กองทุนประกันชีวิต
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล
ด้ วยกองทุ นประกั นชี วิ ตมี ความประสงค์ จะจ้ างเหมาบริ การรายบุ คคลโดยวิ ธี ตกลงราคาเพื่ อทํ างานเหมา
จํานวน 1 อัตรา ตําแหน่งงานบัญชีและการเงิน อัตราค่าจ้างเดือน ละ 15,000 บาท
ชื่อตําแหน่ง พนักงานบัญชีและการเงิน
ก. คุณสมบัติทั่วไปของผู้รับจ้าง
มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วย
ความบริสุทธิ์ใจ
2. ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
(2) เป็ น คนไร้ ค วามสามารถ คนเสมื อ นไร้ ค วามสามารถ คนวิ ก ลจริ ต หรื อ จิ ต ฟั่ น เฟื อ น
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
(3) เป็ น ผู้ อ ยู่ ใ นระหว่ า งถู ก สั่ ง พั ก ราชการหรื อ ถู ก สั่ ง ให้ อ อกจากราชการไว้ ก่ อ นตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๕) เป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่
เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ลูกจ้างประจําของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
(10) เป็นผู้เคยถูกไล่ออกเพราะกระทําผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของ
ส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
(11) เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

ข. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่งานบัญชีและการเงิน
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบัญชีหรือการเงิน
2. มีความสามารถในการพิมพ์ดีด และใช้โปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel
3. มีความรู้ ความสามารถที่เหมาะกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ขอบเขตรายละเอียดของงาน
1. บันทึกข้อมูลทางบัญชีและการเงิน ข้อมูลเงินลงทุน ข้อมูลกรมธรรม์ ข้อมูลที่บริษัทประกันนําส่ง
2. ปฏิบัติงานบัญชีและงานการเงิน
3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ของกองทุนที่ได้รับมอบหมาย
ระยะเวลาการจ้าง
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560
อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท ต่อเดือน
การรับสมัคร
ส่งเอกสารสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2560 ถึง 28 มิถุนายน 2560 ในเวลาราชการหรือส่งทางไปรษณีย์
การคัดเลือก
กองทุนประกันชีวิตจะดําเนินการคัดเลือกโดยใช้วิธีการพิจารณาข้อมูลจากใบสมัครพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่
ผู้สมัครได้ยื่นไว้ เพื่อมาทําการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล
เอกสารทีใ่ ช้ประกอบการสมัคร
1. ใบเสนอราคาจ้างเหมาบริการรายบุคคล 1 ฉบับ
2. สําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด พร้อมรับรองสําเนา
3. สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด พร้อมรับรองสําเนา
4. สําเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด พร้อมรับรองสําเนา
Download เอกสารได้ที่ www.lifeif.or.th
หมายเหตุ – การจ้างเหมารายบุคคลไม่ถือเป็นการจ้างลูกจ้าง หรือเป็นการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์

ใบเสนอราคาจ้างเหมาบริการรายบุคคล
วันที่ ........ เดือน .................... พ.ศ. ........
1.

ชื่อ ............................................................. นามสกุล ..................................................................
สัญชาติ ........................................ เชื้อชาติ .................................. ศาสนา .................................
2.
เกิดวันที่ .................................. เดือน .............................. พ.ศ. ..................................................
อายุถึงวันสมัคร ................................. ปี .................. เดือน .......................... วัน .......................
3.
เกิดที่ตําบล ............................. อําเภอ .............................. จังหวัด .............................................
4.
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน ........................................ ออก ณ สํานักงาน ..............................
วันที่ออกบัตร ................................................. บัตรหมดอายุ .......................................................
5.
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ ................หมู่ที่ ............. ถนน .......................... แขวง/ตําบล ........................
เขต/อําเภอ .................................... จังหวัด .................................... รหัสไปรษณีย์ .....................
หมายเลขโทรศัพท์ ......................................... โทรศัพท์มือถือ .....................................................
6.
สําเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดระดับ ....................................................................................................
ได้รับวุฒิการศึกษา .......................................................................................................................
มีความรู้ความสามารถพิเศษ คือ ..................................................................................................
ข้อมูลการทํางานและประสบการณ์ทํางาน ...................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
7.
ขอเสนอราคาจ้างเหมาดําเนินการในตําแหน่ง ..............................................................................
เพื่อปฏิบัติงานในกองทุนประกันชีวิตมีระยะเวลาการทํางานโดยประมาณ 6 เดือน เริ่มตั้งแต่
วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 หรือวันที่ทําสัญญา ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ในอัตราค่าจ้างภายในวงเงิน ..................................... บาท ( .......................................................)
8.
ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารมาดังนี้ ( ) สําเนาทะเบียนบ้าน ( ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
( ) สําเนาใบรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียน ( ) สําเนาใบอนุญาตขับรถ
( ) อื่นๆ .......................................... พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง รวม ............ ฉบับ
(ลงชื่อ) ............................................................
( ......................................................... )
ผู้เสนอราคา

