
รับสมัครกรรมการด าเนินการ สอมธ. 17-21 ธันวาคม 2550  
จ านวน 8 ต าแหน่ง 8 คน  

หยั่งเสียงเลือกตั้งวันท่ี 17 มกราคม 2551 
 

     สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ จ ากัด เปิดรับสมัครกรรมการด าเนินการประจ าปี 2551 จ านวน 8 ต าแหน่ง 8 คน   

ระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม 2550 และจะท าการหยั่งเสียงเลือกต้ังกรรมการในวันที่ 17 มกราคม 2551 

     นายนิเทศ บุญกลิ่น ประธานกรรมการเลือกต้ังประจ าปี 2551 ได้แถลงว่า ในปี 2551น้ี สอมธ. จะเปิดรับ สมัครกรรมการ ด าเนินการระหว่าง
วันที่ 17-21 ธันวาคม 2550 จ านวน 8 ต าแหน่ง 8 คน เพ่ือมาแทนกรรมการสอมธ.ที่ว่างลง โดยสมาชิก ที่ประสงค์จะสมัครรบัเลือกต้ังเป็น
กรรมการด าเนินการ สอมธ.ขอให้เตรียมตัวให้พร้อมทั้งในเรื่องของหลักฐานการสมัคร และการท าความเข้าใจเกี่ยวกับระเบยีบฯ ว่าด้วยการเลือกต้ัง
คณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ. 2550 ประกาศการรับสมัคร และประกาศหลักเกณฑแ์ละวิธีในการหยั่งเสียงเลือกต้ังกรรมการด าเนินการประจ าปี 
2551 และจะท าการหยั่งเสียงเลือกต้ัง ในวันที่17 มกราคม 2551 ส าหรับรายละเอยีดเกี่ยวกับการรับสมัครเลือกต้ังมีดังน้ี 

การรับสมัครเลือกต้ัง 

1. ต าแหน่งที่จะท าการเลือกต้ัง ได้แก่ 

1. ประธานกรรมการ 1 คน 
2. กรรมการผู้แทนคณะเศรษฐศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน และสถาบันภาษา 1 คน 
3. กรรมการผู้แทนคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

และคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
1 คน 

4. กรรมการผู้แทนสถาบันทรัพยากรมนุษย์ สถาบันไทยคดีศึกษา ส านักทะเบียนและประมวลผล 
ส านักบัณฑิตอาสาสมัคร สถาบันประมวลข้อมูลเพ่ือการศึกษาและการพัฒนา 
ส านักเสริมศึกษาและบริการสังคม ศูนย์หนังสือ มธ. ส านักพิมพ์ มธ. 

1 คน 

5. กรรมการผู้แทนกองงานศูนย์รังสิต ส านักงานอาคารสถานที่ศูนย์รังสิต  
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา โรงพิมพ์ มธ. ศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่ง มธ. 

1 คน 

6. กรรมการผู้แทนคณะแพทยศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 1 คน 
7. กรรมการผู้แทนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 1 คน 
8. กรรมการผู้แทนทั่วไป 1 คน 

 

2. การสมัคร หรือเสนอช่ือ  

    สามารถด าเนินการได้ดังน้ี  

1. ขอใบสมัคร หรือใบเสนอชื่อได้ทีส่ านักงาน สอมธ. ท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิต  

2. ยื่นใบสมัคร หรือใบเสนอชื่อด้วยตนเอง  

3. ผู้สมัครเข้ารับการเลือกต้ังต าแหน่งกรรมการด าเนินการจะต้องมีสมาชิกรับรองอย่างน้อย 1 คน ส าหรับการเสนอชื่อบุคคลอื่นต้องมี
สมาชิกเข้าชื่อรบัรองอย่างน้อย 10 คน  

4. ผู้สมัครเข้ารับการเลือกต้ังต าแหน่งประธานกรรมการต้องมีสมาชิกอ่ืนรับรองหรือสมาชิกเข้าชื่อจ านวนอย่างน้อย 50 คน ทั้งน้ี สมาชิก
ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องให้ความยินยอมด้วย   

5. ผู้สมัครหรือเสนอชื่อจะต้องยื่นใบสมัครพร้อมรปูถ่ายขนาด 2 น้ิว จ านวน 7 รูป โดยยื่นได้ ระหว่างเวลา 08.30-15.30 น. ทุกวันท า
การของ สอมธ.ที่ส านักงานท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต  

6. สมาชิกที่เสนอชื่อ หรือสมาชิกทีร่ับรองจะต้องมิใช่กรรมการด าเนินการ สอมธ. 

