ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการนิสิต หอพักนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประจาปีการศึกษา 2555
------------------------------------เพื่อให้การเลือกตั้งคณะกรรมการนิสิตหอพัก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2555
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางหอพักนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้กาหนดรายละเอียดเกี่ยวกั บ
การเลือกตั้งคณะกรรมการนิสิตหอพักนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2555 ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ตาแหน่งที่ กาหนดไว้สาหรับเลือกตั้งคณะกรรมการนิสิตหอพัก ชายและคณะกรรมการนิสิตหอพั ก
นิสิตหญิง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้แก่ตาแหน่งดังต่อไปนี้
1.1 ประธานนิสิตหอพัก
1.2 เลขานุการ
1.3 หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมภายนอก
1.4 หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมภายใน
1.5 เหรัญญิก
1.6 หัวหน้าฝ่ายบริการและสวัสดิการ
1.7 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
1.8 หัวหน้าฝ่ายกีฬา
1.9 หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
1.10 หัวหน้าฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม
1.11 หัวหน้าฝ่ายพัสดุ
1.12 หัวหน้าฝ่ายนิสิตสัมพันธ์
1.13 หัวหน้าฝ่ายข้อมูลและประเมินผล
1.14 หัวหน้านิสิตชั้นปีที่ 2 , 3 , 4
ข้อที่ 2 คุณสมบัติของผู้สมัครเลือกตั้ง
2.1 ต้องเป็นนิสิตหอพักระดับปริญญาตรี
2.2 ต้องไม่เป็นนิสิตสภาพวิทยาทัณฑ์ (เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป )
2.3 ต้องไม่เป็นนิสิตที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมตั้งแต่ 20 คะแนนขึ้นไป
2.4 ตาแหน่งประธานนิสิตหอพัก จะต้องลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ
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ข้อที่ 3 คุณสมบัติผู้ออกเสียงเลือกตั้ง
ต้องเป็นนิสิตหอพักระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2554
ข้อที่ 4 กาหนด วัน เวลา และสถานที่เลือกตั้ง
ให้ดาเนินการเลือกตั้งในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 ตั้งแต่เวลา 07.00 - 08.30 น. และ 16.0020.00 น. โดยให้นิสิตหอพักผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งลงคะแนนที่หน่วยลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง อาคารโรงยิม
หอพักนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข้อที่ 5 สถานที่นับคะแนน
ให้นับคะแนนที่บริเวณสถานที่เลือกตั้ง ในวันเดียวกับวันทาการเลือกตั้ง
ข้อที่ 6 คณะอนุกรรมการดาเนินการเลือกตั้ง
ให้ประธานคณะกรรมการดาเนินงานหอพักนิสิตแต่งตั้งอนุกรรมการดาเนินการเลือกตั้ง ซึ่งประกอบด้วย
ผู้ช่วยอนุสาสกและนิสิตปริญญาโทขึ้นคณะหนึ่ง เป็นผู้ดาเนินการเลือกตั้งกรรมการตาแหน่งต่าง ๆ ตามข้อที่ 1
ข้อที่ 7 การสมัครรับเลือกตั้ง
ให้นิสิตหอพัก นิสิตที่ ป ระสงค์ จะสมัครเลือกตั้งในตาแหน่งตามข้อ 1 ติดต่อสอบถามพร้อมทั้ง
ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 ใบ ผลการเรียนภาคต้น
ปีการศึกษา 2553 จานวน 1 ฉบับ และหลักฐานการลงทะเบียนในภาคปลาย ปีการศึกษา 2554 ที่อนุกรรมการ
ดาเนินการเลือกตั้ง ณ สานักงานหอพักนิสิต ในระหว่างวันจันทร์ ที่ 16 มกราคม 2555 ถึง วันอังคารที่ 31
มกราคม 2555 เวลา 8.30 - 20.00 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้
7.1 ในตาแหน่ง 1.1-1.13 ให้สมัครเป็นทีม และมีครบทุกตาแหน่ง โดยแยกทีมชายและทีมหญิง
7.2 ในตาแหน่งที่ 1.14 ให้สมัครอิสระ ทั้งชายและหญิง โดยไม่สังกัดทีม
