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ข้อบังคับ (ฉบับที่ขอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔)
ของ
สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย
หมวดที่ ๑
ความทั่วไป
ข้อ ๑. สมาคมฯ นีม้ ีชอื่ ว่า....................สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย.......................................................
ย่อว่า..........สญศท...เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Japanese Studies Association of Thailand..........
ย่อว่า..........JSAT....................................................................................................................................
ข้อ ๒. เครื่องหมายของสมาคมฯ มีลักษณะเป็นรูปตัวอักษรภาษาอังกฤษสี่ตัวประกอบด้วยอักษร J,S,A,T
โดย ตัวอักษร J และ A มีสีแดง และตัวอักษร S และ T มีสีน้าเงิน
รูปของเครื่องหมายสมาคม

ข้อ ๓. ส้านักงานของสมาคมฯ ตั้งอยู่ ณ
ห้อง ๖๐๖ ชั้น ๖ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
ข้อ ๔. วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ เพื่อ
๔.๑ เป็นเวทีส้าหรับพบปะหารือ แลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการที่ศึกษา และให้ความ
สนใจเรื่องญี่ปุ่นศึกษา
๔.๒ เป็นตัวแทนของนักวิชาการญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทยในการติดต่อสัมพันธ์กับเครือข่าย หรือ
องค์กรรูปแบบเดียวกันในต่างประเทศ
๔.๓ เป็นแหล่งรวบรวมความรู้และประสบการณ์เรื่องญี่ปุ่นในด้านต่างๆ รวมทั้งเผยแพร่ความรู้แก่
สาธารณะในรูปแบบต่างๆ ด้วย
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หมวดที่ ๒
สมาชิก
ข้อ ๕. สมาชิกของสมาคมฯ มี ๔ ประเภท คือ
๕.๑ สมาชิกสามัญ ได้แก่ นักวิชาการ อาจารย์ และผู้ทสี่ นใจด้านญี่ปนุ่ ศึกษา
๕.๒ สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติหรือทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีผู้มีอุปการะคุณแก่สมาคมฯ
ซึ่งคณะกรรมการลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯ
๕.๓ สมาชิกสถาบัน
๕.๔ สมาชิกสมทบ
ข้อ ๖. สมาชิกสามัญและสมาชิกกิตติมศักดิ์จะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๖.๑ เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว
๖.๒ เป็นผู้มคี วามประพฤติเรียบร้อย
๖.๓ ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
๖.๔ ไม่ตอ้ งค้าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้
ความสามารถ หรือต้องโทษจ้าคุก ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ การต้องค้า
พิพากษาของศาลถึงที่สุดในกรณีดังกล่าว จะต้องเป็นในขณะที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือใน
ระหว่างที่เป็นสมาชิกของสมาคมเท่านั้น
ข้อ ๗. ค่าลงทะเบียนและค่าบ้ารุงสมาคมฯ
๗.๑ สมาชิกสามัญจะต้องเสียค่าบ้ารุงสมาคมฯ เป็นรายปีๆ ละ ๒๐๐ บาท หรือ ค่าบ้ารุงตลอดชีพ
๒,๐๐๐ บาท และให้ยกเว้นค่าลงทะเบียนครั้งแรก ๑๐๐ บาท
๗.๒ สมาชิกกิตติมศักดิม์ ิตอ้ งเสียค่าลงทะเบียนและค่าบ้ารุงสมาคมฯ แต่อย่างใด
๗.๓ สมาชิกสถาบันเสียค่าลงทะเบียนครั้งแรกและค่าบ้ารุงรายปีเท่ากับสมาชิกสามัญ
๗.๔ สมาชิกสมทบเสียค่าลงทะเบียนครั้งแรกและค่าบ้ารุงรายปีในราคากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด
ข้อ ๘. การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ยื่นใบสมัคร
ตามแบบของสมาคมฯ ต่อเลขานุการ โดยมีสมาชิกสามัญรับรองอย่างน้อย ๑ คน และให้เลขานุการ
ติดประกาศรายชื่อผู้สมัครไว้ ณ ส้านักงานของสมาคมฯ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน เพื่อให้สมาชิก
