
                                              
 
 
 
 
 

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
เร่ือง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน  

ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ตําแหน่งเจ้าหน้าที่  
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 

  ด้วยสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย มีความประสงค์     
จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม     
การประกอบธุรกิจประกันภัย อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๒ แห่งข้อบังคับสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น
พนักงานตําแหน่งเจ้าหน้าที่ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
   

๑. ตําแหน่งที่เปิดรับสมัคร  
๑.๑ ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งต้ัง 
      ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ จํานวน ๗๐ อัตรา โดยมีรายละเอียดของสาขาวิชาที่รับสมัคร ดังน้ี  

๑) สาขาวิชาประกันภัยหรือบริหารความเส่ียง  
๒) สาขาวิชาสถิติหรือสถิติประยุกต์ 
๓) สาขาวิชาคณิตศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ประกันภัย  
๔) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
๖) สาขาวิชาการเงิน  
๗) สาขาวิชาบัญชี  
๘) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
๙) สาขาวิชานิติศาสตร์ 
๑๐)  สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๑)  สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
๑๒)  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
๑๓)  สาขาวิชาอักษรศาสตร์ 
๑๔)  สาขาวิชามนุษยศาสตร์ 
๑๕)  สาขาวิชาสังคมศาสตร์ 

๑.๒ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
สายงาน/ฝ่ายงานที่เปิดรับสมัครประกอบด้วยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จํานวน 

๑๕ สายงาน/ฝ่ายงาน โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเป็นไปตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของเอกสารแนบท้ายประกาศน้ี 
ทั้งน้ี การพิจารณาบรรจุผู้สอบผ่านการคัดเลือกไปปฏิบัติงานในแต่ละสายงาน/ฝ่ายงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกําหนด โดยผู้สมัครสอบต้อง
สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
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๒. คุณสมบัติทั่วไป 

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๗ ของข้อบังคับ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ดังต่อไปน้ี 

๒.๑ มีสัญชาติไทย 
๒.๒ อายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร 
๒.๓ สามารถทํางานให้แก่สํานักงานได้เต็มเวลา 
2.4 มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ของสํานักงาน 
๒.๕ ไม่มีลักษณะต้องห้ามอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี 

  ก. เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
  ข. เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  ค. เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุด ให้จําคุกไม่ว่าจะได้รับโทษจําคุกจริงหรือไม่    

เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษ หรือพ้นระยะเวลา     
รอการลงโทษ หรือรอการกําหนดโทษแล้ว 

  ง. เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอํานาจในการบริหารหรือจัดการบริษัท
ประกันภัย หรือกิจการที่เก่ียวข้องกับการประกันภัย 

  จ. เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือของราชการส่วนท้องถ่ิน 

  ฉ. เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิก
สภาท้องถ่ิน หรือผู้บริหารท้องถ่ิน เว้นแต่จะได้พ้นจากตําแหน่งมาแล้วไม่ตํ่ากว่าหน่ึงปี 

  ช. เป็นหรือเคยเป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืนในพรรคการเมืองหรือ
เจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง เว้นแต่จะได้พ้นจากตําแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าหน่ึงปี 

  ซ. เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือจากหน่วยงานของเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือเพราะประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง 

 
๓. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 

๓.๑ สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และ 
ในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) หรือปริญญาบัตรระบุว่าเป็น สาขาวิชาหรือเก่ียวข้องกับสาขาวิชาตามที่
กําหนดไว้ในข้อ ๑ เท่าน้ัน 
                          3.๒ ต้องมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหน่ึงที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่
สถาบันแจ้งผลคะแนน ดังต่อไปน้ี 
    ก. TOEIC Listening & Reading Test ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ คะแนน 
    ข. TOEFL iBT ไม่รวม TOEFL ITP) ไม่น้อยกว่า ๖๐ คะแนน 
    ค. IELTS ไม่น้อยกว่าระดับ 4.๕ 
    ง. CU TEP ไม่น้อยกว่าระดับ ๖๐ 
    จ. TU GET ไม่น้อยกว่าระดับ ๕๐๐ 
       ๓.๓ เป็นผู้มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 3 โปรแกรม ได้แก่ Microsoft Word 
Microsoft Excel และ Microsoft Power Point 
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๔. การรับสมัครสอบ 

