
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

(ฉบับแก้ไข พ.ศ.2562)

•	 แก้ไขตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	

	 วันที่	29	มิถุนายน	2562

•	 อนุมัติโดยกรมการปกครอง	

	 นายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานคร

	 วันที่	10	กันยายน	2562

กฎและข้อบังคับ
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หมวดที่ 1 ข้อบังคับทั่วไป

ข้อ 1. ชื่อของสมาคม

สมาคมนี้มีชื่อว่า	 “สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี	 (ไทย-ญ่ีปุ่น)”	 ใช้อักษรย่อว่า	

ส.ส.ท.	เรียกชื่อเป็นภาษาญี่ปุ่นว่า	“ไทนิจิ-เคไซ	กิจุสสุ	ชิงโก	เกียวไก”	เขียนเป็นภาษา

ญี่ปุ่นว่า	“ ”	เรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า	“เทคโนโลยี	

โปรโมชั่น	 แอสโซซิเอชั่น	 (ไทยแลนด์-แจแปน)”	 เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า	

“TECHNOLOGY	PROMOTION	ASSOCIATION	(THAILAND-JAPAN)”	

ข้อ 2. เจตนารมณ์ของการก่อตั้ง

สมาคมได้ก่อตั้งและมีการด�าเนินกิจกรรม	ตั้งแต่วันที่	24	มกราคม	พ.ศ.2516	

เป้าหมายส�าคัญของการก่อตั้งมุ่งจะให้มีสถาบันการศึกษาทางเทคนิค	 เพื่อพัฒนาขีด

ความสามารถของบุคลากรภายในประเทศ	ในการประชุมใหญ่ครั้งท่ี	33	เมื่อวันที่	28	

พฤษภาคม	 2548	 จึงได้มีมติให้สมาคมน�าเงินทุนสะสมไปลงทุนในการก่อต้ังสถาบัน

เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ ่น	 เพื่อให้เป็นสถาบันการศึกษาในการพัฒนาบุคลากรด้าน

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	ที่ส�าคัญของประเทศต่อไป

สมาคมเป็นผูก่้อตัง้และเจ้าของสถาบันเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่	สมาคมก�ากบัดแูล

การด�าเนนิงานของสถาบนัฯ	ให้สอดคล้องกบันโยบายของสมาคม	โดยผ่านผูแ้ทนของ

สมาคมในสภาสถาบันฯ
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ข้อ 3. ส�านักงานของสมาคม

3.1	 ส�านกังานใหญ่ของสมาคม	ตัง้อยู่เลขท่ี	5-7	ซอยสขุมุวทิ	29	ถนนสขุมุวทิ	

แขวงคลองเตยเหนือ	เขตวัฒนา	กรุงเทพมหานคร	10110

3.2	 ส�านกังานสาขา	ตัง้อยูเ่ลขท่ี	534/4	ซอยพฒันาการ	18	ถนนพฒันาการ	

แขวงสวนหลวง	เขตสวนหลวง	กรุงเทพมหานคร	10250

ข้อ 4. ตราของสมาคม

ตราของสมาคมนีม้เีครือ่งหมายเป็นรปูชฎาสนี�า้เงนิเข้มบนเฟืองจกัรสเีดยีวกนั	

และมีอักษรย่อ	ส.ส.ท.	เป็นสีทองอยู่ภายใน

ข้อ 5. ค�าว่า “สมาคม” 

ต่อไปในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง	“สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี	(ไทย-ญี่ปุ่น)”



กฎและข้อบังคับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 3

หมวดที่ 2 วัตถุประสงค์

ข้อ 6. วัตถุประสงค์ของสมาคม

6.1	 เพ่ือส่งเสรมิและสนับสนุนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยขีองสมาชิกและ

เผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไป	เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ

6.2	 ส่งเสริมด้านการศึกษา	 และพัฒนาบุคลากร	 เทคโนโลยี	 โดยการเปิด

อบรมสมัมนา	การเรียนการสอน	การให้การบรกิารค�าปรกึษาในสาขาต่าง	ๆ 	การรบัรอง

ความรู้และความสามารถของบุคลากร	การถ่ายทอดและการวจิยัเทคโนโลย	ีและภาษา

ตา่ง	ๆ 	รวมทัง้ด�าเนนิกจิการโรงเรยีน	วทิยาลัย	มหาวทิยาลัย	สถาบันการศกึษา	หนว่ยงาน	

องค์กรหรือมูลนิธิ	ด้านเทคโนโลยีและวิชาการที่เกี่ยวข้อง

6.3	 ด�าเนินกิจการรวบรวม	เรียบเรียง	แปล	และพิมพ์หนังสือทางวิชาการ	

ออกวารสารของสมาคมและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี	 รวมทั้งเผยแพร่ให้แก่

สมาชิก	และประชาชนทั่วไป

6.4	 ด�าเนนิกจิการบริการด้านอุตสาหกรรมต่าง	ๆ 	และเทคโนโลยทีีเ่กีย่วเนือ่ง	

รวมทั้งจัดตั้งศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม	 ศูนย์ทดสอบ	 และให้บริการ	

ค�าปรึกษาด้านอุตสาหกรรม	และการบริการอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวเนื่อง

6.5	 ร่วมมือกับสถาบันต่าง	 ๆ	 ทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศ

ญี่ปุ่น	 รวมทั้งการลงทุนหรือร่วมทุนด�าเนินกิจการที่มีวัตถุประสงค์ในท�านองเดียวกับ

สมาคม	ทั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
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หมวดที่ 3 สมาชิกและสมาชิกภาพ

ข้อ 7. ประเภทของสมาชิก

สมาชิกของสมาคมแบ่งออกเป็น	4	ประเภท	คือ

7.1 สมาชิกสามัญ ได้แก่	บุคคลที่เคยไปศึกษาหรือฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น		

และได้ยื่นความจ�านงขอสมัครเข้าเป็นสมาชิก	และคณะกรรมการบริหารลงมติอนุมัติ

รับเข้าเป็นสมาชิกสามัญ

7.2 สมาชกิวสิามญั ไดแ้ก่	บคุคลนอกจากที่กล่าวแล้วในข้อ	7.1	และไดย้ืน่

ความจ�านงขอสมัครเข้าเป็นสมาชิก	และคณะกรรมการบริหารลงมติอนุมัติรับเข้าเป็น

สมาชิกวิสามัญ	 สมาชิกวิสามัญที่ได้ไปศึกษาหรือฝึกงานในประเทศญ่ีปุ่น	 หรือเป็น

สมาชิกวิสามัญเป็นเวลาห้าปีติดต่อกัน	และได้ช�าระค่าบ�ารุงสมาคมครบถ้วนแล้ว	เมื่อ

สมาชกิผูน้ัน้แสดงความประสงค์ขอปรับสถานะเป็นสมาชิกสามัญ	คณะกรรมการบรหิาร

อาจลงมติรับเข้าเป็นสมาชิกสามัญได้

7.3 สมาชิกนิติบุคคล ได้แก่	บริษัท	สโมสร	สมาคม	มูลนิธิ	หรือหน่วยงาน

ทีม่ฐีานะเป็นนติิบคุคล	หากมคีวามประสงค์จะสมคัรเข้าเป็นสมาชกิ	กโ็ดยการยืน่ความ

จ�านงและเม่ือได้ผ่านการรับรองของคณะกรรมการบริหารแล้ว	 ย่อมเป็นสมาชิก

นิติบุคคลได้

7.4 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่	 บุคคลที่ทรงคุณวุฒิ	 หรือผู้ท่ีมีอุปการะแก่	

สมาคม	ซึง่คณะกรรมการบรหิารมมีตใิห้เชญิเข้าเป็นสมาชกิกติตมิศกัดิ	์และบคุคลนัน้

ตอบรับค�าเชิญ

ข้อ 8. การสมัครเข้าเป็นสมาชิก

ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม	 จะต้องยื่นความจ�านงต่อสมาคมตามแบบ

พิมพ์ที่สมาคมได้ก�าหนดไว้
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ส่วนสมาชิกวิสามัญนั้น	 ยกเว้นนิติบุคคล	 จะต้องผ่านการรับรองโดยสมาชิก

สามัญของสมาคมอย่างน้อย	2	คน

ข้อ 9. การพิจารณาค�าขอสมัครเข้าเป็นสมาชิก

ให้เลขาธกิารน�ารายชือ่ผู้สมคัรเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิารครัง้แรก

หลังจากที่ได้รับใบสมัครและตรวจสอบแล้ว	 และเมื่อคณะกรรมการบริหารมีมติให้รับ

ผู้ใดเข้าเป็นสมาชิกแล้ว	 ให้เลขาธิการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการมี

หนังสือแจ้งให้ผู้สมัครทราบโดยไม่ชักช้า	

ข้อ 10. ค่าลงทะเบียนและค่าบ�ารุงสมาคม

10.1	 สมาชิกสามัญต้องเสียค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิก	

50	บาท	ค่าบ�ารุงเป็นปี	ปีละ	200	บาท	หรือเสียค่าบ�ารุงตลอดชีพในอัตรา	2,000	บาท

10.2	 สมาชกิวสิามญัต้องเสยีค่าธรรมเนยีมในการลงทะเบยีนเข้าเป็นสมาชกิ	

100	บาท	ค่าบ�ารุงเป็นปี	ปีละ	400	บาท

10.3	 สมาชกินิตบุิคคลต้องเสยีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบยีนเข้าเป็นสมาชกิ	

200	บาท	ค่าบ�ารุงเป็นปี	ปีละ	3,000	บาท

10.4	 สมาชิกกิตติมศักดิ์	ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบ�ารุงสมาคม

ข้อ 11. วันเริ่มสมาชิกภาพ

สมาชิกภาพเริ่มตั้งแต่วันที่คณะกรรมการบริหารมีมติให้รับผู้สมัครเป็นสมาชิก	

และผู้สมัครได้ช�าระค่าลงทะเบียนและค่าบ�ารุงสมาคมเรียบร้อยแล้ว



กฎและข้อบังคับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)6

ข้อ 12. ทะเบียนสมาชิก

ให้เลขาธกิารจดัท�าทะเบียนสมาชกิไว้ทีส่�านักงานของสมาคม	โดยมรีายการตาม

ที่กฎหมายก�าหนดไว้

ข้อ 13. สมาชิกที่เป็นนิติบุคคล

สมาชิกที่เป็นนิติบุคคลจะต้องแต่งตั้งตัวแทน	 ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มีอ�านาจ

กระท�าแทนนติบิคุคลนัน้ตามทีไ่ด้จดทะเบยีนไว้	เพือ่ปฏบิตักิจิการในหน้าทีแ่ละใช้สทิธิ

