
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์จ ากัด 

เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการด าเนินการประจ าปี 2556 

……………………………………………………… 

 ด้วยคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์จ ากัด (สอมธ.) ในการ 

ประชุม คร้ังท่ี 10/2555 วันท่ี 30 ตุลาคม 2555 มีมติก าหนดให้มีการหยัง่เสียงเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ

ประจ าปี 2556 จ านวน 7 ต าแหน่ง 7 คน และเพ่ือให้การหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการด าเนินการเป็นไปด้วยความ

ถูกต้องเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในข้อ 42 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

จ ากัด พ.ศ.2545  และระเบียบฯ ว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ. 2550 คณะกรรมการ-

เลือกตั้ง จึงมีมติให้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการหยั่งเสียงเลือกตั้งดังต่อไปนี ้

1. วิธีการลงคะแนนหยั่งเสียง 

          1.1 สมาชิกสังกัดหน่วยงานท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิต 

               สมาชิกสังกัดหน่วยงานท่ีท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิตทุกหน่วยงาน สามารถลงคะแนนหยั่งเสียง 

เลือกตั้งได้ในวันท่ี 20 ธันวาคม 2555 เวลา 08.30-15.00 น. ณ หน่วยหย่อนบัตรลงคะแนนหยั่งเสียง 

เลือกตั้งท่ีตนมีชื่ออยู่ตามหน่วยหย่อนบัตรลงคะแนนท่ี สอมธ.ก าหนดดังนี ้

           1. ท่าพระจันทร ์ จ านวน 1 หน่วย  

                   บริเวณด้านหลังตึกโดม สมาชิกสังกัดหน่วยงานท่ีท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิตทุกหน่วยงาน 

สามารถลงคะแนนได ้

           2. ศูนย์รังสิต จ านวน 5 หน่วย ประกอบด้วย 

          หน่วยที ่1 บริเวณส านักงาน สอมธ.ลงคะแนนได้เฉพาะสมาชิกสังกัดหน่วยงานดังนี ้

        1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

        2. ส านักงานอธิการบด ี

       3. กองคลัง               

        4. กองการเจ้าหน้าท่ี 

        5. กองกิจการนักศึกษา 

       6. กองบริการการศึกษา 

       7. กองแผนงาน 

        8. กองงานศูนย์รังสิต 

         9. ส านักงานอาคารสถานท่ี ศูนย์รังสิต 

    10. ส านักงานประสานศูนย์การศึกษาภูมิภาค 

      11. ส านักงานบริหารการวิจัย 

        12. ส านักงานส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ 

      13. ส านักบัณฑิตอาสาสมัคร 

       14. ส านักหอสมุด 

      15. ส านักทะเบียนและประมวลผล 

      16. สถาบันประมวลข้อมูลเพ่ือการศึกษาและการพัฒนา 
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  17. สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา 

  18. ส านักงานนิติการ 

  19. ส านักงานจัดการทรัพย์สิน 

              20. ศูนย์บริการการกีฬา 

    21. ศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหวา่งประเทศแห่ง มธ. 

    22. ส านักงานทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มธ. 

    23. ส านักพิมพ ์

    24. ศูนย์หนังสือ 

    25. สมาชิกทั่วไปที่โอน หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจ า  

          และมิได้ลาออกจาก สอมธ. 

หน่วยที ่2 บริเวณโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ (หน้างานรังสีวินิจฉัย (ห้อง X-Ray) ชั้น1  

อาคารกิตติวัฒนา ลงคะแนนได้เฉพาะสมาชิกสังกัดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ 

 หน่วยที ่3 บริเวณสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ลงคะแนนได้เฉพาะสมาชิกสังกัดหน่วยงานดังนี ้

    1. คณะวิศวกรรมศาสตร ์

    2. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 

    3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

    4. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

หน่วยที ่4 บริเวณทีด่้านหลังคณะนิติศาสตร ์ลงคะแนนได้เฉพาะสมาชิกสังกัดหน่วยงานดังนี ้

