
 

ข้อบังคับสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ข้อ ๑  การก่อตั้งและการเรียกชื่อ 

สมาคมจัดตั้งขึ้นตามรัฐบัญญัติ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และรัฐกฤษฎีกา ลงวันที่ ๑๖ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๔๔ โดยมีชื่อว่า “สมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์” 

ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 
๒๕๕๖” 

ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ความเห็นชอบให้ยกเลิกบรรดาข้อบังคับของ
สมาคมนกัเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนข้อบังคับนี้ทั้งสิ้น 

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศอ่ืนใด ที่อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสมาคม ที่ใช้บังคับอยู่ก่อน
วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้คงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี ้

ให้นายกสมาคมเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอำนาจตีความและชี้ขาดปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
การใช้บังคับข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๒  วัตถุประสงค์ 

สมาคมมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
๑. เป็นศูนย์กลางในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนและการใช้ชีวิตประจำวันให้แก่นักเรียนไทยใน

ประเทศฝรั่งเศสและองค์กรต่าง ๆ ของฝรั่งเศสและไทย 
๒. รับการบริจาคในรูปของเงินหรือสิ่งของซึ่งมาจากประเทศฝรั่งเศสหรือต่างประเทศ ทรัพย์ที่

ได้รับจากการบริจาคจะถูกนำไปใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมของสมาคม หรือในกรณีที่มีความจำเป็นในการให้ความ
ช่วยเหลือไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแก่ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศฝรั่งเศสหรือในต่างประเทศ 

๓. จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์สาธารณะในประเทศฝรั่งเศสหรือในประเทศไทย เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาในด้านการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม 

๔. จัดประชุมวิชาการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการเรียนให้แก่นักเรียนไทย
และผู้ที่สนใจ กิจกรรมดังกล่าวอาจมีค่าใช้จ่ายหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่สมาคมกำหนด 



๕. สมาคมมีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์สาธารณะ  
๖. สมาคมไม่เก่ียวข้องกับการเมือง  
๗. สมาคมไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไรหรือทำการค้า 

ข้อ ๓  ที่ตั้ง 

สมาคมตั้งอยู่ในเมืองปารีส  
สำนักงานของสมาคมตั้งอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตไทย เลขที่ 8, rue Greuze 75116 Paris 
ที่ตั้งสำนักงานสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยมติของคณะกรรมการบริหาร 

ข้อ ๔  องค์ประกอบ 

สมาคมประกอบไปด้วยสมาชิก ดังต่อไปนี้ 
๑. สมาชิกกิตติมศักดิ์  

(๑) สมาชิกกิตติมศักดิ์โดยตำแหน่ง ได้แก่ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำ
สาธารณรัฐฝรั่งเศสและคู่สมรส 

(๒) สมาชิกกิตติมศักดิ์ที่ได้รับเชิญและรับรองโดยคณะกรรมการบริหาร สมาชิกภาพเริ่มต้น
เมื่อได้รับการตอบรับจากผู้ได้รับเชิญเป็นลายลักษณ์อักษร 

๒. สมาชิกสามัญ 
สมาชิกสามัญ คือ บุคคลผู้มีสัญชาติไทยและอยู่ระหว่างการศึกษา การฝึกงาน หรือโครงการ

แลกเปลี่ยนด้านการศึกษา ในประเทศฝรั่งเศส และไม่ได้รับราชการหรือทำงานในช่วงเวลาดังกล่าว 
๓. สมาชิกวิสามัญ 
สมาชิกวิสามัญ คือ บุคคลที่สนใจเป็นสมาชิกและได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการบริหาร 

ข้อ ๕  วิธีรับสมาชิก 

การสมัครเป็นสมาชิกกระทำโดยการยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการบริหาร  
สมาชิกภาพจะมีผลนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจนกว่าสมาชิก

ได้ชำระค่าบำรุงสมาคม เมื่อสมาชิกภาพมีผล ให้คณะกรรมการบริหารทำหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

