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ขอบังคับ
สมาคมวิทยาศาสตรสัตวปกโลก
สาขาประเทศไทย
หมวด 1
บททั่วไป
ขอ 1. ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับของสมาคมวิทยาศาสตรสัตวปกโลก สาขาประเทศไทย”
ขอ 2. ขอบังคับนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ไดจดทะเบียนตามกฎหมาย

ชื่อและที่ตั้งสํานักงาน
ขอ 3. สมาคมนีม้ ีชื่อวา “สมาคมวิทยาศาสตรสัตวปกโลก สาขาประเทศไทย” ใชอักษรยอวา ส.ส.ป.ล.ท.
เรียกชื่อภาษาอังกฤษวา “The World’s Poultry Science Association of Thailand Branch”
ขอ 4. สํานักงานของสมาคม ตัง้ อยูท ี่ 90/227 หมู 5 ถ. พระยาสุเรนทร แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
กรุงเทพมหานคร 10510

เครื่องหมายของสมาคม
ขอ 5. เครื่องหมายของสมาคมประกอบดวย
(1)
เปนเครื่องหมายของสมาคมวิทยาศาสตรสัตวปกโลก เหมือนกับของสํานักงานใหญ แตสวนลาง
ของเครื่องหมาย จะมีคําวา “THALAND BRANCH”

THAILAND BRANCH

สมาคมวิทยาศาสตรสัตวปกโลก สาขาประเทศไทย
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ขอ 6. เครื่องหมายของสมาคม ใชเพื่อกิจกรรมของสมาคม และใหสมาชิกใชประดับในโอกาส อันสมควร เครื่อง
หมายสําหรับสมาชิกใชประดับ ทําดวยโลหะลงยา มีรูปลักษณะและขนาด ตามกําหนด

หมวด 2
วัตถุประสงคของสมาคม
ขอ 7. สมาคมนีเ้ ปนสมาคมที่ไมยงุ เกี่ยวกับการเมือง มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
7.1 เพื่อเปนศูนยกลางแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น และประสบการณในดานวิชาการการผลิตสัตวปก
7.2 เพื่อเผยแพรความรู แนวความคิด และวิทยาการใหม ๆ ใหแกสมาชิก
7.3 เพื่อใหการสนับสนุนในการศึกษาวิจัยคนควา และการดําเนินการเกี่ยวกับงานดานวิชาการการผลิต
สัตวปก ทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ
7.4 รวมมือกับหนวยงานของสมาคมสัตวปกโลก
7.5 ไมเกี่ยวของกับการเมืองแตประการใด

หมวด 3
สมาชิกภาพ
ขอ 8. สมาชิกที่มีความสนใจมี 4 ประเภท คือ
8.1 บุคคล
8.2 นิติบุคคล
8.3 นิสิต นักศึกษา
8.4 กิตติมศักดิ์
ขอ 9. สมาชิกประเภทบุคคลไดแก บุคคลที่มีความสนใจเกี่ยวกับดานการผลิตสัตวปก
ขอ 10. สมาชิกประเภทนิติบุคคล ไดแก บริษัทที่มคี วามสนใจในการผลิตสัตวปก
ขอ 11. สมาชิกประเภทนิสิต นักศึกษา ไดแก นิสิต นักศึกษา ทีม่ ีความสนใจในการผลิตสัตวปก
ขอ 12. สมาชิกประเภทกิตติมศักดิ์ ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ ซึง่ คณะกรรมการของสมาคม ไดลงมติ เปนเอกฉันท เชิญ
เขาเปนสมาชิก และไดรับคําตอบยืนยันรับการเปนสมาชิกกิตติมศักดิ์
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ขอ 13. ผูที่จะเปนสมาชิก ตองยื่นคําขอสมัครพรอมดวยคาลงทะเบียน ตอเลขาธิการสมาคม ตามแบบที่สมาคม
กําหนด
ขอ 14. เมื่อมีการรับผูใ ดเปนสมาชิกประเภทใดแลว ใหเลขาธิการแจงใหผูนนั้ ทราบ และเมื่อผูนั้นชําระเงินคาบํารุง
แลว จึงจะถือวาเปนสมาชิกโดยสมบูรณ