7.3 กรณีที่สมัครเป็นทีม ต้องใช้ชื่อทีมต่างกัน
ข้อที่ 8 การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครเลือกตั้งตามที่ระบุไว้ในข้อ 2 ให้คณะอนุกรรมการดาเนินการ
เลือกตั้งทาหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งโดยมีอนุสาสกหอพักนิสิตเป็นที่ปรึกษา และให้นา
เอกสารเกี่ยวกับการสมัครรับเลือกตั้งปิดประกาศไว้ในหอพักนิสิต ตั้งแต่วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555
ข้อที่ 9 วิธีดาเนินการเลือกตั้ง
ให้คณะอนุกรรมการดาเนินการเลือกตั้ง จัดเตรียมสถานที่เลือกตั้ง และแต่งตั้งผู้แทนเป็นเจ้าหน้าที่
ในการตรวจบัตรประจาตัวผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และควบคุมดูแลการหย่อนบัตรเลือกตั้งในหีบบัตร และนับคะแนน
ให้เป็นไปอย่างยุติธรรมและเรียบร้อยดังนี้
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9.1 ให้ปิดประกาศบัญชีรายชื่อนิสิตหอพักผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในหอพักนิสิต ตั้งแต่วัน
อังคาร ที่ 24 มกราคม 2555
9.2 การออกเสียงเลือกตั้งให้ใช้วิธีลงคะแนนเสียง โดยนิสิตชายออกเสียงเลือกผู้สมัครคณะกรรมการ
หอพักนิสิตชาย และนิสิตหญิงออกเสียงเลือกผู้สมัครคณะกรรมการหอพักนิสิตหญิง ด้วยการหย่อนบัตรเลือกตั้ง
ลงในหีบบั ตร นิสิตผู้มี สิท ธิเลือกตั้ง แต่ล ะคนต้องแสดงบัตรประจาตัวนิสิตหอพั ก หรือบัตรนิสิตที่ทาง
มหาวิทยาลัยออกให้ ต่อเจ้าหน้าที่ประจาหน่วยเลือกตั้ง ให้นิสิตผู้มีสิทธิเลือกตั้งทาเครื่องหมายการออกเสียง
เลือกตั้งตามที่กาหนดไว้ในบัตรลงคะแนนในคูหาที่กาหนดไว้ และให้หย่อนในหีบบัตร ห้ามนาบัตรลงคะแนน
ออกจากบริเวณหน่วยเลือกตั้งหรือให้ผู้อื่นนาไปหย่อนแทน
9.3 การทาเครื่องหมายออกเสี ยงเลือกตั้งให้ทาประทับเครื่องหมาย X (กากบาท) ลงในช่องที่ต้องการ
ออกเสียงลงคะแนนให้เท่านั้น การลง ขีด ฆ่า หรือเพิ่มเติมเครื่องหมายหรือข้อความลงในบัตรส่วนใด ๆ ให้ถือว่า
บัตรนั้นเป็นโมฆะ
9.4 การตัดสินปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการลงคะแนนให้เป็นอานาจชี้ขาดของประธานคณะกรรมการ
ดาเนินงานหอพักนิสิต
9.5 เมื่อหมดเวลาสาหรับการลงคะแนนเสียงแล้ว คณะอนุกรรมการดาเนินการเลือกตั้งเปิดหีบบัตร
ทาการนับคะแนนโดยเปิดเผย
9.6 เมื่อการนับคะแนนสิ้นสุดแล้ว คณะอนุกรรมการดาเนินการเลือกตั้งต้องเก็บบัตรเลือกตั้งที่นับเป็น
คะแนนแล้ว และบัตรเสียบรรจุกลับคืนลงในหีบบัตรเลือกตั้ง แล้วปิดผนึกหีบบัตร แล้วประกาศผลนับคะแนน
ทารายงานผลการเลือกตั้งเสนออนุสาสกหอพัก เพื่อเสนอมหาวิทยาลัย
9.7 กรณีมี ผู้ส มัค รคณะกรรมการหอพั กนิสิตชายหรือคณะกรรมการหอพั กนิสิตหญิง เพี ยงทีมเดีย ว
ให้เลือกโดยการออกเสียงรับรอง หรือไม่รับรอง และการออกเสียงรับรองต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
9.8 ให้คณะอนุกรรมการดาเนินการเลือกตั้งเก็บรักษาหีบบัตรที่นับคะแนนไว้ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
15 วัน นับตั้งแต่วันนับคะแนนเป็นต้นไป หากมีการคัดค้านการเลือกตั้งให้คัดค้านได้ภายใน 3 วัน หลังจากวัน
เลือกตั้ง โดยให้อนุสาสกหอพักนิสิตพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อตรวจสอบ
9.9 นิสิตหอพักจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุกคนมีสิทธิเข้าสังเกตการณ์การเลือกตั้งการนับคะแนนและ
การรวบรวมคะแนนในบริเวณที่กาหนดไว้ได้
ข้อที่ 10 การหาเสียง
ให้กระทาให้เสร็จสิ้นก่อนวันทาการเลือกตั้ง และในวันเลือกตั้งห้ามกระทาการใด ๆ อันเป็นการแนะนา
ชักจูง หรือชี้ชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในลักษณะที่เป็นคุณหรือโทษแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ภายในเขตปริมณฑล
15 เมตร ของหน่วยเลือกตั้ง

