ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื อง การเลือกตังคณะกรรมการนิสิตหอพัก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประจําปี การศึกษา 2557
------------------------------------เพือให้การเลือกตังคณะกรรมการนิสิตหอพัก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจําปี การศึกษา 2557
เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้ อยหอพักนิ สิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้กาํ หนดรายละเอียดเกียวกับการเลือกตัง
คณะกรรมการนิสิตหอพักนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจําปี การศึกษา 2557 ไว้ดงั ต่อไปนี
ข้อที 1 ตําแหน่ งที กําหนดไว้สําหรับเลื อกตังคณะกรรมการนิ สิตหอพักชายและคณะกรรมการนิ สิตหอพัก
นิสิตหญิง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ งได้แก่ตาํ แหน่งดังต่อไปนี
1.1 ประธานนิสิตหอพัก
1.2 เลขานุการ
1.3 หัวหน้าฝ่ ายกิจกรรมภายนอก
1.4 หัวหน้าฝ่ ายกิจกรรมภายใน
1.5 เหรัญญิก
1.6 หัวหน้าฝ่ ายบริ การและสวัสดิการ
1.7 หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ
1.8 หัวหน้าฝ่ ายกีฬา
1.9 หัวหน้าฝ่ ายประชาสัมพันธ์
1.10 หัวหน้าฝ่ ายศิลปะและวัฒนธรรม
1.11 หัวหน้าฝ่ ายพัสดุ
1.12 หัวหน้าฝ่ ายนิสิตสัมพันธ์
1.13 หัวหน้าฝ่ ายข้อมูลและประเมินผล
1.14 หัวหน้านิสิตชันปี ที 2 , 3 , 4
ข้อที 2 คุณสมบัติของผูส้ มัครเลือกตัง
2.1 ต้องเป็ นนิสิตหอพักระดับปริ ญญาตรี
2.2 ต้องไม่เป็ นนิสิตสภาพวิทยาทัณฑ์ (เกรดเฉลียสะสม F.GG ขึนไป)
2.3 ต้องไม่เป็ นนิสิตทีถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมตังแต่ 20 คะแนนขึนไป
2.4 ตําแหน่งประธานนิสิตหอพัก จะต้องลงทะเบียนเรี ยนมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ
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ข้อที 3 คุณสมบัติผอู ้ อกเสี ยงเลือกตัง
ต้องเป็ นนิสิตหอพักระดับปริ ญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี การศึกษา 2556
ข้อที 4 กําหนด วัน เวลา และสถานทีเลือกตัง
ให้ดาํ เนิ นการเลือกตังในวันอังคารที กุมภาพันธ์ 2557 ตังแต่เวลา 07.00 - 8.30 น. และเวลา 16.00 20.00 น. โดยให้นิสิตหอพักผูม้ ีสิทธิ ออกเสี ยงเลือกตังลงคะแนนทีหน่วยลงคะแนนทีหน่วยเลือกตัง อาคารหอพัก
นิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข้อที 5 สถานทีนับคะแนน
ให้นบั คะแนนทีบริ เวณสถานทีเลือกตัง ในวันเดียวกับวันทําการเลือกตัง
ข้อที 6 คณะอนุกรรมการดําเนินการเลือกตัง
ให้ประธานคณะกรรมการดําเนินงานหอพักนิสิตแต่งตังอนุ กรรมการดําเนิ นการเลือกตัง ซึ งประกอบด้วย
ผูช้ ่ วยอนุ สาสกและนิ สิ ตบัณ ฑิ ตศึ ก ษาช่ วยงานอนุ ส าสกหอพัก นิ สิ ตขึ นคณะหนึ ง เป็ นผูด้ าํ เนิ นการเลื อกตัง
กรรมการตําแหน่งต่างๆ ตามข้อที 1
ข้อที 7 การสมัครรับเลือกตัง
ให้นิสิ ตหอพัก นิ สิ ตที ประสงค์จะสมัค รเลื อกตังในตํา แหน่ ง ตามข้อ 1 ติ ดต่ อสอบถามพร้ อมทัง
ขอใบสมัครและยืนใบสมัครติดรู ปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาด 1 นิว จํานวน 2 ใบ ผลการเรี ยนภาคต้น
ปี การศึกษา 2556 จํานวน M ฉบับ และหลักฐานการลงทะเบียนในภาคปลาย ปี การศึกษา 2556 ทีอนุ กรรมการ
ดําเนินการเลือกตัง ณ สํานักงานหอพักนิสิต ในระหว่ างวันศุกร์ ที 24 มกราคม 2557 ถึงวันจันทร์ ที 3 กุมภาพันธ์
2557 ระหว่ าง เวลา 8.30 - 20.00 น.
