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2 
ข้อบังคับ 

สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี_ 
พ.ศ. 2556(ฮ.ศ.1434) 

หมวดที่ 1 
ข้อความทั่วไป 

ข้อ 1. สมาคมนี้ มีชื่อเรียกว่า “สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่” มีอักษรย่อว่า “สมก. ” 
มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษ ว่า “Association of Krabi Muslimah” มีชื่อย่อว่า “AKM” 
ข้อ 2. เครือ่งหมายหรือสัญลักษณ์ พร้อมความหมายของเครื่องหมายหรือ สัญลักษณ์สมาคม 
2.1 เครือ่งหมายหรือสัญลักษณ์ 
 

 
 
- เป็นรูปสตรีคลุมฮิญาบ ภายในวงกลมสีเขียว 
- ชื่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ภายในสี่เหลี่ยมสีเทา 
2.2 ความหมายของเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์สมาคม 
- รูปสตรีมุสลิมคลุมฮิญาบ หมายถึงสตรีมุสลิมอยู่ในกรอบอิสลาม ผู้ซึ่งมีจิตศรัทธาและมุ่งมั่น ตามหลักการของ
อิสลาม เป็นผู้ให้ ทีม่ีความงดงามอันประเสริฐ 
- วงกลมสีเขียว หมายความว่า เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความศรัทธาทีเข้มแข็งและอยู่ในกรอบของอัลอิสลาม 
2.3 ค าขวัญของสมาคม 
“สตรีมุสลิมกระบี่ ร่วมใจพัฒนา ก้าวไกล สู่สากล” 
ข้อ 3. สีประจ าสมาคม 
คือ “สีเขียว” หมายถึง สันติภาพและความสันติสุข 
ข้อ 4. ส านักงานสมาคม 
ต่ังอยู่ ณ มัสยิดกลางประจ าจังหวัดกระบี่ หมู่ที่ 2 ต าบลไสไทย อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 
โทรศัพท์ (075) 700324-5 / โทรสาร (075) 700324 
ข้อ 5. ภายใต้ข้อบังคับนี้ 
“สมาคม” หมายความถึง สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่ 
“นายกสมาคม” หมายความถึง นายกสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่ 
“ สมาชิก” หมายความถึง สมาชิกสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่ 
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หมวดที ่2 

วัตถุประสงค์ของสมาคม 
ข้อ 6. วัตถุประสงค์ของสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่ 

6.1 เพ่ือแสดงออกถึงความสามัคคี ในกลุ่มสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี_ 
6.2 เพ่ือเป็นศูนย์ประสานงานการพัฒนาสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี_ในการติดต่อหน่วยงานของ 

รัฐ ตลอดจนองค์กรต่างๆภายในประเทศและต่างประเทศให้มีศักยภาพทัดเทียมสตรีมุสลิมสากล 
6.3 เพ่ือปกป้องและสงวนสิทธิประโยชน์ อันพึงได้โดยชอบของสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่ 
6.4 เพ่ือพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสังคมมุสลิมในด้านการศึกษา ด้านศาสนา 

และด้านเศรษฐกิจให้เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมและเป็นทรัพยากรบุคคลของชาติอย่างมีประสิทธิภาพ 
6.5 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ความร่วมมือ ทัง้ด้านศาสนาและวัฒนธรรมอิสลามและช่วยเหลืองาน

เกีย่วกับสาธารณะกุศลหรือสาธารณะประโยชน์ตามวิถีอิสลาม 
6.6 การด าเนินงานของสมาคม ไม่เกีย่วข้องในทางการเมืองแต่อย่างใด 
 

หมวดที 3 
ส่วนที่ 1 

ประเภทและคุณสมบัติของสมาชิก 
ข้อ 7.  ประเภทและคุณสมบัติของสมาชิก 

7.1 สมาชิกสมาคมมี 2 ประเภท คือ สมาชิกสามัญ และสมาชิกกิตติมศักดิ์ 
7.2 คุณสมบัติของสมาชิก 

