
ประกาศรับสมัครพนักงาน  

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

  สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  มีความ
ประสงค์จะรับสมัครผู้ท่ีมีความรู้และคุณสมบัติตามท่ีระบุไว้เพ่ือสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

๑.  ตําแหน่งงานท่ีรับสมัคร  
    ๑.๑ ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ี (งานบริหารทรัพย์สิน) สายบริหาร จํานวน ๑ ตําแหน่ง 
    ๑.๒ ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีอาวุโส (งานบริหารทรัพย์สิน) สายบริหาร จํานวน ๑ ตําแหน่ง 
                                             
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 ประสบการณ์ในงานและคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุไว้ในแต่ละตําแหน่งงาน 
ท่ีรับสมัครตามข้อ ๑. 
 
  ๓.  การสมัคร 

    ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานต่าง ๆ  ต้ังแต่วันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  ถึงวันท่ี   
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
   
      ๓.๑  วิธีการสมัคร 
   ๓.๑.๑  กรณีส่งใบสมัครทางไปรษณีย์  ส่งใบสมัครงานพร้อมแนบหลักฐาน 
การสมัครงานทางไปรษณีย์ พร้อมวงเล็บมุมซองจดหมาย (สมัครงาน) มาที่ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ๒๒/๗๙ ถนนรัชดาภิ เษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร  
กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ 

๓.๑.๒  กรณีส่งใบสมัครทาง E-mail กรอกรายละเอียดใบสมัครงานให้ครบถ้วน 
และ Attach File ใบสมัครงานพร้อมหลักฐานการสมัครส่งมาท่ี E-mail : recruitment@oic.or.th   
      ๓.๒  หลักฐานท่ีใช้ในการสมัคร 
   ๓.๒.๑  รูปถ่ายขนาด ๑ x ๑.๕  นิ้ว  หน้าตรงไม่สวมหมวกไม่ใส่แว่นตาสีดํา  
ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี จํานวน ๑ รูป (กรณีส่งใบสมัครทาง E-mail ให้ใช้รูปถ่ายสแกนติดมากับใบสมัครได้) 
   ๓.๒.๒  หลักฐานการศึกษา (Transcript) 

๓.๒.๓  ประวัติส่วนตัว (Resume) 
       ๓.๒.๔  หลักฐานหรือข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี)   

 
 
 
 



 
-๒- 

 

 
  ๔.  การคัดเลือกผู้สมัคร   
       ๔.๑ สํานักงาน คปภ. จะคัดเลือกเฉพาะผู้สมัครจากแบบฟอร์มสมัครงานและมีหลักฐานการ
สมัครครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในข้อ ๓.๒ เท่านั้น เพ่ือเข้ารับการทดสอบตามข้ันตอน ดังนี้ 

          ๔.๑.๑  การทดสอบข้อเขียนเพ่ือวัดความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม
กับตําแหน่งงาน 

          ๔.๑.๒  การสอบสัมภาษณ์โดยฝ่ายงานท่ีผู้สมัครเลือกสมัครงาน 

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

     ๔.๒  ผู้สมัครจะต้องผ่านการทดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ตามเกณฑ์ท่ีสํานักงาน คปภ.
กําหนด  

 
๕.  การบรรจุเป็นพนักงาน 
    ผู้ผ่านการคัดเลือกท่ีได้รับการเรียกตัวมาทดลองปฏิบัติงานจะต้องทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลา 

๙๐ วัน หากผลทดลองปฏิบัติงานเป็นท่ีพึงพอใจ และผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานต่างๆ แล้ว  
จึงจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน 

        ท้ังนี้  ในระหว่างการทดลองปฏิบัติงาน ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องตรวจร่างกาย พิมพ์ลายนิ้วมือ
และสอบประวัติอาชญากร สืบประวัติและพฤติการณ์ เพื่อสํานักงาน คปภ. ใช้ประกอบการพิจารณาบรรจุเป็น
พนักงาน   
   

๖.  สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  โทร.๐-๒๕๑๕-๓๙๙๕-๙   
ต่อ ๕๓๕๙  หรือ  E-mail: recruitment@oic.or.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
โทร. ๐-๒๕๑๕-๓๙๙๕-๙ ต่อ ๕๓๕๙ 
E-mail: recruitment@oic.or.th 



 
 

-๓-  
 

๑. สายงาน/ฝ่าย สายบริหาร (งานบริหารทรัพย์สิน) 
 

