
 ข้อบังคับ 
ของ 

 

สมาคมองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลจงัหวดัตรัง 
............................................... 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัดตรัง  มีความเห็นสอดคล้องกันในอันที่จะเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน  เพื่อที่จะได้ร่วมกันดําเนินกิจกรรมในอันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ  
ดังนั้น เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของสมาชิก  จึงได้กําหนด
ข้อบังคับของสมาคมองค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัดตรัง  ดังต่อไปนี้ 
 

หมวดที่ 1 
ความทั่วไป 

 

ข้อที่ 1  สมาคมนี้มีช่ือว่า “สมาคมองค์การบริหารสว่นตําบลจังหวัดตรัง” ช่ือย่อว่า “อบต.ตง” ใช้ช่ือภาษา 
 อังกฤษว่า “Trang Local Government Association” ย่อ“TLOGA” 
 

ข้อที่ 2  เครื่องหมายของสมาคมองค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัดตรัง 
 

เครื่องหมาย 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ข้อที่ 3  สํานักงานใหญ่ของสมาคมองค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัดตรัง  ต้ังอยู่ ณ สํานักงานส่งเสริมการ
 ปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง  ศาลากลางจังหวัดตรัง (หลังใหม่) เลขที่ 39 ถนนพัทลุง ตําบลทับเที่ยง 
 อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
 

ข้อที่ 4  วัตถุประสงค์ของสมาคม 
 4.1 เป็นสื่อกลางในการสนับสนุนวิชาการ และเสริมสร้างกระบวนการในการทํางานของสมาคม 
  องค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัดตรัง 
 4.2 ส่งเสริมความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของสมาชิก 
 4.3 ส่งเสริมสวัสดิการ สมรรถภาพ การศึกษาอบรมแก่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภา
       องค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล 
 4.4 ให้ความร่วมมือกับส่วนราชการและองค์กรต่างๆ ในการส่งเสริมตามบทบาท หน้าที่ ขององค์การ 
       บริหารส่วนตําบล 
 4.5 ดําเนินกิจการสาธารณกุศล 

/ข้อ 5… 



-2- 
 

หมวดที่ 2 
สมาชกิ 

 

ข้อ 5  สมาชิกของสมาคมองค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัดตรัง มี 1 ประเภท คือ 
5.1 สมาชิกสามัญ ได้แก่ พนกังานส่วนตําบล พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ 

 ลูกจ้างประจํา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบล  ทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดตรัง
     

ข้อ 6  สมาชิกจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
 6.1 เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว 
 6.2 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย 
 6.3 ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ 
 6.4 ไม่ต้องคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย  หรือไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้
  ความสามารถ  หรือต้องโทษจําคุก  ยกเว้นความผิดฐานประมาท  หรือลหุโทษ  การต้องคํา
  พิพากษา ของศาลถึงที่สุด  ในกรณีดังกล่าวจะต้องเป็นในขณะที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือใน
  ระหว่างที่ เป็นสมาชิกของสมาคมเท่านั้น  

ข้อ 7  ค่าลงทะเบียนและค่าบํารุงสมาคม 
7.1 สมาชิกสามัญ จะต้องเสียค่าลงทะเบียนเป็นครั้งแรก  100 บาท 
 ค่าบํารุงสมาคมเป็นรายปีๆ   100 บาท 

 

ข้อ 8  การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม  ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมยื่นใบสมัครตาม         
         แบบของสมาคมต่อเลขานุการ  โดยมีสมาชิกสามัญรับรองอย่างน้อย 1 คน และให้เลขานุการติด
 ประกาศรายชื่อผู้สมัครไว้ ณ สํานักงานของสมาคมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน เพื่อให้สมาชิกอ่ืนๆ 
 ของสมาคมจะได้คัดค้านการสมัครนั้นเมื่อครบกําหนดประกาศแล้วก็ให้เลขานุการนําใบสมัคร  และ
 หนังสือคัดค้านของสมาชิก (ถ้ามี) เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติว่าจะรับหรือไม่
 รับเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม  และเมื่อคณะกรรมการพิจารณาการสมัครแล้ว  ผลเป็นประการใดให้
 เลขานุการเป็นผู้แจ้งให้ผู้สมัครทราบโดยเร็ว 
 

