ระเบียบสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ฉบับที่ ๘
ว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการ สร.ธกส.

ระเบียบสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ฉบับที่ ๘
ว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการ สร.ธกส.
อาศัยความตามมาตรา ๕๔ (๔) แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๓ และข้อบังคับข้อ
๒๓ (๘) ของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ.๒๕๔๓ และมติที่ประชุม
กรรมการ สร.ธกส.ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ เห็นสมควรให้จัดตั้ง “ กองทุนอุบัติภัย สร.ธกส.”
เพื่อจัดสวัสดิการสาหรับสมาชิกเนื่องในวาระ ๒๕ ปี การก่อตั้ง สร.ธกส.จึงกาหนดระเบียบว่าด้วยการกองทุนกองทุน
อุบัติภัย สร.ธกส. ขึ้นไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในระเบียบนี้
“ เงินกองทุนอุบัติภัย สร.ธกส.” หมายถึง เงินซึ่งมีแหล่งที่มาจากการบริจาคและการจัดกิจกรรมหารายได้
“ คณะกรรมการบริหารกองทุนอุบัติภัย สร.ธกส.” หมายถึง กรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
“ ธนาคาร ” หมายถึงธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
“ สมาชิก ” หมายถึงสมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
“ อุบัติภัย ” หมายถึงอุบัติเหตุและหรือภัยพิบัติที่ส่งผลเสียหายหรือผลกระทบอย่างร้างแรง
“ ความเดือดร้อนและหรือเหตุจาเป็นอื่นๆ”หมายถึงความเดือดร้อนและหรือเหตุจาเป็นอื่นๆ อันเกิดจากภัย
พิบัติและภัยธรรมชาติที่สมควรได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบนี้
ข้อ ๒ อานาจและหน้าที่ของกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการสมาชิก สร.ธกส.
๑) พิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกและหรือครอบครัวสมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาเหตุที่เกิดจาก
อุบัติเหตุและหรือภัยพิบัติต่างๆและหรือความเดือดร้อนและหรือเหตุจาเป็นอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องจนสมาชิกได้รับผลกระทบ
อย่างร้ายแรง
๒) พิจารณาระดมทุนเพื่อเสริมกองทุน โดยกาหนดกิจกรรมที่เห็นว่าเป็นประโยชน์เพื่อสมาชิกและบุคคลที่
ประสงค์จะร่วมบริจาคได้ทุกโอกาสอันควร
ข้อ ๓ การบริหารจัดการเงินกองทุน
๑) ให้กรรมการมอบหมายให้ประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก เปิดบัญชีเงินฝาก อทส. ที่
ธ.ก.ส.สาขาบางเขน โดยนารายได้ที่ได้รับจากการบริจาคและจัดกิจกรรมหารายได้เข้าฝากหรือตามที่กรรมการกาหนด
๒) ให้เหรัญญิกกองทุนฯ จัดทางบการเงินประจาเดือน นาเสนอกรรมการและจะต้องทางบดุลปีละ ๑ ครั้ง
ตามรอบปีบัญชีของกองทุนฯ
ข้อ ๔ การให้ความช่วยเหลือสมาชิกหรือครอบครัวสมาชิก

๑) กรรมการกองทุนพิจารณาให้ความช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบเหตุหรือได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติหรือภัย
ธรรมชาติ
๒) เมื่อประธานกรรมการ เลขาธิการ เหรัญญิก ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือตาม ๔ (๑) แล้วให้รายงานให้
กรรมการทราบ
ข้อ ๕ ปีบัญชีกองทุน เริ่มตั้งแต่ ๑ มกราคม และสิ้นสุด ๓๑ ธันวาคม ของทุกปี
ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖
ประสิทธิ์ พาโฮม
(นายประสิทธิ์ พาโฮม)
ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

แบบพิมพ์ท้ายระเบียบฉบับที่ ๗
สร.ธกส. ๗ – ๑ แบบขอรับเงินกองทุนอุบัติภัย สร.ธกส.

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร
๔๖๙ ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทร. ๐ - ๒๒๘๐-๐๑๘๐ ต่อ ๒๑๕๐-๕๑
WAN ๒๑๕๐-๕๑ สายตรง ๐-๒๒๘๒-๒๗๒๖ FAX ๐-๒๒๘๐-๓๙๖๘

แบบส่ งใบสมัครคณะกรรมการ สร.ธกส.
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ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง สร.ธกส.
ฉบับที่ ๑ / ๒๕๕๓
เรื่อง การรับสมัครกรรมการ สร.ธกส.
ประจาปี ๒๕๕๔-๒๕๕๖

อาศัยความตามประกาศประธาน สร.ธกส.ฉบับที่ ๑ / ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ เพื่อให้การ
ดาเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการ สร.ธกส.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ประธานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งจึงมีประกาศเรื่องการรับสมัครคณะกรรมการ สร.ธกส.ประจาปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ ดังนี้
๑ กาหนดวันรับสมัครกรรมการ สร.ธกส.ระหว่างวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่
๖ มกราคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา o๘.๓o - ๑๖.๓o น. ณ สานักงาน สร.ธกส. กรุงเทพมหานคร
๒ ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ยื่นใบสมัครและหนังสือรับรองตามแบบของ สร.ธกส.พร้อมแนบรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวม
หมวกหรือแว่นตาดา ขนาด ๒ นิ้ว จานวน ๓ รูป สาเนาและรับรองสาเนาบัตรประจาตัวพนักงาน สาเนาและรับรอง
บัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาและรับรองสาเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร
๓ ให้ผู้รับสมัครเลือกตั้ง ยื่นใบสมัครพร้อมกันทั้งกลุ่ม จานวน ๓o คน โดยมีจานวนกรรมการตามสัดส่วน
สมาชิกและส่วนงาน รายละเอียดตามประกาศประธาน สร.ธกส. ฉบับที่
๑ / ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓
๔ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครทั้งกลุ่ม ถูกต้องครบถ้วนแล้ว จะออกหมายเลข
ประจากลุ่ม เรียงตามลาดับก่อนหลัง กรณีที่มีผู้มายื่นใบสมัครก่อนเวลา o๘.๓o น. ให้ถือว่าผู้สมัครมาถึงพร้อมกัน และให้
จับสลากหมายเลขประจากลุ่ม
๕ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สามารถยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นยื่นแทนก็ได้
กรณีที่มีข้อสงสัยในการรับสมัคร ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัย และถือเป็นที่สุด
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓

( นายสมศักดิ์ กังธีระวัฒน์))
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง สร.ธกส.
สานักงานการเลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธ.ก.ส.
๔๖๙ ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทร. ๐ - ๒๒๘๐-๐๑๘๐ ต่อ ๒๑๕๐-๕๑
WAN ๒๑๕๐-๕๑ สายตรง ๐-๒๒๘๒-๒๗๒๖ FAX ๐-๒๒๘๐-๓๙๖๘

