ข้ อบังคับ “สมาคมอนุรักษ์ ดินและนา้ แห่ งประเทศไทย” (ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2555)
บทนา
เนื่องด้วยประเทศไทยตั้งอยูใ่ นเขตร้อน มีฝนตกชุก การชะล้างพังทลายของดินมีมาก ทาให้พ้นื ที่การเกษตร
และพื้นที่อื่น ๆของประเทศต้องเสื่ อมโทรมลง เป็ นผลให้ผลผลิตการเกษตรต่า งานอนุรักษ์ดินและน้ า
ที่ทาง
ราชการดาเนินการหลังปี พ.ศ. 2500 เป็ นต้นมา ยังอยูใ่ นขอบเขตจากัด เนื่องจากสาเหตุหลายประการ ด้วยเหตุน้ ี
นักวิ ชาการอนุรักษ์ดินและน้ าสาขาต่าง ๆมองเห็นความจาเป็ นต้องตั้งสมาคมอนุรั กษ์ดินและน้ าขึ้น เพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ต่างๆ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น อันสามารถผลักดันงานอนุรักษ์ดินและน้ า
ที่ทางราชการทาอยู่ ให้ดาเนินไปกว้างขวางยิง่ ขึ้น อย่างมีประสิ ทธิภาพ และเป็ นที่ยอมรับแก่รัฐและเกษตร กร
ทัว่ ไป
หมวด 1 ข้ อความทั่วไป
ข้อ 1.

"สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ าแห่งประเทศไทย " มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Soil and Water Conservation
Society of Thailand

ข้อ 2.

การอนุรักษ์ดินและน้ า ในข้อบังคับฉบับนี้ หมายถึงการอนุรักษ์เนื้อดิน การรักษาความอุดมสมบูรณ์
ของดินให้คงอยู่ การปรับปรุ งดินให้เหมาะแก่การเพาะปลูก
และการอนุรักษ์น้ าเพื่อการเกษตร
และใช้สอยอื่น ๆ

ข้อ 3.

เครื่ องหมายของสมาคมเป็ นรู ปขั้นบันไดดิน แหล่งน้ า และต้นไม้

ข้อ 4.

สานักงานของสมาคม ตั้งอยูภ่ ายใน กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร

หมวด 2 วัตถุประสงค์
ข้อ 5.

สมาคมมีวตั ถุประสงค์
(1.)

เป็ นแหล่งกลางในการแลกเปลี่ยนความรู ้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ใ นเรื่ องการอนุรักษ์ดิน
และน้ าระหว่างนักอนุรักษ์ดินและน้ าสาขาต่าง ๆ และผูส้ นใจทัว่ ไป

(2.)

ส่ งเสริ ม เผยแพร่ และสนับสนุนให้มีการนาระบบอนุรักษ์ดินและน้ าไปใช้ในไร่ นาและพื้นที่
อื่น ๆ ของประเทศ
สนับสนุนการวิจยั ขั้นประยุกต์ในเรื่ องการอนุรักษ์ดินและน้ า เพื่อให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยีที่ง่าย
และเสี ยค่าใช้จ่ายน้อย สาหรับนาไปใช้ในไร่ นาได้อย่างกว้างขวาง

(3.)

(4.)

เป็ นแหล่งรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินและน้ าสาขาต่างๆ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ให้นกั วิชาการและผูส้ นใจค้นคว้า

(5.)

ให้ความร่ วมมือแก่หน่วยราชการ และสถาบั นต่าง ๆ เกี่ยวกับดินและที่ดิน ให้มีการจัดการ
ประโยชน์อย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการอนุรักษ์ดินและน้ า

(6.)

ให้ความร่ วมมือ และสนับสนุนกิจกรรมของชมรมและสมาคม ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
การเกษตร และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม

หมวด 3 สมาชิกภาพ
ข้อ 6.

ประเภทสมาชิก สมาชิกของสมาคมมี 3 ประเภท คือ
(1.)

สมาชิกสามัญ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เกษตรกร ตลอดจนบุคคลทัว่ ไปที่สนใจในกิจกรรมของ
สมาคม

(2.)

