ใบสมัครเข้ารับการอบรม
หลักสูตรการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็ นตัวแทน/นายหน้ าประกันภัยครังที
้ ่ 4 เป็ นต้นไป เดือนพฤศจิ กายน 2562
………………………………………………………………………………………..
สานักงาน คปภ. ภาค 4 (นครราชสีมา) เปิ ดรับสมัครอบรมฯ วันที่ 15 -25 ตุลาคม 62 เริ่มอบรมวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 62
กรุ ณากรอกรายละเอียดให้ ชัดเจนและครบถ้ วน
1. รายละเอียด ผู้เข้ ารับการอบรม
ชื่อ นาย/นาง/นางสาว…………..................................................................... สกุล…………......................................................................
เลขบัตรประจาตัวประชาชน.......................................................................... วันหมดอายุ .........................................................................
ที่อยู่........................................................... เลขที่………… หมู่ที่............ซอย………………………… ถนน................................................
ตาบล…………………………………. อาเภอ…………………………จังหวัด………………………… รหัสไปรษณีย์…………………………
โทรศัพท์ ………………………...(ต่อ)................. มือถือ………………………………… E-Mail : ……………………………………………..
2. ประสงค์ จะเข้ ารับอบรมหลักสูตรการอบรมการต่ ออายุใบอนุญาต ครัง้ ที่ 4 เป็ นต้ นไป สาหรับ
2.1 ( ) ตัวแทนประกันชีวิต ใบอนุญาตเลขที…
่ …………………………………........วันหมดอายุ………………………………………………
2.2 ( ) ตัวแทนประกันวินาศภัย ใบอนุญาตเลขที่……………………………………..วันหมดอายุ………………………………………………
2.3 ( ) นายหน้ าประกันชีวิต ใบอนุญาตเลขที…
่ …………………………………........วันหมดอายุ……………………………………………..
2.4 ( ) นายหน้ าประกันวินาศภัย ใบอนุญาตเลขที่…………………………………….วันหมดอายุ……………………………………………..
มีความประสงค์ สมัครเข้ ารับการอบรม
(.......) วันจันทร์ ที่ 11 พ.ย. 62 ค่าธรรมเนียม 900 บาท = 6 ช.ม.
(.......) วันอังคารที่ 12 พ.ย. 62 ค่าธรรมเนียม 900 บาท = 6 ช.ม.
(.......) วันพุธที่ 13 พ.ย. 62 ค่าธรรมเนียม 900 บาท = 6 ช.ม.
(.......) วันพฤหัสบดีที่ 14 พ.ย. 62 ค่าธรรมเนียม 900 บาท = 6 ช.ม.
(.......) วันศุกร์ ที่ 15 พ.ย. 62 ค่าธรรมเนียม 900 บาท = 6 ช.ม.
3. *ผู้สมัครเข้ ารับการอบรม มีคุณวุฒใิ ดดังต่ อไปนีห้ รือไม่ (กรณีมีคุณวุฒใิ ดคุณวุฒหิ นึ่งสามารถนาสิทธิมาลดหย่ อนจานวน
ชั่วโมง การอบรมได้ ก่ งึ หนึ่ง) กรุ ณาแนบหลักฐานคุณวุฒมิ าพร้ อมใบสมัครเพื่อทาการตรวจสอบคุณวุฒกิ ่ อน ว่ าถูกต้ องหรือไม่
(3.1) สอบผ่ านคุณวุฒทิ ่ ใี ช้ ประกอบอาชีพประกันภัย ที่สานักงานฯ ให้ ความเห็นชอบ
(.........) ชีวิต/วินาศภัย FChFP : (Fellows chartered Financial Practitioner) Conversion Course
หลักสูตร “วิชาชีพสาหรับมืออาชีพ ด้ านบริการทางการเงิน” โดยสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน
(.........) ชีวิต/วินาศภัย CFP : (Certified Financial Planner) หลักสูตร” การวางแผนการเงิน” โดยสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
(.........) ชีวิต/วินาศภัย AFPT : (Associate Financial Planner Thai) หลักสูตร “การวางแผนการเงิน” โดยสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
(.........) วินาศภัย ประกาศนียบัตรวิชาชีพการประกันวินาศภัย : (Diploma in Non-life Insurance)
หลักสูตร “ประกาศนียบัตรวิชาชีพการประกันวินาศภัย” โดยสถาบันประกันภัยไทย
(.........) วินาศภัย Cert Cll : (The Chartered Insurance Institute) หลักสูตร Certificate of Insurance
โดย บริษัท ทีอาร์ เทรนนิ่งแอนด์คอนซัลติ ้ง จากัด

(3.2) (.........) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึน้ ไปทุกสาขา ที่สานักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรือนรับรอง
จากสถาบันการศึกษา...................................................................... สาขาวิชา......................................................................................
