
1 คณุสมบตัผิูส้มคัรเป็นตวัแทน/นายหนา้ประกนัวนิาศภยั

1.1 ตอ้งมใีบอนุญาตเป็น ตัวแทน/นายหนา้ประกนัวนิาศภัย

1.2 ตอ้งไมเ่คยถกูเพกิถอนใบอนุญาต ตัวแทน/นายหนา้ประกนัวนิาศภัย และประกนัชวีติ

1.3 มหีลักประกนัตามระเบยีบทีบ่รษัิทก าหนด

1.4 ผา่นการตรวจสอบประวตัอิาชญากรรมจากส านักงานต ารวจแหง่ชาติ

2 หลกัฐานการสมคัรและชุดเอกสารสญัญาตวัแทน/นายหนา้ประกนัวนิาศภยั (บคุคล)

No เอกสาร จ านวน checklist

1 ใบปะหนา้ส าหรับเจา้หนา้ที ่(DC Code) (เอกสารภายใน) 1 แผน่

2 แบบฟอรม์หนังสอืยนิยอมใหต้รวจประวตับิคุคล(สนง.ต ารวจแหง่ชาต)ิ 1 แผน่

3 ใบสมคัรตัวแทน/นายหนา้ (3 หนา้) พรอ้มรูปถา่ยขนาด 1 นิว้  1 รูป 1 ชดุ

4 ส าเนาบัตรใบอนุญาตเป็นนายหนา้ 1 แผน่

5 ส าเนาบัตรประชาชน 2 แผน่

6 ส าเนาทะเบยีนบา้น 1 แผน่

7 ส าเนาbookbank 1 แผน่

8 ส าเนาการเปลีย่นชือ่ และ นามสกลุ (ถา้ม)ี 1 แผน่

9 บันทกึกรณีขออนุมตัเิปิดโคดในรายทีม่ปัีญหา หรอืตอ้งขออนุมตัเิป็นพเิศษ (ถา้ม)ี 1 แผน่

10 Due Diligence Checklist 1 แผน่

11 Annual Due Diligence  *** 1 แผน่

12 สญัญานายหนา้ประกนัวนิาศภัย 6 หนา้ 2 ชดุ

13 หนังสอืมอบอ านาจของบรษัิทใหรั้บเบีย้ประกนั(นว.12) 2 แผน่

14 บันทกึขอ้ตกลง 1 แผน่

15 หนังสอืตกลงใหค้วามร่วมมอื (2 หนา้) (ปปง.) 1 ชดุ

16 ค ารับรองในการใชร้ะบบสารสนเทศ (2 หนา้) 1 ชดุ

17 สญัญาใหบ้รกิาร (6 หนา้) 1 ชดุ

18 สญัญาบรกิารแนบทา้ยเพิม่เตมิ (14 หนา้) 1 ชดุ

กรณีเป็นบคุคลค า้ประกนั (อายไุมเ่กนิ 60 ปี)

1 สญัญาค ้าประกนันายหนา้ 2 หนา้ 1 ชดุ

2 ส าเนาบัตรประชาชนหรอืบัตรขา้ราชการของผูค้ ้า 1 แผน่

3 ส าเนาทะเบยีนบา้นพรอ้มแผนทีท่ีอ่ยูข่องผูค้ ้าประกนั 1 ชดุ

4 หนังสอืรับรองรายได ้หรอื ส าเนาสลปิเงนิเดอืน (เดอืนปัจจบุัน) 1 แผน่

กรณีเป็นผูป้ระกอบธรุกจิสว่นตวั (อายไุมเ่กนิ 60 ปี)

1 สญัญาค ้าประกนันายหนา้ 2 แผน่ 1 ชดุ

2 ส าเนาบัตรประชาชนของผูค้ ้าประกนั 1 แผน่

3 ส าเนาทะเบยีนบา้นพรอ้มแผนทีท่ีอ่ยูข่องผูค้ ้าประกนั 1 ชดุ

4 ส าเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนบรษัิท, หนังสอืบรคิณหส์นธ,ิ รายละเอยีดวตัถปุระสงคข์องบรษัิท 1 ชดุ

5 ส าเนาใบทะเบยีนภาษีมลูคา่เพิม่ (ภ.พ. 20) 1 แผน่

กรณีใชห้นงัสอืค า้ประกนัของธนาคาร (แบงคก์ารนัต)ี (กรณีตวัแทนนายหนา้ค า้ประกนัตนเอง)

1 หนังสอืค ้าประกนัของธนาคาร (แบงคก์ารันต)ี  1 ใบ

3 เง ือ่นไขการค า้ประกนั

3.1 กรณีบคุคลค ้าประกนั  (ผูค้ ้าประกนั 1 ทา่น สามารถค ้าประกนันายหนา้ประกนัวนิาศภัยบคุคลไดเ้พยีง 1 ทา่นเทา่นัน้)

  -  ขา้ราชการหรอืพนักงานรัฐวสิาหกจิ ระดับ ซ ี4 ขึน้ไป (ขา้ราชการบ านาญไมส่ามารถเป็นผูค้ ้าประกนัได)้

  -  พนักงานบรษัิท หา้งรา้นเอกชนทีเ่ป็นพนักงานประจ าและมรีายไดป้ระจ าตัง้แต ่30,000 บาทขึน้ไป (เดอืนปัจจบุัน)

  -  สามแีละภรรยาทีจ่ดทะเบยีนสมรส (ตามกฎหมายถอืวา่เป็นบคุคลคนเดยีวกนั) ไมส่ามารถเป็นผูค้ ้าประกนัได ้

  -  ตัวแทนและนายหนา้ประกนัวนิาศภัยและประกนัชวีติ ไมส่ามารถเป็นผูค้ ้าประกนัได ้

3.2 กรณีเป็นผูป้ระกอบธรุกจิสว่นตัว

   -  ผูป้ระกอบธรุกจิสว่นตัวจะตอ้งจดทะเบยีนขึน้กบักรมพัฒนาธรุกจิการคา้ใหถ้กูตอ้ง

3.3 กรณีใชห้นังสอืค ้าประกนัของธนาคาร (แบงคก์ารันต)ี (กรณีตัวแทนนายหนา้ค ้าประกนัตนเอง)

   -  หนังสอืค ้าประกนัของธนาคาร (แบงคก์ารันต)ี วงเงนิขัน้ต า่ 100,000.- บาทหรอืตามทีบ่รษัิทฯ เห็นสมควร 

หลกัฐานการสมคัร และการค า้ประกนัตวัแทน/นายหน้าประกนัวนิาศภยั

2.1 เอกสารและชุดสญัญาของตวัแทน/นายหนา้ 

2.2 เอกสารผูค้ า้ประกนั

บุคคลRV 04032023 
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ลงช่ือ .................................................... ผูส้มคัร 
(......................................................................) 

วนัท่ี ............../............./............... 

ใบสมัครตัวแทน/นายหน้าบุคคล/ นายหน้านิติบุคคล 

วันที่สมัคร............./................/............... 
  

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                         
 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
ช่ือเจา้หนา้ท่ีรับผิดชอบ  ..........................................รหสัพนกังาน……………………........... 
Team  Code ................ Branch Code …..……..…….   DC  Code   AG3   AG4       BRK  
รหสัตวัแทนIIA................................/Meridian…………… Type    Life    Non-life   Dealer  Finance   
เลขท่ีใบอนุญาตของตวัแทน/นายหนา้....................................… วนัหมดอาย ุ ................................................ 
ประเภทใบอนุญาต   ตวัแทน           นายหนา้บุคคล        นายหนา้นิติบุคคล 

ส าหรับตัวแทน 

 

รูปถ่ายสี 
1 น้ิว1รูป 

 (ภาษาไทย)  บริษทั/นาย/นาง/นางสาว  ช่ือ-สกุล…................................ ................. ... ............. . ..........วนั เดือน ปี เกิด ....../..... ... ... /........... ..  
 (ภาษาอังกฤษ) Company/Mr./Mrs./Miss Name… ................................. .......... First Name ...................................  เพศ    ชาย   หญิง 
เลขท่ีบตัรประชาชน/บตัรขา้ราชการ                                                                                                           วนัท่ีออกบตัร 
เลขประตวัผูเ้สียภาษีอากร  (Tax ID)                                                                                              
 

เลขพร้อมเพย ์(PromptPay)              บตัรหมดอาย ุ

สถานภาพ    โสด   สมรส  หยา่ร้าง  หมา้ย (สามีหรือภรรยาเสียชีวิต)     จ านวนบุตร ........................................................................ 
ระดับการศึกษา     ต ่ากว่าปริญญาตรี   ปริญญาตรี   สูงกว่าปริญญาตรี  สาขาท่ีจบ .................................................................................. 
(ภาษาไทย) ท่ีอยู่ปัจจุบัน เลขท่ี.........................................อาคาร.................................................หมู่.................................ถนน............................... 
ต าบล/แขวง..........................................อ าเภอ/เขต.........................................จงัหวดั..........................................รหสัไปรษณีย.์.............................. 
(ภาษาองักฤษ) Current Address No. .....................Building................................................. Moo..................... Road..........................................  
Sub-District.............................................District.............................................. Province................................................... Postcode..................... 
 (ภาษาไทย) ท่ีอยู่ท่ีท างาน......................................อาคาร............................................... หมู่...........................ถนน................................................ 
ต าบล/แขวง.......................................... อ าเภอ/เขต................................................จงัหวดั.................................รหสัไปรษณีย.์............................... 
(ภาษาองักฤษ) Office Address No. .....................Building................................................. Moo..................... Road..........................................  
Sub-District.............................................District.............................................. Province................................................... Postcode..................... 
 เบอร์โทรศัพท์ที่บ้าน.............................. ........... มือถือ . ....... ................................. .........ที่ท างาน .............................. . ................... ....... 
 E-Mail.....................................................................................................................  
สถานที่จัดส่งเอกสาร       ท่ีอยูปั่จจุบนั      ท่ีอยูท่ี่ท  างาน 
ท่านเคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุด ให้จ าคุกในความผิดเก่ียวกับทรัพย์ท่ีกระท าโดยทุจริต ภายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาหรือไม่ 

   ไม่เคย         ถา้เคย พน้โทษมาแลว้เม่ือวนัท่ี ........ เดือน...  ......... พ.ศ ......... .รวมเวลาท่ีพน้โทษมาแลว้...... ..ปี........เดือน .......... วนั .......... .... 
ท่านถูกพิทักษ์ทรัพย์หรือเป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่    เป็น       ไม่เป็น 
ท่านเคยถูกเพกิถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวนิาศภัยหรือใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยในระยะเวลา 5 ปี 
ก่อนวันขอรับใบอนุญาตคร้ังนีห้รือไม่   เคย   ไม่เคย โปรดระบุวนัท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาต วนัท่ี ……...../.......... ........../............ 
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ส าหรับเจ้าหน้าท่ีเท่านั้น 

ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ 
ปัจจุบันประกอบอาชีพ    ตวัแทน/นายหนา้ประกนัชีวิต บริษทั......................................................................ประสบการณ์..................ปี 

 ตวัแทน/นายหนา้ประกนัวินาศภยั บริษทั... ........... ... ..............................................ประสบการณ์……....……ปี    
 อื่นๆ โปรดระบุ ……………………………………………………….................................……………………  

ตัวแทนเร่ิมอาชีพการเป็นตัวแทนประกันวนิาศภัยเม่ือไหร่.................................................................................................................... 
ตัวแทนมีความเช่ียวชาญในการขายผลิตภัณฑ์ประเภทใด  (เรียงล าดบั 1-3)  
  Motor (รถยนต)์              Fire (ไฟบา้น)              PA (อุบติัเหตุ)    Health (สุขภาพ)       TA (เดินทาง)          
SME (ไฟธุรกิจขนาดยอ่ม)     Marine (ขนส่งสินคา้)   Energy (ก่อสร้าง)   Property (ธุรกิจขนาดใหญ)่  
  Liabilities (ความรับผิดตามกฎหมาย) อื่นๆ (ระบุ)…………………….....……………………………………………….................. 

ตัวแทนมีอ านาจในการตัดสินใจที่จะเลือกขายผลิตภณัฑ์ประกันภัยหรือไม่ 
       มี                ไม่มี 
ตัวแทนเป็นต าแหน่งอะไรในทีมขายประกนัวินาศภัย ............................................................................................................................ 
ตวัแทนมีเวบ็ไซตใ์นการขายประกนัวินาศภยัของบริษทัตวัเองหรือไม่ 
     มี (ระบุ) ......................................................................                ไม่มี 
ตัวแทนมีผู้ช่วยในการประสานงานและตดิต่อให้บริการลูกค้าหรือไม่ 
       มี                ไม่มี       (ถา้มีกรุณาระบุช่ือ-นามสกุล)................................................................................................................. 
ในส านักงานของตัวแทนมบีุคคลากรจ านวน............................. ท่าน 
ตัวแทนมีความสนใจในการขายผลิตภัณฑ์ประเภทใดของบมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย (นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ท่ีขายได้มากท่ีสุด)(เรียงล าดบั 1-3) 

  Motor (รถยนต)์          Fire (ไฟบา้น)              PA (อุบติัเหตุ)    Health (สุขภาพ)       TA (เดินทาง) 
  SME (ไฟธุรกิจขนาดยอ่ม)     Marine (ขนส่งสินคา้)   Energy (ก่อสร้าง)   Property (ธุรกิจขนาดใหญ)่  
  Liabilities (ความรับผิดตามกฎหมาย)        อื่นๆ (ระบุ)……………………………………………………………………....................... 
ตัวแทนขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยของบริษัทฯ อ่ืน ประเภทใดมากท่ีสุด 

  Motor (รถยนต)์          Fire (ไฟบา้น)              PA (อุบติัเหตุ)    Health (สุขภาพ)       TA (เดินทาง) 
  SME (ไฟธุรกิจขนาดยอ่ม)     Marine (ขนส่งสินคา้)   Energy (ก่อสร้าง)   Property (ธุรกิจขนาดใหญ)่  
  Liabilities (ความรับผิดตามกฎหมาย)      อื่นๆ (ระบุ)……………………………………………………………………........................ 
 **ข้อมูลเบีย้ประกันภัย / ต่อปี  (ปีล่าสุด)  

เบ้ียประกนัภยั ต่อปี ....................................................   บาท (รวมของบริษทัอื่นท่ีติดต่อธุรกิจดว้ย) 
**ประเมินโอกาสและความคาดหวังทางธุรกิจ (ต่อปี) 
เบีย้ประกันภัยงาน Motor  ต่อปี.............................บาท  และความคาดหวังท่ีจะได้เบีย้ Motor จากตวัแทน .....................................บาท 
เบีย้ประกันภัยงาน Non Motor ต่อปี..............................บาท และความคาดหวังท่ีจะได้เบีย้ Non Motorจากตัวแทน ........................บาท 
ช่องทางการขายประกัน      ติดต่อโดยตรง       ผา่นทางโทรศพัท ์    อื่นๆ (ระบ)ุ......................................................................... 

  เวบ็ไซต ์ (ระบุ)  ................................................................................................................................................. 
บทบาททางสังคมในพืน้ที่ (เช่น นายกสมาคม ชมรม) ................................................................................................................................................. 
โครงสร้างการท างานของตัวแทนในการขายประกันวนิาศภัย   .................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................................... 
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ตัวแทนสนใจใช้ระบบการออกกรมธรรม์ออนไลน์กบัทางบริษัทหรือไม่    

         ไม่สนใจ        สนใจ ระบบออกกรมธรรม์  Motor 

      ระบบออกกรมธรรม์  PA 

      ระบบออกกรมธรรม์  TA 

      ระบบออกกรมธรรม์  SME 

 
ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมและความสนใจ 
 กิจกรรมในความสนใจ/งานอดิเรก (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  เล่นกีฬา  ประเภท   กอล์ฟ      แบดมินตัน      เทนนิส    โยคะ     ว่ายน า้      อ่ืนๆ ……………………. 
  ท่องเท่ียว   ในประเทศ ระบุ..............................................    ต่างประเทศ ระบุ.............................................. 
  กิจกรรม Extreme   ปีนเขา      ด าน า้     ล่องแก่ง      อ่ืนๆ ……………………………. 
  ดูหนงั/ภาพยนต ์    ดูคอนเสิร์ต     ชอ้ปป้ิง     สปา           
  ทานอาหาร/ปาร์ต้ี/คาราโอเกะ   คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ส่ือสาร 
  อื่นๆ(โปรดระบุ) ........................................................................................................................................................................... 

 
 แผนธุรกิจ (Business Plan) ส าหรับ 3 ปี  เช่น เป้าหมาย แผนการตลาดอ่ืนๆ  (Business partner )       
 

 เป้าหมายที่คาดหวัง 
การสนับสนุนท่ีต้องการจาก Chubb 

ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที ่3 

Motor     

Non Motor  
   

Total  
   

 



 
ติดอากรแสตมป 30 บาท 

 
 

หนังสือมอบอำนาจ 
ทำท่ี........................................................ 
วันท่ี........................................................  

ขาพเจา...........................................................................................................บัตรประจำตัวประชาชนเลขท่ี 
.........................................................................................ออกใหโดย.................................................................................................
วันหมดอายุ........................................................ขอมอบอำนาจใหบริษัท.............................................................................................
โดย..............................................................................................บัตรประจำตัวประชาชนเลขท่ี.......................................................... 
ออกใหโดย....................................................วันหมดอายุ............................................................ซึ่งเปนผูมีอำนาจลงนามผูกพันบรษัิท
ใหกระทำการแทน ในการติดตอ ชี ้แจง ยื ่น สง เอกสารที่เกี ่ยวกับหนังสือขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรม หนังสือยินยอม
ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และรับเอกสารผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของขาพเจา กับกองทะเบียนประวัติอาชญากร 
สำนักงานตำรวจแหงชาติ ตลอดจนการมอบอำนาจชวง และดำเนินการอ่ืนใดในสวนท่ีเก่ียวของกับเรื่องดังกลาวขางตนแทนขาพเจา
จนเสร็จการ  

ใหหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้มีผลเริ่มใชบังคับตั้งแตวันท่ี.........................................................เปนตนไป จนกวาการ
ดำเนินการกับเรื่องดังกลาวขางตนในครั้งนี้จะเสร็จการ ซึ่งการใด ๆ ที่ผูรับมอบอำนาจไดกระทำภายใตเงื่อนไขหนังสือมอบอำนาจ
ฉบับนี้ ใหมีผลผูกพันผูมอบอำนาจ เสมือนหนึ่งวาผูมอบอำนาจ ไดกระทำการดังกลาวดวยตนเองทุกประการ เพื่อเปนหลักฐาน   
แหงการน้ี จึงไดลงลายมือช่ือในหนังสือมอบอำนาจฉบับน้ีไวตอหนาพยานเปนสำคัญ  
 

(ลงชื่อ)………………………………………….ผูมอบอำนาจ      (ลงชื่อ)...........................................................ผูรับมอบอำนาจ  
        (................................................)         (..........................................................)  
 
(ลงชื่อ)………………………………………….พยาน              (ลงชื่อ)............................................................พยาน  
        (................................................)         (..........................................................)  

หมายเหตุ  กรุณาเขียนใหชัดเจน พรอมแนบสำเนาบัตรประชาชนผูมอบและผูรับมอบ อยางละ 1 ฉบับ (พรอมรับรองสำเนาถูกตอง) 
การมอบอำนาจใหมีพยานอยางนอย 1 คน ถาผูมอบอำนาจพิมพลายนิ้วมือ ตองมีพยาน 2 คน 

 
หนังสือยินยอมในการเขาตรวจดูขอมูลขาวสารสวนบุคคล (ประวัติอาชญากรรม) 

(ผานหนวยงาน/บริษัท) 
ทำท่ี.........................................................  
วันท่ี.........................................................  

เรียน ผูบังคับการกองทะเบียนประวัติอาชญากร  
ขาพเจา (นาย/นาง/น.ส.).......................................................................................................บัตรประจำตัวประชาชนเลขท่ี

........................................................อยูบานเลขท่ี........................หมูท่ี.................ซอย........................ถนน......................ตำบล/แขวง

........................................อำเภอ/เขต..........................................จังหวัด....................................โทรศัพท............................................  
โดยหนังสือฉบับน้ี  

1. ขาพเจายินยอมให........................................................................ซึ่งเปนหนวยงานของรัฐ หรือบริษัท สำนักงานตั้งอยูท่ี
..............................................................................................................................................................................................................
ซึ ่งเปนหนวยงาน ที ่ขาพเจาไดขออนุญาต หรือสมัครงาน มีสิทธิ ์ดำเนินการใด ๆ เขาตรวจดูขอมูล ขาวสารสวนบุคคล           
(ประวัติอาชญากรรม) ของขาพเจาเพ่ือวัตถุประสงค............................................................................................................................. 

2. ขาพเจายินยอมใหสำนักงานตำรวจแหงชาติ หรือสำนักงานพิสูจนหลักฐานตำรวจ หรือ กองทะเบียนประวัติอาชญากร 
หรือเจาหนาที่ตรวจสอบประวัติ ดำเนินการจัดเก็บขอมูล และลายพิมพนิ้วมือของขาพเจา รวมทั้งเปดเผยขอมูลของขาพเจา        
แกหนวยงานของรัฐเพื่อใชขออนุญาต หรือสมัครงานตามอำนาจหนาที่ของหนวยงานของรัฐนั้น หรือบริษัทที่ขาพเจาใชสมัครงาน  
และดำเนินการใด ๆ ที่เกี ่ยวของได ขาพเจาจะไมเรียกรอง รองเรียน หรือฟองรองทั้งในความผิดทางแพง ทางอาญา และ          
ทางปกครอง  

ขาพเจาไดเขาใจขอความในหนังสือยินยอมฉบับนี้โดยตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน ณ วันเดือนป ที่ระบุ
ขางตน  

(ลงชื่อ)............................................................ผูใหความยินยอม  
                    (..........................................................)  

หมายเหต ุกรุณากรอกรายละเอียดใหครบทุกชอง 

เขตพระนคร 26 พฤษภาคม 2567

นางสาวณัฐนันท์  ชลานุเคราะห์

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด(มหาชน)

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด(มหาชน)

2/4 อาคารชับบ์ ชั้นที่ 12 โครงการนอร์ธปาร์ค  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ประกอบเอกสารการทำธุรกรรมสัญญากับบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

      นางสาวณัฐนันท์  ชลานุเคราะห์   (ผู้รับมอบอำนาจ)



 

 

การตรวจสอบข้อมูลคู่ค้า (Due Diligence Checklist) 

ราย .............................................................................................................. 

ค าถาม ค าตอบ 

คู่คา้มีการจดัท า Company Profile หรือรายงานประจ าปีหรือไม่*มีการจดัท า Com   
ขอทราบช่ือผูจ้ดัการ / ช่ือกรรมการผูจ้ดัการของคู่คา้  
คู่คา้มีขา้ราชการ หรือหน่วยงานของรัฐเป็นผูถื้อหุน้ หรือหุ้นส่วนหรือไม่*  
คู่คา้มีเอกสารการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือทางการเงิน (credit rating) หรือไม่*  
คู่คา้มีช่ือเสียงในทางท่ีเสียหายหรือไม่*  
คู่คา้มีคดี เร่ืองร้องเรียนจากลูกคา้ หรือหน่วยงานก ากบัท่ียงัคา้งพิจารณาหรือไม่* 
(โดยเฉพาะคดีซ่ึงอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญักบัการให้บริการ / การท างานตามสัญญา) 

 

คู่คา้เคยถูกปรับ หรือลงโทษตามกฎหมายหรือไม่  
ขอทราบช่ือคู่แข่งหลกัในทางการคา้ของคู่คา้  
ขอทราบช่ือลูกคา้หลกัของคู่คา้  
ของบการเงินฉบบัล่าสุด*  

คู่คา้มีแผนส ารองเพื่อป้องกนัการหยดุชะงกัทางธุรกิจ (Business Contingency Plan)หรือไม่*  

คู่คา้มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กบั Chubb Limited 
หรือพนกังานของ Chubb Limited หรือไม่ 

 

คู่คา้มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กบั บมจ. ชบับส์ามคัคีประกนัภยั 
หรือพนกังานของ บมจ. ชบับส์ามคัคีประกนัภยั หรือไม่ 

 

หมายเหตุ  *หากค าตอบ คือ "มี" รบกวนขอส าเนาเอกสาร /ไฟล์สแกนของเอกสารดังกล่าว เพ่ือประกอบการพจิารณา 

 

ความเห็นของส่วนงานที่ประสงค์จะใช้บริการ / ว่าจ้าง 
ช่ือส่วนงาน ทีม / สาขา....................................................... 

พจิารณาข้อมูลและเอกสารตามรายการข้างต้นแล้ว มีความเห็นว่า 

         เห็นควรใช้บริการ / ว่าจ้างคู่ค้ารายนี ้

         เห็นควรไม่ใช้บริการ / ว่าจ้างคู่ค้ารายนี้ 

ช่ือผู้แจ้งผลการพจิารณา ........................................................................................ วันที่ ........................................ 

ช่ือผู้อนุมัติผลการพจิารณา ...................................................................................  วันที่ ......................................... 

 

 

 



 

 

 

แบบทบทวนรายการตรวจสอบข้อเท็จจริง (Due Diligence ) ประจ าปี ________ 

ประเภทรายการ มีการบนัทึก/จดัเก็บ  
เอกสารไว ้(ใช่/ไม่ใช่),(มี /ไม่

มี) 
1.)รายช่ือเจา้ของ/ผูถื้อหุน้ของบริษทั (กรณีท่ีแตกต่างไปจากรายช่ือของผูท่ี้เป็น
เจา้ของบริษทัในการประเมินคร้ังก่อน หรือในการประเมินคร้ังแรก) 

 

2.)รายช่ือผูมี้อ านาจลงนามแทนบริษทั (กรณีท่ีแตกต่างไปจากรายช่ือของผูมี้
อ  านาจลงนามแทนบริษทัในการประเมินคร้ังก่อน ในการประเมินคร้ังแรก) 

 

3.)มีเจา้หนา้ท่ีรัฐท่ีมีผลประโยชน์จากการถือสิทธ์ิเป็นเจา้ของกิจการหรือไม่  

4.)อนัดบัความน่าเช่ือถือ  

5.)งบการเงิน  

6.)ขอ้มูลท่ีสืบคน้มาเป็นขอ้มูลเชิงลบ  

7.)คดีความการฟ้องร้อง, เร่ืองร้องเรียน, หรือการสอบสวนซ่ึงยงัอยูใ่น
กระบวนการทางกฎหมาย 

 

 

 

 

 

_________________________________ 
 

             (                                                    ) 

วนัท่ี ___________________________________ 

 

        
 

 
 



 

 

 
 

สัญญานายหน้าประกนัวินาศภัย (บุคคล) 
 

เลขท่ี........................................ 
 

สัญญาฉบบัน้ีท าขึ้น ณ บริษทั ชบับส์ามคัคีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่  เม่ือวนัท่ี ....... เดือน ...................... พ.ศ. ............ 
 
