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ประกาศบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
ที ่029/2563 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าด ารงต าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์
จะรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
๑.๑  มีสัญชาติไทย  
๑.๒  มีอายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ยื่นใบสมัคร 
๑.๓  สามารถท างานให้แก่บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ได้เต็มเวลา 
๑.๔  ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ

บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือเพราะประพฤติชั่ ว หรือกระท าความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง หรืออยู่ระหว่างการถูกสอบสวน หรือการพิจารณาทางวินัย หรือถูกพักงาน หรือถูกสั่งให้หยุดงาน
เป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกับถูกพักงาน หรืออยู่ระหว่างถูกด าเนินคดีอาญา หรือหย่อนความสามารถ หรือมี
ลักษณะต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 
และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 

2. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
2.1 มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้าน วิศวกรรม การเงิน การบริหาร และ

การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์   
2.2 มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการบริหารองคก์ร ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ต่อไปนี้ 

2.2.1 กรณีท่ีเป็น หรือเคยเป็นผู้บริหารจากหน่วยงานภาคเอกชน ต้องด ารงต าแหน่งไม่
ต่ ากว่าผู้ช่วยผู้บริหารสูงสุดขององค์กรหรือเทียบเท่าขึ้นไป ซึ่งมีรายได้ขององค์กรไม่ต่ ากว่า 1,250 ล้านบาทต่อปี 
ในช่วงที่ด ารงต าแหน่ง โดยมีงบการเงินและโครงสร้างองค์กร หรือรายงานประจ าปี (Annual Report) ในขณะด ารง
ต าแหน่งมาแสดงด้วย และมีความรู้ประสบการณ์ในการบริหารองค์กรในต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

2.2.2 กรณีที่เป็น หรือเคยเป็นผู้บริหารของหน่วยงานราชการ ต้องด ารงต าแหน่ง
ประเภทอ านวยการระดับสูงขึ้นไป และด ารงต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  

2.2.3 กรณีที่เป็น หรือเคยเป็นผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  
ต้องด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ซึ่งได้แก่ ต าแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการ 
หรือต าแหน่งที่เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืนที่เทียบเท่าขึ้นไป และด ารงต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  

2.3 มีวิสัยทัศน์และแนวคิดเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในภาครัฐ 
2.4 กรณีท่ีมีความรู้ประสบการณ์ด้านวิศวกรรมศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
2.5 มีลักษณะผู้น า มีบุคลิกภาพ ทัศนคต ิทักษะการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ดี  
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3. คุณวุฒิทางการศึกษา 
ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาโท ในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท 

ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด จากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรอง 

4. เงื่อนไขการจ้าง 
4.1 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด มีวาระการด ารงต าแหน่ง

ตามสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มด ารงต าแหน่งตามสัญญาจ้าง เมื่อครบก าหนดสัญญาจ้างแล้ว 
หากเห็นว่ามีผลการท างานดีมีประสิทธิภาพ และการจ้างรองกรรมการผู้จัดการรายเดิมจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่
บริษัท บริษัทอาจจะพิจารณาแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการได้อีก โดยไม่ต้องด าเนินกระบวนการสรรหาใหม่ แต่
สัญญาจ้างจะกระท าได้อีกเพียงคราวเดียว และให้อยู่ในวาระได้ไม่เกิน 4 ปี หรือเมื่ออายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ 
แล้วแต่วาระใดถึงก่อน 

4.2 ระหว่างการด ารงต าแหน่งจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

5. อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน 
อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สมัคร 

โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

6. การรับสมัคร 
6.1 การรับสมัคร  : ขอรับใบสมัครได้ที่ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด เลขที่ 

120 อาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่ง
สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30 – 
17.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือ download ใบสมัครได้ทาง website ที่ www.dad.co.th ทั้งนี้ 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0 2142 2240 

6.2 เอกสารประกอบการรับสมัคร :     
(1) ใบสมัครงานต าแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ  
(2) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 2 นิ้ว จ านวน 6 รูป 

ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน) โดยให้ติดรูปในใบสมัคร 
(3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ    
(4) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
(5) ใบรับรองแพทย์ ลงวันที่ตรวจ ไม่เกิน 1 เดือน ก่อนวันยื่นใบสมัคร  
(6) ส าเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา     
(7) หลักฐานหนังสือที่แสดงถึงการรับรองคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ตามนัย 2 ในข้อ 

2.2.1 ข้อ 2.2.2 และข้อ 2.2.3 ต้องแสดงเอกสารหลักฐานระบุต าแหน่ง ระดับการปฏิบัติงาน ระยะเวลาการ
ท างานในองค์กรที่ชัดเจนว่าตรงตามคุณสมบัติดังกล่าว 

(8) ประวัติของผู้สมัคร หากมีเพ่ิมเติม  
(9) เอกสารข้อเขียนของผู้สมัครที่แสดงการใช้ความรู้ประสบการณ์ด้านวิศวกรรมศาสตร์

มาก าหนดวิสัยทัศน์ และแนวคิดเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในภาครัฐ เพ่ือให้ธุรกิจของบริษัทฯ 
บรรลุเป้าหมายขององค์กรในช่วงระยะ 3 ปีข้างหน้า อย่างน้อย 3 หน้า กระดาษขนาด A4 

http://www.dad.co.th/
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เอกสารตามข้อ 6.2 (1) – (9) จัดท าจ านวน  6 ชุด (ต้นฉบับและส าเนาอีก 5 ชุด) 
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า โดยจัดเอกสารใส่ซอง แยกเป็น 2 ซอง คือ ซองเอกสารตามข้อ 6.2 
(1) – (8) และซองเอกสารแสดงวิสัยทัศน์ตาม (9) 

6.3 การยื่นสมัคร : กรอกข้อมูลและติดรูปถ่ายในใบสมัคร พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
ประกอบ การสมัคร (ลงนามรับรองส าเนาเอกสารถูกต้องทุกหน้า) ใส่ซองปิดผนึก และจ่าหน้าซองถึง 
“คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าด ารงต าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ” โดยน าส่งด้วย
ตนเอง หรือมอบอ านาจให้ผู้อื่นยื่นใบสมัครแทนที่  

คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพ่ือรับการคัดเลือกเข้าด ารงต าแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด  
เลขที่ 120 อาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

7. การพิจารณาคัดเลือก  
7.1 คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพ่ือรับการคัดเลือกเข้าด ารงต าแหน่งรองกรรมการ

ผู้จัดการ (คณะกรรมการสรรหาฯ) จะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศจากใบสมัคร
และหลักฐานประกอบการรับสมัคร และจะเชิญผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้ารับการสัมภาษณ์ และแสดง
วิสัยทัศน์ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่จะแจ้งให้ทราบ ส าหรับผู้ไม่เข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ตาม
ก าหนดดังกล่าวจะถือว่าผู้สมัครรายนั้นสละสิทธิ์ 

7.2 คณะกรรมการสรรหาฯ จะเสนอชื่อผู้สมัครที่มีความเหมาะสมด ารงต าแหน่งรอง
กรรมการผู้จัดการ ต่อคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณา 
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด   

7.3 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด สงวนสิทธิ์ที่จะขยายเวลาการรับสมัคร หรือ
ยกเลิกการรับสมัครคราวนี้ และด าเนินการรับสมัครใหม่ก็ได้ โดยผู้สมัครจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก
คณะกรรมการสรรหาฯ หรือบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ไม่ได้ 
 

 ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
 

  
 
 

(นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท) 
กรรมการผู้จัดการ 

13/05/2563 10:08:06.006 
 

 

 


