
 

 

ที� ธก. 006/2561 
      วนัที�  20   มีนาคม  2561 
 
เรื�อง   การรับสมคัรผูล้งสมคัรรับเลือกตั ง ตาํแหน่งนายกสมาคม และกรรมการบริหารสมาคม 

เรียน   สมาชิกสามญั ส.ส.ท. 

สิ�งที�ส่งมาด้วย  รายละเอียดการรับสมคัรผูล้งสมคัรรับเลือกตั ง ตาํแหน่งนายกสมาคม  
  และกรรมการบริหารสมาคม 
 

ดว้ยคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดปัจจุบนัไดบ้ริหารงานสมาคมฯ มาจะครบกาํหนดออกตาม
วาระในเดือนมิถุนายน 2561 นี  ที�ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั งที� 2/2561 เมื�อวนัที� 20 กุมภาพนัธ์ 2561 
โดยอาศยัอาํนาจตามกฎและขอ้บงัคบัสมาคม หมวดที� 5 ขอ้ 17 ไดมี้มติแต่งตั งคณะกรรมการเลือกตั ง 
ประกอบด้วย นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ, นายวิวฒัน์ พนมไพฑรูย์, นายสําราญ ชูดวงเงิน, นายสุชัย                
พงษพ์ากเพียร และนายจิระพนัธ์ อุลปาทร เพื�อทาํหนา้ที�จดัการเลือกตั งคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปดว้ย
ความเรียบร้อย  

 
คณะกรรมการเลือกตั ง ได้ร่วมประชุมกนัเมื�อวนัที� 8 มีนาคม 2561 และพิจารณาเรื� องต่างๆ เพื�อ

เตรียมการเลือกตั งนายกสมาคมและกรรมการบริหารชุดใหม่ ซึ� งจะมีขึ นในที�ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 
2561 ในวนัเสาร์ที� 30 มิถุนายน 2561 นี  เพื�อให้การดาํเนินการเลือกตั งเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยตามกฎและ
ขอ้บงัคบัของสมาคม จึงกาํหนดสาระสาํคญัและรายละเอียด ตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 

 
คณะกรรมการเลือกตั ง ใคร่ขอเรียนเชิญสมาชิกสามญัที�มีความประสงคจ์ะลงสมคัรรับเลือกตั งใน

ตาํแหน่งนายกสมาคม หรือกรรมการบริหารสมาคม สมคัรรับเลือกตั งไดต้ามวนั เวลา และสถานที� ที�กาํหนด   
 
จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ  

 
 ขอแสดงความนบัถือ 
  
 

 (นายสุพงศ ์ชยตุสาหกิจ) 
 ประธานคณะกรรมการเลือกตั ง 
 



การเลอืกตั�ง นายกสมาคมและกรรมการบริหารสมาคม ส.ส.ท. ปี 2561 

1. การรับสมัครผู้ลงสมัครรับเลอืกตั�งตําแหน่ง นายกสมาคมและกรรมการบริหารสมาคม 
คณะกรรมการเลือกตั ง ไดก้าํหนดขั นตอนและหลกัเกณฑใ์นการรับสมคัรผูล้งสมคัรรับเลือกตั ง ดงันี  

1) วนั เวลา และสถานที� ในการรับสมคัรผูล้งสมคัรรับเลือกตั งนายกสมาคมและกรรมการบริหาร 

• รับสมคัรตั งแต่วนัจนัทร์ที� 2 เมษายน 2561 ถึงวนัองัคารที� 8 พฤษภาคม 2561 
ระหวา่งเวลา   09.00 – 16.00 น. เวน้วนัเสาร์-อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ 

• สถานที�รับสมคัร รับสมคัร ณ สาํนกังานฝ่ายธุรการทั�วไป ชั น 1 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย–ญี�ปุ่น) 
เลขที� 5-7  ซ.สุขมุวิท 29 ถนนสุขมุวิท  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวฒันา  กรุงเทพฯ  โทร 0-2258-0320,  
0-2259-9160   ติดต่อ คุณอรสา ประกอบกิจ ต่อ 1110  หรือ คุณสุภาดี สุดถนอม ต่อ 1117   

2) เอกสารในการสมคัร 

• กรอบแบบฟอร์มใบสมคัรตามที�สมาคมฯ กาํหนด โดยผูส้มคัรสามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มใบสมคัร
ไดที้�สมาคมฯ หรือ Download ไดจ้าก Website ของสมาคมฯ www.tpa.or.th  

• รูปถ่ายหนา้ตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแวน่ตาดาํ ถ่ายมาแลว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2.5 นิ ว  จาํนวน 2 ใบ 

• สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนหรือบตัรขา้ราชการ พร้อมรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 

• สาํเนาทะเบียนบา้น พร้อมรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 

• สาํเนาบตัรสมาชิกสมาคมฯ  พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

• คาํบรรยายสรุป ถึงนโยบาย การบริหารงานสมาคม และ/หรือ วตัถุประสงคก์ารเขา้รับเป็นกรรมการ
สมาคม โดยไม่พาดพิงใหเ้กิดความเสียหายต่อบุคคลอื�น 
- ตาํแหน่งนายกสมาคม ความยาวไม่เกิน 1 หนา้ กระดาษ A4  
- ตาํแหน่งกรรมการบริหารสมาคม ความยาวไม่เกิน ครึ� งหนา้กระดาษ A4 

• ในกรณีใหผู้อื้�นมายื�นใบสมคัรแทนตอ้งมีหนงัสือมอบอาํนาจติดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมสาํเนา
บตัรประชาชนของผูรั้บมอบอาํนาจ    

3) การยื�นใบสมคัร   

• ผูส้มคัรจะตอ้งมายื�นใบสมคัรดว้ยตนเอง หรือมอบอาํนาจใหผู้อื้�นมายื�นแทน หรือสมคัรทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนภายในระยะเวลาที�กาํหนด การส่งเอกสารทางไปรษณีย ์สมาคมฯ จะถือวนัที�ที�ทาํการ
ไปรษณียต์น้ทางประทบัตราเป็นวนัสุดทา้ยของการรับสมคัร   

• สมาคมฯ ไม่รับใบสมคัรทาง E-mail หรือทางโทรสาร 

• ผูส้มคัรจะไดรั้บหมายเลขประจาํตวัผูส้มคัรรับเลือกตั งในวนัที�สมาคมฯ ไดรั้บใบสมคัรตามลาํดบั 
4) การเสนอชื�อเพิ�มเตมิเพื�อรับเลอืกเป็นกรรมการบริหาร 

• การสมคัรรับเลือกตั งในตาํแหน่งนายกสมาคมนั น ตอ้งสมคัรล่วงหนา้ตามกาํหนดเวลาขา้งตน้เท่านั น 

• การสมคัรรับเลือกตั งในตาํแหน่งกรรมการบริหารอื�น หากมีผูส้มคัรตามเวลาที�กาํหนดขา้งตน้มากกวา่ 
11 คน กใ็หล้งคะแนนเลือกผูไ้ดรั้บคะแนนสูง 11 อนัดบัแรกเขา้เป็นกรรมการบริหาร 

• ในกรณีที�มีผูส้มคัรเป็นกรรมการบริหารตามเวลาที�กาํหนดขา้งตน้ไม่ไดจ้าํนวนตามเกณฑ ์
คณะกรรมการเลือกตั งจะขอมติที�ประชุมใหญ่ใหมี้การเสนอชื�อเพิ�มเติมเพื�อใหไ้ดจ้าํนวนตามเกณฑเ์พื�อ
เลือกตั งต่อไป ทั งนี  ผูที้�ไดรั้บการเสนอชื�อ จะตอ้งมีสมาชิกสามญัรับรองอยา่งนอ้ย 10 คน 



 
2. การประกาศรายชื�อผู้ลงสมัครรับเลอืกตั�ง 

สมาคมฯ จะประกาศรายชื�อผูส้มคัรที�ผ่านการตรวจสอบคุณสมบติัจากคณะกรรมการเลือกตั ง ณ ที�
ทาํการสมาคมฯ สาํนกังานใหญ่สุขมุวทิ และสาํนกังานสาขาพฒันาการ รวมทั งประกาศใน Website สมาคมฯ 
www.tpa.or.th ภายในวนัที� 29 พฤษภาคม 2561  และส่งรายชื�อให้สมาชิกได้รับทราบภายในวนัที� 5 
มิถุนายน 2561 

 
3. การแถลงนโยบายการบริหารสมาคมของผู้สมัครเข้ารับตําแหน่งนายกสมาคม 

ในที�ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี ก่อนลงคะแนนเลือกตั ง คณะกรรมการเลือกตั ง จะให้ผูที้�สมคัรเขา้
รับตาํแหน่งนายกสมาคม ขึ นแสดงตวัและกล่าวบรรยายสรุปถึง นโยบาย และวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน
สมาคมฯ ต่อที�ประชุม ทั งนี จะตอ้งไม่กล่าวพาดพิงกระทบให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื�น โดยมีเวลาให้คน
ละไม่เกิน 10 นาที  

 
ทั งนี  สมาชิกสามญัที�สนใจลงสมคัรรับเลือกตั ง สามารถติดต่อสอบถามเพื�อขอขอ้มูลเพิ�มเติมได้ที�

สํานกังานฝ่ายธุรการทั�วไป ชั น 1 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย–ญี�ปุ่น) เลขที� 5-7 ซ.สุขุมวิท 29 ถนน
สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ โทร. 0-2258-0320 , 0-2259-9160 ติดต่อ คุณอรสา 
ประกอบกิจ ต่อ 1110  หรือ คุณสุภาดี สุดถนอม ต่อ 1117   


