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หมวดที ่1 

ความทัว่ไป 
 
ขอ้ 1 สมาคมน้ีมีช่ือวา่ สมาคมโปรตีนแห่งประเทศไทย ใชอ้กัษรยอ่ ส.ป.ท. แปลเป็นภาษาองักฤษวา่ 

“Protein Society of Thailand” ใชอ้กัษรยอ่ภาษาองักฤษวา่ “PST” 
ขอ้ 2 เคร่ืองหมายของสมาคม 

 
 
ขอ้ 3 สาํนกังานใหญ่ของสมาคมตั้งอยู ่ ณ สาํนกังานหน่วยวจิยัเพื่อความเป็นเลิศในโครงสร้างและการ

ทาํงานของโปรตีน คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล เลขท่ี 272 ถนนพระรามท่ี 6 แขวงทุ่งพญา
ไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400 

ขอ้ 4 วตัถุประสงคข์องสมาคม 
 สมาคมมุ่งท่ีจะส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูท่ี้ทาํงานวิจยัด้านโปรตีนใน

ประเทศไทยเพื่อ 
4.1 สร้างความเขม้แขง็และเพิ่มขีดความสามารถของงานวจิยัดา้นโปรตีนในประเทศไทย 
4.2 แลกเปล่ียนความรู้และเทคโนโลยใีหม่ ๆ ระหวา่งสมาชิก และผูส้นใจในงานวจิยัดา้นโปรตีน 

หรืองานวจิยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโปรตีน 
4.3 จดักิจกรรมร่วมกนัอยา่งสร้างสรรคใ์นดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโปรตีน 
4.4 ติดต่อกบัองคก์รหรือหน่วยงานทางวทิยาศาสตร์ทั้งในและนอกประเทศ 
4.5 เผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยใีหม่ ๆ ท่ีเก่ียวกบัโปรตีนให้แก่ผูส้นใจ รวมถึงประชาชนทัว่ไป 

และไม่เก่ียวขอ้งกบัการเมืองแต่อยา่งใด 
 
 
 



หมวดที่ 2 
สมาชิก 

 
ขอ้ 5 สมาชิกของสมาคมมี 5 ประเภทคือ 

5.1 สมาชิกสามญั ไดแ้ก่ บุคคลผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัอุดมศึกษา สาขาใดสาขาหน่ึง และมีความ
สนใจเก่ียวกบัโปรตีน ซ่ึงไดส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกตามระเบียบของสมาคม และสมาคมไดรั้บ
ไวเ้ป็นสมาชิก 

5.2 สมาชิกกิตติมศกัด์ิ ไดแ้ก่ บุคคลผูท้รงเกียรติ หรือทรงคุณวฒิุ ในงานวจิยัดา้นโปรตีนหรืองาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงคณะกรรมการลงมติใหเ้ชิญเขา้เป็นสมาชิกของสมาคม 

5.3 สมาชิกนกัศึกษา ไดแ้ก่ นกัเรียน นิสิต หรือนกัศึกษาท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่นสายวทิยาศาสตร์ 
สาขาใดสาขาหน่ึง ซ่ึงไดส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกตามระเบียบของสมาคม และสมาคมไดรั้บไว้
เป็นสมาชิก 

5.4 สมาชิกสมทบ ไดแ้ก่ นิติบุคคล บริษทั หรือหา้งร้านต่าง ๆ ท่ีมีความประสงคท่ี์จะส่งเสริม
กิจกรรมของสมาคม ซ่ึงไดส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกตามระเบียบของสมาคม ไดช้าํระ
ค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปีแลว้ และสมาคมไดรั้บไวเ้ป็นสมาชิก 

5.5 สมาชิกนิติบุคคลท่ีไม่คา้กาํไร ไดแ้ก่ หน่วยงานในสังกดัราชการหรือรัฐวสิาหกิจ หรือองคก์ร
ในรูปของ สมาคม มูลนิธิ คณะบุคคลต่าง ๆ ฯลฯ ท่ีไม่คา้กาํไร และมีความสนใจเก่ียวกบั
โปรตีน ซ่ึงไดส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกตามระเบียบของสมาคม และสมาคมไดรั้บไวเ้ป็นสมาชิก 

ขอ้ 6 ยกเวน้สมาชิกนกัศึกษาและสมาชิกท่ีเป็นนิติบุคคล สมาชิกจะตอ้งประกอบดว้ยคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
6.1 เป็นผูบ้รรลุนิติภาวะแลว้ 
6.2 เป็นผูมี้ความประพฤติเรียบร้อย 
6.3 ไม่เป็นโรคท่ีสังคมรังเกียจ 
6.4 ไม่ตอ้งคาํพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือไร้ความสามารถ หรือเสมือน