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง สร.ธกส.
ฉบับที่ ๑ / ๒๕๕๔
เรื่อง วิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการ สร.ธกส.
ประจาปี ๒๕๕๔-๒๕๕๖

อาศัยอานาจตามประกาศประธาน สร.ธกส.ฉบับที่ ๑ / ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ เพื่อให้การ
เลือกตั้งคณะกรรมการ สร.ธกส.เป็นไปอย่างเรียบร้อย สุจริต เที่ยงธรรม สร้างความรู้สึกสามัคคี และเกิดการปรองดอง
อันจะสร้างสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขของพนักงานโดยรวมของ ธ.ก.ส.คณะกรรมการการเลือกตั้งขอประกาศวิธีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการ สร.ธกส.ดังนี้
๑. ก่อนการเลือกตั้ง
๑.๑ คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดส่งหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สรุปรายงานการ
เลือกตั้งและอุปกรณ์แบบพิมพ์ในการเลือกตั้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งระดับจังหวัด
๑.๒ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งระดับจังหวัดได้รับหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
สรุปรายงานการเลือกตั้งพร้อมอุปกรณ์เลือกตั้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วห้ามเปิดกล่องและซองเอกสารใดๆ โดย
เด็ดขาดโดยให้นามาเก็บในที่ปลอดภัย
๑.๓ การมอบหีบบัตร บัตรเลือกตั้ง รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สรุปรายงานการเลือกตั้งแก่คณะอนุกรรมการ
ประจาหน่วยเลือกตั้งให้คณะอนุกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งมารับจากคณะกรรมการการเลือกตั้งระดับจังหวัดส่วน
คณะอนุกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งสานักงานใหญ่รับจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔
โดยห้ามเปิดหีบบัตร บัตรเลือกตั้งและเอกสารการเลือกตั้งจนกว่าถึงวันเลือกตั้งในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔
เวลา ๐๘.๐๐ น.
๑.๔ การเตรียมหน่วยเลือกตั้งให้คณะอนุกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งจัดเตรียมสถานที่ให้เป็นสัดส่วน จัด
ทางเข้าออกให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
๒. การดาเนินการเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง
๒.๑ ให้คณะอนุกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งจัดแบ่งหน้าที่ ดังนี้
๒.๑.๑ หน้าที่ตรวจบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การลงลายมือชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง การจดเลขบัตรและมอบบัตรเลือกตั้งแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
๒.๑.๒ หน้าที่ควบคุมการลงคะแนนเลือกตั้ง ได้แก่การควบคุมคะแนนการเลือกตั้ง
ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย สุจริต เที่ยงธรรม
๒.๑.๓ หน้าที่ในการควบคุมหีบบัตรเลือกตั้ง และอานวยความสะดวกในการเลือกตั้งคณะกรรมการ
สร.ธกส.

๒.๒ ในวันเลือกตั้งให้คณะอนุกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งนาหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง รายชื่อผู้มี
เลือกตั้ง แบบพิมพ์และอุปกรณ์การเลือกตั้ง คาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งมาถึงหน่วยเลือกตั้งใน
เวลา ๐๘.๐๐ น.
๒.๓ การตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งและเตรียมความพร้อมในการดาเนินการเลือกตั้ง โดยให้
คณะอนุกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งเปิดซองเอกสารการเลือกตั้งเพื่อนับจานวนบัตรเลือกตั้งว่าตรงตามเอกสารการ
นาส่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือไม่ หากไม่ถูกต้องให้บันทึกหมายเหตุไว้ในเอกสารสรุปการเลือกตั้งพร้อมแจ้ง
คณะกรรมการการเลือกตั้ง สร.ธกส.ทันที
๒.๔ การเปิดลงคะแนนเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.
๒.๕ การใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งประจาหน่วยนั้นๆ แสดงบัตรประจาตัว
ประชาชน หรือบัตรประจาตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรประจาตัวพนักงาน ธ.ก.ส.ที่มีรูปถ่ายและหมายเลข
ประจาตัวต่อคณะอนุกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
๒.๖ การตรวจสอบการใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้คณะอนุกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งตรวจสอบบัญชีรายชื่อพร้อม
หลักฐานถูกต้องแล้วให้มอบบัตรเลือกตั้งแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
กรณีพบว่าไม่มีรายชื่อในบัญชีเลือกตั้ง คณะอนุกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งต้องไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง
๒.๗ กรณีมีผู้ทักท้วง คณะอนุกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งตั้งข้อสงสัยว่าผู้แสดงตนไม่ใช่ผู้มีชื่อในบัญชี
เลือกตั้งให้คณะอนุกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งดาเนินการวินิจฉัยชี้ขาดพร้อมบันทึกคาวินิจฉัยไว้ในเอกสารสรุปรายการ
การเลือกตั้ง
๒.๘ การลงคะแนนการเลือกตั้ง ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทาเครื่องหมายกากบาท X ในช่องท้ายหมายเลขที่
ประสงค์ลงคะแนน
กรณีประสงค์จะใช้สิทธิแต่ไม่ออกเสียง ให้ทาเครื่องหมายกากบาท X ในช่องใช้สิทธิแต่ไม่ออกเสียง
๒.๙ การงดการลงคะแนนเลือกตั้ง ถ้าไม่สามารถลงคะแนนเลือกตั้งได้ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น จลาจล
อัคคีภัย หรือเหตุวิสัยและความจาเป็นอื่นให้คณะอนุกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งดาเนินการดังนี้
๒.๙.๑ ประกาศงดการลงคะแนน
๒.๙.๒ รายงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สร.ธกส.ทันที
๒.๙.๓ เก็บรักษาบัตรเลือกตั้งและหีบการเลือกตั้งไว้ในทีปลอดภัย
๒.๙.๔ บันทึกเหตุการณ์ไว้ในสรุปรายงานการเลือกตั้ง
เมื่อกลับเข้าสู่ภาวะปกติ สามารถลงคะแนนได้ให้ดาเนินการเลือกตั้งตามปกติ
๒.๑๐ การปิดการลงคะแนนเลือกตั้ง
เมื่อมีผู้มาใช้สิทธิครบถ้วนตามบัญชีรายชื่อแล้ว หรือเมื่อถึงเวลา ๑๔.๐๐ น. ให้คณะอนุกรรมการปิดการ
ลงคะแนนเลือกตั้ง
๓. การดาเนินงานหลังการปิดการเลือกตั้ง
ให้คณะอนุกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งดาเนินการ ดังนี้
๓.๑ ดาเนินการปิดช่องใส่บัตรของหีบเลือกตั้ง พร้อมกับปิดเทปกาว ผนึกรอยต่อภายนอก
หีบเลือกตั้งและอนุกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งลงลายมือชื่อกากับทุกคน
๓.๒ นาบัตรที่เหลือมานับให้ทราบจานวนและเจาะให้ทะลุทุกบัตรเพื่อมิให้นาบัตรเลือกตั้ง

