
ขาวหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ ฉบับที่ 1 วันพุธที่ 27 กันยายน 2560

กําหนดการหยั่งเสียง

สรรหากรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

และเลือกตั้งผูประสานงานประจําหนวย

ป พ.ศ. 2561

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด



อํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการ 

 ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด (พิมพครั้งที่ 6 

พ.ศ. 2556)

 .......ขอ 47.  อาํนาจและหนาท่ีของคณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการ

ดําเนินการ มีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ ใหเปนไปตามขอบังคับ

ของสหกรณ และตามมติของท่ีประชุมใหญ กับท้ังในทางอันจะทําใหเกิดความเจริญ

แกสหกรณทุกประการ..............

หนาที่ของผูประสานงานประจําหนวย*

 (คัดจาก มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครั้งที่ 817/2543 วันอังคารที่

12 ธันวาคม 2543)

 1.  ศึกษาขอบังคับและระเบียบของ สอ.จฬ.

 2.  ประสานงานกับคณะกรรมการฯ และเจาหนาที่

 3.  ใหบริการขาวสารของ สอ.จฬ. แกสมาชิก

 4.  บริการเอกสารระหวาง สอ.จฬ. กับสมาชิก

 5.  ชวยประสานงานและประชาสัมพันกิจกรรมของ สอ.จฬ.แกสมาชิก

 6.  ชวยเหลืองานและรวมงานของ สอ.จฬ. ตามที่สหกรณฯ รองขอ

 7.  อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายจาก สอ.จฬ.

* คัดจาก มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครั้งที่ 817/2543 วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2543

กําหนดการหยั่งเสียงสรรหากรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจําหน่วย ปี พ.ศ. 2561
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ประกาศ
กําหนดการหยั่งเสียงสรรหากรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

และเลือกตั้งผูประสานงานประจําหนวย ป พ.ศ. 2561

 คณะกรรมการอาํนวยการหยัง่เสยีงฯ จดัใหมกีารหยัง่เสยีงสรรหากรรมการดาํเนนิการสหกรณออมทรพัยจุฬาฯ 

และเลือกตั้งผูประสานงานประจําหนวยป พ.ศ. 2561 ดังมีรายละเอียดตอไปนี้

1. ตําแหนงที่มีการลงคะแนนหยั่งเสียงสรรหา และการลงคะแนนสรรหาฯ

 1.1 กรรมการดําเนินการสหกรณแทนตําแหนงที่วาง ป พ.ศ. 2561 จํานวน 7 ตําแหนง ดังนี้

  1.  รองประธาน 1  ตําแหนง

  2.   เหรัญญิก 1 ตําแหนง

  3.   กรรมการ เขต 2 1  ตําแหนง

  4.   กรรมการ เขต 6 1  ตําแหนง

  5.   กรรมการ เขต 7 1  ตําแหนง

  6.   กรรมการ เขต 8 1  ตําแหนง

  7.   กรรมการ เขต 10 1  ตําแหนง

 1.2 เลือกตั้งผูประสานงานประจําหนวย ป พ.ศ. 2561 จํานวน 24 หนวย (26คน) ดังนี้

  เขต 1 มีผูประสานงานประจําหนวย 5 คน

  เขต 2 มีผูประสานงานประจําหนวย 2 คน

  เขต 3 มีผูประสานงานประจําหนวย 2 คน

  เขต 4 มีผูประสานงานประจําหนวย 2 คน

  เขต 5 มีผูประสานงานประจําหนวย 1 คน

  เขต 6 มีผูประสานงานประจําหนวย 3 คน

  เขต 7 มีผูประสานงานประจําหนวย 3 คน

  เขต 8 มีผูประสานงานประจําหนวย 3 คน

  เขต 9 มีผูประสานงานประจําหนวย 2 คน

  เขต 10 มีผูประสานงานประจําหนวย 3 คน

2. เขตกรรมการ หนวยผูประสานงาน หนวยลงคะแนน สถานที่ลงคะแนนและ
 สถานที่นับคะแนน

 สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ โดยที่ประชุมใหญกําหนดแบงเขตหยั่งเสียงสรรหากรรมการทั้งหมดเปน 10 เขต และ

เลอืกตัง้ผูประสานงานประจาํหนวย 24 หนวย มผีูประสานงานได 26 คน หนวยลงคะแนน สถานทีล่งคะแนนและสถาน

