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ข้ อบังคับ
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี
พ.ศ. 2556(ฮ.ศ.1434)

หมวดที 1
ข้ อความทัวไป
ข้อ 1. สมาคมนี2 มีชือเรี ยกว่า “สมาคมสตรี มุสลิมจังหวัดกระบี” มีอกั ษรย่อว่า “สมก. ”
มีชือเรี ยกเป็ นภาษาอังกฤษ ว่า “Association of Krabi Muslimah” มีชือย่อว่า “AKM”
ข้อ 2. เครื องหมายหรื อสัญลักษณ์ พร้อมความหมายของเครื องหมายหรื อ สัญลักษณ์สมาคม
2.1 เครื องหมายหรื อสัญลักษณ์

- เป็ นรู ปสตรี คลุมฮิญาบ ยืนมือเป็ นมือบน ผูใ้ ห้ และมีมือผูร้ ับอยูภ่ ายในวงกลม 2 ชั2น
- ภายในวงกลมชั2นที 1 มีชือสมาคม 3 ภาษา ประกอบด้วย
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ โค้งตามเส้นวงกลม
2.2 ความหมายของเครื องหมายหรื อสัญลักษณ์สมาคม
- รู ป สตรี มุ ส ลิ ม คลุ ม ฮิ ญ าบยืนมื อ เป็ นผูใ้ ห้ หมายความว่า สตรี มุ ส ลิ ม อยู่ใ นกรอบ
หลักการของอิสลาม เป็ นผูใ้ ห้ ทีมีความงดงามอันประเสริ ฐ
- จันทร์ เสี2 ยว หมายความว่า การบ่งบอกถึงความเป็ นมุสลิม
- วงกลมสองเส้น หมายความว่า เพือแสดงให้เห็ นถึ งความศรัทธาทีเข้มแข็งทีอยู่ใน
กรอบของอัลอิสลาม
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2.3

คําขวัญของสมาคม
“สตรี มุสลิมกระบี ร่ วมใจพัฒนา ก้าวไกล สู่ สากล”

ข้อ 3. สี ประจําสมาคม
คือ “สี เขียว” หมายถึง สันติภาพและความสันติสุข
ข้อ 4. สํานักงานสมาคม
ตั2ง อยู่ ณ มัส ยิ ด กลางประจํา จัง หวัด กระบี หมู่ ที 2
กระบี โทรศัพท์ (075) 700324-5 / โทรสาร (075) 700324

ตํา บลไสไทย อํา เภอเมื อ ง จัง หวัด

ข้อ 5. ภายใต้ขอ้ บังคับนี2
“สมาคม”
หมายความถึง สมาคมสตรี มุสลิมจังหวัดกระบี
“นายกสมาคม” หมายความถึง นายกสมาคมสตรี มุสลิมจังหวัดกระบี
“ สมาชิก”
หมายความถึง สมาชิกสมาคมสตรี มุสลิมจังหวัดกระบี

หมวดที 2
วัตถุประสงค์ ของสมาคม
ข้อ 6. วัตถุประสงค์ของสมาคมสตรี มุสลิมจังหวัดกระบี
6.1 เพือแสดงออกถึงความสามัคคี ในกลุ่มสตรี มุสลิมจังหวัดกระบี
6.2 เพือเป็ นศูนย์ประสานงานการพัฒนาสตรี มุสลิมจังหวัดกระบีในการติดต่อหน่วยงานของ
รัฐ ตลอดจนองค์กรต่างๆทั2งภายในประเทศและต่างประเทศให้มีศกั ยภาพทัดเทียมสตรี มุสลิมสากล
6.3 เพือปกป้ องและสงวนสิ ทธิ ประโยชน์ อันพึงได้โดยชอบของสตรี มุสลิมจังหวัดกระบี
6.4 เพือพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสังคมมุสลิมในด้านการศึกษา ด้านศาสนา
และด้านเศรษฐกิจให้เป็ นแบบอย่างทีดีในสังคมและเป็ นทรัพยากรบุคคลของชาติอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
6.5 เพือส่ งเสริ มสนับสนุ นให้ความร่ วมมือ ทั2งด้านศาสนาและวัฒนธรรมอิสลามและช่วยเหลือ
งานเกียวกับสาธารณะกุศลหรื อสาธารณะประโยชน์ตามวิถีอิสลาม
6.6 การดําเนิ นงานของสมาคม ไม่เกียวข้องในทางการเมืองแต่อย่างใด
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หมวดที 3
ส่ วนที 1
ประเภทและคุณสมบัติของสมาชิก
ข้อ 7. ประเภทและคุณสมบัติของสมาชิก
