
 

ข้อบังคับ 
สมาคมนติิธรรมหรรษา (ประเทศไทย) 

 
 

หมวดที่ 1 
ความทั่วไป 

 

ข้อ 1   สมาคมนี้มีชื่อว่า  “สมาคมนิติธรรมหรรษา (ประเทศไทย)”  ย่อว่า  “สนธ.”  
ชื่อภาษาอังกฤษว่า  “NITI DHAMMAHANSA ASSOCIATION (THAILAND)”  ย่อว่า “NDA” 

 

ข้อ 2   เครื่องหมายของสมาคมมีลักษณะเป็นรูปวงกลมซ้อนกันสองวงกลม ภายในวงกลมด้านในมีรูปตราชั่งยุติธรรม                                       
และรูปเสมาธรรมจักรทับเสาตราชั่งยุติธรรม และวงกลมด้านนอกมีข้อความภาษาไทยว่า “สมาคมนิติธรรม
หรรษา (ประเทศไทย)” และภาษาอังกฤษว่า “NITI DHAMMAHANSA ASSOCIATION (THAILAND)”  
โดยมีลักษณะและความหมายของเครื่องหมาย  ดังนี้ 
 

(1) ตราชั่งยุติธรรม หมายถึง สัญลักษณ์แห่งความยุติธรรม อันพึงมีในทุกองค์การและบุคคลที่อยู่ร่วมกันใน
สังคม ศาสนิกชนทุกศาสนา และการใช้กฎหมายต้องมีความยุติธรรมเที่ยงตรงและเสมอภาคเท่าเทียมกัน  

(2) ตราเสมาธรรมจักร หมายถึง สัญลักษณ์แห่งศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรม จรรยาบรรณ คุณงามความดี 
ประเพณีวัฒนธรรม ท่องเที่ยว โดยยึดหลักพุทธธรรม เช่น ปฏิจจสมุปบาท, อริยสัจสี่, มรรคมีองค์แปด   

         ดังรูปนี้                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
     
รูปที่ 1 : เครื่องหมายที่เป็นสี 4 สี (น้้าเงิน,เหลือง,ขาว,แดง)    รูปที่ 2 : เครื่องหมายที่เป็นลายเส้น ตราประทับ 
 

ข้อ 3   ส้านักงานใหญ่ของสมาคมตั้งอยู่  ณ  หมู่บ้านเอ้ือประชารังสิต  เลขที่  68/6  หมู่ที่ 7  ต้าบลสวนพริกไทย    
         อ้าเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี  12000 
                  ส้านักงานสาขาของสมาคมตั้งอยู่  ณ  ส้านักงานธรรมหรรษาทัวร์  เลขที่  71/4  ถนนบรมราชชนนี                    
         แขวงอรุณอมรินทร์  เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร  10700   
 

ข้อ 4   วัตถุประสงค์ของสมาคม เพ่ือ 
4.1   ส่งเสริมการศึกษาวิจัยและให้ความรู้ด้านกฎหมาย เช่น รัฐธรรมนูญ กฎหมายมหาชน กฎหมายอาญา      

  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอื่นๆ และช่วยเหลือประชาชนเหยื่ออาชญากรรมและอยุติธรรม  
4.2   ส่งเสริมการศึกษาวิจัยและให้ความรู้ด้านศาสนา การปฏิบัติธรรม อุปถัมภ์บ้ารุงวัดหรือพุทธสถาน จัด 

  กิจกรรมส่งเสริมเชิดชูเกียรติคุณ เผยแพร่ ศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรม จรรยาบรรณ ธรรมาภิบาล 
4.3   ส่งเสริมการศึกษาวิจัยและให้ความรู้ด้านสังคม เช่น สังคมศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมศึกษา รัฐศาสตร์   

  นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การบริหารจัดการ เพ่ือพัฒนาวิชาการและองค์ความรู้ด้านสังคม 
4.4   ส่งเสริมการศึกษาวิจัยและให้ความรู้ด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศ  
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4.5   ส่งเสริมการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์และสื่อสารอินเทอร์เน็ต เฟซบุ๊ก ยูทูป ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  
4.6   รว่มมือกับหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา องค์กรการกุศล หรือเอกชน จัดโครงการ 

  ฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน การให้ความรู้ทางวิชาการด้านต่างๆ และการพัฒนาวิชาชีพต่างๆ    
4.7   รว่มมือกบัองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อบ้าเพ็ญสาธารณกุศล สาธารณประโยชน์ และสังคมสงเคราะห์ 
4.8   ไม่ด้าเนินการเก่ียวข้องกับการเมืองแต่ประการใด   
4.9   มิได้กระท้าการเรี่ยไรเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ที่ขัดต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ  
        พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. 2487 แต่อย่างใด  
4.10 รายได้จากการด้าเนินกิจการหรือสมาชิกของสมาคมจะไม่ใช้เป็นค่าตอบแทน ค่าจ้าง เงินเดือน ให้กับ  
        กรรมการหรือสมาชิกของสมาคม เว้นแต่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมโครงการตามวัตถุประสงค์ 

 

หมวดที่ 2 

สมาชิก 
 

ข้อ 5   สมาชิกของสมาคมมี 4 ประเภท  คือ 
         5.1 สมาชิกสามัญ  ได้แก่  บุคคลทั่วไปที่มีอายุไม่ต่้ากว่า 20 ปขขึ้นไป และสมัครเป็นสมาชิกของสมาคม 
         5.2 สมาชิกสถาบัน ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์การ สมาคม หรือมูลนิธิ 
               ที่สมัครเป็นสมาชิกสถาบันของสมาคม 
         5.3 สมาชิกกิตติมศักดิ์  ได้แก่  บุคคลผู้ทรงเกียรติ  หรือทรงคุณวุฒิ  หรือผู้มีอุปการคุณแก่สมาคม 
               ซึ่งคณะกรรมการลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม 
         5.4 สมาชิกสมทบ ได้แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีอายุไม่ถึง 20 ปข สมัครเป็นสมาชิกสมทบของสมาคม 
 

ข้อ 6   สมาชิกจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
         6.1 กรณเีป็นบุคคลธรรมดา ต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องได้รับการจดทะเบียน 
               ถูกต้องตามกฎหมาย 
         6.2 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย 
         6.3 ไม่เป็นโรคท่ีสังคมรังเกียจ 
         6.4 ไม่ต้องค้าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความ       
               สามารถ หรือต้องโทษจ้าคุก ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ การต้องค้าพิพากษาของศาล 
               ถึงท่ีสุดในกรณีดังกล่าว จะต้องเป็นในขณะที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือในระหว่างที่เป็นสมาชิกของ 
               สมาคมเท่านั้น 
 

ข้อ 7   ค่าลงทะเบียน และค่าบ้ารุงสมาคม 
         7.1 สมาชิกสามัญ ต้องเสียค่าลงทะเบียนเป็นครั้งแรก 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) และค่าบ้ารุงเป็น 
               รายปขๆ ละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) หรือค่าบ้ารุงตลอดชีพ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
         7.2 สมาชิกสถาบัน ต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบ้ารุง เป็นรายปขๆ ละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
         7.3 สมาชิกกิตติมศักดิ์ และสมาชิกสมทบ ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบ้ารุงสมาคมใดๆ ทั้งสิ้น 

ข้อ 8   การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมยื่นใบสมัคร  
  ตามแบบของสมาคมต่อเลขาธิการ  โดยมีสมาชิกสามัญรับรองอย่างน้อย 1 คน  และให้เลขาธิการ  
  ติดประกาศรายชื่อผู้สมัครไว้  ณ ส้านักงานของสมาคมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน เพ่ือให้สมาชิกอ่ืนๆ 
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  ของสมาคม ได้คัดค้านการสมัครนั้น เมื่อครบก้าหนดประกาศแล้วก็ให้เลขาธิการน้าใบสมัครและหนังสือ 
          คัดค้านของสมาชิก (ถ้ามี) เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุมัติว่าจะรับหรือไม่รับเข้าเป็น 
          สมาชิกของสมาคม และเมื่อคณะกรรมการพิจารณาการสมัครแล้ว ผลเป็นประการใดให้เลขาธิการเป็นผู้แจ้ง 
          ให้ผู้สมัครทราบโดยเร็ว 
 

ข้อ 9   ถ้าคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก ก็ให้ผู้สมัครนั้นช้าระเงินค่าลงทะเบียนและค่า 
          บ้ารุง สมาคม  ให้เสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเลขาธิการ และสมาชิกภาพของผู้สมัคร   
          ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้สมัครได้ช้าระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบ้ารุงสมาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าผู้สมัคร 
          ไม่ช้าระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบ้ารุงภายในก้าหนด ก็ให้ถือว่าการสมัครคราวนั้นเป็นอันยกเลิก 
 

ข้อ 10 สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่หนังสือตอบรับค้าเชิญของผู้ที่คณะกรรมการ  
          ได้พิจารณาลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ได้มาถึงยังสมาคม 
 

