
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ฉบับท่ี ๑/๒๕๖๕ 

เรื่อง ระเบียบการเลือกตั้งนายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

   อาศัยความตามข้อ ๘ แห่งข้อบังคับสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์พ.ศ. 

๒๕๕๖ เรื่อง วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริหาร บัญญัติให้นายกสมาคมด ารงต าแหน่งวาระละ 

หนึ่งปี  

  อาศัยความตามข้อ ๑๘ แห่งข้อบังคับสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง ระเบียบภายใน บัญญัติให้คณะกรรมการบริหารมีอ านาจในการออกระเบียบภายในระเบียบ 

ดังกล่าวมีข้ึนเพ่ือก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับข้อบังคับโดยเฉพาะรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารงานภายใน 

สมาคม   

อาศัยอ านาจตามความประกาศสมาคมฉบับที่ ๑/๒๕๖๕ เรื่องประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง 

นายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบ 

การเลือกตั้งดังต่อไปนี้  

หมวดที่ ๑ เรื่องท่ัวไป  

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการเลือกตั้งนายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรม 

ราชูปถัมภ์ พ.ศ. ๒๕๖๕”  

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป  

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้  

“สมาคม” หมายความว่า  

สมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์  



“นายกสมาคม” หมายความว่า  

นายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์  

“คณะกรรมการ” หมายความว่า  

คณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์  

“กรรมการ” หมายความว่า  

กรรมการสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์  

“สมาชิก” หมายความว่า 

สามัญสมาชิกและวิสามัญสมาชิกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์  

“ที่ประชุมใหญ่” หมายความว่า  

ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  

“ระเบียบ” หมายความว่า 

ระเบียบการเลือกตั้งนายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.๒๕๖๕  

“ข้อบังคับสมาคม” หมายความว่า  

ข้อบังคับสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. ๒๕๖๕  

หมวด ๒ การเลือกตั้งนายกสมาคม  

ส่วนที่ ๑ วันเลือกตั้ง  

ข้อ ๔ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมในวันที่มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

โดยร่วมกับคณะกรรมการสมาคมก าหนดวันเลือกตั้ง หลังจากท่ีก าหนดวันเลือกตั้งแล้วให้คณะกรรมการการ 

เลือกตั้งจัดประชุมเพ่ือก าหนดแผนงานการด าเนินงานและการเตรียมการเลือกตั้ง  

ส่วนที่ ๒ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  



ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสรุปรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอย่าง 

น้อยต้องประกอบด้วย  

(๑) รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  

(๒) ที่บันทึกการใช้สิทธิเสนอชื่อผู้ลงเลือกตั้ง  

(๓) ที่บันทึกความประสงค์ที่จะใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า และที่บันทึกการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า  

(๔) ที่ลงลายมือชื่อส าหรับผู้เลือกตั้งที่ใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ สถานที่เลือกตั้ง  

ส่วนที่ ๓ การเสนอชื่อผู้ลงรับเลือกตั้ง  

ข้อ ๖ สมาชิกมีสิทธิเสนอชื่อผู้ที่ตนเห็นสมควรเป็นผู้ลงรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมได้จ านวนหนึ่งชื่อ อนึ่ง 

สามัญสมาชิกมีสิทธิเสนอชื่อตนเองลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมได้  

ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งส่งบัตรเสนอชื่อไปยังผู้มีสิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน 

พร้อมกับแจ้งระยะเวลาในการเสนอชื่อซึ่งมีระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าวันหลังจากวันที่ได้มีการส่งบัตรเสนอชื่อ 

ข้อ ๘ บัตรเสนอชื่ออย่างน้อยต้องประกอบด้วย  

(๑) ที่ส าหรับการกรอกชื่อที่เสนอ  

(๒) ลายมือชื่อกรรมการเลือกตั้งอย่างน้อยหนึ่งคน  

(๓) ตราประทับของสมาคม  

(๔) ที่ลงลายมือชื่อส าหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เสนอชื่อ และที่เขียนชื่อและนามสกุลใต้ที่ลงลายมือชื่อ  

