ขอบังคับ
ของ
สมาคม………………………………………
----------------------------

หมวดที่ ๑
ความทั่วไป
ขอ ๑. สมาคมนี้มีชื่อวา……………………………………………………………………………………………..……
ยอวา……………………………..เรียกเปนภาษา……………………………………………………………….
ยอวา…………………………………………………………………………………………..……………………
ขอ ๒. เครื่องหมายของสมาคมมีลักษณะเปนรูป………………………………………………….…………………
……...…………………………………………………………………………………………..…………………

มีความหมายวา…………………………………………………………………………………………..………
……..…………………………………………………………………………………………..……………………

รูปของเครื่องหมายสมาคม

ขอ ๓. สํานักงานของสมาคมตั้งอยู ณ …………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………………………..……………………

ขอ ๔. วัตถุประสงคของสมาคม เพื่อ
๔.๑

…………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………..………………

๔.๒ …………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………..………………

๔.๓ …………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………..………………

๔.๔ …………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………..………………

๔.๕ …………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………..………………
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หมวดที่ ๒
สมาชิก
ขอ ๕. สมาชิกของสมาคมมี ๒ ประเภท คือ
๕.๑ สมาชิกสามัญ ไดแก ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….………….

๕.๒ สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดแก บุคคลผูทรงเกียรติ หรือทรงคุณวุฒิ หรือผูมีอปุ การะคุณแกสมาคม
ซึ่งคณะกรรมการลงมติใหเชิญเขาเปนสมาชิกของสมาคม
ขอ ๖. สมาชิกจะตองประกอบดวยคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๖.๑ เปนผูบรรลุนิติภาวะแลว
๖.๒ เปนผูมีความประพฤติเรียบรอย
๖.๓ ไมเปนโรคที่สังคมรังเกียจ
๖.๔ ไมตองคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดใหเปนบุคคลลมละลาย หรือไรความสามารถหรือเสมือน
ไรความสามารถ หรือตองโทษจําคุก ยกเวนความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ การตอง
คําพิพากษาของศาลถึงที่สุดในกรณีดังกลาว จะตองเปนในขณะที่สมัครเขาเปนสมาชิก
หรือในระหวางที่เปนสมาชิกของสมาคมเทานั้น
ขอ ๗. คาลงทะเบียน และคาบํารุงสมาคม
๗.๑ สมาชิกสามัญ
จะตองเสียคาลงทะเบียนครั้งแรก…………………..…………บาท
คาบํารุงสมาคมเปนรายเดือน ๆ ละ……………….….……….บาท
หรือคาบํารุงเปนรายป ๆ ละ………………….……..……….…บาท
๗.๒ สมาชิกกิตติมศักดิ์