  



3.  ก าหนดหมายเลขผู้สมัครเลือกต้ัง สอมธ. จะด าเนินการดังน้ี 
 1. คณะกรรมการเลือกต้ังจะด าเนินการจับฉลากผู้สมัครในวันที่ 25 ธันวาคม 2550 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชมุส านักงาน สอมธ.ท่า
พระจันทร์ 

  2. การจับฉลากหมายเลขผูส้มัครจะเป็นผู้จับเอง หรือตัวแทนของผู้สมัครก็ได้ 
  3. ถ้าหากผู้สมัครมิได้มาจับฉลาก หรือมไิด้ส่งตัวแทนมาจับฉลาก คณะกรรมการเลือกต้ัง จะเป็นผู้จับฉลากแทน 
  4. สอมธ.ประกาศผลการจับฉลากหมายเลขในวันที่ 26 ธันวาคม 2550 ณ ที่ท าการ สอมธ. 
4. การเปลี่ยนแปลงต าแหน่งที่สมัคร 

       ผู้สมัครหรือผู้ทีถู่กเสนอชื่อเข้ารบัการเลือกต้ังเป็นกรรมการไม่สามารถที่จะขอเปลี่ยนแปลงต าแหน่ง ที่ลงหยั่งเสียง เลือกต้ัง ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

5. การถอนตัวจากการสมัครรับเลือกต้ัง 

      ผู้สมัครหรือผูท้ี่ถูกเสนอชื่อเข้ารับการเลือกต้ังเป็นกรรมการที่ประสงค์จะขอถอนตัวจากการสมัคร รบัเลือกต้ัง จะต้องขอถอนตัว โดย
แสดงความจ านงเป็นหนังสือให้ สอมธ.หรือคณะกรรมการเลือกต้ังได้ทราบก่อนการจับฉลาก หมายเลขเพ่ือท าการหยั่งเสียงเลือกต้ัง  

     ทั้งน้ีผู้สมัครหรือผู้ถูกเสนอชื่อทีถ่อนตัวจากการสมัครรับเลือกต้ังแล้ว จะไม่มีสทิธิสมัครรับเลือกต้ังเป็นกรรมการ ด าเนินการในครั้งน้ีอีก  

6. วิธีการหยั่งเสียงเลือกต้ัง 

  1. สมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนนทุกคนที่สังกัดหน่วยงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต ให้ใช้สิทธิหยั่งเสียง
เลือกต้ัง โดยใช้วิธีหย่อนบัตรลงคะแนนได้ในวันที่ 17 มกราคม 2551 ระหว่างเวลา 08.30-15.00 น. ณ หน่วยหย่อนบัตรลงคะแนนจ านวน 4 
หน่วย ตามที่ สอมธ. ก าหนดไว้ ในข้อ 8 

  2. สมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนนทุกคนที่สังกัดหน่วยงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ล าปาง และวิทยาลัย นวัตกรรมอุดมศึกษาที่ศูนย์
พัทยา ให้ใช้สิทธิลงหยั่งเสียงเลือกต้ังโดยวิธีการทางไปรษณีย์ด้วยการท า เครื่องหมายเลือกผูส้มัคร ในบัตรหยั่งเสียงเลือกต้ังที่ประธานกรรมการ
เลือกต้ัง สอมธ. ส่งไปให้แต่ละคน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และส่งบัตรหยั่งเสยีงเลือกต้ังดังกล่าวคืนมายังประธานกรรมการเลือกต้ัง สอมธ. ทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบยีนให้ถึง สอมธ. ภายในวันที่ 16 มกราคม 2551 เวลาไม่เกิน 16.00 น. เพ่ือน าบัตรหยั่งเสียงเลือกต้ังมารวมกับบัตรหยั่งเสียง
เลือกต้ังของสมาชิกในวันที่ 17 มกราคม 2551 

