ข้ อบังคับ
สมาคมสโมสรการประปาส่ วนภูมิภาค
(ฉบับแก้ ไขเพิม่ เติม พ.ศ. 2559)

จัดทาโดย...กองกิจการสัมพันธ์

ข้อบังคับ
ของ
สมาคมสโมสรการประปาส่ วนภูมิภาค
พ.ศ.2537
……………
หมวดที่ 1
ความทัว่ ไป
ข้อ 1. สมาคมนี้ มีชื่อว่า “สมาคมสโมสรการประปาส่ วนภูมิภาค” เรี ยกโดยคําย่อว่า “สปภ.” มีชื่อเรี ยกเป็ น
ภาษาอังกฤษว่า “Provincial Waterworks Authority Member Club” เรี ยกโดยย่อว่า “PWAMC”
ข้อ 2. เครื่ องหมายของสมาคมตามแบบที่กาํ หนดท้ายข้อบังคับนี้
ข้อ 3. สํานักงานของสมาคมตั้งอยู่ ณ เลขที่ 72 ถนนแจ้งวัฒนะ 1 แขวงตลาดบางเขน เขตดอนเมือง
กรุ งเทพมหานคร
ข้อ 4. วัตถุประสงค์ของสมาคม เพื่อ
4.1 ส่ งเสริ มความสามัคคี
4.2 ส่ งเสริ มการกีฬา สุ ขภาพพลานามัย ทัศนศึกษา และสันทนาการ
4.3 ส่ งเสริ มการศึกษา ศีลธรรม และวัฒนธรรมของชาติ
4.4 ส่ งเสริ มสาธารณกุศล
4.5 ส่ งเสริ มสวัสดิการ
***4.6 ส่ งเสริ ม เผยแพร่ สนับสนุน การจัดกิจกรรม เพื่อเผยแพร่ ภาพลักษณ์ของการประปาส่ วนภูมิภาค
4.7 ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
หมวดที่ 2
สมาชิก
ข้อ 5. สมาชิกของสมาคมมี 3 ประเภท คือ
5.1 สมาชิกสามัญ ได้แก่ พนักงานหรื อลูกจ้าง และผูท้ ี่เคยเป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างของการประปาส่ วนภูมิภาค
5.2 สมาชิ ก กิ ตติ ม ศัก ดิ์ ได้แก่ บุ ค คลผูท้ รงเกี ย รติ หรื อทรงคุ ณวุฒิ หรื อผูม้ ี อุปการะคุ ณแก่ ส มาคม
ซึ่งคณะกรรมการลงมติให้เชิญเข้าเป็ นสมาชิกของสมาคม
5.3 สมาชิกสมทบ ได้แก่ นิติบุคคลหรื อบุคคลภายนอก ซึ่ งสนใจในกิจการของสมาคม

-2ข้อ 6. สมาชิกจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
6.1 เป็ นผูบ้ รรลุนิติภาวะแล้ว
6.2 เป็ นผูม้ ีความประพฤติเรี ยบร้อย
6.3 ไม่เป็ นโรคที่สังคมรังเกียจ
6.4 ไม่ตอ้ งคําพิพากษาของศาลถึ งที่สุดให้เป็ นบุคคลล้มละลายหรื อไร้ความสามารถ หรื อ เสมือนไร้
ความสามารถ หรื อต้องโทษจําคุก ยกเว้นความผิดฐานประมาทหรื อลหุ โทษ การต้องคําพิพากษาของศาลถึง
ที่สุดในกรณี ดงั กล่าว จะต้องเป็ นในขณะที่สมัครเข้าเป็ นสมาชิ ก หรื อในระหว่างที่เป็ นสมาชิ กของสมาคม
เท่านั้น
ข้อ7. ค่าลงทะเบียน และค่าบํารุ งสมาคม
7.1 สมาชิกสามัญ

จะต้องเสี ยค่าลงทะเบียนครั้งแรก 50 บาท
ค่าบํารุ งสมาคมเป็ นรายเดือนๆละ 10 บาท
หรื อค่าบํารุ งเป็ นรายปี ๆ ละ

100 บาท

หรื อบํารุ งตลอดชีพรายละ

1,000 บาท

7.2 สมาชิกกิตติมศักดิ์

มิตอ้ งเสี ยค่าลงทะเบียนและค่าบํารุ งสมาคมแต่อย่างใดทั้งสิ้ น

7.3 สมาชิกสมทบ

จะต้องเสี ยค่าลงทะเบียน และค่าบํารุ งตลอดชีพรายละ 5,000 บาท

ข้อ 8. การสมัครเข้าเป็ นสมาชิ กของสมาคม ให้ผปู้ ระสงค์จะสมัครเข้าเป็ นสมาชิกของสมาคมยื่นใบ
