
 
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภานิสิต และคณะกรรมการบริหารองค์การนิสิต 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4 

---------------------------------  
    โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภานิสิต 
และคณะกรรมการบริหารองค์การนิสิต อาศัยอ านาจตามความในประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว   
ที่ 0008/2564 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภานิสิต และคณะกรรมการบริหารองค์การนิสิต ประจ าปีการศึกษา 
2564 ข้อ 4 จึงเห็นสมควรออกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภานิสิต และ
คณะกรรมการบริหารองค์การนิสิต ประจ าปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 

ข้อ  ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภานิสิต และ
คณะกรรมการบริหารองค์การนิสิต ประจ าปีการศึกษา 2564” 
 ข้อ  ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ  ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภานิสิต และ
คณะกรรมการบริหารองค์การนิสิต ประจ าปีการศึกษา 2563 

 ข้อ  ๔ ในระเบียบนี้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 

 “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา 
 “ผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย” หมายความว่า รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว มหาวิทยาลัยบูรพา  
 “องค์การนิสิต” หมายความว่า องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 

 “นายกองค์การนิสิต หมายความว่า นายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 

 “สภานิสิต” หมายความว่า สภานิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 

 “ประธานสภานิสิต” หมายความว่า ประธานสภานิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 

 “สโมสรนิสิต” หมายความว่า สโมสรนิสิตคณะหรือวิทยาลัยที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี 
 “นายกสโมสรนิสิต” หมายความว่า นายกสโมสรนิสิตคณะหรือวิทยาลัยที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี 

“นายทะเบียน” หมายความว่า นิสิตที่คณะกรรมการบริหารองค์การนิสิตแต่งตั้งให้ท าหน้าที่รับจด
ทะเบียน จัดตั้งกลุ่มนิสิตหรือต่ออายุกลุ่มนิสิตในกรณีท่ีเคยได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง 

 
 
 

/คณะกรรมการ... 
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“คณะกรรมการการเลือกตั้ง” หมายความว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต

สระแก้ว 
“นิสิต” หมายความว่า นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรี 

ตั้งแต่หลักสูตร ๔ ปีขึ้นไป 
“กลุ่มนิสิต” หมายความว่า นิสิตจ านวนหนึ่งที่มารวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะจัดส่งนิสิตลงสมัครรับ

เลือกตั้งเพ่ือด าเนินกิจกรรมนิสิต 
“ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” หมายความว่า นิสิตผู้มีสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนิสิต  

และสมาชิกสภานิสิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4 
    “ผู้สมัคร” หมายความว่า นิสิตผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารองค์การนิสิต 

และสมาชิกสภานิสิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4 

    “ผู้ ได้รับเลือกตั้ ง” หมายความว่า นิสิตผู้ ได้รับเลือกตั้ งเป็นคณะกรรมการบริหารองค์การนิสิต  

และสมาชิกสภานิสิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4 

  “การเลือกตั้งออนไลน์” หมายความว่า ระบบการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียงโดยใช้เทคโนโลยี

มารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ในการให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนและประมวลผลการเลือกตั้งผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

    “การเลือกตั้ ง” หมายความว่า การเลือกตั้ งคณะกรรมการบริหารองค์การนิสิต และสมาชิก 

สภานิสิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4 

 “วันเลือกตั้ง” หมายความว่า วันที่ก าหนดให้เป็นวันเลือกตั้งตามประกาศ ให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการ
บริหารองค์การนิสิต และสมาชิกสภานิสิต  
   “หน่วยเลือกตั้งออนไลน์” หมายความว่า อุปกรณ์และระบบที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งท าการลงคะแนนเลือกตั้ง
ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 “ที่สมัครรับเลือกตั้ง” หมายความว่า สถานที่ที่ก าหนดให้ท าการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น
คณะกรรมการบริหารองค์การนิสิต และสมาชิกสภานิสิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4 
   “ศูนย์อ านวยการการเลือกตั้ง” หมายความว่า ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเทียนทอง มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขตสระแก้ว 
 ข้อ  ๕ ให้ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
  ในกรณีที่ระเบียบนี้ไม่ครอบคลุมถึงหรือมีปัญหาข้อขัดข้องในทางปฏิบัติหรือมีความจ าเป็นต้องยกเว้นการ
ปฏิบัติ หรือลดระยะเวลาหรือขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ซึ่งไม่ขัดแย้งกับข้อบังคับมหาวิ ทยาลัย
บูรพา ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา และประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ให้เลขานุการคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอ
คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาเป็นรายกรณี โดยให้ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ชี้ขาด 
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หมวดที่ ๑ 

