
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

เรื่อง ระเบียบการเลือกตั้งนายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 ด้วยข้อบังคับสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ก าหนดให้
นายกสมาคมด ารงต าแหน่งคราวละหนึ่งปี ประกอบกับเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
Covid – 19 ท าให้ไม่อาจจัดให้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสได้ดังเช่นทุกปีที่ผ่าน
มา โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และระเบียบปฏิบัติเป็นการเฉพาะเพ่ือให้การเลือกตั้งนายก
สมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงออกระเบียบการเลือกตั้งไว้ดังต่อไปนี้ 

หมวด ๑ เรื่องทั่วไป 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการเลือกตั้งนายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรม
ราชูปถัมภ์ พ.ศ. ๒๕๖๔” 

ข้อ ๒ ในระเบียบนี้ 

 “สมาคม” หมายความว่า สมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 “นายกสมาคม” หมายความว่า นายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระ
บรมราชูปถัมภ์ 

 “คณะกรรมการการเลือกตั้ง” หมายความว่า สมาชิกสมาคมที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุม หรือ
ด าเนินการจัดการเลือกตั้งนายกสมาคม ทั้งในด้านการประกาศรับผู้สมัคร การตรวจสอบสิทธิและคุณสมบัติ 
รวมทั้งก าหนดระบบการจัดการการเลือกตั้ง 

“สมาชิก” หมายความว่า สามัญสมาชิกและวิสามัญสมาชิกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสใน
พระบรมราชูปถัมภ์ 

 “สมาชิกผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” หมายความว่า สามัญสมาชิก ที่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งนายกสมาคม ทั้งนี้
ต้องเป็นผู้ที่มีสถานภาพเป็นสามัญสมาชิกจนถึงในวันที่มีการเลือกตั้ง 

 “ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง” หมายความว่า สามัญสมาชิกที่คงสถานภาพเป็นสามัญสมาชิกจนถึงในวันทีมี่
การเลือกตั้ง  

“ที่ประชุมใหญ”่ หมายความว่า ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 



 “ระเบียบ” หมายความว่า ระเบียบการเลือกตั้งนายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระ
บรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 “ข้อบังคับสมาคม” หมายความว่า ข้อบังคับสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรม
ราชูปถัมภ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

หมวด ๒ การเลือกตั้งนายกสมาคม 

ส่วนที่ ๑ วันเลือกตั้ง 

ข้อ ๓ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมในวันที่มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

ส่วนที่ ๒ บัญชีรายช่ือสมาชิกผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

ข้อ ๔  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสรุปรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิเลือกตั้งและจัดท าบัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย รายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

ส่วนที่ ๓ การเสนอชื่อ การลงสมัคร การทาบทาม และการประชาสัมพันธ์ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง 

ข้อ ๕  สมาชิกมีสิทธิเสนอชื่อผู้ที่ตนเห็นสมควรเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมได้จ านวนหนึ่งชื่อ 
อนึ่ง สามัญสมาชิกมีสิทธิเสนอชื่อตนเองลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมได้  

ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการเสนอชื่อและลงทะเบียนการขอใช้สิทธิเลือกตั้งออนไลน์โดย
ส่งแบบฟอร์มใบเสนอชื่อผู้มีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคม พร้อมแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอใช้
สิทธิเลือกตั้งออนไลน์ ไปยังสมาชิกผู้มีสิทธิเลือกตั้งทางช่องทางที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด ทั้งนี้ให้
สมาชิกเสนอชื่อผู้ที่ตนเห็นสมควรเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคม และแจ้งความประสงค์จะขอใช้
สิทธิเลือกตั้งออนไลน์ ภายในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ข้อ ๗ แบบฟอร์มขอใช้สิทธิ์เสนอชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง อย่างน้อยต้องประกอบด้วย  

(๑) ที่ส าหรับกรอกชื่อทีต่้องการเสนอ 
(๒) ที่ส าหรับกรอกชื่อผู้เสนอ 

ข้อ ๘  เมื่อครบก าหนดระยะเวลาเสนอชื่อแล้ว ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสรุปผลการเสนอชื่อ และ
ด าเนินการทาบทามผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อสูงสุดสามล าดับแรก โดยต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๙ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ให้เก็บแบบฟอร์มขอใช้สิทธิ์เสนอชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งไว้จนกว่าการด าเนินการให้ได้มาซึ่งรายชื่อผู้
ลงสมัครรับเลือกตั้งจะเสร็จสิ้น 

