ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) มีความ
ประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการในการป้องกันและปราบปรามการฉ้อฉล
ประกันภัย จำนวน ๕ อัตรา ดังนี้
๑. ขอบเขตลักษณะงาน และคุณสมบัติของผู้สมัคร (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
๒. การสมัคร ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่าง ตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น.
๒.๑ วิธีการสมัครลูกจ้าง
- Download ใบสมัครลูกจ้าง กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและ Attach File ใบสมัคร
พร้อมหลักฐานการสมัครส่งมาที่ https://forms.gle/rzXih8LCz5Cp2yRR7
๒.๒ หลักฐานที่ใช้ในการสมัครรับรองสำเนาถูกต้องและสแกนเป็นไฟล์ .pdf
(1) ใบสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
(2) สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์
(3) ประวัตสิ ่วนตัว (Resume)
ทั้งนี้ ให้นำส่งไฟล์สแกนรวมเพียงไฟล์เดียว โดยเรียงลำดับหลักฐานตามที่กำหนดข้างต้น
๓. อัตราเงินเดือน ๑๙,๕๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อเดือน
๔. วิธีการคัดเลือก
๔.๑ พิจารณาข้อมูลจากจากใบสมัครงานและหลักฐานประกอบการสมัคร
๔.๒ การสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ที่ผ่านการพิจารณาข้อมูลจากใบสมัครงานแล้ว)
๔.๓ หลักเกณฑ์การพิจารณา
๔.๓.๑ พิจารณาคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยเบื้องต้น
๔๐ คะแนน
(๒) ประสบการณ์ทำงานด้านอืน่ ๆ อาทิ งานด้านกฎหมาย งานด้านคดี ๓๐ คะแนน
(๓) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา วิธีพิจารณาความแพ่ง ๒๐ คะแนน
และวิธีพิจารณาความอาญา
(๔) ความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
๑๐ คะแนน
ทั้งนี้ ผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือกจะต้องได้รับการพิจารณาคะแนนรวมไม่น้อยกว่า
๗๐ คะแนน
อนึ่ง จะนัดหมายเฉพาะผูท้ ี่ผ่านการพิจารณาข้อมูลจากใบสมัครงานผ่านทาง email ที่แจ้งไว้
กลุ่มงานคดี
โทร. ๐๒ -๕๑๕-๓๙๙๙ ต่อ ๗๕๐๒-๗๕๐๓
(email : fraud_report@oic.or.th)
โทรสาร ๐-๒๕๑๕-๓๙๕๙

ส่งหลักฐานการสมัคร

เอกสารแนบท้ายประกาศ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการในการป้องกันและปราบปรามการฉ้อฉลประกันภัย ประจำปี 2565
ขอบเขตลักษณะงาน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
(๑) ช่ ว ยดำเนิ น การรั บ เรื ่ อ งร้ อ งเรี ย นฉ้ อ ฉล
ประกันภัยจากประชาชนที่ส ่งมาโดยตรง หรือผ่านทาง
หน่วยงานอื่น รวมถึงเรื่องร้องเรียนที่ส่งมาจากสำนักงาน
คปภ.ภูมิภาค ทั่วประเทศ
(๒) ช่ว ยดำเนิน การตรวจสอบข้อเท็จจริง และ
รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนฉ้อฉล
ประกันภัย เพื่อการดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงมาประกอบการ
พิจารณา เช่น พนักงานสอบสวน โรงพยาบาล กรมการ
ขนส่งทางบก กรมการปกครอง กรมที่ดิน กรมบังคับคดี
แพทยสภา อัยการ ศาลยุติธรรม เป็นต้น
(๓) ช่วยดำเนินการสอบสวนก่อนเสนอความเห็น
ต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคดี ฉ้อฉลประกันภัย
เพื่อเสนอต่อเลขาธิการพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย
ต่อไป
(๔) ช่วยจัดทำสำนวนการสอบสวนเพื่อร้องทุกข์
กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน ตลอดจนการให้ถ้อยคำต่อ
พนักงานสอบสวน

๑. เป็นบุคคลธรรมดา ผู้มีส ัญชาติไทย
อายุตั้งแต่ ๒๒ ปี ขึ้นไป (นับแต่วันที่ยื่นใบสมัคร)
๒. เป็ น ผู ้ ไ ด้ ร ั บ การศึ ก ษาไม่ ต ่ ำ กว่ า
ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์บัณฑิต
๓. ไม่ เ ป็ น คนไร้ ค วามสามารถหรื อ คน
เสมือนไร้ความสามารถ
๔. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐ วิส าหกิ จ
หรื อ หน่ ว ยงานอื ่ น ของรั ฐ หรื อ พนั ก งานหรื อ
ลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งพระภิกษุ
สามเณร นักพรต หรือนักบวช
๕. ไม่ เป็ นข้ าราชการการเมื อง ผู ้ ดำรง
ตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรื อ
ผู้บริหารท้องถิ่น
๖. มี ค วามรู ้ ค วามสามารถทางด้ า น
คอมพิ ว เตอร์ โปรแกรม Microsoft Office :
Word , Excel , Powerpoint ได้เป็นอย่างดี
๗. มี ค วามรู ้ ค วามสามารถปฏิ บ ั ต ิ ง าน
เกี่ยวกับงานเอกสาร งานประสานงาน โต้ตอบ
เอกสาร และงานพิมพ์

จำนวน
(อัตรา)
๕

ระยะเวลา
ดำเนินการ
๑๒ เดือน
(ตั้งแต่เดือนมกราคม
๒๕๖๕ ถึง เดือน
ธันวาคม ๒๕๖๕)
อนึ่งจะดำเนินการ
ทำสัญญาเมื่อได้รับ
อนุมัติเงิน
งบประมาณแล้ว

ขอบเขตลักษณะงาน
(๕) ช่วยดำเนินการจัดทำฐานข้อมูล บันทึกข้อมูล
รวบรวม วิเคราะห์ ประมวลผลรายงาน และงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
(๖) ช่ ว ยให้ ค ำปรึ ก ษาเกี ่ ย วกั บ การฉ้ อ ฉล
ประกั น ภั ย แก่ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชนทั่วไป
(๗) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

จำนวน
(อัตรา)

ระยะเวลา
ดำเนินการ

รูปถHาย
ขนาด 1 นิ้ว

ใบสมัครงานลูกจ0างเหมาบริการ
ข#อมูลส)วนตัว
ชื่อ – นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว).................................................................. เพศ

ชาย

หญิง

วัน เดือน ป>เกิด.................................... อายุ..........................ป>
เชื้อชาติ......................................สัญชาติ...........................................
บัตรประชาชนเลขที่...................................................วันหมดอายุ.....................................
ที่อยูHปIจจุบัน ……………………………………………………………………………………………..…………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………...
โทรศัพทM

บNาน........................................ มือถือ.........................................

สถานะภาพทางสมรส

โสด

สมรส

หยHา

ผHานการเกณฑMทหาร

ผHาน

ไมHผHาน

ไดNรับการยกเวNน เพราะ.....................................................

บุคคลทีส่ ามารถติดตHอไดNกรณีเรHงดHวน ชื่อ............................................................... ความสัมพันธM................................................
ที่อยูH ……………………………………………………………………….…………………………. โทรศัพทM …………..………………..
ข#อมูลครอบครัว
ชื่อ – นามสกุล
คูHสมรส
บุตร
บิดา
มารดา

อายุ

อาชีพ / ตำแหนHง

สถานที่ทำงาน

หมายเลข
โทรศัพทM

ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา

ชื่อสถาบันการศึกษา

วุฒิการศึกษา

สาขา

ป>ที่จบ เกรดเฉลี่ย

ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
อาชีวะ / วิชาชีพ
ระดับอุดมศึกษา
อื่น ๆ
ความสามารถทางภาษา
ภาษาตHางประเทศ

การพูด
ดี

พอใชN

การเขียน
เล็กนNอย

ดี

พอใชN

ความเขNาใจ
เล็กนNอย

ดี

พอใชN เล็กนNอย

ประวัติการทำงาน
ชื่อสถานประกอบการ

วันเดือนป>ที่ทำงาน อัตราเงินเดือน

ลักษณะงานที่ทำ

สาเหตุที่ออก

พิมพMดีด (นาที) ไทย ………….………………………………………. อังกฤษ ........…………………………………………………………………………
คอมพิวเตอรM ………………………………………………………………………………………………………………...........……………………………………….
ความสามารถพิเศษ.............................................................................................................................................................................
ตั้งใจศึกษาตHอ

ศึกษาตHอ

ไมHศึกษา

ขNาพเจNาขอรับรองวHาขNอความขNางตNนเปbนความจริงทุกประการ หากตรวจสอบพบวHาขNอความในใบสมัคร หรือ
เอกสารที่นำมาแสดง หรือรายละเอียดที่ใหNไวNไมHเปbนความจริง ขNาพเจNายินยอมใหNสำนักงานถือเปbนเหตุผลเพียงพอที่จะยุติ
การพิจารณาใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวขNองทั้งหมด หรือยกเลิกการจNาง
ลงชื่อ.................................................ผูNสมัคร
(....................................................)
วันที่.......................................................

