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กําหนดการหยั่งเสียงเลือกตั้ง

กรรมการดําเนินการและเลือกตั้งผูประสานงานประจําหนวย
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อํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการ

 ตามขอบงัคบัสหกรณออมทรัพยจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั จาํกัด (พมิพครัง้ที ่6 พ.ศ. 2556)

 ..... ขอ 47. อํานาจและหนาท่ีของคณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการ

มีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ ใหเปนไปตามขอบังคับของสหกรณ และ

ตามมติของที่ประชุมใหญ กับทั้งในทางอันจะทําใหเกิดความเจริญแกสหกรณทุกประการ.....

หนาที่ของผูประสานงานประจําหนวย*

 (คดัจาก มติท่ีประชมุคณะกรรมการดาํเนินการ ครัง้ที ่817/2543 วันองัคารที ่12 ธนัวาคม 

2543)

 1.  ศึกษาขอบังคับและระเบียบของ สอ.จฬ.**

 2.  ประสานงานกับคณะกรรมการฯ และเจาหนาที่

 3.  ใหบริการขาวสารของ สอ.จฬ. แกสมาชิก

 4.  บริการเอกสารระหวาง สอ.จฬ. กับสมาชิก

 5.  ชวยประสานงานและประชาสัมพันธกิจกรรมของ สอ.จฬ.แกสมาชิก

 6.  ชวยเหลืองานและรวมงานของ สอ.จฬ. ตามที่สหกรณฯ รองขอ

 7.  อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายจาก สอ.จฬ.

*  คัดจาก มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครั้งที่ 817/2543 วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2543

** สอ.จฬ. หมายถึง สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

ขาวหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ ฉบับที่ 1

6



ประกาศ
กําหนดการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดําเนินการและเลือกตั้งผูประสานงานประจําหนวย

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด ป พ.ศ. 2562
..................................................................................................

 คณะกรรมการอํานวยการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ จัดใหมีการหยั่งเสียงกรรมการดําเนินการ และเลือกตั้งผูประสานงาน

ประจําหนวยสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ป พ.ศ. 2562 ดังมีรายละเอียดตอไปนี้

1.  ตําแหนงที่มีการลงคะแนนหยั่งเสียง และการลงคะแนนเลือกตั้ง
 1.1 หยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดําเนินการสหกรณแทนตําแหนงที่วาง ป พ.ศ. 2562 จํานวน 8 ตําแหนง ดังนี้

  1.  ประธานกรรมการ 1 ตําแหนง

  2.  รองประธานกรรมการ 1  ตําแหนง

  3.  เลขานุการ 1 ตําแหนง

  4.  กรรมการ เขต 1 1  ตําแหนง

  5.  กรรมการ เขต 3 1  ตําแหนง

  6.  กรรมการ เขต 4 1  ตําแหนง

  7.  กรรมการ เขต 5 1  ตําแหนง

  8.  กรรมการ เขต 9 1  ตําแหนง

 1.2 หยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดําเนินการสหกรณทดแทนตําแหนงที่วาง ป พ.ศ. 2561 จํานวน 1 ตําแหนง

(ตามมติที่ประชุมใหญวิสามัญ ประจําป 2561 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561) ดังนี้

  1.  รองประธานกรรมการ 1 ตําแหนง วาระอยูในตําแหนง 1 ป

 1.3  เลือกตั้งผูประสานงานประจําหนวย ป พ.ศ. 2562 จํานวน 24 หนวย (26 คน) 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 โดยที่ประชุมใหญกําหนดแบงเขตหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดเปน 10 เขต 

และเลือกตั้งผูประสานงานประจําหนวย 24 หนวย มีผูประสานงานได 26 คน สถานท่ีลงคะแนน และสถานท่ีนับคะแนน

จะประกาศใหทราบภายหลัง

กําหนดการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดําเนินการและเลือกตั้ง

ผูประสานงานประจําหนวย สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ป พ.ศ. 2562

7



หนวย

ประสาน

งาน

หนวย

ลง

คะแนน

หนวยงาน

จํานวน (คน)

เกษียณ/

ลาออก
รวมจํานวน

เขต

1

เขต

2
เขต

3

เขต

4

จํานวนสมาชิกสหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

จําแนกตามเขต และหนวยประสานงาน ประจําป 2561

(ขอมูล ณ วันที่ 1 พ.ย. 2561)

 ผูประสานงาน 5 คน  มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 1,333 คน ประกอบดวย      

  1 1.1 โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม 145 101 246

  2 2.1 โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม 175 106 281

   2.2 ศูนยบริการสุขภาพแหงจุฬาฯ  (เขต 10) 31 5 36

    สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ  (เขต 10) 57 12 69

  3 3.1 คณะครุศาสตร 193 217 410

  4 4.1 คณะนิติศาสตร 91 56 147

    ศูนยการศึกษาตอเนื่องแหงจุฬาฯ - 3 3

  5 5.1 คณะนิเทศศาสตร 71 70 141

    รวมจํานวนสมาชิกในเขต 1 763 570 1,333

 ผูประสานงาน 2 คน  มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 1,286 คน ประกอบดวย   

  6 6.1 คณะแพทยศาสตร (มีผูประสานงานได 2 คน) 722 564 1,286

    รวมจํานวนสมาชิกในเขต 2 722 564 1,286

 ผูประสานงาน 2 คน  มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 1,063 คน ประกอบดวย   