สมัครตามแบบของสมาคมต่อเลขานุการ โดยมีสมาชิกสามัญรับรองอย่างน้อย 1 คน และให้เลขานุ การนําใบ
สมัครเสนอนายกสมาคมสโมสรการประปาส่ วนภูมิภาค เพื่อพิจารณาว่าจะอนุ มตั ิหรื อไม่รับเข้าเป็ นสมาชิ ก
ผลการพิจารณาให้เลขานุการแจ้งให้ผสู้ มัครทราบโดยเร็ ว กรณี ที่อนุมตั ิรับเข้าเป็ นสมาชิก ผลการเป็ นสมาชิก
ให้เป็ นไปตามข้อ 9 และให้รายงานคณะกรรมการเพื่อทราบ
ข้อ 9. นายกสมาคมสโมสรการประปาส่ วนภูมิภาค รับผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิ ก ให้ผสู้ มัครชําระเงิ น
ค่าลงทะเบียนและค่าบํารุ งสมาคมภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งจากเลขานุการสมาคมและหากผูส้ มัคร
ได้ชาํ ระเงินค่าลงทะเบียน และค่าบํารุ งสมาคมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ให้สมาชิ กภาพของผูส้ มัครมีผล
ตั้งแต่วนั ที่นายกสมาคมสโมสรการประปาส่ วนภูมิภาคอนุ มตั ิ ในกรณี ที่ผสู ้ มัครไม่ชาํ ระเงิ นค่าลงทะเบียน
และค่าบํารุ งสมาคมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าการสมัครในคราวนั้นเป็ นอันยกเลิก
ข้อ 10. สมาชิ ก ภาพของสมาชิ ก กิ ต ติ ม ศัก ดิ์ ให้ เ ริ่ ม นับ ตั้ง แต่ ว นั ที่ ห นัง สื อ ตอบรั บ คํา เชิ ญ ของผู ้ที่
คณะกรรมการได้พิจารณาลงมติให้เชิญเข้าเป็ นสมาชิกของสมาคมได้มายังสมาคม
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11.1 ตาย
11.2 ลาออก โดยยื่นหนังสื อเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการได้พิจารณา
อนุมตั ิ และสมาชิกผูน้ ้ นั ได้ชาํ ระหนี้สินที่ยงั ติดค้างอยูก่ บั สมาคมเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
11.3 ขาดคุณสมบัติสมาชิก
11.4 ที่ประชุมใหญ่ของสมาคม หรื อคณะกรรมการได้พิจารณาลงมติให้ลบชื่อออกจากทะเบียนเพราะ
สมาชิกผูน้ ้ นั ได้ประพฤตินาํ ความเสื่ อมเสี ยมาสู่ สมาคม
***11.5 คณะกรรมการมีมติให้ออกเมื่อสมาชิกค้างชําระค่าบํารุ งตามที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อ 12. สิ ทธิและหน้าที่ของสมาชิก
12.1 มีสิทธิเข้าใช้สถานที่ของสมาคมโดยเท่าเทียมกัน
12.2 มีสิทธิ เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการ
12.3 มีสิทธิ ได้รับสวัสดิการต่างๆ ที่สมาคมได้จดั ให้มีข้ ึน
12.4 มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมใหญ่ของสมาคม
12.5 สมาชิกสามัญมีสิทธิ ในการเลือกตั้ง หรื อได้รับการแต่งตั้ง หรื อแต่งตั้งเป็ นกรรมการสมาคม และ
มีสิทธิ ออกเสี ยงลงมติต่างๆ ในที่ประชุมได้คนละ 1 คะแนนเสี ยง
12.6 มีสิทธิ ร้องขอต่อคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพย์สินของสมาคม
12.7 มีสิทธิเข้าชื่อร่ วมกันอย่างน้อย 1 ใน 3 ของสมาชิ กสามัญทั้งหมด ร้องขอต่อคณะกรรมการให้จดั
