ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด
เรื่อง รับสมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
…………………………….
ด้วยคณะกรรมการดาเนินการ (ชุดที่ 21) มีกรรมการครบวาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี ในวันประชุมใหญ่
สามัญประจาปี 2560 (วันพุธที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560) จานวน 7 ตาแหน่ง และมีกรรมการลาออกระหว่างวาระ
จานวน 1 ตาแหน่ง ประกอบด้วยตาแหน่งประธานกรรมการ 1 ตาแหน่ง และกรรมการดาเนินการ 7 ตาแหน่ง ดังนี้
1. นายนิรันดร์
จินดานาค
ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.วันชาติ
ปรีชาติวงศ์
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
3. นางจุฑารัตน์
ธานีรัตน์
เหรัญญิก
4. นายวรเทพ
ไกรเทพ
กรรมการ
5. อาจารย์ นพ.สุรศักดิ์
วิจิตรพงศ์จินดา
กรรมการ
6. นายอนันต์เดช
ศรีราพร
เลขานุการ
7. ว่าที่ ร.ต.จาตุรนต์
ชุติธรพงษ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
8. อาจารย์ พญ.พัณณ์ชติ า รัศมีสุรวุฒิคุณ
กรรมการ (ลาออกระหว่างวาระ)
ทั้งนี้ กรรมการดังกล่าวข้างต้นทีไ่ ม่มีสทิ ธิลงสมัครรับการหยั่งเสียงเลือกตั้งเป็นกรรมการ เนื่องจาก
ได้ดารงตาแหน่งในคณะกรรมการดาเนินการครบ 2 วาระ (4 ปี) ติดต่อกัน ต้องหยุดพัก 1 ปี จึงมีสิทธิสมัครเข้ารับ
การหยั่งเสียงเพื่อให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งใหม่ได้ ตามความข้อ 74 วรรคสี่ แห่งข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2554 จานวน
2 ราย ประกอบด้วย
1. ผศ.ดร.วันชาติ
ปรีชาติวงศ์
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
2. นางจุฑารัตน์
ธานีรัตน์
เหรัญญิก
เพื่อให้การดาเนินการเลือกตั้งกรรมการดาเนินการ ในตาแหน่งที่ว่างลงดังกล่าว เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ และการดาเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นไปตามระเบียบฯ อาศัยอานาจ
ตามความข้อ 72 ข้อ 74 และข้อ 76 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด พ.ศ. 2554 และ
ตามความข้อ 15 แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ พ.ศ. 2555 ประกอบกับมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้ง ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 6 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 จึงได้ออก
ประกาศกาหนดรับสมัครสมาชิกผู้สนใจสมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้ง คุณสมบัติของผู้สมัคร หลักเกณฑ์ และวิธีการ
หยั่งเสียงเลือกตั้ง ดังนี้
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ข้อ 1 คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร
ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนีเ้ ป็นหรือทาหน้าที่กรรมการดาเนินการ
(1) เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดทีไ่ ด้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน
ฐานทุจริตต่อหน้าที่
(3) เคยถูกให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการ หรือมีคาวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการ
ตามคาสัง่ นายทะเบียนสหกรณ์
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตาแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
(5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชาระเงินงวดชาระหนี้ ไม่วา่ ต้นเงินหรือดอกเบี้ยในระยะเวลาสองปีทาง
บัญชีนับแต่ปีที่ผิดนัดถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการดาเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระทาของตนเอง
(6) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้
(7) ผู้ซึ่งเป็นกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้ง หรือคณะทางานหรือบุคคลทีไ่ ด้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่
ประจาหน่วยลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้ง
ข้อ 2 ตาแหน่งและจานวนกรรมการดาเนินการที่ต้องหยั่งเสียงเลือกตั้งแทนกรรมการซึ่งพ้นวาระ และ
ลาออกระหว่าง ประกอบด้วย
(1) ตาแหน่งประธานกรรมการ จานวน 1 ตาแหน่ง
(2) ตาแหน่งกรรมการดาเนินการ จานวน 7 ตาแหน่ง
ข้อ 3 ให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด ที่สนใจสมัครเข้ารับการหยั่งเสียง
เลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ และเป็นกรรมการดาเนินการ ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่สานักงาน
สหกรณ์ฯ ในวันทาการ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ถึงวันอังคารที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
ระหว่างเวลา 09.00-16.30 น.
ข้อ 4 สหกรณ์ฯ ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งตาแหน่งประธานกรรมการ และ
ตาแหน่งกรรมการดาเนินการ ภายในวันจันทร์ที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ข้อ 5 สมาชิกผูส้ มัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งรายใด ไม่ปรากฏรายชื่อเป็นผู้สมัคร ให้ยื่นคาร้องต่อ
คณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้งภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่ประกาศรายชื่อ
ข้อ 6 หากผู้สมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งประสงค์จะถอนชื่อจากการเป็นผู้สมัคร ให้ดาเนินการ
ขอถอนชื่อเป็นลายลักษณ์อักษรโดยผู้สมัครเท่านั้น และให้ยื่นต่อคณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้งก่อนวันหยั่งเสียง
เลือกตั้งตามที่กาหนดในข้อ 7 ไม่น้อยกว่า 5 วัน และให้ดาเนินการถอนชื่อให้แล้วเสร็จก่อนวันหยั่งเสียงเลือกตั้ง
ไม่น้อยกว่า 3 วัน
ข้อ 7 กาหนดให้สมาชิกลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งในวันประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560
(วันพุธที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560) ระหว่างเวลา 12.00 - 14.00 น. ณ เขตหยั่งเสียงเลือกตั้ง 2 เขต ดังนี้
(1) เขตหยั่งเสียงเลือกตั้งที่ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาเภอท่าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช
(2) เขตหยั่งเสียงเลือกตั้งที่ 2 ได้แก่ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
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สมาชิกผู้มสี ิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งในเขตหยั่งเสียงเลือกตั้งใด ให้ใช้สิทธิลงคะแนนหยั่งเสียง
เลือกตั้งในเขตนั้น
การลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งนอกเขต กาหนดให้เฉพาะสมาชิกที่มีสิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้ง
ที่มีชื่อในบัญชีรายชื่อในเขตหยั่งเสียงเลือกตั้งที่ 2 ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมใหญ่เท่านั้น ให้ใช้สิทธิหยั่งเสียงเลือกตั้ง
ในเขตหยั่งเสียงเลือกตั้งที่ 1 โดยให้แจ้งความประสงค์ก่อนวันหยั่งเสียงเลือกตั้ง ไม่น้อยกว่า 1 วัน และต้องได้รับอนุญาต
จากประธานกรรมการคณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้งก่อน
ข้อ 8 กาหนดให้ผู้สมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งตาแหน่งประธานกรรมการ และตาแหน่งกรรมการดาเนินการ ต้องยืน่ ใบสมัครตามแบบที่คณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้งกาหนด โดยมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 2 คน รับรอง
ข้อ 9 ให้นับคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้ง ณ หน่วยลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้งเสนอผลคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งเพื่อให้สมาชิกลงมติเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่ในวาระการประชุมเรื่อง
การเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
ทั้งนี้ รายละเอียดของหลักเกณฑ์ วิธีการหยั่งเสียงเลือกตั้ง และบัญชีรายชื่อผู้มสี ิทธิหยั่งเสียงเลือกตั้ง
ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560

(นายเอกราช แก้วเขียว)
ประธานคณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด
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เอกสารแนบท้ายประกาศ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ
ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครเข้ารับการหยั่งเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
…………………………………………….
หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการหยั่งเสียงเลือกตั้ง
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด
1. ความตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด พ.ศ. 2554 ข้อ 72 วรรคหนึ่ง ความข้อ 74
วรรคหนึ่งและวรรคสี่ และความข้อ 76 วรรคหนึ่ง และวรรคสาม แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด พ.ศ. 2554 กาหนดการเลือกตั้งและเวลาอยู่ในตาแหน่งของคณะกรรมการดาเนินการไว้ดงั นี้
“ข้อ 72 คณะกรรมการดาเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดาเนินการประกอบด้วยประธานกรรมการ
หนึ่งคน และกรรมการดาเนินการอีกสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก”
“ข้อ 74 กาหนดเวลาอยู่ในตาแหน่ง คณะกรรมการดาเนินการมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปี นับแต่
วันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนบั แต่วนั เลือกตั้ง ให้กรรมการดาเนินการออกจากตาแหน่งเป็นจานวนหนึ่ง
ในสองของกรรมการดาเนินการทั้งหมดโดยวิธีจบั สลาก (ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น) และให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตาแหน่งตาม
วาระ ในปีต่อไปให้กรรมการดาเนินการที่อยู่ในตาแหน่งจนครบวาระ หรืออยู่นานทีส่ ุดออกจากตาแหน่งสลับกันไป
ทุก ๆ ปี
กรรมการดาเนินการซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้อีก แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน โดยต้อง
พักหนึ่งปีจึงจะมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งใหม่”
“ข้อ 76 ตาแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าตาแหน่งกรรมการดาเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออก
ตามวาระ (เว้นแต่เพราะเหตุตามข้อ 75 (7)) ให้กรรมการดาเนินการที่ยังดารงตาแหน่งอยู่ดาเนินการต่อไปจนกว่าจะมี
การประชุมใหญ่ ซึ่งจะได้มีการเลือกตั้งกรรมการดาเนินการแทนในตาแหน่งที่ว่าง แต่ถ้าในเวลาใดจานวนกรรมการดาเนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุม กรรมการดาเนินการที่ดารงตาแหน่งอยู่จะประชุมดาเนินการใด ๆ ไม่ได้
นอกจากต้องเรียกให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นโดยเร็ว
กรรมการดาเนินการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้นแทนในตาแหน่งที่ว่าง ให้อยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระ
ที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทนนัน้ ชอบที่จะอยู่ได้”
2. หลักเกณฑ์ทั่วไปในการสมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้ง และการลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้ง
2.1 บุคคลผู้มสี ิทธิสมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ จะต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด (ไม่รวมถึงสมาชิกสมทบ) และมีคุณสมบัติตามทีส่ หกรณ์ฯ กาหนดไว้
รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อ ก.
2.2 บุคคลผู้มสี ิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ และลงมติเลือกตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการในที่ประชุมใหญ่ จะต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด (ไม่รวมถึงสมาชิกสมทบ) รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อ ข.
2.3 การหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ เป็นขั้นตอนแรกและเป็นกระบวนการหนึ่งของ
การเลือกตั้งตามความข้อ 72 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ และกาหนดให้ที่ประชุมใหญ่ลงมติเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้งนาเสนอรายชือ่
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2.4 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต่อที่ประชุมใหญ่ ได้แก่ บุคคลที่ได้รบั คะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งสูงสุดสาหรับ
ตาแหน่งประธานกรรมการ และบุคคลทีไ่ ด้รับคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งสูงสุดและคะแนนในลาดับรองถัดไปจานวน
7 คน สาหรับตาแหน่งกรรมการดาเนินการ
2.5 ในกรณีที่มีผู้ได้รับคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งเท่ากันทั้งตาแหน่งประธานกรรมการ หรือตาแหน่งกรรมการดาเนินการลาดับที่ 7 ซึ่งทาให้มีจานวนเกินกว่าจานวนที่กาหนด ให้ที่ประชุมใหญ่ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้สมัครที่มี
คะแนนเท่ากัน สาหรับตาแหน่งกรรมการดาเนินการลาดับที่ 7 ที่ได้รับเลือกตั้ง จะอยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระ
ที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออกระหว่างวาระ
3. ขั้นตอนการสมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้ง
3.1 ยื่นใบสมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งในวันทาการ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
ถึงวันอังคารที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.30 น. ณ สานักงานสหกรณ์ฯ
3.2 เมื่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ได้รับใบสมัครพร้อมตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น และออกหมายเลขประจาตัว
ผู้สมัครตามลาดับการสมัครก่อนหลัง กรณีมีผู้สมัครยื่นใบสมัครพร้อมกันหลายคน ให้เจ้าหน้าที่จัดให้มีการจับสลาก
ลาดับหมายเลขประจาตัวผูส้ มัคร และสหกรณ์ฯ จะขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้สมัครพร้อมหมายเลขประจาตัวผู้สมัคร
เมื่อประธานคณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้ง ตรวจสอบคุณสมบัติ ความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
3.3 สหกรณ์ฯ ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ภายในวันจันทร์ที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
4. การลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้ง
กาหนดให้มีการลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งจากรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งตามข้อ 3.3
ในวันประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560 (วันพุธที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560) เวลา 12.00 - 14.00 น. ณ โถงกลาง
อาคารไทยบุรี สาหรับเขตหยั่งเสียงเลือกตั้งที่ 1 และหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
สาหรับเขตหยั่งเสียงเลือกตั้งที่ 2
5. การใช้สิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้ง
5.1 ผู้มีสิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งอาจจะต้องแสดงบัตรประจาตัวพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หรือบัตรประจาตัวประชาชน เพื่อลงทะเบียนผู้ใช้สิทธิ ณ สถานที่ที่กาหนดไว้
5.2 รับบัตรลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้ง ตามที่คณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้งกาหนด
5.3 ในการลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้ง ให้สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งตาแหน่ง
ประธานกรรมการได้ไม่เกิน 1 คน และลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดาเนินการได้ไม่เกิน 7 คน
5.4 กรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย
- บัตรปลอม
- บัตรที่มิได้ทาเครื่องหมายลงคะแนน หรือบัตรที่ทาเครื่องหมายอื่นแตกต่างไปจากที่กาหนด
- บัตรที่ไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนให้กับผู้สมัครหมายเลขใด
- บัตรที่ลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งตาแหน่งประธานกรรมการเกินจานวน 1 คน และลงคะแนนหยั่ง
เสียงเลือกตั้งตาแหน่งกรรมการดาเนินการเกินจานวน 7 คน
- ทาเครื่องหมายลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งแล้ว แต่ยังทาเครื่องหมายในช่อง “งดออกเสียง” อีก
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6. การเสนอผลการหยั่งเลือกตัง้
ประธานคณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้ง หรือผู้ที่ประธานคณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้งมอบหมาย เสนอ
รายชื่อผู้ทไี่ ด้รับการหยั่งเสียงเลือกตั้งตามจานวนที่กาหนดในประกาศฯ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ
และกรรมการดาเนินการ ในวาระการประชุมเรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รบั การเลือกตั้ง
จะมีผลดารงตาแหน่งคณะกรรมการดาเนินการ ตัง้ แต่วันประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560 เป็นต้นไป
7. อานาจในการวินิจฉัยการหยั่งเสียงเลือกตั้ง
กรณีมีปัญหาหรือข้อขัดแย้งใด ในการหยั่งเสียงเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้งเป็นผู้วินิจฉัย
ชี้ขาด การวินจิ ฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้งให้ถือเป็นอันสิ้นสุด
หมายเหตุ : 1. กรณีไม่มีผู้สมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ ให้ที่ประชุมใหญ่ดาเนินการ
เลือกตั้ง เป็นไปตามความข้อ 72 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2554
2. กรณีมีผู้สมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งเท่ากับจานวนทีป่ ระกาศรับสมัคร ให้สหกรณ์ฯ ดาเนินการ
หยั่งเสียงเลือกตั้ง เป็นไปตามระเบียบฯ ว่าด้วยการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการจนเสร็จสิ้น
3. กรณีมีผู้สมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งเป็นกรรมการดาเนินการไม่ครบตามจานวนที่กาหนด
ให้สหกรณ์ฯ ดาเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้ง เป็นไปตามระเบียบฯ ว่าด้วยการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
จนเสร็จสิ้น สาหรับจานวนกรรมการดาเนินการที่เหลือ ให้ดาเนินการเป็นไปตามความข้อ 72 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ฯ
พ.ศ. 2554
.........................................
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ข้อมูลที่ผู้สมัครพึงรับทราบ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 สหกรณ์ฯ มีภาระหนี้เงินกู้กับสถาบันการเงิน/สหกรณ์อื่น โดยมี
คณะกรรมการดาเนินการ ค้าประกัน ดังนี้
เงินกู้ (ล้านบาท)
ธนาคาร/สหกรณ์
ประเภทเงินกู้
เงินกู้
ยอดหนี้ ภาระหนี้รวม
ธนาคารกรุงไทย
- วงเงินเบิกเกินบัญชี
5.00
0.00
5.00
- วงเงินกู้โดยตั๋วสัญญาใช้เงิน
50.00
0.00
50.00
ธนาคารออมสิน
- วงเงินเบิกเกินบัญชี
5.00
0.00
5.00
- วงเงินกู้โดยตั๋วสัญญาใช้เงิน
100.00
0.00
100.00
- เงินกู้ระยะยาว
30.00
5.50
5.50
ธนาคารธนชาต
- วงเงินกู้โดยตั๋วสัญญาใช้เงิน
50.00
27.50
50.00
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์
- เงินกู้ระยะยาว
70.00
37.80
37.80
มหาวิทยาลัย จากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด - เงินกู้ระยะยาว
72.50
66.46
66.46
รวม
382.50 137.26
319.76
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
- เงินกู้ระยะยาว
65.0 ลงนามในสัญญากู้เงิน
ประเทศไทย จากัด (ชสอ.)
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม
2560 ยังไม่เบิกใช้เงินกู้
(ประสานเบิกใช้เงินกู้วันที่
15 กันยายน 2560)
หมายเหตุ : ประจาปีบัญชี 2560 นายทะเบียนสหกรณ์ ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือการค้าประกันจานวน
460.0 ล้านบาท
- สมาชิกผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งจากทีป่ ระชุมใหญ่ให้เป็นประธานกรรมการ และเป็นกรรมการดาเนินการ
จะต้องค้าประกันเงินกู้ดังกล่าวข้างต้นตามอานาจหน้าที่ที่กาหนดในข้อบังคับสหกรณ์ฯ
- สมาชิกที่ได้รบั เลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ และเป็นกรรมการดาเนินการ ต้องตระหนักและมั่นใจว่า
จะไม่ลาออกระหว่างวาระ ซึ่งจะส่งผลต่อการทานิติกรรมสัญญากับสถาบันการเงิน และอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
กับสหกรณ์ฯ
...................................................