ไร้ความสามารถ หรือตอ้งโทษจาํคุก ยกเวน้ความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ การตอ้งคาํ
พิพากษาของศาลถึงท่ีสุดในกรณีดงักล่าว จะตอ้งเป็นในขณะท่ีสมคัรเขา้เป็นสมาชิก หรือใน
ระหวา่งท่ีเป็นสมาชิกของสมาคมเท่านั้น 

ขอ้ 7 ค่าลงทะเบียน และค่าบาํรุงสมาคม 
7.1 สมาชิกสามญั  จะตอ้งเสียค่าลงทะเบียนอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ี 

7.1.1 แบบจ่ายคร้ังเดียว 2,500 บาท  
7.1.2 แบบรายปี ปีละ 500 บาท โดยถา้มีการชาํระค่าลงทะเบียนและค่าบาํรุงสมาคม

ติดต่อกนัเป็นเวลา 5 ปี ก็จะไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งชาํระค่าลงทะเบียนรายปีอีกต่อไป 
7.2 สมาชิกกิตติมศกัด์ิ  มิตอ้งเสียค่าลงทะเบียนและค่าบาํรุงสมาคมแต่อยา่งใดทั้งส้ิน 



7.3 สมาชิกนกัศึกษา  จะตอ้งเสียค่าลงทะเบียนและค่าบาํรุงสมาคมเป็นรายปี ปีละ 100 บาท 
7.4 สมาชิกสมทบ จะต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบาํรุงสมาคมเป็นรายปีในอัตราตาม

ประกาศของสมาคม 
7.5 สมาชิกนิติบุคคลท่ีไม่คา้กาํไร มิตอ้งเสียค่าลงทะเบียนและค่าบาํรุงสมาคมแต่อยา่งใดทั้งส้ิน 

ขอ้ 8 การสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของสมาคม ใหผู้ป้ระสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของสมาคม ยืน่ใบสมคัร
ตามแบบของสมาคมต่อเลขานุการ และใหเ้ลขานุการนาํใบสมคัรเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาอนุมติัวา่จะรับหรือไม่รับเขา้เป็นสมาชิกของสมาคม และเม่ือคณะกรรมการพิจารณา
การสมคัรแลว้ ผลเป็นประการใด ใหเ้ลขานุการเป็นผูแ้จง้ใหผู้ส้มคัรทราบโดยเร็ว 

ขอ้ 9 ถา้คณะกรรมการพิจารณาอนุมติัใหรั้บผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกและผูส้มคัรยงัมิได้ชาํระค่าลงทะเบียน
และค่าบาํรุงสมาคม ก็ให้ผูส้มคัรนั้นชาํระให้แลว้เสร็จภายใน 30 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จาก
เลขานุการ แต่ถา้ผูส้มคัรไม่ชาํระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบาํรุงสมาคมภายในกาํหนด ก็ให้ถือวา่การ
สมคัรคราวนั้นเป็นอนัยกเลิก และสมาชิกภาพของผูส้มคัรให้เร่ิมนับตั้งแต่วนัท่ีคณะกรรมการ
พิจารณาอนุมติัใหรั้บเขา้เป็นสมาชิก  

ขอ้ 10 สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศกัด์ิ ใหเ้ร่ิมนบัตั้งแต่วนัท่ีหนงัสือตอบรับคาํเชิญของผูท่ี้
คณะกรรมการไดพ้ิจารณาลงมติใหเ้ชิญเขา้มาเป็นสมาชิกของสมาคม ไดม้าถึงยงัสมาคม 

ขอ้ 11 สมาชิกภาพของสมาชิกใหส้ิ้นสุดลงดว้ยเหตุดงัต่อไปน้ี 
11.1 เสียชีวติ 
11.2 ลาออก โดยยืน่หนงัสือเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการไดพ้ิจารณา

อนุมติั และสมาชิกผูน้ั้นไดช้าํระหน้ีสินท่ียงัติดคา้งอยูก่บัสมาคมเป็นท่ีเรียบร้อย 
11.3 ขาดคุณสมบติัของสมาชิก 
11.4 ท่ีประชุมใหญ่ของสมาคม หรือคณะกรรมการไดพ้ิจารณาลงมติใหล้บช่ือออกจากทะเบียน 

เพราะสมาชิกผูน้ั้นไดป้ระพฤติตนไม่เหมาะสม นาํความเส่ือมเสียมาสู่สมาคม 
ขอ้ 12 สิทธิและหนา้ท่ีของสมาชิก 

12.1 มีสิทธิเขา้ใชส้ถานท่ีของสมาคมโดยเท่าเทียมกนั 
12.2 มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเก่ียวกบัการดาํเนินงานของสมาคมต่อคณะกรรมการ 
12.3 มีสิทธิไดรั้บสวสัดิการต่าง ๆ ท่ีสมาคมไดจ้ดัใหมี้ข้ึน 
12.4 มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม 
12.5 สมาชิกสามญัมีสิทธิในการเลือกตั้ง หรือไดรั้บการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็นกรรมการสมาคม 

และมีสิทธิออกเสียงลงมติต่าง ๆ ในท่ีประชุมไดค้นละ 1 คะแนนเสียง 
12.6 มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบเอกสารและบญัชีทรัพยสิ์นของสมาคม 
12.7 มีสิทธิเขา้ช่ือร่วมกนัอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของสมาชิกสามญัทั้งหมด ร้องขอต่อคณะกรรมการให้

จดัประชุมใหญ่วสิามญัได ้



12.8 มีหนา้ท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามระเบียบปฏิบติั และขอ้บงัคบัของสมาคมโดยเคร่งครัด 
12.9 มีหนา้ท่ีประพฤติตนใหส้มเกียรติท่ีเป็นสมาชิกของสมาคม 
12.10 มีหนา้ท่ีใหค้วามร่วมมือและสนบัสนุนการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคม 
12.11 มีหนา้ท่ีร่วมกิจกรรมท่ีสมาคมไดจ้ดัใหมี้ข้ึน 
12.12 มีหนา้ท่ีช่วยเผยแพร่ช่ือเสียงของสมาคมใหเ้ป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลาย 

 
หมวดที ่3 

การดาํเนินกิจการของสมาคม 
 
ขอ้ 13 ใหมี้คณะกรรมการคณะหน่ึง ทาํหนา้ท่ีบริหารกิจการของสมาคม มีจาํนวนอยา่งนอ้ย 6 คน อยา่งมาก

ไม่เกิน 15 คน โดยมีตาํแหน่งและองคป์ระกอบโดยสังเขปดงัต่อไปน้ี 
13.1 คณะกรรมการบริหารสมาคมประกอบไปดว้ย 

13.1.1 นายกสมาคม 1 คน ไดจ้ากการสรรหาตามขอ้บงัคบัของสมาคม 
13.1.2 กรรมการผูท่ี้สมาชิกเลือกตั้งมาอยา่งนอ้ย 5 คน อยา่งมากไม่เกิน 12 คน 
13.1.3 อดีตนายกสมาคม ท่ีเพิ่งพน้วาระ 1 คน (หากมี และเฉพาะในสองปีแรกของวาระ

นายกสมาคมคนปัจจุบนั) 
13.1.4 วา่ท่ีนายกสมาคม 1 คน (หากมี และเฉพาะปีท่ี 3 ของวาระนายกสมาคมคน

ปัจจุบนั) 
13.2 คณะกรรมการบริหารสมาคมมีตาํแหน่งและหนา้ท่ีโดยสังเขปดงัต่อไปน้ี 

13.2.1 นายกสมาคม ทาํหนา้ท่ีเป็นหวัหนา้ในการบริหารกิจการของสมาคม เป็นผูแ้ทน
สมาคมในการติดต่อกบับุคคลภายนอก และทาํหนา้ท่ีเป็นประธาน
ในท่ีประชุมคณะกรรมการ และการประชุมใหญ่ของสมาคม 

13.2.2 อุปนายก แต่งตั้งโดยนายกสมาคม ทาํหนา้ท่ีเป็นผูช่้วยนายกสมาคมในการ
บริหารกิจการสมาคม ปฏิบติัตามหนา้ท่ีท่ีนายกสมาคมได้
มอบหมาย และทาํหนา้ท่ีแทนเม่ือนายกสมาคมไม่อยู ่ หรือไม่
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ 

13.2.3 เลขานุการ แต่งตั้งโดยนายกสมาคม ทาํหนา้ท่ีเก่ียวกบังานธุรการของสมาคม
ทั้งหมด เป็นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีของสมาคมในการปฏิบติักิจการของ
สมาคม และปฏิบติัตามคาํสั่งของนายกสมาคม ตลอดจนทาํหนา้ท่ี
เป็นเลขานุการในการประชุมต่าง ๆ ของสมาคม 



