
 

ระเบียบการเลือกตั้ง 

สมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในพระบรมราชูปถัมภ ์

พ.ศ. 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2564) 

หมวดที่ 1 บททั่วไป 

หมวดที่ 2 บทบัญญัติทั่วไปว่าด้วยการเลือกตั้ง 

ส่วนที่ 1 การเลือกตั้ง 

ส่วนที่ 2 วันเลือกตั้ง 

ส่วนที่ 3 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

ส่วนที่ 4 การสมัครและการสรรหาผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง 

ส่วนที่ 5 บัตรลงคะแนน 

ส่วนที่ 6 การแนะนำตัวผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง คูหาเลือกตั้ง หีบเลือกตั้ง การนับคะแนนและการประกาศผลการเลือกตั้ง 

หมวดที่ 3 การเลือกตั้งนายกสมาคม 

ส่วนที่ 1 การเลือกตั้งนายกสมาคม ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือมีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งในตำแหน่ง

นายกสมาคม 

ส่วนที่ 2 การเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง ณ สถานที่เลือกตั้ง 

ส่วนที่ 3 การเลือกตั้งทางไปรษณีย์ 

ส่วนที่ 4 การเลือกตั้งผ่านทางระบบออนไลน์ 

ส่วนที่ 5 ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งในตำแหน่งนายกสมาคม 

หมวดที่ 4 การเลือกตั้งเหรัญญิกและผู้ตรวจสอบบัญชี 

ส่วนที่ 1 การเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือมีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้ง ในตำแหน่งเหรัญญิกและผู้ 

  ตรวจสอบบัญชี 

ส่วนที่ 2 การเลือกตั้งเหรัญญิก และผู้ตรวจสอบบัญชี ในวันเลือกตั้ง ณ สถานที่เลือกตั้ง 

ส่วนที่ 3 การเลือกตั้งเหรัญญิก และผู้ตรวจสอบบัญชีทางไปรษณีย์ หรือระบบออนไลน์ 

ส่วนที่ 4 ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งในตำแหน่งเหรัญญิก และผู้ตรวจสอบบัญช ี

หมวดที่ 5 การรับรองผลการเลือกตั้ง 



หมวดที่ 1 

บททั่วไป 

ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการเลือกตั้งสมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 

2563 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2564)” 

ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้มีผลบังคับใช้ เมื่อผ่านการรับรองจากสมาชิกในที่ประชุมใหญ่ 

ข้อ 3  ระเบียบนี้เป็นระเบียบวิธีการปฏิบัติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการจัดการเลือกตั้งนายกสมาคม เหรัญญิกและ 

ผู้ตรวจสอบบัญชี ตามข้อบังคับฯ หมวดที่ 4 ข้อ 9-12 

ข้อ 4  ในระเบียบนี้ เวน้แต่มีข้อความให้เห็นเป็นอย่างอื่น 

“สมาคมฯ” หมายความวา่ สมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

“ข้อบังคับฯ” หมายความว่า ข้อบังคับสมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในพระบรมราชูปถัมภ ์ ฉบับ 

พ.ศ. 2564 

“คณะกรรมการบริหารฯ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ใน

พระบรมราชูปถัมภ์ 

“คณะกรรมการฯ” หมายความว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ข้อ 5  การปรับปรุงแก้ไขระเบียบนี้ ให้เป็นไปตามที่ระบุในข้อบังคับสมาคมฯ หมวดที่ 11 ข้อ 42 

ข้อ 6  ให้คณะกรรมการฯ รับผิดชอบในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ อาจแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อ

ช่วยเหลือในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ตามที่เห็นสมควร 

หมวดที่ 2  

บทบัญญัติทั่วไปว่าด้วยการเลือกตั้ง 

ส่วนที่ 1 การเลือกตั้ง 

ข้อ 7  การเลือกตั้งตามหมวดนี้ หมายถึง การเลือกตั้งนายกสมาคม เหรัญญิก และผูต้รวจสอบบัญชี ในกรณีที่หมวดที่ 2 แห่ง

ระเบียบนี้ไม่ได้กล่าวถึงขั้นตอนการเลือกตั้งขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง ให้นำหลักการเลือกตั้งทั่วไป โดยตรง เสรี เท่าเทียม และโดย

ลับ มาใช้บังคับในกรณีดังกล่าว ทั้งนี้โดยไม่ขัดหรือแย้งต่อหลักเกณฑ์การเลือกตั้งที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฯ 

ข้อ 8  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องเป็นสมาชิกสามัญที่มีอายุไม่น้อยกว่า 16 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง และมีสมาชิกภาพไม่น้อยกว่า 

45 วันก่อนวันเลือกตั้ง 

ส่วนที่ 2 วันเลือกตั้ง 

ข้อ 9  ให้คณะกรรมการฯ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารฯ กำหนดวันเลือกตั้ง โดยวันเลือกตั้งต้องตรงกับวันประชุมใหญ่สามัญ

ประจำปี หรือวันประชุมใหญ่วิสามัญ แล้วแต่กรณี  



ข้อ 10  คณะกรรมการฯ สามารถเสนอเปลี่ยนแปลงวันเลือกตั้งต่อคณะกรรมการบริหารฯ ได้ โดยคำนึงถึงความถูกต้องเหมาะ

สมของการเลือกตั้ง ทั้งนี้วันเลือกตั้งใหม่ต้องมีระยะเวลาถัดจากวันเลือกตั้งเดิมไม่เกินกว่า 30 วัน  

