
1. บริษัท  สยามคอสมอสเซอร์วิส  จ ากัด 
 1.1 มีความประสงค์จะหาต าแหน่งงาน 1 ต าแหน่งค่ะ ในหน่วยงาน ทีม retail ค่ะ ตามคุณสมบัติเบื้องต้นด้านล่าง 

1. ลักษณะงาน : ดูแลด้าน Business Development หรือการหา New Business  

2. คุณสมบัติเด่น : เป็นคนช่างคิด ชอบคิดอะไรแปลกๆใหม่ๆ วางแผนแก้ปัญหาต่างๆได้ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ 

3. เพศชายหรือหญิงก็ได้ค่ะ อายุระหว่าง 30 – 40 ปี 

4. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้าน marketing หรือเคยมีประสบการณ์การท างานเกี่ยวกับ marketing 

5. ท างานวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.  

6. เงินเดือน : สามารถส่งตามที่น้อง request เพ่ือให้ทางเราพิจารณาได้เลยค่ะ 

สามารถติดต่อได้ที่ คุณมะลิวัน พันศรี 

E-mail : maliwan-p@siamcosmos.co.th 

T (66) 0-2257-4100 ext. 156 D (66) 0-2257-4156 

 1.2 Marketing Executive    (Junior staff level) 1 ต าแหน่ง  โดยมีละเอียดด้านล่าง 
ขอให้ส่งผู้สมัครที่สามารถพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ 

ขอผู้สมัครที่มีประสบการณ์ทางด้านประกัน ขอที่มีประสบการณ์ทางด้านประกันวินาศภัย ไม่ใช่ประกันชีวิต หรือ

ประสบการณ์ทางด้านการตลาด 

เน้นในเรื่องงานขายประกันรูปบริษัท 70% และท าโปรเจคใหม่ๆอีก 30% 

ขอผู้สมัครด่วน  

Please kindly send us candidate who can communicate the good English. 

Please send us candidate who has experience in Non-Life insurance, not life insurance or 

experience in marketing 

Focus in new business in corporate customers 70% and new business development 30% 

Please kindly send us below candidate:- 

Position : full time staff for position "Marketing Executive"  



Product : Non-Life insurance like marine, miscellaneous, fire and motor insurance including work-site 

products. 

 

Job Area:- 

1. Responsibility to search and contact new prospective clients under the supervisor.  

2. Quote insurance quotations and visit clients for proposed quotation. 

3.  Make presentation of work-site project to customers. 

4. Process admin. work of work-site project. 

5. Create picture and content in Facebook advertising and post in Facebook 

6. Support any new project development. 

Qualification:- 

1. Good in English skills for speaking, reading and writing 

2. Experienced in working in Non-Life insurance field or marketing field (preferable for insurance field). 

3. Graduated in bachelor degree in any fields (preferable for marketing or insurance field). 

4. Good typing skills for both English and Thai. Computer skills including Excel, Word, Power point. 

5. Very careful and can work in detail job. Be able to work for both Marketing and Admin. job. 

6. Good characteristic, serviced mind, good attitude, tolerant and careful job with accuracy. 

7. Age more than 25 years old. 

Benefit:- 

1. Monthly salary plus bonus at the end of year (Bonus is depending on company overall 

performance). 

2. Life, accident, medical and dental insurance after probation 



3. Provident fund provided, etc. 

ติดต่อที่ คุณทองสุข พูนหอม 

อีเมล์ : tongsuk-p@siamcosmos.co.th> 

T (66) 0-2257-4100 ext. 151 D (66) 0-2257-4151  

------------------------------------------ 

 

2. บริษัท พระราม 3 กรุ๊ป อินชัวร์รัน โบรคเกอร์  จ ากัด 
มีความต้องพนักงาน Telesales จ านวน 2 อัตรา  

สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ คุณพรรณวิภา 08-1646-0784 

E-mail : phanwipa@rama3honda.com 

------------------------------------------ 

3. บริษัท เฟลิกซ์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จ ากัด 
มีความต้องการพนักงานต าแหน่ง ธุรการ จ านวน 2 อัตรา 

ไม่มีอะไรที่ต้องการส าหรับคุณสมบัติพิเศษ 

ทั้งนี้หากเคยท าต าแหน่งดังกล่าวมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  

ข้อมูลติดต่อ คุณบุชย์ จิระปัทมะ 

Mobile : 061 901 6559   ,  081 991 3235 

E-mail : buch@felixbrokers.com 

------------------------------------------ 

4. บริษัท  ลอว์ตันเอเชีย อินชัวรันส์ โบรกเกอร์  จ ากัด 
มีความต้องการพนักงานต าแหน่ง Manager - Employee Benefits Insurance 

ข้อมูลติดต่อ คุณใบไผ่ อริยนนทวิทย์  

โทร 02-654-1150 ต่อ 518 / 064-9300439 

mailto:buch@felixbrokers.com


E-mail :  pa@lawtonasia.co.th 

(มีไฟล์แนบ) 

https://drive.google.com/file/d/1jUfMJzCSbOEhnWvdxw6ldi6Dnkw_T5G7/view?usp=sharing 