ประชุมใหญ่วสิ ามัญได้
12.8 มีหน้าที่จะต้องปฏิบตั ิตามระเบียบปฏิบตั ิ และข้อบังคับของสมาคมโดยเคร่ งครัด
12.9 มีหน้าที่ประพฤติตนให้สมกับเกียรติที่เป็ นสมาชิกของสมาคม
12.10 มีหน้าที่ให้ความร่ วมมือและสนับสนุนการดําเนินกิจการต่างๆ ของสมาคม
12.11 มีหน้าที่ร่วมกิจกรรมที่สมาคมได้จดั ให้มีข้ ึน
12.12 มีหน้าที่ช่วยเผยแพร่ ชื่อเสี ยงของสมาคมให้เป็ นที่รู้จกั อย่างแพร่ หลาย
12.13 มีสิทธิมอบอํานาจให้สมาชิกคนหนึ่งคนใดมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนตนได้
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การดําเนิ นกิจการของสมาคม
**ข้อ 13. ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ ง ทําหน้าที่บริ หารกิจการของสมาคม มีจาํ นวนอย่างน้อย 10 คน
อย่างมากไม่เกิน 15 คน
คณะกรรมการตามวรรคแรกกํา หนดให้มี 2 ประเภท ประกอบด้วย ประเภทที่ หนึ่ งได้มาจากการ
เลื อกตั้งที่ประชุ มใหญ่จาํ นวนไม่น้อยกว่า 7 คน และไม่เกิ น 12 คน ให้ผทู ้ ี่ได้รับเลื อกตั้งจากที่ประชุ มใหญ่
เลื อกตั้งกันเองเป็ นนายกสมาคม 1 คน และอุ ป นายก 4 คน สําหรั บตําแหน่ ง กรรมการในตํา แหน่ งอื่ นๆ
ให้นายกสมาคมเป็ นผูแ้ ต่งตั้งผูท้ ี่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุ มใหญ่เข้าดํารงตําแหน่งต่างๆ ของสมาคม ตามที่
ได้กาํ หนดไว้ ประเภทที่สอง มาจากการแต่งตั้งของนายกสมาคมจํานวนไม่เกิน 3 คน
กรรมการสมาคมมีตาํ แหน่งและหน้าที่โดยสังเขปดังต่อไปนี้
13.1 นายกสมาคม
ทําหน้าที่เป็ นหัวหน้าในการบริ หารกิจการของสมาคม เป็ นผูแ้ ทนสมาคมใน
การติดต่อกับบุคคลภายนอก และทําหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ และการประชุ มใหญ่ของ
สมาคม
13.2 อุปนายก
ทําหน้าที่เป็ นผูช้ ่วยนายกสมาคมในการบริ หารกิ จการสมาคม ปฏิบตั ิตาม
หน้าที่ที่นายกสมาคมได้มอบหมายและทําหน้าที่แทนนายกสมาคมเมื่อนายกสมาคมไม่อยู่ หรื อไม่สามารถ
จะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ แต่การทําหน้าที่แทนนายกสมาคม ให้อุปนายกตามลําดับตําแหน่งเป็ นผูก้ ระทําการแทน
13.3 เลขานุการ
ทําหน้าที่ เกี่ ยวกับงานธุ รการของสมาคมทั้งหมด เป็ นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
ของสมาคมในการปฏิบตั ิกิจการของสมาคม และปฏิบตั ิตามคําสั่งของนายกสมาคม ตลอดจนทําหน้าที่เป็ น
เลขานุการในการประชุมต่างๆ ของสมาคม
13.4 เหรัญญิก
มี ห น้า ที่ เ กี่ ย วกับ การเงิ น ทั้ง หมดของสมาคม เป็ นผูจ้ ัด ทํา บัญ ชี ร ายรั บ
รายจ่ายบัญชีงบดุลของสมาคม และเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ของสมาคมไว้เพื่อตรวจสอบ
13.5 ปฎิคม