ระหว่าง บริษทั ชบับส์ามคัคีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)  โดย ................................................ ผูรั้บมอบอ านาจ  ซ่ึงในสัญญาน้ี

ต่อไปจะเรียกว่า “บริษัท” ฝ่ายหน่ึง กบั ................................................................................. อยูบ่า้นเลขท่ี ............................................. 
ถนน................................................... ต าบล/แขวง ....................................................... อ าเภอ/เขต ........................................................ 
จงัหวดั ...............................................โทรศพัท์ ........................................... บตัรประจ าตวัประชาชนเลขท่ี ........................................... 
วนัท่ีออกบตัร ......................................................... วนัท่ีบตัรหมดอายุ ......................................................... ใบอนุญาตเป็นนายหน้า
ประกนัวินาศภยัเลขท่ี ............................................... ซ่ึงในสัญญาน้ีต่อไปจะเรียกว่า “นายหน้า” อีกฝ่ายหน่ึง 
 
คู่สัญญาท้ังสองฝ่ายตกลงท าสัญญากัน  มีข้อความดังต่อไปนี ้

 ข้อ 1.   วัตถุประสงค์ของสัญญา 
บริษทัตกลงตั้งนายหน้า และนายหน้าตกลงรับเป็นนายหน้าของบริษทั  ทั้งน้ี นายหน้าตามสัญญาน้ีไม่มีฐานะเป็นลูกจา้ง 

พนกังาน หุ้นส่วนหรือสถานะอื่นใดนอกจากนายหนา้ 

 ข้อ 2.      หน้าท่ีและความรับผิดของนายหน้า 
2.1 ติดต่อ ช้ีช่อง หรือจดัการให้บุคคลหรือนิติบุคคลไดเ้ขา้ท าสัญญาประกนัวินาศภยักบับริษทั 
2.2 รับกรมธรรมป์ระกนัภยัจากบริษทั และน าส่งกรมธรรมป์ระกนัภยัให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั 
2.3 รับเบ้ียประกนัภยัจากผูเ้อาประกนัภยัตามสัญญาประกนัภยัโดยไดรั้บมอบอ านาจเป็นหนงัสือจากบริษทั 
2.4 ปฏิบติัตามเง่ือนไข ระเบียบ ค าส่ังหรือขอ้บังคบั ทั้งท่ีมีอยู่แลว้และจะประกาศใช้ในภายหน้าของบริษทั  ส านักงาน

คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  สมาคมประกันวินาศภยัไทย  และหน่วยงานอื่น          
ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งท่ีมีอยูแ่ลว้และจะประกาศใชใ้นภายหนา้  

2.5 ยินยอมให้บริษัทแจ้งข้อมูลเก่ียวกับนายหน้าให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั  สมาคมประกนัวินาศภยัไทย  และหน่วยงานอื่นท่ีเก่ียวขอ้งทราบได ้

2.6 ไม่ท าการปลอมแปลง  ท าซ ้ า ดดัแปลง ลอกเลียน หรือใช้เคร่ืองหมายการคา้ เคร่ืองหมายบริการ ตราประทับ หรือ
เอกสารใดๆ  ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนซ่ึงเป็นของบริษทั เวน้แต่ได้รับความยินยอมจากบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
หรือปฏิบติัตามระเบียบท่ีบริษทัก าหนด 

2.7 กระท าการตามท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นนายหน้าของบริษทัดว้ยตนเอง  หากนายหน้ามอบหมายหรือแต่งตั้งให้บุคคลอ่ืน
กระท าการแทน  นายหน้าจะต้องรับผิดในความเสียหายอย่างใดๆ อันเกิดจากการกระท าของบุคคลท่ีนายหน้า
มอบหมาย หรือแต่งตั้งดังกล่าวด้วยตัวเอง  ทั้งน้ี ไม่ตดัสิทธิบริษทัท่ีจะเรียกร้องความเสียหายต่อบุคคลท่ีนายหน้า
มอบหมายหรือแต่งตั้งนั้นโดยตรง 

2.8 เปิดเผยขอ้มูลทั้งหมดและไม่ปกปิดขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการพิจารณารับประกนัภยัของบริษทัใหบ้ริษทัทราบ ตลอดจน    ให้
ขอ้มูลเก่ียวกบัการประกนัภยัของบริษทัท่ีถูกตอ้งแท้จริงแก่บุคคลท่ีนายหน้าติดต่อดว้ย  ทั้งน้ี นายหน้าขอรับรองว่า
ข้อมูลทั้ งหมดท่ีเก่ียวข้องกับการขอเอาประกันภัยท่ีนายหน้าได้น าเสนอเพ่ือให้บริษัทพิจารณารับประกันภัย              



 

 

 
 

เป็นความจริงทุกประการ  ซ่ึงหากปรากฏในภายหลงัว่า ขอ้มูลดงักล่าวเป็นความเทจ็หรือนายหนา้ปกปิดขอ้ความจริงใดๆ 
ท่ีอาจท าให้บริษทับอกปัดไม่ยอมท าสัญญาประกันภยัหรืออาจก าหนดอตัราเบ้ียประกันภยัสูงขึ้นอีก  นายหน้าจะ
รับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดขึ้นทั้งหมด 

2.9 แจง้และส่งมอบขอ้มูลเก่ียวกบัการขอเอาประกนัภยัของบุคคลแต่ละรายท่ีนายหน้าติดต่อและช้ีช่องให้แก่บริษทัทนัที 
เพ่ือประกอบการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท  หากนายหน้ากระท าการดังกล่าวล่าช้าจนเกิดวินาศภัยก่อน  
นายหนา้ยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายทั้งหมดท่ีเกิดขึ้นจากการกระท าการล่าชา้ดงักล่าวดว้ยตนเอง 

2.10 ทวงถามและติดตามให้ผูเ้อาประกันภยัช าระเบ้ียประกันภยัแก่บริษทั ภายในระยะเวลาท่ีบริษทัก าหนด หรือตามท่ี
ก าหนดไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยั หรือตามประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั  ทั้งน้ี แลว้แต่ระยะเวลาใดจะถึงก าหนดก่อน โดยนบัแต่วนัท่ีบริษทัตกลงท าสัญญาประกนัภยัตามท่ีนายหนา้
ติดต่อและช้ีช่อง  และหากผูเ้อาประกนัภยัไม่ช าระเบ้ียประกนัภยัแก่บริษทัภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ 
ก็ตาม นายหน้าจะตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร พร้อมทั้งส่งมอบกรมธรรมป์ระกนัภยัและเอกสารใดๆ 
คืนแก่บริษทั เพ่ือบริษทัจะท าการยกเลิกสัญญาประกนัภยัดงักล่าวต่อไป  มิฉะนั้น นายหนา้ตอ้งรับผิด ช าระเบ้ียประกนัภยั
ทั้งหมดหรือตามสัดส่วนของระยะเวลาท่ีสัญญาประกนัภยัไดใ้ห้ความคุม้ครองแลว้ พร้อมทั้งค่าอากรแสตมป์ ค่าภาษี
และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีบริษทัเสียหายจากการนั้น 
            กรณีบริษทัไม่ได้รับช าระเบ้ียประกนัภยัจากผูเ้อาประกนัภยั  ภายในระยะเวลาท่ีบริษทัก าหนด หรือ
ตามท่ีก าหนดไวใ้นกรมธรรม์ประกันภัย  หรือตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกนัภยั บริษทัจะด าเนินการแจง้บอกเลิกสัญญาประกนัภยัไปยงัผูเ้อาประกนัภยั โดยนายหนา้มีหนา้ท่ี
ในการติดตามเบ้ียประกนัภยัตามระยะเวลาท่ีสัญญาประกนัภยัไดใ้ห้ความคุม้ครองแลว้จากผูเ้อาประกนัภยั  และน าส่ง
เบ้ียประกนัภยัดงักล่าวให้แก่บริษทัโดยทนัที   
            กรณีต้องมีการคืนเบ้ียประกันภัย ให้นายหน้าท าการคืนเบ้ียประกันภัยให้กับผู ้เอาประกันภัย           
ภายในระยะเวลาท่ีบริษัทก าหนดหรือตามท่ีก าหนดไวใ้นกรมธรรม์ประกันภยั  หรือตามประกาศของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั  มิฉะนั้น นายหน้าตอ้งรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมด 
หากบริษทัตอ้งโทษฐานประวิงการคืนเบ้ียประกันภยั ตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริม   
การประกอบธุรกิจประกนัภยั 

ในการติดตามทวงถามให้ผูเ้อาประกันภัยช าระค่าเบ้ียประกันภัยแก่บริษัทนั้น นายหน้าตกลงท่ีจะ   
ปฏิบติัตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติั การทวงถามหน้ี พ.ศ. 2558 ซ่ึงบงัคบัใชอ้ยู่ในปัจจุบนั รวมถึงหากจะมีการ
แกไ้ขเพ่ิมเติมในอนาคตดว้ย อาทิเช่น ให้นายหนา้ติดต่อตามสถานท่ีท่ีผูเ้อาประกนัภยัแจง้ไวใ้ห้เป็นสถานท่ีติดต่อ หรือ
ตามภูมิล าเนาถ่ินท่ีอยู่ของผูเ้อาประกนัภยั โดยการติดต่อในวนัจันทร์ถึงศุกร์ให้ติดต่อได้ตั้งแต่ เวลา 08.00 – 20.00 
นาฬิกา ส่วนในวนัหยดุราชการเวลาในการติดต่อ คือ ตั้งแต่ เวลา 08.00 – 18.00 นาฬิกาเท่านั้น ส าหรับจ านวนคร้ังหรือ
ความถ่ีในการติดตามทวงถามค่าเบ้ียประกันภยัให้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยต้องใช้วาจาท่ีสุภาพอ่อนโยน       
ไม่เป็นการข่มขู่ หรือการใชค้วามรุนแรง เป็นตน้ 

2.11 กรณีผูเ้อาประกนัภยัช าระเบ้ียประกนัภยัแก่นายหน้า  นายหน้าตอ้งส่งเบ้ียประกนัภยัดงักล่าวให้แก่บริษทัทนัที  โดย
นายหนา้จะตอ้งไม่น าเบ้ียประกนัภยัดงักล่าวไปใชห้รือหาประโยชน์ หรือหกัค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ิน   

 กรณีผูเ้อาประกนัภยัช าระค่าเบ้ียประกนัภยัตามวรรคแรก เป็นเงินสด เช็ค บตัรเดบิต บตัรเครดิต หรือ
ดว้ยวิธีการอื่นใดตามท่ีบริษทัก าหนด นายหน้าตกลงท่ีจะน าส่งค่าเบ้ียประกนัภยัดงักล่าวแก่บริษทัให้ถูกตอ้งตรงตาม
กรมธรรมป์ระกนัภยัของผูเ้อาประกนัภยัท่ีช าระค่าเบ้ียประกนัภยันั้นๆ 
             หากนายหน้าน าเบ้ียประกนัภยัดังกล่าวไปใช้หรือหาประโยชน์หรือหักค่าใช้จ่ายใดๆ  หรือแจง้ช าระ    
ค่าเบ้ียประกนัภยัไม่ถูกตอ้งตรงตามกรมธรรม์ประกนัภยัของผูเ้อาประกนัภยัท่ีช าระค่าเบ้ียประกนัภยันั้นๆ นายหน้า



 

 

 
 

ยินยอมชดใชค้่าเสียหายทั้งหมดให้บริษทัพร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 15  ต่อปีนบัแต่วนัท่ีน าเบ้ียประกนัภยันั้นไปใช้
หรือหาประโยชน์  และหากเกิดความสูญหาย หรือเสียหายแก่ทรัพย์สินท่ีเอาประกันภัยซ่ึงนายหน้ามิได้น าส่ง           
เบ้ียประกนัภยัให้แก่บริษทั  นายหน้าจะตอ้งรับผิดชอบในค่าสินไหมทดแทนและค่าเสียหายอ่ืนใดท่ีเกิดขึ้นทั้งหมด  
ทั้งน้ี ไม่ตดัสิทธิบริษทัที่จะด าเนินคดีตามกฎหมาย 

2.12 กรณีผูเ้อาประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันภัย  นายหน้าจะต้องด าเนินการให้ผูเ้อาประกันภัยท าการเลิกสัญญา          
เป็นลายลกัษณ์อกัษร เรียกเก็บกรมธรรมป์ระกนัภยัและเอกสารใดๆ  คืนแก่บริษทั พร้อมทั้งเรียกเก็บเบ้ียประกนัภยัตาม
สัดส่วนระยะเวลาท่ีสัญญาประกนัภยัไดใ้ห้ความคุม้ครองแลว้จากผูเ้อาประกนัภยัและน าส่งให้แก่บริษทัทนัที   

2.13 นายหน้าตกลงจะเก็บรักษาข้อมูลท่ีไดรั้บเน่ืองจากการปฏิบัติตามสัญญาน้ีไวเ้ป็นความลบั  ไม่ว่าสัญญาฉบับน้ีจะ 
ส้ินสุดแลว้หรือไม่ก็ตาม  

2.14 นายหน้าเป็นผูรั้บผิดชอบในบรรดาค่าใช้จ่ายทั้ งหลายท่ีได้เกิดขึ้ นเน่ืองจากการปฏิบัติหน้าท่ีของนายหน้าตาม       
สัญญานายหนา้น้ีแต่เพียงฝ่ายเดียว 

2.15 นายหน้าตกลงยินยอมท่ีจะให้ความร่วมมือกบับริษทัในการปฏิบัติตามพระราชบัญญติัป้องกนัและปราบปรามการ   
ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และพระราชบญัญติั ป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 
ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีจะเรียกแทนกนัและรวมกนัว่า “กฎหมายฟอกเงิน” ให้เป็นไปไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ตามแนวทางปฏิบติั 
ดงัต่อไปน้ี คือ  
(1) นายหนา้ทราบและเขา้ใจดีว่ามีหนา้ท่ีในการจดัให้ลูกคา้แสดงตนและการเก็บรักษาขอ้มูลการแสดงตนของลูกคา้ 

(ลูกคา้ หมายถึง ผูเ้อาประกนัภยั และหรือผูรั้บประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลตามสัญญา
ประกนัวินาศภยักบับริษทั) 

(2) นายหน้าทราบและเขา้ใจดีว่า นายหน้าอาจตอ้งรับผิดทางแพ่ง  หากด าเนินการโดยประมาทเลินเล่อหรือไม่สุจริต 
อนัเป็นเหตุให้บริษทัเกิดความเสียหายจากการฝ่าฝืนบทบญัญติัตามกฎหมายฟอกเงิน  

(3) นายหน้าจะต้องสามารถติดต่อขอข้อมูลจากลูกค้าได้   ในกรณีท่ีบริษัทต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบขอ้มูล เพื่อการรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยต่อส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน  

(4) นายหนา้จะตอ้งสามารถส่งมอบขอ้มูลและส าเนาหลกัฐานการแสดงตนของลูกคา้ให้แก่บริษทัได ้เม่ือบริษทัร้องขอ 
(5) นายหน้าทราบว่า ตนมีหน้าท่ีด าเนินการจดัให้ลูกคา้แสดงตน ตรวจสอบความครบถว้นของขอ้มูลการแสดงตน 

และความถูกตอ้งของขอ้มูลการแสดงตน  
(6) นายหน้าทราบและเข้าใจดีว่า ตามกฎหมายฟอกเงินได้ก าหนดให้บริษัทต้องเก็บ รักษาข้อมูลการแสดงตน         

ของลูกค้าไวเ้ป็นเวลาอย่างน้อย 5 (ห้า) ปี นับแต่วนัท่ีสัญญาประกันวินาศภัยหมดอายุลง  เวน้แต่ เลขาธิการ
ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน หรือพนกังานเจา้หน้าท่ีตามกฎหมายฟอกเงินมีค าส่ังให้เก็บรักษา
ขอ้มูลของลูกคา้รายหน่ึงรายใดนานกว่าระยะเวลาดงักล่าว  ดงันั้น ในกรณีนายหน้าไม่ส่งมอบขอ้มูลการแสดงตน
ของลูกคา้ทุกรายให้บริษทั นายหนา้ตอ้งมีหนา้ท่ีตอ้งเก็บรักษาขอ้มูลการแสดงตนของลูกคา้ไวแ้ทนบริษทั  

2.16 นายหน้าจะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ขอ้บังคบั หรือข้อก าหนดอื่นใดท่ีหน่วยงานของรัฐเป็นผูอ้อกและน ามาใช้ กับ
นายหน้าภายใตก้ารปฏิบัติตามสัญญาฉบับน้ี  และนายหน้าได้รับการอนุญาตหรือไดรั้บใบอนุญาตท่ีจ าเป็นในการ
ปฏิบติัตามสัญญาฉบบัน้ี  รวมทั้งจะปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ รวมถึง (ก) ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการส่งออกหรือ
การน าเขา้ (ข) กฎหมายว่าดว้ยการต่อตา้นการติดสินบนของสหรัฐอเมริกา รวมถึง Foreign Corrupt Practices Act และ/
หรือ (ค) กฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัขอ้มูลส่วนบุคคล 

2.17 ในฐานะท่ีบริษัทเป็นบริษัทหน่ึงในกลุ่มชับบ์ (CHUBB Group) นายหน้ารับรองว่ารับทราบและรับจะปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบและขอ้ก าหนดทางปกครองว่าดว้ยการต่อตา้นการติดสินบนของสหรัฐอเมริกา (Foreign Corrupt 



 

 

 
 

Practices Act : FCPA) ท่ีเก่ียวข้องกับนายหน้ากับ Chubb และนายหน้ารับรองว่าจะไม่กระท าการใดท่ีเป็นเหตุให้ 
CHUBB ละเมิด FCPA ดงักล่าว 

2.18 นายหน้าให้ค  ารับรองต่อไปว่า ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บตามท่ีสัญญาน้ีไม่มีส่วนใดน าไปจ่ายให้หรือให้สัญญาต่อเจา้หน้าท่ี 
บุคคล หรือนิติบุคคลใด เพื่อให้ไดรั้บหรือคงไวซ่ึ้งผลประโยชน์ทางธุรกิจท่ีไม่เหมาะสมตามท่ี FCPA ก าหนดไว ้

2.19 บริษทัมีสิทธิในการตรวจสอบเอกสารและขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตามสัญญาน้ี ไม่ว่าเวลาใดก็ตาม เม่ือได้
มีการบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นระยะเวลาท่ีเหมาะสม เพื่อเป็นการรับรองว่าการปฏิบติัตามสัญญาของนายหนา้เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของสัญญาน้ี  นายหน้าตกลงให้ความร่วมมือกบับริษทัในการตรวจสอบดงักล่าว และจดัหา
รายละเอียดขอ้มูลตามท่ีบริษทัร้องขอตามความเหมาะสม เพื่อการตรวจสอบของส านักงานคณะกรรมการก ากบัและ
ส่งเสริมการ ประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ผูต้รวจสอบภายใน ผูต้รวจสอบบญัชีภายนอก และเจา้พนกังานของรัฐ
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ข้อ 3.    ค่าบ าเหน็จ  ค่าตอบแทน  ผลประโยชน์  
3.1 นายหน้ามีสิทธิไดรั้บผลประโยชน์ ค่าตอบแทน ค่าบ าเหน็จ หรือสิทธิพิเศษใด ตามอัตราท่ีบริษทัประกาศให้ทราบ  

เป็นคราวๆ ไป  แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกินอตัราท่ีนายทะเบียนประกนัวินาศภยัก าหนด  โดยนายหนา้มีสิทธิขอรับค่าบ าเหน็จ
ดงักล่าวไดเ้ม่ือบริษทัไดรั้บช าระเบ้ียประกนัภยัเรียบร้อยแลว้  

3.2 หากนายหน้ามีหน้ีสิน ภาระผูกพนัหรือความรับผิดใดๆ ต่อบริษทั นายหน้ายอมให้บริษทัน าค่าตอบแทน ค่าบ าเหน็จ 
ผลประโยชน์ใดๆ อนัอาจตีราคาเป็นเงินได ้หกักลบลบหน้ีกนัได ้

3.3 ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม หากบริษทัต้องคืนเบ้ียประกันภยัให้แก่ผูเ้อาประกันภยั นายหน้าตกลงคืนค่าบ าเหน็จ 
ค่าตอบแทน ผลประโยชน์หรือสิทธิพิเศษใดๆ ท่ีไดรั้บจากบริษทัตามสัดส่วนของเบ้ียประกนัภยัท่ีบริษทัจ่ายคืนให้แก่  
ผูเ้อาประกนัภยัให้แก่บริษทัทนัที 

ข้อ 4.    หลักประกัน 
4.1 เพ่ือเป็นหลกัประกันการช าระหน้ี  และความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดขึ้นตามสัญญาน้ี  รวมตลอดถึงบรรดาหน้ีสินและ   

ความเสียหายใดๆ ท่ีนายหน้าจะตอ้งรับผิดชอบต่อบริษทัตามสัญญาฉบบัน้ีแลว้ นายหน้าตกลงมอบหลกัประกนั หรือ
ให้มีบุคคลค ้าประกนัไวใ้ห้แก่บริษทั อยา่งหน่ึงอยา่งใด หรือหลายอยา่งรวมกนั ดงัต่อไปน้ี 
(1) ตกลงยินยอมน าโฉนดที่ดิน / นส 3 / นส 3ก เลขท่ี ................................. พร้อมส่ิงปลูกสร้างเลขท่ี .......................... 

ต าบล/แขวง ............................................. อ าเภอ/เขต ............................................. จงัหวดั ..................................... 
เน้ือท่ี .................................. ซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของ ........................................................และปลอดภาระผกูพนัใดๆ 
ตามกฎหมาย มาจดทะเบียนจ านองให้ไวเ้ป็นประกันการช าระหน้ีและความเสียหายใดตามสัญญาน้ีต่อบริษทั     
ในวงเงิน .................................... บาท (.......................................................) โดยนายหนา้จะด าเนินการจดทะเบียน
ต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีภายในวนัท่ี .....................................................  โดยนายหนา้เป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัการ
จดทะเบียนจ านองและการไถ่ถอนจ านองทั้งหมด และ/หรือ 

(2) ตกลงให้นาย/นาง/นางสาว ................................................................................  เข้าท าสัญญาค ้ าประกันการ   
ปฏิบติัหนา้ท่ีนายหนา้ตามสัญญาฉบบัน้ีต่อบริษทั และ/หรือ 

(3) ตกลงยินยอมน าเงินสดจ านวน ........................... บาท (......................................................) มาวางเป็นหลกัประกนั
ความรับผิดการปฏิบติัหนา้ท่ีนายหนา้ตามสัญญาฉบบัน้ีต่อบริษทั และ/หรือ 

(4) ตกลงยินยอมน าหนังสือค ้าประกนัของธนาคาร ………….................…......………… สาขา ……........…………
เลขท่ี …….......………………… ลงวนัท่ี ……………….….………….. จ านวนเงิน ………………………. บาท 



 

 

 
 

(…………………………………………………….) มาวางเป็นหลกัประกันความรับผิดการปฏิบัติหน้าท่ีของ
นายหนา้ตามสัญญาฉบบัน้ีต่อบริษทั 

4.2 หากบริษทัไดบ้งัคบัช าระหน้ีเอากบัผูค้  ้าประกนัหรือหลกัประกนัตามขอ้ 4.1 แลว้ ไม่เพียงพอแก่การช าระหน้ีทั้งหมด   
นายหน้ายินยอมช าระหน้ีส่วนท่ียงัขาดอยู่ทั้งหมดจนกว่าจะช าระหน้ีให้แก่บริษทัเสร็จส้ิน ให้แก่บริษทันับแต่วนัท่ี
ไดรั้บแจง้จากบริษทั   

4.3 ถา้หลกัประกนัหรือบุคคลค ้ าประกัน ตามข้อ 4.1 ไดล้ดลงและหรือไม่ครบถ้วนไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ ก็ตาม นายหน้า
จะตอ้งน ามามอบเพ่ิมเติมให้ครบถว้นภายใน 7 (เจ็ด) วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้เป็นหนงัสือจากบริษทั 

4.4 เม่ือสัญญานายหนา้ส้ินสุดลง บริษทัจะคืนหรือถอนหลกัประกนัตามขอ้ 4.1 ให้แก่นายหน้า ต่อเม่ือบริษทัไดต้รวจสอบ
แลว้ว่านายหนา้ไม่มีภาระหน้ีหรือค่าเสียหายใดคา้งช าระแก่บริษทั 

ข้อ 5.    การผ่อนเวลา 
หากมีการผ่อนผนัการปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาน้ี ไม่ว่าคร้ังใดให้ถือว่าเป็นการผ่อนผนัเฉพาะคร้ังคราวนั้นเท่านั้น          

จะน ามาอา้งเป็นเหตุในการผ่อนผนัในคร้ังอ่ืนๆ ไม่ได้  ทั้งน้ี การผ่อนผนัจะมีผลต่อคู่สัญญาก็ต่อเม่ือคู่สัญญาฝ่ายท่ีมีสิทธิบังคบั         
ให้เป็นไปตามสัญญาน้ีไดท้  าเป็นหนงัสือแจง้ไปยงัคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง 

 ข้อ 6.    การส้ินสุดของสัญญา 
6.1 หากนายหนา้ประพฤติผิดสัญญาขอ้ใดขอ้หน่ึง หรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีอนัพึงปฏิบติัในฐานะนายหนา้หรือกระท าใดๆ 

อนัอาจเป็นเหตุให้บริษทัหรือผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บความเสียหาย  บริษทัมีสิทธิเลิกสัญญาน้ีไดท้นัที  โดยนายหน้า
ยินยอมให้บริษทัระงบัการออกกรมธรรม์ประกนัภยัหรือส่งมอบกรมธรรม์ประกนัภยัให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัท่ีนายหน้า
จดัหามาได ้และยินยอมให้บริษทัถอดถอนการเป็นนายหนา้ของบริษทัไดท้นัที 

6.2 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับน้ีได้  โดยการบอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้อีกฝ่ายหน่ึงทราบ
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั 

6.3 นายหน้าขาดคุณสมบติัการเป็นนายหนา้ประกนัวินาศภยัตามกฎหมาย ถูกเพิกถอน หรือไม่ต่ออายุใบอนุญาตนายหน้า
ประกนัวินาศภยั ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม 

6.4 นายหนา้ด าเนินการใดๆ อนัก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษทั ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยั  

ข้อ 7.    ผลของการส้ินสุดสัญญา 
7.1 ในกรณีท่ีสัญญาน้ีไดส้ิ้นสุดลงไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ ก็ตาม ไม่มีผลเป็นการลบลา้งสิทธิและหรือหน้าท่ีความรับผิดชอบ

ของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย ซ่ึงไดมี้อยู่ต่อกนัอนัเน่ืองมาจากการใดๆ อนัไดก้ระท าไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาน้ี 
ก่อนท่ีสัญญาน้ีจะไดส้ิ้นสุดลงน้ีต่อกนั 

7.2 ในกรณีท่ีสัญญาน้ีไดส้ิ้นสุดลงไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ ก็ตาม นายหน้าตกลงยินยอมจะส่งมอบคืนเอกสารต่างๆ ของบริษทั 
รวมทั้ งทรัพย์สินอ่ืนใดทั้ งหมดท่ีเป็นของบริษัท ท่ีนายหน้าได้ครอบครองอยู่ คืนแก่บริษัทให้เสร็จส้ินภายใน
ก าหนดเวลา 7 (เจ็ด) วนั นบัแต่วนัท่ีสัญญาน้ีส้ินสุดลง 

7.3 ในกรณีท่ีสัญญาน้ีไดส้ิ้นสุดลงเน่ืองจากนายหนา้ไดป้ระพฤติปฏิบติัผิดขอ้หน่ึงขอ้ใดหรือหลายขอ้ในสัญญาน้ี นายหน้า
ตอ้งรับผิดชดใชค้่าเสียหายตามท่ีเกิดขึ้นจริงทั้งหมดให้แก่บริษทัดว้ย 

                 ข้อ 8.    การรักษาข้อมูลความลับ  
 ในระหว่างท่ีสัญญาน้ียงัคงมีผลบงัคบัหรือภายหลงัการส้ินสุดของสัญญาน้ีแลว้ นายหนา้จะเก็บรักษาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัไว้

เป็นความลบั (และจะด าเนินการให้พนกังาน ท่ีปรึกษา และตวัแทนทั้งหลายของนายหน้าเก็บรักษาไวเ้ป็นความลบั) และจะไม่ใชห้รือ



 

 

 
 

เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวต่อบุคคลภายนอก  เวน้แต่ จะไดรั้บความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษทัก่อน  ทั้งน้ี ไม่รวมถึงกรณี
ดงัต่อไปน้ี 

(1) การเปิดเผยต่อกรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน รวมถึงท่ีปรึกษา ผูส้อบบญัชีของตน ซ่ึงจ าเป็นตอ้งทราบเพื่อประโยชน์   
ในการด าเนินงานตามสัญญาฉบบัน้ี 

(2) ขอ้มูลนั้นๆ เป็นท่ีทราบหรือล่วงรู้โดยทัว่กนัแก่สาธารณชนอยูแ่ลว้ หรือเป็นขอ้มูลท่ีหาไดท้ัว่ไป โดยมิไดเ้ป็นผลมาจาก
การกระท า หรือละเวน้การกระท าของนายหนา้ท่ีไดรั้บขอ้มูลอนัเป็นความลบันั้น หรือ 

(3) การเปิดเผยตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือ กฎระเบียบอื่นใดท่ีก าหนดให้ตอ้งเปิดเผย หรือตามค าส่ังของทางราชการ หรือ
ศาลท่ีมีอ านาจ หรือของธนาคารแห่งประเทศไทย ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ทั้งน้ี
ภายใตเ้ง่ือนไขว่า ก่อนด าเนินการเปิดเผยขอ้มูลนั้นๆ จะตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบถึงการถูกบงัคบัหรือร้องขอดงักล่าว
ทนัที เพ่ือให้บริษทัไดมี้โอกาสท่ีจะคดัคา้นการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว  หากการคดัคา้นเช่นว่านั้นไม่เป็นผลส าเร็จ หรือ 
เห็นว่าไม่จ าตอ้งมีการคดัคา้น จึงจะสามารถเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นความลบันั้นได ้ แต่ทั้งน้ี ให้เปิดเผยเพียงเท่าท่ีไดมี้การ
ร้องขอหรือไดรั้บค าส่ังจากศาลหรือหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งเช่นว่านั้นเท่านั้น 

(4) นายหน้าตกลงจะควบคุมและจ ากัดการเปิดเผยขอ้มูลความลบัและกระบวนการปฏิบัติท่ีเป็นของบริษทัให้กบัผูท่ี้มี  
ความรับผิดชอบต่อการปฏิบติังานท่ีเก่ียวข้องกบัพนัธะผูกพนัแห่งสัญญาน้ีเท่านั้น และจะไม่มอบหมายให้กบับุคคล    
ท่ีสามโดยไม่ไดรั้บความยินยอมจากบริษทั 

“ข้อมูลท่ีเป็นความลับ” หมายความว่า บรรดาขอ้มูลอนัสมบติัและอนัเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ การด าเนินการ และหรือผลิตภณัฑ์
ของบริษทั หรือของบริษทัแม่และบริษทัในเครือของบริษทัและขอ้มูลอ่ืนใดท านองเดียวกนันั้น ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด อาทิเช่น 
รายงาน บันทึก การโต้ตอบสัมภาษณ์ ส่ิงท่ีมีการรวบรวม หรือศึกษา ท่ีบริษัทได้มีการเปิดเผยต่อนายหน้าไม่ว่าจะโดยตรงหรือ       
โดยออ้ม โดยบริษทัหรือกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูแ้ทน พนักงาน ท่ีปรึกษากฎหมาย หรือท่ีปรึกษาอ่ืนใดของบริษทั (ซ่ึงต่อไปน้ีจะรวม
เรียกว่า “ผู้แทน”) ไม่ว่าการเปิดเผยเช่นว่านั้นจะเป็นการเปิดเผยดว้ยวาจา หรือ เป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือ ส่ืออ่ืนใดท่ีสามารถอ่านได้
ดว้ยเคร่ืองมือหรือเคร่ืองใช ้หรือเปิดเผยดว้ยวิธีใดๆ  นอกจากน้ี “ขอ้มูลท่ีเป็นความลบั” ยงัให้หมายรวมถึงส่ิงดงัต่อไปน้ีดว้ยคือ  

(ก) ขอ้มูลใดๆ ท่ีนายหนา้ไดรั้บไปจากการร่วมประชุม หรือการปรึกษาหารือ หรือเจรจากบับริษทั หรือบุคคลภายนอกท่ีซ่ึง
บริษทัไดม้อบหมายให้เป็นผูแ้ทนในการจดัให้มีการประชุมหรือเจรจาดงักล่าว (ไม่ว่าจะมีบริษทั หรือผูแ้ทนบริษทั    
จะอยูด่ว้ยหรือไม่ก็ตาม)  

(ข) ขอ้มูล ขอ้ก าหนดเง่ือนไขหรือขอ้เทจ็จริงใดๆ ท่ีนายหนา้ไดรั้บทราบจากการตกลง โตต้อบหารือท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรม 
หรือธุรกิจของบริษทัตามสัญญาท่ีท าไวต้่อกนัน้ี 

  
สัญญาฉบบัน้ีมีขอ้ความถูกตอ้งตรงกนั 2 ฉบบั คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไดอ่้านและเขา้ใจตรงกนัและเพื่อเป็นหลกัฐาน จึงได้

ลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญัต่อหนา้พยาน  ณ  วนั  เดือน  ปี  ดงัปรากฏขา้งตน้ และคู่สัญญาเก็บรักษาไวฝ่้ายละหน่ึงฉบบั 
 

ลงช่ือ............................................................นายหนา้                 ลงช่ือ...............................................................บริษทั 
                 (....................................................................)                                      (       นางสาวหน่ึงฤทยั ฤทธ์ิธาอภินนัท ์      )  
 

ลงช่ือ ........................................................... พยาน                    ลงช่ือ .............................................................. พยาน 
                    (...................................................................)                                      (.....................................................................)  
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หนังสือมอบอ านาจของบริษัทให้รับเบีย้ประกนัภัย            (นว. 12) 
                                                                                                           
                                                                                             เขียนท่ี บริษทั ชบับส์ามคัคีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
       วนัท่ี..............เดือน.................................พ.ศ. .................... 
 

