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1

เรียน  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ

	 ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 2556	 เมื่อวันพุธท่ี	 12	 กุมภาพันธ์	 2557	 มีมติให้กระผม																		

อาจารย์ปิยะ	 อุไรไพรวัน	 เป็นประธานกรรมการด�าเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการสหกรณ์								

ออมทรัพย์จุฬาฯ	และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ�าหน่วย	ปี	พ.ศ.	2558	ตามความทราบแล้ว	

	 บัดนี้	 กระผมได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการอ�านวยการหย่ังเสียงเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการ

สหกรณ์ออมทรพัย์จฬุาฯ	และเลือกตัง้ผูป้ระสานงานประจ�าหน่วย	ปี	พ.ศ.	2558	เรยีบร้อยแล้ว	มีการประชุม

พิจารณาได้ข้อยุติตามประกาศก�าหนดการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ	

และเลือกต้ังผู้ประสานงานประจ�าหน่วย	 ปี	 พ.ศ.	 2558	 ซ่ึงรายละเอียดอยู่ในเอกสารข่าวหย่ังเสียงเลือกต้ัง

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ	ฉบับนี้

	 จงึขอกราบเรยีนสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์จฬุาฯ	เพือ่ทราบ	และขอเชญิชวนให้ใช้สทิธสิมคัรเข้ารบั

การหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ	และเลือกตั้งฯ	หรือเลือกบุคคลที่เป็นคนดี	มีความรู้	มีความสามารถ	มีจิตสาธารณะ	

มคีวามซ่ือสตัย์สจุรติ	และเหน็แก่ผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน	เป็นกรรมการด�าเนนิการฯ	

และผู้ประสานงานฯ	 เพื่อเข้ามาบริหารงานสหกรณ์ของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าและมีความม่ันคง																													

ตอบสนองความต้องการของสมาชิกทั้งมวล

อาจารย์ปิยะ อุไรไพรวัน

ประธานกรรมการด�าเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้ง

กรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ

และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ�าหน่วย 

ปี พ.ศ. 2558

คณะกรรมการอ�านวยการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ และเลือกตั้งผู้ประสานงานฯ ประกอบด้วย

	 1.	 อาจารย์ปิยะ			อุไรไพรวัน	 ประธานกรรมการ

	 2.	 ผศ.ดร.ชาญวิทย์			โฆษิตานนท์	 รองประธานกรรมการ

	 3.	 ศ.น.สพ.สมชาย			จันทร์ผ่องแสง	 รองประธานกรรมการ

	 4.	 อาจารย์พัชร์			นิยมศิลป	 กรรมการ

	 5.	 นางเพชรา			ภูริวัฒน์	 กรรมการ

	 6.	 นางเยาวดี		ฟ้าสว่าง	 กรรมการ

	 7.	 นายสุชาติ			ทองค�า	 กรรมการ

	 8.	 นายประวีร์			รัตนมณี	 กรรมการ

	 9.	 นางบังอร			ตุลย์วัฒนางกูร	 กรรมการและเลขานุการ
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คณะกรรมการด�าเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ และเลือกตั้งผู้ประสานงานฯ	ประกอบด้วย	 	
	 1.	 อาจารย์ปิยะ		อุไรไพรวัน	 ประธานกรรมการ
	 2.	 ผศ.ดร.ชาญวิทย์		โฆษิตานนท์	 รองประธานกรรมการ
	 3.	 ศ.น.สพ.สมชาย		จันทร์ผ่องแสง	 รองประธานกรรมการ
	 4.	 อาจารย์พัชร์		นิยมศิลป	 กรรมการ
	 5.	 นางเพชรา		ภูริวัฒน์	 กรรมการ
	 6.	 นางเยาวดี		ฟ้าสว่าง	 กรรมการ
	 7.	 นายสุชาติ		ทองค�า	 กรรมการ
	 8.	 นายประวีร์		รัตนมณี	 กรรมการ
	 9.	 นายเฉลิมชัย		สังข์สุวรรณ	 กรรมการ
	 10.	 อาจารย์อมรรัตน์		บุบผโชติ	 กรรมการ
	 11.	 น.ส.สกุลณา		รอดสมนาม	 กรรมการ
	 12.	 นางกัญญา		อุ่นไทยแท้	 กรรมการ
	 13.	 น.ส.สุวรรณา		ทองพูนกิจ			 กรรมการ
	 14.	 นางยุพา		พรมุกดามณี	 กรรมการ
	 15.	 นายเกรียงศักดิ์		กาญจนารักษ์	 กรรมการ
	 16.	 นางอุไรกาญจน์		ครองบุญชู	 กรรมการ
	 17.	 นางวรวรรณ		หมู่ตระกูลเจริญ	 กรรมการ
	 18.	 ว่าที่ร้อยตรีทองสุข		จิตวิมลประเสริฐ	 กรรมการ
	 19.	 น.ส.ละออง		ศรีสูงเนิน	 กรรมการ
	 20.	 นางศิวนันท์		กรีอักษร	 กรรมการ
	 21.	 นางกฤษณา		บุญมา	 กรรมการ
	 22.	 นายวรวัชร		วงษ์พนัส	 กรรมการ
	 23.	 น.ส.กรรณิกา		ไตรภาดา	 กรรมการ
	 24.	 น.ส.วลีทิพย์		เชื้อขาว	 กรรมการ
	 25.	 น.ส.เยาวณี			นาคศรี		 กรรมการ
	 26.	 นายเอกรินทร์		บุญอ่วม	 กรรมการ
	 27.	 นางดลนภัส		กฤตพรนันท์	 กรรมการ
	 28.	 นายพุฒ		ศรีโสภาภรณ์	 กรรมการ
	 29.	 นายชนาธิป		บุญทอง	 กรรมการ
	 30.	 นายประสาท		จูมพล	 กรรมการ
	 31.	 น.ส.กรกช		นาคบุญช่วย	 กรรมการ
	 32.	 นายวัฒนพล		จันทรา	 กรรมการ
	 33.	 นายมนัส		สมคะเน	 กรรมการ
	 34.	 ว่าที่ร้อยตรีสุนทร		ชุปวา	 กรรมการ
	 35.	 นายเอนก		พูนทัพ	 กรรมการ
	 36.	 นายธีระ		ทรัพย์ไพศาลกิจ	 กรรมการ
	 37.	 นายอัครชัย		ชนะภัย	 กรรมการ
	 38.	 นางฐิติพร		ชูศิลป์ทอง	 กรรมการ
	 39.	 นายแก้ว		ปุณฑริกโกทก	 กรรมการ
	 40.	 นางสุพัตรา		พรชัยสกุลดี	 กรรมการ
	 41.	 นางศุภวรรณ			อนุกูล	 กรรมการ
	 42.	 นางบังอร		ตุลย์วัฒนางกูร	 กรรมการและเลขานุการ
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ประกาศ 

