
(ส ำเนำ) 
ประกำศสหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ จ ำกัด  

เรื่อง กำรรับสมัครกรรมกำรด ำเนินกำรประจ ำปี 2552 
 

          ด้วยคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ ากัด(สอมธ.) ในการประชมุครั้งที่ 10/2551 วันที่ 28 ตุลาคม 
2551 มีมติก าหนดให้มีการหยั่งเสียงเลือกต้ังกรรมการด าเนินการประจ าปี 2552 จ านวน 7 ต าแหน่ง 7 คน และเพ่ือให้การเลือกต้ังกรรมการ
ด าเนินการ เป็นไปด้วย ความถูกต้องเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในข้อ 42 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ จ ากัด 
พ.ศ.2545 และระเบียบฯ ว่าด้วย การเลือกต้ังคณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ.2550 คณะกรรมการเลือกต้ังจึงมีมติให้ก าหนดรายละเอียดวิธีและ
หลักเกณฑ์การหยั่งเสียงเลือกต้ังดังต่อไปน้ี 

1. ต าแหน่งที่จะท าการเลือกต้ัง ได้แก่ 

1. เหรัญญิก 1 คน 
2. กรรมการผู้แทนส านักงานอธิการบดี 

(กองกลาง กองการเจ้าหน้าที่ กองกิจการนักศึกษา กองคลัง กองแผนงาน  
กองบริการการศึกษา ส านักงานตรวจสอบภายใน ส านักงานประสานศูนย์การศึกษาภูมิภาค 
ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ส านักงานนิติการ สถาบันสัญญาธรรมศักด์ิเพ่ือประชาธิปไตย 
ศูนย์บริการการกีฬา และหน่วยงานอื่น ๆ ที่สังกัดในส านักงานอธิการบดี) 

1 คน 

3. กรรมการผู้แทนส านักหอสมุด วิทยาลัยสหวิทยาการ วิทยาลยันวัตกรรม 
ส านักงานจัดการทรัพย์สิน และสถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่ง มธ. 

1 คน 

4. กรรมการผู้แทนคณะรัฐศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ 1 คน 
5. กรรมการผู้แทนคณะศิลปศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ 1 คน 
6. กรรมการผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

1 คน 

7. กรรมการผู้แทนทั่วไป 1 คน 
 

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็นกรรมการด าเนินการ 

  (1) เป็นสมาชิก สอมธ. 
(2) มิได้เป็นผู้ผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหน้ี(ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย) ในระยะเวลาสองปี ทางบัญชีก่อนวันเลือกต้ังกรรมการ         
ด าเนินการ  
(3) มิได้เป็นเจ้าหน้าที่ประจ าใน สอมธ.  
(4) มิได้เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ .ศ.2542 

3. การสมัคร หรือเสนอชื่อ 

       ผู้ประสงค์จะสมัคร หรือจะเสนอชื่อบุคคลอื่นเป็นกรรมการ ขอใบสมัครหรือใบเสนอชื่อได้ที่ส านักงาน สอมธ. และยื่นใบสมัคร หรือใบเสนอ
ชื่อด้วยตนเอง โดยการสมัครต้องมีสมาชิกรับรองอย่างน้อย 1 คน ส าหรับการเสนอชื่อบุคคลอื่นต้องมีสมาชิกเข้าชื่อรบัรองอย่างน้อย 10 คน 
เว้นแต่ผู้สมัครเข้ารับการเลือกต้ังต าแหน่งเหรัญญิกต้องมีสมาชิกอ่ืนรบัรองหรือสมาชิกเข้าชื่อจ านวนอย่างน้อย 50 คน 
       ทั้งน้ี สมาชิกที่ได้รับการเสนอชื่อ จะต้องให้ความยินยอมด้วย โดยสมัครหรือเสนอชื่อพร้อมรูปถ่ายขนาด 2 น้ิว จ านวน 7 รูป ต้ังแต่วันที่ 17-
21 พฤศจิกายน 2551ระหว่างเวลา 08.30-15.30 น. ทุกวันท าการของ สอมธ. ที่ส านักงานท่าพระจันทร์ และ ศูนย์รังสิต  
      ทั้งน้ี สมาชิกที่เสนอชื่อ หรือที่รับรองจะต้องมิใช่กรรมการด าเนินการ สอมธ. 
 
