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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลยัศิลปากร จ ากดั 
ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ   

พ.ศ.2562 
---------------------- 

          เพื่อใหก้ารเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลยัศิลปากร  จ  ากดั  
เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลยัศิลปากร  จ  ากดั 
พ.ศ.2556  ขอ้ 79(8)  คณะกรรมการด าเนินการในการประชุมคร้ังท่ี 7/2562  วนัท่ี  22 กรกฎาคม  2562  จึงได้
ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลยัศิลปากร   จ ากดั   วา่ดว้ยการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ 
พ.ศ.2562  ไวด้งัน้ี 
  ขอ้ 1  ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลยัศิลปากร  จ  ากดั  วา่ดว้ยการ
สรรหาคณะกรรมการด าเนินการ  พ.ศ.2562”  
  ขอ้ 2  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม  2562 เป็นตน้ไป 
    ขอ้ 3  ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลยัศิลปากร  จ ากดั  วา่ดว้ยการสรรหา
คณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ.2544 
  บรรดาระเบียบ  ค าสั่ง  มติ และประกาศอ่ืนใด  ท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบน้ี หรือซ่ึงขดัแยง้กบั
ระเบียบน้ี  ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
  ขอ้ 4  ในระเบียบน้ี 
 “สหกรณ์”  หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลยัศิลปากร จ ากดั 
 “ข้อบังคับ” หมายถึง ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลยัศิลปากร  จ  ากดั 
 “สมาชิก”   หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลยัศิลปากร  จ  ากดั 
 “คณะกรรมการด าเนินการ”  หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย ์
มหาวทิยาลยัศิลปากร  จ  ากดั 
 “ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลยัศิลปากร จ ากดั 
 “กรรมการ”  หมายถึง กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลยัศิลปากร  จ  ากดั 
 “คณะกรรมการ”  หมายถึงคณะกรรมการด าเนินการสรรหาสมาชิกผูส้มคัรเป็นกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลยัศิลปากร  จ  ากดั 
  ขอ้ 5   ใหมี้คณะกรรมการด าเนินการ ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบญัญติัสหกรณ์  พ.ศ.2542  
จ านวน 15 คน โดยใหท่ี้ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกท่ีลงสมคัรรับเลือกตั้งเพื่อเป็นประธานกรรมการหน่ึงคนและ
กรรมการอ่ืนไม่เกินสิบส่ีคน 
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  ขอ้ 6   คณะกรรมการด าเนินการประกอบดว้ย   กรรมการบริหารและกรรมการผูแ้ทนจากหน่วยงาน    
มีจ  านวน 15 คน ดงัน้ี 
   6.1 กรรมการบริหาร    ประกอบดว้ย 
 6.1.1  ประธานกรรมการด าเนินการ           จ  านวน      1     คน 
 6.1.2  รองประธานกรรมการ                        “         2     คน 
 6.1.3  เหรัญญิก                                                            “         1     คน 
 6.1.4  เลขานุการ                    “         1     คน 
   6.2  กรรมการผูแ้ทนจากหน่วยงาน   ประกอบดว้ย 

6.2.1  กรรมการผูแ้ทนส านกังานอธิการบดีวงัท่าพระและตล่ิงชนั  จาก      
          หน่วยงานกองกลาง  กองทรัพยากรมนุษย ์ กองกฎหมาย กองแผนงาน         

    กองคลงั กองบริหารงานวชิาการ กองกิจการนกัศึกษา หอศิลป์  
    หอสมุดวงัท่าพระ บณัฑิตวทิยาลยั ส านกังานสภามหาวทิยาลยั  
    กองประกนัคุณภาพการศึกษา  งานส่ือสารองคก์ร งานวเิทศสัมพนัธ์ 
    คณะดุริยางคศาสตร์ และวทิยาลยันานาชาติ  จ านวน       1   คน 

 6.2.2   กรรมการผูแ้ทนคณะมณัฑนศิลป์ และ 
         คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์          จ านวน       1   คน 
 6.2.3   กรรมการผูแ้ทนคณะโบราณคดี และ 
           คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์  จ านวน       1   คน 
 6.2.4   กรรมการผูแ้ทนส านกังานอธิการบดี พระราชวงัสนามจนัทร์ (1) จากหน่วยงาน      
                                         กองงานวทิยาเขต กองบริหารงานวชิาการ งานสภาคณาจารยแ์ละพฒันา 
          จ านวน       1   คน 

