
 

 

 

 

 

ประกาศ 

คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดคีณะพลังงานและ

สิ่งแวดล้อม 
เรื่อง  หลักเกณฑ์ วธิกีาร และกระบวนการในการสรรหาผูส้มควรดำรงตำแหน่งคณบดี 

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 
 

 เพื่อให้การดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ ข้อ ๑๗ และข้อ ๑๘ แห่งข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดีและผู ้อำนวยการ         

พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับมติคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพลังงานและ

สิ่งแวดล้อมในคราวประชุมครัง้ที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ 18 มกราคม ๒๕๖๕ จึงออกประกาศหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และกระบวนการในการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมไว้ 

ดังนี้ 

๑. คุณสมบัตขิองผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 ๑.๑ สำเร็จการศกึษาชัน้ปรญิญาหรอืเทียบเท่าจากมหาวทิยาลัย หรอืสถาบันอุดมศึกษาอื่น

ที่สภามหาวทิยาลัยรับรอง และไดท้ำการสอน หรอืมีประสบการณ์ดา้นการบริหารมาแล้วในมหาวทิยาลัย 

หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารอื่นมาแล้ว 

ไม่นอ้ยกว่า ๓ ป ี

 ๑.๒ มีลักษณะที่พงึประสงค์ และไม่มลีักษณะตอ้งหา้ม ดังนี้ 

  ๑.๒.๑  ลักษณะที่พงึประสงค ์

       (๑) เป็นผู ้ม ีความสามารถทางวิชาการเป็นที ่ยอมรับ สามารถบริหาร

วชิาการไดเ้ป็นอย่างดี 

       (๒) เป็นผูมี้สมรรถนะ ประสบการณ์ และผลงานการบริหารเป็นที่ประจักษ์ 

โดยเฉพาะอย่างยิ ่งในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น รวมทั้งมีว ิสัยทัศน์และศักยภาพ 

ที่จะนำความเจรญิและชื่อเสยีงมาสู่คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมและมหาวทิยาลัย 

     (๓) ม ีมน ุษยส ัมพ ันธ ์ท ี ่ด ีอ ันจะนำมาซ ึ ่งการประสานสัมพันธ ์และ 

ความร่วมมอืภายในคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมและมหาวทิยาลัย 

๑.๒.๒. ลักษณะ… 
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๑.๒.๒ ลักษณะตอ้งหา้ม  

  (๑) เป็นผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมือง 

  (๒) เป ็นคนว ิกลจร ิตหร ือจ ิตฟ ั ่นเฟ ือนไม ่สมประกอบ คนเสม ือน 

ไรค้วามสามารถ คนไรค้วามสามารถ หรอืเป็นโรคที่กำหนดในกฎ ก.พ.อ. โดยอนุโลม 

  (๓) เป็นผูอ้ยู่ในระหว่างถูกสั่งพักงาน หรอืถูกสั่งใหอ้อกจากงานไวก้่อน 

  (๔) เป็นผู ้บกพร่องในศีลธรรมอันดี หรือกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืน

จรยิธรรมอย่างรา้ยแรง 

  (๕) เป็นกรรมการบรหิารพรรคการเมอืง หรอืเจา้หนา้ที่ในพรรคการเมอืง 

  (๖) เป็นบุคคลลม้ละลายหรอืเคยเป็นบุคคลลม้ละลาย 

  (๗) เคยถูกจำคุกโดยคำพพิากษาถึงที่สุดให้จำคุก เวน้แต่เป็นโทษสำหรับ

ความผดิที่ไดก้ระทำโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

  (๘) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 

องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ หรอืเอกชน 

  (๙) เป็นหุ้นส่วนหรือมีกิจการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีส่วนได้เสีย 

กับกิจการของมหาวทิยาลัย หรอืคณะพลังงานและสิ่งแวดลอ้ม 

 ๒. การได้มาซ่ึงรายช่ือผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

๒.๑ การเสนอชื่อ 

         ๒.๑.๑ การเสนอช่ือโดยบุคลากรส่วนงาน  

           (๑ )  บ ุคลากรส ่ วนงาน ได ้ แก ่  พน ักงานมหาว ิทยาล ัยท ี ่ ส ั งกั ด                      

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมผูซ้ึ ่งปฏบิัติงานต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันที่ ๓๑ 

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

งานวิจัย หรอืปฏบิัติงานอื่น ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยมคีณะอนุกรรมการฯ ทำหนา้ที่

ดำเนินการจัดให ้บ ุคลากรของคณะพลังงานและส ิ ่งแวดล้อมเสนอชื ่อได ้  คนละ ๑ รายชื่อ                    

