ที ธก. 006/2561
วันที 20 มีนาคม 2561
เรือง

การรับสมัครผูล้ งสมัครรับเลือกตัง ตําแหน่งนายกสมาคม และกรรมการบริ หารสมาคม

เรียน สมาชิกสามัญ ส.ส.ท.
สิ งทีส ่ งมาด้ วย รายละเอียดการรับสมัครผูล้ งสมัครรับเลือกตัง ตําแหน่งนายกสมาคม
และกรรมการบริ หารสมาคม
ด้วยคณะกรรมการบริ หารสมาคมชุ ดปั จจุ บนั ได้บริ หารงานสมาคมฯ มาจะครบกําหนดออกตาม
วาระในเดือนมิถุนายน 2561 นี ทีประชุ มคณะกรรมการบริ หาร ครังที 2/2561 เมือวันที 20 กุมภาพันธ์ 2561
โดยอาศัยอํานาจตามกฎและข้อบังคับสมาคม หมวดที 5 ข้อ 17 ได้มีมติ แต่งตังคณะกรรมการเลื อกตัง
ประกอบด้วย นายสุ พ งศ์ ชยุ ตสาหกิ จ, นายวิ วฒั น์ พนมไพฑรู ย ์, นายสํ า ราญ ชู ดวงเงิ น, นายสุ ชัย
พงษ์พากเพียร และนายจิระพันธ์ อุลปาทร เพือทําหน้าทีจดั การเลือกตังคณะกรรมการบริ หารให้เป็ นไปด้วย
ความเรี ยบร้อย
คณะกรรมการเลื อกตัง ได้ร่วมประชุ มกันเมือวันที 8 มีนาคม 2561 และพิจารณาเรื องต่างๆ เพือ
เตรี ยมการเลื อกตังนายกสมาคมและกรรมการบริ หารชุ ดใหม่ ซึ งจะมีขึนในที ประชุ มใหญ่สามัญประจําปี
2561 ในวันเสาร์ ที 30 มิถุนายน 2561 นี เพือให้การดําเนิ นการเลือกตังเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยตามกฎและ
ข้อบังคับของสมาคม จึงกําหนดสาระสําคัญและรายละเอียด ตามสิ งทีส่งมาด้วย
คณะกรรมการเลือกตัง ใคร่ ขอเรี ยนเชิ ญสมาชิ กสามัญทีมีความประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตังใน
ตําแหน่งนายกสมาคม หรื อกรรมการบริ หารสมาคม สมัครรับเลือกตังได้ตามวัน เวลา และสถานที ทีกาํ หนด
จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุ พงศ์ ชยุตสาหกิจ)
ประธานคณะกรรมการเลือกตัง

