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หมวด 1 

ชื่อ เครื่องหมายและสถานที่ตั้ง 
 
ข้อ. 1 สมาคมนี้ชื่อว่า “สมาคมกองทุนสงเคราะห์สวนยาง ” ใช้อักษรย่อว่า “ส.ก.ย. ” และเป็นภาษา  

โรมันว่า  “RUBBER REPLANTING AID FUND ASSOCIATION”  ใช้อักษรย่อว่า  R.R.A.F.A. 
ข้อ. 2    เคร่ืองหมายของสมาคมเป็นรูปต้นยางพาราอยู่ตรงกลาง ด้านข้างขวามือเป็นรูปพนักงานชาย -หญิง 

ยืนคู่กัน ด้านล่างซ้ายมือเป็นรูปตอต้นยางพาราที่โค่นแล้วสองตอ ด้านบนเป็นภาษาไทยชื่อสมาคม
ในลักษณะคร่ึงวงกลม  ด้านล่างเป็นอักษรโรมันชื่อสมาคมในลักษณะคร่ึงวงกลมตามตัวอย่างและ
ได้จัดท าไว้ที่ส านักงานของสมาคม 

 

 
 

ข้อ. 3 ส านักงานใหญ่ของสมาคม  ตั้งอยู่ในบริเวณที่ท าการส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง  
เลขที่  67/25 ถนนบางกอกน้อย – ตลิ่งชัน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ และอาจมีสมาคมสถานอัน  
เป็นสาขาตั้งอยู่ในบริเวณส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางในท้องที่ต่าง   ๆ  ได้ทั่วไป 
ตามที่คณะกรรมการบริหารสมาคมจะได้พิจารณาจัดต้ังขึ้นตามความเหมาะสม 



 
หมวด  2 

วัตถุประสงค์ 
 
ข้อ.  4 เพื่อส่งเสริมความสามัคคี สงเคราะห์ช่วยเหลือ และให้สวัสดิการแก่สมาชิก 
ข้อ.  5 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา  การบันเทิง  การศึกษา  การกุศล  อนามัย  วัฒนธรรมและศีลธรรม  

จรรยา 
ข้อ.  6  เพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างสถาบันต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่มีวัตถุประสงค์ 

ท านองเดียวกัน 
ข้อ.  7 เพื่อประกอบกิจอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  
ข้อ.  8 ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง 
 

หมวด  3 
สมาชิกและคุณสมบัติ 

 
ข้อ.  9 สมาชิกมี 3 ประเภท คือ 

(1) สมาชิกสามัญ  ได้แก่ผู้ที่เป็นพนักงานของส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง    ทั้งที่ยัง
ประจ าการอยู่  และผู้ที่รับบ าเหน็จแล้ว 

(2) สมาชิกสมทบ  ได้แก่บุคคลอ่ืนที่สนใจในกิจกรรมของสมาคม   และบรรลุนิติภาวะแล้ว   ซึ่งมี
สมาชิกสามัญ  คนใดคนหน่ึงเสนอขอให้รับเข้าเป็นสมาชิก โดยมีสมาชิกสามัญอ่ืน ๆ ร่วม  
รับรองอีก  2  คน  และคณะกรรมการบริหารของสมาคม จ านวน  3  ใน  4   ลงมติให้รับได้ 
สมาชิกสมทบนี้โดยปกติให้มีอายุแห่งการเป็นสมาชิกอยู่ได้เพียง 1 ปี นับจากวันเข้าเป็นสมาชิก 

(3) สมาชิกกิตติมศักดิ์   อันได้แก่ผู้มีเกียรติคุณ  ทรงคุณวุฒิพิเศษ  หรือเป็นบุคคลที่  ได้อุปการะช่วย  
เหลือท าประโยชน์ให้แก่สมาคม  ที่คณะกรรมการบริหารสมาคมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เชิญเป็น
สมาชิกกิตติมศักดิ์ โดยยกเว้นค่าสมัครและค่าบ ารุงสมาชิกกิตติมศักดิ์ โดยปกติให้มีอายุแห่ง
การเป็นสมาชิกอยู่ได้ตลอดชีวิต    เว้นแต่จะต้องด้วยลักษณะแห่งการขาดสมาชิกภาพ  ตามข้อ 
27  (1)  (2)  (3) 

