ขอบังคับ
สมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแหงประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พุทธศักราช 2555
หมวด 1
ขอความทั่วไป
ขอ 1 สมาคมนี้มีชื่อวา “สมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ใชชื่อยอวา “ส.ต.ท.” มีชื่อเปนภาษาอังกฤษวา “THE PHILATELIC
ASSOCIATION OF THAILAND UNDER THE PATRONAGE OF H.R.H. PRINCESS MAHA CHAKRI SIRINDHORN”

ใชชื่อยอวา“P.A.T.” และมีชื่อเปนภาษาฝรั่งเศสวา “L’ASSOCIATION THAÏLANDAISE DE LA PHILATÉLIE
SOUS LE HAUT PATRONAGE DE SON ALTESSE LA PRINCESSE MAHA CHAKRI SIRINDHORN” และใชชื่อ
ยอวา “A.T.P.”
ขอ 2 เครื่องหมายของสมาคมฯ เปนรูปตราไปรษณียากรดวงแรกของไทย วางไวในกรอบวงกลมเล็กพื้นสีน้ําเงิน
ซึ่งซอนอยูภายในกรอบวงกลมพื้นสีฟาเขม เสนขอบวงกลมใหญสีมวง มีชื่อสมาคมฯ ภาษาไทยลอมอยู
ดานบน และชื่อสมาคมฯ ภาษาอังกฤษลอมอยูดานลาง

ขอ 3 สํานักงานใหญของสมาคมฯ ตั้งอยู ณ ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการไปรษณียสามเสนใน เลขที่ 1553 ถนน
พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
หมวด 2
วัตถุประสงค
ขอ 4 วัตถุประสงคของสมาคมฯ มีดังนี้
(1) เพื่อเปนศูนยกลางสําหรับเผยแพรความรู แนวความคิด และขาวสาร เกีย่ วกับการสะสมตราไปรษณียา กร
ทั้งในประเทศ และตางประเทศ

1

(2) เพื่อเผยแพร และสงเสริมการสะสมตราไปรษณียากรใหเปนทีน่ ิยมยิ่งขึ้น
(3) เพื่อเปนแหลงกลางในการติดตอกับสมาคม ชมรม หรือกลุมนักสะสมตราไปรษณียากร
(4) เพื่อเปนศูนยกลางการพบปะแลกเปลีย่ นแนวความคิด และความรูของสมาชิก
(5) เพื่อเสริมสรางความสามัคคีระหวางสมาชิก
(6) เพื่อดําเนินกิจการอื่น ๆ เกี่ยวกับการสะสมตราไปรษณียากร ตามที่คณะกรรมการสมาคมฯ เห็นสมควร
ทั้งนี้ สมาคมฯ ไมมีวัตถุประสงค เพื่อดําเนินการทางการเมืองแตอยางใด
หมวด 3
สมาชิก
ขอ 5 สมาชิกของสมาคมฯ มี 6 ประเภท คือ
5.1 สมาชิกกิตติมศักดิ์
5.2 สมาชิกสามัญประเภทเกียรติคณ
ุ
5.3 สมาชิกสามัญประเภทผูทําคุณประโยชน
5.4 สมาชิกสามัญ
5.5 สมาชิกสมทบ
5.6 สมาชิกชมรมหรือกลุมนักสะสมตราไปรษณียากร
ขอ 6 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดแก บุคคลที่ใหความอุปการะชวยเหลือ หรือทําประโยชนแกสมาคมฯ หรือเปนผู
ทรงเกียรติคุณ ซึ่งคณะกรรมการสมาคมฯ ยกยอง และเชิญเปนสมาชิก
ขอ 7 7.1 สมาชิกสามัญประเภทเกียรติคุณ ไดแก บุคคลที่ใหความอุปการะชวยเหลือ หรือทําประโยชนแกสมาคมฯ
หรือเปนผูทรงเกียรติคุณ ซึ่งคณะกรรมการสมาคมฯ ยกยอง หรือ บุคคลที่เปนสมาชิกสามัญไมนอยกวา
10 ป ที่ไดทําคุณประโยชน โดยมีคุณสมบัติอยางนอย 3 ดาน ดังตอไปนี้
7.1.1 การประกวด และการแสดงชุดสะสม
- เคยสงผลงานเขาประกวดในระดับนานาชาติ F.I.A.P. และ F.I.P. และไดรับรางวัลไมต่ํากวาเหรียญ
ทองใหญ หรือ
- ไดเขารวมแสดงผลงานในระดับนานาชาติ F.I.A.P. และ F.I.P. “COURT OF HONOUR”
7.1.2 ดานวิชาการ
- เคยคนควา และเขียนบทความในสิ่งตีพมิ พ ที่ใหความรูเกี่ยวกับการสะสมแสตมป ในวารสารทีม่ ี
มาตรฐาน ทั้งใน และตางประเทศ
7.1.3 ดานผูแทนประเทศ
