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ขอ้บงัคบั

ของ

สมาคม พัฒนากจิกรรมปีนหนา้ผา
_________________

หมวดที� 1
ความท ั�วไป

ขอ้ 1 สมาคมนี�มชี ื�อวา่ สมาคมนี�มชี ื�อวา่ สมาคมพฒันากจิกรรมปีนหนา้ผา ใชต้วัอกัษรยอ่วา่

สปผ ใชช้ื�อภาษาองักฤษวา่ Climbing Development Association ใชต้วัอกษรยอ่ภาษาองักฤษ

วา่ TCDA

ขอ้ 2 เครื�องหมายของสมาคม

ขอ้ 3 สํานักงานใหญข่องสมาคมตั �งอยู ่ณ 19 ซอยเพชรเกษม 28 ถนน เพชรเกษม แขวง

คหูาสวรรค ์เขตภาษีเจรญิ กรงุเทพมหานคร 10160

ขอ้ 4 วตัถปุระสงคข์องสมาคม เพื�อ

4.1 สง่เสรมิ สนับสนุน พัฒนา และเผยแพร ่กจิกรรมปีนหนา้ผากลางแจง้ ใน

ประเทศไทย

4.2 ประสานงานและดําเนนิการกบัภาครัฐและเอกชน ในการสรา้งและสง่เสรมิ

แนวทางปฏบิตัสํิาหรับพื�นที�ปีนหนา้ผาที�มอียูเ่ดมิ และการเขา้ถงึสถานที�ใหม ่เพื�อสง่เสรมิการ

ทอ่งเที�ยวเชงิอนุรักษ์

4.3 สง่เสรมิใหก้จิกรรมปีนหนา้ผากลางแจง้เป็นกจิกรรมที�ไดรั้บการรับรองและ

สนับสนุนจากภาครัฐและหน่วยงานตา่งๆ อาท ิเชน่ กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพันธุ์

พชืกรมป่าไม ้เพื�อที�นักปีนหนา้ผา และนักทอ่งเที�ยวจะสามารถเขา้ถงึกจิกรรมปีนหนา้ผาได ้

อยา่งถกูตอ้ง
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4.4 ใหค้วามรูเ้กี�ยวกบักจิกรรมปีนหนา้ผากลางแจง้และมาตรฐานสากลทางดา้ความปลอดภยั

4.5 สง่เสรมิใหเ้กดิเครอืขา่ยสโมสรหรอืชมรม ซึ�งดําเนนิการพัฒนากจิกรรมปีหนา้ผากลางแจง้

ในจังหวดัตา่งๆ ทั�วประเทศ

4.6 สง่เสรมิการใชก้จิกรรมปีนหนา้ผากลางแจง้เป็นการพัฒนาเศรษฐกจิชมุชน และสรา้งรายได ้

ใหก้บัชมุชนทอ้งถิ�น

4.7 สง่เสรมิการใชก้จิกรรมปีนหนา้ผาในการศกึษาธรรมชาต ิโดยมวีตัถปุระสงคเ์พื�อปลกูฝัง

จติสํานกึและทศันคตเิชงิอนุรักษ์

4.8 สง่เสรมิ สนับสนุน รว่มมอืกบัองกรณก์ารกศุลอื�นๆ เพื�อสาธารณประโยชน์

4.9 ไมยุ่ง่เกี�ยวกบัการเมอืง

หมวดที� 2
บคุลากรและสมาชกิ

ขอ้ 5 สมาชกิของสมาคมม ี2 ประเภท คอื

5.1 สมาชกิสามญั ไดแ้ก่

นาย ชานนท ์เตชกานนท์

นาย วรนิ วชิญสกลุวงศ์

นาย วนัสนาม ปรยิตั ิ

นางสาว ขนษิฐา ชลคดดํีารงกลุ

นาย วรตุม ์ชยัพรวดี

นาย ภาคภมู ิโกเมศโสภา

นางสาว ปณธิาน จฑูาพร

นางสาว ธนสิา ทวชิศรี

นาย ศรัณย ์หลอ่พพัิฒน์

นางสาว สธุาร ีวรรณศริิ

นางสาว นธิฤิด ีจนีาพันธ์

นางสาว ภคน ีสทุธพิงศค์ณาสยั

นางสาว พกิลุทอง เอกมาก

5. 2 สมาชกิกติตมิศกัดิ� ไดแ้ก ่บคุคลผูท้รงเกยีรต ิหรอืทรงคณุวฒุ ิหรอืผูม้อีปุการคณุ

