
1 
 

ข้อบังคับของสมาคมฟินเทคประเทศไทย 

----------------------------  
หมวดที่ 1 
ความทั่วไป 

ข้อ 1. สมาคมนีมี้ช่ือว่า สมาคมฟินเทคประเทศไทย ย่อว่า สมาคมฟินเทค เรียกเป็นภาษาองักฤษว่า Thai 
Fintech Association ยอ่วา่ TFTA 

ข้อ 2. เคร่ืองหมายของสมาคมมีลกัษณะเป็นรูป คล่ืนผิวน า้เป็นวงกลมรี มีหยดน า้รูปทรงคล้ายเจดีย์อยู่ตรง

กลาง ด้านลา่งมีตวัอกัษรภาษาองักฤษเขียนว่า Thai Fintech Association  

มีความหมายว่าคล่ืนผิวน า้แสดงถึงผลกระทบของการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงิน (ฟินเทค) ท่ีมีผลกับ
วงการการเงินและประชาชนในวงกว้าง โดยสมาคมฟินเทคประเทศไทยเร่ิมต้นจากการรวมตัวกันของ  
ฟินเทคสตาร์ทอัพ (ฟินเทคสตาร์ทอัพหมายถึงบุคคล กลุ่มบุคคล หรือนิติบุคคลซึ่งใช้เทคโนโลยีในการ
ให้บริการเก่ียวกับการเงิน การบริหารการลงทุน การประกันภัย และธุรกิจในตลาดเงินตลาดทุน) สถาบนั
การเงิน หน่วยงานก ากับของรัฐ ผู้ ลงทุนและผู้ เช่ียวชาญด้านฟินเทค องค์กรทัง้ภาครัฐและเอกชน เพ่ือ
ร่วมกนัผลกัดนัการเปล่ียนแปลงและส่งเสริมการขยายตวัของเทคโนโลยีและฟินเทคสตาร์ทอพัในประเทศ
ไทยออกไปสูร่ะดบัโลกเพ่ือปฏิวตัวิงการการเงิน   

รูปของเคร่ืองหมายสมาคม 

 
ข้อ 3. ส านักงานใหญ่ของสมาคมตัง้อยู่  ณ  97/162 ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร 10160 

ข้อ 4. วตัถปุระสงค์ของสมาคม เพ่ือ  
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4.1 เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ นวัตกรรม ท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีทางด้านการเงิน หรือฟินเทค 
ส่งเสริมการศึกษา วิจัย และการเผยแพร่ทางวิชาการและข่าวสารเก่ียวกับ ฟินเทค เพ่ือเผยแพร่ให้กับ
ประชาชนในวงกว้าง 

4.2 ส่งเสริมและสนบัสนนุให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินอยา่งกว้างขวางมากยิ่งขึน้ 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการทางการเงินท่ีมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ให้ความคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์
ของประชาชน 

4.3 สง่เสริมและพฒันามาตรฐานอนัดีในการด าเนินงานในอตุสาหกรรมฟินเทค เพ่ือประโยชน์ของ
สมาชิกและประชาชน 

 
หมวดที่ 2 
สมาชิก 

ข้อ 5. สมาชิกของสมาคมมี 2 ประเภท คือ  
5.1 สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคล ตวัแทนของกลุ่มบุคคล หรือตวัแทนของนิติบุคคลท่ีจดทะเบียน
ตามกฎหมายไทย ซึ่งใช้เทคโนโลยีในการให้บริการเก่ียวกับการเงิน การบริหารการลงทุน การ
ประกันภัย และธุรกิจในตลาดเงินตลาดทุน ตัวแทนของนิติบุคคลตามกฎหมายธุรกิจสถาบัน
การเงิน และตวัแทนของนิติบุคคลท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันตามพระราชบญัญัติ
ประกนัชีวิตและประกนัวินาศภยั 
5.2 สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ ตัวแทนของหน่วยงานก ากับของรัฐ ตัวแทนขององค์กรอิสระหรือ
หน่วยงานอิสระของรัฐ บุคคลหรือตวัแทนของนิติบุคคลไทยหรือต่างประเทศท่ีให้ความร่วมมือ ให้
การสนับสนุน หรือมีความสนใจลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการใช้เทคโนโลยีในการให้บริการ
เก่ียวกับการเงิน การบริหารการลงทุน การประกันภัย และธุรกิจในตลาดเงินตลาดทุน  ตัวแทน
สถาบนัการศกึษา บคุคลผู้ทรงเกียรติ ผู้ทรงคณุวฒุิ ท่ีปรึกษาของสมาคม อนกุรรมการของสมาคม 
หรือผู้ มีอุปการะคุณแก่สมาคม บุคคลทั่วไปท่ีมีความสนใจในเทคโนโลยีท่ีเก่ียวกับให้บริการ
เก่ียวกบัการเงิน การบริหารการลงทนุ การประกนัภยั และธุรกิจในตลาดเงินตลาดทนุ 

ข้อ 6. สมาชิกต้องเสียค่าบ ารุงรายปี ปีละ 1,000 บาท และค่าธรรมเนียมอ่ืน (ถ้ามี) หรือได้รับยกเว้นการ
เก็บคา่บ ารุงรายปีแก่สมาชิกเป็นราย ๆ หรือตามประเภท  

ข้อ 7. การสมคัรเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ให้ผู้ประสงค์จะสมคัรเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมย่ืนใบสมคัร
ตามแบบของสมาคมต่อเลขาธิการ เม่ือเลขาธิการได้รับใบสมัครแล้วให้ตรวจสอบคุณสมบตัิและความ
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ถูกต้องก่อนเสนอให้นายกสมาคมเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  และให้เลขาธิการแจ้งให้ท่ีประชุมคณะกรรมการ
สมาคมทราบและมีมตรัิบรองในคราวถดัไป  

หากเลขาธิการหรือนายกสมาคมเห็นว่าไม่สมควรรับผู้ใดเข้าเป็นสมาชิกให้แจ้งให้ผู้ นัน้ทราบโดยไม่
ชกัช้า ผู้ถูกปฏิเสธอาจย่ืนอุทธรณ์ต่อนายกสมาคมภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับค าปฏิเสธ และให้นายก
สมาคมน าเร่ืองเข้าหารือในการประชมุคณะกรรมการสมาคมในคราวถดัไปเพ่ือพิจารณา 

มติในการรับรองสมาชิกต้องมีคะแนนเสียงรับรองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการสมาคมท่ี
เข้าร่วมประชมุ 

ข้อ 8. ถ้านายกสมาคมหรือคณะกรรมการ (แล้วแต่กรณี) พิจารณาอนุมตัิให้รับผู้สมคัรเข้าเป็นสมาชิก ให้
ผู้สมคัรช าระเงินคา่บ ารุงสมาคมและคา่ธรรมเนียมอ่ืน ๆ ให้เสร็จสิน้ภายใน 30 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งจาก
เลขาธิการ หรือภายในวนัท่ีได้รับการผ่อนผนัจากเลขาธิการสมาคม และสมาชิกภาพของผู้สมัคร ให้เร่ิม
นบัตัง้แตว่นัท่ีผู้สมคัรได้ช าระเงินคา่บ ารุงสมาคมและคา่ธรรมเนียมอ่ืน ๆ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว แตถ้่าผู้สมคัร
ไม่ช าระเงินค่าบ ารุงสมาคมหรือค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ภายในก าหนด ก็ให้ถือว่าการสมัครคราวนัน้เป็นอัน
ยกเลิก  

ข้อ 9. สมาชิกภาพของสมาชิกให้สิน้สดุลงด้วยเหตดุงัตอ่ไปนี ้ 
9.1 ตาย หรือสาบสญูตามค าสัง่ศาล 
9.2 เป็นบคุคลไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถหรือเป็นบคุคลล้มละลายตามค าสัง่ศาล 
9.3 ลาออก โดยย่ืนหนงัสือเป็นลายลกัษณ์อกัษรตอ่เลขาธิการ ให้มีผลเม่ือเลขาธิการได้รับหนงัสือ
นัน้และสมาชิกผู้นัน้ได้ช าระหนีส้ินท่ียงัตดิค้างอยูก่บัสมาคมเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  
9.4 ขาดคณุสมบตัสิมาชิก 
9.5 ถกูลบช่ือออกจากทะเบียน 
9.6 องค์กรท่ีสมาชิกเป็นตวัแทนล้มละลายตามค าสัง่ศาล 
อย่างไรก็ตาม การขาดสมาชิกภาพของตวัแทนองค์กรตามข้อ 9.1 และ 9.2 ข้างต้น ไม่กระทบต่อ

