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ข้อบังคับ 
ของ 

สมาคมอสังหาริมทรัพยไทย 
 

ข้อความเบือ้งต้น 
 

ข้อ 1.  สมาคมนีมี้ช่ือวา่ “สมาคมอสงัหาริมทรัพย์ไทย”  มีเป็นภาษาองักฤษวา่  “THE  THAI  REAL  

           ESTATE  ASSOCIATION”   ใช้ช่ือยอ่เป็น  “T.R.E.A.”  
 

ข้อ 2.  สํานกังานตัง้อยู ่เลขท่ี 60 ศนูย์การประชมุแห่งชาตสิริิกิติ ์ โชน D ชัน้  2 ห้อง 201  

    ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม ่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110   

    โทรศพัท์ 02 229 - 3188 - 90   โทรสาร 02 229 - 3194 
 

ข้อ 3.  เคร่ืองหมายของสมาคมมีรูปสามเหล่ียม 2 รูป โดยสามเหล่ียมรูปหนึง่เป็นสีทบึ อีกรูปหนึง่  

    เป็น 5 แถบ  

 

 หมวด 1. 
 

บททั่วไป 
 

ข้อ 4.  วตัถปุระสงค์ของสมาคม มีดงันี ้

    4.1 สง่เสริมและสนบัสนนุการประกอบธุรกิจการค้า และการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ทัง้ในทาง 

      ปฏิบตั ิและทางวิชาการ  

       4.2 สนบัสนนุและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอปุสรรคข้อขดัข้องตา่ง ๆ  ในการประกอบการค้าของ 

      สมาชิก รวมทัง้ประนีประนอมข้อพิพาทระหวา่งสมาชิก หรือสมาชิกกบับคุคลภายนอก  

      เพ่ือประโยชน์ร่วมกนัในการประกอบการ 

       4.3 เป็นส่ือประสานงานการประกอบการค้า และการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ กบัหน่วยราชการ 

      และผู้ เก่ียวข้อง เพ่ือให้การประกอบธุรกิจดําเนินไปโดยเรียบร้อย และมีประสทิธิภาพย่ิงขึน้ 

       4.4 เป็นส่ือกลางระหวา่งสมาชิกกบัสมาคม และผู้ประกอบการในตา่งประเทศ เพ่ือแลกเปล่ียน 

      ความช่วยเหลือในทางวิชาการ  และทางการเงิน  ตลอดจนการแลกเปล่ียนความรู้ ความ 

      ชํานาญ ในการประกอบธุรกิจซึง่กนัและกนั 
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     4.5 เป็นส่ือกลางระหวา่งสมาชิกในประเทศ  เพ่ือความสมัพนัธ์อนัดี  เพ่ือแลกเปล่ียนความรู้ 

      ความชํานาญในการประกอบธุรกิจ และเพ่ือให้ความช่วยเหลือในทางวิชาการทางปฏิบตั ิ

      และทางการเงิน ซึง่กนัและกนั 

         4.6 สง่เสริมการวิจยัเก่ียวกบัทําเลท่ีดนิ การวางแปลนแผนผงัวิธีการก่อสร้าง  และการใช้วสัด ุ

      ก่อสร้างเพ่ือประโยชน์ในการประกอบการ 

        4.7 สง่เสริมการประกอบธุรกิจของสมาชิกให้เข้ามาตรฐาน  และปรับปรุงวิธีดําเนินการของ 

      สมาชิกให้ได้ผลยิ่งขึน้ 

            4.8 สอดสอ่ง และตดิตามความเคล่ือนไหว ของภาวะการประกอบธุรกิจการค้า และการพฒันา 

      อสงัหาริมทรัพย์ รวมทัง้ภาวะตลาดวสัด ุอปุกรณ์ก่อสร้าง ทัง้ภายใน และภายนอกประเทศ 

        4.9  สง่เสริมและเผยแพร่เกียรตคิณุของสมาชิกผู้ ดําเนินการได้ผลดี เป็นท่ีเช่ือถือแก่ประชาชน 

      และทางราชการ 

          4.10 ช่วยเหลือและสง่เสริมการกศุล และสาธารณะสงเคราะห์ 

               4.11 ปฏิบตักิิจการอ่ืนเพ่ือประโยชน์ของสมาชิก หรือสว่นรวมตามขอบเขตท่ีกฎหมายให้อํานาจ 

      กระทําได้ 

        4.12   ไมเ่ก่ียวข้องการเมือง 

 

หมวด 2. 
 

