เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ง

หนา้ ๒๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ประกาศนายทะเบียนสมาคม
ประจําจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับของสมาคม
ด้วย นายมงคล เปลาเล ได้ยื่นคําขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมชาวไร่อ้อย
ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ดังนี้
ข้อบังคับ
สมาคมชาวไร่อ้อยศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ฉบับที่ ๑/๒๕๖๒
หมวดที่ ๑
ความทั่วไป
ข้อ ๑ สมาคมนี้มีชื่อว่า “สมาคมชาวไร่อ้อยศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย”
ข้อ ๒ เครื่องหมายของสมาคมมีลักษณะเป็นวงกลมสองชั้น ภายในวงกลมชั้นในประกอบด้วย
เศียรช้างใช้งวงพันต้นอ้อย อยู่เหนือทิวเขา และวงกลมชั้นนอกมีข้อความว่า สมาคมชาวไร่อ้อยศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย มีต้นอ้อย ๒ ต้น

ข้อ ๓ สํานักงานใหญ่ของสมาคม ตั้งอยู่ ณ อาคารเลขที่ ๗๖๕/๓ หมู่ที่ ๒ ตําบลหาดเสี้ยว
อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ข้อ ๔ ข้อบังคับฉบับนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนเป็นต้นไป

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ง

หนา้ ๒๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกข้อบังคับสมาคมชาวไร่อ้อยศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ฉบับที่ ๑/๒๕๖๐
และให้ใช้ข้อบังคับฉบับนี้แทน
ข้อ ๖ วัตถุประสงค์ของสมาคม เพื่อ
๖.๑ เทิด ทูน สถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษั ต ริย์ในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
๖.๒ เป็นศูนย์ประสานงานระหว่างชาวไร่อ้อยโรงงานน้ําตาลและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
๖.๓ ช่วยพิทักษ์รักษาสิทธิอันเป็นผลประโยชน์ของชาวไร่อ้อยสมาชิกของสมาคม
๖.๔ ช่วยขจัดข้อปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนวินิจฉัยไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างชาวไร่อ้อย
หรือระหว่างสมาชิกด้วยกันเอง
๖.๕ เพื่อดําเนินการ หรือร่วมมือกับองค์การกุศล เพื่อการกุศลและองค์การสาธารณประโยชน์
เพื่อสาธารณประโยชน์
๖.๖ ช่วยเหลือสมาชิกในด้านข้อมูลความรู้ทางการเกษตรไร่อ้อยและในอุตสาหกรรมอ้อย
และน้ําตาลทรายด้านสวัสดิการ และด้านอุปกรณ์เครื่องมือการเกษตรยกเว้นฌาปนกิจสงเคราะห์
๖.๗ ส่งเสริมการศึกษาการกีฬาการอนามัยการบันเทิง ตลอดจนส่งเสริมศีลธรรม
วัฒนธรรม การกุศล และสาธารณประโยชน์อื่น ๆ
๖.๘ สมาคมจะไม่ดําเนินการจัดตั้งโต๊ะสนุกเกอร์
๖.๙ สมาคมจะไม่ดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการเมือง
ข้อ ๗ ในข้อบังคับนี้
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการบริหารสมาคมชาวไร่อ้อยศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
“นายกสมาคม” หมายถึง นายกสมาคมชาวไร่อ้อยศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
“เลขานุการ” หมายถึง เลขานุการคณะกรรมการบริหารสมาคมชาวไร่อ้อยศรีสัชนาลั ย
จังหวัดสุโขทัย
หมวดที่ ๒
สมาชิก
ข้อ ๘ สมาชิกของสมาคมมี ๒ ประเภท คือ
๘.๑ สมาชิกสามัญ ได้แก่ ชาวไร่อ้อยที่ประกอบอาชีพการทําไร่อ้อย และส่งอ้อย
เข้าโรงงานน้ําตาลในจังหวัดสุโขทัย หรือจังหวัดใกล้เคียง

