ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
ที่ 1 / 2559
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพือ่ รับการคัดเลือกเข้าดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
------------------------------------------สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ซึง่ มีฐานะเป็นนิติบุคคลในกากับของกระทรวงการคลัง มีวัตถุประสงค์ในการ
คุ้มครองเงินฝากในสถาบันการเงิน เสริมสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน ตลอดจน
ดาเนินการกับสถาบันการเงินที่ถูกควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินและชาระบัญชีสถาบัน
การเงิน ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งผู้อานวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ตามพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 โดยมี
คุณสมบัติและเงื่อนไข ดังนี้
๑. คุณสมบัติทั่วไป (ตามมาตรา 22 28 29 และ 30 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
พ.ศ. 2551)
๑.๑ มีสัญชาติไทย
๑.๒ มีอายุไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ในวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้ง
๑.๓ สามารถทางานให้แก่สถาบันคุ้มครองเงินฝากได้เต็มเวลา
๑.๔ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ผู้ดารงตาแหน่งใดในพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง เว้นแต่จะได้พ้นจากตาแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
๑.๕ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นในสถาบันการเงินเกินกว่าร้อยละห้า
๑.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา หรือมีตาแหน่งหน้าที่ใด ๆ ในสถาบันการเงิน เว้นแต่จะได้พ้น
จากตาแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
๑.7 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือสถาบันการเงิน
เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
๑.8 ไม่เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก แม้จะมีการรอการลงโทษ เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
1.9 ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
1.10 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
๒. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
๒.๑ มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์อย่างดีในด้านเศรษฐกิจ การเงิน การบริหารการลงทุนและ
ทรัพย์สิน หรือการบริหารความเสี่ยง ซึ่งสามารถนามาประยุกต์ใช้กับงานในตาแหน่งได้
๒.๒ มีประสบการณ์ในการบริหารองค์กร ตามกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
๒.๒.๑ ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารส่วนราชการ ต้องดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าระดับบริหารต้น
หรือตาแหน่งวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ และมีระยะเวลาในการดารงตาแหน่งนั้นไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
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๒.๒.๒ ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์กรระหว่างประเทศ
ต้องดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าสองระดับถัดจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กร และมีระยะเวลาในการดารง
ตาแหน่งนั้น ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
2.2.3 ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารเอกชน ต้องดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าสองระดับถัดจาก
ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร และมีระยะเวลาในการดารงตาแหน่งนั้น ไม่น้อยกว่า 1 ปี และองค์กรต้องมีรายได้
ไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี หรือมีสินทรัพย์ไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านบาท ในช่วงที่ดารงตาแหน่ง
๒.๓ มีวิสัยทัศน์ มีแนวคิดเชิงกลยุทธ์ มีความรู้ ความสามารถในด้านบริหารจัดการในระดับสูง
๒.๔ มีลักษณะความเป็นผู้นา สามารถตัดสินใจ สั่งการ และสามารถดาเนินการแปลงนโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพ
๒.๕ มีทักษะในการติดต่อสื่อสารกับคณะบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถ
ประสานงานได้ดีทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
2.6 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนและติดต่อสื่อสารได้ดี
๓. คุณวุฒิทางการศึกษา
สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่สานักมาตรฐานและประเมินผล
อุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ หรือ ก.พ. รับรอง
๔. เงื่อนไขการจ้าง
๔.๑ ผู้อานวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก มีวาระการดารงตาแหน่งไม่เกิน ๔ ปี นับจากวันเริ่มดารง
ตาแหน่งตามสัญญาจ้าง และเมื่อครบกาหนดเวลาตามสัญญาจ้างแล้ว สามารถเข้ารับการคัดเลือกเป็น
