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ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้ วย กิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2522
_______________________
โดยที่เห็นเป็ นการสมควรตามข้อบังคับ ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษาขึ้น เพื่อเป็ นไปตามหลักการที่จะให้กิจกรรม
นัก ศึ ก ษาเป็ นกิ จ กรรมเสริ ม หลัก สู ต ร ซึ่ งมี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ เสริ ม สร้ างประสบการณ์ ท างวิช าการและวิช าชี พ ส่ งเสริ ม
พลานามัย ปลูกฝั งคุณธรรมและพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา เพื่อให้เป็ นบัณฑิตที่มีความสมบูรณ์ ท้ งั ด้านสติปัญญา
ร่ างกายและจิ ตใจ โดยให้นักศึ กษาได้รับการสนับสนุ นให้เข้าร่ วมกิ จกรรมต่างๆ ด้วยความสมัครใจตามความสนใจของ
นักศึกษาทางด้านกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมส่ งเสริ มการศึกษาและการบาเพ็ญประโยชน์ เป็ นหลัก การจัดกิจกรรม
นักศึกษาให้จดั เป็ นกิจกรรมภายในสถานศึกษา ส่ วนกิจกรรมนอกสถานศึ กษา จะต้องได้รับอนุมตั ิจากมหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิง่ การพัฒนาชนบท จะต้องได้รับการร้องขอจากหน่วยราชการ หรื อร่ วมกับโครงการของทางราชการ
เพื่ อ ให้กิ จกรรมนักศึ ก ษาเป็ นไปภายในขอบวัต ถุ ป ระสงค์ข องมหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร์ และไม่ ข ัด ต่ อ
กฎหมายบ้านเมืองและศี ลธรรมอันดี โดยมหาวิทยาลัยจะจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึ กษาเป็ นผูใ้ ห้คาแนะนาอย่างใกล้ชิด อาศัย
อานาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2531 สภามหาวิทยาลัยจึ งตรา
ข้อบังคับไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 . ข้อ บัง คับ นี้ เรี ย กว่า “ข้อ บัง คับ มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ว่าด้ว ยกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษามหาวิ ย าลัย
ธรรมศาสตร์ พ.ศ.2522”
ข้อ 2 . ข้อบังคับนี้ให้ใช้ได้ต้ งั แต่วนั ถัดจากวันประกาศเป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2521 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2522
ข้อ 4. 1 ตามข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
“สภานักศึกษา” หมายถึง สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
“องค์การนักศึกษา” หมายถึง องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
“คณะ” หมายความรวมถึง แผนกอิสระ สถาบันที่จดั การเรี ยน การสอน และให้ปริ ญญาใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
“คณะกรรมการบริ หาร” หมายถึง คณะกรรมการบริ หารองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
“คณะกรรมการนักศึกษาคณะ”
ให้หมายความรวมถึง
คณะกรรมการนักศึกษาแผนกอิสระ
คณะกรรมการนักศึกษาสถาบันที่จดั การเรี ยนการสอนให้ปริ ญญาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
“ชั้นปี ของนักศึกษา” หมายถึง ระยะเวลาของนักศึกษาเข้ามาศึกษาอยูใ่ นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยนับ
ปี ที่ข้ ึนทะเบียนเป็ นนักศึกษาปี แรกเป็ นปี ที่หนึ่ง นักศึกษาที่ได้ศึกษาเกินกว่า 4 ปี ให้ถือว่าเป็ นนักศึกษาชั้นปี ที่ 4
“ชุมนุม” หมายถึง ชุมนุมของนักศึกษาที่จดั ตั้งขึ้นตามข้อบังคับนี้ ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
“ชมรม” หมายถึง ชมรมของนักศึกษาที่จดั ตั้งขึ้นตามข้อบังคับนี้ ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ข้อ 4 ความเดิมถูกยกเลิกโดย ข้อ 3 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.
2539 และให้ใช้ความใหม่แทน ดังที่พิมพ์ไว้น้ ี
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ส่ วนที่ 1
วัตถุประสงค์ ของกิจกรรมนักศึกษา
ข้อ 5. การดาเนินกิจกรรมของนักศึกษามีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
(1) เพื่อให้นกั ศึกษาได้เรี ยนรู ้และฝึ กฝนตนเองในการใช้สิทธิเสรี ภาพและการปกครองตนเองตาม
หลักประชาธิปไตยในเรื่ องเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
(2) เพื่อส่งเสริ มสามัคคีธรรมในหมู่นกั ศึกษา
(3) เพื่อส่งเสริ มกิจกรรมเสริ มหลักสูตรทั้งทางวิชาการและประสบการณ์ในวิชาชีพแก่นกั ศึกษา
(4) เพื่อส่งเสริ มให้นกั ศึกษามีบุคลิกภาพพลานามัยและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(5) เพื่อส่งเสริ มวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ดีงามของไทย
(6) เพื่อส่งเสริ มให้นกั ศึกษามีความริ เริ่ มสร้างสรรค์ มีทศั นคติกว้าง และฝึ กฝนให้การจัดกิจกรรม
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวใน(1) ถึง (5)
(7) เพื่อปลูกฝังให้นกั ศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคมส่วนรวม

ส่ วนที่ 2
สิ ทธิและหน้ าที่ของนักศึกษา
ข้อ 6 . นักศึกษามีสิทธิและหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(1) มีสิทธิเท่าเทียมกันในการสมัครรับเลือกตั้งและออกเสี ยงในกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาตาม
ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับกิจการนั้นๆ
(2) มีสิทธิแสดงความคิดเห็นและวิจารณ์อย่างเสรี ภายในขอบเขตกฎหมายและข้อบังคับตลอดจน
ระเบียนแบบแผนของมหาวิทยาลัย ส่วนกิจกรรมด้านวิชาการ และการเรี ยนการสอนนั้นอาจ
ให้ความคิดเห็นหรื อเสนอแนะได้
(3) มีสิทธิในการดาเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนักศึกษา
(4) มีหน้าที่ธารงไว้ซ่ ึงความสามัคคี
(5) มีหน้าที่ปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับ และประเพณี อนั ดีงามของมหาวิทยาลัย และปฏิบตั ิตน
ตามครรลองระบอบประชาธิปไตยภายในมหาวิทยาลัย