๔.๑ ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 และข้อ 3 ที่ประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับการคัดเลือก 
สามารถสมัครผ่านระบบ Online ทางเว็บไซต์ http://www.oic.or.th หัวข้อ “การรับสมัครสอบคัดเลือก       
เพื่อบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย” ตั้งแต่วันที่ ๓ กันยายน 2561 ถึงวันที่ ๒2 กันยายน 2561 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

๔.๒ ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครในข้อ ๑ โดยต้อง 
เป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติของสถานศึกษาน้ัน ภายในวันปิดรับสมัครสอบ ทั้งน้ี 
การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรข้ันปริญญาบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือ ระเบียบ
เก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาน้ันเป็นเกณฑ์ 

 ๔.๓ เอกสารการสมัคร 
   ๔.๓.๑ สําเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ (กรณียัง

ไม่ได้รับปริญญาบัตร) จํานวน ๑ ฉบับ และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา(Transcript of Records) จํานวน     
๑ ฉบับ ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ
ภายในวันปิดรับสมัคร  

   ๔.๓.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ 
   ๔.๓.๓ สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ 

 ๔.๓.๔ สําเนาผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันที่มีอายุไม่เกิน ๒ ปี 
นับจากวันที่สถาบันแจ้งผลคะแนน จํานวน ๑ ฉบับ 

 ๔.๓.๕ สําเนาใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล สําเนาใบสําคัญการสมรส (ถ้ามี) จํานวน ๑ ฉบับ 
 ๔.๓.๖ สําเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือหลักฐานที่แสดงว่าได้รับ

การยกเว้น (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จํานวน ๑ ฉบับ 
 ๔.๓.๗ สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น เอกสารแสดงประสบการณ์ในการทํางาน เอกสารแสดง

ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ และเอกสารแสดงความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือรับรอง “สําเนาถูกต้อง” พร้อม วัน เดือน ปี ในสําเนาเอกสาร

ทุกฉบับ และภายหลังเสร็จส้ินการคัดเลือกให้ผู้ผ่านการคัดเลือกนําเอกสารการสมัครฉบับจริงมาแสดงด้วย 
๔.๔ ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ 

ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้
ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ในกรณีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารการ
สมัครซึ่งผู้สมัครสอบนํามาย่ืนไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งน้ีมาตั้งแต่ต้น  

๔.๕ เม่ือผู้สมัครสอบกรอกข้อความในใบสมัครถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามข้ันตอนที่ 
กําหนดแล้ว ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินให้โดยอัตโนมัติ ให้ผู้สมัครสอบพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน
ลงในกระดาษ A๔ ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินได้ในทันที ผู้สมัครสอบสามารถเข้าไปพิมพ์
แบบฟอร์มการชําระเงินได้ในภายหลัง แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใบสมัครสอบที่กรอกไว้สมบูรณ์แล้ว 
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๔.๖ ให้ผู้สมัครสอบนําแบบฟอร์มการชําระเงินไปยื่นชําระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ของ

ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๓ กันยายน 2561 ถึงวันที่ ๒๒ กันยายน 2561 ภายใน
เวลาทําการของธนาคาร โดยมีค่าธรรมเนียมการสอบ จํานวน ๔๕๐ บาท เมื่อชําระเงินแล้วให้เก็บเอกสารการ
ชําระเงินไว้เป็นหลักฐาน และให้นํามายื่นเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงินในวันสอบคัดเลือกด้วย ทั้งน้ี การรับสมัครสอบ
จะมีผลสมบูรณ์ เม่ือชําระค่าธรรมเนียมการสอบเรียบร้อยแล้ว 

      ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยได้ประกาศยกเลิกการสอบคัดเลือกในคร้ังน้ัน 

๔.๗ ผู้สมัครสอบที่ชําระค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว ให้แนบหลักฐานการชําระเงินทางระบบ 
Online เพื่อยืนยันการชําระค่าธรรมเนียมการสอบ โดยผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบและพิมพ์บัตรประจําตัวสอบ
ที่มีเลขประจําตัวสอบได้เมื่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศ
รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานทางเว็บไซต์ http://www.oic.or.th 
 