อื่นๆ ของสมาคมฯ จะได้คัดค้านการสมัครนั้น เมื่อครบก้าหนดประกาศแล้ว ก็ให้เลขานุการน้าใบ
สมัครและหนังสือคัดค้านของสมาชิก (ถ้ามี) เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติว่าจะ
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รับหรือไม่รับเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯ และเมื่อกรรมการพิจารณาการสมัครแล้ว ผลเป็นประการใด
ให้เลขานุการเป็นผู้แจ้งให้ผู้สมัครทราบโดยเร็ว
ข้อ ๙. ถ้าคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้รับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก ก็ให้ผู้สมัครนั้นช้าระเงินค่าลงทะเบียน
และค่าบ้ารุงสมาคมฯ ให้เสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเลขานุการ และสมาชิกภาพ
ของผู้สมัครให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้สมัครได้ช้าระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบ้ารุงสมาคมฯ เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าผู้สมัครไม่ช้าระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบ้ารุงภายในก้าหนด ก็ให้ถือว่าการสมัคร
คราวนั้นเป็นอันยกเลิก
ข้อ ๑๐. สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิใ์ ห้เริ่มนับตั้งแต่วันที่หนังสือตอบรับค้าเชิญของผู้ที่คณะกรรมการได้
พิจารณาลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ได้มาถึงยังสมาคมฯ
ข้อ ๑๑. สมาชิกภาพของสมาชิกให้สิ้นสุดลงด้วยเหตุดังต่อไปนี้
๑๑.๑ ตาย
๑๑.๒ ลาออกโดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการได้พิจารณา
อนุมัติ และสมาชิกผู้นั้นได้ช้าระหนี้สินที่ยังติดค้างอยู่กับสมาคมฯ เป็นที่เรียบร้อย
๑๑.๓ ขาดคุณสมบัติสมาชิก
๑๑.๔ ที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกหรือคณะกรรมการได้พิจารณาลงมติให้ลบชื่อออกจากทะเบียน
เพราะสมาชิกผู้นั้นได้ประพฤติน้าความเสื่อมเสียมาสูส่ มาคมฯ
ข้อ ๑๒. สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
๑๒.๑ มีสิทธิส่งบทความเข้าร่วมในการประชุมวิชาการประจ้าปีของสมาคมฯ
๑๒.๒ มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการด้าเนินการของสมาคมฯ ต่อคณะกรรมการ
๑๒.๓ มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่างๆ ที่สมาคมฯ จัดให้มี
๑๒.๔ มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคมฯ
๑๒.๕ สมาชิกสามัญมีสิทธิ์เลือกตั้ง หรือได้รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็นกรรมการสมาคมฯ และมี
สิทธิ์ออกเสียงลงมติต่างๆ ในที่ประชุมได้คนละ ๑ คะแนนเสียง
๑๒.๖ มีสิทธิร์ ้องขอต่อคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพย์สินของสมาคมฯ
๑๒.๗ มีสิทธิเ์ ข้าชื่อร่วมกันอย่างน้อย ๑ ใน ๕ ของสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือสมาชิกจ้านวนไม่น้อย
กว่า ๑๐๐ คน ท้าหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญได้
๑๒.๘ มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติและข้อบังคับของสมาคมฯ โดยเคร่งครัด
๑๒.๙ มีหน้าที่ประพฤติตนให้สมเกียรติที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ
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๑๒.๑๐ มีหน้าที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการด้าเนินกิจการต่างๆ ของสมาคมฯ
๑๒.๑๑ มีหน้าที่ร่วมกิจกรรมที่สมาคมฯ ได้จัดให้มีขึ้น
๑๒.๑๒ มีหน้าที่ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคมฯ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

หมวดที่ ๓
การดาเนินกิจการสมาคม
ข้อ ๑๓. ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ท้าหน้าที่บริหารกิจการของสมาคมฯ มีจ้านวนอย่างน้อย ๙ คน อย่าง
