ชุ ม นุ ม ส ห ก ร ณ์ ก รุ ง เ ท พ จํา กั ด
“The Federation of Savings and Credit Cooperatives of Bangkok Limited”

ที่ ชสกท./ว. 425 / 2565
25 ตุลาคม 2565
เรื่ อง

ขอเชิญเข้าร่ วมประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2565

เรี ยน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1. กําหนดการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2565
จํานวน 1 ฉบับ
2. หนังสื อแต่งตั้งผูแ้ ทนสหกรณ์สมาชิก
จํานวน 1 ฉบับ
3. ใบตอบรับเข้าร่ วมประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2565
จํานวน 1 ฉบับ
4. ประกาศรับสมัครและวิธีการเลือกตั้ง ประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ
และผูต้ รวจสอบกิจการ ประจําปี 2566
จํานวน 2 ชุด
5. รายชื่อสหกรณ์สมาชิกเรี ยงลําดับสิ ทธิตามส่ วนธุรกิจ
จํานวน 1 ชุด
6. สําเนางบการเงินประจําปี 2565
จํานวน 1 ชุด
ด้ว ยชุ ม นุ ม สหกรณ์ ก รุ ง เทพ จํา กัด ได้ก ํา หนดให้ มี ก ารประชุ ม ใหญ่ ส ามัญ ประจํา ปี 2565
ในวัน อาทิ ต ย์ที่ 27 พฤศจิ ก ายน 2565 ณ ห้ อ งอโนมา 2-3 ชั้น 3 โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุ ง เทพมหานคร
จึงขอเรี ยนเชิญให้สหกรณ์สมาชิกจัดประชุมคณะกรรมการดําเนินการเพื่อพิจารณาดําเนินการ ดังนี้
1. แต่งตั้งประธานกรรมการ หรื อ กรรมการดําเนินการ เป็ นผูแ้ ทนสหกรณ์สมาชิก จํานวน 1
คน ซึ่งผูแ้ ทนสหกรณ์สมาชิกสามารถเข้าร่ วมประชุมใหญ่ โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย
2. ลงมติส่งผูส้ งั เกตการณ์เข้าร่ วมประชุมใหญ่ จํานวน 1 คน โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย
3. ลงมติส่งผูแ้ ทนสหกรณ์สมาชิกสมัครรับเลือกตั้งเป็ น ประธานกรรมการ กรรมการ
ดําเนินการ หรื อผูต้ รวจสอบกิจการ ของชุมนุมสหกรณ์ฯ
การแจ้งความจํานงเข้าร่ วมประชุม โดยส่ งหนังสื อแต่งตั้งผูแ้ ทนและใบตอบรับเข้าร่ วมประชุม
ทางไปรษณี ย ์ หรื อส่ งทาง E-mail: info@fsc-bangkok.com ภายในวัน ที่ 23 พฤศจิ ก ายน 2565 กรณี ส่ งหนังสื อ
แต่งตั้งผูแ้ ทนทาง E-mail ให้นาํ หนังสื อแต่งตั้งฉบับจริ งมาในวันประชุมใหญ่ดว้ ย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
พลตํารวจตรี

( ดนุกฤต กลัมพากร )
ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์กรุ งเทพ จํากัด
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กําหนดการ และระเบียบวาระประชุมใหญ่ สามัญ ประจําปี 2565
ชุมนุมสหกรณ์ กรุงเทพ จํากัด
วันอาทิตย์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2565
ณ ห้ องอโนมา 2-3 ชั้น 3 โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพมหานคร
......................................................
เวลา 08.00-09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม
เวลา 09.00 น.
ประธานเปิ ดประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2565 (ตามระเบียบวาระการประชุม) ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่ องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจําปี 2565
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่ องเพื่อทราบ
3.1 การรับสหกรณ์สมาชิกเข้าใหม่และการลาออกจากชุมนุมสหกรณ์ฯ
3.2 รับทราบรายงานประจําปี 2565
3.3 รับทราบรายงานของผูต้ รวจสอบกิจการประจําปี 2565
3.4 รับทราบนโยบายและแผนการบริ หารความเสี่ ยงด้านต่าง ๆ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่ องเพื่อพิจารณา
4.1 เลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดําเนินการ
4.2 เลือกตั้งผูต้ รวจสอบกิจการและกําหนดค่าตอบแทน
4.3 อนุมตั ิงบการเงินประจําปี 2565
4.4 อนุมตั ิจดั สรรกําไรสุ ทธิประจําปี 2565
4.5 อนุมตั ิแผนงาน และงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจําปี 2566
4.6 กําหนดวงเงินซึ่งชุมนุมสหกรณ์อาจกูย้ มื หรื อคํ้าประกันประจําปี 2566
4.7 คัดเลือกผูส้ อบบัญชีประจําปี 2566 และกําหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
4.8 เห็นชอบการขอแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับ
4.9 อนุมตั ิการนําเงินไปฝากหรื อลงทุนอื่นใดตามประกาศ คพช.
4.10 อนุมตั ินโยบายการลงทุนประจําปี 2566
4.11 การจัดซื้ออาคารสํานักงาน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่ องอื่น ๆ (ถ้ามี)
5.1 รับทราบสิ ทธิการถือหุน้ ประจําปี 2566 ของสหกรณ์สมาชิก
5.2 รายละเอียดผลประโยชน์ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ผูจ้ ดั การ และที่ปรึ กษา
เวลา 12.00 น. ปิ ดประชุม ขอเชิญรับประทานอาหารกลางวัน
หมายเหตุ 1. เวลา 10.00-10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
2. เวลา 10.00-11.00 น. ลงคะแนนเลือกตัง้
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หนังสื อแต่ งตั้งผู้แทนสหกรณ์ สมาชิก
……………………………….
สหกรณ์ออมทรัพย์..................................................................................................................จํากัด
ทะเบียนสมาชิกเลขที่...............................โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่..........ครั้งที่......./..........
วันที่................................แต่งตั้งให้..............................................................ตําแหน่ง..............................................
เป็ นผูแ้ ทนสหกรณ์ เข้าร่ วมประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2565 ของชุมนุมสหกรณ์กรุ งเทพ จํากัด
เป็ นผูส้ มัครรับเลือกตั้ง
ตําแหน่ง ประธานกรรมการ
ตําแหน่ง กรรมการดําเนินการจากสิ ทธิตามส่ วนธุรกิจ
ตําแหน่ง กรรมการดําเนินการประเภททัว่ ไป
ตําแหน่ง ผูต้ รวจสอบกิจการ
ผูแ้ ทนสหกรณ์ ตามข้อ บัง คับ ข้อ ที่ 47 “การแต่ ง ตั้ง ผู แ้ ทนสหกรณ์ ส มาชิ ก ให้ ค ณะกรรมการ
ดําเนินการของสหกรณ์สมาชิกแต่ละสหกรณ์แต่งตั้งผูแ้ ทนจากกรรมการดําเนินการของตน สหกรณ์ละ 1 คน เป็ น
ผูแ้ ทนเพื่อเข้าประชุมใหญ่และใช้สิทธิต่าง ๆ ในชุมนุมสหกรณ์”

