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ข้อบังคบั 

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
หมวดที ่1 

ความทัว่ไป 
ขอ้ 1. สมาคมน้ีมีช่ือวา่  “สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย” ใชอ้กัษรยอ่ “สลท” ใชช่ื้อเป็นภาษาองักฤษวา่  

“THAI INVESTORS ASSOCIATION” ใชอ้กัษรยอ่ “TIA” 

ขอ้ 2.  เคร่ืองหมายของสมาคมฯ มีลกัษณะเป็นรูปมือจบัเหรียญในท่าตั้งข้ึนภายในกรอบส่ีเหล่ียม   
  ดา้นล่างของภาพมีค าวา่  “สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย”  และทางดา้นขา้งขวาของรูปมีค าวา่   
  “THAI INVESTORS ASSOCIATION” 

   รูปเคร่ืองหมายสมาคม                      
ขอ้ 3. ส านกังานใหญ่ของสมาคมฯ   ตั้งอยู ่ ณ  เลขท่ี  93  ชั้น 6 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง 
 ประเทศไทย  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
ขอ้ 4. วตัถุประสงคข์องสมาคมฯ เพื่อ 

4.1 ส่งเสริมและสนบัสนุนการพิทกัษสิ์ทธิอนัชอบธรรมของผูล้งทุนในหลกัทรัพย ์
4.2 ส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้ล้งทุนไดรั้บความรู้เพื่อท าใหมี้ผูล้งทุนท่ีมีคุณภาพเพิ่มมากข้ึน 
4.3 ส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้การแลกเปล่ียนความรู้ ขอ้มูล ข่าวสารใหก้บัสมาชิกสมาคมฯ 
4.4 ส่งเสริมใหเ้กิดวฒันธรรมการออมและการลงทุนในหลกัทรัพย ์
4.5 ร่วมมือและประสานงานกบัหน่วยงานและองคก์รท่ีมีบทบาทในการพฒันาตลาดทุน 
4.6 สร้างความสัมพนัธ์และร่วมมือกบัองคก์รทั้งในและต่างประเทศท่ีมีเป้าหมายเดียวกบัสมาคมฯ 

 

หมวดที ่2 

สมาชิก 
ขอ้ 5.  สมาชิกของสมาคมฯ แบ่งเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

5.1  สมาชิกสามญั ไดแ้ก่ บุคคลธรรมดาท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีก าหนด ซ่ึงคณะกรรมการได ้            
พิจารณาอนุมติัรับเขา้เป็นสมาชิกสมาคม 

5.2 สมาชิกกิตติมศกัด์ิ ไดแ้ก่ บุคคลผูท้รงเกียรติ หรือทรงคุณวฒิุ หรือผูมี้อุปการะคุณแก่สมาคมฯ   
ซ่ึงคณะกรรมการลงมติใหเ้ชิญเขา้เป็นสมาชิกของสมาคมฯดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ 
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5.3 สมาชิกสมทบ ไดแ้ก่ บุคคลธรรมดาท่ีมีสิทธิ เขา้ร่วมกิจกรรมของสมาคมฯ และตอ้งช าระค่าเขา้ร่วม
กิจกรรมแต่ละคราวตามท่ีสมาคมฯก าหนด  โดยมีช่องทางการส่ือสารระหวา่งสมาคมและสมาชิก
สมทบทาง Social  Media 

ขอ้ 6.  สมาชิกจะตอ้งประกอบดว้ยคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

6.1 มีสัญชาติไทย 
6.2 เป็นผูบ้รรลุนิติภาวะ 
6.3 เป็นผูมี้ความประพฤติเรียบร้อย 
6.4 ไม่ตอ้งค าพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้

ความสามารถ หรือตอ้งโทษจ าคุก ยกเวน้ความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ การตอ้งค าพิพากษา
ของศาลถึงท่ีสุดในกรณีดงักล่าว จะตอ้งเป็นขณะท่ีสมคัรเข้าเป็นสมาชิก หรือในระหว่างท่ีเป็น
สมาชิกของสมาคมฯ เท่านั้น 

