ใบสมัครสมาชิก
ประเภทสมาชิก:
 เฟลโล

 แอสโซซิเอท

1. ข้อมูลส่ วนตัว

รู ปถ่าย

 สามัญ
 นาย

 นาง

 นางสาว

 อื่นๆ [ศจ.ดร.]

ชื่ อ-สกุล ภาษาไทย
ชื่ อ-สกุล ภาษาอังกฤษ
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน

วัน/เดือน/ปี เกิด

เชื้อชาติ

สั ญชาติ

โทรศัพท์ บ้าน

โทรศัพท์ มือถือ

ที่อยู่ปัจจุบัน
E-mail Address (ส่ วนตัว)

2. อาชีพปัจจุบนั

 บริ ษทั ประกันชีวติ  บริ ษทั ประกันวินาศภัย

 บริ ษทั ที่ปรึ กษา

 มหาวิทยาลัย

 คปภ.

 อื่นๆ ___________________
สถานที่ทางาน
ฝ่ าย/แผนก

ตาแหน่ ง:

ที่ต้งั ของสถานที่ทางาน
หมายเลขโทรศัพท์

แฟกซ์ :

E-mail Address (ที่ทางาน)
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3.

ประวัติการศึกษา
วิชาเอก

ชื่ อปริ ญญา/คณะ

4. คุณวุฒิวิชาชีพทางด้ านคณิตศาสตร์ ประกันภัย

ชื่ อสถาบัน

เป็ นหลักสู ตรที่ได้ รับการ
รั บรองจาก IAA หรื อไม่ ?

เป็ นสมาชิกโดยการสอบผ่ าน
ตามรายวิชาที่สมาคม กาหนด

เป็ นสมาชิกโดยการเทียบ
เครดิตกับสมาคม

(กรุ ณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน):

สมาคมนักคณิตศาสตร์ ประกันภัยที่ได้ รับการรั บรอง

เฟลโล

แอสโซซิเอท

Society of Actuaries (USA)
Casualty Actuarial Society (USA)
Institute and Faculty of Actuaries (UK)
Institute of Actuaries of Australia (Australia)
Canadian Institute of Actuaries (Canada)

อื่นๆ – โปรดระบุ
5.

กรณีท่านได้ รับใบอนุญาตการเป็ นนักคณิตศาสตร์ ประกันชีวิต/ประกันวินาศภัยจาก คปภ. กรุณาระบุข้อมูลดังต่ อไปนี้

ประเภทของใบอนุญาต
ใบอนุ ญาตนักคณิ ตศาสตร์ ประกันชีวติ
ใบอนุ ญาตนักคณิ ตศาสตร์ ประกันวินาศภัย

เลขที่ใบอนุญาต

วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ

กรณีที่ท่านมิได้ เป็ นสมาชิกระดับเฟลโลหรื อแอสโซซิเอทของสมาคมนักคณิตศาสตร์ ดังข้ อ 4 แต่ ได้ สอบผ่ านตามหลักสู ตรนักคณิตศาสตร์ แล้ วอย่ างน้ อย 1
วิชา กรุ ณาระบุรายละเอียด
6.

ชื่ อสถาบันที่สอบ
หลักสู ตรหรื อวิชาที่สอบผ่าน
7.

ประวัติการทางาน (กรุ ณาแนบประวัติการทางานของท่านมาพร้อมใบสมัครนี้ )
(1)

สถานที่ทางาน……………………………………………….……….… จานวนปี ที่ปฏิบตั ิงาน………………
ตาแหน่ ง…………………………………………………….………………………………………
ลักษณะงาน…………………………………………………………………………….……………..
……………………………………………………………………………………………………

(2)

