ระเบียบสมาคมศิษย์ เก่ าราชวินิตบางแก้ ว
ว่ าด้ วยการเลือกตัง้ คณะกรรมการสมาคมศิษย์ เก่ าราชวินิตบางแก้ ว
พุทธศักราช ๒๕๖๐
............................................................
อาศัยความตามข้ อบังคับสมาคมศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้ ว แก้ ไขครัง้ ที่ ๑ พุทธศักราช ๒๕๔๒ หมวด
ที่ ๓ ว่าด้ วยการดําเนินกิจการของสมาคม ข้ อ ๑๘.๑ คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้ ว ขอ
ประกาศใช้ ระเบียบว่าด้ วยการเลือกตังคณะกรรมการสมาคมศิ
้
ษย์เก่าราชวินิตบางแก้ ว พุทธศักราช ๒๕๖๐
ดังต่อไปนี ้
หมวดที่ ๑
บททั่วไป
๑. ระเบียบนี ้ เรี ยกว่า ระเบียบสมาคมศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้ ว ว่าด้ วยการเลือกตังคณะกรรมการ
้
สมาคมศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้ ว พุทธศักราช ๒๕๖๐
๒. ระเบียบนี ้ให้ บงั คับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ถัดจากวันประกาศเป็ นต้ นไป
๓. ในระเบียบนี ้
๓.๑ “สมาคม” หมายถึง สมาคมศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้ ว
๓.๒ “คณะกรรมการสมาคม” หมายถึง คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้ ว
๓.๓ “คณะอนุกรรมการจัดการเลือกตั ้ง” หมายถึง คณะบุคคลที่สมาคมฯ แต่งตั ้งขึ ้น เพื่อกําหนด
้
ษย์เก่าราชวินิตบางแก้ ว
วิธีการเลือกตัง้ และดําเนินการเลือกตังคณะกรรมการสมาคมศิ
๓.๔ “ผู้สมัครรั บเลือกตัง้ ” หมายถึง ผู้ที่มีความประสงค์ สมัครรั บเลือกตัง้ เป็ นคณะกรรมการ
สมาคมฯ
๓.๕ “สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสามัญของสมาคมศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้ ว
๔. ให้ นายกสมาคมฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสมาคมฯ แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการ
จัดการเลือกตังขึ
้ ้นมาคณะหนึ่ง จํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน จากสมาชิกสามัญ หรื อสมาชิก
กิตติมศักดิ์ของสมาคม หรื อบุคคลภายนอกสมาคม แต่ต้องมีสมาชิกสามัญไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของจํานวน
คณะกรรมการ ที่แต่งตังทั
้ งหมด
้

-๒หมวดที่ ๒
หน้ าที่ของคณะอนุกรรมการจัดการเลือกตัง้
๕. คณะอนุกรรมการจัดการเลือกตังมี
้ หน้ าที่ดงั นี ้
๕.๑ ประกาศรับสมัคร และดําเนินการให้ ได้ มาซึง่ ผู้สมัครรับเลือกตังเป็
้ นคณะกรรมการสมาคมฯ
๕.๒ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตังเป็
้ นคณะกรรมการสมาคมฯ
๕.๓ กําหนดหมายเลขผู้สมัครรั บเลือกตัง้ เป็ นคณะกรรมการสมาคมฯ โดยให้ เรี ยงตามลําดับ
