
 

 
ใบสมคัรเข้ารบัการอบรม 

หลกัสูตรการขอต่ออายใุบอนุญาตเป็นตวัแทน/นายหน้าประกนัภยัครัง้ท่ี 4 เป็นต้นไป เดือนพฤศจิกายน 2562 
……………………………………………………………………………………….. 

ส านักงาน คปภ. ภาค 4 (นครราชสีมา) เปิดรับสมัครอบรมฯ วันที่ 15 -25 ตุลาคม 62 เร่ิมอบรมวันที่ 11-15 พฤศจกิายน 62 
กรุณากรอกรายละเอียดให้ชัดเจนและครบถ้วน  
1. รายละเอียด ผู้เข้ารับการอบรม  
ชื่อ นาย/นาง/นางสาว…………..................................................................... สกลุ…………......................................................................
เลขบตัรประจ าตวัประชาชน.......................................................................... วนัหมดอาย ุ......................................................................... 
ท่ีอยู่........................................................... เลขท่ี………… หมู่ท่ี............ซอย………………………… ถนน................................................  
ต าบล…………………………………. อ าเภอ…………………………จงัหวดั………………………… รหสัไปรษณีย์…………………………  
โทรศพัท์ ………………………...(ต่อ)................. มือถือ………………………………… E-Mail : ……………………………………………..  
2. ประสงค์จะเข้ารับอบรมหลกัสูตรการอบรมการต่ออายุใบอนุญาต ครัง้ที่ 4 เป็นต้นไป ส าหรับ  
2.1 (   ) ตวัแทนประกนัชีวิต ใบอนญุาตเลขท่ี……………………………………........วนัหมดอาย…ุ…………………………………………… 
2.2 (   ) ตวัแทนประกนัวินาศภยั ใบอนญุาตเลขท่ี……………………………………..วนัหมดอาย…ุ…………………………………………… 
2.3 (   ) นายหน้าประกนัชีวิต ใบอนญุาตเลขท่ี……………………………………........วนัหมดอาย…ุ………………………………………….. 
2.4 (   ) นายหน้าประกนัวินาศภยั ใบอนญุาตเลขท่ี…………………………………….วนัหมดอาย…ุ………………………………………….. 
มีความประสงค์สมคัรเข้ารับการอบรม 
(.......) วนัจนัทร์ท่ี 11 พ.ย. 62 ค่าธรรมเนียม 900 บาท = 6 ช.ม.  (.......) วนัองัคารท่ี 12 พ.ย. 62  ค่าธรรมเนียม 900 บาท = 6 ช.ม.  
(.......) วนัพธุท่ี 13 พ.ย. 62 ค่าธรรมเนียม 900 บาท = 6 ช.ม.     (.......) วนัพฤหสับดีท่ี 14 พ.ย. 62 ค่าธรรมเนียม 900 บาท = 6 ช.ม.  
(.......) วนัศกุร์ท่ี 15 พ.ย. 62 ค่าธรรมเนียม 900 บาท = 6 ช.ม.  
 
3. *ผู้สมัครเข้ารับการอบรม มีคุณวุฒใิดดังต่อไปนีห้รือไม่ (กรณีมีคุณวุฒใิดคุณวุฒหิน่ึงสามารถนาสิทธิมาลดหย่อนจ านวน
ชั่วโมง การอบรมได้กึ่งหน่ึง) กรุณาแนบหลกัฐานคุณวุฒมิาพร้อมใบสมัครเพื่อท าการตรวจสอบคุณวุฒก่ิอน ว่าถกูต้องหรือไม่  
(3.1) สอบผ่านคุณวุฒทิี่ใช้ประกอบอาชีพประกนัภยั ที่ส านักงานฯ ให้ความเหน็ชอบ  
(.........)  ชีวิต/วินาศภยั FChFP : (Fellows chartered Financial Practitioner) Conversion Course  
             หลกัสตูร “วิชาชีพสาหรับมืออาชีพ ด้านบริการทางการเงิน” โดยสมาคมตวัแทนประกนัชีวิตและท่ีปรึกษาการเงิน  
(.........)  ชีวิต/วินาศภยั CFP : (Certified Financial Planner) หลกัสตูร” การวางแผนการเงิน” โดยสมาคมนกัวางแผนการเงินไทย  
(.........)  ชีวิต/วินาศภยั AFPT : (Associate Financial Planner Thai) หลกัสตูร “การวางแผนการเงิน” โดยสมาคมนกัวางแผนการเงินไทย  
(.........)  วินาศภยั ประกาศนียบตัรวิชาชีพการประกนัวินาศภยั : (Diploma in Non-life Insurance)  
             หลกัสตูร “ประกาศนียบตัรวิชาชีพการประกนัวินาศภยั” โดยสถาบนัประกนัภยัไทย  
(.........) วินาศภยั Cert Cll : (The Chartered Insurance Institute) หลกัสตูร Certificate of Insurance  
            โดย บริษัท ทีอาร์ เทรนน่ิงแอนด์คอนซลัติง้ จากดั  
 
 



