


นายปฏิภาณ  อนุสรณ�พานิช 
กรรมการและเหรัญญิก 

นายวสันต�  มีชัย 
กรรมการและเลขานุการ 

นายสังวาลย�  กิตติวีระนุกูล 
รองประธานกรรมการ คนที่ 2 

นายอนุรักษ�  เสงี่ยมจิตร 
รองประธานกรรมการ คนที่ 1 

02 จุลสารสหกรณ์ออมสิน  
ฉบับที่ 2 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 

นายวุฒิพงศ�  ภิรมยาภรณ� 
ประธานกรรมการ 

เนื่องในวาระดิถีปใหม 2564 

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย 

จงดลบันดาลใหสมาชิกทุกทาน 

มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง  

มีความสุขและคิดสิ่งใด 

ขอใหสมปรารถนาทุกประการ 

 

 

 

 

( อนุรักษ เสงี่ยมจิตร ) 

ขอใหพรอันประเสริฐในโลกนี้ 

สงผลดีแกทานในวันหนา  

คิดสิ่งใด หวังสิ่งใดจงไดมา  

สมปรารถนาดังใจหวัง ปใหมนี้ 

ขอใหมีแตความสุข สมหวัง 

ร่ำรวยเงินทองทรัพยสิน สุขใจ  

สุขกายตลอดไป 

 

 

 

( วสันต มีชัย ) 

( อนุรักษ เสงี่ยมจิตร ) 

“เนือ่งในวาระดถิี 

วนัขึน้ปใหม 2564  

ผมอาราธนาคณุพระศรรีตันตรยั 

และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทานเคารพ

นับถือ ดลบันดาลใหสมาชิก 

ทุกทานและครอบครัว  

มีความสุข ความเจริญ สุขภาพ 

แข็งแรง ประสบความสำเร็จใน

หนาที่การงาน โชคดีตลอดไป” 

 

 

( สังวาลย กิตติวีระนุกูล ) 

ในปใหม 2564 นี้  

ผมขออวยพรใหทานสมาชิก

และครอบครัว 

 จงประสบแตความสุข 

ตลอดปและตลอดไปครับ 

 

 

 

 

 
 

( ปฏิภาณ อนุสรณพานิช ) 

( สังวาลย กิตติวีระนุกูล ) 

( วสันต มีชัย ) 

ในวาระดิถีขึ้นปใหม 2564 ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสิิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย

ทีท่านคารพนบัถอื และบารมขีองเสดจ็พอ ร.6 ทีท่กุทานเคารพนบัถอื โปรดดลบนัดาลประทานพร 

ใหทานสมาชิกและครอบครัวประสบแตความสุข ความเจริญ มีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง คิด

หวังสิ่งใด ขอใหสมความปรารถนาทุกประการ 

 

 

( วุฒิพงษ ภิรมยาภรณ ) 

อวยพรปใหม 



นายเสกสรร ทวีกสิกรรม 
กรรมการ 

ขออวยพรใหทุกทาน  

จงมีแตความสุข ความเจริญ 

สุขภาพแข็งแรง และมั่งมีเงิน

ทอง ปลอดโรคภัยไขเจ็บ  

โชคดีตลอดทั้งป สวัสดีปใหม 

 

 

 

 

 

( เสกสรร ทวีกสิกรรม ) ( เสกสรร ทวีกสิกรรม ) 

นายวิมล  ท�ุงทอง 
กรรมการ 

นายสมเกียรติ  ภิรมยาภรณ� 
กรรมการ 

สวสัดปีใหม 

ขอใหสมาชกิสหกรณทกุทาน  

มแีตความสขุ ความเจรญิ  

สขุภาพรางกายแขง็แรงสมบรูณ  

เริม่ตนกบัสิง่ใหมๆ   

ขอใหทกุทานโชคดคีรบั 

 

 

 

 

( สุรพล จันทรทาจีน ) 

ขอใหหนาที่การงานจงกาวหนา 

โชควาสนาเรืองรุง พุงไพศาล 

คิดไดเพชร ไดทอง  

มากองพลัน จงสุขสันต  

สุขี ปใหมเทอญ 

 

 

 

 

 

( วิมล ทุงทอง ) 

“ขอใหปใหม ชะลาง 

ความทรงจำ และเรื่องเลวราย 

ในปที่ผานไป แลวนำพาการ 

เริ่มตนใหมมาสูชีวิต  

ขอใหสมาชิกและครอบครัว 

ทุกทานมีความสุข  

ตลอดป 2564 ดวยเทอญ” 

 

 

 

( สมเกียรติ ภิรมยาภรณ ) 

นายสุรพล จันทรท�าจีน 
กรรมการ 

( สุรพล จันทรทาจีน ) 

( วิมล ทุงทอง ) 

นางสาวภาวินี นพตระกูล 
กรรมการ 

เนื่องในโอกาสปใหมป 2564 นี้ 

ขออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย 

โปรดดลบันดาลใหทานสมาชิก

และครอบครัว รับแตความสุข 

มีโชคลาภ สมบูรณดวยทรัพย

ศฤขดาร และปราศจาก 

อุปสรรค อันตราย และภัยใดๆ 

ดวยเทอญ 

 

 

( ภาวินี นพตระกูล ) ( ภาวินี นพตระกูล ) 

จุลสารสหกรณ์ออมสิน  
ฉบับที่ 2 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 03 

นายสุภาวุฒิ ดาระอินทร� 
กรรมการ 

เนื่องในวาระขึ้นปใหม  

ขออำนาจคุณพระรัตนตรัย

คุมครองและดลบันดาลใหทาน

สมาชิกสหกรณฯ ทุกคนและ

ครอบครัวประสบแตความสุข

และถึงพรอมดวยโชคลาภและ

ความเจริญรุงเรืองตลอดไป 

 

 

 

( สุภาวุฒิ ดาระอินทร ) ( สุภาวุฒิ ดาระอินทร ) 



ว�าที่ ร.ต.เชษฐ�ชัย พฤทธิ์ลาภากร 
กรรมการ 

นายศิวมนต� สวรรยาวัฒน� 
กรรมการ 

จุลสารสหกรณ์ออมสิน  
ฉบับที่ 2 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 04 

ในวาระดิถีขึ้นปใหม  

ขอคุณพระศรีรัตนตรัย 

อำนวยพรใหสมาชิกทุกทาน 

ประสพแตความสุข สมหวัง 

ตลอดป และตลอดไปครับ 

 

 

 

 

 

( ศิวมนต สวรรยาวัฒน ) 

เนือ่งในศภุวาระดถิขีึน้ปใหม 

พทุธศกัราช 2564 ขออำนาจ

คณุพระศรรีตันตรยัจงปกปอง

คุมครองสมาชกิสหกรณออมสนิ

ใหแคลวคลาดปลอดภยัจาก 

โควดิ-19 และมคีวามสขุในการ

ดำรงชพี มคีวามเจรญิกาวหนา

ทรพัยสนิเพิม่พนู ประสบความ

สำเรจ็ สมปรารถนาทกุประการ 

 
 

( ณัฐพัชร ยิ้มใหญ ) 

สวัสดีปใหม ขออวยพรให

สมาชิกทุกทาน มีความสุข 

ประสบความสำเร็จในทุกๆ 

สิ่งในปใหมนี้ครับ 

 

 

 

 

 

 

( เสกสรร ทวีกสิกรรม ) 

นายณัฐพัชร� ยิ้มใหญ� 
กรรมการ 

( ศิวมนต สวรรยาวัฒน ) 

( ณัฐพัชร ยิ้มใหญ ) 

นายสรศักดิ์ พุทธรักษา 
ผู�จัดการ 

ในวาระดิถีขึ้นปใหม 2564 

ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย 

จงชวยดลบรรดาลใหสมาชิก 

ทุกทาน ประสบแตสิ่งที่ดีๆ 

และมุงหวังทุกประการครับ 

 