การเลือกตัง นายกสมาคมและกรรมการบริหารสมาคม ส.ส.ท. ปี 2561
1. การรับสมัครผู้ลงสมัครรับเลือกตังตําแหน่ ง นายกสมาคมและกรรมการบริหารสมาคม
คณะกรรมการเลือกตัง ได้กาํ หนดขันตอนและหลักเกณฑ์ในการรับสมัครผูล้ งสมัครรับเลือกตัง ดังนี
1) วัน เวลา และสถานที ในการรับสมัครผูล้ งสมัครรับเลือกตังนายกสมาคมและกรรมการบริ หาร
• รับสมัครตังแต่วนั จันทร์ที 2 เมษายน 2561 ถึงวันอังคารที 8 พฤษภาคม 2561
ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
• สถานทีรับสมัคร รับสมัคร ณ สํานักงานฝ่ ายธุรการทัว ไป ชัน 1 สมาคมส่ งเสริ มเทคโนโลยี(ไทย–ญีปุ่น)
เลขที 5-7 ซ.สุ ขมุ วิท 29 ถนนสุ ขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ โทร 0-2258-0320,
0-2259-9160 ติดต่อ คุณอรสา ประกอบกิจ ต่อ 1110 หรื อ คุณสุ ภาดี สุ ดถนอม ต่อ 1117
2) เอกสารในการสมัคร
• กรอบแบบฟอร์มใบสมัครตามทีสมาคมฯ กําหนด โดยผูส้ มัครสามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์ มใบสมัคร
ได้ทีสมาคมฯ หรื อ Download ได้จาก Website ของสมาคมฯ www.tpa.or.th
• รู ปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2.5 นิว จํานวน 2 ใบ
• สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรื อบัตรข้าราชการ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
• สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
• สําเนาบัตรสมาชิกสมาคมฯ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
• คําบรรยายสรุ ป ถึงนโยบาย การบริ หารงานสมาคม และ/หรื อ วัตถุประสงค์การเข้ารับเป็ นกรรมการ
สมาคม โดยไม่พาดพิงให้เกิดความเสี ยหายต่อบุคคลอืน
- ตําแหน่งนายกสมาคม ความยาวไม่เกิน 1 หน้า กระดาษ A4
- ตําแหน่งกรรมการบริ หารสมาคม ความยาวไม่เกิน ครึ งหน้ากระดาษ A4
• ในกรณี ให้ผอู ้ ืนมายืนใบสมัครแทนต้องมีหนังสื อมอบอํานาจติดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมสําเนา
บัตรประชาชนของผูร้ ับมอบอํานาจ
3) การยืน ใบสมัคร
• ผูส้ มัครจะต้องมายืนใบสมัครด้วยตนเอง หรื อมอบอํานาจให้ผอู ้ ืนมายืนแทน หรื อสมัครทางไปรษณี ย ์
ลงทะเบียนภายในระยะเวลาทีกาํ หนด การส่ งเอกสารทางไปรษณี ย ์ สมาคมฯ จะถือวันทีทีทาํ การ
ไปรษณี ยต์ น้ ทางประทับตราเป็ นวันสุ ดท้ายของการรับสมัคร
• สมาคมฯ ไม่รับใบสมัครทาง E-mail หรื อทางโทรสาร
• ผูส้ มัครจะได้รับหมายเลขประจําตัวผูส้ มัครรับเลือกตังในวันทีสมาคมฯ ได้รับใบสมัครตามลําดับ
4) การเสนอชือเพิม เติมเพือ รับเลือกเป็ นกรรมการบริหาร
• การสมัครรับเลือกตังในตําแหน่งนายกสมาคมนัน ต้องสมัครล่วงหน้าตามกําหนดเวลาข้างต้นเท่านัน
• การสมัครรับเลือกตังในตําแหน่งกรรมการบริ หารอืน หากมีผสู ้ มัครตามเวลาทีกาํ หนดข้างต้นมากกว่า
11 คน ก็ให้ลงคะแนนเลือกผูไ้ ด้รับคะแนนสูง 11 อันดับแรกเข้าเป็ นกรรมการบริ หาร
• ในกรณี ทีมีผสู ้ มัครเป็ นกรรมการบริ หารตามเวลาทีกาํ หนดข้างต้นไม่ได้จาํ นวนตามเกณฑ์
คณะกรรมการเลือกตังจะขอมติทีประชุมใหญ่ให้มีการเสนอชือเพิมเติมเพือให้ได้จาํ นวนตามเกณฑ์เพือ
เลือกตังต่อไป ทังนี ผูท้ ีได้รับการเสนอชือ จะต้องมีสมาชิกสามัญรับรองอย่างน้อย 10 คน

2. การประกาศรายชื อผู้ลงสมัครรับเลือกตัง
สมาคมฯ จะประกาศรายชื อผูส้ มัครทีผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจากคณะกรรมการเลือกตัง ณ ที
ทําการสมาคมฯ สํานักงานใหญ่สุขมุ วิท และสํานักงานสาขาพัฒนาการ รวมทังประกาศใน Website สมาคมฯ
www.tpa.or.th ภายในวันที 29 พฤษภาคม 2561 และส่ ง รายชื อให้สมาชิ ก ได้รับทราบภายในวันที 5
มิถุนายน 2561
3. การแถลงนโยบายการบริหารสมาคมของผู้สมัครเข้ ารับตําแหน่ งนายกสมาคม
ในทีประชุ มใหญ่สามัญประจําปี ก่อนลงคะแนนเลือกตัง คณะกรรมการเลือกตัง จะให้ผูท้ ีสมัครเข้า
รับตําแหน่งนายกสมาคม ขึนแสดงตัวและกล่าวบรรยายสรุ ปถึง นโยบาย และวัตถุประสงค์ในการบริ หารงาน
สมาคมฯ ต่อทีประชุม ทังนีจะต้องไม่กล่าวพาดพิงกระทบให้เกิดความเสี ยหายต่อบุคคลอืน โดยมีเวลาให้คน
ละไม่เกิน 10 นาที
ทังนี สมาชิ กสามัญทีสนใจลงสมัครรับเลื อกตัง สามารถติดต่อสอบถามเพือขอข้อมูลเพิมเติมได้ที
สํานักงานฝ่ ายธุ รการทัว ไป ชัน 1 สมาคมส่ งเสริ มเทคโนโลยี (ไทย–ญี ปุ่น) เลขที 5-7 ซ.สุ ขุมวิท 29 ถนน
สุ ขุมวิท แขวงคลองเตยเหนื อ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ โทร. 0-2258-0320 , 0-2259-9160 ติ ดต่อ คุ ณอรสา
ประกอบกิจ ต่อ 1110 หรื อ คุณสุ ภาดี สุ ดถนอม ต่อ 1117

