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ข้อบังคับมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ว่าด้วย  กจิกรรมนักศึกษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ พ.ศ.  2522 

_______________________ 

 โดยท่ีเห็นเป็นการสมควรตามขอ้บงัคบั วา่ดว้ยกิจกรรมนกัศึกษาข้ึน เพ่ือเป็นไปตามหลกัการท่ีจะใหกิ้จกรรม
นักศึกษาเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ ส่งเสริม
พลานามยั   ปลูกฝังคุณธรรมและพฒันาบุคลิกภาพของนักศึกษา    เพ่ือให้เป็นบณัฑิตท่ีมีความสมบูรณ์ทั้งดา้นสติปัญญา 
ร่างกายและจิตใจ โดยให้นักศึกษาได้รับการสนับสนุนให้เขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ดว้ยความสมคัรใจตามความสนใจของ    
นกัศึกษาทางดา้นกีฬา ศิลปะและวฒันธรรม กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาและการบ าเพญ็ประโยชน์ เป็นหลกั การจดักิจกรรม
นกัศึกษาให้จดัเป็นกิจกรรมภายในสถานศึกษา ส่วนกิจกรรมนอกสถานศึกษา จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากมหาวิทยาลยัธรรม 
ศาสตร์โดยเฉพาะอยา่งยิง่การพฒันาชนบท จะตอ้งไดรั้บการร้องขอจากหน่วยราชการ หรือร่วมกบัโครงการของทางราชการ 
 เพ่ือให้กิจกรรมนักศึกษาเป็นไปภายในขอบวตัถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และไม่ขัดต่อ
กฎหมายบา้นเมืองและศีลธรรมอนัดี โดยมหาวิทยาลยัจะจดัให้มีอาจารยท่ี์ปรึกษาเป็นผูใ้ห้ค  าแนะน าอย่างใกลชิ้ด อาศัย
อ านาจตามความในมาตรา 18 (2)   แห่งพระราชบัญญติัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2531    สภามหาวิทยาลยัจึงตรา
ขอ้บงัคบัไวด้งัต่อไปน้ี 
 ข้อ  1 . ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษามหาวิยาลัย
ธรรมศาสตร์ พ.ศ.2522” 
 ขอ้  2 . ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชไ้ดต้ั้งแตว่นัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 
 ขอ้  3.  ให้ยกเลิกขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  ว่าดว้ย   สโมสรนักศึกษา  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
พ.ศ. 2521  และขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ. 2522 

 ขอ้  4. 1 ตามขอ้บงัคบัน้ี 
 “มหาวทิยาลยั” หมายถึง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 “นกัศึกษา” หมายถึง  นกัศึกษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 “สภานกัศึกษา”  หมายถึง  สภานกัศึกษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 “องคก์ารนกัศึกษา” หมายถึง องคก์ารนกัศึกษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 “คณะ” หมายความรวมถึง แผนกอิสระ สถาบนัท่ีจดัการเรียน การสอน และใหป้ริญญาใน
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
 “คณะกรรมการบริหาร” หมายถึง คณะกรรมการบริหารองคก์ารนกัศึกษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
 “คณะกรรมการนกัศึกษาคณะ”   ใหห้มายความรวมถึง      คณะกรรมการนกัศึกษาแผนกอิสระ 
คณะกรรมการนกัศึกษาสถาบนัท่ีจดัการเรียนการสอนใหป้ริญญาในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 “ชั้นปีของนกัศึกษา”   หมายถึง  ระยะเวลาของนกัศึกษาเขา้มาศึกษาอยูใ่นมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  โดยนบั
ปีท่ีข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษาปีแรกเป็นปีท่ีหน่ึง  นกัศึกษาท่ีไดศึ้กษาเกินกวา่ 4 ปี ใหถื้อวา่เป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4  
 “ชุมนุม”  หมายถึง  ชุมนุมของนกัศึกษาท่ีจดัตั้งข้ึนตามขอ้บงัคบัน้ี ภายในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
 “ชมรม”  หมายถึง   ชมรมของนกัศึกษาท่ีจดัตั้งข้ึนตามขอ้บงัคบัน้ี ภายในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  

                                                        
1
 ขอ้ 4 ความเดิมถูกยกเลิกโดย ขอ้ 3 แห่งขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ว่าดว้ยกิจกรรมนกัศึกษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (ฉบบัท่ี 8) พ.ศ. 

2539 และใหใ้ชค้วามใหม่แทน ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 
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ส่วนที ่ 1 
วตัถุประสงค์ของกจิกรรมนักศึกษา 

 ขอ้ 5. การด าเนินกิจกรรมของนกัศึกษามีวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 
(1) เพื่อใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้และฝึกฝนตนเองในการใชสิ้ทธิเสรีภาพและการปกครองตนเองตาม

หลกัประชาธิปไตยในเร่ืองเก่ียวกบักิจกรรมนกัศึกษาภายในมหาวทิยาลยั 
(2) เพ่ือส่งเสริมสามคัคีธรรมในหมู่นกัศึกษา 
(3) เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลกัสูตรทั้งทางวชิาการและประสบการณ์ในวชิาชีพแก่นกัศึกษา 
(4) เพ่ือส่งเสริมใหน้กัศึกษามีบุคลิกภาพพลานามยัและมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี 
(5) เพ่ือส่งเสริมวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีดีงามของไทย 
(6) เพ่ือส่งเสริมใหน้กัศึกษามีความริเร่ิมสร้างสรรค ์มีทศันคติกวา้ง   และฝึกฝนใหก้ารจดักิจกรรม

เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์กล่าวใน(1) ถึง (5) 
(7) เพ่ือปลูกฝังใหน้กัศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสงัคมส่วนรวม 

ส่วนที ่2 
สิทธิและหน้าที่ของนักศึกษา 

 ขอ้ 6 . นกัศึกษามีสิทธิและหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
(1) มีสิทธิเท่าเทียมกนัในการสมคัรรับเลือกตั้งและออกเสียงในกิจกรรมต่างๆ ของนกัศึกษาตาม

ระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบักิจการนั้นๆ 
(2) มีสิทธิแสดงความคิดเห็นและวจิารณ์อยา่งเสรี ภายในขอบเขตกฎหมายและขอ้บงัคบัตลอดจน

ระเบียนแบบแผนของมหาวทิยาลยั ส่วนกิจกรรมดา้นวชิาการ  และการเรียนการสอนนั้นอาจ
ใหค้วามคิดเห็นหรือเสนอแนะได ้

(3) มีสิทธิในการด าเนินกิจกรรมตามวตัถุประสงคข์องกิจกรรมนกัศึกษา 
(4) มีหนา้ท่ีธ ารงไวซ่ึ้งความสามคัคี 
(5) มีหนา้ท่ีปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบั และประเพณีอนัดีงามของมหาวทิยาลยั และปฏิบติัตน

