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หนา้ ๓๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

ประกาศนายทะเบียนสมาคม
ประจําจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง จดทะเบียนแกไขเพิม่ เติมขอบังคับของสมาคม
ดวย นางสาวลั่นทม เพทัย ไดยื่นคําขอจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของสมาคมชาวประมง
อําเภอบานแหลม ดังนี้
ขอ ๓ สํานักงานใหญตงั้ อยู ๑๗๖ หมู ๒ ตําบลบานแหลม อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี
สํานักงานสาขาตัง้ อยูที่ ๗๒/๑ หมู ๘ ตําบลบานแหลม อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ขอ ๔ วัตถุประสงคของสมาคม
๔.๑ เพื่อเปนสื่อกลางในการสรางความเขาใจอันดีระหวางชาวประมงกับหนวยงานภาครัฐ
๔.๒ เพื่อเปนสื่อกลางในการสรางความเขาใจอันดีระหวางชาวประมงแตละเครื่องมือ
รวมทั้งบทบาทในการบรรเทาขอพิพาทระหวางชาวประมงดวยกัน
๔.๓ สงเสริมสนับสนุนใหมีการพัฒนาศักยภาพการทําประมงทุกเครื่องมือ รวมทั้ง
เปนผูนําชาวประมงในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศในทะเลเพื่อการประมงที่ยั่งยืน
๔.๔ สงเสริมและสนับสนุนใหมีการศึกษา ความกาวหนาและเทคโนโลยีดานการประมง
อยางตอเนื่อง
๔.๕ เผยแพรขอมูลที่ถูกตองเกี่ยวกับการประกอบอาชีพประมงใหสาธารณชนไดเขาใจ
และใหการสงเคราะหกิจการเพื่อสาธารณประโยชนอื่นๆ ดวย
๔.๖ ใหการชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนของสมาชิกในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุ
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติในทะเลตามสมควร
๔.๗ ไมยุงเกี่ยวกับการเมืองทุกระดับ
ขอ ๕ สมาชิกของสมาคมมี ๒ ประเภท
๕.๑ สมาชิกสามัญ
๕.๒ สมาชิกกิตติมศักดิ์
สมาชิกสามัญ หมายถึง บุคคลที่มีสัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะ ที่ประกอบอาชีพประมง
ทั้งประมงพื้นบาน ประมงพาณิชยทุกเครื่องมือ อาชีพประมงตอเนื่อง รวมทั้งสวนสนับสนุนการประมง
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ทั้งในฐานะเจาของเรือ เจาของกิจการ เจาของแพ เจาของโรงงาน พอคา แมคา นายจาง ลูกจาง
โรงน้ําแข็งโรงปลาปน คานเรือ อูซอมเรือ กรรมกร ที่ทํางานเกี่ยวกับการจับสัตวน้ํา การแปรรูปสัตวน้ํา
และการคาสัตวน้ํา สามารถสมัครเปน สมาชิกของสมาคมฯ โดยการกรอกใบสมัคร ชําระคาสมัคร
ชําระคาบํารุงสมาคม และมีกรรมการหรือสมาชิกรับรองถูกตองก็ถือเปนสมาชิกสามัญของสมาคมได
สมาชิกกิตติมศักดิ์ หมายถึง บุคคลที่มีคุณูปการตอสมาคมประมงตอชาวประมง
ทั้งโดยตรงและโดยออมตอสังคม ตอชุมชน ที่คณะกรรมการไดพิจารณารวมกันใหเชิญมาเปนสมาชิกกิตติมศักดิ์
ของสมาคม โดยไมตองชําระคาสมัครและคาบํารุงสมาคมแตอยางใด และมีสิทธิและหนาที่เสมือนสมาชิกประเภทอื่น
ขอ ๖ สมาชิกสามัญตองชําระคาบํารุงสมาคม ดังนี้
๖.๑ คาสมัครเปนสมาชิก คนละ ๒๐๐ บาท
๖.๒ คาบํารุงสมาคมรายป ปละ ๒๐๐ บาทตอคน กรณีเปนเจาของเรือใหเพิ่มอีก
