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“วางใจเมื่อเรียกใช้ อุ่นใจเมื่อมีภยั ”

เอกสารประกอบในการสมัครเป็ นตัวแทน
สาหรับผู้ทสี่ มัครตัวแทน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เงินสด หรื อ แบงค์การันตี
ใบสมัครตัวแทนของบริ ษทั
สัญญาตัวแทน
สาเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
รู ปถ่าย 1 นิ้ว จานวน 2 รู ป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
สาเนาบัตรตัวแทนประกันวินาศภัย
สาเนาบัญชีธนาคารของผูข้ อเปิ ดรหัสตัวแทน

………………………………………………………………………………………………………………………....

สาหรับผู้คา้ ประกัน
1. สัญญาค้ าประกัน
2. สาเนาบัตรข้าราชการ หรื อ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรื อ สาเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
3. สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
4. หนังสื อรับรองเงินเดือน (ฉบับจริ ง) หรื อ สลิปเงินเดือน (ฉบับจริ ง)

………………………………………………………………………………………………………………………....

ใบสมัครตัวแทน
รูปถ่าย

กรุณากรอกรายละเอียดให้ ครบถ้ วนด้ วยตัวบรรจง
1. ชื่อ – นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว) …………………………………………………………..……..……………………………….
Name – Surname (Mr./Mrs./Miss) ……………………………………………………………..……… (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
วัน / เดือน / ปี เกิด ………/………/………… เชื้อชาติ …………………..……………… สัญชาติ ………………………………..
เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ ……………………………………..…... บัตรหมดอายุ ………/………/…………
2. ที่อยูต่ ามบัตรประชาชน เลขที่…………………... หมู่ที่ ………………… อาคาร/หมู่บา้ น …..……………………………………..
ซอย ………………………………… ถนน …………………………………… ตาบล/แขวง …………………...…………………
อาเภอ/เขต …………………………………… จังหวัด …………………………………… รหัสไปรษณี ย ์ …………..……………
3. สถานที่จดั ส่งเอกสาร (…) ที่อยูต่ ามบัตรประชาชน (…) อื่นๆ กรุ ณาระบุสถานที่
เลขที่ ……………... หมู่ที่ …………………… อาคาร/หมู่บา้ น …………………………………….……………………………….
ซอย ………………………………… ถนน …………………………………… ตาบล/แขวง ……………………………………...
อาเภอ/เขต …………………………………… จังหวัด …………………………………… รหัสไปรษณี ย ์ ………………………...
เบอร์โทรศัพท์ …………….………………. เบอร์แฟกซ์ …………….………….……. เบอร์มือถือ …………….…………………
E-MAIL ………………………………………….…………………………………………………………………………..………
4. สถานภาพ (…) โสด (…) สมรส ชื่อของคู่สมรส …………………………………………………..……………………….
5. วุฒิการศึกษา (…) มัธยมปลายหรื อต่ากว่า (…) ปวช. หรื อ ปวส. (…) ปริ ญญาตรี (…) อื่นๆ …………………..……….
6. ใบอนุญาตการเป็ นตัวแทนประกันวินาศภัยเลขที่ …………………………………....…… บัตรหมดอายุ ………/………/…………

ลงชื่อ …………………………………………… ผูส้ มัคร
( ………………..……….…..……………… )

สัญญาตัวแทน
ทาที่ บริษัท อินทรประกันภัย จากัด (มหาชน)
วันที่ …… เดือน ………… พ.ศ. ……
สัญญาฉบับนี้ทาขึ้นระหว่าง บริษัท อินทรประกันภัย จากัด (มหาชน) โดยนายนิพนธ์ บรรณวัฒน์ ผู้รับมอบอานาจ
ช่วง ซึ่งในสัญญานี้ต่อไปจะเรียกว่า “บริษัท” ฝ่ายหนึ่ง กับ…………………………………………………..............………….
อยู่บ้านเลขที่ ……...………...... หมู่บ้าน…………………………….……………….. ถนน …………………………….……..
ตาบล/แขวง……………………………… อาเภอ/เขต…...…………………………… จังหวัด ……………..….……….....……
เบอร์โทรศัพท์………………………………………...บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่…………………..…….….………………
วันที่ออกบัตร ………….………………………….........…. วันที่บัตรหมดอายุ …………......…….……………..…………..….
ซึ่งในสัญญานี้ต่อไป จะเรียกว่า “ตัวแทน” อีกฝ่ายหนึ่งคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทาสัญญากัน มีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ 1. วัตถุประสงค์ของสัญญา
บริษัทตกลงแต่งตั้งตัวแทน และตัวแทนตกลงรับเป็นตัวแทนของบริษัท ทั้งนี้ตัวแทนตามสัญญานี้ไม่มีฐานะเป็น
ลูกจ้าง หรือพนักงานหรือ หุ้นส่วนหรือสถานะอื่นใดนอกจากตัวแทนเท่านั้น
ตัวแทนเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นตัวแทนประกันวินาศภัยจากนายทะเบียน สานักงานกากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (สานักงาน คปภ.) ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยพ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย
(ฉบับที่2) พ.ศ. 2551 ใบอนุญาตเลขที่……………………………….ออกให้เมื่อวันที่ ……………………………….....…
ข้อ 2. หน้าที่และความรับผิดของตัวแทน
2.1 ติดต่อ จัดหา ชักชวน หรือจัดการให้บุคคลหรือนิติบุคคลเข้าทาสัญญาประกันวินาศภัยกับบริษัท
ภายใต้เงื่อนไขและข้อกาหนดและข้อจากัดตามที่บริษัทกาหนด
2.2 รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัท และนาส่งกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย
2.3 รับเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัยตามสัญญาประกันภัย
2.4 ปฏิบัติตามเงื่อนไข ในสัญญานี้โดยเคร่งครัด
2.5 ยินยอมให้บริษัทแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนให้สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัย และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องทราบได้
2.6 ไม่ทาการปลอมแปลง ทาซ้า ดัดแปลง ลอกเลียน หรือใช้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ตรา
ประทับ หรือเอกสารใดๆ ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนซึ่งเป็นของบริษัท เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากบริษัทเป็นลาย
ลักษณ์อักษร

