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ข้อบังคับของ 
 สมาคมวนเกษตรอินทรีย์วิถีคนกับควาย   

 หมวดที่ ๑ 
ความท่ัวไป  

ข้อ ๑. สมาคมนี้มีชื่อว่า  สมาคมวนเกษตรอินทรีย์วิถีคนกับควาย  ย่อว่า สวค.  
 เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า ORGANIC  AGROFORESTRY ASSOSIATION. HUMAN AND  BUFFALO S  WAY  OF 
LIFE  ย่อว่า OHBL 
ข้อ ๒.  เครื่องหมายของสมาคมมีลักษณะเป็นรูป คนกับควายแม่ลูกอ่อน มีชื่อสมาคมในชื่อเต็มและชื่อย่อเป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ล้อมรอบเป็นวงกลมด้วยค าขวัญของสมาคมที่ว่า “น าควายคืนนา น าพายั่งยืน น าฟ้ืนสิ่งแวดล้อม น้อมน าใน
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” 
             มีความหมายว่า  คนและควายมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันอย่างเก้ือกูล  ในฐานะที่ควายเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีบุญคุณต่อวิถีชีวิตของ
คน เป็นสัตว์แรงงานที่คนพึงบ ารุงเลี้ยงให้แพร่หลายขยายพันธุ์สืบไป สมาคมวนเกษตรอินทรีย์วิถีคนกับควาย  มีพันธกิจในการ
น าควายคืนสู่ไร่นา  น าพาเกษตรกรรมสู่ความยั่งยืน   น าฟ้ืนคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ใน
แนวทางปรัชญาพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง 

     รูปของเครื่องหมายสมาคม 

 
 

ข้อ ๓. ส านักงานใหญ่ของสมาคมตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ ๑/๑ หมู่ที่ ๕ ต าบลซับสมบูรณ์ อ าเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น 
รหัสไปรษณีย์ ๔๐๑๖๐ 
ข้อ ๔. วัตถุประสงค์ของสมาคม เพ่ือ 
 ๔.๑ เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรที่ขาดแคลน ให้มีแรงงานควายไว้ใช้งานในไร่นา เป็นการลดรายจ่ายในการผลิตภาคเกษตร 
ช่วยให้มีรายได้มากข้ึน และมีขีดความสามารถสูงขึ้นในการพึ่งตนเอง ในระดับครัวเรือน ชุมชน และประเทศชาติ 
 
 ๔.๒ เพ่ือส่งเสริมการใช้มูลสัตว์เป็นส่วนประกอบของวัสดุปรับปรุงดิน ท าให้ดินมีผลิตภาพสูงขึ้นตามหลักการ
เกษตรกรรมยั่งยืน อันเป็นกระบวนการผลิตเกษตรอินทรีย์ที่เกื้อกูลต่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
 ๔.๓  เพ่ือส่งเสริมการฟ้ืนฟูคุณภาพทรัพยากรลุ่มน้ า ทั้งดิน น้ า และปาาต้นน้ า ให้คืนความอุดมของคนในลุ่มน้ าโดยรวม 
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 ๔.๔ เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ การสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมมหาชน การ
ศาสนา การกีฬา และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ตลอดจนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  อุบัติภัย การบ าบัดรักษา 
ค้นคว้า ป้องกันภัยจากสิ่งเสพติด  เอดส์ และโรคระบาดสายพันธุ์ ใหม่ๆ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอ่ืนๆ เพ่ือ
สาธารณประโยชน์ 
 ๔.๕  ไม่ด าเนินการเก่ียวข้องกับการเมืองแต่ประการใด 

   หมวดที่ ๒ 
สมาชิก 

ข้อ ๕ สมาชิกของสมาคมมี ๒ ประเภท คือ 
 ๕.๑ สมาชิกสามัญ  ได้แก่  บุคคลทั่วไป ที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก 
 ๕.๒ สมาชิกกิตติมาศักดิ์  ได้แก่  บุคคลผู้ทรงเกียรติ  หรือทรงคุณวุฒิ  หรือผู้มีอุปการคุณแก่ สมาคมซึ่งคณะกรรมการ
ลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม 
ข้อ ๖ สมาชิกจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
 ๖.๑ เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว 
 ๖.๒ เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย 
 ๖.๓ ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ  
 ๖.๔ ไม่ต้องค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย  หรือไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ  
หรือต้องโทษจ าคุก  ยกเว้นความผิดฐานประมาท  หรือลหุโทษ การต้องค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดในกรณีดังกล่าว  จะต้องเป็น
ในขณะที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือในระหว่างที่เป็นสมาชิกของสมาคมเท่านั้น 
ข้อ๗ ค่าลงทะเบียน  และค่าบ ารุงสมาคม 
 ๗.๑ สมาชิกสามัญ   จะต้องเสียค่าลงทะเบียนเป็นครั้งแรก  ๑๐ บาท 
    ค่าบ ารุงสมาคมเป็นรายเดือนๆละ  - บาท 
    หรือค่าบ ารุงเป็นรายปีๆ ละ ๑๐๐ บาท  

