
ข้อกำหนดและขอบเขตของงานและคุณลักษณะเฉพาะ                                                                                                                                        

การจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงาน 

กลุ่มคุ้มครองสิทธิประโยชน์และกลุ่มบริการสื่อสารข้อมูลด้านประกันภัย       

     

1. หลักการและเหตุผล 
          ด้วยสายคุ้มครองสิทธิประโยชน์มีหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัยอย่างเป็น

ระบบครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการบริการสายด่วน คปภ. 1186 ศูนย์รับเรื ่องร้องเรียนด้านการประกันภัย ( insurance 

Complaint Center) กระดานรับเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมในเว็บไซต์ของสำนักงาน คปภ. (www.oic.or.th.) หรือยื่น

หนังสือร้องเรียนต่อสำนักงาน คปภ. หรือผ่านทางหน่วยงานอื่นๆ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยผู้ชำนาญการโดยศูนย์ไกล่เกลี่ย  

ข้อพิพาทด้านประกันภัย (Insurance Mediation Center) และกระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ ซึ่งที่ผ่าน

มามีประชาชนเข้ามาใช้บริการยื่นข้อร้องเรียนผ่านทางช่องทางต่างๆ เพ่ิมมากขึ้นและมีแนวโน้มในคนที่สูงอย่างต่อเนื่องจึงทำให้

จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานไม่สัมพันธ์กับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งการจัดทำระบบข้อมูลสถิติข้อร้องเรียนข้อมูลการไกล่

เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัยข้อมูลการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการยังไม่เป็นปัจจุบัน 

  ในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) มีผู้ติดเชื้อได้ทวีเพิ่มขึ้นเป็น

จำนวนมากทำให้ผู ้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อได้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์เพิ่มมากขึ้น  ส่งผลทำให้บริษัท

ประกันภัยได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนประกันภัย COVID-19 และมีข้อพิพาทเกิดขึ้น ผู้เอาประกันภัยจึงนำข้อพิพาทมายื่นข้อ

ร้องเรียนต่อสำนักงาน คปภ. เพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ในประเด็นดังกล่าวสำนักงาน คปภ. ได้มีนโยบายให้มีการติดตาม

และเร่งรัดให้บริษัทประกันภัยมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนประกันภัย COVID-19 ที่ล่าช้าอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเพื่อคุ้มครอง

สิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย รวมทั้ง ด้วยสถานการณ์ดังกล่าวยังปรากฏว่ามีผู้เอาประกันภัยโทรศัพท์มาสอบถามใน

ประเด็นต่าง ๆ รวมถึงการติดตามเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับประกันภัย COVID-19 ผ่านสายด่วน คปภ. 1186 เป็นจำนวนมาก 

จึงส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก 

2. วัตถุประสงค์โครงการ  
 2.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนเรื่องประกันภัย COVID-19ให้เป็น

ด้วยความรวดเร็ว ครบถ้วน ถูกต้อง ลดปัญหาการร้องเรียนติดตามการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนและสามารถบริหารจัดการ
ข้อมูลสถิติต่างๆ ของการดำเนินการงาน ให้เป็นไปอย่างเป็นระบบ สามารถติดตามตรวจสอบ และรายงานข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2.2 เพื่อเป็นการบริการประชาชนด้านการบริการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้มีความสะดวก ถูกต้องและ
รวดเร็ว 

2.3 เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่กลุ่มบริการและสื่อสารข้อมูลประกันภัยในการให้คำ   

ปรึกษาแนะนำความรู้ด้านประกันภัยผ่านสายด่วน คปภ. 1186 ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  

 
 

3. ประโยชน์ที ่...  
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3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
     ทำให้การรับและพิจารณาข้อร้องเรียนของสำนักงาน คปภ. ซึ่งเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน 

เกี่ยวกับการประกันภัย ที่สำนักงาน คปภ. จัดให้มีขึ ้นเพื่อรองรับการให้บริการแก่ผู้เอาประกันภัย ประชาชนผู้มีสิทธิ

เรียกร้องภายใต้สัญญาประกันภัย และให้บริการสายด่วน คปภ. 1186 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว รวมทั้งลดข้อ

ร้องเรียนจากประชาชนผู้ใช้บริการดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน  

