
 

 

 

 

ประกาศ 

คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบรหิารธุรกิจ 

และนเิทศศาสตร์  
เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการในการสรรหาผูส้มควรดำรงตำแหน่งคณบดี 

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์  

 
 

 เพื่อให้การดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 

เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ ข้อ ๑๗ และข้อ ๑๘ แห่งข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการ  

พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับมติคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจและ

นิเทศศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่  18 มกราคม ๒๕๖๕ จึงออกประกาศ

หลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการในการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจและ

นิเทศศาสตร์ ไว้ ดังนี้ 

๑. คุณสมบัติของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์  

 ๑.๑ สำเร็จการศกึษาช้ันปริญญาหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรอืสถาบันอุดมศึกษาอื่น

ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ทำการสอน หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วในมหาวิทยาลัย 

หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารอื่นมาแล้ว  

ไม่น้อยกว่า ๓ ปี 

 ๑.๒ มีลักษณะที่พึงประสงค์ และไม่มีลักษณะต้องหา้ม ดังนี้ 

  ๑.๒.๑  ลักษณะที่พึงประสงค์ 

       (๑) เป็นผู้มีความสามารถทางวิชาการเป็นที่ยอมรับ สามารถบริหาร

วิชาการได้เป็นอย่างดี 

       (๒) เป็นผูม้ีสมรรถนะ ประสบการณ์ และผลงานการบริหารเป็นที่ประจักษ์ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น รวมทั้งมี วิสัยทัศน์และศักยภาพ 

ที่จะนำความเจรญิและช่ือเสียงมาสู่คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ และมหาวิทยาลัย 

     (๓ ) มีมนุษยสัมพั นธ์ที่ ดีอั นจะนำมาซึ่ งการประสานสัมพั นธ์ และ 

ความร่วมมือภายในคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ และมหาวิทยาลัย 

๑.๒.๒. ลักษณะ… 
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๑.๒.๒ ลักษณะต้องห้าม  

  (๑) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมอืง 

  (๒ ) เป็ นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่ น เฟื อนไม่ สมประกอบ  คนเสมือน 

ไร้ความสามารถ คนไร้ความสามารถ หรอืเป็นโรคที่กำหนดในกฎ ก.พ.อ. โดยอนุโลม 

  (๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักงาน หรอืถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน 

  (๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี หรือกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืน

จรยิธรรมอย่างรา้ยแรง 

  (๕) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมอืง หรอืเจ้าหนา้ที่ในพรรคการเมอืง 

  (๖) เป็นบุคคลล้มละลายหรอืเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 

  (๗) เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ

ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ 

  (๘) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 

องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ หรอืเอกชน 

  (๙) เป็นหุ้นส่วนหรือมีกิจการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีส่วนได้เสีย 

กับกิจการของมหาวิทยาลัย หรอืคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์  

 ๒. การได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์  

๒.๑ การเสนอชื่อ 

         ๒.๑.๑ การเสนอชือ่โดยบุคลากรส่วนงาน  

           (๑ ) บุ ค ล าก รส่ วน งาน  ได้ แก่  พ นั ก งาน ม ห าวิ ท ย าลั ย ที่ สั งกั ด 

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ผู้ซึ่งปฏิบัติงานต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันที่  

๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (วันก่อนวันเสนอชื่อ) รวมทั้งผู้อยู่ในระหว่างการลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติ

งานวิจัย หรือปฏิบัติงานอื่น ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยมีคณะอนุกรรมการฯ ทำหน้าที่ดำเนินการ

จั ด ให้ บุ คลากรของคณ ะบริ หารธุ รกิ จและนิ เทศศาสตร์  เสนอ ชื่ อ ได้   คนละ ๑  ราย ชื่ อ  

ณ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์  ในวันอังคารที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  

