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ข้ อบังคับ
ของ

สมาคมอสังหาริมทรั พยไทย
ข้ อความเบือ้ งต้ น
ข้ อ 1.

สมาคมนี ้มีชื่อว่า “สมาคมอสังหาริ มทรัพย์ไทย” มีเป็ นภาษาอังกฤษว่า “THE THAI REAL
ESTATE ASSOCIATION” ใช้ ชื่อย่อเป็ น “T.R.E.A.”

ข้ อ 2.

สํานักงานตังอยู
้ ่ เลขที่ 60 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริ ิกิต์ิ โชน D ชัน้ 2 ห้ อง 201
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02 229 - 3188 - 90 โทรสาร 02 229 - 3194

ข้ อ 3.

เครื่ องหมายของสมาคมมีรูปสามเหลี่ยม 2 รูป โดยสามเหลี่ยมรูปหนึง่ เป็ นสีทบึ อีกรูปหนึง่
เป็ น 5 แถบ

หมวด 1.
บททั่วไป
ข้ อ 4.

วัตถุประสงค์ของสมาคม มีดงั นี ้
4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจการค้ า และการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ทังในทาง
้
ปฏิบตั ิ และทางวิชาการ
4.2 สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ ไขอุปสรรคข้ อขัดข้ องต่าง ๆ ในการประกอบการค้ าของ
สมาชิก รวมทังประนี
้
ประนอมข้ อพิพาทระหว่างสมาชิก หรื อสมาชิกกับบุคคลภายนอก
เพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบการ
4.3 เป็ นสื่อประสานงานการประกอบการค้ า และการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ กับหน่วยราชการ
และผู้เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ การประกอบธุรกิจดําเนินไปโดยเรี ยบร้ อย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
4.4 เป็ นสื่อกลางระหว่างสมาชิกกับสมาคม และผู้ประกอบการในต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยน
ความช่วยเหลือในทางวิชาการ และทางการเงิน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้ ความ
ชํานาญ ในการประกอบธุรกิจซึง่ กันและกัน
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4.5 เป็ นสื่อกลางระหว่างสมาชิกในประเทศ เพื่อความสัมพันธ์อนั ดี เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
ความชํานาญในการประกอบธุรกิจ และเพื่อให้ ความช่วยเหลือในทางวิชาการทางปฏิบตั ิ
และทางการเงิน ซึง่ กันและกัน
4.6 ส่งเสริมการวิจยั เกี่ยวกับทําเลที่ดนิ การวางแปลนแผนผังวิธีการก่อสร้ าง และการใช้ วสั ดุ
ก่อสร้ างเพื่อประโยชน์ในการประกอบการ
4.7 ส่งเสริมการประกอบธุรกิจของสมาชิกให้ เข้ ามาตรฐาน และปรับปรุงวิธีดําเนินการของ
สมาชิกให้ ได้ ผลยิ่งขึ ้น
4.8 สอดส่อง และติดตามความเคลื่อนไหว ของภาวะการประกอบธุรกิจการค้ า และการพัฒนา
้
และภายนอกประเทศ
อสังหาริ มทรัพย์ รวมทังภาวะตลาดวั
้
สดุ อุปกรณ์ก่อสร้ าง ทังภายใน
4.9 ส่งเสริมและเผยแพร่เกียรติคณ
ุ ของสมาชิกผู้ดําเนินการได้ ผลดี เป็ นที่เชื่อถือแก่ประชาชน
และทางราชการ
4.10 ช่วยเหลือและส่งเสริมการกุศล และสาธารณะสงเคราะห์
4.11 ปฏิบตั กิ ิจการอื่นเพื่อประโยชน์ของสมาชิก หรื อส่วนรวมตามขอบเขตที่กฎหมายให้ อํานาจ
กระทําได้
4.12 ไม่เกี่ยวข้ องการเมือง

หมวด 2.
สมาชิก
ข้ อ 5.

