เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๕ ง
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ราชกิจจานุเบกษา
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ประกาศนายทะเบียนสมาคม
ประจําจังหวัดพิษณุโลก
เรื่อง จดทะเบียนแกไขเพิม่ เติมขอบังคับของสมาคม
ดวย นายณรงค ภัยกําจัด ไดยื่นคําขอจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสมาคมสื่อมวลชนพิษณุโลก
ดังนี้
ขอบังคับ
สมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลก
หมวดที่ ๑
ขอความทัว่ ไป
ขอ ๑ สมาคมนี้ชื่อ “สมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลก ใชอักษรยอวา ส.ม.พ. เรียกชื่อเปน
ภาษาอังกฤษวา PHITSANULOK MASS MEDIA ASSOCIATION ใชอักษรยอเปนภาษาอังกฤษวา P.M.A.”
ขอ ๒ เครื่องหมายของสมาคมเปนรูปนกพิราบลายเสนสีขาว บินทับอยูเหนือลูกโลกลายเสนสีฟาขาว
ซึ่งเปนสัญลักษณสื่อสังคมออนไลนอยูภายในกรอบสี่เหลี่ยมสีมวง และมีขอความภาษาไทยกํากับอยูดานใต
ตราสัญลักษณสมาคมวา “สมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลก” ดังภาพ

ขอ ๓ สํานักงานสมาคมตั้งอยูเลขที่ ๑๗๖/๓๑ ถนนวิสุทธิ์กษัตริย ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐ โทร ๐๕๕-๓๐๒๓๗๑ FAX : ๐๕๕-๒๑๒๐๔๙

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๕ ง
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หมวดที่ ๒
วัตถุประสงค
ขอ ๔ สมาคมมีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้
๔.๑ เพื่อสงเสริมดานวิชาการ ใหแกผูประกอบการวิชาชีพสื่อสารมวลชนพิษณุโลกทุกแขนง
ในองคกรหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหทัดเทียมและกาวหนาตอยุคขอมูลขาวสาร
๔.๒ สงเสริมการปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย ยึดมั่นในจรรยาบรรณ และจริยธรรม
แหงวิชาชีพ
๔.๓ เพื่อใหเปนที่ยอมรับและเปนที่เชื่อถือตอสังคมสวนรวม ในวิชาชีพสื่อมวลชน
๔.๔ เพื่อสรางและสงเสริมความสามัคคี ตลอดจนความสัมพันธอันดี ระหวางผูประกอบอาชีพ
สื่อสารมวลชนทุกแขนง
๔.๕ สงเสริมเสรีภาพและสนับสนุนสิทธิการรับรูขาวสาร การแสดงความคิดเห็นของประชาชน
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ และดําเนินกิจการบริการสาธารณะโดยไมแสวงหาผลกําไรมาแบงปนกัน
๔.๖ เปนองคหลักในการตรวจสอบความถูกตอง และความเปนธรรมในสังคม
๔.๗ สงเสริมดานสวัสดิการใหกับสมาชิกสมาคม
๔.๘ สงเสริมใหมีสวัสดิการการสงเคราะห และสงเสริมสนับสนุนงานวัฒนธรรม การศึกษา
การกีฬา และบํารุงการสาธารณกุศล
๔.๙ ไมจัดตั้งโตะบิลเลียด
หมวดที่ ๓
สมาชิก
ขอ ๕ สมาชิกสมาคมแบงเปน ๓ ประเภท คือ
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๕.๑ สมาชิกสามัญ หมายถึง ผูประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนไดแก เจาของ ผูอํานวยการ
บรรณาธิการ หัวหนาฝายขาว ผูสื่อขาว ชางภาพ ผูอํานวยการหรือ หัวหนาสถานีวิทยุและโทรทัศน
