียม คาทนายความ 
คาปวยการในการฟองคดี คาใชจายในชั้นบังคับคดี และคาใชจายอ่ืนๆ ทุกประการ 
 ขอ 2. กรณีท่ีบริษัทไดมีหนังสือบอกกลาวแจงไปยังผูค้ําประกันใหทราบถึงความเสียหาย และ/หรือ ภาระหนี้สินท่ี
ตัวแทนไดกอใหเกิดขึ้น และผูค้ําประกันไดรับทราบแลวโดยชอบตามกฎหมาย ผูค้ําประกันตกลงยินยอมชําระคาเสียหาย 
และ/หรือ   ภาระหนี้สินท่ีเกิดขึ้นท้ังหมดใหแกบริษัท โดยมิพักตองเรียกรองทวงถามหรือบังคับเอาจากตัวแทนกอนแต
อยางใด 
 ขอ 3. ในกรณีท่ีตัวแทนผิดนัดไมชําระหนี้  หรือ ตัวแทนถูกศาลส่ังพิทักษทรัพย ถูกศาลส่ังฟนฟูกิจการ ตาย   
ตกเปนผูไรความสามารถ หรือ ผูเสมือนไรความสามารถ หรือ เปนผูสาบสูญ หรือไปเสียจากถ่ินท่ีอยูหาตัวไมพบ ผูค้ํา
ประกันยอมรับผิดชําระหนี้ในหนี้ท่ีกลาวในขอ 1. โดยสัญญาวาจะชําระคาเสียหาย และ/หรือ ภาระหน้ีสินท่ีตัวแทนตองรับ
ผิดท้ังหมดใหแกบริษัทโดยพลัน 
 ขอ 4. การค้ําประกันนี้มีอยูตลอดไป โดยผูค้ําประกันจะบอกเลิกเสียมิได ท้ังนี้ ไมวาจะดวยเหตุประการใดๆ 
จนกวาบริษัทจะไดรับชําระหนี้โดยครบถวนแลว 
 เพ่ือเปนหลักฐาน ในการนี้ผูค้ําประกันจึงไดลงลายมือชื่อ และประทับตรา (ถามี)  ใหไวตอหนาพยานเปนสําคัญ 
ณ วัน เดือน ป ท่ีระบุไวขางตน          
            
                               ลงชื่อ ............................................................................ ผูค้ําประกัน 
                                        (...........................................................................) 
 
 ลงชื่อ................................................................. พยาน ลงชื่อ................................................................. พยาน 
 (...................................................................) (..................................................................) 



     
 

 

 
 

 
บรษิทั ควิบกิ ไนน จาํกดั 
CUBIC NINE Co.,Ltd.  

เลขที ่79/199 หมูที ่5 ตาํบลลาดสวาย อาํเภอลาํลกูกา ปทมุธาน ี12150 
โทรศพัท 085-1139841

เลขประจาํตวัผูเสยีภาษอีากร 0135558022816 

ใบเสนอรับงานสงเสริมการขาย  
 

ทําที่ บริษัท คิวบิก ไนน จํากัด 
วัน / เดือน / ป............................................... 

ขาพเจา.....................................................................................อายุ................ป   อยูบานเลขที่...........................................

ถนน..........................................................ตําบล...................................................อําเภอ............................................................

จังหวัด......................................... บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ ................................................................ มีความประสงคจะรับงาน

บริการตามขอบเขตที่บริษัทกําหนดไว  ภายใตขอบัญญัติของกฎหมายที่เก่ียวของ 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 เก่ียวกับคาตอบแทน ของบริษัทฯ ที่มีการประกาศ หรือแจงไว  

ทั้งที่มีอยูในปจจุบัน และ/หรือที่จะเปล่ียนแปลงในอนาคต  การจายเงินใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีปฏิบัติของบริษัท 
(2) คาบริการท่ีเกิดข้ึน ใหคํานวณหักภาษี ณ ที่จายไวได ตามประมวลรัษฎากร 

ขอ 4. ขาพเจายินยอมใหบริษัทฯ นําคาบริการท่ีจะจายใหแกขาพเจา ไปหักจากหนี้สินอื่นใดที่ขาพเจามีตอบริษัทฯ ไดหรือบริษัท มิตรแท
ประกันภัย จํากัด (มหาชน) หรือรายการที่บริษัทฯ ไดหักไวเนื่องจากสาเหตุตางๆ ได 