(3.2) (.........) ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาโทขึน้ไปทุกสาขา ที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง 

จากสถาบนัการศกึษา...................................................................... สาขาวิชา...................................................................................... 
(3.3) กรณีเป็นหรือเคยเป็นวิทยากร ผู้บรรยายความรู้ อาจารย์ประจ า  อาจารย์พิเศษ ในสถาบัน สมาคม องค์กร และใน
หลักสูตรการอบรมที่ส านักงาน คปภ.ให้ความเหน็ชอบ ภายในระยะเวลา 5 ปี ก่อนใบอนุญาตสิน้อายุ 
ชื่อสถาบนั สมาคมหรือองค์กร.......................................................................................................................................................  
4. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง และได้แนบเอกสารประกอบการสมัครมาพร้อมนี ้
(.........) ส าเนาบตัรประชาชน  (.........) ส าเนาใบอนญุาตตวัแทน/นายหน้าฯ  (.........) คณุวฒุิที่มี ตามข้อ 3 ส าหรับใช้ลดหยอ่นกึ่งหนึง่ 

(.........) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 1 ใบ (.........) ส าเนาเอกสารการโอนเงิน 
วิธีการช าระเงิน    
ช าระเงินสด  กรณียื่นสมัครที่ส านักงาน คปภ. ภาค 4  (นครราชสีมา) 
โอนเงิน ชื่อบัญชี ส านักงาน คปภ. ภาค 4 นครราชสีมา  ธนาคารกรุงไทย จ ากัด  สาขานครราชสีมา เลขทีบ่ัญชี 301-3-39205-3 
 

ลงช่ือ………………………………………… ผู้สมคัร 
                                                                     (…………………..…………………….) 
หมายเหต ุ
* การใช้สิทธิลดหย่อนตาม ข้อ 3.1 ,3.2 และ 3.3 ไม่สามารถน ามารวมกนัหรือขอลดจ านวนชัว่โมงการอบรมในคราวเดียวกนัได้ 
- กรณุาส่งใบสมคัรภายในวนัท่ี 15  - 25 ตลุาคม 2562 (กรณีเตม็ 60 ท่าน จะปิดรบัสมคัรทนัที)  
- ช่องทางการยื่นใบสมคัร 3 ช่องทาง คือ 1. ที่ส านักงาน คปภ. ภาค 4  (นครราชสีมา) 2. ส่งทาง e-mail :region006@oic.or.th  
และ 3. ทางแฟกซ ์044-257203  ( เมื่อส่งเอกสารแล้วกรุณาติดต่อส านักงาน คปภ.   ภาค 4 (นครราชสีมา) ภายในวนัที่สมัคร 
เพื่อตรวจสอบความถกูต้องของเอกสาร) 
- เน่ืองจาก สนง. คปภ. เป็นหน่วยงานของรฐั ไม่มีภาษีมลูค่าเพ่ิม และภาษีเงินได้ นิติบุคคลหกั ณ ท่ีจ่าย  

- หากมีข้อสงสยัเก่ียวกบัการเข้ารว่มอบรม โปรดติดต่อเบอร ์044-257203-4 คณุธนัท /คณุรุง่โรจน์ 
- สถานท่ีจดัอบรม ห้องประชมุ ส านักงาน คปภ. ภาค 4 (นครราชสีมา) 230/13-16 ถ.มิตรภาพ  ต.ในเมือง เมืองนครราชสีมา 
 

ข้อมูลที่ควรทราบ 
 

1. ตัวแทนประกันชีวิต/วินาศภัยที่มีประสงค์จะต่ออายุครั้งที่ 4 ต้องอบรมตามหลักสูตรที่ส านักงาน คปภ. ประกาศ
ก าหนดไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง 

2. นายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย(บุคคลธรรมดา)ที่มีประสงค์จะต่ออายุครั้งที่ 4 ต้องอบรมตามหลักสูตรที่ส านักงาน 
คปภ. ประกาศก าหนดไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง 

3. ผู้สมัครต้องน าบัตรประชาชน และใบอนุญาตตัวแทนหรือนายหน้าฯ มาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ในวันอบรม 
4. ข้อมูลการเข้าอบรม 

• ลงทะเบียน เวลา 08:00 – 09:00 น.  
• เริ่มอบรมเวลา 09:00 – 16:00 น.  
• ลงลายมือชื่อในใบลงทะเบียนการอบรม 2 ครั้งต่อวัน และต้องลงลายมือชื่อด้วยตนเอง 
- ลงลายมือชื่อครั้งครั้งแรก ส าหรับการอบรมช่วงเช้า 
- ลงลายมือชื่อครั้งที่สอง ส าหรับการอบรมช่วงบ่าย 
• หากผู้เข้าอบรม เข้ารับการอบรมช้ากว่าก าหนด เกินกว่า 30 นาที หรือหลังเวลา 09.30 น.ตามประกาศ ส านักงาน 
คปภ. ให้ผู้สมัครเข้ารับการอบรมไม่มีสิทธิเข้าห้องอบรม และจะไม่นับเป็นจ านวนชั่วโมงการอบรม 


