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ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
วาดวย  กิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ.  2522 

_______________________ 

 โดยท่ีเห็นเปนการสมควรตามขอบังคับ วาดวยกิจกรรมนักศึกษาข้ึน เพื่อเปนไปตามหลักการที่จะใหกิจกรรม
นักศึกษาเปนกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซ่ึงมีจุดมุงหมายเพื่อเสริมสรางประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ สงเสริม
พลานามัย   ปลูกฝงคุณธรรมและพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา    เพ่ือใหเปนบัณฑิตที่มีความสมบูรณทั้งดานสติปญญา 
รางกายและจิตใจ โดยใหนักศึกษาไดรับการสนับสนุนใหเขารวมกิจกรรมตางๆ ดวยความสมัครใจตามความสนใจของ    
นักศึกษาทางดานกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมสงเสริมการศึกษาและการบําเพ็ญประโยชน เปนหลัก การจัดกิจกรรม
นักศึกษาใหจัดเปนกิจกรรมภายในสถานศึกษา สวนกิจกรรมนอกสถานศึกษา จะตองไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยธรรม 
ศาสตรโดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาชนบท จะตองไดรับการรองขอจากหนวยราชการ หรือรวมกับโครงการของทางราชการ 
 เพ่ือใหกิจกรรมนักศึกษาเปนไปภายในขอบวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และไมขัดตอ
กฎหมายบานเมืองและศีลธรรมอันดี โดยมหาวิทยาลัยจะจัดใหมีอาจารยที่ปรึกษาเปนผูใหคําแนะนําอยางใกลชิด อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา 18 (2)   แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2531    สภามหาวิทยาลัยจึงตรา
ขอบังคับไวดังตอไปนี้ 
 ขอ  1 . ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยกิจกรรมนักศึกษามหาวิยาลัย
ธรรมศาสตร พ.ศ.2522” 
 ขอ  2 . ขอบังคับน้ีใหใชไดตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 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
ปท่ีข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาปแรกเปนปท่ีหนึ่ง  นักศึกษาที่ไดศึกษาเกินกวา 4 ป ใหถือวาเปนนักศึกษาชั้นปท่ี 4  
 “ชุมนุม”  หมายถึง  ชุมนุมของนักศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามขอบังคับน้ี ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 “ชมรม”  หมายถึง   ชมรมของนักศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามขอบังคับนี้ ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

                                                        
1 ขอ 4 ความเดิมถูกยกเลิกโดย ขอ 3 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 
2539 และใหใชความใหมแทน ดังที่พิมพไวน้ี 
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สวนท่ี  1 
วัตถุประสงคของกิจกรรมนักศึกษา 

 ขอ 5. การดําเนินกิจกรรมของนักศึกษามีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 
(1) เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูและฝกฝนตนเองในการใชสิทธิเสรีภาพและการปกครองตนเองตาม

หลักประชาธิปไตยในเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย 
(2) เพื่อสงเสริมสามัคคีธรรมในหมูนักศึกษา 
(3) เพื่อสงเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งทางวิชาการและประสบการณในวิชาชีพแกนักศึกษา 
(4) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีบุคลิกภาพพลานามัยและมนุษยสัมพันธที่ด ี
(5) เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีดีงามของไทย 
(6) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีความริเริ่มสรางสรรค มีทัศนคติกวาง   และฝกฝนใหการจัดกิจกรรม

เปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกลาวใน(1) ถึง (5) 
(7) เพื่อปลูกฝงใหนักศึกษามีความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคมสวนรวม 

สวนท่ี 2 
สิทธิและหนาท่ีของนักศึกษา 

 ขอ 6 . นักศึกษามีสิทธิและหนาท่ีดังตอไปน้ี 
(1) มีสิทธิเทาเทียมกันในการสมัครรับเลือกตั้งและออกเสียงในกิจกรรมตางๆ ของนักศึกษาตาม

ระเบียบขอบังคับเก่ียวกับกิจการนั้นๆ 
(2) มีสิทธิแสดงความคิดเห็นและวิจารณอยางเสรี ภายในขอบเขตกฎหมายและขอบังคับตลอดจน

ระเบียนแบบแผนของมหาวิทยาลัย สวนกิจกรรมดานวิชาการ  และการเรียนการสอนนั้นอาจ
ใหความคิดเห็นหรือเสนอแนะได 

(3) มีสิทธิในการดําเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงคของกิจกรรมนักศึกษา 
(4) มีหนาที่ธํารงไวซ่ึงความสามัคคี 
(5) มีหนาที่ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ และประเพณีอันดีงามของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติตน

ตามครรลองระบอบประชาธิปไตยภายในมหาวิทยาลัย 
 

สวนท่ี 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 

                   คณะจะไมจัดตั้งรูปแบบการบริหารกิจกรรมนักศึกษาที่ซํ้าซอนกับรูปแบบการบริหารกิจกรรม
นักศึกษาที่ไดระบุไวในขอบังคับนี้ 

สวนท่ี 4 
สภานักศึกษา 

 ขอ 9 . สภานักศึกษาประกอบดวย 
(1) สมาชิกสภานักศึกษามาจากการเลือกตั้งทั่วไป 24 คน โดยใหนักศึกษาชั้นปท่ีหน่ึง สอง สาม 