ขอ 5. การยกเลิกขอตกลง 
หากขาพเจาผิดเง่ือนไขในขอหนึ่งขอใด หรือหลายขอรวมกัน และ/หรือผลการทํางานไมมีประสิทธิภาพ และ/หรือทําใหบริษัท และ/หรือ
ลูกคาของบริษัท ไดรับความเสียหายไมวาในรูปแบบใดๆ บริษัท มีสิทธิบอกเลิกการปฏิบัติงานของขาพเจา โดยเพียงแตบริษัทมีหนังสือ
บอกเลิกไปยังขาพเจาลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน และทั้งขาพเจายินยอมใหบริษัทดําเนินการเรียกรองคาเสียหายอื่นๆใด ในภายหลัง
ตอไปตามกฎหมายไดดวย 

ขอ 6. เง่ือนไขอื่น 
(1) ในการปฏิบัติงานตามใบเสนอรับงานฉบับนี้ ขาพเจายอมรับวาไมใชการจางแรงงาน  ความสัมพันธระหวางบริษัทกับขาพเจาไมได

ผูกพันกันเปนนายจางลูกจางตามกฎหมายแรงงาน ตลอดจนการทํางานของขาพเจาไมผูกพัน   และไมอยูภายใตระเบียบขอบังคับ
การทํางานของบริษัทแตอยางใดทั้งส้ิน 

(2) ขาพเจารับทราบและยินยอมปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ ของบริษัทฯ ทั้งที่มีอยูในปจจุบัน และ/หรือที่จะเปล่ียนแปลงในอนาคต 
โดยไมจําเปนที่บริษัทฯ ตองแจงบอกกลาวลวงหนา รวมทั้งการดําเนินการขาพเจาจะตองไมดําเนินการไปในทางที่เปนปฏิปกษกับ 
ธุรกิจของบริษัท และ/หรือลูกคารายตางๆ ของบริษัทฯ ไมวาโดยตรง และ/หรือโดยออม 

(3) หากมีการใชสิทธิเรียกรองตามใบเสนอรับงานฉบับนี้ตอศาล ทั้งสองฝายยินยอมใหฟองรองคดี ณ ศาลแพงกรุงเทพใต 

ขาพเจาหวังวาขอเสนอตางๆ ของขาพเจาจะไดรับการพิจารณาจากทานดวยดี  
 

 

ลงชื่อ ......................................................................... ผูเสนอรับงาน 

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



 

 

บริษัท ดอกเตอร พี อาร จํากัด 295 ชั้น 2 ถนนส่ีพระยา แขวงส่ีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท 0-2640-7761 โทรสาร 0-2640-7799 ตอ 7761 

Dr. PR Co., Ltd. 295, 2nd Fl., Siphaya Rd., Siphaya, Bangrak, Bangkok 10500 Tel: 0-2640-7761 Fax: 0-2640-7799 ext. 7761 

ใบเสนอรับงานบริหารการตลาด 

ทําที่ บริษัท ดอกเตอร พี อาร จํากัด  

วัน / เดือน / ป................................................... 

                  ขาพเจา .................................................................................อายุ.........................ป อยูบานเลขที่ ........................................
ถนน.....................................................ตําบล......................................................................อําเภอ.....................................................
จังหวัด........................................... บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ .............................................  มีความประสงคจะรับงานตามขอบเขตงาน
ที่บริษัทกําหนดไว ภายใตขอบัญญัติของกฎหมายท่ีเก่ียวของ กับบรษัิท ดอกเตอร พี อาร จํากัด โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
ขอ 1. ขอบเขตของงาน 
(1) งานดานการสรรหาบุคลากรทางการขาย พัฒนาทีมงานและบริหารการตลาด    
(2) ใหบริการงานอืน่ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากบริษัทฯ 
ขอ 2.  ระยะเวลาการใหบริการ 
มีผลบังคับตลอดไป จนกวาจะมีฝายใด ฝายหนึ่งบอกเลิก โดยการแจงใหอีกฝายหนึ่งทราบเปนลายลักษณอักษรใหทราบลวงหนาไมนอยกวา 
30 วัน 
ขอ 3. คาตอบแทน 
(1) อัตราคาตอบแทนใหเปนไปตามกฎเกณฑและประกาศของบริษัทฯ เก่ียวกับคาตอบแทน ของบริษัทฯ ที่มีการประกาศ หรือแจงไว  ทั้งที่มี