13.2.4 เหรัญญิก แต่งตั้งโดยนายกสมาคม มีหนา้ท่ีเก่ียวกบัการเงินทั้งหมดของ
สมาคม เป็นผูจ้ดัทาํบญัชีรายรับรายจ่าย บญัชีงบดุลของสมาคม 
และเก็บเอกสารหลกัฐานต่างๆของสมาคมไวเ้พื่อตรวจสอบ 

13.2.5 ตาํแหน่งอ่ืนๆ  ตามความเหมาะสม ซ่ึงคณะกรรมการเห็นสมควรกาํหนดให้มีข้ึน 
โดยมีจาํนวนเม่ือรวมกบัตาํแหน่งกรรมการตามขา้งตน้แลว้ จะตอ้ง
ไม่เกินจาํนวนท่ีขอ้บงัคบัได้กาํหนดไว ้แต่ถ้าคณะกรรมการมิได้
กาํหนดตาํแหน่ง ก็ถือวา่เป็นกรรมการกลาง 

ขอ้ 14 คณะกรรมการของสมาคมสามารถอยู่ในตําแหน่งได้คราวละ  3 ปี ตามปีปฏิทิน และเม่ือ
คณะกรรมการอยู่ในตาํแหน่งครบกาํหนดตามวาระแล้ว แต่คณะกรรมการชุดใหม่ยงัไม่ได้รับ
อนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ ก็ให้คณะกรรมการท่ีครบกาํหนดตามาวาระรักษาการไป
พลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะไดรั้บอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ และเม่ือ
คณะกรรมการชุดใหม่ไดรั้บอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ก็ให้ทาํการ
ส่งและรับมอบงานกนัระหว่างคณะกรรมการชุดเก่าและคณะกรรมการชุดใหม่ให้เป็นท่ีเสร็จส้ิน
ภายใน 30 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีคณะกรรมการชุดใหม่ไดรั้บอนุญาตใหจ้ดทะเบียนจากทางราชการ 

ขอ้ 15 นายกสมาคมมีวาระในตาํแหน่งคราวละ 3 ปี และไม่สามารถดาํรงตาํแหน่ง 2 วาระติดต่อกนัได ้
ขอ้ 16 ตาํแหน่งกรรมการสมาคม ถา้ตอ้งวา่งลงก่อนครบกาํหนดตามวาระ ก็ใหค้ณะกรรมการแต่งตั้งผูท่ี้

ไดรั้บคะแนนเลือกตั้งลาํดบัถดัไป หรือสมาชิกสามญัคนหน่ึงคนใดท่ีเห็นสมควรเขา้ดาํรงตาํแหน่ง
แทนตาํแหน่งท่ีวา่งลงนั้น แต่ผูด้าํรงตาํแหน่งแทนสามารถอยูใ่นตาํแหน่งไดเ้ท่ากบัวาระของผูท่ี้ตน
แทนเท่านั้น 

ขอ้ 17 กรรมการอาจจะพน้จากตาํแหน่ง ซ่ึงมิใช่เป็นการออกตามวาระดว้ยเหตุผลดงัต่อไปน้ี คือ 
17.1 เสียชีวติ 
17.2 ลาออก โดยยืน่หนงัสือเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการไดพ้ิจารณา

อนุมติั  
17.3 ขาดจากสมาชิกภาพ 
17.4 ท่ีประชุมใหญ่มีมติใหอ้อกจากตาํแหน่ง 

ขอ้ 18 อาํนาจและหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหารสมาคม 
18.1 มีอาํนาจออกระเบียบปฏิบติัต่าง ๆ เพื่อใหส้มาชิกไดป้ฏิบติั โดยระเบียบปฏิบติันั้น จะตอ้งไม่

ขดัต่อขอ้บงัคบัฉบบัน้ี 
18.2 มีอาํนาจแต่งตั้งและถอดถอนเจา้หนา้ท่ีของสมาคม 
18.3 มีอาํนาจแต่งตั้งกรรมการท่ีปรึกษา หรืออนุกรรมการได ้ แต่กรรมการท่ีปรึกษา หรือ

อนุกรรมการจะสามารถอยูใ่นตาํแหน่งไดไ้ม่เกินวาระของคณะกรรมการท่ีแต่งตั้ง 
18.4 มีอาํนาจเรียกประชุมใหญ่สามญัประจาํปี และประชุมใหญ่วสิามญั 



