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ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วาดวย กิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2522
_______________________
โดยที่เห็นเปนการสมควรตามขอบังคับ วาดวยกิจกรรมนักศึกษาขึ้น เพื่อเปนไปตามหลักการที่จะใหกิจกรรม
นัก ศึ ก ษาเป น กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร ซึ่ ง มีจุ ด มุ งหมายเพื่ อ เสริ ม สร า งประสบการณ ท างวิ ช าการและวิ ช าชี พ ส งเสริ ม
พลานามัย ปลูกฝงคุณธรรมและพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา เพื่อใหเปนบัณฑิตที่มีความสมบูรณทั้งดานสติปญญา
รางกายและจิตใจ โดยใหนักศึกษาไดรับการสนับสนุนใหเขารวมกิจกรรมตางๆ ดวยความสมัครใจตามความสนใจของ
นักศึกษาทางดานกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมสงเสริมการศึกษาและการบําเพ็ญประโยชน เปนหลัก การจัดกิจกรรม
นักศึกษาใหจัดเปนกิจกรรมภายในสถานศึกษา สวนกิจกรรมนอกสถานศึกษา จะตองไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตรโดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาชนบท จะตองไดรับการรองขอจากหนวยราชการ หรือรวมกับโครงการของทางราชการ
เพื่ อให กิ จกรรมนั กศึ กษาเปน ไปภายในขอบวั ต ถุ ป ระสงค ของมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร และไม ขัด ต อ
กฎหมายบานเมืองและศีลธรรมอันดี โดยมหาวิทยาลัยจะจัดใหมีอาจารยที่ปรึกษาเปนผูใหคําแนะนําอยางใกลชิด อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา 18 (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2531 สภามหาวิทยาลัยจึงตรา
ขอบังคับไวดังตอไปนี้
ข อ 1 . ข อ บั ง คั บ นี้ เ รี ย กว า “ข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร ว า ด ว ยกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษามหาวิ ย าลั ย
ธรรมศาสตร พ.ศ.2522”
ขอ 2 . ขอบังคับนี้ใหใชไดตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวย สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
พ.ศ. 2521 และขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2522
ขอ 4. 1 ตามขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
“สภานักศึกษา” หมายถึง สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
“องคการนักศึกษา” หมายถึง องคการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
“คณะ” หมายความรวมถึง แผนกอิสระ สถาบันที่จัดการเรียน การสอน และใหปริญญาใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
“คณะกรรมการบริหาร” หมายถึง คณะกรรมการบริหารองคการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
“คณะกรรมการนักศึกษาคณะ”
ใหหมายความรวมถึง
คณะกรรมการนักศึกษาแผนกอิสระ
คณะกรรมการนักศึกษาสถาบันที่จัดการเรียนการสอนใหปริญญาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
“ชั้นปของนักศึกษา” หมายถึง ระยะเวลาของนักศึกษาเขามาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยนับ
ปที่ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาปแรกเปนปที่หนึ่ง นักศึกษาที่ไดศึกษาเกินกวา 4 ป ใหถือวาเปนนักศึกษาชั้นปที่ 4
“ชุมนุม” หมายถึง ชุมนุมของนักศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามขอบังคับนี้ ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
“ชมรม” หมายถึง ชมรมของนักศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามขอบังคับนี้ ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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ขอ 4 ความเดิมถูกยกเลิกโดย ขอ 3 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ฉบับที่ 8) พ.ศ.
2539 และใหใชความใหมแทน ดังที่พิมพไวนี้

2
สวนที่ 1
วัตถุประสงคของกิจกรรมนักศึกษา
ขอ 5. การดําเนินกิจกรรมของนักศึกษามีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
(1) เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูและฝกฝนตนเองในการใชสิทธิเสรีภาพและการปกครองตนเองตาม
หลักประชาธิปไตยในเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
(2) เพื่อสงเสริมสามัคคีธรรมในหมูนักศึกษา
(3) เพื่อสงเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งทางวิชาการและประสบการณในวิชาชีพแกนักศึกษา
(4) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีบุคลิกภาพพลานามัยและมนุษยสัมพันธที่ดี
(5) เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีดีงามของไทย
(6) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีความริเริ่มสรางสรรค มีทัศนคติกวาง และฝกฝนใหการจัดกิจกรรม
เปนไปตามวัตถุประสงคที่กลาวใน(1) ถึง (5)
(7) เพื่อปลูกฝงใหนักศึกษามีความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคมสวนรวม

สวนที่ 2
สิทธิและหนาที่ของนักศึกษา
ขอ 6 . นักศึกษามีสิทธิและหนาที่ดังตอไปนี้
(1) มีสิทธิเทาเทียมกันในการสมัครรับเลือกตั้งและออกเสียงในกิจกรรมตางๆ ของนักศึกษาตาม
ระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับกิจการนั้นๆ
(2) มีสิทธิแสดงความคิดเห็นและวิจารณอยางเสรี ภายในขอบเขตกฎหมายและขอบังคับตลอดจน
ระเบียนแบบแผนของมหาวิทยาลัย สวนกิจกรรมดานวิชาการ และการเรียนการสอนนั้นอาจ
ใหความคิดเห็นหรือเสนอแนะได
(3) มีสิทธิในการดําเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงคของกิจกรรมนักศึกษา
(4) มีหนาที่ธํารงไวซึ่งความสามัคคี
(5) มีหนาที่ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ และประเพณีอันดีงามของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติตน
ตามครรลองระบอบประชาธิปไตยภายในมหาวิทยาลัย