(3.3) กรณีเป็ นหรือเคยเป็ นวิทยากร ผู้บรรยายความรู้ อาจารย์ ประจา อาจารย์ พิเศษ ในสถาบัน สมาคม องค์ กร และใน
หลักสูตรการอบรมที่สานักงาน คปภ.ให้ ความเห็นชอบ ภายในระยะเวลา 5 ปี ก่ อนใบอนุญาตสิน้ อายุ
ชื่อสถาบัน สมาคมหรือองค์ กร.......................................................................................................................................................
4. ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ าข้ อความดังกล่ าวข้ างต้ นเป็ นความจริง และได้ แนบเอกสารประกอบการสมัครมาพร้ อมนี ้
(.........) สาเนาบัตรประชาชน (.........) สาเนาใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้ าฯ (.........) คุณวุฒิที่มี ตามข้ อ 3 สาหรับใช้ ลดหย่อนกึ่งหนึง่
(.........) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 ใบ (.........) สาเนาเอกสารการโอนเงิน
วิธีการชาระเงิน
ชาระเงินสด กรณียื่นสมัครที่สานักงาน คปภ. ภาค 4 (นครราชสีมา)
โอนเงิน ชื่อบัญชี สานักงาน คปภ. ภาค 4 นครราชสีมา ธนาคารกรุงไทย จากัด สาขานครราชสีมา เลขทีบ่ ัญชี 301-3-39205-3
ลงชื่อ………………………………………… ผู้สมัคร
(…………………..…………………….)
หมายเหตุ
* การใช้สิทธิ ลดหย่อนตาม ข้อ 3.1 ,3.2 และ 3.3 ไม่สามารถนามารวมกันหรือขอลดจานวนชัวโมงการอบรมในคราวเดี
่
ยวกันได้
- กรุณาส่งใบสมัครภายในวันที่ 15 - 25 ตุลาคม 2562 (กรณี เต็ม 60 ท่าน จะปิ ดรับสมัครทันที)
- ช่องทางการยื่นใบสมัคร 3 ช่องทาง คือ 1. ที่สานักงาน คปภ. ภาค 4 (นครราชสีมา) 2. ส่งทาง e-mail :region006@oic.or.th
และ 3. ทางแฟกซ์ 044-257203 ( เมื่อส่ งเอกสารแล้ วกรุ ณาติดต่ อสานักงาน คปภ. ภาค 4 (นครราชสีมา) ภายในวันที่สมัคร
เพื่อตรวจสอบความถูกต้ องของเอกสาร)
- เนื่ องจาก สนง. คปภ. เป็ นหน่ วยงานของรัฐ ไม่มีภาษี มลู ค่าเพิ่ ม และภาษี เงิ นได้ นิ ติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย
- หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเข้าร่วมอบรม โปรดติ ดต่อเบอร์ 044-257203-4 คุณธนัท /คุณรุง่ โรจน์
- สถานที่จดั อบรม ห้องประชุม สานักงาน คปภ. ภาค 4 (นครราชสีมา) 230/13-16 ถ.มิ ตรภาพ ต.ในเมือง เมืองนครราชสีมา

ข้อมูลที่ควรทราบ
1. ตัวแทนประกันชีวิต/วินาศภัยที่มีประสงค์จะต่ออายุครั้งที่ 4 ต้องอบรมตามหลักสูตรที่สานักงาน คปภ. ประกาศ
กาหนดไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง
2. นายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย(บุคคลธรรมดา)ที่มีประสงค์จะต่ออายุครั้งที่ 4 ต้องอบรมตามหลักสูตรที่สานักงาน
คปภ. ประกาศกาหนดไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง
3. ผู้สมัครต้องนาบัตรประชาชน และใบอนุญาตตัวแทนหรือนายหน้าฯ มาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ในวันอบรม
4. ข้อมูลการเข้าอบรม
• ลงทะเบียน เวลา 08:00 – 09:00 น.
• เริ่มอบรมเวลา 09:00 – 16:00 น.
• ลงลายมือชื่อในใบลงทะเบียนการอบรม 2 ครั้งต่อวัน และต้องลงลายมือชื่อด้วยตนเอง
- ลงลายมือชื่อครั้งครั้งแรก สาหรับการอบรมช่วงเช้า
- ลงลายมือชื่อครั้งที่สอง สาหรับการอบรมช่วงบ่าย
• หากผู้เข้าอบรม เข้ารับการอบรมช้ากว่ากาหนด เกินกว่า 30 นาที หรือหลังเวลา 09.30 น.ตามประกาศ สานักงาน
คปภ. ให้ผู้สมัครเข้ารับการอบรมไม่มีสิทธิเข้าห้องอบรม และจะไม่นับเป็นจานวนชั่วโมงการอบรม

