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ใบสมัครนายหน้า 

 
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. ใบอนุญาตการเป็นนายหนา้ประกนัวนิาศภยัเลขท่ี ………………..……………..…… บตัรหมดอาย ุ………/………/….………… 
     
 

ลงช่ือ ……………………………………………… ผูส้มคัร 
                                                                (                                                                            )   
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สัญญานายหน้า 
         
                                                                                                                       ท าท่ี  บริษทั อินทรประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

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

 
          สญัญาฉบบัน้ีท าข้ึนระหวา่ง บริษทั อินทรประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) โดยนายเทวญั พิทกัษด์ ารงคว์งค ์ผูรั้บมอบอ านาจช่วง  
ซ่ึงในสญัญาน้ีต่อไปจะเรียกวา่  “บริษัท”  ฝ่ายหน่ึง กบั …………………….………………………………………………….…  
อยูบ่า้นเลขท่ี………..……….หมู่บา้น ……………………….……………………………ถนน …..…………………………… 
ต าบล/แขวง……………..…………… อ าเภอ/เขต…………..……………………… จงัหวดั ……….……….………....………    
เบอร์โทรศพัท ์…………………………………. บตัรประจ าตวัประชาชนเลขท่ี…………………………………….….…….…  
วนัท่ีออกบตัร …………………………………………… วนัท่ีบตัรหมดอาย ุ……………....……..…………………….…..…. 
ซ่ึงในสญัญาน้ีต่อไป จะเรียกวา่ “นายหน้า”  อีกฝ่ายหน่ึง  คู่สญัญาทั้งสองฝ่ายตกลงท าสญัญากนั  มีขอ้ความดงัต่อไปน้ี 

ข้อ 1.    วตัถุประสงค์ของสัญญา 

           บริษทัตกลงแต่งตั้งนายหนา้ และนายหนา้ตกลงรับเป็นนายหนา้ของบริษทั ทั้งน้ี นายหนา้ตามสญัญาน้ีไม่มีฐานะเป็น 

ลูกจา้งหรือ พนกังานหรือ หุน้ส่วนหรือสถานะอ่ืนใดนอกจากการเป็นนายหนา้เท่านั้น นายหนา้เป็นผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตใหเ้ป็น

นายหนา้ประกนัวนิาศภยั จากนายทะเบียนของส านกังานก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (ส านกังาน คปภ.)         

ใบอนุญาตเลขท่ี………………………………………........ออกใหเ้ม่ือวนัท่ี……………………………………….………......... 

       ข้อ 2.    หน้าทีแ่ละความรับผดิของนายหน้า 

2.1   ติดต่อ ช้ีช่องหรือจดัการใหบุ้คคลหรือนิติบุคคลไดเ้ขา้ท าสญัญาประกนัวนิาศภยักบับริษทั 

2.2   รับกรมธรรมป์ระกนัภยัจากบริษทั และน าส่งกรมธรรมป์ระกนัภยัใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั 

2.3   รับเบ้ียประกนัภยัจากผูเ้อาประกนัภยัตามสญัญาประกนัภยัโดยไดรั้บมอบอ านาจเป็นหนงัสือจากบริษทั 

2.4   ปฏิบติัตามเง่ือนไข ระเบียบ ค าสั่งหรือขอ้บงัคบัทั้งท่ีมีอยู่แลว้และจะประกาศใชใ้นภายหน้าของบริษทั

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั สมาคมประกนัวินาศภยั  และหน่วยงานอ่ืนท่ี

เก่ียวขอ้งทั้งท่ีมีอยูแ่ลว้และจะประกาศใชใ้นภายหนา้ 

    2.5    ยินยอมให้บริษทัแจง้ขอ้มูลเก่ียวกบัการเป็นนายหน้าให้ส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกนัภยั สมาคมประกนัวนิาศภยั และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งทราบได ้

    2.6   ไม่ท าการปลอมแปลง  ท าซ ้ า ดดัแปลง ลอกเลียน หรือใชเ้คร่ืองหมายการคา้ เคร่ืองหมายบริการ  

ตราประทบั หรือเอกสารใดๆ  ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนซ่ึงเป็นของบริษทั เวน้แต่จะไดรั้บความยินยอมจากบริษทัเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรหรือปฏิบติัตามระเบียบท่ีบริษทัก าหนด 

 
 

                                                                                                            ลงช่ือ …………………………………………… นายหนา้ 

                                                     ( …………………………………………… )      
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 2.7  กระท าการตามท่ีไดรั้บแต่งตั้งดว้ยตนเอง หากนายหนา้มอบหมายหรือแต่งตั้งให้บุคคลอ่ืนกระท าการแทน  

นายหน้าจะตอ้งรับผิดในความเสียหายอย่างใดๆ อนัเกิดจากการกระท าของบุคคลท่ีนายหน้ามอบหมาย หรือแต่งตั้ ง

ดงักล่าวดว้ยตวัเอง ทั้งน้ีไม่ตดัสิทธิบริษทัท่ีจะเรียกร้องความเสียหายต่อบุคคลท่ีนายหน้ามอบหมายหรือแต่งตั้ งนั้น

โดยตรง      

       ในกรณีท่ีนายหนา้ไม่ไดแ้จง้ใหบ้ริษทัทราบ และปรากฏวา่ไดมี้การกระท าใดๆตามสญัญาฉบบัน้ี ในนามของนายหนา้ 

ทีมงานตวัแทนของนายหนา้  รหสั กลุ่มตวัแทน ในกรณีท่ีทีมงาน ทั้งท่ีเป็นตวัแทน หรือไม่ไดเ้ป็นตวัแทน ท่ีเป็นพนกังาน 

ลูกจา้ง หรือการใช ้จา้ง วาน ท่ีเป็นบุคคลากรท่ีช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริม จดัหา ชกัชวน ติดต่อ แนะน า ให้เขา้ท า

สญัญาประกนัวนิาศภยั หรือคณะบุคคลโดยเป็นการปรากฏตามเอกสารหรือหลกัฐานของบริษทัให้ถือวา่การกระท านั้นๆ

เป็นการกระท าโดยนายหนา้ ทีมงาน ตวัแทน 

    2.8   เปิดเผยขอ้มูลทั้ งหมดเก่ียวกับการพิจารณารับประกันภยัของบริษัทให้บริษทัทราบ ตลอดจนให้ขอ้มูล

เก่ียวกับการประกันภยัของบริษทัท่ีถูกตอ้งแท้จริงแก่บุคคลท่ีนายหน้าติดต่อด้วย ทั้งน้ี  นายหน้าขอรับรองว่าขอ้มูล

ทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขอเอาประกนัภยัท่ีนายหน้าไดน้ าเสนอเพ่ือให้บริษทัพิจารณารับประกนัภยัเป็นความจริงทุก

