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ข้อบังคับ 
ศูนย์การด ารงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี 

 
หมวดท่ี ๑ 

ชื่อเครื่องหมายและส านักงานท่ีตั้ง 
 
ข้อ  ๑. ศูนย์นี้ช่ือว่า ศูนย์การดํารงชีวิตอิสระคนพิการจงัหวัดนนทบรุี  ย่อเป็นภาษาไทยว่า  ศชอ.นบ. เรียก

เป็นภาษาอังกฤษว่า  Nonthaburi Center for Independent Living  ย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า 
NCIL 

 
ข้อ ๒. เครื่องหมายของศูนย์ คือ รูปนกสเีหลืองกําลงับินคาบรบิบิ้นสเีหลือง ด้านบนมีอักษรภาษาอังกฤษ 

NCIL สีเหลือง บนพื้นวงกลมสีน้ําเงินขอบสีเหลอืง (ตามรูปที่ปรากฏด้านล่างนี)้  
   

 
 
 
 
 
 
ข้อ ๓. สํานักงานของศูนย์ตั้งอยู่เลขที ่๑๐๘/๓๔๖ หมู่บ้านกฤษดานคร ๑๐ ซ.แสนผาสกุ ๒๙ ถ.รัตนาธิเบศร์    

ต.บางรกัพฒันา   อ.บางบัวทอง   จ.นนทบุรี  ๑๑๑๑๐. 
 

หมวดท่ี ๒ 
วัตถุประสงค์ 

ข้อ ๔. วัตถุประสงค์ของศูนย์นี ้คือ 
 ๔.๑ เผยแพร่แนวคิดการดํารงชีวิตอิสระของคนพิการ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  
 ๔.๒ จัดบรกิารพื้นฐานตามแนวคิดการดํารงชีวิตอิสระแก่คนพิการ อันจะช่วยเสรมิพลังให้คนพกิาร

มีความมั่นใจในการดํารงชีวิตอิสระในชุมชน  
  ๔.๓  ปรับเปลี่ยนเจตคติและสร้างความตระหนักรู้แก่สงัคม ในเรื่องสิทธิของคนพกิาร ตลอดจนขจัด

อุปสรรคทัง้มวลที่จํากัดวิถีชีวิตอิสระของคนพกิาร 
 ๔.๔  ส่งเสริมสนับสนุนงานด้านวิชาการ งานข้อมลูข่าวสาร การฝึกอบรมให้ความรู้  เพื่อพัฒนา

ศักยภาพคนพิการในด้านต่าง ๆ 
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 ๔.๕ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทีส่ร้างโอกาสให้คนพิการเข้ามสี่วนร่วมในสังคมอย่างเต็มที่และ
เสมอภาค 

 ๔.๖ ผลิตและพฒันากายอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการประเภทต่างๆ  เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของ
คนพิการ 

 ๔.๗  ดําเนินการเพื่อสาธารณประโยชน ์  หรือร่วมมือกบัองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อ
สาธารณประโยชน ์ 

หมวดท่ี ๓ 
สมาชิก 

ข้อ ๕.  สมาชิกของศูนย์มี  ๓ ประเภท 
  ๕.๑ สมาชิกสามัญ ได้แก่  คนพิการทุกประเภทที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดนนทบรุี   
 ๕.๒  สมาชิกวิสามญั หมายถึง คนพิการทุกประเภทที่อาศัยอยู่นอกพื้นทีจ่ังหวัดนนทบุร ี หรอื     

คนไม่พิการ ที่สนใจและอาสาช่วยงานของศูนย์ฯ มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ออกความคิดเห็น 
แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้หรือแต่งตัง้เป็นกรรมการศูนย์ และต้องมีสมาชิกสามัญ
เป็นผู้รบัรองอย่างน้อย  ๑  คน 

 ๕.๓  สมาชิกกิตติมศักดิ ์ หมายถึง บุคคลที่ได้ทําประโยชน์หรืออาจทําคุณประโยชน์ให้แก่คนพิการ 
สมาชิกคนพิการ และตัวศูนย์  ซึ่งศูนย์ได้ออกหนังสือเชิญเปน็สมาชิกกิตติมศักดิ์  และบุคคลผู้
นั้นตอบรบั 

 
ข้อ ๖. สมาชิกศูนย์จะตอ้งประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังต่อไปนี ้
  ๖.๑ มีสัญชาติไทย 
  ๖.๒ มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๕ ปีบรบิูรณ์ 
 ๖.๓ เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย มีจิตใจทีเ่ข้มแข็ง และต้องการดํารงชีวิตอิสระ  
 