ณ คณะพลังงานและสิ่งแวดลอ้ม ในวันพุธที่ 2 กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  

  บ ุคลากรท ี ่ ม ีความจำเป ็น หร ือไม ่สามารถเสนอช ื ่ อ ในว ันพ ุธท ี่   

2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ สามารถเสนอชื่อล่วงหน้าโดยให้จัดทำเป็นหนังสือชี้แจงเหตุผลและหลักฐาน

ประกอบ เรียนประธานอนุกรรมการฯ มายังเลขานุการอนุกรรมการฯ ณ กองการเจ้าหน้าที ่ ชั้น ๒ 

อาคารสำนักงานอธิการบดี หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มายังเลขานุการกรรมการสรรหาฯ 

E-mail : somthop.le@up.ac.th ภายใน วันอังคารที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 

            

(๒) คณะอนุกรรมการ… 
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  (๒)  คณะอนุกรรมการฯ รวบรวมรายชื่อผู้ไดร้ับการเสนอชื่อจากบุคลากร

ของคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ในวันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๑ น. เป็นต้นไป 

และส่งไปยังเลขานุการกรรมการสรรหาฯ ในวันถัดไป 

         ๒.๑.๒ การเสนอช่ือโดยกรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ 

      คณะกรรมการสรรหาฯ จัดส่งเอกสารการเสนอชื่อไปยังกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ ่งมิได้เป็นกรรมการสรรหาฯ เพื่อเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี  

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม คนละไม่เกนิ ๒ ชื่อ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ให้เลขานุการกรรมการสรรหาฯ 

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

๒.๒ การรับสมัคร  

 ๒.๒.๑ ผูส้มัครตอ้งมีคุณสมบัตติามขอ้ ๑ ของประกาศฉบับนี้ 

 ๒.๒.๒ กำหนดการยื่นใบสมัคร วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม - วันพฤหัสบดทีี่  

3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายในเวลา 1๖.๓๐ น. 

 ๒.๒.๓ วธิกีารสมัคร 

   (๑) สมัครด้วยตนเอง ที่เลขานุการกรรมการสรรหาฯ ณ กองการเจ้าหน้าที่ 

ชัน้ ๒ สำนักงานอธกิารบด ีมหาวทิยาลัยพะเยา ในวันและเวลาทำการ หรือ 

   (๒) สมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ จ่าหน้าซองถึง เลขานุการ

กรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา 

กองการเจ้าหน้าที่ เลขที่ ๑๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่กา อำเภอเมอืง จังหวดัพะเยา ๕๖๐๐๐ โดยถือเอา

วัน เวลา ที่ทำการไปรษณยี์ตน้ทางออกใบรับฝาก หรอืวัน เวลา ที่ทำการไปรษณยี์ตน้ทางประทับตรารับ

ซองเอกสารเป็นวันยื่นใบสมัคร หรือ 

   (๓) สมัครทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยังเลขานุการกรรมการสรรหาฯ  

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

กรรมการสรรหาฯ 

 ท ั ้ งน ี ้  สามารถดาวน ์ โหลดใบสม ัครผ ่านเว ็บไซต ์  www.personnel.up.ac.th  

“การสรรหาผู ้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีและผู ้อำนวยการ” หร ือสอบถามรายละเอ ียดได ้ท ี่   

กองการเจา้หน้าที่ โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๖๖ ต่อ ๑๐๔๓ 

 

 

 

 

 

 ๓. การสรรหาฯ... 
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๓. การสรรหาฯ 

 ๓.๑ เลขาน ุการกรรมการสรรหาฯ รวบรวมรายช ื ่อผ ู ้สม ัครและผู ้ ได ้ร ับการเสนอช ื่ อ  

พรอ้มตรวจคุณสมบัตเิบื้องตน้ แลว้เสนอคณะกรรมการสรรหาฯ ในวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 ๓.๒ คณะกรรมการสรรหาฯ ประชุมพจิารณารายชื่อ ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะ

ต้องห้ามของผู ้สมัครและผู ้ได ้ร ับการเสนอชื ่อเข ้าร ับการสรรหาฯ ตามมาตรา ๓๕ วรรคสอง  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดีและผู ้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันจันทร์ที่ 14 

กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 

 ๓.๓ คณะกรรมการสรรหาฯ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น 

ผูส้มควรดำรงตำแหน่งคณบดคีณะพลังงานและสิ่งแวดลอ้ม ในวันพฤหสับดทีี่ 1๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

  ผู้ประสงค์ทักท้วงเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร หรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ สามารถ

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

 ๓.๔ คณะกรรมการสรรหาฯ ส่งหนังสือทาบทามผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับ

การสรรหาเป็นผู ้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพลังงานและสิ ่งแวดล้อม โดยให้ตอบรับ            

การทาบทาม ภายในว ันพฤหัสบด ีท ี ่  ๒๔ ก ุมภาพันธ ์  พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น.                     