ประการ ซ่ึงหากปรากฏในภายหลงัวา่ ขอ้มูลดงักล่าวเป็นความเท็จหรือนายหนา้ปกปิดขอ้ความจริงใดๆ ท่ีอาจท าใหบ้ริษทั

บอกปัดไม่ยอมท าสญัญาประกนัภยัหรืออาจก าหนดอตัราเบ้ียประกนัภยัสูงข้ึนอีก  นายหนา้จะรับผิดชอบในความเสียหาย

ท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด   

2.9  แจง้และส่งมอบหลกัฐาน รวมถึงขอ้มูลเป็นลายลกัษณ์อกัษรเก่ียวกบัการขอเอาประกนัภยัของลูกคา้แต่ละราย

ท่ีตวัแทนติดต่อ จดัหา ชกัชวนใหแ้ก่บริษทัทนัที ตามท่ีพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ.2542 และ

ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมและพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย

อาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง พ.ศ.2559 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม ก าหนดไว ้เช่น กรณีเป็นบุคคลธรรมดาใชส้ าเนาบตัร

ประจ าตวัประชาชนพร้อมลายมือช่ือรับรองส าเนาเอกสาร  กรณีเป็นนิติบุคคลใชส้ าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

บริษทัท่ีนายทะเบียนออกให้ไม่เกินหกเดือนพร้อมส าเนาบตัรประชาชนของกรรมการผูมี้อ านาจลงนามพร้อมลายมือช่ือ

รับรองส าเนาเอกสารและประทบัตราบริษทั (ถา้มี)  พร้อมแบบรายการแสดงตน เป็นตน้   เพื่อประกอบการพิจารณารับ

ประกนัภยัของบริษทั หากนายหนา้กระท าการดงักล่าวล่าชา้หรือการกระท าใด ๆ เป็นเหตุให้บริษทัไดรั้บความเสียหาย 

นายหนา้ยนิยอมรับผิดชอบในความเสียหายทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนจากการกระท าการล่าชา้ดงักล่าวดว้ย 
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2.10  ทวงถามและติดตามให้ผูเ้อาประกนัภยัช าระเบ้ียประกนัภยัแก่บริษทั ภายในระยะเวลาท่ีบริษทัก าหนดหรือ

ตามท่ีก าหนดไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือตามประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภยั ทั้ งน้ี แลว้แต่ระยะเวลาใดจะถึงก าหนดก่อน โดยนับแต่วนัท่ีบริษทัตกลงท าสัญญาประกนัภยัตามท่ี

นายหนา้ติดต่อ ช้ีช่อง จดัหา ชกัชวน  และหากผูเ้อาประกนัภยัไม่ช าระเบ้ียประกนัภยัแก่บริษทั ภายในระยะเวลาดงักล่าว  

ไม่วา่ดว้ยเหตุใดๆ ก็ตาม นายหนา้จะตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร พร้อมทั้งส่งมอบกรมธรรมป์ระกนัภยั

และเอกสารใดๆ  คืนแก่บริษทั เพ่ือบริษทัจะท าการยกเลิกสญัญาประกนัภยัดงักล่าวต่อไป มิฉะนั้นนายหนา้ตอ้งรับผิดโดย

การช าระเบ้ียประกนัภยัทั้งหมดหรือตามสัดส่วนของระยะเวลาท่ีสัญญาประกนัภยัไดใ้ห้ความคุม้ครองแลว้ พร้อมทั้งค่า

อากรแสตมป์ ค่าภาษีและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีบริษทัเสียหายจากการนั้น    

กรณีบริษทัไม่ไดรั้บช าระเบ้ียประกนัภยัจากผูเ้อาประกนัภยั  ภายในระยะเวลาท่ีบริษทัก าหนดหรือตามท่ีก าหนด

ไวใ้นกรมธรรม์ประกันภัย  หรือตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกนัภยั บริษทัจะด าเนินการแจง้บอกเลิกสญัญาประกนัภยัไปยงัผูเ้อาประกนัภยั โดยนายหนา้มีหนา้ท่ีในการติดตามเบ้ีย

ประกนัภยัตามระยะเวลาท่ีสัญญาประกนัภยัไดใ้ห้ความคุม้ครองมาแลว้จากผูเ้อาประกนัภยั  และน าส่งเบ้ียประกนัภยั

ดงักล่าวใหแ้ก่บริษทัโดยทนัที 

ในการติดตามทวงถามใหผู้เ้อาประกนัภยัช าระค่าเบ้ียประกนัภยัแก่บริษทันั้น ใหน้ายหนา้ติดต่อตามสถานท่ีท่ีผูเ้อา

ประกนัภยัแจง้ไวใ้หเ้ป็นสถานท่ีติดต่อหรือตามภูมิล าเนาถ่ินท่ีอยู ่หรือสถานท่ีท างานของผูเ้อาประกนัภยั หากมีการติดต่อ

ทางโทรศพัท ์ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ หรือส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศประเภทอ่ืน ใหติ้ดต่อไดด้งัน้ี 

 วนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ให้ติดต่อลูกคา้ไดต้ั้งแต่ เวลา 08.00 – 20.00 นาฬิกา และในวนัหยดุราชการให้ติดต่อลูกคา้   

ไดต้ั้งแต่ เวลา 08.00 – 18.00 นาฬิกา เท่านั้นโดยติดต่อลูกคา้ไดไ้ม่เกินหน่ึงคร้ังต่อหน่ึงวนัโดยใชว้าจาท่ีสุภาพอ่อนโยน

และนายหนา้จะปฏิบติัตาม พรบ. การทวงถามหน้ีพ.ศ.2558 และประกาศคณะกรรมการก ากบัการทวงถามหน้ี ท่ีก าหนด

ไว ้อยา่งเคร่งครัด  

2.11  กรณีผูเ้อาประกนัภยัช าระเบ้ียประกนัภยัแก่นายหน้า นายหนา้ตอ้งส่งเบ้ียประกนัภยัดงักล่าวให้แก่บริษทั
ทนัทีโดยนายหนา้จะตอ้งไม่น าเบ้ียประกนัภยัดงักล่าวไปใชห้รือหาประโยชน์ หรือหกัค่าใชจ่้ายใด ๆ  ทั้งส้ิน หากนายหนา้
น าเบ้ียประกนัภยัดงักล่าวไปใชห้รือหาประโยชน์หรือหักค่าใชจ่้ายใดๆ  นายหน้ายินยอมชดใชค้่าเสียหายทั้งหมดให้
บริษทัพร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 15 ต่อปีนบัแต่วนัท่ีน าเบ้ียประกนัภยันั้นไปใชห้รือหาประโยชน์  และหากเกิดความ
สูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพยสิ์นท่ีเอาประกันภยัซ่ึงนายหน้ามิได้น าส่งเบ้ียประกันภยัให้แก่บริษทั นายหน้าจะตอ้ง
รับผิดชอบในค่าสินไหมทดแทนและค่าเสียหายอ่ืนใดท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด โดยไม่อาจอา้งสิทธิหรือผลประโยชน์ใดๆท่ีจะ
ไดรั้บจากบริษทัตามสัญญาทั้งส้ิน และให้ถือเสมือนนายหน้า สละสิทธิดังกล่าวในทนัที ทั้ งน้ี ไม่ตดัสิทธิบริษทัท่ีจะ
ด าเนินคดีตามกฎหมาย 