สวนที่ 3
การจัดสวนการบริหารกิจกรรมของนักศึกษา
ขอ 7 . ใหบริหารกิจกรรมของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย แบงเปน 2 สวน คือ
(1) สภานักศึกษา
(2) องคการนักศึกษา
สภานักศึกษาและองคการนักศึกษา ตั้งอยูในบริเวณมหาวิทยาลัย
สภานักศึกษา มหาวิทยาลัย เรียกชื่อเปนภาษาอังกฤษวา Thammasat University student
Council (ชื่อยอ) T.U.S.C. องคการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรียกชื่อเปน
ภาษาอังกฤษวา Thammasat University Student Union (ชื่อยอ) T.U.S.U.
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ขอ 8 . 2 ใหมีการบริหารกิจกรรมนักศึกษาระดับคณะในรูปคณะกรรมการนักศึกษาในทุกคณะที่ไดมีการ
ประกาศจัดตั้งอยางเปนทางการแลว
คณะจะไมจัดตั้งรูปแบบการบริหารกิจกรรมนักศึกษาที่ซ้ําซอนกับรูปแบบการบริหารกิจกรรม
นักศึกษาที่ไดระบุไวในขอบังคับนี้

สวนที่ 4
สภานักศึกษา
ขอ 9 . สภานักศึกษาประกอบดวย
(1) สมาชิกสภานักศึกษามาจากการเลือกตั้งทั่วไป 24 คน โดยใหนักศึกษาชั้นปที่หนึ่ง สอง สาม
และสี่ แตละชั้นปมีสิทธิเลือกนักศึกษาชั้นปเดียวกันเปนสมาชิกสภานักศึกษาชั้นปละ 6 คน
(2) สมาชิกสภานักศึกษาที่มาจากการเลือกตั้งภายในคณะ คณะละ 3 คน
ขอ 10 . อํานาจหนาที่ของสภานักศึกษามีดังตอไปนี้
(1) พิจารณาและใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบตอนโยบายโครงงานและงบประมาณของ
คณะกรรมการบริห าร และตองสงเรื่องที่ พิจารณาคืนแกกรรมการบริหารภายใน 15 วั น
นับตั้งแตวันที่ไดรับ ถาไมคืนตามกําหนดนี้ใหถือวานโยบายโครงงานและงบประมาณนั้น
ไดรับความเห็นชอบ
(2) ตรวจสอบการทํ า งานของคณะกรรมการบริ ห าร และตรวจสอบการเงิ น และบั ญ ชี ข อง
องคการนักศึกษา ตลอดจนพิจารณารายงานเกี่ยวกับรายไดและรายจาย หรือการไดรับการ
สนับสนุนทั้งทางดานการเงินและวัสดุซึ่งคณะกรรมการบริหารหรือชุมชน หรือชมรมได
รับมา
(3) ประเมินผลการดําเนินงานของ คณะกรรมการบริหารและใหขอเสนอแนะตางๆ
(4) ลงมติดวยคะแนน 2 ใน 3 ของสมาชิกสภาเสนอถอดถอนกรรมการบริหารเปนรายบุคคล
หรือทั้งคณะตออธิการบดี ในกรณีเปนที่แจงชัดวากรรมการบริหารกระทําผิดขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยวินัยนักศึกษา
(5) ออกระเบียบการประชุมของสภานักศึกษา เพื่อปฏิบัติตามขอบังคับ
(6) อนุมัติระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับชุมนุม
ขอ 11 .ใหที่ประชุมสภานักศึกษาเลือกสมาชิกสภานักศึกษาเขาดํารงตําแหนงในสภานักศึกษาดังตอไปนี้
(1) ประธานสภา
(2) รองประธานสภาคนที่ 1
(3) รองประธานสภาคนที่ 2
(4) เลขาธิการสภา
(5) รองเลขาธิการสภา
(6) ผูตรวจสอบการเงิน
(7) กรรมการอื่นๆตามที่เห็นควร
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ขอ 8 ความเดิมถูกยกเลิกโดย ขอ 3 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2539

และใหใชความใหมแทน ดังที่พิมพไวนี้
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ขอ 12 . อํานาจหนาที่ของสมาชิกสภานักศึกษามีดังตอไปนี้
(1) สมาชิกมีหนาที่ฟงความคิดเห็นและขอวิจารณของนักศึกษา
อันจะเปนประโยชนตอ
สวนรวม เพื่อเสนอใหสภานักศึกษาวินิจฉัย
(2) ประธานสภาหรือรองประธานสภามีหนาที่รายงานใหนักศึกษาทราบขอเท็จจริงที่ไดรับ
เชิญเขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัย การประชุมคณบดี หรือการประชุมสภาอาจารย
(3) ประธานสภามีอํานาจหนาที่ดังนี้
ก. แตงตั้งสมาชิกสภานักศึกษาตามมติของสภานักศึกษาเพื่อปฏิบัติการใดๆ ในขอบเขต
อํานาจหนาที่ของสภานักศึกษา
ข . ควบคุมการประชุมและดําเนินกิจการของสภานักศึกษา
(4) รองประธานสภามีอํานาจหนาที่ชวยประธานสภาในกิจการทั้งปวง เมื่อประธานสภาไมอยู
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ ใหรองประธานสภาคนที่ 1 ทําการแทนประธานสภา ถารอง
ประธานสภาคนที่ 1 ไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานสภาคนที่ 2 เปน
ผูดําเนินการแทนประธานสภา
(5) ประธานสภา รองประธานสภา เลขาธิการสภา รองเลขาธิการสภา ผูตรวจสอบการเงิน
กรรมการฝายตางๆ รวมกันทํางบประมาณคาใชจายของสภานักศึกษาเสนอตอมหาวิทยาลัย
ภายใน 15 วัน นับแตวันเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา
(6) เลขาธิการสภามีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ออกหนังสือนัดประชุมสภานักศึกษา
(ข) จัดทํารายงานการประชุม
(ค) เก็บและรวบรวมเอกสารตางๆ ของสภานักศึกษาและทําหนาที่ธุรการอื่นๆ ของสภา
นักศึกษา
(7) รองเลขาธิการสภามีอํานาจหนาที่ชวยเลขาธิการสภาในกิจการทั้งปวง
(8) ผูตรวจสอบการเงินมีหนาที่ควบคุมการเงิน และตรวจสอบบัญชีการเงินของสภานักศึกษา
และองคการนักศึกษาใหเปนไปตามงบประมาณที่ไดรับความเห็นชอบจากสภานักศึกษา
และไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยแลว
ขอ 13 . ผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกนักศึกษา คือ นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
ขอ 14 . ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภานักศึกษาตองมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เปนนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
(2) ไมเปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเทามากอน
(3) ไมอยูในระหวางถูกลงโทษทางวินัยตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย ถาเคยถูกลงโทษทาง
วินัยตองพนโทษมาแลวไมนอยกวา 1 ป ในวันเปดรับสมัครเลือกตั้งและไมอยูในระหวาง
พักการศึกษาในปการศึกษานั้น
(4) มีผลการศึกษาเฉลี่ยไมต่ํากวา 2.00
(5) ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร แลวไมเกิน 4 ป ในปที่เขาดํารงตําแหนง
ขอ 15 . ใหทําการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษาใหเสร็จสิ้นภายใน 21 วัน นับตั้งแตวันเปดการศึกษาภาคแรก
ขอ 16 . อายุของสภานักศึกษาสิ้นสุดลงในวันที่อธิการบดีประกาศแตงตั้งสมาชิกสภานักศึกษาชุดใหมตามขอ
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ขอ 17 . สมาชิกภาพของสมาชิกสภานักศึกษาสิ้นสุดลงเมื่อ
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

