
 Page 1 of 8 

 
 
 

ข้อบังคับ 
สมาคมนักเรียนเก่าเยอรมัน ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

(แกไ้ขในการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2544) 
 

หมวด 1 บททั่วไป 
 
ข้อ 1. สมาคมน้ีช่ือว่า “ สมาคมนกัเรียนเก่าเยอรมนั ในพระบรมราชูปถมัภ ์” ใชช่ื้อยอ่ว่า  “ส.น.ย.” มีช่ือเป็น

ภาษาเยอรมนัว่า "VEREIN  DER  EHEMALIGEN  THAI  STUDENTEN  IN DEUTSCHLAND  UNTER         
KÖNIGLICHER SCHIRMHERRSCHAFT"  ใชช่ื้อยอ่ว่า "V.T.D." 

ข้อ 2. ส านกังานใหญ่ของสมาคมฯ ตั้งอยูเ่ลขที่ 18/1 ซอยงามดูพลี (อรรถการประสิทธ์ิ) ถนนพระราม 4 
กรุงเทพมหานคร  10120 

ข้อ 3. เคร่ืองหมายสมาคมเป็นรูปโล่ห์ ขา้งบนมีอกัษรยอ่ภาษาไทยว่า ส.น.ย. และอกัษรโรมนัว่า V.T.D. รูปโล่ห์
แบ่งคร่ึงตามแนวด่ิง  ส่วนขวามีสีธงชาติไทยและมีรูปชา้งสามเศียรตรงกลาง ส่วนซ้ายมีสีธงชาติเยอรมนัและ
มีรูปนกอินทรีตรงกลาง 

 
หมวด 2  วัตถุประสงค์ 

 
ข้อ 4. สมาคมมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

4.1 เพื่อส่งเสริมความสามคัคีและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในหมู่สมาชิก 
4.2 เพื่อส่งเสริมความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 
4.3 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม กีฬา สุขภาพอนามยั บนัเทิง งานประเพณี และกิจกรรมอื่นๆที่ไม่ขดั 

ต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน 
4.4   เพือ่ส่งเสริมอาชีพ การศึกษาและงานสาธารณกุศล อนัจะเป็นการเสริมสร้างเกียรติภูมิให้กบัสมาคม

โดยตรง 
 

หมวด 3 ประเภทสมาชิกและการเป็นสมาชิก 
 

ข้อ 5. สมาชิกของสมาคม  แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 
   5.1 สมาชิกสามญั ไดแ้ก่ บุคคลที ่
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5.1.1 เคยศึกษา อบรม ฝึกงาน หรือดูงานอยูใ่น ประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนัเป็นเวลา
ติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่า 1 ปี 

5.1.2 เคยรับราชการอยูใ่นประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนั 
/ 5.1.3  ผูท้ี่เป็นคู่สมรส … 

5.1.3 ผูท้ี่เป็นคู่สมรสของบุคคลตามขอ้ 5.1.1 หรือ 5.1.2 หรือสมาชิกในครอบครัวโดยตรงของ
 บุคคลดงักล่าวและพ านกัอยูใ่นประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนัดว้ย 

5.1.4 ผูท้ี่เคยไดรั้บทุน หรือไดรั้บเชิญไปดูงาน ศึกษา ฝึกอบรมหรือฝึกงานในประเทศสหพนัธ์      
 สาธารณรัฐเยอรมนั โดยรัฐบาลไทย หรือองคก์รไทย หรือเยอรมนัที่ไดรั้บการยอมรับใน
 ระดบัชาติ              

 5.2 สมาชิกวิสามญั ไดแ้ก่ บุคคลที ่
5.2.1 เคยศึกษา อบรม ฝึกงาน หรือรับราชการอยูใ่นประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนันอ้ยกว่า 

1 ปี   
5.2.2 มีความสนใจในกิจการของสมาคม 
5.2.3 คุณสมบตัิครบตามขอ้ 5.1 แต่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อบรรลุนิติภาวะแลว้เลื่อนเป็นสมาชิก