มาใช้ลงคะแนนใหม่ได้
๓.๓ เอกสารแบบสรุปการลงคะแนนเลือกตั้ง จัดทา ๒ ชุด
ต้นฉบับ ให้ผนึกติดหีบบัตรเลือกตั้ง
ฉบับสาเนา รายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทางโทรสารในทันที หมายเลข
๐-๒๒๘๐-๓๙๖๘ หรือ ๐-๒๘๐-๐๑๘๐ ต่อ ๒๑๕๐
๓.๔ ส่งหีบบัตรและเอกสารการเลือกตั้ง
(๑) หีบบัตรเลือกตั้ง ตามข้อ ๓.๑
(๒) บัตรเลือกตั้งที่เหลือ ตามข้อ ๓.๒
(๓) บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
(๔) สาเนาคาสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
ตามข้อ (๑) –(๔) ลงบรรจุใส่ซองส่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง สร.ธกส.ในทันที
โดยส่งด้วยวิธีการลงทะเบียนด่วนพิเศษ
สถานที่ส่ง
คณะกรรมการการเลือกตั้ง สร.ธกส.
๔๖๙ ถนนนครสวรรค์ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
๓.๕ กรณีหีบบัตรเลือกตั้งสานักงานใหญ่ อาคารนางเลิ้ง อาคารประชาชื่น อาคารจตุจักร ให้นาส่ง
คณะกรรมการการเลือกตั้งโดยตรง
๔. การควบคุมการเลือกตั้งและลักษณะต้องห้ามในการเลือกตั้ง
๔.๑ ห้ามผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งมาใช้สิทธิเลือกตั้งหรือใช้สิทธิแทนผู้อื่น
๔.๒ ห้ามผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างขัดขวางหน่วงเหนี่ยวเพื่อไม่ให้ความสะดวกโดยไม่มี
เหตุอันสมควรในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการ สร.ธกส.
๔.๓ ผู้ทาหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการ สร.ธกส.ทุกระดับต้องปฏิบัติหน้าที่
โดยสุจริต เที่ยงธรรม ไม่ทาการอันเกิดความเสียหายต่อการเลือกตั้ง
๔.๔ ห้ามมิให้กระทาการใดๆ ที่ทาให้บัตรเลือกตั้งผิดไปจากความจริง
๔.๕ ห้ามมิให้ผู้ใดกระทาการใดๆ เพื่อมิให้การจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการ สร.ธกส.
เป็นไปอย่างเรียบร้อย สุจริต เที่ยงธรรม
๔.๖ ห้ามอาศัยอานาจหน้าที่เพื่อการบังคับ ขู่เข็ญ หรือจูงใจเพื่อให้ผู้ใดลงคะแนนเลือกตั้ง
๔.๗ เพื่อส่งเสริมระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ขอให้ผู้สมัคร
และผู้มีสิทธิเลือกตั้งสร้างความปรองดอง รู้จักสามัคคี เพื่อสร้างสังคม ธ.ก.ส.ให้เป็นสังคมแห่งความอยู่เย็นเป็นสุข
๔.๘ ห้ามหาเสียงโดยวิธีใส่ร้าย ทาให้แตกแยกหรือแตกสามัคคี อันจะเสียภาพลักษณ์แก่
ธ.ก.ส.

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔

(ลงชื่อ)

สมศักดิ์ กังธีระวัฒน์

( นายสมศักดิ์ กังธีระวัฒน์ )
ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สร.ธกส.

สานักงานการเลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธ.ก.ส.
๔๖๙ ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทร. ๐ - ๒๒๘๐-๐๑๘๐ ต่อ ๒๑๕๐-๕๑
WAN ๒๑๕๐-๕๑ สายตรง ๐-๒๒๘๒-๒๗๒๖ FAX ๐-๒๒๘๐-๓๙๖๘

แบบสรุปการลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการ สร.ธกส.
จังหวัด.....................................................
หน่วยเลือกตั้ง....................................................
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามบัญชี............ราย
ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง............ราย
ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งเพิ่มเติม............ราย
ผู้ไม่ใช้สิทธิเลือกตั้ง............ราย

บัตรเลือกตั้งได้รับมาครั้งแรก.............ใบ
บัตรเลือกตั้งรับเพิ่ม..............ใบ
บัตรเลือกตั้งใช้ไป.............ใบ
บัตรเลือกตั้งที่ยังไม่ได้ใช้.............ใบ

……………………………………………………………………………………………………………….
รายละเอียดเอกสารสาคัญที่บรรจุในซอง “ซองใส่เอกสารสาคัญ”

1.
2.
3.
4.

ส่งคืนคณะกรรมการเลือกตัง้
บัตรลงคะแนนเลือกตั้งที่ผนึกเรียบร้อยแล้ว
๑ กล่อง
บัตรรายชื่อผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง ๑ ชุด
บัตรเลือกตั้งที่ยังไม่ได้ใช้
...................................... ฉบับ
สาเนาคาสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง ๑

ชุด

ลงชื่อ.................................................ประธานอนุกรรมการ
(............................................)
ลงชื่อ..................................อนุกรรมการ
ลงชื่อ............................อนุกรรมการ
(.................................)
(...........................)
หมายเหตุ : จัดทา 2 ชุด
1. ต้นฉบับ- ใช้ผนึกติด “กล่องบัตรเลือกตั้ง” ส่งคืนคณะกรรมการเลือกตั้ง
2. สาเนา- ใช้ส่งแฟกซ์ถึงคณะกรรมการเลือกตั้ง หมายเลข
0-2280-3968 ทันที แล้วเก็บไว้เป็นหลักฐาน
……………………………………………………………………………………………
ติดต่อคณะกรรมการเลือกตั้ง สร.ธกส. โทร. 0-2280-0180 ต่อ 2150, 2151, 2156
WAN กด 00000 ตามด้วย 2150 หรือ 2151 หรือ 2156 FAX หมายเลข 0-2280-3968
สานักงานการเลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธ.ก.ส.
๔๖๙ ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทร. ๐ - ๒๒๘๐-๐๑๘๐ ต่อ ๒๑๕๐-๕๑
WAN ๒๑๕๐-๕๑ สายตรง ๐-๒๒๘๒-๒๗๒๖ FAX ๐-๒๒๘๐-๓๙๖๘

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง สร.ธกส.
ฉบับที่ ๒ / ๒๕๕๓

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการ สร.ธกส.