7.1 สมาชิกสมาคมมี 2 ประเภท คือ สมาชิกสามัญ และสมาชิกกิตติมศักดิ[
7.2 คุณสมบัติของสมาชิก
7.2.1 สมาชิ กสามัญ คือบุคคลทีมีคุณสมบัติ ต่อไปนี2
7.2.1.1 เป็ นสตรี มุสลิม
7.2.1.2 มีอายุครบ 18 ปี บริ บูรณ์ นับถึงวันสมัครเป็ นสมาชิก
7.2.1.3 เป็ นผูม้ ีความประพฤติเรี ยบร้อย อยูใ่ นศีลธรรมอันดีงามยึดมันในการปกครอง
ระบอบประชาธิ ปไตย อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
7.2.1.4 ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ายแรงทีสังคมรังเกียจ หรื อเป็ นบุคคลวิกลจริ ต
7.2.1.5 ไม่เป็ นบุคคลทีต้องคําพิพากษาถึ งทีสุ ด ให้จาํ คุ กหรื อให้เป็ นบุคคลล้มละลาย
เว้นแต่ความผิดฐานประมาทหรื อลหุ โทษ
7.2.2 สมาชิ กกิต ติ ม ศั ก ดิ3 คื อ บุ ค คลที มิ ไ ด้เป็ นสมาชิ ก ตาม ข้อ 7.2.1 แต่ ท างคณะกรรมการ
สมาคมลงมติ ให้เชิ ญเข้ามาเป็ นสมาชิ กพิเศษ ผูท้ รงเกี ยรติ ผูท้ รงคุ ณวุฒิ ผูม้ ี อุปการคุ ณหรื อที
ปรึ กษาสมาคม
ข้อ 8. การสมัครเป็ นสมาชิก
8.1 สมาชิ กสามัญ ให้ยืนใบสมัครตามแบบของสมาคม ต่อนายทะเบียนสมาคม โดยมีเอกสารหลักฐาน
ประกอบการสมัคร
ดังนี2
8.1.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรอืนทีทางราชการออกให้
8.1.2 สําเนาทะเบียนบ้าน
เมือนายทะเบียนได้รับเอกสารการสมัครแล้วให้ติดประกาศรายชื อผูส้ มัครไว้ ณ สํานักงานของสมาคม
เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน เพือให้สมาชิ กอื นๆของสมาคมจะได้ค ดั ค้านการสมัค รนั2น เมื อครบกําหนด
ประกาศแล้ว ก็ ใ ห้ น ายทะเบี ย นนํา ใบสมัค รและหนัง สื อ คัด ค้า นของสมาชิ ก (ถ้า มี ) นํา เสนอต่ อ ที ประชุ ม
คณะกรรมการดําเนินงานเพือพิจารณาการสมัครนั2น ผลเป็ นประการใดให้นายทะเบียนแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ให้ผสู ้ มัครทราบเมือผ่านการพิจารณาอนุมตั ิให้รับสมัครเป็ นสมาชิกแล้ว
ถ้า คณะกรรมการพิ จารณาอนุ มตั ิ ใ ห้รับ ผูส้ มัครเข้า เป็ นสมาชิ ก แล้ว สมาชิ ก ภาพของผูส้ มัครให้เริ ม
นับตั2งแต่วนั ทีผูส้ มัครได้ลงทะเบียนเป็ นสมาชิกของสมาคม
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8.2 สมาชิกกิตติมศักดิ[ ให้เริ มนับตั2งแต่วนั ทีหนังสื อตอบรับคําเชิ ญของผูท้ ีคณะกรรมการได้พิจารณาลง
มติให้เชิญเข้าเป็ นสมาชิกของสมาคม ได้มาถึงยังสมาคม
ข้อ 9. ค่าลงทะเบียนและค่าบํารุ งสมาคม
9.1 ค่าลงทะเบียน คนละ 20 บาท (ยีสิ บบาทถ้วน)
9.2 ค่าบํารุ งสมาคม
9.2.1 ค่าบํารุ งรายปี คนละ 40 บาท (สี สิ บบาทถ้วน)
9.2.2 ค่าบํารุ งตลอดชีพ คนละ 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน)
ข้อ 10. การสิ2 นสุ ดสมาชิกภาพ
10.1 ตาย
10.2 ลาออก โดยยืนหนังสื อลาออกต่อเลขาธิ การ แล้วให้คณะกรรมการดําเนิ นงานพิจารณาอนุ มตั ิ (อาจ
ยับยั2งการลาออกได้) และหากมีหนี2สินผูกพันกับสมาคมต้องจัดการชําระให้เป็ นทีเรี ยบร้อย
10.3 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 7.2.1
10.4 โดยมติ 2 ใน 3 ของทีประชุมใหญ่สามัญให้ลบชือออก

