
ขอบังคับ 
ของ 

สมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญ่ีปุนแหงประเทศไทย 
กอต้ังพุทธศักราช 2551 

ขอความท่ัวไป 
ขอ 1. สมาคมนี้ใหช่ือวา “สมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญ่ีปุนแหงประเทศไทย” ใชอักษรยอวา  

สภวญ ช่ือเปนภาษาญ่ีปุนวา タイ国日本語.日本文化教師協会 
             ช่ือเปนภาษาอังกฤษวา Japanese Language and Culture Teachers Association of 

Thailand 
ขอ 2.   สํานักงานสมาคมฯ ตั้งอยู ณ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2 ถนนพระจันทรเขต

พระนคร กทม. 10200 
 

หมวดท่ี 1 
วัตถุประสงค 

ขอ 3.    สมาคมฯ มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 
1. เปนศูนยกลางของการพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นทางดานวิชาการ ส่ือการสอน    

วิธีการสอนและประสบการณ โดยการจัดสัมมนา ปาฐกถา และกิจกรรมตางๆ ท่ี
เกี่ยวของกับการเรียนการสอน 

2. เปนศูนยประสานงานสงเสริมความเขาใจและความรวมมือระหวางสถาบันตางๆ 
3. เปนศูนยกลางการติดตอกับองคการและหนวยงานไทยและตางประเทศ 
4. ไมดําเนนิการเกี่ยวของกับการเมืองแตประการใด 

 
หมวดท่ี 2 

ประเภทสมาชกิ 
ขอ 4.  สมาชิกของสมาคมฯ มี  4 ประเภท คือ 

1. สมาชิกสามัญ ไดแก ชาวไทยผูสอนหรือผูเคยสอนภาษาหรือวัฒนธรรมญ่ีปุนหรือญ่ีปุน
ศึกษาทุกระดบั 

2. สมาชิกวิสามัญ ไดแก ชาวตางประเทศผูสอนภาษาหรือวฒันธรรมญ่ีปุนหรือญ่ีปุนศกึษา
ทุกระดับ ผูสนใจในกจิกรรมของสมาคมฯ และผูท่ีไดรับเชิญ 

3. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดแก บุคคลผูทรงเกียรติ หรือทรงคุณวุฒิ หรือผูมีอุปการะคุณ ซ่ึง
สมาคมฯ เชิญเปนสมาชิกกิตติมศักดิ์โดยมีมติเอกฉันทของคณะกรรมการบริหาร 

4. สมาชิกสถาบัน ไดแก สถาบันการศึกษาหรือสถาบันอ่ืนๆ หรือสมาคม 



หมวดท่ี 3 
สมาชิกภาพ 

ขอ 5.  สมาชิกภาพของผูสมัครตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร 
ขอ 6.  สมาชิกภาพเร่ิมตนตั้งแตวนัท่ีสมาคมฯ ลงช่ือในทะเบียน 
ขอ 7.  สมาชิกภาพส้ินสุดลงเม่ือ 

1. ตาย 
2. ลาออก 
3. ละเมิดระเบียบหรือขอบังคับของสมาคมฯโดยเจตนา และคณะกรรมการบริหารมีมติให

ออก 
          

            หมวดท่ี 4 
สิทธิของสมาชิก 

ขอ 8.  สิทธิของสมาชิกมีดังตอไปนี ้
1. สมาชิกทุกประเภทมีสิทธิเขารวมการประชุมใหญ รวมสัมมนา รวมกจิกรรมท่ีสมาคมฯ  

จัดข้ึน และไดรับขาวสารและวารสารของสมาคมฯ อนึ่งผูแทนของสมาชิกสถาบันเปนผู
มีสิทธิดังกลาวขางตน 

2. สมาชิกทุกประเภทมีสิทธิเสนอความคิดเหน็ ไตถามในท่ีประชุมใหญหรือทางจดหมาย  
และอาจจะขอดูหลักฐานบัญชีการเงิน เพื่อประโยชนในการดําเนนิงานตามวัตถุประสงค
ของสมาคมฯ 

3. สมาชิกสามัญเทานั้นมีสิทธ์ิออกเสียงเลือกตัง้คณะกรรมการบริหารของสมาคมฯ และ
รับรองนโยบายหรือขอเสนออื่นๆ ของคณะกรรมการบริหารฯ โดยถือหลักสมาชิก 1 คน 
ลงคะแนนเสียงได 1 เสียง 

4. สมาชิกสามัญเทานั้นมีสิทธิไดรับเลือกตั้งหรือแตงต้ังเปนนายก และกรรมการบริหาร 
ท้ังนี้ตองเปนผูท่ีสามารถมารวมประชุมไดสมํ่าเสมอ 