หนงัสือฉบบัน้ีออกให้เพ่ือแสดงว่า  บริษทั ชบับส์ามคัคีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
ไดม้อบอ านาจให้ (นาย/นาง/นางสาว) ................................................................................. อายุ .......... ปี อยู่บา้นเลขท่ี ........................................ 
ถนน ............................................................................ ต าบล/แขวง ................................................ อ าเภอ/เขต ................................................. 
จงัหวดั................................................ รหสัไปรษณีย ์............................... โทรศพัท.์................................................................. ผูซ่ึ้งไดรั้บอนุญาต
เป็นนายหน้าประกนัวินาศภยัตามทะเบียนเลขท่ี  ..................................................... เป็นผูมี้อ  านาจรับเบ้ียประกนัภยัในนามบริษทัฯ  โดยให้       
มีผลบงัคบัตั้งแต่วนัท่ีลงในหนงัสือมอบอ านาจฉบบัน้ีเป็นตน้ไป จนถึงวนัท่ีสัญญานายหนา้ส้ินสุดลง 
 

การใดท่ี (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................... ................................................................ ไดก้ระท าไปตามท่ี
ไดรั้บมอบอ านาจน้ี บริษทัฯ ยอมรับผิดชอบทุกประการ 
  
      
    ลงช่ือ .................................................................... กรรมการ/ผูรั้บมอบอ านาจ 
                   (   นางสาวหน่ึงฤทยั ฤทธ์ิธาอภินนัท ์    ) 
 

 
ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว) .................................................................................. ตกลงรับเป็นผูก้ระท าการตามท่ีบริษทัฯ ไดม้อบ

อ านาจดงักล่าวขา้งตน้ 
 
 
    ลงช่ือ .................................................................... ผูรั้บมอบอ านาจ 
              (...................................................................) 
 
    ลงช่ือ .................................................................... พยาน 
              (...................................................................) 
 
    ลงช่ือ .................................................................... พยาน 
              (...................................................................) 
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บันทึกข้อตกลง 

 
 บนัทึกขอ้ตกลงฉบบัน้ีท าขึ้นเม่ือวนัท่ี ....................................................... ณ บริษทั ชบับ์สามคัคีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 
ระหว่าง .................................................................................................................................. อายุ ......... ปี ท่ีอยู่เลขท่ี ...........................................
หมู่ท่ี .......... ตรอก/ซอย ...................................... ถนน ................................................................. แขวง/ต าบล .............................................. 
เขต/อ าเภอ ........................................................... จงัหวดั ..........................................ซ่ึงต่อไปน้ีในบนัทึกฉบบัน้ีจะเรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” ฝ่ายหน่ึง 
กบั บริษทั ชบับส์ามคัคีประกนัภยั  จ ากดั (มหาชน) โดย นางสาวหน่ึงฤทยั ฤทธ์ิธาอภินนัท ์ ผูรั้บมอบอ านาจกระท าการแทน ซ่ึงต่อไปน้ีในบนัทึก
ฉบบัน้ีจะเรียกว่า “บริษัท” อีกฝ่ายหน่ึง  โดยทั้งสองฝ่ายไดต้กลงท าบนัทึกฉบบัน้ีดงัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี คือ 
 
 ข้อ 1. บริษัท และผูใ้ห้สัญญาตกลงกันว่าในกรณีกรมธรรม์รายหน่ึงรายใด  ซ่ึงเป็นลูกค้าท่ีอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ          
ผูใ้ห้สัญญาไดเ้กิดมีวินาศภยัขึ้นในระหว่างท่ียงัไม่ไดมี้การยกเลิกกรมธรรม์ และยงัไม่ไดมี้การช าระเบ้ียประกนัภยัให้กบับริษทั ผูใ้ห้สัญญา
ขอให้บริษทัช่วยรับผิดชอบให้ความคุม้ครอง หรือชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กบักรมธรรม์รายท่ีเกิดวินาศภยันั้นไปก่อน และเม่ือบริษทัได้
ด าเนินการตามนั้นแลว้ ผูใ้ห้สัญญาขอรับรองและยินยอมเป็นผูรั้บผิดชอบช าระเงินค่าเบ้ียประกนัภยัของกรมธรรม์รายดงักล่าวนั้นให้แก่บริษทั
ภายในก าหนดเวลา 15 วนั (สิบห้าวนั) นบัแต่วนัท่ีเกิดวินาศภยัและมีการแจง้อุบติัเหตุกบับริษทั  โดยผูใ้ห้สัญญาขอสละสิทธ์ิท่ีจะโตแ้ยง้บอกปัด
ความรับผิดใดๆ ในการท่ีจะตอ้งช าระเบ้ียประกนัภยัตามบนัทึกฉบบัน้ีให้แก่บริษทัทั้งปวง 
 

ข้อ 2.  ผูใ้ห้สัญญาขอรับรองและสัญญาว่าจะไม่เพิกถอนขอ้ตกลงตามบนัทึกฉบบัน้ีตลอดไป  ทั้งน้ี เวน้แต่จะไดรั้บความยินยอม
เป็นหนงัสือจากบริษทั และเม่ือผูใ้ห้สัญญาไม่มีภาระความรับผิดชอบหรือหน้ีสินท่ีจะตอ้งรับผิดต่อบริษทัแลว้เท่านั้น 
 

ทั้งสองฝ่ายไดอ่้านและทราบถึงขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้แลว้ เห็นว่ามีความถูกตอ้งตามความประสงคท์ุกประการ เพื่อเป็นหลกัฐาน   
จึงไดล้งลายมือช่ือในบนัทึกขอ้ตกลงฉบบัน้ีให้ไวเ้ป็นส าคญั  โดยตน้ฉบบับนัทึกฉบบัน้ีมอบให้บริษทัเป็นผู ้ เก็บรักษาไว ้ส่วนส าเนาให้ผูใ้ห้สัญญา
เป็นผูรั้บไว ้
 
 
 ลงช่ือ ..................................................................... ผูใ้ห้สัญญา 
              (                                                                     ) 
             
 ลงช่ือ ..................................................................... บริษทั 
              (           นางสาวหน่ึงฤทยั ฤทธ์ิธาอภินนัท ์     ) 
 
 ลงช่ือ ..................................................................... พยาน 
              (                                                                     ) 
 
 ลงช่ือ ..................................................................... พยาน 
              (                                                                     ) 
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หนังสือตกลงให้ความร่วมมือ 

 
                     วนัท่ี .............................................................. 
 
เร่ือง การปฏิบติัตามกฎหมายของส านกังาน ปปง. 
 

เรียน บริษทั ชบับส์ามคัคีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)   
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. แบบรายการแสดงตน (ประเภทบุคคลธรรมดา) 
  2. แบบรายการแสดงตน (ประเภทนิติบุคคล) 
 

โดยหนงัสือฉบบัน้ีขา้พเจา้ ............................................................................... อาย ุ...... ปี ท่ีอยู่เลขท่ี .................................... หมู่ท่ี ....... 
ตรอก/ซอย ......................................... ถนน ........................................... แขวง/ต าบล ..................................... เขต/อ าเภอ .................................... 
จงัหวดั ................................ ใบอนุญาตเป็นตวัแทน/นายหนา้ประกนัวินาศภยัเลขท่ี ................................... ซ่ึงต่อไปในหนงัสือฉบบัน้ีจะเรียกว่า 
“ผู้ให้สัญญา”  ในฐานะท่ีเป็นตวัแทน/นายหน้าประกนัวินาศภยั ของบริษทั ชบับส์ามคัคีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงต่อไปในหนงัสือฉบบัน้ี
จะเรียกว่า “บริษัท” ขอท าหนงัสือฉบบัน้ีมอบให้ไวแ้ก่บริษทั ดงัมีขอ้ความและรายละเอียดดงัต่อไปน้ี คือ 
 

  วัตถุประสงค์ 
 

  ตามท่ีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนการเงินแก่การก่อการร้าย 
รวมถึงแนวทางปฏิบติัท่ีส านักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ซ่ึงต่อไปในหนังสือฉบบัน้ีจะเรียกว่า “ส านักงาน ปปง.” ก าหนดให้
สถาบนัการเงินซ่ึงหมายรวมถึงบริษทัประกนัวินาศภยั ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายดงักล่าวดว้ยการจดัให้ลูกคา้แสดงตนในแบบแสดงตน (KYC) 
การตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้ (CDD) การรายงานธุรกรรมต่อส านักงาน ปปง. และการเก็บรักษาขอ้มูลเอกสารหลกัฐาน   
การลูกคา้แสดงตนหรือเอกสารอื่นใดของลูกคา้รวมถึงเอกสารหลกัฐานรายงานการท าธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จริง
เก่ียวกบัลูกคา้  หากฝ่าฝืนหรือปฏิบติัไม่ครบถว้นตอ้งรับโทษทั้งทางแพ่งและทางอาญานั้น 
                       ผูใ้ห้สัญญาทราบและเข้าใจดีว่าในการท่ีบริษัทจะสามารถปฏิบัติตามกฏหมายข้างต้นได้อย่างครบถ้วนเรียบร้อ ยนั้ น     
จ าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากผูใ้ห้สัญญาดว้ย  ทั้งน้ี เน่ืองจากในการปฏิบัติตามกฏหมายขา้งต้นมีกระบวนการและขอ้มูล
เอกสารหลกัฐานท่ีผู ้ให้สัญญามีส่วนเก่ียวข้องและหรือสามารถสนับสนุนให้บริษทัสามารถปฏิบัติตามกฏหมายข้างต้นได้อย่างครบถ้วน
เรียบร้อย  ดงันั้น โดยหนงัสือฉบบัน้ีผูใ้ห้สัญญาจึงตกลงให้ความร่วมมือแก่บริษทัในการปฏิบติัตามกฏหมายขา้งตน้อยา่งเตม็ความสามารถ 
 

   ขอบข่ายความร่วมมือ 
 

  1.  การจัดให้ลูกค้าแสดงตนในแบบแสดงตน (KYC)  
  ผูใ้ห้สัญญาตกลงให้ความร่วมมือแก่บริษทั ด้วยการจดัให้ลูกค้าท่ีมีการท าสัญญาประกนัภยักับบริษทั ท าการแสดงตน       
ในแบบแสดงตน (KYC) ตามแบบข้อความและรายละเอียดแนบท้ายหนังสือฉบับน้ี และจะจัดส่งแบบแสดงตนให้กับบริษัทเม่ือมีการ             
ขอเอาประกนัภยัทุกกรมธรรม ์ดงัน้ี 



 

 

 
 

1.1 กรณีผูข้อเอาประกนัภยัเป็นบุคคลธรรมดา  ให้ใช้แบบรายการแสดงตน (ประเภทบุคคลธรรมดา) ซ่ึงไดร้ะบุขอ้มูล     
ช่ือ – นามสกุล, วนั เดือน ปีเกิด, เลขประจ าตัวประชาชน, เลขท่ีหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นคนต่างด้าว) , ท่ีอยู่ตาม
ทะเบียนบา้น และท่ีอยู่ปัจจุบนั (กรณีเป็นคนละแห่งกบัท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น), อาชีพ และสถานท่ีท างาน, หมายเลข
โทรศพัท ์และ/หรือท่ีอยูอ่ิเลก็ทรอนิกส์ และแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/ส าเนาหนงัสือเดินทาง พร้อมให้ลูกคา้
ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งดว้ย 

1.2 กรณีผูเ้อาประกนัภยัเป็นนิติบุคคล  ให้ใช้แบบรายการแสดงตน (ประเภทนิติบุคคล) ซ่ึงไดร้ะบุขอ้มูลช่ือนิติบุคคล,   
เลขทะเบียนบริษทั, สถานท่ีตั้ง, หมายเลขโทรศพัท์, ช่ือ-นามสกุล ของผูมี้อ านาจลงนามแทนนิติบุคคลทุกคน, ขอ้มูล
ตามขอ้ 1.1 ของผูท่ี้ลงนามในเอกสารในนามของนิติบุคคล, ประเภทกิจการและวตัถุประสงค์ในการด าเนินกิจการ  
และแนบส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลท่ีนายเบียนออกให้ไม่เกิน 6 (หก) เดือน พร้อมให้ผูมี้อ  านาจ
ของนิติบุคคลนั้นลงลายมือช่ือและประทบัตรา (ถา้มี) รับรองส าเนาถูกตอ้งดว้ย 

 

  2.  การตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (CDD) 
  ผูใ้ห้สัญญาตกลงให้ความร่วมมือแก่บริษทัในการตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้ (CDD) ดว้ยการแจง้ขอ้มูล   
ท่ีทราบและเป็นประโยชน์แก่บริษทัในการการเฝ้าระวงั ตรวจสอบและตรวจทานความเคล่ือนไหวทางการเงินหรือการท าธุรกรรมของลูกคา้
อย่างสม ่าเสมอ และเหมาะสม  ทั้งน้ี เพ่ือบริษทัจะไดท้ราบว่า ลูกคา้มีความเคล่ือนไหวทางการเงินผิดปกติหรือไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
หรือสถานภาพทางเศรษฐกิจของลูกคา้หรือไม่ และบริษทัควรพิจารณาปรับปรุงระดบัความเส่ียงของลูกคา้หรือไม่  รวมทั้งเพื่อบริษทัจะได ้      
มีความปลอดภยัจากการเป็นแหล่งฟอกเงินและสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายในการด าเนินความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบัลูกคา้ 
 

3.  การเก็บรักษาข้อมูลการแสดงตน 
             ผูใ้ห้สัญญาทราบและเข้าใจดีว่าตามกฏหมายข้างต้นไดก้ าหนดให้บริษทัต้องเก็บรักษาข้อมูลการแสดงตนของลูกค้าไว้    

เป็นเวลาอย่างน้อย 5 (ห้า) ปี นบัแต่วนัท่ีสัญญาประกนัวินาศภยัหมดอายุลง  เวน้แต่ เลขาธิการส านกังาน ปปง. หรือพนกังานเจา้หน้าท่ี มีค  าส่ัง
ให้เก็บรักษาขอ้มูลของลูกค้ารายหน่ึงรายใดนานกว่าระยะเวลาดงักล่าว  ดงันั้น ในกรณีท่ีผูใ้ห้สัญญายงัไม่ได้มีการจดัส่งข้อมูลและส าเนา
หลกัฐานการแสดงตนของลูกคา้ให้กบับริษทั ผูใ้ห้สัญญาจึงตกลงให้ความร่วมมือแก่บริษทัในการเก็บรักษาขอ้มูลและส าเนาหลกัฐานดงักล่าว
ไวต้ามท่ีกฎหมายก าหนดทุกประการ และขอรับรองว่าสามารถน าส่งมอบขอ้มูลและส าเนาหลกัฐานการแสดงตนของลูกคา้ให้แก่บริษทัได ้   
เม่ือบริษทัร้องขอ  

 

 4. ความรับผิดตามกฎหมาย 
ผูใ้ห้สัญญาทราบและเขา้ใจดีว่า อาจตอ้งรับผิดทางแพ่ง หากไดด้ าเนินการโดยประมาทเลินเล่อหรือไม่สุจริต อนัเป็นเหตุให้

บริษทัเกิดความเสียหายจากการฝ่าฝืนบทบญัญติัตามกฏหมายขา้งตน้ 
 

เพื่อเป็นหลกัฐานการตกลงให้ความร่วมมือในการปฏิบติัตามกฎหมายของส านกังาน ปปง. น้ี  ผูใ้ห้สัญญาจึงไดล้งลายมือช่ือ
ให้ไวเ้ป็นส าคญั ต่อหนา้พยาน ณ วนัเดือน ปี ท่ีระบุขา้งตน้  

 
ลงช่ือ ................................................................................... ผูใ้ห้สัญญา 

                              (                                                         ) 
 
               ลงช่ือ ................................................................................... พยาน    ลงช่ือ ................................................................................... พยาน 
                         (                                                       )                    (                                                 ) 
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สัญญาค า้ประกนัตัวแทน/นายหน้าประกนัวินาศภัย (บุคคล) 
 
เลขท่ีสัญญา…………………………………... 
ท าท่ี ………………………………………….. 
วนัท่ี ………………………………………….. 
 

ข้าพเจา้ ……………………………………….………….. อายุ ………ปี สัญชาติ…………. บัตรประจ าตัวประชาชน/
บตัรขา้ราชการเลขท่ี………………………………..ออกให้โดย………………………เม่ือวนัท่ี……………………...บตัรหมดอายุ
วนัท่ี……………………ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น………………………………………………………………………………………
ท่ีอยูปั่จจุบนั…………………………………………………………………………………………………….…………………….. 
อาชีพ………..…..…. ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน……………………………………………………………………………………………
โท รศัพ ท์ บ้ าน…………………………โท รศัพท์ ท่ี ท าง าน …..……………….โท รศัพท์ มื อ ถื อ………….…………… มี
ความสัมพนัธ์กบัตวัแทน/นายหน้าเป็น…………………ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า “ผู้ค ้าประกัน” ขอท าหนงัสือฉบบัน้ีให้ไวแ้ก่  บริษทั 
ชบับส์ามคัคีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า “บริษัท” เพื่อเป็นหลกัฐานแสดงว่า  
 

ตามสัญญาตวัแทน/นายหน้าประกนัวินาศภยัฉบบัลงวนัท่ี……………………(“สัญญา”) ซ่ึงบริษทัไดแ้ต่งตั้งและยินยอม
ให้นาย/นาง/นางสาว…………………………………………………………….เป็นตวัแทน/นายหน้าประกนัวินาศภยัของบริษทั 
ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า “ตัวแทน/นายหน้า” นั้น  

 
ข้อ 1. ผูค้  ้าประกนัตกลงยินยอมเขา้เป็นผูค้  ้าประกนัการปฏิบติัหนา้ท่ีของตวัแทน/นายหนา้ตามสัญญา  หากตวัแทน/

นายหนา้กระท าการบกพร่อง ต่อหนา้ท่ี และ/หรือทจุริต และ/หรือประพฤติผดิใดๆ และ/หรือก่อให้เกิดความเสียหาย และ/หรือ
ก่อให้เกิดภาระหน้ีสินใดๆ แก่บริษทั ไม่ว่าจะดว้ยความจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ ผูค้  ้าประกนัตกลงยินยอมชดใชค้่าเสียหาย และ/
หรือภาระหน้ีสินท่ีเกิดขึ้นเป็นจ านวนเงิน (เฉพาะเงินตน้) ไม่เกิน  200,000 บาท ( สองแสนบาทถ้วน ) ใหแ้ก่บริษทัจนครบถว้น
ทนัที ทั้งน้ี ไม่ว่าเหตุแห่งค่าเสียหาย และ/หรือภาระหน้ีสินนั้น ตวัแทน/นายหนา้ไดก่้อให้เกิดขึ้นก่อน หรือภายหลงัการท าสัญญา
ฉบบัน้ี รวมทั้งผูค้  ้าประกนัตกลงผกูพนัรับผดิ ตามหนงัสือรับสภาพหน้ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าเสียหาย และ/หรือหน้ีสินท่ีตวัแทน/
นายหนา้ไดก่้อขึ้นดว้ยทุกประการ และการค ้าประกนัตามสัญญาฉบบัน้ีเป็นการค ้าประกนัท่ีรวมตลอดถึงดอกเบ้ีย ค่าเสียหาย ค่า
สินไหมทดแทน ค่าภาระติดพนั ค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการติดตามทวงถาม ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าทนายความ ค่าป่วยการในการฟ้องคดี 
ค่าใชจ้่ายในชั้นบงัคบัคดี และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทุกประการ  

 
ข้อ 2. กรณีท่ีบริษทัแจง้ใหผู้ค้  ้าประกนัทราบถึงความเสียหาย และ/หรือภาระหน้ีสินท่ีตวัแทน/นายหนา้ไดก่้อใหเ้กิดขึ้น ผู ้

ค  ้าประกนัตกลงยินยอมช าระค่าเสียหาย และ/หรือภาระหน้ีสินท่ีเกิดขึ้นทั้งหมดให้แก่บริษทัทนัที มิฉะนั้น ผูค้  ้าประกนัยินยอมรับ
ผิดช าระดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 15 ต่อปีของตน้เงินดงักล่าว นบัแต่วนัท่ีผูค้  ้าประกนัไดรั้บหนงัสือแจง้ให้ช าระหน้ีจากบริษทั  

 
ข้อ 3. การบอกกล่าว ทวงถาม ติดต่อ หรือส่งเอกสารใดๆ แก่ผูค้  ้าประกนัไปยงัท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น หรือท่ีอยูท่ี่สะดวก

ในการติดต่อตามท่ีระบขุา้งตน้   ไม่ว่าจะมีผูรั้บหรือไม่   ให้ถือว่าผูค้  ้าประกนัรับทราบค าบอกกล่าว  การทวงถาม   หรือเอกสารนั้น
ไวแ้ลว้   เวน้แต่ ผูค้  ้าประกนัไดแ้จง้เปล่ียนแปลงท่ีอยูด่งักล่าวมายงับริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษรแลว้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั  
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ข้อ 4.  ผูค้  ้าประกนัยินยอมให้สัญญาน้ีมีผลผกูพนัผูค้  ้าประกนัอยูต่ลอดเวลาท่ีนาย/นาง/นางสาว………………………. 

ยงัคงปฏิบัติหน้าท่ีตัวแทน/นายหน้าอยู่กับบริษัทตามสัญญาแต่งตั้ งตัวแทน/นายหน้าฉบับข้างต้นรวมทั้งยงัคงผูกพนัอยู่กับ
ค่าเสียหายหรือภาระหน้ีสินของตวัแทน/นายหนา้ท่ีเกิดขึ้นในขณะปฏิบติัหนา้ท่ีตวัแทน/นายหนา้ จนกว่าจะช าระเสร็จส้ินแก่บริษทั 
 

ข้อ 5. ผูค้  ้าประกนัสามารถบอกเลิกสัญญาค ้าประกนัฉบบัน้ีได ้โดยการส่งค าบอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนไปยงัส านกังานใหญ่ของบริษทั โดยให้การค ้าประกนัตามสัญญาฉบบัน้ีส้ินผลทนัที ต่อเม่ือตวัแทน/นายหนา้ไดห้าผูค้  ้า
ประกนัรายใหม่ท่ีมีคุณสมบติัไม่ย่ิงหยอ่นไปกว่าผูค้  ้าประกนัมาท าสัญญาค ้าประกนักบับริษทัทดแทนการค ้าประกนัของผูค้  ้าประกนั
เรียบร้อยแลว้โดยบริษทัจะแจง้ให้ผูค้  ้าประกนัรับทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 

เพื่อเป็นหลกัฐานในการน้ีผูค้  ้าประกนัจึงไดล้งลายมือช่ือและประทบัตราส าคญั   (ถา้มี)  ไวต้่อหนา้พยานเป็นส าคญั   ณ 
วนั เดือนปี ท่ีระบุไวข้า้งตน้  
 

ลงช่ือ_______________________________________ ผูค้  ้าประกนั  
     (                                                                              )  

 
ขา้พเจา้(ช่ือ-นามสกุลคู่สมรสของผูค้  ้ าประกนั)____________________________________________ซ่ึงเป็นคู่สมรส

ของ_______________________________________ ขอให้ความยินยอมในการท่ีคู่สมรสของขา้พเจา้ท าสัญญาค ้าประกนัตอ่บริษทั 
ชบับส์ามคัคีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน  
 

ลงช่ือ _________________________________ คู่สมรสของผูค้  ้าประกนั ผูใ้ห้ความยินยอม 
                                                           (                                                                   )  

ลงช่ือ _________________________________ พยาน  
                                                          (                                                                    )  

ลงช่ือ _________________________________ พยาน  
                                                          (                                                                   )  
 
หมายเหต:ุ 1. กรณีผูค้  ้าประกนัมีคู่สมรส ให้สามี/ภรรยาของผูค้  ้าประกนั ลงนามใหค้วามยินยอมดว้ย  

 2. กรณีผูค้  ้าประกนัไม่มีคู่สมรส ให้ผูค้  ้าประกนั ระบุสถานภาพ โสด/หมา้ย/หยา่ ในช่องผูใ้หค้วามยินยอม พร้อมทั้งให ้
ผูค้  ้าประกนัลงนามช่ือก ากบัขอ้ความนั้นไว ้ 

                  3. สัญญาค ้าประกนัตอ้งปิดอากรแสตมป์ 



 

 

 
 

สัญญานายหน้าประกนัวินาศภัย (บุคคล) 
 

เลขท่ี........................................ 
 

สัญญาฉบบัน้ีท าขึ้น ณ บริษทั ชบับส์ามคัคีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่  เม่ือวนัท่ี ....... เดือน ...................... พ.ศ. ............ 
 