คณะกรรมการบริหารฯ ต้องมีมติเปลี่ยนแปลงวันเลือกตั้ง อย่างช้าที่สุด 15 วันก่อนวันเลือกตั้งเดิม 

ข้อ 11  หลังจากที่มีการกำหนดวันเลือกตั้งแล้ว ให้คณะกรรมการฯ กำหนดแผนงานการเลือกตั้ง และการเตรียมการเลือกตั้ง

โดยไม่เนิ่นช้า 

ข้อ 12  คณะกรรมการฯ มีหน้าที่แจ้งกำหนดวันเลือกตั้ง ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบ ทั้งนี้ให้กระทำพร้อมกับการแจ้งให้ทราบถึง

สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้ง และสิทธิในการใชส้ิทธิเลือกตั้งนายกสมาคม เหรัญญิก และผูต้รวจสอบบัญชีทาง

ช่องทางต่าง ๆ ของสมาคม ตามที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ทั้งนี้ ให้กระทำก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 45 วัน  

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวันเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการฯ แจ้งกำหนดวันเลือกตั้งใหมใ่ห้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบโดยพลัน 

ส่วนที่ 3 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

ข้อ 13  ภายหลังการกำหนดวันเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการฯ สรุปรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และจัดทำบัญชีรายชื่อผูม้ีสิทธิเลือกตั้ง 

ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบไปด้วย 

(1)  รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

(2)  ช่องบันทึกการใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้ง ในตำแหน่งนายกสมาคม เหรัญญิก และผูต้รวจสอบ

บัญชี 

(3)  ช่องบันทึกความประสงค์ที่จะใชส้ิทธิเลือกตั้งทางไปรษณีย์ 

(4)  ช่องบันทึกการใช้สิทธิเลือกตั้งทางไปรษณยี์ 

(5)  ช่องลงลายมือชื่อสำหรับผู้เลือกตั้งที่ใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ สถานที่เลือกตั้ง 

ในการจัดทำบัญชีรายชื่อดังกล่าว ให้คณะกรรมการฯ ขอรายชื่อสมาชิกสมาคม พร้อมทั้งข้อมูลในการติดต่อที่เป็น

ปัจจุบันต่อคณะกรรมการบริหารฯ 

ข้อ 14  ให้คณะกรรมการฯ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยเปิดเผยตามวิธีการที่คณะกรรมการฯ  เห็นสมควร การ

ประกาศดังกล่าวต้องกระทำก่อนหน้าวันเลือกตั้งไมน่้อยกว่า 45 วัน  

ภายหลังการประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามความในวรรคก่อนหน้าแล้ว ห้ามมิให้มีการเปลี่ยนแปลงบัญชี  

รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอีก เว้นแต่ 

(1)  ในกรณีที่มีรายชื่อบุคคลที่ไม่มีสิทธิเลือกตั้งปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

(2)  ในกรณีที่บุคคลที่มีสิทธิเลือกตั้งไม่ปรากฏรายชื่อในบัญชีรายชื่อผูม้ีสิทธิเลือกตั้ง 

(3)  ผู้มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อผูม้ีสิทธิเลือกตั้งขอแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด หรือแก้ไขข้อมูลให้เป็นปจัจุบัน 



ส่วนที่ 4 การสมัครและการสรรหาผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง 

ข้อ 15  ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสามารถสมัครรับเลือกตั้งต่อคณะกรรมการฯ ภายในระยะเวลาและวิธีการที่คณะกรรมการฯ

กำหนด ทั้งนี้กำหนดการสิ้นสุดระยะเวลาการสมัครรับเลือกตั้งอย่างช้าที่สุด 30 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง 

ในกรณีที่ไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งภายในระยะเวลาตามวรรคแรก คณะกรรมการฯ สามารถขยายระยะเวลาการสมัครรับ

เลือกตั้งได้ไม่เกิน 7 วันนับแต่วันสิ้นกำหนดระยะเวลาเดิม คณะกรรมการฯ ต้องตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งให้

แล้วเสร็จภายใน 7 วันนับแต่วันสมัครรับเลือกตั้ง 

ข้อ 15/1   ในกรณีที่ได้มีการขยายระยะเวลาตามความในขอ้ 15 แล้ว ยังไม่ปรากฎผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งเหรัญญิก 

และ/หรือ ผู้ตรวจสอบบัญชี หรือมีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหนง่ผู้ตรวจสอบบัญชีไม่ครบจำนวน แต่มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งใน

ตำแหน่งนายกสมาคมแล้ว คณะกรรมการฯ อาจเปดิให้สมาชิกได้สมัครหรือเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสม ในวันที่มีการจัดการเลือกตั้ง

นายกสมาคมก็ได้ 

ข้อ 15/2   ในกรณีที่ได้มีการขยายระยะเวลาตามความในข้อ 15 แล้ว ยังไมป่รากฎผูล้งสมัครรับเลือกตั้งในตำแหนง่นายกสมาคม 

ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งเหรัญญิก หรือผู้ตรวจสอบบัญชีแลว้หรือไม่ก็ตาม ให้ที่ประชุมสมาชิกลงมติรับรอง

การรักษาการคณะกรรมการบริหารฯ และผู้ตรวจสอบบัญชีชุดเดิม ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปหีรือที่ประชุมใหญ่วิสามัญแล้ว

แต่กรณี  

 ให้คณะกรรมการฯ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารฯ กำหนดวันเลือกตั้งใหมท่ี่มีระยะห่างจากวันเลือกตั้งเดิมไมเ่กิน 6 

เดือน 

ข้อ 16  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้ง ในกรณีนี้ ให้คณะกรรมการฯ สง่บัตรเสนอชื่อเป็นไฟล์ ส่งไป

