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ใบสมัครตวัแทน 
 

กรุณากรอกรายละเอยีดให้ครบถ้วนด้วยตัวบรรจง 
 
1. ช่ือ – นามสกลุ (นาย/นาง/นางสาว/อ่ืนๆ) ..…………………………………………………..……..………………………………. 
    Name – Surname (Mr./Mrs./Miss/Other) ……………………………………………………..……… (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
    วนั / เดือน / ปี เกิด ………/………/………… เช้ือชาติ …………………..……………… สญัชาติ ……………………………….. 
    เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน / บตัรขา้ราชการ ……………………………………..…... บตัรหมดอาย ุ………/………/………… 
2. ท่ีอยูต่ามบตัรประชาชน เลขท่ี…………………... หมู่ท่ี ………………… อาคาร/หมู่บา้น …..…………………………………….. 
    ซอย ………………………………… ถนน …………………………………… ต าบล/แขวง …………………...………………… 
    อ าเภอ/เขต …………………………………… จงัหวดั …………………………………… รหสัไปรษณีย ์…………..…………… 
3. สถานท่ีจดัส่งเอกสาร     (…)  ท่ีอยูต่ามบตัรประชาชน     (…)  อ่ืนๆ กรุณาระบุสถานท่ี 
    เลขท่ี ……………... หมู่ท่ี …………………… อาคาร/หมู่บา้น …………………………………….………………………………. 
    ซอย ………………………………… ถนน …………………………………… ต าบล/แขวง ……………………………………... 
    อ าเภอ/เขต …………………………………… จงัหวดั …………………………………… รหสัไปรษณีย ์………………………... 
    เบอร์โทรศพัท ์…………….………………. เบอร์แฟกซ์ …………….………….……. เบอร์มือถือ …………….…………………  
    E-MAIL ………………………………………….…………………………………………………………………………..……… 
4. สถานภาพ     (…)  โสด     (…)  สมรส     ช่ือของคู่สมรส …………………………………………………..………………………. 
5. วฒิุการศึกษา     (…)  มธัยมปลายหรือต ่ากวา่     (…)  ปวช. หรือ ปวส.     (…)  ปริญญาตรี     (…)  อ่ืนๆ …………………..………. 
6. ใบอนุญาตการเป็นตวัแทนประกนัวนิาศภยัเลขท่ี …………………………………....…… บตัรหมดอาย ุ………/………/………… 
     

 

ลงช่ือ …………………………………………… ผูส้มคัร 

    ( ………………..……….…..……………… ) 

  
 

 

 

 
 

 

 

รูปถ่าย 
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สัญญาตัวแทน 

        
                                                                                                                                     ท  าท่ี  บริษทั อินทรประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 

                                                                                                                                     วนัที่ .…….. เดือน .…………………พ.ศ. …….… 
 

สัญญาฉบบัน้ีท าข้ึนระหวา่ง บริษทั อินทรประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) โดยนายเทวญั พิทกัษด์  ารงคว์งค ์ ผูรั้บมอบอ านาจช่วง  
ซ่ึงในสัญญาน้ีต่อไปจะเรียกวา่  “บริษัท”  ฝ่ายหน่ึง กบั ……………………………………………………………...............…………. 
อยู่บ้านเลขท่ี……..………......... หมู่บ้าน …………………………….……………….... ถนน ……………………………….……..  
ต าบล/แขวง ……………………….…… อ  าเภอ/เขต …...………………….….… จังหวัด …………..…. .….……….. .. .…………  
เบอร์โทรศัพท์ ……………………………….……... บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี…………………..…….….…………………… 
วนัที่ออกบตัร ………….…………………………….........…. วนัที่บตัรหมดอาย ุ…………....…….………….…..…………..……..…. 
ซ่ึงในสัญญาน้ีต่อไป จะเรียกวา่ “ตัวแทน”  อีกฝ่ายหน่ึงคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงท าสัญญากนั  มีขอ้ความดงัต่อไปน้ี 
 ข้อ 1.   วัตถุประสงค์ของสัญญา 
                บริษทัตกลงแต่งตั้งตวัแทน และตวัแทนตกลงรับเป็นตวัแทนของบริษทั ทั้งน้ีตวัแทนตามสัญญาน้ีไม่มีฐานะเป็นลูกจา้ง หรือ

พนกังานหรือ หุน้ส่วนหรือสถานะอ่ืนใดนอกจากตวัแทนเท่านั้น  

ตวัแทนเป็นผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตให้เป็นตวัแทนประกนัวินาศภยัจากนายทะเบียน ส านักงานก ากบัและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภยั (ส านักงาน คปภ.) ตามพระราชบญัญติัประกันวินาศภยัพ.ศ.2535 และพระราชบญัญติัประกันวินาศภยั (ฉบบัท่ี2)        
พ.ศ. 2551 ใบอนุญาตเลขท่ี………………………...……...………….ออกใหเ้ม่ือวนัที่ …………………………........………….....… 

 ข้อ 2.      หน้าที่และความรับผิดของตัวแทน 
2.1    ติดต่อ  จดัหา  ชักชวน  หรือจดัการให้บุคคลหรือนิติบุคคลเขา้ท าสัญญาประกนัวินาศภยักับบริษทั ภายใต้

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดและขอ้จ ากดัตามท่ีบริษทัก าหนด 
2.2    รับกรมธรรมป์ระกนัภยัจากบริษทั และน าส่งกรมธรรมป์ระกนัภยัใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั  
2.3    รับเบ้ียประกนัภยัจากผูเ้อาประกนัภยัตามสัญญาประกนัภยั 
2.4    ปฏิบติัตามเง่ือนไข ในสัญญาน้ีโดยเคร่งครัด 
2.5    ยินยอมให้บริษทัแจง้ขอ้มูลเก่ียวกบัการเป็นตวัแทนให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกนัภยั   สมาคมประกนัวนิาศภยั  และหน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งทราบได ้
2.6   ไม่ท าการปลอมแปลง  ท  าซ ้ า ดดัแปลง ลอกเลียน หรือใชเ้คร่ืองหมายการคา้ เคร่ืองหมายบริการ  ตราประทบั 

หรือเอกสารใดๆ  ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนซ่ึงเป็นของบริษทั เวน้แต่จะไดรั้บความยนิยอมจากบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
 

 
 

 
  

                 ลงช่ือ …………………………………………… ตวัแทน 
                                                            ( …………………………………………… )      
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 อินทรประกันภัย  

 I N D A R A  I N S U R A N C E  

   2.7   กระท าการตามท่ีไดรั้บแต่งตั้งดว้ยตนเอง  หากตวัแทนมอบหมายหรือแต่งตั้งให้บุคคลอ่ืนกระท าการแทน  
จะตอ้งแจง้รายช่ือบุคคลดงักล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้บริษทัทราบก่อน และให้ถือว่าตวัแทนจะตอ้งรับผิดในความเสียหาย
ใดๆ อนัเกิดจากการกระท าของบุคคลท่ีตวัแทนมอบหมายหรือแต่งตั้งดงักล่าวดว้ยตวัเอง ทั้งน้ีไม่ตดัสิทธิบริษทัท่ีจะเรียกร้อง
ความเสียหายต่อบุคคลท่ีตวัแทนมอบหมายหรือแต่งตั้งนั้นโดยตรง กรณีเพ่ิมเติมหรือยกเลิกรายช่ือผูก้ระท าการแทนจะตอ้งแจง้
ใหบ้ริษทัทราบก่อนทุกคร้ัง ซ่ึงการยกเลิกหรือเพ่ิมเติมจะบนัทึกเป็นเอกสารแนบทา้ยสัญญาน้ี  ในกรณีท่ีไม่ไดแ้จง้ และปรากฏ
ว่าไดมี้การประท าใดๆตามสัญญาฉบบัน้ี ในนามของตวัแทน รหัส กลุ่มตวัแทน หรือคณะบุคคล ทีมงาน โดยเป็นการปรากฏ
ตามเอกสารหรือหลกัฐานของบริษทัใหถื้อวา่การกระท านั้นๆเป็นการกระท าโดยตวัแทนเอง  

