ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
ด้วยกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ฝ่ายสำนักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ มีความประสงค์
จะรับสมัครลูกจ้างเพื่อดำเนินโครงการ “จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินการด้านเอกสารไล่เบี้ย
เรียกคืน” จำนวน 10 อัตรา ดังนี้
1.ขอบเขตลักษณะงาน และคุณสมบัติของผู้สมัคร (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
2. การสมัคร ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 7-15 ตุลาคม 2564 เวลา 16.30 น.
1) วิธีการสมัคร
Download ใบสมั ค รลู ก จ้ าง กรอกรายละเอี ย ดให้ค รบถ้ ว นและ Attach File ใบสมัคร
พร้อมหลักฐานการสมัครส่งมาที่ https://forms.gle/Ddv5JXTZbvBVhw8J6
หลักฐานที่ใช้ในการสมัครรับรองสำเนาถูกต้องและสแกนเป็นไฟล์ pdf.
(1) ใบสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
(2) สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์
(3) ประวัติส่วนตัว (Resume)
โดยส่งไฟล์สแกนรวมเพียงไฟล์เดียว โดยเรียงลำดับหลักฐานตามที่กำหนดข้างต้น
3. อัตราเงินเดือน 16,500 บาท/เดือน
5. วิธีการคัดเลือก
1) พิจารณาข้อมูลจากจากใบสมัครงานและหลักฐานประกอบการสมัคร
2) การสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ที่ผ่านการพิจารณาข้อมูลจากใบสมัครงานแล้ว)
ทั้งนี้ จะนัดหมายเฉพาะผู้ที่ผ่านการพิจารณาข้อมูลจากใบสมัครงานผ่านทาง email ที่แจ้งไว้

ฝ่ายสำนักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
โทร 02-515-3999 ต่อ 5360
โทร 086-379-6988
ส่งข้อมูลการสมัคร

เอกสารแนบท้าย ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
ขอบเขตลักษณะงาน และคุณสมบัติของผู้สมัคร
ลำดับที่

ขอบเขตลักษณะงาน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1

ดำเนินการะบวนการติดตามหนี้ลูกหนี้ค่าเสียหายเบื้องต้นของ
กองทุ น ทดแทนผู ้ ป ระสบภั ย ตามที ่ ก ำหนดไว้ ใ นข้ อ กำหนด
สำนักงาน คปภ. ว่าด้วยการพิจารณาจำหน่ายลูกหนี้ก องทุน
ทดแทนผู้ประสบภัยออกจากบัญชีเป็นหนี้สูญ พ.ศ. 2552 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม โดยการทำหนังสือออกคำสั่งให้ชดใช้เงิน การทำ
หนั ง สื อ เตื อ นให้ ช ดใช้ เ งิ น รวมไปถึ ง การทำหนั ง สื อ สื บ หา
ทรัพย์สินของลูกหนี้กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากธนาคาร
กรมการขนส่งทางบก และกรมที่ดิน โดยเฉลี่ยอย่างน้อย 450
ขั้นตอน/เดือน/คน หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑ เป็นบุคคลธรรมดา ผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปี (นับ
แต่วันที่ลงนามในสัญญา)
2. เป็นผู้ได้รับการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
3. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
4. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือ
ลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือพนักงาน
หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งพระภิกษุ สามเณร
นักพรต หรือนักบวช
5. ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
6. มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม
Microsoft Office : Word , Excel , Powerpoint ได้เป็นอย่างดี
7. มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเอกสาร งาน
ประสานงาน โต้ตอบเอกสาร และงานพิมพ์

