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ล ำดับเลขที ่............................. 

 
 

                                ใบสมัครเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำคัดเลือกและแต่งตั้ง 
                           ให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยเลขำธิกำร สำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
                  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย 
 

๑. รำยละเอียดส่วนบุคคล 

ช่ือ นาย/นาง/นางสาว ............................................................... นามสกลุ ........................................................................... 
ภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ)์ ............................................................................................................................. ................................. 
วัน เดือน ปี เกิด ............................................................................... อายุ  ................. ปี 
สัญชาติ .............................. เชื้อชาติ  .................................. ศาสนา .............................. 

ที่อยู่ปัจจุบัน (ท่ีสามารถตดิต่อได้) ............................................................................................................................................................. 
.......................................................................... รหัสไปรษณีย ์ ............................ เบอร์โทรศัพท์ ......................................... 
ที่อยู่ตามทะเบยีนบ้าน .......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................... รหัสไปรษณีย ์ ............................ เบอร์โทรศัพท ์......................................... 
สถานท่ีท างาน ....................................................................................................................................................................................... 
ที่อยู่สถานท่ีท างาน ..................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................... รหัสไปรษณีย ์ ............................ เบอร์โทรศัพท์ ........................................ 
เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน ............................................ วันท่ีออกบัตร ............................   วันหมดอายุ  ........................................ 
อีเมลผู้สมคัร ............................................................................................ 
ช่ือผู้ประสานงาน (ถ้ามี) .......................................................... เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน (ถ้าม)ี ..................................................... 
อีเมลผู้ประสานงาน (ถ้ามี) .............................................................................. 

๒. รำยละเอียดครอบครัว 

ช่ือ-สกุล บิดา ........................................................................................    มีชีวิต       ถึงแก่กรรม 
ทีอ่ยู ่ ................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................... รหัสไปรษณีย ์ ...........................   โทรศัพท์  ............................................ 
ช่ือ-สกุล มารดา ........................................................................................     มีชีวิต       ถึงแก่กรรม 
ที่อยู่ ................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................... รหัสไปรษณีย ์ ............................ เบอร์โทรศัพท์ ............................................ 
สถานภาพ    โสด    สมรส    หย่า  หม้าย 
ช่ือ-สกุล คู่สมรส ............................................................................................................................. ............................................................ 
สถานท่ีท างาน ....................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................... รหัสไปรษณีย ์ ............................ เบอร์โทรศัพท์ ............................................ 
จ านวนบุตร เพศชาย ..................... คน  เพศหญิง ..................... คน 

                        ช่ือ-นามสกุล อาย ุ อาชีพ 

๑.   

๒.   

๓.   

๔.   

๕.   

รูปถ่าย ๒ นิ้ว 
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๓. สุขภำพปัจจุบัน 

 สุขภาพอนามัยสมบรูณ์แข็งแรง 

 มีโรคประจ าตัว (โปรดระบุ) 
......................................................................................................................... ...................................... 

๔. รำยละเอียดกำรศึกษำ 
ระดับการศึกษา                       สาขาวิชา             สถาบัน/ประเทศ ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา 
ปริญญาตร ี   ๑. 

๒. 

   
   

ปริญญาโท ๑. 

๒. 

   
   

ปริญญาเอก ๑. 

๒. 

   
   

 

๕. ประวัติกำรท ำงำน 
ระหว่างปี (พ.ศ.) ช่ือองค์กรและต าแหน่งสดุท้าย หน้าท่ีความรับผิดชอบ เงินเดือนสุดท้าย รายได้องค์กร/ปี เหตุผลที่ออก 
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๖. ประวัติกำรสอบสวนทำงวินัย หรือเคยมีคดีควำมทำงกฎหมำย 

ท่านเคยถูกสอบสวนทางวินัย หรือเคยมีคดีความทางกฎหมายหรือไม่ 

 ไม่เคย 

 เคย โปรดระบุรายละเอียด 

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

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

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

.......................................................................................................................................................................................... 
๗. ผลงำน/ประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน 

