ข้ อบังคับของสมาคมฟิ นเทคประเทศไทย
----------------------------

หมวดที่ 1
ความทั่วไป
ข้ อ 1. สมาคมนี ้มีชื่อว่า สมาคมฟิ นเทคประเทศไทย ย่อว่า สมาคมฟิ นเทค เรี ยกเป็ นภาษาอังกฤษว่า Thai

Fintech Association ย่อว่า TFTA
ข้ อ 2. เครื่ องหมายของสมาคมมีลกั ษณะเป็ นรูป คลื่นผิวน ้าเป็ นวงกลมรี มีหยดน ้ารูปทรงคล้ ายเจดีย์อยู่ตรง
กลาง ด้ านล่างมีตวั อักษรภาษาอังกฤษเขียนว่า Thai Fintech Association
มีความหมายว่าคลื่นผิวนา้ แสดงถึงผลกระทบของการพัฒ นาเทคโนโลยีทางการเงิน (ฟิ นเทค) ที่มีผลกับ
วงการการเงิน และประชาชนในวงกว้ าง โดยสมาคมฟิ นเทคประเทศไทยเริ่ ม ต้ นจากการรวมตัวกันของ
ฟิ นเทคสตาร์ ทอัพ (ฟิ นเทคสตาร์ ทอัพ หมายถึงบุคคล กลุ่ม บุคคล หรื อนิติบุคคลซึ่งใช้ เทคโนโลยีในการ
ให้ บริ การเกี่ยวกับการเงิน การบริ หารการลงทุน การประกันภัย และธุรกิจในตลาดเงินตลาดทุน ) สถาบัน
การเงิน หน่วยงานกากับของรัฐ ผู้ลงทุนและผู้เชี่ ยวชาญด้ านฟิ นเทค องค์กรทัง้ ภาครัฐและเอกชน เพื่ อ
ร่วมกันผลักดันการเปลี่ยนแปลงและส่งเสริ มการขยายตัวของเทคโนโลยีและฟิ นเทคสตาร์ ทอัพในประเทศ
ไทยออกไปสูร่ ะดับโลกเพื่อปฏิวตั วิ งการการเงิน
รูปของเครื่ องหมายสมาคม

ข้ อ 3. ส านัก งานใหญ่ ข องสมาคมตัง้ อยู่ ณ 97/162 ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางด้ วน เขตภาษี เจริ ญ
กรุงเทพมหานคร 10160
ข้ อ 4. วัตถุประสงค์ของสมาคม เพื่อ
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4.1 เป็ น ศูนย์รวมองค์ความรู้ นวัตกรรม ที่ เกี่ ยวข้ องกับ เทคโนโลยี ทางด้ านการเงิน หรื อฟิ นเทค
ส่ง เสริ ม การศึก ษา วิจัย และการเผยแพร่ ท างวิช าการและข่าวสารเกี่ ย วกับ ฟิ นเทค เพื่ อเผยแพร่ ให้ กับ
ประชาชนในวงกว้ าง
4.2 ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ ประชาชนสามารถเข้ าถึงบริการทางการเงินอย่างกว้ างขวางมากยิ่งขึ ้น
เพื่อให้ ประชาชนได้ รับบริ การทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ รวมทังให้
้ ความคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์
ของประชาชน
4.3 ส่งเสริ มและพัฒนามาตรฐานอันดีในการดาเนินงานในอุตสาหกรรมฟิ นเทค เพื่อประโยชน์ของ
สมาชิกและประชาชน

หมวดที่ 2
สมาชิก
ข้ อ 5. สมาชิกของสมาคมมี 2 ประเภท คือ
5.1 สมาชิกสามัญ ได้ แก่ บุคคล ตัวแทนของกลุ่มบุคคล หรื อ ตัวแทนของนิติบุคคลที่ จดทะเบียน
ตามกฎหมายไทย ซึ่งใช้ เทคโนโลยี ในการให้ บริ การเกี่ ยวกับการเงิน การบริ หารการลงทุน การ
ประกันภัย และธุ รกิ จ ในตลาดเงิ นตลาดทุน ตัวแทนของนิ ติบุคคลตามกฎหมายธุ รกิ จ สถาบัน
การเงิน และตัวแทนของนิติบุคคลที่ได้ รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันตามพระราชบัญญัติ
ประกันชีวิตและประกันวินาศภัย
5.2 สมาชิ ก วิ ส ามั ญ ได้ แ ก่ ตัว แทนของหน่ ว ยงานก ากั บ ของรั ฐ ตัว แทนขององค์ ก รอิ ส ระหรื อ