ข้อ 9  ถ้าคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก  ก็ให้ผู้สมัครนั้นชําระเงินค่าลงทะเบียนและ
 ค่าบํารุงสมาคมให้เสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเลขานุการและสมาชิกภาพของผู้สมัคร 
 ให้เริ่มนับต้ังแต่วันที่ผู้สมัครได้ชําระค่าลงทะเบียนและค่าบํารุงสมาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  แต่ถ้า
 ผู้สมัครไม่ชําระค่าลงทะเบียนและค่าบํารุงภายในกําหนด  ก็ให้ถือว่าการสมัครคราวนั้นเป็นอันยกเลิก 
 

ข้อ 10  สมาชิกภาพของสมาชิกให้สิ้นสุดลงด้วยเหตุต่อไปนี้ 
10.1 ตาย 
10.2 ลาออก โดยย่ืนหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการ  และคณะกรรมการได้พิจาณา 

 อนุมัติและสมาชิกผู้นั้นได้ชําระหนี้สินที่ยังติดค้างอยู่กับสมาคมเป็นที่เรียบร้อย   
10.3 ขาดคุณสมบัติสมาชิก 
10.4 ที่ประชุมใหญ่ของสมาคม หรือคณะกรรมการได้พิจารณาลงมติให้ลบช่ือออกจากทะเบียนเพราะ

 สมาชิกผู้นั้นได้ประพฤตินําความเสื่อมเสียมาสู่สมาคม 
/ข้อ 11... 
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ข้อ 11  สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 
 11.1 มีสิทธิเข้าใช้สถานที่ของสมาคมโดยเท่าเทียมกัน 
 11.2 มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการ  
 11.3 มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่างๆ ที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น 
 11.4 มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม 
 11.5 สมาชิกสามัญมีสิทธิในการเลือกต้ัง หรือได้รับการเลือกต้ัง หรือแต่งตั้งเป็นกรรมการสมาคมและ
  มีสิทธิออกเสียงลงมติต่างๆในที่ประชุมได้คนละ 1 คะแนนเสียง 
 11.6 มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพย์สินของสมาคม 
 11.7 มีสิทธิเข้าช่ือร่วมกันอย่างน้อยหนึ่งในสามของสมาชิกสามัญทั้งหมดร้องขอต่อคณะกรรมการให้
  จัดประชุมใหญ่วิสามัญได้ 
 11.8 มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ และข้อบังคับของสมาคมโดยเคร่งครัด 
 11.9 มีหน้าที่ประพฤติตนให้สมกับเกียรติที่เป็นสมาชิกของสมาคม 
 11.10 มีหน้าที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดําเนินกิจการต่างๆ ของสมาคม 
 11.11 มีหน้าที่ร่วมกิจกรรมที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น 
 11.12 มีหน้าที่ช่วยเผยแพร่ช่ือเสียงของสมาคมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
       

หมวดที่ 3 
การดาํเนินการสมาคม 

 

ข้อ 12  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งทําหน้าที่บริหารกิจการของสมาคม ประกอบด้วย 
 12.1 ผู้ว่าราชการจังหวัด  หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดรับผิดชอบงานท้องถิ่น  เป็นที่ปรกึษา 

 12.2 ท้องถิ่นจังหวัด       เป็นที่ปรึกษา 
 12.3 นายกสมาคม         จํานวน  1  คน 
 12.4 อุปนายก        จํานวน  3  คน 
 12.5 กรรมการ         จํานวน 14 คน 

 

