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ประกาศ
คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด
ที่ 2 / 2563
เรื่อง กำหนดรายละเอียดและวิธีการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด ประจำปี 2564
อาศัยอำนาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด ว่าด้วย
วิธีการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด พ.ศ.
2554 และประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด ที่ 16/2563 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร จำกัด ประจำปี 2564 ประธานกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด จึงมีประกาศเรื่อง กำหนดรายละเอียดและวิธีการสรรหาคณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด ประจำปี 2564 ดังนี้
1. คุณสมบัติของคณะอนุกรรมการสรรหาประจำหน่วยสรรหา มีดังนี้
1.1 เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด
1.2 ไม่เป็นผู้ที่ลงรับสมัครสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร จำกัด ประจำปี 2564
1.3 ต้องเป็นผู้ที่วางตัวเป็นกลาง และมีชื่อเสียงดีเป็นที่ยอมรับของพนักงาน
2. มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาระดับจังหวัด
จำนวน 5 คน และให้คณะอนุกรรมการสรรหาระดับจังหวัด พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาประจำหน่วย
สรรหาระดับสาขา หน่วยสรรหาละ 3 คน
3. ให้มีคณะอนุกรรมการสรรหาประจำหน่วยสรรหาสำนักงานอาคารนางเลิ้ง / คณะอนุกรรมการสรรหา
ประจำหน่วยสรรหาสำนักงานอาคารประชาชื่น / คณะอนุกรรมการสรรหาประจำหน่วยสรรหาสำนักงานใหญ่ หน่วย
สรรหาละ 5 คน
4. คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร จำกัด (คณะกรรมการสรรหา) จะดำเนินการจัดส่งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหา กล่องใส่บัตรสรรหา
และบัตรลงคะแนนสรรหา ให้แก่คณะอนุกรรมการสรรหาประจำหน่วยสรรหา ดังนี้
4.1 ธ.ก.ส. สำนักงานอาคารนางเลิ้ง (รวมสาขานางเลิ้ง)
4.2 ธ.ก.ส. สำนักงานอาคารประชาชื่น (รวมอาคารประชานุกูลและกลุ่มงานศูนย์บริการลูกค้าทาง
โทรศัพท์)
4.3 ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ (รวมสาขาบางเขน สอ.ธกส. และชมรม ธ.ก.ส. สัมพันธ์)
4.4 ธ.ก.ส. สาขา (รวม สนจ. และฝสข. ที่มีสาขาตั้งอยู่)
5. ให้คณะอนุกรรมการสรรหาประจำหน่วยสรรหาระดับสาขา คณะอนุกรรมการสรรหาประจำหน่วย
สรรหาสำนักงานอาคารนางเลิ้ง คณะอนุกรรมการสรรหาประจำหน่วยสรรหาสำนักงานอาคารประชาชื่น และ
คณะอนุกรรมการสรรหาประจำหน่วยสรรหาสำนักงานใหญ่ ดำเนินการ ดังนี้
5.1 ควบคุม ดูแลการสรรหาประจำหน่วยสรรหาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม
5.2 รับมอบ.. / ...

