ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากัด
เรือ่ ง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ใิ นการหยั ่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดาเนินการประจาปี 2558
………………………………………………………
ด้วยคณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากัด (สอมธ.) ในการ
ประชุมครั้งที่ 9/2557 วันที่ 26 กันยายน 2557 มีมติกาหนดให้มีการหยัง่ เสียงเลือกตั้งกรรมการดาเนิ นการ
ประจาปี 2558 จานวน 7 ตาแหน่ ง 7 คน และเพื่อให้การหยัง่ เสียงเลือกตั้งกรรมการดาเนิ นการเป็ นไปด้วย
ความถูกต้องเรียบร้อย อาศัยอานาจตามความในข้อ 42 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากัด พ.ศ. 2545 และระเบียบฯ ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดาเนิ นการ พ.ศ. 2550
คณะกรรมการหยัง่ เสียงเลือกตั้ง จึงมีมติให้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิในการหยัง่ เสียงเลือกตั้งดังต่อไปนี้
1. วิธีการลงคะแนนหยั ่งเสียง
1.1 สมาชิกสังกัดหน่วยงานท่าพระจันทร์และศูนย์รงั สิต
สมาชิกสังกัดหน่ วยงานที่ท่าพระจันทร์และศูนย์รงั สิตทุกหน่ วยงาน สามารถลงคะแนนหยัง่ เสียง
เลือกตั้งได้ในวันที่ 18 ธันวาคม 2557 เวลา 08.30-15.00 น. ณ หน่ วยหย่อนบัตรลงคะแนนหยัง่ เสียง
เลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยูต่ ามหน่ วยหย่อนบัตรลงคะแนนที่ สอมธ.กาหนดดังนี้
1. ท่าพระจันทร์ จานวน 1 หน่วย
บริเวณด้านหลังตึกโดม สมาชิกสังกัดหน่ วยงานที่ท่าพระจันทร์และศูนย์รงั สิตทุกหน่ วยงาน
สามารถลงคะแนนได้
2. ศูนย์รงั สิต จานวน 5 หน่วย ประกอบด้วย
หน่วยที่ 1 บริเวณสานั กงาน สอมธ. ลงคะแนนได้เฉพาะสมาชิกสังกัดหน่ วยงานดังนี้
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. คณะเภสัชศาสตร์
3. วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
4. สานั กงานอธิการบดี
5. กองคลัง
6. กองการเจ้าหน้าที่
7. กองกิจการนั กศึกษา
8. กองบริการการศึกษา
9. กองแผนงาน
10. กองงานศูนย์รงั สิต
11. กองอาคารสถานที่ ศูนย์รงั สิต
12. กองบริหารศูนย์ลาปาง
13. กองบริหารการวิจยั
14. กองส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ
15. สานั กบัณฑิตอาสาสมัคร
16. สานั กหอสมุด
17. สานั กทะเบียนและประมวลผล
18. สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา
19. สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
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21. สานั กงานจัดการทรัพย์สิน
22. ศูนย์บริการการกีฬา
23. สถาบันศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่ง มธ.
24. ศูนย์ออสเตรเลียศึกษา มธ.
25. สานั กงานทรัพย์สินทางปั ญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มธ.
26. สานั กพิมพ์
27. ศูนย์หนั งสือ
28. โรงเรียนอนุ บาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
29. สมาชิกทัว่ ไปที่โอน หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจา
และมิได้ลาออกจาก สอมธ.