นอกจากนี ้ การสมัครเป็นสมาชิกสามารถกระทำได้โดยการจ่ายค่าสมัครเพิ ่มเติมในการ
ลงทะเบียนการประชุมวิชาการ ในกรณีดังกล่าว สมาชิกภาพมีผลนับแต่วันที่สมาคมได้รับการชำระค่าบำรุงสมาคม 

อัตราค่าบำรุงสมาคมกำหนดโดยคณะกรรมการบริหาร 



ข้อ ๖  การขาดจากสมาชิกภาพ 

สมาชิกภาพสิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปนี้ 
๑. ตาย 
๒. ลาออก 
๓. คณะกรรมการพิจารณาลงมติให้พ้นจากสมาชิก ด้วยเหตุร้ายแรงหรือการกระทำที่ละเมิด

วัตถุประสงค์ของสมาคม โดยผู้นั้นต้องได้รับแจ้งด้วยจดหมายลงทะเบียนเพื่ออธิบายเหตุผลต่อหน้าคณะกรรมการ 
๔. ไม่ชำระค่าบำรุงสมาคม 
การพ้นสมาชิกภาพไม่เป็นเหตุให้มีการคืนเงินค่าบำรุงสมาคมได้ 

ข้อ ๗  คณะกรรมการบริหาร 

สมาคมบริหารโดยคณะกรรมการคณะหนึ่ง ที่มีชื่อว่า “คณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนไทย
ในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์” ซึ่งประกอบด้วยนายกสมาคมที่ได้รับเลือกตั้งโดยที่ประชุมใหญ่สามัญ 
โดยนายกสมาคมมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย 
๑. นายกสมาคม จำนวน ๑ คน 
๒. รองนายกสมาคม จำนวน ๑ คน หรือมากกว่า 
๓. เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ (ถ้ามี) 
๔. เหรัญญิก และผู้ช่วยเหรัญญิก (ถ้ามี) 
๕. กรรมการ 
ในกรณีที่นายกสมาคมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การทำงานของสมาคมมีความสะดวก

และรวดเร็ว นายกสมาคมอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งคนใดปฏิบัติหน้าที่แทนได้ 

ข้อ ๘ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหาร 

นายกสมาคมดำรงตำแหน่งวาระละหนึ่งปี นายกสมาคมที่พ้นจากตำแหน่งสามารถได้รับเลือกตั้ง
ได้อีกวาระหนึ่ง โดยไม่สามารถดำรงตำแหน่งสองวาระติดต่อกันได้ 

กรรมการในคณะกรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งพร้อมกับนายกสมาคม 

ข้อ ๙  การปฏิบัติหน้าที่หลังจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ  



เมื่อวาระการดำรงตำแหน่งสิ้นสุดลง นายกสมาคมและกรรมการในคณะกรรมการบริหารอยู่ใน
ตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่ 

ให้คณะกรรมการบริหารประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารชุดก่อนอย่างน้อย ๑ ครั้ง ภายใน 
๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับการเลือกตั้ง 

ข้อ ๑๐  การพ้นจากตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการบริหาร 

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ นายกสมาคมและกรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุ
ดังต่อไปนี้ 

๑. ตาย 
๒. ลาออก 
๓. สมาชิกภาพสิ้นสุดลง 
๔. คณะกรรมการบริหารพิจารณาลงมติให้พ้นจากสมาชิก 
ในกรณีที ่นายกสมาคมพ้นจากตำแหน่งตามวรรคหนึ ่ง ให้นายกสมาคมและกรรมการใน

คณะกรรมการบริหารปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งนายกสมาคม  ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหารจัดให้มีการ
ประชุมสรรหานายกสมาคมตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกำหนด 

ข้อ ๑๑  การประชุมของคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารประชุมเมื่อมีความจำเป็นหรือโดยคำร้องของกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า
ห้าคน 

