
                        

ใบสมคัรรบัเลือกเป็นกรรมการอาํนวยการทัว่ไป 
ประจาํปี 2564/2565 – 2565/2566 

 

APPLICATION FORM FOR GENERAL COMMITTEE CANDIDATE 
FOR THE YEARS 2021/2022 – 2022/2023 

 
 
 

ชื่อ/นามสกุล 
First Name/Family Name 
 

วนั/เดอืน/ปีเกดิ          
Date/Month/Year of Birth                      
 

สญัชาต ิ                  ท่านถอืสญัชาตไิทยหรอืไม่  � Yes ถอืสญัชาตไิทย � No ไม่ถอืสญัชาตไิทย 
Nationality                                                                      Are you currently holding Thai citizenship? 
 

หมายเลขสมาชกิ 

Membership No. 
 

สรุปประสบการณ์ 
Summary of Experiences (no more than 100 words) 

 

 

 

 
 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้มลูในใบสมคัรน้ีถูกตอ้งตรงตามความเป็นจรงิทุกประการ 
I affirm that the information on this application is true, accurate and complete. 
 

ขา้พเจา้ตกลงยนิยอม ใหส้มาคมฯ เปิดเผยขอ้มลูและรปูภาพของขา้พเจา้ เพือ่การประกาศรายละเอยีดเกีย่วกบัผูส้มคัร 
I hereby give consent to the Club of my information and facial image for the announcement of the candidate 
details. 
 

      ลายเซน็ผูส้มคัร 
       (Signature of Candidate) 
                                                                                      

ผูร้บัรอง        ชื่อ                 ลายเซน็  
Seconder     First Name/Family Name           Signature 
            หมายเลขสมาชกิ  

                Membership No.  
  
ผูร้บัรอง        ชื่อ                 ลายเซน็  
Seconder     First Name/Family Name            Signature 
            หมายเลขสมาชกิ  

                Membership No.                                                                                                                        /2….  

 
 
 

  
 

      

    

 
 
 

รูปถ่ายขนาด / 
Photograph size  

2 ” x 2 ½” 

4 ใบ/pcs.  

CANDIDATE 
 

NO. 
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Terms and Conditions of Application  
ข้อกาํหนดและเงื่อนไขการสมคัร 

 
1. Please complete this application form and submit it to the RBSC Club Management by 6:00 p.m. on 

Monday, 20th September 2021. 
กรุณากรอกใบสมคัร และยื่นใบสมคัรต่อฝ่ายจดัการสมาคมราชกรฑีาสโมสร ภายใน 18.00 น. ของวนัจนัทรท์ี ่20 

กนัยายน 2564 
 

Remarks: 
หมายเหต ุ
A candidate who is unable to pick up and/or submit his application in person, may appoint a representative 
to pick up and/or submit his application form on his behalf provided that an authorization letter signed by 
the candidate in the same signature as kept in the Club’s record is attached to his application on submission. 
สําหรบัผูส้มคัรทีไ่ม่สามารถมารบัใบสมคัร และ/หรอืยื่นใบสมคัรดว้ยตนเองได ้ สามารถมอบอํานาจใหผู้ห้น่ึงผู้ใด

มารบัใบสมคัร และ/หรอืทําการยื่นใบสมคัรแทนได ้โดยจะต้องมหีนังสอืมอบอํานาจเป็นลายลกัษณ์อกัษรแนบกบั

ใบสมคัรมาดว้ยและลายเซน็ของผูส้มคัรในหนงัสอืมอบอํานาจจะตอ้งเป็นลายเซน็เดยีวกบัทีใ่หไ้วก้บัสมาคมฯ  

 
The authorization letter must be submitted separately upon picking up and submitting application and must 
consist of the evidence as follows: 
หนงัสอืมอบอํานาจจะตอ้งนําสง่เมื่อดาํเนินการรบัและยื่นในแต่ละครัง้ และตอ้งประกอบดว้ยหลกัฐานดงัต่อไปน้ี: 

 
2.1) Names and signatures of applicant and the authorized person 

ชื่อและลายเซน็ของผูส้มคัรและผูร้บัมอบอํานาจ  
 

2.2) Verified Copies of I.D. Card of applicant and authorized person 
สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูส้มคัรและผูร้บัมอบอํานาจ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 
 

2.3) Name and signature of witness 
ชื่อและลายเซน็ของพยาน  
 

2.4) Revenue Stamp of Baht 10 for each transaction    
อากรแสตมป์ จาํนวน 10 บาท สาํหรบัมอบอํานาจใหก้ระทาํการในแต่ละครัง้  

 
2. An Ordinary Member or Honorary Member who wishes to stand for election to the General Committee 

shall pick up the application form which will be available at the Club office from the first Monday of 
September. (Article 28.1) 
ใหส้มาชกิสามญั และสมาชกิกติตมิศกัดิท์ีป่ระสงคจ์ะสมคัรเขา้รบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการอํานวยการทัว่ไปไปรบัใบ

สมคัรจากทีท่าํการของสมาคมไดต้ัง้แต่วนัจนัทรส์ปัดาหแ์รกของเดอืนกนัยายน (ขอ้บงัคบัขอ้ที ่28.1) 

 
3. Such Member shall complete the application form and have his application form seconded by 2 Ordinary 

Members and/or Honorary Members.  The Candidate shall submit the application form, together with his 
photographs, verified copy of Identification Card or Passport as proof of nationality, and other specified 
documents, to the Club Management within the third Monday of September. 