๑) องค์กรที่ปฏิบัติงาน (ในประเทศ) และหน้าท่ีความรับผดิชอบ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

๒) องค์กรที่ปฏิบัติงาน (ต่างประเทศ) และหน้าที่ความรับผดิชอบ 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
๘. กำรฝึกอบรม/ดูงำนที่เกี่ยวขอ้งและเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำรงต ำแหน่ง 
 

 

ล าดับ หลักสตูร สถาบัน/ประเทศ ระยะเวลา (ปี เดือน) 
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๙. ควำมสำมำรถทำงภำษำ 
 

ภาษา ฟัง   พูด อ่าน เขียน 
     
     
     
     
     

๑๐. ควำมสำมำรถพิเศษ 
 

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................................................................. 
๑๑. ควำมคิดเห็นของผู้สมัคร 
๑) มูลเหตุจูงใจท่ีท่านสนใจสมัครเข้ารับการคดัเลือกเพื่อด ารงต าแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการ สายเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงาน คปภ. 

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

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

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

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................................................................................................  
๒) คุณสมบัติของท่านที่คิดว่าเหมาะสมกับการด ารงต าแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการ สายเทคโนโลยสีารสนเทศ สํานักงาน คปภ. 

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................................... .............................. 
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๓) ความคิดเห็นอื่น ๆ 

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

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

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

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

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

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

 

๑๒. ผู้สมัครโปรดท ำเคร่ืองหมำย   ตำมควำมเป็นจริงของท่ำน 

 
 
 

 

คุณสมบัติ/ลักษณะต้องห้ำม ใช่ ไม่ใช่ 

๑๒.๑) มีสญัชาตไิทย       

๑๒.๒) มีอายไุม่เกิน ๕๕ ปีบริบูรณ ์   

๑๒.๓) สามารถท างานให้แก่ส านักงาน คปภ. ได้เต็มเวลา   

 ๑๒.๔) ไมเ่ป็นบุคคลล้มละลายหรอืเคยเป็นบุคคลลม้ละลายทุจริต   
 ๑๒.๕) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือ 
ไม่เป็นโรคดังต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  
วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการอันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม                   
โรคติดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง 

  

๑๒.๖) ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะ 
เดียวกันกับพักงานหรือพักราชการ 

  

๑๒.๗) ไมเ่คยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกไม่ว่าจะได้รับโทษจ าคกุจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษส าหรบั
ความผิดทีไ่ด้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษ หรือพ้นระยะเวลารอการลงโทษหรือ 
รอการก าหนดโทษแล้ว 

  

๑๒.๘) ไม่เป็นกรรมการ ผูจ้ัดการ หรือบุคคลผู้มีอ านาจในการบริหารหรือจัดการบริษัทประกันภยั หรอื 
กิจการที่เกี่ยวข้องกับการประกันภยั 

  

๑๒.๙) ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ของส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกจิ หรือ   
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือ ของราชการส่วนท้องถิ่น   

๑๒.๑๐) ไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการทางการเมือง ผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ 
ผู้บริหารท้องถิ่น เว้นแต่จะได้พ้นจากต าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 

  

๑๒.๑๑) ไม่เปน็หรือเคยเปน็กรรมการหรือผูด้ ารงต าแหน่งอื่นในพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง 
เว้นแต่จะได้พ้นจากต าแหน่งมาแลว้ไม่น้อยกว่าหนึ่งป ี

  

๑๒.๑๒) ไม่เคยถกูไล่ออก ปลดออก หรือใหอ้อกจากราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวสิาหกิจหรือจากหน่วยงาน 
ของเอกชน เพราะทุจริตต่อหนา้ที่หรอืประพฤติชั่วอยา่งรา้ยแรง 

  

๑๒.๑๓)เป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารหรือผูม้ีอ านาจในการจัดการหรือมีส่วนได้เสียอย่างมีนัยส าคญัในนิติบุคคล   

