ความรู

เกี่ยวกับสมำคม
นายสมภพ ผ่องสว่าง
ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองกลาง

1. ควำมหมำยของสมำคม
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ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 78 บัญญัติความ
หมายของสมาคมไว้วา่ การก่อตัง้ สมาคมเพือ่ กระท�าการใดๆ อันมีลกั ษณะ
ต่อเนื่องร่วมกันและมิใช่เป็นการหาก�าไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน ต้องมี
ข้อบังคับและจดทะเบียนตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ แสดง
ให้เห็นว่าการก่อตั้งสมาคมจะมีลักษณะ
1.1 เป็นการรวมตัวของกลุ่มบุคคล
1.2 เพือ่ กระท�าการใดๆ เป็นการต่อเนือ่ งไม่ใช่ทา� กันเพียงชัว่ คราว
แล้วเลิกไป
1.3 เป็นแนวทางปฏิบัติ
1.4 ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

2. กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2.1 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 78 – 109
2.2 พระราชบั ญ ญั ติ ก� า หนดความผิ ด เกี่ ย วกั บ ห้ า งหุ ้ น ส่ ว นจด
ทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด บริษัทจ�ากัด สมาคมและมูลนิธิ พ.ศ. 2499
แก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
2.3 พระราชบัญญัตวิ ฒ
ั นธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2485 แก้ไขโดยพระ
ราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2486
มาตรา 5 ให้ยกเลิกความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติ
วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2485 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“มาตรา 14 สมาคมหรือองค์การใดซึ่งมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับงาน
ของสภาวัฒนธรรมแห่งชาติไม่ว่าจะได้ตั้งอยู่ก่อนหรือไม่ก็ตาม ต้องได้รับ
อนุ ญ าตจากสภาวั ฒ นธรรมแห่ ง ชาติ ก ่ อ นจึ ง จะด� ำ เนิ น การจั ด ตั้ ง ตาม
กฎหมายหรือด�ำรงอยู่ต่อไปได้...”
2.4 กฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) ออกตามความในประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์
2.5  กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

3. ค�ำอธิบายข้อบังคับสมาคม

ข้อบังคับสมาคมเป็นแนวทางปฏิบตั ขิ องคณะกรรมการและสมาชิก
ของสมาคม และรายการในข้อบังคับสมาคมอย่างน้อยต้องมีรายการ
ต่อไปนี้
3.1  ชื่อสมาคม เป็นการระบุชื่อเฉพาะของสมาคม นั้นๆ และจะ
ต้องมีค�ำว่า สมาคม ประกอบชื่อด้วย
3.2 วัตถุประสงค์ของสมาคม เป็นรายการแสดงให้เห็นว่า สมาคม
ที่ตั้งขึ้นมามีเป้าหมายจะกระท�ำในกิจการใดแน่ชัด
3.3   ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ และที่ตั้งส�ำนักงานสาขาทั้งปวง เป็น
รายการแสดงสถานที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ของสมาคม และที่ตั้งส�ำนักงาน
สาขาของสมาคม หากสมาคมประสงค์จะจัดตั้งขึ้น
3.4  วิธีรับสมาชิก และการขาดสมาชิกภาพ เป็นรายการแสดงถึง
วิธีการจัดหาสมาชิกและการขาดจากการเป็นสมาชิกของสมาคมนั้นๆ
3.5 อัตราค่าบ�ำรุง เป็นการก�ำหนดอัตราค่าบ�ำรุงสมาคมทีส่ มาชิก
จะต้องช�ำระให้แก่สมาคมเพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในกิจการของสมาคมแต่ละแห่ง
3.6 ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการของสมาคม เนื่องจากใน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับใหม่นี้ ก�ำหนดให้การบริหารของ
สมาคมต้องกระท�ำในรูปคณะกรรมการเท่านัน้ จึงก�ำหนดรายละเอียดเกีย่ ว
กับจ�ำนวนกรรมการของสมาคม การตัง้ กรรมการ วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
ของกรรมการ การพ้นจากต�ำแหน่งของกรรมการ และการประชุมของ
คณะกรรมการ
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3.7 ข้อก�ำหนดเกีย่ วกับการจัดการสมาคม การบัญชี และทรัพย์สนิ
ของสมาคม เป็นการก�ำหนดถึงวิธีการบริหารสมาคม การจัดท�ำบัญชีและ
ทรัพย์สินของสมาคมว่าต้องท�ำอย่างไร สามารถตรวจสอบได้ในแต่ละปี
3.8 ข้อก�ำหนดเกีย่ วกับการประชุมใหญ่ เป็นการก�ำหนดถึงก�ำหนด
เวลาและวิธีการประชุมใหญ่สมาชิกของสมาคมได้ชัดแจ้ง

