ขอบังคับสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562
เลขทะเบียน จ. 5797/2562
ขอบังคับ
สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ

หมวดที่ 1
ความทั่วไป
ขอ 1. สมาคมนี้มีชื่อวา “สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ” มีชื่อยอภาษาไทยวา “สงร.” และมีชื่อเปน
ภาษาอังกฤษวา “The Government Financial Institutions Association” มีชื่อยอภาษาอังกฤษวา “GFA”
ขอ 2.

เครื่องหมายของสมาคม
รูป ร างวงกลมที่มีลั กษณะแทนสัญ ลั กษณของความเป นสถาบั น เสน รอบวงกลมประกอบด ว ยสี
สัญลักษณของสถาบันการเงินของรัฐ ที่มีเสนสีทองเชื่อมโยงระหวางสี แสดงใหเห็นถึงการประสานความรวมมือ
ระหวางกัน
ภายในวงกลมเปน ภาพตรานกวายุภัก ษสีท อง แทนความเปน สถาบัน การเงิน ของรัฐ ในสั ง กัด
กระทรวงการคลัง ที่มีความมั่นคง
ภายนอกรอบวงกลม มีอักษรภาษาไทยขอความวา “สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ” และอักษร
ภาษาอังกฤษขอความวา “The Government Financial Institutions Association” พรอมชื่อยอของ
สมาคมทั้งภาษาไทย (สงร) และภาษาอังกฤษ (GFA)

__________________________________________
ขอ 2 แกไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 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 มีดังนี้
4.1 รวมมือกับรัฐบาลเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการใชทรัพยากรรวมกันระหวาง
สมาชิก
4.2 สนับสนุน และดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลใหสอดคลองกับวัตถุประสงค และพันธกิจ
ของสมาชิก
4.3 มุงเนนในการสรางความพรอมและความรวมมือระหวางสมาชิก ทางดานการเงินการธนาคารดวยกัน
4.4 สง เสริม สนับ สนุน การพัฒ นาดว ยเครื่อ งมือ ตา งๆ เพื่อ ใหเ กิด การทํา งานของพนัก งาน
สถาบันการเงินของรัฐ อยางมีประสิทธิภาพ เปนไปตามกฎหมาย
4.5 สงเสริมการจัดกิจกรรมรวมกันเพื่อความสามัคคีระหวางสมาชิกสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ
4.6 สนับ สนุน และชว ยเหลือ สมาชิก เพื่อ แก ไ ขปญ หาอุ ป สรรคและขอ ขัด ข อ งตา ง ๆ รวมทั้ ง
เจรจาทําความตกลง เพื่อประโยชนรวมกัน
4.7 สงเสริมใหมีการอบรม ใหความรู พัฒนาบุคลากร แลกเปลี่ยนความรูและแนวปฏิบัติที่ดี
(Best practice) รวมกัน เกี่ยวกับการบริหารจัดการดานการเงิน และการบริหารจัดการองคกร
ระหวางสมาชิก
4.8 เสนอความคิดเห็น หรือแสดงความคิดเห็นในดานการเงิน การธนาคาร การคลัง และเศรษฐกิจ
ตอหนวยราชการและสถาบันอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
4.9 ทํา กิจ การใดๆ ที่ เ ห็ น ว า เกี่ย วขอ ง หรือ มีค วามจํา เป น สมควร เพื่อ ให บ รรลุ ผ ลสํา เร็ จ
ตามวัตถุประสงคที่กลาวขางตน
ทั้ง นี้ วัต ถุป ระสงคข องสมาคมจะเปน ไปเพื่อสง เสริม การปกครองในระบอบประชาธิป ไตยอัน มี
พระมหากษัต ริย เ ปน ประมุข ดว ยความเปน กลางและไมใ หก ารสนับ สนุน ดา นการเงิน หรือ ทรัพ ยส ิน
แกนักการเมืองใด
หมวดที่ 2
สมาชิก
ขอ 5.