มากไม่เกิน ๑๕ คน คณะกรรมการนี้ได้มาจากการเลือกตั้งของทีป่ ระชุมใหญ่ของสมาคมฯ โดย
กระบวนการเลือกตั้งให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
ข้อ ๑๔. ให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ เลือกกันเองเป็นนายกสมาคม ๑ คน และอุปนายก ๒ คน
ส้าหรับต้าแหน่งกรรมการในต้าแหน่งอื่นๆ ให้นายกสมาคมเป็นผู้แต่งตั้งจากผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งจาก
ที่ประชุมใหญ่ เข้าด้ารงต้าแหน่งต่างๆ ของสมาคมฯ ตามทีไ่ ด้ก้าหนดไว้ ซึ่งต้าแหน่งของกรรมการ
สมาคมฯ มีต้าแหน่งและหน้าที่โดยสังเขปดังต่อไปนี้
๑๔.๑ นายกสมาคมท้าหน้าที่เป็นผู้น้าในการบริหารกิจการของสมาคมฯ เป็นประธานคณะกรรมการ
ของสมาคมฯ เป็นผู้แทนสมาคมฯ ในการติดต่อกับบุคคลภายนอก และท้าหน้าที่เป็นประธาน
ในที่ประชุมคณะกรรมการและการประชุมใหญ่ของสมาคมฯ
๑๔.๒ อุปนายกท้าหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคมฯ ปฏิบัติตามหน้าที่ที่
นายกสมาคมได้มอบหมาย และท้าหน้าที่แทนนายกสมาคมเมื่อนายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่
สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ได้ และส้าหรับอุปนายกที่มาจากมหาวิทยาลัยในภูมิภาค จะท้า
หน้าทีเ่ ป็นตัวแทนสถาบันการศึกษาจากภูมิภาคด้วย
๑๔.๓ เลขานุการท้าหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของสมาคมฯ ทั้งหมด เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของ
สมาคมฯ ในการปฏิบัติกิจการของสมาคมฯ และปฏิบัติตามค้าสั่งของนายกสมาคมฯ
ตลอดจนท้าหน้าที่เป็นเลขานุการในการประชุมต่างๆ ของสมาคมฯ
๑๔.๔ เหรัญญิกมีหน้าที่เกีย่ วกับการเงินทั้งหมดของสมาคมฯ เป็นผู้จดั ท้าบัญชี รายรับ รายจ่าย
บัญชีงบดุลของสมาคมฯ และเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ของสมาคมฯ ไว้เพื่อตรวจสอบ
๑๔.๕ ปฏิคมมีหน้าที่ในการให้การต้อนรับแขกของสมาคมฯ เป็นหัวหน้าในการจัดเตรียมสถานที่ของ
สมาคมฯ และจัดเตรียมสถานที่ประชุมต่างๆ ของสมาคมฯ
๑๔.๖ นายทะเบียนมีหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของสมาคมฯ ประสานงานกับเหรัญญิก
ในการเรียกเก็บค่าบ้ารุงสมาคมฯ จากสมาชิก
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๑๔.๗ สมาชิกสัมพันธ์มีหน้าที่เผยแพร่กิจการและชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคมฯ ให้สมาชิกและ
บุคคลโดยทั่วไปให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
๑๔.๘ กรรมการต้าแหน่งอื่นๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรก้าหนดให้มีขึ้น โดย
มีจ้านวนเมื่อรวมกับต้าแหน่งกรรมการตามข้างต้นแล้ว จะต้องไม่เกินจ้านวนที่ข้อบังคับได้
ก้าหนดไว้ แต่ถ้าคณะกรรมการมิได้ก้าหนดต้าแหน่งก็ถือว่าเป็นกรรมการกลาง
ข้อ ๑๕. คณะกรรมการของสมาคมฯ สามารถอยู่ในต้าแหน่งได้วาระละ ๓ ปี ไม่เกิน ๒ วาระ และเมื่อ
คณะกรรมการอยู่ในต้าแหน่งครบก้าหนดตามวาระแล้ว แต่คณะกรรมการชุดใหม่ยังไม่ได้รับการจด
ทะเบียนจากทางราชการ ก็ให้คณะกรรมการที่ครบก้าหนดตามวาระรักษาการไปพลางก่อน จนกว่า
คณะกรรมการชุดใหม่จะได้รับการจดทะเบียนจากทางราชการ และเมื่อคณะกรรมการชุดใหม่ได้รับ
การจดทะเบียนจากทางราชการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ให้ท้าการส่งและรับมอบงานกันระหว่าง
คณะกรรมการชุดเก่าและคณะกรรมการชุดใหม่ให้เป็นที่เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่
คณะกรรมการชุดใหม่ได้รับการจดทะเบียนจากทางราชการ
ข้อ ๑๖. ต้าแหน่งกรรมการสมาคมฯ ถ้าต้องว่างลงก่อนครบก้าหนดตามวาระ ก็ให้คณะกรรมการแต่งตั้งสมาชิก
สามัญคนใดคนหนึ่งที่เห็นสมควรเข้าด้ารงต้าแหน่งแทนต้าแหน่งที่ว่างลงนั้น แต่ผู้ด้ารงต้าแหน่งแทน
อยู่ในต้าแหน่งได้เท่ากับวาระของผู้ที่ตนแทนเท่านั้น
