
 
 
 
 

 
 

 
  ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงาน 

 กลุ่มคุ้มครองสิทธิประโยชน์ และกลุ่มบริการและสื่อสารข้อมูลประกันภัย 
 

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.)
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานกลุ่มคุ้มครองสิทธิประโยชน์ และกลุ่มบริการและ
สื่อสารข้อมูลประกันภัย สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ จำนวน 8 อัตรา ดังนี้ 

1.ขอบเขตลักษณะงาน และคุณสมบัติของผู้สมัคร (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)  

2. การสมัคร ผู ้สนใจสามารถยื ่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ตั ้งแต่วันท่ี 25-28 ตุลาคม 2564  
เวลา 16.00 น.  

2.1 วธิีการสมัคร  
Download ใบสมัครบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงาน กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและ 

Attach File ใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครส่งมาที่ https://forms.gle/ui7U8su1AcnxMGNWA 
    2.2 หลักฐานที่ใช้ในการสมัครรับรองสำเนาถูกต้องและสแกนเป็นไฟล์ pdf.   

(1) ใบสมัครบุคคลภายนอกเพ่ือช่วยปฏิบัติงาน 
(2) สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์  
(3) ประวัติส่วนตัว (Resume)  

    โดยส่งไฟล์สแกนรวมเพียงไฟล์เดียว โดยเรียงลำดับหลักฐานตามที่กำหนดข้างต้น  

3. อัตราเงินเดือน 16,500 บาท/เดือน 
4. วิธีการคัดเลือก  

4.1 พิจารณาข้อมูลจากจากใบสมัครงานและหลักฐานประกอบการสมัคร  
4.2 การสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ที่ผ่านการพิจารณาข้อมูลจากใบสมัครงานแล้ว) ทั้งนี้ 

จะนัดหมายเฉพาะผู้ที่ผ่านการพิจารณาข้อมูลจากใบสมัครงานผ่านทาง email ที่แจ้งไว้  

กลุ่มวางแผนและพัฒนาคุ้มครองสิทธิประโยชน์ 
โทร 02-515-3999 ต่อ 3214           
โทร 065-594-6695 

  ส่งข้อมูลการสมัคร

https://forms.gle/ui7U8su1AcnxMGNWA


เอกสารแนบท้าย  
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงาน 

กลุ่มคุ้มครองสิทธิประโยชน์ และกลุ่มบริการและสื่อสารข้อมูลประกันภัย 
ขอบเขตลักษณะงาน และคุณสมบัติของผู้สมัคร 

ลำดับที่ ขอบเขตลักษณะงาน คุณสมบัติของผู้สมัคร 
จำนวน 
(อัตรา) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

1 ๑.ขอบเขตลักษณะงานของบุคคลภายนอกเพื่อช่วย
ปฏิบัติงานกลุ่มคุ้มครองสิทธิประโยชน์ และกลุ่มบริการและ
สื่อสารข้อมูลประกันภัย สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ จำนวน 
8 อัตรา ดังนี้ 

    1.1 หน้าที ่และความรับผิดชอบของผู ้ร ับจ ้าง
ปฏิบัติงานในกลุ่มคุ้มครองสิทธิประโยชน์ จำนวน 5 คน โดยมี
หน้าที่ดังนี้ 
                   (๑) ช ่วยร ับข ้อเร ื ่องร ้องเร ียน เ ก ี ่ ย ว ก ั บ
ประกันภัย COVID-19 ทั้งหมด ที่ส่งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ประกันภัย COVID-19 ด้วยตนเอง เว็บไซด์ อีเมล์ หนังสือ
ร้องเรียนจากประชาชนส่งมาโดยตรง หรือผ่านหน่วยงานอ่ืน รวมถึง
เรื่องร้องเรียนที่ส่งมาจากสำนักงาน คปภ. ภูมิภาค ทั่วประเทศ 
                      (2) ช่วยประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงมาประกอบการ
พิจารณาเรื่องร้องเรียน เช่น พนักงานสอบสวน โรงพยาบาล 
กรมการขนส่งทางบก กรมการปกครอง กรมท่ีดิน กรมบังคับคดี  
แพทยสภา เป็นต้น 

1. เป็นบุคคลธรรมดา ผู ้มีส ัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี  
(นับแต่วันที่ลงนามในสัญญา) 
2. เป็นผู้ได้รับการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี 
3. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
4. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือ
ลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือพนักงานหรือ
ลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งพระภิกษุ สามเณร นักพรต 
หรือนักบวช  
5. ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิก
สภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
6. มีความรู้ความสามารถคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office : 
Word , Excel , PowerPoint และสามารถใช้ Internet ได้อย่างด ี
7. มีความรู้ความสามารถปฏิบัตงิานเกี่ยวกับเอกสาร งานประสานงาน 
โต้ตอบเอกสาร และงานพิมพ์ 
๘. มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย (ถ้ามี) 
 

๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 เดือน  
นับแต่วันที ่

ลงนามในสัญญา 
 



ลำดับที่ ขอบเขตลักษณะงาน คุณสมบัติของผู้สมัคร 
จำนวน 
(อัตรา) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

                        (3) ช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ก่อนส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
สายกฎหมายและคดี สายตรวจสอบ สายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย 
เพ่ือดำเนินการตามกฎหมายต่อไป 
                  (๔) ช่วยดำเนินการจัดทำฐานข้อมูล บันทึกข้อมูล 
รวบรวม วิเคราะห์ ประมวลผลรายงาน และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
                  (๕) ช่วยปฏิบตัิงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  