ส่ วนที 2
สิ ทธิและหน้ าที
ข้อ 11. สิ ทธิ ของสมาชิก
11.1 มีสิทธิ ใช้สถานทีของสมาคมได้ในเวลาอันสมควร และเพือกิจกรรมทีกําหนดไว้ในระเบียบของ
สมาคม
11.2 มีสิทธิ ได้รับสวัสดิการและบริ การต่างๆตามระเบียบของสมาคม
11.3 มีสิทธิ เข้าประชุม เสนอความคิดเห็นเกียวกับการดําเนินงานของสมาคม
11.4 มีสิทธิ เลือกผูแ้ ทนเป็ นคณะกรรมการบริ หารสมาคม
11.5 มีสิทธิ ได้รับเลือกตั2งเป็ นคณะกรรมการบริ หารสมาคม หรื ออนุกรรมการของสมาคม
11.6 มีสิทธิ ออกเสี ยงลงมติในทีประชุมตามตําแหน่งทีได้รับเลือกตั2ง คนละ 1 เสี ยง
11.7 ในฐานะสมาชิกสมาคม มีสิทธิ ร้องขอต่อคณะกรรมการบริ หารสมาคมเพือตรวจสอบเอกสารและ
บัญชีทรัพย์สินของสมาคม
11.8 ในฐานะสมาชิ ก สมาคม มี สิ ท ธิ เข้า ชื อร่ วมกันอย่า งน้อย 1 ใน 5 ของสมาชิ ก ร้ องขอต่ อคณะ
กรรมการบริ หารสมาคมให้จดั ประชุมใหญ่วสิ ามัญได้
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ข้อ 12. หน้าทีของสมาชิก
12.1 มีหน้าทีปฏิบตั ิตามข้อบังคับและระเบียบต่างๆของสมาคมทีกําหนดไว้
12.2 มีหน้าทีให้ความร่ วมมือช่วยเหลือสนับสนุนการดําเนินงานตลอดจนกิจกรรมต่างๆ
ตามทีสมาคมกําหนดหรื อจัดขึ2น
12.3 มีหน้าทีชําระเงินค่าบํารุ งตามทีสมาคมกําหนด
12.4 มีหน้าทีเข้าร่ วมประชุมตามทีสมาคมกําหนดและจัดขึ2น
12.5 มีหน้าทีส่ งเสริ ม สนับสนุนนโยบายของรัฐ ตลอดจนองค์กรต่างๆ ทีขอความร่ วมมือมายังสมาคมฯ
12.6 มีหน้าทีช่วยเผยแพร่ ชือเสี ยงของสมาคมให้เป็ นทีรู ้จกั อย่างแพร่ หลาย

หมวดที 4
การบริหารสมาคม
ข้อ 13. การบริ หารสมาคมให้เป็ นไปในรู ปแบบของคณะกรรมการบริ หารสมาคม ภายใต้การกํากับดูแลของ
นายกสมาคมซึ งได้รับเลือกตั2งจากทีประชุมใหญ่สามัญ คณะกรรมการประกอบด้วย
13.1 คณะกรรมการบริ หารสมาคม
13.2 คณะทีปรึ กษา
13.3 คณะเจ้าหน้าที
ข้อ 14. คณะกรรมการบริ หารสมาคม
14.1 คณะกรรมการบริ หารสมาคม ประกอบด้วย คณะกรรมการทีได้รับการเลือกตั2งจากทีประชุ มใหญ่
สามัญ ซึ งรวมกันแล้วต้องมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า 15 คน แต่ไม่เกิน 37 คน
14.2 ตําแหน่งและอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการบริ หารสมาคม
มีตาํ แหน่ง ดังต่อไปนี2
- นายกสมาคม
- อุปนายกสมาคม
- เลขาธิ การ
- เหรัญญิก
- นายทะเบียนและสมาชิกสัมพันธ์
- ประชาสัมพันธ์
- ปฏิคม
- พัสดุ
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- วิชาการ
- สวัสดิการและสิ ทธิ ประโยชน์
- กิจกรรม
และตําแหน่งอืนๆ ตามความเห็นชอบของทีประชุมใหญ่สามัญประจําปี
และมีอาํ นาจหน้าทีในตําแหน่งต่างๆ ดังนี2
14.2.1 นายกสมาคม
14.2.1.1 เป็ นหัวหน้าควบคุมดูแลการบริ หารงานของสมาคม
14.2.1.2 เป็ นประธานในการประชุ มคณะกรรมการดําเนิ นงาน และการประชุ มของ
สมาคม
14.2.1.3 เป็ นผูแ้ ทนของสมาคมในการติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอก ตลอดจน
หน่วยงานหรื อองค์กรต่างๆ