หน่วยงานอิสระของรัฐ บุคคลหรื อตัวแทนของนิติบุคคลไทยหรื อต่างประเทศที่ให้ ความร่วมมือ ให้
การสนับสนุน หรื อ มี ความสนใจลงทุนในธุรกิจที่ เกี่ ยวข้ องกับการใช้ เทคโนโลยี ในการให้ บริ การ
เกี่ ยวกับการเงิน การบริ หารการลงทุน การประกันภัย และธุรกิจในตลาดเงินตลาดทุน ตัวแทน
สถาบันการศึกษา บุคคลผู้ทรงเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาของสมาคม อนุกรรมการของสมาคม
หรื อ ผู้มี อุป การะคุณ แก่ ส มาคม บุค คลทั่วไปที่ มี ค วามสนใจในเทคโนโลยี ที่ เกี่ ย วกับ ให้ บ ริ ก าร
เกี่ยวกับการเงิน การบริหารการลงทุน การประกันภัย และธุรกิจในตลาดเงินตลาดทุน
ข้ อ 6. สมาชิกต้ องเสียค่าบารุง รายปี ปี ละ 1,000 บาท และค่าธรรมเนียมอื่น (ถ้ ามี) หรื อได้ รับยกเว้ นการ
เก็บค่าบารุงรายปี แก่สมาชิกเป็ นราย ๆ หรื อตามประเภท
ข้ อ 7. การสมัครเข้ าเป็ นสมาชิกของสมาคม ให้ ผ้ ปู ระสงค์จะสมัครเข้ าเป็ นสมาชิกของสมาคมยื่นใบสมัคร
ตามแบบของสมาคมต่อเลขาธิ การ เมื่อเลขาธิ การได้ รับใบสมัครแล้ วให้ ตรวจสอบคุณ สมบัติและความ
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ถูกต้ องก่อนเสนอให้ นายกสมาคมเพื่อพิจารณาอนุมัติ และให้ เลขาธิ การแจ้ ง ให้ ที่ ประชุม คณะกรรมการ
สมาคมทราบและมีมติรับรองในคราวถัดไป
หากเลขาธิการหรื อนายกสมาคมเห็นว่าไม่สมควรรับผู้ใดเข้ าเป็ นสมาชิกให้ แจ้ งให้ ผ้ ูนนทราบโดยไม่
ั้
ชักช้ า ผู้ถูกปฏิเสธอาจยื่นอุทธรณ์ ต่อนายกสมาคมภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับคาปฏิเสธ และให้ นายก
สมาคมนาเรื่ องเข้ าหารื อในการประชุมคณะกรรมการสมาคมในคราวถัดไปเพื่อพิจารณา
มติในการรับรองสมาชิกต้ องมีคะแนนเสียงรับรองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการสมาคมที่
เข้ าร่วมประชุม
ข้ อ 8. ถ้ านายกสมาคมหรื อคณะกรรมการ (แล้ วแต่กรณี) พิจารณาอนุมตั ิให้ รับผู้สมัครเข้ าเป็ นสมาชิก ให้
ผู้สมัครชาระเงินค่าบารุงสมาคมและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ให้ เสร็จสิ ้นภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งจาก
เลขาธิการ หรื อภายในวันที่ได้ รับการผ่อนผันจากเลขาธิ การสมาคม และสมาชิกภาพของผู้สมัคร ให้ เริ่ ม
นับตังแต่
้ วนั ที่ผ้ สู มัครได้ ชาระเงินค่าบารุงสมาคมและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว แต่ถ้าผู้สมัคร
ไม่ชาระเงินค่าบารุ ง สมาคมหรื อค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ภายในกาหนด ก็ให้ ถือว่าการสมัครคราวนัน้ เป็ นอัน
ยกเลิก
ข้ อ 9. สมาชิกภาพของสมาชิกให้ สิ ้นสุดลงด้ วยเหตุดงั ต่อไปนี ้
9.1 ตาย หรื อสาบสูญตามคาสัง่ ศาล
9.2 เป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ เสมือนไร้ ความสามารถหรื อเป็ นบุคคลล้ มละลายตามคาสัง่ ศาล
9.3 ลาออก โดยยื่นหนังสือเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อ เลขาธิการ ให้ มีผลเมื่อเลขาธิการได้ รับหนังสือ
นันและสมาชิ
้
กผู้นนได้
ั ้ ชาระหนี ้สินที่ยงั ติดค้ างอยูก่ บั สมาคมเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
9.4 ขาดคุณสมบัตสิ มาชิก
9.5 ถูกลบชื่อออกจากทะเบียน
9.6 องค์กรที่สมาชิกเป็ นตัวแทนล้ มละลายตามคาสัง่ ศาล
อย่างไรก็ตาม การขาดสมาชิกภาพของตัวแทนองค์กรตามข้ อ 9.1 และ 9.2 ข้ างต้ น ไม่กระทบต่อ
องค์กรที่สมาชิกเป็ นตัวแทนอยู่
ข้ อ 10. สิทธิและหน้ าที่ของสมาชิก
10.1 มีสิทธิเข้ าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม และเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมของสมาคม
10.2 มีสิทธิร้องขอต่อเลขาธิการ เพื่อตรวจสอบรายงานการประชุมและบัญชีงบดุลของสมาคม
10.3 มีสิทธิได้ รับสวัสดิการและบริ การต่าง ๆ ที่สมาคมได้ จดั ไว้ ทังนี
้ ้ เป็ นไปตามระเบียบที่สมาคม
กาหนด
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10.4 สมาชิกสามัญมีสิทธิในการเลือกตัง้ หรื อได้ รับการเลือกตัง้ หรื อแต่งตังเป็
้ นกรรมการสมาคม
และมีสิทธิออกเสียงลงมติตา่ ง ๆ ในที่ประชุมได้ คนละ 1 คะแนนเสียง
10.5 สมาชิกสามัญมีสิทธิเข้ าชื่อร่วมกันอย่างน้ อย 1 ใน 5 ของสมาชิกสามัญทังหมด
้
หรื อสมาชิก
จานวนไม่น้อยกว่า 30 คน ทาหนังสือร้ องขอต่อคณะกรรมการโดยยื่นผ่านเลขาธิการให้ จดั ประชุม
ใหญ่วิสามัญได้
10.6 มีหน้ าที่จะต้ องปฏิบตั ติ ามประกาศ ระเบียบ และข้ อบังคับของสมาคมโดยเคร่งครัด
10.7 มีหน้ าที่ให้ ความร่วมมือและสนับสนุนการดาเนินกิจการต่าง ๆ ของสมาคม
ข้ อ 11 สมาชิกอาจถูกลบชื่อออกจากทะเบียนด้ วยเหตุอย่างหนึง่ อย่างใดต่อไปนี ้
11.1 ต้ องคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จาคุก เว้ นแต่เป็ นความผิดลหุโทษ
11.2 ฝ่ าฝื นประกาศ ระเบียบข้ อบังคับของสมาคม หรื อประพฤติตนเป็ นที่เสื่อมเสียแก่เกียรติยศ
ชื่อเสียงของสมาคม
11.3 ไม่ชาระค่าบารุงสมาคมและ/หรื อค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ภายในระยะเวลาที่ระเบียบกาหนด
11.4 คณะกรรมการสมาคมมีมติให้ พ้นจากการเป็ นสมาชิกและลบชื่อออกจากทะเบียน
ให้ เลขาธิการดาเนินการแจ้ งให้ นายทะเบียนลบชื่อออกจากทะเบียนเมื่อได้ รับทราบเหตุข้างต้ นโดย
ไม่ชกั ช้ า

หมวดที่ 3
การดาเนินกิจการสมาคม
ข้ อ 12. ให้ มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ทาหน้ าที่บริ หารกิจการของสมาคม มีจานวนอย่างน้ อย 3 คน อย่าง
มากไม่เกิ น 25 คน ประกอบด้ วยนายกสมาคม 1 คน และให้ นายกสมาคมเป็ นผู้เลื อกอุปนายกสมาคม
เลขาธิการ เหรัญญิก นายทะเบียน และกรรมการตาแหน่งอื่น ๆ ตามที่นายกสมาคมเห็นสมควร ตาแหน่ง
ของกรรมการสมาคมมีตาแหน่งและหน้ าที่โดยสังเขปดังต่อไปนี ้
12.1 นายกสมาคม ทาหน้ าที่ อานวยการบริ หารกิ จการของสมาคมให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับและ
วัตถุประสงค์ของสมาคม เป็ นผู้แทนสมาคมในการติดต่อกับบุคคลภายนอก แต่งตังที
้ ่ปรึกษาของ
สมาคม และทาหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ และการประชุมใหญ่ของสมาคม
12.2 อุปนายก ทาหน้ าที่ เป็ นผู้ช่วยนายกสมาคมอานวยการบริ หารกิ จการสมาคม ปฏิ บัติตาม
หน้ าที่ที่นายกสมาคมได้ มอบหมายและทาหน้ าที่แทนนายกสมาคม เมื่อนายกสมาคมไม่อยู่ หรื อไม่
สามารถจะปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ แต่การทาหน้ าที่แทนนายกสมาคม ให้ อปุ นายกเป็ นผู้กระทาการแทน
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12.3 เลขาธิ การ ท าหน้ าที่ เป็ น ผู้นัด ประชุม คณะกรรมการสมาคม นัดประชุม ใหญ่ ต่าง ๆ ของ
สมาคม เป็ นผู้ควบคุมดูแลเจ้ าหน้ าที่ของสมาคมในการปฏิบตั ิกิจการของสมาคมและปฏิบตั ิตาม
คาสั่งของนายกสมาคม บันทึกการประชุมตลอดจนทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการในการประชุมต่าง ๆ
ของสมาคม รวมทังปฏิ
้ บตั ิหน้ าที่อื่นตามประกาศ ระเบียบปฏิบตั ิ และข้ อบังคับของสมาคมที่มิได้
กาหนดให้ เป็ นหน้ าที่ของผู้หนึง่ ผู้ใดโดยเฉพาะ
12.4 เหรัญ ญิ ก มี หน้ าที่ เกี่ ยวกับการเงินทัง้ หมดของสมาคม เป็ นผู้จัดทาบัญ ชี รายรับ รายจ่าย
บัญชีงบดุลของสมาคม และเก็บเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของสมาคมไว้ เพื่อตรวจสอบ
12.5 นายทะเบียน มีหน้ าที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทังหมดของสมาคมประสานงานกั
้
บเหรัญญิก
ในการเรี ยกเก็บเงินค่าบารุงสมาคมจากสมาชิก
12.6 กรรมการตาแหน่งอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
คณะกรรมการชุดแรกให้ เป็ นไปตามบทเฉพาะกาล
ข้ อ 13. นายกสมาคมและคณะกรรมการสมาคมให้ เลือกตังจากที
้
่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี นายกสมาคม
และคณะกรรมการสมาคมสามารถอยู่ในตาแหน่งได้ คราวละ 2 ปี และเมื่อคณะกรรมการอยู่ในตาแหน่ง
ครบกาหนดตามวาระแล้ ว แต่คณะกรรมการชุดใหม่ยงั ไม่ได้ รับอนุญาตให้ จดทะเบียนจากทางราชการ ก็ให้
คณะกรรมการที่ ครบกาหนดตามวาระรักษาการไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการชุด ใหม่จ ะได้ รับ
อนุญาตให้ จดทะเบียนจากทางราชการ
ข้ อ 14. หากตาแหน่งกรรมการสมาคมว่างลงก่อนครบกาหนดตามวาระ ให้ คณะกรรมการสมาคมเรี ยก
ประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกตังคณะกรรมการขึ
้
้นมาดารงตาแหน่งแทนตาแหน่งที่ว่างลงนันได้
้ แต่ผ้ ดู ารง
ตาแหน่งแทนอยูใ่ นตาแหน่งได้ เท่ากับวาระของผู้ที่ตนแทนเท่านัน้
ข้ อ 15. กรรมการสมาคมพ้ นจากตาแหน่ง ด้ วยเหตุดงั ต่อไปนี ้
16.1 การออกตามวาระ
16.2 ลาออก โดยยื่ น หนัง สื อเป็ น ลายลัก ษณ์ อัก ษรต่อ เลขาธิ ก าร ให้ มี ผ ลเมื่ อ เลขาธิ การได้ รับ
หนังสือนันแล้
้ ว
16.3 ขาดจากสมาชิกภาพตามข้ อ 9
16.4 ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้ ออกจากตาแหน่ง
16.5 ขาดประชุมคณะกรรมการเกิน 3 ครัง้ โดยไม่แจ้ งเหตุขดั ข้ องให้ นายกสมาคมหรื อเลขาธิการ
ทราบ
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ข้ อ 16. อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการ
16.1 มีอานาจออกระเบียบปฏิบตั ติ า่ ง ๆ เพื่อให้ สมาชิกได้ ปฏิบตั ิ โดยระเบียบปฏิบตั นิ นจะต้
ั ้ อง
ไม่ขดั ต่อข้ อบังคับฉบับนี ้
16.2 มีอานาจแต่งตังที
้ ่ปรึกษา หรื ออนุกรรมการได้ แต่ที่ปรึ กษา หรื ออนุกรรมการ จะสามารถอยู่
ในตาแหน่งได้ ไม่เกินวาระของคณะกรรมการชุดที่แต่งตัง้ ที่ปรึ กษาหรื ออนุกรรมการที่ไม่ได้ เป็ น
กรรมการสมาคมสามารถเข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมใหญ่ และแสดงความคิดเห็น
ในที่ประชุมได้ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
16.3 มีอานาจเรี ยกประชุมใหญ่สามัญประจาปี และประชุมใหญ่วิสามัญ
16.4 มีอานาจบริ หารกิจการของสมาคม เพื่อให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนมีอานาจหน้ าที่
อื่น ๆ ตามที่ข้อบังคับได้ กาหนดไว้
16.5 มีหน้ าที่รับผิดชอบในกิจการทังหมด
้
รวมทังการเงิ
้
น และทรัพย์สินทังหมดของสมาคม
้
ข้ อ 17. คณะกรรมการจะต้ องประชุมกันอย่างน้ อยไตรมาสละ 1 ครัง้ เพื่อปรึกษาหารื อเกี่ยวกับการบริ หาร
กิจการของสมาคม ไตรมาสได้ แก่ มกราคมถึงมีนาคม เมษายนถึงมิถนุ ายน กรกฎาคมถึงกันยายน ตุลาคม
ถึงธันวาคม
การประชุม คณะกรรมการจะต้ องมี กรรมการเข้ าร่ วมประชุม ไม่น้ อยกว่า กึ่ งหนึ่ง ของกรรมการ
ทังหมด
้
จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม มติของที่ประชุมคณะกรรมการ ถ้ าข้ อบังคับมิได้ กาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น
ก็ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากเป็ นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ก็ให้ ประธานในการประชุมเป็ นผู้ชี ้ขาด
ถ้ านายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่อยู่ในที่ประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ ก็ให้ กรรมการที่เข้ า
ประชุมในคราวนันเลื
้ อกกรรมการคนใดคนหนึง่ ทาหน้ าที่เป็ นประธานในการประชุมคราวนัน้

หมวดที่ 4
การประชุมใหญ่
ข้ อ 18. การประชุมใหญ่ของสมาคมมี 2 กรณี คือ
18.1 ประชุมใหญ่สามัญ
18.2 ประชุมใหญ่วิสามัญ
ข้ อ 19. คณะกรรมการจะต้ องจัดให้ มีการประชุม ใหญ่ สามัญ ประจาปี ๆ ละ 1 ครัง้ อย่างช้ าที่สุดภายใน
เดือนกรกฎาคมของทุก ๆ ปี โดยมีวาระการประชุมอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
19.1 ให้ คณะกรรมการแถลงกิจการที่ผา่ นมาในรอบปี
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19.2 รับรองบัญชีงบดุลของปี ที่ผา่ นมา
19.3 เลื อ กตัง้ นายกสมาคมและคณะกรรมการสมาคมชุด ใหม่ (ในกรณี ที่ น ายกสมาคมและ
คณะกรรมการครบกาหนดตามวาระในปี นนั ้
19.4 เลือกตังผู
้ ้ สอบบัญชี และหรื อ ที่ปรึกษากฎหมาย
19.5 เรื่ องอื่น ๆ ถ้ ามี
ข้ อ 20. การประชุมใหญ่วิสามัญ อาจจะมีขึ ้นได้ ก็โดยเหตุที่คณะกรรมการเห็นควรจัดให้ มีขึ ้นเมื่อต้ องหารื อ
หรื อได้ รับมติที่ประชุมใหญ่ หรื อจากการเข้ าชื่อร่วมกันของสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของสมาชิกทังหมด
้
หรื อสมาชิกจานวน ไม่น้อยกว่า 30 คน ทาหนังสือร้ องขอต่อคณะกรรมการโดยยื่นผ่านเลขาธิการเพื่อจัดให้
มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ ้น
ข้ อ 21. การแจ้ งกาหนดนัดประชุมใหญ่ให้ เลขาธิการเป็ นผู้แจ้ งกาหนดนัดประชุมใหญ่ให้ สมาชิกได้ ทราบ
ล่วงหน้ าตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด ทัง้ นี ้ ต้ องแจ้ งล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยระบุวนั เวลา
และสถานที่ให้ ชดั เจน
ข้ อ 22. ในการประชุมใหญ่สามัญประจาปี หรื อการประชุมใหญ่วิสามัญจะต้ องมีสมาชิกเข้ าร่วมประชุมไม่
น้ อยกว่า 1 ใน 5 ของสมาชิกทังหมด
้
หรื อจานวนไม่น้อยกว่า 30 คน จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม แต่ถ้าเมื่อ
ถึงกาหนดเวลาประชุม ยังมีสมาชิกเข้ าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้ คณะกรรมการของสมาคมเรี ยก
ประชุมใหญ่อีกครัง้ หนึ่ง ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่นดั ประชุมครัง้ แรก สาหรับการประชุมในครัง้ หลังนี ้ ถ้ ามี
สมาชิกเข้ าร่วมประชุมเป็ นจานวนเท่าใด ก็ให้ ถือว่าครบองค์ประชุม ยกเว้ นถ้ าเป็ นการประชุมใหญ่วิสามัญที่
เกิดขึ ้นจากการร้ องขอของสมาชิกก็ไม่ต้องจัดประชุมใหญ่ โดยให้ ถือว่าการประชุมเป็ นอันยกเลิก
ข้ อ 23. การลงมติตา่ ง ๆ ในที่ประชุมใหญ่ ถ้ าข้ อบังคับมิได้ กาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น ก็ให้ ถือคะแนนเสียงข้ าง
มากเป็ นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสียงที่ลงมติมีคะแนนเสียงเท่ากัน ก็ให้ ประธานในการประชุมเป็ นผู้ชี ้ขาด
ข้ อ 24. ในการประชุมใหญ่ ของสมาคม ถ้ านายกสมาคม และอุปนายกสมาคมไม่มาร่ วมประชุม หรื อไม่
สามารถจะปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ก็ให้ ที่ประชุมใหญ่ทาการเลือกตังกรรมการที
้
่มาร่วมประชุมคนใดคนหนึ่งให้ ทา
หน้ าที่เป็ นประธานในการประชุมคราวนัน้
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หมวดที่ 5
การเงินและทรั พย์ สิน
ข้ อ 25. การเงินและทรัพย์สินทังหมดให้
้
อยูใ่ นความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เงินสดของสมาคมถ้ ามีให้
นาฝากไว้ ที่ธนาคาร การเบิกจ่ายเงินของสมาคมให้ นายกสมาคม อุปนายกหรื อเลขาธิการคนหนึ่ง ร่วมกับ
เหรัญญิกของสมาคมอีกคนหนึง่ ลงลายมือชื่อร่วมกัน
ข้ อ 26. นายกสมาคมมีอานาจสัง่ จ่ายเงินของสมาคมได้ ครัง้ ละไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้ านบาทถ้ วน)
หรื อรวมแล้ ว ไม่เกิ น 5,000,000 บาท (ห้ าล้ านบาทถ้ วน) ต่อ ปี ถ้ าเกิ น กว่านัน้ จะต้ อ งได้ รับ อนุมัติจ าก
คณะกรรมการ
