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ประธานพบสมาชิก
(พลโท ดร.วีระ  วงศ์สรรค์)

ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด

สวัสดีครับ 
ท่านประธานกรรมการและผู้แทนสหกรณ์สมาชิกที่เคารพทุกท่าน

FSCT News ฉบบันีเ้ป็นฉบบัพเิศษ ซึง่ตรงกบัวนัประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี 2560 ของ ชสอ. วนัเสาร์ที ่10 มถินุายน พ.ศ. 2560 
ผมขอรายงานให้ท่านผู้แทนสหกรณ์ทราบ ดังนี้ครับ

ในนามของคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 44 ผมขอขอบคุณ ที่ปรึกษา กรรมการด�าเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ คณะกรรมการ 
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ 8 ชมรม ผู้สอบบัญชี เจ้าหน้าที่ ชสอ. และมวลสมาชิกสหกรณ์ ที่มีส่วนส�าคัญในการสร้างความส�าเร็จ  
ความก้าวหน้า มั่นคงให้แก่ ชสอ. และสหกรณ์สมาชิก 

ปัจจุบัน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560) ชสอ. มีจ�านวนสหกรณ์สมาชิก 1,079 สหกรณ์ มีสินทรัพย์รวม 110,018 ล้านบาท และ 
สามารถบริหารสนิทรพัย์ทีม่อียูใ่ห้เกดิก�าไรสทุธ ิ1,356 ล้านบาท ผลการด�าเนนิงานของ ชสอ.ทีผ่่านมาอยูใ่นระดบั “ดมีาก” มกีารให้กูย้มื  
การรับฝากและการลงทุนอย่างเหมาะสม มีการปล่อยสินเชื่อให้แก่สหกรณ์สมาชิกโดยลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และพิจารณาจาก 
ความสามารถในการช�าระหนี้ของสหกรณ์สมาชิกเป็นส�าคัญ เพื่อลดภาระต้นทุนทางการเงินให้แก่สหกรณ์สมาชิก บริหารงานด้วย 
ความโปร่งใส เสมอภาค และเที่ยงธรรม ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนในระดับ 
ที่น่าพอใจ ท�าให้ ชสอ. สามารถคืนก�าไรกลับคืนไปให้แก่สหกรณ์สมาชิกในรูปเงินปันผลตามหุ้นในอัตรา 5.80% เท่ากับปีก่อน  
และเงินเฉลี่ยคืน 4.00% (ปีที่แล้ว 3.80%) ทั้ง ๆ ที่ลดดอกเบี้ยลงถึง 2 ครั้ง นอกจากนี้ ชสอ. ยังได้จัดท�าระบบธรรมาภิบาล 
ในการบริหารงานตามแนวทางของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ ส่งผลให้ ชสอ. สามารถรักษาระดับ 
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กร จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ากัด ที่ระดับ A- แนวโน้มอันดับเครดิต : คงที่ (Stable) ซึ่งแสดงถึง 
ความแข็งแกร่งทางการเงินและการบริหารของ ชสอ. ได้อย่างชัดเจน และมีโครงการสวัสดิการต่าง ๆ มอบให้แก่สมาชิกอย่างต่อเนื่อง 
และสม�่าเสมอ ซึ่งถือว่าเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการก่อตั้ง ชสอ. ท่ีต้องการให้มีการช่วยเหลือเก้ือกูลกันระหว่างสหกรณ์สมาชิก 
ด้วยกันเอง

FSCT ฉบบัน้ี เป็นการแนะน�าผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ทัง้หมด คอื ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ต�าแหน่งประธานกรรมการ 2 คน กรรมการด�าเนนิการ  
25 คน และผู้ตรวจสอบกิจการ 8 คน โดยประธานกรรมการอยู่ในต�าแหน่งตามวาระ 2 ปี กรรมการด�าเนินการล�าดับที่ 1 - 7 อยู่ใน 
ต�าแหน่งตามวาระ 2 ปี และล�าดับที่ 8 - 10 อยู่ในต�าแหน่งตามวาระ 1 ปี และผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในต�าแหน่งตามวาระ 1 ปี ผมหวังว่า 
ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งจะเข้ามาบริหารและท�าหน้าที่ตรวจสอบกิจการ ชสอ. ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ยึดหลักการสหกรณ์ โดยค�านึงถึง 
ผลประโยชน์ของสหกรณ์สมาชิกเป็นส�าคัญ และผมต้องขอแสดงความยินดีกับสหกรณ์ที่สนับสนุนการใช้ธุรกรรมกับ ชสอ. มากที่สุด 
สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น นักสหกรณ์ดีเด่น ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น และผลงานนวัตกรรมดีเด่นที่ได้รับรางวัลในปีนี้ครับ 