(ลงชื่อ) ..........................................................................
ประทับตรา
สหกรณ์

(........................................................................)
ผูม้ ีอาํ นาจลงนามแต่งตั้ง
(ลงชื่อ) ..........................................................................
(........................................................................)
ผูท้ ่ีได้รับการแต่งตั้งเป็ นผูแ้ ทน

หมายเหตุ ผูม้ ีอาํ นาจลงนามแต่งตั้ง ตามข้อบังคับของสหกรณ์
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ใบตอบรับเข้าร่ วมประชุมใหญ่ สามัญ ประจําปี 2565
ชุมนุมสหกรณ์ กรุงเทพ จํากัด
วันอาทิตย์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2565
ณ ห้ องอโนมา 2-3 ชั้น 3 โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพมหานคร
******************************
วันที่.....................................................................
สหกรณ์ออมทรัพย์..................................................................................................................จํากัด
เลขทะเบียนสมาชิก...................................................ขอส่ งรายชื่อ ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2565 ของ
ชุมนุมสหกรณ์กรุ งเทพ จํากัด ดังนี้
รายชื่ อผู้แทนสหกรณ์
................................................................................ตําแหน่ง..............................................................
โทรศัพท์................................................
รายชื่ อผู้สังเกตการณ์
...............................................................................ตําแหน่ง.............................................................
โทรศัพท์................................................

