เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๗๑ ง

หนา้ ๑๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ กันยายน ๒๕๖๕

ประกาศนายทะเบียนสมาคม
ประจําจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง จดทะเบียนแกไขเพิม่ เติมขอบังคับของสมาคม
ด ว ย นางผั น สายสุ ริ น ทร ได ยื่ น คํ า ขอจดทะเบี ย นแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข อ บั ง คั บ ของ
“สมาคมเหลี่ยมสิริ มาร ฮิลล” ดังนี้
ขอบังคับสมาคมเหลี่ยมสิริ มาร ฮิลล
หมวดที่ ๑
ชื่อและวัตถุประสงค
ขอ ๑ สมาคมนี้มีชื่อวา สมาคมเหลี่ยมสิริ มาร ฮิลล ชื่อภาษาอังกฤษ Liamsiri Mar Hill
Association วิสัยทัศน/(Vision)
อยูรวมกับโรคจิตเวชสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางปกติสุขและมีคุณคาเหมือนบุคคลทั่วไป
พันธกิจ/(Mission)
๑.๑ เสริมสรางศักยภาพของผูอยูกับโรคจิตและผูดูแลรวมทั้งสมาชิกในชุมชน
๑.๒ จัดบริการใหคําปรึกษาทางดานจิตใจใหกับโรคจิตเวชและผูดูแล รวมทั้งสมาชิก
ในชุมชน
๑.๓ สงเสริมใหผูอยูกับโรคจิตเวชในพื้นที่จัดตั้งองคกร
๑.๔ สงเสริมใหมีเครือขายทั่วประเทศ
ขอ ๒ เครื่องหมายของสมาคมมีลักษณะ (ถามี)
มีรูปทรงบานมีรูปหัวใจเปนฐาน ที่แสดงถึงความรักและรอบ ๆ บานใชกานและใบไมเปนโครงบาน
เปรียบเสมือน ความรัก (หัวใจ) และความใสใจ (โครงบาน) ของผูดูแลโอบรอบผูอยูรวมกับโรคจิตเวช
ซึ่งในนั้นจะมีสัญลักษณจิตวิทยาอยูตรงกลาง คือความใสใจจากนักวิชาชีพทางดานจิตวิทยาและอาสาสมัครผู
มีจิตอาสาที่พรอมจะแบงปนและมอบความรักใหกับผูอยูกับโรคจิตเวชและผูดูแล เพื่อใหผูอยูกับโรคจิตเวช
และผูดูแลไดรับการบําบัดและฟนฟูจนกระทั่งไดรับชีวิตใหมที่ดีขึ้น

หนา้ ๑๙๑
ราชกิจจานุเบกษา

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๗๑ ง

๑๕ กันยายน ๒๕๖๕

ขอ ๓ สํานักงานใหญของสมาคมตั้งอยู ณ บานเลขที่ ๒๐๘/๑ หมูที่ ๑ ตําบลกลางดง
อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ๖๔๑๕๐
ขอ ๔ วัตถุประสงคของสมาคม
๔.๑ เพื่ อชว ยฟน ฟูบํา บัด ใหผูที่อ ยูกับ โรคจิต เวชสามารถมีอ าชีพ หาเลี้ยงตนเองได
และกลับไปใชชีวิตรวมกับสังคมไดอยางปกติสุข
๔.๒ เพื่อชวยลดและขจัดตราบาปที่สังคมมีตอผูที่อยูกับโรคจิตเวชและชวยใหฟนฟูจิตใจ
ใหคืนสูสภาพปกติ
๔.๓ เพื่ อ สนั บ สนุ น การเรี ย นรู ใ ห กั บ ผู ที่ อ ยู กั บ โรคจิ ต เวชเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งโรคจิ ต เวช
และการอยูกับโรคจิตเวชไดอยางมีความสุข
๔.๔ เพื่อชวยสนับสนุนใหผูที่อยูกับโรคจิตเวชไดมีโอกาสเขาถึงการรักษาและมีโอกาส
หายปวยไดเร็วขึ้น เราจะทํางานรวมกับเจาหนาที่ของรัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อชวยกันขจัดปญหาที่
ผูอยูกับโรคจิตเวชเผชิญอยูกอนหนานี้และขณะนี้ใหเบาบางลง
๔.๕ ชวยในการขยายเครือขายสมาคมของผูอยูกับโรคจิตเวช โดยการชวยสงเสริมและ
สนับสนุนการตั้งชมรมและการตั้งกองทุนฟนฟูอาชีพใหกับผูอยูกับโรคจิตเวชในระดับตําบลทั่วประเทศ
๔.๖ ขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดสุโขทัยและพื้นที่ใกลเคียงที่สามารถใหบริการ
ไดครอบคลุมทั่วประเทศ
๔.๗ เพื่อใหความรูเกี่ยวกับทางดานจิตวิทยาและจิตวิทยาเชิงบวก กับ ชุมชน ประชาชนทั่วไป
๔.๘ สมาคมจะไมดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการเมือง
หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ ๕ ประเภทสมาชิก

