ประกาศคณะกรรมการดาเนินการสรรหากรรมการดาเนินการ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จากัด
ประจาปี 2565
_______________________

ด้วยในปี 2564 กรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จากัด จะพ้นจาก
ตาแหน่งตามวาระตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 50 วรรคสอง และข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จากัด พ.ศ.2556 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
ข้อ 72 และ 74 จานวน 7 คน คือ
1. ประธานกรรมการ (ตาแหน่งว่าง)
2. นางสาวกนกรัตน์ สามงามตัน
3. นายสรกิจ โศภิตกุล
4. นางพรจันทร์ ตันธุวปฐม
5. นางสาวรางวัล สุขี
6. นายรัชภูมิ ทรงสาราญ
7. นางวัลลภา วงศ์ศักดิรินทร์
ดังนั้น เพื่อให้การสรรหาดาเนินการไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการดาเนินการสรรหา
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการดาเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จากัด ดังนี้
1. จานวนกรรมการที่จะสรรหา
จานวนกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จากัด ที่จะสรรหาครั้งนี้
มี 7 คน คือ
ประธานกรรมการ
1 คน
วังท่าพระ/ตลิ่งชัน
จานวนกรรมการ
2 คน
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
จานวนกรรมการ
4 คน
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครรับการสรรหา
2.1 เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จากัด และปฏิบัติหน้าที่หรือสังกัดใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อนวันประกาศรับสมัครกรรมการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
2.2 ไม่เคยผิดนัดการชาระเงินค่าหุ้นรายเดือนและเงินงวดชาระหนี้ (ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ย) ใน
ระยะเวลาสองปีทางบัญชีก่อนวันเลือกตั้งกรรมการดาเนินการ หรือผิดนัดชาระหนี้กับสถาบันการเงินอื่น ๆ
2.3 ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จากัด

2.4 มิได้เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และ
ข้อบังคับฯ ข้อ 72 ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นหรือทาหน้าที่กรรมการดาเนินการ
2.4.1 เคยได้รับโทษจาคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.4.2 เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐหรือ
เอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่
2.4.3 เคยถูกให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการ หรือคาวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตาแหน่ง
กรรมการตามคาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
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
ทั้งนี้ ผู้สมัครทุกคนจะต้องมีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จากัด ลงลายมือชื่อ
รับรองในใบสมัครรับการสรรหา อย่างน้อย 5 คน
3. กาหนดวันเวลายื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน
3.1 ให้ขอและยื่นใบสมัครรับการสรรหาตามแบบที่กาหนด ณ ที่ทาการสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยศิลปากร จากัด พระราชวังสนามจันทร์ ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2564
3.2 ใบสมัครรับการสรรหา จะต้องมีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จากัด
ลงลายมือชื่อรับรองในใบสมัคร อย่างน้อย 5 คน
3.3 สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย หรือ บัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 1 ชุด
3.4 รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 รูป
4. การประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการสรรหา
คณะกรรมการดาเนินการสรรหาฯ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาใน วันที่ 15 ธันวาคม 2564
ณ ที่ทาการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จากัด พร้อมทั้งเวียนให้ทุกหน่วยงานได้ทราบ
5. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิออกเสียงการสรรหา
ผู้มีสิทธิออกเสียงการสรรหาจะต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จากัด ซึ่ง
คณะกรรมการดาเนินการสรรหาคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา
วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2556 หมวด 5 ข้อ 32 (2) ก.

การขอแก้ไข/เพิ่มเติมรายชื่อ และประสงค์จะลงคะแนนต่างวิทยาเขต ให้ทาบันทึกยื่นต่อประธาน
กรรมการดาเนินการสรรหาคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ภายใน วันที่ 24 ธันวาคม 2564
การประกาศรายชื่อที่แก้ไข (ถ้ามี) จะประกาศใน วันที่ 28 ธันวาคม 2564
6. วันสรรหา
การลงคะแนนสรรหา กาหนดในวันที่ 12 มกราคม 2565 ระหว่างเวลา 09.00 – 14.00 น.
ณ หน่วยเลือกตั้งดังนี้
หน่วยสรรหา
อาคารศูนย์ เรียนรวม 3

หน่วยงาน
หน่วยงานที่ตั้งอยู่สานักงานวังท่าพระ หอสมุดวังท่าพระ
หอศิลป์ กองบริหารงานวิชาการ กองกิจการนักศึกษา
สานักงานอธิการบดีตลิ่งชัน ชั้นลานจันทร์
หน่วยงานที่ตั้งอยู่สานักงานตลิ่งชัน บัณฑิตวิทยาลัย
(ชั้น L)
คณะดุริยางคศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ
คณะมัณฑนศิลป์
คณะมัณฑนศิลป์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
คณะโบราณคดี
คณะโบราณคดี
สานักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวัง
กองงานวิทยาเขตฯ กองบริหารงานวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย
สนามจันทร์
ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปฯ ศูนย์นวัตกรรม
การศึกษาฯ สานักบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ คณะมัณฑนศิลป์ คณะจิตรกรรมฯ สภาคณาจารย์
อาคารศูนย์รวม 1 (หน้าไปรษณีย์)
สานักดิจิทัลเทคโนโลยี สานักงานบริหารการวิจัยนวัตกรรม
และการสร้างสรรค์ สานักหอสมุดกลาง กองกิจการนักศึกษา
คณะอักษรศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
โรงเรียนสาธิต
โรงเรียนสาธิตมัธยม สาธิตประถม สาธิตปฐมวัย
คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (สานักงาน)
หน่วยงานและคณะวิชา ที่ปฏิบัติงานที่วิทยาเขตเพชรบุรี
7. วิธีการลงคะแนนและตรวจนับคะแนนสรรหา
7.1 การลงคะแนนให้ลงคะแนนสรรหาโดยวิธีลับ
7.2 ผู้มาใช้สิทธิออกเสียงสรรหาต้องลงลายมือชื่อเพื่อขอรับบัตรลงคะแนนสรรหา จากคณะกรรมการ
ดาเนินการสรรหา แล้วทาเครื่องหมาย () หรือ (X) ไม่เกินจานวนกรรมการดาเนินการรับการสรรหา หรือน้อยกว่าได้
เสร็จแล้วหย่อนบัตรลงในกล่องรับบัตรที่จัดไว้