- เคยเปน COMMISSIONER GENERAL อยางนอย 1 ครั้ง และ NATIONAL COMMISSIONER อยาง
นอย 3 ครั้ง หรือ
- เคยเปน NATIONAL COMMISSIONER อยางนอย 7 ครั้ง
7.1.4 ดานกรรมการตัดสิน
- เคยเปน JURY PRESIDENT ในงาน F.I.A.P. หรือ F.I.P. อยางนอย 1 ครั้ง หรือ
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- เคยเปน JURY SECRETARY ในงาน F.I.A.P. หรือ F.I.P. อยางนอย 1 ครั้ง หรือ
- เคยเปน TEAM LEADER 3 ครั้ง หรือ
- เคยเปน JURY ในงาน F.I.A.P. หรือ F.I.P. รวมแลวไมนอยกวา 5 ครั้ง
7.1.5 ดานการบริหาร
- เคยดํารงตําแหนงกรรมการขององคกรสะสมแสตมปนานาชาติ F.I.A.P., F.I.P. อยางนอย 1 วาระ
หรือ
- เคยดํารงตําแหนง นายก อุปนายก หรือเลขาธิการ สมาคมฯ ไมนอยกวา 5 วาระ หรือ
- เคยเปนคณะกรรมการจัดงานแสดงตราไปรษณียากรระดับนานาชาติ ไมนอยกวา 3 ครั้ง
7.1.6 ดานการบริจาค
- เคยบริจาคทรัพยสินมีมูลคาไมนอยกวา 5,000,000 บาท ใหแกสมาคมฯ
7.2 สมาชิกสามัญประเภทผูทําคุณประโยชน ไดแก บุคคลที่ใหความอุปการะชวยเหลือ หรือทําประโยชนแก
สมาคมฯ หรือเปนผูท รง เกียรติคณ
ุ ซึ่งคณะกรรมการสมาคมฯ ยกยอง บุคคลที่เปนสมาชิกสามัญไม
นอยกวา 5 ป ที่ไดทําคุณประโยชน โดยมีคุณสมบัติอยางนอย 3 ดาน ดังตอไปนี้
7.2.1 การประกวด และการแสดงชุดสะสม
- เคยสงผลงานเขาประกวดในระดับนานาชาติ F.I.A.P. และ F.I.P. และไดรบั รางวัลไมต่ํากวา
เหรียญนากใหญ หรือ
- ไดเขารวมแสดงผลงาน Court of Honour ในระดับนานาชาติ F.I.A.P. หรือ F.I.P.
7.2.2 ดานวิชาการ
- เคยคนควา และเขียนบทความ และตีพิมพในวารสารของสมาคมฯ หรือเทียบเทา หรือ
- บรรยายใหความรูแกนักสะสม และบุคคลทั่วไป ในงานที่สมาคมฯ มีสวนเกี่ยวของดวย
7.2.3 ดานผูแทนประเทศ
- เปนตัวแทนในฐานะผูแทนสมาคมฯ (Commissioner) หรือ ผูชวยผูแทนสมาคมฯ
(Assistant Commissioner) ในการนําชุดสะสมของสมาชิกสมาคมฯ ไปแสดงในงาน
ประกวดของ F.I.A.P. หรือ F.I.P. ไมนอยกวา 3 ครั้ง
7.2.4 ดานกรรมการตัดสิน
- รวมเปนผูตัดสินในระดับประเทศ และ F.I.A.P. และ F.I.P. รวมกันไมนอยกวา 10 ครั้ง
7.2.5 ดานการบริหาร
- เปน หรือเคยเปน กรรมการบริหารสมาคมฯ ไมนอยกวา 3 วาระ หรือ
- เคยเปนผูรวมจัดงานนิทรรศการตราไปรษณียากรในระดับชาติไมนอยกวา 5 ครั้ง
7.2.6 ดานการบริจาค
- เคยบริจาคทรัพยสินมีมูลคาไมต่ํากวา 300,000 บาท ใหแกสมาคมฯ
การพิจารณาเสนอชื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดเขาดํารงตําแหนงสมาชิกกิตติมศักดิ์ สมาชิกสามัญ
ประเภทเกียรติคุณ หรือสมาชิกสามัญประเภทผูทําคุณประโยชน ใหนายทะเบียนนํารายชื่อเสนอตอที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ปละครั้ง เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบตามหลักเกณฑทกี่ ําหนด
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ขอ 8 8.1 สมาชิกสามัญ ไดแก บุคคลที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลว ที่คณะกรรมการสมาคมฯ รับเขาเปน
สมาชิกตามขอบังคับนี้
8.2 สมาชิกสมทบ ไดแก ผูที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย หรือบุคคลอื่น ที่คณะกรรมการบริหาร
