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หมวดที่ ๒
สมาชิก
ข้อ ๕ สมาชิกของสมาคมมี ๒ ประเภท คือ
๕.๑ สมาชิกสามัญ ได้ แก่ ...............................................................................................
................................................................................................
๕.๒ สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้ แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติ หรือทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีอุปการคุณแก่สมาคม
ซึ่งคณะกรรมการลงมติให้ เชิญเข้ าเป็ นสมาชิกของสมาคม

ข้อ ๖ สมาชิกจะต้ องประกอบด้ วยคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๖.๑ เป็ นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ ว
๖.๒ เป็ นผู้มีความประพฤติเรียบร้ อย
๖.๓ ไม่เป็ นโรคที่สังคมรังเกียจ
๖.๔ ไม่ต้องคําพิพากษาของศาลถึงที่สดุ ให้ เป็ นบุคคลล้ มละลายหรือไร้ ความสามารถ หรือเสมือน
ไร้ ความสามารถ หรือต้ องโทษจําคุก ยกเว้ นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ การต้ องคํา
พิพากษาของศาลถึงที่สุดในกรณีดังกล่าว จะต้ องเป็ นในขณะที่สมัครเข้ าเป็ นสมาชิกหรือใน
ระหว่างที่เป็ นสมาชิกของสมาคมเท่านั้น
ข้อ ๗ ค่าลงทะเบียน และค่าบํารุงสมาคม
๗.๑ สมาชิกสามัญ
จะต้ องเสียค่าลงทะเบียนครั้งแรก...........................................บาท
ค่าบํารุงสมาคมเป็ นรายเดือน ๆ ละ........................................บาท
หรือค่าบํารุงเป็ นรายปี ๆ ละ.................................................บาท
๗.๒ สมาชิกกิตติมศักดิ์ มิต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบํารุงแต่อย่างใดทั้งสิ้น
ข้อ ๘ การสมัครเข้ าเป็ นสมาชิกของสมาคม ให้ ผ้ ูประสงค์จะสมัครเข้ าเป็ นสมาชิกของสมาคม ยื่นใบสมั คร
ตามแบบสมาคมต่อเลขานุการ โดยมีสมาชิกสามัญรับรองอย่างน้ อย ๑ คน และให้ เลขานุการติด
ประกาศรายชื่อผู้สมัครไว้ ณ สํานักงานของสมาคม เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน เพื่อให้ สมาชิก
อื่น ๆ ของสมาคมคัดค้ านการสมัครนั้น เมื่อครบกําหนดประกาศแล้ วก็ให้ เลขานุการนําใบสมัคร
และหนังสือคัดค้ านของสมาชิก (ถ้ ามี) เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติว่า จะ
รับหรือไม่รับเข้ าเป็ นสมาชิกของสมาคมและเมื่อคณะกรรมการพิจารณาการสมัครแล้ ว ผลเป็ น
ประการใด ให้ เลขานุการเป็ นผู้แจ้ งให้ ผ้ ูสมัครทราบโดยเร็ว

ข้อ ๙ ถ้ าคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้ รับผู้สมัครเข้ าเป็ นสมาชิก ก็ให้ ผ้ ูสมัครนั้นชําระเงินค่าลงทะเบียน
และบํารุงสมาคมให้ เสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้ รับแจ้ งจากเลขานุการและสมาชิกภาพของ
ผู้สมัคร ให้ เริ่มนับตั้งแต่วันที่ผ้ ูสมัครได้ ชาํ ระเงินค่าลงทะเบียน และค่าบํารุงสมาคมเป็ นที่เรียบร้ อย