ข้อ ๑๗. กรรมการอาจจะพ้นจากต้าแหน่ง ซึ่งมิใช่เป็นการออกตามวาระด้วยเหตุผลต่อไปนี้ คือ
๑๗.๑ ตาย
๑๗.๒ ลาออก
๑๗.๓ ขาดจากสมาชิกภาพ
๑๗.๔ ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ออกจากต้าแหน่ง
ข้อ ๑๘. กรรมการที่ประสงค์จะลาออกจากต้าแหน่งกรรมการ ให้ยนื่ ใบลาออกเป็นลายลักษณ์อกั ษรต่อ
คณะกรรมการ และให้พ้นจากต้าแหน่งเมื่อคณะกรรมการมีมติให้ออก
ข้อ ๑๙. อ้านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
๑๙.๑ มีอ้านาจออกระเบียบปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้สมาชิกได้ปฏิบัติ โดยระเบียบปฏิบัตินั้นจะต้องไม่
ขัดต่อข้อบังคับฉบับนี้
๑๙.๒ มีอ้านาจแต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ
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๑๙.๓ มีอ้านาจแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษาหรืออนุกรรมการได้ แต่กรรมการที่ปรึกษาหรือ
อนุกรรมการจะสามารถอยู่ในต้าแหน่งได้ไม่เกินวาระของกรรมการที่แต่งตั้ง
๑๙.๔ มีอ้านาจเรียกประชุมใหญ่สามัญประจ้าปีและประชุมใหญ่วิสามัญ
๑๙.๕ มีอ้านาจแต่งตั้งกรรมการในต้าแหน่งอื่นๆ ที่ยังมิได้ก้าหนดไว้ในข้อบังคับนี้
๑๙.๖ มีอ้านาจบริหารกิจการของสมาคมฯ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนมีอ้านาจอื่นๆ
ตามที่ข้อบังคับได้ก้าหนดไว้
๑๙.๗ มีหน้าที่รับผิดชอบในกิจการทั้งหมด รวมทั้งการเงินและทรัพย์สินทั้งหมดของสมาคมฯ
๑๙.๘ มีหน้าที่จัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญตามทีส่ มาชิกสามัญจ้านวน ๑ ใน ๕ ของสมาชิก
ทั้งหมดได้เข้าชื่อร้องขอให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญขึ้น ซึ่งการนี้จะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่
วิสามัญขึ้นภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ
๑๙.๙ มีหน้าที่จัดท้าเอกสารหลักฐานต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงิน ทรัพย์สิน และการด้าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ของสมาคมฯ ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และสามารถจะให้สมาชิกตรวจดูได้เมื่อ
สมาชิกร้องขอ
๑๙.๑๐ จัดท้าบันทึกการประชุมต่างๆ ของสมาคมฯ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน และจัดส่งให้สมาชิก
ได้รับทราบ
๑๙.๑๑ มีหน้าที่อื่นๆ ตามที่ขอ้ บังคับได้ก้าหนดไว้
ข้อ ๒๐. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อย ๑ ครั้ง ทุก ๓ เดือน ทั้งนี้เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการ
บริหารกิจการของสมาคมฯ
ข้อ ๒๑. การประชุมคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด จึงจะ
ถือว่าครบองค์ประชุม มติของที่ประชุมคณะกรรมการ ถ้าข้อบังคับมิได้ก้าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้ถือ
คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ก็ให้ประธานในการประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
ข้อ ๒๒. ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้านายกสมาคม และอุปนายกสมาคม ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้กรรมการที่เข้าประชุมในคราวนั้นเลือกกันเอง เพื่อให้กรรมการคนใดคนหนึ่งท้า
หน้าที่เป็นประธานในการประชุมคราวนั้น

หมวดที่ ๔
การประชุมใหญ่
ข้อ ๒๓. การประชุมใหญ่ของสมาคมฯ มี 2 ชนิด
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๒๓.๑ ประชุมใหญ่สามัญ
๒๓.๒ ประชุมใหญ่วิสามัญ
ข้อ ๒๔. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ้าปี ปีละ ๑ ครัง้
ข้อ ๒๕. การประชุมใหญ่วิสามัญอาจจะมีขึ้นได้โดยที่คณะกรรมการเห็นควรจัดให้มีขึ้น หรือเกิดขึ้นด้วยการ