-25.2 รับมอบเอกสารการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 13 มกราคม 2564
และตรวจรับบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหา ซองบรรจุกล่องลงคะแนนสรรหา และบัตรลงคะแนน
สรรหารวมทั้งเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้อง สำหรับ คณะอนุกรรมการสรรหาประจำหน่วยสรรหา
สำนักงานอาคารนางเลิ้ง คณะอนุกรรมการสรรหาประจำหน่วยสรรหาสำนักงานอาคารประชาชื่น
และคณะอนุกรรมการสรรหาประจำหน่วยสรรหาสำนักงานใหญ่ ให้รับมอบเอกสารการสรรหาจาก
คณะกรรมการสรรหา ในวันที่ 13 มกราคม 2564 และตรวจรับบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ สรรหา กล่อง
ลงคะแนนสรรหา และบัตรลงคะแนนสรรหา รวมทั้งเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้อง
5.3 ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา และผู้สมัครเข้ารับการสรรหาตามที่คณะกรรมการ
สรรหาแจ้ ง ให้ ส มาชิ ก ทราบ ในกรณี ท ี ่ ม ี ข ้ อ ผิ ด พลาดให้ แ จ้ ง คณะกรรมการสรรหา หรื อ
คณะอนุกรรมการสรรหาระดับจังหวัดทราบ เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป
5.4 จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์สำหรับลงคะแนนเสียงสรรหาให้เรียบร้อย และตรวจสอบจำนวน
บัตรสรรหาให้ครบถ้วนถูกต้อง
5.5 ให้ดำเนินการสรรหาในวันที่ 14 มกราคม 2564 โดยกำหนดให้เริ่มเปิดซองหรือกล่องใส่บัตร
สรรหา ตั้งแต่เวลา 08.00 น. และปิดซองหรือกล่องใส่บัตรสรรหา เวลา 14.00 น.
5.6 การลงคะแนนสรรหาให้ตรวจสอบหลักฐานผู้ที่มาใช้สิทธิลงคะแนนสรรหาให้ถูกต้องตรงตามบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา โดยให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา ลงลายมือชื่อ วันที่และเวลา
ลงคะแนนสรรหาไว้เป็นหลักฐาน
5.7 แจ้งผู้ที่มาใช้สิทธิลงคะแนนสรรหาให้ใช้ดินสอ 2B ขึ้นไปเท่านั้น ฝนหมายเลขที่ต้องการลงใน
วงกลม  ในบัตรสรรหาให้ดำเต็มวง ห้ามทำเครื่องหมายอื่นใด และห้ามพับบัตรโดยเด็ดขาด
5.8 หลังจากดำเนินการสรรหาเสร็จแล้วให้คณะอนุกรรมการสรรหาประจำหน่วยสรรหาแต่ละหน่วย
สรุปจำนวนผู้ที่มาใช้สิทธิลงคะแนนสรรหา และจำนวนบัตรสรรหาคงเหลือ ลงบนกล่องใส่บัตร
สรรหาพร้อมทั้งลงลายมือชื่อกำกับไว้เป็นหลักฐานตามแบบพิมพ์ที่คณะกรรมการสรรหากำหนด
รวมทั้งให้ลงลายมือชื่อกำกับบริเวณระหว่างรอยต่อของกล่องหรือซองใส่บัตรสรรหาทั้งด้านบนและ
ด้านล่างแล้วใช้เทปปิดทับให้เรียบร้อย
5.9 ให้คณะอนุกรรมการสรรหาประจำหน่วยสรรหาระดับสาขา นำกล่องใส่บัตรสรรหาพร้อมใบสรุป
ตามข้อ 5.8 ใส่ซองหรือกล่องส่งให้คณะกรรมการสรรหาทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) โดย
ต้องนำส่งภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 14 มกราคม 2564 ซึ่งจะถือประทับตราของไปรษณีย์
เป็นสำคัญสำหรับสำนักงานอาคารนางเลิ้ง (รวมสาขานางเลิ้ง) สำนักงานอาคารประชาชื่น(รวม
อาคารประชานุกูลและกลุ่มงานศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์) และสำนักงานใหญ่ (รวมสาขา
บางเขน สอ.ธกส. และชมรม ธ.ก.ส. สัมพันธ์) ให้คณะอนุกรรมการสรรหาประจำหน่วยสรรหานำส่ง
กล่องบัตรสรรหาให้แก่คณะกรรมการสรรหา โดยตรงภายในเวลา 16.00 น.ของวันที่ 14 มกราคม
2564
กรณีที่นำส่งกล่องหรือซองใส่บัตรสรรหาหลังเวลาตามวรรคหนึ่งที่กำหนดข้างต้นให้คณะกรรมการ
สรรหาเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและถือเป็นยุติ
6. คณะกรรมการสรรหา แต่งตั้งคณะอนุกรรมการรับและเก็บรักษาซองบรรจุกล่องลงคะแนนสรรหา
เพื่อดำเนินการรับและเก็บรักษาซองบรรจุกล่องลงคะแนนสรรหาและเอกสารที่เกี่ยวข้องจากคณะอนุกรรมการ
สรรหาประจำหน่วยสรรหาระดับสาขา คณะอนุกรรมการสรรหาประจำหน่วยสรรหาสำนักงานอาคารนางเลิ้ง
คณะอนุกรรมการสรรหาประจำหน่วยสรรหาสำนักงานอาคารประชาชื่น และคณะอนุกรรมการสรรหาประจำหน่วย
สรรหาสำนักงานใหญ่ โดยจัดทำทะเบียนรับเป็นหลักฐาน และตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง พร้อมบันทึก
รายละเอียด.. / ...