สามญัโดยอตัโนมตัิ 

5.3 สมาชิกกิตติมศกัด์ิ ไดแ้ก่ บุคคลที่ทรงคุณวุฒิ หรือมีอุปการะคุณตอ่สมาคม ซ่ึงคณะกรรมการบริหาร
ของสมาคมเห็นสมควรเชิญเป็นสมาชิกเพ่ือเป็นเกียรติแก่สมาคม 

 
ข้อ 6. คุณสมบติัของสมาชิก ผูท้ี่เป็นสมาชิกของสมาคมตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

     6.1 เป็นผูบ้รรลุนิติภาวะ 
     6.2 มีความประพฤติเรียบร้อย 
     6.3 มีอาชีพเป็นหลกัฐาน 
     6.4 ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ 

6.5 ไม่เคยจ าคุกตามค าพิพากษาของศาล เวน้แต่คดีการเมือง หรือความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ        
6.6 ไม่เคยถูกให้ออกจากสมาคม หรือสโมสรอื่น  เน่ืองจากท าให้เกิดความเสียหายอยา่งร้ายแรงแก่

สมาคมหรือสโมสรนั้น 
       6.7 ไม่เป็นบุคคลทีม่ีหน้ีสินลน้พน้ตวั 

ข้อ 7. การสมคัรเป็นสมาชิก   ผูป้ระสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของสมาคม ให้ย่ืนใบสมคัรตามแบบของสมาคม 
โดยมีสมาชิกสามญัรับรองอยา่งนอ้ย 2 นายต่อเลขาธิการสมาคม เมื่อคณะกรรมการบริหารไดพ้ิจารณาและ
อนุมตัิแลว้ จึงให้รับเขา้เป็นสมาชิกไดแ้ละจะตอ้งไปแสดงตวัในการประชุมใหญ่ที่จะมีขึ้นในโอกาสแรกเพ่ือ
เป็นการแนะน าตวัและรับเคร่ืองหมายของสมาคม 

ข้อ 8. ค่าสมคัรและค่าบ ารุง 

8.1 สมาชิกสามญัและสมาชิกวิสามญั ตอ้งช าระค่าบ ารุงสมาคมตลอดชีพเพียงคร้ังเดียว 1,000 บาท  
      8.2 ค่าบ ารุงตอ้งช าระพร้อมกบัการย่ืนสมคัรเป็นสมาชิก 
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          / หมวด 4  สิทธิ … 
หมวด 4  สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 

 
ข้อ 9. สิทธิของสมาชิก 
 9.1   สมาชิกสามญัมีสิทธิ 
  9.1.1 เขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่สมาคมจดัขึ้น 
  9.1.2  ประดบัเข็มเคร่ืองหมายของสมาคมได ้
          9.1.3 เลือกตั้ง  หรือไดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการฯ ของสมาคม 
          9.1.4 เสนอญตัติ แสดงความคิดเห็น  และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมของสมาคม 

9.1.5 เสนอความเห็นอนัเป็นประโยชน์ต่อกิจการของสมาคม 
9.1.6 ใชส้ถานที่และบริการของสมาคมโดยความเสมอภาคและเชิญบุคคลภายนอกเป็นแขกของ

สมาคมได ้โดยยินยอมปฏิบตัิให้เป็นไปตามระเบียบของสมาคมและเป็นผูรั้บผิดชอบ           
ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้น 

9.1.7 เรียกให้มีการประชุมใหญ่วิสามญัตามวิธีการและขอ้บงัคบัของสมาคม 

9.2 สมาชิกวิสามญั และสมาชิกกิตติมศกัด์ิ มีสิทธิเช่นเดียวกบัสมาชิกสามญั เวน้แต่ไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนและรับเลือกตั้งเป็นกรรมการฯของสมาคม 

ข้อ 10. หนา้ที่ของสมาชิก สมาชิกมีหนา้ที่ดงัต่อไปน้ี 

10.1 ปฏิบตัิตามขอ้บงัคบัและระเบียบของสมาคมโดยเคร่งครัด 
10.2 ช่วยเหลือ สนบัสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของสมาคม 