7. การนับคะแนน 

     เมื่อปิดการลงคะแนนการหยั่งเสียงเลือกต้ังตามเวลาที่ก าหนดในข้อ 6.1 แล้วให้ด าเนินการนับคะแนนโดยเปิดเผยส าหรับการหยั่งเสยีงเลือกต้ัง
ของสมาชิกศูนย์ล าปาง และวิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษาที่ ศูนย์พัทยาที่ลงคะแนน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ประธานกรรมการเลือกต้ัง สอมธ.จะ
น ามาเปิดซองและ น าบัตรหยั่งเสียงเลือกต้ังรวมกับ บัตรหยั่งเสยีงเลือกต้ังทั้งหมดเพ่ือนับคะแนนรวม ณ หน่วยนับคะแนนที่ ท่าพระจันทร์ตามที่ 
สอมธ. ก าหนดในข้อ 8 ทั้งน้ีให้นับคะแนนต่อเน่ืองกันจนกว่าจะแล้วเสร็จ  

     ในกรณีที่ผู้สมัครรบัเลือกต้ังได้รบัคะแนนเลือกต้ังเท่ากัน ให้ใช้วิธีจับฉลากในวันที่ 18 มกราคม 2551 เวลา 09.00 น. ณ ส านักงาน สอมธ.ท่า
พระจันทร์ และจะประกาศผลการหยั่งเสยีงเลือกต้ังในวันเดียวกัน 

8. หน่วยหย่อนบัตรลงคะแนนหยั่งเสียงและหน่วยนับคะแนน 

     เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่สมาชิกได้อย่างทั่วถึง จึงก าหนดให้มีหน่วยหย่อนบัตรลงคะแนน หยั่งเสียงและ หน่วยนับคะแนน ดังน้ี หน่วย
หย่อนบัตรลงคะแนน จ านวน 4 หน่วย โดยแยกเป็น    

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 มานับรวมกับ 
บัตรหยั่งเสยีง ที่บริเวณส านักงาน สอมธ.) 

นอกจาก สอมธ.จะก าหนดหลักเกณฑ์ในการสมัครรับเลือกต้ังส าหรบัผู้ทีป่ระสงค์จะสมัครแล้ว ก็ยังได้ก าหนดวิธีการ หยั่งเสียงเลือกต้ังส าหรับ
สมาชิกที่มาท าการหยั่งเสียงเลือกต้ังด้วย ทั้งน้ีเพ่ือให้สมาชิก ได้เข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการในการเลือกต้ัง รวมทั้งการลงคะแนนอย่างไรเพ่ือ
ไม่ให้เป็นบัตรเสีย ส าหรับหลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนน ส าหรับสมาชิกมีดังน้ี 

 

1. วิธีลงคะแนนหย่ังเสียง 

1.1 สมาชิกสังกัดท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิต สมาชิกท่าพระจันทร์และศูนยร์ังสิตทุกหน่วยงาน สามารถลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกต้ังได้ในวันที่  17 
มกราคม 2551 ต้ังแต่เวลา 08.30-15.00 น.  

ณ หน่วยหย่อนบัตรลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกต้ังที่ตนมีชื่ออยู่ตามหน่วยหย่อนบัตรลงคะแนนที่ สอมธ.ก าหนดดังน้ี 

1. ท่าพระจันทร์ จ านวน 1 หน่วย  

หน่วยที่ 1 บริเวณด้านหลังตึกโดม สมาชิกท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิตทุกหน่วยงาน สามารถลงคะแนนได้ 

