
 
 

ประกาศสมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ฉบับที่ 8/2562-2563 

เร่ือง ประกาศใช้ข้อบังคับ และระเบียบการเลือกตั้ง สมาคมไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2563) 

 
 

 ตามประกาศสมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฉบับที่ 7/2563 
เรื่อง การประชุมสามัญประจำปี (ครั้งที่ 2) ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563                                                             
 ตามความประสงค์ที่จะขอให้มีการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ หรือระเบียบของสมาคม บัดนี้ ข้อบังคับ หรือ
ระเบียบที่ต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ผ่านขั้นตอนการเสนอต่อที่ประชุมสมาชิก และสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมลงมติเป็น
เอกฉันท์รับรองข้อบังคับ และระเบียบการเลือกตั้ง ให้ใช้เป็นข้อบังคับหรือระเบียบของสมาคมต่อไป โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารสมาคม จึงประกาศใช้ข้อบังคับสมาคมฯ ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2563 และ
ระเบียบการเลือกตั้งสมาคมฯ ดังแนบทา้ยประกาศนี้  
 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน                 

        ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

 

                 
                                   
 

    (นางสาวปัญจพาณ์ วัฒนศิริ) 
         นายกสมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

   ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจําปี พ.ศ. 2562-2563   
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 

ข้อบงัคับ 

 สมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

(ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2563) 

 

หมวดที่ 1 ช่ือ ที่ตั้ง และเครื่องหมายของสมาคม 

หมวดที่ 2 วัตถุประสงค์ 

หมวดที่ 3 สมาชิก และสมาชิกภาพ 

หมวดที่ 4 การเลือกตั้งและการแต่งตั้งกรรมการ 

หมวดที่ 5 คณะกรรมการบริหารและกรรมการอื่น ๆ 

หมวดที่ 6 หน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารและกรรมการอื่น ๆ และการตรวจสอบโดยสมาชิก 

หมวดที่ 7 การสิ้นสุดสภาพของคณะกรรมการบริหารและกรรมการอื่น ๆ 

หมวดที่ 8 การประชุม 

หมวดที่ 9 ชมรมไทยหรือกลุ่มคนไทย 

หมวดที่ 10 การเงินของสมาคม 

หมวดที่ 11 ระเบียบของสมาคม และการแก้ไขข้อบังคับหรือระเบียบสมาคม 

หมวดที่ 12 การเกี่ยวข้องกับองค์กรอื่น 

หมวดที่ 13 การเลิกกิจการสมาคม 

 

ข้อบังคับฉบับน้ี เป็นบทบัญญัติสูงสุดของสมาคม บทบัญญัติใดภายในกฎ ระเบียบ นโยบาย ประกาศ หรือคำสั่งของสมาคมที่ขัดแย้ง

ต่อข้อบังคับนี้ บทบญัญัติดังกล่าวนั้นใช้บังคับมิได้ 

 

 

 

 

 

 

 



หมวดที่ 1 

ชื่อ ที่ต้ังและเคร่ืองหมายของสมาคม 

 

ข้อ 1 ชื่อ ที่ต้ัง และเคร่ืองหมายของสมาคม 

ก.  สมาคมนี้มีช่ือว่า “สมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในพระบรมราชูปถัมภ์” 

เรียกโดยย่อว่า “ส.น.ท.ย.” ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกในระเบียบข้อบังคับฯ ว่า “สมาคม” 

ข.  สมาคมมีที่ตั้ง ณ ที่ตั้งของสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

ค.  เครื่องหมายของสมาคมเป็นช้างทรงศึกของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อยู่ในโล่ที่มีแถบสีคล้ายธงชาติไทยในแนวตั้ง 

เป็นพื้นอยู่ด้านหลัง ขอบนอกของโล่เขียนช่ือของสมาคมเป็นภาษาเยอรมันว่า Thai Studenten-Verein in Deutschland 

e.V. ตามแบบและตัวอย่างด้านล่างนี้ 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 2 

วัตถุประสงค์และภารกจิ 

 

ข้อ 2 สมาคมนี้ ต้ังขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

ก.  เป็นศูนย์รวมของนักเรียน นักวิชาการ นักวิจัยชาวไทยในสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

รวมถึงท่ีกลับไปแล้ว 

ข.  เพื่อส่งเสริมมิตรภาพอันดีระหว่างนักเรียนไทย คนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รวมถึงปลูกฝังความรู้สึกรับผิดชอบตอ่

เพื่อนร่วมชาติและธำรงไว้ซึ่งความ สัมพันธ์อันดีระหว่างชนชาติต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับชาวเยอรมัน 

ค. สมาคมนี้เป็นสมาคมที่มิได้มุ่งหวังผลกำไร ยกเว้นเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสมาคมเท่านั้น 

ข้อ 3 เพ่ือให้บรรลุตามจุดประสงค์ สมาคมจะดำเนินการดังต่อไปนี้ 

ก.  ให้คำแนะนำแก่สมาชิกและคนไทยท่ีจะมาศึกษาต่อในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ตลอดจนช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่

สมาชิกนักเรียนไทยที่ประสบปัญหาตามสมควรแก่ฐานะของสมาคม 

ข.  จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การวิจัย และเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติ ท้ังในเชิงวิชาการ และการใช้ชีวิต 

ค.  จัดกิจกรรมที่สร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างสมาชิกนักเรียนไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  และใน

ประเทศอื่น ๆ รวมทั้งนักเรียนเก่าที่กลับไปแล้วและชุมชนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 



ง.  จัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิก และนักเรียน นักวิชาการ นักวิจัยไทย และเผยแพร่ข้อมูลเกี ่ยวกับการศึกษา 

คำแนะนำในการศึกษาและใช้ชีวิตในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

จ.  ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูล คำแนะนำแก่ชาวต่างชาติ เพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทย 

ฉ.  เผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยออกสู่สากล 

 

หมวดที่ 3  

สมาชกิ และสมาชิกภาพ 

 

ข้อ 4 ประเภทของสมาชิก 

ก.  สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลที่มีเชื้อชาติหรือสัญชาติไทย ที่กำลังศึกษา ทำวิจัย ดูงาน เข้าอบรม หรือฝึกงานในสหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมนี 

ข.  สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ ผู้ที่สนใจกิจกรรมของ ส.น.ท.ย. แต่มีคุณสมบัติไม่เข้าข้อ 4 อนุ ก. 

ข้อ 5 การได้มาซ่ึงสมาชิกภาพ 

ก.  ผู้มีความสนใจ สมัครเป็นสมาชิกของสมาคมโดยตรงในช่วงเวลาที่มีการจัดกิจกรรมของสมาคม หรือสมัครผ่านทางระบบ

ฐานข้อมูลสมาชิก พร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมรายปี เว้นแต่มีการกำหนดโดยคณะกรรมการบริหารสมาคมให้งดเก็บ

ค่าธรรมเนียมรายปี 

ข.  สมาชิกภาพ เริ่มตั้งแต่การสมัครสมาชิกโดยตรงในช่วงเวลาที่มีการจัดกิจกรรมของสมาคม หรือผ่านทางระบบฐานข้อมูล

สมาชิก และให้นับวันสิ้นสุดวาระของคณะกรรมการบริหารในปีนั้น ๆ เป็นวันสิ้นสุดสมาชิกภาพ 

ข้อ 6 สิทธิของสมาชิก 

ก.  เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคม 

ข.  ใช้สถานท่ี ทรัพย์สิน หนังสือ หรือสิ่งของต่าง ๆ ของสมาคมในทางที่ชอบ 

ค.  ใช้เครื่องหมายของสมาคมเพื่อแสดงสมาชิกภาพในสมาคมในทางที่ชอบ 

ง.  ได้รับเอกสาร จุลสาร หรือข่าวสารต่าง ๆ จากทางสมาคม ตามแต่ที่คณะกรรมการบริหารในแต่ละปีไดจ้ัดทำขึ้น โดยสมาชิก

ที่มิได้พำนักอยู่ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี อาจต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเพิ่มตามอัตราค่าส่งจริง 

จ.  ให้คำแนะนำหรือแสดงความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานต่อคณะกรรมการและในการประชุมสมาชิก 

ฉ.  เฉพาะสมาชิกสามัญที่มีอายุไม่น้อยกว่า 16 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง และมีสมาชิกภาพไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนการเลือกตั้ง

เท่านัน้ ที่มีสิทธเิลือกตั้งนายกสมาคมและกรรมการตำแหน่งต่าง ๆ 

ช.  เฉพาะสมาชิกสามัญที่มีอายุไม่น้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง และมีสมาชิกภาพไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเลือกตั้ง

เท่านั้น ที่มีสิทธิได้รับการเสนอช่ือหรือลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคม 

 

 

 



ข้อ 7 หน้าท่ีของสมาชิก                                                                                                                                 

ก.  ส่งเสริม เข้าร่วม และสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมตามโอกาส                                                                       

ข.   ปฏิบัติตามระเบยีบข้อบังคับของสมาคม                                                                                                           

ค.  ช่วยกันรักษาทรัพย์สินของสมาคม                                                                                                        

ง.  แจ้งที่อยู่และข้อมูลต่อนายทะเบียนให้เป็นปัจจุบัน                                                                                      

จ.  ชำระค่าธรรมเนยีมตามมตคิณะกรรมการบริหารสมาคมกำหนด                                                                         

ฉ.  ตรวจสอบการทำงานของคณะกรรมการบริหารสมาคมให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบ 

ข้อ 8 การสิ้นสุดสมาชิกภาพ 

ก. สมาชิกสามัญ จะสิ้นสุดสมาชิกภาพเมื่อ 

1. ตาย 

2. ลาออกโดยทำหนังสือแจ้งนายทะเบียนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยไม่มีสิทธิเรียกค่าสมัครสมาชิกหรือค่าธรรมเนียม

ประจำปีคืน 

3. ขาดการชำระค่าธรรมเนียมประจำปีตามที่กำหนดภายในปีนั้น ๆ 

4. สมาชิกสามัญที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ 4 อนุ ก. จะถูกปรับสถานภาพเป็นสมาชิกวิสามัญโดยอัตโนมัติ 

5. ถูกให้ออก โดยคณะกรรมการบริหารมีสิทธิคัดชื่อสมาชิกผู้ที่จงใจปฏิบัติตนให้เป็นที่เสื่อมเสียเกียรติคุณแก่ทาง

สมาคม หรือกระทำการอันเป็นการขัดต่อวัตถุประสงค์ของสมาคมอย่างรุนแรงหรือบ่อยครั้ง หรือกระทำให้แตก

สามัคคีในหมู่สมาชิกด้วยกันโดยเจตนา ทั้งนี้ ต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนกรรมการลงมติ

อย่างน้อยสิบห้าวันเพ่ือให้มีโอกาสแก้ตัว เมื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมลงมติสีใ่นห้ารับรองการคัดช่ือออกแล้ว 

ให้ถือว่าการคัดชื่อออกมีผลเด็ดขาด และถือว่าบุคคลนั้นขาดจากการเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์ และภายในสองปี

หลังจากนั้น ห้ามบุคคลดังกล่าวสมัครเข้าเป็นสมาชิกอีก 

ข. สมาชิกวิสามัญ จะสิ้นสุดสมาชิกภาพเมื่อ 

1. ตาย 

2. ลาออกโดยทำหนังสือแจ้งนายทะเบียนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยไม่มีส ิทธิเรียกค่าสมัครสมาชิก  หรือ

ค่าธรรมเนียมประจำปีคืน 

3. ขาดการชำระค่าธรรมเนียมประจำปีตามที่กำหนดภายในปีนั้น ๆ 

4. สมาชิกวิสามัญที่มีคุณสมบัติตามข้อ 4 อนุ ก. จะถูกปรับสถานภาพเป็นสมาชิกสามัญโดยอัตโนมัติ 

5. ถูกให้ออกโดยคณะกรรมการดำเนินงาน ในการนี้ให้ใช้แนวทางตามความในอนุ ก. ข้อย่อย 5 โดยอนุโลม 

 

 

 



หมวดที่ 4 

การเลือกตั้งและการแต่งต้ังกรรมการ 
 

ข้อ 9 ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 

เฉพาะสมาชิกสามัญที่มีอายุไม่น้อยกว่า 16 ปีบริบูรณ์ และมีสมาชิกภาพไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนวันเลือกตั้งเท่านั้น ที่มีสิทธิเลือกตั้ง

นายกสมาคมและกรรมการตำแหน่งต่าง ๆ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าตามที่ระเบียบ

การเลือกตั้งกำหนดไว้ 

ข้อ 10 การเลือกตั้งนายกสมาคม 

ก.   การใช้สิทธิเลือกตั้งนายกสมาคม 

 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งนายกสมาคมได้โดยตรง ในวันเลือกตั้ง ณ สถานที่เลือกตั้ง หรือโดยการ

 เลือกตั้งทางไปรษณีย์ ทางระบบออนไลน์ หรือวิธีอ่ืน ๆ ตามระเบียบการเลือกตั้ง ทั้งนี้ให้กระทำโดยลับ 

ข. การสมัครรับเลือกตั้งและการเสนอช่ือเป็นผู้เหมาะสมสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคม 

1.  ผู้มีสิทธิได้รับการเลือกตั้ง ต้องเป็นสมาชิกสามัญที่มีสิทธิเลือกตั้งที่มีอายุไม่น้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 

 และมีสมาชิกภาพไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนวันเลือกตั้ง และต้องไม่เป็นกรรมการการเลือกตั้งภายใน 

2.   การสมัครรับเลือกตั้ง 

2.1. ผู้มีสิทธิได้รับการเลือกตั้ง สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้โดยตรงต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตาม  

