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              ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง             

รองเลขาธิการ ด้านตรวจสอบ 
 
 

อาศัยอ านาจตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง ย้าย หรือเลื่อนให้ด ารงต าแหน่ง           
รองเลขาธิการ ประกอบกับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกที่คณะกรรมการคัดเลือกรองเลขาธิการก าหนด      
ตามมติคณะกรรมการคัดเลือกรองเลขาธิการ ครั้งที่ 3/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ส านักงาน คปภ.)  จึงประกาศ        
รับสมัครบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองเลขาธิการ ด้านตรวจสอบ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 

 ๑. วัตถุประสงค์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
 ส านักงาน คปภ. จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมีวัตถุประสงค์ในการก ากับและส่งเสริมและพัฒนาการประกอบ    
ธุรกิจประกันภัย ตลอดจนเสริมสร้างให้ระบบประกันภัยเป็นกลไกสร้างหลักประกันความมั่นคงแก่ประชาชน 
และพร้อมรับความท้าทายในอนาคต 

 

๒. หน้าที่ความรับผิดชอบของรองเลขาธิการ ด้านตรวจสอบ 
  รองเลขาธิการ ด้านตรวจสอบ มีหน้าที่ความรับผิดชอบช่วยเลขาธิการ คปภ. ในการปฏิบัติ

หน้าที่ตามที่เลขาธิการ คปภ. มอบหมาย บริหารจัดการกิจการและการด าเนินงานของส านักงาน คปภ.      
ด้านตรวจสอบ รองจากเลขาธิการ คปภ. เพ่ือให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของส านักงาน คปภ. และด าเนินการใด ๆ 
ตามอ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการก ากับและส่งเสริม            
การประกอบธุรกิจประกันภัย และเลขาธิการ คปภ. ก าหนด 

 

  ๓. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
     ๓.๑ มีสัญชาติไทย 
   ๓.๒ มีอายุไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 
   ๓.๓ สามารถท างานให้แก่ส านักงาน คปภ. ได้เต็มเวลา 
 

  ๔. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
   ๔.๑ ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนรับรอง 
   ๔.๒ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องธุรกิจประกันภัยเป็นอย่างดี 
   ๔.๓ มีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับดี 
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   ๔.๔ มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กรตามกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้  

 (ก) ในกรณีที่เป็นพนักงานส านักงาน คปภ. ต้องด ารงต าแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

 (ข) ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารส่วนราชการ ต้องด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่า
ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูงมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี  

 (ค) ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารหน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ 
ต้องด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าสองระดับถัดจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กรมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

 (ง) ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารองค์กรเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ ต้องด ารงต าแหน่ง
ไม่ต่ ากว่าสองระดับถัดจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่บริหารเงินและสินทรัพย์ไม่ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี 
ในช่วงที่ด ารงต าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี และมีประสบการณ์ในด้านธุรกิจการเงินหรือประกันภัย     
ไม่ต่ ากว่า ๑๒ ปี 
 

  ๕. ลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร 
๕.๑ เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
๕.๒ เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  
๕.๓ เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกไม่ว่าจะได้รับโทษจ าคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษ

ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษ หรือพ้นระยะเวลารอการลงโทษ 
หรือรอการก าหนดลงโทษแล้ว 

๕.๔ เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอ านาจในการบริหารหรือจัดการบริษัทประกันภัย 
๕.๕ เป็นตัวแทนประกันภัย นายหน้าประกันภัย ผู้ประเมินวินาศภัย ที่ปรึกษาบริษัท     

ประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย ซึ่งมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผลประโยชน์ขัดกัน หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับกิจการดังกล่าว 

๕.๖ เป็นข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐหรือของราชการส่วนท้องถิ่น  

๕.๗ เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการการเมือง ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น เว้นแต่จะได้พ้นจากต าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 

๕.๘ เป็นหรือเคยเป็นกรรมการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนในพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่
ของพรรคการเมือง เว้นแต่จะได้พ้นจากต าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 

๕.๙ เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
หรือจากหน่วยงานของเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 

๕.๑๐ เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจในการจัดการ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมี
นัยส าคัญในนิติบุคคล ซึ่งมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของส านักงาน คปภ. เช่น นิติบุคคลที่เข้าเป็น
คู่สัญญาทางธุรกิจ หรือก าลังจะเป็นคู่สัญญาทางธุรกิจกับส านักงาน คปภ. อันมีลักษณะที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่ของส านักงาน คปภ. 
      ในกรณีที่ผู้สมัครมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๕.๔ ข้อ ๕.๖ และข้อ ๕.๑๐ ให้สามารถสมัครเข้า
รับการพิจารณาคัดเลือกได้ หากมีค ารับรองของผู้สมัครว่าเมื่อได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือก
รองเลขาธิการให้เป็นบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นรองเลขาธิการ ด้านตรวจสอบ ส านักงาน คปภ. 
และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย บุคคลนั้นจะต้อง
ลาออกจากการเป็นบุคคลตามข้อ ๕.๔ ข้อ ๕.๖ และข้อ ๕.๑๐ ก่อนที่ส านักงาน คปภ. จะมีค าสั่งแต่งตั้ง 
 



