
ขอบเขตของงาน (Term of reference: TOR) 
จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินโครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการในการป้องกันและปราบปราม  

การฉ้อฉลประกันภัย” 
 

๑. ชื่อโครงการ 
จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินโครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการในการป้องกันและ

ปราบปรามการฉ้อฉลประกันภัย” 

๒. หลักการและเหตุผล 
ตามที่พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีการกำหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัย ประกอบกับปัจจุบันมีการนำวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในธุรกิจประกันภัยมากขึ้นจึงทำให้การฉ้อฉลประกันภัยมีเพิ่มมากขึ้นในหลายช่องทางการ
สื่อสาร ทั้งจากตัวแทนประกันภัย นายหน้าประกันภัย ผู้ประเมินวินาศภัย และบุคคลอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เป็น
ตัวแทนประกันภัย นายหน้าประกันภัย หรือผู้ประเมินวินาศภัย ซึ่งการฉ้อฉลประกันภัยจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ประชาชน ระบบธุรกิจประกันภัย เศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน) ในฐานะเป็น
หน่วยงานที่กำกับดูแลธุรกิจประกันภัย ได้ออกประกาศ คปภ. เรื่อง ให้บริษัทประกันชีวิต/ประกันวินาศภัยยื่นรายงาน
เกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งกำหนดให้บริษัทรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัย 
และรายงานพฤติกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีลักษณะเป็นการฉ้อฉลประกันภัย เพื่อให้สำนักงานมีฐานข้อมูล
เกี่ยวกับรูปแบบ พฤติกรรม และลักษณะของการกระทำที่อาจเข้าข่ายเป็นการฉ้อฉลประกันภัย และสามารถกำหนด
แนวทางในการยับยั้ง ป้องกัน ตรวจสอบ รายงาน และบรรเทาความเสียหายจากการฉ้อฉลประกันภัย ประกอบกับ
เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย ทั้งนี้ ในการบังคับใช้ประกาศ คปภ. ทั้งสองฉบับ 
สำนักงานได้มีการออกประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดแบบรายงาน พฤติกรรมที่อาจมีลักษณะเป็น การฉ้อฉล
ประกันภัย และช่องทางการรายงานการฉ้อฉลประกันภัย สำหรับบริษัทประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๖๓ 
กำหนดให้บริษัทประกันภัยนำส่งรายงานดังกล่าวภายในสามสิบวันนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส ทั้งนี้ เมื่อครบ
กำหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น บริษัทนำส่งข้อมูลในไตรมาสที่ ๑ และ  ไตรมาสที่ ๒ ของปี ๒๕๖๔ ดังนี้ 

(๑) กรณีการฉ้อฉลประกันภัยมีจำนวน ๓,๕๑๑ เรื่อง (ไตรมาสที่ ๑ จำนวน ๑,๘๑๒ เรื่อง) และ  
(ไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๑,๖๙๙ เรื่อง) โดยแยกเป็นการรายงานการฉ้อฉลประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต จำนวน 
๓๑๔ เรื่อง (ไตรมาสที่ ๑ จำนวน ๑๒๔ เรื่อง) และ(ไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๑๙๐ เรื่อง) และของบริษัทประกันวินาศภัย
จำนวน ๓,๑๙๗ เรื่อง (ไตรมาสที่ ๑ จำนวน ๑,๖๘๘ เรื่อง) และ(ไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๑,๕๐๙ เรื่อง )  

