
ขอบังคับสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนเม่ือวันที่ 17 เมษายน 2562 

เลขทะเบียน จ. 5797/2562 

 

ขอบังคับ 

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ 

 
 

หมวดท่ี 1 

ความทั่วไป 
 

ขอ 1.   สมาคมนี้มีชื่อวา “สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ” มีชื่อยอภาษาไทยวา “สงร.” และมีชื่อเปน

ภาษาอังกฤษวา “The Government Financial Institutions Association” มีชื่อยอภาษาอังกฤษวา “GFA” 

 

ขอ 2.   เครื่องหมายของสมาคม   

 รูปรางวงกลมที่มีลักษณะแทนสัญลักษณของความเปนสถาบัน เสนรอบวงกลมประกอบดวยสี

สัญลักษณของสถาบันการเงินของรัฐ ที่มีเสนสทีองเชื่อมโยงระหวางสี แสดงใหเห็นถึงการประสานความรวมมือ

ระหวางกัน   

 ภายในวงกลมเปนภาพตรานกวายุภักษสีทอง แทนความเปนสถาบันการเงินของรัฐในสังกัด

กระทรวงการคลัง ที่มีความมั่นคง 

 ภายนอกรอบวงกลม มีอักษรภาษาไทยขอความวา “สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ” และอักษร

ภาษาอังกฤษขอความวา “The Government Financial Institutions Association” พรอมชื่อยอของ

สมาคมทั้งภาษาไทย (สงร) และภาษาอังกฤษ (GFA)     

 

 
__________________________________________ 
ขอ 2 แกไขเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 
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ขอ 3.   สํานักงานของสมาคมตั้งอยู ณ  ธนาคารอาคารสงเคราะห สํานักงานใหญ เลขที่ 63  ถนนพระราม 9  

แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 

          

ขอ 4.   วัตถุประสงคของสมาคม มีดังนี ้

4.1  รวมมือกับรัฐบาลเพ่ือการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการใชทรัพยากรรวมกันระหวาง

สมาชิก 

4.2  สนับสนุน และดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลใหสอดคลองกับวัตถุประสงค และพันธกิจ

ของสมาชิก 

4.3  มุงเนนในการสรางความพรอมและความรวมมือระหวางสมาชิก ทางดานการเงินการธนาคารดวยกนั 

4.4  สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาดวยเครื่องมือตางๆ เพื่อใหเกิดการทํางานของพนักงาน

สถาบันการเงินของรัฐ อยางมีประสิทธิภาพ เปนไปตามกฎหมาย 

4.5  สงเสริมการจัดกิจกรรมรวมกันเพ่ือความสามัคครีะหวางสมาชิกสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ 

4.6  สนับสนุนและชวยเหลือสมาชิกเพื่อแกไขปญหาอุปสรรคและขอขัดของตาง ๆ รวมทั้ง

เจรจาทําความตกลง เพ่ือประโยชนรวมกัน 

4.7  สงเสริมใหมีการอบรม ใหความรู พัฒนาบุคลากร แลกเปลี่ยนความรูและแนวปฏิบัติที่ดี 

(Best practice) รวมกัน  เก่ียวกับการบริหารจัดการดานการเงิน และการบริหารจัดการองคกร 

ระหวางสมาชิก 

4.8  เสนอความคิดเห็น หรือแสดงความคิดเห็นในดานการเงิน การธนาคาร การคลัง และเศรษฐกิจ

ตอหนวยราชการและสถาบันอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 

4.9  ทํากิจการใดๆ ที่เห็นวาเกี่ยวของ หรือมีความจําเปน สมควร เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จ

ตามวัตถุประสงคที่กลาวขางตน 

  ทั้งนี้ วัตถุประสงคของสมาคมจะเปนไปเพื่อสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยเปนประมุข ดวยความเปนกลางและไมใหการสนับสนุนดานการเงินหรือทรัพยสิน              

แกนักการเมืองใด 

  

หมวดท่ี 2 

สมาชิก 

 

ขอ 5.    สมาชิกของสมาคมมี 2 ประเภท คือ 

         5.1  สมาชิกสามัญ ไดแก  

  (1) สถาบันการเงินของรัฐ หรือนิติบุคคลที ่กระทรวงการคลังถือหุ น หรือนิติบุคคล

สถาบันภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงการคลัง 

  (2) บุคคลธรรมดาซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสถาบันการเงินของรัฐ 

5.2  สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดแก บุคคลใดๆ ซึ่งคณะกรรมการลงมติเปนเอกฉันทใหเชิญเขาเปน

สมาชิกกิตติมศักดิข์องสมาคม 
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ขอ 6.    ผูสมัครเขาเปนสมาชิกสามัญตองทําใบสมัครตามแบบของสมาคม เพื่อยื่นตอเลขาธิการสมาคม     

และใหเลขาธิการสมาคมเสนอใบสมัครนั้นตอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา เมื่อคณะกรรมการมีมติประการใด 

ใหเลขาธกิารสมาคมแจงใหผูสมัครทราบ 

 

ขอ 7.   เมื่อคณะกรรมการยอมรับผูสมัครใดเปนสมาชิกสามัญแลว ผูสมัครนั้นจะตองชําระคาจดทะเบียนและ

คาบํารุงภายใน 30 วัน นับแตวันที่เลขาธิการสมาคมไดแจงใหทราบ ถาไมชําระตามกําหนด สมาคมอาจถือวา

ผูสมัครนั้นสละสิทธิ์และระงับการรับสมัครเสียก็ได ทั้งนี้ สมาชิกภาพของสมาชิกสามัญ เริ่มตนตั้งแตวันที่

ผูสมัครนั้นไดชําระคาจดทะเบียนและคาบํารุงใหสมาคมครบถวนเรียบรอยแลว  

 

ขอ 8.    ในการใชสิทธิในฐานะสมาชิกของสมาคม ใหสมาชิกสามัญประเภทสถาบันการเงินของรัฐแตละราย 

แตงตั้งผูแทนขึ้นไมเกิน 3 คน โดยมีผูบริหารระดับสูงของสมาชิกเปนผูมีสิทธิและหนาที่โดยสมบูรณในฐานะ

สมาชิกสามัญไดทุกประการ ถาหัวหนาคณะไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดหรือไมมาในการประชุมคราวใด ผูแทนคนหนึ่งคนใด

ที่ระบุชื่อไวนั้นเปนผูทําการแทน 

  ถาผูแทนท้ัง 3 คนซึ่งไดรับแตงตั้งดังกลาวในวรรคตน ไมอาจมาประชุมใด ๆ ได ใหมอบฉันทะใหบุคคลใด

ทําการแทนได โดยทําเปนหนังสือแจงเลขาธิการสมาคมกอนการประชุมเปนคราวๆ ไป อยางไรก็ตาม คณะผูแทน

หรือผูรับมอบฉันทะของสมาชิกสามัญรายใด ยอมมีสิทธิออกเสียงรวมกันในฐานะสมาชิกไดเพียง 1 เสียง  

 ในกรณีเปลี่ยนผูบริหารสูงสุดหรือผูแทนของสถาบันการเงินของรัฐ ใหแจงตอคณะกรรมการของ

สมาคมเพ่ือดําเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อ 

  สําหรับสมาชิกกิตติมศักดิ์มีสิทธิเขารวมและออกความเห็น แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

ขอ 9.  ผูแทนดังกลาวใหระบุไวในใบสมัคร การเปลี่ยนแปลงใดๆ ตอมา ใหแจงตอเลขาธิการสมาคม

เปนลายลักษณอักษร 

 

ขอ 10.  สมาชิกภาพของสมาชิกใหสิ้นสุดลงดวยเหตุดังตอไปนี้ 

           10.1  ตาย หรือตกเปนบุคคลไรความสามารถ 

          10.2  ลาออก โดยยื่นหนังสือเปนลายลักษณอักษรตอคณะกรรมการ และคณะกรรมการไดพิจารณาอนุมัติ 

และสมาชิกผูนั้นไดชําระหนี้สินที่ยังติดคางอยูกับสมาคมเปนที่เรียบรอย 

          10.3  ขาดจากสมาชิกตามขอ 5.  

