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ขอ้บงัคบัของสมาคมฯ ปี 2562 ฉบบัที่ 6 

สมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตรี 
ในพระอปุถมัภพ์ระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้โสมสวลี พระวรราชาทินดัดามาตุ 

____________________________ 
 

ค าปรารภ 
 โดยที่พลเมืองของประเทศไทย ประกอบดว้ยบุรุษและสตรีเป็นจ านวนใกลเ้คียงกนั สตรีย่อมมีหนา้ที่
รว่มรบัผิดชอบในการพฒันาประเทศเช่นเดียวกบับรุุษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพสงัคมที่ก าลงัเปลี่ยนแปลง 
ประชาชนในชาติตอ้งผนึกก าลงัเพื่อมิใหม้ีการสญูเปลา่ในทางใดทัง้สิน้ แต่โดยที่ขนบธรรมเนียม ทศันคติ และ
ตวับทกฎหมายบางประการ ยงัเป็นอปุสรรคมิใหส้ตรีไดร้บัความเสมอภาค และความเป็นธรรมเท่าเทียมกบั
บุรุษ ท าใหส้ตรีไม่สามารถปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติไดโ้ดยสมบูรณ์ จึงควรที่จะขจัดเสียซึ่งอุปสรรค
เหล่านัน้ และด าเนินการส่งเสริมสถานภาพสตรี หรือช่วยพฒันาสตรีในทุกระดบั ใหม้ีความรู้ความสามารถ
ยิ่งขึน้ เพื่อจกัไดร้บัใชป้ระเทศชาติอย่างเต็มที่ และใหม้ีโอกาส ใหม้ีบทบาทอยู่ในสงัคมดว้ยความเสมอภาค 
และดว้ยความเป็นธรรม 
 ดว้ยเหตผุลดงักลา่ว สตรีกลุ่มหนึ่งผูส้นใจในปัญหานี ้จึงไดก้่อตัง้ “กลุม่สง่เสรมิสถานภาพสตรี” ขึน้ 
ตัง้แต่ปีพทุธศกัราช  2517 และไดม้ีกิจกรรมต่างๆ ตามวตัถปุระสงคใ์นขอ้บงัคบันี ้จึงถึงพทุธศกัราช 2525 
จึงไดจ้ดทะเบียนเป็นสมาคมฯ โดยมีขอ้บงัคบัดงัต่อไปนี ้
 

ความเบือ้งตน้ 
 

 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ  ไดจ้ดทะเบียนก่อตัง้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 การด าเนินงานของ
สมาคมฯ เจรญิกา้วหนา้มาดว้ยดี ภายใตก้ารด าเนินงานตามขอ้บงัคบัของสมาคมฯ ที่ไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้  
เมื่อ พ.ศ. 2525   
 
 บัดนี  ้ ปรากฏว่าเหตุการณ์และสภาพแวดลอ้มของสังคมเปลี่ยนไป   ปัญหาและกิจกรรมต่างๆ       
ที่ เก่ียวข้องกับสตรีมีมากขึน้   การด าเนินงานของสมาคมฯ  ภายใต้ข้อบังคับของสมาคมฯ  ที่ใช้อยู่ไม่
เหมาะสมเพียงพอ  ดงันัน้ เพื่อใหก้ารด าเนินงานของสมาคมฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุม
ปัญหาและกิจกรรมต่างๆ  ไดก้วา้งขวาง  สมาชิกของสมาคมฯ เห็นเป็นการสมควรยกเลิกขอ้บงัคบัเก่าของ
สมาคมฯ และใหใ้ชข้อ้บงัคบัฉบบันีแ้ทน 
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หมวดที ่1 
บททั่วไป 

 
ขอ้ 1. ชื่อของสมาคมฯ  สมาคมฯ นีม้ีชื่อว่า “สมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตรี ในพระอปุถมัภพ์ระเจา้วรวงศ์

เธอ พระองคเ์จา้โสมสวลี กรมหมื่นสทุธนารีนาถ” ใชช้ื่อย่อว่า “สส.สส.”  มีชื่อภาษาองักฤษว่า 
“Association for the Promotion of the Status of Women Under Her Royal Highness 
Princess Soamsawali Krom Muen Suddhanarinatha”  ใชช้ื่อย่อว่า “APSW” 

 
ขอ้ 2. ตราสัญลักษณข์องสมาคมฯ ตราสญัลกัษณข์องสมาคมฯ เป็นรูปนก-ปีสตรีสากล แสดงสญัลกัษณ์

สตร ีเพื่อความเสมอภาค พฒันา และสนัติภาพ 
 
 
ขอ้ 3.  ทีต่ั้งส านักงาน  ส านกังานใหญ่ของสมาคมฯ ตัง้อยู่เลขที่ 501/1 ซอยเดชะตงุคะ1 ถนนเดชะตงุคะ  