๑๐๐ บาท ตอเรือ ๑ ลํา
๖.๓ คาบํารุงสมาคมตลอดชีพ ๑,๐๐๐ บาท (ชําระครั้งเดียว)
หมายเหตุ สมาชิกรายปใหชําระคาบํารุงสมาคมในชวงวันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๐ ธันวาคม
ของแตละป สมาชิกที่ไมชําระคาบํารุงรายปนานเกิน ๓ เดือน (หลังจาก ๓๑ มีนาคม ของปถัดไป)
ถือวาขาดจากสมาชิกภาพตองสมัครใหม และมีผูรับรองใหม
ขอ ๘ สมาชิกมีสิทธิใชสถานที่ของสมาคม มีสิทธิ์เขารวมโครงการน้าํ มันปลอด ภาษี (แท็งคเกอร)
มีสิทธิเขารวมกิจกรรมและมีสิทธิไดรับการรับรองสมาชิกภาพเพื่อรวมโครงการตางๆ ของรัฐ และไดรับผล
การปฏิบัติเสมอกัน
ขอ ๑๒ ใหมีคณะกรรมการสําหรับบริหารกิจการของสมาคมขึ้นคณะหนึ่ง มีจํานวนตั้งแต ๑๑ ถึง ๑๕ นาย
โดยเลือกตั้งจากที่ประชุมสมาชิกใหกรรมการเลือกกันเองเปน
๑๒.๑ นายกสมาคม มีหนาที่เปนประธานในที่ประชุมอํานวยกิจการเพื่อความเจริญรุงเรือง
ของสมาคมและเปนไปตามระเบียบขอบังคับ
๑๒.๒ อุปนายก มีหนาที่ทําการแทนนายกสมาคม เมื่อนายกไมอยูหรือไมสามารถทําหนาที่ได
และปฏิบัติการตามหนาที่ซึ่งนายกมอบหมายให
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๑๒.๓ เลขานุการ มีหนาที่โตตอบจดหมาย บันทึกรายงานการประชุม นัดประชุม
กรรมการหรือประชุมใหญโดยแจงระเบียบวาระการประชุมตามปกติตองนัดลวงหนาอยางนอย ๓ วัน
หากดวนจัดเร็วกวานั้นก็ได และปฏิบัติการอื่น ๆ ซึ่งนายกมอบหมายให
๑๒.๔ เหรัญญิก มีหนาที่ รับ-จาย-เก็บรักษาเงิน และพัสดุของสมาคม เฉพาะกิจการ
ของสมาคมซึ่งคณะกรรมการอนุมัติตามระเบียบขอบังคับการจายเงิน และการจายเงินตองมีหลักฐานแสดงทุกครั้ง
๑๒.๕ นายทะเบียน มีหนาที่ลงทะเบียนและจําหนายสมาชิก ตามคําสั่งคณะกรรมการ
รักษาทะเบียนรายชื่อสมาชิกและปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให
๑๒.๖ ประชาสัมพันธ มีหนาที่เผยแพรกิจการและชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคม
ใหสมาชิกและบุคคลโดยทั่วไปใหเปนที่รูจักแพรหลาย
๑๒.๗ ปฏิคม มีหนาที่รักษาความเรียบรอยของสถานที่ตอนรับแขกและปฏิบัตหิ นาที่อื่น ๆ
ซึ่งคณะกรรมการจะมอบหมายให คณะกรรมการจะอยูในตําแหนงคราวละ ๔ ป ถากรรมการคนใดวางลง
เมื่อยังไมถึงคราวออกตามวาระก็ใหคณะกรรมการเลือกตัง้ กรรมการซอมได แตกรรมการที่แทนนั้นจะอยูในตําแหนง
ไดเพียงกําหนดเวลาของผูที่ตนแทน
ขอ ๑๔ อํานาจคณะกรรมการ
๑๔.๑ คณะกรรมการมีอํานาจออกระเบียบปฏิบัติตาง ๆ เพื่อใหสมาชิกไดปฏิบัติตาม
โดยระเบียบปฏิบัตินั้น ๆ จะตองไมขัดตอขอบังคับฉบับนี้
๑๔.๒ คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งและถอดถอนอนุกรรมการและเจาหนาที่สมาคม
โดยมติท่ปี ระชุมใหญของสมาคม การแตงตั้งอนุกรรมการหรือกรรมการที่ปรึกษา จะสามารถอยูในตําแหนงได
ไมเกินวาระของคณะกรรมการที่ตั้ง
๑๔.๓ มีอํานาจบริหารสมาคม เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามขอบังคับที่กําหนดไว
๑๔.๔ มีหนาที่รับผิดชอบในกิจการทั้งหมด รวมทั้งการเงินและทรัพยสินทั้งหมดของสมาคม