อายุของสภานักศึกษาสิ้นสุดตามขอ 16
ตาย
ลาออก
พนสภาพการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา
ออกตามขอ 26 วรรคสุดทาย
ถูกลงโทษทางวินัยตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
อธิการบดีมีคําสั่งใหพนจากตําแหนงโดยระบุความผิดไวอยางชัดแจง
นักศึกษาไมนอยกวา 500 คน รวมกันเขาชื่อเสนอตออธิการบดี เพื่อใหดําเนินการลง
ประชามติถอดถอนสมาชิกสภาทั้งคณะ หรือนักศึกษารอยละ 10 ของผูมีสิทธิลงคะแนน
เลือกตั้งสมาชิกสภาแตละประเภทรวมกันเขาชื่อเสนอตออธิการบดีเพื่อใหดําเนินการลง
ประชามติถอดถอนสมาชิกสภาเปนรายบุคคล หรือเปนกลุมของแตละประเภทในการลง
ประชามติ จึงตองมีผูมาลงประชามติไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูมาลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษาชุดนั้นและจะตองมีคะแนนถอดถอนไมนอยกวารอยละ 50
ของผูมาใชสิทธิ จึงมีผลถอดถอนได
ขอ 18 . ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภานักศึกษาสิ้นสุดลง ในขณะที่ยังเหลือระยะเวลาเกิน 60 วัน กอน
ปดการศึกษาภาคสอง ใหทําการเลือกตั้งซอมใหเสร็จสิ้นภายใน 21 วัน หลังจากสมาชิกภาพสิ้นสุดลงนั้น
ขอ 19 . อธิการบดีเปนผูลงนามแตงตั้งและถอดถอนสมาชิกสภานักศึกษาที่ดํารงตําแหนงตางๆ
ขอ 20 . ใหมีสมัยประชุมของสภานักศึกษา 2 สมัย ตามภาคการศึกษาปกติ
ขอ 21 . อธิการบดีเปนผูเปดและปดการประชุมสมัยสามัญของสภานักศึกษา
ขอ 22 . การกําหนดระยะเวลาการประชุมสามัญ สมัยหนึ่งๆ ใหสภานักศึกษาเปนผูกําหนด
ขอ 23 . การประชุมสมัยวิสามัญของสภานักศึกษาใหมีไดดังตอไปนี้
(1) อธิการบดีเรียกประชุม
(2) ประธานสภาเรียกประชุม
(3) สมาชิกสภานักศึกษาไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมด เขาชื่อรองขอตอ
ประธานสภาใหเรียกประชุม
(4) นายกองคการนักศึกษารองขอตอประธานสภาใหเรียกประชุมตามมติของคณะ
กรรมการบริหาร
(5) ประธานนักศึกษาคณะใดคณะหนึ่งรองขอตอประธานสภาใหเรียกประชุม แตทั้งนี้ตอง
ไดรับรองจากสมาชิกสภานักศึกษาไมนอยกวา 5 คน
(6) นักศึกษาจํานวนไมนอยกวา 200 คน เขาชื่อรองขอตอประธานสภาใหเรียกประชุม
ขอ 24 . ในการประชุมสามัญของสภานักศึกษาสมัยที่หนึ่งใหสมาชิกสภานักศึกษาที่เขาประชุมเลือกประธาน
คนหนึ่ง โดยลงคะแนนเสียงขางมาก ใหทําหนาที่เปนประธานการประชุมๆถาคะแนนเสียงมากเทากันใหจับฉลากจากผูที่
ไดรับคะแนนเสียงเทากันนั้น
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษาเพื่อดํารงตําแหนงประธานสภา รองประธานสภาคนที่ 1 รอง
ประธานสภาคนที่ 2 เลขาธิการสภา ผูตรวจสอบการเงิน และกรรมการอื่น สมาชิกสภานักศึกษาแตละคนมีสิทธิเสนอชื่อ
สมาชิกสภานักศึกษาไดหนึ่งชื่อ การเสนอชื่อนั้นใหมีสมาชิกรับรองไมนอยกวา 5 คน
ในกรณีที่มีการเสนอชื่อเพียงชื่อเดียวใหถือวาผูถูกเสนอชื่อนั้นไดรับเลือก
เมื่อที่ประชุมลงมติรับรองดวย
คะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของสมาชิกที่เขาประชุม
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ในกรณีที่มีการเสนอชื่อหลายชื่อ ผูที่ไดรับเลือกคือผูที่ไดคะแนนเกินกวากึ่งหนึ่งของสมาชิกสภานักศึกษา
ทั้งหมด ถาไมมีผูไดรับคะแนนเกินกวากึ่งหนึ่ง ขางตนใหทําการลงคะแนนเลือกตั้งใหมระหวางบุคคลที่ไดรับคะแนนอันดับ
หนึ่ง กับอันดับสองและใหถือวาผูไดรับคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับเลือก ถาไดคะแนนเทากันอีกใหประธานการประชุมชี้ขาด
สําหรับตําแหนงรองเลขาธิการ ใหเลขาธิการสภาเลือกจากสมาชิกสภานักศึกษา
ผูตรวจสอบการเงินและกรรมการอื่นๆ มีสิทธิเลือกสมาชิกสภานักศึกษาเปนผูชวยในฝายตน
ขอ 25 . สมาชิกสภานักศึกษาจะดํารงตําแหนงในสภานักศึกษา ตามขอ 24. ไดเพียงตําแหนงเดียว
ขอ 26 . การประชุมสภานักศึกษาตองมีสมาชิกสภานักศึกษาเขาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
สภานักศึกษาทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ในกรณีที่สมาชิกสภานักศึกษาเขารวมประชุมไมครบองคประชุมใหเรียกประชุมอีกครั้งหนึ่ง ในการประชุม
ครั้งหลังนี้ ถามีผูรวมประชุมไมตา่ํ กวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกสภานักศึกษาทั้งหมดใหถือวาครบองคประชุม
ในกรณีที่สมาชิกสภานักศึกษาขาดการประชุมสามครั้งติดตอกันโดยไมแจงใหประธานสภาทราบลวงหนา
เปนลายลักษณอักษร ใหสภานักศึกษาเสนอชื่อบุคคลนั้นตออธิการบดีเพื่อพิจารณาถอดถอนชื่อออกจากการเปนสมาชิกสภา
นักศึกษา
ขอ 27 . การนัดประชุมใหแจงวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหสมาชิกทราบลวงหนาไม
นอยกวา 7 วัน สําหรับการประชุมสมัยสามัญและไมนอยกวา 3 วัน สําหรับการประชุมสมัยวิสามัญ
ขอ 28 . การลงมติของสภานักศึกษาใหถือเอาเสียงขางมากของสมาชิกสภานักศึกษาที่เขาประชุม ในกรณีที่
คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานที่ประชุมตัดสินชี้ขาด
ขอ 29 . ถาสภานักศึกษามีมติแยงกับมติคณะกรรมการบริหาร และสภานักศึกษาตองการยืนยันมตินั้นใหเรียก
ประชุมสภานักศึกษา เพื่อพิจารณายืนยันมติเดิมอีกครั้งหนึ่งภายใน 7 วัน หลังจากการประชุมครั้งกอน การลงมติในการ
ประชุมครั้งที่สองนี้ไดคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกสภานักศึกษาทั้งหมด
ขอ 30 . การใชจายของสภานักศึกษา ใหประธานสภากับเลขาธิการสภารวมกันเบิกจายและแจงใหสภา
นักศึกษาทราบและใหทําบัญชีจายตลอดสมัย เสนอสภานักศึกษาในการประชุมสามัญสมัยที่ 2 เปนวาระแรก

