ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย และด้านการลงทุน
ด้วยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงำน คปภ.)
มีควำมประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย และด้านการลงทุน โดยมีรำยละเอียด
กำรสมัครและรำยละเอียดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑. วัตถุประสงค์ของสานักงาน คปภ.
สำนักงำน คปภ. จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติ คณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบ
ธุร กิจ ประกัน ภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมีวัต ถุป ระสงค์ห ลัก ในกำรกำกับ ดูแล ตรวจสอบ และส่ง เสริมกำร
ประกอบธุร กิจ ที่เกี่ยวข้องกับ กำรประกันภัย และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชำชนที่เกี่ยวข้องกับ
กำรประกันภัยตำมกฎหมำย นโยบำยรัฐบำล มติคณะรัฐมนตรี นโยบำยและมติคณะกรรมกำรกำกับและ
ส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ ประกัน ภัย (คณะกรรมกำร คปภ.) ตลอดจนกฎระเบียบภำยในและนโยบำย
ของสำนักงำน คปภ.
๒. ตาแหน่งที่เปิดรับสมัคร
๒.๑ ลูกจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพำะด้ำนกฎหมำย จำนวน ๑ อัตรำ
๒.๒ ลูกจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้ำนกำรลงทุน จำนวน ๒ อัตรำ
๓. หน้าที่ความรับผิดชอบของลูกจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย และด้านการลงทุน
๓.๑ ลูกจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย
มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบปฏิบัติงำนและให้คำปรึกษำหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงำนด้าน
กฎหมาย และงำนที่เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนดังกล่ำวของสำนักงำน คปภ. ตำมที่เลขำธิกำร คปภ. มอบหมำย
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด และสอดคล้องกับกฎหมำย กฎระเบียบ นโยบำย และมติที่เกี่ยวข้อง
๓.๒ ลูกจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการลงทุน
มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบปฏิบัติงำนและให้คำปรึกษำหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงำนด้าน
การลงทุน และงำนที่เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนดังกล่ำวของสำนักงำน คปภ. ตำมที่เลขำธิกำร คปภ. มอบหมำย
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด และสอดคล้องกับกฎหมำย กฎระเบียบ นโยบำย และมติที่เกี่ยวข้อง
๔. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
๔.๑ มีสัญชำติไทย
๔.๒ มีอำยุไม่ต่ำกว่ำ ๓๕ ปีบริบูรณ์
๔.๓ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าเป็นอย่างน้อย สาหรับผู้สมัครในตาแหน่ง
ข้อ ๓.๑ ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรีด้านกฎหมาย
๔.๔ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ านกฎหมายที่เ กี่ย วข้ องกับ การประกัน ภัย ส าหรับ ผู้ ส มัค ร
ในตาแหน่ ง ข้อ ๒.๑ หรื อด้านการลงทุน ส าหรับผู้ส มัครในตาแหน่ง ข้อ ๒.๒ โดยต้องเคยเป็นผู้ บริห าร
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ทีม่ ีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 15 ปี

-๒๕. ลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร
๕.๑ เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
๕.๒ เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
๕.๓ เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุกไม่ว่าจะได้รับโทษจาคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษ
สาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษ หรือพ้นระยะเวลารอการลงโทษ
หรือรอการกาหนดโทษแล้ว
๕.๔ เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอานาจ ในการบริหารหรือจัดการบริษัทประกันภัย
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย
๕.๕ เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ของส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ หรือของราชการส่วนท้องถิ่น
๕.๖ เป็นหรือเคยเป็นข้า ราชการการเมือง ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น เว้นแต่จะได้พ้นจากตาแหน่งมาแล้วไม่ต่ากว่าหนึ่งปี
๕.๗ เป็นหรือเคยเป็นกรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่งอื่นในพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของ
พรรคการเมือง เว้นแต่จะได้พ้นจากตาแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
๕.๘ เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ
จากหน่วยงานของเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือเพราะประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
๖. กระบวนการคัดเลือก
คณะกรรมกำรคัดเลือกลู กจ้างผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นผู้ พิจำรณำคั ดเลือก โดยพิจารณา
ข้อ มูล จากเอกสารหลั กฐานการสมั คร และการสั มภาษณ์ ตามเกณฑ์ การพิ จารณาที่ คณะกรรมการดังกล่ ำว
เป็นผู้กาหนด และเสนอผลการคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมต่อเลขาธิการ คปภ. เพื่อพิจารณาอนุมัติ ก่อนแจ้งให้
ผู้ได้รับการคัดเลือกมาทาสัญญาจ้าง
๗. ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น
๗.๑ ค่าตอบแทนให้ได้รับตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญาจ้าง
๗.๒ สิทธิประโยชน์อื่นให้ได้รับเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปปฏิบัติงานของสานักงาน
คปภ. ในอัตราที่กาหนดไว้ในสัญญาจ้าง
๘. เอกสารหลักฐานการสมัคร
๘.๑ ใบสมัครตำมแบบฟอร์มแนบท้ำยประกำศ
๘.๒ สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
๘.๓ สำเนำทะเบียนบ้ำน
๘.๔ รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก ขนำด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (รูปถ่ำยไม่เกิน ๖ เดือน)
๘.๕ สำเนำหลักฐำนแสดงวุฒิกำรศึกษำ
๘.๖ หนังสือกำรรับรองจำกองค์กรหรือเอกสำรหลักฐำนอื่นเพื่อแสดงคุณสมบัติตำมนัยข้อ ๔.๔

-๓๙. การสมัคร
๙.๑ ให้ผู้สนใจสมัครดำวน์โหลดใบสมัครจำกเว็บไซต์สำนักงำน คปภ. (www.oic.or.th)
๙.๒ ให้ผู้สนใจสมัครกรอกใบสมัครโดยกำรพิมพ์ข้อควำม จัดทำเอกสำรหลักฐำนกำรสมัคร
จ ำนวน ๖ ชุ ด ที่ ล งนำมรั บ รองเอกสำรทุ ก หน้ ำ และบรรจุ ใ นซองที่ จ่ ำ หน้ ำ ถึ ง ฝ่ ำ ยทรั พ ยำกรบุ ค คล
สำนักงำน คปภ.
๙.๓ ให้ผู้สนใจสมัครยื่นเอกสำรหลักฐำนกำรสมัครที่ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล ชั้น ๕ อำคำร
สำนักงำน คปภ. ถนนรัชดำภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร ๑๐๙๐๐ ตั้งแต่วันที่ ๑๘
พฤษภำคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๒ ในวันและเวลำทำกำร ระหว่ำงเวลำ ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
๙.๔ ผู้สนใจสมัครสำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๒-๕๑๕-๓๙๙๙
ต่อ ๕๐๐๖ และ ๕๓๐๗
๑๐. การสัมภาษณ์
คณะกรรมกำรคั ดเลื อกลู กจ้ างผู้ เชี่ ยวชาญเฉพาะด้ าน จะพิ จำรณำคุ ณสมบั ติ ของผู้ สมั คร
ตำมข้อมูลที่ ปรำกฏในใบสมัคร และเอกสำรหลัก ฐำนประกอบกำรสมัค ร จำกนั้นจะเชิญผู้ สมัครที่ผ่ ำ น
คุณสมบัติมำสัมภำษณ์ในวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภำคม ๒๕๖๒ ซึง่ เวลำและสถำนที่จะแจ้งให้ทรำบต่อไป
ประกำศ ณ วันที่

พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นำยสุทธิพล ทวีชัยกำร)
เลขำธิกำร
คณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

