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ข้ อบังคับ
สมาคมสตรีไทยดีเด่ นแห่ งชาติ
*************************************
หมวดที่ ๑
ข้ อความทั่วไป
ข้อ ๑. สมาคมนี้ชื่อว่า “สมาคมสตรีไทยดีเด่ นแห่ งชาติ” ใช้ชื่ออักษรย่อว่า “...สทช...” และชื่อ
ภาษาอังกฤษว่า “The National Outstanding Thai Women Association” อักษรย่อว่า “...
NOTW...”
ข้อ ๒. เครื่องหมายสมาคม เป็ นรู ป...หน้าสตรี ไทยซ้อนกันภายในวงกลม ด้านบนเป็ นลายกนก ด้านล่าง
มีขอ้ ความสมาคมสตรี ไทยดีเด่นแห่งชาติ ทัดหูดว้ ยดอกแคทลียา...
รู ปของเครื่ องหมายสมาคม

ข้อ ๓. สานักงานของสมาคม ตั้งอยูท่ ี่ 498 ซอยพัฒนาการ 30 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุ งเทพมหานคร 10250
ข้อ ๔. วัตถุประสงค์
๔.๑ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมให้สตรี ไทยทาหน้าที่ของสตรี ไทยให้งามอย่างไทยเพื่อประโยชน์
ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ สื บทอดตลอดไป
๔.๒ เป็ นองค์กรประสานงาน สนับสนุน ผลักดันการดาเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคมของสตรี ไทยดีเด่นและสตรี ไทยทัว่ ประเทศ
๔.๓ เพื่อร่ วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ในการดาเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์และ
กิจกรรมอันเป็ นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
๔.๔ เพื่อเสริ มสร้างความรักความสามัคคี ระหว่างสมาชิกของสมาคม
๔.๕ เพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์ของสมาคม
๔.๖ วัตถุประสงค์ทุกประการไม่ยงุ่ เกี่ยวกับการเมือง

2

หมวดที่ ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ข้อ ๕. ประเภทสมาชิก สมาชิกของสมาคม มี ๓ ประเภท คือ
๕.๑ สมาชิกสามัญ ได้แก่ สตรี ซ่ ึ งได้รับรางวัลสตรี ไทยดีเด่น
๕.๒ สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ สตรี ไทยทัว่ ไป
๕.๓ สมาชิกกิตติมศักดิ์ คือ อดีตประธานสภาสตรี แห่งชาติฯ หรื อผูท้ ี่คณะกรรมการมีมติเป็ น
เอกฉันท์ให้เชิญเข้าเป็ นสมาชิกกิตติมศักดิ์ตามแต่จะเห็นสมควร
ข้อ ๖. คุณสมบัตขิ องสมาชิก สมาชิกของสมาคมฯ นอกจากคุณสมบัติตามข้อ ๕. แล้ว ยังต้อง
ประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ คือ
๖.๑ เป็ นผูบ้ รรลุนิติภาวะ
๖.๒ เป็ นผูม้ ีความประพฤติเรี ยบร้อย
๖.๓ ไม่เป็ นโรคที่สงั คมรังเกียจ
๖.๔ ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อบุคคลไร้ความสามารถ หรื อเสมือนไร้ความสามารถ
๖.๕ ไม่เคยเป็ นบุคคลที่เคยต้องโทษจาคุก ต้องคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดของศาลมาก่อน
ยกเว้นความผิดโดยประมาท หรื อลหุโทษ
ข้อ ๗. ค่ าลงทะเบียนและค่ าสมาชิกสมาคม
๗.๑ สมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญ เสี ยค่าลงทะเบียน
๑๐๐ บาท
และค่าสมาชิกตลอดชีพ ๓๐๐๐ บาท
๗.๒ สมาชิกกิตติมศักดิ์ มิตอ้ งเสี ยค่าลงทะเบียนและค่าสมาชิก
ข้อ ๘. การสมัครเข้ าเป็ นสมาชิกของสมาคม
ให้ผปู ้ ระสงค์จะสมัครเข้าเป็ นสมาชิกของสมาคม
ยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมต่อเลขาธิ การ โดยมีสมาชิกสามัญรับรองอย่างน้อย ๑ คน และ
เลขาธิ การ ติดประกาศรายชื่อผูส้ มัครไว้ ณ สานักงานสมาคม เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า ๑๔ วัน เพื่อให้
สมาชิกอื่น ๆ ของสมาคม จะได้คดั ค้านการสมัครนั้น (ถ้ามี) และให้เลขาธิ การนาเสนอรายชื่อ
ผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิพิจารณาการสมัคร และเมื่อ
คณะกรรมการพิจารณาการสมัครแล้ว ผลเป็ นประการใด ให้เลขาธิ การเป็ นผูแ้ จ้งให้ผสู ้ มัครทราบ
โดยเร็ ว ผูส้ มัครจะต้องชาระเงินค่าลงทะเบียน และค่าสมาชิกตลอดชีพ ให้เป็ นที่เรี ยบร้อย แต่ถา้
ผูส้ มัครไม่ชาระค่าลงทะเบียน และค่าสมาชิกตลอดชีพ ภายในกาหนดให้ถือว่าการสมัครคราวนั้น
เป็ นอันยกเลิก
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ข้อ ๙. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกภาพย่อมสิ้ นสุ ดลง ในกรณี เหตุดงั ต่อไปนี้
๙.๑ ตาย
๙.๒ ลาออก โดยให้ยื่นหนังสื อเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
๙.๓ ขาดคุณสมบัติสมาชิกตามข้อ ๖.