ตามที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกสข์องผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 45 วัน โดยให้คณะกรรมการฯ ขอที่อยู่ทาง

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของสมาชิกสมาคมฯ ที่เป็นปัจจุบันต่อคณะกรรมการบริหารฯ  

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งได้เพียงครั้งเดียว ตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่คณะกรรม-

การฯ กำหนด แต่ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่า 10 วันนับแต่วันที่ได้มีการส่งบัตรเสนอชื่อ  

ภายหลังจากการตรวจสอบคุณสมบัติตามความในข้อ 15 วรรคสาม หรือข้อ 20 วรรคหนึ่ง ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งใน

ตำแหน่งนายกสมาคม หรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งในตำแหน่งนายกสมาคม ที่ได้ตอบรับการทาบทามจาก        

คณะกรรมการฯ มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งในตำแหน่งเหรัญญิกต่อคณะกรรมการฯ ทั้งนี้ให้กระทำพร้อมกับการส่ง

ใบสมัคร หรือการตอบรับการทาบทามแล้วแต่กรณี 

ข้อ 17  บัตรเสนอชื่ออย่างน้อยต้องประกอบไปด้วย ชอ่งสำหรับกรอกชื่อผูเ้สนอ และช่องสำหรับกรอกชื่อที่เสนอ 

ข้อ 18  การใช้สิทธิเสนอชื่อให้กระทำโดยการกรอกชื่อบุคคลที่ตนเสนอ ในไฟลท์ี่คณะกรรมการฯ สง่ไปให้ตามความในข้อ 16 

และส่งกลับมายังที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด ทั้งนี้ ให้ใช้ที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของ

สมาชิกตามที่มีในฐานข้อมูลสมาชิกในการส่งบัตรเสนอชื่อเทา่นั้น  

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งในตำแหนง่นายกสมาคม หรือเหรัญญิก ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถเสนอได้หนึ่งชื่อ ส่วน

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งในตำแหนง่ผู้ตรวจสอบบัญชี สามารถเสนอได้สองชื่อ 

ข้อ 19 (ตัดออก) 



ข้อ 20  เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิเสนอชื่อแล้ว ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการดังต่อไปนี้ 

(1)  สรุปผลการเสนอชื่อ และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อ 

(2)  ดำเนินการทาบทามผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อสูงสุดสองลำดับแรก ในกรณีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งใน

ตำแหน่งนายกสมาคมและเหรัญญิก และทาบทามผู้ได้รับการเสนอชื่อสูงสุดสี่ลำดับแรก ในกรณีการเสนอชื่อ

บุคคลเพื่อรับเลือกตั้งในตำแหน่งผู้ตรวจสอบบัญชี 

(3)  ประกาศรายชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทั้งนี้ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนหน้าวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 21 วัน

ในกรณีที่มีการขยายระยะเวลาการสมัครรับเลือกตั้ง การดำเนินการตามความในวรรคก่อนหน้าต้องแลว้เสร็จ

ก่อนหน้าวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 15 วัน  

 ให้คณะกรรมการฯ บันทึกการใช้สิทธิเสนอชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งผูม้ีสิทธิเลือกตั้งสามารถขอดูได้  คณะ

กรรมการฯ มีหน้าที่เก็บบัตรเสนอชื่อจนกว่าการเลือกตั้งจะสิ้นสุด 

ข้อ 21  เมื่อได้รายชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งแล้ว ให้คณะกรรมการฯ กำหนดหมายเลขให้กับผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งตามลำดับ

อักษรชื่อ และจัดทำเอกสารแนะนำตัวผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง เอกสารแนะนำตัวผูล้งสมัครรับเลือกตั้ง อย่างนอ้ยต้องประกอบไป

ด้วย 

(1)  ชื่อ นามสกุล ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง 

(2)  หมายเลขของผู้สมัคร 

(3)  รูปถ่าย 

(4)  ประวัติโดยสังเขป และ 

(5)  นโยบายโดยสรุป สำหรับผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหนง่นายกสมาคม 

ข้อ 22  ให้คณะกรรมการฯ ส่งเอกสารแนะนำตัวผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไมน่้อยกว่า 14 วันก่อนวันเลือกตั้ง

ทางไปรษณีย์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ตามที่คณะกรรมการฯ เห็นสมควร 

ข้อ 22/1   ในกรณีทีผู่้ลงสมัครรับเลือกตั้งมีความประสงค์จะถอนตัวจากการเลือกตั้ง สามารถกระทําได้โดยแจ้งความประสงค์ต่อ 

คณะกรรมการฯ เป็นลายลักษณ์อักษร ให้คณะกรรมการฯ รับรอง และประกาศการถอนตัวนั้นต่อผูม้ีสิทธิเลือกตั้งโดยไม่เนิ่นช้า 

 ในกรณีที่การถอนตัวดังกล่าวจะส่งผลให้ไม่มีผู้สมัครในตําแหน่งนั้น ๆ ให้คณะกรรมการฯ นำความในข้อ 15/1 หรือ 

15/2 แล้วแต่กรณี มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

 หากในการเลือกตั้งมีความจําเป็นต้องใช้บัตรลงคะแนนที่ยังมีชื่อของผู้สมัครที่ถอนตัวไปแล้วปรากฏอยู่ ให้คณะกรรม-

การฯ ขีดฆ่ารายชื่อของผู้สมัครที่ถอนตัวในบัตรเลือกตั้งทุกใบ เพื่อมิให้เกิดความสับสน 