          10.3  แจง้ให้เลขาธิการสมาคมทราบเป็นหนงัสือ เมื่อยา้ยที่อยูห่รือที่ท างาน 
 

หมวด 5 การขาดจากสมาชิกภาพ 
 
ข้อ 11. สมาชิกภาพส้ินสุดลงเมื่อ 
           11.1 ตาย 
           11.2 ลาออกเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
           11.3 กระท าผิดทางอาญาโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เวน้แต่ความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ 

11.4 ถูกศาลส่ังให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ  หรือเป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ 
11.5 ประพฤติการอนัน าความเส่ือมเสียแก่ช่ือเสียงหรือกิจกรรมของสมาคม และมติของคณะกรรมการฯ

ไม่ต ่ากว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการฯ ที่มาประชุมทั้งหมดให้ขาดจากสมาชิกภาพ 
 11.6 ไม่ช าระค่าบ ารุงภายในก าหนดตาม ขอ้ 8.2  และสมาคมไดเ้ตือนเป็นลายลกัษณอ์กัษรแล้ว 

ข้อ 12. สมาชิกที่ลาออกจากสมาชิกภาพ ให้แสดงความจ านงเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อเลขาธิการ และสมาชิกภาพจะ
ส้ินสุดลงเมื่อคณะกรรมการบริหารอนุมติัให้ลาออกแลว้ การลาออกไม่เป็นเหตุให้สมาชิกผูน้ั้นหลุดพน้จาก
หน้ีสินใดๆ ที่ตอ้งช าระให้กบัสมาคม 
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          / ขอ้ 13. ผูท้ี่ขาดจาก …  

ข้อ 13. ผูท้ี่ขาดจากสมาชิกภาพตามขอ้ 11.5 หรือ 11.6 มีสิทธิอุทธรณ์ไดโ้ดยย่ืนหนงัสืออุทธรณ์ต่อนายกสมาคม   
ภายในก าหนด 1 เดือนนบัแต่วนัทราบมติของคณะกรรมการฯ โดยมีสมาชิกรับรองอีก 10 นาย ในกรณีน้ีให้
นายกเสนอเร่ืองต่อที่ประชุมใหญ่ที่จะมีขึ้นในโอกาสแรก  มติของที่ประชุมใหญ่ถือเป็นเด็ดขาด ทั้งน้ีตอ้งเกิน
กว่า 2 ใน 3 ของสมาชิกที่มาประชุม ในระหว่างอุทธรณ์ให้ถือว่าผูน้ั้นยงัมีสมาชิกภาพอยู ่

 
หมวด 6  คณะกรรมการและการบริหารสมาคม 

 

ข้อ 14. คณะกรรมการบริหาร 
14.1 ให้ที่ประชุมใหญ่สามญัประจ าปีเป็นผูเ้ลือกตั้งนายกสมาคมฯ ขึ้นเพียง 1 นาย และให้นายกแต่งตั้ง

สมาชิกสามญัขึ้นมาเป็นกรรมการอืน่ๆ อีก 20 ท่าน ดงัรายละเอียดในขอ้ 14.2 

14.2 ให้นายกแต่งตั้งอุปนายกและกรรมการบริหาร ซ่ึงประกอบดว้ย เลขาธิการ เหรัญญิก ปฏิคม             
นายทะเบียน ประธานฝ่ายต่างๆ คือ บนัเทิง กีฬา วิชาการ ประชาสัมพนัธ์ ทศันาจร และตามที่           
เห็นสมควร 

ข้อ 15. วิธีเลือกตั้งกรรมการบริหาร  
     15.1 ให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งตามขอ้ 30 

15.2 การเลือกตั้งกระท าไดโ้ดยทางตรงและดว้ยวิธีลบั ในกรณีที่มีการเสนอช่ือผูรั้บการเลือกตั้งมากกว่า         
1 คน 

15.3 สมาชิกสามญัที่ช าระค่าบ ารุงตามขอ้บงัคบัของสมาคมเรียบร้อยแลว้เท่านั้น จึงจะมีสิทธิออกเสียง   
ลงคะแนนได ้

