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มาตรฐานหอกระจายขาว 

168 ภาคผนวก  จ 

 (ตัวอยาง) 
ขอบังคับชมรมหอกระจายขาวจงัหวัด…………………….. 

 
หมวดที่ 1 ขอความทั่วไป 

 
ขอ 1 ชมรมนี้เรียกวา ชมรมหอกระจายขาวจังหวัด……………….. 
ขอ 2 ขอบังคับนี้ใชตั้งแตวันที่………………………เปนตนไป 
ขอ 3 สํานักงานของชมรมตั้งอยูที่………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………... 
ขอ 4 เครื่องหมายของชมรมเปนรูป……….....ขอความ"ชมรมหอกระจายขาวจังหวัด………….." 
ขอ 5 ในขอบังคับนี้ 
 ชมรม หมายถึง ชมรมหอกระจายขาวจังหวัด……………...............… 
 สมาชิก หมายถึง สมาชิกชมรมหอกระจายขาวจังหวัด………….…… 
ขอ 6 การกอตั้งชมรม กอตั้งเมื่อวันที่…………………….......................….. 
 

หมวดที่ 2 วัตถุประสงค 
 
ขอ 7 ชมรมมีวัตถุประสงคเพื่อ 
 7.1 เพื่อเสริมสรางความสามัคคีของสมาชิก 
 7.2 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณของสมาชิกชมรมอยางอิสระตามระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 7.3 เพื่อรวมมือกับองคกรการกุศล และองคกรอื่น ๆ 
 7.4 เพื่อสนับสนุน สงเสริมกิจกรรมทางราชการ สมาชิกและบุคคลทั่วไปตามความ

เหมาะสม 
 7.5 เพื่อพัฒนาคุณภาพและคุณธรรมของคนในชุมชน 
 7.6 เพื่อพัฒนาสังคมใหมีคุณธรรม และวิถีประชาธิปไตย 
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 7.7 ชมรมนี้ไมเกี่ยวกับการเมือง 
 7.8 เพื่อเปนศูนยกลางประสานการถายทอดความรู วิชาการ ขอมูลขาวสารดานการ

ประกอบธุรกิจ การลงทุน การตลาด เพือ่พัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนใหเขมแข็ง 
 

หมวดที่ 3 
สมาชิกภาพ และการขาดจากการเปนสมาชิกภาพ 

 
ขอ 8 สมาชิกของชมรมมี 3 ประเภท 
 8.1 สมาชิกสามัญ ไดแก สมาชิกหอกระจายขาวในเขตความรับผิดชอบของจังหวัด…..… 
 8.2 สมาชิกวิสามัญ ไดแก กลุม/องคกรทั่วไปที่สนใจ สมัครเปนสมาชิกชมรม 
 8.3 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดแก บุคคลที่คณะกรรมการชมรมเห็นควรเชิญเขาเปนสมาชิก 

กิตติมศักดิ์ 
ขอ 9 ผูสมัครเขาเปนสมาชิกชมรมตองยื่นใบสมัครตามแบบฟอรมของชมรม ณ ที่ทําการชมรม 

โดยมีคาใชจายในการสมัครดังนี้ 
 -  คาสมัคร (คาลงทะเบียน) 20. บาท 
 -  คาบํารุงปละ 100. บาท 
 -  ชําระครั้งเดียว 600. บาท 
ขอ 10 สมาชิกภาพของสมาชิกจะสิ้นสุดในกรณีดังนี้ 

10.1 กลุมหยุดดําเนินการ 
10.2 ลาออก 
10.3 ไมปฏิบัติตามระเบียบของชมรมฯ และคณะกรรมการมีมติ 2 ใน 3 ใหออก 
10.4 สมาชิกขาดสงคาบํารุง 1 ป  
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หมวดที่ 4 
รายไดและรายจายของชมรม 

 
ขอ 11 ชมรมมีรายไดจากกิจกรรมดังนี้ 

11.1 คาสมัครเปนสมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ 
11.2 การจัดกิจกรรมของชมรม 
11.3 ผูบริจาค 
11.4 คาบํารุงของสมาชิก 
11.5 ดอกเบี้ยเงินฝาก 

ขอ 12 ชมรมมีรายจายสําหรับกิจกรรมดังนี้ 
12.1 เพื่อสวัสดิการแกสมาชิก 
12.2 เพื่อสาธารณประโยชน 
12.3 การดําเนินกิจกรรมของชมรม 

 
หมวดที่ 5 

สิทธิและหนาที่ของสมาชิก 
 
ขอ 13 สิทธิหนาที่ของสมาชิก 
 13.1 มีสิทธิ์เขาใชสถานที่ของชมรมโดยเทาเทียมกัน 
 13.2 มีสิทธิ์เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานตาง ๆ ที่ชมรมจัดใหมีขึ้น 
 13.3 มีสิทธิ์ไดรับสวัสดิการตางๆ ที่ไดจัดใหมีขึ้น 
 13.4 มีสิทธิ์เขารวมประชุมของชมรม ฯ 
 13.5 สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบมีสิทธิ์ในการเลือกตั้ง หรือไดรับการเลือกตั้งเปน

คณะกรรมการของชมรม ฯ 
 13.6 มีสิทธิ์รองขอตอคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพยสินของชมรม 

โดยมีสมาชิกเขาชื่อรวม 
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 13.7 มีสิทธิ์รวมกันอยางนอยครึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด รองขอตอคณะกรรมการใหจัด
ประชุมใหญวิสามัญได 

