
 

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 
ที่ 1 / 2566 

เร่ือง การรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าด ารงต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 
------------------------------------------- 

 
 สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลในก ากับของกระทรวงการคลัง มีวัตถุประสงค์ในการ
คุ้มครองเงินฝากในสถาบันการเงิน เสริมสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน ตลอดจน
ด าเนินการกับสถาบันการเงินที่ถูกควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน และช าระบัญชีสถาบัน
การเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือรับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ตามพระราชบัญญัติสถาบันคุม้ครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม โดยมีคุณสมบัติและเงื่อนไข ดังนี้  

๑. คุณสมบัติทั่วไป  

 ๑.๑ มีสัญชาติไทย  
 ๑.๒ มีอายุไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ในวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้ง 
 ๑.๓ สามารถท างานให้แก่สถาบันคุ้มครองเงินฝากได้เต็มเวลา  
 ๑.๔ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ผู้ด ารงต าแหน่งใดในพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่   
ในพรรคการเมือง เว้นแต่จะได้พ้นจากต าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีในวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้ง 
 ๑.๕ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นในสถาบันการเงินเกินกว่าร้อยละห้าในวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้ง 
 ๑.๖ ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา หรือมีต าแหน่งหน้าที่ใด ๆ ในสถาบันการเงิน เว้นแต่จะได้พ้น
จากต าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีในวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้ง 
 ๑.7 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือสถาบันการเงิน 
เพราะทุจริตต่อหน้าที ่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
 ๑.8 ไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก แม้จะมีการรอการลงโทษ เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 1.9 ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
 1.10 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

๒. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  

 ๒.๑ มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์อย่างดีในด้านเศรษฐกิจ การเงิน การบริหารการลงทุนและ
ทรัพย์สิน การบริหารความเสี่ยง กฎหมาย หรือเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวกับการเงิน ซึ ่งสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้กับงานในต าแหน่งได้ 
 ๒.๒ มีประสบการณ์ในการบริหารองค์กร ตามกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้  
  ๒.๒.๑ ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารส่วนราชการ ต้องด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับบริหารต้น
หรือต าแหน่งวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ และมีระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งนั้นไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 
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  ๒.๒.๒ ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ องค์กรระหว่างประเทศ 
ต้องด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าสองระดับถัดจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กร และมีระยะเวลาในการด ารง       
ต าแหน่งนั้น ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 
  2.2.3 ในกรณีที่ เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารเอกชน ต้องด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าสองระดับถัดจาก
ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร และมีระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งนั้น ไม่น้อยกว่า 1 ปี และองค์กรต้องมีรายได้ 
ไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี หรือมีสินทรัพย์ไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านบาท ในช่วงที่ด ารงต าแหน่ง 
 ๒.๓ มีวิสัยทัศน ์มีแนวคิดเชิงกลยุทธ์ มีความรู้ ความสามารถในด้านบริหารจัดการในระดับสูง  
 ๒.๔ มีลักษณะความเป็นผู้น า สามารถตัดสินใจ สั่งการ และสามารถด าเนินการแปลงนโยบายไปสู่           
การปฏิบัติงานได้เป็นอย่างด ีและมีประสิทธิภาพ 
 ๒.๕ มีทักษะในการติดต่อสื่อสารกับคณะบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถ
ประสานงานได้ดีท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ  
 2.6 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนและติดต่อสื่อสารได้ดี 

๓. คุณวุฒิทางการศึกษา  

 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาท่ีส านักงาน ก.พ. ให้การรับรอง  

๔. เงื่อนไขการจ้าง  

 ๔.๑ ผู้อ านวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก มีวาระการด ารงต าแหน่งไม่เกิน ๔ ปี นับจากวันเริ่มด ารง
ต าแหน่งตามสัญญาจ้าง และเมื่อครบก าหนดเวลาตามสัญญาจ้างแล้ว สามารถเข้ารับการคัดเลือกเป็น
ผู้อ านวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝากและอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ หากมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ในวันที่
คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้ง แต่ทั้งนี ้จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้  
 ๔.๒ ระหว่างการด ารงต าแหน่งจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

๔.๓ ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝากจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม     
ตามมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๕. อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน  

 อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนของผู้อ านวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝากเป็นไปตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนด 