 

               ลงช่ือ …………………………………………… นายหนา้ 

                                                     ( …………………………………………… )      
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2.12   กรณีผูเ้อาประกนัภยับอกเลิกสญัญาประกนัภยั  นายหนา้จะตอ้งด าเนินการใหผู้เ้อาประกนัภยัท าการเลิก

สญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร  เรียกเก็บกรมธรรมป์ระกนัภยัและเอกสารใดๆคืนแก่บริษทั พร้อมทั้งเรียกเก็บเบ้ียประกนัภยั

ตามสดัส่วนระยะเวลาท่ีสญัญาประกนัภยัไดใ้หค้วามคุม้ครองแลว้จากผูเ้อาประกนัภยัและน าส่งใหแ้ก่บริษทัทนัที   

2.13  นายหนา้ตกลงจะเก็บรักษาขอ้มูลท่ีไดรั้บเน่ืองจากการปฏิบติัตามสญัญาน้ีไวเ้ป็นความลบัไม่วา่สญัญาฉบบัน้ี

จะส้ินสุดแลว้หรือไม่ก็ตาม  และตอ้งไม่เปิดเผยขอ้เท็จจริงหรือกระท าดว้ยประการใด ๆ ท่ีอาจท าให้ลูกคา้ทราบเก่ียวกบั

การรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสัย หรือรายงานขอ้มูลอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งของลูกคา้ท่ีมีการรายงานไปยงัส านกังาน

ป้องกนัและปราบปราบการฟอกเงินและปฎิบติัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และท่ีแกไ้ข

เพ่ิมเติม และนอกจากน้ีบรรดาเอกสารการแสดงตนตน้ฉบบัต่างๆของลูกคา้นายหนา้จะตอ้งส่งใหบ้ริษทัทั้งหมด  

2.14   นายหนา้เป็นผูรั้บผิดชอบในบรรดาค่าใชจ่้ายทั้งหลายท่ีไดเ้กิดข้ึนเน่ืองจากการปฏิบติัหนา้ท่ีของนายหนา้

ตามสญัญานายหนา้น้ีแต่เพียงฝ่ายเดียว 

2.15   ในการรับช าระค่าเบ้ียประกนั นายหนา้ตอ้งออกหลกัฐานการช าระเงินให้แก่ผูเ้อาประกนัไวเ้ป็นหลกัฐาน 

ทุกคร้ัง พร้อมทั้งลงลายมือช่ือและวนัท่ีรับเงิน ไวใ้นหลกัฐานการรับเงินนั้นดว้ย โดยใหถื้อวา่การออกเอกสารการรับเงินน้ี 

เป็นสาระส าคญัท่ีนายหน้าจะตอ้งปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด หากไม่ปฏิบติัให้ถือวา่เป็นการกระท าท่ีเป็นไปในทางไม่สุจริต 

เป็นเหตุใหบ้ริษทัมีสิทธิบอกเลิกสญัญาน้ีได ้

2.16   ในกรณีท่ีบริษทั ไดเ้พ่ิมวงเงินในการติดต่อ  จดัหา  ชกัชวน  หรือจดัการให้บุคคลหรือนิติบุคคลเขา้ท า
สญัญาประกนัวินาศภยักบับริษทั ตามสัญญาฉบบัน้ีให้แก่นายหนา้จากการร้องขอ ตามระบบ ระเบียบ ขั้นตอน นโยบาย 
หรือการแจง้ให้มีการปรับปรุง เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม จากส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั หรือ หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง    โดยการเพ่ิมวงเงิน จากการไดรั้บอนุมติั ดว้ยวาจา ลายลกัษณ์อกัษร หรือ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และนายหนา้มิไดโ้ตแ้ยง้ และไดก้ระท าการอยา่งใดๆอนัเป็นการแสดงให้เห็นไดว้า่ยอมรับในการ
เพ่ิมวงเงินดงักล่าวโดยปริยาย   ใหถื้อวา่นายหนา้หนา้ตกลงผกูพนัและยอมรับในวงเงินดงักล่าว รวมทั้งตอ้งรับผิดชอบใน
วงเงินท่ีเพ่ิมข้ึน 

2.17  นายหนา้ จะตอ้งประพฤติตนใหเ้หมาะสมและไม่ละเมิดจรรยาบรรณของนายหนา้ดงัต่อไปน้ี 

    -  มีความซ่ือสตัยสุ์จริตต่อผูเ้อาประกนัภยั บริษทั และเพ่ือนร่วมอาชีพ 

- ใหบ้ริการท่ีดีอยา่งสม ่าเสมอและช้ีแจงใหผู้เ้อาประกนัทราบถึงสิทธิและหนา้ท่ี เพื่อรักษา

ผลประโยชนข์องผูเ้อาประกนั 

    -  รักษาความลบัอนัมิควรเปิดเผยของผูเ้อาประกนัภยั และของบริษทัต่อบุคคลภายนอก 

-  เปิดเผยขอ้ความจริงของผูเ้อาประกนัภยั ในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัเพ่ือการพิจารณารับประกนัหรือ

เพ่ือความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม ์

- ไม่เสนอแนะผูข้อเอาประกนัภยั ท าประกนัเกินความสามารถในการช าระเบ้ียประกนั หรือ                               

เสนอขายนอกเหนือเง่ือนไขแห่งกรมธรรม ์

                                                                                                      ลงช่ือ …………………………………………… นายหนา้ 

                                                      ( …………………………………………… )      
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 - ไม่แนะน าให้ผูเ้อาประกนัภยัสละกรมธรรมเ์ดิมเพ่ือท าสัญญาใหม่ หากท าให้ผูเ้อาประกนัภยัเสีย

ผลประโยชน์ 

         -  ไม่กล่าวหรือใหร้้ายทบัถมบริษทันายหนา้ประกนัภยัอ่ืน      

      -  ตอ้งกระท าการอยา่งใดในฐานะนายหนา้ ซ่ึงเป็นอาชีพ และเป็นการด าเนินการหรือกระท าการทาง
ธุรกิจการรับประกนัวินาศภยั และประกนัภยัประเภทอ่ืนๆท่ีตอ้งไดรั้บความไวว้างใจของบริษทั และประชาชน
โดยทัว่ไป รวมทั้งการไดรั้บอนุญาตจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการเป็นนายหนา้ประกนัวนิาศภยั  