------------------------------------------ 

5. บริษัท  แชส อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส  จ ากัด   (ต้องการด่วน ก่อนปีใหม่) มีความต้องการพนักงาน 
 5.1 เจ้าหน้าที่สินไหมทดแทน   1 ต าแหน่ง 

 5.2 เจ้าหน้าที่ฝ่ายเรียกเก็บเบี้ย  1 ต าแหน่ง  

ข้อมูลติดต่อ คุณนุศรา ยศบุญ  

HR and Administration Manager 

Tel.   66(0) 2661-6522 Ext. 331 

Mobile. 66(08) 9033-1427  

E-mail: nootsara@chazinsurance.com 

(มีไฟล์แนบ) 

https://drive.google.com/file/d/1eH7ALZcCAc4Oadwip1WfwUp4yDU_atMf/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1CzUtwuRHThKntyrBdigp-tw5-aSaby9V/view?usp=sharing 

------------------------------------------ 

6. บริษัท  ที่ปรึกษาประกันภัย ชาร์เตอร์ด  จ ากัด มีความต้องการพนักงาน 
6.1 เจ้าหน้าที่การตลาด (Account Executive)  

mailto:pa@lawtonasia.co.th
https://drive.google.com/file/d/1jUfMJzCSbOEhnWvdxw6ldi6Dnkw_T5G7/view?usp=sharing
mailto:nootsara@chazinsurance.com
https://drive.google.com/file/d/1eH7ALZcCAc4Oadwip1WfwUp4yDU_atMf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CzUtwuRHThKntyrBdigp-tw5-aSaby9V/view?usp=sharing


 
6.2 Insurance Risk Surveyor (วิศวกรประเมินความเสี่ยงภัย) 

 
สามารถส่งข้อมูลการสมัครงานได้ท่ี 

อีเมล์              : humanresource@chartered.co.th 

Line ID           : 092-4091414 เบอร์ติดต่อ       : 02-161-4963, 064-2616547 

------------------------------------------ 

7. คุณชาญชัย คล้ายสุขพงษ์ 
ต้องการเจ้าหน้าที่ ที่เคยดูแล เรื่อง Product และ Customer Service สามารถส่ง Resume ไปยังคุณชาญชัยได้
โดยตรง เพ่ือสมัครหรือสอบถามท่ี chanchai_k@outlook.com 

------------------------------------------ 

mailto:humanresource@chartered.co.th
mailto:chanchai_k@outlook.com


8. บริษัท เอ เอ็น ซี โบรกเกอร์เรจ จ ากัด  (ดาวน์โหลดตาม Link) 
https://drive.google.com/file/d/1pEupqluH2lmUgbezeCv26--fD7Dg8dyE/view?usp=sharing 

------------------------------------------ 

9.  บริษัท สบาย แมกซี่ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จ ากัด  (ดาวน์โหลดตาม Link) 
https://drive.google.com/file/d/1nAotZ4qXFidiwGgB34HHtIMEHHvoZfun/view?usp=sharing 

------------------------------------------ 

10.  Megachem (Thailand) PCL 
https://drive.google.com/file/d/14z0JWltV1rGpsxHaDgvzjnaJBm8MvHg-/view?usp=sharing 

------------------------------------------ 

11. บริษัท อัลฟ่า แคปปิตอล จ ากัด (ดาวน์โหลดตาม Link) 
- พนักงานส่วนปฏิบัติการประกันภัย 
- พนักงานส่วนงาน Digital Marketing 

https://drive.google.com/file/d/1D_iyl74s8ptvN50028ZRd9Sile8KFTaO/view?usp=sharing 
------------------------------------------ 

12. บริษัท มี อินโนเวชั่น เซอร์วิส จ ากัด (ดาวน์โหลดตาม Link) 
https://drive.google.com/file/d/13NtpdLeKuaYZgJIm0-B7DgRKtLHVxiIC/view?usp=sharing 

------------------------------------------ 

 

 

 
 
 
 
 

13. บริษัท ทีที อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 

https://drive.google.com/file/d/1pEupqluH2lmUgbezeCv26--fD7Dg8dyE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nAotZ4qXFidiwGgB34HHtIMEHHvoZfun/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14z0JWltV1rGpsxHaDgvzjnaJBm8MvHg-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D_iyl74s8ptvN50028ZRd9Sile8KFTaO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13NtpdLeKuaYZgJIm0-B7DgRKtLHVxiIC/view?usp=sharing


 
 

------------------------------------------ 

 
14. บริษัท นานาบริการ จ ากัด (ดาวน์โหลดตาม Link) 



https://drive.google.com/file/d/17hgNtk3_sSqcjQ0DmB2yju7F462pg9rl/view?usp=sharing 
------------------------------------------ 

     15. บริษัท ที คิว อาร์ จ ากัด (มหาชน) 

ต าแหน่ง Operation staff – Treatyเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานปฎิบัติการด้านประกันภัยต่อแบบสัญญา 