และสี่ แตละชั้นปมีสิทธิเลือกนักศึกษาชั้นปเดียวกันเปนสมาชิกสภานักศึกษาชั้นปละ 6 คน 
(2) สมาชิกสภานักศึกษาที่มาจากการเลือกตั้งภายในคณะ คณะละ 3 คน 

 ขอ 10 . อํานาจหนาท่ีของสภานักศึกษามีดังตอไปนี้ 
(1) พิจารณาและใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบตอนโยบายโครงงานและงบประมาณของ

คณะกรรมการบริหาร และตองสงเรื่องที่พิจารณาคืนแกกรรมการบริหารภายใน 15 วัน
นับตั้งแตวันท่ีไดรับ ถาไมคืนตามกําหนดนี้ใหถือวานโยบายโครงงานและงบประมาณนั้น
ไดรับความเห็นชอบ 

(2) ตรวจสอบการทํางานของคณะกรรมการบริหาร และตรวจสอบการเงินและบัญชีของ
องคการนักศึกษา ตลอดจนพิจารณารายงานเกี่ยวกับรายไดและรายจาย หรือการไดรับการ
สนับสนุนท้ังทางดานการเงินและวัสดุซ่ึงคณะกรรมการบริหารหรือชุมชน หรือชมรมได
รับมา 

(3) ประเมินผลการดําเนินงานของ คณะกรรมการบริหารและใหขอเสนอแนะตางๆ 
(4) ลงมติดวยคะแนน 2 ใน 3 ของสมาชิกสภาเสนอถอดถอนกรรมการบริหารเปนรายบุคคล   

หรือทั้งคณะตออธิการบดี ในกรณีเปนที่แจงชัดวากรรมการบริหารกระทําผิดขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยวินัยนักศึกษา 

(5) ออกระเบียบการประชุมของสภานักศึกษา เพ่ือปฏิบัติตามขอบังคับ 
(6) อนุมัติระเบียบขอบังคับเก่ียวกับชุมนุม 

 ขอ 11 .ใหที่ประชุมสภานักศึกษาเลือกสมาชิกสภานักศึกษาเขาดํารงตําแหนงในสภานักศึกษาดังตอไปนี้ 
(1) ประธานสภา 
(2) รองประธานสภาคนที่ 1 
(3) รองประธานสภาคนที่ 2 
(4) เลขาธิการสภา 
(5) รองเลขาธิการสภา 
(6) ผูตรวจสอบการเงิน 
(7) กรรมการอ่ืนๆตามที่เห็นควร 

                                                        
2 ขอ 8 ความเดมิถูกยกเลิกโดย ขอ 3 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยกิจกรรมนักศกึษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2539 
และใหใชความใหมแทน ดังท่ีพิมพไวนี ้
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 ขอ 12 . อํานาจหนาที่ของสมาชิกสภานักศึกษามีดังตอไปน้ี 
(1) สมาชิกมีหนาที่ฟงความคิดเห็นและขอวิจารณของนักศึกษา อันจะเปนประโยชนตอ

สวนรวม เพื่อเสนอใหสภานักศึกษาวินิจฉัย 
(2) ประธานสภาหรือรองประธานสภามีหนาที่รายงานใหนักศึกษาทราบขอเท็จจริงที่ไดรับ

เชิญเขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัย การประชุมคณบดี หรือการประชุมสภาอาจารย 
(3) ประธานสภามีอํานาจหนาที่ดังนี้ 
          ก. แตงตั้งสมาชิกสภานักศึกษาตามมติของสภานักศึกษาเพื่อปฏิบัติการใดๆ ในขอบเขต

อํานาจหนาที่ของสภานักศึกษา 
          ข .  ควบคุมการประชุมและดําเนินกิจการของสภานักศึกษา 
(4) รองประธานสภามีอํานาจหนาที่ชวยประธานสภาในกิจการทั้งปวง เมื่อประธานสภาไมอยู

หรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ี ใหรองประธานสภาคนที่ 1 ทําการแทนประธานสภา ถารอง
ประธานสภาคนที่ 1 ไมอยูหรือไมอาจปฏบิัติหนาที่ได ใหรองประธานสภาคนที่ 2 เปน     
ผูดําเนินการแทนประธานสภา 

(5) ประธานสภา รองประธานสภา เลขาธิการสภา รองเลขาธิการสภา ผูตรวจสอบการเงิน 
กรรมการฝายตางๆ รวมกันทํางบประมาณคาใชจายของสภานักศึกษาเสนอตอมหาวิทยาลัย
ภายใน 15 วัน นับแตวันเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา 

(6) เลขาธิการสภามีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(ก) ออกหนังสือนัดประชุมสภานักศึกษา 
(ข) จัดทํารายงานการประชุม 
(ค) เก็บและรวบรวมเอกสารตางๆ ของสภานักศึกษาและทําหนาท่ีธุรการอื่นๆ ของสภา   
          นักศึกษา 

(7) รองเลขาธิการสภามีอํานาจหนาท่ีชวยเลขาธิการสภาในกิจการทั้งปวง 
(8) ผูตรวจสอบการเงินมีหนาที่ควบคุมการเงิน และตรวจสอบบัญชีการเงินของสภานักศึกษา   

และองคการนักศึกษาใหเปนไปตามงบประมาณที่ไดรับความเห็นชอบจากสภานักศึกษา
และไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยแลว 