ลงชื่อ …………………………………………… ตัวแทน
( ……………………………………………)
สัญญาตัวแทน
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2.7 กระทาการตามที่ได้รับแต่งตั้งด้วยตนเอง หากตัวแทนมอบหมายหรือแต่งตั้งให้บุคคลอื่นกระทาการ
แทน จะต้องแจ้งรายชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัททราบก่อน และให้ถือว่าตัวแทนจะต้องรับผิดใน
ความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการกระทาของบุคคลที่ตัวแทนมอบหมายหรือแต่งตั้งดังกล่าวด้วยตัวเอง ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิ
บริษัทที่จะเรียกร้องความเสียหายต่อบุคคลที่ตัวแทนมอบหมายหรือแต่งตั้งนั้นโดยตรง กรณีเพิ่มเติมหรือยกเลิกรายชื่อ
ผู้กระทาการแทนจะต้องแจ้งให้บริษัททราบก่อนทุกครั้ง ซึ่งการยกเลิกหรือเพิ่มเติมจะบันทึกเป็นเอกสารแนบท้า ย
สัญญานี้ ในกรณีที่ไม่ได้แจ้ง และปรากฏว่าได้มีการประทาใดๆตามสัญญาฉบับนี้ ในนามของตัวแทน รหัส กลุ่ม
ตัวแทน หรือคณะบุคคล ทีมงาน โดยเป็นการปรากฏตามเอกสารหรือหลักฐานของบริษัทให้ถือว่าการกระทานั้นๆเป็น
การกระทาโดยตัวแทนเอง
2.8 เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการพิจารณารับประกันภัยให้แก่บริษัททราบ ตลอดจนให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การประกันภัยของบริษัทที่ถูกต้องแท้จริงแก่บุคคลที่ตัวแทนติดต่อด้วย ทั้งนี้ ตัวแทนขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดที่
เกี่ยวข้องกับการขอเอาประกันภัยที่ตัวแทนได้นาเสนอเพื่อให้บริษัทพิจารณารับประกันภัยเป็นความจริงทุกประการ
ซึ่งหากปรากฏในภายหลังว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นความเท็จหรือตัวแทนปกปิดข้อความจริงใดๆ ที่อาจทาให้บริษัทบอก
ปัดไม่ยอมทาสัญญาประกันภัยหรืออาจกาหนดอัตราเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก ตัวแทนจะรับผิดชอบในความเสียหายที่
เกิดขึ้นทั้งหมด ทั้งยินยอมให้บริษัทดาเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญา
2.9 แจ้งและส่งมอบหลักฐาน รวมถึงข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการขอเอาประกันภัยของลูกค้าแต่
ละรายที่ตัวแทนติดต่อ จัดหา ชักชวนให้แก่บริษัททันที ตามที่พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ.
2542และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่
มีอานุภาพทาลายล้างสูง พ.ศ.2559 กาหนดไว้ เช่น กรณีเป็นบุคคลธรรมดาใช้สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนพร้อม
ลายมือชื่อรับรองสาเนาเอกสาร กรณีเป็นนิติบุคคลใช้สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทที่นายทะเบียนออก
ให้ไม่เกินหกเดือนพร้อมสาเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอานาจลงนามพร้อมลายมือชื่อรับรองสาเนาเอกสาร
และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) พร้อมแบบรายการแสดงตน เป็นต้น เพื่อประกอบการพิจารณารับประกันภัยของ
บริษัท หากตัวแทนกระทาการดังกล่าวล่าช้าจนหรือการกระทาใด ๆ เป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหาย ตัวแทน
ยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการกระทาการล่าช้าดังกล่าวด้วยตนเอง
2.10 ทวงถามและติดตามให้ผู้เอาประกันภัยชาระเบี้ยประกันภัยแก่บริษัท ภายในระยะเวลาที่บริษัทกาหนด
หรือตามที่กาหนดไว้ในกรมธรรม์ประกัน ภัยหรือตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย ทั้งนี้ แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงกาหนดก่อน โดยนับแต่วันที่บริษัทตกลงทาสัญญาประกันภัย
ตามที่ตัวแทนติดต่อ จัดหา ชักชวน และหากผู้เอาประกันภัยไม่ชาระเบี้ยประกันภัยแก่บริษัท ภายในระยะเวลาดังกล่าว
ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ห้ามมิให้ส่งมอบกรมธรรม์ให้แก่ผู้เอาประกันภัย กรณีดังกล่าวตัวแทนจะต้องแจ้งให้บริษัท
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารใดๆ คืนแก่บริษัททันที หากฝ่าฝืน
ตัวแทนต้องรับผิดโดยการชาระเบี้ยประกันภัยทั้งหมดหรือตามสัดส่วนของระยะเวลาที่สัญญาประกันภัยได้ให้ความ
คุ้มครองแล้ว พร้อมทั้งค่าอากรแสตมป์ ค่าภาษีและค่าเสียหายอื่นๆ ที่บริษัทต้องเสียหายจากการนั้น ทั้งนี้ บริษัทขอ
สงวนสิทธิในการบอกเลิกสัญญาประกันภัยดังกล่าว