บททั่วไป 

ส่วนที่ ๑  การประกาศให้มีการเลือกตั้ง 

 ข้อ 6 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งแล้วแต่กรณี ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า  

 ๑๕ วัน 

  ข้อ 7 ให้เลขานุการคณะกรรมการการเลือกตั้งติดประกาศ ตามข้อ ๕ ไว้ ณ ที่ท าการคณะกรรมการการ

เลือกตั้ง นอกจากนี้ให้เลขานุการคณะกรรมการการเลือกตั้ งพิจารณาติดประกาศ ณ สถานที่ที่ได้รับอนุญาตจาก

มหาวิทยาลัย 

ส่วนที่ ๒  การเตรียมการเลือกตั้ง 

ข้อ 8 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งขึ้น เพ่ือประสานงานและจัดการ
เลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 ข้อ 9 เมื่อมีการประกาศให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนิสิต และสมาชิกสภานิสิต ให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งขอความร่วมมือนายกสโมสรนิสิตคณะ/วิทยาลัย ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้นิสิตทราบก าหนดวันเลือกตั้ง สถานที่เลือกตั้ง รูปแบบและวิธีการการเลือกตั้ง 
หรือเรื่องอ่ืนอันเป็นประโยชน์ต่อการเลือกตั้ง เพ่ือให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบโดยทั่วกัน 

 ข้อ 10 กรณีที่จะต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนิสิต และสมาชิกสภานิสิตให้องค์การ
นิสิตตั้งงบประมาณรายจ่าย เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั้งหมด 

ข้อ 11 ในกรณีที่องค์การนิสิตงบประมาณไม่เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ให้องค์การนิสิต

จัดท ารายการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในส่วนที่จ าเป็นและไม่เพียงพอในการเลือกตั้งเสนอต่องานกิจการนิสิตเพ่ือเสนอต่อ

คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ให้พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณให้แก่

องค์การนิสิต 
 

หมวดที่ ๒ 

จ านวนสมาชิก หน่วยเลือกตั้งออนไลน์ 

ส่วนที่ ๑  จ านวนสมาชิก 

 ข้อ ๑2 จ านวนสมาชิกและที่มาของสภานิสิตและองค์การนิสิต ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 

เรื่องสภานิสิต และประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง องค์การนิสิต 

โดยการส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งสมาชิกสภานิสิตประเภทชั้นปี หากจ านวนผู้สมัครที่เปิดรับลงเลือกตั้งตามประกาศ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีจ านวนตั้งแต่ห้าถึงหกคน ให้ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งในประเภทนั้นไม่น้อยกว่าสามคณะ 

 

/หากจ านวน... 
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 หากจ านวนผู้สมัครที่เปิดรับลงเลือกตั้งตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีจ านวนตั้งแต่เจ็ดถึงแปด

คน ให้ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งในประเภทนั้นไม่น้อยกว่าสี่คณะ 

 หากจ านวนผู้สมัครที่เปิดรับลงเลือกตั้งตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีจ านวนตั้งแต่เก้าถึงสิบ

คน ให้ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งในประเภทนั้นไม่น้อยกว่าห้าคณะ 
 

ส่วนที่ ๒  หน่วยเลือกตั้งออนไลน์ 
 ข้อ ๑3 เมื่อได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนิสิต และสมาชิกสภานิสิตแล้ว  

ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาประกาศให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งท าการลงคะแนนเลือกตั้งผ่านระบบเลือกตั้ง

ออนไลน์ (https://studentelection.buu.ac.th) ไม่น้อยกว่า ๓ วันก่อนวันเลือกตั้งประกาศตามวรรคหนึ่ง  

และให้ด าเนินการดังนี้ 

(๑) ติดประกาศไว้ ณ ที่ท าการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

(๒) ประกาศหรือประชาสัมพันธ์ให้นิสิตรับทราบ 

หมวดที่ ๓ 

เจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินการเลือกตั้ง 

ส่วนที่ ๑  คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ตอนที่ ๑  คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 ข้อ 14 เมื่อมีกรณีที่ต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนิสิตและ/หรือสมาชิกสภานิสิต ให้
คณะกรรมบริหารองค์การนิสิต แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งห้าคน ประกอบด้วยบุคคล
ดังนี้ 
 (๑) นายกองค์การนิสิต หรืออุปนายก  เป็นประธานกรรมการ 