หมายเลขก่อนหลัง ตามเวลาที่ยื่นใบสมัคร
๕.๔ ประกาศรายชื่ อ ประวัติ คุณวุฒิ คุณ สมบัติ ของผู้ส มัค รรั บ เลื อกตัง้ เป็ นคณะกรรมการ
สมาคมฯ ให้ สมาชิกสมาคมได้ รับทราบโดยทัว่ กัน
๕.๕ ตรวจสอบรายชื่อ และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ ลงคะแนนเลือกตัง้ และประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตัง้
๕.๖ จัดเตรี ยมบัตรลงคะแนนเลือกตัง้ คูหา และหีบหย่อนบัตรเลือกตัง้ โดยกําหนดกติกา วิธีการ
และขั ้นตอนในการลงคะแนนเลือกตั ้ง บัตรดี บัตรเสียให้ ชดั เจน
๕.๗ กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการลงคะแนนเลือกตัง้ และนับคะแนนเลือกตั ้ง
๕.๘ ดําเนินการอื่นใด เพื่อให้ การเลือกตังสํ
้ าเร็ จลุลว่ งด้ วยความถูกต้ องและเป็ นธรรม
๕.๙ ประกาศผล และรับรองผลการเลือกตังคณะกรรมการสมาคมฯ
้
้ มีสิทธิ์ในการสมัครรับเลือกตัง้ และให้ พ้นจากหน้ าที่หลังจากมี
๖. คณะอนุกรรมการจัดการเลือกตังไม่
การแต่งตังคณะกรรมการสมาคมศิ
้
ษย์เก่าชุดใหม่เรี ยบร้ อยแล้ ว
หมวดที่ ๓
คุณสมบัตขิ องผู้สมัครรั บเลือกตัง้
๗. ผู้สมัครรับเลือกตั ้ง ต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
๗.๑ ต้ องเป็ นสมาชิกสามัญเท่านัน้ และต้ องเป็ นผู้บรรลุนิติภาวะ
๗.๒ ผู้สมัครรับเลือกตัง้ จะต้ องกรอกใบสมัครตามแบบฟอร์ มของคณะอนุกรรมการฯ และต้ อง
ยื่นใบสมัครต่อ คณะอนุกรรมการฯ ก่อนวันลงคะแนนเลือกตังไม่
้ น้อยกว่า ๕ วัน ใบสมัครที่
ถูกต้ องและสมบูรณ์ จะต้ องมีลายมือชื่อของประธานคณะอนุกรรมการจัดการเลือกตัง้ ลง
นามรับรอง
๗.๓ ผู้สมัครรับเลือกตัง้ ต้ องมีความเข้ าใจและยอมรับวัตถุประสงค์ของสมาคม
๗.๔ ต้ องไม่เป็ นคณะอนุกรรมการจัดการเลือกตั ้งคณะกรรมการสมาคมฯ
๗.๕ เป็ นผู้มีคณ
ุ ธรรมจริ ยธรรมเป็ นที่ยอมรับ
๗.๖ ไม่เป็ นภิกษุ สามเณร นักพรต หรื อนักบวช
๗.๗ ไม่เป็ นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ จิตฟั่ นเฟื อน ไม่สมประกอบ
วิกลจริ ต ติดยาเสพติดให้ โทษ หรื อเป็ นโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้ วยโรค พ.ศ.
๒๕๕๓

-๓๗.๘ ไม่เป็ นผู้มีอิทธิพลหรื อเสียชื่อในทางพาลหรื อทางทุจริ ต หรื อเสื่อมเสียในทางศีลธรรม
๗.๙ ไม่เป็ นผู้เคยถูกให้ ออก ปลดออก หรื อไล่ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรื อ
องค์กรปกครองท้ องถิ่น พนักงานเอกชน เพราะทุจริ ตต่อหน้ าที่ และยังไม่พ้นกําหนดเวลา
สิบปี นับแต่วนั ถูกให้ ออก ปลดออก หรื อไล่ออก
หมวดที่ ๔
วิธีการเลือกตัง้
๘. คณะอนุกรรมการจัดการเลือกตั ้งต้ องจัดทําบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั ้งคณะกรรมการ