2.8    เปิดเผยขอ้มูลทั้งหมดเก่ียวกบัการพิจารณารับประกนัภยัให้แก่บริษทัทราบ  ตลอดจนให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการ
ประกนัภยัของบริษทัท่ีถูกตอ้งแทจ้ริงแก่บุคคลท่ีตวัแทนติดต่อดว้ย ทั้งน้ี ตวัแทนขอรับรองว่าขอ้มูลทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ขอเอาประกนัภยัท่ีตวัแทนไดน้ าเสนอเพ่ือให้บริษทัพิจารณารับประกนัภยัเป็นความจริงทุกประการ ซ่ึงหากปรากฏในภายหลงั
วา่ ขอ้มูลดงักล่าวเป็นความเทจ็หรือตวัแทนปกปิดขอ้ความจริงใดๆ  ท่ีอาจท าให้บริษทับอกปัดไม่ยอมท าสัญญาประกนัภยัหรือ
อาจก าหนดอตัราเบ้ียประกนัภยัสูงข้ึนอีก  ตวัแทนจะรับผดิชอบในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด ทั้งยินยอมให้บริษทัด าเนินคดี
ทั้งทางแพ่งและทางอาญา   

2.9    แจง้และส่งมอบหลกัฐาน รวมถึงขอ้มูลเป็นลายลกัษณ์อกัษรเก่ียวกบัการขอเอาประกนัภยัของลูกคา้แต่ละราย
ท่ีตวัแทนติดต่อ จดัหา ชักชวนให้แก่บริษทัทนัที ตามท่ีพระราชบญัญติัป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ.2542และ
พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลาย
ลา้งสูง พ.ศ.2559 ก าหนดไว ้เช่น กรณีเป็นบุคคลธรรมดาใช้ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนพร้อมลายมือช่ือรับรองส าเนา
เอกสาร  กรณีเป็นนิติบุคคลใช้ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษทัท่ีนายทะเบียนออกให้ไม่เกินหกเดือนพร้อมส าเนา
บตัรประชาชนของกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามพร้อมลายมือช่ือรับรองส าเนาเอกสารและประทบัตราบริษทั (ถา้มี)  พร้อมแบบ
รายการแสดงตน เป็นตน้   เพ่ือประกอบการพิจารณารับประกนัภยัของบริษทั หากตวัแทนกระท าการดงักล่าวล่าชา้จนหรือการ
กระท าใด ๆ เป็นเหตุให้บริษทัไดรั้บความเสียหาย ตวัแทนยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนจากการกระท า
การล่าชา้ดงักล่าวดว้ยตนเอง 

2.10   ทวงถามและติดตามให้ผูเ้อาประกนัภยัช าระเบ้ียประกนัภยัแก่บริษทั ภายในระยะเวลาท่ีบริษทัก าหนดหรือ
ตามท่ีก าหนดไวใ้นกรมธรรมป์ระกันภยัหรือตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภยั ทั้งน้ี แลว้แต่ระยะเวลาใดจะถึงก าหนดก่อน โดยนับแต่วนัท่ีบริษทัตกลงท าสัญญาประกันภยัตามท่ีตวัแทนติดต่อ 
จดัหา ชักชวน และหากผูเ้อาประกันภยัไม่ช าระเบ้ียประกันภยัแก่บริษทั ภายในระยะเวลาดงักล่าว   ไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ ก็ตาม  
หา้มมิใหส่้งมอบกรมธรรมใ์หแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั  กรณีดงักล่าวตวัแทนจะตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร พร้อมทั้ง
ส่งมอบกรมธรรมป์ระกันภยัและเอกสารใดๆ  คืนแก่บริษทัทันที  หากฝ่าฝืนตวัแทนตอ้งรับผิดโดยการช าระเบ้ียประกันภัย
ทั้งหมดหรือตามสัดส่วนของระยะเวลาท่ีสัญญาประกันภัยได้ให้ความคุม้ครองแล้ว พร้อมทั้ งค่าอากรแสตมป์ ค่าภาษีและ
ค่าเสียหายอ่ืนๆ ท่ีบริษทัตอ้งเสียหายจากการนั้น  ทั้งน้ี บริษทัขอสงวนสิทธิในการบอกเลิกสัญญาประกนัภยัดงักล่าว 
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ในการติดตามทวงถามใหผู้เ้อาประกนัภยัช าระค่าเบ้ียประกนัภยัแก่บริษทันั้น ใหต้วัแทนติดต่อตามสถานท่ีท่ี 

ผูเ้อาประกนัภยัแจง้ไวใ้หเ้ป็นสถานท่ีติดต่อหรือตามภูมิล  าเนาถ่ินท่ีอยู่ หรือสถานท่ีท างานของผูเ้อาประกนัภยั หากมีการติดต่อ

ทางโทรศพัท ์ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ หรือส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศประเภทอ่ืน ใหติ้ดต่อไดด้งัน้ี 

วนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ใหติ้ดต่อลูกคา้ไดต้ั้งแต่ เวลา 08.00 – 20.00 นาฬิกา และในวนัหยุดราชการเวลาให้ติดต่อลูกคา้

ไดต้ั้งแต่ เวลา 08.00 – 18.00 นาฬิกาเท่านั้น ส าหรับจ านวนคร้ังหรือความถ่ีในการติดตามทวงถามค่าเบ้ียประกนัให้พิจารณาตาม

ความเหมาะสมโดยใชว้าจาท่ีสุภาพอ่อนโยนและตวัแทนจะปฏิบติัตาม พรบ. การทวงถามหน้ีพ.ศ.2558 ท่ีก าหนดไว ้  

2.11  กรณีผูเ้อาประกนัภยัช าระเบ้ียประกนัภยัแก่ตวัแทนตวัแทนตอ้งส่งเบ้ียประกนัภยัดงักล่าวให้แก่บริษทัทนัที 

โดยตวัแทนจะตอ้งไม่น าเบ้ียประกันภยัดงักล่าวไปใช้หรือหาประโยชน์ หรือหักค่าใช้จ่ายใด ๆ  ทั้งส้ิน หากตวัแทนน าเบ้ีย

ประกันภัยดังกล่าวไปใช้หรือหาประโยชน์หรือหักค่าใช้จ่ายใดๆ ตัวแทนยินยอมชดใช้ค่าเสียหายทั้ งหมดให้บริษัทพร้อม

ดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 15  ต่อปีนับแต่วนัท่ีน าเบ้ียประกันภยันั้นไปใช้หรือหาประโยชน์  และหากเกิดความสูญหายหรือ

เสียหายแก่ทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยั  ซ่ึงตวัแทนมิไดน้ าส่งเบ้ียประกนัภยัให้แก่บริษทั  ตวัแทนจะตอ้งรับผิดชอบในค่าสินไหม

ทดแทนและค่าเสียหายอ่ืนใดท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด  โดยไม่อาจอา้งสิทธิหรือผลประโยชน์ใดๆท่ีจะไดรั้บจากบริษทัตามสัญญาทั้งส้ิน 

และใหถื้อเสมือนตวัแทนสละสิทธิดงักล่าวในทนัที ทั้งน้ี ไม่ตดัสิทธิบริษทัท่ีจะด าเนินคดีตามกฎหมาย              

2.12  กรณีตวัแทนไดรั้บแจง้ยกเลิกการประกนัภยัจากผูเ้อาประกนัภยั ตวัแทนจะตอ้งให้ผูเ้อาประกนัภยัท าหนังสือ

บอกเลิกและเรียกเก็บกรมธรรมคื์นจากผูเ้อาประกนัภยัพร้อมทั้งเรียกเก็บเบ้ียประกนัภยัตามสัดส่วนระยะเวลาท่ีผูเ้อาประกนัภยั

ได้รับความคุ้มครองไปแล้ว   และส่งมอบให้กับบริษัท หากตัวแทนไม่ด าเนินการหรือด าเนินการล่าช้า  ตัวแทนจะต้อง

รับผดิชอบค่าเบ้ียประกนัภยัตามสัดส่วนระยะเวลาจนถึงวนัท่ีบริษทัไดรั้บทราบการบอกเลิก  หรือหากบริษทัไดรั้บความเสียหาย