 (๒) ประธานสภานิสิต หรือ ผู้แทน   เป็นกรรมการ 

 (๓) ผู้แทนจากนายกสโมสรนิสิตคณะ/วิทยาลัย  เป็นกรรมการ 

 (๔) ผู้แทนจากนายกสโมสรนิสิตคณะ/วิทยาลัย เป็นกรรมการ 
 (๕) เลขานุการ หรือผู้ช่วยเลขานุการองค์การนิสิต  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 ให้นายกสโมสรนิสิตประชุมสรรหาตัวแทนนายกสโมสรนิสิตเป็นคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง 

 คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ไม่สามารถถูกคัดเลือกเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ 
และให้คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่นับตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งจากองค์การนิสิต 
และสิ้นสุดเมื่อการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วเสร็จ 
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ตอนที่ ๒  ขั้นตอนและวิธีการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 ข้อ 15 การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้ งเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ ง ให้คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริตและความเหมาะสม
อันเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเลือกตั้ง ซึ่งควรค านึงถึงความเป็นกลางและความหลากหลายของหน่วยกิจกรรม
นิสิตและสาขาวิชา  โดยพิจารณาเลือกผู้แทนจากหน่วยกิจกรรมดังนี้ โดยอนุโลม 

๑. ตัวแทนจากองค์การนิสิต   
๒. ตัวแทนจากสภานิสิต    
๓. ตัวแทนจากสโมสรนิสิต 

 ข้อ 16 ให้คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอชื่อบุคคลที่ได้สรรหาไว้ ต่อองค์การนิสิต
ภายในเจ็ดวัน  นับแต่ได้ด าเนินการสรรหาแล้วเสร็จ  เพ่ือให้องค์การนิสิตเสนอรายชื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ   
การเลือกตั้ง ต่ออธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 

ตอนที่ 3  การประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 ข้อ ๑7 การประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ต้องมีกรรมการอยู่ในการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจ านวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่ในต าแหน่ง จึงจะเป็นองค์ประชุม โดยให้เลขานุการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการประชุม  

ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการการเลือกตั้งไม่อยู่ในที่ประชุม 

หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นประธานในที่ประชุมแทน 

 หากประธานกรรมการการเลือกตั้ง และรองประธานกรรมการการเลือกตั้ง ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่

สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งที่อยู่ในที่ประชุมนั้นเลือกกรรมการการเลือกตั้งคนหนึ่งในที่

ประชุมเป็นประธานในที่ประชุมแทน 

  การลงมติในการประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ใช้เสียงข้างมาก โดยกรรมการทุกคนที่อยู่ในที่

ประชุมต้องลงคะแนนเสียงและกรรมการคนหนึ่งมี ๑ เสียงในการออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้

ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 

  กรณีมติที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยให้มีการเลือกตั้งใหม่ นับคะแนนใหม่ หรือให้การ

เลือกตั้งเป็นโมฆะ ให้ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ท ารายงานเสนอเหตุผลต่ออธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดี

มอบหมาย ให้พิจารณาผลค าวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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ตอนที่ 4  ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 ข้อ ๑8 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๑9 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพ้นจากต าแหน่งภายใน ๑๐ วันนับจากวันที่มีการเลือกตั้ง เว้นแต่
กรณีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการจัดการเลือกตั้ง ให้ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอขอให้อธิการบดีหรือผู้
ที่อธิการบดีมอบหมาย มีค าสั่งขยายระยะเวลาการด ารงต าแหน่งออกไปได้ตามความเหมาะสม 

ส่วนที่ ๒  คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 

 ข้อ 20 นอกจากการพ้นจากต าแหน่ง ตามข้อ ๒๕ แล้วให้กรรมการการเลือกตั้งพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

   (๑) ตาย 

   (๒) ลาออกโดยได้รับอนุญาตจากอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 

   (๓) อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายมีค าสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง เนื่องจากวางตัวไม่เป็นกลาง 

ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระท าผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ หรือมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าจงใจใช้อ านาจหน้าที่ขัดต่อ

ประกาศ หรือระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 

   (๔) มติที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติเป็นเอกฉันท์ให้พ้นจากหน้าที่ เนื่องจากวางตัวไม่เป็น