ระหว่าง บริษทั ชบับส์ามคัคีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)  โดย ................................................ ผูรั้บมอบอ านาจ  ซ่ึงในสัญญาน้ี

ต่อไปจะเรียกว่า “บริษัท” ฝ่ายหน่ึง กบั ................................................................................. อยูบ่า้นเลขท่ี ............................................. 
ถนน................................................... ต าบล/แขวง ....................................................... อ าเภอ/เขต ........................................................ 
จงัหวดั ...............................................โทรศพัท์ ........................................... บตัรประจ าตวัประชาชนเลขท่ี ........................................... 
วนัท่ีออกบตัร ......................................................... วนัท่ีบตัรหมดอายุ ......................................................... ใบอนุญาตเป็นนายหน้า
ประกนัวินาศภยัเลขท่ี ............................................... ซ่ึงในสัญญาน้ีต่อไปจะเรียกว่า “นายหน้า” อีกฝ่ายหน่ึง 
 
คู่สัญญาท้ังสองฝ่ายตกลงท าสัญญากัน  มีข้อความดังต่อไปนี ้

 ข้อ 1.   วัตถุประสงค์ของสัญญา 
บริษทัตกลงตั้งนายหน้า และนายหน้าตกลงรับเป็นนายหน้าของบริษทั  ทั้งน้ี นายหน้าตามสัญญาน้ีไม่มีฐานะเป็นลูกจา้ง 

พนกังาน หุ้นส่วนหรือสถานะอื่นใดนอกจากนายหนา้ 

 ข้อ 2.      หน้าท่ีและความรับผิดของนายหน้า 
2.1 ติดต่อ ช้ีช่อง หรือจดัการให้บุคคลหรือนิติบุคคลไดเ้ขา้ท าสัญญาประกนัวินาศภยักบับริษทั 
2.2 รับกรมธรรมป์ระกนัภยัจากบริษทั และน าส่งกรมธรรมป์ระกนัภยัให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั 
2.3 รับเบ้ียประกนัภยัจากผูเ้อาประกนัภยัตามสัญญาประกนัภยัโดยไดรั้บมอบอ านาจเป็นหนงัสือจากบริษทั 
2.4 ปฏิบติัตามเง่ือนไข ระเบียบ ค าส่ังหรือขอ้บังคบั ทั้งท่ีมีอยู่แลว้และจะประกาศใช้ในภายหน้าของบริษทั  ส านักงาน

คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  สมาคมประกันวินาศภยัไทย  และหน่วยงานอื่น          
ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งท่ีมีอยูแ่ลว้และจะประกาศใชใ้นภายหนา้  

2.5 ยินยอมให้บริษัทแจ้งข้อมูลเก่ียวกับนายหน้าให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั  สมาคมประกนัวินาศภยัไทย  และหน่วยงานอื่นท่ีเก่ียวขอ้งทราบได ้

2.6 ไม่ท าการปลอมแปลง  ท าซ ้ า ดดัแปลง ลอกเลียน หรือใช้เคร่ืองหมายการคา้ เคร่ืองหมายบริการ ตราประทับ หรือ
เอกสารใดๆ  ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนซ่ึงเป็นของบริษทั เวน้แต่ได้รับความยินยอมจากบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
หรือปฏิบติัตามระเบียบท่ีบริษทัก าหนด 

2.7 กระท าการตามท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นนายหน้าของบริษทัดว้ยตนเอง  หากนายหน้ามอบหมายหรือแต่งตั้งให้บุคคลอ่ืน
กระท าการแทน  นายหน้าจะต้องรับผิดในความเสียหายอย่างใดๆ อันเกิดจากการกระท าของบุคคลท่ีนายหน้า
มอบหมาย หรือแต่งตั้งดังกล่าวด้วยตัวเอง  ทั้งน้ี ไม่ตดัสิทธิบริษทัท่ีจะเรียกร้องความเสียหายต่อบุคคลท่ีนายหน้า
มอบหมายหรือแต่งตั้งนั้นโดยตรง 

2.8 เปิดเผยขอ้มูลทั้งหมดและไม่ปกปิดขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการพิจารณารับประกนัภยัของบริษทัใหบ้ริษทัทราบ ตลอดจน    ให้
ขอ้มูลเก่ียวกบัการประกนัภยัของบริษทัท่ีถูกตอ้งแท้จริงแก่บุคคลท่ีนายหน้าติดต่อดว้ย  ทั้งน้ี นายหน้าขอรับรองว่า
ข้อมูลทั้ งหมดท่ีเก่ียวข้องกับการขอเอาประกันภัยท่ีนายหน้าได้น าเสนอเพ่ือให้บริษัทพิจารณารับประกันภัย              



 

 

 
 

เป็นความจริงทุกประการ  ซ่ึงหากปรากฏในภายหลงัว่า ขอ้มูลดงักล่าวเป็นความเทจ็หรือนายหนา้ปกปิดขอ้ความจริงใดๆ 
ท่ีอาจท าให้บริษทับอกปัดไม่ยอมท าสัญญาประกันภยัหรืออาจก าหนดอตัราเบ้ียประกันภยัสูงขึ้นอีก  นายหน้าจะ
รับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดขึ้นทั้งหมด 

2.9 แจง้และส่งมอบขอ้มูลเก่ียวกบัการขอเอาประกนัภยัของบุคคลแต่ละรายท่ีนายหน้าติดต่อและช้ีช่องให้แก่บริษทัทนัที 
เพ่ือประกอบการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท  หากนายหน้ากระท าการดังกล่าวล่าช้าจนเกิดวินาศภัยก่อน  
นายหนา้ยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายทั้งหมดท่ีเกิดขึ้นจากการกระท าการล่าชา้ดงักล่าวดว้ยตนเอง 

2.10 ทวงถามและติดตามให้ผูเ้อาประกันภยัช าระเบ้ียประกันภยัแก่บริษทั ภายในระยะเวลาท่ีบริษทัก าหนด หรือตามท่ี
ก าหนดไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยั หรือตามประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั  ทั้งน้ี แลว้แต่ระยะเวลาใดจะถึงก าหนดก่อน โดยนบัแต่วนัท่ีบริษทัตกลงท าสัญญาประกนัภยัตามท่ีนายหนา้
ติดต่อและช้ีช่อง  และหากผูเ้อาประกนัภยัไม่ช าระเบ้ียประกนัภยัแก่บริษทัภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ 
ก็ตาม นายหน้าจะตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร พร้อมทั้งส่งมอบกรมธรรมป์ระกนัภยัและเอกสารใดๆ 
คืนแก่บริษทั เพ่ือบริษทัจะท าการยกเลิกสัญญาประกนัภยัดงักล่าวต่อไป  มิฉะนั้น นายหนา้ตอ้งรับผิด ช าระเบ้ียประกนัภยั
ทั้งหมดหรือตามสัดส่วนของระยะเวลาท่ีสัญญาประกนัภยัไดใ้ห้ความคุม้ครองแลว้ พร้อมทั้งค่าอากรแสตมป์ ค่าภาษี
และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีบริษทัเสียหายจากการนั้น 
            กรณีบริษทัไม่ได้รับช าระเบ้ียประกนัภยัจากผูเ้อาประกนัภยั  ภายในระยะเวลาท่ีบริษทัก าหนด หรือ
ตามท่ีก าหนดไวใ้นกรมธรรม์ประกันภัย  หรือตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกนัภยั บริษทัจะด าเนินการแจง้บอกเลิกสัญญาประกนัภยัไปยงัผูเ้อาประกนัภยั โดยนายหนา้มีหนา้ท่ี
ในการติดตามเบ้ียประกนัภยัตามระยะเวลาท่ีสัญญาประกนัภยัไดใ้ห้ความคุม้ครองแลว้จากผูเ้อาประกนัภยั  และน าส่ง
เบ้ียประกนัภยัดงักล่าวให้แก่บริษทัโดยทนัที   
            กรณีต้องมีการคืนเบ้ียประกันภัย ให้นายหน้าท าการคืนเบ้ียประกันภัยให้กับผู ้เอาประกันภัย           
ภายในระยะเวลาท่ีบริษัทก าหนดหรือตามท่ีก าหนดไวใ้นกรมธรรม์ประกันภยั  หรือตามประกาศของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั  มิฉะนั้น นายหน้าตอ้งรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมด 
หากบริษทัตอ้งโทษฐานประวิงการคืนเบ้ียประกันภยั ตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริม   
การประกอบธุรกิจประกนัภยั 

ในการติดตามทวงถามให้ผูเ้อาประกันภัยช าระค่าเบ้ียประกันภัยแก่บริษัทนั้น นายหน้าตกลงท่ีจะ   
ปฏิบติัตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติั การทวงถามหน้ี พ.ศ. 2558 ซ่ึงบงัคบัใชอ้ยู่ในปัจจุบนั รวมถึงหากจะมีการ
แกไ้ขเพ่ิมเติมในอนาคตดว้ย อาทิเช่น ให้นายหนา้ติดต่อตามสถานท่ีท่ีผูเ้อาประกนัภยัแจง้ไวใ้ห้เป็นสถานท่ีติดต่อ หรือ
ตามภูมิล าเนาถ่ินท่ีอยู่ของผูเ้อาประกนัภยั โดยการติดต่อในวนัจันทร์ถึงศุกร์ให้ติดต่อได้ตั้งแต่ เวลา 08.00 – 20.00 
นาฬิกา ส่วนในวนัหยดุราชการเวลาในการติดต่อ คือ ตั้งแต่ เวลา 08.00 – 18.00 นาฬิกาเท่านั้น ส าหรับจ านวนคร้ังหรือ
ความถ่ีในการติดตามทวงถามค่าเบ้ียประกันภยัให้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยต้องใช้วาจาท่ีสุภาพอ่อนโยน       
ไม่เป็นการข่มขู่ หรือการใชค้วามรุนแรง เป็นตน้ 

2.11 กรณีผูเ้อาประกนัภยัช าระเบ้ียประกนัภยัแก่นายหน้า  นายหน้าตอ้งส่งเบ้ียประกนัภยัดงักล่าวให้แก่บริษทัทนัที  โดย
นายหนา้จะตอ้งไม่น าเบ้ียประกนัภยัดงักล่าวไปใชห้รือหาประโยชน์ หรือหกัค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ิน   

 กรณีผูเ้อาประกนัภยัช าระค่าเบ้ียประกนัภยัตามวรรคแรก เป็นเงินสด เช็ค บตัรเดบิต บตัรเครดิต หรือ
ดว้ยวิธีการอื่นใดตามท่ีบริษทัก าหนด นายหน้าตกลงท่ีจะน าส่งค่าเบ้ียประกนัภยัดงักล่าวแก่บริษทัให้ถูกตอ้งตรงตาม
กรมธรรมป์ระกนัภยัของผูเ้อาประกนัภยัท่ีช าระค่าเบ้ียประกนัภยันั้นๆ 
             หากนายหน้าน าเบ้ียประกนัภยัดังกล่าวไปใช้หรือหาประโยชน์หรือหักค่าใช้จ่ายใดๆ  หรือแจง้ช าระ    
ค่าเบ้ียประกนัภยัไม่ถูกตอ้งตรงตามกรมธรรม์ประกนัภยัของผูเ้อาประกนัภยัท่ีช าระค่าเบ้ียประกนัภยันั้นๆ นายหน้า



 

 

 
 

ยินยอมชดใชค้่าเสียหายทั้งหมดให้บริษทัพร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 15  ต่อปีนบัแต่วนัท่ีน าเบ้ียประกนัภยันั้นไปใช้
หรือหาประโยชน์  และหากเกิดความสูญหาย หรือเสียหายแก่ทรัพย์สินท่ีเอาประกันภัยซ่ึงนายหน้ามิได้น าส่ง           
เบ้ียประกนัภยัให้แก่บริษทั  นายหน้าจะตอ้งรับผิดชอบในค่าสินไหมทดแทนและค่าเสียหายอ่ืนใดท่ีเกิดขึ้นทั้งหมด  
ทั้งน้ี ไม่ตดัสิทธิบริษทัที่จะด าเนินคดีตามกฎหมาย 

2.12 กรณีผูเ้อาประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันภัย  นายหน้าจะต้องด าเนินการให้ผูเ้อาประกันภัยท าการเลิกสัญญา          
เป็นลายลกัษณ์อกัษร เรียกเก็บกรมธรรมป์ระกนัภยัและเอกสารใดๆ  คืนแก่บริษทั พร้อมทั้งเรียกเก็บเบ้ียประกนัภยัตาม
สัดส่วนระยะเวลาท่ีสัญญาประกนัภยัไดใ้ห้ความคุม้ครองแลว้จากผูเ้อาประกนัภยัและน าส่งให้แก่บริษทัทนัที   

2.13 นายหน้าตกลงจะเก็บรักษาข้อมูลท่ีไดรั้บเน่ืองจากการปฏิบัติตามสัญญาน้ีไวเ้ป็นความลบั  ไม่ว่าสัญญาฉบับน้ีจะ 
ส้ินสุดแลว้หรือไม่ก็ตาม  

2.14 นายหน้าเป็นผูรั้บผิดชอบในบรรดาค่าใช้จ่ายทั้ งหลายท่ีได้เกิดขึ้ นเน่ืองจากการปฏิบัติหน้าท่ีของนายหน้าตาม       
สัญญานายหนา้น้ีแต่เพียงฝ่ายเดียว 

2.15 นายหน้าตกลงยินยอมท่ีจะให้ความร่วมมือกบับริษทัในการปฏิบัติตามพระราชบัญญติัป้องกนัและปราบปรามการ   
ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และพระราชบญัญติั ป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 
ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีจะเรียกแทนกนัและรวมกนัว่า “กฎหมายฟอกเงิน” ให้เป็นไปไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ตามแนวทางปฏิบติั 
ดงัต่อไปน้ี คือ  
(1) นายหนา้ทราบและเขา้ใจดีว่ามีหนา้ท่ีในการจดัให้ลูกคา้แสดงตนและการเก็บรักษาขอ้มูลการแสดงตนของลูกคา้ 

(ลูกคา้ หมายถึง ผูเ้อาประกนัภยั และหรือผูรั้บประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลตามสัญญา
ประกนัวินาศภยักบับริษทั) 

(2) นายหน้าทราบและเขา้ใจดีว่า นายหน้าอาจตอ้งรับผิดทางแพ่ง  หากด าเนินการโดยประมาทเลินเล่อหรือไม่สุจริต 
อนัเป็นเหตุให้บริษทัเกิดความเสียหายจากการฝ่าฝืนบทบญัญติัตามกฎหมายฟอกเงิน  

(3) นายหน้าจะต้องสามารถติดต่อขอข้อมูลจากลูกค้าได้   ในกรณีท่ีบริษัทต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบขอ้มูล เพื่อการรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยต่อส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน  

(4) นายหนา้จะตอ้งสามารถส่งมอบขอ้มูลและส าเนาหลกัฐานการแสดงตนของลูกคา้ให้แก่บริษทัได ้เม่ือบริษทัร้องขอ 
(5) นายหน้าทราบว่า ตนมีหน้าท่ีด าเนินการจดัให้ลูกคา้แสดงตน ตรวจสอบความครบถว้นของขอ้มูลการแสดงตน 

และความถูกตอ้งของขอ้มูลการแสดงตน  
(6) นายหน้าทราบและเข้าใจดีว่า ตามกฎหมายฟอกเงินได้ก าหนดให้บริษัทต้องเก็บ รักษาข้อมูลการแสดงตน         

ของลูกค้าไวเ้ป็นเวลาอย่างน้อย 5 (ห้า) ปี นับแต่วนัท่ีสัญญาประกันวินาศภัยหมดอายุลง  เวน้แต่ เลขาธิการ
ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน หรือพนกังานเจา้หน้าท่ีตามกฎหมายฟอกเงินมีค าส่ังให้เก็บรักษา
ขอ้มูลของลูกคา้รายหน่ึงรายใดนานกว่าระยะเวลาดงักล่าว  ดงันั้น ในกรณีนายหน้าไม่ส่งมอบขอ้มูลการแสดงตน
ของลูกคา้ทุกรายให้บริษทั นายหนา้ตอ้งมีหนา้ท่ีตอ้งเก็บรักษาขอ้มูลการแสดงตนของลูกคา้ไวแ้ทนบริษทั  

2.16 นายหน้าจะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ขอ้บังคบั หรือข้อก าหนดอื่นใดท่ีหน่วยงานของรัฐเป็นผูอ้อกและน ามาใช้ กับ
นายหน้าภายใตก้ารปฏิบัติตามสัญญาฉบับน้ี  และนายหน้าได้รับการอนุญาตหรือไดรั้บใบอนุญาตท่ีจ าเป็นในการ
ปฏิบติัตามสัญญาฉบบัน้ี  รวมทั้งจะปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ รวมถึง (ก) ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการส่งออกหรือ
การน าเขา้ (ข) กฎหมายว่าดว้ยการต่อตา้นการติดสินบนของสหรัฐอเมริกา รวมถึง Foreign Corrupt Practices Act และ/
หรือ (ค) กฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัขอ้มูลส่วนบุคคล 

2.17 ในฐานะท่ีบริษัทเป็นบริษัทหน่ึงในกลุ่มชับบ์ (CHUBB Group) นายหน้ารับรองว่ารับทราบและรับจะปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบและขอ้ก าหนดทางปกครองว่าดว้ยการต่อตา้นการติดสินบนของสหรัฐอเมริกา (Foreign Corrupt 



 

 

 
 

Practices Act : FCPA) ท่ีเก่ียวข้องกับนายหน้ากับ Chubb และนายหน้ารับรองว่าจะไม่กระท าการใดท่ีเป็นเหตุให้ 
CHUBB ละเมิด FCPA ดงักล่าว 

2.18 นายหน้าให้ค  ารับรองต่อไปว่า ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บตามท่ีสัญญาน้ีไม่มีส่วนใดน าไปจ่ายให้หรือให้สัญญาต่อเจา้หน้าท่ี 
บุคคล หรือนิติบุคคลใด เพื่อให้ไดรั้บหรือคงไวซ่ึ้งผลประโยชน์ทางธุรกิจท่ีไม่เหมาะสมตามท่ี FCPA ก าหนดไว ้

2.19 บริษทัมีสิทธิในการตรวจสอบเอกสารและขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตามสัญญาน้ี ไม่ว่าเวลาใดก็ตาม เม่ือได้
มีการบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นระยะเวลาท่ีเหมาะสม เพื่อเป็นการรับรองว่าการปฏิบติัตามสัญญาของนายหนา้เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของสัญญาน้ี  นายหน้าตกลงให้ความร่วมมือกบับริษทัในการตรวจสอบดงักล่าว และจดัหา
รายละเอียดขอ้มูลตามท่ีบริษทัร้องขอตามความเหมาะสม เพื่อการตรวจสอบของส านักงานคณะกรรมการก ากบัและ
ส่งเสริมการ ประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ผูต้รวจสอบภายใน ผูต้รวจสอบบญัชีภายนอก และเจา้พนกังานของรัฐ
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ข้อ 3.    ค่าบ าเหน็จ  ค่าตอบแทน  ผลประโยชน์  
3.1 นายหน้ามีสิทธิไดรั้บผลประโยชน์ ค่าตอบแทน ค่าบ าเหน็จ หรือสิทธิพิเศษใด ตามอัตราท่ีบริษทัประกาศให้ทราบ  

เป็นคราวๆ ไป  แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกินอตัราท่ีนายทะเบียนประกนัวินาศภยัก าหนด  โดยนายหนา้มีสิทธิขอรับค่าบ าเหน็จ
ดงักล่าวไดเ้ม่ือบริษทัไดรั้บช าระเบ้ียประกนัภยัเรียบร้อยแลว้  

3.2 หากนายหน้ามีหน้ีสิน ภาระผูกพนัหรือความรับผิดใดๆ ต่อบริษทั นายหน้ายอมให้บริษทัน าค่าตอบแทน ค่าบ าเหน็จ 
ผลประโยชน์ใดๆ อนัอาจตีราคาเป็นเงินได ้หกักลบลบหน้ีกนัได ้

3.3 ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม หากบริษทัต้องคืนเบ้ียประกันภยัให้แก่ผูเ้อาประกันภยั นายหน้าตกลงคืนค่าบ าเหน็จ 
ค่าตอบแทน ผลประโยชน์หรือสิทธิพิเศษใดๆ ท่ีไดรั้บจากบริษทัตามสัดส่วนของเบ้ียประกนัภยัท่ีบริษทัจ่ายคืนให้แก่  
ผูเ้อาประกนัภยัให้แก่บริษทัทนัที 

ข้อ 4.    หลักประกัน 
4.1 เพ่ือเป็นหลกัประกันการช าระหน้ี  และความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดขึ้นตามสัญญาน้ี  รวมตลอดถึงบรรดาหน้ีสินและ   

ความเสียหายใดๆ ท่ีนายหน้าจะตอ้งรับผิดชอบต่อบริษทัตามสัญญาฉบบัน้ีแลว้ นายหน้าตกลงมอบหลกัประกนั หรือ
ให้มีบุคคลค ้าประกนัไวใ้ห้แก่บริษทั อยา่งหน่ึงอยา่งใด หรือหลายอยา่งรวมกนั ดงัต่อไปน้ี 
(1) ตกลงยินยอมน าโฉนดที่ดิน / นส 3 / นส 3ก เลขท่ี ................................. พร้อมส่ิงปลูกสร้างเลขท่ี .......................... 

ต าบล/แขวง ............................................. อ าเภอ/เขต ............................................. จงัหวดั ..................................... 
เน้ือท่ี .................................. ซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของ ........................................................และปลอดภาระผกูพนัใดๆ 
ตามกฎหมาย มาจดทะเบียนจ านองให้ไวเ้ป็นประกันการช าระหน้ีและความเสียหายใดตามสัญญาน้ีต่อบริษทั     
ในวงเงิน .................................... บาท (.......................................................) โดยนายหนา้จะด าเนินการจดทะเบียน
ต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีภายในวนัท่ี .....................................................  โดยนายหนา้เป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัการ
จดทะเบียนจ านองและการไถ่ถอนจ านองทั้งหมด และ/หรือ 

(2) ตกลงให้นาย/นาง/นางสาว ................................................................................  เข้าท าสัญญาค ้ าประกันการ   
ปฏิบติัหนา้ท่ีนายหนา้ตามสัญญาฉบบัน้ีต่อบริษทั และ/หรือ 

(3) ตกลงยินยอมน าเงินสดจ านวน ........................... บาท (......................................................) มาวางเป็นหลกัประกนั
ความรับผิดการปฏิบติัหนา้ท่ีนายหนา้ตามสัญญาฉบบัน้ีต่อบริษทั และ/หรือ 

(4) ตกลงยินยอมน าหนังสือค ้าประกนัของธนาคาร ………….................…......………… สาขา ……........…………
เลขท่ี …….......………………… ลงวนัท่ี ……………….….………….. จ านวนเงิน ………………………. บาท 



 

 

 
 

(…………………………………………………….) มาวางเป็นหลกัประกันความรับผิดการปฏิบัติหน้าท่ีของ
นายหนา้ตามสัญญาฉบบัน้ีต่อบริษทั 

4.2 หากบริษทัไดบ้งัคบัช าระหน้ีเอากบัผูค้  ้าประกนัหรือหลกัประกนัตามขอ้ 4.1 แลว้ ไม่เพียงพอแก่การช าระหน้ีทั้งหมด   
นายหน้ายินยอมช าระหน้ีส่วนท่ียงัขาดอยู่ทั้งหมดจนกว่าจะช าระหน้ีให้แก่บริษทัเสร็จส้ิน ให้แก่บริษทันับแต่วนัท่ี
ไดรั้บแจง้จากบริษทั   

4.3 ถา้หลกัประกนัหรือบุคคลค ้ าประกัน ตามข้อ 4.1 ไดล้ดลงและหรือไม่ครบถ้วนไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ ก็ตาม นายหน้า
จะตอ้งน ามามอบเพ่ิมเติมให้ครบถว้นภายใน 7 (เจ็ด) วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้เป็นหนงัสือจากบริษทั 

4.4 เม่ือสัญญานายหนา้ส้ินสุดลง บริษทัจะคืนหรือถอนหลกัประกนัตามขอ้ 4.1 ให้แก่นายหน้า ต่อเม่ือบริษทัไดต้รวจสอบ
แลว้ว่านายหนา้ไม่มีภาระหน้ีหรือค่าเสียหายใดคา้งช าระแก่บริษทั 

ข้อ 5.    การผ่อนเวลา 
หากมีการผ่อนผนัการปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาน้ี ไม่ว่าคร้ังใดให้ถือว่าเป็นการผ่อนผนัเฉพาะคร้ังคราวนั้นเท่านั้น          

จะน ามาอา้งเป็นเหตุในการผ่อนผนัในคร้ังอ่ืนๆ ไม่ได้  ทั้งน้ี การผ่อนผนัจะมีผลต่อคู่สัญญาก็ต่อเม่ือคู่สัญญาฝ่ายท่ีมีสิทธิบังคบั         
ให้เป็นไปตามสัญญาน้ีไดท้  าเป็นหนงัสือแจง้ไปยงัคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง 

 ข้อ 6.    การส้ินสุดของสัญญา 
6.1 หากนายหนา้ประพฤติผิดสัญญาขอ้ใดขอ้หน่ึง หรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีอนัพึงปฏิบติัในฐานะนายหนา้หรือกระท าใดๆ 

อนัอาจเป็นเหตุให้บริษทัหรือผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บความเสียหาย  บริษทัมีสิทธิเลิกสัญญาน้ีไดท้นัที  โดยนายหน้า
ยินยอมให้บริษทัระงบัการออกกรมธรรม์ประกนัภยัหรือส่งมอบกรมธรรม์ประกนัภยัให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัท่ีนายหน้า
จดัหามาได ้และยินยอมให้บริษทัถอดถอนการเป็นนายหนา้ของบริษทัไดท้นัที 

6.2 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับน้ีได้  โดยการบอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้อีกฝ่ายหน่ึงทราบ
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั 

6.3 นายหน้าขาดคุณสมบติัการเป็นนายหนา้ประกนัวินาศภยัตามกฎหมาย ถูกเพิกถอน หรือไม่ต่ออายุใบอนุญาตนายหน้า
ประกนัวินาศภยั ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม 

6.4 นายหนา้ด าเนินการใดๆ อนัก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษทั ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยั  

ข้อ 7.    ผลของการส้ินสุดสัญญา 
7.1 ในกรณีท่ีสัญญาน้ีไดส้ิ้นสุดลงไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ ก็ตาม ไม่มีผลเป็นการลบลา้งสิทธิและหรือหน้าท่ีความรับผิดชอบ

ของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย ซ่ึงไดมี้อยู่ต่อกนัอนัเน่ืองมาจากการใดๆ อนัไดก้ระท าไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาน้ี 
ก่อนท่ีสัญญาน้ีจะไดส้ิ้นสุดลงน้ีต่อกนั 

7.2 ในกรณีท่ีสัญญาน้ีไดส้ิ้นสุดลงไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ ก็ตาม นายหน้าตกลงยินยอมจะส่งมอบคืนเอกสารต่างๆ ของบริษทั 
รวมทั้ งทรัพย์สินอ่ืนใดทั้ งหมดท่ีเป็นของบริษัท ท่ีนายหน้าได้ครอบครองอยู่ คืนแก่บริษัทให้เสร็จส้ินภายใน
ก าหนดเวลา 7 (เจ็ด) วนั นบัแต่วนัท่ีสัญญาน้ีส้ินสุดลง 

7.3 ในกรณีท่ีสัญญาน้ีไดส้ิ้นสุดลงเน่ืองจากนายหนา้ไดป้ระพฤติปฏิบติัผิดขอ้หน่ึงขอ้ใดหรือหลายขอ้ในสัญญาน้ี นายหน้า
ตอ้งรับผิดชดใชค้่าเสียหายตามท่ีเกิดขึ้นจริงทั้งหมดให้แก่บริษทัดว้ย 

                 ข้อ 8.    การรักษาข้อมูลความลับ  
 ในระหว่างท่ีสัญญาน้ียงัคงมีผลบงัคบัหรือภายหลงัการส้ินสุดของสัญญาน้ีแลว้ นายหนา้จะเก็บรักษาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัไว้

เป็นความลบั (และจะด าเนินการให้พนกังาน ท่ีปรึกษา และตวัแทนทั้งหลายของนายหน้าเก็บรักษาไวเ้ป็นความลบั) และจะไม่ใชห้รือ



 

 

 
 

เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวต่อบุคคลภายนอก  เวน้แต่ จะไดรั้บความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษทัก่อน  ทั้งน้ี ไม่รวมถึงกรณี
ดงัต่อไปน้ี 

(1) การเปิดเผยต่อกรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน รวมถึงท่ีปรึกษา ผูส้อบบญัชีของตน ซ่ึงจ าเป็นตอ้งทราบเพื่อประโยชน์   
ในการด าเนินงานตามสัญญาฉบบัน้ี 

(2) ขอ้มูลนั้นๆ เป็นท่ีทราบหรือล่วงรู้โดยทัว่กนัแก่สาธารณชนอยูแ่ลว้ หรือเป็นขอ้มูลท่ีหาไดท้ัว่ไป โดยมิไดเ้ป็นผลมาจาก
การกระท า หรือละเวน้การกระท าของนายหนา้ท่ีไดรั้บขอ้มูลอนัเป็นความลบันั้น หรือ 

(3) การเปิดเผยตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือ กฎระเบียบอื่นใดท่ีก าหนดให้ตอ้งเปิดเผย หรือตามค าส่ังของทางราชการ หรือ
ศาลท่ีมีอ านาจ หรือของธนาคารแห่งประเทศไทย ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ทั้งน้ี
ภายใตเ้ง่ือนไขว่า ก่อนด าเนินการเปิดเผยขอ้มูลนั้นๆ จะตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบถึงการถูกบงัคบัหรือร้องขอดงักล่าว
ทนัที เพ่ือให้บริษทัไดมี้โอกาสท่ีจะคดัคา้นการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว  หากการคดัคา้นเช่นว่านั้นไม่เป็นผลส าเร็จ หรือ 
เห็นว่าไม่จ าตอ้งมีการคดัคา้น จึงจะสามารถเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นความลบันั้นได ้ แต่ทั้งน้ี ให้เปิดเผยเพียงเท่าท่ีไดมี้การ
ร้องขอหรือไดรั้บค าส่ังจากศาลหรือหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งเช่นว่านั้นเท่านั้น 

(4) นายหน้าตกลงจะควบคุมและจ ากัดการเปิดเผยขอ้มูลความลบัและกระบวนการปฏิบัติท่ีเป็นของบริษทัให้กบัผูท่ี้มี  
ความรับผิดชอบต่อการปฏิบติังานท่ีเก่ียวข้องกบัพนัธะผูกพนัแห่งสัญญาน้ีเท่านั้น และจะไม่มอบหมายให้กบับุคคล    
ท่ีสามโดยไม่ไดรั้บความยินยอมจากบริษทั 

“ข้อมูลท่ีเป็นความลับ” หมายความว่า บรรดาขอ้มูลอนัสมบติัและอนัเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ การด าเนินการ และหรือผลิตภณัฑ์
ของบริษทั หรือของบริษทัแม่และบริษทัในเครือของบริษทัและขอ้มูลอ่ืนใดท านองเดียวกนันั้น ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด อาทิเช่น 
รายงาน บันทึก การโต้ตอบสัมภาษณ์ ส่ิงท่ีมีการรวบรวม หรือศึกษา ท่ีบริษัทได้มีการเปิดเผยต่อนายหน้าไม่ว่าจะโดยตรงหรือ       
โดยออ้ม โดยบริษทัหรือกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูแ้ทน พนักงาน ท่ีปรึกษากฎหมาย หรือท่ีปรึกษาอ่ืนใดของบริษทั (ซ่ึงต่อไปน้ีจะรวม
เรียกว่า “ผู้แทน”) ไม่ว่าการเปิดเผยเช่นว่านั้นจะเป็นการเปิดเผยดว้ยวาจา หรือ เป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือ ส่ืออ่ืนใดท่ีสามารถอ่านได้
ดว้ยเคร่ืองมือหรือเคร่ืองใช ้หรือเปิดเผยดว้ยวิธีใดๆ  นอกจากน้ี “ขอ้มูลท่ีเป็นความลบั” ยงัให้หมายรวมถึงส่ิงดงัต่อไปน้ีดว้ยคือ  

(ก) ขอ้มูลใดๆ ท่ีนายหนา้ไดรั้บไปจากการร่วมประชุม หรือการปรึกษาหารือ หรือเจรจากบับริษทั หรือบุคคลภายนอกท่ีซ่ึง
บริษทัไดม้อบหมายให้เป็นผูแ้ทนในการจดัให้มีการประชุมหรือเจรจาดงักล่าว (ไม่ว่าจะมีบริษทั หรือผูแ้ทนบริษทั    
จะอยูด่ว้ยหรือไม่ก็ตาม)  

(ข) ขอ้มูล ขอ้ก าหนดเง่ือนไขหรือขอ้เทจ็จริงใดๆ ท่ีนายหนา้ไดรั้บทราบจากการตกลง โตต้อบหารือท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรม 
หรือธุรกิจของบริษทัตามสัญญาท่ีท าไวต้่อกนัน้ี 

  
สัญญาฉบบัน้ีมีขอ้ความถูกตอ้งตรงกนั 2 ฉบบั คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไดอ่้านและเขา้ใจตรงกนัและเพื่อเป็นหลกัฐาน จึงได้

ลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญัต่อหนา้พยาน  ณ  วนั  เดือน  ปี  ดงัปรากฏขา้งตน้ และคู่สัญญาเก็บรักษาไวฝ่้ายละหน่ึงฉบบั 
 

ลงช่ือ............................................................นายหนา้                 ลงช่ือ...............................................................บริษทั 
                 (....................................................................)                                      (       นางสาวหน่ึงฤทยั ฤทธ์ิธาอภินนัท ์      )  
 

ลงช่ือ ........................................................... พยาน                    ลงช่ือ .............................................................. พยาน 
                    (...................................................................)                                      (.....................................................................)  
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หนังสือมอบอ านาจของบริษัทให้รับเบีย้ประกนัภัย            (นว. 12) 
                                                                                                           
                                                                                             เขียนท่ี บริษทั ชบับส์ามคัคีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
       วนัท่ี..............เดือน.................................พ.ศ. .................... 
 