จากการท่ีตวัแทนไม่ด าเนินการหรือด าเนินการล่าชา้  ตวัแทนจะรับผดิชอบค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด   

2.13   ตวัแทนตกลงจะเก็บรักษาขอ้มูลท่ีไดรั้บเน่ืองจากการปฏิบติัตามสัญญาน้ีไวเ้ป็นความลบัไม่ว่าสัญญาฉบบัน้ี

จะส้ินสุดแลว้หรือไม่ก็ตาม และตอ้งไม่เปิดเผยขอ้เท็จจริงหรือกระท าดว้ยประการใด ๆ ท่ีอาจท าให้ลูกคา้ทราบเก่ียวกับการ

รายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสัย หรือรายงานขอ้มูลอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งของลูกคา้ท่ีมีการรายงานไปยงัส านักงานป้องกนัและ

ปราบปราบการฟอกเงินและนอกจากน้ีบรรดาเอกสารการแสดงตนตน้ฉบบัต่างๆของลูกคา้ตวัแทนจะตอ้งส่งใหบ้ริษทัทั้งหมด  

2.14  ในการรับช าระค่าเบ้ียประกนั ตวัแทนตอ้งออกหลกัฐานการช าระเงินให้แก่ผูเ้อาประกนัไวเ้ป็นหลกัฐานทุก

คร้ัง พร้อมทั้งลงลายมือช่ือและวนัท่ีรับเงิน ไวใ้นหลกัฐานการรับเงินนั้นดว้ย โดยให้ถือว่าการออกเอกสารการรับเงินน้ี เป็น

สาระส าคญัท่ี ตวัแทนจะตอ้งปฏิบติัอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบติัให้ถือว่าเป็นการกระท าท่ีเป็นไปในทางไม่สุจริต เป็นเหตุให้

บริษทัมีสิทธิบอกเลิกสัญญาน้ีได ้
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2.15 ในกรณีท่ีบริษทั ไดเ้พ่ิมวงเงินในการติดต่อ  จดัหา  ชกัชวน  หรือจดัการให้บุคคลหรือนิติบุคคลเขา้ท าสัญญา
ประกนัวนิาศภยักบับริษทั ตามสัญญาฉบบัน้ีให้แก่ตวัแทน จากการร้องขอ ตามระบบ ระเบียบ ขั้นตอน นโยบาย หรือการแจง้
ให้มีการปรับปรุง เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม จากส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั หรือ 
หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง    โดยการเพ่ิมวงเงินโดยการไดรั้บอนุมติั ดว้ยวาจา ลายลกัษณ์อกัษร หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยตวัแทนมิไดโ้ตแ้ยง้และไดก้ระท าการอย่างใดๆอนัเป็นการแสดงให้เห็นไดว้่ายอมรับในการเพ่ิมวงเงินดงักล่าว โดยปริยาย   
ใหถื้อวา่ตวัแทนตกลงผกูพนัและยอมรับในวงเงินดงักล่าว รวมทั้งตอ้งรับผดิชอบในวงเงินท่ีเพ่ิมข้ึน                       

2.16  ตวัแทนจะตอ้งประพฤติตนใหเ้หมาะสมและไม่ละเมิดจรรยาบรรณของตวัแทน ดงัต่อไปน้ี 
            -  มีความซ่ือสัตยสุ์จริตต่อผูเ้อาประกนัภยั บริษทั และเพ่ือนร่วมอาชีพ 

             -  ใหบ้ริการท่ีดีอยา่งสม ่าเสมอและช้ีแจงใหผู้เ้อาประกนัภยัทราบถึงสิทธิและหน้าท่ี เพื่อรักษาผลประโยชน์
ของผูเ้อาประกนั                   

                          -  รักษาความลบัอนัมิควรเปิดเผยของผูเ้อาประกนัภยั และของบริษทัต่อบุคคลภายนอก 
             -  เปิดเผยขอ้ความจริงของผูเ้อาประกนัภยั ในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัเพ่ือการพิจารณารับประกนัภยัหรือ 
         เพ่ือความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม ์

           -  ไม่เสนอแนะผูข้อเอาประกนัภยั ท  าประกนัเกินความสามารถในการช าระเบ้ียประกนั หรือเสนอขาย 
         นอกเหนือเง่ือนไขแห่งกรมธรรม ์

           -  ไม่แนะน าใหผู้เ้อาประกนัภยัสละกรมธรรมเ์ดิมเพ่ือท าสัญญาใหม่ หากท าใหผู้เ้อาประกนัภยัเสีย 
                         ผลประโยชน์ 
             -  ไม่กล่าวหรือใหร้้ายทบัถมตวัแทนประกนัภยัอ่ืน 

            -  ตอ้งกระท าการอยา่งใดในฐานะตวัแทนซ่ึงเป็นอาชีพ และเป็นการด าเนินการหรือกระท าการทางธุรกิจ 
การรับประกนัวนิาศภยั และประกนัภยัประเภทอ่ืนๆท่ีตอ้งไดรั้บความไวว้างใจของบริษทั และประชาชนโดยทัว่ไป รวมทั้งการ
ไดรั้บอนุญาตจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการเป็นตวัแทนประกนัวนิาศภยั 

ข้อ 3.    หลกัประกนั 
3.1    เพ่ือเป็นหลักประกันการช าระหน้ี และความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนตามสัญญาน้ี  ตัวแทนตกลงมอบ

หลกัประกนั หรือใหมี้บุคคลค ้าประกนั ดงัต่อไปน้ี 
             1.ท่ีดินโฉนด / นส.3 / นส.3ก เลขท่ี…………………………..…….………….......……..….……………

พร้อมส่ิงปลูกสร้าง …………………………………… ต าบล ……………….…………… อ  าเภอ ….………………........…  
จงัหวดั …………………..……… เน้ือท่ี ……….….……… ซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของ …………………….……………………  
และปลอดภาระผกูพนัใดๆ ตามกฎหมาย  ใหไ้วเ้ป็นประกนัการช าระหน้ีและความเสียหายใดตามสัญญาน้ี   
ในวงเงิน ……..…....................….… บาท ( …………………………………………… ) โดยตวัแทนจะด าเนินการจดทะเบียน 
ต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ี ภายในวนัที่ ………………………………..โดยตวัแทนเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการจดทะเบียน 
จ านองและการไถ่ถอนจ านองทั้งหมด 
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 2. นาย/นาง/นางสาว ……………………………………………………… เขา้ท  าสัญญาค ้าประกันการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีตวัแทน 

3. ………………………………………………………………………………………………………             

3.2  หากบริษทัไดด้  าเนินการตรวจสอบราคาของหลกั ทรัพยห์รือหลกัประกนัตามขอ้ 3.1 ต่อหน่วยงานราชการท่ี
เก่ียวขอ้งแลว้ปรากฏว่า ราคาของหลกัทรัพย ์หรือหลกัประกัน ท่ีน ามาเป็นประกันตามสัญญาฉบบัน้ี ลดน้อยถอยลง ซ่ึงไม่
เพียงพอกบัวงเงินท่ีบริษทัไดเ้พ่ิมข้ึน รวมทั้งค่าเสียหายอย่างใดๆท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต บริษทัฯจะด าเนินการแจง้ให้ตวัแทน 
หรือผูค้  ้าประกนั ด าเนินการอย่างใดๆ ในการจดัหลกัหลกัทรัพย ์หรือหลกัประกันเพ่ิมเติมให้เพียงพอ โดยแจง้ให้ผูค้  ้าประกัน
หรือตวัแทนทราบไม่นอ้ยกวา่  15 วนั  หากผูค้  ้าประกนัหรือตวัแทนเพิกเฉย บริษทัจะด าเนินการยื่นฟ้องต่อศาลว่าหลกัประกนัท่ี
น ามาจ านองมีจ านวนเงินน้อยกว่างวงเงินท่ีตวัแทนคา้งช าระ เพ่ือด าเนินการบงัคบัการช าระหน้ีตามสัญญากับหลกัทรัพยท่ี์
จ านองไดต้ามกฎหมาย   