7.2.1 สมาชิกสามัญ คือบุคคลทีมีคุณสมบัติ ต่อไปนี้ 
7.2.1.1 เป็นสตรีมุสลิม 
7.2.1.2 มีอายุครบ 18 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันสมัครเป็นสมาชิก 
7.2.1.3 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย อยู่ในศีลธรรมอันดีงามยึดม่ัน ในการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
7.2.1.4 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที_สังคมรังเกียจ หรือเป็นบุคคลวิกลจริต 
7.2.1.5 ไม่เป็นบุคคลที_ต้องค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกหรือให้เป็นบุคคล

ล้มละลายเว้นแต่ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ 
7.2.2 สมาชิกกิตติมศักดิ์ คือ บุคคลทีม่ิได้เป็นสมาชิกตาม ข้อ 7.2.1 แต่ทางคณะกรรมการ 

สมาคมลงมติให้เชิญเข้ามาเป็นสมาชิกพิเศษ ผู้ทรงเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีอุปการคุณหรือท่ีปรึกษาสมาคม 
ข้อ 8.  การสมัครเป็นสมาชิก 

8.1 สมาชิกสามัญ ให้ยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคม ต่อนายทะเบียนสมาคม โดยมีเอกสารหลักฐาน 
ประกอบการสมัคร ดังนี้ 

8.1.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอืน่ที่ทางราชการออกให้ 
8.1.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน 

เมือนายทะเบียนได้รับเอกสารการสมัครแล้วให้ติดประกาศรายชื่อผู้สมัครไว้ ณ ส านักงานของสมาคม 
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน เพือให้สมาชิกอ่ืนๆของสมาคมจะได้คัดค้านการสมัครนั้น เมื่อครบก าหนด 
ประกาศแล้วก็ให้นายทะเบียนน าใบสมัครและหนังสือคัดค้านของสมาชิก (ถ้ามี) น าเสนอต่อทีประชุม 
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คณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือพิจารณาการสมัครนั้น ผลเป็นประการใดให้นายทะเบียนแจ้งเป็นลายลักษณ์
อักษร 
ให้ผู้สมัครทราบเมื่ออผ่านการพิจารณาอนุมัติให้รับสมัครเป็นสมาชิกแล้ว 
ถ้าคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้รับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกแล้ว สมาชิกภาพของผู้สมัครให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่
ผู้สมัครได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกของสมาคม 

8.2 สมาชิกกิตติมศักดิ[ ให้เริ่มนับตั้งแต่วันทีห่นังสือตอบรับค าเชิญของผู้ทีค่ณะกรรมการได้พิจารณา
ลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ได้มาถึงยังสมาคม 
ข้อ 9. ค่าลงทะเบียนและค่าบ ารุงสมาคม 

9.1 ค่าลงทะเบียน คนละ 20 บาท (ยี่สิบบาทถ้วน) 
9.2 ค่าบ ารุงสมาคม 

9.2.1 ค่าบ ารุงรายปี คนละ 40 บาท (สี่สิบบาทถ้วน) 
9.2.2 ค่าบ ารุงตลอดชีพ คนละ 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) 

ข้อ 10. การสิ2นสุดสมาชิกภาพ 
10.1 ตาย 
10.2 ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อเลขาธิการ แล้วให้คณะกรรมการด าเนินงานพิจารณาอนุมัติ 

(อาจยับยั้งการลาออกได้) และหากมีหนี2สินผูกพันกับสมาคมต้องจัดการช าระให้เป็นทีเ่รียบร้อย 
10.3 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 7.2.1 
10.4 โดยมต ิ2 ใน 3 ของทีป่ระชุมใหญ่สามัญให้ลบชื่อออก 
 

ส่วนที่ 2 
สิทธิและหน้าที่ 

ข้อ 11. สิทธิของสมาชิก 
11.1 มีสิทธิใช้สถานที_ของสมาคมได้ในเวลาอันสมควร และเพ่ือกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในระเบียบของ 

