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เอกสารขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต 

ชื่อ-นามสกุลตัวแทน______________________________________ สงักัด หน่วย/ภาค  _____________________________        
รหสัผูจ้ดัการ____________________________________________ รหสัตวัแทนผู้ชกัชวน ___________________________ 

1.  ขอรบัใบอนุญาตในกรณีท่ีสอบได ้ใชเ้อกสารดงัต่อไปนี  ้         
เอกสารขอรบัใบอนุญาตเป็นตวัแทนประกันชีวิต จ านวน ผูต้รวจสอบเห็น

ว่าครบถว้น 
1.1  ใบสมคัรเพ่ือขอท าสัญญาตัวแทนประกันชีวิต (กรอกรายละเอียดใหค้รบทุกขอ้ ตวัแทน+ผูจ้ัดการเซ็นชื่อ) 1  
1.2  รูปถ่ายสีขนาด 1 นิว้ จ านวน 6 รูป (รูปหนา้ตรง ไม่สวมแว่นตาด า ฉากหลงัภาพไม่มีทิวทศันไ์ม่เกิน 6 เดือน ไม่เป็นภาพสติ๊กเกอร)์  6  

1.3  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ บตัรขา้ราชการ จ านวน 3 ฉบบั (ตัวแทนเซ็นชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง/บตัรยงัมีผลบงัคบั, เห็น  
       รูปหนา้ชัดเจน-หนา้ไม่ด า) 

3  

1.4  ส าเนาทะเบียนบา้น จ านวน 3 ฉบับ (ทะเบียนบา้นแบบใหม่ ใหส่้งส าเนาท่ีมีเลขท่ีบา้นและหนา้ท่ีมีชื่อตวัแทนควบคู่เสมอ,     
ทะเบียนบา้นแบบเก่าใหถ้่ายส าเนาชัดเจน/เต็มแผ่น, ไม่มีการยา้ยออก กรณีมีการขีดฆ่าแกไ้ขชื่อ/นามสกุลของตวัแทน และไม่มี
ใบเปล่ียนชื่อ/นามสกุล ใหถ้่ายส าเนาด้านหลงัทะเบียนบา้นท่ีระบุว่ามีการแกไ้ขชื่อ/นามสกุล, ตวัแทนเซ็นชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง)  

3  

1.5 ในกรณีท่ีมีการเปล่ียน ช่ือ-นามสกุล ใชส้ าเนาหนังสือส าคัญการเปล่ียนชื่อ-นามสกุลจ านวน 3 ฉบับ (เซ็นชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง) 3  
1.6 ค าขอรบัใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต (ตช.1) กรอกรายละเอียด+ตวัแทนเซ็นชื่อ 1  
1.7 แบบแจง้รายการเพื่อค านวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา (กรอกรายละเอียด+ตวัแทนเซ็นชื่อ) 1  

1.8 ส าเนาหนา้บญัชีสมุดคู่ฝากออมทรพัยธ์นาคารกรุงไทยทุกสาขา (ตัวแทน+ผูจ้ัดการเซ็นชื่อรบัรองส าเนา) 1  
1.9 เงินค่าธรรมเนียมออกใบอนุญาต 300 บาท    
1.10 บตัรประจ าตวัสอบ หรือ แจง้วนัเดือนปีท่ีสอบ, สถานท่ีสอบ, เลขท่ีสอบ ท่ีตวัแทนสอบผ่าน 1  

1.11 ส าเนาหนังสือรบัรองการอบรมหลกัสูตรการขอรบัใบอนุญาตเป็นตวัแทนประกันชีวิต (เซ็นชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง) 1  
1.12 หนังสือยินยอมใหต้รวจประวตัิบุคคล 1 ฉบบั 1  

 

2.  ขอรบัใบอนุญาตในกรณีท่ียา้ยมาจากบริษัทอื่น ใชเ้อกสารดงัต่อไปนี ้
เอกสารประกอบ จ านวน ผูต้รวจสอบเห็น