  7 7.1 คณะวิทยาศาสตร (มีผูประสานงานได 2 คน) 619 438 1,057

    สํานักบริหารศิลปวัฒนธรรม (หอประวัติ) 6 - 6

    รวมจํานวนสมาชิกในเขต 3 625 438 1,063

 ผูประสานงาน 2 คน  มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 1,136 คน ประกอบดวย   

  8 8.1 คณะวิศวกรรมศาสตร 450 285 735

    ศูนยเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะดานเทคโนโลยีไฟฟาฯ 5 - 5

    ศูนยระดับภูมิภาคทางวิศวกรรมระบบการผลิต 5 - 5

  9 9.1 คณะอักษรศาสตร  201 178 379

    สถาบันภาษาไทยสิรินธร 9 1 10

    สํานักงานมหาวิทยาลัย (ศูนยพุทธศาสนศึกษา) 1 1 2

    รวมจํานวนสมาชิกในเขต 4 671 465 1,136

ขาวหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ ฉบับที่ 1
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 ผูประสานงาน 1 คน  มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 883 คน ประกอบดวย   

  10 10.1 คณะทันตแพทยศาสตร 579 304 883

    รวมจํานวนสมาชิกในเขต 5 579 304 883

 ผูประสานงาน 3 คน  มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 1,155 คน ประกอบดวย   

  11 11.1 คณะสัตวแพทยศาสตร  344 123 467

    สํานักงานมหาวิทยาลัย (ศูนยสัตวทดลอง) 8 1 9

   11.2 คณะสัตวแพทยศาสตร (ศูนยฝกนิติจุฬาฯ จ.นครปฐม) 33 10 43

  12 12.1 คณะเภสัชศาสตร 185 147 332

  13 13.1 วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข 47 40 87

    ศูนยเครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตรฯ 34 15 49

    สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพฯ 26 6 32

    สถาบันวิจัยทรัพยากรทางนํ้า 13 10 23

    สถาบันวิจัยพลังงาน 14 6 20

    สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม 30 20 50

   13.2 สถาบันวิจัยทรัพยากรทางนํ้า (สถานีวิจัยวิทยาศาสตร

    ทางทะเล เกาะสีชัง) 
12 7 19

   13.3 สํานักบริหารศิลปวัฒนธรรม (พิพิธภัณฑพระจุฑาธุชราชฐาน

    เกาะสีชัง) 24 - 24

    รวมจํานวนสมาชิกในเขต 6 770 385 1,155

 ผูประสานงาน 3 คน  มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 883 คน ประกอบดวย   

  14 14.1 คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 205 142 347

  15 15.1 คณะเศรษฐศาสตร 104 83 187

  16 16.1 คณะรัฐศาสตร 106 97 203

    วิทยาลัยประชากรศาสตร 22 29 51

    สถาบันการขนสง 14 3 17

    สถาบันไทยศึกษา 2 2 4

    สถาบันวิจัยสังคม 22 18 40

    สถาบันเอเซียศึกษา 30 4 34

    รวมจํานวนสมาชิกในเขต 7 505 378 883

กําหนดการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดําเนินการและเลือกตั้ง

ผูประสานงานประจําหนวย สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ป พ.ศ. 2562
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 ผูประสานงาน 3 คน  มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 916 คน ประกอบดวย   

  17 17.1 คณะสถาปตยกรรมศาสตร 120 90 210

    สํานักบริหารศิลปวัฒนธรรม สวก. 17 - 17

   17.2 คณะศิลปกรรมศาสตร 60 26 86

  18 18.1 สถาบันภาษา 92 108 200

   18.2 สํานักงานมหาวิทยาลัย ที่ปฏิบัติงานอยูสโมสรอาจารย/ 

    สภาคณาจารย 
4 - 4

    สํานักบริหารงานกิจการนิสิต 30 28 58

   18.3 สํานักบริหารงานกิจการนิสิต ที่ปฏิบัติงานอยู หอพักนิสิต 20 18 38

  19 19.1 ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ ที่ปฏิบัติงานอยูอาคารวิทยกิตติ์ 100 10 110

    สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร  (เขต 10) 15 - 15

   19.2 ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ ที่ปฏิบัติงานอยูอาคารแวนแกว 40 5 45

   19.3 ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ ที่ปฏิบัติงานอยูศาลาพระเกี้ยว/

    จัตุรัสจามจุรี/หัวหมาก/ครุศาสตร 
51 6 57

   19.4 ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ ที่ปฏิบัติงานอยู สาขา ม.นเรศวร 

    จ.พิษณุโลก 13 3 16

   19.5 ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ ที่ปฏิบัติงานอยู สาขา ม.บูรพา 

    จ.ชลบุรี 12 - 12

   19.6 ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ ที่ปฏิบัติงานอยู ม.เทคโนโลยีสุรนารี

    /ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา 11 - 11

   19.7 ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ ที่ปฏิบัติงานอยู 

    สาขา รร.นายรอยจุลจอมเกลาฯ จ.นครนายก 
9 - 9

   19.8 ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ ที่ปฏิบัติงานอยู สาขาแคราย

    /สาขารัตนาธิเบศร จ.นนทบุรี 
20 3 23

   19.9 ศูนยหนังสือแหงจุฬาฯ ที่ปฏิบัติงานอยู สาขา ม.พะเยา 

    จ.พะเยา 
5 - 5

    รวมจํานวนสมาชิกในเขต 8 565 351 916

  ผูประสานงาน 2 คน  มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 1,189 คน ประกอบดวย   

  20 20.1 ศูนยการจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย สนม. 24 - 24