สมาชิกของสมาคมมี 2 ประเภท คือ
5.1 สมาชิกสามัญ ไดแก
(1) สถาบัน การเงิน ของรัฐ หรือ นิติบ ุค คลที่ก ระทรวงการคลัง ถือ หุน หรือ นิติบุ คคล
สถาบันภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงการคลัง
(2) บุคคลธรรมดาซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสถาบันการเงินของรัฐ
5.2 สมาชิก กิตติมศักดิ์ ไดแ ก บุคคลใดๆ ซึ่งคณะกรรมการลงมติเ ปนเอกฉันทใหเ ชิญ เขา เป น
สมาชิกกิตติมศักดิข์ องสมาคม
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ขอ 6. ผูสมัครเขา เปนสมาชิกสามัญ ตองทําใบสมัครตามแบบของสมาคม เพื่อยื่นตอเลขาธิการสมาคม
และใหเลขาธิการสมาคมเสนอใบสมัครนั้นตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา เมื่อคณะกรรมการมีมติประการใด
ใหเลขาธิการสมาคมแจงใหผูสมัครทราบ
ขอ 7. เมื่อคณะกรรมการยอมรับผูส มัครใดเปนสมาชิกสามัญแลว ผูสมัครนั้นจะตองชําระคาจดทะเบียนและ
คาบํารุงภายใน 30 วัน นับแตวันที่เลขาธิการสมาคมไดแจงใหทราบ ถาไมชําระตามกําหนด สมาคมอาจถือวา
ผูสมัครนั้นสละสิท ธิ์แ ละระงับการรับ สมัครเสียก็ได ทั้ง นี้ สมาชิกภาพของสมาชิกสามัญ เริ่มตนตั้งแตวัน ที่
ผูสมัครนั้นไดชําระคาจดทะเบียนและคาบํารุงใหสมาคมครบถวนเรียบรอยแลว
ขอ 8. ในการใชสิทธิในฐานะสมาชิกของสมาคม ใหสมาชิกสามัญประเภทสถาบันการเงินของรัฐแตละราย
แตงตั้งผูแทนขึ้นไมเกิน 3 คน โดยมีผูบริหารระดับสูงของสมาชิกเปนผูมีสิทธิและหนาที่โดยสมบูรณในฐานะ
สมาชิกสามัญไดทุกประการ ถาหัวหนาคณะไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดหรือไมมาในการประชุมคราวใด ผูแทนคนหนึ่งคนใด
ที่ระบุชื่อไวนั้นเปนผูทําการแทน
ถาผูแทนทั้ง 3 คนซึ่งไดรับแตงตั้งดังกลาวในวรรคตน ไมอาจมาประชุมใด ๆ ได ใหมอบฉันทะใหบุคคลใด
ทําการแทนได โดยทําเปนหนังสือแจงเลขาธิการสมาคมกอนการประชุมเปนคราวๆ ไป อยางไรก็ตาม คณะผูแทน
หรือผูรับมอบฉันทะของสมาชิกสามัญรายใด ยอมมีสิทธิออกเสียงรวมกันในฐานะสมาชิกไดเพียง 1 เสียง
ในกรณีเปลี่ยนผูบริหารสูงสุดหรือผูแทนของสถาบันการเงินของรัฐ ใหแจงตอคณะกรรมการของ
สมาคมเพื่อดําเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อ
สําหรับสมาชิกกิตติมศักดิ์มีสิทธิเขารวมและออกความเห็น แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ขอ 9. ผูแ ทนดัง กลา วใหร ะบุไ วใ นใบสมัค ร การเปลี่ย นแปลงใดๆ ตอ มา ใหแ จง ตอ เลขาธิการสมาคม
เปนลายลักษณอักษร
ขอ 10. สมาชิกภาพของสมาชิกใหสิ้นสุดลงดวยเหตุดังตอไปนี้
10.1 ตาย หรือตกเปนบุคคลไรความสามารถ
10.2 ลาออก โดยยื่นหนังสือเปนลายลักษณอักษรตอคณะกรรมการ และคณะกรรมการไดพิจารณาอนุมัติ
และสมาชิกผูนั้นไดชําระหนี้สินที่ยังติดคางอยูกับสมาคมเปนที่เรียบรอย
10.3 ขาดจากสมาชิกตามขอ 5.
10.4 ลมละลาย หรือเลิกประกอบกิจการ
10.5 ที่ป ระชุม ใหญข องสมาคม หรือ คณะกรรมการไดพิจ ารณาลงมติใหถ อนชื่อ จากทะเบีย น
ดวยคะแนนเสียง ไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนสมาชิกสามัญทั้งหมดที่มีชื่ออยูในทะเบียน
10.6 คณะกรรมการไดพิจ ารณาลงมติเ ปน เอกฉันทใ หถ อดถอนการเปนสมาชิ กสํา หรับ สมาชิ ก
กิตติมศักดิ์ของสมาคม
-------------------------------------------------------------------------------ขอ 6 ขอ 7 ขอ 8 และขอ 9 แกไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563
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หมวดที่ 3
คาจดทะเบียน คาบํารุง และรายได
ขอ 11. สมาชิกสามัญ ตอ งชํา ระคาจดทะเบีย นการเปนสมาชิก ในคราวแรกและคา บํา รุง เปน รายป หรือ
ตามจํานวนที่คณะกรรมการมีมติเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยชําระลวงหนาทุกๆ ป ดังนี้
(1) สถาบัน การเงินของรัฐ หรือ นิติบุค คลที่ก ระทรวงการคลัง ถือ หุน หรือ นิติบุคคลสถาบั น
ภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงการคลัง ชําระคาจดทะเบียนการเปนสมาชิกในคราวแรก
เปนเงินจํานวน 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) และคาบํารุงเปนรายป ปละ 100,000.- บาท
(หนึ่งแสนบาทถวน)
(2) บุคคลธรรมดาซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสถาบันการเงินของรัฐ ชําระคาจดทะเบียนการเปนสมาชิก
ในคราวแรกเปนเงินจํานวน 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถว น) และคาบํารุงเปนรายป ปละ
1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถวน)
ขอ 12. การนับระยะเวลาเพื่อชําระคาบํารุงเปนรายปนั้น ใหถือปปฏิทิน ไมวาสมาชิกนั้นจะเขาเปนสมาชิก
ในระยะเวลาใดของป ใหชําระคาบํารุงเต็มปที่เปนสมาชิก
ขอ 13. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไมตองชําระคาจดทะเบียนเปนสมาชิกและไมตองชําระคาบํารุงเปนรายป
ขอ 14. สมาคมอาจจะรับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดทีส่ ามารถคํานวณเปนเงินได ซึ่งมีผูบริจาคใหเปนครั้งคราว
เปนรายไดของสมาคมได และสมาคมอาจมีเงินไดจากกิจการที่สมาคมจัดขึ้น
หมวดที่ 4
การจัดการสมาคม
ขอ 15. ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบดวยประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอื่น
มีจํานวนรวมกันไมนอยกวา 5 คน แตไมเกิน 9 คน โดยมีผูแทนสมาชิกสามัญประเภทสถาบันการเงินของรัฐ
รวมเปน กรรมการไมนอยกวา 5 คน เปนผูดําเนินกิจการของสมาคม และเปนผูแ ทนของสมาคมในกิจ การ
อันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก
การเลือกตั้งคณะกรรมการใหกระทําในการประชุมใหญสามัญประจําป โดยใชวิธีลงคะแนนโดยเปดเผย
หรือวิธีอื่นๆ แลวแตที่ประชุมใหญจะไดกําหนด เพื่อ คัดเลือกสมาชิกสามัญ ประเภทสถาบันการเงินของรัฐ
ใหดํารงตําแหนงประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ โดยคณะกรรมการนี้ใหดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป
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ขอ 16. คณะกรรมการของสมาคม มีอํานาจหนาที่ดํา เนินกิจ การของสมาคมใหเ ปนไปตามวัตถุป ระสงค
ขอบั งคั บ มติข องที่ ป ระชุม ใหญ และมติข องที่ป ระชุ ม คณะกรรมการของสมาคม รวมทั้ง จั ดหาและรั กษา
ผลประโยชนของสมาคม และมีหนาที่ควบคุมและรับผิดชอบรวมกันในการดําเนินกิจการในดานธุรการ การเงิน
และอื่นๆ ของสมาคม
ขอ 17. ใหมีเลขาธิก ารสมาคม 1 คน มีฐ านะเปนลูก จ างของสมาคม ไดรับ เงินเดือ นประจํา จากสมาคม
เปนผูไดรับการแตงตั้งและควบคุมบังคับบัญชาโดยคณะกรรมการสมาคม โดยใหมีหนาที่บริหารงานในกิจการทั่วไป
ของสมาคม และปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ในการประชุมของสมาคม ใหเ ลขาธิการสมาคมหรือ บุคคลอื่นใดที่เลขาธิการสมาคมมอบหมาย
ทํา หน า ที่ เ ลขานุ ก ารในที่ ป ระชุ ม ในกรณีที่ เ ลขาธิ ก ารสมาคมมิไ ดม อบหมายให บุ ค คลใดทํา หน า ที่ แ ทน
ใหประธานในที่ประชุมมีสิทธิมอบหมายใหบุคคลอื่นใดทําหนาที่เปนเลขานุการของที่ประชุมแทนได
ขอ 18. กรรมการพนจากตําแหนง ดวยเหตุดังตอไปนี้
18.1 ตาย หรือตกเปนบุคคลไรความสามารถ
18.2 ถึงคราวออกตามวาระ
18.3 ลาออก
18.4 สมาชิกสามัญที่กรรมการเปนผูแทนขาดสมาชิกภาพ หรือเลิกประกอบกิจการ
18.5 ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษ จากการกระทําการอันเปนการผิดวัตถุประสงคใดๆ ของสมาคม
และการกระทํ า นั้น เป น ภั ย ต อเศรษฐกิ จ และความมั่ น คงของประเทศ หรือ ต อ ความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
18.6 ที่ประชุมใหญของสมาคมลงมติใหอ อกจากตํา แหนง ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3
ของจํานวนสมาชิกสามัญที่มาประชุม
ขอ 19. เมื่อกรรมการพนจากตําแหนงตามขอ 18. เวนแตกรณีออกตามวาระ ใหดําเนินการดังนี้
19.1 ถาการพนจากตําแหนงเนื่องมาจากผูแทนที่ไดรับแตงตั้งขาดคุณสมบัติ ใหสมาชิกที่สงผูแทน
เปนกรรมการดังกลาวแตงตั้งผูแทนใหมเขาดํารงตําแหนงที่วางดังกลาว แตถาสมาชิกสามัญดังกลาว
ไมประสงคจะแตงตั้งผูแทนเขาดํารงตําแหนงแทน ก็ใหดําเนินการเชนเดียวกับขอ 19.2
19.2 ถาการพนตําแหนงเนื่องมาจากสมาชิกที่สงผูแทนเปนกรรมการ ขาดคุณสมบัติ ใหจัดการประชุมใหญ
วิสามัญเพื่อเลือ กตั้งสมาชิกสามัญ เปน กรรมการแทนตํา แหนง ที่วางลงดังกลาว โดยให นํ า
วิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการตามขอ 15. มาใชบังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ กรรมการที่ตั้งขึ้นแทน
จะอยูในตําแหนงไดเพียงเทาระยะเวลาของผูที่ตนเปนแทนเทานั้น
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ขอ 20. ในการประชุมคณะกรรมการ ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการ
ไมมาประชุมไมวาดวยเหตุใด ใหรองประธานกรรมการทําหนาที่แทน ถาประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ
ไมมาประชุมไมวาดวยเหตุใด ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งขึ้นเปนประธานที่ประชุมในคราวนั้นแทน
ขอ 21. คณะกรรมการอาจจะตั้งคณะอนุกรรมการจํานวนอยางนอย 3 คน อยางมากไมเกิน 5 คน เพื่อทํากิจการ
เฉพาะอย า งหรื อ พิ จ ารณาเรื่อ งใดๆ รวมอยู ใ นขอบเขตแห ง หน า ที่ ข องสมาคม ภายใตค วามควบคุ ม ของ
คณะกรรมการก็ได
ขอ 22. ใหคณะกรรมการประชุมกันตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ในการประชุมคณะกรรมการจะตองมี
กรรมการมารวมในการประชุมไมนอยกวาครึ่งหนึ่ง จึงจะเปนองคประชุม โดยกรรมการคนหนึ่ง มี 1 เสียง
ในการลงคะแนนไมวาจะเปนการลงคะแนนประเภทใด ถาหากมีความเห็นไมตรงกันในการประชุม ใหตัดสิน
โดยคะแนนเสียงขางมาก ซึ่งตองไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการที่มาประชุม
ในกรณีที่กรรมการผูใดไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง อาจมอบฉันทะใหบุคคลใดเขารวม
ประชุมแทนตนได โดยทําเปนหนังสือแจงเลขาธิการสมาคมกอนการประชุม ผูรับมอบฉันทะดังกลาวใหมีสิทธิ
เสนอความเห็นและลงคะแนนเสียงไดเชนเดียวกับกรรมการผูมอบฉันทะ
ในกรณีที่จะมีมติในเรื่องใด ถาสวนไดเสียของกรรมการขัดกับประโยชนไดเสียของสมาคม กรรมการผูนั้น
จะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นไมได
หมวดที่ 5
การบัญชีทรัพยสินและการเงิน
ขอ 23. ใหคณะกรรมการของสมาคมรับผิดชอบรวมกันในบัญชีทรัพยสินและการเงิน ที่เหรัญญิกไดจัดทําขึ้น
ขอ 24. ใหคณะกรรมการจัดทํารายงานประจําป แสดงผลการดําเนินกิจการของสมาคม จัดทํางบดุล และ
บัญชีรายรับและรายจายของสมาคมปละครั้ง โดยถือวันที่ 31 ธันวาคมของทุกๆ ป เปนวันครบรอบปบัญชี
ขอ 25. ใหที่ป ระชุม ใหญส ามัญ เปน ผูแ ตง ตั้ง ผูส อบบัญ ชีแ ละกํา หนดคา สอบบัญ ชีป ระจํา ป เพื่อ ทํา การ
ตรวจสอบและรายงานตอที่ประชุมใหญวา งบดุล และบัญชีรายรับและรายจาย ซึ่งคณะกรรมการไดจัดทําขึ้นนั้น
ถูกตองครบถวนและแสดงใหเห็นฐานะการเงินของสมาคมตามที่เปนจริงและถูกตอง
ผูสอบบัญชีอยูในตําแหนงไดคราวละ 1 ป
ขอ 26. ในกรณีที่ มี เ หตุ ขั ด ขอ งใดๆ ทํ า ให ต องแต งตั้ ง ผู สอบบั ญ ชี ใหมเ ป น การเรง ด ว น ให ที่ป ระชุม ใหญ
มีอํานาจแตงตั้งผูสอบบัญชีขึ้นแทน และกําหนดคาสอบบัญชีตามสัดสวนที่เหมาะสม
------------------------------------------------------------------------------ขอ 22 แกไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563

7

หมวดที่ 6
การประชุมใหญ
ขอ 27. ใหมีการประชุมใหญสามัญประจําปของสมาคมปละครั้ง ภายในกําหนด 120 วัน นับแตวันที่สิ้นป
การบัญชีของสมาคม เปนประจําทุกๆ ป และตองมีสมาชิกสามัญมาประชุมไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวน
สมาชิกสามัญทั้งหมดที่มีชื่ออยูในทะเบียน จึงจะครบเปนองคประชุม
ขอ 28. นอกจากการประชุ ม ใหญ ส ามั ญ ประจํ า ป แ ล ว การประชุ ม ใหญ วิ ส ามั ญ จะมี ขึ้ น เมื่ อ ใดก็ ไ ด
ถาคณะกรรมการเห็นสมควรเรียกประชุม หรือสมาชิกสามัญไมนอยกวา 1 ใน 3 ของสมาชิกสามัญทั้งหมดรองขอ