หน่วยที่ 2 บริเวณโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ (หน้างานรังสีวินิจฉัย (ห้อง X-Ray) ชั้น1
อาคารกิตติวฒ
ั นา ลงคะแนนได้เฉพาะสมาชิกสังกัดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ
หน่วยที่ 3 บริเวณสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ลงคะแนนได้เฉพาะสมาชิกสังกัดหน่ วยงานดังนี้
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
3. คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
4. วิทยาลัยโลกคดีศึกษา
5. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หน่วยที่ 4 บริเวณที่ดา้ นหลังคณะนิ ติศาสตร์ ลงคะแนนได้เฉพาะสมาชิกสังกัดหน่ วยงานดังนี้
1. สถาบันภาษา
2. คณะสังคมวิทยาและมานุ ษยวิทยา
3. คณะศิลปศาสตร์
4. คณะนิ ติศาสตร์
5. คณะรัฐศาสตร์
6. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
7. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
8. คณะเศรษฐศาสตร์
9. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
10. คณะศิลปกรรมศาสตร์
หน่วยที่ 5 บริเวณอาคารปิ ยชาติ (ส่วนต่อขยาย) ชั้นล่าง
1. คณะแพทยศาสตร์
2. คณะทันตแพทยศาสตร์
3. คณะสหเวชศาสตร์
4. คณะพยาบาลศาสตร์
5. คณะสาธารณสุขศาสตร์

-3สาหรับสมาชิกที่ปฏิบตั งิ านที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และจาเป็ นต้องไปปฏิบตั ิงาน
ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิตในวันหยั ่งเสียงเลือกตั้ง สามารถไปลงคะแนนได้ตามหน่วยลงคะแนน
หยั ่งเสียงตามที่กาหนดให้เป็ นหน่วยลงคะแนนของหน่วยงานที่ตนสังกัด
ในกรณีที่เป็ นสมาชิกของหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ซึ่งมิใช่หน่วยงาน
ตามที่กาหนดข้างต้น ให้ลงคะแนนหยั ่งเสียงได้ที่หน่วยลงคะแนนที่ 1 บริเวณสานักงาน สอมธ. ศูนย์รงั สิต
วิธีการหยัง่ เสียงเลือกตั้งกรรมการดาเนิ นการ จะใช้วิธีหย่อนบัตรจากสมาชิกทั้งหมด โดยสมาชิกจะต้อง
ปฏิบตั ิดงั นี้
1. แสดงหลักฐานเป็ นบัตรประจาตัวสมาชิก สอมธ. หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือ
บัตรประจาตัวประชาชน หรือใบอนุ ญาตขับขี่ หรือบัตรห้องสมุด มธ.ต่อกรรมการเลือกตั้งประจาหน่ วย
2. แจ้งเลขทะเบียนสมาชิกกับกรรมการหยัง่ เสียงเลือกตั้งประจาหน่ วย
3. ลงลายมือชื่อ และรับบัตรหยัง่ เสียงเลือกตั้งจากกรรมการหยัง่ เสียงเลือกตั้งประจาหน่ วยคนละ 1 ใบ
4. นาบัตรหยัง่ เสียงเลือกตั้งเข้าไปในคูหาเพื่อทาเครื่องหมายกากบาท  เลือกผูท้ ี่ตนประสงค์จะ
เลือกตามจานวนที่กาหนด หรือถ้าหากไม่ประสงค์จะหยัง่ เสียงเลือกตั้งผูส้ มัครรายใด ก็ไม่ตอ้ งทา
เครื่องหมายลงในช่องหน้าผูส้ มัครรายนั้ น
5. นาบัตรหยัง่ เสียงเลือกตั้งที่ทาเครื่องหมายแล้วหย่อนลงในกล่องลงคะแนนต่อหน้าผูค้ ุมกล่องลงคะแนน
1.2 สมาชิกสังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลาปาง และศูนย์พทั ยา
สมาชิกสังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของศูนย์ลาปาง และศูนย์พทั ยา สอมธ. ให้ใช้สิทธิหยัง่ เสียง
เลือกตั้ง โดยวิธีการทางไปรษณียด์ ว้ ยการทาเครื่องหมายเลือกผูส้ มัครในบัตรหยัง่ เสียงเลือกตั้งที่ประธานกรรมการ
คณะกรรมการหยัง่ เสียงเลือกตั้ง สอมธ.ส่งไปให้แต่ละคนทางไปรษณียล์ งทะเบียน และส่งบัตรหยัง่ เสียงเลือกตั้ง
ดังกล่าวคืนมายังประธานกรรมการคณะกรรมการหยัง่ เสียงเลือกเลือกตั้ง สอมธ.ทางไปรษณียล์ งทะเบียนให้ถึง
สอมธ.ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2557 เวลาไม่เกินเวลา 16.00 น. เพื่อนาบัตรหยัง่ เสียงเลือกตั้งมารวมกับบัตร
หยัง่ เสียงเลือกตั้งของสมาชิกอื่น ในวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1. เอกสารที่คณะกรรมการหยัง่ เสียงเลือกตั้ง จัดส่งให้สมาชิกประกอบด้วย
1.1 เอกสารแนะนาการหยัง่ เสียงเลือกตั้งทางไปรษณีย์
1.2 บัตรหยัง่ เสียงเลือกตั้งกรรมการดาเนิ นการ สอมธ. ซึ่งในบัตรหยัง่ เสียงเลือกตั้งจะระบุ
หมายเลขผูส้ มัคร ชื่อ-นามสกุลของผูส้ มัคร ตาแหน่ งกรรมการผูแ้ ทนของหน่ วยงาน และจานวนกรรมการที่
สามารถเลือกได้ โดยบัตรหยัง่ เสียงเลือกตั้งกรรมการดาเนิ นการแต่ละใบจะมีเลขที่บตั ร และลายมือชื่อของ
กรรมการหยัง่ เลือกตั้ง พร้อมตราประทับของ สอมธ. ให้แก่สมาชิกผูม้ ีสิทธิหยัง่ เสียงเลือกตั้ง
1.3 ซองใส่บตั รหยัง่ เสียงเลือกตั้งจะมีลายมือชื่อของกรรมการหยัง่ เสียงเลือกตั้งพร้อมตราประทับ
ของ สอมธ. โดย สอมธ. ปิ ดแสตมป์ และจ่าหน้าซองเพื่อส่งคืนมายังประธานกรรมการคณะกรรมการหยัง่ เสียง
เลือกตั้ง สอมธ.