มี ห น้ า ที่ ใ นการให้ ก ารต้อ นรั บ แขกของสมาคม เป็ นหัว หน้ า ในการ
จัดเตรี ยมสถานที่ของสมาคม และจัดเตรี ยมสถานที่ประชุมต่างๆ ของสมาคม
13.6 นายทะเบียน มีหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิ กทั้งหมดของสมาคม ประสานงานกับเหรัญญิกใน
การเรี ยกเก็บเงินค่าบํารุ งสมาคมจากสมาชิก
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13.7 ประชาสัมพันธ์
มีหน้าที่เผยแพร่ กิจการ และชื่ อเสี ยงเกี ยรติคุณของสมาคมที่สมาชิ กและ
บุคคลโดยทัว่ ไปให้เป็ นที่รู้จกั แพร่ หลาย
13.8 กรรมการตําแหน่ งอื่น ตามความเหมาะสม ซึ่ งคณะกรรมการเห็ นสมควรกําหนดให้มีข้ ึนโดยมี
จํานวนเมื่อรวมกับตําแหน่ งกรรมการตามข้างต้นแล้วจะต้องไม่เกิ นจํานวนที่ขอ้ บังคับได้กาํ หนดไว้ แต่ถา้
คณะกรรมการไม่ได้กาํ หนดตําแหน่งก็ถือว่าเป็ นกรรมการกลาง
ข้อ 14. คณะกรรมการของสมาคมสามารถอยูใ่ นตําแหน่งได้คราวละ 2 ปี และเมื่อคณะกรรมการอยูใ่ น
ตําแหน่งครบตามวาระแล้ว แต่คณะกรรมการชุดใหม่ยงั ไม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ ก็ให้
คณะกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระรักษาการไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการชุ ดใหม่ได้รับอนุญาตให้
จดทะเบียนจากทางราชการ และเมื่อคณะกรรมการชุ ดใหม่ได้รับอนุ ญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการเป็ น
ที่เรี ยบร้ อยแล้ว ก็ให้ทาํ การส่ งและรับมอบงานกันระหว่างคณะกรรมการชุ ดเก่า และคณะกรรมการชุ ดใหม่
ให้เป็ นที่เสร็ จสิ้ นภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วนั ที่คณะกรรมการชุ ดใหม่ได้รับอนุ ญาตให้จดทะเบียนจากทาง
ราชการ
ข้อ 15. ตําแหน่งกรรมการสมาคม ถ้าต้องว่างลงก่อนครบกําหนดตามวาระให้คณะกรรมการแต่งตั้ง
สมาชิกสามัญคนใดคนหนึ่ ง ที่เห็ นสมควรเข้าดํารงตําแหน่ งแทนที่วา่ งลงนั้น แต่ผดู ้ าํ รงตําแหน่งแทนอยู่ใน
ตําแหน่งได้เท่ากับวาระของผูท้ ี่ตนแทนเท่านั้น
ข้อ 16. กรรมการอาจจะพ้นจากตําแหน่ง ซึ่ งมิใช่เป็ นการออกตามวาระด้วยเหตุผลต่อไปนี้ คือ
16.1 ตาย
16.2 ลาออก
16.3 ขาดจากสมาชิกภาพ
16.4 ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้ออกจากตําแหน่ง
ข้อ 17. กรรมการที่ประสงค์จะลาออกจากตําแหน่งกรรมการ ให้ยื่นใบลาออกเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อ
คณะกรรมการ และให้พน้ จากตําแหน่งเมื่อคณะกรรมการมีมติให้ออก
ข้อ 18. อํานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ
18.1 มีอาํ นาจออกระเบียบปฏิบตั ิต่างๆ เพื่อให้สมาชิ กได้ปฏิบตั ิ โดยระเบียบปฏิบตั ิน้ นั จะต้องไม่ขดั
ต่อข้อบังคับฉบับนี้
18.2 มีอาํ นาจแต่งตั้ง และถอดถอนเจ้าหน้าที่ของสมาคม
