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ขอกำหนดและขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
การสำรวจความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียของสำนักงาน คปภ. ป ๒๕๖5
------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
สำนั ก งานคณะกรรมการกำกั บ และส ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย (สำนั ก งาน คปภ.)
เปนหนวยงานของรัฐที่ไมเปนสวนราชการและไมเปนรัฐวิสาหกิจ ทำหนาที่ กำกับดูแล สงเสริม พัฒนาธุรกิจ
ประกันภัย และใหความคุมครองประชาชนดานการประกันภัย ซึ่งจากปจจุบันที่พัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคม
โดยเฉพาะอยางยิ่งดานเทคโนโลยีสงผลกระทบโดยตรงตอสภาพแวดลอมทางธุรกิจของทุกอุตสาหกรรม เปนผลให
ความต องการของผู  บริ โภคมี การเปลี ่ ยนแปลงอย างรวดเร็ ว ส งผลต อทิ ศทางการดำเนิ นงานในอนาคตของ
สำนักงาน คปภ. ทำใหตองมีการปรับตัวและปรับปรุงการดำเนินงานใหสามารถรองรับกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง
ไปและตอบสนองความตองการของผูบริโภคได
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค ตามภารกิจดังกลาวขางตน สำนักงาน คปภ. จึงไดดำเนินการสำรวจความ
คิดเห็นของผูมีสวนไดเสียของสำนักงาน คปภ. รวมถึงระดับความรูความเขาใจ การเขาถึงการประกันภัย และ
ประสบการณ ด านการประกั นภั ย ของประชาชน ป 2565 เพื่ อให ผ ู บริ ห าร หน ว ยงานที่ รั บผิ ดชอบ และ
ผูที่เกี่ยวของไดทราบถึงปญหาและขอเสนอแนะตางๆ และสามารถนำผลการศึกษา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ
มาใชเปนแนวทางในการพั ฒนาการใหบริ การ และการส งเสริ มความรู ความเข าใจด านการประกั นภั ย ของ
สำนักงาน คปภ. ใหมีประสิทธิภาพเพื่อสนองตอบตอความคาดหวังของผูรับบริการ และผูมีสวนไดเสียตอไป
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่ อศึ กษาระดั บความพึ ง พอใจของผู รั บบริ การที่ มี ต อ การให บริ การด านการประกั นภั ย ของ
สำนักงาน คปภ. เพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการใหบริการของสำนักงาน คปภ.
2.2 เพื่อศึกษาขอมูลระดับความรูความเขาใจ และการเขาถึงการประกันภัยของประชาชน รวมถึ ง
ภาพลักษณ บทบาทหนาที่ และความเชื่อมั่นที่มีตอสำนักงาน คปภ. เพื่อเปนขอมูลในการสงเสริมและพัฒนา
องคกรของสำนักงาน คปภ.
2.3 เพื่ อศึ กษาระดั บความรู ความเข าใจเกี่ ยวกั บการประกั นภั ยรถตาม พระราชบั ญญั ติ คุ ม ครอง
ผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม การขอรับคาเสียหายเบื้องตน และสิทธิประโยชนของ
กองทุนทดแทนผูประสบภัย เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาประสิทธิภาพการคุมครองผูประสบภัยจากรถ
2.4 เพื่อเปนขอมูลในการวางแผนและกำหนดมาตรการในการสรางความตระหนักและทัศนคติที่ดีตอ
การประกันภัยตามแผนพัฒนาประกันภัยฉบับที่ 4
3. กลุมเปาหมาย
3.๑ ประชาชนทั่วไป จำนวนไมนอยกวา 10,000 คน ประกอบดวยประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลจำนวนไมนอยกวา 3,000 คน และในสวนภูมิภาค จำนวนไมนอยกวา 7,000 คน ซึ่งเปนการสำรวจใน
4 ประเด็น ไดแก
3.1.1 การสำรวจความรูความเขาใจดานการประกันภัย
3.1.2 การเขาถึงการประกันภัย
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3.1.3 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
3.1.4 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับกองทุนทดแทนผูประสบภัย
3.๒ ผู รั บบริ การจากสำนั กงาน คปภ. จำนวนไม น อยกว า 2,000 คน โดยผู รั บ บริ การ หมายถึ ง
ประชาชน เจาหนาที่บริษัทประกันภัย ตัวแทน/นายหนาประกันภัยและผูรับบริการดานการประกันภัย จาก
สำนั กงาน คปภ. ประกอบด ว ยผู  ร ั บ บริ การที ่ ส ำนั ก งาน คปภ.ส ว นกลาง ไม น  อยกว า 1,000 คน และ
สวนภูมิภาค ไมนอยกวา 1,000 คน
3.3 ผูที่มีประสบการณใชบริการดานการประกันภัย จำนวนไมนอยกวา 5,000 คน ใน 4 ประเด็น ไดแก
3.3.1 การไดรับขอมูลประกอบการตัดสินใจ
3.3.2 การเสนอขาย