ส่ วนที่ 3
การจัดส่ วนการบริหารกิจกรรมของนักศึกษา
ข้อ 7 . ให้บริ หารกิจกรรมของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย แบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ
(1) สภานักศึกษา
(2) องค์การนักศึกษา
สภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา ตั้งอยูใ่ นบริ เวณมหาวิทยาลัย
สภานักศึกษา มหาวิทยาลัย เรี ยกชื่อเป็ นภาษาอังกฤษว่า Thammasat University student
Council (ชื่อย่อ) T.U.S.C. องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรี ยกชื่อเป็ น
ภาษาอังกฤษว่า Thammasat University Student Union (ชื่อย่อ) T.U.S.U.
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ข้อ 8 . 2 ให้มีการบริ หารกิจกรรมนักศึกษาระดับคณะในรู ปคณะกรรมการนักศึกษาในทุกคณะที่ได้มีการ
ประกาศจัดตั้งอย่างเป็ นทางการแล้ว
คณะจะไม่จดั ตั้งรู ปแบบการบริ หารกิจกรรมนักศึกษาที่ซ้ าซ้อนกับรู ปแบบการบริ หารกิจกรรม
นักศึกษาที่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับนี้

ส่ วนที่ 4
สภานักศึกษา
ข้อ 9 . สภานักศึกษาประกอบด้วย
(1) สมาชิกสภานักศึกษามาจากการเลือกตั้งทัว่ ไป 24 คน โดยให้นกั ศึ กษาชั้นปี ที่ หนึ่ ง สอง สาม
และสี่ แต่ละชั้นปี มีสิทธิเลือกนักศึกษาชั้นปี เดียวกันเป็ นสมาชิกสภานักศึกษาชั้นปี ละ 6 คน
(2) สมาชิกสภานักศึกษาที่มาจากการเลือกตั้งภายในคณะ คณะละ 3 คน
ข้อ 10 . อานาจหน้าที่ของสภานักศึกษามีดงั ต่อไปนี้
(1) พิจารณาและให้ความเห็ นชอบหรื อไม่เห็ นชอบต่อนโยบายโครงงานและงบประมาณของ
คณะกรรมการบริ ห าร และต้อ งส่ งเรื่ อ งที่ พิ จารณาคื น แก่ ก รรมการบริ ห ารภายใน 15 วัน
นับตั้งแต่วนั ที่ได้รับ ถ้าไม่คืนตามกาหนดนี้ ให้ถือว่านโยบายโครงงานและงบประมาณนั้น
ได้รับความเห็นชอบ
(2) ตรวจสอบการท างานของคณะกรรมการบริ ห าร และตรวจสอบการเงิ น และบัญ ชี ข อง
องค์การนักศึ กษา ตลอดจนพิจารณารายงานเกี่ ยวกับรายได้และรายจ่าย หรื อการได้รับการ
สนับสนุ นทั้งทางด้านการเงินและวัสดุซ่ ึ งคณะกรรมการบริ หารหรื อชุมชน หรื อชมรมได้
รับมา
(3) ประเมินผลการดาเนินงานของ คณะกรรมการบริ หารและให้ขอ้ เสนอแนะต่างๆ
(4) ลงมติด้วยคะแนน 2 ใน 3 ของสมาชิ กสภาเสนอถอดถอนกรรมการบริ หารเป็ นรายบุคคล
หรื อทั้งคณะต่ออธิ การบดี ในกรณี เป็ นที่แจ้งชัดว่ากรรมการบริ หารกระทาผิดข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วา่ ด้วยวินยั นักศึกษา
(5) ออกระเบียบการประชุมของสภานักศึกษา เพื่อปฏิบตั ิตามข้อบังคับ
(6) อนุมตั ิระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับชุมนุม
ข้อ 11 .ให้ที่ประชุมสภานักศึกษาเลือกสมาชิกสภานักศึกษาเข้าดารงตาแหน่งในสภานักศึกษาดังต่อไปนี้
(1) ประธานสภา
(2) รองประธานสภาคนที่ 1
(3) รองประธานสภาคนที่ 2
(4) เลขาธิการสภา
(5) รองเลขาธิการสภา
(6) ผูต้ รวจสอบการเงิน
(7) กรรมการอื่นๆตามที่เห็นควร
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ข้อ 8 ความเดิมถูกยกเลิกโดย ข้อ 3 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2539

และให้ใช้ความใหม่แทน ดังที่พิมพ์ไว้น้ ี
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ข้อ 12 . อานาจหน้าที่ของสมาชิกสภานักศึกษามีดงั ต่อไปนี้
(1) สมาชิกมีหน้าที่ฟังความคิดเห็นและข้อวิจารณ์ของนักศึกษา
อันจะเป็ นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม เพื่อเสนอให้สภานักศึกษาวินิจฉัย
(2) ประธานสภาหรื อรองประธานสภามีหน้าที่รายงานให้นกั ศึกษาทราบข้อเท็จจริ งที่ได้รับ
เชิญเข้าร่ วมประชุมสภามหาวิทยาลัย การประชุมคณบดี หรื อการประชุมสภาอาจารย์
(3) ประธานสภามีอานาจหน้าที่ดงั นี้
ก. แต่งตั้งสมาชิกสภานักศึกษาตามมติของสภานักศึกษาเพือ่ ปฏิบตั ิการใดๆ ในขอบเขต
อานาจหน้าที่ของสภานักศึกษา
ข . ควบคุมการประชุมและดาเนินกิจการของสภานักศึกษา
(4) รองประธานสภามีอานาจหน้าที่ช่วยประธานสภาในกิจการทั้งปวง เมื่อประธานสภาไม่อยู่
หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ ให้รองประธานสภาคนที่ 1 ทาการแทนประธานสภา ถ้ารอง
ประธานสภาคนที่ 1 ไม่อยูห่ รื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้รองประธานสภาคนที่ 2 เป็ น
ผูด้ าเนินการแทนประธานสภา
(5) ประธานสภา รองประธานสภา เลขาธิการสภา รองเลขาธิการสภา ผูต้ รวจสอบการเงิน
กรรมการฝ่ ายต่างๆ ร่ วมกันทางบประมาณค่าใช้จ่ายของสภานักศึกษาเสนอต่อมหาวิทยาลัย
ภายใน 15 วัน นับแต่วนั เลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา
(6) เลขาธิการสภามีอานาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(ก) ออกหนังสื อนัดประชุมสภานักศึกษา
(ข) จัดทารายงานการประชุม
(ค) เก็บและรวบรวมเอกสารต่างๆ ของสภานักศึกษาและทาหน้าที่ธุรการอื่นๆ ของสภา
นักศึกษา
(7) รองเลขาธิการสภามีอานาจหน้าที่ช่วยเลขาธิการสภาในกิจการทั้งปวง
(8) ผูต้ รวจสอบการเงินมีหน้าที่ควบคุมการเงิน และตรวจสอบบัญชีการเงินของสภานักศึกษา
และองค์การนักศึกษาให้เป็ นไปตามงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากสภานักศึกษา
และได้รับอนุมตั ิจากมหาวิทยาลัยแล้ว
ข้อ 13 . ผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกนักศึกษา คือ นักศึกษาที่กาลังศึกษาอยูใ่ นชั้นปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัย
ข้อ 14 . ผูส้ มัครรับเลือกตั้งเป็ นสมาชิกสภานักศึกษาต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
(1) เป็ นนักศึกษาที่กาลังศึกษาอยูช่ ้ นั ปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัย
(2) ไม่เป็ นผูส้ าเร็จการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่ามาก่อน
(3) ไม่อยูใ่ นระหว่างถูกลงโทษทางวินยั ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ถ้าเคยถูกลงโทษทาง
วินยั ต้องพ้นโทษมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี ในวันเปิ ดรับสมัครเลือกตั้งและไม่อยูใ่ นระหว่าง
พักการศึกษาในปี การศึกษานั้น
(4) มีผลการศึกษาเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.00
(5) ศึกษาอยูใ่ นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แล้วไม่เกิน 4 ปี ในปี ที่เข้าดารงตาแหน่ง
ข้อ 15 . ให้ทาการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษาให้เสร็ จสิ้นภายใน 21 วัน นับตั้งแต่วนั เปิ ดการศึกษาภาคแรก
ข้อ 16 . อายุของสภานักศึกษาสิ้นสุดลงในวันที่อธิการบดีประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานักศึกษาชุดใหม่ตามข้อ
19
ข้อ 17 . สมาชิกภาพของสมาชิกสภานักศึกษาสิ้นสุดลงเมื่อ
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

