ขอบังคับ
ของ
สมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุนแหงประเทศไทย
กอตั้งพุทธศักราช 2551
ขอความทั่วไป
ขอ 1. สมาคมนี้ใหชื่อวา “สมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุนแหงประเทศไทย” ใชอักษรยอวา
สภวญ ชื่อเปนภาษาญี่ปุนวา タイ国日本語.日本文化教師協会
ชื่อเปนภาษาอังกฤษวา Japanese Language and Culture Teachers Association of
Thailand
ขอ 2. สํานักงานสมาคมฯ ตั้งอยู ณ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2 ถนนพระจันทรเขต
พระนคร กทม. 10200
หมวดที่ 1
วัตถุประสงค
ขอ 3. สมาคมฯ มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
1. เปนศูนยกลางของการพบปะแลกเปลีย่ นความคิดเห็นทางดานวิชาการ สื่อการสอน
วิธีการสอนและประสบการณ โดยการจัดสัมมนา ปาฐกถา และกิจกรรมตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการเรียนการสอน
2. เปนศูนยประสานงานสงเสริมความเขาใจและความรวมมือระหวางสถาบันตางๆ
3. เปนศูนยกลางการติดตอกับองคการและหนวยงานไทยและตางประเทศ
4. ไมดําเนินการเกี่ยวของกับการเมืองแตประการใด
หมวดที่ 2
ประเภทสมาชิก
ขอ 4. สมาชิกของสมาคมฯ มี 4 ประเภท คือ
1. สมาชิกสามัญ ไดแก ชาวไทยผูสอนหรือผูเคยสอนภาษาหรือวัฒนธรรมญี่ปุนหรือญี่ปุน
ศึกษาทุกระดับ
2. สมาชิกวิสามัญ ไดแก ชาวตางประเทศผูสอนภาษาหรือวัฒนธรรมญี่ปุนหรือญี่ปุนศึกษา
ทุกระดับ ผูสนใจในกิจกรรมของสมาคมฯ และผูที่ไดรบั เชิญ
3. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดแก บุคคลผูทรงเกียรติ หรือทรงคุณวุฒิ หรือผูมีอุปการะคุณ ซึง่
สมาคมฯ เชิญเปนสมาชิกกิตติมศักดิ์โดยมีมติเอกฉันทของคณะกรรมการบริหาร
4. สมาชิกสถาบัน ไดแก สถาบันการศึกษาหรือสถาบันอื่นๆ หรือสมาคม

หมวดที่ 3
สมาชิกภาพ
ขอ 5. สมาชิกภาพของผูสมัครตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
ขอ 6. สมาชิกภาพเริ่มตนตั้งแตวนั ที่สมาคมฯ ลงชื่อในทะเบียน
ขอ 7. สมาชิกภาพสิ้นสุดลงเมื่อ
1. ตาย
2. ลาออก
3. ละเมิดระเบียบหรือขอบังคับของสมาคมฯโดยเจตนา และคณะกรรมการบริหารมีมติให
ออก
หมวดที่ 4
สิทธิของสมาชิก
ขอ 8. สิทธิของสมาชิกมีดังตอไปนี้
1. สมาชิกทุกประเภทมีสิทธิเขารวมการประชุมใหญ รวมสัมมนา รวมกิจกรรมที่สมาคมฯ
จัดขึ้น และไดรับขาวสารและวารสารของสมาคมฯ อนึ่งผูแทนของสมาชิกสถาบันเปนผู
มีสิทธิดังกลาวขางตน
2. สมาชิกทุกประเภทมีสิทธิเสนอความคิดเห็น ไตถามในทีป่ ระชุมใหญหรือทางจดหมาย
และอาจจะขอดูหลักฐานบัญชีการเงิน เพื่อประโยชนในการดําเนินงานตามวัตถุประสงค
ของสมาคมฯ
3. สมาชิกสามัญเทานั้นมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตัง้ คณะกรรมการบริหารของสมาคมฯ และ
รับรองนโยบายหรือขอเสนออื่นๆ ของคณะกรรมการบริหารฯ โดยถือหลักสมาชิก 1 คน
ลงคะแนนเสียงได 1 เสียง
4. สมาชิกสามัญเทานั้นมีสิทธิไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนนายก และกรรมการบริหาร
ทั้งนี้ตองเปนผูท ี่สามารถมารวมประชุมไดสม่ําเสมอ
5. สมาชิกสามัญจํานวนไมนอยกวา 30 คน มีสิทธิเสนอใหจัดประชุมใหญวิสามัญเพื่อ
พิจารณาปญหาสําคัญรีบดวน