ส่วนที่ 5 บัตรลงคะแนน 

ข้อ 23  คณะกรรมการฯ มีหน้าที่จัดทำบัตรลงคะแนนให้เปน็ไปตามหลักการเลือกตั้งทีต่้องเป็นไปโดยลับ โดยบัตรลงคะแนน

ประกอบไปด้วย 



(1)  หมายเลขและชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง และชอ่งสำหรับลงคะแนน หรือ ช่องสำหรับรับรองหรือไม่รับรอง ใน

กรณีที่มีจำนวนผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งไม่เกินกว่าจำนวนตำแหน่งที่กำหนดตามความในข้อ 47 และ 48 

(2)  ช่องสำหรับงดออกเสียง 

(3) ลายมือชื่อกรรมการการเลือกตั้งอย่างน้อยหนึ่งคน 

(4)  ตราประทับสมาคมฯ 

ทั้งนี้ บัตรลงคะแนนต้องมีรอยพับในลักษณะตัดไขว้ โดยให้มีแนวพับครึ่งตามกว้างและตามยาว และต้องเป็นการพับใน

ลักษณะที่เป็นการปกปิดเนื้อความด้านในของบัตรลงคะแนน 

ข้อ 24  ให้คณะกรรมการฯ จัดทำบัตรเลือกตั้งโดยคำนึงถึงจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี หรือ

การประชุมใหญ่วิสามัญ แล้วแต่กรณี 

ส่วนที่ 6 การแนะนำตัวผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง คูหาเลือกตั้ง หีบเลือกตั้ง การนับคะแนนและการประกาศผลการเลือกตั้ง 

ข้อ 25  คณะกรรมการฯ มีหน้าที่จัดเตรียมเอกสารแนะนำตัวผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง และต้องแสดงเอกสารดังกล่าวในบริเวณ

สถานที่เลือกตั้งที่สามารถเห็นได้ชัดเจน 

ให้คณะกรรมการฯ จัดให้มีการแนะนำตัวผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ต่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอย่างเป็นกิจจะลักษณะ โดยอาจจะ

ให้มีการนำเสนอนโยบายสำหรับผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งนายกสมาคม ทั้งนี้ให้กระทำก่อนการเปิดหีบเลือกตั้ง 

ข้อ 26  คณะกรรมการฯ ต้องจัดคูหาเลือกตั้งให้เรียบร้อยเหมาะสม ก่อนที่จะมีการเปิดหีบเลือกตั้ง ทั้งนี้โดยคำนึงถึงหลักการ

เลือกตั้งต้องเป็นไปโดยลับเป็นสำคัญ  

คณะกรรมการฯ ต้องจัดเตรียมปากกาหมึกสีน้ำเงินไว้สำหรับลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง จำนวนสามด้ามต่อหนึ่งคูหา  

ให้คณะกรรมการฯ จัดเตรียมหีบเลือกตั้งที่มีชอ่งหย่อนบัตรเพียงช่องเดียวให้เรียบร้อยเหมาะสม จำนวนพอดีกับการ

หยอ่นบัตรเลือกตั้งนายกสมาคม เหรัญญิก และ/หรือผู้ตรวจสอบบัญชีแยกกันในแต่ละหีบ ทั้งนี้โดยคำนึงถึงหลักการเลือกตั้งต้อง

เป็นไปโดยลับเป็นสำคัญ  

เจ้าหน้าที่ประจำหีบเลือกตั้ง ได้แก่ กรรมการการเลือกตั้งคนหนึ่งคนใด หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการฯ 

ข้อ 27  ให้คณะกรรมการฯ กำหนดเวลาเปิดหีบและปิดหีบเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง ทั้งนี้กำหนดเวลาดังกลา่วต้องเป็นเวลากลาง

วัน โดยคำนึงถึงหลักการเลือกตั้งทั่วไป โดยตรง เสรี เท่าเทียม และโดยลับ รวมถึงความพร้อมในการใช้วิจารณญาณตัดสินใจของ

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นสำคัญ 

ข้อ 28  ภายหลังเวลาปิดหีบเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการฯ ทำการนับคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกสมาคม  เหรัญญิก และผูต้รวจ-

สอบบัญชี ตามลำดับ ทั้งนี้ให้กระทำโดยเปดิเผยต่อสาธารณชน  

ให้คณะกรรมการฯ ทำการนับคะแนนจำนวนสองครั้ง หากคะแนนที่นับในครั้งที่สองไม่ตรงกับครั้งแรก  ให้คณะกรรม-

การฯ นับคะแนนใหม่อีกครั้ง และให้การนับคะแนนครั้งนี้เป็นที่สุด 

ในกรณีที่ผลการนับคะแนนไม่ตรงกับรายงานการใช้สิทธิเลือกตั้งให้มีการนับคะแนนใหม่ หากยังไม่ตรงกันอีกให้มีการ

เลือกตั้งใหม่ เว้นแต่คะแนนที่ไม่ตรงกับรายงานนั้นจะไม่ทำให้ผลการเลือกตั้งเปลี่ยนแปลงไป 



ข้อ 29  บัตรเสีย ได้แก่ บัตรลงคะแนนที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(1)  บัตรลงคะแนนที่ไม่มีตราประทับของสมาคมฯ หรือลายมือชื่อกรรมการการเลือกตั้งคนหนึ่งคนใด 

(2)  บัตรลงคะแนนที่มีรอยกากบาทมากกว่าจำนวนนายกสมาคม เหรัญญิก หรือผู้ตรวจสอบบัญชีที่พึงมีได้แลว้แต่

