
 

 
 

ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
เรื�อง  การเลือกตั�งคณะกรรมการนิสิตหอพกั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประจาํปีการศึกษา 2557 
------------------------------------- 

  เพื�อใหก้ารเลือกตั�งคณะกรรมการนิสิตหอพกั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ประจาํปีการศึกษา 2557 
เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยหอพกันิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จึงไดก้าํหนดรายละเอียดเกี�ยวกบัการเลือกตั�ง
คณะกรรมการนิสิตหอพกันิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ประจาํปีการศึกษา 2557 ไวด้งัต่อไปนี�  
 
ขอ้ที� 1 ตาํแหน่งที�กาํหนดไวส้ําหรับเลือกตั�งคณะกรรมการนิสิตหอพกัชายและคณะกรรมการนิสิตหอพกั         
นิสิตหญิง จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ซึ� งไดแ้ก่ตาํแหน่งดงัต่อไปนี�  

1.1 ประธานนิสิตหอพกั 
1.2 เลขานุการ 
1.3 หวัหนา้ฝ่ายกิจกรรมภายนอก 
1.4 หวัหนา้ฝ่ายกิจกรรมภายใน 
1.5 เหรัญญิก 
1.6 หวัหนา้ฝ่ายบริการและสวสัดิการ 
1.7 หวัหนา้ฝ่ายวชิาการ 
1.8 หวัหนา้ฝ่ายกีฬา 
1.9 หวัหนา้ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ 
1.10 หวัหนา้ฝ่ายศิลปะและวฒันธรรม 
1.11 หวัหนา้ฝ่ายพสัดุ 
1.12 หวัหนา้ฝ่ายนิสิตสัมพนัธ์ 
1.13 หวัหนา้ฝ่ายขอ้มูลและประเมินผล 
1.14 หวัหนา้นิสิตชั�นปีที� 2 , 3 , 4 

 
ขอ้ที� 2 คุณสมบติัของผูส้มคัรเลือกตั�ง 

2.1 ตอ้งเป็นนิสิตหอพกัระดบัปริญญาตรี 
2.2 ตอ้งไม่เป็นนิสิตสภาพวทิยาทณัฑ ์(เกรดเฉลี�ยสะสม F.GG ขึ�นไป) 
2.3 ตอ้งไม่เป็นนิสิตที�ถูกตดัคะแนนความประพฤติสะสมตั�งแต่ 20 คะแนนขึ�นไป 
2.4 ตาํแหน่งประธานนิสิตหอพกั จะตอ้งลงทะเบียนเรียนมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 6 ภาคการศึกษาปกติ 
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ขอ้ที� 3 คุณสมบติัผูอ้อกเสียงเลือกตั�ง 
 ตอ้งเป็นนิสิตหอพกัระดบัปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ในปีการศึกษา 2556 
 
ขอ้ที� 4 กาํหนด วนั เวลา และสถานที�เลือกตั�ง 
 ให้ดาํเนินการเลือกตั�งในวันอังคารที�  กุมภาพันธ์ 2557 ตั�งแต่เวลา 07.00 - 8.30 น. และเวลา 16.00 - 

20.00 น. โดยใหนิ้สิตหอพกัผูมี้สิทธิออกเสียงเลือกตั�งลงคะแนนที�หน่วยลงคะแนนที�หน่วยเลือกตั�ง อาคารหอพกั
นิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 
ขอ้ที� 5 สถานที�นบัคะแนน 
 ใหน้บัคะแนนที�บริเวณสถานที�เลือกตั�ง ในวนัเดียวกบัวนัทาํการเลือกตั�ง 
 
ขอ้ที� 6 คณะอนุกรรมการดาํเนินการเลือกตั�ง 
 ใหป้ระธานคณะกรรมการดาํเนินงานหอพกันิสิตแต่งตั�งอนุกรรมการดาํเนินการเลือกตั�ง ซึ� งประกอบดว้ย
ผูช่้วยอนุสาสกและนิสิตบณัฑิตศึกษาช่วยงานอนุสาสกหอพกันิสิตขึ� นคณะหนึ� ง เป็นผูด้าํเนินการเลือกตั�ง
กรรมการตาํแหน่งต่างๆ ตามขอ้ที� 1 
 
ขอ้ที� 7 การสมคัรรับเลือกตั�ง 
 ให้นิสิตหอพกันิสิตที�ประสงค์จะสมคัรเลือกตั�งในตาํแหน่งตามข้อ 1 ติดต่อสอบถามพร้อมทั�ง              
ขอใบสมคัรและยื�นใบสมคัรติดรูปถ่ายหนา้ตรงไม่สวมหมวกขนาด 1 นิ�ว จาํนวน 2 ใบ ผลการเรียนภาคตน้         
ปีการศึกษา 2556 จาํนวน M ฉบบั และหลกัฐานการลงทะเบียนในภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 ที�อนุกรรมการ
ดาํเนินการเลือกตั�ง  ณ สาํนกังานหอพกันิสิต ในระหว่างวันศุกร์ที� 24  มกราคม 2557 ถึงวันจันทร์ที� 3 กุมภาพันธ์ 

2557 ระหว่าง เวลา 8.30 - 20.00 น.   
 
