
 

 

 
 
 

ประกาศกองทุนประกันวินาศภัย 
ที ่39 / 2565 

เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
โครงการเร่งรัดการพิจารณาคำทวงหนี้และการดำเนินงานชำระบัญชี ประจำปี พ.ศ. 2566 

............................................................... 

ด้วยกองทุนประกันวินาศภัยมีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือคัดเลือกเป็นลูกจ้าง
ชั ่วคราวโครงการเร่งรัดการพิจารณาคำทวงหนี ้และการดำเนินงานชำระบัญชี ประจำปี พ.ศ. 2566  
เพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจกองทุนประกันวินาศภัย เกิดความรวดเร็ว และมีความพร้อมต่อสถานการณ์ 
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จึงประกาศรับสมัคร ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

1.  ตำแหน่งที่จะดำเนินการจ้าง อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ  
1.1  ส่วนปฏิบัติการ งานคุ้มครองสิทธิ จำนวน 35 อัตรา  
1.2  ส่วนปฏิบัติการ งานกฎหมายและคดี จำนวน 5 อัตรา 
1.3  ส่วนบริหารทั่วไป งานบัญชีการเงิน และบริหารเงินลงทุน จำนวน 18 อัตรา 
1.4  ส่วนบริหารทั่วไป งานสารบรรณ จำนวน 2 อัตรา 
1.5  ส่วนบริหารทั่วไป งานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา 
1.6  ส่วนบริหารทั่วไป งานทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา 
1.7  ส่วนกลยุทธ์และส่งเสริมประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ จำนวน 2 อัตรา 
1.8  ส่วนกลยุทธ์และส่งเสริมประชาสัมพันธ์ งานยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง จำนวน 2 อัตรา 
1.9  ส่วนกลยุทธ์และส่งเสริมประชาสัมพันธ์ งานสื่อสารองค์กร จำนวน 2 อัตรา 
1.10  พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา 

ทั้งนี้ ลำดับที่ 1.1 ถึง ลำดับที่ 1.9 อัตราเงินเดือน 20,000 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
500 บาท และลำดับที่ 1.10 อัตราเงินเดือน 15,000 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 500 บาท 

2.  ระยะเวลาการจ้าง 
12 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 

3.   ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่ง 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

4.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
4.1 คุณสมบัติทั่วไป 

4.1.1  มีสัญชาติไทย 
4.1.2  มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ 
4.1.3  กรณีเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหารหรือพ้นการเกณฑ์ทหารมาแล้วหรือ           

มีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร    
/4.1.4 สามารถ... 
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4.1.4  สามารถทำงานให้แก่กองทุนประกันวินาศภัยได้เต็มเวลา 
4.1.5  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
4.1.6  ไม่เป็นผู ้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที ่ได้ คนไร้ความสามารถ 

คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ 
4.1.7  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด   

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
4.1.8  ไม่เป็นผู ้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 

หน่วยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน 
4.1.9  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงาน

อ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น 
4.1.10  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ  
4.1.11  ได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ไม่น้อยกว่า 2 เข็ม 

5.  ระยะเวลา และวิธีการสมัคร  
 5.1  ระยะเวลาการรับสมัคร 

ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 14 ถึง วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ตามวันและเวลาราชการ
(08.30 น. - 16.30 น.)  

ทั้งนี้ วันพฤหัสบดีที ่ 17 ถึง วันศุกร์ที ่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 กองทุนประกัน 
วินาศภัย หยุดทำการเป็นกรณีพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรีเนื่องในช่วงการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค  
ครั้งที่ 29 (Asia-Pacific Economic Cooperation : APEC) 

 5.2  วิธีการสมัคร 
5.2.1  ผู ้ประสงค์จะสมัครสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ กองทุนประกันวินาศภัย เลขที่ 

1010 อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 15 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ หรือ 
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของกองทุนประกันวินาศภัย  www.gif.or.th 

5.2.2  สมัครด้วยตนเอง ยื่นใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานได้ที่กองทุนประกันวินาศภัย 
เลขที่ 1010 อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 15 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  

ทั้งนี้  ผู้สมัครไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด 

6.  หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
6.1  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  

นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร จำนวน 1 รูป 
 
 
 
 

/6.2 สำเนา... 

