# 6.1-C

ข้อบังคับสำหรับกำรเลือกตัง้ คณะกรรมกำรอำนวยกำรทัวไป
่
ด้วยสมาคมได้กาหนดให้มกี ารประชุมใหญ่สามัญประจาปี น้ี ในวันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 18.00 น.
ณ ห้อ ง อังรีดู นังต์ สมาคมจึงขอเชิญ ท่ านสมาชิก ที่มีค วามประสงค์จ ะสมัค รเข้ารับ เลือ กตัง้ เป็ น กรรมการ
อานวยการทัวไป
่ ให้ตดิ ต่อขอรับใบสมัครได้ท่ีสานักงานแผนกบริการสมาชิกสมาคมราชกรีฑาสโมสร ตัง้ แต่ วนั
จันทร์ท่ี 6 กันยายน 2564 ในเวลาทาการของสมาคม ระหว่างเวลา 09.00 ถึง 18.00 น. โดยผู้ส มัครจะต้อ ง
ปฏิบตั ติ ามข้อบังคับของสมาคมข้อที่ 28 ดังนี้ :
ข้อบังคับข้อที่ 28: ในทุกๆ 2 ปี ให้มกี ารเลือกตัง้ คณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการอานวยการ
ทัวไป
่ มีจานวน 12 คน ซึ่งมีสญ
ั ชาติเดียวกันได้ไม่เกิน 6 คน กาหนดวันเลือกตัง้ เป็ นวันเดียวกับวันประชุม
ใหญ่สามัญประจาปี ของปี นนั ้ โดยมีวธิ กี ารเลือกตัง้ ดังต่อไปนี้
28.1 ให้สมาชิกสามัญ และสมาชิกกิตติมศักดิ ์ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับเลือกตัง้ เป็ นกรรมการอานวยการ
ทัวไปไปรั
่
บใบสมัครจากทีท่ าการของสมาคมได้ตงั ้ แต่วนั จันทร์สปั ดาห์แรก*ของเดือนกันยายน
28.2 ให้สมาชิกสามัญ และสมาชิกกิตติมศักดิ ์ดังกล่าวกรอกใบสมัครโดยมีสมาชิกสามัญ และ/หรือสมาชิก
กิต ติมศัก ดิ ์ 2 ท่านเป็ นผู้รบั รองการสมัครดังกล่าว แล้วยื่นใบสมัค รพร้อมรูปถ่ าย และเอกสารอื่นๆ
ตามทีก่ าหนดต่อฝ่ ายจัดการสมาคม** ภายในวันจันทร์สปั ดาห์ท่ี 3*** ของเดือนกันยายน
สมาคมจะท าการติด ประกาศรายละเอีย ดเกี่ย วกับ ผู้ส มัค รไว้ท่ีป้ ายประกาศของสมาคมและสาขา
ภายในวัน จันทร์สปั ดาห์ท่ี 4 ของเดือนกันยายน จนถึง 1 วัน หลังการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ****
28.3 ให้สมาชิกสามัญ และสมาชิกกิตติมศักดิ ์ เป็ นผู้มสี ทิ ธิเลือกตัง้ และต้องมาลงทะเบียนใช้สทิ ธิเลือกตัง้
ด้วยตนเองในวันเลือกตัง้ ตัง้ แต่เวลา 08.30 ถึง 18.30 น. ณ สถานทีเ่ ลือกตัง้ ในทีท่ าการสมาคม เมื่อ
ลงทะเบียนและได้รบั แจกบัตรลงคะแนนที่มชี ่อื ผู้สมัครทุกคนปรากฏอยู่แล้ว ผูใ้ ช้สทิ ธิเลือกตัง้ ต้องเข้า
ไปในคูหาลงคะแนนและทาเครื่องหมายเลือกผูส้ มัครทีต่ นประสงค์จะเลือกไม่น้อยกว่า 1 คน แต่ไม่เกิน
12 คน โดยไม่ลงลายมือชื่อของตนในบัตรลงคะแนน และหย่อนบัตรลงคะแนนในหีบบัตรลงคะแนน
ทันที
บัตรลงคะแนนและการลงคะแนนทีไ่ ม่เป็ นไปตามข้อกาหนดข้างต้นให้ถอื ว่าเป็ นบัตรเสีย