ลงชื่อ …………………………………………… ตัวแทน
( …………………………………………… )
สัญญาตัวแทน

~2~

ในการติดตามทวงถามให้ผู้เอาประกันภัยชาระค่าเบี้ยประกันภัยแก่บริษัทนั้น ให้ตัวแทนติดต่อตามสถานที่ที่
ผู้เอาประกันภัยแจ้งไว้ให้เป็นสถานที่ติดต่ อหรือตามภูมิลาเนาถิ่นที่อยู่ หรือสถานที่ทางานของผู้เอาประกันภัย หากมี
การติดต่อทางโทรศัพท์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่น ให้ติดต่อได้ดังนี้
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ให้ติดต่อลูกค้าได้ตั้งแต่ เวลา 08.00 – 20.00 นาฬิกา และในวันหยุดราชการเวลาให้ติดต่อ
ลูกค้าได้ตั้งแต่ เวลา 08.00 – 18.00 นาฬิกาเท่านั้น สาหรับจานวนครั้งหรือความถี่ในการติดตามทวงถามค่าเบี้ยประกัน
ให้พิจารณาตามความเหมาะสมโดยใช้วาจาที่สุภาพอ่อนโยนและตัวแทนจะปฏิบัติตาม พรบ. การทวงถามหนี้พ.ศ.2558
ที่กาหนดไว้
2.11

กรณีผู้เอาประกันภัยชาระเบี้ยประกันภัยแก่ตัวแทนตัวแทนต้องส่งเบี้ยประกันภัยดังกล่าวให้แก่

บริษัททันที โดยตัวแทนจะต้องไม่นาเบี้ยประกันภัยดังกล่าวไปใช้หรือหาประโยชน์ หรือหักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
หากตัวแทนนาเบี้ยประกันภัยดังกล่าวไปใช้หรือหาประโยชน์หรือหักค่าใช้จ่ายใดๆ ตัวแทนยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย
ทั้งหมดให้บริษัทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีนับแต่วันที่นาเบี้ยประกันภัยนั้นไปใช้หรือหาประโยชน์ และ
หากเกิดความสูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ซึ่งตัวแทนมิได้นาส่งเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัท
ตัวแทนจะต้องรับผิดชอบในค่าสินไหมทดแทนและค่าเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นทั้งหมด โดยไม่อาจอ้างสิทธิหรือ
ผลประโยชน์ใดๆที่จะได้รับจากบริษัทตามสัญญาทั้งสิ้น และให้ถือเสมือนตัวแทนสละสิทธิดังกล่าวในทันที ทั้งนี้ ไม่
ตัดสิทธิบริษัทที่จะดาเนินคดีตามกฎหมาย
2.12 กรณีตัวแทนได้รับแจ้งยกเลิกการประกันภัยจากผู้เอาประกันภัย ตัวแทนจะต้องให้ผู้เอาประกันภัยทา
หนังสือบอกเลิกและเรียกเก็บกรมธรรม์คืนจากผู้เอาประกันภัยพร้อมทั้งเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยตามสัดส่วนระยะเวลาที่
ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองไปแล้ว และส่งมอบให้กับบริษัท หากตัวแทนไม่ดาเนินการหรือดาเนินการ
ล่าช้ า ตั วแทนจะต้ อ งรั บ ผิด ชอบค่ าเบี้ ย ประกันภั ย ตามสั ดส่ วนระยะเวลาจนถึง วั น ที่บ ริ ษัท ได้ รับ ทราบการบอก
เลิก หรือหากบริษัทได้รับความเสียหายจากการที่ตัวแทนไม่ดาเนินการหรือดาเนินการล่าช้า ตัวแทนจะรับผิดชอบ
ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
2.13 ตัวแทนตกลงจะเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับเนื่องจากการปฏิบัติตามสัญญานี้ไว้เป็นความลับไม่ว่าสัญญา
ฉบับนี้จะสิ้นสุดแล้วหรือไม่ก็ตาม และต้องไม่เปิดเผยข้อเท็จจริงหรือกระทาด้วยประการใด ๆ ที่อาจทาให้ลูกค้าทราบ
เกี่ยวกับการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย หรือรายงานข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องของลูกค้าที่มีการรายงานไปยัง
สานักงานป้องกันและปราบปราบการฟอกเงินและนอกจากนี้บรรดาเอกสารการแสดงตนต้นฉบับต่างๆของลูกค้า
ตัวแทนจะต้องส่งให้บริษัททั้งหมด
2.14 ในการรั บชาระค่าเบี้ย ประกัน ตัวแทนต้อ งออกหลักฐานการชาระเงิน ให้ แก่ผู้ เอาประกันไว้ เป็ น
หลักฐานทุกครั้ง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและวันที่รับเงิน ไว้ในหลักฐานการรับเงินนั้นด้วย โดยให้ถือว่าการออกเอกสาร
การรับเงินนี้ เป็นสาระสาคัญที่ ตัวแทนจะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติให้ถือว่าเป็นการกระทาที่เป็นไป
ในทางไม่สุจริต เป็นเหตุให้บริษัทมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้
ลงชื่อ …………………………………………… ตัวแทน
( …………………………………………….)
สัญญาตัวแทน
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2.15 ในกรณีที่บริษัท ได้เพิ่มวงเงินในการติดต่อ จัดหา ชักชวน หรือจัดการให้บุคคลหรือนิติบุคคลเข้าทา
สัญ ญาประกันวิ นาศภัย กับบริ ษัท ตามสั ญ ญาฉบับ นี้ใ ห้ แก่ตั วแทน จากการร้อ งขอ ตามระบบ ระเบี ย บ ขั้ นตอน
นโยบาย หรือการแจ้งให้มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม จากสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยการเพิ่มวงเงินโดยการได้รับอนุมัติ ด้วยวาจา ลาย
ลักษณ์อักษร หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยตัวแทนมิได้โต้แย้งและได้กระทาการอย่างใดๆอันเป็นการแสดงให้เห็นได้
ว่ายอมรับในการเพิ่มวงเงินดังกล่าว โดยปริยาย ให้ถือว่าตัวแทนตกลงผูกพันและยอมรับในวงเงินดังกล่าว รวมทั้ง
ต้องรับผิดชอบในวงเงินที่เพิ่มขึ้น
2.16 ตัวแทนจะต้องประพฤติตนให้เหมาะสมและไม่ละเมิดจรรยาบรรณของตัวแทน ดังต่อไปนี้
- มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันภัย บริษัท และเพื่อนร่วมอาชีพ
- ให้บริการที่ดีอย่างสม่าเสมอและชี้แจงให้ผู้เอาประกัน ภัยทราบถึงสิทธิและหน้าที่ เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของผู้เอาประกัน
- รักษาความลับอันมิควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัย และของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
- เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัย ในส่วนที่เป็นสาระสาคัญเพื่อการพิจารณารับประกัน ภัย
หรือเพื่อความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์
- ไม่เสนอแนะผู้ขอเอาประกันภัย ทาประกันเกินความสามารถในการชาระเบี้ยประกัน หรือเสนอ
ขายนอกเหนือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์
- ไม่แนะนาให้ผู้เอาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อทาสัญญาใหม่ หากทาให้ผู้เอาประกัน ภัยเสีย
ผลประโยชน์
- ไม่กล่าวหรือให้ร้ายทับถมตัวแทนประกันภัยอื่น
- ต้องกระทาการอย่างใดในฐานะตัวแทนซึ่งเป็นอาชีพ และเป็นการดาเนินการหรือกระทาการทาง
ธุรกิจการรับประกัน วินาศภัย และประกันภัยประเภทอื่นๆที่ต้ องได้รับความไว้วางใจของบริษัท และประชาชน
โดยทั่วไป รวมทั้งการได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย
ข้อ 3. หลักประกัน
3.1 เพื่อเป็นหลักประกันการชาระหนี้ และความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นตามสัญญานี้ ตั วแทนตกลงมอบ
หลักประกัน หรือให้มีบุคคลค้าประกัน ดังต่อไปนี้
1.ที่ดินโฉนด / นส.3 / นส.3ก เลขที่……………………………………...…………..…….…………
พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ………………………………… ตาบล ………….…………… อาเภอ ….……………...........…
จังหวัด …………...………… เนื้อที่ ………......…....… ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ …………………………….........……
และปลอดภาระผูกพันใดๆ ตามกฎหมาย ให้ไว้เป็นประกันการชาระหนี้และความเสียหายใดตามสัญญานี้
ในวงเงิ น …........................… บาท ( …………………………………………… ) โดยตั ว แทนจะด าเนิ น การจด
ทะเบีย นต่อ พนั กงานเจ้าหน้าที่ ภายในวั นที่ ……………………..โดยตัวแทนเป็น ผู้อ อกค่ าใช้จ่ ายเกี่ย วกับ การจด
ทะเบียนจานองและการไถ่ถอนจานองทั้งหมด