6.5 ไม่เป็นบุคคลท่ีเคยไดรั้บการลงโทษ จาก ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ขอ้ 7.  ค่าบ ารุงสมาคมฯ  
        7.1 สมาชิกสามญับุคคลธรรมดา จะตอ้งช าระค่าบ ารุงราย สาม ปี เป็นจ านวนเงิน 2,000 บาท 

และเม่ือครบสามปี สมาชิกสามารถท่ีจะเลือกต่ออายสุมาชิกได ้ทั้งแบบราย สาม ปี หรือ 
แบบตลอดชีพ โดยช าระค่าบ ารุงคร้ังเดียว 5,000 บาท 

7.2 สมาชิกกิตติมศกัด์ิ ไม่ตอ้งเสียค่าบ ารุงสมาคมฯ แต่อยา่งใดทั้งส้ิน 
7.3 สมาชิกสมทบ ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมตามขอ้ก าหนดในแต่ละคราว โดยมีช่องทางการส่ือสารระหวา่ง

สมาคมและสมาชิกกิจกรรมทาง Social  Media 
 

ขอ้ 8.  การสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของสมาคมฯ  ใหผู้ป้ระสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของสมาคมฯ              
ยื่นใบสมคัรตามแบบฟอร์มของสมาคมฯ  พร้อมช าระค่าบ ารุงต่อเลขาธิการโดยมีสมาชิกสามญัรับรอง
อยา่งนอ้ย 1  คน 

ขอ้ 9. สมาชิกภาพของผูส้มคัร  ใหเ้ร่ิมนบัตั้งแต่วนัท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมติัใหรั้บเขา้เป็นสมาชิก 

ขอ้10. สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศกัด์ิ  ให้เร่ิมนบัตั้งแต่วนัท่ีหนงัสือตอบรับค าเชิญของผูท่ี้คณะกรรมการได้
พิจารณาลงมติใหเ้ชิญเขา้เป็นสมาชิกของสมาคมฯ ไดม้าถึงยงัสมาคมฯ 

ขอ้ 11.สมาชิกภาพของสมาชิกใหส้ิ้นสุดลงดว้ยเหตุดงัต่อไปน้ี 
11.1 ตาย 
11.2 ลาออกโดยยืน่หนงัสือเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อสมาคมฯ 
11.3 ขาดคุณสมบติัสมาชิก 
11.4 ท่ีประชุมใหญ่ของสมาคมฯ  หรือคณะกรรมการไดพ้ิจารณาลงมติให้ลบช่ือออกจากทะเบียนเพราะ

สมาชิกผูน้ั้นไดป้ระพฤติตนน าความเส่ือมเสียมาสู่สมาคมฯ 
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ขอ้ 12.สิทธิของสมาชิก 

12.1 มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินการของสมาคมฯ  ต่อคณะกรรมการ 
12.2 มีสิทธิไดรั้บสวสัดิการต่าง ๆ ท่ีสมาคมฯ ไดจ้ดัใหมี้ข้ึน 
12.3 มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมใหญ่ของสมาคมฯ 
12.4 สมาชิกสามญั มีสิทธิดงัน้ี (1) เสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ (2) ไดรั้บการเสนอ

ช่ือเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเม่ือเป็นสมาชิกสามญัมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี (3)เลือกตั้ง
กรรมการ เม่ือเป็นสมาชิกสมาคมฯมาแลว้ ไม่นอ้ยกวา่ 3ปี  (4)ออกเสียงลงมติในท่ีประชุมสมาชิก
สมาคมฯ      

12.5 มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการ  เพื่อตรวจสอบเอกสารและบญัชีทรัพยสิ์นของสมาคมฯ 
12.6 มีสิทธิเขา้ช่ือร่วมกนัอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของสมาชิกสามญัทั้งหมด  ร้องขอต่อคณะกรรมการให้จดั

ประชุมใหญ่วสิามญัได ้
12.7 สิทธิของสมาชิกประเภท สมาชิกสมทบ จะไม่ได้รับสิทธิ ตามสิทธิของสมาชิก ใน ข้อ 12.1         