อายุของสภานักศึกษาสิ้นสุดตามข้อ 16
ตาย
ลาออก
พ้นสภาพการเป็ นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรื อได้รับอนุมตั ิให้ลาพักการศึกษา
ออกตามข้อ 26 วรรคสุดท้าย
ถูกลงโทษทางวินยั ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อธิการบดีมีคาสัง่ ให้พน้ จากตาแหน่งโดยระบุความผิดไว้อย่างชัดแจ้ง
นักศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 500 คน รวมกันเข้าชื่อเสนอต่ออธิการบดี เพื่อให้ดาเนินการลง
ประชามติถอดถอนสมาชิกสภาทั้งคณะ หรื อนักศึกษาร้อยละ 10 ของผูม้ ีสิทธิลงคะแนน
เลือกตั้งสมาชิกสภาแต่ละประเภทรวมกันเข้าชื่อเสนอต่ออธิการบดีเพื่อให้ดาเนินการลง
ประชามติถอดถอนสมาชิกสภาเป็ นรายบุคคล หรื อเป็ นกลุ่มของแต่ละประเภทในการลง
ประชามติ จึงต้องมีผมู ้ าลงประชามติไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูม้ าลงคะแนนเสี ยง
เลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษาชุดนั้นและจะต้องมีคะแนนถอดถอนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50
ของผูม้ าใช้สิทธิ จึงมีผลถอดถอนได้
ข้อ 18 . ในกรณี ที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภานักศึกษาสิ้นสุดลง ในขณะที่ยงั เหลือระยะเวลาเกิน 60 วัน ก่อน
ปิ ดการศึกษาภาคสอง ให้ทาการเลือกตั้งซ่อมให้เสร็ จสิ้นภายใน 21 วัน หลังจากสมาชิกภาพสิ้นสุดลงนั้น
ข้อ 19 . อธิการบดีเป็ นผูล้ งนามแต่งตั้งและถอดถอนสมาชิกสภานักศึกษาที่ดารงตาแหน่งต่างๆ
ข้อ 20 . ให้มีสมัยประชุมของสภานักศึกษา 2 สมัย ตามภาคการศึกษาปกติ
ข้อ 21 . อธิการบดีเป็ นผูเ้ ปิ ดและปิ ดการประชุมสมัยสามัญของสภานักศึกษา
ข้อ 22 . การกาหนดระยะเวลาการประชุมสามัญ สมัยหนึ่งๆ ให้สภานักศึกษาเป็ นผูก้ าหนด
ข้อ 23 . การประชุมสมัยวิสามัญของสภานักศึกษาให้มีได้ดงั ต่อไปนี้
(1) อธิการบดีเรี ยกประชุม
(2) ประธานสภาเรี ยกประชุม
(3) สมาชิกสภานักศึกษาไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสามของจานวนสมาชิกทั้งหมด เข้าชื่อร้องขอต่อ
ประธานสภาให้เรี ยกประชุม
(4) นายกองค์การนักศึกษาร้องขอต่อประธานสภาให้เรี ยกประชุมตามมติของคณะ
กรรมการบริ หาร
(5) ประธานนักศึกษาคณะใดคณะหนึ่งร้องขอต่อประธานสภาให้เรี ยกประชุม แต่ท้ งั นี้ตอ้ ง
ได้รับรองจากสมาชิกสภานักศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 5 คน
(6) นักศึกษาจานวนไม่นอ้ ยกว่า 200 คน เข้าชื่อร้องขอต่อประธานสภาให้เรี ยกประชุม
ข้อ 24 . ในการประชุมสามัญของสภานักศึกษาสมัยที่หนึ่งให้สมาชิกสภานักศึกษาที่เข้าประชุมเลือกประธาน
คนหนึ่ ง โดยลงคะแนนเสี ยงข้างมาก ให้ทาหน้าที่เป็ นประธานการประชุมๆถ้าคะแนนเสี ยงมากเท่ากันให้จบั ฉลากจากผูท้ ี่
ได้รับคะแนนเสี ยงเท่ากันนั้น
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษาเพื่อดารงตาแหน่งประธานสภา รองประธานสภาคนที่ 1 รอง
ประธานสภาคนที่ 2 เลขาธิการสภา ผูต้ รวจสอบการเงิน และกรรมการอื่น สมาชิกสภานักศึกษาแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อ
สมาชิกสภานักศึกษาได้หนึ่งชื่อ การเสนอชื่อนั้นให้มีสมาชิกรับรองไม่นอ้ ยกว่า 5 คน
ในกรณี ที่มีการเสนอชื่อเพียงชื่อเดียวให้ถือว่าผูถ้ ูกเสนอชื่อนั้นได้รับเลือก เมื่อที่ประชุมลงมติรับรองด้วย
คะแนนเสี ยงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกที่เข้าประชุม