กรณี 

(3)  บัตรลงคะแนนที่ไม่มีรอยกากบาทใด ๆ 

(4)  บัตรลงคะแนนที่มีรอยกากบาททั้งในช่องลงคะแนน และช่องงดออกเสียง กรณีเป็นบัตรลงคะแนนเลือกตั้งใน

ตำแหน่งผู้ตรวจสอบบัญชีที่ไม่ใช่บัตรลงคะแนนรับรอง 

(5)  บัตรลงคะแนนที่มีรอยกากบาทรับรอง หรือไม่รับรอง หรืองดออกเสียง สำหรับผูส้มัครไม่ครบทุกคน ในกรณี

ที่เป็นบัตรลงคะแนนรับรองตำแหน่งผู้ตรวจสอบบัญชี 

(6)  บัตรลงคะแนนที่มีข้อความ หรือรอยขีดเขียนใด ๆ นอกเหนือไปจากรอยกากบาทในกรณีที่มปีัญหาในเรื่อง

บัตรเสีย ให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้ชี้ขาด 

ข้อ 30  ภายหลังการนับคะแนนตามความในข้อ 28 เสร็จสิ้น ให้คณะกรรมการฯ ประกาศผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการ 

โดยรายงานให้ที่ประชุมทราบถึงจำนวนผู้ใช้สิทธิ ผู้งดออกเสียง บัตรเสีย และอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร  

หมวดที่ 3  

การเลือกตั้งนายกสมาคม 

ส่วนที่ 1 การเลือกตั้งนายกสมาคม ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือมีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้ง ในตำแหน่งนายก

สมาคม 

ข้อ 31  การเลือกตั้งนายกสมาคม ให้กระทำโดยการเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี เว้นแต่ในกรณีที่นายกสมาคมพ้น

จากตำแหน่งก่อนครบกำหนดวาระ ให้การเลือกตั้งนายกสมาคมกระทำในที่ประชุมใหญ่วิสามัญ  

การเลือกตั้งทางไปรษณีย์ ทางออนไลน์ และชอ่งทางอื่น ๆ ให้กระทำได้ตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด ทั้งนี้คณะกรรม-

การฯ ต้องจัดให้มีอย่างน้อยหนึ่งช่องทาง ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถลงคะแนนได้โดยไม่ต้องปรากฏตัว ณ สถานที่ประชุม  

ข้อ 32  ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือมีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งในตำแหน่งนายกสมาคม จะต้องเป็นสมาชิกสามัญ

ที่มีอายุไม่น้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง และมีสมาชิกภาพไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง และต้องไม่เป็นกรรมการ

การเลือกตั้ง 

ส่วนที่ 2 การเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง ณ สถานที่เลือกตั้ง 

ข้อ 33  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์ใช้สิทธิเลือกตั้งทางไปรษณีย์หรือทางระบบออนไลน์ หรือได้แจ้งความประสงค์

ไว้แต่ไม่ได้ใช้สิทธิเลือกตั้งทางไปรษณีย์หรือทางระบบออนไลน์ สามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ณ สถานที่เลือกตั้ง 

ข้อ 34  ก่อนการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการฯ หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการฯ ทำการตรวจสอบว่าผู้

ขอใช้สิทธิเลือกตั้งมีสิทธิเลือกตั้งหรือไม ่หรือได้มีการใช้สิทธิเลือกตั้งทางไปรษณีย์ไปแล้วหรือไม ่



ในการนี้ ให้ผู้ขอใช้สิทธิเลือกตั้งแสดงบัตรประจำตัวอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการฯ เห็นสมควร 

หากการตรวจสอบตามความในวรรคแรกพบว่า ผู้ขอใช้สิทธิเลือกตั้งมีสิทธิเลือกตั้ง และยังไม่ได้ใช้สิทธิเลือกตั้งทาง

ไปรษณีย์ ให้ผู้ขอใช้สิทธิเลือกตั้งลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และมอบบัตรลงคะแนนให้แก่ผูข้อใช้สิทธิเลือกตั้งคน

ดังกลา่ว 

ข้อ 35  การใช้สิทธิออกเสียงให้กระทำในสถานที่ที่คณะกรรมการฯ จัดให้ โดยการทำเครื่องหมายกากบาท (X)  ลงในช่อง

สำหรับลงคะแนน หรือช่องงดออกเสียงของบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากคณะกรรมการฯ และให้ผู้ใช้สิทธิออกเสียงหย่อนบัตรลง

คะแนนลงในหีบเลือกตั้งต่อหน้าเจ้าหน้าที่ประจำหีบเลือกตั้ง 

ส่วนที่ 3 การเลือกตั้งทางไปรษณีย์ 

ข้อ 36  ในกรณีที่คณะกรรมการฯ เปิดให้มีการเลือกตั้งทางไปรษณีย์ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถใช้สิทธินั้นได้โดยการแจ้งความ

ประสงค์ต่อคณะกรรมการฯ 

ข้อ 37  คณะกรรมการฯ มีหน้าที่แจ้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบถึงสิทธิเลือกตั้งทางไปรษณีย์ และเปิดโอกาสให้ขอใชส้ิทธิดังกลา่ว 

โดยการส่งแบบฟอร์มการขอใช้สิทธิ์ไปยังผู้มีสิทธิเลือกตั้งพร้อมกับการแจ้งกำหนดวันเลือกตั้งตามความในข้อ 12  

ทั้งนี้ การแจ้งให้ทราบถึงสิทธิเลือกตั้งทางไปรษณีย์ ให้กระทำก่อนวันเลือกตั้งไม่นอ้ยกว่า 45 วัน 

ข้อ 38  การแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิเลือกตั้งทางไปรษณีย์ ให้กระทำโดยการกรอกแบบฟอร์มการขอใช้สิทธิเลือกตั้งทาง

ไปรษณีย์และส่งกลับมาตามที่คณะกรรมการฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ อย่างช้าที่สุดไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันเลือกตั้ง  

ให้คณะกรรมการฯ บันทึกการขอใช้สิทธิเลือกตั้งทางไปรษณีย์ลงในบัญชีรายชื่อผูม้ีสิทธิเลือกตั้ง 

ข้อ 39  หลังจากที่คณะกรรมการฯ ได้ทำการประกาศรายชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งตามความในข้อ 20 วรรคแรก ให้คณะกรรม-

การฯ ส่งบัตรลงคะแนนพร้อมทั้งซองจดหมายสำหรับส่งกลับทีจ่่าหน้าผู้รับตามที่คณะกรรมการฯ กำหนดไปยังผู้ขอใชส้ิทธิเลือก

ตั้งทางไปรษณยี์  

การส่งบัตรลงคะแนนตามความในวรรคกอ่น ให้กระทำอย่างช้าที่สุด 14 วันก่อนวันเลือกตั้ง 

ข้อ 40  การใช้สิทธิเลือกตั้งทางไปรษณีย์ ให้กระทำโดยการทำเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช่องสำหรับลงคะแนนหรือชอ่งงด

ออกเสียงของบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากคณะกรรมการฯ และส่งกลับมายังผูร้ับที่คณะกรรมการฯ กำหนด  

การใช้สิทธิเลือกตั้งทางไปรษณีย์ที่จะมีผลนับเปน็คะแนนนั้น จะต้องส่งมาถึงผู้รับตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด อย่าง

ช้าที่สุด 1 วันก่อนวันเลือกตั้ง 

ให้คณะกรรมการฯ บันทึกการใช้สิทธิเลือกตั้งทางไปรษณีย์ ลงในบัญชีรายชื่อผูม้ีสิทธิเลือกตั้ง 

ข้อ 41  ให้กรรมการการเลือกตั้งคนหนึ่งคนใด นำบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทางไปรษณยี์มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำหีบเลือก

ตั้ง เพื่อทำการหย่อนลงในหีบเลือกตั้ง ทั้งนี้ ให้กระทำโดยเปิดเผย ก่อนการดำเนินการเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง ณ สถานที่เลือกตั้ง 



ส่วนที่ 4 การเลือกตั้งทางระบบออนไลน์ 

ข้อ 42 ในกรณีที่คณะกรรมการฯ เปิดให้มีการเลือกตั้งทางระบบออนไลน์ ผูม้ีสิทธิเลือกตั้งสามารถใช้สิทธินั้นได้ โดยการแจ้ง

ความประสงค์ต่อคณะกรรมการฯ 

ข้อ 43 คณะกรรมการฯ มีหน้าที่แจ้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบถึงสิทธิเลือกตั้งทางระบบออนไลน์ และเปดิโอกาสให้ขอใช้สิทธิดัง

กล่าว โดยการส่งแบบฟอร์มการขอใช้สิทธิ์ไปยังผู้มีสิทธิเลือกตั้งพร้อมกับการแจ้งกำหนดวันเลือกตั้งตามความในข้อ 12  

ทั้งนี้ การแจ้งให้ทราบถึงสิทธิเลือกตั้งทางระบบออนไลน์ ให้กระทำก่อนวันเลือกตั้งไมน่้อยกวา่ 45 วัน 

ข้อ 44 การแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิเลือกตั้งทางระบบออนไลน์ให้กระทำโดยการกรอกแบบฟอร์มการขอใช้สิทธิเลือกตั้ง

ทางระบบออนไลน์ และส่งกลับมาตามที่คณะกรรมการฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด  ทั้งนี้ อย่างชา้ที่สุดไม่น้อยกว่า 30 วันก่อน

วันเลือกตั้ง  

ให้คณะกรรมการฯ บันทึกการขอใช้สิทธิเลือกตั้งทางไปรษณีย์ลงในบัญชีรายชื่อผูม้ีสิทธิเลือกตั้ง 

ข้อ 45 หลังจากที่คณะกรรมการฯ ได้ประกาศรายชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งตามความในข้อ 20 วรรคแรก ให้คณะกรรมการฯ 

แจ้งกำหนดเวลาเปิดปิดระบบเลือกตั้งออนไลน์และขั้นตอนการลงคะแนน      ไปยังผู้ขอใช้สิทธิเลือกตั้งทางระบบออนไลน์ 

การส่งรายละเอียดตามความในวรรคก่อน ให้กระทำอย่างช้าที่สุด 14 วันก่อนวันเลือกตั้ง 

ข้อ 46 ให้คณะกรรมการฯ เปิดระบบเลือกตั้งออนไลน์ให้ผู้ขอใช้สิทธิลงคะแนนอย่างน้อย 3 วัน แต่ไม่เกิน 7 วัน ก่อนวันเลือก

ตั้ง เมื่อเปิดระบบแล้วให้คณะกรรมการฯ แจ้งผู้ขอใช้สิทธิโดยทันที  

ให้ปิดระบบเลือกตั้งออนไลน์ก่อนเวลาเปิดหีบเลือกตั้ง เปน็เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง โดยยังไม่มีการเปิดเผยผลคะแนนต่อ

คณะกรรมการฯ หรือผู้ใดทั้งสิ้น ให้กรรมการฯ รวบรวมคะแนนเสียงเลือกตั้งทางระบบออนไลน์แลว้ประกาศต่อที่ประชุมใหญ่หลัง

ปิดหีบเลือกตั้ง ให้เจ้าหน้าที่ประจำหีบเลือกตั้งนับคะแนนเลือกตั้งจากบัตรลงคะแนนในหีบเลือกตั้งต่อจากคะแนนเสียงเลือกตั้ง

ทางระบบออนไลน์  

ส่วนที่ 5 ผูท้ี่ได้รับเลือกตั้งในตำแหน่งนายกสมาคม 

ข้อ 47  ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งในตำแหน่งนายกสมาคม คือ ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งที่ได้คะแนนเสียงจากผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งสูงที่สุด  

ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ทำการลงคะแนนเลือกผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากันใหม่อีกครั้ง ตามวิธีที่คณะกรรม-

การฯ เห็นสมควร 

ในกรณีที่มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งนายกสมาคมเพียงคนเดียว ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งจะต้องได้คะแนนเสียงเกิน

กว่ากึ่งหนึ่งของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 

 ในกรณีที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งนายกสมาคมตั้งแต่สามคนขึ้นไป คณะกรรมการฯ อาจนำการลงคะแนนแบบ 

Instant-runoff voting มาบังคับใช้ก็ได้ โดยให้ปรับเปลี่ยนกติกาการเลือกตั้งให้สอดคลอ้งกับวิธีการลงคะแนนดังกล่าว 



หมวดที่ 4  

การเลือกตั้งเหรัญญิกและผู้ตรวจสอบบัญชี 

ส่วนที่ 1 การเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือมีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้ง ในตำแหนง่เหรัญญิกและผู้ตรวจ

สอบบัญชี 

ข้อ 48  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาใช้สิทธิในวันประชุมใหญ่สามัญประจำป ี หรือแจ้งความจำนงขอใช้สิทธิเลือกตั้งทางไปรษณีย์ ทาง

ออนไลน์ หรือช่องทางอื่น ๆ เป็นผู้ทำการเลือกเหรัญญิก จำนวน 1 ตำแหน่ง และผู้ตรวจสอบบัญชี จำนวน 2 ตำแหน่ง ทั้งนี้ให้

ทำการเลือกจากรายชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งตามกระบวนการสรรหาในหมวดที่ 1 แห่งระเบียบนี้ 

ข้อ 49  ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือมีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นเหรัญญิกและผู้ตรวจบัญชี ต้องเป็นสมาชิก

สามัญที่มีสิทธิเลือกตั้ง และต้องไม่เป็นกรรมการการเลือกตั้ง 

ส่วนที่ 2 การเลือกตั้งเหรัญญิก และผู้ตรวจสอบบัญชี ในวันเลือกตั้ง ณ สถานที่เลือกตั้ง 

ข้อ 50  ให้การเลือกตั้งเหรัญญิกและผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นไปโดยลับ ยกเว้นในกรณีที่มีการเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมจะดำรง

ตำแหน่งดังกล่าวในที่ประชุมตามความในข้อ 15/1 ให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้กำหนดว่าการเลือกตั้งในตำแหน่งดังกล่าวจะเปน็ไป

โดยลับหรือโดยเปิดเผย 

ข้อ 51  ในกรณีที่การเลือกตั้งเป็นไปโดยลับ ให้นำหมวดที่ 3 ส่วนที่ 2 แห่งระเบียบนี้ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เท่าที่ไม่ขัดหรือ

แย้งกับการเลือกตั้งเหรัญญิก และผู้ตรวจสอบบัญชีที่กำหนดไว้ในขอ้บังคับฯ 

 ในกรณีนี้ ให้คณะกรรมการฯ จัดเตรียมบัตรเลือกตั้งตามแนวทางในหมวดที่ 2 สว่นที่ 5 ยกเว้นในกรณีที่มีการเสนอชื่อผู้

ที่เหมาะสมในที่ประชุม ให้คณะกรรมการฯ จัดเตรียมบัตรเลือกตั้งโดยคำนึงถึงการเลือกตั้งต้องเป็นไปโดยลับเป็นสำคัญและอาจ

แตกต่างไปจากหมวดที่ 2 ส่วนที่ 5 แห่งระเบียบนี้ก็ได้ 

ข้อ 52  ในกรณีที่การเลือกตั้งเป็นไปโดยเปิดเผยตามความในขอ้ 50 ให้การเลือกตั้งกระทำโดยการยกมือขึ้นเพื่อแสดงเจตนาใน

การออกเสียง ทั้งนี้ให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้นับคะแนนเสียงที่แสดงออกมาโดยการยกมือขึ้น และคะแนนเสียงใดที่ได้มีการขาน

คะแนนแล้ว ก็ให้ผู้ออกเสียงเอามือลง 

ทั้งนี้ การเลือกตั้งตามวรรคก่อนหน้า ให้กระทำหลังจากการประกาศผลการเลือกตั้งตำแหน่งอื่น ๆ ที่เป็นไปโดยลับ 

ตามความในข้อ 51 

ส่วนที่ 3 การเลือกตั้งเหรัญญิก และผู้ตรวจสอบบัญชีทางไปรษณีย์ หรือทางระบบออนไลน ์

ข้อ 52/1   ให้การเลือกตั้งทางไปรษณีย์เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ในหมวดที่ 3 สว่นที่ 3 เว้นแต่ไม่มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งใน

ตำแหน่งเหรัญญิกและ/หรือ ผู้ตรวจสอบบัญชีภายในระยะเวลาที่กำหนดก่อนวันเลือกตั้งตามความในข้อ 15 

