
 
 
 
 
 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จ ากัด 
เรื่อง รับสมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 

……………………………. 
 
                  ด้วยคณะกรรมการด าเนินการ (ชุดที่ 21) มีกรรมการครบวาระการด ารงต าแหนง่ 2 ปี ในวันประชุมใหญ่
สามัญประจ าปี 2560 (วันพุธที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560) จ านวน 7 ต าแหน่ง และมีกรรมการลาออกระหว่างวาระ
จ านวน 1 ต าแหน่ง ประกอบด้วยต าแหน่งประธานกรรมการ 1 ต าแหน่ง และกรรมการด าเนนิการ 7 ต าแหน่ง ดังนี ้

1. นายนิรันดร ์ จินดานาค ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.วันชาต ิ ปรีชาติวงศ ์ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 
3. นางจฑุารัตน ์ ธานีรัตน ์ เหรัญญิก 
4. นายวรเทพ ไกรเทพ กรรมการ 
5. อาจารย์ นพ.สุรศักดิ ์ วิจิตรพงศ์จินดา กรรมการ 
6. นายอนนัต์เดช ศรีราพร เลขานุการ 
7. ว่าที่ ร.ต.จาตุรนต ์ ชุติธรพงษ ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
8. อาจารย์ พญ.พัณณ์ชติา รัศมีสุรวุฒิคุณ กรรมการ (ลาออกระหว่างวาระ) 

 

                   ทั้งนี้ กรรมการดังกล่าวข้างต้นทีไ่ม่มีสทิธิลงสมคัรรับการหยั่งเสียงเลือกตั้งเป็นกรรมการ เนื่องจาก      
ได้ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการด าเนินการครบ 2 วาระ (4 ป)ี ติดต่อกัน ต้องหยุดพัก 1 ปี จึงมีสิทธิสมัครเข้ารับ    
การหยั่งเสียงเพื่อให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งใหม่ได้ ตามความข้อ 74 วรรคสี่ แห่งข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2554 จ านวน    
2 ราย ประกอบด้วย 

1. ผศ.ดร.วันชาต ิ ปรีชาติวงศ ์ รองประธานกรรมการ คนที่ 1  
2. นางจฑุารัตน ์ ธานีรัตน ์ เหรัญญิก 

 

                   เพื่อให้การด าเนินการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ ในต าแหน่งที่ว่างลงดังกล่าว เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ และการด าเนนิการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นไปตามระเบียบฯ อาศัยอ านาจ   
ตามความข้อ 72 ข้อ 74 และข้อ 76 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด พ.ศ. 2554 และ
ตามความข้อ 15 แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ. 2555 ประกอบกับมติ     
ที่ประชุมคณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้ง ในการประชุมคร้ังที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 6 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 จึงได้ออก
ประกาศก าหนดรับสมัครสมาชกิผู้สนใจสมัครเข้ารับการหยั่งเสยีงเลือกตั้ง คุณสมบัติของผู้สมัคร หลักเกณฑ์ และวิธีการ
หยั่งเสียงเลือกตั้ง ดังนี ้
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                  ข้อ 1 คุณสมบัตขิองผู้สมัคร 
                         ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนีเ้ป็นหรือท าหน้าที่กรรมการด าเนินการ 
                          (1) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดทีไ่ด้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
                          (2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน 
ฐานทุจริตต่อหนา้ที ่
                          (3) เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการ หรือมีค าวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการ 
ตามค าสัง่นายทะเบยีนสหกรณ ์
                          (4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 
                          (5) สมาชกิซึ่งผิดนัดการช าระเงนิงวดช าระหนี้ ไม่วา่ต้นเงนิหรือดอกเบี้ยในระยะเวลาสองปทีาง
บัญชนีับแตป่ีที่ผิดนัดถึงปทีี่เลือกตั้งกรรมการด าเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมไิด้เกิดขึ้นจากการกระท าของตนเอง 
                          (6) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหนา้ที่ในสหกรณ์นี้ 
                          (7) ผู้ซึ่งเป็นกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้ง หรือคณะท างานหรือบุคคลทีไ่ดร้ับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหนา้ที่
ประจ าหน่วยลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้ง 
                   ข้อ 2 ต าแหน่งและจ านวนกรรมการด าเนนิการที่ต้องหยั่งเสียงเลือกตั้งแทนกรรมการซึ่งพ้นวาระ และ
ลาออกระหว่าง ประกอบด้วย  
                           (1) ต าแหน่งประธานกรรมการ จ านวน 1 ต าแหน่ง  
                           (2) ต าแหน่งกรรมการด าเนินการ จ านวน 7 ต าแหน่ง    
                   ข้อ 3 ให้สมาชกิสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์ จ ากัด ที่สนใจสมัครเข้ารับการหยั่งเสียง
เลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ และเป็นกรรมการด าเนนิการ ตดิต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ส านักงาน
สหกรณฯ์ ในวันท าการ ตั้งแตวั่นจันทร์ที่ 11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ถึงวันอังคารที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 
ระหว่างเวลา 09.00-16.30 น. 
                   ข้อ 4 สหกรณ์ฯ ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งต าแหน่งประธานกรรมการ และ
ต าแหน่งกรรมการด าเนินการ ภายในวันจันทร์ที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
                   ข้อ 5 สมาชิกผูส้มัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งรายใด ไมป่รากฏรายชื่อเปน็ผู้สมัคร ให้ยื่นค าร้องต่อ
คณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้งภายใน 7 วัน นับแต่วนัที่ประกาศรายชื่อ 
                   ข้อ 6 หากผู้สมคัรเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งประสงค์จะถอนชื่อจากการเปน็ผู้สมัคร ให้ด าเนินการ     
ขอถอนชื่อเป็นลายลักษณ์อักษรโดยผู้สมัครเท่านั้น และให้ยื่นตอ่คณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้งก่อนวันหยั่งเสียง 
เลือกตั้งตามที่ก าหนดในข้อ 7 ไม่น้อยกว่า 5 วัน และให้ด าเนินการถอนชื่อให้แล้วเสร็จก่อนวันหยั่งเสียงเลือกตั้ง 
ไม่น้อยกว่า 3 วัน 
                   ข้อ 7 ก าหนดให้สมาชิกลงคะแนนหยั่งเสยีงเลอืกตั้งในวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560            
(วันพุธที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560) ระหว่างเวลา 12.00 - 14.00 น. ณ เขตหยั่งเสียงเลือกตั้ง 2 เขต ดังนี้ 
                           (1) เขตหยั่งเสียงเลือกตั้งที่ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ อ าเภอท่าศาลา จงัหวัด
นครศรีธรรมราช  
                           (2) เขตหยั่งเสียงเลือกตั้งที่ 2 ได้แก่ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ กรุงเทพมหานคร  
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                   สมาชิกผู้มสีิทธลิงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งในเขตหยั่งเสียงเลือกตั้งใด ให้ใช้สิทธิลงคะแนนหยั่งเสียง
เลือกตั้งในเขตนั้น   
                   การลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งนอกเขต ก าหนดให้เฉพาะสมาชิกที่มีสิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้ง   
ที่มีชื่อในบัญชีรายชื่อในเขตหยั่งเสียงเลือกตั้งที่ 2 ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมใหญ่เท่านั้น ให้ใชส้ิทธิหยั่งเสียงเลือกตั้ง 
ในเขตหยั่งเสียงเลือกตั้งที่ 1 โดยให้แจ้งความประสงค์ก่อนวนัหยั่งเสียงเลือกตั้ง ไม่น้อยกวา่ 1 วัน และต้องได้รับอนุญาต
จากประธานกรรมการคณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้งก่อน 
                   ข้อ 8 ก าหนดให้ผู้สมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งต าแหน่งประธานกรรมการ และต าแหน่งกรรมการ-
ด าเนินการ ต้องยืน่ใบสมัครตามแบบที่คณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้งก าหนด โดยมสีมาชิกไมน่้อยกว่า 2 คน รับรอง 
                   ข้อ 9 ให้นับคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้ง ณ หน่วยลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการ-    
หยั่งเสียงเลือกตั้งเสนอผลคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งเพื่อให้สมาชกิลงมติเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่ในวาระการประชุมเร่ือง
การเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
 

                   ทั้งนี้ รายละเอียดของหลักเกณฑ์ วิธีการหยั่งเสียงเลือกตั้ง และบัญชีรายชื่อผู้มสีิทธิหยั่งเสียงเลือกตั้ง    
ให้เป็นไปตามเอกสารแนบทา้ยประกาศนี้ 
 

                   ประกาศ ณ วันที่  8  เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (นายเอกราช แก้วเขียว) 
ประธานคณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ 
ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครเข้ารับการหยั่งเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 

……………………………………………. 
 

หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการหยั่งเสียงเลือกตั้ง 
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 

 

1. ความตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด พ.ศ. 2554 ข้อ 72 วรรคหนึ่ง ความข้อ 74 
วรรคหนึ่งและวรรคสี่ และความข้อ 76 วรรคหนึ่ง และวรรคสาม แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย-      
วลัยลักษณ์ จ ากัด พ.ศ. 2554 ก าหนดการเลือกตั้งและเวลาอยู่ในต าแหน่งของคณะกรรมการด าเนินการไว้ดงันี้  
          “ข้อ 72 คณะกรรมการด าเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการประกอบดว้ยประธานกรรมการ  
หนึ่งคน และกรรมการด าเนนิการอีกสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก” 
          “ข้อ 74 ก าหนดเวลาอยู่ในต าแหน่ง คณะกรรมการด าเนินการมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี นับแต่     
วันเลือกตั้ง ในวาระเร่ิมแรกเมื่อครบหนึ่งปีนบัแต่วนัเลือกตั้ง ให้กรรมการด าเนินการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึ่ง 
ในสองของกรรมการด าเนินการทั้งหมดโดยวิธีจบัสลาก (ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น) และให้ถือว่าเป็นการพ้นจากต าแหนง่ตาม
วาระ ในปตี่อไปให้กรรมการด าเนินการที่อยู่ในต าแหน่งจนครบวาระ หรืออยู่นานทีสุ่ดออกจากต าแหน่งสลับกันไป      
ทุก ๆ ป ี
          กรรมการด าเนินการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้อีก แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน โดยต้อง
พักหนึ่งปีจึงจะมีสิทธสิมัครรับเลอืกตั้งใหม่”                                   
  “ข้อ 76 ต าแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าต าแหนง่กรรมการด าเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออก  
ตามวาระ (เว้นแต่เพราะเหตุตามข้อ 75 (7)) ให้กรรมการด าเนินการที่ยังด ารงต าแหนง่อยู่ด าเนนิการต่อไปจนกว่าจะมี
การประชุมใหญ่ ซึ่งจะได้มีการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการแทนในต าแหนง่ที่ว่าง แต่ถ้าในเวลาใดจ านวนกรรมการ-
ด าเนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุม กรรมการด าเนนิการที่ด ารงต าแหนง่อยู่จะประชมุด าเนินการใด ๆ ไม่ได้ 
นอกจากต้องเรียกให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นโดยเร็ว 
          กรรมการด าเนินการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้นแทนในต าแหน่งที่ว่าง ให้อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเทา่วาระ        
ที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทนนัน้ชอบที่จะอยู่ได้” 
 
2. หลักเกณฑ์ทั่วไปในการสมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้ง และการลงคะแนนหยั่งเสียงเลอืกตั้ง 
              2.1 บุคคลผู้มสีิทธิสมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ จะตอ้งเป็นสมาชิกสหกรณ์-    
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด (ไม่รวมถึงสมาชิกสมทบ) และมีคุณสมบตัิตามทีส่หกรณ์ฯ ก าหนดไว้ 
รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อ ก. 
              2.2 บุคคลผู้มสีิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ และลงมตเิลือกตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการในที่ประชุมใหญ่ จะต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด (ไม่รวมถึงสมาชิก-
สมทบ) รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อ ข. 
              2.3 การหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ เป็นขั้นตอนแรกและเป็นกระบวนการหนึ่งของ     
การเลือกตั้งตามความข้อ 72 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ และก าหนดให้ที่ประชุมใหญ่ลงมติเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการ-
หยั่งเสียงเลือกตั้งน าเสนอรายชือ่ 
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              2.4 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต่อที่ประชุมใหญ่ ได้แก่ บุคคลที่ได้รบัคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งสูงสดุส าหรับ
ต าแหน่งประธานกรรมการ และบุคคลทีไ่ด้รับคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งสูงสดุและคะแนนในล าดับรองถัดไปจ านวน   
7 คน ส าหรับต าแหน่งกรรมการด าเนินการ 
              2.5 ในกรณีที่มีผู้ไดร้ับคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งเท่ากันทั้งต าแหนง่ประธานกรรมการ หรือต าแหน่งกรรมการ-
ด าเนินการล าดบัที่ 7 ซึ่งท าให้มีจ านวนเกินกว่าจ านวนที่ก าหนด ให้ที่ประชุมใหญ่ลงคะแนนเสยีงเลือกตั้งผู้สมัครที่มี
คะแนนเท่ากัน ส าหรับต าแหนง่กรรมการด าเนินการล าดับที่ 7 ที่ได้รับเลือกตั้ง จะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระ        
ที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออกระหว่างวาระ 
                 
3. ขั้นตอนการสมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้ง 
              3.1 ยื่นใบสมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งในวันท าการ ตั้งแต่วันจันทรท์ี่ 11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560     
ถึงวันอังคารที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ส านักงานสหกรณ์ฯ    
              3.2 เมื่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ได้รับใบสมัครพร้อมตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น และออกหมายเลขประจ าตัว
ผู้สมัครตามล าดับการสมัครก่อนหลัง กรณีมีผู้สมัครยื่นใบสมัครพร้อมกันหลายคน ให้เจ้าหน้าที่จัดให้มีการจับสลาก
ล าดับหมายเลขประจ าตัวผูส้มัคร และสหกรณ์ฯ จะขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้สมัครพร้อมหมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร       
เมื่อประธานคณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้ง ตรวจสอบคุณสมบัติ ความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 
              3.3 สหกรณ์ฯ ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ภายในวันจันทร์ที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
 

4. การลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้ง 
              ก าหนดให้มีการลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งจากรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งตามข้อ 3.3  
ในวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 (วันพธุที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560) เวลา 12.00 - 14.00 น. ณ โถงกลาง 
อาคารไทยบุรี ส าหรับเขตหยั่งเสียงเลือกตั้งที่ 1 และหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร 
ส าหรับเขตหยั่งเสียงเลือกตั้งที่ 2     
 

5. การใช้สิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้ง 
              5.1 ผู้มีสิทธลิงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งอาจจะต้องแสดงบัตรประจ าตัวพนักงานมหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์                    
หรือบัตรประจ าตัวประชาชน เพื่อลงทะเบียนผู้ใชส้ิทธิ ณ สถานที่ที่ก าหนดไว้ 
              5.2 รับบัตรลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้ง ตามที่คณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้งก าหนด   
              5.3 ในการลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้ง ให้สมาชิกแต่ละคนมสีิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งต าแหน่ง
ประธานกรรมการได้ไม่เกิน 1 คน และลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการด าเนินการไดไ้ม่เกิน 7 คน 
              5.4 กรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย 
                    - บัตรปลอม 
                    - บัตรที่มิได้ท าเครื่องหมายลงคะแนน หรือบัตรที่ท าเครื่องหมายอื่นแตกต่างไปจากที่ก าหนด 
                    - บัตรที่ไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนให้กับผู้สมคัรหมายเลขใด 
                    - บัตรที่ลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งต าแหน่งประธานกรรมการเกินจ านวน 1 คน และลงคะแนนหยั่ง
เสียงเลือกตั้งต าแหน่งกรรมการด าเนินการเกินจ านวน 7 คน  
                    - ท าเครื่องหมายลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งแล้ว แต่ยังท าเครื่องหมายในช่อง “งดออกเสียง” อีก 
 

 
 



 6 
6. การเสนอผลการหยั่งเลือกตัง้ 
              ประธานคณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้ง หรือผู้ที่ประธานคณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้งมอบหมาย เสนอ
รายชื่อผู้ทีไ่ด้รับการหยั่งเสียงเลอืกตั้งตามจ านวนที่ก าหนดในประกาศฯ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ 
และกรรมการด าเนินการ ในวาระการประชุมเร่ืองการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รบัการเลือกตั้ง 
จะมีผลด ารงต าแหนง่คณะกรรมการด าเนินการ ตัง้แต่วันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 เป็นต้นไป 
 

7. อ านาจในการวินิจฉัยการหยั่งเสียงเลือกตั้ง 
              กรณีมีปัญหาหรือข้อขัดแย้งใด ในการหยั่งเสียงเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้งเป็นผู้วินิจฉัย     
ชี้ขาด การวินจิฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้งให้ถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

 
หมายเหตุ : 1. กรณีไม่มีผู้สมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ให้ที่ประชุมใหญ่ด าเนินการ
เลือกตั้ง เป็นไปตามความข้อ 72 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2554 
               2. กรณีมีผู้สมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งเท่ากบัจ านวนทีป่ระกาศรับสมัคร ให้สหกรณ์ฯ ด าเนินการ  
หยั่งเสียงเลือกตั้ง เป็นไปตามระเบียบฯ ว่าด้วยการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการจนเสร็จสิ้น 
               3. กรณมีีผู้สมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการไม่ครบตามจ านวนที่ก าหนด  
ให้สหกรณ์ฯ ด าเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้ง เป็นไปตามระเบยีบฯ ว่าด้วยการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
จนเสร็จสิ้น ส าหรับจ านวนกรรมการด าเนินการที่เหลือ ให้ด าเนินการเปน็ไปตามความข้อ 72 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ฯ 
พ.ศ. 2554 

......................................... 
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ข้อมูลที่ผู้สมัครพึงรับทราบ 
 

              ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 สหกรณ์ฯ มีภาระหนี้เงินกู้กับสถาบันการเงิน/สหกรณ์อ่ืน โดยมี
คณะกรรมการด าเนินการ ค้ าประกัน ดังนี ้

ธนาคาร/สหกรณ์ ประเภทเงินกู ้
เงินกู้ (ล้านบาท) 

เงินกู้ ยอดหนี้ ภาระหนี้รวม 

ธนาคารกรุงไทย  - วงเงินเบิกเกินบัญช ี
- วงเงินกู้โดยตั๋วสัญญาใช้เงิน 

5.00 
50.00 

0.00 
0.00 

5.00 
50.00 

ธนาคารออมสิน - วงเงินเบิกเกินบัญช ี
- วงเงินกู้โดยตั๋วสัญญาใช้เงิน 
- เงินกู้ระยะยาว 

5.00 
100.00 
30.00 

0.00 
0.00 
5.50 

5.00 
100.00 

5.50 
ธนาคารธนชาต - วงเงินกู้โดยตั๋วสัญญาใช้เงิน 50.00 27.50 50.00 
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั จ ากัด 

- เงินกู้ระยะยาว 70.00 
 

37.80 37.80 

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด - เงินกู้ระยะยาว 72.50 66.46 66.46 
รวม 382.50 137.26 319.76 

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง 
ประเทศไทย จ ากัด (ชสอ.) 

- เงินกู้ระยะยาว 65.0 ลงนามในสัญญากู้เงิน   
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 
2560 ยังไม่เบิกใช้เงินกู้  
(ประสานเบิกใช้เงนิกู้วันที่ 
15 กันยายน 2560) 

 
หมายเหตุ : ประจ าปบีัญชี 2560 นายทะเบียนสหกรณ์ ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันจ านวน             
               460.0 ล้านบาท 

 
 

              - สมาชิกผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งจากทีป่ระชุมใหญใ่ห้เป็นประธานกรรมการ และเป็นกรรมการด าเนินการ
จะต้องค้ าประกันเงินกู้ดังกล่าวข้างต้นตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดในข้อบังคับสหกรณ์ฯ 
              - สมาชิกที่ได้รบัเลอืกตั้งเป็นประธานกรรมการ และเป็นกรรมการด าเนินการ ตอ้งตระหนักและมั่นใจว่า 
จะไม่ลาออกระหว่างวาระ ซึ่งจะส่งผลต่อการท านิติกรรมสัญญากับสถาบันการเงิน และอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
กับสหกรณ์ฯ      
 

................................................... 


