
ที่� ธุก. 007/2564

 วัันที่�  12   มีนาค่ม  2564

เรื�อง การรับิสมัค่รผู้้�ลงสมัค่รรับิเลือกตัิ�ง ติำาแหน่งนายกสมาค่ม และกรรมการบิริหารสมาค่ม

เรียน สมาชิิกสามัญ ส.ส.ท่.

สิ�งที่�ส่งมาดี�วัย รายละเอียดีการรับิสมัค่รผู้้�ลงสมัค่รรับิเลือกตัิ�ง ติำาแหน่งนายกสมาค่ม และกรรมการบิริหารสมาค่ม

ดี�วัยค่ณะกรรมการบิริหารสมาค่มชุิดีปัจจุบัินไดี�บิริหารงานสมาค่มฯ มาจะค่รบิกำาหนดีออกติามวัาระในเดืีอนมิถุึนายน 2564 นี�

ที่�ประชุิมค่ณะกรรมการบิริหาร ค่รั�งที่� 10/2563 เมื�อวัันที่� 24 พฤศึจิกายน 2563 โดียอาศัึยอำานาจติามกฎิและข�อบัิงคั่บิสมาค่ม หมวัดีที่� 5

ข�อ 17 ไดี�มีมติิแต่ิงตัิ�งค่ณะกรรมการเลือกตัิ�ง ประกอบิดี�วัย  นายจิระพันธ์ุ  อุลปาท่ร, นายสุพงศ์ึ  ชิยุติสาหกิจ, นายบัิณฑิติ  โรจน์อารยานนท์่,

นายสำาราญ ช้ิดีวังเงิน และนายสมศัึกด์ิี  กาญจนาค่าร เพื�อท่ำาหน�าที่�จัดีการเลือกตัิ�งค่ณะกรรมการบิริหารให�เป็นไปดี�วัยค่วัามเรียบิร�อย 

ค่ณะกรรมการเลือกตัิ�ง ไดี�ร่วัมประชุิมกันเมื�อวัันที่� 5 มีนาค่ม 2564 และพิจารณาเรื�องต่ิาง ๆ  เพื�อเติรียมการเลือกตัิ�งนายกสมาค่ม

และกรรมการบิริหารชุิดีใหม่ ซึึ่�งจะมีขึ�นในที่�ประชุิมใหญ่สามัญประจำาปี 2564 ในวัันเสาร์ที่� 26 มิถุึนายน 2564 นี� เพื�อให�การดีำาเนินการ

เลือกตัิ�งเป็นไปดี�วัยค่วัามเรียบิร�อยติามกฎิและข�อบัิงคั่บิของสมาค่มฯ จึงกำาหนดีสาระสำาคั่ญและรายละเอียดี ติามสิ�งที่�ส่งมาดี�วัย

ค่ณะกรรมการเลือกตัิ�ง ใค่ร่ขอเรียนเชิิญสมาชิิกสามัญที่�มีค่วัามประสงค์่จะลงสมัค่รรับิเลือกตัิ�งในติำาแหน่งนายกสมาค่ม หรือ

กรรมการบิริหารสมาค่ม สมัค่รรับิเลือกตัิ�งไดี�ติามวััน เวัลา และสถึานที่� ที่�กำาหนดี  

จึงเรียนมาเพื�อโปรดีท่ราบิ 

 ขอแสดีงค่วัามนับิถืึอ

 (นายจิระพันธ์ุ  อุลปาท่ร)

 ประธุานค่ณะกรรมการเลือกตัิ�ง
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รายละเอียดการรับสมัครผู�ลงสมัครรับเลือกตั้ง
นายกสมาคม และกรรมการบร�หารสมาคม ส.ส.ท. ป� 2564

2. การประกาศรายชื่อผู�ลงสมัครรับเลือกตั้ง
 สมาค่มฯ จะประกาศึรายชืิ�อผู้้�สมัค่รที่�ผู่้านการติรวัจสอบิคุ่ณสมบัิติิ
จากค่ณะกรรมการเลือกตัิ�ง ณ ที่�ท่ำาการสมาค่มฯ สำานักงานใหญ่สุขุมวิัท่ 
และสำานักงานสาขาพัฒนาการ รวัมทั่�งประกาศึใน Website สมาค่มฯ 
www.tpa.or.th ภัายในวัันที่� 24 พฤษภัาค่ม 2564 และส่งรายชืิ�อให�
สมาชิิกไดี�รับิท่ราบิภัายในวันท่ี 31 พิ่ฤษภัาคม 2564

3. การแถลงนโยบายการบร�หารสมาคมฯ ของผู�สมัครเข�ารับ
ตําแหน�งนายกสมาคม
 ในที่�ประชุิมใหญ่สามัญประจำาปี  ก่อนลงค่ะแนนเลือกตัิ� ง
ค่ณะกรรมการเลือกตัิ�ง จะให�ผู้้�ที่�สมัค่รเข�ารับิติำาแหน่งนายกสมาค่ม ขึ�นแสดีง
ตัิวัและกล่าวับิรรยายสรุปถึึง นโยบิาย และวััติถุึประสงค์่ในการบิริหาร
งานสมาค่มฯ ต่ิอที่�ประชุิม ทั่�งนี�จะติ�องไม่กล่าวัพาดีพิงกระท่บิให�เกิดี
ค่วัามเสียหายต่ิอบุิค่ค่ลอื�น โดียมีเวัลาให�ค่นละไม่เกิน 10 นาที่ 

คุณสมบัติ ผู�ลงสมคัรรบัเลือกตัง้ตําแหน�งนายกสมาคม และกรรมการ
บร�หารสมาคม
 ติามกฎิและข�อบัิงคั่บิสมาค่มส่งเสริมเท่ค่โนโลยี (ไท่ย-ญี�ปุ่น) ผู้้�ลง
สมัค่รรับิเลือกตัิ�งติำาแหน่งนายกสมาค่ม / กรรมการบิริหารสมาค่ม
จะติ�องมีคุ่ณสมบัิติิ ดัีงต่ิอไปนี�     
 1. เป็นสมาชิิกสามัญ และปฏิบัิติิหน�าที่�ของสมาชิิก ดัีงนี�  
  1.1 ปฏิบัิติิติามข�อบัิงคั่บิ ระเบีิยบิ ค่ำาสั�งของสมาค่มฯ มติิของ
ที่�ประชุิมใหญ่ และมติิของค่ณะกรรมการบิริหารโดียเค่ร่งค่รัดี  
  1.2 ดีำารงรักษาเกียรติิและผู้ลประโยชิน์ส่วันไดี�ส่วันเสียของ
สมาค่มฯ   
  1.3 เข�าร่วัมและสนับิสนุนกิจกรรมของสมาค่มฯ ให�เจริญรุ่งเรือง
และมีค่วัามก�าวัหน�าอย่้เสมอ
  1.4 เข�าร่วัมการประชุิมใหญ่สามัญประจำาปีของสมาค่มฯ 
  1.5 ชิำาระค่่าบิำารุงให�แก่สมาค่มฯ ติามกำาหนดี  
 2. เป็นสมาชิิกสามัญมาแล�วัเป็นเวัลาไม่น�อยกว่ัา 1 ปี (นับิจนถึึง
วัันที่�ลงสมัค่รรับิเลือกตัิ�ง) 
 3. ไม่เป็นพนักงานหรือล้กจ�างประจำาของสมาค่มฯ  หรือสถึาบัิน
เท่ค่โนโลยีไท่ย-ญี�ปุ่น หรือ นิติิบุิค่ค่ลที่�สมาค่มฯ ถืึอหุ�นเกินกว่ัา 50% 
 4. ไม่เป็นบุิค่ค่ลล�มละลาย
 5. ไม่เป็นค่นไร�ค่วัามสามารถึ  หรือเสมือนไร�ค่วัามสามารถึ 
 6. ไม่เป็นโรค่ติิดีต่ิออันสังค่มรังเกียจ    
 7. ผู้้�ลงสมัค่รรับิเลือกตัิ�งติำาแหน่งนายกสมาค่ม ติ�องเป็นผู้้�ที่�เค่ย
ดีำารงติำาแหน่งกรรมการบิริหารมาก่อนไม่น�อยกว่ัา 1 สมัย

 ทั�งนี� สมาชิกสามัญท่ีสนใจลงสมัครรับเล่อกตั�ง สามารถ
ติดต่อสอบถามเพ่่ิ่อข้อข้้อมูลเพ่ิิ่มเติมได้ท่ี สำานักงานฝ่ายธุ์รการ
ท่ัวไป ชั�น 1 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย–ญ่ีปุ่น) เลข้ท่ี 5-7 
ซ็.สุขุ้มวิท 29 ถนนสุขุ้มวิท แข้วงคลองเตยเหน่อ เข้ตวัฒนา 
กรุงเทพิ่ฯ โทร. 0-2258-0320, 0-2259-9160 ติดต่อ คุณอรสา 
ประกอบกิจ ต่อ 1110  หร่อ คุณสุภัาดี สุดถนอม ต่อ 1117

1. การรับสมัครผู�ลงสมัครรับเลือกตั้งตําแหน�ง นายกสมาคมและ
กรรมการบร�หารสมาคม
 ค่ณะกรรมการเลือกตัิ�ง ไดี�กำาหนดีขั�นติอนและหลักเกณฑ์ในการรับิ
สมัค่รผู้้�ลงสมัค่รรับิเลือกตัิ�ง ดัีงนี�

1) วัน เวลา และสถานท่ี ในการรับิสมัค่รผู้้�ลงสมัค่รรับิเลือกตัิ�ง
นายกสมาค่มและกรรมการบิริหาร

• รับิสมัค่รตัิ�งแต่ิวัันที่� 1 - 30 เมษายน 2564 ระหว่ัางเวัลา 09.00- 
16.00 น. เวั�นวัันเสาร์-อาทิ่ติย์ และวัันหยุดีราชิการ