  บุคลากรที่ มี ความจำเป็ น หรือไม่ สามารถเสนอชื่อ  ในวันอั งคารที่   

๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ สามารถเสนอชื่อล่วงหน้าโดยให้จัดทำเป็นหนังสือชี้แจงเหตุผลและหลักฐาน

ประกอบ เรียนประธานอนุกรรมการฯ มายังเลขานุการอนุกรรมการฯ ณ กองการเจ้าหน้าที่ ช้ัน ๒ 

อาคารสำนักงานอธิการบดี หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มายังเลขานุการกรรมการสรรหาฯ E-mail 

: somthop.le@up.ac.th ภายใน วันจันทรท์ี่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 

            

(๒) คณะอนุกรรมการ… 
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  (๒)  คณะอนุกรรมการฯ รวบรวมรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อจากบุคลากร

ของคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์  ในวันอังคารที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๑ น.  

เป็นต้นไป และส่งไปยังเลขานุการกรรมการสรรหาฯ ในวันถัดไป 

         ๒.๑.๒ การเสนอชือ่โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  

      คณะกรรมการสรรหาฯ จัดส่งเอกสารการเสนอชื่อไปยังกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมิได้เป็นกรรมการสรรหาฯ เพื่อเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะ

บริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์  คนละไม่เกิน ๒ ชื่อ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ให้เลขานุการกรรมการสรรหาฯ 

ภายในวันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น.  

๒.๒ การรับสมัคร  

 ๒.๒.๑. ผูส้มัครต้องมคีุณสมบัติตามข้อ ๑ ของประกาศฉบับนี้ 

 ๒.๒.๒. กำหนดการยื่นใบสมัคร วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม - วันพฤหัสบดีที่  

3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายในเวลา 1๖.๓๐ น. 

 ๒.๒.๓ วิธีการสมัคร 

   (๑) สมัครด้วยตนเอง ที่เลขานุการกรรมการสรรหาฯ ณ กองการเจ้าหน้าที่ 

ช้ัน ๒ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันและเวลาทำการ หรอื 

   (๒) สมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ จ่าหน้าซองถึง เลขานุการ

กรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณ บดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์   

มหาวิทยาลัยพะเยา กองการเจ้าหน้าที่ เลขที่ ๑๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัด

พะเยา ๕๖๐๐๐ โดยถือเอาวัน เวลา ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางออกใบรับฝาก หรือวัน เวลา ที่ทำการ

ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับซองเอกสารเป็นวันยื่นใบสมัคร หรอื 

   (๓) สมัครทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยังเลขานุการกรรมการสรรหาฯ  

E-mail : somthop.le@up.ac.th และต้องได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ยืนยันการตอบรับจากเลขานุการ

กรรมการสรรหาฯ 

 ทั้ งนี้  ส ามารถดาวน์ โหลด ใบสมั ค ร ผ่ าน เว็ บ ไซต์  www.personnel.up.ac.th  

“การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ งคณบดี และผู้อำนวยการ” หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่   

กองการเจ้าหนา้ที่ โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๖๖ ต่อ ๑๐๔๓ 

๓. การสรรหาฯ 

 ๓.๑ เลขานุการกรรมการสรรหาฯ รวบรวมรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ  

พร้อมตรวจคุณสมบัติ เบื้องต้น แล้วเสนอคณะกรรมการสรรหาฯ  ในวันพุธที่  9 กุมภาพันธ์   

พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 ๓.๒ คณะกรรมการสรรหาฯ ประชุมพิจารณารายชื่อ ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะ

ต้องห้ามของผู้สมัครและผู้ ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาฯ ตามมาตรา ๓๕ วรรคสอง  

แห่งพระราชบัญญัติ... 
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แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันจันทร์ที่   

14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 

 ๓.๓ คณะกรรมการสรรหาฯ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น 

ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์  ในวันพฤหัสบดีที่ 1๗ กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2565 

  ผู้ประสงค์ทักท้วงเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร หรือผู้ ได้รับการเสนอชื่อ  

สามารถทักท้วงได้ภายในวันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. 