 4. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
     4.1 เป็นบุคคลธรรมดา ผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี (นับแต่วันที่ลงนามในสัญญา) 
 4.2 เป็นผู้ได้รับการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี 
     4.3 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
     4.4 ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของ
รัฐ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช  
     4.5 ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บรหิารท้องถิ่น 
      4.6  มีความรู้ความสามารถคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office : Word , Excel , PowerPoint และสามารถใช้ 
Internet ได้อย่างด ี
  4.7  มีความรู้ความสามารถปฏบิัติงานเกี่ยวกับเอกสาร งานประสานงาน โต้ตอบเอกสาร และงานพิมพ์ 

  ๔.๘  มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย (ถ้ามี) 

 5. ขอบเขตการดำเนินการ 
              5.1 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ปฏิบัติงานในกลุ่มคุ้มครองสิทธิประโยชน์ จำนวน 5 คน โดยมี
หน้าที่ดังนี้ 
   5.1.1 ช่วยรับข้อเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับประกันภัย COVID-19 ทั้งหมด ที่ส่งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

ประกันภัย COVID-19 ด้วยตนเอง เว็บไซด์ อีเมล์ หนังสือร้องเรียนจากประชาชนส่งมาโดยตรง หรือผ่านหน่วยงานอื่น รวมถึง

เรื่องร้องเรียนที่ส่งมาจากสำนักงาน คปภ. ภูมิภาค ทั่วประเทศ 
    5.1.2 ช่วยประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงมา

ประกอบการพิจารณาเรื่องร้องเรียน เช่น พนักงานสอบสวน โรงพยาบาล กรมการขนส่งทางบก กรมการปกครอง กรมที่ดิน 
กรมบังคับคดี แพทยสภา เป็นต้น 

 5.1.๓ ช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื ่องร้องเรียนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ก่อนส่งให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น สายกฎหมายและคดี สายตรวจสอบ สายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย เพ่ือดำเนินการตามกฎหมายต่อไป 

  5.1.๔ ช่วยดำเนินการจัดทำฐานข้อมูล บันทึกข้อมูล รวบรวม วิเคราะห์ ประมวลผลรายงาน และงานอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง  

  5.1.๕ ช่วยปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

5.2 หน้าที่และ... 
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5.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ปฏิบัติงานในกลุ่มบริการและสื่อสารข้อมูลประกันภัย จำนวน 3 คน 
โดยมีหน้าที่ดังนี้ 
         5.2.1 ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้คำแนะนำปรึกษาและตอบปัญหาข้อซักถามด้านการประกันภัย
เกี่ยวกับการประกันภัยเบื้องต้น เช่น ประกันภัย COVID-19 ประกันวินาศภัย ประกันชีวิต ขอตรวจสอบข้อมูลการทำประกันภัย

รถยนต์ภาคบังคับ/ภาคสมัครใจ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแทนนายหน้า แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป ผ่าน
ช่องทางโทรศัพท์การให้บริการสายด่วน คปภ. 1186 

5.2.2 ช่วยปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 5.3 สถานที่ วัน และเวลาปฏบิัติงาน 
                 5.3.1 ผู้รับจ้างต้องมาปฏิบัติงาน ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) 
    5.3.2 วันปฏิบัติงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ กำหนดให้มาปฏิบัติงาน หรือวันที่สำนักงานกำหนดเป็นวัน
ทำงานเว้นวันหยุดตามประเพณีของสำนักงาน                            
                   5.3.3 เวลาปฏิบัติงาน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (เวลาพักกลางวัน 12.00 – 13.00 น.)  หรือตามที่
สำนักงานกำหนด ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องบันทึกลงเวลามาทำงานและเวลากลับตามที่กำหนดเพื่อให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้                       
                    5.3.4 กรณีไม่มาปฏิบัติงานได้ตามที่กำหนดไว้ในข้อนี้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิหักค่าจ้างได้ตามข้อ 6 

6. การหักค่าจ้าง 
    กรณีผู้รับจ้างมาปฏิบัติงานไม่ครบตามวันปฏิบัติงานตามข้อ 5.3 ในวันใดผู้รับจ้างตกลงให้ผู้รับจ้างหักเงินค่าจ้าง

ที่จะจ่ายให้สำหรับเดือนนั้นๆ ตามจำนวนวันที่ไม่มาปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ในการคำนวณให้ถือว่าหนึ่งเดือนมี จำนวนวัน 30 วัน 

7. ระยะเวลาในการดำเนินงาน   
              ตั้งแตเ่ดือนพฤศจิกายน 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564 (รวมระยะเวลา ๒ เดือน) 

8. การส่งมอบงาน การจ่ายค่าจ้าง และการจ่ายค่าตอบแทน 
    วงเงินงบประมาณจำนวน ๒๖๔,000.- บาท (สองแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) จากงบประมาณสำนักงาน คปภ. 

