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ข้อบังคับ
สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๕๓
……………………….

หมวดที่ ๑
ความทั่วไป
ข้อ ๑. สมาคมนี้มีชื่อว่า สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่น มีชื่อย่อว่า สขพท.
เรียกเป็นภาษอังกฤษว่า The Association of Local Service and Employee ย่อ ALS
ข้อ ๒. ตราเครื่องหมายของสมาคมมีลักษณะเป็นรูป พานรัฐธรรมนูญสีทอง อยู่ภายในกรอบปิรามิด โดยมี
รูปดาบห้อยตราชั่งและรูปราชสีห์สีทอง อยู่ภายในกรอบเล็กชัน้ ใน โดยพื้นกรอบชั้นนอกมีสีนา้ํ เงิน เส้นขอบ
ด้านนอกสีแดง ขอบในสีขาว และพื้นกรอบชั้นในมีสขี าวและเส้นขอบสีเหลืองนวล พร้อมมีข้อความ
ตัวอักษรสีเหลืองทอง ความว่า “สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่น” อยู่ภายในริบบิน้ พืน้ สีแดง
เส้นขอบนอกสีเหลือง เส้นขอบในสีขาว ดังตัวอย่างรูปด้านล่างนี้

โดยมีความหมายว่า ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ได้ร่วมใจเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อหน้าที่ของตนให้บรรลุผลสําเร็จและมีความสมบูรณ์ โดยยึดถือกฎหมาย
ระเบียบ หลักเกณฑ์ อันมีรัฐธรรมนูญเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวสูงสุด พร้อมจะยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต ผดุง
ไว้ซึ่งความยุติธรรม ดุจดาบที่แหลมคมมีตราชั่งห้อยอยู่ทั้งสองข้างไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่มากระทบ จะดํารงตน
เป็นข้าราชการที่ดี ไม่ประพฤติตนให้มีมลทินมัวหมอง จะปฏิบัติหน้าที่อย่างกล้าหาญ สง่างาม ไม่ยินยอมให้
ตนหรือผู้อื่นใช้ตําแหน่งหน้าที่กระทําการทุจริตแม้สิ้นชีพ จะไม่ยึดติดอยู่กับตําแหน่งลาภยศ สรรเสริญ จะ
ไม่ทะเยอทะยานจนเกินพอดี ดุจพระยาราชสีห์ที่ทุกก้าวที่ย่างไปมีแต่ความสง่างาม น่าเกรงขามยิ่ง ทั้งนี้ เพื่อ

๒

รับใช้สนองพระเดชพระคุณสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อันมีสีแดง ขาว และน้ําเงิน แทน
สถาบันทั้งสาม และมีสีทองและสีเหลืองเป็นสีแห่งความสุข ความมุ่งมั่น ดุจไฟที่โชติช่วงสว่างไสว ไปทุกหน
แห่งที่ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ปฏิบัติหน้าที่อยู่
ข้อ ๓. สํานักงานของสมาคมตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๒๑๒ หมู่ที่ ๒ ตําบลบงตัน อําเภอดอยเต่า
จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๓-๔๖๙๑๑๖
ข้อ ๔. วัตถุประสงค์ของสมาคมเพื่อ
๔.๑ เป็นองค์กรกลางในการสื่อสารสัมพันธ์และช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในหมูข่ ้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนตําบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
๔.๒ เป็นองค์กรกลางในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในหมู่คณะสมาชิก อาทิ กิจกรรม
(๑) ด้านวิชาการ
(๒) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถและศักยภาพ
(๓) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ การปฏิบัติงานทั่วไปและธรรมาภิบาล
(๔) ด้านส่งเสริมและพัฒนาระบบคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในกระบวนการ
บริหารงานบุคคล และการธํารงตนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
(๕) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะกายและใจและสวัสดิภาพความปลอดภัย
(๖) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๗) ด้านอื่น ๆ ที่คณะกรรมการสมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นพิจารณาว่า
เหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรวม
๔.๓ เป็นองค์กรในการพัฒนาบุคลากร สร้างมาตรฐานการทํางาน และส่งเสริมขวัญกําลังใจ
๔.๔ เป็นองค์กรในการจัดกิจกรรมด้านการกุศล การสงเคราะห์หรือสร้างสรรค์สังคมเพื่อการมี
ส่วนร่วมที่ต้องธํารงไว้ซึ่งชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
๔.๕ ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใด
๔.๖ ไม่ให้มีการจัดโต๊ะบิลเลียดและไม่ให้มกี ารเล่นการพนันอย่างเด็ดขาด