 ระเบียบการเลือกตั้ง 

2.2. สมาชิกสามัญผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 1 คน สามารถลงนามเสนอช่ือผู้มีสิทธิได้รับการเลือกตั้ง เพื่อให ้

 คณะกรรมการการเลือกตั้งทาบทามเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อต้องเคยปฏิบัติ

หน้าท่ีเป็นคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการของสมาคมมาก่อน หากไม่เคยปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวมาก่อน 

สมาชิกสามัญ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอย่างน้อย 15 คน ต้องลงนามเสนอช่ือต่อคณะกรรมการการเลือกตัง้ โดย

การลงนามดังกล่าว สามารถกระทำได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 

ค.  วิธีการเลือกตั้งทางตรง 

ให้กระทำในท่ีประชุมใหญ่สามัญประจำปี เว้นแต่กรณีที่นายกสมาคมพ้นจากตำแหน่งก่อนครบกำหนด กรณีดังกล่าวให้ 

เลือกนายกสมาคมขึ้นใหม่ ซึ่งอาจทำได้ในท่ีประชุมใหญ่วิสามัญ 

ง.  วิธีการเลือกตั้งทางไปรษณีย์และวิธีอ่ืน 

ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด โดยอ้างอิงจากระเบียบการเลือกตั้ง 

จ.  การสรุปผลการเลือกตั้ง 

1. ให้กระทำทันทีภายหลังการเลือกตั้งทางตรงเสร็จสิ้น 

2. การนับคะแนนจากการใช้สิทธิเลือกตั้งทางไปรษณีย์ หรือระบบออนไลน์ ให้กระทำรวมกับการนับคะแนนจาก 

  การใช้สิทธิเลือกตั้งโดยตรง 



3. การตัดสินให้ถือคะแนนเสียงข้างมากจากผลสรุปการนับคะแนนจากการเลือกตั้งโดยตรงและการเลือกตั้งด้วย 

  วิธีการอื่น 

4. ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ สถานท่ีเลือกตั้งทำการลงคะแนนเลือกผู้ที่ได้รับคะแนน 

  สูงสุดเท่ากันใหม่อีกครั้ง ตามแนวทางที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควร 

ข้อ 11 การเลือกตั้งเหรัญญิกและผู้ตรวจสอบบัญชี 

ก. เหรัญญิกและผู้ตรวจสอบบัญชีจะได้รับเลือกจากสมาชิกสมาคม ซึ่งเป็นผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งตามระเบียบการเลือกตั้ง 

ข. ผู้มีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นเหรัญญิกและผู้ตรวจสอบบัญชี ต้องเป็นสมาชิกสามัญที่มีสิทธิเลือกตั้ง ตามข้อ 9 และต้องไม่เป็น

 กรรมการการเลือกตั้ง 

ค. การเลือกตั้งให้เป็นไปตามระเบียบการเลือกตั้งและกระทำโดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ข้อ 12 คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ก. คณะกรรมการการเลือกตั้งประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และมีวาระการทำงาน นับจากวันแรกที ่เริ่ม

 ปฏิบัติงานต่อจากคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดที่แล้วที่สิ้นสภาพลง 

      ข. ต้องเป็นสมาชิกที่พำนักอยู่ในเยอรมนี และมีอายุไม่น้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง  

ค.  คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ได้แก่รับสมัครเลือกตั้ง เตรียมการเลือกตั้ง ดําเนินงานเลือกตั้ง 

 และรับรองผลการเลือกตั้ง และหน้าท่ีอื่น ๆ ได้แก่ตรวจสอบคุณสมบัติของกรรมการบริหาร ทั้งนี้ให้เป็นไปโดยสุจริต เที่ยง

 ธรรม และเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของสมาคม 

ง. ตลอดวาระการทำงาน คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องวางตัวเป็นกลาง ไม่ฝักไฝ่ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใดผู้หนึ่ง และต้อง

 ตัดสินข้อพิพาทต่าง ๆ อย่างเป็นธรรม 

จ. วาระการทำงานของคณะกรรมการเลือกตั้งจะสิ้นสุดลงก็ต่อเมื่อได้ดำเนินการเลือกตั้ง รับรองนายกสมาคม เหรัญญิก    

 ผู้ตรวจสอบบัญชี รวมทั้งดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติคณะกรรมการบริหารชุดแรกเสร็จสิ้นแล้ว หรืออีกกรณีคือ 

 สิ้นสุดสภาพเมื่อ 

1. ตาย 

2. ลาออก ต้องประกาศให้สมาชิกทราบภายใน 120 วัน หลังจากได้รับการแต่งตั้ง และต้องยังไม่เคยปฏิบัติหน้าท่ี 

  เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

3.  ขาดคุณสมบัติ 

ในกรณีที่การสิ้นสภาพตามความในอนุ จ. (1) ถึง (3) ส่งผลให้มีคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ครบองค์ตามอนุ ก. ให้

คณะกรรมการบริหารเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อเลือกกรรมการการเลือกตั้งคนใหม่ขึ้นทดแทน 

ในกรณีที่ยังไม่มีคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดใหม่ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งชุดเก่ารักษาการต่อไป จนกว่าจะมีการ

เลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ขึ้น 

 

 

 



ข้อ 13 การแต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร 

ก.  ผู้ได้รับเลือกตั้งตําแหน่งนายกสมาคม ทําการคัดสรรบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งคณะกรรมการบริหารสมาคม จํานวน 

 10-20 คน โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบตัิพร้อมสมัครสมาชิกสามัญในวันท่ีได้รับแตง่ตั้ง หากกรรมการบริหารผูห้นึ่งผู้ใดขาด

 คุณสมบัติดังกล่าวระหว่างวาระ ก็ให้สามารถดํารงตําแหน่งต่อไปได้จนครบวาระ 

ข. ใหน้ายกสมาคมส่งรายชื่อบุคคลดังกล่าวให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามอนุ ก.  

 หากคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าบุคคลในรายช่ือดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วน ให้นายกสมาคมแต่งตั้งคณะกรรมการ

 บริหารสมาคมโดยประกาศรายชื่อให้ทราบโดยทั่วกัน  ทั้งหมดนี้ให้กระทำภายใน 30 วันหลังจากนายกสมาคมเข้ารับ

 ตำแหน่ง เมื่อได้รับแต่งตั้งแล้ว ให้คณะกรรมการบริหารทุกคนสมัครเป็นสมาชิกสามัญในโอกาสแรกที่ทำได้ 

ค. การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารตำแหน่งต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหมวดที่ 5 เว้นแต่นายกสมาคมมีนโยบายการบริหารเป็น

 อื่น ให้มีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ต้องสอดคล้องและครอบคลุมการทำงานในส่วนต่าง ๆ ตามที่ระบุ

 รายละเอียดในหมวดที่ 5 

ง. ในกรณีที่นายกสมาคมเห็นสมควรให้มีการแต่งตั้งกรรมการบริหารเพิ่มเติมระหว่างวาระ ให้สามารถกระทำได้ โดยผู้ได้รับ

 แต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติตามอนุ ก. และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน 

ข้อ 13/1 วาระการดำรงตำแหน่งของนายกสมาคมและคณะกรรมการบริหารสมาคม 

ก.  ในกรณีทั่วไป นายกสมาคมและคณะกรรมการบริหารอยู่ในตำแหน่งได้ครั้งละ 1 ปี โดยให้นับวันที่ 1 มิถุนายนเป็นวัน

 เริ่มต้นวาระ และให้วาระนั้นสิ้นสุดลงในวันท่ี 31 พฤษภาคม ปีถัดไป 

ข. ในกรณีที่ยังไม่มีนายกสมาคมคนใหม่ ให้คณะกรรมการบริหารชุดเก่ารักษาการต่อไป จนกว่าจะมีนายกสมาคมคนใหม่ 

 โดยให้นับวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่นั้น เป็นวันเริ่มต้นวาระใหม่ 

 และให้วาระนั้นสิ้นสุดลงในวันท่ี 31 พฤษภาคม ปีถัดไป 

 

 

หมวดที่ 5  

คณะกรรมการบริหารและกรรมการอื่น ๆ 

 

ข้อ 14 คณะกรรมการบริหาร 

ก.  คณะกรรมการบรหิารประกอบด้วยกรรมการดังนี ้

1.  นายกสมาคม 

2.  อุปนายกสมาคม 

3.  เลขานุการ 

4.  นายทะเบียน 

5.  เหรัญญิก 

6.  ประชาสมัพันธ์ 



7.  สารสนเทศ 

8.  ผู้ดูแลเว็บไซต ์

9.  กรรมการแผนงานและกิจกรรม 

10.  กรรมการวิชาการ 

11.  กรรมการกีฬา 

ข.  กรรมการบริหารมีสิทธิเสนอให้คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งอนุกรรมการช่วยตามจำนวนที่จำเป็น  อนุกรรมการมีสิทธิ

 แสดงความเห็น แต่ไม่มีสิทธิออกเสียง นอกจากจะเป็นการออกเสียงแทนกรรมการในตำแหน่งนั้นซึ ่งมาร่วมประชุม

 คณะกรรมการบริหารไม่ได้ 

ข้อ 15 อนุกรรมการ 

อนุกรรมการ คือ สมาชิกที่คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งขึ้นมา เพื่อดำเนินกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะในเรื่องที่สำคัญ

คณะกรรมการบริหารงานอาจแต่งตั้งอนุกรรมการหลายคนให้ร่วมปฏิบัติงานเป็นคณะได้ 

ข้อ 16 กรรมการที่ปรึกษา 

กรรมการที่ปรึกษา คือ สมาชิกสมาคมที่คณะกรรมการบริหารอาจแต่งตั้งให้มาทำหน้าท่ีกรรมการที่ปรึกษา 

ข้อ 17 ผู้ตรวจสอบบัญชี 

ผู้ตรวจสอบบัญชี คือ บุคคลที่สมาชิกได้เลือกตั้งข้ึนในระหว่างประชุมใหญ่สามัญประจำปีหรือการประชุมใหญ่วิสามัญแล้วแต่กรณี ผู้

ตรวจสอบบัญชีมีอย่างน้อย 2 คน 

ข้อ 18 ตัวแทนกลุ่มสมาชิก 

ตัวแทนกลุ่มสมาชิก คือ กลุ่มสมาชิกของสมาคมที่มีสิทธิออกเสียงแห่งเมืองหรือเขตต่าง ๆ และมีสมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญ

ตั้งแต่ 15 คนขึ้นไป มีสิทธิเสนอชื่อผู้แทนซึ่งเป็นสมาชิกสามัญ 1 คน ให้นายกสมาคม พิจารณาเป็นคณะกรรมการบริหารหรือ

คณะอนุกรรมการได้ 

 

หมวดที่ 6 

 หน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารและกรรมการอื่น ๆ 

 

ข้อ 19 คณะกรรมการบริหารทั้งคณะมีหน้าท่ี ดังนี้ 

ก.  กรรมการบริหารทุกตำแหน่งมีหน้าท่ีร่วมประชุมกรรมการ 

ข.  ดำเนินกิจการของสมาคมให้เป็นท่ีเรียบร้อยและถูกต้องตามวัตถุประสงค์ในหมวดที่ 2 

ค.  แจ้งรายละเอียดค่าธรรมเนียมสมาชิก ประกาศแผนงานประจำปีและข้อควรทราบให้แก่สมาชิก 

ง.  ตราและปรับปรุงแก้ไขระเบียบเพื่อให้การปฏิบัติงานตามข้อบังคับของสมาคมเรียบร้อยและรัดกุมยิ่งข้ึน  

จ. รับฟังความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสมาคม และเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบจากผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ

 และสมาชิกโดยทั่วไปตามสมควร 

ฉ. ดูแลการส่งมอบการทำงานต่อให้คณะกรรมการบริหารชุดถัดไป เพื่อให้การดำเนินกิจการของสมาคมไปอย่างต่อเนื่อง 



ข้อ 20 หน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารตำแหน่งต่าง ๆ และการตรวจสอบโดยสมาชิก 

กรรมการบริหารแต่ละตำแหน่งมีหน้าที่แตกต่างกันตามตำแหน่ง ดังนี้ 

ก.  นายกสมาคม 

1.  นายกสมาคมเป็น 

•  ผู้แทนสมาคมทั้งภายในและภายนอกสมาคม 

•  ประธานในท่ีประชุมสมาชิกและที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร เว้นเสียแต่ได้มอบหมายให้  

 คณะกรรมการบริหารคนอ่ืนทำหน้าท่ีแทน หากในท่ีประชุมนั้นไม่มีผู้ที่ได้รับมอบหมายมาก่อน ให้ที่  

 ประชุมนั้นเลือกประธานช่ัวคราว 

• ผู้ลงนามในหนังสือสำคัญและเอกสารต่าง ๆ 

• ผู้อนุมัติจ่ายเงินของสมาคม โดยต้องไม่ขัดกับข้อบังคับและระเบียบการเงินของสมาคม 

2.  นายกสมาคมมีหน้าท่ี 

•  ยึดถือข้อบังคับนี้เป็นหลักคัดสรรสมาชิกสามัญตามข้อ 13 และข้อ 18 เพื่อเป็นคณะกรรมการบริหาร 

   หรืออนุกรรมการ 

•  รักษาระเบียบในท่ีประชุมและมีอำนาจช้ีขาดในปัญหาที่เกี่ยวกับระเบียบในที่ประชุม ทั้งในที่ประชุม 

   สมาชิกและที่ประชุมกรรมการ 

•  ดำเนินกิจการสมาคมตามข้อบังคับและระเบียบอย่างเคร่งครัดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสมาคม 

•  กำหนดแผนงานและนโยบายของสมาคมแล้วนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ 

ข.  อุปนายกสมาคม มีหน้าที่ 

•  ปฏิบัติหน้าท่ีแทนนายกสมาคม ในกรณีที่ได้รับมอบหมายจากนายกสมาคม หรือในกรณีที่นายกสมาคมไม่ 

  สามารถปฏิบัติหน้าที่น้ันได้ 

ค.  เลขานุการ มีหน้าท่ี 

•  ร่างหนังสือโต้ตอบ รับตอบจดหมายและทำกิจการทั่วไปของสมาคม 

•  ออกหนังสือภายในสมาคมและเอกสารติดต่อกับบุคคลหรือองค์กรภายนอกสมาคม และเก็บรักษาเอกสาร 

  เหล่านั้น 

•  จัดวาระการประชุมและทำรายงานการประชุมให้เป็นไปตามหมวดที่ 8 การประชุม 

ง.  นายทะเบียน มีหน้าท่ี 

•  รับการสมัครและการลาออกของสมาชิก 

•  จัดทำและรักษาทะเบียนสมาชิก รวมทั้งจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก 

•  ทำทะเบียนและรักษาพัสดุ 

•  อำนวยความสะดวกให้สมาชิกตามข้อ 6 อนุ ข. 