(ลงชื่อ) .....................................................................ผูป้ ระสานงาน
(...................................................................)
โทร............................................................
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ประกาศ
ชุมนุมสหกรณ์ กรุงเทพ จํากัด
ที่ 22 /2565
เรื่ อง การรับสมัครและวิธีการเลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการดําเนินการ ประจําปี 2566
---------------------------อาศัยอํานาจตามระเบียบว่าด้วย วิธีการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดําเนิ นการ และ
ผูต้ รวจสอบกิ จการของชุ มนุ มสหกรณ์ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการการเลื อกตั้ง ในคราวประชุมเมื่อวันที่
24 ตุลาคม 2565 ได้มีมติให้ประกาศ รับสมัครและกําหนดวิธีการเลือกตั้ง ประธานกรรมการ และกรรมการ
ดําเนินการ ไว้ดงั นี้
1. ตําแหน่งและจํานวนผูส้ มัครรับเลือกตั้ง
(1) ตําแหน่งประธานกรรมการ
จํานวน 1 คน
(2) ตําแหน่งกรรมการดําเนินการจากสิ ทธิตามส่ วนธุรกิจ จํานวน 6 คน
(3) ตําแหน่งกรรมการดําเนินการตามประเภททัว่ ไป
จํานวน 3 คน
2. คุณสมบัติของผูส้ มัคร
(1) เป็ นผูแ้ ทนของสหกรณ์สมาชิก โดยคณะกรรมการดําเนินการมีมติแต่งตั้งเป็ นผูแ้ ทน
และส่ งชื่อเป็ นผูส้ มัคร โดยระบุตาํ แหน่งที่ส่งสมัครตามข้อ 1 ได้เพียงตําแหน่งเดียว
(2) มีวาระการดํารงตําแหน่งในสหกรณ์สมาชิกเป็ นไปตามมาตรา 50 แห่ง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2562 และไม่หมดวาระก่อน
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 (วันประชุมใหญ่ของ ชสกท.)
(3) ไม่เป็ นบุคคลต้องห้ามตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และ
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562
(4) ไม่เป็ นบุคคลต้องห้ามตามข้อบังคับของ ชสกท. ข้อ 55
3. การเลือกตั้งกรรมการดําเนิ นการตามข้อ 1(2) ให้สหกรณ์ สมาชิ กที่ ได้รับสิ ทธิ ตามส่ วน
ธุ รกิจ ที่ ชสกท. ได้จดั ทําขึ้น เสนอชื่ อผูแ้ ทนเพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง เสนอให้ที่ประชุมใหญ่
เลือกตั้งเป็ นกรรมการดําเนิ นการ (ชุมนุ มสหกรณ์ ฯ จัดทําหนังสื อแจ้งการได้รับสิ ทธิ รับเลือกตั้ง ข้อ 1(2)
ตามที่สหกรณ์สมาชิกได้รับดอกเบี้ยเงินฝากจาก ชสกท. ในรอบปี บัญชี 2565 เรี ยงลําดับจากจํานวนมากไป
หาน้อย แนบท้ายประกาศนี้)
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-24. การรับสมัคร
ผูส้ มัครตามข้อ 1 ยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565
ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. (เว้นวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ปิ ดรับสมัครเวลา 12.00 น.)
ผูส้ มัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรื อส่ งทางไปรษณี ย ์ (ถือตราประทับไปรษณี ยต์ น้ ทางเป็ น
สําคัญ) โดยใช้ใบสมัครตามแบบที่ ชสกท. กําหนด พร้ อมเอกสารหลักฐาน ยื่น สมัครได้ ณ สํานักงาน
ชสกท. อาคารเกษร ชั้น 5 ห้อง 507 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330
5. เอกสารและหลักฐานที่ตอ้ งใช้ประกอบในการยืน่ ใบสมัคร
5.1 ใบสมัครที่จดั ทําโดย ชสกท.
5.2 รู ปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่ แว่นดํา ขนาด 4”X6” จํานวน 2 รู ป รู ปถ่ายผูส้ มัคร
ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (ไม่ใช้รูปถ่ายที่ตดั หรื อถ่ายสําเนามาจากเอกสารอื่นใด)
5.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ (ผูส้ มัครรับรองสําเนาเอกสารด้วย)
5.4 หนังสื อแต่งตั้งผูแ้ ทนสหกรณ์สมาชิกฉบับจริ ง
6. การให้หมายเลขประจําตัวผูส้ มัคร
ผูส้ มัครรับเลือกตั้ง ตามข้อ 1(1) และ 1(3) จะได้รับหมายเลขประจําตัวเรี ยงตามลําดับการ
สมัครก่อนหลังสําหรับการสมัครตําแหน่ง ประธานกรรมการ และกรรมการดําเนินการ
ในกรณี ที่ผูส้ มัครรั บเลื อกตั้งส่ งใบสมัครพร้ อมกัน ให้ผูส้ มัครที่ ส่งใบสมัครพร้ อมกัน
จับฉลากหมายเลขประจําตัวผูส้ มัครรับเลื อกตั้ง เรี ยงตามลําดับต่อเนื่ องเว้น แต่ ผูส้ มัครรั บเลื อกตั้งที่ ยื่น
ใบสมัครพร้ อมกันตกลงกันได้เรื่ องลําดับก่อนหลังก็ให้เป็ นไปตามข้อตกลงของผูส้ มัครโดยไม่ตอ้ งจับ
สลาก
การรับใบสมัคร และการให้หมายเลขประจําตัวผูส้ มัครเป็ นการรับสมัครไว้ในเบื้องต้น
เมื่ อ ตรวจสอบแล้ว ถู ก ต้อ งตามระเบี ย บชุ ม นุ ม สหกรณ์ ก รุ งเทพ จํากัด ว่าด้ว ยวิธี ก ารเลื อ กตั้งประธาน
กรรมการ กรรมการดําเนิ นการ และผูต้ รวจสอบกิจการของชุมนุ มสหกรณ์ พ.ศ. 2561 ชสกท. จะประกาศ
ให้ทราบต่อไป
7. ประกาศรายชื่ อ ผู ้มี สิ ท ธิ รั บ การเลื อ กตั้ง วัน ที่ 23 พฤศจิ ก ายน 2565 เวลา 15.00 น.
ทางเว็บไซต์ชุมนุมสหกรณ์กรุ งเทพ จํากัด สําหรับผูส้ มัครที่ขาดคุณสมบัติจะถูกตัดสิ ทธิ แต่หมายเลขสมัคร
ยังคงใช้หมายเลขเดิม
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-38. การสรรหาโดยวิธีการเลือกตั้ง กําหนดให้มีการลงคะแนนและกําหนดวันเลือกตั้ง ดังนี้
8.1 วันเลือกตั้ง วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.-11.00 น. ณ ห้องประชุม
ใหญ่สามัญประจําปี 2565 ของชุมนุมสหกรณ์กรุ งเทพ จํากัด
8.2 การลงคะแนนเลื อกตั้งประธานกรรมการ ตาม ข้อ 1(1) กรณี มีผูส้ มัครรับเลื อกตั้ง
เท่ ากับจํานวนที่ รับสมัคร ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งหรื อผูท้ ี่ ได้รับมอบหมาย เสนอชื่ อให้มีการ
ลงคะแนนเสี ยงเป็ นการรับรอง
ถ้าผูส้ มัครได้รับคะแนนเสี ยงรับรองมากกว่าคะแนนเสี ยงไม่รับรองถือว่าผูส้ มัครผูน้ ้ นั เป็ น
ผูไ้ ด้รับการเลือกตั้ง
ถ้าผูส้ มัครได้รับคะแนนเสี ยงรับรองน้อยกว่าคะแนนเสี ยงไม่รับรองถือว่าผูส้ มัครผูน้ ้ ัน
ไม่ได้รับการเลือกตั้ง
ในกรณี ที่มีผูส้ มัครมากกว่า 1 คน ให้ผูแ้ ทนสหกรณ์สมาชิกลงคะแนนโดยวิธีลบั ผูส้ มัคร
ที่ได้รับคะแนนสู งสุ ดเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้ง ถ้าผูส้ มัครได้คะแนนสู งสุ ดเท่ากันให้มีการจับสลากระหว่าง
ผูท้ ี่คะแนนเท่ากัน
8.3 การลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการดําเนินการตาม ข้อ 1(2) คณะกรรมการการเลือกตั้งจะ
สรรหาจากผูแ้ ทนสหกรณ์ ส มาชิ ก ที่ ส มัครตามข้อ 1(2) โดยถื อตามลําดับ ดอกเบี้ ยเงิ น ฝากที่ ได้รับจาก
ชุ มนุ ม สหกรณ์ ฯ ในรอบปี บัญ ชี 2565 เรี ยงตามลําดับ จากจํานวนมากไปหาน้อย เพื่ อให้ได้ชื่อ ผูแ้ ทน
สหกรณ์สมาชิกที่สมัครตามข้อ 1(2) จนครบจํานวน 6 คน โดย 5 ลําดับแรกมีวาระ 2 ปี และ 1 ลําดับหลังมี
วาระ 1 ปี ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย เสนอชื่อให้มีการลงคะแนนเสี ยงเป็ น
การรับรอง
ถ้าผูส้ มัครได้รับคะแนนเสี ยงรับรองมากกว่าคะแนนเสี ยงไม่รับรองถือว่าผูส้ มัครผูน้ ้ นั เป็ น
ผูไ้ ด้รับการเลือกตั้ง
ถ้าผูส้ มัครได้รับคะแนนเสี ยงรับรองน้อยกว่าคะแนนเสี ยงไม่รับรองถือว่าผูส้ มัครผูน้ ้ ัน
ไม่ได้รับการเลือกตั้ง
8.4 การลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการดําเนิ นการตาม ข้อ 1(3) กรณี มีผูส้ มัครรับเลือกตั้ง
เท่ากับจํานวนที่ รับสมัคร ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งหรื อผูท้ ี่ ได้รับมอบหมาย เสนอชื่ อให้มีการ
ลงคะแนนเสี ยงเป็ นการรับรอง
ถ้าผูส้ มัครได้รับคะแนนเสี ยงรับรองมากกว่าคะแนนเสี ยงไม่รับรองถือว่าผูส้ มัครผูน้ ้ นั เป็ น
ผูไ้ ด้รับการเลือกตั้ง และให้ผสู ้ มัครที่ได้รับคะแนนเสี ยงรับรอง 2 ลําดับแรกมีวาระ 2 ปี และผูส้ มัครที่ได้รับ
คะแนนเสี ย งรั บ รองลําดับ ที่ 3 มี ว าระ 1 ปี ถ้าผูส้ มัค รได้ค ะแนนเสี ย งรั บ รองเท่ ากัน ให้ มี ก ารจับ สลาก
ระหว่างผูท้ ี่คะแนนเท่ากัน
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-4ถ้าผูส้ มัครได้รับคะแนนเสี ยงรับรองน้อยกว่าคะแนนเสี ยงไม่รับรองถือว่าผูส้ มัครผูน้ ้ ัน
ไม่ได้รับการเลือกตั้ง
ในกรณี ที่มีผูส้ มัครมากกว่า 3 คน ให้ผูแ้ ทนสหกรณ์สมาชิกลงคะแนนโดยวิธีลบั ผูส้ มัคร
ที่ได้รับคะแนนสู งสุ ด 2 ลําดับแรก เป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้ง มีวาระ 2 ปี ลําดับที่ 3 มีวาระ 1 ปี ถ้าผูส้ มัครได้
คะแนนเท่ากันให้มีการจับสลากระหว่างผูท้ ี่คะแนนเท่ากัน
9. การประกาศผล ผูท้ ี่ ได้รับการเลือกตั้ง เป็ นประธานกรรมการ และกรรมการดําเนิ นการ
ของชุ มนุ มสหกรณ์ จะประกาศผลคะแนนในที่ ประชุ มใหญ่ และประกาศทางเว็บไซต์ชุมนุ มสหกรณ์
กรุ งเทพ จํากัด ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565
10. คําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้เป็ นที่สุด
จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565