ข้อ ๙ ในการส่งบัตรเสนอชื่อให้แนบซองจดหมายส าหรับส่งกลับ โดยจ่าหน้าสถานที่รับ ที่คณะกรรมการการ 

เลือกตั้งก าหนด พร้อมกันนี้ให้แจ้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบถึงการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า กรณีท่ีไม่สามารถใช้ 

สิทธิเลือกตั้ง ณ สถานที่เลือกตั้งได้ และก าหนดระยะเวลาที่ผู้ที่ประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า จะต้องแจ้ง 

ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไปในคราวเดียวกัน    



คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจก าหนดให้มีการเสนอชื่อโดยทางอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และ 

เงื่อนไขการเสนอชื่อโดยวิธีดังกล่าวให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

ข้อ ๑๐ เมื่อครบก าหนดระยะเวลาเสนอชื่อแล้วให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสรุปผลการเสนอชื่อ และ 

ด าเนินการทาบทามผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อสูงสุดสามล าดับแรก โดยต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนหน้าวัน 

เลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน   

ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งบันทึกการใช้สิทธิเสนอชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งผู้มีสิทธิ 

เลือกตั้งสามารถขอดูได้ 

ให้เก็บบัตรเสนอชื่อจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งไว้จนกว่าการด าเนินการให้ได้มาซึ่งรายชื่อผู้ลงเลือกตั้งจะเสร็จ 

สิ้น  

ส่วนที่ ๔ ผู้ลงสมัคร  

ข้อ ๑๑ ผู้สมัครจะต้องมีสถานะภาพเป็นสามัญสมาชิกและแสดงตน ณ สถานที่เลือกตั้งในวันที่มีการเลือกตั้ง 

ใหญ ่ผู้สมัครต้องแถลงนโยบายแนวทางบริหารสมาคมแก่สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปีตามเวลา 

ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด  

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่มีการเสนอชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเพียงหนึ่งคน ให้สามัญสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ 

ประจ าปีเป็นผู้ลงคะแนนเสียงรับรอง ทั้งนี้ ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่ง 

หนึ่งของผู้เข้าร่วมประชุม จึงจะถือว่าผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่  

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ไม่มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งให้สามัญสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม ใหญ่สามัญประจ าปีเป็นผู้เสนอชื่อ 

ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ณ ที่ประชุม ทั้งนี้ ผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมประชุม จะต้องมีสามัญ 

สมาชิกท่ีอยู่ในที่ประชุม ลงชื่อให้การรับรองตั้งแต่ ๓ คนขึ้นไป โดยต้องได้รับความยินยอมจากผู้ที่ได้รับการ 



เสนอชื่อ ทั้งนี้ ผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้เข้าร่วมประชุมจึงจะ 

ถือว่าผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่  

ข้อ ๑๔ เมื่อได้รายชื่อผู้ลงเลือกตั้งแล้ว ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดหมายเลขให้กับผู้ลงเลือกตั้ง โดย 

ก าหนดหมายเลขตามล าดับอักษรชื่อ และจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ ซึ่งประกอบด้วยรายชื่อผู้ลงรับเลือกตั้ง 

เป็นนายกสมาคมฯ รูปถ่าย หมายเลข ประวัติโดยสังเขป และนโยบายโดยสรุป เพ่ือแจ้งให้ประกาศให้ผู้มีสิทธิ 

เลือกตั้งทราบ  

ข้อ ๑๕ สามัญสมาชิกเป็นผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  

ส่วนที่ ๕ บัตรลงคะแนน  

ข้อ ๑๖ ให้จัดท าบัตรลงคะแนนเป็นแบบพับครึ่ง โดยให้ด้านในประกอบด้วย  

  (๑) หมายเลขและชื่อผู้ที่ลงเลือกตั้ง ช่องส าหรับลงคะแนน และช่องส าหรับงดออกเสียง  

  (๒) ลายมือชื่อกรรมการเลือกตั้งอย่างน้อยหนึ่งคน  

  (๓) ตราประทับของสมาคม  

ส่วนที่ ๖ สถานที่เลือกตั้ง  

ข้อ ๑๗ ให้จัดให้มีการเลือกตั้ง ณ สถานที่ท่ีใช้ในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี เว้นแต่ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็น 

