ข้อบังคับของสมาคมฯ ปี 2562 ฉบับที่ 6

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี
ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ
____________________________

คาปรารภ
โดยที่พลเมืองของประเทศไทย ประกอบด้วยบุรุษและสตรีเป็ นจานวนใกล้เคียงกัน สตรีย่อมมีหน้าที่
ร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาประเทศเช่นเดียวกับบุรุษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพสังคมที่กาลังเปลี่ยนแปลง
ประชาชนในชาติตอ้ งผนึกกาลังเพื่อมิให้มีการสูญเปล่าในทางใดทัง้ สิน้ แต่โดยที่ขนบธรรมเนียม ทัศนคติ และ
ตัวบทกฎหมายบางประการ ยังเป็ นอุปสรรคมิให้สตรีได้รบั ความเสมอภาค และความเป็ นธรรมเท่าเทียมกับ
บุรุษ ทาให้สตรีไม่สามารถปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติได้โดยสมบูรณ์ จึงควรที่จะขจัดเสียซึ่งอุปสรรค
เหล่านัน้ และดาเนินการส่งเสริมสถานภาพสตรี หรือช่วยพัฒนาสตรีในทุกระดับ ให้มีความรู ้ ความสามารถ
ยิ่งขึน้ เพื่อจักได้รบั ใช้ประเทศชาติอย่างเต็มที่ และให้มีโอกาส ให้มีบทบาทอยู่ในสังคมด้วยความเสมอภาค
และด้วยความเป็ นธรรม
ด้วยเหตุผลดังกล่าว สตรีกลุ่มหนึ่งผูส้ นใจในปัญหานี ้ จึงได้ก่อตัง้ “กลุม่ ส่งเสริมสถานภาพสตรี” ขึน้
ตัง้ แต่ปีพทุ ธศักราช 2517 และได้มีกิจกรรมต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ในข้อบังคับนี ้ จึงถึงพุทธศักราช 2525
จึงได้จดทะเบียนเป็ นสมาคมฯ โดยมีขอ้ บังคับดังต่อไปนี ้

ความเบือ้ งต้น
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ได้จดทะเบียนก่อตัง้ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 การดาเนินงานของ
สมาคมฯ เจริญก้าวหน้ามาด้วยดี ภายใต้การดาเนินงานตามข้อบังคับของสมาคมฯ ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว
เมื่อ พ.ศ. 2525
บัดนี ้ ปรากฏว่าเหตุการณ์และสภาพแวดล้อมของสังคมเปลี่ยนไป ปั ญ หาและกิจ กรรมต่างๆ
ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ สตรีมี ม ากขึ น้ การด าเนิ น งานของสมาคมฯ ภายใต้ข้อบัง คับ ของสมาคมฯ ที่ ใช้อ ยู่ไ ม่
เหมาะสมเพียงพอ ดังนัน้ เพื่อให้การดาเนินงานของสมาคมฯ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุม
ปั ญหาและกิจกรรมต่างๆ ได้กว้างขวาง สมาชิกของสมาคมฯ เห็นเป็ นการสมควรยกเลิกข้อบังคับเก่าของ
สมาคมฯ และให้ใช้ขอ้ บังคับฉบับนีแ้ ทน
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หมวดที่ 1
บททั่วไป
ข้อ 1. ชื่อของสมาคมฯ สมาคมฯ นีม้ ีช่อื ว่า “สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์
เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ” ใช้ช่ือย่อว่า “สส.สส.” มีช่อื ภาษาอังกฤษว่า
“Association for the Promotion of the Status of Women Under Her Royal Highness
Princess Soamsawali Krom Muen Suddhanarinatha” ใช้ช่ือย่อว่า “APSW”
ข้อ 2. ตราสัญลักษณ์ของสมาคมฯ ตราสัญลักษณ์ของสมาคมฯ เป็ นรูปนก-ปี สตรีสากล แสดงสัญลักษณ์
สตรี เพื่อความเสมอภาค พัฒนา และสันติภาพ

ข้อ 3. ทีต่ ั้งสานักงาน สานักงานใหญ่ของสมาคมฯ ตัง้ อยู่เลขที่ 501/1 ซอยเดชะตุงคะ1 ถนนเดชะตุงคะ
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 และสานักงานสาขาของสมาคมฯ ตัง้ อยู่ในจังหวัด
ต่างๆ ตามที่คณะกรรมการสมาคมฯ จะเห็นว่ามีความจาเป็ น และด้วยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่

