ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากัด
เรื่อง การรับสมัครกรรมการดาเนินการประจาปี 2556
……………………………………………………………
ด้วยคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากัด (สอมธ.) ในการ
ประชุมครั้งที่ 10/2555 วันที่ 30 ตุลาคม 2555 มีมติกาหนดให้มีการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดาเนินการ
ประจาปี 2556 จานวน 7 ตาแหน่ง 7 คน และเพื่อให้การหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดาเนินการเป็นไปด้วย
ความถูกต้องเรียบร้อย อาศัยอานาจตามความในข้อ 42 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ จากัด พ.ศ.2545 และระเบียบฯ ว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ พ.ศ. 2550
คณะกรรมการเลือกตั้ง จึงมีมติให้กาหนดรายละเอียดวิธีและหลักเกณฑ์การหยั่งเสียงเลือกตั้งดังต่อไปนี้
1. ตาแหน่งที่จะทาการหยั่งเสียงเลือกตั้ง ได้แก่
1. เหรัญญิก
1 คน
2. กรรมการผู้แทนสานักงานอธิการบดี
(ทุกหน่วยงานที่สังกัดในสานักงานอธิการบดี
ยกเว้นกองงานศูนย์รังสิต และสานักงานอาคารสถานที่ ศูนย์รังสิต)
1 คน
3. กรรมการผู้แทนสานักหอสมุด วิทยาลัยสหวิทยาการ วิทยาลัยนวัตกรรม
สานักงานจัดการทรัพย์สิน และสถาบันวิจัยและให้คาปรึกษาแห่ง มธ.
1 คน
4. กรรมการผู้แทนคณะรัฐศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์
1 คน
5. กรรมการผู้แทนคณะศิลปศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์
1 คน
6. กรรมการผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
1 คน
7. กรรมการผู้แทนทั่วไป
1คน
สมาชิกที่โอน หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจา และมิได้ลาออกจาก สอมธ.
สามารถสมัครรับเลือกตั้งในสังกัดหน่วยงานเดิม และสังกัดกรรมการผู้แทนทั่วไปได้
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับการหยั่งเสียงเลือกตั้งเป็นกรรมการดาเนินการ
(1) เป็นสมาชิก สอมธ.
(2) มิได้เป็นผู้ผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ (ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย) ในระยะเวลาสองปี
ทางบัญชีก่อนวันเลือกตั้งกรรมการดาเนินการ
(3) มิได้เป็นเจ้าหน้าที่ประจาใน สอมธ.
(4) มิได้เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542

-23. การสมัคร หรือเสนอชื่อ
ผู้ประสงค์จะสมัคร หรือจะเสนอชื่อบุคคลอื่นเป็นกรรมการดาเนินการ ขอใบสมัครหรือใบเสนอชื่อ
ได้ที่สานักงาน สอมธ. หรือดาวน์โหลดได้ที่ www.savings.tu.ac.th และยื่นใบสมัคร หรือใบเสนอชื่อ
ด้วยตนเอง โดยการสมัครต้องมีสมาชิกรับรองอย่างน้อย 1 คน สาหรับการเสนอชื่อบุคคลอื่นต้องมีสมาชิก
เข้าชื่อรับรองอย่างน้อย 10 คน เว้นแต่ผู้สมัคร หรือการเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งตาแหน่ง
เหรัญญิก ต้องมีสมาชิกรับรองหรือสมาชิกเข้าชื่อจานวนอย่างน้อย 50 คน ทั้งนี้ สมาชิกที่ได้รับการเสนอชื่อ
จะต้องให้ความยินยอมด้วย โดยสมัคร หรือเสนอชื่อพร้อมรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จานวน 8 รูป ได้ตั้งแต่วันที่
15-20 พฤศจิกายน 2555 ระหว่างเวลา 08.30-15.30 น. ทุกวันทาการของ สอมธ.ที่สานักงานท่าพระจันทร์
และศูนย์รังสิต
ทั้งนี้ สมาชิกที่เสนอชื่อ หรือที่รับรองจะต้องมิใช่กรรมการดาเนินการ สอมธ. หรือคณะกรรมการเลือกตั้ง สอมธ. ประจาปี 2556
4. การจับฉลากหมายเลขผู้สมัครรับการหยั่งเสียงเลือกตั้ง
คณะกรรมการเลือกตั้งจะดาเนินการให้มีการจับฉลากหมายเลขของผู้สมัคร โดยผู้สมัครหรือตัวแทน
ของผู้สมัคร ถ้าผู้สมัครมิได้ส่งตัวแทนมาจับฉลาก คณะกรรมการเลือกตั้งจะเป็นผู้จับฉลากแทนการจับฉลาก
จะกระทาในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ ณ ห้องประชุม
สานักงาน สอมธ. ท่าพระจันทร์ และจะประกาศให้ทราบในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 ณ ที่ทาการ สอมธ.
5. การเปลี่ยนแปลงตาแหน่งที่สมัคร
ผู้สมัคร หรือผู้ที่ถูกเสนอชื่อเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งเป็นกรรมการดาเนินการ ไม่สามารถที่จะ
ขอเปลี่ยนแปลงตาแหน่งที่ลงสมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
6. การถอนตัวจากการสมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้ง
ผู้สมัคร หรือผู้ที่ถูกเสนอชื่อเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งเป็นกรรมการดาเนินการ ที่ประสงค์จะ
ขอถอนตัวจากการสมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้ง จะต้องขอถอนตัวโดยแสดงความจานงเป็นหนังสือให้
คณะกรรมการเลือกตั้งได้ทราบก่อนการจับฉลากหมายเลขเพื่อทาการหยั่งเสียงเลือกตั้ง
ทั้งนี้ผู้สมัครหรือผู้ถูกเสนอชื่อที่ถอนตัวจากการสมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งแล้ว จะไม่มีสิทธิ
สมัครรับการหยั่งเสียงเลือกตั้งเป็นกรรมการดาเนินการในครั้งนี้อีก
7. วิธีการหยั่งเสียงเลือกตั้ง
7.1 สมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนนทุกคนที่สังกัดหน่วยงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์
และศูนย์รังสิต ให้ใช้สิทธิหยั่งเสียงเลือกตั้ง โดยใช้วิธีหย่อนบัตรลงคะแนนได้ในวันที่ 20 ธันวาคม 2555
ระหว่างเวลา 08.30-15.00 น. ณ หน่วยหย่อนบัตรลงคะแนนจานวน 6 หน่วย ตามที่ สอมธ. กาหนดไว้
ในข้อ 9