การก าหนดสถานที่เลือกตั้งให้เป็นดุลยพินิจของกรรมการการเลือกตั้ง  

ส่วนที่ ๗ การเลือกตั้ง ณ สถานที่เลือกตั้ง  

ข้อ ๑๘ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งส่งรายชื่อผู้ลงรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคม พร้อมด้วยเอกสาร 

ประชาสัมพันธ์ผู้ลงรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าห้าวัน  

ข้อ ๑๙ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ ๒๐ การใช้สิทธิเลือกตั้งของสมาชิกให้กระท าในสถานที่ที่คณะกรรมการการ 

เลือกตั้งจัดให้และโดยบัตรลงคะแนนที่จัดท าโดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  



ข้อ ๒๐ การใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าจะกระท าได้ก็แต่เฉพาะกรณีที่สมาชิกคนใดไม่สามารถมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ 

สถานที่เลือกตั้งได้และได้แจ้งประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไว้แล้ว   

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า โดยท าหนังสือเป็นลายลักษณ์ 

อักษรหรือทางอินเทอร์เน็ตก็ได้ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งบันทึกการแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิเลือกตั้ง 

ล่วงหน้าลงในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งส่งบัตรลงคะแนนเลือกตั้งให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้แจ้งความประสงค์ที่ 

จะใช้สิทธิเลือกตั้งทางอินเทอร์เน็ตก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าห้าวัน ทั้งนี้ ในการส่งบัตรลงคะแนนดังกล่าว ให้ 

แนบเอกสารดังต่อไปนี้ไปด้วย  

  (๑) เอกสารประชาสัมพันธ์ผู้ลงรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคม  

  (๒) บัตรเลือกตั้ง  

(๓) ก าหนดวันสุดท้ายในการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า  

ข้อ ๒๑ ก่อนหน้าการด าเนินการเลือกตั้ง ณ สถานที่เลือกตั้ง ให้ด าเนินการดังนี้  

  (๑) คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศจ านวนผู้ที่ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าแก่สมาชิกทราบ  

  (๒) ให้กรรมการการเลือกตั้งคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้น าบัตรลงคะแนนที่ได้รับมาจากผู้ที่ใช้สิทธิเลือกตั้ง 

ล่วงหน้า และส่งบัตรลงคะแนนนั้นให้กับกรรมการการเลือกตั้งอีกคนหนึ่งเพ่ือหย่อนลงในหีบเลือกตั้ง โดยก่อน 

เริ่มด าเนินการให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดหีบแสดงให้ที่ประชุมเห็นก่อน  

ข้อ ๒๒ ให้กรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งของผู้ที่มาลงคะแนน และให้ 

ตรวจสอบความซ ้าซ้อนในการใช้สิทธิในกรณีใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ทั้งนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจให้ผู้ใช้ 

สิทธิเลือกตั้งแสดงบัตรประจ าตัวอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ ในกรณีที่ผู้ที่ได้แจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิเลือกตั้ง 

ล่วงหน้าไม่ได้ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า สามารถใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ สถานที่เลือกตั้งได้  



ส่วนที่ ๘ การนับคะแนนและการสรุปผลการเลือกตั้ง  

ข้อ ๒๓ เมื่อรวมคะแนนทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้วให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผล การเลือกตั้งทันทีและให้ 

รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงจ านวนผู้ใช้สิทธิ ผู้งดออกเสียง บัตรเสีย และประเด็นอ่ืน ๆ ตามท่ีเห็นควร  

ข้อ ๒๔ ในกรณีที่ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดเท่ากัน ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดการ 

เลือกตั้งนายกสมาคมฯ ระหว่างผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดเท่ากันขึ้นใหม่อีกครั้งทันที 

จนกว่าจะได้ผู้ลงสมัครรับ เลือกตั้งนายกสมาคมที่มีคะแนนเสียงสูงสุดหนึ่งคน จากท่ีประชุมสามัญประจ าปี  

  

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  

 

 
(นายธนเทพ เหลืองทองค า) 

ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

  

 
(นายปฐมชัย ดินแดง) 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

  

 
(นางสาวพันไมล์ โรจนวิภาต) 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

               