4. ก าหนดหมายเลขผู้สมัครเลือกต้ัง 

  คณะกรรมการเลือกต้ังจะด าเนินการให้มีการจับฉลากผู้สมัคร โดยผู้สมัคร หรือตัวแทนของผู้สมัคร ถ้าผูส้มัครมไิด้ส่งตัวแทนมาจับฉลาก 
คณะกรรมการเลือกต้ังจะเป็นผู้จับฉลากแทน การจับฉลากจะกระท า ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2551 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ 
ณ ห้องประชุมส านักงาน สอมธ. ท่าพระจันทร์ และจะประกาศให้ทราบในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2551 ณ ที่ท าการ สอมธ. 



5. การเปลี่ยนแปลงต าแหน่งที่สมัคร 

  ผู้สมัครหรือผู้ทีถู่กเสนอชื่อเข้ารบัการเลือกต้ังเป็นกรรมการ ไม่สามารถที่จะขอเปลี่ยนแปลงต าแหน่ง ที่ลงหยั่งเสียงเลือกต้ัง ไม่ว่ากรณีใด 
ๆ ทั้งสิ้น 

6. การถอนตัวจากการสมัครรับเลือกต้ัง 

  ผู้สมัครหรือผู้ทีถู่กเสนอชื่อเข้ารบัการเลือกต้ังเป็นกรรมการ ที่ประสงค์จะขอถอนตัวจากการสมัคร รับเลือกต้ังจะต้อง ขอถอนตัว โดย
แสดงความจ านงเป็นหนังสือให้ สอมธ.หรือคณะกรรมการเลือกต้ังได้ทราบ ก่อนการจับฉลากหมายเลข เพ่ือท าการหยั่งเสียงเลือกต้ัง ทั้งน้ีผู้สมัคร
หรือผู้ถูกเสนอชื่อที่ถอนตัวจากการสมัครรบัเลือกต้ังแล้ว จะไมม่ีสิทธิสมัคร รับเลือกต้ัง เป็นกรรมการด าเนินการในครั้งน้ีอีก  

7. วิธีการหยั่งเสียงเลือกต้ัง 

7.1 สมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนนทุกคนที่สังกัดหน่วยงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต ให้ใช้สิทธิหยั่งเสียง
เลือกต้ัง  

โดยใช้วิธีหย่อนบัตรลงคะแนนได้ในวันที่ 23 ธันวาคม 2551 ระหว่างเวลา 08.30-15.00 น. 

ณ หน่วยหย่อนบัตรลงคะแนนจ านวน 4 หน่วย ตามที่ สอมธ.ก าหนดไว้ ในข้อ 9 

7.2 สมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนนทุกคนที่สังกัดหน่วยงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง และวิทยาลัยนวัตกรรม ศูนย์พัทยา ให้
ใช้สิทธิหยั่งเสียงเลือกต้ังโดยวิธีการทางไปรษณีย์ด้วยการท าเครื่องหมาย เลือกผู้สมัครในบัตร หยั่งเสียงเลือกต้ัง ที่ประธานกรรมการ
เลือกต้ัง สอมธ. ส่งไปให้แต่ละคนทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน และส่งบัตรหยั่งเสยีงเลือกต้ังดังกล่าวคืนมายังประธานกรรมการเลือกต้ัง 
สอมธ.ทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนให้ถึง สอมธ.ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2551 เวลาไม่เกิน 16.00 น.  

