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ฉบับท่ี 22/2564 
เรื่อง  รับสมัครคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ประจำป 2565 

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

  เพื่อใหการดำเนินการจัดการเลือกตั ้งกรรมการดำเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ สหกรณออมทรัพย

มหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด ประจำป 2565 เปนไปดวยความเรียบรอย บังเกิดผลดีตอการดำเนินกิจการของสหกรณ  

 อาศัยอำนาจตามความในขอ  77(9)  แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด พ.ศ. 

2562 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 ระเบียบสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด วาดวย 

การสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2564 ประกอบกับมติที่ประชุม

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42  ครั้งที่ 15/2564  เมื่อวันที่ 23 กันยายน  พ.ศ.  2564  จึงออกประกาศรับ

สมัครคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ประจำป 2565  ดังนี้ 

1. คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง  

     ใหมีจำนวนไมนอยกวา 5 คน แตไมเกิน 7 คน โดยดำเนินการใหไดมาซ่ึงกรรมการดำเนินการ และผูตรวจสอบ 

กิจการ  คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือรวมดำเนินการเลือกตั้งในคราวนั้นๆ ได 

2.  คุณสมบัติของคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง มีดังนี้ 

 (1) เปนสมาชิก 

 (2)  ไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้  

1. เคยไดรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดท่ีไดกระทำ 

    โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

2. เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หนวยงานของรัฐ หรือเอกชนฐาน 

   ทุจริตตอหนาท่ี 

3. เคยถูกใหพนจากตำแหนงกรรมการ โดยมีความผิด หรือมีคำวินิจฉัยเปนท่ีสุดใหพนจาก 

    ตำแหนงกรรมการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ 

4. เคยถูกท่ีประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตำแหนงกรรมการเพราะเหตุทุจริตตอหนาท่ี 

5. สมาชิกซ่ึงผิดนัดการชำระเงินงวดชำระหนี้ ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปทาง 

   บัญชี นับแตปท่ีผิดนัดถึงปท่ีเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ  เวนแตการผิดนัดนั้นมิไดเกิดข้ึนจาก 

   การกระทำของตนเอง 

6. ไมอยูในระหวางเปนคูกรณีพิพาทคดีความใดๆ ในชั้นศาลกับสหกรณเก่ียวกับคดีอาญา คดีแพง  

    คดีปกครอง หรือคดีอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกำหนด  

7. เจาหนาท่ีประจำในสหกรณนี้ไมมีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการจัดการเลือกตั้ง 
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(3) มีความซ่ือสัตย สุจริต 

(4) ไมเปนผูมีคุณสมบัติตองหามตามกฎหมายวาดวยสหกรณ 

(5)  ไมเปนกรรมการดำเนินการ หรือผูตรวจสอบกิจการ และไมเปนผูสมัครประธานกรรมการ กรรมการ 

      ดำเนินการและผูตรวจสอบกิจการ และมีเวลาในการปฏิบัติงานใหกับสหกรณโดยไมมีผลกระทบตอ 

      งานประจำ 

 3.  วิธีการคัดเลือกคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง 

(1)  สหกรณดำเนินการเปดรับสมัครสมาชิกผูสนใจสมัครเปนคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง  โดยผูสมัครตองมี   

      คุณสมบัติตามระเบียบสหกรณวาดวยการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผูตรวจสอบ 

      กิจการ พ.ศ. 2564 

(2)  ใหผูสมัครจัดทำแผนการดำเนินการจัดการเลือกตั้งนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณา 

       และสัมภาษณ 

(3)  สหกรณจะประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ในวันท่ี 15 ตุลาคม  

      พ.ศ. 2564 ณ ท่ีทำการสหกรณ 

(4)  ใหผูไดรับการแตงตั้งพิจารณาแตงตั้งประธาน 1 คน เลขานุการ 1 คน ท่ีเหลือเปนกรรมการ หาก 

      ประธานคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีในตำแหนงได ใหกรรมการท่ีมีอยู 

      เลือกตั้งประธานข้ึนมาปฏิบัติหนาท่ีแทน หรือหากกรรมการทานใดทานหนึ่งไมสามารถปฏิบัติ 

     หนาท่ีได กรรมการท่ีเหลือสามารถปฏิบัติหนาท่ีตอไปได 

 4. หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

   ใหคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งกำหนดวิธีการและดำเนินการสรรหาและเลือกตั้งใหเปนไปตามขอบังคับ  

และระเบียบสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด และสอดคลองกับหลักการประชาธิปไตย โดยใหมีหนาท่ี

และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

   4.1 วิธีการสรรหา 

                  4.1.1 จัดทำแผนดำเนินการสรรหาและเลือกตั้ง และแผนการใชงบประมาณเสนอตอท่ีประชุม 

                          คณะกรรมการดำเนินการ และประชุมหารือเพ่ือกำหนดภารกิจตั้งแตไดรับแตงตั้ง และแตงตั้ง 

                            คณะอนุกรรมการดำเนินการตามภารกิจท่ีไดกำหนดไว ท้ังนี้ หากมีคาใชจายท่ีเกิดข้ึนเกินกวา  

             ท่ีสหกรณกำหนดไว ใหเปนความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง 

4.1.2  กำหนดแบบฟอรมในการรับสมัคร บัตรสรรหา แบบฟอรมอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการสรรหา  

         ประชาสัมพันธการสรรหา กำหนดวันรับสมัคร วันสรรหา  สถานท่ีรับสมัคร สถานท่ีสรรหา  

         โดยประกาศใหสมาชิกทราบกอนวันสรรหาไมนอยกวา 15 วัน 

     4.1.3  การรับสมัครใหผูจัดการหรือผูท่ีไดรับมอบหมายตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานของ 

             ผูสมัครรับการสรรหาและลงลายมือชื่อรับรองความถูกตองใหเสร็จสิ้นกอนการรับสมัครและ 

             ใหผูสมัครสงเอกสารการสมัครตอคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการจัดการ 

              เลือกตั้งจัดลำดับหมายเลขประจำตัวผูสมัครรับการสรรหา โดยจัดลำดับการสมัครกอนหลังใน 

               วนัท่ีมีการรับสมัครถามีสมาชิกมารอสมัครมากกวา 1 คน ในระหวางเวลา 08.30–09.00 น.   

             ใหคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งทำสลากหมายเลขเพ่ือใหผูสมัครจับสลากหมายเลขของตนเอง 
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    4.1.4 ประกาศรายชื่อพรอมคุณสมบัติและหมายเลขของผูสมัครรับการสรรหาใหสมาชิกทราบกอน 

            วันสรรหาและเลือกตั้งไมนอยกวา 15 วัน และประกาศรายชื่อผูผานการสรรหาไมนอยกวา       

             7 วัน กอนวันประชุมใหญสามัญ ประจำป 2564 

   4.1.5  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งกอนวันสรรหาและเลือกตั้งไมนอยกวา 15 วัน การขอแกไข 

            หรือเพ่ิมเติมรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง ใหกระทำกอนวันสรรหาและเลือกตั้งไมนอยกวา 3 วันทำการ 

   4.1.6  จัดใหมีการประชุมชี้แจงผูสมัครรับการสรรหากรรมการดำเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ  

            เก่ียวกับระเบียบสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด วาดวย การสรรหาประธาน 

             กรรมการ กรรมการดำเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2564  

   4.1.7  จัดเตรียมหีบบัตรและคูหา อุปกรณ หรือท่ีเรียกชื่ออ่ืนในการสรรหาใหเพียงพอ 

   4.1.8  ดำเนินการใหมีการหยอนบัตรลงคะแนนในวันสรรหา หรือมีชื่อเรียกอยางอ่ืน   

     4.1.9  พิจารณาตัดสินบตัรดี บัตรเสียตามประกาศคณะกรรมการจดัการเลือกตั้งและใหถือวาเปนท่ีสิ้นสุด  

    4.1.10  ทำการนับคะแนนอยางตอเนื่องและเปดเผย ใหแลวเสร็จหลังจากปดหีบบัตรลงคะแนนสรรหา  

               ในกรณีท่ีคะแนนของผูสมัครรับการสรรหาเทากันใหใชวิธีจับสลาก โดยใหถือวาผูจับสลากได 

              เปนผูไดรับการสรรหา 

   4.1.12  ประกาศผลการสรรหาและพิจารณาการคัดคานผลการสรรหา 

4.2 วิธีการสรรหาและเลือกตั้ง 

               4.2.1 จัดทำแผนการดำเนินงานในการสรรหาและเลือกตั้ง  

 4.2.2 ประกาศรายชื่อผูผานการสรรหาไมนอยกวา 7 วัน กอนวันประชุมใหญสามัญ ประจำป 2564 

 4.2.3 ดำเนินการเลือกตั้งในวันประชุมใหญสามัญประจำป 2564 ตั้งแต เวลา 08.30-15.00 น.    