18.5 มีอาํนาจแต่งตั้งกรรมการในตาํแหน่งอ่ืน ๆ ท่ียงัมิไดก้าํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี 
18.6 มีอาํนาจบริหารกิจการของสมาคม เพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคต์ลอดจนมีอาํนาจอ่ืน ๆ

ตามท่ีขอ้บงัคบัไดก้าํหนดไว ้
18.7 มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในกิจการทั้งหมด รวมทั้งการเงิน และทรัพยสิ์นทั้งหมดของสมาคม 
18.8 มีหนา้ท่ีจดัใหมี้การประชุมวิสามญั ตามท่ีสมาชิกสามญัจาํนวน 1 ใน 3 ของสมาชิกสามญั

ทั้งหมด ไดเ้ขา้ช่ือร้องขอให้จดัประชุมใหญ่วสิามญัข้ึน ซ่ึงการน้ี จะตอ้งจดัใหมี้การประชุม
ใหญ่วสิามญัข้ึนภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือร้องขอ 

18.9 มีหนา้ท่ีจดัทาํเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ทั้งท่ีเก่ียวกบัการเงิน ทรัพยสิ์นและการดาํเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ของสมาคมใหถู้กตอ้งตามหลกัวชิาการ และสามารถท่ีจะใหส้มาชิกตรวจดูไดเ้ม่ือ
สมาชิกร้องขอ 

18.10 มีหนา้ท่ีจดัทาํบนัทึกการประชุมต่าง ๆ ของสมาคม เพื่อเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานและจดัส่งให้
สมาชิกไดรั้บทราบ 

18.11 มีหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีขอ้บงัคบัไดก้าํหนดไว ้ 
ขอ้ 19  คณะกรรมการบริหารสมาคมตอ้งประชุมกนัอยา่งนอ้ย ปีละ 4 คร้ัง  
ขอ้ 20 การประชุมของคณะกรรมการบริหารสมาคม จะตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่คร่ึงหน่ึง

ของกรรมการทั้งหมดจึงจะถือวา่ครบองคป์ระชุม และในจาํนวนน้ีจะตอ้งมีนายกสมาคม หรืออุป
นายกอยูด่ว้ยอยา่งนอ้ย 1 คน มติของท่ีประชุมคณะกรรมการ ถา้ขอ้บงัคบัมิไดก้าํหนดไวเ้ป็นอยา่ง
อ่ืนก็ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากเป็นเกณฑ ์แต่ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ก็ใหป้ระธานในท่ีประชุมเป็นผู ้
ช้ีขาด 

ขอ้ 21 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ถา้นายกสมาคมไม่อยูใ่นท่ีประชุม หรือไม่สามารถ
ปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ก็ใหอุ้ปนายกปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นประธานในการประชุมคราวนั้นแทน 

ขอ้ 22 การไดม้าซ่ึงกรรมการบริหารสมาคม ใหถื้อปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
22.1 การสรรหานายกสมาคม 

22.1.1 ตอ้งดาํเนินการให้แลว้เสร็จก่อนการหมดวาระของคณะกรรมการบริหารสมาคม
ชุดปัจจุบนัอยา่งนอ้ย 1 ปี 

22.1.2  ใหค้ณะกรรมการบริหารสมาคมแต่งตั้งกรรมการสรรหานายกสมาคมจาํนวน 5 
คนประกอบดว้ย ผูท่ี้เคยหรือกาํลงัดาํรงตาํแหน่งนายกสมาคม หรืออุปนายก 1 คน 
ผูแ้ทนกรรมการบริหาร 1 คน ผูแ้ทนจากสมาชิก 2 คน และผูท้รงคุณวุฒิจาก
ภายนอกสมาคม 1 คน 

22.1.3 คณะกรรมการสรรหานายกสมาคมมีหน้าท่ีสรรหาให้ไดม้าซ่ึงว่าท่ีนายกสมาคม
ภายใน 60 วนั นบัจากวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง เม่ือสรรหาไดแ้ลว้ ให้นาํเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารสมาคมเพื่อมีมติใหค้วามเห็นชอบ 



22.2 การเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคม 
22.2.1 การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมตอ้งดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จสมบูรณ์อยา่ง

นอ้ย 3 เดือนก่อนวาระการเขา้รับตาํแหน่ง 
22.2.2  ใหค้ณะกรรมการบริหารสมาคมแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งจาํนวน 3 คน เพื่อ

ดาํเนินการจดัการเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคม 
22.2.3 ให้คณ ะกรรมก ารเ ลือก ตั้ งส รรหาบุคคล ท่ีส มควรจะ ได้รับ เ ลื อกตั้ ง เ ป็ น