หรือมีกรณีอื่นตามที่ระบุไวในขอบังคับนี้ และในการประชุมใหญวิสามัญนี้ ตองมีสมาชิกสามัญมาประชุมไมนอยกวา
3 ใน 4 จึงจะเปนองคประชุม ในกรณีที่สมาชิกรองขอใหเรียกประชุม คณะกรรมการตองเรียกประชุมภายใน
30 วัน นับแตวันที่ไดรับการรองขอ
ขอ 29. ในการประชุมใหญสามัญประจําป การประชุมใหญวิสามัญ ใหประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุม
ในกรณีที่ประธานกรรมการไมมาประชุมใหนําขอบังคับขอ 20. มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ 30. ใหเปนหนาที่ของเลขาธิการสมาคมเสนอเรียกประชุมตอประธานกรรมการ เพื่อใหคณะกรรมการ
พิจารณา และมีหนาที่สงหนังสือบอกกลาวการประชุมใหญสามัญประจําป การประชุมใหญวิสามัญ และการประชุม
คณะกรรมการของสมาคม ใหทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน ในกรณีการประชุมใหญสามัญประจําป ใหสง
สําเนางบดุลและบัญชีรายรับรายจายไปพรอมคําบอกกลาวนัดประชุมดวย สวนในกรณีการประชุมใหญวิสามัญ
ใหแจงไปดวยวาเรียกประชุมเพื่อการใด
สมาชิกกิตติมศักดิ์มีสิทธิเขารวมและออกความเห็นในการประชุมใหญทุกครั้ง แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ขอ 31. กิจการที่กระทําในการประชุมใหญสามัญประจําปของสมาคม ไดแก การพิจารณารายงานประจําป
ของคณะกรรมการ แสดงผลการดําเนินกิจการของสมาคม พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีรายรับและรายจาย
ของสมาคม เลือ กตั้ง คณะกรรมการของสมาคมและผูส อบบัญ ชี และปรึก ษากิจ การอื่น ๆ ของสมาคม
สวนการประชุมใหญวิสามัญนั้น ใหปรึกษาเฉพาะเกี่ยวกับกิจการซึ่งไดระบุไวในคําบอกกลาวนัดประชุม
ขอ 32. การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษาในที่ประชุมใหญสามัญประจําปใหถือคะแนนเสียงขางมาก เวนไวแตเรื่อง
ที่ไดกํา หนดไวเปนพิเศษในขอบังคับ นี้ ถา คะแนนเสียงเทากันใหผูเปนประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสีย ง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษาที่ประชุมใหญวิสามัญ ใหถือคะแนนเสียงขางมาก ซึ่งตองไมนอยกวา 2 ใน 3
ของจํานวนสมาชิกสามัญที่มาประชุม
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หมวดที่ 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
หมวดที่ 8
การแกไขขอบังคับ
ขอ 35. ขอบังคับของสมาคมจะแกไขเพิ่มเติมไดโดยมติของที่ประชุมใหญ ซึ่งลงคะแนนเสียงเห็นชอบไมนอยกวา
3 ใน 4 ของจํานวนสมาชิกสามัญทั้งหมดที่มีชื่ออยูในทะเบียน
นอกจากขอบังคับนี้จะกําหนดเปนอยางอื่น ใหคณะกรรมการมีอํานาจวางระเบียบที่ไมขัดหรือแยง
กับขอบังคับ เพื่อจัดการใหเปนไปตามความประสงคแหงขอบังคับนี้
หมวดที่ 9
บทเฉพาะกาล
ขอ 36. ใหผูเริ่มกอการจัดตั้งสมาคมสถาบันการเงินของรัฐและผูจะเปนสมาชิกตามบัญชีรายชื่อ เปนสมาชิกสามัญ
และผูจะเปนกรรมการของสมาคม เปนคณะกรรมการของสมาคม นับ ตั้งแตวัน ที่ไ ดรับ ใบอนุญ าตให จัดตั้ง
สมาคมนี้
*********************************************