 

 

 

 

( สรศักดิ์ พุทธรักษา ) ( สรศักดิ์ พุทธรักษา ) 

นายชัยโรจน�  จันทรท�าจีน 
กรรมการ 

ในวาระดถิขีึน้ปใหม 2564 ขอ

อำนาจแหงคณุพระศรรีตันตรยั 

และสิิง่ศกัดิส์ทิธิท์ัง้หลาย 

ในสากลโลก รวมทัง้พระบารมี

แหงลนเกลารชักาลที ่6  

ทีพ่วกเราชาวออมสนิเคารพ

นบัถอื ไดโปรดดลบนัดาลให

สมาชกิสหกรณออมสนิทกุทาน

ประสบแตความสขุ ความเจรญิ 

มสีขุภาพแขง็แรง รำ่รวยๆ  

ทกุทาน เทอญ 

 

 

( ชัยโรจน จันทรทาจีน ) ( ชัยโรจน จันทรทาจีน ) 



วาระประชุมใหญ่ 

จุลสารสหกรณ์ออมสิน  
ฉบับที่ 2 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 05 



จุลสารสหกรณ์ออมสิน  
ฉบับที่ 2 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 06 

แนะนำผู้สมัครรับเลือกตังประธานกรรมการ  
กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563 

นายเชิด นาคมณี 
ที่ปรึกษา 

นายจักรพรรดิ นิยมจันทร 
ประธาน 

นางกิติมา แฟงทอง 
เลขา 

นายสุวัฒน จันทรทาจีน 

้ 

นายวุฒิพงษ  ภิรมยาภรณ 
หมายเลข 1 

นายเจนจัด พลไพรินทร 

หมายเลข 2 

นายพิมุข สัตยอุดม นายศิริชัย วงศาโรจน นางสาวนันธนกร บุญวงศ นายบรรจง แผพุมทรัพย 

ผูสมัครประธานกรรมการดำเนินการ ้ 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 



จุลสารสหกรณ์ออมสิน  
ฉบับที่ 2 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 07 

นายอนุรักษ เสงี่ยมจิตร 

หมายเลข 1 

นายสมพล บุญประคอง 

หมายเลข 2 

นางประภาภรณ เทพสุธรรมรัตน 

หมายเลข 3 

วาที่ ร.ต.เชษฐชัย พฤทธิ์ลาภากร 

หมายเลข 4 

นายชาญเชพ ชินบานทอง 

หมายเลข 5 

นายวิมล ทุงทอง 

หมายเลข 6 

นายสุภาวุฒิ ดาระอินทร 

หมายเลข 7 

นายมงคล เปยเมือง 

หมายเลข 8 

นางวนิดา หวานพืช 

หมายเลข 9 

นางสาวสาริยา ขันทอง 

หมายเลข 11 

นายชัยรัตน สรอยแสง 

หมายเลข 12 

นายณัฐพล ดวงมาลา 

หมายเลข 13 

นายนันทชัย ชื่นตระกูล 

หมายเลข 14 

นายณัฐพัชร ยิ้มใหญ 

หมายเลข 10 

ผูสมัครกรรมการดำเนินการ ้ 



จุลสารสหกรณ์ออมสิน  
ฉบับที่ 2 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 08 

นายณัฐวัฒน จันทรัตน  

หมายเลข 1 

นายโรจนัสถ  เนื้อเกลี้ยง  

หมายเลข 2 

นายพชรพล เหลาลดา  

หมายเลข 4 

นายปโยธร สวยรูป  

หมายเลข 5 

นางสาวสุปรียา แกวใย  

หมายเลข 3 

ผูสมัครรับเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ จำนวน 5 คน ้                        ้ 

ขอควรปฏิบัติในการเขารวมประชุมใหญสามัญประจำป 2563  
วันเสารที่ 15 มกราคม 2564 

ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ 

้                            ้   ่                   ่ 
                             ์        
                                                            ่ 

