
 
 ประกาศบริษัท ปตท. นํามันและการค้าปลกี จํากัด (มหาชน) 

เรือง การรับสมัครบุคคลเพือรับการคัดเลือกเข้าดํารงตําแหน่ง 

ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร บริษัท ปตท. นาํมันและการค้าปลกี จํากดั (มหาชน) 

__________________ 

 ดว้ย บริษทั ปตท. นาํมนัและการคา้ปลีก จาํกดั (มหาชน) (“OR”) มีความประสงคจ์ะรับสมคัรบุคคล

เพือรับการคดัเลือกเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งประธานเจา้หน้าทีบริหาร บริษทั ปตท. นาํมนัและการคา้ปลีก จาํกดั 

(มหาชน) โดยมีคุณสมบติัและเงือนไข ดงัต่อไปนี 
 

1. คุณสมบัติทัวไป 

ผูส้มคัรตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัทวัไปดงันี 

 1.1  มีสัญชาติไทย 

 1.2  มีอายไุม่เกิน 58 (หา้สิบแปด) ปีบริบูรณ์ ในวนัทียนืใบสมคัร 

 1.3  ไม่เป็นกรรมการของ OR ในวนัทียนืใบสมคัร 

 1.4  สามารถทาํงานใหแ้ก่ OR ไดเ้ต็มเวลา 

 1.5  ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ 

 1.6  ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลลม้ละลาย  

 1.7  ไม่เคยไดรั้บโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงทีสุดให้จาํคุก เวน้แต่เป็นโทษสําหรับความผิดทีได้

กระทาํโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ  

 1.8  ไม่เคยตอ้งคาํพิพากษาหรือคาํสงัของศาลให้ทรัพยสิ์นตกเป็นของแผ่นดิน เพราะรํารวยผิดปกติ

หรือมีทรัพยสิ์นเพิมขนึผิดปกติ 

 1.9 ไม่เป็นผูบ้ริหารหรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจอืน หรือกิจการอืนทีแสวงหากาํไรตงัแต่วนัที

ไดรั้บแต่งตงั 

 1.10 ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ซึงมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจําของราชการ

ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนทอ้งถิน หรือหน่วยงานอืนของรัฐตงัแตว่นัทีไดรั้บแต่งตงั 

 1.11  ไม่เป็นขา้ราชการการเมือง สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทอ้งถิน หรือ

ผูบ้ริหารทอ้งถิน ในวนัทียนืใบสมคัร 

 1.12 ไม่เป็นผูด้าํรงตาํแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจา้หน้าทีของพรรคการเมือง ในวนัทียืนใบ

สมคัร  

 1.13 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือใหอ้อกจากงานเพราะทุจริตต่อหนา้ที 



 
1.14 ไม่เป็น หรือภายในระยะเวลาสามปีก่อนวนัไดรั้บแต่งตงั ไม่เคยเป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหาร 

หรือผูมี้อาํนาจในการจดัการหรือมีส่วนไดเ้สียในนิติบุคคลซึงเป็นผูรั้บสัมปทาน ผูร่้วมทุน หรือมีประโยชน์

ไดเ้สียเกียวขอ้งกบักิจการของ OR เวน้แต่การเป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการในนิติบุคคลดงักล่าว

โดยการมอบหมายของ OR 

 นอกจากคุณสมบติัขา้งตน้ ผูส้มคัรตอ้งเป็นผูม้ีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม ตามมาตรา 68 

แห่งพระราชบัญญตัิบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และทีแกไ้ขเพิมเติม และตอ้งไม่มีลกัษณะทีแสดงถึง

การขาดความเหมาะสมทีจะไดรั้บความไวว้างใจให้บริหารจดัการกิจการทีมีมหาชนเป็นผูถ้ือหุ้นตามมาตรา 

89/3 และ 89/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และทีแกไ้ขเพมิเติม รวมทงั

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท์ี กจ. 3/2560 ลงวนัที 23 มกราคม พ.ศ. 2560 

เรืองการกาํหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้ริหารบริษทั (ตามเอกสารแนบ) 

