
 

  

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการดําเนินการ 

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเขารับการสรรหาและเลือกตั้งเปนกรรมการผูแทนกลุมงาน ชุดที่ 46 

พ.ศ. 2562 

------------------------ 

 

 เนื ่องดวยสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด มีความประสงคจะรับสมัคร

บุคคลเพื่อเขารับการสรรหาและเลือกตั้งเปนกรรมการผูแทนกลุมงาน ชุดที่ 46 แทนกรรมการผูแทน

กลุมงานที่พ นจากตําแหน งเนื่ องจากครบวาระ ตามขอ 54 แห งขอบังคับสหกรณ ออมทรัพย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด พ.ศ. 2552 จํานวน 4 คน  

 อาศัยอํานาจตามความในขอ 13 แหงระเบียบสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

จํากัด วาดวยการสรรหาเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการสรรหา

กรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด จึงขอประกาศรายละเอียดการ

รับสมัครใหสมาชิกทราบโดยทั่วกัน   ดังนี้คือ 

1. การเลือกตั้งและวาระของกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 46 

1.1 ผูที่ไดรับการสรรหาจะไดรับการเลือกตั้งเพ่ือเปนกรรมการดาํเนินการ ในการ

ประชุมใหญสามัญประจําป 2562 

1.2 วาระของการดํารงตําแหนงกรรมการดําเนินการที่ไดรับการสรรหาในคร้ังนี้  

นับตั้งแตวันถัดจากวันประชุมใหญสามัญประจําป 2562 (วันที่ 7 กุมภาพันธ 

2563) และหมดวาระในวันประชุมใหญสามัญประจําป 2564 (คาดวาจะมี

การประชุมใหญในตนเดือนกุมภาพันธ 2562) 

  2.  คุณสมบัติของผูสมัครรับการสรรหาเปนกรรมการดําเนินการฯ 

   2.1  ตองเปนสมาชิกสามัญ หรือสมาชิกเดิม มีวิสัยทัศนในดานสหกรณ หรือธุรกิจการเงิน 

   2.2 ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการการเมือง ผูบริหารทองถ่ิน  

    สมาชิกสภาทองถ่ิน และกรรมการบริหารพรรคการเมือง 

   2.3  มีความซื่อสัตยสุจริต 

   2.4  ไมเคยผิดนัดสงเงินงวดชําระหนี้ 

2.5 ไมเปนผูมีคุณสมบัติตองหามตามกฎหมายวาดวยสหกรณ 

2.6    สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับ ปวช.หรือเทียบเทา 

------------------- 

* สมาชิกสามัญ หมายถึง สมาชิก สอ.มช. ที่เปนขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา และ

ลูกจางประจําสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม หรือสมาชิกเดิมของสหกรณ 
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3.  กรรมการดําเนินการผูแทนกลุมงาน จํานวน 4 คน แบงตามกลุมงาน ดังนี้ 

   3.1  ขาราชการตําแหนงวิชาการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จํานวน 1 คน  

3.2 ขาราชการตําแหนงประเภททั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ หรือพนักงาน

มหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ กลุมปฏิบัติการและวิชาชีพ จํานวน 2  คน 

3.3 ลูกจางประจํา หรือพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ กลุมบริการ จํานวน 1  คน 

  สมาชิกในสังกัดและกลุมงานดังตอไปนี้ ไมมีสิทธิลงสมัครเพ่ือรับการสรรหา  

เนื่องจากมีกรรมการผูแทนกลุมงานอยูแลว ไดแก 

     (1) สมาชิกสังกัดคณะเศรษฐศาสตร ที่อยูกลุมงานตามขอ 3.1 

   (2) สมาชิกสังกัดสํานักงานมหาวิทยาลัย และคณะเทคนิคการแพทย ที่อยูกลุมงานตามขอ 3.2 
 

 4.  วันรับสมัคร 

  สมาชิกผูสนใจติดตอขอรับใบสมัครไดที่สํานักงานสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

จํากัด  และสํานักงานสาขาสวนดอก โดยผูที่มีความประสงคสมัครรับการสรรหาฯ จะตองย่ืนใบสมัครพรอม

เอกสารที่สหกรณกําหนดดวยตนเองท่ีสํานักงานสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด  

ระหวางวันท่ี  11-30 กันยายน 2562 

      

 5.  เอกสารการรับสมัคร 

5.1  ใบสมัครตามแบบที่สหกรณออมทรัพยฯ กําหนด 

5.2  รูปถายขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป หนาตรง ไมสวมหมวกหรือแวนตาดํา ถายไวไมเกิน 1 ป 

5.3  สําเนาคุณวุฒิการศึกษา 
 

 6.   การจับฉลากหมายเลขประจําตัวผูสมัคร 

      คณะกรรมการสรรหาจะตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัคร และจะเปนผูจับฉลาก