2. ศูนย์รังสิต จ านวน 3 หน่วย ประกอบด้วย 

หน่วยที่ 1 บริเวณส านักงาน สอมธ. สมาชิกท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิตทุกหน่วยงาน สามารถลงคะแนนได้ ยกเว้นหน่วยงานที่ก าหนดไว้ในหน่วยที่ 
2 และหน่วยที่ 3 

        ส าหรับสมาชิกท่าพระจันทร์ที่ไปปฏิบัติงานที่ศูนย์รังสิต สามารถไปลงคะแนนได้ที่ บริเวณหน่วยหย่อนบัตรที่ 1 บริเวณส านักงาน 
สอมธ. แต่ถ้าหากสมาชิกมีความประสงค์จะลงคะแนนที่หน่วยที่ 2 หรือหน่วยที่ 3 ก็สามารถท าได้ โดยแจ้งแก่กรรมการเลือกต้ังประจ าหน่วย เพ่ือ
จะได้ด าเนินการประสานงานระหว่างหน่วยเลือกต้ัง ทั้งน้ีเพ่ือให้ การหยั่งเสียงเลือกต้ังของ สอมธ.เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง 

  หน่วยที่ 2 บริเวณโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ชั้นล่าง ลงคะแนนได้เฉพาะหน่วยงานดังน้ี  

- โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ  

- คณะแพทยศาสตร์  

- คณะทันตแพทยศาสตร์  

- คณะสหเวชศาสตร์  

- คณะพยาบาลศาสตร์  

- คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

  



 

  หน่วยที่ 3 บริเวณสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ลงคะแนนได้เฉพาะหน่วยงานดังน้ี  

- คณะวิศวกรรมศาสตร์  

- สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  

- โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

วิธีการหยั่งเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการ จะใช้วิธีหย่อนบัตรลงคะแนน โดยสมาชิกจะต้องน า 

  หลักฐานเพ่ือแสดงตนกับกรรมการเลือกต้ังประจ าหน่วย ดังน้ี  

1. บัตรประจ าตัวสมาชิก สอมธ. หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือบัตรประจ าตัวประชาชน หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือบัตรห้องสมุด มธ. 

2. แจ้งหมายเลขสมาชิกกับกรรมการเลือกต้ังประจ าหน่วย  

3. ลงลายมือชื่อ และรับบัตรหยั่งเสยีงเลือกต้ังจากกรรมการเลือกต้ังประจ าหน่วยคนละ 1 ใบ  

4. น าบัตรหยั่งเสียงเลือกต้ังเข้าไปในคูหาเพ่ือท าเครื่องหมายเลือกผู้ที่ตนประสงค์จะเลือก ตามจ านวนที่ก าหนด  

5. น าบัตรหยั่งเสียงเลือกต้ังที่ท าเครื่องหมายแล้วมอบให้ผู้คุมกล่องลงคะแนน เพ่ือหย่อนลง ในกล่องลงคะแนน 

1.2 สมาชิกสังกัดศูนย์ล าปาง และวิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษาที่ศูนย์พัทยา 

       สมาชิกสังกัดศูนย์ล าปาง และวิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษาที่ศูนย์พัทยา สอมธ.ให้ใช้สิทธิลงคะแนนหยั่งเสียง เลือกต้ังโดยวิธีการทาง
ไปรษณีย์ ด้วยการท าเครื่องหมายเลือกผู้สมัครในบัตรหยั่งเสยีง เลือกต้ังที่ประธานกรรมการ เลือกต้ัง สอมธ. ส่งไปให้แต่ละคนทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน และส่งบัตรหยั่งเสียงเลือกต้ังดังกล่าวคืนมายังประธาน กรรมการเลือกต้ัง สอมธ.ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ถึง สอมธ. 

ภายในวันที่ 16 มกราคม 2551 เวลาไม่เกิน 16.00 น. 