ข้ อ 27. ให้ อปุ นายก หรื อเลขาธิการ มีอานาจสัง่ จ่ายเงินของสมาคมได้ ครัง้ ละไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่ง
ล้ านบาทถ้ วน) หรื อรวมแล้ วไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้ านบาทถ้ วน) ต่อปี ถ้ าเกินกว่านันจะต้
้
องได้ รับ
อนุมตั จิ ากนายกสมาคม
เหรัญญิกมีอานาจเก็บรักษาเงินสดของสมาคมได้ ไม่เกิน 50,000 บาท (ห้ าหมื่นบาทถ้ วน) ถ้ าเกิน
กว่าจานวนนี ้จะต้ องนาฝาก ธนาคารในบัญชีของสมาคมทันทีที่โอกาสอานวยให้
ข้ อ 28. การสัง่ จ่ายเงินของสมาคมตามข้ อ 26 และ 27 ให้ เหรัญญิกแจ้ งให้ คณะกรรมการสมาคมทราบใน
การประชุมคราวถัดไป

หมวดที่ 6
การเปลี่ยนแปลงแก้ ไขข้ อบังคับและการเลิกสมาคม
ข้ อ 29. ข้ อบังคับสมาคมจะเปลี่ยนแปลงแก้ ไขได้ โดยมติของที่ประชุมใหญ่เท่านัน้ และต้ องมีคะแนนเสียงไม่
น้ อยกว่า 2 ใน 3 ของสมาชิกที่เข้ าร่ วมประชุมทังหมด
้
โดยการขอเปลี่ยนแปลงแก้ ไขหรื อเพิ่มเติมข้ อบังคับ
ต้ องมาจากคณะกรรมการสมาคมหรื อการเข้ าชื่อร่วมกันของสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของสมาชิกทังหมด
้
หรื อสมาชิกจานวน ไม่น้อยกว่า 30 คน ทาหนังสือร้ องขอต่อเลขาธิการ
ข้ อ 30. การเลิกสมาคมจะเลิกได้ ก็โดยมติของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม ยกเว้ นเป็ นการเลิกเพราะเหตุของ
กฎหมาย มติของที่ประชุมใหญ่ที่ให้ เลิกสมาคมจะต้ องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของสมาชิกที่เข้ า
ร่วมประชุมทังหมด
้
และองค์ประชุมใหญ่จะต้ องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของสมาชิกทังหมด
้
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ข้ อ 31. เมื่อสมาคมต้ องเลิก ไม่ว่าด้ วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ทรัพย์สินของสมาคมที่เหลื ออยู่หลังจากที่ได้ ชาระ
บัญ ชี เป็ น ที่ เรี ย บร้ อยแล้ ว ให้ เป็ น ไปตามมติของที่ ป ระชุม ใหญ่ โดยผู้รับ ต้ องมี ฐ านะเป็ น นิ ติบุค คล ที่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อการกุศลสาธารณประโยชน์

หมวดที่ 7
บทเฉพาะกาล
ข้ อ 32. เมื่อสมาคมได้ รับอนุญาตให้ จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลจากทางราชการ ก็ให้ ถือว่าผู้เริ่ มการทังหมด
้
เป็ นสมาชิกสามัญ ให้ ผ้ ูเริ่ ม การจัดตัง้ สมาคมเป็ น ผู้เลื อกตัง้ คณะกรรมการชุดแรก ประกอบด้ วยนายก
สมาคมและกรรมการอื่น ๆ ตามจานวนที่เห็นสมควรตามข้ อบังคับของสมาคม และให้ ดารงตาแหน่งจนกว่า
จะมีการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ในคราวถัดไปเพื่อเลือกตังนายกสมาคมและคณะกรรมการสมาคม
้
ข้ อ 33. ข้ อบังคับนี ้ ให้ มีผลใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่เจ้ าพนักงานรับจดทะเบียนเป็ นต้ นไป

(ลงชื่อ)…………………….…….…………………….ผู้จัดทาข้ อบังคับ
(นายเจษฎา สุขทิศ)
นายกสมาคม
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