 

2. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 

2.1 มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ทีเหมาะสมกบัการดาํเนินการและการขยายธุรกิจของ OR  

2.2 มีความรอบรู้และประสบการณ์ในการบริหารองคก์รขนาดใหญ่ ทงันี 

2.2.1 ในกรณีทีเป็นหรือเคยเป็นผูบ้ริหารภาคเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ ต้องดาํรงตาํแหน่ง 

ไม่ตาํกว่าระดบัรองผูบ้ริหารสูงสุดขององคก์ร เป็นระยะเวลานับรวมกนัไม่นอ้ยกว่า 2 

ปี ในองคก์รทีมีรายไดร้วม (Total Revenue) ไม่ตํากว่า 30,000 ล้านบาท ต่อปี ในปีใดปี

หนึง ในขณะดาํรงตาํแหน่งไม่ตาํกวา่ระดบัรองผูบ้ริหารสูงสุดขององคก์ร ทงันีใหแ้นบ

งบการเงินและโครงสร้างองค์กร หรือรายงานประจาํปี (Annual Report) / แบบ 56-1 

One report เพือประกอบการพิจารณา หรือ 

2.2.2 ในกรณีทีเป็นหรือเคยเป็นผูบ้ริหารจากหน่วยงานภาครัฐระดบักรมหรือเทียบเท่า ตอ้ง

ดาํรงตาํแหน่งไม่ตาํกว่าระดับรองอธิบดี หรือรองผูบ้ริหารสูงสุดขององค์กร เป็น

ระยะเวลานบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

 

3. คุณวุฒิทางการศึกษา 

สาํเร็จการศึกษาไม่ตาํกวา่ระดบัปริญญาตรี 

 

 

 

 



 
4. เงือนไขการจ้าง 

4.1 ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร บริษทั ปตท. นาํมนัและการคา้ปลีก จาํกดั (มหาชน) มีวาระการดาํรง

ตาํแหน่งคราวละไม่เกิน 4 ปี นบัจากวนัเริมตน้ดาํรงตาํแหน่งตามสัญญาจา้ง หรือจนถึงวนัทีอายุครบ 60 ปี

บริบูรณ์ แลว้แต่วาระใดจะถึงก่อน  

 ทังนีเมือครบกาํหนดเวลาตามสัญญาจ้างแล้ว อาจได้รับการพิจารณาต่อสัญญาได้ ภายใต้

เงือนไข ตามพระราชบญัญติัคุณสมบตัิมาตรฐานสาํหรับกรรมการและพนกังานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 

4.2 ผูไ้ด้รับการคดัเลือกจะต้องลงนามในสัญญาจ้าง ทีไม่อยู่ในบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการ

คุม้ครองแรงงาน กฎหมายว่าดว้ยแรงงานสัมพนัธ์ กฎหมายว่าดว้ยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์ กฎหมายว่า

ด้วยการประกันสังคม กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน หรือกฎหมายอืนใด ตามทีกฎหมายว่าด้วยคุณสมบติั

มาตรฐานสาํหรับกรรมการและพนกังานรัฐวิสาหกิจกาํหนด 

 

5. อตัราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน 

 อตัราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนของประธานเจา้หน้าทีบริหาร บริษทั ปตท. นาํมนัและ

การคา้ปลีก จาํกดั (มหาชน) จะเป็นไปตามขอ้ตกลงร่วมกนักบัคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนของ

ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร และไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั ปตท. นาํมนัและการคา้ปลีก จาํกดั 

(มหาชน) และได้รับความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง  ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วย

พระราชบญัญตัิคุณสมบติัมาตรฐานสาํหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 

6. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร 

6.1 ประวติัของผูส้มคัรโดยละเอียด ในใบสมคัรตามแบบทีกาํหนด พร้อมติดรูปถ่ายหนา้ตรง ไม่

สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดาํ ขนาด 2 นิว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนนบัถึงวนัทียนืใบสมคัร) 