 ขอ 13 . ผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกนักศึกษา คือ นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 
 ขอ 14 .  ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภานักศึกษาตองมีคุณสมบัติดังน้ี 

(1) เปนนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 
(2) ไมเปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเทามากอน 
(3) ไมอยูในระหวางถูกลงโทษทางวินัยตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย ถาเคยถูกลงโทษทาง

วินัยตองพนโทษมาแลวไมนอยกวา 1 ป ในวันเปดรับสมัครเลือกตั้งและไมอยูในระหวาง
พักการศึกษาในปการศึกษานั้น 

(4) มีผลการศึกษาเฉลี่ยไมต่ํากวา 2.00 
(5) ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร แลวไมเกิน 4 ป ในปที่เขาดํารงตําแหนง 

 ขอ 15 . ใหทําการเลือกตั้งสมาชิกสภานกัศึกษาใหเสร็จสิ้นภายใน 21 วัน นับตั้งแตวันเปดการศึกษาภาคแรก 
 ขอ 16 . อายุของสภานักศึกษาสิ้นสุดลงในวันที่อธิการบดีประกาศแตงตั้งสมาชิกสภานักศึกษาชุดใหมตามขอ 
19 
 ขอ 17 . สมาชิกภาพของสมาชิกสภานักศึกษาสิ้นสุดลงเมื่อ 
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(1) อายุของสภานักศึกษาสิ้นสุดตามขอ 16 
(2) ตาย 
(3) ลาออก 
(4) พนสภาพการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา 
(5) ออกตามขอ 26 วรรคสุดทาย 
(6) ถูกลงโทษทางวินัยตามขอบังคับมหาวิทยาลัย 
(7) อธิการบดีมีคําส่ังใหพนจากตําแหนงโดยระบุความผิดไวอยางชัดแจง 
(8) นักศึกษาไมนอยกวา 500 คน รวมกันเขาชื่อเสนอตออธิการบดี เพ่ือใหดําเนินการลง

ประชามติถอดถอนสมาชิกสภาทั้งคณะ หรือนักศึกษารอยละ 10 ของผูมีสิทธิลงคะแนน
เลือกตั้งสมาชิกสภาแตละประเภทรวมกันเขาชื่อเสนอตออธิการบดีเพื่อใหดําเนินการลง
ประชามติถอดถอนสมาชิกสภาเปนรายบุคคล หรือเปนกลุมของแตละประเภทในการลง
ประชามติ จึงตองมีผูมาลงประชามติไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูมาลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษาชุดน้ันและจะตองมีคะแนนถอดถอนไมนอยกวารอยละ 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) สมาชิกสภานักศึกษาไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมด เขาชื่อรองขอตอ

ประธานสภาใหเรียกประชุม 
(4) นายกองคการนักศึกษารองขอตอประธานสภาใหเรียกประชุมตามมติของคณะ

กรรมการบริหาร 
(5) ประธานนักศึกษาคณะใดคณะหนึ่งรองขอตอประธานสภาใหเรียกประชุม แตทั้งนี้ตอง

ไดรับรองจากสมาชิกสภานักศึกษาไมนอยกวา 5 คน  
(6) นักศึกษาจํานวนไมนอยกวา 200 คน เขาชื่อรองขอตอประธานสภาใหเรียกประชุม 

 ขอ 24 . ในการประชุมสามัญของสภานักศึกษาสมัยที่หนึ่งใหสมาชิกสภานักศึกษาที่เขาประชุมเลือกประธาน
คนหนึ่ง โดยลงคะแนนเสียงขางมาก ใหทําหนาท่ีเปนประธานการประชุมๆถาคะแนนเสียงมากเทากันใหจับฉลากจากผูที่
ไดรับคะแนนเสียงเทากันน้ัน 
 ในการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษาเพื่อดํารงตําแหนงประธานสภา รองประธานสภาคนที่ 1 รอง
ประธานสภาคนที่ 2 เลขาธิการสภา ผูตรวจสอบการเงิน และกรรมการอื่น สมาชิกสภานักศึกษาแตละคนมีสิทธิเสนอชื่อ
สมาชิกสภานักศึกษาไดหนึ่งชื่อ การเสนอชื่อน้ันใหมีสมาชิกรับรองไมนอยกวา 5 คน 
 ในกรณีท่ีมีการเสนอชื่อเพียงชื่อเดียวใหถือวาผูถูกเสนอชื่อนั้นไดรับเลือก เมื่อที่ประชุมลงมติรับรองดวย
คะแนนเสียงเกินกวาก่ึงหนึ่งของสมาชิกท่ีเขาประชุม 
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 ในกรณีท่ีมีการเสนอชื่อหลายชื่อ ผูที่ไดรับเลือกคือผูที่ไดคะแนนเกินกวากึ่งหนึ่งของสมาชิกสภานักศึกษา
ทั้งหมด ถาไมมีผูไดรับคะแนนเกินกวาก่ึงหนึ่ง ขางตนใหทําการลงคะแนนเลือกตั้งใหมระหวางบุคคลที่ไดรับคะแนนอันดับ
หนึ่ง กับอันดับสองและใหถือวาผูไดรับคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับเลือก ถาไดคะแนนเทากันอีกใหประธานการประชุมชี้ขาด 
 สําหรับตาํแหนงรองเลขาธิการ ใหเลขาธิการสภาเลือกจากสมาชิกสภานักศึกษา 
 ผูตรวจสอบการเงินและกรรมการอื่นๆ มีสิทธิเลือกสมาชิกสภานักศึกษาเปนผูชวยในฝายตน 
 ขอ 25 . สมาชิกสภานักศึกษาจะดํารงตําแหนงในสภานักศึกษา ตามขอ 24. ไดเพียงตําแหนงเดียว 
 ขอ 26 . การประชุมสภานักศึกษาตองมีสมาชิกสภานักศึกษาเขาประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิก
สภานักศึกษาท้ังหมดจึงจะเปนองคประชุม 
 ในกรณีท่ีสมาชิกสภานักศึกษาเขารวมประชุมไมครบองคประชุมใหเรียกประชุมอีกครั้งหนึ่ง ในการประชุม
ครั้งหลังนี้ ถามีผูรวมประชุมไมต่าํกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกสภานักศึกษาทั้งหมดใหถือวาครบองคประชุม 
 ในกรณีท่ีสมาชิกสภานักศึกษาขาดการประชุมสามครั้งติดตอกันโดยไมแจงใหประธานสภาทราบลวงหนา
เปนลายลักษณอักษร ใหสภานักศึกษาเสนอชื่อบุคคลน้ันตออธิการบดีเพื่อพิจารณาถอดถอนชื่อออกจากการเปนสมาชิกสภา
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 เพื่อพิจารณายืนยันมติเดิมอีกครั้งหน่ึงภายใน 7 วัน หลังจากการประชุมครั้งกอน การลงมติในการ
ประชุมครั้งที่สองนี้ไดคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกสภานักศึกษาทั้งหมด 
 ขอ 30 . การใชจายของสภานักศึกษา ใหประธานสภากับเลขาธิการสภารวมกันเบิกจายและแจงใหสภา
นักศึกษาทราบและใหทําบัญชีจายตลอดสมัย เสนอสภานักศึกษาในการประชุมสามัญสมัยที่ 2 เปนวาระแรก 
 

