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สาํเนา 

 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จาํกัด     

ว่าด้วย   การสรรหาคณะกรรมการดาํเนินการ 
พ.ศ. 2559 

 อาศยัอํานาจตามข้อบงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  จํากดั  ข้อ 78(8) และ 
ข้อ 110(10) คณะกรรมการดําเนินการชดุท่ี 42 ในคราวประชมุครัง้ท่ี 22 เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม  2559 และ
โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์เม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2559  จึงได้กําหนดระเบียบ      
วา่ด้วย การสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ   ดงันี ้
 

 ข้อ 1. ระเบียบนี ้ เรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จํากดั วา่ด้วย   
การสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ   พ.ศ. 2559” 
 ข้อ 2. ให้ใช้ระเบียบนีต้ัง้แตว่นัถดัจากวนัประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ให้ยกเลกิระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ จํากดั วา่ด้วย การสรรหา
คณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2556 

บรรดามต ิ ประกาศ  คําสัง่  และแนวทางปฏิบตัอ่ืินท่ีขดัหรือแย้งกบัระเบียบนีใ้ห้ใช้ระเบียบนีแ้ทน 
 ข้อ 4. ในระเบียบนี ้
 “สหกรณ์” หมายถึง   สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จํากดั 
 “สมาชิก”  หมายถึง   สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จํากดั ทกุประเภท  
ยกเว้นสมาชิกสมทบ  
 “สมาชิกบํานาญ” หมายถึง สมาชิกท่ีเกษียณอายรุาชการหรืองานโดยได้รับบํานาญ หรือบําเหน็จ
รายเดือน และให้หมายรวมถึงสมาชิกท่ีออกจากราชการ หรืองานและมีสิทธ์ิเป็นสมาชิกตอ่ไปตามเง่ือนไขท่ี
กําหนดไว้ในข้อบงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จํากดั โดยมิได้ลาออกจาการเป็น
สมาชิก 
 “คณะกรรมการดําเนินการ” หมายถึง   คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร์ จํากดั 
  “ประธานกรรมการ” หมายถึง   ประธานคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จํากดั 

“กรรมการดําเนินการ” หมายถึง   กรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร์ จํากดั 
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 “ผู้จดัการใหญ่” หมายถึง   ผู้จดัการใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จํากดั 
 “คณะกรรมการสรรหา” หมายถึง   คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออม
ทรัพย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จํากดั 
 “ผู้สมคัร” หมายถึง   สมาชิกผู้สมคัรรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการดําเนินการ 
 “ผู้ลงคะแนน” หมายถงึ สมาชิกผู้ มีสทิธิลงคะแนนสรรหากรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จํากดั 
 “มหาวิทยาลยั” หมายถึง มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์   
 “เขตสรรหา” หมายถงึ เขตสรรหากรรมการดําเนินการท่ีได้กําหนดไว้ในระเบียบนี ้  
 “หนว่ยลงคะแนน” หมายถึง สถานท่ีท่ีกําหนดให้มีการลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการ หรือ  
กรรมการดําเนินการ 

ข้อ 5. ให้ประธานกรรมการ   รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี ้
 

หมวดที ่1 
ข้อกาํหนดทัว่ไป 

 ข้อ 6. คณะกรรมการดําเนินการท่ีจะทําการเลือกตัง้ในท่ีประชมุใหญ่ของสหกรณ์ประกอบด้วย 
(1) ประธานกรรมการ จํานวน 1 คน   
(2) กรรมการดําเนินการจากผู้แทนของมหาวิทยาลยั จํานวน 1 คน 
(3) กรรมการ และเหรัญญิก จํานวน 1 คน 
(4) กรรมการดําเนินการจากผู้ทรงคณุวฒุ ิจํานวน 2 คน    