7.3 เมื่อปิดการลงคะแนนสรรหาแล้วให้คณะกรรมการสรรหาประจาหน่วยทาการตรวจนับคะแนน
โดยเปิดเผย ณ หน่วยสรรหาต่าง ๆ แล้วแจ้งผลการตรวจนับคะแนนให้คณะกรรมการประจาหน่วยสรรหาต่อไปนี้
เพื่อดาเนินการรวบรวมคะแนนทั้งหมด
7.3.1 หน่วยสรรหาภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ให้ตรวจนับที่หน่วยสรรหา วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์
7.3.2 หน่วยสรรหาภายในวังท่าพระ ให้ตรวจนับที่หน่วยสรรหาวังท่าพระ
7.3.3 หน่วยสรรหาภายในสานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ให้ตรวจนับที่หน่วยสรรหาสานักงาน
อธิการบดี ตลิ่งชัน
7.3.4 หน่วยสรรหาภายในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ให้ตรวจนับที่หน่วยสรรหาวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี
จากนัน้ ให้แต่ละหน่วยสรรหา
ส่งผลการนับคะแนนให้กับสานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยศิลปากร จากัด พระราชวังสนามจันทร์ เพื่อรวบรวมผลการนับคะแนนทั้งหมด และประกาศผล
การนับคะแนน โดยประกาศไว้ ณ หน้าสานักงานสหกรณ์ฯ
7.4 กรณีที่มีผู้ได้คะแนนเสียงเท่ากันและ ทาให้ไม่สามารถตัดสินได้ ให้คณะกรรมการดาเนินการ
สรรหาฯ เชิญผู้ที่ได้คะแนนเสียงเท่ากัน มาดาเนินการพิจารณาหาข้อยุติ โดยวิธีจับสลาก หรือนาเสนอที่ประชุม
ใหญ่ตัดสิน
7.5 กรณี ที่ มี ผู้ ส มั ค รรั บ การสรรหาต าแหน่ ง ประธานกรรมการเพี ย งรายเดี ย ว คณะกรรมการ
ดาเนินการสรรหาฯ จะจัดให้มีการลงคะแนนเสียงรับรองเฉพาะตาแหน่งนั้นโดยวิธีลับ โดยผู้สมัครรับการสรรหาที่
จะถือว่าได้รับการรับรองจะต้องได้คะแนนเสียงรับรองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้มาใช้สิทธิออกเสียงสรรหา
7.6 กรณีที่มีเหตุจาเป็นที่ต้องตัดสินชี้ขาดนอกเหนือไปจากที่ได้ระบุไว้ในประกาศฯ ฉบับนี้ให้
ประธานกรรมการดาเนินการสรรหาฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานดาเนินการสรรหาฯ เป็นผู้ตัดสินชี้ขาด
7.7 บัตรสรรหาต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย
7.7.1 บัตรที่ไม่มีตราสหกรณ์ประทับอยู่ และไม่มีลายเซ็นต์ของประธานกรรมการสรรหา
7.7.2 บัตรที่มิได้ทาเครื่องหมาย
7.7.3 บัตรที่ทาเครื่องหมายเกินกว่าจานวนกรรมการดาเนินการที่จะมีได้
7.7.4 บัตรที่ไม่อาจทราบว่าลงคะแนนให้กับผู้สมัครคนใด
7.7.5 บัตรที่มีเครื่องหมายหรือข้อความอื่นใด นอกจากเครื่องหมายที่กาหนด
8. คณะกรรมการดาเนินการสรรหาฯ จะประกาศผลการสรรหาให้สมาชิกทราบภายใน 3 วัน
นับแต่วันที่มีการสรรหา ณ สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จากัด พระราชวังสนามจันทร์
จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

(นางบัวลอย นิลนาคม่วง)
ประธานกรรมการสรรหากรรมการดาเนินการสหกรณ์ ประจาปี 2564

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จากัด
ประจาปี 2565

15 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2564 ขอและยื่นใบสมัครเพื่อสมัครรับการสรรหา ที่สานักงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จากัด
พระราชวังสนามจันทร์
15 ธันวาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการสรรหา ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
พร้อมทั้งแจ้งให้สมาชิกสหกรณ์ทุกหน่วยงานทราบ

15 ธันวาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนน

ภายใน 24 ธันวาคม 2564

28 ธันวาคม 2564
12 มกราคม 2565

ขอแก้ไข / เพิ่มเติมรายชื่อ และแสดงความจานงขอลงคะแนน
สรรหา ณ ต่างวิทยาเขต (ถ้ามี)
ประกาศรายชื่อที่แก้ไข (ถ้ามี)
เวลา 09.00 – 14.00 น. ลงคะแนนในการสรรหา
ณ หน่วยสรรหาประจาหน่วยงานที่กาหนด

เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ตรวจนับคะแนนโดยเปิดเผยอย่าง
ต่อเนื่องกันไปจนกว่าจะเสร็จสิ้น ณ หน่วยสรรหา หลังจากนั้น จะรวมคะแนนจากหน่วยต่าง ๆ และประกาศ
ผลคะแนนรวม ณ สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จากัด พระราชวังสนามจันทร์