ตามครรลองระบอบประชาธิปไตยภายในมหาวทิยาลยั 
 

ส่วนที ่3 
การจัดส่วนการบริหารกจิกรรมของนักศึกษา 

 ขอ้ 7 . ใหบ้ริหารกิจกรรมของนกัศึกษาระดบัมหาวทิยาลยั แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
(1) สภานกัศึกษา 
(2) องคก์ารนกัศึกษา 

สภานกัศึกษาและองคก์ารนกัศึกษา ตั้งอยูใ่นบริเวณมหาวทิยาลยั 
สภานกัศึกษา มหาวทิยาลยั เรียกช่ือเป็นภาษาองักฤษวา่ Thammasat University student 
Council (ช่ือยอ่) T.U.S.C. องคก์ารนกัศึกษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เรียกช่ือเป็น
ภาษาองักฤษวา่ Thammasat University Student Union (ช่ือยอ่) T.U.S.U. 
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 ขอ้ 8 . 2 ใหมี้การบริหารกิจกรรมนกัศึกษาระดบัคณะในรูปคณะกรรมการนกัศึกษาในทุกคณะท่ีไดมี้การ
ประกาศจดัตั้งอยา่งเป็นทางการแลว้ 

                   คณะจะไม่จดัตั้งรูปแบบการบริหารกิจกรรมนกัศึกษาท่ีซ ้ าซอ้นกบัรูปแบบการบริหารกิจกรรม
นกัศึกษาท่ีไดร้ะบุไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี 

ส่วนที ่4 
สภานักศึกษา 

 ขอ้ 9 . สภานกัศึกษาประกอบดว้ย 
(1) สมาชิกสภานกัศึกษามาจากการเลือกตั้งทัว่ไป 24 คน โดยให้นกัศึกษาชั้นปีท่ีหน่ึง สอง สาม 

และส่ี แต่ละชั้นปีมีสิทธิเลือกนกัศึกษาชั้นปีเดียวกนัเป็นสมาชิกสภานกัศึกษาชั้นปีละ 6 คน 
(2) สมาชิกสภานกัศึกษาท่ีมาจากการเลือกตั้งภายในคณะ คณะละ 3 คน 

 ขอ้ 10 . อ านาจหนา้ท่ีของสภานกัศึกษามีดงัต่อไปน้ี 
(1) พิจารณาและให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบต่อนโยบายโครงงานและงบประมาณของ

คณะกรรมการบริหาร และตอ้งส่งเร่ืองท่ีพิจารณาคืนแก่กรรมการบริหารภายใน 15 วนั
นบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บ ถา้ไม่คืนตามก าหนดน้ีให้ถือวา่นโยบายโครงงานและงบประมาณนั้น
ไดรั้บความเห็นชอบ 

(2) ตรวจสอบการท างานของคณะกรรมการบริหาร และตรวจสอบการเงินและบัญชีของ
องค์การนักศึกษา ตลอดจนพิจารณารายงานเก่ียวกบัรายไดแ้ละรายจ่าย หรือการไดรั้บการ
สนับสนุนทั้งทางดา้นการเงินและวสัดุซ่ึงคณะกรรมการบริหารหรือชุมชน หรือชมรมได้
รับมา 

(3) ประเมินผลการด าเนินงานของ คณะกรรมการบริหารและใหข้อ้เสนอแนะต่างๆ 
(4) ลงมติด้วยคะแนน 2 ใน 3 ของสมาชิกสภาเสนอถอดถอนกรรมการบริหารเป็นรายบุคคล   

หรือทั้งคณะต่ออธิการบดี ในกรณีเป็นท่ีแจง้ชดัวา่กรรมการบริหารกระท าผิดขอ้บงัคบัของ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์วา่ดว้ยวนิยันกัศึกษา 

(5) ออกระเบียบการประชุมของสภานกัศึกษา เพื่อปฏิบติัตามขอ้บงัคบั 
(6) อนุมติัระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัชุมนุม 

 ขอ้ 11 .ใหท่ี้ประชุมสภานกัศึกษาเลือกสมาชิกสภานกัศึกษาเขา้ด ารงต าแหน่งในสภานกัศึกษาดงัต่อไปน้ี 
(1) ประธานสภา 
(2) รองประธานสภาคนท่ี 1 
(3) รองประธานสภาคนท่ี 2 
(4) เลขาธิการสภา 
(5) รองเลขาธิการสภา 
(6) ผูต้รวจสอบการเงิน 
(7) กรรมการอ่ืนๆตามท่ีเห็นควร 

                                                        
2
 ขอ้ 8 ความเดิมถูกยกเลิกโดย ขอ้ 3 แห่งขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ วา่ดว้ยกิจกรรมนกัศึกษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (ฉบบัท่ี 8) พ.ศ. 2539 

และใหใ้ชค้วามใหม่แทน ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 
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 ขอ้ 12 . อ านาจหนา้ท่ีของสมาชิกสภานกัศึกษามีดงัต่อไปน้ี 
(1) สมาชิกมีหนา้ท่ีฟังความคิดเห็นและขอ้วจิารณ์ของนกัศึกษา อนัจะเป็นประโยชน์ต่อ

ส่วนรวม เพ่ือเสนอใหส้ภานกัศึกษาวนิิจฉยั 
(2) ประธานสภาหรือรองประธานสภามีหนา้ท่ีรายงานใหน้กัศึกษาทราบขอ้เท็จจริงท่ีไดรั้บ

เชิญเขา้ร่วมประชุมสภามหาวทิยาลยั การประชุมคณบดี หรือการประชุมสภาอาจารย ์
(3) ประธานสภามีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 
          ก. แต่งตั้งสมาชิกสภานกัศึกษาตามมติของสภานกัศึกษาเพ่ือปฏิบติัการใดๆ ในขอบเขต

อ านาจหนา้ท่ีของสภานกัศึกษา 
          ข .  ควบคุมการประชุมและด าเนินกิจการของสภานกัศึกษา 
(4) รองประธานสภามีอ านาจหนา้ท่ีช่วยประธานสภาในกิจการทั้งปวง เม่ือประธานสภาไม่อยู่

หรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ี ใหร้องประธานสภาคนท่ี 1 ท าการแทนประธานสภา ถา้รอง
ประธานสภาคนท่ี 1 ไม่อยูห่รือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ ใหร้องประธานสภาคนท่ี 2 เป็น     
ผูด้  าเนินการแทนประธานสภา 

(5) ประธานสภา รองประธานสภา เลขาธิการสภา รองเลขาธิการสภา ผูต้รวจสอบการเงิน 
กรรมการฝ่ายต่างๆ ร่วมกนัท างบประมาณค่าใชจ่้ายของสภานกัศึกษาเสนอต่อมหาวทิยาลยั
ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัเลือกตั้งสมาชิกสภานกัศึกษา 

(6) เลขาธิการสภามีอ านาจหนา้ท่ีดงัตอ่ไปน้ี 
(ก) ออกหนงัสือนดัประชุมสภานกัศึกษา 
(ข) จดัท ารายงานการประชุม 
(ค) เก็บและรวบรวมเอกสารต่างๆ ของสภานกัศึกษาและท าหนา้ท่ีธุรการอ่ืนๆ ของสภา   
          นกัศึกษา 