    1. สถาบันภาษา 

    2. คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

    3. คณะศิลปศาสตร ์

    4. คณะนิติศาสตร ์

    5. คณะรัฐศาสตร ์

    6. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์

  7. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

    8. คณะเศรษฐศาสตร ์

  9. คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน 

  10. คณะศิลปกรรมศาสตร ์

หน่วยที ่5 บริเวณอาคารปิยชาต ิ (ส่วนต่อขยาย) ช้ันล่าง 

    1. คณะแพทยศาสตร ์

    2. คณะทันตแพทยศาสตร ์

    3. คณะสหเวชศาสตร ์

    4. คณะพยาบาลศาสตร ์

    5. คณะสาธารณสุขศาสตร ์
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ส าหรับสมาชิกท่ีปฏิบัติงานท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และจ าเป็นต้องไปปฏิบัติงาน 

ท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตในวันหยั่งเสียงเลือกตั้ง สามารถไปลงคะแนนได้ตามหน่วยลงคะแนน

หยั่งเสียงตามท่ีก าหนดให้เป็นหน่วยลงคะแนนของหน่วยงานท่ีตนสังกัด  

ในกรณีที่เป็นสมาชิกของหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ซึ่งมิใช่หน่วยงาน

ตามท่ีก าหนดข้างต้น ให้ลงคะแนนหยั่งเสียงได้ท่ีหน่วยลงคะแนนท่ี 1 บริเวณส านักงาน สอมธ.ศูนย์รังสิต  

วิธีการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ จะใช้วิธีหย่อนบัตรจากสมาชิกท้ังหมด โดยสมาชิก

จะต้องปฏิบัติดังนี ้

1. แสดงหลักฐานเป็นบัตรประจ าตัวสมาชิก สอมธ. หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือ 

   บัตรประจ าตัวประชาชน หรือใบอนุญาตขับขี ่หรือบัตรห้องสมุด มธ.ต่อกรรมการเลือกตั้งประจ าหน่วย 

2. แจ้งเลขทะเบียนสมาชิกกับกรรมการเลือกตั้งประจ าหน่วย  

3. ลงลายมือชื่อ และรับบัตรหยั่งเสียงเลือกตั้งจากกรรมการเลือกตั้งประจ าหน่วยคนละ 1 ใบ 

4. น าบัตรหยั่งเสียงเลือกตั้งเข้าไปในคูหาเพื่อท าเครื่องหมายกากบาท    เลือกผู้ท่ีตนประสงค์จะ 

เลือกตามจ านวนท่ีก าหนด หรือถ้าหากไม่ประสงค์จะหยั่งเสียงเลือกตั้งผู้สมัครรายใด ก็ไม่ต้องท า    

เครื่องหมายลงในช่องหน้าผู้สมัครรายนั้น 

5. น าบัตรหยั่งเสียงเลือกตั้งที่ท าเครื่องหมายแล้วหย่อนลงในกล่องลงคะแนนต่อหน้าผู้คุมกล่องลงคะแนน 

1.2 สมาชิกสังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ล าปาง และศูนย์พัทยา 

               สมาชิกสังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรศ์ูนย์ล าปาง และศูนย์พัทยา สอมธ.ให้ใช้สิทธิหยั่งเสียง 

เลือกตั้ง โดยวิธีการทางไปรษณีย์ด้วยการท าเครื่องหมายเลือกผู้สมัครในบัตรหยั่งเสียงเลือกตั้งท่ีประธาน- 

คณะกรรมการเลือกตั้ง สอมธ.ส่งไปให้แต่ละคนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และส่งบัตรหยั่งเสียงเลือกตั้งดังกล่าว 

คืนมายังประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง สอมธ.ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ถึง สอมธ.ภายในวันท่ี 19 ธันวาคม   

2555  เวลาไม่เกินเวลา 16.00 น. เพ่ือน าบัตรหยั่งเสียงเลือกตั้งมารวมกับบัตรหยั่งเสียงเลือกตั้งของสมาชิกอื่น 

ในวันท่ี 20 ธันวาคม 2555 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้

       1. เอกสารท่ีคณะกรรมการเลือกตั้ง จัดส่งให้สมาชิกประกอบด้วย 

          1.1 เอกสารแนะน าการหยั่งเสียงเลือกตั้งทางไปรษณีย ์

          1.2 บัตรหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ สอมธ.ซึ่งในบัตรหยั่งเสียงเลือกตั้งจะระบุ

หมายเลขผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุลของผู้สมัคร ต าแหน่งกรรมการผู้แทนของหน่วยงาน และจ านวนกรรมการท่ี

สามารถเลือกได ้โดยบัตรหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการด าเนินการแต่ละใบจะมีเลขท่ีบัตร และลายมือชื่อของ

กรรมการเลือกตั้งพร้อมตราประทับของ สอมธ.ให้แก่สมาชิกผู้มีสิทธิหยั่งเสียงเลือกตั้ง 

          1.3 ซองใส่บัตรหยั่งเสียงเลือกตั้งจะมีลายมือชื่อของกรรมการเลือกตั้งพร้อมตราประทับของ 

สอมธ.โดย สอมธ.ปิดแสตมป์ และจ่าหน้าซองเพ่ือส่งคืนมายังประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง สอมธ. 