หมวดที่ ๒
สมาชิก
ข้อ ๕. สมาชิกของสมาคมมี ๒ ประเภท คือ
๕.๑ สมาชิกสามัญ ได้แก่
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(๑) ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ในสังกัดขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
(๒) ผู้เริ่มการขอจัดตั้งสมาคม
๕.๒ สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผูท้ รงคุณวุฒิ หรือผู้มีอุปการะคุณแก่สมาคมซึ่ง
คณะกรรมการสมาคมลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม
ข้อ ๖. สมาชิกจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๖.๑ เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
๖.๒ เป็นผู้มคี วามประพฤติเรียบร้อย
๖.๓ ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
๖.๔ ไม่ต้องคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้
ความสามารถ หรือต้องโทษจําคุก ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ
การต้องคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดในกรณีดังกล่าว จะต้องเป็นในขณะที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือใน
ระหว่างที่เป็นสมาชิกของสมาคมเท่านั้น
ข้อ ๗. ค่าลงทะเบียน และค่าบํารุงสมาคม
๗.๑ สมาชิกสามัญ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้า
๒๐ บาท และ
ค่าบํารุงเป็นรายปี ๆ ละ
๕๐ บาท
๗.๒ สมาชิกกิตติมศักดิ์ มิต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบํารุงสมาคมแต่อย่างใดทั้งสิ้น
ข้อ ๘. การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมยื่นใบสมัคร
ตามแบบของสมาคมต่อนายทะเบียนสมาคม และให้นายทะเบียนสมาคมติดประกาศรายชื่อผู้สมัครไว้ ณ
สํานักงานของสมาคม หรือเว็บไซต์ของสมาคม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๗ วัน เพื่อให้สมาชิกอื่น ๆ
ของสมาคมจะคัดค้านการสมัครนั้น เมื่อครบกําหนดประกาศแล้ว ก็ให้นายทะเบียนสมาคมนําใบสมัครและ
หนังสือคัดค้านของสมาชิก (ถ้ามี) เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติวา่ จะรับหรือไม่
รับเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม และเมื่อคณะกรรมการพิจารณาการสมัครแล้วผลเป็นประการใด ให้นาย
ทะเบียนสมาคมแจ้งให้ผู้สมัครทราบโดยเร็ว
ข้อ ๙. ถ้าคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้รับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก ก็ให้ผู้สมัครนัน้ ชําระเงิน
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบํารุงสมาคมให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียน
สมาคมและสมาชิกภาพของผู้สมัครให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้สมัครได้ชําระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่า
บํารุงสมาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าผู้สมัครไม่ชําระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบํารุงสมาคมภายใน
กําหนด ก็ให้ถอื ว่าการสมัครคราวนั้นเป็นอันยกเลิก

