
 

 

 
 
 

1. วันสรรหาและเลือกตั้งกรรมการ (ที่สวนภูมิภาค) วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ 2564 ตั้งแตเวลา 08.00 น. – 12.00 น. 

2. สถานที่ในการสรรหาและเลือกตั้ง ณ  สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 – 12   

3. สมาชิกสามัญสามารถตรวจหมายเลขของตนเองกับบัญชีรายชื่อจากแผงรายชื่อที่สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1- 12   

ที่จัดเตรียม ณ จุดสรรหากรรมการ 

4. ในการลงทะเบียนสมาชิกจะตอง แสดงบัตรประจําตัวประชาชน  

5. สมาชิกสามัญสามารถลงทะเบียน ณ จุดสรรหาและเลือกตั้งกรรมการ จะไดรับบัตรลงคะแนน 3 บัตร 3 สี พรอมคูปอง 2 สวน 

คือ สวนที่ 1 สําหรับนาํไปแลกบัตรเพื่อใชลงคะแนน และ สวนที่ 2  สําหรับแลกเงินสด 1,000 บาท ถาสมาชิกสามญัที่ไมมา

ลงทะเบียนสรรหาจะไดรับเงิน 500 บาท โดยสหกรณฯ จะนําเงินโอนเงินเขาบัญชีของสมาชกิ ภายหลังจากวันสรรหาแลว 

 สวนสมาชิกสมทบ (พนักงานราชการ)  ไมมีสิทธิในการลงคะแนนสรรหาและเลือกตั้งกรรมการ สหกรณฯ  

จะจายเงินสมนาคุณเปนเงินสดโดยการโอนเงินเขาบัญชีใหสมาชิกคนละ 500 บาท ในวันสรรหาและเลือกตั้งว ันที่  

5 กุมภาพันธ 2564 โดยสมาชิกสมทบไมตองเดินทางมาลงทะเบียน 

6. สมาชิกสามัญจะไดรับบัตรลงคะแนน 3 บัตร คือ บัตรสีฟา บัตรสีชมพู และบัตรสีเขียว อยางละ 1 ใบเทานั้น 

 การสรรหาและเลือกตั้งกรรมการ  บัตรเลือกตั้งมี  3  สี  ดังนี ้

 ประธาน    ตําแหนงประธานกรรมการ       เลือกได 1 หมายเลข 
 

  สวนกลาง ตําแหนงกรรมการ  เลือกได 3 หมายเลข 
 

 สวนภูมิภาค ตําแหนงกรรมการ  เลือกได 4 หมายเลข 
 

7. สมาชิกไปลงคะแนนในคูหาที่เตรียมไวใหทําเครื่องหมาย Pหรือ O อยางใดอยางหนึ่ง  ลงในชอง         ใหตรงกับชื่อผูที่ทาน

ประสงคจะเลือกกาลงในบัตรลงคะแนนแลวนําไปหยอนลงหีบบัตรตามสีที่กําหนด หรือหากไมประสงคลงคะแนนใหกาเครื่องหมาย

ในชอง        “ไมประสงคลงคะแนน” 

8. หาม  ขูด  ขีด  ฆา  ลบ  หรือทําเครื่องหมายอื่นใดลงในบัตร  เพราะจะทําใหบัตรนั้นเปนบัตรเสีย 

9. กรณีที่สมาชิกสวนกลางหรือสวนภูมิภาคไปปฏิบัติหนาที่นอกเขตพื้นที่สรรหาของตน ทานสามารถลงคะแนนสรรหาไดตาม 

จุดสรรหาในพื้นที่เขตปฏิบัติงาน สมาชิกสามารถเลือกหนวยเพื่อสรรหากรรมการไดที่สวนภูมิภาค หรือที่สวนกลาง ตามวัน 

และเวลาที่กําหนด โดยเลือกลงคะแนนสรรหาไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น 

10. ผูที่ไดรับการสรรหาและเลือกตั้งเปนกรรมการ  คือ  ผูที่ไดคะแนนสูงสุดเรียงตามลําดับ 

11.  การนับคะแนน นําบัตรลงคะแนนสรรหามายังสหกรณ และนับคะแนนพรอมกันที่สวนกลางในวันประชุมใหญ 

กําหนดการสรรหาและเลือกตั้ง  พรอมประชุมใหญสามัญประจําป 

ว ัน / เดือน / ป กิจกรรม เวลา สถานที ่

วันพุธที่  3 กุมภาพนัธ 2564 การสรรหา ที่สวนภูมิภาค   08.00 น. – 12.00 น. จุดสรรหา สพข.1 - 12 

วันศุกรที่ 5 กุมภาพันธ 2564 การสรรหา ที่สวนกลาง 08.00 น. – 12.00 น. ณ บริเวณโรงซอมยานพาหนะ 

กลุมเคร่ืองกล ชั้นลางอาคาร 8 ชั้น 

วันศุกรที่ 5 กุมภาพันธ 2564 การประชุมใหญสามญั

ประจําป 2563 

ลงทะเบียน  13.30 น. 