    15.4 สมาชิกสามญัคนหน่ึงมีสิทธิออกเสียงได ้1 เสียง 
15.5 ผูท้ี่ไดรั้บการเสนอช่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมฯ ตามขอ้ 14.1 ตอ้งเป็นสมาชิกสามญั       

และอยูใ่นที่ประชุมในขณะนั้น 

15.6 ในกรณีที่ผูถู้กเสนอช่ือมิไดอ้ยูใ่นที่ประชุมนั้น ผูเ้สนอช่ือตอ้งมีหนงัสือแสดงความยินยอมจากผูถ้กู
เสนอช่ือ และมอบให้ประธานคณะกรรมการเลือกตั้งเพ่ือแสดงให้ที่ประชุมทราบ ในกรณีที่ไม่มี
หนงัสือยินยอมตอ้งมีสมาชิกสามญัอยา่งนอ้ย 10 นายให้การรับรอง 

 15.7 การเลือกตั้งตอ้งด าเนินไปโดยวิธีที่ไม่ขดัต่อขอ้บงัคบัของสมาคม 
 15.8 ให้นายกประกาศรายช่ือกรรมการบริหารให้สมาชิกทราบภายใน 30 วนันบัแต่วนัประชุมใหญ่ฯ 

ข้อ 16. อ านาจหนา้ที่ของกรรมการบริหาร  
16.1 นายกสมาคม  มีอ  านาจหนา้ที่ควบคุมรับผิดชอบการบริหารทัว่ไปของสมาคม เป็นประธานที่ประชุม         

คณะกรรมการฯ ลงนามในเอกสารที่ผูกพนัสมาคม และเก่ียวกบัการเบิกจ่ายเงินของสมาคมร่วมกบั
เหรัญญิก เป็นผูแ้ทนของสมาคมในงานพิธีต่างๆ และในกิจการที่เก่ียวขอ้งกบับุคคลภายนอก 
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/ 16.2  อุปนายกสมาคม … 

16.2 อุปนายกสมาคม  เป็นผูม้ีอ  านาจและหนา้ที่ด  าเนินงานแทนนายกเมื่อนายกไมอ่ยู ่หรือไม่สามารถ
ปฏิบตัิ      หนา้ที่ได ้หรือด าเนินการแทนในงานที่นายกไดม้อบหมาย ท าหนา้ที่แทนนายกในอ านาจ
หนา้ที่ที่ไดก้  าหนดไวใ้นขอ้ 16.1 ในกรณีที่ท าหนา้ที่ประธานของที่ประชุมให้อุปนายกที่มีอาวุโส     
สูงสุดตามอนัดบัท าหนา้ที่ดงักลา่ว 

16.3 เลขาธิการ  มีอ  านาจหนา้ที่ในงานธุรการทัว่ไปของสมาคม ท าหนา้ที่เลขานุการของที่ประชุม        
คณะกรรมการฯ   ท าหนงัสือนดัประชุมและท ารายงานการประชุม จดัหนงัสือนดัประชุม                  
จดัท ารายงานประจ าปี งานสารบรรณ และงานโตต้อบทัว่ๆ ไปของสมาคม 

16.4 เหรัญญิก  มอี  านาจหนา้ที่เก่ียวกบัการท าและรักษาบญัชีรับจ่าย รักษาเงินของสมาคม รักษาและ       
ท าทะเบียนทรัพยสิ์นของสมาคม ทวงถามเงินค่าบ ารุงสมาคมจากสมาชิก หรือผลประโยชน์อื่นๆ     
ที่สมาคมพึงจะไดรั้บจดัท าบญัชีงบดุลประจ าปี 

16.5 ปฏิคม   มีอ  านาจหนา้ที่ดูแลรักษาสถานที่ท าการของสมาคม หรือสถานที่ที่สมาคมจดัให้มีงานต่างๆ
ขึ้น  และจดัการควบคุมดูแลเร่ืองอาหารเคร่ืองด่ืม  

