ข้ อบังคับสมาคมโปรตีนแห่ งประเทศไทย
_______________
หมวดที่ 1
ความทัว่ ไป
ข้อ 1 สมาคมนี้มีชื่อว่า สมาคมโปรตีนแห่งประเทศไทย ใช้อกั ษรย่อ ส.ป.ท. แปลเป็ นภาษาอังกฤษว่า
“Protein Society of Thailand” ใช้อกั ษรย่อภาษาอังกฤษว่า “PST”
ข้อ 2 เครื่ องหมายของสมาคม

ข้อ 3 สํานักงานใหญ่ของสมาคมตั้งอยู่ ณ สํานักงานหน่วยวิจยั เพื่อความเป็ นเลิศในโครงสร้างและการ
ทํางานของโปรตีน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 272 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญา
ไท เขตราชเทวี กรุ งเทพมหานคร 10400
ข้อ 4 วัตถุประสงค์ของสมาคม
สมาคมมุ่งที่ จะส่ งเสริ มการสร้ างเครื อข่ายและปฏิ สัมพันธ์ ระหว่างผูท้ ี่ ทาํ งานวิจยั ด้านโปรตี นใน
ประเทศไทยเพื่อ
4.1 สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของงานวิจยั ด้านโปรตีนในประเทศไทย
4.2 แลกเปลี่ยนความรู ้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ระหว่างสมาชิก และผูส้ นใจในงานวิจยั ด้านโปรตีน
หรื องานวิจยั อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโปรตีน
4.3 จัดกิจกรรมร่ วมกันอย่างสร้างสรรค์ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโปรตีน
4.4 ติดต่อกับองค์กรหรื อหน่วยงานทางวิทยาศาสตร์ ท้ งั ในและนอกประเทศ
4.5 เผยแพร่ ความรู ้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับโปรตีนให้แก่ผสู ้ นใจ รวมถึงประชาชนทัว่ ไป
และไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใด

หมวดที่ 2
สมาชิก
ข้อ 5 สมาชิกของสมาคมมี 5 ประเภทคือ
5.1 สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับอุดมศึกษา สาขาใดสาขาหนึ่ง และมีความ
สนใจเกี่ยวกับโปรตีน ซึ่ งได้สมัครเข้าเป็ นสมาชิกตามระเบียบของสมาคม และสมาคมได้รับ
ไว้เป็ นสมาชิก
5.2 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผูท้ รงเกียรติ หรื อทรงคุณวุฒิ ในงานวิจยั ด้านโปรตีนหรื องาน
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งคณะกรรมการลงมติให้เชิญเข้าเป็ นสมาชิกของสมาคม
5.3 สมาชิกนักศึกษา ได้แก่ นักเรี ยน นิสิต หรื อนักศึกษาที่กาํ ลังศึกษาอยูใ่ นสายวิทยาศาสตร์
สาขาใดสาขาหนึ่ง ซึ่งได้สมัครเข้าเป็ นสมาชิกตามระเบียบของสมาคม และสมาคมได้รับไว้
เป็ นสมาชิก
5.4 สมาชิกสมทบ ได้แก่ นิติบุคคล บริ ษทั หรื อห้างร้านต่าง ๆ ที่มีความประสงค์ที่จะส่ งเสริ ม
กิจกรรมของสมาคม
ซึ่ งได้สมัครเข้าเป็ นสมาชิกตามระเบียบของสมาคม
ได้ชาํ ระ
ค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปี แล้ว และสมาคมได้รับไว้เป็ นสมาชิก
5.5 สมาชิกนิติบุคคลที่ไม่คา้ กําไร ได้แก่ หน่วยงานในสังกัดราชการหรื อรัฐวิสาหกิจ หรื อองค์กร
ในรู ปของ สมาคม มูลนิธิ คณะบุคคลต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่คา้ กําไร และมีความสนใจเกี่ยวกับ
โปรตีน ซึ่งได้สมัครเข้าเป็ นสมาชิกตามระเบียบของสมาคม และสมาคมได้รับไว้เป็ นสมาชิก
ข้อ 6 ยกเว้นสมาชิกนักศึกษาและสมาชิกที่เป็ นนิติบุคคล สมาชิกจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
6.1 เป็ นผูบ้ รรลุนิติภาวะแล้ว
6.2 เป็ นผูม้ ีความประพฤติเรี ยบร้อย
6.3 ไม่เป็ นโรคที่สังคมรังเกียจ
6.4 ไม่ตอ้ งคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อไร้ความสามารถ หรื อเสมือน
ไร้ความสามารถ หรื อต้องโทษจําคุก ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรื อลหุ โทษ การต้องคํา
พิพากษาของศาลถึงที่สุดในกรณี ดงั กล่าว จะต้องเป็ นในขณะที่สมัครเข้าเป็ นสมาชิก หรื อใน
ระหว่างที่เป็ นสมาชิกของสมาคมเท่านั้น
ข้อ 7 ค่าลงทะเบียน และค่าบํารุ งสมาคม
7.1 สมาชิกสามัญ จะต้องเสี ยค่าลงทะเบียนอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
7.1.1 แบบจ่ายครั้งเดียว 2,500 บาท
7.1.2 แบบรายปี ปี ละ 500 บาท โดยถ้ามีการชําระค่าลงทะเบียนและค่าบํารุ งสมาคม
ติดต่อกันเป็ นเวลา 5 ปี ก็จะได้รับการยกเว้นไม่ตอ้ งชําระค่าลงทะเบียนรายปี อีกต่อไป
7.2 สมาชิกกิตติมศักดิ์ มิตอ้ งเสี ยค่าลงทะเบียนและค่าบํารุ งสมาคมแต่อย่างใดทั้งสิ้ น