ขอ้ที� 8 การตรวจสอบคุณสมบติัของผูส้มคัรรับเลือกตั�ง 
 ในการพิจารณาคุณสมบติัของผูส้มคัรเลือกตั�งตามที�ระบุไวใ้นขอ้ 2 ให้คณะอนุกรรมการดาํเนินการ
เลือกตั�งทาํหนา้ที�ตรวจสอบคุณสมบติัของผูส้มคัรรับเลือกตั�งโดยมีอนุสาสกหอพกันิสิตเป็นที�ปรึกษา และให้นาํ
เอกสารเกี�ยวกบัการสมคัรรับเลือกตั�งปิดประกาศไวใ้นหอพกันิสิต ตั'งแต่วันอังคารที� 4 กมุภาพนัธ์ 2557 
 
ขอ้ที� 9 วธีิดาํเนินการเลือกตั�ง 
 ให้คณะอนุกรรมการดาํเนินการเลือกตั�ง จดัเตรียมสถานที�เลือกตั�ง และแต่งตั�งผูแ้ทนเป็นเจา้หน้าที�        
ในการตรวจบตัรประจาํตวัผูมี้สิทธิเลือกตั�ง และควบคุมดูแลการหยอ่นบตัรเลือกตั�งในหีบบตัร และนบัคะแนน
ใหเ้ป็นไปอยา่งยติุธรรมและเรียบร้อยดงันี�  
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 9.1 ใหปิ้ดประกาศบญัชีรายชื�อนิสิตหอพกัผูมี้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั�งในหอพกันิสิต ตั'งแต่วันจันทร์

ที� *+ มกราคม 2557 
 9.2 การออกเสียงเลือกตั�งให้ใช้วิธีลงคะแนนเสียง โดยนิสิตชายออกเสียงเลือกผูส้มคัรคณะกรรมการ
หอพกันิสิตชาย และนิสิตหญิงออกเสียงเลือกผูส้มคัรคณะกรรมการหอพกันิสิตหญิง ดว้ยการหยอ่นบตัรเลือกตั�ง
ลงในหีบบตัร นิสิตผูมี้สิทธิเลือกตั�งแต่ละคนต้องแสดงบตัรประจาํตวันิสิตหอพกั หรือบตัรนิสิตที�ทาง
มหาวิทยาลยัออกให้ ต่อเจา้หนา้ที�ประจาํหน่วยเลือกตั�ง ให้นิสิตผูมี้สิทธิเลือกตั�งทาํเครื�องหมายการออกเสียง
เลือกตั�งตามที�กาํหนดไวใ้นบตัรลงคะแนนในคูหาที�กาํหนดไว ้และให้หยอ่นในหีบบตัร ห้ามนาํบตัรลงคะแนน
ออกจากบริเวณหน่วยเลือกตั�งหรือใหผู้อื้�นนาํไปหยอ่นแทน 
 9.3 การทาํเครื�องหมายออกเสียงเลือกตั�งใหท้าํประทบัเครื�องหมาย X (กากบาท) ลงในช่องที�ตอ้งการออก
เสียงลงคะแนนใหเ้ท่านั�น การลง ขีด ฆ่า หรือเพิ�มเติมเครื�องหมายหรือขอ้ความลงในบตัรส่วนใดๆ ให้ถือวา่บตัร
นั�นเป็นโมฆะ 
 9.4 การตดัสินปัญหาต่างๆ เกี�ยวกบัการลงคะแนนให้เป็นอาํนาจชี� ขาดของประธานคณะกรรมการ
ดาํเนินงานหอพกันิสิต 
 9.5 เมื�อหมดเวลาสําหรับการลงคะแนนเสียงแลว้ คณะอนุกรรมการดาํเนินการเลือกตั�งเปิดหีบบตัร      
ทาํการนบัคะแนนโดยเปิดเผย 
 9.6 เมื�อการนบัคะแนนสิ�นสุดแลว้ คณะอนุกรรมการดาํเนินการเลือกตั�งตอ้งเก็บบตัรเลือกตั�งที�นบัเป็น
คะแนนแลว้ และบตัรเสียบรรจุกลบัคืนลงในหีบบตัรเลือกตั�ง แลว้ปิดผนึกหีบบตัร แลว้ประกาศผลนบัคะแนน 
ทาํรายงานผลการเลือกตั�งเสนออนุสาสกหอพกั เพื�อเสนอมหาวทิยาลยั 
 Q.R กรณีมีผูส้มคัรคณะกรรมการหอพกันิสิตชายหรือคณะกรรมการหอพกันิสิตหญิง เพียงทีมเดียว       
ให้เลือกโดยการออกเสียงรับรอง หรือไม่รับรอง และการออกเสียงรับรองตอ้งมีคะแนนไม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ� งของ   
ผูม้าใชสิ้ทธิเลือกตั�ง 
 9.S ให้คณะอนุกรรมการดาํเนินการเลือกตั�งเก็บรักษาหีบบตัรที�นบัคะแนนไว ้ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า        
15 วนั นบัตั�งแต่วนันบัคะแนนเป็นตน้ไป หากมีการคดัคา้นการเลือกตั�งให้คดัคา้นไดภ้ายใน 3 วนั หลงัจากวนั
เลือกตั�ง โดยใหอ้นุสาสกหอพกันิสิตพิจารณาแต่งตั�งคณะกรรมการขึ�นเพื�อตรวจสอบ 
 9.Q นิสิตหอพกัจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ทุกคนมีสิทธิเขา้สังเกตการณ์การเลือกตั�งการนบัคะแนนและ
การรวบรวมคะแนนในบริเวณที�กาํหนดไวไ้ด ้
 