สวนท่ี 5 
องคการนักศึกษา 

 ขอ 31 . องคการนักศึกษาประกอบดวยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการนักศึกษาคณะ ชุมนุม และชมรม
ตางๆ ของนักศึกษา 
 ขอ 32 . 3 คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวย คณะกรรมการจํานวนไมเกิน 21 คน มีตําแหนงดังตอไปน้ี 

(1) นายกองคการนักศึกษา 
(2) อุปนายองคการนักศึกษาคนที่ 1 
(3) อุปนายกองคการนักศึกษาคนที่ 2 (ศูนยรังสิต) 
(4) เหรัญญิก 
(5) เลขาธิการ 
(6) รองเลขาธิการศูนยรังสิต 

                                                        
3ขอ 32  ความเดิมถูกยกเลิกโดย ขอ 4 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยกิจกรรมนกัศกึษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2529 
และใหใชความใหมแทน ดังท่ีพิมพไวนี ้
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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 ซ่ึงอาจดํารงตําแหนงอ่ืนตามสมควร 

 ขอ 33 . 4 คณะกรรมการบริหาร มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบรวมกัน ดังน้ี 
(1) บริหารกิจการทั้งปวงที่เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาตามขอบังคับวาดวย กิจกรรมนักศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
(2) รวมมือประสานงานและใหความสะดวกในการดําเนินงานของคณะกรรมการนักศึกษาคณะ

ตางๆ 
(3) ควบคุมและใหความสะดวกในการดําเนินงานของชุมนุม และชมรมตางๆ  
(4) กําหนดนโยบายจัดทําแผนงาน โครงการและงบประมาณประจําปการศึกษาของคณะ

กรรมการบริหาร เสนอตอสภานักศึกษา 
(5) พิจารณางบประมาณและโครงงานประจําปการศึกษาของชุมนุม ชมรมเพื่อเสนอตอสภา

นักศึกษา 
(6) เสนอระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับชุมนุมใหสภานักศึกษาอนุมัติ 
(7) เขารวมประชุมชีแ้จงตอสภานักศึกษาทุกครั้งที่มีการประชุม 
(8) เสนอชื่ อกรรมการบริหาร เปนรายบุคคลตออ ธิการบดี  เพื่ อพิ จ ารณาถอดถอน

กรรมการบริหารผูน้ัน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารไมนอยกวาสามในสี่ 
 ขอ 34 . ใหนายกองคกรการศึกษาเปนประธานกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่ควบคุมและจัดระเบียบบริหาร
ภายในองคการนักศึกษา 

