
          
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จดัการบริษทั ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากดั 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพ่ือรับการคัดเลือกเข้าด ารงต าแหน่ง 

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากดั 
 

------------------------------------------- 
   
  บริษทั ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.)  ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง อยู่ภายใต้ 
การก ากับดูแลของกรมธนารักษ์  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือรับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
กรรมการผู้จัดการบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด  ตามแนวทางการสรรหาผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ 
ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘  ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานฯ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๔๓  (ฉบับที่ ๕)  และ  (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐   
โดยมคีุณสมบัติและเงื่อนไข ดังนี้ 

๑. คุณสมบัติท่ัวไป 
๑.๑ มีสัญชาติไทย  
๑.๒ มีอายุไม่ต่ ากว่า ๓๕ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๕๘ ปีบริบูรณ์ ในวันทีย่ื่นใบสมัคร 
๑.๓ ไม่เป็นกรรมการในคณะกรรมการ ธพส.ในวันยื่นใบสมัคร    
๑.๔ สามารถท างานให้แก่ ธพส.ได้เต็มเวลา 
๑.๕ ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ และไม่เป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ.  
๑.๖ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
๑.๗ ไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจ าคุกจริงหรือไม่  เว้นแต่เป็นโทษ 

ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษหรือพ้นระยะเวลาการรอการลงโทษ 
หรือรอการก าหนดโทษ แล้วแต่กรณี เกินห้าปี 

๑.๘ ไม่เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวยผิดปกติ 
หรือมีทรัพย์สินเพิ่มข้ึนผิดปกติ 

๑.๙ ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น  
หรือผู้บริหารท้องถิน่     

๑.๑๐ ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง 
๑.๑๑ ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่            
๑.๑๒ ไม่เป็นหรือภายในระยะเวลาสามปีก่อนวันได้รับแต่งตั้ง ไม่เคยเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร  

หรือผู้มีอ านาจในการจัดการหรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุน หรือมีประโยชน์ได้เสีย 
เกี่ยวข้องกับกิจการของ ธพส. เว้นแต่การเป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการในนิติบุคคลดังกล่าวโดยการ 
มอบหมายของ ธพส.  
 
 

/๒. คุณสมบัติ... 
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๒. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
๒.๑ มีประสบการณ์เก่ียวกับการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  และมีความรู้และประสบการณ์ 

ด้านการเงิน   
๒.๒ มีความรอบรู้ ความเชี่ยวชาญเพียงพอเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ และมีประสบการณ์ในการ 

บริหารองค์กร ตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ 
๒.๒.๑ ในกรณีท่ีเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารเอกชน ต้องด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับ           

รองผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ซ่ึงมีรายได้ไมต่่ ากว่า ๕๐๐ ล้านบาทต่อปีในช่วงที่ด ารงต าแหน่ง  โดยมีหนังสือ 
รับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด พร้อมแนบรายงานประจ าปีในขณะด ารงต าแหน่งมาแสดงด้วย 

   ๒.๒.๒ ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารส่วนราชการ ต้องด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับ     
รองผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการระดับกรม หรือเทียบเท่า  หรือ 
  ๒.๒.๓ ในกรณีท่ีเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ต้องด ารงต าแหน่ง
ไม่ต่ ากว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดขององค์กร 
 ๒.๓ มีวิสยัทัศน์ทางด้านการพัฒนากิจการของ ธพส. โดยมีแนวคิดเชิงกลยุทธ์ มีความรู้ ความสามารถใน
ด้านบริหารจัดการในระดับสูง 
 ๒.๔ มีลักษณะความเป็นผู้น า สามารถตัดสินใจ สั่งการ และสามารถด าเนินการแปลงนโยบายตามที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ธพส. ไปปฏิบัติได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพ 
 ๒.๕ มีทักษะในการติดต่อสื่อสารกับคณะบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสามารถประสานงาน
ได้ดีทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

๓. คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที ่ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา   
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  หรือ ก.พ. รับรอง 

๔. เงื่อนไขการจ้าง 
 ๔.๑ กรรมการผู้จัดการ ธพส. มีวาระการด ารงต าแหน่งไม่เกิน ๔ ปี นับจากวันเริ่มด ารงต าแหน่ง
ตามสัญญาจ้าง หรือเมื่ออายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์  แล้วแต่วาระใดจะถึงก่อน  และเมื่อครบก าหนดเวลาตาม
สัญญาจ้างแล้ว หากมอีายุไม่เกิน ๕๘ ปีบริบูรณ์ สามารถเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้จัดการ ธพส.ได้อีก แต่
สัญญาจ้างจะกระท าได้อีกเพียงครั้งเดียว  
 ๔.๒ ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องลงนามสัญญาจ้างตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติ คุณสมบัติ
มาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ มาตรา ๘  จัตวา ซึ่งไม่อยู่ในบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองแรงงาน  กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วย
การประกันสังคม กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 
 ๔.๓ ระหว่างการด ารงต าแหน่งจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ 