  (5)  กรรมการดําเนินการทัว่ไป จํานวน 10 คน  
ข้อ 7. การเลือกตัง้ประธานกรรมการตามข้อ 6(1) ในขัน้แรกให้เป็นการสรรหาโดยให้สมาชิกเป็นผู้ 

ลงคะแนนสรรหาในหน่วยลงคะแนนท่ีตนมีช่ืออยู่ โดยวิธีลับ  ตามวิธี ท่ีกําหนดไว้ในประกาศของ
คณะกรรมการสรรหา เพ่ือเสนอช่ือสมาชิกผู้ ท่ีได้รับการสรรหาให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกตัง้เป็นประธาน
กรรมการ 

ข้อ 8. การเลือกตัง้กรรมการดําเนินการตามข้อ 6(2) ในขัน้แรกให้เป็นการสรรหาโดยมหาวิทยาลยั  
เพ่ือเสนอช่ือสมาชิกผู้ ท่ีได้รับการสรรหาให้ท่ีประชมุใหญ่เลือกตัง้เป็นกรรมการ 

ข้อ 9. การเลือกตัง้กรรมการและเหรัญญิกตามข้อ 6(3) ในขัน้แรกให้เป็นการสรรหาโดยให้สมาชิก 
เป็นผู้ ลงคะแนนสรรหาในหน่วยลงคะแนนท่ีตนมีช่ืออยู่โดยวิธีลับ ตามวิธีท่ีกําหนดไว้ในประกาศของ
คณะกรรมการสรรหา เพ่ือเสนอช่ือสมาชิกผู้ ท่ีได้รับการสรรหาให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกตัง้เป็นกรรมการและ
เหรัญญิก 
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ข้อ 10. การเลือกตัง้กรรมการดําเนินการตามข้อ 6(4) ในขัน้แรกให้เป็นการสรรหาโดยคณะทํางาน
สรรหากรรมการจากผู้ทรงคณุวฒุิซึง่ประกอบด้วยตวัแทนกรรมการดําเนินการจํานวน 5 คน และตวัแทน
ผู้แทนสมาชิก 5 คน เพ่ือเสนอช่ือสมาชิกผู้ ท่ีได้รับการสรรหาให้ท่ีประชมุใหญ่เลือกตัง้เป็นกรรมการ 

ข้อ 11.การเลือกตัง้กรรมการดําเนินการตามข้อ 6(5) ในขัน้แรกให้เป็นการสรรหาโดยให้สมาชิกเป็น 
ผู้ ลงคะแนนสรรหาในหน่วยลงคะแนนท่ีตนมีช่ืออยู่โดยวิธีลับ  ตามวิธี ท่ีกําหนดไว้ในประกาศของ
คณะกรรมการสรรหา เพ่ือเสนอช่ือสมาชิกผู้ ท่ีได้รับการสรรหาให้ท่ีประชมุใหญ่เลือกตัง้เป็นกรรมการ 
 ให้กําหนดเขตสรรหา และจํานวนกรรมการในแตล่ะเขตสรรหาในมหาวิทยาลยัดงันี ้

(1) เขตสรรหาท่ี 1  ประกอบด้วย    คณะวิทยาศาสตร์     สํานกังานอธิการบดีวิทยาเขต 
หาดใหญ่  ศนูย์ สถาบนั สํานกัท่ีเทียบเทา่คณะในสงักดัวิทยาเขตหาดใหญ่ สมาชิกบํานาญในเขตสรรหานี ้
และเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ตา่ง ๆ ในวทิยาเขตหาดใหญ่  ให้มีกรรมการได้ 2 คน 

(2) เขตสรรหาท่ี 2  ประกอบด้วยคณะตา่ง ๆ ในสงักดัวิทยาเขตหาดใหญ่  และสมาชิก 
บํานาญในเขตสรรหานี ้ยกเว้นคณะแพทยศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์  ให้มีกรรมการได้ 2 คน 
  (3) เขตสรรหาท่ี 3  ประกอบด้วย คณะแพทยศาสตร์   และสมาชิกบํานาญในเขตสรรหานี ้
ให้มีกรรมการได้ 4 คน 

