ตารางแก้ไขระเบียบสรรหาเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. ....
ระเบียบสรรหา พ.ศ. 2563

แก้ไขใหม่เป็น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 53 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 53 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด พ.ศ. 2552 และมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี
ทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด พ.ศ. 2552 และมติที่ประชุม
2562 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ได้วางระเบียบ ว่าด้วยการสรรหาเพื่อเลือกตั้ง ใหญ่สามัญประจำปี ........ เมื่อวันที่ .................................... ได้วาง
คณะกรรมการดำเนินการ ไว้ดังต่อไปนี้
ระเบียบ ว่าด้วยการสรรหาเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำกัด ว่าด้วยการสรรหาเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2563”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วย
การสรรหาเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2562
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสามัญ ตามข้อ 34 และหมายความรวมถึง
พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ที่ได้รับการเปลี่ยนสถานะเป็นสมาชิกสามัญ ตามข้อ
34 (1.7)-(1.8 ) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด
“คณะกรรมการดำเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยการสรรหาเพื่อเลือกตั้ง
คณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. ............”

เหตุผลในการแก้ไข
แก้ไขปี ,วันที่ประชุม

แก้ไข พ.ศ.

ข้อความเดิม
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำกัด ว่าด้วยการสรรหาเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
พ.ศ. 2563

ข้อความเดิม

แก้ไข พ.ศ.
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“ประธานกรรมการดำเนินการ” หมายความว่า ประธานกรรมการ
ดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด
“ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในระดับคณะ
สถาบัน สำนัก
“หน่วยงาน” หมายความว่า ส่วนงานระดับคณะ สถาบัน สำนัก หรือ
เทียบเท่า สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด และสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
“การสรรหา” หมายความว่า กระบวนการสรรหาโดยคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและกระบวนการสอบถามสมาชิกโดยวิธีการออก
เสียงเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ดำเนินการ

ข้อความเดิม
“กรรมการดำเนินการ” หมายความว่า กรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด

แก้ไขให้เกิดความชัดเจนใน
ถ้อยคำ

ข้ อความเดิม

“การสรรหา” หมายความว่า กระบวนการสรรหา
สมาชิกซึ่งเป็นผู้แทนกลุ่มงาน โดยวิธีการออกเสียงเสนอชื่อผู้ที่มี
คุณสมบัติทสี่ มควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ
และให้หมายความรวมถึงกระบวนการสรรหาผู้แทนผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิ โดยคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ
ต่อไป

แก้ไขเพื่อให้เกิดความชัดเจน
ถึงกระบวนการสรรหาบุคคล
เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง
เป็นกรรมการดำเนินการ
ต่อไป

“คณะกรรมการสรรหา”หมายความว่า คณะกรรมการสรร
หากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำกัด

เพิ่มคำนิยาม
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หมวด 1
องค์ประกอบ คุณสมบัติ และที่มาของคณะกรรมการดำเนินการ
ข้อ 5. คณะกรรมการดำเนินการมีจำนวนสิบห้าคน ประกอบด้วย
5.1 ผู้แทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยตาม ข้อ 8.1 จำนวนสี่คน
5.2 ผู้ทรงคุณวุฒิตาม ข้อ 8.2 จำนวนสี่คน
5.3 ผู้แทนกลุ่มงานตาม ข้อ 9 จำนวนเจ็ดคน

ข้อ 6. คุณสมบัติของประธานกรรมการดำเนินการ มีดังนี้
6.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า
6.2 ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารไม่ต่ำกว่าระดับคณะ
สถาบัน สำนัก หรือเทียบเท่า