๖. เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร  

 ๖.๑ ใบสมัครงานต าแหน่งผู้อ านวยการ (ตามแบบท่ีก าหนด)  
 ๖.๒ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด าขนาด ๒ นิ้ว จ านวน 1 รูป 
 ๖.๓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน บัตรประจ าตัวข้าราชการหรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
 ๖.๔ ส าเนาทะเบียนบ้าน  
 ๖.๕ ส าเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา 
 ๖.๖ หลักฐานแสดงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการท างานและการด ารงต าแหน่ง     
ตามข้อ 2  
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  ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารเอกชน ให้แสดงงบการเงินและโครงสร้างองค์กร รายงาน
ประจ าปี (Annual Report) หรือหลักฐานอ่ืนที่มีความน่าเชื่อถือ เพ่ือประกอบการพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะ
ต าแหน่งตามข้อ 2.2.3 
 ๖.๗ เอกสารข้อเขียนของผู้สมัครที่แสดงวิสัยทัศน์ แนวคิดในการบริหารจัดการและการพัฒนาสถาบัน
คุ้มครองเงินฝาก ก าหนดความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 โดยใช้ตัวอักษรภาษาไทยขนาด 16 จุด (pt.) 
 6.8 หนังสือยินยอมให้ตรวจประวัติบุคคล 
 ๖.9 เอกสารอื่นที่เก่ียวกับผู้สมัครเพื่อประโยชน์ในการพิจารณา (ถ้ามี)   
 ให้ผู้สมัครจัดท าเอกสารตามข้อ 6.1 – 6.9 จ านวน 1 ชุด (ต้นฉบับ) และจัดท าส าเนาในรูปแบบไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ในสกุล PDF อีกจ านวน 1 ชุด  

๗. การรับสมัคร  

 ๗.๑ ใบสมัคร ขอรับใบสมัครได้ท่ี กองนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน ชั้น 6 ส านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง ถนนพระรามที ่6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้
ทางเว็บไซต์ที ่www.fpo.go.th หรือ www.mof.go.th หรือ www.dpa.or.th หรือ www.bot.or.th  
 ๗.๒ การยื่นใบสมัคร โปรดกรอกข้อมูลพร้อมติดรูปถ่ายในใบสมัคร พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ     
การสมัคร (ลงนามรับรองส าเนาเอกสารถูกต้องทุกหน้า) ใส่ซองปิดผนึก และจ่าหน้าซองถึง “ประธานกรรมการ
สรรหาผู้อ านวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก” โดยน าส่งด้วยตนเอง หรือมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนยื่นใบสมัครแทนที่
ร้อยโทบรรพชัย  พุฑฒิบัณฑิต เลขานุการ หรือนายศุทธ์ธี  เกตุทัต ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก กองนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน ชั้น 6 ส านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง ถนนพระรามที ่6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
  ทั้งนี้  ให้ส่งส าเนาไฟล์ อิเล็กทรอนิกส์ของเอกสารตามข้อ 6 ได้ทางไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์  
DPARECRUIT@fpo.go.th หรืออุปกรณ์บันทึกข้อมูลในรูปแบบแฟลชไดรฟ์หรือแผ่นซีดี 
 7.๓ ก าหนดระยะเวลาการรับสมัคร : ตั้งแต่วันที ่9 – 30 มีนาคม 2566 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – 16.30 น. 
(เว้นวันหยุดราชการ) ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ โทรศัพท์ ๐ 2273 9020 ต่อ 3728
หรือ 3694 

๘. การพิจารณาคัดเลือก  

 ๘.๑ คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (คณะกรรมการสรรหาฯ) จะพิจารณา
คัดเลือกเฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่ก าหนดตามประกาศฉบับนี้     
จากใบสมัคร และเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครที่ได้ยื่นภายในก าหนดระยะเวลาการรับสมัคร และ   
จะพิจารณาเชิญผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เข้ารับการสัมภาษณ์และน าเสนอวิสัยทัศน์ รวมทั้งจะมี            
การทดสอบความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ภาวะผู้น า ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ ก าหนด ตามวัน 
เวลา และสถานที่ ที่จะแจ้งให้ทราบต่อไป ผู้ไม่เข้ารับการสัมภาษณ์และน าเสนอวิสัยทัศน์ รวมทั้งการทดสอบ
ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ภาวะผู้น า ตามก าหนดดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์  
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