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18.3 มีอาํ นาจแต่งตั้งกรรมการที่ปรึ กษาหรื ออนุ กรรมการได้ แต่กรรมการที่ปรึ กษาหรื ออนุ กรรมการ
จะสามารถอยูใ่ นตําแหน่งได้ไม่เกินวาระของคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
18.4 มีอาํ นาจเรี ยกประชุมใหญ่สามัยประจําปี และประชุมใหญ่วสิ ามัญ
18.5 มีอาํ นาจแต่งตั้งกรรมการในตําแหน่งอื่นๆ ที่ยงั มิได้กาํ หนดไว้ในข้อบังคับนี้
18.6 มีอาํ นาจบริ หารกิ จการของสมาคม เพื่อให้เป็ นตามวัตถุ ประสงค์ตลอดจนมีอาํ นาจอื่นๆ ตามที่
ข้อบังคับได้กาํ หนดไว้
18.7 มีหน้าที่รับผิดชอบในกิจการทั้งหมด รวมทั้งการเงินและทรัพย์สินทั้งหมดของสมาคม
*18.8 มีหน้าที่จดั ให้มีการประชุมใหญ่วสิ ามัญตามที่สมาชิกสามัญร้องขอตามข้อ 24 ซึ่ งการนี้ จะต้องจัด
ให้มีการประชุมใหญ่วสิ ามัญขึ้นภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อร้องขอ
18.9 มีหน้าที่จดั ทําเอกสารหลักฐานต่างๆ ทั้งที่เกี่ ยวกับการเงิ น ทรัพย์สิน และการดําเนิ นกิ จกรรม
ต่างๆ ของสมาคมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และสามารถจะให้สมาชิกตรวจดูได้เมื่อสมาชิกร้องขอ
18.10 จัดทําบันทึกการประชุ มต่างๆ ของสมาคมเพื่อเก็บไว้เป็ นหลักฐาน และจัดส่ งให้สมาชิ กได้รับ
ทราบ
18.11 มีหน้าที่อื่นๆ ตามที่ขอ้ บังคับได้กาํ หนดไว้
ข้อ 19. คณะกรรมการจะต้องประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยให้จดั ขึ้นภายในวันที่ 15 ของทุกๆ
เดือน ทั้งนี้เพื่อปรึ กษาหารื อเกี่ยวกับการบริ หารกิจการของสมาคม
ข้อ 20. การประชุมคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการเข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่าครึ่ งหนึ่งของกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม มติของที่ประชุมคณะกรรมการ ถ้าข้อบังคับมิได้กาํ หนดไว้เป็ นอย่างอื่น
ก็ให้ถือคะแนนเสี ยงมากเป็ นเกณฑ์ แต่ถา้ คะแนนเสี ยงเท่ากัน ก็ให้ประธานในการประชุมเป็ นผูช้ ้ ีขาด
ข้อ 21. ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้านายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่อยูใ่ นที่ประชุ ม หรื อไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ก็ให้กรรมการที่เข้าประชุ มในคราวนั้นเลื อกตั้งกันเอง เพื่อให้กรรมการคนใดคน
หนึ่งทําหน้าที่เป็ นประธานในการประชุมคราวนั้น
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หมวดที่ 4
การประชุมใหญ่
ข้อ 22. การประชุมใหญ่ของสมาคม 2 ชนิด คือ
22.1ประชุมใหญ่สามัญ
22.2 ประชุมใหญ่วสิ ามัญ
****ข้อ 23. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ๆ ละ 1 ครั้ง
*ข้อ 24. การประชุ มใหญ่วิสามัญอาจจะมีข้ ึนได้ก็โดยเหตุที่คณะกรรมการเห็นสมควรจัดให้มีข้ ึนหรื อ