ข้อ.  10 ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญ หรือสมาชิกสมทบ ให้ยื่นใบสมัครตามแบบและวิธีการ  
ของสมาคม พร้อมด้วยค่าธรรมเนียมแรกเข้าต่อเลขานุการคณะกรรมการบริหารสมาคม 

ข้อ.  11  ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก ตามข้อ 10   ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังนี้ 
(1) มีความประพฤติเรียบร้อย 
(2) ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ 



(3) ไม่ต้องรับอาญาจ าคุกโดยค าพิพากษาโทษจ าคุก เว้นแต่ความผิดฐานลหุโทษ หรือความผิดอัน
ได้กระท าขึ้นโดยประมาท 

ข้อ.  12  เมื่อคณะกรรมการบริหารสมาคม   รับสมัครเข้าเป็นสมาชิก    ตามข้อ   10    แล้วให้เลขานุการคณะ   
กรรมการบริหารสมาคม แจ้งให้ผู้สมัครทราบเป็นหนังสือภายใน 15 วัน พร้อมกับส่งสมุดข้อบังคับ
อยู่ของสมาคมไปด้วย 1 เล่ม และให้แจ้งนายทะเบียนและเหรัญญิกสมาคมทราบ 

ข้อ.  13  ให้นายทะเบียนสมาคมให้เลขที่สมาชิก ออกบัตรสมาชิกและลงชื่อผู้ได้รับเข้าเป็นสมาชิกของ 
 สมาคมทุกประเภทไว้ในทะเบียนสมาชิก  และประกาศชื่อให้ทราบทั่วกันในวารสาร  และที่  
 ส านักงานของสมาคม 

ข้อ.  14   บัตรประจ าตัวของสมาชิก คณะกรรมการบริหารสมาคม เป็นผู้ก าหนดและจัดท าขึ้นและให้นายก  
 สมาคมเป็นผู้ลงชื่อในบัตรประจ าตัวนั้น 

ข้อ.  15   ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารสมาคม   พิจารณาเห็นว่า  รับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกไม่ได้ให้  
  เลขานุการคณะกรรมการบริหารสมาคม แจ้ง ให้ผู้สมัครทราบเป็นหนังสือพร้อมกับคืนค่าบ ารุง  
  ภายใน 15 วันแต่ไม่ตัดสิทธิผู้สมัครผู้น้ันที่จะสมัครใหม่อีกเมื่อพ้นระยะ  1  ป ี

ข้อ.  16   อาจจะได้รับเชิญเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ได้โดยไม่เสียสิทธิในการเป็นสมาชิกเดิม แต่ต้องปฏิบัติ  
  ตามหน้าที่ขอการเป็นสมาชิกสามัญหรือสมาชิกสมทบโดยสมบูรณ์ 

 
หมวด 4 

ค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 
 

ข้อ.  17    สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบต้องเสียค่าบ ารุงคนละ 20  บาท ต่อเดือนหรือ  200  บาท ต่อปี 
ข้อ.  18    ค่าธรรมเนียม หมายถึง ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าบ ารุงที่สมาชิกต้องช าระ 
 

หมวด 5 
สิทธิและหน้าท่ีของสมาชิก 

 
ข้อ.  19   สมาชิกมีสิทธิประดับเคร่ืองหมายของสมาคม ซึ่งสมาคมเป็นผู้จ าหน่ายให้ 
ข้อ.  20   สมาชิกทุกคนมีสิทธิเสมอกันในการใช้สมาคมในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์จะต้องปฏิบัติตาม 

  ระเบียบข้อบังคับของสมาคม 
ข้อ.  21   สมาชิกทุกมีสิทธิเข้าประชุมในที่ประชุมใหญ่ ซึ่งเลขานุการคณะกรรมการบริหารสมาคมจะแจ้งให้ 

  ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน 
ข้อ.  22   สมาชิกทุกมีสิทธิในการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการทั้งหลายของสมาคมต่อคณะกรรมการ   