สมาคมฯ รับเขาเปนสมาชิกตามขอบังคับนี้
8.3 สมาชิกชมรมหรือกลุมนักสะสมตราไปรษณียากร ไดแก ชมรมหรือกลุมนักสะสมตราไปรษณียากรที่
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ รับเขาเปนสมาชิกตามขอบังคับนี้
ขอ 9 ผูสมัครเปนสมาชิกสามัญ ของสมาคมฯ ตองมีคุณสมบัติดังนี้
(1) บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายในวันยืน่ ใบสมัคร
(2) ไมเปนผูที่เคยตองคําพิพากษาถึงที่สดุ ใหจําคุก เวนแตความผิดที่เปนลหุโทษหรือความผิดที่กําหนดโทษ
ขั้นลหุโทษ หรือความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท และไดพนโทษมาแลว เปนเวลาไมนอยกวาสามป
(3) ไมเปนคนไรความสามารถหรือวิกลจริต
(4) ไมเปนผูที่ตองคําพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย
ขอ 10 การสมัครเขาเปนสมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ และสมาชิกชมรมหรือกลุมนักสะสมตราไปรษณียากร ผู
สมัครจะตองยื่นใบสมัครตามแบบที่สมาคมฯ กําหนด ตอเลขาธิการสมาคมฯ
ใบสมัครดังกลาว จะตองมีสมาชิกสามัญอยางนอย 2 คน รับรองวา เปนผูมีคุณสมบัติครบถวน และ
มีความประพฤติเรียบรอย ไมเปนบุคคลที่สังคมรังเกียจ เวนแตการสมัครเขาเปนสมาชิกสามัญครั้งแรก และ
ภายในหนึ่งปนับตั้งแตวันที่จดทะเบียนสมาคมฯ ไมตองมีสมาชิกรับรอง
ขอ 11 เมื่อไดรับใบสมัครตามขอ 10 แลว ใหเลขาธิการสมาคมฯ ประกาศชื่อ ที่อยู และอาชีพของผูสมัครไว ณ
สํานักงานของสมาคมฯ เปนเวลาไมนอยกวา 15 วัน
สมาชิกของสมาคมฯ มีสิทธิยื่นคําคัดคานการสมัครเปนสมาชิกตามประกาศของเลขาธิการสมาคมฯได
คําคัดคานใหยื่นภายในกําหนดเวลาที่เลขาธิการสมาคมฯ แจงไวในประกาศ และตองแสดงเหตุผลประกอบ
คําคัดคานนั้นดวย
เมื่อครบกําหนดแลว ใหเลขาธิการเสนอใบสมัครพรอมคําคัดคาน ถามี ตอที่ประชุมคณะกรรมการ
สมาคมฯ เพื่อพิจารณา เมื่อคณะกรรมการสมาคมฯ มีมติรับหรือไมรับ ใหเลขาธิการสมาคมฯ แจงใหผูสมัคร
ทราบ
ขอ 12 ผูสมัครจะมีฐานะเปนสมาชิกโดยสมบูรณ ตอเมือ่ ไดชําระเงินคาจดทะเบียนเปนสมาชิก และ เงินคาบํารุง
สมาคมฯ ตามขอบังคับนี้แลว
หมวด 4
คาจดทะเบียนสมาชิกสมาคมฯ และคาบํารุงสมาคมฯ
ขอ 13 คาจดทะเบียนสมาชิกสมาคมฯ และคาบํารุงสมาคมฯ ใหเปนไปตามมติที่คณะกรรมการสมาคมฯ เปนผู
กําหนด
ขอ 14 สมาชิกที่ขอสมัครเปนสมาชิกสมาคมฯ ตองชําระคาจดทะเบียนสมาชิกสมาคมฯ และคาบํารุงสมาคมฯ
รายปลวงหนาภายในกําหนด 30 วัน นับตั้งแตวันทีส่ มัครเปนสมาชิกสมาคมฯ
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เมื่อพนกําหนดดังกลาวแลว ผูส มัครยังไมชําระเงิน ถือวาผูส มัครไมประสงคเขาเปนสมาชิกสมาคมฯ
สมาชิกกิตติมศักดิ์ มิตอ งเสียคาลงทะเบียน และคาบํารุงสมาคมฯ แตอยางใดทั้งสิ้น
ขอ 15 สมาชิกเดิมที่ตองการตออายุการเปนสมาชิกสมาคมฯ ตองชําระคาบํารุงสมาคมฯ รายป ภายในสิ้นเดือน
มกราคมของทุกป
ขอ 16 หากสมาชิกผูใดมีเหตุผลความจําเปน ไมอาจชําระคาจดทะเบียนสมาชิกสมาคมฯ หรือคาบํารุงสมาคมฯ ราย
ป ภายในกําหนดได ใหยื่นหนังสือขอผอนผันตอเหรัญญิก เพื่อพิจารณาเปนราย ๆ ไป ใหเหรัญญิก มีอํานาจ