หมวดรายจ่ายประจำ รายการค่าตอบแทน (ค่าตอบแทนอ่ืน) ของสายคุ้มครองสิทธิประโยชน์     

     8.1 การส่งมอบงาน 

           ผู้รับจ้างจะต้องทำรายงานสรุปการปฏิบัติงานส่งให้คณะกรรมตรวจรับพัสดุภายในวันที่ 5 ของเดือน  ถัดไป 
ประกอบด้วย ใบส่งมอบรายงานประจำเดือน ใบสรุปรายงานการมาปฏิบัติงานประจำเดือน 

    8.2 การจ่ายค่าจ้าง 
          ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามข้อ 5 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564 โดยกำหนดจ่ายเงิน

เป็นงวดๆ ละหนึ่งเดือน ตามราคาจ้างทั้งหมดตามสัญญาหารด้วยจำนวนเดือนตามสัญญาโดยจะจ่ายให้ภายใน 7 วันของ
เดือนถัดไป เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานในหน้าที่สำเร็จของงานครบถ้วนบริบูรณ์ในเดือนนั้นฯ และคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง
ได้ตรวจรับมอบงานจ้างเรียบร้อยแล้ว 

/หากเดือนแรก… 
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 หากเดือนแรกและเดือนสุดท้ายตามข้อกำหนดในสัญญา มีการปฏิบัติงานไม่เต็มเดือนปฏิทินให้คิดค่าจ้าง

เหมาเป็นรายวัน โดยคำนวณจากค่าจ้างรายงวด หารด้วยจำนวนวันโดยถือว่าหนึ่งเดือนมี 30 วัน 
9. ค่าปรับและการชำระค่าปรับ 
    9.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิบอกเลิกข้อตกลงดังกล่าว ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการ ดำเนินการใน

ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ ดังนี้ 
9.1.1 ระงับการจ่ายค้าจ้างทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นควร 

                     9.1.2 ปรับผู้รับจ้างเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.01 ของราคาค่าจ้างทั้งหมด แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 
100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ทำผิดเงื่อนไขข้อตกลงการจ้างข้อหนึ่งข้อใด จนถึงผู้รับจ้างได้
ดำเนินการให้ถูกต้องตามสัญญาหรือจนถึงวันที่ผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญาดังกล่าว 
                     9.1.3 เรียกค่าเสียหายอ่ืนฯ (ถ้าหากมี) 

    9.2 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างใช้สิทธิบอกเลิกข้อตกลงดังกล่าว ผู้รับจ้างยินยอมดำเนินการ ดังนี้ 
          ชำระค่าปรับและ/หรือค่าเสียหายอื่นใด ทั้งสิ้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
           การชำระค่าปรับค่าเสียหายดังกล่าวข้างต้น ผู้รับจ้างตกลงยินยอมให้หักค่าจ้างรายงวดและให้ถือว่า

รายงานการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่ได้ตรวจรับงานจ้างที่ผู้รับจ้างลงนามรับทราบ เป็นการจ้างสงวนสิทธิ์

การปรับ 

 10. การบอกเลิกสัญญาจ้าง 
      10.1 การบอกเลิกสัญญาจ้างโดยผู้ว่าจ้าง 
              10.1.1 ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติงานด้วยความชำนาญ

หรือด้วยความเอาใจใส่ในวิชาชีพของผู้รับจ้างเท่าที่พึงความหมายได้จากผู้รับจ้างในระดับเดียวกันหรือมิได้ปฏิบัติต ามข้อ
สัญญาข้อใดข้อหนึ่ง และเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญานี้ ในกรณีเช่นนี้ผู้ว่าจ้างจะบอกกล่าวให้ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้รับ
หนังสือบอกกล่าวนั้นแล้ว ผู้รับจ้างต้องหยุดปฏิบัติงานทันที 