   4.2.4  ทำการนับคะแนนอยางตอเนื่องและเปดเผย  

  4.2.5 ประกาศผลการเลือกตั้งหรือคัดคานเสนอตอคณะกรรมการดำเนินการ  

      5.  อำนาจหนาท่ีของคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง  

(1) ควบคุมดูแลและดำเนินการจัดการ หรือจัดใหมีการสรรหาและเลือกตั้ง ใหเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม 

(2) ออกประกาศ ขอกำหนดท้ังหลายอันจำเปนแกการปฏิบัติงาน ในการสรรหาและเลือกตั้ง 

(3) ดำเนินการสรรหาและเลือกตั้ง และจัดใหมีบัญชีรายชื่อ ผูมีสิทธิสรรหาและเลือกตั้ง 

(4) ประกาศผลการสรรหาและเลือกตั้ง รับรองผลการสรรหาและเลือกตั้ง และไมรับรองผลการสรรหา 

     และเลือกตั้ง เสนอตอท่ีประชุมใหญ หรือคณะกรรมการดำเนินการตามระเบียบ 

(5) ผูท่ีคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ไมรับรองผลการสรรหาและเลือกตั้ง ซ่ึงไดกระทำผิดขอบังคับ ดังนี้ 

1. จัดทำให เสนอให หรือสัญญาวาจะใหทรัพยสิน หรือผลประโยชนอ่ืนใดซ่ึงสามารถคำนวณเปนเงินได 

2. ให เสนอให หรือสัญญาวาจะใหเงิน ไมวาจะโดยตรง หรือทางออมแกผูใด 

3. ทำการโฆษณาหาเสียงดวยการจัดมหรสพและการรื่นเริงตางๆ 

4. เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผูใดหรือใหผูใดเลี้ยงไมวาภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแกน 

5. ขมขู หรือคุกคามผูใดไมวาดวยประการใดๆ 

6. กระทำการหาเสียง หรือจูงใจในวันเลือกตั้งในเขตปริมณฑลตามท่ีคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งกำหนด 
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      การกระทำในขอ (5) 1–5 ใหครอบคลุมตั้งแตวันท่ีมีการประกาศรายชื่อผูสมัครรับการสรรหา

จนถึงวันประชุมใหญสามัญประจำป 2564 

      การกระทำในขอ (5) 6 ใหครอบคลุมตั้งแตวันท่ีสรรหาจนถึงวันประชุมใหญสามัญประจำป 2564 
(6)  สืบสวนหรือไตสวนเพ่ือหาขอเท็จจริงหรือขอโตแยงเก่ียวกับการสรรหาและเลือกตั้ง และสรุปผลการ 

      สอบขอเท็จจริงตอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือวินิจฉัยชี้ขาด คำวินิจฉัยนั้นใหถือเปนท่ีสุด 

(7)  จัดทำรายงานผลการเลือกตั้งเสนอตอคณะกรรมการดำเนินการ เพ่ือทราบ 

6 วัน เวลา และสถานท่ีในการรับสมัครคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง 

 ผูสมัครคัดเลือกเปนคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง สามารถขอใบสมัครและยื่นใบสมัครไดตั้งแต วันท่ี 1  

12  ตุลาคม พ.ศ. 2564  ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานสหกรณออมทรัพย 

 มหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด   

7.   เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร  

      (1)   คาสมัครคณะละ 1,000.- บาท สหกรณจะไมคืนเงินคาสมัครไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

     (2)   ใบสมัครเขารับการคัดเลือกเปนคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ตามแบบท่ีสหกรณกำหนด 

      (3)   รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดำ ถายไว ไมเกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิว้  จำนวน 1 รูป 

      (4)   แผนการดำเนินงานการจัดการสรรหาและเลือกตั้ง 

8.  งบประมาณในการดำเนินการจัดการเลือกตั้ง 

     ในการดำเนินการจัดการเลอืกตั้งในครั้งนี้ ใหใชงบประมาณ ไมเกิน 100,000.- บาท (หนึง่แสนบาทถวน) 

    จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

  ประกาศ ณ วันท่ี 27 กันยายน พ.ศ. 2564 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารยสุทิน  เวียนวิวัฒน) 

ประธานคณะกรรมการดำเนินการ 

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด 
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แผนการสรรหาและเลือกตั้ง 

กรรมการดำเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ ประจำป 2565 

ลำดับ การดำเนินการ วัน/เดือน/ป  หมายเหตุ 

1 สหกรณออกประกาศรับสมัครผูสนใจเปนกรรมการจัดการ

เลือกตั้ง ประจำป 2565  

1-12 ตุลาคม 2564 ไมนอยกวา 5 คนแต

ไมเกิน 7 คน 

2 ประกาศรายชื่อคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง 15 ตุลาคม 2564  

3 สหกรณออกคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง 18 ตุลาคม 2564  

4 คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ออกประกาศรับสมัคร 

กรรมการดำเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ ประจำป 2565  

  ตุลาคม 2564 ไมนอยกวา 60 วัน 

กอนวันประชุมใหญ 

5 คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง รับสมัครผูสนใจสมัครรับการสรรหา