ลงชื่อ …………………………………………… ตัวแทน
( …………………………………………….)
สัญญาตัวแทน
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2.นาย/นาง/นางสาว ……………………………………………… เข้ าท าสั ญ ญาค้ าประกัน การ
ปฏิบัติหน้าที่ตัวแทน
3. ………………………………………………………………………………………………
3.2 หากบริษัทได้ดาเนินการตรวจสอบราคาของหลัก ทรัพย์หรือหลักประกันตามข้อ 3.1 ต่อหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้องแล้วปรากฏว่า ราคาของหลักทรัพย์ หรือหลักประกัน ที่นามาเป็นประกันตามสัญญาฉบับนี้ ลดน้อย
ถอยลง ซึ่งไม่เพียงพอกับวงเงินที่บริษัทได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งค่าเสียหายอย่างใดๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯจะ
ดาเนินการแจ้งให้ตัวแทน หรือผู้ค้าประกัน ดาเนินการอย่างใดๆ ในการจัดหลักหลักทรัพย์ หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้
เพียงพอ โดยแจ้งให้ผู้ค้าประกันหรือตัวแทนทราบไม่น้อยกว่า 15 วัน หากผู้ค้าประกันหรือตัวแทนเพิกเฉย บริษัท
จะดาเนิ นการยื่ นฟ้ องต่อ ศาลว่ าหลั กประกัน ที่น ามาจานองมี จานวนเงิ นน้ อยกว่ างวงเงิน ที่ตั วแทนค้ างชาระ เพื่ อ
ดาเนินการบังคับการชาระหนี้ตามสัญญากับหลักทรัพย์ที่จานองได้ตามกฎหมาย
3.3 เมื่อสัญญาตัวแทนสิ้นสุดลง บริษัทจะคืนหรือถอนหลักประกันตามข้อ 3.1 ให้แก่ตัวแทน ต่อเมื่อบริษัท
ได้ตรวจสอบแล้วว่าตัวแทนไม่มีภาระหนี้หรือค่าเสียหายใดค้างชาระแก่บริษัท
3.4 ในกรณีที่ตัวแทนได้ นาหลักทรัพย์ ใบหุ้น หุ้นกู้ พันธบัตรรัฐบาล ฉลากออมสิน คู่มือการจดทะเบียน
รถยนต์ หรือทรัพย์สินใดๆที่ตามกฎหมายสามารถมาเป็นหลักประกันในการทาสัญญาได้ ตัวแทนตกลงยินยอมที่จะให้
บริษัทดาเนินการมีหนังสือแจ้งไปยังบุคคล หรือคณะบุคคล หน่วยงานราชการที่ควบคุมดูแล หลักทรัพย์ข้างต้นไว้ เพื่อ
ดาเนิ น การแจ้ ง ระงั บ ในการจ าหน่ าย จ่ าย โอน สร้ างภาระผู กพั น หรื อ การท าธุ ร กรรมอย่างใดๆไว้ จากการน า
หลักทรัพย์มาประกันตามสัญญานี้ จนกว่าบริษัทจะได้มีหนังสือบอกเลิกหรือเพิกถอน ทั้งนี้ให้ถือว่าตัวแทนให้ความ
ยินยอมในการดาเนินการดังกล่าวแก่บริษัทตามสัญญาฉบับนี้ และให้ถือเอาสัญญาฉบับนี้เป็นการแสดงเจตนาแทน
3.5 ตัวแทนขอรับรองว่า จะไม่กระทาการอย่างใด ต่อทรัพย์สินที่นามาเป็นหลักประกันตามสัญญาฉบับนี้
อันจะก่อให้เกิดภาระผูกพันใด ๆ ตามกฎหมายกับหลักประกันดังกล่าวต่อบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลอื่น ภายหลังจากที่
ได้นามาเป็นกระกันให้แก่บริษัทตามสัญญาฉบับนี้แล้ว หรือกระทาการอย่างใด อันเป็นการแจ้งข้อเท็จจริงอันเป็นเท็จ
เพื่อดาเนินการให้ผู้ครอบครองดูแล หลักทรัพย์ดังกล่าวให้ออกหลักฐานให้ใหม่ อันถือว่าเป็นการกระทาโดยทุจริตและ
ผิดกฎหมาย ซึ่งตัวแทนจะต้องรับผิดชอบ และบริษัทสามารถดาเนินการคดีอาญากับตัวแทนได้ทันที
ข้อ 4. ค่าบาเหน็จ ค่าตอบแทน ผลประโยชน์
4.1 ตัวแทนมีสิทธิได้รับผลประโยชน์ ค่าตอบแทน ค่าบาเหน็จหรือสิทธิพิเศษใด ตามอัตราที่บริษัทประกาศ
ให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินอัตราที่นายทะเบียนประกันวินาศภัยกาหนด โดยตัวแทนมีสิทธิขอรับค่า
บาเหน็จดังกล่าวได้ เมื่อบริษัทได้รับชาระเบี้ยประกันภัยเรียบร้อยแล้ว
4.2 หากตั วแทนมี ห นี้ สิน ภาระผู กพั นหรื อ ความรั บ ผิ ด ใดๆ ต่ อ บริ ษั ท ตั วแทนยิ น ยอมให้ บ ริ ษั ท น า
ค่าตอบแทน ค่าบาเหน็จ ผลประโยชน์ใดๆ อันอาจตีราคาเป็นเงินได้ หักกลบลบหนี้กันได้
4.3 ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม หากบริษัทต้องคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย ตัวแทนตกลงคืน
ค่าตอบแทน ผลประโยชน์หรือสิทธิพิเศษใดๆ ที่ได้รับจากบริษัทตามสัดส่วนของเบี้ยประกันภัยที่บริษัทจ่ายคืนให้แก่ผู้
เอาประกันภัยให้แก่บริษัททันที