ข้อ ๙ เมื่อได้รายชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งแล้ว ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดหมายเลขให้กับผู้ลง
สมัครรับเลือกตั้ง โดยก าหนดหมายเลขตามล าดับอักษรชื่อภาษาไทย และให้คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ผู้ลง
สมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งประกอบไปด้วยรายชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง รูปถ่าย หมายเลข ประวัติโดยสังเขป และ
นโยบายโดยสรุป เพ่ือให้สมาชิกผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบก่อนวันเลือกตั้ง ภายในวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 



ส่วนที่ ๔ วิธีการลงคะแนนเลือกตั้ง 

ข้อ ๑๐ การใช้สิทธิเลือกตั้งของสมาชิกให้กระท าโดยเปิดเผยและลงคะแนนเลือกตั้งแบบออนไลน์ผ่านระบบ
การประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video conference) และคณะกรรมการการเลือกตั้งจะใช้การบันทึกการ
ประชุมทางไกลผ่านจอภาพดังกล่าวนั้นเป็นหลักฐานในการนับคะแนนเสียงเลือกตั้ง โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้
จัดหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และสัญญาณอินเตอร์เน็ตตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งร้องขอ  

ข้อ ๑๑ ก่อนหน้าการด าเนินการเลือกตั้ง ณ สถานที่เลือกตั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งของสมาชิกผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจให้สมาชิกผู้มี
สิทธิเลือกตั้งแสดงบัตรประจ าตัวอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้  

ข้อ ๑๒ ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งจะต้องแสดงตัวตนผ่านระบบการประชุมทางไกลทางจอภาพโดยเปิดกล้อง ผู้ลง
สมัครรับเลือกตั้งต้องแถลงแนวนโยบายการบริหารสมาคมแก่สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี
ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

ข้อ ๑๓ คณะกรรมการการเลือกตั้งขานรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามล าดับ โดยเรียงชื่อตามล าดับอักษร
ภาษาไทยของผู้ที่มาลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิเลือกตั้ง ส าหรับผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์
ใช้สิทธิเลือกตั้ง แต่เข้าร่วมประชุม จะมีสิทธิเลือกตั้งต่อจากผู้ที่ลงทะเบียนมาก่อน  

ข้อ ๑๔ การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ท าได้โดยมีวิธีการดังนี้  

(๑) ยืนยันตัวตน โดยแสดงบัตรประจ าตัวต่อหน้าการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ 
(๒) ขานชื่อตนเอง โดยมีตัวอย่างการขานชื่อดังนี้ “ข้าพเจ้า นาย / นางสาว .... เลือกผู้สมัครหมายเลข 

..... ชื่อ นาย / นางสาว .......” หรือ “ข้าพเจ้า นาย / นางสาว .... ไม่ประสงค์ลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง” 

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่มีการเสนอชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเพียงหนึ่งคน ให้สามัญสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปีเป็นผู้ลงคะแนนเสียงรับรอง ทั้งนี้ ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของผู้เข้าร่วมประชุม จึงจะถือว่าผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ 

ข้อ ๑๖ ในกรณีที่ไม่มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ให้สามัญสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปีเสนอชื่อผู้ลง
สมัครรับเลือกตั้ง ณ ที่ประชุม ผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมีสามัญสมาชิกที่อยู่ในที่
ประชุมไม่น้อยกว่าสามคนลงชื่อให้การรับรอง และจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว
ด้วย ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้เข้าร่วมประชุมจึงจะถือ
ว่าผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ 

ส่วนที่ ๕ การนับคะแนนและการสรุปผลการเลือกตั้ง 

ข้อ ๑๗ เมื่อรวมคะแนนทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้วให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งทันที และให้
รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงจ านวนผู้ใช้สิทธิ ผู้งดออกเสียง และประเด็นอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร 



ข้อ ๑๘ ในกรณีที่ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดเท่ากัน ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดการ
เลือกตั้งนายกสมาคมระหว่างผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดเท่ากันขึ้นใหม่อีกครั้งทันที จนกว่าจะได้ผู้ ที่มีคะแนน
เสียงสูงสุดหนึ่งคนจากที่ประชุมใหญ่ 

 

         ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

      

 

        (นางสาวจิราวรรณ  เกียรติโพธา) 

       ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 

              (นางสาวศิวพร  พิมพ์ภู) 

               กรรมการการเลือกตั้ง 

 

           (นางสาวสุพรรษา ทัศน์ยิ่งยง) 

               กรรมการการเลือกตั้ง 

 

 