องค์กรท่ีสมาชิกเป็นตวัแทนอยู ่ 

ข้อ 10. สิทธิและหน้าท่ีของสมาชิก  
10.1 มีสิทธิเข้าร่วมประชมุใหญ่ของสมาคม และเสนอความคดิเห็นเก่ียวกบักิจกรรมของสมาคม 
10.2 มีสิทธิร้องขอตอ่เลขาธิการ เพ่ือตรวจสอบรายงานการประชมุและบญัชีงบดลุของสมาคม 
10.3 มีสิทธิได้รับสวสัดิการและบริการตา่ง ๆ ท่ีสมาคมได้จดัไว้ ทัง้นี ้เป็นไปตามระเบียบท่ีสมาคม
ก าหนด  
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10.4 สมาชิกสามญัมีสิทธิในการเลือกตัง้ หรือได้รับการเลือกตัง้ หรือแตง่ตัง้เป็นกรรมการสมาคม
และมีสิทธิออกเสียงลงมตติา่ง ๆ ในท่ีประชมุได้คนละ 1 คะแนนเสียง  
10.5 สมาชิกสามญัมีสิทธิเข้าช่ือร่วมกนัอย่างน้อย 1 ใน 5 ของสมาชิกสามญัทัง้หมด หรือสมาชิก
จ านวนไม่น้อยกว่า 30 คน ท าหนงัสือร้องขอตอ่คณะกรรมการโดยย่ืนผ่านเลขาธิการให้จดัประชุม
ใหญ่วิสามญัได้ 
10.6 มีหน้าท่ีจะต้องปฏิบตัติามประกาศ ระเบียบ และข้อบงัคบัของสมาคมโดยเคร่งครัด  
10.7 มีหน้าท่ีให้ความร่วมมือและสนบัสนนุการด าเนินกิจการตา่ง ๆ ของสมาคม   

 
ข้อ 11 สมาชิกอาจถกูลบช่ือออกจากทะเบียนด้วยเหตอุยา่งหนึง่อยา่งใดตอ่ไปนี ้
 11.1 ต้องค าพิพากษาถึงท่ีสดุให้จ าคกุ เว้นแตเ่ป็นความผิดลหโุทษ 
 11.2 ฝ่าฝืนประกาศ ระเบียบข้อบงัคบัของสมาคม หรือประพฤติตนเป็นท่ีเส่ือมเสียแก่เกียรติยศ

ช่ือเสียงของสมาคม 
 11.3 ไมช่ าระคา่บ ารุงสมาคมและ/หรือคา่ธรรมเนียมอ่ืน ๆ ภายในระยะเวลาท่ีระเบียบก าหนด 
 11.4 คณะกรรมการสมาคมมีมตใิห้พ้นจากการเป็นสมาชิกและลบช่ือออกจากทะเบียน 
 ให้เลขาธิการด าเนินการแจ้งให้นายทะเบียนลบช่ือออกจากทะเบียนเม่ือได้รับทราบเหตขุ้างต้นโดย
ไมช่กัช้า 
 

หมวดที่ 3 

การด าเนินกจิการสมาคม 

ข้อ 12. ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ท าหน้าท่ีบริหารกิจการของสมาคม มีจ านวนอย่างน้อย 3 คน อย่าง
มากไม่เกิน 25 คน ประกอบด้วยนายกสมาคม 1 คน และให้นายกสมาคมเป็นผู้ เลือกอุปนายกสมาคม 
เลขาธิการ เหรัญญิก นายทะเบียน และกรรมการต าแหน่งอ่ืน ๆ ตามท่ีนายกสมาคมเห็นสมควร ต าแหน่ง
ของกรรมการสมาคมมีต าแหนง่และหน้าท่ีโดยสงัเขปดงัตอ่ไปนี ้ 

12.1 นายกสมาคม ท าหน้าท่ีอ านวยการบริหารกิจการของสมาคมให้เป็นไปตามข้อบังคับและ
วตัถปุระสงค์ของสมาคม เป็นผู้แทนสมาคมในการติดต่อกบับุคคลภายนอก แต่งตัง้ท่ีปรึกษาของ
สมาคม และท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุคณะกรรมการ และการประชมุใหญ่ของสมาคม  
12.2 อุปนายก ท าหน้าท่ีเป็นผู้ ช่วยนายกสมาคมอ านวยการบริหารกิจการสมาคม ปฏิบัติตาม 
หน้าท่ีท่ีนายกสมาคมได้มอบหมายและท าหน้าท่ีแทนนายกสมาคม เม่ือนายกสมาคมไมอ่ยู่ หรือไม่
สามารถจะปฏิบตัหิน้าท่ีได้ แตก่ารท าหน้าท่ีแทนนายกสมาคม ให้อปุนายกเป็นผู้กระท าการแทน  
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12.3 เลขาธิการ ท าหน้าท่ีเป็นผู้ นัดประชุมคณะกรรมการสมาคม นัดประชุมใหญ่ต่าง ๆ ของ
สมาคม เป็นผู้ควบคมุดแูลเจ้าหน้าท่ีของสมาคมในการปฏิบตัิกิจการของสมาคมและปฏิบตัิตาม
ค าสั่งของนายกสมาคม บนัทึกการประชุมตลอดจนท าหน้าท่ีเป็นเลขานุการในการประชุมต่าง ๆ 
ของสมาคม รวมทัง้ปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืนตามประกาศ ระเบียบปฏิบตัิ และข้อบงัคบัของสมาคมท่ีมิได้
ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของผู้หนึง่ผู้ใดโดยเฉพาะ 
12.4 เหรัญญิก มีหน้าท่ีเก่ียวกับการเงินทัง้หมดของสมาคม เป็นผู้ จัดท าบัญชี รายรับ รายจ่าย 
บญัชีงบดลุของสมาคม และเก็บเอกสารหลกัฐานตา่ง ๆ ของสมาคมไว้เพ่ือตรวจสอบ  
12.5 นายทะเบียน มีหน้าท่ีเก่ียวกบัทะเบียนสมาชิกทัง้หมดของสมาคมประสานงานกบัเหรัญญิก
ในการเรียกเก็บเงินคา่บ ารุงสมาคมจากสมาชิก  
12.6 กรรมการต าแหนง่อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม  
 
คณะกรรมการชดุแรกให้เป็นไปตามบทเฉพาะกาล 

ข้อ 13. นายกสมาคมและคณะกรรมการสมาคมให้เลือกตัง้จากท่ีประชมุใหญ่สามญัประจ าปี นายกสมาคม
และคณะกรรมการสมาคมสามารถอยู่ในต าแหน่งได้คราวละ  2 ปี และเม่ือคณะกรรมการอยู่ในต าแหน่ง
ครบก าหนดตามวาระแล้ว แตค่ณะกรรมการชดุใหมย่งัไมไ่ด้รับอนญุาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ ก็ให้
คณะกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระรักษาการไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการชุด ใหม่จะได้รับ
อนญุาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ 

ข้อ 14. หากต าแหน่งกรรมการสมาคมว่างลงก่อนครบก าหนดตามวาระ ให้คณะกรรมการสมาคมเรียก
ประชมุใหญ่วิสามญัเพ่ือเลือกตัง้คณะกรรมการขึน้มาด ารงต าแหน่งแทนต าแหน่งท่ีว่างลงนัน้ได้ แตผู่้ด ารง
ต าแหนง่แทนอยูใ่นต าแหนง่ได้เทา่กบัวาระของผู้ ท่ีตนแทนเทา่นัน้  

ข้อ 15. กรรมการสมาคมพ้นจากต าแหนง่ ด้วยเหตดุงัตอ่ไปนี ้ 
16.1 การออกตามวาระ 
16.2 ลาออก โดยย่ืนหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อเลขาธิการ ให้มีผลเม่ือเลขาธิการได้รับ
หนงัสือนัน้แล้ว 
16.3 ขาดจากสมาชิกภาพตามข้อ 9  
16.4 ท่ีประชมุใหญ่ลงมตใิห้ออกจากต าแหนง่  
16.5 ขาดประชมุคณะกรรมการเกิน 3 ครัง้ โดยไม่แจ้งเหตขุดัข้องให้นายกสมาคมหรือเลขาธิการ
ทราบ 
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ข้อ 16. อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ  
16.1 มีอ านาจออกระเบียบปฏิบตัติา่ง ๆ เพ่ือให้สมาชิกได้ปฏิบตัิ โดยระเบียบปฏิบตันิัน้จะต้อง  
ไมข่ดัตอ่ข้อบงัคบัฉบบันี ้ 
16.2 มีอ านาจแต่งตัง้ท่ีปรึกษา หรืออนุกรรมการได้ แต่ท่ีปรึกษา หรืออนกุรรมการ จะสามารถอยู่
ในต าแหน่งได้ไม่เกินวาระของคณะกรรมการชุดท่ีแต่งตัง้ ท่ีปรึกษาหรืออนุกรรมการท่ีไม่ได้เป็น
กรรมการสมาคมสามารถเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการและท่ีประชมุใหญ่ และแสดงความคิดเห็น
ในท่ีประชมุได้ แตไ่มมี่สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
16.3 มีอ านาจเรียกประชมุใหญ่สามญัประจ าปี และประชมุใหญ่วิสามญั  
16.4 มีอ านาจบริหารกิจการของสมาคม เพ่ือให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ตลอดจนมีอ านาจหน้าท่ี
อ่ืน ๆ ตามท่ีข้อบงัคบัได้ก าหนดไว้  
16.5 มีหน้าท่ีรับผิดชอบในกิจการทัง้หมด รวมทัง้การเงิน และทรัพย์สินทัง้หมดของสมาคม  

ข้อ 17. คณะกรรมการจะต้องประชมุกนัอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ เพ่ือปรึกษาหารือเก่ียวกบัการบริหาร
กิจการของสมาคม ไตรมาสได้แก่ มกราคมถึงมีนาคม เมษายนถึงมิถนุายน กรกฎาคมถึงกนัยายน ตลุาคม
ถึงธนัวาคม 

การประชุมคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการ
ทัง้หมด จงึจะถือว่าครบองค์ประชมุ มติของท่ีประชมุคณะกรรมการ ถ้าข้อบงัคบัมิได้ก าหนดไว้เป็นอยา่งอ่ืน 
ก็ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ก็ให้ประธานในการประชุมเป็นผู้ ชีข้าด 
ถ้านายกสมาคมและอปุนายกสมาคมไม่อยู่ในท่ีประชมุ หรือไม่สามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้ ก็ให้กรรมการท่ีเข้า
ประชมุในคราวนัน้เลือกกรรมการคนใดคนหนึง่ท าหน้าท่ีเป็นประธานในการประชมุคราวนัน้  

 
หมวดที่ 4 

การประชุมใหญ่ 

ข้อ 18. การประชมุใหญ่ของสมาคมมี 2 กรณี คือ  
18.1 ประชมุใหญ่สามญั  
18.2 ประชมุใหญ่วิสามญั  

ข้อ 19. คณะกรรมการจะต้องจดัให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๆ ละ 1 ครัง้ อย่างช้าท่ีสุดภายใน
เดือนกรกฎาคมของทกุ ๆ ปี โดยมีวาระการประชมุอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้ 

19.1 ให้คณะกรรมการแถลงกิจการท่ีผา่นมาในรอบปี  



7 
 

19.2 รับรองบญัชีงบดลุของปีท่ีผา่นมา  
19.3 เลือกตัง้นายกสมาคมและคณะกรรมการสมาคมชุดใหม่ (ในกรณีท่ีนายกสมาคมและ
คณะกรรมการครบก าหนดตามวาระในปีนัน้ 
19.4 เลือกตัง้ผู้สอบบญัชี และหรือ ท่ีปรึกษากฎหมาย 
19.5 เร่ืองอ่ืน ๆ ถ้ามี 

ข้อ 20. การประชุมใหญ่วิสามญั อาจจะมีขึน้ได้ก็โดยเหตท่ีุคณะกรรมการเห็นควรจดัให้มีขึน้เม่ือต้องหารือ
หรือได้รับมติท่ีประชุมใหญ่ หรือจากการเข้าช่ือร่วมกันของสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของสมาชิกทัง้หมด 
หรือสมาชิกจ านวน ไม่น้อยกวา่ 30 คน ท าหนงัสือร้องขอตอ่คณะกรรมการโดยย่ืนผ่านเลขาธิการเพ่ือจดัให้
มีการประชมุใหญ่วิสามญัขึน้  

ข้อ 21. การแจ้งก าหนดนดัประชุมใหญ่ให้เลขาธิการเป็นผู้แจ้งก าหนดนดัประชุมใหญ่ให้สมาชิกได้ทราบ
ล่วงหน้าตามระเบียบท่ีคณะกรรมการก าหนด ทัง้นี ้ต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั  โดยระบุวนั เวลา 
และสถานท่ีให้ชดัเจน  

ข้อ 22. ในการประชมุใหญ่สามญัประจ าปี หรือการประชมุใหญ่วิสามญัจะต้องมีสมาชิกเข้าร่วมประชมุไม่ 
น้อยกว่า 1 ใน 5 ของสมาชิกทัง้หมด หรือจ านวนไม่น้อยกว่า 30 คน จึงจะถือว่าครบองค์ประชมุ แตถ้่าเม่ือ
ถึงก าหนดเวลาประชุม ยงัมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้คณะกรรมการของสมาคมเรียก
ประชมุใหญ่อีกครัง้หนึ่ง ภายใน 14 วนั นบัแตว่นัท่ีนดัประชมุครัง้แรก ส าหรับการประชมุในครัง้หลงันี ้ถ้ามี
สมาชิกเข้าร่วมประชมุเป็นจ านวนเทา่ใด ก็ให้ถือว่าครบองค์ประชมุ ยกเว้นถ้าเป็นการประชมุใหญ่วิสามญัท่ี
เกิดขึน้จากการร้องขอของสมาชิกก็ไมต้่องจดัประชมุใหญ่ โดยให้ถือวา่การประชมุเป็นอนัยกเลิก 

ข้อ 23. การลงมติตา่ง ๆ ในท่ีประชมุใหญ่ ถ้าข้อบงัคบัมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ก็ให้ถือคะแนนเสียงข้าง
มากเป็นเกณฑ์ แตถ้่าคะแนนเสียงท่ีลงมตมีิคะแนนเสียงเทา่กนั ก็ให้ประธานในการประชมุเป็นผู้ ชีข้าด  

ข้อ 24. ในการประชุมใหญ่ของสมาคม ถ้านายกสมาคม และอุปนายกสมาคมไม่มาร่วมประชุม หรือไม่
สามารถจะปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ก็ให้ท่ีประชมุใหญ่ท าการเลือกตัง้กรรมการท่ีมาร่วมประชมุคนใดคนหนึ่งให้ท า
หน้าท่ีเป็นประธานในการประชมุคราวนัน้  
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หมวดที่ 5 

การเงนิและทรัพย์สิน 

ข้อ 25. การเงินและทรัพย์สินทัง้หมดให้อยูใ่นความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เงินสดของสมาคมถ้ามีให้

น าฝากไว้ท่ีธนาคาร การเบิกจ่ายเงินของสมาคมให้นายกสมาคม อปุนายกหรือเลขาธิการคนหนึ่ง ร่วมกับ

เหรัญญิกของสมาคมอีกคนหนึง่ลงลายมือช่ือร่วมกนั  

ข้อ 26. นายกสมาคมมีอ านาจสัง่จ่ายเงินของสมาคมได้ครัง้ละไม่เกิน  3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 