แกส่มาคม ซึ�งคณะกรรมการลงมตเิชญิใหเ้ขา้เป็นสมาชกิของสมาคม

ขอ้ 6 สมาชกิและคณะกรรมการจะตอ้งมคีณุสมบตั ิดงัตอ่ไปนี�

6.1 เป็นผูบ้รรลนุติภิาวะแลว้

6.2 เป็นผูม้คีวามประพฤตเิรยีบรอ้ย

6.3 ไมเ่ป็นโรคที�สงัคมรังเกยีจ

6.4 ไมต่อ้งคําพพิากษาของศาลถงึที�สดุใหเ้ป็นบคุคลลม้ละลาย  หรอืไรค้วาม



3

สามารถหรอืเสมอืนไรค้วามสามารถ  หรอืตอ้งโทษจําคกุ  ยกเวน้ความผดิฐานประมาท  หรอื

ลหโุทษการตอ้งคําพพิากษาของศาลถงึที�สดุ  ในกรณีดงักลา่วจะตอ้งเป็นในขณะที�สมคัรเขา้

เป็นสมาชกิหรอืในระหวา่งที�เป็นสมาชกิของสมาคมเทา่นั�น

ขอ้ 7 คา่ลงทะเบยีน และคา่บํารงุสมาคม

7.1 สมาชกิสามญัจะตอ้งเสยีคา่ลงทะเบยีนเป็นครั �งแรก 500 บาท

คา่บํารงุสมาคมเป็นรายเดอืนๆ ละ 150 บาท

หรอืคา่บํารงุสมาคมเป็นรายปีๆ ละ 1,500 บาท

7.2 สมาชกิกติตมิศกัดิ�มติอ้งเสยีคา่ลงทะเบยีนและคา่บํารงุสมาคมแตอ่ยา่งใดทั �งสิ�น

ขอ้ 8 การสมคัรเขา้เป็นสมาชกิของสมาคม ใหผู้ป้ระสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นสมาชกิของสมาคมยื�นใบสมคัร

ตามแบบของสมาคมตอ่เลขานุการโดยมสีมาชกิสามญัรับรองอยา่งนอ้ย 1คน และใหเ้ลขานุการตดิ

ประกาศรายชื�อผูส้มคัรไว ้ณ สํานักงานของสมาคมเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 15 วนัเพื�อใหส้มาชกิอื�นๆ

ของสมาคมจะไดค้ดัคา้นการสมคัรนั�นเมื�อครบกําหนดประกาศแลว้กใ็หเ้ลขานุการนําใบสมคัรและ

หนังสอืคดัคา้นของสมาชกิ(ถา้ม)ีเสนอตอ่ที�ประชมุคณะกรรมการเพื�อพจิารณาอนุมตัวิา่จะรับหรอืไม่

รับเขา้เป็นสมาชกิของสมาคมและเมื�อคณะกรรมการพจิารณาการสมคัรแลว้ ผลเป็นประการใดให ้

เลขานุการเป็นผูแ้จง้ใหผู้ส้มคัรทราบโดยเร็ว

ขอ้ 9    ถา้คณะกรรมการพจิารณาอนุมตัใิหผู้ส้มคัรเขา้เป็นสมาชกิกใ็หผู้ส้มคัรนั�นชาํระเงนิคา่ลงทะเบยีนและ

คา่บํารงุสมาคมใหเ้สร็จภายใน 30 วนั นับแตว่นัที�ไดรั้บแจง้จากเลขานุการ และสมาชกิภาพของผู ้

สมคัร ใหเ้ริ�มนับตั �งแตว่นัที�ผูส้มคัรไดช้าํระเงนิคา่ลงทะเบยีนและคา่บํารงุสมาคมเป็นที�เรยีบรอ้ย

แลว้แตถ่า้ผูส้มคัรไมช่าํระเงนิคา่ลงทะเบยีนและคา่บํารงุภายในกําหนดกใ็หถ้อืวา่การสมคัรคราวนั�น

เป็นอนัยกเลกิ

ขอ้ 10 สมาชกิภาพของสมาชกิกติตมิศกัดิ� ใหเ้ริ�มนับตั �งแตว่นัที�หนังสอืตอบรับคําเชญิของผูท้ี�คณะกรรมการ

ไดพ้จิารณาลงมตใิหเ้ชญิเขา้เป็นสมาชกิของสมาคม ไดม้าถงึยงัสมาคม

ขอ้ 11  สมาชกิภาพของสมาชกิใหส้ ิ�นสดุลงดว้ยเหตดุงัตอ่ไปนี�

11.1 ตาย

11.2 ลาออก  โดยยื�นหนังสอืเป็นลายลกัษณอ์กัษรตอ่คณะกรรมการ และคณกรรมการ

ไดพ้จิารณาอนุมตั ิและสมาชกิผูนั้ �นไดช้าํระหนี�สนิที�ยงัตดิคา้งอยูก่บัสมาคมเป็นที�เรยีบรอ้ย