กรรมการบริหารสมาคมจากสมาชิกสามญั และสอบถามความสมคัรใจของสมาชิก
ผูน้ั้นท่ีจะปฏิบติังานใหแ้ก่สมาคม 

22.2.4 ให้คณะกรรมการเลือกตั้ งประกาศช่ือพร้อมทั้ งประวติัย่อของสมาชิกสามัญท่ี
ประสงคจ์ะไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารสมาคมใหส้มาชิกทัว่ไปไดรั้บทราบ 

22.2.5 สมาชิกสามญัสามารถท่ีจะเสนอช่ือของสมาชิกสามญัดว้ยกนัท่ีเห็นว่าสมควรจะ
ไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารสมาคมเพิ่มเติมได ้โดยให้สมาชิกสามญัจาํนวน
ไม่นอ้ยกวา่ 5 คน ทาํคาํร้องร่วมกนัเสนอช่ือได ้1 ช่ือ โดยส่งคาํเสนอช่ือพร้อมทั้ง
ประวติัยอ่ของผูท่ี้ถูกเสนอช่ือให้ถึงคณะกรรมการเลือกตั้ง ทั้งน้ีสมาชิกสามญัคน
หน่ึงสามารถทาํคาํร้องร่วมกบัสมาชิกสามญัอ่ืนเพื่อเสนอช่ือผูท่ี้เห็นว่าสมควรจะ
ไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารสมาคมไดเ้พียง 1 ช่ือเท่านั้น 

22.2.6 ใหค้ณะกรรมการเลือกตั้งคดัเลือกรายช่ือ และสอบถามความสมคัรใจของสมาชิก
สามญัท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ ตามขอ้ 22.2.4 เพื่อประกาศเพิ่มเติมในรายช่ือผูส้มคัร
รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารสมาคม 

22.2.7 ให้เป็นหนา้ท่ีของคณะกรรมการเลือกตั้ง ในการจดัส่งบตัรลงคะแนนเสียง พร้อม
ด้วยรายช่ือและประวติัย่อของสมาชิกสามัญท่ีมีความประสงค์ท่ีจะได้รับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารสมาคม ไปใหส้มาชิกทุกคนลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

22.2.8 ใหค้ณะกรรมการการเลือกตั้งรวบรวมบตัรเพื่อตรวจสอบ นบัคะแนน รับรอง และ
รายงานผลการเลือกตั้งใหส้มาชิกไดรั้บทราบในท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 

 
หมวดที่ 4 

การประชุม 
 
ขอ้ 23 การประชุมใหญ่ของสมาคมมี 2 ชนิดคือ 

23.1 การประชุมใหญ่สามญั 
23.2 การประชุมใหญ่วสิามญั 

ขอ้ 24 คณะกรรมการจะตอ้งจดัใหมี้การประชุมใหญ่สามญัประจาํปี ๆ ละ 1 คร้ัง 



ขอ้ 25 การประชุมใหญ่วสิามญั อาจจะมีข้ึนไดก้็โดยเหตุท่ีคณะกรรมการเห็นควรจดัใหมี้ข้ึน หรือเกิดข้ึน
ดว้ยการเขา้ช่ือร่วมกนัของสมาชิกไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของสมาชิกสามญัทั้งหมดร้องขอต่อคณะ
กรรมการบริหารสมาคมใหจ้ดัใหมี้ข้ึน 

ขอ้ 26 การแจง้กาํหนดนดัประชุมใหญ่ใหเ้ลขานุการเป็นผูแ้จง้กาํหนดนดัประชุมใหญ่ใหส้มาชิกไดท้ราบ
โดยระบุวนั เวลา และสถานท่ีใหช้ดัเจน โดยจะตอ้งแจง้ใหส้มาชิกไดท้ราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 
วนั ก่อนถึงกาํหนดการประชุมใหญ่ 

ขอ้ 27 การประชุมใหญ่สามญัประจาํปี จะตอ้งมีวาระการประชุมอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
27.1 แถลงกิจการท่ีผา่นมาในรอบปี 
27.2 แถลงบญัชีรายรับ รายจ่าย และบญัชีงบดุลของปีท่ีผา่นมาใหส้มาชิกรับทราบ 
27.3 เลือกตั้งผูส้อบบญัชี ถา้มี 
27.4 เร่ืองอ่ืนๆ ถา้มี 

ขอ้ 28 ในการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี หรือการประชุมใหญ่วสิามญัจะตอ้งมีสมาชิกสามญัเขา้ร่วม
ประชุมไม่นอ้ยคร่ึงหน่ึง หรือไม่นอ้ยกวา่ 20 คน จึงจะถือวา่ครบองคป์ระชุม แต่ถา้เม่ือถึง
กาํหนดเวลาประชุมยงัมีสมาชิกสามญัเขา้ร่วมไม่ครบองคป์ระชุม ใหค้ณะกรรมการของสมาคมเรียก
ประชุมใหญ่อีกคร้ังหน่ึง โดยจดัใหมี้การประชุมข้ึนใหม่ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัท่ีนดัประชุมคร้ัง
แรก สาํหรับการประชุมในคร้ังหลงัน้ี ถา้มีสมาชิกสามญัเขา้ร่วมประชุมเป็นจาํนวนเท่าใด ก็ใหถื้อวา่
ครบองคป์ระชุม ยกเวน้ถา้เป็นการประชุมใหญ่วสิามญัท่ีเกิดข้ึนจากการร้องขอของสมาชิก ถา้มี
สมาชิกสามญัเขา้ร่วมไม่ครบองคป์ระชุม ก็ไม่ตอ้งจดัประชุมข้ึนใหม่ ใหถื้อวา่การประชุมใหญ่
วสิามญันั้นเป็นอนัยกเลิก 

ขอ้ 29 การลงมติต่าง ๆ ในท่ีประชุมใหญ่ ถา้ขอ้บงัคบัมิไดก้าํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน ก็ใหถื้อคะแนนเสียงขา้ง
มากเป็นเกณฑ ์ แต่ถา้คะแนนเสียงท่ีลงมติมีคะแนนเสียงเท่ากนั ก็ใหป้ระธานในการประชุมเป็นผูช้ี้
ขาด 

ขอ้ 30 ในการประชุมใหญ่ของสมาคม ถา้นายกสมาคม และอุปนายกไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมหรือไม่
สมารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ ก็ใหท่ี้ประชุมทาํการเลือกตั้งกรรมการท่ีมาประชุมคนใดคนหน่ึงใหท้าํ
หนา้ท่ีเป็นประธานในการประชุมคราวนั้น 

ขอ้ 31 สมาคมมีหนา้ท่ีตอ้งจดัใหมี้การประชุมทางวชิาการ หรือปาฐกถาอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
 

หมวดที่ 5 
การเงินและทรัพยสิ์น 

 
ขอ้ 32 การเงินและทรัพยสิ์นทั้งหมดใหอ้ยูใ่นความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เงินสดของสมาคมถา้มี 

ใหน้าํเงินฝากไวใ้นธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 



ขอ้ 33 การลงนามในตัว๋เงินหรือเช็คของสมาคม จะตอ้งมีลายมือช่ือของนายกสมาคม หรือผูท้าํการแทน ลง
นามร่วมกบัเหรัญญิก หรือเลขานุการ พร้อมกบัประทบัตราของสมาคม จึงจะถือวา่ใชไ้ด ้

ขอ้ 34 ใหน้ายกสมาคมมีอาํนาจสั่งจ่ายเงินของสมาคมไดค้ร้ังละไม่เกิน 50,000 บาท (หา้หม่ืนบาทถว้น) ถา้
เกินกวา่นั้นจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ และคณะกรรมการจะอนุมติัใหจ่้ายเงินไดไ้ม่เกิน
คร้ังละ 200,000 บาท (สองแสนบาทถว้น) ถา้จาํเป็นจะตอ้งจ่ายเงินเกินกวา่น้ี ตอ้งไดรั้บการอนุมติั
จากท่ีประชุมใหญ่ของสมาคม 

ขอ้ 35 ใหเ้หรัญญิกมีอาํนาจเก็บรักษาเงินสดของสมาคมไดไ้ม่เกิน 100,000 บาท (หน่ึงแสนบาทถว้น) ถา้
เกินกวา่น้ี ตอ้งนาํฝากธนาคารในบญัชีของสมาคมทนัทีท่ีโอกาสอาํนวย 

ขอ้ 36 เหรัญญิก จะตอ้งทาํบญัชีรายรับ รายจ่าย และบญัชีงบดุล ใหถู้กตอ้งตามหลกัวชิาการ การรับหรือ
จ่ายเงินทุกคร้ัง จะตอ้งมีหลกัฐานเป็นหนงัสือ ลงลายมือช่ือของนายกสมาคมหรือผูท้าํการแทน 
ร่วมกบัเหรัญญิกหรือผูท้าํการแทน พร้อมประทบัตราของสมาคมทุกคร้ัง 