14.2.1.4 มี อ าํ นาจกระทํา นิ ติ ก รรมต่ า งๆของสมาคม โดยผ่า นความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการบริ หาร
14.2.1.5 มี อาํ นาจกระทําและลงนามในหนังสื อข้อบังคับ ระเบี ยบ คําสัง ประกาศ
แถลงการณ์ วุฒิบตั ร เกี ยรติ บตั ร ประกาศนี ยบัตร และเอกสารต่างๆ ที เกี ยวข้องใน
ตําแหน่งของนายกสมาคม
14.2.1.6 มอบหมายให้กรรมการหรื อสมาชิกคนหนึงคนใด ปฏิบตั ิ หรื อทําหน้าทีแทน
กรณี ไม่อยู่ หรื อหากอยูแ่ ต่ไม่อาจปฏิบตั ิหน้าทีได้ ยกเว้นข้อ 14.2.1.4
14.2.2 อุปนายกสมาคม
14.2.2.1 ทําหน้าทีเป็ นผูช้ ่วยนายกสมาคมในการบริ หารงานสมาคม
14.2.2.2 ปฏิบตั ิหรื อทําหน้าทีแทนนายกสมาคมกรณี ทีได้รับมอบหมาย
14.2.2.3 ทําหน้าทีอืนๆ ในการบริ หารงานสมาคมตามทีเห็นสมควร
14.2.3 เลขาธิการ
14.2.3.1 เป็ นหัวหน้าเจ้าหน้าทีของสมาคมในการปฏิบตั ิงานของสมาคม
14.2.3.2 เป็ นหัวหน้าเกียวกับงานธุ รการของสมาคม
14.2.3.3 ทําหน้าทีเป็ นเลขานุการทีประชุมคณะกรรมการบริ หารสมาคม
14.2.3.4 ร่ างหนัง สื อแผนงานโครงการต่า งๆ เพื อเสนอต่ อคณะกรรมการบริ หาร
สมาคมทีเกียวข้องกับการบริ หารสมาคม
14.2.3.5 ทําหน้าทีอืนๆ ตามระเบียบกําหนดหรื อตามทีได้รับมอบหมาย
14.2.4 เหรัญญิก
14.2.4.1 ทําหน้าทีเกียวกับการเงินทั2งหมดของสมาคม
14.2.4.2 จัดทําบัญชีรายรับ-รายจ่าย ทั2งหมดของสมาคม
14.2.4.3 จัดเก็บเอกสารเกียวกับการเงินของสมาคมไว้เป็ นหลักฐาน
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14.2.4.4 ประสานกับผูต้ รวจสอบบัญชีของสมาคม
14.2.4.5 ทําหน้าทีอืนๆ ตามทีระเบียบกําหนด หรื อทีได้รับมอบหมาย
14.2.5 นายทะเบียนและสมาชิ กสั มพันธ์
14.2.5.1 มีหน้าทีจัดเก็บ ทะเบียนประวัติของสมาชิ กทั2งหมดและจัดทําบัตรประจําตัว
สมาชิกสมาคม
14.2.5.2 ประสานกับ ฝ่ ายเหรั ญ ญิ ก ในการจัดเก็ บ เงิ นค่ า ลงทะเบี ย นและค่ า บํา รุ ง
สมาคม
14.2.5.3 ประสานกับฝ่ ายเลขาธิ การเกียวกับการจัดอบรม สัมมนา
14.2.5.4 ทําหน้าทีเผยแพร่ ข่าวสารทีเกียวข้องให้กบั สมาชิกได้ทราบโดยทัวกัน
14.2.5.5 ทําหน้าทีอืนๆ ตามทีระเบียบกําหนดหรื อตามทีได้รับมอบหมาย
14.2.6 ประชาสั มพันธ์
14.2.6.1 ติ ด ต่ อ ประสาน งาน สร้ า งความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งมวลสมาชิ ก ตลอดจน
หน่วยงานสื อมวลชนต่าง ๆ เกียวกับกิจกรรมของสมาคม
14.2.6.2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และจัดส่ งข่าวกิจกรรมของสมาคมให้แก่สมาชิก
14.2.6.3 จัดทําวารสาร แผ่นพับ แถบบันทึกเสี ยง เพือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
14.2.6.4 ทําหน้าทีอืนๆ ตามทีระเบียบกําหนดหรื อตามทีได้รับมอบหมาย
14.2.7 ปฏิคม
14.2.7.1 ทําหน้าทีดูแลสํานักงานสมาคมให้อยูใ่ นสภาพสะอาด สวยงาม
14.2.7.2 ให้ก ารต้อนรั บและอํานวยความสะดวกแก่ สมาชิ ก ที เข้ามาติ ดต่ อหรื อใช้
สถานทีของสํานักงาน
14.2.7.3 ให้การต้อนรับแขกหรื อผูท้ ีมาเยียมชมกิจการของสมาคม
14.2.7.4 จัดสถานทีในการประชุม อบรม สัมมนา หรื อกิจกรรมอืนๆ ของสมาคม
