หนา้ ๓๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
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๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

ประกาศนายทะเบียนสมาคม
ประจําจังหวัดมหาสารคาม
เรื่อง จดทะเบียนแกไขเพิม่ เติมขอบังคับของสมาคม
ดวย นายประสิทธิ์ พวงศรีเคน ไดยื่นคําขอจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ “สมาคมขาราชการ
บําเหน็จบํานาญอําเภอนาดูน” ดังนี้
ขอบังคับ
สมาคมขาราชการบําเหน็จบํานาญอําเภอนาดูน พ.ศ. ๒๕๖๓
หมวดที่ ๑
ขอความทัว่ ไป
ขอ ๓ ขอบังคับเดิม
สํานักงานสมาคม ตั้งอยูที่โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี บานเลขที่ ๑๒๓ หมูที่ ๙
ตําบลนาดูน อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
ขอบังคับใหม
สํานักงานสมาคม ตั้งอยูที่โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี บานเลขที่ ๒๐๒ หมูที่ ๖
ตําบลนาดูน อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
หมวดที่ ๒
สมาชิก สิทธิ และหนาที่
ขอ ๕ ขอบังคับเดิม
สมาชิกไดแก ขาราชการทุกสังกัดที่เกษียณอายุราชการ เกษียณอายุราชการกอนกําหนด
ลาออก ที่มีที่อยูหรือเคยรับราชการในพื้นที่อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม และคูสมรสที่เกษียณอายุราชการ
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ขอบังคับใหม
สมาชิกไดแก ขาราชการทุกสังกัดที่เกษียณอายุราชการ หรือเกษียณอายุราชการกอนกําหนด
หรือลาออก ที่มีที่อยูหรือเคยรับราชการในพื้นที่อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม และคูสมรส
ขอ ๗ ขอบังคับเดิม
สมาชิกภาพจะสมบูรณตอ เมื่อ
๗.๑ ยื่นใบสมัครเปนสมาชิกสมาคมพรอมกับชําระคาบํารุงสมาชิก
๗.๒ มติที่ประชุมคณะกรรมการเกินกวากึ่งหนึ่งใหความเห็นชอบ
ขอบังคับใหม
๗.๑ ยื่นใบสมัครเปนสมาชิกสมาคม พรอมกับชําระคาบํารุงสมาชิกและคาธรรมเนียมแรกเขา
๗.๒ มติที่ประชุมคณะกรรมการเกินกวากึ่งหนึ่ง ใหความเห็นชอบ
ขอ ๙ ขอบังคับเดิม
สมาชิกภาพของสมาชิกใหสิ้นสุดลงดวยเหตุ ดังตอไปนี้
๙.๑ ตาย
๙.๒ ลาออก
๙.๓ ขาดสงเงินคาบํารุงประจําปติดตอกันเกินกวา ๒ ป
๙.๔ ขาดคุณสมบัติตาม ขอ ๖.๒ และคณะกรรมการมีมติ ๒ ใน ๓ ใหถอดถอน
ออกจากการเปนสมาชิก
ขอบังคับใหม
การขาด หรือ พนจากการเปนสมาชิก เมื่อ
๙.๑ ตาย
๙.๒ ลาออก
๙.๓ ขาดสงเงินคาบํารุงประจําปติดตอกันเกินกวา ๒ ป
๙.๔ ขาดคุณสมบัติตาม ขอ ๖.๒ และ คณะกรรมการมีมติ ๒ ใน ๓ ใหถอดถอน
ออกจากการเปนสมาชิก
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หมวดที่ ๓
การดําเนินการสมาคม
ขอ ๑๓ ขอบังคับเดิม
ใหมีกรรมการคณะหนึง่ ทําหนาที่บริหารกิจกรรมของสมาคมมีจํานวนอยางนอย ๑๐ คน