อาศัยอานาจตามข้อบังคับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (สร.ธกส.)
ข้อ ๑๙, ๒๗ และ ๓๐ และประกาศประธาน สร.ธกส.ฉบับที่ ๑/๒๕๕๓ เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ สร.ธกส.ชุดที่ ๑๓
ประจาปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ คณะกรรมการการเลือกตั้ง สร.ธกส.ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการ
สร.ธกส.ตามบัญชีรายชื่อที่แนบมา
กรณี (๑) บัญชีรายชื่อตกหล่น
(๒) ได้รับคาสั่งจากธนาคารให้ไปปฏิบัตินอกเขตเลือกตั้ง
(๓) ธนาคารมีคาสั่งโยกย้าย หรือเลื่อนตาแหน่ง
(๔) มีเหตุจาเป็นต้องไปทาธุระนอกเขตเลือกตั้ง
ให้สมาชิกซึ่งมีเหตุตามข้อ ๑-๔ แสดงความประสงค์ขอเพิ่มชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งที่ตนเองมีรายชื่อตกหล่นหรือกรณีอื่นตาม (๒) – (๔) มายังคณะกรรมการเลือกตั้ง สร.ธกส.
ภายใน ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔ ตามหมายเลขโทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๙๖๘ หรือ ๐-๒๒๘๐-๐๑๘๐ ต่อ ๒๑๕๐
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓

(นายสมศักดิ์ กังธีระวัฒน์)
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง สร.ธกส.

สานักงานการเลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธ.ก.ส.
๔๖๙ ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทร. ๐ - ๒๒๘๐-๐๑๘๐ ต่อ ๒๑๕๐-๕๑
WAN ๒๑๕๐-๕๑ สายตรง ๐-๒๒๘๒-๒๗๒๖ FAX ๐-๒๒๘๐-๓๙๖๘
คาขอใช้สิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งที่ตนเองไม่มีรายชื่อในบัญชี

เรียน ประธานกรรมการการเลือกตั้ง สร.ธกส.
ข้าพเจ้า...............................................................รหัสพนักงาน........................
ตาแหน่ง.....................................................สังกัด....................................................
เป็นสมาชิก สร.ธกส.เลขที.่ .............................ข้าพเจ้าขอใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการ สร.ธกส. ณ หน่วยเลือกตั้งสาขา
................................................จังหวัด....................................
เนื่องจาก................................................................................................................
............................................................................................................................
ข้าพเจ้ารับรองว่า ไม่ใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งอื่นใด
ลงชื่อ..........................................
(......................................)
วันที่...............................
....................................................................................................
บันทึกของเจ้าหน้าที่ สร.ธกส.
ตรวจสอบจากเอกสารและทะเบียนสมาชิก สร.ธกส.แล้ว ผูร้ ้องเรียนนี้ : มิสิทธิเลือกตั้ง
 ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง เพราะ........................................
ลงชื่อ........................................เจ้าหน้าที่ สร.ธกส.
(........................................)
......................................................................................................
บันทึกของกรรมการการเลือกตั้ง
 อนุญาต

 ไม่อนุญาต เพราะ......................................
ลงชื่อ.........................................
(......................................)
วันที่................................

สร.ธกส. 469 ถนนนครสวรรค์ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2280-0180 ต่อ 2151, 2156

โทรสาร 0-2280-3968 โทรสาร 0-2280-180 ต่อ 2150
สานักงานการเลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธ.ก.ส.
๔๖๙ ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทร. ๐ - ๒๒๘๐-๐๑๘๐ ต่อ ๒๑๕๐-๕๑
WAN ๒๑๕๐-๕๑ สายตรง ๐-๒๒๘๒-๒๗๒๖ FAX ๐-๒๒๘๐-๓๙๖๘

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง สร.ธกส.
ฉบับที่ ๓ / ๒๕๕๔
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครกรรมการ สร.ธกส.
ประจาปี ๒๕๕๔-๒๕๕๖

ตามประกาศประธานคณะกรรมการเลือกตั้งสร.ธกส. ฉบับที่ ๑/๒๕๕๓ เรื่องการรับสมัครคณะกรรมการ
สร.ธกส. บัดนี้คณะกรรมการเลือกตั้ง สร.ธกส. ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นกรรมการ สร.ธกส.
ประจาปี ๒๕๕๔-๒๕๕๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครดังต่อไปนี้

สานักงานการเลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธ.ก.ส.
๔๖๙ ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทร. ๐ – ๒๒๘๐ ต่อ ๒๑๕๐ - ๕๑
WAN ๒๑๕๐ – ๕๑ สายตรง ๐ – ๒๒๘๒ – ๒๗๒๖ FAX ๐ – ๒๒๘๐ – ๓๙๖๘

ประกาศคณะกรรมการการเลือดตั้ง สร. ธกส.
ฉบับที่ ๔/๒๕๕๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งประจา
สานักงานใหญ่
อาศัยอานาจตามประกาศประธาน สร. ธกส. ฉบับที่ ๑/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ เพื่อให้การ
เลือกตั้งคณะกรรมการ สร. ธกส. เป็นไปอย่างเรียบร้อย สุจริต เที่ยงธรรม คณะกรรมการการเลือกตั้ง สร. ธกส. ขอ
ประกาศแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งประจาสานักงานใหญ่ ดังนี้
๑. คณะอนุกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง ประจาสานักงานใหญ่ อาคารนางเลิ้ง ประกอบด้วย
๑.๑ นายบุญนา เจียงประดิษฐ์
ประธานอนุกรรมการ
๑.๒ นายสุรินทร์ แก้วระย้า
อนุกรรมการ
๑.๓ ว่าที่ ร.ต. ณรงค์วิทย์ พิลังกาสา
อนุกรรมการ
๑.๔ นายมนต์ชัย เปลี่ยนวงษ์
อนุกรรมการ
๑.๕ นายไมตรี พรหมฤทธิ์
อนุกรรมการ
๑.๖ นายบรรจบ จึงสมานุกูล
อนุกรรมการ
๑.๗ น.ส.วัลยา บุญบุตร
อนุกรรมการ

