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ข้อบังคับ 
สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย 

แก้ไขเม่ือวันที่  30  มีนาคม  2555 
----------------- 
หมวดที่ 1 
บททั่วไป 

 
1.ช่ือของสมาคม 
  สมาคมนีมี้ช่ือว่า “สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย” ใช้ช่ือเป็น
ภาษาองักฤษว่า “THE FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY ASSOCIATION OF THAILAND”  คําว่า  
“สมาคม”  ตอ่ไปในข้อบงัคบันีใ้ห้หมายถึง “สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย” 
ช่ือยอ่ภาษาไทย ส.อ.ท.  ช่ือยอ่ภาษาองักฤษ FoSTAT 

 
2.ท่ีตัง้สํานกังาน 
  สํานกังานของสมาคมตัง้อยู่ เลขท่ี 50   อาคารอมร ภมูิรัตน  ห้อง 722 ชัน้ 7  ถนนงามวงศ์วาน  แขวง
ลาดยาว  เขตจตจุกัร  กรุงเทพมหานคร 10900  โทรศพัท์ 02 942 8528     โทรสาร 02 942 8527 

   
 
 
 
 
3.ดวงตราของสมาคม 
  ดวงตราของสมาคมนีมี้เคร่ืองหมายเป็นรูปโรงงานซึ่งมีลกัษณะเป็นรูปทรงสามเหลี่ยม ปรากฏอยู่
ด้านบนช่ือย่อสมาคมท่ีเป็นภาษาองักฤษ FoSTAT  ภายในอกัษรช่ือย่อของสมาคมตวัท่ี 2 มีลายเป็นรูป
โครงสร้างทางเคมีของโมเลกลุซึง่มีลกัษณะเป็นวงกลมใหญ่ตรงกลาง 1 วงเช่ือมกบัวงกลมเล็กจํานวน 6 วง
กระจายอยูร่อบวงกลมใหญ่ 

 
หมวดที่ 2 

วัตถุประสงค์ 
 
4.วตัถปุระสงค์ของสมาคม 

วตัถปุระสงค์ของสมาคมมีดงันี ้
 4.1 สง่เสริมวิชาการการค้นคว้า และการปฏิบตังิานทางวิทยาการเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทาง 
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 อาหาร โดยปรับปรุงความสามารถการให้การศกึษาหาความรู้ทางด้านบริการ และเพิ่มพนูสมรรถภาพ

ของผู้ประกอบวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารให้เจริญก้าวหน้า 
 4.2  สนบัสนนุการทําวิจยัและพฒันาวิธีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารในประเทศไทย 
 4.3  ให้คําปรึกษาและแนะนําแก่สมาชิกในงานท่ีเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร 
 4.4 แลกเปล่ียน สาธิต เผยแพร่ความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า วิจัย ตลอดจนข่าวสารทางวิชาการ

เก่ียวกบัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอตุสาหกรรมอาหารทัง้ในและนอกประเทศ 
 4.5  จดัทําโครงการและเสนอข้อแนะนําแก่ทางรัฐบาลในการพฒันาเทคโนโลยีของอตุสาหกรรมอาหารใน

ประเทศไทย 
 4.6 เป็นศนูย์กลางในการให้ความร่วมมือกบัรัฐบาล สมาคม องค์การ สถานศกึษา และสถาบนัอ่ืนๆ ทัง้ใน

และนอกประเทศ ในงานท่ีเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร 
 4.7  รวบรวมความรู้ของสมาชิกสําหรับนําไปใช้ในการสง่เสริมสวสัดกิารสาธารณะและผู้บริโภค 
 4.8 สง่เสริมความสามคัคีในระหวา่งบรรดาสมาชิก ทัง้นีไ้มเ่ก่ียวข้องกบัด้านการเมืองอยา่งใดทัง้สิน้ 
 4.9  สมาคมฯ ไมมี่วตัถปุระสงค์ท่ีจะดําเนินการในทางการเมือง 
 

หมวด 3 
สมาชกิและสมาชิกภาพ 

 
5.ประเภทสมาชิก   สมาชิกของสมาคมแบง่ออกเป็น  4 ประเภท คือ สมาชิกสามญั สมาชิกวิสามญั  สมาชิก
กิตตมิศกัดิ ์และอนสุมาชิก 

 
6.คณุสมบตัขิองสมาชิก  สมาชิกแตล่ะประเภทต้องมีคณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี ้

6.1  สมาชิกสามญั ได้แก่ 
ก.  บคุคลผู้ สําเร็จการศกึษาอตุสาหกรรมทางอาหาร 
ข.  บคุคลท่ีเคยปฏิบตัิหรือกําลงัปฏิบตัิหน้าท่ีในแขนงงานหรือเก่ียวข้องกบังานด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีทางอาหารในวงการตา่งๆทัง้ของภาครัฐบาลและเอกชน 
ค. ผู้ ท่ีเป็นสมาชิกวิสามญัไมต่ํ่ากวา่ 3 ปี และแสดงความจํานงขอเปล่ียนไปเป็นสมาชิก   สามญั 