2. ให้สมาชิกผูม้ ีสิทธิหยัง่ เสียงเลือกตั้งทางไปรษณียท์ าเครื่องหมายกากบาท  ลงในช่องทา
เครื่องหมายในบัตรหยัง่ เสียงเลือกตั้งที่ สอมธ. ส่งให้ไปเท่านั้ น หรือถ้าหากไม่ประสงค์จะหยัง่ เสียงเลือกตั้ง
ผูส้ มัครรายใด ก็ไม่ตอ้ งทาเครื่องหมายลงในช่องหน้าผูส้ มัครรายนั้ น
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ส่งไปให้
4. ให้ปิดผนึ กซองบัตรหยัง่ เสียง โดยใช้เทปกาวใสปิ ดตลอดซอง พร้อมกับลงลายมือชื่อที่บริเวณ
หน้าซองที่ สอมธ. ส่งไปให้ แล้วส่งคืนมายังประธานกรรมการคณะกรรมการหยัง่ เสียงเลือกตั้ง สอมธ.
โดยไปรษณียล์ งทะเบียน ให้ถึง สอมธ. ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2557 เวลาไม่เกิน 16.00 น. ทั้งนี้
การส่งบัตรหยัง่ เสียงเลือกตั้งคืน จะกระทาได้ดว้ ยวิธีการส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนเท่านั้น
5. เมื่อประธานกรรมการคณะกรรมการหยัง่ เสียงเลือกตั้ง สอมธ. ได้รบั ซองบัตรหยัง่ เสียงแล้ว
จะตรวจสอบความถูกต้องและเก็บรักษาไว้เป็ นความลับจนถึงวันที่หยัง่ เสียงเลือกตั้งวันที่ 18 ธันวาคม 2557
จะนาซองบัตรหยัง่ เสียงของสมาชิกสังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลาปาง และศูนย์พทั ยา มาเปิ ดซอง
และตรวจสอบความถูกต้องไปหย่อนในกล่องหย่อนบัตร โดยเฉลี่ยไปตามกล่องหย่อนบัตรทุกกล่อง เมื่อถึงเวลา
นับคะแนน ให้นับคะแนนรวมกับจุดนั บคะแนนตามที่ สอมธ. กาหนด
6. หากสมาชิกท่านใดติดภารกิจไม่สามารถหยัง่ เสียงเลือกตั้งและส่งบัตรหยัง่ เสียงเลือกตั้งทาง
ไปรษณียไ์ ด้ เนื่ องจากติดภารกิจต้องเดินทางมายังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ หรือศูนย์รงั สิต
จะต้องนาจดหมายพร้อมเอกสารการหยัง่ เสียงเลือกตั้งที่ สอมธ. ส่งไปให้มาด้วยตนอง เพื่อจะได้นามาแลก
บัตรหยัง่ เสียงเลือกตั้งใหม่ที่หน่ วยหย่อนบัตรที่ท่าพระจันทร์ หรือศูนย์รงั สิต ถ้าไม่นาจดหมายมาไม่ สามารถ
ที่จะหยัง่ เสียงเลือกตั้งได้
2. ลักษณะบัตรหยั ่งเสียงเลือกตั้งเสีย บัตรหยัง่ เสียงเลือกตั้งดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็ นบัตรเสีย
2.1 สมาชิกท่าพระจันทร์และศูนย์รงั สิต
2.1.1 กรณีเสียทั้งฉบับ
1. บัตรปลอม หรือชารุด
2. บัตรที่ไม่มีลายมือชื่อกรรมการหยัง่ เสียงเลือกตั้งและตราประทับ สอมธ.