จำนวน
(อัตรา)
10

ระยะเวลา
ดำเนินการ
1 ปี (12 เดือน)
นับแต่วันที่
ลงนามในสัญญา

ขอบเขตของงาน (Term of reference: TOR)
การดาเนินโครงการ “จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อช่วยสนับสนุนการดาเนินการด้านเอกสารไล่เบี้ยเรียกคืน”
๑. ชื่อโครงการ
โครงการ “จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อช่วยสนับสนุนการดาเนินการด้านเอกสารไล่เบี้ยเรียกคืน”
๒. หลักการและเหตุผล
ด้วยสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สานักงาน คปภ.)
โดยฝ่า ยสานัก นายทะเบีย นคุ้ ม ครองผู้ป ระสบภัย จากรถ มีห น้า ที่ใ นการกากับ ดูแ ลการดาเนิ น งานของกองทุ น
ทดแทนผู้ป ระสบภัย จากรถ ซึ่ง มีภ ารกิจ หลัก ตามที่กาหนดไว้ใ นพระราชบัญ ญัติคุ้ม ครองผู้ป ระสบภัย จากรถ
พ.ศ. 2535 และที่แ ก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม ในการจ่า ยค่า เสีย หายเบื้ อ งต้น ให้ กับ ผู้ป ระสบภัย จากรถที่ ไ ม่ ไ ด้จัด ให้มี ก าร
ประกัน ภัย พ.ร.บ. และเจ้า ของรถไม่จ่า ยค่า เสีย หายเบื้ อ งต้น ให้กับ ผู้ป ระสบภัย ตามมาตรา 23 โดยเมื่อ
กองทุน ทดแทนจ่า ยค่า เสีย หายเบื้อ งต้น ให้ผู้ป ระสบภัย จากรถไปแล้ว กองทุน ทดแทนผู้ป ระสบภัย มีห น้า ที่
ในการไล่เ บี้ย เรีย กคืน เงิน ค่า เสีย หายเบื้อ งต้น ที่จ่า ยไปคืน จากเจ้า ของรถ ตามมาตรา 26 ซึ่ง การไล่เ บี้ย เรีย ก
คืน เงิน จากเจ้ า ของรถจะต้ อ งด าเนิน การใช้ ม าตรการบัง คั บ ทางปกครองภายใน 10 ปี ซึ ่ง ต้อ งด าเนิ น
กระบวนการติด ตามหนี้ ด้ว ยการทาหนัง สือ ออกคาสัง ให้ช ดใช้เ งิน การทาหนัง สือ เตือ นให้ช ดใช้เ งิน ตลอดจน
การสืบ หาทรัพ ย์สิน ของลูก หนี้ ตามที่กาหนดไว้ใ นข้อกาหนดสานักงาน คปภ. ว่าด้วยการพิจารณาจาหน่ายลูกหนี้
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยออกจากบัญชีเป็นหนี้สูญ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ปัจจุบันมีเรื่องที่ต้องดาเนิน
กระบวนการการติดตามหนี้ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยทั่วประเทศ จานวนกว่า 30,891 เรื่อง
ดัง นั ้น เพื่อให้ การดาเนิ น กระบวนการการติดตามหนี้ลูกหนี้ ค่าเสียหายเบื้องต้นกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยทั่วประเทศที่คงเหลืออยู่เป็นจานวนมากเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายกาหนด จึงเห็นควร
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อช่วยสนับสนุนการดาเนินการด้านเอกสารไล่เบี้ยเรียกคืน
๓. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อ ให้ กระบวนการติดตามหนี้ลู กหนี้ค่าเสี ยหายเบื้องต้น ของกองทุนทดแทนผู้ ประสบภั ย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและดาเนินการอย่างมีระบบ สามารถติดตามและตรวจสอบได้
3.2 เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น กระบวนการติ ด ตามหนี้ ลู ก หนี้ ค่ า เสี ย หายเบื้ อ งต้ น ของกองทุ น ทดแทน
ผู้ประสบภัยทั่วประเทศที่คงเหลืออยู่เป็นจานวนมากเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนตามทีก่ ฎหมายกาหนด
3.3 เพื่อให้กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยสามารถเรียกเงินค่าเสียหายเบื้องต้นได้มากขึ้นและลดมูลหนี้สะสม
๔. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๔.๑ เป็นบุคคลธรรมดา ผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ากว่า ๒๐ ปี (นับแต่วันที่ลงนามในสัญญา)
๔.๒ เป็นผู้ได้รับการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรี
๔.๓ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
๔.๔ ไม่เป็ น ข้าราชการหรื อลู กจ้างของส่ ว นราชการ พนักงานหรือลู กจ้างของรัฐ วิส าหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
๔.๕ ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
๔.๖ มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office : Word , Excel ,
Powerpoint ได้เป็นอย่างดี
๔.๗ มี ความรู้ ความสามารถปฏิ บั ติ งานเกี่ ยวกั บงานเอกสาร งานประสานงาน โต้ ตอบเอกสาร
และงานพิมพ์