ลงชื่อ …………………………………………… ตัวแทน
( …………………………………………… )
สัญญาตัวแทน
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4.4 ในกรณีที่ปรากฏว่าตัวแทนกระทาการอย่างใดๆที่เป็นการทุจริต ผิดกฎหมาย กระทาความผิดอาญาต่อ
กฎหมาย ไม่ว่าการกระทานั้นจะเป็นการกระทาผิดตามสัญญาตัวแทนนี้ หรือไม่ก็ตาม ตัวแทนจะไม่มีสิทธิในการที่จะ
ได้รับผลประโยชน์ ค่าตอบแทน ค่าบาเหน็จ หรือสิทธิพิเศษใดๆ จากบริษัทตามสัญญาทั้งสิ้น
ข้อ 5. การผ่อนเวลา
หากมีการผ่อนผันการปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญานี้ ไม่ว่าครั้งใดให้ถือว่าเป็นการผ่อนผันเฉพาะครั้งคราวนั้น
เท่านั้น จะนามาอ้างเป็นเหตุในการผ่อนผันในครั้งอื่นๆ ไม่ได้ ทั้งนี้ตัวแทนตกลงว่า เมื่อบริษัทได้ดาเนินการในการ
ผ่อนเวลาในการชาระหนี้ หรือผ่อนผัน อย่างใดๆ ตามวรรคต้นแล้ว ตัวแทนจะต้องดาเนินการแจ้งให้ผู้ค้าประกันเข้า
ตกลง และยินยอมในการผ่อนเวลาการชาระหนี้ตามสัญญาด้วยทุกครั้ง
ข้อ 6. การสิ้นสุดของสัญญา
6.1 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ โดยการบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่าย
หนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
6.2 ตัวแทนขาดคุณสมบัติการเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยตามกฎหมาย ถูกเพิกถอนหรือไม่ต่อใบอนุญาต
ตัวแทนประกันวินาศภัย ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม
6.3 ตั วแทนด าเนิ นการใดๆ อัน ก่อให้เกิดความเสีย หายแก่บริษั ท ผู้เอาประกันภัย ผู้รั บประโยชน์ ตาม
กรมธรรม์ประกันภัย
6.4 ตัวแทนกระท าการอย่ างใดๆ อัน เป็น การกระทาผิ ดอาญาต่ อกฎหมาย ในขณะที่ ใช้บั งคับ อยู่ หรื อ
กฎหมายที่จะได้ประกาศใช้บังคับในภายหน้า ทั้งในฐานะตัวแทน นายหน้า อันเป็นอาชีพหรือธุรกิจที่เป็นที่ไว้วางใจ
ของประชาชน ไม่ว่าการกระทาดังกล่าวนั้น จะเกิดขึ้นจากการกระทาของตัวแทนเอง หรือโดยบุคคลที่ตัวแทนได้
มอบหมาย ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยปริยาย และการแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บคุ คลอื่นประทาการแทน จะได้
แจ้งให้บริษัททราบหรือไม่ก็ตาม
6.5 หากตัวแทนประพฤติผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันพึงปฏิบัติในฐานะตัวแทน
หรือกระทาใด ๆ อันอาจเป็นเหตุให้บริษัท หรือผู้เอาประกันภัยได้รับความเสียหาย บริษัทมีสิทธิเลิกสัญญานี้ได้ทันที
และบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทาของตัวแทนที่เกิดขึ้นภายหลังเลิกสัญญานี้ โดยตัวแทนยินยอมให้บริษัท
ระงับการออกกรมธรรม์ประกันภัยหรือส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยที่ตัวแทนจัดหามาได้ และ
ยินยอมให้บริษัทถอดถอนการเป็นตัวแทนของบริษัทได้ทันที
สัญญาฉบับนี้มีข้อความถูกต้องตรงกัน 2 ฉบับ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจตรงกันและเพื่อเป็นหลักฐาน
คู่สัญญาได้ลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ดังปรากฏข้างต้น และคู่สัญญาเก็บ
รักษาไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
ลงชื่อ …………………………………… ตัวแทน