๗.๒ สมาชิกกิตติมาศักดิ์  มิต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบ ารุงสมาคมแต่อย่างใดทั้งสิ้น  
ข้อ ๘ การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม  ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมต่อ
เลขานุการ  โดยมีสมาชิกสามัญรับรองอย่างน้อย ๑ คน และให้เลขานุการติดประกาศรายชื่อผู้สมัครไว้  ณ ส านักงานของสมาคม
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน เพ่ือให้สมาชิกอ่ืนๆของสมาคมจะได้คัดค้านการสมัครนั้น  เมื่อครบก าหนดประกาศแล้วก็ให้
เลขานุการน าใบสมัครและหนังสือคัดค้านของสมาชิก(ถ้ามี) เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุมัติว่าจะรับหรือไม่
รับเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม  และเมื่อคณะกรรมการพิจารณาการสมัครแล้ว  ผลเป็นประการใด  ให้เลขานุการเป็นผู้แจ้งให้
ผู้สมัครทราบโดยเร็ว 
ข้อ ๙ ถ้าคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้รับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก  ก็ให้ผู้สมัครช าระเงินค่าลงทะเบียนและและค่าบ ารุงสมาคม
ให้เสร็จภายใน ๓๐ วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเลขานุการ  และสมาชิกภาพของผู้สมัคร  ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้สมัครได้รับ
ช าระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบ ารุงสมาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  แต่ถ้าผู้สมัครไม่ช าระเงินค่าลงทะเบียนและค่ าบ ารุงภายใน
ก าหนด  ก็ให้ถือว่าการสมัครคราวนั้นเป็นอันยกเลิก 
ข้อ ๑๐ สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์  ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่หนังสือตอบรับค าเชิญของผู้ที่คณะกรรมการได้พิจารณาลงมติให้
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เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม  ได้มาถึงยังสมาคม 
ข้อ ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกให้สิ้นสุดลงด้วยเหตุดังต่อไปนี้ 
 ๑๑.๑ ตาย 
 ๑๑.๒ ลาออก  โดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการ  และคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติ  และ
สมาชิกผู้นั้นได้ช าระหนี้สินที่ยังติดค้างอยู่กับสมาคมเป็นที่เรียบร้อย 
 ๑๑.๓ ขาดคุณสมบัติสมาชิก 
 ๑๑.๔ ที่ประชุมใหญ่ของสมาคม  หรือคณะกรรมการได้พิจารณาลงมติให้ลบชื่อออกจากทะเบียนเพราะสมาชิกผู้นั้นได้
ประพฤติน าความเสื่อมเสียมาสู่สมาคม 
ข้อ ๑๒ สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 
 ๑๒.๑ มีสิทธิเข้าใช้สถานที่ของสมาคมโดยเท่าเทียมกัน 
 ๑๒.๒ มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการ 
 ๑๒.๓ มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่างๆที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น 
 ๑๒.๔ มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม 
 ๑๒.๕ สมาชิกสามัญมีสิทธิในการเลือกตั้ง  หรือได้รับการเลือกตั้ง  หรือแต่งตั้งเป็นกรรมการสมาคมและมีสิทธิออกเสียง
ลงมติต่างๆในท่ีประชุมได้คนละ ๑ คะแนนเสียง 
 ๑๒.๖ มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการ  เพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพย์สินของสมาคม 
 ๑๒.๗ มีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันอย่างน้อย ๑ ใน ๓ ของสมาชิกสามัญท้ังหมด  ร้องขอต่อคณะกรรมการให้จัด 
ประชุมใหญ่วิสามัญได ้
 ๑๒.๘ มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ  และข้อบังคับของสมาคมโดยเคร่งครัด 
 ๑๒.๙ มีหน้าที่ประพฤติตนให้เหมาะสมกับเกียรติที่เป็นสมาชิกของสมาคม 
 ๑๒.๑๐ มีหน้าที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการด าเนินการกิจการต่างๆของสมาคม 
 ๑๒.๑๑ มีหน้าทีร่วมกิจกรรมที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น 
 ๑๒.๑๒ มีหน้าที่ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 