6.2 สมาชิกวิสามญั ได้แก่ 
ก.  บคุคลท่ีสนใจในวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอตุสาหกรรมอาหาร 
ข.  บคุคลหรือนิติบคุคลท่ีประกอบวิสาหกิจทางอตุสาหกรรม หรือพาณิชยกรรมอนัเก่ียวเน่ืองกบั
อตุสาหกรรมอาหาร  

ค. สถาบันการศึกษา สถาบันวิชาการท่ีมีการเรียน การสอน วิจัย ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีทางอาหาร 
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 6.3 สมาชิกกิตตมิศกัดิ ์ ได้แก่ 
ก. บุคคลผู้ ท่ีให้ความร่วมมือช่วยส่งเสริมงานด้านวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมอาหาร และ
คณะกรรมการลงมตเิห็นสมควรให้เชิญเป็นสมาชิกกิตตมิศกัดิ ์และบคุคลนัน้ตอบรับคําเชิญ 

ข. บคุคลท่ีทรงคณุวฒุิทางวิทยาศาสตร์ทางอตุสาหกรรมอาหาร ซึง่คณะกรรมการลงมติเห็นสมควร
ให้เชิญเป็นสมาชิกกิตตมิศกัดิ ์

 6.4 อนสุมาชิก ได้แก่ 
  นิสติ นกัศกึษา ท่ีศกึษาอยูใ่นสถาบนัอดุมศกึษาในประเทศไทย 
 

7.คณุลกัษณะของผู้ ท่ีจะเป็นสมาชิก 
  นอกจากจะมีคณุสมบตัิตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 6.1 หรือ 6.2 แล้ว ผู้ประสงค์จะสมคัรเข้าเป็นสมาชิก
ของสมาคมยงัต้องประะกอบด้วยคณุลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

 7.1    เป็นผู้บรรลนิุตภิาวะแล้ว 
 7.2    ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย หรือผู้ เสมือนไร้ความสามารถ หรือผู้ไร้ความสามารถ 

7.3  ไม่เป็นบุคคลท่ีเคยต้องโทษจําคกุโดยคําพิพากษาถึงท่ีสดุของศาลมาก่อน เว้นแต่ความผิดลหุโทษ 
หรือความผิดท่ีมีโทษขัน้ลหโุทษ หรือความผิดซึง่กระทําโดยประมาท 

 7.4 ไมเ่ป็นโรคอนัพงึรังเกียจแก่สงัคม 
 7.5 เป็นผู้ มีความประพฤตเิรียบร้อย 
  ในกรณีท่ีเป็นนิสตินกัศกึษา ห้ามมิให้นําข้อความในข้อ 6.1 มาใช้บงัคบั 
 
8.การสมคัรเข้าเป็นสมาชิก 

8.1 ผู้ ท่ีประสงค์จะสมคัรเข้าเป็นสมาชิกสามญัหรือสมาชิกวิสามญัของสมาคม จะต้องย่ืนใบสมคัรต่อ
นายทะเบียนสมาคม 

8.2 อนสุมาชิกของสมาคม ต้องย่ืนใบสมคัรตอ่สมาคมพร้อมหนงัสือรับรองสถานภาพนิสติ นกัศกึษา จาก
หวัหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่า 

 
 

 
9.การพิจารณาใบสมคัรเข้าเป็นสมาชิก 
  ให้นายทะเบียนสมาคมนําใบสมคัรเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการของสมาคมในคราวต่อไป ครัง้
แรกหลงัจากได้รับใบสมคัร เม่ือคณะกรรมการของสมาคมมีมติให้รับหรือไม่รับผู้ ใดเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ให้
นายทะเบียนสมาคมแจ้งให้ผู้สมคัรผู้นัน้ทราบภายในกําหนดเวลา 7 วนั นบัแตว่นัท่ีได้ลงมต ิ

10.วนัเร่ิมสมาชิก 
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 สมาชิกภาพเร่ิมตัง้แต่วันท่ีผู้ สมัครได้ชําระค่าลงทะเบียนและค่าบํารุงเรียบร้อยแล้ว และนับอายุ
สมาชิกจนกวา่จะขาดจากสมาชิกภาพ      ยกเว้นกรณีของอนสุมาชิกซึง่จะมีอายสุมาชิกนบัถึงวนัท่ี 31 มี.ค. 
     ของปีถดัไป 
 
11.สมาชิกท่ีเป็นนิตบิคุคล 
  สมาชิกท่ีเป็นนิตบิคุคลจะต้องแตง่ตัง้ผู้แทน 1 คน ซึง่เป็นผู้ ท่ีมีอํานาจทําการแทนนิติบคุคลนัน้ได้ เพ่ือ