 
 
 

/3…. 
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The Club Management shall post the details of all candidates on the Club notice board within the fourth 
Monday of September and will take them off one day after the Annual General Meeting. (Article 28.2) 

 
 

ใหส้มาชกิสามญั และสมาชกิกติตมิศกัดิด์งักล่าวกรอกใบสมคัรโดยมสีมาชกิสามญั และ/หรอืสมาชกิกติตมิศกัดิ ์2 

ท่าน เป็นผูร้บัรองการสมคัรดงักล่าว แลว้ยื่นใบสมคัรพรอ้มรูปถ่าย สําเนาบตัรประชาชนหรอืหนังสอืเดนิทางเพื่อ

แสดงสญัชาตพิรอ้มลงนามรบัรองสําเนาถูกต้อง และเอกสารอื่น ๆ ตามทีก่ําหนดต่อฝ่ายจดัการสมาคมภายในวนั

จนัทรส์ปัดาหท์ี ่3 ของเดอืนกนัยายน 
 

สมาคมจะทําการตดิประกาศรายละเอยีดเกี่ยวกบัผู้สมคัรไวท้ี่ป้ายประกาศของสมาคม และสาขาภายในวนัจนัทร์

สปัดาหท์ี ่4 ของเดอืนกนัยายน จนถงึ 1 วนั หลงัการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี (ขอ้บงัคบัขอ้ที ่28.2) 

 
4. In the case such Member is a Thai national and holds more than 1 nationality, Thai nationality will be 

considered as a primary nationality of such Member who stands for election to the General Committee. 
ในกรณีที่ผู้สมคัรมสีญัชาตไิทยและถอืสญัชาตมิากกว่า 1 สญัชาต ิให้ถอืสญัชาตไิทยเป็นหลกัในการลงสมคัรรบั

เลอืกเป็นกรรมการอํานวยการทัว่ไป 

 
5. Should the Club find that any information given in this application is false, the application shall be 

considered void. 
หากสมาคมฯ พบภายหลงัว่า รายละเอยีดในใบสมคัรไม่ถูกต้องตรงตามความเป็นจรงิ จะถอืว่าใบสมคัรนัน้เป็น

โมฆะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
/4…. 
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Code of Conduct for Election Candidates 
หลกัจริยธรรมของผูส้มคัรรบัเลือกตั้งเป็นกรรมการอํานวยการทัว่ไป 

 
In order to achieve conditions that are conducive to free and fair elections, the General Committee 
announces the following Code of Conduct for Election Candidates as follows: 
เพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการเลอืกตัง้ทีจ่ะตอ้งเป็นไปโดยอสิระ และยุตธิรรม คณะกรรมการอํานวยการทัว่ไปจงึ

ออกประกาศเรื่องหลกัจรยิธรรมของผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ไว ้ดงัน้ี 
 

1. In general, candidates must conduct themselves in an appropriate manner befitting their status as 
an RBSC Member. 
ผูส้มคัรทุกท่านตอ้งประพฤตปิฏบิตัตินใหส้มกบัเกยีรตทิีเ่ป็นสมาชกิของสมาคม 

 
2. The candidates must conduct themselves in an ethical and honest manner and not to discredit 

fellow candidates or engage in any behavior that causes or could cause unreasonable disruption or 
offense. 
ผูส้มคัรทุกท่านตอ้งปฏบิตัตินดว้ยความซื่อสตัยแ์ละมจีรยิธรรม อกีทัง้ไม่ทําลายชื่อเสยีงของผูส้มคัรท่านอื่น 

หรอืกระทําการใดๆ อนัเป็นสาเหตุ หรอือาจเป็นสาเหตุใหเ้กดิการระคายเคอืง หรอืสรา้งความแตกแยก 
 
3. Posters, brochures, flyers or hard copy campaign materials must be placed only in designated areas, 

i.e. at the election boards. They must not be left in other or common areas. 
การตดิโปสเตอร์ แผ่นพบั ใบปลวิ หรอืเอกสารรณรงค์ต่างๆ ต้องตดิไว้ในบรเิวณที่จดัไว้ให้โดยเฉพาะ เช่น     

บนบอรด์ประชาสมัพนัธก์ารเลอืกตัง้ ไม่ใหว้างไวใ้นพืน้ทีส่ว่นกลางหรอืในบรเิวณอื่นใดนอกเหนือจากน้ี  
 
4. Campaigning must be done in a manner that does not cause any obstruction or unreasonable 

disruption to other Members. 
การรณรงคห์าเสยีงตอ้งกระทาํในลกัษณะทีไ่ม่เป็นการขดัขวาง ก่อกวน หรอืรบกวนสมาชกิท่านอื่นๆ 

 
5. Publishing false information about other candidates is prohibited. 

หา้มเผยแพร่ขอ้มลูอนัเป็นเทจ็ทีเ่กี่ยวกบัผูส้มคัรท่านอื่นอย่างเดด็ขาด 
 
6. Offering any inducement or reward to a Member to vote is prohibited. 

หา้มเสนอสิง่ตอบแทน รางวลั หรอืประโยชน์อื่นใดใหแ้ด่สมาชกิ เพือ่ลงคะแนนเลอืกตัง้ 
 
7. Destroying, removing or defacing other candidate’s campaign materials is prohibited. 

หา้มขดู ขดี ลบ เคลื่อนยา้ย หรอืทาํลายสือ่รณรงคข์องผูล้งสมคัรท่านอื่นๆ 
 
8. Candidates must not engage the services of Management and Staff as they are prohibited from 

assisting candidates in their campaigning. 
ผูส้มคัรทุกท่านตอ้งไม่ใชฝ่้ายจดัการสมาคมฯ และพนักงานของสมาคมฯ เพือ่ช่วยเหลอืตนเองในการรณรงค์

หาเสยีงเลอืกตัง้ 
 
 
 

By Resolution of the General Committee 
       โดยมตขิองคณะกรรมการอํานวยการทัว่ไป 
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