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สั ญญาแต่ งตั้งตัวแทนประกันวินาศภัย
ทาที่...................................................................................
วันที่...........เดือน.................................พ.ศ.......................
หนังสื อสัญญาฉบับนี้ทาขึ้นระหว่าง บริษัท ไทยไพบูลย์ ประกันภัย จากัด (มหาชน) โดย.................................................................
ผูร้ ับมอบอานาจ สานักงานตั้งอยูเ่ ลขที่ 123 อาคารไทยประกันชีวติ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร
ซึ่งต่อไปนี้จะเรี ยกว่า “ บริษัท ” ฝ่ ายหนึ่ง กับ ........................................................ถือบัตรประจาตัวประชาชนเลขที่............................
อยูเ่ ลขที่..............หมู่ที่.........ถนน...................................ตรอก/ซอย.............................................ตาบล/แขวง..........................................
อาเภอ/เขต...................................จังหวัด......................................ใบอนุญาตเลขที่...............................ซึ่งต่อไปนี้จะเรี ยกว่า “ ตัวแทน ”
อีกฝ่ ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ ายได้ตกลงทาสัญญากันมีขอ้ ความดังต่อไปนี้
ข้อ 1. บริ ษ ัทตกลงแต่ง ตั้ง ตัวแทนและตัวแทนตกลงรั บ เป็ นตัวแทนประกัน วินาศภัย ของบริ ษทั มี หน้าที่ ชักชวนให้บุ ค คล
(บุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคล) ทาสัญญาประกันภัยกับบริ ษทั และตัวแทนจะต้องดาเนินการเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
ข้อ 1.1 จัดส่งต้นฉบับเอกสารและ/หรื อสาเนาเอกสารของผูเ้ อาประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับการขอเอาประกันภัยตามที่บริ ษทั
กาหนด
ข้อ 1.2 รับ-ส่งกรมธรรม์ประกันภัยรวมทั้งเอกสารประกอบหรื อเอกสารแนบท้ายให้กบั ผูเ้ อาประกันภัยภายในระยะเวลาที่
บริ ษทั กาหนดหรื อตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
ข้อ 1.3 ติดตาม ทวงถาม ให้ผูเ้ อาประกันภัยชาระเบี้ ยประกันภัยแก่บริ ษทั ภายในระยะเวลาที่ บริ ษทั กาหนดหรื อตามที่
กาหนดไว้ในกรมธรรม์หรื อตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จ
ประกันภัยและเมื่อได้รับชาระเงินค่าเบี้ ยประกันภัยจากผูเ้ อาประกันภัยแล้วจะต้องนาส่ งให้กบั บริ ษทั ทันที หรื อ
ภายในระยะเวลาที่ บริ ษทั กาหนด ห้ามตัวแทนนาเบี้ ยประกันภัยไปใช้เป็ นประโยชน์ส่วนตัว หากฝ่ าฝื นและเกิ ด
ความเสี ยหายขึ้นกับทรัพย์สินที่เอาประกันภัยรายที่ตวั แทนไม่ได้นาส่งเบี้ยประกันภัย ตัวแทนจะต้องรับผิดชอบใน
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าเสี ยหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมด ทั้งนี้ไม่ตดั สิ ทธิที่บริ ษทั จะดาเนินคดีตามกฎหมาย
ข้อ 1.4 ขยายงานหรื อสร้างผลงานให้เป็ นไปตามเป้ าหมายและรักษากรมธรรม์ประกันภัยเก่าให้มีการต่ออายุ