6.2 สาํเนาหลกัฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา  

6.3 หลักฐานหนังสือทีแสดงถึงการรับรองคุณสมบตัิเฉพาะตาํแหน่ง โดยผูส้มัครสามารถยืน

หลกัฐานเพิมเติมทีแสดงถึงความสามารถ และประสบการณ์ในการทาํงาน รวมถึงคุณสมบติัเฉพาะตาํแหน่ง

ทีจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน เพือการดาํเนินการและการขยายธุรกิจของ OR 

6.4 เอกสารแสดงแนวความคิดในการบริหารจัดการบริษัท ปตท. นาํมันและการค้าปลีก จํากัด 

(มหาชน) และวิสัยทัศน์ทีเหมาะสมกับการดาํเนินการและการขยายธุรกิจของ OR เป็นภาษาไทย มีความยาว

ไม่เกิน 5 หน้ากระดาษขนาด A4 (ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16)  

6.5 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัเจา้หนา้ทีของรัฐ 

6.6 สาํเนาทะเบียนบา้น 



 
6.7 ใบรับรองแพทย ์จากแพทยท์ีมีใบรับรองการประกอบโรคศิลป์ ทีออกให้ในระยะเวลาไม่เกิน  

1 เดือน นบัถึงวนัทียืนใบสมคัร 

6.8 แบบฟอร์มใหค้วามยนิยอมตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  สาํหรับผูส้มคัรเพอืรับการ

คดัเลือกเขา้ดาํรงตาํแหน่งประธานเจา้หนา้ทีบริหาร บริษทั ปตท. นาํมนัและการคา้ปลีก จาํกดั (มหาชน) 

 ทังนีให้ผู้สมัครนําส่งเอกสาร แบ่งเป็น 2 ซอง โดยซองแรกบรรจุเอกสารตามข้อ 6.1-6.3 และ 

6.5-6.8 และซองที 2 บรรจุเอกสารตามข้อ 6.4  

 

7. การรับสมัคร 

7.1 การรับใบสมคัร : Download ใบสมคัรไดท้าง Website : https://www.pttor.com หรือ ขอรับใบ

ส มัค ร ได้ที  สํ า นักป ระ ธา นเ จ้ าหน้า ทีบ ริหา รแล ะ เล ขา นุก ารบริ ษั ท บ ริ ษัท  ปต ท .  นํ า มันแ ละ 

การค้าปลีก จํากัด (มหาชน) อาคารเอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ C ชัน 9 เลขที 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง

จตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  

7.2 การยืนสมัคร : โปรดกรอกข้อมูลพร้อมติดรูปถ่ายในใบสมัคร และแนบเอกสารหลกัฐาน

ประกอบการสมัคร (ลงนามรับรองสําเนาเอกสารถูกต้องทุกหน้า) ใส่ซองปิดผนึก และจ่าหน้าซองถึง 

“ประธานคณะกรรมการสรรหาประธานเจ้าหน้าทีบริหาร บริษัท ปตท. นํามันและการค้าปลีก จาํกัด 

(มหาชน)” โดยนาํส่งดว้ยตนเอง หรือมอบอาํนาจเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผูอื้นยนืใบสมคัรแทน ที เจ้าหน้าที

รับสมัคร สํานักประธานเจ้าหน้าทีบริหารและเลขานุการ บริษัท ปตท. นํามันและการค้าปลีก จํากัด 

(มหาชน) อาคารเอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ C ชัน 9 เลขที 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900  

 ทงันี ผูส้มคัรสามารถยนืใบสมคัรไดต้งัแต่วนัที 5 ตุลาคม - 25 ตุลาคม 2565 ระหว่างเวลา 09:00 

น.- 17:00 น. (เวน้วนัหยุดราชการ) โดยเมือพน้กาํหนดเวลายืนใบสมคัรแลว้ บริษทัจะไม่รับเอกสารเพิมเติม

หรือยินยอมให้มีการแกไ้ข ทงันีสามารถสอบถามรายละเอียดเพิมเติมไดที้ โทร. 02-196-6243, 02-196-6249 

หรือ Email Address: ceoselection@pttor.com  

 