      2. ให้สมาชิกผู้มีสิทธิหยั่งเสียงเลือกตัง้ทางไปรษณีย์ท าเครื่องหมายกากบาท  ลงในช่องท า 

เครื่องหมายในบัตรหยั่งเสียงเลือกตั้งท่ี สอมธ.ส่งให้ไปเท่านั้น หรือถ้าหากไม่ประสงค์จะหยั่งเสียงเลือกตั้ง

ผู้สมัครรายใด ก็ไม่ต้องท าเครื่องหมายลงในช่องหน้าผู้สมัครรายนั้น 

       3. เมื่อท าเครื่องหมายเรียบร้อยแล้ว ให้น าบัตรหยั่งเสียงเลือกตั้งใส่ซองบัตรหยั่งเสียงท่ี สอมธ. 

ส่งไปให้ 
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     4. ให้ปิดผนึกซองบัตรหยั่งเสียง โดยใช้เทปกาวใสปิดตลอดซอง พร้อมกับลงลายมือชื่อท่ีบริเวณ     

หน้าซองท่ี สอมธ.ส่งไปให้ แล้วส่งคืนมายังประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง สอมธ. โดยไปรษณีย์ลงทะเบียน      

ให้ถึง สอมธ.ภายในวันท่ี 19 ธันวาคม 2555  เวลาไม่เกิน 16.00 น. ท้ังนี้การส่งบัตรหยั่งเสียงเลือกตั้งคืน      

จะกระท าได้ด้วยวิธีการส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเท่านั้น    

    5. เมื่อประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง สอมธ.ได้รับซองบัตรหยั่งเสียงแล้ว จะตรวจสอบความ 

ถูกต้องและเก็บรักษาไว้เป็นความลับจนถึงวันท่ีหยั่งเสียงเลือกตั้งวันท่ี 20 ธันวาคม 2555 จะน าซองบัตร 

หยั่งเสียงของสมาชิกสังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรศ์ูนย์ล าปาง และศูนย์พัทยา มาเปิดซอง และตรวจสอบ

ความถูกต้องไปหย่อนในกล่องหย่อนบัตร โดยเฉล่ียไปตามกล่องหยอ่นบัตรทุกกล่องเมื่อถึงเวลานับคะแนน 

ให้นับคะแนนรวมกับจุดนับคะแนนตามท่ี สอมธ.ก าหนด  

    6. หากสมาชิกท่านใดติดภารกิจไม่สามารถหยั่งเสียงเลือกตั้งและส่งบัตรหยั่งเสียงเลือกตั้งทาง

ไปรษณีย์ได้ เนื่องจากติดภารกิจต้องเดินทางมายังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ หรือศูนย์รังสิต

จะต้องน าจดหมายพร้อมเอกสารการหยั่งเสียงเลือกตั้งท่ี สอมธ. ส่งไปให้มาด้วย  เพ่ือจะได้น ามาแลกบัตร  

หยั่งเสียงเลือกตั้งใหม่ท่ีหน่วยหย่อนบัตรท่ีท่าพระจันทร์ หรือศูนย์รังสิต ถ้าไม่น าจดหมายมาไม่สามารถท่ี     

จะหยั่งเสียงเลือกตั้งได ้

2. ลักษณะบัตรหยั่งเสียงเลือกตั้งเสีย บัตรหยั่งเสียงเลือกตั้งดังต่อไปนี ้ให้ถือเป็นบัตรเสีย 

              2.1 สมาชิกท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิต 

           2.1.1 กรณีเสียทั้งฉบับ 

                   1. บัตรปลอม หรือช ารุด  

                   2. บัตรท่ีไม่มีลายมือชื่อกรรมการเลือกตั้งและตราประทับ สอมธ. 

