
                                                          

 
                               

ข้อบงัคบัส ำหรบักำรเลือกตัง้คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรทัว่ไป 
   

     ดว้ยสมาคมไดก้ าหนดให้มกีารประชุมใหญ่สามญัประจ าปีนี้ ในวนัพุธที่ 27 ตุลาคม 2564  เวลา 18.00 น. 
ณ ห้อง อังรีดูนังต์ สมาคมจึงขอเชิญท่านสมาชิกที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารบัเลือกตัง้เป็นกรรมการ
อ านวยการทัว่ไป ใหต้ดิต่อขอรบัใบสมคัรไดท้ี่ส านกังานแผนกบรกิารสมาชกิสมาคมราชกรฑีาสโมสร ตัง้แต่วนั
จนัทร์ที่ 6 กนัยายน 2564 ในเวลาท าการของสมาคม ระหว่างเวลา 09.00 ถึง 18.00 น. โดยผู้สมคัรจะต้อง
ปฏบิตัติามขอ้บงัคบัของสมาคมขอ้ที ่28 ดงันี้ :  
 
ข้อบงัคบัข้อท่ี 28: ในทุกๆ 2 ปี ให้มกีารเลือกตัง้คณะกรรมการคณะหนึ่งเรยีกว่าคณะกรรมการอ านวยการ
ทัว่ไป มจี านวน 12 คน ซึ่งมสีญัชาตเิดยีวกนัได้ไม่เกนิ 6 คน ก าหนดวนัเลอืกตัง้ เป็นวนัเดยีวกบัวนัประชุม
ใหญ่สามญัประจ าปีของปีนัน้ โดยมวีธิกีารเลอืกตัง้ดงัต่อไปนี้    
 
28.1 ให้สมาชิกสามญั และสมาชิกกิตติมศกัดิท์ี่ประสงค์จะสมคัรเขา้รบัเลือกตัง้เป็นกรรมการอ านวยการ

ทัว่ไปไปรบัใบสมคัรจากทีท่ าการของสมาคมไดต้ัง้แต่วนัจนัทรส์ปัดาหแ์รก*ของเดอืนกนัยายน 
 

28.2 ให้สมาชกิสามญั และสมาชกิกติตมิศกัดิด์งักล่าวกรอกใบสมคัรโดยมสีมาชกิสามญั  และ/หรอืสมาชิก
กิตติมศกัดิ ์2 ท่านเป็นผู้รบัรองการสมคัรดงักล่าว แล้วยื่นใบสมคัรพร้อมรูปถ่าย และเอกสารอื่นๆ 
ตามทีก่ าหนดต่อฝ่ายจดัการสมาคม**  ภายในวนัจนัทรส์ปัดาหท์ี ่ 3*** ของเดอืนกนัยายน  
 
สมาคมจะท าการติดประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัครไว้ที่ป้ายประกาศของสมาคมและสาขา  
ภายในวนั จนัทรส์ปัดาหท์ี ่4 ของเดอืนกนัยายน จนถงึ 1 วนั หลงัการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี**** 
 

 

28.3 ให้สมาชกิสามญั และสมาชิกกติตมิศกัดิ ์เป็นผู้มสีทิธเิลอืกตัง้ และต้องมาลงทะเบยีนใช้สทิธเิลอืกตัง้
ดว้ยตนเองในวนัเลอืกตัง้ ตัง้แต่เวลา 08.30 ถงึ 18.30 น. ณ สถานทีเ่ลอืกตัง้ ในทีท่ าการสมาคม เมื่อ
ลงทะเบยีนและได้รบัแจกบตัรลงคะแนนที่มชีื่อผู้สมคัรทุกคนปรากฏอยู่แล้ว ผูใ้ช้สทิธเิลอืกตัง้ต้องเขา้
ไปในคูหาลงคะแนนและท าเครื่องหมายเลอืกผูส้มคัรทีต่นประสงคจ์ะเลอืกไม่น้อยกว่า 1 คน แต่ไม่เกนิ 
12 คน โดยไม่ลงลายมอืชื่อของตนในบตัรลงคะแนน และหย่อนบตัรลงคะแนนในหบีบตัรลงคะแนน
ทนัท ี
 