จ.  เหรัญญิก มีหน้าที่ 

•  เก็บรักษาเงิน ทำบัญชีของสมาคม และออกใบเสร็จรับเงิน 



•  ควบคุมการใช้จ่ายเงินของสมาคมให้เป็นไปวัตถุประสงค์ของสมาคม และไม่ขัดต่อข้อบังคับและระเบียบการเงิน 

 ของสมาคม 

•  ในกรณีที่จะพ้นตำแหน่งต้องจัดทำงบดุลแสดงทรัพย์สิน ตลอดจนหนี้สินของสมาคมตลอดทั้งปีท่ีผ่านมาโดย 

  ละเอียดในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 

• แจ้งงบดุลในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้จัดไปแล้วให้ผู้ตรวจสอบบัญชีภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากมีการร้องขอจากผู้ 

  ตรวจสอบบัญชีเป็นลายลักษณ์อักษร 

ฉ.  ประชาสัมพันธ์ มีหน้าท่ี 

•  จัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรมสมาคม 

•  เผยแพร่ ประกาศแผนงานกิจกรรมของสมาคมประจำปีนั้น หรือแถลงการณ์ของคณะกรรมการบริหารผ่านสื่อ 

  ต่าง ๆ ของสมาคม 

•  ร่วมมือกับสารสนเทศในการเสนอข่าวสารและข้อมูลอื่น ๆ ผ่านสื่อต่าง ๆ ของสมาคม 

ช.  สารสนเทศ มีหน้าที่ 

•  รวบรวมและให้บริการข้อมูลในการแสวงหาวิชาความรู้ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีแก่สมาชิก 

•  จัดหาข่าวสารและข้อมูลอื่น ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกผ่านสื่อต่าง ๆ ของสมาคม 

•  กลั่นกรองและเผยแพร่บทความที่สมาชิกต้องการให้เสนอผ่านสื่อต่าง ๆ ของสมาคม 

ซ.  ผู้ดูแลเว็บไซต์ มีหน้าที ่

•  ออกแบบ สร้างเว็บไซต์ของสมาคม และเผยแพร่ออกสู่สาธารณชน 

•  ดูแลและปรับปรุงเนื้อหาบนเว็บไซต์ให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

•  รักษาความปลอดภัย และตรวจจับการคุกคามบนเว็บไซต์อยู่เสมอ 

•  จัดสรรและดูแลพื้นที่บนเว็บไซต์ให้แก่กลุ่มนักเรียนในเมืองต่าง ๆ 

ฌ.  กรรมการแผนงานและกิจกรรม มีหน้าท่ี 

•  วางแผนและกำหนดขั้นตอนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคม เช่น การประชุมวิชาการ กิจกรรมการแข่งขัน 

  กีฬา การเผยแพร่วัฒนธรรมไทย และอื่น ๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่อกำหนดหน้าที่การทำงานใน 

  กิจกรรมต่าง ๆ ต่อไป 

•  ติดต่อประสานงานกับกลุ่มนักเรียนไทย ชุมชนไทย และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม 

• เป็นตัวแทนประสานงานให้กับกลุ่มสมาชิก ในกรณีที่เสนอขอจัดกิจกรรมต่าง ๆ อันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ

 สมาคม 

ญ.  กรรมการวิชาการ มีหน้าที่ 

•  จัดประชุมวิชาการ ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ 

•  จัดสนทนา สัมมนา ปาฐกถา โต้วาที และการอภิปรายในงานชุมนุมของสมาคม 

•  จัดทำเอกสารวิชาการ 

•  สนับสนุนกลุ่มสมาชิกในกิจกรรมวิชาการระหว่างปีดำเนินงาน 



ฎ.  กรรมการกีฬา มีหน้าที่ 

•  จัดการแข่งขันกีฬา ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ 

•  แจ้งรายละเอียดการจัดการแข่งขัน เพื่อดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป 

•  สนับสนุนกลุ่มสมาชิกในกิจกรรมกีฬาระหว่างปีดำเนินงาน 

ข้อ 21 หน้าท่ีของอนุกรรมการ 

อนุกรรมการมีหน้าที่ดำเนินกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ได้รับมอบหมาย ผู้ที่ดำรงตำแหน่งอนุกรรมการมีสิทธิให้คำแนะนำ และ

แสดงความคิดเห็นแก่คณะ กรรมการบริหาร แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ในกรณีที่คณกรรมการบริหาร

เชิญมาปรึกษาและขอความคิดเห็น 

ข้อ 22 หน้าท่ีของกรรมการที่ปรึกษา 

กรรมการที่ปรึกษามีหน้าที่ให้คำแนะนำแสดงความคิดเห็นแก่คณะกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการเชิญมาปรึกษาและขอความ

คิดเห็น 

ข้อ 23 หน้าท่ีของผู้ตรวจสอบบัญชี 

ผู้ตรวจสอบบัญชีมีหน้าท่ีตรวจสอบการเงินของสมาคมแทนสมาชิก และมีสิทธิเรียกบัญชีจากเหรัญญิกไปตรวจสอบได้ทุกเวลา โดยให้

กระทำการสุ่มตรวจสอบบัญชีอย่างน้อย 3 ครั้งในวาระการดำเนินงาน และทำรายงานแจ้งให้สมาชิกทราบเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินของ

สมาคมทุกครั้งท่ีทำการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริหารมีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ตรวจสอบบัญชีเผยแพร่รายงานดังกล่าว

ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ของสมาคม ทั้งนี้เป็นไปตามที่ท้ังสองฝ่ายตกลงกัน ผู้ตรวจสอบบัญชีจะพ้นหน้าที่ก็ต่อเมื่อผู้ตรวจสอบบัญชีที่

ได้รับเลือกใหม่ตรวจสอบงบดุลประจำปีที่ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว 

ข้อ 24 การตรวจสอบโดยสมาชิก 

     ก.  ในกรณีที่พบการดำเนินการของสมาคมที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับหรือระเบียบของสมาคม หรือขัดหลักธรรมาภิบาล  

 สมาชิกอาจยื่นเรื ่องร้องเรียนไปยังคณะกรรมการบริหาร ผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทางอื ่นใดที่คณะ

 กรรมการบริหารกำหนด ให้คณะกรรมการบริหารรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวมาสอบสวนและดำเนินการโดยไม่เนิ่นช้า 

1.  หากพบความผิดจริงตามข้อร้องเรียน ให้เร่งดำเนินการแก้ไขแล้วแจ้งกลับไปยังผู้ร้องเรียน  

2.  หากไม่พบความผิดตามข้อร้องเรียน ให้ดำเนินการช้ีแจงต่อผู้ร้องเรียนตามความเหมาะสม  

     ข.  ในกรณีที่เรื่องร้องเรียนอยู่นอกเหนืออำนาจของคณะกรรมการบริหาร เช่นเกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้งหรือการตรวจ

 บัญชี คณะกรรมการบริหารอาจเรียกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าช้ีแจงและหาทางออกร่วมกัน แล้วจึงดำเนินการตามข้อ 24  

 อนุ ก. (1 หรือ 2) ตอ่ไป 

     ค.  เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้คณะกรรมการบริหารรายงานข้อร้องเรียน ผลการสอบสวน และการดำเนินการในประเด็น

 ดังกล่าวให้สมาชิกรับทราบภายใน 30 วันหลังจากรับเรื่องร้องเรียน เว้นเสียแต่ว่ามีเหตุผลจำเป็นที่ทำให้การดำเนินการยัง

 ไม่แล้วเสร็จ ให้รายงานข้อร้องเรียนให้สมาชิกทราบไปพลางก่อน แล้วจึงรายงานอีกครั้งเมื่อกระบวนการแล้วเสร็จ ทั้งนี้

 คณะกรรมการบริหารอาจรายงานเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหลายข้อร้องเรียนในคราวเดียวก็ได้ 

 

 



หมวดที่ 7  

การสิ้นสุดสภาพของกรรมการบริหารและกรรมการอื่น ๆ 

 

ข้อ 25 การสิ้นสุดสภาพของคณะกรรมการบริหารทั้งคณะและกรรมการบริหารเป็นรายบุคคล 

ก.  การสิ้นสุดสภาพของคณะกรรมการบริหารทั้งคณะ 

1.  ออกตามวาระ 

2.  ออกเพราะที่ประชุมสมาชิกลงมติไม่ไว้วางใจ 

ในกรณีที ่คณะกรรมการบริหารของสมาคมดำเนินงานขัดต่อข้อบังคับ หรือระเบียบ หรือวัตถุประส งค์ของ

 สมาคมหรือการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารชุดนั้นนำมาซึ่งความเสียหายให้แก่สมาคมอย่างร้ายแรง 

 หากมีการลงนามขอจัดประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ในที่ประชุมใหญ่วิสามัญนี้จะต้องมีสมาชิกไม่

 น้อยกว่า 1 ใน 4 ของสมาชิกสามัญทั้งหมด และหากมีมติด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของที่ประชุมใหญ่วิสามัญ

 นั้น ให้คณะกรรมการบริหารทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งทันที ในกรณีเช่นนี้ ให้สมาชิกในที่ประชุมคราวนั้นเลือกตั้ง

 กรรมการบริหารคณะใหม่ขึ้นแทน 

3.  ลาออกท้ังคณะ 

คณะกรรมการบริหารอาจจะลาออกทั้งคณะได้ การลาออกต้องทำหนังสือแจ้งให้สมาชิกทราบ ในกรณีเช่นนี้ ให้

 คณะกรรมการบริหารชุดนั้นเรียกประชุมใหญ่วิสามัญขึ้น เพื่อชี้แจงเหตุผลของการลาออกต่อที่ประชุม และให้ที่

 ประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้น เพื่อทำหน้าที่แทนคณะกรรมการชุดเก่าซึ่งพ้นจากหน้าที่ไปไม่ว่าด้วย

 เหตุผลใดก็ตาม  

ในกรณีของข้อย่อย 2 และ 3 ให้คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ดำเนินงานจนครบวาระของคณะกรรมการชุดเดิม 

ข.  การสิ้นสุดสภาพของกรรมการบริหารเป็นรายบุคคล 

1.  นายกสมาคม 

1.1.  ออกตามวาระ 

1.2.  สิ้นสุดสภาพตามคณะกรรมการดำเนินงานตามข้อที่ 25 อนุ ก. (2 และ 3) 

1.3.  ลาออก 

1.4.  ตาย 

1.5.  ออกโดยที่ประชุมลงมติไม่ไว้วางใจ 

1.5.1.  กรณีมีมูลความผิดทุจริตเรื่องการเงิน หรือกระทำความผิดซึ่งนำมาซึ่งความเสียหายให้แก่ 

  สมาคมอย่างร้ายแรง ให้หนึ่งในคณะกรรมการบริหารเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร  

  เพื่อให้นายกสมาคมชี้แจงหรือแก้ต่างมูลความผิดนั้น โดยจะต้องมีคณะกรรมบริหารเขา้ร่วม

  ประชุมไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 จึงสามารถเปิดประชุมได้ โดยจะเชิญผู้ตรวจสอบบัญชีเข้าร่วม 

  สังเกตการณ์ในการประชุมก็ได้ ให้คณะกรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุมในวันนั้นเลือก 



  ตัวแทนเพื่อทำหน้าที่ ประธานในท่ีประชุม มติถอดถอนจะต้องมีไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ 

  คณะกรรมการบริหารที่มาเข้าร่วมประชุม 

1.5.2. กรณีที่ดำเนินนโยบาย หรือสั่งการ หรือสั่งจ่ายเงินท่ีขัดต่อข้อบังคับ หรือระเบียบ หรือ 

  วัตถุประสงค์ของสมาคม และนำมาซึ่งความเสียหาย เสื่อมเสียให้แก่สมาคม ให้หนึ่งใน 

  คณะกรรมการบริหารจัดประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจข้ึน โดยเง่ือนไขการจัด 

  ประชุมใหญ่วิสามัญนี้ ให้เป็นไปตามข้อ 25 อนุ ก. (2)  

 ในกรณีตามข้อ 1.3 – 1.4 ให้คณะกรรมการบริหารลงมติให้อุปนายกคนใดคนหนึ่งรักษาการแทนจน 

 ครบวาระในกรณี 1.5 ให้สมาชิกในท่ีประชุมคราวนั้น เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งจากคณะกรรมการบริหารรักษา 

 การแทนจนครบวาระ 

2.  กรรมการบริหารตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง จะสิ้นสุดสภาพการเป็นกรรมการบริหารเมื่อ 