3.3  เม่ือสัญญาตวัแทนส้ินสุดลง บริษทัจะคืนหรือถอนหลกัประกนัตามขอ้ 3.1 ให้แก่ตวัแทน ต่อเม่ือบริษทัได้
ตรวจสอบแลว้วา่ตวัแทนไม่มีภาระหน้ีหรือค่าเสียหายใดคา้งช าระแก่บริษทั                   

 3.4  ในกรณีท่ีตวัแทนไดน้ าหลกัทรัพย ์ใบหุ้น หุ้นกู ้พนัธบตัรรัฐบาล ฉลากออมสิน คู่มือการจดทะเบียนรถยนต ์
หรือทรัพยสิ์นใดๆท่ีตามกฎหมายสามารถมาเป็นหลกัประกนัในการท าสัญญาได ้ตวัแทนตกลงยินยอมท่ีจะให้บริษทัด าเนินการ
มีหนังสือแจง้ไปยงับุคคล หรือคณะบุคคล หน่วยงานราชการท่ีควบคุมดูแล หลกัทรัพยข์า้งตน้ไว ้เพื่อด าเนินการแจง้ระงบั ใน
การจ าหน่าย จ่าย โอน สร้างภาระผกูพนั หรือการท าธุรกรรมอย่างใดๆไว ้จากการน าหลกัทรัพยม์าประกนัตามสัญญาน้ี จนกว่า
บริษทัจะไดมี้หนงัสือบอกเลิกหรือเพิกถอน ทั้งน้ีใหถื้อวา่ตวัแทนใหค้วามยนิยอมในการด าเนินการดงักล่าวแก่บริษทัตามสัญญา
ฉบบัน้ี และใหถื้อเอาสัญญาฉบบัน้ีเป็นการแสดงเจตนาแทน  

3.5  ตวัแทนขอรับรองว่า จะไม่กระท าการอย่างใด ต่อทรัพยสิ์นท่ีน ามาเป็นหลกัประกนัตามสัญญาฉบบัน้ี อนัจะ
ก่อให้เกิดภาระผูกพนัใด ๆ ตามกฎหมายกบัหลกัประกันดงักล่าวต่อบุคคลอ่ืนหรือนิติบุคคลอ่ืน  ภายหลงัจากท่ีไดน้ ามาเป็น
หลกัประกนัใหแ้ก่บริษทัตามสัญญาฉบบัน้ีแลว้ หรือกระท าการอยา่งใด อนัเป็นการแจง้ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นเทจ็ เพ่ือด าเนินการให ้     
ผูค้รอบครองดูแล หลกัทรัพยด์งักล่าวให้ออกหลกัฐานให้ใหม่ อนัถือว่าเป็นการกระท าโดยทุจริตและผิดกฎหมาย ซ่ึงตวัแทน
จะตอ้งรับผดิชอบ และบริษทัสามารถด าเนินการคดีอาญากบัตวัแทนไดท้นัที 

ข้อ 4.    ค่าบ าเหน็จ ค่าตอบแทน  ผลประโยชน์  
                   4.1  ตวัแทนมีสิทธิไดรั้บผลประโยชน์ ค่าตอบแทน  ค่าบ าเหน็จหรือสิทธิพิเศษใด ตามอตัราท่ีบริษทัประกาศให้

ทราบเป็นคราว ๆ ไป  แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกินอตัราท่ีนายทะเบียนประกันวินาศภยัก าหนด  โดยตวัแทนมีสิทธิขอรับค่าบ าเหน็จ
ดงักล่าวได ้ เม่ือบริษทัไดรั้บช าระเบ้ียประกนัภยัเรียบร้อยแลว้  

    4.2  หากตวัแทนมีหน้ีสิน ภาระผกูพนัหรือความรับผดิใดๆ ต่อบริษทั ตวัแทนยินยอมให้บริษทั น าค่าตอบแทน ค่า
บ าเหน็จ ผลประโยชน์ใดๆ อนัอาจตีราคาเป็นเงินได ้หกักลบลบหน้ีกนัได ้

        4.3 ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม หากบริษัทต้องคืนเบ้ียประกันภัยให้แก่ผูเ้อาประกันภัย  ตัวแทนตกลงคืน
ค่าตอบแทน ผลประโยชน์หรือสิทธิพิเศษใดๆ ท่ีไดรั้บจากบริษทัตามสัดส่วนของเบ้ียประกันภยัท่ีบริษทัจ่ายคืนให้แก่ผูเ้อา
ประกนัภยัใหแ้ก่บริษทัทนัที 

 
 

                     ลงช่ือ …………………………………………… ตวัแทน 
                                                           ( …………………………………………… )     
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   4.4   ในกรณีท่ีปรากฏว่าตัวแทนกระท าการอย่างใดๆท่ีเป็นการทุจริต ผิดกฎหมาย  กระท าความผิดอาญาต่อ
กฎหมาย ไม่ว่าการกระท านั้นจะเป็นการกระท าผิดตามสัญญาตวัแทนน้ี หรือไม่ก็ตาม ตวัแทนจะไม่มีสิทธิในการท่ีจะไดรั้บ
ผลประโยชน์ ค่าตอบแทน ค่าบ าเหน็จ หรือสิทธิพิเศษใดๆ จากบริษทัตามสัญญาทั้งส้ิน  

  ข้อ 5.    การผ่อนเวลา 
หากมีการผ่อนผนัการปฏิบติัให้เป็นไปตามสัญญาน้ี ไม่ว่าคร้ังใดให้ถือว่าเป็นการผ่อนผนัเฉพาะคร้ังคราวนั้น

เท่านั้น จะน ามาอา้งเป็นเหตุในการผอ่นผนัในคร้ังอ่ืนๆ ไม่ได ้  ทั้งน้ีตวัแทนตกลงวา่ เม่ือบริษทัไดด้  าเนินการในการผอ่นเวลาใน
การช าระหน้ี หรือผ่อนผนั อย่างใดๆ ตามวรรคตน้แลว้  ตวัแทนจะตอ้งด าเนินการแจง้ให้ผูค้  ้าประกนัเขา้ตกลง และยินยอมใน
การผอ่นเวลาการช าระหน้ีตามสัญญาดว้ยทุกคร้ัง 

ข้อ 6.    การส้ินสุดของสัญญา 
6.1  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบบัน้ีได ้ โดยการบอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้อีกฝ่ายหน่ึง

ทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

6.2  ตวัแทนขาดคุณสมบติัการเป็นตวัแทนประกนัวนิาศภยัตามกฎหมาย  ถูกเพิกถอนหรือไม่ต่อใบอนุญาตตวัแทน
ประกนัวนิาศภยั ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม 

6.3  ตวัแทนด าเนินการใดๆ อนัก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษทั ผูเ้อาประกันภยั ผูรั้บประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกนัภยั 

6.4  ตวัแทนกระท าการอยา่งใดๆ อนัเป็นการกระท าผดิอาญาต่อกฎหมาย ในขณะท่ีใชบ้งัคบัอยู่ หรือกฎหมายท่ีจะได้
ประกาศใชบ้งัคบัในภายหน้า ทั้งในฐานะตวัแทน นายหน้า อนัเป็นอาชีพหรือธุรกิจท่ีเป็นท่ีไวว้างใจของประชาชน ไม่ว่าการ
กระท าดงักล่าวนั้นจะเกิดข้ึนจากการกระท าของตวัแทนเอง หรือโดยบุคคลท่ีตวัแทนไดม้อบหมาย ทั้งท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร
หรือโดยปริยาย และการแต่งตั้งหรือมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนประท าการแทน จะไดแ้จง้ใหบ้ริษทัทราบหรือไม่ก็ตาม 

6.5  หากตวัแทนประพฤติผิดสัญญาขอ้ใดขอ้หน่ึง หรือละเวน้การปฏิบติัหน้าท่ีอันพึงปฏิบติัในฐานะตวัแทนหรือ
กระท าใด ๆ อนัอาจเป็นเหตุใหบ้ริษทัหรือผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บความเสียหาย  บริษทัมีสิทธิเลิกสัญญาน้ีไดท้นัที   และบริษทัจะ
ไม่รับผิดชอบต่อการกระท าของตวัแทนท่ีเกิดข้ึนภายหลงัเลิกสัญญาน้ี  โดยตวัแทนยินยอมให้บริษทัระงบัการออกกรมธรรม์
ประกนัภยัหรือส่งมอบกรมธรรมป์ระกนัภยัใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัท่ีตวัแทนจดัหามาได ้ และยินยอมให้บริษทัถอดถอนการเป็น
ตวัแทนของบริษทัไดท้นัที 

