ข้อบังคับ
ของ
สมาคมยุวเกษตรกรสากลแห่งประเทศไทย
---------------------------หมวดที่ ๑
ความทั่วไป
ข้อ ๑. สมาคมนี้มีชื่อว่า สมาคมยุวเกษตรกรสากลแห่งประเทศไทย
ย่อว่า สยก. เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า International Farm Youth Exchange Association of Thailand
ย่อว่า IFYE Thailand
ข้อ ๒. เครื่องหมายของสมาคม มีลักษณะเป็นลูกโลกอยู่บนเมฆ มีคาว่า IFYE สีเขียวอยู่ตรงกลาง ใต้รูปลูกโลก
มีใบ Clover 4 แฉก สีเขียว มีตัวอักษร ก อยู่ตรงกลางแต่ละใบ รวม 4 ตัว (4 ก) และอักษรภาษาอังกฤษ THAILAND

* คาว่า IFYE มาจากคาว่า International Farm Youth Exchange หมายถึง การแลกเปลี่ยน
เยาวชนเกษตรนานาชาติ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดาเนินการโดยประเทศที่มีการพัฒนาเยาวชน
เกษตร หรือมีกิจกรรมยุวเกษตรกร (4-H)
* 4 ก หมายถึง เกศ กมล กร กาย
รูปของเครื่องหมายสมาคม

ข้อ ๓. สานักงานของสมาคมตั้งอยู่ ณ กรมส่งเสริมการเกษตร เลขที่ ๒๑๔๓/๑ อาคาร ๑ ชั้น ๔ ถนนพหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร.๐-๒๕๗๙-๓๗๔๓
ข้อ ๔. วัตถุประสงค์ของสมาคม เพื่อ
๔.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ของยุวเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
๔.๒ ส่งเสริมสนับสนุนความสัมพันธ์ของยุวเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
๔.๓ ส่งเสริมสนับสนุนงานพัฒนายุวเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและ
ต่างประเทศ
๔.๔ ส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมและชื่อเสียงภาคเกษตรของไทยในเวทียุวเกษตรกรและเยาวชนโลก

-๒หมวดที่ ๒
สมาชิก
ข้อ ๕. สมาชิกของสมาคมมี ๓ ประเภท คือ
๕.๑ สมาชิกสามัญ ได้แก่ ผู้ที่ผ่านการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ฝึกงาน หรือดูงานด้านการพัฒนา
ยุวเกษตรกรหรือเยาวชนระหว่างประเทศ
๕.๒ สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ ผูท้ ี่ให้การสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนายุวเกษตรกรและ/หรือเยาวชน
และ/หรือสนใจในกิจกรรมของสมาคม
๕.๓ สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติ หรือทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีอุปการคุณแก่สมาคม
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ข้อ ๖. สมาชิกจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๖.๑ เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว
๖.๒ เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
๖.๓ ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
๖.๔ ไม่ต้องคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถหรือเสมือน
ไร้ความสามารถ หรือต้องโทษจาคุก ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ การต้อง
คาพิพากษาของศาลถึงที่สุดในกรณีดังกล่าว จะต้องเป็นในขณะที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก
หรือในระหว่างที่เป็นสมาชิกของสมาคมเท่านั้น
ข้อ ๗. ค่าลงทะเบียน และค่าบารุงสมาคม
๗.๑ สมาชิกสามัญและวิสามัญต้องชาระค่าลงทะเบียน และค่าบารุงสมาคม ดังนี้
ค่าลงทะเบียน ๕๐ บาท
ค่าบารุงสมาคมคนละ ๑๐๐ บาท/ปี หรือตลอดชีพ ๑,๐๐๐ บาท
๗.๒ สมาชิกกิตติมศักดิ์ มิต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบารุงสมาคมแต่อย่างใดทั้งสิ้น
ข้อ ๘. การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก สามัญและสมาชิกวิสามัญ ของ
สมาคมยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมต่อเลขานุการ โดยมีสมาชิกสามัญรับรองอย่างน้อย ๑ คน และ