๙.๔ ที่ประชุมใหญ่ของสมาคม หรื อคณะกรรมการได้พิจารณาลงมติให้ลบชื่อออกจาก
ทะเบียน เพราะสมาชิกผูน้ ้ นั ได้มีพฤติการณ์อนั เป็ นปรปั กษ์ หรื อประพฤติตนนาความ
เสื่ อมเสี ยแก่สมาคมไม่วา่ ด้วยประการใด ๆ คณะกรรมการวินิจฉัยให้ออก โดยเห็นว่ามติ
นี้ตอ้ งมีคะแนนเสี ยงไม่ต่ากว่าสองในสามของคณะกรรมการทั้งคณะ
ข้อ ๑๐. สิ ทธิและหน้ าที่ของสมาชิก
๑๐.๑ มีสิทธิ เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการ
๑๐.๒ มีสิทธิ ได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ที่สมาคมได้จดั ให้มีข้ ึน
๑๐.๓ มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมใหญ่ของสมาคม
๑๐.๔ สมาชิกสามัญมีสิทธิ ออกเสี ยงในการเลือกตั้ง และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงมติต่าง ๆ ในที่
ประชุมได้
๑๐.๕ สมาชิกสามัญ และสมาชิกวิสามัญ มีสิทธิ ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการสมาคมได้
๑๐.๖ มีสิทธิ เข้าชื่อร่ วมกันอย่างน้อย ๑ ใน ๔ ของสมาชิกสามัญทั้งหมด หรื อสมาชิกจานวน
ไม่นอ้ ยกว่า ๕๐ คน ทาหนังสื อร้องขอต่อคณะกรรมการให้จดั ประชุมใหญ่วิสามัญได้

หมวดที่ ๓
การดาเนินกิจกรรมสมาคม
ข้อ ๑๑. ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ทาหน้าที่บริ หารกิจการของสมาคม มีจานวนอย่างน้อย ๕ คน แต่ไม่
เกิน ๒๑ คน คณะกรรมการนี้ ได้มาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม และให้
กรรมการ ซึ่ งได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งกันเอง เป็ นนายกสมาคม ๑ คน และอุป
นายก จานวนไม่เกิน ๒ คน สาหรับตาแหน่งต่าง ๆ ของสมาคม ให้นายกสมาคมเป็ นผูแ้ ต่งตั้ง ผูท้ ี่
ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ เข้าดารงตาแหน่งต่าง ๆ ของสมาคม ตามที่กาหนดไว้ ซึ่ ง
ตาแหน่งของกรรมการสมาคมมีตาแหน่งละหน้าที่โดยสังเขป ดังต่อไปนี้
๑๑.๑ นายกสมาคม ทาหน้าที่เป็ น หัวหน้าในการบริ หารกิจการของสมาคม เป็ นผูแ้ ทนสมาคมในการ
ติดต่อกับบุคคลภายนอก และทาหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ และการประชุม
ใหญ่ของสมาคม
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๑๑.๒ อุปนายก ทาหน้าที่เป็ นผูช้ ่วยนายกสมาคมในการบริ หารกิจการสมาคม ปฏิบตั ิหน้าที่ที่นายก
สมาคมได้มอบหมาย และทาหน้าที่แทนนายกสมาคมเมื่อนายกสมาคมไม่อยู่ หรื อไม่สามารถจะ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้ แต่การทาหน้าที่แทนนายกสมาคม อุปนายกตามลาดับตาแหน่งเป็ นผูก้ ระทาการ
แทน
๑๑.๓ เลขาธิการ ทาหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของสมาคมทั้งหมด เป็ นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของสมาคมใน
การปฏิบตั ิกิจการของสมาคมฯ และปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของนายกสมาคม ตลอดจนทาหน้าที่เป็ น
เลขาธิ การในการประชุมต่าง ๆ ของสมาคม
๑๑.๔ เหรัญญิก มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคม เป็ นผูจ้ ดั ทาบัญชีรายรับ รายจ่าย บัญชีงบดุล
ของสมาคม และเก็บเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของสมาคมไว้เพื่อตรวจสอบ
