
 
 
 

 
 

ข้อบังคบัของสมาคมศูนย์วิชาการไทย – ออสเตรเลีย 
ฉบับแก้ไขเมื่อ สิงหาคม  พ.ศ. 2560 

 
1. ข้อบังคับท่ัวไป 

1.1 ชื่อ สมาคมน้ีมีชื่อว่า ศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย มีชื่อย่อว่า ศ.ว.ท.อ. และมีชื่อเป็น
ภาษาอังกฤษว่า “THAI-AUSTRALIAN TECHNOLOGICAL SERVICES CENTER” มีชื่อยอ่
ภาษาอังกฤษน้ีว่า “ T A T S C” 
ส านักงานของสมาคมต้ังอยู่ที่  เลขที่ 968 ชั้น 9 อาคาร อื้อจือเหลียง  ถ. พระราม 4  
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ  10500 

1.2 ตราของสมาคมเป็นรูปวงกลมบรรจุรูปช้างและจิงโจ้ 
1.3 ค าว่า “สมาคม” ต่อไปในข้อบังคับน้ี หมายถึงสมาคมในข้อ 1.1 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษา และวัฒนธรรม 
2.2 เป็นศูนย์กลางเน้นความเป็นหน่ึงเดียวกันของกลุ่มสมาชิก เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ  
2.3 เผยแพร่ผลงานของสมาคม เพื่อให้เกิดความต่อเน่ืองของกิจกรรมของสมาคม 

 
3. สมาชิกและสมาชิกภาพ 

3.1 ประเภทของสมาชิก แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 
3.1.1 สมาชิกสามัญ  ได้แก่ บุคคลที่เคยไปศึกษา ฝึกงาน ในสถาบัน การศึกษาของ

ประเทศออสเตรเลีย โดยได้รับวุฒิบัตรจากสถาบันน้ันๆ 
3.1.2 สมาชิกวิสามัญ  ได้แก่ บุคคลนอกเหนือจากที่กล่าวในข้อ 3.1.1 ที่ได้ยื่นความจ านง

ขอสมัครเป็นสมาชิกวิสามัญและคณะกรรมการบริหารมีมติอนุมัติ 
3.1.3 สมาชิกนิติบุคคล  ได้แก่ บริษัท สโมสร สมาคม มูลนิธิ หรือหน่วยงานที่มีฐานะเป็น

นิติบุคคล ที่ได้ยื่นความจ านงขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกนิติบุคคลและคณะกรรมการ
บริหารมีมติอนุมัติ 

3.1.4 สมาชิกกิตติมศักดิ์  ได้แก่ บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีอุปการคุณแก่สมาคม ที่
คณะกรรมการบริหารมีมติเชิญเข้าเป็นสมาชิกและบุคคลผู้น้ันตอบรับค าเชิญ  

3.2 การสมัครเข้าเป็นสมาชิก 
ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม จะต้องยื่นความจ านงต่อนายทะเบียนตามแบบใบ

สมัครที่สมาคมได้ก าหนดไว้ 
ผู้สมัครเป็นสมาชิกวิสามัญจะต้องมีสมาชิกสามัญของสมาคมรับรองไม่ต่ ากว่า 2 คน 

 
 



3.3 การพิจารณาค าขอสมัครเข้าเป็นสมาชิก 
ให้นายทะเบียนน าใบสมัครเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคร้ังแรกจากวันที่

ได้รับใบสมัคร และเมื่อคณะกรรมการมีมติให้รับหรือไม่รับผู้ใดเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ให้นายทะเบียนมี
หนังสือแจ้งให้ผู้สมัครทราบโดยทันที 

3.4 ค่าลงทะเบียนและค่าบ ารุงส าหรับสมาชิกให้ถือตามอัตราที่คณะกรรมการบริหารก าหนด 
ซึ่งรับรองโดยที่ประชุมใหญ่ โดยมีมติเสียงข้างมากของสมาชิกที่มาประชุม 

