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Satzung 

der Thai-Deutschen Gesellschaft 

2021 

 
 

Artike 1   Name 

Der Name der Gesellschaft lautet “Die Thai-Deutsche Gesellschaft” (The Thai-German 

Society) 

 

Artikel 2   Ziel und Aufgaben 

Die Gesellschaft hat die Aufgabe, die Beziehung zwischen Thailand und Deutschland auf 

kulturellen und akademischen Gebieten zu pflegen und zu fördern.  

 

 
Artikel 3   Vermögen 

Das geldwerte Vermögen und sonstige Besitztümer der Gesellschaft werden ausschließlich für 

die Zwecke der Gesellschaft verwendet, wie in dieser Satzung genannt. 

 
 

Artikel 4   Sitz 

Der Sitz der Gesellschaft ist Haus Nr. 18/1, Soi Attakan Prasit, South Sathorn Road. Bangkok 

10120  

 

 
Artikel 5   Mitgliedschaft 

Ordentliches Mitglied kann jede/r Thai, Deutsche, Thaisprechende oder Deutschsprechende 

werden, der/die das 18. Lebensjahr vollendet hat. 

Jugendliche dieser Gruppe im Alter von 15-18 Jahren können Jugend-Mitglieder werden. 

Zum Erwerb der Mitgliedschaft ist ein schriftlicher Antrag an den Geschäftsführer der 

Gesellschaft zu stellen. Der Vorstand entscheidet mit einfacher Mehrheit über den Antrag und 

die Aufnahme in die Gesellschaft. 

Der Vorstand kann desweiteren durch einstimmigen Beschluss die Ehrenmitgliedschaft 

verleihen. 

Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod, durch Austritt oder durch Ausschluss. 

Mit 4/5 Mehrheit seiner anwesenden Mitglieder kann der Vorstand ein Mitglied der 

Gesellschaft ausschließen, wenn das Verhalten des Mitglieds dem Ansehen oder den Interessen 

der Gesellschaft schadet. Der Ausgeschlossene kann bei der nächsten Generalversammlung 
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eine Überprüfung seines Ausschlusses beantragen. Die Teilnehmer der Generalversammlung 

können den Ausschluss durch eine 2/3 Mehrheit aufheben. 

 

Artikel 6   Ehrenpräsident/in 

Der Minister of Higher Education, Science, Research and Innovation der Königlich-

Thailändischen Regierung und der Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Thailand 

sind Ehrenpräsidenten der Gesellschaft. Beide sind berechtigt, an den Generalversammlungen 

und an den Sitzungen des Vorstandes mit Stimmrecht teilzunehmen. 

 

Artikel 7   Organe 

Die Gesellschaft besteht aus folgenden Organen: 
 

1. der Präsident  

2. der Vizepräsident  

3. der Vorstand 

4. der Geschäftsführer  

5. die Generalversammlung 

 
 

Artikel 8   Präsident und Vizepräsident  

Der Präsident und Vizepräsident der Gesellschaft werden durch die Generalversammlung für 

die Dauer von 2 Jahren gewählt. Ist der Präsident thailändischer Nationalität, muss der 

Vizepräsident deutscher Nationalität sein, oder umgekehrt. 

Der Präsident vertritt die Gesellschaft nach außen. Er beruft jährlich mindestens einmal die 

Generalversammlung ein. Auf schriftlichen Antrag von mindestens 20 ordentlichen Mitgliedern 

muss er innerhalb einer angemessenen Frist eine Generalversammlung einberufen. 

Ist der Präsident verhindert, vertritt ihn der Vizepräsident. 

. 

 
Artikel 9   Vorstand 

Der Vorstand setzt sich aus Präsidenten, Vizepräsidenten, Geschäftsführer und neun 

Vorstandsmitgliedern zusammen. Das Präsidium wird alle zwei Jahre von der 

Generalversammlung gewählt. Die weiteren Vorstandsmitglieder, darunter ein Vertreter der 

Deutschen Botschaft, werden nach der Generalversammlung vom Präsidium bestimmt. Falls 

ein Vorstandsmitglied ausscheidet, kann sich der Vorstand bis zum Ende des Geschäftsjahres 

durch Zuwahl selbst ergänzen. 

Mehr als die Hälfte der Mitglieder muss thailändischer Nationalität sein, der Vertreter der 

Deutschen Botschaft Bangkok wird hier nicht gewertet. Zudem soll der Besatzung des 

Vorstands auf ein ausgeglichenen Verhältnis von Frauen und Männern geachtet werden.  
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Der Präsident beruft den Vorstand zu den Vorstandssitzungen ein. Den Vorsitz in den 

Sitzungen führt der Präsident. Falls der Präsident abwesend ist, führt der Vizepräsident die 

Sitzung, und falls beide abwesend sind, ein von den Anwesenden gewähltes Vorstandsmitglied. 

Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens 5 Vorstands-Mitglieder an der Sitzung 

teilnehmen. Bei Abstimmungen im Vorstand entscheidet die einfache Mehrheit, soweit die 

Satzung nichts anderes bestimmt. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den 

Ausschlag. 

Der Vorstand kann für bestimmte Aufgaben Ausschüsse einsetzen. 

 
 

Artikel 10   Geschäftsführer und Kassenprüfer 

Der Geschäftsführer wird gemeinsam mit dem Präsidenten und dem Vizepräsidenten in der 

Generalversammlung für eine Amtszeit von 2 Jahren gewählt. Der Geschäftsführer ist für den 

laufenden Geschäftsbetrieb und die Verwaltung der Gesellschaft verantwortlich. Er führt die 

Korrespondenz der Gesellschaft. Der Vorstand darf dem Geschäftsführer zur Unterstützung 

einen Sekretär zur Verfügung stellen. 

Der Kassenwart ist für die Buchhaltung der Gesellschaft verantwortlich und legt in der 

jährlichen Generalversammlung eine Jahresbilanz sowie einen Kassenbericht über das jeweils 

abgeschlossene Geschäftsjahr vor. 

Die Beschlüsse des Vorstands gegenüber dem Geschäftsführer sind bindend. 

Die Generalversammlung wählt für jedes Geschäftsjahr einen Rechnungsprüfer. Dieser prüft 

die Rechnungsführung. In der jährlichen Generalversammlung, spätestens im Mai jeden Jahres, 

muss ein Finanzbericht gegenüber der Versammlung erfolgen. Im Fall einer Notlage, darf der 

Vorstand den Termin der Generalversammlung verschieben auf einen anderen Termin im 

selben Jahr. 

 
 

Artikel 11   Generalversammlung 

Die Generalversammlung setzt sich aus den ordentlichen Mitgliedern zusammen. Sie ist 

beschlussfähig, wenn mindestens 20 der ordentlichen Mitglieder anwesend sind. Sollte eine 

Generalversammlung nicht beschlussfähig sein, so ist die nächste beschlussfähig, wenn 

mindestens 15 ordentliche Mitglieder teilnehmen. 

Die Einladung zur Generalversammlung muss mindestens 14 Tage im Voraus erfolgen. Alle 

Änderungen der Satzung müssen mindestens 14 Tage im Voraus den Mitgliedern vorliegen.  

Die Generalversammlung entscheidet mit einfacher Mehrheit, soweit die Satzung nichts anders 

bestimmt. Satzungsänderungen können jedoch nur mit 2/3 der anwesenden Mitglieder 

erfolgen. Der Zweck der Gesellschaft muss in jedem Falle gewahrt bleiben. 
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Artikel 12 Beirat   

Der Vorstand kann für bestimmte Aufgaben Personen als Beirat der Gesellschaft einladen. Es 

dürfen maximal 10 Personen als Beirat der Gesellschaft festgelegt werden. Die Position als 

Beirat wird auf 2 Jahre vergeben.   

 

Artikel 13   Mitgliedsbeitrag 

Der Beitrag für ordentliche Mitglieder der Gesellschaft wird von der Generalversammlung alle 
zwei Jahre festgelegt.  
 

 
Artikel 14   Auflösung der Gesellschaft 

Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft muss das Vermögen der Gesellschaft einer 

juristischen Person zugehen, welche ähnliche Ziele wie die Gesellschaft verfolgt. Diese 

juristische Person wird durch die Generalversammlung festgelegt. 

