ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จากัด
ว่าด้ วยการสรรหาคณะกรรมการดาเนินการ
พ.ศ.2562
---------------------เพื่อให้การเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จากัด
เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จากัด
พ.ศ.2556 ข้อ 79(8) คณะกรรมการดาเนินการในการประชุมครั้งที่ 7/2562 วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 จึงได้
กาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จากัด ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดาเนินการ
พ.ศ.2562 ไว้ดงั นี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จากัด ว่าด้วยการ
สรรหาคณะกรรมการดาเนินการ พ.ศ.2562”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม 2562 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จากัด ว่าด้วยการสรรหา
คณะกรรมการดาเนินการ พ.ศ.2544
บรรดาระเบียบ คาสั่ง มติ และประกาศอื่นใด ที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ หรื อซึ่ งขัดแย้งกับ
ระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์ ” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จากัด
“ข้ อบังคับ” หมายถึง ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จากัด
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จากัด
“คณะกรรมการดาเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยศิลปากร จากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จากัด
“กรรมการ” หมายถึง กรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึงคณะกรรมการดาเนินการสรรหาสมาชิกผูส้ มัครเป็ นกรรมการ
ดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จากัด
ข้อ 5 ให้มีคณะกรรมการดาเนินการ ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542
จานวน 15 คน โดยให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกที่ลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อเป็ นประธานกรรมการหนึ่งคนและ
กรรมการอื่นไม่เกินสิ บสี่ คน
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ข้อ 6 คณะกรรมการดาเนินการประกอบด้วย กรรมการบริ หารและกรรมการผูแ้ ทนจากหน่วยงาน
มีจานวน 15 คน ดังนี้
6.1 กรรมการบริ หาร ประกอบด้วย
6.1.1 ประธานกรรมการดาเนินการ
จานวน 1 คน
6.1.2 รองประธานกรรมการ
“ 2 คน
6.1.3 เหรัญญิก
“ 1 คน
6.1.4 เลขานุการ
“ 1 คน
6.2 กรรมการผูแ้ ทนจากหน่วยงาน ประกอบด้วย
6.2.1 กรรมการผูแ้ ทนสานักงานอธิ การบดีวงั ท่าพระและตลิ่งชัน จาก
หน่วยงานกองกลาง กองทรัพยากรมนุษย์ กองกฎหมาย กองแผนงาน
กองคลัง กองบริ หารงานวิชาการ กองกิจการนักศึกษา หอศิลป์
หอสมุดวังท่าพระ บัณฑิตวิทยาลัย สานักงานสภามหาวิทยาลัย
กองประกันคุณภาพการศึกษา งานสื่ อสารองค์กร งานวิเทศสัมพันธ์
คณะดุริยางคศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ
จานวน 1 คน
6.2.2 กรรมการผูแ้ ทนคณะมัณฑนศิลป์ และ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จานวน 1 คน
6.2.3 กรรมการผูแ้ ทนคณะโบราณคดี และ
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ จานวน 1 คน
6.2.4 กรรมการผูแ้ ทนสานักงานอธิ การบดี พระราชวังสนามจันทร์ (1) จากหน่วยงาน
กองงานวิทยาเขต กองบริ หารงานวิชาการ งานสภาคณาจารย์และพัฒนา
จานวน 1 คน
6.2.5 กรรมการผูแ้ ทนสานักงานอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ (2) จากหน่วยงาน
กองกิจการนักศึกษา สานักหอสมุดกลาง พระราชวังสนามจันทร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์ และสานักงานบริ หารการวิจยั นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
จานวน 1 คน
6.2.6 กรรมการผูแ้ ทนคณะอักษรศาสตร์
จานวน 1 คน
6.2.7 กรรมการผูแ้ ทนคณะวิทยาศาสตร์
จานวน 1 คน
6.2.8 กรรมการผูแ้ ทนคณะศึกษาศาสตร์
จานวน 1 คน
6.2.9 กรรมการผูแ้ ทนคณะเภสัชศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
จานวน 1 คน
