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ประกาศนายทะเบียนสมาคม
ประจําจังหวัดสกลนคร
เรื่อง จดทะเบียนแกไขเพิม่ เติมขอบังคับของสมาคม
ดวย นางกรรณิการ วงศแพงสอน ไดยื่นคําขอจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสมาคมสตรีสกลนคร
ดังนี้
ขอ ๑ สมาคมนี้ชื่อวา “สมาคมสตรีสกลนคร” ใชอักษรยอ วา “สสน.” และชื่อ ภาษาอังกฤษวา
“Sakon Nakhon Woman Association” อักษรยอวา “SNWA”
ขอ ๓ สํานักงานของสมาคมสตรีสกลนคร ตั้งอยูที่ เลขที่ ๑๗๘๐/๘๘ ซอยราษฏรเจริญ ๖
ถนนราษฎรเจริญ ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย ๔๗๐๐๐ โทร. ๐๘๑-๘๗๒๘๗๘๗
ขอ ๔ วัตถุประสงค ของสมาคม
๔.๑ เพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการและสมาชิกของสมาคมสตรีสกลนคร
๔.๒ เพื่อสรางเครือขายกับองคกรสตรีทั้งในและตางจังหวัด ในการพัฒนาวิชาชีพใหแกสตรี
จังหวัดสกลนคร
๔.๓ เพื่อรวมมือกับองคกรภาครัฐและเอกชน ในการดําเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน
และกิจกรรมอันเปนประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ
๔.๔ เพื่อสรางความรักความสามัคคีระหวางสมาชิกของสมาคม
๔.๕ เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติสตรี และเยาวสตรี จังหวัดสกลนครที่มีผลงานดีเดน
๔.๖ วัตถุประสงคทุกประการไมยุงเกี่ยวกับการเมือง
ขอ ๕ สมาชิก สมาชิกของสมาคมมี ๓ ประเภท คือ
๕.๑ สมาชิกสามัญ ไดแก สตรีซึ่งไดรับรางวัลสตรีไทยดีเดน สตรีดีเดนจังหวัดสกลนคร
๕.๒ สมาชิกวิสามัญ ไดแก สตรีไทยทั่วไป
๕.๓ สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดแก อดีตนายกสมาคมสตรีสกลนคร หรือผูทรงคุณวุฒิ
หรือผูมีอุปการคุณแกสมาคมซึ่งคณะกรรมการลงมติใหเชิญเขาเปนสมาชิกของสมาคม
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ขอ ๖ คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกสมาคมฯ นอกจากมีคุณสมบัติตามขอ ๕ แลว ยังตอง
ประกอบดวยคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๖.๔ ไมเปนบุคคลลมละลาย หรือบุคคลไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ
๖.๕ ไมเคยเปนบุคคลที่เคยตองโทษจําคุก ตองคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดมากอน
ยกเวนความผิดโดยประมาทหรือลหุโทษ
ขอ ๗ คาลงทะเบียนและคาบํารุงสมาคม
๗.๑ สมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญ จะตองชําระคาลงทะเบียน ๕๐ บาท
คาบํารุงสมาคมรายป ๆ ละ ๑๐๐ บาท
คาบํารุงสมาคมตลอดชีพ ๕๐๐ บาท
ขอ ๘ การสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคมใหผูประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคม
ยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมตอเลขานุการโดยมีสมาชิกสามัญรับรองอยางนอย ๑ คน และใหเลขานุการ
ติดประกาศรายชื่อผูสมัครไว ณ สํานักงานของสมาคมเปนเวลาไมนอยกวา ๑๕ วัน เพื่อใหสมาชิกอื่น ๆ
ของสมาคมจะไดคัดคานการสมัครนั้น (ถามี) และใหเลขานุการนําเสนอรายชื่อผูสมัครเขาเปนสมาชิก
ใหคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ พิจารณาการรับสมัคร และเมื่อคณะกรรมการพิจารณาการสมัครแลว
