ข้ อบังคับ
สมาคมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางอาหารแห่ งประเทศไทย
แก้ ไขเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555
----------------หมวดที่ 1
บททั่วไป
1.ชื่อของสมาคม
สมาคมนี ม้ ี ชื่อว่า “สมาคมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย” ใช้ ชื่อเป็ น
ภาษาอังกฤษว่า “THE FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY ASSOCIATION OF THAILAND” คําว่า
“สมาคม” ต่อไปในข้ อบังคับนี ้ให้ หมายถึง “สมาคมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย”
ชื่อย่อภาษาไทย ส.อ.ท. ชื่อย่อภาษาอังกฤษ FoSTAT
2.ที่ตงสํ
ั ้ านักงาน
สํานักงานของสมาคมตังอยู
้ ่ เลขที่ 50 อาคารอมร ภูมิรัตน ห้ อง 722 ชัน้ 7 ถนนงามวงศ์วาน แขวง
ลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 02 942 8528 โทรสาร 02 942 8527

3.ดวงตราของสมาคม
ดวงตราของสมาคมนีม้ ีเครื่ องหมายเป็ นรู ปโรงงานซึ่งมีลกั ษณะเป็ นรู ปทรงสามเหลี่ยม ปรากฏอยู่
ด้ านบนชื่อย่อสมาคมที่เป็ นภาษาอังกฤษ FoSTAT ภายในอักษรชื่อย่อของสมาคมตัวที่ 2 มีลายเป็ นรู ป
โครงสร้ างทางเคมีของโมเลกุลซึง่ มีลกั ษณะเป็ นวงกลมใหญ่ตรงกลาง 1 วงเชื่อมกับวงกลมเล็กจํานวน 6 วง
กระจายอยูร่ อบวงกลมใหญ่
หมวดที่ 2
วัตถุประสงค์
4.วัตถุประสงค์ของสมาคม
วัตถุประสงค์ของสมาคมมีดงั นี ้
4.1 ส่งเสริ มวิชาการการค้ นคว้ า และการปฏิบตั งิ านทางวิทยาการเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทาง
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อาหาร โดยปรับปรุ งความสามารถการให้ การศึกษาหาความรู้ทางด้ านบริ การ และเพิ่มพูนสมรรถภาพ
ของผู้ประกอบวิชาการทางด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางอาหารให้ เจริ ญก้ าวหน้ า
4.2 สนับสนุนการทําวิจยั และพัฒนาวิธีด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางอาหารในประเทศไทย
4.3 ให้ คําปรึกษาและแนะนําแก่สมาชิกในงานที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางอาหาร
4.4 แลกเปลี่ย น สาธิ ต เผยแพร่ ค วามรู้ ที่ ได้ จ ากการศึก ษาค้ น คว้ า วิจัย ตลอดจนข่า วสารทางวิช าการ
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมอาหารทังในและนอกประเทศ
้
4.5 จัดทําโครงการและเสนอข้ อแนะนําแก่ทางรัฐบาลในการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมอาหารใน
ประเทศไทย
้
4.6 เป็ นศูนย์กลางในการให้ ความร่ วมมือกับรัฐบาล สมาคม องค์การ สถานศึกษา และสถาบันอื่นๆ ทังใน
และนอกประเทศ ในงานที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางอาหาร
4.7 รวบรวมความรู้ของสมาชิกสําหรับนําไปใช้ ในการส่งเสริมสวัสดิการสาธารณะและผู้บริโภค
4.8 ส่งเสริ มความสามัคคีในระหว่างบรรดาสมาชิก ทังนี
้ ้ไม่เกี่ยวข้ องกับด้ านการเมืองอย่างใดทังสิ
้ ้น
4.9 สมาคมฯ ไม่มีวตั ถุประสงค์ที่จะดําเนินการในทางการเมือง
หมวด 3
สมาชิกและสมาชิกภาพ
5.ประเภทสมาชิก สมาชิกของสมาคมแบ่งออกเป็ น 4 ประเภท คือ สมาชิกสามัญ สมาชิกวิสามัญ สมาชิก
กิตติมศักดิ์ และอนุสมาชิก
6.คุณสมบัตขิ องสมาชิก สมาชิกแต่ละประเภทต้ องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั ต่อไปนี ้
6.1 สมาชิกสามัญ ได้ แก่
ก. บุคคลผู้สําเร็จการศึกษาอุตสาหกรรมทางอาหาร
ข. บุคคลที่เคยปฏิบตั ิหรื อกําลังปฏิบตั ิหน้ าที่ในแขนงงานหรื อเกี่ยวข้ องกับงานด้ านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีทางอาหารในวงการต่างๆทังของภาครั
้
ฐบาลและเอกชน
ค. ผู้ที่เป็ นสมาชิกวิสามัญไม่ตํ่ากว่า 3 ปี และแสดงความจํานงขอเปลี่ยนไปเป็ นสมาชิก สามัญ
6.2 สมาชิกวิสามัญ ได้ แก่
ก. บุคคลที่สนใจในวิชาการด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมอาหาร
ข. บุคคลหรื อนิติบคุ คลที่ประกอบวิสาหกิจทางอุตสาหกรรม หรื อพาณิชยกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับ
อุตสาหกรรมอาหาร
ค. สถาบันการศึกษา สถาบันวิชาการที่ มีการเรี ยน การสอน วิจัย ทางด้ านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีทางอาหาร
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6.3 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้ แก่
ก.