สมาชิก วิสามัญ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกสมทบ ได้แก่นกั เรี ยน นิสิต นักศึกษาที่สนใจใน
กิจกรรมของสมาคม

(3.)

สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผูท้ รงคุณวุฒิ บุคคลหรื อสถาบันที่ช่วยเหลือ หรื ออาจอานวย
ประโยชน์แก่การดาเนินงานของสมาคม
ที่คณะกรรมการบริ หารของสมาคมพิจารณา
เห็นสมควร และเชิญเข้าเป็ นสมาชิกกิตติมศักดิ์

ข้อ 7.

การเข้าเป็ นสมาชิก ผูส้ มัครต้องยืน่ ใบสมัครตามแบบของสมาคม ยกเว้นสมาชิกกิต ติมศักดิ์ ที่สมาคม
เชิญเข้าเป็ นสมาชิก และจะเป็ นสมาชิกประเภทใดโดยสมบูรณ์นบั ตั้งแต่วนั ที่ คณะกรรมการบริ หาร
สมาคมได้พิจารณาลงมติรับเข้าเป็ นสมาชิก

ข้อ 8.

อัตราค่าลงทะเบียนและค่าบารุ งกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ค่ าลงทะเบียนแรกเข้ า

ประเภทรายปี
ค่ าบารุงปี ละ

ประเภทตลอดชีพ
(จ่ ายครั้งเดียว)

สมาชิกสามัญ

50 บาท

150 บาท

1,500 บาท

สมาชิกวิสามัญ

50 บาท

100 บาท

-

ไม่มี

ไม่กาหนด

-

สมาชิกกิตติมศักดิิิ์

ข้อ 9.

สมาชิกจะขาดจากสมาชิกภาพเมื่อ
(1.)

ตาย

(2.)

ลาออก

(3.)

พ้นจากสมาชิกโดยมติคณะกรรมการ เมื่อสมาชิกนั้นไม่ปฏิบตั ิตามข้อบังคับของสมาคม หรื อ
กระทาการอันใดอันนามาซึ่งความเสื่ อมเสี ยของสมาคมหรื อสมาชิ กอื่น หรื อถูกจาคุกโดยคา
พิพากษาของศาล (เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรื อฐานประมาท ) หรื อถูกศาลสัง่ ให้เป็ นบุคคล
ล้มละลาย ไร้ความสามารถ หรื อ เสมือนไร้ความสามารถ
สมาชิกรายปี ที่ไม่ต่ออายุกบั สมาคม หลังจากที่สมาคม แจ้งให้ทราบภายใน 30 วัน

(4.)

หมวด 4 สิ ทธิและหน้ าทีข่ องสมาชิก
ข้อ 10.

ข้อ 11.

สมาชิกมีสิทธิดงั ต่อไปนี้
(1.)

มีสิทธิประดับเครื่ องหมายของสมาคม

(2.)

มีสิทธิเข้าร่ วมประชุมสามัญประจาปี เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมของสมาคม

(3.)

มีสิทธิเข้าร่ วมกิจกรรมของสมาคม

(4.)

มีสิทธิรับเอกสารของสมาคมหรื อบริ การอื่น ๆ ที่สมาคมได้ดาเนินการ

(5.)

สมาชิกสามัญเท่านั้นมีสิทธิ์เป็ นกรรมการบริ หารของสมาคม
วัตถุประสงค์และข้อบังคับของสมาคม

และมีสิทธิอื่น ๆ ภายใต้

สมาชิกมีหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(1.)

สมาชิกต้องปฏิบตั ิตามข้อบังคับของสมาคม และแจ้งให้นายทะเบียนทราบ เมื่อมีการย้ายที่อยู่

(2.)

สมาชิกต้องไม่กระทาการอันใด นามาซึ่งความเสื่ อมเสี ยของเชื่อเสี ยงของสมาคม และต้อง
รับผิดชอบในความเสี ยหายใด ๆ ที่ตนก่อให้เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินหรื อชื่อเสี ยงของสมาคม

(3.)