ที่นับคะแนน ดังนี้ (หากมีหนวยงานเพิ่มเติม จะประกาศใหทราบภายหลัง)

กําหนดการหยั่งเสียงสรรหากรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจําหน่วย ปี พ.ศ. 2561
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3. คุณสมบัติของผูสมัครเขารับการหยั่งเสียงสรรหาเปนกรรมการดําเนินการ
 สหกรณออมทรัพยจุฬาฯและเขารับการเลือกตั้งเปนผูประสานงานประจําหนวย
 ป พ.ศ. 2561

 3.1 ตองสมัครเปนสมาชิก ที่มิใชสมาชิกสมทบของสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ กอนวันสมัครรับการหยั่งเสียง

และตองไมมีลักษณะตองหามดังนี้

  (1) เคยไดรับโทษจําคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก ในความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่กระทําโดยทุจริต

  (2) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หรือหนวยงาน ของรัฐหรือเอกชนฐานทุจริต

   ตอหนาที่

  (3) เคยถูกพนจากตําแหนงกรรมการหรือมีคําวินิจฉัยเปนที่สุดใหพนจากตําแหนงกรรมการตามมาตรา

   22 (4) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542

  (4) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนจากตําแหนงกรรมการดําเนินการ เพราะเหตุทุจริตตอหนาที่

  (5)  เคยผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ ไมวาเงินตนหรือดอกเบ้ียก็ตาม เวนแต การผิดนัดนั้นมิไดเกิดขึ้น

   จากการกระทําของตนเอง

  (6) เคยเปนกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ มาแลว 2 วาระ ติดตอกัน และมีระยะเวลา

   เวนวรรคไมครบ ตามมาตรา 50 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542

  (7) เปนเจาหนาที่สหกรณ

  ผู สมัครเขารับการหยั่งเสียงสรรหาเปนกรรมการดําเนินการเขตใด ตองเปนสมาชิกสหกรณฯ สังกัด

หนวยงานในเขตนั้นๆ

 ผูสมัครผูประสานงานประจําหนวย จะตองเปนผูมีรายชื่อในหนวยเลือกตั้งผูประสานงานนั้นและตองปฏิบัติงาน

ในหนวยนั้นๆ ตลอดป พ.ศ. 2561

4. คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ลงคะแนนหยั่งเสียงสรรหาฯ และลงคะแนนเลือกตั้งฯ

 ผูมสิีทธ์ิลงคะแนนหยัง่เสยีงสรรหาฯ และลงคะแนนเลอืกต้ังฯ ตองเปนสมาชิกสหกรณออมทรพัยจฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั 

จํากัด ที่มีรายชื่อตามประกาศของคณะกรรมการอํานวยการหยั่งเสียงฯ 

 สมาชกิทกุทานมสีทิธิล์งคะแนนหยัง่เสยีงเลอืกตัง้ผูประสานงานประจําหนวยไดเขตละ 1 คน ยกเวนสมาชกิเขตที ่2 คณะ

แพทยศาสตร และสมาชิกเขตที่ 3 คณะวิทยาศาสตร และหอประวัติ มีสิทธิลงคะแนนเลือกผูประสานงานไดหนวยละ 2 คน โดย

ผูที่ไดคะแนนลําดับที่ 1 และลําดับที่ 2 จะไดรับเลือกตั้งเปนผูประสานงาน 

 ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิล์งคะแนนวนัพธุที ่18 ตลุาคม 2560 ทุกหนวยลงคะแนน (จดัทาํโดยสหกรณออมทรพัยจุฬาฯ) 

สมาชิกที่ไมมีชื่อในประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์ฯ ใหทักทวงเพื่อขอใชสิทธิ์ลงคะแนนหยั่งเสียงฯ โดยแจงความจํานงเปนลายลักษณ

อักษรยื่นตอประธานคณะกรรมการดําเนินการหยั่งเสียงฯ ภายในวันศุกรที่ 27 ตุลาคม 2560 ระหวางเวลา 08.30-15.30 น. ณ 

สํานักงานหยั่งเสียงฯ สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ อาคารจามจุรี 9 
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 คณะกรรมการอํานวยการหยั่งเสียงฯ จะประกาศแกไขเพิ่มเติมบัญชีรายชื่อผู มีสิทธ์ิลงคะแนนในวันอังคาร