2.1.  ออกตามวาระ 

2.2.  สิ้นสุดสภาพตามคณะกรรมการดำเนินงานตามข้อที่ 25 อนุ ก. (2 และ 3) 

2.3.  ลาออก 

2.4.  ตาย 

3.  การสิ้นสุดสภาพของอนุกรรมการ อนุกรรมการจะสิ้นสุดสภาพลงเมื่อ 

3.1.  ได้ปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายให้ทำเสร็จสิ้นไปแล้ว 

3.2.  ลาออก 

3.3.  ตาย 

ข้อ 26 การส่งมอบงาน 

ก.  ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารสิ้นสุดสภาพลงทั้งคณะ ให้คณะกรรมการบริหารชุดที่ได้หมดวาระลง ดําเนินการถ่ายทอด 

 องค์ความรู้ และทักษะที่จําเป็น ส่งมอบสิทธิในการเข้าถึงฐานข้อมูล เว็บไซต์ และสื่อต่าง ๆ ของสมาคม พร้อมทั้งจัดส่ง 

 เอกสาร และครุภัณฑ์ของสมาคมให้คณะกรรมการชุดใหม่ภายใน 30 วันทําการ เว้นเสียแต่ว่าเป็นการสิ้นสภาพตามข้อ 25 

 ก. (2) และ (3) ให้เร่งดำเนินการภายใน 15 วัน ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง ถือเป็นค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการชุดเดิม หาก

 ส่งล่าช้ากว่านั้น กรรมการชุดที่ได้หมดวาระลงจะต้องรับผิดชอบค่าส่งเอง โดยล่าช้าที่สุดได้ไม่เกิน 30 วันทําการ ทั้งนี้

 รายละเอียดในการส่งมอบดังกล่าวให้เป็นไปตามการตกลงกันระหว่างคณะกรรมการบริหารทั้งสองชุด 

ข. ในกรณีที่กรรมการบริหารสิ้นสุดสภาพลงเป็นรายบุคคล ให้กรรมการบริหารผู้นั้นส่งมอบสิทธิในการเข้าถึง เอกสาร และ

 ครุภัณฑ์ของสมาคมที่ตนดูแลอยู่ คืนให้กับคณะกรรมการบริหาร โดยให้นำความในข้อ 26 อนุ ก. มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

ค. ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือกรรมการการเลือกตั้งตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งสิ้นสุดสภาพลง ให้นำความในข้อ 

 26 อนุ ก. และ ข. มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

  

 

 



หมวดที่ 8  

การประชุม 

 

ข้อ 27 สมาคมสามารถดำเนินการประชุมได้ในสองวิธี 

     ก.  ดำเนินการประชุมโดยวิธีทั่วไป ผู้เรียกประชุมจะระบุสถานที่และกําหนดเวลาในการประชุม และให้นับองค์ปร ะชุมตาม

 จำนวนผู้ที่เข้าร่วมประชุมในสถานที่และเวลานั้น ในกรณีที่มีผู้เข้าร่วมการประชุมนั้นจากทางไกล ไม่ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นองค์

 ประชุมและไม่ให้มีสิทธ์ิร่วมลงมติ เว้นเสียแต่ว่าประธานในท่ีประชุมกำหนดให้เป็นอื่น 

     ข.  ดำเนินการประชุมทางไกล ผู้เรียกประชุมจะระบุกําหนดเวลาในการประชุม รวมถึงช่องทางที่ใช้ โดยอาจเป็นการประชุม

 ทางโทรศัพท์ ออนไลน์ หรือวิธีอื่นใดที่ผู้เรียกประชุมเห็นสมควร โดยคำนึงถึงการเอื้อต่อการพูดคุยถกเถียงทางไกลและ

 ความสามารถในการเข้าถึงของผู้ร่วมประชุม ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถร่วมการประชุมจากสถานที่ใดก็ได้ และให้นับ

 ผู้เข้าร่วมทุกคนเป็นองค์ประชุมและผู้มีสิทธ์ิร่วมลงมติ 

ข้อ 28 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 

ก.  การประชุมใหญ่สามัญประจำปีโดยปกติ ให้มีปีละครั้งตามวันและเวลาที่คณะกรรมการบริหารจะกำหนด ถ้าหากเกิน 1 ปี 

 โดยนับจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปีที่ผ่านมา ยังไม่กำหนดการประชุมใหญ่สามัญ สมาชิกสามัญจำนวนไม่น้อยกว่า 

 1 ใน 4 อาจร่วมกันเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรให้จัดการประชุมขึ้นได้ ในกรณีนี ้นายกสมาคมจะต้องเร่งดำเนินการ

 สนองตอบโดยไม่เนิ่นช้า 

ข.  การประชุมใหญ่สามัญจะต้องดำเนินการโดยวิธีทั่วไป เว้นเสียแต่ว่ามีความจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงที่จะต้องดำเนินการ

 ประชุมทางไกล ในกรณีดังกล่าวให้คณะกรรมการบริหารลงมติสองในสาม เพื่อเห็นชอบให้มีการดำเนินการประชุมใหญ่

 สามัญทางไกล ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวจะต้องรักษาเนื้อหาหลักของการประชุมใหญ่สามัญไว้อย่างครบถ้วนที่สุดเท่าที่ จะ

 เป็นไปได้ 

ค.  เลขานุการในนามของคณะกรรมการบริหารจะต้องทําหนังสือแจ้งให้สมาชิกทราบถึงกําหนดเวลา สถานที่หรือช่อง

 ทางการประชุม และเรื่องอื่น ๆ ในกรณีที่ดำเนินการประชุมทางไกลต้องแจ้งให้สมาชิกทราบถึงความจำเป็นนั้นด้วย การ

 แจ้งนี้จะต้องทําล่วงหน้าก่อนกําหนดการประชุมอย่างน้อย 30 วัน 

ง.  ในการประชุมใหญ่สามัญ คณะกรรมการจะต้องรายงานกิจการของสมาคมที่ได้กระทำในรอบปีนั้น และให้เหรัญญิกเสนอ

 รายงานการเงินประจำปี ซึ่งผ่านการลงนามจากผู้ตรวจสอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว  และค่าใช้จ่ายงานประชุมใหญ่สามัญ

 ประจำปีโดยสังเขปต่อท่ีประชุม และจัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการต่าง ๆ ของสมาคมสำหรับปีดำเนินงานปีต่อไปด้วย 

ข้อ 29 การประชุมใหญ่วิสามัญ 

ก. การประชุมใหญ่วิสามัญอาจจัดให้มีขึ้นได้ 2 วิธีคือ 

1. นายกสมาคม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารเป็นผู้เรียกประชุม  ในกรณีนี ้นายกสมาคมจะต้องเร่ง

ดำเนินการสนองตอบโดยไม่เนิ่นช้า 

2.  สมาชิกสามัญจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ร่วมกันเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรต่อนายกสมาคม ขอให้เรียกการประชุม  



ข.  การประชุมใหญ่วิสามัญสามารถดำเนินการโดยวิธีทั่วไปหรือทางไกลก็ได้ ทั้งนี้ตามที่นายกสมาคมโดยความเห็นชอบของ

 คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร 

ค.  การเรียกประชุมใหญ่วิสามัญทุกครั้ง เลขานุการจะต้องปฏิบัติโดยอนุโลมตามความในข้อ 26 อนุ ก. การแจ้งล่วงหน้านั้น 

 ให้จัดทำอย่างช้าที่สุด 15 วันก่อนวันเปิดประชุม 

ง.  กรณีประชุมสมาชิกเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ เงื่อนไขการจัดประชุมใหญ่วิสามัญนี้เป็นไปตามข้อ 25 อนุ ก. (2) 

ข้อ 30 การประชุมกรรมการ 

ก.  นายกสมาคมมีอํานาจเรียกประชุมกรรมการ อนุกรรมการ และกรรมการอื่น ๆ ได้ตามความจําเป็นในการเรียกประชุมแต่

 ละครั้ง ให้เลขานุการหรือผู้ที่นายกสมาคมมอบหมายเรียกประชุม พร้อมทั้งแจ้งกําหนดเวลา สถานที่หรือช่องทางการ

 ประชุม ตลอดจนญัตติและวาระการประชุมต่าง ๆ ที่จะพิจารณา ให้กรรมการทราบล่วงหน้าตามสมควร 

ข.  การประชุมกรรมการสามารถดำเนินการโดยวิธีทั่วไปหรือทางไกลก็ได้ ทั้งนี้ตามที่นายกสมาคมเห็นสมควร 

ค.  การประชุมจะครบองค์และมติในที่ประชุมจะมีผลใช้บังคับได้ ก็ต่อเมื่อกรรมการบริหารเข้าประชุมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

 ของคณะกรรมการคณะนั้น ๆ ทั้งนี้ กรรมการผู้ใดไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้สามารถมอบหมายให้อนุกรรมการของตนเป็น

 ตัวแทนเข้าร่วมประชุมและลงมติ หากไม่สามารถส่งตัวแทนเข้าร่วมได้ ถือว่ากรรมการผู้นั้นสละสิทธ์ิการลงมติ 

ง. เลขานุการหรือผู้ที่เลขานุการมอบหมายจะต้องทำรายงานการประชุมไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง 

จ. ในกรณีที ่มีประเด็นการพิจารณาเพียงประเด็นเดียว นายกสมาคมไม่จําเป็นต้องเรียกประชุมกรรมการ  แต่อาจเสนอ

 ความเห็นให้กรรมการอื่น ๆ ทราบและขอรับฟังความเห็นของกรรมการทางโทรศัพท์  ออนไลน์ หรือวิธีอื ่นใด นายก

 สมาคมอาจให้คณะกรรมการลงมติทางไกลผ่านช่องทางดังกล่าวได้ เว้นเสียแต่กรรมการส่วนมากเห็นควรให้เรียกประชุม

 กรรมการเพื่อพิจารณาประเด็นดังกล่าว ทั้งนี้เมื่อลงมติแล้วให้แจ้งเพื่อทราบในการประชุมกรรมการดําเนินงานคราวถัดไป 

ข้อ 31 มติของที่ประชุม 

เว้นแต่ข้อบังคับจะระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้มติของที่ประชุมเป็นดังนี้ 

ก.  ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิก หรือกรรมการที่มีสิทธิออกเสียงและเข้าร่วมประชุม 

 ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในท่ีประชุมเป็นผู้ตัดสินขาด ตามข้อ 32 อนุ ก. และ ข. 

ข.  ญัตติที่เกี่ยวกับการเงินของสมาคม ให้ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนสมาชิก หรือกรรมการ

 ที่มีสิทธิออกเสียงและเข้าร่วมประชุม กรณีการประชุมกรรมการ หากเหรัญญิกไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้เหรัญญิกมีอำนาจ

 ในการยับยั้งการลงมติดังกล่าว หลังจากน้ันให้ปฏิบัติตามข้อ 30 อนุ ง. หรือ จ. หรือนำเข้าท่ีประชุมกรรมการครั้งต่อไป 

ข้อ 32 หน้าท่ีของประธานในที่ประชุม 

ก.  ให้ประธานในที่ประชุมมีอำนาจหน้าที่จัดดำเนินการประชุมให้เป็นไปด้วยความ เรียบร้อยและสมตามเจตนารมณ์ของที่

 ประชุม ท้ังนี้ ให้คำนึงถึงข้อบังคับของสมาคมเป็นสำคัญ 

ข.  หากสมาชิกซึ่งยกเว้นประธานในที่ประชุมลงมติเท่ากันในการตัดสินปัญหาใด ให้ประธานในที่ประชุม จัดการลงมติใหม่อีก

 ครั้งหนึ่ง โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกได้แสดงความคิดเห็นในปัญหาหรือญัตตินั้นอีกครั้งหนึ่ง หากมีมติเท่ากันอีกครั้ง ให้

 ประธานในท่ีประชุมเป็นผู้ชี้ขาด 
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ชมรมไทยหรือกลุ่มคนไทย 

 

ข้อ 33 ชมรมไทยหรือกลุ่มคนไทย 

ก.  ชมรมไทยหรือกลุ่มคนไทยแห่งเมืองหรือเขตต่าง ๆ ที่มีวัตถุประสงค์ตรงกับวัตถุประสงค์ของสมาคม และมีความประสงค์

 ที่จะสนับสนุนสมาคมในการดำเนินกิจการต่าง ๆ สามารถเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินงาน ขอเข้าอยู่ในสังกัดของ

 สมาคมได้ 

ข.  ชมรมหรือกลุ่มคนไทยสามารถขอให้พิจารณาช่วยเหลือกิจการของตนที่เห็นว่า เหมาะสมในการบรรลุถึงจุดประสงค์

 ร่วมกัน ทั้งในด้านการเงินและด้านอื่น ๆ โดยไม่ขัดกับข้อบังคับและระเบียบการเงิน ในทำนองเดียวกัน ชมรม หรือกลุ่มคน

 ไทยย่อมช่วยเหลือกิจการของสมาคมตามควรในโอกาสอื่น 
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การเงินของสมาคม 

 

ข้อ 34 การเงินของสมาคม 

ก.  รายได้ สมาคมมีรายได้จาก 

1.  ค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปี 

สมาชิก ตามข้อ 4 อนุ ก ถึง ข ต้องชำระค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปีตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนด โดย

 พิจารณาจากค่าครองชีพและสถานการณ์อื่น ๆ ในขณะนั้น เว้นแต่มีการกำหนดให้งดเว้นการเก็บค่าธรรมเนียม

 สมาชิกรายปี ท้ังนี้ วิธีปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบการเงิน 