6
ในกรณี ที่มีการเสนอชื่อหลายชื่อ ผูท้ ี่ได้รับเลือกคือผูท้ ี่ได้คะแนนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกสภานักศึกษา
ทั้งหมด ถ้าไม่มีผไู ้ ด้รับคะแนนเกินกว่ากึ่งหนึ่ง ข้างต้นให้ทาการลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ระหว่างบุคคลที่ได้รับคะแนนอันดับ
หนึ่ง กับอันดับสองและให้ถือว่าผูไ้ ด้รับคะแนนสูงสุดเป็ นผูไ้ ด้รับเลือก ถ้าได้คะแนนเท่ากันอีกให้ประธานการประชุมชี้ขาด
สาหรับตาแหน่งรองเลขาธิการ ให้เลขาธิการสภาเลือกจากสมาชิกสภานักศึกษา
ผูต้ รวจสอบการเงินและกรรมการอื่นๆ มีสิทธิเลือกสมาชิกสภานักศึกษาเป็ นผูช้ ่วยในฝ่ ายตน
ข้อ 25 . สมาชิกสภานักศึกษาจะดารงตาแหน่งในสภานักศึกษา ตามข้อ 24. ได้เพียงตาแหน่งเดียว
ข้อ 26 . การประชุมสภานักศึกษาต้องมีสมาชิกสภานักศึกษาเข้าประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิก
สภานักศึกษาทั้งหมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่สมาชิกสภานักศึกษาเข้าร่ วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมให้เรี ยกประชุมอีกครั้งหนึ่ง ในการประชุม
ครั้งหลังนี้ ถ้ามีผรู ้ ่ วมประชุมไม่ต่ากว่าหนึ่งในสี่ ของจานวนสมาชิกสภานักศึกษาทั้งหมดให้ถือว่าครบองค์ประชุม
ในกรณี ที่สมาชิกสภานักศึกษาขาดการประชุมสามครั้งติดต่อกันโดยไม่แจ้งให้ประธานสภาทราบล่วงหน้า
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ให้สภานักศึกษาเสนอชื่อบุคคลนั้นต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาถอดถอนชื่อออกจากการเป็ นสมาชิกสภา
นักศึกษา
ข้อ 27 . การนัดประชุมให้แจ้งวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมให้สมาชิกทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 7 วัน สาหรับการประชุมสมัยสามัญและไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน สาหรับการประชุมสมัยวิสามัญ
ข้อ 28 . การลงมติของสภานักศึกษาให้ถือเอาเสี ยงข้างมากของสมาชิกสภานักศึกษาที่เข้าประชุม ในกรณี ที่
คะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมตัดสิ นชี้ขาด
ข้อ 29 . ถ้าสภานักศึกษามีมติแย้งกับมติคณะกรรมการบริ หาร และสภานักศึกษาต้องการยืนยันมติน้ นั ให้เรี ยก
ประชุมสภานักศึกษา เพื่อพิจารณายืนยันมติเดิมอีกครั้งหนึ่งภายใน 7 วัน หลังจากการประชุมครั้งก่อน การลงมติในการ
ประชุมครั้งที่สองนี้ได้คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนสมาชิกสภานักศึกษาทั้งหมด
ข้อ 30 . การใช้จ่ายของสภานักศึกษา ให้ประธานสภากับเลขาธิการสภาร่ วมกันเบิกจ่ายและแจ้งให้สภา
นักศึกษาทราบและให้ทาบัญชีจ่ายตลอดสมัย เสนอสภานักศึกษาในการประชุมสามัญสมัยที่ 2 เป็ นวาระแรก

ส่ วนที่ 5
องค์ การนักศึกษา
ข้อ 31 . องค์การนักศึกษาประกอบด้วยคณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการนักศึกษาคณะ ชุมนุม และชมรม
ต่างๆ ของนักศึกษา
ข้อ 32 . 3 คณะกรรมการบริ หาร ประกอบด้วย คณะกรรมการจานวนไม่เกิน 21 คน มีตาแหน่งดังต่อไปนี้
(1) นายกองค์การนักศึกษา
(2) อุปนายองค์การนักศึกษาคนที่ 1
(3) อุปนายกองค์การนักศึกษาคนที่ 2 (ศูนย์รังสิ ต)
(4) เหรัญญิก
(5) เลขาธิการ
(6) รองเลขาธิการศูนย์รังสิ ต
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ข้อ 32 ความเดิมถูกยกเลิกโดย ข้อ 4 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2529