          10.4  ลมละลาย หรือเลิกประกอบกิจการ  

          10.5  ที่ประชุมใหญของสมาคม หรือคณะกรรมการไดพิจารณาลงมติใหถอนชื่อจากทะเบียน          

ดวยคะแนนเสียง ไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนสมาชิกสามัญทั้งหมดที่มีชื่ออยูในทะเบียน  

          10.6 คณะกรรมการไดพิจารณาลงมติเปนเอกฉันทใหถอดถอนการเปนสมาชิกสําหรับสมาชิก

กิตติมศักดิ์ของสมาคม 

-------------------------------------------------------------------------------- 

ขอ 6  ขอ 7  ขอ 8  และขอ 9  แกไขเพ่ิมเติมครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 26 สิงหาคม 2563 
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หมวดท่ี 3 

คาจดทะเบียน คาบํารุง และรายได 

 

ขอ 11.  สมาชิกสามัญตองชําระคาจดทะเบียนการเปนสมาชิกในคราวแรกและคาบํารุงเปนรายป หรือ

ตามจํานวนที่คณะกรรมการมีมติเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยชําระลวงหนาทุกๆ ป ดังนี ้ 

 (1) สถาบันการเงินของรัฐ หรือนิติบุคคลที ่กระทรวงการคลังถือหุน หรือนิติบุคคลสถาบัน

ภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงการคลัง ชําระคาจดทะเบียนการเปนสมาชิกในคราวแรก

เปนเงินจํานวน 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) และคาบํารุงเปนรายป ปละ 100,000.- บาท 

(หนึ่งแสนบาทถวน)  

 (2) บุคคลธรรมดาซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสถาบันการเงินของรัฐ ชําระคาจดทะเบียนการเปนสมาชิก

ในคราวแรกเปนเงินจํานวน 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถวน) และคาบํารุงเปนรายป ปละ 

1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถวน)  

 

ขอ 12.  การนับระยะเวลาเพ่ือชําระคาบํารุงเปนรายปนั้น ใหถือปปฏิทิน ไมวาสมาชิกนั้นจะเขาเปนสมาชิก  

ในระยะเวลาใดของป  ใหชําระคาบํารุงเต็มปที่เปนสมาชิก 

 

ขอ 13.  สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไมตองชําระคาจดทะเบียนเปนสมาชิกและไมตองชําระคาบํารุงเปนรายป 

 

ขอ 14.  สมาคมอาจจะรับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดทีส่ามารถคํานวณเปนเงินได ซึ่งมีผูบริจาคใหเปนครั้งคราว 

เปนรายไดของสมาคมได และสมาคมอาจมีเงินไดจากกิจการที่สมาคมจัดข้ึน  

 

หมวดท่ี 4 

การจัดการสมาคม 

 

ขอ 15.  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบดวยประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอ่ืน 

มีจํานวนรวมกันไมนอยกวา 5 คน แตไมเกิน 9 คน โดยมีผูแทนสมาชิกสามัญประเภทสถาบันการเงินของรัฐ

รวมเปนกรรมการไมนอยกวา 5 คน เปนผูดําเนินกิจการของสมาคม และเปนผูแทนของสมาคมในกิจการ

อันเก่ียวกับบุคคลภายนอก 

   การเลือกตั้งคณะกรรมการใหกระทําในการประชุมใหญสามัญประจําป โดยใชวิธีลงคะแนนโดยเปดเผย

หรือวิธีอื่นๆ แลวแตที่ประชุมใหญจะไดกําหนด เพื่อคัดเลือกสมาชิกสามัญประเภทสถาบันการเงินของรัฐ

ใหดํารงตําแหนงประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ โดยคณะกรรมการนี้ใหดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป 
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ขอ 16.  คณะกรรมการของสมาคม มีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการของสมาคมใหเปนไปตามวัตถุประสงค

ขอบังคับ มติของที่ประชุมใหญ และมติของที่ประชุมคณะกรรมการของสมาคม รวมทั้งจัดหาและรักษา

ผลประโยชนของสมาคม และมีหนาที่ควบคุมและรับผิดชอบรวมกันในการดําเนินกิจการในดานธุรการ การเงิน 

และอื่นๆ ของสมาคม 

 

ขอ 17.  ใหมีเลขาธิการสมาคม 1 คน มีฐานะเปนลูกจางของสมาคม ไดรับเงินเดือนประจําจากสมาคม        

