


ข้อบังคบั “สมาคมอนุรักษ์ดินและน า้แห่งประเทศไทย” (ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2555) 

บทน า   

           เน่ืองดว้ยประเทศไทยตั้งอยูใ่นเขตร้อน มีฝนตกชุก การชะลา้งพงัทลายของดินมีมาก ท าใหพ้ื้นท่ีการเกษตร
และพื้นท่ีอ่ืน ๆของประเทศตอ้งเส่ือมโทรมลง เป็นผลใหผ้ลผลิตการเกษตรต ่า งานอนุรักษดิ์นและน ้า  ท่ีทาง
ราชการด าเนินการหลงัปี พ .ศ. 2500 เป็นตน้มา ยงัอยูใ่นขอบเขตจ ากดั  เน่ืองจากสาเหตุหลายประการ ดว้ยเหตุน้ี
นกัวิ ชาการอนุรักษดิ์นและน ้าสาขาต่าง ๆมองเห็นความจ าเป็นตอ้งตั้งสมาคมอนุรั กษดิ์นและน ้าข้ึน เพื่อ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น ประสบการณ์ต่างๆ และแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน อนัสามารถผลกัดนังานอนุรักษดิ์นและน ้า   
ท่ีทางราชการท าอยู่  ใหด้ าเนินไปกวา้งขวางยิง่ข้ึน อยา่งมีประสิทธิภาพ  และเป็นท่ียอมรับแก่รัฐและเกษตร กร
ทัว่ไป 

หมวด 1 ข้อความทั่วไป  

ขอ้ 1. "สมาคมอนุรักษดิ์นและน ้าแห่งประเทศไทย " มีช่ือภาษาองักฤษวา่ Soil and Water Conservation 
Society of Thailand 

ขอ้ 2. การอนุรักษดิ์นและน ้า  ในขอ้บงัคบัฉบบัน้ี  หมายถึงการอนุรักษเ์น้ือดิน  การรักษาความอุดมสมบูรณ์
ของดินใหค้งอยู ่การปรับปรุงดินใหเ้หมาะแก่การเพาะปลูก  และการอนุรักษน์ ้ าเพื่อการเกษตร  
และใชส้อยอ่ืน ๆ 

ขอ้ 3. เคร่ืองหมายของสมาคมเป็นรูปขั้นบนัไดดิน แหล่งน ้า และตน้ไม ้ 

ขอ้ 4. ส านกังานของสมาคม ตั้งอยูภ่ายใน กรมพฒันาท่ีดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 

หมวด 2 วตัถุประสงค์   

ขอ้ 5. สมาคมมีวตัถุประสงค ์

  
(1.) เป็นแหล่งกลางในการแลกเปล่ียนความรู้  ความคิดเห็น ประสบการณ์ในเร่ืองการอนุรักษดิ์น

และน ้าระหวา่งนกัอนุรักษดิ์นและน ้าสาขาต่าง ๆ และผูส้นใจทัว่ไป 

  

(2.) 
 
(3.) 

ส่งเสริม เผยแพร่ และสนบัสนุนใหมี้การน าระบบอนุรักษดิ์นและน ้าไปใชใ้นไร่นาและพื้นท่ี
อ่ืน ๆ ของประเทศ  
สนบัสนุนการวิจยัขั้นประยกุตใ์นเร่ืองการอนุรักษดิ์นและน ้า เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงเทคโนโลยท่ีีง่าย
และเสียค่าใชจ่้ายนอ้ย ส าหรับน าไปใชใ้นไร่นาไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 



  
(4.) เป็นแหล่งรวบรวมขอ้มูลทางวิชาการ เก่ียวกบัการอนุรักษดิ์นและน ้าสาขาต่างๆ ทั้งในประเทศ 

และต่างประเทศ ใหน้กัวิชาการและผูส้นใจคน้ควา้ 

  
(5.) ใหค้วามร่วมมือแก่หน่วยราชการ  และสถาบันต่าง ๆ เก่ียวกบัดินและท่ีดิน ใหมี้การจดัการ

ประโยชน์อยา่งถูกตอ้ง ตามหลกัวิชาการอนุรักษดิ์นและน ้า 

  
(6.) ใหค้วามร่วมมือ  และสนบัสนุนกิจกรรมของชมรมและสมาคม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตร์