สมาชิกต้องสนับสนุนและส่ งเสริ มกิจกรรมของสมาคมให้บรรลุตาม วัตถุประสงค์ตามความ
ในหมวด 2

หมวด 5 คณะกรรมการ
ข้อ 12.

ประเภทคณะกรรมการ คณะกรรมการของสมาคมมี 2 ประเภท คือ
(1.)

คณะกรรมการบริ หาร

(2.)

คณะกรรมการที่ปรึ กษา

ข้อ 13.

คณะกรรมการบริ หาร ประกอบด้วยนายกสมาคมซึ่งเลือกตั้งโดยสมาชิกในที่ประชุมสามัญประจาปี
และกรรมการอื่น ๆ ซึ่งนายกสมาคมเลือกจากสมาชิก เป็ นกรรมการอีกไม่นอ้ ยกว่า 25 คน และไม่เกิน
35 คน เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งต่าง ๆ ตามที่เห็นสมควร

ข้อ 14.

คณะกรรมการบริ หารอยูใ่ นตาแหน่งได้คราวละ 2 ปี เมื่อพ้นตาแหน่งให้ทาการส่ งมอบบัญชี และ
ทรัพย์สินแก่กรรมการชุดใหม่ภายใน 60 วัน

ข้อ 15.

คณะกรรมการบริ หารชุดเดิม หรื อกรรมการผูห้ นึ่งผูใ้ ดอาจรับตาแหน่งเป็ นกรรมการบริ หารในวาระ
ต่อไปได้อีก

ข้อ 16.

กรณี นายกสมาคมขาดสมาชิกภาพตามข้อ บังคับในข้อ 9 หรื อขอลาออกจากตาแหน่งนายกสมาคม ให้
อุปนายกสมาคมคนหนึ่งดาเนินการแทนต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้ง นายกสมาคมคนใหม่ และให้
คณะกรรมการบริ หารพิจารณาแต่งตั้งนายกสมาคมใหม่ภายใน 60 วัน เว้นแต่อายุของคณะกรรมการ
เหลือไม่ถึง 1 ใน 4

ข้อ 17.

กรณี ที่คณะกรรมการบริ หารของสมาคมพ้นจากตาแหน่งตามความในข้อ 9 หรื อขอลาออกจาก
ตาแหน่งให้กรรมการที่เหลือบริ หารงานต่อไปจนกว่าจะครบวาระ เว้นแต่กรรมการที่เหลือไม่ถึงกึ่ง
หนึ่ง และอายุของกรรมการเหลือเกิน 1 ใน 4 ให้นายกสมาคมคัดเลือกซ่อมจากสมาชิก ใน กรณี ที่
กรรมการเหลือไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ซึ่งไม่สามารถประชุมคณะกรรมการได้ แต่อายุกรรมการเหลือไม่ถึง
1 ใน 4 ให้นายกสมาคมดาเนินการได้เท่าที่จาเป็ นเร่ งด่วน หรื อที่เป็ นงานต่อเนื่อง

ข้อ 18.

ให้มีการประชุมกรรมการบริ หารอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง โดยให้นายกและอุปนายกสมาคมเป็ นประธาน
และต้องมีกรรมการประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะเป็ นองค์ประชุม ในคราวนายก และอุปนายกไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ประธานได้ให้กรรมการที่เข้าประชุม
เลือกกรรมการด้วยกันคนหนึ่งเป็ น
ประธานในที่ประชุม

ข้อ 19.

กรรมการบริ หารจานวนไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งมีสิทธิ ขอให้เรี ยกประชุมคณะกรรมการได้เมื่อมีเหตุผลอัน
สมควรให้นายกสมาคมเรี ยกประชุม คณะกรรมการตามคาขอทันที่

ข้อ 20.

ข้อ 21.

อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริ หาร
(1.)

บริ หารกิจการของสมาคมให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์

(2.)

ออกระเบียบวิธีการซึ่งไม่ขดั แย้งต่อวัตถุประสงค์และข้อบังคับของสมาคม

(3.)

