
ข้อบังคับสมาคมหม้อน ้า และภาชนะรับความดันไทย 

หมวดที่ 1 

ชื่อ เคร่ืองหมาย ที่ตั ง 

ข้อ 1 สมาคมนี้มีช่ือว่า “สมาคมหม้อน้้าและภาชนะรับความดันไทย” มีช่ือเป็นภาษาอังกฤษว่า “THAI 

ASSOCIATION OF BOILER AND PRESSURE VESSEL” 

ข้อ 2 เครื่องหมายของสมาคม 

 

ตราสัญลักษณ์ของสมาคมฯ มีลักษณะเป็นรูปวงกลมมีฟันเฟืองอยู่ด้านล่าง มีช่ือสมาคมหม้อน้้าและภาชนะรับความ

ดันไทยอยู่ ด้านบนของวงกลมและมี ช่ือสมาคมในภาษาอังกฤษ THAI ASSOCIATION OF BOILER AND 

PRESSURE VESSEL อยู่ด้านล่างของวงกลม ซึ่งหมายถึง หน่วยงานท่ีด้าเนินการเกี่ยวกับเครื่องจักรกล ภายใน

ฟันเฟืองเป็นสัญลักษณ์ของมาตรวัดความดันในหน่วยบาร์  (Bar) และกิโลปาสคาล (Kpa) ก้ากับ จึงบ่งถึง

เครื่องจักรกลท่ีเกี่ยวข้องกับความดัน โดยรอบฟันเฟืองประกอบด้วยภาษาอังกฤษ 4 ส่วน 

 ใจกลางตราสัญลักษณ์เป็นรูปธงชาติไทย แสดงถึงหัวใจของสมาคมฯ คือ การมุ่งประโยชน์เพื่อส่วนรวมของ

ประเทศไทย 

ข้อ 3 ส้านักงานใหญ่ของสมาคม ต้ังอยู่เลขท่ี 487 ซ.รามค้าแหง 39 (ซ.เทพลีลา 1) ถ.รามค้าแหง แขวงวัง

ทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

ข้อ 4 วัตถุประสงค์ของสมาคมเพื่อ 
 4.1 ส่งเสริมงานด้านหม้อน้้าและภาชนะรับความดัน แก่สมาชิกและสังคมโดยรวม 
 4.2 ส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพด้านหม้อน้้าและภาชนะรับความดันแก่สมาชิก 
 4.3 สนับสนุนและประสานงานด้านวิชาการระหว่างสถานประกอบการท่ีมีการใช้ การผลิต การน้าเข้า 
หรือซ่อมหม้อน้้าและภาชนะรับความดัน กับวิศวกร และหน่วยราชการ 



 4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างมาตรฐานเกี่ยวกับหม้อน้้าและภาชนะรับความดันให้สอดคล้องกับ
ความสามารถในการปฏิบัติ และเป็นท่ียอมรับของสากล 
 4.5 สร้างมาตรฐานเกี่ยวกับหม้อน้้าและภาชนะรับความดันของประเทศไทย 
 4.6 ร่วมมือและประสานงานเกี่ยวกับหม้อน้้าและภาชนะรับความดันกับหน่วยงาน หรือสมาคมฯ 
ชมรม ท้ังในและต่างประเทศ 
 4.7  ส่งเสริมความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์ภายในกลุ่มสมาชิก 
 4.8 ไม่ด้าเนินการใดๆ เกี่ยวข้องกับการเมือง 
 4.9 ไม่ด้าเนินการใดๆ ท่ีเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจทางการค้า 