ที่ 21 พฤศจิกายน 2560 สมาชิกที่ไมมีชื่อในประกาศฯ ไมมีสิทธิ์ลงคะแนน

5. กําหนดการรับใบสมัคร

 ผู สนใจจะสมัครเปนกรรมการดําเนินการหรือผู ประสานงานประจําหนวย ป พ.ศ. 2560 ขอรับใบสมัครไดที่

สํานักงานหยั่งเสียงสรรหาฯ สหกรณออมทรพยจุฬาฯ อาคารจามจุรี 9 ไดตั้งแตวันจันทรที่ 2 – วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560

หรือดาวนโหลดใบสมัครไดที่ www.savings.chula.ac.th

6. เอกสารประกอบการสมัคร

 6.1 ใบสมคัรทีก่รอกขอความใหครบถวนเขียนดวยตวับรรจงหรอืตวัพมิพ โดยติดรปูถายขนาด 1 นิว้ (ฉากหลงัสขีาว) 

ที่เปนรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาสีดํา ที่ถายไมเกิน 6 เดือน พรอมแนบรูปถาย ซึ่งเปนรูปเดียวกับที่ติดใบสมัคร 

จํานวน 1 รูป 

 6.2 สาํเนาบตัรประจาํตัวประชาชน หรอืบตัรขาราชการ หรอืบตัรพนกังานฯ หรอืบตัรสมาชกิสหกรณออมทรพัยจฬุาฯ 

 6.3 ใบรับรองสถานภาพการทํางาน ระบุตําแหนงงาน จากหนวยงานตนสังกัด ลงนามโดยผูบังคับบัญชาสูงสุด 

(คณบดี, ผูอํานวยการ, ผูจัดการ กรณีเปนหนวยวิสาหกิจของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยหรืออื่นๆ)

7. กําหนดการยื่นใบสมัครและจับฉลาก

 7.1 ยื่นใบสมัครดวยตนเองในวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-14.00 น. 

 7.2 กําหนดการจับฉลาก ในวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 ใหผูสมัครมาพรอมกันภายในเวลา 
  14.00 น.
  เพื่อจับสลากใหไดหมายเลขประจําตัวผูสมัคร ตามลําดับการลงทะเบียนยื่นใบสมัคร  

   -  เวลา 14:15 น. จับฉลากหมายเลข ผูสมัครรับการหยั่งเสียงฯ ตําแหนงกรรมการดําเนินการ

   - เวลา 15:00 น. จับฉลากหมายเลข ผูสมัครรับเลือกตั้ง ตําแหนงผูประสานงานประจําหนวย

  การยื่นใบสมัครและจับสลากหมายเลข ดําเนินการ ณ หองโถง สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ อาคารจามจุรี 9

 

8. ประกาศรายชื่อผูสมัคร

 สําหรับผูที่ผานการตรวจสอบคุณสมบัติแลวเปนผูมีสิทธิ์ลงสมัครได พรอมทั้งประกาศรายชื่อผูสมัครฯ ท่ีสหกรณ

ออมทรัพยจุฬาฯ ในวันอังคารท่ี 31 ตุลาคม 2560 บน www.savings.chula.ac.th และแจกเอกสารรายช่ือผูสมัคร

ไปยังหนวยงานตางๆ 

ผูยื่นใบสมัครที่ไมมาจับสลากหมายเลขในเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์ในการสมัคร
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9. การทักทวงคุณสมบัติผูสมัคร

 สมาชิกที่ประสงคจะทักทวงคุณสมบัติของผูสมัครใหทําเปนลายลักษณอักษรยื่นตอประธานกรรมการหยั่งเสียงฯ

ตั้งแตวันอังคารที่ 17 ถึง วันศุกรที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-15.00 น. ณ สํานักงานหยั่งเสียงฯ สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ 

อาคารจามจุรี 9 

10. กําหนดการแจงความจํานงเพื่อใชสิทธิ์ลงคะแนนลวงหนา หรือใชสิทธิ์ลงคะแนน
 ทางไปรษณีย

 สมาชิกสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ผู มีสิทธิ์ลงคะแนนที่ปฏิบัติงานในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร แต มี เหตุอันสมควรที่ ไม สามารถมาใช สิทธิ์ลงคะแนนในวันศุกร  ที่  8 ธันวาคม 2560 ให แจ ง