สวนที่ 5
องคการนักศึกษา
ขอ 31 . องคการนักศึกษาประกอบดวยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการนักศึกษาคณะ ชุมนุม และชมรม
ตางๆ ของนักศึกษา
ขอ 32 . 3 คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวย คณะกรรมการจํานวนไมเกิน 21 คน มีตําแหนงดังตอไปนี้
(1) นายกองคการนักศึกษา
(2) อุปนายองคการนักศึกษาคนที่ 1
(3) อุปนายกองคการนักศึกษาคนที่ 2 (ศูนยรังสิต)
(4) เหรัญญิก
(5) เลขาธิการ
(6) รองเลขาธิการศูนยรังสิต
3

ขอ 32 ความเดิมถูกยกเลิกโดย ขอ 4 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2529

และใหใชความใหมแทน ดังที่พิมพไวนี้
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(7) ประธานฝายประชาสัมพันธ
(8) รองประธานฝายประชาสัมพันธศูนยรังสิต
(9) ประธานฝายสถาบันสัมพันธ
(10) นักศึกษาสัมพันธศูนยรังสิต
(11) ประธานฝายวิเทศสัมพันธ
(12) ประธานฝายสงเสริมวิชาการ
(13) ประธานฝายกีฬา
(14) ประธานฝายศิลปะและวัฒนธรรม
(15) ประธานฝายบําเพ็ญประโยชน
(16) กรรมการอีก 6 คน ซึ่งอาจดํารงตําแหนงอื่นตามสมควร
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ขอ 33 . คณะกรรมการบริหาร มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบรวมกัน ดังนี้
(1) บริหารกิจการทั้งปวงที่เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาตามขอบังคับวาดวย กิจกรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
(2) รวมมือประสานงานและใหความสะดวกในการดําเนินงานของคณะกรรมการนักศึกษาคณะ
ตางๆ
(3) ควบคุมและใหความสะดวกในการดําเนินงานของชุมนุม และชมรมตางๆ
(4) กํ า หนดนโยบายจั ด ทํ า แผนงาน โครงการและงบประมาณประจํ า ป ก ารศึ ก ษาของคณะ
กรรมการบริหาร เสนอตอสภานักศึกษา
(5) พิจารณางบประมาณและโครงงานประจําปการศึกษาของชุมนุม ชมรมเพื่อเสนอตอสภา
นักศึกษา
(6) เสนอระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับชุมนุมใหสภานักศึกษาอนุมัติ
(7) เขารวมประชุมชีแ้ จงตอสภานักศึกษาทุกครั้งที่มีการประชุม
(8) เสนอชื่ อ กรรมการบริ ห ารเป น รายบุ ค คลต อ อธิ ก ารบดี เพื่ อ พิ จ ารณาถอดถอน
กรรมการบริหารผูนั้น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารไมนอยกวาสามในสี่
ขอ 34 . ใหนายกองคกรการศึกษาเปนประธานกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่ควบคุมและจัดระเบียบบริหาร
ภายในองคการนักศึกษา
นายกองคการนักศึกษาและอุปนายกองคการนักศึกษาเปนผูรับผิดชอบประสานงานกับประธานนักศึกษา
คณะตางๆ
โดยตรง
นายกองคการนักศึกษาและกรรมการบริหารฝายที่เกี่ยวของหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากบุคคลขางตนเปน
ตัวแทนองคการนักศึกษา ในการเขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัย การประชุมคณบดี การประชุมสภาอาจารยเมื่อไดรับเชิญ
ขอ 35 . กรรมการบริหารที่ดํารงตําแหนงตางๆ อาจแตงตั้งอนุกรรมการเพื่อชวยเหลือดําเนินงาน ในสวนที่ตน
รับผิดชอบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
ขอ 36 . ผูมีสิทธิเลือกตั้งกรรมการบริหาร คือ นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
ขอ 37 . ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการบริหาร ตองมีคุณสมบัติเชนเดียวกับผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิก
สภานักศึกษา ในขอ 14
4

ขอ 33 (5) ความเดิมถูกยกเลิกโดย ขอ 3 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ฉบับที่ 7) พ.ศ.

2538 และใหใชความใหมแทน ดังที่พิมพไวนี้
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ขอ 38.5การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารประจําปการศึกษาถัดไป ใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นอยางนอย 15 วัน
กอนปดภาคการศึกษาภาคสอง
ใหประกาศวัน เวลา และสถานที่ ที่จะมีการเลือกตั้งใหนักศึกษาทราบลวงหนาไมนอยกวา 21 วัน กอนวัน
เลือกตั้ง
ขอ 39 . การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารใหกระทําโดยการเลือกตั้งทั่วไป ผูสมัครรับเลือกตั้งตองรวมเปน
กลุม โดยใหระบุตําแหนงหนาที่ใหครบตามขอ 32
ขอ 40. ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร ใหผูมีสิทธิเลือกตั้งเลือกเพียงหนึ่งกลุม การนับคะแนนใหถือวา
กลุมที่ไดคะแนนเสียงสูงสุดไดรับเลือกตั้ง ถาคะแนนเสียงสูงสุดเทากันใหมีการเลือกตั้งใหมเฉพาะกลุมที่ไดรับคะแนน