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๗๑ ง

หนา้ ๑๙๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ กันยายน ๒๕๖๕

สมาชิกของสมาคม ฯ มี ๓ ประเภทคือ
๕.๑ สมาชิก สามัญ ไดแ ก ผู พิการทางจิต ที่ มีบั ต รคนพิ การ ผูท านยาปรับ อารมณ
ยาตานโรคจิตเวช และผูมีประเด็นทางดานสุขภาพจิต และหรือผูดูแลที่ระบุหนาบัตรประจําตัวคนพิการ
ตามกฎหมาย
๕.๒ สมาชิกวิสามัญไดแก ผูปกครอง ผูดูแลที่ระบุหนาบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมาย
และอยูในทะเบียนบานเดียวกัน ผูสนใจงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทางจิตเวชหรือเปนผูพิการ
ทุกประเภท
๕.๓ สมาชิกกิตติมศักดิ์ คือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารเชิญเขามาเปนสมาชิก
ขอ ๖ การเขาเปนสมาชิก
๖.๑ ผูประสงคจะเปนสมาชิกสมาคม ฯ ทั้งสมาชิกสามัญ และวิสามัญ ตองยื่นใบสมัคร
ตามแบบของสมาคม ฯ ตอเลขานุการหรือผูที่ไดรับมอบหมาย แลวใหเลขานุการติดประกาศใหสมาชิก
ทานอื่นทราบเปนเวลา ๑๕ วัน หากไมมีใครขอคัดคาน ใหถือวาผูนั้นไดถูกรับเปนสมาชิกโดย และสมาชิกภาพ
ใหถือวันหลังวันครบกําหนดการติดประกาศ ๑ วัน กรณีถูกคัดคานเลขานุการตองเสนอเรื่องพรอมบันทึก
เรื่องขอคัดคานของสมาชิตอคณะกรรมการ และใหคณะกรรมการสอบสวนและพิจารณาตัดสิน และแจง
ใหผูสมัครและผูคัดคานรับทราบผลภายใน ๓๐ วันหลังจากวันยื่นเรื่องเพื่อดําเนินการตามขอพิจารณาสั่งการ
ของคณะกรรมการ (ทั้งนี้ ยกเวนสมาชิกที่เคยเปนสมาชิกชมรม ฯ มากอน เนื่องจากใชระบบโอนสมาชิกชมรม
ทั้งหมดมาเปนสมาชิกของสมาคมตั้งแตวันรุงขึ้นที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้งสมาคม)
๖.๒ สมาชิกทุกประเภทไมตองเสียคาเขาเปนสมาชิกหรือคาบํารุง
๖.๓ ใหนายทะเบียนจัดทําทะเบียนสมาชิก และเก็บรักษาไวที่สํานักงานของสมาคม ฯ
ขอ ๗ การขาดสมาชิกภาพ สมาชิกภาพยอมสิ้นสุดในกรณี ดังตอไปนี้
๗.๑ ตาย
๗.๒ ลาออก
๗.๓ ถูกตัดชื่อออกโดยมติของกรรมการบริหาร เชนไมมารวมกิจกรรมติดตอกันนาน ๖ เดือน
หมวด ๓
รายไดและคาบํารุงรักษาสมาคม ฯ
ขอ ๘ สมาคม ฯ อาจจะหารายไดเพื่อดําเนินกิจการของสมาคม ฯ ดังนี้

