สัญญาให้ บริการ
สัญญาให้ บริหาร ("สัญญา") ฉบับนี ้จัดทาขึ ้นเมื่อวันที่........................................โดยและระหว่าง
บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) สานักงานตังอยู
้ เ่ ลขที่ 990 อาคารอับดุล
ราฮิมเพลซ ชัน้ 12, 14 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ซึง่ ต่อไปนี ้เรี ยกว่า "บริษัท”
ฝ่ ายหนึง่ กับ
.....................................................................โดย ….................…….........……… กรรมการผู้มีอานาจ
สานักงานตังอยู
้ เ่ ลขที่ ………….........................................................…….........................................
......................................................................................................... โทรศัพท์ ......................………
โทรสาร ……………………..……… ใบอนุญาตให้ เป็ นนายหน้ าประกันวินาศภัยประเภท การจัดการให้ มี
การประกันภัยตรงจากนายทะเบียนของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย( คปภ.) เลขที่ ……...................................… ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า “ผู้ให้ บริการ” อีกฝ่ ายหนึง่
บริ ษัทได้ รับอนุญ าตประกอบธุ รกิ จ ประกันภัยโดยถูกต้ องตามกฎหมายและผู้ให้ บริ การเป็ นผู้มี ความรู้
ช านาญและเชี่ ยวชาญในด้ านเกี่ ย วกับ บริ ก ารและธุ ร กิ จ ประกันภัย และเป็ นวิ ทยากร ฝึ กอบรม สร้ าง
ทรัพยากรบุคคลที่มีคณ
ุ ภาพ ซึง่ เป็ นหัวใจสาคัญของ การพัฒนาขีดความสามารถของนายหน้ าหรื อตัวแทน
ประกันภัยในการแข่งขันในอนาคตทังสองฝ่
้
ายตกลงทาสัญญามีข้อความดังต่อไปนี ้
1.

ขอบเขตงานบริการ
ผู้ให้ บริการตกลงให้ บริ การแก่บริษัทตามความประสงค์ของบริษัทในการจัดกิจกรรมเป็ นครัง้ คราว

โดยขอบข่ายงานบริการดังนี ้
1.1 ให้ บริการเป็ นวิทยากร ฝึ กอบรมให้ แก่พนักงาน ตัวแทน ของบริษัท เพื่อแนะนาเทคนิคการขาย การ
พัฒนาความรู้และความเข้ าใจเกี่ยวกับการประกันภัยเพื่อให้ คาแนะนาลูกค้ าอย่างถูกต้ อง
1.2 ให้ บ ริ ก ารตรวจสอบเอกสารตรวจสอบข้ อมูล ตรวจสอบสถานที่ ที่ ลูก ค้ า เอาประกันภัย รวมทัง้
เอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการประกันภัย
1.3 ติดต่อประสานงานกับผู้ประเมินความเสียหายและผู้ชานาญการอื่น ๆ
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1.4 ให้ บริ การศึกษาวิจัยเกี่ ยวกับสภาวะการตลาด รวบรวมเอกสารข้ อมูลต่าง ๆ และให้ คาแนะนา
เกี่ยวกับการปรับปรุ งคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริ การ ความเปลี่ยนแปลงในตลาดธุรกิจ รายงาน
เสนอ ให้ ข้อมูลเพื่อแก้ ไขเปลี่ยนแปลงกฎข้ อบังคับในส่วนที่อาจมีผลกระทบกับธุรกิจ
1.5 ให้ ข้ อมูล ที่ เ ป็ นประโยชน์ แ ละมี ความส าคัญในการแข่ง ขันกับผู้ป ระกอบธุ ร กิ จ รายอื่ นหรื อ เพื่ อ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการบริการ
1.6 ติดต่อประสานงาน แก้ ไขปั ญหาให้ กับพนักงานหรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากบริ ษัท เพื่อการ
สนับสนุนและแก้ ไขข้ อขัดข้ องในการให้ บริการลูกค้ าของบริษัท
2.

ค่ าบริการ
บริ ษัทจะจ่ายค่าบริ การเพื่อตอบแทนการให้ บริ การตามขอบเขตของงานบริ การที่ตกลงกับบริ ษัท

โดยผู้ให้ บริ การยินยอมเสียภาษี หกั ณ ที่จ่าย หรื อภาษี มลู ค่าเพิ่ม หรื อภาษี อื่นใดตามที่กฎหมายกาหนด ที่
บริษัทต้ องนาส่งกรมสรรพากรตามกฎหมาย บริ ษัทจะจ่ายค่าบริ การเป็ นเช็คสัง่ จ่ายผู้ให้ บริ การหรื อโดยการ
โอนเข้ าบัญชีธนาคารของผู้ให้ บริการเท่านัน้
3.