๑๑.๕ ปฏิคม มีหน้าที่ในการให้การต้อนรับแขกของสมาคม เป็ นหัวหน้าในการจัดเตรี ยมสถานที่ของ
สมาคม และจัดเตรี ยมสถานที่ประชุมต่าง ๆ ของสมาคม
๑๑.๖ นายทะเบียน มีหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของสมาคม ประสานงานกับเหรัญญิกใน
การเรี ยกเก็บเงินค่าบารุ งสมาคมจากสมาชิก
๑๑.๗ ประชาสั มพันธ์ มีหน้าที่เผยแพร่ กิจการและชื่อเสี ยงเกียรติคุณของสมาคม ให้สมาชิกและบุคคล
โดยทัว่ ไปให้เป็ นที่รู้จกั แพร่ หลาย
๑๑.๘ กรรมการตาแหน่ งอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ซึ่ งคณะกรรมการเห็นสมควรกาหนดให้มีข้ ึน โดยมี
จานวนเมื่อรวมกับตาแหน่งกรรมการข้างต้นแล้ว จะต้องไม่เกินจานวนที่ขอ้ บังคับได้กาหนดไว้
แต่ถา้ คณะกรรมการมิได้กาหนดตาแหน่งก็ถือว่าเป็ นกรรมการกลาง
คณะกรรมการชุดแรก ให้ผเู ้ ริ่ มการจัดตั้งสมาคมเป็ นผูเ้ ลือกตั้ง ประกอบด้วย นายกสมาคม
และกรรมการอื่น ๆ ตามจานวนที่เห็นสมควรตามข้อบังคับของสมาคม
ข้อ ๑๒. คณะกรรมการของสมาคม สามารถอยูใ่ นตาแหน่งได้ตราวละ ๓ ปี และเมื่ออยูใ่ นตาแหน่งครบ
กาหนดตามวาระแล้ว แต่คณะกรรมการชุดใหม่ยงั ไม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ
ก็ให้คณะกรรมการที่ครบกาหนดวาระรักษาการไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะ
ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ และเมื่อคณะกรรมการชุดใหม่ได้รับอนุญาตให้จด
ทะเบียนจากทางราชการเรี ยบร้อยแล้ว ก็ให้ทาการส่ งและรับมอบงานระหว่างคณะกรรมการชุด
เก่าและคณะกรรมการชุดใหม่ ให้เป็ นที่เสร็ จสิ้ นภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วนั ที่คณะกรรมการชุด
ใหม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ
ข้อ ๑๓. ตาแหน่งกรรมการสมาคม ถ้าต้องว่างลงก่อนครบกาหนดวาระก็ให้คณะกรรมการแต่งตั้งสมาชิก
สามัญคนใดคนหนึ่งที่เห็นสมควรเข้าดารงตาแหน่งแทนตาแหน่งที่วา่ งลงนั้น แต่ผดู ้ ารงตาแหน่ง
แทนอยูใ่ นตาแหน่งได้เท่ากับวาระของผูท้ ี่ตนแทนเท่านั้น
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ข้อ ๑๔. กรรมการบริ หารพ้นจากตาแหน่งในกรณี ดงั ต่อไปนี้
๑๔.๑ ครบกาหนดออกตามวาระ
๑๔.๒ ลาออก
๑๔.๓ ตาย
๑๔.๔ ขาดจากสมาชิกภาพ
๑๔.๕ ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ออกจากตาแหน่ง
ข้อ ๑๕. กรรมการที่ประสงค์จะลาออกจากตาแหน่งกรรมการ ให้ยื่นใบลาออกเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อ
คณะกรรมการ และให้พน้ จากตาแหน่งเมื่อคณะกรรมการมีมติให้ออก
ข้อ ๑๖. อานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ
๑๖.๑ มีอานาจออกระเบียบปฏิบตั ิต่าง ๆ เพื่อให้สมาชิกได้ปฏิบตั ิ โดยระเบียบปฏิบตั ิน้ นั
จะต้องไม่ขดั ต่อข้อบังคับฉบับนี้
๑๖.๒ มีอานาจแต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่ของสมาคม
๑๖.๓ มีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึ กษา หรื ออนุกรรมการได้ แต่กรรมการที่ปรึ กษาหรื อ
อนุกรรมการสามารถอยูใ่ นตาแหน่งได้ไม่เกินวาระของคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
๑๖.๔ มีอานาจเรี ยกประชุมใหญ่สามัญประจาปี และประชุมวิสามัญ
