
ประกาศรับสมัครพนักงาน  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

  สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  มีความ
ประสงค์จะรับสมัครผู้ท่ีมีความรู้และคุณสมบัติตามท่ีระบุไว้เพ่ือสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

๑.  ตําแหน่งงานท่ีรับสมัคร  
    ๑.๑ ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ี ด้านตรวจสอบ จํานวน ๑ ตําแหน่ง 
    ๑.๒ ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีอาวุโส ด้านตรวจสอบ จํานวน ๑ ตําแหน่ง 
    ๑.๓ ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีอาวุโส สายบริหาร จํานวน ๑ ตําแหน่ง 
 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)                                            
๒.  คุณสมบัติผู้สมัคร 

       ๒.๑  คุณสมบัติท่ัวไป 
     ๒.๑.๑   มีสัญชาติไทย 
     ๒.๑.๒   อายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ 
               ๒.๑.๓   มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
     ๒.๑.๔   หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว 
หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร 
       ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
    มีความรู้ ประสบการณ์ในงาน และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุไว้ในแต่ละตําแหน่งงาน 
ท่ีรับสมัครตามข้อ ๑. 
 
  ๓.  เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร 

      ๓.๑  ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาสีดําขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว  
จํานวน ๑ รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี)  
       ๓.๒  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
       ๓.๓  สําเนาทะเบียนบ้าน 

     ๓.๔  สําเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (Transcript) 
     ๓.๕  ประวัติส่วนตัว (Resume) 

       ๓.๖  หลักฐานหรือข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี)   
 

๔. วิธีการรับสมัคร 
       ๔.๑  ผู้สนใจสมัครสามารถพิมพ์ใบสมัครได้ท่ีเว็บไซต์ www.oic.or.th และยื่นใบสมัคร
พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามท่ีสํานักงาน คปภ. กําหนด โดยปิดผนึกและจ่าหน้าซองถึง          
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ดังนี้             
              (๑) กรณีสมัครด้วยตนเอง สามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการ
สมัครได้ท่ี สํานักงาน คปภ. ในวันและเวลาราชการ (ต้ังแต่ ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.) 
     (๒) กรณีส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ สามารถส่งใบสมัครงานพร้อมเอกสาร
หลักฐานประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ พร้อมวงเล็บมุมซองว่า “สมัครงาน” มาท่ี สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เลขท่ี ๒๒/๗๙ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ โดยถือวันประทับตราของท่ีทําการไปรษณีย์ต้นทางเป็นเกณฑ์               
หากพ้นกําหนดจะไม่รับพิจารณา 



 
-๒- 

 
  ๔.๒ ระยะเวลารับสมัครต้ังแต่วันท่ี  ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ 
ในวันและเวลาราชการ (ต้ังแต่ ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.)  

      ท้ังนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หมายเลขโทรศัพท์
๐๒-๕๑๕-๓๙๙๕-๙ ต่อ ๕๓๕๙ ในวันและเวลาราชการ หรือสามารถเรียกดูข้อมูลและพิมพ์ใบสมัครได้ท่ีเว็บไซต์ 
www.oic.or.th 

  
  ๕.  การคัดเลือกผู้สมัคร   
       ๕.๑ สํานักงาน คปภ. จะคัดเลือกเฉพาะผู้สมัครจากแบบฟอร์มสมัครงานและมีเอกสาร
หลักฐานประกอบการสมัครครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในข้อ ๓ เท่านั้น เพ่ือเข้ารับการทดสอบตามข้ันตอน ดังนี้ 

          ๕.๑.๑  การทดสอบข้อเขียนเพ่ือวัดความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม
กับตําแหน่งงาน 

          ๕.๑.๒  การสอบสัมภาษณ์โดยสายงานท่ีผู้สมัครเลือกสมัครงาน 

 ท้ังนี้ สําหรับกําหนด วัน เวลา และสถานท่ีสอบ สํานักงาน คปภ. จะแจ้งให้ผู้สมัครทราบ 
โดยตรงทาง E-mail: recruitment@oic.or.th   

     ๕.๒  ผู้สมัครจะต้องผ่านการทดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ตามเกณฑ์ท่ีสํานักงาน คปภ.
กําหนด  

 
๖.  การบรรจุเป็นพนักงาน 
    ผู้ผ่านการคัดเลือกท่ีได้รับการเรียกตัวมาทดลองปฏิบัติงานจะต้องทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลา   

๙๐ วัน หากผลทดลองปฏิบัติงานเป็นท่ีพึงพอใจ และผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานต่างๆ แล้ว  
จึงจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน 

        ท้ังนี้   ในระหว่างการทดลองปฏิ บั ติ งาน ผู้ผ่ านการคัดเลือกจะต้องตรวจร่างกาย               
พิมพ์ลายนิ้วมือและสอบประวัติอาชญากร สืบประวัติและพฤติการณ์ เพ่ือสํานักงาน คปภ. ใช้ประกอบการ
พิจารณาบรรจุเป็นพนักงาน  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
โทร. ๐๒-๕๑๕-๓๙๙๕-๙ ต่อ ๕๓๕๙ 
E-mail: recruitment@oic.or.th 
 