ระยะเวลาและการบอกเลิกสัญญา
3.1 สัญ ญาฉบับ นี ม้ ี ผ ลบัง คับ เป็ นระยะเวลา ………….. (………………) ปี นับ แต่วัน ที่ ร ะบุไ ว้ ใ น
สัญญาฉบับนี ้ หากครบกาหนดแล้ วผู้ให้ บริการยังคงให้ บริ การต่อเนื่องโดยบริ ษัทยินยอมและไม่ได้
บอกเลิกสัญญา ให้ ถือว่าคูส่ ญ
ั ญายังตกลงจ้ างและรับบริ การตามขอบเขตวัตถุประสงค์ของสัญญา
นี ้ต่อไปจนกว่าคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งจะบอกเลิกสัญญาโดยบอกกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้
อีกฝ่ ายหนึง่ ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน
3.2 ในระหว่างสัญญานี ้มีผลบังคับ หากบริ ษัทประสงค์จะบอกเลิกสัญญาไม่วา่ เวลาใด จะต้ องแจ้ งเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรไปยังผู้ให้ บริการทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน
3.3 ให้ สญ
ั ญานี ้สิ ้นสุดลงทันที โดยบริษัทไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้ า หากผู้ให้ บริ การผิดเงื่อนไขข้ อใดข้ อ
หนึง่ ดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ให้ บริการถูกศาลสัง่ พิทกั ษ์เด็ดขาดหรื อเป็ นบุคคลล้ มละลาย
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(2) ผู้ให้ บริการกระทาผิดสัญญาหรื อฝ่ าฝื นข้ อตกลงในสัญญาฉบับนี ้ หรื อเข้ าดาเนินการใด ๆ
โดยที่บริษัทไม่ได้ มอบหมายหรื อยินยอมให้ ดาเนินการาบก่อนแล้ ว

และการฝ่ าฝื นดังกล่าว

ไม่ได้ รับการแก้ ไขเยียวยาภายในเวลาที่บริษัทกาหนดแล้ ว ให้ ถือว่าสัญญานี ้สิ ้นสุดลงทันที
เมื่อสัญญาสิ ้นสุดลงตามที่ระบุข้างต้ น บริษัทมีสิทธิจา่ ยค่าบริการให้ กบั ผู้ให้ บริการตามสัดส่วนงาน
ที่ได้ กระทาไปก่อนสัญญานี ้สิ ้นสุดลงตามวรรคต้ น แต่หากปรากฏว่าผู้ให้ บริการทาผิดสัญญาและ
ก่อให้ เกิดความเสียหายใด ๆ กับบริษัทแล้ ว บริ ษัทมีสิทธิที่จะไม่จา่ ยค่าบริการให้ กับผู้ให้ บริ การ
ทังหมด
้
พร้ อมทังบริ
้ ษัทมีสิทธิเรี ยกค่าเสียหายจากผู้ให้ บริ การได้ อีกโสดหนึง่ ด้ วย
3.4 หากบริ ษัท ผิ ดนัดไม่ช าระค่า บริ การให้ กับ ผู้ให้ บริ การตามก าหนดแล้ ว ผู้ให้ บ ริ ก ารมี สิท ธิ เ รี ย ก
ดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 7.5 (เจ็ดครึ่ง) ต่อปี ของต้ นเงินที่ค้างชาระจนกว่าบริ ษั ทจะชาระเสร็ จและมี
สิทธิบอกเลิกสัญญากับบริษัทได้ ทนั ที
4.

ความสัมพันธ์ ของคู่สัญญา
ไม่มีข้อความใดในสัญญาฉบับนี ้ที่ค่สู ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายจะถือหรื อตีความว่าเป็ นการจ้ างในฐานะ

นายจ้ างและลูกจ้ าง หรื อตัวการตัวแทน หรื อเป็ นหุ้นส่วนหรื อผู้ร่วมลงทุนในกิจการร่วมค้ า คูส่ ญ
ั ญาทังสอง
้
ฝ่ ายได้ ตกลงจ้ างและรับจ้ างกันเฉพาะกิจกรรมตามที่ตกลงเป็ นคราว ๆ ไป แม้ จะได้ ทาต่อเนื่องกันเป็ นระยะ
เวลานาน ก็ไม่ทาให้ ความสัมพันธ์เปลี่ยนจากการจ้ างและรับจ้ างบริการเป็ นอย่างอื่น เว้ นแต่จะได้ มีการตก
ลงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจนแล้ ว
5.