 นายกองคการนักศึกษาและอุปนายกองคการนักศึกษาเปนผูรับผิดชอบประสานงานกับประธานนักศึกษา
คณะตางๆ โดยตรง 
 นายกองคการนักศึกษาและกรรมการบริหารฝายท่ีเก่ียวของหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากบุคคลขางตนเปน
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 แหงขอบังคับมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร วาดวยกิจกรรมนกัศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 
2538 และใหใชความใหมแทน ดังที่พิมพไวนี ้
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 ขอ 38.5การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารประจําปการศึกษาถัดไป ใหดําเนินการใหเสร็จส้ินอยางนอย 15 วัน 
กอนปดภาคการศึกษาภาคสอง 
 ใหประกาศวัน เวลา และสถานที่ ที่จะมีการเลือกตั้งใหนักศึกษาทราบลวงหนาไมนอยกวา 21 วัน กอนวัน
เลือกตั้ง 
 ขอ 39 . การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารใหกระทําโดยการเลือกตั้งทั่วไป ผูสมัครรับเลือกตั้งตองรวมเปน
กลุม โดยใหระบุตําแหนงหนาที่ใหครบตามขอ 32 
 ขอ 40. ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร ใหผูมีสิทธิเลือกตั้งเลือกเพียงหนึ่งกลุม การนับคะแนนใหถือวา 
กลุมที่ไดคะแนนเสียงสูงสุดไดรับเลือกตั้ง ถาคะแนนเสียงสูงสุดเทากันใหมีการเลือกตั้งใหมเฉพาะกลุมท่ีไดรับคะแนน
สูงสุดเทากัน 
 ขอ 41. อธิการบดีเปนผูลงนามประกาศแตงตั้ง และถอดถอนกรรมการบริหาร 
 ขอ 42.6 คณะกรรมการบริหารตองมอบงานตอคณะกรรมการบริหารชุดใหมใหเสร็จส้ินภายใน 15 วัน นับแต
วันเลือกตั้ง 
 ใหคณะกรรมการบริหารชุดเดิมรักษาการจนกวาคณะกรรมการบริหารชุดใหมเขารับมอบงาน และใหถือวา
อายุคณะกรรมการบริหารชุดเดิมส้ินสุดลงเมื่อสงมอบงาน 
 ขอ 43. กรรมการบริหารพนจากตําแหนงเมื่อ 

(1) อายุของกรรมการบริหารสิ้นสุดลงตามขอ 42 
(2) ตาย 
(3) ลาออก 
(4) พนสภาพการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา 
(5) ถูกลงโทษทางวินัยตามขอบังคับมหาวิทยาลัย 
(6) อธิการบดีมีคําส่ังใหพนจากตําแหนง โดยระบุความผิดไวอยางชัดแจง 
(7) นักศึกษาไมนอยกวา 500 คน รวมกันเขาชื่อเสนอตออธิการบดีเพื่อใหดําเนินการลงประชามติ

ถอดถอนกรรมการบริหารเปนรายบุคคลหรือทั้งคณะโดยมีเงื่อนไขวา ในการลงประชามติ
จะตองมีผูมาลงประชามติไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนผูมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
คณะกรรมการบริหารชุดนั้นและจะตองมีคะแนนใหถอดถอนไมนอยกวารอยละ 50 ของผูมา
ใชสิทธิจึงมีผลใหถอดถอนได 

 ขอ 44. ถากรรมการบริหารท้ังคณะพนจากตําแหนงดวยประการใดๆ ก็ตามกอนการสิ้นสุดหนาท่ีในการเปน
กรรมการบริหารนอยกวา 60 วัน ใหอธิการบดีเปนผูแตงตั้งผูรักษาการแทน ถาระยะเวลาที่เหลือของตําแหนงมีอยูไมนอย
กวา 60 วัน ตองมีการเลือกตั้งใหมใหเสร็จสิ้นภายใน 21  วัน นับจากวันที่คณะกรรมการบริหารพนจากตําแหนง 
 ขอ 45. ในกรณีท่ีกรรมการบริหารคนหนึ่งคนใดพนจากตําแหนง ใหคณะกรรมการบริหารพิจารณาเสนอชื่อ
บุคคลที่สมควรตออธิการบดีเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทน 
 ขอ 46. ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารระหวางเปดภาคการศึกษาอยางนอยเดือนละสองครั้ง 

                                                        
5 ขอ 38 ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ 3 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยกิจกรรมนกัศกึษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2530 
และใหใชความใหมแทน ดังท่ีพิมพไวนี ้
6 ขอ 42 ความเดิมถูกยกเลิกโดย ขอ 6 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยกิจกรรมนกัศกึษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2529 
และใหใชความใหมแทน ดังท่ีพิมพไวนี ้
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การประชุมคณะกรรมการบริหาร ตองมีกรรมการเขารวมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารจึงถือวาเปนองค
ประชุม 
 ใหนายกองคการนักศึกษาเปนประธานในที่ประชุม ในกรณีที่นายกองคการนักศึกษาไมอยู หรือไมอาจปฏิบัติ
หนาที่ได ใหอุปนายกองคการนักศึกษาปฏิบัติหนาท่ีแทน ถาอุปนายกองคการนักศึกษาไมอยู หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได 
ใหกรรมการที่เขาประชุมตัดสินชี้ขาด 
 ขอ 47. การลงมติใหถือเสียงขางมากของที่ประชุม กรรมการคนหนึ่งออกเสียงไดหน่ึงเสียงในกรณีที่คะแนน
เสียงเทากันใหประธานที่ประชุมตัดสินชี้ขาด  
 เฉพาะกรณีท่ีมติฝายขางมากของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเห็นเปนเรื่องสําคัญ ใหใชมติสองในสามของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู 
 ขอ 48. คณะกรรมการบริหารอาจเชิญคณะกรรมการนักศึกษาคณะ หรือคณะกรรมการชุมนุม ชมรมเขารวม
ประชุมเพื่อชี้แจงแสดงความเห็นได 
 ขอ 49. การบริหารงานของคณะกรรมการบริหารในสวนที่เก่ียวกับชุมนุมตาง โดยตรงมี 3 ฝาย คือฝายกีฬา 
ฝายศิลปะและวัฒนธรรม และฝายบําเพ็ญประโยชนใหผูดํารงตําแหนงประธานฝายตางๆ เปนผูดูแลและประสานงานอยาง
ใกลชิดกับชุมนุมที่เก่ียวของ 
 ขอ 50. 7ใหคณะกรรมการบริหารทํางบประมาณประจําป โดยจัดสรรงบประมาณเปน 4 สวน ดังตอไปน้ี 