ลงชื่อ ……………………………………… บริษัท

( …………………………………… )

( ……………………………………… )

ลงชื่อ …………………………………… พยาน

ลงชื่อ ……………………………………… พยาน

( …………………………………..… )

( ……………………………………… )

สัญญาตัวแทน
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สัญญาคา้ ประกันตัวแทนประกันวินาศภัย
ทาที่ ……………………………………………
วันที่ …… เดือน ………………… พ.ศ. ………
ข้าพเจ้า ……………………………………… อายุ ……… ปี สัญชาติ ……… บัตรประจาตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ
เลขที่ ……………………………… ออกให้โดย ……………… เมื่อวันที่ ………………… บัตรหมดอายุวนั ที่ …….…….…….
อยูบ่ า้ นเลขที่ ………………………………………………………………………………………เบอร์โทรศัพท์............................
อาชีพ …………...… ซึ่งต่อไปนี้จะเรี ยกว่า “ผู้คา้ ประกัน” ขอทาหนังสื อฉบับนี้ ให้ไว้แก่ บริ ษทั อินทรประกันภัย จากัด (มหาชน)
ซึ่งต่อไปนี้จะเรี ยกว่า “บริษัท” เพื่อเป็ นหลักฐานแสดงว่า
ตามที่บริ ษทั ได้แต่งตั้งและยินยอมให้ ………………………………………….. เป็ นตัวแทนประกันวินาศภัยของบริ ษทั
ซึ่งต่อไปนี้จะเรี ยกว่า “ตัวแทน” นั้น
ข้ อ 1. ผูค้ ้ าประกันตกลงยินยอมเข้าเป็ นผูค้ ้ าประกันการปฏิบตั ิหน้าที่ของตัวแทนตามกล่าวในวรรคก่อน โดยในระหว่าง
ที่ตวั แทนได้ปฏิบตั ิหน้าที่ให้แก่บริ ษทั นั้น ได้กระทาการบกพร่ องต่อหน้าที่ และ/หรื อ ทุจริ ต และ/หรื อ ประพฤติผิดใด ๆ และ/หรื อ
ก่อให้เกิดความเสี ยหาย และ/หรื อ ก่อให้เกิดภาระหนี้สินใด ๆ แก่บริ ษทั ไม่วา่ จะด้วยความจงใจ หรื อประมาทเลินเล่อ ผูค้ ้ าประกัน
ตกลงยินยอมชดใช้ค่าเสี ยหาย และ/หรื อ ภาระหนี้ สินที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้แก่บริ ษทั โดยค่าเสี ยหายและ/หรื อภาระหนี้ สินดังกล่าว
จะเป็ นค่าเสี ยหายที่ตวั แทนได้ก่อให้เกิดขึ้นนับตั้งแต่วนั ที่ได้ทาสัญญา หรื อที่จะได้ก่อขึ้นต่อไปในภายหน้า รวมทั้งดอกเบี้ย ค่า
สิ นไหมทดแทน และค่าภาระติดพันอันเป็ นอุปกรณ์แห่ งหนี้ น้ นั ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการติดตามทวงถาม ค่าฤชาธรรมเนี ยม ค่า
ทนายความ ค่าป่ วยการในการ ฟ้ องคดี ค่าใช้จ่ายในชั้นบังคับคดี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทุกประการจนกว่าบริ ษทั จะได้รับชาระ
ค่าเสี ยหายและ/หรื อหนี้ สินครบถ้วน ทั้งนี้ ผูค้ ้ าประกันตกลงยินยอมปฎิ บัติ และรั บทราบถึ งสิ ทธิ และหน้าที่ ของตนเองตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ เว้นแต่ในสัญญานี้จะได้กาหนดจะได้เงื่อนไขเป็ นอย่างอื่น
ข้ อ 2. ผูค้ ้ าประกันตกลงยินยอมในการเข้าค้ าประกัน หนี้ สินของตัวแทนที่ตามสัญญาตัวแทน ซึ่ งเป็ นหนี้ ในอนาคต
และมีเงื่อนไข ซึ่งมีรายละเอียดของวัตถุประสงค์ ลักษณะของมูลหนี้ที่เกิดขึ้น ดังนี้
2.1 ผูค้ ้ าประกันตกลงเข้าค้ าประกันหนี้ตามสัญญาตัวแทน ที่ตวั แทนจะต้องเป็ นผูต้ ิดต่อ จัดหา ชักชวน หรื อ
จัดการให้บุคคลหรื อนิ ติบุคคลเข้าทาสัญญาประกันวินาศภัยกับบริ ษทั ตลอดระยะเวลาของการเป็ นตัวแทน โดยไม่มี
ระยะเวลาสิ้นสุด เนื่องจาก การเป็ นตัวแทนนั้นจะต้องดาเนิ นการเพื่อให้ได้คู่สัญญา ตามสัญญาประกันภัยให้แก่บริ ษทั
โดยผลประโยน์หรื อผลตอบแทนที่ตวั แทนจะได้รับขึ้นอยูก่ บั ชนิด ประเภท และปริ มาณของสัญญาประกันภัยเว้นแต่จะ
ได้มีการบอกเลิกสัญญาโดยบริ ษทั หรื อโดยตัวแทนเอง
2.2 ผูค้ ้ าประกันรับทราบว่า ในการเข้าค้ าประกันการเป็ นตัวแทน ตามสัญญาตัวแทน เป็ นกรณี ที่ตวั แทน
สามารถออกกรมธรรม์ประกันวินาศภัยได้ตอ้ งตนเอง ตามที่บริ ษทั ได้ยนิ ยอม และอนุมตั ิการเป็ นตัวแทน และบริ ษทั ได้
ส่ งมอบรหัสตัวแทน เพื่อเป็ นการยืนยันตัวตน และตรวจสอบถึงสิ ทธิ หน้าที่ และผลประโยชน์ที่ตวั แทนจะได้รับตาม
สัญญา