แขวงสีกัน  เขตดอนเมือง  กรุงเทพฯ  10210  และส านักงานสาขาของสมาคมฯ  ตัง้อยู่ในจงัหวัด
ต่างๆ ตามที่คณะกรรมการสมาคมฯ  จะเห็นว่ามีความจ าเป็น และดว้ยความเห็นชอบของที่ประชมุใหญ่ 

 
 

หมวดที ่2 
วตัถปุระสงคแ์ละกิจกรรมของสมาคมฯ 

 
ขอ้ 4. สมาคมฯ มีวตัถปุระสงค ์ดงัต่อไปนี ้

4.1 ศกึษาปัญหาเก่ียวกบัสิทธิและหนา้ที่ของสตรีและการปฏิบติัต่อสตรีในดา้นต่างๆ 
4.2 สง่เสรมิและช่วยเหลือสตรีใหไ้ดร้บัความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสงัคม 
4.3 ส่งเสริมความรูค้วามสามารถของสตรีในดา้นการศึกษาและการประกอบอาชีพ การมีส่วนร่วม

ในการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม  การบรหิารและการปกครอง 
4.4 สนบัสนุนและสงเคราะหส์ตรี  เยาวชน  และเด็กที่ดอ้ยโอกาส ใหไ้ดร้บัการพฒันาคณุภาพชีวิตที่ดีขึน้ 
4.5 ให้ความร่วมมือ ประสานงานกับหน่วยงานรัฐบาลและองค์กรเอกชน  ที่มีวัตถุประสงค์การ

ด าเนินงานคลา้ยกนัทัง้ในและต่างประเทศ 
 
ขอ้ 5. เพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงค ์   สมาคมฯ จะประสานงานและร่วมมือกับองคก์รอื่นๆ รณรงคใ์หเ้กิด

การเปลี่ยนแปลงในสังคม  เพื่อแก้ปัญหาที่ไม่เป็นธรรม และใหค้วามช่วยเหลือต่อสตรี  เด็ก และ
เยาวชน ใหไ้ดม้ีโอกาสในการพฒันาคณุภาพชีวิตที่ดีขึน้  โดยด าเนินกิจกรรมต่างๆ ดงัต่อไปนี ้
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5.1. โครงการบ้านพักฉุกเฉิน   ประกอบดว้ย  บา้นพักฉุกเฉิน  คลีนิคผูห้ญิงและบา้นเด็ก ให้
ความช่วยเหลือหญิงและเด็กผูม้ีความเดือดรอ้นจากปัญหาต่างๆ โดยการฟ้ืนฟูสภาพจิตใจ
และร่างกาย  การใหค้ าปรกึษาแนะแนวตามหลกัการสงัคมสงเคราะหแ์ละจิตวิทยา การให้
ทักษะชีวิตและความรูท้ี่เก่ียวขอ้ง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และพึ่งตนเองได้ ซึ่งการ
บรกิารนีร้วมถึงการบรกิารดา้นที่พกัอาศยั เสือ้ผา้ อาหาร และการดแูลดา้นสขุภาพดว้ย 

5.2. ศูนยก์ารศึกษาและฝึกอาชีพสตรี  ร่วมมือประสานงานกบักรมการศึกษานอกโรงเรียน  
หน่วยราชการและองคก์รเอกชนอ่ืนๆ จัดการศึกษานอกระบบและใหก้ารฝึกอบรมดา้น
วิชาชีพแก่สมาชิกในบ้านพักฉุกเฉิน  สตรีผู ้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป  เพื่อให้
สามารถประกอบอาชีพ มีรายได ้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  การ
บรหิารและการปกครองอย่างเหมาะสม 

5.3  สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา ด าเนินการวิจัยนโยบายเชิงปฏิบัติการ 
โดยเฉพาะนโยบายที่มีผลกระทบต่อสตรี โดยอาศยัขอ้มูลหญิงชายเป็นเครื่องมือ เพื่อสรา้ง
ทางเลือกที่เหมาะสมส าหรบัประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบายและมาตรการในการ
พฒันาสตรีและการสง่เสรมิความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในสงัคม 

5.4      ศูนยพ์ัฒนาเยาวชน  จดัค่ายเยาวชนและด าเนินกิจกรรมส าหรบัเยาวชน  เพื่อใหล้ด ละ     
          เลิก สิ่งเสพติดและอบายมขุ แกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ดว้ยสนัติวิธี เสรมิสรา้งสิทธิอนามยั           
             การเจรญิพนัธุ ์สง่เสรมิเยาวชนใหเ้ป็นพลเมืองดีมีคณุภาพและคณุธรรม และมีจิตส านึก             
             เพื่อสว่นรวม เคารพในศกัดิศ์รีความเป็นมนุษยท์ี่เท่าเทียมกนัของทัง้หญิงและชาย 
5.5 การบริการให้ค าปรึกษาแนะแนวและดูแลด้านสุขภาพ โดยเฉพาะในเรื่องการตัง้ครรภ์

