
 

กฎข$อบังคับของสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ;นในพระบรมราชูปถัมภA ปC 2542 

 

หมวด 1 

ช่ือและวัตถุประสงค7ของสมาคมฯ 

1.1 สมาคมน้ีมีช่ือว/า “สมาคมนักเรียนไทยในประเทศญ่ีปุ?นในพระบรมราชูปถัมภE”  

ภาษาอังกฤษเรียกว/า “THAI STUDENTS’ ASSOCIATION IN JAPAN UNDER ROYAL PATRONAGE” 

ภาษาญ่ีปุ?นเรียกว/า “在⽇タイ留学⽣協会” 

1.2 สำนักงานใหญ/ของสมาคมฯ ต้ังอยู/ท่ี 

ROYAL THAI EMBASSY 

3-14-6 KAMI-OSAKI, SHINAGAWA-KU, 

TOKYO 141, JAPAN 

1.3 วัตถุประสงคEของสมาคมฯ คือ 

1.3.1 ส/งเสริมความสามัคคีและแลกเปล่ียนความรูnความคิดเห็นระหว/างสมาชิก 

1.3.2 จัดสรรสวัสดิการและเผยแพร/ความรูnดnานต/าง ๆ ใหnแก/สมาชิกตามสมควร 

1.3.3 ส/งเสริมสัมพันธภาพระหว/างไทยกับญ่ีปุ?น ตลอดจนนานาชาติบนรากฐานแห/งความเสมอภาค 

1.3.4 เผยแพร/วัฒนธรรมไทยและเกียรติภูมิคุณของประเทศชาติ  

1.3.5 ร/วมมือและประสานงานกับกลุ/มบุคคลหรือองคEกรท่ีมีวัตถุประสงคEสอดคลnองกับนโยบายของสมาคมฯ 

 

หมวด 2 

สมาชิก 

2.1 สมาชิกของสมาคมฯประกอบดnวย สมาชิกสามัญ สมาชิกวิสามัญ และสมาชิกสมทบ ซ่ึงไดnลงทะเบียนเป|นสมาชิก

ของสมาคมฯ ประจำป}แลnว  

2.1.1 สมาชิกสามัญ 

2.1.1.1 ผูnมีสัญชาติไทยและไดnรับอนุญาตใหnพำนักอยู/ในประเทศญ่ีปุ?นในฐานะนักเรียนหรือนักศึกษา 



2.1.1.2 สมาชิกสามัญมีสิทธิเขnาร/วมในการประชุมออกเสียงไดnรับเลือกเป|นกรรมการและสิทธิอ่ืน ๆ ตามกฎ

ขnอบังคับของสมาคมฯ 

2.1.2 สมาชิกวิสามัญ 

2.1.2.1 ผูnมีสัญชาติไทยทุกคนท่ีพำนักอยู/ในประเทศญ่ีปุ?นและไม/มีคุณสมบัติท่ีจะเป|นสมาชิกสามัญ 

2.1.2.2 สมาชิกวิสามัญมีสิทธิเช/นเดียวกับสมาชิกสามัญ ยกเวnนการเป|นกรรมการและการมีสิทธิออกเสียง

เช/นเดียวกับสมาชิกสามัญ  

2.1.3 สมาชิกสมทบ 

2.1.3.1 คนไทยท่ีไม/ไดnพำนักอยู/ในประเทศญ่ีปุ?น หรือชาวต/างชาติ 

2.1.3.2 สมาชิกสมทบมีสิทธิเช/นเดียวกับสมาชิกสามัญในการรับบริการจากสมาคมฯ ยกเวnนการเป|นกรรมการ และ

การมีสิทธิออกเสียงเช/นเดียวกับสมาชิกสามัญ  

2.2 การส้ินสุดสมาชิกภาพ  

2.2.1 ถึงแก/กรรม  

2.2.2 ส้ินสุดตามวาระการบริหารงานของสมาคมฯ ประจำป} โดยถือเอาวันท่ี 31 มีนาคมของทุกป}เป|นวันครบวาระ  

2.2.3 ลาออกโดยการย่ืนใบลาออกต/อนายกสมาคมฯ  

2.2.4 ขาดคุณสมบัติของสมาชิกภาพประเภทน้ัน ๆ  

2.2.5 คณะกรรมการฯ อาจนำช่ือสมาชิกผูnนำความสูญเสียต/อส/วนรวมมาเสนอต/อท่ีประชุมของคณะกรรมการฯ เพ่ือ