อยูในปจจุบัน และ/หรือที่จะเปล่ียนแปลงในอนาคต  การจายเงินใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีปฏิบัติของบริษัท  
(2) คาบริการท่ีเกิดข้ึน ใหคํานวณหักภาษี ณ ที่จายไวได ตามประมวลรัษฎากร 
ขอ 4. ขาพเจายินยอมใหบริษัทฯ นําคาบริการที่จะจายใหแกขาพเจา ไปหักจากหนี้สินอื่นใดที่ขาพเจามีตอบริษัทฯ ไดหรือบริษัท มิตรแท
ประกันภัย จํากัด (มหาชน) หรือรายการที่บริษัทฯ ไดหักไวเนื่องจากสาเหตุตางๆ ได 
ขอ 5. การยกเลิกขอตกลง 
หากขาพเจาผิดเง่ือนไขในขอหนึ่งขอใด หรือหลายขอรวมกัน และ/หรือผลการทํางานไมมีประสิทธิภาพ และ/หรือทําใหบริษัท และ/หรือลูกคา
ของบริษัท ไดรับความเสียหายไมวาในรูปแบบใดๆ บริษัท มีสิทธิบอกเลิกการปฏิบัติงานของขาพเจา โดยเพียงแตบริษัทมีหนังสือบอกเลิกไป
ยังขาพเจาลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน และทั้งขาพเจายินยอมใหบริษัทดําเนินการเรียกรองคาเสียหายอื่นๆใด ในภายหลังตอไปตามกฎหมายได
ดวย 
ขอ 6. เง่ือนไขอื่น 
(1) ในการปฏิบัติงานตามใบเสนอรับงานฉบับนี้ ขาพเจายอมรับวาไมใชการจางแรงงาน  ความสัมพันธระหวางบริษัทกับขาพเจาไมไดผูกพัน

กันเปนนายจางลูกจางตามกฎหมายแรงงาน ตลอดจนการทํางานของขาพเจาไมผูกพัน   และไมอยูภายใตระเบียบขอบังคับการทํางาน
ของบริษัทแตอยางใดทั้งส้ิน 

(2) ขาพเจารับทราบและยินยอมปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ ของบริษัทฯ ทั้งที่มีอยูในปจจุบัน และ/หรือที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยไม
จําเปนที่บริษัทฯ ตองแจงบอกกลาวลวงหนา รวมทั้งการดําเนินการขาพเจาจะตองไมดําเนินการไปในทางท่ีเปนปฏิปกษกับ ธุรกิจของ
บริษัท และ/หรือลูกคารายตางๆ ของบริษัทฯ ไมวาโดยตรง และ/หรือโดยออม 

(3) ขาพเจาตกลงวาขอมูลตลอดจนบุคลากรที่สรรหามาไดจากการปฏิบัติงานตามใบเสนอรับงานฯฉบับนี้ เปนทรัพยสินของบริษัท และ/หรือ
เปนของลูกคาของบริษัทแตเพียงผูเดียว ขาพเจาจะรักษาขอมูลดังกลาวตลอดจนจะไมเผยแพรขอมูล ไมชักชวนและ/หรือดําเนินการใด 
เพ่ือใหบุคลากรทางการตลาดที่สรรหามาไดไปทํางานบริหารและพัฒนาการตลาดใหแกบุคคล/คณะบุคคลอื่น โดยท่ีบริษัท และ/หรือลูกคา
ของบริษัทไมยินยอมเปนลายลักษณอักษร 

(4) หากมีการใชสิทธิเรียกรองตามใบเสนอรับงานฉบับนี้ตอศาล ทั้งสองฝายยินยอมใหฟองรองคดี ณ ศาลแพงกรุงเทพใต 
ขาพเจาหวังวาขอเสนอตางๆ ของขาพเจาจะไดรับการพิจารณาจากทานดวยดี  

 

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