 ๓.๔ คณะกรรมการสรรหาฯ ส่งหนังสือทาบทามผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับ

การสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์  โดยให้ตอบรับการ

ทาบทาม ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. หากพ้นระยะเวลาที่

กำหนดให้ถือว่าผูน้ั้นสละสิทธิ์ 

 ๓.๕ คณะกรรมการสรรหาฯ เผยแพร่ข้อมูลประกอบการจัดทำวิสัยทัศน์ ผ่านเว็บไซต์ของ

กองการเจ้าหน้ าที่  www.personnel.up.ac.th “การสรรหาผู้ สมควรดำรงตำแหน่ งคณ บดี และ

ผูอ้ำนวยการ” 

  (๑)  สถานภาพ สถานการณ์ และความต้องการของคณะบริหารธุรกิจและนิเทศ

ศาสตร์  

  (๒) นโยบายและเป้าหมายของการพัฒนาส่วนงานตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด 

  (๓) อื่น ๆ (ถ้ามี) 

 ๓.๖ คณะกรรมการสรรหาฯ ประกาศรายชื่อผู้ตอบรับการทาบทามเข้ารับการสรรหา

เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์  ในวันศุกร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 ๓.๗ ผู้ตอบรับการทาบทามเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจและ 

นิเทศศาสตร์ จัดทำและส่งประวัติผลงาน แนวทางการพัฒนาและการบริหารส่วนงานในช่วงเวลาการดำรง

ตำแหน่งตามวาระ จำนวน ๖ ชุด โดยส่งถึงเลขานุการกรรมการสรรหาฯ มหาวิทยาลัยพะเยา กองการเจา้หน้าที่  

เลขที่ ๑๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐ วันศุกร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ - วันพุธที่  

๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

 ๓.๘ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ แจ้งความประสงค์การร่วมรับฟังการแสดง

วิสัยทัศน์ของบุคลากรเป็นลายลักษณ์อักษรต่อเลขานุการกรรมการสรรหาฯ ภายในวันที่  ๒๕ 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 ๓.๙ คณะกรรมการสรรหาฯ ประชุมพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีฯ 

ต่อสภามหาวิทยาลัย ในวันอังคารที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕    

๓.๙.๑ ผูต้อบรับ... 
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   ๓.๙.๑ ผู้ตอบรับการทาบทามฯ แสดงวิสัยทัศน์ ตอบข้อซักถามบุคลากรคณะ

บริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์  (ถ้ามี) และเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลต่อคณะกรรมการสรรหาฯ  

             ผูต้อบรับการทาบทามฯ จะต้องส่งเอกสารตามที่กำหนด นำเสนอวิสัยทัศน์ และ

เข้ารับการสัมภาษณ์ จากคณะกรรมการสรรหาฯ ตามวัน เวลา สถานที่  ที่ กำหนดไว้  มิ เช่นนั้ น 

ใหถ้ือว่าผูน้ั้นสละสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นผูส้มควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์  

  ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ อาจกำหนดขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา หรือการอื่นใด 

ที่เหมาะสมในการแสดงวสิัยทัศน์ 

  ๓.๙.๒ หลักเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรอง เพื่อสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์  

   (๑) วิสัยทัศน์ ทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย และแนวทางการดำเนินงาน 

ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัย ร้อยละ ๔๐ 

  (๒) ความรู้ความสามารถทางวิชาการ ภาวะผู้นำทางวิชาการ ผลงาน 

การบริหารทางวชิาการเป็นที่ประจักษ์ ร้อยละ ๒๐ 

(๓) มีคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล การครองตน ความซื่อสัตย์ 

เสียสละ โปร่งใส ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน มีจิตสาธารณะ อุทิศตนเพื่อการบริหารงาน ร้อยละ ๒๐ 