ข้อ 52/2   ให้การเลือกตั้งทางระบบออนไลนเ์ป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ในหมวดที่ 3 สว่นที่ 4 เว้นแต่ไม่มีผู้ลงสมัครรับเลือก

ตั้งในตำแหนง่เหรัญญิกและ/หรือ ผู้ตรวจสอบบัญชีภายในระยะเวลาที่กำหนดก่อนวันเลือกตั้งตามความในข้อ 15 



ส่วนที่ 4 ผูท้ี่ได้รับเลือกตั้งในตำแหน่งเหรัญญิก และผู้ตรวจสอบบัญชี 

ข้อ 53  ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งในตำแหน่งเหรัญญิก คือ ผู้ที่ได้คะแนนเสียงจากผูใ้ช้สิทธิเลือกตั้งสูงที่สุด ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน

ให้ทำการลงคะแนนเลือกผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากันใหมอ่ีกครั้ง ตามวิธีที่คณะกรรมการฯ เห็นสมควร 

ในกรณีที่มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งเหรัญญิกเพียงคนเดียว ให้ใช้บังคับข้อ 47 วรรคสองโดยอนุโลม 

 ในกรณีที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งเหรัญญิกตั้งแต่สามคนขึ้นไป ให้ใช้บังคับข้อ 47 วรรคสี่โดยอนุโลม 

ข้อ 54  ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งในตำแหน่งผู้ตรวจสอบบัญชี คือ ผู้ที่ได้คะแนนเสียงจากผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งสูงที่สุดสองลำดับแรก ในกรณี

ที่ตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใดมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ทำการลงคะแนนเลือกผู้ที่ได้รับคะแนนเท่ากันในตำแหน่งนั้น ๆ อีกครั้ง ตาม

วิธีที่คณะกรรมการฯ เห็นสมควร 

ในกรณีที่มีผู้ลงสมัครในตำแหน่งผู้ตรวจสอบบัญชีเพียงสองคน ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งแต่ละคนต้องได้คะแนนเสียงไม่

น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 

หมวดที่ 5  

การรับรองผลการเลือกตั้ง 

ข้อ 55 ให้คณะกรรมการฯ แจ้งผลการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกสมาคม เหรัญญิก และผู้ตรวจสอบบัญชีอย่างไม่เป็น

ทางการต่อสมาชิกภายใน 3 วันหลังวันเลือกตั้ง 

ข้อ 56 ในกรณีที่มีข้อเท็จจริงว่าการเลือกตั้งขัดต่อข้อบังคับหรือระเบียบของสมาคมฯ หรือมีการทุจริตการเลือกตั้ง และข้อเท็จ

จริงดังกล่าวส่งผลกระทบจนมิอาจเชื่อถือหรือยอมรับผลการเลือกตั้งในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งได้อีกต่อไป ให้ถือเป็นเหตุให้

ประกาศว่าการเลือกตั้งเฉพาะตำแหน่งนั้นเป็นโมฆะ 

 ในกรณีที่เห็นว่าอาจมีเหตุตามวรรคแรก สมาชิกผู้มีสิทธิเลือกตั้งไมน่้อยกว่า 10 คน อาจร่วมกันเสนอเป็นลายลักษณ์

อักษรต่อคณะกรรมการฯ ให้ดำเนินการสอบสวนเหตุดังกล่าว ทั้งนี้ต้องกระทำภายใน 7 วันหลังวันเลือกตั้ง 

 หากไม่มีผู้ยื่นเสนอให้ดำเนินการตามวรรคสองภายในระยะเวลาที่กำหนด เมื่อครบระยะเวลาดังกล่าว ให้คณะกรรม-

การฯ ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งโดยไม่เนิ่นช้า 

ข้อ 57 ในกรณีที่มีผู้ยื่นเสนอให้ดำเนินการตามข้อ 56 วรรคสอง ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการสอบสวนเหตุดังกล่าว ทั้งนี้หาก

มีความจำเป็น คณะกรรมการฯ อาจประกาศเลื่อนการรับรองผลการเลือกตั้งออกไปได้ครั้งละไม่เกิน 7 วัน เมื่อการสอบสวนแล้ว

เสร็จ ให้คณะกรรมการฯ แจ้งผลการสอบสวนนั้นพร้อมรายละเอียดให้สมาชิกรับทราบทั่วกัน 

 หากคณะกรรมการฯ สอบสวนแล้วเห็นว่ามีเหตุตามข้อ 56 วรรคแรกจริง ให้ประกาศว่าการเลือกตั้งเฉพาะตำแหน่งนั้น

เป็นโมฆะ และให้นำข้อ 15/2 วรรคสองมาบังคับใชโ้ดยอนุโลมเพื่อจัดการเลือกตั้งใหม่เฉพาะตำแหน่งนั้น แต่หากสอบสวนแล้วไม่

พบเหตุดังว่า ให้คณะกรรมการฯ ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง 



 ในกรณีที่การประกาศตามวรรคสองส่งผลให้การเลือกตั้งนายกสมาคมเป็นโมฆะ ให้ชะลอการประกาศรับรองผลการ

เลือกตั้งในตำแหน่งอื่นไวก้่อนจนกว่าจะได้นายกสมาคมคนใหม่ แล้วจึงจะประกาศรับรองพร้อมกัน 

 ในกรณีที่การประกาศตามวรรคสองไม่ส่งผลให้การเลือกตั้งนายกสมาคมเป็นโมฆะ ให้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

เฉพาะในตำแหน่งที่การเลือกตั้งไม่เป็นโมฆะ 

      