และให้ใช้ความใหม่แทน ดังที่พิมพ์ไว้น้ ี
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(7) ประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์
(8) รองประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ศูนย์รังสิ ต
(9) ประธานฝ่ ายสถาบันสัมพันธ์
(10) นักศึกษาสัมพันธ์ศูนย์รังสิ ต
(11) ประธานฝ่ ายวิเทศสัมพันธ์
(12) ประธานฝ่ ายส่งเสริ มวิชาการ
(13) ประธานฝ่ ายกีฬา
(14) ประธานฝ่ ายศิลปะและวัฒนธรรม
(15) ประธานฝ่ ายบาเพ็ญประโยชน์
(16) กรรมการอีก 6 คน ซึ่งอาจดารงตาแหน่งอื่นตามสมควร
ข้อ 33 . 4 คณะกรรมการบริ หาร มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบร่ วมกัน ดังนี้
(1) บริ หารกิจการทั้งปวงที่เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาตามข้อบังคับว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(2) ร่ วมมือประสานงานและให้ความสะดวกในการดาเนินงานของคณะกรรมการนักศึกษาคณะ
ต่างๆ
(3) ควบคุมและให้ความสะดวกในการดาเนินงานของชุมนุม และชมรมต่างๆ
(4) กาหนดนโยบายจัด ท าแผนงาน โครงการและงบประมาณประจ าปี การศึ กษาของคณะ
กรรมการบริ หาร เสนอต่อสภานักศึกษา
(5) พิจารณางบประมาณและโครงงานประจาปี การศึกษาของชุมนุม ชมรมเพื่อเสนอต่อสภา
นักศึกษา
(6) เสนอระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับชุมนุมให้สภานักศึกษาอนุมตั ิ
(7) เข้าร่ วมประชุมชี้แจงต่อสภานักศึกษาทุกครั้งที่มีการประชุม
(8) เสน อชื่ อกรรมการบ ริ ห ารเป็ น รายบุ คคลต่ อ อธิ การบดี เพื่ อพิ จารณ าถอดถอน
กรรมการบริ หารผูน้ ้ นั โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หารไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่
ข้อ 34 . ให้นายกองค์กรการศึกษาเป็ นประธานกรรมการบริ หารมีอานาจหน้าที่ควบคุมและจัดระเบียบบริ หาร
ภายในองค์การนักศึกษา
นายกองค์การนักศึกษาและอุปนายกองค์การนักศึกษาเป็ นผูร้ ับผิดชอบประสานงานกับประธานนักศึกษา
คณะต่างๆโดยตรง
นายกองค์การนักศึ กษาและกรรมการบริ หารฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้องหรื อผูท้ ี่ ได้รับมอบหมายจากบุคคลข้างต้นเป็ น
ตัวแทนองค์การนักศึกษา ในการเข้าร่ วมประชุมสภามหาวิทยาลัย การประชุมคณบดี การประชุมสภาอาจารย์เมื่อได้รับเชิญ
ข้อ 35 . กรรมการบริ หารที่ดารงตาแหน่งต่างๆ อาจแต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อช่วยเหลือดาเนินงาน ในส่วนที่ตน
รับผิดชอบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หาร
ข้อ 36 . ผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งกรรมการบริ หาร คือ นักศึกษาที่กาลังศึกษาอยูใ่ นชั้นปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัย
ข้อ 37 . ผูส้ มัครรับเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ หาร ต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผูส้ มัครรับเลือกตั้งเป็ นสมาชิก
สภานักศึกษา ในข้อ 14
4

ข้อ 33 (5) ความเดิมถูกยกเลิกโดย ข้อ 3 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.
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ข้อ 38.5การเลือกตั้งคณะกรรมการบริ หารประจาปี การศึกษาถัดไป ให้ดาเนินการให้เสร็ จสิ้นอย่างน้อย 15 วัน
ก่อนปิ ดภาคการศึกษาภาคสอง
ให้ประกาศวัน เวลา และสถานที่ ที่ จะมีการเลือกตั้งให้นักศึ กษาทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วัน ก่อนวัน
เลือกตั้ง
ข้อ 39 . การเลือกตั้งคณะกรรมการบริ หารให้กระทาโดยการเลือกตั้งทัว่ ไป ผูส้ มัครรับเลือกตั้งต้องรวมเป็ น
กลุ่ม โดยให้ระบุตาแหน่งหน้าที่ให้ครบตามข้อ 32
ข้อ 40. ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริ หาร ให้ผมู ้ ีสิทธิเลือกตั้งเลือกเพียงหนึ่ งกลุ่ม การนับคะแนนให้ถือว่า
กลุ่มที่ ได้คะแนนเสี ยงสู งสุ ดได้รับเลือกตั้ง ถ้าคะแนนเสี ยงสู งสุ ดเท่ากันให้มีการเลือกตั้งใหม่เฉพาะกลุ่มที่ ได้รับคะแนน
สูงสุดเท่ากัน
ข้อ 41. อธิการบดีเป็ นผูล้ งนามประกาศแต่งตั้ง และถอดถอนกรรมการบริ หาร
ข้อ 42.6 คณะกรรมการบริ หารต้องมอบงานต่อคณะกรรมการบริ หารชุดใหม่ให้เสร็ จสิ้นภายใน 15 วัน นับแต่
วันเลือกตั้ง
ให้คณะกรรมการบริ หารชุดเดิมรักษาการจนกว่าคณะกรรมการบริ หารชุดใหม่เข้ารับมอบงาน และให้ถือว่า
อายุคณะกรรมการบริ หารชุดเดิมสิ้นสุดลงเมื่อส่งมอบงาน
ข้อ 43. กรรมการบริ หารพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) อายุของกรรมการบริ หารสิ้นสุดลงตามข้อ 42
(2) ตาย
(3) ลาออก
(4) พ้นสภาพการเป็ นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรื อได้รับอนุมตั ิให้ลาพักการศึกษา
(5) ถูกลงโทษทางวินยั ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
(6) อธิการบดีมีคาสัง่ ให้พน้ จากตาแหน่ง โดยระบุความผิดไว้อย่างชัดแจ้ง
(7) นักศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 500 คน รวมกันเข้าชื่อเสนอต่ออธิการบดีเพือ่ ให้ดาเนินการลงประชามติ
ถอดถอนกรรมการบริ หารเป็ นรายบุคคลหรื อทั้งคณะโดยมีเงื่อนไขว่า ในการลงประชามติ
จะต้องมีผมู ้ าลงประชามติไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูม้ าลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้ง
คณะกรรมการบริ หารชุดนั้นและจะต้องมีคะแนนให้ถอดถอนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของผูม้ า
ใช้สิทธิจึงมีผลให้ถอดถอนได้
ข้อ 44. ถ้ากรรมการบริ หารทั้งคณะพ้นจากตาแหน่งด้วยประการใดๆ ก็ตามก่อนการสิ้ นสุดหน้าที่ในการเป็ น
กรรมการบริ หารน้อยกว่า 60 วัน ให้อธิการบดีเป็ นผูแ้ ต่งตั้งผูร้ ักษาการแทน ถ้าระยะเวลาที่เหลือของตาแหน่งมีอยูไ่ ม่นอ้ ย
กว่า 60 วัน ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ให้เสร็จสิ้นภายใน 21 วัน นับจากวันที่คณะกรรมการบริ หารพ้นจากตาแหน่ง
ข้อ 45. ในกรณี ที่กรรมการบริ หารคนหนึ่ งคนใดพ้นจากตาแหน่ง ให้คณะกรรมการบริ หารพิจารณาเสนอชื่อ
บุคคลที่สมควรต่ออธิการบดีเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งแทน
ข้อ 46. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริ หารระหว่างเปิ ดภาคการศึกษาอย่างน้อยเดือนละสองครั้ง
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ข้อ 38 ความเดิมถูกยกเลิกโดยข้อ 3 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2530
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ข้อ 42 ความเดิมถูกยกเลิกโดย ข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2529
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การประชุมคณะกรรมการบริ หาร ต้องมีกรรมการเข้าร่ วมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการบริ หารจึงถือว่าเป็ นองค์
ประชุม
ให้นายกองค์การนักศึกษาเป็ นประธานในที่ประชุม ในกรณี ที่นายกองค์การนักศึกษาไม่อยู่ หรื อไม่อาจปฏิบตั ิ
หน้าที่ได้ ให้อุปนายกองค์การนักศึกษาปฏิบตั ิหน้าที่แทน ถ้าอุปนายกองค์การนักศึกษาไม่อยู่ หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้
ให้กรรมการที่เข้าประชุมตัดสิ นชี้ขาด
ข้อ 47. การลงมติให้ถือเสี ยงข้างมากของที่ประชุม กรรมการคนหนึ่งออกเสี ยงได้หนึ่งเสี ยงในกรณี ที่คะแนน
เสี ยงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมตัดสิ นชี้ขาด
เฉพาะกรณี ที่มติฝ่ายข้างมากของที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารเห็นเป็ นเรื่ องสาคัญ ให้ใช้มติสองในสามของ
จานวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่
ข้อ 48. คณะกรรมการบริ หารอาจเชิญคณะกรรมการนักศึกษาคณะ หรื อคณะกรรมการชุมนุม ชมรมเข้าร่ วม
ประชุมเพื่อชี้แจงแสดงความเห็นได้
ข้อ 49. การบริ หารงานของคณะกรรมการบริ หารในส่วนที่เกี่ยวกับชุมนุมต่าง โดยตรงมี 3 ฝ่ าย คือฝ่ ายกีฬา
ฝ่ ายศิลปะและวัฒนธรรม และฝ่ ายบาเพ็ญประโยชน์ให้ผดู ้ ารงตาแหน่งประธานฝ่ ายต่างๆ เป็ นผูด้ ูแลและประสานงานอย่าง
ใกล้ชิดกับชุมนุมที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 50. 7ให้คณะกรรมการบริ หารทางบประมาณประจาปี โดยจัดสรรงบประมาณเป็ น 4 ส่วน ดังต่อไปนี้
1. ส่วนของชุมนุมต่างๆ
2. ส่วนของสภานักศึกษา
3. ส่วนของคณะกรรมการบริ หาร
4. ส่วนของชมรมต่างๆ
ข้อ 51. ให้องค์การนักศึกษาและสภานักศึกษานี้อยูใ่ นความควบคุมดูแลของมหาวิทยาลัย โดยมีรองอธิการบดี
ฝ่ ายการนักศึกษาเป็ นที่ปรึ กษาขององค์การนักศึกษาและสภานักศึกษา และให้ที่ปรึ กษาองค์การนั กศึกษาให้คาปรึ กษาและ
ยับยั้งการดาเนิ นการใดๆ ที่ขดั ต่อระเบียบ คาสั่งหรื อประกาศของมหาวิทยาลัยหรื อที่อาจจะเป็ นที่เสื่ อมเสี ยต่อมหาวิทยาลัย
ได้ ทั้งนี้องค์การนักศึกษาและสภานักศึกษาส่งรายงานการประชุมให้ที่ปรึ กษาทราบภายใน 7 วัน ภายหลังการประชุม
กิจกรรมที่ดาเนินการนอกมหาวิทยาลัย
หรื อที่มีการเชิญบุคคลภายนอกเข้าร่ วมกิจกรรมในมหาวิทยาลัย
จะต้องได้รับอนุมตั ิจากอธิการบดี