๑๖.๕ มีอานาจแต่งตั้งกรรมการในตาแหน่งอื่น ๆ ที่ยงั มิได้กาหนดในข้อบังคับ
๑๖.๖ มีอานาจบริ หารกิจการของสมาคม เพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนมีอานาจ
อื่น ๆ ตามที่ขอ้ บังคับได้กาหนดไว้
๑๖.๗ มีหน้าที่รับผิดชอบในกิจการทั้งหมด รวมทั้งการเงินและทรัพย์สินทั้งหมดของสมาคม
๑๖.๘ มีหน้าที่จดั ให้มีการประชุมวิสามัญ ตามที่สมาชิกสามัญจานวน ๑ ใน ๔ ของสมาชิก
ทั้งหมด ได้ยื่นร้องขอให้จดั การประชุมวิสามัญขึ้น ซึ่ งการนี้จะต้องมีการจัดประชุม
วิสามัญขึ้นภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อร้องขอ
๑๖.๙ มีหน้าที่จดั ทาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงิน ทรัพย์สิน และการดาเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมให้ถกู ต้องตามหลักวิชาการ และสามารถจะให้สมาชิก
ตรวจดูได้เมื่อสมาชิกร้องขอ
๑๖.๑๐ จัดทาการบันทึกการประชุมต่าง ๆ ของสมาคม เพื่อเก็บไว้เป็ นหลักฐานและจัดส่ งให้
สมาชิกได้รับทราบ
๑๖.๑๑ มีหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ขอ้ บังคับได้กาหนดไว้
ข้อ ๑๗. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยปี ละ ๓ ครั้ง ทั้งนี้ เพื่อปรึ กษาหารื อเกี่ยวกับการบริ หาร
กิจการของสมาคม ในกรณี ที่มีเรื่ องด่วน สมาคมสามารถแจ้งประชุมเป็ นกรณี พิเศษได้
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ข้อ ๑๘. การประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีกรรมการเข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่าครึ่ งหนึ่ งของกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม มติของที่ประชุมคณะกรรมการ ถ้าข้อบังคับไม่ได้กาหนดไว้
เป็ นอย่างอื่น ก็ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากเป็ นเกณฑ์ แต่ถา้ คะแนนเสี ยงเท่ากัน ก็ให้ประธานในที่
ประชุมเป็ นผูช้ ้ ีขาด
ข้อ ๑๙. ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้านายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่อยูใ่ นที่ประชุม หรื อไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ ก็ให้กรรมการที่ประชุมในคราวนั้นเลือกตั้งกันเอง เพื่อให้กรรมการคนใด
คนหนึ่ งทาหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุมคราวนั้น

หมวดที่ ๔
การประชุมใหญ่
ข้อ ๒๐. การประชุมของสมาคมมี ๒ ชนิด คือ
๒๐.๑ การประชุมใหญ่สามัญ
๒๐.๒ การประชุมวิสามัญ
ข้อ ๒๑.คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๆ ละ ๑ ครั้ง
ข้อ ๒๒.การประชุมวิสามัญ อาจจะมีข้ ึนได้โดยเหตุที่คณะกรรมการเห็นสมควรจัดให้มีข้ ึน หรื อเกิดขึ้น
ด้วยการเข้าชื่อร่ วมกันของสมาชิกไม่นอ้ ยกว่า ๑ ใน ๔ ของสมาชิกสามัญทั้งหมด หรื อสมาชิก
จานวนไม่นอ้ ยกว่า ๕๐ คน ทาหนังสื อร้องขอต่อคณะกรรมการให้จดั ให้มีข้ ึน
ข้อ ๒๓. การแจ้งกาหนดนัดประชุมใหญ่ ให้เลขาธิ การเป็ นผูแ้ จ้งกาหนดนัดประชุมใหญ่ให้สมาชิกได้
ทราบ และการแจ้งจะต้องแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยระบุวนั เวลา และสถานที่ให้ชดั เจน โดย
จะต้องแจ้งให้สมาชิกได้ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า ๑๕ วัน และประกาศแจ้งกาหนดนัดประชุม