ปฏิบตักิารในหน้าท่ีและใช้สทิธิแทนนิตบิคุคลนัน้ ในการนีผู้้แทนจะมอบหมายให้บคุคลอ่ืนกระทําการแทน
หรือแตง่ตัง้ตวัแทนช่วงมิได้ 

 
12.การขาดจากสมาชิกภาพ 
 สมาชิกภาพยอ่มสิน้สดุลงในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
 12.1  ตาย หรือสิน้สภาพนิตบิคุคล 
 12.2  ขาดคณุสมบตัติามข้อ 6.1 หรือ 6.2 แล้วแตก่รณี 
 12.3  ลาออก โดยย่ืนหนงัสือลาออกตอ่คณะกรรมการของสมาคมและได้ชําระหนีส้ินท่ีค้างชําระแก่สมาคม

เรียบร้อยแล้ว 
 12.4  ต้องคําพิพากษาถึงท่ีสดุให้เป็นบคุคลล้มละลาย 

12.5  ถกูศาลสัง่ให้เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้ เสมือนไร้ความสามารถ 
12.6  ต้องคําพิพากษาถึงท่ีสดุให้จําคกุ  เว้นแตเ่ป็นความผิดขัน้ลหโุทษ  หรือความผิดท่ีมีกําหนดโทษขัน้ลหุ

โทษ หรือความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาท 
12.7  คณะกรรมการของสมาคมลงมติให้ลบช่ือออกจากทะเบียนสมาชิกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม

ในส่ีของจํานวนกรรมการทัง้หมด ด้วยเหตหุนึง่เหตใุดดงัตอ่ไปนี ้
12.7.1   เจตนากระทําการใดๆท่ีทําให้สมาคมเส่ือมเสียช่ือเสียง 
12.7.2   เจตนาละเมิดข้อบงัคบัของสมาคม 

 
13.ทะเบียนสมาชิก 
 ให้นายทะเบียนสมาคมจดัทําทะเบียนสมาชิกเก็บไว้ ณ สํานกังานของสมาคม 
 

หมวด 4 
ค่าลงทะเบียนและค่าบาํรุง 

 
14.คา่ลงทะเบียนและคา่บํารุงสมาคม 
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  14.1  สมาชิกสามญัประเภทบุคคลตลอดชีพจะต้องชําระค่าลงทะเบียนรายละ  2,000 บาท   สําหรับ

สมาชิกสามญัประเภทนิตบิคุคลตลอดชีพ จะต้องชําระคา่ลงทะเบียนรายละ 5,000  บาท 
  14.2  สมาชิกวิสามญัประเภทบุคคลตลอดชีพจะต้องชําระค่าลงทะเบียนรายละ  2,000 บาท  สําหรับ

สมาชิกวิสามญัประเภทนิตบิคุคลตลอดชีพ จะต้องชําระคา่ลงทะเบียนรายละ 5,000 บาท 
  14.3  สมาชิกกิตตมิศกัดิ ์ไมต้่องชําระคา่ลงทะเบียนและคา่บํารุง 
  14.4   อนสุมาชิกจะต้องชําระคา่บํารุงปีละ  100 บาท 
 
15.กําหนดการชําระคา่ลงทะเบียนสมาชิกและคา่บํารุงสมาคม 
 สมาชิกสามญัสมาชิกวิสามญัและอนสุมาชิกจะต้องชําระค่าลงทะเบียนและค่าบํารุงสมาคมภายใน  
30 วนั นบัแต่ได้รับแจ้งให้ทราบมติยืนยนัการรับเข้าเป็นสมาชิกสมาคม  เงินค่าลงทะเบียนและเงินค่าบํารุง
สมาคมเม่ือได้ชําระตอ่สมาคมแล้วจะเรียกคืนมิได้ 
 

หมวด 5 
สิทธิและหน้าที่ของสมาคม 

 
16.สทิธิของสมาชิก 
 16.1  ได้รับความช่วยเหลือและการสงเคราะห์ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบักิจการอนัอยู่ในวตัถปุระสงค์ของสมาคม 

จากสมาคมเท่าท่ีจะอํานวยได้ 
 16.2   เสนอความคิดเห็นหรือให้คําแนะนําต่อสมาคมหรือคณะกรรมการของสมาคมในเร่ืองใดๆอนัอยู่ใน

วตัถปุระะสงค์ของสมาคม เพ่ือนํามาซึง่ความเจริญรุ่งเรืองของสมาคม 
 16.3  ขอตรวจสอบกิจการและทรัพย์สินของสมาคมได้โดยทําเป็นหนงัสือย่ืนตอ่เลขาธิการสมาคมหรือต่อ

กรรมการผู้ ทําหน้าท่ีแทนเลขาธิการสมาคม 
 16.4  เข้าร่วมประชมุอภิปรายแสดงความคิดเห็น ซกัถามกรรมการ เสนอญตัติในการประชมุใหญ่สามญั

