
 
 
 
 
 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์  จ ากัด 
ที ่ 77/2563 

เรื่อง รับสมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
………………..………………. 

 
                  ด้วยคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 24 จะมีกรรมการครบวาระการด ารงต าแหนง่ 2 ปี จ านวน 8 ต าแหนง่ 
ในวันประชุมใหญ่สามัญประจ าป ี2563  (สหกรณ์ฯ ก าหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปีในวันพุธที่ 23 ธันวาคม                      
พ.ศ. 2563)  ดังนี ้
 

1. ผศ.ดร.วันชาติ  ปรีชาติวงศ ์ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 
2. ผศ.ดร.สาโรจน ์ เพชรมณ ี รองประธานกรรมการ คนที่ 2 
3. นางจุฑารัตน ์ ธานีรัตน ์ ผู้ช่วยเหรัญญิก 
4. ผศ.ดร.โกวิท กิตติวุฒิศักดิ ์ กรรมการ 
5. นายธมยศ ไกรนรา กรรมการ 
6. นายวรเทพ ไกรเทพ กรรมการ 
7. อาจารย์สุผาณิต วิเศษสาธร กรรมการ 
8. นายธวัชชัย ประดู ่ ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 

                   ทั้งนี้ กรรมการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น ที่ไม่มีสิทธิลงสมัครเข้ารับการหย่ังเสียงเลือกตั้งเป็นประธาน-
กรรมการ และกรรมการ เนื่องจากได้ด ารงต าแหนง่ในคณะกรรมการด าเนินการครบ 2 วาระ (4 ปี) ติดต่อกัน ต้องหยุดพัก  
1 ปี จึงมีสิทธิสมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเพื่อให้ที่ประชุมใหญเ่ลือกตั้งใหม่ได้ ตามความข้อ 74 วรรคสี่ แห่งขอ้บังคับสหกรณ์ 
พ.ศ. 2554  จ านวน 3 ราย  ประกอบด้วย 

1. ผศ.ดร.โกวิท กิตติวุฒิศักดิ ์ กรรมการ 
2. อาจารย์สุผาณิต วิเศษสาธร กรรมการ 
3. นายธวัชชัย ประดู ่ ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

                   เพื่อให้การด าเนินการเลือกตั้งกรรมการด าเนนิการในต าแหน่งทีว่่างลงดังกล่าว เปน็ไปด้วยความเรียบร้อย
ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ และตามระเบียบฯ  
 

                   อาศัยอ านาจตามความข้อ 72 ขอ้ 74 และ ขอ้ 76 แห่งข้อบงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
จ ากัด พ.ศ. 2554  และตามความข้อ 15  แหง่ระเบียบฯ ว่าด้วยการหย่ังเสียงเลือกตัง้คณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ. 2555 
ประกอบกบัมติที่ประชุมคณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เม่ือวันที่ 
15 กันยายน พ.ศ. 2563  จึงได้ออกประกาศก าหนดรับสมคัรสมาชิกผู้สนใจสมัครเข้ารับการหย่ังเสียงเลือกตั้ง คุณสมบัติของ
ผู้สมัคร หลักเกณฑ์ และวิธกีารหย่ังเสียงเลือกตั้ง ดังนี ้
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                  ข้อ 1 ต าแหน่งและจ านวนที่ต้องหยั่งเสียงเลอืกตัง้แทนกรรมการซ่ึงพ้นวาระ เป็นต าแหน่งกรรมการ-
ด าเนินการ จ านวน 8 ต าแหน่ง   
                  ข้อ 2 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
                        ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปน้ี เป็นหรือท าหน้าที่กรรมการด าเนินการ 
                          (1) เคยไดร้ับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เปน็โทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า 
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
                          (2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรอืให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน 
ฐานทุจริตต่อหน้าที ่
                          (3) เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการ หรอืมีค าวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการ      
ตามค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ ์
                          (4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหนง่กรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 
                          (5) สมาชิกซ่ึงผิดนัดการช าระเงินงวดช าระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรอืดอกเบี้ยในระยะเวลาสองปีทางบัญชี
นับแต่ปีที่ผิดนัดถงึปีที่เลอืกตั้งกรรมการด าเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึน้จากการกระท าของตนเอง 
                          (6) ผู้ซ่ึงเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี ้
                          (7) ผู้ซ่ึงเป็นกรรมการหย่ังเสียงเลอืกตั้ง หรอืคณะท างานหรือบคุคลทีไ่ด้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่
ประจ าหน่วยลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้ง 
                   ข้อ 3 ให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด ที่สนใจสมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลอืกตั้ง
เป็นกรรมการตามข้อ 1 ก าหนดให้ยื่นใบสมัครได้ที่ส านักงานสหกรณ์ฯ ในวันท าการ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 กันยายน   
พ.ศ. 2563 ถึงวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ระหวา่งเวลา 09.00-16.00 น. เท่านั้น โดยให้ด าเนินการอย่างใด    
อย่างหนึ่งดงันี ้
                           (1) ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ส านักงานสหกรณ์ฯ ภายในวัน เวลา ที่ก าหนดข้างต้น 
                           (2) ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซดส์หกรณ์ฯ (https://saving.wu.ac.th/)  และกรอกข้อมูลพร้อม
แนบเอกสารประกอบตามที่ก าหนดในใบสมัคร น าส่งทีส่ านักงานสหกรณ์ฯ ภายในวัน เวลา ที่ก าหนดข้างต้น  
                   ข้อ 4 สหกรณ์ฯ ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการหย่ังเสียงเลือกตั้งต าแหนง่กรรมการด าเนินการ ภายใน
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
                   ข้อ 5 สมาชิกผู้สมัครเข้ารับการหย่ังเสียงเลือกตั้งรายใด  ไม่ปรากฏรายชื่อเป็นผู้สมัคร  ให้ยื่นค าร้องต่อ
คณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตัง้  ภายใน 7 วันนับแต่วันทีป่ระกาศรายชื่อ 
                   ข้อ 6 หากผู้สมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตัง้ ประสงค์จะถอนชื่อจากการเป็นผู้สมัคร  ให้ด าเนินการ        
ขอถอนชือ่เปน็ลายลักษณ์อักษรโดยผู้สมัครเท่านั้น  และให้ยื่นต่อคณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตัง้  ก่อนวนัหย่ังเสียง 
เลือกตั้ง  ตามที่ก าหนดในข้อ 7  ไม่น้อยกว่า 5 วัน  และให้ด าเนินการถอนชือ่ให้แลว้เสร็จก่อนวันหยั่งเสียงเลือกตั้ง 
ไม่น้อยกว่า 3 วัน 
                   ข้อ 7 ก าหนดให้สมาชิกลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งในวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 (วันพุธที่ 
23 ธันวาคม พ.ศ. 2563) ระหวา่งเวลา 12.00 - 14.00 น. ณ เขตหยั่งเสียงเลือกตั้ง 2 เขต ดังนี้ 
                           (1) เขตหยั่งเสียงเลือกตั้งที่ 1 ได้แก่ มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์ อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  
                           (2) เขตหยั่งเสียงเลือกตั้งที่ 2 ได้แก่ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร  
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                   สมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนนหย่ังเสียงเลอืกตั้งในเขตหยั่งเสียงเลือกตั้งใด ให้ใช้สิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตัง้
ในเขตนั้น   
                   การลงคะแนนหย่ังเสียงเลือกตั้งนอกเขต  ก าหนดให้เฉพาะสมาชิกที่มีสิทธิลงคะแนนหย่ังเสียงเลือกตั้ง                 
ที่มีชื่อในบัญชีรายชื่อในเขตหยั่งเสียงเลือกตั้งที่ 2  ที่ประสงค์จะเขา้ร่วมประชุมใหญ่เท่านั้น ให้ใช้สทิธิหยั่งเสียงเลือกตั้งใน              
เขตหยั่งเสียงเลือกตั้งที่ 1  โดยให้แจ้งความประสงค์ก่อนวันหยั่งเสียงเลือกตั้ง ไม่น้อยกว่า 1 วัน  และต้องได้รับอนุญาตจาก
ประธานกรรมการคณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้งก่อน 
                   ข้อ 8 ก าหนดให้ผู้สมัครเข้ารับการหย่ังเสียงเลือกตั้งต าแหน่งกรรมการ  ต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่
คณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตัง้ก าหนด  โดยมีสมาชิกไม่น้อยกวา่ 2 คน รับรอง 
                   ข้อ 9 ให้นับคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้ง ณ หน่วยลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตัง้  และให้คณะกรรมการหย่ังเสียง
เลือกตั้ง  เสนอผลคะแนนหยั่งเสยีงเลือกตั้งเพือ่ให้สมาชิกลงมติเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่ในวาระการประชุมเรื่องการเลือกตั้ง
คณะกรรมการด าเนนิการ 
 

                   ท้ังนี้ รายละเอียดของหลักเกณฑ์ วธิีการหยั่งเสียงเลือกตัง้ และบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิหยั่งเสียงเลือกตั้ง        
ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้
 

                   ประกาศ ณ วันที ่ 16  กันยายน  พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 

                                                            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัคนา  พิมพ์จันทร์) 
ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตัง้คณะกรรมการด าเนนิการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ และให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของ 
ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครเข้ารับการหยั่งเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 

……………………………………………. 
 

หลักเกณฑ์ ข้ันตอน และวิธีการหยั่งเสียงเลือกตั้ง 
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 

 
1. ความตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด พ.ศ. 2554 ขอ้ 72 วรรคหนึง่ ความข้อ 74 
วรรคหนึ่งและวรรคสี่ แห่งขอ้บังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด พ.ศ. 2554 ก าหนดการเลือกตั้งและ
เวลาอยู่ในต าแหนง่ของคณะกรรมการด าเนินการไว้ดังนี้  
          “ข้อ 72 คณะกรรมการด าเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน 
และกรรมการด าเนินการอีกสิบสีค่น ซ่ึงที่ประชุมใหญเ่ลือกตั้งจากสมาชิก” 
          “ข้อ 74 ก าหนดเวลาอยู่ในต าแหน่ง คณะกรรมการด าเนินการมีวาระอยู่ในต าแหนง่คราวละสองปี นบัแต่         
วันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเม่ือครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตัง้ ให้กรรมการด าเนินการออกจากต าแหน่งเปน็จ านวนหนึ่งในสอง
ของกรรมการด าเนินการทัง้หมดโดยวิธีจับสลาก (ถ้ามีเศษใหป้ัดขึน้) และให้ถือว่าเป็นการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ          
ในปีต่อไปใหก้รรมการด าเนินการที่อยู่ในต าแหน่งจนครบวาระ หรอือยู่นานที่สุดออกจากต าแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี 
          กรรมการด าเนินการซ่ึงพ้นจากต าแหน่งอาจได้รบัเลือกตั้งใหม่ได้อีก แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน โดยต้องพัก
หนึ่งปีจงึจะมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งใหม่”                                   
 
2. หลักเกณฑ์ทั่วไปในการสมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้ง และการลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้ง 
              (1) บุคคลผู้มีสิทธิสมัครเข้ารบัการหย่ังเสียงเลอืกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ จะต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์-    
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด (ไม่รวมถึงสมาชิกสมทบ) และมีคุณสมบัติตามที่สหกรณ์ฯ ก าหนดไว้ รายละเอียด
ตามบัญชีรายชื่อ ก. 
              (2) บุคคลผู้มีสิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตัง้คณะกรรมการด าเนินการ และลงมติเลือกตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการในที่ประชุมใหญ่ จะต้องเปน็สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด (ไม่รวมถึงสมาชิกสมทบ) 
รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อ ข. 
              (3) การหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนนิการ เป็นข้ันตอนแรกและเป็นกระบวนการหนึ่งของ          
การเลือกตั้งตามความขอ้ 72 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ และก าหนดให้ที่ประชุมใหญ่ลงมติเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการ-   
หยั่งเสียงเลือกตั้งน าเสนอรายชื่อ 
              (4) สมาชิกท่ีได้รับการเสนอชื่อต่อที่ประชุมใหญ่  เพือ่เลือกตั้งเป็นกรรมการ ไดแ้ก่ บคุคลที่ได้รับคะแนน     
หยั่งเสียงเลือกตั้งสูงสุด 8 ล าดับแรก  
              (5) ในกรณีที่มีผู้ได้รับคะแนนหย่ังเสียงเลือกตั้งล าดับที่ 8 เท่ากัน  ซ่ึงท าให้มีจ านวนเกนิกว่าจ านวนทีก่ าหนด   
ให้ที่ประชุมใหญ่ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
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3. ขั้นตอนการสมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้ง 
              (1) ยื่นใบสมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งในวนัท าการ ตั้งแตว่ันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563 –                       
วันศุกร์ที ่6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ส านักงานสหกรณ์ฯ ตามวิธีการที่ก าหนด               
ในประกาศฯ ข้อ 3   
              (2) เม่ือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ได้รับใบสมัครพรอ้มตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  และออกหมายเลขประจ าตัว
ผู้สมัครตามล าดับการสมัครก่อนหลัง  กรณีมีผู้สมัครยื่นใบสมัครพร้อมกันหลายคน ใหเ้จ้าหน้าที่จัดให้มีการจับสลากล าดับ
หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร  และสหกรณ์ฯ จะขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้สมัครพร้อมหมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร เมื่อประธาน-
กรรมการคณะกรรมการหย่ังเสียงเลือกตัง้  ตรวจสอบคุณสมบัติ  ความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 
              (3) สหกรณ์ฯ ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ภายในวันศุกร์ที ่ 13  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 
 
4. การลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้ง 
              ก าหนดให้มีการลงคะแนนหยั่งเสียงเลอืกตั้งจากรายชือ่ผู้สมัครเข้ารับการหย่ังเสียงเลือกตั้งตามข้อ 3.3  
ในวันประชุมใหญ่สามัญประจ าป ี2563 (วนัพุธที่ 23  ธันวาคม  พ.ศ. 2563) เวลา 12.00 - 14.00 น. ดังนี ้
              (1) เขตหยั่งเสียงเลือกตั้งที่ 1 ณ โถงกลาง อาคารไทยบุรี  
              (2) เขตหยั่งเสียงเลือกตั้งที่ 2 ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรงุเทพมหานคร      
 
5. การลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้ง 
              (1) ผู้มีสิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตัง้อาจจะต้องแสดงบัตรประจ าตัวพนักงานมหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์                    
หรือบัตรประจ าตัวประชาชน เพือ่ลงทะเบียนผู้ใช้สิทธิ ณ สถานทีท่ี่ก าหนดไว้ 
              (2) เขตหยั่งเสียงเลือกตั้งที่ 1  ใช้วิธีการลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้ง  โดยใชเ้ครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์
ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช   

 (3) เขตหยั่งเสียงเลือกตั้งที่ 2  ใช้วิธีการลงคะแนนกับบัตรหยั่งเสียงเลือกตั้ง ตามที่คณะกรรมการหยั่งเสียง
เลือกตั้งก าหนด  ซ่ึงกรณีดังต่อไปนี้  ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย 
                  - บัตรปลอม 
                  - บัตรที่มิได้ท าเครื่องหมายลงคะแนน หรอืบัตรทีท่ าเครื่องหมายอื่นแตกต่างไปจากที่ก าหนด 
                  - บัตรที่ไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนให้กับผู้สมัครหมายเลขใด 
                  - บัตรที่ลงคะแนนหย่ังเสียงเลือกตัง้ต าแหนง่กรรมการด าเนินการเกินจ านวน 8 คน  
                  - ท าเครื่องหมายลงคะแนนหย่ังเสียงเลอืกตั้งแล้ว แต่ยังท าเครือ่งหมายในช่อง “ไม่ประสงค์ลงคะแนน” อีก 
              (4) ในการลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้ง ให้สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงเลอืกตั้งต าแหนง่                 
กรรมการด าเนินการได้ไม่เกิน  8  คน 
 
6. การเสนอผลการหยั่งเลือกตั้ง 
              ประธานกรรมการคณะกรรมการหยั่งเสียงเลอืกตั้ง หรือผู้ที่ประธานกรรมการคณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้ง
มอบหมาย  เสนอรายชื่อผู้ที่ได้รบัการหยั่งเสียงเลือกตั้งตามจ านวนที่ก าหนดในประกาศฯ  ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็น
กรรมการด าเนินการ  ในวาระการประชุมเรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ  ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเลอืกตั้ง จะมี
ผลด ารงต าแหน่งคณะกรรมการด าเนินการ ต้ังแต่วันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 เปน็ต้นไป 
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7. อ านาจในการวินิจฉัยการหยัง่เสียงเลือกตั้ง 
              กรณีมีปัญหาหรือข้อขัดแย้งใด ในการหยั่งเสียงเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการหย่ังเสียงเลอืกตั้งเปน็ผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
การวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการหย่ังเสียงเลือกตัง้ให้ถือเป็นอนัสิ้นสุด 
 
หมายเหตุ : 1. กรณีไม่มีผู้สมัครเข้ารับการหย่ังเสียงเลอืกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ให้ทีป่ระชุมใหญ่ด าเนินการเลือกตั้ง 
เป็นไปตามความข้อ 72 แหง่ข้อบังคบัสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2554 
               2. กรณีมีผู้สมัครเข้ารับการหย่ังเสียงเลือกตั้งเท่ากับจ านวนที่ประกาศรับสมัคร ให้สหกรณ์ฯ ด าเนินการ      
หยั่งเสียงเลือกตั้ง  เป็นไปตามระเบียบฯ ว่าด้วยการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ  จนเสร็จสิ้น 
               3. กรณีมีผู้สมัครเข้ารับการหย่ังเสียงเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการไม่ครบตามจ านวนที่ก าหนด  
ให้สหกรณ์ฯ ด าเนนิการหยั่งเสียงเลือกตั้ง  เป็นไปตามระเบียบฯ วา่ด้วยการหย่ังเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ     
จนเสร็จสิ้น ส าหรับจ านวนกรรมการด าเนินการทีเ่หลือ ให้ด าเนนิการเป็นไปตามความข้อ 72 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ฯ      
พ.ศ. 2554 

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

ข้อมูลที่ผู้สมัครพึงรับทราบ 
 

              ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563  สหกรณ์ฯ มีภาระหน้ีเงินกู้กับสถาบันการเงิน/สหกรณ์อื่น โดยมี
คณะกรรมการด าเนินการ ค้ าประกัน และมีเงินรับฝากสหกรณ์อื่น ดังน้ี 

ธนาคาร/สหกรณ ์ ประเภทเงินกู้ 
เงินกู ้(ล้านบาท) 

เงินกู้ ยอดหน้ี ภาระหน้ีรวม 

ธนาคารกรงุไทย จ ากัด (มหาชน) - วงเงินเบิกเกินบญัช ี
- วงเงินกูโ้ดยตั๋วสัญญาใช้เงิน 

5.00 
50.00 

0.00 
0.00 

5.00 
50.00 

ธนาคารออมสิน - วงเงินเบิกเกินบญัช ี
- วงเงินกูโ้ดยตั๋วสัญญาใช้เงิน 

5.00 
100.00 

0.00 
0.00 

5.00 
100.00 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ ากัด - เงินกู้ระยะยาว 30.00 0.00 30.00 
รวม 190.00 0.00 190.00 

สหกรณ์ ประเภทเงินรับฝาก 
เงินรับฝาก (ล้านบาท) 

จ านวน คงเหลือ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จ ากัด ประจ า 36 เดือน 20.00 20.00 

 210.00 
 
หมายเหตุ : - เงินกู้รวมเงินรับฝากจากสหกรณอ์ื่น จะต้องไม่เกินวงเงนิกู้ยืมฯ ที่นายทะเบียนสหกรณ์เหน็ชอบ 

               - ประจ าปีบัญชี 2563  นายทะเบียนสหกรณ์ ให้ความเห็นชอบวงเงนิกู้ยืมหรือการค้ าประกันจ านวน  
                 645.0 ล้านบาท 
  
              - สมาชิกผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ให้เป็นกรรมการด าเนินการ  จะต้องค้ าประกันเงินกู้ดังกล่าว
ข้างต้นตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดในข้อบังคับสหกรณ์ฯ 
              - สมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการ ต้องตระหนักและม่ันใจว่าจะไม่ลาออกระหวา่งวาระ                 
ซึ่งจะส่งผลต่อการท านิติกรรมสัญญากับสถาบันการเงิน และอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับสหกรณ์ฯ      