(นายบุญธรรม ศรี สมาน)
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ชุมนุมสหกรณ์กรุ งเทพ จํากัด
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รายชื� อ สหกรณ์ สมาชิกเรียงลําดับสิ ทธิตามส่ วนธุรกิจ
เพื�อสมัครรับเลือกตั�งกรรมการดําเนินการ
ของชุ มนุมสหกรณ์ กรุ งเทพ จํากัด ประจําปี 2566
คณะกรรมการการเลือกตั�งจะสรรหาจากผูแ้ ทนสหกรณ์สมาชิก โดยถือตามลําดับ
ดอกเบี�ยเงินฝากที�ได้รับจากชุมนุมสหกรณ์ฯ ในรอบปี บัญชี 2565 เรี ยงลําดับจากจํานวนมาก
ไปหาน้อย เพื�อให้ได้ชื�อผูแ้ ทนสหกรณ์สมาชิกที�สมัครตามข้อ 1(2) จนครบจํานวน 6 คน
เพื�อให้ประธานกรรมการเลือกตั�งหรื อผูท้ ี�ได้รับมอบหมาย เสนอชื�อให้มีการลงคะแนนเสี ยง
เป็ นการรับรอง โดย 5 ลําดับแรกมีวาระ 2 ปี และ 1 ลําดับหลังมีวาระ 1 ปี
ลําดับ