แล้ ว แต่ถ้าผู้สมัครไม่ชาํ ระเงินค่าลงทะเบียน และค่าบํารุงภายในกําหนด ก็ให้ ถือว่าการสมัครคราว
นั้นเป็ นอันยกเลิก
ข้อ ๑๐ สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ ให้ เริ่มนับตั้งแต่วันที่หนังสือตอบรับคําเชิญของผู้ท่คี ณะกรรม
การได้ พิจารณาให้ เชิญเข้ าเป็ นสมาชิกของสมาคม ได้ มาถึงยังสมาคม
ข้อ ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกให้ ส้ นิ สุดลงด้ วยเหตุดังต่อไปนี้
๑๑.๑ ตาย
๑๑.๒ ลาออก โดยยื่นหนังสือเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการได้
พิจารณาอนุมัติ และสมาชิกผู้น้ันได้ ชาํ ระหนี้สนิ ที่ยังติดค้ างอยู่กบั สมาคมเป็ นที่เรียบร้ อย
๑๑.๓ ขาดคุณสมบัติของสมาชิก
๑๑.๔ ที่ประชุมใหญ่ของสมาคม หรือคณะกรรมการได้ พิจารณาลงมติให้ ลบชื่อออกจากทะเบียน
เพราะสมาชิกผู้น้ันได้ ประพฤตินาํ ความเสื่อมเสียมาสู่สมาคม
ข้อ ๑๒ สิทธิและหน้ าที่ของสมาชิก
๑๒.๑ มีสทิ ธิเข้ าใช้ สถานที่ของสมาคมโดยเท่าเทียมกัน
๑๒.๒ มีสทิ ธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการ
๑๒.๓ มีสทิ ธิได้ รับสวัสดิการต่าง ๆ ที่สมาคมได้ จัดให้ มีข้ นึ
๑๒.๔ มีสทิ ธิเข้ าร่วมประขุมใหญ่ของสมาคม
๑๒.๕ สมาขิกสามัญมีสทิ ธิในการเลือกตั้ง หรือได้ รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
สมาคม และมีสิทธิออกเสียงลงมติต่าง ๆ ในที่ประชุมได้ คนละ ๑ คะแนนเสียง
๑๒.๖ มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรั พย์สนิ ของสมาคม
๑๒.๗ มีสทิ ธิเข้ าชื่อร่วมก้ นอย่างน้ อย ๑ ใน ๕ ของสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือสมาชิกจํานวน
ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน ทําหนังสือร้ องขอต่อคณะกรรมการให้ จัดประชุมใหญ่วิสามัญได้
๑๒.๘ มีหน้ าที่จะต้ องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ และข้ อบังคับของสมาคมโดยเคร่ งครัด
๑๒.๙ มีหน้ าที่ประพฤติตนให้ สมกับเกียรติท่เี ป็ นสมาชิกของสมาคม
๑๒.๑๐ มีหน้ าที่ให้ ความร่วมมือและสนับสนุนการดําเนินกิจการต่าง ๆ ของสมาคม
๑๒.๑๑ มีหน้ าที่ร่วมกิจกรรมที่สมาคมได้ จัดให้ มีข้ นึ
๑๒.๑๒ มีหน้ าที่ช่วยเผยแพร่ช่ ือเสียงของสมาคมให้ เป็ นที่ร้ ูจักอย่างแพร่หลาย

หมวดที่ ๓
การดาเนินกิจการสมาคม
ข้อ ๑๓ ให้ มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ทําหน้ าที่บริหารกิจการของสมาคม มีจาํ นวนอย่างน้ อย..............คน
อย่างมากไม่เกิน..............คน คณะกรรมการนี้ ได้ มาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมใหญ่ของ
สมาคม และให้ ผ้ ูท่ไี ด้ เลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ เลือกตั้งกันเองเป็ นนายกสมาคม ๑ คน และ
อุปนายก..............คน สําหรับตําแหน่งกรรมการในตําแหน่งอื่น ๆ ให้ นายกเป็ นผู้แต่งตั้งผู้ท่ไี ด้ รับ
เลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่เข้ าดํารงตําแหน่งต่าง ๆ ของสมาคม ตามที่ได้ กาํ หนดไว้ ซ่ึงตําแหน่งของ
กรรมการสมาคมมีตาํ แห่งและหน้ าที่โดยสังเขปดังต่อไปนี้
๑๓.๑ นายกสมาคม ทําหน้ าที่เป็ นหัวหน้ าในการบริหารกิจการของสมาคมเป็ นผู้แทนสมาคมใน
การติดต่อกับบุคคลภายนอก และทําหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุม
คณะกรรมการ และการประชุมใหญ่ของสมาคม
๑๓.๒ อุปนายก ทําหน้ าที่เป็ นผู้ช่วยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคมปฏิบัติตาม
หน้ าที่นายกสมาคมได้ มอบหมายและทําหน้ าที่แทนนายกสมาคมเมื่อนายก
สมาคมไม่อยู่ หรือไม่สามารถจะปฏิบัติหน้ าที่ได้ แต่การทําหน้ าที่แทนนายก
สมาคม ให้ อุปนายกตามลําดับตําแหน่งเป็ นผู้กระทําการแทน
๑๓.๓ เลขานุการ ทําหน้ าที่เกี่ยวกับงานธุรการของสมาคมทั้งหมด เป็ นหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่ของ
สมาคมในการปฏิบัติกจิ การของสมาคม และปฏิบัติตามคําสั่งของนายก
สมาคม ตลอดจนทําหน้ าที่เป็ นเลขานุการในการประชุมต่าง ๆ ของสมาคม
๑๓.๔ เหรัญญิก มีหน้ าที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคม เป็ นผู้จัดทําบัญชีรายรับ
รายจ่าย บัญชีงบดุลของสมาคม และเก็บเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของสมาคม
ไว้ เพื่อตรวจสอบ
๑๓.๕ ปฏิคม
มีหน้ าที่ในการให้ การต้ อนรับแขกของสมาคม เป็ นหัวหน้ าในการจัดเตรียม
สถานที่ของสมาคม และจัดเตรียมสถานที่ประชุมต่าง ๆ ของสมาคม
๑๓.๖ นายทะเบียน
มีหน้ าที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของสมาคม ประสานงาน
กับเหรัญญิกในการเรียกเก็บเงินค่าบุงสมาคมจากสมาชิก
๑๓.๗ ประชาสัมพันธ์
มีหน้ าที่เผยแพร่กจิ การและชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคมให้
สมาชิกและบุคคลโดยทั่วไปให้ เป็ นที่ร้ ูจักแพร่ หลาย
๑๓.๘ กรรมการตําแหน่งอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ซึ่ งคณะกรรมการเห็นสมควรกําหนด ให้ มีข้ นึ
โดยมีจาํ นวนเมื่อรวมกับตําแหน่งกรรมการตามข้ างต้ นแล้ ว
จะต้ องไม่เกินจํานวนที่ข้อบังคับได้ กาํ หนดไว้ แต่ถ้าคณะกรรมการ
มิได้ กาํ หนดตําแหน่ง ก็ถือว่าเป็ นกรรมการกลาง
คณะกรรมการชุดแรก ให้ ผ้ ูเริ่มการจัดตั้งสมาคมเป็ นผู้เลือกตั้ง ประกอบด้ วยนายกสมาคม
และกรรมการอื่น ๆ ตามจํานวนที่เห็นสมควรตามข้ อบังคับของสมาคม

ข้อ ๑๔ คณะกรรมการของสมาคมสมารถอยู่ในตําแหน่งได้ คราวละ....ปี และเมื่อคณะกรรมการอยู่ใน
ตําแหน่งครบกําหนดตามวาระแล้ ว แต่คณะกรรมการชุดใหม่ยังไม่ได้ รับอนุญาตให้ จดทะเบียน
จากทางราชการ ก็ให้ คณะกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระรักษาการไปพลางก่อน จนกว่า
คณะกรรมการชุดใหม่จะได้ รับอนุญาตให้ จดทะเบียนจากทางราชการ และเมื่อคณะกรรมการชุด
ใหม่ได้ รับอนุญาตให้ จดทะเบียนจากทางราชการเป็ นที่เรียบร้ อยแล้ ว ก็ให้ ทาํ การส่งและรับมอบ