คารับรองของผู้ให้ บริการ
ผู้ให้ บริ การรับรองว่าจะกระทาการภายใต้ สญ
ั ญานี ้โดยใช้ ทกั ษะ ความเชี่ยวชาญ ความชานาญ

ประสบการณ์ในการดาเนินการใด ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ การให้ บริ การ บุคคลากร ของบริ ษัท
ให้ สามารถแข่งขันทางด้ านการตลาดกับบริ ษัทอื่น ๆ ในธุรกิจเดียวกัน ได้ และจะไม่นาข้ อมูลของบริ ษัทไป
ใช้ ประโยชน์เป็ นการส่วนตัว หรื อเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอกไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อม โดยไม่ได้ รับ
ความยินยอมจากบริษัทโดยเด็ดขาด และยินยอมรับผิดชอบความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ ้นกับบริ ษัทหากผู้ให้
บริการฝ่ าฝื นข้ อห้ ามนี ้
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6.

การโอนสิทธิภายใต้ สัญญา
ห้ ามมิให้ คสู่ ญ
ั ญาโอนสิทธิเรี ยกร้ องหรื อข้ อตกลงตามสัญญาฉบับนี ้ให้ แก่บคุ คลภายนอก

หรื อ

มอบหมายให้ บคุ คลอื่นเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาแทนกัน หรื อดาเนินการใดๆ แทนไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วน เว้ นแต่
จะได้ รับความยินยอมจากคูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเสี ยก่อน
7.

ความสมบูรณ์ และการแก้ ไขสัญญา
สัญญาฉบับนี ้ คูส่ ญ
ั ญาได้ ตกลงกันโดยความเข้ าใจและสมัครใจ ไม่ได้ ถกู บังคับ หรื อสาคัญผิดใน

สาระสาคัญ จึงมีผลสมบูรณ์ หากคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดประสงค์จะแก้ ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมหรื อ
เพิ่มการให้ บริ การ หรื อลดทอนหน้ าที่ หรื อเปลี่ ยนแปลงค่าบริ การ หรื อข้ ออื่นใดในสัญญาทังหมดหรื
้
อแต่
บางส่วนก็ตาม คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายจะต้ องให้ ความตกลงแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและ
ลงนามทังสองฝ่
้
าย
หากปรากฏว่า ข้ อ ตกลงข้ อ ใดในสัญ ญานี ไ้ ม่ส มบูร ณ์ ไ ม่ส ามารถใช้ บัง คับ ได้ จะไม่ก ระทบถึ ง
ข้ อตกลงข้ ออื่นที่สมบูรณ์และมีผลบังคับใช้ ได้ อยู่
8.

ข้ อกาหนดอื่น ๆ
8.1 คาบอกล่าวที่คสู่ ญ
ั ญาจะมีตอ่ กันเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หากมีการลงชื่อรับรองว่าได้ รับหนังสือแล้ ว
หรื อมีการส่งและตอบรับในจดหมายอีเล็คโทรนิค (อีเมล) หรื สง่ และตอบรับทางโทรสาร หรื อหากได้
ทาการส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบีย นตอบรับไปยังที่อยู่ตามที่ระบุในสัญญานี ้ ให้ ถือว่าส่งโดยชอบ
ด้ วยกฎหมายแล้ ว
8.2 สัญญาฉบับนี ้ให้ อยูภ่ ายใต้ บงั คับตามกฎหมายในราชอาณาจักรไทย
คู่สัญญาทัง้ สองฝ่ ายได้ อ่านและเข้ าใจข้ อความในหนังสือนีต้ ลอดแล้ วเห็นว่าถูกต้ องตามความ

ประสงค์ทกุ ประการ จึงลงลายมือชื่อไว้ ตอ่ หน้ าพยาน และให้ ไว้ กบั บริษัท ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้ น
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ลงชื่อ : .......................................................
.............................................................. บริษัท
(นายศฐา การุณย์นิรันดร์
/
นายปฏิญญา ประภาพรวรกุล)
ตาแหน่ง: VICE PRESIDENT-RETAIL BUSINESE / HEAD OF AGENCY & BRANCH OPERATION
ลงชื่อพยาน:

..............................................................................

ลงชื่อ :: .............................................................. (ผู้ให้ บริการ)
(………………………………...)
ตาแหน่ง: ………………………………...

ลงชื่อพยาน:

..............................................................................
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