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เลขที� ……………………… 
ทาํขึ�น ณ บริษทั ซมโปะ ประกนัภยั (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)   

วนัที� ……… เดือน ……… พ.ศ. ……… 
 
 สัญญาฉบบันี�ทาํขึ�นในวนัที�ที�ระบุขา้งตน้นี�  โดยและระหว่าง 
 บริษทั ซมโปะ ประกนัภยั (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  โดย นายนภพชั สร้อยทอง ผูรั้บมอบอาํนาจ สํานักงาน
เลขที� 990 อบัดุลราฮิมเพลซ ชั�น 12,14  ถนนพระราม 4  แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500   
ซึ�งต่อไปในสัญญานี�จะเรียกว่า  "บริษทั" ฝ่ายหนึ�ง กบั 
 นาย/นาง/นางสาว …………..................................….....… อายุ ……… ปี อยู่บา้นเลขที� …......…… หมู่ ……… 
ซอย ……….....……… ถนน  ……….....……… ตาํบล/แขวง........……….……… อาํเภอ/เขต …........………......…… 
จงัหวดั ……………..........… รหัสไปรษีย ์……………… โทรศพัท์ ….…………………. โทรสาร ……..……………… 
บตัรประชาชนเลขที� ……..............................……......…… ออกให้ ณ ........... ……………… เมื�อวนัที� …………........……  
ผูถื้อใบอนุญาตนายหน้าประกนัวินาศภยัประเภท การจดัการให้มีการประกนัภยัโดยตรง ใบอนุญาตเลขที� ………..……… 
จากนายทะเบียนของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั( คปภ.) ซึ� งต่อไปนี� จะเรียกว่า 
“นายหนา้”   อีกฝ่ายหนึ�ง  
 

คู่สัญญาทั�งสองฝ่ายไดต้กลงทาํสัญญากนัดงัมีขอ้ความต่อไปนี�  
 

ข้อ 1.  วัตถุประสงค์ของสัญญา 
 
 บริษทัตกลงแต่งตั�งนายหน้า และนายหน้าตกลงรับเป็นนายหน้าประกนัวินาศภยัของบริษทั เพื�อทาํการชี� ช่องหรือ
จดัการให้บุคคล หรือนิติบุคคล ใดๆ เขา้ทาํสัญญาประกนัวินาศภยักบับริษทั  ทั�งนี�นายหน้าไม่ไดมี้ฐานะเป็นลูกจา้ง หรือ
พนกังาน หรือหุ้นส่วน หรือสถานะอื�นใดนอกจากเป็นนายหนา้ตามสัญญานี� เท่านั�น 
   
ข้อ 2.  หน้าที�และความรับผิดชอบของนายหน้า  
 

2.1 ติดต่อ ชี� ช่องหรือจดัการให้บุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ เขา้ทาํสัญญาประกนัวินาศภยักบับริษทั รวมทั�งจดัส่งเอกสาร
ของผูเ้อาประกนัภยัที�ตอ้งใชป้ระกอบการขอเอาประกนัภยัตามที�บริษทักาํหนด 

2.2 รับ และส่งกรมธรรมป์ระกนัภยัพร้อมเอกสารแนบทา้ยทุกฉบบัจากบริษทัส่งมอบให้กบัผูเ้อาประกนัภยัภายในเวลาที�
กาํหนด 

2.3 รับเบี�ยประกนัภยัจากผูเ้อาประกนัภยั โดยนายหน้าตอ้งแสดงหนงัสือมอบอาํนาจจากบริษทัและเอกสารการรับเงิน
หรือใบเสร็จรับเงินที�บริษทัเป็นผูอ้อกให้ทุกครั� ง  

2.4 ปฏิบติัตามเงื�อนไข ระเบียบ คาํสั�ง หรือขอ้บงัคบัของบริษทั และตามประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัที�มีอยูแ่ละที�จะประกาศใชใ้นภายหนา้ 
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2.5 ยินยอมให้บริษทัแจง้ขอ้มูลเกี�ยวกับนายหน้าให้สํานักงานคณะกรรมการกาํกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั สมาคมประกนัวินาศภยั และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งทราบได ้

2.6 ไม่ทาํการปลอมแปลง  ทาํซํ�า  ดดัแปลง  ลอกเลียน  เอกสารใดๆ ที�เกี�ยวกบักิจการประกนัภยัของบริษทัโดยเด็ดขาด   
 