(4) เขตสรรหาท่ี 4  ประกอบด้วย คณะ ศนูย์ สํานกั สถาบนั ในสงักดัวิทยาเขตปัตตานี    
วิทยาเขตภูเก็ต วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วิทยาเขตตรัง และสมาชิกบํานาญในเขตสรรหานี ้และเจ้าหน้าท่ี
สหกรณ์ตา่ง ๆ ในเขตสรรหานี ้ให้มีกรรมการได้ 2 คน 
 ข้อ 12. ให้ประธานคณะกรรมการสรรหา หรือผู้ ท่ีประธานคณะกรรมการสรรหามอบหมาย นําเสนอ
รายช่ือสมาชิกผู้ ท่ีได้รับการสรรหาให้ท่ีประชมุใหญ่ของสหกรณ์เลือกตัง้เป็นคณะกรรมการดําเนินการตอ่ไป 
 ข้อ 13. ให้สมาชิกท่ีได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการดําเนินการ รายงานตวัตามแบบรายงานตวัของ
สหกรณ์ภายใน 7 วนั นบัแตว่นัถดัจากวนัท่ีท่ีประชมุใหญ่เลือกตัง้   หากไม่รายงานตวัตามกําหนดดงักลา่ว
ถือวา่สละสทิธ์ิ 

 

หมวดที ่2  
คณะกรรมการสรรหา 

 ข้อ 14. ให้สหกรณ์แตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาขึน้คณะหนึ่ง   เพ่ือดําเนินการสรรหาคณะกรรมการ
ดําเนินการ  
 คณะกรรมการสรรหาให้ประกอบด้วย ประธานกรรมการสรรหา  จํานวน 1 คน  รองประธาน
กรรมการสรรหา จํานวน 1 คน และกรรมการสรรหาอ่ืนอีกจํานวน 7 คน และผู้จัดการใหญ่สหกรณ์เป็น
เลขานกุารคณะกรรมการสรรหา ทัง้นีก้รรมการสรรหาต้องไมเ่ป็นผู้สมคัรรับการสรรหาเป็นกรรมการในคราว
นัน้   
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 การแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา  บทบาทหน้าท่ี  การดํารงตําแหน่ง และค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการสรรหา   ให้กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
 ให้คณะกรรมการสรรหามีอํานาจกําหนดหลกัเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการดําเนินการได้ตาม
ความเหมาะสม  เพ่ือให้การสรรหากรรมการดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทัง้ให้มีอํานาจ
วินิจฉัยชีข้าดปัญหาทัง้ปวงท่ีเกิดขึน้จากการสรรหากรรมการดําเนินการ  ทัง้นีต้้องไม่ขดัต่อกฎหมาย        
ข้อบงัคบั และระเบียบสหกรณ์   
 

หมวดที ่3  
การสมัคร และการลงคะแนน 

 ข้อ 15. ให้คณะกรรมการสรรหา   ดําเนินการสรรหากรรมการดําเนินการให้เสร็จสิน้ภายใน 60 วนั 
นบัจากวนัท่ีประกาศให้มีการสรรหากรรมการดําเนินการ สําหรับวนัเวลาในการรับสมคัร วนัประกาศรายช่ือ
ผู้สมคัร และ วนัลงคะแนนสรรหาให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการสรรหา 