1. สวนของชุมนุมตางๆ  
2. สวนของสภานักศึกษา 
3. สวนของคณะกรรมการบริหาร 
4. สวนของชมรมตางๆ 

 ขอ 51. ใหองคการนักศึกษาและสภานักศึกษานี้อยูในความควบคุมดูแลของมหาวิทยาลัย โดยมีรองอธิการบดี
ฝายการนักศึกษาเปนที่ปรึกษาขององคการนักศึกษาและสภานักศึกษา และใหที่ปรึกษาองคการนักศึกษาใหคําปรึกษาและ
ยับยั้งการดําเนินการใดๆ ที่ขัดตอระเบียบ คําส่ังหรือประกาศของมหาวิทยาลัยหรือที่อาจจะเปนท่ีเส่ือมเสียตอมหาวิทยาลัย
ได ทั้งน้ีองคการนักศึกษาและสภานักศึกษาสงรายงานการประชุมใหท่ีปรึกษาทราบภายใน 7 วัน ภายหลังการประชุม 
 กิจกรรมที่ดําเนินการนอกมหาวิทยาลัย หรือที่มีการเชิญบุคคลภายนอกเขารวมกิจกรรมในมหาวิทยาลัย
จะตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดี 

สวนท่ี 6 
คณะกรรมการนักศึกษาคณะ 

 ขอ 52. คณะกรรมการนักศึกษาคณะไดมาโดยการเลือกตั้งทั่วไปภายในคณะประกอบดวยกรรมการไมเกิน 15  
คน มีตําแหนงดังตอไปนี้ 

1. ประธาน 
2. เลขานุการ 
3. เหรัญญิก 
4. หัวหนาฝายวิชาการ 

                                                        
7 ขอ 50 ความเดิมถูกยกเลิกโดย ขอ 3 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยกิจกรรมนกัศกึษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2538 
และใหใชความใหมแทน ดังท่ีพิมพไวนี ้
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5. หัวหนาฝายวัฒนธรรม 
6. หัวหนาฝายสวัสดิการ 
7. หัวหนาฝายประชาสัมพันธ 
8. กรรมการดํารงตําแหนงอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

 ขอ 53. คณะกรรมการนักศึกษาคณะเปนตัวแทนของนักศึกษาในคณะ และรับผิดชอบบริหารกิจกรรมทั้งปวง
เก่ียวกับกิจกรรมของนักศึกษาในคณะ 
 ขอ 54. ผูสมัครเขารับเลือกตั้งเปนกรรมการนักศึกษาคณะตองสมัครรวมกันเปนกลุมและระบุตําแหนงหนาที่
ใหครบตามขอ 52 
 คุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง และผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง วิธีการเลือกตั้ง การดํารงตําแหนงและการ
พนจากตําแหนงกรรมการนักศึกษาคณะ ใหเปนไปตามระเบียบ วาดวยกิจกรรมนักศึกษาภายในคณะ 
 ขอ 55. กิจกรรมของคณะกรรมการนักศึกษาคณะ ใหอยูในความควบคุมดูแลของคณะ 
 ขอ 56. ระเบียบวาดวยกิจกรรมนักศึกษาในคณะจะตองไมขัดแยงกับขอบังคบัฉบับนี้ 

สวนท่ี 7 
ชุมนุม 

 ขอ 57. ชุมนุมของนักศึกษาตองมีลักษณะที่นักศึกษาทั่วไปทั้งมหาวิทยาลัยอาจเปนสมาชิกไดและอยูภายใต
การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร 
 ขอ 58. ประเภทของชุมนุมอาจแบงออกเปน 3 ฝาย ดังตอไปนี้ 

1. ฝายกีฬา 
2. ฝายศิลปะและวัฒนธรรม 
3. ฝายบําเพ็ญประโยชน 

 ขอ 59. การจัดตั้งและยุบเลิกชุมนุมใหทําไดโดยคําส่ังของอธิการบด ี
 ในระดับมหาวิทยาลัยการจัดตั้งชมุนุมเพิ่มเติมใหทําไดโดยมีนักศึกษาไมนอยกวา 100 คน จากคณะตางๆ ไม
ต่ํากวา 3 คณะ เขาชื่อกันยื่นตอคณะกรรมการบริหาร 
 ขอ 60 ชุมนุมแตละชุมนุมใหมีคณะกรรมการชุมนุมไมนอยกวา 7 คน ซ่ึงสมาชิกแตละชุมนุมเปนผูเลือกตั้งให
ดํารงตําแหนงดังตอไปน้ี 

1. ประธาน 
2. รองประธาน 
3. เลขานุการ 
4. เหรัญญิก 
5. นายทะเบียน 
6. ฝายประชาสัมพันธ 
7. ฝายพัสดุ 
8. กรรมการอ่ืนๆ ตามที่กรรมการชุมนุมเห็นสมควร 