6.2.5  กรรมการผูแ้ทนส านกังานอธิการบดี พระราชวงัสนามจนัทร์ (2) จากหน่วยงาน
กองกิจการนกัศึกษา ส านกัหอสมุดกลาง พระราชวงัสนามจนัทร์ 

  ศูนยค์อมพิวเตอร์ และส านกังานบริหารการวจิยั นวตักรรมและการสร้างสรรค์ 
        จ านวน      1   คน 
6.2.6   กรรมการผูแ้ทนคณะอกัษรศาสตร์      จ านวน      1   คน 

 6.2.7   กรรมการผูแ้ทนคณะวทิยาศาสตร์  จ านวน      1   คน 
6.2.8 กรรมการผูแ้ทนคณะศึกษาศาสตร์  จ านวน      1   คน 

 6.2.9   กรรมการผูแ้ทนคณะเภสัชศาสตร์ และคณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
            อุตสาหกรรม      จ านวน      1   คน 
                                   6.2.10 กรรมการผูแ้ทนวทิยาเขตเพชรบุรี จากหน่วยงาน กองงานวทิยาเขตเพชรบุรี 
                 คณะวทิยาการจดัการ  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร และ 
      คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร จ านวน      1   คน 
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    ขอ้ 7 ผูมี้สิทธิสมคัรรับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการ ตอ้งมีคุณสมบติั
ดงัต่อไปน้ี 
   7.1  เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลยัศิลปากร  จ  ากดั  ก่อนวนัประกาศรับ 
               สมคัรกรรมการ  ไม่นอ้ยกวา่  1  ปี 

7.2  ไม่เคยผดินดัการช าระเงินค่าหุน้รายเดือนและเงินงวดช าระหน้ี (ไม่วา่เงินตน้หรือ       
 ดอกเบ้ีย) ในระยะเวลาสองปีทางบญัชีก่อนวนัลงคะแนนสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็น

กรรมการด าเนินการและไม่เคยผดินดัช าระหน้ีไม่วา่เงินตน้หรือดอกเบ้ียใน
สถาบนัการเงินอ่ืน ๆ 

   7.3  ไม่เป็นเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลยัศิลปากร  จ  ากดั 
7.4 เป็นสมาชิกท่ีปฏิบติัหนา้ท่ี หรือสังกดัในมหาวทิยาลยัศิลปากร  ก่อนวนัประกาศรับ 
        สมคัรกรรมการเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 
7.5 มิไดเ้ป็นผูมี้ลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 52 แห่งพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ.2542 

และลกัษณะตอ้งหา้มแกไ้ขเพิ่มเติม ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ 2562 
7.5.1    เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุกในความผดิเก่ียวกบัทรัพย์

ท่ีกระท าโดยทุจริต 
7.5.2 เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือใหอ้อกจากราชการ  องคก์าร  หรือหน่วยงาน

ของรัฐหรือเอกชน  ฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี 
7.5.3 เคยถูกใหพ้น้จากต าแหน่งกรรมการ หรือค าวนิิจฉยัเป็นท่ีสุดใหพ้น้จาก

ต าแหน่งกรรมการตามมาตรา 22(4)  แห่ง พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542  
7.5.4 เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติใหถ้อดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการเพราะเหตุ

ทุจริตต่อหนา้ท่ี 
7.5.5   เคยถูกสั่งใหพ้น้จากต าแหน่งกรรมการหรือผูจ้ดัการตามมาตรา 89/3 วรรคสอง 
7.5.6   เป็นกรรมการหรือผูจ้ดัการในสหกรณ์ท่ีถูกสั่งเลิกตามมาตรา 89/3 วรรคสอง 
7.5.7   เป็นบุคคลท่ีมีลกัษณะตอ้งหา้มตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

7.6 ในกรณีท่ีสมคัรเป็นกรรมการผูแ้ทนหน่วยงาน ผูส้มคัรจะตอ้งเป็นสมาชิก ซ่ึง
ปฏิบติังานเป็นพนกังานมหาวทิยาลยั ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า ของหน่วยงานท่ีสมคัร
และตอ้งมีเวลาราชการคงเหลือไม่นอ้ยกวา่สองปีนบัแต่วนัส้ินปีทางบญัชีนั้น ๆ 