หมวดที่ 2
วัตถุประสงค์และกิจกรรมของสมาคมฯ
ข้อ 4. สมาคมฯ มีวตั ถุประสงค์ ดังต่อไปนี ้
4.1 ศึกษาปัญหาเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของสตรีและการปฏิบตั ิต่อสตรีในด้านต่างๆ
4.2 ส่งเสริมและช่วยเหลือสตรีให้ได้รบั ความเสมอภาคและความเป็ นธรรมในสังคม
4.3 ส่งเสริมความรูค้ วามสามารถของสตรีในด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพ การมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การบริหารและการปกครอง
4.4 สนับสนุนและสงเคราะห์สตรี เยาวชน และเด็กที่ดอ้ ยโอกาส ให้ได้รบั การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขนึ ้
4.5 ให้ค วามร่ว มมื อ ประสานงานกับ หน่ ว ยงานรัฐ บาลและองค์ก รเอกชน ที่ มี วัต ถุ ป ระสงค์ก าร
ดาเนินงานคล้ายกันทัง้ ในและต่างประเทศ
ข้อ 5. เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ สมาคมฯ จะประสานงานและร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ รณรงค์ให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในสังคม เพื่อแก้ปัญ หาที่ไม่เป็ นธรรม และให้ความช่วยเหลือ ต่อสตรี เด็ก และ
เยาวชน ให้ได้มีโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขนึ ้ โดยดาเนินกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี ้
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5.1.

5.2.

5.3

5.4

5.5

5.6

โครงการบ้านพักฉุกเฉิน ประกอบด้วย บ้านพักฉุกเฉิน คลีนิคผูห้ ญิงและบ้านเด็ก ให้
ความช่วยเหลือหญิงและเด็กผูม้ ีความเดือดร้อนจากปั ญหาต่างๆ โดยการฟื ้ นฟูสภาพจิตใจ
และร่างกาย การให้คาปรึกษาแนะแนวตามหลักการสังคมสงเคราะห์และจิตวิทยา การให้
ทักษะชีวิตและความรู ท้ ่ีเกี่ ยวข้อง เพื่ อการพัฒ นาคุณ ภาพชีวิต และพึ่งตนเองได้ ซึ่งการ
บริการนีร้ วมถึงการบริการด้านที่พกั อาศัย เสือ้ ผ้า อาหาร และการดูแลด้านสุขภาพด้วย
ศูนย์การศึกษาและฝึ กอาชีพสตรี ร่วมมือประสานงานกับกรมการศึกษานอกโรงเรียน
หน่วยราชการและองค์กรเอกชนอื่นๆ จัดการศึกษานอกระบบและให้การฝึ กอบรมด้าน
วิช าชี พ แก่ ส มาชิ ก ในบ้า นพั ก ฉุก เฉิ น สตรีผู้ด้อ ยโอกาสและประชาชนทั่ว ไป เพื่ อ ให้
สามารถประกอบอาชี พ มีรายได้ และมีส่วนร่วมในการพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคม การ
บริหารและการปกครองอย่างเหมาะสม
สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา ดาเนินการวิจัยนโยบายเชิงปฏิบัติการ
โดยเฉพาะนโยบายที่มีผลกระทบต่อสตรี โดยอาศัยข้อมูลหญิงชายเป็ นเครื่องมือ เพื่อสร้าง
ทางเลือกที่เหมาะสมสาหรับประกอบการพิจารณากาหนดนโยบายและมาตรการในการ
พัฒนาสตรีและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในสังคม
ศูนย์พัฒนาเยาวชน จัดค่ายเยาวชนและดาเนินกิจกรรมสาหรับเยาวชน เพื่อให้ลด ละ
เลิก สิ่งเสพติดและอบายมุข แก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี เสริมสร้างสิทธิอนามัย
การเจริญพันธุ์ ส่งเสริมเยาวชนให้เป็ นพลเมืองดีมีคณ
ุ ภาพและคุณธรรม และมีจิตสานึก
เพื่อส่วนรวม เคารพในศักดิศ์ รีความเป็ นมนุษย์ท่เี ท่าเทียมกันของทัง้ หญิงและชาย
การบริการให้คาปรึกษาแนะแนวและดูแลด้านสุขภาพ โดยเฉพาะในเรื่องการตัง้ ครรภ์
ไม่พร้อม การติดเชือ้ ทางเพศสัมพันธ์ และปั ญหาโรคเอดส์ การส่งเสริมอนามัยการเจริญ
พันธุแ์ ละการพ้นวัยเจริญพันธุ์
อื่นๆ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ

หมวดที่ 3
สมาชิกสมาคมฯ
ข้อ 6. สมาชิกของสมาคมฯ ประกอบด้วยสมาชิก 3 ประเภทดังนี ้
6.1 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลที่คณะกรรมการสมาคมฯ หรือที่ประชุมใหญ่ มีมติเป็ นเอก
ฉันท์ให้เชิญเป็ นสมาชิกกิตติมศักดิท์ งั้ นีใ้ ห้อยู่ในวาระเท่ากับกรรมการชุดที่เชิญมา
6.2 สมาชิ กสามัญ ได้แก่ บุคคลทั้งหญิ งและชาย และ/หรือองค์กรนิติบุคคล ซึ่งเห็นพ้องกับ
วัตถุประสงค์นโยบายและการดาเนินงานของสมาคมฯ สมัครเป็ นสมาชิก
6.3 สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ บุคคลที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ และสมัครเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมฯ
สมาชิกวิสามัญนี ้ เป็ นกรรมการสมาคมฯ ไม่ได้
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ข้อ 7. การสมัครเป็ นสมาชิกสมาคมฯ ดาเนินการ ตามลาดับดังนี ้
7.1 ผูป้ ระสงค์จะสมัครเป็ นสมาชิกสามัญ หรือสมาชิกวิสามัญของสมาคมฯ ต้องยื่นใบสมัคร
ตามแบบของสมาคมฯ ต่อนายทะเบียนสมาคมฯ โดยมีสมาชิกสามัญอย่างน้อย 1 คน
ลงลายมือชื่อรับรองว่าผูส้ มัครสมควรเป็ นสมาชิกของสมาคมฯ ได้
7.2 เมื่อนายทะเบียนสมาคมฯ ได้รบั ใบสมัครของผูป้ ระสงค์จะเป็ นสมาชิกสามัญหรือสมาชิก
วิสามัญแล้ว ให้เสนอคณะกรรมการสมาคมฯ ให้ความเห็นชอบในการประชุมครัง้ ต่อไป
7.3 เมื่อคณะกรรมการสมาคมฯ ให้ความเห็น ชอบแล้ว ให้นายทะเบียนสมาคมฯ แจ้ง ให้
ผูส้ มัครทราบ พร้อมทัง้ กาหนดให้ชาระเงินค่าสมาชิกตามข้อบังคับนี ้
7.4 การชาระเงินค่าสมาชิก
7.4.1 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไม่ตอ้ งเสียเงินค่าสมาชิก
7.4.2 สมาชิกสามัญ เสียค่าสมาชิกดังนี ้
(1) ค่าสมาชิกตลอดชีพ จานวน 1,000 บาท
(2) ค่าสมาชิกรายปี ปี ละ 100 บาท
(3) สมาชิกสามัญชาระค่าสมาชิกประจาปี เมื่อชาระครบ 12 ปี ติดต่อกันให้โอน
สถานภาพเป็ นสมาชิกสามัญตลอดชีพได้ โดยไม่ตอ้ งชาระเงินค่าสมาชิก
ใหม่หรือชาระเพิ่มอีก
7.4.3 สมาชิกวิสามัญ เสียค่าสมาชิก 50 บาทต่อปี
ข้อ 8. สมาชิกกิตติมศักดิ์ สมาชิกสามัญ และสมาชิกวิสามัญ มีสิทธิและหน้าที่ดงั ต่อไปนี ้
8.1 ปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับของสมาคมฯ
8.2 เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินกิจกรรมของสมาคมฯ ต่อคณะกรรมการสมาคมฯ
8.3 เข้าร่วมประชุม สมาชิ ก สมาคมฯ และร่วมด าเนิ น กิ จ กรรม และแสดงความคิ ด เห็ น ต่ า งๆ
เกี่ยวกับงานของสมาคมฯ
8.4 ในกรณีท่ีมีการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมใหญ่ สมาชิกสามัญเท่านัน้ มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน
ได้ สาหรับสมาชิกกิตติมศักดิ์ และ สมาชิกวิสามัญไม่มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน
8.5 ประดับเครื่องหมายของสมาคมฯ ตามระเบียบของสมาคมฯ
8.6 ได้รบั ประโยชน์อนั พึงมีพงึ ได้จากกิจกรรมของสมาคมฯ ตามที่คณะกรรมการสมาคมฯ กาหนด
8.7 ใช้บริการและสถานที่ หรือพาบุคคลภายนอกเข้าใช้บริการและสถานที่ของสมาคมฯ โดยปฏิบตั ิ
ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
8.8 ชาระค่าสมาชิกสมาคมฯ ประจาปี ตามอัตราที่สมาคมฯ กาหนด
8.9 เมื่อสมาชิกย้ายภูมิลาเนา ต้องแจ้งให้นายทะเบียนสมาคมฯ ทราบ
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ข้อ 9. การพ้นจากสมาชิกภาพ
9.1 สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิจ์ ะสิน้ สุดลงเมื่อ
9.1.1 ถึงแก่กรรม
9.1.2 ลาออก โดยการยื่นใบลาต่อนายกสมาคมฯ
9.1.3 ออกตามวาระของกรรมการชุดที่แต่งตัง้
9.1.4 กระทาการอันเสื่อมเสียหรืออาจจะเสื่อมเสียต่อสมาคมฯ หรือกระทาการอันเป็ นที่น่า
รังเกียจของสมาคมฯ ซึ่งคณะกรรมการสมาคมฯ มีมติให้พน้ จากสมาชิกภาพของ
สมาคมฯ โดยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการสมาคมฯ ที่เข้าประชุม
และโดยการลงคะแนนลับ
9.2 สมาชิกภาพของสมาชิกสามัญตลอดชีพและรายปี จะสิน้ สุดลงเมื่อ
9.2.1 มีกรณีใดกรณีหนึ่งดังกล่าวในข้อ 9.1.1, 9.1.2 และ 9.1.4 เกิดขึน้ หรือ
9.2.2 เป็ นสมาชิกประเภทสามัญประจาปี และค้างชาระเงินค่าสมาชิกเกินกว่าสองปี
9.3 สมาชิกภาพของสมาชิกวิสามัญจะสิน้ สุดลงเมื่อ
9.3.1 มีกรณีใดกรณีหนึ่งดังกล่าวในข้อ 9.1 เกิดขึน้ หรือ
9.3.2 ค้างชาระค่าสมาชิกเกินกว่าสองปี หรือ
9.3.3 เมื่อบรรลุนิติภาวะแล้ว