ผลเปนประการใด ใหเลขานุการเปนผูแจงใหผูสมัครทราบโดยเร็ว ผูสมัครจะตองชําระเงินคาลงทะเบียน
และคาสมัครใหเปนที่เรียบรอยภายใน ๓๐ วัน แตถาผูสมัครไมชําระคาลงทะเบียนและคาสมาชิก
ภายในกําหนดใหถือวาการสมัครคราวนั้นเปนอันยกเลิก
ขอ ๙ สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ ใหเริ่มนับตัง้ แตวนั ที่หนังสือตอบรับเชิญของผูที่คณะกรรมการ
ไดพิจารณาลงมติใหเชิญเปนสมาชิกของสมาคม
ขอ ๑๐ การขาดจากสมาชิกภาพสมาชิกภาพของสมาชิกไดสิ้นสุดลงดวยเหตุ ดังตอไปนี้
๑๐.๑ ตาย
๑๐.๒ ลาออก โดยยื่นหนังสือเปนลายลักษณอักษรตอคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ไดพิจารณาอนุมัติและสมาชิกผูนั้นไดชําระหนี้สินที่ยังติดคางอยูกับสมาคมเปนที่เรียบรอย
๑๐.๓ ขาดคุณสมบัติสมาชิก
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๑๐.๔ ที่ประชุมใหญของสมาคม หรือคณะกรรมการไดพิจารณาลงมติใหลบชื่อออกจาก
ทะเบียน เพราะสมาชิกผูนั้น ไดมีพฤติการณอันเปนปรปกษหรือประพฤติตนนําความเสื่อมเสียมาแกสมาคม
ไมวาดวยประการใด ๆ คณะกรรมการวินิจฉัยใหออก ตองมีคะแนนเสียงไมต่ํากวาสองในสามของคณะกรรมการทั้งคณะ
ขอ ๑๑ สิทธิและหนาที่ของสมาชิก
๑๑.๑ มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการของสมาคมตอคณะกรรมการ
๑๑.๒ มีสิทธิไดรับสวัสดิการตาง ๆ ที่สมาคมไดจัดใหมีขึ้น
๑๑.๓ มีสิทธิเขารวมประชุมใหญของสมาคม
๑๑.๔ สมาชิกสามัญมีสิทธิในการเลือกตั้ง หรือไดรับการเลือกตั้ง หรือแตงตั้งเปน
กรรมการสมาคมและมีสิทธิออกเสียงลงมติตาง ๆ ในที่ประชุมได
๑๑.๕ มีสิทธิรองขอตอคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพยสินของสมาคม
๑๑.๖ มีสิทธิ์เขาชื่อรวมกันอยางนอย ๑ ใน ๕ ของสมาชิกทั้งหมด หรือสมาชิก
จํานวนไมนอยกวา ๕๐ คน ทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการใหจัดประชุมใหญวิสามัญได
๑๑.๗ มีหนาที่จะตองปฏิบัตติ ามระเบียบปฏิบัติ และขอบังคับของสมาคมโดยเครงครัด
๑๑.๘ มีหนาที่ใหความรวมมือและสนับสนุนการดําเนินกิจการตาง ๆ ของสมาคม
๑๑.๙ มีหนาที่รวมกิจกรรมที่สมาคมจัดใหมีขึ้น
๑๑.๑๐ มีหนาที่เผยแพรชื่อเสียงของสมาคมใหเปนที่รูจักอยางแพรหลาย
ขอ ๑๒ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ทําหนาที่บริหารกิจการของสมาคม มีจํานวนอยางนอย ๕ คน
แตไมเกิน ๒๑ คน คณะกรรมการนี้ ไดมาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมใหญของสมาคม และใหกรรมการ
ซึ่งไดเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญเลือกตั้งกันเองเปนนายกสมาคม ๑ คน และอุปนายกสมาคม ๒ คน
สําหรับตําแหนงตาง ๆ ของสมาคมใหนายกสมาคมเปนผูแตงตัง้ ผูท ี่ไดรับเลือกจากที่ประชุมใหญเขาดํารงตําแหนงตาง ๆ
ของสมาคมตามกําหนดไวซึ่งตําแหนงของกรรมการสมาคมมีตําแหนงและมีหนาที่โดยสังเขป ดังนี้
๑๒.๑ นายกสมาคม ทํ า หน า ที่ เ ป น หั ว หน า ในการบริ ห ารกิ จ การของสมาคม
เปนผูแทนสมาคมในการติดตอกับบุคคลภายนอก และทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ
และการประชุมใหญของสมาคม