ผอนผัน เมื่อเห็นวามีเหตุผลอันสมควร แตทั้งนี้ตอ งไมเกิน 30 วัน นับตั้งแตวนั สิ้นกําหนดชําระเงิน
ขอ 17 เมื่อปรากฏวา สมาชิกรายใดขาดชําระเงินคาบํารุงสมาคมฯ รายป ใหผูจัดการสมาคมฯ มีหนังสือทวงถาม
พรอมทั้งแจงกําหนดเวลาใหมาชําระเงิน หากปรากฏวาสมาชิกรายใดไมมาชําระภายในกําหนดเวลา โดยไมมี
เหตุผลอันสมควร ใหผูจัดการสมาคมฯ เสนอเรื่องตอที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ เพื่อพิจารณาให
สมาชิกผูนั้นขาดจากสมาชิกภาพได
ขอ 18 การชําระเงินคาจดทะเบียนสมาชิกสมาคมฯ และคาบํารุงสมาคมฯ รายป ใหชําระเปนเงินสด หรือเช็ค
ธนาคาร หากมีการชําระโดยทางธนาณัติ ตั๋วแลกเงินไปรษณีย หรือบริการอื่นอันคลายกัน ใหถือวันที่
สมาคมไดรับเอกสารการสั่งจายเงินนั้นเปนเกณฑ ที่จะพิจารณาวาสมาชิกหรือผูสมัครไดชําระเงินภายใน
กําหนดเวลาหรือไม หากเอกสารการสั่งจายเงินนัน้ มาถึงสมาคมภายหลังกําหนดเวลาชําระเงิน ใหผูจัดการ
สมาคมฯ พิจารณาดําเนินการตามที่เห็นสมควร
หมวด 5
สิทธิและหนาที่ของสมาชิก
ขอ 19 สมาชิกสามัญมีสิทธิเทาเทียมกัน ดังตอไปนี้
(1) ประดับเครื่องหมายของสมาคมฯ
(2) ออกเสียงลงคะแนนเสียงตั้งกรรมการสมาคมฯ และไดรับเลือกเปนกรรมการสมาคม
(3) เขารวมการประชุมใหญ ออกเสียงลงคะแนน เสนอความเห็น และแสดงความคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับการ
พิจารณาของที่ประชุมใหญ
(4) สอบถาม และซักถามกิจการของสมาคมตอคณะกรรมการสมาคมฯ
(5) เขารวมในกิจกรรมตาง ๆ ของสมาคมฯ
สมาชิกสามัญประเภทอื่น ๆ มีสิทธิเชนเดียวกับสมาชิกสามัญ
สมาชิกกิตติมศักดิ์ สมาชิกสมทบ และสมาชิกชมรมหรือกลุมนักสะสมตราไปรษณียากร มีสิทธิ
เชนเดียวกับสมาชิกสามัญ ยกเวนแตสิทธิที่จะลงคะแนนเลือกตั้ง หรือเปนกรรมการของสมาคมฯ
สมาชิกสามัญ ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสมาคมฯ และไดรับเลือกเปนกรรมการ
สมาคมฯ ตามขอ 19 (2) นั้น ไดแกสมาชิกสามัญ ที่ดํารงความเปน สมาชิกสามัญมาอยางตอเนื่อง จนถึงวัน
ประชุมเปนเวลาไมนอ ยกวา 1 ปเต็ม
ขอ 20 สมาชิกมีหนาที่ปฏิบัตติ ามขอบังคับ และระเบียบของสมาคมฯ ตลอดจนใหความรวมมือชวยเหลือในกิจการ
ของสมาคมฯ
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สมาชิกตองสงเสริม รักษาเกียรติและชื่อเสียงของสมาคมฯไวเสมอ หากไดกอใหเกิดความเสียหายใด ๆ
ในทรัพยสินหรือชื่อเสียงของสมาคมฯ สมาชิกผูนั้นจะตองรับผิดชอบ
ขอ 21 สมาชิกผูใดยายที่อยูห รือสํานักงาน ใหแจงเปนลายลักษณอักษรใหนายทะเบียนทราบภายใน 30 วัน มิฉะนัน้
สมาคมฯ จะไมรับผิดชอบตอการสูญหายของเอกสาร
หมวด 6
การขาดจากสมาชิกภาพ
ขอ 22 สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ สมาชิกสามัญ และสมาชิกประเภทอืน่ ๆ สิ้นสุดลงเมื่อ
(1) ตาย หรือ สาบสูญ หรือ หยุดกิจกรรม (สําหรับสมาชิกประเภทอื่น ๆ ตามขอ 8 (ข) )
(2) ขาดคุณสมบัติขอ หนึ่งขอใดในขอ 9 (2), (3) หรือ (4)
(3) ลาออกเปนลายลักษณอักษร
(4) คณะกรรมการสมาคมฯ มีมติใหถอนชื่อจากทะเบียนสมาชิกตามขอ 23
(5) คณะกรรมการสมาคมฯ มีมติใหขาดจากสมาชิกภาพตาม ขอ 17 หรือ 25
ขอ 23 เมื่อปรากฏตอนายทะเบียนวา สมาชิกผูใดตายหรือศาลสั่งแสดงวาเปนคนสาบสูญหรือขาดคุณสมบัติ ให