ข้อ 13  คณะกรรมการบริหารมีทั้งหมด 18 คน  มาจากตัวแทน 3  ฝ่ายๆละ 6 คน  ประกอบด้วย  ฝ่ายนายก
 องค์การบริหารส่วนตําบล  ฝ่ายประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  และฝ่ายปลัดองค์การบริหาร
 ส่วนตําบลวิธีการได้มาให้ที่ประชุมแต่ละฝ่ายเลือกตัวแทนเข้ามา  ดังนี้  
  

 การแบ่งพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  3  โซน  ได้แก่ 
  โซนที่ 1 ประกอบด้วย  อ.เมืองตรัง (12 อบต.)  อ.กันตัง  (13 อบต. ) รวม (25 อบต.) 
  โซนที่ 2 ประกอบด้วย  อ.ห้วยยอด (14 อบต.)  อ.รัษฎา (5 อบต.)  อ.วังวิเศษ (5 อบต.)   
                           อ.สิเกา (4 อบต.)  รวม (28 อบต.)  
  โซนที่ 3 ประกอบด้วย  อ.ย่านตาขาว (6 อบต.) อ.ปะเหลียน (9 อบต.) อ.หาดสําราญ              
   (3 อบต.) อ.นาโยง (6 อบต.) รวม (24 อบต.) 
 
 
 

/ข้อ 14... 
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ข้อ 14  ให้นายกสมาคมเป็นประธานคณะกรรมการบริหารโดยตําแหน่ง ถ้านายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่สามารถ
 ปฏิบัติหน้าที่ได้ให้อุปนายกตามลําดับปฏิบัติหน้าที่แทน กรณีนายกและอุปนายกไม่อยู่หรือไม่สามารถ
 ปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการบริหารอาวุโสปฏิบัติหน้าที่แทน 
 

ข้อ 15  ให้คณะกรรมการบริหารแต่งต้ังกรรมการบริหารที่ไม่มีตําแห่นงใดเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่ง 
 ดังต่อไปนี้ 
 15.1 ผู้ช่วยเลขานุการ จํานวน 3 คน มีหน้าที่ช่วยเหลือเลขานุการปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  ซึ่งมาจากผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบล 
 15.2 ผู้จัดการฝ่ายจัดหารายได้ มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหาและพัฒนารายได้ของสมาคม การจัดทํา
  แผนการจ่ายเงินงบประมาณของสมาคมและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
 15.3 ผู้จัดการฝ่ายปฏิคม มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องการต้อนรับ การร่วมงานรัฐพิธี ราชพิธี การจัด
  สถานที่และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 15.4 ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ภารกิจหรือกิจกรรมของสมาคมให้เป็น
  ที่รู้จักแพร่หลายและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 15.5 ผู้จัดการฝ่ายการทะเบียน ทําหน้าที่นายทะเบียนประวัติและข้อมูลที่จําเป็นของสมาชิกสมาคม 
  รวมทั้งรวบรวมข้อมูลแหล่งเงินบริจาคต่าง ๆ 
 15.6 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน ทําหน้าที่เหรัญญิก มีหน้าที่เกี่ยวกับการเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของ
  สมาคมการจัดทําบัญชีงบดุล บัญชีรายรับ – จ่ายของสมาคม 
 

ข้อ 16  ให้คณะกรรมการบริหารแต่งต้ังเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเลขานุการ โดยอย่างน้อยจะต้องมี
 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการหนึ่งคน ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีหนึ่งคน 
 

ข้อ 17  คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ ดังนี้ 
 17.1 ดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของสมาคม 
 17.2 พิจารณาจัดทําโครงการดําเนินงานของสมาคม 
 17.3  แต่งต้ังคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยบุคคลภายนอก เพื่อตรวจสอบหรือวิจัยกิจการบางอย่างของสมาคม 
 17.4 จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
 17.5 หน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีที่ประชุมใหญ่มอบหมาย 
 