2.  เงินหรือสิ่งของบริจาค 

3.  เงินสนับสนุนจากหน่วยงาน องค์กร กิจการธุรกิจส่วนตัว 

4. รายได้พิเศษอื่น ๆ เช่น จากการขายของในนามของสมาคม 

ข.  รายจา่ย 

1.  การจ่ายเงินของสมาคม จะจ่ายเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของสมาคมเท่านั้น ทั้งนี้ จะต้องไม่ขัดกับข้อบังคับ 

 และระเบียบการเงินของสมาคม 

2.  จะนำเงินของสมาคมไปใช้จ่ายในทางที่ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของสมาคม หรือโดยไม่สมดลุกับฐานะของสมาคม

 มิได้ 

ข้อ 35 การจ่ายเงินของสมาคม 

ก.  นายกสมาคมมีอำนาจอนุมัติจ่ายเงินในกรณีเร่งด่วนโดยไม่ผ่านท่ีประชุมคณะกรรมการได้ครั้งละไม่เกิน 300 ยูโร หรือสกุล

 เงินอื่นที่มีมูลค่าเทียบเท่า ทั้งนี้ กระทำได้ไม่เกิน 3 ครั้งติดกันก่อนการประชุมคณะกรรมการครั้งถัดไป ภายหลังจากการ

 อนุมัติดังกล่าวแล้ว นายกสมาคมต้องทำการแจ้งต่อคณะกรรมทุกครั้งที่มีการเบิกจ่าย และนำเข้าที่ประชุมกรรมการใน



 ครั ้งถัดไป เพื ่อขอมติอนุมัติและลงความเห็นชอบ หากเสียงข้างมากลงมติไม่เห็นชอบ นายกสมาคมจะต้องเป็น

 ผู้รับผิดชอบการจ่ายเงินดังกล่าว 

ข.  หากการอนุมัติเบิกจ่ายใด ๆ มีจำนวนเกิน 300 ยูโร หรือสกุลเงินอื่นที่มีมูลค่าเทียบเท่า จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก

 คณะกรรมการดำเนินงานเสียก่อน และจะต้องมีบันทึกไว้ในรายงานการประชุมด้วย จึงสามารถดำเนินการได้ 

ค.  ในกรณีที่นายกสมาคมอนุมัติจ่ายเงินของสมาคมไปโดยผิดข้อบังคับและระเบียบการ เงิน รวมถึงวัตถุประสงค์ของสมาคม 

 นายกสมาคมจะต้องรับผิดชอบในการชดใช้คืนแก่สมาคม ในจำนวนเงินที่อนุมัติจ่ายไปจนกว่าจะมีการชำระเสร็จสิ้น ถ้า

 การอนุมัติจ่ายนั้นได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด้วย คณะกรรมการที่ลงมติเห็นด้วยกับการอนุมัติจ่ายจะต้อง

 รับผิดชอบร่วมกับนายก สมาคมด้วย ส่วนกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม หรือเข้าประชุมแต่ไม่เห็นด้วยกับการอนุมัติจ่าย

 นั้น ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบ 

ง.  หลังการอนุมัติและสั่งจ่ายทุกครั้ง เหรัญญิกมีหน้าที่ลงนามในใบสั่งจ่าย รวบรวบหลักฐานทางการเงิน  และทำบัญชีให้เป็น

 ปัจจุบันอยู่เสมอ โดยการจ่ายเงินต้องเป็นไปตามระเบียบการเงินของสมาคม 

จ.  หลักฐานในการจ่ายเงิน จะต้องเก็บรักษาไว้ไม่ต่ำกว่า 10 ปีเต็ม 

ข้อ 36 การเก็บรักษาเงิน 

เงินของสมาคมให้เก็บโดยฝากไว้กับธนาคารใดธนาคารหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ ให้เหรัญญิกสมาคมเป็นผู้รับผิดชอบดูแล

บัญชีดังกล่าวตามวาระที่ดำรงตำแหน่ง 
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ระเบียบของสมาคม และการแก้ไขข้อบังคับหรือระเบียบสมาคม 

 

ข้อ 37 ระเบียบของสมาคม                                                                                                                       

เป็นหลักปฏิบัติงานของสมาคมในด้านต่าง ๆ ซึ่งคณะกรรมการบริหารของสมาคมเห็นสมควรให้ตราขึ้นเพื่อให้การดำเนินงานของ

สมาคมเป็นไปด้วยความเหมาะสม โดยไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับของสมาคม 

ข้อ 38 ชื่อของระเบียบของสมาคม 

     ก.  ระเบียบที่ผ่านการรับรองโดยที่ประชุมใหญ่แล้ว ให้กำหนดชื่อระเบียบว่า  “ระเบียบ ... สมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์
 สาธารณรัฐเยอรมนีในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. ...” 

     ข.  ระเบียบที่ยังไม่ผ่านการรับรองโดยที่ประชุมใหญ่ ให้กำหนดชื่อระเบียบว่า  “ระเบียบ ... สมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์-
 สาธารณรัฐเยอรมนีในพระบรมราชูปถัมภ์ ฉบับบังคับใช้ภายใน พ.ศ. ...” 

     ค.  ในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือมีความจำเป็นอื่นใด คณะกรรมบริหารอาจระบุข้อความเพิ่มเติมลงไปในชื่อของระเบียบ
 ได้ตามที่เห็นสมควร 

 

 



ข้อ 39 การออกระเบียบของสมาคม                                                                                                                                   

     ก.  กรรมการบริหารผู้ใดผู้หนึ่ง หรือสมาชิกสามัญไม่น้อยกว่า 10 คน อาจเสนอร่างระเบียบของสมาคม พร้อมด้วยเหตุผล

 ความจำเป็นต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาปรับแก้และอนุมัติร่างระเบียบของสมาคมนั้น 

 หากคณะกรรมการบริหารลงมติเห็นชอบไม่น้อยกว่าสองในสามแล้ว ให้นายกสมาคมดำเนินการประกาศเพื่อบังคับใช้

 ต่อไป                                                                                                                                                                                                                                                            

     ข.  การประกาศใช้ระเบียบของสมาคม ต้องประกอบด้วยชื่อระเบียบ เหตุผลที่ออกระเบียบ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ และ

 เนื้อหาของระเบียบเป็นอย่างน้อย                                                                                                                   

     ค.  ระเบียบของสมาคมที่ออกโดยคณะกรรมการบริหาร แต่ยังไม่ได้ผ่านการรับรองโดยที่ประชุมใหญ่  จะมีผลบังคับใช้

 จนกระทั่งคณะกรรมการบริหารชุดดังกล่าวสิ้นสภาพไป                                                                                                

     ง.  บทบัญญัติในระเบียบของสมาคมซึ่งมีผลผูกพันเกินกว่าอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร จะมีผลบังคับใช้ได้ ก็

 ต่อเมื่อระเบียบของสมาคมฉบับน้ันได้ผ่านการรับรองโดยที่ประชุมใหญ่แล้วเท่าน้ัน 

ข้อ 40 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบของสมาคมที่ยังไม่ผ่านการรับรองโดยท่ีประชุมใหญ่ 

     ก.  กรรมการบริหารหรือสมาชิกสามัญไม่น้อยกว่า 10 คน ผู้มีความประสงค์ที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบของสมาคม อาจ

 เสนอร่างระเบียบที่ต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไข พร้อมด้วยเหตุผลความจำเป็นต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้คณะกรรมการ

 บริหารพิจารณาปรับแก้และอนุมัติร่างระเบียบของสมาคมนั้น หากคณะกรรมการบริหารลงมติเห็นชอบไม่น้อยกว่าสองใน

 สามแล้ว ให้นายกสมาคมดำเนินการประกาศเพื่อบังคับใช้ต่อไป 

     ข.  การประกาศใช้ระเบียบฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ให้ดำเนินการตามข้อ 39 อนุ ข. 

ข้อ 41 การรับรองระเบียบของสมาคมโดยท่ีประชุมใหญ่ 

     ก.  ในกรณีที ่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรให้ระเบียบที่ร่างขึ ้นบังคับใช้ในสมัยของตนนั้น มีผลสืบเนื่องผูกพันการ

 ดำเนินงานของสมาคมในปีต่อ ๆ ไป คณะกรรมการบริหารอาจลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 เพื่อเสนอ

 ระเบียบดังกล่าวให้ท่ีประชุมใหญ่รับรอง 

     ข.  คณะกรรมการบริหารจะต้องเสนอระเบียบดังกล่าว ให้แก่สมาชิกที่ไปประชุมใหญ่ให้ได้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน 

 ก่อนเข้าประชุมเพื่อรับรองดังกล่าว ระเบียบจะมีผลผูกพันการดำเนินงานของสมาคมต่อไปโดยไม่มีกำหนดเวลาสิ้นผล

 บังคับใช้ ก็ต่อเมื่อสมาชิกที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมใหญ่อย่างน้อย 3 ใน 4 ลงมติรับรองระเบียบดังกล่าว โดยที่ประชุม

 สมาชิกอาจพิจารณาปรับแก้รายละเอียดเป็นรายหมวด หรือรายมาตราก็ได้ 

ข้อ 42 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับหรือระเบียบของสมาคม ที่ผ่านการรับรองโดยท่ีประชุมใหญ่แล้ว อาจกระทำได้ตามหลัก

สามประการ 

ก.  คณะกรรมการบริหารที่มีความประสงค์จะขอให้มีการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับหรือระเบียบที่ผ่านการรับรองโดยที่ประชุม

 ใหญ่แล้ว ให้ดำเนินการเป็น 3 วาระ คือ 



1.  วาระที่ 1 คณะกรรมการบริหารลงมติด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 เพื่อรับหลักการการแก้ไขข้อบังคับหรือระเบยีบ 

  จากนั้นอาจแต่งตั้งอนุกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายหมวดหรือรายมาตรา หรืออาจ 

  ดำเนินการนั้นเองโดยไม่ตั้งอนุกรรมการขึ้นก็ได้ ในวาระนี้ให้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกผ่าน 

  ช่องทางต่าง ๆ ที่ผู้พิจารณาเห็นสมควร 

2.  วาระที่ 2 ให้อนุกรรมการนำร่างข้อบังคับหรือระเบียบที่ได้พิจารณาแก้ไขแล้ว นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อ 

  พิจารณารายละเอียดเป็นรายหมวด หรือรายมาตรา 

3.  วาระที่ 3 เมื่อสมาชิกได้พิจารณาร่างข้อบังคับหรือระเบียบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้สมาชิกลงมติว่าจะรับร่าง 

  ข้อบังคับหรือระเบียบนั้นให้ใช้เป็นข้อบังคับหรือระเบียบของสมาคมต่อไปหรือไม่ 

ข.  สมาชิกที่มีสิทธิออกเสียงเป็นผู้เสนอ 

สมาชิกที่มีสิทธิออกเสียงผู้ใดผู ้หนึ่งอาจทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อนายกสมาคมภายใน 15 วันก่อนการ

 ประชุมใหญ่สามัญ เพื่อขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับหรือระเบียบของสมาคม ในการยื่นนี้จะต้องมีสมาชิกที่มีสิทธิออก

 เสียงอื ่น ๆ อีก 20 คนรับรองและสนับสนุน ผู ้เสนอจะต้องร่างข้อบังคับหรือระเบียบที่จะเปลี ่ยนแปลงแ ก้ไขให้แก่

 คณะกรรมการดำเนินงาน ให้คณะกรรมการดำเนินงานแจ้งให้สมาชิกทราบเช่นเดียวกับข้อ 42 อนุ ก. (1) การพิจารณาให้

 ทำเช่นเดียวกับข้อ 42 อนุ ก. วาระที่ 2 ถึงวาระที่ 3 

ให้คณะกรรมการบริหารเสนอร่างข้อบังคับหรือระเบียบที่ปรับแก้แล้วตามอนุ ก. และ ข. ให้สมาชิกได้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 

10 วัน ก่อนเข้าประชุมเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ร่างข้อบังคับหรือระเบียบที่ได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขตามอนุ ก. และ ข. จะมีผลใช้บังคับ

ได้ ก็ต่อเมื่อสมาชิกที่มีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมใหญ่สามัญอย่างน้อย 3  ใน 4 ลงมติเห็นชอบด้วย 

      ค.    วิธีการอื่นใด ตามที่เนื้อหาของข้อบังคับหรือระเบียบนั้นเปิดช่องไว้เป็นการเฉพาะ 

 
หมวดที่ 12  

การเกี่ยวข้องกับองค์กรอื่น 

 

ข้อ 43 การนำสมาคมเข้าไปผูกพันกับองค์กรใด ๆ 

การนำสมาคมเข้าไปผกูพันกับองค์กรใด ๆ จะกระทำได้ ก็ต่อเมื่อสมาชิกผู้มีสิทธิออกเสยีงในท่ีประชุมใหญ่อย่างน้อย 2 ใน 3 เห็นชอบ

ด้วย 

 

 

 

 

 

 

 



หมวดที่ 13  

การเลิกกิจการสมาคม 

 

ข้อ 44 การเลิกกิจการสมาคม 

ก.  คณะกรรมการและสมาชิกสามัญไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 อาจเสนอให้สมาคมเลิกกิจการได้ โดยเสนอเป็นลายลักษณ์อักษร 

ข.  การเลิกกิจการของสมาคมจะกระทำได้ในที่ประชุมใหญ่สามัญหรือที่ประชุมใหญ่วิสามัญ โดยต้องมีสมาชิกสามัญไม่น้อย

 กว่า 3 ใน 4 ของสมาชิกสามัญทั้งหมดเข้าร่วมประชุม และต้องลงมติเห็นชอบด้วยเสียง 4 ใน 5 ของผู้มีสิทธิออกเสียงในท่ี

