
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์จ ากัด 

เรื่อง  การรับสมัครกรรมการด าเนินการประจ าปี 2555 

…………………………………………………………… 

ด้วยคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์จ ากัด (สอมธ.) ในการ

ประชุมครั้งท่ี 10/2554  วันท่ี  16  พฤศจิกายน  2554  มีมติก าหนดให้มีการหย่ังเสียงเลือกตั้งกรรมการ

ด าเนินการ ประจ าปี 2555 จ านวน 9 ต าแหน่ง 9 คน และเพ่ือให้การหย่ังเสียงเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ

เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย  อาศัยอ านาจตามความในข้อ 42  แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์จ ากัด พ.ศ.2545 และระเบียบฯ ว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ      

พ.ศ. 2550 คณะกรรมการเลือกตั้ง จึงมีมติให้ก าหนดรายละเอียดวิธีและหลักเกณฑ์การหย่ังเสียงเลือกตั้ง

ดังต่อไปนี ้

        1. ต าแหน่งที่จะท าการหยั่งเสียงเลือกตั้ง ได้แก ่

            1. ประธานกรรมการ                              1 คน 

            2. กรรมการผู้แทนคณะเศรษฐศาสตร ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  

              และสถาบันภาษา                       1 คน 

            3. กรรมการผู้แทนคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญช ี  

                      คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์และคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา        1 คน 

           4. กรรมการผู้แทนคณะศิลปศาสตร ์และคณะศิลปกรรมศาสตร ์               1 คน 

    5. กรรมการผู้แทนสถาบันทรัพยากรมนุษย ์สถาบันไทยคดีศึกษา  

              ส านักทะเบียนและประมวลผล  ส านักบัณฑิตอาสาสมัคร   

               สถาบันประมวลข้อมูลเพ่ือการศึกษาและการพัฒนา 

              ส านักเสริมศึกษาและบริการสังคม ศูนย์หนังสือ มธ. ส านักพิมพ์ มธ.   1 คน 

          6. กรรมการผู้แทนกองงานศูนย์รังสิต  ส านักงานอาคารสถานท่ีศูนย์รังสิต 

             สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา โรงพิมพ์ มธ.  

              และศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่ง มธ.                 1 คน 

          7. กรรมการผู้แทนคณะแพทยศาสตร ์ คณะสาธารณสุขศาสตร ์

             คณะสหเวชศาสตร ์คณะทันตแพทยศาสตร ์ และคณะพยาบาลศาสตร ์  1 คน  

                   8. กรรมการผู้แทนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรต ิ                  1 คน 

             9. กรรมการผู้แทนท่ัวไป                         1 คน   

           สมาชิกท่ีโอน  หรือย้าย  หรือออกจากราชการ  หรืองานประจ า และมิได้ลาออกจาก สอมธ.        

สามารถสมัครรับเลือกตั้งในสังกัดหน่วยงานเดิม และสังกัดกรรมการผู้แทนท่ัวไปได้ 

        กรรมการผู้แทนคณะศิลปศาสตร ์และคณะศิลปกรรมศาสตร ์มีวาระอยู่ในต าแหน่งได ้

1 ปี  เนื่องจากเป็นการเลือกตั้งแทนกรรมการด าเนินการที่ว่างลงในปี 2554 จึงสามารถอยู่ในต าแหน่ง 

ได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนมาแทน 
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2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับการหยั่งเสียงเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการ  

         (1) เป็นสมาชิก สอมธ. 

       (2) มิได้เป็นผู้ผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี ้(ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย) ในระยะเวลาสองป ี

                ทางบัญชีก่อนวันเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ 

             (3) มิได้เป็นเจ้าหน้าท่ีประจ าใน สอมธ. 

             (4) มิได้เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 

3. การสมัคร หรือเสนอชื่อ 

   ผู้ประสงค์จะสมัคร หรือจะเสนอชื่อบุคคลอื่นเป็นกรรมการ ขอใบสมัครหรือใบเสนอชื่อไดท่ี้  

ส านักงาน สอมธ. หรือดาวน์โหลดได้ท่ี www.savings.tu.ac.th และย่ืนใบสมัคร หรือใบเสนอชื่อด้วย    

ตนเอง โดยการสมัครต้องมีสมาชิกรับรองอย่างน้อย 1 คน ส าหรับการเสนอชื่อบุคคลอื่นต้องมีสมาชิกเข้าชื่อ

รับรองอย่างน้อย 10 คน  เว้นแต่ผู้สมัคร หรือการเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ารับการหย่ังเสียงเลือกตั้งต าแหน่ง  