16.6 นายทะเบียน   มอี  านาจหนา้ที่จดัท า และรักษาทะเบียนสมาชิก ตรวจสอบ แกไ้ขการเปลี่ยนแปลง
เก่ียวกบัสมาชิก ปฏิบตัิงานร่วมกบัเลขาธิการในการนดัประชุมใหญ่ 

16.7 ประชาสัมพันธ์  มอี  านาจหนา้ที่ประชาสัมพนัธ์กิจการของสมาคม ให้เป็นที่ทราบกนัโดยทัว่ไปใน
บรรดาสมาชิกและบุคคลทัว่ไป โดยการแถลงข่าวทางหนงัสือเวียนของสมาคม หรือส่ือมวลชนอืน่ๆ 

16.8 กรรมการวิชาการ  มอี  านาจหนา้ที่ส่งเสริมการให้ความรู้แก่สมาชิก ออกวารสารของสมาคมร่วมกบั 
สาราณียากร 

16.9 กรรมการกีฬา   มีอ  านาจหนา้ที่จดัรายการกีฬาส าหรับสมาชิกในโอกาสอนัควร ประสานงานการ
แข่งขนักีฬาระหว่างกลุ่มของสมาคมกบักลุม่อื่นๆ  ตลอดจนควบคุมดูแลและบ ารุงอุปกรณ์การกีฬา
ทั้งปวง 

16.10  กรรมการบันเทิง  มีอ  านาจหนา้ที่จดัรายการบนัเทิงในงานต่างๆ ที่สมาคมจดัให้มีขึ้นและจดัสรร       
รายการบนัเทิง ส าหรับสมาชิกโดยเฉพาะในโอกาสอนัควร  

16.11 กรรมการทัศนาจร  มีอ  านาจหนา้ที่จดัการน าเที่ยวให้แก่สมาชิกเพ่ือการศึกษาหรือพกัผ่อนหยอ่นใจ
ตามโอกาสอนัควร 

16.12 ประธานฝ่ายกิจกรรมพิเศษ  ด าเนินกิจกรรมพิเศษตามมติของคณะกรรมการบริหารหรือตามที่
เห็นสมควรจะด าเนินการ 

16.13 กรรมการอื่นๆ  มีอ  านาจหนา้ที่ที่นายกไดแ้ต่งตั้งขึ้นเพ่ือมอบหมายงานอืน่ๆ นอกจากที่กลา่วขา้งตน้
ให้ท า  ทั้งน้ีตามความเหมาะสม 

ข้อ 17. คณะกรรมการบริหาร มีสิทธิที่จะเชิญบุคคลใดเป็นกรรมการที่ปรึกษาไดต้ามที่เห็นสมควร 
ข้อ 18. ให้ผูท้ี่เคยด ารงต าแหน่งนายกสมาคมเป็นที่ปรึกษากิตติมศกัด์ิของสมาคมและความเป็นที่ปรึกษากิตติมศกัด์ิ 

เป็นสภาวะถาวร จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามขอ้ 11 
          



 Page 6 of 8 

         / ขอ้ 19. คณะกรรมการ …  
ข้อ 19. คณะกรรมการบริหารมีอ านาจแต่งตั้งสมาชิกเป็นกรรมการกลางเพ่ือช่วยด าเนินงานของสมาคม  
 ตามที่เห็นสมควร ในกรณีที่มีความจ าเป็นอาจแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกได ้ 
ข้อ 20. การประชุมและการบริหารงานของคณะกรรมการฯ 

20.1 กรรมการบริหารตอ้งมีการประชุมยอ่ยอยา่งนอ้ย 2 เดือนต่อหน่ึงคร้ัง ให้นายกเป็นประธานของ          
ที่ประชุม  ถา้นายกไมอ่ยูใ่ห้อุปนายกท าหนา้ที่ประธาน ถา้ทั้งนายกและอุปนายกไมอ่ยูใ่ห้ที่ประชุม
เลือกกรรมการท่านหน่ึงขึ้นเป็นประธานเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