              10.1.2 ผู้ว่าจ้างอาจมีหนังสือบอกกล่าวให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าเมื่อใดก็ได้ว่า ผู้ว่าจ้างมีเจตนาที่จะ
ระงับการทำงานทั้งหมด หรือแต่บางส่วน หรือจะบอกเลิกสัญญา ในกรณีการบอกเลิกสัญญาดังกล่าวจะมีผลในเวลาไม่น้อย
กว่า 30 วัน นับแต่วันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือบอกกล่าวนั้น หรืออาจเร็วกว่าหรือช้ากว่ากำหนดเวลานั้นก็ได้ แล้วแต่คู่สัญญา
จะทำความตกลงกัน เมื่อผู้รับจ้างได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว ผู้รับจ้างต้องหยุดปฏิบัติงานทันที 

      10.2 การบอกเลิกสัญญาจ้างโดยผู้รับจ้าง 
              ในกรณีผู้รับจ้างมีเจตนาจะบอกเลิกสัญญาก่อนครบระยะเวลากำหนดไว้ในสัญญา ผู้รับจ้างต้องมี

หนังสือบอกกล่าวให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยระบุรายละเอียดถึงสาเหตุและเหตุผลในการขอเลิกสัญญา 

ผู้ว่าจ้างเห็นว่าการบอกเลิกสัญญาดังกล่าวมีเหตุผลอันสมควรและไม่ทำให้งานของสำนักงานเสียหายผู้ว่าจ้างจะมีหนังสือ

แจ้งอนุญาตให้ผู้รับจ้างบอกเลิกสัญญาไว้ตามวันเวลาที่ผู้รับจ้างขอบอกเลิกสัญญาหรือตามวันเวลาที่ว่าจ้างกำหนดโดยแจ้งไว้

ในหนังสือฉบับดังกล่าว 

 
 
              /11. เงื่อนไขอ่ืนๆ… 



         ๕ 
11. เงื่อนไขอ่ืนๆ 
       11.1 ผู้ว่าจ้างจะแต่งตั้งผู้แทน หรือกรรมการตรวจรับพัสดุไว้ ณ ที่ทำการจ้างนี้ในเวลาที่ผู้รับจ้างเตรียมการ 

หรืออยู่ระหว่างทำงานจ้างนี้ บุคคลดังกล่าวมีสิทธิที่จะเข้าไปตรวจงานได้ทุกเวลาและสั่งปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับงานจ้างนี้ 
เพ่ือให้เป็นไปตามข้อตกลง 

       11.2 ในระหว่างการปฏิบัติงาน ถ้าผู้รับจ้างได้กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของ

ผู้อื่น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในบรรดาความเสียหายที่ได้กระทำขึ้นนั้นด้วยตนเอง 

12. เป้าหมายปริมาณงาน/ผลลัพธ์ 
      สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันตามกำหนดเวลา เพื่อให้งานของสายคุ้มครองสิทธิ

ประโยชน์ สำนักงานคณะกรรมการและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ดำเนินไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

13. งบประมาณ      
      จัดจ้างบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานกลุ่มคุ้มครองสิทธิประโยชน์ จำนวน 5 คน กลุ่มบริการและสื่อสารข้อมูล

ประกันภัย 3 คน รวมจัดจ้างจำนวน 8 คน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564 รวมเป็นจำนวนเงิน 

๒๖๔,000.- บาท (สองแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) จากจากงบประมาณสำนักงาน คปภ. หมวดรายจ่ายประจำ รายการ

ค่าตอบแทน (ค่าตอบแทนอ่ืน) ของสายคุ้มครองสิทธิประโยชน์     

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      การดำเนินการของกลุ่มคุ้มครองสิทธิประโยชน์ และการให้บริการสายด่วน คปภ. 1186 ในช่วงการแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เป็นไปอย่างรวดเร็ว 

15. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
       กลุ่มคุ้มครองสิทธิประโยชน์ และกลุ่มบริการสื่อสารข้อมูลด้านประกันภัย สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย                                                           

                 
ลงชื่อ................................................................ผู้เขียนโครงการ 

           (นางสาวอังศุธร รัตนอนันต์ ) 
              ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ รักษาการหัวกลุ่มบริการและสื่อสารข้อมูลประกันภัย 
 

 ลงชื่อ................................................................ผู้ เสนอโครงการ 

            (นายโสรัจจ์ แรกสกุลชัย) 
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ 

ลงชื่อ................................................................ผู้อนุมัติโครงการ                                                                                
(นายชัยยุทธ มังศรี) 

       ผู้ช่วยเลขาธิการ สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ 


