กฎข$อบังคับของสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ;นในพระบรมราชูปถัมภA ปC 2542
หมวด 1
ชื่อและวัตถุประสงค7ของสมาคมฯ
1.1 สมาคมนี้มีชื่อว/า “สมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ?นในพระบรมราชูปถัมภE”
ภาษาอังกฤษเรียกว/า “THAI STUDENTS’ ASSOCIATION IN JAPAN UNDER ROYAL PATRONAGE”
ภาษาญี่ปุ?นเรียกว/า “在⽇タイ留学⽣協会”
1.2 สำนักงานใหญ/ของสมาคมฯ ตั้งอยู/ที่
ROYAL THAI EMBASSY
3-14-6 KAMI-OSAKI, SHINAGAWA-KU,
TOKYO 141, JAPAN
1.3 วัตถุประสงคEของสมาคมฯ คือ
1.3.1 ส/งเสริมความสามัคคีและแลกเปลี่ยนความรูnความคิดเห็นระหว/างสมาชิก
1.3.2 จัดสรรสวัสดิการและเผยแพร/ความรูnดnานต/าง ๆ ใหnแก/สมาชิกตามสมควร
1.3.3 ส/งเสริมสัมพันธภาพระหว/างไทยกับญี่ปุ?น ตลอดจนนานาชาติบนรากฐานแห/งความเสมอภาค
1.3.4 เผยแพร/วัฒนธรรมไทยและเกียรติภูมิคุณของประเทศชาติ
1.3.5 ร/วมมือและประสานงานกับกลุ/มบุคคลหรือองคEกรที่มีวัตถุประสงคEสอดคลnองกับนโยบายของสมาคมฯ
หมวด 2
สมาชิก
2.1 สมาชิกของสมาคมฯประกอบดnวย สมาชิกสามัญ สมาชิกวิสามัญ และสมาชิกสมทบ ซึ่งไดnลงทะเบียนเป|นสมาชิก
ของสมาคมฯ ประจำป}แลnว
2.1.1 สมาชิกสามัญ
2.1.1.1 ผูnมีสัญชาติไทยและไดnรับอนุญาตใหnพำนักอยู/ในประเทศญี่ปุ?นในฐานะนักเรียนหรือนักศึกษา

2.1.1.2 สมาชิกสามัญมีสิทธิเขnาร/วมในการประชุมออกเสียงไดnรับเลือกเป|นกรรมการและสิทธิอื่น ๆ ตามกฎ
ขnอบังคับของสมาคมฯ
2.1.2 สมาชิกวิสามัญ
2.1.2.1 ผูnมีสัญชาติไทยทุกคนที่พำนักอยู/ในประเทศญี่ปุ?นและไม/มีคุณสมบัติที่จะเป|นสมาชิกสามัญ
2.1.2.2 สมาชิกวิสามัญมีสิทธิเช/นเดียวกับสมาชิกสามัญ ยกเวnนการเป|นกรรมการและการมีสิทธิออกเสียง
เช/นเดียวกับสมาชิกสามัญ
2.1.3 สมาชิกสมทบ
2.1.3.1 คนไทยที่ไม/ไดnพำนักอยู/ในประเทศญี่ปุ?น หรือชาวต/างชาติ
2.1.3.2 สมาชิกสมทบมีสิทธิเช/นเดียวกับสมาชิกสามัญในการรับบริการจากสมาคมฯ ยกเวnนการเป|นกรรมการ และ
การมีสิทธิออกเสียงเช/นเดียวกับสมาชิกสามัญ
2.2 การสิ้นสุดสมาชิกภาพ
2.2.1 ถึงแก/กรรม
2.2.2 สิ้นสุดตามวาระการบริหารงานของสมาคมฯ ประจำป} โดยถือเอาวันที่ 31 มีนาคมของทุกป}เป|นวันครบวาระ
2.2.3 ลาออกโดยการยื่นใบลาออกต/อนายกสมาคมฯ
2.2.4 ขาดคุณสมบัติของสมาชิกภาพประเภทนั้น ๆ
2.2.5 คณะกรรมการฯ อาจนำชื่อสมาชิกผูnนำความสูญเสียต/อส/วนรวมมาเสนอต/อที่ประชุมของคณะกรรมการฯ เพื่อ
คัดชื่อออกจากสมาชิกภาพดnวยคะแนนเสียง 3 ใน 4 จากที่ประชุม ทั้งนี้สมาคมฯ ตnองแจnงใหnบุคคลดังกล/าวทราบ
