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(revisée en 2019)

ข้อบังคับ
ของ

สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(ก่อตัง้ พ.ศ. 2520 )
ฉบับแก้ไขปรับปรุง พุทธศักราช 2562
-------------------------

หมวดที่ 1
ชื่อและเครือ่ งหมาย
ข้อ 1.

สมาคมนี้ชื่อว่า "สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี" ใช้อักษรย่อ "สคฝท"
ชื่อเป็นภาษาฝรั่งเศสว่า " ASSOCIATION THAÎLANDAISE DES PROFESSEURS DE FRANÇAIS

Sous le haut patronage royal de Son Altesse Royale la Princesse Maha Chakri Sirindhorn "
ใช้อักษรย่อ " ATPF"
ข้อ 2. เครื่องหมายของสมาคม ฯ มีอักษรย่อชองสมาคมเป็นภาษาไทย สคฝท เป็นอักษรเปลวประกอบเป็นรูปคล้ายดอกบัว
ที่ฐานมีอักษรย่อ ATPF และมีขื่อเต็มของสมาคมฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาฝรั่งเศสอยู่ข้างขวา

สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ASSOCIATION THAÏLANDAISE DES PROFESSEURS DE FRANÇAIS
Sous le haut patronage royal de Son Altesse Royale la Princesse Maha Chakri Sirindhorn

ข้อ 3. ที่ตั้งสานักงานของสมาคมฯ อยู่ที่ เลขที่ 30 / 9 ซอยพหลโยธิน 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02 279 0733

หมวดที่ 2
วัตถุประสงค์
ข้อ 4. สมาคมฯ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
4.1 ส่งเสริมประสิทธิภาพการสอนและการศึกษาวิจยั ค้นคว้าภาษา อารยธรรมและวัฒนธรรมของประเทศ
ที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส ในทุกระดับและแขนงวิชา
4.2 เป็นศูนย์กลางการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านวิชาการ สื่อการสอน วิธีการสอนและ
ประสบการณ์ โดยการจัดสัมมนา ปาฐกถา และพิมพ์เผยแพร่เอกสาร
4.3 เป็นศูนย์ประสานงานส่งเสริมความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างสถาบันต่าง ๆ
4.4 เป็นศูนย์กลางการติดต่อกับองค์การและหน่วยงานไทยทีเ่ กี่ยวข้อง
4.5 เป็นศูนย์กลางการติดต่อกับองค์การและหน่วยงานต่างประเทศ เช่น ศูนย์วฒ
ั นธรรมฝรั่งเศส
(Services Culturels) UNESCO SEAMES เป็นต้น
4.6 ส่งเสริมความสามัคคีและสวัสดิการของสมาชิก

หมวดที่ 3
ประเภทสมาชิก
ข้อ 5. สมาชิกของสมาคมฯ มี 4 ประเภท คือ
5.1 สมาชิกสามัญ ได้แก่ ผู้สอนหรือผู้เคยสอนภาษาฝรั่งเศส และฝรั่งเศสศึกษาทุกระดับ
5.2 สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ ชาวต่างประเทศผู้สอนภาษาฝรั่งเศส และฝรั่งเศสศึกษาทุกระดับ ผู้สนใจกิจกรรม
ของสมาคมฯ และผู้ที่ได้รับเชิญ
5.3 สมาชิกสถาบัน ได้แก่ สถาบันการศึกษาหรือสถาบันอื่น ๆ หรือสมาคม
5.4 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติ หรือทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีอุปการะคุณ ซึง่ สมาคมฯ
เชิญเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ โดยมีมติเอกฉันท์ของคณะกรรมการบริหาร

หมวดที่ 4
สมาชิกภาพ
ข้อ 6. สมาชิกภาพของผูส้ มัครต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริหาร
ข้อ 7. สมาชิกภาพเริ่มต้นตั้งแต่สมาคมฯ ลงชื่อในทะเบียน
ข้อ 8. สมาชิกภาพสิ้นสุดลงเมื่อ
8.1 ตาย
8.2 ลาออก
8.3 ไม่ชาระค่าบารุงประจาปี ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม
ความตามที่ระบุไว้ในข้อนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523
8.4 ละเมิดระเบียบหรือข้อบังคับของสมาคมฯ โดยเจตนา และคณะกรรมการบริหารมีมติให้ออก

หมวดที่ 5
สิทธิของสมาชิก
ข้อ 9. สิทธิของสมาชิกมัดงั ต่อไปนี้
9.1 สมาชิกทุกประเภทมีสิทธิเ์ ข่รว่ มการประชุมใหญ่ ร่วมสัมมนา ร่วมกิจกรรมที่สมาคมฯ จัดขึ้น และได้รับ
ข่าวสารและวารสารของสมาคมฯ ผู้แทนของสมาชิกสถาบันเป็นผู้มีสิทธิ์ดงั กล่าวข้างต้น
9.2 สมาชิกทุกประเภทมีสิทธิเสนอความคิดเห็น ไต่ถามในที่ประชุมใหญ่หรือทางจดหมาย และอาจจะขอดู
หลักฐานบัญชีการเงิน เพื่อประโยชน์ในการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ
9.3 สมาชิกทุกประเภทมีสิทธิประดับเครื่องหมายของสมาคมฯ
9.4 สมาชิกสามัญเท่านั้นมีสิทธิออกเสียงเลือกตัง้ คณะกรรมการบริหารของสมาคมฯ และรับรองนโยบาย
หรือข้อเสนออื่น ๆ ของคณะกรรมการบริหารฯ โดยถือหลักสมาชิก 1 คน ลงคะแนนเสียงได้ 1 เสียง
9.5 สมาชิกสามัญเท่านั้นมีสิทธิได้รับเลือกตัง้ หรือแต่งตั้งเป็นนายก และกรรมการบริหาร ทั้งนี้ต้องเป็นผู้ที่
สามารถร่วมประชุมได้สม่าเสมอ
9.6 สมาชิกสามัญจานวนไม่น้อยกว่า 30 คน มีสิทธิเสนอให้มีประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อพิจารณาปัญหา
สาคัญรีบด่วน

หมวดที่ 6
หน้าที่ของสมาชิก
ข้อ 10 สิทธิของสมาชิกมีดังต่อไปนี้
10.1 สมาชิกสามัญและวิสามัญต้องเสียค่าบารุงสมาคมฯ ปีละ 300 บาท หรือตลอดชีพ 2,000 บาท
สมาชิกสถาบันระดับโรงเรียน ปีละ 700 บาท สมาชิกสถาบันระดับมหาวิทยาลัย ปีละ 3,000 บาท
สมาชิกกิตติมศักดิ์ไม่ต้องเสียค่าบารุง
10.2 สมาชิกมีหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสมาคมฯ ช่วยเหลือกิจการของสมาคมฯ ตาม
วัตถุประสงค์

หมวดที่ 7
คณะกรรมการบริหาร
ข้อ 11 คณะกรรมการบริหารมีจานวนไม่น้อยกว่า 14 คน และไม่เกิน 21 คน ประกอบด้วย
นายก
อุปนายก ไม่เกิน 2 คน
เลขานุการ
เหรัญญิก
ปฏิคม
นายทะเบียน
ประชาสัมพันธ์
สมาชิกสัมพันธ์
และอื่น ๆ ในกรณีที่มีความจาเป็น
ข้อ 12 คณะกรรมการบริหารดารงตาแหน่งตามวาระคราวละ 2 ปี

หมวดที่ 8
การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร
ข้อ 13 ให้สมาชิกสามัญที่มาประชุมใหญ่ประจาปีเลือกนายกและกรรมการบริหารอีก 13 คน รวม 14 คน และให้
กรรมการชุดนีเ้ ลือกอุปนายกไม่เกิน 2 คน จากผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง
ต่อจากนั้นภายใน 15 วัน คณะกรรมการชุดนี้อาจเสนอรายชื่อสมาชิกสามัญอีกไม่เกิน 7 คน เพื่อร่วมเป็น
กรรมการบริหาร
ข้อ 14 กรรมการทีด่ ารงตาแหน่งทุกตาแหน่ง ยกเว้นนายกและอุปนายก มีสิทธิขอแต่งตัง้ กรรมการอื่น ๆ เป็นผู้ช่วย
ได้ตาแหน่งละ 1 คน ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร

หมวดที่ 9
อานาจและหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร
ข้อ 15 คณะกรรมการบริหารมีอานาจและหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
15.1 กาหนดนโยบาย วางระเบียบปฏิบัติ และบริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ
15.2 แต่งตั้งอนุกรรมการต่าง ๆ จากสมาชิก
15.3 เชิญผู้แทนจากสถาบันหรือหน่วยงานเพื่อร่วมประชุม ประสานงานในวาระที่จาเป็น
15.4 เชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอกเป็นที่ปรึกษา เพื่อให้คาแนะนาหรือความคิดเห็นในบางกรณ๊
ข้อ 16 นายกมีอานาจสั่งให้ปฏิบัติการใด ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติหรือมติคณะกรรมการบริหาร
ข้อ 17 ในกรณีที่นายกไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือลาออก ให้อุปนายกคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นคราว ๆ ไป
หรือจนกว่าจะครบวาระ แล้วแต่กรณื
ข้อ 18 ถ้ากรรมการบริหารไม่เกิน 7 คนลาออกก่อนครบวาระ ให้กรรมการทีเ่ หลือพิจารณาเลือกกรรมการใหม่มาดารง
ตาแหน่งแทนจนครบวาระ ถ้ากรรมการบริหารลาออกมากว่า 7 คน ให้มีการเลือกตั้งใหม่ทั้งคณะ ยกเว้นใน
กรณีที่คณะกรรมการชุดนั้นเหลือวาระไม่เกิน 3 เดือน

หมวดที่ 10
การพ้นตาแหน่งของคณะกรรมการบริหาร
ข้อ 19 กรรมการบริหารพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
19.1 ครบวาระ
19.2 ลาออกจากตาแหน่ง
19.3 ขาดจากสมาชิกภาพตามข้อ 8
19.4 ไม่มาประชุมสามัญติดต่อกัน 5 ครั้ง โดยไม่แจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ให้อยูใ่ นดุลพินิจของคณะกรรมการบริหาร

หมวดที่ 11
การประชุมใหญ่
ข้อ 20 การประชุมใหญ่สามัญให้จัดอย่างน้อยปีละครั้ง โดยปกติประมาณเดือนตุลาคม หรือเดือนพฤศจิกายน โดยให้
นายกเป็นผู้กาหนด เพื่อ
20.1 คณะกรรมการบริหารแถลงกิจการที่ได้ดาเนินการมาในรอบปี
20.2 แต่งตั้งผูต้ รวจสอบบัญชี และรับรองงบดุลประจาปี
20.3 เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่เมื่อครบวาระ ทั้งนี้ให้เลขานุการแจ้งกาหนดวัน เวลา สถานที่
และระเบียบวาระการแระชุมให้สมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน
ข้อ 21 การประชุมใหญ่ต้องมีสมาชิกสามัญมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 40 คน จึงจะครบองค์ประชุม ถ้าไม่ครบ
องค์ประชุมให้เรียกประชุมใหม่ และให้ถือว่าจานวนสมาชิกทีม่ านั้นครบองค์ประชุม
ข้อ 22 มติของที่ประชุใหญ่ให้ถอื คะแนนเสียงมากกว่ากึง่ หนึ่ง ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้นายกหรือผู้เป็น
ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ตดั สินชี้ชาดเพิม่ ขึ้นอีกหนึ่งเสียง
ข้อ 23 คณะกรรมการบริหารไม่น้อยกว่า 11 คน หรือสมาชิกสามัญไม่น้อยกว่า 30 คน อาจขอให้มีการประชุมวิสามัญ
เพื่อพิจารณาปัญหาสาคัญและรีบด่วน โดยยื่นคาร้องเป็นลายลักษณ์อักษรต่อนายกหรือเลขานุการ
ทั้งนี้ให้
เลขานุการแจ้งกาหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมให้สมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

หมวดที่ 12
การประชุมคณะกรรมการบริหาร
ข้อ 24 ให้มีการประชุมกรรมการบริหารอย่างน้อยทุก 2 เดือน โดยให้นายกเป็นผู้กาหนด
ข้อ 25 การประชุมคณะกรรมการบริหารต้องมีองค์ประชุมใม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของคณะกรรมการบริหาร
ข้อ 26 มติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารให้ถือคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึง่ ในกรณีที่มคี ะแนนเสียงเท่ากัน
ให้นายกหรือผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง

หมวดที่ 13
การเงิน
ข้อ 27 รายได้ของสมาคมฯ ประกอบด้วย
27.1 ค่าบารุงจากสมาชิก
27.2 รายได้อันเกิดจากการจัดกิจกรรม
27.3 เงินและทรัพย์สินอื่น ๆ ซึ่งบุคคลบริจาคให้
27.4 ดอกผลอันเกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของสมาคมฯ
ข้อ 28 เงินของสมาคมฯ ให้ฝากไว้ที่ธนาคาร หรือสถาบันการเงินทีค่ ณะกรรมการบริหารเห็นชอบ
ข้อ 29 การเบิกจ่ายเงิน ให้นายก และหรือ อุปนายก และเหรัญญิก เป็นผู้ลงนามร่วมกัน
ข้อ 30 นายกมีอานาจสัง่ จ่ายเงินเพื่อกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งได้คราวละไม่เกิน 5,000 บาท เหรัญญิกมีอานาจสั่ง
จ่ายเงินได้คราวละไม่เกิน 1,000 บาท ถ้าวงเงินเกินกว่านี้ แต่ไม่เกิน 30,000 บาท ให้คณะกรรมการบริหาร
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ถ้าเกินกว่า 30,000 บาท ให้เสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ข้อ 31 เหรัญญิกมีอานาจเก็บและรักษาเงินสดรองจ่ายประจาได้ไม่เกิน 3,000 บาท

หมวดที่ 14
การจ่ายเงิน
ข้อ 32 การจ่ายเงินของสมาคมฯ ให้กระทาได้เฉพาะเพื่อกิจการของสมาคมฯ และภายในวัตถุประสงค์
การจัดตั้งสมาคมฯ ตามที่กาหนดไว้ในหมวดที่ 2
ข้อ 33 รายจ่ายของสมาคมฯ จัดแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้
33.1 รายจ่ายดาเนินการทั่วไป หรือรายจ่ายประจา เช่น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
33.2 รายจ่ายดาเนินการตามแผนงานโครงการ
33.3 รายจ่ายลงทุนเพื่อดาเนินการตามปกติ เช่น ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
33.4 รายจ่ายลงทุนเพื่อการจัดหาประโยชน์ตามที่สมาคมฯ เห็นชอบ
33.5 รายจ่ายอื่น ๆ ที่สมาคมฯ กาหนด
ข้อ 34 การสั่งจ่าย สั่งซื้อ สั่งจ้าง และก่อหนี้ผูกพัน ให้นายก และหรือ อุปนายก เป็นผู้มีอานาจอนุมัติ
ภายในวงเงินที่กรรมการบริหารให้ความเห็นชอบแล้ว

หมวดที่ 15
การแก้ไขและการตีความข้อบังคับของสมาคมฯ
ข้อ 35 การแก้ไขข้อบังคับของสมาคมฯ จะกระทาได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี
หรือที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของสมาชิกสามัญที่มาประชุม
ข้อ 36 ในกรณีที่มีปัญหาการตีความข้อบังคับของสมาคมฯ ให้นายกเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

หมวดที่ 16
การเลิกสมาคมฯ
ข้อ 37 การเลิกสมาคมฯ จะกระทาได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี หรือที่ประชุมใหญ่วิสามัญ
ด้วยคะแนน 4 ใน 5 ของสมาชิกสามัญทีม่ าประชุม
ข้อ 38 ถ้ามีทรัพย์สินของสมาคมฯ ที่เหลือจากชาระหนี้ ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาโอน
ให้แก่องค์การที่มี วัตถุประสงค์อย่างเดียวกันกับสมาคมฯ หรือหน่วยงานการกุศลแห่งใดแห่งหนึง่
ซึ่งมีสภาพเป็นนิติบุคคล แล้วเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อลงมติอนุมัติ

--------------------------

บทเฉพาะกาล
ข้อ 1 ในกรณีที่ไม่มีนายกที่มาจากการเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการบริหารลงมติโดยเสียงข้างมาก
เลือกตั้งนายก หรือ นายกกิตติมศักดิ์จากสมาชิกของสมาคมฯ
ข้อ 2 ให้นายกกิตติมศักดิ์มีอานาจสั่งให้ปฏิบัติการใด ๆ ตามมติของคณะกรรมการบริหาร
ข้อ 3 คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 3 จะครบวาระการทางานวันที่ 31 ธันวาคม 2526