 
สัญญาฉบบัน้ีมีขอ้ความถูกตอ้งตรงกนั 2 ฉบบั คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไดอ่้านและเขา้ใจตรงกนัและเพ่ือเป็นหลกัฐาน  คู่สัญญา 

ไดล้งลายมือช่ือและประทบัตรา (ถา้มี) ไวเ้ป็นส าคญัต่อหนา้พยาน  ณ  วนั  เดือน  ปี  ดงัปรากฏขา้งตน้ และคู่สัญญาเก็บรักษาไวฝ่้าย 
ละหน่ึงฉบบั  
 

           ลงช่ือ ……………………….…………………… ตวัแทน                 ลงช่ือ ………………….………………………… บริษทั  

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

 

           ลงช่ือ …………………………………………… พยาน                       ลงช่ือ …………………………………………… พยาน  

                   ( …………………………………………… )                                      ( ……………………………………………  ) 
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สัญญาขอเปิดใช้บริการ Online 

                                                                                                                                 วนัท่ี….......เดือน..........................พ.ศ................... 

ขา้พเจา้ (นาย,นางสาว,นาง)...................................................................นามสกลุ.................................................................... 

ช่ือภาษาองักฤษ(Mr./Miss/Mrs.)........................................................................Surname....................................................................... 

ในฐานะตวัแทนหรือนายหนา้ บริษทั อินทรประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ขอตกลงยนิยอมผกูพนัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนด
ในการสมคัรใชบ้ริการ Online ของบริษทั ดงัต่อไปน้ี 

1. ขา้พเจา้จะใชร้หัสผ่าน (Password) ดว้ยตวัเองและเก็บรักษาไวเ้ป็นความลบั จะไม่เปิดเผยให้คนอ่ืนทราบหรือเขา้ถึง
รหัสผ่าน (Password) น้ีได ้ หากขา้พเจา้ยินยอมหรืออนุญาตให้บุคคลอ่ืนใดใชห้รือกระท าดว้ยประการใดๆในการใชร้หัสผูใ้ช ้
(Login Account)และน ารหัสผ่าน (Password)เขา้ไปใชบ้ริหาร Online ของขา้พเจา้ได ้ ขา้พเจา้ยินดีรับผิดชอบในความเสียหายท่ี
เกิดข้ึนทั้งหมดเสมือนหน่ึงขา้พเจา้ไดก้ระท าดว้ยตวัเองทุกประการและจะไม่มีขอ้โตแ้ยง้หรือขอ้ต่อสูใ้ดๆ กบับริษทั 

2. ขา้พเจา้จะไม่ปฎิเสธความรับผิดชอบอย่างใดๆกบับริษทั จากกรณีตรวจสอบพบว่า การมีผลผูกพนัและการบงัคบัใช ้
หรือตอ้งปฎิบติัตามกฎหมายของขอ้ความใด รหสัของตวัแทน/นายหนา้ เพราะขอ้ความนั้นๆอยูใ่นรูปแบบของขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ 

3. ในกรณีท่ีนายหน้า/ตวัแทน ท่ีไดรั้บรหัสจากบริษทัไปแลว้นั้น ขา้พเจา้ตกลงยินยอมและยอมรับว่า รหัสดงักล่าวนั้น 
เปรียบเสมือนขอ้มูลส าหรับสร้างลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ของขา้พเจา้ท่ีใชใ้นการระบุตวัตนของขา้พเจา้ได ้ในกรณีท่ี มีรหัสของ
ขา้พเจา้ได ้ปรากฎอยูใ่นขอ้มูลทางอิเลก็ทรอนิกส์ใดๆ ใหถื้อวา่ขา้พเจา้ไดล้งลายมือช่ือหรือเป็นผูอ้อกเอกสารต่างๆดว้ยตนเอง ไม่วา่
จะเป็นการกระท าโดยตนเอง หรือบุคคลท่ีขา้พเจา้ไดม้อบหมาย รวมทั้งส่ิงพิมพอ์อกขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีรหสัของขา้พเจา้ปรากฎ
อยูน่ั้นดว้ย 

4. บริษทัไม่ตอ้งรับผิดชอบต่อการกระท าใดๆของขา้พเจา้อนัเกิดจากการกระท าท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย   ขดัต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือขดัต่อศีลธรรมอนัดีของประชาชน  ความจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ  เช่น การฉอ้โกง  การถูกเปิดเผย หรือไดรั้บไปซ่ึง
รหสัผา่น ไม่วา่จะเกิดจากการถูกหลอกลวง การปกปิดขอ้เท็จจริงต่างๆเพ่ือให้ไดไ้ป หรือการหลอกลวงผูเ้อาประกนัภยัหรือตวัแทน
ในสายงาน     

5. บริษทัไม่ตอ้งรับผิดต่อการส่งขอ้มูลผิดพลาด ความลม้เหลวจากการให้บริการของระบบ การลบขอ้มูล รวมถึงการ
กระท าหรือเหตุใดๆอนัเกิดจากขา้พเจา้หรือบุคคลท่ีขา้พเจา้มอบหมายหรือเคร่ืองอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของขา้พเจา้และการเพ่ิมเติม
การใหบ้ริการ Online ท่ีบริษทัจะก าหนดข้ึนใหอ้ยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดและเง่ือนไขของการให้บริการน้ี เวน้แต่บริษทัจะก าหนดไวเ้ป็น
อยา่งอ่ืน 

6. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก  หรือระงบัการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนของบริการ Online หากพบวา่ขอ้มูล
ของขา้พเจา้ไม่ถูกตอ้งหรือไม่ตรงต่อความจริง หรือมีการแจง้ขอ้มูลอนัเป็นเท็จ หรือไม่ไดท้ าการเขา้รหัสผูใ้ช(้ Login Account) นาน
กวา่  1  เดือน  หรือ  รหสัของขา้พเจา้ถูกระงบั ไม่วา่จะเพราะดว้ยการทุจริต การด าเนินการแทน หรือการเขา้รหัสมากเกินกวา่การท า
ธุรกรรมตามปกติของการเป็นตวัแทน/นายหนา้  หรือขา้พเจา้ไดถู้กยกเลิกการเป็นตวัแทน/นายหนา้ของบริษทั  

 
 
 

       ลงช่ือ …………………………………………… ตวัแทน/นายหนา้ 
                                                              ( …………………………………………… )                                                                          
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7. บริษทัขอสงวนสิทธิในการแกไ้ขเปล่ียนแปลง  หรือ  ระงบั  ยกเลิก  หรือหยดุการให้บริการชัว่คราวหรือถาวร  ไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วนของการให้บริการ Online   โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้  ทั้งน้ีเพ่ือให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไข
ของการใหบ้ริการ  และไม่ตอ้งรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบัขา้พเจา้  หรือบุคคลอ่ืนจากการกระท าดงักล่าว  

8. สิทธิของบริษทั  การให้บริการ Online  การโฆษณา  หรือขอ้ความใด ๆ  ท่ีเกิดจากให้บริการ  ตลอดจนซอฟตแ์วร์ท่ีใช้
ในการเช่ือมต่อและอุปกรณ์การใหบ้ริการทุกชนิดถือวา่เป็นงานอนัมีลิขสิทธ์ิ  และไดรั้บความคุม้ครองภายใตก้ฎหมายทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา  พระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้  เคร่ืองหมายบริการ  พระราชบญัญติัสิทธิบตัร ประมวลกฎหมายอาญา  พระราชบญัญติั
วา่ดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์  พระราชบญัญติัวา่ดว้ยธุรกรรมทางอเล็กทรอนิกส์ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  ถือ
เป็นขอ้มูลความลบัของบริษทั  ห้ามท าการแกไ้ขเปล่ียนแปลง ท าซ ้ า หรือดดัแปลง  ให้เช่า  ให้เช่าซ้ือ   ขาย  เสนอขาย หรือกระท า
การใด ๆ  เก่ียวกบัขอ้มูล  ซอฟแวร์  หรือ อุปกรณ์ดงักล่าวไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน  และไม่สามารถโอนให้แก่บุคคลอ่ืนได ้ โดย
ไม่ไดรั้บอนุญาตจากบริษทั หากมีการฝ่าฝืนจะตอ้งไดรั้บโทษตามกฎหมายนั้น ๆ  และขา้พเจา้จะตอ้งไม่ท าการเขา้สู่บริการ Online  
ของบริษทัโดยช่องทางอ่ืนนอกจากท่ีบริษทัก าหนดไวเ้ท่านั้น  