ถึง 12.6 
ขอ้ 13.หนา้ท่ีของสมาชิก 

13.1 มีหนา้ท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามระเบียบปฏิบติั และขอ้บงัคบัของสมาคมฯ โดยเคร่งครัด 
13.2 มีหนา้ท่ีประพฤติตนใหส้มกบัเกียรติท่ีเป็นสมาชิกของสมาคมฯ 
13.3 มีหนา้ท่ีใหค้วามร่วมมือและสนบัสนุนการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ 
13.4 มีหนา้ท่ีช่วยเผยแพร่ช่ือเสียงของสมาคมฯ  ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลาย 

 

หมวดที ่3 

การด าเนินกจิกรรมของสมาคม 
 
ขอ้ 14. ให้มีคระกรรมการคณะหน่ึงเพื่อท าหน้าท่ีบริหารกิจการสมาคม จ านวนไม่นอ้ยกว่า 9 คน แต่ไม่เกิน 12 

คน ประกอบดว้ย (1) สมาชิกสามญัจ านวน 2 ใน 3 ของจ านวนคณะกรรมการทั้งหมด (2) ผูท้รงคุณวุฒิ 
จ  านวน 1 ใน 3 ของจ านวนคณะกรรมการทั้งหมด กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ หมายถึง ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ 
ความเช่ียวชาญในด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับตลาดทุน เช่น ด้านการเงิน ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการ
วิเคราะห์หลกัทรัพย ์ดา้นกฎหมาย เป็นตน้ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นสมาชิกสมาคมก็ได ้ 
ให้ผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการ เลือกกรรมการคนใดคนหน่ึงเป็นนายกสมาคม และเป็นอุปนายก 2 คน 
ใหน้ายกสมาคมแต่งตั้งกรรมการอ่ืนเขา้ด ารงต าแหน่งในต าแหน่งต่างๆตามท่ีก าหนดไว ้ ซ่ึงต าแหน่งของ
กรรมการสมาคมฯ  มีต าแหน่งและหนา้ท่ีโดยสังเขปดงัต่อไปน้ี                
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14.1  นายกสมาคม   ท าหนา้ท่ีเป็นหวัหนา้ในการบริหารกิจการของสมาคมฯเป็นผูแ้ทนสมาคมฯ  ในการ
ติดต่อกบับุคคลภายนอกและท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการและ
การประชุมสามญัประจ าปีของสมาคมฯ 

14.2  อุปนายก ท าหนา้ท่ีเป็นผูช่้วยนายกสมาคม  ในการบริหารกิจการ  สมาคมฯ   ปฏิบติัตาม          
ท่ีนายกสมาคมไดม้อบหมาย  และท าหนา้ท่ีแทนนายกสมาคม  ใหอุ้ปนายกตามล าดบั
ต าแหน่งเป็นผูก้ระท าการแทน 

14.3  เลขาธิการ ท าหนา้ท่ีเก่ียวกบังานธุรการของสมาคมฯ   ทั้งหมดรวมทั้งงานเก่ียวกบัทะเบียน
และการเรียกเก็บเงินค่าบ ารุง  เป็นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีของสมาคมในการปฏิบติั
กิจการของสมาคมฯ  และปฏิบติัตามค าสั่งของนายกสมาคม  ตลอดจนท าหนา้ท่ี
เป็นเลขานุการในการประชุมต่างๆ  ของสมาคมฯ 

14.4  เหรัญญิก มีหนา้ท่ีเก่ียวกบัการเงินทั้งหมดของสมาคมฯ  เป็นผูจ้ดัท าบญัชีรายรับรายจ่าย  
บญัชีงบดุลของสมาคมฯ และเก็บเอกสารหลกัฐานต่างๆ ของสมาคมฯ  ไวเ้พื่อการ
ตรวจสอบ 

14.5  ประชาสัมพนัธ์ มีหนา้ท่ีเผยแพร่กิจการและช่ือเสียงเกียรติคุณของสมาคมฯ      
ใหส้มาชิกและบุคคลโดยทัว่ไปใหเ้ป็นท่ีรู้จกัแพร่หลาย 

