
ประกาศรับสมัครลูกจ้างกองทุนทดแทนผู้ประสบภยั 

                          ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย มีความประสงค์  จะรับ
สมัครลูกจ้างกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ตำแหน่งนักวิชาการประกันภัย (งานด้านงบประมาณ) สังกัด  สำนักงานกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย ฝ่ายสำนักนายทะเบียนคุ้มครองผูป้ระสบภัยจากรถ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการประกันภัย สังกัด
สำนักงานคปภ.ภาค จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคปภ.จังหวัด จำนวน 11 อัตรา สังกัดสำนักงานคปภ.เขต จำนวน 1 อัตรา 
รวมจำนวนทั้งสิ้น 14 อัตรา ดังนี้   

                 1.ขอบเขตลักษณะงาน และคุณสมบัติของผู้สมัคร (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 

                       1) นักวิชาการประกันภัย (งานด้านงบประมาณ) สังกัดสำนักงานกองทุนทดแทน 

 ผู้ประสบภัย ฝ่ายสำนักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (สำนักงานใหญ่) 

 จำนวน 1 อัตรา 

2) นักวิชาการประกันภัย 

 - สังกัดสำนักงานคปภ. ภาค2 ( นครสวรรค์) จำนวน 1 อัตรา 

 - สังกัดสำนักงานคปภ. จังหวัด ( 1.น่าน, 2.อ่างทอง, 3.อุทัยธาน,ี 4.สิงห์บุรี, 5.สุรินทร์, 

 6.ยโสธร, 7.อำนาจเจริญ, 8.มุกดาหาร, 9.สระแก้ว, 10.สุพรรณบุรี, และ11.ภูเก็ต ) 

 จำนวน 11 อัตรา 

 - สังกัดสำนักงานคปภ. เขตท่าพระ จำนวน 1 อัตรา 

2. การสมัคร 

    ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 21 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 

             1) วิธีการสมัคร 

              Download ใบสมัครลูกจ้าง กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและ Attach File 

ใบสมัคร พร้อมหลักฐานการสมัครส่งมาที่ https://forms.gle/gRQJRnDYoGcFuXMz5 

             2) หลักฐานที่ใช้ในการสมัครรับรองสำเนาถูกต้องและสแกนเป็นไฟล์ pdf. 

                 2.1 ใบสมัครลูกจ้าง 

                 2.2 สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ 

                 2.3 ประวัติส่วนตัว (Resume) 



3. อัตราเงินเดือน 
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 16,500 บาท และเงินค่าครองชีพช่ัวคราวเดือนละ 1,500 บาท 
  

4.  วิธีการคัดเลือก 
1) พิจารณาข้อมูลจากจากใบสมัครงานและหลักฐานประกอบการสมัคร 
2) การสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ทีผ่่านการพิจารณาข้อมูลจากใบสมัครงานแล้ว) 

 

 
 

                                                                              
 
                                                                                                                       ส่งข้อมูลสมัครงาน

- สำนักงาน คปภ. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
โทร 02-515-3995-9 ต่อ 5356 
- กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
โทร 02-515-3995-9 ต่อ 5354 
ติดต่อเวลา 9.00 น. – 15.00 น  



เอกสารแนบท้าย ประกาศรับสมัครลูกจ้างกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

ขอบเขตลักษณะงาน และคุณสมบัติของผู้สมัคร 

ลำดับ สังกัด ขอบเขตลกัษณะงาน คุณสมบัติของผู้สมัคร จำนวน 

1 นักวิชาการประกันภัย 
(งานด้านงบประมาณ) สังกัดสำนักงาน 
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ฝ่ายสำนัก 
นายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
(ประจำสำนักงานใหญ่ส่วนกลาง) 

1. ดำเนินการเกี่ยวกับการรวบรวมและจัดทำงบประมาณประจำปีกองทุนทดแทน 
ผู้ประสบภัย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณางบประมาณสำนักงานคปภ. ก่อน 
นำเสนอต่อคณะอนุกรรมการแผนงบประมาณกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย และ 
คณะกรรมการบริหารกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
2. ติดตาม เร่งรัด ควบคุมการใช้จ่ายเงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยให้เป็นไปตาม 
แผนงาน โครงการ รวมทั้งจัดทำรายงานเป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปีเพื่อ 
นำเสนอต่อผู้บริหาร คณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการบริหารกองทุนทดแทน 
ผู้ประสบภัย 
3. จัดทำระบบงบประมาณเพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดทำ และติดตามการใช้จ่าย 
งบประมาณให้มีความรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ รวมทั้งให้คำแนะนำต่อบุคลากรและ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน 
4. ปฏิบัติงานด้านการประชุมอนุกรรมการแผนงบประมาณกองทุนทดแทน 
ผู้ประสบภัย โดยจัดทำวาระประชุมตามที่ได้รับมอบหมาย ประสานการกำหนดวาระ 
การประชุม และจัดทำเอกสารประกอบการประชุม รวมทั้งการจัดทำรายงานการ 
ประชุมจัดเก็บรายงานการประชุม และติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการต่างๆ 
ตามมติของที่ประชุมในส่วนท่ีเกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้การประชุมบรรลุ 
วัตถุประสงค์ 
5. สนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย และดำเนินงานอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน บัญชี 
เศรษฐศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
2. มีประสบการณ์การทำงานท่ีเกี่ยวข้อง 
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสื่อสารและ 
ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
4.มีทักษะคิดคำนวณขั้นพ้ืนฐาน และมีความ 
เข้าใจข้อมูลหรือตัวเลขได้อย่างถูกต้อง 