8. การพจิารณาคัดเลือก 

8.1 คณะกรรมการสรรหาประธานเจ้าหน้าทีบริหาร บริษทั ปตท. นาํมนัและการคา้ปลีก จาํกดั 

(มหาชน)  จะพิจารณาคดัเลือกเฉพาะผูส้มคัรทีมีคุณสมบติัและเอกสารครบถว้นตามหลกัเกณฑ์ทีกาํหนด

เท่านนั 



 
8.2 คณะกรรมการสรรหาประธานเจ้าหน้าทีบริหาร บริษทั ปตท. นาํมนัและการคา้ปลีก จาํกดั 

(มหาชน)  จะแจง้ผลการพิจารณาคุณสมบติัเบืองตน้ไปยงัผูส้มคัรทุกราย ทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ / 

จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-mail) ตามทีผูส้มคัรไดร้ะบุไวใ้นใบสมคัร 

8.3 คณะกรรมการสรรหาประธานเจ้าหน้าทีบริหาร บริษทั ปตท. นาํมนัและการคา้ปลีก จาํกดั 

(มหาชน)  จะเชิญผูผ้า่นการพิจารณาคดัเลือกเบืองตน้เขา้รับการสัมภาษณ์ตามวนั เวลา และสถานที ทีจะแจง้

ให้ทราบ โดยพิจารณาถึงความรู้และประสบการณ์ทาํงาน ผลสัมฤทธิในการทาํงานทีผ่านมา วิสัยทศัน์ใน

การพฒันาธุรกิจของ OR และ คุณลกัษณะของความเป็นผูน้าํ  

 ทังนีหากผู ้ผ่านการพิจารณาไม่ เข้ารับการสัมภาษณ์ตามกําหนด ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  

จะถือวา่เป็นการสละสิทธิในการเขา้รับการพิจารณา 

8.4 กรณีทีคณะกรรมการสรรหาประธานเจ้าหน้าทีบริหาร บริษทั ปตท. นํามนัและการคา้ปลีก 

จํากัด (มหาชน) พิจารณาเห็นว่าไม่มีบุคคลใดสมควรได้รับการเสนอชือเพือดํารงตําแหน่งประธาน

เจา้หนา้ทีบริหาร คณะกรรมการสรรหาประธานเจา้หนา้ทีบริหาร บริษทั ปตท. นาํมนัและการคา้ปลีก จาํกดั 

(มหาชน) อาจยกเลิกการรับสมคัรครังนี และดาํเนินการสรรหาใหม่ก็ได ้โดยผูส้มคัรจะไม่สามารถเรียกร้อง

ค่าเสียหายใด ๆ จากคณะกรรมการสรรหาประธานเจ้าหน้าทีบริหาร บริษทั ปตท. นํามันและการคา้ปลีก 

จาํกดั (มหาชน) ได ้

8.5 ผูส้มัครตอ้งยอมรับผลการตดัสินของคณะกรรมการสรรหาประธานเจา้หน้าทีบริหาร บริษทั 

ปตท. นาํมนัและการคา้ปลีก จาํกดั (มหาชน) โดยคณะกรรมการสรรหาประธานเจา้หน้าทีบริหาร บริษทั 

ปตท. นํามนัและการคา้ปลีก จาํกัด (มหาชน) จะเสนอเฉพาะชือผูที้มีความเหมาะสมทีจะดาํรงตาํแหน่ง

ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร ให้คณะกรรมการบริษทั ปตท. นาํมนัและการคา้ปลีก จาํกดั (มหาชน) พิจารณา

และดาํเนินการตามขนัตอนต่อไป 

 

 ประกาศ ณ วนัที  ตุลาคม  

                                  -ลงนามแลว้- 
 

(นายกอบศกัดิ ภูตระกูล) 

ประธานคณะกรรมการสรรหาประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 

บริษทั ปตท. นาํมนัและการคา้ปลีก จาํกดั (มหาชน) 



 

    

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากดั พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ  



พระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 

 
 

 












	2.1 เอกสารแนบ_กฎหมาย
	กจ. 3.2560