 
-๓-  

 
 

๑. สายงาน/ฝ่าย ด้านตรวจสอบ 
 

๒. ช่ือตําแหน่ง เจ้าหน้าท่ี  
 

๓. ขอบเขตลักษณะงาน ๑. ศึกษา วางแผนพัฒนาระบบตรวจสอบให้เป็นไปตามนโยบาย 
๒. ศึกษา และประเมินความเสี่ยงของบริ ษัทประกันภัย ระบบควบคุมภายใน                
การบริหารความเสี่ ยง  การปฏิ บั ติตามหลักธรรมาภิบาล ฐานะการเ งินและ                      
การดําเนินงาน และการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 
๓. จัดการปัญหาหรือความเสี่ยงท่ีพบจากการตรวจสอบ และเสนอแนวทางการแก้ไข
ตามข้ันตอนของกฎหมาย พร้อมท้ังปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไข
สถานการณ์ และมาตรการในการเข้าแทรกแซง 

๔. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีข้ึนไปทางด้านบัญชี เศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ 
 

๕. ประสบการณ์ในงาน
ท่ีเป็นประโยชน์  
 

มีความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการวิเคราะห์งบการเงิน 
 

๖ .  คุ ณ ส ม บั ติ อ่ื น ท่ี
จําเป็น 

สามารถใช้คอมพิวเตอร์/โปรแกรม MS Office ได้ในระดับดี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๔- 

 
 

๑. สายงาน/ฝ่าย ด้านตรวจสอบ 
 

๒. ช่ือตําแหน่ง เจ้าหน้าท่ีอาวุโส  
 

๓. ขอบเขตลักษณะงาน ๑. ศึกษา วางแผนพัฒนาระบบตรวจสอบให้เป็นไปตามนโยบาย 
๒. ศึกษา และประเมินความเสี่ยงของบริ ษัทประกันภัย ระบบควบคุมภายใน                   
การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ฐานะการเงินและการ
ดําเนินงาน และการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 
๓. จัดการปัญหาหรือความเสี่ยงท่ีพบจากการตรวจสอบ และเสนอแนวทางการแก้ไข
ตามข้ันตอนของกฎหมาย พร้อมท้ังปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไข
สถานการณ์ และมาตรการในการเข้าแทรกแซง 

๔. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีข้ึนไปทางด้านบัญชี เศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ 
 

๕. ประสบการณ์ในงาน
ท่ี เ ป็นประโยชน์  รวม
แล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี  
 

๑. มีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงิน 
๒. มีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์งบการเงิน 
 

๖ .  คุ ณ ส ม บั ติ อ่ื น ท่ี
จําเป็น 

สามารถใช้คอมพิวเตอร์/โปรแกรม MS Office ได้ในระดับดี 
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๑. สายงาน/ฝ่าย สายบริหาร  
 

๒. ช่ือตําแหน่ง เจ้าหน้าท่ีอาวุโส  
 

๓. ขอบเขตลักษณะงาน ๑. ตรวจสอบเอกสารการชําระเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน ตรวจสอบจํานวนเงิน และ
ใบเสร็จรับเงิน 
๒. ตรวจสอบเอกสารการชําระเงินค่าธรรมเนียมประกันภัย โดยวิธีการโอนผ่านธนาคาร
กับ Statement ของธนาคาร เพ่ือดําเนินการออกใบเสร็จให้แก่ผู้ชําระเงิน 
๓. จัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวัน พร้อมเอกสารประกอบ เพ่ือนําเสนอ
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินตรวจสอบ 
๔. จัดทํารายงานเงินรายได้ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  
๕. จัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน  
๖. ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกจ่ายให้ถูกต้องเป็นไป
ตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
๗. ปฏิบัติงานด้านการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินงานของสํานักงานฯ ให้เป็น          
ไปตามข้ันตอน และหลักเกณฑ์ท่ีกําหนด 
 

๔. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ข้ึนไป ในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง เช่น บริหารธุรกิจ การเงิน การบัญชี 
การตลาด เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน
หรือเทียบเท่าสํานักงานเห็นว่ามีความเหมาะสม 
 

๕. ประสบการณ์ในงาน
ท่ี เ ป็นประโยชน์  รวม
แล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
 

๑. มีประสบการณ์การปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับหน้าท่ีตําแหน่ง     
๒. สามารถใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี  
๓. หรือประสบการณ์การทํางานท่ีสํานักงานเห็นว่ามีความเหมาะสม 

๖ .  คุ ณ ส ม บั ติ อ่ื น ท่ี
จําเป็น 

มีสมรรถนะหลัก (Core Competency) หรือมีสมรรถนะตามหน้าท่ีของงาน 
(Functional Competency) ตามระดับท่ีสํานักงานกําหนด 
 
 

 


