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ข้อบังคับ
ของ
สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นและอาสาสมัครจังหวัดชัยภูมิ
หมวดที1่
ความทั่วไป
ข้อ 1 สมาคมนี้มีชื่อว่า”สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นและอาสาสมัคร จังหวัดชัยภูม”ิ ใช้อักษรย่อว่า “สว.อส.ชย.”
เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “ชัยภูมิ อเมเจอร์ เรดิโอ แอนค์โวลันเทีย เรดิโอแอสโซซิเอชั่น” เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า
”CHAIYAPHUM AMATEUR RADIO AND VOLUNTEER CCLUD RADIO
ASSOCIATION” อักษรย่อว่า “C.V.R.A.”
ข้อ 2 เรื่องหมายของสมาคมมีลักษณะเป็นลักษณะเป็นรูปร่างพญาภักดีชมุ พลอยู่กลางวงกลม2ชั้นภายใน
วงกลมมีชื่อRADIO AMATEUR ด้านบน และมีชื่อ ASSOCIATIONด้านล่างใต้รูปพญาภักดีชมุ พลมีชื่อ
สมาคมนักวิทยุสมัครเล่น จังหวัดชัยภูมิ
รูปของเครื่องหมายสมาคม

ข้อ 3 สานักงานตัง้

สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นฯจ.ชัยภูมิ 395/21ถนนบรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.ชัยภูมิ 36000
ข้อ 4 วัตถุประสงค์ของสมาคมนักวิทยุสมัครเล่นและอาสาสมัครจังหวัดชัยภูมิ

4.1เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกให้ใช้ความถี่ยา่ นวิทยุสมัครเล่นสร้างสรรค์ความสามัคคีและมิตรภาพ

4.2เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านเทคนิคระหว่างสมาชิก และพัฒนาวิชาการด้านวิทยุโทรคมนาคม
4.3เพื่อช่วยเหลือสังคมและสาธารณะประโยชน์
4.4เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกใช้วิทยุโทรคมนาคมเป็นข่ายสื่อสารสาธารณะ
4.5สร้างชื่อเสียงของสมาคมและจังหวัดชัยภูมิให้เป็นที่รจู้ ักและยอมรับภายในประเทศ
4.6การปฏิบัติการติดต่อสื่อสารของสมาชิกทั้งหมดไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้า การเมือง และการ
ศาสนา

หมวดที่ 2
สมาชิก
ข้อ 5 สมาชิกสมาคมมี 4 ประเภท คือ
5.1 สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลที่ได้รับใบประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นของ
กรมไปรษณีย์โทรเลขหรือสูงกว่า
5.2 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่บุคคลซึ่งสมาคมได้พจิ ารณาเห็นว่าการเป็นสมาชิกของบุคคลนั้นจะ
ก่อให้เกิดคุณประโยชน์และความสะดวกต่อสมาคมเป็นสาคัญ และคณะกรรมการมีมติเชิญให้เป็นสมาชิก
5.3 สมาชิกวิสามัญ ได้แก่บคุ คลที่มีความสนใจในวิชาการวิทยุโทรคมนาคม
5.4 สมาชิกสมทบ ได้แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่มีอายุไม่ตากว่
่ า 15 ปี ผู้ที่แสดงความจานงค์ขอ
สมัครเข้าเป็นสมาขิกโดยจะต้องมีอาจารย์ไม่ตากว่
่ าระดับ3 หรือเทียบเท่าเป็นผู้รับรอง
ข้อ6 สมาชิกจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
6.1มีคุณสมบัติสอดคล้องตามประกาศ กสทช เรื่อง พนักงานวิทยุคมนาคมตามพระราชบัญญัตวิ ิทยุ
คมนาคม พ.ศ. 2498 และ ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณท์การอนุญาติและกากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น
6.2เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย
6.3ไม่ต้องคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถ หรือเสมือน
ไร้ความสามารถ หรือต้องโทษจาคุก ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือ ลหุโทษ การต้องคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดใน
กรณีดังกล่าว จะต้องเป็นในขณะที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือในระหว่างทีเ่ ป็นสมาชิกของสมาคมเท่านั้น