สูงสุดเทากัน
ขอ 41. อธิการบดีเปนผูลงนามประกาศแตงตั้ง และถอดถอนกรรมการบริหาร
ขอ 42.6 คณะกรรมการบริหารตองมอบงานตอคณะกรรมการบริหารชุดใหมใหเสร็จสิ้นภายใน 15 วัน นับแต
วันเลือกตั้ง
ใหคณะกรรมการบริหารชุดเดิมรักษาการจนกวาคณะกรรมการบริหารชุดใหมเขารับมอบงาน และใหถือวา
อายุคณะกรรมการบริหารชุดเดิมสิ้นสุดลงเมื่อสงมอบงาน
ขอ 43. กรรมการบริหารพนจากตําแหนงเมื่อ
(1) อายุของกรรมการบริหารสิ้นสุดลงตามขอ 42
(2) ตาย
(3) ลาออก
(4) พนสภาพการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา
(5) ถูกลงโทษทางวินัยตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
(6) อธิการบดีมีคําสั่งใหพนจากตําแหนง โดยระบุความผิดไวอยางชัดแจง
(7) นักศึกษาไมนอยกวา 500 คน รวมกันเขาชื่อเสนอตออธิการบดีเพื่อใหดําเนินการลงประชามติ
ถอดถอนกรรมการบริหารเปนรายบุคคลหรือทั้งคณะโดยมีเงื่อนไขวา ในการลงประชามติ
จะตองมีผูมาลงประชามติไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
คณะกรรมการบริหารชุดนั้นและจะตองมีคะแนนใหถอดถอนไมนอยกวารอยละ 50 ของผูมา
ใชสิทธิจึงมีผลใหถอดถอนได
ขอ 44. ถากรรมการบริหารทั้งคณะพนจากตําแหนงดวยประการใดๆ ก็ตามกอนการสิ้นสุดหนาที่ในการเปน
กรรมการบริหารนอยกวา 60 วัน ใหอธิการบดีเปนผูแตงตั้งผูรักษาการแทน ถาระยะเวลาที่เหลือของตําแหนงมีอยูไมนอย
กวา 60 วัน ตองมีการเลือกตั้งใหมใหเสร็จสิ้นภายใน 21 วัน นับจากวันที่คณะกรรมการบริหารพนจากตําแหนง
ขอ 45. ในกรณีที่กรรมการบริหารคนหนึ่งคนใดพนจากตําแหนง ใหคณะกรรมการบริหารพิจารณาเสนอชื่อ
บุคคลที่สมควรตออธิการบดีเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทน
ขอ 46. ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารระหวางเปดภาคการศึกษาอยางนอยเดือนละสองครั้ง
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ขอ 38 ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ 3 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2530
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ขอ 42 ความเดิมถูกยกเลิกโดย ขอ 6 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2529
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การประชุมคณะกรรมการบริหาร ตองมีกรรมการเขารวมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารจึงถือวาเปนองค
ประชุม
ใหนายกองคการนักศึกษาเปนประธานในที่ประชุม ในกรณีที่นายกองคการนักศึกษาไมอยู หรือไมอาจปฏิบัติ
หนาที่ได ใหอุปนายกองคการนักศึกษาปฏิบัติหนาที่แทน ถาอุปนายกองคการนักศึกษาไมอยู หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ใหกรรมการที่เขาประชุมตัดสินชี้ขาด
ขอ 47. การลงมติใหถือเสียงขางมากของที่ประชุม กรรมการคนหนึ่งออกเสียงไดหนึ่งเสียงในกรณีที่คะแนน
เสียงเทากันใหประธานที่ประชุมตัดสินชี้ขาด
เฉพาะกรณีที่มติฝายขางมากของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเห็นเปนเรื่องสําคัญ ใหใชมติสองในสามของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู
ขอ 48. คณะกรรมการบริหารอาจเชิญคณะกรรมการนักศึกษาคณะ หรือคณะกรรมการชุมนุม ชมรมเขารวม
ประชุมเพื่อชี้แจงแสดงความเห็นได
ขอ 49. การบริหารงานของคณะกรรมการบริหารในสวนที่เกี่ยวกับชุมนุมตาง โดยตรงมี 3 ฝาย คือฝายกีฬา
ฝายศิลปะและวัฒนธรรม และฝายบําเพ็ญประโยชนใหผูดํารงตําแหนงประธานฝายตางๆ เปนผูดูแลและประสานงานอยาง
ใกลชิดกับชุมนุมที่เกี่ยวของ
ขอ 50. 7ใหคณะกรรมการบริหารทํางบประมาณประจําป โดยจัดสรรงบประมาณเปน 4 สวน ดังตอไปนี้
1. สวนของชุมนุมตางๆ
2. สวนของสภานักศึกษา
3. สวนของคณะกรรมการบริหาร
4. สวนของชมรมตางๆ
ขอ 51. ใหองคการนักศึกษาและสภานักศึกษานี้อยูในความควบคุมดูแลของมหาวิทยาลัย โดยมีรองอธิการบดี
ฝายการนักศึกษาเปนที่ปรึกษาขององคการนักศึกษาและสภานักศึกษา และใหที่ปรึกษาองคการนักศึกษาใหคําปรึกษาและ
ยับยั้งการดําเนินการใดๆ ที่ขัดตอระเบียบ คําสั่งหรือประกาศของมหาวิทยาลัยหรือที่อาจจะเปนที่เสื่อมเสียตอมหาวิทยาลัย
ได ทั้งนี้องคการนักศึกษาและสภานักศึกษาสงรายงานการประชุมใหที่ปรึกษาทราบภายใน 7 วัน ภายหลังการประชุม
กิจกรรมที่ดําเนินการนอกมหาวิทยาลัย
หรือที่มีการเชิญบุคคลภายนอกเขารวมกิจกรรมในมหาวิทยาลัย
จะตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดี

สวนที่ 6
คณะกรรมการนักศึกษาคณะ
ขอ 52. คณะกรรมการนักศึกษาคณะไดมาโดยการเลือกตั้งทั่วไปภายในคณะประกอบดวยกรรมการไมเกิน 15
คน มีตําแหนงดังตอไปนี้
1. ประธาน
2. เลขานุการ
3. เหรัญญิก
4. หัวหนาฝายวิชาการ
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ขอ 50 ความเดิมถูกยกเลิกโดย ขอ 3 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2538
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5. หัวหนาฝายวัฒนธรรม
6. หัวหนาฝายสวัสดิการ
7. หัวหนาฝายประชาสัมพันธ
8. กรรมการดํารงตําแหนงอื่นๆ ตามความเหมาะสม
ขอ 53. คณะกรรมการนักศึกษาคณะเปนตัวแทนของนักศึกษาในคณะ และรับผิดชอบบริหารกิจกรรมทั้งปวง
เกี่ยวกับกิจกรรมของนักศึกษาในคณะ
ขอ 54. ผูสมัครเขารับเลือกตั้งเปนกรรมการนักศึกษาคณะตองสมัครรวมกันเปนกลุมและระบุตําแหนงหนาที่
ใหครบตามขอ 52
คุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง และผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง วิธีการเลือกตั้ง การดํารงตําแหนงและการ
พนจากตําแหนงกรรมการนักศึกษาคณะ ใหเปนไปตามระเบียบ วาดวยกิจกรรมนักศึกษาภายในคณะ
ขอ 55. กิจกรรมของคณะกรรมการนักศึกษาคณะ ใหอยูในความควบคุมดูแลของคณะ
ขอ 56. ระเบียบวาดวยกิจกรรมนักศึกษาในคณะจะตองไมขัดแยงกับขอบังคับฉบับนี้