ก�าหนดการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ 

และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ�าหน่วย ปี พ.ศ. 2558

คณะกรรมการอ�านวยการหยัง่เสยีงเลอืกตัง้ฯ	จดัให้มกีารหยัง่เสยีงเลอืกตัง้กรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ออมทรพัย์

จุฬาฯ	และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ�าหน่วยปี	พ.ศ.	2558	

1. ต�าแหน่งที่มีการลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ และการลงคะแนนเลือกตั้งฯ
 1.1 กรรมการด�าเนินการสหกรณ์แทนต�าแหน่งที่ว่าง ปี พ.ศ. 2558 ดังนี้

	 	 1.		ประธานกรรมการด�าเนินการ	 1		 ต�าแหน่ง

	 	 2.	 รองประธานกรรมการด�าเนินการ	 1		 ต�าแหน่ง

	 	 3.	 เลขานุการ	 1		 ต�าแหน่ง

	 	 4.	 กรรมการด�าเนินการ	เขตที่	1	 1		 ต�าแหน่ง

	 	 5.	 กรรมการด�าเนินการ	เขตที่	3	 1		 ต�าแหน่ง

	 	 6.	 กรรมการด�าเนินการ	เขตที่	4	 1		 ต�าแหน่ง

	 	 7.	 กรรมการด�าเนินการ	เขตที่	5	 1		 ต�าแหน่ง

	 	 8.	 กรรมการด�าเนินการ	เขตที่	9	 1	 ต�าแหน่ง	

 1.2 เลือกตั้งผู้ประสานงานประจ�าหน่วย ปี พ.ศ. 2558 จ�านวน 24 หน่วย (26 คน) ดังนี้

	เขต	1	 มีผู้ประสานงานประจ�าหน่วย	 5	 คน

	เขต	2	 มีผู้ประสานงานประจ�าหน่วย	 2	 คน

	เขต	3	 มีผู้ประสานงานประจ�าหน่วย	 2	 คน

	เขต	4	 มีผู้ประสานงานประจ�าหน่วย	 2	 คน

	เขต	5	 มีผู้ประสานงานประจ�าหน่วย	 1	 คน

	เขต	6	 มีผู้ประสานงานประจ�าหน่วย	 3	 คน

	เขต	7	 มีผู้ประสานงานประจ�าหน่วย	 3	 คน

	เขต	8	 มีผู้ประสานงานประจ�าหน่วย	 3	 คน

	เขต	9	 มีผู้ประสานงานประจ�าหน่วย	 2	 คน

	เขต	10	 มีผู้ประสานงานประจ�าหน่วย	 3	 คน

2. เขตกรรมการ หน่วยผู้ประสานงาน หน่วยลงคะแนน สถานที่ลงคะแนนและสถานที่นับคะแนน

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ	 โดยที่ประชุมใหญ่ก�าหนดแบ่งเขตหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดเป็น	 10	 เขต	

และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ�าหน่วย	 24	 หน่วย	 มีผู้ประสานงานได้	 26	 คน	 หน่วยลงคะแนน	 สถานที่ลงคะแนน																

และสถานที่นับคะแนน	ดังนี้	(หากมีหน่วยงานเพิ่มเติม จะประกาศให้ทราบภายหลัง)
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เขต
กรรมการ

หน่วย
ประสานงาน

หน่วย 
ลงคะแนน

หน่วยงาน
สถานที่ลงคะแนน

และสถานที่นับคะแนน

1

1. 1.1
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ฝ่ายประถม

บริเวณห้องอาหารอาจารย์
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ	ฝ่ายประถม

2.