http://www.gif.or.th/
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6.2  สำเนาปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงว่า 
เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ ทั้งนี ้ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรชั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ
อนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้อง
อยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน 

6.3  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ 
6.4  ประวัติส่วนตัว (Resume) 
6.5  ใบรับรองการทำงานหรือสำเนาเอกสารหรือหลักฐานแสดงความสามารถพิเศษอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
6.6  สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบสด.8 หรือเอกสารที่แสดงว่าผ่านการ

เกณฑ์ทหาร ใบเปลี ่ยนชื ่อ - นามสกุล (ในกรณีชื ่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น  
จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ 

ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อพร้อมวันที่ ลงในสำเนาเอกสาร  
ทุกฉบับ 

7.  เงื่อนไขการรับสมัคร   
 7.1  ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ชัดเจนและถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ 

พร้อมยื่นใบสมัคร เอกสาร และหลักฐานด้วยตนเอง  
7.2  ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั ่วไป  

และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ  
ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นเอกสารหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดมาจากผู ้สมัครไม่ว่าการใด ๆ หรือตรวจสอบพบว่า เอกสารหลักฐานซึ่งผู ้สมัครนำมายื่น 
เพื่อประกอบการสมัครสอบไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ 
ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราว  

8.  วิธีการคัดเลือก  
8.1  กองทุนประกันวินาศภัยจะคัดเลือกและพิจารณาข้อมูลจากใบสมัครพร้อมทั้งเอกสาร

หลักฐานที่ผู้สมัครได้ยื่นไว้  เพื่อคัดเลือกบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์  ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร กรณีไม่เรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้ง
เหตุผลให้ทราบ และให้คำวินิจฉัยของกองทุนประกันวินาศภัยเป็นที่สุด  

8.2  ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ กองทุนประกันวินาศภัย 
จะคัดเลือกด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติที่เกี่ยวข้อง อาทิ ความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ 
ปฏิภาณไหวพริบ ประสบการณ์ ทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน บุคลิกภาพ ความเหมาะสมกับตำแหน่ง  
และอารมณ์ เป็นต้น ทั้งนีใ้ห้คำวินิจฉัยของกองทุนประกันวินาศภัยเป็นที่สุด  

/9.  เกณฑ…์  
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9.  เกณฑ์การตัดสิน  
 การสอบสัมภาษณ์ ผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของคะแนน

เต็มในการสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ จะจัดลำดับที่เรียงจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณี ที่คะแนน
รวมเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า  

10.  การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 
 การข้ึนบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ จะข้ึนบัญชีไว้เป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ากองทุน

ประกันวินาศภัยจัดให้มีการสอบในตำแหน่งเดียวกันอีก หรือมีการประกาศยกเลิกบัญชีดังกล่าว บัญชีผู้ผ่านการ
คัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

11.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
 กองทุนประกันวินาศภัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ วัน เวลา สถานที่สอบ    

ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ทางเว็บไซต์ www.gif.or.th 

12.  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  
  โทรศัพท์ 02-791-1444 ต่อ 63  หรือ 08-1104-9170 
 

 

ประกาศ ณ วันที่  14  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565  
 

 
 

(นายชนะพล  มหาวงษ์) 
ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย 

 
 
  



เอกสารแนบ 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
 

1. ส่วนปฏิบัติการ งานคุ้มครองสิทธิ 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานด้านการรับเรื่องและพิจารณาตรวจสอบเอกสารหลักฐาน คำทวงหนี้หรือคำขอรับชำระหนี้
ของผู้เอาประกันภัยให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของกองทุนฯ และกฎหมายอื่นที่เกี ่ยวข้อง  
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น ตอบข้อหารือและปัญหา รวมถึงให้คำแนะนำแก่ประชาชนผู้มาติดต่อ 
จัดทำหนังสือโต้ตอบกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดทำคำร้อง คำขอ คำแถลง คำให้การ ยื่นคำขอรับ  
ชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ อัยการ ศาล เป็นต้น  
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ หรือมีความรู ้เกี ่ยวกับการ
ประกันภัย ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.25  

2. มีทัศนคติที่ดี มีทักษะในการสื่อสาร และมีจิตใจให้บริการประชาชน 
 3. มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีม ไหวพริบดีและมีความละเอียดรอบคอบ 

4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สำนักงานได้ดี 
ความรู้ที่จำเป็นในการสอบสัมภาษณ์ 

1. พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
3. กฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัย 
 

2. ส่วนปฏิบัติการ งานกฎหมายและคดี  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ให้ความเห็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการชำระบัญชี รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดตาม
ทรัพย์สิน หนี้สิน ประสานงานทนายความในงานคดีของบริษัทที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกัน
วินาศภัย ยื่นคำขอรับชำระหนี้ จัดทำคำร้อง คำขอ คำแถลง ตรวจสำนวนคดี ทำความเห็ นทางคดี ติดต่อ
ประสานงาน ศาล พนักงานอัยการ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ตลอดจน
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.25 
 2. มีทัศนคติที่ดี มีทักษะในการสื่อสาร และมีจิตใจให้บริการประชาชน 
 3. มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีม ไหวพริบดีและมีความละเอียดรอบคอบ 

4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สำนักงานได้ดี 
ความรู้ที่จำเป็นในการสอบสัมภาษณ์ 

1. พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
3. กฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัย 



3. ส่วนบริหารทั่วไป งานบัญชีการเงิน และบริหารเงินลงทุน 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบการรับชำระหนี้และความเคลื ่อนไหวทางบัญชี การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
ที่เกี่ยวกับการชำระบัญชี จัดทำรายงานการรับ - จ่ายเงินของบริษัทที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต การจ่ายเงินแก่
เจ้าหนี้ของบริษัทท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาต ดำเนินการยื่นภาษี ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชีและการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และผลการเรียนเฉลี่ย
ไม่ต่ำกว่า 2.25 

2. มีทัศนคติที่ดี มีทักษะในการสื่อสาร และมีจิตใจให้บริการประชาชน 
 3. มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีม ไหวพริบดีและมีความละเอียดรอบคอบ 

4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สำนักงานได้ดี 
ความรู้ที่จำเป็นในการสอบสัมภาษณ์ 

1. มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
2. ความรู้พ้ืนฐานด้านการเงินและบัญชีในระดับต้น 

 

4. ส่วนบริหารทั่วไป งานสารบรรณ 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานด้านการรับ - ส่งเอกสาร ทั ้งภายในและภายนอก ตรวจสอบเอกสารเพื ่อเสนอไปยัง 
ส่วนงานที่เกี ่ยวข้อง จัดเก็บเอกสารและทำลายเอกสารที ่หมดอายุ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทั ่วไป ติดต่อ
ประสานงาน จัดการงานด้านไปรษณีย์ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการ หรือสาขาที่เกี ่ยวข้อง และผลการเรียนเฉลี่ย  
ไม่ต่ำกว่า 2.25  

2. มีทัศนคติที่ดี มีทักษะในการสื่อสาร และมีจิตใจให้บริการประชาชน 
 3. มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีม ไหวพริบดีและมีความละเอียดรอบคอบ 

4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สำนักงานได้ดี 
ความรู้ที่จำเป็นในการสอบสัมภาษณ์ 

1. พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2. ความรู้พ้ืนฐานด้านงานสารบรรณ 
 

 

 

 

 

 



5. ส่วนบริหารทั่วไป งานพัสดุ 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานด้านการบริหารสัญญาต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินการในฐานะผู้ชำระบัญชี เช่น สัญญาค่าเช่า 
ที่ทำการ ค่าสาธารณูปโภค ดูแลพัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ จัดทำทะเบียนคุม และสำรวจความพอเพียงต่อ 
การใช้งาน รวมถึงดำเนินการด้านการจัดหา ดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ในงานที่ต้องดำเนินการในฐานะ 
ผู ้ชำระบัญชี ตรวจสอบทรัพย์สินของบริษัทที ่ถูกเพิกถอน ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย 
ประสานงานการจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตฯ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ การจัดการการคลัง 
บริหารธุรกิจ หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง และผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.25 

2. มีทัศนคติที่ดี มีทักษะในการสื่อสาร และมีจิตใจให้บริการประชาชน 
 3. มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีม ไหวพริบดีและมีความละเอียดรอบคอบ 

4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สำนักงานได้ดี 
ความรู้ที่จำเป็นในการสอบสัมภาษณ์ 