ข้อ 1.5 สนับสนุนให้บุคลากรฝ่ ายขายที่มีอยูเ่ ดิมให้ผลิตผลงานเพิม่ มากขึ้นและสรรหาบุคลากรฝ่ ายขายรายใหม่เพิม่ เติม
ข้อ 1.6 ดู แ ล เยี่ ย มเยี ย น ให้ ค าปรึ กษาแนะน าเกี่ ย วกับ การใช้สิ ท ธิ ที่ ผู ้เ อาประกัน ภัย หรื อผู ้รั บ ผลประโยชน์ พึ ง มี
ตามกรมธรรม์ประกันภัย รวมทั้งการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการประกันภัยหรื อผลิตภัณฑ์ประกันภัยทั้งที่บริ ษทั มีอยูแ่ ต่
เดิมและผลิตภัณฑ์ใหม่แก่บุคลากรฝ่ ายขายและผูเ้ อาประกันภัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ข้อ 1.7 ประสานงานและให้คาแนะนาเกี่ยวกับการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผเู ้ อาประกันภัย
หรื อผูร้ ับผลประโยชน์และเสริ มสร้างภาพลักษณ์อนั ดีให้กบั บริ ษทั
ข้อ 1.8 ในกรณี ที่ ต ัวแทนมี สานักงานตัวแทนประกัน วิน าศภัย ตัวแทนจะต้อ งเปิ ดสานักงานเพื่ อ ให้บ ริ ก ารแก่ ผูเ้ อา
ประกันภัยสัปดาห์ละ 5 วันเป็ นอย่างน้อย และกาหนดเวลาเปิ ด-ปิ ด สานักงาน ตามเวลาอันสมควร
ข้อ 1.9 หากตัวแทนจะจัดทาหรื อติดตั้งป้ ายหรื อสื่ อแสดงอื่นใดที่มีการระบุชื่อบริ ษทั หรื อคาแสดงการเป็ นตัวแทนประกัน
วินาศภัยของบริ ษทั ตัวแทนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากบริ ษทั ก่อนและเมื่อสัญญาฉบับนี้ สิ้นสุ ดลงไม่วา่ กรณี
ใดๆ ตัวแทนจะต้องปลดป้ ายหรื อสื่ อแสดงดังกล่าวทั้งหมดลงทันที และตัวแทนมีหน้าที่ชาระค่าภาษีป้ายตามอัตรา
ที่กฎหมายกาหนด
ต่ อหน้ า 2 ข้ อ 1.10...
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ข้อ 1.10 การเป็ นตัวแทนตามสัญญานี้ ตัวแทนจะต้องมีคุณสมบัติของการเป็ นตัวแทนประกันวินาศภัยและได้รับอนุญาต
ให้เป็ นตัวแทนประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยหรื อกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 2. บริ ษทั จะจ่ายค่าบาเหน็จ (หักภาษี ณ ที่จ่าย) ให้แก่ตวั แทนตามจานวนกรมธรรม์ของผูเ้ อาประกันภัยที่ตวั แทนได้ชกั ชวน
ให้ทาสัญญาประกันภัยกับบริ ษทั และบริ ษทั ได้รับชาระค่าเบี้ ยประกันภัยแล้วเท่านั้นโดยอัตราค่ าบาเหน็จจะเป็ นไปตามระเบี ยบ
ที่บริ ษทั กาหนดใช้อยู่ในขณะทาสัญญาหรื อที่จะประกาศใช้ในภายหน้า กรณี มีการเปลี่ยนแปลงบริ ษทั จะแจ้งให้ตวั แทนรับทราบ
ล่วงหน้าก่อนบังคับใช้
บริ ษทั จะไม่รับผิดชอบในค่าตอบแทนหรื อการกระทาใดๆของบุคคลที่ช่วยตัวแทนผลิตผลงานนอกเหนือจากค่าบาเหน็จที่บริ ษทั
พึงจ่ายให้กบั ตัวแทนตามวรรคก่อน
ข้อ 3. ในการ ชักชวนให้บุคคลทาสัญญาประกันภัยกับบริ ษทั ตัวแทนจะต้องไม่มอบหมายให้บุคคลใดที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เป็ น
ตัวแทนประกันวินาศภัยหรื อผูท้ ี่ ไม่ได้รับแต่งตั้งให้เป็ นตัวแทนของบริ ษทั ไปชักชวนให้บุคคลทาสัญญาประกันภัยหรื อรั บเบี้ ย
ประกันภัยแทนบริ ษทั และ/หรื อจะต้องไม่โฆษณาหรื อแสดงข้อความอันเป็ นเท็จหรื อเกินความจริ งเกี่ยวกับแบบประกันภัย หรื อเสนอ
ให้สิทธิ ประโยชน์เป็ นพิเศษแก่บุคคล นอกเหนื อจากเงื่อนไขที่ บริ ษทั กาหนดในกรมธรรม์ประกันภัยหรื อแนวนโยบายของบริ ษทั
