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สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย 
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ข้อบังคับ 

ของ 

สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย  
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     

(ก่อตัง้ พ.ศ. 2520 ) 
ฉบับแก้ไขปรับปรุง พุทธศักราช  2562 

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

 
หมวดที่  1 

ชื่อและเครือ่งหมาย 

 
                    ข้อ 1.       สมาคมนี้ชื่อว่า   "สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า   
                                   กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกมุารี"    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 เป็นอักษรเปลวประกอบเป็นรูปคล้ายดอกบวั  

                                   ที่ฐานมีอักษรย่อ   ATPF  และมีขื่อเต็มของสมาคมฯ ท้ังภาษาไทยและภาษาฝรั่งเศสอยู่ข้างขวา 

 

 

                     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.    ที่ตั้งส านักงานของสมาคมฯ อยู่ที่ เลขที่ 30 / 9   ซอยพหลโยธิน  2    ถนนพหลโยธิน     แขวงสามเสนใน 

                                 เขตพญาไท    กรุงเทพมหานคร          โทรศัพท์  02 279 0733 

 
 
 
 



 
 
 

หมวดที่  2 

วัตถุประสงค ์

 
        ข้อ 4.  สมาคมฯ มวีัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
          4.1  ส่งเสริมประสิทธิภาพการสอนและการศึกษาวิจยัค้นคว้าภาษา   อารยธรรมและวัฒนธรรมของประเทศ 

                                    ที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส ในทุกระดับและแขนงวิชา 
                  4.2  เป็นศูนย์กลางการพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นทางด้านวชิาการ  ส่ือการสอน  วิธีการสอนและ 
                                     ประสบการณ์    โดยการจดัสัมมนา  ปาฐกถา  และพิมพ์เผยแพร่เอกสาร 
               4.3  เป็นศูนย์ประสานงานส่งเสรมิความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างสถาบันตา่ง ๆ  
                4.4  เป็นศูนยก์ลางการตดิต่อกับองค์การและหน่วยงานไทยทีเ่กี่ยวข้อง 
                   4.5  เป็นศูนยก์ลางการตดิต่อกับองค์การและหน่วยงานต่างประเทศ  เช่น  ศูนย์วฒันธรรมฝร่ังเศส  
                                   (Services  Culturels)     UNESCO    SEAMES  เปน็ต้น 

                4.6  ส่งเสริมความสามคัคีและสวัสดิการของสมาชิก 

 

 
 
 
 

หมวดที่  3 

ประเภทสมาชิก 

 
       ข้อ 5.  สมาชิกของสมาคมฯ  มี  4  ประเภท คือ 

                 5.1  สมาชกิสามัญ  ได้แก่  ผู้สอนหรือผู้เคยสอนภาษาฝรั่งเศส และฝรั่งเศสศึกษาทกุระดับ 

                5.2  สมาชกิวิสามัญ  ได้แก่ ชาวต่างประเทศผู้สอนภาษาฝรั่งเศส และฝรั่งเศสศึกษาทกุระดับ  ผู้สนใจกจิกรรม 

                                    ของสมาคมฯ และผู้ที่ได้รับเชิญ 

                     5.3   สมาชิกสถาบัน  ได้แก่  สถาบันการศึกษาหรือสถาบันอื่น ๆ หรือสมาคม 

                   5.4  สมาชกิกิตติมศกัดิ์  ได้แก่  บุคคลผู้ทรงเกยีรติ หรือทรงคุณวฒุิ  หรือผู้มีอุปการะคุณ ซึง่สมาคมฯ  
                                   เชิญเป็นสมาชิกกิตตมิศักดิ์ โดยมมีติเอกฉันท์ของคณะกรรมการบริหาร 

 
 



 
 
 

หมวดที่  4 

สมาชิกภาพ 

 
         ข้อ 6.  สมาชิกภาพของผูส้มัครต้องได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการบริหาร 
           ข้อ 7.  สมาชิกภาพเริ่มตน้ตั้งแต่สมาคมฯ ลงชื่อในทะเบียน 

