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ประกาศนายทะเบียนสมาคม
ประจําจังหวัดบุรรี ัมย
เรื่อง จดทะเบียนการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของสมาคม
ดวย นายค้ํา วิชาพูล ไดยื่นคํารองขอจดทะเบียนการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสมาคมเครือขายผูบริโภค
และสรางเสริมสุขภาวะอําเภอเมืองบุรีรัมย โดยมีใจความสําคัญ ดังนี้
ขอบังคับ
ของ
สมาคมเครือขายผูบริโภคและสรางเสริมสุขภาวะอําเภอเมืองบุรีรัมย
หมวดที่ ๑
ความทั่วไป
ขอ ๑ สมาคมนี้มีชื่อวา สมาคมเครือขายผูบริโภคและสรางเสริมสุขภาวะอําเภอเมืองบุรีรัมย
ยอวา สค.สส. ชื่อภาษาอังกฤษวา CONSUMER ASSOCIATION AND HEALTH PROMOTION OF BURIRAM
ยอวา CAHPB
ฯลฯ
ขอ ๓ สํานักงานใหญของสมาคมตั้งอยู ณ บานเลขที่ ๖๖ หมูที่ ๑๕ ตําบลหนองตาด
อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย รหัสไปรษณีย ๓๑๐๐๐ โทรศัพท ๐๘๑-๐๗๓-๗๐๗๓ และ ๐๙๘-๖๐๗-๕๗๔๙
ฯลฯ
หมวดที่ ๒
สมาชิก
ฯลฯ
ขอ ๗ สมาชิกภาพของสมาชิกใหสิ้นสุดลงดวยเหตุ ดังตอไปนี้
๗.๑ ตายหรือสิ้นสภาพนิติบุคคล
๗.๒ ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกเปนลายลักษณอักษรตอคณะกรรมการ และคณะกรรมการ
ไดพิจารณาอนุมัติและสมาชิกผูนั้นไดชําระหนี้สินที่ยังติดคางอยูกับสมาคมเปนที่เรียบรอย
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๗.๓ ขาดคุณสมบัติสมาชิก
๗.๔ ที่ประชุมใหญของสมาคม หรือคณะกรรมการไดพิจารณาลงมติใหลบชื่อออกจากทะเบียน
เพราะสมาชิกผูนั้นไดประพฤตินําความเสื่อมเสียมาสูสมาคม
๗.๕ กรรมการหรือสมาชิกขาดประชุมติดตอกันเกิน ๓ ครั้ง
ขอ ๘ สิทธิและหนาที่ของสมาชิก ดังตอไปนี้
๘.๑ มีสิทธิเขาใชสถานที่ของสมาคมโดยเทาเทียมกัน
๘.๒ มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการของสมาคมตอคณะกรรมการ
๘.๓ มีสิทธิไดรับสวัสดิการตาง ๆ ที่สมาคมไดจัดใหมีขึ้น
๘.๔ มีสิทธิเขารวมประชุมใหญของสมาคม
๘.๕ สมาชิกสามัญมีสิทธิในการเลือกตัง้ หรือไดรับการเลือกตั้ง หรือแตงตัง้ เปนกรรมการ
ของสมาคม และมีสิทธิออกเสียงลงมติตาง ๆ ในที่ประชุมได คนละ ๑ คะแนนเสียง
๘.๖ มีสิทธิรองขอตอคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพยสินของสมาคม
๘.๗ มีสิทธิเขาชื่อรวมกันอยางนอย ๑ ใน ๓ ของสมาชิกสามัญทั้งหมดรองขอ
ตอคณะกรรมการใหจัดประชุมใหญวิสามัญได
๘.๘ มีหนาที่จะตองปฏิบัตติ ามระเบียบปฏิบัติ และขอบังคับของสมาคมโดยเครงครัด
๘.๙ มีหนาที่ประพฤติตนใหสมกับเกียรติที่เปนสมาชิกของสมาคม
๘.๑๐ มีหนาที่ใหความรวมมือและสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของสมาคม
๘.๑๑ มีหนาที่รวมกิจกรรมที่สมาคมไดจัดใหมีขึ้น
๘.๑๒ มีหนาที่ชวยเผยแพรชื่อเสียงของสมาคมใหเปนที่รูจักอยางแพรหลาย
หมวดที่ ๓
การดําเนินการของสมาคม
ขอ ๙ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งทําหนาที่บริหารกิจการสมาคมมีจํานวนอยางนอย ๑๓ คน
อยางมากไมเกิน ๑๕ คน ซึ่งคณะกรรมการนี้จะตองเปนสมาชิกสามัญที่ไดมาจากการเลือกของที่ประชุมใหญ
ของสมาคม และใหผูที่ไดรับการเลือกจากที่ประชุมใหญ เลือกกันเองเปนนายกสมาคม ๑ คน และอุปนายก ๒ คน