เพ่ือน าบัตรหยั่งเสียงเลือกต้ังมารวมกับบัตรหยั่งเสียงเลือกต้ังของสมาชิกในวันที่ 17 มกราคม 2551 

ดังมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. เอกสารที่กรรมการเลือกต้ัง จัดส่งให้สมาชิกประกอบด้วย 

  1.1 เอกสารแนะน าการหยั่งเสียงเลือกต้ังทางไปรษณีย ์

  1.2 บัตรหยั่งเสียงเลือกต้ังคณะกรรมการด าเนินการ สอมธ. ซึ่งในบัตรหยั่งเสียงเลือกต้ังจะระบุหมายเลขผู้สมัคร  

ชื่อ-นามสกุลของผู้สมัคร ต าแหน่งกรรมการผู้แทนของหน่วยงาน และจ านวนกรรมการที่สามารถเลือกได้ โดยบัตรหยั่งเสียงเลือกต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินการแต่ละใบจะมีเลขที่บัตร และลายมือชื่อของกรรมการ เลือกต้ังพร้อมตราประทับของ สอมธ.ให้แก่สมาชิกผูม้ีสิทธลิงคะแนน 

  1.3 ซองใส่บัตรหยั่งเสียงเลือกต้ังจะมีลายมือชื่อของกรรมการเลือกต้ังพร้อมตราประทบัของ สอมธ.โดย สอมธ.ปิดแสตมป์ และจ่าหน้า
ซองเพ่ือส่งคืนมายังประธานกรรมการเลือกต้ัง สอมธ. 

2. ให้สมาชิกผู้มีสิทธิหยั่งเสียงเลือกต้ังทางไปรษณียท์ าเครื่องหมายถูก หรือกากบาท ลงในช่องท าเครื่องหมาย ในบัตรหยั่งเสยีงเลือกต้ังที่  สอมธ.ส่ง
ให้ไปเท่าน้ัน หรือถ้าหากไม่ประสงค์จะหยั่งเสียงเลือกต้ังผู้สมัครรายใด ก็ไม่ต้องท าเครื่องหมายลงในช่องหน้าผู้สมัครรายน้ัน 

3. เมื่อท าเครื่องหมายเรยีบร้อยแล้ว ให้น าบัตรหยั่งเสียงเลือกต้ังใส่ซองบัตรหยั่งเสียงที่ สอมธ.ส่งไปให้ 

  



4. ให้ปิดผนึกซองบัตรหยั่งเสียงโดยใช้เทปกาวใสปิดตลอดซอง พร้อมกับลงลายมือชื่อที่บริเวณ หน้าซองที่ สอมธ. ส่งไปให้ แล้วส่งคืนมายังประธาน
กรรมการเลือกต้ัง สอมธ. โดยไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ถึง สอมธ.ภายในวันที่ 16 มกราคม 2551 เวลาไม่เกิน 16.00 น. โดยการส่งบัตรหยั่งเสียง
เลือกต้ังคืนจะกระท า ได้ด้วยวิธีการส่งทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนเท่าน้ัน 

5. เมื่อประธานกรรมการเลือกต้ัง สอมธ.ได้รับซองบัตรหยั่งเสยีงแล้ว จะตรวจสอบความถูกต้อง และในวันที่หยั่งเสียง เลือกต้ังวันที่ 17 มกราคม 
2551 จะน าซองบัตรหยั่งเสียงของสมาชิกสังกัดศูนย์ล าปาง และวิทยาลัยนวัตกรรม อุดมศึกษาที่ศูนย์พัทยามาเปิดซอง และตรวจสอบความถูกต้อง
ไปหย่อนในกล่อง หย่อนบัตร โดยเฉลี่ยไปตามกล่อง หย่อนบัตรทุกกล่องเมื่อถึงเวลานับคะแนนให้นับคะแนนรวมกับจุดนับคะแนนตามที่ สอมธ.
ก าหนด 

6. หากสมาชิกท่านใดติดภารกิจไม่สามารถหยั่งเสียงเลือกต้ังและส่งบัตรหยั่งเสียงเลือกต้ังทางไปรษณียไ์ด้ เน่ืองจากติด ภารกิจต้องเดินทางมายัง
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ หรือศูนย์รังสิต จะต้องน าจดหมายพร้อมเอกสาร การหยั่งเสียงเลือกต้ังที่ สอมธ. ส่งไปให้มาด้วย เพ่ือจะได้
น ามาแลกบัตร หยั่งเสียงเลือกต้ังใหม่ทีห่น่วยหย่อนบัตร ที่ท่าพระจันทร์ หรือศูนย์รังสิต ถ้าไม่น าจดหมายมาไม่สามารถที่ จะลงคะแนนหยั่ งเสียงได้ 