หนงัสือฉบบัน้ีออกให้เพ่ือแสดงว่า  บริษทั ชบับส์ามคัคีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
ไดม้อบอ านาจให้ (นาย/นาง/นางสาว) ................................................................................. อายุ .......... ปี อยู่บา้นเลขท่ี ........................................ 
ถนน ............................................................................ ต าบล/แขวง ................................................ อ าเภอ/เขต ................................................. 
จงัหวดั................................................ รหสัไปรษณีย ์............................... โทรศพัท.์................................................................. ผูซ่ึ้งไดรั้บอนุญาต
เป็นนายหน้าประกนัวินาศภยัตามทะเบียนเลขท่ี  ..................................................... เป็นผูมี้อ  านาจรับเบ้ียประกนัภยัในนามบริษทัฯ  โดยให้       
มีผลบงัคบัตั้งแต่วนัท่ีลงในหนงัสือมอบอ านาจฉบบัน้ีเป็นตน้ไป จนถึงวนัท่ีสัญญานายหนา้ส้ินสุดลง 
 

การใดท่ี (นาย/นาง/นางสาว) ................................................................ ............................................................... ไดก้ระท าไปตามท่ี
ไดรั้บมอบอ านาจน้ี บริษทัฯ ยอมรับผิดชอบทุกประการ 
  
      
    ลงช่ือ .................................................................... กรรมการ/ผูรั้บมอบอ านาจ 
                   (   นางสาวหน่ึงฤทยั ฤทธ์ิธาอภินนัท ์    ) 
 

 
ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว) .................................................................................. ตกลงรับเป็นผูก้ระท าการตามท่ีบริษทัฯ ไดม้อบ

อ านาจดงักล่าวขา้งตน้ 
 
 
    ลงช่ือ .................................................................... ผูรั้บมอบอ านาจ 
              (...................................................................) 
 
    ลงช่ือ .................................................................... พยาน 
              (...................................................................) 
 
    ลงช่ือ .................................................................... พยาน 
              (...................................................................) 
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บันทึกข้อตกลง 
 
 บนัทึกขอ้ตกลงฉบบัน้ีท าขึ้นเม่ือวนัท่ี ....................................................... ณ บริษทั ชบับ์สามคัคีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 
ระหว่าง .................................................................................................................................. อายุ ......... ปี ท่ีอยู่เลขท่ี ...........................................
หมู่ท่ี .......... ตรอก/ซอย ...................................... ถนน ................................................................. แขวง/ต าบล .............................................. 
เขต/อ าเภอ ........................................................... จงัหวดั ..........................................ซ่ึงต่อไปน้ีในบนัทึกฉบบัน้ีจะเรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” ฝ่ายหน่ึง 
กบั บริษทั ชบับส์ามคัคีประกนัภยั  จ ากดั (มหาชน) โดย นางสาวหน่ึงฤทยั ฤทธ์ิธาอภินนัท ์ ผูรั้บมอบอ านาจกระท าการแทน ซ่ึงต่อไปน้ีในบนัทึก
ฉบบัน้ีจะเรียกว่า “บริษัท” อีกฝ่ายหน่ึง  โดยทั้งสองฝ่ายไดต้กลงท าบนัทึกฉบบัน้ีดงัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี คือ 
 
 ข้อ 1. บริษัท และผูใ้ห้สัญญาตกลงกันว่าในกรณีกรมธรรม์รายหน่ึงรายใด  ซ่ึงเป็นลูกค้าท่ีอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ          
ผูใ้ห้สัญญาไดเ้กิดมีวินาศภยัขึ้นในระหว่างท่ียงัไม่ไดมี้การยกเลิกกรมธรรม์ และยงัไม่ไดมี้การช าระเบ้ียประกนัภยัให้กบับริษทั ผูใ้ห้สัญญา
ขอให้บริษทัช่วยรับผิดชอบให้ความคุม้ครอง หรือชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กบักรมธรรม์รายท่ีเกิดวินาศภยันั้นไปก่อน และเม่ือบริษทัได้
ด าเนินการตามนั้นแลว้ ผูใ้ห้สัญญาขอรับรองและยินยอมเป็นผูรั้บผิดชอบช าระเงินค่าเบ้ียประกนัภยัของกรมธรรม์รายดงักล่าวนั้นให้แก่บริษทั
ภายในก าหนดเวลา 15 วนั (สิบห้าวนั) นบัแต่วนัท่ีเกิดวินาศภยัและมีการแจง้อุบติัเหตุกบับริษทั  โดยผูใ้ห้สัญญาขอสละสิทธ์ิท่ีจะโตแ้ยง้บอกปัด
ความรับผิดใดๆ ในการท่ีจะตอ้งช าระเบ้ียประกนัภยัตามบนัทึกฉบบัน้ีให้แก่บริษทัทั้งปวง 
 

ข้อ 2.  ผูใ้ห้สัญญาขอรับรองและสัญญาว่าจะไม่เพิกถอนขอ้ตกลงตามบนัทึกฉบบัน้ีตลอดไป  ทั้งน้ี เวน้แต่จะไดรั้บความยินยอม
เป็นหนงัสือจากบริษทั และเม่ือผูใ้ห้สัญญาไม่มีภาระความรับผิดชอบหรือหน้ีสินท่ีจะตอ้งรับผิดต่อบริษทัแลว้เท่านั้น 
 

ทั้งสองฝ่ายไดอ่้านและทราบถึงขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้แลว้ เห็นว่ามีความถูกตอ้งตามความประสงคท์ุกประการ เพื่อเป็นหลกัฐาน   
จึงไดล้งลายมือช่ือในบนัทึกขอ้ตกลงฉบบัน้ีให้ไวเ้ป็นส าคญั  โดยตน้ฉบบับนัทึกฉบบัน้ีมอบให้บริษทัเป็นผู ้ เก็บรักษาไว ้ส่วนส าเนาให้ผูใ้ห้สัญญา
เป็นผูรั้บไว ้
 
 
 ลงช่ือ ..................................................................... ผูใ้ห้สัญญา 
              (                                                                     ) 
             
 ลงช่ือ ..................................................................... บริษทั 
              (           นางสาวหน่ึงฤทยั ฤทธ์ิธาอภินนัท ์     ) 
 
 ลงช่ือ ..................................................................... พยาน 
              (                                                                     ) 
 
 ลงช่ือ ..................................................................... พยาน 
              (                                                                     ) 
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ค ำรับรองในกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศ  
        

ท าท่ี ............................................................... 
 
วนัท่ี ..........................................................  

 
ตามท่ีบริษทั ชบับ์สามคัคีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบธุรกิจประกนัวินาศภยั ไดพ้ฒันาระบบสารสนเทศ

และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ และประสงคใ์ห้ตวัแทน/นายหน้าประกนัวินาศภัยของบริษทัใชร้ะบบดงักล่าวในการน าเสนอผลิตภณัฑ์และ
อตัราเบ้ียประกนัภยั จดัท าใบเสนอราคา รับช าระเบ้ียประกนัภยั จดัพิมพชุ์ดกรมธรรม์ประกนัภยั    ท่ีบริษทัไดต้กลงอนุมติัรับประกนัภยัไวแ้ละ
บนัทึกสลกัหลงักรมธรรม์ประกนัภยัท่ีบริษทัไดอ้นุมติัให้แกไ้ขเปล่ียนแปลงแลว้ (“ใช้งำนระบบ") ให้ตวัแทน/นายหน้าประกนัวินาศภยัของ
บริษทัสามารถน าเสนอขอ้มูล รับช าระเบ้ียประกนัภยั และส่งมอบ    ชุดกรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรือบนัทึกสลกัหลงักรมธรรม์ประกนัภยัแก่ผู ้
มุ่งหวงัและลูกคา้ผูเ้อาประกนัภยัไดอ้ย่างถูกตอ้งและรวดเร็ว (ชุดกรมธรรม์ประกนัภยั หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกนัภยั เอกสารแนบทา้ย 
และใบแจง้หน้ี ท่ีอยูใ่นระบบสารสนเทศของบริษทั) 

โดยท่ีบริษทัไดอ้นุญาตให้ ....................................................................................................................................................................... 
 มีท่ีอยู/่ส านกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี…………................................. ...........................................................................................................................และ
มีใบอนุญาตเป็นตวัแทน/นายหนา้ประกนัวินาศภยัเลขท่ี ...........................................ซ่ึงต่อไปในบนัทึกน้ีจะเรียกว่า “ผู้ให้ค ำรับรอง” เป็นผูมี้
สิทธิใชง้านระบบสารสนเทศ  ซ่ึงผูใ้หค้  ารับรองรับทราบวตัถุประสงคข์องบริษทั เง่ือนไขและขอ้ก าหนดในการใชง้านระบบดงักล่าวเป็นอยา่งดี
แลว้ 

 
 ผู้ให้ค ำรับรองจึงขอให้ค ำรับรองและให้ควำมยินยอมแก่บริษัท ดังนี ้ 

1. ผูใ้ห้ค  ารับรองตกลงจะใชง้านระบบสารสนเทศอยา่งถูกตอ้งตามท่ีไดรั้บการอบรมและตามคู่มือท่ีไดรั้บ    จากบริษทั  ผูใ้ห้ค  า
รับรองจะไม่ด าเนินการจดัพิมพชุ์ดกรมธรรม์ประกนัภยัและบนัทึกสลกัหลงักรมธรรม์ประกนัภยัใดๆ ท่ีบริษทัไม่ไดอ้นุมติั
เป็นอนัขาด  รวมถึงจะไม่ใชง้านระบบสารสนเทศและกระดาษส าหรับการจดัพิมพก์รมธรรม์ไปใชจ้ดัพิมพ ์แกไ้ข ดดัแปลง 
นอกเหนือจากวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวใ้นค ารับรองฉบบัน้ี 

2. ผูใ้ห้ค  ารับรองทราบและตระหนกัดีว่า ขอ้มูลสารสนเทศในระบบสารสนเทศและกระดาษส าหรับการจดัพิมพชุ์ดกรมธรรมท่ี์
ผูใ้ห้ค  ารับรองไดรั้บมอบจากบริษทัไวใ้นการครอบครองนั้น เป็นทรัพยสิ์นท่ีมีมูลค่าและมีความส าคญัของบริษทั  ผูใ้ห้ค  า
รับรองจึงตกลงยินยอมและขอรับรองว่าจะใชค้วามระมดัระวงัอย่างย่ิงในการน าไปใชง้าน  รวมถึงจะท าการเก็บรักษาบญัชี
ผูใ้ช้งาน (User Account) ซ่ึงประกอบด้วยช่ือผูใ้ช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password) และกระดาษส าหรับการ
จดัพิมพชุ์ดกรมธรรม์  โดยควบคุมดูแลเสมือนหน่ึงเป็นการเก็บรักษาควบคุมดูแลทรัพยสิ์นท่ีมีมูลค่าและมีความส าคญัของ
ผูใ้ห้ค  ารับรองเอง        ทุกประการ  ซ่ึงหากผูใ้ห้ค  ารับรอง พนกังาน ลูกจา้ง และ/หรือตวัแทนของผูใ้ห้ค  ารับรอง จงใจ หรือ
ประมาทเป็นเหตุให้มีการน าข้อมูลในระบบสารสนเทศ หรือทรัพยสิ์นข้างตน้ไปใช้นอกเหนือจากท่ีก าหนดไวใ้น    ค  า
รับรองฉบบัน้ีแลว้ ผูใ้ห้ค  ารับรองตกลงยินยอมรับผิดชดใชค้่าเสียหายท่ีเกิดขึ้นจริงแก่บริษทัทั้งหมด 

3. ผูใ้ห้ค  ารับรองไม่สามารถจดัท า แกไ้ขกรมธรรม์ท่ีมีการบนัทึกขอ้มูลผิดพลาด และออกบนัทึกสลกัหลงักรมธรรมไ์ด ้ หากมี
เหตุผลและความจ าเป็นจะตอ้งด าเนินการดงักล่าว ผูใ้ห้ค  ารับรองจะตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบ เพื่อบริษทัท าการแกไ้ขขอ้มูลหรือ
จดัท าเอกสารเพ่ิมเติมแลว้น าส่งไฟลค์อมพิวเตอร์ให้ผูใ้ห้ค  ารับรองอีกคร้ัง เพื่อด าเนินการเป็นรายๆ ไป 

4. ผูใ้ห้ค  ารับรองมีหน้าท่ีจะตอ้งแจง้พนกังาน ลูกจา้ง และตวัแทนของผูใ้ห้ค  ารับรอง ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานตาม
บนัทึกฉบบัน้ีทุกคนให้ทราบขอ้ก าหนดตามค ารับรองฉบบัน้ี  รวมทั้งตอ้งควบคุม ดูแล และตรวจสอบการด าเนินงานของ
พนกังาน ลูกจา้ง และตวัแทนดงักล่าวให้ปฏิบติัตามค ารับรองฉบบัน้ีเช่นกนั 

5. บริษทัมีสิทธิเขา้ตรวจสอบเอกสารและขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตามค ารับรองน้ี ณ ท่ีท าการท่ีมีการใชง้านระบบ
สารสนเทศในการจดัพิมพชุ์ดกรมธรรม์ประกนัภยัและบันทึกสลกัหลงักรมธรรม์ประกนัภยั เม่ือบริษทัไดบ้อกกล่าวผูใ้ห้ค  า
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รับรองล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 (หน่ึง) วนัท าการ  เพื่อเป็นการรับรองว่าการปฏิบติัของผูใ้ห้ค  ารับรองเป็นไปตามขอ้ก าหนดและ
เง่ือนไขของค ารับรองน้ี  โดยผูใ้ห้ค  ารับรองตกลงให้ความร่วมมือกบับริษทัในการตรวจสอบดงักล่าว และจดัหารายละเอียด
ขอ้มูลตามท่ีบริษทัร้องขอตามความเหมาะสม  เพื่อบริษทัใช้ประกอบการพิจารณา และ/หรือตรวจสอบของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัและส่งเสริม  การประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ผูต้รวจสอบภายใน ผูต้รวจสอบบญัชีภายนอก และ
เจา้พนกังานของรัฐตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

6. ผูใ้ห้ค  ารับรองตกลงและขอรับรองว่าจะไม่น าเอาขอ้มูลสารสนเทศ ไฟล์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองหมายหรือตราสัญลกัษณ์ของ
บริษทั และขอ้มูลอื่นใดในระบบสารสนเทศ และ/หรือไฟล์ท่ีไดรั้บจากบริษทั ไปใชใ้น     การอื่นใดนอกเหนือจากการใช้
งานระบบตามค ารับรองน้ีเป็นอนัขาด 

7. กรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัร้องขอส าเนาชุดกรมธรรม์และ/หรือบนัทึกสลกัหลงักรมธรรม์ประกนัภยัท่ีผู ้           ให้ค  ารับรองได้
จดัพิมพไ์ปแลว้ บริษทัอนุญาตให้สามารถพิมพไ์ดเ้ฉพาะส าเนาตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั ส าเนาเอกสารแนบทา้ยกรมธรรม์
ประกนัภยั และส าเนาบนัทึกสลกัหลงักรมธรรม์ประกนัภยัเท่านั้น  โดยผูใ้ห้ค  ารับรองตอ้งจดับนัทึกรายละเอียดของผูเ้อา
ประกนัภยัและการพิมพส์ าเนาเอกสารดงักล่าวส่งให้บริษทัทราบภายใน 7 (เจ็ด) วนันบัแต่ผูใ้ห้ค  ารับรองด าเนินการดงักล่าว 

8. หากผูใ้ห้ค  ารับรอง พนักงาน ลูกจา้ง หรือตวัแทนของผูใ้ห้ค  ารับรองไม่ปฏิบติัตามท่ีกล่าวขา้งตน้น้ี ผูใ้ห้ค  ารับรองจะตอ้งรับผิด
ชดใชค้่าเสียหายท่ีเกิดขึ้นทั้งหมดแก่บริษทั 

9. ผูใ้ห้ค  ารับรองตกลงและสัญญาว่า ในกรณีท่ีการอนุญาตให้ผูใ้ห้ค  ารับรองเป็นผูใ้ชง้านระบบสารสนเทศ     ไดส้ิ้นสุดลงไม่ว่า
ดว้ยเหตุใดๆ ก็ตาม  ไม่ว่าบริษทัเป็นฝ่ายบอกเลิกการอนุญาต หรือผู ้ให้ค  ารับรองเป็นฝ่ายขอบอกเลิกก็ตาม ผูใ้ห้ค  ารับรองตก
ลงยินยอมจะส่งมอบคืนกระดาษส าหรับการจดัพิมพชุ์ดกรมธรรม์ เอกสารต่างๆ ของบริษทั และทรัพยสิ์นอ่ืนใดทั้งหมดท่ี
เป็นของบริษทั ท่ีผูใ้ห้ค  ารับรองได้ครอบครองอยู่   คืนแก่บริษัท  รวมทั้งจะท าการลบข้อมูลต่างๆ ของบริษัทซ่ึงอยู่ใน
คอมพิวเตอร์ของผูใ้ห้ค  ารับรอง ให้เสร็จส้ินภายในก าหนดเวลา 7 (เจ็ด) วนั นบัแต่วนัท่ีการอนุญาตนั้นส้ินสุดลง 

10. ผูใ้ห้ค  ารับรองตกลงและสัญญาว่า จะไม่เอางานทั้งหมดหรือแมแ้ต่ส่วนหน่ึงส่วนใดท่ีไดรั้บอนุญาตจากบริษทัตามบนัทึก
ฉบบัน้ีไปให้ผูอ่ื้นรับช่วงอีกทอดหน่ึง รวมถึงจะไม่โอนการด าเนินงานตามท่ีไดรั้บอนุญาตจากบริษทัตามบนัทึกฉบบัน้ี
ให้แก่บุคคลอ่ืนดว้ย   

11. ในกรณีท่ีบริษทัสละสิทธิ ผอ่นผนัการใชสิ้ทธิ หรือผอ่นผนัระยะเวลาในการใชสิ้ทธิใดๆ ให้แก่ผูใ้ห้ค  ารับรองตามค ารับรองน้ี
ในคราวหน่ึงคราวใด ให้ถือว่ามีผลใชไ้ดก้บัเฉพาะส าหรับในคราวนั้นๆ เท่านั้น โดยไม่ให้ ถือเป็นการสละสิทธิ หรือจ ากดั
การใชสิ้ทธิใดๆ ของบริษทัในคราวอื่นดว้ย 

 
เพ่ือเป็นหลักฐำน ผู้ให้ค ำรับรองจึงได้ลงลำยมือช่ือและประทับตรำส ำคัญ (ถ้ำมี) ไว้ต่อหน้ำพยำนและได้มอบต้นฉบับบันทึกฉบับนีใ้ห้

บริษัทเก็บรักษำเอำไว้เป็นหลักฐำน 
 

 
ลงช่ือ.........................................................................................ผูใ้หค้  ารับรอง 

                                        (.............................................................................................) 
 
ลงช่ือ............................................................พยาน          ลงช่ือ............................................................พยาน 

             (....................................................................)                     (....................................................................) 
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สัญญาให้บริการ  
 
  สัญญาฉบับน้ีท าขึ้นท่ี บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จ ากัด (มหาชน)  กรุงเทพมหานคร  เม่ือวนัท่ี…………………  
ระหว่าง บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จ ากัด (มหาชน)   โดย  นางสาวหน่ึงฤทัย ฤทธ์ิธาอภินันท์     ผูรั้บมอบอ านาจกระท าการแทน     
ส านกังานใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี  2/4 อาคารชบับ์  ชั้น 12 โครงการนอร์ธปาร์ค ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลกัส่ี   กรุงเทพมหานคร 
10210    ซ่ึ งต่อไปในสัญญาน้ีจะเรียกว่า “บริษัท” ฝ่ายหน่ึงกับ  ........................................................................................................... 
ท่ีอยูเ่ลขท่ี …..................….............…………….......….......…………………………  ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีจะเรียกว่า “ผู้ให้บริการ” อีกฝ่ายหน่ึง 

 
ข้อ 1.  วัตถุประสงค์ของสัญญา 
โดยท่ีบริษทัประกอบธุรกิจประกนัวินาศภยัท่ีไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายไทย มีความประสงคจ์ะ   ใชบ้ริการบุคคลผูท่ี้มีความรู้ความ

เช่ียวชาญในดา้นการตลาดประกนัวินาศภยั เพื่อให้บริการดา้นการ        ให้ค  าปรึกษาแนะน าเก่ียวกบัการจดัท าแผนงานและกลยทุธ์ในการขยาย
หรือเพ่ิมช่องทางการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ประกนัภยัของบริษทั รวมถึงการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ท่ีเป็นการส่งเสริมสนับสนุนในการ   ขยาย
ช่องทางการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ประกนัภยัของบริษทัให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น และการ    ตรวจสภาพรถยนต์และเขา้ส ารวจสถานท่ีเอา
ประกนัภยั ตามแบบฟอร์มและรายการท่ีบริษทัก าหนด เพื่อประกอบการพิจารณารับประกนัภยัของบริษทั 

นอกจากน้ี ตามท่ีกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อตา้น  การสนับสนุนการเงินแก่การก่อการร้าย 
รวมถึงแนวทางปฏิบติัท่ีส านักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ก าหนดให้บริษทัตอ้งจดัให้ลูกคา้แสดงตน (KYC) จดัเก็บหลกัฐานและ
ขอ้มูลดงักล่าวตามรายการท่ีก าหนดไว ้เพื่อปฏิบติัตามกฎหมายดงักล่าว บริษทัจึงมีความประสงคท่ี์จะใชบ้ริการการรวบรวม จดัเก็บหลกัฐาน
และขอ้มูลการจดัให้ลูกคา้แสดงตน 

และโดยท่ีผูใ้ห้บริการเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ รวมถึงมีประสบการณ์ สามารถให้บริการไดต้ามความประสงคข์องบริษทัและตาม
วตัถุประสงคข์องสัญญาน้ี จึงตกลงเขา้ให้บริการด าเนินงานตามสัญญาน้ี 

 
  ทั้งสองฝ่ายจึงไดต้กลงท าสัญญาน้ีขึ้น โดยมีขอ้ความและเง่ือนไขรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

ข้อ 2.  ขอบเขตของงานที่ให้บริการ 
บริษทัตกลงใชบ้ริการ และผูใ้ห้บริการตกลงให้บริการแก่บริษทั ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีจะเรียกว่า  “งานทีใ่ห้บริการ”  โดยมีขอบเขตของ

งานท่ีให้บริการดงัต่อไปน้ี 
2.1 ให้บริการด้านการให้ค  าปรึกษาแนะน าเก่ียวกับการจัดท าแผนงานและกลยุทธ์ในการขยายหรือเพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่าย

ผลิตภณัฑ์ประกนัภยัของบริษทั การให้ค  าปรึกษาแนะน าแก่พนกังานของบริษทั ตวัแทน/นายหน้าประกนัวินาศภยัของบริษทัเก่ียวกบัเทคนิค
การส่ือสาร การติดต่อกบัลูกคา้หรือบุคคลใดๆ อนัจะน าไปสู่การขยายช่องทางการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ประกนัภยัของบริษทั รวมถึงการให้
ค  าปรึกษาแนะน าอ่ืนๆ และการจดัท ารายงานขอ้มูลทางการตลาด การจดัท ารายงานการวิจยัและพฒันา (Research Development) ตามรูปแบบท่ี
บริษทัก าหนด ท่ีเป็นการส่งเสริมสนบัสนุนในการขยายช่องทางการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑป์ระกนัภยัของบริษทัให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 

2.2 ให้บริการจัดพิมพ์ชุดกรมธรรม์ประกันภยัซ่ึงบริษทัได้พิจารณาอนุมัติรับประกันภยัแล้ว ได้แก่ ตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
เอกสารแนบทา้ย และใบแจง้หน้ี  รวมทั้งการจดัพิมพบ์นัทึกสลกัหลงักรมธรรม์ประกนัภยัท่ีบริษทัไดอ้นุมติัให้แกไ้ขเปล่ียนแปลงแลว้ โดยใช้
ระบบสารสนเทศหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของบริษทั 
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2.3 ให้บริการดา้นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัช่ือบริษทัและผลิตภณัฑ์ประกนัภยัต่างๆ   ของบริษทั เพื่อเป็นให้เป็นท่ีรู้จกั

แพร่หลายมากขึ้น อนัจะเป็นการส่งเสริมสนบัสนุนในการขยายช่องทางการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ประกนัภยัของบริษทัให้มีประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น 

2.4 ให้บริการรวบรวม จดัส่งขอ้มูลและหลกัฐานการแสดงตน (KYC) ลูกคา้ท่ีเขา้ท าสัญญาประกนัภยักบับริษทั ผ่านทุกช่องทางการ
เสนอขายกรมธรรมป์ระกนัภยัของบริษทั ตามรายการท่ีกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าดว้ยการต่อตา้น
การสนบัสนุนการเงินแก่การก่อการร้ายก าหนด 

2.5 ให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ และเขา้ส ารวจสถานท่ีเอาประกนัภยั ตามแบบฟอร์มและรายการ ท่ีบริษทัก าหนด เพื่อประกอบการ
พิจารณารับประกนัภยัของบริษทั 

