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ประกาศนายทะเบียนสมาคม
ประจําจังหวัดสกลนคร
เรื่อง จดทะเบียนแกไขเพิม่ เติมขอบังคับของสมาคม
ดวย นางโสภา ทาแสง ไดยื่นคําขอจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสมาคมคนตาบอด
จังหวัดสกลนคร ดังนี้
ขอ ๖.๑ สมาชิกสามัญ ไดแก ผูที่มีความบกพรองทางสายตาหรือผูที่มีบัตรประจําตัวคนพิการ
โดยระบุประเภทความพิการทางการเห็นมีภูมิลําเนาตั้งแตกําเนิดในจังหวัดสกลนครเทานั้นและตองมี
ภูมิลําเนาปจจุบันตามทะเบียนราษฎรอยูในจังหวัดสกลนครไมนอยกวา ๓ ป (ในกรณีที่ยายภูมิลําเนาตามครอบครัว)
ขอ ๗.๒ เปนผูที่มีความประพฤติเรียบรอย ตองไมสรางความขัดแยงในหมูส มาชิกหรือสรางความเสื่อมเสีย
ใหแกสมาคมฯ ไมปฏิบัติตนเปนปรปกษตอสมาคมฯ จนสงผลใหสมาคมฯ ไดรับผลกระทบจากการกระทํา
ของสมาชิกนั้น ๆ
ขอ ๗.๔ จะตองไมเคยตองคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดใหเปนบุคคลลมละลาย หรือไรความสามารถ
หรือเสมือนไรความสามารถหรือตองโทษจําคุก ยกเวนความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ การตองคําพิพากษา
ของศาลถึงที่สุดในกรณีดังกลาวจะตองไมเปนในขณะที่สมัครเขาเปนสมาชิกหรือระหวางที่เปนสมาชิก
ของสมาคมฯ
ขอ ๘.๔ สําเนาบัตรประจําตัวคนพิการ ๑ ชุด
ขอ ๙.๑ สมาชิกสามัญจะตองชําระคาธรรมเนียมครั้งแรก ๕๐ บาท สวนคาบํารุงรายป ๆ ละ ๕๐ บาท
จะตองชําระภายในเดือนมกราคมของทุกปหรือคาบํารุงสมาชิกตลอดชีพ ๓๒๐ บาท ในกรณีสมาชิกสามัญรายป
ซึ่งไดชําระคาบํารุงติดตอกัน ๔ ป ใหถือวาเปนสมาชิกตลอดชีพโดยอนุโลม
ขอ ๑๐.๑ สมาชิกสามัญ หรือ สมาชิกวิสามัญ การรับสมัครเขาเปนสมาชิกนั้นใหอยูในดุลพินิจ
ของคณะกรรมการบริหารฯ วาจะรับบุคคลนั้น ๆ เขาเปนสมาชิกหรือไมโดยอาศัยคุณสมบัติตามขอบังคับนี้
และตองมีมติเปนเอกฉันทจากทีป่ ระชุม คณะกรรมการบริหารเสียกอนโดยใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารฯ
ถือเปนที่สิ้นสุดสมาชิกภาพจะเริ่มตนเมื่อผานการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารแลวนายทะเบียน
ไดแจงใหทราบถึงการเขาเปนสมาชิกของสมาคมฯ ซึ่งนายทะเบียนตองแจงเปนลายลักษณอักษรใหผูสมัครทราบ
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หากผูสมัครเขาเปนสมาชิกมีขอสงสัย ชักถามจะตองดําเนินการภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่แจงเปนลายลักษณอักษร
หากเกินกําหนดถือวาเปนการยอมรับคําวินิฉัยหากตอมาทราบวาผูสมัครมีคุณสมบัติไมครบตามขอบังคับนี้
โดยการวินจิ ฉัยของคณะกรรมการบริหาร ใหนายทะเบียนสั่งเพิกถอนการรับบุคคลนัน้ เขาเปนสมาชิกของสมาคม
และใหคําสั่งมีผลยอนหลังไปถึงวันสมัคร
ขอ ๑๑.๔ ที่ประชุมคณะกรรมบริหารมีมติใหพนจากสมาชิกภาพ
ขอ ๑๒.๑.๗ หากสมาชิกไมเขารวมประชุมใหญสามัญประจําป ไมมีสิทธิไดรับสวัสดิการจาก
ทางสมาคมฯ และไมมีสิทธิ์ ลงสมัครเปนคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เวนแตสมาชิกที่มีอายุ ๖๕ ป
ขึ้นไป ทั้งนี้ ไมรวมถึงสิทธิลงสมัครเปนคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และไมมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารฯ ดวย
ขอ ๑๓ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งทําหนาที่บริหารกิจการของสมาคมมีอยางนอย จํานวน ๗ คน
และอยางมากไมเกิน จํานวน ๑๕ คน คณะกรรมการนี้ไดมาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมใหญหรือประชุมใหญ
วิสามัญของสมาคมโดยสมัครเปนคณะกรรมการและจะตองระบุตําแหนงคณะกรรมการ ดังนี้
ขอ ๑๔ นายกสมาคมและคณะกรรมการบริหารของสมาคมสามารถอยูในตําแหนงไดคราวละ ๔ ป
ถานายกสมาคมลาออกหรือออกตามวาระ หรือออกกอนมีการเลือกตั้งใหมถือวาคณะกรรมการชุดนั้น
ตลอดจนที่ปรึกษาตาง ๆ พนจากตําแหนงในกรณีที่นายกสมาคมฯ เสียชีวิตลงกอนหมดวาระใหคณะกรรมการ
บริหารชุดนั้น ๆ ในตําแหนงอุปนายกตามลําดับขึ้นมารักษาการแทนนายกสมาคมฯ จนกวาจะมีการเลือกตั้ง
เมื่อคณะกรรมการบริหารอยู ในตําแหนงครบกําหนดตามวาระแลวแตคณะกรรมการบริหารชุด ใหม
ยังไมไดรับการเลือกตั้งและไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนจากทางราชการก็ใหคณะกรรมการบริหารชุดเกา
รักษาการไปกอนจนกวาคณะกรรมการบริหารชุดใหมจะไดรับการเลือกตั้งและไดรับอนุญาตใหจดทะเบียน
จากทางราชการ เมื่อคณะกรรมการชุดบริหารใหมไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนจากทางราชการเปนที่เรียบรอยแลว
ตองดําเนินการสงและรับมอบงานกันระหวางคณะกรรมการบริหารชุดเกาและคณะกรรมการบริหารชุดใหม
ใหเสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวันที่คณะกรรมการบริหารชุดใหมไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนจากทางราชการ
ขอ ๑๕.๑ เปนบุคคลที่มีสัญชาติไทยและตองมีอายุตั้งแต ๒๕ ปบริบูรณขึ้นไป
ขอ ๑๕.๓ เปนบุคคลที่มีภูมิลําเนาแตกําเนิดในจังหวัดสกลนครเทานั้น
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ขอ ๑๕.๕ วุฒิการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย
ขอ ๑๕.๖ ตองเปนสมาชิกสมาคมไมต่ํากวา ๕ ป และเปนสมาชิกตลอดชีพ
ขอ ๑๕.๘ เปนผูที่มีประสบการณและความรูความสามารถดานงานของคนตาบอดมาอยางนอย ๕ ป
ขอ ๑๗ คุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกตั้ง ตองเปนสมาชิกของสมาคมฯ ตั้งแต ๙o วันขึ้นไป
และเปนผูที่ปฏิบัติตนตามขอบังคับนี้ไดระบุไว
ขอ ๒๐.๒ มีอํานาจหนาที่แตงตั้งและถอดถอนเจาหนาที่ของสมาคมฯตลอดจนสมาชิกที่ไมปฏิบัติ
ตามขอบังคับนี้ หากพบวาเจาหนาที่หรือสมาชิกมีการกระทําความผิดจริงหรือเจาหนาที่ผิดสัญญาจางจริง
โดยใหคณะกรรมการลงมติ ๒ ใน ๓ ของคณะกรรมการบริหารที่เขารวมประชุมในครั้งนั้น
ขอ ๒๐.๑๒ หากสมาชิกของสมาคมฯ หรือบุคคลใดมีการแอบอางดูหมิ่นดวยการโฆษณา
ตามสื่อออนไลนสรางความเสื่อมเสียชื่อเสียงใหแกสมาคมฯ จนสงผลกระทบตอการดําเนินงานตาง ๆ ของสมาคมฯ
จากการะทําของสมาชิกหรือบุคคลนั้นใหคณะกรรมการบริหารมีหนาที่ดําเนินคดีตามกฎหมายใหถึงที่สุด
ขอ ๒๕ คณะกรรมการจะตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําป ปละ ๑ ครั้ง ภายใน
เดือนมีนาคมของทุกปหากในปนนั้ ๆ เกิดเหตุสุดวิสัยทําใหไมสามารถจัดการประชุมไดใหเปนอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการบริห ารฯ ในการเลื่อนการจัดประชุมคราวนั้นออกไปกอนหรือใหจัด การประชุม
ผานสื่อระบบออนไลนของสมาคมฯ ไดตามเห็นสมควร
ขอ ๓๐ การลงมติตาง ๆ ในที่ประชุมถาขอบังคับไมไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ก็ใหถือคะแนน
เสียงขางมากเปนเกณฑ แตถาคะแนนเสียงที่ลงมติเทากันก็ใหประธานในที่ประชุมเปนผูชี้ขาดและคําวินิจฉัย
ถือเปนที่สิ้นสุด (หามออกเสียงแทนกัน)
ขอ ๓๔ ใหนายกสมาคมมีอํานาจสั่งจายเงินของสมาคมไดครั้งละไมเกิน ๖๐,๐๐๐ บาท
(หกหมื่นบาทถวน) ถาเกินกวานั้นจะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการเสียกอน
ขอ ๔๒ เมื่อสมาคมตองเลิกไปตามขอ ๔๑ ใหมีการชําระบัญชีตามกฎหมายบรรดาทรัพยสิน
ของสมาคมที่เหลือจากการชําระบัญชียกใหกบั สมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
เลขที่ ๓๓๔ หมูที่ ๒๐ ตําบลยางตลาด อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ ๔๖๑๒๐
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นายทะเบียนสมาคมประจําจังหวัดสกลนคร ไดมีคําสั่งรับจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสมาคม
รายนี้แลว ตามทะเบียนเลขที่ ๑/๒๕๕๐ ตั้งแตวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๔ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
วีระ ฤกษวาณิชยกุล
ปลัดจังหวัด ปฏิบตั ิราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดสกลนคร
นายทะเบียนสมาคมประจําจังหวัดสกลนคร