                   3. บัตรท่ีมิได้ท าเครื่องหมายลงคะแนนในช่องใดเลย  

                   4. บัตรท่ีมิใช่บัตรซึ่งกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งมอบให้ 

           5. บัตรท่ีมีการเขียนข้อความ หรือเคร่ืองหมายอื่นใดในบัตรหยั่งเสียงเลือกตั้ง 

    นอกจากเครื่องหมายกากบาท            

                   6. บัตรท่ีปรากฏว่ามีการพับซ้อนกันมากกว่าหนึ่งบัตร 

                   7. บัตรท่ีผู้มีสิทธิลงคะแนนน าออกไปนอกบริเวณหน่วยลงคะแนน 

           2.1.2 กรณีเสียเฉพาะต าแหน่ง 

         1. บัตรท่ีมีรอยแก้ไข ขูด ลบ ขีด ฆ่า 

          2. บัตรท่ีท าเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์อื่นใดนอกช่อง 

           3. บัตรท่ีท าเครื่องหมายภายในช่องลงคะแนน แต่เคร่ืองหมายท่ีท าเกินไปช่องอื่น 

                  4. บัตรท่ีท าเครื่องหมายลงคะแนนเกินจ านวนกรรมการด าเนินการท่ีจะต้องเลือกตั้ง 

   ในคราวนั้น 

           5. บัตรท่ีมีการท าเครื่องหมายอื่นใดในช่องลงคะแนนของบางต าแหน่ง 

   นอกจากเครื่องหมายกากบาท  
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    2.2 สมาชิกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ล าปาง และศูนย์พัทยา 

          2.2.1 กรณีเสียท้ังฉบับ 

                  1. บัตรปลอม หรือช ารุด  

                  2. บัตรที่ไม่มีลายมือช่ือกรรมการเลือกตั้งและตราประทับ สอมธ. 

                   3. บัตรที่มิได้ท าเครื่องหมายลงคะแนนในช่องใดเลย  

               4. บัตรที่มิใช่บัตรที ่สอมธ.จัดส่งให ้        

        5. บัตรที่มีการเขียนข้อความ หรือเครื่องหมายอื่นใดในบัตรหยั่งเสียงเลือกตั้ง 

  นอกจากเครื่องหมายกากบาท   

                   6. บัตรที่ปรากฏว่ามีการพับซ้อนกันมากกว่าหนึ่งบัตร 

                  7. บัตรที่ผู้ใช้สิทธิหยั่งเสียงเลือกตั้งไม่ได้ส่งคืนประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง สอมธ. 

     ทางไปรษณีย ์

        8. บัตรที่ผู้มีสิทธิหยั่งเสียงเลือกตั้งมิได้ลงลายมือช่ือหน้าซองที่ส่งบัตรหยั่งเสียง 

              เลือกตั้งคืนมายังประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง สอมธ.  

                   9. บัตรที่ผู้ใช้สิทธิหยั่งเสียงส่งคืนแก่ประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง สอมธ. 

                               เกินกว่าเวลา 16.00 น. ของวันที ่19 ธันวาคม 2555 

2.2.2 กรณีเสียเฉพาะต าแหน่ง 

                   1. บัตรที่มีรอยแก้ไข ขูด ลบ ขีด ฆ่า 

                  2. บัตรที่ท าเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์อื่นใดนอกช่อง 

                   3. บัตรที่ท าเครื่องหมายภายในช่องลงคะแนน แต่เครื่องหมายท าเกินไปที่ช่องอื่น 

                   4. บัตรที่ท าเครื่องหมายลงคะแนนเกินจ านวนกรรมการด าเนินการที่จะต้องเลือกตั้ง 

            ในคราวนั้น           

                   5. บัตรที่มีการท าเครื่องหมายอื่นใดในช่องลงคะแนนของบางต าแหน่ง 

            นอกจากเครื่องหมายกากบาท   

ในกรณีบัตรหยั่งเสียงเลือกตั้งเสียนอกเหนือจากที่ก าหนดข้างต้น 

ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการเลือกตั้ง เป็นผู้วินิจฉัยและถือเป็นที่สุด 

     ประกาศ  ณ  วันท่ี  31  ตุลาคม  2555 

 
   

 (รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ์) 

  ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการเลือกตั้งประจ าป ี2556 

 
 


