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         สัญญาแต่งตั้งตัวแทนประกนัวนิาศภัย 

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

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

 หนงัสือสญัญาฉบบัน้ีท าข้ึนระหวา่ง บริษัท ไทยไพบูลย์ประกนัภัย จ ากดั (มหาชน) โดย.................................................................
ผูรั้บมอบอ านาจ  ส านกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี 123  อาคารไทยประกนัชีวติ  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร            
ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกวา่ “ บริษัท ”  ฝ่ายหน่ึง  กบั ........................................................ถือบตัรประจ าตวัประชาชนเลขท่ี............................ 
อยูเ่ลขท่ี..............หมู่ท่ี.........ถนน...................................ตรอก/ซอย.............................................ต าบล/แขวง..........................................
อ าเภอ/เขต...................................จงัหวดั......................................ใบอนุญาตเลขท่ี...............................ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกวา่ “ ตวัแทน ”  
อีกฝ่ายหน่ึง ทั้งสองฝ่ายไดต้กลงท าสญัญากนัมีขอ้ความดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1. บริษัทตกลงแต่งตั้ งตวัแทนและตัวแทนตกลงรับเป็นตัวแทนประกันวินาศภยัของบริษทัมีหน้าท่ีชักชวนให้บุคคล          
(บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล) ท าสญัญาประกนัภยักบับริษทั และตวัแทนจะตอ้งด าเนินการเพ่ิมเติม ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1.1 จดัส่งตน้ฉบบัเอกสารและ/หรือส าเนาเอกสารของผูเ้อาประกนัภยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขอเอาประกนัภยัตามท่ีบริษทั
ก าหนด 

ขอ้ 1.2 รับ-ส่งกรมธรรมป์ระกนัภยัรวมทั้งเอกสารประกอบหรือเอกสารแนบทา้ยใหก้บัผูเ้อาประกนัภยัภายในระยะเวลาท่ี
บริษทัก าหนดหรือตามประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั  

ขอ้ 1.3 ติดตาม ทวงถาม ให้ผูเ้อาประกนัภยัช าระเบ้ียประกนัภยัแก่บริษทั ภายในระยะเวลาท่ีบริษทัก าหนดหรือตามท่ี
ก าหนดไวใ้นกรมธรรม์หรือตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยัและเม่ือไดรั้บช าระเงินค่าเบ้ียประกนัภยัจากผูเ้อาประกนัภยัแลว้จะตอ้งน าส่งให้กบับริษทัทนัทีหรือ
ภายในระยะเวลาท่ีบริษทัก าหนด  ห้ามตวัแทนน าเบ้ียประกนัภยัไปใชเ้ป็นประโยชน์ส่วนตวั หากฝ่าฝืนและเกิด
ความเสียหายข้ึนกบัทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยัรายท่ีตวัแทนไม่ไดน้ าส่งเบ้ียประกนัภยั ตวัแทนจะตอ้งรับผิดชอบใน
ค่าสินไหมทดแทนและค่าเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด ทั้งน้ีไม่ตดัสิทธิท่ีบริษทัจะด าเนินคดีตามกฎหมาย   

ขอ้ 1.4 ขยายงานหรือสร้างผลงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายและรักษากรมธรรมป์ระกนัภยัเก่าใหมี้การต่ออาย ุ

ขอ้ 1.5 สนบัสนุนใหบุ้คลากรฝ่ายขายท่ีมีอยูเ่ดิมใหผ้ลิตผลงานเพ่ิมมากข้ึนและสรรหาบุคลากรฝ่ายขายรายใหม่เพ่ิมเติม 

ขอ้ 1.6 ดูแล เยี่ยมเยียน ให้ค  าปรึกษาแนะน าเ ก่ียวกับการใช้สิทธิท่ีผู ้เอาประกันภัยหรือผู ้รับผลประโยชน์พึงมี                     
ตามกรมธรรมป์ระกนัภยั รวมทั้งการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการประกนัภยัหรือผลิตภณัฑป์ระกนัภยัทั้งท่ีบริษทัมีอยูแ่ต่
เดิมและผลิตภณัฑใ์หม่แก่บุคลากรฝ่ายขายและผูเ้อาประกนัภยัในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