คณะกรรมการสมาคมฯ ถอนชื่อผูนั้นออกจากทะเบียนสมาชิก
ขอ 24 สมาชิกผูประสงคจะลาออกจากสมาชิกภาพ ใหแจงเปนลายลักษณอักษรไปยังเลขาธิการ เพื่อเสนอคณะ
กรรมการสมาคมฯ ทราบ
ขอ 25 เมื่อปรากฏวาสมาชิกผูใดฝาฝนขอบังคับนี้ หรือมีชื่อเสียงหรือความประพฤติ อันจะนําความเสื่อมเสีย
มาสูสมาคมฯ หรือมีพฤติการณอื่น อันสอแสดงวา สมาชิกผูนั้นไมเหมาะสม ทีจ่ ะเปนสมาชิกของสมาคมฯ
อีกตอไป คณะกรรมการสมาคมฯ มีอํานาจพิจารณา ใหสมาชิกผูน ั้นขาดจากการเปนสมาชิกภาพได โดยมติ
ของที่ประชุม ซึ่งมีคะแนนเสียงอยางนอย 2ใน 3 ของจํานวนกรรมการสมาคมฯ ทั้งหมดที่มาประชุมในคราว
นั้น
ขอ 26 สมาชิกผูที่ขาดจากสภาพสมาชิกตามขอ 25 อาจขอกลับเขาเปนสมาชิกอีกก็ได เมื่อพนกําหนด 2 ป และเมื่อ
ไดมีคํารองขอกลับเขาเปนสมาชิกอีก คําขอนี้ตองมีสมาชิกสามัญรับรองอยางนอย 10 คน และใหเสนอตอที่
ประชุมใหญพิจารณา ที่ประชุมใหญอาจพิจารณาใหผูนั้นกลับเขาเปนสมาชิกอีกก็ได โดยมติของที่ประชุม
ใหญ ซึ่งมีคะแนนเสียงอยางนอย 2 ใน 3 ของจํานวนสมาชิกทัง้ หมด ที่มาประชุมในคราวนัน้
ขอ 27 ผูซึ่งขาดจากสมาชิกภาพตามขอ 22 (3) จะกลับเขาเปนสมาชิกอีกก็ได แตตองปฏิบัติใหถูกตองตามที่
กําหนดไวในขอ 10
ขอ 28 ผูซึ่งขาดจากสมาชิกภาพตามขอ 17 จะขอกลับเขาเปนสมาชิกได แตจะตองชําระหนี้ที่คางชําระตอสมาคมฯ
ใหเสร็จสิ้นกอน และตองปฏิบัติเชนเดียวกับการสมัครเปนสมาชิกใหมตามขอ 10
หมวด 7
คณะกรรมการ
ขอ 29 ใหมีคณะกรรมการบริหารกิจการของสมาคมฯ ตามวัตถุประสงค และขอบังคับของสมาคมฯ เปนจํานวน
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อยางนอย 15 คน แตไมเกิน 21 คน โดยที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิกที่เขาประชุม 15 คน จํานวนที่เหลือ
ใหนายกสมาคมฯ แตงตั้งจากสมาชิก
ใหคณะกรรมการสมาคมฯ ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้ง กรรมการดวยกันเปนนายกสมาคมฯ 1 คน และ
อุปนายกสมาคมฯ อีกจํานวนไมเกิน 3 คน
ใหนายกสมาคมฯ แตงตั้งกรรมการสมาคมฯ ดํารงตําแหนงเลขาธิการ เหรัญญิก สาราณียกร นาย
ทะเบียน ปฏิคม กรรมการวิเทศสัมพันธ กรรมการประชาสัมพันธ กรรมการวิชาการ ตลอดจนตําแหนง
ผูชวยตามที่เห็นสมควรจากคณะกรรมการสมาคมฯ นั้น
ขอ 30 คณะกรรมการสมาคมฯ มีสิทธิเชิญผูทรงคุณวุฒิ หรือผูที่ทําคุณประโยชนแกสมาคมฯ เปนทีป่ รึกษาได ที่
ปรึกษาอยูในตําแหนงไดเทาอายุของคณะกรรมการสมาคมฯ ที่แตงตั้ง
ขอ 31 คณะกรรมการสมาคมฯ อยูในตําแหนงคราวละ 4 ป ในระหวางที่คณะกรรมการชุดใหม ยังมิไดเขารับหนาที่
ใหคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดเดิมบริหารกิจการของสมาคมฯ ตอไป จนกวาคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม
จะเขารับมอบหนาที่
ขอ 32 คณะกรรมการสมาคมฯ พนจากตําแหนงเมื่อ
(1) ครบวาระ
(2) ลาออก
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ
(4) ที่ประชุมใหญสามัญมีมติใหออก
ขอ 33 ในกรณีที่กรรมการสมาคมฯ วางลงกอนครบวาระนายกสมาคมฯ อาจแตงตั้งสมาชิกเปนกรรมการสมาคมฯ