    สํานักบริหารวิจัย สนม. 19 2 21

    ศูนยเครือขายการเรียนรูเพื่อภูมิภาคฯ  สนม. 13 1 14

    ศูนยบริหารกลาง  สนม. 24 11 35

ขาวหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ ฉบับที่ 1
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10

    ศูนยบริหารความเสี่ยง 1 - 1

    ศูนยวิเคราะหรายไดและปฏิบัติการลงทุน สนม. 1 - 1

    ศูนยสื่อสารองคกร สนม. 19 7 26

    สํานักงานการทะเบียน 33 23 56

    สํานักงานมหาวิทยาลัย (ศูนยนวัตกรรมการเรียนรู/

    ศูนยจุฬาฯ-ชนบท/ศูนยพัฒนกิจและนิสิตเกาสัมพันธ/

    ศูนยกฎหมายและนิติการ/ศูนยวิจัยไพรเมทแหงชาติ

    /ศูนยวิจัยภูมิภาคเอเชีย/สํานักงานจัดการอาคาร) 

33 4 37

    สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 35 4 39

    สํานักบริหารการเงิน การบัญชี การพัสดุ สนม. 54 33 87

    สํานักงานบริหารทรัพยากรมนุษย สนม. 61 76 137

    สํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สนม. 29 7 36

    สํานักบริหารแผนและการงบประมาณ  สนม. 14 - 14

    สํานักบริหารยุทธศาสตรและการงบประมาณ สนม. - 2 2

    สํานักบริหารระบบกายภาพ สนม. 198 86 284

    สํานักบริหารวิชาการ สนม. 18 11 29

    สํานักพิมพแหงจุฬาฯ  - 10 10

    สํานักยุทธศาสตรและการขับเคลื่อน  สนม. 12 - 12

   20.2 ศูนยเครือขายการเรียนรูเพื่อภูมิภาคฯ (จ.นาน) 56 - 56

   20.3 ศูนยเครือขายการเรียนรูเพื่อภูมิภาคฯ (จ.สระบุรี) 3 - 3

  21 21.1 ศูนยรักษาความปลอดภัยและการจัดการจราจรแหงจุฬาฯ 219 46 265

    รวมจํานวนสมาชิกในเขต 9 866 323 1,189

 ผูประสานงาน 3 คน  มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 1,523 คน ประกอบดวย   

  22 22.1 ศูนยกีฬาแหงจุฬาฯ 49 2 51

    สํานักงานวิทยทรัพยากร 80 68 148

    สํานักบริหารศิลปวัฒนธรรม  (ธรรมสถาน) 4 2 6

  23 23.1 บัณฑิตวิทยาลัย 66 39 105

    ศูนยการศึกษาทั่วไป 10 4 14

    ศูนยความเปนเลิศดานการจัดการสารและของเสียอันตราย 5 - 5

    ศูนยรัสเซียศึกษาแหงจุฬาฯ 1 - 1

    ศูนยอินเดียศึกษาแหงจุฬาฯ 3 - 3

    สถานีวิทยุแหงจุฬาฯ  25 9 34

กําหนดการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดําเนินการและเลือกตั้ง

ผูประสานงานประจําหนวย สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ป พ.ศ. 2562
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หนวย

ประสาน

งาน

หนวย

ลง

คะแนน

หนวยงาน

จํานวน (คน)

เกษียณ/

ลาออก
รวมจํานวน

เขต

10

    สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาฯ 129 45 174

    สํานักบริหารวิรัชกิจและเครือขายฯ สนม. 11 - 11

   23.2 วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี 57 10 67

    ศูนยความเปนเลิศแหงชาติดานปโตรเคมีและวัสดุ 10 - 10

    ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาฯ 69 4 73

    ศูนยวิทยาศาสตรฮาลาล จุฬาฯ 25 1 26

    สถาบันทรัพยสินทางปญญาแหงจุฬาฯ 3 - 3

    สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 34 4 38

    สํานักงานมหาวิทยาลัย (ศูนยอาเซี่ยนศึกษา) 1 - 1

   23.3 โรงพิมพแหงจุฬาฯ 80 50 130

    ศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาฯ 12 1 13

    สํานักงานจัดการทรัพยสิน 261 29 290

   23.4 สํานักงานบริหารศิลปวัฒนธรรม

    (พระตําหนักดาราภิรมย เชียงใหม) 
3 1 4

   23.5 สก.ศึกษาวิจัยทรัพยากรการเกษตร (จ.นาน) 12 - 12

  24 24.1 คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 45 24 69

    คณะสหเวชศาสตร 102 25 127

   24.2 คณะจิตวิทยา 28 24 52

    คณะพยาบาลศาสตร  41 15 56

    รวมจํานวนสมาชิกในเขต 10 1,166 357 1,523

 รวมจํานวนสมาชิกสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ (ไมรวมสมาชิกสมทบ) 7,232 4,135 11,367

ขาวหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ ฉบับที่ 1

12



3. คุณสมบัติของผูสมัครเขารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการ
และเขารบัการเลือกต้ังเปนผูประสานงานประจาํหนวย สหกรณออมทรพัยจฬุาลงกรณ
มหาวิทยาลัย จํากัด ป พ.ศ. 2562

  3.1 ตองเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด ตามขอ 3 แหงขอบังคับสหกรณ

ออมทรพัยจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั จาํกดั และตองไมเปนสมาชกิสมทบของสหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั จาํกัด 

กอนวันสมัครรับการหยั่งเสียงเลือกตั้ง

  3.2  ตองไมเปนกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ มาแลว 2 วาระ ติดตอกัน และมีระยะเวลาเวน