2.6 ผูใ้ห้บริการตกลงท่ีจะใชค้วามรู้ความสามารถของตน เพื่อให้บรรลุตามวตัถุประสงคข์องสัญญาน้ีตลอดอายสัุญญาน้ี  รวมตลอดถึง
การให้ขอ้เสนอแนะ และขอ้พึงระวงัต่างๆ โดยแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือโดยวาจาระหว่างการเขา้ร่วมประชุมกบับริษทั หรือผูแ้ทนของบริษทั
ทราบในทนัทีท่ีผูใ้ห้บริการไดรั้บทราบถึงขอ้มูล ข่าวสาร หรือ เหตุการณ์ใดๆ ซ่ึงจะน าความเสียหาย หรือส่งผลกระทบในทางท่ีเป็นผลร้ายมาสู่
บริษทั หรือผูเ้อาประกนัภยักบับริษทั  ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากตวัแทนประกนัวินาศภยัของบริษทัพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั หรือบุคคลภายนอกก็
ตาม  เพื่อบริษทัจะไดด้ าเนินการจดัการ แกไ้ขเหตุการณ์ตามท่ีไดรั้บแจง้ดงักล่าวไดท้นัที  ทั้งน้ี หากผูใ้ห้บริการไดด้ าเนินการใดๆ ดงัท่ีระบุไวใ้นขอ้
น้ีแลว้ ให้ถือเป็นขอ้สันนิษฐานเบ้ืองตน้อนัเป็นประโยชน์แก่ผูใ้ห้บริการท่ีจะพน้จากความรับผิดใดๆ    อนัอาจเกิดขึ้นภายใตสั้ญญาฉบบัน้ี 

 
ข้อ 3.  ระยะเวลาของสัญญา 

 สัญญาน้ีให้เร่ิมมีผลใชบ้งัคบันบัตั้งแต่วนัท่ี ................................. เป็นตน้ไป 
 
ข้อ 4. ค่าบริการ 

 4.1 ค่าบริการส าหรับการให้บริการแต่ละรายการตามสัญญาน้ี มีอตัราตามท่ีบริษทัก าหนด   เป็นคราวๆ ตามลกัษณะ ปริมาณ ก าหนดเวลา 
และรายละเอียดต่างๆ ของงานท่ีให้บริการ  โดยบริษทัออกประกาศเป็นการทัว่ไป หรือบริษทัแจง้ผูใ้ห้บริการทราบเป็นการเฉพาะ และให้ถือว่า
ประกาศหรือการแจง้ดงักล่าว เป็นส่วนหน่ึงของสัญญาฉบบัน้ี 
 4.2 บริษทัตกลงจะช าระค่าบริการตามสัญญาน้ีให้แก่ผูใ้ห้บริการภายใน 30 (สามสิบ) วนั นบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บผลงานการให้บริการ
ท่ีถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ พร้อมทั้งใบแจ้งหน้ีจากผูใ้ห้บริการแล้ว  โดยผูใ้ห้บริการจะออกใบรับเงิน หรือใบเสร็จรับเงิน และหรือ
ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี (ในกรณีท่ีผูใ้ห้บริการเป็นผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม) ให้กบับริษทัทุกคร้ังท่ีไดรั้บเงินค่าบริการจาก
บริษทั 
  4.3 คา่บริการตามสัญญาฉบบัน้ีเป็นจ านวนเงินท่ียงัไม่ไดร้วมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
  4.4 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงท่ีจะรับผิดชอบค่าภาษีอากรตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยบริษทัมีสิทธิหักภาษี ณ ท่ีจ่าย หรือภาษีอื่นใดตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัหรือจะมีขึ้นในอนาคต 
 

ข้อ 5. การบอกเลิกสัญญา 
 คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย มีสิทธิขอบอกเลิกสัญญาน้ีต่อกนัไดภ้ายใตเ้ง่ือนไขอยา่งหน่ึงอย่างใดดงัต่อไปน้ีคอื 
 
 5.1 การบอกเลิกสัญญาด้วยความสมัครใจของคู่สัญญาท้ังสองฝ่าย 

ในกรณีท่ีคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีความประสงคบ์อกเลิกสัญญาน้ีดว้ยความสมคัรใจร่วมกนัทั้งสองฝ่าย ให้สัญญาน้ีมีผลเป็นอนัยกเลิกต่อ
กนั ตามรายละเอียดท่ีคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไดต้กลงเห็นชอบร่วมกนั 
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5.2 การบอกเลิกสัญญาโดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด 

 คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงอาจบอกเลิกสัญญาน้ีต่อกนัได ้โดยมีหนังสือแจง้บอกกล่าวให้คู่สัญญา     อีกฝ่ายหน่ึงทราบเป็นหนังสือ
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 (สามสิบ) วนั ก่อนท่ีการบอกเลิกจะมีผลบงัคบั 

5.3 การบอกเลิกสัญญาโดยบริษัท 
หากเกิดกรณีใดกรณีหน่ึงหรือหลายกรณีเช่นท่ีจะกล่าวต่อไปน้ีบริษทัมีสิทธิบอกเลิกสัญญาน้ีไดท้นัที คือ 
(1) ผูใ้ห้บริการประพฤติปฏิบติัผิดขอ้หน่ึงขอ้ใดหรือหลายขอ้ในสัญญาน้ี ซ่ึงบริษทัไดมี้หนังสือ   บอกกล่าวให้ผูใ้ห้บริการท าการ

แกไ้ขปรับปรุงการผิดสัญญาและหรือข้อบกพร่องนั้นให้แลว้เสร็จภายใน 14 (สิบส่ี) วนั นับแต่วนัท่ีระบุในค าบอกกล่าวแลว้ แต่ผูใ้ห้บริการ
ไม่ไดด้ าเนินการแกไ้ขให้ถูกตอ้งภายในก าหนดเวลาท่ีบริษทัไดบ้อกกล่าวเอาไว ้หรือปฏิบติัตามแต่ไม่บรรลุผลเป็นท่ีพอใจแก่บริษทั 

(2)  ผูใ้ห้บริการขาดคุณลกัษณะอนัเป็นสาระส าคญัของการให้บริการตามสัญญาน้ี 
(3)  ผูใ้ห้บริการไดมี้การด าเนินงานในลกัษณะท่ีท าให้เกิดหรืออาจท าให้ความเสียหายแก่บริษทั   

 
ข้อ 6. การส้ินสุดของสัญญา 
สัญญาน้ีจะมีผลส้ินสุดลงทนัที เม่ือปรากฏว่ามีเหตุการณ์อยา่งหน่ึงอยา่งใดหรือหลายอยา่งรวมกนัดงัต่อไปน้ีเกิดขึ้นคือ 
6.1 เม่ือมีการบอกเลิกสัญญาต่อกนัตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 5. ของสัญญาน้ี 
6.2 ผูใ้ห้บริการถูกศาลส่ังพิทกัษท์รัพยห์รือมีค าพิพากษาให้เป็นบุคคลลม้ละลายหรือศาลมีค าส่ัง     ให้ฟ้ืนฟูกิจการ หรือ  
6.3 ผู ้ให้บริการต้องระวางโทษจ าคุกตามค าพิพากษาในความผิดซ่ึงกฎหมายบัญญัติให้ถือเอา     การกระท าโดยทุจริตเป็น

องคป์ระกอบความผิด  
6.4 ผูใ้ห้บริการกระท าการใดๆ อนัเป็นการก่อ ช้ีช่อง ชกัชวน ร่วมกนั เป็นผูใ้ช ้หรือผูส้นบัสนุน กบัตวัแทน/นายหนา้ประกนัวินาศภยั

ของบริษทั พนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั หรือบุคคลภายนอก ให้กระท าการทุจริตไม่ว่าดว้ยประการใดๆ อนัเป็นความผิดทั้ง
ทางแพ่ง       หรือทางอาญาต่อบริษทั  เพื่อให้ไดรั้บหรือจะไดรั้บเงินหรือผลประโยชน์ในรูปอื่นใดจากบริษทั  ผูเ้อาประกนัภยั 
ผูรั้บผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยั หรือบุคคลภายนอกก็ตาม  

6.5 ผูใ้ห้บริการทุจริตต่อหนา้ท่ีหรือกระท าผิดทางอาญาต่อบริษทั หรือจงใจท าให้บริษทัเสียหาย 
 
ข้อ 7. ผลของการส้ินสุดสัญญา 
7.1 ในกรณีท่ีสัญญาน้ีไดส้ิ้นสุดลงไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ ก็ตาม ไม่มีผลเป็นการลบลา้งสิทธิและหรือหน้าท่ีความรับผิดชอบของคู่สัญญา

แต่ละฝ่าย ซ่ึงไดมี้อยูต่่อกนัอนัเน่ืองมาจากการใดๆ อนัไดก้ระท าไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาน้ี ก่อนท่ีสัญญาน้ีจะไดส้ิ้นสุดลงน้ีต่อกนั  
7.2 ในกรณีท่ีสัญญาน้ีไดส้ิ้นสุดลงไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ ก็ตาม ผูใ้ห้บริการตกลงยินยอมจะส่งมอบคืนเอกสารต่างๆ ของบริษทั รวมทั้ง

ทรัพยสิ์นอ่ืนใดทั้งหมดท่ีเป็นของบริษทั ท่ีผูใ้ห้บริการไดค้รอบครองอยู่   คืนแก่บริษทัให้เสร็จส้ินภายในก าหนดเวลา 7 (เจ็ด) วนั นบัแต่วนัท่ี
สัญญาน้ีส้ินสุดลง  หากขอ้มูลดงักล่าว อยู่ในคอมพิวเตอร์หรือระบบของผูใ้ห้บริการ ผูใ้ห้บริการตอ้งท าการลบหรือน าขอ้มูลดงักล่าวออกจาก
คอมพิวเตอร์หรือระบบของผูใ้ห้บริการทนัทีหลงัจากสัญญาน้ีส้ินสุดลง และตอ้งไม่มีการบนัทึก ท าซ ้า หรือดดัแปลงขอ้มูลดงักล่าว 

7.3 ในกรณีท่ีสัญญาน้ีไดส้ิ้นสุดลง เน่ืองจากผูใ้ห้บริการไดป้ระพฤติปฏิบติัผิดขอ้หน่ึงขอ้ใดหรือ หลายขอ้ในสัญญาน้ี ผูใ้ห้บริการตอ้ง
รับผิดชดใชค้่าเสียหายตามท่ีเกิดขึ้นจริงทั้งหมดให้แก่บริษทัดว้ย 
 

ข้อ 8. เหตุสุดวิสัย 
 8.1 ในกรณีท่ีเป็นเหตุสุดวสัิยจนเป็นผลให้คู่สัญญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดไม่สามารถปฏิบติัตามพนัธะแห่งสัญญาน้ีได ้ถา้หากไดมี้ความ

สุจริตใจในการใชค้วามพยายามจนถึงท่ีสุดแลว้ ให้ถือว่าไดต้กลงขยายระยะเวลาให้ฝ่ายท่ีไดรั้บผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยนั้น ไดป้ฏิบติั
ตามพนัธะแห่งสัญญาน้ี หรือแกไ้ขขอ้ผดิพลาดโดยมิไดเ้จตนา โดยอนุโลม  
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“เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุการณ์ หรือภาวะแวดลอ้ม ท่ีมีเหตุผลเช่ือไดว่้าฝ่ายท่ีไดรั้บผลจากเหตุสุดวิสัยนั้นไม่สามารถควบคุม
ไดท้ั้งท่ีเน่ืองจากข้อจ ากดัทางกฎหมาย หรือไม่สามารถปฏิบัติได้ เช่นกฎ หรือระเบียบท่ีรัฐบาลเป็นผูก้  าหนด หรือภยัธรรมชาติ หรือ
พนกังานนดัหยดุงาน หรือสงคราม หรือการก่อการร้าย หรือการจลาจล หรือการแตกต่ืนของฝงูชน หรือไฟไหม ้หรือการระเบิด  

8.2 คู่สัญญาฝ่ายท่ีไดรั้บผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยภายใตสั้ญญาน้ี จะตอ้งแจง้เหตุสุดวิสัยนั้น พร้อมทั้งผลกระทบต่อการปฏิบติั
ตามพนัธะแห่งสัญญาน้ีและระยะเวลาท่ีตอ้งล่าชา้ให้อีกฝ่ายหน่ึงทราบในทนัทีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยนั้น 
 

ข้อ 9. การรักษาความลับ 
 ผูใ้ห้บริการจะเก็บรักษาขอ้มูลใดๆ ท่ีไดรั้บทราบเน่ืองจากการด าเนินงานตามสัญญาน้ี ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลของบริษทัและ/หรือขอ้มูล

ลูกคา้ของบริษทัไวเ้ป็นความลบั โดยห้ามเปิดเผยต่อบุคคลใดเป็นอนัขาด  รวมทั้งจะตอ้งด าเนินการให้ลูกจา้ง และ/หรือพนักงาน และ/หรือ
ตวัแทน และ/หรือผูแ้ทน และ/หรือบริวารของผูใ้ห้บริการ และ/หรือบุคคลอื่นใดท่ีไดรั้บรู้ และ/หรือรับทราบขอ้มูลดงักล่าวปฏิบติัตามเง่ือนไข
ดงักล่าวอยา่งเคร่งครัดดว้ย  เวน้แต่ เป็นการเปิดเผยขอ้มูลโดยอ านาจแห่งกฎหมายท่ีมีผลบงัคบัใหผู้ใ้หบ้ริการตอ้งเปิดเผยขอ้มูล ทั้งน้ี ผูใ้ห้บริการ
ตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบถึงการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวทนัที และด าเนินการเปิดเผยขอ้มูลให้ถูกตอ้งตรงตามขอ้ก าหนดแห่งกฎหมายดงักล่าวดว้ย 

 ผูใ้ห้บริการจะปฏิบติัตามเง่ือนไขในขอ้น้ีตลอดไปแมว่้าสัญญาน้ีจะส้ินผลบงัคบัแลว้ก็ตาม 
 

ข้อ 10. ค ารับรองของผู้ให้บริการ  
10.1  ผูใ้ห้บริการจะปฏิบติัตามกฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบั หรือขอ้ก าหนดอื่นใดท่ีหน่วยงานของรัฐเป็นผูอ้อกและน ามาใชก้บัผูใ้ห้บริการ

ภายใตก้ารปฏิบติัตามสัญญาฉบบัน้ี  และผูใ้ห้บริการไดรั้บการอนุญาตหรือไดรั้บใบอนุญาตท่ีจ าเป็นในการปฏิบติัตามสัญญาฉบบัน้ี  รวมทั้งจะ
ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ รวมถึง (ก) ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการส่งออกหรือการน าเขา้ (ข) กฎหมายว่าดว้ยการต่อตา้นการติดสินบน  ของ
สหรัฐอเมริกา รวมถึง Foreign Corrupt Practices Act และ/หรือ (ค) กฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัขอ้มูลส่วนบุคคล 

10.2  ในฐานะท่ีบริษทัเป็นบริษทัหน่ึงในกลุ่มชบับ ์(CHUBB Group) ผูใ้ห้บริการรับรองว่ารับทราบและรับจะปฏิบติัตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบและขอ้ก าหนดทางปกครองว่าดว้ยการต่อตา้นการ     ติดสินบนของสหรัฐอเมริกา (Foreign Corrupt Practices Act : FCPA) ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัผูใ้ห้บริการกบั CHUBB และผูใ้ห้บริการรับรองว่าจะไม่กระท าการใดท่ีเป็นเหตุให้ CHUBB ละเมิด FCPA ดงักล่าว 

10.3  ผูใ้ห้บริการให้ค  ารับรองต่อไปว่า ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บตามท่ีสัญญาน้ีไม่มีส่วนใดน าไปจ่ายให้หรือให้สัญญาต่อเจา้หนา้ท่ี บุคคล 
หรือนิติบุคคลใด เพื่อให้ไดรั้บหรือคงไวซ่ึ้งผลประโยชน์ทางธุรกิจท่ีไม่เหมาะสมตามท่ี FCPA ก าหนดไว ้
 10.4  บริษทัมีสิทธิในการตรวจสอบเอกสารและขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตามสัญญาน้ี ไม่ว่าเวลาใดก็ตาม เม่ือไดมี้การบอก
กล่าวล่วงหนา้เป็นระยะเวลาท่ีเหมาะสม เพื่อเป็นการรับรองว่า        การปฏิบติัตามสัญญาของผูใ้ห้บริการเป็นไปตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของ
สัญญาน้ี  ผูใ้ห้บริการตกลง    ให้ความร่วมมือกบับริษทัในการตรวจสอบดงักล่าว และจดัหารายละเอียดขอ้มูลตามท่ีบริษทัร้องขอ       ตามความ
เหมาะสม เพื่อการตรวจสอบของส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ผูต้รวจสอบภายใน ผูต้รวจสอบ
บญัชีภายนอก และเจา้พนกังานของรัฐตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 10.5 ผูใ้ห้บริการจะจดัให้มีแผนรองรับและวิธีการบริหารจดัการ เพื่อรองรับกรณีงานท่ีให้บริการแก่บริษทัมีปัญหาหยุดชะงกัลง และ
ไม่สามารถให้บริการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง (Business Continuity Plan) ตามรายละเอียดท่ีบริษทัจะไดท้  าความตกลงร่วมกบับริษทั 
 

ข้อ 11. บทบังคับทั่วไป 
11.1 หวัขอ้ท่ีใชใ้นสัญญาน้ี มีไวเ้พ่ือใชอ้า้งอิงเท่านั้นและไม่มีผลกระทบต่อการตีความหมายของสัญญาน้ีทั้งส้ิน เพียงแต่ให้ถือว่าเป็น

ความสะดวกแก่การล าดบัหวัขอ้เร่ืองในสัญญาน้ี เท่านั้น 
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 11.2 หากในสัญญาน้ี มีขอ้ความหรือขอ้ตกลงใดท่ีเป็นโมฆะหรือไม่สมบูรณ์ไม่ว่าดว้ยเหตุผลใด      ก็ตาม คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลง
ให้แยกส่วนท่ีเป็นโมฆะหรือไม่สมบูรณ์นั้นออกจากขอ้ความหรือขอ้ตกลงอื่นๆ ท่ีสมบูรณ์ และให้ขอ้ความและขอ้ตกลงส่วนท่ียงัสมบูรณ์มีผล
ผกูพนัระหว่างทั้งสองฝ่าย 
 11.3 การแกไ้ข เพ่ิมเติม หรือเปล่ียนแปลงข้อความในสัญญาน้ีไม่ว่าส่วนหน่ึงส่วนใด หรือทั้งหมด จะต้องท าเป็นหนังสือและลง
ลายมือช่ือของทั้งสองฝ่ายไวเ้ป็นส าคญัจึงจะมีผลใชบ้งัคบัระหว่างกนัได ้

11.4 ผูใ้ห้บริการตกลงสัญญาว่า  จะไม่เอางานทั้งหมดหรือแมแ้ต่ส่วนหน่ึงส่วนใดตามสัญญาน้ีไปให้ผูอ้ื่นรับช่วงอีกทอดหน่ึง รวมถึง
จะไมโ่อนการด าเนินงานตามสัญญาน้ี รวมถึงผลประโยชน์หรือสิทธิเรียกร้องทั้งหมดหรือส่วนหน่ึงส่วนใดตามสัญญาน้ีให้แก่บุคคลอืน่ เวน้แต่
จะไดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษทัก่อน  แต่การอนุญาตยินยอมดงักล่าวไม่เป็นเหตุให้ผูใ้ห้บริการหลุดพน้จากความรับผิดหรือ
พนัธะหน้าท่ีตามตามสัญญาน้ี และผูใ้ห้บริการจะยงัคงตอ้งรับผิดชอบในความผิดหรือความประมาทเลินเล่อของ     ผูรั้บจา้งช่วงหรือตวัแทน
หรือคนงานของผูรั้บจา้งช่วงรวมถึงผูรั้บโอนนั้นทุกประการ 
 11.5 ในกรณีท่ีบริษทัสละสิทธ์ิ ผอ่นผนัการใชสิ้ทธ์ิ หรือผอ่นผนัระยะเวลาในการใชสิ้ทธิใดๆ ให้แก่  ผูใ้ห้บริการตามสัญญาน้ี ในคราว
หน่ึงคราวใด ให้ถือว่ามีผลใชไ้ดก้บัเฉพาะส าหรับในคราวนั้นๆ เท่านั้น   โดยไม่ให้ถือเป็นการสละสิทธ์ิ หรือจ ากดัการใชสิ้ทธ์ิใดๆ ของบริษทั
ในคราวอื่นดว้ย 
 11.6 ผูใ้ห้บริการตกลงว่าบรรดางานใดๆ ท่ีผูใ้ห้บริการไดส้ร้างสรรคข์ึ้นตามสัญญาน้ีและงานนั้น  อาจไดรั้บการคุม้ครองลิขสิทธ์ิตาม
กฎหมายว่าดว้ยลิขสิทธ์ิ ให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั ผูใ้ห้บริการ      ไม่มีสิทธิน างานท่ีสร้างสรรค์ดงักล่าวไปใชป้ระโยชน์ในทางอื่นใดๆ  
เวน้แต่จะไดรั้บความยินยอมเป็น     ลายลกัษณ์อกัษรจากบริษทัก่อน 

อน่ึง ผูใ้ห้บริการจะต้องเป็นผูรั้บผิดชอบต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือสิทธิใดๆ ในสิทธิบัตรหรือลิขสิทธ์ิ   หรือ
ทรัพยสิ์นทางปัญญาประการอื่นของบุคคลภายนอก ท่ีผูใ้ห้บริการไดน้ ามาใช ้  ในงานท่ีให้บริการตามสัญญาน้ีแก่บริษทั 

11.7 บริษทัและผูใ้ห้บริการรับทราบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างกนัตามสัญญาฉบบัน้ี เพ่ือเป็นการให้บริการ และรับบริการระหว่างกนั
เท่านั้น จึงไม่มีขอ้ความไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงท่ีแสดงว่าคู่สัญญาประสงค์ท่ีจะก่อให้เกิดสถานะความเป็นนายจา้ง ลูกจา้ง หุ้นส่วน ตวัแทน 
นายหนา้ สัญญาร่วมทุนหรือสถานะอื่นใดนอกจากผูใ้ห้บริการและผูรั้บบริการเท่านั้น 

11.8 บรรดาค าบอกกล่าว หรือการให้ความยินยอม หรือความเห็นชอบใดๆ ตามสัญญาน้ี ตอ้งท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจะถือว่าได้
ส่งไปโดยชอบแลว้ หากไดจ้ดัส่งไปยงัภูมิล าเนาของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายท่ีปรากฏในสัญญาน้ีแลว้ แมห้ากว่าการส่งดงักล่าวจะส่งให้ไม่ไดเ้พราะ
ภูมิล าเนาเปล่ียนแปลงไปหรือถูก    ร้ือถอนไป โดยท่ีฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดไม่ไดแ้จง้การเปล่ียนแปลงหรือร้ือถอนเป็นหนงัสือต่ออีกฝ่ายหน่ึง หรือ    
ส่งไม่ไดเ้พราะหาภูมิล าเนาไม่พบ ให้ถือว่าไดรั้บทราบการบอกกล่าวนั้นๆ แลว้ในวนัท่ีการบอกกล่าวนั้นๆ พึงไปถึงตามปกติดว้ยวิธีใดวิธีหน่ึง
ดงัต่อไปน้ีคือ 

• ส่งมอบให้กบับุคคลซ่ึงเป็นผูแ้ทนท่ีไดรั้บมอบหมายของคู่สัญญาของแต่ละฝ่ายโดยมีหลกัฐานการรับ 
• ทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ 

 หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเปล่ียนแปลงท่ีอยู่และรายละเอียดให้แตกต่างไปจากเดิมท่ีปรากฏในสัญญาน้ีแลว้ ให้ฝ่ายนั้นแจง้การ
เปล่ียนแปลงท่ีอยู ่และรายละเอียดให้อีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  7 (เจ็ด) วนั ก่อนท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 
 
 
      (หนา้ถดัไปลงนาม) 
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สัญญาน้ีท าขึ้นไวเ้ป็นสองฉบบั มีขอ้ความถูกตอ้งตรงกนัทุกประการ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไดอ่้านและทราบเขา้ใจขอ้ความในสัญญาน้ี
โดยละเอียดตลอดแลว้ เห็นว่าถูกตอ้งตรงตามความประสงค ์จึงไดล้งลายมือช่ือ พร้อมประทบัตราสาคญั (ถา้มี) ไวเ้ป็นสาคญั ณ วนั เดือน ปี และ
สถานท่ีท่ีระบุขา้งตน้ โดยตน้ฉบบับริษทัเป็นฝ่ายเก็บรักษาเอาไว ้ส่วนผูใ้ห้บริการเป็นฝ่ายเก็บรักษาคู่ฉบบัเอาไว ้

 
 

        บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จ ากัด (มหาชน)  
 

 
ลงช่ือ...........................................................ผูใ้ห้บริการ  ลงช่ือ................................................................บริษทั 

              (………….…….…….....……………….….)                   (   นางสาวหน่ึงฤทยั ฤทธ์ิธาอภินนัท์   ) 
 

ลงช่ือ.............................................................พยาน   ลงช่ือ................................................................พยาน 
           (...............................................................)        (.................................................................)   
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บันทึกข้อตกลงเพิม่เติมสัญญาให้บริการ 

 
บนัทึกขอ้ตกลงเพ่ิมเติมสัญญาใหบ้ริการฉบบัน้ี (“บนัทึกข้อตกลงเพิม่เติม”) มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ระหว่าง บริษทั 

ชับบ์สามัคคีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ส านกังานจดทะเบียนตั้งอยูท่ี่ 2/4 อาคารชบับ ์ชั้น 12 โครงการนอร์ธปาร์ค ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสอง
ห้อง เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ 10210 (ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า “บริษัท”) และ บุคคลท่ีลงนามในฐานะผู้ให้บริการภายใต้บันทึกข้อตกลงเพิม่เติมฉบับนี ้
(ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า “ผู้ให้บริการ”)   เรียกแยกกนัว่า "คู่สัญญา” และเรียกรวมกนัว่า “คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย” 
  

1. วัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงเพิม่เติม 

 

1.1 บริษทัและผูใ้หบ้ริการไดท้  าสัญญาให้บริการไวต้่อกนั (ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า “สัญญา”) เพ่ือใหบ้ริการบางประเภทโดยผูใ้หบ้ริการแก่
บริษทั รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง การใชร้ะบบไอที การประมวลผลขอ้มูล และจดัพิมพเ์อกสาร (“บริการประมวลผลทางด้านไอที”)  การ
โฆษณาและประชาสัมพนัธ์แบรนดแ์ละผลิตภณัฑป์ระกนัภยัของบริษทั (“บริการโฆษณาแบรนด์”) การตรวจสภาพรถยนต ์ และ
ส ารวจสถานท่ีเอาประกนัภยั (“บริการงานส ารวจ”) และ การวิจยัการตลาด (“บริการวจัิยการตลาด”) ทั้งน้ี ในบนัทึกขอ้ตกลงเพ่ิมเติมน้ี 
บริการประมวลผลทางดา้นไอที บริการโฆษณาแบรนด ์บริการงานส ารวจ และบริการวิจยัการตลาด เรียกรวมกนัว่า “บริการ” 

 

1.2 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีความประสงคเ์ขา้ท าบนัทึกขอ้ตกลงเพ่ิมเติมฉบบัน้ีเพ่ือก าหนดมาตรฐาน ขั้นตอน และรายละเอียดของการ
ให้บริการ  
 

2. บริการ 

 

2.1 ผูใ้หบ้ริการตกลงใหบ้ริการแก่บริษทั ตามรายละเอียดท่ีก าหนดไวใ้นตารางแนบทา้ย 1  

2.2 ผูใ้หบ้ริการตกลงว่าจะ: 

(1) ท าหนา้ท่ีภายใตบ้นัทึกขอ้ตกลงเพ่ิมเติมน้ีอยา่งเตม็ท่ีโดยใชท้กัษะและความระมดัระวงัท่ีเหมาะสมตามสมควร; 

(2) กระท าการตามท่ีบริษทัไดมี้ค าส่ังอนัควรเก่ียวกบัการใหบ้ริการ เพือ่ให้แน่ใจว่าบริษทัปฎิบติัถูกตอ้งตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

         การประกอบธุรกิจประกนัภยัและกฎหมายอื่นๆ รวมถึงนโยบายและคู่มือปฎิบติังานภายในของบริษทั; 

(3) ปฎิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึงแตไ่ม่จ ากดัเพยีง กฎหมายและกฎระเบียบเก่ียวกบัประกนัภยั 

         และการคุม้ครองขอ้มูล; 

(4) ขอความยินยอมล่วงหนา้จากบริษทั ก่อนกระท าการดงัต่อไปน้ี: 

ก. ใชห้รือประชาสัมพนัธ์เอกสารใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั; 

ข. แกไ้ขเอกสารหรือวสัดุใดๆท่ีเก่ียวกบับริการซ่ึงบริษทัจดัหาให้ผูใ้ห้บริการใชภ้ายใตบ้นัทึกขอ้ตกลงเพ่ิมเติมน้ี; 