สมาชิกของสมาคม มี 3 ประเภท คือ
5.1 สมาชิกสามัญ ได้ แก่ผ้ ปู ระกอบธุรกิจเกี่ยวกับการค้ า และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทุก
รูปแบบ ซึง่ เป็ นนิตบิ คุ คล และจดทะเบียนถูกต้ องตามกฎหมาย
5.2 สมาชิกวิสามัญ ได้ แก่ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องในการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ และการ
ก่อสร้ าง ซึง่ มีความสนใจต่อกิจการของสมาคมฯ โดยแบ่งได้ ดังนี ้
5.2.1 นิตบิ คุ คล
5.2.2 บุคคลธรรมดา
5.3 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้ แก่อดีตกรรมการบริหารสมาคมทุกท่านและผู้ทรงคุณวุฒิ หรื อผู้มี
อุปการะคุณแก่สมาคม ซึง่ คณะกรรมการบริ หารมีมติเป็ นเอกฉันท์ เชิญเป็ นสมาชิก
กิตติมศักดิ์ และบุคคลนันตอบรั
้
บคําเชิญ
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ข้ อ 6.

ผู้สมัครเข้ าเป็ นสมาชิก ได้ แก่ ผู้ที่มีคณ
ุ สมบัตติ ามข้ อ 5.1 และข้ อ 5.2 ซึง่ ยื่นใบสมัครตามแบบของ
สมาคมต่อเลขาธิการ โดยมีสมาชิกของสมาคมเป็ นผู้รับรองอย่างน้ อย 2 คน

ข้ อ 7.

ให้ เลขาธิการพิจารณาใบสมัครรับเข้ าเป็ นสมาชิก และนําแจ้ งต่อที่ประชุมกรรมการบริหาร ให้
เลขาธิการแจ้ งให้ ผ้ สู มัครทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ผู้สมัครจะต้ องชําระค่าลงทะเบียน และค่า
บํารุง ตามข้ อ 10 ภายใน 30 วัน นับตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับหนังสือแจ้ งจากเลขาธิการ หากพ้ นกําหนด
แล้ ว ผู้นนไม่
ั ้ ชําระให้ ถือว่าคําขอเข้ าเป็ นสมาชิกเป็ นอันพับไป

ข้ อ 8.

สมาชิกมีสทิ ธิ ดังต่อไปนี ้
8.1 เสนอความเห็นเกี่ยวกับกิจการของสมาคม ต่อคณะกรรมการบริหาร หรื อ ต่อที่ประชุมใหญ่
8.2 ได้ รับการช่วยเหลือตามข้ อบังคับ และระเบียบของสมาคม ภายในขอบเขตของกฎหมายว่า
ด้ วยสมาคมการค้ า
8.3 ประดับเครื่ องหมายตามที่สมาคมกําหนด
8.4 เข้ าร่วมประชุมในการประชุมใหญ่ของสมาคม
8.5 สมาชิกที่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ ในการเลือกตังกรรมการบริ
้
หาร หรื อ
รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ หารจะต้ องเป็ นสมาชิกสามัญ

ข้ อ 9.

สมาชิกนิตบิ คุ คล ผู้แทนสมาชิกนิตบิ คุ คลสามารถแต่งตังตั
้ วแทน เพื่อปฏิบตั กิ ิจในหน้ าที่และใช้
สิทธิแห่งสมาชิก เช่น ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ของสมาคม หรื ออื่น ๆ ในฐานะสมาชิก
ได้ จํานวน 1 คน