9. บริษทัจะบอกกล่าวใด ๆ ถึงขา้พเจา้ไดโ้ดยวิธีการส่งจดหมายอิเล็คโทรนิค(อีเมลล)์หรือทางจดหมายไปรษณียห์รือแจง้
ให้ทราบทางโทรศพัท์  ตามท่ีอยู่ท่ีขา้พเจา้ได้แจ้งไวก้บับริษทัและถือว่าเป็นการแจง้ให้ขา้พเจา้ทราบโดยถูกตอ้งแลว้ หากมีการ
เปล่ียนแปลงท่ีอยูใ่นการติดต่อขา้พเจา้จะแจง้ใหบ้ริษทัทราบเป็นหนงัสือส่งทางไปรษณีย ์ลงทะเบียนตอบรับใหแ้ก่บริษทัทราบ โดย
ตวัแทนจะปฎิเสธความมีผลผูกพนัและการบังคบัใช้ตามกฎหมายขอ้ความใดๆ โดยอา้งว่าขอ้ความดังกล่าวนั้นเป็นขอ้มูลของ
อิเลก็ทรอนิกส์ไม่ได ้ทั้งน้ีเป็นไปตามพระราชบญัญติัวา่ดว้ยธุรกรรมทางอเลก็ทรอนิกส์ 

10. สญัญาขอใชบ้ริการ Online น้ีเป็นส่วนหน่ึงของสญัญาท่ีขา้พเจา้ไดส้มคัรเป็นตวัแทนหรือนายหนา้ไวก้บับริษทัและใน

วนัน้ีขา้พเจา้ไดรั้บรหสัผา่น (Password) จากบริษทัไวเ้รียบร้อยแลว้  

 ขา้พเจา้ไดอ่้านและเขา้ใจเง่ือนไข ขอ้ก าหนดต่างๆดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้แลว้และ เพื่อเป็นหลกัฐานจึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็น

หลกัฐานต่อหนา้พยาน 

 

               ลงช่ือ ……………………………………… ตวัแทน/นายหนา้         ลงช่ือ……………………………………… บริษทั 
                (……………….……………………… )                                          ( ………………………………………… ) 
 
 

ลงช่ือ………………………………………พยาน                      ลงช่ือ ……………………………………… พยาน 

                (……………………………..………… )                                             ( …………………….………………… ) 
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อินทรประกันภัย  

I N D A R A  I N S U R A N C E  
 

บันทึกข้อตกลงเง่ือนไขการใช้รหัสผ่าน (Password) เพ่ือเข้าใช้บริการ Online 
 

                                                                                                          ท าท่ี............................................................................. 

                                                                                                                         วนัท่ี...........เดือน.....................................พศ............... 

 

      ขา้พเจา้...........................................................................................................................................ตวัแทน/นายหนา้  ของ  

บริษทั  อินทรประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)  ขอท าบนัทึกขอ้ตกลงและรับทราบเง่ือนไข การใชร้หัสผ่าน (Password) เพื่อเขา้ใชบ้ริการ 

Online ดงัน้ี 

1. บริษทั อินทรประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) จะแจง้ขอ้มูลเก่ียวกบัรหสัผา่น (Password) ใหก้บั ตวัแทน/นายหนา้ ทาง  

E-mail หรือทางจดหมายไปรษณีย์ตามท่ีอยู่ท่ีให้ไวใ้นใบสมคัรหรือตามท่ีอยู่ท่ีไดแ้จง้เปล่ียนแปลง หรือแจง้ให้

ทราบทางโทรศพัทห์รือช่องทางอ่ืน ๆ แลว้แต่กรณี 

2. เม่ือตวัแทน/นายหนา้ รับทราบการแจง้ขอ้มูลขา้งตน้แลว้จะติดต่อกลบับริษทัภายใน 7 วนันบัแต่ไดรั้บทราบขอ้มูล 

เพื่อยนืยนัขอลงทะเบียนการเปิดใชร้ะบบ Online   

3. ตวัแทน/นายหนา้ ทราบดีวา่เม่ือระบบ Online เปิดใชแ้ลว้จะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญาขอใชบ้ริการ 

Online อย่างเคร่งครัด โดยจะไม่ละเมิดขอ้บงัคบัตามสัญญา หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และจะไม่โตแ้ยง้หรือ

ปฏิเสธเอกสารท่ีเกิดจากการเขา้ใชง้านโดยรหสัผา่น(Password) ของตนไม่วา่กรณีใด ๆ  

4. รหัสผ่าน(Password) ท่ีบริษทัอนุญาตให้ใชใ้นการเขา้ใชง้าน ระบบ Online  เป็นการอนุญาตเฉพาะบุคคล โดย

ตวัแทน/นายหนา้ ไม่สามารถยนิยอมใหบุ้คคลอ่ืนนอกเหนือท่ีบริษทัอนุญาตเขา้ใชง้านแทนได ้และหากมีการใชง้าน

โดยรหสัผา่น(Password) ของตวัแทน/นายหนา้ คนใดใหถื้อวา่ตวัแทน/นายหนา้คนนั้นเป็นผูด้  าเนินการเองทั้งส้ิน 

5. เม่ือตอ้งการเลิกใชร้หสัผา่น(Password)  ในการเขา้ใชบ้ริการ Online จะตอ้งแจง้บริษทัเพื่อท าการยกเลิกทนัที  

6. บริษทัมีสิทธิระงบัหรือยกเลิก การใชร้หสัผา่น(Password) ในการเขา้ใชบ้ริการ Online ไดทุ้กกรณีเม่ือเห็นวา่การใช้

ไม่ไดเ้ป็นไปตามสญัญาและอาจจะก่อใหเ้กิดความเสียหายได ้

7. บริษทัมีสิทธิก าหนดมาตรการ เก่ียวกบัการใชง้าน การระงบั ตลอดจนการยกเลิก  รหัสผ่าน(Password) ) ไดต้ลอด

ระยะเวลาของสญัญา 
  

บนัทึกฉบบัน้ีขา้พเจา้ไดอ่้านและเขา้ใจเป็นอยา่งดี จึงไดล้งลายมือช่ือพร้อมประทบัตราส าคญั (หากมี)ไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 

 

 

                                                                                                       ลงช่ือ ............................................................................... ผูบ้นัทึก

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



      

 

      อินทรประกันภัย  

                                                                                                                             I N D A R A  I N S U R A N C E  

 

 (4)  การพิจารณาอนโุลมใหค้วามคุม้ครองขา้งตน้ ไมคุ่ม้ครองความเสยีหายทีต่รวจพบ ซึง่ปรากฎรายการ 
                     (พรอ้มแนบรูปถ่ายความเสยีหาย)  ในแบบฟอรม์ใบรบัรองตรวจสภาพรถยนต ์ ซึง่ลงนามโดย 

                     ผูเ้อาประกนัภยั  หรอืตวัแทนของผูเ้อาประกนัภยั 

 

         (5)  บรษัิทอาจจะพิจารณาใหค้วามคุม้ครองที่มากกวา่ประเภทสาม (บคุคลภายนอก)  เมื่อการจดัซอ่ม    
                    ส  าหรบัความเสยีหายที่ปรากฎเสรจ็สิน้ลง โดยเจา้หนา้ที่การตลาด/ตวัแทน/นายหนา้/ผูเ้อาประกนัภยั 