3.3.3 การบริการหลังการขาย
3.3.4 การเรียกรองดานสินไหมทดแทน
4. ขอบเขตของการดำเนินการ
4.๑ ประเด็ น การสำรวจและขอบเขตงานที ่ น ำมาสำรวจความคิ ด เห็ น ของผู  ม ี ส  ว นได เ สี ย ของ
สำนักงาน คปภ. โดยแบงเปนสวนกลาง สวนภูมิภาค เขต และภาพรวมตามกลุมเปาหมายขอ 3. โดยมีประเด็น
การสำรวจดังนี้
4.๑.1 การสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการดานการประกันภัยกับสำนักงาน คปภ. เพื่อเปน
ขอมูลในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการใหบริการของสำนักงาน คปภ. ใน ๓ ดาน ดังนี้
1) ดานความเปนธรรม
2) ดานคุณภาพการใหบริการ
3) ดานการเขาถึงบริการ
โดยเปนการสำรวจตามขอ 4.1.1 เปนการสำรวจคุณภาพการใหบริการใน ๔ กระบวนงาน
ไดแก
1) การให บ ริ ก ารออกใบอนุ ญ าต/ต อ ใบอนุ ญ าตตั ว แทน -นายหน า ประกั น ภั ย
(บุคคลธรรมดา)
2) การใหบริการออกใบอนุญาต/ตอใบอนุญาตนายหนาประกันภัย (นิติบุคคล)
3) การจายคาเสียหายเบื้องตนจากกองทุนทดแทนผูประสบภัย
4) การไกลเกลี่ยขอพิพาทดานการประกันภัย ประกอบดวย
(1) การไกลเกลี่ยขอพิพาทดานการประกันภัย โดยพนักงานเจาหนาที่
(2) การไกลเกลี่ยขอพิพาทดานการประกันภัย โดยผูไกลเกลี่ย (ศูนยไกลเกลี่ย
ขอพิพาทดานประกันภัย)
(3) การระงับขอพิพาทดวยวิธีอนุญาโตตุลาการ
4.๑.2 การสำรวจระดับความรูความเขาใจของประชาชนทั่วไป ดังนี้
1) ความรูความเขาใจ และการเขาถึงการประกันภัยของประชาชน ๔ ประเด็น ไดแก
(1) การรับรูเกี่ยวกับการประกันภัย
(2) การเขาถึงการประกันภัย
(3) การรูจักสำนักงาน คปภ.
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(4) การคุมครองผูบริโภคดานการประกันภัย
2) ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัย
จากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
3) ความรูความเขาใจเกี่ยวกับกองทุนทดแทนผูประสบภัย ไดแก
(1) สิทธิประโยชนของกองทุนทดแทนผูประสบภัย
(2) การขอรับคาเสียหายเบื้องตน การรับรูถึงชองทางติดตอขอรับคาเสี ยหาย
เบื้องตน
(3) ระเบี ย บ กระบวนการและขั้ น ตอนในการขอรั บการทดแทนค าเสี ย หาย
เบื้องตนจากกองทุนทดแทนผูประสบภัย
(4) กระบวนการจายคาเสียหายเบื้องตนคืนกองทุน
4.1.3 การสำรวจความเห็นของผูที่มีประสบการณการใชบริการดานการประกันภัยเพื่อเปนขอมูล
ในการวางแผนและกำหนดมาตรการในการสรางความตระหนักและทัศนคติที่ดีตอการประกันภัยตามแผนพัฒนา
ประกันภัยฉบับที่ 4 ใน 4 ประเด็น ไดแก
1) การไดรับขอมูลประกอบการตัดสินใจ
2) การเสนอขาย
3) การบริการหลังการขาย
4) การเรียกรองดานสินไหมทดแทน
4.๒ ขอมูลการสำรวจแบงออกเปน ๒ รอบ คือ รอบ ๖ เดือน (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖5) และ
รอบ ๑๒ เดือน (กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖5) และรายงานผลการศึกษาเปนสวนกลาง สวนภูมิภาค เขต และ
ภาพรวม
4.๓ ดำเนินการสำรวจตามประเด็นการสำรวจในขอ 4.๑.๑ – 4.๑.3 โดยใชเครื่องมือ ดังนี้
4.๓.๑ เครื่องมือในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยการใชแบบสอบถามสำรวจและประเมินผลตาม
แบบสอบถาม ทั้งนี้ ผูรับจางตองนำเสนอแบบสอบถามเพื่อขอความเห็นชอบจากสำนักงาน คปภ.
4.๓.๒ การสำรวจผ า นช อ งทางออนไลน เช น ใช ร หั ส คิ ว อาร (Quick Response Code :
QR Code) สแกนผ านสมาร ทโฟนจากแผ นประชาสั มพั นธ การประเมิ นความพึ งพอใจของผู รั บบริ การด าน
การประกันภัยกั บสำนักงาน คปภ. รายบุคคล และประเมินผลจากแบบสอบถามออนไลน (Google form)
เปนตน ทั้งนี้ ผูรับจางเปนผูดำเนินการจัดทำแผนประชาสัมพันธการประเมินฯ ในรูปแบบ File.JPG ใหกับ
สำนักงาน คปภ. และนำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากสำนักงาน คปภ.
4.๔ บันทึกขอมูลและประมวลผลตามโปรแกรมสำเร็จรูป
4.๕ สรุปผลการวิเคราะหและจัดทำเปนรายงานผลการศึกษา พรอมขอเสนอแนะอันเปนประโยชน
ตอการปรับปรุงและการพัฒนากระบวนการเสริมสรางความรูความเขาใจดานการประกันภัย การใหบริการ และ
การสำรวจความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียของสำนักงาน คปภ.