หากพน้ระยะเวลาที่กำหนดใหถ้อืว่าผูน้ัน้สละสทิธิ ์

 ๓.๕ คณะกรรมการสรรหาฯ เผยแพร่ข้อมูลประกอบการจัดทำวิสัยทัศน์ ผ่านเว็บไซต์ของ

กองการเจ้าหน้าที่ www.personnel.up.ac.th “การสรรหาผูส้มควรดำรงตำแหน่งคณบดีและผู้อำนวยการ” 

  (๑)  สถานภาพ สถานการณ์ และความตอ้งการของคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

  (๒) นโยบายและเป้าหมายของการพัฒนาส่วนงานตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด 

  (๓) อื่น ๆ (ถา้ม)ี 

 ๓.๖ คณะกรรมการสรรหาฯ ประกาศรายชื่อผู้ตอบรับการทาบทามเข้ารับการสรรหา

เป็นผูส้มควรดำรงตำแหน่งคณบดคีณะพลังงานและสิ่งแวดลอ้ม ในวันศุกร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 ๓.๗ ผู้ตอบรับการทาบทามเป็นผู ้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพลังงานและ

สิ่งแวดล้อมจัดทำและส่งประวัติผลงาน แนวทางการพัฒนาและการบริหารส่วนงานในช่วงเวลาการ

ดำรงตำแหน่งตามวาระ จำนวน ๖ ชุด โดยส่งถึงเลขานุการกรรมการสรรหาฯ มหาวิทยาลัยพะเยา 

กองการเจ้าหน้าที่ เลขที่ ๑๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐ วันศุกร์ที่ ๒๕ 

กุมภาพันธ์ - วันพุธที่ ๒ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

 ๓.๘ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมแจ้งความประสงค์การร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์

ของบุคลากรเป็นลายลักษณ์อักษรต่อเลขานุการกรรมการสรรหาฯ ภายในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

๓.9. คณะกรรมการ… 
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 ๓.๙ คณะกรรมการสรรหาฯ ประชุมพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดฯี 

ต่อสภามหาวทิยาลัย ในวนัจันทร์ที่ 7 มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๕    

   ๓.๙.๑ ผู ้ตอบรับการทาบทามฯ แสดงวิส ัยทัศน ์ ตอบข้อซักถามบุคลากร         

คณะพลังงานและสิ่งแวดลอ้ม (ถา้ม)ี และเขา้รับการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลต่อคณะกรรมการสรรหาฯ  

             ผูต้อบรับการทาบทามฯ จะตอ้งส่งเอกสารตามที่กำหนด นำเสนอวิสัยทัศน์ 

และเข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการสรรหาฯ ตามวัน เวลา สถานที่ ที่กำหนดไว้ มิเช่นนั ้น 

ใหถ้อืว่าผูน้ัน้สละสทิธเิขา้รับการสรรหาเป็นผูส้มควรดำรงตำแหน่งคณบดคีณะพลังงานและสิ่งแวดลอ้ม 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ อาจกำหนดขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา หรือการอื่นใด 

ที่เหมาะสมในการแสดงวสิัยทัศน์ 

  ๓.๙.๒ หลักเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรอง เพื่อสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง

คณบดคีณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

   (๑) วิสัยทัศน์ ทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย และแนวทางการดำเนินงาน 

ที่ชัดเจนและสอดคลอ้งกับการพัฒนามหาวทิยาลัย รอ้ยละ ๔๐ 

  (๒) ความรู ้ความสามารถทางวิชาการ ภาวะผู ้นำทางวิชาการ ผลงาน 

การบรหิารทางวชิาการเป็นที่ประจักษ์ รอ้ยละ ๒๐ 

(๓) มีคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล การครองตน ความซื่อสัตย์ 

เสยีสละ โปร่งใส ไม่มผีลประโยชน์ทับซอ้น มีจติสาธารณะ อุทศิตนเพื่อการบรหิารงาน รอ้ยละ ๒๐ 