แต่งตั้งถอดถอนอนุกรรมการเพื่อดาเนินกิจการของสมาคม เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและ
เป็ นผลดี

(4.)

นายกสมาคมมีหน้าที่ควบคุมกิจการของสมาคมและเป็ นผูแ้ ทนของสมาชิก
ในกิจการที่
เกี่ยวกับ บุคคลภายนอก อุปนายกมีหน้าที่ ทาการแทนนายกสมาคมเมื่อนายกไม่อยู่ หรื อไม่
สามารถปฏิบตั ิการได้
และเป็ นผูช้ ่วยนายกสมาคมปฏิบตั ิการใดๆ ตามที่นายกสมาคม
มอบหมาย

การพ้นจากตาแหน่งของคณะกรรมการ
(1.)

ถึงกาหนดออกตามวาระ

(2.)

ขาดจากสมาชิกภาพ

(3.)

ลาออกจากตาแหน่ง

(4.)

ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้พน้ จากตาแหน่ง

ข้อ 22. ในกรณี มีการเลือกตั้งซ่อม ให้กรรมการที่เข้ามารับหน้าที่แทนมีอายุต่อไปได้เท่าอายุกรรมการที่เหลือ
แต่ถา้ เป็ นการเปลี่ยนกรรมการชุดใหม่ตามมติที่ประชุมใหญ่ตามข้อ 21(4) อายุของกรรมการให้เริ่ ม
ใหม่นบั จากวันเลือกตั้ง
ข้อ 23.

ในการบริ หารงาน คณะกรรมการบริ หารไม่ตอ้ งรับผิดชอบเป็ นส่ วนตัวในความเสี ยหายใดๆ ที่เกิดขึ้น
แก่สมาคม เว้นแต่จะกระทาโดยประมาท หรื อทุจริ ต

หมวด 6 การประชุ มสามัญประจาปี
ข้อ 24.

การประชุมสามัญประจาปี ให้มีปีละหนึ่งครั้ง เพื่อคณะกรรมการบริ หารโดยสมาคมแถลงกิจการที่ได้
กระทาไปในรอบปี และเสนองบดุลรับ - จ่าย ของสมาคมต่อที่ประชุม ตลอดจนเพื่อให้มีการปรึ กษา
กิจการอื่น และเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่ในกรณี ที่ครบวาระ

ข้อ 25.

คณะกรรมการบริ หารอาจเรี ยกประชุมวิสามัญก็ได้ หรื อสมาชิกแต่งตั้งหนึ่งในสี่ ของทั้งหมดเข้าชื่อร้อง
ขอให้มีการเรี ยกประชุมวิสามัญ คณะกรรมการบริ หารต้องเรี ยกประชุมสมาชิกภายใน 30 วัน
นับแต่วนั ได้รับหนังสื อร้องขอ

ข้อ 26. การเรี ยกประชุมสามัญประจาปี ต้องมีการจัดทาเป็ นหนังสื อ ระบุวนั เวลา สถานที่ ระเบียบวาระการ
ประชุมแจ้งให้สมาชิกทุกคนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่การเรี ยกประชุม
วิสามัญต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน
ข้อ 27.

ในการประชุมสามัญประจาปี ต้องมีสมาชิกไม่นอ้ ยกว่า 50 คน จึงจะครบองค์ประชุม ถ้าในกรณี ที่
สมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุม ให้ประธานเรี ยกประชุมภายใน 30 วัน และถ้ามีสมาชิกเข้าร่ วมไม่ถึง
50 คน ก็ให้ถือว่าครบองค์ประชุม

ข้อ 28.

มติที่ประชุมสามัญประจาปี ให้ถือเสี ยงข้างมาก สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิออกเสี ยงได้หนึ่งเสี ยงในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงชี้ขาด

หมวด 7 การเงินของสมาคม
ข้อ 29.