ข้อ 11 สมาชิกภาพของสมาชิกให้สิ้นสุดลงด้วยเหตุดังต่อไปนี้ 
          11.1  ตาย หรือ สิ้นสภาพนิติบุคคล 
          11.2  ลาออก โดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติ  
                   และสมาชิกผู้นั้นได้ช้าระหนี้สินที่ยังติดค้างอยู่กับสมาคมเป็นที่เรียบร้อย 
          11.3  ขาดคุณสมบัติสมาชิก 
          11.4  ที่ประชุมใหญ่ของสมาคม หรือคณะกรรมการได้พิจารณาลงมติให้ลบชื่อออกจากทะเบียน   
                   เพราะสมาชิกผู้นั้นได้ประพฤติน้าความเสื่อมเสียมาสู่สมาคม 
 

ข้อ 12  สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 
          12.1   มีสิทธิเข้าใช้สถานที่ของสมาคมโดยเท่าเทียมกัน 
          12.2   มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการด้าเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการ 

12.3   มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่างๆ ที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น 
12.4   มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม 
12.5   สมาชิกสามัญมีสิทธิในการเลือกตั้ง หรือได้รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็นกรรมการสมาคม และมี 
          สิทธิออกเสียงลงมติต่างๆ ในที่ประชุมได้คนละ 1 คะแนนเสียง 
12.6   มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการ เพ่ือตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพย์สินของสมาคม 
12.7   มีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันจ้านวน 1 ใน 3 ของสมาชิกสามัญท้ังหมดร้องขอต่อคณะกรรมการ 
          ให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญได้ 
12.8   มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ และข้อบังคับของสมาคมโดยเคร่งครัด 
12.9   มีหน้าที่ประพฤติตนให้สมกับเกียรติที่เป็นสมาชิกของสมาคม 
12.10 มีหน้าที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการด้าเนินกิจการต่างๆ ของสมาคม 
12.11 มีหน้าที่ร่วมกิจกรรมที่สมาคมได้จัดให้มีข้ึน 
12.12 มีหน้าที่ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 

  

หมวดที่ 3 
การด าเนินการสมาคม 

 

ข้อ 13   สมาคมนี้ด้าเนินงานบริหารกิจการโดยคณะกรรมการของสมาคม มีจ้านวนอย่างน้อย  5  คน อย่างมากไม่ 
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           เกิน  30  คน คณะกรรมการต้องเป็นสมาชิกสามัญที่ได้มาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม  
           และให้ผู้ที่ได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่ เลือกกันเองเป็นนายกสมาคม 1 คน ส้าหรับกรรมการในต้าแหน่ง 
           อ่ืนๆ ให้นายกสมาคมเป็นผู้แต่งตั้งเข้าด้ารงต้าแหน่งต่างๆ ของสมาคมตามที่ได้ก้าหนดไว้  โดยมีต้าแหน่ง  
           และหน้าที่โดยสังเขป  ดังต่อไปนี้ 
 

 13.1  นายกอาวุโส ท้าหน้าที่เป็นผู้ให้ค้าปรึกษาแนะน้าแก่นายกสมาคมและกรรมการของสมาคม 
                   นายกสมาคม ท้าหน้าที่เป็นหัวหน้าในการบริหารกิจการของสมาคม  เป็นผู้แทนสมาคมในการ 

ติดต่อกับบุคคลภายนอก  และท้าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ 
และการประชุมใหญ่ของสมาคม 

           13.2  อุปนายก  ท้าหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคม ปฏิบัติตามหน้าที่ 
ที่นายกสมาคมได้มอบหมายและท้าหน้าที่แทนนายกสมาคม  เมื่อนายกสมาคม 
ไม่อยู่หรือไม่สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ได้ แต่การท้าหน้าที่แทนนายกสมาคมให้ 
อุปนายกตามล้าดับต้าแหน่งเป็นผู้กระท้าการแทน 

13.3  เลขาธิการ ท้าหน้าที่เก่ียวกับงานธุรการของสมาคมทั้งหมด เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของสมาคม
ในการปฏิบัติกิจการของสมาคมและปฏิบัติตามค้าสั่งของนายกสมาคม  ตลอดจน
ท้าหน้าที่เป็นเลขานุการในการประชุมต่างๆ ของสมาคม เช่น การนัดการประชุม
กรรมการ การนัดประชุมใหญ่ และบันทึกการประชุม จด เก็บ รักษา
เอกสารรายงานการประชุม ติดต่อประสานงานกับสมาชิกและบุคคลภายนอกใน
เรื่องท่ัวไป และอ่ืนๆ ที่มิได้อยู่ในอ้านาจหรือหน้าที่ของกรรมการอื่นๆ โดยเฉพาะ 

