
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพยธุ์รกิจก๊าซ ปตท. จ ากดั 
ท่ี สอ.ธก. 011/2565 

เร่ือง    การสรรหาและเลือกตั้ง ประธานกรรมการ กรรมการด าเนินการ  ชุดท่ี 39  และผูต้รวจสอบกิจการ 

ประจ าปี 2566 

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

       ดว้ยสหกรณ์ออมทรัพยธุ์รกิจก๊าซ ปตท. จ ากดั ไดก้ าหนดจดัประชุมใหญ่สามญัประจ าปี  2565 

ในวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2565 และให้มีการสรรหาและเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการด าเนินการ          

ปี 2566 ชุดท่ี 39  แทนกรรมการด าเนินการชุดท่ี 38  ท่ีครบวาระจ านวน 8 คน โดยวิธีการสรรหาและเลือกตั้ง

ประธานกรรมการ กรรมการด าเนินการตามเขตเลือกตั้งท่ีก าหนด ตามระเบียบสหกรณ์ฯ  ว่าดว้ยการสรรหา

และเลือกตั้งประธานกรรมการ คณะกรรมการด าเนินการ และผูต้รวจสอบกิจการ พ.ศ.2561 และ การเลือกตั้ง

ผูต้รวจสอบกิจการ ประจ าปี 2566 ตามขอ้บงัคบั ขอ้70 โดยมีขอ้ก าหนดดงัน้ี 

            1. ก ำหนดวันรับสมัคร ประธานกรรมการ กรรมการด าเนินการ และผูต้รวจสอบกิจการ  
   - วนัรับสมคัรตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน ถึง วนัท่ี 30 กนัยายน 2565  
                  (ระหวา่งวนัและเวลาท าการของสหกรณ์) 
            2. คุณสมบัติของผู้สมัคร ประธำนกรรมกำร และ กรรมกำรด ำเนินกำร 
                - ตอ้งเป็นบุคคลท่ีไม่มีคุณสมบติัตอ้งหา้มตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 
                  และขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯขอ้ 55 หรือระเบียบท่ีนายทะเบียนก าหนด 
            3. คุณสมบัติของผู้สมัคร ผู้ตรวจสอบกจิกำร 
                3.1 เป็นผูท่ี้มีคุณวุฒิความรู้ ความสามารถในดา้นการเงิน การบญัชี การบริหารธุรกิจ  
                      เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์ หรือกฏหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสหกรณ์  
                3.2 มีคุณสมบติัเป็นผูผ้า่นการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์  
                      หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีไดรั้บการรับรองหลกัสูตรจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 
                3.3 ตอ้งเป็นบุคคลท่ีไม่มีคุณสมบติัตอ้งหา้มตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542  
                       และขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯขอ้ 55 และขอ้ 70/7 หรือระเบียบท่ีนายทะเบียนก าหนด 
            4. ก ำหนดวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง ประธานกรรมการ กรรมการด าเนินการ และผูต้รวจสอบกิจการ 
                - วาระการด ารงอยู่ในต าแหน่ง 2 ปี  (ปี 2566 – ปี 2567) 
            5. ก ำหนดวันส ำหรับกำรตรวจสอบคุณสมบัติ และแนะน ำตัวผู้สมัคร 
                5.1 ตรวจสอบคุณสมบติั ระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม  ถึง วนัท่ี 7 ตุลาคม 2565 
                5.2 ประชาสัมพนัธ์แนะน าตวัผูส้มคัร ระหวา่งวนัท่ี 8 ตุลาคม ถึง วนัท่ี 24 ตุลาคม 2565 
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            6. ก ำหนดวันลงคะแนนสรรหำ  
                6.1 วนัลงคะแนนสรรหาตั้งแต่วนัท่ี 25 ตุลาคม ถึงวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2565   
                      (1) ก าหนดเวลาการลงคะแนนสรรหา วนัท่ี 25 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.  เป็นตน้ไป 

                      (2) ก าหนดเวลาส้ินสุดการลงคะแนนสรรหา วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น.                

                6.2 ก าหนดการนบัคะแนนเสียงสรรหา วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2565 หลงัเวลา 15.00 น.  เป็นตน้ไป      

            7. จ ำนวนกรรมกำรด ำเนินกำร และผู้ตรวจสอบกจิกำร ท่ีจะเลือกตั้ง มีดังนี้ 

    7.1 ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรด ำเนินกำร  ท่ีจะเลือกตั้ง มีจ ำนวน 8 คน 

เขตเลือกตั้ง จ ำนวนท่ีต้องเลือกตั้ง 
ประธานกรรมการ 1 คน 
เขต 1 สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 4 คน 
เขต 2 สายงานแยกก๊าซธรรมชาติ 1 คน 
เขต 3 พนกังาน ปตท. ท่ีไม่อยูใ่นเขต1และ2 1 คน 
เขต 5 บริษทัในเครือ PTT GROUP นอกเหนือเขต 4 1 คน 

                 7.2 ผู้ตรวจสอบกจิกำร  ท่ีจะเลือกตั้ง มีจ ำนวน 3 คน 

             8. วิธีกำรย่ืนใบสมัคร 

                  เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโครโรน่า 2019 (COVID-19) ยงัตอ้ง

ควบคุมและเฝ้าระวงั เพื่อให้การรับสมคัร ประธานกรรมการ กรรมการด าเนินการ และผูต้รวจสอบกิจการ 

ประจ าปี 2566 เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย โดยก าหนดวิธีการยืน่ใบสมคัร ดงัน้ี 

                 (1) ส่งเอกสารการสมคัร เป็น Eletronic File มาใหส้หกรณ์ฯทางจดหมายเวียน Eletronic E-mail : 

PTTNGBS@PTTPLC.COM   ตามระยะเวลาท่ีก าหนด (ตามวนัและเวลาท าการของสหกรณ์ฯ) และจดัส่ง

เอกสารใบสมคัรฉบบัจริงมาใหส้หกรณ์ฯ 

                (2) จดัส่งเอกสารผ่านทางรถน าสารของหน่วยงาน หรือไปรษณีย ์มาใหส้หกรณ์ฯ ภายระยะเวลา   

ท่ีก าหนด 

ประกาศ   ณ  วนัท่ี  29 สิงหาคม  2565 

 

(นายชูชาติ พนสัอมัพร) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพยธุ์รกิจก๊าซ ปตท.จ ากดั 
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