เพื่อชี้แจงขnอกล/าวหาต/อที่ประชุมภายใน 30 วันนับจากที่เสนอชื่อ
หมวด 3
คณะกรรมการ
3.1 คุณสมบัติของคณะกรรมการฯ คือ ผูnที่เป|นสมาชิกของสมาคมฯ และเป|นนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในประเทศ
ญี่ปุ?น
3.2 นายกสมาคมฯ ตnองมาจากการเลือกตั้งและเป|นสมาชิกสามัญโดยสามารถอยู/ครบวาระ 1 ป}การบริหารสมาคมฯ
3.2.1 ในกรณีที่นายกสมาคมฯ มีเหตุใหnไม/อาจบริหารงานสมาคมฯ ไดnครบตามวาระ ใหnอุปนายกฯ เป|นผูnรักษาการ
แทน และใหnคณะกรรมการบริหารชุดเดิมบริหารงานต/อไปจนครบวาระ
3.3 กรรมการตnองประกอบดnวย
3.3.1 นายกสมาคม

3.3.2 อุปนายก
3.3.3 เลขานุการ
3.3.4 ฝ?ายการเงิน
หรือกรรมการอื่น ๆ เช/น บรรณาธิการสายใย ฝ?ายทะเบียนฝ?ายวิชาการ ฝ?ายประชาสัมพันธE ฝ?ายวิเทศสัมพันธE
ฝ?ายศิลปกรรม ฝ?ายกีฬา ฝ?ายทุนการศึกษา ฯลฯ รวมทั้งสิ้นไม/ต่ำกว/า 10 คน เพื่อบริหารงานของสมาคมฯใน
กิจกรรมต/าง ๆ
3.4 การสิ้นสุดการเป|นกรรมการ
3.4.1 ถึงแก/กรรม
3.4.2 ครบวาระการบริหารงานสมาคมฯประจำป}
3.4.3 ลาออกโดยการทำเป|นหนังสือยื่นต/อที่ประชุมคณะกรรมการฯ ผ/านนายกสมาคมฯ
3.4.4 ที่ประชุมคณะกรรมการฯมีมติใหnออก ทั้งนี้บุคคลดังกล/าวมีสิทธิชี้แจงขnอกล/าวหาต/อที่ประชุมคณะกรรมการฯ
ภายใน 30 วันนับจากวันที่ไดnมีมติ
หมวด 4
การประชุม
4.1 การประชุมมี 3 ประเภท คือ
4.1.1 การประชุมสามัญประจำป}
4.1.2 การประชุมคณะกรรมการ
4.1.3 การประชุมวิสามัญ
4.2 การลงมติใหnถือเอาเสียงขnางมากขององคEประชุมเป|นเกณฑEในการตัดสิน
หมวด 5
สิทธิและหนEาที่
5.1 นายกสมาคม
5.1.1 นายกสมาคมฯ เป|นผูnแต/งตั้งคณะกรรมการฯ โดยสามารถอยู/ครบวาระ 1 ป}การบริหารสมาคมฯและประกาศ
รายชื่อคณะกรรมการฯ ใหnสมาชิกทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่ไดnรับเลือกตั้ง

5.1.2 นายกสมาคมฯ สงวนไวnซึ่งสิทธิในการแต/งตั้งทดแทนตำแหน/งกรรมการจึงว/างลง ผูnที่ไดnรับการแต/งตั้งขึ้นมา
ใหม/ย/อมอยู/ในตำแหน/งไดnเพียงเท/ากำหนดเวลาของผูnซึ่งตนแทน
5.1.3 นายกสมาคมฯ อาจเชิญผูnหนึ่งผูnใดมาเป|นที่ปรึกษาของสมาคมฯ ตามที่เห็นสมควร
5.2 กรรมการ
5.2.1 คณะกรรมการฯ จะอยู/ในตำแหน/งสมัยละ 1 ป}การบริหาร กรรมการซึ่งพnนจากตำแหน/งแลnวมีสิทธิไดnรับการ
เลือกตั้งหรือแต/งตั้งอีก
5.2.2 กรรมการฯ มีสิทธิเสนอใหnมีการเปลี่ยนแปลงหรือโยกยnายกรรมการผูnหนึ่งผูnใดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ผลการ
ตัดสินดังกล/าวตnองมาจากมติของที่ประชุมคณะกรรมการฯ
5.2.3 หนnาที่ของคณะกรรมการฯ คือ