  การดําเนินการของคณะกรรมการบริหาร ให้รายงานให้ที่ประชุมใหญ่ทราบทุกครั้งเมื่อมีการ
 ประชุมเมื่อมีการแต่งต้ังคณะกรรมการตามข้อ 17.3 แล้วให้เลขานุการแจ้งให้สมาชิกทราบโดยเร็ว 
 

ข้อ 18  ให้นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัดตรัง แต่งต้ังผู้ที่เห็นสมควรเป็นเลขานุการคณะ
 กรรมการบริหารสมาคม 1 คน 
 

ข้อ 19  เลขานุการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 19.1 บริหารกิจการตามข้อบังคับ ระเบียบ แบบแผนของสมาคมและมติของที่ประชุมใหญ่หรือของ
  คณะกรรมการบริหาร 
 19.2 รับผิดชอบการเงินและบัญชี 
 

/ข้อ 19.3... 
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 19.3 จัดทําโครงการหรืองบประมาณเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณา 
 19.4 จัดให้มีการตรวจสอบการคลัง การเงินและบัญชีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แล้วรายงานให้ 
  คณะกรรมการบริหารเพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา 
 19.5 ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการของที่ประชุมใหญ่ 
 

ข้อ 20  การประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด
 จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม มติของที่ประชุมคณะกรรมการ ถ้าข้อบังคับมิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่นก็ให้
 ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ก็ให้ประธานในการประชุมเป็นผู้ช้ีขาด 
 

ข้อ 21  สมาชิกภาพของกรรมการบริหาร ตามข้อ 12 (12.3) (12.4) (12.5) ให้อยู่ในตําแหน่งคราวละ 2 ปี 
 หากกรรมการบริหารว่างลงเพราะเหตุ อ่ืนใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ทําการเลือก
 กรรมการบริหารแทนผู้ได้รับเลือกซึ่งเข้ามาแทนให้อยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่ากําหนดเวลาของผู้ซึ่งตน
 แทน 
 

ข้อ 22  ตําแหน่งกรรมการสมาคม ถ้าต้องว่างลงก่อนครบกําหนดตามวาระก็ให้คณะกรรมการแต่งต้ังสมาชิก
 สามัญคนใดคนหนึ่งที่เห็นสมควรเข้าดํารงตําแหน่งแทนตําแหน่งที่ว่างลงนั้น แต่ผู้ดํารงตําแหน่งแทน 
 อยู่ในตําแหน่งได้เท่ากับ วาระของผู้ที่ตนแทนเท่านั้น และหากเป็นตําแหน่งนายกสมาคมว่างก็ให้
 คณะกรรมการเลือกกันเองเป็นนายกสมาคม 
 

ข้อ 23  กรรมการอาจพ้นจากตําแหน่ง ซึ่งมิใช่เป็นการออกตามวาระด้วยเหตุผลต่อไปนี้  คือ  
 23.1 ตาย 
 23.2 ลาออก 
 23.3 ขาดจากสมาชิกสภาพตามข้อบังคับและตามที่กฎหมายได้กําหนดไว้ 
 23.4 ที่ประชุมใหญ่ลงมติใหอ้อกจากตําแหน่ง 
 23.5 เป็นผู้ทีม่ีความประพฤติและปฏิบัติตนเป็นที่เสื่อมเสียและคณะกรรมการสมาคมมีมติให้ออก 
  โดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของคณะกรรมการสมาคม 
 23.6 พ้นจากตําแหน่งหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีตนสังกัด หรอืกรณีกรรมการบริหารที่มา
  จากฝ่ายพนกังานพ้นจากตําแหน่ง เมื่อมีการโอนย้ายข้ามโซน หรือออกจากราชการ 

 
หมวดที่ 4 

การประชุมใหญ ่
 

ข้อ 24  ให้คณะกรรมการบริหาร  จัดให้มีการประชุมใหญ่  ดังนี ้
 (1) การประชมุใหญ่สามญัอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 
 (2) การประชุมใหญ่วิสามญั  คณะกรรมการบริหารจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดกส็ุดแต่เห็นสมควร 
 

