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ประกาศ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ จากัด
เรื่อง การสรรหากรรมการดาเนินการ ประจาปี 2562
-------ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ จากัด ใน
การประชุม ครัง้ ที่ 10/2561 วันที่ 19 สิงหาคม 2561 ได้ มีมติแต่งตังคณะกรรมการสรรหา
้
ประจาปี 2561
ให้ ดาเนินการสรรหากรรมการดาเนินการประจาปี 2562 เพื่อนาผลการสรรหาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจาปี 2562
สาหรับการสรรหากรรมการดาเนินการ ประจาปี 2562 จะเป็ นการสรรหากรรมการดาเนินการ
จานวน 8 คน แทนกรรมการดาเนินการที่หมดวาระในปี 2561
คณะกรรมการสรรหาได้ ประชุมพิจารณา ในวันที่ 13 กันยายน 2561 และกาหนดรายละเอียด
ขันตอนการรั
้
บสมัคร การลงคะแนนสรรหา และประกาศผลการสรรหา ดังนี ้
1. การสรรหากรรมการดาเนินการ
จานวนกรรมการดาเนินการที่ต้องมีการสรรหาใหม่จากหน่วยต่าง ๆ
หน่วยมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
4 คน
หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา
1 คน
หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร
1 คน
หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1 คน
หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ
1 คน
2. คุณสมบัตขิ องผู้สมัครเป็ นกรรมการ
(1) เป็ นสมาชิกของสหกรณ์ ก่อนวันประกาศรับสมัครไม่น้อยกว่าห้ าปี
(2) เป็ นสมาชิกที่ปฏิบตั ิหน้ าที่ หรื อสังกัด หรื อเคยสังกัดในหน่วยที่สมัคร ก่อนวันเลือกตังเป็
้ นเวลา
ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
(3) ในกรณีที่มีสญ
ั ญาจ้ างการทางาน ต้ องมีระยะเวลาของสัญญาจ้ างคงเหลือไม่น้อยกว่า 2 ปี ใน
วันสมัคร
(4) ไม่เคยผิดนัดการส่งเงินสะสมค่าหุ้นรายเดือนและเงินงวดชาระหนี ้
(5) ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่ หรื อนายทะเบียนสหกรณ์ถอดถอนจากตาแหน่งกรรมการ

(6) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ ออกจากราชการ องค์การหรื อหน่วยงานของรัฐหรื อเอกชน
ฐานทุจริตต่อหน้ าที่
(7) ไม่เป็ นเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จากัด
3. คุณสมบัตขิ องผู้มีสิทธิออกเสียงสรรหา
(1) เป็ นสมาชิกของสหกรณ์ที่มีผลทางสมาชิกภาพสมบูรณ์ก่อนวันลงคะแนนเสียงสรรหา
(2) เป็ นสมาชิกสังกัดในหน่วยที่มีการสรรหา
4. กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการรับสมัคร
4.1 วันและเวลาในการรับสมัคร
รับสมัคร
ตัง้ แต่ วันพฤหัสบดีท่ ี 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561
ตัง้ แต่ เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 15.00 น. เว้ นวันหยุดราชการ
ในกรณีที่มาก่อนเวลา เจ้ าหน้ าที่จะแจกบัตรคิว และเมื่อเวลา 8.30 น. ถ้ ามีผ้ สู มัครเกินกว่า 1 คน
สหกรณ์ฯ จะใช้ วิธีจบั สลากให้ หมายเลขประจาตัวผู้สมัครตามบัตรคิวที่ให้
4.2 สถานที่รับสมัคร
(1) สมาชิกสังกัดหน่วยมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ สมัครที่สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จากัด กรุงเทพมหานคร
(2) สมาชิกสังกัดหน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา สมัครที่สานักงานสาขามหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
(3) สมาชิกสังกัดหน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยพะเยา สมัครที่สานักงานสาขา
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
(4) สมาชิกสังกัดหน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สมัครที่สานักงานสาขามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
(5) สมาชิกสังกัดหน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ สมัครที่สานักงานสาขามหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัด
สงขลา
4.3 หลักฐานการสมัคร
ผู้สมัครต้ องนารูปถ่ายหน้ าตรง ขนาด 5 นิ ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ถ่าย ในคราวเดียวกัน
จานวน 2 รูป เว้ นแต่
(1) ผู้สมัครหน่วยมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ใช้ รูปถ่ายจานวน 5 รูป
(2) ผู้สมัครหน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยทักษิณ ต้ องใช้ รูปถ่ายคนละ 3 รูป
(สหกรณ์ไม่รับรูปถ่ายที่เล็กหรื อใหญ่กว่าที่กาหนด)