           ข้อ 8.  สมาชิกภาพส้ินสุดลงเมื่อ 

  8.1  ตาย 

  8.2   ลาออก 

     8.3  ไม่ช าระค่าบ ารุงประจ าปี  ภายในวันท่ี 31 พฤษภาคม 

         ความตามที่ระบุไวใ้นข้อน้ี ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 
  8.4  ละเมิดระเบียบหรือข้อบังคับของสมาคมฯ โดยเจตนา  และคณะกรรมการบริหารมีมติให้ออก 

 
 

 
หมวดที่  5 

สิทธขิองสมาชกิ 

 
          ข้อ 9. สิทธิของสมาชิกมดังัต่อไปนี้ 
  9.1  สมาชกิทุกประเภทมีสิทธิเ์ข่รว่มการประชุมใหญ่ ร่วมสัมมนา ร่วมกจิกรรมที่สมาคมฯ จัดขึ้น และได้รับ 

                                   ข่าวสารและวารสารของสมาคมฯ  ผู้แทนของสมาชิกสถาบันเป็นผู้มีสิทธิ์ดงักล่าวข้างต้น 
  9.2   สมาชิกทกุประเภทมีสิทธิเสนอความคิดเห็น  ไต่ถามในท่ีประชุมใหญ่หรือทางจดหมาย  และอาจจะขอดู 
                                    หลักฐานบัญชีการเงิน  เพื่อประโยชนใ์นการด าเนินงานตามวัตถุประสงคข์องสมาคมฯ 
  9.3   สมาชิกทกุประเภทมีสิทธิประดับเครื่องหมายของสมาคมฯ 
  9.4  สมาชกิสามัญเท่านั้นมีสิทธอิอกเสียงเลือกตัง้คณะกรรมการบริหารของสมาคมฯ  และรับรองนโยบาย 

         หรือข้อเสนออื่น ๆ ของคณะกรรมการบริหารฯ โดยถือหลักสมาชกิ 1 คน  ลงคะแนนเสียงได้  1  เสียง 
  9.5  สมาชกิสามัญเท่านั้นมีสิทธิได้รับเลือกตัง้หรือแต่งตั้งเป็นนายก และกรรมการบริหาร  ท้ังนี้ต้องเป็นผู้ที่ 
         สามารถร่วมประชุมได้สม่ าเสมอ 

  9.6  สมาชกิสามัญจ านวนไม่น้อยกวา่ 30 คน   มีสิทธิเสนอให้มีประชุมใหญว่ิสามญัเพื่อพิจารณาปัญหา 
                                    ส าคัญรีบด่วน 

 

 



 
 
 

หมวดที่  6 

หน้าที่ของสมาชิก 

 
            ข้อ 10   สิทธิของสมาชิกมีดังต่อไปนี้ 
  10.1  สมาชิกสามัญและวิสามัญต้องเสียค่าบ ารุงสมาคมฯ ปีละ  300  บาท  หรือตลอดชีพ 2,000  บาท 

           สมาชิกสถาบันระดับโรงเรยีน ปีละ 700  บาท  สมาชิกสถาบันระดับมหาวิทยาลัย ปีละ 3,000  บาท 

           สมาชิกกติตมิศักดิ์ไม่ต้องเสียค่าบ ารงุ 
  10.2  สมาชิกมีหนา้ที่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสมาคมฯ     ช่วยเหลือกิจการของสมาคมฯ ตาม 

           วัตถุประสงค์ 

          
หมวดที่  7 

คณะกรรมการบริหาร 
 

 ข้อ 11   คณะกรรมการบริหารมจี านวนไม่น้อยกวา่  14  คน  และไม่เกิน  21  คน  ประกอบด้วย 

  นายก 

  อุปนายก   ไม่เกิน  2  คน 

  เลขานุการ 
  เหรัญญิก 

  ปฏิคม 

  นายทะเบยีน 

  ประชาสัมพันธ ์
  สมาชิกสัมพันธ ์
  และอื่น ๆ ในกรณีที่มีความจ าเปน็ 

 ข้อ 12    คณะกรรมการบริหารด ารงต าแหน่งตามวาระคราวละ 2 ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดที่  8 

