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สรรหากรรมการ 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั 
ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการด าเนินการ และการสรรหา 

พ.ศ. 2552 
-------- 

 

เพ่ือให้การเลือกตัง้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพ่ือให้สมาชิกได้มีโอกาสเลือกกรรมการได้อย่างทัว่ถึง  อาศยัอ านาจตามความ
ในข้อบงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั   ข้อ 55 (9) และข้อ 81 (17)   และโดย
ความเห็นชอบของท่ีประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2552 เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2552   ตามท่ีก าหนดไว้ใน
พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 2542   ท่ีประชมุคณะกรรมการด าเนินการ ครัง้ท่ี 4/2552 วนัท่ี 22 มีนาคม 2552 
จงึก าหนดระเบียบวา่ด้วยคณะกรรมการด าเนินการและการสรรหา   ไว้ดงัตอ่ไปนี ้
 

ข้อ   1. ระเบียบนีเ้รียกวา่"ระเบียบวา่ด้วยคณะกรรมการด าเนินการ และการสรรหา พ.ศ.2552" 
        ข้อ   2. ระเบียบนีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 26 มกราคม 2552 เป็นต้นไป 

ข้อ   3. ให้ยกเลิก   "ระเบียบวา่ด้วยคณะกรรมการด าเนินการ และการสรรหา พ.ศ.2548" 
      ข้อ   4. ในระเบียบนี ้

"สหกรณ์" หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั 
"สมาชิก" หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั 
"คณะกรรมการด าเนินการ"   หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั  
"ประธานกรรมการ"   หมายถึง ประธานคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั 
"กรรมการ" หมายถึง กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยั         

ศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั 
                  "ผู้สมคัร" หมายถึง สมาชิกผู้สมคัรรับการสรรหาเป็นกรรมการ 

ข้อ   5. คณะกรรมการด าเนินการ มีจ านวน 15 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และ
กรรมการอ่ืนๆ อีก 14 คน จากหนว่ยตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร  กรรมการ 7 คน 
(2) หนว่ยมหาวิทยาลยับรูพา  จงัหวดัชลบรีุ  กรรมการ 2 คน 
(3) หนว่ยมหาวิทยาลยัทกัษิณ  จงัหวดัสงขลา  กรรมการ 2 คน 
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(4) หนว่ยมหาวิทยาลยันเรศวร  จงัหวดัพิษณโุลก  กรรมการ 2 คน 
(5) หนว่ยมหาวิทยาลยัมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม กรรมการ 2 คน 

ข้อ   6. คณะกรรมการด าเนินการ มีวาระอยู่ในต าแหนง่คราวละสองปีนบัแตว่นัเลือกตัง้ กรรมการซึง่
พ้นจากต าแหนง่อาจได้รับเลือกตัง้อีกได้ แตต้่องไมเ่กินสองวาระตดิตอ่กนั 

ในกรณีท่ีมีการเลือกตัง้กรรมการแทนต าแหนง่ท่ีวา่งลง ให้กรรมการ ท่ีได้รับเลือกตัง้อยู่ในต าแหนง่
เทา่กบัวาระท่ีเหลืออยูข่องผู้ ท่ีตนแทน 

ข้อ   7. คณุสมบตัขิองผู้ ท่ีจะสมคัรเป็นหรือท าหน้าท่ีกรรมการ 
(1) เป็นสมาชิกของสหกรณ์ ก่อนวนัประกาศรับสมคัรไมน้่อยกวา่ห้าปี 
(2) เป็นสมาชิกท่ีปฏิบตัิหน้าท่ี หรือสงักดั หรือเคยสงักดัในหน่วยท่ีสมคัรตามข้อ 5 ก่อนวนั

เลือกตัง้เป็นเวลาไมน้่อยกว่า 6 เดือน 
(3) ในกรณีท่ีมีสญัญาจ้างการท างาน ต้องมีระยะเวลาของสญัญาจ้างคงเหลือไมน้่อยกว่า 2 

ปี ในวนัสมคัร 
(4) ไมเ่คยผิดนดัการสง่เงินสะสมคา่หุ้นรายเดือนและเงินงวดช าระหนี ้
(5) ไมเ่คยถกูท่ีประชมุใหญ่ หรือนายทะเบียนสหกรณ์ถอดถอนจากต าแหนง่กรรมการ 
(6) ไมเ่คยได้รับโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงท่ีสดุให้จ าคกุ ในความผิดเก่ียวกบัทรัพย์ท่ี