5.2.3.1 จัดประชุมกรรมการฯ เพื่อเตรียมแผนปฏิบัติงานใหnบรรลุวตั ถุประสงคEของสมาคมฯ
5.2.3.2 ช/วยกันรับผิดชอบ บริหารงาน และดำเนินกิจการของสมาคมฯ ใหnบรรลุ วัตถุประสงคEของสมาคมฯ
ตลอดจนมติของที่ประชุมฯ
5.2.3.3 คณะกรรมการฯอาจแต/งตั้งอนุกรรมการฯเพื่อช/วยงานของสมาคมฯตามแต/เห็นสมควร
5.2.3.4 ดูแลรักษาทรัพยEสินของสมาคมฯ ใหnอยู/ในสภาพเรียบรnอย
5.2.3.5 เรียกประชุมสามัญประจำป} ก/อนสิ้นสุดวาระป}การบริหารสมาคมฯ ทั้งนี้ตnองแจnงใหnสมาชิกสามัญทราบว/า
จะมีการประชุมล/วงหนnาไม/นnอยกว/า 30 วัน
5.3 การประชุม
5.3.1 การประชุมสามัญประจำป}มีขึ้นเพื่อกระทำกิจกรรมดังต/อไปนี้
5.3.1.1 แถลงผลงานและการเงินของสมาคมฯในรอบป}
5.3.1.2 เลือกตั้งนายกสมาคม
5.3.1.3 เลือกคณะตั้งผูnตรวจสอบบัญชี
5.3.1.4 เรื่องอื่นที่จำเป|นตnองขอมติจากที่ประชุมสามัญประจำป}
5.3.2 การประชุมสามัญฯตnองประกอบดnวยองคEประชุมไม/นnอยกว/า 1 ใน 3 ของสมาชิกสามัญ เวnนแต/กรณีมีสมาชิกฯ
มาประชุมนnอยกว/า 1 ใน 3 หากดำเนินการประชุมต/อไป การประชุมฯดังกล/าวจะถือว/าครบองคEประชุม เมื่อไม/มี
สมาชิกคัดคnานเกินกว/า 1 ใน 3 ของสมาชิกสามัญ ภายใน 30 วัน นับจากวันแจnงผลการประชุมครั้งนั้น
5.3.2.1 หากมีสมาชิกคัดคnานเกินกว/า 1 ใน 3 ของสมาชิกสามัญ ตnองจัดประชุมใหม/ภายใน 60 วันนับจากวันแจnง
ผลการประชุมครั้งนั้น
5.3.3 การประชุมคณะกรรมการบริหารตnองประกอบดnวยองคEประชุมไม/นnอยกว/าครึ่งหนึ่งของคณะกรรมการฯ

5.3.4 สมาชิกไม/นnอยกว/า 1 ใน 10 ของสมาชิกสามัญทั้งหมดอาจเขnาชื่อกันเพื่อยื่นคำรnองใหnนายกสมาคมฯเรียก
ประชุมวิสามัญไดn ซึ่ง 1 ใน 3 ของสมาชิกสามัญประกอบเป|นองคEประชุมไดn
หมวด 6
คHาสมาชิก
6.1 คณะกรรมการบริหารสมาคมฯจะเป|นผูnกำหนดค/าสมาชิกในแต/ละป}การบริหาร
6.2 กรรมการฝ?ายการเงินจะเป|นผูnจัดเก็บและดูแลรักษาค/าสมาชิก
6.3 ค/าสมาชิกที่จัดเก็บไดnจะตnองนำไปใชnเพื่อปฏิบัติงานต/าง ๆ ใหnบรรลุวัตถุประสงคEของสมาคมฯ
หมวด 7
การเงินและทรัพย7สินของสมาคมฯ
7.1 ใหnกรรมการฝ?ายการเงิน เป|นผูnดูแลรับผิดชอบในกระบวนการรับเงินและกระบวนการจ/ายเงินที่เกี่ยวขnองกับกิจการ
สมาคมฯ ตลอดจนเป|นผูnจัดทำบัญชีและบัญชีทรัพยEสินของสมาคมฯ
7.2 กรรมการฝ?ายการเงินเป|นผูnรักษาบัญชีทั่วไป หลักฐานต/าง ๆ และรายการลูกหนี้ เจnาหนี้ ตลอดจนงบการเงินของ
สมาคมฯ
7.3 การรับเงินของสมาคมฯ กรรมการฝ?ายการเงินจะเป|นผูnออกใบเสร็จรับเงินเพียงผูnเดียว
7.4 ใบเสร็จรับเงินทุกใบจะตnองมีตราประทับของสมาคมฯ และมีตnนขั้วเพื่อเป|นหลักฐาน