1 อัตรา 

2 2.1 นักวิชาการประกันภัย 
สังกัดสำนักงานคปภ.ภาค2 
( นครสวรรค์) 
 
2.2 นักวิชาการประกันภัย 

1.งานการเงินและบัญชี 
1.1 ดำเนินงานการรับ การจ่าย และการโอนเงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยให้ 
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับกองทุนทดแทน 
ผู้ประสบภัย แผนที่ได้รับการอนุมัติ 
1.2 จัดทำบัญชี เช่น รายงานการรับ การจ่ายเงิน รายงานการโอนเงินต่างๆ 

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน บัญชี 
เศรษฐศาสตร์นิติศาสตร์รัฐศาสตร์หรือ 
สาขาอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
2. มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องมาแล้ว

1 อัตรา 
 
 
 
11 อัตรา 



ลำดับ สังกัด ขอบเขตลกัษณะงาน คุณสมบัติของผู้สมัคร จำนวน 

สังกัดสำนักงานคปภ.จังหวัด 
( 1.น่าน, 2.อ่างทอง, 3.อุทัยธาน,ี 
4.สิงห์บุรี, 5.สุรินทร์, 6.ยโสธร, 
7.อำนาจเจริญ, 8.มุกดาหาร, 9.สระแก้ว, 
10.สุพรรณบุรี, และ 11.ภูเก็ต ) 
 
 
 
 
 
2.3 นักวิชาการประกันภัย 
สังกัดสำนักงานคปภ. เขตท่าพระ 
 

เป็นประจำทุกวัน งบการเงิน รวมทั้งทะเบียนคุมเงินต่างๆ ของกองทุน 
ทดแทนผู้ประสบภัย ให้ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติขององค์กร 
1.3 จัดทำรายงานสรุปการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นของสำนักงานกองทุน 
ทดแทนผู้ประสบภัยในสำนักงาน เป็นรายเดือน รายไตรมาส รายปี ได้ 
อย่างมีประสิทธิ เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา 
1.4 จัดทำทะเบียนคุมและการเบิกจ่าย ใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญรับเงิน สมุด 
บัญชีต่างๆให้ถูกต้องครบถ้วน 
2.งานค่าเสียหายเบื้องต้น 
 2.1 ปฏิบัติงานการรับและพิจารณาคำขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น ตรวจสอบและ 
 ติดตามเอกสารหลักฐาน ลงข้อมูลในระบบค่าเสียหายเบื้องต้นอย่างถูกต้อง 
 รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน 
 2.2 จัดทำหนังสือติดตามทวงถามค่าเสียหายเบื้องต้นคืนกองทุนทดแทน 
 ผู้ประสบภัย 
 2.3 รวบรวม ตรวจสอบ จัดทำเอกสารหลักฐาน และดำเนินการไล่เบี้ยเรียกคืน 
 ค่าเสียหายเบื้องต้นจากเจ้าของรถ 
 2.4 ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดหรือขาย 
 ทอดตลาดทรัพย์สินลูกหนี้กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย หรือการจำหน่ายหนี้ 
 สูญลูกหนี้กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยอย่างถูกต้อง 
 2.5 จัดทำรายงานและทะเบียนคุมต่างๆเกี่ยวกับการไล่เบี้ยเรียกคืน การยึดหรือ 
 อายัด และการจำหน่ายหนี้สูญกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
3.ปฏิบัติงานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
 3.1 ปฏิบัติงานด้านธุรการ รวมทั้งการจัดส่งเอกสารต่างๆ รวบรวมและจัดเก็บ 
 เอกสารให้เป็นหมวดหมู่ 
 3.2 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในองค์กรทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
3 . มี ทั กษ ะการสื่ อ ส ารและป ระสานงาน
โดยเฉพาะการพูดและการเขียน 
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐาน ได้
เป็นอย่างดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 อัตรา 

 