3.5 วันเริ่มสมาชิกภาพ 
สมาชิกภาพเร่ิมต้ังแต่วันที่ผู้ได้รับอนุมัติเป็นสมาชิกช าระค่าลงทะเบียนและค่าบ ารุงสมาคม 

3.6 ทะเบียนสมาชิก 
ให้นายทะเบียนจัดท าทะเบียนสมาชิกไว้ที่ส านักงานของสมาคม 

3.7 ตัวแทนสมาชิกนิติบุคคล 
สมาชิกที่เป็นนิติบุคคลต้องแต่งต้ังตัวแทนที่มีอ านาจกระท าแทนนิติบุคคลน้ันตามที่ได้จด

ทะเบียน เพื่อปฏิบัติการในหน้าที่และใช้สิทธิแทนนิติบุคคลน้ัน 
3.8 การสิ้นสุดสมาชิกภาพ 

3.8.1 ตาย 
3.8.2 ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อคณะกรรมการบริหารของสมาคมและได้ช าระหน้ีสิน

ที่ค้างช าระต่อสมาคม 
3.8.3 ต้องค าพิพากษาให้จ าคุก เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระท าโดย

ประมาท 
3.8.4 คณะกรรมการบริหารมีมติให้ลบชื่อออกจากทะเบียนสมาชิกโดยคะแนนเสียงไม่น้อย

กว่า 3 ใน 4 ของกรรมการที่เข้าประชุม ด้วยเหตุใดเหตุหน่ึงต่อไปน้ี 
3.8.4.1 กระท าการใด ๆ ให้สมาคมเสื่อมเสียชื่อเสียง 
3.8.4.2 ละเมิดข้อบังคับของสมาคมอย่างร้ายแรง 

 
4. สิทธิและหน้าท่ีของสมาชิก 

4.1 สิทธิของสมาชิก 
4.1.1 สมาชิกของสมาคมมีสิทธิจะเข้าร่วมในกิจกรรมทุกประเภทของสมาคมตามกฎที่ได้

ก าหนดไว้ล่วงหน้าในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และมีสิทธิที่จะรับผลประโยชน์
ทุกประการตามที่สมาคมเสนอ 

4.1.2 สมาชิกทุกคนมีสิทธิที่จะออกความเห็นหรือให้ค าแนะน าต่อคณะกรรมการบริหารใน
เรื่องใด ๆ อันอยู่ในวัตถุประสงค์ของสมาคม 

4.1.3 สมาชิกทุกคนมีสิทธิที่จะขอตรวจสอบกิจการและทรัพย์สินของสมาคมได้โดยยื่นค า
ขอน้ันไปยังคณะกรรมการบริหารเป็นลายลักษณ์อักษร 

4.1.4 สมาชิกทุกคนมีสิทธิจะเข้าประชุม อภิปรายแสดงความคิดเห็น ซักกถามกรรมการ 
และเสนอญัตติในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี หรือในการประชุมใหญ่วิสามัญ 

4.1.5 สมาชิกสามัญเท่าน้ันมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปี หรือในการประชุมใหญ่วิสามัญ หรือในการรับเลือกต้ังเป็นกรรมการของ
สมาคม 



4.1.6 สมาชิกนิติบุคคลมีสิทธิส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมและกิจกรรมของสมาคมได้ 
จ านวน 5 คน โดยมีสิทธิเท่าสมาชิกวิสามัญทุกประการ 

4.2 หน้าที่ของสมาชิก 
4.2.1 สมาชิกจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งของสมาคม รวมทั้งมติของ  

ที่ประชุมใหญ่และมติของคณะกรรมการบริหารโดยเคร่งครัด 
4.2.2 ด ารงรักษาเกียรติและผลประโยชน์ของสมาคม 
4.2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของสมาคม 
4.2.4 ช าระค่าบ ารุงสมาคมตามก าหนด 

 
5. คณะกรรมการบริหารสมาคม 

5.1 การเลือกต้ังคณะกรรมการบริหาร 
5.1.1 คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้บริหารงานของสมาคมและเป็นตัวแทนของสมาคมใน