    ขอ้ 8 ใหค้ณะกรรมการด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาข้ึน  1 ชุด  เพื่อด าเนินการ
สรรหาในแต่ละปีใหเ้ป็นท่ีเรียบร้อย  คณะกรรมการด าเนินการสรรหา  ประกอบดว้ย 
   8.1    คณะกรรมการด าเนินการ  ไม่เกิน  5 คน 
   8.2    สมาชิก    ไม่เกิน  5 คน 
   8.3   ผูจ้ดัการสหกรณ์     1 คน 
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   คณะกรรมการด าเนินการสรรหา  มีหนา้ท่ีในการเตรียมการและจดัการสรรหา
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย   บริสุทธ์ิ   ยติุธรรม  และมีอ านาจแต่งตั้ง
อนุกรรมการ   เพื่อการใดการหน่ึงอนัเก่ียวกบัการสรรหาไดต้ามความเหมาะสม 
   ใหค้ณะกรรมการด าเนินการสรรหา  ท าหนา้ท่ีด าเนินการจดัการสรรหา ใหเ้สร็จส้ิน
ก่อนวนัประชุมใหญ่สามญัประจ าปี  ไม่นอ้ยกวา่  7  วนั  ยกเวน้  กรณีต าแหน่งกรรมการวา่งก่อนถึงคราวออก
ตามวาระตามความในขอ้บงัคบัขอ้  65 
   กรรมการด าเนินการสรรหาผูใ้ด   หากประสงคจ์ะสมคัรรับการสรรหา  ใหล้าออกจาก
กรรมการสรรหาในคร้ังนั้น    และใหค้ณะกรรมการด าเนินการแต่งตั้งกรรมการสรรหาแทนใหค้รบจ านวนตาม
วรรคแรก 
  ขอ้ 9   ใหส้หกรณ์ประกาศรับสมคัร ผูส้มคัรรับการสรรหาเป็นกรรมการด าเนินการ ล่วงหนา้ไม่
นอ้ยกวา่ 15 วนั 
  ขอ้ 10  ผูส้มคัรเขา้รับการสรรหาเป็นกรรมการด าเนินการ  จะตอ้งยืน่ใบสมคัรตามแบบ   วนั   
เวลา และสถานท่ีท่ีคณะกรรมการด าเนินการสรรหาก าหนด 
  ขอ้ 11  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการสรรหาตรวจสอบใบสมคัรและหลกัฐานประกอบครบถว้น
ถูกตอ้งแลว้ใหล้งบนัทึกการรับใบสมคัรไวเ้ป็นหลกัฐาน  พร้อมก าหนดเลขประจ าตวัผูส้มคัร  หลงัจากนั้นใหรี้บ
ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบติัผูส้มคัร  หากพบวา่ผูส้มคัรรายใดขาดคุณสมบติัใหร้ายงานต่อประธานกรรมการเพื่อ
พิจารณาสั่งการ 
  ขอ้ 12  การก าหนดเลขหมายประจ าตวัผูส้มคัร ใหก้ าหนดเลขหมายประจ าตวัผูส้มคัรตามล าดบั
วนัและเวลาท่ียืน่ใบสมคัร 
  ขอ้ 13  ใหส้หกรณ์ประกาศรายช่ือและเลขประจ าตวัผูส้มคัรภายใน 7 วนั นบัแต่วนัปิดรับสมคัร 
  ขอ้ 14  การสรรหากรรมการด าเนินการ  ใหด้ าเนินการสรรหาก่อนวนัประชุมใหญ่สามญั โดย
วธีิการลงคะแนนการสรรหาใหใ้ชว้ธีิลบัโดยใชบ้ตัรสรรหาตามแบบท่ีก าหนดแลว้เสนอท่ีประชุมใหญ่เพื่อ
พิจารณาเลือกตั้งบุคคลท่ีไดรั้บการสรรหา  
           ก่อนท่ีจะเปิดการลงคะแนน ใหก้รรมการประจ าหีบบตัรการสรรหาเปิดหีบบตัรการ 
สรรหาใหก้รรมการผูซ่ึ้งอยู ่ณ ท่ีสรรหาเห็นวา่เป็นหีบเปล่าแลว้ใหปิ้ดหีบบตัรสรรหาใส่กุญแจไวจ้นกวา่การ
ลงคะแนนจะเสร็จส้ิน 
         ใหส้มาชิกผูท่ี้จะใชสิ้ทธิสรรหาไปแสดงตนต่อกรรมการตรวจสอบรายช่ือและจ่ายบตัร
สรรหาโดยใหแ้สดงบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือลูกจา้งประจ า หรือหลกัฐานอ่ืนท่ีทางราชการออกให ้เช่น 
ใบอนุญาตขบัรถ  บตัรประจ าตวัประชาชน เป็นตน้  หากไม่มีหลกัฐานดงักล่าวมาแสดง  กรรมการตรวจสอบ
รายช่ือ และจ่ายบตัรสรรหาจะไม่จ่ายบตัรสรรหาให ้
          การใชสิ้ทธิสรรหาจะตอ้งใชสิ้ทธิสรรหาดว้ยตนเอง และจะลงคะแนนเสียงสรรหาได้
เพียงคร้ังเดียว 
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  ขอ้ 15  การลงคะแนนสรรหา เม่ือผูส้รรหาไดรั้บบตัรสรรหาแลว้ใหไ้ปยงัคูหาลงคะแนนเพื่อ
ลงคะแนนโดยท าเคร่ืองหมายกากบาทลงใน “ช่องท าเคร่ืองหมาย” ใหต้รงกบัเลขหมายประจ าตวัของผูส้มคัรท่ี
ตนตอ้งการสรรหาลงในบตัรสรรหา  ทั้งน้ี ใหท้  าเคร่ืองหมายไดไ้ม่เกินจ านวนกรรมการด าเนินการท่ีจะสรรหา
แลว้ไปหยอ่นบตัรสรรหาลงในหีบบตัรสรรหาทนัที 
  ขอ้ 16  บตัรสรรหาต่อไปน้ี ใหถื้อวา่เป็นบตัรเสีย คือ 
   (1) บตัรท่ีไม่มีตราสหกรณ์ประทบัอยูแ่ละไม่มีลายเซ็นตข์องประธานกรรมการสรรหา 
   (2) บตัรท่ีมิไดท้  าเคร่ืองหมาย 
   (3) บตัรท่ีท าเคร่ืองหมายเกินกวา่จ านวนกรรมการด าเนินการท่ีจะมีได ้
   (4) บตัรท่ีไม่อาจทราบวา่ลงคะแนนใหก้บัผูส้มคัรฯ  คนใด   
   (5) บตัรท่ีมีเคร่ืองหมายหรือขอ้ความอ่ืนใดนอกจากกากบาทตามขอ้ 15 