ข้อ 7 ค่าลงทะเบียน และค่าบารุงสมาคม
7.1 สมาชิกสามัญ จะต้องเสียค่าลงทะเบียนครัง้ แรก 50 บาท
ค่าบารุงรายเดือน ๆละ - บาท
ค่าบารุงรายปีๆละ 300 บาท
7.2 สมาชิกกิตติมศักดิ์ มิต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบารุงสมาคมแต่อย่างใดทัง้ สิ้น
ข้อ8 การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมยื่นใบสมัครตามแบบ
ของสมาคมต่อเลขานุการโดยมีสมาชิกสามัญรับรองอย่างน้อย 1 คนและให้เลขานุการติดประกาศรายชื่อผู้สมัครไว้ ณ
สานักงานของสมาคม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันเพื่อให้สมาชิกอื่นๆของสมาคมจะได้คัดค้านการสมัครนั้นเมื่อครบ
กาหนดประกาศแล้ว ก็ให้เลขานุการนาใบสมัครและหนังสือคัดค้านของสมาชิก(ถ้ามี)เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาอนุมัตวิ ่าจะรับหรือไม่รับเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมและเมื่อคณะกรรมการพิจารณาการสมัครแล้ว ผลประการได
ให้เลขานุการเป็นผู้แจ้งผู้สมัครทราบโดยเร็ว
ข้อ 9 ถ้าคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้รับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก ก็ให้ผู้สมัครนั้นชาระเงินค่าลงทะเบียนและ
ค่าบารุงสมาคมให้เสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเลาขานุการ และสมาชิกภาพของผูส้ มัครให้เริม่ นับตั้งแต่
วันที่ผู้สมัครได้ได้ชาระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบารุงสมาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ถา้ ผู้สมัครไม่ชาระเงินค่าลงทะเบียน
และค่าบารุงภายในกาหนดให้ถือว่าการสมัครคราวนั้นเป็นอันยกเลิก
ข้อ 10 สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิใ์ ห้เริ่มนับตั้งแต่วันที่หนังสือตอบรับคาเชิญของผู้ที่คณะกรรมการ
พิจารณาลงมติให้เป็นสมาชิกของสมาคม ได้มาถึงยังสมาคม
ข้อ 11 สมาชิกภาพของสมาชิกให้สิ้นสุดลงด้วยเหตุดงั ต่อไปนี้
11.1ตาย
11.2 ลาออก โดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อกั ษรต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการได้พิจารณา
อนุมัติ และสมาชิกผู้นั้นได้ชาระหนีสินที่ยังติดค้างอยู่กับสมาคมเป็นที่เรียบร้อย
11.3ขาดคุณสมบัติสมาชิก

11.4 ที่ประชุมใหญ่ของสมาคมหรือคณะกรรมการได้พิจารณาลงมติให้ลงชื่อออกจากทะเบียนเพราะ
สมาชิกผู้นั้นได้ประพฤตินาความเสื่อมเสียมาสู่สมาคม

ข้อ 12 สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
12.1มีสิทธิเข้าใช้สถานที่ของสมาคมโดยเท่าเทียนกัน
12.2มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกีย่ วกับการดาเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการ
12.3 มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่างๆที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น
12.4 มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม
12.5 สมาชิกสามัญมีสิทธิในการเลือกตั้ง หรือได้รับการเลือกตัง้ หรือแต่งตัง้ เป็นกรรมการสมาคม และมี
สิทธิออกเสียงลงมติตา่ งๆในที่ประชุมได้คนละ 1 เสียง
12.6 มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพย์สินของสมาคม
12.7 มีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันอย่างน้อง 1 ใน 5 ของสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือสมาชิกจานวนไม่น้อยกว่า
100 คนทาหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการให้จดั ประชุมใหญ่วิสามัญได้
12.8 มีหน้าทีจ่ ะต้องปฎิบัติตามระเบียบปฎิบัติ และข้อบังคับของสมาคมโดยเคร่งครัด
12.9มีหน้าที่ประพฤติตนให้สมกับเกียรติทเี่ ป็นสมาชิกของสมาคม
12.10มีหน้าทีใ่ ห้ความร่วมมือและสนับสนุนการดาเนินกิจการต่างๆของสมาคม
12.11 มีหน้าที่ร่วมกิจกรรมที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น
12.12มีหน้าทีช่ ่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคมให้เป็นที่รจู้ ักอย่างแพร่หลาย

