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ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย ข้องบังคับเดิม และข้อบังคับ แก้ไข/เพิ่มเติม
หมวดที่
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สมาคมนี้ชื่อว่า “สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศ
ไทย” ใช้อักษรย่อว่า ส.จ.ท. และเรียกเป็นชื่อ
ภาษาอังกฤษว่า
“The Thai Psychological Association”
และใช้อักษรย่อว่า T.P.A.
เครื่องหมายของสมาคม เป็นรูปวงกลมพื้นสีฟ้า
มีสัญลักษณ์สากลของจิตวิทยา สีขาวอยู่ตรง
กลาง มีรวงข้าวสีทองประกอบ 2 ข้าง และมีชื่อ
สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทยสีขาวอยู่ภายใน
วงกลม

สมาคมนี้ชื่อว่า “สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศ
ไทย” ใช้อักษรย่อว่า ส.จ.ท. และเรียกเป็นชื่อ
ภาษาอังกฤษว่า
“Thai Psychological Association” และ
ใช้อักษรย่อว่า T.P.A.
เครื่องหมายของสมาคม เป็นรูปวงกลมพื้นสี
ฟ้า มีสัญลักษณ์สากลของจิตวิทยา สีขาวอยู่
ตรงกลาง มีรวงข้าวสีทองประกอบ 2 ข้าง
และมีชื่อสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทยทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สีขาวอยู่ภายใน
วงกลม
คงเดิม

ชื่อ
เครื่องหมาย
สานักงาน
2

2
วัตถุประสงค์

3

สานักงานของสมาคมตั้งอยู่ ณ อาคาร
เกษมพัฒน์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขต
พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร

4

วัตถุประสงค์ของสมาคมเพื่อ
4.1 ส่งเสริมการศึกษาและกิจกรรมทาง
จิตวิทยาให้เป็นวิชาชีพเพื่อเป็นประโยชน์
แก่สังคม
4.2 เผยแพร่ความรู้ทางจิตวิทยาและสุขภาพจิต
ต่อชุมชน
4.3 ส่งเสริมให้มีการวิจัยและเผยแพร่ผลงาน
ทางจิตวิทยา
4.4 ประสานงานจิตวิทยาทุกสาขา
4.5 ส่งเสริมและควบคุมคุณภาพงานด้าน
จิตวิทยา
4.6 เพิ่มความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ทางวิชาการกับสมาคมอื่นๆ ที่มี
วัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันทั้งในและ
ต่างประเทศ
4.7 ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

วัตถุประสงค์ของสมาคมเพื่อ
4.1 ส่งเสริมการศึกษาและกิจกรรมทาง
จิตวิทยาให้เป็นวิชาชีพเพื่อเป็นประโยชน์
แก่สังคม
4.2 เผยแพร่ความรู้ทางจิตวิทยาต่อสังคม
4.3 ส่งเสริมให้มีการวิจัยและเผยแพร่ผลงาน
ทางจิตวิทยา
4.4 ประสานงานจิตวิทยาทุกสาขาทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน
4.5 ส่งเสริมและควบคุมคุณภาพงานด้าน
จิตวิทยา
4.6 เพิ่มความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ทางวิชาการกับสมาคมอื่นๆ ที่มี
วัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
4.7 ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
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สมาชิกของสมาคมมี 4 ประเภทคือ
5.1 สมาชิกสามัญต้องเป็นบุคคลที่ได้รับปริญญา
ทางจิตวิทยาสาขาใดสาขาหนึ่ง
5.2 สมาชิกวิสามัญต้องเป็นบุคคลที่ปฏิบัติงาน
ในทางจิตวิทยามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ทั้งนี้
ต้องแล้วแต่มติของคณะกรรมการ
5.3 สมาชิกสมทบได้แก่ บุคคลซึ่งไม่มีคุณสมบัติ
ดังกล่าวไว้ในข้อ 5.1 และ 5.2 แต่เป็น
บุคคลที่มีความสนใจทางจิตวิทยา และมี
คุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในใบสมัครเข้าเป็น
สมาชิก
5.4 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติ
คุณซึ่งคณะกรรมการได้ลงมติเห็นสมควรให้
เป็นสมาชิก เพื่อเป็นเกียรติแก่สมาคม
โดยเฉพาะผู้ได้ปฏิบัติงานส่งเสริมการศึกษา
ค้นคว้าทางจิตวิทยา และ/หรือกิจกรรมของ
สมาคม
สมาชิกของสมาคมต้องมีคุณสมบัติดังนี้
6.1 เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
6.2 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
6.3 ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
6.4 ไม่ต้องคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็น
บุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถ หรือ
เสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องโทษจาคุก
ยกเว้นความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ

สมาชิกของสมาคมมี 4 ประเภทคือ
5.1 สมาชิกสามัญต้องเป็นบุคคลที่ได้รับ
ปริญญาทางจิตวิทยาสาขาใดสาขาหนึ่ง
5.2 สมาชิกวิสามัญต้องเป็นบุคคลที่
ปฏิบัติงานในทางจิตวิทยามาแล้วและ
ได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ
อานวยการ
5.3 สมาชิกสมทบต้องเป็นบุคคลทั่วไปที่มี
ความสนใจทางจิตวิทยาและได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการอานวยการ
5.4 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรง
เกียรติคุณซึ่งคณะกรรมการอานวยการ
ได้ลงมติให้เชิญเป็นสมาชิก เพื่อเป็น
เกียรติแก่สมาคมโดยเฉพาะผู้ได้
ปฏิบัติงานส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าทาง
จิตวิทยา และ/หรือกิจกรรมของสมาคม