สมาชิก 
 

ข้อ 5.  สมาชิกของสมาคม มี 3 ประเภท คือ 

       5.1 สมาชิกสามญั ได้แก่ผู้ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการค้า และการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ทกุ 

      รูปแบบ ซึง่เป็นนิตบิคุคล และจดทะเบียนถกูต้องตามกฎหมาย 

      5.2 สมาชิกวิสามญั ได้แก่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องในการประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์ และการ 

      ก่อสร้าง ซึง่มีความสนใจตอ่กิจการของสมาคมฯ โดยแบง่ได้ ดงันี ้

        5.2.1 นิตบิคุคล 

      5.2.2 บคุคลธรรมดา 
 

    5.3 สมาชิกกิตตมิศกัดิ ์ได้แก่อดีตกรรมการบริหารสมาคมทกุท่านและผู้ทรงคณุวฒุิ หรือผู้ มี 

      อปุการะคณุแก่สมาคม ซึง่คณะกรรมการบริหารมีมตเิป็นเอกฉนัท์ เชิญเป็นสมาชิก  

      กิตตมิศกัดิ ์และบคุคลนัน้ตอบรับคําเชิญ 
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ข้อ 6.  ผู้สมคัรเข้าเป็นสมาชิก ได้แก่ ผู้ ท่ีมีคณุสมบตัติามข้อ 5.1 และข้อ 5.2 ซึง่ย่ืนใบสมคัรตามแบบของ 

    สมาคมตอ่เลขาธิการ โดยมีสมาชิกของสมาคมเป็นผู้ รับรองอยา่งน้อย 2 คน 
 

ข้อ 7.  ให้เลขาธิการพิจารณาใบสมคัรรับเข้าเป็นสมาชิก  และนําแจ้งตอ่ท่ีประชมุกรรมการบริหาร ให้ 

    เลขาธิการแจ้งให้ผู้สมคัรทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร  ผู้สมคัรจะต้องชําระคา่ลงทะเบียน  และคา่ 

    บํารุง  ตามข้อ 10 ภายใน 30 วนั  นบัตัง้แตว่นัท่ีได้รับหนงัสือแจ้งจากเลขาธิการ  หากพ้นกําหนด 

    แล้ว  ผู้นัน้ไมชํ่าระให้ถือวา่คําขอเข้าเป็นสมาชิกเป็นอนัพบัไป 
 

ข้อ 8.  สมาชิกมีสทิธิ ดงัตอ่ไปนี ้

      8.1 เสนอความเห็นเก่ียวกบักิจการของสมาคม ตอ่คณะกรรมการบริหาร หรือ ตอ่ท่ีประชมุใหญ่ 

      8.2 ได้รับการช่วยเหลือตามข้อบงัคบั และระเบียบของสมาคม ภายในขอบเขตของกฎหมายวา่ 

      ด้วยสมาคมการค้า 

    8.3 ประดบัเคร่ืองหมายตามท่ีสมาคมกําหนด     

    8.4 เข้าร่วมประชมุในการประชมุใหญ่ของสมาคม 

      8.5  สมาชิกท่ีมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุใหญ่ ในการเลือกตัง้กรรมการบริหาร หรือ 

      รับเลือกตัง้เป็นกรรมการบริหารจะต้องเป็นสมาชิกสามญั 
 

ข้อ 9.  สมาชิกนิตบิคุคล  ผู้แทนสมาชิกนิตบิคุคลสามารถแตง่ตัง้ตวัแทน  เพ่ือปฏิบตักิิจในหน้าท่ีและใช้ 

    สทิธิแห่งสมาชิก เช่น ออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุใหญ่ของสมาคม หรืออ่ืน ๆ ในฐานะสมาชิก 