กลางและกระท าผิดต่อหน้าที่ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งท ารายงานพฤติกรรม เพ่ือเสนอต่ออธิการบดีหรือผู้ที่

อธิการบดีมอบหมาย เพ่ือให้พ้นจากต าแหน่ง 

  การพ้นจากต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง ย่อมไม่กระทบถึงการใด ๆ ที่กรรมการการเลือกตั้งได้กระท าไปตาม

หน้าที่ 

ข้อ 21 กรณีที่ไม่มีกรรมการการเลือกตั้งหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ในระหว่างที่มีการประกาศให้

มีการเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการบริหารองค์การนิสิตและนายกสโมสรนิสิตหรือผู้ที่นายกสโมสรนิสิตมอบหมายทุก

คณะ/วิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่แทน โดยให้นายกองค์การนิสิตเป็นประธาน แล้วสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง

แล้วรายงานต่ออธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเพื่อด าเนินการแต่งตั้งโดยเร็ว 
 

หมวดที่ ๔ 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

ส่วนที่ ๑  ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

     ข้อ 22 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกิจกรรมนิสิตระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวดที่ ๗ ข้อที่ ๑๖ 
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ส่วนที่ ๒ บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

 ข้อ ๒3 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีหน้าที่จัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งจากทะเบียนรายชื่อนิสิต

ของกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 

  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้ประกาศในระบบเลือกตั้งออนไลน์

(https://studentelection.buu.ac.th) และบอร์ดประชาสัมพันธ์ด้านหน้าที่ท าการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

  ข้อ ๒4 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังนี้ 

   (๑) เลขประจ าตัวนิสิต 

   (๒) ชื่อตัวและชื่อสกุล 

   (๓) คณะ/วิทยาลัยที่สังกัด 

 ข้อ ๒5 เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การเพ่ิมชื่อ และถอนชื่อ 

ตลอดจนการแก้ไขรายการผิดพลาดเกี่ยวกับบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้นายทะเบียนเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ 

 

ส่วนที่ ๓ การเพิ่มช่ือหรือถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

  ข้อ ๒6 ในวันเลือกตั้งหากผู้มีสิทธิเลือกตั้งตรวจสอบบัญชีรายชื่อแล้วรายชื่อตกหล่น ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ ง 

น าหลักฐานมาแสดงต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้วินิจฉัยว่าผู้นั้นมีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่ หากเป็นผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประสานมายังผู้ดูแลระบบเพื่อเพ่ิมชื่อเข้าไปในระบบเลือกตั้งออนไลน์ 

  หากในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่มีสิทธิเลือกตั้งแล้ว ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้พิจารณาถอน

รายชื่อผู้ที่ไม่มีสิทธิเลือกตั้งผู้นั้น 

หมวดที่ ๕ 

การสมัครรับเลือกตั้งและตัวแทนกลุ่มนิสิต 

ส่วนที่ ๑ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

  ข้อ ๒7 ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จ านวน

ผู้สมัครที่เปิดรับสมัครลงเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนิสิต และสมาชิกสภานิสิต ประจ าปีการศึกษา  

๒๕๖4 
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ส่วนที่ ๒ การยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง 

 ข้อ ๒8 ในการสมัครรับเลือกตั้ง ผู้สมัครจะต้องสังกัดกลุ่มนิสิตใดกลุ่มนิสิตหนึ่งเท่านั้น โดยให้ยื่นใบสมัคร

รับเลือกตั้งเป็นกลุ่มนิสิต โดยแต่ละกลุ่มนิสิตจะต้องมีจ านวนผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่เกินจ านวนสมาชิกสภานิสิตหรือ

คณะกรรมการบริหารองค์การนิสิตที่จะพึงมี โดยให้ผู้สมัครแต่ละรายกรอกรายละเอียด ยื่นต่อคณะกรรมการการ

เลือกตั้งตามวัน เวลา และสถานที่สมัครรับเลือกตั้งที่ก าหนด พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือรูปภาพที่พิมพ์

ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเองตามจ านวนที่ก าหนด รวมทั้งหลักฐานและเอกสารดังนี้ 

   (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวนิสิต หรือในกรณีไม่สามารถใช้บัตรนิสิตได้ให้เอกสารยืนยันตัวตนที่มาจาก 

บัตรนิสิตออนไลน์ ผ่านระบบ Virtualcard  (https://oss.buu.ac.th) 

  (๒) ใบแสดงผลการศึกษา ซึ่งพิมพ์จากระบบบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา โดยจะต้องมีการ