สมาคม 
11.2 มีสิทธิได้รับสวัสดิการและบริการต่างๆตามระเบียบของสมาคม 
11.3 มีสิทธิเข้าประชุม เสนอความคิดเห็นเกีย่วกับการด าเนินงานของสมาคม 
11.4 มีสิทธิเลือกผู้แทนเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคม 
11.5 มีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคม หรืออนุกรรมการของสมาคม 
11.6 มีสิทธิออกเสียงลงมติในทีป่ระชุมตามต าแหน่งทีไ่ด้รับเลือกตั้ง คนละ 1 เสียง 
11.7 ในฐานะสมาชิกสมาคม มีสิทธิ รอ้งขอต่อคณะกรรมการบริหารสมาคมเพ่ือตรวจสอบเอกสาร

และบัญชีทรัพย์สินของสมาคม 
11.8 ในฐานะสมาชิกสมาคม มีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันอย่างน้อย 1 ใน 5 ของสมาชิก ร้องขอต่อคณะ 

กรรมการบริหารสมาคมให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญได้ 
ข้อ 12. หน้าที่ของสมาชิก 
12.1 มีหน้าทีป่ฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่างๆของสมาคมที_ก าหนดไว้ 
12.2 มีหน้าทีใ่ห้ความร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนการด าเนินงานตลอดจนกิจกรรมต่างๆ 
ตามท่ีสมาคมก าหนดหรือจัดขึ้น 
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12.3 มีหน้าทีช่ าระเงินค่าบ ารุงตามท่ีสมาคมก าหนด 
12.4 มีหน้าทีเ่ข้าร่วมประชุมตามทีส่มาคมก าหนดและจัดขึ้น 
12.5 มีหน้าทีส่่งเสริม สนับสนุนนโยบายของรัฐ ตลอดจนองค์กรต่างๆ ทีข่อความร่วมมือมายังสมาคมฯ 
12.6 มีหน้าทชี่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคมให้เป็นที_รู้จักอย่างแพร่หลาย 
 

หมวดที่ 4 
การบริหารสมาคม 

ข้อ 13. การบริหารสมาคมให้เป็นไปในรูปแบบของคณะกรรมการบริหารสมาคม ภายใต้การก ากับดูแลของ 
นายกสมาคมซึง่ได้รับเลือกตั้งจากทีป่ระชุมใหญ่สามัญ คณะกรรมการประกอบด้วย 

13.1 คณะกรรมการบริหารสมาคม 
13.2 คณะทีป่รึกษา 
13.3 คณะเจ้าหน้าที่ 

ข้อ 14. คณะกรรมการบริหารสมาคม 
14.1 คณะกรรมการบริหารสมาคม ประกอบด้วย คณะกรรมการท_ ีได้รับการเลือกตั้งจากทีป่ระชุม

ใหญ่สามัญ ซ่ึงรวมกันแล้วต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 15 คน แต่ไม่เกิน 37 คน 
14.2 ต าแหน่งและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารสมาคมมีต าแหน่ง ดังต่อไปนี้ 

- นายกสมาคม 
- อุปนายกสมาคม 
- เลขาธิการ 
- เหรัญญิก 
- นายทะเบียนและสมาชิกสัมพันธ์ 
- ประชาสัมพันธ์ 
- ปฏิคม 
- พัสดุ 
- วิชาการ 
- สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
- กิจกรรม 

และต าแหน่งอ่ืนๆ ตามความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีและมีอ านาจหน้าที่ในต าแหน่งต่างๆ 
ดังนี้ 

14.2.1 นายกสมาคม 
14.2.1.1 เป็นหัวหน้าควบคุมดูแลการบริหารงานของสมาคม 
14.2.1.2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน และการประชุมของ 

สมาคม 
14.2.1.3 เป็นผู้แทนของสมาคมในการติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอตลอดจน 

หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ 
14.2.1.4 มีอ านาจกระท านิติกรรมต่างๆของสมาคม โดยผ่านความเห็นชอบของ 

คณะกรรมการบริหาร 
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14.2.1.5 มีอ านาจกระท าและลงนามในหนังสือข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ 