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๑๒.๒ อุปนายก ทําหนาที่เปนผูชวยนายกสมาคมในการบริห ารกิจการสมาคม
ปฏิบัติตามหนาที่ที่นายกสมาคมไดมอบหมาย และทําหนาที่แทนนายกสมาคมเมื่อนายกสมาคมไมอยู
หรือไมสามารถจะปฏิบัติหนาที่ได แตการทําหนาที่แทนนายกสมาคม อุปนายกตามลําดับตําแหนงเปนผูกระทําการแทน
๑๒.๓ เลขานุการ ทําหนาที่เกี่ยวกับงานธุรการของสมาคมทั้งหมด เปนหัวหนาเจาหนาที่
ของสมาคมในการปฏิบัติกิจการของสมาคมและปฏิบัติตามคําสั่งของนายกสมาคม ตลอดจนทําหนาที่
เปนเลขานุการในการประชุมตาง ๆ ของสมาคม
๑๒.๔ เหรัญญิก มีหนาที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคม เปนผูจัด ทําบัญชี
รายรับรายจายบัญชีงบดุลของสมาคม และเก็บเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของสมาคมไวเพื่อตรวจสอบ
๑๒.๕ ปฏิคม มีหนาที่ในการใหการตอนรับแขกของสมาคม เปนหัวหนาในการจัดเตรียม
สถานที่ประชุมตาง ๆ ของสมาคม และจัดเตรียมสถานที่ประชุมตาง ๆ ของสมาคม
๑๒.๖ นายทะเบียน มีหนาที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของสมาคม ประสานงาน
กับเหรัญญิกในการเรียกเก็บเงินคาบํารุงสมาคมจากสมาชิก
๑๒.๗ ประชาสัมพันธ มีหนาที่เผยแพรกิจการและชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคม
ใหสมาชิกและบุคคลโดยทั่วไปใหเปนที่รูจักแพรหลาย
๑๒.๘ กรรมการตําแหนงอื่น ๆ ตามความเหมาะสมซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควร
กําหนดใหมโี ดยมีจํานวนเมื่อรวมกับตําแหนงกรรมการขางตนแลว จะตองไมเกินจํานวนที่ขอบังคับไดกําหนดไว
แตถาคณะกรรมการมิไดกําหนดตําแหนงก็ถือวาเปนกรรมการกลาง
ขอ ๑๓ คณะกรรมการของสมาคม สามารถอยูในตําแหนงไดคราวละ ๓ ป และเมื่ออยูในตําแหนง
ครบกําหนดตามวาระแลว แตคณะกรรมการชุดใหมยังไมไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนจากทางราชการ
ก็ใหคณะกรรมการที่ครบกําหนดวาระรักษาการไปพลางกอนจนกวาคณะกรรมการชุดใหมจะไดรับอนุญาต
ใหจดทะเบียนจากทางราชการ และเมื่อคณะกรรมการชุดใหมไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนจากทางราชการ
เรียบรอยแลว ก็ใหทําการสงและรับมอบงานระหวางคณะกรรมการชุดเกาและคณะกรรมการชุดใหม
ใหเปนที่เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวันที่คณะกรรมการชุดใหมไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนจาก
ทางราชการ
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ขอ ๑๔ ตําแหนงกรรมการสมาคม ถาตองวางลงกอนครบกําหนดวาระก็ใหคณะกรรมการ
แตงตั้งสมาชิกสามัญหรือวิสามัญคนใดคนหนึ่งที่เห็นสมควรเขาดํารงตําแหนงแทนตําแหนงที่วางลงนั้น
แตผูดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงไดเทากับวาระของผูที่ตนแทนเทานั้น
ขอ ๑๕ กรรมการอาจจะพนจากตําแหนงซึ่งมิใชเปนการออกตามวาระดวยเหตุผล ตอไปนี้
๑๕.๑ ตาย
๑๕.๒ ลาออก
๑๕.๓ ขาดจากสมาชิกภาพ
๑๕.๔ ที่ประชุมใหญลงมติใหออกจากตําแหนง
ขอ ๑๖ กรรมการที่ประสงคจะลาออกจากตําแหนงกรรมการ ใหยื่นใบลาออกเปนลายลักษณอักษร
ตอคณะกรรมการและใหพนจากตําแหนงเมื่อคณะกรรมการมีมติใหออก
ขอ ๑๗ อํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการ
๑๗.๑ มีอํานาจออกระเบียบปฏิบตั ิตา ง ๆ เพื่อใหสมาชิกไดปฏิบตั ิโดยระเบียบปฏิบัตินนั้
จะตองไมขัดตอขอบังคับฉบับนี้
๑๗.๒ มีอํานาจแตงตั้งและถอดถอนเจาหนาที่ของสมาคม
๑๗.๓ มีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาหรืออนุกรรมการได แตกรรมการที่ปรึกษา
หรืออนุกรรมการสามารถอยูในตําแหนงไดไมเกินวาระของคณะกรรมการที่แตงตั้ง
๑๗.๔ มีอํานาจเรียกประชุมใหญสามัญประจําป และประชุมใหญวิสามัญ
๑๗.๕ มีอํานาจแตงตั้งกรรมการในตําแหนงอื่น ๆ ที่ยังมิไดกําหนดในขอบังคับ
๑๗.๖ มีอํานาจบริหารกิจการของสมาคม เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค ตลอดจน
มีอํานาจอื่น ๆ ตามที่ขอบังคับไดกําหนดไว
๑๗.๗ มีหนาที่รับผิดชอบในกิจการทั้งหมด รวมทั้งการเงินและทรัพยสินทั้งหมด
ของสมาคม
๑๗.๘ มีหนาที่จัดใหมีการประชุมใหญวสิ ามัญตามที่สมาชิกสามัญจํานวน ๑ ใน ๔
ของสมาชิกทั้งหมด ไดเขาชื่อรองขอใหจัดการประชุมใหญวิสามัญขึ้น ซึ่งการนี้จะตองมีการจัดประชุมใหญ
วิสามัญขึ้นภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับหนังสือรองขอ
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หนา้ ๓๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

๑๗.๙ มีหนาที่จัดทําเอกสารหลักฐานตาง ๆ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงิน ทรัพยสิน และการดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ ของสมาคม ใหถูกตองตามหลักวิชาการ และสามารถจะใหสมาชิกตรวจดูไดเมื่อสมาชิกรองขอ
๑๗.๑๐ จัดทําการบันทึกการประชุมตาง ๆ ของสมาคม เพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน
และจัดสงใหสมาชิกไดรับทราบ
๑๗.๑๑ มีหนาที่อื่น ๆ ตามที่ขอบังคับไดกําหนดไว
ขอ ๑๘ คณะกรรมการจะตองประชุมกันอยางนอยปละ ๓ ครั้ง ทั้งนี้ เพื่อปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับการบริหารกิจการของสมาคมในกรณีที่มีเรื่องเรงดวน สมาคมใหสามารถแจงประชุมเปนกรณีพิเศษได
ขอ ๑๙ การประชุมคณะกรรมการ จะตองมีกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวาครึ่งหนึ่ง
ของกรรมการทั้งหมดจึงจะถือวาครบองคประชุมมติของที่ประชุมคณะกรรมการ ถาขอบังคับไมไดกําหนดไว
เปนอยางอื่นก็ใหถือคะแนนเสียงขางมากเปนเกณฑ แตถาคะแนนเสียงเทากัน ก็ใหประธานในการประชุม
เปนผูชี้ขาด
ขอ ๒๐ ในการประชุมคณะกรรมการ ถานายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไมอยูในที่ประชุม
หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ก็ใหกรรมการที่ประชุมในคราวนั้นเลือกตั้งกันเอง เพื่อใหกรรมการคนใดคนหนึ่ง
ทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมคราวนั้น
ขอ ๒๑ การประชุมของสมาคมมี ๒ ชนิด คือ
๒๑.๑ การประชุมใหญสามัญ
๒๑.๒ การประชุมใหญวิสามัญ
ขอ ๒๒ 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 ๒๓ การประชุมใหญวิสามัญ อาจจะมีขึ้นไดโดยเหตุที่คณะกรรมการเห็นสมควรจัดใหมีขึ้น
หรือเกิดขึ้นดวยการเขาชื่อรวมกันของสมาชิกไมนอยกวา ๑ ใน ๔ ของสมาชิกสามัญทั้งหมด รองขอ
ตอคณะกรรมการใหจัดใหมีขึ้น
