
สหกรณ์ออมทรัพย์ ยกระดับเศรษฐกิจ ชีวิตแจ่มใส
เงินเหลือมาฝาก  ล�าบากมาถอน  เดือดร้อนมากู้

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ากัด

จัดท�ำโดย คณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมกำรด�ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬำฯ

และเลือกตั้งผู้ประสำนงำนประจ�ำหน่วย ปี พ.ศ. 2560

      ขา่วหยัง่เสียงเลือกตัง้ฯ ฉบับที ่1 • วันศุกร์ที ่5 สิงหาคม 2559

ข่าวหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ และเลือกตั้งฯ
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ



คณะกรรมการอ�านวยการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ 

จัดท�าเอกสารแนะน�าตัวผู้สมัคร 

เผยแพร่ไปยังสมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนนทุกท่าน

ถ้าไม่อยากให้สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ 

วิกฤติเหมือนสหกรณ์อื่น 

สมาชิกต้องมาร่วมกันบริหารสหกรณ์ของเรา

  คณะกรรมการอ�านวยการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ 

ขอเชิญชวนสมาชิก

สมัครเป็นกรรมการด�าเนินการสหกรณ์



เรียน  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ

 ด้วยท่ีประชุมใหญ่วิสามัญ ประจ�าปี 2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 มีมติ                    
ให้ข้าพเจ้าเป็นประธานคณะกรรมการด�าเนนิการหยัง่เสยีงเลอืกตัง้กรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ออมทรัพย์
จุฬาฯ และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ�าหน่วย ปี พ.ศ. 2560
 บัดนี้ข้าพเจ้าได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการอ�านวยการหยั่งเสียงเลือกต้ังกรรมการ                         
ด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ�าหน่วย ปี พ.ศ. 2560                        
เรียบร้อยแล้ว และได้มีการประชุมจัดท�าประกาศก�าหนดการหยั่งเสียงเลือกต้ังกรรมการด�าเนินการ
สหกรณ์ออมทรพัย์จฬุาฯ และเลอืกตัง้ผูป้ระสานงานประจ�าหน่วยปี พ.ศ. 2560 ดงัรายละเอียดปรากฏ 
อยู่ในเอกสารข่าวหยั่งเสียงเลือกตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ฉบับนี้ ทั้งนี้ ได้วางหลักการและ                        
กรอบแนวทางการอ�านวยความยุติธรรม โดยยึดหลักนิติธรรม ความสุจริต ประกอบหลักธรรมาภิบาล 
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นเอกภาพในการส่งเสริมให้มวลสมาชิกได้เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนา               
การสหกรณ์อย่างทั่วถึง ภายใต้แนวคิดปรัชญา ว่าด้วยคุณค่า อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์
ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ (ภาคผนวก ก)
 จึงใคร่เรียนวิงวอนให้มวลสมาชิกได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ สงัคม อย่างเป็นรปูธรรมร่วมกนั และใคร่เชญิชวนให้ใช้สทิธสิมคัรเข้ารบัการหยัง่เสยีงเลอืกตัง้ฯ                                    
และเลือกตั้งฯ หรือพิจารณาเลือกสรรบุคคลที่เป็นคนดี มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และ                 
วิสัยทัศน์ เชื่อมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต พร้อมอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มาเป็นกรรมการ                                 
ด�าเนินการฯ และผู้ประสานงานฯ เพื่อให้เข้ามาเป็นตัวแทนในการบริหารงานสหกรณ์ของเราให้มี                    
ความเจรญิก้าวหน้า มัน่คง ตอบสนองความต้องการของมวลสมาชกิได้อย่างทัว่ถงึ เป็นธรรมและยัง่ยนื
ตลอดไป
 อนึ่ง หากมีเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นกับสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ย่อมส่งผลกระทบ
ถึงมหาวิทยาลัย อย่างมิอาจหลีกเล่ี่ยงได้ ดังนั้นจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่สมาชิกทุกท่านควรต้อง            
เข้ามามีส่วนร่วมและเฝ้าติดตามการด�าเนินกิจการของสหกรณ์อย่างทั่วถึง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา   ผ่องผุดพันธ์)
ประธานกรรมการด�าเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้ง
กรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ

และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ�าหน่วย ปี พ.ศ. 2560
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คณะกรรมการอ�านวยการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ และเลือกตั้งผู้ประสานงานฯ ประกอบด้วย