(๔) มีประสบการณ์ด้านการบริหารในมหาวิทยาลัยหรอืสถาบันอุดมศกึษาอื่น

ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรอืมีประสบการณ์ด้านการบริหารอื่น ๆ ร้อยละ ๒๐ 

   ทั้งนี้  เกณฑ์การผ่านการพิจารณา คะแนนรวมตอ้งไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

 ๔. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณะกรรมการสรรหาฯ 

มีอำนาจในการตีความ และวินิจฉัยชี้ขาด การตีความและการวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาฯ  

ให้ถือเป็นที่สุด  

 

 ประกาศ  ณ  วันที่    ๒0  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

                                                                                        

 

 
(รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ) 

ประธานกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง 

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์  
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รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการเสนอชื่อของบุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์  

 ขั้นตอนและวิธีการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ของ

บุคลากร  คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์  ณ หน่วยเสนอชื่อ  

๑. คณะกรรมการสรรหาฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เสนอชื่อ ฯ ในวันพฤหัสบดีที่   

๒0 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๒. บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อฯ และยื่น

ขอแก้ไขรายชื่อเพิ่มเติม ภายในวันจันทรท์ี่ ๒4 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๓. คณะกรรมการสรรหาฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อฯ ที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)  

วันอังคารที่ ๒5 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๔. การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์  ในวัน

อังคารที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 

 ๔.๑. บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อผูม้ีสทิธิเสนอชื่อฯ 

 ๔.๒. ผู้มีสิทธิเสนอชื่อฯ ลงลายมือชื่อขอรับบัตรเสนอชื่อฯ จากคณะอนุกรรมการฯ จำนวน  

๑ บัตร ซึ่งบัตรเสนอชื่อฯ จะมีลายมือชื่อของประธานอนุกรรมการสรรหาฯ หรืออนุกรรมการสรรหาฯ  

ซึ่งประธานอนุกรรมการสรรหาฯ มอบหมาย กำกับไว้ แล้วเขียนรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี 

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์  คนละ ๑ ชื่อ ลงในบัตรเสนอชื่อฯ ณ จุดเสนอชื่อ แล้วนำไปหย่อน

ลงในกล่องที่จัดไว้  

   บัตรเสนอชื่อฯ ที่ผู้มาใช้สิทธิได้เขียนหรือทำเครื่องหมายใด ๆ แล้ว จะนำมาเปลี่ยน

บัตรใหม่ไม่ได้ และห้ามผู้มาใช้สิทธินำบัตรเสนอชื่อฯ ออกนอกบริเวณที่จัดให้มีการเสนอชื่อฯ หรือนอก

บริเวณการควบคุมของคณะอนุกรรมการฯ  

   กรณีมีเหตุจำเป็นที่จะต้องตัดสินชี้ขาดนอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้  

ให้ประธานอนุกรรมการฯ เป็นผู้ตัดสนิชีข้าด 

๕. คณะอนุกรรมการฯ รวบรวมรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อ ณ หน่วยเสนอชื่อ วันอังคารที่  

๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๑ น. เป็นต้นไป คณะอนุกรรมการฯ พิจารณากรณีบัตรเสียจาก  

   (๑) บัตรปลอม  

   (๒) บัตรที่เขียนรายชื่อฯ เกินกว่า ๑ ชื่อ  

   (๓) บัตรที่มีรอยขูด ลบ ขดีฆ่า หรอืชำรุด  

   (๔) บัตรที่ฝ่าฝนืเงื่อนไขที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนด 

บัตรที่มีลักษณะดังกล่าว ให้คณะอนุกรรมการฯ สลักหลังว่า  “เสีย” และให้ประธาน

คณะอนุกรรมการฯ ลงลายมือชื่อกำกับไว้ ทั้งนี้ ให้แยกบัตรเสียออกไว้ส่วนหนึ่ง และห้ามรับการเสนอ

ชื่อจากบัตรเสียไม่ว่ากรณีใด ๆ 
 