๔

ข้อ ๑๐. สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ ให้เริม่ นับตั้งแต่วันที่หนังสือตอบรับคําเชิญของผู้ที่คณะกรรมการ
ได้พิจารณาลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ได้มาถึงยังสมาคม
ข้อ ๑๑. สมาชิกภาพของสมาชิกให้สิ้นสุดลงด้วยเหตุดังต่อไปนี้
๑๑.๑ ตาย
๑๑.๒ ลาออก โดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการได้พิจารณา
อนุมัติ และสมาชิกผู้นั้นได้ชําระหนี้สินที่ยังติดค้างอยู่สมาคมเป็นที่เรียบร้อย
๑๑.๓ ขาดคุณสมบัติสมาชิก
๑๑.๔ ที่ประชุมใหญ่ของสมาคมหรือคณะกรรมการได้พิจารณาลงมติให้ลบชื่อออกจากทะเบียน
เพราะสมาชิกผู้นั้นได้ประพฤตินําความเสื่อมเสียมาสูส่ มาคม
ข้อ ๑๒. สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
๑๒.๑ มีสทิ ธิเข้าใช้สถานที่ของสมาคมโดยเท่าเทียมกัน
๑๒.๒ มีสทิ ธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการ
๑๒.๓ มีสทิ ธิได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ทีส่ มาคมได้จัดให้มีขนึ้
๑๒.๔ มีสทิ ธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม
๑๒.๕ สมาชิกสามัญมีสิทธิในการเลือกตั้ง หรือได้รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็นกรรมการสมาคม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงมติต่าง ๆ ในที่ประชุมได้คนละ ๑ คะแนนเสียง
๑๒.๖ มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพย์สินของสมาคม
๑๒.๗ มีสทิ ธิเข้าชื่อร่วมกันอย่างน้อย ๑ ใน ๕ ของสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือสมาชิกสามัญจํานวน
ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน ทําหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญได้
๑๒.๘ มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ และข้อบังคับของสมาคมโดยเคร่งครัด
๑๒.๙ มีหน้าที่ประพฤติตนให้สมกับเกียรติที่เป็นสมาชิกของสมาคม
๑๒.๑๐ มีหน้าที่ให้ร่วมมือและสนับสนุนการดําเนินกิจการต่าง ๆ ของสมาคม
๑๒.๑๑ มีหน้าที่ร่วมกิจกรรมที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น
๑๒.๑๒ มีหน้าที่ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคมให้เป็นทีร่ ู้จักอย่างแพร่หลาย