ผูประกาศ ผูทําหนาที่สื่อสารมวลชนทุกแขนงที่ประจําอยูในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งปฏิบัติหนาที่
ในวิชาชีพนั้น ๆ
๕.๒ สมาชิกวิสามัญ หมายถึง สมาชิกที่มีความสนใจในกิจกรรมของสมาคม
๕.๓ สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ ผูใหความชวยเหลือสนับสนุนกิจการของสมาคม
ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นชอบดวยคะแนนเสียงจํานวนไมนอ ยกวา ๓ ใน ๔ ของคณะกรรมการ เชิญเขารวม
เปนสมาชิกของสมาคม
ขอ ๖ ผูสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคมมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๖.๑ เปนผูบรรลุนิติภาวะแลว
๖.๒ เปนผูมีความประพฤติเรียบรอย
๖.๓ มีหลักฐานรับรองจากตนสังกัด
๖.๔ ไมเปนโรคติดตอที่สังคมรังเกียจ
๖.๕ ไมตองคําพิพากษาของศาลใหถึงที่สุด ใหเปนบุคคลลมละลายหรือไรความสามารถ
หรือเสมือนไรความสามารถหรือตองโทษจําคุก ยกเวนความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ
หมวดที่ ๔
คาลงทะเบียนและคาบํารุง
ขอ ๗ คาลงทะเบียนและคาบํารุง มีดังนี้
๗.๑ คาลงทะเบียนเปนสมาชิกสามัญครั้งแรก คนละ ๑๐๐ บาท
๗.๒ คาบํารุงสมาชิก สมาชิกสามัญตองชําระเปนรายป ๆ ละ ๒๐๐ บาท ถาชําระ
ครั้งเดียวตลอดชีพ ๒,๐๐๐ บาท สมาชิกวิสามัญตองชําระเปนรายป ๆ ละ ๓๐๐ บาท การชําระคาบํารุง
ตองชําระลวงหนาและเปนหนาที่ของสมาชิกจะตองนํามาสงสมาคม
๗.๓ สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไมตองเสียคาลงทะเบียนและคาบํารุงสมาคมแตอยางใดทั้งสิ้น
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ขอ ๘ ผูที่จะสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคมตองยื่นใบสมัครพรอมหลักฐาน ตามแบบที่สมาคม
ไดกําหนดไวตอเลขานุการสมาคมหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
๘.๑ เมื่อเลขานุการหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ไดรับใบสมัครแลว
ใหสงหลักฐานตอคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
๘.๒ ใหคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ทําการตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัคร
แจงมีมตินําเสนอตอนายกสมาคม เพื่อเสนอตอที่ประชุมใหญสามัญพิจารณารับเขาเปนสมาชิกตอ ๆ ไป
๘.๓ ผูผานการตรวจสอบคุณสมบัติตามขอ ๘.๒ จะตองปรากฏตัวในที่ประชุมใหญ
หากมีการคัดคานคุณสมบัติผูสมัครในที่ประชุมใหญ ผูที่คัดคานจะตองยื่นหลักฐานใหกับคณะกรรมการ
ภายใน ๗ วัน โดยคณะกรรมการจะตองนําคํารองคัดคานสงใหคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
พิจารณาสอบสวนคุณสมบัติใหเสร็จสิ้นภายใน ๑๕ วัน หลังจากนั้นใหแจงผลการพิจารณาใหผูสมัคร
ที่ถูกรองคัด คานใหทราบหากผูคัด คานไมนําสง หลักฐานภายในกําหนดเวลา ใหคําคัดคานนั้น ตกไป
โดยใหถือวาผูสมัครที่ถูกรองคัดคานมีสมบัติครบถวน
ขอ ๙ เมื่อที่ประชุมใหญสามัญลงมติรับรองผูใดใหเปนสมาชิกแลว ใหผูสมัครชําระเงินคาลงทะเบียน
และคาบํารุงภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่นายกสมาคมแจงการรับสมัครเขาเปนสมาชิก ถาผูใดไมชําระเงิน
ดังกลาวแลวใหถือวาการสมัครเขาเปนสมาชิกของผูนั้นเปนอันยกเลิก
ขอ ๑๐ เมื่อที่ประชุมใหญสามัญลงมติไมรับผูใดใหเปนสมาชิกดวยเหตุผลใดก็ตาม ผูนั้นจะยื่น
ใบสมัครเขาเปนสมาชิกอีกไมไดภายในระยะเวลาที่กําหนด ๑ ป
ขอ ๑๑ สมาชิกภาพสิ้นสุดลง เมื่อ
๑๑.๑ ตาย
๑๑.๒ ลาออก โดยยื่นหนังสื่อเปนลายลักษณอักษรตอหนาคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ไดพิจารณาอนุมัติใหลาออกได
๑๑.๓ เปนบุคคลไรความสามารถตามคําสั่งศาล
๑๑.๔ ถูกลบชื่อออกจากทะเบียนสมาชิกสมาคม โดยมีมติที่ประชุมใหญของสมาคม
หรือมติคณะกรรมการ ตามขอกําหนดในขอ ๑๒ การลงมติใหใชวิธีลงคะแนนลับ
๑๑.๕ ไมปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับของสมาคม
๑๑.๖ ขาดคุณสมบัติสมาชิกในขอ ๖
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ขอ ๑๒ สมาชิกที่ถูกลบชื่อออกจากทะเบียน เมื่อ
๑๒.๑ ปฏิบัติหนาที่หรือบําเพ็ญตนผิดจริยธรรม ของสมาชิกที่วางไว
๑๒.๒ ประพฤติผิดศีลธรรมหรือวัฒนธรรมอันดี จนไมเปนที่พึงปรารถนาของสังคม
นําความเสื่อมเสียมาสูสมาคม
ขอ ๑๓ สมาชิกที่ถูกกลาวหาใหลบชื่อออกจากทะเบียน มีสิทธิมาชี้แจงตอคณะกรรมการ
ตามกําหนดที่คณะกรรมการนัดหมาย และมีสิทธิ์ยื่นคํารองเปนหนังสือชี้แจงดวยตนเองตอขอกลาวหา
ที่ถูกกลาวหาภายใน ๓๐ วัน
ขอ ๑๔ ผูถูกลบชื่อออกจากทะเบียน ไมมีสิทธิ์ที่จะสมัครเปนสมาชิกภายในระยะเวลา ๒ ป
และถาถูกลบชื่อออกจากทะเบียนเปนครั้งที่ ๒ ไมมีสิทธิ์สมัครเปนสมาชิกตลอดไป
ขอ ๑๕ สมาชิกที่คางคาบํารุง ตามขอบัง คับของสมาคม หรือมีหนี้สิน อยางอื่นกับ สมาคม
ใหเหรัญญิกมีหนังสือเตือน อยางนอย ๒ ครั้ง มีระยะหางกัน ๑๕ วัน ถาสมาชิกผูนั้นไมชําระภายใน ๓๐ วัน
ใหถือวาผูนั้นขาดการเปนสมาชิกภาพ และถาประสงคจะสมัครเปนสมาชิกใหม จะตองชําระหนี้สินอื่น ๆ
ที่คางไวใหครบถวนกอน
ขอ ๑๖ ใหนายกสมาคมประกาศชื่อผูขาดจากการเปนสมาชิกไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการของสมาคม
และตองแจงชื่อตอที่ประชุมสามัญ
หมวดที่ ๕
สิทธิ และหนาที่ของสมาชิก
ขอ ๑๗ สิทธิและหนาที่ของสมาชิก
๑๗.๑ มีสิทธิเขาใชสถานที่ของสมาคมโดยเทาเทียมกัน
๑๗.๒ มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการของสมาคมตอคณะกรรมการ
๑๗.๓ มีสิทธิไดรับสวัสดิการตาง ๆ ที่สมาคมไดจัดใหมีขึ้น
๑๗.๔ มีสิทธิเขารวมประชุมใหญของสมาคม
๑๗.๕ สมาชิกสามัญมีสิทธิในการเลือกตั้ง หรือไดรับการเลือกตั้ง หรือแตงตั้งเปน
กรรมการสมาคม และมีสิทธิออกเสียงลงมติตาง ๆ ในที่ประชุมไดคนละ ๑ คะแนนเสียง
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๑๗.๖ มีสิทธิรองขอตอคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพยสินของสมาคม
๑๗.๗ มีสิทธิเขาชื่อรวมกันอยางนอย ๑ ใน ๔ ของสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือสมาชิก
จํานวนไมนอยกวา ๒๕ คน ทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการใหจัดประชุมใหญวิสามัญได
๑๗.๘ มีหนาที่จะตองปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติและขอบังคับของสมาคมโดยเครงครัด
๑๗.๙ มีหนาที่ประพฤติตนใหสมกับเกียรติที่เปนสมาชิกของสมาคม
๑๗.๑๐ มีหนาที่ใหความรวมมือและสนับสนุนการดําเนินกิจการตาง ๆ ของสมาคม
๑๗.๑๑ มีหนาที่รวมกิจกรรมที่สมาคมไดจัดใหมีขึ้น
๑๗.๑๒ มีหนาที่ชวยเผยแพรชื่อเสียงของสมาคมใหเปนที่รูจักอยางแพรหลาย
หมวดที่ ๖
การเลือกคณะกรรมการบริหาร
ขอ ๑๘ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ทําหนาที่บริหารกิจการของสมาคม มีจํานวนไมนอยกวา
๑๕ คน แตไมเกิน ๒๐ คน โดยนายกสมาคมใหเลือกจากสมาชิกสามัญในการประชุมใหญสามัญ
โดยวิธีการใหสมาชิกสามัญเสนอชื่อมีสมาชิกรับรองไมนอยกวา ๕ คน และลงคะแนนโดยวิธีเขียนชื่อผูถูกเสนอ
ผูไดคะแนนสูงถือวาไดรับเลือกเปนนายกสมาคม ถาคะแนนเทากันใหใชวิธีจับฉลาก ผูถูกเสนอชื่อเขารับการเลือกตั้ง
เปนนายกและกรรมการของสมาคมตองปรากฏตัวอยูในที่ประชุมใหญและผูใดจะดํารงตําแหนงนายกสมาคม
ติดตอกันเกิน ๒ สมัยไมได และการเลือกกรรมการบริหารใหเลือกจากการประชุมใหญสามัญ สวนกรรมการ
ในตําแหนง อื่น ๆ ใหน ายกเปนผูแตง ตั้ง ผูที่ไดรับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญเขาดํารงตําแหนงตาง ๆ
ของสมาคมที่ไดกําหนดไว ซึ่งตําแหนงของกรรมการสมาคมมีตําแหนงและหนาที่โดยสังเขป ดังตอไปนี้
๑๘.๑ นายกสมาคม ทําหนาที่เปนหัวหนาในการบริหารกิจการของสมาคมเปนผูแทนสมาคม
ในการติดตอกับบุคคลภายนอกและทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ และการประชุมใหญ
ของสมาคม
๑๘.๒ อุปนายก ทําหนาที่เปนผูชวยนายกสมาคมในการบริห ารกิจการสมาคม
ปฏิบัติตามหนาที่ที่นายกสมาคมไดมอบหมายและทําหนาที่แทนนายกสมาคมเมื่อนายกสมาคมไมอยู
หรือไมสามารถจะปฏิบัติหนาที่ได แตการทําหนาที่แทนนายกสมาคม ใหอุปนายกตามลําดับตําแหนง
เปนผูกระทําการแทน

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๕ ง

หนา้ ๑๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

๑๘.๓ เลขานุการ ทําหนาที่เกี่ยวกับงานธุรการของสมาคมทั้งหมด เปนหัวหนาเจาหนาที่
ของสมาคมในการปฏิบัติกิจการของสมาคม และปฏิบัติตามคําสั่งของนายกสมาคม ตลอดจนทําหนาที่
เปนเลขานุการในการประชุมตาง ๆ ของสมาคม
๑๘.๔ เหรัญญิก มีหนาที่เกี่ยวกับ การเงินทั้งหมดของสมาคมเปนผูจัดทําบัญชี
รายรับ รายจาย บัญชีงบดุลของสมาคม และเก็บเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของสมาคมไวเพื่อตรวจสอบ
๑๘.๕ ปฏิคม มีหนาที่ในการตอนรับแขกของสมาคม เปนหัวหนาในการจัดเตรียมสถานที่
ของสมาคมและจัดเตรียมสถานที่ประชุมตาง ๆ ของสมาคม
๑๘.๖ นายทะเบียน มีหนาที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของสมาคมประสานงาน
กับเหรัญญิกในการเรียกเก็บเงินคาบํารุงสมาคมจากสมาชิก
