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ประกาศ 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด 

เร่ือง  การสรรหากรรมการด าเนินการ ประจ าปี 2564 
- - - - - - - - 

ด้วยท่ีประชมุคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั 
ในการประชมุ ครัง้ท่ี 10/2563 วนัท่ี 16 สิงหาคม 2563 ได้มีมตแิตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหา ประจ าปี 
2563 ให้ด าเนินการสรรหากรรมการด าเนินการประจ าปี 2564 เพ่ือน าผลการสรรหาเสนอตอ่ท่ีประชมุ
ใหญ่สามญั ประจ าปี 2564 

ส าหรับการสรรหากรรมการด าเนินการ ประจ าปี 2564 จะเป็นการสรรหากรรมการด าเนินการ 
จ านวน 8 คน แทนกรรมการด าเนินการท่ีหมดวาระในปี 2563    

คณะกรรมการสรรหาได้ประชมุพิจารณา ในวนัท่ี 10 กนัยายน 2563 และก าหนดรายละเอียด 
ขัน้ตอนการรับสมคัร การลงคะแนนสรรหา และประกาศผลการสรรหา ดงันี ้ 
1. การสรรหากรรมการด าเนินการ 

จ านวนกรรมการด าเนินการท่ีต้องมีการสรรหาใหมจ่ากหนว่ยตา่ง ๆ 
หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ    4 คน 
หนว่ยมหาวิทยาลยับรูพา                 1 คน 
หนว่ยมหาวิทยาลยันเรศวร               1 คน 
หนว่ยมหาวิทยาลยัมหาสารคาม         1 คน 
หนว่ยมหาวิทยาลยัทกัษิณ                1 คน 

2.     คุณสมบัตขิองผู้สมัครเป็นกรรมการ 
(1) เป็นสมาชิกของสหกรณ์ ก่อนวนัประกาศรับสมคัรไมน้่อยกวา่ห้าปี 
(2) เป็นสมาชิกท่ีปฏิบตัิหน้าท่ี หรือสงักดั หรือเคยสงักดัในหน่วยท่ีสมคัร ก่อนวนัเลือกตัง้เป็น

เวลาไมน้่อยกวา่ 6 เดือน 
(3) ในกรณีท่ีมีสญัญาจ้างการท างาน ต้องมีระยะเวลาของสญัญาจ้างคงเหลือไมน้่อยกว่า 2 ปี 

ในวนัสมคัร 
(4) ไมเ่คยผิดนดัการสง่เงินสะสมคา่หุ้นรายเดือนและเงินงวดช าระหนี ้
(5) ไมเ่คยถกูท่ีประชมุใหญ่ หรือนายทะเบียนสหกรณ์ถอดถอนจากต าแหนง่กรรมการ 
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(6) ไมเ่คยได้รับโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคกุ ในความผิดเก่ียวกบัทรัพย์ท่ีกระท า

โดยทจุริต 
(7) ไมเ่คยถกูไลอ่อก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การหรือหนว่ยงานของรัฐหรือ

เอกชน ฐานทจุริตตอ่หน้าท่ี 
(8) ไมเ่ป็นเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั 

3. คุณสมบัตขิองผู้มีสิทธิออกเสียงสรรหา 
(1) เป็นสมาชิกของสหกรณ์ท่ีมีผลทางสมาชิกภาพสมบรูณ์ก่อนวนัลงคะแนนเสียงสรรหา 
(2) เป็นสมาชิกสงักดัในหน่วยท่ีมีการสรรหา 

4. ก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการรับสมัคร 
4.1 วันและเวลาในการรับสมัคร 

รับสมัคร ตัง้แต่วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ถงึวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563  
ตัง้แต่เวลา 8.30 น.  ถงึเวลา 15.00 น. 

ในกรณีท่ีมาก่อนเวลา เจ้าหน้าท่ีจะแจกบตัรควิ และเม่ือเวลา 8.30 น. ถ้ามีผู้สมคัรเกินกวา่ 1 
คน สหกรณ์ฯ จะใช้วิธีจบัสลากให้หมายเลขประจ าตวัผู้สมคัรตามบตัรควิท่ีให้  

4.2 สถานที่รับสมัคร 
(1) สมาชิกสงักดัหน่วยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   สมคัรท่ีส านกังานสหกรณ์ออมทรัพย์

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั กรุงเทพมหานคร 
(2) สมาชิกสงักดัหน่วยมหาวิทยาลยับรูพา   สมคัรท่ีส านกังานสาขามหาวิทยาลยับรูพา 

จงัหวดัชลบรีุ 
(3) สมาชิกสงักดัหน่วยมหาวิทยาลยันเรศวร และมหาวิทยาลยัพะเยา   สมคัรท่ีส านกังาน

สาขามหาวิทยาลยันเรศวร จงัหวดัพิษณโุลก 
(4) สมาชิกสงักดัหน่วยมหาวิทยาลยัมหาสารคาม   สมคัรท่ีส านกังานสาขามหาวิทยาลยั

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม 
(5) สมาชิกสงักดัหน่วยมหาวิทยาลยัทกัษิณ   สมคัรท่ีส านกังานสาขามหาวิทยาลยัทกัษิณ 