เกิดขึ้นด้วยการเข้าชื่อร่ วมกันของสมาชิกไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของสมาชิ กสามัญทั้งหมดหรื อมีจาํ นวนสมาชิ ก
ไม่นอ้ ยกว่า 100 คน ร้องขอต่อคณะกรรมการให้จดั ให้มีข้ ึน
ข้อ 25. การแจ้งกําหนดนัดประชุ มใหญ่ให้เลขานุ การเป็ นผูแ้ จ้งกําหนดนัดประชุ มใหญ่ให้สมาชิ กได้
ทราบและการแจ้งจะต้องแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยระบุวนั เวลา และสถานที่ให้ชดั เจน โดยจะต้องแจ้ง
ให้ส มาชิ กได้ทราบล่ วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน และประกาศแจ้งกํา หนดนัดประชุ มไว้ ณ สํานัก งานของ
สมาคมเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ก่อนถึงกําหนดการประชุมใหญ่
ข้อ 26. การประชุมใหญ่สามัญประจําปี จะต้องมีวาระการประชุมอย่างน้อยดังต่อไปนี้
26.1 แถลงกิจการที่ผา่ นมาในรอบปี
26.2 แถลงบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุลของปี ที่ผา่ นมาให้สมาชิกรับทราบ
26.3 เลือกตั้งคณะกรรมการชุ ดใหม่ เมื่อครบกําหนดวาระ
26.4 เลือกตั้งผูส้ อบบัญชี
26.5 เรื่ องอื่นๆ ถ้ามี
*ข้อ 27. ในการประชุ มใหญ่สามัญประจําปี หรื อการประชุ มใหญ่วิสามัญ จะต้องมีสมาชิ กสามัญเข้า
ร่ วมประชุ มไม่น้อยกว่าครึ่ งหนึ่ งของสมาชิ กสามัญทั้งหมด หรื อมีจาํ นวนสมาชิ กสามัญเข้าร่ วมประชุ มไม่
น้อยกว่า 100 คน จึงจะถื อว่าครบองค์ประชุ ม แต่ถ้าเมื่อถึ งกําหนดเวลาประชุ มยังมีสมาชิ กสามัญเข้าร่ วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุ ม ก็ให้ขยายเวลาออกไปอีกพอสมควร แต่เมื่อครบกําหนดเวลาที่ขยายออกไปแล้ว
ยังมีสมาชิกสามัญเข้าร่ วมประชุ มไม่ครบองค์ประชุ ม ก็เลื่อนการประชุ มคราวนั้นไป และให้จดั ประชุ มใหญ่
อีกครั้ งหนึ่ งภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วนั ที่ ได้เลื่ อนการประชุ มในครั้ งแรก ยกเว้น ถ้าเป็ นการประชุ มใหญ่
วิสามัญที่เกิดขึ้นจากการร้องขอสมาชิ ก ก็ไม่ตอ้ งจัดประชุ มใหญ่ ให้ถือว่าการประชุมเป็ นอันยกเลิก สําหรับ
การประชุมในครั้งหลังนี้ถา้ มีสมาชิกสามัญเข้าร่ วมประชุมเป็ นจํานวนเท่าใด ก็ให้ถือว่าครบองค์ประชุม
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ข้อ 28. การลงมติต่างๆ ในที่ประชุ มใหญ่ ถ้าข้อบังคับได้กาํ หนดไว้อย่างอื่น ก็ให้ถือคะแนนเสี ยงข้าง
มากเป็ นเกณฑ์ แต่ถา้ คะแนนเสี ยงที่ลงมติมีคะแนนเสี ยงเท่ากัน ก็ให้ประธานในการประชุมเป็ นผูช้ ้ ีขาด
ข้อ 29. ในการประชุ ม ใหญ่ ข องสมาคม ถ้า นายกสมาคมและอุ ป นายกสมาคมไม่ ม าร่ วมประชุ ม
หรื อไม่สามารถจะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุ มใหญ่ทาํ การเลื อกตั้งกรรมการที่ มาร่ วมประชุ มคนใดคน
หนึ่งให้ทาํ หน้าที่เป็ นประธานในการประชุมคราวนั้น
หมวดที่ 5
การเงินและทรัพย์สิน
ข้อ 30. การเงินและทรัพย์สินทั้งหมดให้อยูใ่ นความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เงินสดของสมาคม
ถ้ามีให้นาํ ฝากไว้ในธนาคารพาณิ ชย์ หรื อสถาบันการเงินอื่น ตามที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อ 31. การลงนามในตัว๋ เงินหรื อเช็คของสมาคม จะต้องมีลายมือชื่อของนายกสมาคม หรื อผูท้ าํ การ
แทนลงนามร่ วมกับเหรัญญิก หรื อเลขานุการ พร้อมกับประทับตราของสมาคมจึงจะถือว่าใช้ได้
ข้อ 32. ให้นายกสมาคมมีอาํ นาจสั่งจ่ายเงิ นของสมาคมได้ครั้ งละไม่เกิ น 50,000 บาท (เงิ นห้าหมื่น
บาท) ถ้าเกินกว่านั้นจะต้องได้รับอนุ มตั ิจากคณะกรรมการ และคณะกรรมการจะอนุ มตั ิให้จ่ายเงินได้ครั้งละ
ไม่เกิ น 500,000 บาท (เงินห้าแสนบาท) ถ้าจําเป็ นจะต้องจ่ายเกิ นกว่านี้ ต้องได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุ มใหญ่
ของสมาคม
ข้อ 33.ให้เหรัญญิก มีอาํ นาจเก็บรักษาเงินสดของสมาคมได้ไม่เกิน 1,000 บาท (เงินหนึ่งพันบาทถ้วน)
ถ้าเกินกว่าจํานวนนี้ จะต้องนําฝากธนาคารในบัญชีของสมาคมทันทีที่โอกาสอํานวยให้
ข้อ 34. เหรัญญิก จะต้องทําบัญชี รายรับ รายจ่าย และบัญชี งบดุล ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ การรับ
หรื อจ่ายเงินทุกครั้ง จะต้องมีหลักฐานเป็ นหนังสื อ ลงลายมือชื่ อของนายกสมาคมหรื อผูท้ าํ การแทนร่ วมกับ
เหรัญญิกหรื อผูท้ าํ การแทน พร้อมกับประทับตราของสมาคมทุกครั้ง
ข้อ 35. ผูส้ อบบัญชี จะต้องมิ ใช่ กรรมการหรื อเจ้าหน้าที่ ของสมาคม และจะต้องเป็ นผูส้ อบบัญชี ที่
ได้รับอนุญาต
ข้อ 36. ผูส้ อบบัญชี มีอาํ นาจหน้าที่จะเรี ยกเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินจากคณะกรรมการ
และสามารถจะเชิญกรรมการหรื อเจ้าหน้าที่ของสมาคมเพื่อสอบถามเกี่ยวกับบัญชี และทรัพย์สินของสมาคม
ได้
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ข้อ 37. คณะกรรมการจะต้องให้ความร่ วมมือกับผูส้ อบบัญชี เมื่อได้รับการร้องขอ
****ข้อ 38. รายได้ของสมาคมมาจาก
38.1 ค่าลงทะเบียนสมัครสมาชิกครั้งแรก
38.2 บํารุ งสมาคม
38.3 ทรัพย์สินหรื อเงินบริ จาคที่ไม่มีภาระผูกพันใดๆ เว้นแต่เพื่อประโยชน์ของสมาคม
38.4 ดอกผลที่เกิดจากทรัพย์สินของสมาคม
38.5 รายได้ที่เกิดจากการจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของสมาคม
หมวดที่ 6
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับและการเลิกสมาคม
*ข้อ 39. ข้อบังคับ ของสมาคมจะเปลี่ ย นแปลงแก้ไ ขได้โดยมติ ข องที่ ป ระชุ ม ใหญ่ เท่ า นั้นและองค์