ลงชื่อ …………………………………………… ผูค้ ้ าประกัน
( …………………………………………… )
สัญญาค้ าประกัน
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2.3 ตลอดระยะเวลาของการเป็ นตัวแทน ตัวแทนสามารถที่ จะมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าดาเนิ นการแทน
ตนเองได้ ทั้งยินยอม หรื อไม่ยนิ ยอม ในกรณี ที่ได้มีการนารหัสตัวแทนที่บริ ษทั มอบหมาย ไปดาเนิ นการออกกรมธรรม์
2.4 ตัวแทนสามารถรับเงินค่าเบี้ ยประกันจากผูเ้ อาประกันที่ เป็ นบุคคล นิ ติบุคคล คณะบุคคล รัฐวิสาหกิ จ
หน่วยงานราชการ หรื อองค์กรใดที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็ นนิติบุคคล และไม่เป็ นนิติบุคคลตามกฎหมาย
2.5 ตัวแทนสามารถเข้ารับกรมธรรม์จากบริ ษ ัท และส่ งมอบกรมธรรม์ให้แก่ผูเ้ อาประกันได้ ซึ่ งการกระทา
ดังกล่าวนั้น ทาให้เกิดภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัยที่บริ ษทั จะต้องเข้ารับประกันวินาศภัยให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยตาม
กฎหมายในทันทีที่เริ่ มต้นของสัญญา และกรมธรรม์ประกันภัย จนกว่าระยะเวลาของสัญญาประกันภัยจะสิ้ นสุ ด เว้นแต่
กรณี ที่มีการบอกเลิกหรื อยกเลิกกรมธรรม์ ตัวแทนจะต้องนากรมธรรม์ตน้ ฉบับ คืนจากผูเ้ อาประกันภัย เพื่อดาเนิ นการ
ยกเลิก อันจะทาให้กรมธรรม์สิ้นผลทางกฎหมาย ร่ วมทั้งความรับผิดชอบในฐานะผูร้ ับประกันวินาศภัยของบริ ษทั ด้วย
ข้ อ 3. ผูค้ ้ าประกันตกลงยินยอมในการเข้ารับประกันตามสัญญาตัวแทนในวงเงิน............................................................
(..............................................................................) ตลอดระยะเวลาของสัญญาตัวแทน เว้นแต่จะได้มีการบอกเลิกสัญญาดังกล่าว
ข้ อ 4. ผูค้ ้ าประกัน ตกลง ยินยอมรับทราบถึงหน้าที่ของตนเองในการเข้าค้ าประกันว่า ในกรณี ที่บริ ษทั ได้ดาเนิ นการ
ผ่อนเวลาการชาระหนี้อย่างใด ๆ ให้แก่ตวั แทนตามสัญญาตัวแทน ผูค้ ้ าประกันจะต้องเข้ารับทราบ และตกลงยินยอมในการผ่อน
เวลาในคราวนั้น ๆ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรกับบริ ษทั ด้วยทุกครั้ง
ข้ อ 5. หากตัวแทนกระทาผิดสัญญาใดๆ จนเป็ นเหตุให้บริ ษทั ได้รับความเสี ยหาย และไม่วา่ จะเป็ นการบอกเลิกสัญญา
ตัวแทนแล้วหรื อไม่ก็ตาม โดยบริ ษทั ได้แจ้งให้ทราบภายในระยะเวลา 60 วัน นับแต่วนั ที่ตวั แทนผิดนัด ผิดสัญญา เมื่อผูค้ ้ าประกัน
ได้รับแจ้งจากบริ ษทั เป็ นลายลักษณ์อกั ษรแล้ว จะต้องดาเนิ นการชาระหนี้ ดงั กล่าวให้แก่บริ ษทั ในทันที เว้นแต่ ผูค้ ้ าประกันได้เข้า
ตกลงยินยอม และรับทราบถึงการผ่อนเวลาการชาระหนี้ระหว่างตัวแทนกับบริ ษทั เป็ นลายลักษณ์อกั ษร จึงจะสามารถใช้สิทธิของ
ลูกหนี้ตามเงื่อนไข และวิธีที่ตวั แทนได้ตกลงกับบริ ษทั
ในกรณี ที่ผคู ้ ้ าประกันได้รับหนังสื อจากบริ ษทั ตามวรรคหนึ่งข้างต้นแล้ว ผูค้ ้ าประกันเพิกเฉยหรื อไม่ดาเนินการอย่างใดๆ
ผูค้ ้ าประกันจะต้องรับผิดชอบในบรรดามูลหนี้ ที่เกิ ดขึ้น รวมทั้งดอกเบี้ย ค่าสิ นไหมทดแทน และค่าภาระติดพันอันเป็ นอุปกรณ์
แห่งหนี้น้ นั ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการติดตามทวงถาม ค่าฤชาธรรมเนี ยม ค่าทนายความ ค่าป่ วยการในการ ฟ้ องคดี ค่าใช้จ่ายในชั้น
บังคับคดี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทุกประการจนกว่าบริ ษทั จะได้รับชาระค่าเสี ยหายและ/หรื อหนี้สินครบถ้วน
ข้ อ 6. ผูค้ ้ าประกันรับทราบถึงหนี้ที่จะเกิดขึ้นตามสัญญาตัวแทน ตามที่ได้แสดงเจตนาในการเข้าค้ าประกัน และตกลง
ยินยอมเข้าร่ วมรับผิดตามสัญญาตัวแทน ฉบับลงวันที่......................................................................... โดยคู่สัญญาตกลงให้ถือเอา
เป็ นส่วนหนึ่งของสัญญาค้ าประกัน