มิตองเสียคาลงทะเบียนและคาบํารุงสมาคมแตอยางใดทั้งสิน้

ขอ ๘. การสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคม ใหผูประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคมยื่นใบสมัครตาม
แบบของสมาคมตอเลขานุการ โดยมีสมาชิกสามัญรับรองอยางนอย ๑ คน และใหเลขานุการติด
ประกาศรายชือ่ ผูสมัครไว ณ สํานักงานของสมาคม เปนเวลาไมนอยกวา ๑๕ วัน เพื่อใหสมาชิกอื่น ๆ
ของสมาคมจะไดคดั คานการสมัครนั้น เมือ่ ครบกําหนดประกาศแลว
ก็ใหเลขานุการนําใบสมัครและ
หนังสือคัดคานของสมาชิก (ถามี) เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติวา จะรับ
หรือไมรับเขาเปนสมาชิกของสมาคม และเมื่อคณะกรรมการพิจารณาการสมัครแลว
ผลเปนประการใด ใหเลขานุการเปนผูแจงใหผูสมัครทราบโดยเร็ว
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ขอ ๙. ถาคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติใหรับผูสมัครเขาเปนสมาชิก ก็ใหผูสมัครนั้นชําระเงินคาลงทะเบียนและ
คาบํารุงสมาคมใหเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแตวนั ที่ไดรบั แจงจากเลขานุการ และสมาชิกภาพของผูสมัคร
ใหเริ่มนับตั้งแตวันที่ผูสมัครไดชาํ ระเงินคาลงทะเบียน และคาบํารุงสมาคมเปนที่เรียบรอยแลว แตถา
ผูสมัครไมชําระเงินคาลงทะเบียนและคาบํารุงภายในกําหนด ก็ใหถือวาการสมัครคราวนั้นเปนอันยกเลิก
ขอ ๑๐. สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ ใหเริม่ นับตัง้ แตวนั ที่หนังสือตอบรับคําเชิญของผูที่คณะกรรมการได
พิจารณาลงมติใหเชิญเขาเปนสมาชิกของสมาคม ไดมาถึงยังสมาคม
ขอ ๑๑. สมาชิกภาพของสมาชิกใหสิ้นสุดลงดวยเหตุดังตอไปนี้
๑๑.๑ ตาย
๑๑.๒ ลาออก โดยยืน่ หนังสือเปนลายลักษณอกั ษรตอคณะกรรมการ และคณะกรรมการได
พิจารณาอนุมตั ิ และสมาชิกผูนั้นไดชําระหนี้สินที่ยังติดคางอยูกับสมาคมเปนที่เรียบรอย
๑๑.๓ ขาดคุณสมบัตสิ มาชิก
๑๑.๔ ที่ประชุมใหญของสมาชิกหรือคณะกรรมการไดพิจารณาลงมติใหลบชื่อออกจาก
ทะเบียนเพราะสมาชิกผูนั้นไดประพฤตินําความเสื่อมเสียมาสูสมาคม
ขอ ๑๒. สิทธิและหนาที่ของสมาชิก
๑๒.๑ มีสิทธิเขาใชสถานที่ของสมาคมโดยเทาเทียมกัน
๑๒.๒ มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกีย่ วกับการดําเนินการของสมาคมตอคณะกรรมการ
๑๒.๓ มีสิทธิไดรับสวัสดิการตาง ๆ ที่สมาคมไดจัดใหมีขึ้น
๑๒.๔ มีสิทธิเขารวมประชุมใหญของสมาคม
๑๒.๕ สมาชิกสามัญมีสิทธิในการเลือกตั้ง หรือไดรับการเลือกตั้ง หรือแตงตัง้ เปนกรรมการสมาคม
และมีสิทธิออกเสียงลงมติตาง ๆ ในที่ประชุมไดคนละ ๑ คะแนนเสียง
๑๒.๖ มีสิทธิรองขอตอคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพยสินของสมาคม
๑๒.๗ มีสิทธิเขาชื่อรวมกันอยางนอย ๑ ใน ๕ ของสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือสมาชิกจํานวน
ไมนอยกวา ๑๐๐ คน ทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการใหจดั ประชุมใหญวิสามัญได
๑๒.๘ มีหนาที่จะตองปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ และขอบังคับของสมาคมโดยเครงครัด
๑๒.๙ มีหนาที่ประพฤติตนใหสมกับเกียรติที่เปนสมาชิกของสมาคม
๑๒.๑๐ มีหนาที่ใหความรวมมือและสนับสนุนการดําเนินกิจการตาง ๆ ของสมาคม
๑๒.๑๑ มีหนาที่รวมกิจกรรมที่สมาคมไดจัดใหมขี ึ้น
๑๒.๑๒ มีหนาที่ชวยเผยแพรชื่อเสียงของสมาคมใหเปนที่รูจกั อยางแพรหลาย
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หมวดที่ ๓
การดําเนินกิจการสมาคม
ขอ ๑๓. ใหมีคณะกรรมการคณะหนึง่ ทําหนาที่บริหารกิจการของสมาคม มีจํานวนอยางนอย……..…คน
อยางมากไมเกิน………..คน คณะกรรมการนี้ ไดมาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมใหญของสมาคม และใหผู
ที่ไดเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ เลือกตั้งกันเองเปนนายกสมาคม ๑ คน และอุปนายก…….…คน สําหรับ
ตําแหนงกรรมการในตําแหนงอื่น ๆ ใหนายกสมาคมเปนผูแตงตั้ง ผูที่ไดรับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ
เขาดํารงตําแหนงตาง ๆ ของสมาคม ตามที่ไดกําหนดไว ซึ่งตําแหนงของกรรมการสมาคมมีตําแหนงและ
หนาที่โดยสังเขปดังตอไปนี้
๑๓.๑ นายกสมาคม