สหกรณ์ ออมทรัพย์ ............จํากัด

เลขทะเบียน

1

สภากาชาดไทย

100002

2

วชิรพยาบาล

100007

3

ข้าราชการสรรพากร

100003

4

กระทรวงแรงงาน

100022

5

โรงพยาบาลตํารวจ

100001

6

พนักงานการท่าเรื อแห่ งประเทศไทย

100030

7

เครื อสมิติเวช

100037

8

สํานักงบประมาณ

100005

9

ปตท.

100050

10

กระทรวงอุตสาหกรรม

100035

11

สํานักข่าวกรองแห่ งชาติ

100006

12

บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย

100049

13

ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิ การ

100052
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ลําดับ

สหกรณ์ ออมทรัพย์ ............จํากัด

เลขทะเบียน

14

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน� คงของมนุษย์

100054

15

สํานักงาน กพ.

100045

16

เพื�อพนักงานเครื อสหพัฒน์

100011

17

การตรวจเงินแผ่นดิน

100012

18

โรงพยาบาลหัวเฉี ยว

100008

19

สํานักงานคณะกรรมการ ป.ป.ส.

100013

20

กรมอนามัย

100044

21

สาธารณสุ ขปทุมธานี

100023

22

อสมท

100060

23

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

100053

24

กระทรวงมหาดไทย

100058

25

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข

100038

26

ข้าราชการกรมสรรพสามิต

100051

27

โรงพยาบาลสมุทรปราการ

100021

28

สํานักเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี

100009

29

เนชัน� มัลติมีเดียกรุ๊ ป

100004

30

มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ

100016

31

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

100015

32

ข้าราชการทบวงมหาวิทยาลัย

100057

33

คอสโมอุตสาหกรรม

100025

34

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง

100026
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ลําดับ

สหกรณ์ ออมทรัพย์ ............จํากัด

เลขทะเบียน

35

เนาวรัตน์พฒั นาการ

100042

36

พนักงานในเครื อสหยูเนี�ยนเขตบางชัน

100039

37

ไทย บี เอ็ม เอ

100027

38

กรมส่ งเสริ มอุตสาหกรรม

100056

39

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

100063

40

ตํารวจแห่ งชาติ

100017

41

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะแพทยศาสตร์ มหิ ดล

100048

42

วังเดิม

100065

43

ศรี วชิ ยั

100031

44

โรงพยาบาลราชวิถี

100046

45

กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ� งแวดล้อม

100019

46

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

100061

47

โรงพยาบาลเลิดสิ น

100010

48

สื� อสารทหาร

100047

49

บริ ษทั วิทยุการบินแห่ งประเทศไทย

100062

50

กลุ่มบริ ษทั สยามเจมส์

100041

51

สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งประเทศไทย

100028

52

โรงพยาบาลประสาท

100033

53

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

100034

54

กทม.

100020

55

กิจการบิน บริ ษทั การบินไทย

100024
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ลําดับ

สหกรณ์ ออมทรัพย์ ............จํากัด

เลขทะเบียน

56

กรมควบคุมโรค

100032

57

การยางแห่ งประเทศไทย

100036

58

กรมการทหารสื� อสาร

100040

59

17 รามอินทรา

100055

60

พนักงาน เอจีซี แฟลตกลาส

100059

61

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

100064
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ชุ ม นุ ม ส ห ก ร ณ์ ก รุ ง เ ท พ จํา กั ด
“The Federation of Savings and Credit Cooperatives of Bangkok Limited”

ใบสมัครรับเลือกตั้ง ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ กรุงเทพ จํากัด

หมายเลขประจําตัวผูส้ มัคร

วันที่.............เดือน..........................พ.ศ.................
ข้าพเจ้า......................................................................ตําแหน่ง...............................................................
เป็ นผูแ้ ทนสหกรณ์ออมทรัพย์............................................................................................................................ จํากัด
ทะเบียนสมาชิกเลขที่.....................จดทะเบียนสหกรณ์เมื่อวันที่...............................................................................
ที่ต้ งั สหกรณ์....................................................ชั้น........เลขที่.................หมู่ที่........ถนน.............................................
ตําบล/แขวง...............................................อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด........................................
รหัสไปรษณี ย.์ ....................โทรศัพท์.............................โทรสาร................. E-mail...................................................
มีความประสงค์สมัครรับเลือกตั้ง ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์กรุ งเทพ จํากัด ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนิ น การชุ ด ที่ ................ครั้ งที่ ..................เมื่ อ วัน ที่ .................................................. พร้ อ มได้แ นบเอกสาร
ประกอบการสมัคร ดังนี้
1. รู ปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่น ขนาด 4”X6” จํานวน 2 รู ป
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ (ผูส้ มัครรับรองสําเนาเอกสารด้วย)
3. หนังสื อแต่งตั้งผูแ้ ทนสหกรณ์สมาชิกฉบับจริ ง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีวาระการดํารงตําแหน่งในสหกรณ์ตน้ สังกัดเป็ นไปตามมาตรา 50 และ
มิใช่บุคคลซึ่ งมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 52 แห่ งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
ข้อมูลข้างต้นเป็ นความจริ งทุกประการ
(ลงชื่อ) .......................................................
(.....................................................)
ผูแ้ ทนสหกรณ์/ผูส้ มัครรับเลือกตั้ง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------บันทึกเจ้ าหน้ าที่
ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง...........................................................................................
ลงชื่อ...................................................เจ้าหน้าที่
............../...................../................
ลงชือ่ ...................................................ประธาน กกต.

............../...................../................

Effective Date : 25/10/2565

FR-QMR-54 Rev00

ชุ ม นุ ม ส ห ก ร ณ์ ก รุ ง เ ท พ จํา กั ด
“The Federation of Savings and Credit Cooperatives of Bangkok Limited”

ใบสมัครรับเลือกตั้งกรรมการดําเนินการจากสิ ทธิตามส่ วนธุรกิจ
ลําดับสิ ทธิตามส่ วนธุรกิจ
ชุมนุมสหกรณ์ กรุงเทพ จํากัด

วันที่.............เดือน..........................พ.ศ.................
ข้าพเจ้า......................................................................ตําแหน่ง...............................................................
เป็ นผูแ้ ทนสหกรณ์ออมทรัพย์............................................................................................................................ จํากัด
ทะเบียนสหกรณ์สมาชิกเลขที่......................จดทะเบียนสหกรณ์เมื่อวันที่..................................................................
ที่ต้งั สหกรณ์.....................................ชั้น...........เลขที่..............หมู่ที่......................ถนน.............................................
ตําบล/แขวง...............................................อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด........................................
รหัสไปรษณี ย.์ ....................โทรศัพท์.............................โทรสาร................. E-mail...................................................
มีความประสงค์สมัครรั บเลือกตั้ง กรรมการดําเนิ น การจากสิ ทธิตามส่ วนธุ รกิจ ชุ มนุ มสหกรณ์ กรุ งเทพ จํากัด
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่...............ครั้งที่..................เมื่อวันที่..................................................
พร้อมได้แนบเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
1. รู ปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่น ขนาด 4”X6” จํานวน 2 รู ป
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ (ผูส้ มัครรับรองสําเนาเอกสารด้วย)
3. หนังสื อแต่งตั้งผูแ้ ทนสหกรณ์สมาชิกฉบับจริ ง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีวาระการดํารงตําแหน่งในสหกรณ์ตน้ สังกัดเป็ นไปตามมาตรา 50 และ
มิใช่บุคคลซึ่ งมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 52 แห่ งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
ข้อมูลข้างต้นเป็ นความจริ งทุกประการ
(ลงชื่อ) .......................................................
(.....................................................)
ผูแ้ ทนสหกรณ์/ผูส้ มัครรับเลือกตั้ง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------บันทึกเจ้ าหน้ าที่
ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง...........................................................................................
ลงชื่อ...................................................เจ้าหน้าที่
............../...................../................
ลงชือ่ ...................................................ประธาน กกต.
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............../...................../................
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ชุ ม นุ ม ส ห ก ร ณ์ ก รุ ง เ ท พ จํา กั ด
“The Federation of Savings and Credit Cooperatives of Bangkok Limited”

ใบสมัครรับเลือกตั้งกรรมการดําเนินการประเภททั่วไป
ชุมนุมสหกรณ์ กรุงเทพ จํากัด

หมายเลขประจําตัวผูส้ มัคร

วันที่.............เดือน..........................พ.ศ.................
ข้าพเจ้า......................................................................ตําแหน่ง...............................................................
เป็ นผูแ้ ทน สหกรณ์ออมทรัพย์.......................................................................................................................... จํากัด
ทะเบียนสหกรณ์สมาชิกเลขที่...............................จดทะเบียนสหกรณ์เมื่อวันที่.........................................................
ที่ต้ งั สหกรณ์ ...............................................ชั้น.......เลขที่ .............หมู่ที่.........ถนน.............................................
ตําบล/แขวง...............................................อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด........................................
รหัสไปรษณี ย.์ ....................โทรศัพท์.............................โทรสาร................. E-mail...................................................
มี ค วามประสงค์ ส มัค รรั บ เลื อ กตั้ง กรรมการดํ า เนิ น การ ชุ ม นุ ม สหกรณ์ ก รุ ง เทพ จํา กัด ตามมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการดําเนินการชุดที่................ครั้งที่..................เมื่อวันที่.................................................. พร้อมได้แนบ
เอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
1. รู ปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่น ขนาด 4”X6” จํานวน 2 รู ป
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ (ผูส้ มัครรับรองสําเนาเอกสารด้วย)
3. หนังสื อแต่งตั้งผูแ้ ทนสหกรณ์สมาชิกฉบับจริ ง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีวาระการดํารงตําแหน่งในสหกรณ์ตน้ สังกัดเป็ นไปตามมาตรา 50 และ
มิใช่บุคคลซึ่ งมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 52 แห่ งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
ข้อมูลข้างต้นเป็ นความจริ งทุกประการ
(ลงชื่อ) .......................................................
(.....................................................)
ผูแ้ ทนสหกรณ์/ผูส้ มัครรับเลือกตั้ง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------บันทึกเจ้ าหน้ าที่
ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง...........................................................................................
ลงชื่อ...................................................เจ้าหน้าที่
............../...................../................
ลงชือ่ ...................................................ประธาน กกต.

............../...................../................
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ประกาศ
ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จํากัด
ที่ 23/2565
เรื่อง การรับสมัครและวิ ธีการเลือกตัง้ ผูต้ รวจสอบกิ จการ ประจําปี 2566
---------------------------อาศัยอํานาจตามระเบียบว่าด้วย วิธกี ารเลือกตัง้ ประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ
และผูต้ รวจสอบกิจการของชุมนุมสหกรณ์ พ.ศ. 2561 และตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการ
ตรวจสอบกิจ การของสหกรณ์ พ.ศ. 2559 คณะกรรมการการเลือ กตัง้ ในคราวประชุ ม เมื่อ วัน ที่
24 ตุลาคม 2565 ได้มมี ติให้ประกาศรับสมัครและกําหนดวิธกี ารเลือกตัง้ ผูต้ รวจสอบกิจการ ไว้ดงั นี้
1. จํานวนผูร้ บั สมัครรับเลือกตัง้
2.1 กรณีเป็ นบุคคลธรรมดา จํานวน 3 คน
2.2 กรณีเป็ นนิตบิ ุคคล จํานวน 1 นิตบิ ุคคล
2. คุณสมบัตขิ องผูต้ รวจสอบกิจการ
2.1 เป็ นผูม้ คี ุณวุฒกิ ารศึกษาระดับปริญญาตรีดา้ นการเงิน การบัญชี การบริหารธุรกิจ
หรือ เศรษฐศาสตร์
2.2 ผ่านการอบรมหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์หรือหน่วยงานอื่นทีไ่ ด้รบั การรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
2.3 ต้องไม่เป็ นบุคคลหรือคณะบุคคลเดียวกับผูท้ าํ หน้าทีเ่ ป็ นผูส้ อบบัญชีหรือผูช้ ว่ ย
ผูส้ อบบัญชี หรือบุคคลทีอ่ ยู่ในสังกัดนิตบิ ุคคลทีร่ บั งานสอบบัญชีของชุมนุมสหกรณ์ในปี บญ
ั ชี 2565 เว้น
แต่ได้พ้นจากการเป็ นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยผูส้ อบบัญชีหรือลาออกจากนิตบิ ุคคลที่รบั งานสอบบัญชี
ชุมนุมสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
2.4 ต้องมีคุณสมบัตติ ามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์วา่ ด้วยการตรวจสอบกิจการ
ของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 หมวด 1
3. กําหนดการรับสมัคร ยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 23 พฤศจิกายน
2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. (เว้นวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ปิ ดรับสมัครเวลา 12.00 น.)
ผูส้ มัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรื อส่ งทางไปรษณี ย ์ (ถือตราประทับไปรษณี ยต์ น้ ทางเป็ น
สําคัญ ) โดยใช้ใบสมัครตามแบบที่ ชสกท. กําหนด พร้ อมเอกสารหลักฐาน ยื่น สมัครได้ ณ สํานัก งาน
ชสกท. อาคารเกษร ชั้น 5 ห้อง 507 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330
ผูส้ มัครรับเลือกตั้งจะสมัครรับเลือกตั้งตําแหน่ง ประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และ
ผูต้ รวจสอบกิจการ ในคราวเดียวกันมิได้
Effective Date : 25/10/2565
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-24. เอกสารและหลักฐานที่ตอ้ งใช้ประกอบในการยืน่ ใบสมัคร
4.1 ใบสมัคร ตามแบบที่ ชุมนุมสหกรณ์ฯ กําหนด
4.2 รู ปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่น ขนาด 4”X6” จํานวน 2 รู ป รู ปถ่ายผูส้ มัคร
ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (ไม่ใช้รูปถ่ายที่ตดั หรื อถ่ายสําเนามาจากเอกสารอื่นใด
4.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ (ผูส้ มัครรับรองสําเนาเอกสารด้วย)
4.4 ต้นฉบับและสําเนาหลักฐานการผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์หรื อหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสู ตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
5. การให้หมายเลขผูส้ มัคร จะได้รับหมายเลขประจําตัวเรี ยงตามลําดับการสมัครก่อนหลัง
ในกรณี ที่ผูส้ มัครรับเลือกตั้งส่ งใบสมัครพร้อมกัน ให้ผูส้ มัครที่ส่งใบสมัครพร้อมกันจับ
ฉลากหมายเลขประจําตัวผูส้ มัครรับเลือกตั้ง เรี ยงตามลําดับต่อเนื่องเว้นแต่ผสู ้ มัครรับเลือกตั้งที่ยนื่ ใบสมัคร
พร้อมกันตกลงกันได้เรื่ องลําดับก่อนหลังก็ให้เป็ นไปตามข้อตกลงของผูส้ มัครโดยไม่ตอ้ งจับสลาก
6. ประกาศรายชื่ อ ผู ้มี สิ ทธิ รั บ การเลื อ กตั้ ง วัน ที่ 23 พฤศจิ ก ายน 2565 เวลา 15.00 น.
ทางเว็บไซต์ชุมนุมสหกรณ์กรุ งเทพ จํากัด สําหรับผูส้ มัครที่ขาดคุณสมบัติจะถูกตัดสิ ทธิ แต่หมายเลขสมัคร
ยังคงใช้หมายเลขเดิม
7. การสรรหาโดยวิธีการเลือกตั้ง กําหนดให้มีการลงคะแนนและกําหนดวันเลือกตั้ง ดังนี้
7.1 วันเลือกตั้ง วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.-11.00 น. ณ ห้องประชุม
ใหญ่สามัญประจําปี 2565 ของชุมนุมสหกรณ์กรุ งเทพ จํากัด
7.2 การลงคะแนนเลือกตั้งผูต้ รวจสอบกิ จการ กรณี ที่มีผูส้ มัครเท่ากับจํานวนที่รับสมัคร
ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย เสนอชื่อให้มีการลงคะแนนเสี ยงเป็ นการรับรอง
ถ้าผูส้ มัครได้รับคะแนนเสี ยงรับรองมากกว่าคะแนนเสี ยงไม่รับรองถือว่าผูส้ มัครผูน้ ้ นั เป็ น
ผูไ้ ด้รับการเลือกตั้ง
ถ้าผูส้ มัครได้รับคะแนนเสี ยงรับรองน้อยกว่าคะแนนเสี ยงไม่รับรองถือว่าผูส้ มัครผูน้ ้ ัน
ไม่ได้รับการเลือกตั้ง
ในกรณี ที่ มี ผู ส้ มัค รมากกว่ าจํานวนที่ รั บ สมัค ร ให้ ผู แ้ ทนสหกรณ์ ส มาชิ ก ลงคะแนน
โดยวิธีลบั ผูส้ มัครที่ได้รับคะแนนสู งสุ ดตามลําดับตามจํานวนที่กาํ หนดในข้อ 1 เป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ น
ผูต้ รวจสอบกิจการ ถ้าผูส้ มัครได้คะแนนเท่ากันให้มีการจับสลากระหว่างผูท้ ี่มีคะแนนเท่ากัน
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-38. การประกาศผล ผูท้ ี่ ไ ด้รับ การเลื อ กตั้ง เป็ นผูต้ รวจสอบกิ จ การ ของชุ ม นุ ม สหกรณ์ จะ
ประกาศผลคะแนนในที่ประชุมใหญ่ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 และประกาศทางเว็บไซต์ชุมนุมสหกรณ์ฯ
ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565
9. คําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้เป็ นที่สุด
จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565