 
-๓- 

 
  ๖. การคัดเลือกและแต่งตั้งรองเลขาธิการ ด้านตรวจสอบ 
    คณะกรรมการคัดเลือกรองเลขาธิการเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและเสนอรายชื่อผู้ที่มีความ
เหมาะสมให้ด ารงต าแหน่งรองเลขาธิการ ด้านตรวจสอบ ส านักงาน คปภ. ต่อคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนส านักงาน คปภ. มีค าสั่งแต่งตั้ง 
  

  ๗. อัตราเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น 
     ให้รองเลขาธิการ ด้านตรวจสอบ ส านักงาน คปภ. ได้รับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
ตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนก าหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
 

  ๘. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร 
 ๘.๑ ใบสมัครตามแนบท้ายประกาศ  
 ๘.๒ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
    ๘.๓ ส าเนาทะเบียนบ้าน 
     ๘.๔ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด ๒ นิ้ว จ านวน ๑ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
     ๘.๕ ส าเนาหลักฐานแสดงวุฒกิารศึกษา 
 ๘.๖ ส าเนาหลักฐานแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษ หรือการผ่านการอบรมหลักสูตร

ที่เป็นภาษาอังกฤษ หรือผ่านการศึกษาดูงานในต่างประเทศ  
 ๘.๗ หนังสือรับรองจากองค์กรหรือเอกสารหลักฐานอ่ืน เพ่ือแสดงคุณสมบัติตามข้อ ๔.๔ 
 ๘.8 เอกสารหรือหลักฐานแสดงประสบการณ์ในการบริหารงาน 
 ๘.9 เอกสารแสดงวิสัยทัศน์ด้านการประกันภัยเป็นภาษาไทย ความยาวไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ 

(A๔) ตัวอักษร TH SarabanPSK ขนาด ๑๖ 
   เอกสารตามข้อ ๘.๑ - ข้อ ๘.9  ให้จัดท าจ านวน ๕ ชุด โดยผู้สมัครต้องลงนามรับรองเอกสารทุกหน้า 
และจัดเอกสารใส่ซองแยกเป็น ๒ ซอง คือ ซองเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามข้อ ๘.๑ – ข้อ ๘.8 
และซองเอกสารแสดงวิสัยทัศน์ด้านประประกันภัยตามข้อ ๘.9 
 

  ๙. วิธีการสมัคร 
๙.๑ ผู้สนใจสมัครสามารถพิมพ์ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ส านักงาน คปภ. และยื่นใบสมัครด้วย

ตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ตามที่ส านักงาน คปภ. ก าหนด โดยปิดผนึกและจ่าหน้าซอง  
ถึงเลขาธิการ คปภ. 

๙.๒ สถานที่รับสมัคร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น ๕ ส านักงาน คปภ. ถนนรัชดาภิเษก   
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ 

๙.๓ ระยะเวลารับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๑ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันและเวลาท าการ ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ซึ่งหากพ้นก าหนดระยะเวลา
ดังกล่าวข้างต้นจะไม่รับพิจารณา 

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส านักงาน คปภ.
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๕๑๕-๓๙๙๙ ต่อ ๕๓๐๒ และ ๕๓๕๙ ในวันและเวลาท าการ หรือสามารถเรียกดู
ข้อมูลและพิมพ์ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.oic.or.th  
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  ๑๐. การพิจารณาคัดเลือก 
     คณะกรรมการคัดเลือกรองเลขาธิการจะพิจารณาข้อมูลใบสมัคร และเอกสารหลักฐาน
ประกอบการสมัคร พร้อมประเมินผลเบื้องต้นเกี่ยวกับความพร้อมและความเหมาะสมในการด ารงต าแหน่ง    
รองเลขาธิการ ด้านตรวจสอบ ส านักงาน คปภ. จากข้อมูลที่ได้รับ จากนั้น จะเชิญผู้สมัครที่ผ่านการ
ประเมินผลเบื้องต้นมาท าการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒5 ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยในการสอบสัมภาษณ์       
จะพิจารณาจากความเหมาะสม ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ความรู้ความสามารถ วิสัยทัศน์ ทัศนคติต่อ
องค์กร ภาวะผู้น า วุฒิภาวะทางอารมณ์ เชาว์ปัญญาไหวพริบ การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์ ของผู้สมัคร
ประกอบกัน 
 

 
          ประกาศ ณ วันที่        พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
             (นายสุทธิพล ทวีชัยการ) 

             เลขาธิการ  
          คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย      

    
 
 
 
 