    2.18   นายหนา้จะตอ้งรับผิดชอบในการด าเนินการตามสัญญาฉบบัน้ี ในกรณีท่ีทีมงาน ทั้งท่ีเป็นตวัแทน หรือ
ไม่ไดเ้ป็นตวัแทน ท่ีเป็นพนักงาน ลูกจา้ง หรือการใช ้จา้ง วาน ท่ีเป็นบุคคลากรท่ีช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริม จดัหา 
ชกัชวน ติดต่อ แนะน า ให้เขา้ท าสัญญาประกนัวินาศภยั หรือสัญญาประกนัภยัอ่ืนๆตามสัญญาฉบบัน้ีในการด าเนินการ
ตามสญัญาฉบบัน้ีทุกประการ เสมือนเป็นนายจา้งลูกจา้งท่ีจะตอ้งร่วมรับผิดตามกฎหมาย 

ข้อ 3.    ค่าบ าเหน็จ  ค่าตอบแทน  ผลประโยชน์  

3.1   นายหนา้มีสิทธิไดรั้บผลประโยชน์ ค่าตอบแทน ค่าบ าเหน็จ หรือสิทธิพิเศษใด ตามอตัราท่ีบริษทัประกาศให้

ทราบเป็นคราว ๆ ไป  แต่ทั้ งน้ีตอ้งไม่เกินอตัราท่ีนายทะเบียนประกนัวินาศภยัก าหนด  โดยนายหน้ามีสิทธิขอรับค่า

บ าเหน็จดงักล่าวได ้ เม่ือบริษทัไดรั้บช าระเบ้ียประกนัภยัเรียบร้อยแลว้  

3.2   หากนายหนา้ มีหน้ีสิน ภาระผกูพนัหรือความรับผิดใดๆ ต่อบริษทั นายหนา้ยอมให ้บริษทั 

น าค่าตอบแทน ค่าบ าเหน็จ ผลประโยชน์ใดๆ อนัอาจตีราคาเป็นเงินได ้หกักลบลบหน้ีกนัได ้

3.3   ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม หากบริษทัตอ้งคืนเบ้ียประกนัภยัให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั นายหน้าตกลงคืนค่า
บ าเหน็จ ค่าตอบแทน ผลประโยชน์หรือสิทธิพิเศษใดๆ ท่ีไดรั้บจากบริษทัตามสัดส่วนของเบ้ียประกนัภยัท่ีบริษทัจ่ายคืน
ใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัใหแ้ก่บริษทัทนัที 

3.4   ในกรณีท่ีปรากฏว่านายหนา้ หรือทีมงาน ทั้งท่ีเป็นตวัแทน หรือไม่ไดเ้ป็นตวัแทน ท่ีเป็นพนกังาน ลูกจา้ง 
หรือการใช้ จ้าง วาน ท่ีเป็นบุคคลากรท่ีช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริม จัดหา ชกัชวน ติดต่อ แนะน า ให้เขา้ท าสัญญา
ประกนัวินาศภยั ท่ีอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแล และควบคุมของนายหนา้  กระท าการอยา่งใดๆท่ีเป็นการทุจริต ผิดกฎหมาย  
กระท าความผิดอาญาต่อกฎหมาย ไม่วา่การกระท านั้นจะเป็นการกระท าผิดตามสญัญานายหนา้ หรือไม่ก็ตาม นายหนา้จะ
ไม่มีสิทธิในการท่ีจะไดรั้บผลประโยชน์ ค่าตอบแทน ค่าบ าเหน็จ หรือสิทธิพิเศษใดๆ จากบริษทัตามสญัญาทั้งส้ิน  

 

 

 

 

              ลงช่ือ …………………………………………… นายหนา้ 

                                                    ( …………………………………………… )      
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ข้อ 4.    หลกัประกนั 

4.1   เพ่ือเป็นหลกัประกนัการช าระหน้ี  และความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนตามสญัญาน้ี นายหนา้ 

            ตกลงมอบหลกัประกนั หรือใหมี้บุคคลค ้าประกนั ดงัต่อไปน้ี 

   1. ท่ีดินโฉนด / นส.3 / นส.3ก เลขท่ี 
…………………………………………..…………….…………………พร้อมส่ิงปลูกสร้าง 
……………………….………..…… ต าบล ………………….……….…… อ าเภอ …………….…………….. จงัหวดั 
……………………. เน้ือท่ี ……….…….………….. ซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของ ………….…………………… และปลอด
ภาระผกูพนัใดๆ ตามกฎหมาย  ใหไ้วเ้ป็นประกนัการช าระหน้ีและความเสียหายใดตามสญัญาน้ี  ในวงเงิน 
……………………….….. บาท ( ………………………………………… ) โดยนายหนา้จะด าเนินการจดทะเบียนต่อ
พนกังานเจา้หนา้ท่ี ภายในวนัท่ี ……………….โดยนายหนา้เป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการจดทะเบียนจ านองและการ
ไถ่ถอนจ านองทั้งหมด 

   2. นาย/นาง/นางสาว ………………………………………………………….. เขา้ท าสัญญาค ้าประกนัการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีนายหนา้ 

                                  3. .………………………………………………………………………………………………………… 
4.2   หากบริษทั ไดบ้งัคบัช าระหน้ีเอากบัผูค้  ้ าประกนัหรือหลกัประกนั ตาม ขอ้ 4.1 แลว้ไม่เพียงพอแก่การช าระ

หน้ีทั้งหมด  นายหนา้ยนิยอมช าระหน้ีส่วนท่ียงัขาดอยูท่ั้งหมดจนกวา่จะช าระหน้ีให้แก่บริษทัเสร็จส้ิน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บ

แจง้จากบริษทั   

4.3  หากบริษทัไดด้ าเนินการตรวจสอบราคาของหลกั ทรัพยห์รือหลกัประกนัตามขอ้ 4.1 ต่อหน่วยงานราชการท่ี

เก่ียวขอ้งแลว้ปรากฏวา่ ราคาของหลกัทรัพย ์หรือหลกัประกนั ท่ีน ามาเป็นประกนัตามสญัญาฉบบัน้ี ลดนอ้ยถอยลง ซ่ึงไม่

เพียงพอกบัวงเงินท่ีบริษทัไดเ้พ่ิมข้ึน รวมทั้งค่าเสียหายอย่างใดๆท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต บริษทัฯจะด าเนินการแจ้งให้

นายหนา้ หรือผูค้  ้าประกนั ด าเนินการอยา่งใดๆ ในการจดัหลกัหลกัทรัพย ์หรือหลกัประกนัเพ่ิมเติมใหเ้พียงพอ โดยแจง้ให้

ผูค้  ้าประกนัหรือนายหนา้ ทราบไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั หากผูค้  ้ าประกนัหรือนายหนา้เพิกเฉย บริษทัจะด าเนินการยื่นฟ้องต่อ

ศาลวา่หลกัประกนัท่ีน ามาจ านองมีจ านวนเงินนอ้ยกวา่วงเงินท่ีนายหนา้คา้งช าระ เพ่ือด าเนินการบงัคบัการช าระหน้ีตาม

สญัญากบัหลกัทรัพยท่ี์จ านองไดต้ามกฎหมาย 

4.4   เม่ือสญัญานายหนา้ส้ินสุดลง บริษทัจะคืนหรือถอนหลกัประกนัตามขอ้ 4.1 ใหแ้ก่นายหนา้ ต่อเม่ือบริษทั ได้
ตรวจสอบแลว้วา่นายหนา้ไม่มีภาระหน้ีหรือค่าเสียหายใดคา้งช าระแก่บริษทั 

                         4.5  ในกรณีท่ีนายหนา้ไดน้ าหลกัทรัพย ์ใบหุน้ หุน้กู ้พนัธบตัรรัฐบาล ฉลากออมสิน คู่มือการจดทะเบียนรถยนต ์
หรือทรัพยสิ์นใดๆท่ีตามกฎหมายสามารถมาเป็นหลกัประกนัในการท าสัญญาได ้นายหน้าตกลงยินยอมท่ีจะให้บริษทั
ด าเนินการมีหนังสือแจ้งไปยงับุคคล หรือคณะบุคคล หน่วยงานราชการท่ีควบคุมดูแล หลักทรัพย์ข้างตน้ไว ้เพ่ือ
ด าเนินการแจง้ระงบั ในการจ าหน่าย จ่าย โอน สร้างภาระผกูพนั หรือการท าธุรกรรมอยา่งใดๆไว ้จากการน าหลกัทรัพยม์า
ประกนัตามสัญญาน้ี จนกว่าบริษทัจะไดมี้หนงัสือบอกเลิกหรือเพิกถอน ทั้งน้ีให้ถือวา่นายหน้าให้ความยินยอมในการ
ด าเนินการดงักล่าวแก่บริษทัตามสญัญาฉบบัน้ี และใหถื้อเอาสญัญาฉบบัน้ีเป็นการแสดงเจตนาแทน  

 
                                                                                                            ลงช่ือ …………………………………………… นายหนา้ 

                                                   ( ……………………….…………………… )    
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4.6  นายหนา้ขอรับรองวา่ จะไม่กระท าการอยา่งใด ต่อทรัพยสิ์นท่ีน ามาเป็นหลกัประกนัตามสัญญาฉบบัน้ี อนัจะ
ก่อให้เกิดภาระผูกพนัใด ๆ ตามกฎหมายกบัหลกัประกนัดงักล่าวต่อบุคคลอ่ืนหรือนิติบุคคลอ่ืน  ภายหลงัจากท่ีไดน้ ามา
เป็นประกันให้แก่บริษทัตามสัญญาฉบับน้ีแลว้ หรือกระท าการอย่างใด อนัเป็นการแจ้งข้อเท็จจริงอนัเป็นเท็จ เพื่อ
ด าเนินการให้ผูค้รอบครองดูแล หลกัทรัพยด์งักล่าวให้ออกหลกัฐานให้ใหม่ อนัถือวา่เป็นการกระท าโดยทุจริตและผิด
กฎหมาย ซ่ึงนายหนา้จะตอ้งรับผิดชอบ และบริษทัสามารถด าเนินการคดีอาญากบันายหนา้ไดท้นัที 

ข้อ 5.  การผ่อนเวลา 

   หากมีการผ่อนผนัการปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาน้ี ไม่ว่าคร้ังใดให้ถือว่าเป็นการผ่อนผนัเฉพาะคร้ังคราวนั้น

เท่านั้น จะน ามาอา้งเป็นเหตุในการผอ่นผนัในคร้ังอ่ืนๆ ไม่ได ้ทั้งน้ี การผ่อนผนัจะมีผลต่อคู่สัญญาก็ต่อเม่ือคู่สัญญาฝ่ายท่ี

มีสิทธิบงัคบัใหเ้ป็นไปตามสญัญาน้ีไดท้ าเป็นหนงัสือแจง้ไปยงัคู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึง 

 นายหนา้ตกลงวา่ เม่ือบริษทัไดด้ าเนินการในการผอ่นเวลาในการช าระหน้ี หรือผอ่นผนั อยา่งใดๆ ตามวรรคตน้แลว้ 
นายหนา้จะตอ้งด าเนินการแจง้ใหผู้ค้  ้าประกนัเขา้ตกลง และยนิยอมในการผอ่นเวลาการช าระหน้ีตามสญัญาดว้ยทุกคร้ัง 

ข้อ 6.    การส้ินสุดของสัญญา 

6.1   คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบบัน้ีได ้โดยการบอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้อีกฝ่ายหน่ึง

ทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

6.2   นายหน้าขาดคุณสมบัติการเป็นนายหน้าประกันวินาศภยัตามกฎหมาย ถูกเพิกถอนหรือไม่ต่อใบอนุญาต

นายหนา้ประกนัวนิาศภยั ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม 

6.3   นายหนา้ด าเนินการใดๆ อนัก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษทั ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ตามกรมธรรม์

ประกนัภยั                                                                                                               

             6.4   นายหนา้กระท าการอยา่งใดๆ อนัเป็นการกระท าผิดอาญาต่อกฎหมาย ในขณะท่ีใชบ้งัคบัอยู ่หรือกฎหมายท่ี
จะไดป้ระกาศใชบ้งัคบัในภายหนา้ ทั้งในฐานะตวัแทน นายหนา้ อนัเป็นอาชีพหรือธุรกิจท่ีเป็นท่ีไวว้างใจของประชาชน 
ไม่ว่าการกระท าดงักล่าวนั้นจะเกิดข้ึนจากการกระท าของนายหน้า  หรือโดยบุคคลท่ีนายหน้าได้มอบหมาย ทั้งท่ีเป็น    
ลายลกัษณ์อกัษรหรือโดยปริยาย และการแต่งตั้งหรือมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนกระท าการแทน ทั้งท่ีเป็นตวัแทน หรือไม่ได้
เป็นตวัแทน ท่ีเป็นพนกังาน ลูกจา้ง หรือการใช ้จา้ง วาน ท่ีเป็นบุคคลากรท่ีช่วยเหลือ สนบัสนุน ส่งเสริม จดัหา ชกัชวน 
ติดต่อ แนะน า ไม่วา่จะไดแ้จง้ใหบ้ริษทัทราบหรือไม่ก็ตาม                                                                                             

6.5   หากนายหน้าประพฤติผิดสัญญาขอ้ใดขอ้หน่ึง หรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีอนัพึงปฏิบติัในฐานะนายหน้า

หรือกระท าใด ๆ อนัอาจเป็นเหตุใหบ้ริษทัหรือผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บความเสียหาย  บริษทัมีสิทธิเลิกสญัญาน้ีไดท้นัที  โดย

นายหนา้ยินยอมให้บริษทัระงบัการออกกรมธรรม์ประกนัภยัหรือส่งมอบกรมธรรม์ประกนัภยัให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัท่ี

นายหนา้จดัหามาได ้และยนิยอมใหบ้ริษทัถอดถอนการเป็นนายหนา้ของบริษทัไดท้นัที 

 

 

                                                                                                           ลงช่ือ …………………………………………… นายหนา้ 
                                                  ( ……………………….……………………)    



 

สัญญานายหนา้                                                                                                         ~ 8 ~ 

  
 อินทรประกันภัย  

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

 

ข้อ 7.    หน้าทีข่องนายหน้าประกนัภัยภายหลงัทีสั่ญญาส้ินสุด 
นายหนา้ประกนัภยัจะตอ้งน าส่งหนงัสือมอบอ านาจรับค่าเบ้ียประกนัภยั แบบใบรับเงินชัว่คราวส าหรับรับช าระ

เบ้ียประกันภยั สมุดอตัราเบ้ียประกันภยั หนังสือ เอกสารส่ิงพิมพ์ ตลอดจนทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีเป็นของบริษทัท่ีนายหน้า
ประกนัภยัครอบครองอยู่ รวมถึง น าส่งเงินท่ีพึงตอ้งส่งให้แก่บริษทั และ / หรือ ช าระหน้ีสินท่ีคา้งช าระบริษทัภายใน        
7 (เจ็ด) วนั นบัตั้งแต่สญัญาน้ีส้ินสุด ในกรณีท่ีนายหนา้ประกนัภยัไม่น าส่งภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้และเป็นเหตุให้
บริษทัไดรั้บความเสียหายหรือตอ้งมีค่าใชจ่้ายในการติดตามทวงถาม นายหนา้ประกนัภยัยินยอมชดใชค้่าเสียหาย และ / 
หรือ ค่าใชจ่้ายทั้งหมดใหแ้ก่บริษทั พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 15 (สิบหา้) ต่อปี นบัแต่วนัท่ีนายหนา้ประกนัภยัผิดนดั 
 

ข้อ 8.   ข้อตกลงการรักษาข้อมูลความลบั 
คู่สัญญาตกลงเก็บรักษาขอ้มูลท่ีได้รับเน่ืองมาจากการปฏิบัติตามสัญญาน้ีไม่ว่าด้วยวาจา จดหมาย หนังสือ 

ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (E-MAIL) หรือวิธีการอ่ืนใดไวเ้ป็นความลบั โดยไม่เปิดเผยให้แก่บุคคลภายนอก หรือน าไปใช้
ประโยชน์อย่างอ่ืนนอกจากเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาน้ีเท่านั้น และหากทราบถึงการละเมิดขอ้ก าหนดดงักล่าว            
ก็ตกลงแจง้ใหคู้่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงทราบเป็นหนงัสือทนัที รวมถึง ให้ความร่วมมือเพ่ือแกไ้ข และป้องกนัปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
หรืออาจจะเกิดข้ึนต่อไป ทั้ งน้ี ไม่ว่าสัญญาน้ีจะส้ินสุดลงแลว้หรือไม่ก็ตาม ทั้ งน้ี การเปิดเผยให้แก่กรรมการ และ
พนักงาน  ของฝ่ายตนจะสามารถท าได ้เฉพาะบุคคลท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกับการปฏิบติัให้เป็นไปตามสัญญาน้ี
เท่านั้น โดยคู่สญัญาฝ่ายท่ีน าขอ้มูลไปเปิดเผยนั้นจะตอ้งควบคุมให้กรรมการและพนกังานท่ีรับขอ้มูลนั้นเก็บรักษาขอ้มูล
ไว ้ เป็นความลบั และหากมีการละเมิดต่อหน้าท่ีการเก็บรักษาความลบัคู่สัญญาฝ่ายท่ีน าขอ้มูลไปเปิดเผยนั้นจะตอ้ง
ร่วมกบัหุน้ส่วน บุคลากร พนกังาน และบุคคลภายนอก รับผิดชอบในความเสียหายของคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงอยา่งลูกหน้ี
ร่วมดว้ย อยา่งไรก็ดี เง่ือนไขดงักล่าวไม่ใชบ้งัคบักบัการเปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

8.1      ขอ้มูลซ่ึงเป็นท่ีรับทราบของสาธารณชนโดยทั่วไป ซ่ึงมิใช่การกระท าละเมิดต่อหน้าท่ีการเก็บรักษา
ความลบัตามสญัญาน้ีของคู่สญัญาฝ่ายท่ีรับขอ้มูล 

8.2      ขอ้มูลท่ีคู่สัญญาฝ่ายนั้นมิได้รับทราบมาจากการปฏิบัติตามสัญญาน้ีและเป็นการไดข้อ้มูลมาโดยไม่มี
ขอ้ตกลงรักษาความลบั 

8.3      ข้อมูลท่ีคู่สัญญาฝ่ายท่ีรับข้อมูลตอ้งเปิดเผยให้แก่ท่ีปรึกษา ผูส้อบบัญชี หรือผูรั้บประกันภยัต่ออัน
เน่ืองมาจากความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการขอรับค าปรึกษา สอบบญัชี หรือเอาประกนัภยัต่อ 

8.4      ขอ้มูลท่ีคู่สัญญาฝ่ายท่ีรับขอ้มูลมีหน้าท่ีตอ้งเปิดเผยตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือ ค าสั่งของ
หน่วยงานก ากับดูแลการประกอบธุรกิจของคู่สัญญา หรือเพ่ือรักษาสิทธิของตนในศาลหรือการพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ 
 

สญัญาฉบบัน้ีมีขอ้ความถูกตอ้งตรงกนั 2 ฉบบั คู่สญัญาทั้งสองฝ่ายไดอ่้านและเขา้ใจตรงกนัและเพ่ือเป็นหลกัฐาน  
คู่สัญญาไดล้งลายมือช่ือและประทับตรา (ถา้มี) ไวเ้ป็นส าคญัต่อหน้าพยาน  ณ  วนั  เดือน  ปี  ดงัปรากฏขา้งตน้ และ
คู่สญัญาเก็บรักษาไวฝ่้ายละหน่ึงฉบบั 
 
ลงช่ือ ……………………………………… นายหนา้                  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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 อินทรประกันภัย  