ข้อ 5. คณะกรรมการดำเนิน การ ประกอบด้วยประธาน
กรรมการดำเนิน การหนึ่งคน และกรรมการดำเนิน การอื่น อีก
สิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เ ลือกตั้งจากสมาชิก
ใน ก า ร เลือ ก ตั ้ง เพื ่อ ให้ก า รไ ด้ม า ซึ ่ง ก ร รม ก า ร
ดำเนิน การที ่ม ีค วามรู ้ค วามส ามารถใน การบริห ารงาน
สหกรณ์แ ละเป็นตัวแทนของสมาชิกในทุกภาคส่วนตามความ
ใน วรรค แรก ให้ ม ีค ณ ะกรรมการสรรหาเพื ่อ เลือ กตั ้ ง
กรรมการดำเนิน การขึ้น มาคณะหนึ่ง ดำเนิน การสรรหาเพื่อ
เลือ กตั้ง กรรมการดำเนิ น การ โดยกรรมการดำเนิน การอย่า ง
น้อ ย 3 คน จะต้อ งมีค ุณ วุฒ ิด ้า นการเงิน การบัญ ชี การ
บริห ารจัด การ เศรษฐศาสตร์ หรือ ผ่า นการฝึก อบรมตาม
หลัก สูต รในด้า นดัง กล่า วหรือ ด้า นอื่ น ตามที ่ค ณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด ตามองค์ประกอบดังนี้
5.1 ผู้แทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยตาม ข้อ 8.1 จำนวนสี่คน
5.2 ผู้ทรงคุณวุฒิตาม ข้อ 8.2 จำนวนสี่คน
5.3 ผู้แทนกลุ่มงานตาม ข้อ 9 จำนวนเจ็ดคน
ข้อความเดิม

แก้ไขเพื่อให้เกิดความชัดเจน
ว่ากรรมการดำเนินการมา
จากการเลือกตั้งตามสัดส่วน
และสอดคล้องกับ
กฎกระทรวงการดำเนินงาน
และการกำกับดูแลสหกรณ์
ออมทรัพย์และสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ 2564
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6.3 ต้องเป็นสมาชิกและมีวิสัยทัศน์ในด้านสหกรณ์ 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

ข้อความเดิม

ข้อความเดิม

ข้อ 8. การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ซึ่งเป็นผู้แทนผู้บริหารมหาวิทยาลัย
และผู้ทรงคุณวุฒิ

ข้อ 8. การสรรหากรรมการดำเนินการ ซึ่ งเป็นผู้ แทนผู้ บริ หาร ตัดคำว่า “คณะ”ออก
มหาวิ ทยาลัยและผู้ ทรงคุณวุฒิ

ให้สหกรณ์เสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อขอให้คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ จำนวนแปดคน ดังนี้

ให้สหกรณ์เสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อขอให้คณะกรรมการบริหาร ตัดคำว่า “เพื่อเป็น
มหาวิทยาลัยดำเนินการสรรหาบุคคล จำนวนแปดคน ดังนี้
กรรมการ”ออกเพื่อให้เกิด
ความชัดเจนว่าเป็นการสรร
หากรรมการดำเนินการเพื่อ
การเลือกตั้ง

8.1 เป็นผู้แทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยจำนวนสี่คน ให้สรรหาจากสมาชิกที่
8.1 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยจำนวนสี่คน ให้สรรหาจากสมาชิก เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับ
ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัยไม่ตำ่ กว่าระดับคณะ
ทีด่ ำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัยไม่ต่ำ ทีแ่ ก้ไขใหม่
สถาบัน สำนัก หรือเทียบเท่า
กว่าระดับคณะ สถาบัน สำนัก หรือเทียบเท่า
8.2 ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสี่คน ควรมีประสบการณ์ทางด้านการสหกรณ์ ด้าน
8.2 ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสี่คน ซึง่ มีประสบการณ์ทางด้าน
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การเงินการบัญชี ด้านการบริหารจัดการ ด้านเศรษฐศาสตร์หรือด้านกฎหมาย ด้าน การสหกรณ์ ด้านการเงินการบัญชี ด้านการบริหารจัดการ ด้าน
ละหนึ่งคน
เศรษฐศาสตร์หรือด้านกฎหมาย
ข้อ 9. การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ซึ่งเป็นผู้แทนกลุ่มงาน ให้สมาชิกเป็น ข้อ 9. การสรรหากรรมการดำเนินการ ซึ่งเป็นผู้ แทนกลุ่มงาน
ผู้สรรหาผู้แทนกลุ่มงานให้ได้จำนวนเจ็ดคน ดังนี้
ให้ส มาชิกเป็นผู้ ออกเสียงสรรหาผู้ แทนกลุ่มงานให้ได้จำนวน
เจ็ดคน ดังนี้
9.1 ข้าราชการตำแหน่งวิชาการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงาน
-ข้อความเดิมมหาวิทยาลัยชั่วคราว สายวิชาการ จำนวนสองคน
9.2 ข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว สาย
ปฏิบัติการ จำนวนห้าคนดังนี้
9.2.1 ข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
สายปฏิบัติการ กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ จำนวนสี่คน
9.2.2 ลูกจ้างประจำ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงาน
มหาวิทยาลัยชั่วคราว สายปฏิบัติการ กลุ่มบริการ จำนวนหนึ่งคน
ทั้งนี้กรรมการดังกล่าวหากอยู่ในหน่วยงานเดียวกันจะซ้ำกลุ่มงานเดียวกันมิได้
ในกรณีสมาชิกเดิมประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหา ให้ถือสังกัด
หน่วยงานเดิม และกลุ่มงานเดิมก่อนที่จะพ้นหน้าที่จากมหาวิทยาลัย
บุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด และ สมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้อยู่ในข้อ 9.2.1