หากตัวแทนฝ่ าฝื นและเกิ ดความเสี ยหายใดๆ ขึ้นตัวแทนจะต้องรับผิดชอบเป็ นการส่ วนตัวและ/หรื อหากบริ ษทั จะต้องรับผิดต่อ
ผูเ้ อาประกันภัยหรื อบุคคลอื่ นใดตามกฎหมาย อันเนื่ องมาจากการฝ่ าฝื นข้างต้น ตัวแทนจะต้องชดใช้ค่าเสี ยหายคื นให้กบั บริ ษทั
ในทันที
ข้อ 4. ในการชักชวนให้บุคคลทาสัญญาประกันภัยหรื อรับเบี้ยประกันภัยจากผูเ้ อาประกันภัยในนามบริ ษทั ตัวแทนจะต้องแสดง
ใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัยและออกเอกสารแสดงการรับเงินโดยใช้ใบเสร็ จรับเงินที่บริ ษทั ออกให้ทุกครั้ง
ข้อ 5. การจัดทาข้อความ ภาพ หรื อสื่ อโฆษณาต่างๆ ที่ ตวั แทนจะใช้ในการชักชวนให้บุคคลทาสัญญาประกันภัยกับบริ ษทั
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากบริ ษทั ทุกครั้ง
ข้อ 6. การที่ บริ ษทั ส่ งมอบกรมธรรม์ประกันภัยรายใดให้กบั ผูเ้ อาประกันภัยหรื อผูร้ ับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย
ตามที่ตวั แทนแจ้งหรื อบริ ษทั ได้ส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยให้กบั ตัวแทนโดยตรง ถือว่าตัวแทนได้รับชาระค่าเบี้ยประกันภัยจากผูเ้ อา
ประกันภัยรายนั้นแล้ว
ข้อ 7. หากตัวแทนไม่สามารถติดตามทวงถามให้ผูเ้ อาประกันภัยชาระค่าเบี้ ยประกันภัยภายในระยะเวลาที่ กาหนดในข้อ 1.3
ตัวแทนจะต้องแจ้งให้บริ ษทั รับทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรพร้อมกับส่งคืนกรมธรรม์ประกันภัย ใบเสร็ จรับเงินและ/หรื อใบกากับภาษี
เพื่อให้บริ ษทั บอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยทันที หากไม่ดาเนิ นการตัวแทนจะต้องชาระค่าเบี้ ยประกันภัยรายนั้นๆ ทั้งจานวนให้กบั
บริ ษทั ทันทีที่ครบกาหนดระยะเวลาเรี ยกให้ผเู ้ อาประกันภัยชาระเงิน
ข้อ 8. หากผูเ้ อาประกันภัยมีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาประกันภัย ตัวแทนจะต้องดาเนิ นการให้ผเู ้ อาประกันภัยทาหนังสื อ
บอกเลิกสัญญาประกันภัยพร้อมทั้งส่งคืนกรมธรรม์ประกันภัย ใบเสร็ จรับเงินและ/หรื อใบกากับภาษีให้แก่บริ ษทั
ข้อ 9. ในกรณี ที่มีการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย ตามข้อ 7 หรื อข้อ 8 แล้วแต่กรณี ตัวแทนจะต้องติดตามทวงถามให้ผูเ้ อา
ประกันภัยชาระค่าเบี้ยประกันภัยตามระยะเวลาที่บริ ษทั ให้ความคุม้ ครองและนาส่งให้กบั บริ ษทั ทันทีที่ได้รับชาระเงิน
ข้อ 10. ในกรณี ที่บริ ษทั ต้องคืนเบี้ยประกันภัยให้กบั ผูเ้ อาประกันภัยไม่วา่ ด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม และบริ ษทั ได้จ่ายค่าบาเหน็จให้กบั
ตัวแทนเต็มจานวนแล้ว ตัวแทนจะต้องคืนค่าบาเหน็จที่ได้รับจากบริ ษทั ตามรายการกรมธรรม์ประกันภัยของผูเ้ อาประกันภัยรายนั้นๆ
ให้กบั บริ ษทั ตามส่วน
ข้อ 11. ในกรณี ที่ตวั แทนมีหนี้ คา้ งชาระอยูก่ บั บริ ษทั ตัวแทนยินยอมให้บริ ษทั หักค่าบาเหน็จที่ตวั แทนพึงได้รับจากบริ ษทั ชาระ
หนี้สินที่คา้ งชาระอยูก่ ่อนได้ทนั ที
ต่ อหน้ า 3 ข้ อ 12...