ไว้ ณ สานักงานของสมาคมเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า ๗ วัน ก่อนถึงกาหนดการประชุมใหญ่
ข้อ ๒๔. การประชุมใหญ่สามัญประจาปี จะต้องมีวาระการประชุมอย่างน้อยดังต่อไปนี้
๒๔.๑ แถลงกิจการที่ผา่ นมาในรอบปี
๒๔.๒ แถลงบัญชีรายรับ-รายจ่าย และบัญชีงบดุลของปี ที่ผา่ นมาให้สมาชิกรับทราบ
๒๔.๓ เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ เมื่อครบกาหนดวาระ
๒๔.๔ แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี
๒๔.๕ เรื่ องอื่น ๆ ถ้ามี
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ข้อ ๒๕. ในการประชุมใหญ่สามัญประจาปี หรื อการประชุมวิสามัญ จะต้องมีสมาชิกเข้าร่ วมประชุมไม่
น้อยกว่าครึ่ งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด หรื อสมาชิกจานวนไม่นอ้ ยกว่า ๕๐ คน จึงจะถือว่าครบองค์
ประชุม แต่ถา้ เมื่อถึงกาหนดเวลาการประชุมยังมีสมาชิกสามัญเข้าร่ วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม
ให้คณะกรรมการของสมาคมเรี ยกประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่ง โดยจัดให้มีการประชุมขึ้นภายใน ๑๔
วัน นับแต่วนั ที่นดั ประชุมครั้งแรก สาหรับการประชุมในครั้งหลักนี้ ถ้าสมาชิกสามัญเข้าร่ วม
ประชุมเป็ นจานวนเท่าใดก็ให้ถือว่าครบองค์ประชุม ยกเว้นถ้าเป็ นการประชุมวิสามัญที่เกิดขึ้น
จากการร้องขอของสมาชิก ก็ไม่ตอ้ งจัดการประชุมใหญ่ ให้ถือว่าการประชุมเป็ นอันยกเลิก
ข้อ ๒๖. การลงมติต่าง ๆ ในที่ประชุมใหญ่ ถ้าข้อบังคับมิได้กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น ก็ให้ถือคะแนนเสี ยง
ข้างมากเป็ นเกณฑ์ แต่ถา้ คะแนนเสี ยงที่ลงมติมีคะแนนเสี ยงเท่ากัน ก็ให้ประธานในการประชุม
เป็ นผูช้ ้ ีขาด
ข้อ ๒๗. ในการประชุมใหญ่ของสมาคม ถ้านายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่มาร่ วมประชุม หรื อไม่
สามารถจะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมใหญ่ทาการเลือกตั้งกรรมการที่มาร่ วมประชุมคนใดคน
หนึ่งให้ทาหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุมในการประชุมคราวนั้น

หมวดที่ ๕
การเงินและทรัพย์ สิน
ข้อ ๒๘. การเงินและทรัพย์สิน ให้คณะกรรมการสมาคมรับผิดชอบการเงิน และทรัพย์สินของสมาคม
ดังนี้
๒๘.๑ การจัดการการเงินของสมาคม ต้องปฏิบตั ิตามมติของคณะกรรมการสมาคม
๒๘.๒ เหรัญญิก มีหน้าที่รวบรวมรายรับที่ได้จากการสนับสนุ นและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ
สมาคม
๒๘.๓ การบริ หารการเงินของสมาคม ให้เหรัญญิกของสมาคมเสนอรายงานการใช้จ่ายประจาปี
ต่อคณะกรรมการสมาคมสตรี ไทยดีเด่นแห่งชาติทุกสิ้ นปี งบประมาณ
ข้อ ๒๙. การบัญชี และการรับจ่ายเงิน ให้มีการเปิ ดบัญชี กบั ธนาคารหรื อสถาบันการเงินอื่นใดที่รัฐบาลให้
การค้ าประกันตามแต่คณะกรรมการสมาคมจะเห็นสมควรในนามของสมาคมสตรี ไทยดีเด่น
แห่งชาติ และให้เหรัญญิก มีหน้าที่ควบคุมการรับจ่ายเงินทุกประเภท รวมทั้งการลงบัญชีตาม
หลักการทาบัญชี
ข้อ ๓๐. เหรัญญิก มีอานาจเก็บรักษาเงินสดได้ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
