ประกาศสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์
ฉบับที่ 9/2564
เรื่อง กำหนดการจัดการการเลือกตั้งนายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์
(สนทญ.) รุ่นที่ 82 แทนตำแหน่งที่ว่าง

เนื่องด้วยการเลือกตั้งนายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนทญ.) รุ่นที่ 82
ในวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นโมฆะตามประกาศสมาคมสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรม
ราชูปถัมภ์ฉบับที่ 7/2564 แล้วนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงเห็นสมควรให้มีการจัดการเลือกตั้งนายก
สมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนทญ.) รุ่นที่ 82 แทนตำแหน่งที่ว่างและเปิดรับ
สมัครผู้สนใจลงสมัครรับเลือกตั้ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. กําหนดการเลือกตั้ง
- 20 มีนาคม 2564 เปิดรับสมัครผู้ลงสมัครเลือกตั้งเป็นนายก สนทญ. รุ่นที่ 82
- 30 มีนาคม 2564 23.59 น. ปิดรับสมัครผู้ลงสมัครเลือกตั้งเป็นนายก สนทญ. รุ่น 82
- 1 เมษายน 2564 ตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศรายชื่อผู้ลงสมัครเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ
- 1 เมษายน 2564 เปิดเลือกตั้งนายก สนทญ. รุ่นที่ 82
- 4 เมษายน 2564 17.00 น. ปิดเลือกตั้งนายก สนทญ. รุ่นที่ 82
- 5 เมษายน 2564 ประกาศผลการเลือกตั้ง
- 5 - 6 เมษายน 2564 รับเรื่องคัดค้านผลการเลือกตั้ง
- 7 เมษายน 2564 กรณีไม่มีเรื่องคัดค้าน ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายก สนทญ. รุ่นที่ 82 อย่าง
เป็นทางการ กรณีมีเรื่องคัดค้าน คณะกรรมการการเลือกตั้งทำการพิจารณาเรื่องคัดค้านและประกาศ
ผลการเลือกตั้ง
อนึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงกำหนดการตามสมควร

2. ตําแหน่งที่ประกาศรับสมัครรับเลือกตั้ง
- นายก สนทญ. 1 ตําแหน่ง
3. คุณสมบัติของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก สนทญ.
1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย ได้รับอนุญาตให้พํานักในประเทศญี่ปุ่น ในฐานะนักศึกษา
2. ต้องมีกําหนดระยะเวลาที่จะศึกษาอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ในฐานะนักศึกษาตลอดวาระปีการ
บริหารงาน นับแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565
3. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสมาชิกสภาพ ตามกฏข้อ 2.2.5 ในกฎข้อบังคับของสมาคมนักเรียน
ไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ปี 2542
4. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
เป็นผู้มีสัญชาติไทย ได้รับอนุญาตให้พํานักในประเทศญี่ปุ่น ในฐานะนักเรียนหรือนักศึกษา
5. กระบวนการลงรับสมัครเลือกตั้ง
ผู้สมัครแจ้งความประสงค์ และส่งเอกสารในการลงรับสมัครต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งที่
tsajelection2021@gmail.com ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม 2564 ถึง 30 มีนาคม 2564 ดังนี้
1. ประวัติส่วนตัว พร้อมประวัติการศึกษา
2. รูปถ่ายปัจจุบันของผู้ลงสมัครตําแหน่งนายก สนทญ.
3. หลักฐานยืนยันสภานภาพนักเรียนหรือนักศึกษาที่ระบุระยะเวลาชัดเจน
4. วิสัยทัศน์และนโยบายของ สนทญ. รุ่นที่ 82
5. ข้อความแสดงวิสัยทัศน์ ไม่เกิน 3 ประโยค เพื่อการประชาสัมพันธ์
ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งอนุญาตให้ผู้สมัครส่งเอกสารแสดงวิสัยทัศน์และนโยบายของ
สนทญ. รุ่นที่ 82 ในรูปแบบใดก็ได้ เช่น ข้อความ แผนภาพ วีดิทัศน์ และอนุญาตให้ผู้สมัครส่งเอกสาร
ดังกล่าวมามากกว่าหนึ่งรูปแบบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร เมื่อผ่านการรับรองคุณสมบัติจะประกาศ
รายชื่อผู้ลงสมัคร พร้อมทั้งประวัติ รูปถ่าย วิสัยทัศน์และนโยบาย ผ่านทางเว็บไซต์ https://tsaj.org และ
เพจเฟซบุ ๊ ก Thai Students' Association in Japan under Royal Patronage ในวั น ที่ 1 เมษายน
2564 จนถึงเวลา 17:00 น. ของวันที่ 4 เมษายน 2564

6. การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและการประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งจะสามารถลงคะแนนผ่านทางการเว็บไซต์ https://tsaj.org นับตั้งแต่
เวลาประกาศรายชื่อผู้สมัครในวันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 4 เมษายน 2564
และในส่วนของขั้นตอนการลงคะแนนเสียง คณะกรรมการการเลือกตั้งจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบ
ล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ https://tsaj.org
คณะกรรมการการเลื อ กตั ้ ง ทํ า การนั บ คะแนนและประกาศผลการเลื อ กตั ้ ง ผ่ า นเว็ บ ไซต์
https://tsaj.org ในวันที่ 5 เมษายน 2564 จากนั้นจะเป็นช่วงของการเปิดรับเรื่องคัดค้านผลการเลือกตั้ง
โดยผู้มีสิทธิ์คัดค้านคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จะต้องเป็นผู้ที่ใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง
โดยให้ส่งคําร้องเรียนหรือข้อประท้วงพร้อมหลักฐานที่น่าเชื่อถือ มาให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผ่าน
แบบฟอร์มออนไลน์ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ภายในวันที่ 6 เมษายน 2564 โดยคณะกรรมการการ
เลือกตั้งจะแจ้งรายละเอียดวิธีการคัดค้านผลการเลือกตั้ง ในวันที่ 5 เมษายน 2564
ในวันที่ 7 เมษายน 2564 กรณีไม่มีเรื่องคัดค้าน คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผล
การเลือกตั้งนายก สนทญ. รุ่นที่ 82 แทนตำแหน่งที่ว่าง อย่างเป็นทางการ และกรณีมีเรื่องคัดค้าน
คณะกรรมการการเลือกตั้งทำการพิจารณาเรื่องคัดค้านและประกาศผลการเลือกตั้ง โดยคำตัดสินของ
คณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
หากมีเหตุขัดข้องทําให้การดําเนินการเลือกตั้งไม่เป็นไปตามกําหนดที่แจ้งไว้ เช่น ไม่มีผู้ลงสมัคร
รับเลือกตั้ง หรือมีการคัดค้านคุณสมบัติของนายก สนทญ. คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งจะพิจารณาให้มี
การดําเนินการที่เหมาะสมและจะแถลงให้ทราบทางเว็บไซต์ https://tsaj.org ต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

(นาย สรวิชญ์ พงศ์ปิยะไพบูลย์)
กรรมการบริหารสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์รุ่นที่ 81
และประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
20 มีนาคม 2564