๒. คณะอนุกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง ประจาสานักงานใหญ่ อาคารจตุจักร ประกอบด้วย
๒.๑ นายไพโรจน์
ศุภภัทรานนท์
ประธานอนุกรรมการ
๒.๒ นายพรหมศร ปะสะสุข
อนุกรรมการ
๒.๓ นายภิเศก ซื่อตรง
อนุกรรมการ
๒.๔ นายวันชัย พฤทธ์พจน์
อนุกรรมการ
๒.๕ นายเมธี แผ้วพลสง
อนุกรรมการ
๓. คณะอนุกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง ประจาสานักงานใหญ่ อาคารประชาชื่น ประกอบด้วย
๓.๑ นายอาพล เรืองราช
ประธานอนุกรรมการ
๓.๒ นายวันชัย เจริญชัยมงคล
อนุกรรมการ
๓.๓ นายสมชาย นิมิตชัยกิจกุล
อนุกรรมการ
๓.๔ นางอัธยาวดี นิธิวราธร
อนุกรรมการ
๓.๕ นายโสภณ ธิมาสาตร์
อนุกรรมการ
ให้คณะอนุกรรมการฯ ทั้ง ๓ ชุด มีอานาจหน้าที่และปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. ดาเนินการเลือกตั้ง สร. ธกส. ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สร. ธกส. ฉบับที่ ๑/๒๕๕๔ เรื่อง วิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการ สร. ธกส. ประจาปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖
๒.รับหีบบัตรเลือกตั้ง และอุปกรณ์ ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา 9.30 น. ณ ห้องประธานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง สร. ธกส. (ชั้น ๑๐ อาคารนางเลิ้ง)
๓. เมื่อปิดการเลือกตั้งแล้ว ให้นาหีบบัตรเลือกตั้งพร้อมเอกสาร ส่งคณะอนุกรรมการรับมอบและรักษาหีบบัตร
เลือกตั้งโดยตรง (กองกลาง)
ทัง้ นี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๔

(นายสมศักดิ์ กังธีระวัฒน์)

ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สร. ธกส.

สานักงานการเลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธ.ก.ส.
๔๖๙ ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทร. ๐ - ๒๒๘๐-๐๑๘๐ ต่อ ๒๑๕๐-๕๑
WAN ๒๑๕๐-๕๑ สายตรง ๐-๒๒๘๒-๒๗๒๖ FAX ๐-๒๒๘๐-๓๙๖๘

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง สร.ธกส.
ฉบับที่ ๒ / ๒๕๕๔
เรื่อง หน่วยเลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้งระดับจังหวัดและอนุกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งประจาสานักงานใหญ่

อาศัยอานาจตามประกาศประธาน สร.ธกส.ฉบับที่ ๑/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ เพื่อให้การเลือกตั้ง
คณะกรรมการ สร.ธกส.เป็นไปอย่างเรียบร้อย สุจริต เที่ยงธรรม อันจะ
เกิดความปรองดอง ความรู้สึกสามัคคี และการส่งเสริมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข คณะกรรมการ
การเลือกตั้งจึงขอประกาศเรื่องหน่วยเลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้งระดับจังหวัดและอนุกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
ประจาสานักงานใหญ่
๑. หน่วยเลือกตั้ง กาหนดให้สานักงานธนาคารเป็นหน่วยเลือกตั้ง ดังนี้

๑.๑ หน่วยเลือกตั้งสานักงานใหญ่ อาคารนางเลิ้ง
๑.๒ หน่วยเลือกตั้งสานักงานใหญ่ อาคารประชาชื่น
๑.๓ หน่วยเลือกตั้งสานักงานใหญ่ อาคารจตุจักร
๑.๔ หน่วยเลือกตั้งสาขาอาเภอเมืองประกอบด้วย สาขาอาเภอเมือง สาขาย่อย หน่วยอาเภอในสังกัดสาขา
เมือง สนจ. ฝสข.ที่อยู่ในบริเวณเดียวกัน
๑.๕ หน่วยเลือกตั้งสาขาอาเภอหรือสาขาตลาดกลางให้รวมสาขาย่อยและหน่วยในสังกัด
๒. การดาเนินการเลือกตั้ง สร.ธกส.ในระดับจังหวัด ให้มีคณะกรรมการการเลือกตั้งระดับจังหวัด และคณะอนุกรรมการ
ประจาหน่วยเลือกตั้งเป็นผู้ควบคุมและดาเนินการเลือกตั้งให้สุจริตและเที่ยงธรรม
คณะกรรมการการเลือกตั้ง สร.ธกส.ระดับจังหวัด ประกอบด้วย
(๑) ผอจ.หรือ ผช.ผอจ. เป็นประธาน
(๒) ประธานคณะอนุกรรมการ สร.ธกส.หรืออนุกรรมการ สร.ธกส.ที่ไม่เป็นผู้สมัคร
เป็นกรรมการ
(๓) พนักงานบริหารสินเชื่อ เป็นกรรมการ
(๔) พนักงานบริหารเงินทุน เป็นกรรมการ
(๕) พนักงานบริหารทั่วไป เป็นกรรมการและเลขานุการ
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งระดับจังหวัดมีหน้าที่ ดังนี้
๒.๑ ก่อนการเลือกตั้ง
๒.๑.๑ ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง จานวน ๓ คน ประกอบด้วย
(๑) ประธานคณะอนุกรรมการ
(๒) อนุกรรมการ สร.ธกส.
เป็นอนุกรรมการ
(๓) พนักงานผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เป็นอนุกรรมการ
๒.๑.๒ การรับหีบบัตร บัตรเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อ อุปกรณ์แบบที่ใช้ในการเลือกตั้ง
๒.๑.๓ รักษาหีบบัตร บัตรเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อ อุปกรณ์แบบพิมพ์ที่ใช้ในการ
เลือกตั้งให้อยู่ในที่ปลอดภัย รอการส่งมอบให้คณะอนุกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
๒.๑.๔ การส่งมอบหีบบัตร บัตรเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อ อุปกรณ์แบบพิมพ์ให้
อนุกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
๒.๑.๕ ออกหนังสือซักซ้อมให้พนักงานในสังกัดได้มาใช้สิทธิเลือกตั้งตามระบอบ
ประชาธิปไตย ตามสิทธิและความเป็นเจ้าของ สร.ธกส.ห้ามกระทาการใดๆ อันที่จะเป็นการทุจริตเลือกตั้ง การใช้อานาจ
หน้าที่บังคับขู่เข็ญ เพื่อให้เลือกทีมใดทีมหนึ่งหรือเป็นการกระทาใดๆ ให้การเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรม
๒.๒ การดาเนินการในวันเลือกตั้ง
๒.๑ ควบคุม ดูแลการเลือกตั้ง สร.ธกส.ในเขตจังหวัดให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย
ตามประกาศวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการ สร.ธกส.
๒.๒ เร่งรัด ควบคุมดูแลการปิดหีบเลือกตั้ง การส่งหีบเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง และแบบพิมพ์อุปกรณ์
ทางไปรษณีย์ในทันทีเมื่อปิดหีบเลือกตั้งโดยส่งสรุปเอกสารการเลือกตั้งทางโทรสารหมายเลข ๐-๒๒๘๐-๓๙๖๘ หรือ ๐๒๒๘๐-๐๑๘๐ ต่อ ๒๑๕๐

