
 
 

ประกาศคณะกรรมการด าเนินการสรรหากรรมการด าเนินการ 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด 
 ประจ าปี 2566  

_______________________ 

  ด้วยในปี 2565 กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด จะพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 50 วรรคสอง และข้อบังคับ 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด พ.ศ.2556 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และ
ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 ข้อ 72 และ 74 จ านวน 8 คน คือ 

1. นางบัวลอย  นิลนาคม่วง 
2. นายสัญชัย  รัตนอารี 
3. นายธวัช  เม่งเอ๊า 
4. นางฐิติรัตน์  ขันทอง 
5. นายณัฐสิทธิ์  ศรีกระหวัน 
6. นายสมบัติ  มุกดา 
7. นางสาวแสงจันทร์  คงอ่ิม 
8. นางสาวพัชรา  ตันจิตตกุล 

 
  ดังนั้น เพ่ือให้การสรรหาด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการด าเนินการสรรหา
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการด าเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด ดังนี้ 
 
1. จ านวนกรรมการที่จะสรรหา  
     จ านวนกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด ที่จะสรรหาครั้งนี้
มี  8  คน  คือ 
 วังท่าพระ/ตลิ่งชัน   จ านวนกรรมการ  4  คน 
 วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ านวนกรรมการ  3  คน 
 วิทยาเขตเพชรบุรี   จ านวนกรรมการ  1  คน 
 
2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับการสรรหา 
   2.1 เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด และปฏิบัติหน้าที่หรือสังกัดใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อนวันประกาศรับสมัครกรรมการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี   



 
 
 
    2.2 มิได้เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับสหกรณฯ์ ข้อ 72/1 ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ เป็นหรือท าหน้าที่กรรมการด าเนินการ 
    2.2.1 เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
      2.2.2 เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรือ
เอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
      2.2.3 เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการหรือมีค าวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจาก
ต าแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการตามค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
    2.2.4 เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อ
หน้าที่ 
    2.2.5 เป็นกรรมการหรือผู้จัดการในสหกรณ์ถูกสั่งเลิกตามมาตรา 89/3 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     2.2.6 ผิดนัดช าระเงินต้นหรือดอกเบี้ยกับสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกในระยะเวลาสองปีทางบัญชี
ก่อนวันที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือวันที่ท าสัญญาจ้างเป็นผู้จัดการหรือในขณะที่ด ารงต าแหน่งนั้น 
      2.2.7 ผู้ซึ่งถูกสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกหรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ฟ้องด าเนินคดีในทาง
แพ่งหรือทางอาญาในข้อกล่าวหาที่กระท าให้สหกรณ์เสียหาย หรือเคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้ชดใช้
ค่าเสียหายแก่สหกรณ์ในการกระท าท่ีก่อให้เกิดความเสียหาย  
      2.2.8 เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์หรือส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สั่งถอดถอนจากการ
เป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของผู้ให้บริการทางการเงินซึ่งอยู่ภายใต้การ
ก ากับดูแลของหน่วยงานดังกล่าว เว้นแต่จะพ้นระยะเวลาที่ก าหนดห้ามด ารงต าแหน่งดั งกล่าวแล้วหรือได้รับ
การยกเว้นจากหน่วยงานก ากับดูแล แล้วแต่กรณี 
         2.2.9 มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจหรือการด าเนินกิจการใด ๆ อันผิดกฎหมาย
ที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวงผู้อื่นหรือฉ้อโกงประชาชน 
        2.2.10 เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
         2.2.11 เป็นกรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์อ่ืน เว้นแต่เป็นกรรมการของชุมนุมสหกรณ์ที่
สหกรณ์นั้นเป็นสมาชิกอยู่ได้อีกไม่เกินหนึ่งแห่ง 
        2.2.12 เป็นกรรมการของสหกรณ์ซึ่งพ้นจากต าแหน่งผู้จัดการสหกรณ์นั้นไม่เกินหนึ่งปี หรือ
เป็นผู้จัดการสหกรณ์ซ่ึงพ้นจากต าแหน่งกรรมการของสหกรณ์นั้นไม่เกินหนึ่งปี แล้วแต่กรณี 
      2.2.13 ผิดนัดช าระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่าเก้าสิบวันกับนิติบุคคลที่เป็นสมาชิกของ
บริษัทข้อมูลเครดิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตในระยะเวลาสองปีก่อนวันที่ได้รับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการหรือวันที่ท าสัญญาจ้างเป็นผู้จัดการหรือในขณะที่ด ารงต าแหน่งนั้น 
       2.2.14 เป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้ 
 

  ทั้งนี้ ผู้สมัครทุกคนจะต้องมีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด ลงลายมือชื่อ
รับรองในใบสมัครรับการสรรหา จ านวนอย่างน้อย 5 คน 
 
 