2. ลักษณะบัตรหยั่งเสียงเลือกต้ังเสีย บัตรหยั่งเสียงเลือกต้ังดังต่อไปน้ีให้ถือเป็นบัตรเสยีทั้งฉบบั 

2.1 สมาชิกท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิต  

1. บัตรปลอม หรือช ารุด หรือบัตรที่มรีอยแกไ้ข ขูด ลบ ขีด ฆ่า  

2. บัตรที่ไมม่ีลายมือชื่อกรรมการเลือกต้ังและตราประทับ สอมธ.  

3. บัตรที่มิได้ท าเครื่องหมายลงคะแนนในช่องใดเลย  

4 . บัตรที่มิใช่บัตรซึ่งกรรมการประจ าหน่วยเลือกต้ังมอบให้  

5. บัตรที่มีการเขยีนข้อความ หรือเครื่องหมายอื่นใด นอกจากเครื่องหมายถูก หรือเครื่องหมายกากบาท  

6. บัตรที่ผู้มีสิทธิลงคะแนนน าออกไปนอกบริเวณหน่วยลงคะแนน  

7. บัตรที่ปรากฏว่ามีการพับซ้อนกันมากกว่าหน่ึงบัตร  

8. บัตรที่ท าเครื่องหมายนอกช่อง 

9. บัตรที่ท าเครื่องหมายภายในช่องลงคะแนน แต่เครื่องหมายที่ท าเกินไปช่องอื่น  

10. บัตรที่ท าเครื่องหมายลงคะแนนเกินจ านวนกรรมการด าเนินการที่จะต้องเลือกต้ัง 

2.2 สมาชิกศูนย์ล าปาง และวิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษาที่ศูนย์พัทยา  

1. บัตรปลอม หรือช ารุด หรือบัตรที่มรีอยแกไ้ข ขูด ลบ ขีด ฆ่า 

2. บัตรที่ไมม่ีลายมือชื่อกรรมการเลือกต้ังและตราประทับ สอมธ.  

3. บัตรที่ผู้มีสิทธหิยั่งเสียงเลือกต้ังมิได้ลงลายมือชื่อหน้าซองที่ส่งบัตรหยั่งเสียง เลือกต้ังคืนมายังประธานกรรมการ เลือกต้ัง สอมธ.  

4. บัตรที่มิได้ท าเครื่องหมายลงคะแนนในช่องใดเลย  

5. บัตรที่มิใช่บัตรที่ สอมธ.จัดส่งให้ 

6. บัตรที่มีการเขยีนข้อความ หรือเครื่องหมายอื่นใด นอกจากเครื่องหมายถูก หรือเครื่องหมายกากบาท  

7. บัตรที่ปรากฏว่ามีการพับซ้อนกันมากกว่าหน่ึงบัตร  

8. บัตรที่ผู้ใช้สิทธิหยั่งเสยีงส่งคืนแก่ประธานกรรมการเลือกต้ัง สอมธ. เกินกว่าเวลา 16.00 น. ของวันที่ 16 มกราคม 2551  

9. บัตรที่ท าเครื่องหมายนอกช่อง  

10. บัตรที่ท าเครื่องหมายภายในช่องลงคะแนน แต่เครื่องหมายท าเกินไปที่ช่องอื่น 



11. บัตรที่ท าเครื่องหมายลงคะแนนเกินจ านวนกรรมการด าเนินการที่จะต้องเลือกต้ัง ในคราวน้ัน 

   

เสียจุดใดจุดหน่ึงถือเป็นบัตรเสียทั้งฉบับ 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ ากัด  

ว่าด้วย การเลือกต้ังคณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ.2550 (บางส่วน) 