 กรรมการชุมนุมหนึ่งจะเปนกรรมการชุมนุมอ่ืนอีกในเวลาเดียวกันไมได 
 ขอ 61. นักศึกษาอาจสมัครเขาเปนสมาชิกชุมนุมใดก็ได สมาชิกภาพของสมาชิกชุมนุมนั้นส้ินสุดในวันเปด
ภาคการศึกษาภาคแรก 
 ขอ 62. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการชุมนมุมีดังตอไปนี้ 
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(1) บริหารงานทั่วไปใหเปนไปตามวัตถุประสงคของชุมนุม 
(2) กําหนดนโยบาย จัดทําแผนงาน โครงการ และงบประมาณประจําปของชุมนุม เสนอตอคณะ

กรรมการบริหาร 
(3) เสนอระเบียบปฏิบัติของชุมนุมตอคณะกรรมการบริหาร เพื่อขออนุมัติจากสภานักศึกษา 
(4) พิจารณาการกระทําของสมาชิกที่ฝาฝนระเบียบของชุมนุม หรือนําความเสื่อมเสียมาสูชุมนุม 

มติของคณะกรรมการชุมนุมที่ใหสมาชิกระงับการใชสิทธิหรือถอนชื่อออกจากการเปน
สมาชิกชุมนุมตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของคณะกรรมการชุมนุมท้ังหมด 

(5) รับผิดชอบดูแลรกัษาเอกสารและวัสดุอุปกรณของชุมนุม 
 ขอ 63. ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการชุมนุมตองมีคุณสมบัติเชนเดียวกับผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิก
สภานักศึกษา 
 ขอ 64. ผูมีสิทธิเลือกตั้งกรรมการชุมนุมและผูสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการชุมนุมตองจดทะเบียนเปน
สมาชิกของชุมนุมนั้นเปนเวลาไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเลือกตั้ง 
 ขอ 65.8 ใหคณะกรรมการชุมนุมดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกข้ึนดํารงตําแหนงกรรมการชุมนุมชุดใหมใหเสร็จ
ส้ินกอนปดภาคการศึกษาภาคสองไมนอยกวา 15 วัน และมอบงานใหคณะกรรมการชุดใหมใหเสร็จส้ินภายใน 15 วัน นับ
แตวันเลือกตั้ง 
 ขอ 66. นายกองคการนักศึกษา เปนผูลงนามประกาศแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการชุมนุม 
 ขอ 67. กรรมการชุมนุมพนตําแหนงเมื่อ 

(1) อายุกรรมการชุมนุมส้ินสุดลงตามขอ 65 
(2) ตาย  
(3) ลาออก 
(4) พนสภาพเปนนักศึกษาปริญญาตรีหรือไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา 
(5) ถูกลงโทษทางวินัยตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
(6) สมาชิกชุมนุมจํานวนไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดลงมติถอดถอน 

 ขอ 68. ถากรรมการชุมนุมคนใดคนหนึ่งพนจากตําแหนง ใหคณะกรรมการชุมนุมพิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่
เห็นสมควรดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารตอนายกองคการนักศึกษาเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทน 
 ขอ 69. การประชุมของคณะกรรมการชุมนุมตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด จึงถือวาเปนองคประชุม 
 ใหประธานชุมนุมเปนผูเรียกประชุมและเปนประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานชุมนุมไมอยูหรือไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานชุมนุมปฏิบัติหนาท่ีแทน ถารองประธานชุมนุมไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ให
กรรมการที่เขาประชุมเลือกตั้งกันเองเปนประธานดําเนินการประชุม 
 การลงมติใหถือเสียงขางมากของที่ประชุม กรรมการชุมนุมคนหนึ่งออกเสียงไดหน่ึงเสียงในกรณีที่คะแนน
เสียงเทากันใหประธานที่ประชุมตัดสินชี้ขาด 
 ขอ 70. ใหคณะกรรมการชุมนุมกําหนดนโยบายโครงงานและงบประมาณประจําปของชุมนุมเสนอตอคณะ
กรรมการบริหารใหเสร็จส้ินกอนเปดภาคการศึกษาภาคแรกไมนอยกวา 30 วัน 

                                                        
8 ขอ 65 ความเดิมถูกยกเลิกโดย ขอ 3 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยกิจกรรมนกัศกึษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2529 
และใหใชความใหมแทน ดังท่ีพิมพไวนี ้
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 ขอ 71. การบริการทั่วไปแกนักศึกษา เชน สวัสดิการ การกีฬา การสังคม การพักผอน และการบันเทิง เปนตน 
ใหชุมนุมตางๆ ติดตอประสานงานกับหนวยงานของมหาวิทยาลัยในการจัดหาอํานวยความสะดวกก การเก็บรักษา บูรณะ
ซอมแซม และตรวจสอบทรัพยสินอุปกรณตางๆ ที่เก่ียวกับกิจกรรมนักศึกษา 
 ขอ 72. นักศึกษาที่ทําคุณประโยชนหรือชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัยในกิจกรรมของชุมนุมอาจไดรับสวัสดิการ
พิเศษจากมหาวิทยาลัย ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 ขอ 73. กลุมกิจกรรมที่ไมมีลักษณะตามขอ 57 และ  58 ใหคณะกรรมการบริหารพิจารณาเสนอตอ
มหาวิทยาลัยอนุมัติจัดตั้งเปนชมรม ทั้งน้ีเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยวาดวยการตั้งชมรม 
 ขอ 74. การดําเนินกิจกรรมของชุมนุมหรือชมรมใหอยูภายใตคําแนะนําดูแลชวยเหลือของที่ปรึกษาชุมนุม
หรือชมรม ซ่ึงมหาวิทยาลัยแตงตั้ง 
 ขอ 75. ใหมีเครื่องหมายและเสื้อสามารถของชุมนุมตามความจําเปนและเหมาะสมตามรูปและลักษณะที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 
 สิทธิในการใชเครื่องหมายหรือเส้ือสามารถตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหาร
กําหนด 
 ขอ 76. ชุมนุมอาจเลิกหรือยุบเลิกไดโดยเหตุหนึ่งเหตุใดดังตอไปนี้ 