3. บัตรที่มิได้ทาเครื่องหมายลงคะแนนในช่องใดเลย
4. บัตรที่มิใช่บตั รซึ่งกรรมการประจาหน่ วยเลือกตั้งมอบให้
5. บัตรที่มีการเขียนข้อความ หรือเครื่องหมายอื่นใดในบัตรหยัง่ เสียงเลือกตั้ง
นอกจากเครื่องหมายกากบาท 
6. บัตรที่ปรากฏว่ามีการพับซ้อนกันมากกว่าหนึ่ งบัตร
7. บัตรที่ผมู ้ ีสิทธิลงคะแนนนาออกไปนอกบริเวณหน่ วยลงคะแนน
2.1.2 กรณีเสียเฉพาะตาแหน่ง
1. บัตรที่มีรอยแก้ไข ขูด ลบ ขีด ฆ่า
2. บัตรที่ทาเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์อื่นใดนอกช่อง
3. บัตรที่ทาเครื่องหมายภายในช่องลงคะแนน แต่เครื่องหมายที่ทาเกินไปช่องอื่น
4. บัตรที่ทาเครื่องหมายลงคะแนนเกินจานวนกรรมการดาเนิ นการที่จะต้องเลือกตั้ง
ในคราวนั้น
5. บัตรที่มีการทาเครื่องหมายอื่นใดในช่องลงคะแนนของบางตาแหน่ ง
นอกจากเครื่องหมายกากบาท 

-52.2 สมาชิกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลาปาง และศูนย์พทั ยา
2.2.1 กรณีเสียทั้งฉบับ
1. บัตรปลอม หรือชารุด
2. บัตรที่ไม่มีลายมือชื่อกรรมการหยัง่ เสียงเลือกตั้งและตราประทับ สอมธ.
3. บัตรที่มิได้ทาเครื่องหมายลงคะแนนในช่องใดเลย
4. บัตรที่มิใช่บตั รที่ สอมธ. จัดส่งให้
5. บัตรที่มีการเขียนข้อความ หรือเครื่องหมายอื่นใดในบัตรหยัง่ เสียงเลือกตั้ง
นอกจากเครื่องหมายกากบาท 
6. บัตรที่ปรากฏว่ามีการพับซ้อนกันมากกว่าหนึ่ งบัตร
7. บัตรที่ผใู ้ ช้สิทธิหยัง่ เสียงเลือกตั้งไม่ได้ส่งคืนประธานกรรมการคณะกรรมการ
หยัง่ เสียงเลือกตั้ง สอมธ. ทางไปรษณีย์
8. บัตรที่ผมู ้ ีสิทธิหยัง่ เสียงเลือกตั้งมิได้ลงลายมือชื่อหน้าซองที่ส่งบัตรหยัง่ เสียง
เลือกตั้งคืนมายังประธานกรรมการคณะกรรมการหยัง่ เสียงเลือกตั้ง สอมธ.
9. บัตรที่ผใู ้ ช้สิทธิหยัง่ เสียงส่งคืนแก่ประธานกรรมการคณะกรรมการหยัง่ เสียง
เลือกตั้ง สอมธ. เกินกว่าเวลา 16.00 น. ของวันที่ 17 ธันวาคม 2557
2.2.2 กรณีเสียเฉพาะตาแหน่ง
1. บัตรที่มีรอยแก้ไข ขูด ลบ ขีด ฆ่า
2. บัตรที่ทาเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์อื่นใดนอกช่อง
3. บัตรที่ทาเครื่องหมายภายในช่องลงคะแนน แต่เครื่องหมายทาเกินไปที่ช่องอื่น
4. บัตรที่ทาเครื่องหมายลงคะแนนเกินจานวนกรรมการดาเนิ นการที่จะต้องเลือกตั้ง
ในคราวนั้น
5. บัตรที่มีการทาเครื่องหมายอื่นใดในช่องลงคะแนนของบางตาแหน่ ง
นอกจากเครื่องหมายกากบาท 

ในกรณีบตั รหยั ่งเสียงเลือกตัง้ เสียนอกเหนือจากที่กาหนดข้างต้น
ให้เป็ นดุลยพินิจของคณะกรรมการหยั ่งเสียงเลือกตัง้ เป็ นผูว้ ินิจฉัยและถือเป็ นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2557

ลงชื่อ

นพ.กัมมาล กุมาร ปาวา
(รองศาสตราจารย์ นพ.กัมมาล กุมาร ปาวา)
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการหยัง่ เสียงเลือกตั้งประจาปี 2558