๓. คณะอนุกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งประจาสานักงานใหญ่ อาคารนางเลิ้ง อาคารประชาชื่น อาคารจตุจักร ให้
แต่งตั้งโดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง สร.ธกส.โดยให้มีองค์ประกอบ ดังนี้
(๑) คณะอนุกรรมการสานักงานใหญ่ อาคารนางเลิ้ง ให้มีจานวน ๗ คน ประกอบด้วย ประธาน
คณะอนุกรรมการ ๑ คน และคณะอนุกรรมการ ๖ คน
(๒) คณะอนุกรรมการสานักงานใหญ่ อาคารจตุจักร และอาคารประชาชื่น ให้มีจานวน ๕ คน ประกอบด้วย
ประธานคณะอนุกรรมการ ๑ คน และคณะอนุกรรมการ ๔ คน
๔. คณะอนุกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งตามข้อ ๒.๑.๑ และ ข้อ ๓ ให้ดาเนินการไปตามประกาศคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง สร.ธกส.ฉบับที่ ๑ / ๒๕๕๔

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔

(นายสมศักดิ์ กังธีระวัฒน์)
ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สร.ธกส.

สานักงานการเลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธ.ก.ส.
๔๖๙ ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทร. ๐ - ๒๒๘๐-๐๑๘๐ ต่อ ๒๑๕๐-๕๑
WAN ๒๑๕๐-๕๑ สายตรง ๐-๒๒๘๒-๒๗๒๖ FAX ๐-๒๒๘๐-๓๙๖๘

คาสั่งประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สร.ธกส.
ระดับจังหวัด
ฉบับที่ ๑ / ๒๕๕๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
สาขา........................................
อาศัยความตามประกาศประธาน สร.ธกส.ฉบับที่ ๑ / ๒๕๕๓ และประกาศประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
คณะกรรมการ สร.ธกส.ฉบับที่ ๑ / ๒๕๕๔ เพื่อให้การดาเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการ สร.ธกส.เป็นไปอย่างความ
เรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งระดับจังหวัด จึงมีคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ประจาหน่วยเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
๑.
ประธานคณะอนุกรรมการ
๒.
อนุกรรมการ
๓.
อนุกรรมการ
โดยให้คณะอนุกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง มีหน้าที่ดังนี้
๑. จัดการเลือกตั้ง ควบคุมดูแลการเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งสาขาให้เรียบร้อย สุจริต เที่ยงธรรม
๒. ดาเนินการจัดการเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ฉบับที่ ๑/๒๕๕๔ และ
ฉบับที่ ๒/๒๕๕๔
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง สร.ธกส.มอบหมาย
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

(...........................................)
ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งระดับจังหวัด

สานักงานการเลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธ.ก.ส.
๔๖๙ ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทร. ๐ – ๒๒๘๐ ต่อ ๒๑๕๐ - ๕๑
WAN ๒๑๕๐ – ๕๑ สายตรง ๐ – ๒๒๘๒ – ๒๗๒๖ FAX ๐ – ๒๒๘๐ – ๓๙๖๘

ประกาศคณะกรรมการการเลือดตั้ง สร. ธกส.
ฉบับที่ ๕/๒๕๕๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการรับมอบและรักษาหีบบัตรเลือกตั้ง
สร. ธกส.
อาศัยอานาจตามประกาศประธาน สร. ธกส. ฉบับที่ ๑/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ เพื่อให้การ
เลือกตั้งคณะกรรมการ สร. ธกส. เป็นไปอย่างเรียบร้อย สุจริต เที่ยงธรรม คณะกรรมการการเลือกตั้ง สร. ธกส. ขอ
ประกาศแต่งตั้งคณะอนุกรรมการรับมอบและรักษาหีบบัตรเลือกตั้ง สร. ธกส. ประกอบด้วย
๑. นายสุวิทย์ เอกพงศ์สมุทร
๒. นายดิเรก
แก้วสมนึก
๓. นายเกรียงศักดิ์
โพธะ
๔. นายสุรพงษ์ สว่างไสว
๕. นายเทวินทร์ ควรพิบูลย์

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

ให้คณะอนุกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ ดังนี้
๑. ตรวจรับซองและหีบบัตรเลือกตั้ง สร. ธกส. พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๒. บันทึกทะเบียนการรับซองและหีบบัตรเลือกตั้ง สร. ธกส. โดยระบุ วัน เวลา ผู้นาส่ง และความผิดปกติของ
ซองหรือหีบบัตร
๓. เก็บรักษาซองและหีบบัตรเลือกตั้ง สร. ธกส. ในที่ปลอดภัย
๔. นาซองและหีบบัตรเลือกตั้ง สร. ธกส. ส่งมอบให้คณะอนุกรรมการนับคะแนน
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๔

(นายสมศักดิ์ กังธีระวัฒน์)
ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สร.
สานักงานการเลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธ.ก.ส.
๔๖๙ ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทร. ๐ – ๒๒๘๐ ต่อ ๒๑๕๐ - ๕๑
WAN ๒๑๕๐ – ๕๑ สายตรง ๐ – ๒๒๘๒ – ๒๗๒๖ FAX ๐ – ๒๒๘๐ – ๓๙๖๘

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง สร. ธกส.
ฉบับที่ ๑๒๙/๒๕๕๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการนับคะแนน
อาศัยอานาจตามประกาศประธาน สร. ธกส. ฉบับที่ ๑/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ เพื่อให้การ
เลือกตั้งคณะกรรมการ สร. ธกส. เป็นไปอย่างเรียบร้อย สุจริต เที่ยงธรรม คณะกรรมการการเลือกตั้ง สร. ธกส. ขอ
ประกาศแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการนับคะแนน ดังนี้
๑. ชุดที่ ๑ นับคะแนนจากบัตรเลือกตั้งฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอบบน ประกอบด้วย
๑.๑ นายเทวินทร์
ควรพิบูลย์
ประธานอนุกรรมการ
๑.๒ นายกมล
พนมเครือ
อนุกรรมการ
๑.๓ น.ส.ชนาภา
ลาพันธ์
อนุกรรมการ
๑.๔ น.ส.สิริธร
เนตรานนท์
อนุกรรมการ
๑.๕ น.ส.รัตน์วดี
เฮงสุพัฒนโชค
อนุกรรมการ
๒. ชุดที่ ๒ นับคะแนนจากบัตรเลือกตั้งฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย
๒.๑ นายไมตรี
พรหมฤทธิ์
ประธานอนุกรรมการ

