
                        
                                                                                          
 
     
                              

ประกาศ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส านักงานอัยการสูงสุด จ ากัด 

ฉบับที่ 1/2563 
เร่ือง แจ้งวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 

และการยื่นใบสมัครเข้าเป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 44 
 

...................................... 
 

 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส านักงานอัยการสูงสุด จ ากัด พ.ศ.2555 ข้อ 60  (การประชุม
ใหญ่) ก าหนดให้คณะกรรมการด าเนินการฯ เรียกประชุมใหญ่สามัญปีละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน นับตั้งแต่
วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ และในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการฯ ครั้งที่11/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่         
26 ธันวาคม 2562 ที่ประชุมได้มีมติ เห็นชอบให้จัดการประชุมใหญ่สามัญ  ประจ าปี  2562 ในวันศุกร์ที่                
28 กุมภาพันธ์  2563 ณ  ห้องประชุม 120 ปี  ส านักงานอัยการสู งสุด  ชั้น  1 อาคารราชบุ รีดิ เรกฤทธิ์                      
( ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร A ) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 

 อาศัยอ านาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส านักงานอัยการสูงสุด จ ากัด พ.ศ.2555 ข้อ 72 (3) 
และมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการฯ ครั้งที่ 11/2562 ดังกล่าว คณะกรรมการด าเนินการฯ จึงขอประกาศ
แจ้งก าหนดวันประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563  ให้ทราบทั่วกัน และขอเรียน
เชิญท่านสมาชิกเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป  รวมทั้ง ร่วมการเลือกตั้ง
ประธานกรรมการฯ จ านวน 1 ท่าน และกรรมการฯ ทดแทนผู้ครบวาระ จ านวน 6 ท่าน ทั้งนี้ ในปีนี้ไม่มีการ     
แจกของช าร่วยและเลี้ยงอาหารเช้า แต่มีค่าพาหนะให้แก่สมาชิกผู้มาร่วมประชุมเหมาจ่าย คนละ 500 บาท           
โดยสมาชิกผู้มาร่วมประชุมจะต้องน าบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชนหรือบัตรอ่ืนใดที่ออกโดยทางราชการ     
(และมีรูปถ่ายติดบัตร)   มาแสดงตนด้วย 

 อนึ่ง ในปีนี้ได้ก าหนดให้สมาชิกผู้ประสงค์เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการฯ เสนอชื่อเฉพาะ    
ของตนเองหรือเป็นทีม  พร้อมลายมือชื่อสมาชิกผู้รับรอง จ านวน 5 คน ล่วงหน้าเช่นเดียวกับในปีที่ผ่านมา โดยให้ยื่น
ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่ก าหนดต่อสหกรณ์ฯ ภายในวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัคร
ด้วยตนเอง หรือถ้าสมัครเป็นทีมให้มอบคนหนึ่งคนใดในทีมเป็นผู้ยื่นพร้อมรูปถ่ายของผู้สมัครทุกคน ขนาดไม่ต่ ากว่า     
2 นิ้ว จ านวน 1 รูป และลายมือชื่อสมาชิกผู้รับรอง จ านวน 5 คน  ณ ที่ท าการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
ส านักงานอัยการสูงสุด จ ากัด อาคารรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติ และจะประกาศรายชื่อ             
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน พร้อมหมายเลขผู้สมัครตามล าดับการยื่นใบสมัคร ให้ทราบทั่วกันภายในวันศุกร์ที่     
14 กุมภาพันธ์ 2563 
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คุณสมบัติของผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการ 

- เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ส านักงานอัยการสูงสุด จ ากัด ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

- มีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส านักงานอัยการสูงสุด จ ากัด จ านวน 5 คน เป็นผู้รับรอง 

การตรวจสอบคุณสมบัติและการประกาศรายช่ือผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

1. ในระหว่างการเปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานให้แล้วเสร็จก่อนเวลา     
ปิดสมัครในแต่ละวัน และจัดให้หมายเลขประจ าตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเรียงตามล าดับการส่งใบสมัครก่อนหรือหลัง  
หากมีผู้สมัครรับเลือกตั้งส่งใบสมัครพร้อมกัน ให้เจ้าหน้าที่จัดให้ผู้สมัครที่ส่งใบสมัครพร้อมกันจับสลากหมายเลข
ประจ าตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเรียงตามล าดับต่อเนื่องจากหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้ออกให้แล้ว  