ข้อ 25  สมาชิกไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่อาจร้องขอต่อคณะกรรมการบริหารให้เรียก
 ประชุมใหญ่วิสามัญก็ได้  ในหนังสือร้องขอนั้นต้องระบุวัตถุประสงค์ว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใด 
 

/ข้อ 26... 
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ข้อ 26  ในกรณีเรียกประชุมใหญ่  คณะกรรมการบริหารต้องส่งหนังสือนัดประชุมไปยังสมาชิกที่มีช่ืออยู่ใน
 ทะเบียนของสมาคมก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวันในการเรียกประชุมใหญ่ต้องระบุสถานที่  วัน  
 เวลา และระเบียบวาระการประชุมและจัดส่งรายละเอียดและเอกสารที่เกี่ยวข้องตามควรไปพร้อมกัน
 ด้วย 
 

ข้อ 27  ให้นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัดตรัง  เป็นประธานในการประชุม  หากนายกสมาคม
 ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้อุปนายกเป็นประธานในการประชุม  หากอุปนายกไม่อยู่
 หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกสมาชิกคนใดคนหนึ่งในที่ประชุมเป็นประธานในการ
 ประชุมคราวนั้น 
 

ข้อ 28  การประชุมใหญ่สามัญและวิสามัญของสมาคมต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวน
 สมาชิกทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม  มติของที่ประชุมให้ใช้เสียงข้างมาก  เว้นแต่กรณีข้อบังคับของ
 สมาคมกําหนดเสี่ยงข้างมากไว้เป็นพิเศษโดยเฉพาะ  สมาชิกที่เข้าประชุมเป็นตัวแทนขององค์การ
 บริหารส่วนตําบลมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
 เพิ่มขึ้น  ได้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
 

ข้อ 29  ภายใต้ข้อ 4 การประชุมใหญม่ีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 29.1 แถลงกจิการที่ผ่านมาในรอบปี 
 29.2 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับหรือระเบียบของสมาคม 

 29.3 พิจารณาโครงการการดําเนินงานของสมาคม 
 29.4 เลือกต้ังคณะกรรมการชุดใหม่เมื่อครบกําหนดวาระ 
 29.5 พิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสมาคม 
 29.6 พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารและเลขานุการสมาคมและกรรมการฝ่ายต่างๆ 
 29.7 แถลงบญัชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุลปีที่ผ่านมาให้สมาชิกรับทราบ 
 29.8 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งคา่ตอบแทนผูส้อบบัญชี 
 29.9 ตรวจสอบทะเบียนสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน 
 29.10 ดําเนินกิจการอื่นๆ ภายใต้วัตถุประสงค์ของสมาคม 
  

หมวดที่ 5 
การเงนิและทรพัย์สนิ 

ข้อ 3๐  สมาคมองค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัดตรัง  อาจมีรายได้ดังนี้ 
 30.1 ค่าบํารุงจากสมาชิก 
 30.2 เงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 30.3 เงินบริจาค 
 30.4 รายได้จากการจําหน่ายพัสดุและเอกสาร  ของสมาคมองค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัดตรัง   
 30.5 รายได้ทีส่มาคมจัดหา 
 
 

/ข้อ 3๑  การใช้จ่าย… 
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ข้อ 3๑  การใช้จ่ายเงินจะต้องเป็นไปตามโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจําปีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
 คณะกรรมการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจําปี  ให้เริ่มนับต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคมของปี จนถึงวันที่ 
 30 กันยายนของปีถัดไป สมาคมจะต้องเก็บรักษาเงินไว้เป็นเงินทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  ของ
 งบประมาณรายรับแต่ละปีการจ่ายเงินทุนสํารองจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 

 

ข้อ 3๒  เงินทุนสํารองและเงินสะสมต้องเก็บรักษาไว้ที่ธนาคารของรัฐบาลหรือธนาคารอื่นที่คณะ
 กรรมการบริหารเห็นชอบ สํานักงานเลขานุการจะเก็บรักษาเงินสดไว้ได้ไม่เกิน 20,000 บาท ส่วนที่
 เกินนําฝากไว้ที่ธนาคาร 
 