ขอ้ 1.7 ประสานงานและใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพ่ือใหเ้กิดความพึงพอใจแก่ผูเ้อาประกนัภยั
หรือผูรั้บผลประโยชน์และเสริมสร้างภาพลกัษณ์อนัดีใหก้บับริษทั 

ขอ้ 1.8 ในกรณีท่ีตัวแทนมีส านักงานตัวแทนประกันวินาศภัย ตัวแทนจะต้องเปิดส านักงานเพื่อให้บริการแก่ผูเ้อา
ประกนัภยัสปัดาห์ละ 5 วนัเป็นอยา่งนอ้ย และก าหนดเวลาเปิด-ปิด ส านกังาน ตามเวลาอนัสมควร 

ขอ้ 1.9 หากตวัแทนจะจดัท าหรือติดตั้งป้ายหรือส่ือแสดงอ่ืนใดท่ีมีการระบุช่ือบริษทัหรือค าแสดงการเป็นตวัแทนประกนั
วนิาศภยัของบริษทั ตวัแทนจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากบริษทัก่อนและเม่ือสัญญาฉบบัน้ีส้ินสุดลงไม่วา่กรณี
ใดๆ ตวัแทนจะตอ้งปลดป้ายหรือส่ือแสดงดงักล่าวทั้งหมดลงทนัที และตวัแทนมีหนา้ท่ีช าระค่าภาษีป้ายตามอตัรา
ท่ีกฎหมายก าหนด                                                                                                                       

                                                                                     ต่อหน้า 2 ข้อ 1.10... 
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ขอ้ 1.10  การเป็นตวัแทนตามสญัญาน้ี ตวัแทนจะตอ้งมีคุณสมบติัของการเป็นตวัแทนประกนัวินาศภยัและไดรั้บอนุญาต   
ใหเ้ป็นตวัแทนประกนัวนิาศภยัตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกนัวนิาศภยัหรือกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง     

ขอ้ 2. บริษทัจะจ่ายค่าบ าเหน็จ (หักภาษี ณ ท่ีจ่าย) ให้แก่ตวัแทนตามจ านวนกรมธรรมข์องผูเ้อาประกนัภยัท่ีตวัแทนไดช้กัชวน
ให้ท าสัญญาประกันภยักับบริษทัและบริษทัไดรั้บช าระค่าเบ้ียประกนัภยัแลว้เท่านั้นโดยอตัราค่าบ าเหน็จจะเป็นไปตามระเบียบ                
ท่ีบริษทัก าหนดใชอ้ยู่ในขณะท าสัญญาหรือท่ีจะประกาศใชใ้นภายหน้า กรณีมีการเปล่ียนแปลงบริษทัจะแจง้ให้ตวัแทนรับทราบ
ล่วงหนา้ก่อนบงัคบัใช ้                                                                                    

 บริษทัจะไม่รับผิดชอบในค่าตอบแทนหรือการกระท าใดๆของบุคคลท่ีช่วยตวัแทนผลิตผลงานนอกเหนือจากค่าบ าเหน็จท่ีบริษทั
พึงจ่ายใหก้บัตวัแทนตามวรรคก่อน 