หมวดที่ ๓ 
การด าเนินกิจการสมาคม 

ข้อ ๑๓ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  ท าหน้าที่บริหารกิจการของสมาคมมีจ านวนอย่างน้อย  ๕ คน  อย่างมากไม่เกิน ๑๕ คน 
คณะกรรมการนี้ได้มาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม  และให้ผู้ที่ได้เลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ่  เลือกตั้งกันเองเป็น
นายกสมาคม ๑ คน  และอุปนายก ๑ คน ส าหรับต าแหน่งกรรมการในต าแหน่งอ่ืนๆให้นายกเป็นผู้แต่งตั้งผู้ที่ได้รับเลือกจากที่
ประชุมใหญ่เข้าด ารงต าแหน่งต่างๆของสมาคม  ตามที่ได้ก าหนดไว้ซึ่งต าแหน่งของกรรมการสมาคมมีต าแหน่งและหน้าที่
โดยสังเขปดังต่อไปนี้ 

๑๓.๑   นายกสมาคม ท าหน้าที่เป็นหัวหน้าในการบริหารกิจการของสมาคมเป็นผู้แทนสมาคมในการติดต่อกับ
บุคคลภายนอก  และท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ  และการประชุมใหญ่ของสมาคม 

๑๓.๒ อุปนายก ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคม  ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ นายกสมาคมได้
มอบหมายและท าหน้าที่แทนนายกสมาคมเม่ือนายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ได้  แต่การท าหน้าที่แทนนายก



Page | 4  
 

สมาคมให้อุปนายกตามล าดับต าแหน่งเป็นผู้กระท าการแทน 
๑๓.๓ เลขานุการ  ท าหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของสมาคมทั้งหมดเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของสมาคมในการปฏิบัติ

กิจการของสมาคม  และปฏิบัติตามค าสั่งของนายกสมาคม  ตลอดจนท าหน้าที่เป็นเลขานุการในการประชุมต่างๆของสมาคม 
๑๓.๔ เหรัญญิก มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคมเป็นผู้จัดท าบัญชีรายรับรายจ่าย  บัญชีงบดุลของสมาคม  

และเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆของสมาคมไว้เพ่ือตรวจสอบ 
๑๓.๕ ปฏิคม มีหน้าที่ในการให้การต้อนรับแขกของสมาคม  เป็นหัวหน้าในการจัดเตรียมสถานที่ของสมาคมและ

จัดเตรียมสถานที่ประชุมต่างๆของสมาคม 
๑๓.๖ นายทะเบียน มีหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของสมาคม  ประสานงาน  กับเหรัญญิกในการเรียกเก็บ

เงินคา่บ ารุงสมาคมจากสมาชิก 
๑๓.๗ ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เผยแพร่กิจการและชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคมให้สมาชิกและบุคคลโดยทั่วไปให้เป็นที่

รู้จักแพร่หลาย 
๑๓.๘ กรรมการต าแหน่งอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม  ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรก าหนดให้มีขึ้นโดยมีจ านวนเมื่อรวม