ความจํานงเปนลายลักษณอักษรขอใชสิทธิ์ลงคะแนนลวงหนา สงถึงประธานกรรมการดําเนินการหยั่งเสียงฯ ณ สํานักงาน

หยั่งเสียงฯ สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ อาคารจามจุรี 9 ตั้งแตวันศุกรที่ 20 ถึง วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 และจัดให

ลงคะแนนลวงหนาในวนัศกุรที ่17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ โถงสหกรณออมทรพัยจฬุาฯ อาคารจามจรุ ี9

 สมาชิกสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ผู เกษียณอายุท่ีประสงคใชสิทธิ์ลงคะแนนทางไปรษณีย ใหกรอกขอความ

ลงในแบบฟอรมที่คณะกรรมการหยั่งเสียงฯ กําหนดและสงกลับถึงประธานกรรมการดําเนินการหยั่งเสียงฯ ภายในวันพุธ

ที่ 1 พฤศจิกายน 2560 (ถือตามตราประทับทางไปรษณีย) 

11. กําหนดการและวิธีการในการลงคะแนนหยั่งเสียงสรรหากรรมการดําเนินการ
 สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ และลงคะแนนเลือกตั้งผูประสานงานประจําหนวย
 ป พ.ศ. 2561

 การลงคะแนนมี 3 วิธี ดังนี้

  11.1  การลงคะแนน ณ หนวยลงคะแนน วันศุกรที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 - 15.30 น.

สําหรับสมาชิกที่ปฏบัติงานในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ (สมาชิกที่ไดแจงความจํานงลงคะแนน

ลวงหนาหรือไดแจงความจํานงลงคะแนนทางไปรษณีย ไมมีสิทธิ์ลงคะแนนที่หนวยลงคะแนนในวันนี้) 

  11.2  การลงคะแนนลวงหนา ตามหนังสือแจงความจํานงลงคะแนนจัดใหลงวันศุกรที่ 17 พฤศจิกายน 

2560 เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ โถงสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ อาคารจามจุรี 9 

  11.3.  ผูมีสิทธิ์ลงคะแนนลวงหนาทางไปรษณีย ตองมีคุณสมบัติดังนี้

    11.3.1 สมาชิกที่ เกษียณอายุงาน (ไม รวมผู ที่ เปลี่ ยนสภาพเป นพนักงานมหาวิทยาลัย

      และยังปฏิบัติงานอยู) 

    11.3.2 สมาชิกที่ลาออกจากงานประจํา

    11.3.3 สมาชิกที่สังกัดหนวยงานนอกพื้นที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

      ตองลงคะแนนลวงหนาทางไปรษณียเทานั้น

กําหนดการหยั่งเสียงสรรหากรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

และเลือกตั้งผูประสานงานประจําหนวย ป พ.ศ. 2561
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   ให ผู ลงคะแนนสงบัตรที่ลงคะแนนแลวกลับมาถึงประธานดําเนินการหย่ังเสียงฯ ภายใน

วันศุกรที่ 1 ธันวาคม 2560 (ถือตามตราประทับทางไปรษณีย)

12. ขอหามและบทลงโทษของการกระทําผิดเก่ียวกับการหย่ังเสียงฯ และเลือกตั้ง
 ผูประสานงาน ประจําหนวย ป พ.ศ. 2561

 เพื่อใหการดําเนินการหยั่งเสียงสรรหาฯ และเลือกตั้งฯ เปนไปดวยความเรียบรอย บริสุทธิ์ ยุติธรรม คณะกรรมการ

อํานวยการหยั่งเสียงฯ กําหนดขอหามและบทลงโทษของการกระทําผิด นับแตวันที่ประกาศรับสมัครจนถึงวันประชุมใหญ

สามัญ ประจําป 2560 ดังตอไปนี้

  12.1  ขอหามของการกระทําผิด

    12.1.1 หามผูสมัครหรือผูใดกระทําการอยางหนึ่งอยางใด เพื่อจูงใจใหผูมีสิทธิ์ลงคะแนนหยั่งเสียง