บุค คลผู้ที่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ช่ ว ยส่ง เสริ ม งานด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ อุต สาหกรรมอาหาร และ
คณะกรรมการลงมติเห็นสมควรให้ เชิญเป็ นสมาชิกกิตติมศักดิ์ และบุคคลนันตอบรั
้
บคําเชิญ
ข. บุคคลที่ทรงคุณวุฒิทางวิทยาศาสตร์ ทางอุตสาหกรรมอาหาร ซึง่ คณะกรรมการลงมติเห็นสมควร
ให้ เชิญเป็ นสมาชิกกิตติมศักดิ์
6.4 อนุสมาชิก ได้ แก่
นิสติ นักศึกษา ที่ศกึ ษาอยูใ่ นสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
7.คุณลักษณะของผู้ที่จะเป็ นสมาชิก
นอกจากจะมีคณ
ุ สมบัติตามที่กําหนดไว้ ในข้ อ 6.1 หรื อ 6.2 แล้ ว ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ าเป็ นสมาชิก
ของสมาคมยังต้ องประะกอบด้ วยคุณลักษณะดังต่อไปนี ้
7.1 เป็ นผู้บรรลุนิตภิ าวะแล้ ว
7.2 ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย หรื อผู้เสมือนไร้ ความสามารถ หรื อผู้ไร้ ความสามารถ
7.3 ไม่เป็ นบุคคลที่เคยต้ องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สดุ ของศาลมาก่อน เว้ นแต่ความผิดลหุโทษ
หรื อความผิดที่มีโทษขันลหุ
้ โทษ หรื อความผิดซึง่ กระทําโดยประมาท
7.4 ไม่เป็ นโรคอันพึงรังเกียจแก่สงั คม
7.5 เป็ นผู้มีความประพฤติเรี ยบร้ อย
ในกรณีที่เป็ นนิสติ นักศึกษา ห้ ามมิให้ นําข้ อความในข้ อ 6.1 มาใช้ บงั คับ
8.การสมัครเข้ าเป็ นสมาชิก
8.1 ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ าเป็ นสมาชิกสามัญหรื อสมาชิกวิสามัญของสมาคม จะต้ องยื่นใบสมัครต่อ
นายทะเบียนสมาคม
8.2 อนุสมาชิกของสมาคม ต้ องยื่นใบสมัครต่อสมาคมพร้ อมหนังสือรับรองสถานภาพนิสติ นักศึกษา จาก
หัวหน้ าภาควิชาหรื อเทียบเท่า

9.การพิจารณาใบสมัครเข้ าเป็ นสมาชิก
ให้ นายทะเบียนสมาคมนําใบสมัครเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการของสมาคมในคราวต่อไป ครัง้
แรกหลังจากได้ รับใบสมัคร เมื่อคณะกรรมการของสมาคมมีมติให้ รับหรื อไม่รับผู้ใดเข้ าเป็ นสมาชิกแล้ ว ให้
นายทะเบียนสมาคมแจ้ งให้ ผ้ สู มัครผู้นนทราบภายในกํ
ั้
าหนดเวลา 7 วัน นับแต่วนั ที่ได้ ลงมติ
10.วันเริ่ มสมาชิก
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สมาชิกภาพเริ่ มตังแต่
้ วันที่ ผ้ ูสมัครได้ ชําระค่าลงทะเบียนและค่าบํารุ งเรี ยบร้ อยแล้ ว และนับอายุ
สมาชิกจนกว่าจะขาดจากสมาชิกภาพ ยกเว้ นกรณีของอนุสมาชิกซึง่ จะมีอายุสมาชิกนับถึงวันที่ 31 มี.ค.