 1. ผศ.ปริญญา  ผ่องผุดพันธ์ ประธานกรรมการ

 2. รศ.ชูชาติ  ธรรมเจริญ รองประธานกรรมการ

 3. ผศ.นิพนธ์  กิติกุล รองประธานกรรมการ

 4. ศ.น.สพ.สมชาย  จันทร์ผ่องแสง กรรมการ

 5. รศ.ดร.คณิต  วัฒนวิเชียร กรรมการ

 6. รศ.ดร.ปริญญา หลวงพิทักษ์ชุมพล กรรมการ

 7. รศ.สุธี  พลพงษ์ กรรมการ

 8. ผศ.ดร.ชาญวิทย์  โฆษิตานนท์ กรรมการ

 9. นางเยาวดี  ฟ้าสว่าง กรรมการ

 10. นางลัดดาวัลย์  บดีรัฐ กรรมการ

 11. นางบังอร  ตุลย์วัฒนางกูร กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการด�าเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ และเลือกตั้งผู้ประสานงานฯ ประกอบด้วย  

 1. ผศ.ปริญญา  ผ่องผุดพันธ์ ประธานกรรมการ

 2. รศ.ชูชาติ  ธรรมเจริญ รองประธานกรรมการ

 3. ผศ.นิพนธ์  กิติกุล รองประธานกรรมการ

 4. ศ.น.สพ.สมชาย  จันทร์ผ่องแสง กรรมการ

 5. รศ.ดร.คณิต  วัฒนวิเชียร กรรมการ

 6. รศ.ดร.ปริญญา หลวงพิทักษ์ชุมพล กรรมการ

 7. รศ.สุธี  พลพงษ์ กรรมการ
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 8. ผศ.ดร.ชาญวิทย์  โฆษิตานนท์ กรรมการ

 9. นางเยาวดี  ฟ้าสว่าง กรรมการ

 10. นางลัดดาวัลย์  บดีรัฐ กรรมการ

 11. นายเฉลิมชัย  สังข์สุวรรณ กรรมการ

 12. อาจารย์พรเทพ  ทองตั้ง กรรมการ

 13. นายเฉลิมพร  เศรษฐี กรรมการ

 14. นางกัญญา  อุ่นไทยแท้ กรรมการ

 15. นางฐิติมา  สุ่มแสนหาญ กรรมการ

 16. นางเสาวณีย์  ปานพรม กรรมการ

 17. นายเกรียงศักดิ์  กาญจนารักษ์ กรรมการ

 18. นางทองม้วน  เชาวน์เกษม กรรมการ

 19. นางดวงพร  พิสนุแสน กรรมการ

 20. ว่าที่ร้อยตรีหญิง ทองสุข  จิตวิมลประเสริฐ กรรมการ

 21. น.ส.ละออง  ศรีสูงเนิน กรรมการ

 22. น.ส.บุษยารัตน์  ราชบรรดิษฐ์ กรรมการ

 23. น.ส.เพ็กเกียว  ธนาพรกุล กรรมการ

 24. น.ส.เนื้อเย็น  สงวนให้ กรรมการ

 25. น.ส.อโนชา  เล่าพิทักษ์ กรรมการ

 26. นายธราธร  คัชวะรัง กรรมการ

 27. นายรัตน์  กลิ่นจันทร์หอม กรรมการ

 28. นางธรรมมินตาว์  โลหะพืชน์ กรรมการ

 29. นางดลนภัส  กฤตพรนันท์ กรรมการ

 30. นางสุรีรัตน์  คงสมปราชญ์ กรรมการ

 31. นายธนัชกฤช  เหลืองลออ กรรมการ

 32. นายประสาท  จูมพล กรรมการ

 33. น.ส.กรกช  นาคบุญช่วย กรรมการ

 34. นายวัฒนพล  จันทรา กรรมการ

 35. นายมนัส  สมคะเน กรรมการ

 36. ว่าที่ร้อยตรีสุนทร  ชุปวา กรรมการ

 37. นายสุมล  จันทเลิศ กรรมการ

 38. นายธีระ  ทรัพย์ไพศาลกิจ กรรมการ

 39. นายอัครชัย  ชนะภัย กรรมการ

 40. นางฐิติพร  ชูศิลป์ทอง กรรมการ

 41. นางพรประภา  เสวกวิหารี กรรมการ

 42. นางสุพัตรา  พรชัยสกุลดี กรรมการ

 43. นางศุภวรรณ  อนุกูล กรรมการ

 44. นางบังอร  ตุลย์วัฒนางกูร กรรมการและเลขานุการ
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ประกาศ 

ก�าหนดการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ 

และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ�าหน่วย ปี พ.ศ. 2560

คณะกรรมการอ�านวยการหยัง่เสยีงเลอืกตัง้ฯ จดัให้มกีารหยัง่เสยีงเลอืกตัง้กรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ออมทรพัย์

จุฬาฯ และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ�าหน่วยปี พ.ศ. 2560 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. ต�าแหน่งที่มีการลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ และการลงคะแนนเลือกตั้งฯ