3.  ก าหนดวันเวลายื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน 
 3.1 ให้ขอและยื่นใบสมัครรับการสรรหาตามแบบที่ก าหนด ณ ที่ท าการสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด พระราชวังสนามจันทร์ ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2565 
 3.2  ใบสมัครรับการสรรหา จะต้องมีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด 
ลงลายมือชื่อรับรองในใบสมัคร จ านวนอย่างน้อย 5 คน 
   3.3  ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย หรือ บัตรประจ าตัวประชาชน 
จ านวน 1 ชุด 
 3.4  รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จ านวน 2 รูป 
 3.5  ข้อมูลการตรวจสอบเครดิตธนาคารแห่งประเทศไทย (เครดิตบูโร) 
 
4.  การประกาศรายช่ือผู้สมัครรับการสรรหา 

คณะกรรมการด าเนินการสรรหาฯ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาใน วันที่ 22 ธันวาคม 2565  
ณ ที่ท าการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร  จ ากัด พร้อมทั้งเวียนให้ทุกหน่วยงานได้ทราบ 
 
5.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิออกเสียงการสรรหา 
  ผู้มีสิทธิออกเสียงการสรรหาจะต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร  จ ากัด ซึ่ง
คณะกรรมการด าเนินการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา 
วันที่ 22 ธันวาคม 2565  ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ.2556 หมวด 5 ข้อ 32 
  การขอแก้ไข/เพ่ิมเติมรายชื่อ และประสงค์จะลงคะแนนต่างวิทยาเขต ให้ท าบันทึกยื่นต่อประธาน
กรรมการด าเนินการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ภายใน วันที่ 29 ธันวาคม 2565 
  การประกาศรายช่ือที่แก้ไข (ถ้ามี) จะประกาศใน วันที่ 30 ธันวาคม 2565 
 
6.  วันสรรหา 
  การลงคะแนนสรรหา ก าหนดในวันที่ 12 มกราคม 2566  ระหว่างเวลา 09.00 – 14.00 น.   
ณ หน่วยเลือกตั้งดังนี้ 
 

หน่วยเลือกตั้ง หน่วยงาน 
ส านักงานอธิการบดี วังท่าพระ ชั้น 1 
(หน้าห้องพยาบาล) 

หน่วยงานที่ตั้งอยู่ส านักงานวังท่าพระ   หอสมุดวังท่าพระ  
หอศิลป์  กองบริหารงานวิชาการ  กองกิจการนักศึกษา  

ส านักงานอธิการบดีตลิ่งชัน ลานจันทร์  
(ชั้น L) 

หน่วยงานที่ตั้งอยู่ส านักงานตลิ่งชัน บัณฑิตวิทยาลัย       
คณะดุริยางคศาสตร์  วิทยาลัยนานาชาติ   

คณะมัณฑนศิลป์  คณะมัณฑนศิลป์  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
คณะโบราณคดี  คณะโบราณคดี 
ส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวัง กองงานวิทยาเขตฯ กองบริหารงานวิชาการ  บัณฑิตวิทยาลัย 



สนามจันทร์ ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปฯ ศูนย์นวัตกรรม
การศึกษาฯ ส านักบริการวิชาการ  คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์  คณะมัณฑนศิลป์  คณะจิตรกรรมฯ  สภาคณาจารย์ 

อาคารศูนย์รวม 1 (หน้าไปรษณีย์) ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี ส านักงานบริหารการวิจัยนวัตกรรม
และการสร้างสรรค์ ส านักหอสมุดกลาง กองกิจการนักศึกษา 

คณะอักษรศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ คณะศกึษาศาสตร์ 
โรงเรียนสาธิต โรงเรียนสาธิตมัธยม  สาธิตประถม  สาธิตปฐมวัย 
คณะเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์  
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ 
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (ส านักงาน) หน่วยงานและคณะวิชา ที่ปฏิบัติงานที่วิทยาเขตเพชรบุรี 
 
7.  วิธีการลงคะแนนและตรวจนับคะแนนสรรหา 
       7.1 การลงคะแนนให้ลงคะแนนสรรหาโดยวิธีลับ 
   7.2 ผู้มาใช้สิทธิออกเสียงสรรหาต้องลงลายมือชื่อเพ่ือขอรับบัตรลงคะแนนสรรหา จากคณะกรรมการ
ด าเนินการสรรหา แล้วท าเครื่องหมายกากบาท (X) ไม่เกินจ านวนกรรมการด าเนินการรับการสรรหา หรือน้อยกว่าได ้
เสร็จแล้วหย่อนบัตรลงในกล่องรับบัตรที่จัดไว้ 
 7.3 เมื่อปิดการลงคะแนนสรรหาแล้วให้คณะกรรมการสรรหาประจ าหน่วยท าการตรวจนับคะแนน
โดยเปิดเผย ณ หน่วยสรรหาตา่ง ๆ แล้วแจ้งผลการตรวจนับคะแนนให้คณะกรรมการประจ าหน่วยสรรหาต่อไปนี้
เพ่ือด าเนินการรวบรวมคะแนนทั้งหมด 
  7.3.1 หน่วยสรรหาภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ให้ตรวจนับที่หน่วยสรรหา วทิยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ 
  7.3.2 หน่วยสรรหาภายในวังท่าพระ ให้ตรวจนับที่หน่วยสรรหาวังท่าพระ 
  7.3.3 หน่วยสรรหาภายในส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ให้ตรวจนับที่หน่วยสรรหาส านักงาน
อธิการบดี ตลิ่งชัน  
  7.3.4 หน่วยสรรหาภายในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ให้ตรวจนับที่หน่วยสรรหาวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี  
  จากนัน้ให้แต่ละหน่วยสรรหา ส่งผลการนับคะแนนให้กับส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด พระราชวังสนามจันทร์ เพ่ือรวบรวมผลการนับคะแนนทั้งหมด และประกาศผล
การนับคะแนน ณ สถานที่ดังกล่าวข้างต้นทั้ง 4 แห่ง ให้แล้วเสร็จ  
           7.4 กรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนเสียงเท่ากันและ ท าให้ไม่สามารถตัดสินได้ ให้คณะกรรมการด าเนินการ
สรรหาฯ เชิญผู้ที่ได้คะแนนเสียงเท่ากัน มาด าเนินการพิจารณาหาข้อยุติ โดยวิธีจับสลาก หรือน าเสนอที่ประชุม
ใหญ่ตัดสิน 



