
 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด 

ว่าดว้ย หลกัเกณฑ์ และวธิกีารสรรหาเพ่ือเลอืกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ  

พ.ศ. 2565 
 

 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 53 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด พ.ศ. 2552 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 10 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ประกอบกับมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี พ.ศ. 2565 
เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 จึงออกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยหลักเกณฑ์   
และวิธีการสรรหาเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2565 ไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1.  ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วย หลักเกณฑ์       
และวิธีการสรรหาเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2565” 
 ข้อ 2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยการสรรหาเพื่อเลือกตั้ง
คณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2563 
 ข้อ 4.  ในระเบียบนี้ 
 “สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด 
 “สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกตามข้อ 34(1) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด 
 “คณะกรรมการดำเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จำกัด 
 “ประธานกรรมการดำเน ินการ” หมายความว ่า ประธานกรรมการดำเน ินการ สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด 
 “กรรมการดำเนินการ” หมายความว่า กรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด        
 “ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งระดับรอง
อธิการบดี หรือหัวหน้าส่วนงานขึ้นไป 
 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 “ส ่วนงาน” หมายความว ่า ส ่วนงานระด ับคณะ สถาบ ัน สำน ัก หร ือเท ียบเท ่า สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 “การสรรหา” หมายความว่า กระบวนการสรรหาสมาชิกซึ่งเป็นผู้แทนกลุ่ม เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็น
กรรมการดำเนินการแทนตำแหน่งที่ว่างลง           
 “คณะอนุกรรมการเลือกตั ้ง” หมายความว่า คณะอนุกรรมการเลือกตั ้งตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด         
                   /หมวด 1...  
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หมวด 1 

องค์ประกอบ คุณสมบัติ และทีม่าของคณะกรรมการดำเนินการ 

 ข้อ 5. คณะกรรมการดำเนินการ ประกอบด้วยประธานกรรมการดำเนินการหนึ่งคน และกรรมการดำเนินการอ่ืน

อีกสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก โดยวิธีการเปิดเผย 

           ในการเลือกตั้งเพื่อให้การได้มาซึ่งคณะกรรมการดำเนินการที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานสหกรณ์ที่มี

สถานะเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ มีผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการ รวมถึงมีตัวแทนของสมาชิกในทุกภาคส่วนตามความใน

วรรคแรก โดยกรรมการดำเนินการอย่างน้อย 3 คน จะต้องมีคุณวุฒิด้ านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ 

เศรษฐศาสตร์ หรือผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรในด้านดังกล่าวหรือด้านอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์

แห่งชาติกำหนด  ตามองค์ประกอบดังนี้ 

            5.1 ผู้แทนกลุ่มงานบริหารมหาวิทยาลัย จำนวนสี่คน  

          5.2 ผู้แทนกลุ่มผู้มีคุณวุฒิ ให้สรรหาจากสมาชิกที่มีคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ 

หรือเศรษฐศาสตร์ ตามกฏกระทรวง ว่าด้วยการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิต         

ยูเนี่ยน จำนวนสี่คน 

            5.3 ผู้แทนกลุ่มสมาชิกจากส่วนงาน จำนวนเจ็ดคน  

 ข้อ 6. คุณสมบัติของประธานกรรมการดำเนินการ มีดังนี้ 

           6.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

           6.2 เคยเป็นกรรมการดำเนินการมาก่อน 

           6.3  เป็นสมาชิก และมีวิสัยทัศน์ในด้านการสหกรณ์ หรือธุรกิจการเงิน    

  6.4  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 

และกรรมการบริหารพรรคการเมือง 

   6.5  มีความซื่อสัตย์สุจริต 

   6.6  ไม่เคยผิดนัดส่งเงินงวดชำระหนี้ 

   6.7  ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  

 ข้อ 7. คุณสมบัติของกรรมการดำเนินการ มีดังนี้ 

  7.1  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปวช. หรือเทียบเท่า  

           7.2  มีคุณสมบัติตามข้อ 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 และ 6.7  

 ข้อ 8. การสรรหากรรมการดำเนินการ ซึ่งเป็นผู้แทนกลุ่มงานบริหารมหาวิทยาลัย และผู้แทนกลุ่มผู้มีคุณวุฒิ 

จำนวนแปดคน ให้ดำเนินการ ดังนี้ 

 

                  /8.1 ผู้แทนกลุ่มงานบริหาร… 
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  8.1 ผู้แทนกลุ่มงานบริหารมหาวิทยาลัยจำนวนสี่คน ให้สรรหาจากสมาชิกที่ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรง

ตำแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับรองอธิการบดี หรือหัวหน้าส่วนงานขึ้นไป 

  8.2 ผู้แทนกลุ่มผู้มีคุณวุฒิจำนวนสี่คน ให้สรรหาจากสมาชิกซึ่งมีคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี การ

บริหารจัดการ หรือเศรษฐศาสตร์  

 ข้อ 9. การสรรหากรรมการดำเนินการ ซึ่งเป็นผู้แทนกลุ่มสมาชิกจากส่วนงาน ให้สมาชิกเป็นผู้ออกเสียงสรรหาให้

ได้จำนวนเจ็ดคนตามประเภทข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

  9.1 ข้าราชการตำแหน่งวิชาการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จำนวนสองคน 

           9.2 ข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ หรือพนักงาน

มหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ จำนวนห้าคน ดังนี้ 

            9.2.1 ข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ หรือ

พนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ กลุ่มบริหารจัดการ และกลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ จำนวนสี่คน 

                   9.2.2 ลูกจ้างประจำ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ กลุ่มบริการ จำนวนหนึ่งคน 

        ในกรณีสมาชิกเดิมประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหา ให้ถือสังกัดส่วนงานเดิม และประเภทเดิมก่อนที่ จะพ้น

หน้าที่จากมหาวิทยาลัย 

 ทั้งนี้กรรมการดังกล่าวหากอยู่ในส่วนงานเดียวกันจะซ้ำประเภทกันมิได้ 

 บุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด และ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ถือว่าดำรงตำแหน่งตามข้อ 9.2.1 

 

หมวด 2  

คณะอนุกรรมการเลือกตั้ง 

  ข้อ 10. เพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการดำเนินการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งคณะอนุกรรมการเลือกตั้งขึ้นมาคณะ

หนึ่งเพื่อดำเนินการสรรหากรรมการดำเนินการ ประกอบด้วย         

                 10.1 อนุกรรมการที่เป็นสมาชิกจากข้าราชการตำแหน่งวิชาการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

จำนวนสองคน 

                 10.2 อนุกรรมการที่เป็นสมาชิกจากข้าราชการประเภททั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญ

เฉพาะ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุ่มบริหารจัดการ กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ จำนวนสองคน 

        10.3 อนุกรรมการที ่เป็นสมาชิกจากลูกจ้างประจำ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ           

กลุ่มบริการ จำนวนหนึ่งคน 

 

              /ให้คณะอนุกรรมการ… 
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       ให้คณะอนุกรรมการเลือกตั้งคัดเลือกกันเองเพื่อดำรงตำแหน่งประธานคณะอนุกรรมการเลือกตั้งคนหนึ่ง และ

เลขานุการคณะอนุกรรมการเลือกตั้งคนหนึ่ง 

       ให้ผู้จัดการสหกรณ์เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการเลือกตั้ง 

       อนุกรรมการเลือกตั้งจะสมัครหรือได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการมิได้ 

 ให้อนุกรรมการเลือกตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ 

       ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกอนุกรรมการเลือกตั้งสำรองไว้จำนวนหนึ่ง เพื่อปฏิบัติงานแทนทันทีในกรณีที่อนุกรรมการ

เลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่พ้นจากตำแหน่ง 

          ในกรณีที่มีตำแหน่งอนุกรรมการเลือกตั้งว่างลง  และไม่มีผู้ได้รับการเลือกตำแหน่งสำรองไว้  ให้ที่ประชุมใหญ่

เลือกตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติแทนตำแหน่งที่ว่างลง  

          ให้อนุกรรมการสำรองตามวรรคหก หรืออนุกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งตามวรรคเจ็ด มีวาระดำรงตำแหน่งเท่ากับผู้ที่

ตนแทน 

          ในกรณีที ่ม ีตำแหน่งอนุกรรมการเลือกตั ้งว ่างลงไม่เกินกึ ่งหนึ ่ง  และยังไม่มีการประชุมใหญ่ ให้ถือว่า

คณะอนุกรรมการเลือกตั้งประกอบด้วยอนุกรรมการเท่าที่มีอยู่ 

          ในกรณีที่ตำแหน่งอนุกรรมการว่างลงเกินกึ่งหนึ่ง ให้คณะกรรมการดำเนินการแต่งตั้งสมาชิกเป็นอนุกรรมการ

เลือกตั้งให้ครบตามจำนวน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีอนุกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่

เข้ามาแทนตำแหน่งที่ว่างนั้น 

 ข้อ 11.  คุณสมบัติของอนุกรรมการเลือกตั้ง มีดังนี้                  

  (1) เป็นสมาชิกสหกรณ์ 

  (2) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และ

กรรมการบริหารพรรคการเมือง 

  (3) มีความซื่อสัตย์สุจริต 

  (4) ไม่เคยผิดนัดส่งเงินงวดชำระหนี้ 

 ข้อ 12. นอกจากการดำรงตำแหน่งครบวาระ อนุกรรมการเลือกตั้งจะพ้นจากตำแหน่ง เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่าง

ใด ดังต่อไปนี้ 

        (1) ตาย 

                (2) ลาออก โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ 

                (3) ขาดจากสมาชิกภาพ 

        (4) ผิดนัดการชำระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ย 

        (5) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายบุคคล             

 

                 /ข้อ 13. คณะอนุกรรมการ... 
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 ข้อ 13. คณะอนุกรรมการเลือกตั้ง มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้  
          13.1 ดำเนินการสรรหาสมาชิกเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ   
                     13.1.1 รับสมัคร  ตรวจสอบคุณสมบัติ  
                     13.1.2 ประกาศรายชื่อผู้สมัครและหน่วยงานที่สังกัด 
          13.1.3 จัดทำบัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์ออกเสียงสรรหา  
          13.1.4 จัดเตรียมบัตรออกเสียงสรรหา อุปกรณ์ต่าง ๆ และกำหนดสถานที่สรรหา                           
          13.1.5 ดำเนินการให้มีการสรรหาด้วยความสงบเรียบร้อย และบริสุทธิ์ยุติธรรม 
          13.1.6 รวบรวมและตรวจนับบัตรออกเสียงสรรหา 
        13.1.7 รายงานผลการสรรหาต่อสหกรณ์           
  13.2  แต่งตั้งคณะทำงานชุดต่างๆ เพื่อให้การสรรหาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  13.3 กำหนดวิธีการและขั้นตอนการสรรหา รวมถึงการประชาสัมพันธ์ โดยคณะอนุกรรมการเลือกตั้ง
อาจสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัคร โดยคำนึงถึงความเท่าเทียม ความเสมอภาค และความเที่ยงธรรม
ของผู้สมัคร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
                13.4 วินิจฉัยชี้ขาดกรณีผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหา มีการกระทำอันฝ่าฝืนข้อห้าม
ตามข้อ 18. และข้อ 19. ของระเบียบนี้ 
            13.5 อำนาจหน้าที่อื่นตามที่สหกรณ์มอบหมาย 
 

หมวด 3 
การรับสมัคร และวิธีการสรรหา 

     ข้อ 14.  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ  ต้องยื่นใบสมัครและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
ตามแบบและวิธีการที่สหกรณ์กำหนด 
 ข้อ 15. การสรรหากรรมการดำเนินการให้ดำเนินการดังนี้ 
        15.1 กรรมการดำเนินการที่เป็นผู้แทนกลุ่มงานบริหารมหาวิทยาลัย ตามข้อ 5.1 และผู้แทนกลุ่มผู้มี
คุณวุฒิ ตามข้อ 5.2 ให้คณะอนุกรรมการเลือกตั้งดำเนินการให้กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสมาชิก
สหกรณ์ดำเนินการสรรหา     
         15.2  กรรมการดำเนินการที่เป็นผู้แทนกลุ่มสมาชิกจากส่วนงาน ตามข้อ 5.3 ให้คณะอนุกรรมการ
เลือกตั้งดำเนินการสรรหาผู้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการจากสมาชิกของส่วนงาน โดยขอความร่วมมือ คณะ 
สถาบัน สำนัก หรือหน่วยงานที่เทียบเท่า เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการสรรหา    
 ข้อ 16. การออกเสียงสรรหากรรมการดำเนินการที่เป็นผู้แทนกลุ่มสมาชิกจากส่วนงานตามข้อ 5.3 ให้ดำเนินการ
ดังนี้           
         16.1 ให้กระทำโดยวิธีลับ สมาชิกหนึ่งคนให้ออกเสียงได้เท่าจำนวนกรรมการดำเนินการที่จะต้อง
ดำเนินการสรรหาในประเภทนั้น แต่จะมอบหมายให้บุคคลอื่นออกเสียงแทนไม่ได้    
              /16.2  การออกเสียง… 
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  16.2  การออกเสียงให้กระทำ ณ หน่วยสรรหาตามหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่ หรือหน่วยสรรหาที่สหกรณ์
จัดให้  เว้นแต่สมาชิกเดิมอาจใช้สิทธิออกเสียงสรรหาทางไปรษณีย์ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของคณะอนุกรรมการ
เลือกตั้ง 
  16.3 การนับเสียงสรรหาให้กระทำโดยเปิดเผยภายในวันเดียวกันกับวันที่สรรหา 
  16.4 กรณีผู้สมัครได้รับคะแนนเสียงสรรหาเท่ากัน ให้ผู้สมัครที่ได้รับคะแนนเสียงสรรหาที่มีความถี่ของ
ส่วนงานสูงกว่าเป็นผู้ได้รับการสรรหา  
             กรณีผู ้สมัครได้ร ับคะแนนเสียงสรรหาเท่ากันและมีความถี ่ของส่วนงานสูงเท่ากัน ให้ประธาน
อนุกรรมการเลือกตั้ง จับฉลากตัดสิน 
  16.5 กรณีมีผู้สมัครประเภทใด ในส่วนงานใด น้อยกว่าหรือเท่ากับจำนวนกรรมการดำเนินการที่ต้อง   
สรรหา ผู้สมัครนั้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงสรรหาไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของผู้ที่มาลงคะแนน 
 ข้อ 17. การสรรหากรรมการดำเนินการให้ดำเนินการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนวันประชุมใหญ่เพื่อ
เลือกตั้งกรรมการดำเนินการ 
 ข้อ 18. ตั้งแต่วันที่มีประกาศให้มีการสรรหากรรมการดำเนินการ จนถึงวันประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่าง
เป็นทางการ ห้ามมิให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจให้มีการ
ลงคะแนนสรรหา หรืองดเว้นให้มีการลงคะแนนให้แก่ตนเอง หรือผู้สมัครอ่ืน ด้วยวิธีใด ๆ ดังนี้ 
  (1) จัดทำ ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด       
อันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด 
       (2) การหาเสียงด้วยการจัดเลี้ยง หรือรับจะจัดเลี้ยง หรือให้ผู้ใดจัดเลี้ยง หรือการรื่นเริงใด ๆ ไม่ว่าจะใน
หรือนอกมหาวิทยาลัย 
      (3) หลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจงใจให้เข้าใจผิด ในคะแนน
นิยมของผู้สมัคร 
      (4) กระทำการหาเสียงโดยใช้ข้อความอันเป็นเท็จ ซึ่งเป็นประการที่อาจทำให้สหกรณ์ได้รับความ
เสียหายต่อชื่อเสียง เกียรติคุณ หรือความเชื่อมั่นต่อการบริหารงานของสหกรณ์ หรือมีผลกระทบต่อ  ผู้สมัคร หรือบุคคล
อ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืน                
 ข้อ 19. เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการทุจริต ฝ่าฝืนข้อห้ามตามข้อ 18. หรือมีเหตุอื่นใดที่ทำให้สหกรณ์
ได้รับความเสียหาย  ให้คณะอนุกรรมการเลือกตั้งมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดโดยตัดสิทธิผู้สมัครเข้ารับการสรรหา หรือตัด
ผู้สมัครที่ได้รับการสรรหาแต่มีการทุจริตนั้นออก 
         ในกรณีที่ผู้ได้รับการสรรหาถูกตัดสิทธิ ให้เลื่อนผู้ที่ได้รับคะแนนลำดับถัดไปเป็นผู้ได้รับการสรรหาเพื่อเสนอที่
ประชุมใหญ่เลือกตั้งต่อไป           
         ผู้ใดถูกคณะอนุกรรมการเลือกตั้งวินิจฉัยชี้ขาดตัดสิทธิผู้สมัครเข้ารับการสรรหา หรือตัดสิทธิผู้ที่ได้รับการสรรหา
แต่มีการทุจริตนั้นออก  มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการดำเนินการภายใน 7 วัน นับแต่วันที่คณะอนุกรรมการเลือกตั้งมีคำ
วินิจฉัยชี้ขาด 
                /ให้คณะกรรมการดำเนินการ… 
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       ให้คณะกรรมการดำเนินการวินิจฉัยชี้ขาดอุทธรณ์ตามความในวรรคก่อนให้แล้วเสร็จก่อนวั นลงคะแนนสรรหา
หรือก่อนวันประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ แล้วแต่กรณี  
       คำวินิจฉัยของคณะกรรมการดำเนินการให้ถือว่าเป็นที่สุด 
 

หมวด 4 
การเสนอผลการสรรหา และการเลือกตั้ง 

 ข้อ 20. ให้คณะอนุกรรมการเลือกตั้ง นำเสนอรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการต่อ
สหกรณ์ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ดำเนินการเลือกตั้งต่อไป       
 ข้อ 21. ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ 
           หากผลของการเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่เป็นประการใด ให้สหกรณ์ประกาศผลการเลือกตั้งนั้นโดยเร็ว 
 ข้อ 22. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาที่มิได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้คณะอนุกรรมการเลือกตั้งถือปฏิบัติตาม
หลักสากล และสามารถตรวจสอบได้     
 ข้อ 23. กรณีมีปัญหาการตีความหรือการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ประธานกรรมการดำเนินการเป็นผู้วินิจฉัยชีข้าด 
และให้ถือเป็นข้อยุติ                         
 ข้อ 24. ให้ประธานกรรมการดำเนินการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

บทเฉพาะกาล 
 ข้อ 25. ให้มีการเลือกตั้งคณะอนุกรรมการเลือกตั้ง ในการประชุมใหญ่ครั้งแรกนับจากวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคบั 
 ในกรณีที่ยังไม่มีการเลือกตั้งคณะอนุกรรมการเลือกตั้ง แต่มีความจำเป็นต้องสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ให้
สหกรณ์ดำเนินการสรรหาตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด 
ว่าด้วยการสรรหาเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2563 และให้ถือว่าผลการสรรหานั้นมีผลเช่นเดียวกับการ
สรรหาตามระเบียบนี้  

 

 ประกาศ  ณ  วันที่   3  ตุลาคม  พ.ศ. 2565 
 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทนัตแพทย์ ดร.นฤมนัส คอวนิช) 

ประธานกรรมการดำเนินการ 
             สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ จำกัด 