ี 

 ตามที่มีเหตุการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  อยางรวดเร็วและรุนแรง สหกรณมีความหวงใยตอสถานการณดังกลาว  

เพื่อความปลอดภัยดานอาชีวอนามัยสหกรณจึงมีขอปฏิบัติสำหรับสมาชิกที่จะเขารวมประชุมใหญฯ ซึ่งสหกรณไดจัดเตรียมหอประชุม

เพชรรัตน และจัดสถานที่สำหรับผูเขารวมประชุมไมเกิน 150 ทาน ตามมาตรฐานความปลอดภัยที่ทางราชการกำหนด โดยขอความ

รวมมือใหสมาชิกทุกทานปฏิบัติ ดังนี้ 

 1. สวมหนากากอนามัยตลอดเวลา 

 2. ขอความกรุณาลางมือดวยแอลกอฮอลเจล ณ จุดที่จัดเตรียมไวให 

 3. ตรวจวัดอุณหภูมิ ณ จุดที่เตรียมไว หากพบวาอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ขอเชิญพบหนวยแพทยเคลื่อนที่ที่สหกรณ 

  จัดเตรียมไว 

 4. รักษาระยะหางตามที่สหกรณกำหนด 

 5. SCAN  “ไทยชนะ” ลงทะเบียนเขา-ออกจากสถานที่ 

 6. งดการจับกลุมพูดคุย เพื่อลดการสัมผัส    

 7. ขอความกรุณาผูที่พักอาศัยหรือมีสถานที่ทำงานอยูในพื้นที่เสี่ยง งดการเขารวมประชุมใหญฯ  

 8. ปฏิบัติตามวิธีการ / ขอกำหนดของสหกรณอยางเครงครัด 

 

        สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 



การเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการ   
 ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 และขอบังคับสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน จำกัด  พ.ศ. 2562 ไดกำหนดการเลือกตั้งการดำรงตำแหนง และวาระ

อยูในตำแหนง ดังนี้ 

 ขอ 63. การเลือกตั้งและการดำรงตำแหนงใหสหกรณมีคณะกรรมการดำเนินการไมเกินสิบหาคน  ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกการเลือกตั้ง 

คณะกรรมการดำเนินการใหเลือกโดยวิธีเลือกประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการอื่นอีกไมเกินสิบสี่คนใหคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งระหวางกันเองเปนรองประธาน

กรรมการหนึ่งคน หรือหลายคนเลขานุการหนึ่งคน เหรัญญิกหนึ่งคนนอกนั้นเปนกรรมการ 

 ขอ 65. วาระอยูในตำแหนงใหกรรมการดำเนินการอยูในตำแหนงคราวละสองปนับแตวันเลือกตั้งในวาระเริ่มแรกของการใชขอบังคับนี้ เมื่อครบหนึ่งปนับแตวันเลือกตั้ง

แลวและไดจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจำปคราวถัดไปใหกรรมการดำเนินการออกจากตำแหนงเปนจำนวนหนึ่งในสองของกรรมการดำเนินการสหกรณทั้งหมด (เศษของ

จำนวนกรรมการใหปดขึ้นเปนหนึ่งคน) โดยวิธีจับฉลากและใหถือวาเปนการพนจากตำแหนงตามวาระใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ เขาดำรงตำแหนงแทนให 

ครบตามจำนวนกรรมการดำเนินการในปตอไปใหกรรมการดำเนินการที่อยูในตำแหนงจนครบวาระหรืออยูนานที่สุดออกจากตำแหนงสลับกันไปทุกๆป 

 ในกรณีที่ประธานกรรมการถูกจับฉลากออกกรรมการที่ยังไมพนตำแหนงมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนประธานกรรมการไดแตจะตองลาออกจากตำแหนงกรรมการกอน 