ข้อ ๗.  ค่าลงทะเบียน และค่าบํารงุศูนย์ 
 ๗.๑  สมาชิกสามัญ และสมาชิกวิสามัญ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสยีค่าลงทะเบียนและค่าบํารุงศูนย์ 
  ๗.๒  สมาชิกกิตติมศักดิ์  ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบํารงุศูนย์ 
 
ข้อ ๘.  การสมัครเข้าเป็นสมาชิกศูนย์ ให้ผูป้ระสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของศูนย์ย่ืนใบสมัครตามแบบของ

ศูนย์ต่อเลขานุการ โดยมีสมาชิกสามัญรับรองอย่างน้อย ๑ คน และให้เลขานุการนําเสนอต่อคณะ
กรรมการบรหิารในการประชุมครั้งถัดไปเพื่อพจิารณาอนุมัต ิ แล้วแจ้งผลให้ผูส้มัครเป็นสมาชิกทราบ 
โดยมิชักช้า 
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ข้อ ๙. ถ้าคณะกรรมการบรหิารพจิารณาอนุมัติให้รบัผูส้มัครเข้าเปน็สมาชิก ให้นายทะเบียนลงช่ือไว้ใน
ทะเบียนสมาชิกของศูนย์  และสมาชิกภาพของผูส้มัครใหเ้ริ่มนบัตั้งแต่วันทีผู่้สมัครได้รบัอนุมัตจิาก
คณะกรรมการบรหิาร  

 
ข้อ ๑๐. สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ ให้เริ่มนับตัง้แต่วันที่หนงัสือตอบรบัคําเชิญของผู้ที่คณะกรรมการ

ได้พิจารณาลงมติใหเ้ชิญเข้าเป็นสมาชิก ได้มาถึงยังศูนย ์
 
ข้อ ๑๑. สมาชิกภาพของสมาชิกใหส้ิ้นสุดลงด้วยเหตุดังต่อไปนี ้
 ๑๑.๑ ตาย 
 ๑๑.๒ ลาออก โดยยื่นหนงัสอืเป็นลายลักษณ์อักษรตอ่คณะกรรมการและคณะกรรมการได้

พิจารณาอนุมัติ และสมาชิกผู้นั้นได้ชําระหนี้สินที่ยังติดค้างอยู่กับศูนย์เป็นที่เรียบร้อย 
 ๑๑.๓ ขาดคุณสมบัติสมาชิก ในข้อ ๖. 
 ๑๑.๔ ที่ประชุมใหญห่รอืที่ประชุมคณะกรรมการบรหิาร มมีติใหคั้ดช่ือออกจากทะเบียน เพราะ

สมาชิกผู้นั้นไดป้ระพฤติตัวไม่เหมาะสม หรือทําความเสือ่มเสียมาสู่ศูนย์ 
 
ข้อ ๑๒. สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 
 ๑๒.๑ มีสิทธิเข้าใช้สถานที่และบริการของศูนย์โดยเท่าเทียมกัน 
 ๑๒.๒ มีสิทธิได้รบับริการ และ/หรือ สวัสดกิารต่าง ๆ ที่ศูนยจ์ัดใหม้ีขึ้น 
 ๑๒.๓ มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกบัการดําเนินงานของศูนย์ต่อคณะกรรมการบรหิาร 
  ๑๒.๔ มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจําปีของศูนย์ 
 ๑๒.๕ สมาชิกสามัญ มีสทิธิในการเลือกตั้ง หรอืได้รับการเลือกตัง้ หรือแต่งตัง้เป็นกรรมการศูนย์ 

และมสีิทธิออกเสียงลงมติต่างๆ ในที่ประชุมได้คนละ ๑ เสียง 
  ๑๒.๖ มีสิทธิรอ้งขอต่อกรรมการศูนย์ เพื่อตรวจสอบเอกสารและบญัชีทรัพยส์ินของศูนย์ 
 ๑๒.๗ มีสิทธิเข้าช่ือร่วมกันอย่างนอ้ย ๑ ใน ๓ ของสมาชิกสามญัทั้งหมด ทําหนังสือร้องขอตอ่

คณะกรรมการให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญได ้
 ๑๒.๘ มีหน้าทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมที่ศูนย์จัดใหม้ีขึ้น   
 ๑๒.๙ มีหน้าที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดําเนินกจิการต่างๆ ของศูนย์ 
  ๑๒.๑๐ มีหน้าทีป่ระพฤติตนให้สมกับเกียรติที่เป็นสมาชิกของศูนย ์
 ๑๒.๑๑ มีหน้าทีส่่งเสริมเผยแพร่แนวคิด และอุดมการณ์ของศูนย์ใหส้ังคมได้รบัรู ้
 ๑๒.๑๒ มีหน้าทีป่ฏิบัติตามระเบียบและข้อบงัคับของศูนย์โดยเครง่ครัด  
 