กิจการภายนอก ประกอบด้วยนายกสมาคม และกรรมการบริหารอื่นมีจ านวน
รวมกันไม่เกิน 15 คน 

5.1.2 ให้มีการสรรหานายกสมาคม  ก่อนหมดวาระอย่างน้อย 6 เดือน โดยคณะกรรมการ
บริหารในขณะน้ันจัดให้สมาชิกเสนอชื่อนายกสมาคมพร้อมประวัติ  แล้วน าเสนอ
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติสมควรเป็นนายกสมาคมให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี
พิจารณาเลือกหรือให้การรับรอง 

5.1.3 ให้สมาชิกเลือกต้ังคณะกรรมการบริหารอื่นอีกไม่เกิน 8 คน  ในที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปี  โดยให้คณะกรรมการบริหารในขณะน้ันเป็นผู้จัดการเลือกต้ัง 

5.1.4 ให้นายกสมาคม ในข้อ 5.1.2 และคณะกรรมการบริหารอื่นตามข้อ 5.1.3 รักษาการ
ในต าแหน่งต่างๆ ต้ังแต่วันถัดจากวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปีจนกว่าการจดทะเบียน
แต่งต้ังคณะกรรมการชุดใหม่จะแล้วเสร็จ  และมีอ านาจที่จะแต่งต้ังสมาชิกอื่น ๆ  
ให้เป็นกรรมการบริหารเพิ่มเติมได้ไม่เกินจ านวนในข้อ 5.1.1  ทั้งน้ีกรรมการบริหาร
จะต้องส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาเดียวกันในประเทศออสเตรเลียได้ไม่
เกิน  4  คน 

5.1.5 ให้คณะกรรมการบริหารเลือกผู้ด ารงต าแหน่ง อุปนายก เลขาธิการ เหรัญญิก  
จากคณะกรรมการบริหารตามข้อ 5.1.3 

ให้มีต าแหน่งอื่นๆ โดยเลือกจากคณะกรรมการบริหารตามข้อ 5.1.3  
หรือข้อ 5.1.4 

คณะกรรมการบริหารอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี ผู้ที่ครบวาระแล้วอาจได้รับ
เลือกต้ังหรือแต่งต้ังเป็นกรรมการบริหารอีกได้  ทั้งน้ีให้นายกสมาคมด ารงต าแหน่งได้
ไม่เกิน 2 วาระ ติดต่อกัน 

5.1.6 คณะกรรมการบริหารที่พ้นต าแหน่ง จะต้องมอบงานให้คณะกรรมการบริหารชุดใหม่
ภายใน 30 วัน นับจากวันเร่ิมด าเนินงานตาม 5.1.4 

5.2 คุณสมบัติของกรรมการ 
5.2.1 เป็นสมาชิกสามัญ 
5.2.2 ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจ าของสมาคม 



5.2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
5.2.4 ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
5.2.5 ไม่เป็นโรคติดต่ออันสังคมพึงรังเกียจ 

5.3 การพ้นจากต าแหน่งกรรมการ 
5.3.1 ครบก าหนดออกตามวาระ 
5.3.2 ลาออกโดยคณะกรรมการบริหารได้ลงมติอนุมัติ 
5.3.3 ขาดคุณสมบัติของกรรมการหรือสิ้นสุดสมาชิกภาพ 
5.3.4 ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดออกจากต าแหน่ง 

5.4 กรณีต าแหน่งว่างลงก่อนหมดวาระ 
คณะกรรมการบริหารอาจแต่งต้ังสมาชิกสามัญคนใดคนหน่ึงเข้าด ารงต าแหน่งแทนใน

ช่วงเวลาที่เหลือของต าแหน่งที่ว่างลงน้ัน 
5.5 การประชุมคณะกรรมการบริหาร 

ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง ในกรณีจ าเป็นนายก
สมาคมหรือกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน จะเรียกประชุมพิเศษขึ้นก็ได้ 