14.2.7.5 ทําหน้าทีอืนๆ ตามทีระเบียบกําหนดหรื อตามทีได้รับมอบหมาย
14.2.8 พัสดุ
14.2.8.1 มีหน้าทีรับผิดชอบจัดทําบัญชี เก็บรักษา รับและจ่ายพัสดุของสมาคมและให้
รวมถึงพัสดุในงานทีสมาคมจัดขึ2น
14.2.9 วิชาการ
14.2.9.1 มีหน้าทีสนับสนุ นด้านวิชาการ ทีปรึ กษาโครงการในเรื องกิจกรรมต่าง ๆ ที
สมาคมจะปฏิบตั ิได้ เพือความก้าวหน้าและชือเสี ยงของสมาคม
14.2.9.2 มีหน้าทีศึกษา ค้นคว้าและรวบรวมเอกสารด้านวิชาการ องค์ความรู ้ดา้ นต่างๆ
เพือใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาสตรี มุสลิมและสังคมชุมชน
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14.2.10 สวัสดิการและสิ ทธิประโยชน์
14.2.10.1 มี หน้าที จัดสวัสดิ การและสิ ทธิ ประโยชน์บริ การให้แก่ สมาชิ กตามระเบี ยบ
ข้อบังคับและความเหมาะสม
14.2.11 กิจกรรม
14.2.11.1 มีหน้าทีรับผิดชอบในการควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมทีสมาคมจัดขึ2นเพือให้
การดําเนินงานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
14.3 อํานาจหน้าทีของคณะกรรมการบริ หารสมาคม
14.3.1 จัดทํานโยบายและแผนงานสมาคมเพือขอความเห็นชอบจากทีประชุ มสามัญของคณะ
กรรมการบริ หารสมาคม
14.3.2 ร่ างระเบียบต่างๆ เพือถื อปฏิบตั ิเป็ นการภายในโดยผ่านการอนุ มตั ิจากทีประชุ มใหญ่
สามัญ
14.3.3 เสนอรายชื อบุ ค คลที เหมาะสมหรื อ สมควรแต่ ง ตั2ง เป็ นที ปรึ ก ษาสมาคม ที ปรึ ก ษา
โครงการ กรรมการหรื ออนุ กรรมการเพือช่ วยให้การดําเนิ นงานของสมาคมเป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์หรื อแผนงานทีกําหนดไว้
14.3.4 รับผิดชอบกิ จการทั2งหมดของสมาคม รวมทั2งเอกสาร หลักฐาน ต่างๆ ของสมาคมให้
เรี ยบร้อยสามารถตรวจสอบได้
14.3.5 มีหน้าทีจัดการประชุมต่างๆของสมาคมและการอบรมสัมมนา
14.3.6 มีหน้าทีอืนๆตามทีระเบียบกําหนดหรื อตามทีได้รับมอบหมาย
14.4 คณะกรรมการบริ หารสมาคมจะต้องจัดให้มีการประชุ มคณะกรรมการบริ หารสมาคมอย่างน้อย ปี
ละ 6 ครั2ง และต้องมีกรรมการเข้าร่ วมประชุ มไม่นอ้ ยกว่ากึ งหนึ ง จึงจะถือว่าครบองค์ประชุ ม แต่หากเป็ นกรณี
เร่ งด่วนและจําเป็ นอย่างยิงให้มีกรรมการเข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของกรรรมการทั2งหมด
14.5 คณะกรรมการบริ หารสมาคมมีวาระอยู่ในตําแหน่ งคราวละ 4 ปี เมือพ้นจากตําแหน่งแล้วมีสิทธิ
ได้รับเลือกตั2งเข้ามาใหม่ได้อีก สําหรับตําแหน่งนายกสมาคมมีสิทธิ ได้รับเลือกตั2งติดต่อกันไม่เกิน 2 สมัย
14.6 การพ้นจากตําแหน่งของคณะกรรมการบริ หารสมาคม
14.6.1 ตาย
14.6.2 โดยทําหนังสื อยืนต่อนายกสมาคม
14.6.3 โดยมติเกินกึงหนึงของทีประชุมใหญ่สามัญ
14.6.4 ครบกําหนดวาระ
14.7 การเลือกตั2งและการแต่งตั2งกรรมการบริ หารสมาคมแทนตําแหน่งทีว่าง
14.7.1 ในกรณี ที นายกสมาคมพ้นจากตํา แหน่ ง ตามความในข้อ 14.6.1 ถึ ง 14.6.3 ให้ถือว่า
กรรมการสมาคมชุดนั2นสิ2 นสภาพทั2งคณะ และให้อุปนายกรักษาการแทนและต้องจัดให้มีการ