งานกันระหว่างคณะกรรมการชุดเก่าและคณะกรรมการชุดใหม่ให้ เป็ นที่เสร็จภายใน ๓๐ วัน
นับตั้งแต่วันที่คณะกรมการชุดใหม่ได้ รับอนุญาตให้ จดทะเบียนจากทางราชการ
ข้อ ๑๕ ตําแหน่งกรรมการสมาคม ถ้ าต้ องว่างลงก่อนครบกําหนดตามวาระก็ให้ คณะกรรมการแต่งตั้ง
สมาชิกสามัญคนใดคนหนึ่งที่เห็นสมควรเข้ าดํารงตําแหน่งแทนตําแหน่งที่ว่างลงนั้น
แต่ผ้ ูดาํ รงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งได้ เท่ากับวาระของผู้ท่ตี นแทนเท่านั้น
ข้อ ๑๖ กรรมการอาจจะพ้ นจากตําแหน่ง ซึ่งมิใช่เป็ นการออกตามวาระด้ วยเหตุผลต่อไปนี้ คือ
๑๖.๑ ตาย
๑๖.๒ ลาออก
๑๖.๓ ขาดจากสมาชิกภาพ
๑๖.๔ ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้ ออกจากตําแหน่ง
ข้อ ๑๗ กรรมการที่ประสงค์จะลาออกจากตําแหน่งกรรมการให้ ย่ นื ใบลาออกเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อ
คณะกรรมการ และให้ พ้นจากตําแหน่งเมื่อคณะกรรมการมีมติให้ ออก
ข้อ ๑๘ อํานาจและหน้ าที่ของคณะกรรมการ
๑๘.๑ มีอาํ นาจออกระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อให้ สมาชิกได้ ปฏิบตั ิ โดยระเบียบปฏิบตั ิน้ นั จะต้อง
ไม่ขดั ต่อข้อบังคับฉบับนี้
๑๘.๒ มีอาํ นายแต่งตั้งและถอดถอนเจ้ าหน้ าที่ของสมาคม
๑๘.๓ มีอาํ นาจแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษา หรืออนุกรรมการได้ แต่กรรมการที่ปรึกษาหรือ
อนุกรรมการ จะสามารถอยู่ในตําแหน่งได้ ไม่เกินวาระของคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
๑๘.๔ มีอาํ นาจเรียกประชุมใหญ่สามัญประจําปี และประชุมใหญ่วิสามัญ
๑๘.๕ มีอาํ นาจแต่งตั้งกรรมการในตําแหน่งอื่น ๆ ที่ยังมิได้ กาํ หนดไว้ ในข้ อบังคับนี้
๑๘.๖ มีอาํ นาจบริหารกิจการของสมาคม เพื่อให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนมี่อาํ นาจอื่น ๆ
ตามที่ข้อบังคับได้ กาํ หนดไว้
๑๘.๗ มีหน้ าที่จัดให้ ม่กี ารประชุมใหญ่วิสามัญ ตามที่สมาชิกสามัญจํานวน ๑ ใน ๓ ของสมาชิก
ทั้งหมด ได้ เข้ าชื่อร้ องขอให้ จัดประชุมใหญ่วิสามัญขึ้น

๑๘.๘ มีหน้ าที่จัดให้ มีการประชุมใหญ่วิสามัญ ตามที่สมาชิกสามัญจํานวน ๑ ใน ๓ ของสมาชิก
ทั้งหมด เข้ าชื่อร้ องขอให้ จัดประชุมใหญ่วิสามัญขึ้น ซึ่งการนี้จะต้ องจัดให้ มีการประชุมใหญ่
วิสามัญขึ้น ซึ่งการนี้จะต้ องจัดให้ มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้
รับหนังสือร้ องขอ
๑๘.๙ มีหน้ าที่จัดทําเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงิน ทรัพย์สนิ และการดําเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมให้ ถูกต้ องตามหลักวิชาการ และสามารถให้ สมาชิกตรวจดูได้
เมื่อสมาชิกร้ องขอ
๑๘.๑๐ จัดทําบันทึกการประชุมต่าง ๆ จองสมาคม เพื่อเก็บไว้ เป็ นหลักฐานและจัดส่งให้ สมาขิก
ได้ รับทราบ
๑๘.๑๑ มีหน้ าที่อ่นื ๆ ตามที่ข้อบังคับได้ กาํ หนดไว้
ข้อ ๑๙ คณะกรรมการจะต้ องประชุมกันอย่างน้ อยเดือนละ....ครั้ง โดยให้ จัดขึ้นภายในวันที่..........
