
ขอ้บงัคบั 

ของ 

สมาคมไอพวี ี6 ประเทศไทย 

 

หมวดที� ๑ 

ความท ั�วไป 

ขอ้ ๑ สมาคมนี�มีชื�อว่า “สมาคมไอพวี ี6 ประเทศไทย” เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “IPv6 

Forum Thailand” 

ขอ้ ๒ เครื�องหมายของสมาคมมลัีกษณะเป็นรปูวงกลม มตัีวอกัษร IPv6 สแีดงและ Thailand สดํีา 

โดยมชีื�อสมาคมเป็นอกัษรภาษาไทยสแีดงวางในแนวโคง้ครอบเครื�องหมาย โดยที�มฉีากหลังเป็นพระปรางค์

สเีทา โดยรปูสญัลักษณ์ตา่ง ๆ มคีวามหมายดังนี� 

ตัวอักษร “IPv6” สแีดง หมายถงึอนิเทอรเ์น็ตโพรโทคอลรุ่นที� 6 ซึ�งเป็นมาตรฐานของ 

อนิเทอรเ์น็ตในยคุหนา้ที�จะมาแทนที�อนิเทอรเ์น็ตที�ใชก้นัอยูใ่นปัจจบุนั และมรีปูพระปรางคส์เีทาปรากฏเป็นเงา

อยูด่า้นหลังเพื�อสื�อถงึความเป็นไทย 

สําหรับรปูเครื�องหมายของสมาคมจะมลัีกษณะ ดังนี� 

 

ขอ้ ๓ สํานักงานของสมาคมตั�งอยู่ ณ ศูนยเ์ทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอรแ์ห่งชาต ิ

สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิเลขที� ๑๑๒ อทุยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย ถนน

พหลโยธนิ ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทรศัพท ์๐๒ ๕๖๔ ๖๙๐๐ ต่อ 

๒๕๖๗ โทรสาร ๐๒ ๕๖๔ ๖๘๖๓ 



 ๒

ขอ้ ๔ สมาคมมวีัตถปุระสงคดั์งตอ่ไปนี� 

๔.๑ ศกึษาและเผยแพร่ความรูเ้กี�ยวกับการใชง้านและเทคโนโลยเีครือข่าย IPv6 และ 

งานประยกุตท์ี�เกี�ยวขอ้ง 

๔.๒ สนับสนุนและเสนอแนะเกี�ยวกับแนวทาง นโยบาย ใหแ้กอ่งคก์รของรัฐและองคก์ร 

เอกชนที�เกี�ยวขอ้ง 

๔.๓ สนับสนุนการพัฒนาบคุลากรดา้นเครอืขา่ย IPv6 และเทคโนโลยทีี�เกี�ยวขอ้ง 

๔.๔ สนับสนุนและผลักดันการใชง้านเครือข่าย IPv6 และเทคโนโลยทีี�เกี�ยวขอ้งใหแ้ก ่

องคก์รของรัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนผูใ้ชง้านทั�วไป 

๔.๕ แสวงหาความร่วมมอืในการตดิตอ่ประสานงานกับองคก์รอื�นทั �งในและต่างประเทศที�

เกี�ยวขอ้งกบัเครอืขา่ย IPv6 และเทคโนโลยทีี�เกี�ยวขอ้ง 

๔.๖ ไมดํ่าเนนิกจิกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัการเมอืง 

๔.๗ ไมจั่ดตั �งโตะ๊บลิเลยีด 

หมวดที� ๒ 

สมาชกิ 

ขอ้ ๕ สมาชกิของสมาคมม ี๒ ประเภท คอื 

๕.๑ สมาชกิสามัญ ไดแ้ก ่บคุคลธรรมดา นติบิคุคล หรอืองคก์ร ซึ�งคณะกรรมการสมาคม

ลงมตใิหรั้บเขา้เป็นสมาชกิสามัญ 

๕.๒ สมาชกิกติตมิศักดิT ไดแ้ก ่บคุคลธรรมดา นิตบิคุคล หรือองคก์ร ซึ�งคณะกรรมการ

สมาคมลงมตใิหเ้ชญิเขา้เป็นสมาชกิกติตมิศักดิT 

ขอ้ ๖ บคุคลธรรมดาที�เป็นสมาชกิของสมาคมจะตอ้งประกอบดว้ยคณุสมบตั ิดังตอ่ไปนี� 

๖.๑ เป็นผูบ้รรลนุติภิาวะแลว้ 

๖.๒ เป็นผูม้คีวามประพฤตเิรยีบรอ้ย 

๖.๓ เป็นผูเ้ห็นชอบในวัตถปุระสงคข์องสมาคม 

๖.๔ ไมเ่ป็นบคุคลวกิลจรติหรอืจติฟั�นเฟือนไมส่มประกอบ 

๖.๕ ไม่เคยตอ้งคําพพิากษาของศาลถงึที�สุดใหต้กเป็นบุคคลลม้ละลาย ไรค้วามสามารถ 

เสมอืนไรค้วามสามารถ หรอืใหต้อ้งรับโทษจําคุก เวน้แต่เป็นโทษสําหรับความผดิที�ไดก้ระทําโดยประมาท 

หรอืความผดิลหโุทษ  ไมเ่ป็นโรคที�สงัคมรังเกยีจ 

ขอ้ ๗ สมาชกิที�เป็นนติบิคุคลจะตอ้งจัดตั �งขึ�นแลว้โดยชอบดว้ยกฎหมาย ไมว่่าจะเป็นนติบิคุคลที�

จัดตั �งขึ�นตามกฎหมายไทยหรอืกฎหมายตา่งประเทศก็ตาม และมวีัตถปุระสงคใ์นการจัดตั �งนติบิคุคลที�ไมข่ัด

กบัวัตถปุระสงคข์องสมาคม 

ในการดําเนนิกจิกรรมใดของสมาชกิที�เป็นนติบิคุคลซึ�งเกี�ยวขอ้งกับสมาคม สมาชกิที�เป็นนติิ

