
(ส ำเนำ) 
ประกำศสหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ จ ำกัด  

เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในกำรหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมกำรด ำเนินกำรประจ ำปี 2552 
 

          ด้วยคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ ากัด(สอมธ.) ในการประชมุ ครั้งที่ 10/2551 วันที่ 28 
ตุลาคม 2551 มีมติก าหนดให้มีการหยั่งเสียงเลือกต้ังกรรมการด าเนินการประจ าปี 2552 จ านวน 7 ต าแหน่ง 7 คน และเพ่ือให้การเลือกต้ัง
กรรมการด าเนินการเป็นไปด้วย ความถูกต้องเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในข้อ 42 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
จ ากัด พ.ศ.2545 และระเบียบฯ ว่าด้วยการเลือกต้ังคณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ.2550 คณะกรรมการเลือกต้ังจึงมีมติให้ก าหนด หลักเกณฑ์และ
วิธีปฏิบัติในการหยั่งเสียงเลือกต้ังดังต่อไปน้ี 

1. วิธีลงคะแนนหย่ังเสียง 

1.1 สมาชิกสังกัดท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิต สมาชิกท่าพระจันทร์และศูนยร์ังสิตทุกหน่วยงาน  

สามารถลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกต้ังได้ในวันที่ 23 ธันวาคม 2551 ต้ังแต่เวลา 08.30-15.00 น.  

ณ หน่วยหย่อนบัตรลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกต้ังที่ตนมีชื่ออยู่ตามหน่วยหย่อนบัตรลงคะแนนที่ สอมธ.ก าหนดดังน้ี สอมธ.เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย
และถูกต้อง 

1. ท่าพระจันทร์ จ านวน 1 หน่วย 

    • หน่วยที่ 1 บริเวณด้านหลังตึกโดม สมาชิกท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิตทุกหน่วยงาน สามารถลงคะแนนได้ 

2. ศูนย์รังสิต จ านวน 3 หน่วย ประกอบด้วย 

    • หน่วยที่ 1 บริเวณส านักงาน สอมธ. สมาชิกท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิตทุกหน่วยงาน สามารถลงคะแนนได้ 
ยกเว้นหน่วยงานที่ก าหนดไว้ในหน่วยที่ 2 และหน่วยที่ 3  
ส าหรับสมาชิกท่าพระจันทร์ทีไ่ปปฏิบัติงานที่ศูนย์รังสิต สามารถไปลงคะแนนได้ที่ บริเวณหน่วยหย่อนบตัรที่ 1 บริเวณ
ส านักงาน สอมธ. แต่ถ้าหากสมาชิกมีความประสงค์จะลงคะแนนที่หน่วยที่ 2 หรือหน่วยที่ 3 ก็สามารถท าได้ โดยแจ้งแก่
กรรมการเลือกต้ังประจ าหน่วย เพ่ือจะได้ด าเนินการประสานงานระหว่างหน่วยเลือกต้ัง ทั้งน้ีเพ่ือให้การหยั่งเสียง เลือกต้ังของ 
 

    • หน่วยที่ 2 บริเวณโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ชั้นล่าง ลงคะแนนได้เฉพาะหน่วยงานดังน้ี  

- โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ 
- คณะแพทยศาสตร์  
- คณะทันตแพทยศาสตร์  
- คณะสหเวชศาสตร์  
- คณะพยาบาลศาสตร์  
- คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 
    • หน่วยที่ 3 บริเวณสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ลงคะแนนได้เฉพาะหน่วยงานดังน้ี  

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
- สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  
- โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 
 
 
 
 



วิธีกำรหยั่งเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมกำร 

  จะใช้วิธีหย่อนบัตรลงคะแนนโดยสมาชิกจะต้องน า หลักฐานเพ่ือแสดงตนกับกรรมการเลือกต้ังประจ าหน่วยดังน้ี  

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

2. แจ้งเลขทะเบียนสมาชิกกับกรรมการเลือกต้ังประจ าหน่วย  

3. ลงลายมือชื่อ และรับบัตรหยั่งเสยีงเลือกต้ังจากกรรมการเลือกต้ังประจ าหน่วยคนละ 1 ใบ  

4. น าบัตรหยั่งเสียงเลือกต้ังเข้าไปในคูหาเพ่ือท าเครื่องหมายเลือกผู้ที่ตนประสงค์จะเลือก ตามจ านวนที่ก าหนด  

5. น าบัตรหยั่งเสียงเลือกต้ังที่ท าเครื่องหมายแล้วมอบให้ผู้คุมกล่องลงคะแนน เพ่ือหย่อนลง ในกล่องลงคะแนน 