สวนที่ 7
ชุมนุม
ขอ 57. ชุมนุมของนักศึกษาตองมีลักษณะที่นักศึกษาทั่วไปทั้งมหาวิทยาลัยอาจเปนสมาชิกไดและอยูภายใต
การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร
ขอ 58. ประเภทของชุมนุมอาจแบงออกเปน 3 ฝาย ดังตอไปนี้
1. ฝายกีฬา
2. ฝายศิลปะและวัฒนธรรม
3. ฝายบําเพ็ญประโยชน
ขอ 59. การจัดตั้งและยุบเลิกชุมนุมใหทําไดโดยคําสั่งของอธิการบดี
ในระดับมหาวิทยาลัยการจัดตั้งชุมนุมเพิ่มเติมใหทําไดโดยมีนักศึกษาไมนอยกวา 100 คน จากคณะตางๆ ไม
ต่ํากวา 3 คณะ เขาชื่อกันยื่นตอคณะกรรมการบริหาร
ขอ 60 ชุมนุมแตละชุมนุมใหมีคณะกรรมการชุมนุมไมนอยกวา 7 คน ซึ่งสมาชิกแตละชุมนุมเปนผูเลือกตั้งให
ดํารงตําแหนงดังตอไปนี้
1. ประธาน
2. รองประธาน
3. เลขานุการ
4. เหรัญญิก
5. นายทะเบียน
6. ฝายประชาสัมพันธ
7. ฝายพัสดุ
8. กรรมการอื่นๆ ตามที่กรรมการชุมนุมเห็นสมควร
กรรมการชุมนุมหนึ่งจะเปนกรรมการชุมนุมอื่นอีกในเวลาเดียวกันไมได
ขอ 61. นักศึกษาอาจสมัครเขาเปนสมาชิกชุมนุมใดก็ได สมาชิกภาพของสมาชิกชุมนุมนั้นสิ้นสุดในวันเปด
ภาคการศึกษาภาคแรก
ขอ 62. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการชุมนุมมีดังตอไปนี้
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(1) บริหารงานทั่วไปใหเปนไปตามวัตถุประสงคของชุมนุม
(2) กําหนดนโยบาย จัดทําแผนงาน โครงการ และงบประมาณประจําปของชุมนุม เสนอตอคณะ
กรรมการบริหาร
(3) เสนอระเบียบปฏิบัติของชุมนุมตอคณะกรรมการบริหาร เพื่อขออนุมัติจากสภานักศึกษา
(4) พิจารณาการกระทําของสมาชิกที่ฝาฝนระเบียบของชุมนุม หรือนําความเสื่อมเสียมาสูชุมนุม
มติของคณะกรรมการชุมนุมที่ใหสมาชิกระงับการใชสิทธิหรือถอนชื่อออกจากการเปน
สมาชิกชุมนุมตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของคณะกรรมการชุมนุมทั้งหมด
(5) รับผิดชอบดูแลรักษาเอกสารและวัสดุอุปกรณของชุมนุม
ขอ 63. ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการชุมนุมตองมีคุณสมบัติเชนเดียวกับผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิก
สภานักศึกษา
ขอ 64. ผูมีสิทธิเลือกตั้งกรรมการชุมนุมและผูสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการชุมนุมตองจดทะเบียนเปน
สมาชิกของชุมนุมนั้นเปนเวลาไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเลือกตั้ง
ขอ 65.8 ใหคณะกรรมการชุมนุมดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกขึ้นดํารงตําแหนงกรรมการชุมนุมชุดใหมใหเสร็จ
สิ้นกอนปดภาคการศึกษาภาคสองไมนอยกวา 15 วัน และมอบงานใหคณะกรรมการชุดใหมใหเสร็จสิ้นภายใน 15 วัน นับ
แตวันเลือกตั้ง
ขอ 66. นายกองคการนักศึกษา เปนผูลงนามประกาศแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการชุมนุม
ขอ 67. กรรมการชุมนุมพนตําแหนงเมื่อ
(1) อายุกรรมการชุมนุมสิ้นสุดลงตามขอ 65
(2) ตาย
(3) ลาออก
(4) พนสภาพเปนนักศึกษาปริญญาตรีหรือไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา
(5) ถูกลงโทษทางวินัยตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
(6) สมาชิกชุมนุมจํานวนไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดลงมติถอดถอน
ขอ 68. ถากรรมการชุมนุมคนใดคนหนึ่งพนจากตําแหนง ใหคณะกรรมการชุมนุมพิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่
เห็นสมควรดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารตอนายกองคการนักศึกษาเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทน
ข อ 69. การประชุ ม ของคณะกรรมการชุ ม นุ ม ต องมี ก รรมการมาประชุ ม ไม น อยกว ากึ่ง หนึ่ง ของจํ านวน
กรรมการทั้งหมด จึงถือวาเปนองคประชุม
ใหประธานชุมนุมเปนผูเรียกประชุมและเปนประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานชุมนุมไมอยูหรือไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานชุมนุมปฏิบัติหนาที่แทน ถารองประธานชุมนุมไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ให
กรรมการที่เขาประชุมเลือกตั้งกันเองเปนประธานดําเนินการประชุม
การลงมติใหถือเสียงขางมากของที่ประชุม กรรมการชุมนุมคนหนึ่งออกเสียงไดหนึ่งเสียงในกรณีที่คะแนน
เสียงเทากันใหประธานที่ประชุมตัดสินชี้ขาด
ขอ 70. ใหคณะกรรมการชุมนุมกําหนดนโยบายโครงงานและงบประมาณประจําปของชุมนุมเสนอตอคณะ
กรรมการบริหารใหเสร็จสิ้นกอนเปดภาคการศึกษาภาคแรกไมนอยกวา 30 วัน
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ขอ 65 ความเดิมถูกยกเลิกโดย ขอ 3 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2529

