ข้อบังคับ
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนหนองบัว
............................
หมวดที่ 1
ความทั่วไป
ข้อ 1 สมาคมนี้ให้ชื่อว่า สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนหนองบัวชื่อภาษาอังกฤษ NONGBUA SCHOOL
ALUMNI ASSOCIATION (NSAA)

ข้อ 2 เครื่องหมายของสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนหนองบัว อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ มีตรา
สัญลักษณ์เป็นรูปมืออุ้มชูอักษรย่อ นบ. บนฐานรูปดอกบัว มีเกลียวเชือกล้อมรอบสัญลักษณ์ ด้านบนเขียน
ข้อความภาษาไทย “สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนหนองบัว “ ด้านล่างเขียนข้อความภาษาอังกฤษ NONGBUA
SCHOOL ALUMNI ASSOCIATION โดยใช้ชื่อย่อ NSAA ความหมายของสัญลักษณ์ มีความหมายดังนี้
นบ หมายถึง อักษรย่อจากคําเต็มของหนองบัว
มือ หมายถึง การอุ้มชู ให้ความอนุเคราะห์ สนับสนุนกิจกรรมด้านต่าง ๆ
เกลียวเชือก หมายถึง ความกลมเกลียว ความสามัคคี เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน
ดอกบัวล้อมรอบ หมายถึง ความดีงาม ความเจริญรุ่งเรือง
เครื่องหมายของสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนหนองบัว

ข้อ 3 สํานักงานของสมาคมตั้งอยู่ ณ โรงเรียนหนองบัว เลขที่ 79 หมู่ 1 ตําบลหนองบัว
อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
ข้อ 4 สมาคมมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
4.1 ส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกันในระหว่างศิษย์เก่าทุกรุ่น
4.2 ส่งเสริมการศึกษาเผยแพร่วิทยาการและสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน
4.3 ส่งเสริมสวัสดิการและการศึกษาของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
4.4 เพื่อดําเนินการหรือร่วมมือกับองค์การ การกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
4.5 ไม่ดําเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
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หมวดที่ 2
สมาชิก
ข้อ 5 สมาชิกของสมาคมมี 2 ประเภท
5.1 สมาชิกสามัญ ได้แก่บุคคลที่เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนหนองบัว
5.2 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่บุคคลผู้ทรงเกียรติ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้ที่มีอุปการคุณต่อทาง
สมาคม ซึ่งคณะกรรมการลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม
ข้อ 6 สมาชิกจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
6.1 เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว
6.2 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
6.3 ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
6.4 ไม่ต้องคําพิพากษาของศาลถึงที่สุ ดให้ เป็นบุคคลล้ มละลาย หรือไร้ความสามารถ หรือ
เสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องโทษจําคุก ยกเว้น ความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ หรือต้องคําพิพากษา
ของศาลถึงที่สุดในกรณีดังกล่าว จะต้องเป็นในขณะที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือในระหว่างที่เป็นสมาชิกของ
สมาคมเท่านั้น
ข้อ 7 ค่าลงทะเบียน และค่าบํารุงสมาคม
7.1 สมาชิกสามัญ จะต้องเสียค่าลงทะเบียนครั้งแรก 200 บาท ตลอดชีพ
7.2 สมาชิกกิตติมศักดิ์ มิต้องเสียค่าลงทะเบียน
ข้อ 8 การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมยื่นใบ
สมัครตามแบบของสมาคมต่อเลขานุการ โดยมีสมาชิกสามัญรับรองอย่างน้อย 1 คน และให้เลขานุการติด
ประกาศรายชื่อผู้สมัครไว้ ณ สํานักงานของสมาคมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน เพื่อให้สมาชิกอื่นๆ ของสมาคม
จะได้คัดค้านการสมัครนั้ น เมื่อครบกําหนดประกาศแล้วก็ให้เลขานุการนําใบสมัครและหนังสือคัดค้านของ
สมาชิก (ถ้ามี) เสนอต่อที่ป ระชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติว่าจะรับหรือไม่รับเข้าเป็นสมาชิกของ
สมาคมและเมื่อคณะกรรมการพิจารณาการสมัครแล้วผลเป็นประการใดให้เลขานุการเป็นผู้แจ้งให้ผู้สมัครทราบ
โดยเร็ว