แทนได กรรมการสมาคมฯ ซึ่งไดรับแตงตั้งแทนนี้ อยูใ นตําแหนงไดตามวาระของกรรมการสมาคมฯ ที่ตน
แทน
ขอ 34 ใหมีการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ อยางนอยปละ 4 ครั้ง และตองมีกรรมการสมาคมฯ มาประชุมไม
นอยกวา 8 คน จึงจะเปนองคประชุม
นายกสมาคมฯ เปนประธานที่ประชุมโดยตําแหนง ในการประชุมคราวใด ถานายกสมาคมฯ ไมอยู
ใหอุปนายกสมาคมฯ คนที่ 1 หรือคนที่ 2 หรือคนที่ 3 เปนประธานที่ประชุมตามลําดับ ถาอุปนายกสมาคมฯ
ไมอยู หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการสมาคมฯ ที่เขาประชุมเลือกกรรมการสมาคมฯ คนใดคน
หนึ่งเปนประธานที่ประชุม
มติของที่ประชุมกรรมการสมาคมฯ ใหถือเสียงขางมาก กรรมการสมาคมฯ คนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานทีป่ ระชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เปนเสียงชี้ขาด
ขอ 35 คณะกรรมการสมาคมฯ อาจแตงตั้งสมาชิกเปนอนุกรรมการสมาคมฯ หรือตั้งหนวยงานขึน้ ในสมาคมฯ
เพื่อดําเนินกิจการใด ๆ ในขอบเขตวัตถุประสงค และอาจวางระเบียบ และตั้งกรรมการสมาคมฯ สําหรับ
หนวยงานนั้น ๆ ได
ขอ 36 นายกสมาคมฯ นอกจากจะเปนประธานที่ประชุมใหญ และที่ประชุมกรรมการสมาคมฯ แลว มีอํานาจ และ
หนาทีค่ วบคุมกิจการของสมาคมฯ ใหดําเนินไปตามวัตถุประสงคของสมาคมฯ และการบริหารงานของ
สมาคมฯ ใหเปนไปตามขอบังคับนี้ และตามมติของที่ประชุมใหญ หรือที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ
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นอกจากนั้นยังเปนผูแทนของสมาคมฯ ในงานพิธีตาง ๆ และในกิจการที่กระทํากับบุคคลภายนอก อุปนายก
สมาคมฯ เปนผูชวยนายกสมาคมฯ ในกิจการทั้งปวง อันอยูใ นอํานาจ และหนาที่ของนายกสมาคมฯ และ
เปนผูที่ทําการแทนนายกสมาคมฯ ในเรื่องที่นายกสมาคมฯ มอบหมาย หรือเมื่อนายกสมาคมฯ ไมอยู
หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
ขอ 37 เลขาธิการ มีหนาที่ในงานธุรการทั่วไปของสมาคมฯ ทําหนาทีเ่ ปนเลขานุการที่ประชุมใหญ และที่ประชุม
คณะกรรมการสมาคมฯ และมีหนาที่อื่น ๆ ดังตอไปนี้
(1) นัดประชุมใหญ และประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ
(2) ทํารายงานการประชุมของที่ประชุมใหญ และที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ
(3) จัดทํารายงานประจําป
(4) รับผิดชอบงานสารบรรณทั่วไปของสมาคมฯ
ขอ 38 เหรัญญิก มีหนาที่เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และทรัพยสินของสมาคมฯ เพื่อปฏิบัติหนาที่ดังกลาว ให
เหรัญญิกมีหนาที่ดังตอไปนี้
(1) รักษาเงิน และทรัพยสินของสมาคมฯ
(2) เก็บเงินคาบํารุง รายได หรือผลประโยชนอื่นเปนของสมาคมฯ
(3) ทําบัญชีการเงิน และบัญชีทรัพยสินของสมาคมฯ
(4) จัดทําประมาณการ รายรับและรายจาย
(5) จายเงินตามระเบียบที่คณะกรรมการสมาคมฯ กําหนดไว
(6) ทําบัญชีงบดุลประจําป
ขอ 39 ปฏิคม มีหนาที่จดั การ และควบคุมดูแลเกีย่ วกับอาหาร เครื่องดื่ม และสถานที่ในการจัดงานของสมาคมฯ
ตลอดจนควบคุมดูแล และรักษาสถานที่ของสมาคมฯ
ขอ 40 นายทะเบียน มีหนาที่จัด และรักษาทะเบียนสมาชิกไวใหเปนทีเ่ รียบรอย
