
ประกาศสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์จ  ากดั 

เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวิธีปฏิบตัใินการหยัง่เสียงเลือกตั้งกรรมการด าเนินการประจ  าปี 2558 

……………………………………………………… 

 ดว้ยคณะกรรมการด าเนินการสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ จ ากดั (สอมธ.) ในการ     

ประชุมครั้งท่ี 9/2557 วนัท่ี 26 กนัยายน 2557 มีมติก าหนดใหมี้การหยัง่เสียงเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ 

ประจ าปี 2558 จ านวน 7 ต าแหน่ง 7 คน  และเพ่ือใหก้ารหยัง่เสียงเลือกตั้งกรรมการด าเนินการเป็นไปดว้ย     

ความถูกตอ้งเรียบรอ้ย  อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 42 แห่งขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยั-

ธรรมศาสตร ์จ ากดั พ.ศ. 2545  และระเบียบฯ วา่ดว้ยการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ. 2550 

คณะกรรมการหยัง่เสียงเลือกตั้ง จึงมีมติใหก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีปฏิบติัในการหยัง่เสียงเลือกตั้งดงัต่อไปน้ี 

1. วิธีการลงคะแนนหยัง่เสียง 

          1.1 สมาชิกสงักดัหน่วยงานท่าพระจนัทรแ์ละศูนยร์งัสิต 

               สมาชิกสงักดัหน่วยงานท่ีท่าพระจนัทรแ์ละศนูยร์งัสิตทุกหน่วยงาน สามารถลงคะแนนหยัง่เสียง 

เลือกตั้งไดใ้นวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2557 เวลา 08.30-15.00 น. ณ หน่วยหยอ่นบตัรลงคะแนนหยัง่เสียง 

เลือกตั้งท่ีตนมีช่ืออยูต่ามหน่วยหยอ่นบตัรลงคะแนนท่ี สอมธ.ก าหนดดงัน้ี 

           1. ท่าพระจนัทร ์ จ  านวน 1 หน่วย  

                   บริเวณดา้นหลงัตึกโดม สมาชิกสงักดัหน่วยงานท่ีท่าพระจนัทรแ์ละศนูยร์งัสิตทุกหน่วยงาน 

สามารถลงคะแนนได ้

           2. ศูนยร์งัสิต จ  านวน 5 หน่วย ประกอบดว้ย 

          หน่วยที่ 1 บริเวณส านักงาน สอมธ. ลงคะแนนไดเ้ฉพาะสมาชิกสงักดัหน่วยงานดงัน้ี 

        1. คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  

       2. คณะเภสชัศาสตร ์

       3. วิทยาลยัแพทยศาสตรน์านาชาติจุฬาภรณ ์

        4. ส านักงานอธิการบดี 

       5. กองคลงั               

        6. กองการเจา้หน้าท่ี 

        7. กองกิจการนักศึกษา 

       8. กองบริการการศึกษา 

       9. กองแผนงาน 

      10. กองงานศนูยร์งัสิต 

       11. กองอาคารสถานท่ี ศนูยร์งัสิต 

    12. กองบริหารศนูยล์ าปาง 

      13. กองบริหารการวิจยั 

        14. กองส่งเสริมมาตรฐานและประกนัคุณภาพ 

      15. ส านักบณัฑิตอาสาสมคัร 

       16. ส านักหอสมุด 

      17. ส านักทะเบียนและประมวลผล 

    18. สถาบนัประมวลขอ้มลูเพ่ือการศึกษาและการพฒันา 

        19. สถาบนัเอเชียตะวนัออกศึกษา 
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  20. กองนิติการ 

  21. ส านักงานจดัการทรพัยสิ์น 

              22. ศนูยบ์ริการการกีฬา 

    23. สถาบนัศึกษาความร่วมมือระหวา่งประเทศแห่ง มธ. 

    24. ศนูยอ์อสเตรเลียศึกษา มธ. 

    25. ส านักงานทรพัยสิ์นทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มธ. 

    26. ส านักพิมพ ์

    27. ศนูยห์นังสือ 

    28. โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

    29. สมาชิกทัว่ไปท่ีโอน หรือยา้ย หรือออกจากราชการ หรืองานประจ า  

         และมิไดล้าออกจาก สอมธ. 