5.6 องค์ประกอบในการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
องค์ประชุมจะต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยคร่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

5.7 มติของการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
นอกเหนือที่ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับน้ี ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของ

ที่ประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียงได้อีกหน่ึงเสียงเป็นการตัดสิน 
5.8 ประธานในที่ประชุม 

5.8.1 ให้นายกสมาคมเป็นประธานในที่ประชุม หากนายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ให้อุปนายกเป็นประธานในที่ประชุมแทน 

5.8.2 ในกรณีที่อุปนายกไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 5.8.1 ได้ ให้ที่ประชุม
คณะกรรมการแต่งต้ังกรรมการคนใดคนหน่ึงเป็นประธานที่ประชุมเฉพาะการประชุม
คราวน้ัน 

5.9 อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
5.9.1 จัดด าเนินงานกิจการและทรัพย์สินของสมาคมตามข้อบังคับและมติที่ประชุมใหญ่  
5.9.2 เลือกต้ังกรรมการให้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมการบริหาร 
5.9.3 วางระเบียบการในการปฏิบัติงานของสมาคม 
5.9.4 ว่าจ้าง แต่งต้ัง และถอดถอนที่ปรึกษากิตติมศักด์ิและที่ปรึกษาของคณะกรรมการ

บริหาร อนุกรรมการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานทั้งปวงเพื่อให้การด าเนินงานของ
สมาคมเป็นไปโดยเรียบร้อย 

5.10 การรักษาการแทนนายกสมาคม 
5.10.1 ถ้านายกสมาคมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นายกสมาคมต้ังกรรมการคนใดคน

หน่ึงรกัษาการแทน 
5.10.2 ในกรณีที่นายกสมาคมไม่ได้ต้ังผู้หน่ึงผู้ใดรักษาการแทน ให้อุปนายกรักษาการ

แทน ตามล าดับ 
 



6. การประชุมใหญ่ 
6.1 ก าหนดการประชุมใหญ่ 

6.1.1 ให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีทุกปี ตามวันเวลาที่คณะกรรมการบริหารก าหนด
และให้แจ้งวันเวลาการประชุมใหญ่ให้สมาชิกทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อน
วันประชุม 

6.1.2 การประชุมใหญ่วิสามัญ อาจกระท าได้ถ้าคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร หรือ
สมาชิกสามัญจ านวนไม่ต่ ากว่า 30 คน ร้องขอโดยยื่นความจ านงเป็นลายลักษณ์
อักษรพร้อมด้วยเหตุผลต่อเลขาธิการสมาคม เมื่อเลขาธิการสมาคมได้รับเร่ือง ให้นัด
ประชุมใหญ่ภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องและแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุม 

6.2 องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ 
การประชุมใหญ่สามัญประจ าปีและการประชุมใหญ่วิสามัญจะต้องมีสมาชิกมาประชุม

อย่างน้อย 30 คน จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม 
6.3 มติของที่ประชุมใหญ่ 

นอกจากที่ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับน้ี ให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติของที่
ประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงตัดสิน 

6.4 กรณีการประชุมใหญ่คร้ังแรกสมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุม 
หากพ้นก าหนดนัดการประชุมไปแล้วเป็นเวลาหน่ึงชั่วโมง ปรากฏว่ามีสมาชิกมาไม่ครบ

องค์ประชุม ให้เลื่อนการประชุมคราวน้ันไป โดยให้แจ้งก าหนดนัดวัน เวลา และสถานที่ประชุมใหม่
ภายใน 7 วัน นับต้ังแต่วันนัดประชุมคร้ังแรกและให้ประชุมใหม่หลังจากวันแจ้งภายหลัง 7 วัน ล่วงไป
แล้ว แต่ไม่เกิน 30 วันนับจากวันแจ้ง 

ในวันประชุมใหญ่คร้ังใหม่ตามวรรคแรกให้ด าเนินการประชุมได้โดยให้ถือว่าครบองค์
ประชุม ไม่ว่าจะมีสมาชิกเข้าประชมุเท่าใดก็ตาม 