ของปี ถัดไป
11.สมาชิกที่เป็ นนิตบิ คุ คล
สมาชิกที่เป็ นนิตบิ คุ คลจะต้ องแต่งตังผู
้ ้ แทน 1 คน ซึง่ เป็ นผู้ที่มีอํานาจทําการแทนนิติบคุ คลนันได้
้ เพื่อ
ปฏิบตั กิ ารในหน้ าที่และใช้ สทิ ธิแทนนิตบิ คุ คลนัน้ ในการนี ้ผู้แทนจะมอบหมายให้ บคุ คลอื่นกระทําการแทน
หรื อแต่งตังตั
้ วแทนช่วงมิได้
12.การขาดจากสมาชิกภาพ
สมาชิกภาพย่อมสิ ้นสุดลงในกรณีดงั ต่อไปนี ้
12.1 ตาย หรื อสิ ้นสภาพนิตบิ คุ คล
12.2 ขาดคุณสมบัตติ ามข้ อ 6.1 หรื อ 6.2 แล้ วแต่กรณี
12.3 ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อคณะกรรมการของสมาคมและได้ ชําระหนี ้สินที่ค้างชําระแก่สมาคม
เรี ยบร้ อยแล้ ว
12.4 ต้ องคําพิพากษาถึงที่สดุ ให้ เป็ นบุคคลล้ มละลาย
12.5 ถูกศาลสัง่ ให้ เป็ นผู้ไร้ ความสามารถหรื อผู้เสมือนไร้ ความสามารถ
12.6 ต้ องคําพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จําคุก เว้ นแต่เป็ นความผิดขันลหุ
้ โทษ หรื อความผิดที่มีกําหนดโทษขันลหุ
้
โทษ หรื อความผิดที่ได้ กระทําโดยประมาท
12.7 คณะกรรมการของสมาคมลงมติให้ ลบชื่อออกจากทะเบียนสมาชิกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม
ในสี่ของจํานวนกรรมการทังหมด
้
ด้ วยเหตุหนึง่ เหตุใดดังต่อไปนี ้
12.7.1 เจตนากระทําการใดๆที่ทําให้ สมาคมเสื่อมเสียชื่อเสียง
12.7.2 เจตนาละเมิดข้ อบังคับของสมาคม
13.ทะเบียนสมาชิก
ให้ นายทะเบียนสมาคมจัดทําทะเบียนสมาชิกเก็บไว้ ณ สํานักงานของสมาคม
หมวด 4
ค่ าลงทะเบียนและค่ าบํารุง
14.ค่าลงทะเบียนและค่าบํารุงสมาคม
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14.1 สมาชิกสามัญประเภทบุคคลตลอดชีพจะต้ องชําระค่าลงทะเบียนรายละ 2,000 บาท สําหรับ
สมาชิกสามัญประเภทนิตบิ คุ คลตลอดชีพ จะต้ องชําระค่าลงทะเบียนรายละ 5,000 บาท
14.2 สมาชิกวิสามัญประเภทบุคคลตลอดชีพจะต้ องชําระค่าลงทะเบียนรายละ 2,000 บาท สําหรับ
สมาชิกวิสามัญประเภทนิตบิ คุ คลตลอดชีพ จะต้ องชําระค่าลงทะเบียนรายละ 5,000 บาท
14.3 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไม่ต้องชําระค่าลงทะเบียนและค่าบํารุง
14.4 อนุสมาชิกจะต้ องชําระค่าบํารุงปี ละ 100 บาท
15.กําหนดการชําระค่าลงทะเบียนสมาชิกและค่าบํารุงสมาคม
สมาชิกสามัญสมาชิกวิสามัญและอนุสมาชิกจะต้ องชําระค่าลงทะเบียนและค่าบํารุ งสมาคมภายใน
30 วัน นับแต่ได้ รับแจ้ งให้ ทราบมติยืนยันการรับเข้ าเป็ นสมาชิกสมาคม เงินค่าลงทะเบียนและเงินค่าบํารุ ง
สมาคมเมื่อได้ ชําระต่อสมาคมแล้ วจะเรี ยกคืนมิได้
หมวด 5
สิทธิและหน้ าที่ของสมาคม
16.สิทธิของสมาชิก
16.1 ได้ รับความช่วยเหลือและการสงเคราะห์ในเรื่ องที่เกี่ยวกับกิจการอันอยู่ในวัตถุประสงค์ของสมาคม
จากสมาคมเท่าที่จะอํานวยได้
16.2 เสนอความคิดเห็นหรื อให้ คําแนะนําต่อสมาคมหรื อคณะกรรมการของสมาคมในเรื่ องใดๆอันอยู่ใน
วัตถุประะสงค์ของสมาคม เพื่อนํามาซึง่ ความเจริ ญรุ่งเรื องของสมาคม
16.3 ขอตรวจสอบกิจการและทรัพย์สินของสมาคมได้ โดยทําเป็ นหนังสือยื่นต่อเลขาธิการสมาคมหรื อต่อ
กรรมการผู้ทําหน้ าที่แทนเลขาธิการสมาคม
16.4 เข้ าร่ วมประชุมอภิปรายแสดงความคิดเห็น ซักถามกรรมการ เสนอญัตติในการประชุมใหญ่สามัญ
ประจําปี หรื อในการประชุมใหญ่วิสามัญ
16.5 มีสทิ ธิประดับเครื่ องหมายของสมาคม
16.6 สมาชิกสามัญเท่านันมี