14.6  กรรมการต าแหน่งอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม  ซ่ึงคณะกรรมการเห็นสมควรก าหนดใหมี้
ข้ึน  โดยมีจ านวนเม่ือรวมกนักบัต าแหน่งกรรมการตามขา้งตน้
แลว้  จ  าตอ้งไม่เกินจ านวนท่ีขอ้บงัคบัไดก้ าหนดเอาไว ้ แต่ถา้
คณะกรรมการมิไดก้ าหนดต าแหน่งก็ใหถื้อวา่เป็นกรรมการ
กลาง 

ขอ้ 14/1  ใหค้ณะกรรมการสมาคมฯแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาของสมาคมฯ ข้ึนคณะหน่ึง ประกอบดว้ย
กรรมการของสมาคมฯ จ านวน 3 คน โดยในจ านวนน้ี ตอ้งมีกรรมการผูท้รงคุณวฒิุเป็นกรรมการอยู่
ดว้ยอยา่งนอ้ย 1 คน  คณะกรรมการสรรหามีหนา้ท่ีในการพิจารณาสรรหาตวับุคคลท่ีมีคุณสมบติั
เหมาะสม เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมสามญัประจ าปีใหเ้ลือกตั้งเป็นกรรมการของสมาคมฯ 

ขอ้  14/2  ใหค้ณะกรรมการของสมาคมฯแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของสมาคมฯข้ึนคณะหน่ึง 
ประกอบดว้ย กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ อยา่งนอ้ย 1 คน   โดยมีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

1. สอบทานใหส้มาคมฯมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเปิดเผยอยา่งเพียงพอ โดยการ
ประสานงานกบัผูส้อบบญัชีภายนอกเพื่อใหก้ารจดัท างบการเงินและรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง
เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี  

2. วางแนวทางและสอบทานให้สมาคมฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control System) ท่ีมี
ความเหมาะสมและมีประสิทธิผล  

3. สอบทานการด าเนินการของสมาคมฯใหเ้ป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
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4. พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของสมาคมฯ รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของ
ผูส้อบบญัชี  

5. จดัท ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของสมาคมฯ  
6. ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ 

ขอ้ 15.  กรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และใหด้ ารงต าแหน่งไดเ้พียงสองวาระติดต่อกนั                                                                                                       
ในวาระแรกของการเป็นกรรมการ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของกรรมการท่ีมี  

  อยูโ่ดยวธีิจบัสลาก กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งอาจไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อรับการเลือกตั้งในท่ีประชุม      
สามญัประจ าปีไดอี้ก  ใหก้รรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระอยูใ่นต าแหน่งเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปจน       
กวา่จะไดมี้การเลือกตั้งกรรมการข้ึนใหม่ก่อนครบก าหนดตามวาระเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่หกสิบวนั  

  ใหค้ณะกรรมการสรรหาด าเนินการคดัเลือกบุคคลท่ีสมควรไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อรับการเลือกตั้ง   
  ใหแ้ลว้เสร็จโดยเร็ว 

ขอ้ 16.  เม่ือกรรมการตอ้งพน้จากต าแหน่งท่ีมิใช่เป็นการพน้จากต าแหน่งตามวาระ ให้คณะกรรมการ   
   แต่งตั้งสมาชิกสามญัหรือผูท้รงคุณวุฒิ(แลว้แต่กรณี)  เขา้ด ารงต าแหน่งแทนต าแหน่งท่ีวา่ง   
             โดยใหผู้ท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งแทนอยูใ่นต าแหน่งเท่าวาระท่ีเหลืออยูข่องผูซ่ึ้งตนแทน 
ขอ้ 17. กรรมการพน้จากต าแหน่ง  ซ่ึงมิใช่เป็นการออกตามวาระดว้ยเหตุดงัต่อไปน้ีคือ 

17.1   ตาย 
17.2   ลาออก 
17.3   ขาดจากสมาชิกภาพ ยกเวน้กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
17.4   ท่ีประชุมใหญ่ลงมติให้ออกจากต าแหน่ง 