  บริหารสมาคมหรือในที่ประชุมใหญ่ 



ข้อ.  23   สมาชิกสามัญเท่านั้นมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคม 
ข้อ.  24   สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนายกสมาคม และการลงมติ  

  อ่ืน ๆ โดยถือหลักสมาชิก 1 คน ลงคะแนนได้ 1 เสียง สิทธิการออกเสียงลงคะแนนถือเป็นสิทธิ  
  เฉพาะตัว 

ข้อ.  25   สมาชิกมีสิทธิน าสุภาพชนผู้เป็นแขกของตนมาสมาคมได้ตามสมควร โดยสมาชิกผู้น าจะต้องรับ  
  ผิดชอบการกระท าของแขกที่ตนน ามาทุกประการ และแขกผู้นั้นจะใช้สมาคมได้เฉพาะเวลาที่  
  สมาชิกผู้นั้นอยู่ด้วยเท่านั้น 

ข้อ.  26   ผู้ที่ขาดจากสมาชิกภาพ ไม่ได้รับสิทธิและหน้าที่ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น และไม่มีสิทธิเรียกร้อง  
 เกี่ยวกับทรัพย์สินของสมาคม 

 
หมวด 6 

การขาดจากสมาชิกภาพ 
 

ข้อ.  27   สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพต่อเมื่อ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 11 หมวด 3 หรือประพฤติตนเป็นการเสื่อมเสียแก่สมาคมอย่างร้ายแรง

และคณะกรรมการบริหารสมาคมลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 
ข้อ.  28   สมาชิกผู้ใดไม่ช าระค่าบ ารุงหรือมีหนี้สินอย่างอื่นกับสมาคม ให้เหรัญญิกส่งหนังสือเตือนไป 3   

  คร้ัง การเตือนแต่ละคร้ังให้มีระยะห่างกันมีน้อยกว่า  15 วัน ถ้าสมาชิกผู้นั้นยังไม่ช าระหรือไม่  
  ชี้แจงแสดงเหตุผลจนเป็นที่พอใจ ภายใน 15 วัน หลังจากการเตือนคร้ังสุดท้าย คณะกรรมการ  
  บริหารสมาคม ถอนชื่อสมาชิกผู้นั้นออกจากทะเบียนสมาชิกได้ และให้เลขานุการคณะกรรมการ  
  บริหารสมาคมแจ้งให้ผู้นั้นทราบเป็นหนังสือภายใน 7 วัน 

ข้อ.  29   สมาชิกผู้ใดประสงค์จะลาออกจากสมาชิกภาพ ให้แสดงความจ านง เป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อ 
  เลขานุการคณะกรรมการบริหารสมาคม เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริหารสมาคมเพื่อทราบ 

ข้อ.  30   ผู้ที่ขาดจากสมาชิกภาพแล้วให้ เลขานุการคณะกรรมการบริหารสมาคม  แจ้งต่อเหรัญญิกและนาย 
  ทะเบียนสมาคม ทราบภายใน 7 วัน ประกาศรายชื่อ ณ ส านักงานของสมาคมไม่น้อยกว่า 15 วัน  
  และลงในวารสารของสมาคม 

ข้อ.  31   ผู้ที่ขาดจากสมาชิกภาพตามข้อ 28 ภายหลังประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมใหม่  
 คณะกรรมการบริหารสมาคม อาจจะพิจารณารับเข้าเป็นสมาชิกสมาคมใหม่ได้ แต่ทั้งนี้ ผู้นั้นต้อง  
 ช าระค่าบ ารุงหรือหนี้สินที่ยังค้างช าระกับสมาคมให้เรียบร้อยเสียก่อนด้วย 

 



หมวด 7 
คณะกรรมการบริหารสมาคม 

 
ข้อ.  32   คณะกรรมการบริหารสมาคม  ประกอบด้วยบุคคลอย่างน้อย 15  คน และอย่างมากไม่เกิน 40 คน 