      สรรหาฯ และลงคะแนนเลือกตั้งฯ ใหแกตนเอง หรือผูสมัครอื่น หรืองดเวนการลงคะแนน

      ใหแกผูสมัครดวยวิธีตางๆ ดังตอไปนี้

      12.1.1.1 จัดทําให เสนอให สัญญาวาจะให หรือจัดเตรียมเพื่อจะใหทรัพยสิน หรือ

        ผลประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินได แกผูใด หรือกลุมบุคคลใด

      12.1.1.2 หลอกลวง บังคับ ขูเข็ญ ใชอิทธิพลคุกคาม ใสรายดวยความเท็จ หรือจูงใจ

        ใหเขาใจผิดในคะแนนนิยมของผูสมัครอื่น

      12.1.1.3 ทําการโฆษณาหาเสียงดวยการจัดใหมีมหรสพหรือการรื่นเริงตางๆ

      12.1.1.4 พนันหรือรับพนันผลของการหยั่งเสียงสรรหาฯ และเลือกตั้งฯ

      12.1.1.5 ใชชองทางในการแจกเอกสารตางๆ ของสหกรณออมทรพัยจุฬาฯ ในการหาเสยีง

    12.1.2 หามผู สมัครหรือผู ใดทําการโฆษณาหาเสียงโดยวิธีการใดๆ ไมวาจะเปนคุณหรือโทษ

      แกผูสมัครรับการหยั่งเสียงสรรหาฯ และเลือกตั้งฯ เชน หามหาเสียง ช้ีชวนเชียรผูสมัคร

      ทุกชองทางซึ่งรวมไปถึง สื่อออนไลน การแจกเอกสารหรือการสวมเสื้อที่มีชื่อและ/หรือ

      หมายเลขของผูสมัครเขามาในเขตปริมณฑลกอนถึงเวลาปดการลงคะแนน ในวันหยั่งเสียงฯ 

      และเลือกตั้งฯ (วันศุกรที่ 17 พฤศจิกายน 2560 และวันศุกรที่ 8 ธันวาคม 2560)

    12.1.3 หามผู ใดกระทําการท่ีทําใหการลงคะแนนไมเปนความลับ เชน การทําสําเนา หรือ 

      ถายภาพตนเองพรอมบัตรลงคะแนน หรือบัตรที่ลงคะแนนแลว

  12.2  บทลงโทษของการกระทําผิดเกี่ยวกับการหยั่งเสียงสรรหา และเลือกตั้งฯ

    12.2.1 คณะกรรมการอํานวยการหยั่งเสียงฯ และเลือกตั้งฯ จะนํารายชื่อของผู กระทําผิด

      และพฤติกรรมฝาฝนขอหาม เสนอตอท่ีประชุมใหญ เพื่อลงโทษขับออกจากการเปนสมาชิก

      สหกรณฯ หรือตัดสิทธิ์การลงสมัครเขารับการหยั่งเสียงฯ และเลือกตั้งฯ ในคราวตอไป

ขาวหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ ฉบับที่ 1
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    12.2.2 ผู กระทําการฝาฝน หรือทุจริต หรือรวมกระทําการทุจริตอันทําใหสหกรณเสียหาย

      จะถูกดําเนินการทางกฏหมายทั้งวินัย แพง และอาญา

13. วิธีลงคะแนน

  13.1  สําหรับผูลงคะแนน ณ หนวยลงคะแนน วันศุกรที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30-15.30 น.

    โดยสมาชิกผูลงคะแนนหยั่งเสียงสรรหาฯ และเลือกตั้งฯ ตองกระทําการดังนี้

    1. แสดงบัตรที่หน วยงานราชการออกให   ท่ีมีรูปติดและมี เลขบัตรประจํา ตัวประชาชน

     หรือบัตรสมาชิกสหกรณ

    2.  ลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์ลงคะแนน

    3. เข าคูหาทําเครื่องหมาย ✓ หรือ ✕ ลงในชองสี่ เหลี่ยม ❏ หนาชื่อของผู สมัครที่ท าน

     ประสงคจะเลือก หรือชองไมประสงคจะเลือกผูใด ใหทําเครื่องหมายหนาชื่อเฉพาะผูที่ทาน

     ประสงคจะเลือก 1 ชื่อ ตอ 1 ตําแหนงเทานั้น

     4. แยกบัตรหยอนลงหีบใสบัตรกรรมการดําเนินการ และหีบใสบัตรผูประสานงานใหถูกตอง 

  13.2  สําหรับผูลงคะแนนลวงหนาตามหนังสือแจงความจํานง ใหลงคะแนนดวยวิธีเดียวกันกับ ขอ 1