ท้ายนี ้ผมขอขอบพระคุณสหกรณ์สมาชกิทีใ่ห้การสนบัสนนุ ชสอ. ในทกุ ๆ  ด้านด้วยดเีสมอมา และขอให้ทกุท่านประสบแต่ความสขุ  
ความส�าเร็จ มีสุขภาพ ก�าลังใจ และสติปัญญาที่ดีในการท�างาน เพื่อร่วมกันพัฒนาขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ให้เจริญก้าวหน้าสืบไป

ขอบคุณครับ
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พลโท ดร.วีระ  วงศ์สรรค์
ประธานกรรมการ

นายชัยยุทธ์  มาศสุพงศ์
รองประธานกรรมการ

นายโชคชัย  เลิศเกียรติวงศ์
เลขานุการ

นางสาวศศิมาศ  พรรณรัตน์
กรรมการด�าเนินการ

ดร.วิวัฒน์  แดงสุภา
กรรมการด�าเนินการ

นายประดิษฐ  หัสดี
กรรมการด�าเนินการ
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ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2559 ที่พ้นวาระ

นายชัยรัตน์  ปันนวน
กรรมการด�าเนินการ

นพ.วิษณุกร  อ่อนประสงค์
ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ

นายณฐกร  แก้วดี
กรรมการด�าเนินการ

นายเจิด  จันทโรทัย
ผู้ตรวจสอบกิจการ

ร.ต.ต.จรัส  แสงวรรณลอย
กรรมการด�าเนินการ

นายอุทัย  ศรีเทพ
ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายธนู  มีสัตย์
กรรมการด�าเนินการ

พ.ต.อ.นพ.ดนุกฤต  กลัมพากร
กรรมการด�าเนินการ
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ตามทีช่มุนุมสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย จ�ากดั ชสอ. ได้ประกาศรบัสมคัรเลอืกตัง้ ประธานกรรมการ กรรมการด�าเนนิการ  
และผู้ตรวจสอบกิจการ มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ 2 คน กรรมการด�าเนินการ 25 คน และมีผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ 8 คน ดังมีรายชื่อและหมายเลขประจ�าตัวผู้สมัครต่อไปนี้

รายชื่อและหมายเลขประจ�าตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง

ต�าแหน่งประธานกรรมการ

ต�าแหน่งกรรมการด�าเนินการ

หมายเลขประจ�าตัว 1

นายเอนก นาคดิลก
สหกรณ์ออมทรัพย์ 
โรงพยาบาลประสาท จ�ากัด

นาวาตรี ชัชกิจ ไทยลี่
สหกรณ์ออมทรัพย์ 
สื่อสารทหาร จ�ากัด

นายยรรยง ศรีตะวัน
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
สุโขทัย จ�ากัด

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์ 
ข้าราชการส�านักงานอัยการสูงสุด 
จ�ากัด
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พลโท ดร.วีระ  วงศ์สรรค์
สหกรณ์ออมทรัพย์ 
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
และโรงเรียนเสนาธิการทหาร 
จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
โรงพยาบาลต�ารวจ จ�ากัด

พันต�ารวจเอก 
นายแพทย์ ดนกุฤต กลมัพากร
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ดร.เสกสรรค์ ทองศรี
สหกรณ์ออมทรัพย์ 
ครูพิษณุโลก จ�ากัด

ร.ต.อ.สุวิทย์ มากด้วง
สหกรณ์ออมทรัพย์ 
ต�ารวจสุราษฎร์ธานี จ�ากัด

นายณฐกร แก้วดี
สหกรณ์ออมทรัพย์
ธุรกิจก๊าซ ปตท. จ�ากัด

นายปรีชา ดุลยการัณย์
สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสตูล จ�ากัด

นายสุรัตน์ จันทร์วันเพ็ญ
สหกรณ์ออมทรัพย์
สหภาพแรงงานไทยคูราโบ จ�ากัด

ดร.ธานี ก่อบุญ
สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขสกลนคร จ�ากัด

นายต่อศักดิ์ ยุทธรัตน์
สหกรณ์ออมทรัพย์
เสมาธรรมจักรอุดรธานี จ�ากัด

ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา
สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ากัด

นายเสนอ วิสุทธนะ
สหกรณ์ออมทรัพย์
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
การไฟฟ้านครหลวง จ�ากัด

พลตรี วัชระ นิตยสุทธิ์
สหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการหน่วยบัญชาการ
รักษาดินแดน จ�ากัด
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นายธนู โพธิ์ทอง

นายขจิต หมู่ดี

นางสาวสมหมาย สราญจิตร์

นายชัยรัตน์ ปันนวน

นางสาวศศิมาศ พรรณรัตน์

สหกรณ์ออมทรัพย์
โอเชียนกลาส จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขปทุมธานี จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์
สหภาพแรงงานแพน เอเชีย 
เปเปอร์ไทย จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
โรงพยาบาลหัวเฉียว จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์
นวมินทร์ จ�ากัด

นายจรูญ แสนพันตรี

ดร.พีรพัฒน์ วัชรินทรางกูร 

พล.ต.ต.สุทิพย์ ผลิตกุศลธัช

นายวาสนา ไชยศึก

พ.ต.ท.ศุภมงคล ถนอมนิ่ม

สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูกระบี่ จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์
สามัญศึกษาเพชรบูรณ์ จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
ครูขอนแก่น จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์
ต�ารวจภูธรจังหวัดตราด จ�ากัด
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สหกรณ์ออมทรัพย์
ต�ารวจภูธรจังหวัดเลย จ�ากัด
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นายเกรียงไกร สุราอามาตย์

นายอุทัย ศรีเทพ

นางสุนารี มีทรัพย์

นพ.วิษณุกร อ่อนประสงค์

นางปทิตตา บุญสกุลรัตตนะ

ดร.วันทนา บ่อโพธิ์

นายเจิด จันทโรทัย

นายทวีศิลป์ ม่วงถึก

หมายเลขประจ�าตัว 1

หมายเลขประจ�าตัว 5

หมายเลขประจ�าตัว 3

หมายเลขประจ�าตัว 7

หมายเลขประจ�าตัว 2

หมายเลขประจ�าตัว 6

หมายเลขประจ�าตัว 4

หมายเลขประจ�าตัว 8

ต�าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ

นายธนะ บ�ารุงแสง
สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมบัญชีกลาง จ�ากัด

หมายเลขประจ�าตัว 25

9ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ฉบับพิเศษ



10 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัดชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ฉบับพิเศษ

ประกาศชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด
เรือ่ง ผลการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น  
และนักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจ�าปี 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น

ตามที ่ชมุนมุสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากดั ได้จดัการคดัเลอืกสหกรณ์ออมทรพัย์ดเีด่นและนกัสหกรณ์ออมทรพัย์ดเีด่น  

ประจ�าปี 2559 ซ่ึงได้เชญิชวนให้สหกรณ์สมาชกิเข้ารบัการคดัเลอืกสหกรณ์ออมทรพัย์ดเีด่น และเสนอช่ือผูท่ี้เหมาะสมเข้ารบัการคดัเลอืก 

นักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ และบุคคลที่เหมาะสม ดังนี้

ด้านบริหาร

รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีเด่น (ขนาดใหญ่) 

รางวลัสหกรณ์ออมทรพัย์ ระดบัดมีาก (ขนาดใหญ่มาก)

รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีมาก (ขนาดใหญ่) 

รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดี (ขนาดกลาง)

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรพัย์บริษัท วทิยกุารบนิแห่งประเทศไทย จ�ากดั

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จ�ากัด



11ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ฉบับพิเศษ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ระดับดีเด่น 

นายสมคิด ปัญญาแก้ว
ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด

รางวลัสหกรณ์ออมทรพัย์ ระดบัดเีด่น (ขนาดใหญ่มาก) 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด

รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดี (ขนาดใหญ่มาก)

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จ�ากัด

รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีเด่น (ขนาดใหญ่) 

สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จ�ากัด

นักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น
สาขานักวิชาการ

สาขานักบริหาร

ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก

นักสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ระดับดีมาก

นักสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ระดับดีมาก

นายภิรมย์ บุญเจือ
ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขเพชรบุรี จ�ากัด

นายจรัญ เผือดจันทึก
รองประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด
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นักสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ระดับดี

นักสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ระดับดี

นักสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ระดับดี

นักสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ระดับดีเด่น

นักสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ระดับดีมาก

นักสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ระดับดี

นักสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ระดับดี

นักสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ระดับดี

นักสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ระดับดี

นายเหรี่ยน เขียนโพธิ์
ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขแพร่ จ�ากัด

นายณัฐวุฒิ  ไชยชูลี
ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์
นครหาดใหญ่ จ�ากัด

นายสุพัฒน์  โพธิสาร
ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์
คุรุสัมพันธ์สุรินทร์ จ�ากัด

นางทวัน  เทพวรรณ์
ผู้จัดการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด

นางรุจี  ชื่นชม
ผู้จัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี จ�ากัด

นางถวิล  ปัญญางามเนตร
ผู้จัดการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ�ากัด

นายสมภาพ วิจารณ์
ผู้จัดการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์
นครหาดใหญ่ จ�ากัด

รองศาสตราจารย์สุทธิ  พิกุลศิริ
รองประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช จ�ากดั

นายประเสริฐ  อนุพันธ์
รองประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรพัย์
กรมวชิาการเกษตร จ�ากดั

สาขานักปฏิบัติการ



13ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ฉบับพิเศษ

ผลการคัดเลือกชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจ�าปี 2560

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด ได้พิจารณาคัดเลือกชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจ�าปี 2560  
ซ่ึงมีผลการด�าเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์การสนับสนุนกิจกรรมของชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ และด�าเนินการตามแผนงานและ 
งบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจาก ชสอ. ครบทุกกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติในความส�าเร็จของ 
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ พร้อมทั้งให้ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นสามารถน�าไปเป็นต้นแบบในการพัฒนา คณะกรรมการได้พิจารณา 
คัดเลือกชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นเรียบร้อยแล้ว ได้แก่

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีเด่น
- ไม่มีชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ผ่านหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีมาก
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 2

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดี
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ
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ผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น
ระดับประเทศ ประจ�าปี 2559

รางวัลชนะเลิศ
ชื่อผลงาน “การบริหารจัดการสหกรณ์แบบกลุ่มสมาชิกสหกรณ์”
(Cooperative Management By Members) 
โดยใช้เทคนิคร่วมมือร่วมกลุ่ม (Co-op Co-op) 
โดย สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ�ากัด 
ตัวแทนจาก ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
ชื่อผลงาน “ระบบเชื่อมสมาคม ช่วยสมาชิก” 
โดย สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จ�ากัด
ตัวแทนจาก ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ชื่อผลงาน “Magic Mirror Online” 
โดย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ�ากัด
ตัวแทนจาก ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง

รางวัลการน�าเสนอผลงานนวัตกรรมดีเด่น
ชื่อผลงาน “Magic Mirror Online” 
โดย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ�ากัด
ตัวแทนจาก ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง



15ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
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 1. สหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัท ทีโอที จ�ากัด
 2. สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ารวจแห่งชาติ จ�ากัด
 3. สหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่ จ�ากัด
 4. สหกรณ์ออมทรัพย์มัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย จ�ากัด
 5. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ�ากัด
 6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จ�ากัด
 7. สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ารวจสุพรรณบุรี จ�ากัด
 8. สหกรณ์ออมทรัพย์ ร.13 พัน. 1 จ�ากัด
 9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ�ากัด
 10. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท ฟีนิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จ�ากัด
 11. สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา จ�ากัด
 12. สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ากัด
 13. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จ�ากัด

สหกรณ์สมาชิกที่ให้การสนับสนุน
และใช้บริการทางธุรกรรม กับ ชสอ. มากที่สุด

ประจ�าปี 2559



ขอความร่วมมือการปฏิบัติในวันประชุมใหญ่โดยห้ามกระท�าการใด ๆ ดังนี้
 1. กระท�ำกำรใด ๆ เพื่อกำรหำเสียงในเขตปริมณฑลและห้องประชุม
 2. สวมใส ่ เสื้อผ ้ำที่มีสัญลักษณ์ชื่อทีมหรือหมำยเลขผู ้สมัคร 
  ในเขตปริมณฑลและห้องประชุม
 3. น�ำทีมงำนมำเพื่อหำเสียงในเขตปริมณฑลและห้องประชุม
 4. ทีมงำนของผู้สมัครรับเลือกต้ังแสดงกิริยำ วำจำ และแต่งกำย 
  ไม่สุภำพ
 5. กีดขวำงทำงเดินของผู้แทนสหกรณ์ที่จะไปลงทะเบียน เข้ำห้อง 
  ประชุม และเขำ้คูหำเลือกตั้ง
 6. ติดบอร์ดหรือป้ำยประชำสัมพันธ์ของผู ้สมัครรับเลือกตั้ง 
  ในเขตปริมณฑลและห้องประชุม
 7. แจกเอกสำรหรือนำมบัตรแนะน�ำตัวต่ำง ๆ ในเขตปริมณฑลและ 
  ห้องประชุม
 8. แจกจ่ำยใบปลิวที่มีข้อควำมใส่ร้ำยป้ำยสีผู้อื่น
 9. หำเสียงด้วยกำรแจกสิ่งของต่ำง ๆ เพื่อจูงใจให้ผู ้อื่นเลือกตน 
  หรือผู้อื่น