หน่วยที่ 2 บริเวณโรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ์ (หน้างานรงัสีวินิจฉยั (หอ้ง X-Ray) ชั้น1  
อาคารกิตติวฒันา ลงคะแนนไดเ้ฉพาะสมาชิกสงักดัโรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ์ 

 หน่วยที่ 3 บริเวณสถาบนัเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ลงคะแนนไดเ้ฉพาะสมาชิกสงักดัหน่วยงานดงัน้ี 

    1. คณะวิศวกรรมศาสตร ์

    2. สถาบนัเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 

    3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมือง 

    4. วิทยาลยัโลกคดีศึกษา 

    5. โรงพิมพม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

หน่วยที่ 4 บริเวณท่ีดา้นหลงัคณะนิติศาสตร ์ลงคะแนนไดเ้ฉพาะสมาชิกสงักดัหน่วยงานดงัน้ี 

    1. สถาบนัภาษา 

    2. คณะสงัคมวิทยาและมานุษยวทิยา 

    3. คณะศิลปศาสตร ์

    4. คณะนิติศาสตร ์

    5. คณะรฐัศาสตร ์

    6. คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร์ 

  7. คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี 

    8. คณะเศรษฐศาสตร ์

  9. คณะวารสารศาสตรแ์ละส่ือสารมวลชน 

  10. คณะศิลปกรรมศาสตร ์

หน่วยที่ 5 บริเวณอาคารปิยชาติ  (ส่วนต่อขยาย) ชั้นล่าง 

    1. คณะแพทยศาสตร ์

    2. คณะทนัตแพทยศาสตร ์

    3. คณะสหเวชศาสตร ์

    4. คณะพยาบาลศาสตร ์

    5. คณะสาธารณสุขศาสตร ์
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ส าหรบัสมาชิกที่ปฏิบตังิานที่มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ท่าพระจนัทร ์และจ  าเป็นตอ้งไปปฏิบตัิงาน 

ท่ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนยร์งัสิตในวนัหยัง่เสียงเลือกตั้ง สามารถไปลงคะแนนไดต้ามหน่วยลงคะแนน

หยัง่เสียงตามที่ก  าหนดใหเ้ป็นหน่วยลงคะแนนของหน่วยงานที่ตนสงักดั  

ในกรณีที่เป็นสมาชิกของหน่วยงานสงักดัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ท่าพระจนัทร ์ซ่ึงมิใช่หน่วยงาน

ตามที่ก  าหนดขา้งตน้ ใหล้งคะแนนหยัง่เสียงไดท้ี่หน่วยลงคะแนนที่ 1 บริเวณส านกังาน สอมธ. ศูนยร์งัสิต  

วิธีการหยัง่เสียงเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ จะใชว้ิธีหยอ่นบตัรจากสมาชิกทั้งหมด โดยสมาชิกจะตอ้ง

ปฏิบติัดงัน้ี 

1. แสดงหลกัฐานเป็นบตัรประจ าตวัสมาชิก สอมธ. หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือ 

   บตัรประจ าตวัประชาชน หรือใบอนุญาตขบัข่ี หรือบตัรหอ้งสมุด มธ.ต่อกรรมการเลือกตั้งประจ าหน่วย 

2. แจง้เลขทะเบียนสมาชิกกบักรรมการหยัง่เสียงเลือกตั้งประจ าหน่วย  

3. ลงลายมือช่ือ และรบับตัรหยัง่เสียงเลือกตั้งจากกรรมการหยัง่เสียงเลือกตั้งประจ าหน่วยคนละ 1 ใบ 

4. น าบตัรหยัง่เสียงเลือกตั้งเขา้ไปในคหูาเพ่ือท าเคร่ืองหมายกากบาท    เลือกผูท่ี้ตนประสงคจ์ะ 

เลือกตามจ านวนท่ีก าหนด หรือถา้หากไม่ประสงคจ์ะหยัง่เสียงเลือกตั้งผูส้มคัรรายใด ก็ไม่ตอ้งท า    