กระท าโดยทจุริต 
(7) ไมเ่คยถกูไลอ่อก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การหรือหนว่ยงานของรัฐหรือ

เอกชน ฐานทจุริตตอ่หน้าท่ี 
(8) ไมเ่ป็นเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั 

        ข้อ   8. ผู้สมคัรท่ีมีคณุสมบตัิตามข้อ 7 สามารถสมคัรเป็นกรรมการ ในหนว่ยของตนเอง 
 ข้อ   9. ผู้สมคัรตามข้อ 8 ต้องสมคัรด้วยตนเองท่ีส านกังานสหกรณ์ 
        ข้อ 10. สมาชิกทกุคนในแตล่ะหนว่ยมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกผู้สมคัรเป็นกรรมการเฉพาะหนว่ยของ
ตนเองได้ไมเ่กินกวา่จ านวนกรรมการท่ีหมดวาระในปีนัน้ 
        ข้อ 11. ผู้สมคัรเป็นกรรมการในแตล่ะหน่วยท่ีได้คะแนนสงูสดุและรองลงมาตามล าดบั ต้องมีจ านวน
เทา่กบัหรือน้อยกวา่จ านวนกรรมการท่ีหมดวาระในปีนัน้ จงึจะถือวา่เป็นผู้ ท่ีได้รับการสรรหา เพ่ือเสนอตอ่ท่ี
ประชมุใหญ่สามญัประจ าปี ตามข้อ 21 
            ในกรณีท่ีจดัล าดบัแล้ว มีผู้ ได้คะแนนเทา่กนั ให้ใช้วิธีจบัฉลากเฉพาะผู้ได้ล าดบัคะแนนเทา่กนัในล าดบั
ท่ีเทา่จ านวนกรรมการท่ีหมดวาระในปีนัน้ 
       ข้อ 12. ให้คณะกรรมการด าเนินการ แตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาขึน้คณะหนึง่ ไมเ่กิน 7 คน โดยให้
กรรมการสรรหาเลือกในระหวา่งกนัเอง   เป็นประธานกรรมการสรรหาหนึง่คน รองประธานกรรมการสรรหาหนึง่
คน และให้ผู้จดัการสหกรณ์เป็นเลขานกุาร 
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            ให้คณะกรรมการสรรหา  ท าหน้าท่ีด าเนินการจดัการสรรหากรรมการ โดยให้มีการลงคะแนนเสียง  ให้
เสร็จสิน้ก่อนวนัสิน้ปีทางบญัชีไมน้่อยกวา่ 30 วนั   ยกเว้น กรณีท่ีต าแหนง่กรรมการวา่งก่อนถึงคราวออกตาม
วาระ ตามความในข้อบงัคบั ข้อ 59 
 ข้อ 13. กรรมการสรรหาคนใดท่ีประสงค์จะสมคัรเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ   ให้พ้นจากการเป็น
กรรมการสรรหา 
        ข้อ 14. อ านาจและหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหา 

(1)   ก าหนดวนั เวลา และสถานท่ีรับสมคัร 
(2)   ก าหนดวิธีการท่ีจะออกหมายเลขให้ผู้สมคัรในแตล่ะหน่วย 
(3)   ประกาศรับสมคัรและก าหนดแบบใบสมคัร 
(4)   ประกาศรายช่ือและหมายเลขผู้สมคัรให้สมาชิกทราบทัว่กนั 
(5)   จดัหาอปุกรณ์การลงคะแนนเสียงของสมาชิกให้ครบถ้วน 
(6)   ก าหนดสถานท่ีตัง้หนว่ยเลือกตัง้ในแตล่ะหนว่ย  แล้วจงึประกาศให้สมาชิกทราบพร้อมทัง้ตดิ   

  ประกาศบญัชีรายช่ือสมาชิกผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะหน่วยเลือกตัง้ด้วย 
(7)   แตง่ตัง้อนกุรรมการสรรหา อนกุรรมการนบัคะแนน และอนกุรรมการอ่ืนให้ท าหน้าท่ีช่วย   