ของทุก ๆ เดือน ทั้งนี้เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารกิจการของสมาคม
ข้อ ๒๐ การประชุมคณะกรรมการ จะต้ องมีกรรมการเข้ าร่วมประขุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประขุม มติของที่ประชุมคณะกรรมการ ถ้ าข้ อบังคับมิได้ กาํ หนดไว้
เป็ นอย่างอื่น ก็ให้ ถือคะแนนเสียงมากเป็ นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันก็ให้ ประธานใน
การประชุมเป็ นผู้ช้ ีขาด
ข้อ ๒๑ ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้ านายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่อยู่ท่ปี ระชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้ าที่ได้ ก็ให้ กรรมการที่เข้ าประชุมในคราวนั้นเลือกตั้งกันเอง เพื่อให้ กรรมการคนใดคน
หนึ่งทําหน้ าที่เป็ นประธานในการประชุมคราวนั้น

หมวดที่ ๔
การประชุมใหญ่
ข้อ ๒๒ การประชุมใหญ่ของสมาคม มี ๒ ชนิด คือ
๒๒.๑ ประชุมใหญ่สามัญ
๒๒.๒ ประชุมใหญ่วิสามัญ
ข้อ ๒๓ คณะกรรมการจะต้ องจัดให้ มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ๆ ละ ๑ ครั้ง ภายในเดือน
................................................................ของทุกปี
ข้อ ๒๔ การประชุมใหญ่วิสามัญ อาจจะมีข้ นึ ได้ กโ็ ดยเหตุท่คี ณะกรมการเห็นควรจัดให้ มีข้ นึ หรือ
เกิดขึ้นด้ วยการเข้ าชื่อร่วมกันของสมาชิกไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕ ของสมาชิกสามัญทั้งหมดหรือ
สมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน ทําหนังสือร้ องขอต่อคณะกรรมการให้ จัดให้ มีข้ นึ
ข้อ ๒๕ การแจ้ งกําหนดนัดประชุใหญ่ ให้ เลขานุการเป็ นผู้แจ้ งกําหนดนัดประชุมใหญ่ให้ สมาชิกได้ ทราบ
และการแจ้ งจะต้ องแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยระบุวัน เวลา และสถานที่ให้ ชัดเจน โดยจะต้ องแจ้ งให้ สมาชิก
ได้ ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า ๗ วัน และประกาศแจ้ งกําหนดนัดประชุมไว้ ณ สํานักงานของสมาคมเป็ นเวลาไม่
น้ อยกว่า ๗ วัน ก่อนถึงกําหนดการประชุมใหญ่