2. การประกาศรายชื่อ และหมายเลขประจ าตัวผู้รับสมัครรับเลือกตั้ง ให้ประกอบด้วย ชื่อ – นามสกุล    
ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง โดยจัดติดป้ายประกาศไว้ในสถานที่อันเหมาะสมที่ผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งจะตรวจดูรายชื่อ       
และหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งได้โดยสะดวกและชัดเจน 

3.  ในกรณีผู้สมัครขอถอนการสมัครรับเลือกตั้ง  ให้ผู้สมัครท าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานกรรมการ         
การเลือกตั้ง ไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ ก่อนวันประชุมใหญ่ 

วิธีการเลือกประธานกรรมการด าเนินการฯ 

เลือกตั้งโดยเปิดเผยในที่ประชุมใหญ่ โดยให้สมาชิกเสนอชื่อสมาชิก ที่ตนประสงค์ให้ท าหน้าที่เป็นประธาน
กรรมการฯ และจะต้องมีผู้รับรอง ไม่น้อยกว่า 5 คน เมื่อได้แล้ว ให้ลงคะแนนด้วยการยกมือและนับคะแนน       
โดยเปิดเผย 

วิธีการเลือกกรรมการด าเนินการฯ 

เลือกตั้งด้วยวิธีลงคะแนนลับ ก าหนดให้สมาชิกลงคะแนนเลือกผู้สมัครเป็นกรรมการฯ จ านวน 6 คน      
โดยวิธีการหย่อนบัตรเลือกตั้ง(ลงคะแนนลับ) 

ขั้นตอนการเลือกตั้งของสมาชิกผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

1. ให้สมาชิกตรวจสอบรายชื่อกับเจ้าหน้าที่ และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
2. สมาชิกรับบัตรเลือกตั้งและตรวจสอบว่าในบัตรลงลายมือชื่อประธานกรรมการเลือกตั้งหรือเลขานุการ

คณะกรรมการเลือกตั้งปรากฏในบัตร (ถ้าไม่มีลายมือชื่อ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย) 
3. เดินเข้าคูหาที่เตรียมไว้ กาบัตรเลือกตั้งโดยใช้เครื่องหมายกากบาท (X) หน้าหมายเลขที่เลือกไม่เกิน

จ านวนกรรมการด าเนินการที่ว่างลง จ านวน 6 คน (จะมีชื่อผู้สมัครอยู่ในบัตรเลือกตั้ง) 

ขั้นตอนการนับคะแนน 

1. เมื่อหมดเวลาการลงคะแนนเลือกตั้งตามที่ประธานสหกรณ์ฯ ประกาศไว้ในที่ประชุมใหญ่ฯ ให้ประธาน
กรรมการเลือกตั้ งประกาศปิดการลงคะแนน แล้วให้สมาชิกที่อยู่ ในที่ประชุมขณะนั้น คัดเลือกกรรมการ                     
สักขีพยานร่วมเป็นกรรมการนับคะแนน ไม่เกิน 3 คน 

2. ให้กรรมการควบคุมหีบบัตรเลือกตั้งส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งให้ประธานคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง   
ไขกุญแจเปิดหีบเลือกตั้ง 

3. กรรมการตรวจนับคะแนนหยิบบัตรจากหีบบัตรเลือกตั้งขานหมายเลขให้เจ้าหน้าที่ประมวลผล          
บนกระดาน ให้ด าเนินการตรวจนับคะแนนและประมวลผลจนหมด และต้องนับคะแนนให้เสร็จ ในรวดเดียว          
จะเลื่อนหรือประวิงเวลาไม่ได้ ทั้งนี้ ให้กรรมการสักขีพยานควบคุมการนับคะแนนและการประมวลโดยตลอดเวลา 
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4. ตรวจนับคะแนนจนหมดแล้ว ให้กรรมการตรวจนับคะแนนคว่ าหีบบัตรเลือกตั้งต่อหน้าผู้สมัคร          
และผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพ่ือแสดงว่า ไม่มีบัตรเหลืออยู่ในหีบบัตรเลือกตั้งอีกแล้ว 

5. การวินิจฉัยว่า บัตรใดเป็นบัตรเสีย ให้เป็นอ านาจของกรรมการตรวจนับคะแนนร่วมกับกรรมการ      
สักขีพยาน และการวินิจฉัยถือเป็นที่สุด 

6. บัตรเลือกตั้งต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย 
  6.1 บัตรปลอม 
  6.2 บัตรที่ท าเครื่องหมายเลือกตั้งเกินกว่าจ านวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง (6 คน) 
  6.3 บัตรที่มิได้ท าเครื่องหมาย หรือมิได้ท าเครื่องหมายกากบาท (X) ตามท่ีก าหนด 

6.4 บัตรที่มิได้มีลายมือชื่อประธานกรรมการการเลือกตั้ งหรือเลขานุการกรรมการการเลือกตั้ง
ปรากฏอยู่ 

 การประกาศผลการเลือกตั้ง 

 เมื่อการนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   
จะประกาศผลการการเลือกตั้งให้สมาชิกในที่ประชุมทราบทันที แล้วรายงานผลการเลือกตั้งให้ประธานกรรมกา ร
สหกรณ์ฯ ทราบเพ่ือลงนามในประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการต่อไป 

 การประกาศผลการเลือกตั้ง ให้เรียงล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ถ้าหากผู้ได้รับการเลือกตั้งมีคะแนน
เท่ากันเกินกว่าจ านวนคณะกรรมการที่ว่าง ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ที่มีคะแนนเท่ากัน 

ให้คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศฉบับนี้ และด าเนินการอ่ืนทั้งปวง         
ที่เก่ียวข้องกับการจัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

 ทั้งนี้   ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไปจนกว่าการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 จะแล้วเสร็จ 
 
      
   ประกาศ  ณ  วันที่  29  มกราคม  2563  
  

                                         
       (นายวงศ์สกุล  กิตติพรหมวงศ์) 
             รองประธานกรรมการ  
                                                          กระท าการแทนประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ 
                                                                           ส านักงานอัยการสูงสุด จ ากัด 

 
 

  

               
 
 



 

ใบเสนอรายช่ือสมาชิกเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการชุดที่ 44 
 
เรียน ประธานคณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี 44 
  
 ขา้พเจา้................................................................................สมาชิกเลขท่ี...............มีความประสงค ์
  
  เสนอตนเองเป็นกรรมการด าเนินการชุดท่ี 44 
 
  เสนอบุคคลต่อไปน้ีเป็นคณะกรรมการ  จ  านวน............................คน 
 

 1.............................................................................สมาชิกเลขท่ี...............ลายมือช่ือ...................... 
 
  เสนอกลุ่มสมาชิกเป็นกรรมการด าเนินการชุดท่ี 44  เป็นกลุ่มสมาชิก ปรากฏช่ือดงัน้ี 
 

บญัชีรายช่ือท่ีเสนอ 
 

 1.............................................................................สมาชิกเลขท่ี...............ลายมือช่ือ...................... 

 2.............................................................................สมาชิกเลขท่ี...............ลายมือช่ือ...................... 

 3.............................................................................สมาชิกเลขท่ี...............ลายมือช่ือ...................... 

 4.............................................................................สมาชิกเลขท่ี...............ลายมือช่ือ...................... 

 5.............................................................................สมาชิกเลขท่ี...............ลายมือช่ือ...................... 

 6.............................................................................สมาชิกเลขท่ี...............ลายมือช่ือ...................... 

  

ทั้งน้ี ไดมี้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส านกังานอยัการสูงสุด จ ากดั ตามรายช่ือขา้งทา้ยน้ีเป็นผูรั้บรอง 

 1.............................................................................สมาชิกเลขท่ี...............ลายมือช่ือ...................... 

 2.............................................................................สมาชิกเลขท่ี...............ลายมือช่ือ...................... 

 3.............................................................................สมาชิกเลขท่ี...............ลายมือช่ือ...................... 

 4.............................................................................สมาชิกเลขท่ี...............ลายมือช่ือ...................... 

 5.............................................................................สมาชิกเลขท่ี...............ลายมือช่ือ...................... 



( มีต่อแผน่ท่ี 2 ) 
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ขอเสนอนโยบายหรือแนวคิดที่จะเป็นประโยชน์แก่สมาชิกและสหกรณ์ฯ  ดงัน้ี 
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