เลือกตั2งซ่อมคณะกรรมการบริ หารสมาคมทั2งคณะภายใน 90 วัน นับจากวันสิ2 นสภาพและผูท้ ี
ได้รับเลือกตั2งในคราวนั2นจะมีวาระเท่ากับคณะกรรมการบริ หารสมาคม
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14.7.2 ในกรณี ทีกรรมการบริ หารสมาคมตําแหน่งอืนพ้นจากตําแหน่ งตามความในข้อ 14.6.1
ถึง ข้อ 14.6.3 ให้คณะกรรมการบริ หารสมาคมแต่งตั2งกรรมการบริ หารสมาคมแทนตําแหน่งที
ว่างภายใน 90 วัน และผูท้ ีได้รับการแต่งตั2งจะมีวาระเท่ากับวาระของผูท้ ีตนแทนเท่านั2น
ข้อ 15. การเปลียนแปลงคณะกรรมการบริ หารสมาคม ตามวาระสมัยให้มีการมอบหมายงานให้เสร็ จสิ2 นภายใน
วันที 31 ธันวาคม และให้กรรมการชุดใหม่เริ มบริ หารงานตั2งแต่วนั ที 1 มกราคม เป็ นต้นไป โดยไม่ตอ้ งรอการจด
ทะเบียนเพิมเติมจากนายทะเบียน
ข้อ 16. คณะทีปรึ กษา
16.1 คณะทีปรึ กษา หมายถึง คณะบุคคลทั2งในประเทศและต่างประเทศทีมีส่วนเกียวข้องกับงานของคน
มุ สลิ มจัง หวัดกระบี และส่ งเสริ มสนับสนุ นกิ จกรรมที เกี ยวข้องกับสตรี มี วาระในตํา แหน่ งเท่ากับวาระของ
คณะกรรมการทีเชิญเท่านั2น
16.2 อํานาจหน้าทีของคณะทีปรึ กษา
16.2.1 ให้คาํ ปรึ กษาแก่คณะกรรมการเมือได้รับการร้องขอ
16.2.2 ทําหน้าทีกรรมการโครงการเมือได้รับเชิญจากคณะกรรมการ
16.2.3 ให้การสนับ สนุ นและคําแนะนํา ในการบริ หารงานแก่ ก รรมการและเจ้าหน้าที ตามที
เห็นสมควร
ข้อ 17. คณะเจ้าหน้าที หมายถึ ง ผูท้ ีปฏิ บตั ิงานในกิ จการของสมาคม แบ่งเป็ นเจ้าหน้าทีประจํา และเจ้าหน้าที
อาสาสมัคร ให้ถือปฏิบตั ิตามระเบียบวาระว่าด้วยคณะเจ้าหน้าทีสมาคม
ข้อ 18. การประชุมใหญ่ของสมาคม
18.1 การประชุมใหญ่ของสมาคม แบ่งเป็ น
18.1.1 การประชุมใหญ่สามัญ
คณะกรรมการบริ หารสมาคมต้องจัดให้มีการประชุ มใหญ่สามัญประจําปี อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั2ง ซึ งกําหนดให้จดั ขึ2นในระหว่างเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
18.1.2 การประชุมใหญ่วสิ ามัญ
คณะกรรมการบริ หารสมาคมจะเรี ยกประชุ ม ใหญ่ วิ ส ามัญ เมื อใดก็ สุ ดแต่ จ ะ
เห็ นสมควรหรื อสมาชิ กสามัญเข้าชื อร่ วมกันอย่างน้อย 1 ใน 5 ของสมาชิ กทั2งหมด ร้ องขอต่อ
คณะกรรมการบริ หารสมาคมให้จดั ประชุ มใหญ่วิสามัญขึ2น เมือคณะกรรมการบริ หารสมาคม
ได้รับหนังสื อแล้วให้จดั การประชุมใหญ่วสิ ามัญขึ2นภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีได้รับการร้องขอ
18.2 ในการจัดการประชุ มใหญ่สามัญและการประชุ มใหญ่วิสามัญของสมาคมทุกครั2ง คณะกรรมการ
บริ หารสมาคมต้องแจ้งให้สมาชิกสมาคมทราบก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน
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18.3 องค์ประชุ มของจัดการประชุ มใหญ่สามัญและการประชุ มใหญ่วิสามัญจะต้องมีสมาชิ กสามัญเข้า
ร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่าครึ งหนึงของจํานวนสมาชิกสามัญทั2งหมด จึงถือเป็ นองค์ประชุม
18.3.1 กรณี ในการประชุมครั2งแรกหากสมาชิ กมาไม่ครบองค์ประชุ ม กําหนดให้งดการประชุ ม