ทําหนาที่เปนหัวหนาในการบริหารกิจการของสมาคม คณะกรรมการของ
สมาคมเปนผูแทนสมาคมในการติดตอกับบุคคลภายนอกและทําหนาที่
เปนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ และการประชุมใหญของสมาคม
๑๓.๒ อุปนายก
ทําหนาที่เปนผูชวยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคม ปฏิบัติตาม
หนาที่ที่นายกสมาคมไดมอบหมายและทําหนาที่แทนนายกสมาคม
เมื่อนายกสมาคมไมอยู หรือไมสามารถจะปฏิบัติหนาที่ได แตการทําหนาที่
แทนนายกสมาคม ใหอุปนายกตามลําดับตําแหนงเปนผูกระทําการแทน
๑๓.๓ เลขานุการ
ทําหนาที่เกี่ยวกับงานธุรการของสมาคมทั้งหมดเปนหัวหนา เจาหนาทีข่ อง
สมาคมในการปฏิบัติกิจการของสมาคมและปฏิบัติตามคําสั่งของนายกสมาคม
ตลอดจนทําหนาที่เปนเลขานุการในการประชุมตาง ๆ ของสมาคม
๑๓.๔ เหรัญญิก
มีหนาที่เกีย่ วกับการเงินทั้งหมดของสมาคม เปนผูจดั ทําบัญชี รายรับ รายจาย
บัญชีงบดุลของสมาคม และเก็บเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของสมาคมไวเพื่อ
ตรวจสอบ
๑๓.๕ ปฏิคม
มีหนาที่ในการใหการตอนรับแขกของสมาคม เปนหัวหนาในการจัดเตรียม
สถานที่ของสมาคม และจัดเตรียมสถานที่ประชุมตาง ๆ ของสมาคม
๑๓.๖ นายทะเบียน มีหนาที่เกีย่ วกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของสมาคมประสานงานกับ
เหรัญญิกในการเรียกเก็บเงินคาบํารุงสมาคมจากสมาชิก
๑๓.๗ ประชาสัมพันธ มีหนาที่เผยแพรกิจการและชือ่ เสียงเกียรติคุณของสมาคมใหสมาชิก และ
บุคคลโดยทั่วไปใหเปนที่รูจกั แพรหลาย
๑๓.๘ กรรมการตําแหนงอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรกําหนดใหมีขนึ้
โดยมีจํานวนเมื่อรวมกับตําแหนงกรรมการตามขางตนแลวจะตองไมเกิน
จํานวนที่ขอบังคับไดกําหนดไว แตถาคณะกรรมการมิไดกําหนดตําแหนง
ก็ถือวาเปนกรรมการกลาง
คณะกรรมการชุดแรก ใหผูเริ่มการจัดตั้งสมาคมเปนผูเลือกตั้ง ประกอบดวยนายกสมาคมและกรรมการ
อื่น ๆ ตามจํานวนทีเ่ ห็นสมควรตามขอบังคับของสมาคม
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ขอ ๑๔. คณะกรรมการของสมาคมสามารถอยูในตําแหนงไดคราวละ…….……ป และเมื่อคณะกรรมการ อยูใ น
ตําแหนงครบกําหนดตามวาระแลว แตคณะกรรมการชุดใหมยังไมไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนจากทาง
ราชการ ก็ใหคณะกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระรักษาการไปพลางกอน จนกวาคณะกรรมการชุด
ใหมจะไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนจากทางราชการ และเมื่อคณะกรรมการชุดใหมไดรับอนุญาตใหจด
ทะเบียนจากทางราชการเปนที่เรียบรอยแลว ก็ใหทําการสงและรับมอบงานกันระหวางคณะกรรมการ
ชุดเกาและคณะกรรมการชุดใหมใหเปนทีเ่ สร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวันที่คณะกรรมการชุดใหม
ไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนจากทางราชการ
ขอ ๑๕. ตําแหนงกรรมการสมาคม
ถาตองวางลงกอนครบกําหนดตามวาระก็ใหคณะกรรมการแตงตั้งสมาชิก
สามัญคนใดคนหนึ่งที่เห็นสมควรเขาดํารงตําแหนงแทนตําแหนงทีว่ างลงนั้น แตผูดาํ รงตําแหนงแทนอยู
ในตําแหนงไดเทากับวาระของผูที่ตนแทนเทานั้น
ขอ ๑๖. กรรมการอาจจะพนจากตําแหนง ซึ่งมิใชเปนการออกตามวาระดวยเหตุผลตอไปนี้ คือ
๑๖.๑ ตาย
๑๖.๒ ลาออก
๑๖.๓ ขาดจากสมาชิกภาพ
๑๖.๔ ที่ประชุมใหญลงมติใหออกจากตําแหนง
ขอ ๑๗. กรรมการที่ประสงคจะลาออกจากตําแหนงกรรมการใหยนื่ ใบลาออกเปนลายลักษณอกั ษรตอ
คณะกรรมการ และใหพนจากตําแหนงเมื่อคณะกรรมการมีมติใหออก
ขอ ๑๘. อํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการ
๑๘.๑ มีอํานาจออกระเบียบปฏิบัตติ าง ๆ เพื่อใหสมาชิกไดปฏิบัติ โดยระเบียบปฏิบัตินั้นจะตอง
ไมขัดตอขอบังคับฉบับนี้
๑๘.๒ มีอํานาจแตงตัง้ และถอดถอนเจาหนาที่ของสมาคม
๑๘.๓ มีอํานาจแตงตัง้ กรรมการที่ปรึกษา หรืออนุกรรมการได แตกรรมการที่ปรึกษา หรืออนุกรรมการ
จะสามารถอยูใ นตําแหนงไดไมเกินวาระของคณะกรรมการที่แตงตั้ง
๑๘.๔ มีอํานาจเรียกประชุมใหญสามัญประจําป และประชุมใหญวิสามัญ
๑๘.๕ มีอํานาจแตงตัง้ กรรมการในตําแหนงอืน่ ๆ ที่ยังมิไดกําหนดไวในขอบังคับนี้
๑๘.๖ มีอํานาจบริหารกิจการของสมาคม เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค ตลอดจนมีอํานาจอื่น ๆ
ตามที่ขอบังคับไดกําหนดไว
๑๘.๗ มีหนาที่รับผิดชอบในกิจการทั้งหมด รวมทัง้ การเงิน และทรัพยสินทั้งหมดของสมาคม
๑๘.๘ มีหนาที่จัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญ ตามที่สมาชิกสามัญจํานวน ๑ ใน ๕ ของสมาชิก
ทั้งหมดไดเขาชื่อรองขอใหจดั ประชุมใหญวิสามัญขึน้ ซึ่งการนี้จะตองจัดใหมกี ารประชุมใหญ
วิสามัญขึ้นภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือรองขอ

-๖-

๑๘.๙ มีหนาที่จัดทําเอกสารหลักฐานตาง ๆ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงิน ทรัพยสินและการดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ ของสมาคมใหถูกตองตามหลักวิชาการ และสามารถจะใหสมาชิกตรวจดูได
เมื่อสมาชิกรองขอ
๑๘.๑๐ จัดทําบันทึกการประชุมตาง ๆ ของสมาคม เพื่อเก็บไวเปนหลักฐานและจัดสงใหสมาชิกไดรับทราบ
๑๘.๑๑ มีหนาที่อื่น ๆ ตามที่ขอบังคับไดกําหนดไว
ขอ ๑๙. คณะกรรมการจะตองประชุมกันอยางนอย เดือนละ……..…….ครั้ง โดยใหจัดขึน้ ภายใน
วันที…
่ ……………ของทุก ๆ เดือน ทั้งนี้เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารกิจการของสมาคม
ขอ ๒๐. การประชุมคณะกรรมการ จะตองมีกรรมการเขารวมประชุมไมนอ ยกวาครึ่งหนึง่ ของกรรมการทั้งหมด
จึงจะถือวาครบองคประชุม มติของที่ประชุมคณะกรรมการ ถาขอบังคับมิไดกําหนดไวเปนอยางอืน่
ก็ใหถือคะแนนเสียงขางมากเปนเกณฑ แตถาคะแนนเสียงเทากัน ก็ใหประธานในการประชุมเปนผูชี้ขาด
ขอ ๒๑. ในการประชุมคณะกรรมการ ถานายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไมอยูในที่ประชุม หรือไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหกรรมการที่เขาประชุมในคราวนัน้ เลือกตั้งกันเอง เพื่อใหกรรมการคนใดคนหนึ่งทํา
หนาที่เปนประธานในการประชุมคราวนั้น