๒

๕. ขอบเขตของงาน
๕.๑ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง :
ผู้รับจ้างต้องดาเนิน การะบวนการติดตามหนี้ลู กหนี้ค่าเสียหายเบื้องต้น ของกองทุนทดแทน
ผู้ ป ระสบภัย ตามที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดส านักงาน คปภ. ว่าด้ว ยการพิจารณาจาหน่ายลูกหนี้กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยออกจากบัญชีเป็นหนี้สูญ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยการทาหนังสือออกคาสั่งให้ชดใช้เงิน การทาหนังสือ
เตือนให้ชดใช้เงิน รวมไปถึงการทาหนังสือสืบหาทรัพย์สินของลูกหนี้กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากธนาคาร กรมการขนส่ง
ทางบก และกรมที่ดิน โดยเฉลี่ยอย่างน้อย 450 ขั้นตอน/เดือน/คน หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๕.2 สถานที่ วัน และเวลาปฏิบัติงาน
(๑) สถานที่ปฏิบัติงาน :
ผู้รับจ้างต้องมาปฏิบัติงาน ณ สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (สานักงาน คปภ.) ถนนรัชดาภิเษก หรือปฏิบัติงานตามที่สานักงาน คปภ. ได้มีการประกาศกาหนดไว้
เป็นอย่างอื่น
(๒) วันปฏิบัติงาน :
วัน จัน ทร์ – วัน ศุก ร์ กาหนดให้ม าปฏิบั ติ ง าน หรือ วัน ที่สานั ก งาน คปภ.กาหนด
เป็ น วัน ทางาน เว้น วันหยุดตามประเพณีของสานักงาน คปภ.
(๓) เวลาปฏิบัติงาน :
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (เวลาพักกลางวัน ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.) หรือ
ตามที่สานักงาน คปภ. กาหนด ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องบันทึกลงเวลามาทางานและกลับตามเวลาที่กาหนดเพื่อให้ผู้ว่าจ้าง
ตรวจสอบได้
(๔) กรณีไม่มาปฏิบัติงานได้ตามที่กาหนดไว้ในข้อนี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิหักค่าจ้างได้ตามข้อ ๖
๖. การหักค่าจ้าง
กรณีผู้รับจ้างมาปฏิบัติงานไม่ครบตามวันปฏิบัติงานตามข้อ ๕.2 ในวันใด ผู้รับจ้างตกลงให้ผู้ว่าจ้าง
หักเงินค่าจ้างที่จะจ่ายให้สาหรับเดือนนั้น ๆ ตามจานวนวันที่ไม่มาปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ในการคานวณให้ถือว่าหนึ่งเดือนมี
จานวนวัน ๓๐ วัน
๗. ระยะเวลาการจ้าง
1 ปี (12 เดือน) นับแต่วันที่ลงนามในสัญญา
๘. การส่งมอบงาน และการจ่ายค่าจ้าง/ค่าตอบแทน
๘.๑ การส่งมอบงาน :
ผู้รับจ้างจะต้องทารายงานสรุปการปฏิบัติงานส่งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุภายในวันที่ ๕
ของเดือนถัดไป ประกอบด้วย ใบส่งมอบงานประจาเดือน ใบสรุปรายงานการมาปฏิบัติงานประจาเดือน
๘.๒ การจ่ายค่าจ้าง :
ผู้ รั บ จ้ างจะต้องดาเนิ น การตามข้ อ ๕ ตั้งแต่ วันที่ล งนามในสั ญญาจ้าง โดยกาหนดจ่ายเงิ น
เป็นงวดๆ ละหนึ่งเดือน ตามราคาจ้างทั้งหมดตามสัญญาหารด้วยจานวนเดือนตามสัญญา โดยจะจ่ายให้ภายใน ๗ วัน
ของเดือนถัด ไป เมื่อผู้ รั บ จ้ างได้ทางานบริ การในหน้า ที่มีผ ลส าเร็จ ของงานครบถ้ว นสมบู รณ์ ในเดื อนนั้น ๆ และ
คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับมอบงานจ้างเรียบร้อยแล้ว
หากเดือนแรกและเดือนสุดท้ายตามข้อกาหนดในสัญญา มีการปฏิบัติงานไม่เต็มเดือนปฏิทินให้
คิดค่าจ้างเหมาเป็นรายวัน โดยคานวณจากค่าจ้างรายงวด หารด้วยจานวนวันโดยถือว่าหนึ่งเดือนมีจานวนวัน ๓๐ วัน