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

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  
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 (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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สัญญาค า้ประกนันายหน้าประกนัวนิาศภยั 
 

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

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

ตามท่ีบริษทัไดแ้ต่งตั้งและยินยอมให้ ..……………………………….…………………  เป็นนายหนา้ประกนัวินาศภยั        
ท าหนา้ท่ีช้ีช่องและจดัการใหบุ้คคลท าสญัญาประกนัวนิาศภยักบับริษทั  ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกวา่ “นายหน้า” นั้น  

ข้อ 1.   ผูค้  ้าประกนัตกลงยนิยอมเขา้เป็นผูค้  ้าประกนัการปฏิบติัหนา้ท่ีของนายหนา้ตามกล่าวในวรรคก่อน โดยในระหวา่ง
ท่ีนายหนา้ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีใหแ้ก่บริษทันั้น ไดก้ระท าการบกพร่องต่อหนา้ท่ี และ/หรือ ทุจริต และ/หรือ ประพฤติผิดใด ๆ และ/หรือ 
ก่อใหเ้กิดความเสียหาย และ/หรือ ก่อให้เกิดภาระหน้ีสินใด ๆ แก่บริษทั ไม่วา่จะดว้ยความจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ ผูค้  ้ าประกนั
ตกลงยนิยอมชดใชค้่าเสียหาย และ/หรือ ภาระหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดให้แก่บริษทั โดยค่าเสียหายและ/หรือภาระหน้ีสินดงักล่าวจะ
เป็นค่าเสียหายท่ีนายหน้าไดก่้อให้เกิดข้ึนนับตั้งแต่วนัท่ีไดท้ าสัญญา   หรือท่ีจะไดก่้อข้ึนต่อไปในภายหน้า รวมทั้งดอกเบ้ีย ค่า
สินไหมทดแทน และค่าภาระติดพนัอนัเป็นอุปกรณ์แห่งหน้ีนั้น ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการติดตามทวงถาม ค่าฤชาธรรมเนียม ค่า
ทนายความ ค่าป่วยการในการ ฟ้องคดี ค่าใช้จ่ายในชั้นบังคบัคดี และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทุกประการจนกว่าบริษทัจะได้รับช าระ
ค่าเสียหายและ/หรือหน้ีสินครบถว้น ทั้งน้ีผูค้  ้าประกนัตกลงยนิยอมปฎิบติั   และรับทราบถึงสิทธิและหนา้ท่ีของตนเองตามประมวล
กฎหมายแพง่และพาณิชย ์เวน้แต่ในสญัญาน้ีจะไดก้ าหนดจะไดเ้ง่ือนไขเป็นอยา่งอ่ืน  

ข้อ 2.  ผูค้  ้าประกนัตกลงยนิยอมในการเขา้ค ้าประกนั หน้ีสินของนายหนา้ท่ีตามสญัญานายหนา้ ซ่ึงเป็นหน้ีในอนาคต และ
มีเง่ือนไข ซ่ึงมีรายละเอียดของวตัถุประสงค ์ลกัษณะของมูลหน้ีท่ีเกิดข้ึน ดงัน้ี 

2.1 ผูค้  ้าประกนัตกลงเขา้ค ้าประกนัหน้ีตามสญัญานายหนา้ ท่ีนายหนา้จะตอ้งเป็นผูติ้ดต่อ  จดัหา  ชกัชวน  หรือจดัการให้
บุคคลหรือนิติบุคคลเข้าท าสัญญาประกันวินาศภยักับบริษทัตลอดระยะเวลาของการเป็นนายหน้า โดยไม่มีระยะเวลาส้ินสุด  
เน่ืองจาก การเป็นนายหน้านั้ นจะต้องด าเนินการเพ่ือให้ได้คู่สัญญา ตามสัญญาประกันภยัให้แก่บริษทั โดยผลประโยน์หรือ
ผลตอบแทนท่ีนายหน้าจะไดรั้บข้ึนอยู่กบัชนิด ประเภท และปริมาณของสัญญาประกนัภยัเวน้แต่จะไดมี้การบอกเลิกสัญญาโดย
บริษทั หรือโดยนายหนา้เอง 

2.2 ผูค้  ้ าประกนัรับทราบวา่ ในการเขา้ค ้าประกนัการเป็นนายหนา้ ตามสัญญานายหนา้ เป็นกรณีท่ีนายหนา้สามารถออก
กรมธรรม์ประกนัวินาศภยัไดต้อ้งตนเอง ตามท่ีบริษทัไดย้ินยอม และอนุมติัการเป็นนายหนา้ และบริษทั ไดส่้งมอบรหัสนายหน้า 
เพื่อเป็นการยนืยนัตวัตน และตรวจสอบถึงสิทธิ หนา้ท่ี และผลประโยชน์ท่ีนายหนา้จะไดรั้บตามสญัญา   

              

                                                                                                                              ลงช่ือ ……………………………………… ผูค้  ้าประกนั 

                                                                                          ( ………………………………….…… )               
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2.3 ตลอดระยะเวลาของการเป็นนายหนา้  นายหนา้สามารถท่ีจะมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเขา้ด าเนินการแทนตนเองได ้ใน
กรณีท่ีทีมงาน ทั้งท่ีเป็นตวัแทน หรือไม่ไดเ้ป็นตวัแทน ท่ีเป็นพนกังาน ลูกจา้ง หรือการใช ้จา้ง วาน ท่ีเป็นบุคคลากรท่ีช่วยเหลือ 
สนบัสนุน ส่งเสริม จดัหา ชกัชวน ติดต่อ แนะน า ให้เขา้ท าสัญญาประกนัวินาศภยั ทั้งยินยอม หรือไม่ยินยอม ในกรณีท่ีไดมี้การน า
รหสันายหนา้ท่ีบริษทัมอบหมาย ไปด าเนินการออกกรมธรรม ์

2.4 นายหน้า และทีมงาน ทั้งท่ีเป็นตวัแทน หรือไม่ไดเ้ป็นตวัแทน ท่ีเป็นพนักงาน ลูกจา้ง หรือการใช ้จ้าง วาน ท่ีเป็น
บุคคลากรท่ีช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริม จดัหา ชกัชวน ติดต่อ แนะน า ให้เขา้ท าสัญญาประกนัวินาศภยั  สามารถรับเงินค่าเบ้ีย
ประกนัจากผูเ้อาประกนัท่ีเป็นบุคคล นิติบุคคล คณะบุคคล รัฐวสิาหกิจ หน่วยงานราชการ หรือองคก์รใดท่ีเกิดข้ึนทั้งท่ีเป็นนิติบุคคล 
และไม่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย 