๑๘.๗ ประชาสัมพันธ มีหนาที่เผยแพรกิจการและชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคม
ใหสมาชิกและบุคคลโดยทั่วไปใหเปนที่รูจักแพรหลาย
๑๘.๘ วิชาการ มีหนาที่ดําเนินการเพื่อสงเสริมความรูดานวิชาการแกมวลสมาชิก
๑๘.๙ สวัสดิการ มีหนาที่จัดสรรสวัสดิการใหแกมวลสมาชิก ตามระเบียบการใหสวัสดิการ
ของสมาคม
๑๘.๑๐ บรรณารัก ษ มี ห น า ที่จั ด หาและดู แ ลรั กษาหนั ง สือ วั สดุ อุ ป กรณเ ผยแพร
และหองสมุดของสมาคม
๑๘.๑๑ กรรมการตําแหนงอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควร
กําหนดใหมีขนึ้ โดยมีจํานวนเมื่อรวมกับตําแหนงกรรมการตามขางตนแลว จะตองไมเกินจํานวนที่ขอบังคับไดกําหนดไว
แตถาคณะกรรมการมิไดกําหนดตําแหนงก็ถือวาเปนกรรมการกลาง
๑๘.๑๒ คณะกรรมการชุดแรกใหผูเริ่มการจัดตั้งสมาคมเปนผูเลือกตั้ง ประกอบดวย
นายกสมาคม และกรรมการอื่น ๆ ตามจํานวนที่เห็นสมควรตามขอบังคับ
ขอ ๑๙ คณะกรรมการของสมาคมสามารถอยูในตําแหนงคราวละ ๒ ป และเมื่อคณะกรรมการ
อยูในตําแหนงครบตามวาระแลว แตคณะกรรมการชุดใหมยังไมไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนจากทางราชการ
ก็ใหคณะกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระรักษาการไปพลางกอนจนกวาคณะกรรมการชุดใหมจะไดรับอนุญาต
ใหจดทะเบียนจากทางราชการ และเมื่อคณะกรรมการชุดใหมไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนจากทางราชการ
เปนที่เรียบรอยแลวก็ใหทําการสงและรับมอบงานกันระหวางคณะกรรมการชุดเกาและคณะกรรมการชุดใหม
ใหเปนที่เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวันที่คณะกรรมการชุดใหมไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนจากทางราชการ
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ขอ ๒๐ ตําแหนงกรรมการสมาคม ถาตองวางลงกอนครบกําหนดตามวาระก็ใหคณะกรรมการ
แตงตั้งสมาชิกสามัญคนใดคนหนึ่งที่เห็นสมควรเขาดํารงตําแหนงแทนตําแหนงที่วางลงนั้น แตผูดํารงตําแหนงแทน
อยูในตําแหนงไดเทากับวาระของผูที่ตนแทนเทานั้น
ขอ ๒๑ กรรมการอาจจะพนจากตําแหนง ซึ่งมิใชเปนการออกตามวาระดวยเหตุผลตอไปนี้ คือ
๒๑.๑ ตาย
๒๑.๒ ลาออก
๒๑.๓ ขาดจากสมาชิกภาพ
๒๑.๔ ที่ประชุมใหญลงมติใหออกจากตําแหนง
ขอ ๒๒ กรรมการที่ประสงคจะลาออกจากตําแหนงกรรมการใหยื่นใบลาออกเปนลายลักษณอักษร
ตอคณะกรรมการ และใหพนจากตําแหนงเมื่อคณะกรรมการมีมติใหออก
ขอ ๒๓ อํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการ
๒๓.๑ มีอํานาจออกระเบียบปฏิบัติตาง ๆ เพื่อใหสมาชิกไดปฏิบัติ โดยระเบียบปฏิบัตินั้น
จะตองไมขัดตอขอบังคับฉบับนี้
๒๓.๒ มีอํานาจแตงตั้งและถอดถอนเจาหนาที่ของสมาคม
๒๓.๓ มีอํานาจแตงตั้งกรรมการที่ปรึกษา หรืออนุกรรมการได แตกรรมการที่ปรึกษา
หรืออนุกรรมการจะสามารถอยูในตําแหนงไดไมเกินวาระของคณะกรรมการที่แตงตั้ง
๒๓.๔ มีอํานาจเรียกประชุมใหญสามัญประจําป และประชุมใหญวิสามัญ
๒๓.๕ มีอํานาจแตงตั้งกรรมการในตําแหนงอื่น ๆ ที่ยังมิไดกําหนดไวในขอบังคับนี้