5. วันและสถานที่ประกาศรายชื่อและหมายเลขของผู้มีสิทธิรับการสรรหา
วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ที่สานักงานสหกรณ์ทกุ แห่ง
6. กาหนดวัน เวลา และสถานที่ลงคะแนนเสียงสรรหา
กาหนดวันสรรหา
วันพฤหัสบดีท่ ี 29 พฤศจิกายน 2561
เวลา
ตัง้ แต่ เวลา 8.00 น. – 13.30 น.
สถานที่ลงคะแนนเสียงสรรหา ได้ แก่
1. สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
2. หน่วย มศว องครักษ์
3. หน่วยสาธิตปทุมวัน
4. หน่วยศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
5. สานักงานสาขามหาวิทยาลัยบูรพา
6. สานักงานสาขามหาวิทยาลัยนเรศวร
7. หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา
8. สานักงานสาขามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9. สานักงานสาขามหาวิทยาลัยทักษิณ
10. หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
7. วิธีการลงคะแนนเสียงสรรหา
ผู้มีสิทธิออกเสียงสรรหา ต้ องแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ/เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ/
พนักงานมหาวิทยาลัย หรื อบัตรลูกจ้ างประจา หรื อบัตรสมาชิกสหกรณ์ที่มีภาพถ่าย และลงลายมือชื่อรับ
บัตรสรรหาจากกรรมการประจาหน่วยสรรหา หรื ออนุกรรมการประจาหน่วยสรรหา และเมื่อรับบัตรสรรหา
แล้ ว ให้ ปฏิบตั ิดงั นี ้ ในคูหาสรรหา
(1) ให้ ทาเครื่ องหมาย X (เครื่องหมายกากบาท) ลงในกรอบสี่เหลี่ยม หน้ าหมายเลขและชื่อของ
ผู้สมัคร ไม่เกินจานวนที่มีการสรรหาในหน่วยนันๆ
้
(2) ให้ หย่อนบัตรสรรหา ลงในหีบลงคะแนนต่อหน้ ากรรมการสรรหาหรื ออนุกรรมการสรรหา
8. ลักษณะบัตรเสีย
บัตรลงคะแนนต่อไปนี ้ ถือว่าเป็ นบัตรเสีย
(1) บัตรสรรหาปลอม
(2) บัตรสรรหาที่ไม่ได้ ทาเครื่ องหมาย
(3) บัตรสรรหาที่ทาเครื่ องหมายอื่น ที่ไม่ใช่ X (เครื่ องหมายกากบาท)

(4)
(5)
(6)
(7)

บัตรสรรหาที่ทาเครื่ องหมายไม่อยูใ่ นกรอบสี่เหลี่ยมที่กาหนดในบัตรสรรหา
บัตรสรรหาที่ทาเครื่ องหมายเกินกว่าจานวนกรรมการสหกรณ์ที่วา่ งลงของหน่วยนัน้
บัตรสรรหาที่มีรอย ขูด ขีด ฆ่า หรื อแก้ ไข ในกรอบสี่เหลี่ยม
หากมีกรณีที่ไม่ได้ ระบุไว้ ให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาหรื อคณะอนุกรรมการ
สรรหา
9. การนับคะแนนสรรหา
(1) เมื่อหมดเวลาการออกเสียงสรรหา ให้ คณะกรรมการสรรหาและคณะอนุกรรมการสรรหา ทา
การตรวจนับคะแนนโดยเปิ ดเผย ณ หน่วยนัน้ จนเสร็จสิ ้น
(2) ให้ คณะกรรมการสรรหาและคณะอนุกรรมการสรรหา ทารายงานแสดงผลการรวมคะแนนให้
ประธานคณะกรรมการสรรหา เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จากัด ต่อไป
10. การประกาศผลการสรรหา
ประกาศผลการสรรหาให้ สมาชิกทราบ วันศุกร์ ท่ ี 30 พฤศจิกายน 2561
ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2561

ลงชื่อ
(นายพวา พันธุ์เมฆา)
ประธานคณะกรรมการสรรหา