้ สิทธิ ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี หรื อในที่
ประชุมใหญ่วิสามัญ หรื อในการรับเลือกตังเป็
้ นกรรมการของสมาคม
17.หน้ าที่ของสมาชิก
17.1 ปฏิบตั ิตามระเบียบข้ อบังคับ คําสัง่ ของสมาคม มติของที่ประชุมใหญ่และมติของกรรมการสมาคม
โดยเคร่งครัด
17.2 ดํารงรักษาเกียรติและผลประโยชน์สว่ นได้ สว่ นเสียของสมาคม
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17.3 ส่งเสริ มและสนับสนุนกิจการของสมาคมให้ เจริญรุ่งเรื องและมีความก้ าวหน้ าอยูเ่ สมอ
17.4 ชําระค่าบํารุงสมาคมตามกําหนด
17.5 สมาชิกผู้ใดเปลี่ยนชื่อ นามสกุล สัญชาติ ย้ ายที่ตงสํ
ั ้ านักงาน เปลี่ยนผู้แทนนิติบคุ คลจะต้ องแจ้ งให้
เลขาธิการสมาคมทราบเป็ นหนังสือภายในกําหนดเวลา 30 วัน นับแต่วนั ที่เปลี่ยนแปลง
หมวด 6
คณะกรรมการของสมาคม
18.การเลือกตังคณะกรรมการของสมาคม
้
ให้ มีคณะกรรมการขึ ้นคณะหนึง่ เป็ นผู้บริ หารงานของสมาคม และเป็ นผู้แทนของสมาคมในกิจการอัน
เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ประกอบด้ วยสมาชิกสามัญจํานวนไม่น้อยกว่า 7 คน และไม่เกิน 30 คน ทังนี
้ ้
ไม่นบั กรรมการที่ปรึกษา ซึง่ จะมีกี่คนก็ได้
การเลือกตังกรรมการของสมาคมให้
้
ปฏิบตั ดิ งั นี ้
18.1 ให้ สมาชิ ก สามัญ หรื อ สมาชิ ก วิ ส ามัญเสนอชื่ อ ของสมาชิ ก สามัญ ซึ่ง ตนประสงค์ จ ะเข้ า รั บ การ
คัดเลือกเป็ นนายกสมาคม โดยมีสมาชิกสามัญรับรองไม่น้อยกว่า 2 คน แล้ วเสนอรายชื่อผู้ที่ได้ รับ
การรั บรองสูงสุด 3 ลําดับแรกให้ สมาชิกสามัญลงมติเลือกตัง้ ผู้ที่ได้ คะแนนสูงสุดได้ เป็ นนายก
สมาคม
18.2 ให้ นายกสมาคมเลือกสมาชิกสามัญอื่นๆ เป็ นกรรมการตําแหน่งต่างๆ ตามจํานวนไม่เกินจํานวน
สูงสุดที่ระบุไว้ ในข้ อบังคับ
18.3 คณะกรรมการของสมาคมอยูใ่ นวาระคราวละ 3 ปี
18.4 นายกสมาคม อยูใ่ นวาระคราวละ 3 ปี ต่อเนื่องได้ ไม่เกิน 2 วาระ
19.การพ้ นจากสภาพกรรมการ
กรรมการของสมาคมย่อมพ้ นจากสภาพกรรมการในกรณีดงั ต่อไปนี ้
19.1 ครบกําหนดออกตามวาระ
19.2 ลาออกโดยคณะกรรมการของสมาคมได้ ลงมติอนุมตั แิ ล้ ว
19.3 พ้ นจากการเป็ นผู้แทนของสมาชิกที่เป็ นนิตบิ คุ คล
19.4 ขาดจากสมาชิกภาพ
19.5 ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ ถอดถอนออกจากการเป็ นกรรมการ
20.กรณีที่กรรมการพ้ นจากสภาพกรรมการก่อนครบกําหนดออกตามวาระ
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ในกรณี ที่ มี กรรมการพ้ นจากสภาพกรรมการก่ อนครบกํ าหนดออกตามวาระคณะกรรมการของ
สมาคม อาจตังสมาชิ
้
กสามัญคนหนึง่ คนใดให้ เป็ นกรรมการแทนได้ แต่กรรมการที่ได้ รับแต่งตังแทนนี
้
้ให้
เป็ นกรรมการอยูไ่ ด้ เพียงกําหนดเวลาของผู้ที่ตนแทน
21.องค์ประชุมในการประชุมของคณะกรรมการของสมาคม
การประชุมของคณะกรรมการของสมาคมจะต้ องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จํานวนกรรมการทังหมด
้
จึงนับว่าเป็ นองค์ประชุม
22.มติของที่ประชุมคณะกรรมการของสมาคม
นอกจากที่กล่าวไว้ เป็ นอย่างอื่นในข้ อบังคับนี ้ ให้ ถือเอาคะแนนเสียงข้ างมากเป็ นมติของที่ประชุม ถ้ า
คะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียง เป็ นเสียงชี ้ขาด
23.ประธานในที่ประชุม
ให้ นายกสมาคมเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้ านายกสมาคมไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ อปุ นายกสมาคม