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ง

หนา้ ๒๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๘.๒ สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติ หรือทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีอุปการคุณ
แก่สมาคมซึ่งคณะกรรมการลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม
ข้อ ๙ สมาชิกสมาคมต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๙.๑ เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
๙.๒ เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
๙.๓ ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
๙.๔ ไม่ต้องคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถ
หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องโทษจําคุก ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ การต้องคําพิพากษา
ของศาลถึงที่สุดในกรณีดงั กล่าวจะต้องเป็นในขณะที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือในระหว่างที่เป็นสมาชิกของ
สมาคมเท่านั้น
ข้อ ๑๐ ค่าลงทะเบียนและค่าบํารุงสถาบันชาวไร่อ้อย
๑๐.๑ สมาชิกสามัญ
ก. ไม่ต้องชําระค่าลงทะเบียน
ข. ชํ าระค่ า บํา รุ ง สถาบั น ให้แ ก่ ส มาคมซึ่ ง มีส ถานภาพสถาบั น ชาวไร่ อ้ อ ย
ตามที่คณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายประกาศกําหนด
๑๐.๒ สมาชิกกิตติมศักดิ์ไม่ต้องชําระค่าลงทะเบียนและค่าบํารุงสมาคมแต่อย่างใดทั้งสิ้น
ข้อ ๑๑ การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ให้ยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมต่อเลขานุการ
โดยต้ อ งมี ส มาชิ ก สามั ญ รั บ รองอย่ า งน้ อ ยหนึ่ ง คน และให้ เ ลขานุ ก ารติ ด ประกาศรายชื่ อ ผู้ ส มั ค รไ ว้
ณ สํ า นั ก งานของสมาคมเป็ น เวลาไม่ น้ อยกว่ า สิบ ห้า วั น เพื่ อให้ สิท ธิส มาชิ กอื่ น ๆ ของสมาคมได้
ดําเนินการคัดค้านการสมัครนั้น
เมื่ อ ครบกํ า หนดประกาศแล้ ว กรณี ไ ม่ มี ผู้ คั ด ค้ า นให้ น ายกสมาคมเป็ น ผู้ พิ จ ารณาอนุ มั ติ
และเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบ กรณีมีผู้คัดค้านให้เลขานุการนําใบสมัครและหนังสือคัดค้านของสมาชิก
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ให้ เ ลขานุ ก ารติด ประกาศผลการพิ จ ารณา ณ ที่ ทํ าการของสมาคม และแจ้ ง ให้ ผู้ ส มั ค ร
รับทราบอีกทางหนึ่งด้วย

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ง

หนา้ ๒๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ข้อ ๑๒ สถานภาพการเป็นสมาชิกสมาคมของสมาชิกกิตติมศักดิ์ ให้เริ่มตั้งแต่วันที่หนัง สือ
ตอบรับคําเชิญของผู้ที่คณะกรรมการได้พิจารณาลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมได้มาถึงยังสมาคม
ข้อ ๑๓ สมาชิกภาพของสมาชิกทั้งสองประเภทให้สิ้นสุดลงด้วยเหตุดังต่อไปนี้
๑๓.๑ เสียชีวิต
๑๓.๒ ลาออก โดยการยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติ
โดยสมาชิกผู้นั้นได้ชําระหนี้สินที่ยังติดค้างอยู่กับสมาคมเป็นที่เรียบร้อย
๑๓.๓ ขาดคุณสมบัติสมาชิกตามข้อหนึ่งข้อใดของข้อบังคับ หมวดที่ ๒ ข้อที่ ๙
๑๓.๔ ที่ประชุมใหญ่ของสมาคม หรือคณะกรรมการได้พิจารณาลงมติให้ลบชื่อออก
จากทะเบียนเพราะสมาชิกผู้นั้นได้ประพฤติตนนําความเสื่อมเสียมาสู่สมาคม
ข้อ ๑๔ สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
๑๔.๑ มีสิทธิใช้สถานที่ของสมาคมโดยเท่าเทียมกัน
๑๔.๒ มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการ
๑๔.๓ มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น
๑๔.๔ มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม
๑๔.๕ สมาชิกสามัญมีสิทธิในการเลือกตั้ง หรือได้รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการและมีสิทธิออกเสียงลงมติต่าง ๆ ในที่ประชุมได้คนละหนึ่งคะแนนเสียง
๑๔.๖ มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพย์สินของสมาคม
๑๔.๗ มีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันอย่างน้อยหนึ่งในสามของสมาชิกสามัญทั้งหมด เพื่อร้องขอ
ต่อคณะกรรมการให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญได้
๑๔.๘ มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติและข้อบังคับของสมาคม โดยเคร่งครัด
๑๔.๙ มีหน้าที่จะต้องประพฤติตนให้สมกับเกียรติที่เป็นสมาชิกของสมาคม
๑๔.๑๐ มีหน้าที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดําเนินกิจการต่าง ๆ ของสมาคม
๑๔.๑๑ มีหน้าที่ร่วมกิจกรรมที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น
๑๔.๑๒ มีหน้าที่ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ง