ขอ้ 17  เม่ือพน้ก าหนดเวลาลงคะแนนแลว้ ใหก้รรมการตรวจนบัคะแนนท าการนบัคะแนนโดย
เปิดเผยทนัที และประกาศผลการนบัคะแนนไว ้ณ ท่ีมีการสรรหา 
  ขอ้ 18  กรณีท่ีต าแหน่งใดต าแหน่งหน่ึงมีผูส้มคัรรับการสรรหาเพียงคนเดียวใหถื้อวา่ผูส้มคัร
ไดรั้บการสรรหาในคร้ังนั้นโดยใหมี้การลงคะแนนเสียงรับรอง หรือไม่รับรอง และการถือวา่รับรองตอ้งได้
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของผูม้าใชสิ้ทธ์ิ 
  ขอ้ 19  กรณีท่ีมีผูส้มคัรรับการสรรหาครบตามจ านวนกรรมการใหถื้อวา่ผูส้มคัร  ไดรั้บการสรร
หาในคร้ังนั้น โดยใหมี้การลงคะแนนเสียงรับรอง หรือไม่รับรองและการถือวา่รับรองตอ้งไดค้ะแนนเสียงไม่
นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของผูม้าใชสิ้ทธ์ิ 

  ขอ้ 20  ใหส้หกรณ์ประกาศผลการเลือกตั้งใหส้มาชิกทราบภายใน 15 วนั นบัตั้งแต่วนัถดัจาก
วนัท่ีประชุมใหญ่สามญัเป็นตน้ไป 
  ขอ้ 21  การด าเนินการท่ีเก่ียวกบัการสรรหากรรมการในส่วนท่ีมิไดก้ าหนดไวห้รือไม่อาจ 
ด าเนินการไดต้ามระเบียบน้ี  ใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
 
         ประกาศ   ณ   วนัท่ี     1   สิงหาคม   พ.ศ.   2562 
 
                                                                                       
                 (ลงช่ือ)             ประเสริฐ  อินทร์รักษ์ 
          (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประเสริฐ  อินทร์รักษ)์ 
                 ประธานกรรมการ 
         สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลยัศิลปากร  จ  ากดั 


