ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕64
………………………………………..

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.
๒๕63 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงเห็นควรกาหนดวัน เวลา และวิธีการเลือกตั้ง นายกองค์การนักศึกษา ประจา
ปีการศึกษา ๒๕๖4 ดังนี้
๑ วัน และเวลาเลือกตั้ง
วันพฤหัสบดีที่ ๒9 เมษายน ๒๕๖4 เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
2 ตาแหน่งที่มีการรับสมัคร
2.1 นายกองค์การนักศึกษา
2.2 อุปนายกองค์การนักศึกษา ศูนย์รังสิต
2.3 อุปนายกองค์การนักศึกษา ท่าพระจันทร์
2.4 อุปนายกองค์การนักศึกษา ศูนย์ลาปาง
๓ วิธีการสมัคร และกาหนดการรับสมัคร
3.1 การสมัครต้องสมัครเป็นรายบุคคล โดยมีข้อกาหนดดังนี้
(1) การสมัครรั บ เลื อกตั้งนายกองค์การนัก ศึก ษา จะต้องเป็นนักศึกษาที่ ศึก ษาอยู่ในมหาวิทยาลั ย
ธรรมศาสตร์
(2) การสมัครรั บ เลือกตั้งอุปนายกองค์การนักศึกษา ศูนย์ รังสิ ต จะต้องเป็นนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ใน
ศูนย์รังสิต
(3) การสมัครรับเลือกตั้งอุปนายกองค์การนักศึกษา ศูนย์ ท่าพระจันทร์ จะต้องเป็นนักศึกษาที่ศึกษา
อยู่ในศูนย์ท่าพระจันทร์
(4) การสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง อุ ป นายกองค์ ก ารนั ก ศึ ก ษา ศู น ย์ ล าปาง จะต้ อ งเป็ น นั ก ศึ ก ษาที่ ศึ ก ษา
อยู่ในศูนย์ลาปาง
3.2 เปิดรับสมัครวันที่ 1 – 2 เมษายน ๒๕๖4 ณ สถานที่ดังต่อไปนี้
(๑) ศูนย์รังสิต สมัครได้ที่งานกิจกรรมนักศึกษาและกีฬา ชั้น ๑ อาคารสานักงานอธิการบดี
(๒) ศูนย์ท่าพระจันทร์ สมัครได้ที่งานฝ่ายการนักศึกษาท่าพระจันทร์ ชั้น 3 อาคารกิจกรรมนักศึกษา
(๓) ศูนย์ลาปาง สมัครได้ที่ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา ศูนย์ลาปาง
โดยเปิ ด รั บ สมั ค รในเวลา ๐๙.0๐ – ๑6.0๐ น. โดยให้ ผู้ ส มัค รรวบรวมเอกสารมายื่น ด้ ว ยตนเอง
ณ สถานที่สมัครรับเลือกตั้ง
3.3 ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ในวันที่ 9 เมษายน ๒๕64 ณ สถานที่รับสมัครเลือกตั้งและที่เว็บไซต์
sa.tu.ac.th
3.4 การคัดค้านรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้ผู้ยื่นคัดค้านรายชื่อยื่นเอกสารพร้อมหลักฐานที่แสดงว่า
ผู้ถูกคัดค้านมีคุณสมบัติที่ขัดต่อการสมัครรับเลือกตั้ง ภายในวันที่ 16 เมษายน ๒๕64 เวลา ๑๖.๐๐ น.