• สถึานที่�รับิสมัค่ร รับิสมัค่ร ณ สำานักงานฝ่ึายธุุรการทั่�วัไป ชัิ�น 1
สมาค่มส่งเสริมเท่ค่โนโลยี(ไท่ย–ญี�ปุ่น) เลขที่� 5-7 ซึ่.สุขุมวิัท่ 29 
ถึนนสุขุมวิัท่ แขวังค่ลองเติยเหนือ เขติวััฒนา กรุงเท่พฯ
โท่ร 0-2258-0320, 0-2259-9160 ติิดีต่ิอ คุ่ณอรสา ประกอบิกิจ 
ต่ิอ 1110 หรือ คุ่ณสุภัาดีี สุดีถึนอม ต่ิอ 1117  

 2) เอกสารในการสมัคร
• กรอกแบิบิฟอร์มใบิสมัค่รติามที่�สมาค่มฯ กำาหนดี โดียผู้้�สมัค่ร

สามารถึติิดีต่ิอขอรับิแบิบิฟอร์มใบิสมัค่รไดี�ที่�สมาค่มฯ หรือ 
Download ไดี�จาก Website ของสมาค่มฯ www.tpa.or.th 

• ร้ปถ่ึายหน�าติรง ไม่สวัมหมวัก ไม่สวัมแว่ันติาดีำา ถ่ึายมาแล�วั
ไม่เกิน 6 เดืีอน ขนาดี 2.5 นิ�วั  จำานวัน 2 ใบิ

• สำาเนาบัิติรประจำาตัิวัประชิาชินหรือบัิติรข�าราชิการ พร�อมรับิรอง
สำาเนาถ้ึกติ�อง

• สำาเนาท่ะเบีิยนบิ�าน พร�อมรับิรองสำาเนาถ้ึกติ�อง
• สำาเนาบัิติรสมาชิิกสมาค่มฯ  พร�อมรับิรองสำาเนาถ้ึกติ�อง
• ค่ำาบิรรยายสรุป ถึึงนโยบิายการบิริหารงานสมาค่ม และ/หรือ 

วััติถุึประสงค์่การเข�ารับิเป็นนายกสมาค่ม โดียไม่พาดีพิงให�เกิดี
ค่วัามเสียหายต่ิอบุิค่ค่ลอื�น ค่วัามยาวัไม่เกิน 1 หน�า กระดีาษ 
A4

• ในกรณีให�ผู้้�อื�นมายื�นใบิสมัค่รแท่นติ�องมีหนังสือมอบิอำานาจ
ติิดีอากรแสติมป 10 บิาท่ พร�อมสำาเนาบัิติรประชิาชินของผู้้�รับิ
มอบิอำานาจ

 3) การย่่นใบสมัคร  
• ผู้้�สมัค่รจะติ�องมายื�นใบิสมัค่รดี�วัยตินเอง หรือมอบิอำานาจให�

ผู้้�อื�นมายื�นแท่น หรือสมัค่รท่างไปรษณีย์ลงท่ะเบีิยนภัายในระยะ
เวัลาที่�กำาหนดี การส่งเอกสารท่างไปรษณีย์ สมาค่มฯ จะถืึอ
วัันที่�ที่�ท่ำาการไปรษณีย์ติ�นท่างประทั่บิติราเป็นวัันสุดีท่�ายของ
การรับิสมัค่ร  

• สมาค่มฯ ไม่รับิใบิสมัค่รท่าง E-mail หรือท่างโท่รสาร
 4) การเสนอช่่อเพ่ิิ่มเติมเพ่่ิ่อรับเล่อกเปนกรรมการบริหาร

• การสมัค่รรับิเลือกตัิ�งในติำาแหน่งนายกสมาค่มนั�น ติ�องสมัค่ร
ล่วังหน�าติามกำาหนดีเวัลาข�างติ�นเท่่านั�น

• การสมัค่รรับิเลือกตัิ�งในติำาแหน่งกรรมการบิริหารอื�น หากมี
ผู้้�สมัค่รติามเวัลาที่�กำาหนดีข�างติ�นมากกว่ัา 11 ค่น ก็ให�ลงค่ะแนน
เลือกผู้้�ไดี�รับิค่ะแนนส้ง 11 อันดัีบิแรกเข�าเป็นกรรมการบิริหาร

• ในกรณีที่�มีผู้้�สมัค่รเป็นกรรมการบิริหารติามเวัลาที่�กำาหนดี
ข�างติ�นไม่ไดี�จำานวันติามเกณฑ์ ค่ณะกรรมการเลือกตัิ�งจะขอ
มติิที่�ประชุิมใหญ่ให�มีการเสนอชืิ�อเพิ�มเติิมเพื�อให�ไดี�จำานวัน
ติามเกณฑ์เพื�อเลือกตัิ�งต่ิอไป ทั่�งนี� ผู้้�ที่�ไดี�รับิการเสนอชืิ�อ จะติ�อง
มีสมาชิิกสามัญรับิรองอย่างน�อย 10 ค่น
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