หมวดที่ 4
รายได้และทรัพย์สินของสมาคมฯ
ข้อ 10. สมาคมฯ มีรายได้จาก
10.1 ค่าสมาชิกในการสมัครเป็ นสมาชิกสมาคมฯ
10.2 เงินที่มีผบู้ ริจาคให้และ/หรือเงินที่ได้สมทบอุดหนุนจากงบประมาณขององค์การต่างๆ
10.3 จากการดาเนินงานและกิจการของสมาคมฯ
10.4 ดอกผล และดอกเบีย้ เงินฝากสถาบันการเงิน
ข้อ 11. ทรัพย์สินของสมาคมฯ อันได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์ ครุ ภัณฑ์ ยานพาหนะ อาจได้มา
ด้วยการรับบริจาค จัดซือ้ หรือได้รบั ความช่วยเหลือจากองค์กรเอกชน ประชาชน และองค์กรของรัฐ
จะต้องจัดทาทะเบียนไว้เป็ นหลักฐาน
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หมวดที่ 5
คณะกรรมการสมาคมฯ
ข้อ 12. สมาชิกสมาคมฯ ที่ดารงตาแหน่งเจ้าหน้าที่ พนักงาน อาสาสมัคร หรือตาแหน่งใดๆ ในกิจการที่
ขึน้ กับ หรือเป็ นของสมาคมฯ โดยได้รบั ค่าตอบแทนไม่ว่าจะป็ นทางตรงหรือทางอ้อม จากสมาคมฯ
และกิจการที่ขนึ ้ กับ หรือเป็ นของสมาคมฯ ก็ตาม จะเป็ นกรรมการสมาคมฯ ไม่ได้
ข้อ 13. คณะกรรมการสมาคมฯ มี จานวนไม่น้อยกว่า 15 คน และไม่เกิน 21 คน ซึ่งจะต้องเลือกตั้งหรือ
แต่งตั้งจากสมาชิก สามัญ ตามข้อ 6.2 เท่านั้น และในกรณี ท่ีเป็ นสมาชิกกิตติมศักดิ์ ตามข้อ 6.1
บุคคลนัน้ จะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นสมาชิกสามัญก่อน
ข้อ 14. วิธีการเลือกตัง้ คณะกรรมการสมาคมฯ และนายกสมาคมฯ
14.1 ให้ท่ปี ระชุมใหญ่สมาชิกสมาคมฯ เลือกตัง้ กรรมการสมาคมฯ จานวน 15 คน และให้
กรรมการสมาคมฯ เลือกนายกสมาคมฯ กรรมการส่วนที่เหลือให้นายกสมาคมฯ เป็ นผู้
แต่งตัง้ ไม่เกิน 6 คน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ข้อ 15. ให้น ายกสมาคมฯ ที่ไ ด้ร บั เลือ กตั ้ง แต่ง ตั้ง กรรมการให้ดารงตาแหน่ง อุป นายก เลขาธิการ
เหรัญญิก นายทะเบียน ประชาสัมพันธ์ และ/หรือตาแหน่งอื่นใด สุดแต่คณะกรรมการสมาคมฯ จะ
เห็นสมควร
การกาหนดให้มีตาแหน่งใดบ้างนัน้ ให้เป็ นไปตามมติคณะกรรมการสมาคมฯ
ข้อ 16. การดารงตาแหน่งของนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมฯ ให้ปฏิบตั ิ ดังนี ้
16.1 นายกสมาคมฯ และเหรัญญิก อยู่ในตาแหน่งได้วาระละ 3 ปี ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน หาก
ตาแหน่งนายกสมาคมฯ ว่างลงก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการสมาคมฯ พิจารณาแต่งตัง้
อุปนายกสมาคมฯ เพื่อรักษาการแทนจนกว่าจะครบวาระ หรือจนกว่าจะมีการเลือกตัง้ นายก
สมาคมฯ ใหม่
16.2 คณะกรรมการสมาคมฯ อยู่ในตาแหน่งวาระละ 3 ปี หากตาแหน่งคณะกรรมการว่างลง
ก่อนครบกาหนดวาระ คณะกรรมการสมาคมฯ อาจพิจารณาแต่งตัง้ สมาชิกสมาคมฯ เป็ น
กรรมการแทนจนกว่าจะสิน้ วาระหรือไม่ก็ได้
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ข้อ 17. เมื่อคณะกรรมการสมาคมฯ ได้ดาเนินงานมาจนสิ ้นวาระแล้ว ให้คณะกรรมการสมาคมฯ ที่ครบ
วาระแล้ว ทาการส่งมอบงานให้กับคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่ ภายใน 30 วัน หลังจากวัน
เลือกตัง้ และให้กรรมการชุดใหม่ดาเนินการจดทะเบียนกับทางราชการให้ถกู ต้องต่อไป
ข้อ 18 นายกสมาคมฯ และหรือกรรมการสมาคมฯ จะพ้นจากตาแหน่งดังกรณีต่อไปนี ้
18.1 พ้นจากการเป็ นสมาชิกสมาคมฯ ตามข้อ 9
18.2 ตาย
18.3 ลาออก