ประจําปีหรือในการประชมุใหญ่วิสามญั 
16.5  มีสทิธิประดบัเคร่ืองหมายของสมาคม 

 16.6 สมาชิกสามญัเท่านัน้มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมใหญ่สามญัประจําปี หรือในท่ี
ประชมุใหญ่วิสามญั หรือในการรับเลือกตัง้เป็นกรรมการของสมาคม 

 
17.หน้าท่ีของสมาชิก 
 17.1 ปฏิบตัิตามระเบียบข้อบงัคบั คําสัง่ของสมาคม มติของท่ีประชมุใหญ่และมติของกรรมการสมาคม

โดยเคร่งครัด 
 17.2 ดํารงรักษาเกียรตแิละผลประโยชน์สว่นได้สว่นเสียของสมาคม 
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 17.3 สง่เสริมและสนบัสนนุกิจการของสมาคมให้เจริญรุ่งเรืองและมีความก้าวหน้าอยูเ่สมอ 
 17.4 ชําระคา่บํารุงสมาคมตามกําหนด 
 17.5 สมาชิกผู้ ใดเปล่ียนช่ือ นามสกลุ สญัชาติ ย้ายท่ีตัง้สํานกังาน เปล่ียนผู้แทนนิติบคุคลจะต้องแจ้งให้

เลขาธิการสมาคมทราบเป็นหนงัสือภายในกําหนดเวลา  30  วนั นบัแตว่นัท่ีเปล่ียนแปลง 
 

หมวด 6 
คณะกรรมการของสมาคม 

 
18.การเลือกตัง้คณะกรรมการของสมาคม 
  ให้มีคณะกรรมการขึน้คณะหนึง่เป็นผู้บริหารงานของสมาคม และเป็นผู้แทนของสมาคมในกิจการอนั

เก่ียวกบับคุคลภายนอก ประกอบด้วยสมาชิกสามญัจํานวนไม่น้อยกว่า  7 คน และไม่เกิน   30  คน ทัง้นี ้
ไมน่บักรรมการท่ีปรึกษา ซึง่จะมีก่ีคนก็ได้ 

 การเลือกตัง้กรรมการของสมาคมให้ปฏิบตัดิงันี ้
 18.1 ให้สมาชิกสามัญหรือสมาชิกวิสามัญเสนอช่ือของสมาชิกสามัญ ซึ่งตนประสงค์จะเข้ารับการ

คดัเลือกเป็นนายกสมาคม  โดยมีสมาชิกสามญัรับรองไม่น้อยกว่า 2 คน แล้วเสนอรายช่ือผู้ ท่ีได้รับ
การรับรองสูงสุด 3 ลําดบัแรกให้สมาชิกสามัญลงมติเลือกตัง้ ผู้ ท่ีได้คะแนนสูงสุดได้เป็นนายก
สมาคม 

 18.2 ให้นายกสมาคมเลือกสมาชิกสามญัอ่ืนๆ เป็นกรรมการตําแหน่งต่างๆ ตามจํานวนไม่เกินจํานวน
สงูสดุท่ีระบไุว้ในข้อบงัคบั 

 18.3 คณะกรรมการของสมาคมอยูใ่นวาระคราวละ 3 ปี 
     18.4   นายกสมาคม อยูใ่นวาระคราวละ 3 ปี ตอ่เน่ืองได้ไมเ่กิน 2 วาระ 
 
19.การพ้นจากสภาพกรรมการ 
 กรรมการของสมาคมยอ่มพ้นจากสภาพกรรมการในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
 19.1  ครบกําหนดออกตามวาระ 
 19.2  ลาออกโดยคณะกรรมการของสมาคมได้ลงมตอินมุตัแิล้ว 
 19.3  พ้นจากการเป็นผู้แทนของสมาชิกท่ีเป็นนิตบิคุคล 
 19.4  ขาดจากสมาชิกภาพ 
 19.5  ท่ีประชมุใหญ่มีมตใิห้ถอดถอนออกจากการเป็นกรรมการ 
 
20.กรณีท่ีกรรมการพ้นจากสภาพกรรมการก่อนครบกําหนดออกตามวาระ 
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  ในกรณีท่ีมีกรรมการพ้นจากสภาพกรรมการก่อนครบกําหนดออกตามวาระคณะกรรมการของ

สมาคม อาจตัง้สมาชิกสามญัคนหนึง่คนใดให้เป็นกรรมการแทนได้ แตก่รรมการท่ีได้รับแตง่ตัง้แทนนีใ้ห้ 
เป็นกรรมการอยูไ่ด้เพียงกําหนดเวลาของผู้ ท่ีตนแทน 

 
21.องค์ประชมุในการประชมุของคณะกรรมการของสมาคม 
  การประชุมของคณะกรรมการของสมาคมจะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ

จํานวนกรรมการทัง้หมด จงึนบัวา่เป็นองค์ประชมุ  
 
22.มตขิองท่ีประชมุคณะกรรมการของสมาคม 
  นอกจากท่ีกลา่วไว้เป็นอย่างอ่ืนในข้อบงัคบันี ้ให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของท่ีประชมุ ถ้า

คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียง เป็นเสียงชีข้าด 
 
23.ประธานในท่ีประชมุ 
  ให้นายกสมาคมเป็นประธานในท่ีประชมุ ถ้านายกสมาคมไม่อาจปฏิบตัิหน้าท่ีได้ให้อปุนายกสมาคม

ปฏิบตัิหน้าท่ีแทน ถ้าทัง้นายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่อาจปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้ท่ีประชุมเลือกตัง้
คณะกรรมการคนใดคนหนึง่เป็นประธานเฉพาะในการประชมุคราวนัน้ 

 
24.การประชมุของคณะกรรมการของสมาคม 
  ให้มีการประชุมคณะกรรมการของสมาคมอย่างน้อย 2 เดือนต่อครัง้หนึ่ง ในกรณีจําเป็นนายก

สมาคมหรือกรรมการท่ีนายกสมาคมมอบหมายและกรรมการอ่ืนรวมกนัไม่น้อยกว่า 5 คน จะเรียกประชมุ
พิเศษขึน้ก็ได้ 

 
25.การรับมอบงานของคณะกรรมการของสมาคม 
  เม่ือมีการเลือกตัง้คณะกรรมการชุดใหม่แต่ละครัง้ในกรณีท่ีครบวาระ หรือคณะกรรมการชุดเดิม

ลาออกทัง้คณะ ให้คณะกรรมการของสมาคมชดุใหม่ท่ีได้รับเลือกตัง้เข้ามารับมอบงานจากคณะกรรมการ
ของสมาคมชดุเดิมภายในกําหนด 30 วนั นบัแต่วนัท่ีได้รับเลือกตัง้และการส่งมอบรับมอบนีต้้องกระทํา
เป็นลายลกัษณ์อกัษร การเข้ารับมอบงานของคณะกรรมการของสมาคมชุดใหม่จะกระทําได้ก็ต่อเม่ือได้
ย่ืนทะเบียนเป็นคณะกรรมการของสมาคมตอ่นายทะเบียนสมาคมประจํากรุงเทพมหานครแล้ว และหาก
ยังไม่มีการจดทะเบียนเช่นว่านี  ้ให้ถือว่าคณะกรรมการของสมาคมชุดเดิมยังเป็นคณะกรรมการของ
สมาคมอยูต่ราบเท่าเวลานัน้ 

 
26.อํานาจและหน้าท่ีของคณะกรรมการของสมาคม 
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 ให้คณะกรรมการของสมาคมมีอํานาจและหน้าท่ีดงันี ้
 26.1 จดัดําเนินการและทรัพย์สนิของสมาคมให้เป็นไปตามข้อบงัคบัและมตขิองท่ีประชมุ 
 26.2 แตง่ตัง้กรรมการให้ดํารงตําแหน่งตา่งๆในคณะกรรมการของสมาคม 
 26.3 วางระเบียบการในการปฏิบตังิานของสมาคม 
 26.4 ว่าจ้าง แต่งตัง้ และถอดถอน ท่ีปรึกษาของคณะกรรมการของสมาคม อนกุรรมการ เจ้าหน้าท่ีและ

พนักงานทัง้ปวง เพ่ือให้การดําเนินงานของสมาคมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยอยู่ในความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการของสมาคม 

 
27.อํานาจหน้าท่ีของกรรมการของสมาคมในตําแหน่งตา่งๆ 
 อํานาจหน้าท่ีของกรรมการของสมาคมในตําแหน่งตา่งๆ มีดงันี ้
 นายกสมาคม 

 มีหน้าท่ีดําเนินกิจการของสมาคมให้เป็นไปตามข้อบงัคบัและระเบียบการในการปฏิบตัิงานของ
สมาคม เป็นผู้แทนของสมาคมในกิจการอนัเก่ียวกบับคุคลภายนอก และเป็นประธานในการประชมุใหญ่
สมาชิก และในท่ีประชมุคณะกรรมการของสมาคม 

 อปุนายกสมาคม 
 มีหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยเหลือนายกสมาคมในกิจการทัง้ปวงอนัอยู่ในอํานาจหน้าท่ีของนายกสมาคมและ
เป็นผู้แทนนายกสมาคมเม่ือนายกสมาคมไมอ่ยูห่รือไมอ่าจปฏิบตัหิน้าท่ีได้ 

 เลขาธิการสมาคม 
  มีหน้าท่ีในการโต้ตอบหนังสือ  เก็บเอกสารต่างๆของสมาคม  เป็นเลขานุการในท่ีประชุม

คณะกรรมการของสมาคม และในท่ีประชุมใหญ่ ตลอดจนปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการของ
สมาคมจะได้มอบหมาย 

 เหรัญญิกสมาคม 
  มีหน้าท่ีรักษาและจ่ายเงินของสมาคม ทําบัญชีการเงิน เก็บรักษาและจ่ายพัสดุของสมาคม

ตลอดจนปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนๆตามท่ีคณะกรรมการของสมาคมจะได้มอบหมาย 
 นายทะเบียนสมาคม 
  มีหน้าท่ีรับสมัครสมาชิก ทําทะเบียนสมาชิกของสมาคม ตลอดจนปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนๆตามท่ี

คณะกรรมการสมาคมได้มอบหมาย 
 ปฏิคมสมาคม 
  มีหน้าท่ีต้อนรับแขก รักษาสํานกังานของสมาคม รักษาความเรียบร้อยของสถานท่ี รักษาสมดุเย่ียม 

จดัสถานท่ีประชมุ ตลอดจนปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนๆตามท่ีคณะกรรมการของสมาคมจะได้มอบหมาย 
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 ประชาสมัพนัธ์สมาคม 
  มีหน้าท่ีเก่ียวกับโฆษณาเชิญชวนหาสมาชิก โฆษณากิจการและผลงานด้านต่างๆของสมาคม 

ตลอดจนปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนๆตามท่ีคณะกรรมการของสมาคมจะได้มอบหมาย 
 กรรมการท่ีปรึกษา 
  มีหน้าท่ีให้คําปรึกษาแก่คณะกรรมการบริหารในการบริหารงานสมาคมตามวตัถุประสงค์ท่ีระบุ

ข้างต้น 
 กรรมการกลาง 
  มีหน้า ท่ีช่วยคณะกรรมการบริหารในการบริหารงานสมาคมและช่วยปฏิบัติงานตามท่ี

คณะกรรมการสมาคมมอบหมายให้ 
 กรรมการภาค 

 มีหน้าท่ีเป็นผู้แทนสมาคมในการปฏิบตัิงานแทนสมาคมในกรณีตา่งๆ ตามท่ีคณะกรรมการสมาคม
ได้มอบหมาย 

หมวด 7 
การประชุม 

 
28.การประชมุใหญ่ 
 การประชมุใหญ่หมายถึง การประชมุสมาชิกของสมาคม แบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

การประชมุใหญ่ประจําปี 
 คือการประชมุใหญ่ท่ีจะต้องจดัให้มีขึน้ทกุระยะเวลา 12 เดือน 

การประชมุใหญ่วิสามญั 
 คือการประชมุใหญ่ครัง้อ่ืนๆ นอกจากการประชมุใหญ่ประจําปี หรือการประชมุสมาชิกประจําเดือน 
 
29.กําหนดการประชมุใหญ่ 
 กําหนดการประชมุใหญ่มีดงันี ้
 29.1 ให้มีการประชมุใหญ่สามญัประจําปีภายในเดือนมีนาคมของทกุปี 
 29.2 ถ้ามีเหตใุดเหตหุนึ่งท่ีคณะกรรมการของสมาคมเห็นสมควรหรือสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในส่ี

ของจํานวนสมาชิกทัง้หมด แสดงความจํานงท่ีจะให้มีการประชมุใหญ่วิสามญั โดยทําหนงัสือย่ืนตอ่
เลขาธิการของสมาคมเรียกนัดประชุมใหญ่วิสามญัภายในกําหนดเวลา 15 วนั นับแต่วนัท่ีได้รับ
หนงัสือ 

  หนงัสือบอกกลา่วจะต้องระบขุ้อความแจ้งเหตท่ีุจะขอให้มีการประชมุใหญ่วิสามญันีด้้วย 
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30.การสง่หนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุ 
  คณะกรรมการของสมาคมจะต้องส่งหนงัสือบอกกล่าวถึงวนั เวลา สถานท่ีและระเบียบวาระการ

ประชุมใหญ่ให้สมาชิกทกุคนทราบ โดยส่งเป็นจดหมายทางไปรษณีย์ ณ ท่ีอยู่ของสมาชิกท่ีปรากฏอยู่ใน
ทะเบียนสมาชิก หรือสง่ให้ถึงมือของสมาชิกก่อนกําหนดวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 7 วนั 

 
31.องค์การประชมุใหญ่ในการประชมุใหญ่ 
  ในการประชมุใหญ่ของสมาคม จะต้องมีสมาชิกสามญัมาประชมุอย่างน้อย   30  คน  จึงจะถือว่า

เป็นองค์ประชมุ 
 
32.กรณีท่ีการประชมุใหญ่ครัง้แรกสมาชิกมาไมค่รบองค์ประชมุ 
 การประชมุใหญ่ได้นดัเรียกประชมุ  วนั  และเวลาใด  หากลว่งหน้าพ้นกําหนดเวลานดัไปแล้ว 1  

ชัว่โมง ยงัมีสมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุมให้เล่ือนการประชุมนัน้ไป และให้ทําการบอกนดัวนั เวลา และ
สถานท่ีประชุมใหญ่นีอี้กครัง้หนึ่งภายในกําหนดเวลา 15 วนั นบัตัง้แต่วนัประชุมใหญ่คราวแรก ในการ
ประชมุใหญ่คราวหลงัจะมีสมาชิกมากน้อยเพียงใดก็ให้ถือวา่เป็นองค์ประชมุ 