ในวันศุกรที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ โถงสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ อาคารจามจุรี 9 

  13.3  สําหรับผู ลงคะแนนลวงหนาทางไปรษณีย  ใหผู ลงคะแนนสงบัตรที่ลงคะแนนแลวกลับมาถึง

ประธานกรรมการดําเนินการหยั่งเสียงฯ ภายในวันจันทรที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ถือตามตราประทับทางไปรษณีย

เปนสําคัญ ผูลงคะแนนลวงหนาทางไปรษณียจะตองสงบัตรหยั่งเสียงสรรหาฯ และบัตรเลือกต้ังฯ กลับมาใหครบท้ัง 

2 ใบ มิฉะนั้นจะถือวาบัตรนั้นเปนบัตรเสียที่ไมสามารถนํามานับคะแนนไดทั้ง 2 ใบ

14. ลักษณะบัตรดี-บัตรเสีย

 บัตรดี คือ บัตรลงคะแนนที่ทําเครื่องหมาย ✓ หรือ ✕ ในกรอบ ❏ เทานั้น

   หรือ ในกรอบ ❏ ที่ไมประสงคลงคะแนน

 เครื่องหมาย ✓ จุดเริ่มตนตองอยูในกรอบสี่เหลี่ยม

 เครื่องหมาย ✕ จุดตัดตองอยูในกรอบสี่เหลี่ยม

 บัตรเสีย คือ บัตรลงคะแนนที่มีลักษณะดังนี้

   1. บัตรลงคะแนนปลอม

   2. บัตรลงคะแนนที่ชํารุดทั้งฉบับ

   3. บัตรลงคะแนนที่มีขอความอื่น หรือเครื่องหมายอื่นใดๆปรากฎ

   4. บัตรที่ไมมีเครืองหมายใดๆ ในกรอบสี่เหลี่ยม

   5. บัตรที่ทําเครื่องหมายเกินจํานวนผูประสานงานซึ่งกําหนดไว

   6. บัตรลงคะแนนทางไปรษณีย ที่ไมไดจัดสงกลับเปนรายบุคคล

กําหนดการหยั่งเสียงสรรหากรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

และเลือกตั้งผูประสานงานประจําหนวย ป พ.ศ. 2561
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  7. บัตรที่ทําเครื่องหมายไมครบทุกตําแหนง

  8. บัตรที่ทําเครื่องหมายเกินจํานวนกรรมการซึ่งกําหนดไวในแตละตําแหนง

  9. บัตรที่ทําเครื่องหมาย ✓ หรือ ✕ ไมอยูในกรอบสี่เหลี่ยม

15. การนับคะแนนและการรวมคะแนน

  15.1  การนับคะแนน นับที่หนวยลงคะแนนเม่ือถึงเวลาปดการลงคะแนนใหกรรมการประจําหนวย

ลงคะแนนทุกหนวยตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู มาใชสิทธิ์และบัตรลงคะแนนใหถูกตองตรงกัน สําหรับบัตรลงคะแนน

ที่เหลือใช กรรมการประจําหนวยทําเคร่ืองหมายกากบาทลงบนบัตรลงคะแนนเพื่อไมใหนําไปใชไดอีก และนับจํานวนบัตร

ลงคะแนนที่เหลือ ซึ่งทําเครื่องหมายกากบาทแลวพรอมท้ังลงบันทึกจํานวนในแบบฟอรมท่ีกําหนดให สงใหกรรมการ

นับคะแนนตรวจสอบความถูกตอง และเริ่มนับคะแนนโดยนับคะแนนผูประสานงานประจําหนวย และกรรมการดําเนินการ

ตามลําดับ บันทึกผลคะแนน บัตรดี บัตรเสีย บัตรผูไมประสงคจะลงคะแนน นําสงกรรมการอํานวยการหยั่งเสียงสรรหาฯ 

ณ หองโถง ชั้นลางอาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน เพื่อรวมคะแนน

  15.2  การนับคะแนนสําหรับผูลงคะแนนลวงหนาทางไปรษณียและผู ลงคะแนนลวงหนาตามหนังสือ

แจงความจํานง เมื่อวันศุกรที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ใหนําไปนับคะแนนที่กองอํานวยการหยั่งเสียงสรรหาฯ ณ หองโถง ชั้นลาง 

อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน ในวันศุกรที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 15.30 น.