20.2 กรรมการบริหารตอ้งมาประชุมไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 จึงจะครบองคป์ระชุม  
 ถา้การประชุมมไิดม้ีขึ้นเน่ืองจากกรรมการบริหารไม่ครบองคป์ระชุมให้เรียกประชุมใหม่ภายใน 30 วนั  
 ในกรณีเรียกประชุมทดแทนถา้กรรมการมาประชุมไม่ถึง 1 ใน 3 ก็ให้ถือว่าครบองคป์ระชุม 
20.3 มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากเป็นเกณฑ ์ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธาน    

ที่ประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 
20.4 คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหนา้ที่ด าเนินกิจการให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องสมาคมหรือตาม

ระเบียบขอ้บงัคบัที่ไดก้  าหนดไวเ้พื่อด าเนินกิจการและบริหารสมาคม หรือตามมติของที่ประชุมใหญ่
แห่งสมาชิก 

20.5 คณะกรรมการบริหารมีอ านาจออกระเบียบใดๆ ที่ไม่ขดัต่อขอ้บงัคบัของสมาคม หรือกฎหมาย    
หรือความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

20.6 นายกโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร มีอ  านาจแต่งตั้งกรรมการอยา่งนอ้ย 2 คน          
เป็นตวัแทน      มีอ  านาจเต็มที่เพื่อท ากิจการใดๆ ในนามสมาคมได ้

20.7 ในกรณีที่มีกิจการที่จะตอ้งท าอยา่งรีบด่วน และหากเน่ินชา้จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาคมได ้
นายกมีอ านาจส่ังให้กรรมการตามขอ้ 20.6 ด าเนินการไปกอ่นไดแ้ลว้แจง้ให้ที่ประชุม                    
คณะกรรมการฯทราบถึงเหตุผลและความจ าเป็นส าหรับการนั้น 

20.8 กิจการใด ๆ ที่กรรมการฯ ตามขอ้ 20.7 ไดก้ระท าก่อนไดรั้บอนุมติัจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารให้ถือว่าผูกพนัต่อสมาคม 

ข้อ 21. กรรมการบริหาร ยอ่มพน้ต าแหน่งเฉพาะตวัเมื่อ 
     21.1 ตาย 
     21.2 ลาออก 
     21.3 ขาดสมาชิกภาพตามขอ้ 11 

21.4 ที่ประชุมใหญ่แห่งสมาชิกลงมติให้ถอดถอน 
21.5 ขาดการประชุมคณะกรรมการบริหารติดต่อกนั 3 คร้ัง โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร 

ข้อ 22. ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการบริหารว่างลงตามขอ้ 21  ให้นายกแต่งตั้งสมาชิกสามญัเป็นกรรมการบริหารแทน  
แต่กรรมการฯ ที่มาแทนนั้นจะอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเท่าระยะเวลาที่กรรมการบริหารซ่ึงตนมาแทนจะพึงอยู่
ได ้ การแต่งตั้งกรรมการบริหารตามขอ้ 22 อาจระงบัเสียก็ได ้ถา้ระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารตอ้งออก
ตามวาระตามขอ้ 23 เหลืออยูไ่ม่เกิน 6 เดือน 

ข้อ 23. คณะกรรมการบริหารอยูใ่นต าแหน่งตามวาระคราวละ 2 ปี นบัตั้งแต่วนัที่ 1 เดือนพฤศจิกายนของปีหน่ึงไป
จนถึงวนัที่ 31 ตุลาคมจนครบ 2 ปี  กรรมการฯที่ออกไปตามวาระอาจไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการฯอีกได ้
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          / ขอ้ 24. ให้คณะกรรมการ … 
ข้อ 24. ให้คณะกรรมการบริหารชุดเดิมด าเนินกิจการอนัเป็นปกติธุระของสมาคมต่อไป จนกว่าจะไดม้อบงานให้ 

คณะกรรมการบริหารชุดใหม่  แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกิน 1 เดือนนบัตั้งแต่วนัที่คณะกรรมการฯชุดใหม่ไดรั้บเลือก 
 