อยางมากไมเกิน ๒๕ คน คณะกรรมการนี้ตองเปนสมาชิกสามัญที่ไดมาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมใหญ
ของสมาคม และใหผูที่ไดรับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญเลือกกันเองเปนนายกสมาคม ๑ คน และอุปนายก ๒ คน
สําหรับตําแหนงกรรมการในตําแหนงอื่น ๆ ใหนายกสมาคมเปนผูแตงตั้ง ผูที่ไดรับเลือกจากที่ประชุมใหญ
เขามาดํารงตําแหนงตาง ๆ ของสมาคม ตามที่ไดกําหนดไวซึ่งตําแหนงของกรรมการสมาคมมีตําแหนง
และหนาที่โดยสังเขป ดังตอไปนี้
๑๓.๑ นายกสมาคม ทําหนาที่เปนหัวหนาในการบริหารกิจการของสมาคม เปนผูแทนสมาคม
ในการติดตอกับบุคคล ภายนอกและทําหนาที่ประธานในที่ประชุมใหญของสมาคม
๑๓.๒ อุปนายกสมาคม ทําหนาที่เปนผูชวยนายกสมาคมในการบริหารกิจการของสมาคม
ปฏิบัติตามหนาที่ที่นายกสมาคมไดมอบหมายและทําหนาที่แทนนายกสมาคม เมื่อนายกสมาคมไมอยู
หรือไมสามารถปฏิบัตหิ นาที่ได แตการทําหนาที่แทนนายกสมาคมใหอุปนายกตามลําดับตําแหนงเปนผูกระทําการแทน
๑๓.๓ เลขานุการ ทําหนาที่เกี่ยวกับงานธุรการของสมาคมทั้งหมด เปนหัวหนาเจาหนาที่
ของสมาคมในการปฏิบัติการของสมาคมและปฏิบัติตามคําสั่งของนายกสมาคม ตลอดจนทําหนาที่เปนเลขานุการ
ในการประชุมตาง ๆ ของสมาคม
๑๓.๔ เหรัญญิก มีหนาที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคม เปนผูจัดทําบัญชี
รายรับรายจาย บัญชีงบดุลของสมาคมและเก็บเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของสมาคมไวเพื่อตรวจสอบ
๑๓.๕ ปฏิคม ทําหนาที่ในการใหการตอนรับแขกของสมาคมเปนหัวหนาในการจัดเตรียม
สถานที่ประชุมตาง ๆ ของสมาคม
๑๓.๖ นายทะเบียน มีหนาที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของสมาคม ประสานงาน
กับเหรัญญิกในการเรียกเก็บเงิน คาบํารุงสมาคมจากสมาชิก
๑๓.๗ ประชาสัมพันธ มีหนาที่เผยแพรกิจการและชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคม
ใหสมาชิกและบุคคลโดยทั่วไปใหเปนที่รูจักแพรหลาย
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๑๓.๘ กรรมการตําแหนงอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควร
กําหนดใหมีขึ้น โดยมีจํานวนเมื่อรวมกับตําแหนงกรรมการตามขางตนแลวจะตองไมเกินจํานวนที่ขอบังคับ
ไดกําหนดไว แตถากรรมการมิไดกําหนดตําแหนงก็ถือวาเปนกรรมการกลาง
หมายเหตุ สมาคมอาจกําหนดคณะกรรมการบริหารโดยใหนายกสมาคมมาจากการเลือกตั้งโดยตรง
จากที่ประชุมใหญ แลวนายกสมาคมที่ไดรับเลือกตั้งนั้นเปนผูพิจารณาแตงตั้งกรรมการจากสมาชิกสามัญ
ตามจํานวนของขอบังคับก็ได
ขอบังคับใหม
ใหมีกรรมการคณะหนึง่ ทําหนาที่บริหารกิจกรรมของสมาคมมีจํานวนอยางนอย ๑๐ คน