หรือรวมแล้วไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ต่อปี ถ้าเกินกว่านัน้จะต้องได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการ  

ข้อ 27. ให้อปุนายก หรือเลขาธิการ มีอ านาจสัง่จ่ายเงินของสมาคมได้ครัง้ละไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่ง

ล้านบาทถ้วน) หรือรวมแล้วไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ต่อปี ถ้าเกินกว่านัน้จะต้องได้รับ

อนมุตัจิากนายกสมาคม  

เหรัญญิกมีอ านาจเก็บรักษาเงินสดของสมาคมได้ไม่เกิน 50,000 บาท (ห้าหม่ืนบาทถ้วน) ถ้าเกิน

กวา่จ านวนนีจ้ะต้องน าฝาก ธนาคารในบญัชีของสมาคมทนัทีท่ีโอกาสอ านวยให้  

ข้อ 28. การสัง่จ่ายเงินของสมาคมตามข้อ 26 และ 27 ให้เหรัญญิกแจ้งให้คณะกรรมการสมาคมทราบใน

การประชมุคราวถดัไป 

 

หมวดที่ 6 

การเปล่ียนแปลงแก้ไขข้อบังคับและการเลิกสมาคม 

ข้อ 29. ข้อบงัคบัสมาคมจะเปล่ียนแปลงแก้ไขได้โดยมติของท่ีประชมุใหญ่เทา่นัน้ และต้องมีคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่า 2 ใน 3 ของสมาชิกท่ีเข้าร่วมประชุมทัง้หมด โดยการขอเปล่ียนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบงัคบั
ต้องมาจากคณะกรรมการสมาคมหรือการเข้าช่ือร่วมกนัของสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของสมาชิกทัง้หมด 
หรือสมาชิกจ านวน ไมน้่อยกวา่ 30 คน ท าหนงัสือร้องขอตอ่เลขาธิการ 

ข้อ 30. การเลิกสมาคมจะเลิกได้ก็โดยมติของท่ีประชุมใหญ่ของสมาคม ยกเว้นเป็นการเลิกเพราะเหตขุอง 
กฎหมาย มติของท่ีประชุมใหญ่ท่ีให้เลิกสมาคมจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของสมาชิกท่ีเข้า
ร่วมประชมุทัง้หมด และองค์ประชมุใหญ่จะต้องไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของสมาชิกทัง้หมด  
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ข้อ 31. เม่ือสมาคมต้องเลิก ไม่ว่าด้วยเหตใุด ๆ ก็ตาม ทรัพย์สินของสมาคมท่ีเหลืออยู่หลงัจากท่ีได้ช าระ
บัญชีเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ให้เป็นไปตามมติของท่ีประชุมใหญ่ โดยผู้ รับต้องมีฐานะเป็นนิติบุคคล ท่ีมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือการกศุลสาธารณประโยชน์ 
 

หมวดที่ 7 
บทเฉพาะกาล 

ข้อ 32. เม่ือสมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจากทางราชการ ก็ให้ถือว่าผู้ เร่ิมการทัง้หมด
เป็นสมาชิกสามัญ ให้ผู้ เร่ิมการจัดตัง้สมาคมเป็น ผู้ เลือกตัง้คณะกรรมการชุดแรก ประกอบด้วยนายก
สมาคมและกรรมการอ่ืน ๆ ตามจ านวนท่ีเห็นสมควรตามข้อบงัคบัของสมาคม และให้ด ารงต าแหนง่จนกว่า
จะมีการประชมุใหญ่สามญัประจ าปีในคราวถดัไปเพ่ือเลือกตัง้นายกสมาคมและคณะกรรมการสมาคม 

ข้อ 33. ข้อบงัคบันี ้ให้มีผลใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ีเจ้าพนกังานรับจดทะเบียนเป็นต้นไป 

 

 

(ลงช่ือ)…………………….…….…………………….ผู้จัดท าข้อบังคับ  

       (นายเจษฎา สขุทิศ)                  

         นายกสมาคม 


