
1 ลําดับที่ ................

 ดานกฎหมาย  ดานคณิตศาสตรประกันภัย

ชื่อ นาย/นาง/นางสาว .................................................................. นามสกุล ..............................................................................

ภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ) ...............................................................................................................................................................................

วันเดือนป เกิด ............................................................................... อายุ .............. ป

สัญชาติ .............................. เชื้อชาติ .................................. ศาสนา ..............................

ที่อยูปจจุบัน (ที่สามารถติดตอได) ................................................................................................................................................................................

.......................................................................... รหัสไปรษณีย ............................ โทรศัพท ............................................

ที่อยูตามทะเบียนบาน ..............................................................................................................................................................................................

.......................................................................... รหัสไปรษณีย ............................ โทรศัพท ............................................

สถานที่ทํางาน ............................................................................................................................................................................................................

.......................................................................... รหัสไปรษณีย ............................ โทรศัพท ............................................

เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน  ............................................ วันที่ออกบัตร ............................ วันหมดอายุ .............................

ชื่อ-สกุล บิดา .......................................................................................  มีชีวิต  ถึงแกกรรม

ที่อยู ................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................... รหัสไปรษณีย ............................ โทรศัพท ............................................

ชื่อ-สกุล มารดา .......................................................................................  มีชีวิต  ถึงแกกรรม

ที่อยู ................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................... รหัสไปรษณีย ............................ โทรศัพท ............................................

สถานภาพ  โสด  สมรส  หยา  หมาย

ชื่อ-สกุล คูสมรส

สถานที่ทํางาน .............................................................................................................................................................................................................

.......................................................................... รหัสไปรษณีย ............................ โทรศัพท ............................................

จํานวนบุตร เพศชาย ..................... คน เพศหญิง ..................... คน

๒. รายละเอียดครอบครัว

๓.

ใบสมัครเพื่อเขารับการพิจารณาคัดเลือก

เปนลูกจางผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน

๑. รายละเอียดสวนบุคคล

อายุชื่อ-สกุล

๑.

๒.

อาชีพ

 

           สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย            

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

รูปถาย
ขนาด ๒ นิ้ว



2 ลําดับที่ ................

 สุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรง

 มีโรคประจําตัว ( โปรดระบุ )   ........................................................................................................................................................

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี      ๑.

๒.

ปริญญาโท      ๑.

๒.

ปริญญาเอก    ๑.

๒.

ทานเคยถูกสอบสวนทางวินัย หรือเคยมีคดีความทางกฎหมายหรือไม

 ไมเคย

 เคย โปรดระบุรายละเอียด

สาขาวิชา

หนาที่ความรับผิดชอบ

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

ระหวางป พ.ศ. เงินเดือนสุดทาย

สถาบัน/ประเทศ

๓. สุขภาพปจจุบัน

๔. รายละเอียดการศึกษา

ปที่สําเร็จการศึกษา

๕. ประวัติการทํางาน

ชื่อองคกรและตําแหนง เหตุผลที่ออก

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

๖. ประวัติการสอบสวนทางวินัย หรือเคยมีคดีความทางกฎหมาย



3 ลําดับที่ ................

ลําดับ

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

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

ระยะเวลา (ป เดือน)

เขียน

๙. ความสามารถทางภาษา

พูดฟง

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

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

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

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

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

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

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

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

๗. ผลงาน/ประสบการณในการปฏิบัติงาน

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

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

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

๑๐. ความสามารถพิเศษ

ภาษา อาน

๘. การฝกอบรม/ดูงานที่เกี่ยวของและเปนประโยชนตอตําแหนง

สถาบัน/ประเทศหลักสูตร

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

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

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



4 ลําดับที่ ................

ใช ไมใช

 

 

 

 

 

 

 

ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพนโทษ หรือพนระยะเวลารอการลงโทษ หรือรอการกําหนดโทษแลว

 

 

 

 

เวนแตจะไดพนจากตําแหนงมาแลวไมนอยกวาหนึ่งป

 

๑๒. เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร

มี ไมมี

12.1 ใบสมัครตามแนบทายประกาศ  

12.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  

12.3 สําเนาทะเบียนบาน  

๑๒.๔ รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ขนาด ๒ นิ้ว จํานวน ๑ รูป (รูปถายไมเกิน ๖ เดือน)  

๑๒.๕ สําเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา  

๑๒.๖ หนังสือการรับรองจากองคกรหรือเอกสารหลักฐานอื่นเพื่อแสดงคุณสมบัติตามนัยขอ ๑๑.๔  

๑๑.๑) มีสัญชาติไทย

๑๑.๔) มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานกฎหมาย หรือ ดานคณิตศาสตรประกันภัย และเคยเปนผูบริหารหนวยงานของ

รัฐหรือเอกชนที่มีประสบการณที่เกี่ยวของมาแลว ไมนอยกวา ๑๕ ป

๑๑.๗) ไมเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกไมวาจะไดรับโทษจําคุกจริงหรือไม เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่

รายละเอียดเอกสาร

๑๑.๑๒) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือจากหนวยงาน

ของเอกชน เพราะทุจริตตอหนาที่ หรือเพราะประพฤติชั่วอยางรายแรง

เวนแตจะไดพนจากตําแหนงมาแลวไมนอยกวาหนึ่งป

๑๑.๑๑) เปนหรือเคยเปนกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงอื่นในพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ของพรรคการเมือง 

๑๑.๓) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา

๑๑.๕) ไมเปนบุคคลลมละลายหรือไมเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต

คุณสมบัติทั่วไป/ลักษณะตองหาม

๑๑.๘) ไมเปนกรรมการผูจัดการ หรือบุคคลผูมีอํานาจในการบริหารหรือจัดการบริษัทประกันภัย ณ วันที่สมัคร

๑๑.๙) ไมเปนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจาง ของสวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือ

๑๑.๖) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ

๑๑.๒) มีอายุไมต่ํากวา ๓๕ ปบริบูรณ  

ของราชการสวนทองถิ่น ณ วันที่สมัคร

๑๑. ผูสมัครโปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง   ที่ตรงกับความเปนจริงของทานมากที่สุด

๑๑.๑๐) เปนหรือเคยเปนขาราชการการเมือง ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 



5 ลําดับที่ ................

ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนนี้เปนความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ......................................................................... ผูสมัคร

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

วันที่ .............. เดือน ..................................... พ.ศ. ...................

หมายเหตุ :

สามารถพิมพเพิ่มเติม และสงมาพรอมกับใบสมัครก็ได

หากพื้นที่ในการกรอกใบสมัครไมเพียงพอหรือทานเห็นวาขอมูลใดจะเปนประโยชนตอการพิจาณาของคณะกรรมการคัดเลือก