เปนผูไดรับการแตงตั้งและควบคมุบังคบับัญชาโดยคณะกรรมการสมาคม โดยใหมีหนาที่บริหารงานในกิจการทั่วไป

ของสมาคม และปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

  ในการประชุมของสมาคม ใหเลขาธิการสมาคมหรือบุคคลอื่นใดที่เลขาธิการสมาคมมอบหมาย       

ทําหนาที่เลขานุการในที่ประชุม ในกรณีที่เลขาธิการสมาคมมิไดมอบหมายใหบุคคลใดทําหนาที่แทน          

ใหประธานในที่ประชุมมีสิทธิมอบหมายใหบุคคลอ่ืนใดทําหนาที่เปนเลขานกุารของที่ประชุมแทนได 

 

ขอ 18.  กรรมการพนจากตําแหนง ดวยเหตดุังตอไปนี้ 

 18.1  ตาย หรือตกเปนบุคคลไรความสามารถ 

 18.2  ถึงคราวออกตามวาระ 

  18.3  ลาออก 

 18.4  สมาชิกสามัญที่กรรมการเปนผูแทนขาดสมาชิกภาพ หรือเลิกประกอบกิจการ 

18.5  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษ จากการกระทําการอันเปนการผิดวัตถุประสงคใดๆ ของสมาคม  

และการกระทํานั้นเปนภัยตอเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ หรือตอความสงบ

เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

 18.6  ที่ประชุมใหญของสมาคมลงมติใหออกจากตําแหนง ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 

ของจํานวนสมาชิกสามัญที่มาประชุม  

 

ขอ 19.  เมื่อกรรมการพนจากตําแหนงตามขอ 18. เวนแตกรณีออกตามวาระ ใหดําเนินการดังนี้ 

19.1  ถาการพนจากตําแหนงเนื่องมาจากผูแทนท่ีไดรับแตงตั้งขาดคุณสมบัติ ใหสมาชิกที่สงผูแทน

เปนกรรมการดังกลาวแตงตั้งผูแทนใหมเขาดํารงตําแหนงที่วางดังกลาว แตถาสมาชิกสามัญดังกลาว

ไมประสงคจะแตงตั้งผูแทนเขาดํารงตําแหนงแทน ก็ใหดําเนินการเชนเดียวกับขอ 19.2  

19.2  ถาการพนตําแหนงเนื่องมาจากสมาชิกท่ีสงผูแทนเปนกรรมการ ขาดคุณสมบัติ ใหจัดการประชุมใหญ

วิสามัญเพื่อเลือกตั้งสมาชิกสามัญเปนกรรมการแทนตําแหนงที่วางลงดังกลาว โดยใหนํา

วิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการตามขอ 15. มาใชบังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ กรรมการที่ตั้งข้ึนแทน

จะอยูในตําแหนงไดเพียงเทาระยะเวลาของผูที่ตนเปนแทนเทานั้น 

-------------------------------------------------------------------------- 

ขอ 17  แกไขเพ่ิมเติมครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 26 สิงหาคม 2563 
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ขอ 20.  ในการประชุมคณะกรรมการ ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการ

ไมมาประชุมไมวาดวยเหตุใด ใหรองประธานกรรมการทําหนาท่ีแทน ถาประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ

ไมมาประชุมไมวาดวยเหตุใด ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งข้ึนเปนประธานที่ประชุมในคราวนั้นแทน 

 

ขอ 21.  คณะกรรมการอาจจะตั้งคณะอนุกรรมการจํานวนอยางนอย 3 คน อยางมากไมเกิน 5 คน เพื่อทํากิจการ

เฉพาะอยางหรือพิจารณาเรื่องใดๆ รวมอยูในขอบเขตแหงหนาที่ของสมาคม ภายใตความควบคุมของ

คณะกรรมการก็ได 

 

ขอ 22.  ใหคณะกรรมการประชุมกันตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ในการประชุมคณะกรรมการจะตองมี

กรรมการมารวมในการประชุมไมนอยกวาครึ่งหนึ่ง จึงจะเปนองคประชุม โดยกรรมการคนหนึ่งมี 1 เสียง