หมวดที่ ๓
การดําเนินงานกิจกรรม
ข้อ ๑๓. ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ทําหน้าที่บริหารกิจการสมาคม ประกอบด้วย นายกสมาคมคนหนึ่ง
และกรรมการสมาคมอีกจํานวนอย่างน้อย ๙ คน อย่างมากไม่เกิน ๔๙ คน
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ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกสมาชิกสามัญคนหนึ่งเป็นนายกสมาคม และสมาชิกสามัญอื่นเป็นกรรมการ
สมาคมตามวรรคหนึ่ง
ให้คณะกรรมการที่ได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่ เลือกระหว่างกันเองเป็น อุปนายกไม่เกิน ๖ คน
เลขาธิ ก ารคนหนึ่ ง เหรั ญ ญิ ก คนหนึ่ ง ประชาสั ม พั น ธ์ ค นหนึ่ ง ปฏิ ค มคนหนึ่ ง นายทะเบี ย นคนหนึ่ ง ผู้ ช่ ว ย
เลขาธิการคนหนึ่งหรือหลายคน ผู้ช่วยเหรัญญิกคนหนึ่งหรือหลายคน ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์คนหนึ่งหรือหลายคน
ผู้ช่วยปฏิคมคนหนึ่งหรือหลายคน ผู้ช่วยนายทะเบียนคนหนึ่งหรือหลายคน และตําแหน่งอื่น ๆ ที่คณะกรรมการ
เห็นว่าเหมาะสม ซึ่งตําแหน่งของกรรมการสมาคมมีตําแหน่งและหน้าที่โดยสังเขป ดังต่อไปนี้
๑๓.๑ นายกสมาคม ทําหน้าที่เป็นหัวหน้าในการบริหารกิจการของสมาคม คณะกรรมการของ
สมาคม เป็นผูแ้ ทนสมาคมในการติดต่อกับบุคคลภายนอกและทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ
และการประชุมใหญ่ของสมาคม
๑๓.๒ อุปนายก ทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายกสมาคมในการบริหารจัดการสมาคมในการบริหาร
กิจการสมาคม ปฏิบัติตามหน้าที่ที่นายกสมาคมได้มอบหมายและทําหน้าที่แทนนายกสมาคมเมื่อนายกสมาคม
ไม่อยู่ หรือไม่สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ได้ แต่การทําหน้าที่แทนนายกสมาคม ให้อุปนายกตามลําดับตําแหน่ง
เป็นผู้กระทําการแทน
๑๓.๓ เลขาธิการ ทําหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของสมาคมทั้งหมด เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของ
สมาคมในการปฏิบัติกิจการของสมาคม และปฏิบัติตามคําสั่งของนายกสมาคมตลอดจนหน้าที่เป็นเลขานุการ
ในการประชุมต่างๆ ของสมาคม
๑๓.๔ เหรัญญิก มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคม เป็นผู้จัดทําบัญชี รายรับ รายจ่าย
บัญชีงบดุลของสมาคม และเรียกเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ของสมาคมไว้เพื่อตรวจสอบ
๑๓.๕ ปฏิคม มีหน้าที่ในการให้การต้อนรับแขกของสมาคม เป็นหัวหน้าในการจัดเตรียม
สถานที่ของสมาคม และจัดเตรียมสถานที่ประชุมต่างๆ ของสมาคม
๑๓.๖ นายทะเบียน มีหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของสมาคม ประสานงานกับเหรัญญิก
ในการเรียกเก็บเงินค่าบํารุงสมาคมจากสมาชิก
๑๓.๗ ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เผยแพร่กิจการและชื่อเสียงเกียรติคุณขอวงสมาคมให้สมาชิก และ
บุคคลทั่วไปให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
๑๓.๘ วิชาการ มีหน้าที่ศึกษาค้นคว้าวิจัย พิเคราะห์ เกี่ยวกับการดําเนินงานของสมาคม การจัดทําร่าง
ระเบียบ หลักเกณฑ์ของสมาคม การจัดเอกสารเกี่ยวกับวิชาการของสมาคมเพื่อทําการเผยแพร่
๑๓.๙ กรรมการตําแหน่งอื่นๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรกําหนดให้มีขึ้น
โดยมีจํานวนเมื่อรวมกับตําแหน่งกรรมการข้างต้นแล้วจะต้องไม่เกินจํานวนที่ข้อบังคับได้กําหนดไว้ แต่ถ้า
คณะกรรมการมิได้กําหนดตําแหน่งก็ถือว่าเป็นกรรมการกลาง
คณะกรรมการชุ ดแรก ให้ ผู้ เ ริ่ ม การจั ด ตั้ ง สมาคมเป็ น ผู้ เ ลื อ กตั้ ง ประกอบด้ ว ยนายกสมาคมและ
กรรมการอื่น ๆ ตามจํานวนที่เห็นสมควรตามข้อบังคับของสมาคม
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ข้อ ๑๔. คณะกรรมการของสมาคมสามารถอยู่ในตําแหน่งได้คราวละ ๔ ปี และเมื่อคณะกรรมการอยู่ใน
ตําแหน่งครบกําหนดตามวาระแล้ว แต่กรรมการชุดใหม่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ ก็
ให้คณะกรรมการที่ครบกําหนดวาระรักษาการไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะได้รับอนุญาตให้
จดทะเบียนจากทางราชการ และเมื่อคณะกรรมการชุดใหม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ก็ให้ทําการส่งและมอบงานกันระหว่างคณะกรรมการชุดเก่าและคณะกรรมการชุดใหม่ให้เป็นที่
เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการชุดใหม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ
ข้อ ๑๕. ตําแหน่งกรรมการสมาคม ถ้าต้องว่างก่อนครบกําหนดตามวาระก็ให้คณะกรรมการแต่งตั้งสมาชิก
สามัญคนใดคนหนึ่งที่เห็นสมควรเข้าดํารงตําแหน่งที่ว่างลงนั้น แต่ผู้ดํารงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งได้
เท่ากับวาระของผู้ที่ตนแทนเท่านั้น
ข้อ ๑๖. กรรมการอาจจะพ้นจากตําแหน่ง ซึ่งมิใช่เป็นการออกตามวาระด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ คือ
๑๖.๑ ตาย
๑๖.๒ ลาออก
๑๖.๓ ขาดจากสมาชิกภาพ
๑๖.๔ ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้ออกจากตําแหน่ง
ข้อ ๑๗. กรรมการที่ประสงค์จะลาออกจากตําแหน่งกรรมการให้ยื่นใบลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรต่อนายก
สมาคม และให้พ้นจากตําแหน่งเมื่อคณะกรรมการมีมติให้ออก
ข้อ ๑๘. อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
๑๘.๑ มีอํานาจออกระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อให้สมาชิกได้ปฏิบัติ หรือเพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ โดยระเบียบปฏิบัตินั้นจะต้องไม่ขัดต่อข้อบังคับฉบับนี้
๑๘.๒ มีอํานาจแต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่ของสมาคม
๑๘.๓ มีอํานาจแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษา หรืออนุกรรมการได้ แต่กรรมการที่ปรึกษา หรือ
อนุกรรมการจะสามารถอยู่ในตําแหน่งได้ไม่เกินวาระของคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
๑๘.๔ มีอํานาจเรียกประชุมใหญ่สามัญประจําปี และประชุมใหญ่วิสามัญ
๑๘.๕ มีอํานาจแต่งตั้งกรรมการในตําแหน่งอื่น ๆ ที่ยงั มิได้กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้
๑๘.๖ มีอํานาจบริหารกิจการของสมาคม เพือ่ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนมีอาํ นาจอื่น ๆ
ตามที่ข้อบังคับได้กําหนดไว้
๑๘.๗ มีหน้าที่รับผิดชอบในกิจการทั้งหมด รวมทั้งการเงิน และทรัพย์สินทั้งหมดของสมาคม
๑๘.๘ มีหน้าที่จดั ให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ ตามทีส่ มาชิกสามัญจํานวน ๑ ใน ๕ ของสมาชิก
ทั้งหมดหรือสมาชิกสามัญจํานวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน ได้เข้าชื่อร้องขอให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญขึ้น ซึ่งการ
นี้จะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทีไ่ ด้รับหนังสือร้องขอ
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๑๘.๙ มีหน้าที่ทําเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ทั้งทีเ่ กี่ยวกับการเงิน ทรัพย์สินและการดําเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ของสมาคมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และสามารถจะให้สมาชิกตรวจดูได้ เมื่อสมาชิกร้องขอ
๑๘.๑๐ จัดทําบันทึกการประชุมต่างๆ ของสมาคม เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานและจัดส่งให้สมาชิก
ได้รับทราบ
๑๘.๑๑ มีหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ข้อบังคับได้กําหนดไว้
ข้อ ๑๙. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสามเดือนครั้ง ทั้งนี้ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหาร
กิจการของสมาคม
ข้อ ๒๐. การประชุมคณะกรมการ จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม มติของที่ประชุมคณะกรรมการ ถ้าข้อบังคับมิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ก็ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ก็ให้ประธานในการประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
ข้อ ๒๑. ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้านายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่อยู่ในทีป่ ระชุม หรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้กรรมการที่เข้าประชุมในคราวนั้นเลือกกันเอง เพื่อให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง
ทําหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคราวนั้น