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๗๑ ง

หนา้ ๑๙๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ กันยายน ๒๕๖๕

๘.๑ งบประมาณจากการขอสนับสนุนโครงการ
๘.๒ รับบริจาค
๘.๓ จัดกิจกรรมเปนรูปการกุศล
หมวด ๔
สิทธิประโยชนและหนาทีข่ องสมาชิก
ขอ ๙ สิทธิประโยชนของสมาชิก
๙.๑ สมาชิกทุกประเภทมีสิทธิในการเขาใชสถานที่ทําการของสมาคม ฯ โดยเทาเทียมกัน
๙.๒ สมาชิกทุกประเภทสามารถเสนอความเห็นหรือใหคําแนะนําใด ๆ ตอคณะกรรมการบริหาร
หรือตอที่ประชุมใหญได
๙.๓ สมาชิกทั้งสามัญและวิสามัญมีสิทธิที่จะไดรับการคุมครอง ดูแล ตามที่ไดรับการรองขอ
หากเปนไปตามขอกําหนดของงานบริการและแผนงานที่กําหนดไว แตทั้งนี้ตองเปนไปตามศักยภาพของสมาคม
ทั้งในแงของเงินทุนสนับสนุนและบุคลากรที่มีอยู
๙.๔ สมาชิกทุกประเภทมีสิทธิในการรับการเสนอชื่อใหเขารับเลือกตั้งเปนกรรมการบริหาร
แตทั้งนี้เมื่อนับคะแนนแลว สมาชิกที่มิใชสมาชิกสามัญที่ไดรับคัดเลือกจะตองมีจํานวนไมเกิน ๑ ใน ๓
ของจํานวนคณะกรรมการทั้งหมดของสมาคม ฯ ทั้งนี้ หากสมาชิกที่ไมใชสมาชิกสามัญมีลําดับคะแนนเหนือกวา
แตมีจํานวนเกินกวา ๑ ใน ๓ ของคณะกรรมการทั้งหมดใหตัดผูที่ไดรับคะแนนดังกลาวทิ้ง และใหเลื่อน
สมาชิกสามัญที่ไดคะแนนลําดับถัดไปขึ้นมาใหครบจํานวนตามที่ที่ประชุมกําหนด และ หามมิใหกรรมการที่
ไมไดเปนสมาชิกสามัญ ดํารงตําแหนงดังตอไปนี้ คือ ตําแหนง นายกสมาคมฯ เลขานุการ และเหรัญญิก
๙.๕ สมาชิกทุกประเภทมีสิทธิในการเรียกรองใหคณะกรรมการกระทํา หรืองดกระทําเพื่อ
ประโยชนของสมาคม ฯ หรือปองกันความเสียหายอันเกิดขึ้นกับสมาคม ฯ
๙.๖ ในการประชุมใหญ เฉพาะสมาชิกสามัญ จึงมีสิทธิออกเสียง และนับเปนหนึ่งเสียง
ยกเวนครอบครัวที่เปนสมาชิกทั้งในฐานะคนพิการและผูดูแลที่ถูกตองตามกฎหมาย
๙.๗ สมาชิกสามัญเทานั้น ที่จะสามารถเขาชื่อกัน ๑ ใน ๕ ของสมาชิกสามัญทั้งหมด
เพื่อใชสิทธิแตงตั้งตัวแทนเรียกรองตอคณะกรรมการขอตรวจสอบเอกสารและทรัพยสินของสมาคม ฯ ได
๙.๘ สมาชิกทุกประเภทมีสิทธิไดรับการแตงตั้งเปนผูแทนของสมาคม ฯ ในการรวม
กิจกรรมสังคม