ขอ ๒๔ การแจงกําหนดนัดประชุมใหญใหเลขานุการเปนผูแจงกําหนดนัดประชุมใหญใหสมาชิกไดทราบ
และการแจงจะตองแจงเปนลายลักษณอักษร โดยระบุวัน เวลา และสถานที่ใหชัดเจน โดยจะตองแจง
ใหสมาชิกไดทราบลวงหนาไมนอยกวา ๗ วัน กอนถึงกําหนดประชุม และประกาศแจงกําหนดนัดประชุมไว
ณ สํานักงานของสมาคมเปนเวลาไมนอยกวา ๗ วัน กอนถึงวันประชุมใหญ
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ขอ ๒๕ การประชุมใหญสามัญประจําปจะตองมีวาระการประชุมอยางนอย ดังตอไปนี้
๒๕.๑ แถลงกิจการที่ผานมาในรอบป
๒๕.๒ แถลงบัญชีรายรับ-รายจาย และบัญชีงบดุลของปที่ผานมาใหสมาชิกรับทราบ
๒๕.๓ เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม เมื่อครบกําหนดวาระ
๒๕.๔ แตงตั้งผูสอบบัญชี
๒๕.๕ เรื่องอื่น ๆ ถามี
ขอ ๒๖ ในการประชุมใหญสามัญประจําป หรือการประชุมใหญวิสามัญ จะตองมีสมาชิกเขารวมประชุม
ไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดหรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวา ๕๐ คน จะถือวาครบองคประชุม
แตถาเมื่อถึงกําหนดเวลาการประชุมยังมีสมาชิกสามัญเขารวมประชุมไมครบองคประชุม ใหคณะกรรมการ
ของสมาคมเรียกประชุมใหญอีกครั้งหนึ่งโดยจัดใหมีการประชุมขึ้นภายใน ๑๔ วัน นับแตวันที่นัดประชุมครั้งแรก
สําหรับการประชุมในครั้งหลังนี้ถามีสมาชิกสามัญเขารวมประชุมเปนจํานวนเทาใดก็ใหถือวาครบองคประชุม
ยกเวนถาเปนการประชุมวิสามัญที่เกิดขึ้นจากการรองขอของสมาชิก ก็ไมตองจัดการประชุมใหญใหถือวา
การประชุมเปนอันยกเลิก
ขอ ๒๗ การลงมติตาง ๆ ในที่ประชุมใหญ ถาขอบังคับมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่นก็ใหถือ
คะแนนเสียงขางมากเปนเกณฑแตถาคะแนนเสียงที่ลงมติมีคะแนนเสียงเทากัน ก็ใหประธานในการประชุม
เปนผูชี้ขาด
ขอ ๒๘ ในการประชุมใหญของสมาคม ถานายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไมมารวมประชุม
หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหที่ประชุมใหญทําการเลือกตั้งกรรมการที่มารวมประชุมคนใดคนหนึ่ง
ใหทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมในการประชุมคราวนั้น
ขอ ๒๙ การเงินและทรัพยสิน ใหคณะกรรมการสมาคมรับผิดชอบการเงินและทรัพยสินของสมาคม
ดังนี้
๒๙.๑ การจัดการการเงินของสมาคมตองปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการสมาคม
๒๙.๒ เหรัญญิก มีหนาที่รวบรวมรายรับที่ไดจากการสนับสนุนและการจัดกิจกรรมตาง ๆ
ของสมาคม
๒๙.๓ การบริหารการเงินของสมาคม ใหเหรัญญิกของสมาคมรายงานการใชจายประจําป
ตอคณะกรรมการสมาคมสตรีสกลนครทุกสิ้นปงบประมาณ
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ขอ ๓๐ การบัญชีและการรับจายเงิน ใหมีการเปดบัญชีกับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นใด
ที่รัฐบาลใหการค้ําประกันตามแตคณะกรรมการสมาคมจะเห็น สมควรในนาม สมาคมสตรีสกลนคร
และใหเหรัญญิกมีหนาที่ควบคุมการรับจายเงินทุกประเภท รวมทั้งการลงบัญชีตามหลักการทําบัญชี
ขอ ๓๑ การเบิกเงินของสมาคมจากธนาคารใหปฏิบัติ ดังตอไปนี้
ใหนายกสมาคมลงนามเบิกเงินรวมกับเหรัญญิก หรือเลขานุการคนใดคนหนึ่งในกรณี
