ประกาศคณะกรรมการเลือกตัง้ กรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จากัด
เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งกรรมการดาเนินการ ประจาปี 2565
--------------------------ขอยกเลิกประกาศคณะกรรมการดาเนินการสรรหากรรมการดาเนินการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
กรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จากัด ประจาปี 2565 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
ด้วยคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จากัด ชุดที่ 46 อยู่ในตาแหน่งครบ
วาระตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จากัด ตามข้อบังคับสหกรณ์อ อมทรัพ ย์ม หาวิท ยาลัย
ศิล ปากร จ ากัด พ.ศ.2556 และฉบับ แก้ไ ขเพิ ่ม เติม (ฉบับ ที ่ 2) พ.ศ.2563 ข้ อ 72 และ 74 จ านวน 7 คน
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ จานวน 1 คน และกรรมการดาเนินการ จานวน 6 คน ฉะนั้น ตามคาสั่งสหกรณ์ออม
ทรัพ ย์ ม หาวิท ยาลั ย ศิลปากร จากัด ที่ 01/2565 ลงวัน ที่ 4 มกราคม 2565 เรื่อง แต่งตั้ งคณะกรรมการเลื อกตั้ ง
กรรมการด าเนิ น การสหกรณ์ ประจ าปี 2565 เพื่ อ ให้ ก ารเลื อ กตั้ งคณะกรรมการด าเนิ น การสหกรณ์ ออมทรัพ ย์
มหาวิทยาลัยศิลปากร จากัด ประกอบมติคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จากัด
ครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 มีมติให้เปิดรับสมัครรับเลือกตั้งกรรมการดาเนินการ ประจาปี 2565
โดยคณะกรรมการเลือกตั้งจึงออกประกาศรับสมัครเลือกตั้งกรรมการดาเนินการ ประจาปี 2565 ดังนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัคร
ประธานกรรมการ
จานวน 1 คน มีวาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี
กรรมการ
จานวน 6 คน มีวาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 เป็ น สมาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ม หาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร จ ากั ด และปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ห รื อ สั ง กั ด ใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อนวันประกาศรับสมัครกรรมการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
2.2 ไม่ เคยผิ ด นั ด การช าระเงิน ค่าหุ้ น รายเดื อนและเงิน งวดช าระหนี้ (ไม่ ว่า เงิน ต้ น หรือดอกเบี้ ย ) ใน
ระยะเวลาสองปีทางบัญชีก่อนวันเลือกตั้งกรรมการดาเนินการ หรือผิดนัดชาระหนี้กับสถาบันการเงินอื่น ๆ
2.3 ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จากัด
2.4 มิได้เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และข้อบังคับฯ
ข้อ 72 ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นหรือทาหน้าที่กรรมการดาเนินการ
2.4.1 เคยได้รับโทษจาคุกโดยพิพากษาถึงทีส่ ุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.4.2 เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ฐาน
ทุจริตต่อหน้าที่
2.4.3 เคยถูกให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการ หรือคาวินิจ ฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการตาม
คาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์

2.4.4 เคยถูกที่ประชุมใหญ่ มีมติให้ถอดถอนออกจากตาแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
2.4.5 สมาชิกซึ่งผิดนัดการชาระเงินงวดชาระหนี้ ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปีทาง
บัญชี นับแต่ปีที่ผิดนัดถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการดาเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระทาของตนเอง
และผ่านการตรวจสอบจากการตรวจสอบเครดิตธนาคารแห่งประเทศไทย
2.4.6 ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้
2.4.7 เคยถูกสั่งให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการตามมาตรา 89/3 วรรคสอง
2.4.8 เป็นกรรมการหรือผู้จัดการในสหกรณ์ที่ถูกสั่งเลิกตามมาตรา 89/3 วรรคสอง
2.4.9 เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
3. การรับสมัคร
3.1 ยื่นใบสมัครระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 6 ถึงวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ที่ทาการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จากัด พระราชวังสนามจันทร์
3.2 หลักฐานประกอบการสมัคร

3.2.1 ใบสมัครรับการเลือกตั้ง จะต้องมีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จากัด
ลงลายมือชื่อรับรองในใบสมัคร อย่างน้อย 5 คน
3.2.2 สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย หรือ บัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 1 ชุด
3.2.3 รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 รูป
3.2.4 ข้อมูลการตรวจสอบเครดิตธนาคารแห่งประเทศไทย (เครดิตบูโร) ไม่เกิน 6 เดือน นับถึง
วันรับสมัคร
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
คณะกรรมการเลือกตั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง และติดประกาศไว้ ณ หน้าที่ทาการสานักงานสหกรณ์ฯ
ในวันที่ 25 มกราคม 2565
5. การประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
คณะกรรมการเลือกตั้งจะประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง พร้อมหมายเลขประจาตัวผู้สมัคร ในวันที่ 25
มกราคม 2565
การให้หมายเลขประจาตัวผู้สมัคร
ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะได้รับหมายเลขประจาตัวเรียงตามลาดับการสมัครก่อนหลัง
ในกรณี ที่ผู้ส มัครรับ เลือกตั้ งส่งใบสมัครพร้อมกัน ให้ ผู้สมัครที่ส่ งใบสมั ครพร้อมกันจับ ฉลากหมายเลข
ประจาตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง เรียงตามลาดับต่อเนื่องเว้นแต่ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ ยื่นใบสมัครพร้อมกันตกลงกันได้เรื่อง
ลาดับก่อนหลังก็ให้เป็นไปตามข้อตกลงของผู้สมัครโดยไม่ต้องจับสลาก
การรับใบสมัคร และการให้หมายเลขประจาตัวผู้สมัครเป็นการรับสมัครไว้ในเบื้องต้น เมื่อตรวจสอบแล้ว
ถูกต้อง คุณสมบัติครบถ้วน จะประกาศให้ทราบต่อไป

6. กาหนดวันเลือกตั้ง
6.1 กาหนดเลือกตั้งในวันประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2564
6.2 ประธานคณะกรรมการเลือกตั้งจะประกาศผลการเลือกตั้งหลังจากนับคะแนนเสร็จสิ้น ต่อที่ประชุมใหญ่
สามัญประจาปี 2564
7. วิธีการเลือกตั้ง
7.1 ในกรณีที่จานวนผู้สมัครรับการเลือกตั้งมีจานวนเท่ากับจานวนกรรมการที่ว่างลง ให้ลงคะแนนเลือกตั้ง
โดยวิธียกมือ และใช้เสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ตัดสินให้ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งทุกคนได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
7.2 ในกรณีที่จานวนผู้สมัครรับเลือกตั้งมีจานวนมากกว่าจานวนกรรมการที่ว่างลง ให้ลงคะแนนด้วยวิธี ลับ
เรียงตามลาดับหมายเลขผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยให้ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดและผู้ได้รับคะแนนถัดลงมา
เท่ากับจานวนกรรมการที่ว่างลงเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในกรณีผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งได้รับคะแนนที่จะได้รับ
เลือกเป็นกรรมการในลาดับสุดท้ายเท่ากัน ให้ตัดสินโดยวิธีจับสลาก
7.3 ในกรณีมีปัญหาที่ต้องพิจารณาวินิจฉัย ให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาชี้ขาด
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565

(นางบัวลอย นิลนาคม่วง)
ประธานคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ประจาปี 2565