ข้ อความเดิ ม

ข้อความเดิม

เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับ
ทีแ่ ก้ไขใหม่
ตัดคำว่า “คณะ”ออก
และขยายถ้อยคำให้ชัดเจน
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ข้อ 10. ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ข้อ 10. ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการ
แล้วที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งกรรมการ ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ 6. เป็นประธาน
ดำเนินการ แล้วที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ซึ่งมี
กรรมการดำเนินการตามวาระ
คุณสมบัติตามข้อ 6. เป็นประธานกรรมการดำเนินการตามวาระ
หมวด 2
การรับสมัคร และวิธีการสรรหา
ข้อ 11. ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ ต้องยื่นใบสมัคร
และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามแบบและวิธีการที่สหกรณ์กำหนด เว้นแต่กรรมการผู้แทน
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามข้อ 8.

ตัดคำว่า “คณะ”ออก
และขยายถ้อยคำให้ชัดเจน

ข้อความเดิม

ข้อ 12. ให้สหกรณ์ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้น มาคณะ
หนึ่งเพื่อดำเนินการสรรหากรรมการดำเนิน การตามข้อ 5
คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย กรรมการ
ดำเนินการคนหนึ่ ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย จำนวนสอง
คน และผู้ทรงคุณ วุฒิด้านอื่นอี ก จำนวนสองคน
ให้คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกกันเองเพื่อดำรง
ตำแหน่งประธานกรรมการสรรหา
ให้ผู้จัดการสหกรณ์เป็ นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา

เพื่อให้เกิดความชัดเจนใน
องค์ประกอบคณะกรรมการ
สรรหา และคณะทำงานที่
เรียกว่าคณะอนุกรรมการ
สรรหาประจำหน่วยเลือกตั้ง

ข้อ 12. ให้สหกรณ์ร้องขอคณะ สถาบัน สำนัก หรือหน่วยงานที่เทียบเท่า ให้
ความสะดวกในการสรรหาเพื่อให้ได้มาของกรรมการดำเนินการตามข้อ 9 โดย
คณะ สถาบัน สำนัก หรือหน่วยงานที่เทียบเท่าเสนอชื่อสมาชิกสหกรณ์ของ
หน่วยงานนั้น ให้สหกรณ์แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสรรหา

กรรมการสรรหาจะสมัครหรื อได้รั บการเสนอชื่อเข้ารับ
การสรรหาเพื่ อเลื อกตั้งเป็น กรรมการดำเนินการมิได้

สลับวรรค

กรรมการสรรหาจะสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ
ดำเนินการมิได้

ให้สหกรณ์ร้องขอคณะ สถาบัน สำนัก หรือหน่ว ยงานที่
เทียบเท่า ให้ ความสะดวกในการสรรหาเพื่อให้ ได้ มาซึ่ง