หมวดท่ี ๔ 
การด าเนินงานของศูนย์ 
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ข้อ ๑๓. ศูนย์จะต้องจัดให้มบีรกิารพื้นฐานที่จําเป็นแก่คนพกิาร เพือ่รองรับและสนับสนุนการดํารงชีวิตอิสระ
ของคนพิการอย่างน้อย ๕ บริการหลัก ดังนี ้

 ๑๓.๑ บริการข้อมลูข่าวสารและการประสานส่งตอ่  
 ๑๓.๒ บริการให้คําปรึกษาฉันเพือ่น  
 ๑๓.๓ บริการฝกึทักษะการดํารงชีวิตอิสระ  
 ๑๓.๔ การพิทกัษ์สิทธิคนพิการ  
 ๑๓.๕ บริการผู้ช่วยเหลอืส่วนตัว  
 
ข้อ ๑๔. ให้มีคณะกรรมการคณะหนึง่  ทําหน้าที่บริหารกิจการของศูนย์ มีจํานวนอย่างน้อย ๗ คน แต่ไม่เกิน 

๑๕ คน ทั้งนี้ จะต้องเป็นคนพิการเกินกว่าครึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้หมด โดยใหท้ี่ประชุมใหญ่
เลือกตั้งผูอ้ํานวยการศูนย์ ๑ คน  สําหรับตําแหนง่อื่นใหผู้้อํานวยการศูนย์ เป็นผู้แต่งตั้ง ตามที่ได้
กําหนดไว้อย่างน้อย ๖ ตําแหน่ง  คือ รองผู้อํานวยการ  ผู้จัดการเคส  เลขานุการ เหรัญญิก นาย
ทะเบียน และประชาสมัพันธ์  

  โดยตําแหน่งผูอ้ํานวยการ รองผู้อํานวยการ  และเลขานุการ  จะต้องพิจารณาแต่งตัง้จากคนพกิาร
เท่านั้น สําหรับตําแหนง่กรรมการอื่น ใหผู้้อํานวยการพจิารณาแต่งตั้งตามที่เห็นสมควรแต่ไม่เกิน
จํานวนที่กําหนดไว้ 

 
ข้อ ๑๕. ผู้อํานวยการศูนย์อาจแต่งตั้งบุคคลภายนอก  ทีม่ิใช่สมาชิกสามญัเปน็กรรมการศูนย์ได้ ทั้งนี้ต้องมี

จํานวนไม่เกินกว่า ๑ ใน ๓ ของจํานวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่ในขณะนั้น โดยให้มีอํานาจหน้าที่
โดยสังเขปดังนี ้

 ๑๕.๑ ผู้อํานวยการศูนย์   ทําหน้าทีเ่ป็นหัวหน้าในการบรหิารกิจการของศูนย์ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์นโยบายของคณะกรรมการ และแผนการดําเนนิงานของศูนย์ เป็นผู้แทนศูนย์ใน
การทํานิติกรรมสญัญาและติดต่อกับบุคคลภายนอก บริหารจัดการงานประจําของศูนย์ ติดต่อ
ประสานงานทั่วไป กํากับดูแลงานด้านพทิักษ์สทิธิ และการให้บริการของศูนย์ใหเ้ป็นไปตาม
นโยบายที่ศูนย์กําหนด เรียกประชุมคณะกรรมการศูนย์ ทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
คณะกรรมการบรหิาร และการประชุมใหญ่ของศูนย์ ปฏิบัติการอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ 
ข้อบังคับ  และมติของคณะกรรมการศูนย์ 

 ๑๕.๒ รองผู้อํานวยการศูนย์  ทําหน้าทีเ่ป็น “ผู้ช่วย” ผู้อํานวยการศูนย์ในการบรหิารกิจการของศูนย์ 
ปฏิบัติหน้าที่ตามทีผู่้อํานวยการศูนย์มอบหมาย  ทําหน้าที่แทนผู้อํานวยการศูนย์ เมื่อ
ผู้อํานวยการศูนย์ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไมส่ามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือในกรณีที่ผู้อํานวยการศูนย์
มอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทําการแทน 

 ๑๕.๓ ผู้จัดการเคส  ทําหน้าที่ติดต่อประสานงานเกี่ยวกบัการจัดให้บริการต่าง ๆ แก่คนพิการและ
สมาชิก ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพกิาร วิเคราะห์ปญัหาความต้องการ และข้อจํากัดในการ
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ดํารงชีวิตอิสระของคนพิการ นัดหมายประชุมนําเสนอปัญหาความต้องการของเคสคนพิการ 
ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีผู่้อํานวยการศูนย์หรอืรองผูอ้าํนวยการศูนย์มอบหมาย 