การใช้เครื� องหมายการค้า เครื� องหมายบริการ  หรือตราประทับของบริษทั หรือเอกสารที�เป็นของบริษทัเพื�อ
ประกอบการทาํงานของนายหน้าตามสัญญานี�  จะตอ้งไดรั้บความยินยอมจากบริษทัเป็นหนงัสือหรือตามกฎระเบียบ
ของบริษทัที�ประกาศแลว้เท่านั�น 

2.7 ทาํตามหน้าที�นายหนา้ที�ไดรั้บแต่งตั�งดว้ยตนเองตามที�กาํหนดในใบอนุญาต หากนายหน้ามอบหมายหรือแต่งตั�งให้
บุคคลอื�นกระทาํการแทน นายหนา้จะตอ้งรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ  ที�เกิดจากการกระทาํของบุคคลที�นายหนา้
มอบหมายหรือแต่งตั�งดงักล่าวดว้ยตนเอง  และไม่ตดัสิทธิบริษทัที�จะเรียกร้องเอาค่าเสียหายจากบุคคลดงักล่าวหาก
การกระทาํนั�นก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษทั 

2.8 เปิดเผยขอ้มูลทั�งหมดเกี�ยวกบัการพิจารณารับประกนัภยัของบริษทั ตลอดจนให้ขอ้มูลเกี�ยวกบัการประกนัภยัของ
บริษทัที�ถูกตอ้งแทจ้ริงแก่บุคคลที�นายหน้าติดต่อดว้ย ทั�งนี�  นายหน้ารับรองว่าขอ้มูลทั�งหมดที�นายหน้าไดรั้บจาก
บุคคลที�นายหน้าติดต่อเพื�อการขอเอาประกนัภยัเพื�อให้บริษทัพิจารณาเป็นความจริงทุกประการ หากขอ้มูลที�บริษทั
ไดรั้บจากนายหนา้ไม่ว่ากรณีใดเป็นความเทจ็หรือนายหนา้ปกปิดขอ้ความจริงใด ๆ  ที�ทาํให้บริษทัอาจบอกปัดไม่รับ
ทาํสัญญาประกนัภยัหากไดท้ราบก่อน หรืออาจจะกาํหนดอตัราเบี�ยประกนัภยัสูงขึ�นแลว้ บริษทัไดรั้บประกนัภยัโดย
สาํคญัผิดแลว้ นายหนา้จะตอ้งรับผิดชอบในความเสียหายที�เกิดขึ�นทั�งหมดต่อผูเ้อาประกนัภยัและบริษทั 

2.9 แจง้และส่งมอบขอ้มูลเกี�ยวกบัการขอเอาประกนัภยัของบุคคลที�นายหนา้ติดต่อ จดัหา ชกัชวนให้แก่บริษทัทนัที เพื�อ
ประกอบการพิจารณารับประกนัภยัของบริษทั หากนายหนา้กระทาํการล่าชา้ จนเป็นเหตุให้เกิดวินาศภยัก่อนและทาํ
ให้บริษทัจะตอ้งรับผิดชอบดว้ย นายหน้ายอมรับผิดชอบในการกระทาํที�ล่าชา้และเกิดความเสียหายดงักล่าวให้กบั
บริษทัทั�งสิ�น   

2.10 ติดตามทวงถามให้ผูเ้อาประกนัภยัชาํระเบี�ยประกนัภยัแก่บริษทัภายในเวลาที�บริษทักาํหนด หรือตามที�กาํหนดไวใ้น
กรมธรรมป์ระกนัภยัหรือตามประกาศของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั
แลว้แต่ระยะเวลาใดถึงก่อน โดยนบัแต่วนัที�บริษทัตกลงทาํสัญญาประกนัภยัตามที�นายหนา้ชี� ช่อง เมื�อนายหนา้ไดรั้บ
ชาํระค่าเบี�ยประกนัภยัจากผูเ้อาประกนัภยัแลว้ นายหน้าจะตอ้งนาํส่งเบี�ยประกนัภยันั�นให้กบับริษทัทนัทีหรือตามที�
บริษทักาํหนด 

