เอกสารแนบ 2
รู ปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว
จานวน 1 รู ป

ใบสมัครตัวแทน/นายหน้า ประกันวิ นาศภัย
ทาที่..........................................................
วันที่สมัคร........./..................../...............
 ตัวแทนใหม่

 ตัวแทนมีใบอนุญาตฯ

-

รหัส
 นายหน้าบุคคลธรรมดา

 นายหน้านิติบุคคล

สาหรับเจ้าหน้าที่
กรอกถูกต้อง/ครบถ้วน

ใช่

ไม่ใช่

























** กรณีบริษัทในกลุ่มไทยประกันชีวิตโปรดระบุตาแหน่ ง ……………..…………………. สาขา ……………..……………………….





4

การศึกษาระดับ…………………………..…………….สาขา…………………..……..…………….จาก……………………………...…………….





5

บุคคลอ้างอิง
5.1 ชื่อสกุล …………………………………………………...………….…… เกี่ยวข้องเป็ น …………..…….………………………………
สถานที่ติดต่อ …………………………………………………………………………………..…………………………………………..…
โทรศัพท์ …………………………………………………….โทรศัพท์มือถือ……….………………………………………….…........
5.2 ชื่อสกุล …………………………………………………...………….…… เกี่ยวข้องเป็ น …………..…….……………….………………
สถานที่ติดต่อ ………………………………………………………………………………..……………………………….….……………
โทรศัพท์ …………………………………………………….โทรศัพท์มือถือ……….………………………………………….…........









1

1.1 ชื่อ นาย/นาง/นางสาว ………………………………………… นามสกุล……………………………...............อาชีพ………..…………..............
เกิดวันที่ ….. เดือน ………………..... พ.ศ.................. อายุ ………..... ปี สัญชาติ ................ เชื้อชาติ ..........…..….. ศาสนา.………..….....
บัตรประชาชน/บัตรประจาตัวข้ าราชการ เลขที่ ………………………………….…..……. ออกโดย ………..……………….….………...
วันที่ออกบัตร ………………………………………….……………..….... วันหมดอายุ ….………………………..……...………………………..
1.2 ชื่อ (นิติบุคคล) ………………………………………… ทะเบียนเลขที่…………………………..............ออกโดย…………………....................
ผูม้ ีอานาจกระทาการแทน ………………………………………………………….………………………………………………………………….
สถานภาพ
 โสด
 สมรส
 หย่า
 หม้าย
 แยกกันอยู่
ชื่อภรรยา/สามี …………………………………………………………อาชีพ ………………….........…........................ อายุ ……………….…. ปี
สถานที่ทางาน ………………………………………………………….…………..…….. โทรศัพท์ ………………….........…................................

2

2.1 ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ……..............หมู่ที่…….....ตรอก/ซอย …………………...................ถนน …........................................………………….
ตาบล/แขวง ………...……………… อาเภอ/เขต …………………..……..…..... จังหวัด ………..………………รหัสไปรษณี ย.์ ..………….
 บ้านตนเอง  บ้านญาติ
 บ้านเช่า
 อื่น ๆ ระบุ ….... ……………....…………..……………..…….….
2.2 ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ านเลขที่ ………..….…หมู่ที่ ……….…. ตรอก/ซอย ………..........................ถนน.............................................................
ตาบล/แขวง ……………..............อาเภอ/เขต ………….…………….......... จังหวัด ………..…………………. รหัสไปรษณี ย.์ ..…….….….
โทรศัพท์ ……………………………………………. โทรศัพท์มือถือ ……………………….…... โทรสาร…………..…………….…..........

3

สถานที่ทางานปัจจุบัน …………………...………………………………………ตาแหน่ง……………………………………....…………….
เลขที่ ……….……หมู่ที่ ….……ถนน ………………….……… ตาบล/แขวง ……………..………….อาเภอ/ เขต …..……….….………….
จังหวัด ...………………………….…รหัสไปรษณี ย ์ .……..…….….โทรศัพท์ …………………………. โทรสาร……………..…………….
E-mail address ………………………………………..…………………………………………………….…………………………………………….

เอกสารแนบท้าย รบ.3-038/2554

เอกสารแนบ 2
(พลิกด้านหลัง)

6

ท่ านเคยส่ งงานกับบริษัทประกันวินาศภัยอืน่ หรือไม่
 ไม่เคย
 เคย กับบริ ษทั ………………………………...………………………………………………………………….…

7

ท่ านมีใบอนุญาตประกันชีวิตหรือประกันวินาศภัยหรือไม่
 ไม่มี
 มี ประเภทประกันชีวติ
บริ ษทั ...............................................................................................................
ใบอนุญาตเลขที่ …………………วันออกบัตร …………….……วันหมดอายุ ………….………….
ประเภทประกันวินาศภัย บริ ษทั ...............................................................................................................
ใบอนุญาตเลขที่ …………………วันออกบัตร ……………………วันหมดอายุ …………………….

8









หลักฐานครบถ้วน/ถูกต้อง

เอกสารประกอบใบสมัคร
กรณีตัวแทนใหม่

กรณีตัวแทน/นายหน้ ามีใบอนุญาตฯ

กรณีนิติบุคคล

 รู ปถ่าย 1 นิ้ว จานวน 1 รู ป
 สาเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ
 สาเนาทะเบียนบ้าน
 สาเนาบัตรตัวแทนประกันชีวิต (ถ้ามี)
 อื่นๆ ระบุ).........................................

 สาเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ
 สาเนาบัตรตัวแทน / นายหน้าประกันวินาศภัย
 สาเนาบัตรตัวแทนประกันชีวิต (ถ้ามี)
 หนังสือสัญญาค้ าประกันและเอกสารประกอบ
 อื่น ๆ (ระบุ ) ..............................................

 หนังสือรับรองจดทะเบียนบริ ษทั
 ใบอนุญาตนายหน้านิติบุคคล
 สาเนาภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)
 สาเนาบัตรประชาชน
 สาเนาทะเบียนบ้าน

ใช่

ไม่ใช่





(ผูม้ ีอานาจกระทาการแทน)

ข้ าพเจ้ าขอสมัคร เพือ่ ส่ งงานประกันวินาศภัย (ทุกประเภท) ให้ แก่บริษัท ไทยไพบูลย์ ประกันภัย จากัด (มหาชน) โดยข้ าพเจ้ ายินยอมผูกพัน
ตามเงื่อนไขผลประโยชน์ ของทางบริษัทฯ และข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ าข้ อความที่ให้ ไว้ ข้างต้ นเป็ นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ.................................................................ผู้สมัคร

(...............................................................)
สาหรับเจ้ าหน้ าที่ : เพิม่ เติมกรณีตัวแทนใหม่
สอบขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย ได้ เมื่อวันที่ .......................................................
เลขที่ใบอนุญาตประกันวินาศภัย........................................ วันออกบัตร ........................................

สนามสอบ จังหวัด ..................................................
วันหมดอายุ ...............................................................
ลงชื่อ............................................................................
วันที่ .............................................................................

ความเห็นของเจ้ าหน้ าที่

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เอกสารแนบท้าย รบ.3-038/2554