-37.2 สมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนนทุกคนที่สังกัดหน่วยงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง
และศูนย์พัทยา ให้ใช้สิทธิหยั่งเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางไปรษณีย์ด้วยการทาเครื่องหมายเลือกผู้สมัคร
ในบัตรหยั่งเสียงเลือกตั้งที่ประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง สอมธ.ส่งไปให้แต่ละคนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
และส่งบัตรหยั่งเสียงเลือกตั้งดังกล่าวคืนมายังประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง สอมธ.ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ให้ถึง สอมธ. ภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2555 ไม่เกินเวลา 16.00 น. เพื่อนาบัตรหยั่งเสียงเลือกตั้ง มารวม
กับบัตรหยั่งเสียงเลือกตั้งของสมาชิกในวันที่ 20 ธันวาคม 2555
8. การนับคะแนน
เมื่อปิดการลงคะแนนการหยั่งเสียงเลือกตั้งตามเวลาที่กาหนดในข้อ 7.1 แล้วให้ดาเนินการ
นับคะแนนโดยเปิดเผย
สาหรับการหยั่งเสียงเลือกตั้งของสมาชิกศูนย์ลาปาง และศูนย์พัทยาที่ลงคะแนนทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน ประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง สอมธ. จะนามาเปิดซองและนาบัตรหยั่งเสียงเลือกตั้งรวมกับ
บัตรหยั่งเสียงเลือกตั้งทั้งหมดเพื่อนับคะแนนรวม ณ หน่วยนับคะแนนที่ท่าพระจันทร์ตามที่ สอมธ.กาหนด
ในข้อ 9 ทั้งนี้ให้นับคะแนนต่อเนื่องกันจนกว่าจะแล้วเสร็จ
ในกรณีที่ผู้สมัคร หรือผู้ที่ถูกเสนอชื่อเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งได้รับคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้ง
เท่ากัน ให้ใช้วิธีจับฉลากในวันที่ 21 ธันวาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ สานักงาน สอมธ.ท่าพระจันทร์
และจะประกาศผลการหยั่งเสียงเลือกตั้งในวันเดียวกัน
9. หน่วยหย่อนบัตรหยั่งเสียงเลือกตั้งและหน่วยนับคะแนน
เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่สมาชิกได้อย่างทั่วถึง จึงกาหนดให้มีหน่วยหย่อนบัตรหยั่งเสียง
เลือกตั้ง และหน่วยนับคะแนน ดังนี้
หน่วยหย่อนบัตรหยั่งเสียงเลือกตั้ง จานวน 6 หน่วย โดยแยกเป็น
ที่ท่าพระจันทร์ จานวน 1 หน่วย บริเวณด้านหลังตึกโดม
ที่ศูนย์รังสิต จานวน 5 หน่วย
- บริเวณสานักงาน สอมธ.
1 หน่วย
- บริเวณโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ
1 หน่วย
(หน้างานรังสีวินิจฉัย (ห้อง X-Ray) ชั้น1
- บริเวณสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ ินธร
1 หน่วย
- บริเวณด้านหลังคณะนิติศาสตร์
1 หน่วย
- บริเวณอาคารปิยชาติ (ส่วนต่อขยาย) ชั้นล่าง
1 หน่วย
หน่วยนับคะแนน จานวน 2 หน่วย โดยแยกเป็น
ที่ท่าพระจันทร์ จานวน 1 หน่วย บริเวณด้านหลังตึกโดม

ที่ศูนย์รังสิต จานวน 1 หน่วย บริเวณสานักงาน สอมธ.
(นาบัตรหยั่งเสียงที่โรงพยาบาลฯ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร บริเวณด้านหลัง
คณะนิติศาสตร์ และบริเวณอาคารปิยชาติ (ส่วนต่อขยาย) มานับรวมกับบัตรหยั่งเสียง
ที่บริเวณสานักงาน สอมธ.)
-410. ผลการหยั่งเสียง
คณะกรรมการเลือกตั้งจะนารายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการกลั่นกรองโดยการหยั่งเสียงเสนอต่อที่
ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2556 เพื่อให้สมาชิกเลือกตั้งโดยออกเสียงรับรองหรือไม่รับรองรวมกันทั้งชุด
ถ้าได้รับคะแนนเสียงข้างมากของที่ประชุมให้ถือว่าผู้สมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งเหล่านั้นได้รับเลือกตั้ง
เป็นกรรมการดาเนินการอย่างสมบูรณ์ ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากัด
พ.ศ. 2545 ข้อ 42 และระเบียบฯ ว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ พ.ศ.2550 ข้อ 8 (3)
ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2555

(รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ์)
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการเลือกตั้งประจาปี 2556