2.5 นายหน้า และทีมงาน ทั้งท่ีเป็นตวัแทน หรือไม่ไดเ้ป็นตวัแทน ท่ีเป็นพนักงาน ลูกจา้ง หรือการใช ้จ้าง วาน ท่ีเป็น
บุคคลากรท่ีช่วยเหลือ สนบัสนุน ส่งเสริม จดัหา ชกัชวน ติดต่อ แนะน า ให้เขา้ท าสัญญาประกนัวินาศภยั  สามารถเขา้รับกรมธรรม์
จากบริษทั และส่งมอบกรมธรรม์ให้แก่ผูเ้อาประกนัได ้ซ่ึงการกระท าดงักล่าวนั้น ท าให้เกิดภาระผูกพนัตามสัญญาประกนัภยัท่ี
บริษทัจะตอ้งเขา้รับประกนัวนิาศภยัใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัตามกฎหมายในทนัท่ีเร่ิมตน้ของสัญญา และกรมธรรมป์ระกนัภยั จนกวา่
ระยะเวลาของสัญญาประกันภยัจะส้ินสุด เวน้แต่ กรณีท่ีมีการบอกเลิกหรือยกเลิกกรมธรรม์ นายหน้า และทีมงานจะตอ้งน า
กรมธรรมต์น้ฉบบั คืนจากผูเ้อาประกนัภยั เพ่ือด าเนินการยกเลิก อนัจะท าให้กรมธรรมส้ิ์นผลทางกฎหมาย รวมทั้งความรับผิดชอบ
ในฐานะผูรั้บประกนัวนิาศภยัของบริษทัดว้ย 

ข้อ 3.  ผูค้  ้าประกนัตกลงยนิยอมในการเขา้รับประกนัตามสญัญานายหนา้ในวงเงิน........................................................... 

(............................................................................) ตลอดระยะเวลาของสญัญานายหนา้ เวน้แต่จะไดมี้การบอกเลิกสญัญาดงักล่าว 

ข้อ 4. ผูค้  ้าประกนั ตกลง ยนิยอมรับทราบถึงหนา้ท่ีของตนเองในการเขา้ค ้าประกนัวา่  ในกรณีท่ีบริษทัไดด้ าเนินการผ่อน
เวลาการช าระหน้ีอยา่งใด ๆ ให้แก่นายหน้าตามสัญญานายหนา้ และทีมงาน ผูค้  ้ าประกนัจะตอ้งเขา้รับทราบ และตกลงยินยอมใน
การผอ่นเวลาในคราวนั้น ๆ เป็นลายลกัษณ์อกัษรกบับริษทัดว้ยทุกคร้ัง  

ข้อ 5. หากนายหนา้กระท าผิดสัญญาใดๆ จนเป็นเหตุให้บริษทัไดรั้บความเสียหาย และไม่ว่าจะเป็นการบอกเลิกสัญญา
นายหนา้แลว้หรือไม่ก็ตาม โดยบริษทัไดแ้จง้ใหท้ราบภายในระยะเวลา 60 วนั นบัแต่วนัท่ีนายหนา้ผิดนดั ผิดสญัญา เม่ือผูค้  ้ าประกนั
ไดรั้บแจง้จากบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษรแลว้ จะตอ้งด าเนินการช าระหน้ีดงักล่าวใหแ้ก่บริษทัในทนัที เวน้แต่ ผูค้  ้ าประกนัไดเ้ขา้ตก
ลงยนิยอม และรับทราบถึงการผอ่นเวลาการช าระหน้ีระหวา่งนายหนา้ หรือทีมงานกบับริษทั เป็นลายลกัษณ์อกัษร จึงจะสามารถใช้
สิทธิของลูกหน้ีตามเง่ือนไข และวธีิท่ีนายหนา้ หรือทีมงานไดต้กลงกบับริษทั  

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

                                                                                        
                                                                           ลงช่ือ …………………………………………… ผูค้  ้าประกนั 

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

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

 

ข้อ 6. ผูค้  ้ าประกนัรับทราบถึงหน้ีท่ีจะเกิดข้ึนตามสัญญานายหนา้ ตามท่ีไดแ้สดงเจตนาในการเขา้ค ้าประกนั และตกลง
ยนิยอมเขา้ร่วมรับผิดตามสญัญานายหนา้ ฉบบัลงวนัท่ี...........................................................................โดยคู่สัญญาตกลงให้ถือเอา
เป็นส่วนหน่ึงของสญัญาค ้าประกนั 

ข้อ 7. ผูค้  ้ าประกนั ตกลงยินยอม และรับทราบวา่ ในกรณีท่ีบริษทัไดด้ าเนินการส่งหนงัสือบอกกล่าวอยา่งใดๆ ท่ีจะตอ้ง
ปฎิบติัตามสญัญาฉบบัน้ีใหแ้ก่ผูค้  ้าประกนัทราบ หากไดมี้การส่งไปยงัภูมิล าเนาตามท่ีไดแ้จง้ให้แก่บริษทัทราบขา้งตน้แลว้ ดว้ยวิธี
ส่งทางไปรษณีย ์ลงทะเบียนตอบรับ ไม่วา่จะมีผูใ้ดรับไวแ้ทนผูค้  ้าประกนัหรือไม่ก็ตาม หรือในกรณีไม่มีผูรั้บ หรือผูค้  ้าประกนัไม่ไป
รับตามก าหนดระยะเวลา หรือผูค้  ้ าประกนัไดย้า้ยภูมิล าเนาแห่งใหม่ ผูค้  ้ าประกนัจะไม่ยกเป็นขอ้อา้งหรือขอ้ต่อสู้กบับริษทัวา่ไม่ได้
รับทราบถึงการบอกกล่าวแต่อยา่งใด 

เวน้แต่ผูค้  ้ าประกนัไดแ้จง้ให้บริษทัทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงการเปล่ียนแปลงภูมิล าเนาตามท่ีไดแ้จง้ไวต้ามสัญญา
ขา้งตน้ โดยการส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับใหแ้ก่บริษทัทราบแลว้ภายใน 15  วนั นบัแต่วนัท่ีไดเ้ปล่ียนแปลงภูมิล าเนา 

ผูค้  ้ าประกนัไดอ่้านขอ้ความในสัญญาฉบบัน้ี ครบถว้นถูกตอ้งแลว้ เห็นวา่ถูกตอ้งตามเจตนารมณ์ จึงไดแ้สดงเจตนาดว้ย
ความสมคัรใจ มิไดถู้กบงัคบั ขู่เขญ็ ข่มขู่ ส าคญัผิด หรือให้ค  ามัน่แต่อยา่งใด เพ่ือเป็นหลกัฐาน ในการน้ีผูค้  ้ าประกนัจึงไดล้งลายมือ
ช่ือและประทบัตรา (ถา้มี) ใหไ้วต้่อหนา้พยานเป็นส าคญั ณ วนั เดือนปี ท่ีระบุไวข้า้งตน้ 

 

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

                 

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

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