หนา้ ๒๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมวดที่ ๓
การดําเนินกิจการสมาคม
ข้อ ๑๕ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ทําหน้าที่บริหารกิจการของสมาคม ประกอบด้วย
กรรมการไม่ น้ อ ยหกคน และไม่ เ กิ น สิ บ ห้ า คน โดยมี น ายกสมาคมหนึ่ ง คน ที่ ไ ด้ รั บ การเลื อ กตั้ ง
โดยที่ ป ระชุ ม ใหญ่ข องสมาคม และให้ นายกสมาคมเป็ น ผู้แ ต่ ง ตั้ งอุ ป นายกสามคน และกรรมการ
ในตําแหน่งต่าง ๆ ของสมาคมที่ได้กําหนดไว้ ตามความเหมาะสม
คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีตําแหน่งและหน้าที่โดยสังเขปดังต่อไปนี้
๑๕.๑ นายกสมาคม ทําหน้าที่ในการบริหารกิจการของสมาคม เป็นผู้แทนสมาคม
ในการติดต่อกับบุคคลภายนอก และทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ และการประชุมใหญ่
ของสมาคม
๑๕.๒ อุ ปนายก ทําหน้าที่เ ป็นผู้ช่วยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคม
ปฏิบัติต ามที่น ายกสมาคมได้มอบหมาย และทําหน้าที่แทนนายกสมาคม กรณีนายกสมาคมไม่อยู่
หรือไม่สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อุปนายกผู้มีอาวุโสตามลําดับปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสมาคม
๑๕.๓ เลขานุการ ทําหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของสมาคมทั้งหมด เป็นหัวหน้า
เจ้าหน้ าที่สมาคมในการปฏิบัติกิจการของสมาคม และปฏิบัติต ามคําสั่งของนายกสมาคมตลอดจน
ทําหน้าที่เป็นเลขานุการในการประชุมต่าง ๆ ของสมาคม
๑๕.๔ เหรัญญิก มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคม เป็นผู้จัดทํารายรับ - รายจ่าย
บัญชีงบดุล ของสมาคม และเก็บเอกสารเป็นหลักฐานต่าง ๆ ของสมาคมไว้ เพื่อการตรวจสอบ
๑๕.๕ ปฏิคม มีหน้าที่ในการให้การต้อนรับแขกของสมาคม เป็นหัวหน้าในการจัดเตรียม
สถานที่ของสมาคม และจัดเตรียมสถานที่ประชุมต่าง ๆ ของสมาคม
๑๕.๖ นายทะเบียน มีหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของสมาคม ประสานงาน
กับเหรัญญิกในการเรียกเก็บเงินค่าบํารุงสมาคมจากสมาชิก
๑๕.๗ ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เผยแพร่กิจการและชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคม
ให้สมาชิกและบุคคลทั่วไปให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
๑๕.๘ กรรมการตําแหน่งอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควร
กําหนดให้มีขึ้นโดยความเห็นชอบของนายกสมาคม โดยจํานวนกรรมการในคณะกรรมการทั้งหมดต้องไม่เกิน
สิบห้าคน กรณีที่มิได้มีการกําหนดตําแหน่งให้เป็นกรรมการกลาง