แสดงเกรดทุกเทอมการศึกษา 

  ข้อ ๒9 เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับใบสมัครรับเลือกตั้งของผู้ใดแล้ว ให้ตรวจสอบเบื้องต้ นว่า    

การลงรายการในใบสมัคร และหลักฐานการสมัครถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ ถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องให้คืนใบสมัครพร้อม

ด้วยหลักฐาน ดังกล่าวของผู้นั้น 

ข้อ 30 เมื่อเสร็จสิ้นก าหนดเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ให้นายทะเบียนคณะกรรมการการเลือกตั้งสรุปผล     

การรับสมัครรับเลือกตั้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ 

 

ส่วนที่ ๓ การตรวจสอบสิทธิการสมัครรับเลือกตั้ง 

ข้อ 31 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งว่าผู้สมัครมีสิทธิที่จะสมัคร
รับเลือกตั้งหรือไม่ ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ระบุประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ก าหนดการวันด าเนิน
กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนิสิต และสมาชิกสภานิสิต 

ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง และติด
ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการสภานิสิตหรือที่ท าการองค์การนิสิต ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง 
และสถานที่อ่ืนที่เห็นสมควร 
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ส่วนที่ ๔ การจับสลากหมายเลขผู้สมัคร 
 ข้อ 32 หมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารองค์การนิสิต และสมาชิกสภานิสิต 

ด าเนินการดังนี้ 
   (๑) ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ จับสลากหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหาร

องค์การนิสิต และสมาชิกสภานิสิต 

 (๒) จับสลากล าดับของกลุ่มนิสิตในการจับสลากหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร
องค์การนิสิต และสมาชิกสภานิสิต 
  (๓) ให้จับสลากหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนิสิต และสมาชิกสภานิสิต 
ตามล าดับสลากที่กลุ่มนิสิตจับได้ใน (๒) 

ในกรณีหมายเลขผู้สมัครสมาชิกสภานิสิต ให้เรียงล าดับก่อนหลังตามหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้ง
คณะกรรมการบริหารองค์การนิสิต 

 
ส่วนที่ ๕ ตัวแทนกลุ่มนิสิตประจ า ณ ที่เลือกตั้ง 

  ข้อ ๓3 ตัวแทนกลุ่มนิสิต ได้แก่ นิสิตที่กลุ่มนิสิตแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนไปประจ าอยู่ ณ ที่ซึ่งคณะกรรมการ

การเลือกตั้งจัดไว้ให้ในที่เลือกตั้งกลุ่มนิสิตละ ๑ คน เพ่ือสังเกตการณ์การเลือกตั้ง โดยยื่นหนังสือแต่งตั้งตัวแทน

กลุ่มนิสิตต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๒ วัน เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งลงลายมือ

ชื่อรับทราบแล้วให้ลงวัน เดือน ปี ในหนังสือนั้น แล้วมอบคืนไปโดยส าเนาเก็บไว้ตรวจสอบ ๑ ฉบับ 

 ข้อ ๓4 ในที่เลือกตั้งนั้น ตัวแทนกลุ่มนิสิตต้องแสดงหนังสือแต่งตั้งตัวแทนกลุ่มนิสิตที่คณะกรรมการการ

เลือกตั้งรับทราบแล้ว ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งทราบ จากนั้นให้ตัวแทนกลุ่มนิสิตอยู่ประจ าในที่ที่

คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดไว้ให้ และห้ามมิให้ตัวแทนกลุ่มนิสิตจับต้องบัตรเลือกตั้ง หรือกล่าวโต้ตอบกับ

กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งหรือระหว่างตัวแทนกลุ่มนิสิต โดยประการที่เป็นอุปสรรคแก่การเลือกตั้งที่ก าลัง

ด าเนินอยู่ ถ้าตัวแทนกลุ่มนิสิตคนใดกระท าการฝ่าฝืนอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าว และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้

ตักเตือนแล้วยังฝ่าฝืน ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้ตัวแทนกลุ่มนิสิตคนนั้นออกไปจากท่ีเลือกตั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 

/หมวดที่ 6... 
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หมวดที่ ๖ 

การประชาสัมพันธ์และการหาเสียง 

 ข้อ ๓5 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินการในการสนับสนุนการเลือกตั้งใน

เรื่องดังต่อไปนี้ 

    (๑) การจัดสถานที่ติดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายในบริเวณมหาวิทยาลัยให้พอเพียงและเท่าเทียม

กันในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งของกลุ่มนิสิตทุกกลุ่ม 

   (๒) ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตทราบถึงการเลือกตั้ง 

   (๓) สถานที่ส าหรับให้ผู้สมัครและกลุ่มนิสิตใช้ในการโฆษณาหาเสียงได้อย่างเท่าเทียมกัน ในการนี้

คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจจัดให้มีการแสดงหรือการด าเนินการอ่ืนใด เพ่ือให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาฟังการโฆษณา

หาเสียง แต่ต้องมิใช่เป็นการจัดให้มีเพ่ือเป็นการสนับสนุนผู้สมัครหรือกลุ่มนิสิตใดโดยเฉพาะ โดยการด าเนินการ

ดังกล่าวอาจขอความอนุเคราะห์ไปยังหน่วยงานตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควร 

 ข้อ ๓6 เพ่ือให้การหาเสียงเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งออกประกาศ 

เกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติในการเลือกตั้งหรือข้อห้ามมิให้ปฏิบัติในการเลือกตั้ง 

หมวดที่ ๗ 

การด าเนินการเลือกตั้ง 

ส่วนที่ ๑ การด าเนินงานในวันเลือกตั้ง 
  ข้อ ๓7 ในวันเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมาประจ าศูนย์อ านวยการการเลือกตั้ง ก่อนเวลา
ลงคะแนน 
   ข้อ ๓8 ให้เปิดการลงคะแนนตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑6.๐๐ นาฬิกา 
 
ส่วนที่ ๒ การลงคะแนนเลือกตั้งออนไลน์ 
  ข้อ ๓9 การใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในระหว่างเปิดการลงคะแนน ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าระบบผ่าน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือสื่อสารผ่านระบบเลือกตั้งออนไลน์ (https://studentelection.buu.ac.th) 
แล้วเข้าสู่ระบบการเลือกตั้ง และด าเนินการตามขั้นตอนในระบบ 
 
ส่วนที่ ๓ การด าเนินงานหลังปิดการลงคะแนน 

  ข้อ 40 เมื่อถึงเวลา ๑6.๐๐ นาฬิกา ระบบเลือกตั้งออนไลน์จะท าการปิดระบบโดยอัตโนมัติ 

 

 

 

/หมวดที่ 8 
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หมวดที่ ๘ 

ผลการเลือกตั้ง 

ส่วนที่ ๑ ประมวลผลคะแนนเลือกตั้ง 

ข้อ 41  ระบบการเลือกตั้งออนไลน์ จะประมวลผลคะแนนการเลือกตั้งทันทีเม่ือสิ้นสุดการเลือกตั้ง 

 

ส่วนที่ ๒ วิธีการตรวจสอบเม่ือมีเหตุอันควรสงสัยว่าการลงคะแนนเลือกตั้งออนไลน์เป็นไปโดยมิชอบด้วย

ระเบียบเลือกตั้ง 

  ข้อ 42 กรณีที่ผู้สมัครหรือผู้ใดเห็นว่าการลงคะแนนเลือกตั้งออนไลน์เป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม   

ให้มีหนังสือแจ้งเหตุนั้นพร้อมด้วยพยานหลักฐานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

  เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับแจ้งเหตุตามวรรคหนึ่งแล้วให้รีบด าเนินการตรวจสอบข้อเท็ จจริง     

โดยตรวจสอบจากเอกสารหลักฐานตามที่ผู้แจ้งเสนอมายังศูนย์อ านวยการการเลือกตั้ง ในการนี้ให้บันทึกปากค าแก่ 

บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว 

 หากคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแล้วเห็นว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการลงคะแนนออนไลน์

เป็นไปโดยมิชอบด้วยระเบียบเลือกตั้ง ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

หมวดที่ ๙ 

การประกาศผลการเลือกตั้ง 

ส่วนที่ ๑ การประกาศผลคะแนนเลือกตั้ง 
  ข้อ ๔3 เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ทราบผลคะแนนเลือกตั้ง ให้รีบจัดท าประกาศผลคะแนนเลือกตั้ง 
แล้วปิดประกาศไว้ ณ ที่ท าการคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว 
 