 ๑๕.๔  เลขานุการศูนย์   ทําหน้าที่เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ประจําของศูนย์ รับผิดชอบงานธุรการ งาน
บรหิารบุคคล และการติดต่อประสานงานทั้งหมดของศูนย์  เป็นผู้ถืองินสดย่อยของศูนย์ ทํา
หน้าที่เป็นเลขานุการในการประชุม จัดเตรียมสถานที่ประชุม และจัดทํารายงานการประชุม 
ตลอดจนปฏิบัติตามคําสัง่ของผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ หรือผูจ้ัดการเคสแล้วแต่กรณี 

 ๑๕.๕  เหรัญญกิ   มีหน้าที่ควบคุมเอกสารการเงินและทรัพย์สินทั้งหมดของศูนย์   จัดให้มี
การทําบญัชีรายรับ-รายจ่าย บัญชีงบดุล และรายงานทางการเงินของศูนย์ให้ถูกต้องตามหลัก
บัญชีสากล    ตลอดจนมหีน้าทีจ่ัดเกบ็รกัษาสมุดบัญชีธนาคาร เอกสารหลักฐานทางการเงิน 
และเอกสารอื่นทีเ่กี่ยวข้องของศูนย์ไว้เพือ่การตรวจสอบ 

 ๑๕.๖ นายทะเบียน มีหน้าทีเ่กี่ยวกับงานทะเบียนสมาชิกทัง้หมดของศูนย์ เป็นตัวกลางในการติดต่อ
ประสานงานระหว่างสมาชิกกบัศูนย์    และประสานงานกับเหรญัญิกในการเรียกเก็บเงินค่า
บํารุงรายปจีากสมาชิก 

 ๑๕.๗ ประชาสมัพันธ์ มีหน้าทีเ่ผยแพร่แนวคิด กิจกรรม ผลการดําเนินงาน อุดมการณ์ และ
ช่ือเสียงเกียรติคุณของศูนย์ให้สมาชิกและบุคคลทั่วไปได้รบัทราบเป็นที่รูจ้ักแพร่หลาย 

 ๑๕.๘ กรรมการตําแหน่งอื่น ๆ (ถ้ามี)  ให้มีหน้าที่ตามที่คณะกรรมการกําหนด  โดยทําเป็นคําสัง่ระบุ
อํานาจหน้าทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีจํานวนกรรมการรวมไม่เกินจํานวนที่ข้อบงัคับ
กําหนด  

 
ข้อ ๑๖. คณะกรรมการศูนย์อยู่ในตําแหนง่คราวละ ๔ ปี  ในกรณีที่กรรมการศูนย์พ้นจากตําแหน่งตามวาระ  

อาจได้รับเลอืกเข้าเป็นกรรมการศูนย์ได้อีก   
ข้อ ๑๗. กรณีที่กรรมการศูนย์พ้นจากตําแหนง่ตามวาระ  ให้กรรมการศูนย์ที่พ้นจากตําแหนง่ปฏิบัตหิน้าที่

กรรมการศูนย์ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการศูนย์ชุดใหมจ่ะไดร้ับอนญุาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ
เป็นทีเ่รียบรอ้ยแล้ว จึงให้ทําการรบัและส่งมอบงานกันให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่
คณะกรรมการชุดใหม่ได้รับอนญุาตใหจ้ดทะเบียนจากทางราชการ 

 
ข้อ ๑๘. กรณีตําแหน่งกรรมการศูนย์ว่างลงก่อนครบกําหนดตามวาระ   ให้คณะกรรมการศูนย์แต่งตั้งสมาชิก

สามัญคนใดคนหนึง่ที่เห็นสมควรเข้าดํารงตําแหนง่แทนตําแหน่งที่ว่างลง และให้ผู้ดํารงตําแหน่งแทน
อยู่ในตําแหน่งได้เท่ากบัวาระของผูท้ี่ตนแทนเท่านั้น กรณีตําแหน่งที่ว่างเป็นตําแหน่งผู้อํานวยการ
ศูนย์ ให้รองผู้อํานวยการศูนย์รักษาการแทน และจดัให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลอืกตั้ง
ผู้อํานวยการศูนย์แทนตําแหนง่ที่ว่าง ภายใน ๓๐ วัน    

 
ข้อ ๑๙. กรรมการศูนย์ต้องมีคุณสมบัติดังนี ้



๖ 
 

 ๑๙.๑ มีอายุไม่ต่ํากว่า ๒๕ ป ี บรบิูรณ์ 
 ๑๙.๒ ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรอ่งในศีลธรรมอนัดี ไม่มีประวัติการกระทําผิดต่อ

คนพิการหรือละเมิดสทิธิคนพิการ 
 ๑๙.๓ ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทําโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ ซึ่งไมเ่ป็นความผิดที่คนพิการหรือองค์กรด้านคนพกิารเป็น
ผู้เสียหาย 

 ๑๙.๔  ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 ๑๙.๕ ไม่เป็นผู้ดําเนินกจิกรรมในลักษณะเดียวกัน หรืออาจมีผลประโยชน์ขัดกันกบักจิกรรมที่อยู่ใน

ความดูแลของศูนย์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 
ข้อ ๒๐. กรรมการศูนย์อาจจะพ้นจากตําแหน่ง ซึง่มิใช่เป็นการออกตามวาระด้วยเหตผุลตอ่ไปนี้ คือ 
 ๒๐.๑ ตาย 
 ๒๐.๒ ลาออก 
 ๒๐.๓ ขาดจากสมาชิกภาพ 
 ๒๐.๔ เป็นผู้มีความประพฤติและปฏิบัติตนเป็นทีเ่สือ่มเสีย  และคณะกรรมการศูนย์มีมติให้ออก โดย

มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของคณะกรรมการศูนย์ 
 
ข้อ ๒๑. กรรมการศูนย์ที่ประสงค์จะลาออกจากตําแหน่ง ให้ยืน่ใบลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรตอ่คณะ 

กรรมการศูนย์ และให้พ้นจากตําแหนง่เมือ่คณะกรรมการศูนย์มีมติให้ออก 
 
ข้อ ๒๒. อํานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการศูนย์ 
  ๒๒.๑ กําหนดนโยบายของศูนย์ และดําเนินงานตามนโยบายนั้น 
 ๒๒.๒ ควบคุมการใช้จ่ายเงินและทรัพยส์ินต่าง ๆ ของศูนย์ 
 ๒๒.๓ จัดทําเอกสารหลักฐานทั้งทีเ่กี่ยวกบัการเงิน ทรพัย์สิน และการดําเนินกิจกรรมของศูนย์ให้

ถูกต้องและสามารถจะให้สมาชิกตรวจดูได้เมื่อร้องขอ รวมทัง้เสนอรายงานกิจการ  รายงาน
การเงิน บัญชีรายรับรายจ่าย และงบดลุ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ๒๒.๔ ดําเนินการให้เป็นไปตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการศูนย์และวัตถุประสงค์ของศูนย์ตาม
ข้อบังคับนี ้

 ๒๒.๕ ตราระเบียบเกี่ยวกบัการดําเนินกจิการของศูนย์ โดยระเบียบปฏิบัตจิะต้องไม่ขัดต่อข้อบังคับ
ฉบับนี ้

  ๒๒.๖ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการข้ึนคณะหนึง่หรือหลายคณะ เพือ่ดําเนินการเฉพาะอย่างของศูนย์ 
ภายใต้ การกํากับดูแลของคณะกรรมการศูนย์    และมีอํานาจยกเลิกคณะอนุกรรมการเมือ่
เห็นสมควร 



๗ 
 

 ๒๒.๗ มีสิทธ์ิเข้าร่วมประชุมกรรมการ  หรืออนุกรรมการอื่นของศูนย์ได้ 
 ๒๒.๘ เชิญผู้ทรงคุณวุฒ ิ  หรอืบุคคลที่ทําประโยชน์ให้ศูนย์  เป็นสมาชิกหรือกรรมการกิตติมศักดิ ์

หรือเชิญผูท้รงเกียรติ ผู้อปุถัมภ์ศูนย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นที่ปรกึษาของคณะกรรมการศูนย์ 
 ๒๒.๙  แต่งตั้งหรือถอดถอนเจ้าหน้าที่ของศูนย์ 
  ๒๒.๑๐  เรียกประชุมใหญส่ามญัประจําปี และประชุมใหญ่วิสามัญ 
  ๒๒.๑๑  แต่งตั้งกรรมการในตําแหนง่อื่น ๆ ที่ยังมิได้กําหนดไว้ในข้อบงัคับนี ้
 ๒๒.๑๒ จัดให้มกีารประชุมใหญ่วิสามัญ ตามทีส่มาชิกสามญัจํานวน ๑ ใน ๓ ของสมาชิกทั้งหมด ได้

เข้าช่ือร้องขอภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ 
 ๒๒.๑๓ จัดทําบันทึกประชุมต่าง ๆ ของศูนย์ เพือ่เกบ็ไว้เป็นหลกัฐาน 
 ๒๒.๑๔ มีหน้าที่อื่นๆ ตามที่ข้อบงัคับได้กําหนดไว้ 
 
ข้อ ๒๓. คณะกรรมการศูนย์จะต้องประชุมกันอย่างนอ้ยปลีะ ๔ ครัง้ โดยจัดให้มีขึ้นทกุๆ ๓ เดือน ทั้งนี้ เพื่อ

ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบรหิารกจิการและการให้บริการของศูนย์  การประชุมคณะกรรมการศูนย์ 
จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึง่ของกรรมการทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์
ประชุม  

 
ข้อ ๒๔. ในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ ถ้าผู้อํานวยการ และรองผู้อํานวยการ ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่

สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานสําหรบัการประชุม
คราวนั้น 

 
ข้อ ๒๕. ในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ หรือคณะอนุกรรมการ  หากมิได้มีข้อบังคับกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

มติของที่ประชุมให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเป็นเกณฑ์ ในกรณีทีม่ี
คะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในทีป่ระชุมเป็นผู้ช้ีขาด   

 
ข้อ ๒๖. ในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ หรือคณะอนุกรรมการ ให้ผู้อํานวยการศูนย์  หรือประธานที่

ประชุม  มีอํานาจเชิญหรืออนุญาตให้บุคคลที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมในฐานะแขกผูม้ีเกียรตหิรือผู้
สังเกตการณ์  หรือเพือ่ช้ีแจง  หรอืเพื่อให้คําปรึกษาแก่ทีป่ระชุมได้ 

 
หมวดท่ี ๕ 

การประชุมใหญ่ 
ข้อ ๒๗. การประชุมใหญ่ของศูนย์ มี ๒ ชนิด คือ 
 ๒๗.๑  ประชุมใหญส่ามัญประจําป ี
 ๒๗.๒  ประชุมใหญ่วิสามัญ 



๘ 
 

 
ข้อ ๒๘.  คณะกรรมการศูนย์ จะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ปลีะ ๑ ครั้ง ภายในเดือนกันยายน  

ของทุกป ี 
 
ข้อ  ๒๙. การประชุมใหญ่วิสามญั อาจจะมีขึ้นได้ก็โดยเหตุที่คณะกรรมการเห็นควรจัดให้มีขึ้น หรอืเกิดข้ึนด้วย

การเข้าช่ือร่วมกันของสมาชิกไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของสมาชิกสามญัทั้งหมด ทําหนังสือรอ้งขอต่อ
คณะกรรมการให้จัดให้มีขึ้น 

 
ข้อ ๓๐. ในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี หรือการประชุมใหญ่วิสามัญ จะต้องมสีมาชิกสามัญเข้าร่วม

ประชุมไม่นอ้ยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกสามญัทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม แต่ถ้าเมื่อถึง
กําหนดเวลาประชุมยังมสีมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้คณะกรรมการศูนยเ์รียก
ประชุมใหญ่อกีครั้งหนึ่ง โดยจัดให้มีการประชุมขึ้นภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่นัดประชุมครัง้แรก 
สําหรับการประชุมในครัง้หลังนี้ถ้ามสีมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมเป็นจํานวนเท่าใด ก็ให้ถือว่าครบ
องค์ประชุม     ยกเว้น ถ้าเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญที่เกิดข้ึนจากการร้องขอของสมาชิกก็ไม่ต้องจัด
ประชุมใหญ่ ให้ถือว่าการประชุมเป็นอันยกเลิก 

 
ข้อ ๓๑. การแจง้กําหนดนัดประชุมใหญ่ให้เลขานุการเป็นผู้แจง้กําหนดนัดประชุมใหญ่ใหส้มาชิกได้ทราบ การ

แจ้งกําหนดนัดประชุมใหญจ่ะต้องแจง้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุวัน เวลา และสถานที่ให้ชัดเจน 
โดยต้องแจง้ใหส้มาชิกได้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน และให้ติดประกาศแจ้งกําหนดนัดประชุม
ใหญ่ไว้ ณ ที่ทําการศูนย์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๗ วัน ก่อนถึงกําหนดการประชุมใหญ ่

 
ข้อ ๓๒. การประชุมใหญ่สามัญประจําปี จะต้องมีวาระการประชุมอยา่งน้อยดังต่อไปนี้ 
  ๓๒.๑ แถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบป ี
 ๓๒.๒ แถลงบญัชี รายรับ-รายจ่าย และบัญชีงบดุลของปีทีผ่่านมาให้สมาชิกรับทราบ 
 ๓๒.๓ เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ เมื่อครบกําหนดวาระ 
 ๓๒.๔ การแตง่ตั้งผูส้อบบัญชี 
 ๓๒.๕ เรื่องอื่นๆ ถ้าม ี
 