ข้อ 8

ข้อ 9

ข้อ 10
ข้อ 11

ข้อ 12

7.3 สมาชิกนักศึกษา จะต้องเสี ยค่าลงทะเบียนและค่าบํารุ งสมาคมเป็ นรายปี ปี ละ 100 บาท
7.4 สมาชิกสมทบ จะต้อ งเสี ย ค่ า ลงทะเบี ย นและค่ า บํา รุ ง สมาคมเป็ นรายปี ในอัต ราตาม
ประกาศของสมาคม
7.5 สมาชิกนิติบุคคลที่ไม่คา้ กําไร มิตอ้ งเสี ยค่าลงทะเบียนและค่าบํารุ งสมาคมแต่อย่างใดทั้งสิ้ น
การสมัครเข้าเป็ นสมาชิกของสมาคม ให้ผปู้ ระสงค์จะสมัครเข้าเป็ นสมาชิกของสมาคม ยืน่ ใบสมัคร
ตามแบบของสมาคมต่อเลขานุการ และให้เลขานุการนําใบสมัครเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิวา่ จะรับหรื อไม่รับเข้าเป็ นสมาชิกของสมาคม และเมื่อคณะกรรมการพิจารณา
การสมัครแล้ว ผลเป็ นประการใด ให้เลขานุการเป็ นผูแ้ จ้งให้ผสู้ มัครทราบโดยเร็ ว
ถ้าคณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิให้รับผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกและผูส้ มัครยังมิได้ชาํ ระค่าลงทะเบียน
และค่าบํารุ งสมาคม ก็ให้ผสู ้ มัครนั้นชําระให้แล้วเสร็ จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วนั ที่ได้รับแจ้งจาก
เลขานุการ แต่ถา้ ผูส้ มัครไม่ชาํ ระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบํารุ งสมาคมภายในกําหนด ก็ให้ถือว่าการ
สมัค รคราวนั้นเป็ นอันยกเลิ ก และสมาชิ ก ภาพของผูส้ มัค รให้เริ่ ม นับ ตั้ง แต่ วนั ที่ คณะกรรมการ
พิจารณาอนุมตั ิให้รับเข้าเป็ นสมาชิก
สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์
ให้เริ่ มนับตั้งแต่วนั ที่หนังสื อตอบรับคําเชิญของผูท้ ี่
คณะกรรมการได้พิจารณาลงมติให้เชิญเข้ามาเป็ นสมาชิกของสมาคม ได้มาถึงยังสมาคม
สมาชิกภาพของสมาชิกให้สิ้นสุ ดลงด้วยเหตุดงั ต่อไปนี้
11.1 เสี ยชีวติ
11.2 ลาออก โดยยืน่ หนังสื อเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการได้พิจารณา
อนุมตั ิ และสมาชิกผูน้ ้ นั ได้ชาํ ระหนี้สินที่ยงั ติดค้างอยูก่ บั สมาคมเป็ นที่เรี ยบร้อย
11.3 ขาดคุณสมบัติของสมาชิก
11.4 ที่ประชุมใหญ่ของสมาคม หรื อคณะกรรมการได้พิจารณาลงมติให้ลบชื่อออกจากทะเบียน
เพราะสมาชิกผูน้ ้ นั ได้ประพฤติตนไม่เหมาะสม นําความเสื่ อมเสี ยมาสู่ สมาคม
สิ ทธิและหน้าที่ของสมาชิก
12.1 มีสิทธิ เข้าใช้สถานที่ของสมาคมโดยเท่าเทียมกัน
12.2 มีสิทธิ เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนิ นงานของสมาคมต่อคณะกรรมการ
12.3 มีสิทธิ ได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ที่สมาคมได้จดั ให้มีข้ ึน
12.4 มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมใหญ่ของสมาคม
12.5 สมาชิกสามัญมีสิทธิ ในการเลือกตั้ง หรื อได้รับการเลือกตั้ง หรื อแต่งตั้งเป็ นกรรมการสมาคม
และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงมติต่าง ๆ ในที่ประชุมได้คนละ 1 คะแนนเสี ยง
12.6 มีสิทธิ ร้องขอต่อคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพย์สินของสมาคม
12.7 มีสิทธิ เข้าชื่อร่ วมกันอย่างน้อย 1 ใน 3 ของสมาชิกสามัญทั้งหมด ร้องขอต่อคณะกรรมการให้
จัดประชุมใหญ่วสิ ามัญได้

12.8 มีหน้าที่จะต้องปฏิบตั ิตามระเบียบปฏิบตั ิ และข้อบังคับของสมาคมโดยเคร่ งครัด
12.9 มีหน้าที่ประพฤติตนให้สมเกียรติที่เป็ นสมาชิกของสมาคม
12.10 มีหน้าที่ให้ความร่ วมมือและสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคม
12.11 มีหน้าที่ร่วมกิจกรรมที่สมาคมได้จดั ให้มีข้ ึน
12.12 มีหน้าที่ช่วยเผยแพร่ ชื่อเสี ยงของสมาคมให้เป็ นที่รู้จกั อย่างแพร่ หลาย
หมวดที่ 3
การดําเนิ นกิจการของสมาคม
ข้อ 13 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ทําหน้าที่บริ หารกิจการของสมาคม มีจาํ นวนอย่างน้อย 6 คน อย่างมาก
ไม่เกิน 15 คน โดยมีตาํ แหน่งและองค์ประกอบโดยสังเขปดังต่อไปนี้
13.1 คณะกรรมการบริ หารสมาคมประกอบไปด้วย
13.1.1 นายกสมาคม 1 คน ได้จากการสรรหาตามข้อบังคับของสมาคม
13.1.2 กรรมการผูท้ ี่สมาชิกเลือกตั้งมาอย่างน้อย 5 คน อย่างมากไม่เกิน 12 คน
13.1.3 อดีตนายกสมาคม ที่เพิ่งพ้นวาระ 1 คน (หากมี และเฉพาะในสองปี แรกของวาระ
นายกสมาคมคนปัจจุบนั )
13.1.4 ว่าที่นายกสมาคม 1 คน (หากมี และเฉพาะปี ที่ 3 ของวาระนายกสมาคมคน
ปัจจุบนั )
13.2 คณะกรรมการบริ หารสมาคมมีตาํ แหน่งและหน้าที่โดยสังเขปดังต่อไปนี้
13.2.1 นายกสมาคม ทําหน้าที่เป็ นหัวหน้าในการบริ หารกิจการของสมาคม เป็ นผูแ้ ทน
สมาคมในการติดต่อกับบุคคลภายนอก และทําหน้าที่เป็ นประธาน
ในที่ประชุมคณะกรรมการ และการประชุมใหญ่ของสมาคม
13.2.2 อุปนายก
แต่งตั้งโดยนายกสมาคม ทําหน้าที่เป็ นผูช้ ่วยนายกสมาคมในการ
บริ หารกิจการสมาคม
ปฏิบตั ิตามหน้าที่ที่นายกสมาคมได้
มอบหมาย และทําหน้าที่แทนเมื่อนายกสมาคมไม่อยู่ หรื อไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
13.2.3 เลขานุการ แต่งตั้งโดยนายกสมาคม ทําหน้าที่เกี่ยวกับงานธุ รการของสมาคม
ทั้งหมด เป็ นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของสมาคมในการปฏิบตั ิกิจการของ
สมาคม และปฏิบตั ิตามคําสั่งของนายกสมาคม ตลอดจนทําหน้าที่
เป็ นเลขานุการในการประชุมต่าง ๆ ของสมาคม

แต่งตั้งโดยนายกสมาคม
มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของ
สมาคม เป็ นผูจ้ ดั ทําบัญชีรายรับรายจ่าย บัญชีงบดุลของสมาคม
และเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆของสมาคมไว้เพื่อตรวจสอบ
13.2.5 ตําแหน่งอื่นๆ ตามความเหมาะสม ซึ่ งคณะกรรมการเห็ นสมควรกําหนดให้มีข้ ึน
โดยมีจาํ นวนเมื่อรวมกับตําแหน่งกรรมการตามข้างต้นแล้ว จะต้อง
ไม่เกิ นจํานวนที่ ขอ้ บังคับได้กาํ หนดไว้ แต่ถ้าคณะกรรมการมิ ไ ด้
กําหนดตําแหน่ง ก็ถือว่าเป็ นกรรมการกลาง
คณะกรรมการของสมาคมสามารถอยู่ใ นตํา แหน่ ง ได้ค ราวละ 3 ปี ตามปี ปฏิ ทิ น และเมื่ อ
คณะกรรมการอยู่ใ นตํา แหน่ ง ครบกํา หนดตามวาระแล้ว แต่ ค ณะกรรมการชุ ดใหม่ ย งั ไม่ ไ ด้รั บ
อนุ ญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ ก็ให้คณะกรรมการที่ ครบกําหนดตามาวาระรักษาการไป
พลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการชุ ดใหม่จะได้รับอนุ ญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ และเมื่ อ
คณะกรรมการชุ ดใหม่ได้รับอนุ ญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ก็ให้ทาํ การ
ส่ งและรั บมอบงานกันระหว่างคณะกรรมการชุ ดเก่าและคณะกรรมการชุ ดใหม่ให้เป็ นที่ เสร็ จสิ้ น
ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วนั ที่คณะกรรมการชุดใหม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ
นายกสมาคมมีวาระในตําแหน่งคราวละ 3 ปี และไม่สามารถดํารงตําแหน่ง 2 วาระติดต่อกันได้
ตําแหน่งกรรมการสมาคม ถ้าต้องว่างลงก่อนครบกําหนดตามวาระ ก็ให้คณะกรรมการแต่งตั้งผูท้ ี่
ได้รับคะแนนเลือกตั้งลําดับถัดไป หรื อสมาชิกสามัญคนหนึ่งคนใดที่เห็นสมควรเข้าดํารงตําแหน่ง
แทนตําแหน่งที่วา่ งลงนั้น แต่ผดู ้ าํ รงตําแหน่งแทนสามารถอยูใ่ นตําแหน่งได้เท่ากับวาระของผูท้ ี่ตน
แทนเท่านั้น
กรรมการอาจจะพ้นจากตําแหน่ง ซึ่ งมิใช่เป็ นการออกตามวาระด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ คือ
17.1 เสี ยชีวติ
17.2 ลาออก โดยยืน่ หนังสื อเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการได้พิจารณา
อนุมตั ิ
17.3 ขาดจากสมาชิกภาพ
17.4 ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ออกจากตําแหน่ง
อํานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริ หารสมาคม
18.1 มีอาํ นาจออกระเบียบปฏิบตั ิต่าง ๆ เพื่อให้สมาชิกได้ปฏิบตั ิ โดยระเบียบปฏิบตั ิน้ นั จะต้องไม่
ขัดต่อข้อบังคับฉบับนี้
18.2 มีอาํ นาจแต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่ของสมาคม
18.3 มีอาํ นาจแต่งตั้งกรรมการที่ปรึ กษา หรื ออนุกรรมการได้ แต่กรรมการที่ปรึ กษา หรื อ
อนุกรรมการจะสามารถอยูใ่ นตําแหน่งได้ไม่เกินวาระของคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
18.4 มีอาํ นาจเรี ยกประชุมใหญ่สามัญประจําปี และประชุมใหญ่วสิ ามัญ
13.2.4

ข้อ 14

ข้อ 15
ข้อ 16

ข้อ 17

ข้อ 18

เหรัญญิก

ข้อ 19
ข้อ 20

ข้อ 21
ข้อ 22

18.5 มีอาํ นาจแต่งตั้งกรรมการในตําแหน่งอื่น ๆ ที่ยงั มิได้กาํ หนดไว้ในข้อบังคับนี้
18.6 มีอาํ นาจบริ หารกิจการของสมาคม เพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ตลอดจนมีอาํ นาจอื่น ๆ
ตามที่ขอ้ บังคับได้กาํ หนดไว้
18.7 มีหน้าที่รับผิดชอบในกิจการทั้งหมด รวมทั้งการเงิน และทรัพย์สินทั้งหมดของสมาคม
18.8 มีหน้าที่จดั ให้มีการประชุมวิสามัญ ตามที่สมาชิกสามัญจํานวน 1 ใน 3 ของสมาชิกสามัญ
ทั้งหมด ได้เข้าชื่อร้องขอให้จดั ประชุมใหญ่วสิ ามัญขึ้น ซึ่ งการนี้ จะต้องจัดให้มีการประชุม
ใหญ่วสิ ามัญขึ้นภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อร้องขอ
18.9 มีหน้าที่จดั ทําเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงิน ทรัพย์สินและการดําเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ของสมาคมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และสามารถที่จะให้สมาชิกตรวจดูได้เมื่อ
สมาชิกร้องขอ
18.10 มีหน้าที่จดั ทําบันทึกการประชุมต่าง ๆ ของสมาคม เพื่อเก็บไว้เป็ นหลักฐานและจัดส่ งให้
สมาชิกได้รับทราบ
18.11 มีหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ขอ้ บังคับได้กาํ หนดไว้
คณะกรรมการบริ หารสมาคมต้องประชุมกันอย่างน้อย ปี ละ 4 ครั้ง
การประชุมของคณะกรรมการบริ หารสมาคม จะต้องมีกรรมการเข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่าครึ่ งหนึ่ง
ของกรรมการทั้งหมดจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม และในจํานวนนี้จะต้องมีนายกสมาคม หรื ออุป
นายกอยูด่ ว้ ยอย่างน้อย 1 คน มติของที่ประชุมคณะกรรมการ ถ้าข้อบังคับมิได้กาํ หนดไว้เป็ นอย่าง
อื่นก็ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากเป็ นเกณฑ์ แต่ถา้ คะแนนเสี ยงเท่ากัน ก็ให้ประธานในที่ประชุมเป็ นผู ้
ชี้ขาด
ในการประชุมคณะกรรมการบริ หารสมาคม ถ้านายกสมาคมไม่อยูใ่ นที่ประชุม หรื อไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ก็ให้อุปนายกปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นประธานในการประชุมคราวนั้นแทน
การได้มาซึ่ งกรรมการบริ หารสมาคม ให้ถือปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
22.1 การสรรหานายกสมาคม
22.1.1 ต้องดําเนิ นการให้แล้วเสร็ จก่อนการหมดวาระของคณะกรรมการบริ หารสมาคม
ชุดปั จจุบนั อย่างน้อย 1 ปี
22.1.2 ให้คณะกรรมการบริ หารสมาคมแต่งตั้งกรรมการสรรหานายกสมาคมจํานวน 5
คนประกอบด้วย ผูท้ ี่เคยหรื อกําลังดํารงตําแหน่งนายกสมาคม หรื ออุปนายก 1 คน
ผูแ้ ทนกรรมการบริ หาร 1 คน ผูแ้ ทนจากสมาชิก 2 คน และผูท้ รงคุณวุฒิจาก
ภายนอกสมาคม 1 คน
22.1.3 คณะกรรมการสรรหานายกสมาคมมีหน้าที่สรรหาให้ได้มาซึ่ งว่าที่ นายกสมาคม
ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อสรรหาได้แล้ว ให้นาํ เสนอต่อคณะ
กรรมการบริ หารสมาคมเพื่อมีมติให้ความเห็นชอบ

22.2 การเลือกตั้งกรรมการบริ หารสมาคม
22.2.1 การเลือกตั้งคณะกรรมการบริ หารสมาคมต้องดําเนิ นการให้แล้วเสร็ จสมบูรณ์อย่าง
น้อย 3 เดือนก่อนวาระการเข้ารับตําแหน่ง
22.2.2 ให้คณะกรรมการบริ หารสมาคมแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งจํานวน 3 คน เพื่อ
ดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการบริ หารสมาคม
22.2.3 ให้ ค ณะกรรมการเลื อ กตั้ งสรรหาบุ ค คลที่ ส มควรจะได้ รั บ เลื อ กตั้ งเป็ น
กรรมการบริ หารสมาคมจากสมาชิกสามัญ และสอบถามความสมัครใจของสมาชิก
ผูน้ ้ นั ที่จะปฏิบตั ิงานให้แก่สมาคม
22.2.4 ให้ ค ณะกรรมการเลื อกตั้ง ประกาศชื่ อพร้ อ มทั้ง ประวัติย่อของสมาชิ ก สามัญ ที่
ประสงค์จะได้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ หารสมาคมให้สมาชิกทัว่ ไปได้รับทราบ
22.2.5 สมาชิ กสามัญสามารถที่จะเสนอชื่ อของสมาชิ ก สามัญด้วยกันที่เห็ นว่าสมควรจะ
ได้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ หารสมาคมเพิ่มเติมได้ โดยให้สมาชิกสามัญจํานวน
ไม่นอ้ ยกว่า 5 คน ทําคําร้องร่ วมกันเสนอชื่อได้ 1 ชื่อ โดยส่ งคําเสนอชื่ อพร้อมทั้ง
ประวัติยอ่ ของผูท้ ี่ถูกเสนอชื่ อให้ถึงคณะกรรมการเลื อกตั้ง ทั้งนี้ สมาชิ กสามัญคน
หนึ่ งสามารถทําคําร้องร่ วมกับสมาชิ กสามัญอื่นเพื่อเสนอชื่ อผูท้ ี่เห็ นว่าสมควรจะ
ได้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ หารสมาคมได้เพียง 1 ชื่อเท่านั้น
22.2.6 ให้คณะกรรมการเลือกตั้งคัดเลือกรายชื่อ และสอบถามความสมัครใจของสมาชิก
สามัญที่ได้รับการเสนอชื่อ ตามข้อ 22.2.4 เพื่อประกาศเพิ่มเติมในรายชื่อผูส้ มัคร
รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ หารสมาคม
22.2.7 ให้เป็ นหน้าที่ของคณะกรรมการเลื อกตั้ง ในการจัดส่ งบัตรลงคะแนนเสี ยง พร้อม
ด้ว ยรายชื่ อ และประวัติ ย่อ ของสมาชิ ก สามัญ ที่ มี ค วามประสงค์ที่ จ ะได้รั บ การ
เลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ หารสมาคม ไปให้สมาชิกทุกคนลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้ง
22.2.8 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งรวบรวมบัตรเพื่อตรวจสอบ นับคะแนน รับรอง และ
รายงานผลการเลือกตั้งให้สมาชิกได้รับทราบในที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี
หมวดที่ 4
การประชุม
ข้อ 23 การประชุมใหญ่ของสมาคมมี 2 ชนิดคือ
23.1 การประชุมใหญ่สามัญ
23.2 การประชุมใหญ่วสิ ามัญ
ข้อ 24 คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ๆ ละ 1 ครั้ง

ข้อ 25 การประชุมใหญ่วสิ ามัญ อาจจะมีข้ ึนได้กโ็ ดยเหตุที่คณะกรรมการเห็นควรจัดให้มีข้ ึน หรื อเกิดขึ้น
ด้วยการเข้าชื่ อร่ วมกันของสมาชิกไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของสมาชิกสามัญทั้งหมดร้องขอต่อคณะ
กรรมการบริ หารสมาคมให้จดั ให้มีข้ ึน
ข้อ 26 การแจ้งกําหนดนัดประชุมใหญ่ให้เลขานุการเป็ นผูแ้ จ้งกําหนดนัดประชุมใหญ่ให้สมาชิกได้ทราบ
โดยระบุวนั เวลา และสถานที่ให้ชดั เจน โดยจะต้องแจ้งให้สมาชิกได้ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7
วัน ก่อนถึงกําหนดการประชุมใหญ่
ข้อ 27 การประชุมใหญ่สามัญประจําปี จะต้องมีวาระการประชุมอย่างน้อยดังต่อไปนี้
27.1 แถลงกิจการที่ผา่ นมาในรอบปี
27.2 แถลงบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุลของปี ที่ผา่ นมาให้สมาชิกรับทราบ
27.3 เลือกตั้งผูส้ อบบัญชี ถ้ามี
27.4 เรื่ องอื่นๆ ถ้ามี
ข้อ 28 ในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี
หรื อการประชุมใหญ่วสิ ามัญจะต้องมีสมาชิกสามัญเข้าร่ วม
ประชุมไม่นอ้ ยครึ่ งหนึ่ง หรื อไม่นอ้ ยกว่า 20 คน จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม แต่ถา้ เมื่อถึง
กําหนดเวลาประชุมยังมีสมาชิกสามัญเข้าร่ วมไม่ครบองค์ประชุม ให้คณะกรรมการของสมาคมเรี ยก
ประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่ง โดยจัดให้มีการประชุมขึ้นใหม่ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่นดั ประชุมครั้ง
แรก สําหรับการประชุมในครั้งหลังนี้ ถ้ามีสมาชิกสามัญเข้าร่ วมประชุมเป็ นจํานวนเท่าใด ก็ให้ถือว่า
ครบองค์ประชุม ยกเว้นถ้าเป็ นการประชุมใหญ่วสิ ามัญที่เกิดขึ้นจากการร้องขอของสมาชิก ถ้ามี
สมาชิกสามัญเข้าร่ วมไม่ครบองค์ประชุม ก็ไม่ตอ้ งจัดประชุมขึ้นใหม่ ให้ถือว่าการประชุมใหญ่
วิสามัญนั้นเป็ นอันยกเลิก
ข้อ 29 การลงมติต่าง ๆ ในที่ประชุ มใหญ่ ถ้าข้อบังคับมิได้กาํ หนดไว้เป็ นอย่างอื่น ก็ให้ถือคะแนนเสี ยงข้าง
มากเป็ นเกณฑ์ แต่ถา้ คะแนนเสี ยงที่ลงมติมีคะแนนเสี ยงเท่ากัน ก็ให้ประธานในการประชุมเป็ นผูช้ ้ ี
ขาด
ข้อ 30 ในการประชุมใหญ่ของสมาคม ถ้านายกสมาคม และอุปนายกไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมหรื อไม่
สมารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
ก็ให้ที่ประชุมทําการเลือกตั้งกรรมการที่มาประชุมคนใดคนหนึ่งให้ทาํ
หน้าที่เป็ นประธานในการประชุมคราวนั้น
ข้อ 31 สมาคมมีหน้าที่ตอ้ งจัดให้มีการประชุมทางวิชาการ หรื อปาฐกถาอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
หมวดที่ 5
การเงินและทรัพย์สิน
ข้อ 32 การเงินและทรัพย์สินทั้งหมดให้อยูใ่ นความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เงินสดของสมาคมถ้ามี
ให้นาํ เงินฝากไว้ในธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)

