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ข้้อบัังคัับ
ของ ยุุวพุุทธิิกสมาคมแห่่งประเทศไทย ในพระบรมราชููปถััมภ์์
แก้้ไข พ.ศ. ๒๕๖๓
หมวดที่่� ๑
ชื่่�อเครื่่�องหมายและสำำ�นัักงานที่่�ตั้้�ง
	ข้้อ ๑. สมาคมฯ นี้้�ชื่่�อว่่า “ยุุวพุุทธิิกสมาคมแห่่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชููปถััมภ์์” ใช้้อัักษรย่่อว่่า “ย.พ.ส”
ใช้้ชื่่�อภาษาอัังกฤษว่่า “Young Buddhists Association of Thailand
under the Royal Patronage” ใช้้ชื่่�อย่่อว่่า “YBAT”
ใช้้ชื่่�อเป็็นภาษาจีีนอ่่านว่่า “ไถ้้กว๋๋อชิิงเหนีียน ผู่่�เจี้้�ยวฮุ้้�ย”
	ข้้อ ๒. เครื่่�องหมายของสมาคมฯ นี้้�คืือ รููปโล่่ ภายในมีีธรรมจัักรอยู่่�ตรง
กลาง มีีอัักษรย่่อว่่า ย.พ.ส. อยู่่�เบื้้�องล่่าง มีีรููปผู้้�ชายหนุ่่�มและหญิิงสาวคุุกเข่่าประคอง
รููปธรรมจัักร อยู่่�เบื้้�องขวาและซ้้าย ตามแบบรููปและลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�

	ข้้อ ๓. สำำ�นักั งานใหญ่่ของสมาคมฯ นี้้�ตั้ง้� อยู่่�ที่่� เลขที่่� ๔ ซอยเพชรเกษม ๕๔
แยก ๖ หมู่่� ๗ แขวงบางด้้วน เขตภาษีีเจริิญ กรุุงเทพมหานคร
	ข้้อ ๔. จดทะเบีียนเมื่่อ� วัันที่่� ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ โดยใบอนุุญาต
เลขที่่� จ. ๔๕๐
ข้อบังคับ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
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หมวดที่่� ๒
วััตถุุประสงค์์
ข้้อ ๕. สมาคมฯ มีีวััตถุุประสงค์์ดัังต่่อไปนี้้�
๕.๑ เพื่่อ� ค้้นคว้้า แลกเปลี่่ย� นความรู้้� เผยแผ่่และปฏิิบัติั ธิ รรมในพระพุุทธศาสนา
โดยยึึดหลัักพระธรรมวิินััย (พระไตรปิิฎก)
๕.๒ เพื่่�อปฏิิบััติิศาสนกิิจทางพระพุุทธศาสนา และสนัับสนุุนการปฏิิบััติิ
วิิปััสสนากรรมฐานตามแนวสติิปััฏฐาน ๔
๕.๓ เพื่่อ� ทำำ�การสาธารณกุุศลต่่าง ๆ และเพื่่อ� ส่่งเสริิมการศึึกษาและจริิยธรรม
โดยจััดหน่่วยงานขึ้้น� รองรัับกิิจกรรม
๕.๔ เพื่่�ออนุุเคราะห์์ช่่วยเหลืือสมาชิิกในโอกาสอัันควร
๕.๕ เพื่่อ� ส่่งเสริิมหรืือสมานสามััคคีีธรรมในหมู่่�สมาชิิกโดยจััดให้้มีีกิจิ กรรม
ต่่าง ๆ และการรื่่�นเริิงอัันชอบด้้วยศีีลธรรม
๕.๖ เพื่่อ� ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนเยาวชนให้้เรีียนรู้้�เรื่่อ� งพระพุุทธศาสนาและ
การปฏิิบััติิธรรม
๕.๗ เพื่่�อขยายงานให้้กว้้างขวางออกไปทั้้�งภายในและภายนอกพระราชอาณาจัักรไทย โดยจััดตั้้�งสาขาและเครืือข่่ายตามแต่่โอกาสจะอำำ�นวย และร่่วมมืือ
กัับองค์์กรการกุุศล
๕.๘ สมาคมฯ นี้้�ไม่่เกี่่ย� วข้้องกัับการเมืือง ลััทธิิการเมืืองหรืือพรรคการเมืือง
ใด ๆ
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หมวดที่่� ๓
สมาชิิกภาพ
ข้้อ ๖. สมาชิิกของสมาคมฯ ต้้องเป็็นพุุทธมามกะ ไม่่จำำ�กััด เพศ วััย และการศึึกษา
สมััครเข้้าเป็็นสมาชิิกโดยกรอกใบสมััครและเสีียค่่าบำำ�รุุงตามระเบีียบในข้้อ ๘ และ
ทางสมาคมฯ ตอบรัับเข้้าเป็็นสมาชิิกแล้้ว แบ่่งออกเป็็น ๔ ประเภท คืือ
๖.๑ สมาชิิกกิิตติิมศัักดิ์์� ได้้แก่่ บุุคคลผู้้�ทรงเกีียรติิ หรืือทรงคุุณวุุฒิิ หรืือ
ผู้้�มีีอุุปการคุุณแก่่สมาคมฯ ซึ่่�งคณะกรรมการบริิหารลงมติิให้้เชิิญเข้้าเป็็นสมาชิิก
ของสมาคมฯ
๖.๒ สมาชิิกสามััญ ได้้แก่่ ผู้้�ที่่�บรรลุุนิิติิภาวะ แต่่ไม่่เกิินอายุุ ๔๕ ปีี
๖.๓ สมาชิิกวิิสามััญ ได้้แก่่ ผู้้�ที่มีี่� อายุุเกิินกว่่า ๔๕ ปีี
๖.๔ อนุุสมาชิิก ได้้แก่่ บุุคคลผู้้�ที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
ข้้อ ๗. คุุณสมบััติิ สมาชิิกจะต้้องประกอบด้้วยคุุณสมบััติิ ดัังต่่อไปนี้้�
๗.๑ เป็็นผู้้�มีีความประพฤติิเรีียบร้้อยอยู่่�ในศีีลธรรมอัันดีี
๗.๒ ไม่่เป็็นโรคที่่สั� ังคมรัังเกีียจ มีีสติิสััมปชััญญะสมบููรณ์์
๗.๓ ไม่่กระทำำ�การอัันก่่อให้้เกิิดความเสีียหายต่่อสมาคมฯ
ข้้อ ๘. ค่่าบำำ�รุุงสมาคมฯ
๘.๑ สมาชิิกสามััญและวิิสามััญตลอดชีีพ ๕๐๐.- บาท ชำำ�ระครั้้�งเดีียว
๘.๒ อนุุสมาชิิก ๑๐๐.- บาท ชำำ�ระครั้้�งเดีียว และสมาชิิกกิิตติิมศัักดิ์์�
ไม่่เสีียค่่าบำำ�รุุง
ข้้อ ๙. สมาชิิกภาพของอนุุสมาชิิก สมาชิิกสามััญและวิิสามััญตลอดชีีพ เริ่่�มตั้้�งแต่่
คณะกรรมการบริิหารรัับรองสถานะสมาชิิก
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ข้้อ ๑๐. สมาชิิกภาพของสมาชิิกกิิตติิมศัักดิ์์�ให้้เริ่่�มนัับตั้้�งแต่่วัันที่่�สมาคมฯ ได้้รัับ
การตอบรัับคำำ�เชิิญของผู้้�ที่่�คณะกรรมการบริิหารได้้พิิจารณาให้้เชิิญเข้้าเป็็นสมาชิิก
กิิตติิมศัักดิ์์�ของสมาคมฯ
ข้้อ ๑๑. สมาชิิกภาพของสมาชิิกได้้สิ้้�นสุุดลงด้้วยเหตุุดัังต่่อไปนี้้�
๑๑.๑ ตาย
๑๑.๒ ลาออก
๑๑.๓ ขาดคุุณสมบััติิของสมาชิิก
๑๑.๔ ที่่�ประชุุมใหญ่่ของสมาคมฯ หรืือคณะกรรมการบริิหารได้้พิิจารณา
ลงมติิให้้ลบชื่่�อออกจากทะเบีียน เพราะสมาชิิกผู้้�นั้้�นได้้ประพฤติินำำ�ความเสื่่�อมเสีีย
มาสู่่�สมาคมฯ หรืือกระทำำ�ผิิดข้้อบัังคัับของสมาคมฯ หรืือระเบีียบที่่�ออกตามอำำ�นาจ
ของข้้อบัังคัับสมาคมฯ ฉบัับนี้้�ซึ่่�งก่่อให้้เกิิดความเสีียหายต่่อสมาคมฯ
ข้้อ ๑๒. สิิทธิิและหน้้าที่่�ของสมาชิิกสามััญและวิิสามััญ
๑๒.๑ สมาชิิกสามััญและวิิสามััญมีีสิิทธิิได้้รัับประโยชน์์จาก กิิจกรรมและ
สถานที่่�ของสมาคมฯ โดยเท่่าเทีียมกััน ภายใต้้กฎระเบีียบของสมาคมฯ
๑๒.๒ สมาชิิกสามััญและวิิสามััญมีีสิิทธิิเสนอความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับการ
ดำำ�เนิินงานของสมาคมฯ ต่่อคณะกรรมการบริิหาร
๑๒.๓ สมาชิิกสามััญและวิิสามััญมีีสิทิ ธิิได้้รับั สวััสดิิการต่่าง ๆ ถ้้าสมาคมฯ
จััดให้้มีีขึ้้�น
๑๒.๔ สมาชิิกสามััญและวิิสามััญมีีสิิทธิิเข้้าร่่วมประชุุมใหญ่่ของสมาคมฯ
และมีีสิิทธิิออกเสีียงลงมติิต่่าง ๆ ในที่่�ประชุุมใหญ่่ได้้คนละ ๑ คะแนนเสีียง แต่่
สมาชิิกที่่�ออกเสีียงและสมาชิิกที่่�เสนอชื่่�อในการเลืือกตั้้�ง ต้้องมีีอายุุสมาชิิกไม่่ต่ำำ��
กว่่า ๑ ปีี
๑๒.๕ สมาชิิกสามััญและวิิสามััญมีีสิทิ ธิิในการเลืือกตั้้ง� หรืือได้้รับั การเลืือกตั้้ง�
หรืือแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการบริิหารหรืืออนุุกรรมการของสมาคมฯ
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๑๒.๖ สมาชิิกสามััญและวิิสามััญมีีสิทิ ธิิเข้้าชื่่อ� ร่่วมกัันจำำ�นวนสมาชิิกไม่่น้อ้ ย
กว่่า ๑๐๐ คน ทำำ�หนัังสืือร้้องขอโดยแสดงเหตุุผลอัันสมควรต่่อคณะกรรมการบริิหาร
เพื่่�อตรวจสอบเอกสารและบััญชีีทรััพย์์สิินของสมาคมฯ
๑๒.๗ สมาชิิกสามััญและวิิสามััญมีีสิิทธิิเข้้าชื่่�อร่่วมกัันอย่่างน้้อย ๑ ใน ๕
ของสมาชิิกทั้้�งหมด หรืือจำำ�นวนสมาชิิกไม่่น้้อยกว่่า ๑๐๐ คนทำำ�หนัังสืือร้้องขอต่่อ
คณะกรรมการให้้จััดประชุุมใหญ่่วิิสามััญได้้
๑๒.๘ สมาชิิกสามััญและวิิสามััญมีีหน้้าที่่จ� ะต้้องปฏิิบัติั ติ ามระเบีียบปฏิิบัติั ิ
และข้้อบัังคัับของสมาคมฯ โดยเคร่่งครััด
๑๒.๙ สมาชิิกสามััญและวิิสามััญมีีหน้้าที่่�ประพฤติิตนให้้สมเกีียรติิที่่�
เป็็นสมาชิิกของสมาคมฯ
๑๒.๑๐ สมาชิิกสามััญและวิิสามััญมีีหน้้าที่่�ให้้ความร่่วมมืือและส่่ง
เสริิมกิิจกรรมของสมาคมฯ ให้้เจริิญก้้าวหน้้า
๑๒.๑๑ อนุุสมาชิิกมีีสิิทธิิเข้้าร่่วมประชุุมใหญ่่ แต่่ไม่่มีีสิทิ ธิิออกเสีียงลงคะแนน
หมวดที่่� ๔
กรรมการบริิหารสมาคมฯ
ข้้อ ๑๓. คุุณสมบััติิของกรรมการบริิหาร
๑๓.๑ กรรมการบริิหารต้้องมาจากการเลืือกตั้้ �ง และหรืือแต่่งตั้้ �งโดย
กรรมการบริิหารที่่�ได้้รัับการเลืือกตั้้�ง
๑๓.๒ กรรมการบริิหารเป็็นสมาชิิกของสมาคมฯ ไม่่ต่ำำ��กว่่า ๒ ปีี ยกเว้้น
กรรมการประเภทแต่่งตั้้�งหากยัังไม่่เคยเป็็นสมาชิิกของสมาคมฯ สามารถสมััคร
เป็็นสมาชิิกในวัันที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�ง
๑๓.๓ กรรมการบริิหารเป็็นผู้้�มีีความประพฤติิเรีียบร้้อย อยู่่�ในศีีลธรรมอัันดีี
และไม่่เคยกระทำำ�ผิิดข้้อบัังคัับของสมาคมฯ หรืือระเบีียบที่่�ออกตามอำำ�นาจของ
ข้้อบัังคัับสมาคมฯ ฉบัับนี้้�ซึ่่�งก่่อให้้เกิิดความเสีียหายต่่อสมาคมฯ
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๑๓.๔ กรรมการบริิ ห ารไม่่ เ ป็็ น โรคที่่� สัั ง คมรัั ง เกีียจ มีีร่่ า งกาย และ
สติิสััมปชััญญะสมบููรณ์์
๑๓.๕ กรรมการบริิหารพร้้อมที่่�ทำำ�งานให้้แก่่สมาคมฯ ด้้วยความเสีียสละ
๑๓.๖ กรรมการบริิหารไม่่ต้้องคำำ�พิิพากษาของศาลถึึงที่่�สุุดให้้เป็็นบุุคคล
ล้้มละลาย หรืือไร้้ความสามารถหรืือเสมืือนไร้้ความสามารถ หรืือต้้องโทษจำำ�คุุก
ยกเว้้นความผิิดฐานประมาทหรืือลหุุโทษ
๑๓.๗ ต้้องไม่่เป็็นเจ้้าหน้้าที่่�ของสมาคมฯ
๑๓.๘ กรรมการบริิหารต้้องเป็็นคฤหััสถ์์ที่่�เป็็นพุุทธศาสนิิกชน
ข้้อ ๑๔. กรรมการบริิหาร มีีจานวนรวมกัันไม่่เกิิน ๑๘ คน และแบ่่งเป็็น ๒ ประเภท
ดัังนี้้�
(๑) กรรมการบริิหารประเภทเลืือกตั้้�ง จำำ�นวน ๑๒ คน ประกอบด้้วย
สมาชิิกประเภทสามััญและประเภทวิิสามััญ ประเภทละไม่่น้้อยกว่่า ๕ คน
(๒) กรรมการบริิหารประเภทแต่่งตั้้�ง จำำ�นวนไม่่เกิิน ๖ คน
กรรมการบริิหารประเภทเลืือกตั้้�ง หมายถึึง กรรมการบริิหารที่่�ได้้รัับการ
เลืือกตั้้�งจากที่่�ประชุุมใหญ่่
กรรมการบริิหารประเภทแต่่งตั้้ง� หมายถึึง กรรมการบริิหารที่่ไ� ด้้รับั แต่่งตั้ง้�
จากกรรมการบริิหารที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งอยู่่� ณ ขณะนั้้�น
ข้้อ ๑๕. ให้้กรรมการบริิหารที่่�มาจากการเลืือกตั้้�งออกจากตำำ�แหน่่งคราวละหนึ่่�ง
ในสาม เป็็นประจำำ�ทุุกสองปีี ในคราวประชุุมใหญ่่สามััญของสมาคมฯ ถ้้าจำำ�นวน
กรรมการบริิหารจะแบ่่งให้้ตรงเป็็นส่่วนสามไม่่ได้้ ก็็ให้้ออกในจำำ�นวนใกล้้ที่่�สุุด
กัับหนึ่่�งในสาม
กรรมการบริิหารที่่ต้� อ้ งออกในคราวแรก และคราวที่่ส� อง ถ้้ากรรมการบริิหาร
มิิ ไ ด้้ ต กลงกัั น เองเป็็ น อย่่ า งอื่่� น ก็็ ใ ห้้ จัั บ สลากกัั น ออกส่่ ว นคราวต่่ อ ๆ ไปให้้
กรรมการบริิหารที่่�อยู่่�ในตำำ�แหน่่งนานสุุดต้้องออกจากตำำ�แหน่่ง
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ส่่วนกรรมการที่่ม� าจากการแต่่งตั้้ง� ให้้มีีวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง ๒ ปีี นัับแต่่
วัันที่่มีี� การประชุุมใหญ่่สามััญในปีีที่มีี่� การเลืือกตั้ง�้ คณะกรรมการบริิหารชุุดดัังกล่่าว
(หมดวาระวัันที่่�มีีการเลืือกตั้้�งครั้้�งถััดไป)
ข้้อ ๑๖. การเสนอชื่่�อบุุคคลให้้ที่่�ประชุุมใหญ่่พิิจารณาเลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการนั้้�นให้้
เป็็นไปตามขั้้�นตอนดัังต่่อไปนี้้�
๑๖.๑ สมาชิิกเข้้าชื่่�อกัันอย่่างน้้อย ๑๐ คนมีีสิิทธิิเสนอชื่่�อสมาชิิก ๑ คน
เข้้าเป็็นผู้้�รัับการเลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการบริิหาร โดยต้้องแนบสำำ�เนาบััตรประชาชน
ของผู้้�เสนอ โดยลงนามรัับรองสำำ�เนาถููกต้้อง พร้้อมประวััติิหรืือเกีียรติิคุุณของผู้้�ที่่�
ตนเสนอ
	ผู้้�รัับการเลืือกตั้ง�้ ต้้องทำำ�หนัังสืือแสดงความยิินยอมเข้้ารัับการเลืือกตั้ง�้ เป็็น
กรรมการบริิหาร
หนัังสืือเสนอชื่่�อผู้้�รัับการเลืือกตั้้�งรายชื่่�อสมาชิิกผู้้�รัับรอง หนัังสืือยิินยอม
ของผู้้�เข้้ารัับการเลืือกตั้้ง� ตลอดจนเอกสารและหลัักฐานต่่าง ๆ ในการเสนอชื่่อ� ต้้องส่่ง
ถึึงสมาคมฯ ภายใน ๓๐ วััน ก่่อนถึึงวัันประชุุมใหญ่่ ในปีีที่่�มีีการเลืือกตั้้�ง
ให้้สมาคมฯ จััดทำำ�บััญชีีรายชื่่�อผู้้�สมััครรัับเลืือกตั้้�งที่่�มีีคุุณสมบััติิครบถ้้วน
โดยแยกเป็็นบััญชีีผู้้�สมััครที่่�เป็็นสมาชิิกสามััญ และสมาชิิกวิิสามััญ และประกาศ
บััญชีีรายชื่่�อดัังกล่่าวก่่อนการเลืือกตั้้�ง ๑๕ วััน
๑๖.๒ ในวัันเลืือกตั้ง�้ ให้้สมาชิิกในที่่ป� ระชุุมเลืือกสมาชิิกหนึ่่ง� คนเป็็นประธาน
การเลืือกตั้้�ง ให้้มีีอำำ�นาจและหน้้าที่่�ในการจััดการการเลืือกตั้้�ง ให้้เป็็นไปโดย
เรีียบร้้อย และให้้สิ้้�นสุุดหน้้าที่่�เมื่่�อการเลืือกตั้้�งในครั้้�งนั้้�นสิ้้�นสุุดลง
ให้้ที่ป�่ ระชุุมใหญ่่เลืือกบุุคคลตามรายชื่่อ� ผู้้�มีีคุุณสมบััติคิ รบถ้้วนที่่ส� มาคมฯ
ได้้ประกาศรายชื่่�อ จำำ�นวน ๑๒ คน เป็็นกรรมการบริิหาร
๑๖.๓ สมาชิิกหนึ่่�งคนให้้มีีสิิทธิิลงคะแนนได้้เพีียงหนึ่่�งเสีียง และให้้ลง
คะแนนลัับ
สมาชิิกผู้้�มีีสิิทธิิออกเสีียงเลืือกตั้้�งจะต้้องอยู่่�ในที่่�ประชุุมใหญ่่ และออก
เสีียงลงคะแนนด้้วยตนเอง
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๑๖.๔ ให้้ผู้้�สมััครรัับเลืือกตั้้�งแต่่ละประเภทที่่�ได้้รัับคะแนนเสีียงสููงสุุดตาม
ลำำ�ดัับไม่่เกิินจำำ�นวนกรรมการบริิหารตามข้้อ ๑๔ (๑) ได้้รัับเลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการ
กรณีีผู้้�ได้้รับั เลืือกตั้้ง� ลำำ�ดับั สุุดท้้ายมีีคะแนนเสีียงเท่่ากััน ให้้ตัดั สิินด้้วยการ
จัับสลาก
๑๖.๕ กรณีีผู้้�ได้้รับั เลืือกตั้ง้� ประเภทใดประเภทหนึ่่�งมีีจำำ�นวนไม่่ถึงึ จำำ�นวนที่่�
พึึงมีีตามข้้อ ๑๔ (๑) ให้้สมาชิิกที่่�อยู่่�ในที่่�ประชุุมใหญ่่ขณะนั้้�นคนใดคนหนึ่่�งมีีสิิทธิิ
เสนอชื่่อ� สมาชิิกผู้้�หนึ่่�งผู้้�ใดที่่เ� ป็็นสมาชิิกประเภทที่่มีีผู้้�
� ได้้รับั เลืือกตั้้ง� ไม่่ถึงึ จำำ�นวนที่่พึ� งึ
มีีตามข้้อ ๑๔ (๑) เป็็นกรรมการเพิ่่�มเติิมจนครบตามจำำ�นวนที่่�พึึงมีีตามข้้อ ๑๔ (๑)
	ผู้้�ได้้รัับการเสนอชื่่�อแต่่ละคนจะต้้องมีีสมาชิิกรัับรองไม่่น้้อยกว่่า ๑๐ คน
ทั้้�งนี้้�สมาชิิกแต่่ละคนมีีสิิทธิิรัับรองสมาชิิกที่่�ถููกเสนอชื่่�อได้้มากกว่่า ๑ คน
สมาชิิกที่่�ได้้รัับการเสนอชื่่�อจะต้้องอยู่่�ในที่่�ประชุุม และต้้องยืืนยัันรัับรอง
การเสนอชื่่�อนั้้�น
กรณีีมีีผู้้�ได้้รับั เสนอชื่่อ� เพิ่่ม� เติิมมีีจำำ�นวนไม่่เกิินจำำ�นวนที่่พึ� งึ มีีตามข้้อ ๑๔ (๑)
ให้้ถืือว่่าที่่�ประชุุมใหญ่่เลืือกผู้้�นั้้�นเป็็นกรรมการ
กรณีีผู้้�ได้้รัับเสนอชื่่�อเพิ่่�มเติิมมีีจำำ�นวนเกิินกว่่าจำำ�นวนที่่�พึึงมีี ให้้ประธาน
เลืือกตั้้�งจััดให้้สมาชิิกลงคะแนนและให้้ผู้้�ได้้รัับคะแนนเสีียงสููงสุุดตามลำำ�ดัับได้้รัับ
เลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการ
การลงคะแนนเสีียงเลืือกตั้้�งในข้้อนี้้�ให้้นำำ�ความในข้้อ ๑๖.๓ มาใช้้ดำำ�เนิิน
การลงคะแนนในข้้อนี้้� โดยอนุุโลม
ข้้อ ๑๗. ให้้กรรมการที่่�ได้้รัับเลืือกตั้้�งจากที่่�ประชุุมใหญ่่ เลืือกกัันเองเป็็นนายก
สมาคม ๑ คน ให้้นายกสมาคม และกรรมการที่่�ได้้รัับเลืือกตั้้�งดัังกล่่าว แต่่งตั้�ง้ ผู้้�ที่่�
เห็็นว่่าเหมาะสมเป็็นกรรมการประเภทแต่่งตั้้�งอีีกไม่่เกิิน ๖ คน
ข้้อ ๑๘. คณะกรรมการบริิหาร ทำำ�หน้้าที่่�บริิหารกิิจการของสมาคมฯ มีีจำำ�นวนไม่่
เกิิน ๒๑ คน ประกอบด้้วย นายกสมาคม อุุปนายกสมาคม เลขาธิิการ เหรััญญิิก
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นายทะเบีียน ประชาสััมพัันธ์์ วิิเทศสััมพัันธ์์ สัังคมสงเคราะห์์ และกรรมการกลาง
หรืือกรรมการตำำ�แหน่่งอื่่�น ๆ ที่่�คณะกรรมการเห็็นสมควร
ข้้อ ๑๙. นายกสมาคม ต้้องเป็็นกรรมการบริิหารสมาคมฯมาแล้้วไม่่ต่ำ��ำ กว่่า ๒ วาระ
และอุุปนายก ต้้องเป็็นกรรมการบริิหารสมาคมฯมาแล้้วไม่่ต่ำำ��กว่่า ๑ วาระและ
นายกสมาคมต้้องมีีอายุุไม่่เกิิน ๖๕ ปีีบริิบููรณ์์ในวัันที่่�ได้้รัับการเลืือกตั้้�ง โดยนายก
สมาคม จะเป็็นติิดต่่อกัันได้้ไม่่เกิิน ๔ วาระ แต่่เมื่่�อพ้้นจากการ เป็็นนายกสมาคม
ไปแล้้ว ๑ วาระ จึึงมีีสิิทธิิรัับเลืือกเข้้ามาเป็็นนายกสมาคม ได้้อีีก
ข้้อ ๒๐. เมื่่�อคณะกรรมการอยู่่�ในตำำ�แหน่่งครบกำำ�หนดตามวาระแล้้ว แต่่คณะ
กรรมการบริิหารชุุดใหม่่ยัังไม่่ได้้รัับอนุุญาตให้้จดทะเบีียนจากทางราชการ ก็็ให้้
คณะกรรมการบริิหารที่่�ครบกำำ�หนดตามวาระรัักษาการไปพลางก่่อน จนกว่่าคณะ
กรรมการบริิหารชุุดใหม่่จะได้้รัับอนุุญาตให้้จดทะเบีียนจากทางราชการเรีียบร้้อย
แล้้วก็็ให้้ทำำ�การส่่งและรัับมอบงานกัันระหว่่างคณะกรรมการชุุดเก่่า และคณะ
กรรมการชุุดใหม่่ให้้เป็็นที่่�เสร็็จสิ้้�นภายใน ๓๐ วััน นัับตั้้�งแต่่วัันที่่�คณะกรรมการ
บริิหารชุุดใหม่่ ได้้รัับอนุุญาตให้้จดทะเบีียนจากทางราชการ
ข้้อ ๒๑. ภายใต้้บัังคัับข้้อ ๑๖.๔ หากตำำ�แหน่่งกรรมการสมาคมฯ ว่่างลงก่่อนครบ
กำำ�หนดตามวาระ ให้้คณะกรรมการแต่่งตั้้�งสมาชิิกคนใดคนหนึ่่�งเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
ที่่�ว่่างลงนั้้�น และผู้้�ที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งแทนอยู่่�ในตำำ�แหน่่งได้้เท่่ากัับวาระของผู้้�ที่่�ตน
แทน และอยู่่�ในฐานะเป็็นกรรมการที่่�มาจากเลืือกตั้้�งหรืือแต่่งตั้้�งตามฐานะของ
กรรมการที่่�ตนเข้้าแทนนั้้�น
ข้้อ ๒๒. กรรมการบริิหารของสมาคมฯ พ้้นจากตำำ�แหน่่งซึ่่�งมิิใช่่เป็็นการออกตาม
วาระด้้วยเหตุุผลต่่อไปนี้้�
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๒๒.๑ ตาย
๒๒.๒ ลาออก
๒๒.๓ ขาดจากสมาชิิกภาพ
๒๒.๔ ที่่�ประชุุมใหญ่่หรืือคณะกรรมการบริิหารลงมติิให้้ออกจากตำำ�แหน่่ง
มติิของที่่�ประชุุมใหญ่่ต้้องมีีเสีียงเห็็นชอบด้้วยไม่่น้้อยกว่่าสองในสามของจำำ�นวน
สมาชิิกที่่�มาประชุุม
กรณีีที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิหารลงมติิให้้กรรมการบริิหารท่่านใดพ้้น
จากตำำ�แหน่่ง มติิเช่่นนี้้�ต้้องมีีเสีียงจากคณะกรรมการบริิหารไม่่น้้อยกว่่าสองใน
สามของจำำ�นวนกรรมการบริิหารที่่�มาประชุุม
ข้้อ ๒๓. กรรมการบริิหารที่่�ประสงค์์จะลาออกจากตำำ�แหน่่งกรรมการบริิหารให้้ยื่่�น
ใบลาออกเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรต่่อคณะกรรมการบริิหาร และให้้พ้้นจากตำำ�แหน่่ง
เมื่่�อครบกำำ�หนด ๓๐ วัันนัับจากวัันที่่�ใบลาออกมาถึึงเลขาธิิการ หรืือเมื่่�อคณะ
กรรมการบริิหารมีีมติิให้้ลาออกได้้
ข้้อ ๒๔. เมื่่อ� นายกสมาคมมีีเหตุุต้อ้ งพ้้นจากตำำ�แหน่่งก่่อนจะถึึงคราวออกตามวาระ
ให้้อุุปนายกประชุุมกัันเลืือกกรรมการบริิหารผู้้�ใดผู้้�หนึ่่�งให้้เป็็นนายกสมาคมแทน
จนกว่่าจะครบวาระ หากไม่่สามารถมีีมติิแต่่งตั้้�งดัังกล่่าว ให้้แต่่งตั้้�ง อุุปนายกคน
ที่่� ๑ เป็็นนายก และแต่่งตั้้�งอุุปนายกนอกนั้้�นให้้เป็็นอุุปนายกที่่� ๑ และอุุปนายก
ที่่� ๒ ตามลำำ�ดัับ
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หมวดที่่� ๕
อำำ�นาจและหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิหารสมาคมฯ
ข้้อ ๒๕. คณะกรรมการบริิหารมีีอำำ�นาจหน้้าที่่กำ� ำ�กับั และควบคุุมดููแลการดำำ�เนิินงาน
ของสมาคมฯ ให้้เป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์ ข้้อบัังคัับ นโยบาย วิิสััยทััศน์์ เป้้าหมาย
และแผนงานที่่กำ� ำ�หนดไว้้และตามมติิของที่่ป� ระชุุมใหญ่่ รวมทั้้�งการเงิินและ ทรััพย์์สินิ
ของสมาคมฯ ตามตำำ�แหน่่งดัังนี้้�
๒๕.๑ นายกสมาคม เป็็นหััวหน้้าในการบริิหารกิิจการของสมาคมฯ เป็็น
ผู้้�แทนสมาคมฯ ในการติิดต่่อกัับบุุคคลภายนอก และทำำ�หน้้าที่่�เป็็นประธานในที่่�
ประชุุมคณะกรรมการบริิหารและการประชุุมใหญ่่ของสมาคมฯ ออกเสีียงอีีกหนึ่่�ง
เสีียงเมื่่�อมีีคะแนนเสีียงเท่่ากััน ทำำ�นิิติิกรรมในนามสมาคมฯ และมีีอำำ�นาจหน้้าที่่�
อื่่�น ๆ ตามที่่�ระบุุไว้้ในข้้อบัังคัับนี้้�
๒๕.๒ อุุปนายก เป็็นผู้้�ช่่วยนายกสมาคมในการบริิหารกิิจการสมาคมฯ
ปฏิิบัติั ติ ามหน้้าที่่ที่� น่� ายกสมาคมได้้มอบหมาย และทำำ�หน้้าที่่แ� ทนนายกสมาคมเมื่่อ�
นายกสมาคมไม่่อยู่่� หรืือไม่่สามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้ แต่่การทำำ�หน้้าที่่�แทนนายก
สมาคม ให้้อุุปนายกตามลำำ�ดัับตำำ�แหน่่งเป็็นผู้้�กระทำำ�การแทน
๒๕.๓ เลขาธิิการ ควบคุุมการดำำ�เนิินงานธุุรการของสมาคมฯ และปฏิิบััติิ
ตามคำำ�สั่่�งของนายกสมาคม ตลอดจนทำำ�หน้้าที่่�เป็็น เลขานุุการในการประชุุมคณะ
กรรมการบริิหาร และปฏิิบัติั ิงานอื่่�นซึ่่�งไม่่มีีผู้้�รัับผิิดชอบโดยเฉพาะ
๒๕.๔ เหรััญญิิก เป็็นผู้้�ควบคุุมการเก็็บรัักษาเกี่่�ยวกัับการเงิินทั้้�งหมดของ
สมาคมฯ ตลอดจนควบคุุมการ จััดทำำ�บัญชีี
ั รายรัับ รายจ่่าย บััญชีีงบดุุลของสมาคมฯ รวม
ทั้้ง� การจััดวางระบบตรวจสอบและ ควบคุุมระบบบััญชีี การเงิิน รายรัับ รายจ่่าย จััด
ซื้้�อจััดหา เก็็บรัักษาและเบิิกจ่่ายพััสดุุและเก็็บเอกสารต่่าง ๆ ของสมาคมฯ ไว้้เพื่่�อ
ตรวจสอบ
๒๕.๕ นายทะเบีียน เกี่่ � ย วกัั บ ทะเบีียนสมาชิิ ก ทั้้� ง หมดของสมาคมฯ
ประสานงานกัับเจ้้าหน้้าที่่�ในการเรีียกเก็็บค่่าบำำ�รุุงสมาคมฯ จากสมาชิิกให้้เป็็น
ปััจจุุบัันอยู่่�เสมอ
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๒๕.๖ ประชาสััมพัันธ์์ เผยแพร่่กิจิ การและชื่่อ� เสีียงเกีียรติิคุณ
ุ ของสมาคมฯ
ให้้สมาชิิกและบุุคคลทั่่ว� ไปให้้เป็็นที่่รู้้�จั
� กั แพร่่หลาย รวมทั้้ง� จััดทำำ�หนัังสืือวารสาร และ
เอกสารของสมาคมฯออกเผยแพร่่ในรููปแบบวิิธีีการต่่าง ๆ เช่่น สื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์
ตลอดจนรวบรวมข่่าวของสมาชิิกและสมาคมฯ
๒๕.๗ วิิเทศสััมพัันธ์์ ติิดต่่อกัับบุุคคลหรืือองค์์กร ทั้้�งในและนอกประเทศ
รวมทั้้�งการต้้อนรัับอาคัันตุุกะต่่างประเทศ
๒๕.๘ สัังคมสงเคราะห์์ มีีหน้้าที่่�ให้้ความช่่วยเหลืือแก่่สมาชิิกและบุุคคล
ภายนอกที่่�ได้้รัับ ความเดืือดร้้อน และมีีหน้้าที่่�เกี่่�ยวกัับการสาธารณกุุศลและ
สัังคมสงเคราะห์์ตามสมควรแก่่กรณีี