สมาชิกรายใดท่ีสมคัรรับการสรรหา  แตไ่มป่รากฏรายช่ือเป็นผู้สมคัร ให้ย่ืนคําร้องตอ่คณะกรรมการ
สรรหาภายใน 7 วนั นบัแตว่นัท่ีประกาศรายช่ือผู้สมคัรรับการสรรหา เพ่ือให้คณะกรรมการสรรหาตรวจสอบ 
หรือประกาศเพิ่มเตมิรายช่ือผู้สมคัรตอ่ไป 
 ข้อ 16. การใช้สิทธิสมคัรรับการสรรหาเป็นกรรมการดําเนินการตามข้อ 6(5) ต้องใช้สิทธิเฉพาะใน
เขตสรรหาท่ีตนสงักดัอยูเ่ท่านัน้ 
 ข้อ 17. คณุสมบตั ิและข้อห้ามในการเป็นประธานกรรมการ และกรรมการดําเนินการ 
  (1) คณุสมบตัขิองประธานกรรมการ  และกรรมการดําเนินการ  ยกเว้น กรรมการ
ดําเนินการท่ีเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ และกรรมการผู้ทรงคณุวฒุ ิ

ก. เป็นสมาชิกท่ีเคยเป็นผู้แทนสมาชิก หรือประธานกรรมการ หรือกรรมการ 
ดําเนินการสหกรณ์ 

ข. ผา่นการอบรมความรู้เก่ียวกบัการบริหารงานสหกรณ์ตามหลกัสตูรท่ีสหกรณ์ 
กําหนด ยกเว้นผู้ ท่ีเคยเป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการดําเนินการ 

ค.  ประธานกรรมการ   ต้องมีวฒุิการศกึษาไมต่ํ่ากวา่ปริญญาตรี 
   ง.  เหรัญญิก  ต้องมีวฒุกิารศกึษาไมต่ํ่ากวา่ปริญญาตรี และเรียนวิชาทางด้าน
การเงินหรือการบญัชีมาแล้วไมน้่อยกวา่ 15 หนว่ยกิต  กรณีไมไ่ด้เรียนวิชาดงักลา่ว  จะต้องมีประสบการณ์
บริหารงานการเงิน หรือบญัชีมาแล้วไมน้่อยกวา่ 5 ปี 
             (2) ห้ามสมาชิกซึง่มีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้เป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการดําเนินการ 

ก. เคยได้รับโทษจําคกุโดยคําพิพากษาถึงท่ีสดุให้จําคกุ เว้นแตเ่ป็นโทษสําหรับ 
ความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ 
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ข. เคยถกูไลอ่อก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  องค์การ  หนว่ยงานของรัฐ  
หรือเอกชน   ฐานทจุริตตอ่หน้าท่ี 

ค. เคยถกูให้พ้นจากตําแหนง่ประธานกรรมการหรือกรรมการหรือมีคําวินิจฉยัเป็น 
ท่ีสดุให้พ้นจากตําแหน่งประธานกรรมการหรือกรรมการตามคําสัง่นายทะเบียนสหกรณ์ 

ง. เคยถกูท่ีประชมุใหญ่มีมตใิห้ถอดถอนออกจากตําแหน่งกรรมการเพราะเหต ุ
ทจุริตตอ่หน้าท่ี 

จ. สมาชิกซึง่ผิดนดัการชําระเงินงวดชําระหนี ้ไมว่า่ต้นเงินหรือดอกเบีย้ ใน 
ระยะเวลาสองปีทางบญัชี นบัแตปี่ท่ีผิดนดัถึงปีท่ีเลือกตัง้กรรมการดําเนินการ   เว้นแตก่ารผิดนดันัน้มไิด้
เกิดขึน้จากการกระทําของตนเอง 

ฉ. ผู้ซึง่เป็นเจ้าหน้าท่ีในสหกรณ์นี ้
ช. เป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการสหกรณ์อ่ืนท่ีจดัตัง้ในมหาวิทยาลยัสงขลา 

นครินทร์ เว้นแตเ่ป็นกรรมการสหกรณ์บริการมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ จํากดั ได้ไมเ่กิน 1 คน  
ซ. ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 