11.3 ขาดคณุสมบตัสิมาชกิ

11.4 ที�ประชมุใหญข่องสมาคม หรอืคณะกรรมการไดพ้จิารณาลงมตใิหล้บชื�อ

ออกจากทะเบยีนเพราะสมาชกิผูนั้ �นไดป้ระพฤตนํิาความเสื�อมเสยีมาสูส่มาคม

ขอ้ 12  สทิธแิละหนา้ที�ของสมาชกิ

12.1 มสีทิธเิขา้ใชส้ถานที�ของสมาคมโดยเทา่เทยีมกนั

12.2 มสีทิธเิสนอความคดิเห็นเกี�ยวกบัการดําเนนิการของสมาคมตอ่คณะกรรมการ
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12.3 มสีทิธไิดรั้บสวสัดกิารตา่งๆ ที�สมาคมไดจั้ดใหม้ขี ึ�น

12.4 มสีทิธเิขา้รว่มประชมุใหญข่องสมาคม

12.5 สมาชกิสามญัมสีทิธใินการเลอืกตั �ง หรอืไดรั้บการเลอืกตั �ง หรอืแตง่ตั �งเป็น

กรรมการสมาคมและมสีทิธอิอกเสยีงลงมตติา่งๆ ในที�ประชมุไดค้นละ 1 คะแนน

เสยีง

12.6 มสีทิธริอ้งขอตอ่คณะกรรมการ เพื�อตรวจสอบเอกสารและบญัชทีรัพยส์นิของ

สมาคม

12.7 มสีทิธเิขา้ชื�อรว่มกนัอยา่งนอ้ยหนึ�งในสามของสมาชกิสามญัทั �งหมดรอ้งขอตอ่

คณะ กรรมการใหจั้ดประชมุใหญว่สิามญัได ้

12.8 มหีนา้ที�จะตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบปฏบิตั ิ และขอ้บงัคบัของสมาคมโดยเครง่ครัด

12.9 มหีนา้ที�ประพฤตตินใหส้มกบัเกยีรตทิี�เป็นสมาชกิของสมาคม

12.10 มหีนา้ที�ใหค้วามรว่มมอืและสนับสนุนการดําเนนิกจิการตา่งๆ ของสมาคม

12.11 มหีนา้ที�รว่มกจิกรรมที�สมาคมไดจั้ดใหม้ขี ึ�น

12.12 มหีนา้ที�ชว่ยเผยแพรช่ื�อเสยีงของสมาคมใหเ้ป็นที�รูจั้กอยา่งแพรห่ลาย

หมวดที� 3
การดาํเนนิกจิการสมาคม

ขอ้ 13 ใหม้คีณะกรรมการคณะหนึ�งทําหนา้ที�บรหิารกจิการของสมาคมมจํีานวนอยา่งนอ้ย 5 คน อยา่งมากไม่

เกนิ 10 คน คณะกรรมการนี�ตอ้งเป็นสมาชกิสามญัที�ไดม้าจากการเลอืกตั �งของที�ประชมุ

ใหญข่องสมาคม และใหผู้ท้ี�ไดเ้ลอืกตั �งจากที�ประชมุใหญ ่เลอืกตั �งกนัเองเป็นนายกสมาคม 1 คน

และอปุนายก….คน สําหรับตําแหน่งกรรมการใน ตําแหน่งอื�นๆ ใหน้ายกสมาคมเป็นผูแ้ตง่ตั �ง ผูท้ี�ได ้

รับเลอืกจากที�ประชมุใหญเ่ขา้ดํารงตําแหน่งตา่งๆ ของสมาคม  ตามที�ไดกํ้าหนดไวซ้ ึ�งตําแหน่งของ