สมาคมฯ โดยให้ ติดประกาศ ณ ที่ ทําการของสมาคม หรื อสถานที่อื่นใดตามที่คณะอนุกรรมการจัดการ
เลือกตังเห็
้ นสมควร และให้ ลงประกาศในเว็บไซต์ของสมาคม ก่อนวันเลือกตังอย่
้ างน้ อย ๗ วัน การทักท้ วงขอ
แก้ ไขเพิ่มเติมรายชื่อของสมาชิก ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั ้ง ต้ องแจ้ งให้ คณะอนุกรรมการจัดการเลือกตัง้
ทราบภายใน ๑๕ วัน หลังการประกาศ
๙. วิธีการเลือกตัง้ ให้ ทําโดยการลงคะแนนลับ โดยใช้ วิธีการหย่อนบัตรลงคะแนนเลือกตั ้งตามวัน
เวลา สถานที่ที่คณะอนุกรรมการจัดการเลือกตังกํ
้ าหนดในวันประชุมใหญ่สามัญประจําปี
๑๐. สมาชิกผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั ้ง ต้ องแสดงบัตรสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้ ว บัตร
ประจําตัวประชาชน หรื อบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ และลงชื่อในใบลงทะเบียนที่คณะอนุกรรมการ
จัดการเลือกตั ้งกําหนด พร้ อมกับรับบัตรลงคะแนนเลือกตัง้ ๑ คนต่อ ๑ บัตร และหากสมาชิกทําบัตร
ลงคะแนนเลือกตังสู
้ ญหาย เสียหาย ชํารุด ฉีกขาด ไม่สามารถรับบัตร ลงคะแนนเลือกตังใบใหม่
้
ได้
๑๑. การลงคะแนนเลือกตัง้ สมาชิกผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั ้งต้ องเข้ าคูหาเพื่อลงคะแนนด้ วยตนเอง
โดยการกากบาท X ในช่องลงคะแนน ตามหมายเลขของผู้สมัครเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ และหย่อนบัตร
ลงคะแนนเลือกตัง้ ในหีบ หย่อนบัตรตามเวลาที่คณะอนุกรรมการจัดการเลือกตั ้งกําหนด หากพ้ นจาก
ั ้ ประสงค์ที่จะลงคะแนนเลือกตั ้งและต้ องคืนบัตรลงคะแนน
ระยะเวลา ที่กําหนดแล้ ว ให้ ถือว่าสมาชิกผู้นนไม่
เลือกตังให้
้ คณะอนุกรรมการจัดการเลือกตังทั
้ นที
๑๒. การนับคะแนน ให้ คณะอนุกรรมการจัดการเลือกตัง้ ขานบัต รดี บัตรเสี ย และหมายเลขของ
ผู้สมัครรับเลือกตัง้ ที่สมาชิกลงคะแนนให้ อย่างเปิ ดเผยต่อหน้ าสมาชิกสมาคมในที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจําปี ในวันที่จดั ให้ มีการเลือกตัง้
๑๓. บัตรลงคะแนนเลือกตังที
้ ่สมาชิกลงคะแนนให้ ดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือว่าเป็ นบัตรเสีย และไม่นํามานับ
คะแนน
๑๓.๑ ชํารุด ฉีกขาด
๑๓.๒ มีรอยลบ ขูด ขีดฆ่า
๑๓.๓ เขียนข้ อความ หรื อทําเครื่ องหมายอื่นๆ ลงในช่องลงคะแนน หรื อช่องงดลงคะแนน ที่
ไม่ใช่เครื่ องหมายกากบาท X
๑๓.๔ ไม่ได้ ทําเครื่ องหมายกากบาท X ลงในช่องลงคะแนน หรื อช่องงดลงคะแนน

-๔๑๓.๕ บัตรลงคะแนนเลือกตังที
้ ่ผิดไปจากที่คณะอนุกรรมการจัดการเลือกตั ้งกําหนด
๑๓.๖ บัตรลงคะแนนเลือกตังทั
้ ้งหมดเมื่อนับคะแนนเสร็ จแล้ ว ให้ เก็บใส่หีบบรรจุที่สามารถปิ ด