คัดช่ือออกจากสมาชิกภาพดnวยคะแนนเสียง 3 ใน 4 จากท่ีประชุม ท้ังน้ีสมาคมฯ ตnองแจnงใหnบุคคลดังกล/าวทราบ 

เพ่ือช้ีแจงขnอกล/าวหาต/อท่ีประชุมภายใน 30 วันนับจากท่ีเสนอช่ือ  

 

หมวด 3 

คณะกรรมการ 

3.1 คุณสมบัติของคณะกรรมการฯ คือ ผูnท่ีเป|นสมาชิกของสมาคมฯ และเป|นนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในประเทศ

ญ่ีปุ?น 

3.2 นายกสมาคมฯ ตnองมาจากการเลือกต้ังและเป|นสมาชิกสามัญโดยสามารถอยู/ครบวาระ 1 ป}การบริหารสมาคมฯ  

3.2.1 ในกรณีท่ีนายกสมาคมฯ 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  

หรือกรรมการอ่ืน ๆ เช/น บรรณาธิการสายใย ฝ?ายทะเบียนฝ?ายวิชาการ ฝ?ายประชาสัมพันธE ฝ?ายวิเทศสัมพันธE 

ฝ?ายศิลปกรรม ฝ?ายกีฬา ฝ?ายทุนการศึกษา ฯลฯ รวมท้ังส้ินไม/ต่ำกว/า 10 คน เพ่ือบริหารงานของสมาคมฯใน

กิจกรรมต/าง ๆ   

3.4 การส้ินสุดการเป|นกรรมการ 

3.4.1 ถึงแก/กรรม 

3.4.2 ครบวาระการบริหารงานสมาคมฯประจำป} 

3.4.3 ลาออกโดยการทำเป|นหนังสือย่ืนต/อท่ีประชุมคณะกรรมการฯ ผ/านนายกสมาคมฯ 

3.4.4 ท่ีประชุมคณะกรรมการฯมีมติใหnออก ท้ังน้ีบุคคลดังกล/าวมีสิทธิช้ีแจงขnอกล/าวหาต/อท่ีประชุมคณะกรรมการฯ

ภายใน 30 วันนับจากวันท่ีไดnมีมติ 

 

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 

สิทธิและหนEาท่ี 

5.1 นายกสมาคม 

5.1.1 นายกสมาคมฯ เป|นผูnแต/งต้ังคณะกรรมการฯ โดยสามารถอยู/ครบวาระ 1 ป}การบริหารสมาคมฯและประกาศ

รายช่ือคณะกรรมการฯ ใหnสมาชิกทราบภายใน 30 วันนับจากวันท่ีไดnรับเลือกต้ัง 



5.1.2 นายกสมาคมฯ สงวนไวnซ่ึงสิทธิในการแต/งต้ังทดแทนตำแหน/งกรรมการจึงว/างลง ผูnท่ีไดnรับการแต/งต้ังข้ึนมา

ใหม/ย/อมอยู/ในตำแหน/งไดnเพียงเท/ากำหนดเวลาของผูnซ่ึงตนแทน 

5.1.3 นายกสมาคมฯ อาจเชิญผูnหน่ึงผูnใดมาเป|นท่ีปรึกษาของสมาคมฯ ตามท่ีเห็นสมควร 

5.2 กรรมการ 

5.2.1 คณะกรรมการฯ จะอยู/ในตำแหน/งสมัยละ 1 ป}การบริหาร กรรมการซ่ึงพnนจากตำแหน/งแลnวมีสิทธิไดnรับการ

เลือกต้ังหรือแต/งต้ังอีก 

5.2.2 กรรมการฯ มีสิทธิเสนอใหnมีการเปล่ียนแปลงหรือโยกยnายกรรมการผูnหน่ึงผูnใดตามความเหมาะสม ท้ังน้ีผลการ