๒๓.๖ มีอํานาจบริหารกิจการของสมาคม เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค ตลอดจน
มีอํานาจอื่น ๆ ตามที่ขอบังคับไดกําหนดไว
๒๓.๗ มีหนาที่รับผิดชอบในกิจการทั้งหมด รวมทั้งการเงินและทรัพยสินทั้งหมดของสมาคม
๒๓.๘ มีหนาที่จัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญ ตามที่สมาชิกสามัญจํานวน ๑ ใน ๔
ของสมาชิกทั้งหมด หรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวา ๒๕ คน ไดเขาชื่อรองขอใหจัดประชุมใหญวิสามัญขึ้น
ซึ่งการนี้จะตองจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญขึ้นภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือรองขอ
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๒๓.๙ มีหนาที่จัดทําเอกสารหลักฐานตาง ๆ ทั้งที่เกี่ยวกับเรือ่ งเงิน ทรัพยสิน และการดําเนิน
กิจการตาง ๆ ของสมาคมใหถูกตองตามหลักวิชาการ และสามารถจะใหสมาชิกตรวจดูไดเมื่อสมาชิกรองขอ
๒๓.๑๐ จัดทําบันทึกการประชุมตาง ๆ ของสมาคม เพื่อเก็บไวเปนหลักฐานและจัดสง
ใหสมาชิกไดรับทราบ
ขอ ๒๔ คณะกรรมการจะตองประชุม กัน อยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับการบริหารกิจการของสมาคมโดยใหนายกสมาคมหรือเลขานุการเปนผูแจงกําหนดประชุมใหกรรมการทราบ
ขอ ๒๕ การประชุมคณะกรรมการ จะตองมีกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวาครึ่งหนึ่ง
ของกรรมการทั้งหมด จึงจะถือวาครบองคประชุม มติของที่ประชุมคณะกรรมการ ถาขอบังคับมิไดกําหนด
ไวเปนอยางอื่น ก็ใหถือคะแนนเสียงขางมากเปนเกณฑ แตถาคะแนนเสียงเทากันก็ใหประธานในการประชุม
เปนผูชี้ขาด
ขอ ๒๖ ในการประชุมคณะกรรมการ ถานายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไมอยูในที่ประชุม
หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหกรรมการที่เขาประชุมในคราวนั้นเลือกตั้งกันเอง เพื่อใหกรรมการ
คนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานในการประชุมคราวนั้น
หมวดที่ ๗
การประชุมใหญ
ขอ ๒๗ การประชุมใหญของสมาคม มีได ๒ กรณี คือ
๒๗.๑ ประชุมใหญสามัญ
๒๗.๒ ประชุมใหญวิสามัญ
ขอ ๒๘ คณะกรรมการจะต อ งจั ด ให มี ก ารประชุ ม ใหญ ส ามั ญ ประจํ า ป ๆ ละ ๑ ครั้ ง
ภายในเดือนกุมภาพันธของทุก ๆ ป
ขอ ๒๙ การประชุมใหญวสิ ามัญ อาจจะมีขึ้นไดก็โดยเหตุที่คณะกรรมการเห็นควรจัดใหมีขึ้น
หรือเกิดขึ้นดวยการเขาชื่อรวมกันของสมาชิกไมนอยกวา ๑ ใน ๔ ของสมาชิกสามัญทั้งหมดหรือสมาชิก
จํานวนไมนอยกวา ๒๕ คน ทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการใหจัดใหมีขึ้น
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ขอ ๓๐ การแจงกําหนดนัดประชุมใหญ ใหเลขานุการเปนผูแจงกําหนดนัดประชุมใหสมาชิก
ไดทราบและการแจง จะตองแจงเปน ลายลักษณอักษร โดยระบุ วัน เวลา และสถานที่ใหชัด เจน
โดยจะตองแจงใหสมาชิกไดทราบลวงหนาไมนอยกวา ๗ วัน และประกาศแจงกําหนดนัดประชุมไว
ณ สํานักงานของสมาคมเปนเวลาไมนอยกวา ๗ วัน กอนถึงกําหนดการประชุมใหญ