วรรคไมครบ ตามมาตรา 50 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และตองไมมีลักษณะตองหาม ตามขอ 42 แหงขอบังคับ

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

   (1) เคยไดรับโทษจําคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก ในความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่กระทําโดยทุจริต

   (2) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หรือหนวยงาน ของรัฐหรือเอกชน

    ฐานทุจริตตอหนาที่

   (3) เคยถูกพนจากตําแหนงกรรมการหรือมีคําวินิจฉัยเปนที่สุดใหพนจากตําแหนงกรรมการตามมาตรา 

    22 (4) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542

   (4) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนจากตําแหนงกรรมการดําเนินการ เพราะเหตุทุจริตตอหนาที่

   (5)  เคยผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ ไมวาเงินตนหรือดอกเบี้ยก็ตาม เวนแต การผิดนัดนั้นมิไดเกิดขึ้น

    จากการกระทําของตนเอง **

   (6) เจาหนาที่สหกรณ

** หมายเหตุ กรณีผูสมัครผูประสานงานประจําหนวยเลือกตั้งฯ ตองไมมีการผิดนัดชําระหนี้หลัง เดือนมกราคม 2559

 ผูสมคัรเขารบัการหยัง่เสยีงเลอืกตัง้เปนกรรมการดําเนนิการเขตใด ตองเปนสมาชกิสหกรณฯ สงักดัหนวยงานในเขตนัน้ๆ

 ผูสมัครผูประสานงานประจําหนวย จะตองเปนผูมีรายช่ือในหนวยเลือกตั้งผูประสานงานนั้น และตองปฏิบัติงาน

ในหนวยนั้นๆ ตลอดป พ.ศ. 2561

4.  คุณสมบัติของผู มีสิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ
และลงคะแนนเลือกตั้งผูประสานงานประจําหนวย
 ผูมีสิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ และลงคะแนนเลือกตั้งผูประสานงานประจําหนวย ตองเปน

สมาชกิสหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั จาํกัด ท่ีมรีายช่ือตามประกาศของคณะกรรมการอาํนวยการหยัง่เสียงเลอืกตัง้ฯ

 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิลงคะแนนวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ทุกหนวยลงคะแนน (จัดทําโดยสหกรณออมทรัพย

จุฬาฯ) สมาชิกที่ไมมีช่ือในประกาศรายชื่อผูมีสิทธิฯ ใหทักทวงเพื่อขอใชสิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ โดยแจงความจํานง

เปนลายลักษณอักษรยื่นตอประธานคณะกรรมการดําเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ ภายในวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 

ระหวางเวลา 08.30-15.30 น. ณ สํานักงานหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ อาคารจามจุรี 9

 คณะกรรมการอํานวยการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ จะประกาศเพิ่มเติมบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิลงคะแนนในวันพฤหัสบดีที่ 

22 พฤศจิกายน 2561 สมาชิกที่ไมมีชื่อในประกาศฯ ไมมีสิทธิลงคะแนน

 

กําหนดการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดําเนินการและเลือกตั้ง

ผูประสานงานประจําหนวย สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ป พ.ศ. 2562
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5. กําหนดการรับ และยื่นใบสมัคร

 สนใจจะสมัครเปนกรรมการดําเนินการ หรือผูประสานงานประจําหนวย ป พ.ศ. 2562 ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัคร

ไดที่สํานักงานหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ สหกรณออมทรพยจุฬาฯ อาคารจามจุรี 9 ไดตั้งแต วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน ถึง 

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 หรือดาวนโหลดใบสมัครไดที่ www.savings.chula.ac.th 

 การยื่นใบสมัครตองยื่นใบสมัครดวยตนเองหรือมอบอํานาจใหผูอื่นยื่นใบสมัครพรอมหลักฐาน 
ไดแก สาํเนาบตัรประชาชนของผูมอบอาํนาจและผูรับมอบอาํนาจ พรอมรบัรองสาํเนาถกูตองในเอกสาร

6. เอกสารประกอบการสมัคร

  6.1 ใบสมัครตองกรอกขอความใหครบถวนเขียนดวยตัวบรรจงหรือตัวพิมพ โดยติดรูปถายขนาด 1.5 นิ้ว

(ฉากหลงัสขีาว) ทีเ่ปนรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาสดํีา ทีถ่ายไมเกนิ 6 เดอืน พรอมแนบรูปถาย ซึง่เปนรูปเดยีว

กับที่ติดใบสมัคร อีกจํานวน 1 รูป เพื่อนําไปประกอบเอกสารแนะนําตัวผูสมัคร

  6.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรือบัตรพนักงานฯ หรือบัตรสมาชิกสหกรณ

ออมทรัพยจุฬาฯ ที่ยังไมหมดอายุ ณ วันรับสมัคร

หมายเหตุ  หากใบสมัครและเอกสารประกอบไมครบถวน จะไมรับใบสมัครนั้น

7. กําหนดการจับฉลากหมายเลขผูสมัคร

 การจับฉลากหมายเลขผูสมัครจะทํา ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ใหผูสมัคร

มาพรอมกันภายในเวลา 09.00 น. โดยจะเร่ิมจับฉลากจากผูสมัครตําแหนงกรรมการดําเนินการ และตามดวยผูประสานงาน

วิธีการจับฉลาก คณะกรรมการอํานวยการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ จะแจงใหทราบอีกครั้งในวันจับฉลาก

8. ประกาศรายชื่อผูสมัคร

 การประกาศรายช่ือจะประกาศหลังจากผานการตรวจสอบคุณสมบัติแลวและแจกเอกสารรายชื่อผู สมัครไปยัง

หนวยงานตางๆ โดยประกาศที่สหกรณออมทรัพย จุฬาฯ ในวันศุกร  ท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 และท่ีเว็บไซต  

www.savings.chula.ac.th

9.  การทักทวงคุณสมบัติผูสมัคร

 สมาชิกที่ประสงคจะทักทวงคุณสมบัติของผูสมัคร ใหทําเอกสารทักทวงเปนลายลักษณอักษรยื่นตอประธานกรรมการ

หยั่งเสียงเลือกตั้งฯ ตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 22พฤศจิกายน ถึง วันจันทรที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-15.00 น. 

