
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย และด้านการลงทุน 

 
 

 ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (ส ำนักงำน คปภ.) 
มีควำมประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย และด้านการลงทุน โดยมีรำยละเอียด   
กำรสมัครและรำยละเอียดที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 

๑. วัตถุประสงค์ของส านักงาน คปภ. 
      ส ำนักงำน คปภ. จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบ

ธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในกำรก ำกับดูแล ตรวจสอบ และส่งเสริมกำร
ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรประกันภัย และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชำชนที่เกี่ยวข้องกับ     
กำรประกันภัยตำมกฎหมำย นโยบำยรัฐบำล มติคณะรัฐมนตรี นโยบำยและมติคณะกรรมกำรก ำกับและ
ส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คณะกรรมกำร คปภ.) ตลอดจนกฎระเบียบภำยในและนโยบำย    
ของส ำนักงำน คปภ.  

 
๒. ต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร 

๒.๑ ลูกจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพำะด้ำนกฎหมำย จ ำนวน ๑ อัตรำ 
๒.๒ ลูกจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้ำนกำรลงทุน จ ำนวน ๒ อัตรำ 

 
 ๓. หน้าที่ความรับผิดชอบของลูกจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย และด้านการลงทุน  
     ๓.๑ ลูกจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย  

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบปฏิบัติงำนและให้ค ำปรึกษำหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงำนด้าน
กฎหมาย และงำนที่เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนดังกล่ำวของส ำนักงำน คปภ. ตำมที่เลขำธิกำร คปภ. มอบหมำย 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก ำหนด และสอดคล้องกับกฎหมำย กฎระเบียบ นโยบำย และมติที่เกี่ยวข้อง 

 

     ๓.๒ ลูกจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการลงทุน 
มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบปฏิบัติงำนและให้ค ำปรึกษำหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงำนด้าน

การลงทุน และงำนที่เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนดังกล่ำวของส ำนักงำน คปภ. ตำมที่เลขำธิกำร คปภ. มอบหมำย 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก ำหนด และสอดคล้องกับกฎหมำย กฎระเบียบ นโยบำย และมติที่เกี่ยวข้อง 

 
๔. คณุสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 

 ๔.๑  มีสัญชำติไทย 
 ๔.๒  มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ ๓๕ ปีบริบูรณ์   

๔.๓  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าเป็นอย่างน้อย ส าหรับผู้สมัครในต าแหน่ง 
ข้อ ๓.๑ ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีด้านกฎหมาย 

๔.๔  มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย ส าหรับผู้สมัคร       
ในต าแหน่ง ข้อ ๒.๑ หรือด้านการลงทุนส าหรับผู้สมัครในต าแหน่ง ข้อ ๒.๒ โดยต้องเคยเป็นผู้บริหาร
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ทีม่ีประสบการณ์ที่เก่ียวข้องมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 15 ปี 

 



 

 

-๒- 
 

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

ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษ หรือพ้นระยะเวลารอการลงโทษ 
หรือรอการก าหนดโทษแล้ว 

๕.๔ เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอ านาจ  ในการบริหารหรือจัดการบริษัทประกันภัย 
หรือกิจการที่เก่ียวข้องกับการประกันภัย 

๕.๕ เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ของส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ หรือของราชการส่วนท้องถิ่น 

๕.๖ เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการการเมือง ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น เว้นแต่จะได้พ้นจากต าแหน่งมาแล้วไม่ต่ ากว่าหนึ่งปี 

๕.๗ เป็นหรือเคยเป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนในพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของ
พรรคการเมือง เว้นแต่จะได้พ้นจากต าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 

๕.๘ เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ
จากหน่วยงานของเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือเพราะประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
 

๖. กระบวนการคัดเลือก 
 คณะกรรมกำรคัดเลือกลูกจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นผู้พิจำรณำคัดเลือก โดยพิจารณา
ข้อมูลจากเอกสารหลักฐานการสมัคร และการสัมภาษณ์ตามเกณฑ์การพิจารณาที่คณะกรรมการดังกล่ำว       
เป็นผู้ก าหนด และเสนอผลการคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมต่อเลขาธิการ คปภ. เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ก่อนแจ้งให้     
ผู้ได้รับการคัดเลือกมาท าสัญญาจ้าง 

 
๗. ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น 

 ๗.๑ ค่าตอบแทนให้ได้รับตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญาจ้าง  
 ๗.๒ สิทธิประโยชน์อ่ืนให้ได้รับเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปปฏิบัติงานของส านักงาน 

คปภ. ในอัตราที่ก าหนดไว้ในสัญญาจ้าง 
 

๘. เอกสารหลักฐานการสมัคร 
    ๘.๑ ใบสมัครตำมแบบฟอร์มแนบท้ำยประกำศ 
    ๘.๒ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 
    ๘.๓ ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
    ๘.๔ รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก ขนำด ๒ นิ้ว จ ำนวน ๑ รูป (รูปถ่ำยไม่เกิน ๖ เดือน) 
    ๘.๕ ส ำเนำหลักฐำนแสดงวุฒิกำรศึกษำ 
    ๘.๖ หนังสือกำรรับรองจำกองค์กรหรือเอกสำรหลักฐำนอื่นเพ่ือแสดงคุณสมบัติตำมนัยข้อ ๔.๔ 

 
 
 
 



 

 

-๓- 
 

๙. การสมัคร 
 ๙.๑ ให้ผู้สนใจสมัครดำวน์โหลดใบสมัครจำกเว็บไซต์ส ำนักงำน คปภ. (www.oic.or.th)  
 ๙.๒ ให้ผู้สนใจสมัครกรอกใบสมัครโดยกำรพิมพ์ข้อควำม จัดท ำเอกสำรหลักฐำนกำรสมัคร 

จ ำนวน ๖ ชุด ที่ลงนำมรับรองเอกสำรทุกหน้ำและบรรจุในซองที่จ่ำหน้ำถึงฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล      
ส ำนักงำน คปภ.  

 ๙.๓ ให้ผู้สนใจสมัครยื่นเอกสำรหลักฐำนกำรสมัครที่ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล ชั้น ๕ อำคำร
ส ำนักงำน คปภ. ถนนรัชดำภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร ๑๐๙๐๐ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ 
พฤษภำคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๒ ในวันและเวลำท ำกำร ระหว่ำงเวลำ ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 

 ๙.๔ ผู้สนใจสมัครสำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๒-๕๑๕-๓๙๙๙ 
ต่อ ๕๐๐๖ และ ๕๓๐๗   

 
๑๐. การสัมภาษณ์ 

คณะกรรมกำรคัดเลือกลูกจ้างผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จะพิจำรณำคุณสมบัติของผู้สมัคร         
ตำมข้อมูลที่ปรำกฏในใบสมัคร และเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรสมัคร จำกนั้นจะเชิญผู้สมัครที่ผ่ำน
คุณสมบัติมำสัมภำษณใ์นวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภำคม ๒๕๖๒ ซ่ึงเวลำและสถำนที่จะแจ้งให้ทรำบต่อไป 

 
 
          ประกำศ ณ วันที่       พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 

             (นำยสุทธิพล ทวีชัยกำร) 
              เลขำธิกำร 
           คณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