บุคคลจะตอ้งจัดใหม้ีหนังสือมอบอํานาจใหผู้แ้ทนนิตบิุคคลทําการแทนโดยชอบดว้ยกฎหมายส่งใหแ้ก่

คณะกรรมการสมาคมทราบ 
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ขอ้ ๘ คา่ลงทะเบยีน และคา่บํารงุสมาคม 

๘.๑ สมาชกิสามัญประเภทนติบิคุคล  

  จะตอ้งเสยีคา่บํารงุสมาคมรายสองปี   ๕,๐๐๐ บาท 

๘.๒ สมาชกิสามัญประเภทองคก์ร  

  จะตอ้งเสยีคา่บํารงุสมาคมรายสองปี   ๕,๐๐๐ บาท 

๘.๓ สมาชกิสามัญประเภทบคุคลธรรมดา 

  จะตอ้งเสยีคา่ลงทะเบยีนครั �งแรก ๑๐๐ บาท 

  เสยีคา่บํารงุสมาคมเป็นรายสองปี ๕๐๐ บาท 

๘.๔ สมาชกิกติตมิศักดิT  มติอ้งเสยีคา่ลงทะเบยีนและคา่บํารงุสมาคมแตอ่ยา่งใดทั �งสิ�น 

ขอ้ ๙ ใหผู้ท้ี�ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมยื�นใบสมัครตามแบบของสมาคมต่อ  

เลขานุการสมาคม และใหเ้ลขานุการสมาคมตดิประกาศรายชื�อผูส้มัครไว ้ณ สํานักงานของสมาคม และบน

เว็บไซตข์องสมาคม เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ ๑๕ วัน เพื�อใหส้มาชกิอื�น ๆ ของสมาคมจะไดคั้ดคา้นการสมัครนั�น 

เมื�อครบกําหนดประกาศแลว้ ใหเ้ลขานุการสมาคมนําใบสมัคร และหนังสอืคัดคา้นของสมาชกิ (ถา้ม)ี เสนอ

ตอ่ที�ประชมุคณะกรรมการสมาคมเพื�อพจิารณาอนุมัตวิา่จะรับหรอืไมร่ับเขา้เป็นสมาชกิของสมาคม โดยถอื

เป็นดลุยพนิจิของคณะกรรมการสมาคม และเมื�อคณะกรรมการสมาคมพจิารณาการสมัครแลว้ ผลเป็นประการ

ใด ใหถ้อืเป็นที�สดุ และใหเ้ลขานุการสมาคมแจง้ใหผู้ส้มัครทราบโดยเร็ว 

ขอ้ ๑๐  ถา้คณะกรรมการสมาคมพจิารณาอนุมัตใิหรั้บผูส้มัครเขา้เป็นสมาชกิของสมาคมแลว้  ก็ให ้

ผูส้มัครนั�นชําระเงนิคา่ลงทะเบยีนและคา่บํารุงสมาคมตามอัตราที�คณะกรรมการสมาคมกําหนดตามขอ้ ๙ ให ้

เสร็จสิ�นภายในกําหนด ๓๐ วัน นับแตว่ันที�ไดรั้บแจง้จากเลขานุการสมาคม โดยสมาชกิภาพของสมาชกิใหเ้ริ�ม

นับตั �งแตว่ันที�ผูส้มัครไดชํ้าระเงนิคา่ลงทะเบยีนและคา่บํารงุสมาคมเป็นที�เรยีบรอ้ยแลว้   แตถ่า้ผูส้มัครไมชํ่าระ

เงนิคา่ลงทะเบยีนและคา่บํารงุสมาคมภายในกําหนด ก็ใหถ้อืวา่การสมัครคราวนั�นเป็นอนัยกเลกิ 

ในกรณีที�คณะกรรมการสมาคมมิไดกํ้าหนดใหส้มาชิกประเภทใดตอ้งชําระเงิน

คา่ลงทะเบยีน และ/หรอืคา่บํารงุสมาคม ใหส้มาชกิภาพของสมาชกิประเภทนั�นมผีลตั �งแตว่ันที�คณะกรรมการ

สมาคมพจิารณาอนุมัตใิหรั้บผูส้มัครเขา้เป็นสมาชกิของสมาคมในประเภทนั�นเป็นตน้ไป 

ขอ้ ๑๑  สมาชกิภาพของสมาชกิกติตมิศักดิT ใหเ้ริ�มนับตั �งแต่วันที�หนังสอืตอบรับคําเชญิของผูท้ี� 

คณะกรรมการไดพ้จิารณาลงมตใิหเ้ชญิเขา้เป็นสมาชกิของสมาคม ไดม้าถงึยังสมาคม 

ขอ้ ๑๒  สมาชกิภาพของสมาชกิใหส้ิ�นสดุลงดว้ยเหตดัุงตอ่ไปนี� 

๑๒.๑ ถงึแกค่วามตายสําหรับสมาชกิที�เป็นบคุคลธรรมดา หรอืสิ�นสภาพนติบิคุคลตาม

กฎหมายสําหรับสมาชกิที�เป็นนติบิคุคล 

๑๒.๒ ลาออกโดยยื�นหนังสอืลาออกตอ่ประธานกรรมการสมาคม 

๑๒.๓ ขาดคณุสมบตัสิมาชกิตามที�กําหนดไวใ้นขอ้ ๖ และขอ้ ๗ 

๑๒.๔ ตอ้งคําพพิากษาใหล้ม้ละลาย 

๑๒.๕ คา้งสง่เงนิคา่บํารงุสมาคมเกนิกวา่ ๖ เดอืนขึ�นไป 
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๑๒.๖ คณะกรรมการสมาคมไดพ้จิารณาลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ ๒ ใน ๓ แหง่

จํานวนคณะกรรมการสมาคมที�มอียู่ทั �งหมดในขณะนั�น ใหล้บชื�อออกจากทะเบยีนสมาคม เนื�องจากสมาชกิ 

ผูนั้ �นไดป้ระพฤตตินนําความเสื�อมเสยีมาสูส่มาคม หรอืจงใจฝ่าฝืนขอ้บังคับ ระเบยีบ มต ิหรอื คําสั�งโดยชอบ

ดว้ยกฎหมายของสมาคม 

สมาชกิที�ถกูใหล้บชื�อออกจากทะเบยีนสมาคมนั�น มสีทิธยิื�นอทุธรณ์ตอ่ที�ประชมุ

ใหญ ่โดยสง่อทุธรณ์เป็นหนังสอืตอ่ประธานกรรมการสมาคม ภายใน ๓๐ วัน นับแตว่ันที�ทราบมตทิี�ใหล้บชื�อ

ออกจากทะเบยีนสมาคม ทั �งนี� คําวนิจิฉัยของที�ประชมุใหญใ่หถ้อืเป็นที�สดุ 

ขอ้ ๑๓  สทิธแิละหนา้ที�ของสมาชกิ 

 
๑๓.๑ มสีทิธเิสนอความคดิเห็นเกี�ยวกับการดําเนนิกจิการของสมาคมตอ่คณะกรรมการ

สมาคม 

๑๓.๒ มสีทิธไิดรั้บสวัสดกิารตา่ง ๆ ที�สมาคมจัดใหม้ขี ึ�น 

๑๓.๓ มสีทิธเิขา้รว่มประชมุใหญข่องสมาคม และมสีทิธมิอบอํานาจใหใ้หส้มาชกิอื�นเขา้

ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนได ้

๑๓.๔ สมาชกิสามัญมสีทิธไิดรั้บการเลอืกตั �ง หรอืแตง่ตั �งเป็นกรรมการสมาคม 

๑๓.๕ สมาชกิสามัญหรอืผูรั้บมอบอํานาจมสีทิธอิอกเสยีงลงมตติา่งๆ ในที�ประชมุได ้๑ 

คะแนนเสยีง 

๑๓.๖ สมาชกิสามัญมีสทิธเิขา้ชื�อร่วมกันไม่นอ้ยกว่า ๕ คน ทําหนังสอืรอ้งขอต่อ

คณะกรรมการสมาคม เพื�อตรวจสอบเอกสารและบญัชทีรัพยส์นิของสมาคม 

๑๓.๗ สมาชกิสามัญมสีทิธเิขา้ชื�อร่วมกันอยา่งนอ้ย ๑ ใน ๕ ของสมาชกิสามัญทั �งหมด 

หรือสมาชกิสามัญจํานวนไม่นอ้ยกว่า ๑๐๐ คน ทําหนังสอืรอ้งขอตอ่คณะกรรมการสมาคม ใหจั้ดประชมุใหญ่

วสิามัญได ้โดยในหนังสอืรอ้งขอนั�นตอ้งระบวุา่ประสงคใ์หเ้รยีกประชมุเพื�อการใด 

๑๓.๘ มหีนา้ที�จะตอ้งปฏบิตัติามขอ้บงัคับและระเบยีบของสมาคมโดยเครง่ครัด 

๑๓.๙ มหีนา้ที�ประพฤตตินใหส้มกบัเกยีรตทิี�เป็นสมาชกิของสมาคม 

๑๓.๑๐ มหีนา้ที�ใหค้วามรว่มมอืและสนับสนุนการดําเนนิกจิการตา่ง ๆ ของสมาคมตามความ

เหมาะสม 

๑๓.๑๑ มหีนา้ที�รว่มกจิกรรมที�สมาคมไดจั้ดใหม้ขี ึ�นตามความเหมาะสม 

๑๓.๑๒ มหีนา้ที�เผยแพรช่ื�อเสยีงเกยีรตภิมูขิองสมาคมใหเ้ป็นที�รูจั้กอยา่งแพรห่ลาย 

หมวดที� ๓ 

การดําเนนิกจิการสมาคม 

ขอ้ ๑๔ ใหม้คีณะกรรมการสมาคมคณะหนึ�งที�มาจากการเลอืกตั �งของที�ประชมุใหญ่เพื�อทําหนา้ที�

บรหิารกจิการของสมาคม มจํีานวนอย่างนอ้ย ๙ คน อย่างมากไม่เกนิ ๒๐ คน โดยใหส้มาชกิสามัญของ

สมาคมทําการเลอืกตั �งสมาชกิสามัญคนหนึ�งซึ�งอยู่ในที�ประชุมใหญ่ขึ�นดํารงตําแหน่งนายกสมาคม และ

เลอืกตั �งสมาชกิสามัญคนอื�นใหเ้ป็นกรรมการสมาคม 
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ใหค้ณะกรรมการสมาคมพจิารณาแต่งตั �งกรรมการสมาคมเขา้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ ของ

สมาคมตามที�กําหนดไวใ้นวรรคสี� เวน้แต่ตําแหน่งนายกสมาคม โดยจะตอ้งดําเนนิการจดทะเบยีนกรรมการ

ของสมาคมต่อนายทะเบยีนสมาคมใหแ้ลว้เสร็จตามกฎหมายภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที�มกีารแต่งตั �งหรือ

เปลี�ยนแปลงกรรมการของสมาคม เมื�อไดม้กีารจดทะเบยีนกรรมการของสมาคมดังกล่าว เรียบรอ้ยแลว้ ให ้

เลขานุการมหีนังสอืแจง้รายชื�อกรรมการของสมาคมใหส้มาชกิทราบ และปิดประกาศรายชื�อกรรมการของ

สมาคมไว ้ณ ที�ทําการของสมาคม และบนเว็บไซตข์องสมาคมดว้ย 

หากไมส่ามารถดําเนนิการจดทะเบยีนคณะกรรมการสมาคมใหเ้สร็จสิ�นตามกําหนดเวลา 

ดังกลา่วในวรรคสองได ้ใหค้ณะกรรมการสมาคมที�รักษาการอยู่ตามขอ้ ๑๖ เรยีกประชมุใหญว่สิามัญภายใน

กําหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที�พน้กําหนด เพื�อเลอืกตั �งนายกสมาคมและกรรมการสมาคม รวมทั �งจดทะเบยีน 

คณะกรรมการสมาคมตามหลักเกณฑท์ี�กําหนดในวรรคสอง 

คณะกรรมการบรหิารมตํีาแหน่งและหนา้ที�โดยสงัเขป ดังตอ่ไปนี� 

๑๔.๑ นายกสมาคม ทําหนา้ที�เป็นหัวหนา้ในการบรหิารกจิการของสมาคม รวมทั �งเป็น

ผูแ้ทนสมาคมในการตดิตอ่กบับคุคลภายนอก และทําหนา้ที�เป็นประธานในที�ประชมุคณะกรรมการสมาคม 

๑๔.๒ อุปนายก ทําหนา้ที�เป็นผูช้่วยนายกสมาคมในการบรหิารกจิการของสมาคม 

ปฏบิตัติามหนา้ที�ที�นายกสมาคมไดม้อบหมาย และทําหนา้ที�แทนนายกสมาคมเมื�อนายกสมาคมไมอ่ยู ่หรอืไม่

สามารถปฏบิตัหินา้ที�ได ้โดยในการทําหนา้ที�แทนนายกสมาคมของอปุนายก ใหเ้ป็นไปตามลําดับ 

๑๔.๓ เลขานุการ ทําหนา้ที�เกี�ยวกับงานธุรการของสมาคมทั �งหมด เป็นหัวหนา้

เจา้หนา้ที�ของสมาคมในการปฏบิัตกิจิการของสมาคม และปฏบิัตติามคําสั�งของนายกสมาคม ตลอดจนทํา

หนา้ที�เป็นเลขานุการในการประชมุตา่ง ๆ ของสมาคม 

๑๔.๔ เหรญัญกิ มีหนา้ที�เกี�ยวกับการเงินทั �งหมดของสมาคม เป็นผูจั้ดทําบัญช ี 

รายรับ-รายจ่าย บัญชงีบดุลของสมาคม และเก็บเอกสารหลักฐานทางการเงนิและการบัญชขีองสมาคมไว ้

เพื�อตรวจสอบ 

๑๔.๕ ปฏคิม มีหนา้ที�เกี�ยวกับการใหก้ารตอ้นรับแขกของสมาคม เป็นหัวหนา้ในการ 

จัดเตรยีมสถานที�ของสมาคม และจัดเตรยีมสถานที�ประชมุตา่ง ๆ ของสมาคม 

๑๔.๖ นายทะเบียน มีหนา้ที�เกี�ยวกับทะเบียนสมาชิกทั �งหมดของสมาคม และ

ประสานงานกบัเหรัญญกิในการเรยีกเก็บเงนิคา่บํารงุสมาคมจากสมาชกิ 

๑๔.๗ ประชาสมัพนัธ ์มหีนา้ที�เผยแพร่กจิการและชื�อเสยีงเกยีรตคิุณของสมาคมให ้

สมาชกิและบคุคลโดยทั�วไปใหเ้ป็นที�รูจั้กแพรห่ลาย 

๑๔.๘ กรรมการวชิาการ มหีนา้ที�ปฏบิัตงิานในสายงานวชิาการตามที�คณะกรรมการ

สมาคมมอบหมาย 

๑๔.๙ ตําแหนง่อื�น ๆ คณะกรรมการสมาคมอาจกําหนดใหม้ตํีาแหน่งอื�น ๆ และกําหนด

หนา้ที�ข ึ�นตามความเหมาะสม โดยมจํีานวนเมื�อรวมกับตําแหน่งนายกสมาคมและกรรมการสมาคมดังกล่าว

ขา้งตน้แลว้ จะตอ้งไม่เกนิจํานวนที�ขอ้บังคับและที�ประชุมใหญ่กําหนดไว ้ถา้คณะกรรมการสมาคมไม่ได ้

กําหนดตําแหน่งใด ๆ ไว ้ก็ใหถ้อืวา่เป็นกรรมการของสมาคม 

ขอ้ ๑๕ คณะกรรมการสมาคมสามารถดํารงตําแหน่งไดค้ราวละ ๒ ปี เมื�อคณะกรรมการสมาคมอยู ่

ในตําแหน่งครบวาระแลว้ แต่คณะกรรมการชดุใหม่ยังไม่ไดรั้บอนุญาตใหจ้ดทะเบยีนจากทางราชการ ก็ให ้

คณะกรรมการที�ครบกําหนดตามวาระรักษาการไปพลางกอ่น จนกวา่คณะกรรมการชดุใหมจ่ะไดรั้บอนุญาตให ้
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จดทะเบยีนจากทางราชการ และเมื�อคณะกรรมการชุดใหม่ไดรั้บอนุญาตใหจ้ดทะเบยีนจากทางราชการ

เรยีบรอ้ยแลว้ ใหทํ้าการสง่และรับมอบงานกนัระหวา่งคณะกรรมการชดุเกา่และคณะกรรมการชดุใหมใ่หเ้ป็นที�

เสร็จสิ�นภายใน ๓๐ วัน นับแตว่ันที�คณะกรรมการชดุใหมไ่ดรั้บอนุญาตใหจ้ดทะเบยีนจากทางราชการ 

สําหรับตําแหน่งนายกสมาคมนั�น ใหส้มาชกิสามัญดํารงตําแหน่งไดเ้พยีงไมเ่กนิ ๒ วาระ

ตดิตอ่กนั 

ขอ้ ๑๖ ถา้ตําแหน่งกรรมการสมาคมตอ้งวา่งลงกอ่นครบกําหนดตามวาระ ใหค้ณะกรรมการสมาคม

แตง่ตั �งสมาชกิสามัญคนหนึ�งคนใดที�เห็นสมควรเขา้ดํารงตําแหน่งแทนตําแหน่งที�วา่งลงนั�น แตผู่ท้ี�เขา้ดํารง

ตําแหน่งแทนจะอยูใ่นตําแหน่งไดเ้ทา่กบัวาระของผูท้ี�ตนแทนเทา่นั�น 

กรณีตําแหน่งที�ว่างลงเป็นตําแหน่งนายกสมาคม ใหอ้ปุนายกคนที�หนึ�งรับตําแหน่งแทน 

แลว้ใหอ้ปุนายกคนที�สองเป็นอปุนายกคนที�หนึ�ง และใหค้ณะกรรมการสมาคมแตง่ตั �งกรรมการของสมาคมคน

หนึ�งที�เหมาะสมใหดํ้ารงตําแหน่งอปุนายกคนที�สอง 

แต่ถา้กรรมการของสมาคมว่างลงก่อนครบกําหนดวาระเกนิกว่าครึ�งหนึ�งของจํานวน

คณะกรรมการสมาคมทั �งหมด ใหก้รรมการสมาคมที�เหลอือยูจั่ดการประชมุใหญว่สิามัญเพื�อเลอืกตั �งกรรมการ

สมาคมขึ�นใหมแ่ทนตําแหน่งที�วา่งลงภายใน ๓๐ วัน 

ขอ้ ๑๗ กรรมการอาจพน้จากตําแหน่ง ซึ�งมใิชเ่ป็นการออกตามวาระดว้ยเหตดัุงตอ่ไปนี� 

๑๗.๑ ตาย 

๑๗.๒ ลาออก 

๑๗.๓ ขาดจากสมาชกิภาพ 

๑๗.๔ ที�ประชมุใหญล่งมตใิหอ้อกจากตําแหน่ง 

ขอ้ ๑๘ กรรมการที�ประสงคจ์ะลาออกจากตําแหน่ง ใหย้ื�นใบลาออกเป็นหนังสอืต่อคณะกรรมการ

สมาคม และใหพ้น้จากตําแหน่งเมื�อคณะกรรมการมมีตใิหอ้อก 

ขอ้ ๑๙ อํานาจและหนา้ที�ของคณะกรรมการ 

๑๙.๑ มอํีานาจออกระเบยีบปฏบิตัติา่ง ๆ เพื�อใหส้มาชกิไดป้ฏบิตั ิโดยระเบยีบปฏบิัตนัิ�น 

จะตอ้งไมข่ัดตอ่ขอ้บงัคับฉบบันี� 

๑๙.๒ มอํีานาจแตง่ตั �งและถอดถอนเจา้หนา้ที�ของสมาคม 

๑๙.๓ มอํีานาจแตง่ตั �งกรรมการที�ปรกึษา หรอือนุกรรมการได ้แตก่รรมการที�ปรกึษาหรอื

อนุกรรมการ จะสามารถอยูใ่นตําแหน่งไดไ้มเ่กนิวาระของคณะกรรมการที�แตง่ตั �ง 

๑๙.๔ มอํีานาจเรยีกประชมุใหญส่ามัญประจําปีและประชมุใหญว่สิามัญ 

๑๙.๕ มอํีานาจแตง่ตั �งกรรมการในตําแหน่งอื�น ๆ ที�ยังมไิดกํ้าหนดไวใ้นขอ้บงัคับนี� 

๑๙.๖ มอํีานาจบรหิารกจิการของสมาคม เพื�อใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงค ์ตลอดจนมี

อํานาจอื�น ๆ ตามที�ขอ้บงัคับไดกํ้าหนดไว ้

๑๙.๗ มหีนา้ที�รับผดิชอบในกจิการทั �งหมด รวมทั �งการเงนิ และทรัพยส์นิทั �งหมดของ

สมาคม 
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๑๙.๘ มหีนา้ที�จัดใหม้กีารประชมุใหญว่สิามัญขึ�นตามที�สมาชกิสามัญจํานวน ๑ ใน ๕ 

ของสมาชกิทั �งหมด หรอืสมาชกิไมน่อ้ยกวา่ ๑๐๐ คน ไดเ้ขา้ชื�อรอ้งขอใหจั้ดประชมุใหญข่ึ�น ซึ�งการนี�จะตอ้ง

จัดใหม้กีารประชมุใหญว่สิามัญขึ�นภายใน ๓๐ วัน นับแตว่ันที�ไดรั้บหนังสอืรอ้งขอ 

๑๙.๙ มหีนา้ที�แถลงกจิการที�ผ่านมาในรอบปี และทําบัญชรีายรับ-รายจ่ายและบัญช ี

งบดลุของปีที�ผา่นมาใหส้มาชกิรับทราบโดยใหต้ดิประกาศไว ้ณ ที�ทําการสมาคม และบนเว็บไซตข์องสมาคม 

๑๙.๑๐ มหีนา้ที�จัดทําเอกสารหลักฐานตา่ง ๆ ทั �งที�เกี�ยวกับการเงนิ ทรัพยส์นิ และการ

ดําเนนิกจิกรรมตา่ง ๆ ของสมาคมใหถ้กูตอ้งตามหลักวชิาการ และสามารถจะใหส้มาชกิตรวจดไูดเ้มื�อสมาชกิ

รอ้งขอ 

๑๙.๑๑ มหีนา้ที�จัดทําบนัทกึการประชมุตา่ง ๆ ของสมาคม เพื�อเก็บไวเ้ป็นหลักฐานและ

จัดสง่ใหส้มาชกิไดรั้บทราบ 

๑๙.๑๓ มหีนา้ที�พจิารณาการถอดถอน และการลาออกของกรรมการสมาคมและของ

สมาชกิ 

๑๙.๑๔ มหีนา้ที� อื�น ๆ ตามที�ขอ้บงัคับกําหนดไว ้

 
ขอ้ ๒๐ คณะกรรมการสมาคมจะตอ้งประชมุกนัอยา่งนอ้ย ๑ ครั �ง ภายในกําหนดระยะเวลา ๓ เดอืน 

ทั �งนี� เพื�อปรกึษาหารอืเกี�ยวกบัการบรหิารกจิการของสมาคม 

ขอ้ ๒๑ การประชมุคณะกรรมการสมาคมจะตอ้งมกีรรมการเขา้ร่วมประชมุไมน่อ้ยกวา่ครึ�งหนึ�งของ

กรรมการทั �งหมดจงึจะถอืว่าครบองคป์ระชมุ มตขิองที�ประชมุคณะกรรมการถา้ขอ้บังคับมไิดกํ้าหนดไวเ้ป็น

อยา่งอื�น ก็ใหค้ะแนนเสยีงมากเป็นเกณฑ ์แตถ่า้คะแนนเสยีงเทา่กนั ก็ใหป้ระธานในการประชมุเป็นผูช้ี�ขาด 

ขอ้ ๒๒ ในการประชมุคณะกรรมการ ถา้นายกสมาคมและอปุนายกสมาคมไมอ่ยูใ่นที�ประชมุ หรอืไม่

สามารถปฏบิัตหินา้ที�ได ้ก็ใหก้รรมการที�เขา้ประชมุในคราวนั�นเลอืกตั �งกันเอง เพื�อใหก้รรมการคนใดคนหนึ�ง

ทําหนา้ที�เป็นประธานกรรมการในการประชมุคราวนั�น 

 

หมวดที� ๔ 

การประชมุใหญ ่

ขอ้ ๒๓ การประชมุใหญข่องสมาคมม ี๒ ประเภท คอื 

๒๓.๑ การประชมุใหญส่ามัญ 

๒๓.๒    การประชมุใหญว่สิามัญ 
 

ขอ้ ๒๔ คณะกรรมการสมาคมจะตอ้งจัดใหม้กีารประชมุใหญ่สามัญประจําปี ภายในระยะเวลา ๕ 

เดอืนหลังจากปิดงบดลุประจําปีของสมาคม 

ขอ้ ๒๕ การประชุมใหญ่อาจจะมขีึ�นไดก็้โดยเหตุที�คณะกรรมการเห็นควรจัดใหม้ขี ึ�น หรือเกดิขึ�น

ดว้ยการเขา้ชื�อรว่มกนัของสมาชกิไมน่อ้ยกวา่ ๑ ใน ๕ ของสมาชกิสามัญทั �งหมด หรอืสมาชกิจํานวนไมน่อ้ย

กว่า ๑๐๐ คน ทําหนังสือรอ้งขอต่อคณะกรรมการใหจั้ดใหม้ีขึ�น โดยในหนังสือรอ้งขอนั�นจะตอ้งระบุ

วัตถปุระสงคด์ว้ยวา่ใหเ้รยีกประชมุเพื�อการใด ซึ�งคณะกรรมการสมาคมจะตอ้งจัดใหม้กีารประชมุใหญว่สิามัญ

ขึ�นภายใน ๓๐ วัน นับแตว่ันที�ไดรั้บหนังสอืรอ้งขอนั�น 



 ๘

ถา้คณะกรรมการสมาคมไมเ่รยีกประชมุภายในระยะเวลาที�กําหนดไวใ้นวรรคหนึ�ง สมาชกิที�

เป็นผูร้อ้งขอใหเ้รยีกประชมุหรอืสมาชกิอื�นรวมกนัมจํีานวนไมน่อ้ยกวา่ที�กําหนดไวใ้นวรรคหนึ�ง จะเรยีกประชมุ

เองก็ได ้

ขอ้ ๒๖ ใหเ้ลขานุการเป็นผูแ้จง้กําหนดนัดประชมุใหญแ่ละระเบยีบวาระการประชมุ โดยระบหุัวขอ้ 

การประชมุ วัน เวลา และสถานที�ประชุมใหช้ัดแจง้ รวมทั �งจัดทํารายละเอยีดและเอกสารที�เกี�ยวขอ้งตาม

สมควร จัดสง่ใหส้มาชกิทุกคนที�มชีื�อในทะเบยีนของสมาคมกอ่นวันนัดประชมุเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  ๗ วัน 

และใหต้ดิประกาศแจง้กําหนดนัดประชมุและระเบยีบวาระการประชมุไว ้ณ สํานักงานของสมาคม และบน

เว็บไซตข์องสมาคม เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ ๗ วัน กอ่นถงึกําหนดการประชมุดว้ย 

ขอ้ ๒๗ การประชมุใหญส่ามัญประจําปี จะตอ้งมวีาระการประชมุอยา่งนอ้ย ดังตอ่ไปนี� 

๒๗.๑ แถลงกจิการที�ผา่นมาในรอบปี 

๒๗.๒ แถลงบญัชรีายรับ-รายจา่ย และบญัชงีบดลุของปีที�ผา่นมาใหส้มาชกิไดรั้บทราบ 

๒๗.๓ เลอืกตั �งคณะกรรมการสมาคมชดุใหมเ่มื�อครบกําหนดวาระ 

๒๗.๔ เลอืกตั �งผูส้อบบญัช ี

๒๗.๕ เรื�องอื�น ๆ ถา้ม ี

ขอ้ ๒๘ ในการประชุมใหญ่สามัญประจําปีหรือการประชุมใหญ่วสิามัญ จะตอ้งมีสมาชกิเขา้ร่วม 

การประชมุไมน่อ้ยกวา่หนึ�งในสามของสมาชกิสามัญทั �งหมด หรอืมสีมาชกิสามัญประเภทนติบิคุคลและสมาชกิ

สามัญประเภทองคก์รเขา้รว่มการประชมุไมน่อ้ยกวา่ครึ�งหนึ�งของสมาชกิสามัญประเภทนติบิคุคลและประเภท

องคก์รทั �งหมด หรอืไมน่อ้ยกวา่ ๔๐ คน ในกรณีที�มสีมาชกิสามัญเกนิกวา่ ๑๒๐ คน จงึจะถอืวา่ครบองคป์ระชมุ  

ถา้เมื�อถงึกําหนดเวลาประชมุแลว้ยังมสีมาชกิสามัญเขา้ร่วมการประชมุไมค่รบองคป์ระชมุ 

ก็ใหข้ยายเวลาออกไปอกีตามที�นายกสมาคมเห็นสมควร แต่เมื�อครบกําหนดเวลาที�ขยายออกไปแลว้ ยังมี

สมาชกิสามัญเขา้รว่มการประชมุไมค่รบองคป์ระชมุ ก็ใหเ้ลื�อนการประชมุคราวนั�นออกไป และใหจั้ดการประชมุ

ใหม่อกีครั �งหนึ�งภายใน ๑๔ วัน เวน้แต่ถา้เป็นการประชุมใหญ่วสิามัญที�เกดิขึ�นจากการรอ้งขอของสมาชกิ

สามัญ ก็ไมต่อ้งจัดประชมุใหม ่โดยใหถ้อืวา่การประชมุเป็นอนัยกเลกิ สําหรับการประชมุใหญส่ามัญที�จัดขึ�นใน

ครั �งหลังนี� ถา้มสีมาชกิสามัญเขา้รว่มประชมุเป็นจํานวนเทา่ใด ก็ใหถ้อืวา่ครบองคป์ระชมุ 

ขอ้ ๒๙ การลงมตติา่ง ๆ ในที�ประชมุใหญ ่ถา้ขอ้บังคับมไิดกํ้าหนดไวเ้ป็นอยา่งอื�น ก็ใหถ้อืคะแนน

เสยีงขา้งมากเป็นเกณฑ ์แตถ่า้คะแนนเสยีงที�ลงมตมิคีะแนนเสยีงเทา่กัน ก็ใหป้ระธานในการประชมุออกเสยีง

เพิ�มขึ�นอกีเสยีงหนึ�งเป็นผูช้ี�ขาด  ในกรณีที�จะมมีตใินเรื�องใด ถา้สว่นไดเ้สยีของกรรมการสมาคมหรอืสมาชกิ

สามัญขัดกับประโยชน์ไดเ้สยีของสมาคม กรรมการสมาคมหรอืสมาชกิสามัญผูนั้�นจะออกเสยีงลงคะแนนใน

เรื�องนั�นไมไ่ด ้

ขอ้ ๓๐ ในการประชมุใหญข่องสมาคม ถา้นายกสมาคม และอปุนายกสมาคมไมม่ารว่มประชมุ หรอื 

ไมส่ามารถจะปฏบิตัหินา้ที�ได ้ก็ใหท้ี�ประชมุใหญทํ่าการเลอืกตั �งกรรมการที�มาร่วมประชมุคนใดคนหนึ�ง ใหทํ้า

หนา้ที�เป็นประธานในการประชมุคราวนั�น 

ขอ้ ๓๑ ที�ประชมุใหญม่อํีานาจหนา้ที�โดยทั�วไปในการพจิารณาวนิจิฉัยเรื�องทั �งปวงที�เกี�ยวขอ้งกับ

การดําเนนิกจิการของสมาคม และในเรื�องโดยเฉพาะดังตอ่ไปนี� 

๓๑.๑ รับทราบเรื�องการรับสมาชกิเขา้ใหม่ สมาชกิออกจากสมาคม รวมทั �งวนิิจฉัยขอ้

อทุธรณ์ของผูส้มัครซึ�งมไิดรั้บอนุมัตใิหเ้ขา้เป็นสมาชกิและสมาชกิที�ถกูใหล้บชื�อออกจากทะเบยีนของสมาคม 

๓๑.๒ จัดการเลอืกตั �งกรรมการสมาคมตามที�กําหนดไวใ้นขอ้บงัคับจนเสร็จสิ�น 



 ๙

๓๑.๓ พจิารณาถอดถอนคณะกรรมการสมาคม ตลอดจนพจิารณาถอดถอนผูส้อบบัญชี

ของสมาคม 

๓๑.๔ พจิารณาอนุมัตบิญัชรีายรับ-รายจา่ย และงบดลุประจําปีของสมาคม 

๓๑.๕ รับทราบรายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานสมาคมของคณะกรรมการ

สมาคมและผูส้อบบญัชขีองสมาคม 

๓๑.๖ พจิารณากําหนดบําเหน็จค่าตอบแทนการปฏบิัตงิานของคณะกรรมการสมาคม 

กรรมการที�ปรกึษา อนุกรรมการ และผูส้อบบญัชขีองสมาคม 

๓๑.๗ อนุมัตแิผนงานและงบประมาณรายจา่ยประจําปีของสมาคม 

๓๑.๘ พจิารณาแกไ้ขเพิ�มเตมิขอ้บงัคับ 

หมวดที� ๕ 

การเงนิและทรพัยส์นิ 

ขอ้ ๓๒ การเงนิและทรัพยส์นิทั �งหมดใหอ้ยูใ่นความรับผดิชอบของคณะกรรมการสมาคม 

เงนิสดของสมาคมถา้มใีหนํ้าฝากไวใ้นธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิอื�นใดตามที�คณะกรรมการ

สมาคมเห็นสมควร 

ขอ้ ๓๓ การลงนามในต̂ัวเงนิหรอืเช็คของสมาคม จะตอ้งมลีายชื�อของนายกสมาคม หรอื เลขานุการ 

หรือกรรมการอื�นตามที�คณะกรรมการสมาคมมอบหมาย ลงนามร่วมกับเหรัญญกิ พรอ้มกับประทับตราของ

สมาคม จงึจะถอืวา่ใชไ้ด ้

ขอ้ ๓๔ ใหผู้ดํ้ารงตําแหน่งตา่ง ๆ มอํีานาจอนุมัตสิั�งจา่ยเงนิ เพื�อการดําเนนิกจิการของสมาคม ดังนี� 

๓๔.๑ นายกสมาคม ครั �งละไมเ่กนิ ๕๐,๐๐๐ บาท (หา้หมื�นบา้ทถว้น) 

๓๔.๒ อปุนายก ครั �งละไมเ่กนิ ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื�นหา้พันบาทถว้น) 

๓๔.๓ เลขานุการ ครั �งละไมเ่กนิ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ�งหมื�นบาทถว้น) 

ถา้เกนิกว่านั�นตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากคณะกรรมการสมาคม และคณะกรรมการสมาคมจะ

อนุมัตใิหจ้า่ยเงนิไดค้รั �งละไมเ่กนิ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (หา้แสนบาทถว้น) ถา้จําเป็นจะตอ้งจ่ายเกนิกวา่นั�นจะตอ้ง

ไดรั้บอนุมัตจิากที�ประชมุใหญข่องสมาคม 

ขอ้ ๓๕ ใหเ้หรัญญกิมอํีานาจเก็บรักษาเงนิสดของสมาคมไดไ้มเ่กนิ ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื�นบาท

ถว้น) ถา้มเีงนิสดเกนิกวา่จํานวนนี� จะตอ้งนําเงนิสดสว่นที�เกนิฝากธนาคารในบญัชขีองสมาคมโดยไมช่กัชา้ 

ขอ้ ๓๖ เหรัญญกิจะตอ้งทําบญัชรีายรับ-รายจา่ย และบญัชงีบดลุ ใหถ้กูตอ้งตามหลักวชิาการ และ

การรับหรือจ่ายเงนิทกุครั �งจะตอ้งมหีลักฐานเป็นหนังสอืลงลายมอืชื�อของเลขานุการและเหรัญญกิ พรอ้มกับ

ประทับตราของสมาคมทกุครั �ง 

ขอ้ ๓๗ ผูส้อบบัญชจีะตอ้งมใิชก่รรมการหรือเจา้หนา้ที�ของสมาคม และจะตอ้งเป็นผูส้อบบัญชทีี�

ไดรั้บอนุญาต 

ขอ้ ๓๘ ผูส้อบบัญชมีอํีานาจเรียกเอกสารที�เกี�ยวกับการเงนิและทรัพยส์นิจากคณะกรรมการและ

สามารถจะเชญิคณะกรรมการหรือกรรมการคนหนึ�งคนใดมาเพื�อสอบถามเกี�ยวกับบัญชแีละทรัพยส์นิของ

สมาคมได ้



 ๑๐

ขอ้ ๓๙ คณะกรรมการสมาคมและเจา้หนา้ที�สมาคมจะตอ้งใหค้วามรว่มมอืกบัผูส้อบบญัชเีมื�อไดรั้บการ

รอ้งขอ และหากผูส้อบบัญชีตรวจสอบพบขอ้บกพร่องของการดําเนินกิจการสมาคม จะตอ้งแจง้ให ้

คณะกรรมการสมาคมทราบ เพื�อดําเนนิการแกไ้ขโดยเร็ว 

ขอ้ ๔๐ กรณีที�ทรัพยส์นิของสมาคมถกูยักยอกหรอืเสยีหายดว้ยประการใดก็ตาม เลขานุการจะตอ้ง

ดําเนินคดีกับผูก้ระทําความผิดทั �งทางแพ่งและทางอาญาโดยไม่ชักชา้ภายในกําหนดอายุความ และ 

รายงานการดําเนนิการใหค้ณะกรรมการสมาคมทราบเป็นระยะ ๆ ตามสมควร 

หมวดที� ๖ 

การเปลี�ยนแปลงแกไ้ขขอ้บงัคบั การตคีวามขอ้บงัคบั และการเลกิสมาคม 

ขอ้ ๔๑ ขอ้บงัคับของสมาคมจะแกไ้ขเปลี�ยนแปลงไดโ้ดยการลงมตขิองที�ประชมุใหญเ่ทา่นั�น โดย

มตขิองที�ประชมุใหญ่ในการใหแ้กไ้ขเปลี�ยนแปลงขอ้บังคับจะตอ้งมคีะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่า ๒  ใน ๓ ของ

สมาชกิสามัญที�เขา้รว่มประชมุทั �งหมด   

ขอ้ ๔๒ หากมีกรณีที�ตอ้งตีความขอ้บังคับเพื�อวินิจฉัยชี�ขาดเรื�องใด ๆ ใหเ้ป็นอํานาจของ

คณะกรรมการสมาคมที�จะตคีวามขอ้บงัคับเพื�อวนิจิฉัยชี�ขาดเรื�องนั�น ๆ 

ขอ้ ๔๓ การเลกิสมาคมจะกระทําไดก็้โดยมตขิองที�ประชุมใหญ่ของสมาคม ยกเวน้เป็นการเลกิ

เพราะเหตตุามกฎหมาย โดยมตขิองที�ประชมุใหญท่ี�ใหเ้ลกิสมาคมจะตอ้งมคีะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ ๓ ใน ๔ 

ของสมาชกิสามัญที�เขา้ร่วมประชมุทั �งหมด และองคป์ระชมุใหญจ่ะตอ้งไมน่อ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของสมาชกิสามัญ

ทั �งหมด 

ขอ้ ๔๔ เมื�อสมาคมตอ้งเลกิ ไมว่า่ดว้ยเหตใุด ๆ ก็ตาม ทรัพยส์นิของสมาคมที�เหลอือยูห่ลังจากที�

ไดชํ้าระบญัชเีป็นที�เรยีบรอ้ยแลว้ ใหต้กเป็นของมลูนธิริาชประชานุเคราะห ์

หมวดที� ๗ 

บทเฉพาะกาล 

ขอ้ ๔๕ ขอ้บังคับฉบับนี�ใหเ้ริ�มใชบ้ังคับไดตั้ �งแต่วันที�สมาคมไดรั้บอนุญาตใหจ้ดทะเบยีนเป็นนิติ

บคุคลเป็นตน้ไป 

ขอ้ ๔๖ เมื�อสมาคมไดรั้บอนุญาตใหจ้ดทะเบยีนเป็นนติบิคุคลตามกฎหมายแลว้ ใหถ้อืว่าผูเ้ร ิ�มกอ่

การทั �งหมดเป็นสมาชกิสามัญของสมาคม และเป็นผูม้หีนา้ที�จัดใหม้คีณะกรรมการสมาคมชั�วคราวจํานวน ๙ 

คน 

ขอ้ ๔๗  คณะกรรมการสมาคมชั�วคราวที�ไดจั้ดใหม้ขี ึ�นตามวรรคกอ่นนั�น มหีนา้ที�รับสมัครสมาชกิ

สามัญใหไ้ดจํ้านวนพอสมควร แลว้จัดใหม้กีารประชมุใหญข่ึ�นเพื�อเลอืกตั �งคณะกรรมการสมาคมชดุแรกตอ่ไป 

แต่ทั �งนี�จะตอ้งจัดการประชุมใหญ่ใหเ้สร็จสิ�นภายใน ๖ เดือน นับตั �งแต่วันที�สมาคมไดรั้บอนุญาตใหจ้ด

ทะเบยีนเป็นนติบิคุคล 

 

 

 

ลงชื�อ        ผูจั้ดทําขอ้บงัคับ 

(  นายสนิชยั กมลภวิงศ ์ ) 