ณ สํานักงานหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ อาคารจามจุรี 9

ขาวหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ ฉบับที่ 1
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10. การแจงความจํานงเพื่อใชสิทธิลงคะแนนลวงหนา หรือใชสิทธิลงคะแนน
ทางไปรษณีย

 สมาชิกสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ที่มีสิทธิลงคะแนน และเปนผูปฏิบัติงานในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร แตมีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถมาใชสิทธิลงคะแนนในวันศุกรที่ 21 ธันวาคม 2561 ได ใหแจงความจํานง

ขอใชสิทธิลงคะแนนลวงหนาเปนลายลักษณอักษร สงถึงประธานกรรมการดําเนินการหยัง่เสยีงเลือกตั้งฯ ณ สาํนักงานหยัง่เสยีง

เลือกตั้งฯ สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ อาคารจามจุรี 9 ตั้งแตวันจันทรที่ 26 พฤศจิกายน ถึง วันจันทรที่ 3 ธันวาคม 2561 

ทั้งนี้คณะกรรมการอํานวยการหย่ังเสียงเลือกต้ังฯ จัดใหมีการลงคะแนนลวงหนาในวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 

เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ โถงสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ อาคารจามจุรี 9

 สมาชิกสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ผูเกษียณอายุงาน และผูท่ีลาออกจากงานประจํา (ไมรวมผูท่ีเปลี่ยนสถานภาพ

เปนพนักงานมหาวิทยาลัย) ที่ประสงคใชสิทธิลงคะแนนทางไปรษณีย ใหกรอกขอความลงในแบบฟอรมท่ีคณะกรรมการ

หยั่งเสียงเลือกตั้งฯ กําหนด และสงโดยตอบกลับถึงประธานกรรมการดําเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ ภายในวันศุกรที่ 

30 พฤศจิกายน 2561 (ถือวันที่ประทับตราทางไปรษณียเปนสําคัญ)

 สมาชิกที่สังกัดหนวยงานนอกพื้นที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ตองลงคะแนนลวงหนาทาง

ไปรษณียเทานั้น

11. การลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดําเนินการและลงคะแนนเลือกตั้ง
ผูประสานงานประจําหนวย สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
ป พ.ศ. 2562

 การลงคะแนนมี ดังนี้

 11.1  การลงคะแนนลวงหนา (เฉพาะผูที่แจงความจํานงเพ่ือใชสิทธิลงคะแนนลวงหนา) ในวันพุธที่

12 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ โถงสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ อาคารจามจุรี 9

 11.2  การลงคะแนน ณ หนวยลงคะแนน ในวันศุกรที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 - 15.30 น. สําหรับสมาชิก

ที่ปฏิบัติงานในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ (สมาชิกที่ไดแจงความจํานงลงคะแนนลวงหนา หรือ

ไดแจงความจํานงลงคะแนนทางไปรษณีย จะไมมีสิทธิลงคะแนน ณ หนวยลงคะแนนในวันนี้)

 11.3  การลงคะแนนลวงหนาทางไปรษณยี สาํหรบัผูทีไ่ดรบับัตรลงคะแนนทางไปรษณยีแลวเทานัน้ ประกอบดวย 

สมาชกิทีส่งักดัหนวยงานนอกพืน้ทีจุ่ฬาฯ นอกเขตปทมุวนั กรงุเทพฯ และสมาชกิทีแ่จงความจาํนง (ผูเกษยีณอายงุาน สมาชกิ

ที่ลาออกจากงานประจํา ซึ่งไมรวมผูที่เปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย และสมาชิกที่ปฏิบัติงานอยู) ใหสงบัตร

ที่ลงคะแนนแลวกลับมาถึง ประธานดําเนินการหยั่งเสียงเลือกต้ังฯ สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด 

ตู ป.ณ. 2001 ปณฝ. จุฬาลงกรณ กรุงเทพฯ 10332 ภายในวันศุกรที่ 14 ธันวาคม 2561 (ถือวันที่ประทับตราทางไปรษณีย

เปนสําคัญ)

กําหนดการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดําเนินการและเลือกตั้ง

ผูประสานงานประจําหนวย สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ป พ.ศ. 2562
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12. ขอหามและบทลงโทษของการกระทาํผดิเกีย่วกบัการหยัง่เสยีงเลอืกตัง้กรรมการ
ดําเนินการ และเลือกตั้งผูประสานงานประจําหนวย สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย จํากัด ป พ.ศ. 2562

 เพื่อใหการดําเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ และเลือกตั้งฯ เปนไปดวยความเรียบรอย บริสุทธิ์ ยุติธรรม คณะกรรมการ

อาํนวยการหยัง่เสยีงเลอืกต้ังฯ ไดกาํหนดขอหามและบทลงโทษของการกระทาํผดิ นบัแตวนัทีป่ระกาศรบัสมคัรจนถงึวนัประกาศ