สลับวรรค
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กรรมการดำนินการตามข้อ 9 โดยคณะ สถาบัน สำนัก หรือ
หน่วยงานที่เทียบเท่าเสนอชื่อสมาชิกสหกรณ์ของหน่วยงานนั้น
ให้สหกรณ์แต่ งตั้งเป็ นคณะอนุกรรมการสรรหาประจำหน่วย
เลือกตั้ง
ข้อ 13. คณะกรรมการสรรหาตาม ข้อ 12. มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการ
สรรหาทั้งปวง และโดยเฉพาะให้มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
13.1 รับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติ และประกาศรายชื่อผู้สมัคร
13.2 จัดทำบัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์สรรหา
13.3 จัดเตรียมบัตรออกเสียง อุปกรณ์ต่าง ๆ และกำหนดสถานที่สรรหา
13.4 ดำเนินการให้มีการสรรหาด้วยความสงบเรียบร้อย และบริสุทธิ์ยุติธรรม
13.5 รวบรวมและตรวจนับบัตรออกเสียง
13.6 รายงานผลการสรรหาต่อสหกรณ์

ข้อความเดิม
13.1 รับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติ และประกาศรายชื่อผู้สมัคร
และหน่วยงานทีส่ ังกัด

เพิ่มข้อความ “หน่วยงานที่
สังกัด”

ข้อความเดิม

13.7 เสน อต่ อ ป ระธาน กรรมการดำเนิ น การเพื่ อแต่ ง ตั้ ง เพิ่มอำนาจของ
คณะอนุกรรมการสรรหาด้านต่างๆตามความจำเป็น
คณะกรรมการสรรหา ให้มี
อำนาจวินิจฉัยชี้ขาด กรณีมี
13.8 วินิจฉัยชี้ขาดกรณี ผู้สมัค รมีการกระทำอัน ฝ่าฝืน ข้อห้า ม ผู้สมัครกระทำการอันฝ่าฝืน
ตามข้อ 16 และข้อ 17
ข้อห้าม ตามข้อ 16 และข้อ
17 ที่ได้บัญญัติใหม่
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หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาทีม่ ไิ ด้กำหนดไว้ในระเบียบฉบับนี้ ให้
คณะกรรมการสรรหาถือปฏิบัติตามหลักสากล และสามารถตรวจสอบได้
กรณีมีปัญหาข้อขัดแย้ง ให้ประธานกรรมการดำเนินการเป็น
ผู้วินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นข้อยุติ
ข้อ 14. การออกเสียงสรรหาตาม ข้อ 9. ให้ดำเนินการดังนี้
14.1 สมาชิกกลุ่มงานใดให้ออกเสียงสรรหาเฉพาะในกลุ่มงานนั้นเท่านั้น
ตามจำนวนของแต่ละกลุ่มงานใน ข้อ 9. โดยออกเสียง ณ หน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่
หรือหน่วยที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด จัดให้ เว้นแต่สมาชิก
เดิมให้สามารถเลือกใช้สิทธิสรรหาทางไปรษณีย์ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของ
สหกรณ์
14.2 การออกเสียงให้กระทำโดยวิธีลับ สมาชิกหนึ่งคนมีสิทธิ์ออกเสียงหนึ่ง
เสียง และจะมอบหมายให้บุคคลอื่นออกเสียงแทนมิได้
14.3 การนับเสียงสรรหาให้กระทำโดยเปิดเผยภายในวันเดียวกันกับวันที่
สรรหา
14.4 หากผู้สมัครได้รับเสียงสรรหาเท่ากัน ให้ผู้สมัครที่ได้รับเสียงสรรหาที่มี
ความถี่ของหน่วยงานสูงกว่าเป็นผู้ได้รับการสรรหา
14.5 หากผู้สมัครได้รับเสียงสรรหามีความถี่ของหน่วยงานสูงเท่ากัน ให้
ประธานกรรมการสรรหาจับฉลากตัดสิน
14.6 กรณีมีกลุ่มงานที่มผี ู้สมัครเพียง 1 คน จะต้องได้รับคะแนนเสียงสรร
หาไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของผู้ทมี่ าลงคะแนน

ข้อความเดิม

ข้อความเดิม
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ข้อ 15. การสรรหากรรมการดำเนินการให้ดำเนินการเสร็จสิ้นไม่น้อยกว่า 30 วัน
ก่อนวันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์