 
หากผูเ้อาประกนัภยัไม่ชาํระเบี�ยประกนัภยัแก่บริษทั นายหน้าตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบเป็นหนงัสือทนัที พร้อมทั�งส่ง
มอบกรมธรรม์ประกนัภยัและเอกสารใด ๆ  ที�ไดรั้บไปคืนแก่บริษทั เพื�อบริษทัจะทาํการยกเลิกสัญญาประกนัภยั
ดงักล่าว  หากนายหนา้ไม่ไดด้าํเนินการดงักล่าวนี�  นายหน้าจะตอ้งรับผิดชาํระเบี�ยประกนัภยัทั�งหมดหรือตามสัดส่วน
ระยะเวลาที�สัญญาประกนัภยัไดใ้ห้ความคุม้ครองแลว้ พร้อมทั�งค่าอากรแสตมป์ ค่าภาษีและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ  ที�บริษทั
เสียหายจากการนั�น 
กรณีที�บริษทัไม่ไดรั้บชาํระเบี�ยประกนัภยัภายในระยะเวลาที�บริษทักาํหนด หรือตามที�กาํหนดไวใ้นกรมธรรม ์หรือ
ตามที�กาํหนดไวใ้นกรมธรรม์ประกันภยัหรือตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับและส่งเสริมการ
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ประกอบธุรกิจประกนัภยั บริษทัจะดาํเนินการแจง้บอกเลิกสัญญาประกนัภยัไปยงัผูเ้อาประกนัภยั โดยนายหนา้ยงัคง
มีหนา้ที�ติดตามเบี�ยประกนัภยัของระยะเวลาที�ไดรั้บคุม้ครองไปแลว้ก่อนบอกเลิกสัญญาและนาํส่งให้กบับริษทัทนัที  

 
ในการติดตามทวงถามให้ผูเ้อาประกนัภยัชาํระค่าเบี�ยประกนัภยัแก่บริษทันั�น นายหนา้จะปฏิบติัตามพระราชบญัญติั
การทวงถามหนี�  พ.ศ. 2558  ทุกประการ 
 

2.11 กรณีผูเ้อาประกนัภยัชาํระเบี�ยประกนัภยัแก่นายหน้า นายหน้าตอ้งนาํส่งเบี� ยประกนัภยันั�นให้กบับริษทัทนัทีหรือ
ตามที�บริษทักาํหนด นายหน้าตอ้งไม่นาํเบี�ยประกนัภยัที�ไดรั้บจากผูเ้อาประกนัภยัไปใชเ้ป็นประโยชน์ส่วนตวัหรือ
หกัค่าใชจ่้ายใดๆ ทั�งสิ�น หากนายหน้าไม่ส่งมอบเบี�ยประกนัภยัให้กบับริษทัทนัทีหรือภายในเวลาที�กาํหนด นายหนา้
ยินยอมชดใช้ค่าเสียหายทั�งหมดให้กบับริษทั พร้อมดอกเบี� ยอตัราร้อยละ 15 ต่อปีนับแต่วนัที�ผิดนัดไม่ชาํระเบี� ย
ประกนัให้กบับริษทัเป็นตน้ไปจนกว่าจะชาํระให้บริษทัแลว้เสร็จ  

 
หากเกิดความสูญเสียหรือเสียหายแก่ทรัพยสิ์นที�เอาประกนัภยัซซึ�งนายหน้าไม่ไดส่้งเบี�ยประกนัภยัให้กบับริษทัแลว้   
นายหน้าจะตอ้งรับผิดชอบชดใชค้่าสินไหมทดแทนและค่าเสียหายอื�นใดที�เกิดขึ�นทั�งหมดให้กบัผูเ้อาประกนัภยัเอง
ทั�งสิ�น  หรือหากบริษทัตอ้งชดใชค้่าสินไหมทดแทนให้กบัผูเ้อาประกนัภยัตามสิทธิเรียกร้องของผูเ้อาประกนัภยัไป
ก่อนแล้ว     นายหน้าจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเท่าจาํนวนที�บริษทัตอ้งชดใช้ให้กับผูเ้อาประกันภยัพร้อม
ดอกเบี�ยอตัราร้อยละ 15 ต่อปีของตน้เงินดงักล่าวนับแต่วนัที�บริษทัไดช้าํระให้ผูเ้อาประกนัภยัเป็นตน้ไปรวมทั�ง
ค่าเสียหาย ค่าใชจ้่ายอื�น ๆ ที�เกิดขึ�น ทั�งสิ�นให้กบับริษทั  หากนายหน้าไดว้างเงินประกนัไวก้บับริษทัแลว้ บริษทัมี
สิทธิหักเงินประกันดงักล่าวเพื�อชดใช้ให้กบับริษทัไดต้ามจาํนวนที�บริษทัมีสิทธิเรียกร้องนี�  หากไม่เพียงพอจาก
หลกัประกนันายหนา้ยงัตอ้งรับผิดชอบในส่วนที�ขาดให้บริษทัอีกดว้ย 