5. ระยะเวลาดำเนินการ (365 วัน)
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา – 31 ธันวาคม 2565
6. คุณสมบัติผยู ื่นขอเสนอ
6.๑ ตองมีความสามารถตามกฎหมาย
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6.๒ ตองไมเปนบุคคลลมละลาย
6.๓ ตองไมอยูระหวางเลิกกิจการ
6.๔ ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงานรัฐไวชั่วคราว
เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบี ยบที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
6.๕ ไมเปนผูถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนรายชื่อใหเปนผูทิ้ง
งานของหนวยงานรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่ งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
6.๖ มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
6.๗ เปนนิติบุคคลตามกฎหมายที่จดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีอาชีพรับจางประกอบกิจการประเภท
เดียวกับงานที่จะจาง โดยมีหลักฐานการจดทะเบียนซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
6.๘ ไม เ ป น ผู  ม ี ผ ลประโยชน ร  ว มกั น กั บ ผู  ย ื ่ น ข อ เสนอรายอื ่ น ที ่ เ ข า ยื ่ น ข อ เสนอให แ ก ส ำนั ก งาน
คณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ณ วันยื่นขอเสนอ หรือไมเปนผูกระทำการอันเปน
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
6.๙ ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่น
ขอเสนอไดมีคำสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
6.๑๐ ผูยื่นขอเสนอต องลงทะเบียนในระบบจั ดซื้ อจั ดจ างภาครัฐดวยอิเล็ กทรอนิ กส (Electronic
Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
6.11 ผูเสนอราคาตองแสดงหลักฐานประกอบ ดังนี้
6.11.1 ประวัติ และประสบการณในงานประเภทเดียวกับงาน
6.11.2 ตัวอยางผลงานประเภทเดียวกับงาน ในวงเงินไมนอยกวา 750,000 บาท (เจ็ดแสนหา
หมื่นบาทถวน) ตอสัญญา ภายในระยะเวลาไมเกิน 3 ป อยางนอย 2 ฉบับ ในรูปแบบสำเนาสัญญาจางหรือ
หนังสือรับรองผลงานดังกลาว จากหนวยงานราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชนที่
สำนักงาน คปภ. เชื่อถือได
6.11.3 ขอเสนอทางเทคนิค ไดแก จำนวนกลุมตัวอยาง แผนการดำเนินงาน วิธีดำเนินการ
เครื่องมือที่ใชวิจัย และขอเสนออื่นๆ ที่เกี่ยวของ
6.11.4 โครงสรางของทรัพยากรบุคคลตองประกอบไปดวยบุคลากรที่มี รายชื่อไมซ้ำกัน ที่มี
คุณสมบัติและบทบาทตามรายการดานลางนี้ เปนอยางนอย
(1) ผูจัดการโครงการ (Project Manager) จำนวน 1 คน มีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(1.1) จบการศึกษาไมต่ำกวาระดับปริญญาตรี
(1.2) มีประสบการณในการบริหารโครงการไมนอยกวา 10 ป
(1.3) มีประสบการณในการบริหารโครงการเกี่ยวกับการสำรวจความคิดเห็นหรือ
ความพึงพอใจอยางนอย 2 โครงการ
(2) ที มงานผู ช  ว ยวิ จั ย จำนวนไม น อยกว า 25 คน ทำหน าที่ ล งพื้ นที่ ห รื อ โทรศั พท
สัมภาษณขอมูลตามขอ 3. และ 4. จากฐานขอมูลของสำนักงาน คปภ. เพื่อดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของ
ประชาชนในประเด็นที่สำนักงาน คปภ. กำหนด และจดบันทึกขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณลงในแบบสอบถาม
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7. หลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะเปนผูกำหนดเกณฑดานคุณภาพและ
ราคา ประกอบในการคัดเลือก ดังนี้
(๑) ดานเทคนิค รอยละ 80 ประกอบดวย
(๑.๑) ผลงานและประสบการณ
รอยละ 40
(๑.๒) วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน
รอยละ ๓๐
(๑.๓) จำนวนบุคลากรที่รวมงาน
รอยละ ๑๐
(๒) ดานราคา รอยละ 20 ประกอบดวย
ขอเสนอทางดานการเงิน
รอยละ 20
ทั้งนี้ สามารถสรุปเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ ดังนี้
ปจจัยการใหคะแนน น้ำหนัก (%)
รายละเอียด
๑. ผลงานและ
40%
๑.1 จำนวนของผลงาน
ประสบการณ
(เป น ไปตามที ่ ก ำหนดใน
ขอบเขตงาน) ที่แลวเสร็จ
๒0 คะแนน