๒๕.๙ กรรมการกลาง มีีหน้้าที่่�เข้้าร่่วมประชุุมแสดงความคิิดเห็็นในคณะ
กรรมการบริิหาร ช่่วยเหลืือและปฏิิบััติิงานใด ๆ ที่่�ได้้รัับมอบหมาย
ข้้อ ๒๖. คณะกรรมการบริิหารมีีอำำ�นาจหน้้าที่่ดั� ังนี้้�
๒๖.๑ จััดตั้้ง� องค์์กร หน่่วยงาน สำำ�นักั งานและตำำ�แหน่่งงาน ขึ้้น� มารองรัับ
การบริิหารงานของสมาคมฯ
๒๖.๒ แต่่งตั้้�งกรรมการที่่�ปรึึกษา อนุุกรรมการ กรรมการผู้้�ช่่วย โดย
สามารถอยู่่�ในตำำ �แหน่่งได้้ไม่่เกิินวาระของคณะกรรมการที่่�แต่่งตั้้ �ง หรืือคณะ
กรรมการบริิหารมีีมติิให้้พ้้นจากตำำ�แหน่่ง กรรมการที่่�ปรึึกษา หรืืออนุุกรรมการ
ที่่�คณะกรรมการบริิหารแต่่งตั้้�งสามารถเข้้าร่่วมประชุุมและเสนอความคิิดเห็็นในที่่�
ประชุุมคณะกรรมการบริิหาร แต่่ไม่่มีีสิิทธิิออกเสีียงลงมติิต่่าง ๆ ในที่่�ประชุุม
๒๖.๓ มอบหมายให้้กรรมการคนหนึ่่�งคนใดปฏิิบััติิงานนอกเหนืือหน้้าที่่�
ของตนเป็็นการชั่่�วคราวหรืือถาวรก็็ได้้ หรืือแต่่งตั้้�งสมาชิิกขึ้้�นเป็็นคณะกรรมการ
พิิเศษเพื่่�อดำำ�เนิินการอย่่างใดอย่่างหนึ่่�งเป็็นการชั่่�วคราวหรืือถาวรก็็ได้้ ผู้้�ที่่�รัับงาน
พิิเศษนี้้�ย่่อมสิ้้�นสุุดเมื่่�องานที่่�ได้้รัับมอบหมายเสร็็จสิ้้�นหรืือคณะกรรมการบริิหารมีี
มติิให้้ยกเลิิก หรืือเมื่่�อคณะกรรมการบริิหารผู้้�แต่่งตั้้�งพ้้นตำำ�แหน่่ง
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๒๖.๔ ออกระเบีียบปฏิิบััติิต่่าง ๆ เพื่่�อให้้สมาชิิกและเจ้้าหน้้าที่่�ประจำำ�
สำำ�นัักงานของสมาคมฯได้้ปฏิิบััติิ โดยระเบีียบข้้อบัังคัับนั้้�นต้้องไม่่ขััดต่่อข้้อบัังคัับ
ฉบัับนี้้�
๒๖.๕ เรีียกประชุุมใหญ่่สามััญประจำำ�ปีี และประชุุมใหญ่่วิิสามััญ
๒๖.๖ จััดทำำ�เอกสารต่่าง ๆ ทั้้�งที่่�เกี่่�ยวกัับการเงิิน ทรััพย์์สิินและการ
ดำำ�เนิินกิิจกรรมต่่าง ๆ ของสมาคมฯ ให้้ถููกต้้องตามหลัักวิิชาการ และสามารถให้้
สมาชิิกตรวจดููได้้เมื่่�อสมาชิิกร้้องขอ
๒๖.๗ คณะกรรมการบริิหาร มีีหน้้าที่่จั� ดั ทำำ�บันั ทึึกการประชุุมต่่าง ๆ ของ
สมาคมฯ เพื่่�อเก็็บไว้้เป็็นหลัักฐาน และจััดส่่งให้้ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้ทราบ
๒๖.๘ คณะกรรมการบริิหารหรืือผู้้�ที่่�คณะกรรมการบริิหารมอบหมาย
มีีอำำ�นาจแต่่งตั้้�งและถอดถอนเจ้้าหน้้าที่่�ของสมาคมฯ ส่่วนตำำ�แหน่่งผู้้�อำำ�นวยการ
ให้้คณะกรรมการบริิหารมีีอำำ�นาจแต่่งตั้้�งและถอดถอนเท่่านั้้�น
หมวดที่่� ๖
การประชุุมคณะกรรมการบริิหาร
ข้้อ ๒๗. การประชุุมคณะกรรมการบริิหาร
๒๗.๑ คณะกรรมการบริิหารจะต้้องประชุุมกัันอย่่างน้้อยเดืือนละ ๑
ครั้้�ง ทั้้�งนี้้�เพื่่�อปรึึกษาหารืือเกี่่�ยวกัับการบริิหารกิิจการสมาคมฯ ให้้เลขาธิิการแจ้้ง
กำำ�หนดเวลา สถานที่่� ระเบีียบวาระการประชุุมให้้ผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมทราบ โดยแจ้้ง
ล่่วงหน้้าไม่่น้้อยกว่่า ๒ วััน เว้้นแต่่กรณีีรีีบด่่วน
๒๗.๒ การประชุุมคณะกรรมการบริิหาร จะต้้องมีีกรรมการเข้้าร่่วม ประชุุม
ไม่่น้้อยกว่่าครึ่่�งหนึ่่�ง ของคณะกรรมการทั้้�งหมด จึึงจะถืือว่่าครบองค์์ประชุุม
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๒๗.๓ การประชุุมคณะกรรมการบริิหารและอนุุกรรมการต่่าง ๆ สามารถ
ประชุุมผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์หรืือวิิธีีอื่่�นที่่�เหมาะสม
๒๗.๔ การประชุุมผ่่านสื่่อ� อิิเล็็กทรอนิิกส์์ กำำ�หนดว่่า กรณีีที่่ส� มาคมฯ ประชุุม
ผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ ต้้องมีีการประชุุมที่่�กระทํําผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์โดย ผู้้�ร่่วม
ประชุุมอย่่างน้้อยหนึ่่�งในสามขององค์์ประชุุมต้้องอยู่่�ในที่่�ประชุุมแห่่งเดีียวกััน และ
ผู้้�ร่่วมประชุุมทั้้�งหมดต้้องอยู่่�ในราชอาณาจัักรขณะที่่�มีีการประชุุม แม้้จะมิิได้้อยู่่�ใน
สถานที่่�เดีียวกัันและสามารถประชุุมปรึึกษาหารืือและแสดงความคิิดเห็็นระหว่่าง
กัันได้้ผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ ทั้้�งนี้้�สามารถดำำ�เนิินการได้้
“ผู้้�ร่่ วมประชุุ ม” หมายความรวมถึึ งกรรมการบริิ หาร อนุุ กรรมการ
เลขานุุการ และผู้้�ช่่วยเลขานุุการของคณะกรรมการบริิหารหรืือคณะอนุุกรรมการ
การประชุุมตามที่่�กฎหมายบััญญััติิให้้ต้้องมีีการประชุุม นอกจากจะ
ดํําเนิินการตามวิิธีีการที่่�บััญญััติิไว้้ในกฎหมายแต่่ละฉบัับแล้้ว ผู้้�ทํําหน้้าที่่�ประธาน
ในที่่�ประชุุมจะกํําหนดให้้จััดการประชุุม ผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ก็็ได้้ และให้้มีีผล
เช่่นเดีียวกัับการประชุุมตามวิิธีีการที่่�บััญญััติิไว้้ในกฎหมาย
การส่่งหนัังสืือเชิิญประชุุมและเอกสารประกอบการประชุุ มจะส่่ งโดย
จดหมายอิิเล็็กทรอนิิกส์์ก็็ได้้ ในการนี้้� ผู้้�มีีหน้้าที่่�จััดการประชุุมต้้องจััดเก็็บสํําเนา
หนัังสืือเชิิญประชุุมและเอกสารประกอบการประชุุม ไว้้เป็็นหลัักฐาน โดยจะจััดเก็็บ
ในรููปข้้อมููลอิิเล็็กทรอนิิกส์์ก็็ได้้
ในการประชุุมผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ ผู้้�มีีหน้้าที่่�จััดการประชุุมต้้อง
(๑) จััดให้้ผู้้�ร่ว่ มประชุุมแสดงตนเพื่่อ� ร่่วมประชุุมผ่่านสื่่อ� อิิเล็็กทรอนิิกส์์ ก่่อน
ร่่วมการประชุุม
(๒) จััดทํํารายงานการประชุุมเป็็นหนัังสืือ
(๓) จััดให้้มีีการบัันทึึกเสีียงหรืือทั้้�งเสีียงและภาพแล้้วแต่่กรณีีของผู้้�ร่่วม
ประชุุมทุุกคนตลอดระยะเวลาที่่�มีีการประชุุมในรููปข้้อมููลอิิเล็็กทรอนิิกส์์เว้้นแต่่
เป็็นการประชุุมลัับ และให้้ถืือเป็็นส่่วนหนึ่่�งของรายงานการประชุุม
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๒๗.๕ มติิของที่่�ประชุุมกรรมการ ให้้กรรมการ ๑ คน มีีคะแนน ๑ เสีียง
และให้้ถืือคะแนนเสีียงมากเป็็นเกณฑ์์ ถ้้าคะแนนเสีียงเท่่ากััน ให้้ประธานที่่ป� ระชุุม
มีีสิิทธิิออกเสีียงชี้้�ขาดเพิ่่�มอีีกหนึ่่�งเสีียง
๒๗.๖ การประชุุมคณะกรรมการบริิหารเพื่่�อพิิจารณาในเรื่่�องต่่อไปนี้้� ใน
การลงมติิจะต้้องได้้รับั เสีียงเห็็นชอบไม่่น้อ้ ยกว่่า ๒ ใน ๓ ของกรรมการที่่ม� าประชุุม
ก. การเปลี่่�ยนแปลงข้้อบัังคัับของสมาคมฯ เพื่่�อเสนอต่่อที่่�ประชุุมใหญ่่
ข. การกำำ�หนดผู้้�ที่่�มีีอำ�ำ นาจลงนามและเงื่่�อนไขการจ่่ายเงิินของสมาคมฯ
ค. การอนุุมััติิงบประมาณประจำำ�ปีี
ง. การแต่่งตั้้�งหรืือถอดถอนผู้้�บริิหารองค์์กร หน่่วยงาน และสำำ�นัักงานที่่�
คณะกรรมการบริิหารจััดตั้้�งขึ้้�น
๒๗.๗ การประชุุมคณะกรรมการบริิหาร ถ้้านายกสมาคมและอุุปนายก
สมาคมไม่่อยู่่�ในที่่�ประชุุมหรืือไม่่สามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้ ก็็ให้้กรรมการที่่�เข้้า