หมวดที่ 3
การดาเนินกิจการสมาคม
ข้อ 13 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ทาหน้าที่บริการกิจการของสมาคม มีจานวนอย่างน้อย 15 คนอย่างมากไม่
เกิน 30 คน คณะกรรมการนี้ได้มาจากการเลือกตัง้ ของที่ประชุมใหญ่ของสมาคมและให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่
เลือกตั้งกันเองเป็นนายกสมาคม 1 คน และอุปนายก 2 คน สาหนรับตาแหน่งกรรมการในตาแหน่งต่างๆของสมาคมที่ได้
กาหนดไว้ ชึง่ ตาแหน่งของกรรมการสมาคมมีตาแหน่งและหน้าทีโ่ ดยสังเขปดังต่อไปนี้
13.1 นายกสมาคม ทาหน้าที่เป็นหัวหน้าในการบริการกิจการของสมาคมเป็นผู้แทนสมาคมในการ
ติดต่อกับบุคคลภายนอก และทาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ และการประชุมใหญ่ของสมาคม ซึ่งดารง
ตาแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน
13.2 อุปนายก ทาหน้าทีเ่ ป็นผู้ชว่ ยนายกสมาคมในการบริการกิจการสมาคม ปฎิบัตติ ามหน้าที่นายก
สมาคมได้มอบหมายและทาหน้าที่แทนนายกสมาคม เมื่อนายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่สามารถปฎิบตั ิหน้าที่ได้ แต่การทา
หน้าทีแ่ ทนนายกสมาคม ให้อุปนายกตามลาดับตาแหน่งเป็นผู้กระทาการแทน
13.3 เลขานุการ ทาหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของสมาคมทั้งหมดเป็นหัวหน้าเจ้าหน้ าที่ของสมาคมใน
การปฎิบัติกิจการของสมาคม และปฎิบัติตามคาสั่งของนายกสมาคม ตลอดจนทาหน้าที่เป็นเลขานุการในการประชุม
ต่างๆของสมาคม
13.4 เหรัญญิก มีหน้าที่เกีย่ วกับการเงินทั้งหมดของสมาคม เป็นผู้จัดทาบัญชีรายรับ รายจ่าย บัญชี
งบดุล ของสมาคม และเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆของสมาคมไว้เพื่อตรวจสอบ
13.5 ปฎิคม มีหน้าทีใ่ นการให้การต้อนรับแขกของสมาคม เป็นหัวหน้าในการจัดเตรียมสถานที่ของ
สมาคม และจัดสถานที่ประชุมต่างๆของสมาคม
13.6 นายทะเบียน มีหน้าทีเ่ กี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทัง้ หมดของสมาคมประสานงานกับเหรัญญิกใน
การเรียกเก็บเงินค่าบารุงสมาคมจากสมาชิก
13.7 ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เผยแพร่กิจการและชื่อเสียงเกียรติคณ
ุ ของสมาคมให้สมาชิกและบุคคล
โดยทั่วให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