หมวดที่ ๔
การประชุมใหญ่
ข้อ ๒๒. การประชุมใหญ่ของสมาคมมี ๒ ประเภท คือ
๒๒.๑ ประชุมใหญ่สามัญ
๒๒.๒ ประชุมใหญ่วิสามัญ
ข้อ ๒๓. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ๆ ละ ๑ ครั้ง ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบ
วัน นับแต่วันถัดจากวันสิ้นปีปฏิทิน
ข้อ ๒๔. การประชุมใหญ่วิสามัญ อาจจะมีขึ้นได้ก็โดยเหตุที่คณะกรรมการเห็นควรจัดให้มีขึ้น หรือเกิดขึ้น
จากการเข้าชื่อร่วมกันของสมาชิกไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕ ของสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือสมาชิกสามัญ
จํานวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน ทําหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการให้จดั ให้มีขั้น
ข้อ ๒๕. การแจ้งกําหนดนัดประชุมใหญ่ให้เลขานุการเป็นผู้แจ้งกําหนดนัดประชุมใหญ่ให้สมาชิกได้ทราบ
และการแจ้งจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุวัน เวลา และสถานที่ให้ชัดเจน โดยจะต้องแจ้งให้
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สมาชิกได้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน และประกาศแจ้งกําหนดนัดประชุมไว้ ณ สํานักงานของสมาคม
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๗ วัน ก่อนถึงกําหนดการประชุมใหญ่ หรือใช้วิธีหนึ่งวิธีใดหรือหลายวิธีดังต่อไปนี้
เพื่อให้สมาชิกรับทราบ คือ
(ก) ประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุ
(ข) ประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์
(ค) ประชาสัมพันธ์ทางสื่อหนังสือพิมพ์
(ง) ประชาสัมพันธ์ทางสื่อไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์และอินเทอร์เน็ต หรือทางเว็บไซต์สมาคม
ข้อง ๒๖. การประชุมใหญ่สามัญประจําปี จะต้องมีวาระการประชุมอย่างน้อยดังต่อไปนี้
๒๖.๑ แถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปี
๒๖.๒ แถลงบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุลของปีที่ผ่านมาให้สมาชิกรับทราบ
๒๖.๓ เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ เมื่อครบกําหนดวาระ
๒๖.๔ เลือกตั้งผู้สอบบัญชี
๒๖.๕ เรื่องอื่น ๆ ถ้ามี
ข้อ ๒๗. ในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี หรือการประชุมใหญ่วิสามัญจะต้องมีสมาชิกสามัญเข้าร่วม
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน จึงจะถือว่าครบองค์
ประชุม
กรณีเมื่อถึงกําหนดเวลานัดประชุมสมาชิกสามัญมาไม่ครบองค์ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้ยกเลิกการ
ประชุมในครั้งนั้น และให้คณะกรรมการเรียกประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่ง โดยจัดให้มีการประชุมขึ้นภายใน ๓๐
วัน นับแต่วันที่นัดประชุมครั้งแรก สําหรับการประชุมในครั้งหลังนี้ ถ้ามีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมเป็น
จํานวนเท่าใด ก็ให้ถือว่าครบองค์ประชุม ยกเว้นถ้าเป็นการประชุมใหญ่วสิ ามัญที่เกิดขึ้นจากการร้องขอของ
สมาชิก ก็ไม่ตอ้ งจัดประชุมใหญ่ ให้ถือว่าการประชุมเป็นอันยกเลิก
ข้อ ๒๘. การลงมติต่าง ๆ ในที่ประชุมใหญ่ ถ้าข้อบังคับมิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้ถือคะแนนเสียง
ข้างมากเป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสียงที่ลงมติมีคะแนนเสียงเท่ากัน ก็ให้ประธานในการประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
ข้อ ๒๙. ในการประชุมใหญ่ของสมาคม ถ้านายกสมาคม และอุปนายกสมาคมไม่มาร่วมประชุม หรือไม่
สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมใหญ่ทําการเลือกตั้งกรรมการที่มาร่วมประชุมคนใดคนหนึ่ง ให้ทํา
หน้าที่เป็นประธานในการประชุมคราวนั้น