ใหญ่น2 นั และให้ทาํ การบอกกล่าว นัดวัน เวลาและสถานที ในการจัดประชุ มใหญ่น2 ี อีกครั2งหนึ ง
ภายใน 14 วัน นับตั2งแต่วนั ทีนัดประชุมใหญ่ครั2งแรก
18.3.2 กรณี การประชุ มครั2งหลังนี2 ตอ้ งมีสมาชิ กสามัญเข้าร่ วมไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของสมาชิ ก
สามัญทั2งหมด
18.4 ในการประชุ มใหญ่สามัญและการประชุ มใหญ่วิสามัญ ต้องมีระเบียบวาระการประชุ มอย่างน้อย
ดังนี2
18.4.1 เรื องประธานแจ้งทีประชุมทราบ
18.4.2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่ครั2งทีผ่านมา
18.4.3 รายงานผลการดําเนินงานของสมาคม
18.4.4 รับรองงบดุลของสมาคม
18.4.5 แถลงกิจการทีจะดําเนินการต่อไป
18.4.6 แต่งตั2งผูต้ รวจสอบบัญชีประจาปี และกําหนดค่าตอบแทน
18.4.7 เลื อกตั2งคณะกรรมการบริ หารสมาคมและนายกสมาคม (กรณี ครบกําหนดวาระหรื อ
แทนตําแหน่งทีว่างลง)
18.4.8 เรื องอืนๆ
18.5 มติของการประชุ มให้ถือเอาเสี ยงข้างมากเป็ นมติของทีประชุ ม สมาชิ กสามัญคนหนึ งมีเสี ยงหนึ ง
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้นายกสมาคมออกเสี ยงเป็ นเสี ยงชี2ขาด
18.6 ให้นายกสมาคมเป็ นประธานในการประชุม และอุปนายก เป็ นรองประธานในการประชุม

หมวดที 5
การเงินและทรัพย์ สิน
ข้อ 19. ให้เหรัญญิกมีหน้าทีรับและจ่ายเก็บรักษาเงิน รักษาสมุดบัญชี เอกสารเกียวกับการเงินและทรัพย์สินของ
สมาคม และจัดทําบัญชี รายรับ รายจ่าย งบดุ ลให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ การรับหรื อจ่ายเงินทุกครั2ง จะต้องมี
หลักฐานเป็ นหนังสื อ ลงลายมือชือของนายกสมาคมหรื อผูท้ าํ การแทนร่ วมกับเหรัญญิกหรื อผูท้ าํ การแทน
ข้อ 20. เงินของสมาคมต้องฝากไว้กบั ธนาคารในนามของสมาคม แต่เหรัญญิกสามารถกันเงิ นสดไว้เพือสํารอง
จ่ายเป็ นเงินจํานวนไม่เกิน 5,000 (ห้าพันบาทถ้วน)
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ข้อ 21. ให้นายกสมาคมมีอาํ นาจสังจ่ายเงินเพือการดําเนินกิจการของสมาคมได้ครั2งละไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ ง
หมืนบาทถ้วน) ในกรณี ทีต้องจ่ายเงินเกินกว่านี2ให้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หารสมาคม
ข้อ 22. การเบิกจ่ายเงิ นในธนาคารให้นายกหรื อเลขาธิ การลงลายมือชื อร่ วมกับเหรัญญิกพร้ อมกับตราประทับ
ของเครื องหมายหรื อสัญลักษณ์ของสมาคม จึงจะถือว่าสมบูรณ์
ข้อ 23. รอบระยะบัญชี ของสมาคม เริ มตั2งแต่วนั ที 1 ตุลาคม – วันที 30 กันยายน เมือสิ2 นเดือนกันยายนของทุกปี
ให้เหรั ญญิ กทํางบดุ ล โดยมี ผูต้ รวจสอบบัญชี รับรองว่าถู กต้องแล้วเสนอต่อที ประชุ มใหญ่สามัญประจําปี ใน
เดือนพฤศจิกายนของทุกปี และประกาศไว้ ณ ทีทําการสมาคมไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน
ข้อ 24. ผูต้ รวจสอบบัญชี จะต้องไม่ใช่กรรมการหรื อเจ้าหน้าทีของสมาคม และจะต้องเป็ นผูต้ รวจสอบบัญชี ที
ได้รับอนุญาต
ข้อ 25. ผูต้ รวจสอบบัญชี มีอาํ นาจหน้าทีจะเรี ยกเอกสารทีเกียวกับการเงินและทรัพย์สินจากคณะกรรมการ หรื อ
