
ประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2561

วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด

ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ 
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี



2 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ฉบับพิเศษ



สวัสดีครับ
ท่านประธานกรรมการและผู้แทนสหกรณ์สมาชิกที่เคารพทุกท่าน 

FSCT News ฉบับนี้เป็นฉบับพิเศษ ซึ่งตรงกับวันประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2561 ของ ชสอ. วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 
พ.ศ. 2561 ผมขอรายงานให้ท่านผู้แทนสหกรณ์ทราบ ดังนี้ครับ

ในนามของคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 45 ผมขอขอบคุณ ที่ปรึกษา กรรมการด�าเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ  
คณะกรรมการเขตพื้นท่ีสหกรณ์สมาชิก ชสอ. 8 เขต ผู้สอบบัญชี เจ้าหน้าที่ ชสอ. และมวลสมาชิกสหกรณ์ ที่มีส่วนส�าคัญ 
ในการสร้างความส�าเร็จ ความก้าวหน้า มั่นคง ให้แก่ ชสอ. และสหกรณ์สมาชิก 

ปัจจุบัน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561) ชสอ. มีจ�านวนสหกรณ์สมาชิก 1,093 สหกรณ์ มีสินทรัพย์รวม 122,032 ล้านบาท  
และสามารถบริหารสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดก�ำไรสุทธิ 1,612 ลำนบำท ผลการด�าเนินงานของ ชสอ. ที่ผ่านมา อยู่ในระดับ  
“ดีมำก” มีการให้กู้ยืม การรับฝากและการลงทุนอย่างเหมาะสม มีการปล่อยสินเชื่อให้แก่สหกรณ์สมาชิกโดยลดอัตรา 
ดอกเบี้ยเงินกู้และพิจารณาจากความสามารถในการช�าระหนี้ของสหกรณ์สมาชิกเป็นส�าคัญ เพื่อลดภาระต้นทุนทางการเงิน 
ให้แก่สหกรณ์สมาชิก บริหารงานด้วยความโปร่งใส เสมอภาค และเที่ยงธรรม ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์และ 
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทนุ ในระดบัทีน่่าพอใจ ท�าให้ ชสอ. สามารถคนืก�าไรกลับคนืไปให้แก่สหกรณ์สมาชกิในรปูเงนิปันผล 
ตามหุ้นในอัตรา 5.30% และเงนิเฉลีย่คนื 4.00% นอกจากนี ้ชสอ. ยงัได้จดัท�าระบบธรรมาภบิาลในการบรหิารงานตามแนวทาง 
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ ส่งผลให้ ชสอ. สามารถรักษาระดับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
องค์กร จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ากัด ที่ระดับ A- แนวโน้มอันดับเครดิตคงที่ (Stable) ซึ่งแสดงถึงความแข็งแกร่งทางการเงิน 
และการบริหารของ ชสอ. ได้อย่างชัดเจน และมีโครงการสวัสดิการต่าง ๆ มอบให้แก่สมาชิกอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ  
ซึ่งถือว่าเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการก่อตั้ง ชสอ. ที่ต้องการให้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างสหกรณ์สมาชิกด้วยกันเอง 
อันน�าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จนเกิดประโยชน์สูงสุดของสหกรณ์ ในการกินดีอยู่ด ี
ตามหลักและอุดมการณ์สหกรณ์

FSCT ฉบบัน้ี เป็นการแนะน�าผูส้มคัรรบัเลอืกต้ังทัง้หมด ได้แก่ กรรมการด�าเนนิการ 18 คน และผูต้รวจสอบกจิการ 11 คน  
ผมหวงัว่าผูท้ีไ่ด้รบัการเลอืกตัง้จะเข้ามาบรหิารและท�าหน้าทีต่รวจสอบกจิการ ชสอ. ด้วยความซ่ือสตัย์ โปร่งใส ยดึหลกัการสหกรณ์  
โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของสหกรณ์สมาชิกเป็นส�าคัญ และผมต้องขอแสดงความยินดีกับสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ได้รับ 
การคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น นักสหกรณ์ดีเด่น และผลงานนวัตกรรมดีเด่น ที่ได้รับรางวัลในปีนี้ครับ 

ทำยนี้ ผมขอขอบพระคุณสหกรณ์สมาชิกที่ให้การสนับสนุน ชสอ. ในทุกๆ ด้านด้วยดีเสมอมา และขอให้ทุกท่านประสบ
แต่ความสุข ความส�าเร็จ มีสุขภาพ ก�าลังใจ และสติปัญญาที่ดีในการท�างาน เพื่อร่วมกันพัฒนาขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ให้เจริญก้าวหน้าสืบไป 