ปฏิบตั ิหน้ าที่แทน ถ้ าทังนายกสมาคมและอุ
้
ปนายกสมาคมไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ที่ประชุมเลือกตัง้
คณะกรรมการคนใดคนหนึง่ เป็ นประธานเฉพาะในการประชุมคราวนัน้
24.การประชุมของคณะกรรมการของสมาคม
ให้ มี ก ารประชุม คณะกรรมการของสมาคมอย่า งน้ อย 2 เดือ นต่อครั ง้ หนึ่ง ในกรณี จํ า เป็ นนายก
สมาคมหรื อกรรมการที่นายกสมาคมมอบหมายและกรรมการอื่นรวมกันไม่น้อยกว่า 5 คน จะเรี ยกประชุม
พิเศษขึ ้นก็ได้
25.การรับมอบงานของคณะกรรมการของสมาคม
เมื่อมีการเลือกตังคณะกรรมการชุ
้
ดใหม่แต่ละครัง้ ในกรณี ที่ครบวาระ หรื อคณะกรรมการชุดเดิม
ลาออกทังคณะ
้
ให้ คณะกรรมการของสมาคมชุดใหม่ที่ได้ รับเลือกตังเข้
้ ามารับมอบงานจากคณะกรรมการ
ของสมาคมชุดเดิมภายในกําหนด 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับเลือกตังและการส่
้
งมอบรับมอบนี ้ต้ องกระทํา
เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร การเข้ ารับมอบงานของคณะกรรมการของสมาคมชุดใหม่จะกระทําได้ ก็ต่อเมื่อได้
ยื่นทะเบียนเป็ นคณะกรรมการของสมาคมต่อนายทะเบียนสมาคมประจํากรุ งเทพมหานครแล้ ว และหาก
ยังไม่มีการจดทะเบียนเช่นว่านี ้ ให้ ถือว่าคณะกรรมการของสมาคมชุดเดิมยังเป็ นคณะกรรมการของ
สมาคมอยูต่ ราบเท่าเวลานัน้
26.อํานาจและหน้ าที่ของคณะกรรมการของสมาคม
7

26.1
26.2
26.3
26.4

ให้ คณะกรรมการของสมาคมมีอํานาจและหน้ าที่ดงั นี ้
จัดดําเนินการและทรัพย์สนิ ของสมาคมให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับและมติของที่ประชุม
แต่งตังกรรมการให้
้
ดํารงตําแหน่งต่างๆในคณะกรรมการของสมาคม
วางระเบียบการในการปฏิบตั งิ านของสมาคม
ว่าจ้ าง แต่งตัง้ และถอดถอน ที่ปรึกษาของคณะกรรมการของสมาคม อนุกรรมการ เจ้ าหน้ าที่และ
พนักงานทัง้ ปวง เพื่อให้ การดําเนินงานของสมาคมเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย โดยอยู่ในความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการของสมาคม

27.อํานาจหน้ าที่ของกรรมการของสมาคมในตําแหน่งต่างๆ
อํานาจหน้ าที่ของกรรมการของสมาคมในตําแหน่งต่างๆ มีดงั นี ้
นายกสมาคม
มีหน้ าที่ดําเนินกิจการของสมาคมให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับและระเบียบการในการปฏิบตั ิงานของ
สมาคม เป็ นผู้แทนของสมาคมในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก และเป็ นประธานในการประชุมใหญ่
สมาชิก และในที่ประชุมคณะกรรมการของสมาคม
อุปนายกสมาคม
มีหน้ าที่เป็ นผู้ช่วยเหลือนายกสมาคมในกิจการทังปวงอั
้
นอยู่ในอํานาจหน้ าที่ของนายกสมาคมและ
เป็ นผู้แทนนายกสมาคมเมื่อนายกสมาคมไม่อยูห่ รื อไม่อาจปฏิบตั หิ น้ าที่ได้
เลขาธิการสมาคม
มี ห น้ าที่ ใ นการโต้ ตอบหนั ง สื อ เก็ บ เอกสารต่ า งๆของสมาคม เป็ นเลขานุ ก ารในที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการของสมาคม และในที่ประชุมใหญ่ ตลอดจนปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการของ
สมาคมจะได้ มอบหมาย
เหรัญญิกสมาคม
มี ห น้ า ที่ รั ก ษาและจ่ า ยเงิ น ของสมาคม ทํ า บัญ ชี ก ารเงิ น เก็ บ รั ก ษาและจ่ า ยพัส ดุข องสมาคม
ตลอดจนปฏิบตั หิ น้ าที่อื่นๆตามที่คณะกรรมการของสมาคมจะได้ มอบหมาย
นายทะเบียนสมาคม