  ฌ. ผู้ ท่ีอยูร่ะหวา่งถกูตัง้กรรมการสอบสวนการกระทําความผิดอยา่งหนึง่อยา่งใด 
 ข้อ 18. ผู้สมคัรต้องย่ืนใบสมคัรตามแบบและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการสรรหากําหนด และ 
สามารถสมคัรรับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดําเนินการตามข้อ 6 ได้เพียงประเภทเดียว 
 

หมวดที ่4  
สิทธิ และการลงคะแนนสรรหา 

ข้อ 19. การลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการดําเนินการให้ถือเป็นหน้าท่ีของสมาชิกทกุคน    
ข้อ 20. ให้สหกรณ์ประกาศรายช่ือผู้ มีสทิธิลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการดําเนินการในวนัท่ี 

คณะกรรมการสรรหาประกาศรายช่ือผู้สมคัร  โดยตดิประกาศไว้ท่ีสํานกังานของสหกรณ์ 
สมาชิกรายใดพบว่าตนไม่ปรากฏรายช่ือในบญัชีรายช่ือผู้ มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หรือมีช่ืออยู่ผิด

หน่วยลงคะแนนสรรหา ให้ย่ืนคําร้องตอ่คณะกรรมการดําเนินการภายใน 7 วนั  นบัแตว่นัท่ีประกาศรายช่ือ 
ผู้ มีสทิธิลงคะแนนสรรหา  ให้คณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบ และดําเนินการประกาศเพิ่มเตมิรายช่ือผู้ มี
สทิธิลงคะแนนสรรหาให้ถกูต้องตอ่ไป 

ข้อ 21. การลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการตามข้อ 6(1) ผู้สรรหามีสิทธิในการลงคะแนนสรรหา
ผู้สมคัรเป็นประธานกรรมการได้เพียงหนึง่คน 

ในกรณีท่ีมีผู้สมคัรเป็นประธานกรรมการหลายคน  ให้ผู้สมคัรท่ีมีคะแนนรวมสงูสดุเป็นผู้ ได้รับการ
สรรหาเป็นประธานกรรมการ 
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ในกรณีท่ีมีผู้สมคัรเป็นประธานกรรมการคนเดียว  ให้ถือว่าผู้สมคัรนัน้ได้รับการสรรหาเป็นประธาน
กรรมการโดยไมต้่องมีการลงคะแนนสรรหา 

ข้อ 22. การลงคะแนนสรรหากรรมการดําเนินการตามข้อ 6(2) ผู้สรรหามีสิทธิในการลงคะแนน   
สรรหาผู้สมคัรเป็นกรรมการได้เพียงหนึง่คน 

ในกรณีท่ีมีผู้สมคัรเป็นกรรมการหลายคน  ให้ผู้สมคัรท่ีมีคะแนนรวมสงูสดุเป็นผู้ ได้รับการสรรหา
เป็นกรรมการ 

ในกรณีท่ีมีผู้สมคัรเป็นกรรมการคนเดียว  ให้ถือว่าผู้สมคัรนัน้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการโดยไม่
ต้องมีการลงคะแนนสรรหา 

ข้อ 23. การลงคะแนนสรรหากรรมการและเหรัญญิกตามข้อ 6(3) ผู้สรรหามีสิทธิในการลงคะแนน
สรรหาผู้สมคัรเป็นกรรมการและเหรัญญิกได้เพียงหนึง่คน 

ในกรณีท่ีมีผู้สมคัรเป็นกรรมการและเหรัญญิกหลายคน  ให้ผู้สมคัรท่ีมีคะแนนรวมสงูสดุเป็นผู้ ได้รับ
การสรรหาเป็นกรรมการและเหรัญญิก 

ในกรณีท่ีมีผู้สมคัรเป็นกรรมการและเหรัญญิกคนเดียว  ให้ถือว่าผู้สมคัรนัน้ได้รับการสรรหาเป็น
กรรมการและเหรัญญิกโดยไมต้่องมีการลงคะแนนสรรหา 