ขอ 41 สาราณียกร มีหนาทีจ่ ัดทําวารสารของสมาคมฯ และควบคุมดูแลจัดการเกี่ยวกับหองสมุดของสมาคมฯ
ขอ 42 กรรมการวิเทศสัมพันธ มีหนาที่ติดตอเกี่ยวกับกิจการของสมาคมฯ กับสมาคมอื่น ๆ ในตางประเทศ และ
รับผิดชอบงานดานการตางประเทศโดยทั่วไป
ขอ 43 กรรมการประชาสัมพันธ มีหนาที่เผยแพรแถลงขาวในกิจการสาขาตาง ๆ ของสมาคมฯ
ขอ 44 กรรมการวิชาการ มีหนาที่จดั กิจกรรมตาง ๆ ดานวิชาการ ตลอดจนศึกษา และใหคําปรึกษาแกสมาคมฯ
ดานวิชาการ
ขอ 45 นายกสมาคมฯ เปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ กรรมการจํานวนไมนอยกวา 5 คน สามารถจะ
เขาชื่อกันขอใหเรียกประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ได
ขอ 46 ในการพิจารณาเชิญบุคคลใดเปนสมาชิกกิตติมศักดิ์ ตองมีกรรมการสมาคมฯ อยูประชุมไมนอยกวา 3 ใน 4
ของจํานวนกรรมการสมาคมฯ ทั้งหมด มติใหเชิญผูนั้นเปนสมาชิกกิตติมศักดิ์ ตองเปนมติเปนเอกฉันท
และการลงมติดังกลาวใหกระทําโดยการลงคะแนนลับ
ขอ 47 คณะกรรมการสมาคมฯ ตองจัดใหมกี ารบันทึกการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ไวทกุ คราว โดยถูกตอง
ตามความเปนจริง กับจัดใหมีทะเบียนสมาชิก โดยมีรายละเอียดที่จําเปนตามสมควร
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สมุดบันทึกการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ และสมุดทะเบียนสมาชิก ตองเก็บรักษาไว ณ
สํานักงานใหญของสมาคมฯ ไมนอยกวา 10 ป
หมวด 8
การประชุมใหญ
ขอ 48 คณะกรรมการสมาคมฯ ตองจัดใหมกี ารประชุมใหญสามัญประจําป กอนสิ้นป
การประชุมใหญวิสามัญนั้น จะจัดใหมีขึ้น เมื่อคณะกรรมการสมาคมฯ เห็นสมควร หรือเมื่อสมาชิก
สามัญตั้งแตสามสิบคนขึ้นไป ขอรองใหเรียกประชุมใหญโดยทําเปนหนังสือ
ในกรณีที่สมาชิกสามัญขอใหเรียกประชุม คณะกรรมการสมาคมฯ ตองเรียกประชุมภายในสามสิบวัน
นับตั้งแตวันที่ไดรับหนังสือรองขอ
ขอ 49 การประชุมใหญสามัญนั้น ตองนัดใหสมาชิกทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน โดยจัดทําเปนหนังสือสงถึง
สมาชิก ระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุม
ในกรณีที่มีความจําเปนรีบดวน คณะกรรมการสมาคมฯ จะแจงวันนัดประชุมใหสมาชิกทราบเร็วกวา
ที่กําหนดไวในวรรคกอนก็ได
ในการประชุมใหญสามัญประจําปนนั้ จะตองมีจํานวนสมาชิกสามัญ มาประชุมไมนอ ยกวาสามสิบ
คน จึงจะครบองคประชุม
ในการประชุมใหญวิสามัญ ใหใชจํานวนองคประชุมตามวรรคกอน มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ 50 ถานายกสมาคมฯ ไมอยูในที่ประชุม ใหอุปนายกสมาคมฯ เปนประธานในการประชุมนั้น ถานายกสมาคมฯ
และอุปนายกสมาคมฯ ไมอยูใ นที่ประชุมใหสมาชิกสามัญที่มาประชุมเลือกสมาชิกสามัญคนใดคนหนึ่งเปน
ประธานของที่ประชุมใหญ
การวินจิ ฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ใหถือคะแนนเสียงขางมาก เวนแตจะกําหนดเปนอยางอืน่ ในขอบังคับ
นี้ สมาชิกสามัญคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานออกเสียงชี้ขาด
สมาชิกสามัญที่มีสิทธิออกเสียง ไดแกสมาชิกสามัญที่ดํารงความเปนสมาชิกสามัญมาอยางตอเนือ่ ง
เปนเวลาไมนอยกวา 1 ปเต็ม จนถึงวันที่มีการประชุมนั้น