หมายเลขประจําตัวผูสมัคร ในวันท่ี 2 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ  สํานักงานสหกรณออมทรัพย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด   
 

 7.   วันประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สมัครและหมายเลขประจําตัว 

      วันท่ี 4 ตุลาคม 2562  ณ  สํานักงานสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด 

และที่เว็บไซตของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด 
 

 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 
 

     ประกาศ ณ วันท่ี  9  กันยายน พ.ศ. 2562 

  

 

(นายวราวุธ  อภิวงศ) 

ประธานกรรมการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 46 



 

 

  

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการดําเนินการ 

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด 

เร่ือง  หลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการที่มาจากผูแทนกลุมงาน  

พ.ศ. 2562 

------------------------------------------------ 
 

 ดวยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด ที่มาจากการ

สรรหาจํานวนหนึ่งไดดํารงตําแหนงมาครบวาระ ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามขอ 9 แหงระเบียบสหกรณ

ออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด วาดวยการสรรหาเพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ. 

2562 และเพ่ือใหการสรรหาคณะกรรมการดาํเนินการฯ เปนไปดวยความเรียบรอย บริสุทธิ์ยุติธรรม 

คณะกรรมการสรรหา จึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการดําเนินการที่มาจากผูแทนกลุม

งานดังตอไปนี้  

 1. ใหสมาชิกสามัญ*เปนผูสรรหากรรมการผูแทนกลุมงาน ใหไดจํานวน 4 คน ซึ่งมาจาก 

               1.1  กลุมงานที่ 1 :  ขาราชการตําแหนงวิชาการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  

จํานวน 1 คน  

1.2 กลุมงานที่ 2 : ขาราชการตําแหนงประเภททั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือ   

                     เชี่ยวชาญเฉพาะ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ 

    กลุมปฏิบัติการและวิชาชีพ จํานวน 2  คน 

  1.3 กลุมงานที่ 3 :  ลูกจางประจําหรือพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ กลุมบริการ  

จํานวน 1  คน 
 

 2.  สมาชิกในสังกัดและกลุมงานดังตอไปนี้  ไมมีสิทธ์ิลงสมัครเพื่อรับการสรรหาเนื่องจาก      

มีกรรมการผูแทนกลุมงานอยูแลว  ไดแก 

     2.1  สมาชิกสังกัดคณะเศรษฐศาสตร ท่ีอยูกลุมงานตามขอ 1.1 

     2.2 สมาชิกสังกัดสํานักงานมหาวิทยาลัย และ คณะเทคนิคการแพทย ท่ีอยูกลุมงานตามขอ 1.2 

 3. วิธีการออกเสียงสรรหา 

          3.1 สมาชิกกลุมงานใดใหออกเสียงสรรหากรรมการเฉพาะในกลุมงานน้ันเทานั้น โดยออก

เสียงสรรหา ณ หนวยงานที่ตนสังกัดอยู   หรือหนวยงานตามที่สหกรณกําหนด  สําหรับสมาชิกเดิมให

ใชสิทธ์ิออกเสียง  ณ  สํานักงานสหกรณออมทรพัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม  จํากัด หรือออกเสียงสรรหา

โดยทางไปรษณียได 

------------------- 

* สมาชิกสามัญ หมายถึง สมาชิก สอ.มช. ท่ีเปนขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา และลูกจางประจําสงักัด

มหาวิทยาลัยเชียงใหม หรอืสมาชิกเดิมของสหกรณ (ผูท่ีจะสมัครเขารับการสรรหาจะตองเปนสมาชิกสามัญเทาน้ัน) 
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  3.2 สมาชิกที่ใชสิทธ์ิสรรหา ณ หนวยสรรหาที่กําหนดตองนําบัตรประจําตัวที่มีรปูถายที่

ทางราชการออกใหไปแสดงตัวเพ่ือลงคะแนน  กรณีที่ไมไดแสดงบัตรประจําตัว ใหประธานอนุกรรมการ

สรรหาประจําหนวยเปนผูมีอํานาจในการวินิจฉัยสิทธ์ิในการลงคะแนนของสมาชิก การวินิจฉัยของ

ประธานอนุกรรมการสรรหาประจําหนวยถือเปนขอยุติ 

          3.3 การออกเสียงใหกระทาํโดยการเขียนเคร่ืองหมาย  X  (กากบาท) บัตรสรรหาดวย

ปากกาลงชองหลังชื่อสกุลของผูสมัคร  สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิ์ออกเสียงหนึ่งเสยีงและจะมอบใหบุคคล

อ่ืนออกเสียงสรรหาแทนมิได 
 

4. กําหนดการออกเสียงสรรหา 

     4.1 การออกเสียงสรรหาท่ัวไป  ในวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-15.00 น.    