ขอ้ 18. กรรมการท่ีประสงคจ์ะลาออกจากต าแหน่งกรรมการ  ใหย้ืน่ใบลาออกเป็นลายลกัษณ์  
  อกัษรต่อสมาคมฯ 

ขอ้ 19.  อ านาจของคณะกรรมการ 

19.1  มีอ านาจออกระเบียบปฏิบติัต่างๆ เพื่อใหส้มาชิกไดป้ฏิบติั  โดยระเบียบปฏิบติันั้นจะตอ้งไม่ขดัต่อ
ขอ้บงัคบั 

19.2  มีอ านาจแต่งตั้ง และถอดถอนเจา้หนา้ท่ีของสมาคมฯ 
19.3  มีอ านาจแต่งตั้งท่ีปรึกษาคณะกรรมการ  หรืออนุกรรมการได ้  
19.4  มีอ านาจท่ีจะเรียกประชุมสามญัประจ าปี  และประชุมวสิามญั 
19.5  มีอ านาจแต่งตั้งกรรมการในต าแหน่งอ่ืน ๆ ท่ียงัมิไดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี 
19.6  มีอ านาจบริหารกิจการของสมาคมฯ  เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงคต์ลอดจนมีอ านาจอ่ืนๆ ตามท่ี

ขอ้บงัคบัไดก้ าหนดไว ้
ขอ้ 20.  หนา้ท่ีของคณะกรรมการ 

20.1  มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในกิจการทั้งหมด  รวมทั้งการเงินและทรัพยสิ์นทั้งหมดของสมาคมฯ 
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20.2  มีหนา้ท่ีจดัใหมี้การประชุมวิสามญั  ตามท่ีสมาชิกสามญัจ านวน 1 ใน 3 ของสมาชิกสามญัทั้งหมด
ไดเ้ขา้ช่ือร้องขอใหจ้ดัประชุมวสิามญั  ซ่ึงการน้ีจะตอ้งจดัใหมี้การประชุมวสิามญัข้ึนภายใน 30 วนั  
นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือร้องขอ 

20.3  มีหนา้ท่ีจดัท าเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ทั้งท่ีเก่ียวกบัการเงิน  ทรัพยสิ์นและการด าเนินกิจการต่าง ๆ 
ของสมาคมฯ  ใหถู้กตอ้งตามหลกัวชิาการ  และสามารถจะใหส้มาชิกตรวจดูไดเ้ม่ือสมาชิกร้องขอ 

20.4  จดัท าบนัทึกรายงานการประชุมต่าง ๆ  ของสมาคมฯ เพื่อเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน 
20.5  มีหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีขอ้บงัคบัน้ีไดก้ าหนดไว ้

ขอ้ 21.  คณะกรรมการจะตอ้งประชุมกนัอยา่งนอ้ย 1 คร้ังในช่วงระยะเวลา 2 เดือน  ทั้งน้ีเพื่อ        ปรึกษาหารือ
เก่ียวกบัการ การบริหารกิจการของสมาคมฯ 

ขอ้ 22.  การประชุมคณะกรรมการ  จะตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่คร่ึงหน่ึงของกรรมการทั้งหมด  
จึงจะถือวา่ครบองคป์ระชุม  มติของท่ีประชุมคณะกรรมการถา้ขอ้บงัคบัมิไดก้ าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน  ก็ให้
ถือคะแนนเสียงมากเป็นเกณฑ ์ แต่ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัก็ใหป้ระธานในการประชุมเป็นผูช้ี้ขาด 

ขอ้ 23.  ในการประชุมคณะกรรมการ  ถา้นายกสมาคมและอุปนายกสมาคม  ไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ ก็ใหก้รรมการท่ีเขา้ประชุมในคราวนั้นเลือกตั้งกนัเองเพื่อใหก้รรมการคนใดคนหน่ึงท า
หนา้ท่ีเป็นประธานในการประชุมคราวนั้น 

หมวดที ่4 

การประชุมใหญ่ 
 

ขอ้ 24.  การประชุมใหญ่ของสมาคมฯ มี 2 ชนิดคือ 
24.1  ประชุมสามญัประจ าปี 
24.2  ประชุมวสิามญั 