 บตัรลงคะแนนและการลงคะแนนทีไ่ม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดขา้งตน้ใหถ้อืว่าเป็นบตัรเสยี     
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28.4 ใหม้คีณะกรรมการเลอืกตัง้เฉพาะกาล จ านวนไม่น้อยกว่า 10 คน ท าหน้าทีค่วบคุมและก ากบัดูแลการ

ลงทะเบยีน การลงคะแนนและการนับคะแนนเลอืกตัง้ โดยใหป้ระธานแผนกกฬีาทีอ่ยู่ในวาระ ณ วนัที่
สมาคมประกาศก าหนดวนัประชุมใหญ่สามญัประจ าปี และสมคัรใจรบัหน้าที่เป็นกรรมการเลือกตัง้
เฉพาะกาล หากประธานแผนกกฬีาใดไม่สมคัรใจหรอืไม่อาจเป็นกรรมการเลอืกตัง้เฉพาะกาลได้ตาม
วรรคสามแห่งขอ้นี้ แผนกกฬีานัน้อาจสง่ผูแ้ทนเขา้ท าหน้าทีแ่ทนได ้ ใหผู้จ้ดัการทัว่ไปของสมาคม เป็น
เลขานุการของคณะกรรมการเลอืกตัง้เฉพาะกาล มหีน้าทีจ่ดัเตรยีมสถานทีเ่ลอืกตัง้ คูหาลงคะแนน หบี
บตัรลงคะแนน และติดต่อประสานงานกบัประธานแผนกกฬีาทุกแผนก ให้เขา้ร่วมหรอืส่งผู้แทนเข้า
ร่วมเป็นคณะกรรมการเลือกตัง้เฉพาะกาล ให้ได้จ านวนไม่น้อยกว่าที่ก าหนด   ให้คณะกรรมการ
เลือกตัง้เฉพาะกาลเลือกตัง้กันเองเป็นประธานคณะกรรมการเลือกตัง้เฉพาะกาล 1 คน และ
คณะกรรมการเลอืกตัง้เฉพาะกาลอาจแต่งตัง้บุคคลหนึ่งหรอืหลายคน ให้ท าหน้าที่ใดๆ ภายใต้อ านาจ
หน้าทีข่องตนได ้
 

 หากคณะกรรมการเลอืกตัง้เฉพาะกาลไม่สามารถจดัตัง้ขึน้ไดภ้ายใน 7 วนัก่อนวนัเลอืกตัง้ เพราะเหตุมี
จ านวนกรรมการไม่ครบจ านวน ใหค้ณะกรรมการอ านวยการทัว่ไปทีจ่ะครบวาระแต่งตัง้สมาชกิสามญั
หรอืสมาชกิกติตมิศกัดิเ์ป็นกรรมการเลอืกตัง้เฉพาะกาลเพิม่เตมิใหค้รบจ านวน 10 คน เพือ่ใหท้ าหน้าที่
เป็นคณะกรรมการเลอืกตัง้เฉพาะกาลตามขอ้บงัคบัน้ี 
 

 ผูท้ีจ่ะเป็นกรรมการเลอืกตัง้เฉพาะกาลจะเป็นผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการอ านวยการทัว่ไปไม่ได ้
 

 มติของคณะกรรมการเลือกตัง้เฉพาะกาล ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์  ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากนั ใหป้ระธานในการประชุมออกเสยีงชีข้าด ค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการเลอืกตัง้เฉพาะกาลใหถ้อื
เป็นทีสุ่ด     
 

28.5 ให้ผู้สมัครจ านวน  12 คนที่ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุด เป็นผู้ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ
อ านวยการทัว่ไป แต่ตอ้งอยู่ภายใตข้อ้จ ากดัเกีย่วกบัสญัชาตดิว้ย    
 