 ๕. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบ 
     ๕.๑ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจะประกาศ

รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกและสถานที่สอบ  ในวันอังคารที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ ทางเว็บไซต์ 
http://www.oic.or.th หัวข้อ “ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ัง       
เป็นพนักงาน”  

๕.๒ ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องนําหลักฐานมาแสดงเพื่อรายงานตัวในวันสอบ
คัดเลือก ดังน้ี 

  ๕.๒.๑ ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบ Online พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และ
ไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด ๑ x ๑.๕ น้ิว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร และลงลายมือช่ือในใบสมัคร 

  ๕.๒.๒ ให้แสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือใบอนุญาตขับรถที่มีรูปถ่ายและเลขประจําตัว
ประชาชน ๑๓ หลัก ซึ่งหากข้อมูลไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัครสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
 

 ๖. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
      ๖.๑ การคัดเลือกประกอบด้วยการทดสอบความสามารถทั่วไป ความรู้ด้านประกันภัย และ

การประเมินบุคลิกภาพและจิตวิทยา โดยการสอบข้อเขียนและการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งโดย
คณะกรรมการที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแต่งตั้ง  

                    ๖.1.1 การสอบข้อเขียน  
                             สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

กําหนดให้มีการสอบข้อเขียน ในวันอาทิตย์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดในการสอบข้อเขียน ดังน้ี 
            (๑) ความสามารถท่ัวไป จํานวน ๑๐๐ ข้อ 
            (๒) ความรู้ด้านประกันภัย จํานวน ๔๐ ข้อ  
            (๓) การประเมินบุคลิกภาพและจิตวิทยา จํานวน ๑๑๔ ข้อ       
                                    ทั้งน้ี ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนจะต้องมีผลคะแนนรวมไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐       
จึงจะมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เรียงลําดับตามคะแนนไม่เกิน 200 
รายช่ือ ทางเว็บไซต์ http://www.oic.or.th  ในวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ประจําส่วนกลาง) 
  

(1)   สายกฎหมายและคดี 
   พัฒนา ปฏิรูป และยกร่างกฎหมาย กฎระเบียบว่าด้วยการประกันภัย ทั้งระบบทั้งที่เก่ียวกับ   

ความม่ันคงทางการเงินของบริษัทประกันภัย และพฤติกรรมทางการตลาด รวมถึงการดําเนินการประมวลผล      
การบังคับใช้ และตีความกฎหมายว่าด้วยการประกันภัย ดําเนินการตรวจสอบและวิเคราะห์กรมธรรม์ประกันภัย
ต่างๆ เพื่อใช้ในการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยพิจารณาตรวจร่างสัญญาทางแพ่งที่สํานักงานเป็นคู่สัญญา พิจารณา
อุทธรณ์คําวินิจฉัยตามสัญญาประกันภัย หรือข้อสัญญาที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะทาง รวมทั้ง             
ให้ความเห็นทางกฎหมายแก่หน่วยงานภายใน ผู้บริหารระดับสูงของสํานักงาน คปภ. และ คปภ. บริหารงานด้านคดี 
และให้คําปรึกษาความเห็นทางกฎหมายเก่ียวกับงานด้านคดีเพื่อเสนอต่อเลขาธิการ ก่อนเข้าคณะกรรมการเปรียบเทียบ
ความผิดส่งพนักงานสอบสวนหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อดําเนินคดีตามที่กฎหมายกําหนด 