ประธานกรรมการ ต้องมีสมาชิกรับรองหรือสมาชิกเข้าชื่อจ านวนอย่างน้อย 50 คน ท้ังนี้ สมาชิกท่ีได้รับ         

การเสนอชื่อจะต้องให้ความยินยอมด้วย โดยสมัครหรือเสนอชื่อพร้อมรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จ านวน 8 รูป          

ได้ตั้งแต่วันท่ี 2-8 ธันวาคม 2554 ระหว่างเวลา 08.30-15.30 น. ทุกวันท าการของ สอมธ.ท่ีส านักงาน      

ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต 

   ท้ังนี้ สมาชิกท่ีเสนอชื่อ หรือท่ีรับรองจะต้องมิใช่กรรมการด าเนินการ สอมธ. 

4. การจับฉลากหมายเลขผู้สมัครรับการหยั่งเสียงเลือกตั้ง 

         คณะกรรมการเลือกตั้งจะด าเนินการให้มีการจับฉลากหมายเลขของผู้สมัคร โดยผู้สมัครหรือ 

ตัวแทนของผู้สมัคร ถ้าผู้สมัครมิได้ส่งตัวแทนมาจับฉลาก คณะกรรมการเลือกตั้งจะเป็นผู้จับฉลากแทน        

การจับฉลากจะกระท าในวันท่ี  9  ธันวาคม  2554  เวลา 10.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ             

ณ ห้องประชุมส านักงาน สอมธ. ศูนย์รังสิต  และจะประกาศให้ทราบในวันท่ี 13 ธันวาคม 2554                 

ณ ท่ีท าการ สอมธ. 

5. การเปลี่ยนแปลงต าแหน่งที่สมัคร 

     ผู้สมัคร หรือผู้ท่ีถูกเสนอชื่อเข้ารับการหย่ังเสียงเลือกตั้งเป็นกรรมการ  ไม่สามารถท่ีจะขอ    

เปล่ียนแปลงต าแหน่งท่ีลงสมัครเข้ารับการหย่ังเสียงเลือกตั้งได ้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

 6. การถอนตัวจากการสมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้ง 

     ผู้สมัครหรือผู้ท่ีถูกเสนอชื่อเข้ารับการหย่ังเสียงเลือกตั้งเป็นกรรมการ ท่ีประสงค์จะขอถอนตัวจาก

การสมัครเข้ารับการหย่ังเสียงเลือกตั้ง จะต้องขอถอนตัวโดยแสดงความจ านงเป็นหนังสือให้ คณะกรรมการ

เลือกตั้งได้ทราบก่อนการจับฉลากหมายเลขเพ่ือท าการหย่ังเสียงเลือกตั้ง 

     ท้ังนี้ผู้สมัครหรือผู้ถูกเสนอชื่อท่ีถอนตัวจากการสมัครเข้ารับการหย่ังเสียงเลือกตั้งแล้ว จะไม่มีสิทธิ

สมัครรับการหย่ังเสียงเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการในครั้งนี้อีก 
 
 

http://www.savins.tu.ac.th/
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 7. วิธีการหยั่งเสียงเลือกตั้ง 

     7.1 สมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนนทุกคนท่ีสังกัดหน่วยงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร ์

และศูนย์รังสิต ให้ใช้สิทธิหย่ังเสียงเลือกตั้ง  โดยใช้วิธีหย่อนบัตรลงคะแนนได้ในวันท่ี 19 มกราคม 2555     

ระหว่างเวลา 08.30-15.00 น. ณ หน่วยหย่อนบัตรลงคะแนนจ านวน 6 หน่วย ตามท่ี สอมธ. ก าหนดไว้   

ในข้อ 9 

     7.2 สมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนนทุกคนท่ีสังกัดหน่วยงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ศูนย์ล าปาง  

และวิทยาลัยนวัตกรรม ศูนย์พัทยาให้ใช้สิทธิหย่ังเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางไปรษณีย์ด้วยการท าเครื่องหมาย 

เลือกผู้สมัครในบัตรหย่ังเสียงเลือกตั้งท่ีประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง สอมธ.ส่งไปให้แต่ละคนทางไปรษณีย์

ลงทะเบียน และส่งบัตรหย่ังเสียงเลือกตั้งดังกล่าวคืนมายังประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง สอมธ.ทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนให้ถึง สอมธ. ภายในวันท่ี  18  มกราคม  2555  ไม่เกินเวลา 16.00 น. เพ่ือน าบัตรหย่ังเสียง

