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 ขำ้พเจำ้ขอสมคัรท่ีปรกึษำสินเช่ือ Smartmoney Coach เพ่ือสง่งำนใหแ้ก่ บรษิัท สมำรท์มนัน่ีไทย จ ำกดั โดยขำ้พเจำ้
ยินยอมผูกพนัตำมเง่ือนไขผลประโยชนข์องทำงบริษัทฯ และขำ้พเจำ้ขอรบัรองว่ำขอ้ควำมท่ีใหไ้วข้ำ้งตน้เป็นควำมจริงทุก
ประกำร 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ลงช่ือ................................................... 
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สัญญาแต่งตัง้ทีป่รึกษาสินเช่ือ Smartmoney Coach 
 

ท ำท่ี   บรษิัท สมำรท์มนัน่ีไทย จ ำกดั 

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

สญัญำฉบบันีท้  ำขึน้ระหว่ำง บริษัท สมำรท์มนัน่ีไทย จ ำกดั ตัง้อยู่เลขท่ี ๒๓ ถนนเพชรเกษม - ชำยทะเล ต ำบลก ำเนิด
นพคณุ  อ ำเภอบำงสะพำน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ ๗๗๑๔๐ ในสญัญำนี ้เรียกวำ่ “ตัวการ” ฝ่ำยหนึ่งกบั  

นำย/นำง/นำงสำว........................................................บตัรประชำชนเลขท่ี - - - -  

เลขท่ี........ หมู่ท่ี....... ตรอก/ซอย................................ ถนน................................... ต  ำบล/แขวง...................................  
อ ำเภอ/เขต .............................................  จงัหวดั ...............................................  รหสัไปรษณีย ์....................................... 
ซึ่งตอ่ไปนีใ้นสญัญำนีเ้รียกวำ่ “ตัวแทน” อีกฝ่ำยหนึ่ง ทัง้สองฝ่ำยตกลงท ำสญัญำมีขอ้ควำม ดงัตอ่ไปนี ้
 

 ข้อ ๑. ระยะเวลาใช้บังคับสัญญา 
  สญัญำนีใ้หเ้ริ่มมีผลใชบ้งัคบัตัง้แตว่นัท่ี ..........  เดือน............................. พ.ศ. ................. ถึงวนัท่ี  ..........  
เดือน............................. พ.ศ. .................  มีก ำหนดระยะเวลำ ๑ ปี  ในกรณีหมดควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้งใหต้วัแทนปฏิบตัิหนำ้ท่ี
แทนตวักำรตำมสญัญำนีต้อ่ไป ตวักำรมีสิทธิบอกเลิกสญัญำก่อนครบก ำหนดอำยสุญัญำ โดยมีหนงัสือแจง้ลว่งหนำ้ไมน่อ้ยกว่ำ 
๑๕ วนั ในกรณีดงักล่ำวตวัแทนไม่มีสิทธิเรียกรอ้งค่ำเสียหำย คำ่ใชจ้่ำย คำ่ชดเชย หรือเงินอ่ืนใดในท ำนองเดียวกันจำกตวักำร
และตอ้งสง่มอบเอกสำรหรือทรพัยส์ินอ่ืนใดของตวักำรท่ีอยูใ่นควำมครอบครองของตวัแทนใหก้บัตวักำรโดยพลนั 
 

 ข้อ ๒. ข้อก าหนดในการปฏิบัตหิน้าทีข่องตัวแทน 
  ๒.๑ ตวัแทนมีหนำ้ท่ีเชิญชวนและน ำเสนอรำยละเอียดของสินเช่ือ Smart Money ในเครือ บริษัท สมำรท์มนัน่ี

ไทย จ ำกดั ซึ่งประกอบดว้ย สินเช่ือของ บริษัท ก่อทนุ พิโก ประจวบ จ ำกดั ใหบ้ริกำรสินเช่ือในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์สินเช่ือ