 1.1 กรรมการด�าเนินการสหกรณ์แทนต�าแหน่งที่ว่าง ปี พ.ศ. 2560 ดังนี้

  1. ประธานกรรมการ 1  ต�าแหน่ง

  2. รองประธานกรรมการ 1  ต�าแหน่ง

  3. เลขานุการ 1 ต�าแหน่ง

  4. กรรมการ เขตที่ 1 1  ต�าแหน่ง

  5. กรรมการ เขตที่ 3 1  ต�าแหน่ง

  6. กรรมการ เขตที่ 4 1  ต�าแหน่ง

  7. กรรมการ เขตที่ 5 1  ต�าแหน่ง

  8. กรรมการ เขตที่ 9 1 ต�าแหน่ง 

 1.2 เลือกตั้งผู้ประสานงานประจ�าหน่วย ปี พ.ศ. 2560 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
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2. เขตกรรมการ หน่วยผู้ประสานงาน หน่วยลงคะแนน สถานที่ลงคะแนนและสถานที่นับคะแนน

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ โดยท่ีประชุมใหญ่ก�าหนดแบ่งเขตหยั่งเสียงเลือกต้ังกรรมการท้ังหมดเป็น 10 เขต 

และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ�าหน่วย 24 หน่วย มีผู้ประสานงานได้ 26 คน หน่วยลงคะแนน สถานที่ลงคะแนน                

และสถานที่นับคะแนน ดังนี้ (หากมีหน่วยงานเพิ่มเติม จะประกาศให้ทราบภายหลัง)

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  อาคารมงกุฏสมมติวงศ์ 

2 6. 6.1
คณะแพทยศาสตร์

(มีผู้ประสานงานได้ 2 คน)

บริเวณชั้นล่าง 

อาคารอานันทมหิดล

3 7. 7.1

คณะวิทยาศาสตร์ 

ส�านักบริหารศิลปวัฒนธรรม (หอประวัติ) 

(มีผู้ประสานงานได้ 2 คน)

บริเวณชั้นล่าง 

อาคารมหามกุฏ

4

8. 8.1

คณะวิศวกรรมศาสตร์

บรเิวณโถง หน้าตึก 3 คณะวศิวกรรมศาสตร์ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าฯ

ศูนย์ระดับภูมิภาคทางวิศวกรรมระบบการผลิต

9. 9.1

คณะอักษรศาสตร์

บริเวณชั้นลอย 

อาคารบรมราชกุมารี
สถาบนัภาษาไทยสิรนิธร

ส�านักงานมหาวิทยาลัย (ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา)

5 10. 10.1 คณะทันตแพทยศาสตร์
บริเวณห้องโถงชั้นล่าง

อาคารทนัตแพทยศาสตร์ เฉลิมนวมราช 80 

5
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11.
11.1

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

ส�านักงานมหาวิทยาลัย (ศูนย์สัตว์ทดลอง)

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

13.2 สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน�้า (เกาะสีชัง) ลงคะแนนทางไปรษณีย์

13.3 ส�านักบริหารศลิปวฒันธรรม (เกาะสีชงั) ลงคะแนนทางไปรษณีย์

7

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

6
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17.
17.1

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ส�านักบริหารศิลปวัฒนธรรม

บริเวณโถงหน้าห้องพัสดุ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

17.2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ บรเิวณโถงช้ันล่าง คณะศิลปกรรมศาสตร์

18.

18.1 สถาบันภาษา บรเิวณโถงหน้าลฟิท์ ชัน้ 4 อาคารเปรมบรุฉัตร

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 
อาคารจุลจักรพงศ์ 

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

19.9
ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ ที่ปฏิบัติงานอยู่
สาขา ม.พะเยา จ.พะเยา

ลงคะแนนทางไปรษณีย์

7
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20.

20.1

ส�านักงานสภามหาวิทยาลัย

บริเวณชั้นล่าง อาคารจามจุรี 5 

ส�านักงานมหาวิทยาลัย

ศูนย์การจัดการทรัพยากรของ มหาวิทยาลัย

ส�านักบริหารยุทธศาสตร์และการงบประมาณ 

ส�านักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ

ส�านักบริหารทรัพยากรมนุษย์

ส�านักบริหารระบบกายภาพ

ศูนย์สื่อสารองค์กร

ศูนย์วิเคราะห์รายได้และปฏิบัติการลงทุน

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือภูมิภาคฯ

ส�านักบริหารวิชาการ

ส�านักงานการทะเบียน

ส�านักพิมพ์แห่งจุฬาฯ

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 

8
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22. 22.1

ส�านักงานวิทยทรัพยากร
บริเวณโถงพระบรมรูปฯ 
อาคารมหาธีรราชานุสรณ์

ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ

ส�านักบริหารศิลปวัฒนธรรม (ธรรมสถาน) 

23.