ขอ้ 25.  คณะกรรมการจะตอ้งจดัใหมี้การประชุมสามญัประจ าปี ๆ ละ 1 คร้ัง  ก่อนส้ินสุด  
เดือนมีนาคมของทุกปี 

ขอ้ 26.  การประชุมวสิามญั  สามารถจดัไดโ้ดยคณะกรรมการเห็นสมควรหรือ 

มีการเขา้ช่ือร่วมกนัของสมาชิกไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของสมาชิกสามญัทั้งหมด 
ร้องขอต่อคณะกรรมการ 

ขอ้ 27.  การแจง้ก าหนดนดัประชุมสามญัประจ าปี ใหเ้ลขาธิการเป็นผูแ้จง้สมาชิกเป็นลายลกัษณ์อกัษร  ล่วงหนา้
ไม่น้อยกว่า 7 วนั โดยระบุวนั  เวลา  และสถานท่ีให้ชดัเจน  และประกาศแจง้ก าหนด นดัประชุมสามญั
ประจ าปีไว ้ณ  ส านกังานของสมาคมฯ  เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุมสามญัประจ าปี 

 
ขอ้ 28.  การประชุมสามญัประจ าปี ตอ้งมีวาระการประชุมอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

28.1 แถลงกิจการท่ีผา่นมาในรอบปี 
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28.2 แถลงบญัชีรายรับรายจ่าย และบญัชีงบดุลของปีท่ีผา่นมา 
28.3 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดวาระ 
28.4 แต่งตั้งผูส้อบบญัชี 
28.5 เร่ืองอ่ืน ๆ ถา้มี 
 

ขอ้ 29.  ในการประชุมสามญัประจ าปีหรือประชุมวิสามญั จะตอ้งมีสมาชิกสามญัเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ 50 
คน กรณีท่ีมีสมาชิกสามญัไม่ถึง 50 คน ผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิกสามญั
ทั้งหมด จึงจะถือวา่ครบองคป์ระชุม เม่ือถึงก าหนดเวลาการประชุมแลว้ สมาชิกยงัไม่ครบองคป์ระชุม ก็
ให้ขยายเวลาออกไปอีกจนกว่าจะครบองค์ประชุมแต่ตอ้งไม่เกินหน่ึงชัว่โมง หากยงัไม่ครบองคป์ระชุม
อีก ใหเ้ล่ือนไปจดัประชุมใหม่อีกคร้ังภายใน  45 วนันบัแต่วนัท่ีเล่ือนการประชุม โดยตอ้งแจง้ก าหนดการ
ประชุมใหม่ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั ส าหรับการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่จ  าเป็นตอ้งนบัองคป์ระชุม ยกเวน้
ถา้เป็นการประชุมวิสามญัท่ีเกิดจากการร้องขอของสมาชิก หากองค์ประชุมไม่ครบให้ถือวา่การประชุม
เป็นอนัยกเลิกไม่ตอ้งจดัประชุมใหม่ 

 

ขอ้ 30.  การลงมติต่าง ๆ ในท่ีประชุม ถา้ขอ้บงัคบัมิไดก้ าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนก็ใหถื้อคะแนนเสียง 

ขา้งมากเป็นเกณฑ ์ แต่ถา้คะแนนเสียงท่ีลงมติมีคะแนนเสียงเท่ากนั  ก็ใหป้ระธานในการ 
ประชุมเป็นผูช้ี้ขาด 

ขอ้ 31.  ในการประชุมสามญัประจ าปีของสมาคมฯ  ถา้นายกสมาคมและอุปนายกไม่มาร่วมประชุมหรือไม่ 
สามารถจะปฏิบตัหนา้ท่ีได ้ ก็ใหท่ี้ประชุมใหญ่ท าการเลือกตั้งกรรรมการท่ีมาร่วมประชุม 
คนใดคนหน่ึงไดท้  าหนา้ท่ีเป็นประธานในการประชุมคราวนั้น 

 