เร่ิมประชุม  14.00 น. 

ณ อาคาร 8 ชั้น หองประชุม  801   

กรมพัฒนาที่ดิน 

  แนวทางการสแนวทางการสรรหารรหาและเลือกตั�งและเลือกตั�งกรรมการกรรมการ  และวิธีลงคะแนนและวิธีลงคะแนน      

(สรรหา ณ สวนภมูิภาค สพข.1-12) วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ 2564 

บัตรสีเขียว 

บัตรสีฟ้า 

บัตรสีชมพู 



 

 
 

   

   
 

เครื่องลงคะแนนในคูหาลงคะแนนมีทั้งหมด  4 จุด  
จุดที่ 1 จะมีเครื่องลงคะแนนทั้งหมด 3 เครื่อง สมาชิกทุกทานสามารถเลือกลงคะแนนที่จุดใดจุดหนึ่งเพียงจุดเดียวเทานั้น 

โดยแตละจุดมีข้ันตอนการลงคะแนน ดังนี้ 

1. ตรวจดูที่ฝาหนาเครื่องลงคะแนนซึ่งจะระบุวาเครื่องนี้เปนเครื่องลงคะแนนใหกับผูสมัครในตําแหนง 

- ตําแหนง ประธานกรรมการ  เลือกได 1 หมายเลข 

- ตําแหนง กรรมการสวนกลาง   เลือกไดไมเกิน 3 หมายเลข 

- ตําแหนง กรรมการสวนภูมิภาค   เลือกไดไมเกิน 4 หมายเลข 

โดยจะมีหมายเลข ชื่อผูสมัคร พรอมรูปถายกํากับไวใหเพื่อปองกันความผิดพลาด 

2. พิจารณาลงคะแนนโดยกดปุมลงคะแนนตามหมายเลขตําแหนงที่เลือก โดยกดปุมลงคะแนนเลือกตามขอ 1  

ซึ่งหนาหมายเลขจะมีชื่อผูสมัครกํากับไวอีกจุดหนึ่งเพื่อปองกันความผิดพลาด 

3. กรณีกดปุมลงคะแนนตามขอ 2 ไปแลว หากเปลี่ยนใจใหกดปุม “ยกเลิก” ทางดานขวามือ ตอจากนั้น 

ใหกดปุมลงคะแนนใหม หรือ หากไมประสงคลงคะแนนใหกดปุม “ไมประสงคลงคะแนน” และกดปุม  

“ยืนยันการลงคะแนน” เปนอันเสร็จสิ้นการลงคะแนนในจุดนี้ ** ทั้งนี้ การกดปุมยืนยันการลงคะแนนไปแลว

จะไมสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรไดอีก ** 

4. กรณีท่ีสมาชิกสวนกลางหรือสวนภูมิภาคไปปฏิบัติหนาที่นอกเขตพื้นที่สรรหาของตน ทานสามารถมาลงคะแนน

สรรหาไดตามจุดสรรหาในพื้นที่เขตปฏิบัติงานสมาชิกสามารถเลือกหนวยเพื่อสรรหากรรมการไดที่สวนภูมิภาค  

หรือที่สวนกลาง ตามวันและเวลาที่กําหนด โดยเลือกลงคะแนนสรรหาไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  แนวทางการสรรหาแนวทางการสรรหาและเลือกตั�งและเลือกตั�งกรรมการกรรมการ    
แลและขั�นตอนการลงคะแนนโดยะขั�นตอนการลงคะแนนโดยใชเ้ครื�องอิเล็กทรอนิกส์ใชเ้ครื�องอิเล็กทรอนิกส์  ((กกตกกต.).)    

((สรรหา ณ สวนกลาง)  ว ันศุกรที่ 5 กุมภาพันธ 2564 

1.แจงรายละเอียดวาเปน

เครื่องลงคะแนนใหตําแหนง 
-ประธานกรรมการเลื อกได  1 

หมายเลข 

กรรมการดําเนินการ :  

-สวนการเลือกได 3 หมายเลข 

-สวนภูมิภาคเลือกได 4 หมายเลข 

2. ปุมลงคะแนน 
ในแตละหมายเลขจะมีชื่อ

ผูสมัครระบุไวดวย 

3.ปุมไมประสงค    

   ลงคะแนน 

ปุมยกเลิก 

ปุมยืนยันการลงคะแนน 

จะมีหมายเลข  

ชื่อผูสมัคร พรอมรูปถาย

กํากับไว 

สมาชิกสามารถเขาดูว ิธีการลงคะแนนโดยใชเครื่องอิเล็กทรอนิกส  

ไดที่ https://youtu.be/J5PiSnn8Azo 