การเกษตร และการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม 

หมวด 3 สมาชิกภาพ 

ขอ้ 6. ประเภทสมาชิก สมาชิกของสมาคมมี 3 ประเภท คือ 

  
(1.) สมาชิกสามญั ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีของรัฐ เกษตรกร ตลอดจนบุคคลทัว่ไปท่ีสนใจในกิจกรรมของ

สมาคม 

  
(2.) สมาชิก วิสามญั ซ่ึงประกอบดว้ยสมาชิกสมทบ ไดแ้ก่นกัเรียน นิสิต นกัศึกษาท่ีสนใจใน

กิจกรรมของสมาคม 

  
(3.) สมาชิกกิตติมศกัด์ิ ไดแ้ก่ บุคคลผูท้รงคุณวฒิุ บุคคลหรือสถาบนัท่ีช่วยเหลือ  หรืออาจอ านวย

ประโยชน์แก่การด าเนินงานของสมาคม  ท่ีคณะกรรมการบริหารของสมาคมพิจารณา
เห็นสมควร และเชิญเขา้เป็นสมาชิกกิตติมศกัด์ิ  

ขอ้ 7. การเขา้เป็นสมาชิก  ผูส้มคัรตอ้งยืน่ใบสมคัรตามแบบของสมาคม  ยกเวน้สมาชิกกิตติมศกัด์ิ ท่ีสมาคม
เชิญเขา้เป็นสมาชิก และจะเป็นสมาชิกประเภทใดโดยสมบูรณ์นบัตั้งแต่วนัท่ี  คณะกรรมการบริหาร
สมาคมไดพ้ิจารณาลงมติรับเขา้เป็นสมาชิก 

ขอ้ 8. อตัราค่าลงทะเบียนและค่าบ ารุงก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี  

  ค่าลงทะเบียนแรกเข้า 
ประเภทรายปี 
ค่าบ ารุงปีละ 

ประเภทตลอดชีพ 
(จ่ายคร้ังเดียว) 

สมาชิกสามัญ 50 บาท 150 บาท 1,500 บาท 

สมาชิกวิสามัญ 50 บาท 100 บาท - 

สมาชิกกติติมศักดิิิ์ ไม่มี ไม่ก าหนด - 
 



ขอ้ 9. สมาชิกจะขาดจากสมาชิกภาพเม่ือ 

  (1.) ตาย 

  (2.) ลาออก 

  

(3.) 
 
 
 
(4.) 

พน้จากสมาชิกโดยมติคณะกรรมการ  เม่ือสมาชิกนั้นไม่ปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของสมาคม  หรือ 
กระท าการอนัใดอนัน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียของสมาคมหรือสมาชิ กอ่ืน หรือถูกจ าคุกโดยค า
พิพากษาของศาล (เวน้แต่ความผดิลหุโทษหรือฐานประมาท ) หรือถูกศาลสัง่ใหเ้ป็นบุคคล
ลม้ละลาย ไร้ความสามารถ หรือ เสมือนไร้ความสามารถ  
สมาชิกรายปีท่ีไม่ต่ออายกุบัสมาคม หลงัจากท่ีสมาคม แจง้ใหท้ราบภายใน 30 วนั 

หมวด 4 สิทธิและหน้าทีข่องสมาชิก  

ขอ้ 10. สมาชิกมีสิทธิดงัต่อไปน้ี 

  (1.) มีสิทธิประดบัเคร่ืองหมายของสมาคม 

  (2.) มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัประจ าปี เสนอความคิดเห็นเก่ียวกบักิจกรรมของสมาคม  

  (3.) มีสิทธิเขา้ร่วมกิจกรรมของสมาคม 

  (4.) มีสิทธิรับเอกสารของสมาคมหรือบริการอ่ืน ๆ ท่ีสมาคมไดด้ าเนินการ 

  
(5.) สมาชิกสามญัเท่านั้นมีสิทธ์ิเป็นกรรมการบริหารของสมาคม  และมีสิทธิอ่ืน ๆ ภายใต้

วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของสมาคม 

ขอ้ 11. สมาชิกมีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี  

  (1.) สมาชิกตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของสมาคม และแจง้ใหน้ายทะเบียนทราบ เม่ือมีการยา้ยท่ีอยู ่

  
(2.) สมาชิกตอ้งไม่กระท าการอนัใด  น ามาซ่ึงความเส่ือมเสียของเช่ือเสียงของสมาคม และตอ้ง