ที่นายกสมาคมไมอยูปฏิบัติหนาที่และไดมอบหมายใหอุปนายก ใหอุปนายกผูรักษาการแทน ลงนามเบิกเงิน
รวมกับเหรัญญิกหรือเลขานุการคนใดคนหนึ่ง
ขอ ๓๒ อํานาจในการสั่งจายเงินใหเปน ดังนี้
๓๒.๑ เหรัญญิกสั่งจายไดในวงเงินไมเกินครัง้ ละไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถวน)
๓๒.๒ นายกสมาคมสั่งจายไดในวงเงินครั้งละไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน)
๓๒.๓ คณะกรรมการอนุมัติสั่งจายเงินไดครั้งละไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท (หาหมื่นบาทถวน)
ถาจําเปนจะตองจายเงินเกินกวานี้ตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญสมาคม
ขอ ๓๓ เหรัญญิก มีอํานาจในการเก็บรักษาเงินสดไดไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท (หาพันบาทถวน)
ขอ ๓๘ ปงบประมาณของสมาคม เริ่มตนวันที่ ๑ มกราคม และสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม
ของแตละป
ขอ ๓๙ การไดมาซึ่งทรัพยสินของสมาคม มีดังตอไปนี้
๓๙.๑ เงินสนับสนุนการจัดตั้งสมาคมจากสมาชิกและคณะกรรมการ
๓๙.๒ คาบํารุงจากสมาชิก
๓๙.๓ ดอกผลจากเงินฝากของสมาคม
๓๙.๔ การบริจาคตาง ๆ
๓๙.๕ การจัดหารายไดเพื่อใชจายในกิจการสมาคม
๓๙.๖ เงินสนับสนุนจากการภาครัฐและเอกชน
ขอ ๔๐ ขอบังคับของสมาคมจะเปลี่ยนแปลงแกไขไดโดยมติของที่ประชุมใหญสามัญเทานั้น
และองคประชุมใหญจะตองมีสมาชิกเขารวมประชุมใหญไมนอยกวา ๑ ใน ๔ ของสมาชิกทั้งหมด
มติของที่ประชุมในการใหเปลี่ยนแปลงแกไขขอบังคับ จะตองไดรับความเห็นชอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
ครึ่งหนึ่งขององคประชุมทั้งหมด
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๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

ขอ ๔๑ การเลิกสมาคม จะเลิกไดโดยมติของที่ประชุมใหญสามัญเทานั้น ยกเวนเปนการเลิก
เพราะเหตุของกฎหมาย มติของที่ประชุมใหญที่ใหเลิกสมาคมจะตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา ๒ ใน ๓
ของสมาชิกที่เขารวมประชุมทั้งหมดและองคประชุมใหญจะตองไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของ สมาชิกทั้งหมด
ขอ ๔๒ เมื่อสมาคมตองเลิกไมวาเหตุใด ๆ ก็ตาม ทรัพยสินของสมาคมที่เหลืออยูหลังจาก
ที่ไดชําระบัญชีเปนที่เรียบรอยแลวใหตกเปนของเหลากาชาดจังหวัดสกลนคร
ขอ ๔๓ ขอบังคับฉบับนี้ ใหเริ่มใชบังคับนับตั้งแตวันที่สมาคมสตรีสกลนครไดรับอนุญาตใหจดทะเบียน
เปนนิติบุคคลเปนตนไป
ขอ ๔๔ เมื่อสมาคมไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนเปนนิตบิ ุคคลจากทางราชการก็ใหถือวาผูเริ่มจัดตั้งทั้งหมด
เปนสมาชิกสามัญ
นายทะเบียนสมาคมประจําจังหวัดสกลนคร ไดมีคําสั่งรับจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
สมาคมรายนี้แลว ตามทะเบียนเลขที่ ๔/๒๕๕๕ ตั้งแตวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๔ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
วีระ ฤกษวาณิชยกุล
ปลัดจังหวัด ปฏิบตั ิราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดสกลนคร
นายทะเบียนสมาคมประจําจังหวัดสกลนคร

