
                                                                     
 

ประกาศคณะกรรมการเลือกตัง้กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร  จ ากัด 
เรื่อง   การรับสมัครเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ ประจ าปี 2565 

--------------------------- 
 

 ขอยกเลิกประกาศคณะกรรมการด าเนินการสรรหากรรมการด าเนินการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด ประจ าปี 2565 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 
 ด้วยคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด ชุดที่ 46 อยู่ในต าแหน่งครบ
วาระตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จ ากัด  พ.ศ.2556 และฉบับแก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ.2563  ข้อ 72 และ 74  จ านวน 7 คน 
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ จ านวน 1 คน และกรรมการด าเนินการ จ านวน 6 คน ฉะนั้น ตามค าสั่งสหกรณ์ออม
ทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด ที่ 01/2565 ลงวันที่ 4 มกราคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง
กรรมการด าเนินการสหกรณ์ ประจ าปี 2565 เพื่อให้การเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด ประกอบมติคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด 
ครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 มีมติให้เปิดรับสมัครรับเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ ประจ าปี 2565  
โดยคณะกรรมการเลือกตั้งจึงออกประกาศรับสมัครเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ ประจ าปี 2565 ดังนี้ 
 1. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
     ประธานกรรมการ  จ านวน  1 คน มีวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี 
     กรรมการ   จ านวน  6 คน มีวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี 
 

 2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
   2.1 เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด และปฏิบัติหน้าที่หรือสังกัดใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อนวันประกาศรับสมัครกรรมการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี   
  2.2 ไม่เคยผิดนัดการช าระเงินค่าหุ้นรายเดือนและเงินงวดช าระหนี้  (ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ย) ใน
ระยะเวลาสองปีทางบัญชีก่อนวันเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ หรือผิดนัดช าระหนี้กับสถาบันการเงินอ่ืน ๆ 
  2.3  ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด  
   2.4 มิได้เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และข้อบังคับฯ 
ข้อ 72 ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นหรือท าหน้าที่กรรมการด าเนินการ 
     2.4.1 เคยได้รับโทษจ าคุกโดยพิพากษาถึงทีสุ่ดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
      2.4.2 เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ฐาน
ทุจริตต่อหน้าที่ 
       2.4.3 เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการ หรือค าวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการตาม
ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์  



         2.4.4 เคยถูกที่ประชุมใหญ่ มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 
     2.4.5  สมาชิกซึ่งผิดนัดการช าระเงินงวดช าระหนี้ ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปีทาง
บัญชี นับแต่ปีที่ผิดนัดถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการด าเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระท าของตนเอง  
และผ่านการตรวจสอบจากการตรวจสอบเครดิตธนาคารแห่งประเทศไทย 
      2.4.6  ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้ 
   2.4.7  เคยถูกสั่งให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการตามมาตรา 89/3 วรรคสอง 
  2.4.8  เป็นกรรมการหรือผู้จัดการในสหกรณ์ที่ถูกสั่งเลิกตามมาตรา 89/3 วรรคสอง 
  2.4.9  เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
 

 3. การรับสมัคร 
     3.1 ยื่นใบสมัครระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 6 ถึงวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น.  
ณ ที่ท าการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร  จ ากัด พระราชวังสนามจันทร์ 
       3.2 หลักฐานประกอบการสมัคร 
      3.2.1  ใบสมัครรับการเลือกตั้ง จะต้องมีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด    
ลงลายมือชื่อรับรองในใบสมัคร อย่างน้อย 5 คน 
        3.2.2  ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย หรือ บัตรประจ าตัวประชาชน 
จ านวน 1 ชุด 
      3.2.3  รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จ านวน 2 รูป 
      3.2.4  ข้อมูลการตรวจสอบเครดิตธนาคารแห่งประเทศไทย (เครดิตบูโร) ไม่เกิน 6 เดือน นับถึง
วันรับสมัคร 
 

    4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 
        คณะกรรมการเลือกตั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง และติดประกาศไว้ ณ หน้าที่ท าการส านักงานสหกรณ์ฯ 
ในวันที่ 25 มกราคม 2565 
 

 5. การประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง  
     คณะกรรมการเลือกตั้งจะประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง พร้อมหมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร ในวันที่ 25 
มกราคม 2565   
     การให้หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 
     ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะได้รับหมายเลขประจ าตัวเรียงตามล าดับการสมัครก่อนหลัง 
     ในกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งส่งใบสมัครพร้อมกัน ให้ผู้สมัครที่ส่งใบสมัครพร้อมกันจับฉลากหมายเลข
ประจ าตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง เรียงตามล าดับต่อเนื่องเว้นแต่ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ยื่นใบสมัครพร้อมกันตกลงกันได้เรื่อง
ล าดับก่อนหลังก็ให้เป็นไปตามข้อตกลงของผู้สมัครโดยไม่ต้องจับสลาก 
        การรับใบสมัคร และการให้หมายเลขประจ าตัวผู้สมัครเป็นการรับสมัครไว้ในเบื้องต้น เมื่อตรวจสอบแล้ว
ถูกต้อง คุณสมบัติครบถ้วน จะประกาศให้ทราบต่อไป 
 
 



 
 
 6. ก าหนดวันเลือกตั้ง 
      6.1 ก าหนดเลือกตั้งในวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564 
    6.2 ประธานคณะกรรมการเลือกตั้งจะประกาศผลการเลือกตั้งหลังจากนับคะแนนเสร็จสิ้น ต่อที่ประชุมใหญ่
สามัญประจ าปี 2564 
 
 7. วิธีการเลือกตั้ง 
     7.1 ในกรณีที่จ านวนผู้สมัครรับการเลือกตั้งมีจ านวนเท่ากับจ านวนกรรมการที่ว่างลง ให้ลงคะแนนเลือกตั้ง
โดยวิธียกมือ และใช้เสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ตัดสินให้ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งทุกคนได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
     7.2 ในกรณีที่จ านวนผู้สมัครรับเลือกตั้งมีจ านวนมากกว่าจ านวนกรรมการที่ว่างลง ให้ลงคะแนนด้วยวิธีลับ
เรียงตามล าดับหมายเลขผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยให้ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดและผู้ได้รับคะแนนถัดลงมา
เท่ากับจ านวนกรรมการที่ว่างลงเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในกรณีผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งได้รับคะแนนที่จะได้รับ
เลือกเป็นกรรมการในล าดับสุดท้ายเท่ากัน ให้ตัดสินโดยวิธีจับสลาก 
    7.3 ในกรณีมีปัญหาที่ต้องพิจารณาวินิจฉัย ให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาชี้ขาด 
 
   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
              ประกาศ    ณ   วันที่   5  มกราคม พ.ศ. 2565 
 
 

                                                               
                                  (นางบวัลอย  นิลนาคม่วง) 
                                 ประธานคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ประจ าปี 2565 
 
 
 
 
 
 