รับผดิชอบในความเสียหายใด ๆ ท่ีตนก่อใหเ้กิดข้ึนต่อทรัพยสิ์นหรือช่ือเสียงของสมาคม  

  

(3.) สมาชิกตอ้งสนบัสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของสมาคมใหบ้รรลุตาม  วตัถุประสงคต์ามความ
ในหมวด 2  
 
 



หมวด 5 คณะกรรมการ   

ขอ้ 12.  ประเภทคณะกรรมการ คณะกรรมการของสมาคมมี 2 ประเภท คือ 

  (1.) คณะกรรมการบริหาร 

  (2.) คณะกรรมการท่ีปรึกษา  

ขอ้ 13. คณะกรรมการบริหาร  ประกอบดว้ยนายกสมาคมซ่ึงเลือกตั้งโดยสมาชิกในท่ีประชุมสามญัประจ าปี 
และกรรมการอ่ืน ๆ ซ่ึงนายกสมาคมเลือกจากสมาชิก เป็นกรรมการอีกไม่นอ้ยกวา่ 25 คน และไม่เกิน 
35 คน เพื่อแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งต่าง ๆ ตามท่ีเห็นสมควร 

ขอ้ 14. คณะกรรมการบริหารอยูใ่นต าแหน่งไดค้ราวละ  2 ปี เม่ือพน้ต าแหน่งใหท้ าการส่งมอบบญัชี และ
ทรัพยสิ์นแก่กรรมการชุดใหม่ภายใน 60 วนั 

ขอ้ 15. คณะกรรมการบริหารชุดเดิม  หรือกรรมการผูห้น่ึงผูใ้ดอาจรับต าแหน่งเป็นกรรมการบริหารในวาระ
ต่อไปไดอี้ก  

ขอ้ 16. กรณีนายกสมาคมขาดสมาชิกภาพตามขอ้ บงัคบัในขอ้ 9 หรือขอลาออกจากต าแหน่งนายกสมาคม  ให้
อุปนายกสมาคมคนหน่ึงด าเนินการแทนต่อไปจนกวา่จะมีการแต่งตั้ง นายกสมาคมคนใหม่  และให้
คณะกรรมการบริหารพิจารณาแต่งตั้งนายกสมาคมใหม่ภายใน 60 วนั เวน้แต่อายขุองคณะกรรมการ
เหลือไม่ถึง 1 ใน 4 

ขอ้ 17. กรณีท่ีคณะกรรมการบริหารของสมาคมพน้จากต าแหน่งตามความในขอ้  9 หรือขอลาออกจาก
ต าแหน่งใหก้รรมการท่ีเหลือบริหารงานต่อไปจนกวา่จะครบวาระ  เวน้แต่กรรมการท่ีเหลือไม่ถึงก่ึง
หน่ึง และอายขุองกรรมการเหลือเกิน 1 ใน 4 ใหน้ายกสมาคมคดัเลือกซ่อมจากสมาชิก ใน กรณีท่ี
กรรมการเหลือไม่ถึงก่ึงหน่ึง  ซ่ึงไม่สามารถประชุมคณะกรรมการได ้แต่อายกุรรมการเหลือไม่ถึง  
1 ใน 4 ใหน้ายกสมาคมด าเนินการไดเ้ท่าท่ีจ  าเป็นเร่งด่วน หรือท่ีเป็นงานต่อเน่ือง  

ขอ้ 18. ใหมี้การประชุมกรรมการบริหารอยา่งนอ้ยปีละ  2 คร้ัง โดยใหน้ายกและอุปนายกสมาคมเป็นประธาน  
และตอ้งมีกรรมการประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง จึงจะเป็นองคป์ระชุม ในคราวนายก  และอุปนายกไม่
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีประธานไดใ้หก้รรมการท่ีเขา้ประชุม  เลือกกรรมการดว้ยกนัคนหน่ึงเป็น
ประธานในท่ีประชุม 

ขอ้ 19. กรรมการบริหารจ านวนไม่น้อยกวา่ก่ึงหน่ึงมีสิทธิ ขอใหเ้รียกประชุมคณะกรรมการไดเ้ม่ือมีเหตุผลอนั
สมควรใหน้ายกสมาคมเรียกประชุม คณะกรรมการตามค าขอทนัท่ี 



ขอ้ 20. อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหาร 

  (1.) บริหารกิจการของสมาคมใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์

  (2.) ออกระเบียบวิธีการซ่ึงไม่ขดัแยง้ต่อวตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของสมาคม  