หมวด 4
คาลงทะเบียนและคาบํารุง
ขอ 15. คาลงทะเบียนเปนสมาชิก ใหเปนดังนี้
15.1 สมาชิกบุคคล ตองชําระคาสมาชิก ปละ 1,000 บาท
15.2 สมาชิกนิติบุคล ตองชําระคาสมาชิก ปละ 3,000 บาท
15.3 นิสิต นักศึกษา ตองชําระคาสมาชิก ปละ 300 บาท
15.4 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไมตองเสียคาสมาชิก
ขอ 16. คาสมาชิกตองชําระภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่เลขาธิการแจงการรับสมัครเปนสมาชิก

หมวด 5
สิทธิของสมาชิก
ขอ 17. สมาชิกมีสิทธิดังนี้
17.1 มีสิทธิไดรับวารสารวิทยาศาสตรสัตวปกโลก (World’s Poultry Science Joumal) ปละ 4 เลม
โดยไมตองเสียคาบํารุง
17.2 มีสิทธิเขารวมประชุม สภาวิทยาศาสตรสัตวปกโลก (World’s Poultry Congress) ซึ่งจะมีการจัด
ขึ้นทุก ๆ 4 ป โดยไดรับการลดหยอนคาลงทะเบียนเขารวมประชุมจากราคาปกติ (ประมาณ 30
เปอรเซนต)
17.3 มีสิทธิเขารวมประชุม สภาวิทยาศาสตรสัตวปกโลก สาขาภูมิภาคยุโรป และสาขา เอเชียแปซิฟค
ซึ่งจะจัดขึ้นทุก ๆ 4 ป (โดยไมตรงกับการประชุมสภาวิทยาศาสตรสัตวปกโลก) โดยไดรับการ
ลดหยอนคาลงทะเบียนเชนกัน
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17.4 มีสิทธิเขารวมประชุม สภาวิทยาศาสตรสัตวปกโลก สาขาที่มีในแตละประเทศ หรือ ในประเทศ
ของตนเองได โดยจะไดรับการลดหยอนคาลงทะเบียน เชนเดียวกัน
17.5 มีสิทธิเขารับการเลือกตั้งกรรมการของสมาคม
17.6 มีสิทธิลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งคนละ 1 เสียง
17.7 มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการของสมาคม
17.8 มีสิทธิประดับเครื่องหมายของสมาคม

หมวด 6
หนาที่ของสมาชิก
ขอ 18. สมาชิกมีหนาที่
18.1 สงเสริมวัตถุประสงคของสมาคม
18.2 ปองกันรักษาเกียรติของสมาคม
18.3 ปฏิบัติตามระเบียบของสมาคม
18.4 บําเพ็ญประโยชนตอกิจการของสมาคมเทาที่สามารถกระทําได
18.5 ไมอาศัยชื่อของสมาคมปฏิบตั ิการใด ๆ ในทางการเมืองและทางการคา ไมวา ทางตรงหรือ
ทางออม

หมวด 7
การขาดจากการเปนสมาชิก
ขอ 19. สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเมื่อ
19.1 ตาย
19.2 ลาออก
19.3 ถูกถอนหรือลบชื่อออกจากทะเบียน
ขอ 20. สมาชิกผูใดไมชําระหนี้ใด ๆ แกสมาคม ใหเหรัญญิกมีหนังสือทวงถามไปใหชําระ 2 ครั้งแตละครั้งหางกัน
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30 วัน ถามิไดชําระใหเสร็จสิ้นภายในกําหนด 2 เดือน นับแตวันทวงถามครั้งสุดทาย โดยไมแจงเหตุผลให
เปนที่พอใจ คณะกรรมการบริหารมีอํานาจถอนชื่อผูนั้นออกจากทะเบียนสมาชิกได
ในกรณีที่ผูใดพนสภาพ อันเปนเหตุใหถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนสมาชิกตามวรรคแรกนี้ ถาได
ชําระหนี้ที่คางทั้งหมดแลว ผูนั้นอาจยื่นคําขอกลับเปนสมาชิกอีกได เมื่อคณะกรรมการบริหารอนุมัติแลว
เพื่อประโยชนแหงการนับอายุสมาชิกภาพ ใหถือเสมือนวาผูนั้นไมเคยขาดจากสมาชิกภาพเลย
ขอ 21. คณะกรรมการบริหารอาจสั่งลบชื่อสมาชิกผูใดออกจากทะเบียนก็ได ถาสมาชิกผูนั้น
21.1 ไมปฏิบัติตามขอบังคับของสมาคม และคณะกรรมการมีมติใหออกดวยคะแนนเสียงไมต่ํากวา 2
ใน 3 ของกรรมการเขาประชุม เปนองคประชุมโดยจะตองแจงเปนหนังสือตอสมาชิกผูนนั้ กอนมี
การประชุมอยางนอย 15 วัน เพื่อใหโอกาสชี้แจงตอคณะกรรมการ
21.2 มีความประพฤติเสียหายอยางรายแรง ซึง่ ที่ประชุมมีมติใหออก ดังขอ 21.1
21.3 กระทําความผิดอาญา ตองไดรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดเปน
ลหุโทษ หรือความผิดที่มีกาํ หนดโทษขัน้ ลหุโทษ หรือมีความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท ผูทถี่ ูกลบ
ชื่ออาจสมัครเปนสมาชิกไดอีก เมื่อพนกําหนด 1 ป นับแตวันถูกลบชือ่ คณะกรรมการบริหารเปน
ผูลงมติในการรับหรือไมรับเขาเปนสมาชิก