13.8 กรรมการ ตามความเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรกาหนดให้มีขึ้นโดยมีตาแหน่งอืน่ ๆ
จานวนรวมกับตาแหน่งกรรมการตามข้างต้นแล้วจะต้องไม่เกินจานวนที่ข้อบังคับไว้ แต่ถ้าคณะกรรมการมิได้กาหนด
ตาแหน่งก็ถือว่าเป็นกรรมการกลาง
กรรมการชุดแรกให้ผู้เริ่มการจัดตัง้ สมาคมเป็นผู้เลือกตั้งประกอบด้วยนายกสมาคมและกรรมการอืน่ ๆตาม
จานวนทีเ่ ห็นสมควรตามข้อบังคับของสมาคม
ข้อ 14 คณะกรรมการของสมาคมสามารถอยูใ่ นตาแหน่งได้คราวละ 2 ปี และเมื่อคณะกรรมการอยู่ในตาแหน่ง
ครบกาหนดตามวาระแล้ว แต่คณะกรรมการชุดใหม่ยงั ไม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางการ ก็ให้คณะกรรมการที่
ครบกาหนดตามวาระรักษาการไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ
และเมือคณะกรรมการชุดใหม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว ก็ให้ทาการส่งและรับมอบ
งานกันระหว่างคณะกรรมการชุดเก่าและคณะกรรมการชุดใหม่ให้เป็นเสร็จสิ้นภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการ
ชุดใหม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ
ข้อ 15 ตาแหน่งกรรมการสมาคมถ้าต้องว่างลงก่อนก่อนครบกาหนดตามวาระก็ให้คณะกรรมการแต่งตัง้ สมาชิก
สามัญคนใดคนหนึง่ ที่เห็นสมควรเข้าดารงตาแน่งแทนตาแหน่งทีว่ า่ งนั้น แต่ผู้ดารงตาแหน่งอยูใ่ นตาแหน่งได้เท่ากับวาระ
ของผูท้ ี่ตนแทนเท่านั้น
ข้อ 16 กรรมการอาจจะพ้นตาแหน่ง ซึง่ มิใช่เป็นการออกตามวาระด้วยเหตุผลต่อไปนี้คือ
16.1ตาย
16.2 ลาออก
16.3 ขาดจากสมาชิกภาพ
16.4 ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้ออกจากตาแหน่ง
ข้อ 17 กรรมการที่ประสงค์จะลาออกจากตาแหน่งกรรมการให้ยื่นใบลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ
คณะกรรมการและให้พ้นจากตาแหน่งเมื่อคณะกรรมการมีมติให้ออก
ข้อ 18 อานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ
18.1 มีอานาจออกระเบียบปฎิบตั ิต่างๆ เพื่อให้สมาชิกได้ปฎิบัติ โดยระเบียบปฎิบัตินจั้ ะต้องไม่ขัดต่อ
ข้อบังคับฉบับนี้
18.2 มีอานาจแต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่ของสมาคม
18.3 มีอานาจแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษา หรืออนุกรรมการได้

18.4 มีอานาจเรียกประชุมใหญ่สามัญประจาปี และประชุมใหญ่วิสามัญ
18.5 มีอานาจแต่งตั้งกรรมการในตาแหน่งอื่นๆทีย่ ังมิได้กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้
18.6 มีอานาจบริการกิจกรรมของสมาคมเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตลอดจนมีอานาจอื่นๆตามที่
ข้อบังคับได้กาหนดไว้
18.7 มีหน้าที่รับผิดชอบในกิจการทั้งหมด รวมทั้งการเงิน และทรัพย์สินทั้งหมดของสมาคม
18.8 มีหน้าทีจ่ ัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ ตามที่สมาชิกสามัญขึ้น ซึ่งการนีจ้ ะต้องจัดให้มีการ
ประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ
18.9 มีหน้าทีจ่ ัดทาเอกสารหลักฐานต่างๆทัง้ ที่เกี่ยวกับการเงิน ทรัพย์สินและการดาเนิน กิจกรรมต่างๆ
ของสมาคมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และสามารถจะให้สมาชิกตรวจสอบดูได้เมือสมาชิกร้องขอ
18.10 จัดทาบันทึกการประชุมต่างๆของมาคม เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานและจัดส่งให้สมาชิกได้รับทราบ
18.11 มีหน้าที่อื่นๆตามที่ข้องบังคับได้กาหนดไว้
ข้อ 19 คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยให้จัดขึ้นภายในวันที่ 15 ของทุกๆเดือน
ทั้งนี้เพื่อปรึกษาหาเรือเกี่ยวกับการบริหารกิจการของสมาคม
ข้อ 20 การประชุมกรรมการ จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่าครึ่งหนึง่ ของกรรมการทั้งหมด จึงจะถือ
ว่าครบองค์ประชุม มติของที่ประชุมคณะกรรมการ ถ้าข้อบังคับมิได้กาหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้ถือคะแนนเสียงมากเป็น
เกณฑ์ แต่ถา้ คะแนนเสียงเท่ากัน ก็ให้ประธานในการประชุมเป็นผูช้ ี้ขาด
ข้อ 21 ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้านายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่อยูใ่ นที่ประชุม หรือไม่สามารถ
ปฎิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้กรรมการที่เข้าประชุมคราวนั้นเลือกตัง้ กันเอง เพื่อให้กรรมการคนใดคนหนึ่งทาหน้าที่เป็นประธานใน
การประชุมคราวนั้น