การประชุมต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริหาร 
นายกสมาคมเป็นประธานการประชุม ถ้านายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้

กรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่ประธานการประชุมชั่วคราว 
การลงมติให้ถือเสียงข้างมากของคณะกรรมการบริหารเป็นเกณฑ์ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้

ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

ข้อ ๑๒  รายงานการประชุม 

ในการประชุมแต่ละครั้ง ให้จัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร 

ข้อ ๑๓  การประชุมใหญ่สามัญ 

การประชุมใหญ่สามัญมีข้ึนปีละหนึ่งครั้งเพ่ือเลือกตั้งนายกสมาคม 



สมาชิกสามัญเท่านั้นเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ 
กรณีเหตุสุดวิสัย หรือกรณีสมาชิกสามัญไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมวิชาการได้ การลงคะแนน

เลือกตั้งอาจกระทำได้ตามระเบียบ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด 

ข้อ ๑๔  การประชุมใหญ่วิสามัญ 

คณะกรรมการบริหารหรือสมาชิกสามัญจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามมีสิทธิยื่นคำร้องจัดให้มีการ
ประชุมใหญ่วิสามัญได ้

ข้อ ๑๕  รายได้ 

รายได้ของสมาคมมีที่มาดังต่อไปนี้ 
๑. ค่าบำรุงสมาคมประจำปี 
๒. เงินอุดหนุน เงินบริจาค หรือทรัพย์อื่นที่ได้มาด้วยวิธีการทำนองเดียวกัน 
๓. รายได้อ่ืน 

ข้อ ๑๖  ตัวแทนของสมาคมและการมอบอำนาจ 

นายกสมาคมและสมาชิกเป็นตัวแทนของสมาคมในการติดต่อและทำนิติกรรม นิติกรรมใดที่มี
มูลค่าไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ยูโร ต้องแจ้งต่อคณะกรรมการบริหาร 

ตัวแทนสมาคมสามารถมอบให้บุคคลที่สามกระทำการใดๆ แทนได้ ด้วยการมอบอำนาจเป็นลาย
ลักษณ์อักษร เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานสมาคม 

ข้อ ๑๗  การบัญชี 

ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสมาคม ผู้สอบบัญชีมีอำนาจเรียกเอกสารเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สิน
ของสมาคม 

เมื่อสิ้นสุดการดำเนินงาน บัญชีที่ตรวจสอบแล้วซึ่งได้รับการรับรองจากเหรัญญิกและผู้สอบบัญชี
ต้องได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะ 

ข้อ ๑๘  ระเบียบภายใน 

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการออกระเบียบภายใน  



ระเบียบดังกล่าวมีขึ้นเพื่อกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับข้อบังคับ โดยเฉพาะรายละเอียดเกี่ยวกับ
การบริหารงานภายในสมาคม 

ข้อ ๑๙  การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 

การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของสมาคมจะกระทำได้แต่โดยมติของที่ประชุมใหญ่เท่านั้น 
มติของที่ประชุมใหญ่ในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

สามัญสมาชิกท่ีเข้าร่วมประชุม 

ข้อ ๒๐  การเลิกสมาคม 

สมาคมอาจเลิกได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวน
สมาชิกสามัญ หรือด้วยเหตุทางกฎหมาย ทรัพย์สินหลังจากการเลิกสมาคมตกเป็นของสถานเอกอัครราชทูตไทย
ประจำประเทศฝรั่งเศส หรือสมาคมที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหากำไร 

ข้อ ๒๑  บทเฉพาะกาล 

ในการดำเนินงานปีแรก คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากที่
ประชุมจัดตั้งสมาคม ซึ่งไปตามบันทึกการประชุม โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งหนึ่งปี 

เมื่อสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งตามวาระ การประชุมใหญ่สามัญจะมีขึ้นเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้ง
นายกสมาคม ซึ่งจะแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารต่อไป 

ข้อบังคับนี้ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมจัดตั้งสมาคม เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 