มี ห น้ าที่ รั บ สมัค รสมาชิ ก ทํ า ทะเบี ย นสมาชิ ก ของสมาคม ตลอดจนปฏิ บัติ ห น้ าที่ อื่ น ๆตามที่
คณะกรรมการสมาคมได้ มอบหมาย
ปฏิคมสมาคม
มีหน้ าที่ต้อนรับแขก รักษาสํานักงานของสมาคม รักษาความเรี ยบร้ อยของสถานที่ รักษาสมุดเยี่ยม
จัดสถานที่ประชุม ตลอดจนปฏิบตั หิ น้ าที่อื่นๆตามที่คณะกรรมการของสมาคมจะได้ มอบหมาย
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ประชาสัมพันธ์สมาคม
มีหน้ าที่เกี่ ยวกับโฆษณาเชิ ญชวนหาสมาชิ ก โฆษณากิ จการและผลงานด้ านต่างๆของสมาคม
ตลอดจนปฏิบตั หิ น้ าที่อื่นๆตามที่คณะกรรมการของสมาคมจะได้ มอบหมาย
กรรมการที่ปรึกษา
มีหน้ าที่ให้ คําปรึ กษาแก่คณะกรรมการบริ หารในการบริ หารงานสมาคมตามวัตถุประสงค์ที่ระบุ
ข้ างต้ น
กรรมการกลาง
มี ห น้ าที่ ช่ ว ยคณะกรรมการบริ ห ารในการบริ ห ารงานสมาคมและช่ ว ยปฏิ บั ติ ง านตามที่
คณะกรรมการสมาคมมอบหมายให้
กรรมการภาค
มีหน้ าที่เป็ นผู้แทนสมาคมในการปฏิบตั ิงานแทนสมาคมในกรณีตา่ งๆ ตามที่คณะกรรมการสมาคม
ได้ มอบหมาย
หมวด 7
การประชุม
28.การประชุมใหญ่
การประชุมใหญ่หมายถึง การประชุมสมาชิกของสมาคม แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
การประชุมใหญ่ประจําปี
คือการประชุมใหญ่ที่จะต้ องจัดให้ มีขึ ้นทุกระยะเวลา 12 เดือน
การประชุมใหญ่วิสามัญ
คือการประชุมใหญ่ครัง้ อื่นๆ นอกจากการประชุมใหญ่ประจําปี หรื อการประชุมสมาชิกประจําเดือน
29.กําหนดการประชุมใหญ่
กําหนดการประชุมใหญ่มีดงั นี ้
29.1 ให้ มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี
29.2 ถ้ ามีเหตุใดเหตุหนึ่งที่คณะกรรมการของสมาคมเห็นสมควรหรื อสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่
ของจํานวนสมาชิกทังหมด
้
แสดงความจํานงที่จะให้ มีการประชุมใหญ่วิสามัญ โดยทําหนังสือยื่นต่อ
เลขาธิ การของสมาคมเรี ยกนัดประชุมใหญ่วิสามัญภายในกํ าหนดเวลา 15 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับ
หนังสือ
หนังสือบอกกล่าวจะต้ องระบุข้อความแจ้ งเหตุที่จะขอให้ มีการประชุมใหญ่วิสามัญนี ้ด้ วย
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30.การส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม
คณะกรรมการของสมาคมจะต้ องส่งหนังสือบอกกล่าวถึงวัน เวลา สถานที่และระเบียบวาระการ
ประชุมใหญ่ให้ สมาชิกทุกคนทราบ โดยส่งเป็ นจดหมายทางไปรษณีย์ ณ ที่อยู่ของสมาชิกที่ปรากฏอยู่ใน
ทะเบียนสมาชิก หรื อส่งให้ ถึงมือของสมาชิกก่อนกําหนดวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน
31.องค์การประชุมใหญ่ในการประชุมใหญ่
ในการประชุมใหญ่ของสมาคม จะต้ องมีสมาชิกสามัญมาประชุมอย่างน้ อย 30 คน จึงจะถือว่า
เป็ นองค์ประชุม
32.กรณีที่การประชุมใหญ่ครัง้ แรกสมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุม
การประชุมใหญ่ได้ นดั เรี ยกประชุม วัน และเวลาใด หากล่วงหน้ าพ้ นกําหนดเวลานัดไปแล้ ว 1
ชัว่ โมง ยังมีสมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุมให้ เลื่อนการประชุมนันไป
้ และให้ ทําการบอกนัดวัน เวลา และ
้ วนั ประชุมใหญ่คราวแรก ในการ
สถานที่ประชุมใหญ่นี ้อีกครัง้ หนึ่งภายในกําหนดเวลา 15 วัน นับตังแต่
ประชุมใหญ่คราวหลังจะมีสมาชิกมากน้ อยเพียงใดก็ให้ ถือว่าเป็ นองค์ประชุม
33.ประธานในที่ประชุม
