ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จากัด
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งประธานกรรมการและ
กรรมการดาเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 46
.....................................................................
เพื่อให้การดาเนินการเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 46
แทนตาแหน่งที่ว่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการเลือกตั้งจึงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื อก
ตั้งขึ้นเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดาเนินการสหกรณ์ในวั นประชุมใหญ่ส ามั ญ
ประจาปี ดังนี้
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการเลือกตั้ง
ก. คุณสมบัติตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จากัด
1. เป็นสมาชิกสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จากัด
และบรรลุนิติภาวะ
2. ไม่เป็นผู้ซึ่งเคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพย์ที่กระทาโดยทุจริต
3. ไม่ เ ป็ น ผู้ ซึ่ ง เคยถู ก ไล่ อ อก ปลดออก หรื อ ให้ อ อกจากราชการ องค์ ก าร หรื อ
หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่
4. ไม่เป็นผู้ซึ่งเคยถูกให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการ หรือมีคาวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้น
จากตาแหน่งกรรมการ ตามมาตรา 22(4) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 (มาตรา 22 ในกรณี ที่
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์กระทาการหรืองดเว้นกระทาการในการปฏิบัติหน้าที่ของตน จนทาให้เสื่อม
เสียผลประโยชน์ของสหกรณ์ห รือสมาชิก หรือสหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรือกิจกรรม
หรือฐานะการเงิน ตามรายงานการสอบบัญชีหรือตามรายงานการตรวจสอบ ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอานาจ
ออกคาสั่งเป็นหนังสือให้ปฏิบัติตามดังต่อไปนี้ (4) ให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์พ้นจากตาแหน่งทั้งคณะ
หรือให้กรรมการซึ่งเกี่ยวข้องกับการนั้นพ้นจากตาแหน่งกรรมการ)
5. ไม่เป็นผู้ซึ่งเคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนจากตาแหน่งกรรมการ เพราะ
เหตุทุจริตต่อหน้าที่
6. ไม่ เป็ น ผู้ ซึ่ ง เคยผิ ด นั ด การช าระเงิ นงวดชาระหนี้ไ ม่ ว่ าต้ นเงิ น หรือดอกเบี้ ย ใน
ระยะเวลาสองปีทางบัญชีนับแต่ปีที่ผิดนัด ถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการดาเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้น
จากการกระทาของตนเอง
7. ไม่เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จากัด
8. ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งประธานหรือกรรมการสหกรณ์ติ ดต่อกันมาแล้วสองวาระ
ในขณะที่จะมีการเลือกตั้งครั้งใหม่
ข. คุณสมบัติตามตาแหน่งหน้าที่ในคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ฯ
ผู้ที่จะสมัครหรือรับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็น ประธานกรรมการและกรรมการ
ดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จากัด ควรมีคุณสมบัติดังนี้
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ประธานกรรมการ
1.1 มีภาวะผู้นา มีวิสัยทัศน์ในการทางานที่ชัดเจน มีความซื่อสัตย์สุจริต ละเอียด
รอบคอบ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และสามารถสละเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้
1.2 มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบ และกฎเกณฑ์ ทั้งของทางราชการและสหกรณ์
ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จากัด
1.3 มีประสบการณ์และความรู้ ความสามารถในการบริหารและการตัดสินใจใน
การดาเนินงานได้เป็นอย่างดี
1.4 เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับ และความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ในสถาบัน
มีความรู้ทางด้านบริหารการเงินในระบบธุรกิจเป็นอย่างดี
2. กรรมการ
2.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต ละเอียดรอบคอบ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
2.2 มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบ และกฎเกณฑ์ทั้งของทางราชการ และสหกรณ์
ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จากัด
2.3 มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจด้ า นการเงิ น และบั ญ ชี หรื อ ด้ า นงานเลขานุ ก าร
พอสมควร
2.4 สามารถสละเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้ และพร้อมที่จะสละเวลาเป็นผู้แทน
ของ สหกรณ์ไปเข้าร่วมประชุม/สัมมนา กับหน่วยงานภายนอกได้
ผู้มีสิทธิลงคะแนนในการเลือกตั้ง
สมาชิ กสามั ญสหกรณ์ ออมทรัพย์ สถาบั นบั ณฑิตพั ฒนบริหารศาสตร์ จ ากัด ยกเว้ นผู้ เป็ น
สมาชิกสามัญหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2561
คณะกรรมการดาเนินการที่จะเลือกตั้งแทนตาแหน่งที่ว่างลงจานวน 8 คน ประกอบด้วย
1. ประธานกรรมการ 1 คน
2. กรรมการ
7 คน
วาระและเงื่อนไขการดารงตาแหน่ง
1. ประธานกรรมการและกรรมการดาเนินการมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่
วันที่ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง
2. ประธานกรรมการและกรรมการดาเนินการซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งอีก แต่
ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
วิธีการเลือกตั้ง
1. จั ด ท าประกาศแจ้ ง ให้ ส มาชิ ก ทราบเพื่ อ สมั ค รหรื อ เสนอชื่ อ ผู้ ส มควรด ารงต าแหน่ ง
ประธานกรรมการและกรรมการดาเนินการ ภายใน 7 วันทาการ นับจากวันประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดาเนินการสหกรณ์ โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องให้ความ
ยินยอมด้วย
2. ตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ที่ ส มั ค ร หรื อ ได้ รั บ การเสนอชื่ อ และประกาศรายชื่ อผู้ มี
คุณสมบัติครบถ้วน ภายใน 7 วันทาการ นับจากวันสิ้นสุดการรับสมัครหรือเสนอชื่อพร้อมทั้งกาหนดวัน เวลา
และสถานที่เลือกตั้ง

-33. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งก่อนวันลงคะแนนไม่น้อยกว่า 10 วัน ทา
การพร้อมทั้งประกาศเชิญชวนให้สมาชิกไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
4. จั ด ท าบั ต รลงคะแนนโดยประทั บตราสหกรณ์ และลงลายมื อชื่ อประธานกรรมการ
เลือกตั้ง
5. จัดให้มีรูปถ่ายพร้อมประวัติโดยย่อของผู้สมัคร หรือได้รับการเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่ง
ประธานกรรมการและกรรมการดาเนินการ ติดตั้งไว้ ณ บริเวณหน่วยเลือกตั้ง
6. จัดให้มีหน่วยเลือกตั้ง พร้อมทั้งคูหาสาหรับการลงคะแนนให้เป็นสัดส่วน จัดให้มีหีบบัตร
สาหรับลงคะแนนที่เหมาะสม และจะต้องมีประกาศรายชื่อผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมหมายเลข ณ
บริเวณหน่วยเลือกตั้ง
7. ดูแลการเลือกตั้งให้ดาเนินการด้วยความเรียบร้อยและยุติธรรม ห้ามมีการหาเสียงหรือ
ชักนาใด ๆ ที่จะมีผลกระทบต่อการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
8. สมาชิกสหกรณ์ต้องมาลงคะแนนเสียงด้วยตนเอง จะมอบหมายให้ผู้อื่นมาลงคะแนน
แทนไม่ได้และสมาชิกสหกรณ์มีสิทธิลงคะแนนเลือกประธานกรรมการและกรรมการดาเนินการได้ตามจานวนที่
คณะกรรมการเลือกตั้งกาหนด ตามวันเวลาและสถานที่ตามประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้ง
9. เมื่อหมดเวลาการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการเลือกตั้งนับคะแนนโดย
เปิดเผย ณ หน่วยลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ผู้ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งข้างมาก ถือว่าเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็น
ประธานกรรมการหรือกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ในกรณีที่คะแนนเท่ากันและเกินจานวนตามประกาศของ
สหกรณ์ให้ประธานกรรมการเลือกตั้งดาเนินการจับสลากระหว่างผู้ที่ได้คะแนนเท่ากันโดยเปิดเผย
10. ในกรณีที่มีผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อมีจานวนเท่ากับหรือน้อยกว่าตาแหน่งที่ต้อง
เลือกตั้งไม่ต้องให้สมาชิกสหกรณ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในคูหาเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการเลือกตั้งเสนอในที่
ประชุมใหญ่เพื่อรับรอง
11. ในกรณีผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งให้ดารงตาแหน่งประธานและกรรมการดาเนินการพร้อมกัน
ทั้งสองตาแหน่ง ให้ถือว่าได้รับเลือกตั้งให้ดารงตาแหน่งประธานกรรมการเพียงตาแหน่งเดียว สาหรับกรรมการ
ให้เลื่อนผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งลาดับถัดไปขึ้นมาแทน
12. ให้คณะกรรมการเลื อกตั้ง เสนอผลการเลือกตั้ง และรายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งให้ ด ารง
ตาแหน่งประธานกรรมการและกรรมการดาเนินการต่อประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์และประกาศให้
สมาชิกทราบภายใน 3 วันทาการ นับตั้งแต่วันลงคะแนน
ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2561

(นายสมพร ศิลป์สุวรรณ์)
ประธานกรรมการเลือกตั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จากัด