ในการลงคะแนนไมวาจะเปนการลงคะแนนประเภทใด ถาหากมีความเห็นไมตรงกันในการประชุม ใหตัดสิน

โดยคะแนนเสียงขางมาก ซึ่งตองไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการที่มาประชุม 

  ในกรณีที่กรรมการผูใดไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง อาจมอบฉันทะใหบุคคลใดเขารวม

ประชุมแทนตนได โดยทําเปนหนังสือแจงเลขาธิการสมาคมกอนการประชุม ผูรับมอบฉันทะดังกลาวใหมีสิทธิ

เสนอความเห็นและลงคะแนนเสียงไดเชนเดียวกับกรรมการผูมอบฉันทะ 

  ในกรณีที่จะมีมติในเรื่องใด ถาสวนไดเสียของกรรมการขัดกับประโยชนไดเสียของสมาคม กรรมการผูนั้น

จะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นไมได 

 

หมวดท่ี 5 

การบัญชีทรัพยสินและการเงิน 
 

ขอ 23.   ใหคณะกรรมการของสมาคมรับผิดชอบรวมกันในบัญชีทรัพยสินและการเงนิ ที่เหรัญญิกไดจัดทําขึ้น 

 

ขอ 24.  ใหคณะกรรมการจัดทํารายงานประจําป แสดงผลการดําเนินกิจการของสมาคม จัดทํางบดุล และ

บัญชีรายรับและรายจายของสมาคมปละครั้ง โดยถือวันที ่31 ธันวาคมของทุกๆ ป เปนวันครบรอบปบัญช ี

 

ขอ 25.  ใหที่ประชุมใหญสามัญเปนผูแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป เพื่อทําการ

ตรวจสอบและรายงานตอท่ีประชุมใหญวา งบดุล และบัญชีรายรับและรายจาย ซึ่งคณะกรรมการไดจัดทําขึ้นนั้น

ถูกตองครบถวนและแสดงใหเห็นฐานะการเงนิของสมาคมตามที่เปนจริงและถูกตอง 

  ผูสอบบัญชีอยูในตําแหนงไดคราวละ 1 ป  

 

ขอ 26.  ในกรณีท่ีมีเหตุขัดของใดๆ ทําใหตองแตงตั้งผูสอบบัญชีใหมเปนการเรงดวน ใหที่ประชุมใหญ 

มีอํานาจแตงตั้งผูสอบบัญชีข้ึนแทน และกําหนดคาสอบบัญชีตามสัดสวนที่เหมาะสม  

------------------------------------------------------------------------------- 

ขอ 22 แกไขเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 
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หมวดท่ี 6 

การประชุมใหญ 
 

ขอ 27.   ใหมีการประชุมใหญสามัญประจําปของสมาคมปละครั้ง ภายในกําหนด 120 วัน นับแตวันที่สิ้นป   

การบัญชีของสมาคม เปนประจําทุกๆ ป และตองมีสมาชิกสามัญมาประชุมไมนอยกวา 3 ใน 4  ของจํานวน

สมาชิกสามัญทั้งหมดที่มีชื่ออยูในทะเบียน จึงจะครบเปนองคประชุม 

 

ขอ 28.  นอกจากการประชุมใหญสามัญประจําปแลว การประชุมใหญวิสามัญจะมี ข้ึนเมื่อใดก็ได                 

ถาคณะกรรมการเห็นสมควรเรียกประชุม หรือสมาชิกสามัญไมนอยกวา 1 ใน 3 ของสมาชิกสามัญทั้งหมดรองขอ 

หรือมีกรณีอ่ืนตามท่ีระบุไวในขอบังคบันี้ และในการประชุมใหญวิสามัญนี้ ตองมีสมาชิกสามัญมาประชุมไมนอยกวา 

3 ใน 4 จึงจะเปนองคประชุม ในกรณีท่ีสมาชิกรองขอใหเรียกประชุม คณะกรรมการตองเรียกประชุมภายใน 

30 วัน นับแตวันที่ไดรับการรองขอ 

 

ขอ 29.   ในการประชุมใหญสามัญประจําป การประชุมใหญวิสามัญ ใหประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุม 

ในกรณทีี่ประธานกรรมการไมมาประชุมใหนําขอบังคับขอ 20. มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