(๒) กรณีท่ีเป็นพฤติกรรมที่อาจมีลักษณะเป็นการฉ้อฉลประกันภัยมีจำนวน ๙๓๐ เรื่อง (ไตรมาสที่ ๑ 
จำนวน ๔๗๑ เรื่อง) และ (ไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๔๕๙ เรื่อง) ซึ่งเป็นกรณีที่บริษัทพบพฤติกรรมที่มีเหตุอันควรสงสยัว่า
อาจเป็นการฉ้อฉลประกันภัย โดยแยกเป็นรายงานพฤติกรรมที่อาจมีลักษณะเป็นการฉ้อฉลประกันภัยของบริษัท
ประกันชีวิตจำนวน 321 เรื่อง (ไตรมาสที่ ๑ จำนวน 125 เรื่อง) และ(ไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๑๙๖ เรื่อง) และของ
บริษัทประกันวินาศภัยจำนวน 609 เรื่อง (ไตรมาสที่ ๑ จำนวน 346 เรื่อง) และ(ไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๒๖๓ เรื่อง) 
ซึ่งข้อมูลที่บริษัทรายงานดังกล่าว หากเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคดีฉ้อฉลประกันภัย จะต้องดำเนินการ
สอบสวนรวบรวมข้อเท็จจริงและนำคดีเข้าสู่การประชุมของคณะกรรมการตามระเบียบสำนักงาน คปภ. ว่าด้วยการ
ดำเนินการเกี่ยวกับคดีฉ้อฉลประกันภัย พ.ศ. ๒๕๖๓  

ทั้งนี้ ปัจจุบัน สายกฎหมายและคดี ไม่มีกลุ่มงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานฉ้อฉลประกันภัย เป็น
การเฉพาะรวมถึงไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการฉ้อฉลดังกล่าว เพ่ือการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็น
ควรจ้างเหมาบุคคลภายนอกในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการในการป้องกันและปราบปรามการฉ้อฉล
ประกันภัย 

 



๒ 
 

 
๓. วัตถุประสงค์ 

   เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพกระบวนการดำเนินการในการป้องกันและปราบปรามการฉ้อฉล
ประกันภัย ของสำนักงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างมีระบบ สามารถติดตามตรวจสอบได ้ 
 

๔. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
  ๔.๑ เป็นบุคคลธรรมดา ผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต ่๒๕ ปี ขึ้นไป (นับแต่วันที่ลงนามในสัญญา) 
  ๔.๒ เป็นผู้ได้รับการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์บัณฑิต  
  ๔.๓ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  ๔.๔ ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
  ๔.๕ ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น  
  ๔.๖ มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office : Word , Excel , 
Powerpoint ได้เป็นอย่างดี  
  ๔.๗ มีความรู ้ความสามารถปฏิบัต ิงานเกี ่ยวกับงานเอกสาร งานประสานงาน โต้ตอบเอกสาร  
และงานพิมพ์ 
 

๕. ขอบเขตของงาน 
  ๕.๑ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง : 
    (๑) ช่วยดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนฉ้อฉลประกันภัยจากประชาชนที่ส่งมาโดยตรง หรือ
ผ่านทางหน่วยงานอื่น รวมถึงเรื่องร้องเรียนที่ส่งมาจากสำนักงาน คปภ. ภูมิภาค ทั่วประเทศ  

(๒) ช่วยดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเรื่อง
ร้องเรียนฉ้อฉลประกันภัย เพ่ือการดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงมาประกอบการพิจารณา เช่น พนักงานสอบสวน โรงพยาบาล 
กรมการขนส่งทางบก กรมการปกครอง กรมท่ีดิน กรมบังคับคดี แพทยสภา อัยการ ศาลยุติธรรม เป็นต้น 

(๓) ช่วยดำเนินการสอบสวนก่อนเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคดี 
ฉ้อฉลประกันภัย เพ่ือเสนอต่อเลขาธิการพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป 

(๔) ช่วยจัดทำสำนวนการสอบสวนเพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน ตลอดจน
การให้ถ้อยคำต่อพนักงานสอบสวน 

(๕) ช่วยดำเนินการจัดทำฐานข้อมูล บันทึกข้อมูล รวบรวม วิเคราะห์ ประมวลผลรายงาน 
และงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

(๖) ช่วยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัยแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชนทั่วไป 