ข้ อ 9 ถ้ า คณะกรรมการพิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ห้ รั บ สมั ค รเข้ า เป็ น สมาชิ ก ก็ ใ ห้ ผู้ ส มั ค รนั้ น ชํ า ระเงิ น
ค่าลงทะเบียนและค่าบํารุงสมาคมให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเลขานุการ และ
สมาชิกภาพของผู้สมัครให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้สมัครได้ชําระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบํารุงภายในกําหนด หาก
ไม่ดําเนินการให้เสร็จสิ้นในระยะเวลาที่กําหนดก็ให้ถือว่าการสมัครคราวนั้นเป็นอันยกเลิก
ข้อ 10 สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ห นังสือตอบรับคําเชิญของผู้ ที่
คณะกรรมการได้พิจารณาลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมได้มาถึงยังสมาคม
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ข้อ 11 สมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมให้สิ้นสุดลงด้วยเหตุดังต่อไปนี้
11.1 ตาย
11.2 ลาออก โดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการได้
พิจารณาอนุมัติ และสมาชิกผู้นั้นได้ชําระหนี้สินที่ยังติดค้างอยู่กับสมาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
11.3 ขาดคุณสมบัติสมาชิก
11.4 ที่ประชุมใหญ่ของสมาคมหรือคณะกรรมการได้พิจารณาลงมติให้ลบชื่อออกจากทะเบียน
เพราะสมาชิกผู้นั้นได้ประพฤติตนนําความเสื่อมเสียมาสู่สมาคม
ข้อ 12 สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก ดังนี้
12.1 มีสิทธิเข้าใช้สถานที่ของสมาคมโดยเท่าเทียมกัน
12.2 มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการ
12.3 มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่างๆ ที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น
12.4 มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม
12.5 สมาชิกสามัญมีสิทธิในการเลือกตั้งหรือได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งเป็นกรรมการของ
สมาคมและมีสิทธิออกเสียงลงมติต่างๆ ในที่ประชุมได้คนละ 1 คะแนนเสียง
12.6 มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพย์สินของสมาคม
12.7มีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันอย่างน้อย1ใน3 ของสมาชิกสามัญทั้งหมด ร้องขอต่อคณะกรรมการให้
จัดประชุมใหญ่วิสามัญได้
12.8 มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติและข้อบังคับของสมาคมโดยเคร่งครัด
12.9 มีหน้าที่ประพฤติตนให้สมกับเกียรติที่เป็นสมาชิกของสมาคม
12.10 มีหน้าที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของสมาคม
12.11 มีหน้าที่ร่วมกิจกรรมที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น
12.12 มีหน้าที่ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
หมวดที่ 3
การดาเนินกิจการสมาคม
ข้อ 13 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งทําหน้าที่บริหารกิจการของสมาคมมีจํานวนอย่างน้อย 5คน
อย่างมากไม่เกิน 22 คน คณะกรรมการนี้ได้มาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมใหญ่ของสมาคมตามที่กําหนดไว้
ซึง่ ตําแหน่งของกรรมการสมาคม มีตาํ แหน่งและหน้าทีโ่ ดยสังเขป ดังต่อไปนี้
13.1 นายกสมาคมทําหน้าที่เป็นหัวหน้าในการบริหารกิจการของสมาคม เป็นผู้แทนสมาคมใน
การติดต่อกับบุคคลภายนอกและทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและการประชุมใหญ่ของ
สมาคม
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13.2 อุปนายก ทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคมปฏิบัติ ตามที่นายก
สมาคมได้มอบหมายและทําหน้าที่แทนนายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ แต่การทําหน้าที่แทน
นายกสมาคมให้อุปนายกตามลําดับตําแหน่งเป็นผู้กระทําแทน
13.3 เลขานุการ ทําหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของสมาคมทั้งหมดเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของ
สมาคมในการปฏิ บั ติ กิจ การของสมาคม และปฏิ บัติ ตามลํ า ดับ ของนายกสมาคม ตลอดจนทํา หน้ าที่ เป็ น
เลขานุการในการประชุมต่างๆ ของสมาคม
13.4 เหรัญญิก ทําหน้าที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคมเป็นผู้จัดทําบัญชีรับ - จ่าย บัญชีงบ