หมวด 8
การบริหารงานของสมาคม
ขอ 22. ใหคณะกรรมการดําเนินกิจการของสมาคมคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการบริหาร” มีจํานวนรวมกันไม
เกิน 19 คน ประกอบดวย
1. นายกสมาคม
2. อุปนายกสมาคม
3. เลขาธิการสมาคม
4. เหรัญญิก
5. นายทะเบียน
6. ประชาสัมพันธ
7. สาราณียกร
8. กรรมการกลาง
ขอ 23. ในการเลือกคณะกรรมการบริหาร ใหนายกสมาคม เปนผูคัดเลือกคณะกรรมการบริหาร
ขอ 24. ใหนายกฯ แตงตั้งกรรมการตําแหนงตาง ๆ ใหแลวเสร็จ แลวแจงใหสมาชิกทราบภายใน 30 วัน นับแตวันที่
ไดรับเลือกเปนนายกฯ
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ขอ 25. ใหคณะกรรมการบริหารมีอายุคราวละ 4 ป แตที่ประชุมใหญมีสิทธิลงมติใหพนจากหนาที่กอนถึงวาระ
เพื่อเลือกตั้งใหมได และคณะกรรมการชุดใหมนี้อยูในตําแหนงจนครบวาระของกรรมการชุดเดิม
มติใหพนจากตําแหนงกอนถึงวาระ ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของสมาชิกที่รวมเปน
องคประชุม
ขอ 26. ถาตําแหนงนายกฯ วางลงเพราะเหตุอนื่ นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหอุปนายกฯ ทําหนาที่แทน
นายกฯ ตามวรรคกอน ตองพนจากการเปนกรรมการบริหารไมวา ดวยเหตุใดถือวาคณะกรรมการบริหาร
ทั้งคณะจะตองพนจากตําแหนงดวย และตองดําเนินการเลือกตั้งใหมภายใน 30 วัน คณะกรรมการชุมใหม
มีอายุคราวละ 4 ป
ถากรรมการตําแหนงอืน่ วางลงเพราะเหตุอนื่ นอกจากถึงคราวออกตามวาระใหนายกหรืออุปนายก
แตงตั้งสมาชิกเขาเปนกรรมการตามจํานวนและระยะเวลาที่เหลือ
ขอ 27. คณะกรรมการบริหารพนจากตําแหนงเมื่อ
27.1 ลาออก
27.2 เมื่อถึงคราวออกตามวาระ
27.3 ที่ประชุมใหญมีมติใหพนจากตําแหนง

หมวด 9
อํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
ขอ 28. คณะกรรมการบริหารเมื่อครบองคประชุม จึงมีอาํ นาจหนาที่ภายในกรอบวัตถุประสงคของสมาคมได และ
ใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
28.1 บริหารกิจการของสมาคม ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของสมาคมทุกประการ
28.2 มีอํานาจแตงตั้งหรือยกเลิกคณะอนุกรรมการ เพื่อชวยเหลือการดําเนินงานของคณะกรรมการ
บริหาร ซึง่ อาจเปนคณะอนุกรรมการคณะเดียวหรือหลายคณะ
28.3 มีสิทธิเชิญผูทรงคุณวุฒิใด ๆ ที่สมควรใหเปนที่ปรึกษาได
28.4 จัดทํางบดุลการเงินเสนอตอกรรมการบริหาร และแจงใหสมาชิกทราบทุกป
28.5 จัดการตอนรับบุคคล คณะบุคคล ผูแทนตาง ๆ ที่มาติดตอกับสมาคม
28.6 จัดทําวารสารของสมาคม
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28.7

