(

ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
รองเลขาธิการ ด้านตรวจสอบ
อาศั ยอ านาจตามระเบี ยบส านั กงานคณะกรรมการก ากั บและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จ
ประกั นภั ยว่ าด้ วยหลั กเกณฑ์ และวิ ธี ปฏิ บั ติ เกี่ ยวกั บการบรรจุ แต่ งตั้ ง ย้ าย หรื อเลื่ อนให้ ด ารงต าแหน่ ง
รองเลขาธิการ ประกอบกับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลื อกที่คณะกรรมการคัดเลื อกรองเลขาธิการก าหนด
ตามมติ คณะกรรมการคั ดเลื อกรองเลขาธิ การ ครั้ งที่ 3/๒๕๖๒ เมื่ อวั นที่ ๒๐ พฤศจิ กายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ส านั กงานคณะกรรมการก ากั บและส่ งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ส านักงาน คปภ.) จึงประกาศ
รับสมัครบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง รองเลขาธิการ ด้านตรวจสอบ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
๑. วัตถุประสงค์ของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ส านั กงาน คปภ. จั ดตั้ง ขึ้นตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ ม การ
ประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมีวัตถุประสงค์ในการกากับและส่งเสริมและพัฒนาการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย ตลอดจนเสริมสร้างให้ระบบประกันภัยเป็นกลไกสร้างหลักประกันความมั่นคงแก่ประชาชน
และพร้อมรับความท้าทายในอนาคต
๒. หน้าที่ความรับผิดชอบของรองเลขาธิการ ด้านตรวจสอบ
รองเลขาธิการ ด้านตรวจสอบ มีหน้าที่ความรับผิดชอบช่วยเลขาธิการ คปภ. ในการปฏิบัติ
หน้ าที่ตามที่เลขาธิการ คปภ. มอบหมาย บริหารจัดการกิจการและการดาเนินงานของส านักงาน คปภ.
ด้านตรวจสอบ รองจากเลขาธิการ คปภ. เพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของสานักงาน คปภ. และดาเนินการใด ๆ
ตามอ านาจหน้ าที่ ให้ เป็ น ไปตามกฎหมาย ข้ อบั งคั บ และนโยบายที่ คณะกรรมการก ากั บและส่ งเสริ ม
การประกอบธุรกิจประกันภัย และเลขาธิการ คปภ. กาหนด
๓. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
๓.๑ มีสัญชาติไทย
๓.๒ มีอายุไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
๓.๓ สามารถทางานให้แก่สานักงาน คปภ. ได้เต็มเวลา
๔. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
๔.๑ สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนรับรอง
๔.๒ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องธุรกิจประกันภัยเป็นอย่างดี
๔.๓ มีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับดี

-๒๔.๔ มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กรตามกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(ก) ในกรณีที่เป็นพนักงานสานักงาน คปภ. ต้องดารงตาแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
(ข) ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารส่วนราชการ ต้องดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่า
ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสูงมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
(ค) ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารหน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ
ต้องดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าสองระดับถัดจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กรมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
(ง) ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารองค์กรเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ ต้องดารงตาแหน่ง
ไม่ต่ากว่าสองระดับถัดจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่บริหารเงินและสินทรัพย์ไม่ต่ากว่า ๕,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี
ในช่วงที่ดารงตาแหน่ง มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี และมีประสบการณ์ในด้านธุรกิจการเงินหรือประกันภัย
ไม่ต่ากว่า ๑๒ ปี
๕. ลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร
๕.๑ เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
๕.๒ เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
๕.๓ เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกไม่ว่าจะได้รับโทษจาคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษ
สาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษ หรือพ้นระยะเวลารอการลงโทษ
หรือรอการกาหนดลงโทษแล้ว
๕.๔ เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอานาจในการบริหารหรือจัดการบริษัทประกันภัย
๕.๕ เป็ นตั วแทนประกั นภั ย นายหน้ าประกั นภั ย ผู้ ประเมิ นวิ นาศภั ย ที่ ปรึ กษาบริ ษั ท
ประกั นชี วิ ต บริ ษั ทประกั นวิ นาศภั ย หรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้ องกั บการประกั นภั ย ซึ่ งมี ผลประโยชน์ ทั บซ้ อน
ผลประโยชน์ขัดกัน หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับกิจการดังกล่าว
๕.๖ เป็นข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐหรือของราชการส่วนท้องถิ่น
๕.๗ เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น เว้นแต่จะได้พ้นจากตาแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
๕.๘ เป็นหรือเคยเป็นกรรมการ หรือผู้ดารงตาแหน่งอื่นในพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่
ของพรรคการเมือง เว้นแต่จะได้พ้นจากตาแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
๕.๙ เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
หรือจากหน่วยงานของเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
๕.๑๐ เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจในการจัดการ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมี
นัยสาคัญในนิติบุคคล ซึ่งมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของสานักงาน คปภ. เช่น นิติบุคคลที่เข้าเป็น
คู่ สั ญ ญาทางธุ ร กิ จ หรื อ ก าลั ง จะเป็ น คู่ สั ญ ญาทางธุรกิ จ กั บ ส านัก งาน คปภ. อั น มี ลั ก ษณะที่ ก่ อ ให้ เกิด
ประโยชน์ขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่ของสานักงาน คปภ.
ในกรณีที่ผู้สมัครมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๕.๔ ข้อ ๕.๖ และข้อ ๕.๑๐ ให้สามารถสมัครเข้า
รับการพิจารณาคัดเลือกได้ หากมีคารับรองของผู้สมัครว่าเมื่อได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือก
รองเลขาธิการให้เป็นบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นรองเลขาธิการ ด้านตรวจสอบ สานักงาน คปภ.
และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย บุคคลนั้นจะต้อง
ลาออกจากการเป็นบุคคลตามข้อ ๕.๔ ข้อ ๕.๖ และข้อ ๕.๑๐ ก่อนที่สานักงาน คปภ. จะมีคาสั่งแต่งตั้ง

-๓๖. การคัดเลือกและแต่งตั้งรองเลขาธิการ ด้านตรวจสอบ
คณะกรรมการคัดเลื อกรองเลขาธิการเป็นผู้พิจารณาคัดเลื อกและเสนอรายชื่อผู้ที่มีความ
เหมาะสมให้ดารงตาแหน่ งรองเลขาธิการ ด้านตรวจสอบ สานักงาน คปภ. ต่อคณะกรรมการกากั บ และ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนสานักงาน คปภ. มีคาสั่งแต่งตั้ง
๗. อัตราเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น
ให้รองเลขาธิการ ด้านตรวจสอบ สานักงาน คปภ. ได้รับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
ตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกาหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
๘. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
๘.๑ ใบสมัครตามแนบท้ายประกาศ
๘.๒ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
๘.๓ สาเนาทะเบียนบ้าน
๘.๔ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด ๒ นิ้ว จานวน ๑ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๘.๕ สาเนาหลักฐานแสดงวุฒกิ ารศึกษา
๘.๖ สาเนาหลักฐานแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษ หรือการผ่านการอบรมหลักสูตร
ที่เป็นภาษาอังกฤษ หรือผ่านการศึกษาดูงานในต่างประเทศ
๘.๗ หนังสือรับรองจากองค์กรหรือเอกสารหลักฐานอื่น เพื่อแสดงคุณสมบัติตามข้อ ๔.๔
๘.8 เอกสารหรือหลักฐานแสดงประสบการณ์ในการบริหารงาน
๘.9 เอกสารแสดงวิสัยทัศน์ด้านการประกันภัยเป็นภาษาไทย ความยาวไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ
(A๔) ตัวอักษร TH SarabanPSK ขนาด ๑๖
เอกสารตามข้อ ๘.๑ - ข้อ ๘.9 ให้จัดทาจานวน ๕ ชุด โดยผู้สมัครต้องลงนามรับรองเอกสารทุกหน้า
และจัดเอกสารใส่ซองแยกเป็น ๒ ซอง คือ ซองเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามข้อ ๘.๑ – ข้อ ๘.8
และซองเอกสารแสดงวิสัยทัศน์ด้านประประกันภัยตามข้อ ๘.9
๙. วิธีการสมัคร
๙.๑ ผู้สนใจสมัครสามารถพิมพ์ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สานักงาน คปภ. และยื่นใบสมัครด้วย
ตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ตามที่สานักงาน คปภ. กาหนด โดยปิดผนึกและจ่าหน้าซอง
ถึงเลขาธิการ คปภ.
๙.๒ สถานที่รั บ สมัคร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น ๕ ส านักงาน คปภ. ถนนรัช ดาภิเษก
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
๙.๓ ระยะเวลารับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๑ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันและเวลาทาการ ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ซึ่งหากพ้นกาหนดระยะเวลา
ดังกล่าวข้างต้นจะไม่รับพิจารณา
ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สานักงาน คปภ.
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๕๑๕-๓๙๙๙ ต่อ ๕๓๐๒ และ ๕๓๕๙ ในวันและเวลาทาการ หรือสามารถเรียกดู
ข้อมูลและพิมพ์ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.oic.or.th

-๔๑๐. การพิจารณาคัดเลือก
คณะกรรมการคัดเลื อกรองเลขาธิการจะพิ จารณาข้ อมูลใบสมั คร และเอกสารหลั กฐาน
ประกอบการสมัคร พร้อมประเมินผลเบื้องต้นเกี่ยวกับความพร้อมและความเหมาะสมในการดารงตาแหน่ง
รองเลขาธิ ก าร ด้านตรวจสอบ ส านั ก งาน คปภ. จากข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ จากนั้ น จะเชิ ญ ผู้ ส มั ค รที่ ผ่ านการ
ประเมินผลเบื้องต้นมาทาการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒5 ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยในการสอบสัมภาษณ์
จะพิจารณาจากความเหมาะสม ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ความรู้ความสามารถ วิสัยทัศน์ ทัศนคติต่อ
องค์กร ภาวะผู้นา วุฒิภาวะทางอารมณ์ เชาว์ปัญญาไหวพริบ การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์ ของผู้สมัคร
ประกอบกัน
ประกาศ ณ วันที่

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุทธิพล ทวีชัยการ)
เลขาธิการ
คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