ลงชื่อ …………………………………………… ผูค้ ้ าประกัน
( …………………………………………… )
สัญญาค้ าประกัน
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ข้ อ 7. ผูค้ ้ าประกัน ตกลงยินยอม และรับทราบว่า ในกรณี ที่บริ ษทั ได้ดาเนินการส่งหนังสื อบอกกล่าวอย่างใดๆ ที่จะต้อง
ปฎิบตั ิตามสัญญาฉบับนี้ให้แก่ผคู ้ ้ าประกันทราบ หากได้มีการส่งไปยังภูมิลาเนาตามที่ได้แจ้งให้แก่บริ ษทั ทราบข้างต้นแล้ว ด้วยวิธี
ส่งทางไปรษณี ย ์ ลงทะเบียนตอบรับ ไม่วา่ จะมีผใู ้ ดรับไว้แทนผูค้ ้ าประกันหรื อไม่ก็ตาม หรื อในกรณี ไม่มีผรู ้ ับ หรื อผูค้ ้ าประกันไม่
ไปรับตามกาหนดระยะเวลา หรื อผูค้ ้ าประกันได้ยา้ ยภูมิลาเนาแห่ งใหม่ ผูค้ ้ าประกันจะไม่ยกเป็ นข้ออ้างหรื อข้อต่อสู ้กบั บริ ษทั ว่า
ไม่ได้รับทราบถึงการบอกกล่าวแต่อย่างใด
เว้นแต่ผคู ้ ้ าประกันได้แจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึงการเปลี่ยนแปลงภูมิลาเนาตามที่ได้แจ้งไว้ตามสัญญา
ข้างต้น โดยการส่งทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับให้แก่บริ ษทั ทราบแล้วภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ได้เปลี่ยนแปลงภูมิลาเนา
ผูค้ ้ าประกันได้อ่านข้อความในสัญญาฉบับนี้ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามเจตนารมณ์ จึงได้แสดงเจตนาด้วย
ความสมัครใจ มิได้ถูกบังคับ ขู่เข็ญ ข่มขู่ สาคัญผิด หรื อให้คามัน่ แต่อย่างใด เพื่อเป็ นหลักฐาน ในการนี้ผคู ้ ้ าประกันจึงได้ลงลายมือ
ชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ให้ไว้ต่อหน้าพยานเป็ นสาคัญ ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุไว้ขา้ งต้น

ลงชื่อ …………………………………………… ผูค้ ้ าประกัน
( …………………………………………… )

ลงชื่อ …………………………………………… พยาน

ลงชื่อ …………………………………………… พยาน

( …………………………………………… )

( …………………………………………… )

สัญญาค้ าประกัน
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