สถานที่ทางาน……………………………………………….……….… จานวนปี ที่ปฏิบตั ิงาน………………
ตาแหน่ ง…………………………………………………….………………………………………
ลักษณะงาน…………………………………………………………………………….……………..
……………………………………………………………………………………………………
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่า:
• ข้อความทั้งหมดข้างต้นเป็ นจริ งทุกประการ
• ข้าพเจ้าเป็ นสมาชิกที่ดีตามข้อบังคับของสมาคมนักคณิ ตศาสตร์ ซ่ ึ งข้าพเจ้าได้ระบุไว้
• ข้าพเจ้าปฏิบตั ิตนตามมาตรฐานจริ ยธรรมของวิชาชีพ ไม่เคยถูกไต่สวนหรื อลงโทษทางด้านจริ ยธรรมนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
• ข้าพเจ้าไม่เคยถูกพิพากษา ระวางโทษจาคุก หรื อกระทาผิดต่อกฎหมายของประเทศใดทั้งสิ้ น
• ข้าพเจ้าไม่เคยถูกศาลพิพากษาให้เป็ นบุคคลล้มละลาย
• ข้าพเจ้ายอมรับกฏข้อบังคับของสมาคมฯ ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพนักคณิ ตศาสตร์ และหลักการว่าด้วยคณะกรรมการจริ ยธรรมวิชาชีพฯ
• ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับเงื่อนไขว่าด้วยการชาระค่าบารุ งสมาชิกรายปี ทั้งนี้ ข้าพเจ้าตระหนักดีวา่ หากมิได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังที่กาหนดไว้
สมาชิกภาพของข้าพเจ้าจะสิ้ นสุ ดลง
• ข้าพเจ้าจะนาส่ งใบสมัครต้นฉบับพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องตามทีส่ มาคมฯ กาหนดโดยถูกต้องครบถ้วน ตามที่อยู่ซ่ ึงได้ให้ไว้ดา้ นท้ายของใบสมัครนี้
ลงนาม: ……………………………….………….…

วันที่: …………………………………………….…

ชื่อผูร้ ับรอง ท่านที่ 1: ……………………………………………..……

ประเภทสมาชิก: ………………………

ลงนาม: ………………………………………………….………….

วันที่: ………………………………

ชื่อผูร้ ับรอง ท่านที่ 2: ……………………………………………..……

ประเภทสมาชิก: ………………………

ลงนาม: ………………………………………………….………….

วันที่: ………………………………

ประเภทสมาชิก
สมาชิกเฟลโล










สมาชิกแอสโซซิเอท

หลักฐานประกอบการสมัครสมาชิก
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่มีการรับรองสาเนาถูกต้อง หรื อสาเนาหนังสื อเดินทาง กรณี ที่เป็ นชาวต่างชาติ
สาเนาประกาศนี ยบัตรแสดงสถานะสมาชิกภาพระดับเฟลโลจากสมาคมนักคณิ ตศาสตร์ อื่นๆ
ใบรับรองการทางาน (กรณี ที่เป็ นชาวต่างชาติ)
ประวัติย่อ ข้อมูลส่ วนตัวและข้อมูลการทางาน
รู ปถ่าย 1 หรื อ 2 นิ้ ว จานวน 1 รู ป ทั้งนี้ ต้องถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
ใบสมัครสมาชิกซึ่งลงนามเรี ยบร้อยแล้ว
มีการลงนามรับรองโดยสมาชิกของสมาคมฯ โดยสมาชิกผูร้ ับรองนั้นต้องดารงฐานะสมาชิกภาพโดยสมบูรณ์ ได้แก่
สมาชิกเฟลโล หรื อสมาชิกแอสโซซิเอท
หลักฐานแสดงการชาระค่าสมาชิก

 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่มีการรับรองสาเนาถูกต้อง หรื อสาเนาหนังสื อเดินทาง กรณี ที่เป็ นชาวต่างชาติ
 สาเนาประกาศนี ยบัตรแสดงสถานะสมาชิกภาพระดับแอสโซซิเอทจากสมาคมนักคณิ ตศาสตร์ ที่กาหนดไว้ หรื อ สาเนา
หลักฐานการจบการศึกษาจากสถาบันทางด้านคณิ ตศาสตร์ ซ่ ึง IAA ให้การรับรอง
 ใบรับรองการทางาน (กรณี ที่เป็ นชาวต่างชาติ)
 ประวัติย่อ ข้อมูลส่ วนตัวและข้อมูลการทางาน
 รู ปถ่าย 1 หรื อ 2 นิ้ ว จานวน 1 รู ป ทั้งนี้ ต้องถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 ใบสมัครสมาชิกซึ่งลงนามเรี ยบร้อยแล้ว
 มีการลงนามรับรองโดยสมาชิกของสมาคมฯ โดยสมาชิกผูร้ ับรองนั้นต้องดารงฐานะสมาชิกภาพโดยสมบูรณ์ ได้แก่
สมาชิกเฟลโล หรื อสมาชิกแอสโซซิเอท
 หลักฐานแสดงการชาระค่าสมาชิก
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สมาชิกสามัญ