 

 

 

___________________ 
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ข้อบงัคบั 
ของ 

 สมาคมไทย-เยอรมนั  ประเทศไทย   
Thai-Deutsche Gesellschaft / Thai-German Society, Thailand  

ฉบบัแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 
 

ข้อ 1   ช่ือ 

สมาคมมชีื่อว่า “สมาคมไทย-เยอรมนั” “Thai-Deutsche Gesellschaft” (Thai-German 
Society) 

   

ข้อ 2   วตัถปุระสงคแ์ละขอบขา่ยการด าเนินงาน 

สมาคมมีวตัถุประสงค์ในการรกัษาไว้  ส่งเสริมและขยายความสมัพันธ์ทางวฒันธรรม 
ระหว่างประเทศไทยและประเทศเยอรมนี    

 

ข้อ 3    ทรพัยสิ์น 

รายได้และกรรมสทิธิใ์นทรพัย์สนิต่างๆ ของสมาคมให้ใช้เฉพาะเพื่อการด าเนินงานตาม
วตัถุประสงคข์องสมาคมทีม่ใีนขอ้บงัคบัน้ีเท่านัน้ 

 

ข้อ 4    ท่ีตัง้ส านักงาน 

สมาคมตัง้อยู่ที ่เลขที ่18/1 ซอยอรรถการประสทิธิ ์ถนนสาทรใต ้กรุงเทพ 10120 ประเทศ
ไทย  

 

ข้อ 5    สมาชิก 

ในการเป็นสมาชิกสามัญของสมาคมไทย-เยอรมัน ชาวไทย ชาวเยอรมัน และชาว
ต่างประเทศทีพู่ดภาษาเยอรมนั กบัชาวไทยทีพู่ดภาษาไทยทีม่อีายุมากกว่า 18 ปีขึน้ไปสามารถ
สมคัรได ้ บุคคลในกลุ่มขา้งตน้ทีม่อีายุระหว่าง 15 ถงึ 18 ปี  อาจเป็นยุวสมาชกิของสมาคมได ้   

การสมคัรเป็นสมาชกิของสมาคม กระท าโดยการยื่นใบสมคัรเป็นลายลกัษณ์อกัษรไปยงั
เลขาธกิารของสมาคม โดยคณะกรรมการบรหิารจะพจิารณาใบสมคัรสมาชกิและตดัสนิโดยอาศยั
เสยีงขา้งมาก  

คณะกรรมการบรหิารอาจรบับุคคลเขา้เป็นสมาชกิกติตมิศกัดิไ์ด ้ โดยการลงมตเิอกฉนัท ์  
สถานภาพของสมาชกิสิน้สุดลงโดยการเสยีชวีติ โดยลาออก หรอืโดยการใหอ้อกจากการ
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เป็นสมาชกิ  
คณะกรรมการบรหิารอาจลงมตโิดยคะแนนเสยีงอย่างน้อย 4 ใน 5 ของกรรมการทีเ่ขา้ร่วม

ประชุมให้สมาชิกคนใดคนหนึ่งออกจากการเป็นสมาชิกของสมาคม ในกรณีที่สมาชิกผู้นัน้มี
พฤติกรรมที่ท าลายภาพลกัษณ์ เป็นภยัต่อชื่อเสยีงหรอืวตัถุประสงค์ของสมาคม ผู้ที่ถูกให้ออก
จากการเป็นสมาชกิอาจร้องขอหรอืยื่นค าร้องในการประชุมใหญ่ของสมาคมครัง้ต่อไปให้มกีาร
ตรวจสอบการที่คณะกรรมการให้ตนออกจากการเป็นสมาชกินัน้ได้  ซึ่งที่ประชุมใหญ่โดยเสยีง
อย่างน้อย 2 ใน 3 ของสมาชกิทีเ่ขา้ร่วมประชุมอาจลงมตใิห้ยกเลกิมตขิองคณะกรรมการให้ออก
จากการเป็นสมาชกิสมาคมนัน้ได ้ 

 

