
 
 

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการดําเนินการ 

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด 

เร่ือง  หลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการที่มาจากผูแทนกลุมงาน 

พ.ศ. 2563 

------------------------------------------------ 
 

 ดวยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด ที่มาจากการ

สรรหาจํานวนหนึ่งไดดํารงตําแหนงมาครบวาระ ดังน้ัน เพื่อใหเปนไปตามขอ 9 แหงระเบียบสหกรณ

ออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด วาดวยการสรรหาเพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ. 

2563 และเพ่ือใหการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการฯ เปนไปดวยความเรียบรอย บริสุทธ์ิยุติธรรม 

คณะกรรมการสรรหา จึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการดําเนินการท่ีมาจากผูแทนกลุม

งานดังตอไปนี้  

 1. ใหสมาชิกสามัญ*เปนผูสรรหากรรมการผูแทนกลุมงาน ใหไดจํานวน 3 คน ซึ่งมาจาก 

               1.1 กลุมงานท่ี 1:  ขาราชการตําแหนงวิชาการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงาน

มหาวิทยาลัยชั่วคราว สายวิชาการ จํานวน 1 คน  

1.2 กลุมงานที่ 2: ขาราชการตําแหนงประเภททั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือ 

  เชี่ยวชาญเฉพาะ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงาน 

  มหาวิทยาลัยชั่วคราว สายปฏิบัติการ กลุมปฏิบัติการและวิชาชีพ      

  จํานวน 2 คน  
 

 2.  สมาชิกในสังกัดและกลุมงานดังตอไปนี้ ไมมีสิทธ์ิลงสมัครเพ่ือรับการสรรหาเน่ืองจาก      

มีกรรมการผูแทนกลุมงานอยูแลว ไดแก 

     2.1  สมาชิกสังกัดคณะวิทยาศาสตรท่ีอยูกลุมงานตามขอ 1.1 

     2.2 สมาชิกสังกัดสํานักหอสมุด และ คณะทันตแพทยศาสตร ที่อยูกลุมงานตามขอ 1.2 

 3. วิธีการออกเสียงสรรหา 

          3.1 สมาชิกกลุมงานใดใหออกเสียงสรรหากรรมการเฉพาะในกลุมงานนั้นเทานั้น โดยออก

เสียงสรรหา ณ หนวยงานที่ตนสังกัดอยู หรือหนวยงานตามที่สหกรณกําหนด สําหรับสมาชิกเดิมใหใช

สิทธิ์ออกเสียง ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด หรือออกเสียงสรรหาโดย

ทางไปรษณียได 

------------------- 

* สมาชิกสามัญ หมายถึง สมาชิก สอ.มช. ท่ีเปนขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา และลูกจางประจําสังกัด

มหาวิทยาลัยเชียงใหม หรือสมาชิกเดิมของสหกรณ หรือสมาชิกสมทบท่ีเปนพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวและเปน

สมาชิก สอ.มช.มาไมนอยกวา 3 ป (ผูที่จะสมัครเขารับการสรรหาจะตองเปนสมาชิกสามัญเทานั้น) 

 

  /3.2 สมาชิกที่ใชสิทธ์ิสรรหา.. 
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  3.2 สมาชิกที่ใชสิทธิ์สรรหา ณ หนวยสรรหาที่กําหนด ตองนําบัตรประจําตัวประชาชนไป

แสดงตัวเพื่อลงคะแนน กรณีที่ไมไดแสดงบัตรประจําตัว ใหประธานอนุกรรมการสรรหาประจําหนวย

เปนผูมีอํานาจในการวินิจฉัยสิทธ์ิในการลงคะแนนของสมาชิก การวินิจฉัยของประธานอนุกรรมการ

สรรหาประจําหนวยถือเปนขอยุติ 

          3.3 การออกเสียงใหกระทําโดยการเขียนเคร่ืองหมาย X (กากบาท) บัตรสรรหาดวย

ปากกาลงชองหลังช่ือสกุลของผูสมัคร สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธ์ิออกเสียงหนึ่งเสียงและจะมอบใหบุคคล

อ่ืนออกเสียงสรรหาแทนมิได 
 

4. กําหนดการออกเสียงสรรหา 

     4.1 การออกเสียงสรรหาท่ัวไป ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-15.00 น.    