๓

๘.๓ การจ่ายค่าตอบแทนอื่น ๆ
ในกรณีที่มีความจาเป็นของสานักงาน คปภ. ที่ต้องให้ผู้รับจ้างเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่
และพักค้างหรือมิได้พักค้างแรม ให้ผู้รับจ้างเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางดังกล่าวได้ โดยใช้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ตามระเบียบคณะกรรมการบริห ารกองทุน ทดแทนผู้ ประสบภัย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติงานของลู กจ้ าง
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย พ.ศ.2563 โดยอนุโลม
๙. ค่าปรับและการชาระค่าปรับ
๙.๑ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิก สัญญาจ้างตามข้อ 10. ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้าง
ดาเนินการในข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ ดังต่อไปนี้
(๑) ระงับการจ่ายค่าจ้างทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร
(๒) ปรับผู้รับจ้างเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ ของราคาจ้างทั้งหมด แต่ต้องไม่ต่ากว่า
วันละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ทาผิดเงื่อนไขข้อตกลงการจ้างข้อหนึ่งข้อใด จนถึงผู้รับจ้างได้
ดาเนินการให้ถูกต้องตามสัญญาหรือจนถึงวันที่ผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญาดังกล่าว
(๓) เรียกค่าเสียหายอื่น ๆ (ถ้าหากมี)
๙.๒ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างตามข้อ 10. ผู้รับจ้างยินยอมดาเนินการ ดังนี้
(๑) ชาระค่าปรับและ/หรือค่าเสียหายอื่นใด ทั้งสิ้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง
การชาระค่าปรับค่าเสียหายดังกล่าวข้างต้น ผู้รับจ้างตกลงยินยอมให้หักจากค่าจ้างรายงวดและให้ถือว่า
รายงานการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่ได้ตรวจรับงานจ้างที่ผู้รับจ้างลงนามรับทราบ เป็นการจ้าง
สงวนสิทธิ์การปรับ
๑๐. การบอกเลิกสัญญาจ้าง
๑๐.๑ การบอกเลิกสัญญาจ้างโดยผู้ว่าจ้าง
(๑) ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับ จ้างมิได้ปฏิบัติงานด้วยความ
ชานาญหรือด้วยความเอาใจใส่ในวิชาชีพของผู้รับจ้างเท่าที่พึงความหมายได้จากผู้รับจ้างในระดับเดียวกันหรือมิได้
ปฏิบัติตามข้อสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง และเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญานี้ ในกรณีเช่นนี้ผู้ว่าจ้างจะบอกกล่าวให้ผู้รับจ้าง เมื่อ
ผู้รับจ้างได้รับหนังสือบอกกล่าวนั้นแล้ว ผู้รับจ้างต้องหยุดปฏิบัติงานทันที
(๒) ผู้ว่าจ้างอาจมีหนังสือบอกล่าวให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าเมื่อใดก็ได้ว่า ผู้ว่าจ้างมีเจตนาที่
จะระงับการทางานทั้งหมด หรือแต่บางส่วน หรือจะบอกเลิกสัญญา ในกรณีการบอกเลิกสัญญาดังกล่าว จะมีผลใน
เวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือบอกกล่าวนั้น หรืออาจเร็วกว่าหรือช้ากว่ากาหนดเวลานั้นก็
ได้ แล้วแต่คู่สัญญาจะทาความตกลงกัน เมื่อผู้รับจ้างได้รับหนังสือบอกกล่าวแล้ว ผู้รับจ้างต้องหยุดปฏิบัติงานทันที
๑๐.๒ การบอกเลิกสัญญาโดยผู้รับจ้าง
ในกรณีผู้รับจ้างมีเจตนาที่จะบอกเลิกสัญญาก่อนครบระยะเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญา ผู้รับจ้าง
ต้องมีหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน โดยระบุรายละเอียดถึงสาเหตุและเหตุผลในการขอ
เลิกสัญญา ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่าการบอกเลิกสัญญาจ้างดังกล่าวมีเหตุอันสมควรและไม่ทาให้งานของสานักงาน คปภ.
เสียหาย ผู้ว่าจ้างจะมีหนังสือแจ้งอนุญาตให้ผู้รับจ้างบอกเลิกสัญญาไว้ตามวันเวลาที่ผู้รับจ้างขอบอกเลิกสัญญาหรือ
ตามวันเวลาที่ผู้ว่าจ้างกาหนดโดยแจ้งไว้ในหนังสือฉบับดังกล่าว
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๑๑. เงื่อนไขอื่น ๆ
๑๑.๑ ผู้ว่าจ้างจะแต่งตั้งผู้ แทน หรือกรรมการตรวจรับพัส ดุไว้ประจา ณ ที่ทาการจ้างนี้ในเวลา