ไม่พรอ้ม การติดเชือ้ทางเพศสมัพันธ ์และปัญหาโรคเอดส ์การส่งเสริมอนามัยการเจริญ
พนัธุแ์ละการพน้วยัเจรญิพนัธุ ์

 5.6      อ่ืนๆ ที่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องสมาคมฯ 
 

หมวดที ่3 
สมาชิกสมาคมฯ 

 

ขอ้ 6.   สมาชิกของสมาคมฯ ประกอบดว้ยสมาชิก 3 ประเภทดงันี ้
6.1 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดแ้ก่ บุคคลท่ีคณะกรรมการสมาคมฯ หรือท่ีประชุมใหญ่มีมติเป็นเอก

ฉนัทใ์หเ้ชิญเป็นสมาชิกกิตติมศกัดิท์ัง้นีใ้หอ้ยู่ในวาระเท่ากบักรรมการชุดที่เชิญมา 
6.2 สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลทั้งหญิงและชาย และ /หรือองค์กรนิติบุคคล  ซึ่งเห็นพ้องกับ

วตัถปุระสงคน์โยบายและการด าเนินงานของสมาคมฯ สมคัรเป็นสมาชิก 
6.3 สมาชิกวิสามญั ไดแ้ก่ บุคคลที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ และสมคัรเขา้รว่มกิจกรรมของสมาคมฯ 

สมาชิกวิสามญันี ้เป็นกรรมการสมาคมฯ ไม่ได ้
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ขอ้ 7. การสมคัรเป็นสมาชิกสมาคมฯ ด าเนินการ ตามล าดบัดงันี ้
7.1 ผูป้ระสงคจ์ะสมัครเป็นสมาชิกสามัญ หรือสมาชิกวิสามัญของสมาคมฯ ตอ้งยื่นใบสมัคร

ตามแบบของสมาคมฯ ต่อนายทะเบียนสมาคมฯ โดยมีสมาชิกสามัญอย่างนอ้ย 1 คน      
ลงลายมือชื่อรบัรองว่าผูส้มคัรสมควรเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ได ้

7.2 เมื่อนายทะเบียนสมาคมฯ ไดร้บัใบสมัครของผูป้ระสงคจ์ะเป็นสมาชิกสามัญหรือสมาชิก
วิสามญัแลว้ ใหเ้สนอคณะกรรมการสมาคมฯ ใหค้วามเห็นชอบในการประชมุครัง้ต่อไป 

7.3 เมื่อคณะกรรมการสมาคมฯ ใหค้วามเห็นชอบแลว้  ใหน้ายทะเบียนสมาคมฯ แจง้ให้
ผูส้มคัรทราบ พรอ้มทัง้ก าหนดใหช้ าระเงินค่าสมาชิกตามขอ้บงัคบันี ้

7.4 การช าระเงินค่าสมาชิก 
7.4.1 สมาชิกกิตติมศกัดิ์ ไม่ตอ้งเสียเงินค่าสมาชิก 
7.4.2 สมาชิกสามญั เสียค่าสมาชิกดงันี ้

(1)   ค่าสมาชิกตลอดชีพ จ านวน 1,000 บาท 
(2)   ค่าสมาชิกรายปี ปีละ 100 บาท  
(3)   สมาชิกสามญัช าระค่าสมาชิกประจ าปี เมื่อช าระครบ 12 ปีติดต่อกนัใหโ้อน    
         สถานภาพเป็นสมาชิกสามญัตลอดชีพได ้ โดยไม่ตอ้งช าระเงินค่าสมาชิก     
         ใหม่หรือช าระเพิ่มอีก 

7.4.3 สมาชิกวิสามญั เสียค่าสมาชิก 50 บาทต่อปี 
 
ขอ้ 8.  สมาชิกกิตติมศกัดิ ์ สมาชิกสามญั  และสมาชิกวิสามญั มีสิทธิและหนา้ท่ีดงัต่อไปนี ้

8.1 ปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัของสมาคมฯ 
8.2 เสนอความคิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินกิจกรรมของสมาคมฯ ต่อคณะกรรมการสมาคมฯ 
8.3 เข้าร่วมประชุมสมาชิกสมาคมฯ และร่วมด าเนินกิจกรรม และแสดงความคิดเห็นต่างๆ 

เก่ียวกบังานของสมาคมฯ 
8.4 ในกรณีที่มีการลงคะแนนเสียงในที่ประชมุใหญ่ สมาชิกสามญัเท่านัน้มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน

ได ้ส าหรบัสมาชิกกิตติมศกัดิ ์และ สมาชิกวิสามญัไม่มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน 
8.5 ประดบัเครื่องหมายของสมาคมฯ ตามระเบียบของสมาคมฯ 
8.6 ไดร้บัประโยชนอ์นัพงึมีพงึไดจ้ากกิจกรรมของสมาคมฯ ตามที่คณะกรรมการสมาคมฯ ก าหนด 
8.7 ใชบ้รกิารและสถานที่ หรือพาบคุคลภายนอกเขา้ใชบ้ริการและสถานที่ของสมาคมฯ โดยปฏิบติั

ตามกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง 
8.8 ช าระค่าสมาชิกสมาคมฯ ประจ าปี ตามอตัราที่สมาคมฯ ก าหนด 
8.9 เมื่อสมาชิกยา้ยภมูิล  าเนา ตอ้งแจง้ใหน้ายทะเบียนสมาคมฯ ทราบ 
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ขอ้ 9. การพน้จากสมาชิกภาพ 
9.1 สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศกัดิจ์ะสิน้สดุลงเมื่อ 

9.1.1 ถึงแก่กรรม 
9.1.2 ลาออก โดยการยื่นใบลาต่อนายกสมาคมฯ 
9.1.3 ออกตามวาระของกรรมการชดุที่แต่งตัง้ 
9.1.4 กระท าการอนัเสื่อมเสียหรืออาจจะเสื่อมเสียต่อสมาคมฯ หรือกระท าการอนัเป็นที่น่า      
          รงัเกียจของสมาคมฯ  ซึ่งคณะกรรมการสมาคมฯ มีมติใหพ้น้จากสมาชิกภาพของ          
          สมาคมฯ  โดยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการสมาคมฯ ที่เขา้ประชมุ                   
          และโดยการลงคะแนนลบั 

9.2 สมาชิกภาพของสมาชิกสามญัตลอดชีพและรายปีจะสิน้สดุลงเมื่อ 
  9.2.1 มีกรณีใดกรณีหนึ่งดงักลา่วในขอ้ 9.1.1, 9.1.2 และ 9.1.4 เกิดขึน้ หรือ 
  9.2.2 เป็นสมาชิกประเภทสามญัประจ าปีและคา้งช าระเงินค่าสมาชิกเกินกว่าสองปี 
9.3 สมาชิกภาพของสมาชิกวิสามญัจะสิน้สดุลงเมื่อ 

9.3.1 มีกรณีใดกรณีหนึ่งดงักลา่วในขอ้ 9.1 เกิดขึน้ หรือ 
                    9.3.2 คา้งช าระค่าสมาชิกเกินกว่าสองปี หรือ 

9.3.3 เมื่อบรรลนุิติภาวะแลว้ 
 
 

หมวดที ่4 
รายไดแ้ละทรพัยส์ินของสมาคมฯ 

 
ขอ้ 10. สมาคมฯ มีรายไดจ้าก 

10.1 ค่าสมาชิกในการสมคัรเป็นสมาชิกสมาคมฯ 
10.2 เงินที่มีผูบ้รจิาคใหแ้ละ/หรือเงินที่ไดส้มทบอดุหนนุจากงบประมาณขององคก์ารต่างๆ 
10.3 จากการด าเนินงานและกิจการของสมาคมฯ 
10.4 ดอกผล และดอกเบีย้เงินฝากสถาบนัการเงิน 
 

ขอ้ 11. ทรพัยส์ินของสมาคมฯ อันไดแ้ก่ อสงัหาริมทรพัย ์วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ ์ยานพาหนะ อาจไดม้า
ดว้ยการรบับรจิาค จดัซือ้ หรือไดร้บัความช่วยเหลือจากองคก์รเอกชน ประชาชน และองคก์รของรฐั 
จะตอ้งจดัท าทะเบียนไวเ้ป็นหลกัฐาน 
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หมวดที ่5 
คณะกรรมการสมาคมฯ 

 
ขอ้ 12. สมาชิกสมาคมฯ ที่ด  ารงต าแหน่งเจา้หน้าที่  พนักงาน อาสาสมัคร หรือต าแหน่งใดๆ ในกิจการที่

ขึน้กบั หรือเป็นของสมาคมฯ โดยไดร้บัค่าตอบแทนไม่ว่าจะป็นทางตรงหรือทางออ้ม จากสมาคมฯ 
และกิจการที่ขึน้กบั หรือเป็นของสมาคมฯ ก็ตาม  จะเป็นกรรมการสมาคมฯ ไม่ได ้

 
ขอ้ 13. คณะกรรมการสมาคมฯ มีจ านวนไม่น้อยกว่า 15 คน และไม่เกิน 21 คน ซึ่งจะตอ้งเลือกตั้งหรือ

แต่งตั้งจากสมาชิกสามัญ ตามขอ้ 6.2 เท่านั้น และในกรณีที่เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ ตามขอ้ 6.1 
บคุคลนัน้จะเปลี่ยนสถานภาพเป็นสมาชิกสามญัก่อน 

 
ขอ้ 14. วิธีการเลือกตัง้คณะกรรมการสมาคมฯ และนายกสมาคมฯ 
 14.1 ใหท้ี่ประชมุใหญ่สมาชิกสมาคมฯ เลือกตัง้กรรมการสมาคมฯ จ านวน 15 คน และให ้