เลือกตั้ง มารวมกับบัตรหย่ังเสียงเลือกตั้งของสมาชิกในวันท่ี 19 มกราคม 2555 

8. การนับคะแนน 

     เมื่อปิดการลงคะแนนการหย่ังเสียงเลือกตั้งตามเวลาท่ีก าหนดในข้อ 7.1 แล้วให้ด าเนินการ        

นับคะแนนโดยเปิดเผย  

    ส าหรับการหย่ังเสียงเลือกตั้งของสมาชิกศูนย์ล าปาง  และวิทยาลัยนวัตกรรม ศูนย์พัทยา             

ท่ีลงคะแนนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  ประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง สอมธ. จะน ามาเปิดซองและน า        

บัตรหย่ังเสียงเลือกตั้งรวมกับบัตรหย่ังเสียงเลือกตั้งท้ังหมดเพ่ือนับคะแนนรวม ณ หน่วยนับคะแนนท่ี           

ท่าพระจันทร์ตามท่ี สอมธ.ก าหนดในข้อ 9 ท้ังนี้ให้นับคะแนนต่อเนื่องกันจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

   ในกรณีท่ีผู้สมัคร หรือผู้ท่ีถูกเสนอชื่อเข้ารับการหย่ังเสียงเลือกตั้งได้รับคะแนนหย่ังเสียงเลือกตั้ง

เท่ากัน ให้ใช้วิธีจับฉลากในวันท่ี 20 มกราคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ ส านักงาน สอมธ.ท่าพระจันทร์  

และจะประกาศผลการหย่ังเสียงเลือกตั้งในวันเดียวกัน 

 9. หน่วยหย่อนบัตรหยั่งเสียงเลือกตั้งและหน่วยนับคะแนน 

     เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่สมาชิกได้อย่างท่ัวถึง  จึงก าหนดให้มีหน่วยหย่อนบัตรหย่ังเสียง 

เลือกตั้ง และหน่วยนับคะแนน ดังนี้ 

     หน่วยหย่อนบัตรหย่ังเสียงเลือกตั้ง  จ านวน 6 หน่วย  โดยแยกเป็น 

  ท่ีท่าพระจันทร์ จ านวน 1 หน่วย  บรเิวณด้านหลังตึกโดม 

  ท่ีศูนย์รังสิต จ านวน 5 หน่วย   

- บริเวณส านักงาน สอมธ.         1 หน่วย 

- บริเวณโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ      1 หน่วย 

- บริเวณสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร     1 หน่วย 

     - บริเวณด้านหลังคณะนิติศาสตร ์   1 หน่วย 

     - บริเวณอาคารปิยชาต ิ(ส่วนต่อขยาย) ชั้นล่าง  1 หน่วย 
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     หน่วยนับคะแนน จ านวน 1 หน่วย โดยแยกเป็น 

  ท่ีท่าพระจันทร์ จ านวน 1 หน่วย บริเวณด้านหลังตึกโดม 

  ท่ีศูนย์รังสิต   จ านวน 1 หน่วย บริเวณส านักงาน สอมธ. 

  (น าบัตรหย่ังเสียงท่ีโรงพยาบาลฯ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร บริเวณด้านหลัง 

                     คณะนิติศาสตร์ และบริเวณอาคารปิยชาต ิ(ส่วนต่อขยาย) มานับรวมกับบัตรหย่ังเสียง 

          ท่ีบริเวณส านักงาน สอมธ.) 

 10. ผลการหยั่งเสียง 

       คณะกรรมการเลือกตั้งจะน ารายชื่อผู้สมัครท่ีผ่านการกล่ันกรองโดยการหย่ังเสียงเสนอต่อท่ี  

ประชุมใหญ่สามัญประจ าป ี2555 เพ่ือให้สมาชิกเลือกตั้งโดยออกเสียงรับรองหรือไม่รับรองรวมกันท้ังชุด       

ถ้าได้รับคะแนนเสียงข้างมากของท่ีประชุมให้ถือว่าผู้สมัครเข้ารับการหย่ังเสียงเลือกตั้งเหล่านั้นได้รับเลือกตั้ง

เป็นกรรมการด าเนินการอย่างสมบูรณ์  ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์จ ากัด   

พ.ศ. 2545 ข้อ 42 และระเบียบฯ ว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ.2550 ข้อ 8 (3) 

     ประกาศ  ณ  วันท่ี  17  พฤศจิกายน  2554 
 

                ลงชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย ธนะวังน้อย  
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย ธนะวังน้อย) 

  ประธานคณะกรรมการเลือกตั้งป ี2555 

 
 

 

 