    ได้จํานวน 1 คน  
 

หมายเหตุ ผู้แทนท่ีได้รับมอบอํานาจ จะต้องปฏิบตักิิจด้วยตนเอง จะมอบหมายหรือตัง้ตวัแทนช่วงไมไ่ด้ 
 

ข้อ 10. สมาชิกมีหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้

       10.1 ปฏิบตัติามระเบียบข้อบงัคบัของสมาคมโดยเคร่งครัด 

       10.2 สมาชิกสามญัต้องชําระคา่ลงทะเบียนไมเ่กิน 2,000.00 บาท คา่บํารุงสมาชิกปีละไมเ่กิน  

      5,000.00 บาท สมาชิกวิสามญัต้องชําระคา่ลงทะเบียนไมเ่กิน 500.00 บาท คา่บํารุงปีละ 

      ไมเ่กิน 3,000.00 บาท  การกําหนดจะเก็บคา่ลงทะเบียน และคา่บํารุงเป็นจํานวนเท่าใด 

      นัน้ ให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ กําหนด 

    10.3 สมาชิกผู้ใดเปล่ียนช่ือ  สญัชาต ิ หรือย้ายท่ีอยู ่ ต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบเป็นหนงัสือ 

     ภายในกําหนด 30 วนั นบัแตว่นัเปลี่ยนหรือย้าย 
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ข้อ 11. สมาชิกภาพเร่ิมแตว่นัท่ีคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ มีมตรัิบเข้าเป็นสมาชิก และผู้สมคัรได้ 

    ชําระเงินตามความใน ข้อ 10 เรียบร้อยแล้ว 

ข้อ 12. ให้นายทะเบียนจดัทําทะเบียนสมาชิกไว้ท่ีสํานกังานของสมาคม โดยมีรายการตามท่ีกฎหมาย 

    กําหนด 
 

ข้อ 13. สมาชิกภาพจะสิน้สดุลง ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

       13.1   ตายหรือสิน้สภาพนิตบิคุคลตามกฎหมาย 

       13.2   ลาออก 

       13.3   ต้องคําพิพากษาให้เป็นบคุคลล้มละลาย ซึง่คดีถึงท่ีสดุแล้ว 

       13.4   ถกูศาลสัง่ให้เป็นบคุคลไร้ความสามารถ 

      13.5   คณะกรรมการบริหารลงมตใิห้ลบช่ือออกจากทะเบียนสมาชิก โดยคะแนนเสียงไมน้่อย 

       กวา่ 3 ใน 4  ของจํานวนกรรมการทัง้หมด ด้วยเหตใุดเหตหุนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

      13.5.1  การกระทําใด ๆ ท่ีทําให้สมาคมเส่ือมเสียช่ือเสียง 

      13.5.2  ละเมิดข้อบงัคบัของสมาคมอยา่งร้ายแรงโดยเจตนา 

      13.5.3  ไมชํ่าระคา่บํารุงเกินกวา่ 1 ปี โดยปราศจากเหตผุล 
 

หมวด 3.  
 

คณะกรรมการบริหารของสมาคม 
 

ข้อ 14. ให้มีคณะกรรมการบริหารคณะหนึ่งเป็นผู้บริหารงานของสมาคม และเป็นตวัแทนของสมาคม ใน

กิจการอนัเก่ียวกบับคุคลภายนอก คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยสมาชิกสามญั มีจํานวนไม่น้อยกว่า 

15 คน แตไ่มเ่กิน 50 คน โดยให้ท่ีประชมุใหญ่เลือกนายก 1 คน และกรรมการบริหารจํานวนไม่น้อยกว่า 14 

คน แต่ไม่เกิน 50 คน และให้นายกท่ีท่ีประชมุใหญ่เลือก มีสิทธิแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารเพิ่มได้อีกตาม

สมควร ซึง่ไม่เกินจํานวนของคณะกรรมการบริหารทัง้หมดท่ีกําหนดไว้ นายกสมาคมต้องเคยดํารงตําแหน่ง

กรรมการของสมาคมแล้วอย่างน้อย 1 สมัย และให้นายกสมาคมท่ีเพิ่งพ้นจากตําแหน่งในคราวนี ้เป็น