๒.๒ น.ส.พิชชานันท์
๒.๓ น.ส.อุราภา
๒.๔ น.ส.ปางค์ระวี
๒.๕ นายไพรัช

ฐิติภัทราภรณ์
ตุลวรรณธนะ
บุญประคม
พนมศร

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

๓. ชุดที่ ๓ นับคะแนนจากบัตรเลือกตั้งฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบด้วย
๓.๑ นายมนูญธรรม
อินทุเศรษฐ
ประธานอนุกรรมการ
๓.๒ น.ส.รสสุคน์
บุญชด
อนุกรรมการ
๓.๓ นายพสุ
สุดใจ
อนุกรรมการ
๓.๔ น.ส.ดารุณี
สังขรภูมินทร์
อนุกรรมการ
๓.๕ นายเพ็ชรภูธร
สีหะ
อนุกรรมการ

๔. ชุดที่ ๔ นับคะแนนจากบัตรเลือกตั้งฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย
๔.๑ นายสาราญ
งามวัน
ประธานอนุกรรมการ
๔.๒ นางเยาวรัตน์
สุวีรายุทธ
อนุกรรมการ
๔.๓ นายจักราวุธ
รองงาม
อนุกรรมการ
๔.๔ น.ส.อมรา
ใบตานี
อนุกรรมการ
๔.๕ น.ส.มลุลี
เปลี่ยนสุนทร
อนุกรรมการ
๕. ชุดที่ ๕ นับคะแนนจากบัตรเลือกตั้งฝ่ายกิจการสาขาภาคกลางและภาคตะวันออก ประกอบด้วย
๕.๑ นายธิติ
ไชยสมบัติ
ประธานอนุกรรมการ
๕.๒ น.ส.พิมประภาไพร ศรีบุญไทย
อนุกรรมการ
๕.๓ น.ส.ณัฐกฤต
สืบวงศ์
อนุกรรมการ
๕.๔ นางวรนุช
ผิวสอาด
อนุกรรมการ
๕.๕ น.ส.ปิ่นอนงค์
นุ้ยมาก
อนุกรรมการ
๖. ชุดที่ ๖ นับคะแนนจากบัตรเลือกตั้งฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบน ประกอบด้วย
๖.๑ นายศิริชัย
ธวัชวงศ์ชัย
ประธานอนุกรรมการ
๖.๒ น.ส.สุกัญญา
เจริญสุข
อนุกรรมการ
๖.๓ นายสุรสิทธิ์
เปรมปิ่น
อนุกรรมการ
๖.๔ นายปิยะพงษ์
ไกรสุธา
อนุกรรมการ
๖.๕ น.ส.วรุมาศ
ราชกรุณา
อนุกรรมการ

๗. ชุดที่ ๗ นับคะแนนจากบัตรเลือกตั้งฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนล่าง ประกอบด้วย
๗.๑ นายสมศักดิ์
บุญเลิศ
ประธานอนุกรรมการ
๗.๒ น.ส.นภาพร
สถิติรัต
อนุกรรมการ
๗.๓ น.ส.ปริศนา
สุขจิตร
อนุกรรมการ
๗.๔ น.ส.สาวิตรี
มีมาก
อนุกรรมการ
๗.๕ น.ส.สุภาพร
ลิ้มคองโค
อนุกรรมการ
๘. ชุดที่ ๘ นับคะแนนจากบัตรเลือกตั้งสานักงานใหญ่ อาคารนางเลิ้ง อาคารประชาชื่น และ อาคารจตุจักร
ประกอบด้วย
๘.๑ นายคชพงศ์พชรธรรมวัฒน์ เนติพัฒน์เมธีภิบาล ประธานอนุกรรมการ
๘.๒ นายชัชชล
ผาผุย
อนุกรรมการ
๘.๓ นายณัฎเมธี
สืบวงค์
อนุกรรมการ
๘.๔ น.ส.สุนทรี
ชื่นวารี
อนุกรรมการ
๘.๕ น.ส.มิยาวดี
แซ่เฮง
อนุกรรมการ

ให้คณะอนุกรรมการ ทั้ง 8 ชุด มีอานาจหน้าที่ และปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. รับหีบบัตรเลือกตั้งจากคณะอนุกรรมการรับมอบและรักษาหีบบัตรเลือกตั้ง สร. ธกส.
๒. ดาเนินการนับคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการ สร. ธกส. ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ฉบับที่ ๑๒๘/๒๕๕๔ เรื่องวิธีการนับคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการ สร. ธกส.
๓. รายงานผลการนับคะแนนให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง สร. ธกส. ทันทีเมื่อนับคะแนนเสร็จสิ้น
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔

(นายสมศักดิ์ กังธีระวัฒน์)
ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สร. ธกส.

สานักงานการเลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธ.ก.ส.
๔๖๙ ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทร. ๐ – ๒๒๘๐ ต่อ ๒๑๕๐ - ๕๑
WAN ๒๑๕๐ – ๕๑ สายตรง ๐ – ๒๒๘๒ – ๒๗๒๖ FAX ๐ – ๒๒๘๐ – ๓๙๖๘

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง สร. ธกส.
ฉบับที่ ๑๒๘/๒๕๕๔
เรื่อง วิธีการนับคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการ สร. ธกส.
อาศัยอานาจตามประกาศประธาน สร. ธกส. ฉบับที่ ๑/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ เพื่อให้การเลือกตั้ง
คณะกรรมการ สร. ธกส. เป็นไปอย่างเรียบร้อย มีความสุจริต เที่ยงธรรม คณะกรรมการการเลือกตั้ง สร. ธกส. ขอ
ประกาศวิธีการนับคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการ สร. ธกส. ดังนี้
๑. การนับบัตรเลือกตั้งเป็นคะแนน
๑.๑ ตรวจความถูกต้องของเอกสารการเลือกตั้ง เช่นบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
จานวนผู้ใช้
สิทธิ จานวนบัตรที่เหลือ และแบบสรุปการเลือกตั้งว่าถูกต้อง
หรือไม่ กรณีไม่ถูกต้องให้บันทึกหมายเหตุในสมุด
บันทึกประจาสถานที่นับ
คะแนน
๑.๒ กรณีพบเหตุผิดปกติ อันจะส่อไปในทางทุจริตการเลือกตั้ง เช่น จานวนบัตร
เลือกตั้งเกิน
หรือการปฏิบัติไม่เป็นไปตามประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
สร. ธกส. ให้การวินิจฉัยของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง สร. ธกส. เป็นที่
สิ้นสุด
๑.๓ นาบัตรเลือกตั้งมามัดรวมเป็นชุด ๆ ละ ๓๐๐ ไปจนครบทุกหน่วยเพื่อเตรียม
นับบัตร
เลือกตั้งเป็นคะแนน
๑.๔ การนับบัตรเลือกตั้งเป็นคะแนนให้นับโดยวิธีขานคะแนนทีละบัตรให้ถูกต้อง
เป็นธรรม
โปร่งใส โดยให้ประธานอนุกรรมการนับคะแนนแต่งตั้งอนุกรรมการ
นับคะแนนทาหน้าที่ ดังนี้
คนที่หนึ่ง ทาหน้าที่ตรวจสอบว่าเป็นบัตรดีหรือบัตรเสีย กรณีบัตรดีส่งให้ผู้
ขานคะแนน
คนที่สอง ผู้ขานคะแนน ทาหน้าที่ขานคะแนน
คนที่สาม ผู้เขียนคะแนน ทาหน้าที่เขียนคะแนน
คนที่สี่ ผู้บันทึกคะแนน ทาหน้าที่บันทึกคะแนนเพื่อทวนความถูกต้องอีก

