
 

 

โครงการอบรม สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จํากัด 

เรื อง  “ แนวทางปฏบัิติและถอดบทเรียนเมื อถูกบังคบัคดี ” 

วนัจันทร์ ที  ,- มถุินายน ./0. 
************************************ 

,. หลักการเหตุผล 

 เนื�องจากในบจัจุบนัพบวา่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยธุ์รกิจก๊าซ ปตท. จาํกดั ถูกเจา้หนี(สถาบนั
การเงินอื�น ฟ้องร้องเป็นคดี ถูกยึดทรัพย์ และอายดัสิทธิเรียกร้อง ทาํให้มีการปฏิบติัที�ไม่สอดคล้องกบั
กฎหมาย สหกรณ์ออมทรัพยธุ์รกิจก๊าซ ปตท. จาํกดั ได้เห็นถึงความสําคญัที�จะตอ้งให้สมาชิกสหกรณ์ฯ 
เจ้าหน้าที� คณะกรรมการดาํเนินการ ผูต้รวจสอบกิจการ และผูแ้ทนจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษทั 
ในกลุ่ม ปตท. ไดเ้ขา้ใจในหนา้ของตนเองดา้นการบงัคบัคดี ทั(งความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบักระบวนการบงัคบั
คดี แนวทางป้องกนัมิให้เขา้สู่กระบวนการบงัคบัคดี ตลอดจนการให้ความร่วมมือกบัเจา้พนกังานบงัคบัคดี 
จึงไดจ้ดัโครงการอบรมใหก้บัสมาชิกและบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง 

.. วตัถุประสงค์  เพื อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา 

 :.; เขา้ในใจหนา้ที�ของตนเองดา้นการดาํเนินการเมื�อไดรั้บหมายบงัคบัคดี 
 :.; มีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบักระบวนการบงัคบัคดี  
 :.: รับทราบแนวทางป้องกนัมิใหเ้ขา้สู่กระบวนการบงัคบัคดี 
 :.< รับทราบวธีิการใหค้วามร่วมมือกบัเจา้พนกังานบงัคบัคดี 
7. วทิยากร    

                     โดย  นายพลฐั หิรัญสิริสมบติั  ผูอ้าํนวยการสาํนกังานบงัคบัคดีจงัหวดัชลบุรี 

8. กลุ่มเป้าหมาย   ผู้เข้าอบรม จํานวน ,99 คน 

 >.; สมาชิกสหกรณ์ฯ 
 >.: เจา้หนา้ที�สหกรณ์ฯ 
 >.< คณะกรรมการดาํเนินการ  
 >.> ผูต้รวจสอบกิจการ  
 >.? ผูแ้ทนจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษทัในกลุ่ม ปตท.  

/. วนั เวลา สถานที  

 วนัจนัทร์ ที� ;@ มิถุนายน :?A: ณ อาคารเรียนรู้ ห้องประชุมใหญ่ ศูนยป์ฏิบติัการชลบุรี บริษทั 
ปตท. จาํกดั (มหาชน) 



0. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

 สหกรณ์ออมทรัพยธุ์รกิจก๊าซ ปตท. จาํกดั 

-. ผลที คาดว่าจะได้รับ 

 ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาไดรั้บความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบักระบวนการบงัคบัคดี แนวทางป้องกนัมิให้

เขา้สู่กระบวนการบงัคบัคดี ตลอดตลอดจนการให้ความร่วมมือกบัเจา้พนกังานบงัคบัคดี เพื�อนาํไปสู่การ

ปฏิบติัที�สอดคลอ้งและถูกตอ้งตามกฎหมายต่อไป 

****************************************** 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กําหนดการ อบรม สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จํากัด 

เรื อง  “ แนวทางปฏบัิติและถอดบทเรียนเมื อถูกบังคบัคดี ” 

วนัจันทร์ ที  ,- มถุินายน ./0. 

ณ อาคารเรียนรู้ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์ปฏบัิติการชลบุรี บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) 

************************************ 

 
วนัจันทร์ ที  ,- มิถุนายน ./0. 

เวลา 08.00 – 09.00  น. ลงทะเบียน 

 09.00 – 09.15  น. กล่าวเปิดการอบรม สหกรณ์ออมทรัพยธุ์รกิจก๊าซ ปตท. จาํกดั 
    โดย  นายชูชาติ พนสัอมัพร  ประธานกรรมการ สอ.ธก. 

 09.15 – 12.00  น.  บรรยายเรื�อง “ แนวทางปฏิบติัในชั(นบงัคบัคดี ” 
โดยวิทยากร  นายพลฐั หิรัญสิริสมบติั   
                       ผูอ้าํนวยการสาํนกังานบงัคบัคดีจงัหวดัชลบุรี 

 12.00 – 13.00  น. รับประทานอาหารกลางวนั 

 13.00 – 15.00 น.  ถอดบทเรียนกรณีเมื�อถูกบงัคบัคดี  
โดยวิทยากร   นายพลฐั หิรัญสิริสมบติั   
                        ผูอ้าํนวยการสาํนกังานบงัคบัคดีจงัหวดัชลบุรี 

    ผู้ดําเนินรายการ  นายธีรพงศ ์กฤษฎาธีระ   กรรมการผูจ้ดัการ สอ.ธก. 

 15.00  น.  เดินทางกลบัโดยสวสัดิภาพ 

 

 
หมายเหตุ  รับประทานอาหารวา่ง    เชา้   เวลา  ;R.<R น.    บ่าย  เวลา  ;>.RR น. 
 
 
 
 
 



ใบตอบรับเข้าร่วมอบรม สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จํากัด 

เรื อง  “ แนวทางปฏบัิติและถอดบทเรียนเมื อถูกบังคบัคดี ” 

วนัจันทร์ ที  ,- มถุินายน ./0. 

ณ อาคารเรียนรู้ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์ปฏบัิติการชลบุรี บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) 

************************************ 

     ขา้พเจา้ .......................................................................................................................................จาํกดั 
 มีความประสงคส่์งผูแ้ทนเขา้ร่วมอบรม จาํนวน .............. ท่าน ไดแ้ก่ 

      1. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).............................................สกุล..................................................................... 
 ตําแหน�ง...............................................................หน�วยงาน................................................................. 
 โทรศัพท�...............................................................E-mail 
…………………………………………………………… 
      2. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).............................................สกุล..................................................................... 
 ตําแหน�ง...............................................................หน�วยงาน................................................................. 
 โทรศัพท�...............................................................E-mail 
…………………………………………………………… 
      3. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).............................................สกุล..................................................................... 
 ตําแหน�ง...............................................................หน�วยงาน................................................................. 
 โทรศัพท�...............................................................E-mail 
…………………………………………………………… 
      4. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).............................................สกุล..................................................................... 
 ตําแหน�ง...............................................................หน�วยงาน................................................................. 
 โทรศัพท�...............................................................E-mail 
…………………………………………………………… 
    
 

ลงชื่อ.......................................................... ผู,แจ,ง 
           (............................................................) 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- 
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                                                                สหกรณ�ออมทรัพย�ธุรกิจกFาซ ปตท. จาํกดัสหกรณ�ออมทรัพย�ธุรกิจกFาซ ปตท. จาํกดัสหกรณ�ออมทรัพย�ธุรกิจกFาซ ปตท. จาํกดัสหกรณ�ออมทรัพย�ธุรกิจกFาซ ปตท. จาํกดั    
                                                                โทรศัพท� โทรศัพท� โทรศัพท� โทรศัพท� 092092092092----7596998 , 0927596998 , 0927596998 , 0927596998 , 092----7594018759401875940187594018 