เคร่ืองหมายลงในช่องหน้าผูส้มคัรรายน้ัน 

5. น าบตัรหยัง่เสียงเลือกตั้งท่ีท าเคร่ืองหมายแลว้หยอ่นลงในกล่องลงคะแนนต่อหน้าผูคุ้มกล่องลงคะแนน 

1.2 สมาชิกสงักดัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตรศ์ูนยล์  าปาง และศูนยพ์ทัยา 

               สมาชิกสงักดัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตรข์องศนูยล์ าปาง และศนูยพ์ทัยา สอมธ. ใหใ้ชสิ้ทธิหยัง่เสียง 

เลือกตั้ง โดยวิธีการทางไปรษณียด์ว้ยการท าเคร่ืองหมายเลือกผูส้มคัรในบตัรหยัง่เสียงเลือกตั้งท่ีประธานกรรมการ 

คณะกรรมการหยัง่เสียงเลือกตั้ง สอมธ.ส่งไปใหแ้ต่ละคนทางไปรษณียล์งทะเบียน และส่งบตัรหยัง่เสียงเลือกตั้ง

ดงักล่าวคืนมายงัประธานกรรมการคณะกรรมการหยัง่เสียงเลือกเลือกตั้ง สอมธ.ทางไปรษณียล์งทะเบียนใหถึ้ง 

สอมธ.ภายในวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2557 เวลาไม่เกินเวลา 16.00 น. เพ่ือน าบตัรหยัง่เสียงเลือกตั้งมารวมกบับตัร

หยัง่เสียงเลือกตั้งของสมาชิกอ่ืน ในวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2557 ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

    1. เอกสารท่ีคณะกรรมการหยัง่เสียงเลือกตั้ง จดัส่งใหส้มาชิกประกอบดว้ย 

        1.1 เอกสารแนะน าการหยัง่เสียงเลือกตั้งทางไปรษณีย ์

        1.2 บตัรหยัง่เสียงเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ สอมธ. ซ่ึงในบตัรหยัง่เสียงเลือกตั้งจะระบุ

หมายเลขผูส้มคัร  ช่ือ-นามสกุลของผูส้มคัร ต าแหน่งกรรมการผูแ้ทนของหน่วยงาน และจ านวนกรรมการท่ี  

สามารถเลือกได ้โดยบตัรหยัง่เสียงเลือกตั้งกรรมการด าเนินการแต่ละใบจะมีเลขท่ีบตัร และลายมือช่ือของ    

กรรมการหยัง่เลือกตั้ง พรอ้มตราประทบัของ สอมธ. ใหแ้กส่มาชิกผูมี้สิทธิหยัง่เสียงเลือกตั้ง 

        1.3 ซองใส่บตัรหยัง่เสียงเลือกตั้งจะมีลายมือช่ือของกรรมการหยัง่เสียงเลือกตั้งพรอ้มตราประทบั

ของ สอมธ. โดย สอมธ. ปิดแสตมป์ และจา่หน้าซองเพ่ือส่งคืนมายงัประธานกรรมการคณะกรรมการหยัง่เสียง

เลือกตั้ง สอมธ. 

    2. ใหส้มาชิกผูมี้สิทธิหยัง่เสียงเลือกตั้งทางไปรษณียท์ าเคร่ืองหมายกากบาท    ลงในช่องท า 

เคร่ืองหมายในบตัรหยัง่เสียงเลือกตั้งท่ี สอมธ. ส่งใหไ้ปเท่าน้ัน หรือถา้หากไม่ประสงคจ์ะหยัง่เสียงเลือกตั้ง

ผูส้มคัรรายใด ก็ไม่ตอ้งท าเคร่ืองหมายลงในช่องหนา้ผูส้มคัรรายน้ัน 
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     3. เมื่อท าเคร่ืองหมายเรียบรอ้ยแลว้ ใหน้ าบตัรหยัง่เสียงเลือกตั้งใส่ซองบตัรหยัง่เสียงท่ี สอมธ. 

ส่งไปให ้

     4. ใหปิ้ดผนึกซองบตัรหยัง่เสียง โดยใชเ้ทปกาวใสปิดตลอดซอง พรอ้มกบัลงลายมือช่ือท่ีบริเวณ     

หนา้ซองท่ี สอมธ. ส่งไปให ้ แลว้ส่งคืนมายงัประธานกรรมการคณะกรรมการหยัง่เสียงเลือกตั้ง สอมธ.      

