
ประกาศรับสมัครลูกจ้างกองทุนทดแทนผู้ประสบภยั 

  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย มีความประสงค์ 
จะรับสมัครลูกจ้างกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ตำแหน่งนักวิชาการประกันภัย สังกัดสำนักงานกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย ฝ่ายสำนักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ รวมจำนวน 6 อัตรา ดังนี้ 

1. ขอบเขตลักษณะงาน และคุณสมบัติของผู้สมัคร (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 

1) งานด้านบริหารงานบุคคล 
2) งานด้านนโยบายและแผน 
3) งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4) งานด้านการลงทุน 
5) งานด้านประชาสัมพันธ์ 
6) งานค่าเสียหายเบื้องต้นและจำหน่ายหนี้สูญ 

2. การสมัคร 
ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 15 ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2563 

1) วิธีการสมัคร 
Download ใบสมัครลูกจ้าง กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและ Attach File     

ใบสมัคร พร้อมหลักฐานการสมัครส่งมาที่ https://forms.gle/VZWQBEDgJaHR7VPt6 
2) หลักฐานที่ใช้ในการสมัครรับรองสำเนาถูกต้องและสแกนเป็นไฟล์ pdf.  

2.1 ใบสมัครลูกจ้าง 
2.2 สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ 
2.3 ประวัติส่วนตัว (Resume) 

3. อัตราเงินเดือน 
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 16,500 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท  

4.  วิธีการคัดเลือก 
1) พิจารณาข้อมูลจากจากใบสมัครงานและหลักฐานประกอบการสมัคร 
2) การสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ที่ผ่านการพิจารณาข้อมูลจากใบสมัครงานแล้ว) 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
โทร 02-515-3995-9 ต่อ 5356 
E-mail: hr@oic.or.th 

ส่งข้อมูลการสมัคร 

https://forms.gle/VZWQBEDgJaHR7VPt6
mailto:hr@oic.or.th


เอกสารแนบท้าย ประกาศรับสมัครลูกจ้างกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

ขอบเขตลักษณะงาน และคุณสมบัติของผู้สมัคร 

ลำดับ สังกัด ขอบเขตลกัษณะงาน คุณสมบัติของผู้สมัคร จำนวน 

1 งานด้านบริหารงานบุคคล  1. รวบรวมข้อมูลในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารงานบุคคลของกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย 
2. จัดทำระบบงานการบริหารบุคคลของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย การสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร ค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ 
3. จัดทำแผนโครงการพัฒนาบุคลากรของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
4. ติตตามการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
5. จัดทำร่างตัวชี้วัดเกี่ยวกับงานด้านบุคลากรของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย และ
จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs)  
6. สนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย และดำเนินการอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
หรือสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
2. มีประสบการณ์การทำงานที่ เกี่ยวข้อง
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
3. มีทั กษะการสื่อสารและประสานงาน
โดยเฉพาะการพูดและการเขียน 
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐาน 
ได้เป็นอย่างดี 

1 อัตรา 

2 งานด้านนโยบายและแผน 1. รวบรวมข้อมูลในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน และโครงการของกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย  
2. รวบรวมข้อมูลในการจัดทำแผนงาน โครงการประจำปีของสำนักงานกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย และจัดทำตัวชี้วัดตามแผนงาน โครงการ และปฏิบัติงานตาม
แผนที่ได้รับการอนุมัติ 
3. รวบรวมข้อมูลในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงกองทุน รวมทั้งติดตามการ
ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
4. สนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย และดำเนินการอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
หรือสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
2. มีประสบการณ์การทำงานที่ เกี่ยวข้อง
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
3. มีทั กษะการสื่อสารและประสานงาน
โดยเฉพาะการพูดและการเขียน 
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐาน 
ได้เป็นอย่างดี 

1 อัตรา 

3 งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. รวบรวมข้อมูลในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน และโครงการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
2. พัฒนาและบริหาร รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่เก่ียวกับระบบงานของกองทุนทดแทน

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี

1 อัตรา 



ลำดับ สังกัด ขอบเขตลกัษณะงาน คุณสมบัติของผู้สมัคร จำนวน 

ผู้ประสบภัย ได้แก่ ระบบงานค่าเสียหายเบื้องต้น ระบบการเงินและบัญชี ระบบการ
รับเงินสมทบ 
3. รวบรวมข้อมูลการใช้งานระบบงานต่าง ๆ ทั้งปัญหาในการใช้งานระบบและวิธีการ
แก้ไข สำหรับใช้ในการจัดทำคู่มือการใช้งานเบื้องต้นของระบบงานต่าง ๆ ของกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย สำหรับผู้ใช้งานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  
4. สนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย และดำเนินการอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

สารสนเทศ หรือสาขาอ่ืนที่ เกี่ยวข้องด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. มีประสบการณ์การทำงานที่ เกี่ยวข้อง
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
3. มีทักษะการสื่อสารและประสานงาน 

4 งานด้านการลงทุน 
 

1. รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแผนกรอบนโยบายการลงทุนหาผลประโยชน์ของกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย  
2. ติดตาม ประเมินผลการลงทุนหาผลประโยชน์ รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มสภาวะ
เศรษฐกิจ ปัจจัยเสี่ยง  

3. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานที่เก่ียวข้อง เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร 

4. สนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย และดำเนินการอ่ืน ๆ    
ที่เก่ียวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขา
อ่ืนที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการทางการเงิน การ
ประกันภัย การลงทุนหาผลประโยชน์ 
2. มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
3. มีทักษะการสื่อสารและประสานงาน 
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐาน 
ได้เป็นอย่างดี 

1 อัตรา 

5 งานดา้นประชาสัมพนัธ ์ 1. จัดทำแผนงาน งบประมาณ โครงการ และดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย 
2. ออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทต่าง ๆ รวมทั้งติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  และภาพลักษณ์ของกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย 
3. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
4. สนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย และดำเนินการอ่ืน ๆ    
ที่เก่ียวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
สาขานิเทศศาสตร์ รัฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ 
หรือสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้อง   
2. มีประสบการณ์การทำงานประชาสัมพันธ์ 
หรือผลิตสื่อต่าง ๆ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
3. มีทักษะการสื่อสารและประสานงาน 
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐาน 
ได้เป็นอย่างดี 

1 อัตรา 



ลำดับ สังกัด ขอบเขตลกัษณะงาน คุณสมบัติของผู้สมัคร จำนวน 

6 งานค่าเสียหายเบื้องต้นและจำหน่ายหนี้สูญ 
 

1. พิจารณารับคำขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น ให้คำปรึกษา ตอบข้อหารือ ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
2. ดำเนินการ ติดตามไล่เบี้ยเรียกคืนค่าเสียหายเบื้องต้น จัดทำข้อมูลการไล่เบี้ยของ
สำนักงาน คปภ. และการบังคับใช้มาตรการทางปกครองโดยการยึด หรืออายัดและ
ขายทอดตลาดทรัพย์สิน และพิจารณาเสนอเรื่องขออนุมัติยุติไล่เบี้ยและอนุมัติ
จำหน่ายหนี้สูญ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 
3. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานการติดตามไล่เบี้ยเรียกคืน  
4. สนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย และดำเนินการอ่ืน ๆ    
ที่เก่ียวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป  
สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอ่ืนที่
เก่ียวข้อง 
2. มีประสบการณ์การทำงานมาแล้วไม่น้อย
กว่า 1 ปี 
3. มีทักษะการสื่อสารและประสานงาน 
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐาน 
ได้เป็นอย่างดี 
 

1 อัตรา 

 