ให้เลขานุการติดประกาศรายชื่อผู้สมัครไว้ ณ สานักงานของสมาคม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน เพื่อให้
สมาชิกอื่น ๆ ของสมาคมจะได้คัดค้านการสมัครนั้น เมื่อครบกาหนดประกาศแล้ว ก็ให้เลขานุการนาใบสมัคร
และหนังสือคัดค้านของสมาชิก (ถ้ามี) เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติว่า จะรับ
หรือไม่รับ เข้าเป็น สมาชิกของสมาคม และเมื่อคณะกรรมการพิจารณาให้รับเข้าเป็นสมาชิกสมาคมแล้ว
ผลเป็นประการใด ให้เลขานุการเป็นผู้แจ้งให้ผู้สมัครทราบโดยเร็ว
ข้อ ๙. ถ้าคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้รับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก ก็ให้ผู้สมัครนั้นชาระเงินค่าบารุงสมาคมให้
เสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเลขานุการ และสมาชิกภาพของผู้สมัคร ให้เริ่มนับตั้งแต่
วัน ที่ผู ้ส มัค รได้ชาระเงิน ค่าบ ารุงสมาคมเป็น ที่เรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าผู้ สมัครไม่ช าระเงินค่าบารุงภายใน
กาหนด ก็ให้ถือว่าการสมัครคราวนั้นเป็นอันยกเลิก
ข้อ ๑๐. สมาชิ กภาพของสมาชิ กกิ ต ติ มศั กดิ์ ให้ เริ่ มนั บ ตั้ งแต่ วั น ที่ ส มาคมลงรั บ หนั งสื อ ตอบรั บ ค าเชิ ญ ของผู้ ที่
คณะกรรมการได้พิจารณาลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม

-๓ข้อ ๑๑. สมาชิกภาพของสมาชิกให้สิ้นสุดลงด้วยเหตุดังต่อไปนี้
๑๑.๑ ตาย
๑๑.๒ ลาออก โดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการได้
พิจารณาอนุมัติ และสมาชิกผู้นั้นได้ชาระหนี้สินที่ยังติดค้างอยู่กับสมาคมเป็นที่เรียบร้อย
๑๑.๓ ขาดคุณสมบัติสมาชิก
๑๑.๔ ทีป่ ระชุมใหญ่ของสมาคม หรือคณะกรรมการไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ได้พิจารณาลงมติให้ลบชื่อ
ออกจากทะเบียนเพราะสมาชิกผู้นั้นได้ประพฤตินาความเสื่อมเสียมาสู่สมาคม
ข้อ ๑๒. สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
๑๒.๑ มีสิทธิเข้าใช้สถานที่ของสมาคมโดยเท่าเทียมกัน
๑๒.๒ มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการ
๑๒.๓ มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น
๑๒.๔ มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม
๑๒.๕ สมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญ มีสิทธิในการเลือกตั้ง หรือได้รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็น
กรรมการสมาคม และมีสิทธิออกเสียงลงมติต่าง ๆ ในที่ประชุมได้คนละ ๑ คะแนนเสียง
๑๒.๖ มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพย์สินของสมาคม
๑๒.๗ มีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันอย่างน้อย ๑ ใน ๓ ของสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือสมาชิกจานวน
ไม่น้อยกว่า ๕๐ คน ทาหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญได้
๑๒.๘ มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ และข้อบังคับของสมาคมโดยเคร่งครัด
๑๒.๙ มีหน้าที่ประพฤติตนให้สมกับเกียรติที่เป็นสมาชิกของสมาคม
๑๒.๑๐ มีหน้าที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดาเนินกิจการต่าง ๆ ของสมาคม
๑๒.๑๑ มีหน้าที่ร่วมกิจกรรมที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น
๑๒.๑๒ มีหน้าที่ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
หมวดที่ ๓
การดาเนินกิจการสมาคม
ข้อ ๑๓. ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ทาหน้าที่บริหารกิจการของสมาคม มีจานวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คน