        กรรมการสมาคมฯ เลือกนายกสมาคมฯ  กรรมการส่วนที่เหลือใหน้ายกสมาคมฯ เป็นผู ้       
         แต่งตัง้ ไม่เกิน 6 คน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
 

ขอ้ 15. ใหน้ายกสมาคมฯ ที่ไดร้บัเลือกตั ้ง แต่งตั ้งกรรมการใหด้ ารงต าแหน่ง อุปนายก เลขาธิการ 
เหรญัญิก นายทะเบียน ประชาสมัพนัธ ์และ/หรือต าแหน่งอื่นใด สดุแต่คณะกรรมการสมาคมฯ จะ
เห็นสมควร 

  การก าหนดใหม้ีต  าแหน่งใดบา้งนัน้ ใหเ้ป็นไปตามมติคณะกรรมการสมาคมฯ 
 
ขอ้ 16. การด ารงต าแหน่งของนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมฯ ใหป้ฏิบติั ดงันี ้ 

16.1 นายกสมาคมฯ และเหรญัญิก อยู่ในต าแหน่งไดว้าระละ 3 ปี ไม่เกินสองวาระติดต่อกนั หาก  
         ต าแหน่งนายกสมาคมฯ ว่างลงก่อนครบวาระ ใหค้ณะกรรมการสมาคมฯ พิจารณาแต่งตัง้      
         อปุนายกสมาคมฯ เพื่อรกัษาการแทนจนกว่าจะครบวาระ หรือจนกว่าจะมีการเลือกตัง้นายก  
         สมาคมฯ  ใหม่ 
16.2 คณะกรรมการสมาคมฯ อยู่ในต าแหน่งวาระละ 3 ปี หากต าแหน่งคณะกรรมการว่างลง  
         ก่อนครบก าหนดวาระ คณะกรรมการสมาคมฯ อาจพิจารณาแต่งตัง้สมาชิกสมาคมฯ เป็น      
         กรรมการแทนจนกว่าจะสิน้วาระหรือไม่ก็ได ้
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ขอ้ 17. เมื่อคณะกรรมการสมาคมฯ ไดด้ าเนินงานมาจนสิ ้นวาระแลว้ ใหค้ณะกรรมการสมาคมฯ ที่ครบ
วาระแลว้ ท าการส่งมอบงานใหก้ับคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่ ภายใน 30 วัน หลังจากวัน
เลือกตัง้ และใหก้รรมการชดุใหม่ด าเนินการจดทะเบียนกบัทางราชการใหถ้กูตอ้งต่อไป 

 
ขอ้ 18 นายกสมาคมฯ และหรือกรรมการสมาคมฯ จะพน้จากต าแหน่งดงักรณีต่อไปนี ้

18.1   พน้จากการเป็นสมาชิกสมาคมฯ ตามขอ้ 9 
18.2   ตาย  
18.3   ลาออก 
 

 

หมวดที ่6 
อ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการสมาคมฯ  

 
ขอ้ 19. คณะกรรมการต าแหน่งต่างๆ ของสมาคมฯ มีอ านาจหนา้ที่โดยสงัเขปดงัต่อไปนี ้

19.1 นายกสมาคมฯ  มีหนา้ที่บริหารกิจการของสมาคมฯ ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์นโยบาย 
ระเบียบขอ้บงัคบัของสมาคมฯ และมติของคณะกรรมการสมาคมฯ 

19.2 อุปนายก  มีหน้าที่ช่วยเหลือนายกสมาคมฯ ตามที่นายกสมาคมฯ มอบหมาย และ
รกัษาการแทนนายกสมาคมฯ ในกรณีที่นายกสมาคมฯ ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ที่ได ้

19.3 เลขาธิการ มีหนา้ที่ด  าเนินงานและประสานงานทั่วไปและติดตามงานตามมติของคณะ กรรมการ  
สมาคมฯ รวมทั้งงานเฉพาะกิจที่รบัมอบหมาย นัดประชุมกรรมการสมาคมฯ สมาชิก
สมาคมฯ และจดัท ารายงานการประชมุนัน้ๆ 

19.4 เหรัญญิก   มีหน้าที่รบั เรียกเก็บ รกัษาเงิน จ่ายเงิน เก็บรกัษาเอกสารหลักฐานการรบั 
จ่ายเงิน ท าบัญชีเก่ียวกับการเงินของสมาคมฯ และด าเนินการเก่ียวกับสิทธิในทรพัยส์ิน
ของสมาคมฯ 

19.5  ผู้ช่วยเหรัญญิก มีหน้าที่ช่วยเหลือเหรญัญิก แทนเหรญัญิกในกรณีที่เหรญัญิกไม่อยู่
หรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ที่ได ้

19.6 นายทะเบียน   มีหนา้ที่ท าทะเบียนสมาชิก แกไ้ขทะเบียนสมาชิกใหเ้ป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ 
และรบัสมคัรสมาชิกสมาคมฯ 

19.7 ประชาสัมพันธ ์มีหนา้ที่โฆษณาเผยแพร่กิจการของสมาคมฯ ชกัชวนใหป้ระชาชน องคก์ร 
เอกชนและองคก์รภาครฐัเขา้สนบัสนนุและร่วมกิจกรรมของสมาคมฯ และชกัชวนใหผู้ม้ีสิทธิ์ 
เป็นสมาชิกสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของสมาคมฯ 

  กรณีคณะกรรมการสมาคมฯ ก าหนดใหม้ีกรรมการต าแหน่งอ่ืนใดเพิ่มขึน้อีก ใหค้ณะ 
กรรมการสมาคมฯ มีอ านาจก าหนดอ านาจหนา้ที่ของกรรมการต าแหน่งที่ตัง้ขึน้ใหม่นัน้ๆ ได้ 
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ขอ้ 20. ใหค้ณะกรรมการสมาคมฯ มีหนา้ที่ควบคมุ ดแูลการบริหารกิจการของสมาคมฯ และมีอ านาจออก
ระเบียบการปฏิบัติต่างๆ ของสมาคมฯ เพื่อให้การด าเนินงานของสมาคมฯ เป็นไปด้วยความ
เรียบรอ้ยและมีประสิทธิภาพโดยระเบียบของสมาคมฯ นั้น ใหม้ีผลบงัคับไดต้ลอดไปจนกว่าจะมี
การแก้ไขหรือยกเลิก  โดยมติของคณะกรรมการชุดนั้นหรือชุดต่อไป รวมทั้งใหม้ีอ  านาจในการ
แต่งตัง้และถอดถอนผูอ้  านวยการสมาคมฯ และผูอ้  านวยการฝ่าย 

 
ขอ้ 21. ใหอ้ดีตนายกสมาคมฯ เป็นกรรมการท่ีปรกึษาโดยต าแหน่ง มีสิทธิ์เขา้ร่วมประชุม และมีสิทธิ์ออก

เสียงลงคะแนนเช่นเดียวกับคณะกรรมการสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมฯ มีอ านาจแต่งตัง้
สมาชิกสามญัหรือสมาชิกกิตติมศักดิ์ เป็นกรรมการท่ีปรกึษา อีกจ านวนเท่าใดก็ได ้ทัง้นี ้กรรมการ
ที่แต่งตัง้ใหม่มีวาระเท่ากบัคณะกรรมการชดุที่แต่งตัง้ 

 
ขอ้ 22. กรรมการท่ีปรกึษามีหนา้ท่ีใหค้  าปรกึษาและแนะน าในการด าเนินงานของสมาคมฯ และมีสิทธิ์เขา้

รว่มประชมุเช่นเดียวกบัคณะกรรมการสมาคมฯ แต่ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน 
 
ขอ้ 23. การประชมุคณะกรรมการสมาคมฯ มีดงันี ้

23.1  ใหม้ีการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ อย่างน้อย 2 เดือนต่อครัง้ โดยให ้
เลขาธิการสมาคมฯ ท าหนา้ที่เป็นเลขานุการในการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ  
และนายกสมาคมฯ มีอ านาจใหเ้จา้หนา้ที่ที่เก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชมุได ้

23.2      นายกสมาคมฯ จะเรียกประชมุคณะกรรมการสมาคมฯ ในกรณีที่มีเหตสุมควรเมื่อใดก็ได ้
23.3       องคป์ระชมุของคณะกรรมการสมาคมฯ จะตอ้งมีกรรมการมาเขา้รว่มประชมุไม่นอ้ยกว่า     
             1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการท่ีมีอยู่ในขณะนัน้ 

 
 

หมวดที ่7 
การประชมุสมาชิกสมาคมฯ และการด าเนินการเก่ียวกบัการประชมุ 

 

ขอ้ 24. การประชมุสมาชิกสมาคมฯ มีดงันี ้
24.1 ใหค้ณะกรรมการสมาคมฯ จดัใหม้ีการประชมุใหญ่สามญัส าหรบัสมาชิกสมาคมฯ ปีละ 1 ครัง้  

ภายใน 90 วนั นบัแต่วนัสิน้ปีบญัชีของสมาคมฯ 
24.2 คณะกรรมการสมาคมฯ จะจดัใหม้ีการประชมุสมาชิกสมาคมฯ เมื่อใดก็ได ้ การประชุมนี ้ 

ใหเ้รียกว่าการประชมุใหญ่วิสามญั 
24.3 สมาชิกของสมาคมฯ จ านวนไม่นอ้ยกว่า 30 คน  มีสิทธิ์ลงชื่อรว่มกนัท าเป็นหนงัสือย่ืนต่อ   
            คณะกรรมการสมาคมฯ  เพื่อขอใหค้ณะกรรมการสมาคมฯ เรียกประชมุใหญ่วิสามญัก็ได ้    

ในหนงัสือนัน้ตอ้งเสนอเหตผุลใหม้ีการเรียกประชมุตามนัน้ 
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24.4 เมื่อคณะกรรมการสมาคมฯ ไดร้บัค ารอ้งขอใหม้ีการประชมุใหญ่วิสามญัจากสมาชิกสมาคมฯ  
แลว้  คณะกรรมการสมาคมฯ จะตอ้งจดัใหม้ีการประชมุภายใน 30 วนั นบัแต่วนัที่ไดร้บั
หนงัสือรอ้งขอ 

 

ขอ้ 25. องคป์ระชุมใหญ่ของสมาชิกนัน้  จะตอ้งมีสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ยกว่า 30 คน  จึงจะนบัเป็นองค์
ประชมุ 

  การเรียกประชุมใหญ่ เมื่อเวลาล่วงเลยไป 45 นาที และสมาชิกยังมาไม่ครบองคป์ระชุม 
ใหน้ายกสมาคมฯ หรืออปุนายกสมาคมฯ เลื่อนการประชุม และใหเ้รียกประชุมใหม่ ภายใน 14 วนั  
นบัแต่วนัประชมุที่ตอ้งเลื่อนไป 

  การเรียกประชุมครัง้ที่ 2 นี ้ไม่ว่าจะมีสมาชิกมาประชุมจ านวนเท่าใดก็ตาม ใหถื้อว่าเป็น
องคป์ระชมุ 

  แต่ถา้การเรียกประชมุเพราะเหตทุี่สมาชิกรอ้งขอ เมื่อเวลาลว่งไป 45 นาทีแลว้ สมาชิกยงัมา
ไม่ครบองคป์ระชมุ  ใหถื้อว่าการเรียกประชมุนัน้สิน้สดุลง 

 

ขอ้ 26. การประชมุใหญ่สามญั  คณะกรรมการสมาคมฯ ตอ้งจดัท าวาระการประชุมและรายละเอียดประกอบ
วาระการประชมุทัง้หมด  สง่ใหส้มาชิกทราบลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่า 1 สปัดาหก์่อนวนัจดัประชมุ 

 

ขอ้ 27. การเรียกประชุมสมาชิกสมาคมฯ ตอ้งท าเป็นหนังสือพรอ้มเอกสารประกอบวาระการประชุมส่ งถึง
สมาชิกโดยตรงก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกว่า 1 สปัดาห ์ พรอ้มทัง้ประกาศแจง้รายละเอียดก าหนดการ
ประชมุ ณ ที่ท าการสมาคม เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 1 สปัดาห ์ก่อนวนัจดัประชมุ 

 

ขอ้ 28. ในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ใหค้ณะกรรมการสมาคมฯ แถลงผลการด าเนินงานในรอบปีที่
ผ่านมา สถานการณก์ารเงิน งบดลุ และขอมติที่ประชมุอนมุติั หรือใหค้วามเห็นชอบการด าเนินงาน
ต่างๆ ของสมาคมฯ ในปีต่อไป 

 

ขอ้ 29. การออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกในที่ประชุมใหญ่ สมาชิกจะตอ้งลงคะแนนเสียงดว้ยตนเอง จะ
มอบฉันทะหรือรบัมอบฉันทะจากสมาชิกอ่ืนใหใ้ชส้ิทธิ์แทนไม่ได ้และใหใ้ชเ้สียงส่วนใหญ่ของ
สมาชิกที่มาประชมุเป็นมติของที่ประชมุ 

 
หมวดที ่8 

การเงินและการบญัชี 
 

ขอ้ 30. การรบัเงินของสมาคมฯ ทุกประเภทตอ้งออกใบเสร็จรบัเงินทุกครัง้ ใบเสร็จรบัเงินจะตอ้งมีส  าเนา
หรือตน้ขัว้เก็บไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ย 
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ขอ้ 31. การลงนามในเอกสารการเงิน ไดแ้ก่ เช็ค ตั๋ วสญัญาใชเ้งิน และเอกสารเก่ียวกบัการเงินต่างๆ การ
ถอนเงินออกจากธนาคารหรือสถาบนัการเงินอ่ืนๆ ใหน้ายกสมาคมฯ หรืออปุนายกสมาคมฯ ที่ไดร้บั
มอบอ านาจจากนายกสมาคมฯ ใหเ้ป็นผูล้งนามแทน และเหรญัญิกหรือผูช้่วยเหรญัญิกเป็นผูล้งนาม
รว่มกนั 2 คน ทกุครัง้ 

 
ขอ้ 32. นายกสมาคมฯ มีอ านาจสั่งจ่ายเงินตามงบประมาณที่ไดร้บัการอนมุติัจากคณะกรรมการสมาคมฯ 
  งบประมาณรายจ่าย รวมทัง้รายจ่ายประจ า หมายถึง เงินเดือนเจา้หนา้ที่ พนกังาน ค่าเช่า