ขอ 51 ที่ประชุมใหญสามัญนั้น ใหพิจารณาระเบียบวาระดังตอไปนี้
(1) รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
(2) รายงานการดําเนินการประจําปของคณะกรรมการสมาคมฯ
(3) รับทราบงบแสดงฐานะการเงิน
(4) เลือกตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน
(5) เลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ แทนกรรมการสมาคมฯที่ครบวาระ
(6) กิจการอื่น ๆ หากมี
หมวด 9
การเงินและการบัญชี
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ขอ 52 คณะกรรมการสมาคมฯ ตองจัดใหมบี ัญชีลงรายการดังตอไปนี้
(1) รายการรับ และจายเงิน
(2) ทรัพยสิน และหนี้สินของสมาคมฯ โดยถูกตองตามความเปนจริง พรอมดวยขอความอันเปนที่มาของ
รายการนั้นๆ
ขอ 53 เงินของสมาคมฯ ทั้งหมด ตองฝากไวกับธนาคารพาณิชยที่มหี ลักฐานในนามของสมาคมฯ หรือนําไปลงทุน
ในกิจการอื่น โดยความเห็นชอบเปนเอกฉันทของคณะกรรมการสมาคมฯ
เหรัญญิกจะเก็บเงินสดไวไดไมเกิน 10,000 บาท ยกเวนเงินสดยอยใหผจู ัดการสมาคมฯ เปนผูรับผิด
ชอบ ตามวงเงินที่คณะกรรมการสมาคมฯ กําหนด
ขอ 54 การเบิกจายเงินของสมาคมฯ จากธนาคารใหนายกสมาคมฯ อุปนายกสมาคมฯ หรือเลขาธิการ ลงนามรวมกับ
เหรัญญิก และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการสมาคมฯ มีมติมอบหมาย จึงจะเบิกจายเงินของสมาคมฯ ได
ขอ 55 คณะกรรมการสมาคมฯ ตองจัดใหมกี ารทํางบดุล และบัญชีรายไดรายจายทุกรอบปทางบัญชีของสมาคมฯ
โดยมีผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบรับรอง
ขอ 56 ผูสอบบัญชีนั้นใหทปี่ ระชุมใหญเลือกตั้งทุกปพรอมทั้งกําหนดคาตอบแทน ผูส อบบัญชีจะเปนสมาชิกของ
สมาคมฯ ก็ได
ขอ 57 ถาตําแหนงผูสอบบัญชีวางลงในระหวางป ใหคณะกรรมการสมาคมฯ เรียกประชุมใหญวสิ ามัญ เพื่อเลือกตั้ง
ผูสอบบัญชีขึ้นใหม
หมวด 10
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
ขอ 58 การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับนี้ จะกระทําไดก็แตโดยที่ประชุมใหญสามัญหรือที่ประชุมใหญวิสามัญเทานัน้
ทั้งนี้ โดยคณะกรรมการสมาคมฯ เปนผูเสนอหรือสมาชิกสามัญตั้งแต 30 คน ขึ้นไปเสนอขอใหแกไข
เพิ่มเติม
ขอ 59 การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับนี้ จะตองมีมติของที่ประชุมใหญสามัญหรือที่ประชุมใหญวิสามัญ ซึ่งมีคะแนน
เสียงอยางนอย 2 ใน 3 ของสมาชิกสามัญทั้งหมดทีม่ าประชุมในคราวนั้น
หมวด 11
การเลิกสมาคม
ขอ 60 การเลิกสมาคมฯ ตองมีมติของที่ประชุมใหญดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของสมาชิกสามัญที่มา
ประชุม และการประชุมดังกลาวนี้ ตองมีสมาชิกสามัญมาประชุมไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนสมาชิก
สามัญทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ขอ 61 เมื่อชําระบัญชีเสร็จแลว หากยังมีทรัพยสินเหลืออยูเทาใด ใหโอนทรัพยสินนัน้ เปนของสมาคม หรือสถาบัน
ที่มีวัตถุประสงคเหมือนกันหรือคลายคลึงกัน หรือแกสถาบันใดตามแตที่ประชุมใหญจะมีมติเห็นสมควร
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