ฝ่ายประเมินราคาสินไหมรถยนต์ภาคสมัครใจ
แบบฟอร์มสมัครอู่ในเครือบริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำากัด (มหาชน)
วันที่ ….… เดือน …….…… พ.ศ. ….....
ชื่อกิจการ ........................................................................................................................
อูก่ ลางกรมการประกันภัย
เคยเปลี่ยนชื่อกิจการ ชื่อเดิม ......................................................................
ไม่เคยเปลี่ยนชื่อกิจการ
ประเภทกิจการ
อูซ่ ่อมรถยนต์
ศูนย์ซ่อมห้าง...............................................
รถยก
ทรัพย์สนิ
ร้านกระจก
ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์
ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ Big Bike
เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
ไม่เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) : เลขประจำาตัวผู้เสียภาษี .....................................................
สถานที่ตั้งกิจการเลขที่ ...................หมู่........ซอย......................................ถนน.................................แขวง/ตำาบล....................................
เขต/อำาเภอ..................................จังหวัด................................รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัทพ์...............................โทรสาร.............................
e-mail: ...............................................................................................................................พิกัดอู่........................................................................
ประวัติส่วนตัวเจ้าของกิจการ
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).......................................... นามสกุล................................... อายุ..........ปี ทีอ่ ยู่ปัจจุบันเลขที่..............หมูท่ ี่ ...........
ซอย........................................ถนน...................................แขวง/ตำาบล............................. เขต/อำาเภอ........................... จังหวัด...............................
รหัสไปรษณีย์..............................โทรศัพท์................................................................โทรสาร....................................................................................
ประวัตกิ ารทำางาน
กิจการก่อตั้งเมื่อปี.................... รวมเวลาในการดำาเนินงาน............ ปี จำานวนพนักงาน............คน กิจการรับงานจากบริษัทประกันภัย
จำานวน...................บริษทั ได้แก่ (เรียงจากงานมาก – น้อย).....................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
เคยรับงานจากบริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำากัด (มหาชน) (ไทยประสิทธิ) ตัง้ แต่ปี...................ถึง.....................
ไม่เคยรับงาน
ผู้แนะนำา / ทราบข้อมูลจาก
พนักงานบริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำากัด (มหาชน)
ตัวแทนบริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำากัด (มหาชน) อืน่ ๆ (ระบุ) ....................
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)...............................................นามสกุล ...........................................อายุ............ปี อาชีพ ...................................
ตำา แหน่ ง .....................................................สถานที่ ทำา งาน................................................เลขที่ ....................ถนน................................................
แขวง/ตำา บล.....................................................................เขต/อำา เภอ....................................................จั ง หวั ด ......................................................
รหัสไปรษณีย์............................. โทรศัพท์.................................................................................. โทรสาร............................................................
เครือ่ งใช้สำานักงานที่อ่ซ่่อมรถยนตตตอ้ งมี ดังรายการต่อไปนี
 มี
 ไม่มี
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ 2. เครื่องสแกนเนอร์ 3. กล้องดิจติ อล 4. INTERNET 5. บุคลากรที่ใช้ INTERNET

ทำางานผ่่านระบบ

e-claim

 ได้

 ไม่ได้

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าไม่เคยร้องเรียนบริษัทฯ ต่อกรมการประกันภัย หนังสือพิมพต หรืออื่นๆ ข้อความดังกล่าวที่ข้าพเจ้าได้บันทึกไว้
ในใบสมัครนีเปนนความจริง และเข้าใจดีว่าข้อความทุกๆ ข้อเปนนสาระสำาคัญในการพิจารณาของบริษัทฯ ถ้าหากข้อความใดเปนนเทนจ ข้าพเจ้ายินยอมให้
บริษัทฯ เลิกจ้างได้โดยทันทีโดยไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหาย

ตราประทับ

ลงชื่อ ……….………….…………………….....

(…..…………............…….………………)

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกกัด (มหกชน) 295 ถนนสีพ่ ระยก แขวงสี่พระยก เขตบกงรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 026407777 โทรสกร 026407799

**ในการสมัครเปนนค่่ค้าในเครือ บริษทั มิตรแท้ประกันภัย จำากัด (มหาชน) ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครใดๆทังสิน**

พิมพ์วันที่ 14 มิ.ย. 61

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำากัด (มหาชน)
เอกสารประกอบขอสมัครเป็นอู่ในเครือซ่อมทรัพย์สิน
เอกสารหลักฐานสำาคัญ เพือ่ ใช้ในการประกอบการพิจารณา มีดังนี้