กรรมการบริหารสมาคมและท่ีปรึกษา อีก 1 สมยั โดยอตัโนมตัิ และให้กรรมการบริหารแต่งตัง้กนัเอง เพ่ือ

ดํารงตําแหน่งอปุนายก เลขาธิการ เหรัญญิก นายทะเบียน ปฏิคม และตําแหน่งอ่ืนๆ อีกตามสมควร  อุป

นายก เลขาธิการ และเหรัญญิก ต้องเคยดํารงตําแหน่งกรรมการของสมาคมมาแล้วไม่ต่ํากว่า 1 ปี และ

นายกสมาคมท่ีพ้นตําแหน่งไปแล้ว มีสิทธิจะได้รับเลือกเป็นนายกได้อีกในวาระต่อ ๆ ไป นายกและคณะ

กรรมการบริหารอยู่ในตําแหน่งคราวละ 2 ปี คณะกรรมการบริหาร อาจแต่งตัง้ท่ีปรึกษาคณะกรรมการได้

ตามจะเห็นสมควร  
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ข้อ 15.   กรรมการบริหารของสมาคมต้องพ้นจากตําแหน่ง ดงัตอ่ไปนี ้

       15.1  พ้นจากตําแหน่งทัง้คณะเม่ือนายกสมาคมพ้นจากตําแหน่ง 

       15.2  ครบกําหนดออกตามวาระ 

       15.3  ลาออกโดยคณะกรรมการบริหารอนมุตัแิล้ว 

       15.4  ขาดจากสมาชิกภาพตามข้อบงัคบัข้อ 13 

       15.5  ท่ีประชมุใหญ่มีมตใิห้พ้นจากตําแหน่ง 

       15.6  ต้องคําพิพากษาถึงท่ีสดุให้ลงโทษตามพระราชบญัญตัสิมาคมการค้า พ.ศ.2509 

       15.7  ขาดการประชมุคณะกรรมการถึง 4 ครัง้ตดิตอ่กนั โดยมิแจ้งเหตผุลอนัสมควร 
 

ข้อ 16. ในกรณีท่ีกรรมการบริหารว่างลงเพราะเหตอ่ืุน นอกจากถึงกําหนดออกตามวาระ ตามข้อ 15 ให้

นายกสมาคมเลือกสมาชิกสามญั และแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริหารแทนตามแตก่รณี กรรมการผู้ซึง่ได้รับการ

แตง่ตัง้แทนนี ้จะอยูใ่นตําแหน่งได้เพียงเท่ากําหนดเวลาของผู้ ท่ีตนแทน 
 

ข้อ 17.   นายกมีหน้าท่ีดําเนินกิจการของสมาคมให้เป็นไปตามระเบียบ และข้อบงัคบั วตัถปุระสงค์และมติ

ของท่ีประชมุใหญ่ของสมาคม เป็นประธานในท่ีประชมุคณะกรรมการบริหาร และท่ีประชมุใหญ่ และเป็น

ผู้แทนของสมาคมในกิจการอนัเก่ียวกบับคุคลภายนอก อปุนายก มีหน้าท่ีช่วยเหลือนายกในกิจการต่างๆ 

ทัว่ไป และรักษาการแทนนายกเม่ือนายกไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบตัิหน้าท่ีได้ เลขาธิการมีหน้าท่ีดําเนินการ

ทัว่ไปของสมาคม จดัทําระเบียบวาระและบนัทึกการประชมุตลอดจนแจ้งมติให้คณะกรรมการบริหารและ

สมาชิก เฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวข้องให้ทราบโดยทัว่กนั เหรัญญิก มีหน้าท่ีเรียก รับรักษาเงิน และทําบญัชี

เก่ียวกบัการเงิน และทรัพย์สินของสมาคม นายทะเบียน มีหน้าท่ีทําทะเบียนสมาชิก ปฏิคมมีหน้าท่ีต้อนรับ

สมาชิก และผู้ เย่ียมเยือนสมาคม ควบคมุดแูลสถานท่ี และทรัพย์สนิของสมาคม 
 

ข้อ 18. คณะกรรมการของสมาคมมีอํานาจหน้าท่ีดําเนินการบริหารกิจการและทรัพย์สินของสมาคม วาง

ระเบียบ และมีมติในกิจการหรือข้อเสนอใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของสมาคม 

ตลอดจนมีอํานาจวางระเบียบการจ้าง การถอดถอนพนกังานเจ้าหน้าท่ีของสมาคม 
 

ข้อ 19. ให้คณะกรรมการบริหารของสมาคมประชมุกนัอย่างน้อย 2 เดือนตอ่ครัง้ ในการประชมุต้องมี

กรรมการบริหารไมน้่อยกวา่ 10 คน จงึจะเป็นองค์ประชมุ 
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หมวด 4. 
 

การประชุมใหญ่ 
 

ข้อ. 20  ให้มีการประชุมใหญ่สามัญปีละครัง้ ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี หากมีกิจการใดท่ี

คณะกรรมการเห็นสมควร จะให้มีการประชมุวิสามญัก็ให้ทําได้ หรือเม่ือสมาชิกสามญัรวมกนัไม่น้อยกว่า 1 

ใน 4 ของจํานวนสมาชิกทัง้หมด เห็นความจําเป็นรีบดว่นท่ีเกิดความเสียหายแก่สมาคม ก็ให้ย่ืนคําร้องเป็น

หนงัสือต่อเลขาธิการ ขอให้มีการประชุมใหญ่วิสามญั ในกรณีนีใ้ห้เลขาธิการจดัให้มีการประชุมใหญ่

วิสามญักําหนด 30 วนั นบัแต่วนัได้รับคําร้อง ถ้าเลขาธิการไม่จดัให้มีการประชมุตามท่ีสมาชิกร้องขอ

ภายในกําหนดดงักล่าว สมาชิกอาจประชมุกนัเองได้แตจํ่านวนสมาชิกต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน

สมาชิกทัง้หมด จงึจะเป็นองค์ประชมุ 
 

ข้อ. 21 การประชมุใหญ่สามญั หรือวิสามญัท่ีคณะกรรมการเรียกประชมุ ต้องมีสมาชิกเข้าประชมุไม่น้อย

กวา่ 1 ใน 4 ของจํานวนสมาชิกทัง้หมด หรือไมน้่อยกวา่ 50 คน จงึจะเป็นองค์ประชมุ 
 

ข้อ. 22 เลขาธิการสมาคมจะต้องแจ้งกําหนดวนัประชุมใหญ่สามญั หรือ วิสามญั พร้อมด้วยส่งระเบียบ

วาระการประชมุให้สมาชิกทราบก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 15 วนั 
 

ข้อ. 23 มตขิองท่ีประชมุใหญ่ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติในท่ีประชมุ หากมีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้

ประธานในท่ีประชมุเป็นผู้ ชีข้าด 
 

ข้อ. 24 ให้นายกสมาคมเป็นประธานในท่ีประชมุใหญ่ ถ้านายกสมาคมไม่อาจปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้อปุ

นายกเป็นประธานในท่ีประชมุใหญ่ หากทัง้นายกและอปุนายกไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้ท่ี

ประชมุเลือกกรรมการสมาคมคนหนึ่งคนใดเป็นประธานในท่ีประชมุใหญ่ ในกรณีท่ีสมาชิกประชมุกนัเอง 

ตาม ข้อ 20. ให้เลือกบคุคลใดบคุคลคนหนึง่เป็นประธาน 
 

ข้อ. 25 การออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุใหญ่ 2 วิธี คือ 

    วิธีท่ี 1. ออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผย โดยใช้วิธียกมือขึน้เหนือศรีษะ 

    วิธีท่ี 2. ออกเสียงลงคะแนนลบั โดยเขียนบตัรลงคะแนน 

       การออกเสียงลงคะแนน ตามปกตใิห้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผย เว้นแตท่ี่ 

       ประชมุใหญ่จะลงมตใิห้มีการออกเสียงลงคะแนนลบั สามญัสมาชิกเท่านัน้ท่ีออกเสียง 

       ลงคะแนน 
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ข้อ. 26 กิจการอนัพงึกระทําในท่ีประชมุใหญ่สามญัประจําปี มีดงันี ้

     26.1 รับรองรายงานการประชมุครัง้ก่อน 

     26.2  พิจารณารายงานประจําปีของคณะกรรมการบริหาร 

     26.3  พิจารณาอนมุตังิบดลุ 

     26.4  เลือกตัง้นายกและคณะกรรมการบริหารตามข้อ 14  (ในปีท่ีครบกําหนด) 

     26.5  แตง่ตัง้ผู้ตรวจสอบบญัชี 

     26.6  เร่ืองอ่ืน ๆ 
 

ข้อ 27. การประชมุใหญ่สามญั หรือวิสามญั หากในครัง้แรกมีสมาชิกไม่ครบองค์ประชมุ ให้เรียกประชมุ

ใหญ่อีกครัง้ การประชมุในครัง้นีจ้ะมีสมาชิกมาประชมุเป็นจํานวนเท่าใดก็ตาม ให้ถือว่าครบองค์ประชมุ 

เว้นแตส่มาชิกเรียกประชมุกนัเองจะต้องปฏิบตักิารให้เป็นไปตามข้อ 20. 
 

หมวด 5. 
 

การเงนิและการบัญชี 
 

ข้อ 28. คณะกรรมการบริหารของสมาคมต้องจดัให้มีเอกสารการบญัชีของสมาคมให้ถกูต้องตามหลกัการ

วิชาการบญัชี เพ่ือแสดงฐานะการเงินของสมาคม และพร้อมท่ีจะให้ผู้ตรวจสอบบญัชีทําการตรวจสอบได้ 
 

ข้อ 29. ให้คณะกรรมการบริหารจดัทํางบดลุปีละครัง้แล้ว  ให้ผู้ตรวจสอบบญัชีตรวจรับรองไม่เกินเดือน

กมุภาพนัธ์ของทกุปี เพ่ือเสนองบดลุตอ่ท่ีประชมุใหญ่สามญัพิจารณาอนมุตัิ   ปีการปิดบญัชีให้ถือเอาวนัท่ี 

31 ธนัวาคมของทกุปีเป็นวนัสิน้ปี ทางบญัชีของสมาคม 
 

ข้อ 30. ให้นําเงินของสมาคมไปฝากไว้ ณ ธนาคารพาณิชย์ หรือ สถาบนัการเงินแห่งใดแห่งหนึ่ง หรือ

หลายแห่ง สดุแต่คณะกรรมการบริหารจะเห็นสมควร การลงนามในเช็คสัง่จ่ายเงินของสมาคม ให้

คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ กําหนด โดยให้มีกรรมการลงนามร่วมกนั 2 คน จากกรรมการท่ีแตง่ตัง้จํานวน 5 

คน และในจํานวนนัน้ต้องมีนายกสมาคม หรือเหรัญญิก และ / หรือ เลขาธิการสมาคมรวมอยู่ด้วย 

รายละเอียดการสัง่จ่าย และการเก็บเงินให้กรรมการบริหารเป็นผู้ กําหนด สําหรับการอนมุตัิการจ่ายเงินท่ี

นอกเหนือจากการบริหารงานของสมาคมฯ ตามปกติท่ีกรรมการบริหารได้อนุมตัิไว้ ให้ขออนุมตัิจากท่ี

ประชมุกรรมการบริหารก่อน ท่ีจะมีการสัง่จ่ายได้ 
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หมวด 6. 
 

การเปล่ียนแปลงแก้ไขข้อบังคับและการเลิกสมาคม 
 

ข้อ 31. การแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อบงัคบัของสมาคม จะทําได้โดยอนมุตัิของท่ีประชมุใหญ่ ซึง่มีคะแนน

เสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของท่ีประชมุ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบงัคบัของสมาคมจะทําได้ โดย

คณะกรรมการบริหารของสมาคมเป็นผู้ เสนอ หรือสมาชิกสามญัรวมกนัไม่ต่ํากว่า 2 ใน 3 ของสมาชิก

ทัง้หมดเป็นผู้ เสนอ 
 

ข้อ 32. หากสมาคมต้องล้มเลิกไปด้วยประการใดๆ ก็ตาม ให้บรรดาทรัพย์สินของสมาคมตกไปเป็นของ

สภากาชาดไทย 

 

*********************************************** 

 