หมวด 7   การประชุมใหญ่ 

ข้อ 25. การประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 
25.1 ให้คณะกรรมการฯ ถือเอาวนัที่ 20 กนัยายนของทุกปี  ซ่ึงเป็นวนัสถาปนาสมาคมและเป็นวนัคลา้ย

วนัพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวอานนัทมหิดล ที่เมืองไฮเดลเเบร์ก ประเทศ        
สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนัเป็นวนัประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 

25.2 ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน หรือมีเหตุจ าเป็นอยา่งย่ิงอนัมิอาจจดัให้มีการประชุมใหญ่สามญัขึ้น                
ในวนัดงักล่าวตามขอ้ 25.1 ได ้ก็ให้จดัให้มีขึ้นภายใน 1 เดือนก่อนหรือหลงัจากวนันั้น 

ข้อ 26. การประชุมใหญ่วิสามญั 
26.1 เมื่อมีเหตุอนัคณะกรรมการบริหารลงมติเห็นสมควร หรือสมาชิกสามญัไม่นอ้ยกว่า 20 คน เขา้ช่ือกนั 

ย่ืนหนงัสือต่อสมาคมเสนอให้มีการประชุมใหญ่วิสามญัสมาชิก 
26.2 เร่ืองที่ประชุมตอ้งเป็นเร่ืองที่เกินอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการบริหารและเป็นเร่ืองด่วนที่ตอ้งขอ

อนุมตัิต่อที่ประชุมใหญ่แห่งสมาชิก หรือเป็นเร่ืองที่เก่ียวกบัส่วนไดส่้วนเสียของสมาชิกหรือสมาคม
โดยตรง 

ข้อ 27. ในการจดัประชุมใหญ่แต่ละคร้ัง ให้เลขาธิการร่วมมือกบันายทะเบียนส่งค าบอกกล่าวไปยงัสมาชิกทุกคนที่
ปรากฏในทะเบียนทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั กบัให้ระบุวนั เวลาและสถานที่ที่จะประชุมพร้อมทั้ง
วตัถุประสงคไ์ปดว้ย 

ข้อ 28. ระเบียบวาระส าหรับการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีอยา่งนอ้ยตอ้งมี ดงัน้ี 
 28.1 รายการกิจการของสมาคมทีไ่ดก้ระท ามาในรอบปี     
 28.2   รายงานการเงินและการรับรองงบดุล 
 28.3   เลือกตั้งผูส้อบบญัชี 
 28.4   เลือกตั้งนายกสมาคมฯ (เมื่อครบ 2 ปี) 
 28.5   เร่ืองอื่นๆ (ถา้ม)ี 

ข้อ 29. การประชุมตอ้งมีสมาชิกมาประชุมใหญ่ไม่นอ้ยกว่า 20 คน จึงจะครบองคป์ระชุม 

ข้อ 30. ให้ที่ประชุมใหญ่ เลือกผูเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นประธานและกรรมการเลือกตั้ง รวมทั้งหมด 3 ท่าน เพื่อ
ด าเนินการเลือกตั้งเรียกว่า “คณะกรรมการเลือกตั้ง” 

ข้อ 31.   มติของที่ประชุมให้ใชค้วามในขอ้ 20.3 มาบงัคบัโดยอนุโลม   
ข้อ 31.1   การรับรองรายงานการประชุมใหญ่ให้ที่ประชุมกรรมการบริหารรับรองแทนที่ประชุมใหญ่ในคร้ังต่อไป 

   ในทนัทีที่มีการประชุมคณะกรรมการบริหารคร้ังต่อจากการประชุมใหญ่ เพ่ือให้สามารถด าเนินกิจกรรมได ้
    ตามมติที่ประชุมใหญ่ไดท้นัที 
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/ หมวด 8 การเงิน … 
หมวด 8   การเงินของสมาคม 

ข้อ 32. เหรัญญิกจะเก็บเงินสดไวไ้ดไ้ม่เกิน 10,000 บาท นอกนั้นให้ฝากไวก้บัธนาคารพาณิชยท์ี่เช่ือถือไดต้ามติของ 
ที่ประชุมกรรมการบริหารในนามสมาคม 