-3รายละเอียดแล้วนำกล่องหรือซองดังกล่าวไว้ในที่ปลอดภัย โดยจะไม่เปิดกล่องหรือซอง ก่อนวันประชุมใหญ่ และ/
หรือภายนอกห้องประชุม(สำหรับนับคะแนน) และควบคุมดูแลส่งไปนับในวันประชุมใหญ่
7. การนับคะแนน เครื่องนับคะแนนจะตรวจสอบว่าเป็นบัตรสรรหาดีหรือบัตรสรรหาเสีย และดำเนินการ
นับคะแนนเฉพาะบัตรสรรหาดีอย่างเปิดเผยและต่อเนื่องจนเสร็จสิ้น ซึ่งบัตรสรรหาเสีย ได้แก่ บัตรสรรหาที่เลือก
ประธานกรรมการเกินกว่า 1 หมายเลข และกรรมการดำเนินการเกินกว่า 6 หมายเลข การทำเครื่องหมายอื่นใด
นอกจากที่กำหนด การเขียนหรือกรอกข้อความอื่นใดในบัตรสรรหาส่วนใดส่วนหนึ่ง โดยให้เครื่องนับคะแนนตัดสิน
ถือเป็นที่สิ้นสุด
8. ผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหาที่มีเหตุจำเป็นจะต้องเดินทางไปปฏิบัติงานในท้องที่ซึ่งตนเองมิได้มีรายชื่อเป็น
ผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา ให้ทำบันทึกแจ้งความประสงค์ต่อคณะกรรมการสรรหา เพื่อขอลงคะแนนในหน่วยสรรหา
ที่ตนเดินทางไปปฏิบัติงาน ก่อนวันลงคะแนนเสียงสรรหาอย่างน้อย 7 วัน
9. การขอเปลี่ ย นแปลงหน่ วยลงคะแนนสรรหา กรณีก่อนวัน ลงคะแนนสรรหาน้อ ยกว่ า 7 วัน หรือ
กรณีที่มีปัญหาอื่นใดก็ตาม ให้บันทึกแจ้งประธานกรรมการสรรหา ภายในวันที่ 14 มกราคม 2564 ณ สำนักงาน
คณะกรรมการสรรหา เลขที่ 2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร 0 2558
6100 ต่อ 8261-8264 , 8985-8986, 8995-8996 หรือทางโทรสาร 0 2579 3311 หรือ Line ID : @bcoop
10. กรณีมีปัญหาขัดข้องประการใด คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

(นายสันติ เจริญสุข)
ผู้ช่วยผู้จัดการ
ประธานกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สอ.ธกส.

เสนอ ประธานกรรมการสรรหาฯ ผ่าน กรรมการ
โปรดพิจารณาลงนาม
คณาศิริ/พิมพ์ : ธนาพร/ฐิติวัฒน์/ตรวจ