ส่ วนที่ 6
คณะกรรมการนักศึกษาคณะ
ข้อ 52. คณะกรรมการนักศึกษาคณะได้มาโดยการเลือกตั้งทัว่ ไปภายในคณะประกอบด้วยกรรมการไม่เกิน 15
คน มีตาแหน่งดังต่อไปนี้
1. ประธาน
2. เลขานุการ
3. เหรัญญิก
4. หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ
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ข้อ 50 ความเดิมถูกยกเลิกโดย ข้อ 3 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2538
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5. หัวหน้าฝ่ ายวัฒนธรรม
6. หัวหน้าฝ่ ายสวัสดิการ
7. หัวหน้าฝ่ ายประชาสัมพันธ์
8. กรรมการดารงตาแหน่งอื่นๆ ตามความเหมาะสม
ข้อ 53. คณะกรรมการนักศึกษาคณะเป็ นตัวแทนของนักศึกษาในคณะ และรับผิดชอบบริ หารกิจกรรมทั้งปวง
เกี่ยวกับกิจกรรมของนักศึกษาในคณะ
ข้อ 54. ผูส้ มัครเข้ารับเลือกตั้งเป็ นกรรมการนักศึกษาคณะต้องสมัครรวมกันเป็ นกลุ่มและระบุตาแหน่งหน้าที่
ให้ครบตามข้อ 52
คุณสมบัติของผูส้ มัครรับเลือกตั้ง และผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงเลือกตั้ง วิธีการเลือกตั้ง การดารงตาแหน่งและการ
พ้นจากตาแหน่งกรรมการนักศึกษาคณะ ให้เป็ นไปตามระเบียบ ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษาภายในคณะ
ข้อ 55. กิจกรรมของคณะกรรมการนักศึกษาคณะ ให้อยูใ่ นความควบคุมดูแลของคณะ
ข้อ 56. ระเบียบว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษาในคณะจะต้องไม่ขดั แย้งกับข้อบังคับฉบับนี้