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สําหรับคณะกรรมการในตําแหนงอื่น ๆ ใหนายกสมาคมเปนผูแตงตั้ง ผูที่ไดรับเลือกจากที่ประชุมใหญ
เขาดํารงตําแหนงตาง ๆ ของสมาคมตามที่ไดกําหนดไว ซึ่งตําแหนงของกรรมการสมาคมมีตําแหนงและหนาที่
โดยสังเขป ดังตอไปนี้
๙.๑ นายกสมาคม ทําหนาที่เปนหัวหนาในการบริหารกิจการของสมาคมเปนผูแทนสมาคม
ในการติดตอกับบุคคลภายนอกและทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและการประชุมใหญ
ของสมาคม
๙.๒ อุปนายก ทําหนาที่เปนผูชวยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคมปฏิบัติ
ตามหนาที่ที่นายกสมาคมไดมอบหมายและทําหนาที่แทนนายกสมาคม เมื่อนายกสมาคมไมอยูหรือไมสามารถ
จะปฏิบัติหนาที่ได แตการทําหนาที่แทนนายกสมาคมใหอุปนายกตามลําดับตําแหนงเปนผูกระทําการแทน
๙.๓ เลขานุการ ทําหนาที่เกี่ยวกับงานธุรการของสมาคมทั้งหมด เปนหัวหนาเจาหนาที่
ของสมาคมในการปฏิบัติกิจการของสมาคมและปฏิบัติตามคําสั่งของนายกสมาคม ตลอดจนทําหนาที่
เปนเลขานุการในการประชุมตาง ๆ ของสมาคม
๙.๔ เหรัญญิก มีหนาที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคมเปนผูจัดทําบัญชีรายรับ รายจาย
บัญชีงบดุลของสมาคมและเก็บหลักฐานเอกสารตาง ๆ ของสมาคมไวเพื่อตรวจสอบ
๙.๕ ปฏิคม มีหนาที่ในการตอนรับแขกของสมาคมเปนหัวหนาในการจัดเตรียมสถานที่
ของสมาคม และจัดเตรียมสถานที่ประชุมตาง ๆ ของ สมาคม
๙.๖ นายทะเบียน มีหนาที่เกี่ยวกับงานทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของสมาคม ประสานงาน
กับเหรัญญิก ในการหาเงินและเก็บเงินรายไดของสมาคม
๙.๗ ประชาสัมพันธ มีหนาที่เผยแพรกิจการและชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคมใหสมาชิก
และบุคคลโดยทั่วไปใหเปนที่รูจักอยางแพรหลาย
๙.๘ กรรมการตําแหนงอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรกําหนดใหมีขึ้น
โดยมีจํานวนเมื่อรวมกับตําแหนงกรรมการตามขางตนแลวจะตองไมเกินจํานวนที่ขอบังคับไดกําหนดไว
แตถาคณะกรรมการมิไดกําหนดตําแหนงก็ถือวาเปนกรรมการกลาง
ขอ ๑๐ คณะกรรมการของสมาคมสามารถอยูในตําแหนงไดคราวละ ๔ ป นับตั้งแตไดรับการจดทะเบียน
และเมื่อคณะกรรมการอยูในตําแหนงครบกําหนดตามวาระแลว แตคณะกรรมการชุดใหมยังไมไดรับการจดทะเบียน
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จากทางราชการก็ใหคณะกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระรักษาการไปพลางกอน จนกวาคณะกรรมการชุดใหม
จะไดรับการจดทะเบียนจากทางราชการ เมื่อคณะกรรมการชุดใหมไดรับการจดทะเบียนจากทางราชการ
เรียบรอยแลวก็ใหทําการสงและรับมอบงานกันระหวางคณะกรรมการชุดเกาและคณะกรรมการชุดใหม
ใหเปนที่เสร็จสิ้นภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่คณะกรรมการชุดใหมไดรับจดทะเบียนจากทางราชการ
ขอ ๑๑ ตําแหนงกรรมการสมาคม ถาตองวางลงกอนครบกําหนดตามวาระก็ใหคณะกรรมการ
แตงตั้งสมาชิกสามัญคนใดคนหนึ่งที่เห็นสมควรเขาดํารงตําแหนงแทนตําแหนงที่วางลงนั้น แตผูดํารงตําแหนงแทน
อยูในตําแหนงไดเทากับวาระของผูที่ตนแทนเทานั้น และถาเปนตําแหนงนายกสมาคมวางก็ใหคณะกรรมการ
เลือกกันเองเปนนายกสมาคม
ขอ ๑๒ กรรมการอาจจะพนตําแหนง ซึ่งมิใชเปนการออกตามวาระดวยเหตุผล ดังตอไปนี้