สมาชิก
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สมาชิกของสมาคมต้องมีคุณสมบัติดังนี้
6.1 เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
6.2 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
6.3 ไม่ต้องคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้
เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้
ความสามารถ หรือเสมือนไร้
ความสามารถ หรือต้องโทษจาคุก
ยกเว้นความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ
6.4 ได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ
อานวยการ
7.1 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก ให้ยื่นใบ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก ให้ยื่นใบ
สมัครตามแบบของสมาคม โดยมีสมาชิกสามัญ สมัครตามแบบของสมาคม โดยมีสมาชิก
เป็นผู้รับรอง 2 คน พร้อมทั้งค่าจดทะเบียนและ สมาคม เป็นผู้รับรอง 2 คน พร้อมทั้งค่าจด
ค่าบารุงต่อเลขาธิการเพื่อนาเสนอต่อที่ประชุม
ทะเบียนและค่าบารุงต่อเลขาธิการเพื่อ
คณะกรรมการอานวยการ เมื่อคณะกรรมการ
นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
อานวยการ ได้ลงมติรับสมัครเข้าเป็นสมาชิกแล้ว อานวยการ เมื่อคณะกรรมการอานวยการได้
ให้นายทะเบียนแจ้งไปยังผู้สมัครเป็นลายลักษณ์ ลงมติรับสมัครเข้าเป็นสมาชิกแล้วให้ นาย
อักษร และลงชื่อไว้ในทะเบียนสมาชิก
ทะเบียนแจ้งไปยังผู้สมัครเป็นลายลักษณ์
อักษร และลงชื่อไว้ในทะเบียนสมาชิก
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ค่าจดทะเบียนและค่าบารุงให้ใช้อัตราที่กาหนดไว้
ตามข้อบังคับฉบับจดทะเบียนสมาคม การ
เปลี่ยนแปลงทาได้โดยให้คณะกรรมการ
อานวยการขอความเห็นชอบโดยเสียงข้างมากใน
การประชุมใหญ่ประจาปีหรือการประชุมใหญ่
วิสามัญ ทั้งนี้ให้มีการจัดเก็บค่าจดทะเบียนและ
ค่าบารุงในหมวดดังนี้
8.1 ค่าจดทะเบียน
8.2 ค่าบารุงแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
ประเภทรายปีและประเภทตลอดชีพ

9

9.1 สมาชิกสามัญ
9.1.1 สมาชิกมีสิทธิสมัครเพื่อเข้ารับเลือกตั้ง
เป็นว่าที่นายกสมาคม หรือกรรมการ
กลางของสมาคม
9.1.2 สมาชิกมีสิทธิเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
ความเจริญของกิจการหรือความเป็นไป
ของสมาคมได้ต่อคณะกรรมการ
อานวยการหรือที่ประชุมใหญ่
9.1.3 สมาชิกมีสิทธิซักถาม เสนอแนะ และขอ
อนุญาตต่อคณะกรรมการอานวยการ
เพื่อตรวจตราเอกสารทะเบียนสมาชิก
บัญชีหรือทรัพย์สินของสมาคม ณ
สานักงานของสมาคมได้ในเวลาอัน
สมควร
9.1.4 สมาชิกมีสิทธิเข้าประชุมในที่ประชุมใหญ่
การประชุมประจาปีหรือประชุมทาง
วิชาการ ในการนี้มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนคนละหนึ่งคะแนน กับมีสิทธิ
ประดับเครื่องหมายของสมาคมได้
9.1.5 สมาชิกกิตติมศักดิ์ สมาชิกวิสามัญ และ
สมาชิกสมทบ มีสิทธิได้รับข่าวสารเข้า
ร่วมประชุมใหญ่ประจาปี และเข้าร่วม
ประชุมทางวิชาการของสมาคม แต่ไม่มี
สิทธิออกเสียง

ค่าจดทะเบียนและค่าบารุงให้ใช้อัตราที่
กาหนดไว้ตามข้อบังคับฉบับจดทะเบียน
สมาคม การเปลี่ยนแปลงทาได้โดยให้
คณะกรรมการอานวยการขอความเห็นชอบ
โดยเสียงข้างมากในการประชุมใหญ่สามัญ
ประจาปีหรือการประชุมใวิสามัญ ทั้งนี้ให้มีการ
จัดเก็บค่าจดทะเบียนและค่าบารุงในหมวด
ดังนี้
8.1 ค่าจดทะเบียน
8.2 ค่าบารุงแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
ประเภท รายปี และราย 5 ปี
9.1 สมาชิกสามัญมีสิทธิสมัครเพื่อเข้ารับ
เลือกตั้งเป็นว่าที่นายกสมาคม หรือ
กรรมการกลางของสมาคม
9.2 สมาชิกสามัญมีสิทธิเสนอความเห็น
เกี่ยวกับความเจริญของกิจการหรือ
ความเป็นไป ของสมาคมได้ต่อ
คณะกรรมการอานวยการหรือที่ประชุม
ใหญ่สามัญประจาปี
9.3 สมาชิกสามัญมีสิทธิเข้าประชุมใหญ่
สามัญประจาปีหรือประชุมทางวิชาการ
ในการนี้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคนละ
หนึ่งคะแนนและมีสิทธิประดับ
เครื่องหมายของสมาคมได้
9.4 สมาชิกกิตติมศักดิ์ สมาชิกวิสามัญ และ
สมาชิกสมทบ มีสิทธิได้รับข่าวสาร เข้า
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจาปี และเข้า
ร่วมประชุมทางวิชาการของสมาคม แต่
ไม่มีสิทธิออกเสียง

สมาชิก
(ต่อ)
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สมาชิก
(ต่อ)
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การขาดสมาชิกภาพ
การสิ้นสภาพสมาชิกภาพ
10.1 สมาชิกภาพย่อมสิ้นสุดลงด้วยเหตุอย่างใด 10.1สมาชิกภาพย่อมสิ้นสุดลงด้วยเหตุอย่าง
อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
ใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
10.1.1 ตาย
10.1.1 ตาย
10.1.2 ลาออก
10.1.2 ลาออก
10.1.3 ต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษา
10.1.3 ต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษา
ของศาล เว้นแต่ความผิดใน
ของศาล เว้นแต่ความผิดใน
ลักษณะ ฐานลหุโทษ หรือ
ลักษณะ ฐานลหุโทษ หรือ
ความผิดอันได้กระทาโดย
ความผิดอันได้กระทาโดย
ประมาท
ประมาท
10.1.4 ต้องคาพิพากษาของศาลสั่งให้เป็น
10.1.4 ต้องคาพิพากษาของศาลสั่งให้
บุคคลสาบสูญ
เป็นบุคคลสาบสูญ
10.1.5 คณะกรรมการอานวยการมีมติให้
10.1.5 คณะกรรมการอานวยการมีมติ
ออกตามความในข้อ 10.3
ให้ออกตามความในข้อ 10.3
10.2 สมาชิกคนใดประสงค์จะลาออกจาก
10.2 สมาชิกคนใดประสงค์จะลาออกจาก
สมาชิกภาพให้แสดงความจานงเป็น
สมาชิกภาพให้แสดงความจานงเป็น
หนังสือยื่นต่อเลขาธิการ เพื่อนาเสนอ
หนังสือยื่นต่อเลขาธิการ เพื่อนาเสนอ
คณะกรรมการอานวยการแต่ต้องชาระ
คณะกรรมการอานวยการแต่ต้องชาระ
เงินค่าบารุงและหนี้สินอย่างอื่นอันค้าง
เงินค่าบารุงและหนี้สินอย่างอื่นอันค้าง
ชาระอยู่แก่สมาคมให้เสร็จสิ้นเสียก่อน
ชาระอยู่แก่สมาคมให้เสร็จสิ้นเสียก่อน
และความเป็นสมาชิกภาพจะสิ้นสุดนับ
และความเป็นสมาชิกภาพจะสิ้นสุดนับ
แต่วันที่คณะกรรมการอานวยการ ได้
แต่วันทีค่ ณะกรรมการอานวยการ
อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรให้ลาออก
ได้อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรให้
ได้แล้ว
ลาออกได้แล้ว
10.3 คณะกรรมการอานวยการอาจลงมติลบ 10.3 คณะกรรมการอานวยการอาจลงมติลบ
ชื่อสมาชิกออกเสียจากทะเบียนได้ ในเมื่อ
ชื่อสมาชิกออกเสียจากทะเบียนได้ ใน
ปรากฏชัดแจ้งอย่างใดอย่างหนึ่ง
เมื่อปรากฏชัดแจ้งอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
ดังต่อไปนี้
10.3.1 มีความประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
10.3.1 มีความประพฤติชั่วอย่าง
หรือทาตนให้เป็นที่เสื่อมเสียของ
ร้ายแรงหรือทาตนให้เป็นที่
สมาคม หรือละเมิดระเบียบหรือ
เสื่อมเสียของสมาคม หรือ
ข้อบังคับโดยเจตนาเมื่อได้รับคา
ละเมิดระเบียบหรือข้อบังคับ
ตักเตือนเป็นหนังสือจาก
โดยเจตนาเมื่อได้รับคา
เลขาธิการแล้วก็ยังกระทาอยู่อีก
ตักเตือนเป็นหนังสือจาก
ทั้งนี้ให้คณะกรรมการอานวยการ
เลขาธิการแล้วก็ยังกระทาอยู่