ซึ่งมีประโยชนไ์ดเ้สยีเกีย่วข้องกบักิจการของส านักงาน คปภ. เช่น นติิบุคคลทีเ่ข้าเป็นคูส่ญัญาทางธุรกจิ 
หรือก าลังจะเป็นคู่สญัญาทางธุรกจิกับส านกังาน คปภ. อันมลีักษณะทีก่่อให้เกดิประโยชน์ขัดแย้งกับการ 
ปฏิบัตหิน้าที่ของส านักงาน คปภ. 
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๑๓. เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรสมัคร 

รายละเอียดเอกสาร มี ไม่ม ี
๑๓.๑ ใบสมัคร พร้อมประวตัิส่วนบุคคล   
๑๓.๒ รูปถ่ายหน้าตรง ไมส่วมหมวก ขนาด ๒ น้ิว จ านวน ๑ รูป (รูปถา่ยไม่เกิน ๖ เดือน)   
๑๓.๓ ส าเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา   
๑๓.๔ ส าเนาหลักฐานแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษหรือการผ่านการอบรมหลักสตูรที่เป็น 

ภาษาอังกฤษ หรือการผ่านการศึกษาดูงานในต่างประเทศ 
  

๑๓.๕ หนังสือรับรองจากองค์กรหรือเอกสารหลักฐานอื่น เพื่อแสดงคุณสมบัติเฉพาะตามนัยข้อ ๔.๒ 
ของประกาศรับสมัครฯ 

  

๑๓.๖ เอกสารหรือหลักฐานแสดงผลงานหรือประสบการณ์ในการบริหารงานท่ีผ่านมา   
๑๓.๗ เอกสารแสดงวิสยัทัศน์ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นภาษาไทย ความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ 

(A4) ตัวอักษร TH SarabanPSK ขนาด ๑๖ 
  

 

 
          หนังสือให้ค ำยินยอมและรับรอง 
                    ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนแล้ว รับทรำบและตกลงยอมรับจะปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และวิธกีำรคัดเลือกของประกำศส ำนกังำน  
          คปภ. เร่ือง กำรรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้ำรับกำรพิจำรณำคัดเลือกและแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยเลขำธกิำร สำยเทคโนโลยี 
          สำรสนเทศ ส ำนักงำน คปภ. และยอบรับค ำตัดสินของคณะกรรมกำรคัดเลือกให้ถือเป็นที่สุด 
                    หำกข้ำพเจ้ำได้รับกำรคัดเลือกจำกคณะกรรมกำรคัดเลือกให้เป็นบุคคลที่สมควรได้รับกำรเสนอชื่อเป็น 
          ผู้ช่วยเลขำธิกำร สำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ ส ำนักงำน คปภ. และโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร คปภ. 
          ข้ำพเจ้ำจะลำออกจำกกำรเป็นบุคคลตำมข้อ ๑๒.๘) และข้อ ๑๒.๙) ก่อนที่ส ำนกังำน คปภ. จะมีค ำสั่งแต่งต้ัง 
          และขอรับรองว่ำข้อมูลที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ และ/หรือเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรสมัครถูกต้องและเป็นจริงทุกประกำร 
          หำกปรำกฏภำยหลังว่ำ ข้ำพเจ้ำขำดคุณสมบัติหรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นควำมจริงตำมที่ได้รับรองไว้ 
          ข้ำพเจ้ำยินดีสละสิทธิ์และให้ถือเป็นเหตุที่จะเลกิจ้ำงได้ โดยข้ำพเจ้ำจะไม่เรียกร้องสิทธิหรือค่ำเสียหำยใด ๆ ทั้งสิ้น 
 
 

ลงช่ือ .........................................................................  ผูส้มัคร 

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

วันท่ี .............. เดือน ..................................... พ.ศ. ................... 

หมายเหตุ : 
 

ขอให้ท่านโปรดจัดเตรียมเอกสารตามข้อ ๑๓.๑ - ข้อ ๑๓.๗ ให้ครบถ้วน โดยผูส้มัครต้องลงนามรับรองเอกสารทุกฉบับ 
ทั้งนี้ หากท่านเห็นว่า ข้อมูลใดมีประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกสามารถส่งมาพร้อมกับใบสมัครก็ได้ 