๙

หมวดที่ ๕
การเงินและทรัพย์สิน
ข้อ ๓๐. การเงินและทรัพย์สนิ ทั้งหมดให้อยูใ่ นความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เงินสดของสมาคมถ้ามีให้
นําฝากไว้ใน ธนาคารพาณิชย์ของรัฐบาล
ข้อ ๓๑. การลงนามในตั๋วเงินหรือเช็คของสมาคม จะต้องมีลายมือชื่อของนายกสมาคม หรือผู้ที่คณะกรรมการ
มอบหมายให้ทาํ การแทนนายกสมาคมลงนามร่วมกับเหรัญญิก หรือเลขาธิการ พร้อมกับประทับตราของ
สมาคมจึงจะถือว่าใช้ได้
ข้อ ๓๒. ให้นายกสมาคมมีอาํ นาจสั่งจ่ายเงินของสมาคมได้ครั้งละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาท
ถ้วน) ถ้าเกินกว่านั้นจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ข้อ ๓๓. ให้เหรัญญิก มีอํานาจเก็บรักษาเงินสดของสมาคมได้ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
ถ้าเกินกว่าจํานวนนี้ จะต้องนําฝากธนาคารในบัญชีของสมาคมทันทีที่โอกาสอํานวยให้
ข้อ ๓๔. เหรัญญิก จะต้องทําบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุล ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ การรับ
หรือ จ่ายเงินทุกครั้ง จะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อของนายกสมาคมหรือผู้ทําการแทน ร่วมกับ
เหรัญญิกหรือผู้ทําการแทน พร้อมกับประทับตราของสมาคมทุกครั้ง
ข้อ ๓๕. ผู้สอบบัญชี จะต้องมิใช่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคม และจะต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับ
อนุญาต
ข้อ ๓๖. ผู้สอบบัญชี มีอํานาจหน้าที่จะเรียกเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินจากคณะกรรมการ และ
สามารถจะเชิญกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมเพื่อสอบถาม เกี่ยวกับบัญชีและทรัพย์สินของสมาคมได้
ข้อ ๓๗. คณะกรรมการจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชี เมื่อได้รับการร้องขอ

หมวดที่ ๖
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับและการเลิกสมาคม
ข้อ ๓๘. ข้อบังคับสมาคมจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่เท่านั้น และองค์ประชุมใหญ่

๑๐

จะต้องมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คนมติ
ของที่ประชุมใหญ่ในการให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับ จะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของ
สมาชิกสามัญที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ข้อ ๓๙. การเลิกสมาคมจะเลิกได้ก็โดยมติของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม ยกเว้นเป็นการเลิกเพราะเหตุของ
กฎหมาย มติของที่ประชุมใหญ่ทใี่ ห้เลิกสมาคมจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของสมาชิกสามัญที่
เข้าร่วมประชุมทั้งหมด และองค์ประชุมใหญ่จะต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมด
ข้อ ๔๐. เมื่อสมาคมต้องเลิก ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ทรัพย์สินของสมาคมที่เหลืออยู่หลังจากที่ได้ชําระ
บัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ตกเป็นของ มูลนิธิชัยพัฒนา

หมวดที่ ๗
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๔๑. ข้อบังคับฉบับนี้นั้น ให้เริ่มใช้บังคับได้นับตั้งแต่วันที่สมาคมได้รบั อนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคลเป็นต้นไป
ข้อ ๔๒. ให้ยกเว้นค่าบํารุงรายปี ตามข้อ ๗.๑ ในปีแรกของการจัดตั้งสมาคม
ข้อ ๔๓. เมื่อสมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจากทางราชการ ก็ให้ถือว่าผู้เริ่มการ ผู้เข้า
ประชุมหรือผู้เข้าร่วมประชุมจัดตั้งสมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นทั้งหมด และผู้เป็นสมาชิกสมาพันธ์
ข้าราชการและลูกจ้างท้องถิ่นไทย ณ วันทีไ่ ด้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจากทางราชการ เป็นสมาชิก
สามัญ

(ลงชื่อ).............................................ผู้จัดทําข้อบังคับ
(นายพิพัฒน์ วรสิทธิดํารง)