หมายเหตุ ผู้แทนที่ได้ รับมอบอํานาจ จะต้ องปฏิบตั กิ ิจด้ วยตนเอง จะมอบหมายหรื อตังตั
้ วแทนช่วงไม่ได้
ข้ อ 10. สมาชิกมีหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
10.1 ปฏิบตั ติ ามระเบียบข้ อบังคับของสมาคมโดยเคร่งครัด
10.2 สมาชิกสามัญต้ องชําระค่าลงทะเบียนไม่เกิน 2,000.00 บาท ค่าบํารุงสมาชิกปี ละไม่เกิน
5,000.00 บาท สมาชิกวิสามัญต้ องชําระค่าลงทะเบียนไม่เกิน 500.00 บาท ค่าบํารุงปี ละ
ไม่เกิน 3,000.00 บาท การกําหนดจะเก็บค่าลงทะเบียน และค่าบํารุงเป็ นจํานวนเท่าใด
นัน้ ให้ คณะกรรมการบริ หารเป็ นผู้กําหนด
10.3 สมาชิกผู้ใดเปลี่ยนชื่อ สัญชาติ หรื อย้ ายที่อยู่ ต้ องแจ้ งให้ นายทะเบียนทราบเป็ นหนังสือ
ภายในกําหนด 30 วัน นับแต่วนั เปลี่ยนหรื อย้ าย
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ข้ อ 11. สมาชิกภาพเริ่ มแต่วนั ที่คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ มีมติรับเข้ าเป็ นสมาชิก และผู้สมัครได้
ชําระเงินตามความใน ข้ อ 10 เรี ยบร้ อยแล้ ว
ข้ อ 12. ให้ นายทะเบียนจัดทําทะเบียนสมาชิกไว้ ที่สํานักงานของสมาคม โดยมีรายการตามที่กฎหมาย
กําหนด
ข้ อ 13. สมาชิกภาพจะสิ ้นสุดลง ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
13.1 ตายหรื อสิ ้นสภาพนิตบิ คุ คลตามกฎหมาย
13.2 ลาออก
13.3 ต้ องคําพิพากษาให้ เป็ นบุคคลล้ มละลาย ซึง่ คดีถึงที่สดุ แล้ ว
13.4 ถูกศาลสัง่ ให้ เป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ
13.5 คณะกรรมการบริ หารลงมติให้ ลบชื่อออกจากทะเบียนสมาชิก โดยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการทังหมด
้
ด้ วยเหตุใดเหตุหนึง่ ดังต่อไปนี ้
13.5.1 การกระทําใด ๆ ที่ทําให้ สมาคมเสื่อมเสียชื่อเสียง
13.5.2 ละเมิดข้ อบังคับของสมาคมอย่างร้ ายแรงโดยเจตนา
13.5.3 ไม่ชําระค่าบํารุงเกินกว่า 1 ปี โดยปราศจากเหตุผล

หมวด 3.
คณะกรรมการบริหารของสมาคม
ข้ อ 14. ให้ มีคณะกรรมการบริ หารคณะหนึ่งเป็ นผู้บริ หารงานของสมาคม และเป็ นตัวแทนของสมาคม ใน
กิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก คณะกรรมการบริ หารประกอบด้ วยสมาชิกสามัญ มีจํานวนไม่น้อยกว่า
15 คน แต่ไม่เกิน 50 คน โดยให้ ที่ประชุมใหญ่เลือกนายก 1 คน และกรรมการบริ หารจํานวนไม่น้อยกว่า 14
้
หารเพิ่มได้ อีกตาม
คน แต่ไม่เกิน 50 คน และให้ นายกที่ที่ประชุมใหญ่เลือก มีสิทธิแต่งตังคณะกรรมการบริ
สมควร ซึง่ ไม่เกินจํานวนของคณะกรรมการบริ หารทังหมดที
้
่กําหนดไว้ นายกสมาคมต้ องเคยดํารงตําแหน่ง
กรรมการของสมาคมแล้ วอย่างน้ อย 1 สมัย และให้ นายกสมาคมที่ เพิ่งพ้ นจากตําแหน่งในคราวนี ้ เป็ น
้ นเอง เพื่อ
กรรมการบริ หารสมาคมและที่ปรึ กษา อีก 1 สมัย โดยอัตโนมัติ และให้ กรรมการบริ หารแต่งตังกั
ดํารงตําแหน่งอุปนายก เลขาธิการ เหรัญญิก นายทะเบียน ปฏิคม และตําแหน่งอื่นๆ อีกตามสมควร อุป
นายก เลขาธิการ และเหรัญญิก ต้ องเคยดํารงตําแหน่งกรรมการของสมาคมมาแล้ วไม่ตํ่ากว่า 1 ปี และ
นายกสมาคมที่พ้นตําแหน่งไปแล้ ว มีสิทธิจะได้ รับเลือกเป็ นนายกได้ อีกในวาระต่อ ๆ ไป นายกและคณะ
กรรมการบริ หารอยู่ในตําแหน่งคราวละ 2 ปี คณะกรรมการบริ หาร อาจแต่งตังที
้ ่ปรึ กษาคณะกรรมการได้
ตามจะเห็นสมควร
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ข้ อ 15. กรรมการบริ หารของสมาคมต้ องพ้ นจากตําแหน่ง ดังต่อไปนี ้
15.1 พ้ นจากตําแหน่งทังคณะเมื
้
่อนายกสมาคมพ้ นจากตําแหน่ง
15.2 ครบกําหนดออกตามวาระ
15.3 ลาออกโดยคณะกรรมการบริหารอนุมตั แิ ล้ ว
15.4 ขาดจากสมาชิกภาพตามข้ อบังคับข้ อ 13
15.5 ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ พ้นจากตําแหน่ง
15.6 ต้ องคําพิพากษาถึงที่สดุ ให้ ลงโทษตามพระราชบัญญัตสิ มาคมการค้ า พ.ศ.2509
15.7 ขาดการประชุมคณะกรรมการถึง 4 ครัง้ ติดต่อกัน โดยมิแจ้ งเหตุผลอันสมควร
ข้ อ 16. ในกรณีที่กรรมการบริ หารว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงกําหนดออกตามวาระ ตามข้ อ 15 ให้
นายกสมาคมเลือกสมาชิกสามัญ และแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริ หารแทนตามแต่กรณี กรรมการผู้ซงึ่ ได้ รับการ
แต่งตังแทนนี
้
้ จะอยูใ่ นตําแหน่งได้ เพียงเท่ากําหนดเวลาของผู้ที่ตนแทน
ข้ อ 17. นายกมีหน้ าที่ดําเนินกิจการของสมาคมให้ เป็ นไปตามระเบียบ และข้ อบังคับ วัตถุประสงค์และมติ
ของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม เป็ นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริ หาร และที่ประชุมใหญ่ และเป็ น
ผู้แทนของสมาคมในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก อุปนายก มีหน้ าที่ช่วยเหลือนายกในกิจการต่างๆ
ทัว่ ไป และรักษาการแทนนายกเมื่อนายกไม่อยู่ หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ เลขาธิการมีหน้ าที่ดําเนินการ
ทัว่ ไปของสมาคม จัดทําระเบียบวาระและบันทึกการประชุมตลอดจนแจ้ งมติให้ คณะกรรมการบริ หารและ
สมาชิก เฉพาะเรื่ องที่เกี่ยวข้ องให้ ทราบโดยทัว่ กัน เหรัญญิก มีหน้ าที่เรี ยก รับรักษาเงิน และทําบัญชี
เกี่ยวกับการเงิน และทรัพย์สินของสมาคม นายทะเบียน มีหน้ าที่ทําทะเบียนสมาชิก ปฏิคมมีหน้ าที่ต้อนรับ
สมาชิก และผู้เยี่ยมเยือนสมาคม ควบคุมดูแลสถานที่ และทรัพย์สนิ ของสมาคม
ข้ อ 18. คณะกรรมการของสมาคมมีอํานาจหน้ าที่ดําเนินการบริ หารกิจการและทรัพย์สินของสมาคม วาง
ระเบียบ และมีมติในกิจการหรื อข้ อเสนอใดๆ เพื่อให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของสมาคม
ตลอดจนมีอํานาจวางระเบียบการจ้ าง การถอดถอนพนักงานเจ้ าหน้ าที่ของสมาคม
ข้ อ 19. ให้ คณะกรรมการบริ หารของสมาคมประชุมกันอย่างน้ อย 2 เดือนต่อครัง้ ในการประชุมต้ องมี
กรรมการบริหารไม่น้อยกว่า 10 คน จึงจะเป็ นองค์ประชุม
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หมวด 4.
การประชุมใหญ่
ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี หากมีกิจการใดที่
ข้ อ. 20 ให้ มีการประชุมใหญ่สามัญปี ละครัง้
คณะกรรมการเห็นสมควร จะให้ มีการประชุมวิสามัญก็ให้ ทําได้ หรื อเมื่อสมาชิกสามัญรวมกันไม่น้อยกว่า 1
ใน 4 ของจํานวนสมาชิกทังหมด
้
เห็นความจําเป็ นรี บด่วนที่เกิดความเสียหายแก่สมาคม ก็ให้ ยื่นคําร้ องเป็ น
หนังสือต่อเลขาธิการ ขอให้ มีการประชุมใหญ่วิสามัญ ในกรณีนี ้ให้ เลขาธิการจัดให้ มีการประชุมใหญ่
วิสามัญกําหนด 30 วัน นับแต่วนั ได้ รับคําร้ อง ถ้ าเลขาธิการไม่จดั ให้ มีการประชุมตามที่สมาชิกร้ องขอ
ภายในกําหนดดังกล่าว สมาชิกอาจประชุมกันเองได้ แต่จํานวนสมาชิกต้ องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกทังหมด
้
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้ อ. 21 การประชุมใหญ่สามัญ หรื อวิสามัญที่คณะกรรมการเรี ยกประชุม ต้ องมีสมาชิกเข้ าประชุมไม่น้อย
กว่า 1 ใน 4 ของจํานวนสมาชิกทังหมด
้
หรื อไม่น้อยกว่า 50 คน จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้ อ. 22 เลขาธิการสมาคมจะต้ องแจ้ งกําหนดวันประชุมใหญ่สามัญ หรื อ วิสามัญ พร้ อมด้ วยส่งระเบียบ
วาระการประชุมให้ สมาชิกทราบก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 15 วัน
ข้ อ. 23 มติของที่ประชุมใหญ่ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากเป็ นมติในที่ประชุม หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในที่ประชุมเป็ นผู้ชี ้ขาด
ข้ อ. 24 ให้ นายกสมาคมเป็ นประธานในที่ประชุมใหญ่ ถ้ านายกสมาคมไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ อปุ
นายกเป็ นประธานในที่ประชุมใหญ่ หากทังนายกและอุ
้
ปนายกไม่อยู่ หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ที่
ประชุมเลือกกรรมการสมาคมคนหนึ่งคนใดเป็ นประธานในที่ประชุมใหญ่ ในกรณีที่สมาชิกประชุมกันเอง
ตาม ข้ อ 20. ให้ เลือกบุคคลใดบุคคลคนหนึง่ เป็ นประธาน
ข้ อ. 25 การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ 2 วิธี คือ
วิธีที่ 1. ออกเสียงลงคะแนนโดยเปิ ดเผย โดยใช้ วิธียกมือขึ ้นเหนือศรี ษะ
วิธีที่ 2. ออกเสียงลงคะแนนลับ โดยเขียนบัตรลงคะแนน
การออกเสียงลงคะแนน ตามปกติให้ ใช้ วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยเปิ ดเผย เว้ นแต่ที่
ประชุมใหญ่จะลงมติให้ มีการออกเสียงลงคะแนนลับ สามัญสมาชิกเท่านันที
้ ่ออกเสียง
ลงคะแนน
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ข้ อ. 26 กิจการอันพึงกระทําในที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี มีดงั นี ้
26.1 รับรองรายงานการประชุมครัง้ ก่อน
26.2 พิจารณารายงานประจําปี ของคณะกรรมการบริหาร
26.3 พิจารณาอนุมตั งิ บดุล
26.4 เลือกตังนายกและคณะกรรมการบริ
้
หารตามข้ อ 14 (ในปี ที่ครบกําหนด)
26.5 แต่งตังผู
้ ้ ตรวจสอบบัญชี
26.6 เรื่ องอื่น ๆ
ข้ อ 27. การประชุมใหญ่สามัญ หรื อวิสามัญ หากในครัง้ แรกมีสมาชิกไม่ครบองค์ประชุม ให้ เรี ยกประชุม
ใหญ่อีกครัง้ การประชุมในครัง้ นี ้จะมีสมาชิกมาประชุมเป็ นจํานวนเท่าใดก็ตาม ให้ ถือว่าครบองค์ประชุม
เว้ นแต่สมาชิกเรี ยกประชุมกันเองจะต้ องปฏิบตั กิ ารให้ เป็ นไปตามข้ อ 20.

หมวด 5.
การเงินและการบัญชี
ข้ อ 28. คณะกรรมการบริ หารของสมาคมต้ องจัดให้ มีเอกสารการบัญชีของสมาคมให้ ถกู ต้ องตามหลักการ
วิชาการบัญชี เพื่อแสดงฐานะการเงินของสมาคม และพร้ อมที่จะให้ ผ้ ตู รวจสอบบัญชีทําการตรวจสอบได้
ข้ อ 29. ให้ คณะกรรมการบริ หารจัดทํางบดุลปี ละครัง้ แล้ ว ให้ ผ้ ตู รวจสอบบัญชีตรวจรับรองไม่เกินเดือน
กุมภาพันธ์ของทุกปี เพื่อเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่สามัญพิจารณาอนุมตั ิ ปี การปิ ดบัญชีให้ ถือเอาวันที่
31 ธันวาคมของทุกปี เป็ นวันสิ ้นปี ทางบัญชีของสมาคม
ข้ อ 30. ให้ นําเงินของสมาคมไปฝากไว้ ณ ธนาคารพาณิชย์ หรื อ สถาบันการเงินแห่งใดแห่งหนึ่ง หรื อ
หลายแห่ง สุดแต่คณะกรรมการบริ หารจะเห็นสมควร การลงนามในเช็คสัง่ จ่ายเงินของสมาคม ให้
คณะกรรมการบริ หารเป็ นผู้กําหนด โดยให้ มีกรรมการลงนามร่วมกัน 2 คน จากกรรมการที่แต่งตังจํ
้ านวน 5
้ องมีนายกสมาคม หรื อเหรัญญิก และ / หรื อ เลขาธิการสมาคมรวมอยู่ด้วย
คน และในจํานวนนันต้
รายละเอียดการสัง่ จ่าย และการเก็บเงินให้ กรรมการบริ หารเป็ นผู้กําหนด สําหรับการอนุมตั ิการจ่ายเงินที่
นอกเหนือจากการบริ หารงานของสมาคมฯ ตามปกติที่กรรมการบริ หารได้ อนุมตั ิไว้ ให้ ขออนุมตั ิจากที่
ประชุมกรรมการบริหารก่อน ที่จะมีการสัง่ จ่ายได้
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หมวด 6.
การเปลี่ยนแปลงแก้ ไขข้ อบังคับและการเลิกสมาคม
ข้ อ 31. การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อบังคับของสมาคม จะทําได้ โดยอนุมตั ิของที่ประชุมใหญ่ ซึง่ มีคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของที่ประชุม การเปลี่ยนแปลงแก้ ไขข้ อบังคับของสมาคมจะทําได้ โดย
คณะกรรมการบริ หารของสมาคมเป็ นผู้เสนอ หรื อสมาชิกสามัญรวมกันไม่ตํ่ากว่า 2 ใน 3 ของสมาชิก
นผู้เสนอ
ทังหมดเป็
้
ข้ อ 32. หากสมาคมต้ องล้ มเลิกไปด้ วยประการใดๆ ก็ตาม ให้ บรรดาทรัพย์สินของสมาคมตกไปเป็ นของ
สภากาชาดไทย
***********************************************
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