ซึ่งมีหน้าที่ต่าง ๆ ดังนี้ 
(1)  นายก 
(2)  อุปนายก 
(3)  เลขานุการ 
(4)  เหรัญญิก 
(5)  นายทะเบียน 
(6)  ปฏิคม 
(7)  กรรมการอ่ืน ๆ  

  กรรมการบริหารสมาคม เลือกจากสมาชิกสามัญหรือสมาชิกสมทบ เหรัญญิก ต้องเป็น 
                พนักงานประจ าการของส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง 
 

หมวด 8 
การเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคม 

 
ข้อ.  33   ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีเลือกตั้งนายกภายในเดือนมกราคมของทุก 2  ปี โดยเลือกจากสมาชิก  

 สามัญเท่านั้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ก าหนดวันประชุมเลขานุการ กรรมการบริหารสมาคม  จะ  
 แจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน และติดประกาศ ณ ส านักงานสมาคม 

ข้อ.  34  ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี เสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมและสมควรด ารงต าแหน่งนายกสมาคม                
ให้สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมเลือก 

ข้อ.  35  ให้คณะกรรมการบริหารสมาคม  ซึ่งจะหมดอายุจามวาระเป็นผู้จัดเตรียมการเลือกตั้ง โดยให้ที่  
ประชุมใหญ่สามัญเลือกสมาชิกสามัญ ที่มีอาวุโสสูงสุดในที่ประชุมเป็นประธานกรรมการเลือกตั้ง  
และแต่งตั้งผู้ช่วยอีกสี่คนเป็นกรรมการเลือกตั้ง ด าเนินการและควบคุมการเลือกตั้งให้เป็นไปโดย
ยุติธรรม คณะกรรมการเลือกตั้งต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าแข่งขันรับเลือกตั้งเป็นนายก
สมาคม 

ข้อ.  36  ให้ประธานการเลือกตั้งนับคะแนนเสียงและประกาศผลการเลือกตั้งให้ที่ประชุมใหญ่สามัญ  
ประจ าปีทราบภายในวันเลือกตั้ง 

ข้อ.  37  ถ้าสมาชิกที่ประชุมใหญ่สามัญเสนอชื่อผู้เข้าแข่งขันเลือกตั้งนายกสมาคมเพียง  1  คน ให้ถือว่าคน  
นั้นเป็นนายกสมาคม 



ข้อ.  38  ให้นายกสมาคมแต่งตั้งกรรมการบริหารสมาคม ตามข้อ  32  หมวด  7  จากสมาชิกสามัญหรือ  
สมาชิกสมทบ ภายใน  30  วัน หลังจากวันได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคม 

ข้อ.  39  คณะกรรมการบริหารสมาคม อยู่ในต าแหน่งได้คราวละ 2 ปี โดยนับอายุของคณะกรรมการบริหาร  
สมาคม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้งเป็นต้นไป 

 
หมวด 9 

อ านาจหน้าท่ีของกรรมการบริหารสมาคม 
 

ข้อ.  40  นายกสมาคมเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมและในที่ประชุมใหญ่มีหน้าที่  
เป็นหัวหน้าและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของสมาคมและมีอ านาจถอดถอนกรรมการบริหาร
สมาคมที่ตนแต่งต้ังได้ แล้วแจ้งให้คณะกรรมการบริหารสมาคมทราบ 

ข้อ.  41  อุปนายกมีหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายกสมาคม และท าหน้าที่บริหารกิจการแทนเมื่อนายกสมาคมไม่อยู่ 
ข้อ.  42 เลขานุการคณะกรรมการบริหารสมาคม มีหน้าที่ด าเนินงานของสมาคมตามที่นายกสมาคมหรืออุป  

นายก จะก าหนดมอบหมายให้ และมีหน้าที่ติดต่อกับสมาชิกและบุคคลภายนอกในกิจการทั่ว ๆ ไป 
รักษาระเบียบและข้อบังคับ นัดประชุมกรรมการบริหารสมาคม โดยแจ้งระเบียบวาระล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า  7  วัน วันแต่เป็นการด่วน จะนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ จดบันทึกการประชุม ด าเนินการ
ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารสมาคมหรือของสมาชิกและเป็นผู้รักษาสรรพเอกสาร
ของสมาคม มิให้สูญหายและเปิดเผย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการบริหารสมาคม 