 
33.ประธานในท่ีประชมุ 
  ให้นายกสมาคมเป็นประธานในท่ีประชมุใหญ่ ถ้านายกสมาคมไม่อาจปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้อปุนายก

สมาคมทําหน้าท่ีแทน ถ้าทัง้นายกสมาคมและอปุนายกสมาคมไมอ่าจปฏิบตัหิน้าท่ีได้ ให้ท่ีประชมุเลือกตัง้
กรรมการคนใดคนหนึ่งขึน้เป็นประธานในท่ีประชมุ ถ้าไม่มีกรรมการอยู่ในท่ีประชมุเลย ให้ท่ีประชมุใหญ่
เลือกตัง้สมาชิกสามญัคนหนึง่คนใดก็ได้เป็นประธานในท่ีประชมุเฉพาะการประชมุคราวนัน้ 

 
34.วิธีการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุ 
  สมาชิกสามญัเท่านัน้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  และสมาชิกสามญัคนหนึ่งๆ  มีคะแนนเสียงหนึ่ง

เสียง 
 การออกเสียงในท่ีประชมุใหญ่ให้ถือปฏิบตัเิป็น 2 กรณีคือ 

 - โดยวิธีเปิดเผย ให้ใช้วิธีชมืูอ 
 - โดยวิธีลงคะแนนลบั  ให้ใช้วิธีเขียนบตัรลงคะแนนและจะกระทําได้เม่ือคณะกรรมการของ

สมาคมหรือสมาชิกสามญัไมน้่อยกวา่คร่ึงหนึง่ของสมาชิกสามญัท่ีมาประชมุร้องขอ 
 
35.มตขิองท่ีประชมุ 
  นอกจากท่ีกลา่วไว้เป็นอยา่งอ่ืนในข้อบงัคบันีใ้ห้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมากเป็นมตขิองท่ีประชมุ ถ้า

คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด 
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36.การเสนอญตัต ิ
  ญตัติใดๆเว้นแต่ท่ีเสนอโดยคณะกรรมการหรือกรรมการคนใดคนหนึ่ง ต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อย

กวา่ 5 คน 
 
37.กิจการอนัพงึกระทําในการประชมุใหญ่สามญัประจําปี 
  กิจการอนัพงึกระทําในการประชมุใหญ่สามญัประจําปี  มีดงันี ้
 37.1 รับรองรายงานการประชมุใหญ่คราวก่อน 
 37.2 พิจารณารายงานประจําปี แสดงผลการดําเนินงานในรอบปีท่ีผา่นมา 
 37.3 พิจารณาอนมุตังิบดลุและบญัชีรายรับ-รายจ่าย 
 37.4 แจ้งผลการเลือกตัง้นายกสมาคม (ในปีท่ีครบกําหนด) และรายช่ือคณะกรรมการของสมาคม  
 37.5 แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย (ถ้ามี)  และกําหนดคา่ตอบแทน 
 37.6 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 
 38.กิจการอนัพงึกระทําในการประชมุใหญ่วิสามญั  
  กิจการอนัพงึกระทําในการประชมุใหญ่วิสามญั ได้แก่ กิจการท่ีจะต้องกระทําโดยอาศยัมติท่ีประชมุ

ใหญ่ แตไ่มอ่าจหรือมีเหตทํุาให้ไมส่ามารถจดัทําได้ในการประชมุใหญ่สามญัประจําปี 
 
39.กิจการอนัพงึกระทําในการประชมุสมาชิกประจําเดือน 
  กิจการอันพึงกระทําในการประชุมสมาชิกประจําเดือนนัน้ ได้แก่ กิจการอันเก่ียวกับการปฏิบัต ิ

ภาระกิจทัว่ไปของสมาคม นอกจากกิจการท่ีจําเป็นจะต้องกระทําก็แตโ่ดยการประชมุใหญ่เท่านัน้ 
 

หมวด8 
การเงนิและการบัญชีของสมาคม 

 
40.การจดัทํางบดลุ 
  ให้คณะกรรมการของสมาคมจดัทํางบดลุปีละหนึ่งครัง้ แล้วส่งให้ผู้สอบบญัชีไม่เกินเดือนมกราคม

ทกุปี และผู้สอบบญัชีจะต้องตรวจสอบให้แล้วเสร็จก่อนวนัประชมุใหญ่สามญัประจําปี 
 
41.ปีการบญัชี 
  ให้ถือเอาวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของทกุปีเป็นวนัสิน้ปีการบญัชีของสมาคม 
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42.อํานาจของผู้ตรวจบญัชี 
  ผู้สอบบญัชีซึ่งท่ีประชุมใหญ่เลือกตัง้มีอํานาจเข้าตรวจสอบสมุดบญัชี ใบสําคญัและหลกัฐานให้