ให้คณะกรรมการบริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบการเงินและทรัพย์สินของสมาคม และให้นาฝากธนาคารที่
คณะกรรมการบริ หารเห็นชอบ โดยให้มีเงินสดหมุนเวียนไม่เกินครั้งละ 20,000 บาท และให้นายก
สมาคมมีอานาจสัง่ จ่าย ในกิจการเดียวกันได้ไม่เกิน 20,000 บาท ทั้งนี้ไม่วา่ จะเป็ นการสัง่ จ่ายครั้งเดียว
หรื อหลายครั้ง กิจการใดที่จาเป็ นต้องใช้จ่าย เกินกว่า 20,000 บาท ให้นายกสมาคมนาเสนอ
คณะกรรมการบริ หารพิจารณาอนุมตั ิ

ข้อ 30.

การสัง่ จ่ายเช็คของธนาคาร ให้นายกสมาคม หรื อ อุปนายกคนหนึ่งเป็ นผูล้ งนามร่ วมกับเหรัญญิก
พร้อมทั้งประทับตราของสมาคม

ข้อ 31.

ให้เหรัญญิกจัดทาบัญชีการเงินของสมาคมพร้อมใบสาคัญ และหลักฐานการรับ – จ่าย ให้ถูกต้องตาม
หลักวิชาการบัญชี ตลอดจนเก็บรักษาไว้เพื่อตรวจสอบไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี

ข้อ 32.

บัญชีของสมาคมสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม หลังจากนั้นเหรัญญิกต้องทาบัญชีงบดุล เสนอผูต้ รวจสอบ
บัญชีของสมาคมตรวจสอบภายในเวลาอันสมควร เพื่อนาเสนอในที่ประชุมสามัญประจาปี พิจารณาให้
ทันตามกาหนด

ข้อ 33.

ให้คณะกรรมการบริ หารแต่งตั้งสมาชิกส ามัญ หรื อจากบุคคลภายนอก ซึ่งมิใช่กรรมการบริ หารของ
สมาคมเป็ นผูต้ รวจสอบบัญชี ถ้าผูต้ รวจสอบบัญชีพน้ ตาแหน่งด้วยเหตุใดๆ ก่อนทาการสอบบัญชีเสร็ จ
คณะกรรมการบริ หารมีอานาจแต่งตั้งบุคคลอื่นที่มิใช่กรรมการของสมาคม ทาการสอบบัญชีแทนได้

ข้อ 34.

ผูต้ รวจสอบบัญชีมีอานาจตรว จสอบเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน และการบัญชีของสมาคม
และมีอานาจสอบถามกรรมการบริ หารและพนักงานของสมาคมเพื่อการดังกล่าว

หมวด 8 การแก้ไขเปลีย่ นแปลงข้ อบังคับของสมาคม
ข้อ 35.

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของสมาคมจะกระทาได้โดยคณะกรรมการบริ หาร หรื อ โดยมติที่
ประชุมสามัญประจาปี ก็ได้ ซึ่งต้องมีคะแนนเสี ยงเห็นชอบไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของกรรมการหรื อ
จานวนสมาชิกที่เข้าประชุม และจะมีผลบังคับเมื่อได้ประกาศเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแล้วแจ้งให้สมาชิก
ทราบ

หมวด 9 การเลิกสมาคม
ข้อ 36.

การเลิกสมาคมมีผลเมื่อสมาชิกสามัญลงมติดว้ ยการลงคะแนนเสี ยงเห็นชอบ
ของการประชุมวิสามัญตามระเบียบวาระการเลิกสมาคม

เกินกว่าสองในสาม

ข้อ 37.

กรณี ที่ที่ประชุมมีมติให้เลิกสมาคมแล้ว
บัญชี ให้เสร็ จสิ้ นภายในเวลา 45 วัน

ข้อ 38.

สมาคมมีทรัพย์ที่เหลือจากการชาระบัญชีเมื่อเลิกสมาคมแล้วเท่าใด ให้มอบแก่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในกิจการ อนุรักษ์ดินและน้ าต่อไป

ข้อ 39.

เมื่อสมาคมเลิกให้ถือว่าทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับกิจการของสมาคมเป็ นอันสิ้ นสภาพไปด้วย

ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผูช้ าระบัญชีเพื่อดาเนินการชาระ