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ง

หนา้ ๒๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ข้อ ๑๖ คณะกรรมการของสมาคมมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ (๔) ปี เมื่อคณะกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่ครบกําหนดตามวาระแล้วหากคณะกรรมการชุดใหม่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจาก
ทางราชการให้คณะกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระรักษาการไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่
จะได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ และเมื่อคณะกรรมการชุดใหม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน
จากทางราชการเป็น ที่เรียบร้อยแล้ว ให้คณะกรรมการชุด เดิมส่งมอบงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบ
(๓๐) วันนับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการชุดใหม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ
ข้อ ๑๗ กรณีตําแหน่งกรรมการของสมาคมว่างลงก่อนครบกําหนดตามวาระ ให้นายกสมาคม
แต่งตั้งสมาชิกสามัญคนใดคนหนึ่งที่เห็นสมควรเข้าดํารงตําแหน่งแทนตําแหน่งที่ว่างลงนั้นและให้ผู้ที่เข้า
ดํารงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งได้เท่ากับวาระของผู้ที่ตนแทนเท่านั้น
ข้อ ๑๘ กรรมการอาจจะพ้นจากตําแหน่งซึ่งมิใช่เป็นการออกตามวาระด้วยเหตุดังต่อไปนี้ คือ
๑๘.๑ เสียชีวิต
๑๘.๒ ลาออก
๑๘.๓ ขาดจากสมาชิกภาพ
๑๘.๔ นายกสมาคมให้ออกจากตําแหน่ง
ข้อ ๑๙ กรรมการที่ประสงค์จะลาออกจากตําแหน่งกรรมการ ให้ยื่นใบลาออกเป็นลายลักษณ์อักษร
ต่อเลขานุการและให้พ้นจากตําแหน่งเมื่อนายกสมาคมอนุมัติให้ลาออก
ข้อ ๒๐ อํานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ
๒๐.๑ มีอํานาจออกระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อให้สมาชิกได้ปฏิบัติ โดยระเบียบปฏิบัตินั้น
จะต้องไม่ขัดต่อข้อบังคับฉบับนี้
๒๐.๒ มีอํานาจแต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่ของสมาคม
๒๐.๓ มีอํานาจแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน
โดยให้ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ค่ า ตอบแทนเช่ น เดี ย วกั บ กรรมการ ที่ ป รึ ก ษาคณะกรรมการ อนุ ก รรมการ
หรือคณะทํางาน ให้อยู่ในตําแหน่งได้ไม่เกินวาระของคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
๒๐.๔ มีอํานาจเรียกประชุมใหญ่สามัญประจําปีและประชุมใหญ่วิสามัญ
๒๐.๕ มีอํานาจแต่งตั้งกรรมการในตําแหน่งอื่น ๆ ที่ยังมิได้กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ง

หนา้ ๒๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
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๒๐.๖ มีอํานาจบริหารกิจการของสมาคม เพื่อให้เป็นตามวัตถุประสงค์ของสมาคม
ตลอดจนมีอํานาจอื่น ๆ ตามที่ข้อบังคับได้กําหนดไว้
๒๐.๗ มีหน้าที่รับผิดชอบในกิจการทั้งหมด รวมทั้งการเงินและทรัพย์สินทั้งหมดของสมาคม
๒๐.๘ มีหน้าที่จัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญตามที่สมาชิกจํานวนหนึ่งในสามของ
สมาชิกสามัญทั้งหมดได้เข้าชื่อร้องขอให้มีการจัดประชุมใหญ่วิสามัญขึ้น ซึ่งการนี้ต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่
วิสามัญขึ้นภายในสามสิบ (๓๐) วันนับแต่วันที่ได้หนังสือร้องขอ
๒๐.๙ มี ห น้ า ที่ จั ด ทํ า เอกสารหลั ก ฐานต่ า ง ๆ ทั้ ง ที่ เ กี่ ย วกั บ การเงิ น ทรั พ ย์ สิ น
และการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคม ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และสามารถจะให้สมาชิก
ตรวจดูได้เมื่อสมาชิกร้องขอ
๒๐.๑๐ จัดทําบันทึกการประชุมต่าง ๆ ของสมาคมเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานและจัดส่ง
ให้สมาชิกได้รับทราบ
๒๐.๑๑ มีหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ข้อบังคับนี้ได้กําหนดไว้
ข้อ ๒๑ คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยหก (๖) ครั้งต่อปี ทั้งนี้ เพื่อปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับการบริหารกิจการของสมาคมให้นายกหรือเลขานุการเป็นผู้กําหนดวันประชุม
ข้อ ๒๒ การประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
คณะกรรมการทั้งหมดจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม มติของที่ประชุมคณะกรรมการ ถ้าข้อบังคับมิได้
กําหนดไว้เป็นอย่างอื่นก็ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันก็ให้ประธานในที่
ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
ข้อ ๒๓ ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้านายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้กรรมการที่เข้าประชุมในคราวนั้นเลือกกันเองเพื่อให้กรรมการคนใด
คนหนึ่งทําหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคราวนั้น
หมวดที่ ๔
การประชุมใหญ่
ข้อ ๒๔ การประชุมใหญ่ของสมาคมมี ๒ ชนิด คือ
๒๔.๑ ประชุมใหญ่สามัญประจําปี
๒๔.๒ ประชุมใหญ่วิสามัญ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ง
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ข้อ ๒๕ คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ปีละหนึ่งครั้ง ในช่วง
เดือนตุลาคม - พฤศจิกายนของทุกปี
ข้อ ๒๖ การประชุ ม วิ ส ามั ญ อาจจะมี ขึ้ น ได้ โ ดยที่ ค ณะกรรมการเห็ น สมควรจั ด ให้ มี ขึ้ น
หรือเกิดขึ้นด้วยการลงชื่อร่วมกันของสมาชิกสามัญไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกทั้งหมด ร้องขอต่อ
คณะกรรมการให้จัดมีขึ้น
ข้อ ๒๗ การแจ้งกําหนดวันประชุมใหญ่ ให้เลขานุการจัดทําหนังสือผู้แจ้งกําหนดวันประชุมใหญ่
ให้สมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (๗) วัน โดยระบุวัน เวลา และสถานที่ให้ชัดเจนพร้อมทั้ง
ประกาศแจ้งกําหนดวันประชุมใหญ่ไว้ ณ สํานักงานของสมาคม เป็นเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ด (๗) วัน
ก่อนถึงกําหนดวันประชุมใหญ่
ข้อ ๒๘ การประชุมใหญ่สามัญประจําปี อย่างน้อยต้องมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้
๒๘.๑ แถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปี
๒๘.๒ แถลงบัญชีรายรับ - รายจ่าย และบัญชีงบดุลของปีที่ผ่านมาให้สมาชิกรับทราบ
๒๘.๓ เลือกตั้งนายกสมาคมแทนตําแหน่งที่ว่าง
๒๘.๔ เลือกตั้งผู้สอบบัญชี
๒๘.๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ข้อ ๒๙ ในการประชุมใหญ่สามัญประจําปีหรือการประชุมใหญ่วิสามัญ จะต้องมีสมาชิก
เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม แต่เมื่อถึง
กําหนดเวลาประชุมยังมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม ก็ให้ขยายเวลาออกไปอีก
พอสมควรแต่เมื่อครบกําหนดเวลาที่ขยายออกไปแล้วยังมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม
ก็ให้เลื่อนการประชุมคราวนั้นไป และให้จัดประชุมใหม่อีกครั้งหนึ่ง หลังจากเวลาได้ล่วงเลยมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสิบห้า (๑๕) วันแต่ต้องไม่เกินสี่สิบห้า (๔๕) วัน นับตั้งแต่วันที่ได้เลื่อนการประชุมในครั้งแรก
ยกเว้นกรณีเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญที่เกิดขึ้นจากการร้องขอของสมาชิกสามัญ ไม่ต้องจัดประชุมใหม่
ให้ถือว่าการประชุมเป็นอันยกเลิกสําหรับการประชุมในครั้งหลังนี้ ถ้ามีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมเป็น
จํานวนเท่าใด ก็ให้ถือว่าครบองค์ประชุม