6.5 ประธานในที่ประชุม 
6.5.1 ให้นายกสมาคมเป็นประธานที่ประชุม ถ้านายกสมาคมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้

อุปนายกเป็นประธาน 
6.5.2 หากอุปนายกไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 6.5.1 ได้ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกต้ัง

สมาชิกสามัญคนใดคนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมใหญ่คราวน้ัน 
6.6 วิธีออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ 

6.6.1 โดยเปิดเผยให้ใช้วิธีชูมือ 
6.6.2 การลงคะแนนลับ ให้ใช้วิธีเขียนบัตรลงคะแนนและจะกระท าได้เมื่อคณะกรรมการ

บริหารหรือสมาชิกไม่น้อยกว่าคร่ึงหน่ึงของที่ประชุมร้องขอ 
6.6.3 การลงคะแนนเลือกต้ังคณะกรรมการบริหารให้ปฏิบัติตามข้อ 5.1 

6.7 กิจการอันพึงกระท าของที่ประชุมใหญ่ 
6.7.1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่คราวก่อน 
6.7.2 พิจารณารายงานประจ าปี แสดงผลการด าเนินกิจการของสมาคมที่ผ่านมาในรอบปี 
6.7.3 พิจารณางบดุล 
6.7.4 เลือกต้ังคณะกรรมการบริหาร (ในปีที่ครบวาระเลือกต้ัง) 



6.7.5 แต่งต้ังผู้สอบบัญชีประจ าปีและก าหนดค่าตอบแทน 
6.7.6 เรื่องอื่น ๆ ตามที่สมาชิกเห็นสมควร 

 
7. เบ็ดเตล็ด 

7.1 การใช้จ่ายเงินของสมาคม 
7.1.1 เงินสดของสมาคมถ้ามีให้คณะกรรมการพิจารณาด าเนินการเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่

เหมาะสมอย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปน้ี  
1) น าไปฝากธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่มั่นคงเชื่อถือได้ และมีรัฐบาลค้ าประกัน

เงินฝากน้ันๆ เต็มจ านวน ทั้งน้ีต้องเป็นไปตามมติของคณะกรรมการ 
2) น าไปซื้อตราสารที่รัฐบาลไทย โดยกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก และค้ าประกัน 

หรือพันธบัตรรัฐบาล ทั้งน้ีต้องเป็นไปตามมติของคณะกรรมการ 
การสั่งจ่ายเงินเป็นเช็คหรือต๋ัวสั่งจ่ายเงินจะต้องมีลายเซ็นของนายก

สมาคมหรือผู้รักษาการแทน หรืออุปนายกสมาคมที่ได้รับมอบอ านาจจากนายก
สมาคมและเหรัญญิก 

7.1.2 การสั่งจ่ายเงินของสมาคมตามวัตถุประสงค์ในข้อบังคับให้เป็นไปตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการ การใช้จ่ายเงินของสมาคมเพื่อกิจการบริหารของส านักงานของ
สมาคม คณะกรรมการบริหารอาจวางระเบียบให้เจ้าหน้าที่ของสมาคมใช้จ่ายตาม
งบประมาณที่คณะกรรมการบริหารก าหนดไว้ 

7.1.3 นายกสมาคมมีอ านาจใช้จ่ายเงินแต่ละคร้ังได้ไม่เกิน 50,000 บาท  หากมีความ
จ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินเกินกว่าน้ี   ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร 

7.2 อ านาจและหน้าที่ของเหรัญญิก 
7.2.1 เหรัญญิกมีหน้าที่ท าบัญชีรับ-จ่าย และมีหน้าที่เก็บรักษาไว้ให้เรียบร้อยซึ่งบัญชี

รายรับรายจ่าย บัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินตลอดจนบัญชีอื่น ๆ เท่าที่จ าเป็น เพื่อ
แสดงฐานะของสมาคมโดยถูกต้อง ทั้งจะต้องเก็บรักษาเอกสารใบส าคัญต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการบัญชีไว้ให้ผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบเป็นหลักฐานของสมาคมอีกด้วย  

7.2.2 เหรัญญิกมีอ านาจเก็บรักษาเงินสดไว้ได้ไม่เกิน 30,000 บาท 
7.3 การลงนามในเอกสารต่าง ๆ  

ในการท านิติกรรมใด ๆ ของสมาคม หรือการลงลายมือชื่อในเอกสาร ตราสาร หรือ
หนังสือใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของสมาคม เมื่อนายกสมาคมหรือผู้รักษาการแทน หรือ
อุปนายกสมาคม ที่ได้รับมอบอ านาจจากนายกสมาคมและกรรมการบริหารอื่นอีกสองคนได้ลงลายมือ
ชื่อร่วมกันแล้วถือว่าใช้ได้ 

7.4 ปีการบัญชี 
ให้ถือเอาวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี เป็นวันสิ้นปีทางการบัญชีของสมาคม 

7.5 การจัดท างบดุล 
ให้คณะกรรมการบริหารจัดท างบดุลปีละคร้ัง แล้วส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบบัญชี ให้

เสร็จสิ้นก่อนวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 15 วัน 
  



 
7.6 การส่งส าเนางบดุล 

ให้คณะกรรมการบริหารส่งส าเนางบดุล ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และรายงาน
ประจ าปีแสดงผลการด าเนินกิจการของสมาคมในรอบปี ไปยังสมาชิกก่อนวันประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปีไม่น้อยกว่า 7 วัน 

7.7 อ านาจของผู้สอบบัญชี 
ผู้ตรวจสอบบัญชีมีอ านาจตรวจสอบบัญชี และบรรดาเอกสารเกี่ยวกับการเงินของ

สมาคม และมีสิทธิสอบถามกรรมการตลอดจนเจ้าหน้าที่ของสมาคมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีและ
เอกสารเช่นว่าน้ัน 

7.8 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ 
ข้อบังคับน้ีจะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ตัดทอนหรือเพิ่มเติมได้  โดยมติของที่ประชุมใหญ่ ซึ่งมี

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนสมาชิกที่มาประชุม 
7.9 การเลิกสมาคม 

7.9.1 เมื่อที่ประชุมใหญ่ลงมติให้เลิกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
สมาชิกทั้งหมด 

7.9.2 เมื่อล้มละลาย 
7.9.3 ศาลสั่งให้เลิก 
7.9.4 นายทะเบียนประจ ากรุงเทพมหานคร ลบชื่อออกจากทะเบียน 

ถ้าสมาคมต้องสิ้นสุดลง ให้ทรัพย์สินทั้งหมดที่เหลืออยู่ตกเป็นกรรมสิทธิของ
สถาบันการศึกษาที่มีสภาพเป็นนิติบุคคล ตามการตกลงของที่ประชุมใหญ่ 

7.10 การช าระบัญชี 
เมื่อสมาคมเลิกไป ให้น าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 22 

หมวด 5 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
8. บทเฉพาะกาล 

8.1 ให้ใช้ข้อบังคับที่แก้ไขน้ี ต้ังแต่วันที่นายทะเบียนสมาคมประจ ากรุงเทพมหานครอนุญาตให้
แก้ไขเป็นต้นไป 

8.2 การตีความในข้อบังคับของสมาคม หากเป็นที่สงสัย ให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ตัดสิน 
8.3 ค่าลงทะเบียนและค่าบ ารุงสมาคม 

ให้จัดเก็บค่าบ ารุงสมาชิกดังน้ี 
1. สมาชิกสามัญ ตลอดชีพ 1,000 บาท 
2. สมาชิกวิสามัญ ตลอดชีพ 1,000 บาท 
3. สมาชิกนิติบุคคล ปีละ 3,000 บาท 

8.4 ให้น าบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เกี่ยวกับสมาคมมาใช้เป็นข้อบังคับ 
ในเมื่อข้อบังคับน้ีมิได้ก าหนดไว้ 

......................................................... 