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ข้อ 12. ตัวแทนไม่มีอานาจในการพิจารณารั บประกันภัย ต่ออายุสัญญาประกันภัย พิจารณาหรื อจ่ ายค่าสิ นไหมทดแทนหรื อ
กระทานิติสมั พันธ์ใดๆ ในนามหรื อแทนบริ ษทั
ข้อ 13. ตัวแทนตกลงที่จะปฏิบตั ิตาม ระเบียบ ข้อบังคับ หรื อคาสัง่ ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็ นตัวแทนประกันวินาศภัยของบริ ษทั
ซึ่งมีอยูแ่ ล้วในขณะทาสัญญานี้หรื อที่จะกาหนดขึ้นใหม่ในภายหน้า โดยตัวแทนยินยอมให้เป็ นสิ ทธิของบริ ษทั ที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ระเบียบ ข้อบังคับ หรื อคาสัง่ ใดๆ ได้ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ตวั แทนทราบล่วงหน้าและให้ถือว่าตัวแทนได้รับทราบและตกลงยินยอมด้วย
ทุกครั้งและให้ถือว่าเป็ นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้
ข้อ 14. หากตัวแทนได้รับการแต่งตั้งจากบริ ษทั ให้ดารงตาแหน่งอื่นใดที่บริ ษทั กาหนดขึ้นทั้งในปั จจุบนั และในภายหน้า ตัวแทน
ตกลงปฏิบตั ิตามระเบียบ ข้อบังคับ หรื อ คาสั่งของบริ ษทั ซึ่ งมีอยูแ่ ล้วหรื อที่จะกาหนดขึ้นใหม่ และตัวแทนตกลงให้เป็ นเอกสิ ทธิ์
ของบริ ษทั ที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อยกเลิกระเบียบ ข้อบังคับหรื อ คาสัง่ ดังกล่าวโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและถือว่าตัวแทน
ได้รับทราบและตกลงยินยอมปฏิบตั ิตาม โดยให้ถือว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งของสัญญานี้ และบริ ษทั มีสิทธิ ยกเลิกการแต่งตั้งเมื่อใดก็ได้ตามที่
บริ ษทั เห็นสมควร
ข้อ 15. ตัวแทนสัญญาว่าจะไม่กระทาการใดอันเป็ นการผิดจรรยาบรรณ ระเบี ยบ ข้อบังคับหรื อคาสั่งของบริ ษทั และ/หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเป็ นตัวแทนประกันวินาศภัยหรื อกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
ข้อ 16. ตัวแทนตกลงที่จะรักษาข้อมูลของบริ ษทั และผูเ้ อาประกันภัย ตามที่ตวั แทนได้รับทราบจากการปฏิบตั ิงานตามสัญญานี้ ไว้
เป็ นความลับและจะไม่นาข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่ หรื อเปิ ดเผยต่อบุคคลอื่นใดไม่วา่ จะได้ประโยชน์จากการนั้นหรื อไม่ก็ตาม เว้นแต่
เป็ นการเผยแพร่ หรื อเปิ ดเผยตามหน้าที่หรื อเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามสัญญานี้
ข้อ 17. ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ให้ถือว่าสัญญานี้สิ้นสุดลงโดยมิตอ้ งมีการบอกกล่าวล่วงหน้า
ข้อ 17.1 ตัวแทนขาดคุณสมบัติการเป็ นตัวแทนประกันวินาศภัยหรื อถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ 17.2 เสี ยชี วิต เป็ นผูไ้ ร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ หรื อถูกฟ้ องเป็ นคดี ลม้ ละลายและศาลมีคาสั่งพิทกั ษ์
ทรัพย์เด็ดขาด
ข้อ 17.3 ศาลมีคาพิพากษาถึงที่สุดให้รับโทษทางอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ข้อ 17.4 ตัวแทนปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขข้อหนึ่ งข้อใดในสัญญาหรื อประพฤติผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรื อทุจริ ตต่อหน้าที่
กระทาการหรื องดเว้นกระทาการใด ไม่ว่าโดยเจตนาหรื อประมาทเลินเล่ออันเป็ นเหตุให้บริ ษทั ได้รับความ
เสี ยหายหรื อเสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยง
ข้อ 17.5 ตัวแทนปฏิบตั ิผิด กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรื อคาสัง่ ของบริ ษทั หรื อข้อตกลงในสัญญานี้
ข้อ 18. ในระหว่างสัญญานี้มีผลบังคับ คู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่ งฝ่ ายใดมีสิทธิ บอกเลิกสัญญานี้ ได้ โดยแจ้งให้อีกฝ่ ายหนึ่ งทราบล่วงหน้า
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน
ข้อ 19. ในกรณี ที่มีการบอกเลิกสัญญาหรื อสัญญาสิ้ นสุ ดลงไม่วา่ ด้วยเหตุใดๆ ตัวแทนจะต้องดาเนิ นการดังต่อไปนี้ ในทันทีหรื อ
อย่างช้าไม่เกินกาหนดเวลาที่บริ ษทั แจ้งให้ทราบ
ข้อ 19.1 แจ้งรายละเอียดจานวนผูเ้ อาประกันภัยและค่าเบี้ยประกันภัยตามรายการที่ตวั แทนยังไม่ได้ชาระค่าเบี้ยประกัน
ให้กบั บริ ษทั
ข้อ 19.2 ส่งมอบเอกสารหรื อทรัพย์สินอื่นใดของบริ ษทั ที่อยูใ่ นความครอบครองของตัวแทนให้กบั บริ ษทั
ข้อ 19.3 ส่งมอบเงินที่ตวั แทนได้รับไว้อนั เนื่องมาจากการกระทาการเป็ นตัวแทนตามสัญญานี้ให้กบั บริ ษทั
ต่ อหน้ า 4 ข้ อ 20...