ต าแหน่งCompany Secretary เลขานุการบริษัท 

ต าแหน่ง Product Development 

เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย-ผู้จัดการแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย 

ต าแหน่ง Claim Senior Officer เจ้าหน้าทิ่สินไหมทดแทนอาวุโส 

ต าแหน่ง Business Development Specialist Assistant  

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจประกันภัยต่อแบบพิเศษ 

ต าแหน่ง Broker Support (Treaty) เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานปฎิบัติการด้านประกันภัยต่อ 

https://drive.google.com/file/d/1SRL_A-qEGM2l_FlEKgJ2daZt_xtPw3gN/view?usp=sharing 

------------------------------------------ 

16. ต าแหน่งเจ้าหน้าที่รับประกันภัย    
Job Description  :- 

      
1
. 

สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Word , MS Excel , MS PowerPoint ได้ดี  
  

2
. 

มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษพอสมควร  
    

3
. 

มีทักษะการสื่อสาร และติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
  

4
. 

มีความรู้ทางด้านประกันภัยประเภทต่างๆ  
    

5
. 

ตรวจสอบและพิจารณาข้อมูลความถูกต้องของกรมธรรม์ตามข้อเสนอการรับประกันภัย 
 

https://drive.google.com/file/d/17hgNtk3_sSqcjQ0DmB2yju7F462pg9rl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SRL_A-qEGM2l_FlEKgJ2daZt_xtPw3gN/view?usp=sharing


6
. 

งานอ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย    
    

         
งานที่รับผิดชอบ และท าในปัจจุบัน :- 

    
1
. 

ตรวจสอบเอกสารกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันก่อสร้าง และประกันเครื่องจักร 

2
. 

ติดต่อประสานงานกับภายใน และภายนอกองค์กร    
 

3
. 

ออกกรมธรรม์ออนไลน์      
 

4
. 

จัดเก็บเอกสารการท าประกันของลูกค้าลงคอมพิวเตอร์เพ่ือเป็นฐานข้อมูล  
 

5
. 

แยกเอกสารกรมธรรม์ส่งลูกค้า และส าเนาเข้าไฟล์    
 

6
. 

ดูแลระบบ IT ของแผนก      
 

7
. 

ซัพพอร์ตทุกคนในแผนก      
          

สวัสดิการ :- 
       

1
. 

โบนัสประจ าปี ตามผลประกอบการของบริษัทฯ 
    

2
. 

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
     

3
. 

ประกันสุขภาพ 
      

4
. 

กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
      

5
. 

ตรวจสุขภาพประจ าปี 
      

         



คุณสมบัติของผู้สมัคร  :- 
     

1
. 

ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา 
       

2
. 

เพศชาย/หญิง อายุ  25 ปี ขึ้นไป มีบุคคลิกภาพดี มีทัศนคติที่ดีต่อการ
ท างานในธุรกิจประกันวินาศภัย        

3 มีประสบการณ์งานด้านประกันภัยเป็นอย่างดี อย่างน้อย 3 ปี 
   

4
. 

อัธยาศัยดี มีใจรักการบริการ ขยัน ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
 

5
. 

มีความรับผิดสูง มีความละเอียดรอบคอบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  
 

 สามารถท างานเป็นทีมได้ และท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   

6
. 

มีความรู้ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรมส าร็จรูปได้ดี 
  

7
. 

 และสามารถท างานภายใต้ความกดดันได้ดี 
    

         
วิธีการสมัคร :- 

      
1 สมัครด้วยตนเอง      

 
2 สมัครผ่านทาง E-mail และใน Website    

 
3 สามารถเข้าไปดูรายละเอียดของบริษัทฯ ได้ที่ www.siamconsultants.co.th 

 
         
สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล  :- 

   
คุณเทวิการ์  หรือ คุณณัฐพล  โทร. 02-291-6772-6, 02 -688-3018 # 501-502  

  
Fax : 02 688 3391   หรือติดต่อมือถือคุณณัฐพล 088-828-0347 

   
E-mail : tevikar.o@siamconsultants.co.th หรือ nattapon.w@siamconsultants.co.th 

 
Line ID  :  p.nattapon 

      
         
สถานที่ปฏิบัติงาน :-       
บริษัท สยามคอนซัลแตนท์ แอนด์ โบรกเกอร์ จ ากัด     



2689/28-31 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120  
---------------------------------------------------- 

17. บริษัท ร่วมพิทักษ์บริการ จ ากัด 

1.เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับประกันภัย 

2.เจ้าหน้าที่ฝ่ายเคลมทรัพย์สินและรถยนต์ 

3.เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี 

ติดต่อมาที่คุณสมศักดิ์ ดุรงค์พันธุ์ 

55/37 ซอยนนทรี 1  ถนนนนทรี 

แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา 

กรุงเทพฯ 10120 

โทร. 02 295 4053 ถึง 60 

มือถือ 089 559 5425 

------------------------------------------------ 

 

 


