หนา ๑๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๐ ง

๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗

ประกาศนายทะเบียนสมาคม
ประจํากรุงเทพมหานคร
เรื่อง จดทะเบียนการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของสมาคม
ดวย นายนัทธี พุคยาภรณ ไดยื่นคํารองขอจดทะเบียนการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของสมาคม
สภาวัฒนธรรมแหงประเทศไทย โดยมีใจความสําคัญดังนี้
แกไขเพิ่มเติมขอบังคับ ขอ ๑, ๒, ๕, ๑๑, ๑๒, ๑๗ และ ๔๑ ความวา
ขอ ๑ สมาคมนี้ มี ชื่ อ ว า สมาคมสภาวั ฒ นธรรมแห ง ประเทศไทย มี อั ก ษรย อ สวธท
เรี ย กเป น ภาษาอั ง กฤษว า CULTURAL COUNCIL ASSOCIATION OF THAILAND มี อั ก ษรย อ
เปนภาษาอังกฤษวา CCAT
ขอ ๒ เครื่ อ งหมายของสมาคมมี ลั ก ษณะเป น วงรี รอบนอกวงรี ข อบสองวงซ อ นกั น
ภายในประกอบดวยหวงโซกลมรอยเรียงกันเปนชวง ๆ นับได ๘ ชวง ภายในวงรีมีบุษบกตามประทีปเปลงแสงรัศมี
ลอยอยูบนกอนเมฆ ภายใตวงรีมีตัวหนังสือชื่อสมาคมเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ความหมายของตราสัญลักษณของสมาคม ดวงประทีปในบุษบก หมายถึงภูมิปญญาอันเปนรากฐาน
ของวัฒนธรรม หวงโซกลม หมายถึงความสมานฉันทของภาคีเครือขายในการทํางานวัฒนธรรม หวงโซมี ๘ ชวง
หมายถึงขอบขายของงานวัฒนธรรม ๘ ประการ คือ วิจัย อนุรักษ ฟนฟู สงเสริม พัฒนา ถายทอด
เสริมสรางเอตทัคคะและแลกเปลี่ยน
รูปเครื่องหมายสมาคม ตามรูปที่ปรากฏขางลางนี้

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๐ ง

หนา ๑๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗

ขอ ๕ สมาชิกของสมาคมมี ๓ ประเภท คือ
๕.๑ สมาชิกสามัญ มีดังนี้
๕.๑.๑ ประธานสภาวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด ทุ ก จั ง หวั ด ประธานสภาวั ฒ นธรรม
กรุงเทพมหานคร และประธานสภาวัฒนธรรมองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ
ฯลฯ
ขอ ๑๑ ใหแบงกลุมสภาวัฒนธรรมออกเปน ๑๗ กลุม ดังนี้
ฯลฯ
๑๑.๑๗ กลุมที่ ๑๗ สภาวัฒนธรรมองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ
ขอ ๑๒ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึง่ ทําหนาที่บริหารกิจการของสมาคม มีจํานวนไมเกิน ๒๕ คน
ใหน ายกสมาคมเชิญ ผูแ ทนกรมสง เสริม วัฒ นธรรม ๑ คน เปน กรรมการโดยตําแหนง กรรมการอื่น
ใหไดมาจากการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ โดยกําหนดสัดสวนจากสมาชิกตามขอ ๑๑ กลุมละ ๑ คน
และใหนายกสมาคม สรรหาจากสมาชิกสามัญเพิ่มอีกไมเกิน ๗ คน เปนกรรมการ ใหผูที่ไดรับเลือก
เปน กรรมการตามขอ ๑๑ เลือกกัน เองเปน นายกสมาคม ๑ คน สําหรับ อุปนายกไมเกิน ๖ คน
ใหนายกสมาคมเปนผูคัดเลือกจากผูแทนกลุม ๑๗ คน คณะกรรมการมีตําแหนงและหนาที่โดยสังเขป
ดังตอไปนี้
ขอ ๑๗ คณะกรรมการมีอํานาจ หนาที่ในการดําเนินกิจการของสมาคม ภายใตวัตถุประสงค
แหงขอ ๔ ของขอบังคับนี้และอํานาจที่วานี้ใหรวมถึง
ฯลฯ
๑๗.๓ แตงตั้งที่ปรึกษา หรือคณะกรรมการฝาย หรืออนุกรรมการได แตที่ปรึกษา
หรือคณะกรรมการฝาย หรืออนุกรรมการจะอยูในตําแหนงไดไมเกินวาระของคณะกรรมการที่แตงตั้ง
ทั้ ง นี้ การแต ง ตั้ ง ที่ ป รึ ก ษา จะต อ งมี ห นั ง สื อ ตอบรั บ การเป น ที่ ป รึ ก ษา
แกสมาคมสภาวัฒนธรรมแหงประเทศไทย
ใหยกเลิกหมวดที่ ๗ บทเฉพาะกาล และขอ ๔๑ เนื่องจากสมาคมมีขอบังคับและมีกรรมการบริหาร
ที่มาจากการเลือกตั้งและสรรหาแลว

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๐ ง

หนา ๑๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗

นายทะเบียนสมาคมประจํากรุงเทพมหานคร ไดมีคําสั่งใหรับจดทะเบียนการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
ของสมาคมรายนี้แลว ตามทะเบียนเลขที่ จ.๔๖๒๒/๒๕๕๗ ตั้งแตวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๔ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
จึงขอประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ด็อกเตอรอลงกต วรกี
ผูอํานวยการสวนรักษาความสงบเรียบรอย ๒ สํานักการสอบสวนและนิตกิ าร
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมการปกครอง
นายทะเบียนสมาคมประจํากรุงเทพมหานคร