ล็อคกุญแจได้ มิดชิดและให้ เก็บรักษาไว้ ในที่ปลอดภัยอย่างน้ อย ๓ เดือน ก่อนทําลายทิ ้ง
๑๔. ผู้ได้ รับเลือกตั ้งเป็ นคณะกรรมการสมาคมฯ ต้ องได้ รับคะแนนจากการลงคะแนนเลือกตั ้ง ใน
กรณีที่ ผู้สมัครรับเลือกตังเป็
้ นคณะกรรมการสมาคมฯ จํานวนที่เกิน ๒๕ คน มีผ้ ไู ด้ รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน ให้
้ ่อยู่ในที่ประชุมใหญ่สามัญลงคะแนนใหม่อีกครัง้ ระหว่างผู้ที่ได้ รับคะแนนสูงสุด
ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตังที
เท่ากัน โดยครัง้ นี ้ให้ มีการลงคะแนนโดยเปิ ดเผย โดยการยกมือ หรื อการขานชื่อก็ได้ หากมีคะแนนเท่ากันอีก
้ นคณะกรรมการสมาคมฯ ที่ได้ รับ
ให้ ดําเนินการซํ ้าจนกว่ามีผ้ ไู ด้ รับคะแนนสูงสุด ทั ้งนี ้ผู้สมัครรั บเลือกตังเป็
คะแนนสูงสุดเท่ากันนั ้น ต้ องไม่อยูใ่ นที่ประชุมนั ้น
๑๕. ผู้สมัครรับเลือกตั ้งเป็ นคณะกรรมการสมาคมฯ มีสิทธิ์ยื่นคัดค้ านการนับคะแนนได้ ในกรณีที่เห็น
ว่าการนับคะแนนไม่ถกู ต้ อง หรื อไม่เป็ นไปตามหลักสากล โดยยื่นขอให้ นบั คะแนนใหม่ต่อคณะอนุกรรมการ
จัดการเลือกตังในวั
้ นที่มีการเลือกตังนั
้ น้ หลังจากที่นบั คะแนนเสร็ จ หากพ้ นกําหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ ว ให้
ถือ ว่าผู้สมัครรั บเลือกตัง้ เป็ นคณะกรรมการสมาคมฯ ทัง้ หมดยอมรั บการประกาศผลการนับคะแนนการ
เลือกตังนั
้ น้ กรณีคณะอนุกรรมการจัดการเลือกตั ้งเห็นชอบให้ มีการนับคะแนนใหม่ ตามที่ผ้ สู มัครรับเลือกตัง้
เป็ นคณะกรรมการสมาคมฯ ยื่นขอให้ ถือผลการนับคะแนนครั ง้ หลังนีเ้ ป็ นที่ยุติ ซึ่งผู้สมัครรั บเลือกตัง้ เป็ น
คณะกรรมการสมาคมฯ จะคัดค้ านอีกมิได้
้ สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั ้งได้ จํานวนอย่างน้ อย ๑๕ หมายเลข อย่างมากไม่เกิน
๑๖. ผู้มีสิทธิ์เลือกตังมี
๒๕ หมายเลข โดยทําเครื่ องหมายการลงคะแนนให้ ถกู ต้ องตามที่คณะอนุกรรมการจัดการเลือกตั ้งฯ กําหนด
๑๗. ให้ คณะอนุกรรมการจัดการเลือกตัง้ ฯ นับคะแนนเลือกตัง้ โดยเปิ ดเผยให้ แล้ วเสร็ จ ภายในวัน
ลงคะแนน พร้ อมประกาศผลนับคะแนนและทํ ารายงานผลการนับคะแนน ส่งให้ นายกสมาคมศิษย์ เก่าฯ
อย่างช้ าภายในวันทําการถัดไป
๑๘. ให้ ผ้ ทู ี่ได้ คะแนนรับเลือกตั ้งมาคัดเลือกนายกสมาคมศิษย์เก่า ๑ คน อุปนายก ๒ คน กันเองและ
ให้ ผ้ ทู ี่ได้ รับเลือกเป็ นนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ แต่งตังคณะกรรมการในตํ
้
าแหน่งอื่นๆ ที่ได้ รับการเลือกตังจาก
้ ที่
ประชุมใหญ่มาแล้ ว
๑๙. กรณีไม่มีผ้ สู มัครรับเลือกตั ้งเป็ นคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ไม่ถงึ จํานวน ๑๕ คน ให้ ขยาย