แทนนิติบุคคลนั้น

ข้อ 14. การขาดจากสมาชิกภาพ

สมาชิกภาพย่อมสิ้นสุดลงในกรณีต่อไปนี้

14.1		 ตายหรือสิ้นสภาพนิติบุคคล

14.2		 ลาออก	โดยยืน่หนังสอืลาออกต่อคณะกรรมการบรหิารของสมาคม	และ

ได้ช�าระหนี้สินที่ค้างช�าระต่อสมาคมเรียบร้อยแล้ว

14.3		 ต้องค�าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจ�าคุก	 เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษ	

หรือความผิดที่มีก�าหนดโทษขั้นลหุโทษ	หรือความผิดอันได้กระท�าโดยประมาท

14.4		 คณะกรรมการบริหารลงมติให้ลบชื่อออกจากทะเบียนสมาชิก	 โดย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า	3	 ใน	4	ของกรรมการบริหารที่เข้าประชุม	ด้วยเหตุใดเหตุ

หนึ่งดังต่อไปนี้

	 (1)	 กระท�าการใด	ๆ	ที่ท�าให้สมาคมเสื่อมเสียชื่อเสียง

	 (2)	 ละเมิดข้อบังคับของสมาคมอย่างร้ายแรง

	 (3)	 ไม่ช�าระเงินค่าบ�ารุงสมาคมเกินกว่า	 1	 ปี	 โดยปราศจากเหตุผล	

	 	 	 อันสมควร
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หมวดที่ 4 สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

ข้อ 15. สิทธิของสมาชิก

สมาชกิเม่ือได้ช�าระค่าบ�ารงุครบถ้วนตามกฎและข้อบงัคบัของสมาคมแล้ว	ย่อม

มีสิทธิดังต่อไปนี้

15.1		 สมาชกิของสมาคมมสีทิธทิีจ่ะเข้าร่วมในกจิกรรมทกุประเภทของสมาคม

ตามกฎที่ได้ก�าหนดไว้ล่วงหน้าในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร	 และมีสิทธิจะรับผล

ประโยชน์ทุกประการที่สมาคมเสนอ

15.2		 สมาชกิทกุคนมสีทิธท่ีิจะเสนอความคิดเห็น		หรอืให้ค�าแนะน�าต่อสมาคม

หรือคณะกรรมการบริหารในเรื่องใด	 ๆ	 อันอยู่ในวัตถุประสงค์ของสมาคม	 เพื่อน�ามา

ซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของสมาคม

15.3		 สมาชิกทุกคนมีสิทธิที่จะขอตรวจสอบกิจการ	และทรัพย์สินของสมาคม

ได้	โดยยื่นค�าขอนั้นไปยังคณะกรรมการบริหารเป็นลายลักษณ์อักษร

15.4		 สมาชกิทกุคนมสีทิธทิีจ่ะเข้าประชมุ	อภปิราย	แสดงความคดิเหน็		ซกัถาม	

กรรมการบรหิาร	เสนอญัตติในการประชมุใหญส่ามญัประจ�าป	ีหรอืในการประชมุใหญ่

วิสามัญ

15.5		 สมาชิกสามัญเท่านั้นมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมใหญ่

สามัญประจ�าปี	 หรือในการประชุมใหญ่วิสามัญ	 หรือในการรับเลือกต้ังเป็นกรรมการ

บริหารสมาคม

15.6		 สมาชิกนิติบุคคล	 มีสิทธิส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมและกิจกรรมของ

สมาคมได้จ�านวน	5	คน	โดยมีสิทธิเท่าสมาชิกวิสามัญทุกประการ
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ข้อ 16. หน้าที่ของสมาชิก

16.1		 สมาชิกต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ	ระเบียบ	ค�าสั่งของสมาคม	มติของที่

ประชุมใหญ่	และมติของคณะกรรมการบริหารโดยเคร่งครัด

16.2		 ด�ารงรักษาเกียรติและผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียของสมาคม

16.3		 เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมให้เจริญรุ่งเรืองและมีความ

ก้าวหน้าอยู่เสมอ

16.4		 เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีของสมาคม

16.5		 ช�าระค่าบ�ารุงให้แก่สมาคมตามก�าหนด
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หมวดที่ 5 คณะกรรมการบริหารของสมาคม

ข้อ 17. การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร

17.1		 ให้คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกต้ังขึ้นมาคณะหนึ่ง	

จ�านวน	5	คน	ประกอบด้วย	อดีตนายกสมาคม	จ�านวน	1	คน	อดีตกรรมการบริหาร	

จ�านวน	1	คน	สมาชิกสามัญซึง่ไม่ได้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริหารในขณะนั้น	จ�านวน	

2	คน	และผู้ทรงคุณวุฒิ	 จ�านวน	1	คน	 เพื่อท�าหน้าที่จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการ

บริหารให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	และตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งสมาคม

17.2		 หน้าที่ของคณะกรรมการเลือกตั้ง

	 (1)	แจ้งข่าวสารการเลอืกตัง้และก�าหนดระยะเวลายืน่ใบสมคัรรบัเลอืก

ตั้ง	 รวมทั้งเชิญชวนให้สมาชิกมาลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก

สมาคม	และกรรมการบริหาร	ทั้งนี้	กรรมการบริหารต้องมีผู้สมัคร

จ�านวนมากกว่า	11	คน

	 (2)	 รับสมคัรผู้ลงสมคัรรบัเลอืกตัง้ต�าแหน่งนายกสมาคมและกรรมการ

บรหิารอืน่	และตรวจสอบคณุสมบติัผูล้งสมคัรรบัเลอืกตัง้	ตามข้อ	18

	 (3)	แนะน�าผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งต�าแหน่งนายกสมาคมและต�าแหน่ง

กรรมการบริหารให้สมาชิกได้รับทราบก่อนวันเลือกตั้ง

	 (4)	ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้สมาชิกมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

	 (5)	 จัดให้ผู ้ลงสมัครรับเลือกตั้งในต�าแหน่งนายกสมาคมได้แถลง

นโยบายการบริหารงานสมาคมต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี

	 (6)	ด�าเนินการอื่น	ๆ	เพื่ออ�านวยความสะดวกในการเลือกต้ัง

17.3	 การสมัครรับเลือกตั้งท�าได้ดังนี้

ให้ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งต�าแหน่งนายกสมาคมและกรรมการบริหารอื่น		ส่งใบ

สมัครต่อกรรมการเลือกตั้ง	 ณ	 สถานที่	 วัน	 เวลา	 ที่ก�าหนด	 ผู้ลงสมัครรับเลือกต้ัง
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ต�าแหน่งนายกสมาคมและกรรมการบรหิาร	จะตอ้งอยูใ่นทีป่ระชมุใหญส่ามัญประจ�าปี

ของสมาคมในขณะเลือกตั้ง	โดยผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งต�าแหน่งนายกสมาคม	จะต้อง

แถลงนโยบายการบริหารงานสมาคมต่อที่ประชุม	

17.4		 คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้บริหารงานของสมาคมและเป็นตัวแทน

ของสมาคมในกิจการภายนอก	มีจ�านวนไม่เกิน	19	คน	ประกอบด้วย

	(1)	นายกสมาคม	1	คน	และกรรมการบริหารอื่นจ�านวน	11	คน	ให้เลือกตั้ง

โดยที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีของสมาคม	 โดยให้สมาชิกสามัญเป็นผู้เลือกต้ังโดย

การลงคะแนนลับ	

(2)		ผู้อ�านวยการสมาคม	เป็นกรรมการบริหารโดยต�าแหน่ง

(3)		กรรมการบริหารที่เหลือ	6	คน	ให้เป็นสิทธิของนายกสมาคมที่จะแต่งตั้ง	

และในกรณทีีจ่ะแต่งตัง้อธกิารบดขีองสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน่	ให้รวมอยูใ่นจ�านวน	

6	คนนี้

ในการเลือกตัง้นายกสมาคม	ให้ผู้ท่ีได้รบัคะแนนสงูสดุและเกนิกว่ากึง่หนึง่ของ

ผู้ลงคะแนนเป็นนายกสมาคม	 ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดได้คะแนนเกินกึ่งหนึ่ง	 ให้ลงคะแนน

ใหม่โดยเลือกจากผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดอันดับหนึ่งและสอง	 จนกว่าจะได้ผู้ท่ีได้รับ

คะแนนสูงสุดเป็นนายกสมาคม

กรณีผู้สมัครลงรับเลือกตั้งต�าแหน่งกรรมการบริหารไม่ครบตามจ�านวนท่ีระบุ	

ในข้อ	 17.2	 (1)	 ให้คณะกรรมการเลือกตั้งขอมติที่ประชุมใหญ่ให้มีการเสนอช่ือ	

เพิ่มเติมในที่ประชุมใหญ่ได้	 โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีสมาชิกสามัญรับรอง

อย่างน้อย	10	คน

ในการเลือกตั้งกรรมการบริหารอื่นจ�านวน	 11	 คนนั้น	 ให้สมาชิกสามัญมีสิทธิ

ลงคะแนนให้ผู้สมัครลงรับเลือกตั้งแต่ละคน	คนละ	1	คะแนน	ไม่เกิน	11	คน	ให้ผู้ที่

ได้รับคะแนนรวมสูงสุดตั้งแต่อันดับหน่ึงถึงสิบเอ็ดเป็นกรรมการบริหาร	 ในกรณีที่

คะแนนเท่ากันให้ประธานที่ประชุมลงคะแนนชี้ขาด
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17.5	 ให้นายกสมาคมเสนอชือ่กรรมการบรหิารเพือ่ให้ด�ารงต�าแหน่ง	อปุนายก	

เลขาธิการ	 เหรัญญิก	 และต�าแหน่งอื่น	 ๆ	 ตามที่เห็นสมควร	 และให้คณะกรรมการ

บริหารรับรอง

คณะกรรมการบริหารอยู่ในต�าแหน่งคราวละ	 3	 ปี	 กรรมการบริหารท่ีพ้นจาก

ต�าแหน่งแล้วนัน้	อาจได้รบัเลอืกตัง้หรอืแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการบรหิารอกีได้	แต่นายก

สมาคมและเลขาธิการจะด�ารงต�าแหน่งเกิน	2	วาระติดต่อกันไม่ได้

ข้อ 18. คุณสมบัติของกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารสมาคม	จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

18.1		 เป็นสมาชิกสามัญสัญชาติไทยและปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกตามข้อ	16	

18.2		 เป็นสมาชิกสามัญมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า	 1	 ปี	 (นับจนถึงวันที่ลง