 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่มีการรับรองสาเนาถูกต้อง หรื อสาเนาหนังสื อเดินทาง กรณี ที่เป็ นชาวต่างชาติ
 สาเนาหลักฐานการศึกษา
 สาเนาแสดงหลักฐานการสอบผ่านรายวิชาจากหน่ วยงานด้านคณิตศาสตร์ ประกันภัย หรื อใบอนุ ญาตการเป็ นนัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันชีวติ /ประกันวินาศภัย จาก คปภ. หรื อ ใบรับรองการทางานด้านคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
 ใบรับรองการทางาน (กรณี ที่เป็ นชาวต่างชาติ)
 ประวัติย่อ ข้อมูลส่ วนตัวและข้อมูลการทางาน
 รู ปถ่าย 1 หรื อ 2 นิ้ ว จานวน 1 รู ป ทั้งนี้ ต้องถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 ใบสมัครสมาชิกซึ่งลงนามเรี ยบร้อยแล้ว
 มีการลงนามรับรองโดยสมาชิกของสมาคมฯ โดยสมาชิกผูร้ ับรองนั้นต้องดารงฐานะสมาชิกภาพโดยสมบูรณ์ ได้แก่
สมาชิกเฟลโล หรื อสมาชิกแอสโซซิเอท
 หลักฐานแสดงการชาระค่าสมาชิก

อัตราค่ าสมาชิกรายปี :
 สมาชิกเฟลโล/18,190 บาท
 สมาชิกแอสโซซิเอท/1,070 บาท
 สมาชิกสามัญ/1,070 บาท
* หมายเหตุ สาหรั บสมาชิ กเฟลโล ได้ รวมค่ าธรรมเนียมแรกเข้ า 10,000 บาท แล้ ว (มีผลบังคับใช้ 31 พฤษภาคม 2561)

(รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ )

วิธีการชาระเงิน
 ชาระเป็ นเงินสด
 เช็คสัง่ จ่าย "สมาคมนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยแห่ งประเทศไทย"
 โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิ กรไทย สาขาพัฒน์ พงศ์ บัญชีกระแสรายวัน )ชื่ อบัญชี สมาคมนักคณิตศาสตร์ ประกันภัยแห่ งประเทศไทย)
เลขที่บัญชี 018-1-01969-7
วิธีการสมัคร
โปรดส่ งใบสมัครของท่านพร้อมหลักการการชาระเงินมายัง “สมาคมนักคณิตศาสตร์ ประกันภัยแห่ งประเทศไทย” ตามที่อยู่ต่อไปนี้
คุณอรพรรณ พานิ ช : 348 ซอยรัชดาภิเษก9 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิ น) แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุ งเทพฯ 10600
Email: oraphan.panit@soat.or.th โทรศัพท์: โทร: 080-559-4555 www.soat.or.th
สาหรั บเจ้ าหน้ าที่ :





ได้รับเอกสารทุกรายการเรี ยบร้อยแล้ว
ส่ ง E-mail ให้คณะกรรมการพิจารณา
สิ้ นสุ ดการลงมติของคณะกรรมการ
อนุ มตั ิ
 ยังไม่พิจารณา

วันที่ :___________
วันที่ :___________
วันที่ :___________
 ไม่อนุ มตั ิ

ผูร้ ับ :____________________
ผูส้ ่ ง :____________________

ความเห็นเพิ่มเติม..…………………………………………………………………………………………
วันที่สมาชิกภาพมีผลบังคับ: ……………………………
วันที่แจ้งผูส้ มัคร: ………………….……
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