4. การจดทะเบียนสมาคม
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4.1 ให้ผู้จะเป็นสมาชิกจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ยื่นค�ำขอตาม
แบบ ส.ค. 1 ณ ส�ำนักงานเขต ส�ำหรับในกรุงเทพมหานคร หรือที่ว่าการ
อ�ำเภอ/กิ่งอ�ำเภอ ส�ำหรับในจังหวัดอื่นที่ส�ำนักงานใหญ่ของสมาคมจะตั้ง
ขึ้น พร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ จ�ำนวน 3 ชุด
(1) ข้อบังคับของสมาคม
(2) รายชื่อ ที่อยู่ และอาชีพของผู้จะเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า
สิบคน
(3) รายชือ่ ทีอ่ ยู่ และอาชีพของผูจ้ ะเป็นกรรมการของสมาคม
(4)   รายงานการประชุมก่อตั้งสมาคม
(5) แผนผังที่ตั้งสังเขปของสมาคมทั้งส�ำนักงานใหญ่และ
ส�ำนักงานสาขา (ถ้ามี)
(6) หนังสืออนุญาตให้ใช้สถานที่ของสมาคม
(7) ส�ำเนาหรือภาพถ่ายบัตรประจ�ำตัวประชาชนหรือบัตรอืน่
ที่ทางราชการออกให้ และภาพถ่ายส�ำเนาทะเบียนบ้านของผู้จะเป็น
กรรมการของสมาคม
(8) ส�ำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตจัดตัง้ สมาคมหรือองค์การ
ตามกฎหมายว่าด้วยวัฒนธรรมแห่งชาติ ในกรณีสมาคมมีวัตถุประสงค์
เกี่ยวกับงานของสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ
(9) เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
4.2  เมื่อส�ำนักงานเขตหรืออ�ำเภอ/กิ่งอ�ำเภอ ได้รับค�ำขอแล้ว จะ
ด�ำเนินการดังนี้
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(1) ตรวจสอบค�ำขอและข้อบังคับว่าถูกต้องหรือไม่
(2) ตรวจสอบวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องสมาคม ต้ อ งไม่ ขั ด ต่ อ
กฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือไม่เป็นภยันตรายต่อความ
สงบสุขของประชาชนหรือความมั่นคงของรัฐ
(3) ตรวจสอบรายการในค�ำขอหรือข้อบังคับ ต้องสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของสมาคม
(4) ตรวจสอบผูจ้ ะเป็นกรรมการของสมาคม ต้องมีฐานะและ
ความประพฤติเหมาะสมในการด�ำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสมาคม
(5) ตรวจดูสถานที่ตั้งของสมาคมว่าเหมาะสมหรือไม่
4.3 เมื่อส�ำนักงานเขตหรืออ�ำเภอ/กิ่งอ�ำเภอ ได้พิจารณาเอกสาร
และค�ำขอแล้ว เห็นว่าครบถ้วนและถูกต้อง ก็ให้เสนอเรือ่ งราวพร้อมความ
เห็ น ต่ อ นายทะเบี ย น โดยส่ ง เรื่ อ งไปกรุ ง เทพมหานคร (ส� ำ หรั บ ใน
กรุงเทพมหานคร) หรือจังหวัด (ส�ำหรับในจังหวัดอืน่ ) เพือ่ ตรวจสอบความ
ถูกต้องและเสนอนายทะเบียนเพื่อพิจารณาจดทะเบียน โดย
- อธิ บ ดี ก รมการปกครอง เป็ น นายทะเบี ย นสมาคมใน
กรุงเทพมหานคร
- ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นนายทะเบียนสมาคมในจังหวัดอื่น
4.4  เมื่อนายทะเบียนพิจารณารับจดทะเบียน  ก็จะออกใบส�ำคัญ
แสดงการจดทะเบียนสมาคม (ส.ค.4) และส่งประกาศการรับจดทะเบียน
สมาคมไปยั ง ส� ำ นั ก งานเลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี เพื่ อ ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา แล้วส่งเรื่องคืนไปยังส�ำนักงานเขต หรืออ�ำเภอ/
กิ่ ง อ� ำ เภอและแจ้ ง ให้ ผู ้ ข อจดทะเบี ย นทราบเพื่ อ ขอรั บ ใบส� ำ คั ญ ฯ
และช�ำระค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวง ฯ จ�ำนวนเงิน 2,000 บาท
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5. การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงสมาคม

5.1 กรณีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม
- ให้สมาคมยื่นค�ำขอ ตามแบบ ส.ค.2 ณ ส�ำนักงานเขต
หรือ ที่ว่าการอ�ำเภอ/กิ่งอ�ำเภอ ที่ส�ำนักงานใหญ่ของสมาคมตั้งอยู่ภายใน
14 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้ลงมติ พร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนีจ้ ำ� นวน 3 ชุด
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    (1) รายงานการประชุมของที่ประชุมใหญ่ที่มีมติให้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม
(2)   ข้อบังคับของสมาคมฉบับเก่าและข้อบังคับของสมาคม
ฉบับใหม่
(3) ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับของสมาคมฉบับเก่าและข้อ
บังคับของสมาคมฉบับใหม่
(4) แผนผังที่ตั้งสังเขปของสมาคมและหนังสืออนุญาตให้ใช้
สถานที่ตั้งของสมาคมในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ตั้ง
- การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม จะมีขั้นตอนการ
จดทะเบียนคล้ายกับการจดทะเบียนสมาคม ซึง่ เมือ่ นายทะเบียนพิจารณา
รับจดทะเบียนก็จะออกใบส�ำคัญแสดงการจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับ (ส.ค.5) และส่งประกาศการรับจดทะเบียนฯ ไปยังส�ำนักงาน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อประกาศในราชกิจนุเบกษา
5.2 กรณีการแต่งตั้งกรรมการสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือการ
เปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม
- ให้สมาคมยื่นค�ำขอ ตามแบบ ส.ค.3 ณ ส�ำนักงานเขต
หรืออ�ำเภอ/กิ่งอ�ำเภอ ที่ส�ำนักงานใหญ่ของสมาคมตั้งอยู่ ภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่มีการแต่งตั้ง หรือเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคมพร้อม
เอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ จ�ำนวน 3 ชุด
(1) รายงานการประชุมของทีป่ ระชุมใหญ่ทมี่ มี ติให้มกี ารแต่ง
ตั้งกรรมการขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม
(2) ข้อบังคับของสมาคม
(3) รายชื่อกรรมการเก่าและกรรมการใหม่
(4) ส�ำเนาภาพถ่ายบัตรประจ�ำตัวประชาชนหรือบัตรอื่น
ที่ทางราชการออกให้และภาพถ่ายส�ำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการใหม่
- เมื่อส�ำนักงานเขต หรืออ�ำเภอ / กิ่งอ�ำเภอ ได้รับค�ำขอ
แล้ว จะด�ำเนินการดังนี้
1. ตรวจสอบการแต่งตัง้ กรรมการของสมาคมขึน้ ใหม่ทงั้ ชุด  
หรือการเปลีย่ นแปลงกรรมการของสมาคม ว่าได้กระท�ำตามข้อบังคับของ
สมาคมหรือไม่
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2. กรรมการที่ขอจดทะเบียนฯ มีฐานะหรือความประพฤติ
เหมาะสมในการด�ำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสมาคมหรือไม่
- เมื่อส�ำนักงานเขต หรือ ที่ว่าการอ�ำเภอ/กิ่งอ�ำเภอ ได้รับ
ค�ำขอแล้ว เห็นว่าครบถ้วนและถูกต้อง ก็ให้เสนอเรือ่ งราวพร้อมความเห็น
ต่อนายทะเบียน โดยส่งเรื่องไปกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดแล้วแต่กรณี
เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และเสนอนายทะเบียนเพื่อพิจารณาจด
ทะเบียน
- เมื่อนายทะเบียนพิจารณารับจดทะเบียน ก็จะออกใบ
ส�ำคัญแสดงการจดทะเบียนการแต่งตัง้ กรรมการของสมาคมขึน้ ใหม่ทงั้ ชุด
หรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม (ส.ค.6) แล้วส่งเรื่องคืน
ไปยังส�ำนักงานเขต หรืออ�ำเภอ/กิ่งอ�ำเภอ และแจ้งให้ผู้ขอจดทะเบียน
ทราบเพื่อขอรับใบส�ำคัญ ฯ และช�ำระค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวง ฯ
จ�ำนวน 200 บาท

6. การเลิกสมาคม

ตามมาตรา 101 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ.
2535 ก�ำหนดให้สมาคมเลิกด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด ดังนี้
  
(1) เมื่อมีเหตุตามที่ก�ำหนดในข้อบังคับ   เป็นการเลิกตามเหตุที่
ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับของสมาคมนั้น ๆ และสมาคมได้ปฏิบัติตามเหตุที่
ก�ำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว
(2) ถ้าสมาคมตัง้ ขึน้ ไว้เฉพาะเวลาใด เมือ่ สิน้ ระยะเวลานัน้ เป็นการ
เลิกตามก�ำหนดเวลาที่ตกลงไว้ ซึ่งอาจก�ำหนดไว้ในข้อบังคับหรือในมติที่
ประชุมจัดตั้งก็ได้
(3) สมาคมตั้งขึ้นเพื่อกระท�ำกิจการใด เมื่อกิจการนั้นส�ำเร็จแล้ว
เป็นการก�ำหนดไว้เป็นการเฉพาะกิจและกิจการนัน้ ได้กระท�ำครบถ้วนแล้ว
(4) เมือ่ ทีป่ ระชุมใหญ่มมี ติให้เลิก เป็นการเลิกโดยผลจากทีป่ ระชุม
ใหญ่ของสมาคม
(5) เมื่อสมาคมล้มละลาย เป็นการเลิกโดยผลที่สมาคมถูกฟ้อง
ล้มละลาย และศาลได้สั่งเป็นที่สิ้นสุดแล้ว
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(6) เมื่อนายทะเบียนถอนชื่อออกจากทะเบียน  ในกรณี
(6.1) เมื่อปรากฏในภายหลังการจดทะเบียนว่า วัตถุประสงค์
ของสมาคมขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจเป็น
ภยันตรายต่อความสงบสุขของประชาชนหรือความมั่นคงของรัฐและนาย
ทะเบี ย นได้ สั่ ง แก้ ไขแล้ ว แต่ ส มาคมไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามภายในเวลาที่ น าย
ทะเบียนก�ำหนด
      (6.2) เมื่ อ ปรากฏว่ า การด� ำ เนิ น กิ จ การของสมาคมขั ด ต่ อ
กฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือจะเป็นภยันตรายต่อความ
สงบสุขของประชาชนหรือความมั่นคงของรัฐ
      (6.3) เมือ่ สมาคมหยุดด�ำเนินกิจการติดต่อกันตัง้ แต่ 2 ปีขนึ้ ไป
(6.4) เมื่อปรากฏว่า สมาคมให้หรือปล่อยให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่
กรรมการของสมาคมเป็นผู้ด�ำเนินกิจการของสมาคม
(6.5) เมื่อสมาคมมีสมาชิกเหลือน้อยกว่า 10 คน มาเป็นเวลา
ติดต่อกันเกินกว่า 2 ปี
(7) เมื่อศาลสั่งให้เลิก

2555
14 7. อัตราค่าธรรมเนียม

อัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนและค่าธรรมเนียมอื่น ให้เรียก
เก็บตามอัตรา ดังต่อไปนี้
(1) ค่าจดทะเบียนสมาคม 2,000 บาท
(2) ค่ า จดทะเบี ย นการแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ข้ อ บั ง คั บ ของสมาคม
หรือค่าจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือ
การเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม ครั้งละ 200 บาท
(3) ค่าขอตรวจเอกสาร ครั้งละ 50 บาท
(4) ค่าคัดส�ำเนาเอกสาร พร้อมด้วยค�ำรับรองว่าถูกต้อง แผ่นละ         
10 บาท แต่ไม่เกิน 500 บาท
(5)   ค่าค�ำขอให้นายทะเบียนด�ำเนินการใดๆ เกี่ยวกับสมาคม
ครั้งละ 5 บาท
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8. ความผิดเกี่ยวกับสมาคม