๑๒.๑ ตาย
๑๒.๒ ลาออก
๑๒.๓ ขาดจากสมาชิกภาพตามขอบังคับและตามที่กฎหมายไดกําหนดไว
๑๒.๔ ที่ประชุมใหญลงมติใหออกจากตําแหนง
๑๒.๕ เปนผูมีความประพฤติและปฏิบัติตนเปนที่เสื่อมเสียและคณะกรรมการสมาคม
มีมติใหออกโดยมีคะแนนเสียงไมนอยกวา ๓ ใน ๔ ของคณะกรรมการของสมาคม
ขอ ๑๓ กรรมการที่ประสงคจะลาออกจากตําแหนงกรรมการใหยื่นใบลาออกเปนลายลักษณอักษร
ตอคณะกรรมการและคณะกรรมการมีมติใหออก
ขอ ๑๔ อํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการ ดังตอไปนี้
๑๔.๑ มีอํานาจออกระเบียบปฏิบัติตาง ๆ เพื่อใหสมาชิกไดปฏิบัติตามโดยระเบียบปฏิบัตินั้น
จะตองไมขัดตอขอบังคับฉบับนี้
๑๔.๒ มีอํานาจแตงตั้งและถอดถอนเจาหนาที่ของสมาคม
๑๔.๓ มีอํานาจแตงตั้งกรรมการที่ปรึกษา หรืออนุกรรมการได แตกรรมการที่ปรึกษา
หรืออนุกรรมการจะสามารถอยูในตําแหนงไดไมเกินวาระของคณะกรรมการที่แตงตั้ง
๑๔.๔ มีอํานาจเรียกประชุมใหญสามัญประจําป และประชุมใหญวิสามัญ
๑๔.๕ มีอํานาจแตงตั้งกรรมการในตําแหนงอื่น ๆ ที่ยังมิไดกําหนดไวในขอบังคับนี้
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๑๔.๖ มีอํานาจบริหารกิจการของสมาคม เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคตลอดจน
มีอํานาจอื่น ๆ ตามที่ขอบังคับไดกําหนดไว
๑๔.๗ มีหนาที่รับผิดชอบในกิจการทั้งหมด รวมทั้งการเงินและทรัพยสินทั้งหมดของสมาคม
๑๔.๘ มีหนาที่จัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญ ตามที่สมาชิกสามัญ จํานวน ๑ ใน ๓
ของสมาชิกทั้งหมด ไดเขาชื่อรองขอใหจัดประชุมใหญวิสามัญขึ้น ซึ่งการนี้จะตองจัดใหมีการประชุมใหญ
วิสามัญขึ้นภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือรองขอ
๑๔.๙ มีหนาที่จัดทําเอกสารหลักฐานตาง ๆ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงิน ทรัพยสินและการดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ ของสมาคมใหถูกตองตามหลักวิชาการและสามารถจะใหสมาชิกตรวจดูไดเมื่อสมาชิกรองขอ
๑๔.๑๐ จัดทําบันทึกการประชุมตาง ๆ ของสมาคม เพื่อเก็บไวเปนหลักฐานและจัดสง
ใหสมาชิกไดรับทราบ
๑๔.๑๑ มีหนาที่อื่น ๆ ตามขอบังคับไดกําหนดไว
ขอ ๑๕ คณะกรรมการจะตองจัดประชุมกันอยางนอย ๓ เดือน ตอ ๑ ครั้ง โดยใหจัดประชุมขึ้น
ภายหลังครบ ๓ เดือนแลวแตไมเกิน ๑๕ วัน เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารกิจการของสมาคม
ขอ ๑๖ การประชุมคณะกรรมการ จะตองมีกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวาครึ่งหนึ่ง
ของกรรมการทั้งหมด จึงจะถือวาครบองคประชุม มติของที่ประชุมคณะกรรมการ ถาขอบังคับมิไดกําหนดไว
เปนอยางอื่นก็ใหถือคะแนนเสียงขางมากเปนเกณฑ แตถาคะแนนเสียงเทากันก็ใหประธานในการประชุมเปนผูชี้ขาด
ขอ ๑๗ ในการประชุมคณะกรรมการ ถานายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไมอยูในที่ประชุม
หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหกรรมการที่เขารวมประชุมในคราวนั้นเลือกกันเองเพื่อใหกรรมการคนใดคนหนึ่ง
ทําหนาที่เปนประธานในการประชุมคราวนั้น
หมวดที่ ๔
การประชุมใหญ
ขอ ๑๘ การประชุมใหญของสมาคมมี ๒ ประเภท ดังตอไปนี้
๑๘.๑ การประชุมใหญสามัญ
๑๘.๒ การประชุมใหญวิสามัญ