 
หมวดที่ 2 

สมาชิกภาพ 
ข้อ 5 สมาชิกของสมาคมมี 3 ประเภท 
 5.1 สมาชิกสามัญ ได้แก่ ผู้ท่ีส้าเร็จการศักษาระดับปริณญาตรี โท หรือเอก ทางด้านวิศวกรรม สาขา
เครื่องกล หรือสาขาอื่นท่ีท้างานเกี่ยวข้องกับหม้อน้้าและภาชนะรับความดันจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศหรือ
ต่างประเทศ หรือผู้ท่ีเป็นสมาชิกวิสามัญ มาเป็นเวลา 3 ปี อย่างต่อเนื่อง 
 5.2 สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ ผู้มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  5.2.1 ผู้ท่ีส้าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์หรือสาขาอื่น ท่ีท้างานเกี่ยวข้องกับ
หม้อน้้าและภาชนะรับความดัน 
  5.2.2 ผู้ควบคุมหม้อน้้า ท่ีผ่านการอบรมจากหน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันการศึกษาหรือ
หน่วยงานท่ีทางราชการยอมรับ และคณะกรรมการบริหารมีความเห็นชอบ 
  5.2.3 นิสิตนักศึกษาท่ีก้าลังศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ขึ้นไป 
  5.2.4 ผู้สนใจท่ัวไป 
 5.3 สมาชิกประเภทสถาบัน และนิติบุคคล ได้แก่ หน่วยงานราชการ องค์กรท่ีเป็นนิติบุคคลหรือสถาน
ประกอบการท่ีท้างานเกี่ยวข้องกับหม้อน้้าและภาชนะรับความดัน 
ข้อ 6 สมาชิกจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
 6.1 เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว 
 6.2 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย 
 6.3 ไม่เป็นโรคท่ีสังคมรังเกียจ 



 6.4 ไม่ต้องค้าพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้
ความสามารถ หรือต้องโทษจ้าคุก ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษการต้องค้าพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดใน
กรณีดังกล่าว จะต้องเป็นในขณะท่ีสมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือในระหว่างท่ีเป็นสมาชิกของสมาคมเท่านั้น 
ข้อ 7 ค่าลงทะเบียนและค่าบ้ารุงสมาคม 
 7.1 สมาชิกสามัญ 
 เสียค่าบ้ารุงเป็นรายปีๆ ละ 500 บาท 
 7.2 สมาชิกวิสามัญ 
 เสียค่าบ้ารุงเป็นรายปีๆ ละ 300 บาท 
 ยกเว้นนิสิตนักศึกษา ปีละ 100 บาท 
 7.3 สมาชิกประเภทสถาบันและนิติบุคคล 
 เสียค่าบ้ารุงเป็นรายปีๆ ละ 2,000 บาท 
ข้อ 8 การเข้าเป็นสมาชิก 
 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ให้ยื่นใบสมัครตามแบบวิธีการและเงื่อนไขท่ีสมาคมฯ 
ก้าหนดไว้ต่อเลขาธิการ โดยมีสมาชิกสามัญรับรองอย่างน้อย 2 คน เมื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ พิจารณาใบ
สมัครแล้ว ให้เลขาธิการแจ้งให้ผู้สมัครทราบผลพิจารณาว่า จะรับหรือไม่รับ เข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ภายใน 
30 วัน และถ้าสมาชิกขาดการช้าระเงินบ้ารุงติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยทางสมาคมได้มีหนังสือทวงถามแล้วไม่
น้อยกว่า 3 ครั้ง 
ข้อ 9 สิทธิและหน้าท่ีของสมาชิก 
 9.1 สิทธิของสมาชิก 
  9.1.1 มีสิทธิเข้าใช้สถานท่ีของสมาคมโดยเท่าเทียมกัน 
  9.1.2 มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการด้าเนินการของสมาคมฯ ต่อคณะกรรมการบริหาร 
  9.1.3 มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีสมาคมฯจัดต้ัง 
  9.1.4 มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่างๆ ท่ีสมาคมได้จัดให้มีข้ึน 
  9.1.5 สมาชิกสามัญเท่านั้น มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง และมีสิทธิเป็นกรรมการบริหารของสมาคมฯ 
  9.1.6 มีสิทธิเข้าประชุมใหญ่ของสมาคมฯ 
  9.1.7 มีสิทธิร้องต่อคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบเอกสารบัญชีทรัพย์สินของสมาคม 
  9.1.8 มีสิทธิเข้าช่ือร่วมกันอย่างน้อย 1 ใน 3 ของสมาชิกสามัญท้ังหมด ร้องขอต่อคณะกรรมการ
ให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญได้ 
 9.2  หน้าที่ของสมาชิก 
  9.2.1 จะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ และข้อบังคับของสมาคมฯ โดยเคร่งครัด 



  9.2.2 ประพฤติตนให้สมกับเกียรติท่ีเป็นสมาชิกของสมาคมฯ 
  9.2.3 ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการด้าเนินกิจการต่างๆ ของสมาคมฯ 
  9.2.4 ช่วยเผยแพร่ช่ือเสียงเกียรติคุณของสมาคมฯ ให้แพร่หลาย 
  9.2.5 แจ้งให้นายทะเบียนสมาคมฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อมีการย้ายท่ีอยู่หรือท่ีท้างาน
หรือเปล่ียนช่ือและนามสกุล 
ข้อ 10 สมาชิกภาพของสมาชิกให้ส้ินสุดลงด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 
 10.1 ตาย 
 10.2 ลาออก โดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติ 
และสมาชิกผู้นั้นได้ช้าระหนี้สินท่ียังติดค้างอยู่กับสมาคมเป็นท่ีเรียบร้อย 
 10.3 ประพฤติตนเป็นท่ีน่ารังเกียจหรือน้าความเส่ือมเสียงมาสู่ช่ือเสียงของสมาคมฯ อย่างร้ายแรงตามท่ี
คณะกรรมการบริหารไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของคณะกรรมการท้ังหมดมีมติให้ออก 

 
หมวดที่ 3 

การด้าเนินกิจการสมาคม 
ข้อ 11 คณะกรรมการสมาคมฯ ต้องมีอย่างน้อย 10 คน และไม่เกิน 20 คน 
ข้อ 12  คณะกรรมการบริหารชุดเดิมจะต้องจัดให้มีการเลือกต้ังคณะกรรมการชุดใหม่ ภายใน 6 เดือน นับแต่
กรรมการชุดเดิมหมดวาระ 
ข้อ 13 ให้สมาชิกสามัญออกคะแนนเสียงเลือกต้ังนายกสมาคม 1 คน อุปนายก 1 คน และเลขาธิการ 1 คนจาก
บัญชีรายช่ือท่ีเลาขาธิการประกาศไว้ว่ามีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารสมาคม 
ข้อ 14 ให้นายกสมาคมเป็นผู้แต่งต้ังสมาชิกสามัญให้ด้ารงต้าแหน่ง เหรัญญิก นายทะเบียน ปฏิคม และต้าแหน่ง
อื่นท่ีสมควร 
ข้อ 15 ให้สมาชิกสามัญ เลือกกรรมการกลางจ้านวน ไม่น้อยกว่า 4 คน กรรมการตามความในข้อ 13, 14 รวมกัน
เรียกว่า “คณะกรรมการบริหารสมาคม” ซึ่งมีจ้านวนท้ังส้ิน 10 คน แต่ไม่เกิน 20 คน 
ข้อ 16 ในระหว่างท่ีคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ยังมิได้รับต้าแหน่งให้คณะกรรมการบริหารชุดเดิมบริหารงานไป
พลางก่อน จนกว่าจะมอบหมายหน้าท่ีให้เสร็จ ภายในเวลาอันสมควร 
ข้อ 17 กรรมการบริหารอยู่ในวาระหนึ่งไม่เกิน 2 ปี 
ข้อ 18  นายกสมาคมฯ จะอยู่ในวาระได้ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน 
ข้อ 19 ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง และในการประชุมคณะกรรมการบริหารต้องมี
กรรมการมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง จึงจะครบองค์ประชุม 
ข้อ 20 กรรมการบริหารพ้นจากต้าแหน่ง เมื่อ 



 20.1 ออกตามวาระ 
 20.2 ลาออก 
 20.3 ขาดจากสมาชิกภาพ ตามข้อ 10 
 20.4 ขาดการประชุมติดต่อกันเกิน 3 ครั้ง โดยไม่มีเหตุผลท่ีสมควรและท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารโดย
เสียงข้างมากมีมติให้ออก 
ข้อ 21 ถ้ากรรมการต้าแหน่งหนึ่งต้าแหน่งใดว่างลงก่อนถึงวาระ คณะกรรมการบริหารอาจจะพิจารณาเชิญ
สมาชิกท่ีเหมาะสม เข้าเป็นกรรมการแทนในต้าแหน่งท่ีว่างและกรรมการผู้นั้นจะด้ารงต้าแหน่งได้เท่ากับวาระของผู้
ท่ีตนแทน 
ข้อ 22 การบริหารงานของสมาคมฯ ให้เป็นอ้านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร 
 22.1 การบริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคม 
 22.2 ก้าหนดระเบียบ กฎ ข้อบังคับและวิธีการปฏิบัติซึ่งไม่ขัดต่อข้อบังคับของสมาคม 
 22.3 มีอ้านาจแต่งต้ังบุคคลและคณะอนุกรรมการต่างๆ เพื่อด้าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของสมาคม 
 22.4 มีหน้าท่ีในการหาทุนอุดหนุนการวิจัยและกิจกรรมอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ของสมาคม 
 22.5 นายกสมาคมมีหน้าท่ีเป็นประธานในการบริหารงานของสมาคมและเป็นผู้แทนของสมาคม ในกิจการ
ภายนอกตามมติของคณะกรรมการบริหารฯ และเป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารและการประชุม
ใหญ่ของสมาคม 
 22.6 อุปนายกมีหน้าท่ีท้าการแทนนายกในกรณีท่ีนายกสมาคมไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้และเป็น
ผู้ช่วยนายกสมาคมและปฏิบัติการใดๆ ตามท่ีนายกสมาคมมอบหมายในกรณีท้าหน้าท่ีแทนนายกสมาคมให้อุป
นายกตามล้าดับต้าแหน่งการแทน 
 22.7 เลขาธิการมีหน้าท่ีนัดประชุมกรรมการบริหาร ประชุมใหญ่ บันทึกและเก็บรักษารายงานการประชุม 
ติดต่อกับสมาชิกหรือบุคคลภายนอกในเรื่องท่ัวๆไป และกิจการอื่นๆ ซึ่งไม่อยู่ในอ้านาจหน้าท่ีของกรรมการอื่นใด
โดยเฉพาะ 
 22.8 เหรัญญิก มีหน้าท่ีรับ-จ่ายและเก็บรักษาเงิน ตลอดจนท้าบัญชีและเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับ
เงิน 
 22.9 นายทะเบียนมีหน้าท่ีจัดท้าและเก็บรักษาทะเบียนสมาชิกตลอดจนเอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการเป็น
สมาชิก และเร่งรัดการช้าระเงินค่าบ้ารุงสมาชิกภาพ 
 22.10 ปฏิคมมีหน้าท่ีในการต้อนรับแขกของสมาคม เป็นหัวหน้าในการจัดเตรียมสถานท่ีของสมาคม และ
จัดเตรียมเอกสารท่ีประชุมต่างๆ ของสมาคม 
 22.11 วิเทศสัมพันธ์มีหน้าท่ี ติดต่อประสานงานกับต่างประเทศ ในกิจกรรมท่ีเกียวข้องกับสมาคม 
 22.12 ประชาสัมพันธ์มีหน้าท่ีเผยแพร่กิจการของสมาคม 



 22.13 กรรมการต้าแหน่งอื่นๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรก้าหนดให้มีขึ้น โดยมี
จ้านวนเมื่อรวมกับต้าแหน่งกรรมการตามข้างต้นแล้วจะต้องไม่เกินจ้านวนท่ีข้อบังคับก้าหนดไว้แต่ถ้าคณะกรรมการ
ไม่ได้ก้าหนดต้าแหน่งก็ถือว่าเป็นกรรมการกลาง 
 

หมวดที่ 4 
การประชุมใหญ่ 

ข้อ 23 การประชุมใหญ่ของสมาคม 2 ชนิด คือ 
 23.1 ประชุมใหญ่สามัญ 
 23.2 ประชุมใหญ่วิสามัญ 
ข้อ 24 คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ้าปีๆ ละ 1 ครั้ง ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี 
ข้อ 25 การประชุมใหญ่ของสมาคมฯ ให้กระท้าโดยประธานสมาคมฯ เป็นผู้เรียกประชุม เพื่อพิจารณาระเบียบ
วาระดังต่อไปนี้ 
 25.1 แถลงรายงานประจ้าปีของคณะกรรมการบริหาร 
 25.2 รายงานการเงินของสมาคมฯ ในรอบปีท่ีผ่านมาพร้อมท้ังเสนองบประมาณในปีต่อไป 
 25.3 เลือกตั้งกรรมการบริหารเมื่อถึงก้าหนดตามวาระ 
 25.4 เลือกตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี 
 25.5 ปรึกษาพิจารณากิจกรรมอื่นๆ 
ข้อ 26 การประชุมใหญ่สามัญซึ่งจัดให้มีขึ้น จะต้องมีสมาชิกสามัญเข้าประชุมด้วยไม่น้อยกว่า 50 เสียง จึงเป็น
องค์ประชุม ในกรณีท่ีสมาชิกสามัญมาประชุม ไม่ครบองค์ประชุมให้ประธานสมาคมเรียกประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่ง
ภายใน 14 วัน นับแต่วันครบก้าหนดการประชุมครั้งก่อน ในการประชุมคราวนี้สมาชิกมาประชุมเท่าใดก็ได้ให้ถือว่า
ครบองค์ประชุม 
ข้อ 27 การประชุมใหญ่วิสามัญจะจัดให้มีข้ึนได้ต่อเมื่อ คณะกรรมการบริหารของสมาคมฯ มีมติด้วยเสียงข้างมาก
ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการบริหารท้ังหมด หรือสามัญไม่น้อยกว่า 50 คน ร้องขอเป็นลายลัษณ์อักษ รต่อ 
คณะกรรมการบริหารของสมาคม การประชุมใหญ่วิสามัญซึ่งจัดให้มีขึ้น ถ้าหากมีสมาชิกสามัญเข้าประชุมไม่ถึงกึ่ง
หนึ่ง ให้นายกสมาคมประกาศว่าการประชุมเป็นอันส้ินสุด 
ข้อ 28 การประชุมใหญ่ ถ้านายกสมาคมฯ อุปนายก ไม่มาร่วมประชุม หรือไม่สามารถจะปฏิบัติหน้าท่ีได้ก็ให้ท่ี
ประชุมใหญ่ท้าการเลือกตั้งกรรมการบริหาร ท่ีมาร่วมประชุมคนใดคนหนึ่งท้าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมคราวนี้ 
ข้อ 29 การประชุมใดๆ ให้ถือเอามติของคะแนนเสียงข้างมาก ในท่ีประชุมเป็นข้อตัดสินในกรณีคะแนนเท่ากันให้
ประธานในท่ีประชุมเป็นผู้ช้ีขาด 



ข้อ 30 หนังสือประชุมใหญ่ ให้ส่งทางไปรษณีย์ไปยังสมาชิกก่อนวันนัดประชุม ไม่น้อยกว่า 15 วัน การนัดประชุม
ดังกล่าวให้ระบุวัน เวลา สถานท่ี และวาระของการประชุมด้วย 
 

หมวดที่ 5 
การเงินและการบัญช ี

ข้อ 31 การเงินของสมาคมให้จัดการไปตามท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร 
ข้อ 32 เงินของสมาคมจะเก็บรักษาไว้เป็นเงินสดได้ในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท นอกจากนั้นแล้วให้น้าฝากใน
ธนาคาร หรือสถาบันการเงินโดยมีธนาคารรับรองในนามของสมาคม การส่ังจ่ายเงินของสมาคม ให้นายกสมาคม
และเหรัญญิกหรือเลขาธิการลงนามร่วมกัน 
ข้อ 33 นายกสมาคมมีอ้านาจในการอนุมัติส่ังจ่ายเงินของสมาคม ได้ไม่เกินคราวละ 10,000 บาท ถ้าเกิน 10,000 
บาท ต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร 
ข้อ 34 เหรัญญิกฯ ต้องเก็บรักษาเงินของสมาคมไม่น้อยกว่าร้อยละสิบแต่ไม่เกิน 10,000 บาท (ส่วนท่ีเกินให้น้าไป
ฝากไว้กับธนาคารตามมติท่ีประชุมใหญ่) ไว้เป็นทุนส้ารอง การจ่ายเงินทุนส้ารองจะต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม
ใหญ่ 
ข้อ 35  ให้เหรัญญิกจัดให้มีบัญชีการเงินของสมาคม พร้อมด้วยใบส้าคัญและหลักฐานการเงินให้ถูกต้องตามหลัก
วิชาการบัญชีและให้ตรงต่อความจริงเสมอ หลักฐานเกี่ยวกับการเงินให้อยู่ในความรับผิดชอบร่วมกันของนายก
สมาคม เหรัญญิกและเลขาธิการ 
ข้อ 36 ให้ท่ีประชุมใหญ่แต่งต้ังผู้สอบบัญชีอนุญาต ซึ่งมิใช่กรรมการของสมาคมฯ เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของ
สมาคมฯ และมีอ้านาจเรียกเจ้าหน้าท่ีเกี่ยวข้องมาสอบถาม หรือให้ส่งมอบเอกสารใดๆ เกี่ยวกับการเงินของสมาคม
ฯ ได้ 
  
ข้อ 37 ให้ถือเอาวันท่ี 31 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันส้ินงวดบัญชีของสมาคม เมื่อถึงวันส้ินงวดแล้ว ให้เหรัญญิกท้า
การปิดบัญชีของสมาคม โดยมิชักช้าแล้วจัดส่งงบดุลให้ผู้สอบบัญชีท้าการตรวจสอบและรับรอง 
ข้อ 38 ให้เหรัญญิกจัดท้าบัญชีและงบดุล ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้ตรวจสอบบัญชีของสมาคมแจ้ง
ให้สมาชิกทราบ 

  



 
หมวดที่ 6 

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับและการเลิกสมาคม 
ข้อ 39 ข้อบังคับของสมาคมจะเปล่ียนแปลงแก้ไขได้โดยมติของท่ีประชุมใหญ่ของสมาคมเท่านั้น และองค์ประชุม
ใหญ่จะต้องมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญท้ังหมดมติของท่ีประชุมในการให้
เปล่ียนแปลงแก้ไขข้อบังคับจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของสมาชิกสามัญท่ีเข้าร่วมประชุมท้ังหมด 
ข้อ 40 การเลิกสมาคมจะเลิกได้โดยมติของท่ีประชุมใหญ่ของสมาคม ยกเว้นการเลิกเพราะเหตุของกฎหมายมติ
ของท่ีประชุมใหญ่ท่ีให้เลิกสมาคมจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของสมาชิกสามัญท่ีเข้าร่วมประชุม
ท้ังหมดและองค์ประชุมจะต้องไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญท้ังหมด 
ข้อ 41 เมื่อสมาคมฯ ต้องยกเลิกไปตามข้อ 40 ให้ทรัพย์สินของสมาคมท่ีเหลืออยู่หลังจากได้ช้าระบัญชีเป็นท่ี
เรียบร้อยแล้วให้ตกเป็นของ มูลนิธิชัยพัฒนา 
 

หมวดที่ 7 
บทเฉพาะกาล 

ข้อ 42 ข้อบังคับฉบับนี้นั้น ให้เริ่มใช้บังคับได้นับต้ังแต่วันท่ีสมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเป็น
ต้นไป 
ข้อ 43 เมื่อสมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจากทางราชการ ก็ให้ถือว่าผู้เริ่มการท้ังหมดเป็น
สมาชิกสามัญ และสมาชิกภาพของกรรมการท่ีต้ังขึ้น เริ่มต้ังแต่วันจดทะเบียนเป็นต้นไป 