(๔) มปีระสบการณ์ดา้นการบรหิารในมหาวทิยาลัยหรอืสถาบันอุดมศึกษาอื่น

ที่สภามหาวทิยาลัยรับรอง หรอืมีประสบการณ์ดา้นการบรหิารอื่น ๆ รอ้ยละ ๒๐ 

   ทัง้น้ี  เกณฑ์การผา่นการพจิารณา คะแนนรวมตอ้งไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ ๘๐ 

 ๔. ในกรณีที ่มีปัญหาเกี ่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณะกรรมการสรรหาฯ 

มีอำนาจในการตีความ และวินิจฉัยชี ้ขาด การตีความและการวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาฯ  

ใหถ้อืเป็นที่สุด 

 ประกาศ  ณ  วันที่    ๒0  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

(นายวทิวัส  สวัสดิ์ชูโต) 

ประธานกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง 

คณบดคีณะพลังงานและสิ่งแวดลอ้ม 
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รายละเอยีดขั้นตอนและวธิกีารเสนอชื่อของบุคลากรคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 

 ขั ้นตอนและวิธีการเสนอชื่อผู ้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมของ

บุคลากร  คณะพลังงานและสิ่งแวดลอ้ม ณ หน่วยเสนอชื่อ  

๑. คณะกรรมการสรรหาฯ ประกาศรายชื่อผู ้มีสิทธิเสนอชื่อฯ ในวันพฤหัสบดีที ่ ๒0 

มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๒. บุคลากรคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อฯ และยื่นขอ

แกไ้ขรายช่ือเพิ่มเตมิ ภายในวันจันทร์ที่ ๒4 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๓. คณะกรรมการสรรหาฯ ประกาศรายชื่อผู ้มีสิทธิเสนอชื่อฯ ที ่ขอแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)  

วันอังคารที่ ๒5 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๔. การเสนอชื่อผูส้มควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ในวันพุธที่ ๒ 

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

 ๔.๑ บุคลากรคณะพลังงานและสิ่งแวดลอ้มตรวจสอบรายชื่อผูม้สีทิธเิสนอช่ือฯ 

 ๔.๒ ผู้มีสิทธิเสนอชื่อฯ ลงลายมือชื ่อขอรับบัตรเสนอชื่อฯ จากคณะอนุกรรมการฯ จำนวน  

๑ บัตร ซึ ่งบัตรเสนอชื ่อฯ จะมีลายมือชื ่อของประธานอนุกรรมการสรรหาฯ หรืออนุกรรมการสรรหาฯ  

ซึ ่งประธานอนุกรรมการสรรหาฯ มอบหมาย กำกับไว้ แล้วเขียนรายชื ่อผู ้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี 

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม คนละ ๑ ชื่อ ลงในบัตรเสนอชือ่ฯ ณ จุดเสนอชื่อ แล้วนำไปหย่อนลงในกล่องที่จัดไว ้ 

   บัตรเสนอช่ือฯ ที่ผูม้าใช้สทิธไิด้เขียนหรอืทำเครื่องหมายใด ๆ แล้ว จะนำมาเปลี่ยน

บัตรใหม่ไม่ได้ และห้ามผู้มาใช้สทิธินำบัตรเสนอชื่อฯ ออกนอกบริเวณที่จัดให้มีการเสนอชื่อฯ หรือนอก

บรเิวณการควบคุมของคณะอนุกรรมการฯ  

   กรณีมีเหตุจำเป็นที่จะต้องตัดสินชีข้าดนอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ 

ใหป้ระธานอนุกรรมการฯ เป็นผูต้ัดสนิชี้ขาด 

๕. คณะอนุกรรมการฯ รวบรวมรายชื่อผู ้ได้รับการเสนอชื่อ ณ หน่วยเสนอชื่อ วันพุธที่  

๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๑ น. เป็นตน้ไป  

คณะอนุกรรมการฯ พจิารณากรณบีัตรเสยีจาก  

   (๑) บัตรปลอม  

   (๒) บัตรที่เขียนรายชื่อฯ เกนิกว่า ๑ ช่ือ  

   (๓) บัตรที่มรีอยขูด ลบ ขีดฆ่า หรอืชำรุด  

   (๔) บัตรที่ฝ่าฝนืเงื่อนไขที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนด 

 บัตรที่มีลักษณะดังกล่าว ให้คณะอนุกรรมการฯ สลักหลังว่า “เสีย” และให้ประธาน

คณะอนุกรรมการฯ ลงลายมือชื่อกำกับไว้ ทั้งนี้ ให้แยกบัตรเสียออกไว้ส่วนหนึ่ง และห้ามรับการเสนอ

ชื่อจากบัตรเสยีไม่ว่ากรณใีด ๆ 

 