แจงผลผลนับคะแนน วันจันทรที่ 24 ธันวาคม 2561

 12.1  ขอหามของการกระทําผิดเกี่ยวกับการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ และเลือกตั้งฯ

   12.1.1  หามผูสมัครหรือผูใดกระทําการอยางหนึ่งอยางใด เพื่อจูงใจใหผูมีสิทธิลงคะแนนหยั่งเสียง

      เลือกตั้งฯ 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 หรือจูงใจให

        เขาใจผิดในคะแนนนิยมของผูสมัครอื่น

      12.1.1.3 ทําการโฆษณาหาเสียงดวยการจัดใหมีมหรสพ หรือการรื่นเริงตางๆ

      12.1.1.4 พนันหรือรับพนันผลของการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ และเลือกตั้งฯ

      12.1.1.5 ใชชองทางในการแจกเอกสารตางๆ ของสหกรณออมทรพัยจฬุาฯ ในการหาเสยีง

   12.1.2  หามผูสมคัรหรอืผูใดทาํการโฆษณาหาเสยีงโดยวธิกีารใดๆ ไมวาจะเปนคณุหรอืโทษแกผูสมัคร

      รับการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ และเลือกตั้งฯ เชน การหาเสียง ช้ีชวนเชียรผูสมัคร ทุกชองทาง

      ซึง่รวมไปถงึ สือ่ออนไลน หรอืการแจกเอกสารหรอืการสวมเสือ้ทีม่ชีือ่ และ/หรอืหมายเลขของ

      ผูสมคัรเขามาในบรเิวณปรมิณฑล กอนถงึเวลาปดการลงคะแนน ในวนัหยัง่เสียงเลอืกตัง้และ

      เลือกตั้งฯ (วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 และวันศุกรที่ 21 ธันวาคม 2561)

   12.1.3  หามผูใดกระทําการทีท่าํใหการลงคะแนนไมเปนความลบั เชน การทาํสาํเนา หรอืถายภาพ

      ตนเองพรอมบัตรลงคะแนน หรือบัตรที่ลงคะแนนแลว

 12.2  บทลงโทษของการกระทําผิดเกี่ยวกับการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ และเลือกตั้งฯ

   12.2.1  รายชื่อของผูกระทําผิด และพฤติกรรมฝาฝนขอหาม จะถูกเสนอตอที่ประชุมใหญ เพื่อลงโทษ

      ขับออกจากการเปนสมาชิกสหกรณฯ หรือตัดสิทธิ์การลงสมัครเขารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ 

      และเลือกตั้งฯ ในคราวตอไป เปนเวลา 5 ป นับตั้งแตวันที่ประกาศ

   12.2.2  ผูกระทําการฝาฝน หรือทุจริต หรือรวมกระทําการทุจริตอันทําใหสหกรณเสียหาย จะถูก

      ดําเนินการทางกฏหมายทั้งวินัย แพง และอาญา

ขาวหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ ฉบับที่ 1
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13. วิธีการลงคะแนน
 13.1 สําหรับผูลงคะแนน ณ หนวยลงคะแนน (วันศุกรที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30-15.30 น.)

  โดยสมาชิกผูลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ และเลือกตั้งฯ ตองกระทําการดังนี้

  1. แสดงบตัรทีห่นวยงานราชการออกให ทีม่รีปูตดิและมเีลขบตัรประจําตวัประชาชน หรอืบตัรสมาชกิสหกรณ

  2. ลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิลงคะแนน

  3. เขาคูหาทําเครื่องหมาย ✓ หรือ ✕ ลงในชองสี่เหลี่ยม ❏ หนาชื่อของผูสมัครที่ทานประสงคจะเลือก

   หรือชอง  ❏   ไมประสงคจะเลอืกผูใด ใหทาํเครือ่งหมายหนาชือ่เฉพาะผูทีท่านประสงคจะเลอืก 1 ชือ่ ตอ 1 

   ตําแหนงเทานั้น

  4. แยกบัตรหยอนลงหีบใสบัตรกรรมการดําเนินการ และหีบใสบัตรผูประสานงานใหถูกตอง

 13.2 สําหรับผูลงคะแนนลวงหนาตามหนังสือแจงความจํานง 

  ใหลงคะแนนดวยวิธีเดียวกันกับ ขอ 13.1 ในวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 - 15.30 น.

ณ โถงสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ อาคารจามจุรี 9

 13.3 สําหรับผูลงคะแนนลวงหนาทางไปรษณีย 

 ใหผูลงคะแนนสงบัตรที่ลงคะแนนแลวกลับมาถึงประธานกรรมการดําเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ ภายในวันศุกรที่

14 ธันวาคม 2561 โดยถือตามวันประทับตราทางไปรษณียเปนสําคัญ ซึ่งผูลงคะแนนลวงหนาทางไปรษณียจะตองสงบัตร

หยั่งเสียงเลือกตั้งฯ และบัตรเลือกตั้งฯ กลับมาใหครบทั้ง 2 ใบ หากขาดไปหนึ่งใบจะถือวาบัตรนั้นเปนบัตรเสียที่ไมสามารถ

นํามานับคะแนนไดทั้ง 2 ใบ

14. ลักษณะบัตรดี-บัตรเสีย
 บัตรดี คือ บัตรลงคะแนนที่ทําเครื่องหมาย ✓ หรือ ✕ ในชอง ❏ เทานั้น