 13.8 มีหนาที่ตองปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของชมรมโดยเครงครัด 
 13.9 มีหนาที่ประพฤติตนใหสมเกียรติที่เปนสมาชิกชมรม 
 13.10 มีหนาที่ใหความรวมมือและสนับสนุนการดําเนินงานกิจกรรมตาง ๆ ของชมรมฯ 
 13.11 มีหนาที่รวมกิจกรรมที่ชมรมฯ ไดจัดใหมีขึ้น 
 13.12 มีหนาที่เผยแพรช่ือเสียงของชมรมฯ ใหเปนที่รูจักกันอยางแพรหลาย 
 13.13 มีหนาที่รวมประชุมทุกครั้งที่มีการรวมประชุม 
 13.14 เมื่อสมาชิกมีการเปลี่ยนแปลงชื่อประธานคณะกรรมการบริหารฯ หรือ มีการ 

เปลี่ยนแปลงที่อยู ใหแจงการเปลี่ยนแปลงใหเลขานุการชมรมฯทราบ 
 

หมวดที่ 6 
คณะกรรมการและการดําเนินงาน 

 
ขอ 14 ใหมีคณะกรรมการ 1 คณะจํานวนไมนอยกวา 15 คน ประกอบดวย ประธาน รองประธาน 

เหรัญญิก เลขานุการ และคณะกรรมการอื่นๆ ตามความเหมาะสม 
ขอ 15 คณะกรรมการอยูในตําแหนงไดตามวาระ 2 ป เมื่อครบกําหนดคณะกรรมการฯจะพนจาก

ตําแหนงทั้งคณะ 
ขอ 16 เมื่อคณะกรรมการชุดเกา พนจากตําแหนงตามวาระ ใหคณะกรรมการชุดเดิมปฏิบัติงาน

จนกวาคณะกรรมการชุดใหมเขารับหนาที่ 
ขอ 17 คณะกรรมการวางลงดวยเหตุผลใดก็ตาม ใหคณะกรรมการพิจารณาแตงตั้งผูดํารงตําแหนงแทน 

โดยใหผูที่ไดรับการแตงตั้งดํารงตําแหนงในวาระเทากับที่ตนแทนและแจงใหสมาชิกทราบ 
ขอ 18 จัดทําเอกสารการรายงานอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง 
ขอ 19 ดําเนินงานใหเปนไปตามวัตถุประสงค 
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หมวดที่ 7 
การลงทะเบียน การเงิน การบัญชี 

 
ขอ 20 คณะกรรมการตองจัดใหมีทะเบียนสมาชิกตามแบบที่กําหนด และเก็บรักษาไวที่สํานักงาน

พรอมหลักฐานและเอกสารที่ใชประกอบการลงทะเบียน 
ขอ 21 ชมรมจะตองจัดทําบัญชีแสดงฐานะการเงินไวที่สํานักงาน 
ขอ 22 เงินทุนทุกประเภทของชมรมฯ ตองฝากไวกับธนาคารในนามของชมรม โดยมีผูรับผิดชอบ

ฝาก ถอน จํานวน 3 คน โดยมีผูลงนามเบิกจายอยางนอย 2 ใน 3 เหรัญญิกมีอํานาจเก็บเงิน
ไวเบิกจายไดไมเกิน 1,000. บาท 

ขอ 23 ประธานมีอํานาจสั่งจายไดครั้งละไมเกิน 3,000. บาท คณะกรรมการมีอํานาจสั่งจายได  
ครั้งละไมเกิน 1,000. บาท 

ขอ 24 เงินหรือผลประโยชนที่ชมรมฯ ไดรับถือเปนของชมรมทั้งสิ้น 
ขอ 25 ใหคณะกรรมการแตงตั้งสมาชิกจํานวน ไมนอยกวา 14 คน ตรวจสอบการเงินของชมรมฯ 

อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
ขอ 26 ใหเหรัญญิกจัดทําบัญชีงบดุล เสนอตอที่ประชุมใหญ 
ขอ 27 หลักฐาน เอกสารทางทะเบียนการเงิน บัญชี และงบดุลตองเก็บไวที่สํานักงาน 
 

หมวดที่ 8 
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ 

 
ขอ 28 การแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับจะกระทําไดโดยมติที่ประชุมใหญและตองมีคะแนน                 

ไมนอยกวา 2 ใน 3 ของสมาชิกในที่ประชุมและไมขัดตอวัตถุประสงคของชมรมหรือ
กฎหมาย 
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หมวดที่ 9 
การเลิกชมรมและการชําระบัญชี 

 
ขอ 29 ชมรมจะเลิกกิจการไดตอเมื่อมติที่ประชุมใหญใหเลิก 
ขอ 30 เมื่อมีการเลิกชมรม ใหคณะกรรมการจัดใหมีการชําระบัญชีและจัดการทรัพยสินตามมติที่

ประชุมใหญ 
ขอ 31 กรณีที่ประธานหรือคณะกรรมการดําเนินการจายเงินไมชอบดวยขอบังคับ ใหผูสั่งจายเปน

ผูรับผิดชอบสงเงินคืนภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่ชมรมมาแจงใหทราบ 
 

หมวดที่ 10 
บทเฉพาะกาล 

 
ขอ 32 ใหประธานชมรมหอกระจายขาวจังหวัด…………………เปนผูลงนามในระเบียบชมรม 
 
 
 
 
   ลงชื่อ…………………………………...........……. 
    (                                                                     ) 
   ประธานชมรมหอกระจายขาวจังหวัด…………….. 
 