การเลอืกตั้งคณะกรรมการบริหาร 
 ข้อ 13   ให้สมาชิกสามัญที่มาประชุมใหญ่ประจ าปเีลือกนายกและกรรมการบริหารอีก 13 คน  รวม  14  คน  และให้ 
                           กรรมการชุดนีเ้ลือกอุปนายกไม่เกิน  2  คน จากผู้ท่ีได้รับเลือกตั้ง 
              ต่อจากนั้นภายใน 15 วนั  คณะกรรมการชุดนี้อาจเสนอรายชื่อสมาชิกสามัญอกีไม่เกิน  7  คน  เพื่อร่วมเป็น 

                           กรรมการบริหาร   

 ข้อ  14  กรรมการท่ีด ารงต าแหน่งทุกต าแหน่ง  ยกเว้นนายกและอุปนายก  มีสิทธิขอแตง่ตัง้กรรมการอื่น ๆ เป็นผู้ช่วย 

                           ได้ต าแหน่งละ 1 คน  ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร 

 

หมวดที่  9 

อ านาจและหนา้ทีข่องคณะกรรมการบริหาร 

 
 ข้อ  15   คณะกรรมการบริหารมอี านาจและหน้าที่ดงัต่อไปนี ้
             15.1  ก าหนดนโยบาย  วางระเบยีบปฏิบัติ และบริหารงานให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของสมาคมฯ 
  15.2  แตง่ตั้งอนกุรรมการต่าง ๆ จากสมาชกิ 

  15.3  เชิญผู้แทนจากสถาบันหรือหน่วยงานเพื่อรว่มประชมุ ประสานงานในวาระท่ีจ าเป็น 

  15.4  เชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอกเป็นที่ปรึกษา เพื่อให้ค าแนะน าหรือความคิดเห็นในบางกรณ๊ 
 ข้อ 16   นายกมีอ านาจสั่งให้ปฏิบัติการใด ๆ ใหเ้ป็นไปตามข้อบงัคับ  ระเบียบปฏิบัติหรือมติคณะกรรมการบริหาร 
 ข้อ 17  ในกรณีท่ีนายกไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือลาออก  ใหอุ้ปนายกคนใดคนหน่ึงปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นคราว ๆ ไป 

                          หรือจนกว่าจะครบวาระ แล้วแต่กรณื 

 ข้อ 18  ถ้ากรรมการบริหารไม่เกนิ  7  คนลาออกก่อนครบวาระ  ให้กรรมการท่ีเหลือพิจารณาเลือกกรรมการใหม่มาด ารง 
                          ต าแหน่งแทนจนครบวาระ  ถา้กรรมการบริหารลาออกมากว่า 7  คน  ใหม้ีการเลือกตั้งใหม่ทั้งคณะ     ยกเว้นใน 

             กรณีที่คณะกรรมการชดุนั้นเหลือวาระไมเ่กิน  3  เดือน 

 
หมวดที่  10 

การพ้นต าแหน่งของคณะกรรมการบริหาร 
 

 ข้อ 19  กรรมการบริหารพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

  19.1  ครบวาระ 
  19.2  ลาออกจากต าแหน่ง 
  19.3  ขาดจากสมาชิกภาพตามขอ้ 8 

  19.4  ไม่มาประชุมสามัญตดิต่อกัน  5  ครั้ง โดยไม่แจง้ล่วงหน้า  ทั้งนี้ให้อยูใ่นดุลพินิจของคณะกรรมการบริหาร 

 
 



 
 

หมวดที่  11 

การประชุมใหญ ่

 
 ข้อ 20  การประชมุใหญ่สามัญให้จัดอยา่งน้อยปีละครั้ง  โดยปกติประมาณเดือนตุลาคม  หรือเดอืนพฤศจิกายน  โดยให้ 
                          นายกเป็นผู้ก าหนด เพื่อ 