ข้อ 3๓  ให้นายกสมาคมแต่งต้ังคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ประกอบด้วย เลขานุการ เป็นประธานกรรมการ
 และผู้เห็นสมควรอีก 2 คน เป็นกรรมการ 

 

ข้อ 3๔  ให้นายกสมาคม รองนายกสมาคมที่ได้รับมอบหมาย เลขานุการและเหรัญญิก  เป็นผู้มีอํานาจถอนเงิน
 จากธนาคาร โดยลงนามร่วมกันอย่างน้อย 2 คน และจะต้องมีนายกหรือรองนายกสมาคมที่ได้รับ
 มอบหมายลงนาม 1 คน และเลขานุการหรือเหรัญญิกลงนาม 1 คน 
 

หมวดที่ ๖ 
การเปลี่ยนแปลงและแก้ไขขอ้บังคบัและการเลกิสมาคม 

ข้อ 3๕  ข้อบังคับของสมาคมจะเปลี่ยนแปลงแก้ได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่เท่านั้น  และองค์ประชุมใหญ่
 จะต้องมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมด  มติของที่ประชุม
 ใหญ่ในการให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับ  จะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  ๒  ใน  ๓  ของสมาชิก
 สามัญที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
 

ข้อ  ๓๖  การเลิกสมาคมจะเลิกได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม  ยกเว้นเป็นการเลิกเพราะเหตุของ
 กฎหมายมติของที่ประชุมใหญ่ที่ให้เลิกสมาชิกจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  ๓  ใน ๔  ของสมาชิก
 สามัญที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  และองค์ประชุมใหญจ่ะต้องไมน่้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกสามญัทั้งหมด 
 

ข้อ 3๗  เมื่อสมาคมต้องเลิกล้ม ให้ที่ประชุมใหญ่แต่งต้ังผู้ชําระบัญชี เมื่อชําระบัญชีแล้วหากมีทรัพย์สินเหลืออยู่
 และจะแบ่งหรือมอบให้แก่นิติบุคคลใดเป็นไปตามที่ประชุมใหญ่กําหนด 
 
 

หมวดที่ ๗ 
เบด็เตลด็ 

ข้อ 3๘  การตีความข้อบังคับของสมาคม  หากเป็นที่สงสัยให้ที่ประชุมใหญ่โดยเสียงข้างมากของที่ประชุมช้ีขาด 
 

ข้อ 3๙   ให้นําบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยสมาคมใช้บังคับ  ในเมื่อข้อบังคับของ
 สมาคมมิได้กําหนดไว้  และหากมีข้อบังคับใดขัดกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็ให้ถือปฏิบัติ
 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 

/ข้อ  ๔๐  สมาคม... 
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ข้อ  ๔๐  สมาคมต้องไม่ดําเนินการหาผลประโยชน์มาแบ่งปันกัน  หรือเพื่อบุคคลใดนอกจากเพื่อดําเนินการตาม
 วัตถุประสงค์ของสมาคมเอง  
 
 

หมวดที่ ๘ 

บทเฉพาะการ 

ข้อ ๔๑  ข้อบังคับฉบับนี้นั้น  ให้เริม่ใช้บังคับได้นับต้ังแต่วันที่สมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
 เป็นต้นไป 
 

ข้อ ๔๒  เมื่อสมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจากทางราชการ  ก็ให้ถือว่าผู้เริ่มการทั้งหมดเป็น
 สมาชิกสามัญและสมาชิกภาพของคณะกรรมการที่ต้ังขึ้น  เริ่มต้ังแต่วันจดทะเบียนเป็นต้นไป 
 
   
 

              (ลงชื่อ)                                     ผู้จัดทําข้อบังคับ 
     (นายพีรพนธ์  ลังเมือง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