นิติบุคคล (บริษทั จำากัด / ห้างหุ้นส่วนจำากัด )
สำาเนาบัตรประชาชน และสำาเนาทะเบียนบ้านกรรมการผู้ม้มีอำนำานาจผู้มกพันบริษัท
หนังสือำนรับรอำนงบริษัท / ห้างหุ้นส่ วน
ใบสำาคััญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่ วนบริษัท
ใบทะเบียนภาษีมมลคั่าเพิม่ (ภ.พ.20) (ถ้ามี)
ภาพถ่ายด้านหน้า, ด้านในสำานักงาน
แบบฟอำนร์มใบเสร็จรับเงิน (ต้อำนงระบุคัำาว่า สำานักงานใหญ่)
แบบฟอำนร์มใบรับทรัพย์สินซ่อำนมเสร็จ
แผู้นที่ต้ังขอำนงสำานักงาน
สมุดหน้าบัญชีธนาคัาร
นามบัตร หรือำนโบชัวร์
หนังสือำนมอำนบอำนำานาจ สำาหรับตัวแทนที่มารับเงิน หรือำนติดต่อำนกับบริษัท

บุคคลธรรมดา











สำาเนาบัตรประชาชน และสำาเนาทะเบียนบ้านเจ้าขอำนงกิจการ
ใบทะเบียนพาณิชย์
ใบทะเบียนภาษีมมลคั่าเพิม่ (ภ.พ.20) (ถ้ามี)
ภาพถ่ายด้านหน้า, ด้านในสำานักงาน
แบบฟอำนร์มใบเสร็จรับเงิน (ต้อำนงระบุคัำาว่า สำานักงานใหญ่)
แบบฟอำนร์มใบรับทรัพย์สินซ่อำนมเสร็จ
แผู้นที่ต้ังขอำนงสำานักงาน
สมุดหน้าบัญชีธนาคัาร
นามบัตร หรือำนโบชัวร์
หนังสือำนมอำนบอำนำานาจ สำาหรับตัวแทนที่มารับเงิน หรือำนติดต่อำนกับบริษัท

เอกสารทุกฉบับ ต้องรับรองสำาเนาถูกกต้องโดยเจ้้าของกจจ้การ พร้อมทั้งประทับตราสำาคััญ
กรุณาจัดส่งเอกสารมาที่

ชื่อ : แผนกอก่สัมพันธ์ ฝ่่ายประเมจนราคัาสจนไหมรถูยนต์ภาคัสมัคัรใจ้ บรจษทั มจตรแท้ประกันภัย จ้ำากัด (มหาชน)
ที่อำนยม่ : 295 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคัร 10500
โทรศัพท์ : 0-2640-7777 ต่อ 8762, 8763, 8764, 8765 ,
โทรสาร : 0-2640-7799 ต่อำน 8762, 8763, 8764, 8765
e-mail

:

claim_vol@mittare.com

**ในการสมัครเปนนค่่ค้าในเครือ บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำากัด (มหาชน) ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครใดๆทังสิน**

การโอำนนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคัารขอำนให้ดำาเนินการจัดส่ งเอำนกสาร ดังนี้
 สำาเนาสมุดเงินฝากธนาคัาร
 ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำากับภาษี ลงวันที่ในเอำนกสารตามวันที่ระบุตามรายการที่จ่ายเงิน
โดยจัดส่ งก่อำนนวันที่ระบุจ่ายเงิน 5 วัน หรือำนแนบใบเสร็จ/ใบกำากับภาษีพร้อำนมเอำนกสารการตั้งเบิกคั่าซ่อำนมเข้าบริษทั ฯ
เรียน

ฝ่ายการเงินและลงทุน บริษทั มิตรแท้ประกันภัย จำากัด
ขอำนยืนยันว่าข้าพเจ้า บริษัท / หจก. / ร้าน..................................................................................................................
มีคัวามประสงคั์ที่จะให้บริษัทฯดำาเนินการ
ขอำนโอำนนเงินเข้าบัญชีธนาคัาร.............................................................................สาขา.................................................
บัญชีประเภท..........................................................เลขที่บัญชี...................................................................................
ชื่อำนบัญชี.......................................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์มือำนถือำนสำาหรับรับ SMS แจ้งการโอำนนเงิน.........................................................................................
 ขอำนให้เป็นการจ่ายเช็คั



ขอำนแสดงคัวามนับถือำน
ประทับตรา

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

หมายเหตุ หากมีข้อขัดข้องโปรดติดต่อสอบถามได้ที่
แผนกอู่สัมพันธ์ ฝ่ายประเมินราคาสินไหมรถยนต์ภาคสมัครใจ
โทรศัพท์ 02 -6407777 ต่อ 8762,8764,8765
โทรสาร 02 -6407799 ต่อ 8762,8764,8765