ข้อ ๓๓. การลงมติต่าง ๆ ในทีป่ระชุมใหญ่ ถ้าข้อบงัคับมิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก

เป็นเกณฑ์ ในกรณีทีม่ีคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในทีป่ระชุมเป็นผู้ช้ีขาด   
 
ข้อ ๓๔. ในการประชุมใหญ่ของศูนย์ ถ้าผู้อํานวยการศูนย์ ไม่มาร่วมประชุม หรือไมส่ามารถปฏิบัตหิน้าที่ได้ 

ให้รองผู้อํานวยการศูนย์ทําหน้าที่เป็นประธานในการประชุม ถ้ารองผู้อํานวยการศูนย์ ไม่มาร่วม



๙ 
 

ประชุม หรือไมส่ามารถปฏิบัตหิน้าที่ได้ ให้ทีป่ระชุมใหญท่ําการเลือกตัง้กรรมการทีม่าร่วมประชุมคน
ใดคนหนึ่ง ให้ทําหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคราวนั้น 

 
หมวดท่ี ๖ 

การเงินและทรัพยส์ิน 
ข้อ ๓๕. การเงินและทรัพยส์ินทัง้หมดให้อยู่ในความรบัผิดชอบของคณะกรรมการศูนย์ เงินสดของศูนย์ถ้ามีให้

นําฝากไว้ในธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารอื่นที่เช่ือถือได้ตามที่คณะกรรมการมมีติให้ความเห็นชอบ 
ในนามของศูนย์  เว้นแต่กรณีเงินบรจิาคซึ่งผู้บริจาคได้กําหนดเงื่อนไขไว้เป็นอย่างอื่น 

 
ข้อ ๓๖. การลงนามในต๋ัวเงินหรอืเช็คของศูนย์ จะต้องมลีายมือช่ือของผู้อํานวยการศูนย์ ร่วมกับเหรัญญิก 

หรือเลขานุการศูนย์  พร้อมประทับตราของศูนย์จงึจะถือว่าใช้ได้ 
 
ข้อ ๓๗. ให้ผู้อํานวยการศูนย์ หรือผู้ได้รับมอบอํานาจ มีอํานาจสั่งจ่ายเงินของศูนย์ได้ครัง้ละ ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐  

บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ถ้าเกินกว่าจํานวนดังกล่าว  จะต้องไดร้ับอนมุัติโดยเสียงข้างมากจากที่
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ก่อน เว้นแต่กรณีจําเป็นและเร่งดว่นให้อยู่ในดุลพินิจของผูอ้ํานวยการศูนย์
ที่จะอนมุัติใหจ้่ายได้  แล้วต้องรายงานให้คณะกรรมการศูนย์ทราบในการประชุมคราวต่อไป  

 
ข้อ ๓๘. เหรัญญกิมีอํานาจเกบ็รกัษาเงินสดย่อยของศูนย์ได้ครัง้ละไมเ่กิน  ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

ถ้าเกินกว่าจํานวนดังกล่าว จะต้องนําฝากธนาคารในบญัชีของศูนย์ทันทีที่โอกาสอํานวย  และมี
อํานาจแต่งตั้งผู้รกัษาเงินสดย่อย  ซึ่งเป็นกรรมการหรอืเจา้หน้าที่ประจําของศูนย์ทําหน้าที่แทนตาม
จํานวนแล้วแต่จะมอบหมาย 

  
ข้อ ๓๙. เหรัญญกิจะตอ้งทําบัญชีรายรับ-รายจ่าย และบญัชีงบดลุ ให้ถูกต้องตามหลักบญัชีรับรองทั่วไป การ

รับเงิน หรอืจ่ายเงินทกุครั้ง จะต้องมหีลักฐานเป็นหนงัสอื ลงลายมอืช่ือของผูอ้ํานวยการศูนย์หรือ
ผู้ทําการแทนร่วมกับเหรัญญกิหรือผู้ทําการแทน พร้อมกับประทบัตราของศูนย์ทุกครัง้ 

 
ข้อ ๔๐. ผู้สอบบญัชี จะต้องมิใช่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของศูนย์ และจะต้องเป็นผู้สอบบญัชีที่ได้รบัการ

อนุญาต  
 
ข้อ ๔๑. ผู้สอบบญัชีมีอํานาจที่จะเรียกเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกบัการเงินและทรัพยส์ินจากคณะกรรมการ