สมัครรับเลือกตั้ง)

18.3		 ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจ�าของสมาคม	 หรือสถาบันเทคโนโลยี

ไทย-ญี่ปุ่น	หรือนิติบุคคลที่สมาคมถือหุ้นเกินกว่า	50%

18.4		 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

18.5		 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ	หรือเสมือนไร้ความสามารถ

18.6		 ไม่เป็นโรคติดต่ออันสังคมรังเกียจ

18.7		 นายกสมาคมต้องเป็นผู้ที่เคยด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริหารสมาคมมา

ก่อนไม่น้อยกว่า	1	สมัย

18.8		 ผูอ้�านวยการสมาคมซึง่เป็นกรรมการบรหิารโดยต�าแหน่ง	กบัอธกิารบดี

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น	 ที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายกสมาคมให้เป็นกรรมการ

บริหาร	 ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ	 18.4-18.6	 และกรรมการบริหารท่ีได้รับการแต่งต้ัง

เพิ่มโดยนายกสมาคม	ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ	18.1	และ	18.3-18.6
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ข้อ 19. การพ้นจากต�าแหน่งกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารของสมาคมย่อมพ้นจากต�าแหน่งในกรณีดังต่อไปนี้

19.1		 ครบก�าหนดออกตามวาระ

19.2		 ลาออกโดยคณะกรรมการบริหารได้ลงมติอนุมัติแล้ว

19.3		 ขาดคุณสมบัติตามข้อ	18	และขาดสมาชิกภาพตามข้อ	14

19.4		 ขาดการประชุมคณะกรรมการบริหารติดต่อกัน	 3	 ครั้ง	 โดยไม่ได้แจ้ง

เหตุผลอันสมควรให้ทราบล่วงหน้า	และคณะกรรมการบริหารมีมติให้พ้นจากต�าแหน่ง

ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า	3	ใน	4	ขององค์ประชุม

19.5		 ไม่ปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณของคณะกรรมการบริหารสมาคม

และคณะกรรมการบริหารมีมติให้พ้นจากต�าแหน่งด้วยคะแนนเสียงมากกว่า	3	ใน	4	

ขององค์ประชุม

19.6		 ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต�าแหน่ง

ข้อ 20. กรณีต�าแหน่งว่างลงก่อนก�าหนดออกตามวาระ

ในกรณีที่ต�าแหน่งนายกสมาคมว่างลง	 ให้อุปนายกสมาคมท�าหน้าท่ีรักษาการ

นายกสมาคม	แต่หากต�าแหน่งกรรมการบรหิารอ่ืนว่างลงก่อนถงึก�าหนดออกตามวาระ	

คณะกรรมการบริหารอาจแต่งตั้งสมาชิกสามัญคนใดคนหนึ่งให้ด�ารงต�าแหน่งแทนได	้

แต่กรรมการบริหารทีไ่ด้รบัแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งน้ีอยูใ่นต�าแหน่งได้เพยีงเท่าก�าหนด

เวลาของผู้ที่ตนแทน

ข้อ 21. การประชุมคณะกรรมการบริหาร 

ให้มกีารประชมุคณะกรรมการบรหิารอย่างน้อยปีละ	4	ครัง้	ในกรณจี�าเป็นนายก

สมาคมหรือกรรมการบริหารไม่น้อยกว่า	3	คน	จะเรียกประชุมพิเศษขึ้นก็ได้

ข้อ 22. องค์ประชุมในการประชุมของคณะกรรมการบริหาร

การประชมุของคณะกรรมการบริหารของสมาคม	จะต้องมีคณะกรรมการบรหิาร

มาประชมุไม่น้อยกว่าครึง่หน่ึงของจ�านวนกรรมการบรหิารทัง้หมด	จงึนบัได้ว่าเป็นองค์

ประชุม
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ข้อ 23. มติของการประชุมคณะกรรมการบริหาร

นอกจากที่กล่าวไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้	 ให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมาก

เป็นมติของที่ประชุม	 ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้อีก	

หนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 24. ประธานในที่ประชุม 

ให้นายกสมาคมเป็นประธานในท่ีประชมุ	หากนายกสมาคมไม่อยูห่รอืไม่สามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ว่ากรณีใด	ๆ	ให้อุปนายกเป็นประธานในที่ประชุมแทน

ในกรณีที่อุปนายกไม่อยู ่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้	 ให้ที่ประชุมคณะ

กรรมการบริหารแต่งตัง้กรรมการบรหิารคนใดคนหน่ึงเป็นประธานทีป่ระชุมเฉพาะการ

ประชุมในคราวนั้น

ข้อ 25. อ�านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

อ�านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารมีดังนี้

25.1		 จดัด�าเนินงานกจิการและทรพัย์สนิของสมาคมตามข้อบงัคบัและมตขิอง

ที่ประชุมใหญ่

25.2	 รับรองการแต่งตั้งกรรมการบริหารให้ด�ารงต�าแหน่งต่าง	 ๆ	 ในคณะ

กรรมการบริหาร

25.3		 วางระเบียบการในการปฏิบัติงานของสมาคม	รวมทั้งระเบียบการเกี่ยว

กับการเงินและระเบียบการอ�านวยการ

25.4		 ว่าจ้างและเลิกจ้างพนักงาน	เจ้าหน้าที่	ลูกจ้าง	หรือบุคลากรต่าง	ๆ 	ของ

สมาคม	 หรือของโครงการหรือหน่วยงานของสมาคม	 ทั้งนี้	 ให้เป็นไปตามระเบียบที่

คณะกรรมการบริหารได้วางไว้

25.5		 แต่งตั้งและถอดถอนที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	 ท่ีปรึกษาของคณะกรรมการ

บรหิาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	กรรมการโครงการ	หรอืหน่วยงานต่าง	ๆ 	ของสมาคม	

อนุกรรมการ	บุคคลหรือคณะบุคคลต่าง	ๆ	เพื่อด�าเนินกิจการของสมาคม
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25.6		 มอบอ�านาจหรือมอบหมายให้บุคคล	 หรือคณะบุคคลใด	 ๆ	 มีอ�านาจ	

ต่าง	ๆ	ในการกระท�าการแทนสมาคมในกิจการใด	ๆ	เป็นครั้งคราวหรือภายในเวลาที่

ก�าหนด	และให้มีอ�านาจเพิกถอนการมอบอ�านาจดังกล่าว	ทั้งนี้	ให้เป็นไปตามระเบียบ

ที่คณะกรรมการบริหารได้วางไว้

25.7		 แต่งตั้งกรรมการบริหารจ�านวนท่ีเหมาะสม	 ไปเป็นกรรมการในสภา

สถาบนัของสถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่่น	หรือนิตบุิคคลทีส่มาคมถอืหุน้	เพือ่เป็นตวัแทน

ของสมาคมในการดูแลการบริหารงานของสถาบันฯ	 หรือนิติบุคคลนั้น	 โดยจ�านวน

กรรมการทีแ่ต่งตัง้นัน้ให้เป็นไปตามข้อกฎหมายหรือระเบยีบของทางราชการทีเ่กีย่วข้อง	

และให้กรรมการทีไ่ด้รับการแต่งตัง้มวีาระตามวาระของคณะกรรมการบรหิารชดุนัน้	ๆ

ข้อ 26. กรอบการบริหารสมาคม

26.1		 ในทกุรอบห้าปี	คณะกรรมการบรหิารท่ีด�ารงต�าแหน่งในช่วงเวลานัน้	จดั

ให้มีแผนกลยุทธ์การบริหารสมาคมระยะห้าปี	 เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อให้

ท�าการรับรอง

การจัดท�าแผนกลยุทธ์การบริหารสมาคมดังกล่าว	 ต้องด�าเนินไปโดยผ่านการ

รบัฟังความคดิเหน็จากผู้มส่ีวนได้เสยีทีเ่กีย่วข้องกบัสมาคม	อนัได้แก่	สมาชกิ	พนกังาน	

วิทยากร	ภาคอุตสาหกรรม	และภาคราชการที่เกี่ยวข้อง	อย่างรอบคอบและครบถ้วน

26.2		 คณะกรรมการบรหิาร	จะต้องบรหิารกจิการของสมาคมให้สอดคล้องกบั

แผนกลยทุธ์	พร้อมรายงานความคืบหน้า	ผลงาน	และอุปสรรค	ในทีป่ระชุมใหญ่สมาคม	

หรือในวาระโอกาสอื่น	ๆ

คณะกรรมการบริหารอาจพิจารณาเสนอปรับเปล่ียนแผนกลยุทธ์	 เพื่อให้

สอดคล้องกบัประโยชน์ของสมาคมและผู้มส่ีวนได้เสยีของสมาคม	ทัง้นี	้การปรบัเปลีย่น

ดังกล่าวต้องน�าเสนอในการประชุมใหญ่เพื่อรับรองก่อนน�าไปปฏิบัติ
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หมวดที่ 6  การประชุมใหญ่

ข้อ 27. ก�าหนดการประชุมใหญ่

ก�าหนดการประชุมใหญ่มีดังนี้

27.1		 ให้มีการประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี	ปีละหนึง่ครัง้	ภายในเดอืนมถินุายน

ของทุกปี

27.2		 ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเมื่อมีเหตุใดเหตุหนึ่ง	 หรือ

สมาชิกสามัญจ�านวนไม่น้อยกว่า	1	ใน	4	ของจ�านวนสมาชิกสามัญ	หรือสมาชิกสามัญ

จ�านวนไม่น้อยกว่า	 30	 คน	 แสดงความจ�านง	 โดยยื่นหนังสือพร้อมด้วยเหตุผลต่อ

เลขาธกิารของสมาคม	ให้มกีารประชมุใหญ่วิสามญั	ให้คณะกรรมการบรหิารนดัประชุม

ใหญ่วิสามัญภายใน	15	วัน	นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ข้อ 28. องค์ประชุมในการประชุมใหญ่

ในการประชมุใหญ่ของสมาคม	ไม่ว่าจะเป็นการประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี	หรอื

การประชุมใหญ่วิสามัญ	 จะต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า	 1	 ใน	 4	 ของจ�านวน

สมาชิกทั้งหมด	หรือไม่น้อยกว่า	50	คน	ซึ่งต้องเป็นสมาชิกสามัญไม่น้อยกว่า	30	คน	

จึงจะเป็นองค์ประชุม

สมาชิกจะมอบอ�านาจให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน

มิได้

ข้อ 29. มติของที่ประชุมใหญ่

นอกจากทีไ่ด้กล่าวไว้เป็นอย่างอ่ืนในข้อบังคับน้ี	ให้ถอืเอาคะแนนเสยีงข้างมาก

เป็นมติของที่ประชุม	ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงชี้ขาด
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ข้อ 30. การส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม

คณะกรรมการบริหารจะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวถึงวัน	 เวลา	 สถานที่	 และ

ระเบียบวาระของการประชุมใหญ่ไปให้สมาชิกทุกคนได้ทราบ	 โดยส่งจดหมายทาง

ไปรษณีย์ลงทะเบียน	ณ	ที่อยู่ของสมาชิกที่ปรากฏอยู่ในทะเบียนสมาชิก	หรือส่งให้ถึง

ตัวสมาชิกก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า	7	วัน

ข้อ 31. กรณีที่การนัดประชุมใหญ่ครั้งแรกสมาชิกมาไม่ครบ

 องค์ประชุม

การประชุมใหญ่ที่ได้เรียกนัดประชุมในวันและเวลาใด	หากไม่ครบองค์ประชุม

ให้งดการประชมุ		แล้วให้ท�าการนัดวัน	เวลา	และสถานท่ีประชุมใหญ่อกีครัง้หนึง่ภายใน	

14	วนั	นบัแต่วนัประชมุคร้ังแรก	ในการนัดประชมุใหญ่ครัง้หลงันีจ้ะมสีมาชกิมาประชมุ

มากน้อยเพียงใด	ก็ให้นับเป็นองค์ประชุมได้

ข้อ 32. ประธานในที่ประชุม

ให้นายกสมาคมเป็นประธานในที่ประชุม	ถ้านายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่สามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ได้	ให้อุปนายกเป็นประธานในที่ประชุมแทน

ในกรณีที่อุปนายกไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้	 ให้ที่ประชุมใหญ่เลือก

ต้ังสมาชกิสามัญคนใดคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชมุเฉพาะการประชมุใหญ่คราวนัน้

การพจิารณาวาระการเลอืกต้ังนายกสมาคมและกรรมการบริหาร	ให้นายกสมาคม

พ้นจากการเป็นประธานในที่ประชุม	และให้ที่ประชุมเลือกสมาชิกสามัญคนใดคนหนึ่ง

ขึ้นมาเป็นประธานในที่ประชุมและเลือกสมาชิกสามัญอีก	 2	 คน	 มาเป็นผู้ช่วย	 เพื่อ

ด�าเนินการเลือกตั้งจนเสร็จสิ้นการเลือกตั้ง
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ข้อ 33. วิธีออกเสียงในที่ประชุมใหญ่

นอกจากที่ก�าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้	 การออกเสียงลงคะแนนในท่ี

ประชุมใหญ่	ให้ถือปฏิบัติเป็นสองกรณี	คือ

33.1		 โดยเปิดเผยให้ใช้วิธีชูมือ

33.2		 การลงคะแนนลับให้ใช้วิธีเขียนบัตรลงคะแนน	และจะกระท�าได้ในเมื่อ

คณะกรรมการบริหารหรือสมาชิกไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจ�านวนสมาชิกที่มาประชุม

ร้องขอ

ข้อ 34. กิจการอันพึงกระท�าในการประชุมใหญ่สามัญ 

กิจการอันพึงกระท�าในการประชุมใหญ่สามัญมีดังนี้

34.1		 รับรองรายงานการประชุมใหญ่คราวก่อน

34.2		 รบัทราบรายงานประจ�าปี	แสดงผลการด�าเนนิกจิการของสมาคม	สถาบนั

เทคโนโลยีไทย-ญีปุ่น่	และนิตบุิคคลอ่ืนท่ีสมาคมถอืหุน้	ทีผ่่านมาในรอบปี	ตามนโยบาย

ที่นายกสมาคมได้แถลงต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	รวมทั้งรายงานความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบ

34.3		 รับรองงบการเงิน

34.4		 เลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร	(ในปีที่ครบก�าหนด)

34.5		 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าตอบแทน
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หมวดที่ 7  เบ็ดเตล็ด

ข้อ 35. การใช้จ่ายเงินและการลงทุน

เงินสดของสมาคม	ถ้ามีให้น�าไปฝากที่ธนาคาร	หรือสถาบันการเงินอื่นที่มั่นคง	

หรอืซือ้พนัธบตัรรัฐบาล	หรอืพนัธบัตรรฐัวสิาหกจิ	หรอืสลากออมสนิ	(ธนาคารออมสนิ)	

หรือสลากออมทรัพย์	 (ธนาคารในสังกัดกระทรวงการคลัง)	 ทั้งนี้	 ให้เป็นไปตามหลัก

เกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ก�าหนด	 ส่วนเอกสารสิทธิให้เก็บไว้ใน	

ตู้นิรภัยที่มั่นคง

การสั่งจ่ายเงินด้วยเช็ค	หรือตั๋วสั่งจ่ายเงิน	ให้นายกสมาคม	หรืออุปนายก	หรือ

กรรมการบริหารที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู ้มีอ�านาจลงนามร่วมกับ

เหรัญญิก	หรือผู้รักษาการแทนเหรัญญิก

การใช้จ่ายเงินของสมาคมตามวัตถุประสงค์ในข้อบังคับ	 ให้เป็นไปตามมติท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริหารและระเบียบการเงินที่คณะกรรมการบริหารได้วางไว้	 การ