ของ บริษัท ชมุพร เงินดว่น ทนัใจ จ ำกดั ให้บริกำรสินเช่ือในจงัหวดัชมุพร สินเช่ือของ บริษัท สมำรท์ มนัน่ี 76 จ ำกดั ใหบ้ริกำร

สินเช่ือในจงัหวดัเพชรบรุี และสินเช่ือของ บรษิัท สมำรท์ มนัน่ี 168 จ  ำกดั ใหบ้รกิำรสินเช่ือในจงัหวดัสรุำษฎรธ์ำนี 

  ในกำรด ำเนินกำรตำมวรรคแรก ใหต้วัแทนมีหนำ้ท่ีเก็บรวบรวมเอกสำร และท ำหนำ้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเชิญ

ชวน และกำรวิเครำะหค์วำมเหมำะสมในกำรขอสินเช่ือของลกูคำ้ เพ่ือใหค้  ำขอสินเช่ือของลกูคำ้มีควำมครบถว้นสมบรูณ ์พรอ้ม

ท่ีจะน ำเอกสำรค ำขอสินเช่ือสง่มำยงัส ำนกังำนใหญ่ หรือส ำนกังำนสำขำแลว้แตก่รณี 

  ๒.๒ ตวัแทนจะตอ้งด ำเนินกำรดว้ยตนเอง หำ้มแตง่ตัง้ตวัแทนช่วงรวมทัง้จะไมท่  ำกำรใด ๆใหเ้กิดควำมเสียหำย

แก่ตวักำร และตอ้งไม่กระท ำกำรอนัเป็นกำรขดักันแห่งผลประโยชน์ จะตอ้งไม่โฆษณำหรือแสดงขอ้ควำมอนัเป็นเท็จหรือเกิน

ควำมเป็นจรงิเก่ียวกบัสินเช่ือของตวักำร หำกตวัแทนกระท ำกำรใดท่ีเกิดควำมเสียหำยแก่ตวักำร ตวัแทนจะตอ้งชดใชค้ำ่เสียหำย

ใหแ้ก่ตวักำรจนครบถว้น ภำยใน ๓๐ วนั นบัแตว่นัท่ีไดร้บัหนงัสือแจง้จำกตวักำร 

 

 

รหสัประจ าตัวทีป่รึกษาสินเช่ือ - -  



 
 

๒.๓ ตวัแทนตอ้งปฏิบตัิหนำ้ท่ีตำมสญัญำนีด้ว้ยควำมซ่ือสตัยส์จุรติ โปรง่ใส ตรวจสอบได ้หำ้มเรียกหรือรบัเงิน
หรือสิ่งตอบแทนจำกลูกคำ้ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งค  ำนวณเป็นเงินไดแ้ละเป็นเงินไม่ได้ หำกพบว่ำตัวแทนกระท ำกำรผิดตำม
ขอ้ก ำหนดในสญัญำ ตวักำรมีสิทธิบอกเลิกสญัญำไดท้นัที และหำกกำรฝ่ำฝืนดงักล่ำว ท ำใหเ้กิดควำมเสียหำยใด ๆ ขึน้ตวัแทน
จะตอ้งรบัผิดชอบเป็นกำรสว่นตวั หรือหำกตวักำรจะตอ้งรบัผิดตอ่บคุคลอ่ืนใดตำมกฎหมำย อนัเน่ืองมำจำกกำรปฏิบตัิอย่ำงใด
อยำ่งหนึ่งของตวัแทน ตวัแทนจะตอ้งชดใชค้ำ่เสียหำยคืนใหต้วักำรในทนัที 