ขอ ๓๑ การประชุมใหญสามัญประจําป จะตองมีวาระการประชุมอยางนอย ดังตอไปนี้
๓๑.๑ แถลงกิจการที่ผานมาในรอบป
๓๑.๒ แถลงบัญชีรายรับ รายจาย และบัญชีงบดุลของปที่ผานมาใหสมาชิกรับทราบ
๓๑.๓ เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม เมื่อครบกําหนดวาระ
๓๑.๔ เลือกตั้งผูสอบบัญชี
๓๑.๕ เรื่องอื่น ๆ ถามี
ขอ ๓๒ ในการประชุมใหญสามัญประจําป หรือการประชุมใหญวิสามัญจะตองมีสมาชิกสามัญ
เขารวมประชุมไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมด จึงจะถือวาครบองคประชุมแตถาเมื่อถึงกําหนดเวลา
ประชุมยังมีสมาชิกสามัญเขารวมประชุมไมครบองคประชุมใหคณะกรรมการของสมาคมเรียกประชุมใหญ
อีกครั้งหนึ่งโดยจัดใหมีการประชุมขึ้นภายใน ๑๔ วัน นับแตวันที่นัดประชุมครั้งแรก สําหรับการประชุม
ในครั้งหลังนี้ ถามีสมาชิกสามัญเขารวมประชุมเปนจํานวนเทาใด ก็ใหถือวาครบองคประชุมยกเวนถาเปน
การประชุมใหญวิสามัญที่เกิดขึ้นจากการรองขอของสมาชิก ก็ไมตองจัดประชุมใหญใหถือวาการประชุม
เปนอันยกเลิก
ขอ ๓๓ การลงมติตาง ๆ ในที่ประชุมใหญ ถาขอบังคับมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ก็ใหถือ
คะแนนเสียงขางมากเปนเกณฑ แตถาคะแนนเสียงที่ลงมติมีคะแนนเทากัน ก็ใหประธานในการประชุม
คนใดคนหนึ่งใหทําหนาที่เปนประธานในการประชุมคราวนั้น
ขอ ๓๔ ในการประชุมใหญของสมาคม ถานายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไมมารวมประชุม
หรือไมสามารถจะปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหที่ประชุมใหญทําการเลือกตั้งกรรมการที่มารวมประชุมคนใดคนหนึ่ง
ใหทําหนาที่เปนประธานในการประชุมคราวนั้น

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๕ ง

หนา้ ๑๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

หมวดที่ ๘
การเงินและทรัพยสิน
ขอ ๓๕ การเงินและทรัพยสินทั้งหมดใหอยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เงินสดของสมาคม
ถามีใหนําฝากไวในธนาคารตามที่มติคณะกรรมการ
ขอ ๓๖ การลงนามในตั๋วเงินหรือเช็คของสมาคม จะตองมีลายมือของนายกสมาคมลงนาม
รวมกับเหรัญญิกพรอมประทับตราของสมาคมจึงจะถือวาใชได
ขอ ๓๗ ใหนายกสมาคม มีอํานาจสั่งจายเงินของสมาคมไดครั้งละไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท (หาพันบาทถวน)
ถาเกินกวานั้นจะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ขอ ๓๘ เหรัญญิก มีอํานาจเก็บรักษาเงินสดของสมาคมไดไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท (หาพันบาทถวน)
ถาเกินกวาจํานวนนี้ จะตองนําฝากธนาคารในบัญชีของสมาคมทันทีที่โอกาสอํานวยให
ขอ ๓๙ เหรัญญิก จะตองทําบัญชีรายรับ รายจาย และบัญชีงบดุล ใหถูกตองตามหลักวิชาการ
การรับหรือจายเงินทุกครั้งจะตองมีหลักฐานเปนหนังสือ ลงลายมือชื่อของนายกสมาคมหรือผูทําการแทน
รวมกับเหรัญญิกหรือผูทําการแทนพรอมกับประทับตราของสมาคมทุกครั้ง
ขอ ๔๐ ผูสอบบัญชี จะตองไมใชกรรมการหรือเจาหนาที่ของสมาคม และจะตองเปนผูสอบบัญชี