(7) รองเลขาธิการสภามีอ านาจหนา้ท่ีช่วยเลขาธิการสภาในกิจการทั้งปวง 
(8) ผูต้รวจสอบการเงินมีหนา้ท่ีควบคุมการเงิน และตรวจสอบบญัชีการเงินของสภานกัศึกษา   

และองคก์ารนกัศึกษาใหเ้ป็นไปตามงบประมาณท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสภานกัศึกษา
และไดรั้บอนุมติัจากมหาวทิยาลยัแลว้ 

 ขอ้ 13 . ผูมี้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกนกัศึกษา คือ นกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นปริญญาตรีของมหาวทิยาลยั 
 ขอ้ 14 .  ผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภานกัศึกษาตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

(1) เป็นนกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาอยูช่ั้นปริญญาตรีของมหาวทิยาลยั 
(2) ไม่เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามาก่อน 
(3) ไม่อยูใ่นระหวา่งถูกลงโทษทางวนิยัตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั ถา้เคยถูกลงโทษทาง

วนิยัตอ้งพน้โทษมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี ในวนัเปิดรับสมคัรเลือกตั้งและไม่อยูใ่นระหวา่ง
พกัการศึกษาในปีการศึกษานั้น 

(4) มีผลการศึกษาเฉล่ียไม่ต ่ากวา่ 2.00 
(5) ศึกษาอยูใ่นมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ แลว้ไม่เกิน 4 ปี ในปีท่ีเขา้ด ารงต าแหน่ง 

 ขอ้ 15 . ใหท้ าการเลือกตั้งสมาชิกสภานกัศึกษาใหเ้สร็จส้ินภายใน 21 วนั นบัตั้งแต่วนัเปิดการศึกษาภาคแรก 
 ขอ้ 16 . อายขุองสภานกัศึกษาส้ินสุดลงในวนัท่ีอธิการบดีประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานกัศึกษาชุดใหม่ตามขอ้ 
19 
 ขอ้ 17 . สมาชิกภาพของสมาชิกสภานกัศึกษาส้ินสุดลงเม่ือ 
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(1) อายขุองสภานกัศึกษาส้ินสุดตามขอ้ 16 
(2) ตาย 
(3) ลาออก 
(4) พน้สภาพการเป็นนกัศึกษาของมหาวทิยาลยั หรือไดรั้บอนุมติัใหล้าพกัการศึกษา 
(5) ออกตามขอ้ 26 วรรคสุดทา้ย 
(6) ถูกลงโทษทางวนิยัตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยั 
(7) อธิการบดีมีค าสัง่ใหพ้น้จากต าแหน่งโดยระบุความผดิไวอ้ยา่งชดัแจง้ 
(8) นกัศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 500 คน รวมกนัเขา้ช่ือเสนอต่ออธิการบดี เพ่ือใหด้ าเนินการลง

ประชามติถอดถอนสมาชิกสภาทั้งคณะ หรือนกัศึกษาร้อยละ 10 ของผูมี้สิทธิลงคะแนน
เลือกตั้งสมาชิกสภาแต่ละประเภทรวมกนัเขา้ช่ือเสนอต่ออธิการบดีเพ่ือใหด้ าเนินการลง
ประชามติถอดถอนสมาชิกสภาเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่มของแต่ละประเภทในการลง
ประชามติ จึงตอ้งมีผูม้าลงประชามติไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูม้าลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งสมาชิกสภานกัศึกษาชุดนั้นและจะตอ้งมีคะแนนถอดถอนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 
ของผูม้าใชสิ้ทธิ จึงมีผลถอดถอนได ้

 ขอ้ 18 . ในกรณีท่ีสมาชิกภาพของสมาชิกสภานกัศึกษาส้ินสุดลง ในขณะท่ียงัเหลือระยะเวลาเกิน 60 วนั ก่อน
ปิดการศึกษาภาคสอง ใหท้ าการเลือกตั้งซ่อมใหเ้สร็จส้ินภายใน 21 วนั หลงัจากสมาชิกภาพส้ินสุดลงนั้น 
 ขอ้ 19 . อธิการบดีเป็นผูล้งนามแต่งตั้งและถอดถอนสมาชิกสภานกัศึกษาท่ีด ารงต าแหน่งต่างๆ 
 ขอ้ 20 . ใหมี้สมยัประชุมของสภานกัศึกษา 2 สมยั ตามภาคการศึกษาปกติ 

 ขอ้ 21 . อธิการบดีเป็นผูเ้ปิดและปิดการประชุมสมยัสามญัของสภานกัศึกษา 
 ขอ้ 22 . การก าหนดระยะเวลาการประชุมสามญั สมยัหน่ึงๆ ใหส้ภานกัศึกษาเป็นผูก้  าหนด 
 ขอ้ 23 . การประชุมสมยัวสิามญัของสภานกัศึกษาใหมี้ไดด้งัต่อไปน้ี 

(1) อธิการบดีเรียกประชุม 
(2) ประธานสภาเรียกประชุม 
(3) สมาชิกสภานกัศึกษาไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมด เขา้ช่ือร้องขอต่อ

ประธานสภาใหเ้รียกประชุม 
(4) นายกองคก์ารนกัศึกษาร้องขอต่อประธานสภาใหเ้รียกประชุมตามมติของคณะ

กรรมการบริหาร 
(5) ประธานนกัศึกษาคณะใดคณะหน่ึงร้องขอต่อประธานสภาใหเ้รียกประชุม แต่ทั้งน้ีตอ้ง

ไดรั้บรองจากสมาชิกสภานกัศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 5 คน  
(6) นกัศึกษาจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 200 คน เขา้ช่ือร้องขอต่อประธานสภาใหเ้รียกประชุม 