ตัดสินดังกล/าวตnองมาจากมติของท่ีประชุมคณะกรรมการฯ 

5.2.3 หนnาท่ีของคณะกรรมการฯ คือ 

5.2.3.1 จัดประชุมกรรมการฯ เพ่ือเตรียมแผนปฏิบัติงานใหnบรรลุวัตถุประสงคEของสมาคมฯ  

5.2.3.2 ช/วยกันรับผิดชอบ บริหารงาน และดำเนินกิจการของสมาคมฯ ใหnบรรลุ วัตถุประสงคEของสมาคมฯ 

ตลอดจนมติของท่ีประชุมฯ 

5.2.3.3 คณะกรรมการฯอาจแต/งต้ังอนุกรรมการฯเพ่ือช/วยงานของสมาคมฯตามแต/เห็นสมควร 

5.2.3.4 ดูแลรักษาทรัพยEสินของสมาคมฯ ใหnอยู/ในสภาพเรียบรnอย 

5.2.3.5 เรียกประชุมสามัญประจำป} ก/อนส้ินสุดวาระป}การบริหารสมาคมฯ ท้ังน้ีตnองแจnงใหnสมาชิกสามัญทราบว/า

จะมีการประชุมล/วงหนnาไม/นnอยกว/า 30 วัน 

5.3 การประชุม 

5.3.1 การประชุมสามัญประจำป}มีข้ึนเพ่ือกระทำกิจกรรมดังต/อไปน้ี 

5.3.1.1 แถลงผลงานและการเงินของสมาคมฯในรอบป}  

5.3.1.2 เลือกต้ังนายกสมาคม 

5.3.1.3 เลือกคณะต้ังผูnตรวจสอบบัญชี 

5.3.1.4 เร่ืองอ่ืนท่ีจำเป|นตnองขอมติจากท่ีประชุมสามัญประจำป} 

5.3.2 การประชุมสามัญฯตnองประกอบดnวยองคEประชุมไม/นnอยกว/า 1 ใน 3 ของสมาชิกสามัญ เวnนแต/กรณีมีสมาชิกฯ

มาประชุมนnอยกว/า 1 ใน 3 หากดำเนินการประชุมต/อไป การประชุมฯดังกล/าวจะถือว/าครบองคEประชุม เม่ือไม/มี

สมาชิกคัดคnานเกินกว/า 1 ใน 3 ของสมาชิกสามัญ ภายใน 30 วัน นับจากวันแจnงผลการประชุมคร้ังน้ัน 

5.3.2.1 หากมีสมาชิกคัดคnานเกินกว/า 1 ใน 3 ของสมาชิกสามัญ ตnองจัดประชุมใหม/ภายใน 60 วันนับจากวันแจnง

ผลการประชุมคร้ังน้ัน 

5.3.3 การประชุมคณะกรรมการบริหารตnองประกอบดnวยองคEประชุมไม/นnอยกว/าคร่ึงหน่ึงของคณะกรรมการฯ 



5.3.4 สมาชิกไม/นnอยกว/า 1 ใน 10 ของสมาชิกสามัญท้ังหมดอาจเขnาช่ือกันเพ่ือย่ืนคำรnองใหnนายกสมาคมฯเรียก

ประชุมวิสามัญไดn ซ่ึง 1 ใน 3 ของสมาชิกสามัญประกอบเป|นองคEประชุมไดn 

 

หมวด 6 

คHาสมาชิก 

6.1 คณะกรรมการบริหารสมาคมฯจะเป|นผูnกำหนดค/าสมาชิกในแต/ละป}การบริหาร 

6.2 กรรมการฝ?ายการเงินจะเป|นผูnจัดเก็บและดูแลรักษาค/าสมาชิก 

6.3 ค/าสมาชิกท่ีจัดเก็บไดnจะตnองนำไปใชnเพ่ือปฏิบัติงานต/าง ๆ ใหnบรรลุวัตถุประสงคEของสมาคมฯ 

 

หมวด 7 

การเงินและทรัพย7สินของสมาคมฯ 

7.1 ใหnกรรมการฝ?ายการเงิน เป|นผูnดูแลรับผิดชอบในกระบวนการรับเงินและกระบวนการจ/ายเงินท่ีเก่ียวขnองกับกิจการ

สมาคมฯ ตลอดจนเป|นผูnจัดทำบัญชีและบัญชีทรัพยEสินของสมาคมฯ 

7.2 กรรมการฝ?ายการเงินเป|นผูnรักษาบัญชีท่ัวไป หลักฐานต/าง ๆ และรายการลูกหน้ี เจnาหน้ี ตลอดจนงบการเงินของ