แต่ไม่เกิน ๒๕ คน คณะกรรมการนี้ ได้มาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม และให้ผู้ที่ได้รับ
การเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งกันเองเป็นนายกสมาคม ๑ คน สาหรับตาแหน่งกรรมการในตาแหน่ง
อื่น ๆ ให้นายกสมาคมเป็นผู้แต่งตั้งผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่เข้าดารงตาแหน่งต่าง ๆ ของ
สมาคม ตามที่ได้กาหนดไว้ ซึ่งตาแหน่งของกรรมการสมาคมมีตาแหน่งและหน้าที่โดยสังเขปดังต่อไปนี้
๑๓.๑ นายกสมาคม ทาหน้าที่เป็นหัวหน้าในการบริหารกิจการของสมาคม คณะกรรมการของ
สมาคมเป็นผู้แทนสมาคมในการติดต่อกับบุคคลภายนอกและทาหน้าที่
เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ และการประชุมใหญ่ของสมาคม
๑๓.๒ อุปนายก
ทาหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคม ปฏิบัติตาม
หน้าที่ที่นายกสมาคมได้มอบหมายและทาหน้าที่แทนนายกสมาคม
เมือ่ นายกสมาคมไม่อยู่ หรือไม่สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ได้ แต่การทาหน้าที่แทน
นายกสมาคม ให้อุปนายกตามลาดับตาแหน่งเป็นผู้กระทาการแทน

-๔๑๓.๓ เลขานุการ

ทาหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของสมาคมทั้งหมด เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของ
สมาคมในการปฏิบัติกิจการของสมาคมและปฏิบัติตามคาสั่งของนายกสมาคม
ตลอดจนทาหน้าที่เป็นเลขานุการในการประชุมต่าง ๆ ของสมาคม
๑๓.๔ เหรัญญิก
มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคม เป็นผู้จัดทาบัญชี รายรับ รายจ่าย
บัญชีงบดุลของสมาคม และเก็บเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของสมาคมไว้เพื่อ
ตรวจสอบ
๑๓.๕ ปฏิคม
มีหน้าที่ในการให้การต้อนรับแขกของสมาคม เป็นหัวหน้าในการจัดเตรียม
สถานที่ของสมาคม และจัดเตรียมสถานที่ประชุมต่าง ๆ ของสมาคม
๑๓.๖ นายทะเบียน มีหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของสมาคมประสานงานกับ
เหรัญญิกในการเรียกเก็บเงินค่าบารุงสมาคมจากสมาชิก
๑๓.๗ ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เผยแพร่กิจการและชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคมให้สมาชิก และ
บุคคลโดยทั่วไปให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
๑๓.๘ กรรมการตาแหน่งอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรกาหนดให้มีขึ้น
โดยมีจานวนเมื่อรวมกับตาแหน่งกรรมการตามข้างต้นแล้วจะต้องไม่เกิน
จานวนที่ข้อบังคับได้กาหนดไว้ แต่ถ้าคณะกรรมการมิได้กาหนดตาแหน่ง
ก็ถือว่าเป็นกรรมการกลาง
คณะกรรมการชุดแรก ให้ผู้เริ่มการจัดตั้งสมาคมเป็นผู้เลือกตั้งตามข้อบังคับของสมาคม ข้อ ๑๓
ข้อ ๑๔. คณะกรรมการของสมาคมสามารถอยู ่ใ นต าแหน่ง ได้ค ราวละ ๒ ปี นับ ตั ้ง แต่ไ ด้ร ับ การเลือ กตั ้ง
จากที่ป ระชุม ใหญ่ส ามัญ ของสมาคม และเมื่อ คณะกรรมการอยู่ในตาแหน่งครบกาหนดตามวาระแล้ ว
แต่คณะกรรมการชุดใหม่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนจากทางราชการ ก็ให้คณะกรรมการที่ครบกาหนดตาม
วาระรักษาการไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะได้รับการจดทะเบียนจากทางราชการ และ
เมื่อคณะกรรมการชุดใหม่ได้รับ การจดทะเบียนจากทางราชการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ให้ทาการส่งและ
รับ มอบงานกัน ระหว่างคณะกรรมการชุดเก่าและคณะกรรมการชุดใหม่ให้เป็นที่เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน
นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการชุดใหม่ได้รับการจดทะเบียนจากทางราชการ