๒. ช่ือตําแหน่ง เจ้าหน้าท่ี  
 

๓. ขอบเขตลักษณะงาน ๑. ร่วมดูแลจัดการงานด้านพัสดุ งานจัดซ้ือจัดจ้างเพ่ือหาพัสดุข้ันพ้ืนฐาน   
๒. งานจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเก่ียวข้องกับงานพัสดุ รวมงานบริการต่างๆ            
เพ่ือสนับสนุนงานบริหาร 
๓. ทําหนังสือ/บันทึกเก่ียวกับงาน สําหรับใช้เป็นหลักฐานในการดําเนินงาน รายงาน
สรุปความคิดเห็นเก่ียวกับงาน นําเสนอต่อผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน 
๔. จัดทําแฟ้มระบบงาน ดัชนีเอกสารงานพัสดุ  
๕. ทําบันทึกขออนุมัติ การติดตามการตรวจรับพัสดุและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม
สัญญาและในกรอบงบประมาณ รวมการทําบันทึกขอข้อมูลต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับงาน
พัสดุ หรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 
๖. ให้คําแนะนําปรึกษาถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุรวมประสานงานในงานท่ีเก่ียวข้อง 
๗. งานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๔. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ข้ึนไป หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันหรือเทียบเท่า                
ท่ีสํานักงานเห็นว่ามีความเหมาะสม 
 

๕. ประสบการณ์ในงาน
ท่ีเป็นประโยชน์  
 

สามารถใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี หรือมีประสบการณ์การ
ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับหน้าท่ีตําแหน่ง (ถ้ามี) 
 

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

มีสมรรถนะหลัก (Core Competency) หรือมีสมรรถนะตามหน้าท่ีของงาน 
(Functional Competency) ตามระดับท่ีสํานักงานกําหนด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

-๔- 
 

๑. สายงาน/ฝ่าย สายบริหาร (งานบริหารทรัพย์สิน) 
 

๒. ช่ือตําแหน่ง เจ้าหน้าท่ีอาวุโส 
 

๓. ขอบเขตลักษณะงาน ๑. ดูแล บริหารจัดการงานด้านจัดซ้ือจัดจ้างทุกวิธี ให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ  
๒. ดูแลติดตามกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ   
๓. จัดทําสรุปข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้าง ติดตามและทําข้อมูลการเบิกจ่ายตามสัญญา    
เพ่ือประเมินหรือดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ 
๔. ดูแลการจัดทําทะเบียนการจัดซ้ือจัดจ้าง ทํารายงานสรุปข้อมูลเพ่ือเผยแพร่ส่งเข้า
เว็บไซด์ของสํานักงาน และข้อมูลต่างๆ เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างให้หน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน เพ่ือเผยแพร่ และให้ตรวจสอบได้  
๕. ทําบันทึกขอข้อมูลเ ก่ียวการจัดซ้ือจัดจ้าง ขอข้อมูลข่าวสารท่ีเ ก่ียวข้องกับ
กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างข้อมูลรายละเอียดของพัสดุ รวมถึงการทําบันทึกขออนุมัติ 
การติดตามการตรวจรับพัสดุ การทําประกาศจัดซ้ือจัดจ้างต่างๆ   
๖. ร่างสัญญา และบริหารสัญญาให้เป็นไปตามกรอบ เง่ือนไข และระยะเวลาท่ีกําหนด 
๗. การให้คําแนะนําปรึกษา ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุ รวมประสานงานในงานท่ี
เก่ียวข้อง 
๘. งานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๔. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือปริญญาโททุกสาขา หรือเทียบเท่าท่ีสํานักงานเห็นว่ามีความเหมาะสม              
กับหน้าท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 

๕. ประสบการณ์ในงาน
ท่ีเป็นประโยชน์  
 

๑. มีประสบการณ์ด้านงานบริหารท่ัวไป งานพัสดุ 
๒. สามารถใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
๓. หรือประสบการณ์การทํางานท่ีสํานักงานเห็นว่ามีความเหมาะสม 
 

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

๑. เจ้าหน้าท่ี หรือตําแหน่งอย่างอ่ืนท่ีเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีสํานักงาน 
คปภ. กําหนด 
๒. มีประสบการณ์การปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องกับหน้าท่ีตามตําแหน่งท่ีผ่านการพิจารณาของ
สํานักงานแล้ว และมีคุณสมบัติอ่ืนท่ีสํานักงาน คปภ. พิจารณาเห็นว่าเหมาะสมกับ
หน้าท่ีความรับผิดชอบและลักษะงานท่ีปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
๓. มีสมรรถนะหลัก (Core Competency) หรือมีสมรรถนะตามหน้าท่ีของงาน 
(Functional Competency) ตามระดับท่ีสํานักงานกําหนด 
 

 