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ง
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ข้อ ๓๐ การลงมติเรื่องต่าง ๆ ในที่ประชุมใหญ่ ถ้าข้อบังคับมิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้ถือ
คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ กรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ก็ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
ข้อ ๓๑ ในการประชุมใหญ่ของสมาคม ถ้านายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่มาประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการที่มาร่วมประชุมคนใดคนหนึ่งทําหน้าที่เป็น
ประธานในที่ประชุมคราวนั้น
หมวดที่ ๕
การเงินและทรัพย์สิน
ข้อ ๓๒ การเงินและทรัพย์สินทั้งหมดให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เงินสดของสมาคม
ถ้ามีให้นําฝากไว้กับธนาคารใดธนาคารหนึ่งตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร
ข้อ ๓๓ การเปิดบัญชีธนาคารของสมาคมให้คณะกรรมการจํานวนห้า (๕) คนเป็นผู้เปิดบัญชีธนาคาร
ประกอบด้วย นายกสมาคม เหรัญญิก และกรรมการอื่นอีกสาม (๓) คน สําหรับการลงนามในตั๋วเงิน
หรือเช็คของสมาคม จะต้องมีล ายมือชื่อของคณะกรรมการลงนามจํานวนสาม (๓) คน ประกอบด้วย
นายกสมาคม หรือผู้ทําการแทน เหรัญญิก และกรรมการอื่นอีกหนึ่ง (๑) คน พร้อมประทับตราของสมาคม
ข้อ ๓๔ การสั่งจ่ายเงินของสมาคม ให้เป็นอํานาจของผู้ดํารงตําแหน่งและวงเงินดังต่อไปนี้
(๑) นายกสมาคมครั้งละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
(๒) คณะกรรมการ เกินกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ขึ้นไป
ข้อ ๓๕ เหรัญญิกมีอํานาจเก็บเงินสดของสมาคมได้ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
หากเกินต้องนําฝากธนาคารในบัญชีของสมาคมทันที
ข้อ ๓๖ เหรัญญิกจะต้องทําบัญชี รายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุล ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
และการรั บ หรื อ จ่ า ยเงิ น ทุ ก ครั้ ง จะต้ อ งมี ห ลั ก ฐานเป็ น หนั ง สื อ ลงลายมื อ ชื่ อ ของนายกสมาคม
หรือผู้ทําการแทนร่วมกับเหรัญญิก พร้อมกับประทับตราของสมาคมทุกครั้ง
ข้อ ๓๗ ผู้สอบบัญชี จะต้องมิใช่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคม และจะต้องเป็นผู้สอบ
บัญชีที่ได้รับอนุญาต
ข้อ ๓๘ ผู้ ส อบบั ญ ชี มี อํ า นาจหน้ า ที่ เ รี ย กเอกสารที่ เ กี่ ย วกั บ การเงิ น และทรั พ ย์ สิ น จาก
คณะกรรมการและสามารถเรี ย กกรรมการหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องสมาคมเพื่ อ สอบถามเกี่ ย วกั บ บั ญ ชี
และทรัพย์สินของสมาคมได้
ข้อ ๓๙ คณะกรรมการจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชีเมื่อได้รับการร้องขอ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ง

หนา้ ๒๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมวดที่ ๖
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับและการเลิกสมาคม
ข้อ ๔๐ ข้อบังคับของสมาคมจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ก็โดยมติที่ประชุมใหญ่เท่านั้น และองค์ประชุมใหญ่
จะต้องมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมด มติของที่ประชุมใหญ่
ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกสามัญที่เข้าร่วม
ประชุมทั้งหมด
ข้อ ๔๑ การเลิกสมาคมจะเลิกได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม ยกเว้นเป็นการเลิก
เพราะเหตุของกฎหมาย มติของที่ประชุมใหญ่ให้เลิกสมาคมจะต้องมีคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของ
สมาชิกสามัญ ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด และองค์ประชุมใหญ่จะต้องไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิก
สามัญทั้งหมด
ข้อ ๔๒ เมื่อสมาคมต้องเลิกไม่ ว่าด้วยเหตุ ใด ๆ ก็ต าม ทรัพย์ สินของสมาคมที่เหลืออยู่
หลั ง จากที่ไ ด้ ชํา ระบั ญ ชี เป็ น ที่เ รี ยบร้ อยแล้ว ให้ ต กเป็ นของสํ า นัก งานปลัด กระทรวงสาธารณสุ ข
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
นายทะเบียนสมาคมประจําจังหวัดสุโขทัย ได้มีคําสั่งจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคั บสมาคม
รายนี้แล้ว ตามทะเบียนเลขที่ ๑/๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ประสงค์ อุไรวรณ์
ปลัดจังหวัด ปฏิบตั ิราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
นายทะเบียนสมาคมประจําจังหวัดสุโขทัย