๑๔.๔.๑ เงินสดของสมาคมถามีใหนําไปฝากไวในธนาคารของรัฐ สาขาบานแหลม
๑๔.๔.๒ การลงนามในการเบิก-จาย เงินจากบัญชีธนาคาร จะตองมีลายมือชื่อ
ของนายกสมาคมหรืออุปนายกสมาคมลงนามรวมกับเหรัญญิกหรือเลขานุการ พรอมประทับตราของสมาคม
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๑๔.๔.๓ ใหนายกสมาคม มีอํานาจสั่งจายเงินสมาคมไดไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
(สองหมื่นบาท) ถาเกินจากนั้นจะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการและคณะกรรมการจะอนุมัติใหจายได
ครั้งละไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาท) ถาจําเปนตองจายเกินจากนี้ ตองไดรับ อนุมัติจากที่ประชุมใหญ
ของสมาคม
๑๔.๔.๔ ใหเหรัญญิกมีอํานาจเก็บรักษาเงินสดของสมาคมไดไมเกิน ๓๐,๐๐๐ บาท
(สามหมื่นบาท) หากเกินจากนี้ตองนําฝากธนาคารในทันที
๑๔.๕ คณะกรรมการมีหนาที่จัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญตามที่มีสมาชิกตั้งแต
๒๕ คนขึ้นไปรองขอ หรือนายกสมาคมหรือคณะกรรมการมากกวากึง่ หนึ่ง รองขอใหเปดประชุมเพื่อหาขอยุติ
ในกรณีที่เกิดความจําเปนตาง ๆ แลวแตกรณี
๑๔.๖ คณะกรรมการมีหนาที่จัดทําเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการเงิน ทรัพยสิน
การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ตลอดจนบันทึก รายงานการประชุมที่สมาชิกสามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา
๑๔.๗ หนาที่อื่น ๆ ตามที่ขอบังคับกําหนดไว
ขอ ๑๖ คณะกรรมการจะตองมีการประชุมกันอยางนอยไตรมาสละ ๑ ครั้ง การประชุมพิเศษ
ยอมมีไดเมื่อกรรมการตั้งแต ๓ นายขึ้นไปรองขอ
การประชุมกรรมการนั้น จะตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งจํานวน จึงจะเปนองคประชุมได
ขอ ๑๗ กําหนดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําป ภายในเดือนเมษายน สวนการประชุมใหญวิสามัญ
จะมีได เมื่อ
๑๗.๑ นายกสมาคมเรียกใหประชุม
๑๗.๒ คณะกรรมการมากกวาครึ่งหนึ่งรองขอใหประชุม
๑๗.๓ สมาชิกรวมกันตั้งแต ๒๕ คน รองขอใหมีการประชุม
ขอ ๑๘ ในที่ประชุมใหญ มีสิทธิครอบงํากิจการของสมาคมเหนือกรรมการและมติที่ประชุมใหญ
อยางเด็ดขาด
องคประชุมจะตองมีสมาชิกกึง่ จํานวน เวนแตมีกรรมการเขานั่งประชุม ๗ นายขึ้นไปประกอบ
กับสมาชิกอื่นรวมกันถึง ๑ ใน ๑๐ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดจึงนับเปนองคประชุมได
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นายทะเบียนสมาคมประจําจังหวัดเพชรบุรี ไดมีคําสั่งรับจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
สมาคมรายนี้แลว ตามทะเบียนเลขที่ ๕/๒๔๙๘ ตั้งแตวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๔ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
สุจินต วาจากิจ
ปลัดจังหวัด ปฏิบตั ิราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี
นายทะเบียนสมาคมประจําจังหวัดเพชรบุรี