  
(3.) แต่งตั้งถอดถอนอนุกรรมการเพื่อด าเนินกิจการของสมาคม  เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและ

เป็นผลดี  

  

(4.) นายกสมาคมมีหนา้ท่ีควบคุมกิจการของสมาคมและเป็นผูแ้ทนของสมาชิก  ในกิจการท่ี
เก่ียวกบั บุคคลภายนอก อุปนายกมีหนา้ท่ี  ท าการแทนนายกสมาคมเม่ือนายกไม่อยู ่หรือไม่
สามารถปฏิบติัการได้  และเป็นผูช่้วยนายกสมาคมปฏิบติัการใดๆ ตามท่ีนายกสมาคม
มอบหมาย 

ขอ้ 21. การพน้จากต าแหน่งของคณะกรรมการ 

  (1.) ถึงก าหนดออกตามวาระ 

  (2.) ขาดจากสมาชิกภาพ 

  (3.) ลาออกจากต าแหน่ง  

  (4.) ท่ีประชุมใหญ่ลงมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 

 ขอ้ 22. ในกรณีมีการเลือกตั้งซ่อม  ใหก้รรมการท่ีเขา้มารับหนา้ท่ีแทนมีอายตุ่อไปไดเ้ท่าอายกุรรมการท่ีเหลือ  
แต่ถา้เป็นการเปล่ียนกรรมการชุดใหม่ตามมติท่ีประชุมใหญ่ตามขอ้ 21(4) อายขุองกรรมการใหเ้ร่ิม
ใหม่นบัจากวนัเลือกตั้ง  

ขอ้ 23. ในการบริหารงาน  คณะกรรมการบริหารไม่ตอ้งรับผดิชอบเป็นส่วนตวัในความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึน
แก่สมาคม เวน้แต่จะกระท าโดยประมาท หรือทุจริต  

หมวด 6 การประชุมสามัญประจ าปี    

ขอ้ 24. การประชุมสามญัประจ าปี  ใหมี้ปีละหน่ึงคร้ัง เพื่อคณะกรรมการบริหารโดยสมาคมแถลงกิจการท่ีได้
กระท าไปในรอบปี  และเสนองบดุลรับ -  จ่าย ของสมาคมต่อท่ีประชุม ตลอดจนเพื่อใหมี้การปรึกษา
กิจการอ่ืน และเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่ในกรณีท่ีครบวาระ  
 
 



ขอ้ 25. คณะกรรมการบริหารอาจเรียกประชุมวิสามญักไ็ด้ หรือสมาชิกแต่งตั้งหน่ึงในส่ีของทั้งหมดเขา้ช่ือร้อง
ขอใหมี้การเรียกประชุมวิสามญั  คณะกรรมการบริหารตอ้งเรียกประชุมสมาชิกภายใน 30 วนั  
นบัแต่วนัไดรั้บหนงัสือร้องขอ  

 ขอ้ 26. การเรียกประชุมสามญัประจ าปีตอ้งมีการจดัท าเป็นหนงัสือ  ระบุวนั เวลา สถานท่ี  ระเบียบวาระการ
ประชุมแจง้ใหส้มาชิกทุกคนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั ก่อนวนัประชุม เวน้แต่การเรียกประชุม
วิสามญัตอ้งแจง้ใหส้มาชิกทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั   

ขอ้ 27. ในการประชุมสามญัประจ าปี ตอ้งมีสมาชิกไม่นอ้ยกวา่ 50 คน จึงจะครบองคป์ระชุม ถา้ในกรณีท่ี
สมาชิกมาไม่ครบองคป์ระชุม ใหป้ระธานเรียกประชุมภายใน 30 วนั และถา้มีสมาชิกเขา้ร่วมไม่ถึง  
50 คน กใ็หถื้อวา่ครบองคป์ระชุม  

ขอ้ 28. มติท่ีประชุมสามญัประจ าปีใหถื้อเสียงขา้งมาก  สมาชิกคนหน่ึงมีสิทธิออกเสียงไดห้น่ึงเสียงในการ
ลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงช้ีขาด  