ณ สถานที่รับสมัครเลือกตั้ง

4 เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
เอกสารที่ใช้ในการสมัครสามารถรับได้ที่สถานที่สมัครรับเลือกตั้งหรือดาวน์โหลดได้ที่ sa.tu.ac.th โดยมี
เอกสาร ดังต่อไปนี้
(1) ให้ผู้สมัครกรอกใบสมัครจานวน ๒ ชุด
(2) ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1.5 นิ้ว สวมเครื่องแบบนักศึกษา ขนาด ๘๐๐X๖๐๐ pixels
(3) ไฟล์สาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษาของผู้สมัครจานวน 1 ชุด
(4) ใบแสดงผลการศึกษาจานวน ๑ ชุด ที่ออกโดยสานักทะเบียนและประมวลผล ไม่เกิน ๗ วัน (ฉบับ
จริง) หรือฉบับสาเนาที่มีเจ้าหน้าที่คณะ รับรองสาเนา
๕ ชื่อของพรรคหรือกลุ่ม
5.1 การตั้งชื่อพรรคหรือกลุ่มจะต้องไม่ซ้าหรือพ้องกับชื่อกลุ่มและองค์กรที่มีชื่ออยู่แล้ว
5.2 การตั้งชื่อที่อาจก่อให้เกิดปัญหาใดๆให้คณะกรรมการดาเนินการและควบคุมการเลือกตั้งเป็นผู้พิจารณา
๖ คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง จะต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ต ามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ว่ า ด้ ว ยกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา
พ.ศ. ๒๕63 ดังนี้
6.1 เป็นนักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6.2 ไม่เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาก่อน
6.3 ไม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ถ้าเคยถูกลงโทษทางวินัยต้องพ้นโทษ
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี ในวันปิดรับสมัครเลือกตั้งและไม่อยู่ในระหว่างพักการศึกษาในปีการศึกษานั้น
6.4 มีผลการศึกษาเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๒.๐๐ หรือให้พิจารณาคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 60%
6.5 ศึ ก ษาอยู่ ใ นมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ แ ล้ ว ไม่ เ กิ น ๔ ปี ส าหรั บ หลั ก สู ต รที่ มี ร ะยะเวลาการศึ ก ษา
4 ปีการศึกษา หรือไม่เกิน 5 ปี สาหรับหลักสูตรที่มีระยะเวลาการศึกษา 5 ปี หรือ ไม่เกิน 6 ปี สาหรับ
หลักสูตรที่มีระยะเวลาการศึกษา 6 ปี
๗ หมายเลขผู้สมัคร เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
การให้หมายเลขให้ใช้วิธีจับสลาก โดยให้ผู้สมัครจากพรรคเดียวกันได้หมายเลขเดียวกัน
๘ การหาเสียงเลือกตั้ง
8.1 ให้กระทาได้ทุกรูปแบบ โดยต้องไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้สมัครหรือบุคคลอื่น
8.2 ไม่เป็นการใส่ร้าย ป้ายสี โจมตี หรือหมิ่นประมาทผู้สมัครหรือบุคคลอื่น
8.3 ห้ามกระทาการหาเสียงผ่านสื่อต่างๆทุกช่องทางหลังเวลา 23.59 น. ก่อนวันเลือกตั้ง และให้ดาเนินการ
เก็บป้ายหาเสียงให้เรียบร้อยภายในเวลา 23.59 น. ก่อนวันเลือกตั้ง เพื่อความเป็นระเบียบ เรียบร้อย
ทั้งนี้บุคคล พรรคหรือกลุ่มใดไม่ปฏิบัติตามอาจจะส่งผลต่อการรับสมัครเลือกตั้งในปีถัดไป
8.4 การหาเสียงจะต้องไม่ใช้วิธีการ พ่น สี ระบายสี หรือตอกตะปูลงบนต้นไม้ และไม่ติดตั้งในลักษณะที่
อาจก่อให้เกิดความไม่เรียบร้อย รวมถึงต้องไม่กีดขวางทางสัญจร ไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนหรือ
ยานพาหนะ ไม่ปิดบังป้ายและสัญญาณไฟจราจร หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิ นของทาง
