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ประกาศคณะนิติศาสตร์ 

เรื่อง   ขยายระยะเวลาให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร 

สโมสรนักศึกษาคณะนิตศิาสตร์ ปีการศึกษา  2559 

----------------------------------------- 
 

  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พุทธศักราช 

2554 และระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (ฉบับที่ 2) 

พุทธศักราช 2557 ว่าด้วยกรรมการในองค์การนักศึกษมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข้อ 23 ให้คณบดีหรือผู้ที่

คณบดีมอบหมาย ด าเนินการเลือกตั้งและแต่งตั้งนายกสโมสรคณะของปีการศึกษาถัดไป ให้เสร็จสิ้นภายใน

เดือนมีนาคม นั้น 

 เพื่อให้การด าเนินการเลือกตั้ งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์   

ปีการศึกษา 2559 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกชั้นปี จึงขยายระยะเวลาให้มี

การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา  2559 และได้ก าหนด

รายละเอียดในการด าเนินการเลือกตั้ งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ 

ปีการศกึษา 2559  ดังต่อไปนี ้

ก.   กำรสมัครเข้ำรับกำรเลือกตั้ง 

1. คุณสมบัติของผูส้มัครรับเลือกตั้งต าแหน่งนายกสโมสรนักศึกษา 

1.1 เป็นนักศกึษาสังกัดคณะนิตศิาสตร์ ที่ก าลังศกึษาอยู่ตามหลักสูตรในระดับปรญิญาตร ี

1.2 ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่ต่ ากว่า 3 ภาคการศกึษาปกติ 

1.3 ผลการเรียนล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.50 ในวันสมัครรับเลือกตั้ง 

1.4 ไม่ด ารงต าแหนง่กรรมการบริหารสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 

ประธานชมรมคณะ หรอืต าแหน่งกรรมการชมรมคณะ 

1.5 ไม่อยู่ในระหว่างการถูกลงโทษพักการศกึษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่             

ว่าด้วยวินัยนักศกึษา 

2. คุณสมบัติของผูส้มัครรับเลือกตั้งต าแหน่งกรรมการสโมสรนักศึกษาในต าแหน่งอื่น ๆ  

2.1 เป็นนักศกึษาสังกัดคณะนิตศิาสตร์ ที่ก าลังศกึษาอยู่ตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 

2.2 ไม่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 

2.3 ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่ต่ ากว่า 2 ภาคการศกึษาปกติ   

 

  

2. /2.4 ผลการเรยีน.... 
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2.4 ผลการเรียนล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 ในวันสมัครรับเลือกตั้ง 

2.5 ไม่อยู่ในระหว่างการถูกลงโทษพักการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่            

ว่าด้วยวินัยและการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2553 

3. ก าหนดยื่นใบสมัครและรับหมายเลขประจ ากลุ่ม  

     รับใบสมัครในระหว่ำง วันที่ 8 – 19 กุมภำพันธ์ 2559 และยื่นใบสมัครเป็นชุด

พร้อมรูปแบบการประชาสัมพันธ์หาเสียงได้  ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559  ทีฝ่า่ยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

คณะนิติศาสตร์ เวลา 09.00 น.– 16.00 น.  โดยคณะกรรมการเลือกตั้งจะประกาศรายชื่อผู้สมัคร 

ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559  กรณีมีผู้สมัครมากกว่า 1 ชุด คณะกรรมการเลือกตั้งจะก าหนดเลขหมาย

ตามล าดับการส่งใบสมัครโดยจะก าหนดเป็นหมายเลขชุดผู้สมัครที่ 1,2 เป็นล าดับ หากชุดผู้สมัครยื่น

สมัครพร้อมกัน ให้คณะกรรมการเลือกตั้งด าเนินการจับฉลากก าหนดเลขหมาย ณ จุดยื่นใบสมัครพร้อมให้

ผูย้ื่นใบสมัครส่งสื่อประกาศประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งมากับชุดใบสมัคร 

ข.   กำรแถลงนโยบำยของผู้สมัครเข้ำรับกำรเลือกตั้ง 

1. ให้ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์         

ที่คณะกรรมการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองคุณสมบัติแล้วตามข้อ ก แถลงนโยบายเป็นกลุ่ม ทั้งน้ีผู้สมัคร

ในแต่ละกลุ่ม ต้องแสดงควำมจ ำนงเลือกวิธีกำรแถลงนโยบำยข้อใดข้อหน่ึงหรือทั้งสองข้อก็ได้

ตำมที่ก ำหนดในข้อ ข. 2 ให้เสร็จสิ้นในวันยื่นใบสมัคร  

2. วิธีในการแถลงนโยบาย 

2.1 วิธีปราศรัยนโยบาย ในระหว่างวันที่ 7 – 11 มีนาคม  2559 ส าหรับเวลา 

และสถานที่ใหเ้ป็นตามมตขิองคณะกรรมการเลือกตั้งก าหนด 

2.1.1 ในกรณีที่มผีูส้มัคร 1 กลุ่ม ให้แถลงนโยบายไม่เกิน 30 นาที 

2.1.2 ในกรณีที่มีผู้สมัครตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไปให้แถลงนโยบายกลุ่มละไม่เกิน          

                                               20 นาที โดยให้ตัวแทนผู้สมัครแต่ละกลุ่มจับฉลากเลือกล าดับในการ  

                                         แถลงนโยบาย 

2.2 วิธีประกาศหรือประชาสัมพันธ์นโยบาย ภายใต้เงื่อนไขดังนี้ 

2.2.1 ประกาศหรือประชาสัมพันธ์เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น ประกาศ แผ่นพับ  