ประชุุมนั้้�นเลืือกกัันเอง ให้้กรรมการคนใดคนหนึ่่�ง ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นประธานในการ
ประชุุมนั้้�น
หมวดที่่� ๗
คณะกรรมการกิิตติิมศัักดิ์์�
ข้้อ ๒๘. หากผู้้�ใดทำำ�คุุณประโยชน์์ดีีเด่่นเป็็นพิิเศษให้้แก่่สมาคมฯ คณะกรรมการ
บริิหารมีีสิิทธิิที่จ�่ ะเสนอชื่่อ� บุุคคลนั้้�นต่่อที่่ป� ระชุุมใหญ่่สามััญ หรืือวิิสามััญ แต่่งตั้้�งให้้
เป็็นกรรมการกิิตติมิ ศัักดิ์์� เป็็นการถาวรแต่่จะต้้องได้้รับั คะแนนเสีียงสองในสามของ
คณะกรรมการบริิหารที่่�มาประชุุมในครั้้�งนั้้�น และจะต้้องได้้รัับคะแนนเสีียงจากที่่�
ประชุุมใหญ่่อย่่างน้้อยกึ่่�งหนึ่่�งของผู้้�ที่่�มาประชุุมในครั้้�งนั้้�นด้้วย
ข้้อ ๒๙. ผู้้�ที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งมีีหน้้าที่่�ให้้คำำ�ปรึึกษา ทัักท้้วง ติิติิง แก่่คณะกรรมการ
บริิหาร เพื่่�อให้้การบริิหารงานเป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์และนโยบายของสมาคมฯ
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ข้้อ ๓๐. คณะกรรมการบริิหารต้้องเชิิญคณะกรรมการกิิตติิมศัักดิ์์�เข้้าร่่วมประชุุม
คณะกรรมการบริิหารอย่่างน้้อยปีีละสองครั้้�ง
หมวดที่่� ๘
การเงิินและทรััพย์์สิิน
ข้้อ ๓๑. เงิินสดของสมาคมฯ และเอกสารสิิทธิิ ให้้ฝากไว้้กัับธนาคารหรืือสถาบััน
การเงิินอื่่�นใดที่่�เป็็นที่่�ยอมรัับ ตามที่่�คณะกรรมการบริิหารสมาคมฯ เห็็นสมควร
ข้้อ ๓๒. การรัักษาเงิินของสมาคมฯ ให้้ฝากในธนาคารหรืือจััดหาดอกผล โดยให้้
อยู่่�ในความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิหาร
ข้้อ ๓๓. ทรััพย์์สิินของสมาคมฯ ต้้องทำำ�ทะเบีียนควบคุุมให้้สามารถตรวจสอบได้้
และมีีการส่่งมอบการครอบครองทรััพย์์สิินพร้้อมทะเบีียน
ข้้อ ๓๔. การลงนามในตั๋๋ว� หรืือเช็็คหรืือการสั่่ง� จ่่ายเงิินโดยวิิธีีอื่น่� ของสมาคมฯ จะต้้อง
มีีลายมืือชื่่�อ (รวมถึึงลายมืือชื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์) ของนายกสมาคมกัับเหรััญญิิก เว้้น
แต่่คณะกรรมการบริิหารจะมอบหมายให้้ผู้้�ใดกระทำำ�การแทนเป็็นลายลัักษณ์์อักั ษร
ข้้อ ๓๕. นายกสมาคมมีีอำำ�นาจสั่่ง� จ่่ายเงิินของสมาคมฯ เพื่่อ� กิิจการอย่่างใดอย่่างหนึ่่�ง
ของสมาคมฯได้้คราวละไม่่เกิิน ๕๐,๐๐๐.- บาท (ห้้าหมื่่น� บาทถ้้วน) ซึ่่ง� เมื่่อ� รวมกััน
แล้้วต้้องไม่่เกิินเดืือนละ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่่�งแสนบาทถ้้วน) ถ้้าเกิินกว่่าจำำ�นวน
ดัังกล่่าว ต้้องได้้รัับอนุุมัติั ิจากคณะกรรมการบริิหารสมาคมฯ โดยเสีียงข้้างมาก
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ข้้อ ๓๖. การจ่่ายเงิินจะต้้องมีีหลัักฐานเป็็นเอกสาร โดยมีีลายมืือชื่่�ออนุุมััติิ
ของนายกสมาคมหรืือผู้้�ที่ไ่� ด้้รับั มอบหมายให้้กระทำำ�การแทนเป็็นลายลัักษณ์์อักั ษร
ข้้อ ๓๗. คณะกรรมการบริิหารมีีอำำ�นาจอนุุมััติิการใช้้งบประมาณ ตลอดจนสั่่�งจ่่าย
เงิินของสมาคมฯ แต่่ถ้้าการสั่่�งจ่่ายเงิินเกิินกว่่า ๑๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่่�งแสนบาท
ถ้้วน) ต้้องได้้รัับอนุุมััติิจากคณะกรรมการบริิหาร โดยมีีเสีียงเห็็นชอบไม่่น้้อยกว่่า
สองในสามของคณะกรรมการบริิหารที่่�มาประชุุม
ข้้อ ๓๘. นายกสมาคมหรืือผู้้�รัักษาการณ์์แทน จะต้้องรัับผิิดชอบในการจ่่ายเงิินที่่�
ผิิดวััตถุุประสงค์์ หรืือทำำ�ให้้สมาคมฯ เสีียประโยชน์์ ในกรณีีที่่�การจ่่ายเงิินดัังกล่่าว
ได้้รับั อนุุมัติั จิ ากมติิของคณะกรรมการบริิหาร กรรมการบริิหารทุุกคนจะต้้องรัับผิิด
ชอบร่่วมกััน ยกเว้้นกรรมการบริิหารที่่�มิิได้้เข้้าร่่วมประชุุม หรืือไม่่เห็็นด้้วยกัับการ
จ่่ายเงิินนั้้�นโดยมีีหลัักฐาน
ข้้อ ๓๙. เหรััญญิิกหรืือผู้้�ที่่�คณะกรรมการบริิหารมอบหมายมีีอำำ�นาจเก็็บรัักษา
เงิินสดได้้รวมกัันไม่่เกิิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่่�งแสนบาทถ้้วน) ถ้้าเกิินกว่่านี้้�จะ
ต้้องนำำ�ฝากธนาคารในบััญชีีของสมาคมฯ ในทัันทีีที่่�โอกาสอำำ�นวยให้้
ข้้อ ๔๐. เหรััญญิิกจะต้้องทำำ�บัญชีี
ั รายรัับ รายจ่่าย และบััญชีีงบดุุล ให้้ถููกต้้องตาม
หลัักวิิชาการ การรัับหรืือจ่่ายเงิินทุุกครั้้�งจะต้้องมีีหลัักฐานเป็็นหนัังสืือ ลงลายมืือ
ชื่่อ� ของนายกสมาคมหรืือผู้้�ทำำ�การแทนร่่วมกัับเหรััญญิกิ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจลงนามแทน
ข้้อ ๔๑. ให้้เหรััญญิกิ ทำำ�บัญชีี
ั แสดงฐานะการเงิินประจำำ�เดืือนเสนอต่่อคณะกรรมการบริิหาร
ทุุกเดืือน และให้้ทำำ�บััญชีีรายจ่่ายและงบดุุลประจำำ�ปีีของสมาคมฯ เพื่่�อเสนอต่่อที่่�
ประชุุมใหญ่่สามััญประจำำ�ปีี
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ข้้อ ๔๒. ให้้ที่่�ประชุุมใหญ่่ตั้้�งผู้้�สอบบััญชีี เพื่่�อทำำ�การตรวจสอบบััญชีีรัับ-จ่่าย และ
ทรััพย์์สิินของสมาคมฯ เพื่่�อรัับรองงบดุุลประจำำ�ปีีของสมาคมฯทุุกๆ ปีี ผู้้�สอบบััญชีี
ซึ่่�งที่่�ประชุุมใหญ่่ตั้้�งให้้อยู่่�ในตำำ�แหน่่งคราวละหนึ่่�งปีี
ข้้อ ๔๓. ผู้้�สอบบััญชีีจะต้้องเป็็นผู้้�สอบบััญชีีที่่�ได้้รัับอนุุญาตจากทางราชการ มิิใช่่
กรรมการหรืือเจ้้าหน้้าที่่�ของสมาคมฯ
ข้้อ ๔๔. ผู้้�สอบบััญชีีมีีอำำ�นาจที่่�จะเรีียกเอกสารที่่�เกี่่�ยวกัับการเงิินและทรััพย์์สิินจาก
คณะกรรมการบริิหาร และสามารถจะเชิิญกรรมการบริิหาร หรืือเจ้้าหน้้าที่่�ของ
สมาคมฯ เพื่่�อสอบถาม เกี่่�ยวกัับบััญชีีและทรััพย์์สิินของสมาคมฯ ได้้
ข้้อ ๔๕. คณะกรรมการบริิหารจะต้้องให้้ความร่่วมมืือกัับผู้้�สอบบััญชีี เมื่่�อได้้รัับ
การร้้องขอ
ข้้อ ๔๖. ให้้คณะกรรมการบริิหารสมาคมฯ วางระเบีียบเกี่่�ยวกัับการเงิิน การบััญชีี
และทรััพย์์สิินของสมาคมฯ ตลอดจนอำำ�นาจหน้้าที่่ต่� ่างเกี่่�ยวกัับการรัับและจ่่ายเงิิน
นอกเหนืือจากที่่�กำำ�หนดไว้้ในข้้อบัังคัับ
ข้้อ ๔๗. ปีีการเงิินให้้ถืือตามปฏิิทินิ สากล คืือเริ่่ม� วัันที่่� ๑ มกราคม ถึึง ๓๑ ธัันวาคม
ของทุุกปีี
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หมวดที่่� ๙
การประชุุมใหญ่่
ข้้อ ๔๘. การประชุุมใหญ่่ของสมาคมฯมีี ๒ ประเภทคืือ
๔๘.๑. ประชุุมใหญ่่สามััญ คณะกรรมการบริิหารจะต้้องจััดให้้มีีการประชุุม
ใหญ่่สามััญประจำำ�ปีี ปีีละ ๑ ครั้้�ง ภายในเดืือนมีีนาคมของทุุกปีี
๔๘.๒. ประชุุมใหญ่่วิิสามััญ การประชุุมใหญ่่วิิสามััญ อาจมีีขึ้้�นได้้ โดยเหตุุ
ที่่�คณะกรรมการบริิหารเห็็นควรจััดให้้มีีขึ้้�น หรืือเกิิดขึ้้�นด้้วยการเข้้าชื่่�อร่่วมกัันของ
สมาชิิกสามััญและวิิสามััญ จำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่า ๑๐๐ คน ทำำ�หนัังสืือร้้องขอต่่อคณะ
กรรมการบริิหารให้้จััดให้้มีีขึ้้�น
ข้้อ ๔๙. การแจ้้งกำำ�หนดนััดประชุุมใหญ่่ ให้้เลขาธิิการเป็็นผู้้�แจ้้งกำำ�หนดนััด