แถลงการณ์ วุฒิบัตร เกียรติบัตร ประกาศนียบัตร และเอกสารต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องในต าแหน่งของนายกสมาคม 
14.2.1.6 มอบหมายให้กรรมการหรือสมาชิกคนหนึ่งคนใดปฏิบัติหรือท าหน้าที่แทน 

กรณีไม่อยู่ หรือหากอยู่แต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ยกเว้นข้อ 14.2.1.4 
14.2.2 อุปนายกสมาคม 

14.2.2.1 ท าหน้าที_เป็นผู้ช่วยนายกสมาคมในการบริหารงานสมาคม 
14.2.2.2 ปฏิบัติหรือท าหน้าที_แทนนายกสมาคมกรณีที_ได้รับมอบหมาย 
14.2.2.3 ท าหน้าที่อ่ืนๆ ในการบริหารงานสมาคมตามท่ีเห็นสมควร 

14.2.3 เลขาธิการ 
14.2.3.1 เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของสมาคมในการปฏิบัติงานของสมาคม 
14.2.3.2 เป็นหัวหน้าเกี่ยวกับงานธุรการของสมาคม 
14.2.3.3 ท าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม 
14.2.3.4 ร่างหนังสือแผนงานโครงการต่างๆ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร 

สมาคมท่ีเกีย่วข้องกับการบริหารสมาคม 
14.2.3.5 ท าหน้าทีอ่ื่นๆ ตามระเบียบก าหนดหรือตามที_ได้รับมอบหมาย 

14.2.4 เหรัญญิก 
14.2.4.1 ท าหน้าทีเ่กยีวกับการเงินทั้งหมดของสมาคม 
14.2.4.2 จัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย ทัง้หมดของสมาคม 
14.2.4.3 จัดเก็บเอกสารเกีย่วกับการเงินของสมาคมไว้เป็นหลักฐาน 
14.2.4.4 ประสานกับผู้ตรวจสอบบัญชีของสมาคม 
14.2.4.5 ท าหน้าทีอ่ื่นๆ ตามที่ระเบียบก าหนด หรือทีไ่ด้รับมอบหมาย 

14.2.5 นายทะเบียนและสมาชิกสัมพันธ์ 
14.2.5.1 มีหน้าทีจ่ัดเก็บ ทะเบียนประวัติของสมาชิกทั้งหมดและจัดท าบัตประจ าตัว 

สมาชิกสมาคม 
14.2.5.2 ประสานกับฝ่ายเหรัญญิกในการจัดเก็บเงินค่าลงทะเบียนและค่าบ ารุง 

สมาคม 
14.2.5.3 ประสานกับฝ่ายเลขาธิการเก่ียวกับการจัดอบรม สัมมนา 
14.2.5.4 ท าหน้าทีเ่ผยแพร่ข่าวสารที่เก่ียวข้องให้กับสมาชิกได้ทราบโดยทั่วกัน 
14.2.5.5 ท าหน้าทีอ่ื่นๆ ตามที่ระเบียบก าหนดหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

14.2.6 ประชาสัมพันธ์ 
14.2.6.1 ติดต่อ ประสานงาน สร้างความสัมพันธ์ระหว่างมวลสมาชิกตลอดจน 

หน่วยงานสื่อมวลชนต่าง ๆ เกีย่วกับกิจกรรมของสมาคม 
14.2.6.2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และจัดส่งข่าวกิจกรรมของสมาคมให้แก่สมาชิก 
14.2.6.3 จัดท าวารสาร แผ่นพับ แถบบันทึกเสียง เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
14.2.6.4 ท าหน้าทีอ่ื่นๆ ตามที่ระเบียบก าหนดหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

14.2.7 ปฏิคม 
14.2.7.1 ท าหน้าทีดู่แลส านักงานสมาคมให้อยู่ในสภาพสะอาด สวยงาม 
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14.2.7.2 ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่สมาชิกที_เข้ามาติดต่อหรือใช้ 