ข้อ 6    นายกกิตติมศกัด์ิ 

รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงศึกษาธิการของรัฐบาลแห่ งราชอาณาจักรไทย  และ
เอกอคัรราชทูตแห่งสหพนัธ์สาธารณรฐัเยอรมนีประจ าประเทศไทย เป็นประธานกติตมิศกัดิข์อง
สมาคม  บุคคลทัง้สองมสีทิธิเข้าร่วมประชุมในการประชุมใหญ่ และการประชุมคณะกรรมการ
บรหิารของสมาคม โดยมสีทิธอิอกเสยีงในการประชุมนัน้ๆ ดว้ย  

 
ข้อ 7    องคป์ระกอบ 

องคก์รของสมาคมประกอบดว้ย 
1.  นายกสมาคม 
2.  รองนายกสมาคม  
3.  คณะกรรมการบรหิาร       
4.  เลขาธกิาร 
5.  ทีป่ระชุมใหญ่ 
 

ข้อ 8     นายกสมาคมและรองนายกสมาคม 

นายกสมาคมและรองนายกสมาคมสมาคมจะได้รบัเลือกโดยที่ประชุมใหญ่  มวีาระการ
ด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี ในกรณีที่นายกสมาคมเป็นคนไทย  รองนายกสมาคมต้องเป็นคน
เยอรมนั หรอืกลบักนั  

นายกสมาคมเป็นตัวแทนของสมาคมในกิจการภายนอกสมาคม และเป็นผู้จดัให้มีการ
ประชุมใหญ่ประจ าปีอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ ในกรณีทีม่สีมาชกิสามญัอย่างน้อย 20 คนยื่นค ารอ้ง
ขอเป็นหนังสอืให้มกีารประชุมใหญ่ นายกสมาคมต้องเรยีกประชุมใหญ่ภายในก าหนดเวลาอนั
สมควร 

ในกรณีทีน่ายกสมาคมไมอ่าจปฏบิตังิานได ้ รองนายกสมาคมเป็นผูด้ าเนินงานแทน 
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ข้อ 9     คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบรหิารของสมาคมประกอบด้วย นายกสมาคม รองนายกสมาคม และ
เลขาธิการ ที่ได้รบัเลือกจากที่ประชุมใหญ่ทุก 2 ปี กบักรรมการอีก 9 คน ที่นายกสมาคม รอง
นายกสมาคม และเลขาธิการ อาจแต่งตัง้ตัวแทนจากสถานทูต 1 คน และคดัสรร แต่งตัง้จาก
สมาชิกสามัญ  8 คน เมื่อกรรมการคนหนึ่ งคนใดพ้นจากต าแหนงไปในระหว่างนั ้น ให้
คณะกรรมการแต่งตัง้บุคคลเขา้แทนไดจ้นสิน้วาระของคณะกรรมการนัน้  

คณะกรรมการบริหารของสมาคมจ านวน 11 คน  (ไม่นับรวมตัวแทนจากสถาน
เอกอัครราชทูต แห่งสหพนัธ์สาธารณรฐัเยอรมนีประจ าประเทศไทย) ให้มีสดัส่วนเป็นคนไทย
มากกว่าครึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการ   
  นายกสมาคมเป็นผู้เรยีกประชุมคณะกรรมการ และท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ใน
กรณีทีน่ายกสมาคมไม่อยู่ในทีป่ระชุม  ใหร้องนายกสมาคมท าหน้าทีป่ระธานการประชุม หรอื ใน
กรณีทีบุ่คคลทัง้สองไมอ่ยู่ในทีป่ระชุม  ใหผู้ม้าประชุมเลอืกคนใดคนหน่ึงเป็นประธาน  

ในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องมกีรรมการมาประชุมอย่างน้อย 5 คนจงึจะเป็นองค์
ประชุม เมื่อขอ้บงัคบันี้มไิดก้ าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น การลงมตใินคณะกรรมการใหถ้อืเอาเสยีงขา้ง
มากเป็นเกณฑ ์ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนั ประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด  

คณะกรรมการมอี านาจแต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพือ่ด าเนินการใดๆ โดยเฉพาะได ้  
 