     สื่อสาธารณะอื่นใด ให้ด าเนินการเผยแพร่ได้ตั้งแต่วันที่  วันที่  25   

     กุมภาพันธ์ 2559 –  11  มีนาคม 2559 ทั้งนี้ประกาศหรือแผ่นพับ  

     หรือสื่อสาธารณะอื่นใดที่ผู้สมัครได้จัดท าขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ต้อง  

     น าเสนอต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบสื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง  

     ให้ความเห็นชอบก่อน ทั้งนี้ประกาศแผ่นพับหรือสื่ออื่นใดที่ไม่ใช่การ 

     ด าเนินการของคณะกรรมการเลือกตั้งจะไม่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่และ 

     อาจถูกเรียกเก็บหรอืสงวนการเผยแพร่นั่นได้ 

2.2.2 สถานที่ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งก าหนด 

 
3. /ค.ผูม้ีสทิธิ.... 
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 ค.  ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

นักศึกษาผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง จะต้องเป็นนักศึกษาสังกัดคณะนิติศาสตร์         

ทีก่ าลังศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรีและลงทะเบียนเรียนในภาคการศกึษาที่มกีารเลือกตั้ง 

 ง.  ก ำหนดกำรลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

 1. การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไป  

ก าหนดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยตรงและลับ ในวันพฤหัสบดีที่ 17  มีนาคม 

2559  ระหว่างเวลา 09.00 น.– ๑๖.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งคณะนิติศาสตร์ บริเวณอาคารเรียนและบริหาร 

คณะนิติศาสตร์ ช้ัน 1 โดยนักศึกษาที่จะใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั้งแบบเลือกตั้งทั่วไป จะต้องแสดง

บัตรประจ าตัวนักศึกษา หรือบัตรประจ าตัวอื่นที่ทางราชการออกให้ต่อคณะกรรมการเลือกตั้งเพื่อ 

ลงลายมือช่ือและรับบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งตามที่ก าหนดไว้ 

 2. การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้า 

ในกรณีที่ไม่สามารถมาลงคะแนนเสียงได้ตามก าหนด ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

ล่วงหน้าโดยตรงและลับ ในวันอังคาร ที่ 15  มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. – 17.00 น. ณ หน่วย

เลือกตั้งคณะนิติศาสตร์ บริเวณอาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ ช้ัน 1 ทั้งนี้นักศึกษาที่จะใช้สิทธิ์

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแบบเลือกตั้งล่วงหน้า จะต้องเขียนค ำร้องขอพร้อมแสดงบัตรประจ ำตัว

นักศึกษำหรือบัตรประจ ำตัวอื่นที่ทำงรำชกำรออกให้ ในระหว่ำงวันที่ 29 กุมภำพันธ์ – 4 มีนำคม

2559 ณ ฝ่ำยพัฒนำคุณภำพนักศึกษำ และให้มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งตามที่

ก าหนดไว้ 

จ.  กำรนับคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

ก าหนดนับคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์       

ปีการศึกษา 2559  ในวันพฤหัสบดีที่ 17  มีนาคม 2559 เวลา 17.๓0 น. เป็นต้นไป ที่บริเวณหน่วย

เลือกตั้งคณะนิตศิาสตร์ อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ ช้ัน 1 โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 

1. ในกรณีที่มีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา            

คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 มากกว่า 1 กลุ่ม คณะกรรมการเลือกตั้งจะเสนอชื่อผู้สมัครที่ได้

คะแนนเสียงสูงสุด 1 กลุ่ม เพื่อให้คณบดีคณะนิติศาสตร์พิจารณาแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการบริหาร

สโมสรนักศึกษาคณะนติิศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 

 

 

 

4./2.ในกรณ.ี... 

 



-4- 

  2.ในกรณีที่มีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิตศิาสตร์

กลุ่มเดียว ให้มีการลงคะแนนเสียงรับรองหรือไม่รับรองกลุ่มผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งและให้นับคะแนน

เสียงตามก าหนดวัน เวลา และสถานที่ตามที่ก าหนดไว้ข้างต้น โดยผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็น 

คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ชุดดังกล่าว ต้องได้รับคะแนนรับรองมากกว่าคะแนน

เสียงไม่รับรองจากจ านวนผู้มาใช้สิทธิ์ เลือกตั้งทั้งหมด จึงจะได้รับการพิจารณาให้เป็นคณะกรรมการ

บริหารสโมสรนักศกึษาคณะนติิศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 

 

 ฉ.  กำรประกำศรับรองผลกำรเลือกตั้ง 

  คณะกรรมการเลือกตั้งจะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสร

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559  ภายใน 7 วัน นับแต่วันเลือกตั้งทั่วไปและให้ถือค า

วินจิฉัยของคณะกรรมการเลือกตั้งเป็นที่สุด 
  

 จงึประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 

                       ประกาศ   ณ   วันที่  9   กุมภาพันธ์   2559 

 

       - ลงนามแลว้ - 

 
(ผูช่้วยศาสตราจารย์ชาตร ี เรืองเดชณรงค์) 

คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ประธานคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้ง 

คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิตศิาสตร์  ปีการศึกษา  2559 

 