ขอ 30.  ใหเปนหนาที่ของเลขาธิการสมาคมเสนอเรียกประชุมตอประธานกรรมการ เพ่ือใหคณะกรรมการ

พิจารณา และมีหนาที่สงหนังสือบอกกลาวการประชุมใหญสามัญประจําป การประชุมใหญวิสามัญ และการประชุม

คณะกรรมการของสมาคม ใหทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน ในกรณีการประชุมใหญสามัญประจําป ใหสง

สําเนางบดุลและบัญชีรายรับรายจายไปพรอมคําบอกกลาวนัดประชุมดวย สวนในกรณีการประชุมใหญวิสามัญ

ใหแจงไปดวยวาเรียกประชุมเพ่ือการใด 

  สมาชิกกิตติมศกัดิ์มีสิทธิเขารวมและออกความเห็นในการประชุมใหญทุกครั้ง แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

ขอ 31.   กิจการที่กระทําในการประชุมใหญสามัญประจําปของสมาคม ไดแก การพิจารณารายงานประจําป

ของคณะกรรมการ แสดงผลการดําเนินกิจการของสมาคม พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีรายรับและรายจาย

ของสมาคม เลือกตั้งคณะกรรมการของสมาคมและผูสอบบัญชี และปรึกษากิจการอื่นๆ ของสมาคม 

สวนการประชุมใหญวิสามัญนั้น ใหปรึกษาเฉพาะเก่ียวกับกิจการซึ่งไดระบุไวในคําบอกกลาวนัดประชุม 

 

ขอ 32.   การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษาในที่ประชุมใหญสามัญประจําปใหถือคะแนนเสียงขางมาก เวนไวแตเรื่อง  

ที่ไดกําหนดไวเปนพิเศษในขอบังคับนี้ ถาคะแนนเสียงเทากันใหผูเปนประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียง

เพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

  การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษาท่ีประชุมใหญวิสามัญ ใหถือคะแนนเสียงขางมาก ซึ่งตองไมนอยกวา 2 ใน 3 

ของจํานวนสมาชิกสามัญที่มาประชุม 

-------------------------------------------------------------------------------- 

ขอ 30 แกไขเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 
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หมวดท่ี 7 

การเลิกสมาคม 

 

ขอ 33.  สมาคมนี้จะเลิกกันโดย 

  33.1  ที่ประชุมใหญลงมติใหเลิก ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนสมาชิกสามัญทั้งหมด 

  33.2  มีสมาชิกสามัญลดนอยลงเหลือต่ํากวา 10 คน  

33.3  มีเหตุใหเลิกตามกฎหมาย 

 

ขอ 34.  เมื่อสมาคมนี้เลิกไมวาดวยเหตุใด ใหจัดการชําระบัญชีตามกฎหมาย  ถามีทรัพยสินเหลือก็โอนใหแก

สภากาชาดไทย 

 

หมวดท่ี 8 

การแกไขขอบงัคับ 

 

ขอ 35.  ขอบังคับของสมาคมจะแกไขเพิ่มเติมไดโดยมติของที่ประชุมใหญ ซึ่งลงคะแนนเสียงเห็นชอบไมนอยกวา 

3 ใน 4 ของจํานวนสมาชิกสามัญทั้งหมดที่มีชื่ออยูในทะเบียน 

  นอกจากขอบังคับนี้จะกําหนดเปนอยางอ่ืน ใหคณะกรรมการมีอํานาจวางระเบียบที่ไมขัดหรือแยง  

กับขอบังคับ เพ่ือจัดการใหเปนไปตามความประสงคแหงขอบังคับนี ้

 

หมวดท่ี 9 

บทเฉพาะกาล 

 

ขอ 36.  ใหผูเริ่มกอการจัดตั้งสมาคมสถาบันการเงินของรัฐและผูจะเปนสมาชิกตามบัญชีรายชื่อ เปนสมาชิกสามัญ

และผูจะเปนกรรมการของสมาคม เปนคณะกรรมการของสมาคม นับตั้งแตวันที่ไดรับใบอนุญาตใหจัดตั้ง

สมาคมนี ้

 

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

 

 

 

  

 