 ขอ้ 3. ในการ ชกัชวนใหบุ้คคลท าสญัญาประกนัภยักบับริษทั ตวัแทนจะตอ้งไม่มอบหมายใหบุ้คคลใดท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตใหเ้ป็น
ตวัแทนประกันวินาศภยัหรือผูท่ี้ไม่ได้รับแต่งตั้ งให้เป็นตวัแทนของบริษทัไปชักชวนให้บุคคลท าสัญญาประกันภยัหรือรับเบ้ีย
ประกนัภยัแทนบริษทัและ/หรือจะตอ้งไม่โฆษณาหรือแสดงขอ้ความอนัเป็นเท็จหรือเกินความจริงเก่ียวกบัแบบประกนัภยั หรือเสนอ
ให้สิทธิประโยชน์เป็นพิเศษแก่บุคคล นอกเหนือจากเง่ือนไขท่ีบริษทัก าหนดในกรมธรรม์ประกนัภยัหรือแนวนโยบายของบริษทั       
หากตวัแทนฝ่าฝืนและเกิดความเสียหายใดๆ ข้ึนตวัแทนจะตอ้งรับผิดชอบเป็นการส่วนตวัและ/หรือหากบริษทัจะตอ้งรับผิดต่อ                 
ผูเ้อาประกนัภยัหรือบุคคลอ่ืนใดตามกฎหมาย อนัเน่ืองมาจากการฝ่าฝืนขา้งตน้ ตวัแทนจะตอ้งชดใชค้่าเสียหายคืนให้กบับริษทั
ในทนัที  

 ขอ้ 4. ในการชกัชวนใหบุ้คคลท าสญัญาประกนัภยัหรือรับเบ้ียประกนัภยัจากผูเ้อาประกนัภยัในนามบริษทั ตวัแทนจะตอ้งแสดง
ใบอนุญาตตวัแทนประกนัวนิาศภยัและออกเอกสารแสดงการรับเงินโดยใชใ้บเสร็จรับเงินท่ีบริษทัออกใหทุ้กคร้ัง  

 ขอ้ 5. การจดัท าขอ้ความ ภาพ หรือส่ือโฆษณาต่างๆ ท่ีตวัแทนจะใช้ในการชักชวนให้บุคคลท าสัญญาประกันภยักับบริษทั
จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากบริษทัทุกคร้ัง 

 ขอ้ 6. การท่ีบริษทัส่งมอบกรมธรรม์ประกนัภยัรายใดให้กบัผูเ้อาประกนัภยัหรือผูรั้บผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภยั
ตามท่ีตวัแทนแจง้หรือบริษทัไดส่้งมอบกรมธรรมป์ระกนัภยัใหก้บัตวัแทนโดยตรง ถือวา่ตวัแทนไดรั้บช าระค่าเบ้ียประกนัภยัจากผูเ้อา
ประกนัภยัรายนั้นแลว้  

 ขอ้ 7. หากตวัแทนไม่สามารถติดตามทวงถามให้ผูเ้อาประกนัภยัช าระค่าเบ้ียประกนัภยัภายในระยะเวลาท่ีก าหนดในขอ้ 1.3  
ตวัแทนจะตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัรับทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรพร้อมกบัส่งคืนกรมธรรมป์ระกนัภยั ใบเสร็จรับเงินและ/หรือใบก ากบัภาษี 
เพื่อให้บริษทับอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัทนัที หากไม่ด าเนินการตวัแทนจะตอ้งช าระค่าเบ้ียประกนัภยัรายนั้นๆ ทั้งจ านวนให้กบั
บริษทัทนัทีท่ีครบก าหนดระยะเวลาเรียกใหผู้เ้อาประกนัภยัช าระเงิน 

 ขอ้ 8. หากผูเ้อาประกนัภยัมีความประสงคจ์ะบอกเลิกสญัญาประกนัภยั ตวัแทนจะตอ้งด าเนินการให้ผูเ้อาประกนัภยัท าหนงัสือ
บอกเลิกสญัญาประกนัภยัพร้อมทั้งส่งคืนกรมธรรมป์ระกนัภยั ใบเสร็จรับเงินและ/หรือใบก ากบัภาษีใหแ้ก่บริษทั    

 ขอ้ 9. ในกรณีท่ีมีการบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยั ตามขอ้ 7 หรือขอ้ 8 แลว้แต่กรณี ตวัแทนจะตอ้งติดตามทวงถามให้ผูเ้อา
ประกนัภยัช าระค่าเบ้ียประกนัภยัตามระยะเวลาท่ีบริษทัใหค้วามคุม้ครองและน าส่งใหก้บับริษทัทนัทีท่ีไดรั้บช าระเงิน 