สถานที่ ค่าไฟฟ้า ค่าน า้ประปา ค่าโทรศพัท ์ค่าเครื่องเขียน หรือเงินที่ตอ้งจ่ายตามภาระผูกพนัหรือ
สญัญา เป็นตน้ 

 
ขอ้ 33. หลกัฐานการรบัจ่ายเงิน ใหเ้ก็บรกัษาไว ้ณ ที่ท าการสมาคมฯ ไม่นอ้ยกว่า 5 ปี จึงจะท าลายได ้
   
ขอ้ 34. การเก็บรกัษาเงินสดในมือ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบสมาคมฯ ว่าดว้ยเรื่องการเงินและการบญัชี 
  
ขอ้ 35. การเบิกเงิน ถอนเงิน และฝากเงินกับธนาคารหรือสถาบนัการเงิน และการกระท าใดๆ ที่เก่ียวกับ

การเงินที่ไม่ไดม้ีอยู่ในขอ้บงัคบันี ้ใหถื้อปฏิบติัตามระเบียบสมาคมฯ ว่าดว้ยเรื่องการเงินและบญัชี
ที่คณะกรรมการสมาคมฯ มีมติใหบ้งัคบัใช ้หรือใหเ้ป็นไปตามมติคณะกรรมการสมาคมฯ ในแต่ละครัง้ 

 
ขอ้ 36. ปีบญัชีงบประมาณของสมาคมฯ ใหเ้ริ่มตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม และสิน้สดุในวนัที่ 31 ธันวาคมของปี 
 

หมวดที ่9 
การแกไ้ขขอ้บงัคบัและการยบุสมาคม 

 
ขอ้ 37. การแกไ้ขขอ้บงัคบันีจ้ะกระท าไดก้็แต่โดยมติของที่ประชมุใหญ่ และจะตอ้งมีคะแนนเสียงใหค้วาม

เห็นชอบในการแกไ้ขเกินกึ่งหนึ่ง ของสมาชิกที่มาประชมุ และใหม้ีผลบงัคบัใชท้นัที 
 
ขอ้ 38. การยุบสมาคมฯ จะกระท าไดต่้อเมื่อที่ประชมุใหญ่มีมติใหย้บุ โดยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 

ของสมาชิกที่มาประชมุ 
  องคป์ระชุมตามที่กล่าวในขอ้นี ้จะตอ้งมีสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิก

ทั้งหมด ตามที่ปรากฏอยู่ในทะเบียนสมาชิก ห้ามมิใหน้ าความในขอ้บังคับนี ้ขอ้ 25 วรรค 3 มา
บงัคบัใชใ้นการประชมุเพื่อยบุสมาคมฯ 
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ขอ้ 39. เมื่อไดม้ีมติใหยุ้บสมาคมฯ ตามที่กล่าวในขอ้ 38 แลว้  ใหม้ีการประชุมใหญ่อีกครัง้หนึ่งภายใน    
21 วนั นบัแต่วนัที่ที่ประชมุมีมติใหย้บุสมาคมฯ เพื่อยืนยนัการยบุสมาคมฯ 

  องคป์ระชุมที่กล่าวในขอ้นีจ้ะตอ้งมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิก
ทั ้งหมด โดยผูล้งมติยืนยันการยุบสมาคมฯ ตอ้งมีจ านวนไม่น ้อยกว่า 3 ใน 4 ของสมาชิก
ทัง้หมดตามที่มาประชมุ   

ถา้มติยุบสมาคมฯ ไดร้บัการยืนยนั ใหท้ี่ประชุมก าหนดเรื่องการโอนทรพัยส์ินของสมาคมฯ 
ไวด้ว้ย 

 
ขอ้ 40. ใหค้ณะกรรมการสมาคมฯ ด าเนินการทางดา้นการเงิน การบญัชี เก่ียวกบัทรพัยส์ิน และเจา้หนา้ที่

ของสมาคมฯ ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 60 วนั หลงัจากการมีมติใหยุ้บสมาคมฯ การสิน้สดุของการจา้ง
งานและการช าระบัญชีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ในขณะที่มีการลงมติให้ยุบสมาคมฯ นั้น และให้
ด าเนินการยุบสมาคมฯ พรอ้มกบัแนบรายการทรพัยส์ินของสมาคมฯ ใหน้ายทะเบียนทราบภายใน 
60 วนั นบัแต่วนัที่จะท าบญัชีทรพัยส์ินของสมาคมฯ ใหแ้ก่นิติบคุคล 

 
ขอ้ 41. ทรพัยส์ินของสมาคมฯ ทัง้หมด ใหโ้อนแก่สภากาชาดไทย และองคก์รการกศุลอ่ืน โดยความเห็นชอบ

ของที่ประชมุใหญ่ ตามขอ้ 39 วรรค 3 
 

---------------------------------------- 
 

 
 
 
 
 