ผู้อานวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝากและอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ หากมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ในวันที่
คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้ง แต่ทั้งนีจ้ ะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้
๔.๒ ระหว่างการดารงตาแหน่งจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
๕. อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน
อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนของผู้อานวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝากเป็นไปตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกาหนด
๖. เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร
๖.๑ ใบสมัครงานตาแหน่งผู้อานวยการ (ตามแบบที่กาหนด)
๖.๒ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดาขนาด ๒ นิ้ว จานวน 1 รูป
๖.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัวข้าราชการหรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๖.๔ สาเนาทะเบียนบ้าน
๖.๕ สาเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา
๖.๖ หลักฐานแสดงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการทางานและการดารงตาแหน่ง
ตามข้อ 2
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๖.๗ เอกสารข้อเขียนของผู้สมัครที่แสดงวิสัยทัศน์ แนวคิดในการบริหารจัดการและการพัฒนาสถาบัน
คุ้มครองเงินฝาก กาหนดความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 ขนาดตัวอักษร 16 point (TH SarabunPSK)
๖.๘ เอกสารอื่นที่เกี่ยวกับผู้สมัครเพื่อประโยชน์ในการพิจารณา (ถ้ามี)
เอกสารตามข้อ 6.1 – 6.8 จัดทาจานวน 7 ชุด (ต้นฉบับและสาเนาอีก 6 ชุด) พร้อมลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้องทุกหน้า โดยในใบสมัครแต่ละชุดให้ติดรูปถ่ายตามข้อ 6.2 ชุดละ 1 รูป (ต้องถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน
๖ เดือน) โดยจัดเอกสารแยกเป็น 2 ซอง คือ ซองเอกสารตามข้อ 6.1 – 6.6 และ 6.8 (ถ้ามี) และซอง
เอกสารแสดงวิสัยทัศน์ตามข้อ 6.7
๗. การรับสมัคร
๗.๑ การรับสมัคร : ขอรับใบสมัครได้ที่ สานักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน ชั้น 6
อาคารสานักงานเศรษฐกิจการคลัง ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพ ฯ 10400 หรือดาวน์โหลดใบสมัคร
ได้ทาง เว็บไซต์ที่ www.fpo.go.th หรือ www.mof.go.th หรือ www.dpa.or.th หรือ www.bot.or.th
๗.๒ การยื่นใบสมัคร : โปรดกรอกข้อมูลพร้อมติดรูปถ่ายในใบสมัคร พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
ประกอบการสมัคร (ลงนามรับรองสาเนาเอกสารถูกต้องทุกหน้า) ใส่ซองปิดผนึก และจ่าหน้าซองถึง
“ประธานกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก” โดยนาส่งด้วยตนเอง หรือมอบอานาจให้
ผู้อื่นยื่นใบสมัครแทน ทีน่ างสาวรานี อภิญญาวัตร ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการ
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก สานักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน ชั้น 6 อาคารสานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพ ฯ 10400
๗.๓ กาหนดการรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม ๒๕๕9 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ –
16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ ๐ 2273 9020
ต่อ 3692
๘. การพิจารณาคัดเลือก
๘.๑ คณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (คณะกรรมการสรรหาฯ) จะพิจารณา
คัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศจากใบสมัครและหลักฐานประกอบการรับสมัครก่อน และ
จะพิจารณาเชิญผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เข้ารับการสัมภาษณ์และนาเสนอวิสัยทัศน์ตามวัน เวลา และ
สถานที่ ที่จะแจ้งให้ทราบต่อไป ผู้ไม่เข้ารับการสัมภาษณ์และนาเสนอวิสัยทัศน์ตามกาหนดดังกล่าวจะถือว่า
สละสิทธิ์
๘.๒ คณะกรรมการสรรหาฯ สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่
คณะกรรมการสรรหาฯ เห็นสมควรเท่านั้น โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการสรรหาฯ ถือเป็นที่สุด
หากเห็นว่าจานวนผู้สมัครมีน้อยราย หรือไม่มีผู้ที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อานวยการสถาบัน
คุ้มครองเงินฝาก คณะกรรมการสรรหาฯ อาจขยายระยะเวลารับสมัคร หรือยกเลิกการรับสมัครคราวนี้ และ
ดาเนินการรับสมัครใหม่ก็ได้ โดยผู้สมัครจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากคณะกรรมการสรรหาฯ หรือสถาบัน
คุ้มครองเงินฝาก หรือกระทรวงการคลัง ไม่ได้
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9. การแต่งตั้งผู้ที่ผ่านการคัดเลือก
คณะกรรมการสรรหาฯ จะเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยคาแนะนาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕9

(นายลวรณ แสงสนิท)
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ประธานกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