 ขอ้ 10. ในกรณีท่ีบริษทัตอ้งคืนเบ้ียประกนัภยัให้กบัผูเ้อาประกนัภยัไม่วา่ดว้ยเหตุใดๆ ก็ตาม และบริษทัไดจ่้ายค่าบ าเหน็จให้กบั
ตวัแทนเตม็จ านวนแลว้ ตวัแทนจะตอ้งคืนค่าบ าเหน็จท่ีไดรั้บจากบริษทัตามรายการกรมธรรมป์ระกนัภยัของผูเ้อาประกนัภยัรายนั้นๆ 
ใหก้บับริษทัตามส่วน 

 ขอ้ 11. ในกรณีท่ีตวัแทนมีหน้ีคา้งช าระอยูก่บับริษทั ตวัแทนยินยอมให้บริษทัหักค่าบ าเหน็จท่ีตวัแทนพึงไดรั้บจากบริษทัช าระ
หน้ีสินท่ีคา้งช าระอยูก่่อนไดท้นัที                       
                                                                                 ต่อหน้า 3 ข้อ 12...             
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 ขอ้ 12. ตวัแทนไม่มีอ านาจในการพิจารณารับประกนัภยั ต่ออายุสัญญาประกันภยั พิจารณาหรือจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือ
กระท านิติสมัพนัธ์ใดๆ ในนามหรือแทนบริษทั 

 ขอ้ 13. ตวัแทนตกลงท่ีจะปฏิบติัตาม ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือค าสัง่ใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเป็นตวัแทนประกนัวินาศภยัของบริษทั
ซ่ึงมีอยูแ่ลว้ในขณะท าสญัญาน้ีหรือท่ีจะก าหนดข้ึนใหม่ในภายหนา้ โดยตวัแทนยนิยอมใหเ้ป็นสิทธิของบริษทัท่ีจะแกไ้ขเปล่ียนแปลง 
ระเบียบ  ขอ้บงัคบั หรือค าสัง่ใดๆ ได ้โดยไม่ตอ้งแจง้ใหต้วัแทนทราบล่วงหนา้และใหถื้อวา่ตวัแทนไดรั้บทราบและตกลงยินยอมดว้ย
ทุกคร้ังและใหถื้อวา่เป็นส่วนหน่ึงของสญัญาฉบบัน้ี  

 ขอ้ 14. หากตวัแทนไดรั้บการแต่งตั้งจากบริษทัใหด้ ารงต าแหน่งอ่ืนใดท่ีบริษทัก าหนดข้ึนทั้งในปัจจุบนัและในภายหนา้ ตวัแทน
ตกลงปฏิบติัตามระเบียบ  ขอ้บงัคบั  หรือ ค าสั่งของบริษทั  ซ่ึงมีอยูแ่ลว้หรือท่ีจะก าหนดข้ึนใหม่ และตวัแทนตกลงให้เป็นเอกสิทธ์ิ
ของบริษทัท่ีจะแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกระเบียบ  ขอ้บงัคบัหรือ ค าสัง่ดงักล่าวโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้และถือวา่ตวัแทน
ไดรั้บทราบและตกลงยนิยอมปฏิบติัตาม โดยใหถื้อวา่เป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ีและบริษทัมีสิทธิยกเลิกการแต่งตั้งเม่ือใดก็ไดต้ามท่ี
บริษทัเห็นสมควร 

 ขอ้ 15. ตวัแทนสัญญาว่าจะไม่กระท าการใดอนัเป็นการผิดจรรยาบรรณ  ระเบียบ ขอ้บงัคบัหรือค าสั่งของบริษทั และ/หรือ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเป็นตวัแทนประกนัวนิาศภยัหรือกฎหมายวา่ดว้ยการประกนัวนิาศภยั 