23.1

สถาบนับณัฑติบรหิารธุรกจิศศนิทร์แห่งจุฬาฯ

บริเวณโถงชั้นล่าง 
อาคารวิทยพัฒนา 

ศูนย์การศึกษาทั่วไป

สถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการของเสีย
อันตราย

ศุูนย์ยุโรปศึกษา

ศูนย์รัสเซียแห่งจุฬาฯ

ศูนย์อินเดียศึกษา

ส�านักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายฯ

บัณฑิตวิทยาลัย

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาฯ

23.2

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

บริเวณโถงชั้นล่าง 
อาคารปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ 

ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาตด้ิานปิโตรเลยีม
เคมีและวัสดุ

สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาฯ

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 คณะสหเวชศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

24.2
คณะพยาบาลศาสตร์ บริเวณโถงชั้นล่าง

อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษคณะจิตวิทยา

9
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3. คณุสมบตัขิองผูส้มคัรเข้ารบัการหยัง่เสยีงเลอืกตัง้เป็นกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ออมทรพัย์จฬุาฯ 
และเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ประสานงานประจ�าหน่วย ปี พ.ศ. 2560

 ต้องเป็นสมาชิกที่มิใช่สมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ากัด ก่อนวันสมัคร 
และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้

(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 ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยก็ตาม ในระยะเวลา 2 ปี ทางบัญชี                    

ถึงวันหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ และเลือกตั้งฯ เว้นแต่ การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระท�าของตนเอง 
(6) เคยเป็นกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ออมทรพัย์จฬุาฯ มาแล้ว 2 วาระ ติดต่อกัน และมีระยะเวลา                     

เว้นวรรคไม่ครบ ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 
(7) เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ส�าหรับผู้สมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งเป็นกรรมการด�าเนินการเขตใด ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ                           

สังกัดหน่วยงานในเขตนั้นๆ
 ส�าหรับผู้สมัครเป็นผู้ประสานงานประจ�าหน่วย จะต้องเป็นผู้มีรายชื่อในหน่วยเลือกต้ังผู้ประสานงานนั้นๆ  
และต้องปฏิบัติงานในหน่วยนั้นๆ ตลอดปี พ.ศ. 2560 

4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ และลงคะแนนเลือกตั้งฯ
 ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรพัย์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จ�ากดั ทีม่รีายชือ่ตามประกาศของคณะกรรมการ
อ�านวยการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ และเลือกตั้งฯ
 สมาชิกทุกท่านมีสิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการด�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
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 ทุกหน่วยลงคะแนน (จัดท�าโดย                           
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ) ส�าหรับสมาชิกที่ไม่มีชื่อในประกาศรายชื่อผู ้มีสิทธิสามารถทักท้วงเพื่อขอใช้สิทธิ                                    
โดยแจ้งความจ�านงเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อประธานคณะกรรมการด�าเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ ภายในวันศุกร์ท่ี                        
21 ตุลาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 - 15.30 น. ณ ส�านักงานหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ                          
อาคารจามจุรี 9 จะปิดประกาศแก้ไขเพิ่มเติม บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 
สมาชิกที่ไม่มีชื่อจะไม่มีสิทธิลงคะแนน

5. ก�าหนดการรับใบสมัคร
ผู้สนใจจะสมัครเป็นกรรมการด�าเนินการหรือผู้ประสานงานประจ�าหน่วย ปี พ.ศ. 2560 ขอรับใบสมัคร                   

ได้ที่ส�านักงานหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ อาคารจามจุรี 9 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2559 -                
วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.savings.chula.ac.th

6. เอกสารประกอบการสมัคร
6.1 ใบสมัครที่ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว และกรอกข้อความให้ครบถ้วนเขียนด้วยตัวบรรจงหรือตัวพิมพ์                                

โดยเป็นรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีด�า มีอายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมแนบรูปถ่าย ซึ่งเป็นรูปเดียวกับ                         
ที่ติดใบสมัคร จ�านวน 1 รูป                  

6.2 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานฯ หรือบัตรสมาชิกสหกรณ์                        
ออมทรัพย์จุฬาฯ หรือบัตรที่มีรูป และมีหมายเลขประจ�าตัวประชาชนของผู้ถือบัตร
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7. ก�าหนดการยื่นใบสมัคร
7.1 ผูส้มัครเข้ารบัการหยัง่เสยีงเลอืกต้ังเป็นกรรมการด�าเนนิการ ย่ืนใบสมคัร ได้ภายในวนัจนัทร์ที ่5 กันยายน 2559 