สถานทีข่องส านักงาน 
14.2.7.3 ให้การต้อนรับแขกหรือผู้ที่มาเยีย่มชมกิจการของสมาคม 
14.2.7.4 จัดสถานทีใ่นการประชุม อบรม สัมมนา หรือกิจกรรมอื่นๆ ของสมาคม 
14.2.7.5 ท าหน้าทีอ่ื่นๆ ตามที่ระเบียบก าหนดหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

14.2.8 พัสดุ 
14.2.8.1 มีหน้าทีร่ับผิดชอบจัดท าบัญชี เก็บรักษา รับและจ่ายพัสดุของสมาคมและ

ให้รวมถึงพัสดุในงานทีส่มาคมจัดขึ้น 
14.2.9 วิชาการ 

14.2.9.1 มีหน้าทีส่นับสนุนด้านวิชาการ ทีป่รึกษาโครงการในเรื่องกิจกรรมต่าง ๆ ที่ 
สมาคมจะปฏิบัติได้ เพ่ือความก้าวหน้าและชื่อเสียงของสมาคม 

14.2.9.2 มีหน้าทีศ่ึกษา ค้นคว้าและรวบรวมเอกสารด้านวิชาการ องค์ความรู้ด้าน
ต่างๆเพ่ือใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาสตรีมุสลิมและสังคมชุมชน 
14.2.10 สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 

14.2.10.1 มีหน้าทีจ่ัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์บริการให้แก่สมาชิกตามระเบียบ 
ข้อบังคับและความเหมาะสม 

14.2.11 กิจกรรม 
14.2.11.1 มีหน้าที_รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมทีส่มาคมจัดขึน้

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
14.3 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารสมาคม 

14.3.1 จัดท านโยบายและแผนงานสมาคมเพ่ือขอความเห็นชอบจากทีป่ระชุมสามัญของคณะ 
กรรมการบริหารสมาคม 

14.3.2 ร่างระเบียบต่างๆ เพ่ือถือปฏิบัติเป็นการภายในโดยผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ 
สามัญ 

14.3.3 เสนอรายชื่อบุคคลทีเ่หมาะสมหรือสมควรแต่งตั้งเป็นนทีป่รึกษาสมาคม ทีป่รึกษา 
โครงการ กรรมการหรืออนุกรรมการเพ่ือช่วยให้การด าเนินงานของสมาคมเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรืแผนงาน
ทีก่ าหนดไว้ 

14.3.4 รับผิดชอบกิจการทั้งหมดของสมาคม รวมทัง้เอกสาร หลักฐาน ต่างๆ ของสมาคมให้ 
เรียบร้อยสามารถตรวจสอบได้ 

14.3.5 มีหน้าที่จัดการประชุมต่างๆของสมาคมและการอบรมสัมมนา 
14.3.6 มีหน้าที่อ่ืนๆตามทีร่ะเบียบก าหนดหรือตามที_ได้รับมอบหมาย 

14.4 คณะกรรมการบริหารสมาคมจะต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมอย่างน้อย 
ปีละ 6 ครัง้ และต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม แต่หากเป็น
กรณเีร่งด่วนและจ าเป็นอย่างยิ่ง ให้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรรมการทั้งหมด 

14.5 คณะกรรมการบริหารสมาคมมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี เมือ่พ้นจากต าแหน่งแล้วมีสิทธิ 
ได้รับเลือกตัง้เข้ามาใหม่ได้อีก ส าหรับต าแหน่งนายกสมาคมมีสิทธิได้รับเลือกตั้งติดต่อกันไม่เกิน 2 สมัย 

14.6 การพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการบริหารสมาคม 
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14.6.1 ตาย 
14.6.2 โดยท าหนังสือยื่นต่อนายกสมาคม 
14.6.3 โดยมติเกินกึ่งหนึ่งของทีป่ระชุมใหญ่สามัญ 
14.6.4 ครบก าหนดวาระ 

14.7 การเลือกตัง้และการแต่งตั้งกรรมการบริหารสมาคมแทนต าแหน่งทีว่่าง 
14.7.1 ในกรณีที่นายกสมาคมพ้นจากต าแหน่งตามความในข้อ 14.6.1 ถึง 14.6.3 ให้ถือว่า 

กรรมการสมาคมชุดนั้นสิ้นสภาพทั้งคณะ และให้อุปนายกรักษาการแทนและต้องจัดให้มีการเลือกตั้งซ่อคณะ
กรรมการบริหารสมาคมทั้งคณะภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสภาพและผู้ทีไ่ด้รับเลือกตั้งในคราวนั้นจะมีวาระ
เท่ากับคณะกรรมการบริหารสมาคม 

14.7.2 ในกรณีที_กรรมการบริหารสมาคมต าแหน่งอื_นพ้นจากต าแหน่งตามความในข้ฮ
14.6.1 ถึง ข้อ 14.6.3 ให้คณะกรรมการบริหารสมาคมแต่งตั2งกรรมการบริหารสมาคมแทนต าแหน่ง
ทีว่่างภายใน 90 วัน และผู้ท_ ีได้รับการแต่งตั2งจะมีวาระเท่ากับวาระของผู้ท_ ีตนแทนเท่านั2น 

ข้อ 15.  การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารสมาคม ตามวาระสมัยให้มีการมอบหมายงานให้เสร็จสิ้น
ภายในวันที ่31 ธันวาคม และให้กรรมการชุดใหม่เริ่มบริหารงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม เป็นต้นไป โดยไม่ต้อง
รอการจดทะเบียนเพ่ิมเติมจากนายทะเบียน 
ข้อ 16.  คณะที_ปรึกษา 

16.1 คณะทีป่รึกษา หมายถึง คณะบุคคลทั้งในประเทศและต่างประเทศทีม่ีส่วนเกี่ยวยวข้องกับงาน
ของคนมุสลิมจังหวัดกระบี่และส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทีเ่กีย่วข้องกับสตรี มีวาระในต าแหน่งเท่ากับวาระของ 
คณะกรรมการที่เชิญเท่านั้น 

16.2 อ านาจหน้าที่ของคณะที่ปรึกษา 
16.2.1 ให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการเมือ่ได้รับการร้องขอ 
16.2.2 ท าหน้าที่กรรมการโครงการเมื่อได้รับเชิญจากคณะกรรมการ 
16.2.3 ให้การสนับสนุนและค าแนะน าในการบริหารงานแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ตามที่

เห็นสมควร 
ข้อ 17.  คณะเจ้าหน้าที่ หมายถึง ผู้ทีป่ฏิบัติงานในกิจการของสมาคม แบ่งเป็นเจ้าหน้าทีป่ระจ า และเจ้าหน้าที่ 
อาสาสมัคร ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบวาระว่าด้วยคณะเจ้าหน้าที_สมาคม 
ข้อ 18.  การประชุมใหญ่ของสมาคม 

18.1 การประชุมใหญ่ของสมาคม แบ่งเป็น 
18.1.1 การประชุมใหญ่สามัญ คณะกรรมการบริหารสมาคมต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่

สามัญประจ าปีอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ซ่ึงก าหนดให้จัดขึ้นในระหว่างเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 
18.1.2 การประชุมใหญ่วิสามัญ 

คณะกรรมการบริหารสมาคมจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ เมือ่ใดก็สุดแต่จะเห็นสมควรหรือสมาชิกสามัญเข้าชื่อ
ร่วมกันอย่างน้อย 1 ใน 5 ของสมาชิกทัง้หมด ร้องขอต่อคณะกรรมการบริหารสมาคมให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญ
ขึน้ เมือ่คณะกรรมการบริหารสมาคมได้รับหนังสือแล้วให้จัดการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นภายใน 30 วัน นับแต่
วันทีไ่ด้รับการร้องขอ 