6.2.10 กรรมการผูแ้ ทนวิทยาเขตเพชรบุรี จากหน่วยงาน กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี
คณะวิทยาการจัดการ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
จานวน 1 คน
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ข้อ 7 ผูม้ ีสิทธิสมัครรับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็ นกรรมการดาเนินการ ต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้
7.1 เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จากัด ก่อนวันประกาศรับ
สมัครกรรมการ ไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
7.2 ไม่เคยผิดนัดการชาระเงินค่าหุ น้ รายเดือนและเงินงวดชาระหนี้ (ไม่วา่ เงินต้นหรื อ
ดอกเบี้ย) ในระยะเวลาสองปี ทางบัญชีก่อนวันลงคะแนนสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็ น
กรรมการดาเนินการและไม่เคยผิดนัดชาระหนี้ไม่วา่ เงินต้นหรื อดอกเบี้ยใน
สถาบันการเงินอื่น ๆ
7.3 ไม่เป็ นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จากัด
7.4 เป็ นสมาชิกที่ปฏิบตั ิหน้าที่ หรื อสังกัดในมหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อนวันประกาศรับ
สมัครกรรมการเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
7.5 มิได้เป็ นผูม้ ีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542
และลักษณะต้องห้ามแก้ไขเพิม่ เติม ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ 2562
7.5.1 เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ที่กระทาโดยทุจริ ต
7.5.2 เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออกจากราชการ องค์การ หรื อหน่วยงาน
ของรัฐหรื อเอกชน ฐานทุจริ ตต่อหน้าที่
7.5.3 เคยถูกให้พน้ จากตาแหน่งกรรมการ หรื อคาวินิจฉัยเป็ นที่สุดให้พน้ จาก
ตาแหน่งกรรมการตามมาตรา 22(4) แห่ง พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
7.5.4 เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตาแหน่งกรรมการเพราะเหตุ
ทุจริ ตต่อหน้าที่
7.5.5 เคยถูกสั่งให้พน้ จากตาแหน่งกรรมการหรื อผูจ้ ดั การตามมาตรา 89/3 วรรคสอง
7.5.6 เป็ นกรรมการหรื อผูจ้ ดั การในสหกรณ์ที่ถูกสัง่ เลิกตามมาตรา 89/3 วรรคสอง
7.5.7 เป็ นบุคคลที่มีลกั ษณะต้องห้ามตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
7.6 ในกรณี ที่สมัครเป็ นกรรมการผูแ้ ทนหน่วยงาน ผูส้ มัครจะต้องเป็ นสมาชิก ซึ่ง
ปฏิบตั ิงานเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการ ลูกจ้างประจา ของหน่วยงานที่สมัคร
และต้องมีเวลาราชการคงเหลือไม่นอ้ ยกว่าสองปี นับแต่วนั สิ้ นปี ทางบัญชีน้ นั ๆ
ข้อ 8 ให้คณะกรรมการดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้น 1 ชุด เพื่อดาเนินการ
สรรหาในแต่ละปี ให้เป็ นที่เรี ยบร้อย คณะกรรมการดาเนินการสรรหา ประกอบด้วย
8.1 คณะกรรมการดาเนินการ
ไม่เกิน
5
คน
8.2 สมาชิก
ไม่เกิน
5
คน
8.3 ผูจ้ ดั การสหกรณ์
1
คน
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คณะกรรมการดาเนินการสรรหา มีหน้าที่ในการเตรี ยมการและจัดการสรรหา
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย บริ สุทธิ์ ยุติธรรม และมีอานาจแต่งตั้ง
อนุกรรมการ เพื่อการใดการหนึ่งอันเกี่ยวกับการสรรหาได้ตามความเหมาะสม
ให้คณะกรรมการดาเนินการสรรหา ทาหน้าที่ดาเนินการจัดการสรรหา ให้เสร็ จสิ้ น
ก่อนวันประชุมใหญ่สามัญประจาปี ไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ยกเว้น กรณี ตาแหน่งกรรมการว่างก่อนถึงคราวออก
ตามวาระตามความในข้อบังคับข้อ 65
กรรมการดาเนินการสรรหาผูใ้ ด หากประสงค์จะสมัครรับการสรรหา ให้ลาออกจาก
กรรมการสรรหาในครั้งนั้น และให้คณะกรรมการดาเนินการแต่งตั้งกรรมการสรรหาแทนให้ครบจานวนตาม
วรรคแรก
ข้อ 9 ให้สหกรณ์ประกาศรับสมัคร ผูส้ มัครรับการสรรหาเป็ นกรรมการดาเนินการ ล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน
ข้อ 10 ผูส้ มัครเข้ารับการสรรหาเป็ นกรรมการดาเนินการ จะต้องยืน่ ใบสมัครตามแบบ วัน
เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการดาเนินการสรรหากาหนด
ข้อ 11 ให้คณะกรรมการดาเนินการสรรหาตรวจสอบใบสมัครและหลักฐานประกอบครบถ้วน
ถูกต้องแล้วให้ลงบันทึกการรับใบสมัครไว้เป็ นหลักฐาน พร้อมกาหนดเลขประจาตัวผูส้ มัคร หลังจากนั้นให้รีบ
ดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผสู ้ มัคร หากพบว่าผูส้ มัครรายใดขาดคุณสมบัติให้รายงานต่อประธานกรรมการเพื่อ
พิจารณาสั่งการ
ข้อ 12 การกาหนดเลขหมายประจาตัวผูส้ มัคร ให้กาหนดเลขหมายประจาตัวผูส้ มัครตามลาดับ
วันและเวลาที่ยนื่ ใบสมัคร
ข้อ 13 ให้สหกรณ์ประกาศรายชื่อและเลขประจาตัวผูส้ มัครภายใน 7 วัน นับแต่วนั ปิ ดรับสมัคร
ข้อ 14 การสรรหากรรมการดาเนินการ ให้ดาเนินการสรรหาก่อนวันประชุมใหญ่สามัญ โดย
วิธีการลงคะแนนการสรรหาให้ใช้วธิ ี ลบั โดยใช้บตั รสรรหาตามแบบที่กาหนดแล้วเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อ
พิจารณาเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการสรรหา
ก่อนที่จะเปิ ดการลงคะแนน ให้กรรมการประจาหี บบัตรการสรรหาเปิ ดหี บบัตรการ
สรรหาให้กรรมการผูซ้ ่ ึ งอยู่ ณ ที่สรรหาเห็นว่าเป็ นหี บเปล่าแล้วให้ปิดหี บบัตรสรรหาใส่ กุญแจไว้จนกว่าการ
ลงคะแนนจะเสร็ จสิ้ น
ให้สมาชิกผูท้ ี่จะใช้สิทธิสรรหาไปแสดงตนต่อกรรมการตรวจสอบรายชื่อและจ่ายบัตร
สรรหาโดยให้แสดงบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อลูกจ้างประจา หรื อหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ เช่น
ใบอนุญาตขับรถ บัตรประจาตัวประชาชน เป็ นต้น หากไม่มีหลักฐานดังกล่าวมาแสดง กรรมการตรวจสอบ
รายชื่อ และจ่ายบัตรสรรหาจะไม่จ่ายบัตรสรรหาให้
การใช้สิทธิสรรหาจะต้องใช้สิทธิสรรหาด้วยตนเอง และจะลงคะแนนเสี ยงสรรหาได้
เพียงครั้งเดียว
4

ข้อ 15 การลงคะแนนสรรหา เมื่อผูส้ รรหาได้รับบัตรสรรหาแล้วให้ไปยังคูหาลงคะแนนเพื่อ
ลงคะแนนโดยทาเครื่ องหมายกากบาทลงใน “ช่องทาเครื่ องหมาย” ให้ตรงกับเลขหมายประจาตัวของผูส้ มัครที่
ตนต้องการสรรหาลงในบัตรสรรหา ทั้งนี้ ให้ทาเครื่ องหมายได้ไม่เกินจานวนกรรมการดาเนินการที่จะสรรหา
แล้วไปหย่อนบัตรสรรหาลงในหี บบัตรสรรหาทันที
ข้อ 16 บัตรสรรหาต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็ นบัตรเสี ย คือ
(1) บัตรที่ไม่มีตราสหกรณ์ประทับอยูแ่ ละไม่มีลายเซ็นต์ของประธานกรรมการสรรหา
(2) บัตรที่มิได้ทาเครื่ องหมาย
(3) บัตรที่ทาเครื่ องหมายเกินกว่าจานวนกรรมการดาเนินการที่จะมีได้
(4) บัตรที่ไม่อาจทราบว่าลงคะแนนให้กบั ผูส้ มัครฯ คนใด
(5) บัตรที่มีเครื่ องหมายหรื อข้อความอื่นใดนอกจากกากบาทตามข้อ 15
ข้อ 17 เมื่อพ้นกาหนดเวลาลงคะแนนแล้ว ให้กรรมการตรวจนับคะแนนทาการนับคะแนนโดย
เปิ ดเผยทันที และประกาศผลการนับคะแนนไว้ ณ ที่มีการสรรหา
ข้อ 18 กรณี ที่ตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งมีผสู ้ มัครรับการสรรหาเพียงคนเดียวให้ถือว่าผูส้ มัคร
ได้รับการสรรหาในครั้งนั้นโดยให้มีการลงคะแนนเสี ยงรับรอง หรื อไม่รับรอง และการถือว่ารับรองต้องได้
คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของผูม้ าใช้สิทธิ์
ข้อ 19 กรณี ที่มีผสู ้ มัครรับการสรรหาครบตามจานวนกรรมการให้ถือว่าผูส้ มัคร ได้รับการสรร
หาในครั้งนั้น โดยให้มีการลงคะแนนเสี ยงรับรอง หรื อไม่รับรองและการถือว่ารับรองต้องได้คะแนนเสี ยงไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผูม้ าใช้สิทธิ์
ข้อ 20 ให้สหกรณ์ประกาศผลการเลือกตั้งให้สมาชิกทราบภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วนั ถัดจาก
วันที่ประชุมใหญ่สามัญเป็ นต้นไป
ข้อ 21 การดาเนินการที่เกี่ยวกับการสรรหากรรมการในส่ วนที่มิได้กาหนดไว้หรื อไม่อาจ
ดาเนินการได้ตามระเบียบนี้ ให้เป็ นไปตามที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
ประกาศ ณ วันที่ 1 สิ งหาคม พ.ศ. 2562

(ลงชื่อ)
ประเสริ ฐ อินทร์ รักษ์
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริ ฐ อินทร์ รักษ์)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จากัด
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