5. สมาชิกสามัญจํานวนไมนอยกวา 30 คน มีสิทธิเสนอใหจัดประชุมใหญวิสามัญเพื่อ
พิจารณาปญหาสําคัญรีบดวน 

 
 
 
 
 
 
 



หมวดท่ี 5 
           หนาท่ีของสมาชิก 

ขอ 9.  หนาท่ีของสมาชิกมีดังตอไปนี ้
1. สมาชิกสามัญและวิสามัญตองเสียคาบํารุงสมาคมฯปละ 300 บาท หรือตลอดชีพ 2,000  

บาท สมาชิกสถาบันระดับโรงเรียนปละ 700 บาท สมาชิกสถาบันระดับมหาวิทยาลัยป
ละ 3,000 บาท สมาชิกกิตติมศักดิ์ไมตองเสียคาบํารุง 

2. สมาชิกมีหนาท่ีปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของสมาคมฯ ชวยเหลือกจิการของสมาคมฯ 
ตามวัตถุประสงค 

 
หมวดท่ี 6 

คณะกรรมการบริหาร 
ขอ 10.   คณะกรรมการบริหารมีจํานวนไมนอยกวา 10 คน และไมเกิน 15 คน ประกอบดวย 
 นายก   
 อุปนายก ไมเกนิ 2 คน 
 เลขานุการ 
 เหรัญญิก 
 ปฏิคม 
 นายทะเบียน 
 ประชาสัมพันธ 
 สมาชิกสัมพันธ 
 และตําแหนงอ่ืนๆ ในกรณีท่ีมีความจําเปน 
ขอ 11.  คณะกรรมการบริหารดํารงตําแหนงตามวาระคราวละ 2 ป 

 
หมวดท่ี 7 

การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร 
ขอ 12.  คณะกรรมการบริหารไดมาจากการเลือกตั้งของท่ีประชุมใหญของสมาคมและผูท่ีไดรับเลือก 

จากท่ีประชุมใหญ เลือกตั้งกนัเองเปนนายกสมาคม 1 คน และเลือกอุปนายกไมเกนิ 2 คน   
สําหรับตําแหนงอ่ืนๆ ใหนายกสมาคมเปนผูแตงต้ังผูท่ีไดรับเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญเขา
ดํารงตําแหนงตางๆ ของสมาคมตามท่ีไดกาํหนดไว 

 
 

 
 



หมวดท่ี 8 
อํานาจและหนาท่ีของคณะกรรมการบริหาร 

ขอ 13.  คณะกรรมการบริหารมีอํานาจและหนาท่ีดังตอไปน้ี 
1. กําหนดนโยบาย วางระเบียบปฏิบัติ และบริหารงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ 

สมาคมฯ 
2. แตงต้ังอนุกรรมการตางๆ จากสมาชิก 
3. เชิญผูแทนจากสถาบันหรือหนวยงานเพื่อรวมประชุมประสานงานในวาระท่ีจําเปน 
4. เชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอกเปนท่ีปรึกษาเพื่อใหคําแนะนําหรือความคิดเห็นในบาง

กรณ ี
ขอ 14.  นายกมีอํานาจส่ังใหปฏิบัติการใดๆ เปนไปตามขอบังคับ ระเบียบปฏิบัติหรือมติ 
             คณะกรรมการบริหาร 
ขอ 15.  ในกรณีท่ีนายกไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดหรือลาออก ใหอุปนายกคนใดคนหน่ึงปฏิบัติ  

หนาท่ีแทนเปนคราวๆ ไป หรือจนครบวาระแลวแตกรณ ี
ขอ 16.  ถากรรมการบริหารไมเกิน 5 คนลาออกกอนครบวาระ ใหกรรมการบริหารที่เหลือพิจารณา   
 เลือกกรรมการใหมมาดํารงตําแหนงแทนจนครบวาระ ถากรรมการบริหารลาออกมากกวา 5 
 คน ใหมีการเลือกตั้งใหมท้ังคณะ ยกเวนในกรณีท่ีคณะกรรมการชุดนัน้เหลือวาระไมเกิน 3  
 เดือน 

 
หมวดท่ี 9 

การพนตาํแหนงของกรรมการบริหาร 
ขอ 17.  กรรมการบริหารพนจากตําแหนงเม่ือ 

1. ครบกําหนดวาระ 
2. ลาออกจากตําแหนง 
3. ขาดจากการเปนสมาชิกตามขอ 7 
4. ไมมาประชุมสามัญติดตอกัน 3 คร้ัง โดยไมแจงลวงหนา ท้ังนี้ใหอยูในดุลพินิจของคณะ