 ขอ้ 24 . ในการประชุมสามญัของสภานกัศึกษาสมยัท่ีหน่ึงให้สมาชิกสภานกัศึกษาท่ีเขา้ประชุมเลือกประธาน
คนหน่ึง โดยลงคะแนนเสียงขา้งมาก ให้ท าหนา้ท่ีเป็นประธานการประชุมๆถา้คะแนนเสียงมากเท่ากนัให้จบัฉลากจากผูท่ี้
ไดรั้บคะแนนเสียงเท่ากนันั้น 
 ในการเลือกตั้งสมาชิกสภานกัศึกษาเพ่ือด ารงต าแหน่งประธานสภา รองประธานสภาคนท่ี 1 รอง
ประธานสภาคนท่ี 2 เลขาธิการสภา ผูต้รวจสอบการเงิน และกรรมการอ่ืน สมาชิกสภานกัศึกษาแต่ละคนมีสิทธิเสนอช่ือ
สมาชิกสภานกัศึกษาไดห้น่ึงช่ือ การเสนอช่ือนั้นใหมี้สมาชิกรับรองไม่นอ้ยกวา่ 5 คน 
 ในกรณีท่ีมีการเสนอช่ือเพียงช่ือเดียวใหถื้อวา่ผูถู้กเสนอช่ือนั้นไดรั้บเลือก เม่ือท่ีประชุมลงมติรับรองดว้ย
คะแนนเสียงเกินกวา่ก่ึงหน่ึงของสมาชิกท่ีเขา้ประชุม 
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 ในกรณีท่ีมีการเสนอช่ือหลายช่ือ ผูท่ี้ไดรั้บเลือกคือผูท่ี้ไดค้ะแนนเกินกวา่ก่ึงหน่ึงของสมาชิกสภานกัศึกษา
ทั้งหมด ถา้ไม่มีผูไ้ดรั้บคะแนนเกินกวา่ก่ึงหน่ึง ขา้งตน้ใหท้ าการลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ระหวา่งบุคคลท่ีไดรั้บคะแนนอนัดบั
หน่ึง กบัอนัดบัสองและใหถื้อวา่ผูไ้ดรั้บคะแนนสูงสุดเป็นผูไ้ดรั้บเลือก ถา้ไดค้ะแนนเท่ากนัอีกใหป้ระธานการประชุมช้ีขาด 
 ส าหรับต าแหน่งรองเลขาธิการ ใหเ้ลขาธิการสภาเลือกจากสมาชิกสภานกัศึกษา 
 ผูต้รวจสอบการเงินและกรรมการอ่ืนๆ มีสิทธิเลือกสมาชิกสภานกัศึกษาเป็นผูช่้วยในฝ่ายตน 
 ขอ้ 25 . สมาชิกสภานกัศึกษาจะด ารงต าแหน่งในสภานกัศึกษา ตามขอ้ 24. ไดเ้พียงต าแหน่งเดียว 
 ขอ้ 26 . การประชุมสภานกัศึกษาตอ้งมีสมาชิกสภานกัศึกษาเขา้ประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิก
สภานกัศึกษาทั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม 
 ในกรณีท่ีสมาชิกสภานกัศึกษาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมใหเ้รียกประชุมอีกคร้ังหน่ึง ในการประชุม
คร้ังหลงัน้ี ถา้มีผูร่้วมประชุมไม่ต ่ากวา่หน่ึงในส่ีของจ านวนสมาชิกสภานกัศึกษาทั้งหมดใหถื้อวา่ครบองคป์ระชุม 
 ในกรณีท่ีสมาชิกสภานกัศึกษาขาดการประชุมสามคร้ังติดต่อกนัโดยไม่แจง้ใหป้ระธานสภาทราบล่วงหนา้
เป็นลายลกัษณ์อกัษร ใหส้ภานกัศึกษาเสนอช่ือบุคคลนั้นต่ออธิการบดีเพ่ือพิจารณาถอดถอนช่ือออกจากการเป็นสมาชิกสภา
นกัศึกษา 
 ขอ้ 27 . การนดัประชุมใหแ้จง้วนั เวลา สถานท่ี และระเบียบวาระการประชุมใหส้มาชิกทราบล่วงหนา้ไม่
นอ้ยกวา่ 7 วนั ส าหรับการประชุมสมยัสามญัและไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั ส าหรับการประชุมสมยัวสิามญั 
 ขอ้ 28 . การลงมติของสภานกัศึกษาใหถื้อเอาเสียงขา้งมากของสมาชิกสภานกัศึกษาท่ีเขา้ประชุม ในกรณีท่ี
คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานท่ีประชุมตดัสินช้ีขาด 
 ขอ้ 29 . ถา้สภานกัศึกษามีมติแยง้กบัมติคณะกรรมการบริหาร และสภานกัศึกษาตอ้งการยนืยนัมตินั้นใหเ้รียก
ประชุมสภานกัศึกษา เพื่อพิจารณายนืยนัมติเดิมอีกคร้ังหน่ึงภายใน 7 วนั หลงัจากการประชุมคร้ังก่อน การลงมติในการ
ประชุมคร้ังท่ีสองน้ีไดค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนสมาชิกสภานกัศึกษาทั้งหมด 
 ขอ้ 30 . การใชจ่้ายของสภานกัศึกษา ใหป้ระธานสภากบัเลขาธิการสภาร่วมกนัเบิกจ่ายและแจง้ใหส้ภา
นกัศึกษาทราบและใหท้ าบญัชีจ่ายตลอดสมยั เสนอสภานกัศึกษาในการประชุมสามญัสมยัท่ี 2 เป็นวาระแรก 
 

ส่วนที ่5 
องค์การนักศึกษา 

 ขอ้ 31 . องคก์ารนกัศึกษาประกอบดว้ยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการนกัศึกษาคณะ ชุมนุม และชมรม
ต่างๆ ของนกัศึกษา 

 ขอ้ 32 . 3 คณะกรรมการบริหาร ประกอบดว้ย คณะกรรมการจ านวนไม่เกิน 21 คน มีต าแหน่งดงัต่อไปน้ี 
(1) นายกองคก์ารนกัศึกษา 
(2) อุปนายองคก์ารนกัศึกษาคนท่ี 1 
(3) อุปนายกองคก์ารนกัศึกษาคนท่ี 2 (ศูนยรั์งสิต) 
(4) เหรัญญิก 
(5) เลขาธิการ 
(6) รองเลขาธิการศูนยรั์งสิต 

                                                        
3ขอ้ 32  ความเดิมถูกยกเลิกโดย ขอ้ 4 แห่งขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ วา่ดว้ยกิจกรรมนกัศึกษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2529 

และใหใ้ชค้วามใหม่แทน ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 
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(7) ประธานฝ่ายประชาสมัพนัธ์ 
(8) รองประธานฝ่ายประชาสมัพนัธ์ศูนยรั์งสิต 
(9) ประธานฝ่ายสถาบนัสมัพนัธ ์
(10)  นกัศึกษาสมัพนัธ์ศูนยรั์งสิต 
(11) ประธานฝ่ายวเิทศสมัพนัธ์ 
(12) ประธานฝ่ายส่งเสริมวชิาการ 
(13) ประธานฝ่ายกีฬา 
(14) ประธานฝ่ายศิลปะและวฒันธรรม 
(15) ประธานฝ่ายบ าเพญ็ประโยชน ์
(16) กรรมการอีก 6 คน ซ่ึงอาจด ารงต าแหน่งอ่ืนตามสมควร 

 ขอ้ 33 . 4 คณะกรรมการบริหาร มีอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบร่วมกนั ดงัน้ี 
(1) บริหารกิจการทั้งปวงท่ีเก่ียวกบักิจกรรมนกัศึกษาตามขอ้บงัคบัวา่ดว้ย กิจกรรมนกัศึกษา

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
(2) ร่วมมือประสานงานและใหค้วามสะดวกในการด าเนินงานของคณะกรรมการนกัศึกษาคณะ

ต่างๆ 
(3) ควบคุมและใหค้วามสะดวกในการด าเนินงานของชุมนุม และชมรมต่างๆ  
(4) ก าหนดนโยบายจัดท าแผนงาน โครงการและงบประมาณประจ าปีการศึกษาของคณะ

