สั ญญาให้ บริการ
สัญญาให้บริ การ (“สัญญา”) ฉบับนีทําขึนเมือวันที ………………………… โดยและระหว่าง
บริ ษทั ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สํานักงานตังอยูเ่ ลขที 990 อาคารอับดุลราฮิมเพลส ชัน 12, 14
ถนนพระราม 4 แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500 ซึงต่อไปนีจะเรี ยกว่า “บริ ษทั ” ฝ่ ายหนึง กับ
นาย
………………………………
……………………

อายุ ……… ปี อยูบ่ า้ นเลขที ………… หมู่ ……… ซอย …………………………
ถนน ……………………… ตําบล/แขวง ………………………… อําเภอ/เขต ………………………… จังหวัด ……………………
รหัสไปรษีย ์ ……………… โทรศัพท์ …………………… โทรสาร …………………… บัตรประชาชนเลขที ………………………
ออกให้เมือวันที ……………………… ณ ……………… หมดอายุวนั ที ……………………… ซึงต่อไปนีจะเรี ยกว่า “ผูใ้ ห้บริ การ”
อีกฝ่ ายหนึง
บริ ษทั ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยโดยถูกต้องตามกฎหมาย และผูใ้ ห้บริ การเป็ นผูม้ ีความรู ้ ชํานาญและ
เชียวชาญในด้านเกียวกับบริ การและธุรกิจประกันภัย และเป็ นวิทยากร ฝึ กอบรม สร้างทรัพยากรบุคคลทีมีคุณภาพ ซึงเป็ น
หัวใจสําคัญของ การพัฒนาขีดความสามารถของนายหน้าหรื อตัวแทนประกันภัยในการแข่งขันในอนาคต ทังสองฝ่ ายตก
ลงทําสัญญามีขอ้ ความดังต่อไปนี
1.

ขอบเขตงานบริการ
ผูใ้ ห้บริ การตกลงให้บริ การแก่บริ ษทั ตามความประสงค์ของบริ ษทั ในการจัดกิจกรรมเป็ นครังคราว โดยขอบข่าย
งานบริ การดังนี
1.1 ให้บริ การเป็ นวิทยากร ฝึ กอบรมให้แก่พนักงาน ตัวแทน ของบริ ษทั เพือแนะนําเทคนิคการขาย การพัฒนาความรู ้
และความเข้าใจเกียวกับการประกันภัยเพือให้คาํ แนะนําลูกค้าอย่างถูกต้อง
1.2 ให้บริ การตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบข้อมูล ตรวจสอบสถานทีทีลูกค้าเอาประกันภัยรวมทังเอกสารต่าง ๆ
เกียวกับการประกันภัย
1.3 ติดต่อประสานงานกับผูป้ ระเมินความเสี ยหายและผูช้ าํ นาญการอืน ๆ
1.4 ให้บริ การศึกษาวิจยั เกียวกับสภาวะการตลาด รวบรวมเอกสารข้อมูลต่าง ๆ และให้คาํ แนะนําเกียวกับการปรับปรุ ง
คุณภาพผลิตภัณฑ์และบริ การ ความเปลียนแปลงในตลาดธุรกิจ รายงานเสนอ ให้ขอ้ มูลเพือแก้ไขเปลียนแปลงกฎ
ข้อบังคับในส่วนทีอาจมีผลกระทบกับธุรกิจ
1.5 ให้ขอ้ มูลทีเป็ นประโยชน์และมีความสําคัญในการแข่งขันกับผูป้ ระกอบธุรกิจรายอืนหรื อเพือปรับปรุ งผลิตภัณฑ์
และการบริ การ
1.6 ติดต่อประสานงาน แก้ไขปั ญหาให้กบั พนักงานหรื อบุคคลทีได้รับมอบหมายจากบริ ษทั เพือการสนับสนุนและ
แก้ไขข้อขัดข้องในการให้บริ การลูกค้าของบริ ษทั

2.

ค่ าบริการ
บริ ษทั จะจ่ายค่าบริ การเพือตอบแทนการให้บริ การตามขอบเขตของงานบริ การทีตกลงกับบริ ษทั โดยผูใ้ ห้บริ การ
ยินยอมเสี ยภาษีหกั ณ ทีจ่าย หรื อภาษีมูลค่าเพิม หรื อภาษีอืนใดตามทีกฎหมายกําหนด ทีบริ ษทั ต้องนําส่งกรมสรรพากรตาม
กฎหมาย บริ ษทั จะจ่ายค่าบริ การเป็ นเช็คสังจ่ายผูใ้ ห้บริ การหรื อโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารของผูใ้ ห้บริ การเท่านัน
3.
3.1

3.2
3.3

3.4

4.

ระยะเวลาและการบอกเลิกสัญญา
สัญญาฉบับนีมีผลบังคับเป็ นระยะเวลา …………… (……………………) ปี นับแต่วนั ทีระบุไว้ในสัญญาฉบับนี หาก
ครบกําหนดแล้วผูใ้ ห้บริ การยังคงให้บริ การต่อเนืองโดยบริ ษทั ยินยอมและไม่ได้บอกเลิกสัญญา ให้ถือว่าคู่สญ
ั ญา
ยังตกลงจ้างและรับบริ การตามขอบเขตวัตถุประสงค์ของสัญญานีต่อไปจนกว่าคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงจะบอกเลิก
สัญญาโดยบอกกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้อีกฝ่ ายหนึงทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 (สามสิ บ) วัน
ในระหว่างสัญญานีมีผลบังคับ หากบริ ษทั ประสงค์จะบอกเลิกสัญญาไม่วา่ เวลาใด จะต้องแจ้งเป็ นลายลักษณ์
อักษรไปยังผูใ้ ห้บริ การทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 (สามสิ บ) วัน
ให้สญ
ั ญานีสิ นสุดลงทันที โดยบริ ษทั ไม่ตอ้ งบอกกล่าวล่วงหน้า หากผูใ้ ห้บริ การผิดเงือนไขข้อใดข้อหนึง
ดังต่อไปนี
(1) ผูใ้ ห้บริ การถูกศาลสังพิทกั ษ์เด็ดขาดหรื อเป็ นบุคคลล้มละลาย
(2) ผูใ้ ห้บริ การกระทําผิดสัญญาหรื อฝ่ าฝื นข้อตกลงในสัญญาฉบับนี หรื อเข้าดําเนินการใด ๆ โดยทีบริ ษทั ไม่ได้
มอบหมายหรื อยินยอมให้ดาํ เนินการาบก่อนแล้ว และการฝ่ าฝื นดังกล่าว ไม่ได้รับการแก้ไขเยียวยาภายใน
เวลาทีบริ ษทั กําหนดแล้ว ให้ถือว่าสัญญานีสิ นสุดลงทันที
เมือสัญญาสิ นสุดลงตามทีระบุขา้ งต้น บริ ษทั มีสิทธิจ่ายค่าบริ การให้กบั ผูใ้ ห้บริ การตามสัดส่วนงานทีได้กระทําไป
ก่อนสัญญานีสิ นสุดลงตามวรรคต้น แต่หากปรากฏว่าผูใ้ ห้บริ การทําผิดสัญญาและก่อให้เกิดความเสี ยหายใด ๆ
กับบริ ษทั แล้ว บริ ษทั มีสิทธิทีจะไม่จ่ายค่าบริ การให้กบั ผูใ้ ห้บริ การทังหมด พร้อมทังบริ ษทั มีสิทธิเรี ยกค่าเสี ยหาย
จากผูใ้ ห้บริ การได้อีกโสดหนึงด้วย
หากบริ ษทั ผิดนัดไม่ชาํ ระค่าบริ การให้กบั ผูใ้ ห้บริ การตามกําหนดแล้ว ผูใ้ ห้บริ การมีสิทธิเรี ยกดอกเบียในอัตราร้อย
ละ 7.5 (เจ็ดครึ ง) ต่อปี ของต้นเงินทีค้างชําระจนกว่าบริ ษทั จะชําระเสร็ จและมีสิทธิบอกเลิกสัญญากับบริ ษทั ได้
ทันที

ความสัมพันธ์ ของคู่สัญญา
ไม่มีขอ้ ความใดในสัญญาฉบับนีทีคู่สญ
ั ญาทังสองฝ่ ายจะถือหรื อตีความว่าเป็ นการจ้างในฐานะนายจ้างและลูกจ้าง
หรื อตัวการตัวแทน หรื อเป็ นหุน้ ส่วนหรื อผูร้ ่ วมลงทุนในกิจการร่ วมค้า คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่ ายได้ตกลงจ้างและรับจ้างกันเฉพาะ
กิจกรรมตามทีตกลงเป็ นคราว ๆ ไป แม้จะได้ทาํ ต่อเนืองกันเป็ นระยะเวลานาน ก็ไม่ทาํ ให้ความสัมพันธ์เปลียนจากการจ้าง
และรับจ้างบริ การเป็ นอย่างอืน เว้นแต่จะได้มีการตกลงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจนแล้ว

5.