กรรมการบริหาร 
 

หมวดท่ี 10 
การประชุมใหญ 

ขอ 18.  การประชุมใหญสามัญใหจัดอยางนอยปละคร้ัง โดยใหนายกเปนผูกําหนดเพื่อ 
1. คณะกรรมการบริหารแถลงกิจการท่ีไดดําเนินการมาในรอบป 
2. แตงต้ังผูตรวจสอบบัญชี และรับรองงบดุลประจําป 



3. เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหมเม่ือครบวาระท้ังนีใ้หเลขาธิการแจงกําหนดวัน 
เวลา สถานท่ี และระเบียบวาระการประชุมใหสมาชิกทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน 

ขอ 19.  การประชุมใหญตองมีสมาชิกสามัญ มารวมประชุมไมนอยกวา 30 คน จึงจะครบองคประชุม 
ถาไมครบองคประชุมใหเรียกประชุมใหม และใหถือวาจาํนวนสมาชิกท่ีมานั้นครบองค
ประชุม 

ขอ 20.  มติของท่ีประชุมใหญใหถือคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่ง ในกรณีท่ีมีคะแนนเสียงเทากัน ให 
 นายกหรือผูเปนประธานในที่ประชุมเปนผูตัดสินช้ีขาดเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่ง 
ขอ 21.  คณะกรรมการบริหารไมนอยกวา 7 คน หรือสมาชิกสามัญไมนอยกวา 30 คน อาจขอใหมีการ 

ประชุมวิสามัญเพื่อพิจารณาปญหาสําคัญและรีบดวน โดยย่ืนคํารองเปนลายลักษณอักษรตอ
นายกหรือเลขาธิการ ท้ังนี้ใหเลขาธิการแจงกําหนดวัน เวลา สถานท่ี และระเบียบวาระการ
ประชุมใหสมาชิกทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 วนั 

 
หมวดท่ี 11 

การประชุมคณะกรรมการบริหาร 
ขอ 22.  ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารอยางนอยปละ 3 คร้ัง โดยใหนายกเปนผูกําหนด 
ขอ 23.  การประชุมคณะกรรมการบริหารตองมีองคประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการ 
 บริหาร 
ขอ 24.  มติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารใหถือคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่ง ในกรณีท่ีมีคะแนน 
 เสียงเทากัน ใหนายกหรือผูเปนประธานในท่ีประชุมเปนผูตัดสินช้ีขาดเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่ง 

 
หมวดท่ี 12 
การเงิน 

ขอ 25.  รายไดของสมาคมประกอบดวย 
1. คาบํารุงจากสมาชิก 
2. รายไดอันเกิดจากการจดักิจกรรม 
3. เงินและทรัพยสินอ่ืนๆ ซ่ึงบุคคลบริจาคให 
4. ดอกผลอันเกิดจากเงินหรือทรัพยสินของทางสมาคมฯ 

ขอ 26.  เงินของสมาคมฯ ใหฝากไวท่ีธนาคารหรือสถาบันการเงินท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นชอบ 
ขอ 27.  การเบิกจาย ใหนายกหรืออุปนายก และเหรัญญิกเปนผูลงนามรวมกัน 
 
ขอ 28.  นายกมีอํานาจส่ังจายเงินเพื่อกิจการอยางใดอยางหน่ึงไดคราวละไมเกนิ 10,000 บาท  
 เหรัญญิกมีอํานาจส่ังจายเงินไดคราวละไมเกิน 3,000 บาท ถาวงเงินเกนิกวานี้ ให

คณะกรรมการบริหารเปนผูพจิารณาอนุมัต ิ



ขอ 29.  เหรัญญิกมีอํานาจเกบ็และรักษาเงินสดรองจายประจําไมเกิน 10,000 บาท 
 

หมวดท่ี 13 
การแกไขและการตีความขอบังคับของสมาคมฯ 

ขอ 30.  การแกไขขอบังคับของสมาคมฯ จะกระทําไดโดยมติของท่ีประชุมใหญสามัญประจําปหรือ 
  ท่ีประชุมใหญวิสามัญ ดวยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของสมาชิกสามัญท่ีมาประชุม 
ขอ 31.  ในกรณีท่ีมีปญหาการตีความขอบังคับของสมาคมฯ ใหนายกเปนผูวินิจฉัยช้ีขาด 

_____________________ 
 

 
 

บทเฉพาะกาล 
ขอ 1.    ในกรณีท่ีไมมีนายกท่ีมาจากการเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการบริหารลงมติโดยเสียงขางมาก  
 เลือกตั้งนายกหรือนายกกิตติมศักดิ์จากสมาชิกของสมาคมฯ 
ขอ 2.    ใหนายกกิตติมศักดิมี์อํานาจใหปฏิบัติการใดๆ ตามมติของคณะกรรมการบริหาร 
 
 
 
 
 