ข้อ 24. การลงคะแนนสรรหากรรมการดําเนินการตามข้อ 6(4) ผู้สรรหามีสิทธิลงคะแนนสรรหา
ผู้สมคัรในเขตสรรหาของตนเป็นกรรมการดําเนินการได้เพียงหนึง่คน 

ในกรณีมีผู้สมคัรเท่ากับ หรือน้อยกว่าจํานวนกรรมการดําเนินการท่ีจะมีได้  ให้ถือว่าผู้สมคัรนัน้
ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการดําเนินการโดยไมต้่องมีการลงคะแนนสรรหา 

ในกรณีมีผู้สมคัรเกินกว่าจํานวนกรรมการท่ีจะมีได้ในการสรรหาคราวนัน้  ให้ผู้ ท่ีได้รับคะแนนเสียง
สูงสุด และคะแนนในลําดบัรองถัดไปจนครบจํานวนกรรมการดําเนินการท่ีสรรหาในคราวนัน้ได้รับการ    
สรรหาเป็นกรรมการดําเนินการ 

ข้อ 25. การลงคะแนนสรรหากรรมการดําเนินการทัว่ไปตามข้อ 6(5) ผู้สรรหามีสิทธิลงคะแนนสรร
หาผู้สมคัรในเขตการสรรหาของตนเป็นกรรมการดําเนินการได้เพียงหนึง่คน 

ในกรณีเขตสรรหาใดมีผู้สมคัรเท่ากบั หรือน้อยกว่าจํานวนกรรมการดําเนินการท่ีจะมีได้ ให้ถือว่า
ผู้สมคัรนัน้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการดําเนินการโดยไมต้่องมีการลงคะแนนสรรหา 

ในกรณีเขตการสรรหาใดมีผู้สมคัรเกินกว่าจํานวนกรรมการท่ีจะมีได้ในการสรรหาคราวนัน้ให้ผู้ ท่ี
ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุและคะแนนในลําดบัรองถดัไปจนครบตามจํานวนกรรมการดําเนินการท่ีสรรหาใน
คราวนัน้ ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการดําเนินการ 
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ข้อ 26. การลงคะแนนสรรหากรรมการดําเนินการ ในกรณีมีผู้ ได้รับคะแนนเสียงเท่ากนั และเป็น
คะแนนท่ีมีสทิธิได้รับการสรรหาเป็นกรรมการดําเนินการ   ซึง่จะทําให้จํานวนกรรมการดําเนินการเกินกว่าท่ี
กําหนดไว้ในการสรรหาคราวนัน้ ให้คณะกรรมการสรรหาคนใดคนหนึ่งใช้วิธีจบัฉลากเพ่ือให้ได้ผู้สมคัรท่ีได้
คะแนนเท่ากนันัน้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการดําเนินการตามจํานวนท่ีกําหนดไว้ 

ข้อ 27. ผู้ลงคะแนนสรรหาต้องไปใช้สิทธิออกเสียงเฉพาะในหน่วยลงคะแนนสรรหาท่ีตนมีช่ือใน 
บญัชีรายช่ือผู้ลงคะแนนสรรหาเท่านัน้ 

 

หมวดที ่5 
ข้อปฏิบัต ิและข้อห้ามในการสรรหากรรมการ 

 ข้อ 28. ตัง้แตเ่วลา 18.00 น.ก่อนวนัลงคะแนนสรรหากรรมการดําเนินการ จนถึงเวลา 18.00 น. ใน
วนัลงคะแนนสรรหากรรมการดําเนินการ   ห้ามผู้สมคัร   หรือผู้ลงคะแนน หรือบคุคลใดๆ ดําเนินการต่าง ๆ 
ด้วยวิธีการใด ๆ   อนัเป็นประโยชน์ หรือโทษแก่ผู้สมคัรคนใดคนหนึง่ หรือหลายคน   ไมว่า่ในบริเวณใด ๆ  
 ข้อ 29. ในระหว่างเวลาเปิดลงคะแนน ห้ามมิให้ผู้ ใดเข้ามาในหน่วยลงคะแนนท่ีกําหนดไว้ เว้นแต ่  
ผู้ลงคะแนนท่ีเข้าไปใช้สทิธิลงคะแนน   และผู้ลงคะแนนจะเข้าไปในคหูาลงคะแนนได้คราวละ 1 คน 
 ในกรณีจําเป็นกรรมการประจําหน่วยลงคะแนนจะเข้าไปในคหูาลงคะแนนก็ได้  