(5) ไม่ใชร้ะบบของบริษทั เวน้แต่ (ก) เป็นการใชเ้พื่อวตัถุประสงคแ์ละภายในขอบเขตท่ีก าหนดไวใ้นบนัทึกขอ้ตกลงเพ่ิมเติมน้ี และ (ข) 
ปฎิบติัตามบนัทึกขอ้ตกลงเพ่ิมเติมน้ี สัญญา และขอ้ตกลงการใชร้ะบบของบริษทัท่ีท าขึ้นระหว่างบริษทัและผูใ้ห้บริการ  

2.3 ผูใ้หบ้ริการตกลงปฎิบติัตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขของ “Third Party Information Security Requirements” ตามรายละเอียดท่ีก าหนดไวใ้นตาราง
แนบทา้ย 3 
 
 
 
 

3. ค่าบริการ 
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3.1 เพ่ือตอบแทนการใหบ้ริการ บริษทัตกลงจ่ายค่าบริการให้แก่ผูใ้หบ้ริการ (“ค่าบริการ”) ส าหรับการให้บริการท่ีไดเ้กิดขึ้นแลว้โดย
ค านวณตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นตารางแนบทา้ย 2 หรือตามท่ีคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

3.2 ผูใ้หบ้ริการจะออกใบแจง้หน้ีเป็นรายไตรมาสภายหลงัจากการให้บริการ และบริษทัจะช าระค่าบริการส าหรับผลงานการใหบ้ริการท่ี
เกิดขึ้น โดยช าระภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บใบแจง้หน้ีท่ีถูกตอ้งจากผูใ้หบ้ริการแลว้ ทั้งน้ี คา่บริการตามบนัทึกขอ้ตกลง
เพ่ิมเติมน้ีเป็นจ านวนเงินท่ียงัไม่ไดร้วมภาษีมูลค่าเพ่ิม โดยบริษทัมีสิทธิหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย (ถา้มี) และผูใ้หบ้ริการตกลงส่งมอบเอกสาร
หลกัฐานเก่ียวกบัการให้บริการให้แก่บริษทัตามท่ีบริษทัร้องขอ 

3.3 บริษทัมีสิทธิท่ีจะหกักลบลบหน้ีท่ีผูใ้ห้บริการมีต่อบริษทักบัค่าบริการท่ีบริษทัตอ้งช าระให้กบัผูใ้หบ้ริการได ้

  

4. ทรัพย์สินทางปัญญา 

 

4.1 “ทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึง สิทธิทางทรัพยสิ์นทางปัญญาสากลทุกประเภทไม่ว่าจะมีอยูแ่ลว้ในปัจจบุนัหรือท่ีจะมีขึ้นในอนาคต 
ไม่ว่าไดจ้ดทะเบียนแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดทะเบียน หรืออาจจดทะเบียนได ้ รวมถึง ลิขสิทธ์ิ การออกแบบ สิทธิบตัร เคร่ืองหมายการคา้ 
อุปกรณ์ก่ึงตวัน า แบบผงัภูมิของวงจรรวม (ไม่ว่าจะไดจ้ดทะเบียนแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดทะเบียน หรืออยูร่ะหว่างการขอจดทะเบียน) การคา้ 
ธุรกิจ บริษทั หรือ ช่ือโดเมน ความรู้ความช านาญ การประดิษฐ์ กระบวนการ ขอ้มูลความลบั (ไม่ว่าบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือ
อยูใ่นรูปแบบใดก็ตาม) และกรรมสิทธ์ิ การอนุญาต หรือสิทธิส่วนบุคคลอืน่ใดท่ีเกิดจากกิจกรรมทางปัญญาในการด าเนินการทาง
ธุรกิจ อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ 

4.2 บริษทัเป็นเจา้ของแต่เพียงผูเ้ดียวซ่ึงบรรดาเอกสาร (ไม่ว่าจะอยูใ่นรูปของกระดาษหรือรูปแบบอิเลค็ทรอนิกส์) ทรัพยสิ์นท่ีจบัตอ้งได ้
และทรัพยสิ์นทางปัญญา ซ่ึงบริษทัไดส้ร้างสรรค ์ จดัหา หรือจดัส่งให้กบัผูใ้ห้บริการไม่ว่าในเวลาใดๆเก่ียวกับการปฎิบติัตามบนัทึก
ขอ้ตกลงเพ่ิมเติมน้ี เวน้แต่ไดต้กลงกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรไวเ้ป็นอยา่งอื่น  

4.3 เม่ือบริษทัร้องขอเป็นลายลกัษณ์อกัษร ผูใ้หบ้ริการจะตอ้งคนื หรือท าลายเอกสาร หรือลบขอ้มูลระบุตวัตนในเอกสารใดๆ (ไม่ว่าจะอยู่
ในรูปของกระดาษหรือรูปแบบอเิลค็ทรอนิกส์) ทรัพยสิ์นท่ีจบัตอ้งได ้ และทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทัซ่ึงอยูใ่นความครอบครอง
หรือควบคุมของผูใ้ห้บริการดว้ยค่าใชจ้่ายของผูใ้ห้บริการเอง  ทั้งน้ี การกระท าดงักล่าวตอ้งไม่ขดัตอ่กฎหมาย  

4.4 เวน้แต่ไดร้ะบุเอาไวโ้ดยชดัแจง้ในบนัทึกขอ้ตกลงเพ่ิมเติมน้ี  การเขา้ท าบนัทึกขอ้ตกลงเพ่ิมเติมน้ีบริษทัไมไ่ดโ้อนสิทธิ หรืออนุญาตให้
ใชสิ้ทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาซ่ึงเป็นเจา้ของหรือควบคุมโดยบริษทั ไม่ว่าสิทธิดงักล่าวจะไดจ้ดทะเบียนไวห้รือไม่ก็ตาม  

4.5 ผูใ้หบ้ริการตอ้งไม่ใช ้ และด าเนินการใดๆเพื่อให้แน่ใจดว้ยว่าตวัแทนของผูใ้ห้บริการจะไม่ใช้ทรัพยสิ์นทางปัญญา อาทิเช่น ช่ือ 
เคร่ืองหมายการคา้ เคร่ืองหมายบริการ หรือ โลโกข้องบริษทั เวน้แต่ไดรั้บความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้จากบริษทั ซ่ึง
บริษทัอาจจะให้ความยินยอมระงบัการใหค้วามยินยอมหรือให้ความยินยอมอยา่งมีเง่ือนไขก็ไดโ้ดยดุลพินิจของบริษทัแต่เพียงผูเ้ดียว  

4.6 ผูใ้หบ้ริการตอ้งไม่ใชท้รัพยสิ์นทางปัญญา อาทิเช่น ช่ือ เคร่ืองหมายการคา้ เคร่ืองหมายบริการ หรือ โลโกข้องบริษทัไม่ว่าในทางใดๆ 
ท่ีอาจท าให้บริษทัเส่ือมเสียช่ือเสียง 

 

5. การจ ากัดความรับผิด 

 

5.1 ภายใตข้อ้ก าหนดต่อไปน้ี ผูใ้หบ้ริการตกลงชดใชค้่าเสียหายและรับผิดชอบต่อบริษทั กรรมการ เจา้หนา้ท่ี ลูกจา้ง ตวัแทน คู่สัญญา 
และผูแ้ทนอืน่ๆของบริษทัในบรรดาความเสียหาย ความรับผดิ การเรียกร้อง ทวงถาม ค่าเสียหาย การวินิจฉยัคดี การด าเนินคดี การ
พิจารณาคดี การช าระหน้ี การลงโทษ ค่าปรับ ค่าด าเนินการ และคา่ใชจ้่าย  (รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงค่าใชจ้่ายทางกฎหมายและ 

ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆท่ีเกิดขึ้นในการต่อสู้คดีหรือตกลงระงบัขอ้พิพาท) ท่ีเกิดจาก หรือท่ีเก่ียวขอ้ง หรือท่ีเป็นผลมาจากการท าผิดสัญญาโดยผู ้
ให้บริการ หรือกรรมการ เจา้หนา้ท่ี ลูกจา้ง ตวัแทน คู่สัญญา และผูแ้ทนอื่นๆของผูใ้ห้บริการ  
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6. เบ็ดเตล็ด 

 

6.1 บนัทึกขอ้ตกลงเพ่ิมเติมน้ีเป็นส่วนหน่ึงของสัญญา 

6.2 บนัทึกขอ้ตกลงเพ่ิมเติมน้ีใชบ้งัคบัและตีความตามกฎหมายไทย   
 
 

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไดอ่้านและทราบเขา้ใจขอ้ความในบนัทึกขอ้ตกลงเพ่ิมเติมน้ีโดยละเอียดตลอดแลว้ เห็นว่าถูกตอ้งตรงตามความ
ประสงค ์จึงไดล้งลายมือช่ือไว ้
 
 
 

        ผู้ให้บริการ                                        บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จ ากัด (มหาชน)  
      
 
 
        ลงช่ือ............................................................                                ลงช่ือ............................................................... 
          (                                                    )                                          (  นางสาวหนึ่งฤทัย  ฤทธิ์ธาอภินันท์  ) 
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ตารางแนบท้าย 1 – บริการ 

 

1. บริการโฆษณาแบรนด์ 
ผูใ้หบ้ริการตกลงใหบ้ริการโฆษณาแบรนดด์งัต่อไปน้ีแก่บริษทั: 

1.1 จดัพิมพแ์ละแสดงโบรชวัร์การตลาดโดยใชอุ้ปกรณ์การพิมพข์องผูใ้หบ้ริการ ณ สถานท่ีของผูใ้ห้บริการ; 
1.2 แสดงป้าย แถบโฆษณา โปสเตอร์ เอกสารส่งเสริมการตลาดเก่ียวกบับริษทั ณ สถานท่ีของผูใ้หบ้ริการ; 
1.3 ลงโฆษณาโลโกข้องบริษทับนเวป็ไซต ์หรือในการติดต่อส่ือสารโดยทัว่ไปกบัลูกคา้;  
1.4 ให้บริการโฆษณาอ่ืนใดตามท่ีคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกนัเป็นคร้ังคราว  
2. บริการประมวลผลทางด้านไอท ี

ผูใ้หบ้ริการตกลงใหบ้ริการประมวลผลทางดา้นไอทีดงัต่อไปน้ีแก่บริษทั: 
2.1 พฒันา ด าเนินการ ใช ้และรักษาระบบและเทคโนโลยขีองผูใ้หบ้ริการเพื่อน ามาใชก้บัระบบของบริษทั เพื่อวตัถุประสงคใ์นการบริหาร

จดัการกรมธรรมป์ระกนัภยั และประมวลผลขอ้มูลเพื่อประโยชนข์องบริษทั; 
2.2 น าเขา้และประมวลผลขอ้มูลลงในระบบของบริษทัตามรูปแบบที่บริษทัก าหนด; 
2.3 ผลิตเอกสารโดยใชข้อ้มูลในระบบของบริษทัตามรูปแบบที่บริษทัก าหนด 
3. บริการงานส ารวจ 

ผูใ้หบ้ริการตกลงใหบ้ริการงานส ารวจดงัต่อไปน้ีแก่บริษทั: 
3.1 ตรวจสภาพรถโดยปฎิบติัตามคู่มือ รายการ และรูปแบบท่ีบริษทัก าหนด; 
3.2 ส ารวจสถานท่ีเอาประกนัภยั สถานท่ีก่อสร้าง และการประกอบธุรกิจของลูกคา้ โดยปฎิบติัตามคู่มือ รายการ และรูปแบบที่บริษทั

ก าหนด  
4. บริการวิจัยการตลาด 

ผูใ้หบ้ริการตกลงใหบ้ริการวิจยัการตลาดดงัต่อไปน้ีแก่บริษทั: 
4.1 พฤติกรรม ไลฟ์สไตล ์รูปแบบการใชจ้่ายของลูกคา้ วิธีการช าระเงินหลกั และเร่ืองอืน่ๆ; 
4.2 ความคิดริเร่ิมในตลาด ผลิตภณัฑแ์ละผลประโยชนใ์หมท่ี่มีการริเร่ิมในตลาด 
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ตารางแนบท้าย 2  – ค่าบริการ 

 
1. ค่าบริการโฆษณาแบรนด์ 

ค่าบริการจดัพิมพแ์ละแสดงโบรชวัร์การตลาดต่อใบ แบบหนา้เดียว 7.5 – 10 บาท 
แบบหนา้หลงั 15 – 20 บาท 

ค่าบริการต่อ [หน่วยการโฆษณาต่อระยะเวลาท่ีให้บริการ: พ้ืนท่ีของป้าย/แถบ
โฆษณา/โปสเตอร์ตอ่เดือน] 

ตามขนาดต่อ ตารางเมตร 

ค่าบริการต่อ [ลงโฆษณาโลโกบ้นเวป็ไซต ์การติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้] ตามขนาดบนหนา้จอ 
ค่าบริการส าหรับกิจกรรมเพื่อการโฆษณาแบรนดอ์ื่นๆ ตามท่ีคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกนั 
 

2. ค่าบริการประมวลผลทางด้านไอท ี
ค่าบริการต่อกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตป์ระเภท1-5  ฉบบัใหม ่ 120 บาท 
ค่าบริการต่อกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตป์ระเภท1-5  ฉบบัต่ออาย ุ 80 บาท 
ค่าบริการต่อกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตภ์าคบงัคบั หรือ กรมธรรมป์ระกนั
อุบติัเหตุจากการใชร้ถ Driver Safe 

80 บาท 

ค่าบริการต่อกรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทาง หรือกรมธรรมป์ระกนัภยัอุบติัเหตุ
ส่วนบุคคล  

50 บาท 

ค่าบริการต่อกรมธรรมป์ระกนัภยัประเภทอืน่ๆ ตามท่ีคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกนั 
 

3. ค่าบริการงานส ารวจ 
คา่บริการต่อการตรวจสภาพรถ 

• ประเภท 1 

• ประเภทอืน่ๆ 

 
400 บาท 
200 บาท 

ค่าบริการต่อการส ารวจสถานท่ีเอาประกนัภยั 
• บา้นอยูอ่าศยั 
 

• ธุรกิจรายยอ่ย 

 
2,000 บาท หรือตามท่ีคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกนั 
4,000 บาท หรือตามท่ีคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกนั 

ค่าบริการต่องานส ารวจอื่นๆ ตามท่ีคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกนั 
 

4. ค่าบริการวิจัยการตลาด 
ค่าบริการท าวิจยัการตลาด ตามท่ีคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกนั 
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ตารางแนบท้าย 3 – Third Party Information Security Requirements 

ข้อก าหนดด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของบุคคลภายนอก (“ISR”) 
 

วัตถุประสงค์  ISR ฉบบัน้ีประกอบดว้ยขอ้ก าหนดดา้นความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบั Chubb Data และจะเป็นส่วน
หน่ึงของสัญญาใหบ้ริการของ Chubb ("ขอ้ตกลง") ท่ีมีผลบงัคบัใช ้ซ่ึงจะก าหนดการบริการ ("บริการ") ท่ีคุณจะเป็นผูใ้ห้บริการ ("ผูใ้หบ้ริการ") 
ภายใต ้"ขอ้ตกลง" ดงักล่าว  ในการให้ "บริการ" "ผูใ้ห้บริการ" จะปฏิบติัตาม ISR ฉบบัน้ีทั้งหมด และจะท าให้พนกังาน, ตวัแทน, ผูแ้ทน, ผูรั้บ
จา้งช่วง, บริษทัในเครือ, ทนายความ, นกับญัชีอิสระ และคู่สัญญาอ่ืนใดทั้งหมดของ "ผูใ้หบ้ริการ" ท่ี "ผูใ้ห้บริการ" อาจให้สิทธ์ิการเขา้ถึงหรือ
เปิดเผย Chubb Data หรืออนุมติัให้เก็บรวบรวมขอ้มูลดงักล่าวในนามของ Chubb ตามท่ีอนุญาตภายใน "ขอ้ตกลง" น้ี ให้ปฏิบติัตาม ISR ฉบบัน้ี
ทั้งหมด  "ผูใ้ห้บริการ" และ Chubb เรียกโดยรวมหรือเรียกแยกต่างหากว่า "คู่สัญญา"  
1. ค านิยาม  
“Chubb Data” หมายถึง (ก) ขอ้มูลหรือสารสนเทศท่ีอยูภ่ายใตก้ารครอบครองหรือท่ีบุคคลภายนอกอื่นใดออกใบอนุญาตให้กบั Chubb และ
บริษทัในเครือหรือซพัพลายเออร์หรือลูกคา้อ่ืนใดของ Chubb หรือของบริษทัในเครือ ซ่ึง "ผูใ้ห้บริการ" ไดสิ้ทธ์ิการเขา้ถึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
เจรจาและ/หรือการบงัคบัใช ้"ขอ้ตกลง" ฉบบัน้ีหรือการด าเนินการตามขอ้ผกูพนัของ "ผูใ้หบ้ริการ" ภายใตข้อ้ตกลงฉบบัน้ี รวมถึง "ขอ้มูลท่ีระบุ
ตวับุคคลได"้ และขอ้มูลกบัสารสนเทศทั้งหมด (1) ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจ, ลูกคา้, ผูเ้อาประกนัภยั, ผูเ้รียกร้อง, บุคลากร, การด าเนินการ, ส่ิงอ านวย
ความสะดวก, ผลิตภณัฑ,์ อตัรา, การปฏิบติัตามขอ้ก าหนด, คู่แข่ง, ตลาดผูบ้ริโภค, สินทรัพย,์ การใชจ้่าย, การควบเขา้กนั, การไดม้า, การขาย
บริษทั, การออกใบเสร็จ, การเรียกเก็บเงิน, รายได ้ และการเงินของ Chubb กบับริษทัในเครือและซพัพลายเออร์หรือลูกคา้อ่ืนใดของ Chubb 
หรือของบริษทัในเครือ และ/หรือ (2) ท่ีสร้าง, ผลิต, รวบรวม หรือประมวลโดย "ผูใ้ห้บริการ" ในการด าเนินการตามขอ้ผกูพนัของ "ผู ้
ให้บริการ" ภายใตข้อ้ตกลงฉบบัน้ี ซ่ึงไดแ้ก่ ขอ้มูลน าเขา้และผลิตผลของการประมวลผลขอ้มูล, การวดัระดบัการบริการ, ขอ้มูลสินทรัพย,์ 
รายงาน, ขอ้ตกลงดา้นบริการและผลิตภณัฑข์องบคุคลภายนอก และภาระติดพนัตามสัญญา และ (ข) ส่ิงอ่ืนใดทั้งหมดท่ีพฒันามาจากส่ิงท่ีกล่าว
มาแลว้ขา้งตน้  
“การละเมิด” หมายถึง (1) การใช,้ การสูญหาย หรือการแสดงหรือการเขา้ถึง Chubb Data โดยไม่ไดรั้บอนุญาต และ/หรือ (2) การลม้เหลวใน
การให้ "บริการ" ตาม "แนวปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดดา้นการรักษาความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ" (Information Security Best Practices) 
“แนวปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดดา้นการรักษาความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ” หมายถึงแนวปฏิบติัท่ีเป็นไปตาม (1) แนวปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดดา้นการรักษา
ความเป็นส่วนตวัและความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ โดยสอดคลอ้งกนักบัขอ้มูลอา้งอิงท่ีมีผลบงัคบัใชท่ี้อยูใ่นรายการโครงสร้าง NIST 
Cybersecurity (เช่น ISO 27001) (2) ขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภยั, มาตรฐาน, ขอ้ผกูพนั, รายการท่ีระบุไว ้และขั้นตอนการรายงานเหตุการณ์
ใน ISR ฉบบัน้ีหรือในขอ้ตกลง (ซ่ึงอาจมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมเป็นคร้ังคราว) (3) PCI Standards และ (4) ขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภยั, มาตรฐาน, 
ขอ้ผกูพนั, รายการท่ีระบุไว ้และ/หรือขั้นตอนการรายงานเหตุการณ์ท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ื่นใดท่ีกฎหมายก าหนด  
“กฎหมาย” หมายถึง กฎหมายระหว่างประเทศ, รัฐบญัญติั, กฎหมายแห่งรัฐ, กฎหมายส่วนจงัหวดั, กฎหมายส่วนภูมิภาค, กฎหมายแห่งอาณา
เขตและกฎหมายทอ้งถ่ิน, บทกฎหมาย, กฤษฎีกา, ขอ้บงัคบั, หลกัเกณฑ,์ ค าส่ังของฝ่ายบริหาร, ขอ้ก าหนดดา้นการควบคุมดูแล, ค  าส่ัง, 
หนงัสือเวียน, ความเห็น, จดหมายตีความ และเอกสารเผยแพร่อยา่งเป็นทางการอื่น ๆ ของหรือโดยรัฐบาลใด ๆ หรือเจา้หนา้ท่ี, แผนก หรือ
หน่วยงานใด ๆ รวมถึง "กฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล" 
“PCI Standards” หมายถึง ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลผูถื้อบตัรทั้งหมด (1) มาตรฐานใด ๆ ท่ีออกโดย Payment Card Industry Security Standards 
Council รวมถึง Payment Card Industry Data Security Standard และ Payment Application Data Security Standard (2) VISA, MasterCard และ
บตัรเครดิตอืน่ใดตามกฎหมายและขอ้บงัคบัด าเนินการ และ (3) "กฎหมาย" ใด ๆ ท่ีมีผลบงัคบัใชก้บัขอ้มูลผูถื้อบตัรตามท่ีเน้ือความใด ๆ ใน (1) 
– (3) จะมีการแกไ้ขหรือเรียบเรียงใหม่เป็นคร้ังคราว 
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“ข้อมูลท่ีระบุตัวบุคคลได้ (Personally Identifiable Information หรือ PII)” หมายถึง Chubb Data ใด ๆ ท่ีมีส่ิงบ่งช้ีเฉพาะหน่ึงส่ิงขึ้นไปซ่ึง
สามารถก าหนดหรือเขา้ถึงเอกลกัษณ์ของบุคคลได ้เช่น ช่ือ-นามสกุล, หมายเลขประจ าตวัประชาชน, หมายเลขประกนัสังคม, หมายเลขหนงัสือ
เดินทาง, ใบขบัขี่, หรือหมายเลขประจ าตวัท่ีออกโดยรัฐบาล, บตัรเครดิต, บตัรเดบิตหรือขอ้มูลบญัชีการเงิน, วนัเดือนปีเกิด, นามสกุลก่อน
แต่งงานของมารดา, ขอ้มูลทางการแพทยห์รือขอ้มูลประกนัสุขภาพ, บนัทึกชีวมาตร, ไฟลล์ายมือช่ือดิจิทลั, ขอ้มูลการเขา้สู่ระบบบญัชี (เช่น ช่ือ
ผูใ้ชห้รืออีเมลเม่ือรวมกบัรหสัผา่นหรือขอ้มูลอื่น ๆ ท่ีใชเ้ขา้ถึงบญัชีได)้ และขอ้มูลอื่นใดท่ีอยูภ่ายใตก้ารคุม้ครองของ "กฎหมายคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคล" 
“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง กฎหมายระหว่างประเทศ, รัฐบญัญติั, กฎหมายแห่งรัฐ, กฎหมายส่วนจงัหวดั, กฎหมายส่วน
ภูมิภาค, หรือกฎหมายทอ้งถ่ินอ่ืน ๆ, หลกัเกณฑ ์ หรือขอ้บงัคบัท่ีมีผลบงัคบัใชท้ั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นส่วนตวัของขอ้มูล, ความมัน่คง
ปลอดภยัสารสนเทศ, ขอ้มูลท่ีระบุตวับุคคลได,้ โจรกรรมอตัลกัษณ์, การแจง้เตือนการละเมิดขอ้มลู, การไหลของขอ้มูลขา้มพรมแดน หรือการ
ปกป้องขอ้มูล 
“ผู้ให้บริการช่วง” หมายถึง บุคคลภายนอกทั้งท่ีเป็นกลุ่มและท่ีเป็นตวับคุคลซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงผูรั้บเหมาเช่าช่วง, ผูใ้ห้บริการนอก
ประเทศ, ตวัแทน, ผูจ้ดัจา้งบุคคลภายนอก หรืออื่น ๆ ในท านองเดียวกนั ซ่ึงด าเนินการ, จดัเกบ็ หรือมีสิทธ์ิเขา้ถึง Chubb Data ใด ๆ หรือเกบ็
รวบรวมขอ้มูลในนามของ Chubb (โดยตอ้งไดรั้บอนุมติัล่วงหนา้จาก Chubb) 
2. การปกป้องข้อมูล 
2.1 การจ ากดัขอ้มูล "ผูใ้หบ้ริการ" ท าสัญญาและตกลงว่า (ก) จะไม่จ าหน่าย, มอบหมาย, ออกใบอนุญาต หรือวางตลาด Chubb Data ให้
บุคคลภายนอกอืน่ใดโดยไม่มีการยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก Chubb เสียก่อน และ (ข) จะไม่น า Chubb Data ไปใชเ้พื่อวตัถุประสงคส่์วน
ตนหรือเพื่อประโยชนข์องผูใ้ดหรือหน่วยงานใดนอกเหนือจาก Chubb และขอ้มูลดงักล่าวจะน าไปใชแ้ละแสดงตามขอ้ผกูพนัของ "ผูใ้หบ้ริการ" 
ท่ีเก่ียวกบั "บริการ" เท่านั้น 
2.2 การบอกเลิกสัญญา หาก Chubb พิจารณาแลว้เห็นว่าการจดัการของ "ผูใ้หบ้ริการ" ในดา้นความปลอดภยัทางกายภาพและความ
ปลอดภยัของขอ้มูลไม่เพียงพอตอ่การปกป้อง Chubb Data แลว้ Chubb สามารถ (ก) บอกเลิก (และ "ผูใ้หบ้ริการ" จะท าการยติุโดยทนัที) 
"บริการ" ใด ๆ หรือทั้งหมดของ "ผูใ้ห้บริการ" และของ "ผูใ้หบ้ริการช่วง" ใด ๆ โดยปราศจากความรับผิดต่อการบอกเลิกดงักล่าวหลงัจากท่ีได้
แจง้ให้ "ผูใ้หบ้ริการ" ทราบ และ (ข) บอกเลิกสัญญาท่ีมีผลบงัคบัใชแ้ละ/หรือเอกสารการว่าจา้ง โดยแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ "ผูใ้หบ้ริการ" 
ทราบภายในสิบ (10) วนัท าการโดยปราศจากความรับผดิต่อการบอกเลิกดงักล่าว 
3. การแก้ไขและการสร้างใหม่."ผู้ให้บริการ" จะพฒันาและบ ารุงรักษาขั้นตอนการสร้าง Chubb Data ท่ีสูญหายขึ้นมาใหม่ และ "ผู ้
ให้บริการ" จะแกไ้ขขอ้ผดิพลาดหรือแกไ้ขส่วนท่ีถูกท าลาย, สูญหาย หรือการดดัแปลงแกไ้ขใด ๆ ใน Chubb Data ท่ีเกิดจาก "ผูใ้หบ้ริการ" หรือ 
"ผูใ้ห้บริการช่วง" โดย Chubb ไม่ตอ้งเสียค่าใชจ้่ายใด ๆ   
4. การประมวลผลข้อมูล"คู่สัญญา" แต่ละฝ่ายจะปฏิบติัตาม "กฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล" ทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการ
ตามขอ้ผกูพนัและการใชสิ้ทธ์ิตาม "ขอ้ตกลง" ฉบบัน้ี  "ผูใ้หบ้ริการ" จะให้ความร่วมมือตามท่ี Chubb ร้องขอท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัเก็บเอกสาร, 
การเปิดเผย หรือการลงทะเบียน ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบการปกป้องขอ้มูลมีความตอ้งการในกรณีท่ีมีการจดัหาใหห้รือไดรั้บ "บริการ" 
หาก "ผูใ้ห้บริการ" หรือ "ผูใ้หบ้ริการช่วง" ประมวลผล PII ในนามของ Chubb ท่ีเก่ียวกบั "ขอ้ตกลง" น้ี "ผูใ้หบ้ริการ" จะหรือจะตรวจสอบให้
แน่ใจว่า "ผูใ้ห้บริการช่วง" จะ (1) ประมวลผล PII ดงักล่าวเฉพาะ (และตาม) ค าช้ีแนะของ Chubb และโดยเฉพาะอยา่งย่ิงไม่ประมวลผล PII 
ดงักล่าวนอกจากเพื่อให้ "บริการ" เท่านั้น (2) มีการปกป้องในดา้นการบริหาร, ดา้นเทคนิค และดา้นกายภาพท่ีเหมาะสมตลอดเวลาเพื่อปกป้อง 
PII จากการท าลายท่ีไม่เจตนาหรือไม่ชอบดว้ยกฎหมายหรือการสูญหายท่ีไม่เจตนา, การดดัแปลงแกไ้ข, การแสดงหรือการเขา้ถึง PII ท่ีไม่ไดรั้บ
อนุญาต (โดยเฉพาะอยา่งย่ิงแต่ไม่จ ากดัเพียง เม่ือการประมวลผลนั้น ๆ เก่ียวขอ้งกบัการถ่ายโอนขอ้มูลในเครือข่าย) และรูปแบบการประมวลผล
ท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมายหรือไม่ไดรั้บอนุญาต (3) ปฏิบติัต่อ PII เสมือนเป็นขอ้มูลลบั ไม่แสดง PII ดงักล่าวให้แก่ผูใ้ด เวน้แต่ว่า 
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จะมีการยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก Chubb ล่วงหนา้ และจ ากดัการเขา้ถึง PII ดงักล่าวกบัพนกังานของ "ผูใ้ห้บริการ" หรือ "ผูใ้ห้บริการ
ช่วง" ท่ีจ าเป็นตอ้งเขา้ถึงเพื่อให้ "บริการ" (4) แจง้ให้ Chubb ทราบโดยทนัทีถึงการเขา้ถึงใด ๆ ท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตหรือการประมวลผล PII ท่ีไม่
ชอบดว้ยกฎหมายเม่ือรับรู้ (5) เม่ือ Chubb Data ไม่จ าเป็นต่อการให้ "บริการ" หรือไม่ตอ้งรักษาไวอี้กต่อไป ให้ลา้งขอ้มูลโดยทนัทีหรือมิฉะนั้น
ตอ้งลบ Chubb Data อยา่งปลอดภยัในลกัษณะท่ีท าใหข้อ้มูลไม่อาจกูค้ืนได ้หรือตามทางเลือกของ Chubb คือให้ส่งคืน Chubb Data แก่ Chubb 
และ (6) ไม่จดัการ Chubb ในลกัษณะท่ีเป็นการละเมิด “กฎหมายป้องกนัการละเมิดสิทธิกฎหมายป้องกนัการละเมิดสิทธิกฎหมายคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคล” ใด ๆ 
5. ขั้นตอนการปกป้องข้อมูล ตลอดขอ้ความของ "ขอ้ตกลง" และตลอดเวลาท่ี Chubb Data อยูใ่นการครอบครองหรือภายใตก้ารควบคมุ
ของ "ผูใ้ห้บริการ" "ผูใ้ห้บริการ" จะจดัตั้งและบ ารุงรักษาโปรแกรมรักษาความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศท่ีเขียนขึ้นโดยสมบูรณ์ ท่ีรวมถึง
นโยบาย, ขั้นตอน และการป้องกนัดา้นการบริหาร, ดา้นเทคนิค และดา้นกายภาพ เพื่อปกป้อง Chubb Data  โปรแกรมรักษาความมัน่คง
ปลอดภยัสารสนเทศของ "ผูใ้ห้บริการ" ตอ้งออกแบบมาโดยเฉพาะเพ่ือ (1) รับประกนัความมัน่คงปลอดภยั, ความสมบูรณ์, ความพร้อมใชง้าน 
และความลบัของ Chubb Data (2) ปกป้องจากภยัคุกคามหรืออนัตรายใด ๆ ท่ีคาดหวงัไดว่้าจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภยัหรือความสมบูรณ์
ของ Chubb Data และ (3) ปกป้องจากการท าลาย, การสูญหาย, การเขา้ถึงโดยไม่ไดรั้บอนุญาต หรือการดดัแปลงแกไ้ข Chubb Data  นโยบาย
และระเบียบการของ "ผูใ้ห้บริการ" จะ (1) เขม้งวดไม่นอ้ยไปกว่าท่ี "ผูใ้ห้บริการ" บ ารุงรักษาส าหรับขอ้มูลในลกัษณะเดียวกนั (2) เขม้งวดไม่
นอ้ยไปกว่าแนวปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดท่ีเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมส าหรับต าแหน่งท่ีตั้งท่ีเหมือนกบัต าแหน่งท่ีตั้งท่ีให้บริการท่ีเหมาะสมหลงัจากน้ี 
และ (3) เป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมายต่าง ๆ อยา่งเพียงพอ  Chubb มีสิทธ์ิตรวจสอบ (โดยท่ี Chubb ไม่มีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติม) โปรแกรมและ
การควบคุมความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศโดย "ผูใ้หบ้ริการ" รวมถึงการตรวจสอบสถานท่ี โดยจะแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ "ผูใ้หบ้ริการ" 
ทราบล่วงหนา้ตามสมควร "ผูใ้หบ้ริการ" จะมอบส าเนาโปรแกรมและรายงาน SOC 2 Type II ท่ีเป็นปัจจุบนั หรือรายงานท่ีมีความส าคญั
เทียบเท่ากนัตามค าขอของ Chubb และหากมี 