หมวดที่ ๔
การประชุมใหญ
ขอ ๒๒. การประชุมใหญของสมาคมมี ๒ ชนิด คือ
๒๒.๑
ประชุมใหญสามัญ
๒๒.๒
ประชุมใหญวิสามัญ
ขอ ๒๓. คณะกรรมการจะตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําป ๆ ละ ๑ ครั้ง ภายในเดือน
……………………………ของทุก ๆ ป
ขอ ๒๔. การประชุมใหญวสิ ามัญ อาจจะมีขึ้นไดก็โดยเหตุที่คณะกรรมการเห็นควรจัดใหมีขึ้น หรือเกิดขึ้น
ดวยการเขาชื่อรวมกันของสมาชิกไมนอยกวา ๑ ใน ๕ ของสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือสมาชิกจํานวน
ไมนอยกวา ๑๐๐ คน ทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการใหจดั ใหมขี ึ้น

-๗-

ขอ ๒๕. การแจงกําหนดนัดประชุมใหญใหเลขานุการเปนผูแจงกําหนดนัดประชุมใหญใหสมาชิกไดทราบ
และการแจงจะตองแจงเปนลายลักษณอักษร โดยระบุวนั เวลา และสถานที่ใหชัดเจน โดยจะตอง
แจงใหสมาชิกไดทราบลวงหนาไมนอยกวา ๗ วัน และประกาศแจงกําหนดนัดประชุมไว ณ
สํานักงานของสมาคมเปนเวลาไมนอยกวา ๗ วัน กอนถึงกําหนดการประชุมใหญ
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ขอ ๒๖. การประชุมใหญสามัญประจําป จะตองมีวาระการประชุมอยางนอยดังตอไปนี้
๒๖.๑ แถลงกิจการที่ผานมาในรอบป
๒๖.๒ แถลงบัญชีรายรับ รายจาย และบัญชีงบดุลของปที่ผานมาใหสมาชิกรับทราบ
๒๖.๓ เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม เมื่อครบกําหนดวาระ
๒๖.๔ เลือกตั้งผูสอบบัญชี
๒๖.๕ เรื่องอื่น ๆ ถามี
ขอ ๒๗.ในการประชุมใหญสามัญประจําป หรือการประชุมใหญวิสามัญจะตองมีสมาชิกสามัญเขารวม ประชุมไม
นอยกวาครึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมด จึงจะถือวาครบองคประชุม แตถาเมื่อถึงกําหนดเวลาประชุม
ยังมีสมาชิกสามัญเขารวมประชุมไมครบองคประชุม ใหคณะกรรมการของสมาคม เรียกประชุมใหญอีก
ครั้งหนึ่ง โดยจัดใหมกี ารประชุมขึ้นภายใน ๑๔ วัน นับแตวนั ที่นัดประชุมครั้งแรก สําหรับการประชุม
ในครั้งหลังนี้ ถามีสมาชิกสามัญเขารวมประชุมเปนจํานวนเทาใด ก็ใหถือวาครบองคประชุม ยกเวนถา
เปนการประชุมใหญวิสามัญที่เกิดขึ้นจากการรองขอของสมาชิก ก็ไมตองจัดประชุมใหญ ใหถอื วาการ
ประชุมเปนอันยกเลิก
ขอ ๒๘. การลงมติตาง ๆ ในที่ประชุมใหญ ถาขอบังคับมิไดกําหนดไวเปนอยางอืน่ ก็ใหถือคะแนนเสียงขางมากเปน
เกณฑ แตถาคะแนนเสียงที่ลงมติมีคะแนนเสียงเทากัน ก็ใหประธานในการประชุมเปนผูชี้ขาด
ขอ ๒๙. ในการประชุมใหญของสมาคม ถานายกสมาคม และอุปนายกสมาคมไมมารวมประชุม หรือไมสามารถ
จะปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหทปี่ ระชุมใหญทําการเลือกตั้งกรรมการที่มารวมประชุมคนใดคนหนึ่ง ใหทําหนาที่
เปนประธานในการประชุมคราวนั้น

หมวดที่ ๕
การเงินและทรัพยสิน
ขอ ๓๐. การเงินและทรัพยสินทั้งหมดใหอยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เงินสดของสมาคมถามีใหนํา
ฝากไวในธนาคาร…………………………………………………สาขา……………………………..………
ขอ ๓๑. การลงนามในตั๋วเงินหรือเช็คของสมาคม จะตองมีลายมือชื่อของนายกสมาคม หรือผูทําการแทนลง
นามรวมกับเหรัญญิก หรือเลขานุการ พรอมกับประทับตราของสมาคมจึงจะถือวาใชได