มหาวิทยาลัย
8.5 วิธกี ารอื่นๆ ตามที่มีระเบียบมหาวิทยาลัย หรือประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
๙ วิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
๙.๑ การใช้สิทธิเลือกตั้งต้องกระทาด้วยตนเอง
๙.๒ วิธีการลงคะแนน
(๑) เข้าเว็บไซต์กองกิจการนักศึกษา (sa.tu.ac.th) หรือ vote.tu.ac.th

(๒) เข้าระบบเลือกตั้งด้วยรหัสนักศึกษาและรหัสผ่าน จากนั้นกดยอมรับข้อตกลงในการเลือกตั้ง
(๓) ขอรหัสยืนยันตัวตน (OTP) และกรอกรหัสยืนยันตัวตน เพื่อใช้สิทธิเลือกตั้ง
(๔) ใช้สิทธิเลือกตั้ง นายกองค์การนักศึกษา และอุปนายกองค์การนักศึกษา ตามศูนย์การศึกษาของ
ตนเอง
(5) เสร็จสิ้นการลงคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา
๙.๓ การใช้สิทธิเลือกตั้งให้กระทาโดยวิธีต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่มีผู้รับสมัครเลือกตั้งเพียงรายเดียว ให้ใช้วิธีการลงคะแนนรับรองหรือไม่รับรอง ผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง
(๒) ในกรณีที่มีผู้รับสมัครสองราย ให้ทาเครื่องหมายเลือกผู้สมัครที่ต้องการ
(3) ในกรณีที่มีผู้รับสมัครสามรายขึ้นไป ให้ใส่หมายเลขเลือกผู้สมัครตามลาดับความชอบ
๑๐ บัตรเลือกตั้งออนไลน์
บัตรเลือกตั้งออนไลน์ให้ใช้ตามแบบที่คณะกรรมการดาเนินการและควบคุมการเลือกตั้งกาหนด โดยให้
บัตรเลือกตั้งมีลักษณะดังนี้
10.1 ในกรณี ที่ มี ผู้ ส มั ค รเพี ย งรายเดี ย ว ให้ บั ต รเลื อ กตั้ ง เป็ น การลงคะแนนรั บ รองหรื อ ไม่ รั บ รอง
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
10.2 ในกรณีที่มีผู้รับสมัครสองราย ให้บัตรเลือกตั้งทาให้เป็นช่องทาเครื่องหมายเลือกผู้สมัครที่ต้องการ
10.3 ในกรณีที่มีผู้รับสมัครสามรายขึ้นไป ให้บัตรเลือกตั้งทาให้เป็นช่องใส่หมายเลขเลือกผู้สมัครตามลาดับ
ความชอบของผู้เลือกตั้ง
๑๑ การนับคะแนนและประกาศผลการเลือกตั้ง
เมื่อปิดการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแล้ว ให้คณะกรรมการดาเนินการและควบคุมการเลือกตั้ง เปิดเผย
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง โดยมิให้มีการเลื่อนหรือประวิงเวลาการนับคะแนน โดยดาเนินการดังต่อไปนี้
๑๑.๑ วิธีการการนับคะแนน
(๑) ในกรณีใช้วิธีลงคะแนนรับรอง หรือไม่รับรอง จะต้องมีผู้ลงคะแนนเสียงรับรองไม่น้อยกว่าร้อยละ
๒๐ ของผู้สิทธิเลือกตั้ง และผู้สมัครจะต้องได้รับคะแนนเสียงรับรองเกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มาใช้สิทธิ
เลือกตั้ง
(๒) ในกรณีที่มีผู้สมัครสองราย ให้ผู้สมัครที่ได้รับคะแนนมากกว่าเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง
(๓) ในกรณีที่มีผู้สมัครสามรายขึ้นไป ให้ผู้สมัครที่ได้คะแนนหมายเลข ๑ เกินกึ่งหนึ่งของจานวนผู้มา
ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งโดยไม่รวมบัตรเสียและงดออกเสียงเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง
(๔) ในกรณีที่มีผู้สมัครสามรายขึ้นไป หากไม่มีผู้สมัครรายใดได้คะแนนหมายเลข ๑ เกินกว่ากึ่งหนึ่ง
ผู้สมัครรายใดที่ได้คะแนนหมายเลข ๑ น้อยที่สุด ให้นาบัตรเลือกตั้งที่เขียนหมายเลข ๑ ให้ผู้สมัคร