                     สามารถแจง้ยงัเจา้หนา้ที่รบัประกนัภยัถงึการจดัซอ่ม พรอ้มรูปถ่ายและ/หรอืใบเสรจ็รบัเงินส าหรบั 

                     การซอ่มแซม ทัง้นีใ้หน้  าเสนอเพื่อขออนมุตัเิป็นกรณีไป 

 
 

 
 

                   ขา้พเจา้ไดร้บัทราบและมีความเขา้ใจ ในขอ้ก าหนดการตรวจสภาพรถยนตก์่อนพจิารณารบัประกนัภยั 

    อยา่งถ่องแทด้ีแลว้ โดยจะยดึถือเป็นแนวปฎิบตัิอยา่งเครง่ครดัและจะท าหนา้ทีข่องขา้พเจา้โดยสจุรติในทกุกรณี 

                   ขา้พเจา้ตกลงยินยอมใหบ้รษัิท เพกิถอนสทิธิในการตรวจสภาพรถยนตก์่อนพิจารณารบัประกนัภยั   
    ภายใตม้าตรการของบรษัิท  หากพบวา่มกีารฝ่าฝืนขอ้ก าหนดหรอืบรษัิทไดร้บัความเสยีหายจากการรบัประกนัภยั 

 
 
                ลงช่ือ.......................................................................ผูร้บัมอบหมาย / ลงวนัท่ี.................................... 
                      (.......................................................................) 

 
 
                ลงช่ือ.......................................................................ผูชี้แ้จงขอ้ก าหนด / ลงวนัท่ี................................ 
                      (.......................................................................) 
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                                                                                                                                           364/29  ถนนศรีอยธุยา  แขวงถนนพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
                                                                                                                                           364/29  Si Ayutthaya Rd., ThanonPayatai, Ratchathewi, Bangkok 10400 
                                                                                                                                           Tel. 02  247  9261, 02  247 6570   Fax : 02  247  9260, 02  642  4454  
บริษทั อินทรประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน)                                                                                http://www.indara.co.th                  e-mail : contact@indara.co.th  
 INDARA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                        ทะเบียนเลขท่ี  0107537000394 
 

สัญญาค า้ประกนัตวัแทนประกนัวนิาศภยั 
 

                                                                                                                           ท าท่ี ….……………………………………………                                                   
                                             วนัท่ี ……… เดือน ………………… พ.ศ. ……… 

 

ขา้พเจา้ ……………………………………… อาย ุ……… ปี สญัชาติ ……… บตัรประจ าตวัประชาชน/บตัรขา้ราชการ  
เลขท่ี ……………………..…………… ออกใหโ้ดย ……………… เม่ือวนัท่ี …………………  บตัรหมดอายวุนัท่ี …….…….……. 
อยู่บา้นเลขท่ี ………………………………………………………………………………………เบอร์โทรศพัท์............................
อาชีพ …………...… ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกวา่ “ผู้ค า้ประกนั” ขอท าหนงัสือฉบบัน้ี ใหไ้วแ้ก่  บริษทั อินทรประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ซ่ึง
ต่อไปน้ีจะเรียกวา่ “บริษัท” เพ่ือเป็นหลกัฐานแสดงวา่ 

ตามท่ีบริษทัไดแ้ต่งตั้งและยินยอมให้ …………………………………………..  เป็นตวัแทนประกนัวินาศภยัของบริษทั  
ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกวา่ “ตวัแทน” นั้น   

ข้อ 1.   ผูค้  ้าประกนัตกลงยนิยอมเขา้เป็นผูค้  ้าประกนัการปฏิบติัหนา้ท่ีของตวัแทนตามกล่าวในวรรคก่อน โดยในระหวา่งท่ี
ตวัแทนไดป้ฏิบติัหน้าท่ีให้แก่บริษทันั้น ไดก้ระท าการบกพร่องต่อหน้าท่ี และ/หรือ ทุจริต และ/หรือ ประพฤติผิดใด ๆ และ/หรือ 
ก่อใหเ้กิดความเสียหาย และ/หรือ ก่อใหเ้กิดภาระหน้ีสินใด ๆ แก่บริษทั ไม่วา่จะดว้ยความจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ ผูค้  ้ าประกนัตก
ลงยนิยอมชดใชค้่าเสียหาย และ/หรือ ภาระหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดให้แก่บริษทั โดยค่าเสียหายและ/หรือภาระหน้ีสินดงักล่าวจะเป็น
ค่าเสียหายท่ีตวัแทนไดก่้อให้เกิดข้ึนนับตั้งแต่วนัท่ีไดท้ าสัญญา   หรือท่ีจะไดก่้อข้ึนต่อไปในภายหน้า รวมทั้งดอกเบ้ีย ค่าสินไหม
ทดแทน และค่าภาระติดพนัอนัเป็นอุปกรณ์แห่งหน้ีนั้น ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ในการติดตามทวงถาม ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าทนายความ ค่า
ป่วยการในการ ฟ้องคดี ค่าใชจ่้ายในชั้นบงัคบัคดี และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ทุกประการจนกวา่บริษทัจะไดรั้บช าระค่าเสียหายและ/หรือ
หน้ีสินครบถว้น ทั้งน้ีผูค้  ้ าประกนัตกลงยินยอมปฎิบติั   และรับทราบถึงสิทธิและหน้าท่ีของตนเองตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย ์เวน้แต่ในสญัญาน้ีจะไดก้ าหนดจะไดเ้ง่ือนไขเป็นอยา่งอ่ืน 

ข้อ 2.   ผูค้  ้าประกนัตกลงยนิยอมในการเขา้ค ้าประกนั หน้ีสินของตวัแทนท่ีตามสัญญาตวัแทน ซ่ึงเป็นหน้ีในอนาคต และมี
เง่ือนไข ซ่ึงมีรายละเอียดของวตัถุประสงค ์ลกัษณะของมูลหน้ีท่ีเกิดข้ึน ดงัน้ี 

2.1  ผูค้  ้ าประกนัตกลงเขา้ค ้ าประกนัหน้ีตามสัญญาตวัแทน ท่ีตวัแทนจะตอ้งเป็นผูติ้ดต่อ  จดัหา  ชกัชวน  หรือ
จัดการให้บุคคลหรือนิติบุคคลเขา้ท าสัญญาประกันวินาศภยักับบริษทัตลอดระยะเวลาของการเป็นตวัแทน โดยไม่มี
ระยะเวลาส้ินสุด  เน่ืองจาก การเป็นตวัแทนนั้นจะตอ้งด าเนินการเพ่ือใหไ้ดคู้่สญัญา ตามสัญญาประกนัภยัให้แก่บริษทั โดย
ผลประโยน์หรือผลตอบแทนท่ีตวัแทนจะไดรั้บข้ึนอยูก่บัชนิด ประเภท และปริมาณของสญัญาประกนัภยัเวน้แตจ่ะไดมี้การ
บอกเลิกสญัญาโดยบริษทั หรือโดยตวัแทนเอง 

2.2  ผูค้  ้าประกนัรับทราบวา่ ในการเขา้ค ้าประกนัการเป็นตวัแทน ตามสัญญาตวัแทน เป็นกรณีท่ีตวัแทน สามารถ
ออกกรมธรรมป์ระกนัวนิาศภยัไดต้อ้งตนเอง ตามท่ีบริษทัไดย้นิยอม และอนุมติัการเป็นตวัแทน และบริษทั ไดส่้งมอบรหัส
ตวัแทน เพื่อเป็นการยนืยนัตวัตน และตรวจสอบถึงสิทธิ หนา้ท่ี และผลประโยชน์ท่ีตวัแทนจะไดรั้บตามสญัญา 

 

                                                                           ลงช่ือ …………………………………………… ผูค้  ้าประกนั 
                                                                                  ( …………………………………………… ) 



สัญญาค ้าประกนั                                                                                                   ~ 2 ~ 

 

 

 

อินทรประกันภัย  

I N D A R A  I N S U R A N C E  

2.3  ตลอดระยะเวลาของการเป็นตวัแทน ตวัแทนสามารถท่ีจะมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ด าเนินการแทนตนเองได ้
ทั้งยนิยอม หรือไม่ยนิยอม ในกรณีท่ีไดมี้การน ารหสัตวัแทนท่ีบริษทัมอบหมาย ไปด าเนินการออกกรมธรรม ์  