ส่ วนที่ 7
ชุ มนุม
ข้อ 57. ชุมนุมของนักศึกษาต้องมีลกั ษณะที่นกั ศึกษาทัว่ ไปทั้งมหาวิทยาลัยอาจเป็ นสมาชิกได้และอยูภ่ ายใต้
การควบคุมของคณะกรรมการบริ หาร
ข้อ 58. ประเภทของชุมนุมอาจแบ่งออกเป็ น 3 ฝ่ าย ดังต่อไปนี้
1. ฝ่ ายกีฬา
2. ฝ่ ายศิลปะและวัฒนธรรม
3. ฝ่ ายบาเพ็ญประโยชน์
ข้อ 59. การจัดตั้งและยุบเลิกชุมนุมให้ทาได้โดยคาสัง่ ของอธิการบดี
ในระดับมหาวิทยาลัยการจัดตั้งชุมนุมเพิ่มเติมให้ทาได้โดยมีนกั ศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 100 คน จากคณะต่างๆ ไม่
ต่ากว่า 3 คณะ เข้าชื่อกันยืน่ ต่อคณะกรรมการบริ หาร
ข้อ 60 ชุมนุมแต่ละชุมนุมให้มีคณะกรรมการชุมนุมไม่นอ้ ยกว่า 7 คน ซึ่งสมาชิกแต่ละชุมนุมเป็ นผูเ้ ลือกตั้งให้
ดารงตาแหน่งดังต่อไปนี้
1. ประธาน
2. รองประธาน
3. เลขานุการ
4. เหรัญญิก
5. นายทะเบียน
6. ฝ่ ายประชาสัมพันธ์
7. ฝ่ ายพัสดุ
8. กรรมการอื่นๆ ตามที่กรรมการชุมนุมเห็นสมควร
กรรมการชุมนุมหนึ่งจะเป็ นกรรมการชุมนุมอื่นอีกในเวลาเดียวกันไม่ได้
ข้อ 61. นักศึกษาอาจสมัครเข้าเป็ นสมาชิกชุมนุ มใดก็ได้ สมาชิกภาพของสมาชิกชุมนุมนั้นสิ้นสุดในวันเปิ ด
ภาคการศึกษาภาคแรก
ข้อ 62. อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุมนุมมีดงั ต่อไปนี้
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(1) บริ หารงานทัว่ ไปให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของชุมนุม
(2) กาหนดนโยบาย จัดทาแผนงาน โครงการ และงบประมาณประจาปี ของชุมนุม เสนอต่อคณะ
กรรมการบริ หาร
(3) เสนอระเบียบปฏิบตั ิของชุมนุมต่อคณะกรรมการบริ หาร เพื่อขออนุมตั ิจากสภานักศึกษา
(4) พิจารณาการกระทาของสมาชิกที่ฝ่าฝื นระเบียบของชุมนุม หรื อนาความเสื่ อมเสี ยมาสู่ชุมนุม
มติของคณะกรรมการชุมนุมที่ให้สมาชิกระงับการใช้สิทธิหรื อถอนชื่อออกจากการเป็ น
สมาชิกชุมนุมต้องได้รับคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของคณะกรรมการชุมนุมทั้งหมด
(5) รับผิดชอบดูแลรักษาเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ของชุมนุม
ข้อ 63. ผูส้ มัครรับเลือกตั้งเป็ นกรรมการชุมนุ มต้องมีคุณสมบัติเช่นเดี ยวกับผูส้ มัครรับเลือกตั้งเป็ นสมาชิ ก
สภานักศึกษา
ข้อ 64. ผูม้ ี สิทธิ เลือกตั้งกรรมการชุ มนุ มและผูส้ มัครรับเลื อกตั้งเป็ นกรรมการชุ มนุ มต้องจดทะเบี ยนเป็ น
สมาชิกของชุมนุมนั้นเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง
ข้อ 65.8 ให้คณะกรรมการชุมนุมดาเนินการเลือกตั้งสมาชิกขึ้นดารงตาแหน่งกรรมการชุมนุมชุดใหม่ให้เสร็ จ
สิ้ นก่อนปิ ดภาคการศึกษาภาคสองไม่น้อยกว่า 15 วัน และมอบงานให้คณะกรรมการชุดใหม่ให้เสร็ จสิ้ นภายใน 15 วัน นับ
แต่วนั เลือกตั้ง
ข้อ 66. นายกองค์การนักศึกษา เป็ นผูล้ งนามประกาศแต่งตั้งหรื อถอดถอนกรรมการชุมนุม
ข้อ 67. กรรมการชุมนุมพ้นตาแหน่งเมื่อ
(1) อายุกรรมการชุมนุมสิ้นสุดลงตามข้อ 65
(2) ตาย
(3) ลาออก
(4) พ้นสภาพเป็ นนักศึกษาปริ ญญาตรี หรื อได้รับอนุมตั ิให้ลาพักการศึกษา
(5) ถูกลงโทษทางวินยั ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
(6) สมาชิกชุมนุมจานวนไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนสมาชิกทั้งหมดลงมติถอดถอน
ข้อ 68. ถ้ากรรมการชุมนุมคนใดคนหนึ่ งพ้นจากตาแหน่ง ให้คณะกรรมการชุมนุมพิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่
เห็นสมควรด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หารต่อนายกองค์การนักศึกษาเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งแทน
ข้อ 69. การประชุ ม ของคณะกรรมการชุ ม นุ ม ต้อ งมี ก รรมการมาประชุ ม ไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจานวน
กรรมการทั้งหมด จึงถือว่าเป็ นองค์ประชุม
ให้ประธานชุมนุมเป็ นผูเ้ รี ยกประชุมและเป็ นประธานที่ประชุม ในกรณี ที่ประธานชุมนุมไม่อยูห่ รื อไม่อาจ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้รองประธานชุมนุมปฏิบตั ิหน้าที่แทน ถ้ารองประธานชุมนุมไม่อยูห่ รื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้
กรรมการที่เข้าประชุมเลือกตั้งกันเองเป็ นประธานดาเนินการประชุม
การลงมติให้ถือเสี ยงข้างมากของที่ประชุม กรรมการชุมนุมคนหนึ่งออกเสี ยงได้หนึ่งเสี ยงในกรณี ที่คะแนน
เสี ยงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมตัดสิ นชี้ขาด
ข้อ 70. ให้คณะกรรมการชุมนุมกาหนดนโยบายโครงงานและงบประมาณประจาปี ของชุมนุมเสนอต่อคณะ
กรรมการบริ หารให้เสร็ จสิ้นก่อนเปิ ดภาคการศึกษาภาคแรกไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
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ข้อ 65 ความเดิมถูกยกเลิกโดย ข้อ 3 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2529