และเลือกตั้งเปนกรรมการดำเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ   

พฤศจิกายน 2564 ไมนอยกวา 15 วัน 

กอนวันสรรหา 

6 คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ประกาศรายชื่อ และหมายเลข

ผูสมัครรับการสรรหาและเลือกตั้งเปนกรรมการดำเนินการ 

และผูตรวจสอบกิจการ 

พฤศจิกายน 2564 ไมนอยกวา 15 วัน 

กอนวันหยอนบัตร 

สรรหา 

7 คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนสรรหา   

พฤศจิกายน 2564 ไมนอยกวา 15 วัน 

กอนวันหยอนบัตร 

สรรหา 

8 คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ดำเนินการสรรหากรรมการ

ดำเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ   

  พฤศจกิายน 2564  

9 คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง รับเรื่องรองเรียน 

หลังจากการสรรหาเสร็จสิ้นแลว 

ธันวาคม 2564  

10 คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ประกาศรายชื่อผูผานการสรรหา 

เปนกรรมการดำเนินการ  และผูตรวจสอบกิจการ   

ธันวาคม 2564 ไมนอยกวา 7 วนั กอน

วันประชุมใหญสามัญ 

11 คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง นำรายชื่อผูผานการสรรหา 

เสนอท่ีประชุมใหญสามัญ ประจำป 2564 เพ่ือเลือกตั้ง 

29 มกราคม 2565 วันประชุมใหญสามัญ 

ประจำป 2564 

12 คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งแจงผลการเลือกตั้งให

คณะกรรมการดำเนินการทราบ อยางเปนทางการ 

 หลังวันประชุมใหญ

สามัญประจำป 
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                      ใบสมัคร                      ............./.............. 

                           คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ประจำป 2565       

                         สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน  จำกัด   
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

1. ช่ือ ........................................................ นามสกุล ........................................................  

2. เกิดวันท่ี ............. เดือน ........................................ พ.ศ. .................. อายุ ...................ป  

3.   อยูบานเลขท่ี .............. ถนน .................................... ตำบล ..........................................                  

     อำเภอ ................................. จังหวัด ............................... โทรศัพท................................  

4.  วุฒิการศึกษา  .................................................................................................................     

5.   เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลยัขอนแกนจำกัด หมายเลขสมาชิก ..............................................    

  โดยมีระยะเวลาการเปนสมาชิกสหกรณมาแลว ...............................ป ..................... เดือน   

6. ปจจุบันรับราชการ/พนักงานมหาวิทยาลยัขอนแกน./ลูกจางประจำ ตำแหนง ..............................................  

สังกัด .................................................. มหาวิทยาลยัขอนแกน  โทรศัพทท่ีทำงาน ....................................... 

ประสบการณในการจัดการเลือกตั้งในระดับมหาวิทยาลยั หรือระดับทองถ่ิน    

1...................................................................................................................................................................... 

2...................................................................................................................................................................... 

3...................................................................................................................................................................... 

4.....................................................................................................................................................................  

     ขาพเจาเขาใจระเบียบ ประกาศ และขอปฏิบัติของผูสมัครกรรมการจัดการเลือกตั้ง ประจำป 2565  เปน

อยางดีแลว 
 

  ขาพเจาขอสมัครรับเลือกเปนกรรมการจัดการเลือกตั้ง ประจำป 2565  
 

                ยื่นใบสมัคร ณ วันท่ี .................  เดือน .................................  พ.ศ. 2564 

 

 

                (ลงช่ือ) ........................................................ ผูสมัคร  

                  (.........................................................) 

                   เลขท่ีสมาชิก .................................... 

 

 

 

ประวัติผู้สมัคร 

 

 

 

 

        

          ติดรูปถา่ย 
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ความเห็นผูชวยผูจัดการฝายสินเช่ือ/ ผูไดรับมอบหมาย 

เรียน   ผูจัดการ 

            ไดตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัครแลว เปนไปตามประกาศ ฉบับท่ี 22/2564 ลงวนัท่ี 27 กันยายน พ.ศ. 2564   

            อ่ืน ๆ ระบุ........................................................................................................................................ 

 

   ลงชื่อ .............................................................. 

                                                (...............................................................) 

                                            รองผูจัดการ/ผูไดรับมอบหมาย 

                                               วันท่ี .........เดือน ............................  พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

ความเห็นผูจัดการ 

   เรียน   ประธานกรรมการ 
 

                 ตามท่ี นาย/นาง/นางสาว ................................................................................................................... 

   สมาชิกเลขท่ี .................................................... คณะ.......................................................................................... 

   เปนสมาชิกสหกรณมาแลว ................................. ป ..........................................เดือน   เปนผูประสงคจะสมัคร 

    รับเลือกเปนกรรมการจัดการเลือกตั้ง ประจำป 2565  มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนทุกประการ         

 

                                              ลงชื่อ ............................................................ 

                                                  (.............................................................) 

                                                          ผูจัดการ/ผูไดรับมอบหมาย 

                                               วันท่ี .........เดือน .............................พ.ศ.2564 

 

 

 

 


	สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด

