ข้ อบังคับของ
สมาคมสภาการศึกษาสังคมสงเคราะห์ ศาสตร์ และสวัสดิการสังคมไทย
หมวดที่ ๑ ความทั่วไป
ข้ อ ๑ สมาคมนี ้มีชื่อว่า
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

สมาคมสภาการศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และสวัสดิการสังคมไทย
สสสท
Thai Association of Social Work and Social Welfare Education
TASWE

ข้ อ ๒ เครื่ องหมายของสมาคม มีลกั ษณะเป็ นรูปวงกลม ประกอบด้ วยรูปหัวใจ ๘ ดวง หลากหลายสี
เชื่อมร้ อยกัน มีชื่อภาษาไทยว่า สมาคมสภาการศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และสวัสดิการ
สังคมไทย และภาษาอังกฤษว่า Thai Association of Social Work and Social Welfare
Education ตรงกลางวงกลมเป็ นอักษรย่อภาษาไทยว่า สสสท และภาษาอังกฤษว่า TASWE แสดง
เจตนารมณ์มารวมตัวกันเป็ นเครื อข่ายสถาบันการศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และสวัสดิการ
สังคมไทย ที่ม่งุ ส่งเสริ มและพัฒนามาตรฐานการศึกษาและเครื อข่ายสถาบันการศึกษา
รูปหัวใจ ๘ ดวง เชื่อมร้ อยกัน หมายถึง สถาบันการศึกษา ๘ แห่งที่เริ่ มต้ นแสดงเจตนารมณ์มารวมตัวกัน
เป็ นเครื อข่ายสถาบันการศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และสวัสดิการสังคมไทย มีจิตใจมุ่งมัน่
ร่วมกันในการพัฒนาและส่งเสริ มมาตรฐานการศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และสวัสดิการสังคม
โดยมีความผูกพัน กลมเกลียว สามัคคี มีอุดมการณ์ร่วมกันของเครื อข่ายสถาบันการศึกษา
ความหลากหลายของสี หมายถึง ความหลากหลายของเครื อข่ายที่ทําหน้ าที่ในการจัดการศึกษาด้ านสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ และสวัสดิการสังคม
รูปเครื่ องหมายสมาคม

๒
ข้ อ ๓ ในข้ อบังคับของสมาคมฯ คําว่า
“สมาคม” หมายถึง สมาคมสภาการศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และสวัสดิการสังคมไทย
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกของสมาคมสภาการศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และสวัสดิการ
สังคมไทย
ข้ อ ๔ สํานักงานใหญ่ของสมาคมตังอยู
้ ่ ณ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขที่ ๒ ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
ข้ อ ๕ วัตถุประสงค์ของสมาคม
๕.๑ เพื่อพัฒนาและส่งเสริ มมาตรฐานการศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และสวัสดิการสังคม
๕.๒ เพื่อสนับสนุนการศึกษา วิจยั และพัฒนาความรู้เกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ
สังคม
๕.๓ เพื่อส่งเสริ มเครื อข่ายความร่วมมือการศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และสวัสดิการสังคม
ระดับชาติและนานาชาติ

หมวดที่ ๒
สมาชิก
ข้ อ ๕ สมาชิกของสมาคมมี ๓ ประเภท คือ
๕.๑ สมาชิกสามัญ ได้ แก่ สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรี ยนการสอนภายใต้ สาขา/หลักสูตร/
กลุม่ วิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และสวัสดิการสังคม
๕.๒. สมาชิกสมทบ แบ่งออกเป็ น ๒ ประเภท ได้ แก่
๕.๒.๑ ประเภทสถาบัน ได้ แก่ หน่วยงาน/องค์กรที่ให้ ความรู้/ฝึ กอบรมด้ านสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ และสวัสดิการสังคม
๕.๒.๒ ประเภทบุคคล ได้ แก่ นักการศึกษา นักวิชาการ นักวิจยั ผู้ปฏิบตั ิงานที่ทําหน้ าที่
เกี่ยวข้ องกับการศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และสวัสดิการสังคม และนักศึกษา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และสวัสดิการสังคม
๕.๓ สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้ แก่ บุคคลผู้เชี่ยวชาญ หรื อผู้ชํานาญการ หรื อผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ และสวัสดิการสังคม ซึง่ คณะกรรมการลงมติให้ เชิญเข้ าเป็ นสมาชิกของ
สมาคม

๓
ข้ อ ๖ สมาชิกของสมาคมจะต้ องประกอบด้ วยคุณสมบัติ ดังต่อไปนี ้
๖.๑ สถาบันการศึกษาของรัฐและ/หรื อเอกชน ที่มีการจัดการเรี ยนการสอนภายใต้ สาขา/หลักสูตร/
กลุม่ วิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และสวัสดิการสังคม
๖.๒ หน่วยงาน/องค์กรที่ให้ ความรู้/ฝึ กอบรมด้ านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และสวัสดิการสังคม
๖.๓ เป็ นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะ
๖.๔ เป็ นบุคคลที่ยดึ มัน่ ในหลักคุณธรรม จริ ยธรรม
๖.๕ เป็ นบุคคลที่ไม่ต้องคําพิพากษาของศาลถึงที่สดุ ให้ เป็ นบุคคลล้ มละลาย หรื อไร้ ความสามารถ
หรื อเสมือนไร้ ความสามารถ หรื อต้ องโทษจําคุก ยกเว้ นความผิดฐานประมาท หรื อลหุโทษ
การต้ องคําพิพากษาของศาลถึงที่สดุ ในกรณีดงั กล่าว จะต้ องเป็ นในขณะที่สมัครเข้ าเป็ น
สมาชิกหรื อในระหว่างที่เป็ นสมาชิกของสมาคมเท่านั ้น
ข้ อ ๗ ค่าลงทะเบียนและค่าบํารุงสมาคม
๗.๑ สมาชิกสามัญ จะต้ องเสียค่าลงทะเบียนครัง้ แรก ๕,๐๐๐ บาท และค่าบํารุงสมาคมเป็ นรายปี
ปี ละ ๓,๐๐๐ บาท
๗.๒ สมาชิกสมทบ
๗.๒.๑ ประเภทสถาบัน จะต้ องเสียค่าลงทะเบียนครัง้ แรก ๑,๐๐๐ บาท และค่าบํารุงสมาคม
เป็ นรายปี ปี ละ ๑,๐๐๐ บาท
๗.๑.๒ ประเภทบุคคล จะต้ องเสียค่าลงทะเบียนครัง้ แรก ๕๐๐ บาท และค่าบํารุงสมาคมเป็ น
รายปี ปี ละ ๕๐๐ บาท
๗.๓ สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้ รับการยกเว้ นค่าลงทะเบียน และค่าบํารุงสมาคม
ข้ อ ๘ การสมัครเข้ าเป็ นสมาชิกของสมาคม ให้ ผ้ ปู ระสงค์จะสมัครเข้ าเป็ นสมาชิกของสมาคม ยื่นใบสมัคร
ตามแบบของสมาคม ต่อเลขานุการ โดยมีสมาชิกสามัญรับรองอย่างน้ อย ๑ คน และให้ เลขานุการ
ติดประกาศรายชื่อผู้สมัครไว้ ณ สํานักงานของสมาคมเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน เพื่อให้ สมาชิก
อื่นๆ ของสมาคมจะได้ คดั ค้ านด้ านการสมัครนั ้น เมื่อครบกําหนดประกาศแล้ วก็ให้ เลขานุการนําใบ
สมัครและหนังสือคัดค้ านของสมาชิก (ถ้ ามี) เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมตั ิวา่
จะรับหรื อไม่รับเข้ าเป็ นสมาชิกของสมาคม และเมื่อคณะกรรมการพิจารณาการสมัครแล้ ว ผลเป็ น
ประการใด ให้ เลขานุการเป็ นผู้แจ้ งให้ ผ้ สู มัครทราบโดยเร็ ว
ข้ อ ๙ ถ้ าคณะกรรมการพิจาณาอนุมตั ิให้ รับผู้สมัครเข้ าเป็ นสมาชิก ก็ให้ ผ้ สู มัครนั ้นชําระเงินค่าลงทะเบียน
และค่าบํารุงสมาคมให้ เสร็ จภายใน ๓๐ วันนับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งจากเลขานุการ และสมาชิกภาพของ
ผู้สมัครนัน้ ให้ เริ่ มนับตังแต่
้ วนั ที่ผ้ สู มัครได้ ชําระเงินค่าบํารุง กรณีที่ผ้ สู มัครไม่ชําระเงินค่าลงทะเบียน
และค่าบํารุงสมาคมภายในกําหนด ก็ให้ ถือว่าการสมัครคราวนั ้นเป็ นอันยกเลิก

๔
ข้ อ ๑๐ สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ให้ เริ่ มนับตั ้งแต่วนั ที่หนังสือตอบรับคําเชิญของผู้ที่คณะกรรมการ
ได้ พิจารณาลงมติให้ เชิญเข้ าเป็ นสมาชิกของสมาคมได้ มาถึงสมาคม
ข้ อ ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกได้ สิ ้นสุดลงด้ วยเหตุดงั ต่อไปนี ้
๑๑.๑ ประเภทสถาบัน
๑๑.๑.๑ ปิ ดสาขา/หลักสูตร/กลุม่ วิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และสวัสดิการสังคม หรื อยุติ
การให้ ความรู้/ฝึ กอบรมด้ านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และสวัสดิการสังคม
๑๑.๑.๒ ลาออก
๑๑.๑.๓ ขาดคุณสมบัติสมาชิก
๑๑.๑.๔ ที่ประชุมใหญ่ของสมาคมหรื อคณะกรรมการได้ พิจารณาลงมติให้ ลบชื่อออกจาก
ทะเบียน เพราะสร้ างความเสือ่ มเสียแก่สมาคม
๑๑.๒ ประเภทบุคคล
๑๑.๒.๑ ตาย
๑๑.๒.๒ ลาออก โดยยื่นหนังสือเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการ
ได้ พิจารณาอนุมตั ิ และสมาชิกผู้นนได้
ั ้ ชําระหนี ้สินที่ยงั ติดค้ างอยูก่ บั สมาคมเป็ นที่
เรี ยบร้ อยแล้ ว
๑๑.๒.๓ ขาดคุณสมบัติสมาชิก
๑๑.๒.๔ ที่ประชุมใหญ่ของสมาคมหรื อคณะกรรมการได้ พิจารณาลงมติให้ ลบชื่อออกจาก
ทะเบียน เพราะสร้ างความเสือ่ มเสียแก่สมาคม
ข้ อ ๑๒ สิทธิและหน้ าที่ของสมาชิก
๑๒.๑ มีสทิ ธิใช้ สถานที่ของสมาคม
๑๒.๒ มีสทิ ธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการ
๑๒.๓
มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมวิชาการใหญ่ของสมาคมและการประชุมทางวิชาการนานาชาติ
๑๒.๔
มีสทิ ธิได้ รับสวัสดิการต่างๆ ที่สมาคมได้ จดั ให้ มีขึ ้น
๑๒.๕ สมาชิกสามัญมีสทิ ธิในการเลือกตั ้ง หรื อได้ รับการเลือกตั ้ง หรื อแต่งตั ้งเป็ นกรรมการสมาคม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงมติตา่ งๆ ในที่ประชุมได้ สถาบันละ ๑ คะแนนเสียง
๑๒.๖ มีสทิ ธิร้องขอต่อคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพย์สนิ ของสมาคม
๑๒.๗ มีสทิ ธิเข้ าชื่อร่วมกันอย่างน้ อย ๑ใน ๓ ของสมาชิกสามัญทั ้งหมด ร้ องขอต่อคณะกรรมการ
ให้ จดั ประชุมวิสามัญได้
๑๒.๘
มีหน้ าที่จะต้ องปฏิบตั ิตามระเบียบปฏิบตั ิ และข้ อบังคับของสมาคมโดยเคร่งครัด
๑๒.๙
มีหน้ าที่ให้ ความร่วมมือและสนับสนุนการดําเนินกิจการต่างๆ ของสมาคม
๑๒.๑๐ มีหน้ าที่ร่วมกิจกรรมที่สมาคมได้ จดั ให้ มีขึ ้น
๑๒.๑๑ มีหน้ าที่ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคมให้ เป็ นที่ร้ ูจกั อย่างแพร่หลาย

๕

หมวดที่ ๓
การดําเนินกิจการของสมาคม
ข้ อ ๑๓ ให้ มีคณะกรรมการคณะหนึง่ ทําหน้ าที่บริ หารกิจการของสมาคม มีจํานวนอย่างน้ อย ๕ คน อย่าง
มากไม่เกิน ๑๐ คน คณะกรรมการนี ้ ได้ มาจากการเลือกตั ้งของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม โดยเลือก
นายกสมาคม ๑ คน และอุปนายก ๑ คน และเลือกกรรมการอื่นๆ อีกไม่เกินกึ่งหนึง่ ของกรรมการ
ทั ้งหมด จากสมาชิกสามัญ ตามข้ อ ๕.๑ สําหรับกรรมการในตําแหน่งอื่นๆ ให้ นายกสมาคมเป็ นผู้
แต่งตั ้งจากสมาชิกสามัญ หรื อสมาชิกสมทบก็ได้
ตําแหน่งของกรรมการสมาคมมีตําแหน่งและหน้ าที่โดยสังเขปดังนี ้
๑๓.๑ นายกสมาคม
ทําหน้ าที่เป็ นหัวหน้ าในการบริ หารกิจการของสมาคม คณะกรรมการของ
สมาคม เป็ นผู้แทนสมาคมในการติดต่อกับบุคคลภายนอกและทําหน้ าที่
เป็ นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ และการประชุมใหญ่ของสมาคม
๑๓.๒ อุปนายก
ทําหน้ าที่เป็ นผู้ช่วยนายกสมาคมในการบริ หารกิจการสมาคม ปฏิบตั ิตาม
หน้ าทีที่นายกสมาคมได้ มอบหมาย และทําหน้ าที่แทนนายกสมาคม เมื่อ
นายกสมาคมไม่อยู่ หรื อไม่สามารถจะปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ แต่การทําหน้ าที่
แทนนายกสมาคม ให้ อุปนายกตามลําดับตําแหน่งเป็ นผู้กระทําแทน
๑๓.๓ เลขานุการ ทําหน้ าที่เกี่ยวกับงานธุรการของสมาคมทั ้งหมด เป็ นหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่
ของสมาคมในการปฏิบตั ิกิจการของสมาคมและปฏิบตั ิตามคําสัง่ ของ
นายกสมาคม ตลอดจนทําหน้ าที่เป็ นเลขานุการในการประชุมต่างๆ
จัดเตรี ยมสถานที่ของสมาคม และสถานที่ประชุมต่างๆ ของสมาคม
๑๓.๔ เหรัญญิก
มีหน้ าที่เกี่ยวกับการเงินทั ้งหมด เป็ นผู้จดั ทําบัญชีรายรับรายจ่าย บัญชี
งบดุล และเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ทางการเงิน รวมทั ้งการระดมทุน
ของสมาคม
๑๓.๕ วิชาการ
มีหน้ าที่ในการพัฒนาและส่งเสริ มมาตรฐานการศึกษาสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ และสวัสดิการสังคม สนับสนุนการศึกษา วิจยั และพัฒนาความรู้
เกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
๑๓.๖ นายทะเบียน มีหน้ าที่เกี่ยวกับทะเบียน และฐานข้ อมูลสมาชิกทั ้งหมดของสมาคม
ประสานงานกับเหรัญญิกในการเรี ยกเก็บเงินค่าบํารุงสมาคมจากสมาชิก
๑๓.๗ ประชาสัมพันธ์ มีหน้ าที่สง่ เสริ มเครื อข่ายความร่วมมือการศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
และสวัสดิการสังคมระดับชาติและนานาชาติ เผยแพร่กิจการและ
ชื่อเสียงเกียรติคณ
ุ ของสมาคมให้ สมาชิก และบุคคลโดยทัว่ ไปให้ เป็ นที่
รู้จกั แพร่หลาย

๖
๑๓.๘ กรรมการตําแหน่งอื่นๆ ตามความเหมาะสม ซึง่ คณะกรรมการเห็นสมควรกําหนดให้ มีขึ ้นโดย
มีจํานวนเมื่อรวมกับตําแหน่งกรรมการตามข้ างต้ นแล้ วจะต้ องไม่เกิน
จํานวนที่ข้อบังคับกําหนดไว้ แต่ถ้าคณะกรรมการมิได้ กําหนดตําแหน่งก็
ถือว่าเป็ นกรรมการกลาง
คณะกรรมการชุดแรก ให้ ผ้ เู ริ่ มการจัดตั ้งสมาคมเป็ นผู้เลือกตั ้งประกอบด้ วยนายกสมาคมและ
คณะกรรมการอื่นๆ ตามจํานวนที่เห็นสมควรตามข้ อบังคับของสมาคม
ข้ อ ๑๔ คณะกรรมการของสมาคม สามารถอยูใ่ นตําแหน่งได้ คราวละ ๓ ปี และเมื่อคณะกรรมการอยูใ่ น
ตําแหน่งครบกําหนดตามวาระแล้ วแต่คณะกรรมการชุดใหม่ยงั ไม่ได้ รับอนุญาตให้ จดทะเบียนจาก
ทางราชการ ก็ให้ คณะกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระการรักษาการไปพลางก่อน จนกว่า
คณะกรรมการชุดใหม่จะได้ รับอนุญาตให้ จดทะเบียนทางราชการ และเมื่อคณะกรรมการชุดใหม่
ได้ รับอนุญาตให้ จดทะเบียนจากทางราชการเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ก็ให้ ทําการส่งและรับมอบงานกัน
ระหว่างคณะกรรมการชุดเก่าและคณะกรรมการชุดใหม่ให้ เป็ นที่เสร็ จสิ ้นภายใน ๓๐ วันนับตั ้งแต่
วันที่คณะกรรมการชุดใหม่ได้ รับอนุญาตให้ จดทะเบียนจากทางราชการ
ข้ อ ๑๕ ตําแหน่งกรรมการสมาคม ถ้ าต้ องว่างลงก่อนครบกําหนดวาระก็ให้ คณะกรรมการแต่งตั ้งสมาชิก
สามัญคนใดคนหนึง่ ที่เห็นสมควรเข้ าดํารงตําแหน่งที่วา่ งลงนัน้ แต่ผ้ ดู ํารงตําแหน่งแทนอยูใ่ น
ตําแหน่งได้ เท่ากับวาระของผู้ที่ตนแทนเท่านัน้
ข้ อ ๑๖ กรรมการอาจจะพ้ นตําแหน่ง ซึง่ มิใช่เป็ นการออกตามวาระด้ วยเหตุผลต่อไปนี ้คือ
๑๖.๑ ตาย
๑๖.๒ ลาออก
๑๖.๓
ขาดจากสมาชิกภาพ
๑๖.๔
ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ ออกจากตําแหน่ง
ข้ อ ๑๗ กรรมการที่ประสงค์จะลาออกจากตําแหน่งกรรมการให้ ยื่นใบลาออกเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ต่อคณะกรรมการ และให้ พ้นจากตําแหน่งเมื่อกรรมการมีมติให้ ออก
ข้ อ ๑๘ อํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการ
๑๘.๑ มีอํานาจออกระเบียบปฏิบตั ิตา่ งๆ เพื่อให้ สมาชิกได้ ปฏิบตั ิ โดยระเบียบปฏิบตั ินั ้นจะต้ องไม่
ขัดต่อข้ อบังคับฉบับนี ้
๑๘.๒ มีอํานาจแต่งตังและถอดถอนเจ้
้
าหน้ าที่ของสมาคม
๑๘.๓ มีอํานาจแต่งตังกรรมการที
้
่ปรึกษา หรื ออนุกรรมการได้ แต่กรรมการที่ปรึกษาหรื อ
อนุกรรมการจะสามารถอยูใ่ นตําแหน่งได้ ไม่เกินวาระของคณะกรรมการที่แต่งตั ้ง

๗
๑๘.๔ มีอํานาจเรี ยกประชุมใหญ่สามัญประจําปี และประชุมใหญ่วิสามัญ
๑๘.๕ มีอํานาจแต่งตังกรรมการในตํ
้
าแหน่งอื่นๆ ที่ยงั มิได้ กําหนดไว้ ในข้ อบังคับนี ้
๑๘.๖ มีอํานาจบริ หารกิจการของสมาคม เพื่อให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนมีอํานาจอื่นๆ
ตามที่ข้อบังคับกําหนดไว้
๑๘.๗ มีหน้ าที่รับผิดชอบในกิจการทังหมด
้
รวมทังการเงิ
้
น และทรัพย์สนิ ทังหมดของสมาคม
้
๑๘.๘ มีหน้ าที่จดั ให้ มีการประชุมใหญ่วิสามัญ ตามที่สมาชิกสามัญจํานวน ๑ ใน ๕ ของสมาชิก
ทังหมดได้
้
เข้ าชื่อร้ องขอให้ จดั ประชุมใหญ่วิสามัญขึ ้น ซึง่ การนี ้จะต้ องจัดให้ มีการประชุม
ใหญ่วิสามัญขึ ้นภายใน ๓๐ วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือร้ องขอ
๑๘.๙ มีหน้ าที่จดั ทําเอกสารหลักฐานต่างๆ ทั ้งที่เกี่ยวกับการเงิน ทรัพย์สนิ และการดําเนินกิจการ
ต่างๆ ของสมาคม ให้ ถกู ต้ องตามหลักวิชาการ และสามารถจะให้ สมาชิกตรวจดูได้ เมื่อ
สมาชิกร้ องขอ
๑๘.๑๐ จัดทําบันทึกการประชุมต่างๆ ของสมาคมเพื่อเก็บไว้ เป็ นหลักฐานและจัดส่งให้ สมาชิกได้ รับ
ทราบ
๑๘.๑๑ มีหน้ าที่อื่นๆ ตามที่ข้อบังคับได้ กําหนดไว้
ข้ อ ๑๙ คณะกรรมการจะต้ องประชุมกันอย่างน้ อยปี ละ ๓ ครัง้ ทั ้งนี ้เพื่อปรึกษาหารื อเกี่ยวกับการบริ หาร
กิจการของสมาคม
ข้ อ ๒๐ การประชุมคณะกรรมการ จะต้ องมีกรรมการเข้ าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึง่ ของกรรมการ
ทังหมด
้
จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม มติของที่ประชุมคณะกรรมการ ถ้ าข้ อบังคับมิได้ กําหนดไว้ เป็ น
อย่างอื่น ก็ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากเป็ นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันก็ให้ ประธานในการ
ประชุมเป็ นผู้ชี ้ขาด
ข้ อ ๒๑ ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้ านายกสมาคมและอุปนายกไม่อยูใ่ นที่ประชุม หรื อไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ก็ให้ กรรมการที่เข้ าประชุมในคราวนั ้นเลือกตั ้งกันเอง เพื่อให้ กรรมการคนใดคนหนึง่
ทําหน้ าที่เป็ นประธานในการประชุมคราวนัน้

๘

หมวดที่ ๔
การประชุมใหญ่
ข้ อ ๒๒ การประชุมใหญ่ของสมาคมมี ๒ ชนิด
๒๒.๑ การประชุมใหญ่สามัญ
๒๒.๒ การประชุมใหญ่วิสามัญ
ข้ อ ๒๓ คณะกรรมการจะต้ องจัดให้ มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ๆ ละ๑ครัง้ ภายในเดือนพฤษภาคม ข
องทุกปี
ข้ อ ๒๔ การประชุมใหญ่วิสามัญ อาจจะมีขึ ้นได้ ก็โดยเหตุที่คณะกรรมการเห็นควรจัดให้ มีขึ ้น หรื อเกิดขึ ้น
ด้ วยการเข้ าชื่อร่วมกันของสมาชิกไม่น้อยกว่า ๑ใน ๓ ของสมาชิกสามัญ หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของ
สมาชิกทังหมด
้
เพื่อร้ องขอต่อคณะกรรมการให้ จดั ให้ มีขึ ้น
ข้ อ ๒๕ การแจ้ งกําหนดนัดประชุมใหญ่ ให้ เลขานุการเป็ นผู้แจ้ งกําหนดนัดประชุมใหญ่ให้ สมาชิกได้ ทราบ
และการแจ้ งจะต้ องแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยระบุวนั เวลา และสถานที่ให้ ชดั เจน โดยจะต้ อง
แจ้ งให้ สมาชิกทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า ๗ วัน และประกาศแจ้ งกําหนดนัดประชุมไว้ ณ สํานักงาน
ของสมาคมเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า ๗ วัน ก่อนถึงกําหนดการประชุมใหญ่
ข้ อ ๒๖ การประชุมใหญ่สามัญประจําปี จะต้ องมีวาระการประชุมอย่างน้ อยต่อไปนี ้
๒๖.๑ แถลงกิจการที่ผา่ นมาในรอบปี และแผนการดําเนินงานในปี ต่อไป
๒๖.๒
แถลงบัญชีรายรับรายจ่าย และบัญชีงบดุลของปี ที่ผา่ นมาให้ สมาชิกรับทราบ
๒๖.๓
เลือกตังคณะกรรมการชุ
้
ดใหม่ เมื่อครบกําหนดวาระ
๒๖.๔
เลือกตังผู
้ ้ สอบบัญชี
๒๖.๕
เรื่ องอื่นๆ ถ้ ามี
ข้ อ ๒๗ ในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี หรื อการประชุมใหญ่สามัญจะต้ องมีสมาชิกสามัญเข้ าร่วม
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของสมาชิกสามัญทั ้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม กรณีที่สมาชิก
สามัญเข้ าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้ กําหนดเวลาประชุมใหญ่อีกครัง้ หนึง่ โดยจัดให้ มีการ
ประชุมขึ ้นภายใน ๑๔ วัน นับแต่วนั ที่นดั ประชุมครัง้ แรก สําหรับการประชุมในครัง้ หลังนี ้ ถ้ าสมาชิก
สามัญเข้ าร่วมประชุมเป็ นจํานวนเท่าใด ก็ให้ ถือว่าครบองค์ประชุม เว้ นถ้ าเป็ นการประชุมใหญ่
วิสามัญที่เกิดขึ ้นจากการร้ องขอของสมาชิก ก็ไม่ต้องจัดประชุมใหญ่ ถือว่าการประชุมเป็ นอันยกเลิก
ข้ อ ๒๘ การลงมติตา่ งๆ ในที่ประชุมใหญ่ ถ้ าข้ อบังคับได้ กําหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น ก็ถือคะแนนเสียงข้ างมาก
เป็ นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสียงที่ลงมติ คะแนนเสียงเท่ากัน ก็ให้ ประธานในการประชุมเป็ นผู้ชี ้ขาด

๙
ข้ อ ๒๙ ในการประชุมใหญ่ของสมาคม ถ้ านายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่มาร่วมประชุม หรื อไม่
สามารถจะปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ที่ประชุมใหญ่ทําการเลือกตั ้งกรรมการที่มาร่วมประชุมคนใดคนหนึง่
ให้ ทําหน้ าที่เป็ นประธานในการประชุมคราวนัน้

หมวดที่ ๕
การเงินและทรั พย์ สิน
ข้ อ ๓๐ การเงินและทรัพย์สนิ ทังหมดให้
้
อยูใ่ นความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เงินสดของสมาคมถ้ ามีให้
นําฝากไว้ ในธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยท่าพระจันทร์
ข้ อ ๓๑ การเบิกเงินของสมาคมจะต้ องมีลายมือของนายกสมาคมหรื อผู้ทําการแทน ลงนามร่วมกับ
เหรัญญิกและ/หรื อเลขานุการสมาคม หรื อรวมกันแล้ วต้ องไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของรายมือชื่อที่ให้ ไว้
แก่ธนาคาร
ข้ อ ๓๒ ให้ นายกสมาคมมีอํานาจสัง่ จ่ายเงินของสมาคมได้ ครัง้ ละไม่เกิน ๒๐ ,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาท
ถ้ วน) ถ้ าเกินกว่านันจะต้
้ องได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการและคณะกรรมการจะอนุมตั ิให้ จ่ายเงินได้
ครัง้ ละไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้ าแสนบาทถ้ วน) ถ้ าจําเป็ นต้ องจ่ายเกินกว่านี ้ จะต้ องได้ รับอนุมตั ิ
จากที่ประชุมใหญ่ ของสมาคม
ข้ อ ๓๓ ให้ เหรัญญิก มีอํานาจเก็บรักษาเงินของสมาคมได้ ไม่เกิน ๑๐ ,๐๐๐ บาท (หนึง่ หมื่นบาทถ้ วน) ถ้ า
เกินกว่านี ้จะต้ องนําฝากธนาคารในบัญชีของสมาคม ทันทีที่โอกาสอํานวยให้
ข้ อ ๓๔ เหรัญญิกจะต้ องทําบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุล ให้ ถกู ต้ องตามหลักวิชาการการรับหรื อ
จ่ายเงิน ทุกครัง้ จะต้ องมีหลักฐานเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อของนายกสมาคม หรื อผู้ทําการแทน
ร่วมกับเหรัญญิกหรื อผู้ทําการแทน พร้ อมกับประทับตราของสมาคมทุกครัง้
ข้ อ ๓๕ ผู้สอบบัญชี จะต้ องมิใช่กรรมการหรื อเจ้ าหน้ าที่ของสมาคม และจะต้ องเป็ นผู้สอบบัญชีที่ได้ รับ
อนุญาต
ข้ อ ๓๖ ผู้สอบบัญชี มีอํานาจหน้ าที่จะเรี ยกเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สนิ จากคณะกรรมการและ
สามารถจะเชิญกรรมการ หรื อเจ้ าหน้ าที่ของสมาคมเพื่อสอบถามเกี่ยวกับบัญชีและทรัพย์สนิ ของ
สมาคมได้
ข้ อ ๓๗ คณะกรรมการจะต้ องให้ ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชี เมื่อได้ รับการร้ องขอ

๑๐

หมวดที่ ๖
การเปลี่ยนแปลงแก้ ไขข้ อบังคับและการเลิกสมาคม
ข้ อ ๓๘ ข้ อบังคับสมาคมจะเปลีย่ นแปลงแก้ ไขได้ โดยมติของที่ประชุมใหญ่เท่านั ้น และองค์ประชุมใหญ่
จะต้ องมีสมาชิกสามัญเขาร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึง่ ของสมาชิกสามัญทั ้งหมด มติของที่
ประชุมใหญ่ในการเปลีย่ นแปลงแก้ ไขข้ อบังคับ จะต้ องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของ
สมาชิกสามัญที่เข้ าร่วมประชุมทังหมด
้
ข้ อ ๓๙ การเลิกสมาคมได้ ก็โดยมติของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม ยกเว้ นเป็ นการเลิกเพราะเหตุของ
กฎหมาย มติของที่ประชุมใหญ่ให้ เลิกสมาคมจะต้ องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของสมาชิก
สามัญที่เข้ าร่วมประชุมทังหมด
้
และองค์ประชุมใหญ่จะต้ องไม่น้อยกว่าครึ่งหนึง่ ของสมาชิกสามัญ
ทั ้งหมด
ข้ อ ๔๐ เมื่อสมาคมต้ องเลิกไม่วา่ ด้ วยเหตุใดๆ ก็ตาม ทรัพย์สนิ ของสมาคมที่เหลืออยูห่ ลังจากที่ได้ ชําระ
บัญชีเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ วให้ ตกเป็ นของ สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย (ผู้รับต้ องมี
ฐานะเป็ นนิติบุคคลที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการกุศลสาธารณประโยชน์)

หมวดที่ ๗
บทเฉพาะกาล
ข้ อ ๔๑ ข้ อบังคับฉบับนี ้นัน้ ให้ เริ่ มใช้ บงั คับได้ นบั ตังแต่
้ วนั ที่สมาคมได้ รับอนุญาต ให้ จดทะเบียนเป็ นนิติ
บุคคลเป็ นต้ นไป
ข้ อ ๔๒ เมื่อสมาคมได้ รับอนุญาตให้ จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลจากทางราชการ ก็ให้ ถือว่าผู้เริ่ มดําเนินการ
ทังหมดเป็
้
นสมาชิกสามัญและสมาชิกภาพของคณะกรรมการที่ตั ้งขึ ้น เริ่ มตั ้งแต่วนั ที่จดทะเบียน
เป็ นต้ นไป

(ลงชื่อ)..........................................................ผู้จดั ทําข้ อบังคับ
(รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา สังขวรรณ)