๕. อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน 
 อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ ธพส.ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและ
ประสบการณ์ของผู้สมัคร และตามที่ตกลงกับคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ ธพส.  
โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ธพส. และความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 
 

/๖. เอกสารหลักฐาน... 
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๖. เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร   
๖.๑  ใบสมัครงานต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ (ตามแบบที่ก าหนด) 
๖.๒ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด าขนาด ๒ นิ้ว จ านวน ๖ รูป  (ต้องถ่าย   

ครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน)  
๖.๓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ    
๖.๔  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
๖.๕  ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน ๑ เดือน นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร 
๖.๖  ส าเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา     
๖.๗  หลักฐานหนังสือที่แสดงถึงการรับรองคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ตามนัยยะข้อ ๒.๒  
๖.๘  ประวัติของผู้สมัคร หากมีเพ่ิมเติมควรมีความยาวไม่เกิน ๕ หน้ากระดาษ (A๔) 
๖.๙  เอกสารข้อเขียนของผู้สมัครที่แสดงวิสัยทัศน์  แนวคิดในการบริหารจัดการและการพัฒนา ธพส. 

เป็นภาษาไทย ความยาวไม่เกิน ๓ หน้ากระดาษ (A๔)  
      เอกสารตามข้อ ๖.๑ – ๖.๙ จัดท าจ านวน ๖ ชุด (ต้นฉบับและส าเนาอีก ๕ ชุด) พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้องทุกหน้าโดยในใบสมัครแต่ละชุดให้ติดรูปถ่ายตามข้อ ๖.๒ ชุดละ ๑ รูป  โดยจัดเอกสารใส่ซอง 
แยกเป็น ๒ ซอง คือ ซองเอกสารตามข้อ ๖.๑ – ๖.๘ และซองเอกสารแสดงวิสัยทัศน์ตามข้อ ๖.๙ 

๗. การรับสมัคร 
 ๗.๑ การรับสมัคร  : ขอรับใบสมัครได้ที่ส านักกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ 
จ ากัด  อาคารศูนย์ประชุม ชั้น ๑  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐  เลขที่ ๑๒๐  
หมู่ ๓  ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ หรือ  DOWNLOAD ใบสมัครได้ทาง 
WEBSITE  ที ่ www.dad.co.th 
 ๗.๒ การยื่นสมัคร  :  โปรดกรอกข้อมูลพร้อมติดรูปถ่ายในใบสมัคร  พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
ประกอบการสมัคร (ลงนามรับรองส าเนาเอกสารถูกต้องทุกหน้า )  ใส่ซองปิดผนึก และจ่าหน้าซองถึง   
“ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด”  โดยน าส่งด้วยตนเอง 
หรือมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนยื่นใบสมัครแทน ที่ คุณจิรสา  วงศ์ธรรมสรณ์  ผู้อ านวยการส านักกรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด  อาคารศูนย์ประชุม ชั้น ๑ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐ เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓  ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ 
 ๗.๓ ก าหนดการรับสมัคร  :   ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔  ถึงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔  
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)  ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 
โทรศัพท ์๐ ๒๑๔๒ ๒๓๒๖ – ๙ , ๐ ๒๑๔๒ ๒๓๓๓ 
 
 
 
 

/๘. การพิจารณา... 
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๘. การพิจารณาคัดเลือก  
  ๘.๑ คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศจาก
ใบสมัครและหลักฐานประกอบการรับสมัครก่อน และอาจจะพิจารณาเชิญผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่สมควร
ได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธพส. เข้ารับการสัมภาษณ์และน าเสนอวิสัยทัศน์ตามวัน 
เวลา และสถานที่ ที่จะแจ้งให้ทราบต่อไป ผู้ไม่เข้ารับการสัมภาษณ์และน าเสนอวิสัยทัศน์ตามก าหนดดังกล่าว
จะถือว่าสละสิทธิ์ 
  ๘.๒ คณะกรรมการสรรหาฯ สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่
คณะกรรมการสรรหาฯ เห็นสมควรเท่านั้น และผู้สมัครต้องยอมรับในผลการตัดสินของคณะกรรมการสรรหาฯ 
โดยถือว่าเป็นที่สิ้นสุด หากเห็นว่า จ านวนผู้สมัครน้อยราย หรือไม่มีผู้ที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็น
กรรมการผู้จัดการ ธพส.  คณะกรรมการสรรหาฯ อาจขยายระยะเวลารับสมัคร หรือยกเลิกการรับสมัครคราวนี้ 
และด าเนินการรับสมัครใหม่ก็ได้ โดยผู้สมัครจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากคณะกรรมการสรรหาฯ หรือ ธพส. 
หรือกระทรวงการคลัง ไม่ได้ 

 คณะกรรมการสรรหาฯ จะเสนอชื่อผู้ทีม่ีความเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธพส.
ให้คณะกรรมการ ธพส. พิจารณาต่อไป 
 

      ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (นายวุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์) 
 ประธานกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการ 

 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