   ๑.2 หน ้าท ี ่ และความร ับผ ิดชอบของผ ู ้ ร ับจ ้าง 
ปฏิบัติงานในกลุ่มบริการและสื่อสารข้อมูลประกันภัย จำนวน 3 
คน โดยมีหน้าที ่ดังนี้  

       (1) ช่วยปฏิบัติงานเกี ่ยวกับการให้คำแนะนำ
ปรึกษาและตอบปัญหาข้อซักถามด้านการประกันภัยเกี่ยวกับการ
ประกันภัยเบื้องต้น เช่น ประกันภัย COVID-19 ประกันวินาศภัย 
ประกันชีวิต ขอตรวจสอบข้อมูลการทำประกันภัยรถยนต์ภาค
บังคับ/ภาคสมัครใจ และให้ข้อมูลเกี ่ยวกับตัวแทนนายหน้า  
แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป ผ่านช่องทาง
โทรศัพท์การให้บริการสายด่วน คปภ. 1186 

       (2) ช่วยปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
          1.3 สถานที่ วัน และเวลาปฏิบัติงาน 
                  (1) ผู ้ร ับจ้างต้องมาปฏิบัติงาน ณ สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) หรือสถานที่อ่ืนตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด 
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2 เดือน  
นับแต่วันที ่

ลงนามในสัญญา 
 



ลำดับที่ ขอบเขตลักษณะงาน คุณสมบัติของผู้สมัคร 
จำนวน 
(อัตรา) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

 
    (2) วันปฏิบัติงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ กำหนดให้
มาปฏิบัติงาน หรือวันที ่สำนักงานกำหนดเป็นวันทำงานเว้น
วันหยุดตามประเพณีของสำนักงาน                            
                   (3) เวลาปฏิบัติงาน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 
(เวลาพักกลางวัน 12.00 – 13.00 น.)  หรือตามที่สำนักงาน
กำหนด ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องบันทึกลงเวลามาทำงานและเวลากลับ
ตามท่ีกำหนดเพ่ือให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้                       
                   (๔) กรณีไม่มาปฏิบัติงานได้ตามที่กำหนดไว้ใน
ข้อนี้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิหักค่าจ้างได้ 
 

 



                                          
 
 
 

 
ใบสมัครบุคคลภายนอกเพ่ือช่วยปฏิบัติงาน 

 กลุ่มคุ้มครองสิทธิประโยชน์ และกลุ่มบริการและสือ่สารขอ้มลูประกนัภัย 
ข้อมูลส่วนตัว   

  ชื่อ – นามสกุล  (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................  เพศ        ชาย            หญิง 

  วัน  เดือน  ปีเกิด....................................  อายุ..........................ปี  น้ำหนัก.............................. กก.   ส่วนสูง..........................ซม. 

  เชื้อชาติ......................................สัญชาติ........................................... ศาสนา....................................................  

  บัตรประชาชนเลขท่ี...................................................วันหมดอายุ.....................................สถานที่ออกบัตร........................................  

  ที่อยู่ปัจจุบัน  ……………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………... 

  โทรศัพท์           บ้าน........................................    มือถือ.........................................  

  สถานะภาพทางสมรส              โสด              สมรส                  หย่า 

  ผ่านการเกณฑ์ทหาร                ผ่าน              ไม่ผ่าน                ได้รับการยกเว้น  เพราะ..................................................... 

  บุคคลที่สามารถติดต่อได้กรณีเร่งด่วน    ชื่อ...............................................................  ความสัมพันธ์................................................ 

  ที่อยู่ ……………………………………………………………………….………………………….  โทรศัพท์ …………..……………….. 
     

ข้อมูลครอบครัว   

ชื่อ – นามสกุล อายุ อาชีพ / ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

คู่สมรส       

บุตร       

บิดา       

มารดา       

  

 

 

 

 

รูปถ่าย 

ขนาด 1 นิ้ว 



ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา ชื่อสถาบันการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขา ปีที่จบ เกรดเฉลี่ย 

ระดับประถมศึกษา      

ระดับมัธยมศึกษา      

อาชีวะ / วิชาชีพ      

ระดับอุดมศึกษา      

อ่ืน  ๆ        

ความสามารถทางภาษา 

                       
ภาษาต่างประเทศ 

การพูด การเขียน ความเข้าใจ 

ดี พอใช้ เล็กน้อย ดี พอใช้ เล็กน้อย ดี พอใช้ เล็กน้อย 
          

          

ประวัติการทำงาน  

ชื่อสถานประกอบการ วันเดือนปีที่ทำงาน อัตราเงินเดือน ลักษณะงานที่ทำ สาเหตุที่ออก 

     

     

พิมพ์ดีด (นาที)  ไทย   ………….……………………………………….  อังกฤษ  ........………………………………………………………………………… 

คอมพิวเตอร์  ………………………………………………………………………………………………………………...........………………………………………. 

ความสามารถพิเศษ................................................................... .................................................................................. ........................ 

ตั้งใจศึกษาต่อ                     ศึกษาต่อ                       ไม่ศึกษา 

            ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  หากตรวจสอบพบว่าข้อความในใบสมัคร หรือ
เอกสารที ่นำมาแสดง หรือรายละเอียดที่ให้ไว้ไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้ายินยอมให้สำนักงานถือเป็นเหตุผลเพียงพอที่จะยุติ             
การพิจารณาใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด หรือยกเลิกการจ้าง 

                                                                                                     ลงชื่อ.................................................ผู้สมัคร 

                                                                                                          (....................................................) 

                                                                                                     วันที่....................................................... 