2.1
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ฝ่ายมัธยม

บรเิวณห้องอาหารอาจารย์ อาคารเอนกประสงค์
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ	ฝ่ายมัธยม

2.2
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ	(เขต	10) บริเวณโถงชั้นล่าง	

อาคารจามจุรี	9	ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ	(เขต	10)

3. 3.1 คณะครุศาสตร์ บริเวณห้องโถงตึก	2
อาคารพระมิง่ขวญัการศกึษาไทย คณะครศุาสตร์

4. 4.1 คณะนิติศาสตร์ บริเวณโถงชั้นล่าง	อาคารเทพทวาราวดี	

5. 5.1 คณะนิเทศศาสตร์ บริเวณโถงชั้นล่าง	 อาคารมงกุฏสมมติวงศ ์

2 6. 6.1
คณะแพทยศาสตร์
(มีผู้ประสานงานได้	2	คน)

บริเวณชั้นล่าง	
อาคารอานันทมหิดล

3 7. 7.1
คณะวิทยาศาสตร์	และหอประวัติ
(มีผู้ประสานงานได้	2	คน)

บริเวณชั้นล่าง	
อาคารมหามกุฏ

4

8. 8.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ บรเิวณโถง หน้าตึก	3	คณะวศิวกรรมศาสตร์

9. 9.1

คณะอักษรศาสตร์
บริเวณชั้นลอย	

อาคารบรมราชกุมารีสถาบนัภาษาไทยสิรนิธร

ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา

5 10. 10.1 คณะทันตแพทยศาสตร์ บริเวณห้องโถงชั้นล่าง
อาคารทนัตแพทยศาสตร์	เฉลิมนวมราช	80	

6

11.
11.1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ บริเวณห้องโถงชั้นล่าง	ตึก	60	ปี

คณะสัตวแพทยศาสตร์

11.2 คณะสัตวแพทยศาสตร์	(นครปฐม) ลงคะแนนทางไปรษณีย์

12. 12.1 คณะเภสัชศาสตร์ บริเวณชั้นล่าง	หน้าส�านักงานเลขานุการ
คณะเภสัชศาสตร์

13.

13.1

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

บริเวณโถงชั้นล่าง	
อาคารสถาบัน	3	

สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและ
วิศวกรรมพันธุศาสตร์

สถาบันวิจัยพลังงาน

ศนูย์เครือ่งมอืวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน�้า

ศนูย์ความเป็นเลิศด้านการจดัการสารและของ
เสยีอันตราย

13.2 สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน�้า	(เกาะสีชัง) ลงคะแนนทางไปรษณีย์

13.3 ส�านักบริหารศลิปวฒันธรรม	(เกาะสีชงั) ลงคะแนนทางไปรษณีย์
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เขต
กรรมการ

หน่วย
ประสานงาน
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14. 14.1 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี บริเวณโถงชั้นล่าง	อาคารไชยยศสมบัติ	3	
15. 15.1 คณะเศรษฐศาสตร์ บริเวณห้องโถงชั้นล่าง	คณะเศรษฐศาสตร์

16. 16.1

คณะรัฐศาสตร์

ชั้นล่าง	อาคารเกษมอุทยานิน		
(อาคารรัฐศาสตร์		60	ปี)

วิทยาลัยประชากรศาสตร์

สถาบันวิจัยสังคม

สถาบันเอเชียศึกษา

สถาบันการขนส่ง

สถาบันไทยศึกษา

8

17.
17.1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

บริเวณโถงหน้าห้องพัสดุ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

17.2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ บรเิวณโถงช้ันล่าง	คณะศลิปกรรมศาสตร์

18.

18.1 สถาบันภาษา บรเิวณโถงหน้าลฟิท์	ชัน้	4 อาคารเปรมบรุฉตัร

18.2
ส�านักบริหารกิจการนิสิต

บริเวณโรงอาหารรวม	ด้านทิศใต้
อาคารจุลจักรพงศ์ส�านกับรหิารกจิการนสิติ	 ทีป่ฏบิติังานอยู่

สโมสรอาจารย์	และสภาคณาจารย์

18.3
ส�านกับรหิารกิจการนสิิต	ท่ีปฏบัิตงิานอยู่
หอพักนิสิต

บริเวณโถงชั้นล่าง	อาคารหอพักนิสิต	
อาคารชวนชม

19.

19.1

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ	ที่ปฏิบัติงานอยู่	
อาคารวิทยกิตติ์ บริเวณโถงชั้นล่าง	อาคารสถาบัน	3

ส�านักวิชาทรัพยากรการเกษตร

19.2
ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ	ที่ปฏิบัติงานอยู่	
อาคารแว่นแก้ว

บริเวณโถงชั้นล่าง	อาคารแว่นแก้ว	

19.3
ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ	ที่ปฏิบัติงานอยู่	
ศาลาพระเกี้ยว/จัตุรัสจามจุรี

บริเวณโรงอาหารรวม	ด้านทิศเหนือ	
อาคารจุลจักรพงศ ์

19.4
ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ	ที่ปฏิบัติงานอยู่
สาขา	ม.นเรศวร	จ.พิษณุโลก

ลงคะแนนทางไปรษณีย์

19.5
ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ	ที่ปฏิบัติงานอยู่
สาขา	ม.บูรพา	จ.ชลบุรี

ลงคะแนนทางไปรษณีย์

19.6
ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ	ที่ปฏิบัติงานอยู่
สาขา	ม.เทคโนโลยีสุรนารี	จ.นครราชสีมา

ลงคะแนนทางไปรษณีย์

19.7
ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ	ที่ปฏิบัติงานอยู่				           
ใน	รร.นายร้อยพระจลุจอมเกล้าฯ	จ.นครนายก

ลงคะแนนทางไปรษณีย์

19.8
ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ	ที่ปฏิบัติงานอยู่
สาขารัตนาธิเบศร์/แคราย	จ.นนทบรีุ

ลงคะแนนทางไปรษณีย์

19.8
ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ	ที่ปฏิบัติงานอยู่
สาขา	ม.พะเยา	จ.พะเยา

ลงคะแนนทางไปรษณีย์
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20.