หากบริการท่ี "ผูใ้ห้บริการ" จดัหาตอ้งมีการเขา้ถึงระบบของ Chubb ห้ามท าส าเนาหรือดึงขอ้มูลออกจากระบบดงักล่าวโดยไม่ไดรั้บ
ความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้จากผูบ้ริหารดา้นความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ (Chief Information Security Officer) 
ในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของ "บริการ" "ผูใ้ห้บริการ" จะท าการประเมินช่องโหว่และภยัคุกคามทั้งโดยด าเนินการดว้ยตนเองและโดย
บุคคลภายนอกอิสระอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง เพื่อหาภยัคุกคามและ/หรือช่องโหว่ใด ๆ ท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อความปลอดภยั, ความลบั, ความ
พร้อมใชง้าน หรือความสมบูรณ์ของ Chubb Data ใด ๆ แลว้ตรวจตรา ทดสอบ และอปัเดตโปรแกรมรักษาความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศเพื่อ
รับประกนัประสิทธิภาพและให้เป็นไปตาม "ขอ้ตกลง" ฉบบัน้ี  "ผูใ้หบ้ริการ" จะท าเอกสารและด ารงรักษาแผนตอบโตเ้หตุการณ์ดา้นความ
ปลอดภยัเพื่อพิจารณาถึงภยัท่ีคุกคามต่อความลบั, ความสมบูรณ์ และความพร้อมใชง้านของ Chubb Data และท าการฝึกซอ้มความพร้อมเพื่อ
เตรียมรับมือเหตุการณ์เป็นระยะ  หาก "ผูใ้ห้บริการ" พบหรือไดรั้บแจง้ถึง "การละเมิด" ท่ีมีหรือไม่มีเจตนาหรือ "การละเมิด" ความปลอดภยั
ของ Chubb Data ท่ีตอ้งสงสัย หรือการใชห้รือแสดง Chubb Data ท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมายหรือไม่ไดรั้บอนุญาต "ผูใ้หบ้ริการ" จะ (ก) แจง้
ผูบ้ริหารดา้นความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศของ Chubb ท่ี tpsecuritynotice@chubb.com โดยทนัที แต่ไม่ชา้กว่าย่ีสิบส่ี (24) ชัว่โมงหลงัพบ 
"การละเมิด" หรือ "การละเมิด" ท่ีตอ้งสงสัยต่อความปลอดภยัของ Chubb Data (ข) ปกป้องระบบท่ีไดรั้บผลกระทบโดยทนัทีเพื่อป้องกนั "การ
ละเมิด" ท่ีเพ่ิมขึ้นหรือท่ียงัด าเนินอยู ่ (ค) สืบสวนและแกไ้ขผลกระทบท่ีเกิดจาก "การละเมิด" หรือ "การละเมิด" ท่ีตอ้งสงสัยต่อความปลอดภยั
ของ Chubb Data ท าการวิเคราะหห์าตน้ตอของปัญหา และมอบรายงานสรุปเพื่อเสนอฝ่ายบริหารในเร่ืองการวิเคราะหด์งักล่าวแก่ Chubb ตามค า
ขอ 

"ผูใ้ห้บริการ" รับรู้ว่า "กฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล" ครอบคลุมถึงบทกฎหมายและ/หรือขอ้บงัคบัในการแจง้เตือนถึงการ
ละเมิดความปลอดภยัท่ีผกูมดัเจา้ของและผูรั้บใบอนุญาตของ PII ให้แจง้เตือนการเขา้ถึงหรือการใชข้อ้มูลดงักล่าวท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต ("กฎหมาย
การละเมิดความปลอดภยั" หรือ “Security Breach Laws”)  หาก "ผูใ้ห้บริการ" ตระหนกัถึงสถานการณ์ใด ๆ ท่ีอาจท าใหเ้กิดขอ้ผกูพนัตาม 
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 "กฎหมายการละเมิดความปลอดภยั" "ผูใ้หบ้ริการ" จะแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ Chubb ทราบโดยทนัที แลว้จะร่วมมือกบั Chubb เพื่อให ้
Chubb ด าเนินการตามขอ้ผกูพนัภายใต ้ "กฎหมายการละเมิดความปลอดภยั"  Chubb จะมีสิทธ์ิแต่เพียงผูเ้ดียวในการออกหนงัสือบอกกล่าว
ตามท่ี "กฎหมายการละเมิดความปลอดภยั" ก าหนด  หาก "ผูใ้หบ้ริการ" ถูก "กฎหมายการละเมิดความปลอดภยั" ก าหนดให้มอบหนงัสือบอก
กล่าวแก่ผูใ้ดนอกเหนือจาก Chubb "ผูใ้หบ้ริการ" จะร่วมมือกบั Chubb ในการจดัท าและส่งมอบหนงัสือบอกกล่าวดงักล่าว และ Chubb จะมี
สิทธ์ิเด็ดขาดในการอนุมติัเน้ือหาของหนงัสือบอกกล่าวนั้น ๆ (ตามกฎหมายท่ีมีผลบงัคบัใช)้  "ผูใ้ห้บริการ" จะออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้ง
กบั "การละเมิด" ใด ๆ ท่ีเก่ียวกบั Chubb Data ยกเวน้ว่า "การละเมิด" ดงักล่าวเกิดจากการด าเนินการของ Chubb โดยตรงในการละเมิดขอ้ผกูพนั
ของ Chubb ตาม ISR น้ีท่ีระบุอยา่งชดัเจน  "คู่สัญญา" แต่ละฝ่ายจะให้ความช่วยเหลือ, ให้ความร่วมมือ และให้การสนบัสนุนทั้งหมดตามท่ี 
"คู่สัญญา" อีกฝ่ายอาจร้องขออยา่งสมเหตุสมผลให้มีการสืบสวนเหตุการณ์ดา้นความปลอดภยั, "การละเมิด," ความพยายามฉ้อฉล หรือความ
หายนะอื่น ๆ 
6. ข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัย "ผูใ้ห้บริการ" จะให้ "บริการ" ตาม "แนวปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดดา้นการรักษาความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ"  
โดยไม่ค านึงขอ้สัญญาอื่นท่ีก าหนดไวต้่างกนั "ผูใ้หบ้ริการ" ตกลงท่ีจะด าเนินการและด ารงไวซ่ึ้งการจดัการดา้นความปลอดภยัอยา่งนอ้ยท่ีสุด
ดงัต่อไปน้ี 
6.1 การแบ่งส่วน 
i) ตั้งไฟร์วอลลส์ าหรับการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตแต่ละจดุและในระหว่าง DMZ และเครือข่ายภายใน 
ii) แยก Chubb Data ทั้งหมดออกจากส่วนท่ีเป็นของลูกคา้รายอ่ืนของ "ผูใ้ห้บริการ" อยา่งสมเหตุสมผลหรือแยกทางกายภาพตามท่ีสามารถท า

ไดม้ากสุดและจ ากดัการเขา้ถึงของพนกังานของ "ผูใ้ห้บริการ" หรือ "ผูใ้ห้บริการช่วง" ท่ีใหบ้ริการในสภาพแวดลอ้มร่วมกนัใด ๆ 
iii) แยกสภาพแวดลอ้มดา้นการผลิตออกจากสภาพแวดลอ้มท่ีไม่ใช่ดา้นการผลิตอยา่งสมเหตุสมผลหรือแยกทางกายภาพ (เช่น การพฒันา, การ

ทดสอบ, การประกนัคุณภาพ) 
6.2 พารามิเตอร์เร่ิมตน้ 
i) เม่ือเหมาะสม ให้เปล่ียนรหสัผา่นและการก าหนดค่าเร่ิมตน้ในอุปกรณ์ท่ีผูข้ายจดัหาให้ก่อนเช่ือมต่อกบัเครือข่าย 
ii) เปิดใชง้านบริการและโพรโทคอลท่ีปลอดภยัและจ าเป็นส าหรับฟังกช์นัของระบบนั้น ๆ เท่านั้น 
iii) อปัเดตและบ ารุงรักษาการก าหนดค่าเร่ิมตน้ระบบในลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้ปฏิบติัทางอุตสาหกรรมและมาตรฐานการท าให้ระบบของ 

"ผูใ้ห้บริการ" ปลอดภยัมากขึ้น 
6.3 ขอ้มูลท่ีเกบ็บนัทึกไว ้
i) ด ารงรักษาและปฏิบติัตามวิธีการก าจดัส่ืออิเลก็ทรอนิกส์และส่ิงพิมพเ์ม่ือไม่จ าเป็นตอ้งใชแ้ลว้ 
ii) แฮชหรือเขา้รหสัรหสัผา่นเม่ือท าการเก็บบนัทึกโดยใชร้ะบบการเขา้รหสั (เช่น bcrypt) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั "แนวปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดดา้นการรักษา

ความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ" 
iii) ห้ามเก็บรักษา PII ในสภาพแวดลอ้มท่ีไม่ใช่ดา้นการผลิต เวน้เสียแต่ว่าจะลา้ง/มาสกข์อ้มูลเดิมออกเสียก่อน 
6.4 การเขา้รหสั 
i) ใชก้ารเขา้รหสัและโพรโทคอลความปลอดภยัท่ีมีประสิทธิภาพเพือ่ปกป้อง Chubb Data และรหสัผา่นในระหว่างการถ่ายโอนขอ้มูลบน

เครือข่ายสาธารณะและการเก็บขอ้มูลในส่ือแบบถอดออกได ้เช่น เทปส ารอง, แลป็ทอ็ป, แฟลชไดรฟ์ และอื่น ๆ ในท านองเดียวกนั 
ii) เครือข่ายไร้สายขององคก์รด าเนินการตามมาตรฐานอุตสาหกรรม คือมีการเขา้รหสัส าหรับการรับรองความถูกตอ้งและการถ่ายโอนขอ้มูล 
iii) ใชต้วัควบคุมรวมถึงการเขา้รหสั เพื่อปกป้อง Chubb Data ท่ีอยูใ่นการครอบครองหรือควบคุมของ "ผูใ้หบ้ริการ"  หาก "ผูใ้หบ้ริการ" 

ตดัสินว่าการเขา้รหสัดงักล่าวใชง้านไม่ได ้ "ผูใ้หบ้ริการ" อาจใชต้วัควบคุมอืน่ ๆ ท่ีมีประสิทธิภาพแทนได ้ แต่ตอ้งผา่นการอนุมติัจาก 
"ผูบ้ริหารดา้นความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ" (CISO) ของ "ผูใ้ห้บริการ" และผา่นการทบทวนโดย CISO ของ "ผูใ้หบ้ริการ" อยา่งนอ้ยปี
ละคร้ัง 
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6.5 การจดัการช่องโหว่ 
i) ติดตั้งและรักษาซอฟตแ์วร์แอนต้ีไวรัส/มลัแวร์ในทุกระบบที่โดยปกติแลว้ไดรั้บผลกระทบจากซอฟตแ์วร์ท่ีเป็นอนัตราย (โดยเฉพาะ

คอมพิวเตอร์ส่วนตวัและเซิร์ฟเวอร์) 
ii) ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากลไกของแอนต้ีไวรัส/มลัแวร์ทั้งหมด (เช่น ลายเซ็นไวรัส) เป็นปัจจุบนั, ท างานอยู ่ และเก็บบนัทึกการตรวจสอบไว้

อยา่งนอ้ย 90 วนั 
iii) ติดตั้งแพตช์รักษาความปลอดภยัท่ีส าคญัภายในหน่ึงเดือนหลงัจากมีการปล่อยแพตช์ 
iv) พฒันาแอปพลิเคชนัตามขอ้แนะน าการสร้างรหสัอยา่งปลอดภยัเพื่อป้องกนัช่องโหว่โดยทัว่ไปของการสร้างรหสั (เช่น ตามท่ีมีอยูใ่น

รายการของ OWASP) ในการพฒันาซอฟตแ์วร์ 
v) ตรวจสอบเครือข่ายและเวบ็แอปพลิเคชนัท่ีเช่ือมต่อกบัสาธารณะผา่นเคร่ืองมือหรือวิธีประเมินความปลอดภยัเร่ืองช่องโหว่ท่ีท างานแบบ

อตัโนมติัหรือดว้ยตนเองอยา่งนอ้ยทุก ๆ สามเดือนและหลงัจากท าการเปล่ียนแปลงใด ๆ รวมทั้งแกไ้ขช่องโหว่ท่ียืนยนัแลว้ว่ามีความเส่ียง
สูงหรือขั้นวิกฤติทั้งหมดภายในสามสิบ (30) วนัหลงัพบช่องโหว่ 

6.6 การควบคุมการเขา้ถึง 
i) จ ากดัสิทธิพิเศษของช่ือผูใ้ชท่ี้ "ผูใ้ห้บริการ" รักษาสิทธิพิเศษไวเ้ฉพาะสิทธิพิเศษท่ีจ าเป็นต่อการท าตามหน้าท่ีรับผิดชอบเท่านั้น 
ii) ตอ้งมีการรับรองความถูกตอ้งโดยใชห้ลายปัจจยั (เช่น รหสัผา่น, สมาร์ทการ์ด หรือชีวมาตร) ส าหรับการเขา้ถึงระยะไกลจากเครือข่าย

ภายนอกไปยงัเครือข่ายภายในของ "ผูใ้ห้บริการ" 
iii) ยกเลิกสิทธ์ิการเขา้ถึงของผูใ้ชท่ี้ยติุการใชง้านแลว้โดยทนัที  
iv) ใชม้าตรฐานสหพนัธ ์ (เช่น SAML 2.0 หรือโปรแกรมภาษาเพือ่การยืนยนัอื่น ๆ ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมท่ีเป็นปัจจุบนั) ส าหรับการ

รับรองความถูกตอ้งของเครือข่ายไปยงัเครือข่ายท่ีเช่ือถือไดข้อง Chubb ในกรณีท่ี Chubb ไม่ไดจ้ดัหา Virtual Desktop Infrastructure (VDI) 
หรือ Desktop-as-a-Service (DaaS) 

v) ตรวจสอบการเขา้ถึงของผูใ้ชใ้นระบบ "ผูใ้ห้บริการ" อยา่งนอ้ยปีละสองคร้ัง 
vi) แจง้ Chubb โดยทนัทีถึงการเขา้ถึงระบบของ Chubb โดยผูใ้ชข้อง "ผูใ้ห้บริการ" ท่ี (1) ส้ินสุดการท างานไปแลว้ หรือ (2) ไม่มีความจ าเป็น

ทางธุรกิจในการเขา้ถึงระบบของ Chubb อีกต่อไปแลว้  
vii) อยา่ใชบ้ญัชีและรหสัผา่นท่ีเป็นแบบกลุ่ม, แบบร่วม หรือแบบทัว่ไป 
viii) จ ากดัรหสัผา่นให้ตอ้งมีอกัขระอยา่งนอ้ย 8 ตวัโดยมีการผสมกนัอยา่งนอ้ย 3 ใน 4 ประเภท ไดแ้ก่ อกัขระตวัพิมพใ์หญ่, อกัขระตวัพิมพเ์ลก็, 

อกัขระพิเศษ และตวัเลข 
ix) ลอ็กช่ือผูใ้ชท่ี้ลองใส่รหสัแลว้ไม่ส าเร็จ 6 คร้ัง และตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัแก่ผูดู้แลระบบเพ่ือปลดลอ็กหรือตั้งช่วงหมดเวลาไวท่ี้ 30 นาที 
6.7 การเฝ้าระวงั 
i) ติดตั้งโปรแกรมตรวจสอบร่องรอยโดยอตัโนมติัส าหรับส่วนประกอบของระบบท่ีจ าเป็นต่อการสร้างเหตุการณ์ขึ้นใหม่เพ่ือตรวจจบัหรือ

ตอบโตต้่อเหตุการณ์ดา้นความปลอดภยั 
ii) ตั้งเวลาระบบให้ถูกตอ้ง สอดคลอ้งกนัระหว่างระบบต่าง ๆ และองิตามเวลาท่ีอุตสาหกรรมยอมรับ 
iii) ป้องกนับนัทึกการตรวจสอบไมใ่ห้สามารถดดัแปลงหรือแกไ้ขได ้และเก็บขอ้มูลบนัทึกไวห้น่ึงปี 
iv) ใชร้ะบบตรวจจบัการรุกล ้าและ/หรือระบบป้องกนัการรุกล ้าเพ่ือเฝ้าระวงัปริมาณการส่งขอ้มูลทั้งหมดท่ีพารามิเตอร์ของเครือข่าย 
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6.8 การควบคุมดูแลทางกายภาพและทางส่ิงแวดลอ้ม 
i) ด าเนินการและด ารงไวซ่ึ้งการควบคุมการเขา้ถึงทางกายภาพ รวมถึงการควบคุมท่ีจ ากดัการเขา้ถึงส่ิงอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรท่ี

ไดรั้บอนุญาต, การควบคุมท่ีจ ากดัการเขา้ถึงบริเวณท่ีละเอียดอ่อน (เช่น ศูนยข์อ้มูล) ตามหนา้ท่ีรับผิดชอบ และการควบคุมดว้ยระเบียบการ
ท่ีเหมาะสมเพื่อจดัให้มีผูเ้ฝ้าติดตามน าทางแก่ผูเ้ขา้เยี่ยม 

ii) ด าเนินการและด ารงไวซ่ึ้งการควบคุมทางส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงจดัให้มีระบบตรวจจบัและดบัเพลิงท่ีเหมาะสม, แหล่งจ่ายไฟฟ้าส ารอง, แบ
ตเตอรีส ารอง, ระบบตรวจจบัน ้า, HVAC และระบบควบคุมความช้ืนในท่ีเหมาะสม 

iii) ด าเนินการและด ารงไวซ่ึ้งโปรแกรมก าจดัขยะท่ีก าจดัขยะละเอียดอ่อนไดโ้ดยปลอดภยั  ขยะละเอียดอ่อนนิยามไดว่้าเป็นวตัถุทิ้งแลว้ใด ๆ 
ท่ีมีหรืออาจเปิดเผย Chubb Data ได ้

7. ทั่วไป 
7.1 การบริหารจดัการความปลอดภยั  "ผูใ้ห้บริการ" จะจดั (หรือท าให้มีการจดั) การฝึกอบรมให้ตระหนกัถึงความปลอดภยัแก่พนกังาน
และ "ผูใ้หบ้ริการช่วง" ทุกคนท่ีใชห้รือมีสิทธ์ิเขา้ถึง Chubb Data การฝึกอบรมตอ้งออกแบบมาเพื่ออบรมใหด้ ารงไวซ่ึ้งความลบั, ความสมบูรณ์ 
และความพร้อมใชง้านของขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลขององคก์รท่ีละเอียดอ่อน และจะจดัฝึกอบรมปีละคร้ังเป็นอยา่งนอ้ย  ผูดู้แลดา้นความ
ปลอดภยัของ "ผูใ้หบ้ริการ" ตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบแตเ่พียงผูเ้ดียวในการให้ใชง้านหรือให้สิทธ์ิการเขา้ถึงระบบที่มี Chubb Data แก่พนกังานของ 
"ผูใ้ห้บริการ" และ "ผูใ้ห้บริการช่วง" ทั้งหมด และดว้ยขั้นตอนการให้น้ีเอง บญัชีผูดู้แลระบบเฉพาะ "ผูใ้ห้บริการ" จะมีการสร้างและลบใน
รูปแบบที่ปลอดภยัและสมควรแก่เวลา  "ผูใ้ห้บริการ" จะบงัคบัใชห้ลกัการเขา้ถึงท่ีปลอดภยัของการแบ่งแยกหนา้ท่ี (Segregation of duties), 
หลกัจ าเป็นตอ้งรู้ (Need-to-know) และหลกัก าหนดสิทธิพิเศษใหน้อ้ยท่ีสุด (Least privilege)  
7.2 ผูใ้หบ้ริการช่วง  "ผูใ้หบ้ริการ" จะก าหนดให้มีขอ้ก าหนดท่ีผกูพนัโดยสัญญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรเทียบเท่ากบัขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัความเป็นส่วนตวัของขอ้มูลและความปลอดภยัใน ISR น้ีท่ีบงัคบัใชก้บั "ผูใ้หบ้ริการช่วง" ก่อนท่ี "ผูใ้ห้บริการช่วง" ดงักล่าวจะไดสิ้ทธ์ิการ
เขา้ถึง Chubb Data  Chubb จะมีสิทธ์ิในการตรวจสอบก่อนและอนุมติั "ผูใ้หบ้ริการช่วง" ใด ๆ  การกระท าหรือการละเวน้การกระท าใด ๆ โดย 
"ผูใ้ห้บริการช่วง" ท่ีจะถือเป็นการละเมิด ISR น้ีหากกระท าโดย "ผูใ้หบ้ริการ" ให้ถือเป็นการละเมิดโดย "ผูใ้หบ้ริการ" ซ่ึง "ผูใ้ห้บริการ" จะเป็น
ผูรั้บผดิชอบ  "ผูใ้ห้บริการ" จะเป็นผูรั้บผิดและมีความรับผดิชอบโดยเตม็ท่ีส าหรับ "ผูใ้หบ้ริการช่วง" ทั้งหมดท่ี "ผูใ้ห้บริการ" ใชง้านในการให ้
"บริการ" ใด ๆ  
7.3 ขอ้ตกลงประกอบ  Chubb สงวนสิทธ์ิในการก าหนดให้ "ผูใ้หบ้ริการ" ด าเนินการตามขอ้ตกลงประกอบเท่าท่ีขอ้ตกลงดงักล่าวตอ้ง
เป็นไปตาม "กฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล" โดยขึ้นอยูก่บัลกัษณะของ Chubb Data   
ในกรณีท่ี "บริการ" จะมีส่วนเก่ียวขอ้งในการส่งผา่นขอ้มูลระหว่างประเทศหรือการส่งผา่นขอ้มูลขา้มพรมแดนใด ๆ ของ PII "คู่สัญญา" แต่ละ
ฝ่ายจะปฏิบติัตาม "กฎหมาย" ท่ีมีผลบงัคบัใชท้ั้งหมดท่ีคอยก ากบัดูแลการถ่ายโอนขอ้มูลขา้มพรมแดน และ"คู่สัญญา" แต่ละฝ่ายจะท างาน
ร่วมกนัเพื่อท าขอ้ตกลงการถ่ายโอนขอ้มูลใด ๆ ท่ีจ าเป็นโดยสุจริต 
เก่ียวกบั PII ภายใตบ้งัคบัแห่ง "กฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล" ของสหภาพยโุรป (European Union หรือ EU) ในระหว่างการพฒันาและ
การด าเนินการ "บริการ" จะมีการท าขอ้ตกลงการถ่ายโอนขอ้มูลท่ีจ าเป็นทั้งหมดท่ีเก่ียวกบัการถ่ายโอน PII ระหว่างประเทศตามท่ีเสนอไว ้ ซ่ึง
รวมขอ้สัญญามาตรฐานของ EU ระหว่างสมาชิกของ Chubb และบริษทัในเครือของตนในทอ้งถ่ิน และระหว่างสมาชิกของ "ผูใ้หบ้ริการ" และ
บริษทัในเครือของตนในทอ้งถ่ิน ในฐานะของผูค้วบคุมขอ้มูลและ/หรือผูป้ระมวลผลขอ้มูลตามล าดบัตามความเหมาะสม  
เก่ียวกบั "ขอ้มูลดา้นสุขภาพท่ีไดรั้บการคุม้ครอง" (Protected Health Information หรือ “PHI”) ตามท่ี HIPAA ไดนิ้ยามและเท่าท่ีจะมีผลบงัคบั
ใช ้ในระหว่างการพฒันาและการด าเนินการ "บริการ" จะมีการท าขอ้ตกลงท่ีเก่ียวกบัธุรกิจท่ีจ าเป็นทั้งหมดท่ีเก่ียวกบั PHI   
"คู่สัญญา" ทุกฝ่ายจะใชค้วามพยายามในเชิงการคา้ทั้งหมดตามสมควรเพื่อร่วมมือซ่ึงกนัและกนัและร่วมมือกบับริษทัในเครือของตนในขั้นตอน
น้ีและจะเร่งขั้นตอนน้ีให้เร็วท่ีสุด และจะด าเนินการเพ่ือบรรลุขอ้ตกลงตามท่ีก าหนดไวเ้ป็นขั้นต ่าก่อนเร่ิมให้ "บริการ" ใด ๆ  โดยเฉพาะอยา่งย่ิง 
"คู่สัญญา" แต่ละฝ่ายจะระบุประเด็นหลกัของสัญญาส าหรับขอ้มูลจากบริษทัในเครือของตน และยกเวน้ตามท่ีบงัคบัโดย "กฎหมาย" ท่ีมีผล
บงัคบัใช ้"คู่สัญญา" ทุกฝ่ายจะจดัขั้นตอนใหเ้ป็นระบบให้มากท่ีสุดโดยใชข้อ้ตกลงแบบหลายฝ่ายแทนขอ้ตกลงแบบทวิภาคี 