ขอ้ 37 ผูส้อบบญัชี จะตอ้งมิใช่กรรมการหรือเจา้หนา้ท่ีของสมาคม และจะตอ้งเป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บ
อนุญาต 

ขอ้ 38 ผูส้อบบญัชี มีอาํนาจหนา้ท่ีท่ีจะเรียกเอกสารท่ีเก่ียวกบัการเงินและทรัพยสิ์นจากคณะกรรมการและ
สามารถท่ีจะเชิญกรรมการ หรือเจา้หนา้ท่ีของสมาคมเพื่อสอบถามเก่ียวกบับญัชีและทรัพยสิ์นของ
สมาคมได ้

ขอ้ 39 คณะกรรมการจะตอ้งใหค้วามร่วมมือกบัผูส้อบบญัชี เม่ือไดรั้บการร้องขอ 
 

หมวดที ่6 
การเปล่ียนแปลงแกไ้ขขอ้บงัคบัและการเลิกสมาคม 

 
ขอ้ 40 ขอ้บงัคบัของสมาคมจะเปล่ียนแปลงแกไ้ขไดโ้ดยมติขอท่ีประชุมใหญ่เท่านั้น และองคป์ระชุมใหญ่

จะตอ้งมีสมาชิกสามญัเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่คร่ึงหน่ึงของสมาชิกสามญัทั้งหมด มติของท่ี
ประชุมใหญ่ในการใหเ้ปล่ียนแปลงแกไ้ขขอ้บงัคบั จะตอ้งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่คร่ึงหน่ึงของ
สมาชิกสามญัท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 

ขอ้ 41 การเลิกสมาคม จะเลิกไดก้็โดยมติของท่ีประชุมใหญ่ของสมาคม ยกเวน้เป็นการเลิกเพราะเหตุของ
กฎหมาย มติของท่ีประชุมใหญ่ท่ีใหเ้ลิกสมาคมจะตอ้งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของสมาชิก
สามญัท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด และองคป์ระชุมใหญ่จะตอ้งไม่นอ้ยกวา่คร่ึงหน่ึงของสมาชิกสามญั
ทั้งหมด 

ขอ้ 42 เม่ือสมาคมเลิก ไม่วา่ดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ทรัพยสิ์นของสมาคมท่ีเหลืออยู ่ หลงัจากท่ีไดช้าํระ
บญัชีเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ให้ตกเป็นของสมาคมวทิยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์

 



หมวดที ่7 
บทเฉพาะกาล 

 
ขอ้ 43 ขอ้บงัคบัฉบบัน้ีนั้น ใหเ้ร่ิมใชบ้งัคบัไดน้บัตั้งแต่วนัท่ีสมาคมไดรั้บอนุญาตใหจ้ดทะเบียนเป็นนิติ

บุคคลเป็นตน้ไป 
ขอ้ 44 เน่ืองจากก่อนการจดทะเบียนจดัตั้งสมาคมโปรตีนแห่งประเทศไทยนั้น ไดมี้การรวมตวัของสมาชิก

ในรูปแบบของชมรมวิจยัโปรตีนเพื่อดาํเนินกิจกรรมท่ีคลา้ยคลึงกนัมาก่อนหนา้แลว้ ดงันั้น เม่ือ
สมาคมไดรั้บอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจากทางราชการ ก็ใหถื้อวา่สมาชิกประเภทต่างๆ
ของชมรมวิจยัโปรตีน เป็นสมาชิกของสมาคมโดยอตัโนมติัตามสิทธิ สาํหรับสมาชิกสามญัรายปี
และสมาชิกสมทบ ใหมี้อายสุมาชิกเท่ากบัระยะอายสุมาชิกท่ีเหลืออยูก่่อนการจดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคลของสมาคม 

ขอ้ 45 ใหค้ณะกรรมการจดัตั้งสมาคมเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมชัว่คราว มีวาระไม่เกิน 6 เดือนนบั
จากวนัท่ีได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจากทางราชการ โดยคณะกรรมการ บริหาร
สมาคมชัว่คราวน้ีมีหน้าท่ีดาํเนินการให้ไดม้าซ่ึงนายกสมาคมและกรรมการบริหารสมาคมตามท่ี
กาํหนดไวใ้นหมวดท่ี 3 ของขอ้บงัคบัน้ี 

 
(ลงช่ือ)       ผูจ้ดัทาํขอ้บงัคบั 
        (ศาสตราจารย ์ม.ร.ว. ชิษณุสรร สวสัดิวตัน์) 

 
 