1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 

6. ส่วนบริหารทั่วไป งานทรัพยากรบุคคล 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานทรัพยากรบุคคล สนับสนุนด้านการสรรหา การบริหารจัดการ และการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ให้มีความสอดคล้องกับแผนงาน นโยบายและระบบทรัพยากรบุคคลของกองทุนประกันวินาศภัย 
ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และผลการเรียน
เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.25  

2. มีทัศนคติที่ดี มีทักษะในการสื่อสาร และมีจิตใจให้บริการประชาชน 
 3. มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีม ไหวพริบดีและมีความละเอียดรอบคอบ 

4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สำนักงานได้ดี 
ความรู้ที่จำเป็นในการสอบสัมภาษณ์ 

1. พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2. ความรู้พื้นฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
3. ความรู้พื้นฐานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 
 
 



7. ส่วนกลยุทธ์และส่งเสริมประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ติดตั้งอุปกรณ์สารสนเทศในงานต่าง ๆ ของกองทุนประกันวินาศภัย ดูแลสื่อสารสนเทศของกองทุน
ประกันวินาศภัย เช่น การลงข้อมูลในช่องทางออนไลน์ การตอบข้อซักถาม การรับประสานงานข้อมูล การแจ้ง
ข้อมูลในเบื้องต้น ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีและสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และผลการ
เรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.25 

2. มีทัศนคติที่ดี มีทักษะในการสื่อสาร และมีจิตใจให้บริการประชาชน 
 3. มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีม ไหวพริบดีและมีความละเอียดรอบคอบ 

4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สำนักงานได้ดี 
ความรู้ที่จำเป็นในการสอบสัมภาษณ์ 

1. พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2. ความรู้พื้นฐานงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
 

8. ส่วนกลยุทธ์และส่งเสริมประชาสัมพันธ์ งานยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

สนับสนุนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงานประจำปีของกองทุน และงานบริหารความเสี ่ยง  
ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์การดำเนินงาน รวมถึงประสาน และติดตามประเมินผลตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติงานกองทุนประกันวินาศภัย และสื่อสารทำความเข้าใจกับส่วนงานต่าง ๆ ตลอดจนปฏิบัติงานอ่ืน ๆ 
ที่ได้รับมอบหมาย 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาบัญชีและการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
และผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.25 

2. มีทัศนคติที่ดี มีทักษะในการสื่อสาร และมีจิตใจให้บริการประชาชน 
 3. มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีม ไหวพริบดีและมีความละเอียดรอบคอบ 

4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สำนักงานได้ด ี
ความรู้ที่จำเป็นในการสอบสัมภาษณ์ 

1. พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2. ความรู้พ้ืนฐานด้านงานยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง 
 

 

 

 

 



9. ส่วนกลยุทธ์และส่งเสริมประชาสัมพันธ์ งานสื่อสารองค์กร 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

สนับสนุนงานด้านประชาสัมพันธ์กองทุนประกันวินาศภัย และประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 
ในการดำเนินงานกิจกรรม โครงการ รวมถึงจัดทำเอกสารที ่เกี ่ยวข้อง และติดตามการดำเนินงานตาม  
แผนประชาสัมพันธ์ประจำปี ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และ  
ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.25 

2. มีทัศนคติที่ดี มีทักษะในการสื่อสาร และมีจิตใจให้บริการประชาชน 
 3. มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีม ไหวพริบดีและมีความละเอียดรอบคอบ 

4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สำนักงานได้ดี 
ความรู้ที่จำเป็นในการสอบสัมภาษณ์ 

1. พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2. ความรู้พื้นฐานด้านงานสื่อสารองค์กร 
 

10. พนักงานขับรถยนต์  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานด้านการขับรถยนต์ บำรุงรักษา ทำความสะอาดรถยนต์ แก้ไขข้อขัดข้องต่าง  ๆ ตลอดจน
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นอย่างต่ำ และมีใบอนุญาตขับขี ่รถยนต์ตาม
กฎหมาย 

2. มีความรู้ ความเข้าใจในการขับขี่รถยนต์ตามกฎหมาย 
3. มีทัศนคติที่ดี มีทักษะในการสื่อสาร และมีจิตใจให้บริการประชาชน 

 4. มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีม ไหวพริบดีและมีความละเอียดรอบคอบ 
ความรู้ที่จำเป็นในการสอบสัมภาษณ์ 

ความรู้พ้ืนฐานในการขับขี่รถยนต์ตามกฎหมาย 
 

 



เลขที่ใบสมัคร ................................... 