กรรมการบริหาร เสนอต่อสภานกัศึกษา 
(5) พิจารณางบประมาณและโครงงานประจ าปีการศึกษาของชุมนุม ชมรมเพ่ือเสนอต่อสภา

นกัศึกษา 
(6) เสนอระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัชุมนุมใหส้ภานกัศึกษาอนุมติั 
(7) เขา้ร่วมประชุมช้ีแจงต่อสภานกัศึกษาทุกคร้ังท่ีมีการประชุม 
(8) เสนอ ช่ือกรรมการบ ริห ารเป็ น รายบุคคลต่ออ ธิการบ ดี  เพ่ื อ พิ จารณ าถอดถอน

กรรมการบริหารผูน้ั้น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี 
 ขอ้ 34 . ใหน้ายกองคก์รการศึกษาเป็นประธานกรรมการบริหารมีอ านาจหนา้ท่ีควบคุมและจดัระเบียบบริหาร
ภายในองคก์ารนกัศึกษา 
 นายกองคก์ารนกัศึกษาและอุปนายกองคก์ารนกัศึกษาเป็นผูรั้บผิดชอบประสานงานกบัประธานนกัศึกษา
คณะต่างๆโดยตรง 
 นายกองคก์ารนกัศึกษาและกรรมการบริหารฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากบุคคลขา้งตน้เป็น
ตวัแทนองคก์ารนกัศึกษา ในการเขา้ร่วมประชุมสภามหาวทิยาลยั การประชุมคณบดี การประชุมสภาอาจารยเ์ม่ือไดรั้บเชิญ 
 ขอ้ 35 . กรรมการบริหารท่ีด ารงต าแหน่งต่างๆ อาจแต่งตั้งอนุกรรมการเพ่ือช่วยเหลือด าเนินงาน ในส่วนท่ีตน
รับผิดชอบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร 
 ขอ้ 36 . ผูมี้สิทธิเลือกตั้งกรรมการบริหาร คือ นกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นปริญญาตรีของมหาวทิยาลยั 
 ขอ้ 37 . ผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหาร ตอ้งมีคุณสมบติัเช่นเดียวกบัผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก
สภานกัศึกษา ในขอ้ 14  

                                                        
4
 ขอ้ 33 (5) ความเดิมถูกยกเลิกโดย ขอ้ 3 แห่งขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ วา่ดว้ยกิจกรรมนกัศึกษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 

2538 และใหใ้ชค้วามใหม่แทน ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 



 8 

 ขอ้ 38.5การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารประจ าปีการศึกษาถดัไป ให้ด าเนินการใหเ้สร็จส้ินอยา่งนอ้ย 15 วนั 
ก่อนปิดภาคการศึกษาภาคสอง 
 ให้ประกาศวนั เวลา และสถานท่ี ท่ีจะมีการเลือกตั้งให้นักศึกษาทราบล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 21 วนั ก่อนวนั
เลือกตั้ง 
 ขอ้ 39 . การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารให้กระท าโดยการเลือกตั้งทัว่ไป ผูส้มคัรรับเลือกตั้งตอ้งรวมเป็น
กลุ่ม โดยใหร้ะบุต าแหน่งหนา้ท่ีใหค้รบตามขอ้ 32 
 ขอ้ 40. ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร ให้ผูมี้สิทธิเลือกตั้งเลือกเพียงหน่ึงกลุ่ม การนบัคะแนนใหถื้อวา่ 
กลุ่มท่ีไดค้ะแนนเสียงสูงสุดไดรั้บเลือกตั้ง ถา้คะแนนเสียงสูงสุดเท่ากนัให้มีการเลือกตั้งใหม่เฉพาะกลุ่มท่ีไดรั้บคะแนน
สูงสุดเท่ากนั 
 ขอ้ 41. อธิการบดีเป็นผูล้งนามประกาศแต่งตั้ง และถอดถอนกรรมการบริหาร 

 ขอ้ 42.6 คณะกรรมการบริหารตอ้งมอบงานต่อคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ใหเ้สร็จส้ินภายใน 15 วนั นบัแต่
วนัเลือกตั้ง 
 ให้คณะกรรมการบริหารชุดเดิมรักษาการจนกวา่คณะกรรมการบริหารชุดใหม่เขา้รับมอบงาน และให้ถือวา่
อายคุณะกรรมการบริหารชุดเดิมส้ินสุดลงเม่ือส่งมอบงาน 
 ขอ้ 43. กรรมการบริหารพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

(1) อายขุองกรรมการบริหารส้ินสุดลงตามขอ้ 42 
(2) ตาย 
(3) ลาออก 
(4) พน้สภาพการเป็นนกัศึกษาของมหาวทิยาลยัหรือไดรั้บอนุมติัใหล้าพกัการศึกษา 
(5) ถูกลงโทษทางวนิยัตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยั 
(6) อธิการบดีมีค าสัง่ใหพ้น้จากต าแหน่ง โดยระบุความผิดไวอ้ยา่งชดัแจง้ 
(7) นกัศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 500 คน รวมกนัเขา้ช่ือเสนอต่ออธิการบดีเพ่ือใหด้ าเนินการลงประชามติ

ถอดถอนกรรมการบริหารเป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะโดยมีเง่ือนไขวา่ ในการลงประชามติ
จะตอ้งมีผูม้าลงประชามติไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูม้าลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
คณะกรรมการบริหารชุดนั้นและจะตอ้งมีคะแนนใหถ้อดถอนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของผูม้า
ใชสิ้ทธิจึงมีผลใหถ้อดถอนได ้

 ขอ้ 44. ถา้กรรมการบริหารทั้งคณะพน้จากต าแหน่งดว้ยประการใดๆ ก็ตามก่อนการส้ินสุดหนา้ท่ีในการเป็น
กรรมการบริหารนอ้ยกวา่ 60 วนั ใหอ้ธิการบดีเป็นผูแ้ตง่ตั้งผูรั้กษาการแทน ถา้ระยะเวลาท่ีเหลือของต าแหน่งมีอยูไ่ม่นอ้ย
กวา่ 60 วนั ตอ้งมีการเลือกตั้งใหม่ใหเ้สร็จส้ินภายใน 21  วนั นบัจากวนัท่ีคณะกรรมการบริหารพน้จากต าแหน่ง 
 ขอ้ 45. ในกรณีท่ีกรรมการบริหารคนหน่ึงคนใดพน้จากต าแหน่ง ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาเสนอช่ือ
บุคคลท่ีสมควรต่ออธิการบดีเพ่ือแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งแทน 
 ขอ้ 46. ใหมี้การประชุมคณะกรรมการบริหารระหวา่งเปิดภาคการศึกษาอยา่งนอ้ยเดือนละสองคร้ัง 

                                                        
5
 ขอ้ 38 ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ้ 3 แห่งขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ วา่ดว้ยกิจกรรมนกัศึกษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2530 