ว่าครบถว้น 
2.1  ใชเ้อกสารตามขอ้ 1.1 – 1.4 (ขอ้ 1.6 กรอกค ารบัขอรบัใบอนุญาต (ตช.1) ใหร้ะบุในช่อง ยา้ยบริษัท)   
2.2  ใบอนุญาตตวัจริงของบริษัทเดิม หากไม่มีใหใ้ชใ้บแจง้ความ โดยระบุเลขท่ีใบอนุญาตไวใ้นใบแจง้ความ  1  

2.3  หนังสืออนุมตัิใหล้าออกจากบริษัทเดิม ในกรณีบริษัทเดิมยงัไม่ไดท้ าหนังสืออนุมตัิการลาออก ตอ้งใชเ้อกสารเพิ่มเติมดงันี ้   
              ส าเนาหนังสือขอลาออกจากบริษัทเดิม 1  

              ใบตอบรบัในประเทศ (A.R) 1  
 

 

ลงชื่อ  …………………………..........… ผู้ตรวจสอบ 
**เอกสารครบถ้วน ถูกต้องชัดเจน ได้รับใบอนุญาตและรหัสรวดเร็วภายใน 5 วันท าการ นับจากวันท่ีบริษัทฯ ได้รับเอกสาร** 
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ใบสมัครเพื่อขอท ำสัญญำตัวแทนประกันชีวิต 

 

 
โปรดกรอกข้อควำมในช่องว่ำงให้ครบถ้วน หรือใส่เคร่ืองหมำย “” ในกรอบ  และข้อควำมที่ให้มำในใบสมัครน้ี บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลน้ีเป็นควำมลับ 

1.      ประวัติส่วนตัว (PERSONAL DATA) 
1.1     ชื่อ (นาย/นาง/น.ส.)…………………………………นามสกุล……………………………… ชื่ออ่ืน (ถา้มี)………………………………………………… 
          ชื่อ-นามสกุลภาษาองักฤษ   
1.2     ที่อยู่ปัจจุบนัเลขที่…………….หมู่ที่…………ตรอก/ซอย……………………..ถนน………………………..โทรศพัท์ที่บา้น……………………………… 
          แขวง/ต าบล………………….เขต/อ าเภอ…………….จังหวดั………………….รหัสไปรษณีย…์……..…… โทรศพัท์ทีท่ างาน…………………………... 
          โทรศพัท์มือถือ……………….วิทยุติดตามตวั…………………............ที่พกั  อาศยักบัครอบครัว       เช่าอยู ่      ผ่อนช าระ     เป็นของตนเอง 

E-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
1.3     ที่อยู่ตามทะเบียนบา้น………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
1.4     เพศ   M.ชาย    F.หญิง     วนั/เดือน/ปีเกิด (พ.ศ.)…………….. ค.ศ. …………….  อายุ………….ปี   สถานที่เกิด (จงัหวดั)……….………………… 
1.5     มีพ่ีน้อง……………คน              อายุ………………………………………….……….. ปี (ระบุอายุของพ่ีน้องทุกคน) 
1.6      ฐานะการสมรส    M สมรสแลว้        มีบุตร………..คน  อายุ…………..ปี           S โสด      W หมา้ย      D หย่า 
1.7     สัญชาติ                  11 สัญชาติไทย     12 มีถ่ินที่อยู่ในไทย 
1.8     เชื้อชาติ                  21 จีน    22 มาเลย ์   23 อินเดีย ลงักา ปากีสถาน    24 ไทย    25 อเมริกนั ออสเตรเลีย ยุโรป    26 อื่นๆ……....……. 
1.9     หมายเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี             
          บตัรประชาชนเลขที ่       บตัรอื่นๆ……………………………………………………. 
1.10   รายละเอียดเก่ียวกบัคู่สมรสของท่าน 
          ชื่อ/นามสกุล………………………………………………………………. วนั/เดือน/ปีเกิด (พ.ศ.)……………….……… ค.ศ. …..…..…… อายุ………….ปี 
          บตัรประชาชนเลขที ่      อาชีพ……………………………………………………….. 

2.      ประวัติกำรศึกษำ (EDUCATION BACKGROUND) 
2.1     การศึกษาสูงสุด/ระดบัการศึกษาวิชาชีพเฉพาะ    31 ประถมศึกษา (US)      32 มธัยมศึกษา (SC)      33 มธัยมศึกษาตอนปลาย (PS) 
           34 อาชีวะ (DP)      35 ปริญญาตรี/วิชาชีพเฉพาะหรือสูงกว่า (GR) 
          โรงเรียน/หลกัสูตร/สถาบนั/มหาวิทยาลยั             จากปี                   ถึงปี                        ส าเร็จขั้นสูงสุด                              ประกาศนียบตัร/ปริญญา 
          …………………………………………          ………….          ………….         …………………………….         ……………………………………….. 
          …………………………………………          ………….          ………….         …………………………….         ………………………………………..  
          …………………………………………          ………….          ………….         …………………………….         ………………………………………..  
2.2     ท่านพูดภาษาใดไดบ้า้ง?  1. …………………………………..……. 2. ……………………………….……….3. …………………………………………. 

3.      ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (WORKING  EXPERIENCE) 
3.1     ประวติัการท างาน (ปัจจุบนั) 
          ชื่อนายจา้ง/บริษทั                                                     ที่อยู ่                                                                                                                                 จากปี-ถึงปี 
          …………………………………………….            ……………………………………………………………………………………       ………………..  
          …………………………………………….            ……………………………………………………………………………………       ………………..      
3.2     อาชีพครั้ งหลงัสุด                          [S]  พนักงานขาย       [T] วิชาชีพเฉพาะ       [P]  ครู       [B] นักธุรกิจ       [C] เสมียนพนักงาน 
                                                                [G] รบัราชการ……………………………       [U]  ยงัไม่มีงานท า        [O] อื่นๆ …………………………… 
3.3     รายไดปั้จจุบนัเฉล่ียเดือนละ(บาท)   51 ต ่ากว่า 5,000      52 ระหว่าง 5,001-10,000      53 ระหว่าง 10,001-20,000      54 มากกว่า  20,000 
3.4     ประสบการณ์ดา้นการท างานหรือการขาย      ไม่มีประสบการณ์        น้อยกว่า 1 ปี      1-2 ปี      3-5 ปี      5-8 ปี      มากกว่า 8 ปี 
3.5     สมคัรเขา้เป็นตวัแทนประกนัชีวิตโดย            ประกาศรับสมคัรงาน   สมคัรดว้ยตวัเอง  ไดร้ับการแนะน าจากตวัแทน/ผูบ้ริหาร 
                                                                                  ไดร้ับการแนะน าจากพนักงาน      โอนมาจากพนักงาน 

พลิก…./2 

 

รหัสผูจ้ดัการ…………………..……….....….. 
รหัสตวัแทนผูช้กัชวน…………….......………. 

ส ำหรับบริษัทเท่ำนั้น  รหัสตวัแทน………………..………....... 
ช่ือหน่วย……………..…….....................…. สาขา…………… 

รหัสสาขา………....…..ภาค……..………….กลุ่ม…………...… 

โปรดแนบรูปถ่าย 

ขนาด 3X4 ซม. 
( 1 นิว้ ) 

จ านวน 2 รูป 
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4.     รำยละเอียดอื่นๆ  (OTHER  INFORMATION) 
4.1     กิจกรรมทางสังคม 
          เป็นสมาชิกสโมสร……………………………….   ที่ตั้งส านักงาน……………………………………………………..  ปีที่เป็นสมาชิก……………………. 
          หรือสมาคม           ……………………………….   ที่ตั้งส านักงาน……………………………………………………..  ปีที่เป็นสมาชิก……………………. 
4.2     บุคคลที่จะติดต่อดว้ยในกรณีจ าเป็น 
          ชื่อ…………………………………………………  ที่อยู่…………………………………………………………………….. โทรศพัท์…………………….. 
4.3     ท่านมีประกนัชีวิตไวก้บั  บริษทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน)           มี                                                          ไม่มี 
          หรือ บริษทั ประกนัชีวิตอื่นๆ ทุนประกนั…………………………..                          มี ชื่อบริษทั…………………………………………..  ไม่มี 
4.4     ท่านคิดว่าจะยึดอาชีพขายประกนัชีวิตเป็นงาน                                                            เต็มเวลา                                                บางเวลา 
4.5     ท่านมีบุคคลในครอบครัวและ/หรือญาติเป็นตวัแทนประกนัชีวิตหรือพนักงานบริษทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน)  
          หรือบริษทัประกนัชีวิตอื่นหรือไม่ ถา้มีโปรดให้รายละเอียด 
          ชื่อ-นามสกุล                                                  ความสัมพนัธ์        บริษทั                                                  ต าแหน่งหน้าที่                ชื่อหน่วย         รหัสตวัแทน 
          …………………………………………    ………………….    …………………………………   ………………….…..     ……………….   .. …………… 
          …………………………………………    ………………….    …………………………………   ………………….…..     ……………….   .. …………… 
4.6     ท่านเคยเป็นตวัแทนกบับริษทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) หรือไม่  เคย  ชื่อหน่วย……………… รหัสตวัแทน…………….  ไม่เคย 
                                                                                 หรือ บริษทัประกนัชีวิตอื่นๆ                  เคย  ชื่อหน่วย…………………………….….………….  ไม่เคย 
                                                                                 หรือ บริษทัประกนัชีวิตอื่นๆ                  เคย  ชื่อหน่วย…………………….………..………...….  ไม่เคย 
4.7     โปรดบอกชื่อผูท้ี่รู้จกัท่านดี มา 3 ท่าน (ไม่ใช่ญาติ) ทีบ่ริษทัสามารถสอบถามได้ 
          ชื่อ                                                               ที่อยู่                                                                                                 โทรศพัท์                   อาชีพ               รู้จกัมาก่ีปี 
          1……………………………………….   ………………………………………………………………..   ………………..   ……………………   ………… 
          2……………………………………….   ………………………………………………………………..   ………….…….   …………...……....    ………… 
          3…………………………………...….   …………………………………………………………….…..   ………………..   ……………………   ………… 
4.8     ท่านเคยถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลลม้ละลายมาก่อนหรือไม่     เคย          ไม่เคย  
          หากบนัทึกว่า “เคย” โปรดให้รายละเอียด .................................................................................................................................................................... ................. 
4.9     ท่านเคยถูกด าเนินคดีอาญา และ/หรือ ถูกศาลพิพากษาลงโทษในคดีอาญามาก่อนหรือไม่     เคย          ไม่เคย  
          หากบนัทึกว่า “เคย” โปรดให้รายละเอียด ..................................................................................................................................................................................... 
4.10   ท่านมีทรัพยสิ์นอื่นหรือไม่?                       มี      เป็นทรัพยสิ์นชนิดใด?................................................................................................................ ไม่มี 
4.11   ท่านมียานพาหนะหรือไม่?                        มี      ชนิดใด?.............................................................................................................. ........................ ไม่มี 
          และมีประกนัหรือไม่?                               มี      ประกนับริษทัใด?........................................................................................................................ ไม่มี 
 
          ขา้พเจา้ขอรับรองไว ้ณ ที่น้ีว่าขอ้ความทั้งหมด ที่ไดใ้ห้ไวใ้นใบสมคัรน้ีเป็นความจริงและถูกตอ้งทุกประการ หากมีการไม่เปิดเผยขอ้ความจริงหรือแถลง 
          ขอ้ความเป็นเท็จ ขา้พเจา้ยินยอมให้บริษทับอกเลิกสัญญาตวัแทนประกนัชีวิตไดท้นัที 
 
 
          วนัที.่.......................................................................  ลายเซ็น............................................................                  ลายเซ็น.......................................................... 
                                                                                                                          (ภาษาไทย)                                                                      (ภาษาองักฤษ) 
 
 
          รายงานของผู้จัดการหน่วยที่เกี่ยวกับผู้สมัคร.-  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้สัมภาษณ์ผู้สมัครด้วยตัวเอง และข้าพเจ้ายอมรับว่าค าตอบที่ได้ให้ไว้ใน 
          ใบสมัครเพือ่ขอท าสัญญาตัวแทนประกันชีวิตเป็นความจริง ถ้าหากมีการไม่เปิดเผยข้อความจริงหรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัท 
          บอกเลกิสัญญาตัวแทนประกันชีวิตดังกล่าวได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวข้าพเจ้า 
 
 
          วนัที.่......................................................                                               ลายเซ็นผูจ้ดัการหน่วย/ภาค..................................................... ................................ 
                                                                                                                                                                   (                                                                                   ) 
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แบบแจ้งรำยกำรลดหย่อนเพื่อกำรค ำนวณภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ 

1.  ช่ือ-สกุล .................................................................................................................................................................. 
     รหัสตวัแทน          เลขประจ าตวัประชาชน   
     ต าแหน่ง................................................................................  สาขา....................................................................... 
     ท่ีอยู่ปัจจุบนั............................................................................................................................................................. 
     ................................................................................................................................................................................. 
2.  ฐานะการสมรส    โสด     คู่สมรสมีเงินได ้จดทะเบียนสมรสระหว่างปีภาษี 
     หมา้ย     คู่สมรสมีเงินได ้หย่า หรือตายระหว่างปีภาษี 
     คู่สมรสไม่มีเงินได้ 
3.  มีบุตรหรือบุตรบุญธรรม ท่ีมีสิทธิน ามาหักค่าลดหย่อน  จ  านวน.................. คน 
     ❑  จ  านวนบุตรคนแรกและเกิดก่อนปี 2561 รวม....... คน  
     ❑  จ  านวนบุตรตั้งแต่คนท่ี 2 เป็นตน้ไปท่ีเกิดในหรือหลงัปี พ.ศ.2561 รวม.......คน  
4.  เบ้ียประกนัชีวิตท่ีจ่ายในปีภาษี (กรมธรรม์มีก าหนดระยะเวลาตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป)…………………… บาท 
5. เบ้ียประกนัสุขภาพของผูม้ีเงินได ้(ตามท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท และเมื่อรวมกบัเบ้ียประกนัชีวิต ตอ้งไม่เกิน 100,000 บาท) 
6.  ดอกเบ้ียเงินกูยื้มเพ่ือซ้ือ เช่าซ้ือ หรือสร้างอาคารท่ีอยู่อาศยั จ  านวน..............................บาท (ตามจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท) 
     ❑ ไม่มีผูกู้ร่้วม  ❑  มีผูกู้ร่้วม  ❑  ผูกู้ร่้วมเป็นคู่สมรส (สามี/ภรรยา) 
      ❑  ผูกู้ร่้วมเป็นผูม้ีเงินไดอ้ื่น นอกเหนือจากคู่สมรส จ านวน........คน 
      ❑  รวมจ านวนผูกู้ร่้วมทั้งหมด...........คน (รวมตวัผูม้ีเงินไดเ้องดว้ย) 
     สถาบนัการเงิน/นายจา้งท่ีให้กูย้ืม......................................................  เลขท่ีสัญญา................................................................... 
7.  ค่าเลี้ยงดูบิดา-มารดา รวมจ านวน................................................. บาท (หักไดค้นละ 30,000 บาท) 
     ❑  บิดา ของผูม้ีเงินได ้ ❑ มารดา ของผูม้ีเงินได ้ ❑  บิดา ของคู่สมรส ❑  มารดา ของคู่สมรส 
8.  เบ้ียประกนัสุขภาพของบิดา-มารดา ............................................... บาท (ตามจ านวนท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท) 
9. เบ้ียประกนัชีวิตของคู่สมรส ............................................ บาท (กรณีคู่สมรสไม่มีเงินไดแ้ละความเป็นสามีภริยามีอยู่ตลอดปีภาษี หักลดหย่อนของคู่          

สมรสไดอ้ีกตามจ านวนท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท โดยกรมธรรม์ประกนัชีวิตตอ้งมีระยะเวลา 10 ขึ้นไป  
9.  ค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) ......................................................................... บาท 
     ช่ือผูข้ายหน่วยลงทุน................................................................................................................................................................. 
10. ค่าซ้ือกองทุนรวมเพ่ือการออม (SSF) ......................................... บาท (ลดหย่อนภาษีสูงสุด 30% ของเงินไดพึ้งประเมินแต่ 
     ไม่เกิน 200,000 บาท และเมื่อน ามารวมกบั PVD กบข.,RMF, ประกนัชีวิตแบบบ านาญ, กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียน (กอช.)  เมื่อรวมกนัแลว้

ตอ้งไม่เกิน 500,000 บาท ในแต่ละปีภาษี) 
11.ค่าฝากครรภ์ -และค่าคลอดบุตร ของตนตามจ านวนท่ีจ่ายจริง ..............................บาท (ส าหรับการตั้งครรภ์แต่ละคราวไม่เกิน 60,0000 บาท ตั้งแต่ 

1 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป) 
   
       ขอรับรองว่ารายการท่ีแสดงไวเ้ป็นความจริงทุกประการ 
 
          ลงช่ือ......................................................... ผูม้ีเงินได้ 
                         (                      ) 
          วนัท่ี..............................................................       
 
 หมายเหตุ : บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลนีป้ระกอบการค านวณภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย ของท่าน หากไม่ได้รับการแจ้งเปลี่ยนแปลง บริษัทฯจะใช้ข้อมูลนี ้
ค านวณหักภาษีเงินได้ของท่านในปีต่อ ๆ ไป หากมีการเปลี่ยนแปลง โปรดแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบด้วย 
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    ล าดบัที่ .................../.................(ส าหรบัเจา้หนา้ที่) 
        

รหสั .........................................(ส าหรบัเจา้หนา้ที)่ 

หนงัสือยินยอมใหต้รวจประวตับิุคคล    

ท าที่ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 

วนัที่..................เดือน....................................พ.ศ................. 

เรียน ผูบ้งัคบัการกองทะเบียนประวติัอาชญากร 

  โดยหนงัสือฉบบันี ้ขา้พเจา้............................................................................................................. 

(ชื่อ-ชื่อสกุล เดิม ถา้มี)............................................................................................................................................... 

อยู่บา้นเลขที่ (ระบุที่อยู่ตามทะเบียนบา้น)........................................................................................................ ........... 

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

โทรศพัท.์.............................................. บตัรประจ าตัวประชาชนเลขที่........................................................................ 

เกิดวนัที่/เดือน/ปี........................................................ไดยิ้นยอมให ้ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 

ตัง้อยู่ เลขที่ 9 อาคาร จี ทาวเวอร ์ แกรนด ์ รามา 9 ชัน้ 1, 20-27 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง 

กรุงเทพมหานคร   ตรวจสอบขอ้มูลประวัติอาชญากรเก่ียวกับตัวขา้พเจา้ที่กองทะเบียนประวติัอาชญากร ส านักงานต ารวจ

แห่งชาติ โดยขา้พเจา้ใคร่ขอความอนุเคราะหใ์หก้องทะเบียนประวัติอาชญากร ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เปิดเผยขอ้มลูและให้

ความร่วมมืออื่น ๆ ที่จ าเป็นแก่การตรวจสอบขอ้มูลประวัติอาชญากรตามที่กล่าวแก่ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ ากัด 

(มหาชน) ดว้ย 

 การใด ๆ ที่กระท าภายใตห้รือเก่ียวเนื่องจากความยินยอมตามหนังสือนีถื้อเป็นการกระท าที่ชอบดว้ยกฎหมายและ

ผูกพนัขา้พเจา้ โดยไม่ถือเป็นการท าใหเ้กิดความเสียหายแก่ขา้พเจ้าแต่ประการใดทัง้สิน้ 

 ทัง้นี ้ขา้พเจา้ไดแ้นบส าเนาบตัรประชาชนมาพรอ้มนี ้เพื่อใชอ้า้งอิงดว้ยแลว้  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดด าเนินการ   

ขอแสดงความนบัถือ 

  

          ลงช่ือ...............................................................ผูยิ้นยอม 

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

หมายเหตุ : ส่งให้กองทะเบียนประวติัอาชญากร  1 ฉบบั  


