By Jitrapat Boonchalieo

สวัสดี

ค่ะท่านสมาชิก ส.ส.ท. ผูท้ รงเกียรติ กลับมาพบกันอีก
ครั้งแล้วนะคะพร้อมกับสายฝนอันชื่นฉ�่ำทุกเช้าและ
ค�่ำตามฤดูกาล ขอให้ท่านสมาชิกได้ระวังรักษาดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง
นะคะ
จากฉบับที่แล้วได้น�ำเสนอท่านสมาชิกถึงวาระอันส�ำคัญของงานประชุมใหญ่
สามัญประจ�ำปีที่มีวาระที่ต้องใช้สิทธิใช้เสียงของการเป็นสมาชิกสมาคมฯ มาฉบับนี้เลยอยาก
จะอาสาน�ำเสนอสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก ส.ส.ท. มาตีแผ่เพื่อเป็นแนวทางอีกครั้งเพราะเห็นว่า
เป็นประโยชน์แก่สมาชิกทุกๆ ท่านและหรือหลายๆ ท่านอาจเกิดความสับสนอยู่มิใช่น้อยเกี่ยวกับ
สิทธิและหน้าที่ที่ท่านมาเป็นสมาชิก ส.ส.ท.

จากทั้งหมด มีสมาชิก 4 ประเภทคือ

1) สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลทีเ่ คยไปศึกษา หรือฝึกงานใน
ประเทศญี่ปุ่นและได้ยื่นความจ�ำนงขอสมัครเป็นสมาชิกและคณะ
กรรมการบริหารลงมติอนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิกสามัญ
2) สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ บุคคลนอกจากที่กล่าวแล้วในข้อ
1 และคณะกรรมการบริหารสมาคมลงมติอนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิก
วิสามัญ
3) สมาชิกนิติบุคคล ได้แก่ บริษัท สโมสร สมาคม มูลนิธิ
หรือหน่วยงานที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
4) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลที่ทรงคุณวุฒิ หรือผู้ที่มี
อุปการะแก่สมาคม ซึ่งคณะกรรมการบริหารมีมติให้เชิญเข้าเป็น
สมาชิกกิตติมศักดิ์

สิทธิของเรา..เราต้องรักษาและนีค้ อื
สิทธิของท่านค่ะ

1) สมาชิกของสมาคมมีสทิ ธิที่
จะเข้าร่วมในกิจกรรมทุกประเภทของ
สมาคมตามกฎทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ลว่ งหน้าใน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและ
มีสิทธิจะรับผลประโยชน์
ทุกประการที่สมาคม
เสนอ
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2) สมาชิกทุกคนมีสทิ ธิทจี่ ะเสนอ
ความคิดเห็น หรือให้ค�ำแนะน�ำต่อสมาคม
หรือคณะกรรมบริหารในเรือ่ งใดๆ อันอยูใ่ น
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องสมาคม เพื่ อ น� ำ มาซึ่ ง
ความเจริญรุ่งเรืองของสมาคม
3) สมาชิ ก ทุ ก คนมี สิ ท ธิ ที่ จ ะขอ
ตรวจสอบกิจการและทรัพย์สนิ ของสมาคม
ได้ โดยยื่นค�ำขอนั้นไปยังคณะกรรมการบริหารเป็นลายลักษณ์อักษร
4) สมาชิ ก ทุ ก คนมี สิ ท ธิ ที่ จ ะเข้ า
ประชุม อภิปราย แสดงความคิดเห็น ซักถามกรรมการบริหาร เสนอ
ญัตติในการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี หรือในการประชุมใหญ่
วิสามัญ
5) สมาชิกสามัญเท่านัน้ มีสทิ ธิในการออกเสียงลงคะแนนใน
ทีป่ ระชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี หรือในการประชุมใหญ่วสิ ามัญ หรือใน
การรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารสมาคม
6) สมาชิกนิตบิ คุ คล มีสทิ ธิสง่ ผูแ้ ทนเข้าร่วมการประชุมและ
กิจกรรมของสมาคมได้จ�ำนวน 5 คน โดยมีสิทธิเท่าสมาชิกวิสามัญ
ทุกประการ

หน้าที่ของท่านมีดังต่อไปนี้

1) สมาชิกต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ค�ำสั่งของ
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สมาคม มติของที่ประชุมใหญ่และมติของคณะกรรมการบริหารโดยเคร่งครัด
2) ด�ำรงรักษาเกียรติและผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียของสมาคม
3) เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมให้เจริญรุ่งเรืองและมีความก้าวหน้าอยู่เสมอ
4) เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีของสมาคม
5) ช�ำระค่าบ�ำรุงให้แก่สมาคมตามก�ำหนด
ทัง้ หมดทัง้ มวลนีล้ ว้ นแล้วแต่เป็นสิทธิและหน้าทีท่ นี่ า่ ภาคภูมใิ นของสมาชิกทุกๆ ท่าน และสมาคมเองก็จะพยายามสรรค์ สร้างกิจกรรม
ดีๆ ที่เป็นประโยชน์เพื่อมอบให้ท่านสมาชิกอย่างต่อเนื่องตลอดไปค่ะ

ตารางกิจกรรมเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2555
วัน/เวลา/ปี
5-7 กันยายน 2555
13-14 ตุลาคม 2555

30 ตุลาคม -2 พฤศจิกายน 2555
21-24 พฤศจิกายน 2555

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

ร่วมกิจกรรมงานแสดงสินค้า
Oil & Gas Thailand 2012
กิจกรรมปลูกป่า เสริมโป่ง สร้างฝาย ขึน้ เขาเสือ
ดูทุ่งสลักพระ ชมวิวในรูปแบบพาโนรามา แล้ว
ชิลๆ ไปกับการดูนก สูดโอโซนให้ชวี ติ นอนเต็นท์
ณ หน่วยพิทักษ์ป่าแห่งแรกของประเทศไทย

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมกรุงเทพ
(ไบเทค)
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ
จังหวัดกาญจนบุรี

ร่ ว มกิ จ กรรมงานแสดงสิ น ค้ า อุ ป กรณ์ แ ละ Sofitel Centara Grand Bangkok
เครื่องมือด้านการแพทย์งาน Medical Asia ● เซ็นทรัลลาดพร้าว
2012
ร่วมกิจกรรมงานแสดงสินค้า
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมกรุงเทพ
เครื่องจักรอุตสาหกรรม Metalex 2012
(ไบเทค)

เป็นงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมหลักๆ อีก 3 งานที่สมาคม ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดงานอย่างเป็นทางการเพื่อเผยแพร่
ภาพลักษณ์และกิจกรรมทีน่ า่ สนใจและเป็นประโยชน์ของสมาคมฯ สูภ่ าคอุตสาหกรรม นอกจากนีก้ จิ กรรมปลูกป่ายังเป็นกิจกรรมทีเ่ ราร่วมด้วย
ช่วยกันรักษาและคงสภาพแวดล้อมให้คงอยู่คู่กับเราอย่างยั่งยืน เชื่อว่าสมาชิกสมาคมทุกท่านจะร่วมภาคภูมิใจและให้การสนับสนุนในทุก
กิจกรรมของสมาคมฯ และพร้อมทีจ่ ะเสนอแนะหรือร่วมแชร์สงิ่ ทีเ่ ป็นประโยชน์ระหว่างกัน ทัง้ ในการเข้าร่วมกิจกรรม หรือร่วมสือ่ สารระหว่างกัน
ทั้งทางอีเมล์ member@tpa.or.th หรือ Facebook: Tpa Member นะคะ
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