และใหใ้ชค้วามใหม่แทน ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 
6
 ขอ้ 42 ความเดิมถูกยกเลิกโดย ขอ้ 6 แห่งขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ วา่ดว้ยกิจกรรมนกัศึกษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2529 

และใหใ้ชค้วามใหม่แทน ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 
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การประชุมคณะกรรมการบริหาร ตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการบริหารจึงถือวา่เป็นองค์
ประชุม 
 ใหน้ายกองคก์ารนกัศึกษาเป็นประธานในท่ีประชุม ในกรณีท่ีนายกองคก์ารนกัศึกษาไม่อยู ่หรือไม่อาจปฏิบติั
หนา้ท่ีได ้ ใหอุ้ปนายกองคก์ารนกัศึกษาปฏิบติัหนา้ท่ีแทน ถา้อุปนายกองคก์ารนกัศึกษาไม่อยู ่ หรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้
ใหก้รรมการท่ีเขา้ประชุมตดัสินช้ีขาด 
 ขอ้ 47. การลงมติใหถื้อเสียงขา้งมากของท่ีประชุม กรรมการคนหน่ึงออกเสียงไดห้น่ึงเสียงในกรณีท่ีคะแนน
เสียงเท่ากนัใหป้ระธานท่ีประชุมตดัสินช้ีขาด  
 เฉพาะกรณีท่ีมติฝ่ายขา้งมากของท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารเห็นเป็นเร่ืองส าคญั ใหใ้ชม้ติสองในสามของ
จ านวนกรรมการทั้งหมดท่ีมีอยู ่
 ขอ้ 48. คณะกรรมการบริหารอาจเชิญคณะกรรมการนกัศึกษาคณะ หรือคณะกรรมการชุมนุม ชมรมเขา้ร่วม
ประชุมเพ่ือช้ีแจงแสดงความเห็นได ้
 ขอ้ 49. การบริหารงานของคณะกรรมการบริหารในส่วนท่ีเก่ียวกบัชุมนุมต่าง โดยตรงมี 3 ฝ่าย คือฝ่ายกีฬา 
ฝ่ายศิลปะและวฒันธรรม และฝ่ายบ าเพญ็ประโยชนใ์หผู้ด้  ารงต าแหน่งประธานฝ่ายต่างๆ เป็นผูดู้แลและประสานงานอยา่ง
ใกลชิ้ดกบัชุมนุมท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ขอ้ 50. 7ใหค้ณะกรรมการบริหารท างบประมาณประจ าปี โดยจดัสรรงบประมาณเป็น 4 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 
1. ส่วนของชุมนุมต่างๆ  
2. ส่วนของสภานกัศึกษา 
3. ส่วนของคณะกรรมการบริหาร 
4. ส่วนของชมรมต่างๆ 

 ขอ้ 51. ใหอ้งคก์ารนกัศึกษาและสภานกัศึกษาน้ีอยูใ่นความควบคุมดูแลของมหาวิทยาลยั โดยมีรองอธิการบดี
ฝ่ายการนกัศึกษาเป็นท่ีปรึกษาขององคก์ารนักศึกษาและสภานกัศึกษา และให้ท่ีปรึกษาองคก์ารนักศึกษาให้ค  าปรึกษาและ
ยบัย ั้งการด าเนินการใดๆ ท่ีขดัต่อระเบียบ ค าสั่งหรือประกาศของมหาวิทยาลยัหรือท่ีอาจจะเป็นท่ีเส่ือมเสียต่อมหาวิทยาลยั
ได ้ทั้งน้ีองคก์ารนกัศึกษาและสภานกัศึกษาส่งรายงานการประชุมใหท่ี้ปรึกษาทราบภายใน 7 วนั ภายหลงัการประชุม 
 กิจกรรมท่ีด าเนินการนอกมหาวทิยาลยั หรือท่ีมีการเชิญบุคคลภายนอกเขา้ร่วมกิจกรรมในมหาวทิยาลยั
จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากอธิการบดี 

ส่วนที ่6 
คณะกรรมการนักศึกษาคณะ 

 ขอ้ 52. คณะกรรมการนกัศึกษาคณะไดม้าโดยการเลือกตั้งทัว่ไปภายในคณะประกอบดว้ยกรรมการไม่เกิน 15  
คน มีต าแหน่งดงัต่อไปน้ี 

1. ประธาน 
2. เลขานุการ 
3. เหรัญญิก 
4. หวัหนา้ฝ่ายวชิาการ 

                                                        
7
 ขอ้ 50 ความเดิมถูกยกเลิกโดย ขอ้ 3 แห่งขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ วา่ดว้ยกิจกรรมนกัศึกษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2538 

และใหใ้ชค้วามใหม่แทน ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 
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5. หวัหนา้ฝ่ายวฒันธรรม 
6. หวัหนา้ฝ่ายสวสัดิการ 
7. หวัหนา้ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ 
8. กรรมการด ารงต าแหน่งอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

 ขอ้ 53. คณะกรรมการนกัศึกษาคณะเป็นตวัแทนของนกัศึกษาในคณะ และรับผิดชอบบริหารกิจกรรมทั้งปวง
เก่ียวกบักิจกรรมของนกัศึกษาในคณะ 
 ขอ้ 54. ผูส้มคัรเขา้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการนกัศึกษาคณะตอ้งสมคัรรวมกนัเป็นกลุ่มและระบุต าแหน่งหนา้ท่ี
ใหค้รบตามขอ้ 52 
 คุณสมบติัของผูส้มคัรรับเลือกตั้ง และผูมี้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง วธีิการเลือกตั้ง การด ารงต าแหน่งและการ
พน้จากต าแหน่งกรรมการนกัศึกษาคณะ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบ วา่ดว้ยกิจกรรมนกัศึกษาภายในคณะ 
 ขอ้ 55. กิจกรรมของคณะกรรมการนกัศึกษาคณะ ใหอ้ยูใ่นความควบคุมดูแลของคณะ 
 ขอ้ 56. ระเบียบวา่ดว้ยกิจกรรมนกัศึกษาในคณะจะตอ้งไม่ขดัแยง้กบัขอ้บงัคบัฉบบัน้ี 

ส่วนที ่7 
ชุมนุม 

 ขอ้ 57. ชุมนุมของนกัศึกษาตอ้งมีลกัษณะท่ีนกัศึกษาทัว่ไปทั้งมหาวทิยาลยัอาจเป็นสมาชิกไดแ้ละอยูภ่ายใต้
การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร 
 ขอ้ 58. ประเภทของชุมนุมอาจแบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย ดงัตอ่ไปน้ี 