หมวดที ่5 

การเงิน การบัญชี  และทรัพย์สิน 
 

ขอ้ 32.  การเงินและทรัพยสิ์นทั้งหมดใหอ้ยูใ่นความรับผดิชอบของคณะกรรมการ  เงินสดของ 
สมาคมฯ ถา้มี  ใหน้ าฝากไวใ้นธนาคาร  หรือสถาบนัการเงินแห่งใดแห่งหน่ึงตามแต่คณะ 
กรรมการจะเห็นสมควร 

ขอ้ 33.  การลงนามในตัว๋เงินใดๆ ของสมาคมฯ  จะตอ้งมีลายมือช่ือของนายกสมาคมหรือกรรมการสมาคมฯ ผูท่ี้
ไดรั้บมอบหมาย ลงนามร่วมกบัเหรัญญิกหรือกรรมการสมาคมฯผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย จึงจะถือวา่ใชไ้ดข้อ้  

34.  ใหน้ายกสมาคมมีอ านาจสั่งจ่ายเงินของสมาคมฯ  ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 

ขอ้ 35.  ใหเ้หรัญญิกหรือบุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายมีอ านาจเก็บรักษาเงินสดของสมาคมฯ   
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ไดค้ร้ังละไม่เกิน 20,000 บาท  (สองหม่ืนบาทถว้น)  ถา้เกินกวา่จ านวนน้ีจะตอ้งน าฝากธนาคาร  หรือ
สถาบนัการเงินในบญัชีของสมาคมฯ ทนัทีท่ีไดโ้อกาสอ านวย 

ขอ้ 36.  เหรัญญิกจะตอ้งรับผดิชอบบญัชีรายรับรายจ่าย ใหถู้กตอ้งตามหลกัวชิาการ 

การรับหรือจ่ายเงินทุกคร้ังจะตอ้งมีหลกัฐานประกอบและมีการอนุมติัถูกตอ้ง 
ขอ้ 37.  ผูส้อบบญัชีจะตอ้งมิใช่กรรมการ  หรือเจา้หนา้ท่ีของสมาคมฯ  และจะตอ้งเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

ขอ้ 38.  ผูส้อบบญัชี  มีอ านาจหนา้ท่ีจะเรียกเอกสารท่ีเก่ียวกบัการเงิน  และทรัพยสิ์นจากคณะ 
กรรมการ  และสามารถจะเรียกกรรมการหรือเจา้หนา้ท่ีของสมาคมฯ  เพื่อสอบถามเก่ียว 
กบับญัชีและทรัพยสิ์นของสมาคมฯ ได ้

ขอ้ 39.  คณะกรรมการจะตอ้งใหค้วามร่วมมือกบัผูต้รวจสอบบญัชีเม่ือไดรั้บการร้องขอ 
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การเปลีย่นแปลงแก้ไขข้อบังคบัและการเลกิสมาคม 
 

ขอ้ 40.  ขอ้บงัคบัของสมาคมเปล่ียนแปลงแกไ้ขไดโ้ดยมติของท่ีประชุมสามญัประจ าปีดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กวา่ 2 ใน 3 ของสมาชิกสามญัท่ีเขา้ร่วมประชุม 

ขอ้ 41.  การเลิกสมาคมจะเลิกไดก้็โดยมติของท่ีประชุมสามญัประจ าปีของสมาคม  ยกเวน้เป็นการเลิกเพราะเหตุ
ของกฎหมาย   มติของท่ีประชุมสามญัประจ าปีท่ีให้เลิกสมาคม จะตอ้งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 
ของสมาชิกสามญัท่ีเขา้ประชุม  และองคป์ระชุมจะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของสมาชิกสามญัทั้งหมด 

ขอ้ 42.  เม่ือสมาคมฯ  ตอ้งเลิกไม่วา่ดว้ยเหตุใด ๆ ก็ตาม ทรัพยสิ์นของสมาคมฯ  ท่ีเหลืออยูห่ลงั 

จากไดช้ าระบญัชีเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  ใหต้กเป็นของสภากาชาดไทย 
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บทเฉพาะกาล 

 

ขอ้ 43  ขอ้บงัคบัของสมาคมฯ ฉบบัน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีนายทะเบียนรับจดทะเบียน 

เอกสารแนบ 5 
หนา้ท่ี 8/8 