ข้อ.  43  เหรัญญิกมีหน้าที่รับจ่ายแบะรักษาเงิน รวมทั้งท าบัญชีรับ-จ่าย ทรัพย์สิน หน้ีสินและเอกสารการเงิน  
ของสมาคม ท าบัญชีการเงินรายเดือน งบประมาณและงบดุลประจ าปีเสนอคณะกรรมการบริหาร
สมาคม  

ข้อ.  44 นายทะเบียน มีหน้าที่จัดท าทะเบียนและประวัติของสมาชิก 
ข้อ.  45  ปฏิคม มีหน้าที่ติดต่อต้อนรับ 
ข้อ.  46  กรรมการกลาง มีหน้าที่คอยช่วยเหลือกิจการฝ่ายต่าง ๆ ของสมาคม และมีหน้าที่ตามแต่นายก  

สมาคมจะมอบหมายให้ 
 

หมวด 10 
การพ้นจากต าแหน่งกรรมการบริหารสมาคม 

 
ข้อ.  47  กรรมการบริหารสมาคม พ้นจากต าแหน่งโดย 

(1) ออกตามวาระ 
(2) ลาออก 



(3) ตาย 
(4) ขาดจากสมาชิกภาพ 
(5) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารสมาคม ด้วยคะแนนเสียง 2  ใน 3 ของ   

กรรมการบริหารสมาคม ที่เข้าร่วมประชุม 
(6) ต้องรับอาญาจ าคุกโดยค าพิพากษาโทษต าคุก เว้นแต่ความผิดฐานลหุโทษหรือความผิดอันได้

กระท าขึ้นโดยประมาท 
(7) ในกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สมาคม ที่ประชุมใหญ่ลงมติไม่ไว้วางใจและ

ถอนกรรมการบริหารสมาคม ทั้งคณะหรือบางคนได้ โดยคะแนนเสียง 3  ใน  4 ของจ านวน
สมาชิกที่เข้าประชุม 

ข้อ.  48  ถ้ากรรมการบริหารสมาคม ผู้ใดพ้นจากต าแหน่ง ตามข้อ 47  เว้นแต่ข้อ 47  (3), (6), (7)  ให้มีการ 
มอบหมายงานต่าง ๆ ให้แก่กรรมการบริหารสมาคมที่เข้ารับหน้าที่ใหม่ภายใน 30  วัน ในกรณีที่พ้น
จากต าแหน่ง ตามข้อ 47  (3) , (6), (7) ให้คณะกรรมการบริหารสมาคมที่เหลืออยู่ท าการมอบหมาย
งานต่าง ๆ แทน 

 
หมวด 11 

การด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารสมาคม 
 

ข้อ.  49  การบริหารสมาคม จะกระท าได้ต่อเมื่อได้จัดต้ังกรรมการบริหารสมาคม ตามข้อ 32 หมวด 7 แล้ว 
โดยมีนายกสมาคม ซึ่งได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกในที่ประชุมใหญ่เป็นประธาน 

ข้อ.  50  คณะกรรมการบริหารสมาคม มีอ านาจหน้าที่ คือ 
(1) บริหารกิจการของสมาคมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
(2) วางระเบียบขึ้นใช้โดยไม่ขัดแย้งต่อวัตถุประสงค์และข้อบังคับ 
(3) แต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษา อนุกรรมการ หรือพิจารณาเชิญผู้มีเกียรติคุณเข้าเป็นสมาชิก

กิตติมศักดิ์ ทั้งนี้จะเป็นการประจ าหรือชั่วคราวก็ได้ 
(4) แต่งตั้ง บรรจุ ปลด พนักงานของสมาคม 
(5) พิจารณาและลงมติการรับและถอดถอนสมาชิก 
(6) พิจารณาการให้ของส าหรับเป็นที่ระลึกในนามของสมาคมแก่ผู้ที่ช่วยเหลือกิจการของสมาคม 
(7) พิจารณาการรับและการให้ความช่วยเหลือจากหรือแก่บุคคล องค์การรัฐวิสาหกิจ โดยไม่เป็น

ภาระผูกพันในทางหนี้สินแก่สมาคม เว้นไว้แต่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ 
ข้อ.  51  ในขณะที่กรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่ยังมิได้รับมอบหมายการงานจากคณะกรรมการบริหาร  

สมาคมชุดเก่า ให้คณะกรรมการบริหารสมาคมชุดเก่ารับผิดชอบบริหารงานต่อไปได้เท่าที่จ าเป็นแก่
การมอบหมายงาน แต่ทั้งนี้ต้องจัดการมอบหมายการงานให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วันนับแต่วันที่นายก



สมาคมคนใหม่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ การมอบหมายการงานให้ท าเป็นหนังสือไว้เป็น
หลักฐาน ทั้งให้ระบุวันเร่ิมต้นมอบหมายและวันเสร็จสิ้นของการมอบหมายการงานนั้นด้วย  

ข้อ.  52 ในกรณีที่นายกสมาคมไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้อุปนายกสมาคมท าหน้าที่แทน ถ้าทั้งนายกและ
อุปนายกไม่สามารถปฏิบัติงานได้  ให้คณะกรรมการบริหารสมาคมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งท า
หน้าที่แทน 

ข้อ.  53 ถ้าต าแหน่งนายกสมาคมว่างลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้อุปนายกสมาคม
เป็นนายกสมาคมไปจนหมดวาระ แต่ถ้าว่างลงเพราะนายกสมาคมลาออกให้ถือว่าคณะกรรมการชุด
นั้นหมดสภาพการเป็นกรรมการบริหารสมาคมและให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายใน 30 วัน 
คณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่มีอายุเท่าวาระของคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดที่หมด
สภาพการเป็นกรรมการบริหารสมาคม 

ข้อ.  54 กรรมการบริหารสมาคม ต าแหน่งใดว่างลง ให้นายกสมาคมแต่งตั้งจาก สมาชิกสามัญหรือสมาชิก
สมทบเข้าด ารงต าแหน่งว่างนั้นจนกว่าจะหมดอายุตามวาระ 

 
หมวด 12 

 
ข้อ.  55 กรรมการที่ปรึกษาที่คณะกรรมการบริหารสมาคมได้เชิญมาเป็นกรรมการ มีหน้าที่ให้ค าแนะน าใน

กิจการทั่วไปของสมาคม และอยู่ในต าแหน่งตามวาระขอคณะกรรมการบริหารสมาคม ชุดที่เป็นผู้
แต่งตั้งนั้น 

ข้อ.  56 คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการบริหารสมาคมได้แต่งตั้งขึ้น มีหน้าที่ด าเนินกิจการไปตามที่คณะ
กรรมการบริหารสมาคม จะมอบหมายให้เป็นคร้ังคราว และอยู่ในต าแหน่งตามที่ได้รับมอบหมาย
หรือตามวาระของคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดที่เป็นผู้แต่งต้ังนั้น 

ข้อ.  57 กรรมการที่ปรึกษาและอนุกรรมการ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สมาคม 

 
หมวด 13 
การประชุม 

 
ข้อ.  58 การประชุมแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

(1) การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม 
(2) การประชุมใหญ่สามัญ 
(3) การประชุมวิสามัญ 

ข้อ.  59 การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม มีดังนี้  



(1) ให้คณะกรรมการบริหารสมาคม ประชุมปรึกษาหารือกิจการของสมาคมปี  1 ไม่น้อยกว่า  4   
คร้ัง โดยให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารสมาคมเป็นผู้เรียกประชุมความเห็นชอบของ  
นายกสมาคมหรือของคณะกรรมการบริหารสมาคมตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป 

(2) องค์ประชุมทุกคร้ังต้องมีกรรมการบริหารสมาคม เข้าประชุมไม่น้อยกว่าคร่ึงหนึ่งของคณะ
กรรมการบริหารสมาคมทั้งหมด ให้นายกสมาคมเป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธานหรือผู้ท า
หน้าที่แทนไม่อยู่ให้ที่ประชุมเลือกประธานขึ้นชั่วคราวในการประชุมนั้น 

ข้อ.  60 การประชุมใหญ่สามัญ  
(1) ให้คณะกรรมการบริหารสมาคม เรียกประชุมใหญ่สามัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง องค์ประชุมของ

การประชุมใหญ่สามัญต้องประกอบด้วยสมาชิกไม่น้อยกว่าคร่ึงหนึ่งของจ านวนสมาชิกสามัญ
ทั้งหมด ในกรณีไม่ครบองค์ประชุมให้เรียกประชุมใหม่ภายใน 30 วัน การประชุมครั้งนี้
สมาชิกจะมาเท่าใดไม่จ ากัด ให้ถือเป็นองค์ประชุมได้และให้มีระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

ก. นายกสมาคมแถลงผลงานในรอบปี 
ข. เหรัญญิกสมาคมเสนองบดุลซึ่งผู้ตรวจบัญชีของสมาคมรับรองแล้ว 
ค. เสนองบประมาณ 
ง. ปรึกษากิจการของสมาคม 
จ. เลือกตั้งกรรมการใหม่ตามวาระ (ถ้ามี) 

(2) ให้คณะกรรมการบริหารสมาคม เรียกประชุมใหญ่โดยแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าเป็น
หนังสือไม่น้อยกว่า 15 วัน พร้อมทั้งก าหนดสถานที่ เวลา และระเบียบวาระการประชุม 

ข้อ.  61 การประชุมใหญ่วิสามัญ ให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้ ดังน้ี  
(1) คณะกรรมการบริหารสมาคม ได้ประชุมเห็นสมควรด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ ากว่าครึ่งหน่ึงให้

เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ 
(2) สมาชิกสามัญหรือสมาชิกสมทบไม่น้อยกว่า 20 คน มีสิทธิร้องของให้เปิดประชุมใหญ่วิสามัญ

ได้โดยแสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อเลขานุการคณะกรรมการบริหารสมาคม ล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน ถ้าร้องของเปิดประชุมมาประชุมไม่ครบตามจ านวน 20 คน ให้ถือว่าไม่ครบ
องค์ประชุมและนายกสมาคมต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายใน 30 วัน นับจากวันที่
เลขานุการคณะกรรมการบริหารสมาคม ได้รับหนังสือร้องขอให้เปิดประชุมใหญ่วิสามัญ 

(3) ทั้งข้อ (1) และ (2) ให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารสมาคมเป็นผู้นัดหมาย พร้อมกับส่ง
ระเบียบวาระการประชุมให้สมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 คน และก่อนเวลาประชุมไม่
ไม่น้อยกว่า 7  วัน 

(4) การประชุมใหญ่วิสามัญทุกครั้ง ต้องมีสมาชิกเข้าประชุมไม่น้อยกว่าคร่ึงหนึ่งของจ านวน
สมาชิกสามัญทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุมและด าเนินการได้ 



ข้อ.  62 การประชุมใหญ่ทุกคร้ังให้นายกสมาคมเป็นประธานที่ประชุม ถ้านายกไม่อยู่หรือไม่สามารถ
ด าเนินการได้ ให้อุปนายกสมาคมเป็นประธานที่ประชุม ถ้าทั้งนายกและอุปนายกไม่สามารถ
ด าเนินการได้ให้ที่ประชุมเลือกจากกรรมการบริหารสมาคมคนหน่ึงเป็นประธานที่ประชุมนั้น 

ข้อ.  63 นอกจากจะบังคับไว้เป็นอย่างอื่น มติของที่ประชุมใหญ่ให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด 

ข้อ.  64 ในการประชุมใหญ่และประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมทุกคร้ัง ให้เลขานุการหรือ
ผู้ช่วยเลขานุการสมาคมเป็นผู้จดบันทึกรายงานการประชุม และให้ประธานที่ประชุมลงนามรับรอง
เพื่อรักษาไว้เป็นหลักฐาน 

 
หมวด 14 
การเงิน 

 
ข้อ.  65 ให้นายกสมาคมและเหรัญญิกสมาคมเป็นผู้รับผิดชอบในการเงินและทรัพย์สินของสมาคมตาม

กฎหมายและให้ท ารายงานการเงินและทรัพย์สินเสนอคณะกรรมการบริหารสมาคมทุก 6 เดือน 
ข้อ.  66 เงินของสมาคมต้องน าฝากธนาคารที่เชื่อถือได้และที่คณะกรรมการบริหารสมาคมเห็นชอบเงินส่วน

หนึ่งให้น าฝากในประเภทบัญชีที่จะให้ดอกผลแก่สมาคมมากที่สุดตามที่คณะกรรมการบริหาร
สมาคมจะเห็นสมควร เว้นแต่กรณีเงินบริจาคได้ก าหนดเงื่อนไขไว้เป็นอย่างอื่น 

ข้อ.  67 เหรัญญิกสมาคมจะเก็บรักษาเงินสดไว้ส ารองจ่ายได้ไม่เกิน 10,000 บาท ถ้าเกินจากนั้นต้องน าฝาก
ธนาคาร 

ข้อ.  68 การสั่งจ่ายเงินของสมาคมจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ให้นายกสมาคมหรืออุปนายกหรือเลขานุการ
หรือเหรัญญิก ร่วมกัน 2 คน เป็นผู้ลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเงินในกิจการหน่ึงหนึ่งคราวละไม่เกิน 30,000 
บาท ถ้ามีความจ าเป็นต้องสั่งจ่ายเงินคราวละเกิน 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000 บาท ต้องขอมติ
จากกรรมการบริหารสมาคม ถ้าคราวละเกินกว่า 200,000 บาท ให้ขอมติที่ประชุมใหญ่เป็นกรณี ๆ 
ไป 

ข้อ.  69 การจ่ายเงินทุกครั้งต้องมีหลักฐานในการจ่ายนั้น ๆ ไว้เป็นหนังสือเพื่อเก็บไว้ตรวจสอบจนครบ
จ านวน 

ข้อ.  70 ให้คณะกรรมการบริหารสมาคม แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งได้จดทะเบียนไว้ถูกต้องตามกฎหมายเป็นผู้
ตรวจสอบบัญชีของสมาคม 

 



หมวด 15 
การแก้ไขข้อบังคับ 

 
ข้อ.  71 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อบังคับ จะท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่และ

จะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนสมาชิกผู้มีสิทธิออก
เสียงที่มาประชุม 

ข้อ.  72 ที่ประชุมใหญ่ลงมติในการน้ีก็ต่อเมื่อมีสมาชิกผู้มีสิทธิออกเสียงมาน้อยกว่า 20 คน หรือ
คณะกรรมการบริหารสมาคมเป็นผู้เสนอ โดยให้เสนอเป็นหนังสือต่อเลขานุการคณะ
กรรมการบริหารสมาคมล่วงหน้าก่อนที่จะมีการประชุมใหญ่นั้นไม่น้อยกว่า 30 วัน 

ข้อ.  73 ให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการคณะกรรมการบริหารสมาคม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารสมาคม ส่งส าเนาข้อเสนอนั้นไปให้สมาชิกผู้มีสิทธิออกเสียงไม่น้อยกว่า 40 คน และให้
ประกาศไว้   ณ   ส านักงานสมาคมไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนที่จะมีการประชุม 

ข้อ.  74 ข้อบังคับที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมดังกล่าวนั้น ให้ใช้บังคับเมื่อจดทะเบียนต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่แล้ว 

 
หมวด  16 

การเลิกสมาคมและการช าระบัญชี 
 
ข้อ.  75 การเลิกสมาคมให้กระท าโดยคะแนนเสียง  3  ใน 4  ของจ านวนสมาชิกผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน

ที่ประชุมใหญ่ 
ข้อ.  76 ให้ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้ลงมติแต่งตั้งช าระบัญชีและช าระบัญชีให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ข้อ.  77 ทรัพย์สินของสมาคมที่เหลือจากการช าระบัญชีมีอยู่เท่าใด ให้ตกเป็นของนิติบุคคล  คือมูลนิธิสาย

ใจไทย หรือสภากาชาดไทย 