หนา้ ๑๙๔
ราชกิจจานุเบกษา

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๗๑ ง

๑๕ กันยายน ๒๕๖๕

๙.๙ สมาชิกสามัญสามารถรวมกันตั้งแต ๑ ใน ๕ ของจํานวนสมาชิกสามัญทั้งหมด
หรือรวมกันไมนอยกวา ๑๐ คน ทําหนังสือลงลายมือชื่อ ยื่นตอคณะกรรมการบริหารของสมาคม ฯ
เพื่อใหเรียกประชุมใหญเปนกรณีพิเศษได แตตองแสดงเหตุผลอันไมขัดตอวัตถุประสงคของสมาคม ฯ
ไวในหนังสือที่ยื่นนั้นดวย
ขอ ๑๐ หนาที่ของสมาชิก
๑๐.๑ สมาชิกทุกคนมีหนาที่ตองใหการสนับสนุนชวยเหลือสงเสริม และเผยแพร
กิจการของสมาคม ฯ เทาที่สามารถจะทําได
๑๐.๒ ปฏิบัติตามขอบังคับและคําสั่งของสมาคม ฯ
๑๐.๓ มีความสัมพันธที่ดีกับเพื่อนสมาชิก
๑๐.๔ รวมกิจกรรมที่สมาคม ฯ จัดขึ้น
๑๐.๕ แจงการยายที่อยู เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนชื่อสกุล ฯลฯ ตอสมาคม ฯ ภายใน ๓๐ วัน
นับตั้งแตวันยายเปลี่ยนหรือแกไข เพื่อสมาคม ฯ จะไดแกไขตาง ๆ ไดถูกตองเปนปจจุบัน
๑๐.๖ ปฏิบัติตนใหสมเกียรติที่เปนสมาชิกสมาคม ฯ
หมวด ๕
คณะกรรมการบริหาร
ขอ ๑๑ กรรมการบริหารของสมาคม ฯ
๑๑.๑ ใหที่ประชุมใหญสามัญเลือกคณะกรรมการการบริหารของสมาคม ฯ ขึ้นคณะหนึ่ง
มีจํานวนอยางนอย ๗ คน แตอยา งมากตอ งไม เกิน ๑๕ คน เปน ผู ดําเนิ น กิ จการของสมาคม ฯ
โดยวิธีการออกเสียงเลือกตั้งในที่ประชุมใหญสามัญ โดยทั้งนี้ใหนําขอกําหนดในเรื่องสิทธิประโยชนของสมาชิก
ตามขอ ๙.๔ หมวด ๔ สิทธิประโยชนและหนาที่ของสมาชิกมาบังคับใชรวมดวยในกระบวนการเลือกตั้ง
คณะกรรมการ หากมีผูเสนอผูเขารับเลือกตั้งที่มิใชสมาชิกสามัญ
๑๑.๒ ตําแหนงนายกสมาคม ฯ ใหคณะกรรมการบริหารที่ไดรับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ
สามัญเลือกตั้งกันเอง โดยวิธีเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมและคณะกรรมการลงมติ
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ขอ ๑๒ ตําแหนงและหนาที่ของกรรมการบริหารใหกําหนดไว ดังนี้
๑๒.๑ นายกสมาคม ฯ หนาที่ บริหารกิจการของสมาคม ฯ ใหเปนไปตามวัตถุประสงค
นโยบาย ระเบียบและขอบังคับของสมาคม ฯ เปนประธาน ในที่ประชุมกรรมการบริหารและที่ประชุมใหญ
รักษาระเบียบวาระการประชุม ควบคุมและสั่งจายเงินตามขอบังคับ บังคับใชขอบังคับใหเปนไปตามขอบังคับ
ของสมาคม ฯ เปนผูแทนสมาคม ฯ ในการติดตอกับบุคคล/หนวยงานภาครัฐ/เอกชน เปนผูลงนาม
แทนสมาคม ฯ
๑๒.๒ อุปนายกสมาคม ฯ ทําหนาที่ รักษาการแทนนายกสมาคม ฯ ในเมื่อนายกสมาคม ฯ
ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได เปนผูชวยนายกสมาคม ฯ ในการบริหารกิจการของสมาคม ฯ ปฏิบัติหนาที่ตามที่
นายกสมาคม ฯ มอบหมาย
๑๒.๓ เลขานุการ ทําหนาที่ จัดระเบียบวาระการประชุม จดและรักษารายงานการประชุม
และมีหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับการประชุม ปฏิบัติงานสารบรรณ และเก็บรักษาเอกสารนั้น ๆ ทําจดหมายโตตอบ
ดําเนินกิจการของสมาคม ฯ โดยทั่วไป ที่ไมอยูในหนาที่ของผูใด ปฏิบัติตามคําสั่งของนายกสมาคม ฯ
๑๒.๔ เหรัญญิก ทํา หนา ที่ เก็บ รัก ษาและเบิก จายเงิน ของสมาคม ฯ ทั้ งหมด
ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี รายรับ รายจาย บัญชีงบดุล และทรัพยสินของสมาคม ฯ โดยทั่วไป
เก็บเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของสมาคม ฯ ไวเพื่อตรวจสอบ
๑๒.๕ นายทะเบียน ทําหนาที่ จัดทําและเก็บรักษาขอมูลสมาชิกของสมาคม ฯ
แกไ ขปรั บ ปรุงทะเบียนสมาชิกให ถูกตองตามความเปน จริง เปน ผูเก็บ รัก ษาและถื อกุญ แจตู เอกสาร
ที่เปนขอมูลของสมาชิก
๑๒.๖ ปฏิคม ทําหนาที่ จัดสถานที่ เก็บรักษาและเบิกจายพัสดุ ทําบัญชีเกี่ยวกับพัสดุ
ตอนรับและใหความสะดวกแกสมาชิกและผูอื่นที่มาสูสมาคม ฯ และกิจกรรมตาง ๆ ของสมาคม ฯ
๑๒.๗ ประชาสัมพันธ ทําหนาที่ จัดทําประวัติของสมาคม ฯ จัดทําและเผยแพรวารสาร
ตลอดจนกิจกรรมทั่วไปของสมาคม ฯ เผยแพรกิจการ และชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคม ฯ ใหสมาชิก
และบุคคลโดยทั่วไปใหเปนที่รูจักแพรหลาย ตลอดจนการติดตอกับสื่อมวลชนตาง ๆ
๑๒.๘ คณะกรรมการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควร
กําหนดใหมีขึ้น โดยมีจํานวนเมื่อรวมกับตําแหนงกรรมการขางตนแลวจะตองไมเกินจํานวนที่ขอบังคับไดกําหนดไว
แตถาคณะกรรมการมิไดกําหนดตําแหนงไวใหถือวาเปนคณะกรรมการกลาง ทําหนาที่ชวยเหลือกิจการโดยทั่วไป
ของสมาคม ฯ
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ขอ ๑๓ อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ
๑๓.๑ มีหนาที่ออกระเบียบปฏิบัติตาง ๆ เพื่อใหสมาชิกไดปฏิบัติ โดยระเบียบปฏิบัติ
จะตองไมขัดตอขอบังคับฉบับนี้
๑๓.๒ มีอํานาจแตงตั้งและถอดถอนเจาหนาที่ของสมาคม ฯ
๑๓.๓ มีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา แตคณะกรรมการที่ปรึกษาจะสามารถ
อยูในตําแหนงไดไมเกินวาระของคณะกรรมการที่แตงตั้ง
๑๓.๔ มีอํานาจเรียกประชุมใหญประจําป
๑๓.๕ มีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการในตําแหนงอื่น ๆ ที่ยังมิไดกําหนดไวในขอบังคับนี้
๑๓.๖ มีอํานาจบริหารกิจการของสมาคม ฯ เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค ตลอดจนมี
อํานาจอื่น ๆ ตามขอบังคับไดกําหนดไว
๑๓.๗ คณะกรรมการบริหารไมตองรับผิดชอบตอสมาคม ฯ ในการใชจาย และการเสียหายใด ๆ
ในการปฏิบัติหนาที่ หรือเกี่ยวกับหนาที่ เวนแตการใชจายหรือการเสียหายนั้นไดเกิดขึ้นจากการกระทํา
หรือละเวนการกระทําของตนโดยทุจริต หรือโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง
๑๓.๘ มีหนาที่จัดทําเอกสารหลักฐานตาง ๆ ทั้งที่เกี่ยวกับทรัพยสินและการดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ ของสมาคม ฯ ใหถูกตองตามหลักวิชาการ และสามารถใหสมาชิกตรวจสอบดูไดเมื่อรองขอ
๑๓.๙ มีหนาที่จัดทําบันทึกการประชุมตาง ๆ ของสมาคม ฯ เพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน
และจัดสงใหสมาชิกไดรับทราบ
๑๓.๑๐ เผยแพรขาวสารของสมาคม ฯ เพื่อเพิ่มพูนสมาชิกใหมากยิ่งขึ้น
๑๓.๑๐.๑ ขอความชวยเหลือจากภายนอก เชน รัฐบาล องคการ รัฐวิสาหกิจ
บริษัท หางราน เอกชน หรือผูปกครองคนพิการทางจิตเวชทั้งในจังหวัดและในประเทศ เปนตน