         รองเลขาธิการ ท้าหน้าที่แทนเลขาธิการ ในกรณีที่เลขาธิการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
 ด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม หรือในกรณีท่ีเลขาธิการมอบหมายให้เป็นผู้ท้าการแทน หรือ 
 งานที่นายกสมาคมมอบหมายเป็นกรณีพิเศษ หรืออ่ืนๆ เกี่ยวข้องกับประสานงาน 
13.4  เหรัญญิก มีหน้าที่เก่ียวกับการเงินทั้งหมดของสมาคม เป็นผู้จัดท้าบัญชีรายรับรายจ่าย บัญชี

งบดุลของสมาคม และเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ของสมาคมไว้เพ่ือตรวจสอบ 
13.5  นายทะเบียน มีหน้าที่เก่ียวกับงานทะเบียนสมาชิกท้ังหมดของสมาคม ประสานงานกับเหรัญญิก 

ในการเรียกเก็บเงินค่าบ้ารุงสมาคมจากสมาชิก (ตามข้อ 5) 
13.6  ปฏิคม มีหน้าที่ในการให้การต้อนรับแขกของสมาคม เป็นหัวหน้าในการจัดเตรียมสถานที่

ของสมาคม และจัดเตรียมสถานที่ประชุมต่างๆ ของสมาคม หรืองานที่นายก
สมาคมมอบหมายเป็นกรณีพิเศษ หรืออ่ืนๆ เกี่ยวข้องกับการต้อนรับ เป็นต้น 

13.7  ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจการและชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคมให้ 
สมาชิกและบุคคลโดยทั่วไปให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย รักษาภาพลักษณ์ของสมาคม 

13.8  กรรมการต้าแหน่งอื่นๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรก้าหนดให้มีข้ึน โดยมี 
จ้านวนเมื่อรวมกับต้าแหน่งกรรมการตามข้างต้นแล้ว จะต้องไม่เกินจ้านวนที่
ข้อบังคับได้ก้าหนดไว้ แต่ถ้าคณะกรรมการมิได้ก้าหนดต้าแหน่งให้ถือว่าเป็น
กรรมการกลาง  

ข้อ 14  คณะกรรมการของสมาคมสามารถอยู่ในต้าแหน่งได้คราวละ 4 ปข นับตั้งแต่ได้รับการจดทะเบียน และเมื่อ 
คณะกรรมการอยู่ในต้าแหน่งครบก้าหนดตามวาระแล้ว แต่คณะกรรมการชุดใหม่ยังไม่ได้รับจดทะเบียนจาก
ทางราชการ ก็ให้คณะกรรมการที่ครบก้าหนดตามวาระรักษาการไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่ 
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จะได้รับจดทะเบียนจากทางราชการ และเม่ือคณะกรรมการชุดใหม่ได้รับการจดทะเบียนจากทางราชการ
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ก็ให้ท้าการส่งและรับมอบงานกันระหว่างคณะกรรมการชุดเก่าและคณะกรรมการชุด
ใหม่ให้เป็นที่เสร็จสิ้น ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการชุดใหม่ได้รับจดทะเบียนจากทางราชการ 
 

ข้อ 15  ต้าแหน่งกรรมการสมาคมถ้าต้องว่างลงก่อนครบก้าหนดตามวาระก็ให้คณะกรรมการแต่งตั้งสมาชิกสามัญ 
คนใดคนหนึ่งที่เห็นสมควรเข้าด้ารงต้าแหน่งแทนต้าแหน่งที่ว่างลงนั้น แต่ผู้ด้ารงต้าแหน่งแทนอยู่ในต้าแหน่ง 
ได้เท่ากับวาระของผู้ที่ตนแทนเท่านั้น และถ้าเป็นต้าแหน่งนายกสมาคมว่างก็ให้คณะกรรมการเลือกกันเอง
เป็นนายกสมาคม 
 

ข้อ 16  กรรมการอาจจะพ้นจากต้าแหน่ง ซึ่งมิใช่เป็นการออกตามวาระด้วยเหตุผลต่อไปนี้  คือ 
16.1   ตาย 
16.2   ลาออก 
16.3   ขาดจากสมาชิกภาพตามข้อบังคับและตามที่กฎหมายได้ก้าหนดไว้ 
16.4   ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้ออกจากต้าแหน่ง 
16.5   เป็นผู้มีความประพฤติและปฏิบัติตนเป็นที่เสื่อมเสียและคณะกรรมการสมาคมมีมติให้ออก  
          โดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของคณะกรรมการของสมาคม 
 

ข้อ 17  กรรมการที่ประสงค์จะลาออกจากต้าแหน่งกรรมการให้ยื่นใบลาออกเป็นลายลักษณ์อักษร 
ต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการมีมติให้ออก 

 

ข้อ 18  อ้านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ 
18.1   มีอ้านาจออกระเบียบ ประกาศ ค้าสั่ง ข้อก้าหนด หรือหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติต่างๆ เพ่ือให้ 
          สมาชิกได้ปฏิบัติ  โดยระเบียบ ประกาศ ค้าสั่ง ข้อก้าหนด หรือหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติต่างๆ นั้น  
          จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ 
18.2   มีอ้านาจแต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่ของสมาคม  
18.3   มีอ้านาจแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษา หรืออนุกรรมการได้  แต่กรรมการที่ปรึกษา หรืออนุกรรมการ 
         จะสามารถอยู่ในต้าแหน่งได้ไม่เกินวาระของคณะกรรมการที่แต่งตั้ง  
18.4   มีอ้านาจเรียกประชุมใหญ่สามัญประจ้าปข และประชุมใหญ่วิสามัญ 
18.5   มีอ้านาจแต่งตั้งกรรมการในต้าแหน่งอื่นๆ ที่ยังมิได้ก้าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
18.6   มีอ้านาจบริหารกิจการของสมาคม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตลอดจนมีอ้านาจอื่นๆ  
         ตามท่ีข้อบังคับได้ก้าหนดไว้ 
18.7   มีหน้าที่รับผิดชอบในกิจการทั้งหมด รวมทั้งการเงินและทรัพย์สินทั้งหมดของสมาคม 
18.8   มีหน้าที่จัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ ตามที่สมาชิกสามัญ จ้านวน 1 ใน 3 ของสมาชิก 

ทั้งหมดได้เข้าชื่อร้องขอให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญขึ้น ซึ่งการนี้จะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ         
ขึ้นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ 

18.9  มีหน้าทีจ่ัดท้าเอกสารหลักฐานต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงิน ทรัพย์สินและการด้าเนินกิจกรรมต่างๆ       
         ของสมาคมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและสามารถจะให้สมาชิกตรวจดูได้เมื่อสมาชิกร้องขอ 
18.10  จัดท้าบันทึกการประชุมต่างๆ ของสมาคม เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานและจัดส่งให้สมาชิกได้รับทราบ 
 

   18.11  มีหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ข้อบังคับได้ก้าหนดไว้ 
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18.12  ในกรณีจ้าเป็นและเร่งด่วน เป็นงานประจ้าหรือกิจการเล็กน้อย ให้นายกสมาคมหรือผู้ท้าการแทนมี 
           อ้านาจแต่งตั้งหรือถอดถอนเจ้าหน้าที่ของสมาคม หรือคณะท้างานต่างๆ หรือเพ่ือด้าเนินงานตาม 
           วัตถุประสงค์ของสมาคมได้ แล้วต้องรายงานให้คณะกรรมการทราบในการประชุมคราวต่อไป  

 

กรณีใดที่จ้าเป็นและเร่งด่วน เป็นงานประจ้าหรือกิจการเล็กน้อย ให้อยู่ในดุลพินิจของ
นายกสมาคมหรือผู้ท้าการแทน แต่คณะกรรมการอาจแก้ไขเพ่ิมเติมการกระท้านั้นได้ โดยไม่
กระทบต่อการกระท้าที่แล้วมาให้ถือเป็นการกระท้าชอบด้วยข้อบังคับนี้ 

 

ข้อ 19  คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยปขละ 1 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนของทุกปข หรือเพ่ือปรึกษาหารือ 
เกี่ยวกับการบริหารกิจการหรือการด้าเนินงานของสมาคม ให้นายกสมาคมหรือผู้ท้าการแทนเรียกประชุมได้
และมีค้าสั่งให้เลขาธิการนัดการประชุม และให้คณะกรรมการเข้าประชุมตามท่ีได้มีการนัดประชุมแล้วนั้น 
 

            ในการประชุมคณะกรรมการ หากมีกรณีจ้าเป็นและเร่งด่วน หรือกรณีมีการแพร่ระบาดของโรคติด 
เชื้อไวรัสที่มีภาวะฉุกเฉินหรือมีอันตรายร้ายแรง เช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) โรคระบาด
ที่มีภาวะฉุกเฉินหรือมีอันตรายร้ายแรงอ่ืนๆ หรืออยู่ในสถานการณ์ภาวะฉุกเฉิน มีภัยธรรมชาติอ่ืนใด มีเหตุที่
อันตรายร้ายแรงใดๆ ก็ตาม ให้นายกสมาคมพิจารณาใช้วิธีการประชุมแบบอื่นแทนการประชุมตามปกติได้ 
  

(1) ในกรณีจ้าเป็นและเร่งด่วนไม่สามารถจัดให้มีการประชุมตามปกติได้  หรือมีเหตุจ้าเป็นในการ
เดินทางไม่สามารถเดินทางมาเข้าประชุมตามปกติได้  ให้มีการจัดประชุมด้วยวิธีทางระบบ
อินเทอร์เน็ตได้  เช่น วิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics) ทางวีดีโอ คอนเฟอเรนซ์ (Video 
Conference) ทางไลน์ แอปพลิเคชั่น (Line Application) หรือวิธีออนไลน์ หรือวิธีพิเศษอ่ืนๆ ที่
กรรมการสมาคมสามารถลงมติ (Vote) โดยพร้อมเพรียงกันได้ 
 

(2) ในกรณีจ้าเป็นและเร่งด่วนไม่สามารถจัดให้มีการประชุมตามปกติได้  หรือมีเหตุจ้าเป็นในการ
เดินทางไม่สามารถเดินทางมาเข้าประชุมตามปกติได้  ให้นายกสมาคมหรือผู้ท้าการแทน น้าเสนอ
ญัตติหรือเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นชอบเป็นมติที่ประชุมของคณะกรรมการ โดยการลงมติ (Vote) 
ทางระบบคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ต หรือระบบวิธีอ่ืนๆ แล้วให้คณะกรรมการลงมติ (Vote) ได ้

 

(3) กิจการใดที่จ้าเป็นและเร่งด่วน หรือเป็นงานประจ้า หรือเป็นกิจการเล็กน้อย นายกสมาคมหรือผู้ท้า
การแทน มีอ้านาจสั่งให้ใช้วิธีสอบถามมติทางหนังสือแทนการเรียกประชุมคณะกรรมการตามปกติ 
หรือสอบถามมติทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทางระบบอินเทอร์เน็ตได้ แต่นายกสมาคมต้องรายงานต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการในคราวต่อไป ถึงมติและกิจการที่ได้ด้าเนินการไปตามมตินั้น 

 

(4) กิจการใดที่จ้าเป็นและเร่งด่วน หรือเป็นงานประจ้า หรือเป็นกิจการเล็กน้อยหรือไม่ ย่อมอยู่ใน 
ดุลพินิจของนายกสมาคมหรือผู้ท้าการแทน การวินิจฉัยดุลพินิจของนายกสมาคมให้ถือเป็นที่สุด 

  

(5) ในการประชุมคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะท้างานฝ่ายต่างๆ หากมิได้มีข้อบังคับ
ก้าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน มติของที่ประชุมให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมาก ในกรณีท่ีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด และการลงมติ (Vote) ทางหนังสือแทนการเรียกประชุม
ตามปกติ ทางระบบคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ต ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ วีดิโอ คอนเฟอเรนซ์ หรือ
ไลน์ แอปพลิเคชั่น ให้ถือว่าเป็นมติเห็นชอบของคณะกรรมการตามข้อบังคับนี้  
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ข้อ 20  การประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด 
จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม มติของที่ประชุมคณะกรรมการ ถ้าข้อบังคับมิได้ก้าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนก็ให้ถือ
คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันก็ให้ประธานในการประชุมเป็นผู้ชี้ขาด 
 

ข้อ 21  ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้านายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ 
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้กรรมการที่เข้าประชุมในคราวนั้นเลือกกันเอง เพ่ือให้กรรมการคนใดคนหนึ่งท้าหน้าที่    
เป็นประธานในการประชุมคราวนั้น 
 

หมวดที่ 4 
การประชุมใหญ่ 

 

ข้อ 22  การประชุมใหญ่ของสมาคมมี 2 ชนิด  คือ 
22.1  การประชุมใหญ่สามัญ 
22.2  การประชุมใหญ่วิสามัญ 
 

ข้อ 23  คณะกรรมการจะต้องจัดให้การประชุมใหญ่สามัญประจ้าปขๆ ละ 1 ครั้ง ภายในเดือนเมษายานของทุกๆ ปข 
  

ข้อ 24  การประชุมใหญ่วิสามัญ อาจจะมีข้ึนได้ก็โดยเหตุที่คณะกรรมการเห็นควรจัดให้มีขึ้นหรือเกิดขึ้นด้วยการ 
เข้าชื่อร่วมกันของสมาชิกจ้านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ้านวนสมาชิกทั้งหมด ท้าหนังสือร้องขอต่อ 
คณะกรรมการของสมาคมให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญก็ได้  ในหนังสือร้องขอนั้นต้องระบุว่าประสงค์ให้เรียก
ประชุมเพ่ือการใด  

เมื่อคณะกรรมการของสมาคมได้รับหนังสือร้องขอให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญตามวรรคแรก ให้
คณะกรรมการของสมาคมเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ  โดยจัดให้มีการประชุมข้ึนภายใน 30 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับค้าขอ 