 7.5 กรณีที่มีผู้สมัครรับการสรรหาต าแหน่งประธานกรรมการเพียงรายเดียว คณะกรรมการ
ด าเนินการสรรหาฯ จะจัดให้มีการลงคะแนนเสียงรับรองเฉพาะต าแหน่งนั้นโดยวิธีลับ โดยผู้สมัครรับการสรรหาที่
จะถือว่าได้รับการรับรองจะต้องได้คะแนนเสียงรับรองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้มาใช้สิทธิออกเสียงสรรหา 
   7.6 กรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นที่ต้องตัดสินชี้ขาดนอกเหนือไปจากที่ได้ระบุไว้ในประกาศฯ ฉบับนี้ให้ 
ประธานกรรมการด าเนินการสรรหาฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานด าเนินการสรรหาฯ เป็นผู้ตัดสินชี้ขาด 
   7.7 บัตรสรรหาต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย  

      7.7.1 บัตรที่ไม่มีตราสหกรณ์ประทับอยู่ และไม่มีลายเซ็นต์ของประธานกรรมการสรรหา  
      7.7.2 บัตรที่มิได้ท าเครื่องหมาย 
      7.7.3 บัตรที่ท าเครื่องหมายเกินกว่าจ านวนกรรมการด าเนินการที่จะมีได้ 
      7.7.4 บัตรที่ไม่อาจทราบว่าลงคะแนนให้กับผู้สมัครคนใด 

7.7.5 บัตรที่มีเครื่องหมายหรือข้อความอ่ืนใด นอกจากเครื่องหมายที่ก าหนด 
 
   8. คณะกรรมการด าเนินการสรรหาฯ จะประกาศผลการสรรหาให้สมาชิกทราบภายใน 3 วัน  
นับแต่วันที่มีการสรรหา ณ สถานที่ข้างต้นทั้ง 4 แห่ง 
 จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน  
    

   ประกาศ  ณ  วันที่    4   พฤศจิกายน  พ.ศ.  2565 
 
          

                                                                           
                                 (ศาสตราจารย์ ดร.คณิต  เขียววิชัย) 
     ประธานกรรมการสรรหากรรมการด าเนินการสหกรณ์ ประจ าปี 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ก าหนดการสรรหากรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร  จ ากัด 
ประจ าปี  2566 

 
 
  25 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2565 ขอและยื่นใบสมัครเพ่ือสมัครรับการสรรหา ที่ส านักงาน       
         สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร  จ ากัด   
       พระราชวังสนามจันทร์  
 
           22 ธันวาคม  2565  ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการสรรหา ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  
        พร้อมทั้งแจ้งให้สมาชิกสหกรณ์ทุกหน่วยงานทราบ 
 
           22 ธันวาคม  2565  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนน 
 
      ภายใน  29 ธันวาคม 2565   ขอแก้ไข / เพ่ิมเติมรายชื่อ และแสดงความจ านงขอลงคะแนน 
         เลือกตั้ง ณ  ต่างวิทยาเขต  (ถ้ามี) 
 
            30 ธันวาคม 2565   ประกาศรายชื่อที่แก้ไข (ถ้ามี) 
 
            12 มกราคม 2566   เวลา  09.00 – 14.00 น.   ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง 
        ณ  หน่วยเลือกตั้งประจ าหน่วยงาน 
 
       เวลา  14.00 น.  เป็นตน้ไป   ตรวจนับคะแนนโดยเปิดเผย
ต่อเนื่องกันไปจนกว่าจะเสร็จสิ้น  ณ หนว่ยเลือกตั้ง  นั้น   หลังจากนั้น จะรวมคะแนนจากหน่วยต่าง ๆ  และ
ประกาศผลคะแนนรวมที่ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด  พระราชวังสนามจันทร์ 
 
 
 