 ขอ้ 16. ตวัแทนตกลงท่ีจะรักษาขอ้มูลของบริษทัและผูเ้อาประกนัภยั ตามท่ีตวัแทนไดรั้บทราบจากการปฏิบติังานตามสัญญาน้ีไว้
เป็นความลบัและจะไม่น าขอ้มูลดงักล่าวไปเผยแพร่หรือเปิดเผยต่อบุคคลอ่ืนใดไม่วา่จะไดป้ระโยชน์จากการนั้นหรือไม่ก็ตาม เวน้แต่
เป็นการเผยแพร่หรือเปิดเผยตามหนา้ท่ีหรือเพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามสญัญาน้ี 

 ขอ้ 17. ในกรณีดงัต่อไปน้ีใหถื้อวา่สญัญาน้ีส้ินสุดลงโดยมิตอ้งมีการบอกกล่าวล่วงหนา้ 

 ขอ้ 17.1 ตวัแทนขาดคุณสมบติัการเป็นตวัแทนประกนัวนิาศภยัหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

 ขอ้ 17.2 เสียชีวิต เป็นผูไ้ร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ หรือถูกฟ้องเป็นคดีลม้ละลายและศาลมีค าสั่งพิทกัษ์
ทรัพยเ์ด็ดขาด 

 ขอ้ 17.3 ศาลมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหรั้บโทษทางอาญาในความผิดเก่ียวกบัทรัพย ์

 ขอ้ 17.4 ตวัแทนปฏิบติัผิดเง่ือนไขขอ้หน่ึงขอ้ใดในสัญญาหรือประพฤติผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือทุจริตต่อหนา้ท่ี
กระท าการหรืองดเวน้กระท าการใด ไม่ว่าโดยเจตนาหรือประมาทเลินเล่ออนัเป็นเหตุให้บริษทัได้รับความ
เสียหายหรือเส่ือมเสียช่ือเสียง 

 ขอ้ 17.5   ตวัแทนปฏิบติัผิด กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั จรรยาบรรณ หรือค าสัง่ของบริษทั หรือขอ้ตกลงในสญัญาน้ี 

 ขอ้ 18. ในระหวา่งสญัญาน้ีมีผลบงัคบั คู่สญัญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดมีสิทธิบอกเลิกสัญญาน้ีได ้โดยแจง้ให้อีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหนา้
เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั           

 ขอ้ 19. ในกรณีท่ีมีการบอกเลิกสัญญาหรือสัญญาส้ินสุดลงไม่วา่ดว้ยเหตุใดๆ ตวัแทนจะตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ีในทนัทีหรือ
อยา่งชา้ไม่เกินก าหนดเวลาท่ีบริษทัแจง้ใหท้ราบ 

 ขอ้ 19.1 แจง้รายละเอียดจ านวนผูเ้อาประกนัภยัและค่าเบ้ียประกนัภยัตามรายการท่ีตวัแทนยงัไม่ไดช้ าระค่าเบ้ียประกนั
ใหก้บับริษทั 

 ขอ้ 19.2  ส่งมอบเอกสารหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดของบริษทัท่ีอยูใ่นความครอบครองของตวัแทนใหก้บับริษทั  

 ขอ้ 19.3  ส่งมอบเงินท่ีตวัแทนไดรั้บไวอ้นัเน่ืองมาจากการกระท าการเป็นตวัแทนตามสญัญาน้ีใหก้บับริษทั  

ต่อหน้า 4 ข้อ 20... 
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 ขอ้ 20. เม่ือสัญญาฉบบัน้ีส้ินสุดลงไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ ก็ตามเป็นท่ีตกลงกนัว่า บริษทัจะค านวณค่าบ าเหน็จให้กบัตวัแทนตาม
ผลงานและรายการผูเ้อาประกนัภยัท่ีตวัแทนไดช้กัชวนใหท้ าสญัญาประกนัภยักบับริษทัก่อนสญัญาส้ินสุดลง 