เวลา 09.00 - 15.00 น. 
7.2 ผูส้มคัรเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นผู้ประสานงานประจ�าหน่วย ยืน่ใบสมัครได้ภายในวนัอังคารที ่ 6 กนัยายน 2559 

เวลา 09.00 - 15.00 น.
การสมัครถ้าผู้สมัครมาพร้อมกันภายในเวลา 09.00 น. 
- ให้จับสลากเพื่อให้ได้สิทธิจับสลากก่อน/หลัง
- จับสลากเพื่อให้ได้หมายเลขประจ�าตัวผู้สมัคร 
ณ โถงสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ อาคารจามจุรี 9

8. ประกาศรายชื่อผู้สมัคร
ส�าหรับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วเป็นผู้มีสิทธิลงสมัครได้ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่สหกรณ์             

ออมทรัพย์จุฬาฯ ในวันจนัทร์ที ่ 26 กนัยายน 2559 พร้อมทัง้ประกาศรายชือ่ผูส้มคัรบน www.savings.chula.ac.th     
และแจกเอกสารรายชือ่ผูส้มัครไปยงัหน่วยงานต่างๆ

9. การทักท้วงคุณสมบัติของผู้สมัคร
สมาชกิทีป่ระสงค์จะทกัท้วงคณุสมบติัของผู้สมคัรให้ท�าเป็นลายลกัษณ์อกัษรยืน่ต่อประธานกรรมการหยัง่เสยีง

เลอืกตัง้ฯ ระหว่างวันอังคารที่ 27 - วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ส�านักงานหยั่งเสียง                               
เลือกตั้งฯ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ อาคารจามจุรี 9

10. ก�าหนดการแจ้งความจ�านงเพื่อใช้สิทธิลงคะแนนล่วงหน้า หรือใช้สิทธิลงคะแนนทางไปรษณีย์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ผู้มีสิทธิลงคะแนนที่ปฏิบัติงานในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร แต่มีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถมาใช้สิทธิลงคะแนนในวันศุกร์ท่ี 25 พฤศจิกายน 2559 ให้แจ้ง                      
ความจ�านงเป็นลายลักษณ์อักษรขอใช้สิทธิลงคะแนนล่วงหน้า หรือใช้สิทธิลงคะแนนทางไปรษณีย์ ถึงประธานกรรมการ
ด�าเนินการหย่ังเสียงเลือกตั้งฯ ณ ส�านักงานหยั่งเสียงเลือกต้ังฯ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ อาคารจามจุรี 9 ภายใน                   
วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 และจัดให้ลงคะแนนล่วงหน้าในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 - 15.30 น. 
ณ โถงสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ อาคารจามจุรี 9

11. ก�าหนดการและวิธีการในการลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
จุฬาฯ และลงคะแนนเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ�าหน่วย ปี พ.ศ. 2560 

การลงคะแนนมี 3 วิธี ดังนี้
11.1 การลงคะแนน ณ หน่วยลงคะแนน วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 - 15.30 น. ส�าหรับ

สมาชกิท่ีปฏบิตังิานในจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย เขตปทมุวนั กรงุเทพฯ (สมาชกิท่ีได้แจ้งความจ�านงลงคะแนนล่วงหน้า 
หรือได้แจ้งความจ�านงลงคะแนนทางไปรษณีย์ ไม่มีสิทธิลงคะแนนที่หน่วยลงคะแนนในวันนี้)

11.2 การลงคะแนนล่วงหน้า ตามหนังสือแจ้งความจ�านงลงคะแนนจัดให้ลงวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 
เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ โถงสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ อาคารจามจุรี 9

11.3 ผู้มีสิทธิลงคะแนนล่วงหน้าทางไปรษณีย์ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
 11.3.1 สมาชิกที่เกษียณอายุงาน (ไม่รวมผู้ที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และยังปฏิบัติงานอยู่)
 11.3.2 สมาชิกที่ลาออกจากงานประจ�า
 11.3.3 สมาชิกที่สังกัดหน่วยงานนอกพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ                          

ต้องลงคะแนนล่วงหน้าทางไปรษณีย์เท่านั้น
 ให้ผู้ลงคะแนนนส่งบัตรที่ลงคะแนนแล้วกลับมาถึงประธานด�าเนินการหยั่งเสียงฯ ภายในวันจันทร์

ที่ 21 พฤศจิกายน 2559
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12. ข้อห้ามและบทลงโทษของการกระท�าผดิเกีย่วกบัการหยัง่เสียงเลือกตัง้ฯ และเลือกตัง้ประจ�าหน่วย 
ปี พ.ศ. 2560