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๕๙ ง

หนา้ ๓๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

ขอ ๑๙ คณะกรรมการจะต อ งจั ด ให มี ก ารประชุ ม ใหญ ส ามั ญ ประจํ า ป ๆ ละ ๑ ครั้ ง
ภายในเดือนมีนาคมของทุก ๆ ป
ขอ ๒๐ การประชุมใหญวิสามัญอาจจะมีขึ้นไดก็โดยเหตุที่คณะกรรมการเห็นควรจัดใหมีขึ้น
หรือเกิดขึ้นดวยการเขาชื่อรวมกันของสมาชิกจํานวนไมนอยกวา ๑ ใน ๓ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
ทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการของสมาคมใหเรียกประชุมใหญวิสามัญก็ได ในหนังสือรองขอนั้น
ตองระบุวาวัตถุประสงคใหเรียกประชุมเพื่อการใด เมื่อคณะกรรมการของสมาคมไดรับหนังสือรองขอ
ใหเรียกประชุมใหญวิสามัญตามวรรคแรกใหคณะกรรมการของสมาคมเรียกประชุมใหญวิสามัญโดยจัดใหมี
การประชุมขึ้นภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ ถาคณะกรรมการสมาคมไมเรียกประชุมภายในระยะเวลา
ตามวรรคสองสมาชิกที่เปนผูรองขอใหเรียกประชุมหรือสมาชิกอื่นรวมกันมีจํานวนไมนอยกวาจํานวนสมาชิก
ที่กําหนดตามวรรคแรกจะเรียกประชุมเองก็ได
ขอ ๒๑ การแจงกําหนดนัดประชุมใหญใหเลขานุการเปนผูแจงกําหนดนัดประชุมใหญใหสมาชิกไดทราบ
และการแจง จะตองแจง เปนลายลักษณอักษร โดยระบุวัน เวลาและสถานที่ป ระชุม ใหญใหชัด เจน
โดยจะตองแจงใหสมาชิกไดทราบลวงหนาไมนอยกวา ๗ วัน และประกาศแจงกําหนดนัดประชุมไว
ณ สํานักงานของสมาคมเปนเวลาไมนอยกวา ๗ วัน กอนถึงกําหนดประชุมใหญหรือลงพิมพโฆษณา/ลงพิมพ
ในสื่อสารออนไลนอยางนอยสองคราวในหนังสือพิมพที่แพรหลายในทองที่ฉบับหนึ่ง กอนวันนัดประชุม
ไมนอยกวา ๗ วันก็ได
ขอ ๒๒ การประชุมใหญสามัญประจําป จะตองมีวาระการประชุมอยางนอย ดังตอไปนี้
๒๒.๑ แถลงกิจการที่ผานมาในรอบป
๒๒.๒ แถลงบัญชีรายรับ รายจายและบัญชีงบดุลของปที่ผานมาใหสมาชิกรับทราบ
๒๒.๓ เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหมเมื่อครบกําหนดวาระ
๒๒.๔ เลือกตั้งผูสอบบัญชี
๒๒.๕ ตรวจสอบทะเบียนสมาชิกใหเปนปจจุบัน
๒๒.๖ เรื่องอื่น ๆ ถามี