หมวดที่ 5
หนาที่ของสมาชิก
ขอ 9. หนาทีข่ องสมาชิกมีดังตอไปนี้
1. สมาชิกสามัญและวิสามัญตองเสียคาบํารุงสมาคมฯปละ 300 บาท หรือตลอดชีพ 2,000
บาท สมาชิกสถาบันระดับโรงเรียนปละ 700 บาท สมาชิกสถาบันระดับมหาวิทยาลัยป
ละ 3,000 บาท สมาชิกกิตติมศักดิ์ไมตองเสียคาบํารุง
2. สมาชิกมีหนาที่ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของสมาคมฯ ชวยเหลือกิจการของสมาคมฯ
ตามวัตถุประสงค
หมวดที่ 6
คณะกรรมการบริหาร
ขอ 10. คณะกรรมการบริหารมีจํานวนไมนอยกวา 10 คน และไมเกิน 15 คน ประกอบดวย
นายก
อุปนายก ไมเกิน 2 คน
เลขานุการ
เหรัญญิก
ปฏิคม
นายทะเบียน
ประชาสัมพันธ
สมาชิกสัมพันธ
และตําแหนงอืน่ ๆ ในกรณีทมี่ ีความจําเปน
ขอ 11. คณะกรรมการบริหารดํารงตําแหนงตามวาระคราวละ 2 ป
หมวดที่ 7
การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร
ขอ 12. คณะกรรมการบริหารไดมาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมใหญของสมาคมและผูที่ไดรับเลือก
จากที่ประชุมใหญ เลือกตั้งกันเองเปนนายกสมาคม 1 คน และเลือกอุปนายกไมเกิน 2 คน
สําหรับตําแหนงอื่นๆ ใหนายกสมาคมเปนผูแตงตั้งผูที่ไดรับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญเขา
ดํารงตําแหนงตางๆ ของสมาคมตามที่ไดกาํ หนดไว

ขอ 13.

ขอ 14.
ขอ 15.
ขอ 16.

หมวดที่ 8
อํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้
1. กําหนดนโยบาย วางระเบียบปฏิบัติ และบริหารงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ
สมาคมฯ
2. แตงตั้งอนุกรรมการตางๆ จากสมาชิก
3. เชิญผูแทนจากสถาบันหรือหนวยงานเพื่อรวมประชุมประสานงานในวาระที่จําเปน
4. เชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอกเปนที่ปรึกษาเพื่อใหคําแนะนําหรือความคิดเห็นในบาง
กรณี
นายกมีอํานาจสั่งใหปฏิบัติการใดๆ เปนไปตามขอบังคับ ระเบียบปฏิบัติหรือมติ
คณะกรรมการบริหาร
ในกรณีที่นายกไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดหรือลาออก ใหอุปนายกคนใดคนหนึ่งปฏิบัติ
หนาที่แทนเปนคราวๆ ไป หรือจนครบวาระแลวแตกรณี
ถากรรมการบริหารไมเกิน 5 คนลาออกกอนครบวาระ ใหกรรมการบริหารที่เหลือพิจารณา
เลือกกรรมการใหมมาดํารงตําแหนงแทนจนครบวาระ ถากรรมการบริหารลาออกมากกวา 5
คน ใหมกี ารเลือกตั้งใหมทั้งคณะ ยกเวนในกรณีที่คณะกรรมการชุดนัน้ เหลือวาระไมเกิน 3
เดือน

หมวดที่ 9
การพนตําแหนงของกรรมการบริหาร
ขอ 17. กรรมการบริหารพนจากตําแหนงเมื่อ
1. ครบกําหนดวาระ
2. ลาออกจากตําแหนง
3. ขาดจากการเปนสมาชิกตามขอ 7
4. ไมมาประชุมสามัญติดตอกัน 3 ครั้ง โดยไมแจงลวงหนา ทั้งนี้ใหอยูในดุลพินิจของคณะ
กรรมการบริหาร
หมวดที่ 10
การประชุมใหญ
ขอ 18. การประชุมใหญสามัญใหจัดอยางนอยปละครั้ง โดยใหนายกเปนผูกําหนดเพื่อ
1. คณะกรรมการบริหารแถลงกิจการที่ไดดําเนินการมาในรอบป
2. แตงตั้งผูตรวจสอบบัญชี และรับรองงบดุลประจําป

3. เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหมเมื่อครบวาระทั้งนีใ้ หเลขาธิการแจงกําหนดวัน
เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหสมาชิกทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน
ขอ 19. การประชุมใหญตองมีสมาชิกสามัญ มารวมประชุมไมนอยกวา 30 คน จึงจะครบองคประชุม
ถาไมครบองคประชุมใหเรียกประชุมใหม และใหถือวาจํานวนสมาชิกที่มานั้นครบองค
ประชุม
ขอ 20. มติของที่ประชุมใหญใหถือคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่ง ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเทากัน ให
นายกหรือผูเปนประธานในที่ประชุมเปนผูตัดสินชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
ขอ 21. คณะกรรมการบริหารไมนอยกวา 7 คน หรือสมาชิกสามัญไมนอ ยกวา 30 คน อาจขอใหมีการ
ประชุมวิสามัญเพื่อพิจารณาปญหาสําคัญและรีบดวน โดยยื่นคํารองเปนลายลักษณอกั ษรตอ
นายกหรือเลขาธิการ ทั้งนี้ใหเลขาธิการแจงกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการ
ประชุมใหสมาชิกทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน
หมวดที่ 11
การประชุมคณะกรรมการบริหาร
ขอ 22. ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารอยางนอยปละ 3 ครั้ง โดยใหนายกเปนผูกําหนด
ขอ 23. การประชุมคณะกรรมการบริหารตองมีองคประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการ
บริหาร
ขอ 24. มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารใหถือคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่ง ในกรณีที่มีคะแนน
เสียงเทากัน ใหนายกหรือผูเปนประธานในที่ประชุมเปนผูตัดสินชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
หมวดที่ 12
การเงิน
ขอ 25. รายไดของสมาคมประกอบดวย
1. คาบํารุงจากสมาชิก
2. รายไดอันเกิดจากการจัดกิจกรรม
3. เงินและทรัพยสินอื่นๆ ซึ่งบุคคลบริจาคให
4. ดอกผลอันเกิดจากเงินหรือทรัพยสินของทางสมาคมฯ
ขอ 26. เงินของสมาคมฯ ใหฝากไวที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่คณะกรรมการบริหารเห็นชอบ
ขอ 27. การเบิกจาย ใหนายกหรืออุปนายก และเหรัญญิกเปนผูลงนามรวมกัน
ขอ 28. นายกมีอํานาจสั่งจายเงินเพื่อกิจการอยางใดอยางหนึ่งไดคราวละไมเกิน 10,000 บาท
เหรัญญิกมีอํานาจสั่งจายเงินไดคราวละไมเกิน 3,000 บาท ถาวงเงินเกินกวานี้ ให
คณะกรรมการบริหารเปนผูพจิ ารณาอนุมัติ

ขอ 29. เหรัญญิกมีอํานาจเก็บและรักษาเงินสดรองจายประจําไมเกิน 10,000 บาท
หมวดที่ 13
การแกไขและการตีความขอบังคับของสมาคมฯ
ขอ 30. การแกไขขอบังคับของสมาคมฯ จะกระทําไดโดยมติของที่ประชุมใหญสามัญประจําปหรือ
ที่ประชุมใหญวิสามัญ ดวยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของสมาชิกสามัญที่มาประชุม
ขอ 31. ในกรณีที่มีปญหาการตีความขอบังคับของสมาคมฯ ใหนายกเปนผูวินิจฉัยชีข้ าด
_____________________

บทเฉพาะกาล
ขอ 1. ในกรณีที่ไมมีนายกที่มาจากการเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการบริหารลงมติโดยเสียงขางมาก
เลือกตั้งนายกหรือนายกกิตติมศักดิ์จากสมาชิกของสมาคมฯ
ขอ 2. ใหนายกกิตติมศักดิม์ ีอํานาจใหปฏิบัติการใดๆ ตามมติของคณะกรรมการบริหาร