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-228.4 ให้มคี ณะกรรมการเลือกตัง้ เฉพาะกาล จานวนไม่น้อยกว่า 10 คน ทาหน้าทีค่ วบคุมและกากับดูแลการ
ลงทะเบียน การลงคะแนนและการนับคะแนนเลือกตัง้ โดยให้ประธานแผนกกีฬาทีอ่ ยู่ในวาระ ณ วันที่
สมาคมประกาศกาหนดวันประชุมใหญ่ สามัญ ประจาปี และสมัครใจรับหน้ าที่เป็ นกรรมการเลือกตัง้
เฉพาะกาล หากประธานแผนกกีฬาใดไม่สมัครใจหรือไม่อาจเป็ นกรรมการเลือกตัง้ เฉพาะกาลได้ตาม
วรรคสามแห่งข้อนี้ แผนกกีฬานัน้ อาจส่งผูแ้ ทนเข้าทาหน้าทีแ่ ทนได้ ให้ผจู้ ดั การทัวไปของสมาคม
่
เป็ น
เลขานุการของคณะกรรมการเลือกตัง้ เฉพาะกาล มีหน้าทีจ่ ดั เตรียมสถานทีเ่ ลือกตัง้ คูหาลงคะแนน หีบ
บัตรลงคะแนน และติดต่ อประสานงานกับประธานแผนกกีฬาทุกแผนก ให้เข้าร่วมหรือส่งผู้แทนเข้า
ร่วมเป็ นคณะกรรมการเลือ กตัง้ เฉพาะกาล ให้ได้จานวนไม่น้อ ยกว่าที่กาหนด ให้ค ณะกรรมการ
เลือ กตัง้ เฉพาะกาลเลือ กตัง้ กัน เองเป็ นประธานคณะกรรมการเลือ กตัง้ เฉพาะกาล 1 คน และ
คณะกรรมการเลือกตัง้ เฉพาะกาลอาจแต่ งตัง้ บุคคลหนึ่งหรือหลายคน ให้ทาหน้าที่ใดๆ ภายใต้อานาจ
หน้าทีข่ องตนได้
หากคณะกรรมการเลือกตัง้ เฉพาะกาลไม่สามารถจัดตัง้ ขึน้ ได้ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตัง้ เพราะเหตุมี
จานวนกรรมการไม่ครบจานวน ให้คณะกรรมการอานวยการทัวไปที
่ จ่ ะครบวาระแต่งตัง้ สมาชิกสามัญ
หรือสมาชิกกิตติมศักดิ ์เป็ นกรรมการเลือกตัง้ เฉพาะกาลเพิม่ เติมให้ครบจานวน 10 คน เพือ่ ให้ทาหน้าที่
เป็ นคณะกรรมการเลือกตัง้ เฉพาะกาลตามข้อบังคับนี้
ผูท้ จ่ี ะเป็ นกรรมการเลือกตัง้ เฉพาะกาลจะเป็ นผูส้ มัครรับเลือกตัง้ เป็ นกรรมการอานวยการทัวไปไม่
่
ได้
มติของคณะกรรมการเลือกตัง้ เฉพาะกาล ให้ถือ คะแนนเสียงข้างมากเป็ นเกณฑ์ ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในการประชุมออกเสียงชีข้ าด คาวินิจฉัยของคณะกรรมการเลือกตัง้ เฉพาะกาลให้ถอื
เป็ นทีส่ ุด
28.5 ให้ ผู้ ส มัค รจ านวน 12 คนที่ ไ ด้ ร ับ คะแนนเสีย งมากที่ สุ ด เป็ นผู้ ไ ด้ ร ับ การเลือ กตัง้ เป็ นกรรมการ
อานวยการทัวไป
่ แต่ตอ้ งอยู่ภายใต้ขอ้ จากัดเกีย่ วกับสัญชาติดว้ ย
28.6 ให้คณะกรรมการเลือกตัง้ เฉพาะกาล เริม่ นับคะแนนตัง้ แต่เวลาปิ ดหีบบัตรลงคะแนนเป็ นต้นไปอย่าง
ต่อเนื่องจนกว่าจะแล้วเสร็จ และให้กรรมการเลือกตัง้ เฉพาะกาลไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งลงลายมือชื่อรับรอง