1. ฝ่ายกีฬา 
2. ฝ่ายศิลปะและวฒันธรรม 
3. ฝ่ายบ าเพญ็ประโยชน ์

 ขอ้ 59. การจดัตั้งและยบุเลิกชุมนุมใหท้ าไดโ้ดยค าสัง่ของอธิการบดี 
 ในระดบัมหาวทิยาลยัการจดัตั้งชุมนุมเพ่ิมเติมใหท้ าไดโ้ดยมีนกัศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 100 คน จากคณะต่างๆ ไม่
ต ่ากวา่ 3 คณะ เขา้ช่ือกนัยืน่ต่อคณะกรรมการบริหาร 
 ขอ้ 60 ชุมนุมแต่ละชุมนุมใหมี้คณะกรรมการชุมนุมไม่นอ้ยกวา่ 7 คน ซ่ึงสมาชิกแต่ละชุมนุมเป็นผูเ้ลือกตั้งให้
ด ารงต าแหน่งดงัต่อไปน้ี 

1. ประธาน 
2. รองประธาน 
3. เลขานุการ 
4. เหรัญญิก 
5. นายทะเบียน 
6. ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ 
7. ฝ่ายพสัดุ 
8. กรรมการอ่ืนๆ ตามท่ีกรรมการชุมนุมเห็นสมควร 

 กรรมการชุมนุมหน่ึงจะเป็นกรรมการชุมนุมอ่ืนอีกในเวลาเดียวกนัไม่ได ้
 ขอ้ 61. นกัศึกษาอาจสมคัรเขา้เป็นสมาชิกชุมนุมใดก็ได ้ สมาชิกภาพของสมาชิกชุมนุมนั้นส้ินสุดในวนัเปิด
ภาคการศึกษาภาคแรก 
 ขอ้ 62. อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุมนุมมีดงัต่อไปน้ี 
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(1) บริหารงานทัว่ไปใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องชุมนุม 
(2) ก าหนดนโยบาย จดัท าแผนงาน โครงการ และงบประมาณประจ าปีของชุมนุม เสนอต่อคณะ

กรรมการบริหาร 
(3) เสนอระเบียบปฏิบติัของชุมนุมตอ่คณะกรรมการบริหาร เพ่ือขออนุมติัจากสภานกัศึกษา 
(4) พิจารณาการกระท าของสมาชิกท่ีฝ่าฝืนระเบียบของชุมนุม หรือน าความเส่ือมเสียมาสู่ชุมนุม 

มติของคณะกรรมการชุมนุมท่ีใหส้มาชิกระงบัการใชสิ้ทธิหรือถอนช่ือออกจากการเป็น
สมาชิกชุมนุมตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของคณะกรรมการชุมนุมทั้งหมด 

(5) รับผิดชอบดูแลรักษาเอกสารและวสัดุอุปกรณ์ของชุมนุม 
 ขอ้ 63. ผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นกรรมการชุมนุมตอ้งมีคุณสมบติัเช่นเดียวกบัผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก
สภานกัศึกษา 
 ขอ้ 64. ผูมี้สิทธิเลือกตั้งกรรมการชุมนุมและผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นกรรมการชุมนุมตอ้งจดทะเบียนเป็น
สมาชิกของชุมนุมนั้นเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั ก่อนวนัเลือกตั้ง 

 ขอ้ 65.8 ใหค้ณะกรรมการชุมนุมด าเนินการเลือกตั้งสมาชิกข้ึนด ารงต าแหน่งกรรมการชุมนุมชุดใหม่ให้เสร็จ
ส้ินก่อนปิดภาคการศึกษาภาคสองไม่น้อยกวา่ 15 วนั และมอบงานให้คณะกรรมการชุดใหม่ให้เสร็จส้ินภายใน 15 วนั นับ
แต่วนัเลือกตั้ง 
 ขอ้ 66. นายกองคก์ารนกัศึกษา เป็นผูล้งนามประกาศแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการชุมนุม 
 ขอ้ 67. กรรมการชุมนุมพน้ต าแหน่งเม่ือ 

(1) อายกุรรมการชุมนุมส้ินสุดลงตามขอ้ 65 
(2) ตาย  
(3) ลาออก 
(4) พน้สภาพเป็นนกัศึกษาปริญญาตรีหรือไดรั้บอนุมติัใหล้าพกัการศึกษา 
(5) ถูกลงโทษทางวนิยัตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 
(6) สมาชิกชุมนุมจ านวนไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมดลงมติถอดถอน 

 ขอ้ 68. ถา้กรรมการชุมนุมคนใดคนหน่ึงพน้จากต าแหน่ง ให้คณะกรรมการชุมนุมพิจารณาเสนอช่ือบุคคลท่ี
เห็นสมควรดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารต่อนายกองคก์ารนกัศึกษาเพ่ือแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งแทน 
 ขอ้ 69. การประชุมของคณะกรรมการชุมนุมตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวน
กรรมการทั้งหมด จึงถือวา่เป็นองคป์ระชุม 
 ใหป้ระธานชุมนุมเป็นผูเ้รียกประชุมและเป็นประธานท่ีประชุม ในกรณีท่ีประธานชุมนุมไม่อยูห่รือไม่อาจ
ปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ ใหร้องประธานชุมนุมปฏิบติัหนา้ท่ีแทน ถา้รองประธานชุมนุมไม่อยูห่รือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ ให้
กรรมการท่ีเขา้ประชุมเลือกตั้งกนัเองเป็นประธานด าเนินการประชุม 
 การลงมติใหถื้อเสียงขา้งมากของท่ีประชุม กรรมการชุมนุมคนหน่ึงออกเสียงไดห้น่ึงเสียงในกรณีท่ีคะแนน
เสียงเท่ากนัใหป้ระธานท่ีประชุมตดัสินช้ีขาด 
 ขอ้ 70. ให้คณะกรรมการชุมนุมก าหนดนโยบายโครงงานและงบประมาณประจ าปีของชุมนุมเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารใหเ้สร็จส้ินก่อนเปิดภาคการศึกษาภาคแรกไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

                                                        
8
 ขอ้ 65 ความเดิมถูกยกเลิกโดย ขอ้ 3 แห่งขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ วา่ดว้ยกิจกรรมนกัศึกษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2529 

และใหใ้ชค้วามใหม่แทน ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 
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 ขอ้ 71. การบริการทัว่ไปแก่นกัศึกษา เช่น สวสัดิการ การกีฬา การสงัคม การพกัผอ่น และการบนัเทิง เป็นตน้ 
ใหชุ้มนุมต่างๆ ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานของมหาวทิยาลยัในการจดัหาอ านวยความสะดวกก การเก็บรักษา บูรณะ
ซ่อมแซม และตรวจสอบทรัพยสิ์นอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวกบักิจกรรมนกัศึกษา 
 ขอ้ 72. นกัศึกษาท่ีท าคุณประโยชน์หรือช่ือเสียงใหแ้ก่มหาวทิยาลยัในกิจกรรมของชุมนุมอาจไดรั้บสวสัดิการ
พิเศษจากมหาวทิยาลยั ตามระเบียบของมหาวทิยาลยั 
 ข้อ 73. กลุ่มกิจกรรมท่ีไม่มีลักษณะตามข้อ 57 และ 58 ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาเสนอต่อ
มหาวทิยาลยัอนุมติัจดัตั้งเป็นชมรม ทั้งน้ีเป็นไปตามระเบียบของมหาวทิยาลยัวา่ดว้ยการตั้งชมรม 
 ขอ้ 74. การด าเนินกิจกรรมของชุมนุมหรือชมรมให้อยูภ่ายใตค้  าแนะน าดูแลช่วยเหลือของท่ีปรึกษาชุมนุม
หรือชมรม ซ่ึงมหาวทิยาลยัแต่งตั้ง 
 ขอ้ 75. ให้มีเคร่ืองหมายและเส้ือสามารถของชุมนุมตามความจ าเป็นและเหมาะสมตามรูปและลกัษณะท่ี
มหาวทิยาลยัก าหนด 
 สิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายหรือเส้ือสามารถตามวรรคหน่ึงใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการบริหาร
ก าหนด 
 ขอ้ 76. ชุมนุมอาจเลิกหรือยบุเลิกไดโ้ดยเหตุหน่ึงเหตุใดดงัต่อไปน้ี 