ข้อความเดิม

ข้อ 16 ตั้งแต่วันที่มีประกาศให้มีการสรรหากรรมการดำเนินการ
จนถึงวันประกาศรับรองผลการสรรหาอย่างเป็น ทางการ ห้ามมิ
ให้ผู้สมัครกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจะจูงใจให้มีการ
ลงคะแนนสรรหาให้แก่ตนเอง หรือผู้สมัครอื่น หรือให้งดเว้นมิ
ให้ลงคะแนนสรรหาให้แก่ผู้สมัครด้วยวิธีใด ๆ ดังนี้
(1) ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน หรือทรัพย์สิน หรือ
ผลประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่ผู้ใด
(2) การหาเสียงด้วยการจัดเลี้ยง หรือรับจะจัดเลี้ ยง หรือให้
ผู้ใดจัดเลี้ยง หรือการรื่นเริงใด ๆ ไม่ว่าจะในหรือนอก
มหาวิทยาลัย
(3) ข่มขู่ หรือคุกคามผู้ใดไม่ว่าด้วยประการใด ๆ
(4) กระทำการหาเสียงโดยใช้ข้อความอันเป็นเท็ จ ซึ่งเป็น
ประการที่อาจทำให้สหกรณ์ได้รับความเสียหายต่อชื่ อเสียง
เกียรติคุณ หรือความเชื่อมั่นต่อการบริหารงานของสหกรณ์
หรือมีผลกระทบต่อผู้สมัคร หรือบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น

กำหนดข้อห้ามของ
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็น
คณะกรรมการดำเนินการ มิ
ให้กระทำการใดๆ ตามที่ได้
กำหนดไว้ในข้อนี้
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ข้อ 17. เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการทุจริต ฝ่าฝืนข้อห้าม
ให้อำนาจคณะกรรมการสรร
ตามข้อ 16 หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศหรื อมีเหตุอื่น หาวินิจฉัยชี้ขาดตัดสิทธิ
ใดที่ทำให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย ให้ คณะกรรมการสรรหา ผู้สมัครที่กระทำการฝ่าฝืนข้อ
มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดโดยตัดสิทธิผู้สมัครเข้ารับการสรรหา หรือ ห้ามตาม ข้อ 16 และ ข้อ 17
ตัดผู้สมัครที่ได้รับการสรรหาแต่มีการทุจริตนั้นออก
ในกรณีที่ผู้ได้รับการสรรหาถูกตัดสิทธิ ให้เลื่อนผู้ที่ได้รับ
คะแนนลำดับถัดไปเป็นผู้ได้รับการสรรหาเพื่อเสนอที่ประชุม
ใหญ่เลือกตั้งต่อไป
ผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาผู้ใดถูก
ตัดสิทธิผู้สมัครเข้ารับการสรรหา หรือตัดผู้ที่ได้รับการสรรหาแต่มี
การทุจริตนั้นออก มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการดำเนินการ
ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการสรรหามีคำวินิจฉัยชี้ขาด
การวินิจฉัยชี้ขาดตามข้อ 17 นี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ก่อนวันลงคะแนนสรรหาหรือก่อนวันประชุมใหญ่แล้วแต่กรณี
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการดำเนินการให้ถือว่าเป็นที่สุด
หมวด 3
การเสนอผลการสรรหา และการเลือกตั้ง

ข้อความเดิม

ข้อ 16. ให้ประธานกรรมการดำเนินการนำผลการสรรหาพร้อมทั้งประวัติของ ข้อ 18. ให้ประธานกรรมการดำเนินการนำเสนอรายชื่อผู้
ผู้ได้รับการสรรหาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อดำเนินการเลือกตั้งต่อไป
ได้รับการสรรหาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อดำเนิน การ
เลือกตั้งต่อไป

แก้ไขข้อความโดยให้แจ้ง
เฉพาะรายชื่อผู้ได้รับการสรร
หา เสนอต่อที่ประขุมใหญ่
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ข้อ 17. หากผลของการเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่ ตามข้อ 16. เป็นประการใด ข้อ 19.
ให้สหกรณ์ประกาศผลการเลือกตั้งนั้นโดยเร็ว
ข้อ 18. ให้ประธานกรรมการดำเนินการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

ข้อ 20.

ข้อความเดิม
ข้อความเดิม