ขอ้ที� 10 การหาเสียง 
 ให้กระทาํให้เสร็จสิ�นก่อนวนัทาํการเลือกตั�ง และในวนัเลือกตั�งห้ามกระทาํการใดๆ อนัเป็นการแนะนาํ    
ชกัจูง หรือชี� ชวนผูมี้สิทธิเลือกตั�ง ในลกัษณะที�เป็นคุณหรือโทษแก่ผูส้มคัรรับเลือกตั�ง ภายในเขตปริมณฑล       
15 เมตร ของหน่วยเลือกตั�ง 
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ขอ้ที� 11 การทุจริตเลือกตั�ง 
 หา้มกระทาํการใด ๆ ฝ่าฝืนประกาศฉบบันี�  หรือไม่เชื�อฟังคาํตกัเตือนของคณะอนุกรรมการเลือกตั�งหรือ
เจา้หนา้ที�ดาํเนินการเลือกตั�งโดยจะไดรั้บโทษตามระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัวา่ดว้ยวนิยันิสิต พ.ศ. 2553  
 
ขอ้ที� 12  การคดัคา้นการเลือกตั�ง 
 ให้ผู ้สมัครรับเลือกตั� งที�ประสงค์จะคัดค้านการเลือกตั� งยื�นคําประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ 
อนุสาสกหอพกัพร้อมหลกัฐานประกอบคาํคดัคา้นภายใน 3 วนั นบัตั�งแต่วนัประกาศผลการนบัคะแนน 
 
ขอ้ที� 13 การแต่งตั�งผูไ้ดรั้บการเลือกตั�ง 
 ใหป้ระธานคณะอนุกรรมการดาํเนินการเลือกตั�งเสนอรายชื�อผูที้�ไดรั้บการเลือกตั�งต่ออนุสาสกภายใน 7 
วนั นบัตั�งแต่วนัเลือกตั�ง และอนุสาสกเสนอต่อมหาวทิยาลยั แต่งตั�งต่อไป 
 
ขอ้ที� 14 กรณีเหตุจาํเป็นจะตอ้งตดัสินชี�ขาดในระหวา่งการเลือกตั�งโดยเหตุนั�นไม่ไดร้ะบุไวใ้นประกาศนี�  
 ใหเ้ป็นอาํนาจของอนุสาสกหอพกั 
 
ขอ้ที� 15 ประกาศฉบบันี� ใช้เฉพาะการเลือกตั�งคณะกรรมการนิสิตหอพกั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ประจาํ            
ปีการศึกษา 2557 
 

ประกาศ  ณ  วนัที�    21    มกราคม  พ.ศ. 2557 
 
  

เผา่  สุวรรณศกัดิU ศรี 
(อาจารยเ์ผา่  สุวรรณศกัดิU ศรี) 

ประธานคณะกรรมการดาํเนินงานหอพกันิสิต 
 

 