หมวดที่ 4
การประชุมใหญ่

ข้อ 22 การประชุมใหญ่ของสมาคม 2 ชนิด คือ
22.1 การประชุมใหญ่สามัญ
22.2 การประชุมใหญ่วิสามัญ
ข้อ 23 คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจาปีๆละ 1 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนของทุกๆปี
ข้อ 24 การประชุมใหญ่วิสามัญ อาจจะมีขึ้นได้ก็โดยเหตุที่คณะกรรมการเห็นควรจัดให้มีขึ้น หรือเกิดขึ้นด้วยการ
เข้าชื่อร่วมกันของสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของสมาชิกสามัญทัง้ หมด หรือสมาชิกจานวนไม่น้อยกว่า 100 คน ทา
หนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการให้จัดให้มีขึ้น
ข้อ 25 การแจ้งกาหนดนัดประชุมให้เลขานุการเป็นผู้แจ้งกาหนดนัดประชุมใหญ่ให้สมาชิกได้ทราบและการแจ้ง
จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุวัน เวลา และ สถานที่ให้ชัดเจน โดยจะต้องแจ้งให้สมาชิกได้ทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 7 วัน และประกาศแจ้งกาหนดนัดประชุมไว้ ณ สานักงานของสมาคมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนถึง
กาหนดการประชุมใหญ่

ข้อ 26 การประชุมใหญ่สามัญประจาปี จะต้องมีวาระการประชุมอย่างน้อยดังต่อไปนี้
26.1 แถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปี
26.2 แถลงบัญชีรายรับ รายจ่าย และยัญชีงบดุลจองปีที่ผ่านมาให้สมาชิกรับทราบ
26.3 เลือกตัง้ คณะกรรมการชุดใหม่เมื่อครบวาระ
26.4 เลือกตัง้ ผู้ตรวจสอบบัญชี
26.5 เรื่องอื่นๆถ้ามี
ข้อ 27 ในการประชุมใหญ่สามัญประจาปีหรือการประชุมใหญ่วสิ ามัญจะต้องมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่
น้อยกว่า ครึง่ หนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม แต่ถ้าเมื่อถึงกาหนดเวลาประชุมยังมีสมาชิก
สามัญเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้คณะกรรมของสมาคมเรียกประชุมใหญ่อีกครัง้ โดยจัดให้มกี ารประชุมขึ้น
ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่นดั ประชุมครัง้ แรก สาหรับการประชุมในครั้งหลังนี้ถา้ มีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมเป็นจานวน
เท่าใดก็ให้ถือว่าครบองค์ประชุม ยกเว้นถ้าเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญที่เกิดจากการร้องขอของสมาชิก ก็ไม่ต้องจัด
ประชุมใหญ่ ให้ถอื ว่าการประชุมเป็นอันยกเลิก