เข้าชื่อร่วมกันของสมาชิกไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕ ของสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือสมาชิกจ้านวนไม่น้อย
กว่า ๑๐๐ คน ท้าหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการให้จัดมีขึ้น
ข้อ ๒๖. การแจ้งก้าหนดนัดประชุมใหญ่ ให้เลขานุการเป็นผู้แจ้งก้าหนดนัดประชุมใหญ่ให้สมาชิกได้ทราบ และ
การแจ้งจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุวัน เวลา และสถานที่ให้ชัดเจน โดยจะต้องแจ้งให้
สมาชิกได้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน และประกาศแจ้งก้าหนดนัดประชุมไว้ ณ ส้านักงานของ
สมาคมฯ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๗ วัน ก่อนถึงก้าหนดการประชุมใหญ่
ข้อ ๒๗. การประชุมใหญ่สามัญประจ้าปีจะต้องมีวาระการประชุมอย่างน้อยดังต่อไปนี้
๒๗.๑ แถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปี
๒๗.๒ แถลงบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุลของปีที่ผ่านมาให้สมาชิกรับทราบ
๒๗.๓ เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ เมื่อครบก้าหนดวาระ
๒๗.๔ เลือกตั้งผู้สอบบัญชี
๒๗.๕ เรื่องอื่นๆ ถ้ามี
ข้อ ๒๘. ในการประชุมใหญ่สามัญประจ้าปีหรือการประชุมใหญ่วิสามัญ จะต้องมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุม
ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือสมาชิกสามัญจ้านวนไม่น้อยกว่า ๓๐ คน จึงจะถือ
ว่าครบองค์ประชุม แต่ถ้าเมื่อถึงก้าหนดเวลาประชุม ยังมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์
ประชุม ให้คณะกรรมการของสมาคมเรียกประชุมใหญ่อกี ครั้งหนึ่ง โดยจัดให้มีการประชุมขึ้นภายใน
๑๔ วัน นับแต่วันที่นัดประชุมครั้งแรก ส้าหรับการประชุมในครั้งหลังนี้ ถ้ามีสมาชิกเข้าร่วมประชุมเป็น
จ้านวนเท่าใด ก็ให้ถือว่าครบองค์ประชุม ยกเว้นถ้าเป็นการประชุมใหญ่วสิ ามัญที่เกิดขึ้นจากการร้อง
ขอของสมาชิก ก็ไม่ต้องจัดการประชุมใหม่ ให้ถือว่าการประชุมเป็นอันยกเลิก
ข้อ ๒๙. การลงมติต่างๆ ในที่ประชุมใหญ่ ถ้าข้อบังคับมิได้ก้าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก
เป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสียงที่ลงมติมีคะแนนเสียงเท่ากัน ก็ให้ประธานในการประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
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ข้อ ๓๐. ในการประชุมใหญ่ของสมาคมฯ ถ้านายกสมาคม และอุปนายกสมาคม ไม่มาร่วมประชุม หรือไม่
สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมใหญ่ท้าการเลือกกรรมการที่มาร่วมประชุมคนใดคนหนึ่ง ให้
ท้าหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคราวนั้น

หมวดที่ ๕
การเงินทรัพย์สิน
ข้อ ๓๑. การเงินและทรัพย์สินทั้งหมด ให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ข้อ ๓๒. รายรับซึ่งเป็นเงินสดของสมาคมฯ ที่ได้จากการบริจาค ค่าบ้ารุงสมาคมฯ ของสมาชิก และจากแหล่ง
อื่นๆ ให้น้าฝากไว้ในธนาคารไทยพานิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ข้อ ๓๓. รายรับซึ่งเป็นเงินสดของสมาคมฯ ที่ได้รับจากการขายวารสารและกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวารสาร
ให้น้าฝากไว้ในธนาคารไทยพานิชย์ สาขาย่อยท่าพระจันทร์
ข้อ ๓๔. การด้าเนินการด้านการเงิน บัญชี ครุภัณฑ์ และการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท้าวารสาร ให้
เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยวิธีการบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ที่แนบท้ายข้อบังคับนี้
ข้อ ๓๕. การลงนามในตั๋วเงินหรือเช็คของสมาคมฯ จะต้องมีลายมือชื่อของนายกสมาคมหรือผู้ท้าการแทนลง
นาม ร่วมกับเหรัญญิกหรือเลขานุการ พร้อมกับประทับตราของสมาคมฯ จึงจะถือว่าใช้ได้