ส่วนที่ ๒ การประกาศผลการเลือกตั้ง 
  ข้อ ๔4 เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับทราบผลคะแนนเลือกตั้ง ถ้าไม่มีผู้ใดร้องคัดค้าน และ
คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าการเลือกตั้ง เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้งโดยเร็ว 
  กรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้ง แล้วให้
ประธานกรรมการการเลือกตั้งแจ้งผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบ 
  กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับเรื่องร้องคัดค้านเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือการนับคะแนนเลือกตั้งและ
ยังด าเนินการสืบสวนสอบสวนไม่แล้วเสร็จ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้ง ส่วน
เรื่องร้องคัดค้านที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จให้รีบด าเนินการต่อไป 
 
 
 

/กรณีมีค าสั่ง... 
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 กรณีที่มีค าสั่งจากอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายให้ เลือกตั้งใหม่ ให้ประธานคณะกรรมการการ

เลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ ให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๐ วันนับจากมีค าสั่งให้เลือกตั้งใหม่ และห้ามมิให้ขยาย

เวลาการด ารงต าแหน่งหรือรักษาการแทนสมาชิกสภานิสิตหรือคณะกรรมการบริหารองค์การนิสิตออกไป 

  กรณีที่มีการร้องคัดค้านและคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้ประกาศผลการเลือกตั้ง ให้ด าเนินการ

ประกาศผลการเลือกตั้ง ภายใน ๑๐ วันนับแต่วันเลือกตั้ง 

  ข้อ ๔5 ให้นายทะเบียนจัดท าทะเบียนสมาชิกสภานิสิตหรือคณะกรรมการบริหารองค์การนิสิตไว้เป็น

หลักฐาน และรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ 

หมวดที่ ๑0 

บทก าหนดโทษ 

ข้อ ๔6 ในกรณีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนิสิต และสมาชิกสภานิสิตคนใด        

ให้ข้อมูลเท็จ หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่ประกาศก าหนดไว้ เพ่ือลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภานิสิต

หรือคณะกรรมการบริหารองค์การนิสิต ให้ตัดสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งของผู้ลงสมัครคนนั้น  

ข้อ ๔7 ในกรณีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนิสิต และสมาชิกสภานิสิตคนใด       

ไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับอ่ืน ๆ ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือกระท าการใด

อันเป็นการทุจริตการเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาลงโทษบุคคลดังกล่าว ดังต่อไปนี้ 

(๑) ตัดสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้ง 

(๒) ตัดสิทธิเลือกตั้ง 

(๓) ตัดสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้ง และตัดสิทธิเลือกตั้ง 

ข้อ ๔8 ในกรณีนิสิต ผู้มิได้ลงสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนิสิต และสมาชิกสภานิสิต 

กระท าการทุจริต อันเป็นการท าให้กลุ่มนิสิตใดเสื่อมเสียชื่อเสียง หรือเสียประโยชน์ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง

พิจารณาบทลงโทษต่อกลุ่มนิสิต โดยให้ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ชี้ขาด 

ข้อ ๔9 ในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท าความผิดตามระเบียบนี้ต่อคณะกรรมการเลือกตั้งให้

คณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยต่อข้อร้องเรียนดังกล่าวโดยเร็ว 

หากปรากฏมีหลักฐานอันควรซึ่งได้มีการกระท าผิดตามระเบียบนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถ

ประกาศให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งหมดสิทธิลงรับสมัครเลือกตั้งได้ 

 
 
 
 
 

/หากปรากฏว่า... 
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หากปรากฏว่าข้อร้องเรียนดังกล่าวมิได้กระท าผิดตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งลงมติให้

เรื่องนั้นตกไปและให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งมีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งต่อไป ทั้งนี้หากปรากฏหลักฐานชัดเจนภายหลังว่า

ผู้สมัครรับเลือกตั้งมีการกระท าผิดตามระเบียบฉบับนี้ ผู้ร้องเรียนสามารถยื่นร้องเรียนใหม่ได้ โดยการรับพิจารณา

ใหม่ให้ข้ึนอยู่กับมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

บทก าหนดโทษอ่ืนใดที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เป็นไปตามข้อ ๔ 

 
บทเฉพาะกาล 

ข้อ 50 การขอแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบนี้ ต้องมาจากมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง จ านวนไม่ต่ ากว่า  

๒ ใน ๓ ของคณะกรรมการบริหารองค์การนิสิตทั้งหมด 

ข้อ 51 ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  

  ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ.๒๕๖4 

 

                                                                           
           (นางสาวสุทธิดา ท านักสุข) 

                                                        ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
             มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 

 
 