 ประชุม 

ค.  ในกรณีที่ไม่อาจกระทำได้ดังกล่าวแล้ว และมีความจำเป็นที่ทางสมาคมจะต้องเลิกกิจการโดยเด็ดขาด  ให้เรียกประชุม

 สมาชิกอีกครั้ง และต้องลงมติเห็นชอบ 4 ใน 5 ของผู้มีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุม 

ง.  เมื ่อสมาคมเลิกกิจการ ให้มอบสมบัติทั ้งหมดแก่สถานเอกอัครราชทูตไทย หรือองค์กรการกุศลอื่น  ๆ โดยให้คณะ

 กรรมการบริหารชุดสุดท้ายเป็นผู้ดำเนินการจนเสร็จสิ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

ระเบียบการเลือกตั้งสมาคมนกัเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2563 

 

หมวดที่ 1 บทท่ัวไป 

หมวดที่ 2 บทบัญญัติทั่วไปว่าด้วยการเลือกตั้ง 

ส่วนที่ 1 การเลือกตั้ง 

ส่วนที่ 2 วันเลือกตั้ง 

ส่วนที่ 3 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

ส่วนที่ 4 การสมัครและการสรรหาผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง 

ส่วนที่ 5 บัตรลงคะแนน 

ส่วนที่ 6 การแนะนำตัวผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง คูหาเลือกตั้ง หีบเลือกตั้ง การนับคะแนนและการประกาศผลการเลือกตั้ง 

หมวดที่ 3 การเลือกตั้งนายกสมาคม 

ส่วนที่ 1 การเลือกตั้งนายกสมาคม ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือมีสิทธิได้รับการเสนอช่ือเพื่อรับเลือกตั้งในตำแหน่ง 

  นายกสมาคม 

ส่วนที่ 2 การเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง ณ สถานท่ีเลือกตั้ง 

ส่วนที่ 3 การเลือกตั้งทางไปรษณีย์ 

ส่วนที่ 4 การเลือกตั้งผ่านทางระบบออนไลน์ 

ส่วนที่ 5 ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งในตำแหน่งนายกสมาคม 

หมวดที่ 4 การเลือกตั้งเหรัญญิกและผู้ตรวจสอบบัญชี 

ส่วนที่ 1 การเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือมีสิทธิได้รับการเสนอช่ือเพื่อรับเลือกตั้ง ในตำแหน่งเหรัญญิกและผู้ 

  ตรวจสอบบัญชี 

ส่วนที่ 2 การเลือกตั้งเหรัญญิก และผู้ตรวจสอบบัญชี ในวันเลือกตั้ง ณ สถานท่ีเลือกตั้ง 

ส่วนที่ 3 การเลือกตั้งเหรัญญิก และผู้ตรวจสอบบัญชีทางไปรษณีย์ หรือระบบออนไลน์ 

ส่วนที่ 4 ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งในตำแหน่งเหรัญญิก และผู้ตรวจสอบบัญชี 

หมวดที่ 5 การรับรองผลการเลือกตั้ง 

 

 

 



หมวดที่ 1 

บทท่ัวไป 

 

ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการเลือกตั้งสมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 

 2563” 

ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้มีผลบังคับใช้ เมื่อผ่านการรับรองจากสมาชิกในท่ีประชุมใหญ่ 

ข้อ 3  ระเบียบนี้เป็นระเบียบวิธีการปฏิบัติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการจัดการเลือกตั้งนายกสมาคม เหรัญญิกและผู้

 ตรวจสอบบัญชี ตามข้อบังคับฯ หมวดที่ 4 ข้อ 9-12 

ข้อ 4  ในระเบียบนี้ เว้นแต่มีข้อความให้เห็นเป็นอย่างอ่ืน 

“สมาคมฯ” หมายความว่า สมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

“ข้อบังคับฯ” หมายความว่า ข้อบังคับสมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฉบับ

 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2563 

“คณะกรรมการบริหารฯ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ใน

 พระบรมราชูปถัมภ์ 

“คณะกรรมการฯ” หมายความว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ข้อ 5  การปรับปรุงแก้ไขระเบียบนี้ ให้เป็นไปตามที่ระบุในข้อบังคับสมาคมฯ หมวดที่ 11 ข้อ 42 

ข้อ 6  ให้คณะกรรมการฯ รับผิดชอบในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ อาจแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อ

 ช่วยเหลือในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ตามที่เห็นสมควร 

 

หมวดที่ 2  

บทบัญญัติทั่วไปว่าด้วยการเลือกตั้ง 

 

ส่วนที่ 1 การเลือกตั้ง 

ข้อ 7  การเลือกตั้งตามหมวดนี้ หมายถึง การเลือกตั้งนายกสมาคม เหรัญญิก และผู้ตรวจสอบบัญชี  ในกรณีที่หมวดที่ 2 แห่ง

ระเบียบนี้ไม่ได้กล่าวถึงขั้นตอนการเลือกตั้งขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง ให้นำหลักการเลือกตั้งทั่วไป โดยตรง เสรี เท่าเทียม และโดยลับ 

มาใช้บังคับในกรณีดังกล่าว ท้ังนี้โดยไม่ขัดหรือแย้งต่อหลักเกณฑ์การเลือกตั้งท่ี กำหนดไว้ในข้อบังคับฯ 

ข้อ 8  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องเป็นสมาชิกสามัญที่มีอายุไม่น้อยกว่า 16 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง และมีสมาชิก 

ภาพไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนวันเลือกตั้ง 

 

 

 

 



ส่วนที่ 2 วันเลือกต้ัง 

ข้อ 9  ให้คณะกรรมการฯ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารฯ กำหนดวันเลือกตั้ง โดยวันเลือกตั้งต้องตรงกับวันประชุมใหญ่สามัญ

ประจำปี หรือวันประชุมใหญ่วิสามัญ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้วันเลือกตั้งต้องมีระยะเวลาห่างจากวันที่ได้มีการกำหนดวันเลือกตั้งไม่น้อย

กว่า 60 วัน 

ข้อ 10  คณะกรรมการฯ สามารถเสนอเปลี่ยนแปลงวันเลือกตั้งต่อคณะกรรมการบริหารฯ ได้ โดยคำนึงถึงความถูกต้องเหมาะสม

ของการเลือกตั้ง ทั้งนี้วันเลือกตั้งใหม่ต้องมีระยะเวลาถัดจากวันเลือกตั้งเดิมไม่เกินกว่า 30 วัน  

คณะกรรมการบริหารฯ ต้องมีมติเปลี่ยนแปลงวันเลือกตั้ง อย่างช้าทีสุ่ด 15 วันก่อนวันเลือกตั้งเดิม 

ข้อ 11  หลังจากท่ีมีการกำหนดวันเลือกตั้งแล้ว ให้คณะกรรมการฯ กำหนดแผนงานการเลือกตั้ง และการเตรียมการเลือกตั้งโดยไม่

เนิ่นช้า 

ข้อ 12  คณะกรรมการฯ มีหน้าที่แจ้งกำหนดวันเลือกตั้ง ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบ ทั้งนี้ให้กระทำพร้อมกับการแจ้งให้ทราบถงึสิทธิ

ในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้ง และสิทธิในการใช้สิทธิเลือกตั้งนายกสมาคม เหรัญญิก และผู้ตรวจสอบบัญชีทางช่องทาง

ต่าง ๆ ของสมาคม ตามที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ท้ังนี้ ให้กระทำก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 45 วัน  

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวันเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการฯ แจ้งกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบโดยพลัน 

 

ส่วนที่ 3 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

ข้อ 13  ภายหลังการกำหนดวันเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการฯ สรุปรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่ง

อย่างน้อยต้องประกอบไปด้วย 

(1)  รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

(2)  ช่องบันทึกการใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้ง ในตำแหน่งนายกสมาคม เหรัญญิก  และผู้ตรวจสอบ

 บัญช ี

(3)  ช่องบันทึกความประสงค์ที่จะใช้สิทธิเลือกตั้งทางไปรษณีย์ 

(4)  ช่องบันทึกการใช้สิทธิเลือกตั้งทางไปรษณีย์ 

(5)  ช่องลงลายมือช่ือสำหรับผู้เลือกตั้งท่ีใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ สถานท่ีเลือกตั้ง 

ในการจัดทำบัญชีรายชื่อดังกล่าว ให้คณะกรรมการฯ ขอรายชื่อสมาชิกสมาคม พร้อมทั้งข้อมูลในการติดต่อที่เป็นปัจจบุัน

ต่อคณะกรรมการบริหารฯ 

ข้อ 14  ให้คณะกรรมการฯ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยเปิดเผย ตามวิธีการที่คณะกรรมการฯ เห็นสมควร  

การประกาศดังกล่าวต้องกระทำก่อนหน้าวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 45 วัน  

ภายหลังการประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามความในวรรคก่อนหน้าแล้ว ห้ามมิให้มีการเปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อผู้

มีสิทธิเลือกตั้งอีก เว้นแต่ 

(1)  ในกรณีที่มีรายช่ือบุคคลที่ไม่มีสิทธิเลือกตั้งปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

(2)  ในกรณีที่บุคคลที่มีสิทธิเลือกตั้งไม่ปรากฏรายชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

(3)  ผู้มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งขอแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด หรือแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 



 

ส่วนที่ 4 การสมัครและการสรรหาผู้ลงสมัครรับเลือกต้ัง 

ข้อ 15  ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสามารถสมัครรับเลือกตั้งต่อคณะกรรมการฯ ภายในระยะเวลาและวิธีการที่คณะกรรม การฯ

กำหนด ท้ังนี้กำหนดการสิ้นสุดระยะเวลาการสมัครรับเลือกตั้งอย่างช้าที่สุด 30 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง 

ในกรณีที่ไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งภายในระยะเวลาตามวรรคแรก คณะกรรมการฯ สามารถขยายระยะเวลาการสมัครรับ

เลือกตั้งได้ไม่เกิน 7 วันนับแต่วันสิ้นกำหนดระยะเวลาเดิม  คณะกรรมการฯ ต้องตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ให้แล้ว

เสร็จภายใน 7 วันนับแต่วันสมัครรับเลือกตั้ง 

ข้อ 15/1  ในกรณีที่ได้มีการขยายระยะเวลาตามความในข้อ 15 แล้ว ยังไม่ปรากฎผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งเหรัญญิก และ/

หรือ ผู้ตรวจสอบบัญชี หรือมีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งผู้ตรวจสอบบัญชีไม่ครบจำนวน แต่มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่ง

นายกสมาคมแล้ว คณะกรรมการฯ อาจเปิดให้สมาชิกได้สมัครหรือเสนอช่ือผู้ที่เหมาะสม ในวันท่ีมีการจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมก็

ได้ 

ข้อ 15/2  ในกรณีที่ได้มีการขยายระยะเวลาตามความในข้อ 15 แล้ว ยังไม่ปรากฎผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งนายกสมาคม 

ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งเหรัญญกิ หรือผู้ตรวจสอบบัญชีแล้วหรือไม่ก็ตาม ให้ท่ีประชุมสมาชิกลงมติรับรองการ

รักษาการคณะกรรมการบริหารฯ และผู้ตรวจสอบบัญชีชุดเดิม ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีหรือที่ประชุมใหญ่วิสา มัญแล้วแต่

กรณี  

 ให้คณะกรรมการฯ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารฯ กำหนดวันเลือกตั้งใหม่ที่มีระยะห่างจากวันเลือกตั้งเดิมไม่เกิน 6 เดือน 

ข้อ 16  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิที่จะเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับเลือกตัง้ ในกรณีนี้ ให้คณะกรรมการฯ ส่งบัตรเสนอช่ือเป็นไฟล์ ส่งไปตามที่

อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 45 วัน โดยให้คณะกรรมการฯ ขอที่อยู่ทางไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์ของสมาชิกสมาคมฯ ที่เป็นปัจจุบันต่อคณะกรรม-การบริหารฯ  

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งได้เพียงครั ้งเดียว ตามวิธีการ และภายในระยะเวลาที่คณะ 

กรรมการฯ กำหนด แต่ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่า 10 วันนับแต่วันท่ีได้มีการส่งบัตรเสนอช่ือ  

ภายหลังจากการตรวจสอบคณุสมบัตติามความในข้อ 15 วรรคสาม หรือข้อ 20 วรรคหนึ่ง ผู้ลงสมัครรับเลอืกตั้งในตำแหนง่

นายกสมาคม หรือผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อรับเลือกตั้งในตำแหน่งนายกสมาคม ที่ได้ตอบรับการทาบทามจากคณะกรรมการฯ มีสิทธิ

เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งในตำแหน่งเหรัญญิกต่อคณะกรรมการฯ ทั้งนี้ให้กระทำพร้อมกับการส่งใบสมัคร หรือการตอบรับ

การทาบทามแล้วแต่กรณี 

ข้อ 17  บัตรเสนอช่ืออย่างน้อยต้องประกอบไปด้วย ช่องสำหรับกรอกช่ือผู้เสนอ และช่องสำหรับกรอกช่ือท่ีเสนอ 

ข้อ 18  การใช้สิทธิเสนอช่ือให้กระทำโดยการกรอกช่ือบุคคลที่ตนเสนอ ในไฟล์ที่คณะกรรมการฯ ส่งไปให้ตามความในข้อ 16 และ

ส่งกลับมายังท่ีอยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด ทั้งนี้ ให้ใช้ที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของสมาชิก

ตามที่มีในฐานข้อมูลสมาชิกในการส่งบัตรเสนอช่ือเท่าน้ัน  

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งในตำแหน่งนายกสมาคม หรือเหรัญญิก ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สามารถเสนอได้หนึ่งชื่อ ส่วน

การเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งในตำแหน่งผู้ตรวจสอบบัญชี สามารถเสนอได้สองช่ือ 

ข้อ 19 (ตัดออก) 



ข้อ 20  เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิเสนอช่ือแล้ว ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการดังต่อไปนี้ 

(1)  สรุปผลการเสนอช่ือ และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับเสนอช่ือ 

(2)  ดำเนินการทาบทามผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือสูงสุดสองลำดับแรก ในกรณีการเสนอช่ือบุคคลเพื่อ 

รับเลือกตั้งในตำแหน่งนายกสมาคมและเหรัญญิก และทาบทามผู้ได้รับการเสนอช่ือสูงสุดสี่ 

ลำดับแรก ในกรณีการเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งในตำแหน่งผู้ตรวจสอบบัญชี 

(3)  ประกาศรายช่ือผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งท้ังนี้ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนหน้าวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 21 วัน  

  ในกรณีที่มีการขยายระยะเวลาการสมัครรับเลือกตั้ง การดำเนินการตามความในวรรคก่อนหน้าต้องแล้วเสร็จก่อนหน้าวัน

เลือกตั้งไม่น้อยกว่า 15 วัน  

 ให้คณะกรรมการฯ บันทึกการใช้สิทธิเสนอช่ือในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถขอดู ได้ คณะ 

กรรมการฯ มีหน้าท่ีเก็บบัตรเสนอช่ือจนกว่าการเลือกตั้งจะสิ้นสุด 

ข้อ 21  เมื่อได้รายชื่อผู้ลงสมัครรับเลอืกตั้งแล้ว ให้คณะกรรมการฯ กำหนดหมายเลขให้กับผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งตามลำดับอักษรช่ือ 

และจัดทำเอกสารแนะนำตัวผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง เอกสารแนะนำตัวผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง อย่างน้อยต้องประกอบไปด้วย 

(1)  ช่ือ นามสกุล ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง 

(2)  หมายเลขของผู้สมัคร 

(3)  รูปถ่าย 

(4)  ประวัติโดยสังเขป และ 

(5)  นโยบายโดยสรุป สำหรับผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งนายกสมาคม 

ข้อ 22  ให้คณะกรรมการฯ ส่งเอกสารแนะนำตัวผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันเลือกตั้งทาง

ไปรษณีย์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ตามที่คณะกรรมการฯ เห็นสมควร 

ข้อ 22/1   ในกรณีที่ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งมีความประสงค์จะถอนตัวจากการเลือกตั้ง  สามารถกระทําได้โดยแจ้งความประสงค์ต่อ 

คณะกรรมการฯ เป็นลายลักษณ์อักษร ให้คณะกรรมการฯ รับรอง และประกาศการถอนตัวนั้นต่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยไม่เนิ่นช้า 

 ในกรณีที่การถอนตัวดังกล่าวจะส่งผลให้ไม่มีผู้สมัครในตําแหน่งนั้น ๆ ให้คณะกรรมการฯ นำความในข้อ 15/1 หรือ 15/2 

แล้วแต่กรณี มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

 หากในการเลือกตั้งมีความจําเป็นต้องใช้บัตรลงคะแนนท่ียังมีช่ือของผู้สมัครที่ถอนตัวไปแล้วปรากฏอยู่ ให้คณะกรรมการฯ 

ขีดฆ่ารายชื่อของผู้สมัครที่ถอนตัวในบัตรเลือกตั้งทุกใบ เพ่ือมิให้เกิดความสับสน 

 

ส่วนที่ 5 บัตรลงคะแนน 

ข้อ 23  คณะกรรมการฯ มีหน้าที่จัดทำบัตรลงคะแนนให้เป็นไปตามหลักการเลือกตั้งที่ต้องเป็นไปโดยลับ โดยบัตรลงคะแนน

ประกอบไปด้วย 

(1)  หมายเลขและชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง และช่องสำหรับลงคะแนน หรือ ช่องสำหรับรับรองหรือไม่รับรอง ใน 

  กรณีที่มีจำนวนผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งไม่เกินกว่าจำนวนตำแหน่งท่ีกำหนดตามความในข้อ 47 และ 48 

(2)  ช่องสำหรับงดออกเสียง 



(3)  ลายมือช่ือกรรมการการเลือกตั้งอย่างน้อยหนึ่งคน 

(4)  ตราประทับสมาคมฯ 

ทั้งนี้ บัตรลงคะแนนต้องมีรอยพับในลักษณะตัดไขว้ โดยให้มีแนวพับครึ่งตามกว้างและตามยาว และต้องเป็นการพับใน

ลักษณะที่เป็นการปกปิดเนื้อความด้านในของบัตรลงคะแนน 

ข้อ 24  ให้คณะกรรมการฯ จัดทำบัตรเลือกตั้งโดยคำนึงถึงจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี หรือ

การประชุมใหญ่วิสามัญ แล้วแต่กรณี 

 

ส่วนที่ 6 การแนะนำตัวผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง คูหาเลือกต้ัง หีบเลือกต้ัง การนับคะแนนและการประกาศผลการเลือกตั้ง 

ข้อ 25  คณะกรรมการฯ มีหน้าที่จัดเตรียมเอกสารแนะนำตัวผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง และต้องแสดงเอกสารดังกล่าวในบริเวณสถานที่

เลือกตั้งท่ีสามารถเห็นได้ชัดเจน 

ใหค้ณะกรรมการฯ จัดให้มีการแนะนำตัวผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ต่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอย่างเป็นกิจจะลักษณะ โดยอาจจะให้มี

การนำเสนอนโยบายสำหรับผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งนายกสมาคม ทั้งนี้ให้กระทำก่อนการเปิดหีบเลือกตั้ง 

ข้อ 26  คณะกรรมการฯ ต้องจัดคูหาเลือกตั้งให้เรียบร้อยเหมาะสม ก่อนที่จะมีการเปิดหีบเลือกตั้ง ทั้งนี้โดยคำนึงถึงหลักการ

เลือกตั้งต้องเป็นไปโดยลับเป็นสำคัญ  

คณะกรรมการฯ ต้องจัดเตรียมปากกาหมึกสีน้ำเงินไว้สำหรับลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง จำนวนสามด้ามต่อหน่ึงคูหา  

ให้คณะกรรมการฯ จัดเตรียมหีบเลือกตั้งที่มีช่องหย่อนบัตรเพียงช่องเดียวให้เรียบร้อยเหมาะสม จำนวน 3 หีบ เพื่อใช้

สำหรับหย่อนบัตรเลือกตั้งนายกสมาคม เหรัญญิก และผู้ตรวจสอบบัญชี ทั้งนี้โดยคำนึงถึงหลักการเลือกตั้งต้องเป็นไปโดยลับโดย

สำคัญ  

เจ้าหน้าท่ีประจำหีบเลือกตั้ง ได้แก่ กรรมการการเลือกตั้งคนหน่ึงคนใด หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการฯ 

ข้อ 27  ให้คณะกรรมการฯ กำหนดเวลาเปิดหีบและปิดหีบเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง ทั้งนี้กำหนดเวลาดังกล่าว ต้องเป็นเวลากลางวัน 

โดยคำนึงถึงหลักการเลือกตั้งท่ัวไป โดยตรง เสรี เท่าเทียม และโดยลับ รวมถึงความพร้อมในการใช้วิจารณญาณตัดสินใจ ของผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งเป็นสำคัญ 

ข้อ 28  ภายหลังเวลาปิดหีบเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการฯ ทำการนับคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกสมาคม เหรัญญิก และผู้ตรวจสอบ

บัญชี ตามลำดับ ท้ังนี้ให้กระทำโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน  

ให้คณะกรรมการฯ ทำการนับคะแนนจำนวนสองครั้ง หากคะแนนท่ีนับในครั้งที่สองไม่ตรงกับครั้งแรก ให้คณะ กรรมการฯ 

นับคะแนนใหม่อีกครั้ง และให้การนับคะแนนครั้งนี้เป็นท่ีสุด 

ในกรณีที่ผลการนับคะแนนไม่ตรงกับรายงานการใช้สิทธิเลือกตั้งให้มีการนับคะแนนใหม่ หากยังไม่ตรงกันอีกให้มีการ

เลือกตั้งใหม่ เว้นแต่คะแนนท่ีไม่ตรงกับรายงานน้ันจะไม่ทำให้ผลการเลือกตั้งเปลี่ยนแปลงไป 

ข้อ 29 บัตรเสีย ได้แก่ บัตรลงคะแนนท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปนี้ 

(1)  บัตรลงคะแนนท่ีไม่มีตราประทับของสมาคมฯ หรือลายมือช่ือกรรมการการเลือกตั้งคนหน่ึงคนใด 

(2)  บัตรลงคะแนนท่ีมีรอยกากบาทมากกว่าจำนวนนายกสมาคม เหรัญญิก หรือผู้ตรวจสอบบัญชีท่ีพึงมีได้  

 แล้วแต่กรณี 



(3)  บัตรลงคะแนนท่ีไม่มีรอยกากบาทใด ๆ 

(4)  บัตรลงคะแนนท่ีมีรอยกากบาททั้งในช่องลงคะแนน และช่องงดออกเสียง กรณีเป็นบัตรลงคะแนนเลือกตั้งใน 

  ตำแหน่งผู้ตรวจสอบบัญชีท่ีไม่ใช่บัตรลงคะแนนรับรอง 

(5)  บัตรลงคะแนนท่ีมีรอยกากบาทรับรอง หรือไม่รับรอง หรืองดออกเสียง สำหรับผู้สมัครไม่ครบทุกคน ในกรณีที่ 

 เป็นบัตรลงคะแนนรับรองตำแหน่งผู้ตรวจสอบบัญชี 

(6)  บัตรลงคะแนนท่ีมีข้อความ หรือรอยขีดเขียนใด ๆ นอกเหนือไปจากรอยกากบาทในกรณีที่มีปัญหาในเรื่อง 

 บัตรเสีย ให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้ชี้ขาด 

ข้อ 30  ภายหลังการนับคะแนนตามความในข้อ 28 เสร็จสิ้น ให้คณะกรรมการฯ ประกาศผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการ โดย

รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงจำนวนผู้ใช้สิทธิ ผู้งดออกเสียง บัตรเสีย และอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร และให้คณะกรรมการฯ ประกาศ

ผลการเลือกตั้งต่อท่ีประชุม  

 

หมวดที ่3  

การเลือกต้ังนายกสมาคม 

 

ส่วนที่ 1 การเลือกตั้งนายกสมาคม ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือมีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้ง ในตำแหน่งนายก

สมาคม 

ข้อ 31  การเลือกตั้งนายกสมาคม ให้กระทำโดยการเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี เว้นแต่ในกรณีที่นายกสมาคมพ้นจาก

ตำแหน่งก่อนครบกำหนดวาระ ให้การเลือกตั้งนายกสมาคมกระทำในที่ประชุมใหญ่วิสามัญ การเลือกตั้งทางไปรษณีย์ ทางออนไลน์ 

และช่องทางอื่น ๆ ให้กระทำได้ตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ต้องจัดให้มีอย่างน้อยหนึ่งช่องทาง ให้ผู้มีสิทธ์ิ

เลือกตั้งสามารถลงคะแนนได้โดยไม่ต้องปรากฏตัวในสถานท่ีประชุม  

ข้อ 32  ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือมีสิทธิได้รับการเสนอช่ือเพื่อรับเลือกตั้ง ในตำแหน่งนายกสมาคม จะต้องเป็นสมาชิกสามัญที่มี

อายุไม่น้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง และมีสมาชิกภาพไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง และต้องไม่เป็นกรรมการการ

เลือกตั้ง 

 

ส่วนที่ 2 การเลือกตั้งในวันเลือกต้ัง ณ สถานที่เลือกต้ัง 

ข้อ 33  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์ใช้สิทธิเลือกตั้งทางไปรษณีย์ หรือได้แจ้งความประสงค์ไว้แต่ไม่ได้ใช้สิทธิเลือกตั้ง

ทางไปรษณีย์ สามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ณ สถานท่ีเลือกตั้ง 

ข้อ 34  ก่อนการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการฯ หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการฯ ทำการตรวจสอบว่าผู้ขอใช้

สิทธิเลือกตั้งมีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่ หรือได้มีการใช้สิทธิเลือกตั้งทางไปรษณีย์ไปแล้วหรือไม่ 

ในการนี้ ให้ผู้ขอใช้สิทธิเลือกตั้งแสดงบัตรประจำตัวอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการฯ เห็นสมควร  



หากการตรวจสอบตามความในวรรคแรกพบว่า ผู้ขอใช้สิทธิเลือกตั้ง มีสิทธิเลือกตั้ง และยังไม่ได้ใช้สิ ทธิเลือกตั้งทาง

ไปรษณีย์ ให้ผู้ขอใช้สิทธิเลือกตั้งลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และมอบบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้ขอใช้สิทธิเลือกตั้งคน

ดังกล่าว 

ข้อ 35  การใช้สิทธิออกเสียงให้กระทำในสถานที่ที่คณะกรรมการฯ จัดให้ โดยการทำเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช่องสำหรับ

ลงคะแนน หรือช่องงดออกเสียงของบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากคณะกรรมการฯ และให้ผู้ใช้สิทธิออกเสียงหย่อนบัตรลงคะแนนลงใน

หีบเลือกตั้งต่อหน้าเจ้าหน้าที่ประจำหีบเลือกตั้ง 

 

ส่วนที่ 3 การเลือกตั้งทางไปรษณีย์ 

ข้อ 36  ในกรณีที่เปิดให้มีการเลือกตั้งทางไปรษณีย์ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถใช้สิทธินั้นได้ โดยการแจ้งความประสงค์ต่อคณะ