หมวด 7 การเงินของสมาคม 

ขอ้ 29. ใหค้ณะกรรมการบริหารเป็นผูรั้บผดิชอบการเงินและทรัพยสิ์นของสมาคม  และให้น าฝากธนาคารท่ี
คณะกรรมการบริหารเห็นชอบ โดยใหมี้เงินสดหมุนเวียนไม่เกินคร้ังละ  20,000 บาท และใหน้ายก
สมาคมมีอ านาจสัง่จ่าย ในกิจการเดียวกนัไดไ้ม่เกิน 20,000 บาท ทั้งน้ีไม่วา่จะเป็นการสัง่จ่ายคร้ังเดียว
หรือหลายคร้ัง  กิจการใดท่ีจ าเป็นตอ้งใชจ่้าย เกินกวา่ 20,000 บาท ใหน้ายกสมาคมน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมติั 

ขอ้ 30. การสัง่จ่ายเช็คของธนาคาร  ใหน้ายกสมาคม หรือ อุปนายกคนหน่ึงเป็นผูล้งนามร่วมกบัเหรัญญิก  
พร้อมทั้งประทบัตราของสมาคม   

ขอ้ 31. ใหเ้หรัญญิกจดัท าบญัชีการเงินของสมาคมพร้อมใบส าคญั  และหลกัฐานการรับ – จ่าย ใหถู้กตอ้งตาม
หลกัวิชาการบญัชี ตลอดจนเกบ็รักษาไวเ้พื่อตรวจสอบไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี   

ขอ้ 32. บญัชีของสมาคมส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม หลงัจากนั้นเหรัญญิกตอ้งท าบญัชีงบดุล  เสนอผูต้รวจสอบ
บญัชีของสมาคมตรวจสอบภายในเวลาอนัสมควร เพื่อน าเสนอในท่ีประชุมสามญัประจ าปีพิจารณาให้
ทนัตามก าหนด  
 
 



ขอ้ 33. ใหค้ณะกรรมการบริหารแต่งตั้งสมาชิกส ามญั หรือจากบุคคลภายนอก ซ่ึงมิใช่กรรมการบริหารของ
สมาคมเป็นผูต้รวจสอบบญัชี ถา้ผูต้รวจสอบบญัชีพน้ต าแหน่งดว้ยเหตุใดๆ ก่อนท าการสอบบญัชีเสร็จ 
คณะกรรมการบริหารมีอ านาจแต่งตั้งบุคคลอ่ืนท่ีมิใช่กรรมการของสมาคม ท าการสอบบญัชีแทนได ้ 

ขอ้ 34. ผูต้รวจสอบบญัชีมีอ านาจตรว จสอบเอกสารต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเงิน และการบญัชีของสมาคม  
และมีอ านาจสอบถามกรรมการบริหารและพนกังานของสมาคมเพื่อการดงักล่าว   

หมวด 8 การแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อบังคบัของสมาคม  

ขอ้ 35. การแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้บงัคบัของสมาคมจะกระท าไดโ้ดยคณะกรรมการบริหาร  หรือ โดยมติท่ี
ประชุมสามญัประจ าปีกไ็ด้  ซ่ึงตอ้งมีคะแนนเสียงเห็นชอบไม่นอ้ยกวา่สองในสามของกรรมการหรือ  
จ านวนสมาชิกท่ีเขา้ประชุม  และจะมีผลบงัคบัเม่ือไดป้ระกาศเป็นลายลกัษณ์อกัษรแลว้แจง้ใหส้มาชิก
ทราบ  

หมวด 9 การเลกิสมาคม    

 ขอ้ 36.  การเลิกสมาคมมีผลเม่ือสมาชิกสามญัลงมติดว้ยการลงคะแนนเสียงเห็นชอบ  เกินกวา่สองในสาม  
ของการประชุมวิสามญัตามระเบียบวาระการเลิกสมาคม  

ขอ้ 37. กรณีท่ีท่ีประชุมมีมติใหเ้ลิกสมาคมแลว้  ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตั้งผูช้  าระบญัชีเพื่อด าเนินการช าระ
บญัชี ใหเ้สร็จส้ินภายในเวลา 45 วนั  

ขอ้ 38. สมาคมมีทรัพยท่ี์เหลือจากการช าระบญัชีเม่ือเลิกสมาคมแลว้เท่าใด  ใหม้อบแก่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ในกิจการ อนุรักษดิ์นและน ้าต่อไป   

ขอ้ 39. เม่ือสมาคมเลิกใหถื้อวา่ทุกอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการของสมาคมเป็นอนัส้ินสภาพไปดว้ย   
 