๑๓.๑๑ ติดตอกับสถานที่หรือบุคคลที่ทํางานเกี่ยวของกับคนพิการทางจิตเวช
๑๓.๑๒ มีหนาที่อื่น ๆ ตามขอบังคับนี้กําหนดไว
ขอ ๑๔ วาระดํารงตําแหนงของกรรมการบริหารสมาคม ฯ
๑๔.๑ ใหกรรมการบริหาร มีวาระครองตําแหนงคราวละ ๒ ป ตําแหนงนายกสมาคม ฯ
ดํารงตําแหนงติดตอกันไดไมเกิน ๒ สมัย หากไดรับคะแนนเสียงสูงสุดก็มีสิทธิไดรับเลือกตั้งเขามาบริหารงานไดอีก
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๑๔.๒ ถากรรมการบริหารขาดจํานวนลงกอนถึงกําหนดตามวาระ ใหนายกสมาคม ฯ
เลือกสมาชิกอื่นดํารงตําแหนงแทนและใหอยูในตําแหนงชั่ววาระของคณะกรรมการบริหารชุดนั้น
๑๔.๓ หากนายกสมาคม ฯ พนจากตําแหนง เพราะเหตุอื่น นอกจากที่เปนไปตามวาระ
ใหอุปนายกสมาคม ฯ หรือกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริหารมีมติแตงตั้ง ดํารงตําแหนงแทนนายกสมาคม ฯ
คนใหม มีวาระครองตําแหนงชั่ววาระของนายกสมาคม ฯ คนเดิม
๑๔.๔ หากคณะกรรมการครบวาระครองตําแหนงไมเกินสามเดือนกอนสิ้นปปฏิทิน
ใหกรรมการบริหารชุดเดิมปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะมีการประชุมสามัญ แตหากเกินกวาสามเดือน
กอนสิ้นปปฏิทิน ใหนายกสมาคม ฯ ประชุมวิสามัญ เพื่อทําการเลือกตั้งกรรมการบริหารชุดใหม ในขณะ
ที่กรรมการบริหารชุดใหมยังไมเขารับหนาที่ใหกรรมการบริหารชุดเดิมปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน จนกวาจะ
มอบหมายงานเสร็จ แตทั้งนี้ตองไมเกิน ๙๐ วัน
ขอ ๑๕ การครองตําแหนงของกรรมการบริหารสิ้นสุดลง เมื่อ
๑๕.๑ ถึงคราวออกตามวาระ
๑๕.๒ ตาย
๑๕.๓ ลาออก
๑๕.๔ ขาดจากสมาชิกภาพสมาคม ฯ
๑๕.๕ ที่ประชุมใหญมีมติใหออก
หมวด ๗
การประชุมและมติที่ประชุม
ขอ ๑๖ การประชุมคณะกรรมการบริหาร
๑๖.๑ ใหค ณะกรรมการบริห าร ประชุม เพื่อปรึกษาหารือกิจการของสมาคม ฯ
ไมนอยกวาปละ ๒ ครั้ง โดยใหเลขานุการเปนผูเชิญประชุมตามความเห็นของนายกสมาคม ฯ
๑๖.๒ กรรมการบริหารจํานวน ๓ ใน ๔ ของคณะกรรมการ มีสิทธิขอใหเรียกรอง
ประชุมคณะกรรมการบริหารเปนพิเศษ เพื่อพิจารณาขอเสนอใด ๆ ก็ได ในกรณีนี้ใหนายกสมาคม ฯ
จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารตามคําขอภายในกําหนด ๗ วัน
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๑๖.๓ องค ป ระชุม ทุ กครั้ ง ต อ งมี ก รรมการบริ ห ารเขา ประชุ มไม นอ ยกว า กึ่ง หนึ่ ง
ของจํานวนกรรมการบริหารทั้งหมด ใหนายกสมาคม ฯ เปนประธาน ในที่ประชุม ถานายกสมาคม ฯ
หรือผูทําหนาที่แทนไมอยูใหที่ประชุมเลือกตั้งนายกสมาคม ฯ ชั่วคราวในคราวประชุมนั้น
๑๖.๔ การลงคะแนนเสียง ใหที่ประชุมใชวิธีเปดเผย ถากรรมการตั้งแต ๓ คนขึ้นไป
ขอรองใหลงคะแนนลับก็ใหนายกสมาคม ฯ ถามที่ประชุมและใหที่ประชุมคณะกรรมการบริหารลงมติวา
จะลงคะแนนเสียงลับหรือเปดเผย มติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑ เวนแตจะกําหนดไวเปนอยางอื่น
และกรณีที่คะแนนเสียงเทากันใหนายกสมาคม ฯ ในที่ประชุมเปนผูชี้ขาด
๑๖.๕ รายงานการประชุมทุกครั้ง สงใหกรรมการบริหารแตละคนกอนถึงวันประชุมครั้งตอไป