18.2 ในการจัดการประชุมใหญ่สามัญและการประชุมใหญ่วิสามัญของสมาคมทุกครั้ง คณะกรรมการ 
บริหารสมาคมต้องแจ้งให้สมาชิกสมาคมทราบก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน 
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18.3  องค์ประชุมของจัดการประชุมใหญ่สามัญและการประชุมใหญ่วิสามัญจะต้องมีสมาชิกสามัญ

เข้า 
ร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสามัญท้ังหมด จึงถือเป็นองค์ประชุม 

18.3.1 กรณีในการประชุมครั้งแรกหากสมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุม ก าหนดให้งดการ
ประชุม 

ใหญ่นั้น และให้ท าการบอกกล่าว นัดวัน เวลาและสถานที่ ในการจัดประชุมใหญ่นี2อีกครั้งหนึ่งภายใน 14 วัน 
นับตั้งแต่วันทีน่ัดประชุมใหญ่ครั้งแรก 

18.3.2 กรณีการประชุมครั้งหลังนี้ต้องมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของสมาชิก 
สามัญทัง้หมด 

18.4 ในการประชุมใหญ่สามัญและการประชุมใหญ่วิสามัญ ต้องมีระเบียบวาระการประชุมอย่างน้อย 
ดังนี้ 

18.4.1 เรื่องประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ 
18.4.2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่ครั้งทีผ่่านมา 
18.4.3 รายงานผลการด าเนินงานของสมาคม 
18.4.4 รับรองงบดุลของสมาคม 
18.4.5 แถลงกิจการทีจ่ะด าเนินการต่อไป 
18.4.6 แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจาปี และก าหนดค่าตอบแทน 
18.4.7 เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมและนายกสมาคม (กรณีครบก าหนดวาระหรือ 

แทนต าแหน่งทีว่่างลง) 
18.4.8 เรื่องอ่ืนๆ 

18.5 มติของการประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม สมาชิกสามัญคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง 
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้นายกสมาคมออกเสียงเป็นเสียงชี2ขาด 

18.6 ให้นายกสมาคมเป็นประธานในการประชุม และอุปนายก เป็นรองประธานในการประชุม 
 

หมวดที่ 5 
การเงินและทรัพย์สิน 

ข้อ 19.  ให้เหรัญญิกมีหน้าที่รับและจ่ายเก็บรักษาเงิน รักษาสมุดบัญชี เอกสารเกีย่วกับการเงินและทรัพย์สิน
ของสมาคม และจัดท าบัญชีรายรับ รายจ่าย งบดุลให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ การรับหรือจ่ายเงินทุกครั้ง 
จะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อของนายกสมาคมหรือผู้ท าการแทนร่วมกับเหรัญญิกหรือผู้ท าการ
แทน 
ข้อ 20.  เงินของสมาคมต้องฝากไว้กับธนาคารในนามของสมาคม แต่เหรัญญิกสามารถกันเงินสดไว้เพ่ือส ารอง 
จ่ายเป็นเงินจ านวนไม่เกิน 5,000 (ห้าพันบาทถ้วน) 
ข้อ 21.  ให้นายกสมาคมมีอ านาจสั่งจ่ายเงินเพ่ือการด าเนินกิจการของสมาคมได้ครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท 
(หนึ่งหมืน่บาทถ้วน) ในกรณีที่ต้องจ่ายเงินเกินกว่านี้ให้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสมาคม 
ข้อ 22.  การเบิกจ่ายเงินในธนาคารให้นายกหรือเลขาธิการลงลายมือชื่อร่วมกับเหรัญญิกพร้อมกับตราประทับ 
ของเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของสมาคม จึงจะถือว่าสมบูรณ์ 
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ข้อ 23.  รอบระยะบัญชีของสมาคม เริ่มตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม – วันที่ 30 กันยายน เมือ่สิ้นเดือนกันยายนของ
ทุกปีให้เหรัญญิกท างบดุล โดยมีผู้ตรวจสอบบัญชีรับรองว่าถูกต้องแล้วเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีใน 
เดือนพฤศจิกายนของทุกปีและประกาศไว้ ณ ทีท่ าการสมาคมไม่น้อยกว่า 15 วัน 
ข้อ 24.  ผู้ตรวจสอบบัญชี จะต้องไม่ใช่กรรมการหรือเจ้าหน้าทีข่องสมาคม และจะต้องเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่
ได้รับอนุญาต 
ข้อ 25.  ผู้ตรวจสอบบัญชี มีอ านาจหน้าที_จะเรียกเอกสารที_เก_ียวกับการเงินและทรัพย์สินจาก
คณะกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมเพ่ือสอบถาม เกีย่วกับบัญชีและทรัพย์สินของสมาคมได้ 
ข้อ 26.  คณะกรรมการจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้ตรวจสอบบัญชี เมือ่ได้รับการร้องขอ 
ข้อ 27. สมาชิกสมาคมจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของสมาชิกทัง้หมด สามารถขอตรวจสอบหลักฐานทางการ
เงินและทรัพย์สินของสมาคมได้ โดยท าหนังสือยืนต่อนายกสมาคม 
 