ข้อ ๓๖. ให้นายกสมาคมบริหารงบประมาณและการเงินของสมาคมฯ ตามระเบียบว่าด้วยวิธีการบริหาร
งบประมาณ การเงิน และการบัญชีของสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย รวมถึงประกาศแนบท้าย
ระเบียบการเงินด้วย
ข้อ ๓๗. ให้นายกสมาคมมีอ้านาจสั่งจ่ายเงินของสมาคมฯ ได้ครั้งละไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาท) ถ้า
เกินกว่านั้นจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ และคณะกรรมการจะอนุมัติให้จ่ายเงินได้ไม่เกินครั้ง
ละ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาท) ถ้าจ้าเป็นต้องจ่ายเกินกว่านี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่
ของสมาคมฯ
ข้อ ๓๘. ให้เหรัญญิกมีอา้ นาจเก็บเงินสดของสมาคมฯ ได้ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาท) ถ้าเกินกว่า
จ้านวนนี้ จะต้องน้าฝากธนาคารในบัญชีของสมาคมฯ ทันทีที่โอกาสอ้านวยให้
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ข้อ ๓๙. เหรัญญิกจะต้องท้าบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุล ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ การรับหรือ
จ่ายเงินทุกครั้งจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อของนายกสมาคมหรือผู้ท้าการแทน ร่วมกับ
เหรัญญิกหรือผู้ท้าการแทน พร้อมกับประทับตราของสมาคมฯ ทุกครั้ง
ข้อ ๔๐. ผู้สอบบัญชีจะต้องมิใช่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ และจะต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับ
อนุญาต
ข้อ ๔๑. ผู้สอบบัญชีมีอา้ นาจหน้าทีเ่ รียกเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินจากคณะกรรมการ และ
สามารถจะเชิญกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ เพื่อสอบถามเกี่ยวกับบัญชีและทรัพย์สินของ
สมาคมฯ ได้
ข้อ ๔๒. คณะกรรมการจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชี เมื่อได้รับการร้องขอ

หมวดที่ ๖
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับและการเลิกสมาคม
ข้อ ๔๓. ข้อบังคับสมาคมฯ จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่เท่านั้น และองค์ประชุมใหญ่
จะต้องมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือสมาชิกสามัญ
จ้านวนไม่น้อยกว่า ๓๐ คน มติของที่ประชุมใหญ่ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับ จะต้องมีคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของสมาชิกสามัญทีเ่ ข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ข้อ ๔๔. การเลิกสมาคมฯ จะเลิกได้ก็โดยมติของที่ประชุมใหญ่ของสมาคมฯ ยกเว้นเป็นการเลิกเพราะเหตุผล
ของกฎหมาย มติของที่ประชุมใหญ่ที่ให้เลิกสมาคมฯ จะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของ
สมาชิกสามัญที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด และองค์ประชุมใหญ่จะต้องไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิก
สามัญทั้งหมด
ข้อ ๔๕. เมื่อสมาคมฯ ต้องเลิก ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทรัพย์สินของสมาคมฯ ที่เหลืออยู่หลังจากที่ได้
ช้าระบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ตกเป็นของสถาบันการศึกษาตามคณะกรรมการสมาคมฯ มีมติ
เห็นชอบ (ผู้รับต้องมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีวตั ถุประสงค์เพื่อการกุศลสาธารณประโยชน์)

[๑๐]

หมวดที่ ๗
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๔๖. ข้อบังคับฉบับนี้นนั้ ให้เริ่มใช้บังคับได้นับตั้งแต่วันที่สมาคมฯ ได้รับการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับสมาคมฯ

(ลงชื่อ)

ผู้จัดท้าข้อบังคับ
(นางทัศนีย์ เมธาพิสิฐ)