ดุลของสมาคม และเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ของสมาคมไว้ตรวจสอบ
13.5 ปฏิคม มีหน้าที่
ในการให้การต้อนรับแขกของสมาคม เป็นหัวหน้าในการจัดเตรียม สถานที่ของสมาคม และจัดเตรียมสถานที่
ประชุมต่างๆ ของสมาคม
13.6 นายทะเบี ย น มีห น้ าที่ เกี่ ยวกับ ทะเบีย นสมาชิ กทั้ งหมดของสมาคม ประสานงานกั บ
เหรัญญิกในการเรียกเก็บเงินค่าบํารุงสมาคมจากสมาชิก
13.7 ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เผยแพร่กิจการและชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคมให้สมาชิกและ
บุคคลโดยทั่วๆ ไปให้รู้จักแพร่หลาย
13.8 กรรมการตําแหน่งอื่นๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรกําหนดให้มีขึ้น
โดยมี จํ า นวนเมื่ อ รวมกั บ ตํ า แหน่ ง กรรมการตามข้ า งต้ น แล้ ว จะต้ อ งไม่ เ กิ น จํ า นวนที่ ข้ อ กํ า หนดไว้ แต่ ถ้ า
คณะกรรมการมิได้กําหนดตําแหน่งก็ถือว่าเป็นกรรมการกลาง
ข้อ 14 คณะกรรมการของสมาคม สามารถอยู่ในตําแหน่งได้วาระละ 2 ปี และเมื่อคณะกรรมการอยู่
ในตําแหน่งครบกําหนดตามวาระแล้ว แต่คณะกรรมการชุดใหม่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ จดทะเบียนจากทาง
ราชการก็ให้คณะกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระรักษาการไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะ
ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการและเมื่อคณะกรรมการชุดใหม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทาง
ราชการเป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว ก็ ใ ห้ ทํ า การส่ ง มอบและรั บ มอบงานกั น ระหว่ า งคณะกรรมการชุ ด เก่ า และ
คณะกรรมการชุดใหม่ให้เป็นเรียบร้อยและเสร็จสิ้นภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการชุดใหม่ได้รับ
อนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ
ข้อ 15 ถ้าตําแหน่งกรรมการสมาคมต้องว่างลงก่อนครบกําหนดตามวาระ ก็ให้คณะกรรมการแต่งตั้ง
สมาชิกสามัญคนใดคนหนึ่งที่เห็นสมควร เข้าดํารงตําแหน่งแทนตําแหน่งที่ว่างลงนั้น แต่ผู้ที่ดํารงตําแหน่งแทน
จะอยู่ในตําแหน่งดังกล่าวได้เท่ากับวาระของผู้ที่ตนแทนเท่านั้น
ข้อ 16 กรรมการอาจจะพ้นจากตําแหน่ง ซึ่งมิใช่เป็นการออกตามวาระ ด้วยเหตุผลต่อไปนี้ คือ
16.1 ตาย
16.2 ลาออก
16.3 ขาดจากสมาชิก
16.4 ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้ออกจากตําแหน่ง
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ข้อ 17 กรรมการที่ประสงค์จะลาออกจากตําแหน่งกรรมการ ให้ยื่นใบลาออกเป็นลายลักษณ์อักษร
ต่อคณะกรรมการและให้พ้นจากตําแหน่งเมื่อคณะกรรมการมีมติให้ออก
ข้อ 18 อํานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ
18.1 มีอํานาจออกระเบียบปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้สมาชิกได้ปฏิบัติ โดยระเบียบปฏิบัตินั้นจะต้อง
ไม่ขัดต่อข้อบังคับของสมาคม
18.2 มีอํานาจแต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่ของสมาคม
18.3 มี อํ า นาจแต่ ง ตั้ ง กรรมการที่ ป รึ ก ษาหรื อ อนุ ก รรมการได้ แต่ ก รรมการที่ ป รึ ก ษาหรื อ
อนุกรรมการ จะสามารถอยู่ในตําแหน่งได้ไม่เกินวาระของคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
18.4 มีอํานาจที่จะเรียกประชุมใหญ่สามัญประจําปี และประชุมใหญ่วิสามัญ
18.5 มีอํานาจแต่งตั้งกรรมการในตําแหน่งอื่นๆที่ยังมิได้กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้
18.6 มีอํานาจบริหารกิจการของสมาคม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนมีอํานาจอื่นๆ
ตามที่ข้อบังคับได้กําหนดไว้
18.7 มีหน้าที่รับผิดชอบในกิจการทั้งหมด รวมทั้งการเงินและทรัพย์ทั้งหมดของสมาคม
18.8 มีหน้าที่จัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญตามที่สมาชิกสามัญจํานวน 1 ใน 3 ของสมาชิกสามัญ
ทั้งหมดได้เข้าชื่อร้องขอให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญ ซึ่งในการนี้จะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นภายใน
30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ
18.9 มีหน้ าที่จัดทําเอกสารหลั กฐานต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงิน ทรัพย์สิน และการดําเนิน
กิจกรรมต่างๆ ของสมาคมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและสามารถจะให้สมาชิกตรวจดูได้เมื่อสมาชิกร้องขอ
18.10 จัดทําบันทึกการประชุมต่างๆ ของสมาคม เพื่อให้เก็บหลักฐานและจัดส่งให้สมาชิกได้รับ
ทราบ
18.11 มีหน้าที่อื่นๆ ตามที่ข้องบังคับนี้ได้กําหนดไว้
ข้อ 19 คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยปีละ2 ครั้ง โดยวันและเวลา ให้จัดขึ้นอยู่ที่ความ
เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารกิจการของสมาคม
ข้อ 20 การประชุม คณะกรรมการ จะต้อ งมีก รรมการเข้ าร่ ว มประชุม ไม่น้ อยกว่า ครึ่ ง หนึ่ งของ
กรรมการทั้งหมดจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม มติที่ประชุมคณะกรรมการถ้าข้อบังคับมิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ก็ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ก็ให้ประธานในการประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
ข้อ 21 ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้านายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้กรรมการที่เข้าประชุมในคราวนั้น เลือกตั้งกันเองเพื่อให้กรรมการคนใดคนหนึ่งทํา
หน้าที่เป็นประธานในการประชุมคราวนั้น
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หมวดที่ 4
การประชุมใหญ่
ข้อ 22 การประชุมใหญ่ของสมาคม แบ่งออกเป็น 2 อย่าง คือ
22.1 การประชุมสามัญ
22.2 การประชุมวิสามัญ
ข้อ 23 คณะกรรมการจะต้อ งจั ดให้ มี การประชุ มใหญ่ส ามัญประจํา ปีๆ ละ 1 ครั้งภายในเดือ น
ธันวาคม ของทุกๆ ปี
ข้อ 24 การประชุมใหญ่วิสามัญ อาจมีขึ้นได้ก็โดยเหตุที่คณะกรรมการ เห็ นสมควรจัดให้มีขึ้นหรือ
เกิ ด ขึ้ น ด้ ว ยการเข้ า ชื่ อ ร่ ว มกั น ของสมาชิ ก ไม่ น้ อ ยกว่ า 1 ใน 3 ของสมาชิ ก สามั ญ ทั้ ง หมด ร้ อ งขอต่ อ
คณะกรรมการให้จัดให้มีขึ้น
ข้อ 25 การแจ้งกําหนดประชุมใหญ่ ให้เลขานุการเป็นผู้แจ้งกําหนดนัดประชุมใหญ่ให้สมาชิกได้
ทราบและการแจ้งจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุวัน เวลา และสถานที่ให้ชัดเจน โดยจะต้องแจ้งให้
สมาชิกได้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน และประกาศแจ้งกําหนดนัดประชุมใหญ่ไว้ ณ สํานักงานของสมาคม
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนถึงกําหนดการประชุมใหญ่
ข้อ 26 การประชุมใหญ่สามัญประจําปี จะต้องมีวาระการประชุมอย่างน้อยดังต่อไปนี้
26.1 แถลงกิจการและผลงานที่ผ่านมาในรอบปี
26.2 เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ เมื่อครบกําหนดตามวาระ
26.3 เลือกตั้งผู้สอบบัญชี
26.4 เรื่องอื่นๆ ถ้ามี
ข้อ 27 ในการประชุมใหญ่สามัญประจําปีหรือการประชุมใหญ่วิสามัญ จะต้องมีสมาชิกสามัญเข้า
ร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมดจึงถือว่าครบองค์ประชุม ก็ให้ขยายเวลาออกไปอีก
พอสมควรแต่เมื่อครบกําหนดเวลาที่ขยายออกไปแล้ว ยังมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมก็ให้
เลื่อนประชุมคราวนั้นไป และให้จัดประชุมใหม่ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากเวลาได้ล่วงเลยมาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน
นับตั้งแต่วันที่นัดประชุมครั้งแรกการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม ข้ อ 2 8 ก า ร ล ง ม ติ
ต่างๆ ในที่ประชุมใหญ่ ถ้าข้อบังคับมิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ แต่ ถ้า
คะแนนเสียงที่ลงมติมีคะแนนเสียงเท่ากันก็ให้ประธานในการประชุมเป็นผู้ชี้ขาด ข้อ 29 ในการประชุมใหญ่ของ
สมาคม ถ้านายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่มาร่วมประชุม หรือไม่สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุม
ใหญ่ทําการเลือกตั้งกรรมการที่มาร่วมประชุมคนใดคนหนึ่งให้ทําหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคราวนั้น
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หมวดที่ 5
การเงินและทรัพย์สิน
