ข้อบังคับ
ของ

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข้อบังคับสมาคม พ.ศ.๒๕๖๐
แก้ไขจากข้อบังคับ พ.ศ. ๒๕๕๒

๑

ข้อบังคับ
ของ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
แก้ไข พ.ศ.๒๕๕๒
หมวดที่ ๑

ชื่อเครื่องหมายและสานักงานที่ตั้ง
ข้อ ๑. สมาคมนี้ชื่อว่า “ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์”
ใช้อักษรย่อว่า “ย.พ.ส”
ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Young Buddhists Association of Thailand
under the Royal Patronage” ใช้ชื่อย่อว่า “YBAT”
ใช้ชื่อเป็นภาษาจีนอ่านว่า “ไถ้กว๋อชิงเหนียน ผู่เจี้ยวฮุ้ย”
ข้อ ๒. เครื่องหมายของสมาคมนี้คือ รูปโล่ ภายในมีธรรมจั กรอยู่ ตรงกลาง
มีอักษรย่อว่า ย.พ.ส. อยู่เบื้องล่า ง มีรูปผู้ ชายหนุ่ม และหญิ งสาวคุกเข่าประคองรูป
ธรรมจักร อยู่เบื้องขวาและซ้าย ตามแบบรูปและลักษณะดังต่อไปนี้

ข้อ ๓. สานักงานใหญ่ของสมาคมนี้ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๔ ซอยเพชรเกษม ๕๔ แยก ๖
หมู่ ๗ แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
ข้อ ๔. จดทะเบียนเมื่อ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ โดยใบอนุญาตเลขที่
จ. ๔๕๐

๒

หมวดที่ ๒

วัตถุประสงค์
ข้อ ๕. สมาคมมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
๕.๑ เพื่อค้นคว้า แลกเปลี่ยนความรู้ เผยแผ่และปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา
โดยยึดหลักพระธรรมวินัย (พระไตรปิฎก)
๕.๒ เพื่อปฏิบัติศาสนกิจทางพระพุทธศาสนา และสนับสนุนการปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน ๔
๕.๓ เพื่อทาการสาธารณกุศลต่างๆ และเพื่อส่งเสริมการศึกษาและ
จริยธรรม โดยจัดหน่วยงานขึ้นรองรับกิจกรรม
๕.๔ เพื่ออนุเคราะห์ช่วยเหลือสมาชิกในโอกาสอันควร
๕.๕ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม หรื อ สมานสามั ค คี ธ รรมในหมู่ ส มาชิ ก โดยจั ด ให้ มี
กิจกรรมต่างๆ และการรื่นเริงอันชอบด้วยศีลธรรม
๕.๖ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนให้เรียนรู้เรื่องพระพุทธศาสนา
และ การปฏิบัติธรรม
๕.๗ เพื่อขยายงานให้กว้างขวางออกไปทั้งภายในและภายนอก
พระราชอาณาจักรไทย โดยจัดตั้งสาขาและเครือข่ายตามแต่โอกาสจะอานวย และ
ร่วมมือกับองค์กรการกุศล
๕.๘ สมาคมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง ลัทธิการเมืองหรือพรรคการเมือง
ใดๆ

หมวดที่ ๓

สมาชิกภาพ
ข้อ ๖. สมาชิกของสมาคม ต้องเป็นพุทธมามกะ ไม่จากัด เพศ วัย และการศึกษา
สมัครเข้าเป็นสมาชิกโดยกรอกใบสมัครและเสียค่าบารุงตามระเบียบในข้อ ๘ และ
ทางสมาคมตอบรับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท คือ
๓

๖.๑ สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติ หรือทรงคุณวุฒิ หรือผู้มี
อุปการคุณแก่สมาคมซึ่งคณะกรรมการบริหารลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม
๖.๒ สมาชิกสามัญอายุ ๒๐ ถึง ๔๐ ปีบริบูรณ์
๖.๓ สมาชิกวิสามัญอายุเกิน ๔๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
๖.๔ อนุสมาชิก ได้แก่ ผูท้ ี่มีอายุไม่เกิน ๒๐ ปี
ข้อ ๗. คุณสมบัติ สมาชิกจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๗.๑ เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยอยู่ในศีลธรรมอันดี
๗.๒ ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์
๗.๓ ไม่กระทาการอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อสมาคม
ข้อ ๘. ค่าบารุงสมาคม
๘.๑ สมาชิกสามัญและวิสามัญตลอดชีพ ๕๐๐.- บาท ชาระครั้งเดียว
๘.๒ อนุสมาชิก ๑๐๐.- บาท ชาระครั้งเดียว และสมาชิกกิตติมศักดิ์ไม่เสีย
ค่าบารุง
ข้อ ๙. สมาชิกภาพของอนุสมาชิก สมาชิกสามัญและวิสามัญตลอดชีพ
เริ่มตั้งแต่คณะกรรมการบริหารรับรองสถานะสมาชิก
ข้อ ๑๐. สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ให้เริ่มนับตั้งแต่ วันที่สมาคมได้รับการ
ตอบรั บ ค าเชิ ญ ของผู้ ที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารได้ พิ จ ารณาให้ เ ชิ ญ เข้ า เป็ น สมาชิ ก
กิตติมศักดิ์ของสมาคม
ข้อ ๑๑. สมาชิกภาพของสมาชิกได้สิ้นสุดลงด้วยเหตุดังต่อไปนี้
๑๑.๑ ตาย
๑๑.๒ ลาออก
๑๑.๓ ขาดคุณสมบัติของสมาชิก
๑๑.๔ ที่ประชุมใหญ่ของสมาคม หรือคณะกรรมการบริหารได้พิจารณาลง
มติให้ล บชื่ อออกจากทะเบี ยน เพราะสมาชิ กผู้ นั้น ได้ ประพฤติน าความเสื่ อมเสี ยมา
สู่ส มาคม หรือกระทาผิ ด ข้อบั งคับ ของสมาคม หรือระเบี ย บที่ออกตามอานาจของ
ข้อบังคับสมาคมฉบับนี้ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อสมาคม
๔

ข้อ ๑๒. สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสามัญและวิสามัญ
๑๒.๑ สมาชิกสามัญและวิสามัญมีสิทธิได้รับประโยชน์จาก กิจกรรมและ
สถานที่ของสมาคมโดยเท่าเทียมกัน ภายใต้กฎระเบียบของสมาคม
๑๒.๒ สมาชิกสามัญและวิสามัญมีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานของสมาคมต่อ คณะกรรมการบริหาร
๑๒.๓ สมาชิกสามัญและวิสามัญมีสทิ ธิได้รับสวัสดิการต่างๆ ถ้าสมาคมจัด
ให้มีขึ้น
๑๒.๔ สมาชิกสามัญและวิสามัญมีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม
และ มีสิทธิออกเสียงลงมติต่างๆ ในที่ประชุมใหญ่ได้คนละ ๑ คะแนนเสียง แต่สมาชิกที่
ออกเสียงและสมาชิกที่เสนอชื่อในการเลือกตั้ง ต้องมีอายุสมาชิกไม่ต่ากว่า ๑ ปี
๑๒.๕ สมาชิกสามัญและวิสามัญมีสิทธิในการเลือกตั้ง หรือได้รับการ
เลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารหรืออนุกรรมการของสมาคม
๑๒.๖ สมาชิกสามัญและวิสามัญมีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันจานวนสมาชิกไม่
น้ อยกว่ า ๑๐๐ คนท าหนั งสื อร้ องขอโดยแสดงเหตุ ผลอั นสมควรต่ อคณะกรรมการบริ ห าร
เพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพย์สินของสมาคม
๑๒.๗ สมาชิกสามัญและวิสามัญมีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันอย่างน้อย ๑ ใน ๕
ของสมาชิ กทั้ ง หมด หรือจานวนสมาชิกไม่ น้ อยกว่ า ๑๐๐ คนทาหนัง สือร้องขอต่ อ
คณะกรรมการให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญได้
๑๒.๘ สมาชิกสามัญและวิสามัญมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ
และข้อบังคับของสมาคมโดยเคร่งครัด
๑๒.๙ สมาชิกสามัญและวิสามัญมีหน้าที่ประพฤติตนให้สมเกียรติที่เป็น
สมาชิกของสมาคม
๑๒.๑๐ สมาชิกสามัญและวิ สามัญมีหน้าที่ให้ความร่วมมือและส่งเสริม
กิจกรรมของสมาคมให้เจริญก้าวหน้า
๑๒.๑๑ อนุ ส มาชิ ก มี สิ ท ธิ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ใหญ่ แต่ ไ ม่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนน

๕

หมวดที่ ๔

กรรมการบริหารสมาคม
ข้อ ๑๓. คุณสมบัติของกรรมการบริหาร
๑๓.๑ กรรมการบริ ห ารต้ อ งมาจากการเลื อกตั้ ง และหรื อแต่ ง ตั้ ง โดย
กรรมการบริหารที่ได้รับการเลือกตั้ง
๑๓.๒ กรรมการบริหารเป็ น สมาชิ กของสมาคมไม่ ต่ ากว่ า ๒ ปี ยกเว้ น
กรรมการประเภทแต่งตั้งหากยังไม่เคยเป็นสมาชิกของสมาคมสามารถสมัครเป็นสมาชิก
ในวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
๑๓.๓ กรรมการบริหารเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย อยู่ในศีลธรรมอัน
ดี และไม่ เคยกระท าผิ ด ข้อ บั ง คับ ของสมาคม หรือ ระเบี ย บที่ อ อกตามอ านาจของ
ข้อบังคับสมาคมฉบับนี้ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อสมาคม
๑๓.๔ กรรมการบริหารไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ มีร่างกาย และสติ สัมปชัญญะ
สมบูรณ์
๑๓.๕ กรรมการบริหารพร้อมที่ทางานให้แก่สมาคมด้วยความเสียสละ
๑๓.๖ กรรมการบริหารไม่ต้องคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็นบุคคล
ล้มละลาย หรือไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องโทษจาคุก ยกเว้น
ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ
๑๓.๗ ต้องไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของสมาคม
๑๓.๘ กรรมการบริหารต้องเป็นคฤหัสถ์ที่เป็นพุทธศาสนิกชน
ข้อ ๑๔. กรรมการบริหาร แบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
กรรมการบริหารประเภทเลือกตั้ง หมายถึง กรรมการบริหารที่ได้รับการเลือกตั้ง
จากที่ประชุมใหญ่ มีจานวน ๑๕ คน
กรรมการบริหารประเภทแต่งตั้ง หมายถึง กรรมการบริหารที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
นายกสมาคม และกรรมการบริหารที่ได้รับเลือกตั้ง มีจานวนไม่เกิน ๖ คน

๖

ข้อ ๑๕. ให้กรรมการบริหารที่มาจากการเลือกตั้งออกจากตาแหน่งคราวละหนึ่ง
ในสาม เป็ น ประจ าทุ ก สองปี ในคราวประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ของสมาคม ถ้ า จ านวน
กรรมการบริหารจะแบ่งให้ตรงเป็นส่วนสามไม่ได้ ก็ให้ออกในจานวนใกล้ที่สุดกับ
หนึ่งในสาม
กรรมการบริหารที่ต้องออกในคราวแรก และคราวที่สอง ถ้ากรรมการบริหารมิได้
ตกลงกันเองเป็นอย่างอื่น ก็ให้จับสลากกันออกส่วนคราวต่อๆ ไป ให้กรรมการบริหาร
ที่อยู่ในตาแหน่งนานสุดต้องออกจากตาแหน่ง
ส่วนกรรมการที่มาจากการแต่งตั้งให้มีวาระการดารงตาแหน่ง ๒ ปี นับแต่วันที่มี
การประชุมใหญ่สามัญในปีที่ มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดดังกล่าว (หมด
วาระวันที่มีการเลือกตั้งครั้งถัดไป)
ข้อ ๑๖. การเสนอชื่อบุคคลให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการนั้น
ให้เป็นไปตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
๑๖.๑ ให้สมาชิกเข้าชื่อกันอย่างน้อย ๑๐ คนเสนอชื่อสมาชิก ๑ คนเข้า
เป็นผู้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหาร โดยต้องแนบสาเนาบัตรประชาชนของ
ผู้เสนอโดยลงนามรับรองสาเนาถูกต้องพร้อมประวัติหรือเกียรติคุณของผู้ที่ตนเสนอ
สมาชิก ๑ คนสามารถรับรองผู้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารได้ ๑ คนเท่านั้น
และผู้รับการเลือกตั้งต้องทาหนังสือแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรเข้ารับ
การเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหาร เอกสารและหลักฐานต่างๆในการเสนอชื่อดังกล่าว
ต้องส่งถึงสมาคมภายใน ๓๐ วันก่อนวันประชุมใหญ่ในปีที่มีการเลือกตั้ง และสมาคม
จะประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนก่อนการเลือกตั้ง ๑๕ วัน
ให้สมาชิกในที่ประชุมใหญ่ เลือกประธานเลือกตั้ง ๑ คนให้มีอานาจและ
มีสิทธิในการจัดการการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยเรียบร้อย และให้สิ้นสุดหน้าที่เมื่อการ
เลือกตั้งในครั้งนั้น สิ้นสุด ทั้งนี้สมาชิกผู้ที่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งต้องอยู่ในที่ประชุม
ใหญ่เท่านั้น และต้องมาออกเสียงลงคะแนนด้วยตนเอง
๑๖.๒ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกบุคคลตามรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่
สมาคมได้ประกาศรายชื่อ จานวน ๑๕ คน เป็นกรรมการ
๗

๑๖.๓ การนับคะแนนให้ถือผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุด ตามลาดับเป็น
ผู้ได้รับเลือกตั้ง ในกรณีที่ลาดับ สุดท้าย มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับ คะแนนเสียง
เท่ากันจับสลาก
๑๖.๔ กรรมการจานวน ๑๕ คนที่ได้รับการเลื อกตั้ง ตามข้อ ๑๖.๒
ข้างต้น นั้น จะต้ องประกอบด้ วยกรรมการที่ เป็น สมาชิกสามัญ และสมาชิกวิส ามั ญ
ประเภทละไม่น้อยกว่า ๕ คน ในกรณีที่กรรมการทั้งหมดที่ได้รับเลือกตั้ง มีกรรมการ
ที่เป็นสมาชิกสามัญ หรือสมาชิกวิสามัญไม่ถึง ๕ คน ก็ให้ที่ประชุมเลือกเฉพาะ สมาชิก
ประเภทนั้นเป็นกรรมการให้จนครบ ๕ คน โดยให้มีผลเป็นการแทนที่กรรมการที่เป็น
สมาชิกประเภทอื่นที่ได้คะแนนน้อยที่สุด
ข้อ ๑๗. ให้กรรมการที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ เลือกกันเองเป็ นนายก
สมาคม ๑ คนให้นายกสมาคม และกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งดังกล่าว แต่งตั้งผู้ที่ เห็นว่า
เหมาะสมเป็นกรรมการประเภทแต่งตั้งอีกไม่เกิน ๖ คน
ข้อ ๑๘. คณะกรรมการบริหาร ทาหน้าที่บริหารกิจการของสมาคมมีจานวนไม่
เกิน ๒๑ คน ประกอบด้วยนายกสมาคม อุปนายกสมาคม เลขาธิการ เหรัญญิก นาย
ทะเบีย น ประชาสัม พันธ์ วิเทศสั มพันธ์ สังคมสงเคราะห์ และกรรมการกลาง หรือ
กรรมการตาแหน่งอื่นๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ข้อ ๑๙. นายกสมาคม ต้องเป็นกรรมการบริหารสมาคมมาแล้วไม่ต่ากว่า ๒ วาระ
และอุปนายก ต้องเป็นกรรมการบริหารสมาคมมาแล้วไม่ต่ากว่า ๑ วาระและนายก
สมาคมต้องมีอายุไม่เกิน ๖๕ ปีบริบูรณ์ในวันที่ ได้รับการเลือกตั้ง โดยนายกสมาคม
จะเป็นติดต่อกันได้ไม่เกิน ๔ วาระ แต่เมื่อพ้นจากการ เป็นนายกสมาคมไปแล้ว ๑ วาระ
จึงมีสิทธิรับเลือกเข้ามาเป็นนายกสมาคมได้อีก
ข้ อ ๒๐. เมื่ อ คณะกรรมการอยู่ ใ นต าแหน่ ง ครบก าหนดตามวาระแล้ ว แต่
คณะกรรมการบริ ห ารชุ ด ใหม่ ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ จ ดทะเบี ย นจากทางราชการ
ก็ให้ ค ณะกรรมการบริหารที่ ครบกาหนดตามวาระรักษาการไปพลางก่อน จนกว่ า
คณะกรรมการบริหารชุดใหม่จะได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการเรียบร้อย
แล้ ว ก็ ใ ห้ ท าการส่ ง และรั บ มอบงานกั น ระหว่ า งคณะกรรมการชุ ด เก่ า และ
๘

คณะกรรมการชุดใหม่ให้เป็นที่เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ คณะกรรมการ
บริหารชุดใหม่ ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ
ข้อ ๒๑. ภายใต้บังคับข้อ ๑๖.๔ หากตาแหน่งกรรมการสมาคมว่างลงก่ อนครบ
กาหนดตามวาระ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งสมาชิกคนใดคนหนึ่ งเข้าดารงตาแหน่งที่ว่าง
ลงนั้น และผู้ที่ดารงตาแหน่งแทนอยู่ในตาแหน่งได้เท่ากับวาระของผู้ที่ตนแทน และอยู่
ในฐานะเป็นกรรมการที่มาจากเลือกตั้งหรือแต่งตั้งตามฐานะของกรรมการที่ตนเข้าแทน
นั้น
ข้อ ๒๒. กรรมการบริหารของสมาคมพ้นจากตาแหน่งซึ่งมิใช่เป็นการออกตาม
วาระด้วยเหตุผลต่อไปนี้
๒๒.๑ ตาย
๒๒.๒ ลาออก
๒๒.๓ ขาดจากสมาชิกภาพ
๒๒.๔ ที่ประชุมใหญ่หรือคณะกรรมการบริหารลงมติให้ออกจากตาแหน่ง
มติของที่ประชุมใหญ่ต้องมีเสียงเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนสมาชิก
ที่มาประชุม
กรณี ที่ป ระชุ ม คณะกรรมการบริหารลงมติ ให้กรรมการบริหารท่ า นใดพ้น จาก
ตาแหน่ง มติเช่นนี้ต้องมีเสี ยงจากคณะกรรมการบริหารไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จานวนกรรมการบริหารที่มาประชุม
ข้อ ๒๓. กรรมการบริหารที่ประสงค์จะลาออกจากตาแหน่งกรรมการบริหาร ให้
ยื่นใบลาออกเป็นลายลักษณ์ อักษรต่อคณะกรรมการบริหาร และให้พ้นจากตาแหน่ง
เมื่ อ ครบก าหนด ๓๐ วั น นั บ จากวั น ที่ ใ บลาออกมาถึ ง เลขาธิ ก าร หรื อ เมื่ อ คณะ
กรรมการบริหารมีมติให้ลาออกได้
ข้อ ๒๔. เมื่อนายกสมาคมมีเหตุต้องพ้นจากตาแหน่งก่อนจะถึงคราวออกตาม
วาระ ให้อุปนายกประชุมกันเลือกกรรมการบริหารผู้ใดผู้หนึ่งให้เ ป็นนายกสมาคมแทน
จนกว่าจะครบวาระ หากไม่สามารถมีมติแต่งตั้งดังกล่าว ให้แต่งตั้ง อุปนายกคนที่ ๑
เป็ น นายก และแต่ ง ตั้ ง อุ ป นายกนอกนั้ น ให้ เ ป็ น อุ ป นายกที่ ๑ และอุ ป นายกที่ ๒
ตามลาดับ
๙

หมวดที่ ๕

อานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารสมาคม
ข้ อ ๒๕. คณะกรรมการบริ ห ารมี อ านาจหน้ า ที่ ก ากั บ และควบคุ ม ดู แ ลการ
ด าเนิ น งานของสมาคมให้ เ ป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ บั ง คั บ นโยบาย วิ สั ย ทั ศ น์
เป้าหมายและแผนงานที่กาหนดไว้และตามมติของที่ประชุมใหญ่ รวมทั้งการเงิน และ
ทรัพย์สินของสมาคม ตามตาแหน่งดังนี้
๒๕.๑ นายกสมาคม เป็นหัวหน้าในการบริหารกิจการของสมาคม เป็น
ผู้แทนสมาคมในการติดต่อกับบุคคลภายนอก และทาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารและการประชุมใหญ่ของสมาคม ออกเสียงอีกหนึ่ งเสียงเมื่อมี
คะแนนเสียงเท่ากัน ทานิติกรรมในนามสมาคม และมีอานาจหน้าที่อื่นๆ ตามที่ระบุไว้
ในข้อบังคับนี้
๒๕.๒ อุป นายก เป็ น ผู้ ช่ ว ยนายกสมาคมในการบริห ารกิจ การสมาคม
ปฏิบัติตามหน้าที่ที่นายกสมาคมได้มอบหมาย และทาหน้าที่แทนนายกสมาคมเมื่ อ
นายกสมาคมไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ แต่การทาหน้าที่แทนนายกสมาคม
ให้อุปนายกตามลาดับตาแหน่งเป็นผู้กระทาการแทน
๒๕.๓ เลขาธิการ ควบคุมการดาเนินงานธุรการของสมาคม และปฏิบัติ
ตามค าสั่ ง ของนายกสมาคม ตลอดจนท าหน้ า ที่ เ ป็ น เลขานุ ก ารในการประชุ ม
คณะกรรมการบริหาร และปฏิบัติงานอื่นซึ่งไม่มีผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะ
๒๕.๔ เหรัญญิก เป็นผู้ควบคุมการเก็บรักษาเกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของ
สมาคม ตลอดจนควบคุม การ จั ดท าบัญ ชี รายรับ รายจ่ า ย บั ญ ชี งบดุ ลของสมาคม
รวมทั้งการจัดวางระบบตรวจสอบและ ควบคุมระบบบัญชี การเงิน รายรับ รายจ่าย
จัด ซื้ อจั ดหา เก็บ รักษาและเบิกจ่ า ยพัส ดุ และเก็บ เอกสารต่ างๆ ของสมาคมไว้ เพื่ อ
ตรวจสอบ
๒๕.๕ นายทะเบี ย น เกี่ ย วกั บ ทะเบี ย นสมาชิ ก ทั้ ง หมดของสมาคม
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในการเรียกเก็บค่าบารุงสมาคมจากสมาชิกให้เป็นปัจจุบันอยู่
เสมอ
๒๕.๖ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการและชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคม
ให้สมาชิกและบุคคลทั่วไปให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย รวมทั้งจัดทาหนังสือวารสาร และ
๑๐

เอกสารของสมาคมออกเผยแพร่ ใ นรู ป แบบวิ ธี ก ารต่ า งๆ เช่ น สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ตลอดจนรวบรวมข่าวของสมาชิกและสมาคม
๒๕.๗ วิเทศสัมพันธ์ ติดต่อกับบุคคลหรือองค์กร ทั้งในและนอกประเทศ
รวม ทั้งการต้อนรับอาคันตุกะต่างประเทศ
๒๕.๘ สั ง คมสงเคราะห์ มี ห น้ า ที่ ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ แก่ ส มาชิ ก และ
บุคคลภายนอกที่ได้รับ ความเดือดร้อน และมีหน้าที่เกี่ยวกับการสาธารณกุศลและ
สังคมสงเคราะห์ตามสมควรแก่กรณี
๒๕.๙ กรรมการกลาง มี ห น้ า ที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม แสดงความคิ ด เห็ น ใน
คณะกรรมการบริหาร ช่วยเหลือและปฏิบัติงานใดๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๒๖. คณะกรรมการบริหารมีอานาจหน้าที่ดังนี้
๒๖.๑ จัดตั้ง องค์กร หน่วยงาน สานักงานและตาแหน่งงาน ขึ้นมารองรับ
การบริหารงานของสมาคม
๒๖.๒ แต่ ง ตั้ ง กรรมการที่ ป รึ ก ษา อนุ ก รรมการ กรรมการผู้ ช่ ว ย โดย
สามารถอยู่ในตาแหน่งได้ไม่เกินวาระของคณะกรรมการที่แต่งตั้ง หรือคณะกรรมการ
บริหารมีมติให้พ้นจากตาแหน่ง กรรมการที่ปรึกษา หรืออนุกรรมการที่ คณะกรรมการ
บริหารแต่งตั้งสามารถเข้าร่วมประชุมและเสนอความคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหาร แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติต่างๆ ในที่ประชุม
๒๖.๓ มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งคนใดปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าที่
ของตนเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ หรือแต่งตั้งสมาชิกขึ้นเป็นคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ ผู้ที่รับงานพิเศษนี้ย่อม
สิ้นสุดเมื่องานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นหรือคณะกรรมการบริหารมีมติให้ยกเลิก หรือ
เมื่อคณะกรรมการบริหารผู้แต่งตั้งพ้นตาแหน่ง
๒๖.๔ ออกระเบี ย บปฏิบั ติ ต่ า งๆ เพื่ อให้ส มาชิ ก และเจ้ า หน้ า ที่ ป ระจ า
สานักงานของสมาคมได้ปฏิบัติ โดยระเบียบข้อบังคับนั้นต้องไม่ขัดต่อข้อบังคับฉบับนี้
๒๖.๕ เรียกประชุมใหญ่สามัญประจาปี และประชุมใหญ่วิสามัญ
๒๖.๖ จัดทาเอกสารต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงิน ทรัพย์สินและการดาเนิน
กิจกรรม ต่างๆของสมาคมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และสามารถให้สมาชิกตรวจดูได้
เมื่อสมาชิกร้องขอ
๑๑

๒๖.๗ คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่จัดทาบันทึกการประชุมต่างๆ ของ
สมาคม เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน และจัดส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ
๒๖.๘ คณะกรรมการบริหารหรือผู้ที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย มี
อานาจแต่งตั้ งและถอดถอนเจ้าหน้า ที่ของสมาคม ส่วนต าแหน่งผู้อานวยการ ให้
คณะกรรมการบริหารมีอานาจแต่งตั้งและถอดถอนเท่านั้น

หมวดที่ ๖

การประชุมคณะกรรมการบริหาร
ข้อ ๒๗. การประชุมคณะกรรมการบริหาร
๒๗.๑ คณะกรรมการบริหารจะต้องประชุมกันอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
ทั้งนี้เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารกิจการสมาคม ให้เลขาธิการแจ้งกาหนดเวลา
สถานที่ ระเบียบวาระการประชุมให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ โดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
๒ วัน เว้นแต่กรณีรีบด่วน
๒๗.๒ การประชุม คณะกรรมการบริหาร จะต้องมี กรรมการเข้าร่ว ม
ประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง ของคณะกรรมการทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
๒๗.๓ มติของที่ประชุมกรรมการ ให้กรรมการ ๑ คนมีคะแนน ๑ เสียง
และให้ถือคะแนนเสียงมากเป็นเกณฑ์ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมมี
สิทธิออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง
๒๗.๔ การประชุมคณะกรรมการบริ หารเพื่อพิจารณาในเรื่องต่อไปนี้ ใน
การลงมติจะต้องได้รับเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของกรรมการที่มาประชุม
ก. การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของสมาคม เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
ข. การกาหนดผู้ที่มีอานาจลงนามและเงื่อนไขการจ่ายเงินของสมาคม
ค. การอนุมัติงบประมาณประจาปี
ง. การแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้บริหารองค์กร หน่วยงาน และสานักงานที่
คณะกรรมการบริหารจัดตั้งขึ้น
๑๒

๒๗.๕. การประชุมคณะกรรมการบริหาร ถ้านายกสมาคมและอุปนายก
สมาคมไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้กรรมการที่เข้าประชุมนั้น
เลือกกันเอง ให้กรรมการคนใดคนหนึ่งทาหน้าที่เป็นประธานในการประชุมนั้น

หมวดที่ ๗

คณะกรรมการกิตติมศักดิ์
ข้อ ๒๘. หากผู้ใดทาคุณประโยชน์ดีเด่นเป็นพิเศษให้แก่สมาคม คณะกรรมการ
บริหารมีสิทธิที่จะเสนอชื่อบุคคลนั้นต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ หรือวิสามัญ แต่งตั้งให้เป็น
กรรมการกิตติมศักดิ์ เป็นการถาวรแต่จะต้องได้รับคะแนนเสียงสองในสามของคณะ
กรรมการบริหารที่มาประชุมในครั้งนั้น และจะต้องได้รับคะแนนเสียงจากที่ประชุมใหญ่
อย่างน้อยกึ่งหนึ่งของผู้ที่มาประชุมในครั้งนั้นด้วย
ข้อ ๒๙. ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ให้คาปรึกษา ทักท้ วง ติติง แก่คณะกรรมการ
บริหาร เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายของสมาคม
ข้อ ๓๐. คณะกรรมการบริหารต้องเชิญคณะกรรมการกิตติมศักดิ์เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริหารอย่างน้อยปีละสองครั้ง

หมวดที่ ๘

การเงินและทรัพย์สิน
ข้อ ๓๑. เงินสดของสมาคมและเอกสารสิทธิ ให้ฝากไว้กับธนาคารหรือสถาบัน
การเงินอื่นใดที่เป็นที่ยอมรับ ตามที่คณะกรรมการบริหารสมาคมเห็นสมควร
ข้อ ๓๒. การรักษาเงินของสมาคมให้ฝากในธนาคารหรือจัดหาดอกผล โดยให้อยู่
ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
๑๓

ข้อ ๓๓. ทรัพย์สินของสมาคม ต้องทาทะเบียนควบคุมให้สามารถตรวจสอบได้
และมีการส่งมอบการครอบครองทรัพย์สินพร้อมทะเบียน
ข้ อ ๓๔. การลงนามในตั๋ ว หรือเช็ ค หรือ การสั่ ง จ่ า ยเงิ น โดยวิ ธี อื่ น ของสมาคม
จะต้องมีลายมือชื่อ (รวมถึงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์) ของนายกสมาคมกับเหรัญญิก
เว้นแต่คณะกรรมการบริหารจะมอบหมายให้ผู้ใดกระทาการแทนเป็นลายลักษณ์อักษร
ข้อ ๓๕. นายกสมาคมมีอานาจสั่งจ่ายเงิน ของสมาคม เพื่อกิจการอย่างใดอย่าง
หนึ่งของสมาคมได้คราวละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเมื่อรวมกัน
แล้ว ต้องไม่เกินเดือนละ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่ง แสนบาทถ้วน) ถ้าเกิน กว่า จานวน
ดังกล่าว ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารสมาคมโดยเสียงข้างมาก
ข้อ ๓๖. การจ่ายเงินจะต้องมีหลักฐานเป็นเอกสาร โดยมีลายมือชื่ออนุมัติของ
นายกสมาคมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้กระทาการแทนเป็นลายลักษณ์อักษร
ข้อ ๓๗. คณะกรรมการบริหารมีอานาจอนุมัติการใช้งบประมาณ ตลอดจนสั่ง
จ่ายเงินของสมาคม แต่ถ้าการสั่งจ่ายเงินเกินกว่า ๑๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร โดยมีเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า สองในสาม
ของคณะกรรมการบริหารที่มาประชุม
ข้อ ๓๘. นายกสมาคมหรือผู้รักษาการณ์แทน จะต้องรับผิดชอบในการจ่ายเงินที่
ผิดวัตถุประสงค์ หรือทาให้สมาคมเสียประโยชน์ ในกรณีที่การจ่ายเงินดังกล่าวได้รับ
อนุมัติจากมติของคณะกรรมการบริหาร กรรมการบริหารทุกคนจะต้องรับผิดชอบ
ร่วมกัน ยกเว้นกรรมการบริหารที่มิได้เข้าร่วมประชุม หรือไม่เห็นด้วยกับการจ่ายเงิน
นั้นโดยมีหลักฐาน
ข้อ ๓๙. เหรัญญิกหรือผู้ที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอานาจเก็บรักษาเงิน
สดได้รวมกันไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ถ้าเกินกว่านี้จะต้องนาฝาก
ธนาคารในบัญชีของสมาคมในทันทีที่โอกาสอานวยให้
ข้อ ๔๐. เหรัญญิกจะต้องทาบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุล ให้ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ การรับหรือจ่ายเงินทุกครั้งจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อของ
นายกสมาคมหรือผู้ทาการแทนร่วมกับเหรัญญิกหรือผู้มีอานาจลงนามแทน
๑๔

ข้อ ๔๑. ให้เหรัญญิกทาบัญชีแสดงฐานะการเงินประจาเดือนเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารทุ กเดื อน และให้ท าบั ญ ชี รายจ่ า ยและงบดุ ล ประจ าปี ของสมาคม
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ
ข้อ ๔๒. ให้ที่ประชุมใหญ่ตั้งผู้สอบบัญชี เพื่อทาการตรวจสอบบัญชีรับ -จ่าย และ
ทรัพย์สินของสมาคมเพื่อรับรองงบดุลประจาปีของสมาคมทุกๆ ปี ผู้สอบบัญชีซึ่งที่
ประชุมใหญ่ตั้งให้อยู่ในตาแหน่งคราวละหนึ่งปี
ข้อ ๔๓. ผู้สอบบัญชีจะต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ มิ ใช่
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคม
ข้อ ๔๔. ผู้สอบบัญชีมีอานาจที่จะเรียกเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สิน
จากคณะกรรมการบริหาร และสามารถจะเชิญกรรมการบริหาร หรือเจ้าหน้าที่ของ
สมาคมเพื่อสอบถาม เกี่ยวกับบัญชีและทรัพย์สินของสมาคมได้
ข้อ ๔๕. คณะกรรมการบริหารจะต้ องให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชี เมื่อได้รับ
การร้องขอ
ข้อ ๔๖. ให้คณะกรรมการบริหารสมาคมวางระเบียบเกี่ยวกับการเงิ น การบัญชี
และทรั พ ย์ สิ น ของสมาคมตลอดจนอานาจหน้ า ที่ ต่ า งเกี่ย วกั บ การรั บ และจ่ า ยเงิ น
นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ
ข้ อ ๔๗. ปี ก ารเงิ น ให้ ถือ ตามปฏิ ทิ น สากล คื อเริ่ม วั น ที่ ๑ มกราคม ถึ ง ๓๑
ธันวาคมของทุกปี
หมวดที่ ๙

การประชุมใหญ่
ข้อ ๔๘. การประชุมใหญ่ของสมาคมมี ๒ ประเภทคือ
๔๘.๑. ประชุมใหญ่สามัญ คณะกรรมการบริหารจะต้องจัดให้มีการประชุม
ใหญ่สามัญประจาปี ปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี
๑๕

๔๘.๒. ประชุมใหญ่วิสามัญ การประชุมใหญ่วิสามัญ อาจมีขึ้นได้โดยเหตุที่
คณะกรรมการบริหารเห็นควรจัดให้มีขึ้น หรือเกิดขึ้นด้วยการเข้าชื่อร่วมกันของสมาชิก
สามั ญ และวิ ส ามั ญ จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๐๐ คน ท าหนั ง สื อ ร้ อ งขอต่ อ คณะ
กรรมการบริหารให้จัดให้มีขึ้น
ข้อ ๔๙. การแจ้งกาหนดนัดประชุมใหญ่ ให้เลขาธิการเป็นผู้แจ้งกาหนดนัด
ประชุ ม ใหญ่ ใ ห้ ส มาชิ ก ทราบและการแจ้ ง ต้ อ งแจ้ ง เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรโดยสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ (เช่น Website, Email) หรือลงประกาศในหนังสือพิมพ์ โดยระบุวัน
เวลาและสถานที่ให้ชัดเจน โดยจะต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๗ วัน
และประกาศแจ้งกาหนดประชุมไว้ ณ สานักงานของสมาคมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๗ วัน
ก่อนถึงวันประชุมใหญ่
ข้อ ๕๐. การประชุมใหญ่สามัญประจาปี จะต้องมีวาระการประชุมอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
๕๐.๑ แถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปี
๕๐.๒ แถลงบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีง บดุลของปีที่ผ่านมาให้
สมาชิกทราบ
๕๐.๓ เลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ เมื่อครบกาหนดตามวาระ
๕๐.๔. เลือกตั้งผู้สอบบัญชี
๕๐.๕. เรื่องอื่นๆ ถ้ามี
ข้อ ๕๑. การประชุมใหญ่สามัญประจาปี หรือการประชุมใหญ่วิสามัญ จะต้องมี
สมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า ๗๕ คน จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม แต่ถ้าเมื่อถึง
กาหนดเวลาประชุมยังมีสมาชิก เข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้คณะกรรมการ
บริหารของสมาคมเรียกประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่ง โดยจัดให้มี การประชุมขึ้นภายใน ๑๔
วัน นับแต่วันที่นัดประชุมครั้งแรก สาหรับการประชุมครั้งหลังนี้ ถ้ามีสมาชิกเข้าร่วม
ประชุมเป็น จานวนเท่ าใดก็ให้ถือว่าครบองค์ประชุม ยกเว้นถ้าเป็นการประชุมใหญ่
วิสามัญที่เกิดจากการร้องขอของสมาชิก ถ้าสมาชิกมาประชุมไม่ครบตามจานวน ก็ไม่
ต้องจัดประชุมใหญ่วิสามัญ ให้ถือว่าการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
๑๖

ข้อ ๕๒. การลงมติต่างๆ ในที่ประชุมใหญ่ให้สมาชิก ๑ คนมีคะแนนเสียง ๑ เสียง
โดยสมาชิกต้องมาออกเสียงด้วยตนเองเท่านั้น และให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็น
เกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสียงที่ลงมติมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมมีสิทธิ ออก
เสียงชี้ขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง
ข้อ ๕๓. ในการประชุมใหญ่ ถ้านายกสมาคม และอุปนายกสมาคมไม่มาร่วม
ประชุม หรือไม่สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือกรณีที่พ้นวาระแล้วจะต้องมีการเลือกตั้ง
กรรมการบริหารชุดใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่ทาการเลือกตั้งกรรมการที่ยังไม่พ้นวาระที่
มาร่วมประชุมคนใดคนหนึ่ง ให้ทาหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมในคราวนั้น

หมวดที่ ๑๐

การตั้งศูนย์สาขา
ข้อ ๕๔. ศูนย์สาขาของสมาคมจะมีขึ้นได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
ของสมาคม

หมวดที่ ๑๑

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
ข้อ ๕๕. ข้อบังคับของสมาคมจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือยกเลิกได้ โดยมติของที่
ประชุมใหญ่เท่านั้น และองค์ประชุมใหญ่ จะต้องมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า
๗๕ คน มติของที่ประชุมใหญ่ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับ จะต้องมีคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

๑๗

หมวดที่ ๑๒

การเลิกสมาคม
ข้อ ๕๖. สมาคมจะเลิกได้โดยมติที่ประชุมใหญ่ของสมาคม ยกเว้นการเลิกเพราะ
เหตุของกฎหมาย มติของที่ประชุมใหญ่ที่ให้เลิกสมาคมจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่า ๒ ใน ๓ ของสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ข้อ ๕๗. เมื่อสมาคมต้องเลิก ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตามทรัพย์สินของสมาคมที่
เหลืออยู่หลังจากที่ได้ชาระบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ตกเป็นของสภาการศึกษามหา
มกุฏราชวิทยาลัย หรือสถาบันการกุศลอื่น ในพระพุทธศาสนาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการ
กุศลสาธารณประโยชน์ใกล้เคียงอันเป็นที่เชื่อถือได้ ผู้รับต้องมีฐานะเป็นนิติบุคคล

หมวดที่ ๑๓

เบ็ดเตล็ด
ข้อ ๕๘. ตามปกติสมาคมจัดให้มีการชุมนุมสมาชิกในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
และในโอกาสอันสมควร
ข้อ ๕๙. การตีความข้อบังคับนี้ ให้อยู่ในอานาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่
ข้อ ๖๐. ให้ยกเลิกระเบียบข้อบังคับของยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ รวมทั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติมทั้งหมดที่ใช้อยู่ก่อนข้อบังคั บฉบับนี้ และใช้
ข้อบังคับฉบับนี้แทนเมื่อได้รับอนุมัติจากทางราชการ

๑๘

หมวดที่ ๑๔

บทเฉพาะกาล
ข้อ ๖๑. ให้คณะกรรมการบริหารสมาคมก่อนใช้ข้อบังคับฉบับนี้ ปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการบริหารที่ได้รับเลือกตั้งเป็นทางการตามข้อบังคับนี้จะเข้ามา
บริหารงาน
ข้อ ๖๒. ให้คณะกรรมการบริหารชุดปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ คงอยู่ในตาแหน่งไม่น้อย
กว่า ๘ คน โดยใช้วิธีการตกลงกันเองหรือหากตกลงกันไม่ได้ให้ใช้วิธีการจับสลาก และ
การประชุมใหญ่ในปี ๒๕๖๑ ต้องมีการเลือกตั้งกรรมการบริหารประเภทเลือกตั้งให้
ครบ ๑๕ คน และให้กรรมการบริหารชุดปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ และกรรมการบริหารที่ได้รับ
การเลื อกตั้ง ใหม่ในปี ๒๕๖๑ รวมกันเป็นจานวน ๑๕ คนเป็นกรรมการที่ได้ รับการ
เลือกตั้งตามข้อบังคับนี้และให้เริ่มนับวาระการดารงตาแหน่งเป็นวาระแรก
----------------------------------------------

๑๙

คณะผู้เริ่มก่อตั้ง
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๔๙๓
๑. นายเสถียร
๒. นายสุพจน์
๓. นายบุญยง
๔. นายสุนทร
๕. นายจัด
๖. นายสงวน
๗. ร.ท.จรูญ
๘. นายวิเชียร
๙. นายสุนทร
๑๐.นางสาวเพ็ญสุข
๑๑.นายสิทธิชัย
๑๒.พันโทประสาน
๑๓.พันโททองคา
๑๔.นายสอาด
๑๕.นางสาวอาภรณ์
๑๖.นายพัลลภ
๑๗.นางสาวสุจติ รา
๑๘.นายสมพร
๑๙.นางสาวดีเลิศ
๒๐.นางสาวกนิษฐา
๒๑.นางสาวมณฑา
๒๒.นายชูจิตต์
๒๓.นายศิวชาติ

โพธินันทะ
แสงสมบูรณ์
ว่องวานิช
สุขีนัย
ขันธวิเชียร
เสถียรทิพย์
กาญจนะโยธิน
เล็กพระบาง
โพธิเจริญ
ศิวะดิตถ์
ตันนุกูล
ทองภักดี
ศรีโยธิน
ตันศุภผล
เผ่าวิรยิ ะ
เผ่าวิรยิ ะ
ตันติกาญจน์
เทพสิทธา
โปตระนันท์
สามเสน
ภูมิรตั น์
ชุณหบัณฑิต
วรทรัพย์

๒๐