ณ หนวยงานที่สมาชิกสังกัดอยู หรือหนวยสรรหาที่สหกรณเผยแพรในขาวสารสหกรณ  สําหรับ

สมาชิกเดิม ใหลงคะแนนสรรหาไดท่ีสํานักงาน สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด 

             4.2 การออกเสียงสรรหาลวงหนา ระหวางวันท่ี 14-15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-

15.00 น. ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด 

           4.3 การออกเสียงสรรหาทางไปรษณียสําหรับสมาชิกเดิม 

     สหกรณจะสงบัตรสรรหาไปใหสมาชิกเดิมทุกคน พรอมรายชื่อและหมายเลขผูสมัครเขา

รับการสรรหา  เม่ือสมาชิกไดรับแลว ใหกากบาท (X) ลงในบัตรสรรหา เลือกผูที่ประสงคจะเลือก หรือ

ชองไมประสงคจะเลือก แลวสงกลับมายังสหกรณ ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562  
 

 5. การนับคะแนนเสียงสรรหา 

  5.1 ใหคณะอนุกรรมการสรรหาประจําหนวย เปนผูนับคะแนนการสรรหา ณ หนวยสรรหา

นั้น หลังเวลา 15.00 น. เปนตนไป 

  5.2 บัตรลงคะแนนการสรรหาลวงหนา และบัตรลงคะแนนสรรหาทางไปรษณีย ใหนับใน

วันสรรหาท่ัวไป ณ หนวยสรรหา สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด 

  5.3 ใหประธานอนุกรรมการสรรหาประจําหนวยสงรายงานผลการสรรหาประจําหนวย

ใหแกประธานกรรมการสรรหา  ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม  จํากัด 

  5.4 ใหประธานกรรมการสรรหา รวบรวมคะแนนจากแตละหนวยสรรหาโดยเปดเผย    

ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม  จํากัด  ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ต้ังแต

เวลา 15.00 น. เปนตนไป 

5.5 หากผูสมัครไดรับเสียงสรรหาเทากัน ใหผูสมัครท่ีไดรับเสียงสรรหาที่มีความถ่ีของ

หนวยงานสูงกวาเปนผูไดรับการสรรหา 

5.6 หากผูสมัครไดรับเสียงสรรหามีความถ่ีของหนวยงานสูงเทากัน ใหประธานกรรมการ

สรรหาจับฉลากตัดสิน 

5.7 กรณีมีกลุมงานที่มีผูสมคัรเพียง 1 คน จะตองไดรบัคะแนนเสียงสรรหาไมนอยกวา

รอยละยี่สิบของผูท่ีมาลงคะแนน 
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           6. บัตรเสีย 

   มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

      6.1 บัตรปลอม 

   6.2 บัตรที่ไมกาเครื่องหมาย X (กากบาท)  สรรหาผูใดเลย 

   6.3 บัตรที่ทําเคร่ืองหมายสรรหาอื่นใด  นอกเหนือจากเครื่องหมาย X 

   6.4 บัตรที่กาเครื่องหมายดวยดินสอ   

   6.5 บัตรที่กาเครื่องหมาย X  เกินกวาหนึ่งเครื่องหมาย 

   6.6 บัตรที่กาเครื่องหมาย  X  นอกชองท่ีกําหนด 

   6.7 บัตรที่มีรอยขูด ลบ ขีด ฆา หรือเขียนขอความอ่ืนใด 

  6.8 บัตรที่สงทางไปรษณียและมาถึงสํานักงานสหกรณเกินเวลาที่สหกรณกําหนดในขอ 4.3 

   กรณีที่สมาชิกรับบัตรออกเสียงสรรหาไปแลวเกิดชํารุด  หรอืเสียหายในภายหลังไมวา

กรณีใด ๆ คณะอนุกรรมการประจําหนวยจะไมใหบัตรออกเสียงสรรหาอีก 
 

 7. รายงานผลการสรรหา   

 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ  สํานักงานสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด 

และที่เว็บไซต http:// www.savingscmu.or.th 
 

 8. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหา 

  8.1 รับสมัคร ตรวจสอบคณุสมบัติ และประกาศรายชื่อผูสมัคร 

  8.2 จัดทําบัญชีรายชื่อสมาชิกผูมีสิทธ์ิสรรหา 

  8.3 จัดเตรียมบัตรออกเสียง อุปกรณตาง ๆ และกําหนดสถานที่สรรหา 

  8.4 ดําเนินการใหมีการสรรหาดวยความเรียบรอยและบริสุทธ์ิยุติธรรม 

  8.5 รวบรวมและตรวจนับบัตรออกเสียง 

8.6  รายงานผลการสรรหาตอสหกรณ 
 

            จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
  

    ประกาศ ณ วันท่ี  9  กันยายน พ.ศ. 2562  

 

 

 

(นายวราวุธ  อภิวงศ) 

ประธานกรรมการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 46 