 ในกรณีที่กรรมการดำเนินการตองพนจากตำแหนงทั้งคณะใหกรรมการดำเนินการที่ไดรับเลือกตั้งใหมอยูในตำแหนงไดเชนเดียวกับกรรมการดำเนินการในวาระเริ่มแรก

และใหนำความในวรรคหนึ่งมาบังคับใชโดยอนุโลม 

 เมื่อครบกำหนดแลว หากยังไมมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม ก็ใหคณะกรรมการดำเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกวาจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการ

ดำเนินการชุดใหม  แตตองไมเกิน  150  วัน  นับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ 

 กรรมการดำเนินการซึ่งพนจากตำแหนงครบตามวาระอาจไดรับเลือกตั้งอีกไดแตตองไมเกินสองวาระติดตอกันโดยตองพักอยางนอยหนึ่งปทางบัญชีจึงจะมีสิทธิสมัคร 

รับเลือกตั้งใหมได 

 ขอ 66.  กรรมการดำเนินการ  ที่พนจากตำแหนงกอนครบวาระไมวาดวยเหตุใด ๆ ใหถือเปนวาระพนจากตำแหนง 

การเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ 
 ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสินจำกัดกำหนดเกี่ยวกับผูตรวจสอบกิจการดังนี้ 

 ขอ 74 ผูตรวจสอบกิจการ ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งสมาชิก หรือบุคคลภายนอกผูมีคุณวุฒิ ความรู  ความสามารถในดานธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ กฎหมาย 

การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร หรือการสหกรณ ในกรณีบุคคลธรรมดาไมเกินหาคน กรณีเปนนิติบุคคลใหมีจำนวนหนึ่งนิติบุคคลโดยใหคำนึงถึงขนาด และปริมาณธุรกิจของ

สหกรณ 

 ที่ประชุมใหญจะเลือกตั้งกรรมการดำเนินการหรือผูซึ่งดำรงตำแหนงหนาที่ประจำในสหกรณเปนผูตรวจสอบกิจการไมได สหกรณอาจเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการเปน 

การสำรองไว เพื่อใหผูตรวจสอบกิจการที่สหกรณเลือกตั้งสำรองไวสามารถปฏิบัติงานทันทีในกรณีที่ผูตรวจสอบกิจการที่ไดรับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญพนจากตำแหนง 

 ใหที่ประชุมใหญของสหกรณกำหนดคาตอบแทน คาใชจายอื่น และคาใชจายเพื่อการพัฒนาแกผูตรวจสอบกิจการใหเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน 

คุณภาพงานและฐานะการเงินของสหกรณ 

 ผูตรวจสอบกิจการตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

 (1) เปนสมาชิกของสหกรณ หรือบุคคลภายนอก หรือนิติบุคคลที่ไดรับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญของสหกรณ หากเปนสมาชิกของสหกรณตองไมผิดนัดชำระหนี้ใน 1 ป

บัญชีที่ผานมา 

 (2)  ผานการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณหรือหนวยงานอื่น  ที่ไดรับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ 

     (3)  ไมเปนผูสอบบัญชีหรือผูชวยผูสอบบัญชีหรือบุคคลที่อยูในสังกัดนิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชีของสหกรณนั้น  

 (4)  ไมเปนกรรมการดำเนินการของสหกรณหรือผูที่ดำรงตำแหนงหนาที่ประจำในสหกรณ     

 (5)  ไมเปนผูจัดการหรือเจาหนาที่ของสหกรณนั้น หรือสหกรณอื่น หรือเคยถูกใหออกจากตำแหนงผูจัดการหรือเจาหนาที่ของสหกรณนั้นหรือสหกรณอื่นฐานทุจริต

ตอหนาที่ 

 (6)  พนจากตำแหนงคณะกรรมการดำเนินการสหกรณมาแลวไมนอยกวา 2 ปทางบัญชีของสหกรณ 

         (7)  ไมเปนคูสมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการหรือผูจัดการหรือเจาหนาที่ของสหกรณนั้น 