(๗) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ๕.2 สถานที่ วัน และเวลาปฏิบัติงาน 

   (๑) สถานที่ปฏิบัติงาน : 
 ผู้รับจ้างต้องมาปฏิบัติงาน ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ถนนรัชดาภิเษก อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID - 19) เพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงที่ผู้รับจ้างจะติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จึงให้
ผู ้รับจ้างปฏิบัติงานจากที่บ้าน (work from home) และผู้รับจ้างต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติงานจากที่บ้าน       
โดยขึ้นอยู่กับนโยบายของสำนักงานเป็นสำคัญ 



๓ 
 

 
   (๒) วันปฏิบัติงาน : 
           วันจันทร์ – วันศุกร์ กำหนดให้มาปฏิบัติงาน หรือวันที่สำนักงานกำหนดเป็น  
วันทำงาน เว้นวันหยุดตามประเพณีของสำนักงาน 

(๓) เวลาปฏิบัติงาน : 
                     ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (เวลาพักกลางวัน ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.) หรือ
ตามที่สำนักงานกำหนด ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องบันทึกลงเวลามาทำงานและกลับตามเวลาที่กำหนดเพื่อให้ผู้ว่าจ้าง
ตรวจสอบได้  
   (๔) กรณีไม่มาปฏิบัติงานได้ตามที่กำหนดไว้ในข้อนี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิหักค่าจ้างได้ตามข้อ ๖ 
 

๖. การหักค่าจ้าง   
  กรณีผู้รับจ้างมาปฏิบัติงานไม่ครบตามวันปฏิบัติงานตามข้อ ๕.2 ในวันใด ผู้รับจ้างตกลงให้ผู้ว่าจ้าง
หักเงินค่าจ้างที่จะจ่ายให้สำหรับเดือนนั้น ๆ ตามจำนวนวันที่ไม่มาปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ในการคำนวณให้ถือว่าหนึ่งเดือนมี
จำนวนวัน ๓๐ วัน 
 

๗. ระยะเวลาการจ้าง 
๓ เดือน นับแต่วันที่ลงนามในสัญญา 
 

๘. การส่งมอบงาน และการจ่ายค่าจ้าง/ค่าตอบแทน 
  ๘.๑ การส่งมอบงาน : 

             ผู้รับจ้างจะต้องทำรายงานสรุปการปฏิบัติงานส่งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุภายในวันที่ ๕ 
ของเดือนถัดไป ประกอบด้วย ใบส่งมอบงานประจำเดือน ใบสรุปรายงานการมาปฏิบัติงานประจำเดือน 
  ๘.๒ การจ่ายค่าจ้าง : 

             ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามข้อ ๕ ตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง โดยกำหนดจ่ายเงินเป็น
งวดๆ ละหนึ่งเดือน ตามราคาจ้างทั้งหมดตามสัญญาหารด้วยจำนวนเดือนตามสัญญา โดยจะจ่ายให้ภายใน ๗ วันของ
เดือนถัดไป เมื ่อผู ้ร ับจ้างได้ทำงานบริการในหน้าที ่มีผลสำเร็จของงานครบถ้วนสมบู รณ์ในเดือนนั ้น ๆ และ
คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับมอบงานจ้างเรียบร้อยแล้ว 

       หากเดือนแรกและเดือนสุดท้ายตามข้อกำหนดในสัญญา มีการปฏิบัติงานไม่เต็มเดือนปฏิทินให้
คิดค่าจ้างเหมาเป็นรายวัน โดยคำนวณจากค่าจ้างรายงวด หารด้วยจำนวนวันโดยถือว่าหนึ่งเดือนมีจำนวนวัน ๓๐ วัน  