 
(2)   สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ 
         พิจารณาเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการประกันภัยและไกล่เกล่ียข้อพิพาทของศูนย์บริการด้าน
ประกันภัย ทั้งกรณีข้อพิพาททั่วไปโดยระบบทางด่วนและกรณีข้อพิพาทที่ยุ่งยากซับซ้อน รวมทั้งระบบหรือ         
ข้อสัญญาที่ต้องใช้ความรู้เฉพาะทาง รวมถึงการตัดสินเร่ืองร้องเรียนและออกคําวินิจฉัย สร้างความยุติธรรมให้กับ   
ผู้เอาประกันและฝ่ายที่เก่ียวข้อง ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ตามกฎหมาย วิเคราะห์เง่ือนไขกรมธรรม์
เก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ โดยเปรียบเทียบกับความคุ้มครองของหน่วยคุ้มครองต่างๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อนํามาเทียบเคียงและปรับใช้ รวมทั้งพัฒนาและต่อยอดให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองอย่าง   
เป็นธรรม รวมถึงบริหารงานอนุญาโตตุลาการเพื่อให้เกิดการเจรจาไกล่เกล่ียระงับข้อพิพาททางสัญญา หรือ       
การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ 
 
(3)   สายบริหาร 
    สนับสนุนระบบบริหารงานของผู้บริหารระดับสูง และระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านต่างๆ 
ของสํานักงาน คปภ. ทั้งด้านการบัญชี การเงิน การบริหารงบประมาณ การบริหารทรัพย์สิน การจัดซื้อจัดจ้าง    
และงานบริหารทั่วไปของสํานักงาน คปภ.  
 
(4)   สายตรวจสอบ 

  ดําเนินการตรวจสอบตามความเส่ียงของบริษัทประกันภัย (On-site examination) ซ่ึงรวมถึง
การตรวจสอบความเส่ียง ฐานะการเงิน การดําเนินการ พฤติกรรมทางการตลาดของบริษัทประกันภัย การให้ความ
ร่วมมือด้านข้อมูลกับหน่วยงานตามกฎหมายในการต่อต้านการฟอกเงิน และการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย
ของธุรกิจประกันภัย และป้องปรามการทุจริตในระบบประกันภัย พร้อมทั้งดําเนินการแทรกแซงบริษัทและ
นายหน้าประกันภัยเพื่อให้ม่ันใจว่าบริษัทมีการแก้ไขปัญหาทั้งทางด้านการเงิน การดําเนินการ พฤติกรรมทาง
การตลาด ฯลฯ ที่เหมาะสม 
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(5)   สายวิเคราะห์ธุรกิจประกันภัย 

   วางแผนและพัฒนาแผนในการประเมินความเส่ียงของบริษัทประกันภัย ต้ังแต่การวิเคราะห์และ
ประเมินความเส่ียงของธุรกิจ ไปจนถึงการดําเนินการตรวจสอบ และแทรกแซงบริษัทประกันภัย รวมถึงการพัฒนา
มาตรฐานงานด้านบัญชี เพื่อให้ม่ันใจว่าภาคธุรกิจปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีไทย (IFRS) วิเคราะห์และประเมิน
ความเส่ียงของบริษัทประกันภัย (Off-site analysis) และควบคุมส่ังการให้บริษัทประกันภัยที่มีความเส่ียงสูงหรือ
ประสบปัญหาทางการเงินและการดําเนินงานให้แก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที รวมถึงการประสานงานเพื่อให้เกิดการ
ตรวจสอบบริษัทประกันภัยที่มีประสิทธิภาพ และมีความมั่นคงต่อเสถียรภาพของระบบประกันภัย 

 
(6)   สายตรวจสอบคนกลางประกันภัย 

    พัฒนามาตรฐานความรู้และหลักเกณฑ์ในการกํากับดูแลคนกลางประกันภัยให้มีคุณสมบัติเป็นไป
ตามมาตรฐานสากล เพื่อให้คนกลางประกันภัยดําเนินงานได้อย่างมีคุณภาพ รวมถึงพัฒนาแนวทางการกํากับและ
ตรวจสอบคนกลางประกันภัย เพื่อวิเคราะห์ ประเมินปัจจัยเส่ียงและกํากับดูแลบริษัทประกันภัย/นายหน้า          
นิติบุคคล ให้มีระบบในการควบคุมคุณภาพการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยผ่านช่องทางการจําหน่ายต่าง ๆ รวมทั้ง
พัฒนา การกํากับดูแล ติดตาม การดําเนินการขอรับ ขอต่ออายุ เพิกถอนใบอนุญาตคนกลางประกันภัยในแต่ละ
ประเภท 