และให้ใช้ความใหม่แทน ดังที่พิมพ์ไว้น้ ี
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ข้อ 71. การบริ การทัว่ ไปแก่นกั ศึกษา เช่น สวัสดิการ การกีฬา การสังคม การพักผ่อน และการบันเทิง เป็ นต้น
ให้ชุมนุมต่างๆ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานของมหาวิทยาลัยในการจัดหาอานวยความสะดวกก การเก็บรักษา บูรณะ
ซ่อมแซม และตรวจสอบทรัพย์สินอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา
ข้อ 72. นักศึกษาที่ทาคุณประโยชน์หรื อชื่อเสี ยงให้แก่มหาวิทยาลัยในกิจกรรมของชุมนุมอาจได้รับสวัสดิการ
พิเศษจากมหาวิทยาลัย ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ข้อ 73. กลุ่ ม กิ จ กรรมที่ ไ ม่ มี ล ัก ษณะตามข้อ 57 และ 58 ให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารพิ จ ารณาเสนอต่ อ
มหาวิทยาลัยอนุมตั ิจดั ตั้งเป็ นชมรม ทั้งนี้เป็ นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการตั้งชมรม
ข้อ 74. การดาเนิ นกิ จกรรมของชุมนุ มหรื อชมรมให้อยูภ่ ายใต้คาแนะนาดูแลช่วยเหลือของที่ ปรึ กษาชุมนุ ม
หรื อชมรม ซึ่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
ข้อ 75. ให้มีเครื่ องหมายและเสื้ อสามารถของชุมนุ มตามความจาเป็ นและเหมาะสมตามรู ปและลักษณะที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
สิ ทธิในการใช้เครื่ องหมายหรื อเสื้ อสามารถตามวรรคหนึ่งให้เป็ นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริ หาร
กาหนด
ข้อ 76. ชุมนุมอาจเลิกหรื อยุบเลิกได้โดยเหตุหนึ่งเหตุใดดังต่อไปนี้
(1) มีจานวนสมาชิกลดลงจนเหลือน้อยกว่า 50 คน
(2) ไม่ได้ดาเนินตามวัตถุประสงค์ของชุมนุมหรื อดาเนินการฝ่ าฝื นวัตถุประสงค์ของชุมนุม
(3) ฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามข้อบังคับนี้
(4) คณะกรรมการบริ หารด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามมีมติให้ยบุ เลิก

ส่ วนที่ 8
การเงิน
ข้อ 77. ระเบียบการเบิกจ่ายขององค์การบริ หารนักศึกษานอกจากที่กล่าวในข้อบังคับนี้ให้ถือตามระเบียบ
การเงินของมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม
ข้อ 78.9 รายได้ข ององค์ ก ารนั ก ศึ ก ษาหรื อ สภานั ก ศึ ก ษา หรื อ ชุ ม นุ ม หรื อ ชมรม คื อ เงิ น อุ ด หนุ น จาก
มหาวิทยาลัยเงินค่าบารุ งสมาชิกและเงินรายได้ที่กล่าวนี้ให้เก็บรักษาและเบิกจ่ายที่กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ส่วนเงินรายได้หรื อทรัพย์สินอื่น ที่องค์การนักศึกษาหรื อสภานักศึกษา หรื อชุมนุมหรื อชมรมหามาได้น้ นั
คณะกรรมการบริ หาร หรื อผูบ้ ริ หารสภานักศึกษา หรื อผูบ้ ริ หารชมรมที่รับผิดชอบในการหาเงิน หรื อทรัพย์สินอื่นมาได้ตอ้ ง
แสดงบัญชีรายรับ- รายจ่าย โดยแจ้งชัดเสนอต่อสภานักศึกษาให้พิจารณาการอนุมตั ิงบประมาณฝ่ านสภานักศึกษา จะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากที่ปรึ กษาองค์การนักศึกษา
ข้อ 79. การเบิ กจ่ายตามงบประมาณของคณะกรรมการบริ หาร ให้นายกองค์การนักศึ กษาลงนามร่ วมกับ
เหรัญญิกของคณะกรรมการบริ หาร และต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ปรึ กษาองค์การนักศึกษา
ข้อ 80.10 การเบิ กจ่ายเงินตามงบประมาณของชุมนุ ม ชมรมให้ประธานและเหรัญญิกของชุมนุ ม หรื อชมรม
นั้นๆ ลงนามร่ วมกับเหรัญญิกของคณะกรรมการบริ หาร และต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ปรึ กษา
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ข้อ 78 ความเดิมถูกยกเลิกโดย ข้อ 3 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2538

และให้ใช้ความใหม่แทน ดังที่พิมพ์ไว้น้ ี
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ข้อ 81. อธิ การบดี มีอานาจแต่งตั้งผูต้ รวจสอบบัญชี และให้ผูต้ รวจสอบบัญชี ทาการตรวจสอบบัญชีการเงิ น
ขององค์การนักศึกษา สภานักศึกษา ชุมนุม และชมรม และรายงานต่ออธิการบดี อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง

ส่ วนที่ 9
ส่ วนทัว่ ไป
ข้อ 82. นัก ศึ ก ษาจะด ารงต าแหน่ งสมาชิ ก สภานัก ศึ ก ษา กรรมการบริ ห ารกรรมการนักศึ ก ษาคณะและ
กรรมการชุมนุมในเวลาเดียวกันมิได้
ข้อ 83. การเสนอข้อแก้ไขปรับปรุ ง หรื อเสนอให้ยกเลิกข้อบังคับนี้ อาจกระทาได้โดยคณะกรรมการบริ หาร
หรื อสภานักศึกษา โดยคะแนนเสี ยงสองในสามของกรรมการบริ หาร หรื อสองในสามของสมาชิกสภานักศึกษา การแก้ไข
หรื อยกเลิก ข้อบังคับนี้จะกระทาได้โดยมติของสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข้อ 84. ในกรณี จาเป็ น สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีอานาจที่จะแก้ไข หรื อยกเลิกข้อบังคับนี้ได้
ข้อ 85. ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็ นไปตามข้อบังคับนี้ และเพื่อการนี้ให้มีอานาจออกระเบียบได้

ส่ วนที่ 10
บทเฉพาะกาล
ข้อ 86. การดาเนินการเลือกตั้งสภานักศึกษา ปี การศึกษา 2522 ให้กระทาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วนั
ประกาศในข้อบังคับนี้
ให้ประกาศ วัน เวลา สถานที่ และวิธีการไม่นอ้ ยกว่า 10 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง
ข้อ 87.11 ในปี การศึกษา 2529 ให้คณะกรรมการบริ หารองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชุดเดิม ทา
หน้าที่บริ หารงานต่อไปจนกว่าจะได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริ หารชุดใหม่
ประกาศ

ณ

วันที่

9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522

(ลงนาม)
ประกอบ หุตะสิ งห์
(ศาสตราจารย์ ดร. ประกอบ หุตะสิงห์)
นายกสภามหาวิทยาลัย

10

ข้อ 80 ความเดิมถูกยกเลิกโดย ข้อ 3 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2538

และให้ใช้ความใหม่แทน ดังที่พิมพ์ไว้น้ ี
11

ข้อ 87 ความเดิมถูกยกเลิกโดย ข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2529

และให้ใช้ความใหม่แทน ดังที่พิมพ์ไว้น้ ี