 ๘.๓ การจ่ายค่าตอบแทนอ่ืน ๆ 
                       ในกรณีที ่มีความจำเป็นของสำนักงานที ่ต ้องให้ผู ้ร ับจ้างเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื ้นที่  
และพักค้างหรือมิได้พักค้างแรม ให้ผู้รับจ้างเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางดังกล่าวได้ โดยใช้หลักเกณฑ์และเงื่อน ไข
ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติงานของลูกจ้าง
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย พ.ศ.2563 โดยอนุโลม  

 

๙. ค่าปรับและการชำระค่าปรับ 
  ๙.๑ ในกรณีที ่ผู ้ว ่าจ้างไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกข้อตกลงดังกล่าว ผู ้รับจ้างยินยอมให้ผู ้ว ่าจ้าง
ดำเนินการในข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ ดังต่อไปนี้ 
         (๑) ระงับการจ่ายค่าจ้างท้ังหมดหรือบางส่วนตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร 
         (๒) ปรับผู้รับจ้างเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ ของราคาจ้างทั้งหมด แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 
วันละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ทำผิดเงื่อนไขข้อตกลงการจ้างข้อหนึ่งข้อใด จนถึงวัน  ผู้รับจ้าง
ได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามสัญญาหรือจนถึงวันที่ผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญาดังกล่าว 



๔ 
 

         (๓) เรียกค่าเสียหายอ่ืน ๆ (ถ้าหากมี) 
  ๙.๒ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าว ผู้รับจ้างยินยอมดำเนินการ ดังนี้ 
         (๑) ชำระค่าปรับและ/หรือค่าเสียหายอื่นใด ทั้งสิ้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
  การชำระค่าปรับค่าเสียหายดังกล่าวข้างต้น ผู้รับจ้างตกลงยินยอมให้หักจากค่าจ้างรายงวดและให้ถือว่า
รายงานการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่ได้ตรวจรับงานจ้างที่ผู้รับจ้างลงนามรับทราบ เป็นการจ้าง
สงวนสิทธิ์การปรับ 
 

๑๐. การบอกเลิกสัญญาจ้าง 
  ๑๐.๑ การบอกเลิกสัญญาจ้างโดยผู้ว่าจ้าง 
           (๑) ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติงานด้วยความ
ชำนาญหรือด้วยความเอาใจใส่ในวิชาชีพของผู้รับจ้างเท่าที่พึงความหมายได้จากผู้รับจ้างในระดับเดียวกันหรือมิได้
ปฏิบัติตามข้อสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง และเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญานี้ ในกรณีเช่นนี้ผู้ว่าจ้างจะบอกกล่าวให้ผู้รับจ้าง    
เมื่อผู้รับจ้างได้รับหนังสือบอกกล่าวนั้นแล้ว ผู้รับจ้างต้องหยุดปฏิบัติงานทันที 
           (๒) ผู้ว่าจ้างอาจมีหนังสือบอกกล่าวให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าเมื่อใดก็ได้ว่า ผู้ว่าจ้างมีเจตนา
ที่จะระงับการทำงานทั้งหมด หรือแต่บางส่วน หรือจะบอกเลิกสัญญา ในกรณีการบอกเลิกสัญญาดังกล่าว จะมีผลใน
เวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือบอกกล่าวนั้น หรืออาจเร็วกว่าหรือช้ากว่ากำหนดเวลานั้นก็ได้  
แล้วแต่คู่สัญญาจะทำความตกลงกัน เมื่อผู้รับจ้างได้รับหนังสือบอกกล่าวแล้ว ผู้รับจ้างต้องหยุดปฏิบัติงานทันที 
  ๑๐.๒ การบอกเลิกสัญญาโดยผู้รับจ้าง 
                             ในกรณีผู้รับจ้างมีเจตนาที่จะบอกเลิกสัญญาก่อนครบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ผู้รับจ้าง
ต้องมีหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน โดยระบุรายละเอียดถึงสาเหตุและเหตุผลในการขอ
เลิกสัญญา ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่าการบอกเลิกสัญญาจ้างดังกล่าวมีเหตุอันสมควรและไม่ทำให้งานของสำนักงานเสียหาย 
ผู้ว่าจ้างจะมีหนังสือแจ้งอนุญาตให้ผู้รับจ้างบอกเลิกสัญญาไว้ตามวันเวลาที่ผู้รับจ้างขอบอกเลิกสัญญาหรือตามวันเวลา
ที่ผู้ว่าจ้างกำหนดโดยแจ้งไว้ในหนังสือฉบับดังกล่าว 
 

๑๑. เงื่อนไขอ่ืน ๆ 
  ๑๑.๑ ผู้ว่าจ้างจะแต่งตั้งผู้แทน หรือกรรมการตรวจรับพัสดุไว้ประจำ ณ ที่ทำการจ้างนี้ในเวลา
ที่ผู้รับจ้างเตรียมการ หรืออยู่ระหว่างกำลังทำงานจ้างนี้ บุคคลดังกล่าวมีสิทธิจะเข้าไปตรวจงานได้ทุกเวลาและสั่ง
ปรับปรุงแก้ไขเก่ียวกับงานจ้างนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลง 
  ๑๑.๒ ในระหว่างการปฏิบัติงาน ถ้าผู้รับจ้างได้กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดต่ อบุคคลหรือ
ทรัพย์สินของผู้อื่น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดในบรรดาความเสียหายที่ได้กระทำข้ึนนั้นด้วยตนเอง  
 

๑๒. เป้าหมายปริมาณงาน/ผลลัพธ์ 
  สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันตามกำหนดเวลา เพื่อให้งานการดำเนินการในการ
ป้องกันและปราบปรามการฉ้อฉลประกันภัย ของสำนักงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและดำเนินการ อย่างมีระบบ 
สามารถติดตามตรวจสอบได้ 
 

๑๓. งบประมาณ 
จ้างเหมาดำเนินโครงการ “เพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินการในการป้องกันและปราบปรามการฉ้อฉล

ประกันภัยของสำนักงาน ในวงเงินงบประมาณคนละ ๑๙,๕๐๐.- บาทต่อเดือน เป็นเวลา ๓ เดือน นับแต่วันที่ลงนาม
ในสัญญา รวมเป็นเงิน ๕๘,๕๐๐ บาทต่อคน จำนวน ๕ คน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๙๒,๕๐๐ บาท (สองแสนเก้า
หมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) จากเงินงบประมาณรายจ่ายที่เหลือจากโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการประกันภัยแก่
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมเชิงรุก (SME) ที่ได้รับจัดสรรในปี ๒๕๖๔ 

 



๕ 
 

 

๑๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ทำให้กระบวนการดำเนินการในการป้องกันและปราบปรามการฉ้อฉลประกันภัยของสำนักงาน

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างมีระบบ สามารถติดตามตรวจสอบได้  
 

๑๕. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สายกฎหมายและคดี สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

......................................................................                                                     

16.  ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 
ชื่อผู้ติดต่อ : นายรติ พิมพ์สมาน 
E-mail : ratip@oic.or.th 
โทรศัพท ์ : 0-2515-3995-9 ต่อ ๗๕๐๗ 
โทรสาร : 0-2515-3985 
ที่อยู่ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

เลขที่ 22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

 
 
 

ลงชื่อ     ผู้เขียนโครงการ 
(นายสืบสม พิริยะสถิต) 

ผู้ชำนาญงาน กลุ่มคดีปกครองและแพ่ง 
 
 
ลงชื่อ     ผู้นำเสนอโครงการ 

(นายรติ พิมพ์สมาน) 
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง 

หัวหน้ากลุ่มคดีปกครองและแพ่ง 
 
 

ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายคณานุสรณ์ เที่ยงตระกูล) 

ผู้อำนวยการกลุ่มงานคดี 
 

ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายอดิศร พิพัฒน์วรพงศ์) 

ผู้ช่วยเลขาธิการสายกฎหมายและคดี 
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