และใหใชความใหมแทน ดังที่พิมพไวนี้
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ขอ 71. การบริการทั่วไปแกนักศึกษา เชน สวัสดิการ การกีฬา การสังคม การพักผอน และการบันเทิง เปนตน
ใหชุมนุมตางๆ ติดตอประสานงานกับหนวยงานของมหาวิทยาลัยในการจัดหาอํานวยความสะดวกก การเก็บรักษา บูรณะ
ซอมแซม และตรวจสอบทรัพยสินอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา
ขอ 72. นักศึกษาที่ทําคุณประโยชนหรือชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัยในกิจกรรมของชุมนุมอาจไดรับสวัสดิการ
พิเศษจากมหาวิทยาลัย ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ข อ 73. กลุ ม กิ จ กรรมที่ ไ ม มี ลั ก ษณะตามข อ 57 และ 58 ให ค ณะกรรมการบริ ห ารพิ จ ารณาเสนอต อ
มหาวิทยาลัยอนุมัติจัดตั้งเปนชมรม ทั้งนี้เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยวาดวยการตั้งชมรม
ขอ 74. การดําเนินกิจกรรมของชุมนุมหรือชมรมใหอยูภายใตคําแนะนําดูแลชวยเหลือของที่ปรึกษาชุมนุม
หรือชมรม ซึ่งมหาวิทยาลัยแตงตั้ง
ขอ 75. ใหมีเครื่องหมายและเสื้อสามารถของชุมนุมตามความจําเปนและเหมาะสมตามรูปและลักษณะที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
สิทธิในการใชเครื่องหมายหรือเสื้อสามารถตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหาร
กําหนด
ขอ 76. ชุมนุมอาจเลิกหรือยุบเลิกไดโดยเหตุหนึ่งเหตุใดดังตอไปนี้
(1) มีจํานวนสมาชิกลดลงจนเหลือนอยกวา 50 คน
(2) ไมไดดําเนินตามวัตถุประสงคของชุมนุมหรือดําเนินการฝาฝนวัตถุประสงคของชุมนุม
(3) ฝาฝนไมปฏิบัติตามขอบังคับนี้
(4) คณะกรรมการบริหารดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามมีมติใหยุบเลิก

สวนที่ 8
การเงิน
ขอ 77. ระเบียบการเบิกจายขององคการบริหารนักศึกษานอกจากที่กลาวในขอบังคับนี้ใหถือตามระเบียบ
การเงินของมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม
ข อ 78. 9 รายได ข ององค 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
มหาวิทยาลัยเงินคาบํารุงสมาชิกและเงินรายไดที่กลาวนี้ใหเก็บรักษาและเบิกจายที่กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สวนเงินรายไดหรือทรัพยสินอื่น ที่องคการนักศึกษาหรือสภานักศึกษา หรือชุมนุมหรือชมรมหามาไดนั้น
คณะกรรมการบริหาร หรือผูบริหารสภานักศึกษา หรือผูบริหารชมรมที่รับผิดชอบในการหาเงิน หรือทรัพยสินอื่นมาไดตอง
แสดงบัญชีรายรับ- รายจาย โดยแจงชัดเสนอตอสภานักศึกษาใหพิจารณาการอนุมัติงบประมาณฝานสภานักศึกษา จะตอง
ไดรับความเห็นชอบจากที่ปรึกษาองคการนักศึกษา
ขอ 79. การเบิกจายตามงบประมาณของคณะกรรมการบริหาร ใหนายกองคการนักศึกษาลงนามรวมกับ
เหรัญญิกของคณะกรรมการบริหาร และตองไดรับความเห็นชอบจากที่ปรึกษาองคการนักศึกษา
ขอ 80.10 การเบิกจายเงินตามงบประมาณของชุมนุม ชมรมใหประธานและเหรัญญิกของชุมนุม หรือชมรม
นั้นๆ ลงนามรวมกับเหรัญญิกของคณะกรรมการบริหาร และตองไดรับความเห็นชอบจากที่ปรึกษา
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ขอ 78 ความเดิมถูกยกเลิกโดย ขอ 3 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2538

และใหใชความใหมแทน ดังที่พิมพไวนี้
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ขอ 81. อธิการบดีมีอํานาจแตงตั้งผูตรวจสอบบัญชีและใหผูตรวจสอบบัญชีทําการตรวจสอบบัญชีการเงิน
ขององคการนักศึกษา สภานักศึกษา ชุมนุม และชมรม และรายงานตออธิการบดี อยางนอยปละ 1 ครั้ง

สวนที่ 9
สวนทั่วไป
ข อ 82. นั กศึ ก ษาจะดํ า รงตํ า แหน ง สมาชิ ก สภานั ก ศึ กษา กรรมการบริ ห ารกรรมการนั ก ศึก ษาคณะและ
กรรมการชุมนุมในเวลาเดียวกันมิได
ขอ 83. การเสนอขอแกไขปรับปรุง หรือเสนอใหยกเลิกขอบังคับนี้ อาจกระทําไดโดยคณะกรรมการบริหาร
หรือสภานักศึกษา โดยคะแนนเสียงสองในสามของกรรมการบริหาร หรือสองในสามของสมาชิกสภานักศึกษา การแกไข
หรือยกเลิก ขอบังคับนี้จะกระทําไดโดยมติของสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ขอ 84. ในกรณีจําเปน สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีอํานาจที่จะแกไข หรือยกเลิกขอบังคับนี้ได
ขอ 85. ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ และเพื่อการนี้ใหมีอํานาจออกระเบียบได

สวนที่ 10
บทเฉพาะกาล
ขอ 86. การดําเนินการเลือกตั้งสภานักศึกษา ปการศึกษา 2522 ใหกระทําใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน นับแตวัน
ประกาศในขอบังคับนี้
ใหประกาศ วัน เวลา สถานที่ และวิธีการไมนอยกวา 10 วัน กอนวันเลือกตั้ง
ขอ 87.11 ในปการศึกษา 2529 ใหคณะกรรมการบริหารองคการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรชุดเดิม ทํา
หนาที่บริหารงานตอไปจนกวาจะไดมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม
ประกาศ

ณ

วันที่

9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522

(ลงนาม)
ประกอบ หุตะสิงห
(ศาสตราจารย ดร. ประกอบ หุตะสิงห)
นายกสภามหาวิทยาลัย
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ขอ 80 ความเดิมถูกยกเลิกโดย ขอ 3 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2538

และใหใชความใหมแทน ดังที่พิมพไวนี้
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ขอ 87 ความเดิมถูกยกเลิกโดย ขอ 7 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2529

และใหใชความใหมแทน ดังที่พิมพไวนี้

