ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.)
มีความประสงค์จะรับสมัครลู กจ้ างเพื่ อดำเนินโครงการ “เพิ่ มประสิ ทธิภาพการดำเนินการในการปองกันและ
ปราบปรามการฉอฉลประกันภัย” เพื่ อช่วยสนั บสนุนการดำเนิ นการในการป้องกันและปราบปรามการฉ้อฉล
ประกันภัย ของสำนักงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างมีระบบ สามารถติดตามตรวจสอบได้ จำนวน ๕ อัตรา
ดังนี้
๑. ขอบเขตลักษณะงาน และคุณสมบัติของผู้สมัคร (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
๒. การสมัคร ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่าง ตั้งแต่วันที่ ๑๘ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๖.๓๐ น.
๒.๑ วิธีการสมัครลูกจ้าง
- Download ใบสมัครลูกจ้าง กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและ Attach File ใบสมัคร
พร้อมหลักฐานการสมัครส่งมาที่ https://forms.gle/1v6Lr91rCCbhFkMt7
๒. ๒ หลักฐานที่ใช้ในการสมัครรับรองสำเนาถูกต้องและสแกนเป็นไฟล์ pdf.
(1) ใบสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
(2) สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์
(3) ประวัติส่วนตัว (Resume)
โดยส่งไฟล์สแกนรวมเพียงไฟล์เดียว โดยเรียงลำดับหลักฐานตามที่กำหนดข้างต้น
๓. อัตราเงินเดือน ๑๙,๕๐๐.- บาทต่อเดือน
๔. วิธีการคัดเลือก
๔.๑ พิจารณาข้อมูลจากจากใบสมัครงานและหลักฐานประกอบการสมัคร
๔.๒ การสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ที่ผ่านการพิจารณาข้อมูลจากใบสมัครงานแล้ว)
ทั้งนี้ จะนัดหมายเฉพาะผู้ที่ผ่านการพิจารณาข้อมูลจากใบสมัครงานผ่านทาง email ที่แจ้งไว้

กลุ่มงานคดี
โทร. ๐๒ -๕๑๕-๓๙๙๙ ต่อ ๗๕๐๒-๗๕๐๓
(email : fraud_report@oic.or.th)
โทรสาร ๐-๒๕๑๕-๓๙๘๗
ส่งข้อมูลการสมัคร

เอกสารแนบท้ายประกาศ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
ดำเนินโครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการในการปองกันและปราบปรามการฉอฉลประกันภัย”
ขอบเขตลักษณะงาน และคุณสมบัติของผู้สมัคร
ลำดับที่

ขอบเขตลักษณะงาน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑

๑. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ดังนี้
๑.๑ ช่ว ยดำเนิน การรับ เรื่อ งร้ องเรีย น ฉ้อฉลประกันภั ย จาก
ประชาชนที่ส่งมาโดยตรง หรือผ่านทางหน่วยงานอื่น รวมถึงเรื่อง
ร้องเรียนที่ส่งมาจากสำนักงาน คปภ. ภูมิภาค ทั่วประเทศ
๑.๒ ช่ ว ยดำเนิ น การตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง และรวบรวม
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเรื่องร้องเรีย นฉ้อฉลประกันภัย
เพื่อการดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประสานงานกับ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ภายในและภายนอกองค์ ก ร เพื ่ อ ให้ ไ ด้
ข้ อ เท็ จ จริ ง มาประกอบการพิ จ ารณา เช่ น พนั ก งานสอบสวน
โรงพยาบาล กรมการขนส่งทางบก กรมการปกครอง กรมที่ดิน กรม
บังคับคดี แพทยสภา อัยการ ศาลยุติธรรม เป็นต้น
๑.๓ ช่ ว ยดำเนิ น การสอบสวนก่ อ นเสนอความเห็ น ต่ อ
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคดี ฉ้อฉลประกันภัย เพื่อเสนอต่อ
เลขาธิการพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
๑.๔ ช่วยจัดทำสำนวนการสอบสวนเพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษต่อ
พนักงานสอบสวน ตลอดจนการให้ถ้อยคำต่อพนักงานสอบสวน
๑.๕ ช่ว ยดำเนิน การจัดทำฐานข้อมูล บันทึกข้อมูล รวบรวม
วิเคราะห์ ประมวลผลรายงาน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑.๖ ช่วยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัยแก่หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป
๑.๗ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑. เป็นบุคคลธรรมดา ผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่
๒๕ ปี ขึ้นไป (นับแต่วันที่ลงนามในสัญญา)
๒. เป็นผู้ได้รับการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
สาขาวิชานิติศาสตร์บัณฑิต
๓. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้
ความสามารถ
๔. ไม่ เ ป็ น ข้ า ราชการหรื อ ลู ก จ้ า งของส่ ว น
ราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการส่ว นท้องถิ่น รวมทั้งพระภิกษุ สามเณร
นักพรต หรือนักบวช
๕. ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่ง
ทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น
๖. มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์
โปรแกรม Microsoft Office : Word , Excel ,
Powerpoint ได้เป็นอย่างดี
๗. มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
งานเอกสาร งานประสานงาน โต้ตอบเอกสาร และ
งานพิมพ์