ที่ไดรับอนุญาต
ขอ ๔๑ ผูสอบบัญชีมีอํานาจที่จะเรียกเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินและทรัพยสินจากคณะกรรมการ
และสามารถจะเชิญกรรมการ หรือเจาหนาที่ของสมาคมเพื่อสอบถาม เกี่ยวกับบัญชีและทรัพยสินของสมาคมได
ขอ ๔๒ คณะกรรมการจะตองใหความรวมมือกับผูสอบบัญชี เมื่อไดรับการรองขอ
หมวดที่ ๙
การเปลี่ยนแปลงแกไขขอบังคับ
ขอ ๔๓ ขอบังคับ ของสมาคมจะแกไ ขเปลี่ยนแปลง แกไ ขไดโ ดยมติที่ป ระชุมใหญสามัญ
หรือประชุมใหญวิสามัญเทานั้นและองคประชุมใหญจะตองมีสมาชิกเขารวมประชุมไมนอยกวาครึ่งหนึ่ง
ของสมาชิกสามัญทั้งหมด มติของที่ประชุมใหญในการเปลี่ยนแปลงแกไขขอบังคับ จะตองมีคะแนนเสียง
ไมนอยกวา ๒ ใน ๓ ของสมาชิกสามัญที่เขารวมประชุมทั้งหมด

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๕ ง

หนา้ ๑๙๑
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

ขอ ๔๔ ใหเลขานุการนําขอบังคับที่แกไขเพิ่มเติมนั้น ไปจดทะเบียนยื่นตอเจาพนักงานภายใน ๑๕ วัน
นับแตวันที่ประชุมใหญมีมติใหเปลี่ยนแปลงแกไข
หมวดที่ ๑๐
การเลิกสมาคม
ขอ ๔๕ การเลิกสมาคมจะเลิกได ก็โดยมติของที่ประชุมใหญของสมาคม ยกเวนเปนการเลิก
เพราะเหตุของกฎหมาย มติที่ประชุมใหญที่ใหเลิกสมาคมจะตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา ๓ ใน ๔
ของสมาชิกสามัญที่เขารวมประชุมทั้งหมด และองคประชุมใหญจะตองไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญ
ทั้งหมด
ขอ ๔๖ เมื่อสมาคมตองเลิก ไมวาเหตุใด ๆ ก็ต าม ทรัพยสมบัติของสมาคมที่เหลืออยู
หลังจากที่ไดชําระบัญชีเปนที่เรียบรอยแลว ใหตกเปนของมูลนิธิประสาทบุญสถานพิษณุโลก หรือองคกร
เพื่อสาธารณกุศล สาธารณประโยชนซึ่งมีฐานะเปนนิติบุคคล
หมวดที่ ๑๑
บทเฉพาะกาล
ขอ ๔๗ ขอบังคับฉบับนี้ ใหเริ่มใชบังคับไดนับตั้งแตวันที่สมาชิกไดรับใบอนุญาตใหจดทะเบียน
เปนนิติบุคคลเปนตนไป
ขอ ๔๘ ในวาระเริ่มแรกของการใชขอบังคับนี้ ใหผูเริ่มการจัดตั้งสมาคมทั้งหมดเปนสมาชิกสามัญ
และสมาชิกภาพของคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นเริ่มตั้งแตวันจดทะเบียนเปนตนไป
ขอ ๔๙ คณะกรรมการชุดแรกใหปฏิบัติหนาที่ตอเนื่องกันไปจนกวาจะสิ้นวาระในการประชุมใหญสามัญ
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐ และใหถือวาดํารงตําแหนง ๑ สมัย

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๕ ง

หนา้ ๑๙๒
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

นายทะเบียนสมาคมประจําจังหวัดพิษณุโลก ไดมีคําสั่งรับจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
สมาคมรายนี้แลว ตามทะเบียนเลขที่ พล ๔/๒๕๖๔ ตั้งแตวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๔ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
บุญเหลือ บารมี
ปลัดจังหวัด ปฏิบตั ิราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก
นายทะเบียนสมาคมประจําจังหวัดพิษณุโลก