พระราชบัญญัติก�ำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด บริษัทจ�ำกัด สมาคมและมูลนิธิ พ.ศ. 2499 แก้ไขเพิ่ม
เติมโดย (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2535
(1) ผู้ใดใช้ค�ำว่า “สมาคม” ประกอบกับชื่อ ในดวงตรา ป้ายชื่อ
จดหมาย ใบแจ้งความหรือเอกสารอย่างอื่นเกี่ยวกับธุรกิจ โดยมิได้เป็น
สมาคมที่ ไ ด้ จ ดทะเบี ย นตามประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ ห รื อ
กฎหมายอืน่ เว้นแต่เป็นการใช้ในการขอจดทะเบียนเกีย่ วกับการตัง้ สมาคม
หรือในการแปลอักษรต่างประเทศเป็นอักษรไทย โดยมีอกั ษรต่างประเทศ
ก�ำกับไว้ด้วย ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท และปรับอีกวันละ
ไม่เกิน 500 บาท จนกว่าจะเลิกใช้
(2) ผูใ้ ดด�ำเนินกิจการของคณะบุคคลใดโดยกระท�ำการอย่างหนึง่
อย่างใดให้บคุ คลอืน่ หลงเชือ่ ว่ากิจการนัน้ เป็นสมาคมทีไ่ ด้จดทะเบียนตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และการกระท�ำดังกล่าวน่าจะเกิดความ
เสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับ
ไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
(3) ผูใ้ ดเป็นสมาชิกของคณะบุคคลใดทีใ่ ช้ชอื่ ว่า สมาคม โดยรูอ้ ยู่
ว่า เป็นสมาคมที่มิได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท
(4) สมาคมใดไม่ใช้คำ� ว่าสมาคมประกอบชือ่ ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกิน 20,000 บาท และปรับอีกวันละไม่เกิน 500 บาท จนกว่าจะได้
ปฏิบัติให้ถูกต้อง
(5) สมาคมใดมิได้จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับต่อนาย
ทะเบียนภายในก�ำหนด 14 วัน นับแต่วันที่ได้ลงมติ ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกิน 10,000 บาท
(6) สมาคมใดมิ ไ ด้ จ ดทะเบี ย นการแต่ ง ตั้ ง หรื อ เปลี่ ย นแปลง
กรรมการของสมาคมต่อนายทะเบียนภายในก�ำหนด 30 วัน นับแต่วันที่มี
การแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคมต้องระวางโทษปรับไม่
เกิน 10,000 บาท
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(7) สมาคมใดไม่ยอมให้สมาชิกของสมาคมตรวจตรากิจการ และ
ทรัพย์สินของสมาคมในระหว่างเวลาท�าการของสมาคม ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกิน 10,000 บาท
(8) กรรมการของสมาคมผู้ใดด�าเนินกิจการผิดวัตถุประสงค์ของ
สมาคม และการด�าเนินกิจการนั้นเป็นภยันตรายต่อความสงบสุขของ
ประชาชนหรือความมั่นคงของรัฐ ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ
ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
(9) คณะกรรมการของสมาคมไม่แจ้งการเลิกสมาคมต่อนาย
ทะเบียนภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันที่มีการเลิกสมาคม กรรมการ
ของสมาคมนั้นต้องระวางโทษปรับไม่เกินคนละ 10,000 บาท เว้นแต่
กรรมการผูใ้ ดของสมาคมนัน้ จะพิสจู น์ได้วา่ การทีม่ ไิ ด้แจ้งนัน้ มิได้เกิดจาก
การกระท�าของตน
(10) ผูใ้ ดแบ่งทรัพย์สนิ ของสมาคมทีเ่ หลืออยูเ่ มือ่ ได้ชา� ระบัญชีแล้ว
ให้ แ ก่ ส มาชิ ก ของสมาคมหรื อ โอนทรั พ ย์ สิ น ดั ง กล่ า วให้ แ ก่ บุ ค คลอื่ น
เป็นการฝาฝนมาตรา 107 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ต้อง
ระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้ง
ปรับ
(11) ผูใ้ ดยังขืนแสดงตนเป็นกรรมการหรือสมาชิกของสมาคม โดย
รู้อยู่ว่านายทะเบียนได้ถอนชื่อสมาคมนั้นออกจากทะเบียนแล้ว หรือถูก
ศาลสั่งเลิกแล้ว ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท
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