ถกูต้องตามหลกัวิชาการบญัชี การรับเงินทกุประเภทต้องมีหลกัฐานการรับเงิน การจ่ายเงิน ทกุรายต้องมี
ใบสําคญั อนัมีรายการ จํานวนเงินถกูต้องตามท่ีได้รับอนมุตัิ หลกัฐานการรับเงินต้องเก็บรักษาไว้ เพ่ือการ
ตรวจสอบโดยเรียบร้อยครบถ้วน เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 5 ปี 

  สมดุบญัชีและเอกสารการเงินของสมาคม ดงักล่าวในวรรคแรกจะต้องเก็บรักษาไว้ ณ สํานกังาน
ของสมาคม และให้อยูใ่นความดแูลรับผิดชอบของเหรัญญิกสมาคม 

 
43.การเงินของสมาคม 
 เงินสดของสมาคมจะต้องนํามาฝากไว้  ณ  ธนาคารพาณิชย์แห่งใดแห่งหนึง่  ซึง่ตัง้อยูใ่นท้องท่ี 
 กรุงเทพมหานคร ในรูปของบญัชีเงินฝากหรือพนัธบตัรรัฐบาล หรือสลากออมสิน ในนามของสมาคม  โดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการของสมาคม 
  การเงินของสมาคมอยู่ในความรับผิดชอบร่วมกนัของคณะกรรมการของสมาคม การฝาก และการ

ถอนเงินจากธนาคาร หรือการจ่ายเช็คของสมาคม จะต้องประทบัตราของสมาคม และลงลายมือช่ือของ
นายกสมาคมหรืออปุนายกสมาคม ร่วมกบัเหรัญญิกสมาคม และ/หรือเลขาธิการสมาคมฯ  

  ให้มีเงินทดรองจ่ายเก่ียวกบักิจการของสมาคมได้ไม่เกินวงเงิน  50,000 บาท ในการนีใ้ห้เหรัญญิก
สมาคมเป็นผู้ รับผิดชอบและเก็บรักษาตวัเงิน 

 
44. การจ่ายเงินของสมาคม 
  ในการจ่ายเงินของสมาคมครัง้ละเกินกว่า  300,000  บาท  ให้กระทําโดยมติจากท่ีประชุม

คณะกรรมการของสมาคมทกุครัง้ไป 
  การจ่ายเงินของสมาคมครัง้ละไม่เกิน  300,000  บาท   ให้อยู่ในอํานาจของนายกสมาคม หรือผู้

ปฏิบตักิารแทนนายกสมาคม 
 

หมวด 9 
การแก้ไขข้อบังคับ การเลิกสมาคมและการชาํระบญัชี 

 
45.การแก้ไขเปล่ียนแปลง ตดัทอน หรือเพิ่มเตมิข้อบงัคบั 
  ข้อบงัคบันีจ้ะแก้ไข เปล่ียนแปลง ตดัทอน หรือเพิ่มเตมิได้ ก็แตโ่ดยอาศยัมตขิองท่ีประชมุใหญ่  ซึง่มี

คะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนสมาชิกท่ีมาประชมุ 
 
46.การเลกิสมาคม 
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  สมาคม นีอ้าจเลกิด้วยเหตหุนึง่เหตใุดดงัตอ่ไปนี ้
 46.1 เม่ือท่ีประชมุใหญ่ลงมตใิห้เลกิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนสมาชิกทัง้หมด 
 46.2 เม่ือศาลสัง่ให้มีสภาพล้มละลาย 

 
47.การชําระบญัชี 
  เม่ือสมาคมนีไ้ด้เลิกไปเพราะเหตุใดดงักล่าวในข้อ 46 การชําระบญัชีของสมาคม ให้ปฏิบตัิตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยการชําระบญัชีห้างหุ้นสว่นจดทะเบียน ห้างหุ้นสว่นจํากดั และ
บริษัทจํากดั 

  ในกรณีท่ีสมาคมต้องเลิกไปดงักล่าวในวรรคแรก ให้ท่ีประชมุใหญ่คราวนัน้ลงมติกําหนดตวัผู้ ชําระ
บญัชีเสียด้วย ถ้ามิได้มีการกําหนดไว้ ให้กรรมการของสมาคม ทกุคนในชดุสดุท้ายท่ีได้จดทะเบียนไว้เป็นผู้
ชําระบญัชีร่วมกนั 

  หากมีทรัพย์สนิของสมาคม เหลือจากการชําระบญัชี ให้ยกให้แก่สภากาชาดไทยหรือนิติบคุคลแห่ง
ใดแห่งหนึง่หรือหลายแห่งในประเทศไทย ท่ีมีวตัถปุระสงค์เก่ียวกบัการกศุลสาธารณะตามมตขิองท่ีประชมุ
ใหญ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 

นางดรุณี  เอ็ดเวิร์ดส 
นายกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแหง่ประเทศไทย 

 
 
 