กรรมการฯ 

ข้อ 37  คณะกรรมการฯ มีหน้าที่แจ้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบถึงสิทธิเลือกตั้งทางไปรษณีย์ และ เปิดโอกาสให้ขอใช้สิทธิดังกล่าว 

โดยการส่งแบบฟอร์มการขอใช้สิทธ์ิไปยังผู้มีสิทธิเลือกตั้งพร้อมกับการแจ้งกำหนดวันเลือกตั้งตามความในข้อ 12  

ทั้งนี้ การแจ้งให้ทราบถึงสิทธิเลือกตั้งทางไปรษณีย์ ให้กระทำก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 45 วัน 

ข้อ 38  การแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิเลือกตั้งทางไปรษณีย์ ให้กระทำโดยการกรอกแบบฟอร์มการขอใช้สิทธิเลือกตั้งทาง

ไปรษณีย์และส่งกลับมาตามที่คณะกรรมการฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ท้ังนี้ อย่างช้าที่สุดไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันเลือกตั้ง  

ให้คณะกรรมการฯ บันทึกการขอใช้สิทธิเลือกตั้งทางไปรษณีย์ลงในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

ข้อ 39  หลังจากท่ีคณะกรรมการฯ ได้ทำการประกาศรายชื่อผู้ลงสมัครรับเลอืกตั้งตามความในข้อ 20 วรรคแรก ให้คณะกรรมการฯ 

ส่งบัตรลงคะแนนพร้อมทั้งซองจดหมายสำหรับส่งกลับที่จ่าหน้าผู้รับ ตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด ไปยังผู้ขอใช้สิทธิเลือกตั้งทาง

ไปรษณีย์  

การส่งบัตรลงคะแนนตามความในวรรคก่อน ให้กระทำอย่างช้าที่สุด 14 วันก่อนวันเลือกตั้ง 

ข้อ 40  การใช้สิทธิเลือกตั้งทางไปรษณีย์ ให้กระทำโดยการทำเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช่องสำหรับลงคะแนนหรือช่องงดออก

เสียงของบัตรลงคะแนนท่ีได้รับจากคณะกรรมการฯ และส่งกลับมายังผู้รับท่ีคณะกรรมการฯ กำหนด  

การใช้สิทธิเลือกตั้งทางไปรษณีย์ที่จะมีผลนับเป็นคะแนนนั้น จะต้องส่งมาถึงผู้รับตามที่คณะกรรม-การฯ กำหนด อย่างช้า

ที่สุด 1 วันก่อนวันเลือกตั้ง 

ให้คณะกรรมการฯ บันทึกการใช้สิทธิเลือกตั้งทางไปรษณีย์ ลงในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

ข้อ 41  ให้กรรมการการเลือกตั้งคนหนึ่งคนใด นำบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทางไปรษณีย์มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำหีบเลือกตั้ง 

เพื่อทำการหย่อนลงในหีบเลือกตั้ง ทั้งนี้ ให้กระทำโดยเปิดเผย ก่อนการดำเนินการเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง ณ สถานท่ีเลือกตั้ง 

 

ส่วนที่ 4 การเลือกตั้งทางระบบออนไลน์ 

ข้อ 42 ในกรณีที่เปิดให้มีการเลือกตั้งทางระบบออนไลน์ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถใช้สิทธินั้นได้ โดยการแจ้งความประสงค์ต่อคณะ

กรรมการฯ 



ข้อ 43 คณะกรรมการฯ มีหน้าที่แจ้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบถึงสิทธิเลือกตั้งทางระบบออนไลน์ และเปิดโอกาสให้ขอใช้สิทธิ

ดังกล่าว โดยการส่งแบบฟอร์มการขอใช้สิทธ์ิไปยังผู้มีสิทธิเลือกตั้งพร้อมกับการแจ้งกำหนดวันเลือกตั้งตามความในข้อ 12  

ทั้งนี้ การแจ้งให้ทราบถึงสิทธิเลือกตั้งทางระบบออนไลน์ ให้กระทำก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 45 วัน 

ข้อ 44 การแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิเลือกตั้งทางระบบออนไลน์ให้กระทำโดยการกรอกแบบฟอร์มการขอใช้สิทธิเลือกตั้งทาง

ระบบออนไลน์ และส่งกลับมาตามที่คณะกรรมการฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ อย่างช้าที่สุดไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวัน

เลือกตั้ง  

ให้คณะกรรมการฯ บันทึกการขอใช้สิทธิเลือกตั้งทางไปรษณีย์ลงในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

ข้อ 45 หลังจากท่ีคณะกรรมการฯ ได้ทำการประกาศรายชื่อผู้ลงสมัครรับเลอืกตั้งตามความในข้อ 20 วรรคแรก ให้คณะกรรมการฯ 

ส่งรายละเอียดขั้นตอนการเลือกตั้งทางระบบออนไลน์ ตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด ไปยังผู้ขอใช้สิทธิเลือกตั้งทางระบบออนไลน์ 

การส่งรายละเอียดตามความในวรรคก่อน ให้กระทำอย่างช้าที่สุด 14 วันก่อนวันเลือกตั้ง 

ข้อ 46 ให้คณะกรรมการฯ เปิดระบบเลือกตั้งออนไลน์ให้ผู้ขอใช้สิทธิลงคะแนนอย่างน้อย 24 ช่ัวโมง แต่ไม่เกิน 7 วัน ก่อนวันและ

เวลาปิดหีบ เมื่อเปิดระบบแล้วให้คณะกรรมการฯ แจ้งผู้ขอใช้สิทธิโดยทันที ทั้งนี้ให้ปิดระบบเลือกตั้งออนไลน์พร้อมกับเวลาปิดหีบ ณ 

สถานท่ีเลือกตั้ง 

ให้กรรมการฯ รวบรวมคะแนนเสียงเลือกตั้งทางระบบออนไลน์แล้วประกาศต่อที่ประชุมใหญ่ ให้เจ้าหน้าที่ประจำหีบ

เลือกตั้งนับคะแนนเลือกตั้ง ณ สถานท่ีเลือกตั้งต่อจากคะแนนเสียงเลือกตั้งทางระบบออนไลน์  

 

ส่วนที่ 5 ผู้ที่ได้รับเลือกต้ังในตำแหน่งนายกสมาคม 

ข้อ 47  ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งในตำแหน่งนายกสมาคม คือ ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งท่ีได้คะแนนเสียงจากผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งสูงที่สุด  

ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ทำการลงคะแนนเลือกผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากันใหม่อีกครั้ง ตามวิธีที่คณะกรรมการฯ 

เห็นสมควร 

ในกรณีที่มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งนายกสมาคมเพียงคนเดียว ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งจะต้องได้คะแนนเสียงเกินกว่า

กึ่งหนึ่งของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 

 

หมวดที่ 4  

การเลือกตั้งเหรัญญิกและผู้ตรวจสอบบัญช ี

 

ส่วนที่ 1 การเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังหรือมีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับเลือกต้ัง ในตำแหน่งเหรัญญิกและผู้ตรวจสอบ

บัญชี 

ข้อ 48  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาใช้สิทธิในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี หรือแจ้งความจำนงขอใช้สิทธิเลือกตั้งทางไปรษณีย์ ทาง

ออนไลน์ หรือช่องทางอื่น ๆ เป็นผู้ทำการเลือกเหรัญญิก จำนวน 1 ตำแหน่ง และผู้ตรวจสอบบัญชี จำนวน 2 ตำแหน่ง ทั้งนี้ให้ทำ

การเลือกจากรายช่ือผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งตามกระบวนการสรรหาในหมวดที่ 1 แหง่ระเบียบนี้ 



ข้อ 49  ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือมีสิทธิได้รับการเสนอช่ือเพื่อรับเลือกตั้งเป็นเหรัญญิก และผู้ตรวจบัญชี ต้องเป็นสมาชิกสามัญ

ที่มีสิทธิเลือกตั้ง และต้องไม่เป็นกรรมการการเลือกตั้ง 

 

ส่วนที่ 2 การเลือกตั้งเหรัญญิก และผู้ตรวจสอบบัญชี ในวันเลือกต้ัง ณ สถานทีเ่ลือกตั้ง 

ข้อ 50  ให้การเลือกตั้งเหรัญญิกและผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นไปโดยลับ ยกเว้นในกรณีที่มีการเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมจะดำรงตำแหน่ง

ดังกล่าวในท่ีประชุมตามความในข้อ 15/2 ให้ท่ีคณะกรรมการฯ เป็นผู้กำหนดว่าการเลือกตั้งในตำแหน่งดังกล่าวจะเป็นไปโดยลับหรือ

โดยเปิดเผย 

ข้อ 51  ในกรณีที่การเลือกตั้งเป็นไปโดยลับ ให้นำหมวดที่ 3 ส่วนท่ี 2 แห่งระเบียบนี้ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ

การเลือกตั้งเหรัญญิก และผู้ตรวจสอบบัญชีท่ีกำหนดไว้ในข้อบังคับฯ 

 ในกรณีนี้ ให้คณะกรรมการฯ จัดเตรียมบัตรเลือกตั้งตามแนวทางในหมวดที่ 2 ส่วนที่ 5 ยกเว้นในกรณีที่มีการเสนอชื่อผู้ที่

เหมาะสมในที่ประชุม ให้คณะกรรมการฯ จัดเตรียมบัตรเลือกตั้งโดยคำนึงถึงการเลือกตั้งต้องเป็นไปโดยลับเป็นสำคัญและอาจ

แตกต่างไปจากหมวดที่ 2 ส่วนท่ี 5 แห่งระเบียบนี้ก็ได้ 

ข้อ 52  ในกรณีที่การเลือกตั้งเป็นไปโดยเปิดเผยตามความในข้อ 50 ให้การเลือกตั้งกระทำโดยการยกมือข้ึนเพื่อแสดงเจตนาในการ

ออกเสียง ทั้งนี้ให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้นับคะแนนเสียงที่แสดงออกมาโดยการยกมือขึ้น และคะแนนเสียงใดที่ได้มีการขานคะแนน

แล้ว ก็ให้ผู้ออกเสียงเอามือลง 

ทั้งนี้ การเลือกตั้งตามวรรคก่อนหน้า ให้กระทำหลังจากการประกาศผลการเลือกตั้งตำแหน่งอื่น ๆ ที่เป็นไปโดยลับ ตาม

ความในข้อ 51 

 

ส่วนที่ 3 การเลือกตั้งเหรัญญิก และผู้ตรวจสอบบัญชีทางไปรษณีย์ หรือทางระบบออนไลน์ 

ข้อ 52/1  ให้การเลือกตั้งทางไปรษณีย์เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ในหมวดที่ 3 ส่วนที่ 3 เว้นแต่ไม่มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งใน

ตำแหน่งเหรัญญิกและ/หรือ ผู้ตรวจสอบบัญชีภายในระยะเวลาที่กำหนดก่อนวันเลือกตั้งตามความในข้อ 15 

ข้อ 52/2  ให้การเลือกตั้งทางระบบออนไลน์เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ในหมวดที่ 3 ส่วนที่ 4 เว้นแต่ไม่มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง

ในตำแหน่งเหรัญญิกและ/หรือ ผู้ตรวจสอบบัญชีภายในระยะเวลาที่กำหนดก่อนวันเลือกตั้งตามความในข้อ 15 

 

ส่วนที่ 4 ผู้ที่ได้รับเลือกต้ังในตำแหน่งเหรัญญิก และผู้ตรวจสอบบัญชี 

ข้อ 53  ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งในตำแหน่งเหรัญญิก คือ ผู้ที่ได้คะแนนเสียงจากผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งสูงที่สุด ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากนัให้

ทำการลงคะแนนเลือกผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากันใหม่อีกครั้ง ตามวิธีที่คณะกรรม-การฯ เห็นสมควร 

ในกรณีที่มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งเหรัญญิกเพียงคนเดียว ให้ใช้บังคับข้อ 47 วรรคสองโดยอนุโลม 

ข้อ 54  ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งในตำแหน่งผู้ตรวจสอบบัญชี คือ ผู้ที่ได้คะแนนเสียงจากผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งสูงที่สุดสองลำดับแรก ในกรณทีี่

ตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใดมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ทำการลงคะแนนเลือกผู้ที่ได้รับคะแนนเท่ากันในตำแหน่งนั้น ๆ อีกครั้ง ตามวิธีที่

คณะกรรมการฯ เห็นสมควร 



ในกรณีที่มีผู้ลงสมัครในตำแหน่งผู้ตรวจสอบบัญชีเพียงสองคน ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งแต่ละคนต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อย

กว่ากึ่งหนึ่งของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 

 

หมวดที่ 5  

การรับรองผลการเลือกตั้ง 

 

ข้อ 55  ให้คณะกรรมการฯ รับรองผลการเลือกตั้งนายกสมาคม เหรัญญิก และผู้ตรวจสอบบัญชี ภายใน 7 วันหลังจากการเลือกตั้ง 

เว้นเสียแต่ว่ามีเหตุจำเป็นอันใดที่สมควรจะเลื่อนการรับรองผลการเลือกตั้งออกไป ก็อาจสามารถกระทำได้โดยมติ 2 ใน 3 ของที่

ประชุมใหญ่ หรือโดยความตกลงร่วมกันระหว่าง คณะกรรมการฯ คณะกรรมการบริหารฯ และผู้ได้รับเลือกตั้งในทุกตำแหน่ง ทั้งนี้ให้

คณะกรรมการฯ ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งทันทีที่สถานการณ์เอื้ออำนวย 

 