 
(7)   สายพัฒนามาตรฐานการกํากับ 

  กําหนดและพัฒนามาตรฐานการกํากับ บริหารหลักเกณฑ์ มาตรฐาน และวิธีปฏิบัติในด้าน
เสถียรภาพความมั่นคงทางการเงินของระบบและบริษัทประกันภัย การดํารงเงินกองทุน การประเมินมูลค่าหน้ีสิน
สํารองประกันภัย การบริหารความเส่ียง การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การประกันภัยต่อ รวมถึง
การกําหนดคุณสมบัติและการขอรับใบอนุญาตนักคณิตศาสตร์ประกันภัย และโครงสร้างฐานข้อมูลที่สําคัญต่อการ
กําหนดค่าความเส่ียง 

 
(8)   สายกํากับผลิตภัณฑ์ประกันภัย 
   กํากับดูแล บริหาร วางแผนกลยุทธ์ และให้คําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยทั้งใน
เง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัยให้เป็นไปตามหลักการด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยและ
เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งเสนอแนะแนวทางเพื่อวางนโยบายด้านการกํากับ ส่งเสริม และ
พัฒนาสายงานกํากับผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้มีคุณภาพสอดคล้องกับการกํากับดูแลบนพื้นฐานของความเส่ียง 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรและสอดคล้องกับหลักการสากล รวมทั้งกํากับดูแล พัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของผู้ประเมินวินาศภัยและมาตรฐานการประเมิน 
 
(9)   สายกํากับธุรกิจและการลงทุน 

  กําหนดและบริหารหลักเกณฑ์ มาตรฐาน และวิธีปฏิบัติในการลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัท
ประกันภัย การวิเคราะห์แบบแผนการลงทุน การจ่ายเงินปันผล การจัดสรรสินทรัพย์ไว้สําหรับหน้ีสินและภาระ
ผูกพันตามสัญญาประกันภัย การพิจารณาอนุญาตจัดตั้ง ควบรวม และยกเลิกบริษัทหรือสาขาบริษัทประกันภัย 
รวมถึงการปรับเปล่ียนโครงสร้างและการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงโครงสร้าง การแปรสภาพ และการถือหุ้นของ
บริษัทประกันภัย 
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(๑๐) สายกลยุทธ์องค์กร  

  - บริหารพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ทั้งระยะส้ันและระยะยาว กําหนดและผลักดันแผนกลยุทธ์ภายใน
องค์กร และแผนปฏิบัติการรวมถึงการกําหนดเป้าหมายตัวช้ีวัดระดับหน่วยงาน การติดตามประเมินผลปฏิบัติการ 
การบริหารความเส่ียงภายในองค์กร การส่ือสารประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร รวมถึง
บริหารจัดการงานกิจการระหว่างประเทศทางด้านความร่วมมือและการเจรจาระหว่างประเทศเพื่อประโยชน์ในการ
พัฒนาระบบประกันภัย และบริหารจัดการประชุม คปภ.  

- สนับสนุนระบบการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงาน คปภ. ส่งเสริมการนํา 
เทคโนโลยีด้านประกันภัย (InsurTech) มาใช้ในอุตสาหกรรมประกันภัย ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางการประกันภัย
ที่นําเทคโนโลยีใหม่มาใช้ ประสานความร่วมมือระหว่างธุรกิจประกันภัย หน่วยงานกํากับท้ังในและต่างประเทศ 
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการเช่ือมโยงข้อมูลด้านการประกันภัย ข้อมูลทางการเงิน และอ่ืนๆ  ศึกษาติดตาม
พัฒนาการของเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการประกันภัยของผู้ประกอบธุรกิจประกันภัย รวมท้ังสร้างความร่วมมือ    
ในการแลกเปล่ียนข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

 
(๑1) สํานักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

  ศึกษา วิเคราะห์ กําหนด พัฒนา ปรับปรุง เสนอแนะ ให้ความเห็น ประสานงานและดําเนินการ
เก่ียวกับยุทธศาสตร์แผนดําเนินงานโครงการ กฎหมายและกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข แนวปฏิบัติ 
ระบบงานเก่ียวกับการบริหารจัดการกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจาก
รถ ทั้งด้านการงบประมาณ การเงิน การบัญชี การรายงานผล และการจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน การจัดหา
ผลประโยชน์ การควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง และการประเมินผลการดําเนินงาน ตลอดจน              
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เพื่อให้การดําเนินงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
บรรลุวัตถุประสงค์ตามกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 
(๑2) ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน 

  สนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงาน คปภ. ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดด้วยการให้ความ
มั่นใจและคําปรึกษาอย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรมในแนวทางที่มุ่งการเพิ่มคุณค่าและการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้
มีประสิทธิภาพ โดยนําข้อกําหนดและวิธีการที่เป็นระบบมาใช้ในการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของ
กระบวนการบริหารความเส่ียง การควบคุมภายในและธรรมาภิบาลหรือการกํากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร 

 
(๑3) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
   วางแผนและดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างองค์กร โครงสร้างผลตอบแทน และระบบ
การบริหารองค์กร กํากับดูแลการวางแผนอัตรากําลัง ออกแบบตําแหน่งงาน วิเคราะห์ประเมินค่างาน กําหนด
คุณสมบัติมาตรฐานความรู้ความสามารถและสมรรถนะของตําแหน่งงาน ดําเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่
เหมาะสมกับตําแหน่งงาน บริหารจัดการฐานข้อมูลพนักงานและกําหนดกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการพนักงาน 
บริหารค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของพนักงาน บริหารจัดการความรู้และแผนการสืบทอดตําแหน่ง 
พัฒนาความรู้และทักษะของพนักงานตามกลุ่มตําแหน่งงาน จัดทําระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงให้
คําปรึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การพัฒนาองค์กร กระบวนการปฏิบัติงาน 
มาตรฐานการทํางาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
 



 
-๙- 

 
(๑4) สํานักเลขาธิการ 
   กล่ันกรองและเสนอความเห็นงานด้านนโยบาย/วิชาการ ข้อกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการ
บริหารงานของสํานักงาน คปภ. และของหน่วยงานภายนอก เพื่อประกอบการวินิจฉัยส่ังการของเลขาธิการ 
ตรวจสอบ เอกสารข้อมูล ข้อเท็จจริงต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินนโยบายของเลขาธิการ สนับสนุนและ
ประสานงานการประชุมของเลขาธิการท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน วิเคราะห์ข้อมูลการนําเสนอข่าวสาร 
ส่งเสริมภาพลักษณ์ท้ังในและต่างประเทศ และดําเนินการอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงานของเลขาธิการ 

 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ประจําส่วนภูมิภาค) 

 

(๑5) สายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาค 
  ส่งเสริมการประกันภัยผ่านการจัดทําส่ือเพื่อส่ือสารเผยแพร่ความรู้ให้มีความทันสมัย เหมาะสม

และสอดคล้องต่อกลุ่มเป้าหมาย การสร้างความร่วมมือและบูรณาการร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัยและองค์กร       
ที่เก่ียวข้อง เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของภาคธุรกิจประกันภัยที่มีต่อสังคม สร้างพันธมิตรในการดําเนินการ
เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยสู่ประชาชนทุกภาคส่วน โดยกํากับดูแล และประสานงานกับ
สํานักงาน คปภ. ประจําจังหวัดและสํานักงาน คปภ.ภาค เพื่อส่งเสริมการประกันภัยในพื้นที่ภูมิภาคทั่วประเทศเพื่อ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยตามทิศทางยุทธศาสตร์และนโยบายขององค์กร ตรวจสอบการ
ดําเนินงานของสาขาบริษัทประกันภัย และบุคลากรประกันภัยในพื้นที่ภูมิภาค ดําเนินการคุ้มครองสิทธิประโยชน์
ของประชาชนในพื้นที่ภูมิภาค รวมถึงกําหนดแนวทางช่วยเหลือประชาชนให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรม 

 


	2
	ประกาศรับสมัครงาน-2561
	ประกาศรับสมัครงาน
	แนลท้ายประกาศ

	ประกาศรับสมัครงาน
	ประกาศรับสมัครงาน
	แนลท้ายประกาศ

	ประกาศรับสมัครงาน
	ประกาศรับสมัครงาน
	แนลท้ายประกาศ