โดยไปรษณียล์งทะเบียน ใหถ้ึง สอมธ. ภายในวนัที่ 17 ธนัวาคม 2557 เวลาไม่เกิน 16.00 น. ทั้งน้ี     

การส่งบตัรหยัง่เสียงเลือกตั้งคืน จะกระท าไดด้ว้ยวิธีการส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนเท่าน้ัน    

    5. เม่ือประธานกรรมการคณะกรรมการหยัง่เสียงเลือกตั้ง สอมธ. ไดร้บัซองบตัรหยัง่เสียงแลว้  

จะตรวจสอบความถกูตอ้งและเก็บรกัษาไวเ้ป็นความลบัจนถึงวนัท่ีหยัง่เสียงเลือกตั้งวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2557    

จะน าซองบตัรหยัง่เสียงของสมาชิกสงักดัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตรศ์ูนยล์ าปาง และศนูยพ์ทัยา มาเปิดซอง    

และตรวจสอบความถกูตอ้งไปหยอ่นในกล่องหยอ่นบตัร โดยเฉล่ียไปตามกล่องหยอ่นบตัรทุกกล่อง เม่ือถึงเวลา 

นับคะแนน ใหนั้บคะแนนรวมกบัจุดนับคะแนนตามท่ี สอมธ. ก าหนด  

    6. หากสมาชิกท่านใดติดภารกิจไมส่ามารถหยัง่เสียงเลือกตั้งและส่งบตัรหยัง่เสียงเลือกตั้งทาง

ไปรษณียไ์ด ้เน่ืองจากติดภารกิจตอ้งเดินทางมายงัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตรท่์าพระจนัทร ์หรือศนูยร์งัสิต

จะตอ้งน าจดหมายพรอ้มเอกสารการหยัง่เสียงเลือกตั้งท่ี สอมธ. ส่งไปใหม้าดว้ยตนอง เพ่ือจะไดน้ ามาแลก 

บตัรหยัง่เสียงเลือกตั้งใหมท่ี่หน่วยหยอ่นบตัรท่ีท่าพระจนัทร ์หรือศนูยร์งัสิต ถา้ไมน่ าจดหมายมาไม่สามารถ    

ท่ีจะหยัง่เสียงเลือกตั้งได ้

2. ลกัษณะบตัรหยัง่เสียงเลือกตั้งเสีย บตัรหยัง่เสียงเลือกตั้งดงัต่อไปน้ี ใหถื้อเป็นบตัรเสีย 

              2.1 สมาชิกท่าพระจนัทรแ์ละศูนยร์งัสิต 

           2.1.1 กรณีเสียทั้งฉบบั 

                   1. บตัรปลอม หรือช ารุด  

                   2. บตัรท่ีไม่มีลายมือช่ือกรรมการหยัง่เสียงเลือกตั้งและตราประทบั สอมธ. 

                   3. บตัรท่ีมิไดท้ าเคร่ืองหมายลงคะแนนในช่องใดเลย  

                   4. บตัรท่ีมิใช่บตัรซ่ึงกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งมอบให ้

           5. บตัรท่ีมีการเขียนขอ้ความ หรือเคร่ืองหมายอ่ืนใดในบตัรหยัง่เสียงเลือกตั้ง 

    นอกจากเคร่ืองหมายกากบาท             

                   6. บตัรท่ีปรากฏวา่มีการพบัซอ้นกนัมากกวา่หน่ึงบตัร 

                   7. บตัรท่ีผูมี้สิทธิลงคะแนนน าออกไปนอกบริเวณหน่วยลงคะแนน 

           2.1.2 กรณีเสียเฉพาะต าแหน่ง 

         1. บตัรท่ีมีรอยแกไ้ข ขดู ลบ ขีด ฆา่ 

          2. บตัรท่ีท าเคร่ืองหมาย หรือสญัลกัษณอ่ื์นใดนอกช่อง 

            3. บตัรท่ีท าเคร่ืองหมายภายในช่องลงคะแนน แต่เคร่ืองหมายท่ีท าเกินไปช่องอ่ืน 

                  4. บตัรท่ีท าเคร่ืองหมายลงคะแนนเกินจ านวนกรรมการด าเนินการท่ีจะตอ้งเลือกตั้ง 

   ในคราวน้ัน 

           5. บตัรท่ีมีการท าเคร่ืองหมายอ่ืนใดในช่องลงคะแนนของบางต าแหน่ง 

   นอกจากเคร่ืองหมายกากบาท   
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    2.2 สมาชิกมหาวิทยาลยัธรรมศาสตรศ์ูนยล์  าปาง และศูนยพ์ทัยา 

          2.2.1 กรณีเสียทั้งฉบบั 

                  1. บตัรปลอม หรือช ารุด  

                  2. บตัรท่ีไม่มีลายมือช่ือกรรมการหยัง่เสียงเลือกตั้งและตราประทบั สอมธ. 

                   3. บตัรท่ีมิไดท้ าเคร่ืองหมายลงคะแนนในช่องใดเลย  

               4. บตัรท่ีมิใช่บตัรท่ี สอมธ. จดัส่งให ้        

        5. บตัรท่ีมีการเขียนขอ้ความ หรือเคร่ืองหมายอ่ืนใดในบตัรหยัง่เสียงเลือกตั้ง 

  นอกจากเคร่ืองหมายกากบาท   

                   6. บตัรท่ีปรากฏวา่มีการพบัซอ้นกนัมากกวา่หน่ึงบตัร 

                  7. บตัรท่ีผูใ้ชสิ้ทธิหยัง่เสียงเลือกตั้งไม่ไดส้่งคืนประธานกรรมการคณะกรรมการ 

                     หยัง่เสียงเลือกตั้ง สอมธ. ทางไปรษณีย ์

        8. บตัรท่ีผูมี้สิทธิหยัง่เสียงเลือกตั้งมิไดล้งลายมือช่ือหน้าซองท่ีส่งบตัรหยัง่เสียง 

              เลือกตั้งคืนมายงัประธานกรรมการคณะกรรมการหยัง่เสียงเลือกตั้ง สอมธ.  

                   9. บตัรท่ีผูใ้ชสิ้ทธิหยัง่เสียงส่งคืนแกป่ระธานกรรมการคณะกรรมการหยัง่เสียง 

   เลือกตั้ง สอมธ. เกินกวา่เวลา 16.00 น. ของวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2557 

2.2.2 กรณีเสียเฉพาะต าแหน่ง 

                   1. บตัรท่ีมีรอยแกไ้ข ขดู ลบ ขีด ฆา่ 

                  2. บตัรท่ีท าเคร่ืองหมาย หรือสญัลกัษณอ่ื์นใดนอกช่อง 

                   3. บตัรท่ีท าเคร่ืองหมายภายในช่องลงคะแนน แต่เคร่ืองหมายท าเกินไปท่ีช่องอ่ืน 

                   4. บตัรท่ีท าเคร่ืองหมายลงคะแนนเกินจ านวนกรรมการด าเนินการท่ีจะตอ้งเลือกตั้ง 

            ในคราวน้ัน           

                   5. บตัรท่ีมีการท าเคร่ืองหมายอ่ืนใดในช่องลงคะแนนของบางต าแหน่ง 

            นอกจากเคร่ืองหมายกากบาท   

ในกรณีบตัรหยัง่เสียงเลือกตัง้เสียนอกเหนือจากท่ีก าหนดขา้งตน้ 

ใหเ้ป็นดลุยพินิจของคณะกรรมการหยัง่เสียงเลือกตัง้ เป็นผูวิ้นิจฉยัและถือเป็นท่ีสุด 

     ประกาศ  ณ  วนัท่ี  21  ตุลาคม  2557 

 

    ลงช่ือ   นพ.กมัมาล กุมาร  ปาวา 

 (รองศาสตราจารย ์นพ.กมัมาล กุมาร  ปาวา)                

       ประธานกรรมการ 

          คณะกรรมการหยัง่เสียงเลือกตั้งประจ าปี 2558 

 
 