20.1

ส�านักงานสภามหาวิทยาลัย

บริเวณชั้นล่าง	อาคารจามจุรี	5	

ส�านักงานเลขานุการบริหารของอธิการบดี

ศูนย์การจัดการทรัพยากรมหาวิทยาลัย

ส�านักบริหารยุทธศาสตร์และการงบประมาณ 

ส�านักบริหารการเงิน	การบัญชีและการพัสดุ

ส�านักบริหารทรัพยากรมนุษย์

ส�านักบริหารระบบกายภาพ

ส�านักตรวจสอบ

ส�านักบริหารวิรัชกิจฯ

ศูนย์สื่อสารองค์กร

ศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือภูมิภาคฯ

ส�านักบริหารวิชาการ

บัณฑิตวิทยาลัย	(เขต	10)

ส�านักงานการทะเบียน

ศูนย์จุฬาฯ	ชนบท

ส�านักพิมพ์แห่งจุฬาฯ

ศูนย์กฎหมายและนิติการ

ศูนย์บริหารกลาง

ศูนย์บริหารความเสี่ยง

ส�านักบริหารวิจัย

ส�านักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

20.2
ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคฯ	
(จ.น่าน)

ลงคะแนนทางไปรษณีย์

20.3
ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคฯ	
(จ.สระบุรี)

ลงคะแนนทางไปรษณีย์

21. 21.1
ศุนย์รักษาความปลอดภัยและจราจร																	
แห่งจุฬาฯ

บริเวณชั้นล่าง	อาคารบริการ	
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22. 22.1

ส�านักงานวิทยทรัพยากร
บริเวณโถงพระบรมรูปฯ	
อาคารมหาธีรราชานุสรณ์

ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ

ธรรมสถาน	

23.

23.1

สถาบนับณัฑติบรหิารธุรกจิศศนิทร์แห่งจุฬาฯ

บริเวณโถงชั้นล่าง	
อาคารวิทยพัฒนา	

ศูนย์การศึกษาทั่วไป

สถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ

ส�านักบริหารศิลปวัฒนธรรม

เครือข่ายจุฬาฯ	นานาชาติ

23.2

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

บริเวณโถงชั้นล่าง	
อาคารปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ	

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยปิีโตรเคมี	
และวัสดุุ

23.3

ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาฯ
บริเวณโถงชั้นล่าง	 
อาคารจามจุรี	3

ส�านักงานจัดการทรัพย์สิน

โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ

23.4 ส�านักบริหารศิลปวัฒนธรรม	(เชียงใหม่) ลงคะแนนทางไปรษณีย์

23.5 ส�านกัวชิาทรพัยากรการเกษตร	(จ.น่าน) ลงคะแนนทางไปรษณีย์

24.

24.1

คณะสหเวชศาสตร์
บริเวณโถงชั้นล่าง	

อาคารจุฬาพัฒน์	1	คณะสหเวชศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาฯ

24.2
คณะพยาบาลศาสตร์ บริเวณโถงชั้นล่าง

อาคารบรมราชชนนีศรีสตพรรษคณะจิตวิทยา
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3. คณุสมบตัขิองผูส้มคัรเข้ารบัการหยัง่เสยีงเลอืกตัง้เป็นกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ออมทรพัย์จฬุาฯ 
และเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ประสานงานประจ�าหน่วย ปี พ.ศ. 2558

	 ต้องมีสถานะเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	จ�ากัด	ก่อนวันสมัคร	และไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ	พ.ศ.	2542	ข้อ	42	วรรคสอง	คือ

“ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้	เป็นหรือท�าหน้าที่กรรมการด�าเนินการ

(1)	 เคยได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก	ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท�าโดยทุจริต	

(2)	 เคยถูกไล่ออก	ปลดออก	หรือให้ออกจากราชการ	องค์การ	หรือหน่วยงาน	ของรัฐหรือเอกชน	ฐานทุจริต

ต่อหน้าที่	

(3)	 เคยถูกให้พ้นจากต�าแหน่งกรรมการหรือมีค�าวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากต�าแหน่งกรรมการ																																							

ตามมาตรา	22	(4)	แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์	พ.ศ.	2542	

(4)	 เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต�าแหน่งกรรมการด�าเนินการ	เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่	

(5)	 เคยผิดนัดการส่งเงินงวดช�าระหน้ี	 ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบ้ียก็ตาม	 เว้นแต่	 การผิดนัดน้ันมิได้เกิดขึ้น																					

จากการกระท�าของตนเอง	

(6)	 เจ้าหน้าที่สหกรณ์”

ส�าหรับผู้สมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งเป็นกรรมการด�าเนินการเขตใด	 ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ	 สังกัด

หน่วยงานในเขตนั้นๆ

	 ส�าหรับผู้สมัครเป็นผู้ประสานงานประจ�าหน่วย	 จะต้องเป็นผู้มีรายชื่อในหน่วยเลือกตั้งผู้ประสานงานน้ันๆ		

และต้องปฏิบัติงานในหน่วยนั้นๆ ตลอดปี พ.ศ. 2558 

4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ และลงคะแนนเลือกตั้งฯ

	 ตอ้งเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรพัย์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	จ�ากดั	ทีม่ีรายชื่อตามประกาศผูม้สีิทธลิงคะแนน

ประจ�าปี	พ.ศ.	2557	

	 ถ้าเป็นสมาชิกและไม่มีรายชื่อในประกาศให้ทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรไปที่ประธานกรรมการหยั่งเสียง															

เลือกต้ังฯ	ภายในวันพุธที่ 15 ตุลาคม 2557 ภายในเวลา 15.30 น. ณ ส�านักงานหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ สหกรณ์                

ออมทรัพย์จุฬาฯ อาคารจามจุรี 9

 สมาชิกทุกท่านมีสิทธิลงคะแนนหย่ังเสียงเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการได้ 8 ต�าแหน่ง และลงคะแนน                  

เลือกตั้งผู้ประสานงานประจ�าหน่วยได้อีก 1 คน ยกเว้นสมาชิกเขตที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ และสมาชิกเขตที่ 3                  

คณะวิทยาศาสตร์ และหอประวัติ มีสิทธิลงคะแนนเลือกผู้ประสานงานได้หน่วยละ 2 คน โดยผู้ที่ได้คะแนน                       

ล�าดับที่ 1 และล�าดับที่ 2 จะได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ประสานงาน

5. ก�าหนดการรับใบสมัคร

ผู้สนใจจะสมัครเป็นกรรมการด�าเนินการหรือผู้ประสานงานประจ�าหน่วย	 ปี	 พ.ศ.	 2558	 ขอรับใบสมัคร																			

ได้ที่ส�านักงานหยั่งเสียงเลือกต้ังฯ	 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ	 อาคารจามจุรี	 9	 ได้ต้ังแต่วันจันทร์ที่	 25	 -	 วันศุกร์ท่ี	 29	

สิงหาคม	2557	หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.savings.chula.ac.th
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6. เอกสารประกอบการสมัคร

6.1	 ใบสมคัรทีต่ดิรูปถ่ายขนาด	1½	นิว้	x	1½	น้ิว	และกรอกข้อความให้ครบถ้วนเขยีนด้วยตัวบรรจงหรือตัวพิมพ์

6.2	 รูปถ่ายหน้าตรง	ไม่สวมหมวก	ไม่สวมแว่นตาสีด�า	ขนาด	1½	x	1½	นิ้ว	จ�านวน	2	รูป	

6.3	 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน	 หรือบัตรข้าราชการ	 หรือบัตรพนักงานฯ	 หรือบัตรสมาชิกสหกรณ	์																							

ออมทรัพย์จุฬาฯ

7. ก�าหนดการยื่นใบสมัคร

7.1	 ผูส้มคัรเข้ารบัการหยัง่เสยีงเลอืกตัง้เป็นกรรมการด�าเนินการ	ย่ืนใบสมคัร	ได้ภายในวันจนัทร์ท่ี		1		กนัยายน		2557 

เวลา	09.00	–	15.00	น.	

7.2	 ผูส้มคัรเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นผู้ประสานงานประจ�าหน่วย	ยืน่ใบสมัครได้ภายในวนัองัคารที	่	2		กนัยายน		2557 

เวลา	09.00	–	15.00	น.

การสมัครถ้าผู้สมัครมาพร้อมกันภายในเวลา	 09.00	 น.	 ให้จับสลากให้ได้สิทธิจับสลากก่อนหรือหลัง																									

ตามล�าดับแต่ละต�าแหน่ง	ณ	ส�านักงานหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ	สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ	อาคารจามจุรี	9

8. ประกาศรายชื่อผู้สมัคร

ส�าหรับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วเป็นผู้มีสิทธิลงสมัครได้	 ณ	 ส�านักงานหยั่งเสียงเลือกต้ังฯ																									

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ	 อาคารจามจุรี	 9	 ในวันจันทร์ที่	 22	 กันยายน	 	 2557	พร้อมท้ังประกาศรายชื่อท้ังหมด																																

บน	www.savings.chula.ac.th และแจกเอกสารไปยงัหน่วยงานต่างๆ

9. การทักท้วงคุณสมบัติของผู้สมัคร

สมาชิกที่ประสงค์จะทักท้วงคุณสมบัติของผู้สมัครให้ท�าเป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธานกรรมการหยั่งเสียงฯ	

ระหว่างวันจันทร์ที่	 22	 -	 วันพุธที่	 24	 กันยายน	 2557	 เวลา	 09.00	 –	 15.00	 น.	ณ	 ส�านักงานหยั่งเสียงเลือกต้ังฯ																														

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ	อาคารจามจุรี	9

10. ก�าหนดการลงคะแนนหยัง่เสยีงเลอืกตัง้กรรมการด�าเนนิการ และลงคะแนนเลอืกตัง้ผู้ประสานงาน 
ปี พ.ศ. 2558 การลงคะแนนมี 3 วิธี ดังนี้

10.1	 การลงคะแนน	ณ	หน่วยลงคะแนน	วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน  2557 เวลา 08.30 – 15.30 น. ส�าหรับ

สมาชกิท่ีปฏบิตังิานในจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย	เขตปทมุวนั	กรงุเทพฯ	(สมาชกิทีไ่ด้แจ้งความจ�านงลงคะแนนล่วงหน้า 

หรือได้แจ้งความจ�านงลงคะแนนทางไปรษณีย์ ไม่มีสิทธิลงคะแนนที่หน่วยลงคะแนนในวันนี้)

10.2	 การลงคะแนนล่วงหน้า	ตามหนังสือแจ้งความจ�านงลงคะแนนจัดให้ลงวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557 

เวลา 08.30 - 15.30 น.	ณ	ส�านักงานหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ	สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ	อาคารจามจุรี	9

10.3	 ผู้มีสิทธิลงคะแนนล่วงหน้าทางไปรษณีย์	คือ

	 10.3.1	 สมาชกิทีเ่กษยีณอายรุาชการ	(ไม่รวมผู้ที่เปลีย่นสถานภาพเป็นพนกังาน	และยังปฏิบตังิานอยู)่

	 10.3.2	 สมาชิกที่ลาออกจากงานประจ�า

	 10.3.3	 สมาชิกท่ีสังกัดหน่วยงานนอกพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 เขตปทุมวัน	 กรุงเทพฯ																										

ต้องลงคะแนนล่วงหน้าทางไปรษณีย์เท่านั้น
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11. ก�าหนดการแจ้งความจ�านงเพื่อลงคะแนนล่วงหน้า

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ	 ผู้มีสิทธิลงคะแนนที่ปฏิบัติงานในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 เขตปทุมวัน	

กรุงเทพมหานคร	 แต่มีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถมาใช้สิทธิลงคะแนนในวันศุกร์ท่ี	 21	 พฤศจิกายน	 2557	 ให้แจ้ง																						

ความจ�านงเป็นลายลักษณ์อักษรขอใช้สิทธิลงคะแนนล่วงหน้า	 ถึงประธานกรรมการด�าเนินการหย่ังเสียงเลือกตั้งฯ																						

ณ	ส�านักงานหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ	สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ	อาคารจามจุรี	9	ภายในวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม  2557	และ																	

จัดให้ลงคะแนนล่วงหน้าในวันศุกร์ที่	7	พฤศจิกายน	2557	เวลา	08.30	–	15.30	น.	ณ	ส�านักงานหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ	

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ	อาคารจามจุรี	9

12. ข้อห้ามการกระท�าผิดเกี่ยวกับการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ และเลือกตั้งประจ�าหน่วย ปี พ.ศ. 2558

นับตั้งแต่วันที่ประกาศรับสมัครจนถึงวันที่ประกาศผลการหย่ังเสียงเลือกต้ังฯ และเลือกต้ังฯ	 เพื่อให	้																												

การด�าเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ	และเลือกตั้งฯ	เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	บริสุทธิ์	ยุติธรรม	คณะกรรมการอ�านวยการ

หยั่งเสียงเลือกตั้งฯ	และเลือกตั้งฯ	จึงก�าหนดข้อห้าม	ดังต่อไปนี้	

ข้อ	1.	 ห้ามผูส้มัครหรอืผูใ้ดกระท�าการอย่างหนึง่อย่างใด	เพือ่จะจงูใจให้ผูม้สีทิธิลงคะแนนหยัง่เสยีงเลือกตัง้ฯ	และ

ลงคะแนนเลือกตั้งฯ	ให้แก่ตนเอง	หรือผู้สมัครอื่น	หรือให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครด้วยวิธีการต่างๆ	ดังต่อไปนี้

(1)	 จัดท�าให้	 เสนอให้	สัญญาว่าจะให้	หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สิน	หรือผลประโยชน์อื่นใด

อันอาจค�านวณเป็นเงินได้	แก่ผู้ใด	หรือกลุ่มบุคคลใด

(2)	 เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด	หรือกลุ่มบุคคลใด

(3)	 หลอกลวง	 บังคับ	 ขู่เข็ญ	 ใช้อิทธิพลคุกคาม	 ใส่ร้ายด้วยความเท็จ	 หรือจูงใจให้เข้าใจผิด																									

ในคะแนนนิยมของผู้สมัคร

(4)	 ท�าการโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดให้มีมหรสพหรือการรื่นเริงต่างๆ	

(5)	 พนันหรือรับพนันผลของการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ	และเลือกตั้งฯ

(6)	 ใช้ช่องทางในการแจกเอกสารต่างๆ	ของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ	ในการหาเสียง

ข้อ	2. ในวันหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ และเลือกตั้งฯ (วันศุกร์ท่ี 7 และวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557)                           

ห้ามผูส้มคัรหรอืผูใ้ดท�าการ	โฆษณาหาเสยีงโดยวธิกีารใดๆ	ไม่ว่าจะเป็นคณุหรอืโทษแก่ผู้สมัครรบัการหยัง่เสียงเลือกตัง้ฯ	

และเลือกตั้งฯ	 เช่น	 การแจกเอกสารหรือการสวมเสื้อที่มีชื่อและ/หรือหมายเลขของผู้สมัครเข้ามาในเขตปริมณฑล																						

ก่อนถึงเวลาปิดการลงคะแนน

ข้อ	3.	ผู้ใดกระท�าการฝ่าฝืนข้อ 1. และหรือข้อ 2. คณะกรรมการอ�านวยการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการ

ด�าเนนิการสหกรณ์ออมทรัพย์จฬุาฯ และเลอืกตัง้ผูป้ระสานงานประจ�าหน่วย ปี พ.ศ. 2558 ขอสงวนสทิธทิีจ่ะประกาศ

ผลการลงคะแนน โดยจะน�ารายชื่อของผู้นั้น และพฤติกรรมดังกล่าว เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี                          

ของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ เพื่อด�าเนินการต่อไป

13. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนวันศุกร์ที่	 10	 ตุลาคม	 2557	 ทุกหน่วยลงคะแนน	 (จัดท�าโดยสหกรณ	์																	

ออมทรัพย์จุฬาฯ)	 ส�าหรับสมาชิกที่ไม่มีชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสามารถทักท้วงเพื่อขอใช้สิทธิ	 โดยแจ้งความจ�านง

เป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อประธานคณะกรรมการด�าเนนิการหยัง่เสียงเลือกต้ังฯ	ระหว่างวนัศกุร์ท่ี	10	ตุลาคม	-	วนัพธุที	่15	

ตุลาคม	 2557	 ระหว่างเวลา	 08.30	 –	 15.30	 น.	 ที่ส�านักงานหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ	 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ																										

อาคารจามจุรี	9	จะปิดประกาศแก้ไขเพิ่มเติม	บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนในวันศุกร์ที่	7	พฤศจิกายน	2557
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14. วิธีลงคะแนน

 14.1 ส�าหรับผู้ลงคะแนน ณ หน่วยลงคะแนน

	 	 วันศุกร์ที่	21	พฤศจิกายน	2557	เวลา	08.30	–	15.30	น.

	 	 1.	 แสดงบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้	ที่มีรูปติดหรือบัตรสมาชิกสหกรณ์

	 	 2.	 ลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนน

 	 3. เข้าคหูาท�าเครือ่งหมาย		หรอื		ลงในช่องส่ีเหล่ียม	¨	หน้าชือ่ของผู้สมคัรทีท่่านประสงค์จะเลือก	หรอื

ช่องไม่ประสงค์จะเลอืกผูใ้ด

	 	 ให้ท�าเครือ่งหมายหน้าช่ือเฉพาะผูท้ีท่่านประสงค์จะเลือก	1	ชือ่	ต่อ	1	ต�าแหน่งเท่านัน้	ส�าหรับผู้ทีท่่านไม่ประสงค์

จะเลอืกไม่ต้องท�าเครือ่งหมายใดๆ	ทัง้สิน้

	 	 4.	 แยกบัตรหย่อนลงหีบใส่บัตรกรรมการด�าเนินการ	และหีบใส่บัตรผู้ประสานงานให้ถูกต้อง

 14.2 ส�าหรับผู้ลงคะแนนล่วงหน้าตามหนังสือแจ้งความจ�านง

ให้ลงคะแนนด้วยวิธีเดียวกันกับ	 ข้อ	 14.1	 ในวันศุกร์ที่	 7	 พฤศจิกายน	 2557	 เวลา	 08.30	 –	 15.30	 น.																						

ณ	ส�านักงานหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ	สหกรณ์ออมทรพัย์จุฬาฯ	อาคารจามจุรี	9

  14.3 ส�าหรับผู้ลงคะแนนล่วงหน้าทางไปรษณีย์ 

ให้ผู ้ลงคะแนนส่งบัตรที่ลงคะแนนแล้วกลับมาถึงประธานกรรมการด�าเนินการหย่ังเสียงฯ	 ภายใน																																				

วันศุกร์ที่	14	พฤศจิกายน	2557	ตามตราประทับของไปรษณีย์เป็นหลัก ผูล้งคะแนนล่วงหน้าทางไปรษณีย์ จะต้อง                    

ส่งบัตรหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ และบัตรเลือกตั้งฯ กลับมาให้ครบทั้ง 2 ใบ มิฉะนั้นจะถือว่าบัตรนั้นเป็นบัตรเสีย                                 

ที่ไม่สามารถน�ามานับคะแนนได้ทั้ง 2 ใบ

15. ลักษณะบัตรดี-บัตรเสีย

 บัตรด ี คือ	บัตรลงคะแนนที่ท�าเครื่องหมาย		หรือ		ในกรอบ	¨
  หรือ	ในช่องที่ไม่ประสงค์ลงคะแนน

	 	 	 	 เครื่องหมาย		จุดเริ่มต้นต้องอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยม

	 	 	 	 เครื่องหมาย			จุดตัดต้องอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยม

 บัตรเสีย	 คือ	บัตรลงคะแนนที่มีลักษณะ	ดังนี้

   บัตรเสียทั้งฉบับ

	 	 	 1.	 บัตรลงคะแนนปลอม

	 	 	 2.	 บัตรลงคะแนนที่ช�ารุดทั้งฉบับ

	 	 	 3.	 บัตรลงคะแนนที่มีข้อความอื่น	หรือเครื่องหมายอื่นๆ

	 	 	 4.	 บัตรที่ไม่มีการท�าเครื่องหมายใดๆ	ในกรอบสี่เหลี่ยม

	 	 	 5.	 บัตรที่ท�าเครื่องหมายเกินจ�านวนผู้ประสานงานซึ่งก�าหนดไว้	 	

   บัตรเสียบางต�าแหน่ง

	 	 	 1.	 บัตรที่ท�าเครื่องหมาย	ไม่ครบทุกต�าแหน่ง

	 	 	 2.	 บัตรที่ท�าเครื่องหมายเกินจ�านวนกรรมการซึ่งก�าหนดไว้ในแต่ละต�าแหน่ง

	 	 	 3.	 บัตรที่ท�าเครื่องหมาย	หรือ		ไม่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยม



12

ข่าวหยั่งเสียงฯ และเลือกตั้งฯ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ

16. การนับคะแนนและการรวมคะแนน

16.1	 การนบัคะแนน	นบัทีห่น่วยลงคะแนนเมือ่ถงึเวลาปิดการลงคะแนนให้กรรมการประจ�าหน่วยลงคะแนน

ทกุหน่วยตรวจสอบบญัชรีายชือ่ผูม้าใช้สทิธแิละบตัรลงคะแนนให้ถกูต้องตรงกนั	ส�าหรับบตัรลงคะแนนทีเ่หลือให้กรรมการ

ประจ�าหน่วยท�าการเจาะรลูงบนบตัรลงคะแนนเพือ่ไม่ให้น�าไปใช้ได้อกี	 และนับจ�านวนบตัรลงคะแนนทีเ่หลอืซึง่เจาะรแูล้ว

พร้อมท้ังลงบันทึกจ�านวนในแบบฟอร์มทีก่�าหนดให้	ส่งให้กรรมการนบัคะแนนตรวจสอบความถกูต้อง	และเริม่นบัคะแนน	โดยนบั

คะแนนผูป้ระสานงานประจ�าหน่วย	และกรรมการด�าเนนิการตามล�าดับ	บนัทกึผลคะแนน	บตัรด	ีบตัรเสยี	บตัรผูไ้ม่ประสงค์															

จะลงคะแนน	น�าส่งกรรมการอ�านวยการหยัง่เสยีงเลอืกตัง้ฯ	ณ	ห้องประชุม	117	ตกึ	3	คณะวศิวกรรมศาสตร์	เพือ่รวมคะแนน

16.2	 การนับคะแนนส�าหรับผู้ลงคะแนนล่วงหน้าทางไปรษณีย์และผู้ลงคะแนนล่วงหน้าตามหนังสือ																											

แจ้งความจ�านง	 เมื่อวันศุกร์ที่	 7	 พฤศจิกายน	 2557	 ให้น�าไปนับคะแนนที่กองอ�านวยการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ																																

ห้องประชุม	117	ตึก	3	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ในวนัศุกร์ที่	21	พฤศจิกายน	2557	เวลา	15.30	น.

  ในกรณีทีผ่ลการหย่ังเสยีงเลอืกตัง้ฯ และเลอืกตัง้ฯ มคีะแนนเท่ากนั จะท�าการจบัสลาก ณ กองอ�านวยการ

หยั่งเสียงเลือกตั้งฯ 

17. ประกาศผลการลงคะแนน 

ประกาศผลการลงคะแนนในวันจันทร์ที่	 24	 พฤศจิกายน	 2557	 ให้สมาชิกทราบทางข่าวของสหกรณ์	 และ																											

น�าผลการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ	และเลือกตั้งฯ	เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	2557	เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง																			

เป็นกรรมการด�าเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ	และแต่งตั้งผู้ประสานงานประจ�าหน่วย	ปี	พ.ศ.	2558	ต่อไป

18. การทักท้วงผลการลงคะแนน

สมาชิกผู้ใดจะทักท้วงผลการลงคะแนนให้ท�าเป็นลายลักษณ์อักษรถึงประธานกรรมการด�าเนินการหยั่งเสียง

เลือกตั้งฯ	พร้อมเหตุผลและหลักฐาน	ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 24 - วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ภายในเวลาท�าการของ

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ

   เงื่อนไขการทักท้วง

	 	 1.	ทักท้วงผลการนับคะแนนให้มีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า	5	คน

	 	 2.	ทักท้วงเรื่องอื่นๆ	ให้มีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า	10	คน

19. การวินิจฉัยชี้ขาด

ในกรณีที่มีความจ�าเป็นต้องมีการวินิจฉัยชี้ขาด	 หรือปัญหาเก่ียวกับการด�าเนินการหย่ังเสียงเลือกตั้งฯ	 และ

เลือกตั้งฯ	ให้คณะกรรมการอ�านวยการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ	เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด	และถือเป็นที่สิ้นสุด

	 	 ประกาศ	ณ	วันที่	15	สิงหาคม	2557

(อาจารย์ปิยะ อุไรไพรวัน)

ประธานกรรมการด�าเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้ง

กรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ 

และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ�าหน่วย ปี พ.ศ. 2558



ช�าระค่าไปรษณียากรแล้ว
ใบอนุญาตเลขที่	88/2544

ปณจ.รองเมือง	

เลอืกตัง้ บรสิทุธิ ์ยตุธิรรม โปร่งใส ประหยดั
คณะกรรมการอ�านวยการหยัง่เสยีงเลอืกตัง้ฯ / เลอืกตัง้ฯ

ส�ำนักงำน คณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมกำรด�ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬำฯ
และเลือกตั้งผู้ประสำนงำนประจ�ำหน่วย ปี พ.ศ. 2558

อาคารจามจุรี	9	เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330

โทร.	0-2218-0555	ต่อ	1203	โทรสาร	0-2611-7411

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ากัด
อาคารจามจุรี	9	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท	แขวงวังใหม่	เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330

สิ่งตีพิมพ์

วันศุกร์ท่ี 21 พฤศจิกายน 2557

เวลา 08.30 - 15.30 น.

วันลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกต้ัง
กรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ

และเลือกต้ังผู ้ประสานงานประจ�าหน่วย ปี  พ.ศ. 2558