         (8)  ไมเปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต 

         (9)  ไมเคยไดรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดที่ไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 (10)  ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หรือหนวยงานของรัฐ หรือเอกชนฐานทุจริตตอหนาที่ 

 (11)  ไมเคยถูกใหพนจากตำแหนงกรรมการหรือผูตรวจสอบกิจการ หรือมีคำวินิจฉัยเปนที่สุดใหพนจากตำแหนงกรรมการ หรือผูตรวจสอบกิจการของ สหกรณนั้น หรือ

สหกรณอื่น 

      (12)  ไมเคยถูกที่ประชุมใหญมีมติให  ถอดถอนออกจากตำแหนงกรรมการหรือผูตรวจสอบกิจการเพราะเหตุทุจริตตอหนาที่ของสหกรณนั้น หรือสหกรณอื่น 

       (13)  ไมเคยถูกใหออกจากการเปนสมาชิกสหกรณนั้น หรือสหกรณอื่น 

       (14)  ไมเปนผูอยูระหวางการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

       (15)  ไมเปนผูอยูระหวางการถูกสั่งพักหรือเพิกถอนชื่อออกจากทะเบียนผูสอบบัญชีภาคเอกชนตามระเบียบนายทะเบียน สหกรณวาดวยจรรยาบรรณของผูสอบบัญชี 

 (16)  ไมเปนคนไรความสามารถคนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
  

 ขอ 75. การดำรงตำแหนงผูตรวจสอบกิจการ และการพนจากตำแหนงผูตรวจสอบกิจการ 

การดำรงตำแหนงผูตรวจสอบกิจการ 
 (1)  มีวาระอยูในตำแหนงไดคราวละไมเกิน 1 ปทางบัญชีของสหกรณผูตรวจสอบกิจการ ซึ่งออกไปนั้นอาจไดรับเลือกตั้งอีกได 

 (2)  เมื่อครบกำหนดเวลาแลว หากยังไมมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคนใหม ก็ใหผูตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน  

การพนจากตำแหนงผูตรวจสอบกิจการ 
 (1)  ตาย 

 (2)  ลาออก โดยแสดงเหตุผลเปนหนังสือตอคณะกรรมการดำเนินการ 

 (3)  ที่ประชุมใหญของสหกรณลงมติถอดถอนผูตรวจสอบกิจการออกจากตำแหนงทั้งคณะหรือรายบุคคล 

  (4)  นายทะเบียนสหกรณวินิจฉัยวาขาดคุณสมบัติ 

การเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการ

ระเบียบการสมัครเป็นกรรมการสหกรณ์ 

จุลสารสหกรณ์ออมสิน  
ฉบับที่ 2 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 09 



จุลสารสหกรณ์ออมสิน  
ฉบับที่ 2 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 10 



จุลสารสหกรณ์ออมสิน  
ฉบับที่ 2 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 11 

วิธีใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตัง ้ ่ 

ขั้นตอนการใชเครื่องลงคะแนนเสียงอิเล็กทรอนิกส  

1. เมื่อเขาคูหาเลือกตั้งแลว เจาหนาที่จะใหสัญญาณไฟเขียวเพื่อทำการเลือกหมายเลข 

 

 

 

 

 

 

 

2. กดหมายเลขที่ตองการเลือก  

 - ประธานกรรมการ เลือกไดไมเกิน 1 คน (ผูสมัครจำนวน 2 คน) 

 - กรรมการดำเนินการ เลือกไดไมเกิน 7 คน (ผูสมัครจำนวน 14 คน) 

 

3. เมื่อทำการเลือกครบแลว  ใหกดปุม “ยืนยัน” 

 

 

 

 

 

 

กรณีกดหมายเลขผิด และตองการยกเลิก  

1. กรณีทานกดหมายเลขผิด  ใหทานกดปุม “ยกเลิก” เทานั้น 

 

 

 

2. ทำการกดหมายเลขใหมอีกครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

3. เมื่อทำการเลือกครบใหกดปุม  “ยืนยัน” 
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