  20.1  คณะกรรมการบริหารแถลงกิจการท่ีได้ด าเนินการมาในรอบปี 
  20.2  แตง่ตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และรับรองงบดุลประจ าปี 
  20.3  เลือกตั้งคณะกรรมการบรหิารชุดใหม่เมื่อครบวาระ    ท้ังนี้ให้เลขานุการแจง้ก าหนดวัน  เวลา  สถานท่ี 

            และระเบียบวาระการแระชมุให้สมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกวา่  15  วัน 

 ข้อ  21  การประชมุใหญต่้องมีสมาชกิสามัญมารว่มประชมุไม่น้อยกวา่ 40  คน  จงึจะครบองค์ประชุม      ถ้าไม่ครบ 

                           องค์ประชุมใหเ้รียกประชมุใหม่  และให้ถือวา่จ านวนสมาชิกทีม่านั้นครบองค์ประชุม 

 ข้อ  22  มติของที่ประชุใหญใ่ห้ถอืคะแนนเสียงมากกว่ากึง่หน่ึง  ในกรณีท่ีมีคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้นายกหรือผู้เป็น 

                           ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ตดัสินชี้ชาดเพิม่ขึ้นอกีหนึ่งเสียง 
 ข้อ 23   คณะกรรมการบริหารไมน่้อยกวา่ 11  คน  หรือสมาชิกสามัญไม่น้อยกว่า  30  คน  อาจขอให้มีการประชุมวิสามญั 

                          เพื่อพิจารณาปญัหาส าคัญและรีบดว่น  โดยยื่นค าร้องเป็นลายลักษณ์อักษรต่อนายกหรือเลขานุการ          ทั้งนี้ให้ 
                          เลขานุการแจ้งก าหนดวัน  เวลา  สถานท่ี และระเบียบวาระการประชุมให้สมาชกิทราบล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 15 วนั 

 
 
 
 
 

หมวดที่  12 

การประชุมคณะกรรมการบริหาร 
 ข้อ  24  ให้มีการประชุมกรรมการบริหารอย่างน้อยทุก  2  เดือน  โดยให้นายกเป็นผู้ก าหนด 

 ข้อ  25  การประชมุคณะกรรมการบริหารต้องมีองค์ประชุมใม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของคณะกรรมการบรหิาร 
 ข้อ  26  มติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารให้ถือคะแนนเสียงมากกวา่กึ่งหน่ึง  ในกรณีท่ีมคีะแนนเสียงเทา่กัน 

             ให้นายกหรือผู้เป็นประธานในที่ประชมุเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงเสียง 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

หมวดที่  13 

การเงิน 

 
 ข้อ 27  รายได้ของสมาคมฯ ประกอบด้วย 

  27.1  คา่บ ารุงจากสมาชิก 

  27.2  รายได้อันเกดิจากการจัดกจิกรรม 

  27.3  เงินและทรัพย์สินอื่น ๆ ซึ่งบุคคลบริจาคให ้

  27.4  ดอกผลอันเกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของสมาคมฯ 
 ข้อ 28  เงินของสมาคมฯ ให้ฝากไว้ที่ธนาคาร หรือสถาบันการเงินท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นชอบ 

 ข้อ 29  การเบิกจา่ยเงิน  ให้นายก และหรือ อุปนายก  และเหรัญญิก เป็นผู้ลงนามรว่มกัน 

 ข้อ 30  นายกมีอ านาจสัง่จ่ายเงินเพื่อกิจการอยา่งใดอย่างหน่ึงได้คราวละไม่เกิน 5,000 บาท  เหรัญญิกมีอ านาจสั่ง 
                          จ่ายเงินได้คราวละไม่เกิน 1,000  บาท    ถ้าวงเงินเกินกวา่นี้ แต่ไม่เกิน 30,000  บาท  ให้คณะกรรมการบริหาร 
                          เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ  ถ้าเกินกว่า  30,000  บาท ให้เสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 ข้อ 31  เหรัญญิกมีอ านาจเก็บและรักษาเงินสดรองจา่ยประจ าได้ไม่เกิน 3,000 บาท 

  
 
 

หมวดที่  14 

การจ่ายเงิน 
 ข้อ  32    การจ่ายเงินของสมาคมฯ ให้กระท าได้เฉพาะเพื่อกจิการของสมาคมฯ และภายในวตัถุประสงค์ 
                            การจัดตั้งสมาคมฯ  ตามที่ก าหนดไวใ้นหมวดที่ 2 
 ข้อ  33   รายจา่ยของสมาคมฯ จดัแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 
  33.1  รายจ่ายด าเนินการท่ัวไป หรือรายจา่ยประจ า  เช่น  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  คา่วัสดุ 
                                      ค่าสาธารณูปโภค  เงินอุดหนุนและคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ 
  33.2  รายจ่ายด าเนินการตามแผนงานโครงการ 
  33.3  รายจ่ายลงทุนเพื่อด าเนินการตามปกติ  เช่น ครุภัณฑ์  ท่ีดิน  และส่ิงก่อสร้าง 
  33.4  รายจ่ายลงทุนเพื่อการจดัหาประโยชน์ตามที่สมาคมฯ เห็นชอบ 
  33.5  รายจ่ายอื่น ๆ ที่สมาคมฯ ก าหนด 
 ข้อ  34   การส่ังจา่ย  ส่ังซื้อ  ส่ังจา้ง  และก่อหนี้ผูกพัน  ให้นายก และหรือ อุปนายก เป็นผู้มีอ านาจอนุมัติ 
  ภายในวงเงินท่ีกรรมการบริหารให้ความเห็นชอบแล้ว 
  
 



 
 

หมวดที่  15 

การแก้ไขและการตีความข้อบังคับของสมาคมฯ 
 ข้อ 35   การแก้ไขข้อบังคับของสมาคมฯ  จะกระท าได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  
                           หรือที่ประชุมใหญ่วิสามัญ      ด้วยคะแนนเสียง  2  ใน  3  ของสมาชิกสามัญที่มาประชุม 

 ข้อ 36   ในกรณีท่ีมีปัญหาการตคีวามข้อบังคับของสมาคมฯ  ใหน้ายกเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

 
 

 
หมวดที่  16 

การเลกิสมาคมฯ 
 ข้อ 37   การเลิกสมาคมฯ  จะกระท าได้โดยมติของที่ประชุมใหญส่ามัญประจ าปี  หรือท่ีประชุมใหญ่วิสามัญ  
                           ด้วยคะแนน 4  ใน 5  ของสมาชกิสามัญทีม่าประชุม 

 ข้อ 38    ถ้ามีทรัพย์สินของสมาคมฯ ที่เหลือจากช าระหนี้  ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาโอน 

                       ให้แก่องค์การที่มี วัตถุประสงค์อยา่งเดียวกันกบัสมาคมฯ  หรือหน่วยงานการกศุลแห่งใดแห่งหน่ึง 
                           ซึ่งมีสภาพเปน็นิติบุคคล        แล้วเสนอท่ีประชุมใหญเ่พื่อลงมติอนุมัติ 

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

 
 

บทเฉพาะกาล 

 
 ข้อ  1   ในกรณีที่ไม่มีนายกที่มาจากการเลือกต้ัง  ให้คณะกรรมการบริหารลงมติโดยเสียงข้างมาก 

                        เลือกต้ังนายก หรือ นายกกิตติมศักด์ิจากสมาชิกของสมาคมฯ 

          ข้อ  2   ให้นายกกิตติมศักด์ิมีอ านาจสั่งให้ปฏิบัติการใด ๆ ตามมติของคณะกรรมการบริหาร 
          ข้อ  3   คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ  ชุดที่ 3  จะครบวาระการท างานวันที่ 31 ธันวาคม 2526 

 
 
 
 
 
 
 
 