๑.2 ประสบการณ ข อง
ผู  จ ั ด การโ ครงการ ตา ม
ขอบเขตของงาน
20 คะแนน
๒. วิ ธ ี การบริ หารและ
วิธีการปฏิบัติงาน

๓๐%

วิ ธ ี ก ารบริ ห ารงานและ
วิธีการปฏิบัติงาน (พิจารณา
จากจำนวนกลุ  ม ตั ว อย า ง
แผนการดำเนินงาน
วิธีดำเนินการ เครื่องมือที่ใช
วิจัย หรือมีขอเสนอเพิ่มเติม
ท ี ่ เ ป  น ป ร ะ โ ย ช น  ต อ
สำนักงาน คปภ.)

เกณฑการใหคะแนน คะแนน
จำนวนผลงานที่เสนอ
มากกวา TOR กำหนด
๒๐
ตั้งแต 2 ผลงานขึ้นไป
จำนวนผลงานที่เสนอ
มากกวา TOR กำหนด
๑๕
1 ผลงาน
เปนไปตาม TOR ขอ
๑๐
6.11.2
มีประสบการณทำงาน
20
มากกวา 25 ปขึ้นไป
มีประสบการณทำงาน
15
มากกวา 15 ปขึ้นไป
เปนไปตาม TOR ขอ
10
6.11.4 (1)
ใหขอเสนอที่เปน
ประโยชนเพิ่มเติมจาก
๓0
TOR ที่กำหนดตั้งแต 2
รายการขึ้นไป
ใหขอเสนอที่เปน
ประโยชนเพิ่มเติมจาก
๒๕
TOR ที่กำหนด 1
รายการ
เปนไปตาม TOR ขอ
6.11.3
๒๐

๖

ปจจัยการใหคะแนน น้ำหนัก (%)
รายละเอียด
เกณฑการใหคะแนน คะแนน
๓. จำนวนบุ ค ลากรที่
1๐%
พ ิ จ า ร ณ า จ า ก จ ำ น ว น จำนวนบุคลากรและ
รวมงาน
บุ ค ลากรที ่ บ ริ ษ ั ท เสนอ ทีมงานที่เสนอมากกวา
10
(เพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพการ
TOR กำหนด
ลำดับที่ 1
ลงพื ้ น ที ่ เ ก็ บ ข อ มู ล และลด
ระยะเวลาการประมวลผล จำนวนบุคลากรและ
ขอมูล)
ทีมงานที่เสนอมากกวา
7
TOR กำหนด
ลำดับที่ 2
เปนไปตาม TOR ขอ
5
6.11.4 (2)
๔. ข อ เสนอทางด า น
20%
พิจารณาจากขอเสนอราคา
ขอเสนอราคาต่ำที่สุด
การเงิน
ที่บริษัทเสนอราคาต่ำสุด
20
เสนอราคาต่ำที่สุด
ลำดับที่ 2 เปนตนไป