1.2 สมาชิกสังกัดศูนย์ล าปาง และวิทยาลัยนวัตกรรม ศูนย์พัทยา 

  สมาชิกสังกัดศูนย์ล าปาง และวิทยาลัยนวัตกรรม ศูนย์พัทยา สอมธ.ให้ใช้สิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกต้ังโดยวิธีการทางไปรษณีย์ ด้วย
การท าเครื่องหมายเลือกผูส้มัครในบัตรหยั่งเสียงเลือกต้ังที่ประธาน-กรรมการเลือกต้ัง สอมธ. ส่งไปให้แต่ละคนทางไปรษณีย์ลงทะเบยีน และส่ง
บัตรหยั่งเสยีงเลือกต้ังดังกล่าวคืนมายังประธานกรรมการเลือกต้ัง สอมธ.ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ถึง สอมธ. 

ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2551 เวลาไม่เกิน 16.00 น. 

เพ่ือน าบัตรหยั่งเสียงเลือกต้ังมารวมกับบัตรหยั่งเสียงเลือกต้ังของสมาชิกในวันที่ 23 ธันวาคม 2551 ดังมีรายละเอยีดต่อไปน้ี 

  1. เอกสารที่กรรมการเลือกต้ัง จัดส่งให้สมาชิกประกอบด้วย 

    1.1 เอกสารแนะน าการหยั่งเสียงเลือกต้ังทางไปรษณีย ์

    1.2 บัตรหยั่งเสียงเลือกต้ังคณะกรรมการด าเนินการ สอมธ. ซึ่งในบัตรหยั่งเสียงเลือกต้ังจะระบุหมายเลขผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล
ของผู้สมัคร ต าแหน่งกรรมการผู้แทนของหน่วยงาน และจ านวนกรรมการที่สามารถเลือกได้ โดยบัตรหยั่งเสียงเลือกต้ังคณะกรรมการ ด าเนินการ
แต่ละใบจะมีเลขที่บัตร และลายมือชื่อของกรรมการเลือกต้ังพร้อมตราประทับของ สอมธ.ให้แก่สมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนน 

    1.3 ซองใส่บัตรหยั่งเสียงเลือกต้ังจะมีลายมือชื่อของกรรมการเลือกต้ังพร้อมตราประทบัของ สอมธ.โดย สอมธ.ปิดแสตมป์ และ
จ่าหน้าซองเพ่ือส่งคืนมายังประธานกรรมการเลือกต้ัง สอมธ. 

  2.  ให้สมาชิกผู้มีสิทธหิยั่งเสยีงเลือกต้ังทางไปรษณีย์ท าเครื่องหมายถูก  หรือ กากบาท  ลงในช่องท าเครื่องหมายในบัตรหยั่งเสียงเลือกต้ัง
ที่ สอมธ.ส่งให้ไปเท่าน้ัน หรือถ้าหากไม่ประสงค์จะหยั่งเสียงเลือกต้ังผู้สมัครรายใด ก็ไม่ต้องท าเครื่องหมายลงในช่องหน้าผู้สมัครรายน้ัน 

  3.  เมื่อท าเครื่องหมายเรียบร้อยแล้ว ให้น าบัตรหยั่งเสยีงเลือกต้ังใส่ซองบัตรหยั่งเสียงที่ สอมธ. ส่งไปให้ 

  4.  ให้ปิดผนึกซองบัตรหยั่งเสียงโดยใช้เทปกาวใสปิดตลอดซอง พร้อมกับลงลายมือชื่อที่บรเิวณ หน้าซองที่ สอมธ.ส่งไปให้ แล้วส่งคืน
มายังประธานกรรมการเลือกต้ัง สอมธ. โดยไปรษณีย์ลงทะเบยีนให้ถึง สอมธ.ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2551 เวลาไม่เกิน 16.00 น. โดยการส่ง
บัตรหยั่งเสยีงเลือกต้ังคืนจะกระท า ได้ด้วยวิธีการส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเท่าน้ัน 

  5.  เมื่อประธานกรรมการเลือกต้ัง สอมธ.ได้รับซองบัตรหยั่งเสียงแล้ว จะตรวจสอบความถูกต้อง และในวันที่หยั่งเสียงเลือกต้ังวันที่ 23 
ธันวาคม 2551 จะน าซองบัตรหยั่งเสียงของสมาชิกสังกัดศูนย์ล าปาง และวิทยาลัยนวัตกรรม ศูนย์พัทยา มาเปิดซองและตรวจสอบความถูกต้อง 
ไปหย่อนในกล่อง หย่อนบัตร โดยเฉลี่ยไปตามกล่องหย่อนบัตรทุกกล่องเมื่อถึงเวลานับคะแนนให้นับคะแนนรวมกับจุดนับคะแนนตามที่ สอมธ.
ก าหนด 