ให้ นายกสมาคมเป็ นประธานในที่ประชุมใหญ่ ถ้ านายกสมาคมไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ อปุ นายก
สมาคมทําหน้ าที่แทน ถ้ าทังนายกสมาคมและอุ
้
ปนายกสมาคมไม่อาจปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ ให้ ที่ประชุมเลือกตัง้
กรรมการคนใดคนหนึ่งขึ ้นเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้ าไม่มีกรรมการอยู่ในที่ประชุมเลย ให้ ที่ประชุมใหญ่
เลือกตังสมาชิ
้
กสามัญคนหนึง่ คนใดก็ได้ เป็ นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนัน้
34.วิธีการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
สมาชิกสามัญเท่านันมี
้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน และสมาชิกสามัญคนหนึ่งๆ มีคะแนนเสียงหนึ่ง
เสียง
การออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ให้ ถือปฏิบตั เิ ป็ น 2 กรณีคือ
- โดยวิธีเปิ ดเผย ให้ ใช้ วิธีชมู ือ
- โดยวิธีลงคะแนนลับ ให้ ใช้ วิธีเขียนบัตรลงคะแนนและจะกระทําได้ เมื่อคณะกรรมการของ
สมาคมหรื อสมาชิกสามัญไม่น้อยกว่าครึ่งหนึง่ ของสมาชิกสามัญที่มาประชุมร้ องขอ
35.มติของที่ประชุม
นอกจากที่กล่าวไว้ เป็ นอย่างอื่นในข้ อบังคับนี ้ให้ ถือเอาคะแนนเสียงข้ างมากเป็ นมติของที่ประชุม ถ้ า
คะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
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36.การเสนอญัตติ
ญัตติใดๆเว้ นแต่ที่เสนอโดยคณะกรรมการหรื อกรรมการคนใดคนหนึ่ง ต้ องมีสมาชิกรับรองไม่น้อย
กว่า 5 คน
37.กิจการอันพึงกระทําในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี
กิจการอันพึงกระทําในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี มีดงั นี ้
37.1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่คราวก่อน
37.2 พิจารณารายงานประจําปี แสดงผลการดําเนินงานในรอบปี ที่ผา่ นมา
37.3 พิจารณาอนุมตั งิ บดุลและบัญชีรายรับ-รายจ่าย
37.4 แจ้ งผลการเลือกตังนายกสมาคม
้
(ในปี ที่ครบกําหนด) และรายชื่อคณะกรรมการของสมาคม
37.5 แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย (ถ้ ามี) และกําหนดค่าตอบแทน
37.6 เรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
38.กิจการอันพึงกระทําในการประชุมใหญ่วิสามัญ
กิจการอันพึงกระทําในการประชุมใหญ่วิสามัญ ได้ แก่ กิจการที่จะต้ องกระทําโดยอาศัยมติที่ประชุม
ใหญ่ แต่ไม่อาจหรื อมีเหตุทําให้ ไม่สามารถจัดทําได้ ในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี
39.กิจการอันพึงกระทําในการประชุมสมาชิกประจําเดือน
กิจการอันพึงกระทํ าในการประชุมสมาชิกประจํ าเดือนนัน้ ได้ แก่ กิ จการอันเกี่ ยวกับการปฏิบัติ
ภาระกิจทัว่ ไปของสมาคม นอกจากกิจการที่จําเป็ นจะต้ องกระทําก็แต่โดยการประชุมใหญ่เท่านัน้
หมวด8
การเงินและการบัญชีของสมาคม
40.การจัดทํางบดุล
ให้ คณะกรรมการของสมาคมจัดทํางบดุลปี ละหนึ่งครัง้ แล้ วส่งให้ ผ้ สู อบบัญชีไม่เกินเดือนมกราคม
ทุกปี และผู้สอบบัญชีจะต้ องตรวจสอบให้ แล้ วเสร็จก่อนวันประชุมใหญ่สามัญประจําปี
41.ปี การบัญชี
ให้ ถือเอาวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี เป็ นวันสิ ้นปี การบัญชีของสมาคม
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42.อํานาจของผู้ตรวจบัญชี
ผู้สอบบัญชีซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตังมี
้ อํานาจเข้ าตรวจสอบสมุดบัญชี ใบสําคัญและหลักฐานให้
ถูกต้ องตามหลักวิชาการบัญชี การรับเงินทุกประเภทต้ องมีหลักฐานการรับเงิน การจ่ายเงิน ทุกรายต้ องมี
ใบสําคัญ อันมีรายการ จํานวนเงินถูกต้ องตามที่ได้ รับอนุมตั ิ หลักฐานการรับเงินต้ องเก็บรักษาไว้ เพื่อการ
ตรวจสอบโดยเรี ยบร้ อยครบถ้ วน เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
สมุดบัญชีและเอกสารการเงินของสมาคม ดังกล่าวในวรรคแรกจะต้ องเก็บรักษาไว้ ณ สํานักงาน
ของสมาคม และให้ อยูใ่ นความดูแลรับผิดชอบของเหรัญญิกสมาคม
43.การเงินของสมาคม
เงินสดของสมาคมจะต้ องนํามาฝากไว้ ณ ธนาคารพาณิชย์แห่งใดแห่งหนึง่ ซึง่ ตังอยู
้ ใ่ นท้ องที่
กรุงเทพมหานคร ในรูปของบัญชีเงินฝากหรื อพันธบัตรรัฐบาล หรื อสลากออมสิน ในนามของสมาคม โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการของสมาคม
การเงินของสมาคมอยู่ในความรับผิดชอบร่ วมกันของคณะกรรมการของสมาคม การฝาก และการ
ถอนเงินจากธนาคาร หรื อการจ่ายเช็คของสมาคม จะต้ องประทับตราของสมาคม และลงลายมือชื่อของ
นายกสมาคมหรื ออุปนายกสมาคม ร่วมกับเหรัญญิกสมาคม และ/หรื อเลขาธิการสมาคมฯ
ให้ มีเงินทดรองจ่ายเกี่ยวกับกิจการของสมาคมได้ ไม่เกินวงเงิน 50,000 บาท ในการนี ้ให้ เหรัญญิก
สมาคมเป็ นผู้รับผิดชอบและเก็บรักษาตัวเงิน
44. การจ่ายเงินของสมาคม
ในการจ่ า ยเงิ น ของสมาคมครั ง้ ละเกิ น กว่ า 300,000 บาท ให้ กระทํ า โดยมติ จ ากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการของสมาคมทุกครัง้ ไป
การจ่ายเงินของสมาคมครัง้ ละไม่เกิน 300,000 บาท ให้ อยู่ในอํานาจของนายกสมาคม หรื อผู้
ปฏิบตั กิ ารแทนนายกสมาคม
หมวด 9
การแก้ ไขข้ อบังคับ การเลิกสมาคมและการชําระบัญชี
45.การแก้ ไขเปลี่ยนแปลง ตัดทอน หรื อเพิ่มเติมข้ อบังคับ
ข้ อบังคับนี ้จะแก้ ไข เปลี่ยนแปลง ตัดทอน หรื อเพิ่มเติมได้ ก็แต่โดยอาศัยมติของที่ประชุมใหญ่ ซึง่ มี
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนสมาชิกที่มาประชุม
46.การเลิกสมาคม
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สมาคม นี ้อาจเลิกด้ วยเหตุหนึง่ เหตุใดดังต่อไปนี ้
46.1 เมื่อที่ประชุมใหญ่ลงมติให้ เลิกด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนสมาชิกทังหมด
้
46.2 เมื่อศาลสัง่ ให้ มีสภาพล้ มละลาย
47.การชําระบัญชี
เมื่อสมาคมนีไ้ ด้ เลิกไปเพราะเหตุใดดังกล่าวในข้ อ 46 การชําระบัญชีของสมาคม ให้ ปฏิบตั ิตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้ วยการชําระบัญชีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้ างหุ้นส่วนจํากัด และ
บริษัทจํากัด
้
กําหนดตัวผู้ชําระ
ในกรณีที่สมาคมต้ องเลิกไปดังกล่าวในวรรคแรก ให้ ที่ประชุมใหญ่คราวนันลงมติ
บัญชีเสียด้ วย ถ้ ามิได้ มีการกําหนดไว้ ให้ กรรมการของสมาคม ทุกคนในชุดสุดท้ ายที่ได้ จดทะเบียนไว้ เป็ นผู้
ชําระบัญชีร่วมกัน
หากมีทรัพย์สนิ ของสมาคม เหลือจากการชําระบัญชี ให้ ยกให้ แก่สภากาชาดไทยหรื อนิติบคุ คลแห่ง
ใดแห่งหนึง่ หรื อหลายแห่งในประเทศไทย ที่มีวตั ถุประสงค์เกี่ยวกับการกุศลสาธารณะตามมติของที่ประชุม
ใหญ่

นางดรุณี เอ็ดเวิร์ดส
นายกสมาคมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย
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