 

ใบสมัครงาน 
 
 

ลูกจ้างชั่วคราว โครงการเร่งรัดการพิจารณาคำทวงหนี้ 
และการดำเนินงานชำระบัญชี ประจำปี พ.ศ. 2566 

 

 
    

 
 
 
 

   ตำแหน่งท่ีสมัคร .................................................................................   เงินเดือนที่ต้องการ ......................................................... บาท  

 ข้อมูลส่วนตัว   

  ช่ือ – นามสกุล  (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................................................    เพศ   ชาย   หญิง 

  ช่ือ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  ........................................................................................................................................................... 

  วัน  เดือน  ปีเกิด.................................................   อายุ.....................ปี   น้ำหนัก.......................กก.   ส่วนสูง.............................ซม. 

  เชื้อชาติ........................................................  สัญชาติ........................................................ ศาสนา...................................................... 

  เลขประจำตัวประชาชนท่ี................................................ วันหมดอายุ........................  สถานท่ีออกบตัร............................................. 

  ที่อยู่ปัจจุบัน.......................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................ 

 โทรศัพท ์    บ้าน........................................  โทรศัพทม์ือถือ...................................  E-mail.................................................................. 

  สถานะภาพทางสมรส      โสด      สมรส      หย่า 

  ผ่านการเกณฑ์ทหาร        ผ่าน      ไม่ผา่น    ไดร้ับการยกเว้น  เพราะ......................................................................... 

  บุคคลที่สามารถตดิต่อได้กรณีเรง่ด่วน ช่ือ..........................................................................  ความสัมพันธ.์......................................... 

  ที่อยู่ …..............................................................................................................................โทรศัพท.์.................................................... 
 
 

ข้อมูลครอบครัว   
 

ช่ือ – นามสกุล อาย ุ อาชีพ / ตำแหน่ง สถานท่ีทำงาน หมายเลขโทรศัพท ์

บิดา      

มารดา      

คู่สมรส      

บุตร      

 

 
ติดรูปถ่าย 
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ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา ช่ือสถาบันการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขา ปีท่ีจบ เกรดเฉลี่ย 

ระดับประถมศึกษา      

ระดับมัธยมศึกษา      

อาชีวะ / วิชาชีพ      

ระดับอุดมศึกษา      

อื่นๆ        
 

ประวัติการทำงาน (เรียงลำดับจากงานปัจจุบัน) 

สถานท่ีทำงาน ตำแหน่ง 
ระยะเวลา

ทำงาน 
อัตรา

เงินเดือน 
ลักษณะงานท่ีทำ สาเหตุที่ออก 

    
 

 

    
 

 

    
 

 

    
 

 

 

ความรู้ภาษาต่างประเทศ (ดีมาก ดี พอใช้ อ่อน) 
 

ภาษา 
การพูด การเขียน ความเข้าใจ 

ด ี พอใช้ เล็กน้อย ด ี พอใช้ เล็กน้อย ด ี พอใช้ เล็กน้อย 
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ความสามารถด้านอ่ืนๆ 
พิมพ์ดีด ไทย ................................................... คำ/นาท ี  อังกฤษ .................................................... คำ/นาท ี
คอมพิวเตอร์ ................................................................................................................. .................................. 
ความสามารถพิเศษ.......................................................................................................................................... 
งานอดิเรก............................................................................................. ........................................................... 
ตั้งใจศึกษาต่อหรือไม ่  ศึกษาต่อ   ไม่ศึกษาต่อ 
 

การรับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 
 ยังไม่ได้รับวัคซีน   ได้รับ 1 เข็ม   ได้รับ 2 เข็ม   ได้รับมากกว่า 2 เข็ม   
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่กล่าวไว้ข้างต้นทั้งหมดนี้เป็นความจริงทุกประการ  หากกองทุนประกัน
วินาศภัยตรวจพบภายหลังว่าข้อมูลใดไม่ตรงกับความจริง กองทุนประกันวินาศภัยสามารถยกเลิกสิทธิการเป็น
ผู้รับจ้างได ้

                                                               

 

ลงชื่อ ...................................................... ผู้สมัคร 
                                                                     (......................................................) 

         วันที่......... /................. /............... 