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ข้อ ๓๑. อานาจการสัง่ จ่ายเงินให้เป็ นไปดังนี้
๓๑.๑ เหรัญญิกสั่งจ่ายได้ในวงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
๓๑.๒ นายกสมาคมสัง่ จ่ายได้ในวงเงินไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
๓๑.๓ การสัง่ จ่ายเงินเกินกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ขึ้นไป เป็ นอานาจของ
คณะกรรมการสมาคม
ข้อ ๓๒. การเบิกเงินของสมาคม จากธนาคารให้ปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
ให้นายกสมาคมลงนามเบิกเงินร่ วมกับเหรัญญิก หรื อเลขาธิ การคนใดคนหนึ่ ง ในกรณี ที่นายก
สมาคมไม่อยูป่ ฏิบตั ิหน้าที่ และได้มอบหมายให้อุปนายก ให้อุปนายก ผูร้ ักษาการแทน ลงนาม
เบิกเงินร่ วมกับเหรัญญิก หรื อเลขาธิ การ คนใดคนหนึ่ ง
ข้อ ๓๓. ปี งบประมาณของสมาคม เริ่ มต้นวันที่ ๑ มกราคม และสิ้ นสุ ดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของแต่ละปี
ข้อ ๓๔. การได้มาซึ่ งทรัพย์สินของสมาคม มีดงั ต่อไปนี้
๓๔.๑ เงินสนับสนุนการจัดตั้งสมาคมจากสมาชิก และคณะกรรมการ
๓๔.๒ ค่าบารุ งจากสมาชิก
๓๔.๓ ดอกผลจากเงินฝากของสมาคม
๓๔.๔ การบริ จาคต่าง ๆ
๓๔.๕ การจัดหารายได้เพื่อใช้จ่ายในกิจการของสมาคม
๓๔.๖ เงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมจากสมาคมสตรี ไทยดีเด่นแห่งชาติ

หมวดที่ ๖
การเปลีย่ นแปลงแก้ ไขข้ อบังคับและการยกเลิกสมาคม
ข้อ ๓๕. ข้อบังคับของสมาคมจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่สามัญเท่านั้น และองค์
ประชุมจะต้องมีสมาชิกสามัญเข้าร่ วมประชุมใหญ่ไม่นอ้ ยกว่า ๑ ใน ๔ ของสมาชิกสามัญทั้งหมด
มติของที่ประชุมใหญ่ในการให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วย
คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าครึ่ งหนึ่งขององค์ประชุม
ข้อ ๓๖. การเลิกสมาคม จะเลิกได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่สามัญเท่านั้น ยกเว้นเป็ นการเลิกเพราะเหตุ
ของกฎหมาย มติของที่ประชุมใหญ่ที่ให้เลิกสมาคมจะต้องมีคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า ๒ ใน ๓
ของสมาชิกสามัญที่เข้าร่ วมประชุมทั้งหมด และองค์ประชุมใหญ่จะต้องไม่นอ้ ยกว่าครึ่ งหนึ่งของ
สมาชิกสามัญทั้งหมด
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ข้อ ๓๗. เมื่อสมาคมต้องเลิกไม่วา่ เหตุใด ๆ ก็ตาม ทรัพย์สินของสมาคมที่เหลืออยูห่ ลังจากที่ได้ชาระบัญชี
เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วให้ตกเป็ นของ.....สภาสตรี แห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์......(ผูร้ ับต้องมี
ฐานะเป็ นนิติบุคคลที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการกุศลสาธารณประโยชน์)

หมวดที่ ๗
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๓๘. ข้อบังคับฉบับนี้ ให้เริ่ มใช้บงั คับนับตั้งแต่วนั ที่สมาคมฯ ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็ นนิติ
บุคคลเป็ นต้นไป
ข้อ ๓๙. เมื่อสมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลจากทางราชการ ก็ให้ถือว่าผูเ้ ริ่ มจัดตั้ง
ทั้งหมดเป็ นสมาชิกสามัญ