หมวดที่ 6
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสมาคมฯ
ข้อ 19. คณะกรรมการตาแหน่งต่างๆ ของสมาคมฯ มีอานาจหน้าที่โดยสังเขปดังต่อไปนี ้
19.1 นายกสมาคมฯ มีหน้าที่บริหารกิจการของสมาคมฯ ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย
ระเบียบข้อบังคับของสมาคมฯ และมติของคณะกรรมการสมาคมฯ
19.2 อุป นายก มีห น้า ที่ ช่ว ยเหลือ นายกสมาคมฯ ตามที่ น ายกสมาคมฯ มอบหมาย และ
รักษาการแทนนายกสมาคมฯ ในกรณีท่นี ายกสมาคมฯ ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้
19.3 เลขาธิการ มีหน้าที่ดาเนินงานและประสานงานทั่วไปและติดตามงานตามมติของคณะ กรรมการ
สมาคมฯ รวมทั้งงานเฉพาะกิจ ที่ รบั มอบหมาย นัด ประชุม กรรมการสมาคมฯ สมาชิ ก
สมาคมฯ และจัดทารายงานการประชุมนัน้ ๆ
19.4 เหรัญญิ ก มีหน้าที่รบั เรียกเก็บ รักษาเงิน จ่ายเงิน เก็บรักษาเอกสารหลักฐานการรับ
จ่ายเงิน ทาบัญชีเกี่ยวกับการเงินของสมาคมฯ และดาเนินการเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สิน
ของสมาคมฯ
19.5 ผู้ ช่ วยเหรั ญ ญิ ก มี หน้าที่ช่วยเหลือเหรัญ ญิ ก แทนเหรัญ ญิ กในกรณี ท่ีเหรัญ ญิ กไม่ อยู่
หรือไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้
19.6 นายทะเบียน มีหน้าที่ทาทะเบียนสมาชิก แก้ไขทะเบียนสมาชิกให้เป็ นปั จจุบนั อยู่เสมอ
และรับสมัครสมาชิกสมาคมฯ
19.7 ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่โฆษณาเผยแพร่กิจการของสมาคมฯ ชักชวนให้ประชาชน องค์กร
เอกชนและองค์กรภาครัฐเข้าสนับสนุนและร่วมกิจกรรมของสมาคมฯ และชักชวนให้ผมู้ ีสิทธิ์
เป็ นสมาชิกสมัครเข้าเป็ นสมาชิกของสมาคมฯ
กรณีคณะกรรมการสมาคมฯ กาหนดให้มีกรรมการตาแหน่งอื่นใดเพิ่มขึน้ อีก ให้คณะ
กรรมการสมาคมฯ มีอานาจกาหนดอานาจหน้าที่ของกรรมการตาแหน่งที่ตงั้ ขึน้ ใหม่นนั้ ๆ ได้
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ข้อ 20. ให้คณะกรรมการสมาคมฯ มีหน้าที่ควบคุม ดูแลการบริหารกิจการของสมาคมฯ และมีอานาจออก
ระเบี ยบการปฏิ บัติ ต่างๆ ของสมาคมฯ เพื่ อ ให้ก ารดาเนิ นงานของสมาคมฯ เป็ นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพโดยระเบียบของสมาคมฯ นั้น ให้มีผลบังคับได้ตลอดไปจนกว่าจะมี
การแก้ไขหรือยกเลิก โดยมติของคณะกรรมการชุดนั้นหรือชุดต่อไป รวมทั้งให้มี อานาจในการ
แต่งตัง้ และถอดถอนผูอ้ านวยการสมาคมฯ และผูอ้ านวยการฝ่ าย
ข้อ 21. ให้อดีตนายกสมาคมฯ เป็ นกรรมการที่ปรึกษาโดยตาแหน่ง มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิ์ออก
เสียงลงคะแนนเช่นเดียวกับคณะกรรมการสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมฯ มีอานาจแต่งตัง้
สมาชิกสามัญหรือสมาชิกกิตติมศักดิ์ เป็ นกรรมการที่ปรึกษา อีกจานวนเท่าใดก็ได้ ทัง้ นี ้ กรรมการ
ที่แต่งตัง้ ใหม่มีวาระเท่ากับคณะกรรมการชุดที่แต่งตัง้
ข้อ 22. กรรมการที่ปรึกษามีหน้าที่ให้คาปรึกษาและแนะนาในการดาเนินงานของสมาคมฯ และมีสิทธิ์เข้า
ร่วมประชุมเช่นเดียวกับคณะกรรมการสมาคมฯ แต่ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน
ข้อ 23. การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ มีดงั นี ้
23.1 ให้มีการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ อย่างน้อย 2 เดือนต่อครัง้ โดยให้
เลขาธิการสมาคมฯ ทาหน้าที่เป็ นเลขานุการในการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ
และนายกสมาคมฯ มีอานาจให้เจ้าหน้าที่ท่เี กี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมได้
23.2 นายกสมาคมฯ จะเรียกประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ในกรณีท่มี ีเหตุสมควรเมื่อใดก็ได้
23.3 องค์ประชุมของคณะกรรมการสมาคมฯ จะต้องมีกรรมการมาเข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่า
1 ใน 3 ของจานวนกรรมการที่มีอยู่ในขณะนัน้

หมวดที่ 7
การประชุมสมาชิกสมาคมฯ และการดาเนินการเกี่ยวกับการประชุม
ข้อ 24. การประชุมสมาชิกสมาคมฯ มีดงั นี ้
24.1 ให้คณะกรรมการสมาคมฯ จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญสาหรับสมาชิกสมาคมฯ ปี ละ 1 ครัง้
ภายใน 90 วัน นับแต่วนั สิน้ ปี บญ
ั ชีของสมาคมฯ
24.2 คณะกรรมการสมาคมฯ จะจัดให้มีการประชุมสมาชิกสมาคมฯ เมื่อใดก็ได้ การประชุมนี ้
ให้เรียกว่าการประชุมใหญ่วิสามัญ
24.3 สมาชิกของสมาคมฯ จานวนไม่นอ้ ยกว่า 30 คน มีสิทธิ์ลงชื่อร่วมกันทาเป็ นหนังสือยื่นต่อ
คณะกรรมการสมาคมฯ เพื่อขอให้คณะกรรมการสมาคมฯ เรียกประชุมใหญ่วิสามัญก็ได้
ในหนังสือนัน้ ต้องเสนอเหตุผลให้มีการเรียกประชุมตามนัน้
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24.4 เมื่อคณะกรรมการสมาคมฯ ได้รบั คาร้องขอให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญจากสมาชิกสมาคมฯ
แล้ว คณะกรรมการสมาคมฯ จะต้องจัดให้มีการประชุมภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รบั
หนังสือร้องขอ
ข้อ 25. องค์ประชุมใหญ่ของสมาชิกนัน้ จะต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ ยกว่า 30 คน จึงจะนับเป็ นองค์
ประชุม
การเรียกประชุมใหญ่ เมื่อเวลาล่วงเลยไป 45 นาที และสมาชิกยังมาไม่ครบองค์ประชุม
ให้นายกสมาคมฯ หรืออุปนายกสมาคมฯ เลื่อนการประชุม และให้เรียกประชุมใหม่ ภายใน 14 วัน
นับแต่วนั ประชุมที่ตอ้ งเลื่อนไป
การเรียกประชุมครัง้ ที่ 2 นี ้ ไม่ว่าจะมีสมาชิกมาประชุมจานวนเท่าใดก็ตาม ให้ถือว่าเป็ น
องค์ประชุม
แต่ถา้ การเรียกประชุมเพราะเหตุท่สี มาชิกร้องขอ เมื่อเวลาล่วงไป 45 นาทีแล้ว สมาชิกยังมา
ไม่ครบองค์ประชุม ให้ถือว่าการเรียกประชุมนัน้ สิน้ สุดลง
ข้อ 26. การประชุมใหญ่สามัญ คณะกรรมการสมาคมฯ ต้องจัดทาวาระการประชุมและรายละเอียดประกอบ
วาระการประชุมทัง้ หมด ส่งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 1 สัปดาห์ก่อนวันจัดประชุม
ข้อ 27. การเรียกประชุมสมาชิกสมาคมฯ ต้องทาเป็ นหนังสือพร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมส่ งถึง
สมาชิกโดยตรงก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 1 สัปดาห์ พร้อมทัง้ ประกาศแจ้งรายละเอียดกาหนดการ
ประชุม ณ ที่ทาการสมาคม เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 1 สัปดาห์ ก่อนวันจัดประชุม
ข้อ 28. ในการประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี ให้คณะกรรมการสมาคมฯ แถลงผลการดาเนินงานในรอบปี ท่ี
ผ่านมา สถานการณ์การเงิน งบดุล และขอมติท่ปี ระชุมอนุมตั ิ หรือให้ความเห็นชอบการดาเนินงาน
ต่างๆ ของสมาคมฯ ในปี ต่อไป
ข้อ 29. การออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกในที่ประชุมใหญ่ สมาชิกจะต้องลงคะแนนเสียงด้วยตนเอง จะ
มอบฉันทะหรือรับมอบฉันทะจากสมาชิกอื่นให้ใช้สิทธิ์แ ทนไม่ได้ และให้ใช้เ สียงส่วนใหญ่ของ
สมาชิกที่มาประชุมเป็ นมติของที่ประชุม

หมวดที่ 8
การเงินและการบัญชี
ข้อ 30. การรับเงินของสมาคมฯ ทุกประเภทต้องออกใบเสร็จรับเงินทุกครัง้ ใบเสร็จรับเงินจะต้องมีสาเนา
หรือต้นขัว้ เก็บไว้เป็ นหลักฐานด้วย
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ข้อ 31. การลงนามในเอกสารการเงิน ได้แก่ เช็ค ตั๋ วสัญญาใช้เงิน และเอกสารเกี่ยวกับการเงินต่างๆ การ
ถอนเงินออกจากธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นๆ ให้นายกสมาคมฯ หรืออุปนายกสมาคมฯ ที่ได้รบั
มอบอานาจจากนายกสมาคมฯ ให้เป็ นผูล้ งนามแทน และเหรัญญิกหรือผูช้ ่วยเหรัญญิกเป็ นผูล้ งนาม
ร่วมกัน 2 คน ทุกครัง้
ข้อ 32. นายกสมาคมฯ มีอานาจสั่งจ่ายเงินตามงบประมาณที่ได้รบั การอนุมตั ิจากคณะกรรมการสมาคมฯ
งบประมาณรายจ่าย รวมทัง้ รายจ่ายประจา หมายถึง เงินเดือนเจ้าหน้าที่ พนักงาน ค่าเช่า
สถานที่ ค่าไฟฟ้า ค่านา้ ประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องเขียน หรือเงินที่ตอ้ งจ่ายตามภาระผูกพันหรือ
สัญญา เป็ นต้น
ข้อ 33. หลักฐานการรับจ่ายเงิน ให้เก็บรักษาไว้ ณ ที่ทาการสมาคมฯ ไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี จึงจะทาลายได้
ข้อ 34. การเก็บรักษาเงินสดในมือ ให้เป็ นไปตามระเบียบสมาคมฯ ว่าด้วยเรื่องการเงินและการบัญชี
ข้อ 35. การเบิกเงิน ถอนเงิน และฝากเงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงิ น และการกระทาใดๆ ที่เกี่ยวกับ
การเงินที่ไม่ได้มีอยู่ในข้อบังคับนี ้ ให้ถือปฏิบตั ิตามระเบียบสมาคมฯ ว่าด้วยเรื่องการเงินและบัญชี
ที่คณะกรรมการสมาคมฯ มีมติให้บงั คับใช้ หรือให้เป็ นไปตามมติคณะกรรมการสมาคมฯ ในแต่ละครัง้
ข้อ 36. ปี บญ
ั ชีงบประมาณของสมาคมฯ ให้เริ่มตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม และสิน้ สุดในวันที่ 31 ธันวาคมของปี