คํารับรองของผู้ให้ บริการ
ผูใ้ ห้บริ การรับรองว่าจะกระทําการภายใต้สญ
ั ญานีโดยใช้ทกั ษะ ความเชียวชาญ ความชํานาญ ประสบการณ์ใน
การดําเนินการใด ๆ เพือเพิมประสิ ทธิภาพผลิตภัณฑ์ การให้บริ การ บุคคลากร ของบริ ษทั ให้สามารถแข่งขันทางด้าน
การตลาดกับบริ ษทั อืน ๆ ในธุรกิจเดียวกันได้ และจะไม่นาํ ข้อมูลของบริ ษทั ไปใช้ประโยชน์เป็ นการส่วนตัว หรื อเพือ
ประโยชน์ของบุคคลภายนอกไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริ ษทั โดยเด็ดขาด และยินยอม
รับผิดชอบความเสี ยหายใด ๆ ทีเกิดขึนกับบริ ษทั หากผูใ้ ห้บริ การฝ่ าฝื นข้อห้ามนี
6.

การโอนสิทธิภายใต้ สัญญา
ห้ามมิให้คู่สญ
ั ญาโอนสิ ทธิเรี ยกร้องหรื อข้อตกลงตามสัญญาฉบับนีให้แก่บุคคลภายนอก หรื อมอบหมายให้บุคคล
อืนเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาแทนกัน หรื อดําเนินการใดๆ แทนไม่วา่ ทังหมดหรื อบางส่วน เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากคู่สญ
ั ญา
อีกฝ่ ายหนึงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเสี ยก่อน
7.

ความสมบูรณ์ และการแก้ ไขสัญญา
สัญญาฉบับนี คู่สญ
ั ญาได้ตกลงกันโดยความเข้าใจและสมัครใจ ไม่ได้ถูกบังคับ หรื อสําคัญผิดในสาระสําคัญ จึงมี
ผลสมบูรณ์ หากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดประสงค์จะแก้ไขเปลียนแปลงเพือความเหมาะสมหรื อเพิมการให้บริ การ หรื อลดทอน
หน้าที หรื อเปลียนแปลงค่าบริ การ หรื อข้ออืนใดในสัญญาทังหมดหรื อแต่บางส่วนก็ตาม คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่ ายจะต้องให้
ความตกลงแก้ไขเพิมเติมสัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและลงนามทังสองฝ่ าย
หากปรากฏว่าข้อตกลงข้อใดในสัญญานีไม่สมบูรณ์ไม่สามารถใช้บงั คับได้
จะไม่กระทบถึงข้อตกลงข้ออืนที
สมบูรณ์และมีผลบังคับใช้ได้อยู่
8.
8.1

8.2

ข้ อกําหนดอืน1 ๆ
คําบอกล่าวทีคู่สญ
ั ญาจะมีต่อกันเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หากมีการลงชือรับรองว่าได้รับหนังสื อแล้ว หรื อมีการส่ง
และตอบรับในจดหมายอีเล็คโทรนิค (อีเมล) หรื ส่งและตอบรับทางโทรสาร หรื อหากได้ทาํ การส่งทางไปรษณี ย ์
ลงทะเบียนตอบรับไปยังทีอยูต่ ามทีระบุในสัญญานี ให้ถือว่าส่งโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว
สัญญาฉบับนีให้อยูภ่ ายใต้บงั คับตามกฎหมายในราชอาณาจักรไทย

คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่ ายได้อ่านและเข้าใจ ข้อความในหนังสื อนีตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการ
จึงลงลายมือชือไว้ต่อหน้าพยาน และให้ไว้กบั บริ ษทั ณ วัน เดือน ปี ทีระบุขา้ งต้น

ลงชือ..........................................................................บริ ษทั
(นายศฐา การุ ณย์นิรันดร์ / นายปฏิญญา ประภาพรวรกุล)

ลงชือ........................................................ผูใ้ ห้บริ การ
(.........................................................)

ลงชือ...................................................พยาน

ลงชือ......................................................พยาน

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

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