 
2.12 กรณีผูเ้อาประกนัภยัมีความประสงคจ์ะบอกเลิกสัญญาประกนัภยั นายหน้าตอ้งดาํเนินการให้ผูเ้อาประกนัภยัทาํการ

เลิกสัญญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร และดาํเนินการเรียกคืนตน้ฉบบักรมธรรมป์ระกนัภยัรวมทั�งใบเสร็จรับเงิน/ใบกาํกบั
ภาษี หรือเอกสารใด ๆ ที�แนบทา้ยกรมธรรมท์ุกฉบบัคืนให้กบับริษทั พร้อมทั�งเรียกเก็บค่าเบี�ยประกนัภยัตามสัดส่วน
เวลาที�ไดรั้บการคุม้ครองตามสัญญาและให้นาํส่งคืนให้บริษทัทนัที  

2.13 นายหน้าตกลงจะเก็บรักษาขอ้มูลของบริษทัหรือผูเ้อาประกนัภยัที�ไดรั้บทราบเนื�องจากการปฏิบติัตามสัญญานี� ไว ้
เป็นความลบัไม่นาํไปเปิดเผยหรือนาํไปใชเ้พื�อประโยชน์ส่วนตวัหรือเพื�อบุคคลภายนอก โดยไม่ไดรั้บความยินยอม
จากบริษทั   หากนายหนา้ไดใ้ช้ขอ้มูลดงักล่าวโดยเจตนาไม่สุจริตทาํให้บุคคลภายนอกเขา้ใจผิดและก่อให้เกิดความ
เสียหายกบัชื�อเสียงของบริษทัแลว้  นายหน้าจะตอ้งรับผิดชดใชค้่าเสียหายให้กบับริษทัไม่ว่าเวลาใดแมสั้ญญานี�จะ
สิ�นสุดลงแลว้หรือไม่ก็ตาม 

2.14 นายหน้าเป็นผูรั้บผิดชอบบรรดาค่าใชจ่้ายใด ๆ  ที�เกิดขึ�นเนื�องจากการปฏิบติัหน้าที�นายหน้าตามสัญญานี� เพียงฝ่าย
เดียว   

2.15 นายหน้าประกันวินาศภยั ต้องจัดให้ลูกค้าผูข้อเอาประกันภยัแสดงตนพร้อมหลกัฐานและเก็บรักษาขอ้มูลและ
หลกัฐานการแสดงตนไวใ้ห้ครบถว้นและตามเวลาที�กฎหมายกาํหนด ตามพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ.2542 และตามพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 
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2556 และกฎหมายอื�นใดที�จะประกาศใชใ้นอนาคตทุกประการ และตอ้งสามารถส่งมอบขอ้มูลและสําเนาหลกัฐาน
การแสดงตนของลูกคา้ผูเ้อาประกนัภยัให้กบับริษทัไดท้นัทีเมื�อไดรั้บการร้องขอ 
 

ข้อ 3.    ค่าบําเหน็จ ค่าตอบแทน และผลประโยชน์  
 

3.1 นายหนา้มีสิทธิไดรั้บค่าบาํเหน็จ ค่าตอบแทน  และผลประโยชน์ หรือสิทธิพิเศษใด ๆ ตามอตัราที�บริษทัประกาศให้
ทราบเป็นคราว ๆ  ไป แต่ทั�งนี�ตอ้งไม่เกินอตัราที�นายทะเบียนประกนัวินาศภยักาํหนด โดยนายหน้ามีสิทธิขอรับค่า
บาํเหน็จดงักล่าวได ้เมื�อบริษทัไดรั้บชาํระเบี�ยประกนัภยัของผูเ้อาประกนัรายนั�น ๆ  เรียบร้อยแลว้  