ข้อ 28 การลงมติต่างๆในที่ประชุมใหญ่ถา้ ข้อบังคับได้กาหนดไว้อย่างอื่นก็ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณท์
แต่ถ้าคะแนนเสียงที่ลงมติมีคะแนนเสียงเท่ากันก็ให้ประธานในการประชุมเป็นผู้ชีขาด
ข้อ 29 ในการประชุมใหญ่ของสมาคม ถ้านายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่มาร่วมประชุม หรือไม่สามารถ
จะปฎิบัติหน้าที่ได้กใ็ ห้ที่ประชุมใหญ่ทาการเลือกตัง้ กรรมการที่มาร่วมประชุมคนใดคนหนึ่งให้ทาหน้าที่เป็นประธานในการ
ประชุมคราวนั้น
หมวดที่ 5
การเงิน และ ทรัพย์สิน
ข้อ 30 การเงินและทรัพย์สินทั้งหมดให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เงินสดของสมาคมถ้ามีให้นา
ฝากไว้ในธนาคารออมสิน
ข้อ 31 การลงนามในตัว๋ เงินหรือเช็คของสมาคมจะต้องมีลายมือชือ่ ของนายกสมาคม หรือ ผู้ทาการแทนลงนาม
ร่วมกับเหรัญญิก หรือเลขานุการ พร้อมกับประทับตราของสมาคมจึงถือว่าใช้ได้
ข้อ 32 ให้นายกสมาคมมีอานาจสั่งจ่ายเงินของสมาคมได้ครั้งละไม่เกิน 30000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)ถ้าเกิน
กว่านั้นจะต้องได้รับอนุมัตจิ ากคณะกรรมการ และคณะกรรมการจะอนุมัตใิ ห้จา่ ยเงินได้ครัง้ ละไม่เกิน 100000 บาท(หนึ่ง
แสนบาทถ้วน)ถ้าจาเป็นจะต้องจ่ายเกินกว่านี้ต้องได้รับอนุมัตจิ ากที่ประชุมใหญ่ของสมาคม
ข้อ 33 ให้เหรัญญิก มีอานาจเก็บรักษาเงินสดของสมาคมได้ไม่เกิน 5000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ถ้าเกินกว่า
จานวนนี้ จะต้องนาฝากธนาคารในบัญชีของสมาคมทันทีที่โอกาสอานวยให้
ข้อ 34 เหรัญญิกจะต้องทาบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุลให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ การับหรือจ่ายเงิน
ทุกครั้ง จะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อของของนายกสมาคมหรือผู้ทาการแทนร่วมกับเหรัญญิกหรือผู้ทาการ
แทนพร้อมกับประทับตราของสมาคมทุกครั้ง
ข้อ 35 ผู้สอบบัญชีจะต้องมิใช่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคม และจะต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต
ข้อ 36 ผู้สอบบัญชี มีอานาจหน้าที่จะเรียกเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินจากคณะกรรมการและ
สามารถจะเชิญกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมเพื่อสอบถามเกี่ยวกับบัญชีและทรัพย์สินของสมาคมได้
ข้อ 37 คณะกรรมการจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชี เมื่อได้รับการร้องขอ
หมวดที่ 6
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับและการเลิกสมาคม

ข้อ 38 ข้อบังคับของสมาคมจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยมติของทีป่ ระชุมใหญ่เท่านั้น และองค์ประชุมใหญ่
จะต้องมีสมาชิกสามัญเขจ้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึง่ ของสมาชิกสามัญทัง้ หมด มิตขิ องที่ประชุมใหญ่ในการให้
เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับ จะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของสมาชิกสามัญที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ข้อ 39 การเลิกสมาคมจะเลิกได้ก็โยมติของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม ยกเว้นเป็นการเลิกเพราะเหตุของกฎหมาย
มติของที่ประชุมใหญ่ที่ให้เลิกสมาคมจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยว่า 3ใน4 ของสมาชิกสามัญที่เข้าร่วมประชุมทัง้ หมด
และ องค์ประชุมใหญ่จะต้องไม่นอ้ ยกว่าครึ่งหนึง่ ของสมาชิกสามัญทั้งหมด
ข้อ 40 เมือสมาคมต้องเลิกไม่ว่าด้วยเหตุใดๆก็ตามทรัพย์สินของสมาคมทีเ่ หลืออยู่หลังจากที่ได้ชาระบัญชีเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ให้ตกเป็นของสภากาชาดไทย หรือ ส่วนราชการ หรือ เทศบาลเมืองชัยภูมิ (ผู้รับต้องมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่
มีวัตถุประสงค์เพื่อการกุศลสาธารณประโยชน์)
หมวดที่ 7
บทเฉพาะกาล
ข้อ 41 ข้อบังคับฉบับนี้นั้นให้เริ่มใช้บังคับได้นับตั้งแต่วันที่สมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเป็น
ต้นไป
ข้อ 42 เมื่อสมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจากทางราชการก็ให้ถือว่าผู้เริม่ การทั้งหมดเป็น
สมาชิกสามัญ

ลงชื่อ.....................................ผู้จัดทาข้อบังคับ
(นายสมคิด สวยสม นายกสมาคม)
จัดพิมพ์ใหม่อา้ งอิงจากข้อบังคับชุดเดิมของนายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ เมื่อ 21 มีนาคม 2537 ผู้เรียบเรียง
ข้อบังคับและพิมพ์โดยนายชาญยุทธิรวิยะวงค์