หมวดที_ 6 
การเปลี_ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับและการเลิกสมาคม 

ข้อ 28. การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสมาคม ต้องได้รับความเห็นชอบของทีป่ระชุมใหญ่สามัญ ซ่ึงต้องมีสมาชิก 
สามัญเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญท้ังหมด และการลงมติต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 
กึ_งหนึ_งของสมาชิกในขณะประชุมใหญ่สามัญ หากการประชุมใหญ่สามัญครั้งนั้นไม่ครบองค์ประชุมให้ปฏิบัติ 
ตามความในข้อ 18.3 
ข้อ 29.  ภายหลังที ่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสมาคมแล้ว ให้ด าเนินการขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียน
สมาคมภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันลงมติ 
ข้อ 30.  การเลิกสมาคม หากสมาคมต้องเลิกด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดก็ตาม จะมีผลต่อเมือ่ จ านวนสมาชิกสองใน
สามของสมาชิกสามัญทัง้หมดและผู้มีสิทธิ์ออกเสียงของสมาคมมีมติให้ยกเลิก ให้นายกหรือเลขาธิการแจ้งต่อ
นายทะเบียนสมาคมภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันทีเ่ลิกสมาคมและให้มีการช าระบัญชีให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
หลังการช าระบัญชีแล้วหากมีทรัพย์สินทีเ่หลือให้มอบแก่ “มูลนิธิมุสลิมสามัคคีจังหวัดกระบี่” เพ่ือใช้จ่ายใน
กิจการเกีย่วกับการพัฒนาสตรีมุสลิม จังหวัดกระบี่ 
 

หมวดที ่7 
บทเฉพาะกาล 

ข้อ 31.  ให้ข้อความตามข้อ 18 มีผลบังคับใช้ภายหลังการยกร่างระเบียบสมาคมสตรีมุสลิมว่าด้วยการประชุม
ของสมาคม 
ข้อ 32. เมือ่สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่ ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นสมาคมแล้ว ให้ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งทุกคน 
ท าหน้าทีค่ณะกรรมการบริหารสมาคม (ชั่วคราว) จนกว่าจะได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมตาม 
ข้อบังคับนั้น ซ่ึงจะต้องจัดให้มีขึ้นภายในก าหนดเวลา 90 วัน นับแต่วันทีไ่ด้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นสมาคมแล้ว 
ภายใต้ข้อบังคับฉบับนี้ 
กรณทีีม่ีการประชุมใหญ่เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดแรกแล้วเสร็จ ให้ถือเอาวันสิ้นป ีรอบระยะ
บัญชีของสมาคม ในปีนั้น ตามข้อ 23 เป็นวันตั้งต้นค านวณวาระคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดแรก 
ข้อ 33. ข้อบังคับฉบับนี้นั้น ให้เริ่มใช้บังคับตัง้แต่วันทีไ่ด้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจัดต้ังสมาคมเป็นต้นไป 

 



ประกาศ ณ วันที 
ลงชื่อ ......................................................... 
(นางวลัยรัตน์ มุคุระ) 
นายกสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