ชั้นหนึ่ง
๑.๕ การวินิจฉัยเกี่ยวกับการนับคะแนนทุกกรณีให้การวินิจฉัยของ คณะกรรมการ
สร. ธกส. เป็นที่สิ้นสุด
๑.๖ กรณีบัตรเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งใดมีปัญหาที่ส่อไปในทางทุจริต
คณะกรรมการการเลือกตั้ง สร. ธกส. อาจไม่นามานับเป็นคะแนนและให้
รายงานที่ประชุมใหญ่

การเลือกตั้ง

๒. กรณีที่พบว่าหน่วยเลือกตั้งใดหรือหลายหน่วยเลือกตั้งมีเหตุผิดปกติ มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า ไม่สุจริต เที่ยง
ธรรม และมีผลต่อการแพ้ชนะการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง สร. ธกส. อาจสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ โดยแจ้งเหตุ
แห่งความไม่สุจริตเที่ยงธรรมนี้ต่อที่ประชุมใหญ่และนายทะเบียน
๓. ข้อห้ามเกี่ยวกับการกระทาความผิดในการนับคะแนน
๓.๑ ห้ามมิให้อนุกรรมการนับคะแนนหรือผู้ใดกระทาด้วยประการใด ๆ เพื่อให้บัตร
เลือกตั้งอยู่ใน
สถานที่นับคะแนนเลือกตั้งมีจานวนผิดจาก ความจริง เช่น เพิ่ม
หรือขาดไปจากความจริง
๓.๒ ห้ามมิให้อนุกรรมการนับคะแนนนับบัตรเสียเป็นคะแนนไม่ว่ากรณีใด ๆ
๓.๓ ห้ามมิให้อนุกรรมการนับคะแนนจงใจนับบัตรเลือกตั้งผิดจากความจริง ทาให้
ชารุดเสียหาย
หรือทาให้บัตรเสีย หรือกระทาการใด ๆ แก่บัตรเสียเพื่อให้บัตร
เลือกตั้งใช้ได้หรือทารายงานการเลือกตั้ง
ผิดไปจากความจริง
๓.๔ ห้ามมิให้อนุกรรมการนับคะแนนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจงใจปฏิบัติหน้าที่
หรือกระทา
การอันมิชอบด้วยหน้าที่เพื่อเป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร
๔. การวินิจฉัยบัตรเลือกตั้งกรณีบัตรเสีย ได้แก่
๔.๑ บัตรปลอม
๔.๒ บัตรที่มิได้ทาเครื่องหมายว่าลงคะแนนให้กับผู้สมัครใด
๔.๓ บัตรที่มิอาจทราบได้ว่าลงคะแนนให้กับผู้ใด
๔.๔ บัตรที่มีเครื่องหมายสังเกตหรือข้อความอื่นใด นอกจากที่คณะกรรมการ
๔.๕ บัตรที่ทาเครื่องหมายมากกว่าจานวนคณะกรรมการ สร. ธกส.
๔.๖ บัตรที่ไม่ใช่บัตรที่คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งมอบให้
๔.๗ บัตรที่ทาเครื่องหมายนอกช่องทาเครื่องหมายและนอกช่องไม่ลงคะแนน
๔.๘ บัตรที่ทาเครื่องหมายอืน่ นอกจากเครื่องหมายกากบาท (X)
โดยให้การวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง สร. ธกส. เป็นที่สิ้นสุด
๕. ตัวแทนผู้สมัครเลือกตั้งคณะกรรมการ สร. ธกส.
๕.๑ ผู้สมัครสามารถแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครได้ไม่เกิน 10 คน เพื่อร่วมสังเกตการณ์
การนับคะแนนเลือกตั้ง

เลือกตั้งกาหนด

และตรวจสอบ

๕.๒ โดยตัวแทนจะต้องเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยให้ผู้สมัครทาเป็นหนังสือยื่น
คุณสมบัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
๕.๓ ตัวแทนผู้สมัครจะต้องอยู่ในที่ที่อนุกรรมการนับคะแนนจัดไว้ ห้ามมิให้
จับต้องบัตรเลือกตั้ง
๕.๔ ตัวแทนผู้สมัครคนใดกระทาการฝ่าฝืนอย่างหนึ่งอย่างใดข้างต้น และอนุ
คะแนนได้ตักเตือนแล้วยังขัดขืน คณะกรรมการการเลือกตั้ง
สร. ธกส.จะสั่งให้ตัวแทนผู้สมัครคนนั้นออกไปจากสถานที่นับคะแนนเลือก
ตั้งได้

เสนอชื่อบุคคลซึ่งมี
ผู้แทนผู้สมัคร
กรรมการนับ

๕.๕ ถ้าตัวแทนผู้สมัครพบว่า อนุกรรมการนับคะแนนปฏิบัติไม่ถูกต้องตามประกาศ
ของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งให้ทักท้วงทันที เมื่ออนุกรรมการนับคะแนน
ได้รับการทักท้วงแล้วให้ดาเนินการแก้ไข
ให้ถูกต้อง
๖. การคัดค้านการนับคะแนน
ในระหว่างที่มีการนับคะแนนเลือกตั้ง หากผู้สมัคร ตัวแทนผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งเห็นว่าการนับคะแนน
เลือกตั้งของอนุกรรมการนับคะแนนไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมให้แจ้งให้อนุกรรมการนับคะแนน
เลือกตั้งบันทึกเป็นหลักฐานในสมุดรายงานประจาสถานที่นับคะแนนโดยให้ผู้คัดค้านและอนุกรรมการนับคะแนนลง
ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานไม่น้อยกว่า 2 คน
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔

(นายสมศักดิ์ กังธีระวัฒน์)
ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สร. ธกส.

