การลงคะแนนเลือกตั้ง กรรมการดาเนินการ ระหว่างวันที่ 17-21 มกราคม 2565
สมาชิก

รายชื่อสังกัด

1. พนักงานปัจจุบัน
(กลุ่มที่ 1)

สานักงานใหญ่ บางขุนพรหม

2. พนักงานปัจจุบัน
(กลุ่มที่ 2)

1. สานักงานภาค/ศูนย์จัดการธนบัตร

ลงคะแนนเลือกตั้ง

วิธีการเลือกตั้ง

1. ประธานกรรมการ 1 คน
2. กรรมการดาเนินการ 6 คน

BOTMail

1. ประธานกรรมการ

1 คน

BOTMail

1. ประธานกรรมการ
2. กรรมการดาเนินการ

1 คน
1 คน

BOTMail

1. ประธานกรรมการ

1 คน

1. หย่อนบัตรลงคะแนน
2. ไลน์แอด

(เชียงใหม่, ขอนแก่น, หาดใหญ่ )

2. ศูนย์จัดการธนบัตร ( พิษณุโลก, อุบลราชธานี,
นครราชสีมา, ระยอง, สุราษฎร์ธานี )

3. พนักงานปัจจุบัน
(กลุ่มที่ 3)
4. อดีตพนักงาน
(กลุ่มที่ 4)

โรงพิมพ์ธนบัตร/
ฝ่ ายจัดการธนบัตร (กรุงเทพ)
(สานักงาน พุทธมณฑลสาย 7)
1. อดีตพนักงาน ธปท.
2. พนักงาน กลต. (ปัจจุบัน+อดีต)
3. เจ้าหน้าที่สหกรณ์ (ปัจจุบัน+อดีต)

กลุ่มที่ 1

สมาชิกเป็น พนักงานปัจจุบัน สังกัด สานักงานใหญ่
ลงคะแนนเลือกตั้ง ประธานกรรมการดาเนินการ 1 คน และกรรมการดาเนินการ 6 คน
หมายเลข 1
นายศิวัฑฒ์ ปิยพิทักษ์
อดีตพนักงาน
อดีตผู้ชว่ ยผู้อานวยการ
ฝ่ายกากับและตรวจสอบสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ

ผู้สมัครประธานกรรมการดาเนินการ 2 คน

นายสมบูรณ์ จิตเป็นธม
ผู้ช่วยผู้ว่าการ
สายออกบัตรธนาคาร

ลงคะแนนเลือกผู้สมัคร 1 คน

ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการดาเนินการ จากสานักงานใหญ่ 7 คน

หมายเลข 1

หมายเลข 2

นายทัดลาภ เผ่ าเหลืองทอง น.ส.ภาวินี กิจอุดมสิน
ผู้อานวยการ
ผู้วิเคราะห์ อาวุโส
ฝ่ ายนโยบายและ
ฝ่ ายนโยบายและ
กากับสถาบันการเงิน 2
กากับการแลกเปลี่ยนเงิน

หมายเลข 2

หมายเลข 3
นายวิกรานต์ นาคะศิริ
ผู้อานวยการ
ฝ่ ายนโยบายและ
กากับสถาบันการเงิน 1

หมายเลข 4

ลงคะแนนเลือกผูส้ มัคร 6 คน

หมายเลข 6

หมายเลข 5

นายภิญโญ ตรีเพชราภรณ์ นายวีรทัศน์ ธีระวงศ์ เสรี
ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
ฝ่ ายกากับและตรวจสอบ
ฝ่ ายบริหารความเสี่ยง
ภาพรวม
ความเสี่ยงด้ าน IT

หมายเลข 7

น.ส.มณีฉาย ไชยนุวัติ นายสยาม ประเสริฐธรรม
รองผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ(ควบ)
ฝ่ ายบริหารการ
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
สื่อสารองค์ กร
และพัฒนาองค์ กร

เลือกตั้งทาง BOTMail
1. เปิด BOT Mail ประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง จาก สอ.ธปท.
2. Click เพื่อลงคะแนนเลือกตั้ง
3. Tick เลือกผู้สมัครประธานกรรมการ ไม่เกิน 1 คน (เลือกเกินถือว่าโมฆะ)
Tick เลือกผู้สมัครกรรมการ ไม่เกิน 6 คน (เลือกเกินถือว่าโมฆะ)
4. Click ปุ่ม “ตกลง” เพื่อส่งข้อมูล

ลงคะแนนได้ตั้งแต่
วันที่ 17 -21 มกราคม 2565

กลุ่มที่ 2

สมาชิกเป็น พนักงานปัจจุบัน สานักงานภาค / ศูนย์จดั การธนบัตร (ส่วนภูมิภาค)
ลงคะแนนเลือกตัง้ ประธานกรรมการดาเนินการ 1 คน
ผูส้ มัครประธานกรรมการดาเนินการ 2 คน
หมายเลข 1
นายศิวฑั ฒ์ ปิยพิทักษ์
อดีตพนักงาน
อดีตผูช้ ่วยผู้อานวยการ
ฝ่ายกากับและตรวจสอบสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ

ลงคะแนนเลือกผู้สมัคร 1 คน
ลงคะแนนได้ตั้งแต่
วันที่ 17 -21 มกราคม 2565

หมายเลข 2
นายสมบูรณ์ จิตเป็นธม
ผู้ช่วยผู้ว่าการ
สายออกบัตรธนาคาร

เลือกตั้งทาง BOT Mail

1.
2.
3.
4.