ข้อ 33 การลงนามในตัว๋ เงินหรื อเช็คของสมาคม จะต้องมีลายมือชื่อของนายกสมาคม หรื อผูท้ าํ การแทน ลง
นามร่ วมกับเหรัญญิก หรื อเลขานุการ พร้อมกับประทับตราของสมาคม จึงจะถือว่าใช้ได้
ข้อ 34 ให้นายกสมาคมมีอาํ นาจสั่งจ่ายเงินของสมาคมได้ครั้งละไม่เกิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ถ้า
เกินกว่านั้นจะต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ และคณะกรรมการจะอนุมตั ิให้จ่ายเงินได้ไม่เกิน
ครั้งละ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ถ้าจําเป็ นจะต้องจ่ายเงินเกินกว่านี้ ต้องได้รับการอนุมตั ิ
จากที่ประชุมใหญ่ของสมาคม
ข้อ 35 ให้เหรัญญิกมีอาํ นาจเก็บรักษาเงินสดของสมาคมได้ไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ถ้า
เกินกว่านี้ ต้องนําฝากธนาคารในบัญชีของสมาคมทันทีที่โอกาสอํานวย
ข้อ 36 เหรัญญิก จะต้องทําบัญชี รายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุล ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ การรับหรื อ
จ่ายเงินทุกครั้ง จะต้องมีหลักฐานเป็ นหนังสื อ ลงลายมือชื่อของนายกสมาคมหรื อผูท้ าํ การแทน
ร่ วมกับเหรัญญิกหรื อผูท้ าํ การแทน พร้อมประทับตราของสมาคมทุกครั้ง
ข้อ 37 ผูส้ อบบัญชี จะต้องมิใช่กรรมการหรื อเจ้าหน้าที่ของสมาคม และจะต้องเป็ นผูส้ อบบัญชีที่ได้รับ
อนุญาต
ข้อ 38 ผูส้ อบบัญชี มีอาํ นาจหน้าที่ที่จะเรี ยกเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินจากคณะกรรมการและ
สามารถที่จะเชิญกรรมการ หรื อเจ้าหน้าที่ของสมาคมเพื่อสอบถามเกี่ยวกับบัญชีและทรัพย์สินของ
สมาคมได้
ข้อ 39 คณะกรรมการจะต้องให้ความร่ วมมือกับผูส้ อบบัญชี เมื่อได้รับการร้องขอ
หมวดที่ 6
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับและการเลิกสมาคม
ข้อ 40 ข้อบังคับของสมาคมจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยมติขอที่ประชุมใหญ่เท่านั้น และองค์ประชุมใหญ่
จะต้องมีสมาชิกสามัญเข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่าครึ่ งหนึ่ งของสมาชิกสามัญทั้งหมด
มติของที่
ประชุมใหญ่ในการให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับ จะต้องมีคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าครึ่ งหนึ่งของ
สมาชิกสามัญที่เข้าร่ วมประชุมทั้งหมด
ข้อ 41 การเลิกสมาคม จะเลิกได้ก็โดยมติของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม ยกเว้นเป็ นการเลิกเพราะเหตุของ
กฎหมาย มติของที่ประชุมใหญ่ที่ให้เลิกสมาคมจะต้องมีคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของสมาชิก
สามัญที่เข้าร่ วมประชุมทั้งหมด และองค์ประชุมใหญ่จะต้องไม่นอ้ ยกว่าครึ่ งหนึ่งของสมาชิกสามัญ
ทั้งหมด
ข้อ 42 เมื่อสมาคมเลิก ไม่วา่ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ทรัพย์สินของสมาคมที่เหลืออยู่ หลังจากที่ได้ชาํ ระ
บัญชีเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ให้ตกเป็ นของสมาคมวิทยาศาสตร์ แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

หมวดที่ 7
บทเฉพาะกาล
ข้อ 43 ข้อบังคับฉบับนี้น้ นั
ให้เริ่ มใช้บงั คับได้นบั ตั้งแต่วนั ที่สมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็ นนิติ
บุคคลเป็ นต้นไป
ข้อ 44 เนื่องจากก่อนการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมโปรตีนแห่งประเทศไทยนั้น ได้มีการรวมตัวของสมาชิก
ในรู ปแบบของชมรมวิจยั โปรตีนเพื่อดําเนิ นกิจกรรมที่คล้ายคลึงกันมาก่อนหน้าแล้ว ดังนั้น เมื่อ
สมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคลจากทางราชการ ก็ให้ถือว่าสมาชิกประเภทต่างๆ
ของชมรมวิจยั โปรตีน เป็ นสมาชิกของสมาคมโดยอัตโนมัติตามสิ ทธิ สําหรับสมาชิกสามัญรายปี
และสมาชิกสมทบ ให้มีอายุสมาชิกเท่ากับระยะอายุสมาชิกที่เหลืออยูก่ ่อนการจดทะเบียนเป็ นนิติ
บุคคลของสมาคม
ข้อ 45 ให้คณะกรรมการจัดตั้งสมาคมเป็ นคณะกรรมการบริ หารสมาคมชัว่ คราว มีวาระไม่เกิน 6 เดือนนับ
จากวันที่ไ ด้รับ อนุ ญาตให้จดทะเบีย นเป็ นนิ ติบุคคลจากทางราชการ โดยคณะกรรมการบริ หาร
สมาคมชัว่ คราวนี้ มีหน้าที่ดาํ เนิ นการให้ได้มาซึ่ งนายกสมาคมและกรรมการบริ หารสมาคมตามที่
กําหนดไว้ในหมวดที่ 3 ของข้อบังคับนี้
(ลงชื่อ)

ผูจ้ ดั ทําข้อบังคับ
(ศาสตราจารย์ ม.ร.ว. ชิษณุสรร สวัสดิวตั น์)