ระบบ
คำนวณ

รวมทั้งหมด ๑๐๐ คะแนน
8. วงเงินงบประมาณ
วงเงินงบประมาณ ๑,5๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งลานหาแสนบาทถวน) จากงบประมาณสำนักงาน คปภ.
ป ๒๕๖5 จากงบดำเนินงาน หมวดรายจายประจำ รายการคาจางผูเชี่ยวชาญ ของฝายกลยุทธและบริหาร
ความเสี่ยง
9. การสงมอบงาน คาจางและการชำระเงิน
9.๑ งวดที่ ๑ ภายใน 15 วั นนั บถั ดจากวั นที่ ลงนามในสั ญญา เมื่ อผู รั บจ างได เสนอโครงการศึ กษา
แนวทางการสำรวจ (Proposal) รวมทั้งเสนอรายชื่อผูจัดการโครงการและทีมงานผูชวยวิจัย เครื่องมือที่ใชวิจัย
ตัวอยางแบบสอบถามที่จะใชในการสำรวจ และคณะกรรมการตรวจรับไดตรวจรับเรียบรอยแลว (รอยละ ๒๐)
9.๒ งวดที่ ๒ ผูรับจางสงมอบผลการศึกษา รอบ ๖ เดือน (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖5) ภายใน ๓๑ วัน
นับถัดจากวันที่ครบกำหนด (วันที่ครบกำหนดคือ 30 มิถุนายน 2565) โดยตองดำเนินการสำรวจฯ ประชาชน
ทั่วไปไปแลว อยางนอย 5,000 คน ผูรับบริการ อยางนอย ๑,๐๐๐ คน และผูที่มีประสบการณใชบริการดาน
การประกันภัยอยางนอย 2,000 คน (รอยละ ๔๐)
9.๓ งวดที่ ๓ ผูรับจางสงมอบผลการศึกษา รอบ ๑๒ เดือน (มกราคม – ธันวาคม ๒๕๖5) ภายใน ๓๑ วัน
นับถัดจากวันที่ครบกำหนด และคณะกรรมการตรวจรับไดตรวจรับเรียบรอยแลว (วันที่ครบกำหนดคือ 31 ธันวาคม
2565) (รอยละ ๔๐)
ทั้งนี้ การประมวลผลการสำรวจ รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ผูรับจางตองส งผลการศึ ก ษา
พรอมขอเสนอแนะ โดยจัดสงเอกสารที่เกี่ยวของ ดังนี้

๗

๑) รายงานผลการศึกษาฉบับผูบริหาร จำนวนไมนอยกวา ๕ เลม
๒) รายงานฉบับสมบูรณ จำนวนไมนอยกวา ๕ เลม
๓) จัดทำแผนประชาสัมพันธ Infographics ในรูปแบบ File JPG. ของผลการสำรวจฯ ดังนี้
(1) ประชาชนทั่วไป
(2) ผูรับบริการ
(3) ผูที่มีประสบการณใชบริการดานการประกันภัย
๔) สื่อบันทึกขอมูลขนาดเล็ก (Flash Drive) บันทึกขอมูลการสำรวจ จำนวนไมนอยกวา ๕ ชุด
๑0. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑0.๑ เพื่อใชเปนขอมูลในการพัฒนางานดานการสงเสริมและพัฒนาองคกรของสำนักงาน คปภ.
๑0.๒ เพื่อใชเปนขอมูลในการพัฒนาประสิทธิภาพการคุมครองผูประสบภัยจากรถ
๑0.๓ เพื่อใชเปนขอมูลในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการใหบริการของสำนักงาน คปภ.
๑0.๔ เพื่อใหผูบริหาร หนวยงานที่รับผิดชอบ และผูที่เกี่ยวของ ไดทราบถึงปญหาและขอเสนอแนะ
ตางๆ และสามารถนำผลการศึกษา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ มาใชเปนแนวทาง ในการพัฒนาการใหบริการ
ของสำนักงาน คปภ. ใหมีประสิทธิภาพ เพื่อสนองตอบตอความคาดหวังของประชาชนผูรับบริการประกันภัย
๑1. ผูรับผิดชอบโครงการ
ฝายกลยุทธและบริหารความเสี่ยง
สายกลยุทธองคกร
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

.......................................................... ผูเขียนโครงการ
(นายปรินทร ลาภเจริญ)

........................................................... ผูใหความเห็นชอบโครงการ
(นางสาวประภาภัสร กุลปวโรภาส)

.......................................................... ผูอนุมัติโครงการ
(นางมยุรินทร สุทธิรัตนพันธ)