…………………………………………………………… 

        ข้อ 9 ต้ังแต่วันที่มีการประกาศรับสมัครเลือกต้ัง จนสิ้นสุดการเลือกต้ังในที่ประชุมใหญ่ ห้ามมิใหผู้้สมัครรบัเลือกต้ัง หรือผู้ใดกระท าการอย่าง
หน่ึงอย่างใดเพ่ือจะจูงใจ หรือผลักดันให้สมาชิกผู้ใช้สิทธิออกเสยีงเลือกต้ังลงคะแนนเลือกต้ัง หรืองดเว้น มิให้ลงคะแนนเลือกต้ังให้ผู้สมัครรับ
เลือกต้ังคนใด หรือเพ่ือให้การหยั่งเสียงหรือการเลือกต้ังเป็นไปอย่าง ไม่ถูกต้อง ด้วยวิธีการดังน้ี 

(1) ให้อามิสสินจ้างไม่ว่าจะเป็นเงินหรือทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด อันอาจ ค านวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด  

(2) เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด (ไม่ว่าจะจัดในหรือนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)  

(3) ข่มขู่หรือคุกคามผู้ใดไม่ว่าด้วยประการใด ๆ  

      ข้อ 10 ในกรณีที่คณะกรรมการเลือกต้ัง หรือสมาชิกเห็นว่ามีการกระท าความผิดตามข้อ 9 หรือเหน็ว่าการหยั่งเสียง เลือกต้ังหรือการเลือกต้ัง
ไม่ถูกต้อง ให้คณะกรรมการเลือกต้ัง หรือสมาชิกจ านวน ไม่น้อยกว่า 50 คน ร่วมกันยื่นค าร้อง คัดค้านต่อคณะกรรมการด าเนินการภายในก าหนด 
7 วัน นับแต่ วันสิ้นสุดการหยั่งเสียงหรือการเลือกต้ังน้ัน 

      เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้รับค าร้องคัดค้านดังกล่าวแล้ว ให้คณะกรรมการด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการ สอบสวนขึ้นชุดหน่ึงมี
จ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 7 คน โดยแต่งต้ังจาก ผู้เป็นกรรมการด าเนินการไม่เกินกึ่งหน่ึง ของจ านวนคณะกรรมการสอบสวนทั้งชุด เพ่ือ
ท าการสอบสวน โดยไม่ชักช้า 

       คณะกรรมการสอบสวนต้องท าการสอบสวนให้แล้วเสร็จและแจ้งผลการสอบสวนพร้อมทั้งเสนอโทษ ที่จะลงแก่ ผู้กระท าความผิดน้ัน (ใน
กรณีที่ปรากฏว่ามีผู้กระท าความผิดจริง) ให้คณะกรรมการด าเนินการทราบภายใน 45 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการด าเนินการได้รับค าร้องคัดค้าน 
เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้รับแจ้งผลการสอบสวน จากคณะกรรมการสอบสวน ให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาและวินิจฉัยแล้ว แจ้งผล
การวินิจฉัยน้ันให้ผู้ที่มีส่วน เกี่ยวข้องทุกคนทราบภายใน 15 วัน 

       จากน้ัน นายนิเทศ บุญกลิ่น ประธานกรรมการเลือกต้ังประจ าปี 2551 ได้กล่าวเชิญชวนสมาชิก สอมธ. ทุกท่านให้มา ใช้สิทธิหยั่งเสียง
เลือกต้ังกรรมการด าเนินการประจ าปี 2551 การใช้สิทธิ หยั่งเสียงเลือกต้ังกรรมการเป็นหน้าที่ของ สมาชิกทุกคน ขอให้ท่านมาใช้สิทธิในวันที่ 17 
มกราคม 2551 โดยพร้อมเพรียงกันด้วย และขอให้ท่านน าหลักฐาน เพ่ือแสดงตนกับกรรมการเลือกต้ังประจ าหน่วยด้วย ซึ่ง จะเป็นการอ านวย
ความสะดวกให้กับท่านได้รวดเร็วขึ้น 
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