กรรมการสมาคมมตํีาแหน่งและหนา้ที�โดยสงัเขป ดงัตอ่ไปนี�

13.1 นายกสมาคม ทําหนา้ที�เป็นหวัหนา้ในการบรหิารกจิการของสมาคม  เป็นผูแ้ทน

สมาคมในการตดิตอ่กบับคุคลภายนอกและทําหนา้ที�เป็นประธาน

ในที�ประชมุคณะกรรมการและการประชมุใหญข่องสมาคม

13.2  อปุนายก ทําหนา้ที�เป็นผูช้ว่ยนายกสมาคมในการบรหิารกจิการสมาคม

ปฏบิตัติามหนา้ที�ที�นายกสมาคมไดม้อบหมายและทําหนา้ที�แทน

นายกสมาคม  เมื�อนายกสมาคมไมอ่ยูห่รอืไมส่ามารถจะปฏบิตั ิ

หนา้ที�ได ้แตก่ารทําหนา้ที�แทนนายกสมาคมใหอ้ปุนายก

ตามลําดบัตําแหน่งเป็นผูก้ระทําการแทน

13.3  เลขานุการ ทําหนา้ที�เกี�ยวกบังานธรุการของสมาคมทั �งหมดเป็นหวัหนา้

เจา้หนา้ที�ของสมาคมในการปฏบิตักิจิการของสมาคมและปฏบิตั ิ

ตามคําสั�งของนายกสมาคม  ตลอดจนทําหนา้ที�เป็นเลขานุการใน

การประชมุตา่งๆ ของสมาคม
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13.4  เหรัญญกิ มหีนา้ที�เกี�ยวกบัการเงนิทั �งหมดของสมาคมเป็นผูจั้ดทําบญัชรีายรับ

รายจา่ย บญัชงีบดลุของสมาคมและเกบ็เอกสารหลกัฐานตา่งๆ ของ

สมาคมไวเ้พื�อตรวจสอบ

13.5  ประชาสมัพันธ์ มหีนา้ที�เผยแพรก่จิการและชื�อเสยีงเกยีรตคิณุของสมาคมให ้

สมาชกิและบคุคลโดยทั�วไปใหเ้ป็นที�รูจั้กแพรห่ลาย

13.6  กรรมการตําแหน่งอื�นๆ ตามความเหมาะสม ซึ�งคณะกรรมการเห็นสมควรกําหนดใหม้ขี ึ�น

โดยมจํีานวนเมื�อรวมกบัตําแหน่งกรรมการตามขา้งตน้แลว้จะตอ้ง

ไมเ่กนิจํานวนที�ขอ้บงัคบัไดกํ้าหนดไว ้ แตถ่า้คณะกรรมการมไิด ้

กําหนดตําแหน่งกถ็อืวา่เป็นกรรมการกลาง

ขอ้ 14 คณะกรรมการของสมาคมสามารถอยูใ่นตําแหน่งไดค้ราวละ 2 ปี และเมื�อคณะกรรมการอยูใ่น

ตําแหน่งครบกําหนดตามวาระแลว้ แตค่ณะกรรมการชดุใหมย่งัไมไ่ดรั้บอนุญาตใหจ้ดทะเบยีนจาก

ทางราชการ กใ็หค้ณะกรรมการที�ครบกําหนดตามวาระรักษาการไปพลางกอ่นจนกวา่คณะกรรมการ

ชดุใหมจ่ะไดรั้บอนุญาตใหจ้ดทะเบยีนจากทางราชการ และเมื�อคณะกรรมการชดุใหมไ่ดรั้บอนุญาต

ใหจ้ดทะเบยีนจากทางราชการเป็นที�เรยีบรอ้ยแลว้ กใ็หทํ้าการสง่และรับมอบงานกนัระหวา่ง คณะ

กรรมการชดุเกา่และคณกรรมการชดุใหมใ่หเ้ป็นที�เสร็จสิ�น ภายใน 7 วนั นับตั �งแตว่นัที�คณะกรรมการ

ชดุใหมไ่ดรั้บอนุญาตใหจ้ดทะเบยีนจากทางราชการ

ขอ้ 15  ตําแหน่งกรรมการสมาคม ถา้ตอ้งวา่งลงกอ่นครบกําหนดตามวาระกใ็หค้ณะกรรมการแตง่ตั �งสมาชกิ

สามญัคนใดคนหนึ�งที�เห็นสมควรเขา้ดํารงตําแหน่งแทนตําแหน่งที�วา่งลงนั�น แตผู่ดํ้ารงตําแหน่งแทน

อยูใ่นตําแหน่งไดเ้ทา่กบั วาระของผูท้ี�ตนแทนเทา่นั�น  และถา้เป็นตําแหน่งนายกสมาคมวา่งกใ็ห ้

คณะกรรมการเลอืกกนัเองเป็นนายกสมาคม

ขอ้ 16  กรรมการอาจจะพน้จากตําแหน่ง ซึ�งมใิชเ่ป็นการออกตามวาระดว้ยเหตผุลตอ่ไปนี�  คอื