7.5 เงินของสมาคมฯ ทั้งหมดจะตnองนำฝากในบัญชีเงินฝากของสถาบันการเงินที่น/าเชื่อถือ ในนามของสมาคมฯ ผ/าน
กรรมการฝ?ายการเงิน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
7.6 กรรมการฝ?ายการเงินตnองนำเงินสดที่ถือไวnเกินกว/า 10,000 เยน เขnาฝากในบัญชีเงินฝากของสมาคมฯภายใน 10
วันนับจากวันที่ไดnมีการถือเงินเกินกว/าจำนวน 10,000 เยน
7.7 การจ/ายเงินจะตnองไดnรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
7.8 ในการจ/ายเงินทุกครั้ง จะตnองมีหลักฐานเป|นลายลักษณEอักษรซึ่งมีลายเซ็นของผูnรับเงินและกรรมการฝ?ายการเงิน
7.9 ในกรณีที่ตnองมีการลงมติในป‡ญหาที่เกี่ยวกับการรับ หรือการจ/ายเงินในจำนวนที่มากกว/า 10,000 เยนต/อครั้ง
จะตnองไดnรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
7.10 กรรมการฝ?ายการเงินจะตnองทำบัญชีแสดงฐานะการเงินของสมาคมฯ เสนอต/อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
และแจnงใหnสมาชิกทราบทุก 6 เดือน และเมื่อสิ้นงวดบัญชีป}หนึ่ง ๆ ใหnสรุปเป|นงบการเงินของสมาคมฯ อันประกอบดnวย
งบดุลและงบกำไรขาดทุน

7.11 สมาชิกมีสิทธิขอใหnกรรมการฝ?ายการเงินแสดงเอกสารหลักฐานทางการเงินต/าง ๆ ของสมาคมฯ
7.12 ป}การบัญชีของสมาคมฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคมของทุกป}
7.13 ใหnที่ประชุมสามัญประจำป}เลือกตั้งคณะผูnตรวจสอบบัญชีจากสมาชิกสมาคมฯ ซึ่งไม/ไดnเป|นคณะกรรมการในชุด
ป‡จจุบัน
7.13.1 ใหnคณะผูnตรวจสอบบัญชีเรียกตรวจสอบบัญชี หลักฐานทางการเงินต/าง ๆ จากกรรมการฝ?ายการเงินหรือผูn
ที่เกี่ยวขnอง ในกรณีที่มีขnอสงสัยใหnคณะผูnตรวจสอบบัญชีสามารถเรียกผูnที่เกี่ยวขnองเพื่อตรวจสอบขnอเท็จจริง และ
ใหnแจnงผลการตรวจสอบบัญชีที่เป|นลายลักษณEอักษรแก/สมาชิกทราบภายในระยะเวลา 120 วัน หลังจากวันสิ้นสุด
ป}การบัญชีของสมาคมฯ
7.13.2 ในกรณีที่เกิดขnอสงสัยเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพยEสินใด ๆ ใหnสมาชิกจำนวนตั้งแต/ 10 คนขึ้นไป เขnาชื่อ
รnองเรียนเพื่อขอดูเอกสารและหลักฐานต/าง ๆ ต/อคณะผูnตรวจสอบบัญชีภายในเวลา 60 วัน หลังจากวันแจnงผลการ
ตรวจสอบบัญชี
7.13.3 ใหnคณะผูnตรวจสอบบัญชีเป|นผูnเก็บรักษาบัญชีและหลักฐานทางการเงินต/าง ๆ ของสมาคมฯหลังจากวัน
เสร็จสิ้นการตรวจสอบบัญชี จากนั้นชี้แจงและส/งมอบใหnกับกรรมการบริหารสมาคมฯชุดต/อไป
7.14 กรรมการฝ?ายการเงินเป|นผูnรับผิดชอบต/อการเงินของสมาคมฯ ในกรณีที่เกิดความเสียหายใด ๆ ต/อการเบิกจ/ายเงิน