ขอบคุณครับ

ประธานพบสมาชิก
(รองศำสตรำจำรย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์)

ประธำนกรรมกำร
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

รองศำสตรำจำรย์พิเศษ พลโท
(ดร.วีระ วงศ์สรรค์)
ประธำนกรรมกำร
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คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 45 ที่พ้นวาระ

นายสถิตย์ชัย  วรานนท์วนิช
รองประธานกรรมการ

ดร.สมนึก  บุญใหญ่
รองประธานกรรมการ

นายสุรัตน์  จันทร์วันเพ็ญ
กรรมการด�าเนินการ

นายปรีชา  ดุลยการัณย์
กรรมการด�าเนินการ

นายเสนอ  วิสุทธนะ
กรรมการด�าเนินการ

พล.ต.ท.มงคล  กมลบุตร
กรรมการด�าเนินการ

ดร.สามัคคี  เดชกล้า
กรรมการด�าเนินการ
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ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2560 ที่พ้นวาระ

สหกรณ์ออมทรัพย์ ที่มียอดตั๋วสัญญาใช้เงิน 
เงินรับฝาก และทุนเรือนหุ้นสูงสุด ในปีบัญชี 2560

นายอุทัย  ศรีเทพ
ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ

ดร.วันทนา  บ่อโพธิ์
ผู้ตรวจสอบกิจการ

นพ.วิษณุกร  อ่อนประสงค์
ผู้ตรวจสอบกิจการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
บริษัท ทีโอที จ�ำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
บริษัท วังพญำไท จ�ำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์
กลุ่มสยำมสตีล จ�ำกัด

สหกรณ์
ขนาดใหญ่

สหกรณ์
ขนาดกลาง

สหกรณ์
ขนาดเล็ก

5ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ฉบับพิเศษ



ตามที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด (ชสอ.) ได้ประกาศรับสมัครเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการ  
และผู้ตรวจสอบกิจการ มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการด�าเนินการ 18 คน และมีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ 
11 คน ดังมีรายชื่อและหมายเลขประจ�าตัวผู้สมัคร ต่อไปนี้

รายชื่อและหมายเลขประจ�าตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง

ต�าแหน่งกรรมการด�าเนินการ

นายสุรัตน์  จันทร์วันเพ็ญ
สหกรณ์ออมทรัพย์

สหภาพแรงงานไทยคูราโบ จ�ากัด

พล.ต.ท.วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล
สหกรณ์ออมทรัพย์

ต�ารวจแห่งชาติ จ�ากัด

นายธนะ  บ�ารุงแสง
สหกรณ์ออมทรัพย์

กรมบัญชีกลาง จ�ากัด

นายสมชาย  รัตนอารี
สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูนครปฐม จ�ากัด

หมายเลขประจ�าตัว 1

หมายเลขประจ�าตัว 5

หมายเลขประจ�าตัว 3หมายเลขประจ�าตัว 2

หมายเลขประจ�าตัว 6หมายเลขประจ�าตัว 4

นายวิราช  ป้อมบ้านต้า
สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเชียงราย จ�ากัด

นายอุทัย  ศรีเทพ
สหกรณ์ออมทรัพย์

ครูตรัง จ�ากัด
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หมายเลขประจ�าตัว 7 หมายเลขประจ�าตัว 8
นายสุรศักดิ์  ชัยชนะ

สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขพะเยา จ�ากัด

นายณสรวง  ก้อนวิมล
สหกรณ์ออมทรัพย์

ครูเลย จ�ากัด

หมายเลขประจ�าตัว 9

หมายเลขประจ�าตัว 10

นายวินัย  นิยโมสถ
สหกรณ์ออมทรัพย์

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ�ากัด

นายยรรยง  ศรีตะวัน
สหกรณ์ออมทรัพย์

สาธารณสุขสุโขทัย จ�ากัด

หมายเลขประจ�าตัว 11 หมายเลขประจ�าตัว 12

ผศ.ดร.สมโภช ศรีวิจิตรวรกุล
สหกรณ์ออมทรัพย์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย จ�ากัด

นายชัยรัตน์  มวลชัยภูมิ
สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูชัยภูมิ จ�ากัด

หมายเลขประจ�าตัว 13 หมายเลขประจ�าตัว 14

ดร.พีรพัฒน์  วัชรินทรางกูร 
สหกรณ์ออมทรัพย์

สามัญศึกษาเพชรบูรณ์ จ�ากัด

นายธนู  โพธิ์ทอง
สหกรณ์ออมทรัพย์
โอเชียนกลาส จ�ากัด

หมายเลขประจ�าตัว 15

นายศุภรัฐ  พูนกล้า
สหกรณ์ออมทรัพย์
อนามัยสุรินทร์ จ�ากัด
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ต�าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ

หมายเลขประจ�าตัว 4

หมายเลขประจ�าตัว 1

หมายเลขประจ�าตัว 5

หมายเลขประจ�าตัว 2

หมายเลขประจ�าตัว 6

หมายเลขประจ�าตัว 3

หมายเลขประจ�าตัว 17 หมายเลขประจ�าตัว 18

นางสาวจริยา  รุณทิวา

นายเอนก  นาคดิลก

นายประกิต  ประทุมกาญจน์

นายปณิธาน ณ นคร

ดร.วันทนา  บ่อโพธิ์

นายทวีศิลป์  ม่วงถึก

นายสมคิด  ปัญญาแก้ว

สหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย จ�ากัด

นายพิมพ์ลักษณ์  อยู่วัฒนา
สหกรณ์ออมทรัพย์

สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ�ากัด

หมายเลขประจ�าตัว 16

นายพายัพ  ไตรยวงค์
สหกรณ์ออมทรัพย์

การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ�ากัด
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หมายเลขประจ�าตัว 7 หมายเลขประจ�าตัว 8 หมายเลขประจ�าตัว 9

หมายเลขประจ�าตัว 11หมายเลขประจ�าตัว 10

นายเจิด  จันทโรทัย นายเกรียงไกร  สุราอามาตย์

นางสุนารี  มีทรัพย์นายอุบล  ตอฤทธิ์

นางสาวสมหมาย  สราญจิตร์
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ประกาศชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด
เรื่อง ผลการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น 
และนักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจ�าปี 2560

ตามทีช่มุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย จ�ากดั ได้จดัการคดัเลอืกสหกรณ์ออมทรพัย์ดเีด่นและนกัสหกรณ์ออมทรพัย์ดเีด่น  
ประจ�าปี 2560 ซ่ึงได้เชิญชวนให้สหกรณ์สมาชิกเข้ารับการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น และเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเข้ารับการ 
คัดเลือกนักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ และบุคคลที่เหมาะสม ดังนี้

สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น
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สหกรณ์ออมทรพัย์กรมการพฒันาชุมชน จ�ากดั

สหกรณ์ออมทรพัย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จ�ากดั 

สหกรณ์ออมทรพัย์ครูอุตรดิตถ์ จ�ากดั

ได้รบัรางวลัสหกรณ์ออมทรพัย์ดีเด่น 
ระดบัดีเด่น ขนาดใหญ่มาก ประจ�าปี 2560

ได้รบัรางวลัสหกรณ์ออมทรพัย์ดีเด่น 
ระดบัดีเด่น ขนาดใหญ่มาก ประจ�าปี 2560

ได้รบัรางวลัสหกรณ์ออมทรพัย์ดีเด่น 
ระดบัดีเด่น ขนาดใหญ่มาก ประจ�าปี 2560

1. ด้ำนบริหำรจัดกำร  2. ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  3. ดำ้นสวัสดิกำร
4. ดำ้นกำรออม  5. ด้ำนสินเชื่อ

ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

1. ด้ำนสวัสดิกำร  2. ด้ำนกำรออม



11ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ฉบับพิเศษ

สหกรณ์ออมทรพัย์สาธารณสุขสงขลา จ�ากดั

สหกรณ์ออมทรพัย์สาธารณสุขเพชรบุรี จ�ากดั

สหกรณ์ออมทรพัย์ต�ารวจภูธรจงัหวดัราชบุรี จ�ากดั

สหกรณ์ออมทรพัย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จ�ากดั

ได้รบัรางวลัสหกรณ์ออมทรพัย์ดีเด่น 
ระดบัดีเด่น ขนาดใหญ่ ประจ�าปี 2560

ได้รบัรางวลัสหกรณ์ออมทรพัย์ดีเด่น 
ระดบัดีเด่น ขนาดใหญ่ ประจ�าปี 2560

ได้รบัรางวลัสหกรณ์ออมทรพัย์ดีเด่น 
ระดบัดี ขนาดใหญ่ ประจ�าปี 2560

ได้รบัรางวลัสหกรณ์ออมทรพัย์ดีเด่น 
ระดบัดี ขนาดกลาง ประจ�าปี 2560

ด้ำนบริหำรจัดกำร

ด้ำนสวัสดิกำร

ด้ำนสวัสดิกำร

ด้ำนสวัสดิกำร



นักสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีมาก

1. นางสาวขนิฏฐา  กาญจนรังษีนนท์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ�ากัด

2. นายแพทย์สมอาจ  ตั้งเจริญ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จ�ากัด

3. นายแพทย์นรเทพ  อัศวพัชระ  ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จ�ากัด

นักสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดี

1. นายณรงค์  ด้วงปาน ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จ�ากัด

2. นายบุญยงค์  รัตนวรทิพย์ รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ�ากัด

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร  พงศ์ศรีโรจน์  ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัย์มหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติย์ จ�ากดั

1

1

2

2

3

3

นักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น
สาขานักบริหาร

12 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ฉบับพิเศษ



นักสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดี

1. นางสุรางรัตน์  จุลชโลทร ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จ�ากัด

2. นายสุรศักดิ์  วโนทยาโรจน์  ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จ�ากัด

3. นายสวัสดิ์  ปรีเปรมวัฒนา รองผูจ้ดัการใหญ่ สหกรณ์ออมทรพัย์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ จ�ากดั

4. นางสุมาลี  โคตะนนท์ ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จ�ากัด

5. นายอรุณ  ตั้นจัด รองผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ�ากัด

6. นางสาวรจิตแก้ว  ชี้เจริญ ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสตูล จ�ากัด

1

4

2

5

3

6

นักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น
สาขานักปฏิบัติการ

13ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ฉบับพิเศษ



ผลการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจ�าปี 2560

ผลงานนวัตกรรมประเภทประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาใหม่

1. รำงวัลผลงำนนวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีมำก ได้แก่

2. รำงวัลผลงำนนวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดี ได้แก่

3. รำงวัลชมเชย ผลงำนนวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้แก่

สหกรณ์ออมทรพัย์มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ จ�ากดั
ชื่อผลงาน “โครงการชุมชนคนออมเงิน”

สหกรณ์ออมทรพัย์วชิรพยาบาล จ�ากดั
ชื่อผลงาน 

“การบริหารความเสี่ยงในระบบปฏิบตัิการสหกรณ”์

สหกรณ์ออมทรพัย์โรงพยาบาลราชวิถี จ�ากดั
ชื่อผลงาน 

“การบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร”

สหกรณ์ออมทรพัย์พนกังานถุงเท้าไทย จ�ากดั
ชื่อผลงาน 

“ลดค่าหวยด้วยการออม”

สหกรณ์ออมทรพัย์สาธารณสุขสงขลา จ�ากดั
ชื่อผลงาน 

“รถสหกรณ์โมบายเซอร์วิส”

14 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ฉบับพิเศษ



ผลงานนวัตกรรมประเภทพัฒนาต่อยอดจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว

1. รำงวัลผลงำนนวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดี ได้แก่

2. รำงวัลชมเชย ผลงำนนวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้แก่

รำงวัลน�ำเสนอดีเด่น

สหกรณ์ออมทรพัย์พนกังานถุงเท้าไทย จ�ากดั
ชื่อผลงาน “ลดค่าหวยด้วยการออม”

- สหกรณ์ออมทรพัย์โรงพยาบาลราชวิถี จ�ากดั
 ชื่อผลงาน “มาตรฐานคุณภาพที่พัฒนาอย่าง 
  ต่อเนื่อง และยั่งยืน ISO 9001 :  
  2015”

- สหกรณ์ออมทรพัย์
 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จ�ากดั 
 ชื่อผลงาน “Prompt Loan System”

- สหกรณ์ออมทรพัย์สาธารณสขุนครพนม จ�ากดั 
 ชื่อผลงาน “การพฒันาระบบควบคุมหลกั
  ประกนัเงนิกูแ้บบรวมศนูย์ออนไลน์”

- สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลต�ารวจ จ�ากัด  
 ชื่อผลงาน “โครงการรบัสินล้านวนัเกษียณ 
  ปีที่ 2”

- สหกรณ์ออมทรพัย์ต�ารวจแห่งชาติ จ�ากดั 
 ชื่อผลงาน “เพ่ือคณุภาพชีวติทีด่ขีองสมาชกิ” 

- สหกรณ์ออมทรพัย์กรมการพฒันาชมุชน จ�ากดั 
 ชื่อผลงาน “การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 
  สมาชิก”

- สหกรณ์ออมทรพัย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ�ากดั  
 ชื่อผลงาน “โครงการนวัตกรรมพัฒนาการ 
  ประเมินราคาอสงัหาริมทรพัย”์

- สหกรณ์ออมทรพัย์เทพผดุงพรมะพร้าว จ�ากดั 
 ชื่อผลงาน “ออมเงิน ออมทรพัย์ อยู่ดี มีสุข”

15ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ฉบับพิเศษ



ขอความร่วมมอืการปฏบิตัใินวนัประชุมใหญ่ โดยห้ามกระท�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