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ข้อ 20. เมื่อสัญญาฉบับนี้ สิ้นสุ ดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตามเป็ นที่ ตกลงกันว่า บริ ษทั จะคานวณค่าบาเหน็ จให้กบั ตัวแทนตาม
ผลงานและรายการผูเ้ อาประกันภัยที่ตวั แทนได้ชกั ชวนให้ทาสัญญาประกันภัยกับบริ ษทั ก่อนสัญญาสิ้นสุดลง
ข้อ 21. หากตัวแทนกระทาการหรื องดเว้นกระทาการใดไม่วา่ โดยเจตนาหรื อประมาทเลินเล่ออันเป็ นเหตุให้ผิดเงื่อนไขสัญญาข้อ
หนึ่ งข้อใด และได้ก่อให้เกิ ดความเสี ยหายขึ้นแก่บริ ษทั ทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม ตัวแทนตกลงชดใช้ค่าเสี ยหายให้บริ ษทั ในทันที
มิฉะนั้นตัวแทนยินยอมชาระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของค่าเสี ยหายที่คา้ งชาระจนกว่าจะได้ชาระเสร็ จสิ้ น รวมทั้งยินยอม
ชดใช้ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมศาล ค่าทนายความในการทวงถามหรื อฟ้ องร้องให้แก่บริ ษทั อีกด้วย
ข้อ 22. เพื่อเป็ นหลักประกันการชาระหนี้ และความเสี ยหายใดๆ ที่ อาจเกิดขึ้นจากการกระทาการเป็ นตัวแทนประกันวินาศภัย
ตามสัญญานี้ ตัวแทนยินยอมที่ จะจัดหาบุคคล วางเงิ นประกันหรื อหลักประกันเพื่อค้ าประกันการเป็ นตัวแทน ตามที่ บริ ษทั แจ้งให้
ทราบ
ข้อ 23. ในระหว่างที่สัญญาฉบับนี้ มีผลบังคับ บริ ษทั สามารถแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ กฏ ระเบียบ ประกาศ
คาสัง่ ของหน่วยงานราชการ กฏหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยหรื อกฎหมายอื่นใดที่บงั คับใช้และมีผลให้บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามหรื อ
ตามที่บริ ษทั เห็นสมควร โดยบริ ษทั จะแจ้งให้ ตวั แทนรับทราบและจัดทาเป็ นบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาและให้ถือว่าเป็ นส่ วน
หนึ่งของสัญญาฉบับนี้
ข้อ 24. บรรดาเอกสารรวมทั้งหนังสื อบอกกล่าวทวงถามที่บริ ษทั จัดส่ งไปยังที่อยูต่ ามที่ตวั แทนได้ให้ไว้ในสัญญานี้ ไม่วา่ จะส่ ง
โดยทางไปรษณี ยห์ รื อโดยบุคคลนาส่ง และไม่วา่ จะมีผใู ้ ดยอมรับไว้แทนหรื อไม่ก็ตาม ตัวแทนตกลงและยอมรับว่าได้รับเอกสารหรื อ
หนังสื อบอกกล่าวนั้นแล้ว
ในระหว่างสัญญานี้ มีผลบังคับ หากตัวแทนเปลี่ยนแปลงที่อยูไ่ ปจากที่ให้ไว้ตามสัญญานี้ ตัวแทนจะต้องแจ้งให้บริ ษทั รับทราบ
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรทันที
คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้ โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้องตามเจตนารมณ์ จึงลงลายมือชื่ อไว้เป็ นสาคัญ
ต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ............................................................................................................................บริ ษทั
(...................................................................................................................)
ลงชื่อ............................................................................................................................ตัวแทน
(...................................................................................................................)
ลงชื่อ.............................................................................................................................พยาน
(..................................................................................................................)
ลงชื่อ.............................................................................................................................พยาน
(.................................................................................................................)
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