กรณี จ านวนกรรมการสมาคมมีจ านวนไม่ ครบ ๒๕ คน นายกสมาคมสามารถแต่ง ตั้งกรรมการสมาคม
เพิ่ม เติมได้ แต่ไม่ เกิน จานวนที่กาหนด โดยต้อ งได้ รับ มติการประชุมคณะกรรมการสมาคมรับ รองเป็ น
เอกฉันท์ ทั้งนี้ กรรมการสมาคมที่ได้รับการแต่งตั้งเพิ่มเติมอยู่ในตาแหน่งได้เท่ากับวาระของคณะกรรมการ
สมาคมในขณะนั้น
ข้อ ๑๕. ตาแหน่งกรรมการสมาคม ถ้าต้องว่างลงก่อนครบกาหนดตามวาระก็ให้คณะกรรมการแต่งตั้งสมาชิกสามัญ
คนใดคนหนึ่ งที่ เห็ น สมควรเข้าด ารงตาแหน่ งแทนต าแหน่ งที่ ว่างลงนั้ น แต่ ผู้ ด ารงตาแหน่ งแทนอยู่ ใน
ตาแหน่งได้เท่ากับวาระของผู้ที่ตนแทนเท่านั้น
ข้อ ๑๖. กรรมการอาจจะพ้นจากตาแหน่ง ซึ่งมิใช่เป็นการออกตามวาระด้วยเหตุผลต่อไปนี้ คือ
๑๖.๑ ตาย
๑๖.๒ ลาออก
๑๖.๓ ขาดจากสมาชิกภาพ
๑๖.๔ ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้ออกจากตาแหน่ง

-๕ข้อ ๑๗. กรรมการที่ประสงค์จะลาออกจากตาแหน่งกรรมการให้ยื่นใบลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ
คณะกรรมการ และให้พ้นจากตาแหน่งเมื่อคณะกรรมการมีมติให้ออก
ข้อ ๑๘. อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
๑๘.๑ มีอานาจออกระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อให้สมาชิกได้ปฏิบัติ โดยระเบียบปฏิบัตินั้นจะต้อง
ไม่ขัดต่อข้อบังคับฉบับนี้
๑๘.๒ มีอานาจแต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่ของสมาคม
๑๘.๓ มีอานาจแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษา หรืออนุกรรมการได้ แต่กรรมการที่ปรึกษา หรืออนุกรรมการ
จะสามารถอยู่ในตาแหน่งได้ไม่เกินวาระของคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
๑๘.๔ มีอานาจเรียกประชุมใหญ่สามัญประจาปี และประชุมใหญ่วิสามัญ
๑๘.๕ มีอานาจแต่งตั้งกรรมการในตาแหน่งอื่น ๆ ที่ยังมิได้กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้
๑๘.๖ มีอานาจบริหารกิจการของสมาคม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนมีอานาจอื่น ๆ
ตามที่ข้อบังคับได้กาหนดไว้
๑๘.๗ มีหน้าที่รับผิดชอบในกิจการทั้งหมด รวมทั้งการเงิน และทรัพย์สินทั้งหมดของสมาคม
๑๘.๘ มีหน้าที่จัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ ตามที่สมาชิกสามัญจานวน ๑ ใน ๓ ของสมาชิกทั้งหมด
หรือสมาชิกจานวนไม่น้อยกว่า ๕๐ คน ได้เข้าชื่อร้องขอให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญขึ้น ซึ่งการนี้
จะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ
๑๘.๙ มีหน้าที่จัดทาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงิน ทรัพย์สินและการดาเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และสามารถจะให้สมาชิกตรวจดูได้
เมื่อสมาชิกร้องขอ
๑๘.๑๐ จัดทาบันทึกการประชุมต่าง ๆ ของสมาคม เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานและจัดส่งให้สมาชิกได้รับทราบ
๑๘.๑๑ มีหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ข้อบังคับได้กาหนดไว้
ข้อ ๑๙. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อย ปีละ ๒ ครั้ง ทั้งนี้ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารกิจการ
ของสมาคม
ข้อ ๒๐. การประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด
จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม มติของที่ประชุมคณะกรรมการ ถ้าข้อบังคับมิได้กาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ก็ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ก็ให้ประธานในการประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
