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ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้ง สามัคคีสมาคม ในพระบรมราชู ปถัมภ์ ฯ
เรื่ อง การเปิ ดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งสภานายกสามัคคีสมาคมฯ รุ่ นที่ ๑๒๐
ด้วยนายพีร์ อัศวจินดา สภานายกสามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่ นที่ ๑๑๙ กาลังจะหมด
วาระการดารงตาแหน่ง คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงเห็นสมควรที่จะดาเนินการเลือกตั้งสภานายกสามัคคี
สมาคมฯ รุ่ นที่ ๑๒๐
อาศัยอานาจตามธรรมนูญและประกาศสามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ เรื่ อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประชุมเพื่อ
จัดการเลือกตั้งสภานายกสามัคคีสมาคมฯ รุ่ นที่ ๑๒๐ และมีมติให้เปิ ดรับสมัครเลือกตั้งสภานายกสามัคคี
สมาคมฯ รุ่ นที่ ๑๒๐ โดยให้เป็ นไปตามข้อกาหนดดังต่อไปนี้
 คุณสมบัติ
o มีสัญชาติไทย
o เป็ นผูบ้ รรลุนิติภาวะ
o สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยได้
o ศึกษาและพานักอยูใ่ นสหราชอาณาจักร และมีจานวนปี ที่จะศึกษาไม่ต่ากว่า ๑ ปี
o ต้องเป็ นผูท้ ี่มีความตั้งใจและยินดีที่จะทางานเพื่อสามัคคีสมาคมฯ
o ต้องเป็ นผูท้ ี่มีความโปร่ งใส ไม่ทุจริ ต
 การรับสมัคร
o ผูส้ มัครสามารถกรอกใบสมัครได้ที่ https://forms.gle/tNR7fVQpt14TjBZv6 ตั้งแต่วนั ที่
๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ของวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตาม
เวลา สหราชอาณาจักร
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o ผูส้ มัครจะต้องส่ งเอกสารประกอบการสมัครเลือกตั้งสภานายกสามัคคีสมาคมในพระบรม
ราชูปถัมภ์ มาที่อีเมล election@samaggisamagom.com ภายในเวลา ๑๒.๐๐ น. ของวันที่ ๑๖
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามเวลา สหราชอาณาจักร
o เอกสารที่ตอ้ งส่ งมีดงั ต่อไปนี้
๑. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรื อสาเนาหนังสื อเดินทาง
๒.หนังสื อรับรองการลงทะเบียนหรื อหนังสื อรับรองจากทางมหาวิทยาลัยที่กาลังศึกษา
อยู่ ณ สหราชอาณาจักร (student status letter)
๓. รู ปถ่าย (สามารถสแกนได้)
๔. แนวนโยบายการบริ หารสามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์
o การส่ งใบสมัครโดยมีเอกสารประกอบการสมัครที่กาหนดไม่ครบถ้วน ตามข้อ ๑, ๒, ๓,
และ ๔ หรื อการกรอกใบสมัครไม่สมบูรณ์ ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งจะถือว่า “ใบ
สมัครไม่สมบูรณ์” และทางคณะกรรมการการเลือกตั้งจะไม่รับรองให้ผสู ้ ่ งใบสมัคร
ดังกล่าวเป็ นผูส้ มัครรับเลือกตั้งสภานายกสามัคคีสมาคมฯ
o ผูส้ มัครจะต้องส่ งใบสมัครพร้อมกับหลักฐานการสมัครที่กาหนดภายในระยะเวลาที่ทาง
คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนดตามประกาศฉบับนี้ ในกรณี ที่ส่งเอกสารหลังจากที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนดไว้ ให้ถือว่าผูส้ มัครไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขประกาศ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และหมดสิ ทธิ์ เป็ นผูส้ มัครรับเลือกตั้งโดยปริ ยาย
o หากตรวจพบว่าผูส้ มัครรับเลือกตั้งขาดคุณสมบัติประการใดประการหนึ่งตามที่ธรรมนูญ
ของสมาคม รวมทั้งประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด ทางคณะกรรมการการ
เลือกตั้งมีอานาจพิจารณาตัดสิ ทธิ์ ผลู ้ งสมัครรับเลือกตั้งรายนั้น โดยคาวินิจฉัยของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งถือเป็ นที่สิ้นสุ ด
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 วิธีการหาเสี ยงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสี ยงเลือกตั้ง
o ผูส้ มัครจะต้องส่ งแนวนโยบายการบริ หารสามัคคีสมาคมฯ แก่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ภายในระยะเวลาที่เปิ ดรับสมัครตามประกาศฉบับนี้ และคณะกรรมการการเลือกตั้งจะเป็ น
ผูส้ ่ งแนวนโยบายดังกล่าวแก่คณะกรรมการบริ หารและสมาชิก
o หากมีผสู ้ มัครรับเลือกตั้งสภานายกสามัคคีสมาคมฯ มากกว่าหนึ่งราย จะให้มีการแถลง
นโยบายและแสดงวิสัยทัศน์ ต่อคณะกรรมการบริ หารและสมาชิก ตามวิธีที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งเห็นสมควร
o ผูส้ มัครรับเลือกตั้ง ที่ยงั คงดารงตาแหน่งคณะกรรมการบริ หาร ไม่ได้รับอนุ ญาตให้ใช้
ข้อมูล ที่ผสู ้ มัครทัว่ ไปไม่สามารถเข้าถึงได้เพื่อเอื้อประโยชน์แก่การหาเสี ยงของตน หาก
พบว่ามีการกระทาดังกล่าว คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอานาจพิจารณาตัดสิ ทธิ์ การเป็ น
ผูส้ มัครรับเลือกตั้งสภานายกสามัคคีสมาคมฯ
o หากพบว่ามีการทุจริ ตการเลือกตั้ง ให้แจ้งแก่คณะกรรมการการเลือกตั้งโดยตรง โดยส่ งข้อ
ร้องเรี ยนมาที่อีเมลของคณะกรรมการฯ election@samaggisamagom.com คณะกรรมการฯ
จะวินิจฉัยต่อไปเมื่อได้รับเรื่ อง

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายชนกานต์ เลิศสถิตย์)
ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

