
 
 
 

 

ประกาศคณะอนุกรรมการจดัการเลือกตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 
เรื่อง  หลักเกณฑ์ และวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ  

ชุดที่ ๔๗ ประจ าปี ๒๕๖๕ 

 
 เพื่อให้การด าเนินการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 
ชุดที่ ๔๗ ประจ าปี ๒๕๖๕ ด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ และยุติธรรม อาศัยอ านาจตามค าสั่ง
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการเลือกตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด จึงประกาศหลักเกณฑ์ และ
วิธีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ ชุดที่ ๔๗ ประจ าปี ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี ้
 ๑. สถานที่ลงคะแนนเลือกตั้ง 

ณ บริเวณห้องโถงสัมมนา ชั้น B๑ อาคารส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนสามเสน 
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 

 ๒. ก าหนดเวลาเปิด-ปิดการลงคะแนนเลือกตั้ง และการประกาศผลเลือกตั้ง 
๒.๑ เวลาลงคะแนน เริ่ม ๐๘.๐๐ นาฬิกา ซึ่งภายหลังการเปิดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๔ 

และปิดลงคะแนนเวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ตามนาฬิกาที่สหกรณ์ได้ต้ังไว้ในห้องลงคะแนน 
๒.๒ กรณีผู้สมัครมีคะแนนเท่ากันอันเป็นเหตุให้เกินจ านวนผู้ด ารงต าแหน่ง ให้ด าเนินการโดย

วิธีการจับฉลาก 
๒.๓ ให้ประธานกรรมการประกาศผลการเลือกตั้งหลังจากนับคะแนนเสร็จสิ้นในวันเดียวกัน

ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๔ 

 ๓. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ 
ให้สมาชิกสามัญที่มาลงทะเบียนเข้าประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี ๒๕๖๔ เท่านั้นมีสิทธิเลือกตั้ง 

และห้ามมิให้สมาชิกลงคะแนนซ้ าหรือลงคะแนนแทนกัน สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
ด าเนินการ ดังนี้ 

๓.๑ กรรมการด าเนินการ สัดส่วนส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จ านวน  ๑  ต าแหน่ง 
๓.๒ กรรมการด าเนินการ สัดส่วนส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  จ านวน  ๖  ต าแหน่ง 
การลงทะเบียนต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวที่หน่วยงานต้นสังกัดออก

ให้ ซึ่งมีภาพถ่ายแสดงตนติดกับบัตรนั้นด้วยต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน 
การเลือกตั้งใช้วิธีลงคะแนนลับโดยใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งของส านักงานคณะกรรมการการ

เลือกตั้ง ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
(๑) สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่ 
(๒) เข้าคูหาลงคะแนนด้วยเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง 

• ดูสัญญาณไฟ 
• ไฟแสดงสถานะเป็นสีเขียว แสดงว่าพร้อมลงคะแนน 
• ไฟแสดงสถานะเป็นสีแดง แสดงว่ายังไม่พร้อมลงคะแนนต้องรอจนกว่าจะเป็นสีเขียว 

(๓) ประสงค์... 
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 (๓) ประสงค์ลงคะแนนเลือกต้ัง 

หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ เลือกกรรมการด าเนินการ สัดส่วนส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
• เลือกกรรมการด าเนินการ สัดส่วนส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  

โดยกดปุ่มหมายเลขที่ต้องการได้ ๑ หมายเลข 
• กดปุ่มหมายเลขให้มีไฟสว่างขึ้น ถ้าไม่มีแสงไฟแสดงว่ากดไม่ติดให้กดใหม ่
• หากต้องการเปลี่ยนหมายเลขใหม่ให้กดปุ่มยกเลิกจากนั้นให้กดปุ่ม 

หมายเลขที่ต้องการเลือกใหม่ 
• ตรวจสอบหมายเลขที่เลือกให้ตรงตามความต้องการ แล้วกดปุ่มยืนยัน 

การลงคะแนน  ด้านล่างของเครื่องลงคะแนน 
• เมื่อได้ยินสัญญาณว่าลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ออกจากคูหาทันที 

หน่วยเลือกตั้งที่ ๒ เลือกกรรมการด าเนินการ สัดส่วนส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
• เลือกกรรมการด าเนินการ สัดส่วนส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

โดยกดปุ่มหมายเลขที่ต้องการ ได้ ๖ หมายเลข 
 (๔) หากไม่ประสงค์ลงคะแนนให้กับผู้สมัครรายใด 

• ให้กดปุ่มไม่ประสงค์ลงคะแนน (สีเหลือง ด้านบน) 
• แล้วกดปุ่มยืนยัน  ด้านล่างของเครื่องลงคะแนน 
• เมื่อได้ยินสัญญาณว่าลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ออกจากคูหาทันที 

๔. ข้อปฏิบัติและข้อห้ามในการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ 
นับแต่วันประกาศให้มีการรับสมัครเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ ชุดที่ ๔๗ ประจ าปี ๒๕๖๕ 

จนสิ้นสุดการเลือกตั้งในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 
๔.๑ การติดตั้งป้ายประกาศ ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ สามารถติดประกาศ

ประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ที่แต่ละอาคารก าหนด 
๔.๒ ป้ายประกาศประชาสัมพันธ์ของผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ ก าหนดให้มี

ขนาดความกว้างไม่เกิน ๓๐ เซนติเมตร และมีขนาดความสูงไม่เกิน ๔๒ เซนติเมตร (กระดาษขนาด เอ3) 
๔.๓ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการติดป้ายเพื่อประกาศหาเสียง เมื่อประกาศผลการ

เลือกตั้งแล้ว ให้ผู้สมัครและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ปิดป้ายประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ด าเนินการเก็บให้แล้วเสร็จ
ภายในวันถัดไป 

ห้ามมิให้ ผู้สมัคร หรือผู้ใดกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อจูงใจให้สมาชิกผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ลงคะแนนเลือกต้ังให้แก่ตนเอง หรือผู้สมัครคนอื่น หรือด้วยวิธีใด ๆ ดังนี้ 

(๒)  ท าการโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดมหรสพ และหรือการรื่นเริงต่าง ๆ 
(๒) จัดเลี้ยง หรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด หรือให้ผู้ใดจัดเลี้ยงไม่ว่าภายในหรือภายนอกส านักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 (๓) หาเสียงโดยการโจมตีใส่ร้ายป้ายสีซึ่งกันและกัน รวมถึงการข่มขู่ หรือคุกคามผู้ใด ไม่ว่าด้วย
ประการใด ๆ หรือใช้ข้อความอันเป็นเท็จในการหาเสียง 

(๔) ในวัน... 
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(๔) ในวันเลือกต้ังให้งดการโฆษณาหาเสียงทุกรูปแบบ 
(๕) เมื่อคณะอนุกรรมการจัดการเลือกตั้งฯ ได้ก าหนดเขตเลือกตั้งแล้ว ห้ามผู้สมัครและผู้ที่

เกี่ยวข้องด าเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์การหาเสียงในบริเวณเขตเลือกตั้ง 
 

หากผู้ใดฝ่าฝืนตาม (๑) - (๕) คณะอนุกรรมการจัดการเลือกตั้งฯ จะพิจารณาตัดสิทธิการเข้า
รับการคัดเลือก / การใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี 

๕. เมื่อมีปัญหาใด ๆ เกิดขึ้นในการเลือกตั้งให้คณะอนุกรรมการจัดการเลือกตั้งฯ เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
     

ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕  

 
 (นางจันทร์ฉาย  ใบบ้ง) 
 ประธานอนุกรรมการจัดการเลือกต้ัง 
    สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