ข้อ ๒๖ การประชุมใหญ่สามัญประจําปี จะต้ องมีวาระการประชุมอย่างน้ อยดังต่อไปนี้
๒๖.๑ แถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปี
๒๖.๒ แถลงบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุลของปี ที่ผ่านมาให้ สมาชิกรับทราบ
๒๖.๓ เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ เมื่อครบกําหนดวาระ
๒๖.๔ เลือกตั้งผู้สอบบัญชี
๒๖.๕ เรื่องอื่น ๆ ถ้ ามี
ข้อ ๒๗ ในการประชุมใหญ่วิสามัญประจําปี หรือการประชุ มใหญ่วิสามัญจะต้ องมีสมาชิกสามัญ
เข้ าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
แต่ถ้าเมื่อถึงกําหนดเวลาประชุมยังมีสมาชิกสามัญเข้ าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชมให้
คณะกรรมการของสมาคมเรียกประชุมใหญ่อกี ครั้งหนึ่ง โดยจัดให้ มีการประชุมขึ้น
ภายใน ๑๔ วัน นับแต่วันที่นัดประชุมครั้งแรก สําหรับการประชุมในครั้งหลังนี้ ถ้ ามี
สมาชิกสามัญเข้ าร่วมประชุมเป็ นจํานวนเท่าใด ก็ให้ ถือว่าครบองค์ประชุมยกเว้ นถ้ าเป็ น
การประชุมใหญ่วิสามัญที่เกิดขึ้นจากการร้ องขอของสมาชิก กําไม่ต้องจัดประชุมใหญ่ให้
ถือว่าการประชุมเป็ นอันยกเลิก

ข้อ ๒๙ ในการประชุมใหญ่ของสมาคม ถ้ านายกสมาคม และอุปนายกสมาคมไม่มาร่วมประชุม
หรือไม่สามารถจะปฏิบัติหน้ าที่ได้ ก็ให้ ท่ปี ระชุมใหญ่ทาํ การเลือกตั้งกรรมการที่มาร่วม
ประชุมคนใดคนหนึ่งให้ ทาํ หน้ าที่เป็ นประธานในการประชุมคราวนั้น

หมวดที่ ๕
การเงินและทรัพย์สิน
ข้อ ๓๐ การเงินและทรัพย์สินทั้งหมดให้ อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เงินสดของ
สมาคมถ้ ามีให้ นาํ ฝากไว้ ในธนาคาร.................................................................

ข้อ ๓๑ การลงนามในตัว๋ เงินหรือเช็คของสมาคม จะต้ องมีลายมือชื่อของนายกสมาคม หรือผู้ทาํ
การแทนลงนามร่วมกับเหรัญญิก หรือเลขานุการ พร้ อมกับประทับตราของสมาคมจึงจะ
ถือว่าใช้ ได้
ข้อ ๓๒ ให้ นายกสมาคมมีอาํ นาจสั่งจ่ายเงินของสมาคมได้ ครั้งละไม่เกิน.................................