๒.๔ ภำยในระยะเวลำ ๖๐ วนั นบัแตล่งนำมในสญัญำนี ้หำกตวัแทน ละเลย เพิกเฉย ในกำรปฏิบตัิหนำ้ท่ีตำม
ขอ้ ๒.๑ ใหถื้อว่ำสญัญำนีส้ิน้สุดลง เวน้แต่ตวัแทนมีเหตอุนัจ ำเป็น เหตใุดเหตหุนึ่งท ำใหไ้ม่สำมำรถปฏิบตัิหนำ้ท่ีในระยะเวลำ
ขำ้งตน้ได ้ใหเ้ป็นหนำ้ท่ีของตวัแทนท่ีจะตอ้งยืนยนัสถำนภำพกำรเป็นตวัแทนตอ่ตวักำรเป็นลำยลกัษณอ์กัษร ภำยในระยะเวลำ
ดงักลำ่ว 
  ๒.๕ เอกสำรตำ่ง ๆทัง้หมดของบริษัทฯ ท่ีตวัแทนไดร้บัจำกตวักำร หำ้มน ำไปคดัลอก แกไ้ขดดัแปลงขอ้ควำมใน
เอกสำรโดยเด็ดขำด  เวน้แตไ่ดร้บัอนญุำตเป็นลำยลกัษณอ์กัษรจำกตวักำรตลอดจนหำ้มน ำเอกสำรไปเผยแพร ่หรือส่งตอ่ใหแ้ก่
บคุคลอ่ืน ก่อนไดร้บัอนญุำตจำกตวักำร เวน้แตเ่ป็นกำรปฏิบตัโิดยปกต ิตำมขอ้ ๒.๑ 
  ๒.๖ กำรจดัท ำขอ้ควำมภำพหรือส่ือโฆษณำต่ำง ๆ ท่ีตวัแทนจะใชใ้นกำรชกัชวนใหบุ้คคลมำใชบ้ริกำรสินเช่ือ
กบัตวักำรนอกเหนือจำกเอกสำรท่ีไดร้บัจำกตวักำร จะตอ้งไดร้บัควำมเห็นชอบจำกตวักำรก่อนทกุครัง้ 
  ๒.๗ ตวัแทนตกลงท่ีจะรกัษำขอ้มูลของตวักำรและลูกคำ้ ตำมท่ีตวัแทนไดร้บัทรำบจำกกำรปฏิบตัิงำนตำม
สญัญำนีไ้วเ้ป็นควำมลบั และจะไม่น ำขอ้มูลดงักล่ำวไปเผยแพร่หรือเปิดเผยต่อบุคคลอ่ืนใดไม่ว่ำจะไดป้ระโยชนจ์ำกกำรนัน้
หรือไมก็่ตำม เวน้แตเ่ป็นกำรเผยแพรห่รือเปิดเผยตำมหนำ้ท่ีหรือเพ่ือใหบ้รรลวุตัถปุระสงคต์ำมสญัญำนี ้
 ข้อ ๓. การจ่ายเงนิค่าตอบแทน 

ตวักำรจะจ่ำยเงินคำ่ตอบแทนใหแ้ก่ตวัแทนในอตัรำรอ้ยละ ๓ (หกัภำษี ณ ท่ีจำ่ย) ของจ ำนวนยอดเงินสินเช่ือท่ี
ตวัแทนไดช้กัชวนใหลู้กคำ้มำท ำสญัญำขอสินเช่ือกับตวักำร และลกูคำ้ไดร้บัเงินสินเช่ือจ ำนวนนัน้ไปเรียบรอ้ยแลว้ โดยจะจ่ำย
คำ่ตอบแทนทกุวนัท่ี ๕ และวนัท่ี ๒๐ ของทกุเดือน โดยจะโอนเงินเขำ้บญัชีธนำคำรของตวัแทนตำมท่ีตวัแทนไดแ้จง้แก่ตวักำร 
 ข้อ ๔. การปฏิบัตติามหลักเกณฑ ์ระเบียบ ค าส่ังของตัวการ 
  ตวัแทนจะตอ้งปฏิบตัติำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีปฏิบตังิำนตวัแทน/ท่ีปรกึษำสินเช่ือ Smart Money เอกสำรผนวกท่ี 
๒ แนบทำ้ยสญัญำ ซึ่งรวมถึงระเบียบหรือค ำสั่งท่ีเก่ียวขอ้งท่ีใชบ้งัคบัอยู่ในขณะนัน้ หรือท่ีจะมีต่อไปในภำยหนำ้ โดยใหถื้อว่ำ
เป็นสำระส ำคญัสว่นหนึ่งของสญัญำนีด้ว้ย 
  ข้อ ๕. การสิน้สุดของสัญญา 
  ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ใหถื้อวำ่สญัญำนีส้ิน้สดุลง โดยมิตอ้งมีกำรบอกกลำ่วลว่งหนำ้ 
  ๕.๑ ตวัแทนขำดคณุสมบตักิำรเป็นท่ีปรกึษำสินเช่ือ Smartmoney Coach 
  ๕.๒ ตวัแทนมีหนีส้ินลน้พน้ตวั และไมส่ำมำรถรบัผิดชอบตนเองในกำรบรหิำรจดักำรหนีส้ินนัน้ได ้
  ๕.๓ เสียชีวิต เป็นผูไ้รค้วำมสำมำรถเสมือนไรค้วำมสำมำรถ หรือถูกฟ้องเป็นคดีลม้ละลำยและศำลมีค ำสั่ง
พิทกัษท์รพัยเ์ดด็ขำด 
  ๕.๔ ศำลมีค ำพิพำกษำถึงท่ีสดุใหร้บัโทษทำงอำญำในควำมผิดเก่ียวกบัทรพัย ์
  ๕.๕ ตวัแทนปฏิบตัิผิดเง่ือนไขข้อหนึ่งขอ้ใดในสัญญำหรือประพฤติผิดกฎหมำยจรรยำบรรณหรือทุจริตต่อ
หนำ้ท่ีกระท ำกำรหรืองดเวน้กระท ำกำรใด ไม่ว่ำเจตนำหรือประมำทเลินเล่อ อนัเป็นเหตใุหต้วักำรไดร้บัควำมเสียหำยหรือเส่ือม
เสียช่ือเสียง 



 
 
            ๕.๖ ตวัแทนปฏิบตัผิิด กฎหมำย ระเบียบ ขอ้บงัคบั จรรยำบรรณ หรือค ำสั่งของตวักำร หรือขอ้ตกลงในสญัญำนี ้

ข้อ ๖. เอกสารอันเป็นส่วนหน่ึงของสัญญา 
 ๖.๑ ผนวก ๑  : ใบสมคัรท่ีปรกึษำสินเช่ือ Smartmoney Coach 
 ๖.๒ ผนวก ๒  : คูมื่อปฏิบตังิำนของท่ีปรกึษำสินเช่ือ Smartmoney Coach 
 ๖.๓ ผนวก ๓ :  เอกสำรของบรษิัทฯ ท่ีใชใ้นกำรปฏิบตังิำน 

 ควำมใดในเอกสำรแนบท้ำยสัญญำขัดแยง้กับข้อควำมในสัญญำนี ้ใหใ้ชข้อ้ควำมในสัญญำนีบ้งัคบัและในกรณีท่ี
เอกสำรแนบทำ้ยสญัญำขดัแยง้กนัเอง ใหถื้อตำมเอกสำรแนบทำ้ยท่ีไดท้  ำขึน้หลงัสดุเป็นเอกสำรท่ีถกูตอ้ง 

 

สญัญำนีท้  ำขึน้เป็นสองฉบบัมีขอ้ควำมถูกตอ้งตรงกัน ทั้งสองฝ่ำยไดอ้่ำนและเขำ้ใจขอ้ควำมโดยละเอียดตลอด แลว้
รบัรองวำ่ถกูตอ้งตำมควำมประสงคท์กุประกำร เพ่ือเป็นหลกัฐำนจงึไดล้งลำยมือช่ือพรอ้มประทบัตรำไวเ้ป็นส ำคญั และตำ่งฝ่ำย
ตำ่งยดึถือไวฝ่้ำยละหนึ่งฉบบั 

 
 

ลงช่ือ..................................................ตวักำรผูมี้อ ำนำจ           ลงช่ือ....................................................ตวัแทน 

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

 

ลงช่ือ....................................................พยำน       ลงช่ือ....................................................พยำน 

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