เจ้าหน้าทีของสมาคมเพือสอบถาม เกียวกับบัญชีและทรัพย์สินของสมาคมได้
ข้อ 26. คณะกรรมการจะต้องให้ความร่ วมมือกับผูต้ รวจสอบบัญชี เมือได้รับการร้องขอ
ข้อ 27. สมาชิกสมาคมจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 5 ของสมาชิกทั2งหมด สามารถขอตรวจสอบหลักฐานทางการเงิน
และทรัพย์สินของสมาคมได้ โดยทําหนังสื อยืนต่อนายกสมาคม

หมวดที 6
การเปลียนแปลงแก้ไขข้ อบังคับและการเลิกสมาคม
ข้อ 28. การแก้ไขเพิมเติมข้อบังคับสมาคม ต้องได้รับความเห็ นชอบของทีประชุ มใหญ่สามัญ ซึ งต้องมีสมาชิ ก
สามัญเข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของสมาชิกสามัญทั2งหมด และการลงมติตอ้ งมีคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า
กึงหนึงของสมาชิ กในขณะประชุ มใหญ่สามัญ หากการประชุ มใหญ่สามัญครั2งนั2นไม่ครบองค์ประชุ มให้ปฏิบตั ิ
ตามความในข้อ 18.3
ข้อ 29. ภายหลังที มีการแก้ไขเพิมเติมข้อบังคับสมาคมแล้ว ให้ดาํ เนิ นการขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนสมาคม
ภายใน 14 วัน นับตั2งแต่วนั ลงมติ
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ข้อ 30. การเลิกสมาคม หากสมาคมต้องเลิกด้วยเหตุหนึ งเหตุใดก็ตาม จะมีผลต่อเมือ จํานวนสมาชิ กสองในสาม
ของสมาชิ กสามัญทั2งหมดและผูม้ ีสิทธิ[ ออกเสี ยงของสมาคมมีมติให้ยกเลิก ให้นายกหรื อเลขาธิ การแจ้งต่อนาย
ทะเบียนสมาคมภายใน 14 วัน นับตั2งแต่วนั ทีเลิกสมาคมและให้มีการชําระบัญชีให้ถูกต้องตามกฎหมาย หลังการ
ชําระบัญชี แล้วหากมี ทรั พ ย์สินที เหลื อให้มอบแก่ “มู ลนิ ธิ มุสลิ มสามัคคี จงั หวัดกระบี ” เพือใช้จ่ายในกิ จการ
เกียวกับการพัฒนาสตรี มุสลิม จังหวัดกระบี

หมวดที 7
บทเฉพาะกาล
ข้อ 31. ให้ขอ้ ความตามข้อ 18 มีผลบังคับใช้ภายหลังการยกร่ างระเบียบสมาคมสตรี มุสลิมว่าด้วยการประชุ มของ
สมาคม
ข้อ 32. เมือสมาคมสตรี มุสลิมจังหวัดกระบี ได้รับอนุ ญาตให้จดั ตั2งเป็ นสมาคมแล้ว ให้ผเู ้ ริ มก่อการจัดตั2งทุกคน
ทําหน้าทีคณะกรรมการบริ หารสมาคม (ชัวคราว) จนกว่าจะได้มีการเลือกตั2งคณะกรรมการบริ หารสมาคมตาม
ข้อบังคับนี2 ซึ งจะต้องจัดให้มีข2 ึนภายในกําหนดเวลา 90 วัน นับแต่วนั ทีได้รับอนุ ญาตให้จดั ตั2งเป็ นสมาคมแล้ว
ภายใต้ขอ้ บังคับฉบับนี2
กรณี ทีมีการประชุ มใหญ่เลื อกตั2งคณะกรรมการบริ หารสมาคมชุ ดแรกแล้วเสร็ จ ให้ถือเอาวันสิ2 นปี รอบ
ระยะบัญชีของสมาคม ในปี นั2น ตามข้อ 23 เป็ นวันตั2งต้นคํานวณวาระคณะกรรมการบริ หารสมาคมชุดแรก
ข้อ 33. ข้อบังคับฉบับนี2น2 นั ให้เริ มใช้บงั คับตั2งแต่วนั ทีได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจัดตั2งสมาคมเป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที 8 กันยายน 2556

ลงชือ .........................................................
(นางเกศแก้ว เจ๊ะโส้)
นายกสมาคมสตรี มุสลิมจังหวัดกระบี
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