  ในกรณีท่ีผลการหยั่งเสียงสรรหาฯ และเลือกต้ังฯ มีคะแนนเทากัน จะทําการจับสลาก ณ กองอํานวยการ

หยั่งเสียงสรรหาฯ 

16. การแจงผลการลงคะแนน

 คณะกรรมการอํานวยการหยั่งเสียงฯ แจงผลการลงคะแนนในวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 ใหสมาชิก

ทราบทางขาวของสหกรณ และนําผลการหยั่งเสียงสรรหาฯ และเลือกตั้งฯ เสนอตอท่ีประชุมใหญสามัญประจําป 2560

เพื่อใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการของสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ และแตงตั้งผูประสานงานประจําหนวย

ป พ.ศ. 2561 ตอไป

17. การทักทวงผลการลงคะแนน

 สมาชิกผูลงสมัครหยั่งเสียงสรรหาฯ และ/หรือลงสมัครรับเลือกต้ังฯ ประสงคจะทักทวงผลการหยั่งเสียงสรรหาฯ

หรือผลการเลือกตั้งฯ ตําแหนงนั้นๆ ใหทําเปนลายลักษณอักษรตามแบบท่ีคณะกรรมการหยั่งเสียงสรรหาฯ กําหนด

พรอมทั้งบัญชีรายมือชื่อสมาชิกรับรอง จํานวน 50 คน ยื่นตอประธานกรรมการดําเนินการหยั่งเสียงสรรหาฯ พรอมทั้งเหตุผล

และหลักฐานเชิงประจักษ ตั้งแตวันอังคารที่ 12 ธันวาคม – วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 ภายในเวลา 08.30-15.30 น.

ขาวหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ ฉบับที่ 1
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(นางสาวศุพัชรณันท เจริญจิตต)
ประธานกรรมการดําเนินการหยั่งเสียงสรรหา

กรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

และเลือกตั้งผูประสานงานประจําหนวย ป พ.ศ. 2561

เงื่อนไขการทักทวง

 1.  ผูใชสิทธิ์ทักทวงตองใชสิทธิ์โดยสุจริต

 2.  การทักทวงไดนั้น ตองมีผลตางของคะแนนหยั่งเสียงสรรหาฯ ตําแหนงนั้น ๆ มากกวา 60 คะแนน

 3.  ผูทักทวงผลการลงคะแนนตองวางเงินประกันการทักทวง 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) 

 ถาการทักทวงเปนผล ผู ทักทวงจะไดรับเงินประกันคืนเต็มจํานวน หากการทักทวงไมเปนผล เงินประกัน

ดังกลาวจะถูกริบเปนของสหกรณฯ

18. การถอนตัวหลังการหยั่ง เสียงสรรหาฯ ก อนการประชุมใหญสามัญ
 ประจําป 2560

 ผูสมัครที่ไดรับการหยั่งเสียงสรรหาฯ และเลือกตั้งฯ แตยังไมผานการรับรองจากที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2560

หากถอนตัวจากการไดรับการหยั่งเสียงสรรหาฯ และเลือกตั้งฯ ตองรับผิดชอบคาใชจ ายในการหยั่งเสียงสรรหาฯ

และเลือกตั้งฯ เวนแตเหตุสุดวิสัย โดยใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการอํานวยการหยั่งเสียงฯ 

19. การปฏิบัติงานของผู จัดการสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ในสวนที่เกี่ยวกับ
 การหยั่งเสียงสรรหาฯ และเลือกตั้งฯ

 เมื่อมีประกาศกําหนดการหยั่งเสียงสรรหาฯ ใหผู จัดการสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ปฏิบัติงานในสวนท่ีเก่ียวกับ

การหยั่งเสียงสรรหาฯ และเลือกตั้งฯ ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการอํานวยการหยั่งเสียงฯ โดยเครงครัด

20. การวินิจฉัยชี้ขาด

 ในกรณีมีความจําเปนตองมีการวินิจฉัยชี้ขาด หรือมีปญหาเกี่ยวกับการดําเนินการหยั่งเสียงสรรหาฯ และเลือกตั้งฯ

ใหคณะกรรมการอํานวยการหยั่งเสียงฯ เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด และผลการวินิจฉัยถือเปนที่สิ้นสุด

 ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2560

กําหนดการหยั่งเสียงสรรหากรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

และเลือกตั้งผูประสานงานประจําหนวย ป พ.ศ. 2561
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กาํหนดการหยั่งเสียงสรรหากรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ 

และเลือกตัง้ผู้ประสานงานประจาํหน่วย ปี พ.ศ.25611 

วันเดือนป ี กิจกรรมการหยั่งเสียงสรรหา 

พุธ 27 กันยายน 2560 
ประกาศกําหนดการหย่ังเสียงสรรหากรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ และ
เลือกต้ังผู้ประสานงานประจําหน่วย ปี พ.ศ.2561 

จันทร-์พฤหัสบดี 
2-12 ตุลาคม 2560 

ขอรับใบสมัครกรรมการดําเนินการสหกรณ์ และผู้ประสานงานประจําหน่วย 

อังคาร 

17 ตุลาคม 2560 

09:00-14:00 น.  ยื่นใบสมัคร กรรมการดําเนนิการสหกรณ์ฯ และผู้ประสานงาน 
ประจําหน่วย 

14:15 น. จับฉลากหมายเลข ผู้สมัครรับการหยั่งเสียงตําแหน่งกรรมการดําเนนิการสหกรณ์ฯ 
15:00 น. จับฉลากหมายเลข ผู้สมัครรับการเลือกต้ังตําแหน่งผูป้ระสานงานประจําหน่วย 

อังคาร-ศุกร์ 
17-20 ตุลาคม 2560 

ทักท้วงคุณสมบัติผู้สมัคร กรรมการดําเนินการสหกรณ์ฯ และผู้ประสานงานประจําหน่วย 

พุธ 18 ตุลาคม 2560 ประกาศบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธ์ิลงคะแนนการหยั่งเสียง 

ศุกร์ 20 ตุลาคม 2560 วันแรกแจ้งความประสงค์ลงคะแนนหย่ังเสยีง ล่วงหน้า 
ศุกร์ 27 ตุลาคม 2560 หมดเขต การทักท้วง บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธ์ิลงคะแนนการหย่ังเสียง 

31 ตุลาคม 2560 
ประกาศรายช่ือผู้สมัครรับการหย่ังเสียงฯ กรรมการดําเนินการสหกรณ์ฯ และผู้ประสานงาน
ประจําหน่วย 

อังคาร 31 ตุลาคม 2560 วันสุดท้ายแจ้งความประสงค์ลงคะแนนหย่ังเสียง ล่วงหน้า (15.30 น.) 
พุธ 1 พฤศจิกายน 2560 จดหมายข่าวการหย่ังเสียงฯ แนะนําผู้สมัคร  
พุธ 1 พฤศจิกายน 2560 วันสุดท้ายแจ้งความประสงค์ลงคะแนนหย่ังเสียงทางไปรษณีย์ 

ศุกร์ 17 พฤศจิกายน 2560 ลงคะแนนหยั่งเสียง ล่วงหน้า 
อังคาร 21 พฤศจิกายน 2560 ประกาศบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธ์ิลงคะแนนการหยั่งเสียง (เพ่ิมเติม) 

ศุกร์ 1 ธันวาคม 2560 
วันสุดท้ายรับบัตรหย่ังเสียงสรรหาฯ และบัตรเลือกต้ัง ทางไปรษณีย์  โดยถือวันที่ตาม 
ตราประทับของไปรษณีย์ 

ศุกร์ 8 ธันวาคม 2560 ลงคะแนนหยั่งเสียง และ ตรวจนับคะแนน 
อังคาร 12 ธันวาคม 2560 ประกาศผลการลงคะแนนหย่ังเสียง 

อังคาร-พฤหัสบดี 
12-14 ธันวาคม 2560 ทักท้วงผลการลงคะแนน 
กุมภาพันธ์ 2561 นํารายช่ือผู้ได้รับการหย่ังเสียง เสนอต่อที่ประชุมใหญส่ามญัประจําปี 2560 

                                                            
1 ดูรายละเอียดไดที้ ่http://www.savings.chula.ac.th/sav/ 

กําหนดการหยั่งเสียงสรรหากรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
และเลือกตั้งผูประสานงานประจําหนวย ป พ.ศ. 25611

อังคาร 31 ตุลาคม 2560