ศูนย์ และสามารถจะเชิญกรรมการศูนย์ หรือเจ้าหน้าที่ของศูนย์ เพื่อสอบถามเกี่ยวกับบัญชีและ
ทรัพยส์ินของศูนย์ได้ โดยคณะกรรมการจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชี เมื่อไดร้ับการรอ้งขอ 

 



๑๐ 
 

ข้อ ๔๒. ให้คณะกรรมการศูนย์วางระเบียบเกี่ยวกบัการเงิน การบญัชี และทรัพยส์ินของศูนย์  ตลอดจน
กําหนดอํานาจหน้าที่ต่าง ๆ เกี่ยวกับการรบัและจ่ายเงิน   นอกเหนอืจากที่กําหนดไว้ในข้อบังคับ 

 
ข้อ ๔๓. ให้วันที่ ๓๑ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี และให้เหรัญญกิจัดทํารายงาน

สถานะทางการเงินของศูนย์ในรอบระยะเวลาบญัชีที่ผ่านมา  เสนอต่อทีป่ระชุมในการประชุมใหญ่
สามัญประจําป ี

 
 

หมวดท่ี ๗ 
การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับและการเลิกกิจการ 

 
ข้อ ๔๔. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับจะกระทําได ้โดยมติของทีป่ระชุมใหญ่เท่านั้น  ซึ่งต้องมอีงค์ประชุมไม่น้อย

กว่าครึ่งหนึง่ของสมาชิกสามัญทัง้หมด และการอนุมัติให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบงัคับต้องประกอบด้วย  
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกึ่งหนึ่งของสมาชิกสามญัทีเ่ข้าร่วมประชุมทั้งหมด 

 
ข้อ ๔๕. การเลิกกจิการจะกระทําได้ก็โดยมติของที่ประชุมใหญ่ของศูนย์ ยกเว้นเป็นการเลิกเพราะเหตุของ

กฎหมาย มติของทีป่ระชุมใหญท่ี่ให้เลิกกิจการจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของสมาชิก
สามัญที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด และตอ้งมอีงค์ประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึง่ของสมาชิกสามัญทัง้หมด 

 
ข้อ ๔๖. เมื่อศูนย์ต้องเลกิกจิการ ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ทรัพย์สินของศูนย์ทีเ่หลืออยูห่ลงัจากที่ได้ชําระ

บัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ตกเป็นของมลูนิธิราชสุดา (ผู้รบัจะตอ้งมีฐานะเป็นนิติบุคคล ทีม่ี
วัตถุประสงค์เพื่อการกุศลสาธารณประโยชน์) 

 
หมวดท่ี ๘ 

บทเบ็ดเตล็ด 
 
ข้อ ๔๗. การตีความในข้อบังคับนี้ หากเป็นที่สงสัยให้คณะกรรมการศูนย์โดยเสียงข้างมากของจํานวน

กรรมการที่มีอยูเ่ป็นผู้ช้ีขาด 
 
ข้อ ๔๘. ให้นําบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมูลนิธิ/สมาคมมาใช้บังคับ ในเมื่อ

ข้อบังคับของศูนย์มิได้กําหนดไว้ 
 



๑๑ 
 

ข้อ ๔๙. ศูนย์จะต้องไม่ดําเนินการหาผลประโยชน์มาแบ่งบันกัน หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึง่ 
หรือกลุ่มบุคคลใดกลุ่มบุคคลหนึง่  นอกจากดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของศูนย์และเพือ่ประโยชน์
ของคนพิการเป็นส่วนรวม 

 
หมวดท่ี ๙ 

บทเฉพาะกาล 
 
ข้อ ๕๐. ในวาระเริม่แรก ให้ถือว่าผู้เริ่มการทัง้หมดเป็นสมาชิกสามญัของศูนย์  ให้ผูเ้ริม่การจัดต้ังศูนย์เป็นผู้

เลือกตั้งคณะกรรมการศูนย์ ประกอบด้วยผู้อํานวยการศูนย์  รองผู้อํานวยการศูนย์    เลขานุการศูนย์  
และกรรมการอื่นๆ ตามจํานวนที่เห็นสมควร และให้ยกเว้นการใช้ข้อบังคับที่ ๒๗ ถึง ๓๔  ไว้ก่อน 
จนกว่าการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจะแล้วเสรจ็ 

 
**************************************** 

 
ประกาศใช้ ณ วันที่ .......... เดอืน .................. พ.ศ. ............ 

 
 
 

ลงช่ือ ................................................................... 
(นายธีรยุทธ  สุคนธวิท) 

ผู้อํานวยการศูนย์การดํารงชีวิตอิสระคนพกิารจังหวัดนนทบรุี 
 