(...................................................) ถ้ าเกินกว่านั้นจะต้ องได้ รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการและคณะกรรมการจะอนุมัติให้ จ่ายเงินได้ ครั้งละไม่เกิน....................บาท
(................................................) ถ้ าจําเป็ นจะต้ องจ่ายเกินกว่านี้ ต้ องได้ รับอนุมัติ
จากที่ประชุมใหญ่ของสมาคม
ข้อ ๓๔ เหรัญญิก มีอาํ นาจเก็บรักษาเงินสดของสมาคมได้ ไม่เกิน......................................บาท
(...................................................) ถ้ าเกินกว่าจํานวนนี้ จะต้ องนําฝากธนาคาร
บัญชีองสมาคมทันทีท่โี อกาสอํานวยให้
ข้อ ๓๕ ผู้สอบบัญชี จะต้ องมิใช่กรรรมการหรือเจ้ าหน้ าที่ของสมาคม และจะต้ องเป็ นผู้สอบบัญชี
ที่ได้ รับอนุญาต
ข้อ ๓๖ ผู้สอบบัญชี มีอาํ นาจหน้ าที่จะเรียกเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สนิ จาก
คณะกรรมการและสามารถจะเชิญกรรมการ หรือเจ้ าหน้ าที่ของสมาคมเพื่อสอบถาม
เกี่ยวกับบัญชีและทรัพย์สนิ ของสมาคมได้
ข้อ ๓๗ คณะกรรมการจะต้ องให้ ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชี เมื่อได้ รับการร้ องขอ

หมวดที่ ๖
การเปลีย่ นแปลงแก้ไขข้อบังคับและการเลิกสมาคม
ข้อ ๓๘ ข้ อบังคับของสมาคมจะเปลี่ยนแปลงแก้ ไขได้ โดยมติของที่ประชุมใหญ่เท่านั้น และองค์
ประชุมใหญ่จะต้ องมีสมาชิกสามัญเข้ าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครั้งหนึ่งของสมาชิกสามัยทั้งหมด
มติของที่ประชุมใหญ่ในการให้ เปลี่ยนแปลงแก้ ไขข้ อบังคับ จะต้ องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๒
ใน ๓ ของสมาชิกสามัญที่เข้ าร่วมประชุมทั้งหมด
ข้อ ๓๙ การเลิกสมาคมจะเลิกได้ กโ็ ดยมติของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม ยกเว้ นเป็ นการเลิกเพราะ
เหตุของกฎหมาย มติของที่ประชมใหญ่ท่ใี ห้ เลิกสมาคมจะต้ องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๓ ใน
๔ ของสมาชิกสามัญที่เข้ าร่มประชุมทั้งหมด และองค์ประชุมใหญ่จะต้ องไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง
ของสมาชิกสามัญทั้งหมด
ข้อ ๔๐ เมื่อสมาคมต้ องเลิก ไม่ว่าด้ วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ทรัพย์สนิ ของสมาคมที่เหลืออยู่หลังจากที่
ได้ ชาํ ระบัญชีเป็ นที่เรียบร้ อยแล้ ว ให้ ตกเป็ นของ......................................................
.....................................................................................................................
(ผู้รับต้ องมีฐานะเป็ นนิติบุคคล ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการกุศลสาธารณประโยชน์)

หมวดที่ ๗
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๔๑ ข้ อบังคับฉบับนี้น้ัน ให้ เริ่มใช้ บังคับได้ นับตั้งแต่วันที่สมาคมได้ รบอนุญาตให้ จดทะเบียน
เป็ นนิติบุคลเป็ นต้ นไป
ข้อ ๔๒ เมื่อสมาคมได้ รับอนุญาตให้ จะทะเบียนเป็ นนิติบุคคลจากทางราชการ ก็ให้ ถือว่าผู้เริ่มการ
ทั้งหมดเป็ นสมาชิกสามัญ
(ลงชื่อ)..................................................ผู้จัดทําข้ อบังคับ
(.................................................)

หมายเหตุ 1. กรณีสมาคมต้ องการดําเนินการเกี่ยวกับการเมือง ให้ ระบุวัตถุประสงค์แทน
“ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง” ว่า “เพื่อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็ นประมุข ด้ วยความเป็ นกลางและไม่ให้ การสนับสนุนด้ าน
การเงินหรือทรัพย์สนิ แก่นักการเมืองใด”
2. การแก้ ไขวัตถุประสงค์ของสมาคมจะกระทําได้ แต่เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้
2.1.เพื่อให้ สามรถดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของสมาคม หรือ
2.2.พฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไปเป็ นเหตุให้ วัตถุประสงค์ของสมาคมนั้นมีประโยชน์
น้ อยหรือไม่อาจดําเนินการให้ สมประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของสมาคมนั้นได้
และวัตถุประสงค์ท่แี ก้ ไขเพิ่มเติมนั้นใกล้ ชิดกับวัตถุประสงค์เดิมของสมาคม)