28.6 ให้คณะกรรมการเลอืกตัง้เฉพาะกาล เริม่นับคะแนนตัง้แต่เวลาปิดหบีบตัรลงคะแนนเป็นต้นไปอย่าง
ต่อเนื่องจนกว่าจะแลว้เสรจ็ และใหก้รรมการเลอืกตัง้เฉพาะกาลไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งลงลายมอืชื่อรบัรอง
ผลการเลอืกตัง้  และให้ประธานคณะกรรมการเลอืกตัง้เฉพาะกาล หรอืเลขานุการของคณะกรรมการ
เลอืกตัง้เฉพาะกาล  รายงานผลการเลอืกตัง้ต่อทีป่ระชุมใหญ่สามญัประจ าปีในวนันัน้ เพือ่ใหร้บัทราบ     
 

 หากประธาน คณะกรรมการเลอืกตัง้เฉพาะกาล หรอืเลขานุการของคณะกรรมการเลอืกตัง้เฉพาะกาล 
ไม่สามารถรายงานผลการเลือกตัง้ต่อที่ประชุมใหญ่สามญัประจ าปีภายในวนัเลือกตัง้ได้ ไม่ว่าด้วย
สาเหตุใด ให้นายกสมาคมที่จะครบวาระเรยีกประชุมใหญ่วิสามญั เพื่อให้รบัทราบผลการเลือกตัง้
กรรมการอ านวยการทัว่ไปชุดใหม่ ภายใน 7 วนันับแต่วนัประชุมใหญ่สามญัประจ าปี โดยให้ฝ่าย
จดัการสมาคมเป็นผู้แจ้งก าหนดนัดประชุมให้สมาชกิสามญั และสมาชกิกติตมิศกัดิท์ราบด้วยการติด
ประกาศไว้ในที่อนัเปิดเผยภายในสมาคม ไม่น้อยกว่า 3 วนัก่อนวนัประชุม  ส าหรบัการประชุมใหญ่
วสิามญัครัง้นี้ไม่สามารถพจิารณาเรื่องอื่นใดไดแ้ละไม่ว่าจะมสีมาชกิสามญั หรอืสมาชกิกติตมิศกัดิเ์ขา้
ประชุมเป็นจ านวนเท่าใดกใ็หถ้อืว่าครบองคป์ระชุม    
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     จากขอ้บงัคบัขอ้ที ่ 28.1 และ 28.2 ดงักล่าวขา้งตน้ สมาคมขอเรยีนใหท้่านสมาชกิทราบว่า ส าหรบั
ผูส้มคัรทีไ่ม่สามารถมารบัใบสมคัร และ/หรอืยื่นใบสมคัรดว้ยตนเองได ้  สามารถมอบอ านาจใหผู้ห้นึ่งผูใ้ดมา
รบัใบสมคัร และ/หรอืท าการยื่นใบสมคัรแทนได ้ โดยจะตอ้งมหีนังสอืมอบอ านาจเป็นลายลกัษณ์อกัษรแนบ
กบัใบสมคัรมาดว้ยและลายเซน็ของผูส้มคัรในหนงัสอืมอบอ านาจจะตอ้งเป็นลายเซน็เดยีวกบัทีใ่หไ้วก้บั
สมาคมฯ 
 

     หนังสอืมอบอ านาจจะต้องน าส่งเมื่อด าเนินการรบัและยื่นในแต่ละครัง้ และต้องประกอบด้วยหลกัฐาน
ดงัต่อไปนี้: 
 

 1) ชื่อและลายเซน็ของผูส้มคัรและผูร้บัมอบอ านาจ 

 2) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูส้มคัรและผูร้บัมอบอ านาจพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

 3) ชื่อและลายเซน็ของพยาน 

 4) อากรแสตมป์ จ านวน 10 บาท ส าหรบัมอบอ านาจใหก้ระท าการในแต่ละครัง้ 

 
หมำยเหตุ: 
* ตัง้แต่ 09.00 น. วนัจนัทรท์ี ่6 กนัยายน 2564 
** ณ แผนกบรกิารสมาชกิ สมาคมราชกรฑีาสโมสร เท่านัน้ 
*** ภายใน 18.00 น. วนัจนัทรท์ี ่20 กนัยายน 2564 
**** ตัง้แต่วนัจนัทรท์ี ่27 กนัยายน 2564  ถงึ วนัพฤหสับดทีี ่28 ตุลาคม 2564 
 
 
 

โดยมตขิองคณะกรรมการอ านวยการทัว่ไป 

 