ขอ ๑๗ การประชุมใหญสามัญ
๑๗.๑ ใหคณะกรรมการบริหารจัดใหมีการประชุมใหญสามัญปละครั้ง ภายใน ๙๐ วัน
หลังสิ้นปปฏิทินของทุกป
๑๗.๒ ใหค ณะกรรมการบริห ารแจง กําหนด วัน เวลา และสถานที่นัด ประชุม
ใหสมาชิกทราบกอนการประชุมใหญไมนอยกวา ๗ วัน
๑๗.๓ ที่ประชุมใหญมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
๑๗.๓.๑ เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารของสมาคม ฯ ในปที่ครบวาระ
๑๗.๓.๒ พิจารณารายงานของคณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับกิจการของสมาคม ฯ
ในปที่ลวงมาแลว
๑๗.๓.๓ พิจารณาบัญชีรายรับรายจาย และงบดุลประจําปของสมาคม ฯ
๑๗.๓.๔ พิจารณาขอเสนอของสมาชิก
๑๗.๓.๕ เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
ขอ ๑๘ องคประชุมและมติของที่ประชุมใหญ
๑๘.๑ ในการประชุมใหญทุกครั้ง ตองมีสมาชิกสามัญเขาประชุมไมนอยกวา ๑ ใน ๑๐
ของสมาชิกสามัญทั้งหมดที่ปรากฏชื่อในทะเบียนสมาชิก แตตองไมนอยกวา ๒๐ คน
๑๘.๒ ใหนายกสมาคม ฯ เปนประธานที่ประชุม ถานายกสมาคม ฯ ไมอยูหรือไมสามารถ
ปฏิบัติห นาที่ไ ด ก็ใหอุป นายกสมาคม ฯ เปน ประธานในที่ป ระชุม แทน และถาอุป นายกสมาคม ฯ
ก็ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่ง ทําหนาที่เปนประธานในการประชุม
เฉพาะคราว ๆ นั้น
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๑๘.๓ ใหเลขานุการสมาคม ฯ เปนเลขานุการที่ประชุมโดยตําแหนง มีหนาที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการจัดระเบียบวาระการประชุม บันทึกรายงานการประชุมเก็บไวเปนหลักฐาน
๑๘.๔ นอกจากจะใหบังคับไวเปนอยางอื่น มติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑ
หากคะแนนเสียงเทากันใหนายกสมาคม ฯ ในที่ประชุมเปนผูชี้ขาด
๑๘.๕ การออกเสียงลงคะแนนในที่ป ระชุม ใหญใหใชวิธีเปด เผย เวน แตสมาชิ ก
ไมนอยกวา ๑ ใน ๑๐ ของสมาชิกที่เขารวมประชุมรองขอใหลงคะแนนลับ ก็ใหจัดมีการลงคะแนนลับ
๑๘.๖ สมาชิกสามัญมีสิทธิลงคะแนนเสียงคนละหนึ่งเสียง การออกเสียงเปนสิทธิเฉพาะตัว
ของสมาชิกจะตั้งตัวแทนในการลงคะแนนมิได
๑๘.๗ สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
๑๘.๘ การออกเสียงการลงคะแนนในที่ประชุมใหถือปฏิบัติเปน ๒ กรณี
๑๘.๘.๑ ออกเสียงลงคะแนนเปดเผยใหใชการยกมือ
๑๘.๘.๒ ออกเสียงลงคะแนนลับ ใหใชเขียนบัตรลงคะแนน
๑๘.๙ การนับคะแนนในที่ประชุมเลือกสมาชิกในที่ประชุมมาเปนคณะกรรมการนับคะแนน
ไมนอยกวา ๓ คน
หมวด ๘
ใบสมัครและเอกสารหลักฐานของสมาชิก การเงินและการบัญชี
ขอ ๑๙ ทะเบียนสมาชิก
๑๙.๑ สมาคม ฯ ตองจัดใหทะเบียนสมาชิกเก็บไวที่สํานักงาน
๑๙.๒ หลักฐานและเอกสารประกอบการลงทะเบียนของสมาชิกตองเก็บ ไวในตู
ที่มีกุญแจล็อคใหเรียบรอย
๑๙.๓ ใหนายทะเบียนสมาคม ฯ เปนผูถือกุญแจตูเก็บเอกสาร และเก็บรักษาขอมูล
สมาชิกของสมาคม ฯ กรณีมีผูข อดูใบสมัครและเอกสารหลักฐานของสมาชิก ตองมีห นัง สือระบุถึ ง
วัตถุประสงคชัดเจน โดยนายกสมาคม ฯ หรือผูไดรับมอบอํานาจเปนผูพิจารณาอนุญาต และไมอนุญาต
ใหนําเอกสารออกนอกสมาคม ฯ และไมอนุญาตใหถายสําเนา