ของสมาคมฯ อันเกิดจากความประมาทเลินเล/อ หรือเกิดจากการทุจริตของกรรมการฝ?ายการเงินนั้นแลnว กรรมการฝ?าย
การเงินจะตnองรับชดใชnค/าเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นและพnนจากตำแหน/งไปในกรณีที่ทุจริตดnวย
7.15 เงินสดคงเหลือและทรัพยEสินของสมาคมฯ ที่ปรากฏในงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดป}การบัญชีจะตnองส/ง
มอบใหnกรรมการชุดต/อไป
7.16 การจำหน/าย ถ/ายโอนทรัพยEสินของสมาคมฯ ตnองไดnรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หมวด 8
การเลือกตั้ง
8.1 คณะกรรมการชุดป‡จจุบันมีหนnาที่จัดตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งเพื่อดำเนินการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ
8.1.1 คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งรวมทั้งสิ้นตnองไม/ต่ำกว/า 5 คน และตnองประกาศรายชื่อคณะกรรมการจัดการ
เลือกตั้งใหnสมาชิกทราบก/อนมีการจัดการเลือกตั้ง
8.2 คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งจะตnองแจnงรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งใหnสมาชิกทราบล/วงหนnาอย/างนnอย 30 วัน
ก/อนการเลือกตั้ง

8.3 ถnามีผูnสมัครรับการเลือกตั้งเป|นนายกสมาคมฯ ไดnคะแนนเสียงเท/ากัน ใหnคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งลงคะแนน
เสียงตัดสินชี้ขาด
8.4 ในกรณีที่มีผูnสมัครรับเลือกตั้งเป|นนายกสมาคมฯ เพียงคนเดียว ใหnดำเนินการเลือกตั้งโดยใหnสมาชิกสามัญลงคะแนน
เสียงยอมรับหรือไม/ยอมรับ โดยหลักการลงคะแนนเสียงใหnยึดหลักการเช/นเดียวกับการลงคะแนนเสียงในการประชุม
สามัญ
8.5 ในกรณีที่ไม/มีผูnใดไดnรับเลือกเป|นนายกฯ หรือไม/มีคณะกรรมการบริหารสำหรับป}การบริหารใหม/ใหnนำเงินและ
ทรัพยEสินของสมาคมฯ ไปฝากไวn ณ สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโตเกียว
หมวด 9
การแกEไขกฎของสมาคม
9.1 การยื่นญัตติขอแกnไขกฎจะทำไดnดังต/อไปนี้
9.1.1 คณะกรรมการฯ โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือสมาชิกไม/นnอยกว/า 1 ใน 10 ของ
สมาชิกสามัญทั้งหมด เขnาชื่อเพื่อยื่นญัตติขอแกnไขกฎต/อที่ประชุมสามัญประจำป} โดยผ/านเลขานุการสมาคมฯ
9.1.2 ร/างแกnไขกฎสมาคมฯ ดังกล/าว จะตnองไดnรับความยินยอมจากที่ประชุมไม/ต่ำกว/า 2 ใน 3 ของสมาชิกที่เขnาร/วม
ในการประชุมสามัญประจำป}
9.1.3 กฎสมาคมฯ ที่แกnไขใหม/ย/อมมีผลตั้งแต/ไดnผ/านมติของที่ประชุมสามัญประจำป} โดยอาศัยหลักการเดียวกับกฎ
ขnอ 5.3.2 เรื่องการประชุมสามัญประจำป}