เพ่ือให้การด�าเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ และเลือกตั้งฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม                          
คณะกรรมการอ�านวยการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ และเลือกตั้งฯ จึงก�าหนดข้อห้ามและบทลงโทษของการกระท�าผิด                          
นับแต่วันที่ประกาศรับสมัครจนถึงวันประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2559 ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ข้อห้ามของการกระท�าผิด
ข้อ 1.1 ห้ามผูส้มัครหรอืผูใ้ดกระท�าการอย่างหนึง่อย่างใด เพือ่จะจูงใจให้ผูม้สีทิธลิงคะแนนหยัง่เสยีง                

เลอืกตัง้ฯ และลงคะแนนเลือกตั้งฯ ให้แก่ตนเอง หรือผู้สมัครอื่น หรือให้งดเว้นการลงคะแนน
ให้แก่ผู้สมัครด้วยวิธีการต่างๆ ดังต่อไปนี้
1.1.1 จัดท�าให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์

อื่นใดอันอาจค�านวณเป็นเงินได้ แก่ผู้ใด หรือกลุ่มบุคคลใด
1.1.2 เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด หรือกลุ่มบุคคลใด
1.1.3 หลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจให้เข้าใจผิด

ในคะแนนนิยมของผู้สมัคร
1.1.4 ท�าการโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดให้มีมหรสพหรือการรื่นเริงต่างๆ 
1.1.5 พนันหรือรับพนันผลของการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ และเลือกตั้งฯ
1.1.6 ใช้ช่องทางในการแจกเอกสารต่างๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ในการหาเสียง

ข้อ 1.2 ห้ามผูส้มคัรหรอืผูใ้ดท�าการ โฆษณาหาเสยีงโดยวิธกีารใดๆ ไม่ว่าจะเป็นคุณหรอืโทษแก่ผู้สมัคร
รับการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ และเลือกตั้งฯ เช่น ห้ามหาเสียง ชี้ชวน เชียร์ผู้สมัคร ทุกช่องทาง 
ซึ่งรวมไปถึง สื่อออนไลน์ การแจกเอกสารหรือการสวมเสื้อที่มีชื่อและ/หรือหมายเลข                      
ของผู้สมัครเข้ามาในเขตปริมณฑลก่อนถึงเวลาปิดการลงคะแนน ในวันหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ 
และเลือกตั้งฯ (วันศุกร์ที่ 4 และวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559)

ข้อ 1.3 ห้ามผู้ใดกระท�าการที่ท�าให้การลงคะแนนไม่เป็นความลับ เช่น การท�าส�าเนา หรือ                       
ถ่ายภาพตนเองพร้อมบัตรลงคะแนน หรือบัตรที่ลงคะแนนแล้ว                          

ข้อ 2 บทลงโทษของการกระท�าผิดเกี่ยวกับการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ และเลือกตั้งฯ
ข้อ 2.1 คณะกรรมการอ�านวยการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ และเลือกตั้งฯ จะน�ารายชื่อของผู้กระท�าผิด              

และพฤติกรรมฝ่าฝืนข้อห้าม เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ เพื่อลงโทษขับออกจากการเป็นสมาชิก                    
สหกรณ์ฯ หรอืตดัสิทธกิารลงสมคัรเข้ารบัการหยัง่เสยีงเลอืกตัง้ฯ และเลอืกตัง้ฯ  ในคราวต่อไป

ข้อ 2.2 ผู้กระท�าการฝ่าฝืน หรือทุจริต หรือร่วมกระท�าการทุจริตอันท�าให้สหกรณ์เสียหาย                     
จะถูกด�าเนินการทางกฎหมายทั้งวินัย แพ่ง และอาญา

13. วิธีลงคะแนน
 13.1 ส�าหรับผู้ลงคะแนน ณ หน่วยลงคะแนน
  วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 – 15.30 น.
  1. แสดงบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ ที่มีรูปติดหรือบัตรสมาชิกสหกรณ์
  2. ลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนน
  3. เข้าคหูาท�าเครือ่งหมาย  หรอื  ลงในช่องส่ีเหล่ียม ¨ หน้าชือ่ของผู้สมคัรทีท่่านประสงค์จะเลอืก หรือ
ช่องไม่ประสงค์จะเลอืกผูใ้ด
  ให้ท�าเครือ่งหมายหน้าช่ือเฉพาะผูท้ีท่่านประสงค์จะเลือก 1 ช่ือ ต่อ 1 ต�าแหน่งเท่านัน้ 
  4. แยกบัตรหย่อนลงหีบใส่บัตรกรรมการด�าเนินการ และหีบใส่บัตรผู้ประสานงานให้ถูกต้อง
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 13.2 ส�าหรับผู้ลงคะแนนล่วงหน้าตามหนังสือแจ้งความจ�านง
ให้ลงคะแนนด้วยวิธีเดียวกันกับ ข้อ 13.1 ในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 - 15.30 น.                      