ข้อ 33. การเบิกจ่ายเงินของสมาคมจากธนาคาร  ให้นายก หรืออุปนายกคนใดคนหน่ึง หรือเลขาธิการลงนามร่วมกบั
เหรัญญิกในใบขอถอนเงิน 

ข้อ 34. ให้ถือวนัที่ 30 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวนัส้ินงวดการบญัชีของสมาคม เหรัญญิกมีหนา้ที่ตอ้งท างบดุลส่งให้      
ผูส้อบบญัชีตรวจสอบและรับรอง  เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี  หากจ าเป็นตอ้งท าก่อนวนั   
ส้ินงวดก็ให้แบ่งท าจนถึงระยะใกลท้ี่สุดของวนัประชุมใหญ่ก็ได ้

 
หมวด 9  การเลกิสมาคมและการช าระบัญชี 

 
ข้อ 35. เมื่อที่ประชุมใหญ่ลงมติดว้ยคะแนนเสียง 3 ใน 4  ของผูท้ี่มาประชุมให้เลิกสมาคมถึง 2 คร้ัง ภายใน 3 เดือน  

สมาคมก็เป็นอนัเลิกตามมติของที่ประชุมใหญ่  การพิจารณาเลิกสมาคมดงักลา่ว  สมาชิกตอ้งมาประชุมไม่
นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของสมาชิกที่ปรากฏในทะเบียน 

ข้อ 36. ให้ที่ประชุมใหญ่ลงมติเลือกตั้งผูช้ าระบญัชีและการช าระบญัชีนั้นให้เป็นไปตามกฎหมายเก่ียวกบัการช าระ 
บญัชีที่ใชอ้ยูใ่นเวลาเลิกสมาคม 

ข้อ 37. ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคนต่อสมาคมนั้น จ ากดัเพียงเท่าจ านวนค่าบ ารุงและหน้ีสินอยา่งอื่นที่ 
คา้งช าระอยู ่

ข้อ 38. เมื่อช าระบญัชีแลว้ หากมีทรัพยสิ์นเหลืออยูเ่ท่าใดให้ตกเป็นของนิติบุคคลที่มีวตัถุประสงคเ์พื่อบ ารุง             
การศึกษา  หรือการสาธารณกุศลอยา่งอื่น ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัมติของที่ประชุมใหญ่ให้เลิก 

 
หมวด 10  บทเบ็ดเสร็จ 

ข้อ 39. การแกไ้ข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ตดัทอนขอ้บงัคบัน้ีจะกระท าไดก้็โดยที่ประชุมใหญ่แห่งสมาชิกเท่านั้น       
โดยคณะกรรมการบริหารเป็นผูเ้สนอ หรือสมาชิกไม่นอ้ยกว่า 2 คนเป็นผูเ้สนอให้แกไ้ขเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ต่อคณะกรรมการบริหารก่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารคร้ังสุดทา้ยก่อนการประชุมใหญ่  มติในเร่ือง
น้ีตอ้งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนสมาชิกที่มาประชุม ขอ้บงัคบัทีม่ิใช่เป็นสาระส าคญัและ   
ไม่เก่ียวกบัหลกัการให้แกไ้ข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ตดัทอนได ้โดยมติเป็นเอกฉันทข์องคณะ
กรรมการบริหาร 

ข้อ 40. สมาคมจะตั้งสโมสรขึ้นไดก้็โดยมติของที่ประชุมใหญ่  ส่วนขอ้บงัคบัของสโมสรให้คณะกรรมการบริหาร 
เป็นผูก้  าหนด 

ข้อ 41. สมาคมน้ีไม่มีวตัถุประสงค ์หรือมีกิจกรรมทางการเมือง  สมาชิกหรือบุคคลใดจะน าช่ือหรือใชส้ถานที่ของ
สมาคม  เพื่อความมุ่งหมาย หรือกระท ากิจกรรมทางการเมืองไมไ่ด ้

**************** 