ข้อ 30 การเงินและทรัพย์สินทั้งหมด ให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการเงินสดของสมาคม
ถ้ามีให้นําฝากไว้กับธนาคารที่มีการรับฝากเงิน ภายในอําเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ ข้อ 31 การลงนามใน
ตั๋วเงินหรือเช็คของสมาคมฯ จะต้องมีลายมือชื่อของนายกสมาคมหรือผู้ทําการแทนลงนามร่วมกับเหรัญญิก
หรือเลขานุการ จํานวน 2 ใน 3พร้อมกับประทับตราของสมาคมจึงจะถือว่าใช้ได้
ข้อ 32 ให้นายกสมาคมมีอํานาจสั่งจ่ายของสมาคมได้ครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท
ถ้วน) ถ้าเกินกว่านั้นจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและคณะกรรมการจะอนุมัติให้จ่ายเงินได้ ครั้งละ
20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ถ้าจําเป็นจะต้องจ่ายเกินกว่านั้นจะต้ องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ ของ
สมาคม
ข้อ 33 ให้เหรัญญิกมีอํานาจเก็บรักษาเงินสดของสมาคมได้ครั้งละไม่เกิน 3,000 บาท(สามพันบาท
ถ้วน) ถ้าเกินกว่า จะต้องนําฝากธนาคารในบัญชีของสมาคมทันทีที่โอกาสอํานวยให้ ข้ อ 3 4 เ ห รั ญ ญิ ก
จะต้องทําบัญชี รายรับ - รายจ่าย และบัญชีงบดุลให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และการรับหรือจ่ายเงินทุ กครั้ง
จะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อของนายกสมาคมหรือผู้ทําการแทน ร่วมกับเหรัญญิกหรือผู้ทําการ
แทน
ข้อ 35 ผู้สอบบัญชี จะต้องมิใช่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคม และจะต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่
ได้รับอนุญาต
ข้ อ 36 ผู้ ส อบบั ญ ชี มี อํ า นาจหน้ า ที่ จ ะเรี ย กเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเงิ น และทรั พ ย์ สิ น จาก
คณะกรรมการและสามารถจะเชิญกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมเพื่อสอบถามเกี่ยวกับบัญชีและทรัพย์ สิน
ของสมาคมได้
ข้อ 37 คณะกรรมการจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชีเมื่อได้รับการร้องขอ
หมวดที่ 6
การเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อบังคับ และการเลิกสมาคม
ข้อ 38 ข้อบังคับของสมาคม จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ก็โดยมติของที่ประชุมใหญ่เท่านั้นและองค์
ประชุมใหญ่จ ะต้องมีสมาชิกสามัญเข้าร่ วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมด มติของที่
ประชุมใหญ่ในการให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับ จะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของสมาชิกสามัญที่
เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ข้อ 39 การเลิกสมาคม จะเลิกได้ก็โดยมติของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม ยกเว้นเป็นการเลิกเพราะ
เหตุของกฎหมาย มติของที่ประชุมใหญ่ที่ให้เลิกสมาคม จะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของสมาชิก
สามัญที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดและองค์ประชุมใหญ่จะต้องไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมด
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ข้อ 40 เมื่อสมาคมต้องเลิก ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ทรัพย์สินของสมาคมที่เหลืออยู่หลังจากที่ได้รับ
บัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถ้ามีทรัพย์สินเหลืออยู่ ให้ตกเป็นของสาธารณกุศล แล้วแต่ มติที่ประชุมในโอกาสที่มี
การประชุ ม ว่ า ต้ อ งยุ บ เลิ ก สมาคม (ผู้ รั บ ต้ อ งมี ฐ านะเป็ น นิ ติ บุ ค คล ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ การกุ ศ ล
สาธารณประโยชน์)
หมวดที่ 7
บทเฉพาะกาล
ข้อ 41 ข้อบังคับฉบับนี้ ให้เริ่มใช้บังคับตั้งแต่วันที่สมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุค คล
เป็นต้นไป
ข้อ 42 เมื่อสมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจากทางราชการ ก็ให้ถือว่าผู้เริ่มการ
ทั้งหมดเป็นสมาชิกสามัญ และสมาชิกภาพของคณะกรรมการที่ตั้งขึ้น เริ่มตั้งแต่วันจดทะเบียนเป็นต้นไป

(ลงชื่อ)..........................................ผู้จัดทําข้อบังคับ
(นายโสภณ สารธรรม)
นายกสมาคมฯ