(นายบุญธรรม ศรี สมาน)
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ชุมนุมสหกรณ์กรุ งเทพ จํากัด

Effective Date : 25/10/2565
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ชุ ม นุ ม ส ห ก ร ณ์ ก รุ ง เ ท พ จํา กั ด
“The Federation of Savings and Credit Cooperatives of Bangkok Limited”

ใบสมัครรับเลือกตัง้ ผูต้ รวจสอบกิ จการ
ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จํากัด

หมายเลขประจําตัวผูส้ มัคร

วันที.่ ............เดือน..........................พ.ศ.................
ข้าพเจ้า............................................................ตําแหน่ง...........................................................
ชือ่ นิตบิ ุคคล..................................................................................................................................................
ที่อยู่เลขที่.................หมู่ท่ี......................ถนน................................ตําบล/แขวง....................................
อําเภอ/เขต.................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณี ย์..................................
โทรศัพท์....................................โทรสาร.....................................E-mail........................................................
มีความประสงค์สมัครรับเลือกตัง้ ผู้ตรวจสอบกิ จการ ชุมนุ มสหกรณ์ กรุงเทพ จํากัด พร้อมได้แนบเอกสาร
ประกอบการสมัคร ดังนี้
1. สําเนาหนังสือจดทะเบียนนิตบิ ุคคล พร้อมลงนามรับรอง จํานวน 1 ฉบับ (กรณีผสู้ มัครเป็ นนิติ
บุคคล)
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่น ขนาด 4”X6” จํานวน 2 รูป
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ (ผูส้ มัครรับรองสําเนาเอกสารด้วย)
4. สําเนาคุณวุฒกิ ารศึกษา จํานวน 1 ฉบับ (ผูส้ มัครรับรองสําเนาเอกสารด้วย)
5. ต้น ฉบับ และสําเนาหลัก ฐานการผ่ านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญ ชี
สหกรณ์หรือหน่วยงานอื่นทีไ่ ด้รบั การรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
6. หนังสือเสนอค่าบริการตรวจสอบกิจการ จํานวน 1 ฉบับ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัตติ ามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2559 หมวด 1 และขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็ นความจริงทุกประการ
(ลงชือ่ ) .......................................................ผูส้ มัคร
(.....................................................)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------บันทึกเจ้าหน้ าที่
ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง...........................................................................................
ลงชือ่ ...................................................เจ้าหน้าที่

............../...................../...........

ลงชือ่ ...................................................ประธาน กกต.

............../...................../................

Effective Date : 25/10/2565
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