มีสิทธิเชิญบุคคลที่เห็นสมควรเปนสมาชิกกิตติมศักดิ์ได

หมวด 10
การประชุมและองคประชุม
ขอ 29. การประชุมคณะกรรมการบริหาร
29.1 ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจะกําหนดขึ้นโดยให
เลขาธิการ เปนผูแจง วัน เวลา และสถานที่ประชุม ใหคณะกรรมการบริหารทราบลวงหนา ไม
นอยกวา 30 วัน เวนแตกรณีรีบดวนจะแจงเร็วกวานัน้ ก็ได
29.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ตองมีกรรมการบริหารเขาประชุมเกินกวาครึ่งหนึง่ ของจํานวน
กรรการบริหารทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
29.3 ใหนายกสมาคมเปนประธานในการประชุม ถานายกฯ ไมอยู ใหอปุ นายกหรือกรรมการทานใด
ทานหนึ่งทําหนาที่เปนประธานแทน
29.4 กรรมการบริหารมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมไดคนละ 1 เสียง ถาเสียงเทากันใหประธานในที่
ประชุมออกเสียงเปนเสียงชีข้ าด
ขอ 30. ในการประชุมใหญของสมาคม
30.1 การประชุมใหญของสมาคมอยางนอย 2 ปตอครั้ง หรือตามความเหมาะสมของนายกฯ
จะพิจารณาเห็นสมควร
30.2 คณะกรรมการบริหารตองเสนอระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
- แถลงกิจการที่ไดดําเนินมา พรอมทั้งผลงานที่ผานมา
- พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการบริหารไดเสนอ
- เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุมใหม แทนคณะกรรมการชุดที่พนวาระไป
- พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

หมวด 11
การเงินของสมาคม
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ขอ 31. สมาคมมีรายไดจากเงินคาบํารุง ตลอดจนรายไดอื่น ๆ อันเกิดจากการดําเนินงานของสมาคมเพื่อหาเงิน
มาบํารุงสมาคม
ขอ 32. เหรัญญิกมีหนาที่ดูแลรักษาเงินของสมาคม ใหอยูในสภาพอันปลอดภัย และมีหลักฐานแหงการเก็บรักษา
เงินไวในธนาคารหนึ่ง โดยมติของคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริหารทุกครั้ง ใหเหรัญญิก
รายงานฐานะการเงินของสมาคมดวย
ขอ 33. ใหนายกสมาคมมีอํานาจในการสั่งจายเงินของกิจการโดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารสมาคม

หมวด 12
การแกไขขอบังคับและการเลิกสมาคม
ขอ 34. การแกไขขอบังคับจะตองทําโดยมติที่ประชุมใหญสามัญหรือวิสามัญ ของสมาคมเทานั้นดวยคะแนนเสียง
สองในสามของสมาชิกทีเ่ ขาประชุมเปนองคประชุม
ขอ 35. การเลิกสมาคมจะกระทําไดตอเมื่อ ที่ประชุมใหญสามัญหรือวิสามัญ มีมติดวยคะแนนเสียงสองในสาม
ของสมาชิกทัง้ หมด ในมตินนั้ ใหระบุถึงการจัดการทรัพยสินและหนี้สิน
ขอ 36. การชําระบัญชีเมื่อเลิกสมาคมนั้น ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการ ชําระบัญชี เมือ่ ชําระบัญชีแลว หาก
ยังมีทรัพยสนิ เหลืออยู ใหตกเปนสมบัติของสมาคมสงเสริมการเลี้ยงไกแหงประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ สมาคมสัตวแพทยในพระบรมราชูปถัมภ และ สมาคมสัตวบาลแหงประเทศไทย

บทเฉพาะกาล
ขอ 37. ใหผูริเริ่มจัดตั้งสมาคม ดําเนินการอันจําเปนในการจัดตั้งสมาคม และนําขึน้ จดทะเบียนเปนสมาคม และ
นับตั้งแตวนั ทีไ่ ดรับการจดทะเบียนตัง้ เปนสมาคม ใหกรรมการผูริเริ่มจัดตั้งสมาคมเปดรับสมัครสมาชิกทุก
ประเภท แลวใหจัดการเรียกประชุมใหญภายใน 6 เดือน เพื่อทําการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร และ
มอบหมายงานของสมาคมตอไป
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