2.4  ตวัแทนสามารถรับเงินค่าเบ้ียประกันจากผูเ้อาประกันท่ีเป็นบุคคล นิติบุคคล คณะบุคคล รัฐวิสาหกิจ 
หน่วยงานราชการ หรือองคก์รใดท่ีเกิดข้ึนทั้งท่ีเป็นนิติบุคคล และไม่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย 

2.5  ตวัแทนสามารถเขา้รับกรมธรรม์จากบริษัท และส่งมอบกรมธรรม์ให้แก่ผูเ้อาประกันได้ ซ่ึงการกระท า
ดงักล่าวนั้น ท าให้เกิดภาระผูกพนัตามสัญญาประกนัภยัท่ีบริษทัจะตอ้งเขา้รับประกนัวินาศภยัให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัตาม
กฎหมายในทนัทีท่ีเร่ิมตน้ของสัญญา และกรมธรรม์ประกนัภยั จนกว่าระยะเวลาของสัญญาประกนัภยัจะส้ินสุด เวน้แต่ 
กรณีท่ีมีการบอกเลิกหรือยกเลิกกรมธรรม์ ตวัแทนจะตอ้งน ากรมธรรม์ตน้ฉบบั คืนจากผูเ้อาประกันภยั เพ่ือด าเนินการ
ยกเลิก อนัจะท าใหก้รมธรรมส้ิ์นผลทางกฎหมาย ร่วมทั้งความรับผิดชอบในฐานะผูรั้บประกนัวนิาศภยัของบริษทัดว้ย 

ข้อ 3.   ผูค้  ้าประกนัตกลงยนิยอมในการเขา้รับประกนัตามสญัญาตวัแทนในวงเงิน............................................................ 
(..............................................................................) ตลอดระยะเวลาของสญัญาตวัแทน เวน้แต่จะไดมี้การบอกเลิกสญัญาดงักล่าว 

ข้อ 4.   ผูค้  ้าประกนั ตกลง ยนิยอมรับทราบถึงหนา้ท่ีของตนเองในการเขา้ค ้าประกนัวา่  ในกรณีท่ีบริษทัไดด้ าเนินการผ่อน
เวลาการช าระหน้ีอยา่งใด ๆ ให้แก่ตวัแทนตามสัญญาตวัแทน ผูค้  ้ าประกนัจะตอ้งเขา้รับทราบ และตกลงยินยอมในการผ่อนเวลาใน
คราวนั้น ๆ เป็นลายลกัษณ์อกัษรกบับริษทัดว้ยทุกคร้ัง  

ข้อ 5.   หากตวัแทนกระท าผิดสัญญาใดๆ จนเป็นเหตุให้บริษทัไดรั้บความเสียหาย และไม่วา่จะเป็นการบอกเลิกสัญญา
ตวัแทนแลว้หรือไม่ก็ตาม โดยบริษทัไดแ้จง้ให้ทราบภายในระยะเวลา 60 วนั นบัแต่วนัท่ีตวัแทนผิดนัด ผิดสัญญา เม่ือผูค้  ้ าประกนั
ไดรั้บแจง้จากบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษรแลว้ จะตอ้งด าเนินการช าระหน้ีดงักล่าวใหแ้ก่บริษทัในทนัที เวน้แต่ ผูค้  ้าประกนัไดเ้ขา้ตกลง
ยนิยอม และรับทราบถึงการผ่อนเวลาการช าระหน้ีระหวา่งตวัแทนกบับริษทั เป็นลายลกัษณ์อกัษร จึงจะสามารถใชสิ้ทธิของลูกหน้ี
ตามเง่ือนไข และวธีิท่ีตวัแทนไดต้กลงกบับริษทั  

ในกรณีท่ีผูค้  ้ าประกนัไดรั้บหนังสือจากบริษทัตามวรรคหน่ึงขา้งตน้แลว้ ผูค้  ้ าประกนัเพิกเฉยหรือไม่ด าเนินการอยา่งใดๆ     
ผูค้  ้าประกนัจะตอ้งรับผิดชอบในบรรดามูลหน้ีท่ีเกิดข้ึน รวมทั้งดอกเบ้ีย ค่าสินไหมทดแทน และค่าภาระติดพนัอนัเป็นอุปกรณ์แห่ง
หน้ีนั้น ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ในการติดตามทวงถาม ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าทนายความ ค่าป่วยการในการ ฟ้องคดี ค่าใชจ่้ายในชั้นบงัคบัคดี 
และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ทุกประการจนกวา่บริษทัจะไดรั้บช าระค่าเสียหายและ/หรือหน้ีสินครบถว้น 

ข้อ 6.   ผูค้  ้ าประกนัรับทราบถึงหน้ีท่ีจะเกิดข้ึนตามสัญญาตวัแทน ตามท่ีไดแ้สดงเจตนาในการเขา้ค ้าประกนั และตกลง

ยนิยอมเขา้ร่วมรับผิดตามสญัญาตวัแทน  ฉบบัลงวนัท่ี ......................................................................... โดยคู่สัญญาตกลงให้ถือเอาเป็น

ส่วนหน่ึงของสญัญาค ้าประกนั 
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ข้อ 7.   ผูค้  ้ าประกนั ตกลงยินยอม และรับทราบวา่ ในกรณีท่ีบริษทัไดด้ าเนินการส่งหนงัสือบอกกล่าวอยา่งใดๆ ท่ีจะตอ้ง
ปฎิบติัตามสญัญาฉบบัน้ีใหแ้ก่ผูค้  ้าประกนัทราบ หากไดมี้การส่งไปยงัภูมิล าเนาตามท่ีไดแ้จง้ใหแ้ก่บริษทัทราบขา้งตน้แลว้ ดว้ยวิธีส่ง
ทางไปรษณีย ์ลงทะเบียนตอบรับ ไม่วา่จะมีผูใ้ดรับไวแ้ทนผูค้  ้าประกนัหรือไม่ก็ตาม หรือในกรณีไม่มีผูรั้บ หรือผูค้  ้ าประกนัไม่ไปรับ
ตามก าหนดระยะเวลา หรือผูค้  ้ าประกนัไดย้า้ยภูมิล าเนาแห่งใหม่ ผูค้  ้ าประกนัจะไม่ยกเป็นขอ้อา้งหรือขอ้ต่อสู้กบับริษทัว่าไม่ได้
รับทราบถึงการบอกกล่าวแต่อยา่งใด 

เวน้แต่ผูค้  ้ าประกนัไดแ้จง้ให้บริษทัทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงการเปล่ียนแปลงภูมิล าเนาตามท่ีไดแ้จ้งไวต้ามสัญญา
ขา้งตน้ โดยการส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับใหแ้ก่บริษทัทราบแลว้ภายใน 15  วนั นบัแต่วนัท่ีไดเ้ปล่ียนแปลงภูมิล าเนา             

ผูค้  ้ าประกนัไดอ่้านขอ้ความในสัญญาฉบบัน้ี ครบถว้นถูกตอ้งแลว้ เห็นวา่ถูกตอ้งตามเจตนารมณ์ จึงไดแ้สดงเจตนาดว้ย
ความสมคัรใจ มิไดถู้กบงัคบั ขู่เขญ็ ข่มขู่ ส าคญัผิด หรือใหค้  ามัน่แต่อยา่งใด เพ่ือเป็นหลกัฐาน ในการน้ีผูค้  ้าประกนัจึงไดล้งลายมือช่ือ
และประทบัตรา (ถา้มี) ใหไ้วต้่อหนา้พยานเป็นส าคญั ณ วนั เดือน ปี ท่ีระบุไวข้า้งตน้ 

 

                           ลงช่ือ …………………………………………… ผูค้  ้าประกนั 
                                    ( …………………………………………… )            

                 

ลงช่ือ …………………………………………… พยาน                           ลงช่ือ …………………………………………… พยาน 

         ( …………………………………………… )                                          ( …………………………………………… ) 
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