หมวดที่ 9
การแก้ไขข้อบังคับและการยุบสมาคม
ข้อ 37. การแก้ไขข้อบังคับนีจ้ ะกระทาได้ก็แต่โดยมติของที่ประชุมใหญ่ และจะต้องมีคะแนนเสียงให้ความ
เห็นชอบในการแก้ไขเกินกึ่งหนึ่ง ของสมาชิกที่มาประชุม และให้มีผลบังคับใช้ทนั ที
ข้อ 38. การยุบสมาคมฯ จะกระทาได้ต่อเมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้ยบุ โดยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4
ของสมาชิกที่มาประชุม
องค์ประชุมตามที่กล่าวในข้อนี ้ จะต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิก
ทั้งหมด ตามที่ปรากฏอยู่ในทะเบียนสมาชิก ห้ามมิให้นาความในข้อบังคับนี ้ ข้อ 25 วรรค 3 มา
บังคับใช้ในการประชุมเพื่อยุบสมาคมฯ
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ข้อ 39. เมื่อได้มีมติให้ยุบสมาคมฯ ตามที่กล่าวในข้อ 38 แล้ว ให้มีการประชุมใหญ่อีกครัง้ หนึ่งภายใน
21 วัน นับแต่วนั ที่ท่ปี ระชุมมีมติให้ยบุ สมาคมฯ เพื่อยืนยันการยุบสมาคมฯ
องค์ป ระชุม ที่ก ล่าวในข้อ นี จ้ ะต้องมีส มาชิก มาประชุม ไม่น ้อ ยกว่ากึ่ง หนึ่ง ของสมาชิก
ทั้ง หมด โดยผู ล้ งมติยืน ยัน การยุบ สมาคมฯ ต้อ งมีจานวนไม่น ้อ ยกว่า 3 ใน 4 ของสมาชิก
ทัง้ หมดตามที่มาประชุม
ถ้ามติยุบสมาคมฯ ได้รบั การยืนยัน ให้ท่ีประชุมกาหนดเรื่องการโอนทรัพย์สินของสมาคมฯ
ไว้ดว้ ย
ข้อ 40. ให้คณะกรรมการสมาคมฯ ดาเนินการทางด้านการเงิน การบัญชี เกี่ยวกับทรัพย์สิน และเจ้าหน้าที่
ของสมาคมฯ ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน หลังจากการมีมติให้ยุบสมาคมฯ การสิน้ สุดของการจ้าง
งานและการชาระบัญชีให้เป็ นไปตามกฎหมาย ในขณะที่มีการลงมติให้ ยุบสมาคมฯ นั้น และให้
ดาเนินการยุบสมาคมฯ พร้อมกับแนบรายการทรัพย์สินของสมาคมฯ ให้นายทะเบียนทราบภายใน
60 วัน นับแต่วนั ที่จะทาบัญชีทรัพย์สินของสมาคมฯ ให้แก่นิติบคุ คล
ข้อ 41. ทรัพย์สินของสมาคมฯ ทัง้ หมด ให้โอนแก่สภากาชาดไทย และองค์กรการกุศลอื่น โดยความเห็นชอบ
ของที่ประชุมใหญ่ ตามข้อ 39 วรรค 3
----------------------------------------
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