ข้อ 30. ผู้ลงคะแนนท่ีประสงค์จะใช้สิทธิลงคะแนน เม่ือเข้าไปในหน่วยลงคะแนนแล้ว   จะต้อง
รายงานตวัตอ่กรรมการประจําหน่วยลงคะแนน   และดําเนินการลงคะแนนภายในเวลาอนัสมควรเสร็จแล้ว
จะต้องออกจากบริเวณหน่วยลงคะแนนในทนัที   
 ข้อ 31. ตัง้แตว่นัท่ีมีการประกาศให้มีการสรรหากรรมการดําเนินการ จนสิน้สดุการสรรหากรรมการ
ดําเนินการในท่ีประชมุใหญ่ของสหกรณ์ ห้ามมิให้ผู้สมคัร หรือผู้ใด กระทําการอยา่งหนึง่อยา่งใด   เพ่ือจะจงู
ใจให้ผู้สรรหาลงคะแนนสรรหาให้แก่ตนเอง หรือผู้สมคัรอ่ืน หรือให้งดเว้นมิให้ลงคะแนนสรรหาให้แก่ผู้สมคัร
ด้วยวิธีการใด ๆ ดงันี ้

(1) จดัทําให้ ให้ เสนอให้ หรือสญัญาวา่จะให้ทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อ่ืนใดซึง่สามารถ 
คํานวณเป็นเงินได้ 

(2) ให้ เสนอให้ หรือสญัญาวา่จะให้เงิน ไมว่า่จะโดยทางตรง หรือทางอ้อมแก่ผู้ใด 
(3) ทําการโฆษณาหาเสียงด้วยการจดัมหรสพ  และหรือการร่ืนเริงตา่ง ๆ 
(4) เลีย้ง หรือรับจะจดัเลีย้งผู้ใด  หรือให้ผู้ใดจดัเลีย้งไมว่า่ในหรือนอกมหาวิทยาลยั 
(5) ขม่ขู ่ หรือคกุคามผู้ใดไมว่า่ด้วยประการใด ๆ 
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หมวดที ่6 
บทลงโทษ 

   ข้อ 32. ในกรณีท่ีคณะกรรมการสรรหา   หรือผู้สมคัร   หรือผู้ลงคะแนนเห็นวา่มีการกระทําความผิด
ตามข้อ 28, 29, 30, 31 ข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลายข้อรวมกนั หรือเห็นว่าการเลือกตัง้ไม่ถกูต้อง กรรมการ   
สรรหาคนหนึ่งคนใด หรือผู้สมคัรคนหนึ่งคนใด หรือผู้ลงคะแนนจํานวนไม่น้อยกว่า 25 คน   ลงช่ือร่วมกนั 
ย่ืนคําร้องคดัค้านตอ่ประธานคณะกรรมการสรรหาภายในกําหนด 7 วนั นบัแตว่นัสิน้สดุการลงคะแนน 
 ข้อ 33. เม่ือมีการย่ืนคําร้องคดัค้าน ให้ประธานคณะกรรมการสรรหา แตง่ตัง้คณะกรรมการ
สอบสวนขึน้ชดุหนึง่จํานวนไมน้่อยกวา่ 5 คน   และไมเ่กิน 7 คน   เพ่ือทําการสอบสวนความผิดโดยมิชกัช้า   
และให้คณะกรรมการสอบสวนแจ้งผลการสอบสวนนัน้ตอ่ประธานคณะกรรมการสรรหาภายใน 15 วนั นบั
จากวนัรับทราบคําสัง่แตง่ตัง้ 
 ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาพิจารณาผลการสอบสวน และแจ้งให้สหกรณ์ทราบเพ่ือพิจารณา
ลงโทษตอ่ไป 
 ข้อ 34. ผู้ ท่ีเจตนากระทําผิด ตามข้อ 28, 29, 30 ข้อใดข้อหนึง่ หรือหลายข้อรวมกนั จะได้รับโทษ
ตา่ง ๆ ดงันี ้