ถ้าคณะกรรมการของสมาคมไม่เรียกประชุมภายในระยะเวลาตามวรรคสอง สมาชิกที่เป็นผู้ร้องขอ     
ให้เรียกประชุมหรือสมาชิกอ่ืนรวมกันมีจ้านวนไม่น้อยกว่าจ้านวนสมาชิกที่ก้าหนดตามวรรคแรกจะเรียก
ประชุมเองก็ได้ 
 

ข้อ 25  การแจ้งก้าหนดนัดประชุมใหญ่ให้เลขาธิการเป็นผู้แจ้งก้าหนดนัดประชุมใหญ่ให้สมาชิกได้ทราบ ด้วยการ 
แจ้งผ่านสื่อสาธารณะต่างๆ หรือเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ไลน์ แอปพลิเคชั่น ของสมาคม ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โดย
ระบุวันเวลาและสถานที่ ให้ชัดเจน โดยจะต้องแจ้งให้สมาชิกได้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน และ
ประกาศแจ้งก้าหนดนัดประชุมไว้ ณ ส้านักงานของสมาคมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนถึงก้าหนด
ประชุมใหญ่  
 

ข้อ 26   การประชุมใหญ่สามัญประจ้าปข จะต้องมีวาระการประชุมอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
26.1  แถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปข 
26.2  แถลงบัญชีรายรับ รายจ่ายและบัญชีงบดุลของปขที่ผ่านมาให้สมาชิกรับทราบ 
26.3  เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เมื่อครบก้าหนดวาระ 
26.4  เลือกตั้งผู้สอบบัญชี 
26.5  ตรวจสอบทะเบียนสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน 
26.6  เรื่องอ่ืนๆ ถ้ามี 



 

- 8 - 
 

ข้อ 27  การประชุมใหญ่สามัญประจ้าปขหรือการประชุมใหญ่วิสามัญ ต้องมีสมาชิกสามัญมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง 
หนึ่งจงึจะครบองค์ประชุม หากถึงก้าหนดเวลาการประชุมแล้วสมาชิกยังไม่ครบองค์ประชุม ถ้าการประชุม
ใหญ่ครั้งนั้นเป็นการประชุมใหญ่ตามค้าเรียกร้องของสมาชิกก็ให้งดการประชุม  แต่ถ้าเป็นกรณีการประชุม
ใหญ่ที่คณะกรรมการสมาคมเป็นผู้เรียกประชุม ก็ให้เรียกประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่ง โดยจัดให้มีการประชุมข้ึน
ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่นัดประชุมครั้งแรก การประชุมครั้งหลังนี้ไม่ต้องบังคับว่าจะต้องครบองค์
ประชุม  

การประชุมใหญ่ตามความในวรรคแรก หากมีกรณีจ้าเป็นและเร่งด่วน หรือกรณีมีการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสที่มีภาวะฉุกเฉินหรือมีอันตรายร้ายแรง เช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) 
โรคระบาดที่มีภาวะฉุกเฉินหรือมีอันตรายร้ายแรงอ่ืนๆ หรืออยู่ในสถานการณ์ภาวะฉุกเฉิน  มีภัยธรรมชาติ
อ่ืนใด มีเหตุที่อันตรายร้ายแรงใดๆ ก็ตาม ให้คณะกรรมการพิจารณาใช้วิธีการประชุมแบบอื่นแทนการ
ประชุมตามปกติได้ ทั้งนี้ ให้น้าความในข้อ 19 วรรคสอง มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
 

ข้อ 28  การลงมติต่างๆ ในที่ประชุมใหญ่ ถ้าข้อบังคับมิได้ก้าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ก็ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก 
          เป็นเกณฑ์แต่ถ้าคะแนนเสียงที่ลงมติมีคะแนนเสียงเท่ากัน  ก็ให้ประธานในการประชุมเป็นผู้ชี้ขาด 
 

ข้อ 29  ในการประชุมใหญ่ของสมาคม ถ้านายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่มาร่วมประชุมหรือไม่สามารถ 
ปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ให้ที่ประชุมใหญ่ท้าการเลือกกรรมการที่มาร่วมประชุมคนใดคนหนึ่ง  
ให้ท้าหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคราวนั้น 
 

หมวดที่ 5 
การเงินและทรัพย์สิน 

 

ข้อ 30  การเงินและทรัพย์สินทั้งหมดให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เงินสดของสมาคมถ้ามีให้น้าฝากไว้  
           กับธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า กรณีธนาคารกสิกรไทยมีการยกเลิกหรือยุบรวมกับธนาคารอ่ืน 

หรือสาขาอ่ืนใดโดยถูกต้องตามกฎหมาย ให้ถือว่าเป็นการอนุวัตรน้าฝากไว้กับธนาคารที่ชอบด้วยข้อบังคับนี้ 
 