อยางมากไมเกิน ๒๕ คน คณะกรรมการนี้ตองเปนสมาชิกสามัญที่ไดมาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมใหญ
ของสมาคมและใหผูทไี่ ดรับเลือกตัง้ จากที่ประชุมใหญเลือกกันเองเปนนายกสมาคม ๑ คนและอุปนายก ๒ คน
สําหรับตําแหนงกรรมการในตําแหนงอื่นๆ ใหนายกสมาคมเปนผูแตงตั้ง ผูที่ไดรับเลือกจากที่ประชุมใหญ
เขามาดํารงตําแหนงตาง ๆ ของสมาคมตามที่ไดกําหนดไวซึ่งตําแหนงของกรรมการสมาคมมีตําแหนง
และหนาที่โดยสังเขป ดังตอไปนี้
๑๓.๑ นายกสมาคม ทําหนาที่เปนหัวหนาในการบริหารกิจการของสมาคมเปนผูแทนสมาคม
ในการติดตอกับบุคคลภายนอกและทําหนาที่ประธานในที่ประชุมใหญของสมาคม
๑๓.๒ อุปนายกสมาคม ทําหนาที่เปนผูชวยดวยนายกสมาคมในการบริหารกิจการ
ของสมาคมปฏิบัติตามหนาที่ที่นายกสมาคมไดมอบหมายและทําหนาที่แทนนายกสมาคม เมื่อนายกสมาคม
ไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได แตการทําหนาที่แทนนายกสมาคมใหอุปนายกตามลําดับตําแหนง
เปนผูกระทําการแทน
๑๓.๓ เลขานุการ ทําหนาที่เกี่ยวกับงานธุรการของสมาคมทั้งหมด เปนหัวหนาเจาหนาที่
ของสมาคมในการปฏิบัติกิจการของสมาคมและปฏิบัติตามคําสั่งของนายกสมาคมตลอดจนทําหนาที่เปนเลขานุการ
ในการประชุมตาง ๆ ของสมาคม
๑๓.๔ เหรัญญิก มีหนาทีเ่ กี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคมเปนผูจัดทําบัญชีรายรับ-รายจาย
บัญชีงบดุลของสมาคมและเก็บเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของสมาคมไวเพื่อตรวจสอบ
๑๓.๕ ปฏิคม ทําหนาที่ในการใหการตอนรับแขกของสมาคมเปนหัวหนาในการจัดเตรียม
สถานที่ประชุมตาง ๆ ของสมาคม
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๑๓.๖ นายทะเบียน มีหนาที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของสมาคมประสานงาน
กับเหรัญญิกในการเรียกเก็บเงิน คาบํารุงสมาคมจากสมาชิก
๑๓.๗ ประชาสัมพันธ มีหนาที่เผยแพรกิจการและชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคม
ใหสมาชิกและบุคคลโดยทั่วไปใหเปนที่รูจักแพรหลาย
๑๓.๘ กรรมการตําแหนงอื่น ๆ ตามความเหมาะสมซึง่ คณะกรรมการเห็นสมควรกําหนดใหมีขึ้น
โดยมีจํานวนเมื่อรวมกับตําแหนงกรรมการตามขางตนแลวจะตองไมเกินจํานวนที่ขอบังคับไดกําหนดไว
แตถากรรมการมิไดกําหนดตําแหนงก็ถือวาเปนกรรมการกลาง
ขอ ๑๗ ขอบังคับเดิม
นายกสมาคม อุปนายกสมาคมและกรรมการพนจากตําแหนง เมื่อ
๑๗.๑ ตาย
๑๗.๒ ลาออก
๑๗.๓ ขาดจากการเปนสมาชิก
๑๗.๔ ที่ประชุมใหญมีมติ ๒ ใน ๓ ใหพนจากตําแหนง
๑๗.๕ ออกตามวาระ
ขอบังคับใหม
คณะกรรมการ พนจากตําแหนง เมื่อ
๑๗.๑ ตาย
๑๗.๒ ลาออก
๑๗.๓ ขาดจากการเปนสมาชิก
๑๗.๔ ที่ประชุมใหญมีมติ ๒ ใน ๓ ใหพนจากตําแหนง
๑๗.๕ ออกตามวาระ
ขอ ๒๐ ขอบังคับเดิม
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
๒๐.๑ มีอํานาจออกระเบียบปฏิบัติตาง ๆ เพื่อใหสมาชิกไดปฏิบัติ โดยระเบียบปฏิบัตินั้น
จะตองไมขัดตอขอบังคับฉบับนี้
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๒๐.๒ มีอํานาจแตงตั้งและถอดถอนเจาหนาที่ของสมาคม
๒๐.๓ มีอํานาจแตงตั้งกรรมการที่ปรึกษาหรืออนุกรรมการได แตกรรมการที่ปรึกษา
หรืออนุกรรมการจะสามารถอยูในตําแหนงไดไมเกินวาระของคณะกรรมการที่แตงตั้ง
๒๐.๔ มีอํานาจเรียกประชุมใหญสามัญประจําปและประชุมใหญวิสามัญ
๒๐.๕ มีอํานาจแตงตัง้ กรรมการใหดํารงตําแหนงอื่น ๆ ที่ยังมิไดกําหนดไวในขอบังคับนี้
๒๐.๖ มีอํานาจบริหารกิจการของสมาคมเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคตลอดจน
มีอํานาจอื่น ๆ ตามที่ขอบังคับไดกําหนดไว
๒๐.๗ มีหนาที่รับผิดชอบในกิจการทั้งหมดรวมทั้งการเงินและทรัพยสินทั้งหมดของสมาคม
๒๐.๘ มีหนาที่จัดใหมีการประชุมใหญวสิ ามัญตามที่สมาชิกสามัญจํานวน ๑ ใน ๓
ของสมาชิกทั้งหมดไดเขาชื่อรองขอใหจัดประชุมใหญวิสามัญขึ้น ซึ่งการนี้จะตองจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญขึ้น
ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับหนังสือรองขอ
๒๐.๙ มีหนาที่จัดทําหลักฐานเอกสารตางๆ ทั้งที่เกี่ยวกับเงิน ทรัพยสิน และการดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ ของสมาคมใหถกู ตองตามหลักวิชาการและสามารถใหสมาชิกตรวจดูไดเมือ่ สมาชิกรองขอ
๒๐.๑๐ จัดทําบันทึกตาง ๆ ของสมาคมเพื่อเก็บไวเปนหลักฐานและจัดสงใหสมาชิก
ไดรับทราบ
๒๐.๑๑ มีหนาที่อื่น ๆ ตามที่ขอบังคับไดกําหนดไว
ขอบังคับใหม
หนาที่ของคณะกรรมการ
๒๐.๑ ออกระเบียบปฏิบัติตาง ๆ เพื่อใหสมาชิกไดปฏิบัติ โดยระเบียบปฏิบัตินั้น
จะตองไมขัดตอขอบังคับฉบับนี้
๒๐.๒ แตงตั้งและถอดถอนเจาหนาที่ของสมาคม
๒๐.๓ แตงตั้งกรรมการที่ปรึกษาหรืออนุกรรมการได แตกรรมการที่ปรึกษาหรืออนุกรรมการ
จะสามารถอยูในตําแหนงได ไมเกินวาระของคณะกรรมการที่แตงตั้ง
๒๐.๔ เรียกประชุมใหญสามัญประจําปและประชุมใหญวิสามัญ
๒๐.๕ แตงตั้งกรรมการใหดํารงตําแหนงอื่น ๆ ที่ยังมิไดกําหนดไวในขอบังคับนี้

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๕๙ ง

หนา้ ๓๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

๒๐.๖ บริหารกิจการของสมาคมเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคตลอดจนมีอํานาจอื่น
ตามที่ขอบังคับไดกําหนดไว
๒๐.๗ รับผิดชอบในกิจการทั้งหมด รวมทั้งการเงินและทรัพยสินทั้งหมดของสมาคม
๒๐.๘ จั ด ให มี ก ารประชุ ม ใหญ วิ ส ามั ญ ตามที่ ส มาชิ ก สามั ญ จํ า นวน ๑ ใน ๓
ของสมาชิกทั้งหมด ไดเขาชื่อรองขอใหจัดประชุมใหญวิสามัญขึ้น ซึ่งการนี้จะตองจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญขึ้น
ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับหนังสือรองขอ
๒๐.๙ จัดทําหลักฐาน เอกสารตาง ๆ ทั้งที่เกี่ยวกับเงินทรัพยสินและการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ
ของสมาคม ใหถูกตองตามหลักวิชาการและสามารถใหสมาชิกตรวจดูไดเมื่อสมาชิกรองขอ
๒๐.๑๐ จัดทําบันทึกตาง ๆ ของสมาคมเพื่อเก็บไวเปนหลักฐานและจัดสงใหสมาชิก
ไดรับทราบ
๒๐.๑๑ อื่น ๆ ตามที่ขอบังคับไดกําหนดไว
ขอ ๒๑ ขอบังคับเดิม
ใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยปละ ๓ ครั้ง การประชุมในแตละครั้ง
จะตองมีกรรมการเกินกวากึ่งหนึ่งเขาประชุมจึงจะถือวาครบองคประชุม
ขอบังคับใหม
ใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยปละ ๑ ครั้ง การประชุมในแตละครั้ง
จะตองมีกรรมการเกินกวากึ่งหนึ่งเขาประชุม จึงจะถือวาครบองคประชุม
หมวดที่ ๕
การเงินและทรัพยสิน
ขอ ๔๐ ขอบังคับเดิม
ใหมีการแถลงสถานการณทางการเงินในการประชุมคณะกรรมการสมาคมและการประชุมใหญ
ทุกครั้ง
ขอบังคับใหม
ใหมีการแถลงสถานะทางการเงินในการประชุมคณะกรรมการสมาคมและการประชุมใหญ
ทุกครั้ง

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๕๙ ง

หนา้ ๓๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

หมวดที่ ๖
การเปลี่ยนแปลงขอบังคับ และการเลิกสมาคม
ขอ ๔๓ ขอบังคับเดิม
เมื่อมีการเลิกสมาคม ใหตั้งคณะกรรมการทําการชําระบัญชี ตลอดทั้งทรัพยสินและหนี้สิน
ที่มีใหเรียบรอยแลวนําแจงสมาชิกทราบ
ขอบังคับใหม
เมื่อมีการเลิกสมาคม ใหตั้งคณะกรรมการทําการชําระบัญชี ตลอดทัง้ ทรัพยสินและหนี้สิน
ที่มีอยูแลวนําแจงสมาชิกทราบ
หมวดที่ ๗
บทเฉพาะกาล
ขอ ๔๖ ขอบังคับเดิม
เมื่อสมาคมไดรับอนุญาตจดทะเบียนเปนนิติบุคคลจากทางราชการ ก็ใหถือวาผูเริ่ม
การทั้งหมด และสมาชิกสมาคมขาราชการบําเหน็จบํานาญอําเภอนาดูนเปนสมาชิกสามัญของสมาคมเริ่ม
ตั้งแตวันจดทะเบียน เปนตนไป
ขอบังคับใหม
เมื่อสมาคมไดรับอนุญาตจดทะเบียนเปนนิติบุคคลจากทางราชการ ก็ใหถือวาผูเริ่มการทั้งหมด
และสมาชิกชมรมขาราชการบําเหน็จบํานาญอําเภอนาดูนเปนสมาชิกสามัญของสมาคมเริ่มตั้งแตวันจดทะเบียน
เปนตนไป
นายทะเบียนสมาคมประจําจังหวัดมหาสารคาม ไดมีคําสั่งรับจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
สมาคมรายนี้แลว ตามทะเบียนเลขที่ ๑/๒๕๖๓ ตั้งแตวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๔ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
อนุพงศ คําภูแกว
ปลัดจังหวัด ปฏิบตั ิราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดมหาสารคาม
นายทะเบียนสมาคมประจําจังหวัดมหาสารคาม