ประชุุ ม ใหญ่่ ใ ห้้ ส มาชิิ ก ทราบและการแจ้้ ง ต้้ อ งแจ้้ ง เป็็ น ลายลัั ก ษณ์์ อัั ก ษรโดย
สื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ (เช่่น Website, Email) หรืือลงประกาศในหนัังสืือพิิมพ์์ โดยระบุุ
วัันเวลาและสถานที่่�ให้้ชััดเจน โดยจะต้้องแจ้้งให้้สมาชิิกทราบล่่วงหน้้าอย่่างน้้อย
๗ วััน และประกาศแจ้้งกำำ�หนดประชุุมไว้้ ณ สำำ�นัักงานของสมาคมฯ เป็็นเวลาไม่่
น้้อยกว่่า ๗ วััน ก่่อนถึึงวัันประชุุมใหญ่่
ข้้อ ๕๐. การประชุุมใหญ่่สามััญประจำำ�ปีี จะต้้องมีีวาระการประชุุมอย่่างน้้อยดัังต่่อ
ไปนี้้�
๕๐.๑ แถลงกิิจการที่่�ผ่่านมาในรอบปีี
๕๐.๒ แถลงบััญชีีรายรัับ รายจ่่าย และบััญชีีงบดุุลของปีีที่่�ผ่่านมาให้้
สมาชิิกทราบ
๕๐.๓ เลืือกตั้้�งกรรมการชุุดใหม่่ เมื่่�อครบกำำ�หนดตามวาระ
๕๐.๔. เลืือกตั้้�งผู้้�สอบบััญชีี
๕๐.๕. เรื่่�องอื่่�น ๆ ถ้้ามีี
ข้อบังคับ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
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ข้้อ ๕๑. การประชุุมใหญ่่สามััญประจำำ�ปีี หรืือการประชุุมใหญ่่วิสิ ามััญ จะต้้องมีีสมาชิิก
เข้้าร่่วมประชุุมไม่่น้อ้ ยกว่่า ๗๕ คน จึึงจะถืือว่่าครบองค์์ประชุุม แต่่ถ้า้ เมื่่อ� ถึึงกำำ�หนด
เวลาประชุุมยัังมีีสมาชิิกเข้้าร่่วมประชุุมไม่่ครบองค์์ประชุุม ให้้คณะกรรมการบริิหาร
ของสมาคมฯ เรีียกประชุุมใหญ่่อีีกครั้้ง� หนึ่่�ง โดยจััดให้้มีีการประชุุมขึ้้น� ภายใน ๑๔
วััน นัับแต่่วันั ที่่นั� ดั ประชุุมครั้้ง� แรก สำำ�หรัับการประชุุมครั้้ง� หลัังนี้้� ถ้้ามีีสมาชิิกเข้้าร่่วม
ประชุุมเป็็นจำำ�นวนเท่่าใดก็็ให้้ถืือว่่าครบองค์์ประชุุม ยกเว้้นถ้้าเป็็นการประชุุมใหญ่่
วิิสามััญที่เ�่ กิิดจากการร้้องขอของสมาชิิก ถ้้าสมาชิิกมาประชุุมไม่่ครบตามจำำ�นวน ก็็
ไม่่ต้อ้ งจััดประชุุมใหญ่่วิสิ ามััญ ให้้ถืือว่่าการประชุุมใหญ่่วิสิ ามััญครั้้ง� นี้้�เป็็นอัันยกเลิิก
ข้้อ ๕๒. การลงมติิต่า่ ง ๆ ในที่่ป� ระชุุมใหญ่่ให้้สมาชิิก ๑ คนมีีคะแนนเสีียง ๑ เสีียง
โดยสมาชิิกต้้องมาออกเสีียงด้้วยตนเองเท่่านั้้�น และให้้ถืือคะแนนเสีียงข้้างมากเป็็น
เกณฑ์์ แต่่ถ้า้ คะแนนเสีียงที่่ล� งมติิมีีคะแนนเสีียงเท่่ากััน ให้้ประธานที่่ป� ระชุุมมีีสิิทธิิ
ออกเสีียงชี้้ข� าดเพิ่่�มอีีกหนึ่่�งเสีียง
ข้้อ ๕๓. ในการประชุุมใหญ่่ ถ้้านายกสมาคม และอุุปนายกสมาคมไม่่มาร่่วมประชุุม
หรืือไม่่สามารถจะปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้ หรืือกรณีีที่่�พ้้นวาระแล้้วจะต้้องมีีการเลืือกตั้�้ง
กรรมการบริิหารชุุดใหม่่ให้้ที่ป�่ ระชุุมใหญ่่ทำ�ำ การเลืือกตั้้ง� กรรมการที่่ยั� งั ไม่่พ้น้ วาระที่่ม� า
ร่่วมประชุุมคนใดคนหนึ่่ง� ให้้ทำ�ำ หน้้าที่่เ� ป็็นประธานที่่ป� ระชุุมในคราวนั้้น�
หมวดที่่� ๑๐
การตั้้�งศููนย์์สาขา
ข้้อ ๕๔. ศููนย์์สาขาของสมาคมฯ จะมีีขึ้้�นได้้ เมื่่�อได้้รัับอนุุมััติิจากคณะกรรมการ
บริิหารของสมาคมฯ
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หมวดที่่� ๑๑
การแก้้ไขเพิ่่�มเติิมข้้อบัังคัับ
ข้้อ ๕๕. ข้้อบัังคัับของสมาคมฯ จะเปลี่่�ยนแปลงแก้้ไขหรืือยกเลิิกได้้โดยมติิของที่่�
ประชุุมใหญ่่เท่่านั้้�น และองค์์ประชุุมใหญ่่ จะต้้องมีีสมาชิิกเข้้าร่่วมประชุุมไม่่น้อ้ ยกว่่า
๗๕ คน มติิของที่่�ประชุุมใหญ่่ในการเปลี่่�ยนแปลงแก้้ไขข้้อบัังคัับ จะต้้องมีีคะแนน
เสีียงไม่่น้้อยกว่่า ๒ ใน ๓ ของสมาชิิกที่่�เข้้าร่่วมประชุุมทั้้�งหมด
หมวดที่่� ๑๒
การเลิิกสมาคมฯ
ข้้อ ๕๖. สมาคมฯ จะเลิิกได้้โดยมติิที่ป�่ ระชุุมใหญ่่ของสมาคมฯ ยกเว้้นการเลิิกเพราะ
เหตุุของกฎหมาย มติิของที่่ป� ระชุุมใหญ่่ที่ใ�่ ห้้เลิิกสมาคมฯ จะต้้องมีีคะแนนเสีียงไม่่น้อ้ ย
กว่่า ๒ ใน ๓ ของสมาชิิกที่่เ� ข้้าร่่วมประชุุมทั้้ง� หมด
ข้้อ ๕๗. เมื่่�อสมาคมฯ ต้้องเลิิก ไม่่ว่่าด้้วยเหตุุใด ๆ ก็็ตามทรััพย์์สิินของสมาคมฯ
ที่่เ� หลืืออยู่่�หลัังจากที่่ไ� ด้้ชำ�ำ ระบััญชีีเป็็นที่่เ� รีียบร้้อยแล้้ว ให้้ตกเป็็นของสภาการศึึกษา
มหามกุุฏราชวิิทยาลััย หรืือสถาบัันการกุุศลอื่่น� ในพระพุุทธศาสนาที่่มีีวั
� ัตถุุประสงค์์
เพื่่�อการกุุศลสาธารณประโยชน์์ใกล้้เคีียงอัันเป็็นที่่�เชื่่�อถืือได้้ ผู้้�รัับต้้องมีีฐานะเป็็น
นิิติิบุุคคล
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หมวดที่่� ๑๓
เบ็็ดเตล็็ด
ข้้อ ๕๘. ตามปกติิสมาคมฯ จััดให้้มีีการชุุมนุุมสมาชิิกในวัันสำำ�คัญ
ั ทางพระพุุทธศาสนา
และในโอกาสอัันสมควร
ข้้อ ๕๙. การตีีความข้้อบัังคัับนี้้� ให้้อยู่่�ในอำำ�นาจหน้้าที่่�ของที่่�ประชุุมใหญ่่
ข้้ อ ๖๐. ให้้ ย กเลิิ ก ระเบีียบข้้ อ บัั ง คัั บ ของยุุ ว พุุ ท ธิิ ก สมาคมฯแห่่ ง ประเทศไทย
ในพระบรมราชููปถััมภ์์ รวมทั้้ง� ฉบัับแก้้ไขเพิ่่ม� เติิมทั้้ง� หมดที่่ใ� ช้้อยู่่�ก่อ่ นข้้อบัังคัับฉบัับนี้้�
และใช้้ข้้อบัังคัับฉบัับนี้้�แทนเมื่่�อได้้รัับอนุุมัติั ิจากทางราชการ
หมวดที่่� ๑๔
บทเฉพาะกาล
ข้้อ ๖๑. ให้้คณะกรรมการบริิหารสมาคมฯ ก่่อนใช้้ข้้อบัังคัับฉบัับนี้้� ปฏิิบััติิหน้้าที่่�
ต่่อไปจนกว่่าคณะกรรมการบริิหารที่่�ได้้รัับเลืือกตั้้�งเป็็นทางการตามข้้อบัังคัับนี้้�จะ
เข้้ามาบริิหารงาน
ข้้อ ๖๒. ให้้คณะกรรมการบริิหารชุุดปีี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ คงอยู่่�ในตำำ�แหน่่งไม่่น้้อย
กว่่า ๘ คน โดยใช้้วิธีีิ การตกลงกัันเองหรืือหากตกลงกัันไม่่ได้้ให้้ใช้้วิิธีีการจัับสลาก
และการประชุุมใหญ่่ในปีี ๒๕๖๑ ต้้องมีีการเลืือกตั้ง้� กรรมการบริิหารประเภทเลืือกตั้ง้�
ให้้ครบ ๑๕ คน และให้้กรรมการบริิหารชุุดปีี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ และกรรมการบริิหาร
ที่่ไ� ด้้รับั การเลืือกตั้ง้� ใหม่่ในปีี ๒๕๖๑ รวมกัันเป็็นจำำ�นวน ๑๕ คนเป็็นกรรมการที่่ไ� ด้้
รัับการเลืือกตั้้�งตามข้้อบัังคัับนี้้�และให้้เริ่่�มนัับวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นวาระแรก
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ข้้อ ๖๓ ให้้คณะกรรมการบริิหารชุุดปีี ๒๕๖๓-๒๕๖๕ คงอยู่่�ในตำำ�แหน่่งไม่่น้้อย
กว่่า ๘ คน โดยให้้กรรมการบริิหารที่่�อยู่่�ในตำำ�แหน่่งนานสุุดต้้องออกจากตำำ�แหน่่ง
หากอยู่่�ในตำำ�แหน่่งนานเท่่ากัันใช้้วิิธีีตกลงกัันเองหรืือหากตกลงกัันไม่่ได้้ให้้ใช้้วิิธีี
การจัับสลาก และการประชุุมใหญ่่ในปีี ๒๕๖๕ ต้้องมีีการเลืือกตั้้�งกรรมการบริิหาร
ให้้ครบ ๑๒ คน
---------------------
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คณะผู้้�เริ่่�มก่่อตั้้�ง
ยุุวพุุทธิิกสมาคมฯแห่่งประเทศไทย ในพระบรมราชููปถััมภ์์
เมื่่�อวัันที่่� ๖ มิิถุุนายน ๒๔๙๓
		
๑. นายเสถีียร
โพธิินัันทะ
		
๒. นายสุุพจน์์		
แสงสมบููรณ์์
		
๓. นายบุุญยง		ว่่องวานิิช
		
๔. นายสุุนทร		สุุขีีนััย
		
๕. นายจััด		ขัันธวิิเชีียร
		
๖. นายสงวน		
เสถีียรทิิพย์์
		
๗. ร.ท.จรููญ		
กาญจนะโยธิิน
		
๘. นายวิิเชีียร		
เล็็กพระบาง
		
๙. นายสุุนทร		
โพธิิเจริิญ	
		
๑๐.นางสาวเพ็็ญสุุข	ศิิวะดิิตถ์์
		
๑๑.นายสิิทธิิชััย		ตัันนุุกููล		
		
๑๒.พัันโทประสาน
ทองภัักดีี
		
๑๓.พัันโททองคำำ�		
ศรีีโยธิิน		
		
๑๔.นายสอาด		ตัันศุุภผล
		
๑๕.นางสาวอาภรณ์์
เผ่่าวิิริิยะ		
		
๑๖.นายพััลลภ		
เผ่่าวิิริิยะ
		
๑๗.นางสาวสุุจิิตรา	ตัันติิกาญจน์์
		
๑๘.นายสมพร		
เทพสิิทธา
		
๑๙.นางสาวดีีเลิิศ
โปตระนัันท์์
		
๒๐.นางสาวกนิิษฐา
สามเสน
		
๒๑.นางสาวมณฑา	ภููมิิรัตน์
ั ์		
		
๒๒.นายชููจิิตต์์		ชุุณหบััณฑิิต
		
๒๓.นายศิิวชาติิ		
วรทรััพย์์
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