 ขอ้ 21. หากตวัแทนกระท าการหรืองดเวน้กระท าการใดไม่วา่โดยเจตนาหรือประมาทเลินเล่ออนัเป็นเหตุให้ผิดเง่ือนไขสัญญาขอ้
หน่ึงขอ้ใด และได้ก่อให้เกิดความเสียหายข้ึนแก่บริษทัทั้ งทางตรงหรือทางออ้ม ตวัแทนตกลงชดใชค้่าเสียหายให้บริษทัในทนัที 
มิฉะนั้นตวัแทนยินยอมช าระดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 15 ต่อปี ของค่าเสียหายท่ีคา้งช าระจนกวา่จะไดช้ าระเสร็จส้ิน รวมทั้งยินยอม
ชดใชค้่าใชจ่้าย ค่าธรรมเนียมศาล ค่าทนายความในการทวงถามหรือฟ้องร้องใหแ้ก่บริษทัอีกดว้ย 

 ขอ้ 22. เพ่ือเป็นหลกัประกนัการช าระหน้ีและความเสียหายใดๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการกระท าการเป็นตวัแทนประกนัวินาศภยั     
ตามสัญญาน้ี ตวัแทนยินยอมท่ีจะจดัหาบุคคล วางเงินประกนัหรือหลกัประกนัเพ่ือค ้ าประกนัการเป็นตวัแทน ตามท่ีบริษทัแจง้ให้
ทราบ 

 ขอ้ 23. ในระหว่างท่ีสัญญาฉบบัน้ีมีผลบงัคบั บริษทัสามารถแกไ้ขเพ่ิมเติมสัญญาน้ี เพ่ือให้สอดคลอ้งกบั กฏ ระเบียบ ประกาศ 
ค าสัง่ของหน่วยงานราชการ กฏหมายวา่ดว้ยการประกนัวนิาศภยัหรือกฎหมายอ่ืนใดท่ีบงัคบัใชแ้ละมีผลใหบ้ริษทัตอ้งปฏิบติัตามหรือ
ตามท่ีบริษทัเห็นสมควร โดยบริษทัจะแจง้ให้ตวัแทนรับทราบและจดัท าเป็นบนัทึกขอ้ตกลงแนบทา้ยสัญญาและให้ถือวา่เป็นส่วน
หน่ึงของสญัญาฉบบัน้ี  

 ขอ้ 24. บรรดาเอกสารรวมทั้งหนงัสือบอกกล่าวทวงถามท่ีบริษทั จดัส่งไปยงัท่ีอยูต่ามท่ีตวัแทนไดใ้ห้ไวใ้นสัญญาน้ี ไม่วา่จะส่ง 
โดยทางไปรษณียห์รือโดยบุคคลน าส่ง และไม่วา่จะมีผูใ้ดยอมรับไวแ้ทนหรือไม่ก็ตาม ตวัแทนตกลงและยอมรับวา่ไดรั้บเอกสารหรือ
หนงัสือบอกกล่าวนั้นแลว้ 

 ในระหวา่งสัญญาน้ีมีผลบงัคบั หากตวัแทนเปล่ียนแปลงท่ีอยูไ่ปจากท่ีให้ไวต้ามสัญญาน้ี ตวัแทนจะตอ้งแจง้ให้บริษทัรับทราบ
เป็นลายลกัษณ์อกัษรทนัที 
 คู่สัญญาไดอ่้านและเขา้ใจขอ้ความในสัญญาฉบบัน้ีโดยตลอดแลว้เห็นวา่ถูกตอ้งตามเจตนารมณ์ จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั          
ต่อหนา้พยาน 
   

    ลงช่ือ............................................................................................................................บริษทั 
               (...................................................................................................................) 
 
   ลงช่ือ............................................................................................................................ตวัแทน 
               (...................................................................................................................) 
 
   ลงช่ือ.............................................................................................................................พยาน 
                (..................................................................................................................)    
   

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