3.2 หากนายหน้ามีหนี� สินภาระผูกพันหรือต้องรับผิดใด ๆ  ต่อบริษัท นายหน้ายินยอมให้บริษัทนําค่าบาํเหน็จ 
ค่าตอบแทน และผลประโยชน์ใด ๆ ที�นายหน้าจะไดรั้บที�คาํนวณเป็นเงินได ้นาํไปหักกลบลบหนี�กบัเงินที�นายหนา้
ตอ้งชาํระคืนให้กบับริษทัไดก่้อน หากมีส่วนเหลือจึงจะคืนให้กบันายหน้า หากไม่เพียงพอ นายหน้าตอ้งชาํระใน
ส่วนที�ขาดคืนให้บริษทั  

3.3 ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากบริษทัตอ้งคืนเบี�ยประกนัให้กบัผูเ้อาประกนัภยัแลว้ นายหน้าตกลงคืนค่าบาํเหน็จ ค่าตอบแทน 
และผลประโยชน์ หรือสิทธิพิเศษใด ๆ   ที�ไดรั้บจากบริษทั ตามสัดส่วนของเบี�ยประกนัภยัที�บริษทัตอ้งจ่ายคนืใหแ้ก่ผู ้
เอาประกนัภยัไป คืนให้กบับริษทัทนัทีหรือตามที�บริษทักาํหนด หากนายหน้าไม่คืนภายในกาํหนด นายหน้าตอ้ง
ชาํระดอกเบี�ยอตัราร้อยละ 15 ต่อปีของเงินที�ตอ้งคืนให้กบับริษทันบัแต่วนัที�ครบกาํหนดเป็นตน้ไปจนกว่าจะชาํระ
เสร็จ 

 
ข้อ 4.  หลักประกัน  
 

4.1 เพื�อเป็นหลกัประกนัการชาํระหนี�และความเสียหายใด ๆ ที�อาจเกิดขึ�นตามสัญญานี�   นายหนา้ตกลงมอบหลกัประกนั 
หรือให้มีบุคคลคํ�าประกนั และยินยอมให้บริษทัหักหรือเรียกร้องจากหลกัประกนันี� ชาํระเป็นค่าเสียหายที�จะตอ้ง
ชาํระให้กบับริษทัตามสัญญานี�  ตามหลกัประกนัดงัต่อไปนี�   
1) ที�ดิน โฉนด/ นส. 3 ก  เลขที� ……… พร้อมสิ�งปลูกสร้างคือ ….....…… ตาํบล... ……… อาํเภอ……….... 

จงัหวดั……… เนื�อที�รวม ……… เป็นกรรมสิทธิP ของ ……… และปลอดภาระผกูพนัใด ๆ ตามกฎหมาย ให้ไว ้
เป็นประกนัการชาํระหนี�และค่าความเสียหายใด ๆ ที�นายหน้าตอ้งรับผิดชอบตามสัญญานี� ในวงเงินจาํนวน 
……........… บาท (…..............……บาทถว้น) โดยนายหน้าจะดาํเนินการจดทะเบียนต่อพนักงานเจา้หน้าที�
ภายในวนัที� ……… และนายหน้าจะเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจาํนองและการไถ่ถอน
จาํนองทั�งหมด 

2) จดัหาผูค้ ํ�าประกนัเขา้ทาํสัญญาคํ�าประกนัการชาํระหนี�  และค่าเสียหายที�อาจมีขึ�นในอนาคตตามกฎหมายให้กบั
บริษทั 

3) จดัทาํหนงัสือคํ�าประกนั (Letter of  Guarantee)  ของธนาคาร …................................…… จาํกดั (มหาชน) ตาม
จาํนวนเงินที�บริษทักาํหนดและให้ถือสัญญาหลกัประกนัที�นายหนา้ทาํไวก้บับริษทัเป็นส่วนหนึ�งของสัญญานี�
ดว้ย 
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4.2 หากบริษทัไดบ้งัคบัชาํระหนี� เอาจากหลกัประกนัทั�งหมดตามขอ้ 4.1  หรือจากหลกัประกนัอย่างหนึ� งใด ๆ แลว้ไม่
เพียงพอแก่การชาํระหนี�ทั�งหมด  นายหนา้ยินยอมชาํระหนี� ส่วนที�ยงัขาดอยู่รวมทั�งดอกเบี�ยอตัราร้อยละ 15  ต่อปีของ
จาํนวนที�คา้งชาํระให้กบับริษทั นบัแต่วนัที�ไดรั้บแจง้เป็นหนงัสือจากบริษทัเป็นตน้ไป  