ณ หนวยงานที่สมาชิกสังกัดอยู หรือหนวยสรรหาที่สหกรณเผยแพรในขาวสารสหกรณ สําหรับ

สมาชิกเดิม ใหลงคะแนนสรรหาไดท่ีสํานักงาน สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด 

             4.2 การออกเสียงสรรหาลวงหนา ระหวางวันท่ี 12-13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-

15.00 น. ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด 

           4.3 การออกเสียงสรรหาทางไปรษณียสําหรับสมาชิกเดิม 

     สหกรณจะสงบัตรสรรหาไปใหสมาชิกเดิมทุกคน พรอมรายชื่อและหมายเลขผูสมัครเขา

รับการสรรหา  เมื่อสมาชิกไดรับแลว ใหกากบาท (X) ลงในบัตรสรรหา เลือกผูท่ีประสงคจะเลือก หรือ

ชองไมประสงคจะเลือก แลวสงกลับมายังสหกรณ ภายในวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2563  
 

 5. การนับคะแนนเสียงสรรหา 

  5.1 ใหคณะอนุกรรมการสรรหาประจําหนวย เปนผูนับคะแนนการสรรหา ณ หนวยสรรหา

นั้น หลังเวลา 15.00 น. เปนตนไป 

  5.2 บัตรลงคะแนนการสรรหาลวงหนา และบัตรลงคะแนนสรรหาทางไปรษณีย ใหนับใน

วันสรรหาทั่วไป ณ หนวยสรรหา สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด 

  5.3 ใหประธานอนุกรรมการสรรหาประจําหนวยสงรายงานผลการสรรหาประจําหนวย

ใหแกประธานกรรมการสรรหา ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด 

  5.4 ใหประธานกรรมการสรรหารวบรวมคะแนนจากแตละหนวยสรรหาโดยเปดเผย      

ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต

เวลา 15.00 น. เปนตนไป 

5.5 หากผูสมัครไดรับเสียงสรรหาเทากัน ใหผูสมัครท่ีไดรับเสียงสรรหาที่มีความถ่ีของ

หนวยงานสูงกวาเปนผูไดรับการสรรหา 

5.6 หากผูสมัครไดรับเสียงสรรหามีความถ่ีของหนวยงานสูงเทากัน ใหประธาน

กรรมการสรรหาจับฉลากตัดสิน 

5.7 กรณีมีกลุมงานท่ีมีผูสมัครเพียง 1 คน จะตองไดรับคะแนนเสียงสรรหาไมนอยกวา

รอยละยี่สิบของผูที่มาลงคะแนน 

 

/6. บัตรเสีย.. 
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           6. บัตรเสีย 

   มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

      6.1 บัตรปลอม 

   6.2 บัตรที่ไมกาเครื่องหมาย X (กากบาท) สรรหาผูใดเลย 

   6.3 บัตรที่ทําเครื่องหมายสรรหาอ่ืนใด นอกเหนือจากเครื่องหมาย X 

   6.4 บัตรที่กาเคร่ืองหมายดวยดินสอ   

   6.5 บัตรที่กาเคร่ืองหมาย X เกินกวาหนึ่งเครื่องหมาย 

   6.6 บัตรที่กาเคร่ืองหมาย X นอกชองที่กําหนด 

   6.7 บัตรที่มีรอยขูด ลบ ขีด ฆา หรอืเขียนขอความอ่ืนใด 

  6.8 บัตรที่สงทางไปรษณียและมาถึงสํานักงานสหกรณเกินเวลาที่สหกรณกําหนดในขอ 4.3 

   กรณีท่ีสมาชิกรับบัตรออกเสียงสรรหาไปแลวเกิดชํารุด  หรือเสียหายในภายหลังไมวา

กรณีใด ๆ คณะอนุกรรมการประจําหนวยจะไมใหบัตรออกเสียงสรรหาอีก 
 

 7. รายงานผลการสรรหา   

 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ณ  สํานักงานสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด

ทางเว็บไซต http://www.savingscmu.or.th / Facebook Fanpage  /  Line Official Account และ

ทาง CMU COOP Application 
 

 8. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหา 

  8.1 รับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัต ิและประกาศรายชื่อผูสมัคร 

  8.2 จัดทําบัญชรีายชื่อสมาชิกผูมีสิทธ์ิสรรหา 

  8.3 จัดเตรยีมบัตรออกเสียง อุปกรณตาง ๆ และกําหนดสถานท่ีสรรหา 

  8.4 ดําเนินการใหมีการสรรหาดวยความเรียบรอยและบริสุทธ์ิยุติธรรม 

  8.5 รวบรวมและตรวจนับบัตรออกเสียง 

8.6  รายงานผลการสรรหาตอสหกรณ 
 

            จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 
  

    ประกาศ ณ วันท่ี   8  กันยายน พ.ศ. 2563  

 

 

 

(นายวราวุธ  อภิวงศ) 

ประธานกรรมการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 47 