เวลาการรับสมัครเป็ นเวลา ๑๕ วัน หากไม่ได้ จํานวนคนที่กําหนดไว้ ตามข้ อบังคับ ให้ กําหนดการเลือกตังขึ
้ ้น
้ ง้ ใหม่เสร็ จสิ ้นที่ประชุมใหญ่ลงมติรับรองคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดดังกล่าว ๒ ใน ๓
ใหม่ เมื่อการเลือกตังครั
ของผู้มาประชุม คณะกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่ไปดําเนินการแต่งตั ้งสมาชิกสามัญคนใดคนหนึ่งมาแทน
ตําแหน่งที่วา่ ง
๒๐. กรณี ที่มีผ้ สู มัครรับเลือกตั ้งจํานวนเกิน ๒๕ คน ให้ ผ้ ูสมัครรั บเลือกตังสามารถหาเสี
้
ยงผ่านสื่อ
เอกสารรูปแบบต่างๆ แสดงวิสยั ทัศน์ หรื อแนะนําตัวอย่างสร้ างสรรค์โดยไม่ฝ่าฝื นหรื อหลีกเลี่ยง กฎกติกา การ
เลือกตัง้

-๕๒๑. กรณี ที่ผ้ ูรับสมัค รรั บเลือกตัง้ ได้ ทําการสมัครเป็ นที่ เ รี ยบร้ อยแล้ วก่อนวันปิ ดรั บสมัค ร แต่ไ ม่
สามารถเข้ ามาร่ วมประชุมใหญ่ สามัญประจําปี ตามวัน เวลา สถานที่ที่กําหนดได้ โดยเหตุสุดวิสยั ให้ ถือว่า
บุคคลนัน้ ยังมีสิทธิ์ เป็ นผู้สมัครรับเลือกตัง้ เนื่องจากมีความยินยอมที่จะเสียสละเพื่อทํางานสมาคม แต่ให้
บุคคลดังกล่าว ทําหนังสือไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่าเป็ นความจริ งที่มีเหตุอนั ใดไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้
้ นเวลา ๔ ปี
หากตรวจสอบพบว่าการนั ้นเป็ นเท็จให้ ถกู ตัดสิทธิ์การรับสมัครรับเลือกตังเป็
หมวดที่ ๕
บทเฉพาะกาล
๒๒. เพื่อให้ การดําเนินการเลือกตังคณะกรรมการสมาคมฯ
้
เป็ นไปโดยเรี ยบร้ อยและถูกต้ องตาม
ระเบียบและข้ อบังคับของสมาคมศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้ ว กําหนดเวลา และวิธีการปฏิบัติต่างๆ ในการ
เลือกตังให้
้ เป็ นไปตามมติของคณะกรรมการสมาคมฯ
๒๓. ให้ นายกสมาคมศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้ ว รั กษาการตามระเบียบนี ้ และมีอํานาจวินิจฉัย
ตีความ และตัดสินชี ้ขาดเป็ นอันสิ ้นสุดในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามระเบียบนี ้
๒๔. การร้ องเรี ยนให้ ยื่นต่อคณะอนุกรรมการจัดการเลือกตั ้งภายใน ๓ วัน หลังจากการเลือกตั ้ง หาก
พ้ นกําหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ ว ให้ ถือว่าผู้สมัครรับเลือกตั ้งเป็ นคณะกรรมการสมาคมฯ ทังหมดยอมรั
้
บ
การประกาศผลการเลือกตั ้ง และหากตรวจสอบพบภายหลังว่าขาดคุณสมบัติ เอกสารเป็ นเท็จ ให้ ตดั สิทธิ์การ
สมัครรับเลือกตังเป็
้ นเวลา ๔ ปี และให้ ผ้ ทู ี่ได้ คะแนนสํารองลําดับถัดไปขึ ้นมาแทน
ประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายจิรเทพ ฤทธิเดช)
นายกสมาคมศิษย์ เก่ าราชวินิตบางแก้ ว