ณ โถงสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ อาคารจามจุรี 9
  13.3 ส�าหรับผู้ลงคะแนนล่วงหน้าทางไปรษณีย์ 

ให้ผู ้ลงคะแนนส่งบัตรที่ลงคะแนนแล้วกลับมาถึงประธานกรรมการด�าเนินการหย่ังเสียงฯ ภายใน                                    
วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ถือตามตราประทับทางไปรษณีย์เป็นส�าคัญ ผูล้งคะแนนล่วงหน้าทางไปรษณีย์                  
จะต้องส่งบัตรหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ และบัตรเลือกตั้งฯ กลับมาให้ครบทั้ง 2 ใบ มิฉะนั้นจะถือว่าบัตรนั้นเป็นบัตรเสีย                                 
ที่ไม่สามารถน�ามานับคะแนนได้ทั้ง 2 ใบ

14. ลักษณะบัตรดี-บัตรเสีย
 บัตรดี คือ บัตรลงคะแนนที่ท�าเครื่องหมาย  หรือ  ในกรอบ ¨ เท่านั้น
  หรือ ในกรอบ ¨ ที่ไม่ประสงค์ลงคะแนน
    เครื่องหมาย   จุดเริ่มต้นต้องอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยม
    เครื่องหมาย  จุดตัดต้องอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยม
 บัตรเสีย คือ บัตรลงคะแนนที่มีลักษณะ ดังนี้
   บัตรเสียทั้งฉบับ
   1. บัตรลงคะแนนปลอม
   2. บัตรลงคะแนนที่ช�ารุดทั้งฉบับ
   3. บัตรลงคะแนนที่มีข้อความอื่น หรือเครื่องหมายอื่นใด ปรากฎ
   4. บัตรที่ไม่มีการท�าเครื่องหมายใดๆ ในกรอบสี่เหลี่ยม
   5. บัตรที่ท�าเครื่องหมายเกินจ�านวนผู้ประสานงานซึ่งก�าหนดไว้
   6. บัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์ ที่ไม่ได้จัดส่งกลับเป็นรายบุคคล  
   บัตรเสียบางต�าแหน่ง
   1. บัตรที่ท�าเครื่องหมาย ไม่ครบทุกต�าแหน่ง
   2. บัตรที่ท�าเครื่องหมายเกินจ�านวนกรรมการซึ่งก�าหนดไว้ในแต่ละต�าแหน่ง
   3. บัตรที่ท�าเครื่องหมาย หรือ  ไม่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยม

15. การนับคะแนนและการรวมคะแนน
15.1 การนบัคะแนน นบัทีห่น่วยลงคะแนนเม่ือถงึเวลาปิดการลงคะแนนให้กรรมการประจ�าหน่วยลงคะแนน

ทุกหน่วยตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มาใช้สิทธิและบัตรลงคะแนนให้ถูกต้องตรงกัน ส�าหรับบัตรลงคะแนนที่เหลือให้                
กรรมการประจ�าหน่วยท�าเคร่ืองหมายกากบาทลงบนบตัรลงคะแนนเพือ่ไม่ให้น�าไปใช้ได้อกี และนับจ�านวนบตัรลงคะแนน
ที่เหลือ ซ่ึงท�าเคร่ืองหมายกากบาทแล้วพร้อมท้ังลงบันทึกจ�านวนในแบบฟอร์มที่ก�าหนดให้ ส่งให้กรรมการนับคะแนน                          
ตรวจสอบความถกูต้อง และเริม่นบัคะแนน โดยนบัคะแนนผูป้ระสานงานประจ�าหน่วย และกรรมการด�าเนนิการตามล�าดบั บนัทกึ
ผลคะแนน บัตรด ีบตัรเสยี บตัรผูไ้ม่ประสงค์จะลงคะแนน น�าส่งกรรมการอ�านวยการหยัง่เสยีงเลือกตัง้ฯ ณ ห้องโถง ชัน้ล่าง  
อาคารเฉลมิราชสดุากฬีาสถาน เพือ่รวมคะแนน

15.2 การนับคะแนนส�าหรับผู้ลงคะแนนล่วงหน้าทางไปรษณีย์และผู้ลงคะแนนล่วงหน้าตามหนังสือ                           
แจ้งความจ�านง เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ให้น�าไปนับคะแนนที่กองอ�านวยการหยั่งเสียงเลือกต้ังฯ                                
ณ ห้องโถง ชั้นล่าง อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.30 น.
  ในกรณทีีผ่ลการหยัง่เสยีงเลอืกตัง้ฯ และเลือกต้ังฯ มคีะแนนเท่ากัน จะท�าการจบัสลาก ณ กองอ�านวยการ
หยั่งเสียงเลือกตั้งฯ 
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16. การแจ้งผลการลงคะแนน 