   หรือ  ในชอง ❏ ที่ไมประสงคจะเลือกผูใด

 เครื่องหมาย  ✓ จุดเริ่มตนตองอยูในชองสี่เหลี่ยม

 เครื่องหมาย  ✕ จุดตัดตองอยูในชองสี่เหลี่ยม

 บัตรเสีย    คือ บัตรลงคะแนนที่มีลักษณะดังนี้

 บัตรเสียทั้งฉบับ

  1.  บัตรลงคะแนนปลอม

  2. บัตรลงคะแนนที่ชํารุดทั้งฉบับ จนไมสามารถอานผลได

  3.  บัตรลงคะแนนที่มีขอความอื่น หรือเครื่องหมายอื่นใด หรือมีรอยขูด ลบ ขีดฆา

  4.  บัตรที่ไมมีการทําเครื่องหมายใดๆ ในชองสี่เหลี่ยมที่กําหนด

  5.  บัตรลงคะแนนทางไปรษณีย ที่ไมมีการประทับตราไปรษณีย หรือมีการประทับตราไปรษณียหลังวันศุกรที่ 

   14 ธันวาคม 2561

กําหนดการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดําเนินการและเลือกตั้ง
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 บัตรเสียบางตําแหนง

  1. บัตรที่ทําเครื่องหมายไมครบทุกตําแหนง

  2. บัตรที่ทําเครื่องหมายเกินจํานวนกรรมการซึ่งกําหนดไวแตละตําแหนง

  3. บัตรที่ทําเครื่องหมาย ✓ หรือ ✕   ไมอยูในกรอบสี่เหลี่ยม

  4.  บัตรที่ทําเครื่องหมาย ✓ หรือ ✕  ท้ังในชอง ❏ หมายเลขผูสมัคร และในชอง ❏ ไมประสงค

   จะเลือกผูใด

15. การนับคะแนนและการรวมคะแนน

 15.1 เมื่อปดการลงคะแนนตามเวลาที่กําหนด ใหแตละหนวยลงคะแนนนับจํานวนบัตรลงคะแนนท่ีเหลือ

พรอมทาํเครือ่งหมายไมใหสามารถนาํไปใชไดอกีตอไป และนบัจาํนวนสมาชกิท่ีมาลงคะแนนจากบญัชรีายชือ่แลวบนัทกึขอมลู

ในเอกสารทีไ่ดรับจากกองอาํนวยการหยัง่เสยีงฯ และนาํสงหบีบตัรลงคะแนนพรอมเอกสารทัง้หมด ณ กองอาํนวยการนบัคะแนน

 15.2  การนับคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ และเลือกตั้งผู ประสานงานประจําหนวย ทั้งการ

ลงคะแนนลวงหนา และทางไปรษณีย ใหนับ ณ กองอํานวยการนับคะแนน

 ในการปฏิบัติ ณ กองอํานวยการนับคะแนน ไดแบงการทํางานเปนฝายตางๆ แตละฝายมีหนาที่รับผิดชอบชัดเจน และ

รัดกุม มีขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีมีการตรวจสอบซึ่งกันและกัน และมีการนําเสนอผานมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ใหสมาชิก

ที่มารวมสังเกตการณเห็นทั่วกันโดยเปดเผย

 ในกรณีผลการหยั่งเสียงเลือกตั้ง หรือเลือกตั้งฯ มีคะแนนเทากัน ใหประธานคณะกรรมการดําเนินการ

เลือกตั้งฯ ตัดสินโดยใชวิธีการจับฉลาก ณ กองอํานวยการนับคะแนน ชั้น 4 อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน

16.  การแจงผลการลงคะแนน

 คณะกรรมการอํานวยการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ จะแจงผลการลงคะแนนอยางเปนทางการ ในวันจันทรที่ 24 ธันวาคม 

2561 ใหสมาชิกทราบทางขาวของสหกรณ และนําผลการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ และเลือกตั้งฯ เสนอตอท่ีประชุมใหญสามัญ

ประจําป 2561 เพื่อใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการของสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ และแตงตั้งผูประสานงาน

ประจําหนวยป พ.ศ. 2562 ตอไป

17. การทักทวงผลการลงคะแนน

 สมาชิกผูลงสมัครหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ และ/หรือลงสมัครรับเลือกตั้งฯ ที่ประสงคจะทักทวงผลคะแนนการหยั่งเสียง

เลือกต้ังฯ หรือผลคะแนนการเลือกตั้งฯ ในตําแหนงนั้นๆ ใหทําเอกสารทักทวงเปนลายลักษณอักษร พรอมท้ังบัญชีลายมือ

ชือ่สมาชกิรบัรอง จาํนวน 50 คน ยืน่ตอประธานกรรมการดาํเนนิการหยัง่เสยีงเลือกตัง้ฯ พรอมท้ังเหตผุลและหลกัฐานเชิงประจกัษ 

ไดตั้งแตวันจันทรที่ 24 ธันวาคม – วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30-15.30 น.

ขาวหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ ฉบับที่ 1
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 เงื่อนไขการทักทวง

 1.  ผูใชสิทธิทักทวงตองใชสิทธิโดยสุจริต

 2.  การทักทวงนั้น สามารถทําไดในกรณีที่ผลตางของคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ ในตําแหนงนั้นๆ นอยกวา

  30 คะแนน

 3.  ผูทักทวงผลคะแนนตองวางเงินประกันการทักทวง 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน)

 หากการทกัทวงเปนผล ผูทกัทวงจะไดรบัเงนิประกนัคนืเต็มจาํนวน แตหากการทกัทวงไมเปนผล เงนิประกนัดงักลาวจะ

ตกเปนรายไดของสหกรณฯ

18. การถอนตัวหลังการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ

 ผูสมัครที่ไดรับคะแนนสูงสุดจากการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ และเลือกตั้งผูประสานงานประจําหนวย 

หากถอนตัวจากการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ กอนการประชุมใหญสามัญประจําป 2561 ตองรับผิดชอบคาใชจายในการหยั่งเสียง

เลือกตั้งกรรมการดําเนินการ และเลือกตั้งผูประสานงานประจําหนวย ทดแทนในตําแหนงนั้น ๆ  เวนแตเหตุสุดวิสัย โดยใหอยูใน

ดุลพินิจของคณะกรรมการอํานวยการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ

19. การวินิจฉัยชี้ขาด

 ในกรณมีคีวามจาํเปนตองมกีารวนิจิฉยัช้ีขาด หรอืมปีญหาเก่ียวกบัการดาํเนนิการหยัง่เสยีงเลอืกตัง้กรรมการดาํเนนิการ 

และเลอืกตัง้ผูประสานงานประจาํหนวย ใหคณะกรรมการอาํนวยการหยัง่เสยีงเลอืกตัง้ฯ เปนผูวนิจิฉยัชีข้าด และผลการวนิจิฉยั

ถือเปนที่สิ้นสุด

 ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

(อาจารยประเสริฐ  บุญสมบูรณสกุล)

ประธานกรรมการดําเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ

และเลือกตั้งผูประสานงานประจําหนวย สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ป พ.ศ. 2562

กําหนดการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดําเนินการและเลือกตั้ง

ผูประสานงานประจําหนวย สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ป พ.ศ. 2562
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ปฏิทินการปฏิบัติงานคณะกรรมการอํานวยการหยั่งเสียงฯ

และเลือกตั้งผูประสานงานประจําหนวย ป พ.ศ. 2562

จันทรที่ 12 พฤศจิกายน 2561
 ประกาศกําหนดการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

 และเลือกตั้งผูประสานงานประจําหนวย ป พ.ศ. 2562

อังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561

 สงขาวประกาศการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ และใบแจงความจํานงลงคะแนนทางไปรษณียใหผูเกษียณ
 สมาชิกที่ลาออกจากงานประจํา และสมาชิกที่สังกัดหนวยนอกพื้นที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 (ไมรวมผูที่เปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย)

พุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิลงคะแนน

พุธที่ 14 - อังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561
 รับ และยื่นใบสมัครกรรมการดําเนินการสหกรณ และผูประสานงานประจําหนวย

 ตรวจสอบ และทักทวงรายชื่อผูมีสิทธิลงคะแนน

อังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 หมดเขต การทักทวงรายชื่อผูมีสิทธิลงคะแนน

    พุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561
 09.00 - 12.00 น. จับฉลากหมายเลขผูสมัครกรรมการดําเนินการ

 และผูประสานงานประจําหนวย

พฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561
 ประกาศรายชื่อและหมายเลขผูสมัครกรรมการดําเนินการ และผูประสานงานประจําหนวย

 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิลงคะแนนเพิ่มเติม

พฤหัสบดีที่ 22 - จันทรที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ทักทวงคุณสมบัติผูสมัครตําแหนงกรรมการดําเนินการ และผูประสานงานประจําหนวย

จันทรที่ 26 พฤศจิกายน - จันทรที่ 3 ธันวาคม 2561
 แจงความประสงคลงคะแนนหยั่งเสียง ลวงหนา ณ สํานักงานหยั่งเสียงเลือกตั้ง อาคารจามจุรี 9

 สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

ศุกรที่ 30 พฤศจิกายน 2561

 ประกาศรายชื่อและหมายเลขผูสมัครกรรมการดําเนินการ และผูประสานงานประจําหนวย
 อยางเปนทางการ ภายหลังตรวจสอบกรณีมีการทักทวงคุณสมบัติผูสมัครฯ

 วันสุดทายแจงความประสงคลงคะแนนทางไปรษณียสําหรับสมาชิกเกษียณ สมาชิกที่ลาออก
 จากงานประจํา และสมาชิกที่สังกัดหนวยนอกพื้นที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

     จันทรที่ 3 ธันวาคม 2561
 สงจดหมายขาวการหยั่งเสียงฯ แนะนําผูสมัคร และสงบัตรเลือกตั้งสําหรับผูแจงความประสงค

 ลงคะแนนทางไปรษณีย วันสุดทายแจงความประสงคลงคะแนนหยั่งเสียง ลวงหนา (15.30 น.) 

      พุธที่ 12 ธันวาคม 2561
 ลงคะแนนหยั่งเสียง ลวงหนาสําหรับผูที่แจงความประสงค ณ บริเวณหองโถงดานหนา

 สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ อาคารจามจุรี 9

ศุกรที่ 14 ธันวาคม 2561
 วันสุดทายของการรับบัตรหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ และบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย โดยถือวันที่

 ตามตราประทับของไปรษณีย

     ศุกรที่ 21 ธันวาคม 2561 ลงคะแนนหยั่งเสียง และนับคะแนน

จันทร 24 ธันวาคม 2561
 ประกาศผลการนับคะแนนหยั่งเสียงกรรมการดําเนินการ และผลการนับคะแนนเลือกตั้ง

 ผูประสานงานประจําหนวย

จันทรที่ 24 - พุธที่ 26 ธันวาคม 2561 ทักทวงผลการนับคะแนน

พฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ 2562

 นํารายชื่อผูไดรับคะแนนการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดําเนินการสหกรณ
 เสนอตอที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2561

 นํารายชื่อผูไดรับคะแนนการเลือกตั้งผูประสานงานประจําหนวย
 เสนอตอที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2561

วันเดือนป กิจกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ


