
สอมธ. รับสมัครสมาชิก เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการ  
ชุดท่ี 29/2543 จ านวน 6 คน 

 
สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ จ ากัด (สอมธ.) รับสมัครสมาชิกเข้าเลือกต้ัง เป็นกรรมการ

ด าเนินการ ชุดที่ 29/2543 เป็นตัวแทนของหน่วยงานต่างๆ จ านวน 6 คน เข้ามาช่วยกันพัฒนา สอมธ. ให้มีความ
มั่นคง และก้าวหน้า 

ครบวาระปแีห่งการสมัครเลือกต้ัง คณะกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
จ ากัด ชุดที่ 29/2543 จ านวน 6 คน ที่จะมาท าหน้าที่แทน คณะกรรมการด าเนินการ ที่ก าลังจะหมดวาระ โดย
ต าแหน่งที่จะท าการเลือกต้ัง มีดังน้ี 
1. ต าแหน่งที่จะท าการเลือกต้ัง 

 
(1) ประธานกรรมการด าเนินการ 1 คน 
(2) กรรมการผู้แทน คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน และสถาบันภาษา 1 คน 
(3) กรรมการผู้แทน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และคณะสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา 1 คน 
(4) กรรมการผู้แทน บัณฑิตวิทยาลยั สถาบันไทยคดีศึกษา ส านักบัณฑิตอาสาสมัคร สถาบันทรัพยากร
มนุษย์ ส านักทะเบียนและประมวลผล สถาบันประมวลข้อมูลฯ ส านักเสรมิศึกษาและบริการสังคม ศูนย์
หนังสือฯ ส านักพิมพ์ (อาคารอเนกประสงค์) 1 คน 
(5) กรรมการผู้แทน กองงานศูนย์รังสิต สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา โรงพิมพ์ มธ. และร้านสหกรณ์ มธ. 
1 คน 
(6) กรรมการผู้แทน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ คณะแพทยศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะทันต
แพทยศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ 1 คน 

 
2. การรับสมัคร หรือเสนอชื่อ 
 

 ผู้ประสงค์จะสมัคร หรือจะเสนอชื่อบุคคลอื่น เป็นกรรมการ ขอใบสมัคร หรือเสนอชื่อได้ที่ ส านักงาน
สหกรณ์ฯ และยื่นใบสมัคร หรือใบเสนอชื่อด้วยตนเอง โดยต้องมีสมาชิกรับรอง อย่างน้อย 1 คน  

 ส าหรับการเสนอชื่อบุคคลอื่น ต้องมีสมาชิกเข้าชื่อรับรอง อย่างน้อย 10 คน เว้นแต่ผู้สมัครเข้ารับการเลอืก 
ต าแหน่งประธานกรรมการ ต้องมีสมาชิกอ่ืนรบัรอง หรือสมาชิกเข้าชื่อ จ านวนอย่างน้อย 50 คน ทั้งน้ี 
สมาชิกที่ได้รับการเสนอชื่อ จะต้องให้ความยินยอมด้วย 

 
โดยสมัครพร้อมรูปถ่าย ขนาด 2 น้ิว จ านวน 6 รูป  
ต้ังแต่ วันที่ 4 มกราคม 2543 - 11 มกราคม 2543 
ระหว่างเวลา 08.30 – 15.30 น. ทุกวันท าการของสหกรณ์ 
 
3. การก าหนดหมายเลขผู้สมัครเลือกต้ัง 
 

- หมายเลขผู้สมัคร จะด าเนินการจับสลาก โดยผู้สมัคร หรือตัวแทนของผู้สมัคร  
- ถ้าผู้สมัคร มิได้ส่งตัวแทน มาจับสลาก คณะกรรมการเลือกต้ัง จะเป็นผู้จับสลากแทน 



- การจับสลาก จะกระท าในวันที่ 13 มกราคม 2543 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ ณ 
ห้องประชมุสัญญาธรรมศักด์ิ และจะประกาศให้ทราบ ในวันที่ 14 มกราคม 2543 ที่ท าการ สอมธ. 

 

4. การเปลี่ยนแปลงต าแหน่งที่จะสมัคร 

 
ผู้สมัครหรือผู้ทีถู่กเสนอรายชื่อ เข้ารับการเลือกต้ังเป็นกรรมการ ไม่สามารถที่จะขอเปลี่ยนแปลงต าแหน่ง 

ที่จะลงหยั่งเสียง ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 
5. การถอนตัวจากการสมัครเลือกต้ัง 
 

ผู้สมัครหรือผู้ทีถู่กเสนอชื่อ เข้ารับการเลือกต้ัง เป็นกรรมการ จะขอถอนตัว จากการสมัครรบัเลือกต้ัง 
จะต้องขอถอนตัว โดยแสดงความจ านง เป็นหนังสือให้สหกรณ์ หรือคณะกรรมการเลือกต้ัง ได้ทราบ ก่อนการจับ
สลากหมายเลข เพ่ือท าการหยั่งเสียงเลือกต้ัง 
 
6. วิธีการหยั่งเสียง 
 

ใช้วิธีหย่อนบัตรลงคะแนน ในวันที่ 25 มกราคม 2543 ระหว่างเวลา 08.30 – 15.00 น. และจะ
ด าเนินการนับคะแนน หลังจากการหยั่งเสียงเสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการเลือกต้ัง จะประกาศผล การหยั่งเสียงเป็น
ทางการ ให้ทราบ ในวันที่ 27 มกราคม 2543 ณ ที่ท าการสหกรณ์ 
 
7.หน่วยหย่อนบัตรลงคะแนนเสียง และหน่วยนับคะแนน 
 

เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่สมาชิก ได้อย่างทั่วถึง จึงก าหนดให้มี หน่วยหย่อนบัตรลงคะแนนเสียง และ
หน่วยนับคะแนน ดังน้ี 
 
หน่วยหย่อนบัตรลงคะแนน จ านวน 4 หน่วย โดยแยกเป็น 

 ท่าพระจันทร์ จ านวน 1 หน่วยเลือกต้ัง  
- บริเวณลานปรีดี 

 
 ศูนย์รังสิต จ านวน 3 หน่วยเลือกต้ัง 

- บริเวณอาคารวิจัยฯ 
- บริเวณโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ชั้นล่าง 
- บริเวณคณะวิศวกรรมศาสตร ์

 
หน่วยนับคะแนน จ านวน 2 หน่วย โดยแยกเป็น 
 

 ท่าพระจันทร์ จ านวน 1 หน่วย  
- บริเวณลานปรีดี 

 



 ศูนย์รังสิต จ านวน 1 หน่วย  
- บริเวณอาคารวิจัยฯ 

 

  



8. ผลการหยั่งเสียง 
 

คณะกรรมการเลือกต้ัง จะน ารายชื่อผู้สมัคร ที่ผ่านการกลั่นกรอง โดยการหยั่งเสียงเสนอชื่อ ที่ประชุมใหญ่
สามัญ ประจ าปี 2543 เพ่ือให้สมาชิกเลือกต้ัง โดยออกเสียงรับรอง หรือไมร่ับรอง รวมกันทั้งชุด ถ้าได้รบั คะแนน
เสียงข้างมาก ของที่ประชุม ให้ถือว่าผู้สมัครรบัเลือกต้ังเหล่าน้ัน ได้รับเลือกต้ัง เป็นกรรมการด าเนินการ อย่าง
สมบูรณ์ 
 

สอมธ. ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สมาชิกทุกท่านจะมีความคิดเห็นที่ตรงกัน ในเรื่องที่จะท าให้ สอมธ. มีความ
มั่นคง และก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป เมื่อทราบกันแล้ว อย่ารอช้า เพราะเวลาไม่คอยใคร ขอใบสมัครได้ ณ ที่ท าการ สอมธ. 
ทั้ง 2 แห่ง และยื่นใบสมัคร ตามวัน และเวลาที่กล่าวไว้ข้างต้น 
 
(อย่าลืม! สอมธ. ก าลังรอคนดี มีความสามารถอย่างท่านอยู่) 

ปรับปรุง: 12 ม.ค. 2543 