คณะกรรมการอ�านวยการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ แจ้งผลการลงคะแนนในวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559              
ให้สมาชิกทราบทางข่าวของสหกรณ์ และน�าผลการหยั่งเสียงเลือกต้ังฯ และเลือกตั้งฯ เสนอต่อที่ประชุมใหญ่                             
สามัญประจ�าปี 2559 เพื่อให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกต้ังเป็นกรรมการด�าเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ และแต่งต้ัง                        
ผู้ประสานงานประจ�าหน่วย ปี พ.ศ. 2560 ต่อไป

17. การทักท้วงผลการลงคะแนน

สมาชิกผู้ลงสมัครหยั่งเสียงเลือกต้ังฯ และ/หรือลงสมัครรับเลือกตั้งฯ ประสงค์จะทักท้วงผลการหยั่งเสียง                
เลือกตั้งฯ หรือผลการเลือกตั้งฯ ต�าแหน่งนั้นๆ ให้ท�าเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบที่คณะกรรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ 
ก�าหนด ยื่นต่อประธานกรรมการด�าเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ พร้อมทั้งเหตุผลและหลักฐานเชิงประจักษ์ ตั้งแต่                       
วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน - วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 ภายในเวลา 08.30 - 15.30 น.
   เงื่อนไขการทักท้วง
  1. ผู้ใช้สิทธิ์ทักท้วงต้องใช้สิทธิ์โดยสุจริต
  2. การทักท้วงได้นั้น ผลต่างของคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ ต�าแหน่งนั้นๆ ต้องน้อยกว่า 60 คะแนน
  3. ผู้ทักท้วงผลการลงคะแนนต้องวางเงินประกันการทักท้วง 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
  ถ้าการทักท้วงเป็นผล ผู้ทักท้วงจะได้รับเงินประกันคืนเต็มจ�านวน หากการทักท้วงไม่เป็นผล เงินประกัน                 
ดังกล่าวจะถูกริบเป็นของสหกรณ์ฯ

18. การถอนตัวหลังการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ ก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2559

ผู้สมัครที่ได้รับการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ แต่ยังไม่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2559             
หากถอนตัวจากการได้รับการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ เว้นแต่เหตุสุดวิสัย 
โดยให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการอ�านวยการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ

19. การปฏิบัติงานของผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ                   
และเลอืกตัง้ฯ

เม่ือมปีระกาศก�าหนดการหย่ังเสยีงเลอืกต้ังฯ ให้ผูจ้ดัการสหกรณ์ ออมทรพัย์จฬุาฯ ปฏบิติังานในส่วนทีเ่ก่ียวกบั
การหยัง่เสยีงเลอืกตัง้ฯ และเลอืกตัง้ฯ ภายใต้การก�ากบัดแูลของคณะกรรมการอ�านวยการหยัง่เสยีงเลอืกตัง้ฯ โดยเคร่งครดั

20. การวินิจฉัยชี้ขาด

ในกรณีมีความจ�าเป็นต้องมีการวินิจฉัยชี้ขาด หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการด�าเนินการหยั่งเสียงเลือกต้ังฯ และ                
เลือกตั้งฯ ให้คณะกรรมการอ�านวยการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และผลการวินิจฉัยถือเป็นที่สิ้นสุด

  ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2559

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา  ผ่องผุดพันธ์)
ประธานกรรมการด�าเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้ง
กรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ 

และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ�าหน่วย ปี พ.ศ. 2560
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พลังแห่งมวลสมาชิก
จะช่วยขับเคลื่อนสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ

หนึ่งเสียงของท่านคือฉันทานุมัติ

ที่จะให้ไปในทิศทางใด



ช�าระค่าไปรษณียากรแล้ว
ใบอนุญาตเลขที่ 88/2544

ปณจ.รองเมือง 

เลือกตัง้ บรสิทุธิ ์ยตุธิรรม โปร่งใส ประหยดั

คณะกรรมการอ�านวยการหยัง่เสยีงเลอืกตัง้ฯ / เลอืกตัง้ฯ

ส�ำนักงำน คณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมกำรด�ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬำฯ
และเลือกตั้งผู้ประสำนงำนประจ�ำหน่วย ปี พ.ศ. 2560

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 25 พฤศจิกายน 2559

เวลา 08.30 - 15.30 น.

วันลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้ง
กรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ

และเลือกตั้งผู ้ประสานงานประจ�าหน่วย ปี พ.ศ. 2560