จำนวน
(อัตรา)
๕

ระยะเวลาดำเนินการ
๒ เดือน นับแต่วนั ที่ลง
นามในสัญญา

ลำดับที่

ขอบเขตลักษณะงาน
2. สถานที่ วัน และเวลาปฏิบตั ิงาน ดังนี้
๒.๑ สถานที่ปฏิบัติงาน :
ผู้ร ับ จ้างต้องมาปฏิบ ัติงาน ณ สำนักงานคณะกรรมการ
กำกั บ และส่ ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย (คปภ.) ถนน
รัชดาภิเษก อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค
ติดเชื้อ ไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) เพื่อป้ องกัน และลด
โอกาสเสี่ยงที่ผู้รับจ้างจะติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
จึงให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานจากที่บ้าน (work from home) และผู้รับ
จ้างต้องมีความพร้อมในการปฏิบ ัติงานจากที่ บ้านโดยขึ้น อยู ่ กั บ
นโยบายของสำนักงานเป็นสำคัญ
๒.๒ วันปฏิบัติงาน :
วันจันทร์ – วันศุกร์ กำหนดให้มาปฏิบัติงาน หรือวันที่
สำนักงานกำหนดเป็นวันทำงาน เว้นวันหยุดตามประเพณีของ
สำนักงาน
๒.๓ เวลาปฏิบัติงาน :
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (เวลาพักกลางวัน
๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.) หรือตามที่สำนักงานกำหนด ทั้งนี้ ผู้รับจ้าง
จะต้องบันทึกลงเวลามาทำงานและกลับตามเวลาที่กำหนดเพื่อให้
ผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้
๒.๔ กรณีไม่มาปฏิบัติงานได้ตามที่กำหนดไว้ในข้อนี้ ผู้ว่าจ้างมี
สิทธิหักค่าจ้างได้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

จำนวน
(อัตรา)

ระยะเวลาดำเนินการ

รูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว

ใบสมัครงานลูกจ้างเหมาบริการ
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ – นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว).................................................................. เพศ

ชาย

หญิง

วัน เดือน ปีเกิด.................................... อายุ..........................ปี
เชื้อชาติ......................................สัญชาติ...........................................
บัตรประชาชนเลขที่...................................................วันหมดอายุ.....................................สถานที่ออกบัตร........................................
ที่อยู่ปัจจุบัน ……………………………………………………………………………………………..…………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………...
โทรศัพท์

บ้าน........................................ มือถือ.........................................

สถานะภาพทางสมรส

โสด

สมรส

หย่า

ผ่านการเกณฑ์ทหาร

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ได้รับการยกเว้น เพราะ.....................................................

บุคคลที่สามารถติดต่อได้กรณีเร่งด่วน ชื่อ............................................................... ความสัมพันธ์................................................
ที่อยู่ ……………………………………………………………………….…………………………. โทรศัพท์ …………..………………..
ข้อมูลครอบครัว
ชื่อ – นามสกุล
คู่สมรส
บุตร
บิดา
มารดา

อายุ

อาชีพ / ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

หมายเลข
โทรศัพท์

ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา

ชื่อสถาบันการศึกษา

วุฒิการศึกษา

สาขา

ปีที่จบ

เกรดเฉลี่ย

ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
อาชีวะ / วิชาชีพ
ระดับอุดมศึกษา
อื่น ๆ
ความสามารถทางภาษา
ภาษาต่างประเทศ

การพูด
ดี

พอใช้

การเขียน
เล็กน้อย

ดี

พอใช้

ความเข้าใจ
เล็กน้อย

ดี

พอใช้ เล็กน้อย

ประวัติการทำงาน
ชื่อสถานประกอบการ

วันเดือนปีที่ทำงาน อัตราเงินเดือน

ลักษณะงานที่ทำ

สาเหตุที่ออก

พิมพ์ดีด (นาที) ไทย ………….………………………………………. อังกฤษ ........…………………………………………………………………………
คอมพิวเตอร์ ………………………………………………………………………………………………………………...........……………………………………….
ความสามารถพิเศษ.............................................................................................................................................................................
ตั้งใจศึกษาต่อ

ศึกษาต่อ

ไม่ศึกษา

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากตรวจสอบพบว่าข้อความในใบสมัคร หรือ
เอกสารที่น ำมาแสดง หรือรายละเอีย ดที่ให้ไว้ไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้ายินยอมให้ส ำนักงานถือเป็นเหตุผลเพียงพอที่จะยุติ
การพิจารณาใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด หรือยกเลิกการจ้าง
ลงชื่อ.................................................ผู้สมัคร
(....................................................)
วันที่.......................................................