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๕๙ ง

หนา้ ๓๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

ขอ ๒๓ การประชุมใหญสามัญประจําปห รือการประชุม ใหญวิสามัญ ตองมีสมาชิกสามัญ
มาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งจึงจะครบองคประชุม หากถึงกําหนดเวลาการประชุมแลวสมาชิกยังไมครบองคประชุม
ถาการประชุมใหญครั้งนั้นเปนการประชุมใหญตามคําเรียกรองของสมาชิกก็ใหงดการประชุม แตถาเปนกรณี
การประชุมใหญที่คณะกรรมการสมาคมเปนผูเรียกประชุม ก็ใหเรียกประชุมใหญอีกครั้งหนึ่งโดยจัดใหมี
การประชุมขึ้นภายใน ๑๔ วัน นับตั้งแตวนั ที่นดั ประชุมครัง้ แรกการประชุมครั้งหลังนี้ไมบังคับวาจะตอง
ครบองคประชุม
ขอ ๒๔ การลงมติตาง ๆ ในที่ประชุมใหญ ถาขอบังคับมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่นก็ใหถือ
คะแนนเสียงขางมากเปนเกณฑ แตถาคะแนนเสียงที่ลงมติมีคะแนนเสียงเทากัน ก็ใหประธานในการประชุม
เปนผูชี้ขาด
ขอ ๒๕ ในการประชุมใหญของสมาคม ถานายกสมาคมหรืออุปนายกสมาคมไมมารวมประชุม
หรือไมสามารถจะปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหที่ประชุมใหญทําการเลือกกรรมการที่มารวมประชุมคนใดคนหนึ่ง
ใหทําหนาที่เปนประธานในการประชุมคราวนั้น
หมวดที่ ๕
การเงินและทรัพยสิน
ขอ ๒๖ การเงินและทรัพยสินทั้งหมดใหอยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เงินสดของสมาคม
ถามีใหนําฝากไวในธนาคารออมสิน สาขาโรบินสัน จังหวัดบุรีรัมย
ขอ ๒๗ การลงนามในตั๋วเงิน หรือเช็คของสมาคม จะตองมีลายมือชื่อของนายกสมาคม
หรือผูทําการแทนลงนามรวมกับเหรัญญิก หรือเลขานุการ จึงจะถือวาใชได
ขอ ๒๘ ใหนายกสมาคมมีอํานาจสั่งจายเงินของสมาคมไดครั้งละไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
(หนึ่งหมื่นบาทถวน) ถาเกินกวานั้นจะตองไดรับมติจากคณะกรรมการและคณะกรรมการจะอนุมัติใหจายเงินได
ครั้งละไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาท) ถาจําเปนจะตองจายเกินกวานี้ตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ
ของสมาคม
ขอ ๒๙ ใหเหรัญญิกมีอํานาจเก็บรักษาเงินสดของสมาคมไดไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถวน)
ถาเกินกวาจํานวนนี้จะตองนําฝากธนาคารในบัญชีของสมาคมทันทีที่โอกาสอํานวยให