  6.  หากสมาชิกท่านใดติดภารกิจไม่สามารถหยั่งเสียงเลือกต้ังและส่งบัตรหยั่งเสยีงเลือกต้ังทางไปรษณียไ์ด้ เน่ืองจากติดภารกิจต้อง
เดินทางมายัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ หรือศูนย์รังสิตจะ ต้องน าจดหมายพร้อมเอกสารการหยั่งเสียงเลือกต้ังที่ สอมธ. ส่งไปให้มา
ด้วย เพ่ือจะได้น ามาแลกบัตรหยั่งเสียงเลือกต้ังใหม่ทีห่น่วยหย่อนบัตรที่ท่าพระจันทร์ หรือศูนย์รังสิต ถา้ไม่น าจดหมายมาไม่สามารถที่จะลงคะแนน 
หยั่งเสียงได้ 

  



2. ลักษณะบัตรหย่ังเสียงเลือกต้ังเสีย 

  บัตรหยั่งเสยีงเลือกต้ังดังต่อไปน้ีให้ถือเป็นบัตรเสียทั้งฉบับ 

  2.1 สมาชิกท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิต 

    1. บัตรปลอม หรือช ารุด หรือบัตรที่มรีอยแกไ้ข ขูด ลบ ขีด ฆ่า  

2. บัตรที่ไมม่ีลายมือชื่อกรรมการเลือกต้ังและตราประทับ สอมธ.  

3. บัตรที่มิได้ท าเครื่องหมายลงคะแนนในช่องใดเลย  

4. บัตรที่มิใช่บัตรซึ่งกรรมการประจ าหน่วยเลือกต้ังมอบให้  

5. บัตรที่มีการเขยีนข้อความ หรือเครื่องหมายอื่นใด นอกจากเครื่องหมาย   หรือเครื่องหมายกากบาท    

6. บัตรที่ปรากฏว่ามีการพับซ้อนกันมากกว่าหน่ึงบัตร  

7. บัตรที่ท าเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์อื่นใดนอกช่อง  

8. บัตรที่ท าเครื่องหมายภายในช่องลงคะแนน แต่เครื่องหมายที่ท าเกินไปช่องอื่น  

9. บัตรที่ท าเครื่องหมายลงคะแนนเกินจ านวนกรรมการด าเนินการที่จะต้องเลือกต้ังในคราวน้ัน  

10. บัตรที่ผู้มีสิทธิลงคะแนนน าออกไปนอกบริเวณหน่วยลงคะแนน 

  2.2 สมาชิกศูนย์ล าปาง และวิทยาลัยนวัตกรรม ศูนย์พัทยา 

    1. บัตรปลอม หรือช ารุด หรือบัตรที่มรีอยแกไ้ข ขูด ลบ ขีด ฆ่า  

2. บัตรที่ไมม่ีลายมือชื่อกรรมการเลือกต้ังและตราประทับ สอมธ.  

3. บัตรที่มิได้ท าเครื่องหมายลงคะแนนในช่องใดเลย  

4. บัตรที่มิใช่บัตรที่ สอมธ.จัดส่งให้  

5. บัตรที่มีการเขยีนข้อความ หรือเครื่องหมายอื่นใด นอกจากเครื่องหมาย   หรือเครื่องหมายกากบาท   

6. บัตรที่ปรากฏว่ามีการพับซ้อนกันมากกว่าหน่ึงบัตร 

7. บัตรที่ท าเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์อื่นใดนอกช่อง  

8. บัตรที่ท าเครื่องหมายภายในช่องลงคะแนน แต่เครื่องหมายท าเกินไปทีช่่องอื่น 

9. บัตรที่ท าเครื่องหมายลงคะแนนเกินจ านวนกรรมการด าเนินการที่จะต้องเลือกต้ังในคราวน้ัน  

10. บัตรที่ผู้ใช้สิทธิหยั่งเสยีงส่งคืนแก่ประธานกรรมการเลือกต้ัง สอมธ. เกินกว่าเวลา 16.00 น. ของวันที่ 22 ธันวาคม 2551  

11. บัตรที่ผู้มีสิทธหิยั่งเสียงเลือกต้ังมิได้ลงลายมือชื่อหน้าซองที่ส่งบัตรหยั่งเสียง เลือกต้ังคืนมายังประธานกรรมการเลือกต้ัง 
สอมธ. 

    ในกรณีบัตรหยั่งเสียงเลือกต้ังเสียนอกเหนือจากที่ก าหนดข้างต้น ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการเลือกต้ัง เป็นผู้วินิจฉัย
และถือเป็นทีสุ่ด 

  

                    

  



ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2551 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย ธนะวังน้อย) 

ประธานกรรมการเลือกต้ังปี 2552 
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