ข้อ 10    เลขาธิการสมาคมและผู้ตรวจสอบบญัชี 

เลขาธกิารสมาคมจะได้รบัเลอืกในการประชุมใหญ่พร้อมกบันายกสมาคมและรองนายก
สมาคม  ใหด้ ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี  

เลขาธกิารสมาคมมหีน้าทีร่บัผดิชอบการบรหิารกจิการงานประจ าของสมาคม รบัผดิชอบ
ในบัญชีการเงิน และเป็นผู้ท างานเขียนติดต่อของสมาคมโดยอาจมีผู้ช่วยได้ มติต่างๆ ของ
คณะกรรมการย่อมผกูพนัเลขาธกิาร 

เหรญัญกิรบัผดิชอบท าบญัชกีารเงนิของสมาคมและเป็นผูเ้สนอรายงานการเงนิและงบดุล
ประจ าปีต่อทีป่ระชุมใหญ่  

 ทีป่ระชุมใหญ่แต่งตัง้ผูต้รวจสอบบญัชหีนึ่งคนส าหรบัปีหนึ่งๆ เพื่อท าหน้าทีต่รวจสอบการ
ท าบญัชกีารเงนิของสมาคม และเหรญัญกิท ารายงานเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อย่างชา้ภายในเดอืน
มนีาคมของทุกปี 

 
ข้อ 11     ท่ีประชุมใหญ่ 

ที่ประชุมใหญ่ประกอบด้วย สมาชกิสามญั  การประชุมจะครบองค์ประชุมเมื่อมสีมาชกิ
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สามญัเขา้ร่วมประชุมอย่างน้อย 20 คน แต่ถา้มสีมาชกิสามญัมาไมค่รบองคป์ระชุม ในการประชุม
ใหญ่ครัง้ถดัไป เมื่อมสีมาชกิสามญัเขา้ร่วมประชุมตัง้แต่ 15 คนขึน้ไปก็ให้ถอืเป็นองค์ประชุมได ้  
การประชุมใหญ่จะตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วนั  

เมื่อขอ้บงัคบัมไิด้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น การลงมตโิดยที่ประชุมใหญ่ให้ถือเอาเสยีงขา้ง
มากเป็นเกณฑ์ แต่การแก้ไขขอ้บงัคบันัน้จะกระท าได้โดยคะแนนเสยีงอย่างน้อยสองในสามของ
สมาชกิสามญัทีม่าประชุม อย่างไรกต็าม วตัถุประสงคข์องสมาคมจะตอ้งคงไวอ้ย่างเดมิ  

 
ข้อ 12   กรรมการท่ีปรกึษา และท่ีปรึกษากิตติมศกัด ์

     คณะกรรมการบรหิารอาจแต่งตัง้กรรมการทีป่รกึษาเพื่อช่วยด าเนินงานและให้ค าปรกึษา
ไดไ้ม่เกนิ 10 คน และอาจเชญิผูท้รงคุณวุฒ ิแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งที่ปรกึษากติตมิศกัดิจ์ านวน
ไมเ่กนิ 7 คน  

 กรรมการที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิไ์ม่มีสิทธิออกคะแนนเสียงในการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร แต่สามารถใหค้ าปรกึษาเรื่องการด าเนินงานของสมาคม 

กรรมการที่ปรกึษามีวาระคราวละ 2 ปีตามชุดคณะกรรมการบรหิารนัน้ๆ  กรรมการที่
ปรกึษากติตมิศกัดิม์วีาระคราวละ 3 ปี  

 

ข้อ 13     ค่าบ ารงุสมาคม 

ค่าบ ารุงสมาคมของสมาชกิสามญั  ทีป่ระชุมใหญ่จะก าหนดทุกๆ สองปี 
 

ข้อ 14     การเลิกสมาคม 

ในกรณีที่มกีารเลกิสมาคมไทย-เยอรมนั  ทีป่ระชุมใหญ่จะเป็นผูว้นิิจฉัยว่า นิตบิุคคลใดมี
วตัถุประสงค์ใกล้เคยีงคล้ายคลงึกบัวตัถุประสงคข์องสมาคมไทย-เยอรมนั สมควรที่จะรบัโอนไป
ซึง่ทรพัยส์นิของสมาคม 

 
_____________________ 
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