ข้อ ๒๑. ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้านายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้กรรมการที่เข้าประชุมในคราวนั้นเลือกตั้งกันเอง เพื่อให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง
ทาหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคราวนั้น
หมวดที่ ๔
การประชุมใหญ่
ข้อ ๒๒. การประชุมใหญ่ของสมาคมมี ๒ ชนิด คือ
๒๒.๑ ประชุมใหญ่สามัญ
๒๒.๒ ประชุมใหญ่วิสามัญ

-๖ข้อ ๒๓. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๆ ละ ๑ ครั้ง ภายใน ๙๐ วันนับจาก
วันสิ้นปีบัญชีของสมาคม
ข้อ ๒๔. การประชุมใหญ่วิสามัญ อาจจะมีขึ้นได้ก็โดยเหตุที่คณะกรรมการเห็นควรจัดให้มีขึ้น หรือเกิดขึ้น
ด้วยการเข้าชื่อร่วมกั นของสมาชิกอย่างน้อย ๑ ใน ๓ ของสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือสมาชิกจานวน
ไม่น้อยกว่า ๕๐ คน ทาหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการให้จัดให้มีขึ้น
ข้อ ๒๕. การแจ้งกาหนดนั ดประชุมใหญ่ ให้ เลขานุการเป็น ผู้แจ้งกาหนดนั ดประชุมใหญ่ ให้ ส มาชิกได้ท ราบและ
การแจ้งจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุวัน เวลา และสถานที่ให้ชัดเจน โดยจะต้องแจ้งให้
สมาชิกได้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน และประกาศแจ้งกาหนดนัดประชุมไว้ ณ สานักงานของ
สมาคมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๗ วัน ก่อนถึงกาหนดการประชุมใหญ่
ข้อ ๒๖. การประชุมใหญ่สามัญประจาปี จะต้องมีวาระการประชุมอย่างน้อยดังต่อไปนี้
๒๖.๑ แถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปี
๒๖.๒ แถลงบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุลของปีที่ผ่านมาให้สมาชิกรับทราบ
๒๖.๓ เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ เมื่อครบกาหนดวาระ
๒๖.๔ การพิจารณาแผนการดาเนินกิจกรรมของสมาคมในรอบปีถัดไป
๒๖.๕ เรื่องอื่น ๆ ถ้ามี
ข้อ ๒๗. ในการประชุมใหญ่ ส ามัญ ประจ าปี หรือการประชุมใหญ่ วิส ามัญ จะต้องมีส มาชิกสามัญ เข้าร่วมประชุม
ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม แต่ถ้าเมื่อถึงกาหนดเวลาประชุม
ยั งมีส มาชิกสามั ญ เข้าร่ ว มประชุมไม่ ครบองค์ป ระชุม ให้ ค ณะกรรมการของสมาคม เรีย กประชุ มใหญ่
อีกครั้งหนึ่ง โดยจัดให้มีการประชุมขึ้นภายใน ๑๔ วัน นับแต่วันที่นัดประชุมครั้งแรก สาหรับการประชุม
ในครั้งหลังนี้ ถ้ามีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมเป็นจานวนเท่าใด ก็ให้ถือว่าครบองค์ประชุม ยกเว้นถ้าเป็น
การประชุมใหญ่วิสามัญที่เกิดขึ้นจากการร้องขอของสมาชิก ก็ไม่ต้องจัดประชุมใหญ่ ให้ถือว่าการประชุม
เป็นอันยกเลิก
ข้อ ๒๘. การลงมติ ต่ างๆ ในที่ ป ระชุ มใหญ่ ถ้ าข้ อบั งคั บมิ ได้ ก าหนดไว้ เป็ นอย่ างอื่ น ก็ ให้ ถื อคะแนนเสี ยงข้ างมาก
เป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสียงที่ลงมติมีคะแนนเสียงเท่ากัน ก็ให้ประธานในการประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
ข้อ ๒๙. ในการประชุมใหญ่ของสมาคม ถ้านายกสมาคม และอุปนายกสมาคมไม่มาร่วมประชุม หรือไม่ สามารถ
จะปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมใหญ่ทาการเลือกตั้งกรรมการที่มาร่วมประชุมคนใดคนหนึ่ง ให้ทาหน้าที่
เป็นประธานในการประชุมคราวนั้น
หมวดที่ ๕
การเงินและทรัพย์สิน
ข้อ ๓๐. รายได้ของสมาคมมาจาก
๓๐.๑ ค่าลงทะเบียน และค่าบารุงสมาคม
๓๐.๒ เงินหรือทรัพย์สินซึ่งไม่มีภาระผูกพันที่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคให้