4.3 เมื�อสัญญานายหนา้สิ�นสุดลง บริษทัจะคืนหรือถอนหลกัประกนั ตามขอ้ 4.1 ให้กบันายหนา้ เมื�อบริษทัไดต้รวจสอบ
แลว้ว่านายหนา้ไม่มีภาระหนี� สินใดๆ หรือค่าเสียหายใด ๆ ที�คา้งชาํระกบับริษทัอีกต่อไป 

 
ข้อ 5.   การผ่อนเวลา   
 หากมีการผ่อนผนัหรือผ่อนเวลาการปฏิบัติตามสัญญานายหน้านี�  ไม่ว่ากรณีใด ให้ถือว่าการผ่อนผนัผ่อนเวลา
ดงักล่าวเป็นการเฉพาะคราวเท่านั�น นายหนา้จะอา้งเป็นเหตุในการผอ่นผนัในคราวอื�น ๆ  ไม่ได ้ และการผอ่นผนัผอ่นเวลามีผล
เมื�อไดก้ระทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษทัแลว้ท่านั�น  หากมีสัญญาผูค้ ํ�าประกนัเป็นหลกัประกนัของนายหนา้ตามสัญญานี�  
การผ่อนผนัผ่อนเวเลา นายหน้าจะตอ้งนาํผูค้ ํ�าประกนัมาให้ความยินยอมแต่ละคราวดว้ย ไม่เช่นนั�นบริษทัจะไม่ยินยอมให้มี
การผอ่นผนัผอ่นเวลาให้กบันายหนา้ 
 
ข้อ 6.  การสิ/นสุดแห่งสัญญา     
 

6.1 หากนายหน้าประพฤติผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ� งตามสัญญานี�  หรือละเวน้ปฏิบัติตามหน้าที�ที�พึงปฏิบัติในฐานะ
นายหนา้ประกนัวินาศภยัตามประกาศของบริษทั หรือตามประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการคณะกรรมการกาํกบั
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั หรือถูกศาลสั�งพิทกัษ์ทรัพยเ์ด็ดขาด หรือเป็นบุคคลล้มละลาย  หรือ
กระทาํการใด ๆ ที�ทาํให้บริษทัหรือผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บความเสียหายแลว้ บริษทัมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี�ไดท้นัที  
โดยนายหนา้ยินยอมให้ระงบัการออกกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือส่งมอบกรมธรรมป์ระกนัภยัให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัที�
นายหน้าจดัหามาได ้และยินยอมให้บริษทัถอดถอนการเป็นนายหน้าของบริษทัไดท้นัที รวมทั�งแจง้การถอดถอน
ให้กบับุคคลที�เกี�ยวขอ้งทราบได ้   

6.2 คู่สัญญาทั�งสองฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกสัญญานายหน้าประกนัวินาศภยันี� ได ้โดยบอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้อีก
ฝ่ายหนึ�งทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30  วนั 

6.3 นายหน้าขาดคุณสมบติัการเป็นนายหน้าประกนัวินาศภยัตามกฎหมาย ถูกเพิกถอนหรือไม่ต่อใบอนุญาตนายหน้า
ประกนัวินาศภยั ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม 

6.4 นายหน้าดําเนินการใด ๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษทั  หรือผูเ้อาประกันภัย หรือผู ้รับประโยชน์ตาม
กรมธรรมป์ระกนัภยั ไม่ว่าดว้ยวิธีใดทั�งทางตรงและทางออ้ม บริษทัมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี�ไดท้นัที 
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 สัญญานี� มีขอ้ความถูกตอ้งตรงกนั 2  ฉบบัเก็บไวฝ่้ายละหนึ�งฉบบั คู่สัญญาทั�งสองฝ่ายไดอ่้านและเขา้ใจขอ้ความทั�ง
หมดแลว้เห็นว่าเป็นไปตามความประสงคท์ุกประการ เพื�อเป็นหลกัฐาน คู่สัญญาไดล้งลายมือชื�อและประทบัตราไวเ้ป็นสําคญั
ต่อหนา้พยาน ณ วนัเดือนปี ที�ปรากฏขา้งตน้    
 
 

ลงชื�อ..................................................นายหนา้ 

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

ลงชื�อ......................................................บริษทั 

                  (นายนภพชั สร้อยทอง) 

  

ลงชื�อ...................................................พยาน 

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

ลงชื�อ......................................................พยาน 

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

 
 

 