จงัหวดัสงขลา  
4.3 หลักฐานการสมัคร 

ผู้สมคัรต้องน ารูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 5 นิว้ ไมส่วมหมวก ไมส่วมแวน่ตาด า ถ่าย ในคราว
เดียวกนัจ านวน 2 รูป เว้นแต่ 

(1) ผู้สมคัรหนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ใช้รูปถ่ายจ านวน 5 รูป  
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(2) ผู้สมคัรหนว่ยมหาวิทยาลยันเรศวร มหาวิทยาลยัทกัษิณ และมหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

ต้องใช้รูปถ่ายคนละ 3 รูป 
(สหกรณ์ไมรั่บรูปถ่ายท่ีเล็กหรือใหญ่กวา่ท่ีก าหนด) 

5. วันและสถานท่ีประกาศรายช่ือและหมายเลขของผู้มีสิทธิรับการสรรหา   
วนัจนัทร์ท่ี 9 พฤศจิกายน 2563   ท่ีส านกังานสหกรณ์ทกุแหง่ 

6. ก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีลงคะแนนเสียงสรรหา 
ก าหนดวันสรรหา  วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563  
เวลา               ตัง้แต่เวลา 8.00 น. – 13.30 น. 
สถานที่ลงคะแนนเสียงสรรหา  ได้แก่ 

1. ส านกังานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2. หนว่ย มศว องครักษ์    
3. หนว่ยสาธิตปทมุวนั 
4. หนว่ยศนูย์การแพทย์ปัญญานนัทภิกข ุชลประทาน  
5. ส านกังานสาขามหาวิทยาลยับรูพา 
6. ส านกังานสาขามหาวิทยาลยันเรศวร 
7. หนว่ยมหาวิทยาลยัพะเยา 
8. ส านกังานสาขามหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
9. หนว่ยมหาวิทยาลยัมหาสารคาม เขตพืน้ท่ีในเมือง 
10. ส านกังานสาขามหาวิทยาลยัทกัษิณ 
11. หนว่ยมหาวิทยาลยัทกัษิณ วิทยาเขตพทัลงุ 

7. วิธีการลงคะแนนเสียงสรรหา 
ผู้ มีสิทธิออกเสียงสรรหา  ต้องแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน  หรือบตัรข้าราชการ/เจ้าหน้าท่ีของ

รัฐ/พนกังานมหาวิทยาลยั หรือบตัรลกูจ้างประจ า หรือบตัรสมาชิกสหกรณ์ท่ีมีภาพถ่าย  และลงลายมือ
ช่ือรับบตัรสรรหาจากกรรมการประจ าหน่วยสรรหา หรืออนกุรรมการประจ าหน่วยสรรหา และเม่ือรับ
บตัรสรรหาแล้ว ให้ปฏิบตัิดงันี ้ในคหูาสรรหา 

(1) ให้ท าเคร่ืองหมาย X (เคร่ืองหมายกากบาท) ลงในกรอบส่ีเหล่ียม หน้าหมายเลขและช่ือ
ของผู้สมคัร  ไมเ่กินจ านวนท่ีมีการสรรหาในหนว่ยนัน้ๆ 

(2) ให้หยอ่นบตัรสรรหา ลงในหีบลงคะแนนตอ่หน้ากรรมการสรรหาหรืออนกุรรมการสรรหา  
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8. ลักษณะบัตรเสีย 

บตัรลงคะแนนตอ่ไปนี ้ถือวา่เป็นบตัรเสีย 
(1) บตัรสรรหาปลอม 
(2) บตัรสรรหาท่ีไมไ่ด้ท าเคร่ืองหมาย 
(3) บตัรสรรหาท่ีท าเคร่ืองหมายอ่ืน ท่ีไมใ่ช่ X (เคร่ืองหมายกากบาท) 
(4) บตัรสรรหาท่ีท าเคร่ืองหมายไมอ่ยูใ่นกรอบส่ีเหล่ียมท่ีก าหนดในบตัรสรรหา 
(5) บตัรสรรหาท่ีท าเคร่ืองหมายเกินกวา่จ านวนกรรมการสหกรณ์ท่ีวา่งลงของหนว่ยนัน้ 
(6) บตัรสรรหาท่ีมีรอย ขดู ขีด ฆ่า หรือแก้ไข ในกรอบส่ีเหล่ียม 
(7) หากมีกรณีท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ ให้อยูใ่นดลุยพินิจของคณะกรรมการสรรหาหรือคณะอนกุรรมการ

สรรหา 
9. การนับคะแนนสรรหา 

(1) เม่ือหมดเวลาการออกเสียงสรรหา  ให้คณะกรรมการสรรหาและคณะอนกุรรมการสรรหา 
ท าการตรวจนบัคะแนนโดยเปิดเผย ณ หน่วยนัน้ จนเสร็จสิน้ 

(2) ให้คณะกรรมการสรรหาและคณะอนกุรรมการสรรหา ท ารายงานแสดงผลการรวมคะแนน
ให้ประธานคณะกรรมการสรรหา   เพ่ือน าเสนอตอ่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออม
ทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั ตอ่ไป 

10. การประกาศผลการสรรหา 
ประกาศผลการสรรหาให้สมาชิกทราบ วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 

 

     ประกาศ ณ วนัท่ี 10 กนัยายน 2563 
 

ลงช่ือ     
                                                                   (นายพวา   พนัธุ์เมฆา)          
                                                                    ประธานคณะกรรมการสรรหา 
 

 