เพ่ือน าบัตรหยั่งเสียงเลือกต้ัง มารวมกับบัตรหยั่งเสยีงเลือกต้ังของสมาชิกในวันที่ 23 ธันวาคม 2551 

8. การนับคะแนน 

        เมื่อปิดการลงคะแนนการหยั่งเสียงเลือกต้ังตามเวลาที่ก าหนดในข้อ 7.1 แล้วให้ด าเนินการนับ คะแนนโดยเปิดเผย 

      ส าหรับการหยั่งเสียงเลือกต้ังของสมาชิกศูนย์ล าปาง และวิทยาลัยนวัตกรรม ศูนย์พัทยา ที่ลงคะแนนทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน ประธาน
กรรมการเลือกต้ัง สอมธ.จะน ามาเปิดซองและน าบัตรหยั่งเสียงเลือกต้ังรวม กับบัตรหยั่งเสียง เลือกต้ังทั้งหมดเพ่ือนับคะแนนรวม ณ หน่วยนับ
คะแนนที่ท่าพระจันทร์ตามที่ สอมธ. ก าหนด ในข้อ 9 ทั้งน้ีให้นับคะแนนต่อเน่ืองกันจนกว่าจะแล้วเสร็จ  

      ในกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกต้ังได้รับคะแนนหยั่งเสยีงเลือกต้ังเท่ากัน  

ให้ใช้วิธีจับฉลากในวันที่ 24 ธันวาคม 2551 เวลา 09.00 น.  

ณ ส านักงาน สอมธ.ท่าพระจันทร์ และจะประกาศผลการหยั่งเสียงเลือกต้ัง ในวันเดียวกัน 

9. หน่วยหย่อนบัตรลงคะแนนหยั่งเสียงและหน่วยนับคะแนน 

  เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่สมาชิกได้อย่างทั่วถึง จึงก าหนดให้มีหน่วยหย่อนบัตรลงคะแนน หยั่งเสียงเลือกต้ัง และหน่วยนับคะแนน 
ดังน้ี 

  • หน่วยหย่อนบัตรลงคะแนน จ านวน 4 หน่วย โดยแยกเป็น หน่วย 

    • ที่ท่าพระจันทร ์ จ านวน 1 หน่วย 

    • บริเวณด้านหลังตึกโดม ที่ศูนย์รังสิต จ านวน 3 หน่วย 

    - บริเวณส านักงาน สอมธ. 1 หน่วย 

    - บริเวณโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ 1 หน่วย 

    - บริเวณสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 1 หน่วย 



  • หน่วยนับคะแนน จ านวน 2 หน่วย โดยแยกเป็น 

    • ที่ท่าพระจันทร์ จ านวน 1 หน่วย บริเวณด้านหลังตึกโดม 

    • ที่ศูนย์รังสิต จ านวน 1 หน่วย บริเวณส านักงาน สอมธ. 

(น าบัตรหยั่งเสียงที่โรงพยาบาลฯ และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 

มานับรวมกับบัตรหยั่งเสียงที่บริเวณ ส านักงาน สอมธ.) 

10. ผลการหยั่งเสียง 

  คณะกรรมการเลือกต้ังจะน ารายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการกลั่นกรองโดยการหยั่งเสียงเสนอต่อที่ประชุม ใหญ่สามัญประจ าปี 2552 เพ่ือให้
สมาชิกเลือกต้ัง โดยออกเสียงรับรองหรือไม่รับรองรวมกันทั้งชุด ถ้าได้รบั คะแนนเสียงข้างมาก ของที่ประชุม ให้ถือว่าผู้สมัครรบัเลือกต้ังเหล่าน้ัน
ได้รับเลือกต้ัง เป็นกรรมการด าเนินการ อย่างสมบูรณ์ ตามข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ ากัด พ.ศ. 2545 ข้อ 42 และ
ระเบียบฯ ว่าด้วยการเลือกต้ัง คณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ.2550 ข้อ 8(3) 

                   ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2551 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย ธนะวังน้อย) 

ประธานกรรมการเลือกต้ังปี 2552 
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