-๘-

ขอ ๓๒. ใหนายกสมาคมมีอํานาจสั่งจายเงินของสมาคมไดครั้งละไมเกิน..……………………………………บาท
(………………………………………………………...……………..) ถาเกินกวานั้นจะตองไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการและคณะกรรมการจะอนุมตั ใิ หจายเงินไดครั้งละไมเกิน..……………………………บาท
(..……………………………………..……………………) ถาจําเปนจะตองจายเกินกวานี้ ตองไดรับอนุมัติ
จากที่ประชุมใหญของสมาคม
ขอ ๓๓.ใหเหรัญญิก มีอํานาจเก็บรักษาเงินสดของสมาคมไดไมเกิน..………………………………………..บาท
(..……………………………………..…………………………………) ถาเกินกวาจํานวนนี้ จะตองนําฝาก
ธนาคารในบัญชีของสมาคมทันทีที่โอกาสอํานวยให
ขอ ๓๔.เหรัญญิก จะตองทําบัญชีรายรับ รายจาย และบัญชีงบดุล ใหถูกตองตามหลักวิชาการ การรับหรือ
จายเงินทุกครั้ง จะตองมีหลักฐานเปนหนังสือ ลงลายมือชื่อของนายกสมาคมหรือผูทําการแทน
รวมกับเหรัญญิกหรือผูทําการแทน พรอมกับประทับตราของสมาคมทุกครั้ง
ขอ ๓๕.ผูสอบบัญชี จะตองมิใชกรรมการหรือเจาหนาที่ของสมาคม และจะตองเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับอนุญาต
ขอ ๓๖. ผูสอบบัญชี มีอํานาจหนาที่จะเรียกเอกสารที่เกีย่ วกับการเงินและทรัพยสนิ จากคณะกรรมการ และสามารถ
จะเชิญกรรมการ หรือเจาหนาที่ของสมาคมเพื่อสอบถาม เกี่ยวกับบัญชีและทรัพยสินของสมาคมได
ขอ ๓๗. คณะกรรมการจะตองใหความรวมมือกับผูสอบบัญชี เมื่อไดรับการรองขอ

หมวดที่ ๖
การเปลี่ยนแปลงแกไขขอบังคับและการเลิกสมาคม
ขอ ๓๘. ขอบังคับสมาคมจะเปลี่ยนแปลงแกไขไดโดยมติของที่ประชุมใหญเทานั้น และองคประชุมใหญจะตอง
มีสมาชิกสามัญเขารวมประชุมไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมด มติของที่ประชุมใหญใน
การใหเปลีย่ นแปลงแกไขขอบังคับ จะตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา ๒ ใน ๓ ของสมาชิกสามัญที่เขา
รวมประชุมทัง้ หมด
ขอ ๓๙. การเลิกสมาคมจะเลิกไดก็โดยมติของที่ประชุมใหญของสมาคม
ยกเวนเปนการเลิกเพราะเหตุของ
กฎหมาย มติของที่ประชุมใหญที่ใหเลิกสมาคมจะตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา ๓ ใน ๔ ของสมาชิก
สามัญที่เขารวมประชุมทั้งหมด
และองคประชุมใหญจะตองไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญ
ทั้งหมด

-๙-

ขอ ๔๐. เมื่อสมาคมตองเลิก ไมวาดวยเหตุใด ๆ ก็ตาม ทรัพยสินของสมาคมที่เหลืออยูหลังจากที่ไดชําระบัญชีเปน
ที่เรียบรอยแลว ใหตกเปนของ……………………………………………………..………………..
………………………………………………………………………………………………………………………

(ผูรับตองมีฐานะเปนนิติบุคคล มีวัตถุประสงคเพื่อการกุศลสาธารณประโยชน)

หมวดที่ ๗
บทเฉพาะกาล
ขอ ๔๑. ขอบังคับฉบับนี้นั้น ใหเริ่มใชบังคับไดนับตั้งแตวันที่สมาคมไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนเปนนิติ
บุคคลเปนตนไป
ขอ ๔๒. เมื่อสมาคมไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนเปนนิติบุคคลจากทางราชการ ก็ใหถือวาผูเริ่มการทั้งหมดเปน
สมาชิกสามัญ

(ลงชื่อ)…………………….…….…………………….ผูจัดทําขอบังคับ
(…………………………….………………….…..)