ที่ผู้รับจ้างเตรียมการ หรืออยู่ระหว่างกาลังทางานจ้างนี้ บุคคลดังกล่าวมีสิทธิจะเข้าไปตรวจงานได้ทุกเวลาและสั่ง
ปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับงานจ้างนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลง
๑๑.๒ ในระหว่างการปฏิบัติงาน ถ้าผู้รับจ้างได้กระทาการใด ๆ อันเป็นการละเมิดต่อบุคคลหรือ
ทรัพย์สินของผู้อื่น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดในบรรดาความเสียหายที่ได้กระทาขึ้นนั้นด้วยตนเอง
๑๒. เป้าหมายปริมาณงาน/ผลลัพธ์
สามารถดาเนินกระบวนการติดตามหนี้ลูกหนี้ค่าเสียหายเบื้องต้นของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
ได้อย่างอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนด
๑๓. งบประมาณ
จ้ างเหมาบริ การบุ ค คลภายนอก เพื่อช่ว ยสนับสนุน การดาเนิ นการด้ านเอกสารไล่ เบี้ ยเรี ย กคื น
ในวงเงินงบประมาณคนละ ๑๖,๕๐๐.- บาทต่อเดือน เป็นเวลา 1 ปี (12 เดือน) นับแต่วันที่ลงนามในสัญญา รวมเป็นเงิน
198,000 บาทต่อคน จานวน 10 คน รวมเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น ๑,980,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแสนแปดหมื่น
บาทถ้วน) จากเงินงบประมาณกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖4 และผูกพันเงินงบประมาณ 2565
โครงการ “จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อช่วยสนับสนุนการดาเนินการด้านเอกสารไล่เบี้ยเรียกคืน ” ของฝ่าย
สานักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
๑๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
14.1 ท าให้ก ระบวนการติด ตามหนี ้ล ูก หนี ้ ค่ า เสี ย หายเบื้ อ งต้ น กองทุ น ทดแทนผู้ ป ระสบภั ย
สามารถดาเนินการเสร็จสิ้นโดยเร็ว เป็นไปอย่างมีระบบ สามารถติดตามและตรวจสอบได้
14.2 ท าให้ ก ารด าเนิ น กระบวนการติ ด ตามหนี้ ล ูก หนี ้ค่ า เสี ย หายเบื้ อ งต้ น กองทุ น ทดแทน
ผู้ประสบภัยถูกต้องครบถ้วนตามทีก่ ฎหมายกาหนด
14.3 ทาให้กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยสามารถเรียกเงินค่าเสียหายเบื้องต้นได้มากขึ้นและลดมูลหนี้
สะสมได้
๑๕. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มระบบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ฝ่ายสานักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สานักงาน
คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สานักงาน คปภ.)
......................................................................
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16. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
ชื่อผู้ติดต่อ : นายปิยะ วรรณพันธ์
E-mail : piyaw@oic.or.th
โทรศัพท์ : 0-2515-3995-9 ต่อ 5360
โทรสาร : 0-2515-3985
ที่อยู่
: สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
เลขที่ 22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
ลงชื่อ.................................................... ผู้เขียนโครงกำร
(นายปิยะ วรรณพันธ์)
ผู้เชี่ยวชำญ กลุ่มระบบคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ
ลงชื่อ.................................................... ผู้นำเสนอโครงกำร
(นายปวินท์ ชลมาศ)
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ รักษาการในตาแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มระบบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
ลงชื่อ.................................................... ผู้เห็นชอบโครงกำร
(นางสาวสิริพักตร์ สุวรรณทัต)
ผู้อำนวยกำรฝ่ำยอำวุโส
ฝ่ำยสำนักนำยทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ
ลงชื่อ.................................................... ผู้อนุมัติโครงกำร
(นายชนะพล มหาวงษ์)
รองเลขาธิการ ด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์