๓๐.๓ ดอกผลจากเงินทุนหรือทรัพย์สินของสมาคม
๓๐.๔ การดาเนินกิจกรรมของสมาคม
ข้อ ๓๑. การเงินและทรัพย์สินทั้งหมดให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เงินสดของสมาคมถ้ามีให้นาฝาก
ไว้ในสถาบันการเงินที่คณะกรรมการเห็นชอบ

-๗ข้อ ๓๒. การลงนามในตั๋วเงินหรือเช็คของสมาคม จะต้องมีลายมือชื่อของนายกสมาคม หรือผู้ทาการแทน
ลงนามร่วมกับเหรัญญิก หรือเลขานุการ พร้อมกับประทับตราของสมาคมจึงจะถือว่าใช้ได้
ข้อ ๓๓. ให้นายกสมาคม หรือผู้ทาการแทน มีอานาจสั่งจ่ายเงินของสมาคมได้ครั้งละไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
(สามแสนบาทถ้วน) ถ้าเกินกว่านั้นจะต้องได้รับอนุมัติจากจากคณะกรรมการ
ข้อ ๓๔. ให้เหรัญญิก มีอานาจเก็บรักษาเงินสดของสมาคมได้ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
ถ้าเกินกว่าจานวนนี้จะต้องนาฝากสถาบันการเงินที่คณะกรรมการเห็นชอบ ในบัญชีของสมาคมทันที
ที่โอกาสอานวยให้
ข้อ ๓๕. ให้เหรัญญิก จัดให้มีการทาบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุล ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และรายงาน
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง การรับหรือจ่ายเงินทุกครั้ง จะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อ
ของนายกสมาคมหรือผู้ทนี่ ายกสมาคมมอบหมาย พร้อมกับประทับตราของสมาคมทุกครั้ง
ข้อ ๓๖. ผู้สอบบัญชี จะต้องมิใช่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคม และจะต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต
ข้อ ๓๗. ผู้สอบบัญชี มีอานาจหน้าที่จะเรียกเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินจากคณะกรรมการ และสามารถจะ
เชิญกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมเพื่อสอบถาม เกี่ยวกับบัญชีและทรัพย์สินของสมาคมได้
ข้อ ๓๘. คณะกรรมการจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชี เมื่อได้รับการร้องขอ
หมวดที่ ๖
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับและการเลิกสมาคม
ข้อ ๓๙. ข้อบังคับสมาคมจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่เท่านั้น และองค์ประชุมใหญ่จะต้องมี
สมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมด มติของที่ประชุมใหญ่ในการให้
เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับ จะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของสมาชิกสามัญที่เข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด
ข้อ ๔๐. การเลิกสมาคมจะเลิกได้ก็โดยมติของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม ยกเว้นเป็นการเลิกเพราะเหตุของกฎหมาย
มติของที่ประชุมใหญ่ที่ให้เลิกสมาคมจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของสมาชิกสามัญที่เข้าร่วม
ประชุมทั้งหมดและองค์ประชุมใหญ่จะต้องไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมด
ข้อ ๔๑. เมื่อสมาคมต้องเลิก ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ทรัพย์สินของสมาคมที่เหลืออยู่หลังจากที่ได้ชาระบัญชีเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ให้ ตกเป็นของนิ ติบุ คคลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการกุศลสาธารณประโยชน์ ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการ
หมวดที่ ๗
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๔๒. ข้อบังคับฉบับนี้นั้น ให้เริ่มใช้บังคับได้นับตั้งแต่วันที่สมาคมได้รับการจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
ของสมาคมฉบับนี้ เป็นต้นไป