5
หมวดที่

ข้อ

3

เป็นผู้ตัดสิน
10.3.2 ไม่ชาระค่าบารุงใน 3 เดือนแรก
ของปี และเหรัญญิกได้เตือนไป
แล้ว 2 ครั้ง การเตือนถามครั้งที่
1 และครั้งที่ 2 ให้มีระยะห่างกัน
ตามสมควร ภายใน 3 เดือน ถ้า
สมาชิกผู้นั้นยังไม่นาเงินมาชาระ
หรือเพิกเฉยละเลยเสีย โดยไม่
ชี้แจงเหตุผลให้เป็นที่พอใจของ
คณะกรรมการอานวยการ
คณะกรรมการอานวยการมี
อานาจลบชื่อผู้นั้นออกจาก
ทะเบียนสมาชิกของสมาคม และ
ให้เลขาธิการมีหนังสือแจ้งให้
สมาชิกผู้นั้นทราบ แต่สมาชิกผู้
ถูกลบชื่อออกด้วยเหตุดังกล่าวนี้
ย่อมมีสิทธิขอสมัครเข้าเป็น
สมาชิกอีกได้ในเมื่อได้ปฏิบัติการ
ชาระค่าบารุงและหนี้สินที่ค้างให้
เสร็จสิ้นไปโดยเรียบร้อย

สมาชิก
(ต่อ)

4
การ
ดาเนินงาน
ของสมาคม

ข้อบังคับเดิม

11

คณะกรรมการอานวยการ
11.1 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า
คณะกรรมการอานวยการประกอบด้วย
กรรมการ 20 คน คือ
11.1.1 นายก
11.1.2 อดีตนายก
11.1.3 ว่าทีน่ ายก
11.1.4 อุปนายก
11.1.5 เลขาธิการ
11.1.6 เหรัญญิก
11.1.7 ปฏิคม
11.1.8 สาราณียากร
11.1.9 นายทะเบียน
11.1.10 ประชาสัมพันธ์
11.1.11 กรรมการกลาง 10 คน

ข้อบังคับแก้ไข / เพิ่มเติม
อีก ทั้งนี้ให้คณะกรรมการ
อานวยการเป็นผู้ตัดสิน
10.3.2 ไม่ชาระค่าบารุงหลังจากได้รับ
การรับรองเป็นสมาชิก

คณะกรรมการอานวยการ
11.1 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า
คณะกรรมการอานวยการ
ประกอบด้วยกรรมการบริหาร 9
ตาแหน่ง และกรรมการกลาง 10
ตาแหน่ง ดังนี้
11.1.1 กรรมการบริหาร 9 ตาแหน่ง
ประกอบด้วย
(1) นายก
(2) ว่าทีน่ ายก
(3) อุปนายก
(4) เลขาธิการ
(5) เหรัญญิก
(6) ปฏิคม
(7) สาราณียากร

6
หมวดที่

ข้อ

4

11

การ
ดาเนินงาน
ของสมาคม

(ต่อ)

ข้อบังคับเดิม

ข้อบังคับแก้ไข / เพิ่มเติม
(8) นายทะเบียน
(9) ประชาสัมพันธ์
11.1.2 กรรมการกลาง 10 ตาแหน่ง

(ต่อ)
12

การเลือกตั้ง และการแต่งตั้งคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง และการแต่งตั้งคณะกรรมการ
อานวยการ
อานวยการ
12.1 นายกเป็นผู้ที่ได้รับเลือกตั้งให้ดารง
12.1 นายกเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ตาแหน่งว่าที่นายกมาแล้วเป็นเวลา 1
ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปีให้ดารง
ปี เมื่อขึ้นดารงตาแหน่งนายกให้อยู่ใน
ตาแหน่งว่าที่นายกมาแล้วเป็นเวลา
วาระ 2 ปี เมื่อพ้นวาระแล้วจะต้อง
2 ปี เมื่อขึ้นดารงตาแหน่งนายก ให้อยู่
ดารงตาแหน่งอดีตนายกอีก 1 ปี จึงมี
ในวาระ 3 ปี เมื่อพ้นวาระแล้วจะต้อง
สิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นว่าที่นายกอีก
เป็นที่ปรึกษาสมาคม ตามวาระของ
ความวรรคต้นให้ใช้บังคับ
นายก จึงมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นว่าที่
ตั้งแต่ปีที่สองที่ใช้ข้อบังคับฉบับจด
นายกอีก
ทะเบียนสมาคมเป็นต้นไป ต้นปีแรกที่
ใช้ข้อบังคับฉบับจดทะเบียนสมาคมให้
มีการเลือกตั้งสมาชิก ให้ดารงตาแหน่ง
นายกได้เลย โดยวิธีการและการนับ
คะแนนที่ใช้กับการเลือกตั้งว่าที่นายก
12.2 ว่าที่นายก ให้เลือกตั้งจากสมาชิกโดย 12.2 ว่าที่นายก ได้มาจากการ ให้
การลงคะแนนเสียงในที่ประชุมใหญ่
คณะกรรมการอานวยการ สรรหาและ
ประจาปี ผู้ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดให้
เสนอชื่อ เพื่อขอมติเห็นชอบจากที่
ถือว่าเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งถ้าคะแนน
ประชุมใหญ่สามัญประจาปี มติของที่
เสียงเท่ากัน ให้ที่ประชุมใหญ่
ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก
ลงคะแนนเสียงอีกครั้ง ผู้ได้รับคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่
เสียงสูงสุดให้ถือว่าเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง
ประชุมออกเสียงชี้ขาดให้อกี เสียงหนึ่ง
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันอีก ให้ตัดสิน
ผู้ที่ได้รับการเห็นชอบจากที่
โดยวิธีการจับฉลาก ให้ว่าที่นายก
ประชุมใหญ่สามัญประจาปี ให้ดารง
ดารงตาแหน่งเป็นเวลา 1 ปี จึงเลื่อน
ตาแหน่งว่าที่นายก 2 ปี จึงเลื่อนขึ้น
ขึ้นดารงตาแหน่งนายก
ดารงตาแหน่งนายก
ต้นปีแรกที่ใช้ข้อบังคับฉบับ
จดทะเบียนสมาคม จะยังไม่มีผู้ดารง
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หมวดที่

ข้อ

4

12

การ
ดาเนินงาน
ของสมาคม

(ต่อ)

ข้อบังคับเดิม

ข้อบังคับแก้ไข / เพิ่มเติม

ตาแหน่งว่าที่นายก
ต้นปีที่สองที่ใช้ข้อบังคับฉบับจด
ทะเบียนสมาคมเป็นต้นไปจึงให้มีการ
เลือกตั้งผู้ดารงตาแหน่งว่าที่นายก

(ต่อ)
12.3 ให้สิทธินายกแต่งตั้งสมาชิกให้ดารง
12.3 ให้สิทธินายกแต่งตั้งสมาชิกให้ดารง
ตาแหน่งอุปนายก เลขาธิการ เหรัญญิก
ตาแหน่งกรรมการบริหาร 7 ตาแหน่ง
ปฏิคม สาราณียากร นายทะเบียน และ
คือ อุปนายก เลขาธิการ เหรัญญิก
ประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการอานวยการ
ปฏิคม สาราณียากร นายทะเบียน และ
ที่ได้รับการแต่งตั้งจะอยู่ในตาแหน่งได้
ประชาสัมพันธ์ และอยู่ในตาแหน่งได้
เท่ากับวาระของนายกที่แต่งตั้งตน
เท่ากับวาระของนายกที่แต่งตั้งตน

12.4 กรรมการกลาง 10 คน ต้นปีแรกที่ใช้
12.4 กรรมการกลาง 10 คน ให้มีการ
ข้อบังคับฉบับจดทะเบียนสมาคม ให้มีการ
เลือกตั้งสมาชิกให้ดารงตาแหน่ง
เลือกตั้งสมาชิกให้ดารงตาแหน่งกรรมการ
กรรมการกลาง 10 คน โดยการ
กลาง 10 คน โดยการลงคะแนนเสียง
ลงคะแนนเสียงพร้อมกันทุกตาแหน่งใน
พร้อมกันทุกตาแหน่งในที่ประชุมใหญ่
ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี ผู้ได้รับ
ประจาปี ผู้ได้รับคะแนนเสียงสูงสุด
คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับจานวน
ตามลาดับจานวนตาแหน่งให้ถือว่าเป็นผู้
ตาแหน่งให้ถือว่าเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง
ได้รับเลือกตั้ง ถ้าคะแนนเสียงของลาดับ
ถ้าคะแนนเสียงของลาดับสุดท้ายเท่ากัน
สุดท้ายเท่ากัน ให้ที่ประชุมใหญ่ลงคะแนน
ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี
เสียงแก่ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงลาดับ
ลงคะแนนเสียงแก่ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียง
สุดท้ายเท่ากันอีกครั้ง ผู้ได้รับคะแนนเสียง
ลาดับสุดท้ายเท่ากันอีกครั้ง ผู้ได้รับ
สูงสุดตามลาดับจานวนตาแหน่งให้ถือว่า
คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับจานวน
เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน
ตาแหน่งให้ถือว่าเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งถ้า
อีกให้ตัดสินโดยวิธีการจับฉลาก
คะแนนเสียงเท่ากันอีกให้ตัดสินโดย
ต้นปีที่สองที่ใช้บังคับฉบับจด
วิธีการจับฉลาก กรรมการกลางที่ได้รับ
ทะเบียนสมาคม ให้กรรมการกลาง 10
เลือกตั้ง 10 คนจะอยู่ในตาแหน่งได้
คน ชุดแรกจับฉลากออกจากตาแหน่ง 5
เท่ากับวาระของนายก
คน อีก 5 คนให้เป็นกรรมการกลางต่อไป
อีก 1 ปี ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกให้ดารง
ตาแหน่งกรรมการกลาง 5 คนโดยวิธีการ

8
หมวดที่
4
การ
ดาเนินงาน
ของสมาคม

ข้อ
12
(ต่อ)

(ต่อ)

ข้อบังคับเดิม

ข้อบังคับแก้ไข / เพิ่มเติม

และการนับคะแนนที่ใช้กับการเลือกตั้งใน
ปีแรก กรรมการกลางที่จับฉลากออกจาก
ตาแหน่ง หรือดารงตาแหน่งจนครบวาระ
มีสิทธิจะได้รับเลือกตั้งใหม่ได้อีก
ตั้งแต่ต้นปีที่สามที่ใช้ข้อบังคับ
ฉบับจดทะเบียนสมาคมเป็นต้นไป ให้มี
การเลือกตั้งสมาชิกดารงตาแหน่ง
กรรมการกลางคราวละ 1 คน แทน
กรรมการกลางที่หมดวาระไป โดยวิธีการ
และการนับคะแนนที่ใช้กับการเลือกตั้งใน
ปีแรก กรรมการกลางที่ได้รับเลือกตั้งใหม่
ให้อยู่ในตาแหน่งได้ 2 ปี
12.5 ถ้าตาแหน่งกรรมการกลางว่างลงเพราะ 12.5 ถ้าตาแหน่งกรรมการกลางว่างลงเพราะ
เหตุใด ๆ ให้คณะกรรมการอานวยการ
เหตุใด ๆ ให้คณะกรรมการอานวยการ
เชิญผู้ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่
เชิญผู้ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุม
ในตาแหน่งนั้นตามลาดับคะแนนรองลงไป
ใหญ่ ในตาแหน่งนั้นตามลาดับคะแนน
มาเป็นกรรมการ กรรมการที่มาแทน
รองลงไปมาเป็นกรรมการ กรรมการ
ตาแหน่งที่ว่างลงนี้อยู่ในวาระเท่ากับวาระ
ที่มาแทนตาแหน่งที่ว่างลงนี้อยู่ในวาระ
ของผู้ที่ตนแทน
เท่ากับวาระของผู้ที่ตนแทน

13

การขาดจากตาแหน่งคณะกรรมการอานวยการ การพ้นจากตาแหน่งคณะกรรมการ
13.1 กรรมการอานวยการย่อมขาดจาก
อานวยการ
ตาแหน่งโดยสาเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง
13.1 คณะกรรมการอานวยการย่อมพ้นจาก
ดังต่อไปนี้
ตาแหน่งโดยสาเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง
1) ถึงคราวออกตามวาระ
ดังต่อไปนี้
2) ลาออก
1) ถึงคราวออกตามวาระ
3) ขาดจากสมาชิกภาพ ดังปรากฏใน
2) ลาออก
ข้อ 10.1
3) สิ้นสุดสมาชิกภาพ ดังปรากฏใน
4) ที่ประชุมใหญ่ประจาปีลงมติให้
ข้อ 10.1
ออกตามความในข้อ 13.2
4) ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปีลง
5) ไม่มาประชุมกรรมการอานวยการ
มติให้ออกตามความในข้อ 13.2
ติดต่อกันเกิน 3 ครั้ง โดยไม่มี
5) ไม่มาประชุมกรรมการบริหาร
เหตุผล เพียงพอ การตัดสินความ
ติดต่อกันเกิน 3 ครั้ง โดยไม่มี
เพียงพอของเหตุผลให้ใช้เสียงข้าง
เหตุผล เพียงพอ การตัดสิน
มากของคณะกรรมการอานวยการ
ความเพียงพอของเหตุผลให้ใช้

9
หมวดที่

ข้อ

ข้อบังคับเดิม

4

ที่มาประชุม
13.2 ที่ประชุมใหญ่อาจลงมติถอดถอน
13
การ
กรรมการอานวยการ ทั้งคณะหรือบาง
ดาเนินงาน (ต่อ)
คนได้โดยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของ
ของสมาคม
จานวนสมาชิกที่มาประชุมในการ
ประชุมนั้น ในกรณีที่ดาเนินกิจการของ
(ต่อ)
สมาคมนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์
และข้อบังคับของสมาคม ซึ่งก่อให้เกิด
ความเสียหายอย่างร้ายแรง

14

ข้อบังคับแก้ไข / เพิ่มเติม
เสียงข้างมากของคณะกรรมการ
อานวยการที่มาประชุม
13.2 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปีอาจลง
มติถอดถอนคณะกรรมการ
อานวยการ ทั้งคณะหรือบางคนได้
โดยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจานวน
สมาชิกที่มาประชุมในการประชุมนั้น
ในกรณีที่ดาเนินกิจการของสมาคม
นอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์และ
ข้อบังคับของสมาคม ซึ่งก่อให้เกิด
ความเสียหายอย่างร้ายแรง

อานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ
อานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ
อานวยการ
อานวยการ
14.1 คณะกรรมการอานวยการ มีหน้าที่
14.1 คณะกรรมการอานวยการ มีหน้าที่
บริหารกิจการของสมาคม ในการนี้มี
บริหารกิจการของสมาคม ในการนี้มี
สิทธิและอานาจออกระเบียบข้อบังคับ
สิทธิและอานาจออกระเบียบข้อบังคับ
อื่นใดที่ไม่ขัดแย้งต่อข้อบังคับของสมาคม
อื่นใดที่ไม่ขัดแย้งต่อข้อบังคับของ
ตั้งที่ปรึกษา ตั้งอนุกรรมการตลอดจน
สมาคม ตั้งที่ปรึกษา ตั้งอนุกรรมการ
การบรรจุและถอดถอนเจ้าหน้าที่ประจา
ตลอดจนการบรรจุและถอดถอน
ของสมาคม กรรมการอานวยการ แต่ละ
เจ้าหน้าที่ประจาของสมาคม
คนมีหน้าที่ดูแลให้กิจการทุกอย่างของ
คณะกรรมการอานวยการ แต่ละคนมี
สมาคมดาเนินไปด้วยดี
หน้าที่ดูแลให้กิจการทุกอย่างของ
สมาคมดาเนินไปด้วยดี
14.2 นายกสมาคมมีฐานะและหน้าที่เป็น
14.2 นายกสมาคมมีฐานะและหน้าที่เป็น
หัวหน้าในการบริหารกิจการทุกอย่าง
หัวหน้าในการบริหารกิจการทุกอย่าง
ของสมาคมให้ดาเนินไปตาม
ของสมาคมให้ดาเนินไปตาม
วัตถุประสงค์ เป็นประธานในที่ประชุม มี
วัตถุประสงค์ เป็นประธานในที่ประชุม
หน้าที่ทาการติดต่อกับนิติบุคคลหรือ
มีหน้าที่ทาการติดต่อกับนิติบุคคลหรือ
องค์การอื่นใดตลอดจนบุคคลทั่วไป มี
องค์การอื่นใดตลอดจนบุคคลทั่วไป มี
อานาจตามความในข้อ 14.3 และข้อ
อานาจตามความในข้อ 14.3 และข้อ
21 กับเป็นผู้เรียกหรือสั่งนัดหมาย
21 กับเป็นผู้เรียกหรือสั่งนัดหมาย
ประชุมกรรมการอานวยการ
ประชุมคณะกรรมการอานวยการ
14.3 อดีตนายก มีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของ
คณะกรรมการอานวยการ และปฏิบัติ

14.3 อดีตนายก มีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของ
คณะกรรมการอานวยการ

10
หมวดที่

ข้อ

4
การ
ดาเนินงาน
ของสมาคม
(ต่อ)

14
(ต่อ)

ข้อบังคับเดิม

ข้อบังคับแก้ไข / เพิ่มเติม

ภารกิจตามที่คณะกรรมการอานวยการ
มอบหมาย
14.4 ว่าที่นายก มีหน้าที่ศึกษาการดาเนินงาน
ของคณะกรรมการอานวยการ และ
ปฏิบัติภารกิจตามที่คณะกรรมการ
อานวยการมอบหมาย

14.4 ว่าที่นายก มีหน้าที่ศึกษาการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการ
อานวยการ และปฏิบัติภารกิจตามที่
คณะกรรมการอานวยการ
มอบหมาย
14.5 อุปนายกสมาคม มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายก 14.5 อุปนายกสมาคม มีหน้าที่เป็นผู้ช่วย
สมาคมและทาหน้าที่บริหารงานแทน
นายกสมาคมและทาหน้าที่บริหารงาน
เมื่อนายกสมาคมไม่อยู่ หรือเมื่อได้รับ
แทนเมื่อนายกสมาคมไม่อยู่ หรือเมื่อ
มอบหมาย
ได้รับมอบหมาย
14.6 เลขาธิการ มีหน้าที่เป็นผู้ติดต่อกับ
สมาชิกและบุคคลอื่นใดในกิจการทั่วไป
รักษาระเบียบข้อบังคับของสมาคม
บันทึกและจัดทารายงานการประชุมกับ
เสนอรายงานแสดงกิจการของสมาคม
ต่อที่ประชุมใหญ่ประจาปี นัดและ
จัดการประชุมประจาเดือน และประชุม
ใหญ่ ในกรณีที่นายกและอุปนายก
สมาคมไม่สามารถปฏิบัติได้

14.6 เลขาธิการ มีหน้าที่เป็นผู้ติดต่อกับ
สมาชิกและบุคคลอื่นใดในกิจการ
ทั่วไป รักษาระเบียบข้อบังคับของ
สมาคม บันทึกและจัดทารายงานการ
ประชุมกับเสนอรายงานแสดงกิจการ
ของสมาคมต่อที่ประชุมใหญ่ประจาปี
นัดและจัดการประชุมคณะกรรมการ
อานวยการ ประจาเดือน และประชุม
ใหญ่สามัญประจาปี ในกรณีที่นายก
และอุปนายกสมาคมไม่สามารถปฏิบัติ
ได้
14.7 เหรัญญิก มีหน้าที่รับจ่ายและรักษาเงิน
14.7 เหรัญญิก มีหน้าที่รับจ่ายและรักษาเงิน
ของสมาคมทาบัญชีงบเดือน บัญชีงบดุล
ของสมาคมทาบัญชีงบเดือน บัญชีงบ
และงบประมาณประจาปี เสนอ
ดุล และงบประมาณประจาปี เสนอ
คณะกรรมการอานวยการควบคุมการใช้
คณะกรรมการอานวยการ ควบคุม
จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุญาตแล้ว
การใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับ
และเป็นผู้เสนอรายงานการเงินของ
อนุญาตแล้ว และเป็นผู้เสนอรายงาน
สมาคมต่อที่ประชุมใหญ่ประจาปี
การเงินของสมาคมต่อที่ประชุมใหญ่
ประจาปี
14.8 ปฏิคม มีหน้าที่ให้ความสะดวกแก่สมาชิก 14.8 ปฏิคม มีหน้าที่ให้ความสะดวกแก่
ในด้านสมาชิกสัมพันธ์ เช่น การชุมนุม
สมาชิกในด้านสมาชิกสัมพันธ์ เช่น
พบปะร่วมสามัคคี และต้อนรับสมาชิก
การชุมนุมพบปะร่วมสามัคคี และ
หรือผู้แทนสมาคมต่างประเทศ
ต้อนรับสมาชิกหรือผู้แทนสมาคม
ต่างประเทศ

11
หมวดที่

ข้อ

ข้อบังคับเดิม

ข้อบังคับแก้ไข / เพิ่มเติม

14.9 สาราณียากร มีหน้าที่ดูแลห้องสมุดของ
สมาคมจัดหาหนังสือและนิตยสารกับ
วางระเบียบเกี่ยวกับห้องสมุด ตลอดจน
การพิมพ์เผยแพร่เอกสาร ของสมาคม

14.9 สาราณียากร มีหน้าที่ดูแลห้องสมุด
ของสมาคมจัดหาหนังสือและนิตยสาร
กับวางระเบียบเกี่ยวกับห้องสมุด
ตลอดจนการพิมพ์เผยแพร่เอกสาร
ของสมาคม

4
การ
ดาเนินงาน 14
ของสมาคม
(ต่อ)
(ต่อ)

14.10 นายทะเบียน มีหน้าที่รักษาทะเบียนของ 14.10 นายทะเบียน มีหน้าที่รักษาทะเบียน
สมาคมกับวางระเบียบเกี่ยวกับงาน
ของสมาคมกับวางระเบียบเกี่ยวกับ
ทะเบียน
งานทะเบียน
14.11 ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ให้ข่าวสารและ 14.11 ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ให้ข่าวสาร
เผยแพร่ผลงานของสมาคม
และเผยแพร่ผลงานของสมาคม
14.12 กรรมการกลาง มีหน้าที่ช่วยเหลือ
14.12 กรรมการกลาง มีหน้าที่ช่วยเหลือ
สนับสนุน ส่งเสริม ดูแลการดาเนินงาน
สนับสนุน ส่งเสริม ดูแลการ
ของคณะกรรมการอานวยการและ
ดาเนินงานของ กรรมการบริหาร
ปฏิบัติภารกิจตามที่คณะกรรมการ
และปฏิบัติภารกิจตามที่
อานวยการ มอบหมาย
คณะกรรมการอานวยการมอบหมาย
14.13 รายจ่ายของสมาคมเสนอต่อที่ประชุม
14.13 รายจ่ายของสมาคมเสนอต่อที่
ใหญ่ประจาปี เพื่อขอการรับรองทุกปี
ประชุมใหญ่ประจาปี เพื่อขอการ
และต้องให้เสร็จก่อนวันประชุมใหญ่ไม่
รับรองทุกปีและต้องให้เสร็จก่อนวัน
น้อยกว่า 7 วัน เพื่อสมาชิกทั้งหลายอาจ
ประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อ
ตรวจดูได้ การใช้จ่ายต่างๆของสมาคม
สมาชิกทั้งหลายอาจตรวจดูได้ การ
คณะกรรมการอานวยการย่อมทาได้
ใช้จ่ายต่างๆของสมาคม
ภายในงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากที่
คณะกรรมการอานวยการ ย่อมทาได้
ประชุมใหญ่ประจาปีแล้วเท่านั้น เว้นแต่
ภายในงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก
กรณีที่มีเหตุพิเศษจาเป็นเกิดขึ้นก็ให้
ที่ประชุมใหญ่ประจาปีแล้วเท่านั้น
นายกสมาคมมีอานาจสั่งจ่ายเงิน
เว้นแต่กรณีที่มีเหตุพิเศษจาเป็น
นอกเหนือจากงบประมาณได้อีกไม่เกิน
เกิดขึ้นก็ให้นายกสมาคมมีอานาจสัง่
10,000 บาท ในเมื่อได้รับความเห็นชอบ
จ่ายเงินนอกเหนือจากงบประมาณได้
ของคณะกรรมการอานวยการ
อีกไม่เกิน 10,000 บาท เมือ่ ได้รับ
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ
อานวยการ

12
หมวดที่

ข้อ

ข้อบังคับเดิม

ข้อบังคับแก้ไข / เพิ่มเติม

4
การ
14.14 คณะกรรมการอานวยการ ต้องฝากเงิน 14.14 คณะกรรมการอานวยการต้องฝากเงิน
ดาเนินงาน 14
ของสมาคมไว้ในธนาคารหรือสหกรณ์
ของสมาคมไว้ในธนาคารหรือสหกรณ์
ของสมาคม
ออมทรัพย์ในนามของสมาคม แต่เพื่อให้
ออมทรัพย์ในนามของสมาคม แต่
(ต่อ)
มีเงินสดไว้สารองจ่ายคณะกรรมการ
เพื่อให้มีเงินสดไว้สารองจ่าย
(ต่อ)
อานวยการ หรือเหรัญญิกจะเก็บเงินสด
คณะกรรมการอานวยการ หรือ
รักษาไว้ไม่เกิน 5,000 บาท ใบสาคัญ
เหรัญญิกจะเก็บเงินสดรักษาไว้ไม่เกิน
จ่ายเงินจะต้องมีลายมือชื่อนายกสมาคม
5,000 บาท ใบสาคัญจ่ายเงินจะต้องมี
และเหรัญญิกกากับ
ลายมือชื่อนายกสมาคมและเหรัญญิก
กากับ
14.15 คณะกรรมการอานวยการต้องจัดให้มี
14.15 คณะกรรมการอานวยการ ต้องจัดให้มี
บัญชีต่อไปไว้ให้ถูกต้อง คือ
บัญชีต่อไปไว้ให้ถูกต้อง คือ
(1) บัญชีรายรับรายจ่ายของสมาคม
(1) บัญชีรายรับรายจ่ายของสมาคม
(2) บัญชีทรัพย์สินของสมาคม
(2) บัญชีทรัพย์สินของสมาคม
5
การประชุม

15

ให้คณะกรรมการอานวยการ เรียกประชุม
สมาชิกเป็นการประชุมใหญ่ประจาปี ปีละ 1
ครั้ง ทุกรอบขวบปีของสมาคม เพื่อแถลงกิจการ
ที่ได้กระทาไป เสนองบประมาณ บัญชีงบดุล
แต่งตั้งผู้ตรวจบัญชี และเพื่อให้ที่ประชุมใหญ่ลง
มติเลือกตั้งว่าที่นายกและกรรมการกลางชุดใหม่
หรือปรึกษาหารือกิจการทั่วไปของสมาคม
คณะกรรมการอานวยการ ต้องแจ้งให้บรรดา
สมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10วัน โดย
ระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระของการ
ประชุมนั้นด้วย การประชุมทุกคราวต้องมี
สมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 จึงจะเป็น
องค์ประชุม และให้นาความในข้อ 20 และ ข้อ
19 มาใช้บังคับแก่การชุมนุมใหญ่โดยอนุโลม

ให้คณะกรรมการอานวยการ เรียกประชุม
สมาชิกเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ปี
ละ 1 ครั้ง ทุกรอบขวบปีของสมาคม เพื่อ
แถลงกิจการที่ได้กระทาไป เสนองบประมาณ
บัญชีงบดุล แต่งตั้งผู้ตรวจบัญชี และเพื่อให้ที่
ประชุมใหญ่ลงมติเลือกตั้ง ว่าที่นายก และ
กรรมการกลางชุดใหม่ หรือปรึกษาหารือ
กิจการทั่วไปของสมาคม คณะกรรมการ
อานวยการ ต้องแจ้งให้บรรดาสมาชิกทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน โดยระบุวัน เวลา
สถานที่ และระเบียบวาระของการประชุมนั้น
ด้วย การประชุมทุกคราวต้องมีสมาชิกมา
ประชุมไม่น้อยกว่า 30 คน จึงจะเป็นองค์
ประชุม และให้นาความในข้อ 20 และ ข้อ 19
มาใช้บังคับแก่การชุมนุมใหญ่โดยอนุโลม
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การประชุมใหญ่วิสามัญนั้น ให้คณะกรรมการ
อานวยการเป็นผู้เรียกประชุม หรือสมาชิก
รวมกันจานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน5 ของจานวน
สมาชิกทั้งหมด ขอร้องให้เรียกประชุมโดยแจ้ง
ความจานง หรือความประสงค์เป็นหนังสือยื่น
ต่อเลขาธิการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน
ให้เลขาธิการนัดกาหนดวันประชุมและแจ้ง
ระเบียบวาระให้สมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 7 วัน
การประชุมใหญ่วิสามัญ ต้องมีสมาชิก
มาประชุมไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจานวน
สมาชิกทั้งหมด จึงจะนับเป็นองค์ประชุม แต่ถ้า
ต้องเลื่อนการประชุมเพราะมีสมาชิกมาประชุม
ไม่ครบองค์ การนัดประชุมครั้งที่สองจะมีสมาชิก
มาประชุมเป็นจานวนเท่าใดก็ตามให้ถือเป็นองค์
ประชุมได้ และให้นาความในข้อ 20 และ 19
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ให้มีการประชุมกรรมการอานวยการอย่างน้อย
2 เดือน ต่อ 1 ครั้ง เพื่อตรวจตราการเงินและ
ปรึกษาหารือกิจการของสมาคม โดยให้
เลขาธิการเป็นผู้นัดประชุม นายกสมาคมหรือ
กรรมการอานวยการ ตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป อาจ
เรียกประชุมคณะกรรมการอานวยการเป็นพิเศษ
ก็ได้ เมื่อมีเหตุอันสมควร

การประชุมวิสามัญนั้น ให้คณะกรรมการ
อานวยการ เป็นผู้เรียกประชุม หรือสมาชิก
รวมกันจานวนไม่น้อยกว่า 30 คน ขอร้องให้
เรียกประชุมโดยแจ้งความจานง หรือความ
ประสงค์เป็นหนังสือยื่นต่อเลขาธิการทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ให้เลขาธิการนัด
กาหนดวันประชุมและแจ้งระเบียบวาระให้
สมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน
การประชุมวิสามัญ ต้องมีสมาชิกมา
ประชุมไม่น้อยกว่า 30 คน จึงจะนับเป็นองค์
ประชุม แต่ถ้าต้องเลื่อนการประชุมเพราะมี
สมาชิกมาประชุมไม่ครบองค์ การนัดประชุม
ครั้งที่สองจะมีสมาชิกมาประชุมเป็นจานวน
เท่าใดก็ตามให้ถือเป็นองค์ประชุมได้ และให้
นาความในข้อ 20 และ 19 มาใช้บังคับโดย
อนุโลม

ให้มีการประชุมวิชาการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
ในการประชุมนี้อาจมีผู้เสนอหรือการพิจารณา
หารือกิจการบางอย่างด้วยก็ได้ แล้วแต่ผู้เป็น
ประธานในที่ประชุมจะพิจารณาเห็นเป็นการ
สมควร จานวนสมาชิกที่มีอยู่ในที่ประชุม
ขณะนั้นให้ถือว่าเป็นองค์ประชุมได้

ให้มีการประชุมวิชาการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ในการประชุมนี้อาจมีผู้เสนอหรือการพิจารณา
หารือกิจการบางอย่างด้วยก็ได้ แล้วแต่ผู้เป็น
ประธานในที่ประชุมจะพิจารณาเห็นเป็นการ
สมควร จานวนสมาชิกที่มีอยู่ในที่ประชุม
ขณะนั้นให้ถือว่าเป็นองค์ประชุมได้
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ให้มีการประชุมคณะกรรมการอานวยการ
อย่างน้อย 2 เดือน ต่อ 1 ครั้ง เพื่อตรวจตรา
การเงินและปรึกษาหารือกิจการของสมาคม
โดยให้เลขาธิการเป็นผู้นัดประชุม นายก
สมาคม หรือ กรรมการอานวยการ ตั้งแต่ ๒
คนขึ้นไป อาจเรียกประชุมคณะกรรมการ
อานวยการ เป็นพิเศษก็ได้ เมื่อมีเหตุอัน
สมควร
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กรรมการอานวยการ ต้องมาประชุมเป็นจานวน
เกินครึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการอานวยการ ที่
อยู่ในตาแหน่งขณะนั้น จึงจะเป็นองค์ประชุม
มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ถ้า
คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออก
เสียงชี้ขาดให้อีกเสียงหนึ่ง

คณะกรรมการอานวยการ ต้องมาประชุมเป็น
จานวนเกินครึ่งหนึ่ง ที่อยู่ในตาแหน่งขณะนั้น
จึงจะเป็นองค์ประชุม มติของที่ประชุมให้ถือ
คะแนนเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงชี้ขาดให้อีก
เสียงหนึ่ง

20

ถ้านายกและอุปนายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมตกลง
เลือกตั้งกันเองเป็นประธานเฉพาะการประชุม
คราวหนึ่งๆ

ถ้านายกและอุปนายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่
อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการ
อานวยการ ที่มาประชุมตกลงเลือกตั้งกันเอง
เป็นประธานเฉพาะการประชุมคราวหนึ่งๆ

21

การขออนุมัติโดยไม่ต้องเรียกประชุมใหญ่ ให้
ปฏิบัติดังต่อไปนี้
21.1 ในกรณีที่ไม่สามารถเรียกประชุมใหญ่ได้
ถ้าคณะกรรมการอานวยการเห็นว่าเป็น
ปัญหาหรือกิจการ สาคัญ จะหารือ
สมาชิกทั้งหลายโดยวิธีเรเฟเรนดุม คือ
การลงคะแนนเสียงโดยวิธีใช้บัตรหรือ
จดหมายแทนตัว ก็ให้นายกสมาคมแจ้ง
ข้อความแก่สมาชิกทราบ พร้อมทั้งเสนอ
ญัตติขอให้สมาชิกลงมติในเรื่องนั้นๆ ถ้า
2 ใน 3 ของจานวนเสียงที่ส่งมาเห็นด้วย
กับญัตติ ก็ให้คณะกรรมการอานวยการ
ดาเนินการตามญัตตินั้นได้

การขออนุมัติโดยไม่ต้องเรียกประชุมใหญ่ ให้
ปฏิบัติดังต่อไปนี้
21.1 ในกรณีที่ไม่สามารถเรียกประชุมใหญ่
ได้ ถ้าคณะกรรมการอานวยการ เห็น
ว่าเป็นปัญหาหรือกิจการ สาคัญ จะ
หารือสมาชิกทั้งหลายโดยวิธีเรเฟเรน
ดุม คือ การลงคะแนนเสียงโดยวิธีใช้
บัตรหรือจดหมายแทนตัว ก็ให้นายก
สมาคมแจ้งข้อความแก่สมาชิกทราบ
พร้อมทั้งเสนอญัตติขอให้สมาชิกลงมติ
ในเรื่องนั้นๆ ถ้า 2 ใน 3 ของจานวน
เสียงที่ส่งมาเห็นด้วยกับญัตติ ก็ให้
คณะกรรมการอานวยการ ดาเนินการ
ตามญัตตินั้นได้

21.2 ถ้าในที่ประชุมใหญ่ประจาปี สมาชิกไม่
21.2 ถ้าในทีป่ ระชุมใหญ่สามัญประจาปี
น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจานวนสมาชิกที่มา
สมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของ
ประชุมเห็นสมควรให้เสนอญัตติข้อหนึ่ง
จานวนสมาชิกที่มาประชุมเห็นสมควร
ข้อใดในปัญหาที่พิจารณาอยู่ต่อหน้า
ให้เสนอญัตติข้อหนึ่งข้อใดในปัญหาที่
สมาชิกทั้งหลายเพื่อลงมติ โดยวิธีเรเฟ
พิจารณาอยู่ต่อหน้าสมาชิกทั้งหลาย
เรนดุมดังกล่าวแล้วในข้อ 21.1 ก็ให้
เพื่อลงมติ โดยวิธีเรเฟเรนดุมดังกล่าว
กระทาได้
แล้วในข้อ 21.1 ก็ให้กระทาได้
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การแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับนี้ จะต้องได้รับ คงเดิม
อนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ประจาปี หรือ วิสามัญ
โดยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวน
สมาชิกที่มาประชุม
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สมาคมจะเลิกได้โดยมติคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่า 2 ใน 3 ของสมาชิกสามัญทั้งหมด

คงเดิม
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เมื่อจะเลิกสมาคม ให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะ
หนึ่งเพื่อชาระบัญชีของสมาคม ถ้ามี ทรัพย์สิน
เหลืออยู่ก็ให้โอนไปให้แก่นิติบุคคล หรือองค์กร
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องจิตวิทยา หรือมี
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
สมาคม

เมื่อจะเลิกสมาคม ให้สมาชิกสามัญ ตัง้
คณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อชาระบัญชี
ของสมาคม ถ้ามีทรัพย์สินเหลืออยู่ ก็ให้โอน
ไปให้แก่นิติบุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องจิตวิทยา หรือมีวัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของสมาคม