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๗๑ ง

หนา้ ๒๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ กันยายน ๒๕๖๕

ขอ ๒๐ การจัดการและควบคุมทรัพยสินของสมาคม ฯ
๒๐.๑ ใหคณะกรรมการบริหารมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
๒๐.๑.๑ บัญชีแสดงรายรับ รายจาย
๒๐.๑.๒ เงินของสมาคม ฯใหฝากไวในธนาคารในนามของสมาคม ฯ
๒๐.๒ เงินของสมาคม ฯ ใหฝากไวที่ธนาคารในนามของสมาคม ฯ แตเหรัญญิกหรือ
ผูไดรับมอบหมายจะเก็บรักษาไวเพื่อสะดวกแกการจายในกิจการประจําตามปกติก็ได การเก็บรักษาเงินสดของ
เหรัญญิกในกรณีดังกลาวนี้ตองไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) เกินจากนั้นตองนําฝากธนาคาร
ยกเวนเงินสนับสนุนโครงการใหสามารถถือเงินสดไดตามจํานวนที่ไดรับการสนับสนุน
๒๐.๓ การถอนหรือสั่งจายเงินจากธนาคาร ตองมีลายมือชื่อของนายกสมาคม ฯ
ฝายหนึ่ง และเหรัญญิก หรือเลขานุการสมาคม ฯ อีกฝายหนึ่ง ไมนอยกวาสองในสามคน รวมทั้งสองฝาย
ลงลายมือชื่อในแบบถอนเงินหรือเช็คนั้นจึงจะใชได
๒๐.๔ การรับ-จายเงิน ทุกประเภทใหออกใบสําคัญและมีสําเนาไวเพื่อตรวจสอบ
การรับ-จายเงิน ทุกครั้ง ตองมีผูเกี่ยวของลงชื่อผูรับหรือผูจายเงินดวย
๒๐.๕ เหรัญญิกจะตองทําบัญชีรายรับ-รายจาย เพื่อใหนายกสมาคม ฯ ตรวจสอบ
และรับรองใหเสร็จกอนเสนอตอที่ประชุมสามัญประจําป
๒๐.๖ หลักฐานทางทะเบียน ทางการเงิน ทางบัญชี ตองเก็บรักษาไวไมนอยกวาหาป
หมวด ๙
การแกไขขอบังคับ
ขอ ๒๑ การแกไ ข เปลี่ยนแปลง เพิ่ม เติม ขอบังคับ ของสมาคม ฯ จะกระทําไดโ ดยมติ
ที่ประชุมใหญสามัญเทานั้น และตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกที่มาประชุม
และตองไมขัดตอวัตถุประสงคของสมาคม ฯ หรือขัดตอกฎหมาย
ขอ ๒๒ เมื่อแกไขขอบังคับแลว ตองแจงใหสมาชิกทราบทั่วกัน

หนา้ ๒๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๗๑ ง

๑๕ กันยายน ๒๕๖๕

หมวด ๑๐
การเลิกสมาคม ฯ
ขอ ๒๓ เมื่อที่ประชุมใหญมีความเห็นใหเลิกสมาคม ฯ โดยเสียงที่ใหเลิกไมนอยกวา ๓ ใน ๔
ของสมาชิกที่มาประชุมใหญนั้น
ขอ ๒๔ เมื่อสมาคม ฯ ตองเลิกไมวาโดยมติของที่ประชุมใหญ หรือจะดวยเหตุหนึ่งเหตุใดก็ตาม
เมื่อไดชําระบัญชีแลวถามีทรัพยสินเหลืออยู ใหโอนบรรดาทรัพยสินของสมาคม ฯ ที่มีอยูทั้งสิ้นใหแก
องคกรการกุศลที่ทํางานดานจิตเวชเพื่อใชเปนประโยชนตอไป
ขอ ๒๕ การชําระบัญชีเพื่อเลิกสมาคม ฯ นั้น ใหผูชําระบัญชีจัดการชําระบัญชีและโอนมอบทรัพยสิน
ของสมาคม ฯ ใหแลวเสร็จภายในกําหนด ๑๔๐ วัน นับตั้งแตวันเลิกสมาคม ฯ
หมวด ๑๑
บทเฉพาะกาล
ขอ ๒๖ คณะกรรมการชุดปจจุบัน ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการบริหารตอไปจนกวาจะครบวาระ
ขอ ๒๗ กรณีมีขอรองเรียนจากสมาชิกในเรื่องการบริหารงานใหนายกสมาคม ฯ แตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนหาสาเหตุของขอรองเรียน โดยคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งจะตองเปนบุคคลภายนอกที่มีความนาเชื่อถือ
หรือบุคคลที่ไดรับการยอมรับจากผูรองเรียน และไมมีสวนเกี่ยวของกับการบริหารของสมาคม ฯ
ลงชื่อ ................................................. ผูจดั ทําขอบังคับ
(นางผัน สายสุรินทร)
นายกสมาคมเหลี่ยมสิริ มาร ฮิลล
ประกาศใช ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕
.............................................
(นางผัน สายสุรินทร)
นายกสมาคมเหลี่ยมสิริ มาร ฮิลล

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๗๑ ง

หนา้ ๒๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ กันยายน ๒๕๖๕

นายทะเบียนสมาคมประจําจังหวัดสุโขทัย ไดมีคําสั่งรับจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
สมาคมรายนี้แลว ตามทะเบียนเลขที่ ๒/๒๕๕๗ ตั้งแตวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๔ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ณัฏฐพงศ สุขวิสิฏฐ
ปลัดจังหวัด ปฏิบตั ิราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดสุโขทัย
นายทะเบียนสมาคมประจําจังหวัดสุโขทัย