  ด าเนินการการสรรหา ตามความเหมาะสมและตามความจ าเป็น 
(8)   ก าหนด วนั เวลา วิธีการลงคะแนนเสียง และวิธีการนบัคะแนน (รวมถึงบตัรดี - บตัรเสีย)  

  และประกาศให้สมาชิกทราบ 
(9)   ประกาศผลการสรรหากรรมการ 
(10)   เร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการสรรหาเห็นสมควร 
(11)   ในการวินิจฉยัปัญหาใดๆ ท่ีเก่ียวกบัการสรรหา และเกิดขึน้ในระหวา่งระยะเวลาการเลือกตัง้ 
        ให้ประธานกรรมการสรรหามีอ านาจวินิจฉยัชี ้ขาด 

ข้อ 15. การลงคะแนนเสียงเพ่ือสรรหากรรมการ ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลบั โดยท า
เคร่ืองหมายอย่างใดอยา่งหนึง่ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาก าหนดในต าแหนง่ท่ีตรงกบัหมายเลขของผู้สมคัรท่ี
ต้องการเลือก 
        ข้อ 16. การนบัคะแนนให้ด าเนินการโดยเปิดเผย 
        ข้อ 17. กรณีท่ีมีผู้สมคัรครบตามจ านวนกรรมการท่ีเป็นผู้แทนในหนว่ยใด ให้ถือวา่ผู้สมคัรในหน่วยนัน้ 
ได้รับการสรรหาในครัง้นัน้ โดยไมต้่องมีการลงคะแนนเสียง 
        ข้อ 18. กรณีท่ีมีผู้สมคัรไมค่รบตามจ านวนกรรมการท่ีเป็นผู้แทนในหนว่ยใด ให้จ านวนกรรมการใน
หนว่ยนัน้ มีเทา่ท่ีมีผู้สมคัรส าหรับปีนัน้ 
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        ข้อ 19. กรณีท่ีไมมี่ผู้สมคัรในหนว่ยใด ให้ถือว่าไมมี่กรรมการในหนว่ยนัน้ส าหรับปีนัน้ ส่วนในปีถดัไป
ให้ด าเนินการสรรหา ตามระเบียบวา่ด้วยคณะกรรมการด าเนินการ และการสรรหา และให้ผู้ ท่ีได้รับการสรรหา
เป็นกรรมการ อยูใ่นต าแหนง่เป็นเวลา 1 ปี เทา่กบัวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการ 
        ข้อ 20. ให้ประธานกรรมการสรรหา รายงานผลการสรรหากรรมการ พร้อมด้วยข้อมลูท่ีเก่ียวข้องและ
จ าเป็นเสนอตอ่คณะกรรมการด าเนินการ โดยเร็ว 
        ข้อ 21. ให้ประธานกรรมการ เรียกประชมุระหวา่งกรรมการท่ียงัมีวาระตอ่เน่ืองและกรรมการท่ีได้รับ
การสรรหา ภายใน 30 วนันบัจากวนัสรรหา เพ่ือสรรหาระหวา่งกนัเองเป็นประธานกรรมการ  
            ให้คณะกรรมการด าเนินการ   น ารายช่ือผู้ได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการ เสนอ
ตอ่ท่ีประชมุใหญ่สามญั   เพ่ือพิจารณาเลือกตัง้เป็นประธานกรรมการและกรรมการในปีนัน้ 
  หากท่ีประชมุใหญ่สามญัประจ าปี  มีมตไิมเ่ลือกตัง้ประธานกรรมการตามท่ีเสนอ ให้ท่ีประชมุใหญ่
สามญัประจ าปี   ลงมติโดยเปิดเผยในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ประธานกรรมการจากรายช่ือกรรมการทัง้สิบ
ห้าคน 
        ข้อ 22. การด าเนินการท่ีเก่ียวกบัการสรรหากรรมการ ในสว่นท่ีมิได้ก าหนดไว้ หรือไมอ่าจด าเนินการได้
ตามระเบียบนี ้ให้คณะกรรมการด าเนินการเป็นผู้วินิจฉยัชีข้าดและถือเป็นท่ีสิน้สดุ  
 
                   ประกาศ ณ วนัท่ี 22 มีนาคม 2552 
                                                    
 

                        ลงช่ือ 
                                                                                   (นายกมล   เอกไทยเจริญ) 
                                                                                         ประธานกรรมการ 