ผลการเลือกตัง้ และให้ประธานคณะกรรมการเลือกตัง้ เฉพาะกาล หรือเลขานุการของคณะกรรมการ
เลือกตัง้ เฉพาะกาล รายงานผลการเลือกตัง้ ต่อทีป่ ระชุมใหญ่สามัญประจาปี ในวันนัน้ เพือ่ ให้รบั ทราบ
หากประธาน คณะกรรมการเลือกตัง้ เฉพาะกาล หรือเลขานุการของคณะกรรมการเลือกตัง้ เฉพาะกาล
ไม่ส ามารถรายงานผลการเลือกตัง้ ต่อที่ประชุมใหญ่ สามัญ ประจาปี ภายในวันเลือกตัง้ ได้ ไม่ว่าด้วย
สาเหตุใด ให้นายกสมาคมที่จะครบวาระเรียกประชุมใหญ่ ว ิสามัญ เพื่อ ให้ รบั ทราบผลการเลือ กตัง้
กรรมการอ านวยการทัว่ ไปชุดใหม่ ภายใน 7 วัน นับ แต่ วนั ประชุมใหญ่ ส ามัญ ประจาปี โดยให้ฝ่ าย
จัดการสมาคมเป็ นผู้แจ้งกาหนดนัดประชุมให้สมาชิกสามัญ และสมาชิกกิตติมศักดิ ์ทราบด้วยการติด
ประกาศไว้ในที่อนั เปิ ดเผยภายในสมาคม ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม สาหรับการประชุมใหญ่
วิสามัญครัง้ นี้ไม่สามารถพิจารณาเรื่อ งอื่นใดได้และไม่ว่าจะมีสมาชิกสามัญ หรือสมาชิกกิตติมศักดิ ์เข้า
ประชุมเป็ นจานวนเท่าใดก็ให้ถอื ว่าครบองค์ประชุม
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-3จากข้อบังคับข้อที่ 28.1 และ 28.2 ดังกล่าวข้างต้น สมาคมขอเรียนให้ท่านสมาชิกทราบว่า สาหรับ
ผูส้ มัครทีไ่ ม่สามารถมารับใบสมัคร และ/หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ สามารถมอบอานาจให้ผหู้ นึ่งผูใ้ ดมา
รับใบสมัคร และ/หรือทาการยื่นใบสมัครแทนได้ โดยจะต้องมีหนังสือมอบอานาจเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแนบ
กับใบสมัครมาด้วยและลายเซ็นของผูส้ มัครในหนังสือมอบอานาจจะต้องเป็ นลายเซ็นเดียวกับทีใ่ ห้ไว้กบั
สมาคมฯ
หนังสือมอบอานาจจะต้องนาส่งเมื่อดาเนินการรับและยื่นในแต่ละครัง้ และต้องประกอบด้ว ยหลักฐาน
ดังต่อไปนี้:
1)
2)
3)
4)

ชื่อและลายเซ็นของผูส้ มัครและผูร้ บั มอบอานาจ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูส้ มัครและผูร้ บั มอบอานาจพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
ชื่อและลายเซ็นของพยาน
อากรแสตมป์ จานวน 10 บาท สาหรับมอบอานาจให้กระทาการในแต่ละครัง้

หมำยเหตุ:
*
ตัง้ แต่ 09.00 น. วันจันทร์ท่ี 6 กันยายน 2564
**
ณ แผนกบริการสมาชิก สมาคมราชกรีฑาสโมสร เท่านัน้
*** ภายใน 18.00 น. วันจันทร์ท่ี 20 กันยายน 2564
**** ตัง้ แต่วนั จันทร์ท่ี 27 กันยายน 2564 ถึง วันพฤหัสบดีท่ี 28 ตุลาคม 2564

โดยมติของคณะกรรมการอานวยการทัวไป
่