สมาคมฯ 

7.3 การรับเงินของสมาคมฯ กรรมการฝ?ายการเงินจะเป|นผูnออกใบเสร็จรับเงินเพียงผูnเดียว 

7.4 ใบเสร็จรับเงินทุกใบจะตnองมีตราประทับของสมาคมฯ และมีตnนข้ัวเพ่ือเป|นหลักฐาน 

7.5 เงินของสมาคมฯ ท้ังหมดจะตnองนำฝากในบัญชีเงินฝากของสถาบันการเงินท่ีน/าเช่ือถือ ในนามของสมาคมฯ ผ/าน

กรรมการฝ?ายการเงิน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร 

7.6 กรรมการฝ?ายการเงินตnองนำเงินสดท่ีถือไวnเกินกว/า 10,000 เยน เขnาฝากในบัญชีเงินฝากของสมาคมฯภายใน 10 

วันนับจากวันท่ีไดnมีการถือเงินเกินกว/าจำนวน 10,000 เยน 

7.7 การจ/ายเงินจะตnองไดnรับอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร 

7.8 ในการจ/ายเงินทุกคร้ัง จะตnองมีหลักฐานเป|นลายลักษณEอักษรซ่ึงมีลายเซ็นของผูnรับเงินและกรรมการฝ?ายการเงิน 

7.9 ในกรณีท่ีตnองมีการลงมติในป�ญหาท่ีเก่ียวกับการรับ หรือการจ/ายเงินในจำนวนท่ีมากกว/า 10,000 เยนต/อคร้ัง 

จะตnองไดnรับอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร 

7.10 กรรมการฝ?ายการเงินจะตnองทำบัญชีแสดงฐานะการเงินของสมาคมฯ เสนอต/อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร 

และแจnงใหnสมาชิกทราบทุก 6 เดือน และเม่ือส้ินงวดบัญชีป}หน่ึง ๆ ใหnสรุปเป|นงบการเงินของสมาคมฯ อันประกอบดnวย

งบดุลและงบกำไรขาดทุน 



7.11 สมาชิกมีสิทธิขอใหnกรรมการฝ?ายการเงินแสดงเอกสารหลักฐานทางการเงินต/าง ๆ ของสมาคมฯ 

7.12 ป}การบัญชีของสมาคมฯ ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 มีนาคมของทุกป} 

7.13 ใหnท่ีประชุมสามัญประจำป}เลือกต้ังคณะผูnตรวจสอบบัญชีจากสมาชิกสมาคมฯ ซ่ึงไม/ไดnเป|นคณะกรรมการในชุด

ป�จจุบัน 

7.13.1 ใหnคณะผูnตรวจสอบบัญชีเรียกตรวจสอบบัญชี หลักฐานทางการเงินต/าง ๆ จากกรรมการฝ?ายการเงินหรือผูn

ท่ีเก่ียวขnอง ในกรณีท่ีมีขnอสงสัยใหnคณะผูnตรวจสอบบัญชีสามารถเรียกผูnท่ีเก่ียวขnองเพ่ือตรวจสอบขnอเท็จจริง และ

ใหnแจnงผลการตรวจสอบบัญชีท่ีเป|นลายลักษณEอักษรแก/สมาชิกทราบภายในระยะเวลา 120 วัน หลังจากวันส้ินสุด

ป}การบัญชีของสมาคมฯ 

7.13.2 ในกรณีท่ีเกิดขnอสงสัยเก่ียวกับการเงินหรือทรัพยEสินใด ๆ ใหnสมาชิกจำนวนต้ังแต/ 10 คนข้ึนไป เขnาช่ือ

รnองเรียนเพ่ือขอดูเอกสารและหลักฐานต/าง ๆ ต/อคณะผูnตรวจสอบบัญชีภายในเวลา 60 วัน หลังจากวันแจnงผลการ

ตรวจสอบบัญชี 

7.13.3 ใหnคณะผูnตรวจสอบบัญชีเป|นผูnเก็บรักษาบัญชีและหลักฐานทางการเงินต/าง ๆ ของสมาคมฯหลังจากวัน