กับต าแหน่งกรรมการตามข้างต้นแล้ว  จะต้องไม่เกินจ านวนที่ข้อบังคับได้ก าหนดไว้ แต่ถ้าคณะกรรมการมิได้ก าหนดต าแหน่งก็
ถือว่าเป็นกรรมการกลาง 
ข้อ ๑๔ คณะกรรมการของสมาคมสามารถอยู่ในต าแหน่งได้คราวละ ๔ ปี และเมื่อคณะกรรมการอยู่ในต าแหน่งครบก าหนดตาม
วาระแล้ว  แต่คณะกรรมการชุดใหม่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ  และเมื่อคณะกรรมการชุดใหม่ได้รับ
อนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการเรียบร้อยแล้ว ก็ให้ท าการส่งและรับมอบงานกันระหว่างคณะกรรมการชุดเก่าและ
คณะกรรมการชุดใหม่ ให้เป็นที่เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการชุดใหม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทาง
ราชการ  
ข้อ ๑๕ ต าแหน่งกรรมการสมาคม  ถ้าต้องว่างลงก่อนครบก าหนดตามวาระก็ให้คณะกรรมการแต่งตั้งสมาชิกสามัญคนใดคนหนึ่ง
ที่เห็นสมควรเข้าด ารงต าแหน่งแทนต าแหน่งที่ว่างลงนั้น  แต่ผู้ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งได้เท่ากับวาระของผู้ที่ตนแทน
เท่านั้น 
ข้อ ๑๖ กรรมการอาจจะพ้นจากต าแหน่ง  ซึ่งมิใช่เป็นการออกตามวาระด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 
 ๑๖.๑ ตาย 
 ๑๖.๒ ลาออก 
 ๑๖.๓ ขาดจากสมาชิกภาพ 
 ๑๖.๔ ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้ออกจากต าแหน่ง 
ข้อ ๑๗ กรรมการที่ประสงค์จะลาออกจากต าแหน่งกรรมการให้ยื่นใบลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการมมีตใิห้ออก 
ข้อ ๑๘ อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ 
 ๑๘.๑ มีอ านาจออกระเบียบปฏิบัติต่างๆเพ่ือให้สมาชิกได้ปฏิบัติ  โดยระเบียบปฏิบัตินั้นจะต้องไม่ขัดต่อข้อบังคับฉบับนี้ 
 ๑๘.๒ มีอ านาจแต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่ของสมาคม 
 ๑๘.๓ มีอ านาจแต่งตั้งกรรมกการที่ปรึกษา  หรืออนุกรรมการได้  แต่กรรมการที่ปรึกษา  หรืออนุกรรมการจะสามารถอยู่
ในต าแหน่งได้ไม่เกินวาระของคณะกรรมการที่แต่งตั้ง 
 ๑๘.๔ มีอ านาจเรียกประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  และประชุมใหญ่วิสามัญ 
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 ๑๘.๕ มีอ านาจแต่งตั้งกรรมการในต าแหน่งอ่ืนๆ  ที่ยังมิได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
 ๑๘.๖ มีอ านาจบริหารกิจการของสมาคม  เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตลอดจนมีอ านาจอื่นๆตามที่ข้อบังคับได้ก าหนด
ไว้ 
 ๑๘.๗ มีหน้าที่รับผิดชอบในกิจการทั้งหมด  รวมทั้งการเงิน  และทรัพย์สินทั้งหมดของสมาคม 
 ๑๘.๘ มีหน้าที่จัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ  ตามที่สมาชิกสามัญ  จ านวน ๑ ใน๓ ของสมาชิกท้ังหมด  ได้เข้าชื่อร้อง
ขอให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญขึ้น  ซึ่งการนี้จะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้อง
ขอ 
 ๑๘.๙ มีหน้าที่จัดท าเอกสารหลักฐานต่างๆทั้งที่เก่ียวกับการเงิน  ทรัพย์สินและการด าเนินกิจกรรมต่างๆของสมาคมให้
ถูกต้องตามหลักวิชาการและสามารถจะให้สมาชิกตรวจดูได้เมื่อสมาชิกร้องขอ 
 ๑๘.๑๐ จัดท าบันทึกการประชุมต่างๆ  ของสมาคม  เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานและจัดส่งให้สมาชิกได้รับทราบ 
 ๑๘.๑๑ มีหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ข้อบังคับได้ก าหนดไว้  
ข้อ ๑๙ คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง โดยให้จัดขึ้นภายในวันที่ ๕ ของทุกๆเดือน  ทั้งนี้เพ่ือ
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารกิจการของสมาคม 
ข้อ ๒๐ การประชุมคณะกรรมการ  จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดจึงจะถือว่าครบ
องค์ประชุม  มติของที่ประชุมคณะกรรมการ  ถ้าข้อบังคับมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนก็ให้ถือคะแนนเสียงมากเป็นเกณฑ์  แต่ถ้า
คะแนนเสียงเท่าก็ให้ประธานในการประชุมเป็นผู้ชี้ขาด 
ข้อ ๒๑ ในการประชุมคณะกรรมการ  ถ้านายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่อยู่ในที่ประชุม  หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ก็
ให้กรรมการที่เข้าประชุมในคราวนั้นเลือกตั้งกันเอง  เพ่ือให้กรรมการคนใดคนหนึ่งท าหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคราวนั้น 

หมวดที่ ๔ 
การประชุมใหญ่ 

ข้อ ๒๒ การประชุมใหญ่ของสมาคมมี  ๒ ชนิด คือ 
 ๒๒.๑ ประชุมใหญ่สามัญ 
 ๒๒.๒ ประชุมใหญ่วิสามัญ 
ข้อ ๒๓ คณะกรรมการจะต้องจัดให้การประชุมใหญ่สามัญประจ าปีๆ ละ ๑ ครั้ง  ภายในเดือน ตุลาคม ของทุกๆ ปี 
ข้อ ๒๔ การประชุมใหญ่วิสามัญ  อาจจะมีขึ้นได้ก็โดยเหตุที่คณะกรรมการเห็นควรจัดให้มีขึ้น  หรือเกิดขึ้นด้วยการเข้าชื่อร่วมกัน
ของสมาชิก  ไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของสมาชิกสามัญท้ังหมดร้องขอต่อคณะกรรมการให้จัดให้มีข้ึน 
ข้อ ๒๕ การแจ้งก าหนดนัดประชุมใหญ่ให้เลขานุการเป็นผู้แจ้งก าหนดนัดประชุมใหญ่ให้สมาชิกได้รับทราบและการแจ้งจะต้อง
แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร  โดยระบุวัน  เวลาและสถานที่ให้ชัดเจน  โดยจะต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน 
และประกาศแจ้งก าหนดนัดประชุมไว้ ณ ส านักงานของสมาคมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๗ และประจ าปี  ก่อนถึงก าหนดประชุมใหญ่ 
ข้อ ๒๖ การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  จะต้องมีวาระการประชุมอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
 ๒๖.๑ แถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปี 
 ๒๖.๒ แถลงบัญชีรายรับ  รายจ่าย  และบัญชีงบดุลของปีที่ผ่านมาให้สมาชิกรับทราบ 
 ๒๖.๓ เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่  เมื่อครบก าหนดวาระ 
 ๒๖.๔ เลือกตั้งผู้สอบบัญชี 
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 ๒๖.๕ เรื่องอ่ืนๆ ถ้าม ี
ข้อ ๒๗ ในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  หรือการประชุมใหญ่วิสามัญจะต้องมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า
ครึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมดจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม  แต่ถ้าเมื่อถึงก าหนดเวลาประชุมยังมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมไม่ครบ
องค์ประชุม ก็ให้ขยายเวลาออกไปอีกพอสมควร  แต่เมื่อครบก าหนดเวลาที่ขยายออกไปแล้ว  ยังมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุม
ไม่ครบองค์ประชุม ก็ให้เลื่อนการประชุมคราวนั้นไป  และให้จัดประชุมใหญ่อีกครั้งภายใน ๑๔ วัน นับแต่วันที่นัดประชุมครั้งแรก  
การประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม   
ข้อ ๒๘ การลงมติต่างๆในที่ประชุมใหญ่  ถ้าข้อบังคับได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน  ก็ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์  แต่ถ้า
คะแนนเสียงที่ลงมติมีคะแนนเสียงเท่ากัน  ก็ให้ประธานในการประชุมเป็นผู้ชี้ขาด 
ข้อ ๒๙ ในการประชุมใหญ่ของสมาคม  ถ้านายกสมาคม  และอุปนายกสมาคมไม่มาร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  
ก็ให้ที่ประชุมใหญ่ท าการเลือกตั้งกรรมการที่มาร่วมประชุมคนใดคนหนึ่ง  ให้ท าหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคราวนั้น 

หมวดที่ ๕ 
การเงินและทรัพย์สิน 

ข้อ ๓๐ การเงินและทรัพย์สินทั้งหมดให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  เงินสดของสมาคมถ้ามีให้น าฝากไว้ในธนาคาร  
กสิกรไทย  สาขาแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ 
ข้อ ๓๑ การลงนามในตั๋วเงินหรือเช็คของสมาคม  จะต้องมีลายมือชื่อของนายกสมาคม  หรือผู้ท าการแทนลงนามร่วมกับ
เหรัญญิก  หรือเลขานุการ  พร้อมกับประทับตราของสมาคมจึงจะถือว่าใช้ได้ 
ข้อ ๓๒ ให้นายกสมาคมมีอ านาจสั่งจ่ายเงินของสมาคมได้ครั้งละไม่เกิน ๑๐๐.๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ถ้าเกินกว่านั้น
จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและคณะกรรมการจะอนุมัติให้จ่ายเงินได้ครั้งละไม่เกิน  ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
ถ้าจ าเป็นจะต้องจ่ายเกินกว่านี้  ต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่ของสมาคม 
ข้อ ๓๓ ให้เหรัญญิกมีอ านาจเก็บรักษาเงินสดของสมาคมไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ถ้าเกินกว่าจ านวนนี้  จะต้อง
น าฝากธนาคารในบัญชีของสมาคมทันทีท่ีโอกาสอ านวยให้ 
ข้อ ๓๔ เหรัญญิกจะต้องจัดท าบัญชีรายรับ  รายจ่าย  และบัญชีงบดุล  ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ  การรับหรือจ่ายเงินทุกครั้ง  
จะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ  ลงลายมือชื่อของนายกสมาคมหรือผู้ท าการแทนร่วมกับเหรัญญิกหรือผู้ท าการแทน  พร้อมกับ
ประทับตราของสมาคมทุกครั้ง 
ข้อ ๓๕ ผู้สอบบัญชี  จะต้องมิใช่กรรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคม  และจะต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต 
ข้อ ๓๖ ผู้สอบบัญชีมีอ านาจหน้าที่จะเรียกเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินจากคณะกรรมการและสามารถจะเชิญ
กรรมการ  หรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมเพ่ือสอบถาม  เกี่ยวกับบัญชีและทรัพย์สินของสมาคมได้ 
ข้อ ๓๗ คณะกรรมการจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชี  เมื่อได้รับการร้องขอ 

หมวดที่ ๖ 
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับและการเลิกสมาคม 

ข้อ ๓๘ ข้อบังคับของสมาคมจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่เท่านั้น  และองค์ประชุมใหญ่จะต้องมีสมาชิก
สามัญเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมด  มติของที่ประชุมใหญ่ในการให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับ  
จะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของสมาชิกสามัญที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
ข้อ ๓๙ การเลิกสมาคมจะเลิกได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม  ยกเว้นเป็นการเลิกเพราะเหตุของกฎหมายมติของที่
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ประชุมใหญ่ที่ให้เลิกสมาคมจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของสมาชิกสามัญที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  และองค์
ประชุมใหญ่จะต้องไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญท้ังหมด 
ข้อ ๔๐ เมื่อสมาคมต้องเลิก  ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ  ก็ตาม ทรัพย์สินของสมาคมที่เหลืออยู่หลังจากท่ีได้ช าระบัญชีเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว  ให้ตกเป็นของ สภากาชาดไทย 

หมวดที่ ๗ 
บทเฉพาะกาล 

ข้อ ๔๑ ข้อบังคับฉบับนี้นั้น  ให้เริ่มใช้บังคับได้นับตั้งแต่วันที่สมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเป็นต้นไป 
ข้อ ๔๒ เมื่อสมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจากทางราชการ  ก็ให้ถือว่าผู้เริ่มการทั้งหมดเป็นสมาชิกสามัญ  
และสมาชิกภาพของคณะกรรมการที่ตั้งขึ้น เริ่มตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเป็นต้นไป 

๒.๓ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์ให้บุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการบริหารสมาคม คือ 

 (๑) นายสมคิด สิงสง    เป็นนายกสมาคมฯ 
(๒) นายประลพ สมจิตร์   เป็นอุปนายก 
(๓) นายสยาม  บุญกอบ  เป็นปฏิคม 

 (๔) นายสุเทพ ชื่นใจ  เป็นประชาสัมพันธ์ 
(๕) นายสนั่น กางทา   เป็นเหรัญญิก 
(๖) นายปิยะพงษ์  คลังทอง เป็นเลขานุการ 
(๗) นายไชยรัตน์  อ าทะวงษ์ เป็นนายทะเบียน 
(๘) นายสนั่น  นาทา  เป็นกรรมการ 
(๙) นายสมจิตร  ช านิงาน  เป็นกรรมการ 
(๑๐) นายชนานันท์  คามตะสีลา เป็นกรรมการ 
 

 

       (ลงชื่อ)      สมคิด สิงสง     ผู้จัดท าข้อบังคับ 
(นายสมคิด  สิงสง) 

นายกสมาคมวนเกษตรอินทรีย์วิถีคนกับควาย 
     

 
 

 