ข้อ 31  การลงนามในตั๋วเงินหรือเช็คของสมาคม จะต้องมีลายมือชื่อของนายกสมาคมหรือผู้ท้าการแทน ลงนาม 
           รว่มกับเหรัญญิก หรือเลขาธิการ หรือรองเลขาธิการ พร้อมประทับตราของสมาคมจึงจะถือว่าใช้ได้ถูกต้อง 

 

ข้อ 32  ให้นายกสมาคมมีอ้านาจสั่งจ่ายเงินของสมาคมได้ครั้งละไม่เกิน  200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) 
ถ้าเกินกว่านั้นจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ และคณะกรรมการจะอนุมัติให้จ่ายเงินได้ครั้งละไม่เกิน 
1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)  ถ้าจ้าเป็นจะต้องจ่ายเกินกว่านี้ต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่
ของสมาคม 
 

ข้อ 33  ให้เหรัญญิกมีอ้านาจเก็บรักษาเงินสดของสมาคมได้ไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
ถ้าเกินกว่าจ้านวนนี้ จะต้องน้าฝากธนาคารในบัญชีของสมาคมทันทีที่โอกาสอ้านวยให้ 
 

ข้อ 34  เหรัญญิก จะต้องท้าบัญชีรายรับ รายจ่ายและบัญชีงบดุลให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ การรับหรือจ่ายเงิน 
ทุกครั้งจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อของนายกสมาคมหรือผู้ท้าการแทน ร่วมกับเหรัญญิก  
หรือผู้ท้าการแทน พร้อมกับประทับตราของสมาคมทุกครั้ง 
 

ข้อ 35  ผู้สอบบัญชี จะต้องมิใช่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคม และจะต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต 
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ข้อ 36  ผู้สอบบัญชี มีอ้านาจที่จะเรียกเอกสารเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินจากคณะกรรมการ และสามารถ 
จะเชิญกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ของสมาคม เพื่อสอบถามเกี่ยวกับบัญชีและทรัพย์สินของสมาคมได้ 

 

ข้อ 37  คณะกรรมการจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชี เมื่อได้รับการร้องขอ 
 

หมวดที่ 6 
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับและการเลิกสมาคม 

 

ข้อ 38  ข้อบังคับของสมาคมจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่เท่านั้น และองค์ประชุมใหญ่จะต้อง 
มีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญท้ังหมด มติของที่ประชุมใหญ่ในการ 
ให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับ จะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของสมาชิกสามัญที่เข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด 
 

ข้อ 39  การเลิกสมาคมจะเลิกได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม ยกเว้นเป็นการเลิกเพราะเหตุของกฎหมาย 
มติของที่ประชุมใหญ่ที่ให้เลิกสมาคมจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของสมาชิกสามัญท่ีเข้าร่วม
ประชุมทั้งหมด และองค์ประชุมใหญ่จะต้องไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมด 
 

ข้อ 40  เมื่อสมาคมต้องเลิก ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ทรัพย์สินของสมาคมที่เหลืออยู่หลังจากท่ีได้ช้าระบัญชี 
เป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ตกเป็นของมูลนิธิวัดบ้านใหม่ประกากรสิกขกิจ 

 

หมวดที่ 7 
บทเฉพาะกาล 

 

ข้อ 41  ข้อบังคับฉบับนี้  ให้เริ่มใช้บังคับได้นับตั้งแต่วันที่สมาคมได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
เป็นต้นไป 
 

ข้อ 42  เมื่อสมาคมได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจากทางราชการ  ก็ให้ถือว่าผู้เริ่มการทั้งหมด 
เป็นสมาชิกสามัญและสมาชิกภาพของคณะกรรมการที่ตั้งข้ึน เริ่มตั้งแต่วันจดทะเบียนเป็นต้นไป 
 

หมวดที่ 8 
บทเบ็ดเตล็ด 

 

ข้อ 43  การตีความข้อบังคับของสมาคม หากเป็นที่สงสัยให้ที่ประชุมใหญ่โดยเสียงข้างมากของท่ีประชุมชี้ขาด 
 

ข้อ 44  ให้น้าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยสมาคมมาใช้บังคับ  เมื่อข้อบังคับของ 
สมาคมมิได้ก้าหนดไว้  และหากมีข้อบังคับใดขัดกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็ให้ถือปฏิบัติ 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 

ข้อ 45  สมาคมต้องไม่ด้าเนินการหาผลประโยชน์มาแบ่งปันกัน หรือเพ่ือบุคคลใด นอกจากเพ่ือด้าเนินการ 
ตามวัตถุประสงค์ของสมาคมเอง 

 
(ลงชื่อ)                                                          ผู้จดัท้าข้อบังคับ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.นิติกานต์  ธรรมหรรษากุล) 
                                                              นายกสมาคม 