(1) มีจ านวนสมาชิกลดลงจนเหลือนอ้ยกวา่ 50 คน 
(2) ไม่ไดด้ าเนินตามวตัถุประสงคข์องชุมนุมหรือด าเนินการฝ่าฝืนวตัถุประสงคข์องชุมนุม 
(3) ฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามขอ้บงัคบัน้ี 
(4) คณะกรรมการบริหารดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามมีมติใหย้บุเลิก 

ส่วนที ่8 
การเงิน 

 ขอ้ 77. ระเบียบการเบิกจ่ายขององคก์ารบริหารนกัศึกษานอกจากท่ีกล่าวในขอ้บงัคบัน้ีใหถื้อตามระเบียบ
การเงินของมหาวทิยาลยัโดยอนุโลม 

 ข้อ 78.9 รายได้ขององค์การนักศึกษาหรือสภานักศึกษา หรือชุมนุม หรือชมรม คือเงินอุดหนุนจาก
มหาวทิยาลยัเงินค่าบ ารุงสมาชิกและเงินรายไดท่ี้กล่าวน้ีใหเ้ก็บรักษาและเบิกจ่ายท่ีกองคลงั มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ส่วนเงินรายไดห้รือทรัพยสิ์นอ่ืน ท่ีองคก์ารนกัศึกษาหรือสภานกัศึกษา หรือชุมนุมหรือชมรมหามาไดน้ั้น 
คณะกรรมการบริหาร หรือผูบ้ริหารสภานกัศึกษา หรือผูบ้ริหารชมรมท่ีรับผิดชอบในการหาเงิน หรือทรัพยสิ์นอ่ืนมาไดต้อ้ง
แสดงบญัชีรายรับ- รายจ่าย โดยแจง้ชดัเสนอต่อสภานกัศึกษาใหพ้ิจารณาการอนุมติังบประมาณฝ่านสภานกัศึกษา จะตอ้ง
ไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีปรึกษาองคก์ารนกัศึกษา 
 ขอ้ 79. การเบิกจ่ายตามงบประมาณของคณะกรรมการบริหาร ให้นายกองค์การนักศึกษาลงนามร่วมกับ
เหรัญญิกของคณะกรรมการบริหาร และตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีปรึกษาองคก์ารนกัศึกษา 

 ขอ้ 80.10 การเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณของชุมนุม ชมรมให้ประธานและเหรัญญิกของชุมนุม หรือชมรม
นั้นๆ ลงนามร่วมกบัเหรัญญิกของคณะกรรมการบริหาร และตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีปรึกษา 
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 ขอ้ 78 ความเดิมถูกยกเลิกโดย ขอ้ 3 แห่งขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ วา่ดว้ยกิจกรรมนกัศึกษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ.2538 

และใหใ้ชค้วามใหม่แทน ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 
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 ขอ้ 81. อธิการบดีมีอ านาจแต่งตั้งผูต้รวจสอบบญัชีและให้ผูต้รวจสอบบญัชีท าการตรวจสอบบญัชีการเงิน
ขององคก์ารนกัศึกษา สภานกัศึกษา ชุมนุม และชมรม และรายงานต่ออธิการบดี อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
 

ส่วนที ่9 
ส่วนทัว่ไป 

 ขอ้ 82. นักศึกษาจะด ารงต าแหน่งสมาชิกสภานักศึกษา  กรรมการบริหารกรรมการนักศึกษาคณะและ
กรรมการชุมนุมในเวลาเดียวกนัมิได ้
 ขอ้ 83. การเสนอขอ้แกไ้ขปรับปรุง หรือเสนอให้ยกเลิกขอ้บงัคบัน้ี อาจกระท าไดโ้ดยคณะกรรมการบริหาร
หรือสภานกัศึกษา โดยคะแนนเสียงสองในสามของกรรมการบริหาร หรือสองในสามของสมาชิกสภานกัศึกษา การแกไ้ข
หรือยกเลิก ขอ้บงัคบัน้ีจะกระท าไดโ้ดยมติของสภานกัศึกษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ขอ้ 84. ในกรณีจ าเป็น สภามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์มีอ านาจท่ีจะแกไ้ข หรือยกเลิกขอ้บงัคบัน้ีได ้
 ขอ้ 85. ใหอ้ธิการบดีรักษาการใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัน้ี และเพ่ือการน้ีใหมี้อ านาจออกระเบียบได ้

ส่วนที ่10 
บทเฉพาะกาล 

 ขอ้ 86. การด าเนินการเลือกตั้งสภานกัศึกษา ปีการศึกษา 2522 ใหก้ระท าใหแ้ลว้เสร็จภายใน 60 วนั นบัแต่วนั
ประกาศในขอ้บงัคบัน้ี 
 ใหป้ระกาศ วนั เวลา สถานท่ี และวธีิการไม่นอ้ยกวา่ 10 วนั ก่อนวนัเลือกตั้ง 

 ขอ้ 87.11 ในปีการศึกษา 2529 ใหค้ณะกรรมการบริหารองคก์ารนกัศึกษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ชุดเดิม ท า
หนา้ท่ีบริหารงานต่อไปจนกวา่จะไดมี้การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ 

                                                                            ประกาศ        ณ        วนัท่ี       9    พฤศจิกายน   พ.ศ.   2522 
 
                                                                                            (ลงนาม)            ประกอบ  หุตะสิงห์ 
                                                                                                     (ศาสตราจารย ์ดร. ประกอบ  หุตะสิงห์) 
                                                                                                                   นายกสภามหาวทิยาลยั 

                                                                                                                                                                            
10

 ขอ้ 80 ความเดิมถูกยกเลิกโดย ขอ้ 3 แห่งขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ วา่ดว้ยกิจกรรมนกัศึกษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ.2538 

และใหใ้ชค้วามใหม่แทน ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 
11

 ขอ้ 87 ความเดิมถูกยกเลิกโดย ขอ้ 7 แห่งขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ วา่ดว้ยกิจกรรมนกัศึกษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2529 

และใหใ้ชค้วามใหม่แทน ดงัท่ีพิมพไ์วน้ี้ 