ใช้จ่ายเงนิของสมาคมเพือ่กจิการบรหิารของส�านกังานของสมาคม	โครงการ	สถานศกึษา	

หรือหน่วยงานต่าง	ๆ	ของสมาคม	คณะกรรมการบริหารอาจวางระเบียบให้เจ้าหน้าที่	

บคุคล	กรรมการ	อนกุรรมการ	หรอืผูบ้รหิารหน่วยงานต่าง	ๆ 	ดงักล่าว	มอี�านาจเกบ็รกัษา	

และจ่ายเงินสด	 หรือสั่งจ่ายเช็คตามงบประมาณ	 และวงเงินที่คณะกรรมการบริหาร

ก�าหนดได้

ข้อ 36. อ�านาจและหน้าที่ของเหรัญญิก

ให้เหรัญญิกมีหน้าที่ดูแลให้มีการจัดท�าบัญชีรับ-จ่าย	 และจัดเก็บรักษาไว้ให้

เรียบร้อยซึ่งบัญชีรับ-จ่าย	บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตลอดจนบัญชีอื่น	ๆ	เท่าที่จ�าเป็น	

เพื่อแสดงฐานะของสมาคมโดยถูกต้องตามกฎหมาย	และเป็นไปตามระเบียบและข้อ

ปฏบิตัทิางการเงินทีค่ณะกรรมการบริหารก�าหนด	ทัง้จะต้องจดัให้มกีารเกบ็รกัษาเอกสาร	

ใบส�าคัญต่าง	ๆ	เกี่ยวกับการบัญชีไว้ให้ผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบ	และเป็นหลักฐาน
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ข้อ 37. การลงนามในเอกสารต่าง ๆ

ในการท�านิติกรรมใด	ๆ	ของสมาคม	หรือการลงลายมือชื่อในเอกสาร	ตราสาร	

และสรรพหนังสืออันเป็นหลักฐานของสมาคมและการอรรถคดีนั้น	 เมื่อนายกสมาคม

หรอือปุนายก	หรือกรรมการบรหิารอ่ืนสองนายทีค่ณะกรรมการบรหิารมอบหมาย	หรอื

บุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย	ได้ลงลายมือชื่อแล้วก็เป็นอันใช้ได้

ข้อ 38. การจัดท�างบการเงิน

ให้คณะกรรมการบรหิารจดัท�างบการเงนิปีละครัง้	แล้วส่งให้ผูส้อบบญัชไีม่เกนิ

เดือนเมษายนของทุกปี	แล้วมอบให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้แล้วเสร็จก่อนวันประชุม

ใหญ่สามัญประจ�าปี

ข้อ 39. ปีการบัญชี

ให้ถือเอาวันที่	31	มีนาคมของทุกปี	เป็นวันสิ้นปีทางการบัญชีของสมาคม

ข้อ 40. การส่งส�าเนางบการเงิน

ให้คณะกรรมการบริหารส่งส�าเนางบการเงิน	 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว	

และรายงานประจ�าปีแสดงผลการด�าเนินกจิการของสมาคมในรอบปี	ไปยงัสมาชกิก่อน

วันประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีไม่น้อยกว่า	7	วัน

ข้อ 41. อ�านาจของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีมีอ�านาจเข้าตรวจสอบบัญชี	 และบรรดาเอกสารเกี่ยวกับการเงิน

ของสมาคม	และมีสทิธสิอบถามกรรมการบรหิาร	ตลอดจนเจ้าหน้าทีข่องสมาคมทกุคน

ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชี	และเอกสารเช่นว่านั้น
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ข้อ 42. การจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือตัดตอนข้อบังคับ

ข้อบังคับนี้จะแก้ไข	 เปลี่ยนแปลง	 ตัดทอน	 หรือเพิ่มเติมได้ก็แต่โดยมติของที่

ประชุมใหญ่	ซึ่งมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า	2	ใน	3	ของจ�านวนสมาชิกที่มาประชุม

ข้อ 43. การเลิกสมาคม

สมาคมนี้อาจจะเลิกได้ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้

43.1		 เม่ือทีป่ระชมุใหญ่ลงมตใิห้เลกิด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า	3	ใน	4	ของ

จ�านวนสมาชิกทั้งหมด

43.2		 เมื่อล้มละลาย

43.3		 ศาลสั่งให้เลิก

ถ้าสมาคมต้องสิ้นสุดลง	 ให้ทรัพย์สินทั้งหมดของสมาคมที่เหลืออยู่ตกเป็น

กรรมสทิธิข์องสถาบนัการศึกษา	ตามท่ีทีป่ระชมุใหญ่จะเหน็สมควร	(ผูร้บัจะต้องมีสภาพ

เป็นนิติบุคคล)

ข้อ 44. การช�าระบัญชี

เมื่อสมาคมต้องเลิกไปด้วยเหตุใดเหตุหน่ึงตามข้อ	 43	 การช�าระบัญชีของ

สมาคมให้น�าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	ลักษณะ	22	หมวด	5	

มาใช้บังคับโดยอนุโลม
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หมวดที่ 8  บทเฉพาะกาล

ข้อ 45. 

การตีความในข้อบังคับของสมาคม	หากเป็นที่สงสัย	ให้ประธานที่ประชุมใหญ่

เป็นผู้ชี้ขาด

ข้อ 46. 

ให้น�าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์สมาคมมาใช้เป็น	

ข้อบังคับ	ในเมื่อข้อบังคับของสมาคมนี้มิได้ก�าหนดไว้