เสร็จส้ินการตรวจสอบบัญชี จากน้ันช้ีแจงและส/งมอบใหnกับกรรมการบริหารสมาคมฯชุดต/อไป 

7.14 กรรมการฝ?ายการเงินเป|นผูnรับผิดชอบต/อการเงินของสมาคมฯ ในกรณีท่ีเกิดความเสียหายใด ๆ ต/อการเบิกจ/ายเงิน

ของสมาคมฯ อันเกิดจากความประมาทเลินเล/อ หรือเกิดจากการทุจริตของกรรมการฝ?ายการเงินน้ันแลnว กรรมการฝ?าย

การเงินจะตnองรับชดใชnค/าเสียหายท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนและพnนจากตำแหน/งไปในกรณีท่ีทุจริตดnวย 

7.15 เงินสดคงเหลือและทรัพยEสินของสมาคมฯ ท่ีปรากฏในงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันส้ินสุดป}การบัญชีจะตnองส/ง

มอบใหnกรรมการชุดต/อไป 

7.16 การจำหน/าย ถ/ายโอนทรัพยEสินของสมาคมฯ ตnองไดnรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร 

 

หมวด 8 

การเลือกต้ัง 

8.1 คณะกรรมการชุดป�จจุบันมีหนnาท่ีจัดต้ังคณะกรรมการจัดการเลือกต้ังเพ่ือดำเนินการเลือกต้ังนายกสมาคมฯ 

8.1.1 คณะกรรมการจัดการเลือกต้ังรวมท้ังส้ินตnองไม/ต่ำกว/า 5 คน และตnองประกาศรายช่ือคณะกรรมการจัดการ

เลือกต้ังใหnสมาชิกทราบก/อนมีการจัดการเลือกต้ัง 

8.2 คณะกรรมการจัดการเลือกต้ังจะตnองแจnงรายละเอียดเก่ียวกับการเลือกต้ังใหnสมาชิกทราบล/วงหนnาอย/างนnอย 30 วัน

ก/อนการเลือกต้ัง 



8.3 ถnามีผูnสมัครรับการเลือกต้ังเป|นนายกสมาคมฯ ไดnคะแนนเสียงเท/ากัน ใหnคณะกรรมการจัดการเลือกต้ังลงคะแนน

เสียงตัดสินช้ีขาด 

8.4 ในกรณีท่ีมีผูnสมัครรับเลือกต้ังเป|นนายกสมาคมฯ เพียงคนเดียว ใหnดำเนินการเลือกต้ังโดยใหnสมาชิกสามัญลงคะแนน

เสียงยอมรับหรือไม/ยอมรับ โดยหลักการลงคะแนนเสียงใหnยึดหลักการเช/นเดียวกับการลงคะแนนเสียงในการประชุม

สามัญ 

8.5 ในกรณีท่ีไม/มีผูnใดไดnรับเลือกเป|นนายกฯ หรือไม/มีคณะกรรมการบริหารสำหรับป}การบริหารใหม/ใหnนำเงินและ

ทรัพยEสินของสมาคมฯ ไปฝากไวn ณ สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโตเกียว 

 

หมวด 9  

การแกEไขกฎของสมาคม 

9.1 การย่ืนญัตติขอแกnไขกฎจะทำไดnดังต/อไปน้ี 

9.1.1 คณะกรรมการฯ โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือสมาชิกไม/นnอยกว/า 1 ใน 10 ของ

สมาชิกสามัญท้ังหมด เขnาช่ือเพ่ือย่ืนญัตติขอแกnไขกฎต/อท่ีประชุมสามัญประจำป} โดยผ/านเลขานุการสมาคมฯ 

9.1.2 ร/างแกnไขกฎสมาคมฯ ดังกล/าว จะตnองไดnรับความยินยอมจากท่ีประชุมไม/ต่ำกว/า 2 ใน 3 ของสมาชิกท่ีเขnาร/วม

ในการประชุมสามัญประจำป} 

9.1.3 กฎสมาคมฯ ท่ีแกnไขใหม/ย/อมมีผลต้ังแต/ไดnผ/านมติของท่ีประชุมสามัญประจำป} โดยอาศัยหลักการเดียวกับกฎ

ขnอ 5.3.2 เร่ืองการประชุมสามัญประจำป} 

 

 