(1) มีจํานวนสมาชิกลดลงจนเหลือนอยกวา 50 คน 
(2) ไมไดดําเนินตามวัตถุประสงคของชุมนุมหรือดําเนินการฝาฝนวัตถุประสงคของชุมนุม 
(3) ฝาฝนไมปฏิบัติตามขอบังคับน้ี 
(4) คณะกรรมการบริหารดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามมีมติใหยุบเลิก 

สวนท่ี 8 
การเงิน 

 ขอ 77. ระเบียบการเบิกจายขององคการบริหารนักศึกษานอกจากที่กลาวในขอบังคับนี้ใหถือตามระเบียบ
การเงินของมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม 
 ขอ 78.9 รายไดขององคการนักศึกษาหรือสภานักศึกษา หรือชุมนุม หรือชมรม คือเงินอุดหนุนจาก
มหาวิทยาลัยเงินคาบํารุงสมาชิกและเงินรายไดที่กลาวนี้ใหเก็บรักษาและเบิกจายที่กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 สวนเงินรายไดหรือทรัพยสินอ่ืน ที่องคการนักศึกษาหรือสภานักศึกษา หรือชุมนุมหรือชมรมหามาไดน้ัน 
คณะกรรมการบริหาร หรือผูบริหารสภานักศึกษา หรือผูบริหารชมรมที่รับผิดชอบในการหาเงิน หรือทรัพยสินอ่ืนมาไดตอง
แสดงบัญชีรายรับ- รายจาย โดยแจงชัดเสนอตอสภานักศึกษาใหพิจารณาการอนุมัติงบประมาณฝานสภานักศึกษา จะตอง
ไดรับความเห็นชอบจากที่ปรึกษาองคการนักศึกษา 
 ขอ 79. การเบิกจายตามงบประมาณของคณะกรรมการบริหาร ใหนายกองคการนักศึกษาลงนามรวมกับ
เหรัญญิกของคณะกรรมการบริหาร และตองไดรับความเห็นชอบจากที่ปรึกษาองคการนักศึกษา 
 ขอ 80.10 การเบิกจายเงินตามงบประมาณของชุมนุม ชมรมใหประธานและเหรัญญิกของชุมนุม หรือชมรม
นั้นๆ ลงนามรวมกับเหรัญญิกของคณะกรรมการบริหาร และตองไดรับความเห็นชอบจากที่ปรึกษา 

                                                        
9 ขอ 78 ความเดิมถูกยกเลิกโดย ขอ 3 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยกิจกรรมนกัศกึษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2538 
และใหใชความใหมแทน ดังท่ีพิมพไวนี ้
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 ขอ 81. อธิการบดีมีอํานาจแตงตั้งผูตรวจสอบบัญชีและใหผูตรวจสอบบัญชีทําการตรวจสอบบัญชีการเงิน
ขององคการนักศึกษา สภานักศึกษา ชุมนุม และชมรม และรายงานตออธิการบดี อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
 

สวนท่ี 9 
สวนท่ัวไป 

 ขอ 82. นักศึกษาจะดํารงตําแหนงสมาชิกสภานักศึกษา  กรรมการบริหารกรรมการนักศึกษาคณะและ
กรรมการชุมนุมในเวลาเดียวกันมิได 
 ขอ 83. การเสนอขอแกไขปรับปรุง หรือเสนอใหยกเลิกขอบังคับนี้ อาจกระทําไดโดยคณะกรรมการบริหาร
หรือสภานักศึกษา โดยคะแนนเสียงสองในสามของกรรมการบริหาร หรือสองในสามของสมาชิกสภานักศึกษา การแกไข
หรือยกเลิก ขอบังคับน้ีจะกระทําไดโดยมติของสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 ขอ 84. ในกรณีจําเปน สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีอํานาจที่จะแกไข หรือยกเลิกขอบังคับนี้ได 
 ขอ 85. ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ และเพื่อการนี้ใหมีอํานาจออกระเบียบได 

สวนท่ี 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 

                                                                                                                                                                            
10 ขอ 80 ความเดิมถูกยกเลิกโดย ขอ 3 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยกิจกรรมนกัศกึษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2538 
และใหใชความใหมแทน ดังท่ีพิมพไวนี ้
11 ขอ 87 ความเดิมถูกยกเลิกโดย ขอ 7 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยกิจกรรมนกัศกึษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2529 
และใหใชความใหมแทน ดังท่ีพิมพไวนี ้