(1) ตดัสทิธิการสมคัรรับการสรรหา และการลงคะแนนสรรหา และการเลือกตัง้กรรมการ
เป็นเวลาอยา่งน้อย 5 ปี และ 

(2) ตดัสทิธิการเป็นผู้แทนสมาชิกเป็นเวลาอยา่งน้อย 5 ปี และ 
(3) ตดัสทิธิการกู้ เงินทกุประเภทของสหกรณ์เป็นเวลา 3 ปี และ 
(4) หากผู้กระทําผิดเป็นผู้สมคัร  จะต้องถกูถอนสทิธิการเป็นกรรมการในคราวนัน้ หรือ 
(5) หากผู้กระทําผิดเป็นกรรมการดําเนินการ  จะต้องถกูให้ออกจากการเป็นกรรมการ 

ข้อ 35. ผู้สมคัร และหรือผู้ใดเจตนากระทําผิดตามข้อ 31 ต้องถกูลงโทษให้พ้นจากสมาชิกภาพใน 
ทนัที และไมมี่สทิธิสมคัรเป็นสมาชิกเป็นเวลาอยา่งน้อย 6 ปี 
 ในกรณีท่ีผู้ถกูลงโทษยงัมีหนีอ้ยูก่บัสหกรณ์  ต้องปฏิบตัติามระเบียบวา่ด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก 
 สหกรณ์จะเสนอให้มหาวิทยาลยั  พิจารณาลงโทษทางวินยักบัผู้กระทําความผิดอีกทางหนึง่ด้วย 
 ข้อ 36. ผู้สมคัรท่ีถกูลงโทษตามข้อ 34 และข้อ 35 ซึง่อาจเป็นเหตใุห้คณะกรรมการดําเนินการมี
จํานวนไม่ครบตามประกาศการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการในคราวนัน้ ให้คณะกรรมการสรรหา
ประกาศรายช่ือผู้สมคัรท่ีได้รับคะแนนในลําดบัถดัไปของเขตสรรหานัน้เป็นผู้ ได้รับการสรรหาแทนผู้สมคัรท่ี
ถกูลงโทษนัน้ 
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 ข้อ 37 กรณีผู้ ได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ขาด
คณุสมบตัิ หรือต้องห้ามเป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการดําเนินการตามข้อ 17  หรือมีเหตอ่ืุนท่ีทําให้
ประธานกรรมการ หรือกรรมการดําเนินการนัน้ไมส่ามารถเป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการดําเนินการได้  
ให้คณะกรรมการสรรหาประกาศรายช่ือผู้สมคัรท่ีได้รับคะแนนในลําดบัถดัไปของเขตสรรหานัน้เป็นผู้ ได้รับ
การสรรหาแทน 
 

หมวดที ่7 
บทเฉพาะกาล 

ข้อ 38. กรรมการท่ีได้มาจากการเลือกตัง้ก่อนระเบียบนีถื้อใช้บงัคบัให้คงเป็นกรรมการตอ่ไปจนกว่า
จะครบวาระ 

 
ประกาศ ณ วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2559 

 
(ลงช่ือ) บรรเจิด  พฤฒิกิตต ิ

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรเจิด   พฤฒิกิตต)ิ 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ จํากดั 
 

 