เปิด BOTMail ประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง จาก สอ.ธปท.
Click เพื่อลงคะแนนเลือกตั้ง
Tick เลือกผู้สมัครประธานกรรมการ ไม่เกิน 1 คน (เลือกเกินถือว่าโมฆะ)
Click ปุ่ม “ตกลง” เพื่อส่งข้อมูล

สมาชิกเป็น พนักงานปัจจุบัน โรงพิมพ์ธนบัตร ฝ่ายจัดการธนบัตร (กรุงเทพ) พุทธมณฑลสาย 7
ลงคะแนนเลือกตั้ง ประธานกรรมการดาเนินการ 1 คน และกรรมการดาเนินการ 1 คน
กลุ่มที่ 3
หมายเลข 1
นายศิวัฑฒ์ ปิยพิทักษ์
อดีตพนักงาน
อดีตผู้ชว่ ยผู้อานวยการ
ฝ่ายกากับและตรวจสอบ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

หมายเลข 1
นายสมบัติ จันทร์ทอง
เจ้าหน้าที่ผลิตธนบัตรอาวุโส
(ควบ) รพธ.

ผูส้ มัครประธานกรรมการดาเนินการ 2 คน
ลงคะแนนเลือกผู้สมัคร 1 คน

ผูส้ มัครกรรมการดาเนินการ 2 คน

ลงคะแนนเลือกผู้สมัคร 1 คน

หมายเลข 2
นายสมบูรณ์ จิตเป็นธม
ผู้ช่วยผู้ว่าการ
สายออกบัตรธนาคาร

หมายเลข 2
นายสมสิทธิ ไทยทุ่งฉิน
ช่างเทคนิคอาวุโส(ควบ)
รพธ.

เลือกตั้งทาง ธปท. BOTMail
1. เปิด BOTMail ประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง จาก สอ.ธปท.
2. Click เพื่อลงคะแนนเลือกตั้ง
3. Tick เลือกผู้สมัครประธานกรรมการ ไม่เกิน 1 คน (เลือกเกินถือว่าโมฆะ)
Tick เลือกผู้สมัครกรรมการ
ไม่เกิน 1 คน (เลือกเกินถือว่าโมฆะ)
4. Click ปุ่ม “ตกลง” เพื่อส่งข้อมูล

ลงคะแนนได้ตั้งแต่
วันที่ 17 -21 มกราคม 2565

กลุ่มที่ 4

สมาชิกเป็น อดีตพนักงาน
ลงคะแนนเลือกตั้ง ประธานกรรมการดาเนินการ 1 คน
ผู้สมัครประธานกรรมการดาเนินการ 2 คน
ลงคะแนนเลือกผู้สมัคร 1 คน

นายศิวัฑฒ์ ปิยพิทักษ์

ลงคะแนนได้ตั้งแต่
วันที่ 17 -21 มกราคม 2565

นายสมบูรณ์ จิตเป็นธม

สามารถเลือกวิธีลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง จาก 2 วิธี
วิธีที่ 1 ลงคะแนนด้วยตนเอง ณ ที่ทาการ สอ.ธปท. ในเวลาทาการ โดยวิธีหย่อนบัตรด้วยตนเอง หรือ
วิธีที่ 2. เลือกตั้งโดยส่งภาพถ่ายผ่าน ระบบไลน์แอด Line@ จากเครื่องโทรศัพท์มือถือ
เชื่อมระบบเป็นสมาชิกเพิ่มเพื่อนได้ที่ ID Line : @BOTCOOP หรือ แสกนเพิ่มเพื่อน
ขั้นตอนส่งการลงคะแนนเลือกตั้งในไลน์แอดให้สหกรณ์
2.1 บันทึกภาพ ให้ถ่ายภาพสมาชิกถือบัตรประชาชน และ หมายเลขผู้สมัคร ( 1 หรือ 2 )
และ ส่งรูปภาพ 1 ภาพ
2.2 พิมพ์ขอ้ ความ ชื่อ นามสกุล หมายเลขที่ท่านเลือก ส่งเพื่อยืนยันการลงคะแนนอีกครั้ง (กรุณาส่งเป็นข้อความสาคัญ)

วิธีการเลือกตั้งผ่าน LINE @ (ไลน์แอด) เฉพาะ อดีตพนักงาน
ลงคะแนนเลือกผู้สมัครประธานกรรมการที่เข้ารับเลือกตั้งไม่เกิน 1 คน
กลุ่มที่ 4
โดยมีขั้นตอนการลงคะแนน ดังนี้
2. ส่งภาพถ่ายผ่าน ระบบไลน์แอด Line@
จากเครื่องโทรศัพท์มือถือ (smart phone)

1. ขั้นตอนการบันทึกภาพ
1. บันทึกภาพ 1 ภาพ
สมาชิกถือบัตรประชาชนและหมายเลข
ผูส้ มัครอยู่ในรูปภาพ 1 ภาพเดียวกัน
2. เลือกผู้สมัครที่ท่านต้องการเลือก
ไม่เกิน 1 หมายเลข
(หากเกินกว่า 1 หมายเลขถือเป็นโมฆะ)

ทั้งนี้ ข้อมูลสมาชิกถือเป็นความลับ

1. เชือ่ มระบบเป็นสมาชิกโดย แอดไลน์ สอ.ธปท.เพิ่มเพื่อน ได้ที่
@BOTcoop
พิมพ์ค้นหา ID Line

หรือ

Scan เพิ่มเพื่อน

3. ส่งภาพถ่ายจากขั้นตอนที่ 1 เพียง 1 ภาพ ส่งทางไลน์แอด
4. พิมพ์ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขที่ท่านเลือก ส่งทางไลน์ อีกครั้ง
เพื่อยืนยันความถูกต้อง (กรุณาส่งเป็นข้อความสาคัญ)
ภาพถ่ายอาจไม่ชัดเจน ชื่อ -นามสกุล