รายนั้น มานับคะแนนหมายเลข ๒ ให้กับผู้สมัครรายอื่นๆ ต่อไป ถ้ายังไม่มีผู้สมัครรายใดได้คะแนน
เกินกึ่งหนึ่ง ก็ให้ดาเนินการข้างต้นอีกครั้ง ในกรณีที่มีบัตรเลือกตั้งเขียนหมายเลข ๒ ให้กับผู้สมัครที่
ถูกตัดออกไปแล้ว ก็ให้ดูหมายเลข ๓ ต่อไป ทั้งนี้ให้ดาเนินการเช่นนี้ไปจนกว่าจะมีผู้สมัครที่ได
คะแนนเกินกึ่งหนึ่งของจานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
๑๑.๒ สถานที่นับคะแนน
(1) ก าหนดให้ นั บ คะแนนผ่ า นการประมวลผลในระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ค ส์ ณ งานกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา
และกีฬา ชั้น 1 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
(2) เมื่อมีการนั บ คะแนนเสร็จ แล้ ว ให้ คณะกรรมการดาเนิน การและควบคุม การเลื อ กตั้ง สรุปผล
การนับคะแนน และรายงานผลการเลือกตั้งให้อธิการบดีทราบ

12 การคัดค้านการเลือกตั้ง
12.๑ ในกรณีที่ผู้ ส มัครรั บ เลื อกตั้งเห็ นว่าการเลื อกตั้งเป็นไปโดยมิช อบ ให้ ยื่นคาร้องคัดค้านต่อประธาน
คณะกรรมการดาเนินการและควบคุม ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ภายในเวลา ๑๖.๐๐ น.
12.๒ ให้ประธานคณะกรรมการดาเนินการและควบคุมการเลือกตั้งเรียกประชุมกรรมการ เพื่อพิจารณาคา
ร้องคัดค้าน และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาร้องคัดค้านทราบ
12.๓ ในกรณีที่ผู้ยื่นคาร้องคัดค้านไม่เห็นด้วยกับการตัดสิน ให้อุทธรณ์ต่อรองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา
ภายใน ๗ วัน นับแต่วันทราบผลการตัดสินของคณะกรรมการดาเนินการและควบคุมการเลือกตั้ง ทั้งนี้
คาตัดสินของรองอธิการอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
13 การดาเนินการและควบคุมเลือกตั้ง
13.1 ให้รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการและควบคุมการเลือกตั้ง เพื่อดูแล
และควบคุมการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ และยุติธรรม
13.2 ให้ มีการประชุมคณะกรรมการดาเนินการและควบคุมการเลื อกตั้ง เพื่อพิจารณาเสนอหลั กเกณฑ์
และวิธีการการเลือกตั้ง โดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
13.3 ให้รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาแต่งตั้งนักศึกษาทาหน้าที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อดาเนินการ
จัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
13.4 ให้ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ง ปฏิบัติห น้าที่จัดการเลื อ กตั้ งให้ เป็น ไปด้ว ยความเรีย บร้ อย จนกว่า
การเลือกตั้งจะดาเนินการเสร็จสิ้น
๑4 รายละเอียดวิธีปฏิบัติ
ในกรณีที่มีรายละเอียดอื่นใดที่มิได้ระบุในประกาศนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบ ประกาศ และคาสั่งอื่นที่
มหาวิทยาลั ย กาหนด โดยไม่ขัดหรื อแย้งกับประกาศฉบับนี้ ถ้ามีปัญหาประการใดให้ รองอธิการบดีฝ่ ายการ
นักศึกษา เป็นผู้ชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕
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(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร จันทรสุข)
รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา
ปฏิบัติการแทนรักษาการแทนอธิการบดี