16.1 ตาย

16.2 ลาออก

16.3 ขาดจากสมาชกิภาพตามขอ้บงัคบัและตามที�กฎหมายไดกํ้าหนดไว ้

16.4 ที�ประชมุใหญล่งมตใิหอ้อกจากตําแหน่ง

16.5 เป็นผูม้คีวามประพฤตแิละปฏบิตัตินเป็นที�เสื�อมเสยีและคณะกรรมการสมาคมมมีตใิหออก

โดยมคีะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสี�ของคณะกรรมการของสมาคม

ขอ้ 17 กรรมการที�ประสงคจ์ะลาออกจากตําแหน่งกรรมการใหย้ื�นใบลาออกเป็นลายลกัษณอ์กัษรตอ่คณะ

กรรมการและคณะกรรมการมมีตใิหอ้อก

ขอ้ 18 อํานาจและหนา้ที�ของคณะกรรมการ

18.1 มอํีานาจออกระเบยีบปฏบิตัติา่งๆ เพื�อใหส้มาชกิไดป้ฏบิตั ิโดยระเบยีบปฏบิตันัิ�นจะตอ้งไม่

ขดัตอ่ขอ้บงัคบัฉบบันี�
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18.2 มอํีานาจแตง่ตั �งและถอดถอนเจา้หนา้ที�ของสมาคม

18.3 มอํีานาจแตง่ตั �งกรรมการที�ปรกึษา หรอือนุกรรมการได ้ แตก่รรมการที�ปรกึษา หรอื

อนุกรรมการจะสามารถอยูใ่นตําแหน่งไดไ้มเ่กนิวาระของคณะกรรมการที�แตง่ตั �ง

18.4 มอํีานาจเรยีกประชมุใหญส่ามญัประจําปี และประชมุใหญว่สิามญั

18.5 มอํีานาจแตง่ตั �งกรรมการในตําแหน่งอื�นๆ ที�ยงัมไิดกํ้าหนดไวใ้นขอ้บงัคบันี�

18.6 มอํีานาจบรหิารกจิการของสมาคม เพื�อใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคต์ลอดจนมอํีานาจอื�นๆ

ตามที�ขอ้บงัคบัไดกํ้าหนดไว ้

18.7 มหีนา้ที�รับผดิชอบในกจิการทั �งหมด รวมทั �งการเงนิและทรัพยส์นิทั �งหมดของสมาคม

18.8 มหีนา้ที�จัดใหม้กีารประชมุใหญว่สิามญั ตามที�สมาชกิสามญั จํานวน 1 ใน 3 ของสมาชกิ

ทั �งหมดไดเ้ขา้ชื�อรอ้งขอใหจั้ดประชมุใหญว่สิามญัขึ�น ซึ�งการนี�จะตอ้งจัดใหม้กีารประชมุ

ใหญว่สิามญัขึ�นภายใน 30 วนั นับแตว่นัที�ไดรั้บหนังสอืรอ้งขอ

18.9 มหีนา้ที�จัดทําเอกสารหลกัฐานตา่งๆ ทั �งที�เกี�ยวกบัการเงนิ ทรัพยส์นิและการดําเนนิกจิกรรม

ตา่งๆ ของสมาคมใหถ้กูตอ้งตามหลกัวชิาการและสามารถจะใหส้มาชกิตรวจดไูดเ้มื�อ

สมาชกิรอ้งขอ

18.10 จัดทําบนัทกึการประชมุตา่งๆ ของสมาคม เพื�อเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐานและจัดสง่ใหส้มาชกิไดรั้บ

ทราบ

18.11  มหีนา้ที�อื�นๆ ตามที�ขอ้บงัคบัไดกํ้าหนดไว ้

ขอ้ 19 คณะกรรมการจะตอ้งประชมุกนัอยา่งนอ้ยเดอืนละ 1 ครั�ง โดยใหจั้ดขึ�นภายในวนัที� 10 ของทกุๆ

เดอืนทั �งนี�เพื�อปรกึษาหารอืเกี�ยวกบัการบรหิารกจิการของสมาคม

ขอ้ 20 การประชมุคณะกรรมการ จะตอ้งมกีรรมการเขา้รว่มประชมุไมน่อ้ยกวา่ครึ�งหนึ�งของกรรมการทั �งหมด

จงึจะถอืวา่ครบองคป์ระชมุมตขิองที�ประชมุคณะกรรมการ ถา้ขอ้บงัคบัมไิดกํ้าหนดไวเ้ป็นอยา่งอื�นกใ็ห ้

ถอืคะแนนเสยีงขา้งมากเป็นเกณฑ ์แตถ่า้คะแนนเสยีงเทา่กนักใ็หป้ระธานในการประชมุเป็นผูช้ ี�ขาด

ขอ้ 21 ในการประชมุคณะกรรมการ ถา้นายกสมาคมและอปุนายกสมาคมไมอ่ยูใ่นที�ประชมุหรอืไมส่ามารถ

ปฏบิตัหินา้ที�ไดก้ใ็หก้รรมการที�เขา้ประชมุในคราวนั�นเลอืกตั �งกนัเอง เพื�อใหก้รรมการคนใดคนหนึ�ง

ทําหนา้ที�เป็นประธานในการประชมุคราวนั�น

หมวดที� 4
การประชุมใหญ่

ขอ้ 22 การประชมุใหญข่องสมาคม ม ี2 ชนดิ

22.1 ประชมุใหญส่ามญั

22.2 ประชมุใหญว่สิามญั

ขอ้ 23 คณะกรรมการจะตอ้งจัดใหม้กีารประชมุใหญส่ามญัประจําปีๆละ 1 ครั�ง ภายในเดอืน ตลุาคม ของ

ทกุ ๆ ปี
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ขอ้ 24 การประชมุใหญว่สิามญั  อาจจะมขีึ�นไดก้โ็ดยเหตทุี�คณะกรรมการเห็นควรจัดใหม้ขี ึ�นหรอืเกดิขึ�นดว้ย

การเขา้ชื�อรว่มกนัของสมาชกิจํานวนไมน่อ้ยกวา่หนึ�งในหา้ของจํานวนสมาชกิทั �งหมดหรอืสมาชกิ

จํานวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยคนหรอืสมาชกิจํานวนไมน่อ้ยกวา่ที�กําหนดไวใ้นขอ้บงัคบัจะทําหนังสอืรอ้งขอ

ตอ่คณะกรรมการของสมาคมใหเ้รยีกประชมุใหญว่สิามญักไ็ด ้ ในหนังสอืรอ้งขอนั�นตอ้งระบวุา่

ประสงคใ์หเ้รยีกประชมุเพื�อการใด

เมื�อคณะกรรมการของสมาคมไดรั้บหนังสอืรอ้งขอใหเ้รยีกประชมุใหญว่สิามญัตามวรรค

แรก ใหค้ณะกรรมการของสมาคมเรยีกประชมุใหญว่สิามญั  โดยจัดใหม้กีารประชมุขึ�นภายใน

สามสบิวนันับแตว่นัที�ไดรั้บคําขอ

ถา้คณะกรรมการของสมาคมไมเ่รยีกประชมุภายในระยะเวลาตามวรรคสอง สมาชกิที�เป็นผูร้อ้งขอให ้

เรยีกประชมุหรอืสมาชกิอื�นรวมกนัมจํีานวนไมน่อ้ยกวา่จํานวนสมาชกิที�กําหนดตามวรรคแรกจะเรยีก

ประชมุเอกกไ็ด ้

ขอ้ 25 การแจง้กําหนดนัดประชมุใหญใ่หเ้ลขานุการเป็นผูแ้จง้กําหนดนัดประชมุใหญใ่หส้มาชกิไดท้ราบและ

การแจง้จะตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษร โดยระบวุนั เวลาและสถานที�ใหช้ดัเจน โดยจะตอ้งแจง้ให ้

สมาชกิไดท้ราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 7 วนั  และประกาศแจง้กําหนดนัดประชมุไว ้ณ สํานักงานของ

สมาคมเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 7 วนั กอ่นถงึกําหนดประชมุใหญห่รอืลงพมิพโ์ฆษณาอยา่งนอ้ยสอง

คราวในหนังสอืพมิพท์ี�แพรห่ลายในทอ้งที�ฉบบัหนึ�งกอ่นวนันัดประชมุไมน่อ้ยกวา่ 7 วนักไ็ด ้

ขอ้ 26 การประชมุใหญส่ามญัประจําปี จะตอ้งมวีาระการประชมุอยา่งนอ้ยดงัตอ่ไปนี�

26.1 แถลงกจิการที�ผา่นมาในรอบปี

26.2 แถลงบญัชรีายรับ รายจา่ยและบญัชงีบดลุของปีที�ผา่นมาใหส้มาชกิรับทราบ

26.3 เลอืกตั �งคณะกรรมการชดุใหมเ่มื�อครบกําหนดวาระ

26.4 เลอืกตั �งผูส้อบบญัชี

26.5 ตรวจสอบทะเบยีนสมาชกิใหเ้ป็นปัจจบุนั

26.6 เรื�องอื�นๆ ถา้มี

ขอ้ 27 การประชมุใหญส่ามญัประจําปีหรอืการประชมุใหญว่สิามญั  ตอ้งมสีมาชกิสามญัมาประชมุไมน่อ้ย

กวา่กึ�งหนึ�ง หรอืไมน่อ้ยกวา่....คน จงึจะครบองคป์ระชมุ หากถงึกําหนดเวลาการประชมุแลว้สมาชกิ

ยงัไมค่รบองคป์ระชมุ ถา้การประชมุใหญค่รั �งนั�นเป็นการประชมุใหญต่ามคําเรยีกรอ้งของสมาชกิกใ็ห ้

งดการประชมุ  แตถ่า้เป็นกรณีการประชมุใหญท่ี�คณะกรรมการสมาคมเป็นผูเ้รยีกประชมุ กใ็หเ้รยีก

ประชมุใหญอ่กีครั �งหนึ�ง  โดยจัดใหม้กีารประชมุขึ�นภายใน 14 วนั นับตั �งแตว่นัที�นัดประชมุครั �งแรก

การประชมุครั �งหลงันี�ไมบ่งัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ

ขอ้ 28 การลงมตติา่งๆ ในที�ประชมุใหญ ่ถา้ขอ้บงัคบัมไิดกํ้าหนดไวเ้ป็นอยา่งอื�น กใ็หถ้อืคะแนนเสยีงขา้ง

มากเป็นเกณฑแ์ตถ่า้คะแนนเสยีงที�ลงมตมิคีะแนนเสยีงเทา่กนั  กใ็หป้ระธานในการประชมุเป็นผู ้

ชี�ขาด

ขอ้ 29  ในการประชมุใหญข่องสมาคม   ถา้นายกสมาคมและอปุนายกสมาคมไมม่ารว่มประชมุหรอืไม่
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สามารถจะปฏบิตัหินา้ที�ไดก้ใ็หท้ี�ประชมุใหญทํ่าการเลอืกตั �งกรรมการที�มารว่มประชมุคนใดคนหนึ�ง

ใหทํ้าหนา้ที�เป็นประธานในการประชมุคราวนั�น

หมวดที� 5
การเงนิและทรพัยส์นิ

ขอ้ 30 การเงนิและทรัพยส์นิทั �งหมดใหอ้ยูใ่นความรับผดิชอบของคณะกรรมการ เงนิสดของสมาคมถา้มใีห ้

นําฝากไวใ้นธนาคารไทยพาณชิย์

ขอ้ 31 การลงนามในตั�วเงนิหรอืเชค็ของสมาคม จะตอ้งมลีายมอืชื�อของนายกสมาคม  หรอืผูทํ้าการแทนลง

นามรว่มกบัเหรัญญกิ หรอืเลขานุการ พรอ้มประทบัตราของสมาคม จงึจะถอืวา่ใชไ้ด ้

ขอ้ 32 ใหน้ายกสมาคมมอํีานาจสั�งจา่ยเงนิของสมาคมไดค้รั �งละไมเ่กนิ 20,000 บาท

(สองหมื�นบาทถว้น) ถา้เกนิกวา่นั�นจะตอ้งไดรั้บอนุมตัจิากคณะกรรมการและคณะกรรมการจะอนุมตัิ

ใหจ้า่ยเงนิไดค้รั �งละ ไมเ่กนิ 100,000 บาท

(หนึ�งแสนบาทถว้น) ถา้จําเป็นจะตอ้งจา่ยเกนิกวา่นี�ตอ้งไดรั้บอนุมตัจิากที�ประชมุใหญข่องสมาคม

ขอ้ 33 ใหเ้หรัญญกิมอํีานาจเกบ็รักษาเงนิสดของสมาคมไดไ้มเ่กนิ 5,000บาท (หา้พันบาทถว้น) ถา้เกนิกวา่

จํานวนนี� จะตอ้งนําฝากธนาคารในบญัชขีองสมาคมทนัททีี�โอกาสอํานวยให ้

ขอ้ 34 เหรัญญกิ จะตอ้งทําบญัชรีายรับ รายจา่ยและบญัชงีบดลุใหถ้กูตอ้งตามหลกัวชิาการ การรับหรอืจา่ย

เงนิทกุครั �งจะตอ้งมหีลกัฐานเป็นหนังสอื ลงลายมอืชื�อของนายกสมาคมหรอืผูทํ้าการแทนรว่มกบั

เหรัญญกิ หรอืผูทํ้าการแทน  พรอ้มกบัประทบัตราของสมาคมทกุครั �ง

ขอ้ 35 ผูส้อบบญัช ีจะตอ้งมใิชก่รรมการหรอืเจา้หนา้ที�ของสมาคม และจะตอ้งเป็นผูส้อบบญัชทีี�ไดรั้บ

อนุญาต

ขอ้ 36 ผูส้อบบญัช ี มอํีานาจหนา้ที�จะเรยีกเอกสารที�เกี�ยวกบัการเงนิและทรัพยส์นิจากคณะกรรมการและ

สามารถจะเชญิกรรมการ หรอืเจา้หนา้ที�ของสมาคมเพื�อสอบถามเกี�ยวกบับญัชแีละทรัพยส์นิของ

สมาคมได ้

ขอ้ 37  คณะกรรมการจะตอ้งใหค้วามรว่มมอืกบัผูส้อบบญัช ีเมื�อไดรั้บการรอ้งขอ

หมวดที� 6
การเปลี�ยนแปลงแกไ้ขขอ้บงัคบัและการเลกิสมาคม

ขอ้ 38 ขอ้บงัคบัของสมาคมจะเปลี�ยนแปลงแกไ้ขไดโ้ดยมตขิองที�ประชมุใหญเ่ทา่นั�น และองคป์ระชมุใหญ่

จะตอ้งมสีมาชกิสามญัเขา้รว่มประชมุไมน่อ้ยกวา่ครึ�งหนึ�งของสมาชกิสามญัทั �งหมด มตขิองที�
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ประชมุใหญใ่นการใหเ้ปลี�ยนแปลงแกไ้ขขอ้บงัคบั จะตอ้งมคีะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของ

สมาชกิสามญัที�เขา้รว่มประชมุทั �งหมด

ขอ้ 39 การเลกิสมาคมจะเลกิไดโ้ดยมตขิองที�ประชมุใหญข่องสมาคม ยกเวน้เป็นการเลกิเพราะเหตขุอง

กฎหมายมตขิองที�ประชมุใหญท่ี�ใหเ้ลกิสมาคมจะตอ้งมคีะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของสมาชกิ

สามญัที�เขา้รว่มประชมุทั �งหมด และองคป์ระชมุใหญจ่ะตอ้งไมน่อ้ยกวา่ครึ�งหนึ�งของสมาชกิสามญั

ทั �งหมด

ขอ้ 40 เมื�อสมาคมตอ้งเลกิ ไมว่า่ดว้ยเหตใุดๆ กต็าม ทรัพยส์นิของสมาคมที�เหลอือยูห่ลงัจากที�ไดช้าํระ

บญัชี

เป็นที�เรยีบรอ้ยแลว้ใหต้กเป็นของ มลูนธิเิพื�อการกศุลสาธารณประโยชน ์(ผูรั้บตอ้งมฐีานะเป็น

นติบิคุคล ที�มวีตัถปุระสงคเ์พื�อการกศุลสาธารณประโยชน)์

หมวดที� 7
บทเบ็ดเตล็ด

ขอ้ 41 การตคีวามขอ้บงัคบัของสมาคม หากเป็นที�สงสยัใหท้ี�ประชมุใหญโ่ดยเสยีงขา้งมากของที�ประชมุ

ชี�ขาด

ขอ้ 42 ใหนํ้าบทบญัญัตแิหง่ประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิยว์า่ดว้ยสมาคมมาใชบ้งัคบั เมื�อขอ้บงัคบั

ของสมาคมมไิดกํ้าหนดไว ้และหากมขีอ้บงัคบัใดขดักบัประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิยก์ใ็หถ้อื

ปฏบิตัติามประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย์

ขอ้ 43 สมาคมตอ้งไมดํ่าเนนิการหาผลประโยชนม์าแบง่ปันกนั หรอืเพื�อบคุคลใดนอกจากเพื�อดําเนนิการ

ตามวตัถปุระสงคข์องสมาคมเอง
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หมวดที� 8
บทเฉพาะกาล

ขอ้ 44 ขอ้บงัคบัฉบบันี�นั �น ใหเ้ริ�มใชบ้งัคบัไดนั้บตั �งแตว่นัที�สมาคมไดรั้บอนุญาตใหจ้ดทะเบยีนเป็น

นติบิคุคลเป็นตน้ไป

ขอ้ 45 เมื�อสมาคมไดรั้บอนุญาตใหจ้ดทะเบยีนเป็นนติบิคุคลจากทางราชการ  กใ็หถ้อืวา่ผูเ้ร ิ�มการทั �งหมด

เป็นสมาชกิสามญัและสมาชกิภาพของคณะกรรมการที�ตั �งขึ�น เริ�มตั �งแตว่นัจดทะเบยีนเป็นตน้ไป

(ลงชื�อ)..................................................ผูจั้ดทําขอ้บงัคบั

(นาย วรนิ วชิญสกลุวงศ)์