ข้อที 8 การตรวจสอบคุณสมบัติของผูส้ มัครรับเลือกตัง
ในการพิจารณาคุ ณสมบัติของผูส้ มัครเลื อกตังตามทีระบุไว้ในข้อ 2 ให้คณะอนุ กรรมการดําเนิ นการ
เลือกตังทําหน้าทีตรวจสอบคุณสมบัติของผูส้ มัครรับเลือกตังโดยมีอนุ สาสกหอพักนิ สิตเป็ นทีปรึ กษา และให้นาํ
เอกสารเกียวกับการสมัครรับเลือกตังปิ ดประกาศไว้ในหอพักนิสิต ตั'งแต่ วันอังคารที 4 กุมภาพันธ์ 2557
ข้อที 9 วิธีดาํ เนินการเลือกตัง
ให้คณะอนุ กรรมการดําเนิ นการเลื อกตัง จัดเตรี ยมสถานทีเลื อกตัง และแต่งตังผูแ้ ทนเป็ นเจ้าหน้าที
ในการตรวจบัตรประจําตัวผูม้ ีสิทธิ เลือกตัง และควบคุมดูแลการหย่อนบัตรเลือกตังในหี บบัตร และนับคะแนน
ให้เป็ นไปอย่างยุติธรรมและเรี ยบร้อยดังนี
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9.1 ให้ปิดประกาศบัญชีรายชือนิสิตหอพักผูม้ ีสิทธิ ลงคะแนนเสี ยงเลือกตังในหอพักนิสิต ตั'งแต่ วันจันทร์
ที *+ มกราคม 2557
9.2 การออกเสี ยงเลื อกตังให้ใช้วิธีลงคะแนนเสี ยง โดยนิ สิตชายออกเสี ยงเลื อกผูส้ มัครคณะกรรมการ
หอพักนิสิตชาย และนิสิตหญิงออกเสี ยงเลือกผูส้ มัครคณะกรรมการหอพักนิ สิตหญิง ด้วยการหย่อนบัตรเลือกตัง
ลงในหี บบัตร นิ สิตผูม้ ี สิ ท ธิ เลื อกตังแต่ ล ะคนต้องแสดงบัตรประจําตัวนิ สิ ตหอพัก หรื อบัตรนิ สิ ตที ทาง
มหาวิทยาลัยออกให้ ต่อเจ้าหน้าทีประจําหน่ วยเลื อกตัง ให้นิสิตผูม้ ีสิทธิ เลื อกตังทําเครื องหมายการออกเสี ยง
เลือกตังตามทีกําหนดไว้ในบัตรลงคะแนนในคูหาทีกําหนดไว้ และให้หย่อนในหี บบัตร ห้ามนําบัตรลงคะแนน
ออกจากบริ เวณหน่วยเลือกตังหรื อให้ผอู ้ ืนนําไปหย่อนแทน
9.3 การทําเครื องหมายออกเสี ยงเลือกตังให้ทาํ ประทับเครื องหมาย X (กากบาท) ลงในช่องทีต้องการออก
เสี ยงลงคะแนนให้เท่านัน การลง ขีด ฆ่า หรื อเพิมเติมเครื องหมายหรื อข้อความลงในบัตรส่ วนใดๆ ให้ถือว่าบัตร
นันเป็ นโมฆะ
9.4 การตัดสิ นปั ญหาต่างๆ เกี ยวกับการลงคะแนนให้เป็ นอํานาจชี ขาดของประธานคณะกรรมการ
ดําเนินงานหอพักนิสิต
9.5 เมือหมดเวลาสําหรับการลงคะแนนเสี ยงแล้ว คณะอนุ กรรมการดําเนิ นการเลื อกตังเปิ ดหี บบัตร
ทําการนับคะแนนโดยเปิ ดเผย
9.6 เมือการนับคะแนนสิ นสุ ดแล้ว คณะอนุ กรรมการดําเนิ นการเลื อกตังต้องเก็บบัตรเลือกตังทีนับเป็ น
คะแนนแล้ว และบัตรเสี ยบรรจุกลับคืนลงในหี บบัตรเลือกตัง แล้วปิ ดผนึ กหี บบัตร แล้วประกาศผลนับคะแนน
ทํารายงานผลการเลือกตังเสนออนุสาสกหอพัก เพือเสนอมหาวิทยาลัย