ประชุ มใหญ่จะต้องมี สมาชิ กสามัญเข้าร่ วมประชุ มไม่น้อยกว่าครึ่ งหนึ่ งของสมาชิ กสามัญทั้งหมด หรื อมี
จํานวนสมาชิกสามัญเข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่า 100 คน มติของที่ประชุมใหญ่ในการให้เปลี่ยนแปลงแก้ไข
ข้อบังคับ จะต้องมีคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของสมาชิกสามัญที่เข้าประชุมทั้งหมด
ข้อ 40. การเลิกสมาคมจะเลิกได้ก็โดยมติของที่ประชุ มใหญ่ของสมาคมยกเว้นเป็ นการเลิกเพราะเหตุ
ของกฎหมาย มติของที่ประชุ มใหญ่ที่ให้เลิ กสมาคมจะต้องมีคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของสมาชิ ก
สามัญที่เข้าร่ วมประชุมทั้งหมด และองค์ประชุมใหญ่จะต้องไม่นอ้ ยกว่าครึ่ งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมด
ข้อ 41. เมื่อสมาคมต้องเลิกไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทรัพย์สินของสมาคมที่เหลืออยูห่ ลังจากที่ได้
ชํา ระบัญชี เป็ นที่ เรี ย บร้ อยแล้ว ให้ตกเป็ นของมู ล นิ ธิ ก ารประปาส่ วนภู มิ ภาค หรื อตามที่ คณะกรรมการ
กําหนด (ผูร้ ับต้องมีฐานะเป็ นนิติบุคคลที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการกุศลสาธารณประโยชน์)
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หมวดที่7
บทเฉพาะกาล
ข้อ 42. ข้อบังคับฉบับนี้ น้ นั ให้เริ่ มใช้บงั คับนับตั้งแต่วนั ที่สมาคมได้รับการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม
เป็ นต้นไป

หมายเหตุ

*ข้อ 18.8 ข้อ 24 ข้อ 27 และข้อ 39 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมติที่ประชุ มใหญ่ในคราวประชุ มใหญ่
สามัญประจําปี 2542 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2543 และนายทะเบียนได้จดทะเบียนให้
แล้วตามใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ฉบับลงวันที่ 18 ธันวาคม 2543
**ข้อ 13 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยมติ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ใ นคราวประชุ ม ใหญ่ ส ามัญ ประจํา ปี 2547
ซึ่ งประชุ มเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 และนายทะเบียนได้จดทะเบียนให้แล้วตามใบสําคัญ
แสดงการจดทะเบียนแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับ ฉบับลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548
***ข้อ 11.5 แก้ไขเพิ่มเติ ม โดยมติ ที่ประชุ ม ใหญ่ในคราวประชุ มใหญ่สามัญประจําปี 2548
ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2549
****ข้อ 4.6 ข้อ 23 และข้อ 38 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมติที่ประชุ มใหญ่ในคราวประชุ มใหญ่สามัญ
ประจําปี 2548 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559