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๕๙ ง

หนา้ ๓๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

ขอ ๓๐ เหรัญญิกจะตองทําบัญชีรายรับ รายจายและบัญชีงบดุลใหถูกตองตามหลักวิชาการ
รายรับ หรือจายเงินทุกครั้งจะตองมีหลักฐานเปนหนังสือ ลงลายมือชื่อของนายกสมาคมหรือผูทําการแทน
รวมกับเหรัญญิกหรือผูทําการแทน พรอมกับประทับตราของสมาคมทุกครั้ง
ขอ ๓๑ ผูสอบบัญชี จะตองมิใชกรรมการ หรือเจาหนาที่ของสมาคม และจะตองเปนผูสอบบัญชี
ที่ไดรับอนุญาต
ขอ ๓๒ ผูสอบบัญชี มีอํานาจที่จะเรียกเก็บเอกสารเกี่ยวกับการเงินและทรัพยสินจากคณะกรรมการ
และสามารถจะเชิญกรรมการหรือเจาหนาที่ของสมาคมเพื่อสอบถามเกี่ยวกับบัญชีและทรัพยสินของสมาคมได
ขอ ๓๓ คณะกรรมการจะตองใหความรวมมือกับผูสอบบัญชี เมื่อไดรับการรองขอ
หมวดที่ ๖
การเปลี่ยนแปลงแกไขขอบังคับและการเลิกสมาคม
ขอ ๓๔ ขอบังคับของสมาคมจะเปลี่ยนแปลงแกไขไดโดยที่ประชุมใหญและที่ประชุมวิสามัญเทานั้น
และองคประชุมจะตองมีสมาชิกสามัญเขารวมประชุมไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด มติของที่ประชุม
ในการใหเปลี่ยนแปลงแกไขขอบังคับ จะตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา ๒ ใน ๓ ของสมาชิกสามัญ
ที่เขารวมประชุมทั้งหมด และองคประชุมจะตองไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมด
ขอ ๓๕ การเลิกสมาคมจะเลิกไดโดยมติของที่ประชุมใหญของสมาคม ยกเวนเปนการเลิก
เพราะเหตุของกฎหมาย มติของที่ประชุมใหญที่ใหเลิกสมาคมจะตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา ๓ ใน ๔
ของสมาชิกสามัญที่เขารวมประชุมทั้งหมด
ขอ ๓๖ เมื่อสมาคมตองเลิกไม วาดว ยเหตุ ใด ๆ ก็ต าม ทรัพย สิน ของสมาคมที่เหลืออยู
หลังจากที่ไดชําระบัญชีเปนที่เรียบรอยแลว ใหตกเปนของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพบานโกรกขี้ห นู
ตําบลชุมเห็ด อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย
หมวดที่ ๗
บทเบ็ดเตล็ด
ขอ ๓๗ การตีความขอบังคับของสมาคม หากเปนที่สงสัยในที่ประชุมใหญโดยเสียงขางมาก
ของที่ประชุมชี้ขาด

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๕๙ ง

หนา้ ๓๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

ขอ ๓๘ ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยสมาคมมาใชบังคับ
เมื่อขอบังคับของสมาคมมิไดกําหนดไวและหากมีขอบังคับใดขัดกับประมวลกฎหมาย แพงและพาณิชย
ก็ใหถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ขอ ๓๙ สมาคมจะต อ งไม ดํ า เนิ น การหาผลประโยชน ม าแบ ง ป น กั น หรื อ เพื่ อ บุ ค คลใด
นอกจากเพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงคของสมาคม
หมวดที่ ๘
บทเฉพาะกาล
ขอ ๔๐ ขอบังคับฉบับนี้ใหเริ่มใชบังคับไดนับตั้งแตวันที่สมาคมไดรับการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล
เปนตนไป
ขอ ๔๑ เมื่อสมาคมไดรับการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลจากทางราชการ ก็ใหถือวาผูเริ่มการทั้งหมด
เปนสมาชิกสามัญและสมาชิกภาพของคณะกรรมการที่ตั้งขึ้น เริ่มตั้งแตวันจดทะเบียนเปนตนไป
นายทะเบียนสมาคมประจําจังหวัดบุรีรัมย ไดมีคําสั่งจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของสมาคม
รายนี้แลว ตั้งแตวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๔ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ที่ไดตรวจชําระใหม พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ปยะ ปจนํา
ปลัดจังหวัด ปฏิบตั ิราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดบุรรี ัมย
นายทะเบียนสมาคมประจําจังหวัดบุรีรัมย