Q.R กรณี มี ผูส้ มัค รคณะกรรมการหอพักนิ สิตชายหรื อคณะกรรมการหอพักนิ สิตหญิ ง เพี ยงที ม เดี ย ว
ให้เลื อกโดยการออกเสี ยงรับรอง หรื อไม่รับรอง และการออกเสี ยงรับรองต้องมีคะแนนไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึ งของ
ผูม้ าใช้สิทธิ เลือกตัง
9.S ให้คณะอนุ กรรมการดําเนิ นการเลื อกตังเก็บรั กษาหี บบัตรทีนับคะแนนไว้ เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า
15 วัน นับตังแต่วนั นับคะแนนเป็ นต้นไป หากมีการคัดค้านการเลือกตังให้คดั ค้านได้ภายใน 3 วัน หลังจากวัน
เลือกตัง โดยให้อนุสาสกหอพักนิสิตพิจารณาแต่งตังคณะกรรมการขึนเพือตรวจสอบ
9.Q นิ สิตหอพักจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุกคนมีสิทธิ เข้าสังเกตการณ์การเลือกตังการนับคะแนนและ
การรวบรวมคะแนนในบริ เวณทีกําหนดไว้ได้
ข้อที 10 การหาเสี ยง
ให้กระทําให้เสร็ จสิ นก่อนวันทําการเลือกตัง และในวันเลือกตังห้ามกระทําการใดๆ อันเป็ นการแนะนํา
ชักจูง หรื อชี ชวนผูม้ ีสิทธิ เลือกตัง ในลักษณะทีเป็ นคุ ณหรื อโทษแก่ผสู ้ มัครรับเลือกตัง ภายในเขตปริ มณฑล
15 เมตร ของหน่วยเลือกตัง
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ข้อที 11 การทุจริ ตเลือกตัง
ห้ามกระทําการใด ๆ ฝ่ าฝื นประกาศฉบับนี หรื อไม่เชื อฟั งคําตักเตือนของคณะอนุ กรรมการเลือกตังหรื อ
เจ้าหน้าทีดําเนินการเลือกตังโดยจะได้รับโทษตามระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยวินยั นิสิต พ.ศ. 2553
ข้อที 12 การคัดค้านการเลือกตัง
ให้ ผู ้ส มัค รรั บ เลื อ กตังที ประสงค์ จ ะคัด ค้า นการเลื อ กตังยื นคํา ประท้ว งเป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษรต่ อ
อนุสาสกหอพักพร้อมหลักฐานประกอบคําคัดค้านภายใน 3 วัน นับตังแต่วนั ประกาศผลการนับคะแนน
ข้อที 13 การแต่งตังผูไ้ ด้รับการเลือกตัง
ให้ประธานคณะอนุกรรมการดําเนิ นการเลือกตังเสนอรายชื อผูท้ ีได้รับการเลือกตังต่ออนุ สาสกภายใน 7
วัน นับตังแต่วนั เลือกตัง และอนุสาสกเสนอต่อมหาวิทยาลัย แต่งตังต่อไป
ข้อที 14 กรณี เหตุจาํ เป็ นจะต้องตัดสิ นชีขาดในระหว่างการเลือกตังโดยเหตุนนไม่
ั ได้ระบุไว้ในประกาศนี
ให้เป็ นอํานาจของอนุสาสกหอพัก
ข้อที 15 ประกาศฉบับนี ใช้เฉพาะการเลื อกตังคณะกรรมการนิ สิตหอพัก จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ประจํา
ปี การศึกษา 2557
ประกาศ ณ วันที 21 มกราคม พ.ศ. 2557

เผ่า สุ วรรณศักดิUศรี
(อาจารย์เผ่า สุ วรรณศักดิUศรี )
ประธานคณะกรรมการดําเนิ นงานหอพักนิสิต

