ข้อบังคับ
ศูนย์การดารงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี
หมวดที่ ๑
ชื่อเครื่องหมายและสานักงานที่ตั้ง
ข้อ ๑. ศูนย์นี้ชื่อว่า ศูนย์การดํารงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ย่อเป็นภาษาไทยว่า ศชอ.นบ. เรียก
เป็นภาษาอังกฤษว่า Nonthaburi Center for Independent Living ย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า
NCIL
ข้อ ๒.

เครื่องหมายของศูนย์ คือ รูปนกสีเหลืองกําลังบินคาบริบบิ้นสีเหลือง ด้านบนมีอักษรภาษาอังกฤษ
NCIL สีเหลือง บนพื้นวงกลมสีน้ําเงินขอบสีเหลือง (ตามรูปที่ปรากฏด้านล่างนี)้

ข้อ ๓.

สํานักงานของศูนย์ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๘/๓๔๖ หมู่บ้านกฤษดานคร ๑๐ ซ.แสนผาสุก ๒๙ ถ.รัตนาธิเบศร์
ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ๑๑๑๑๐.
หมวดที่ ๒
วัตถุประสงค์

ข้อ ๔.

วัตถุประสงค์ของศูนย์นี้ คือ
๔.๑ เผยแพร่แนวคิดการดํารงชีวิตอิสระของคนพิการ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
๔.๒ จัดบริการพื้นฐานตามแนวคิดการดํารงชีวิตอิสระแก่คนพิการ อันจะช่วยเสริมพลังให้คนพิการ
มีความมั่นใจในการดํารงชีวิตอิสระในชุมชน
๔.๓ ปรับเปลี่ยนเจตคติและสร้างความตระหนักรู้แก่สงั คม ในเรื่องสิทธิของคนพิการ ตลอดจนขจัด
อุปสรรคทัง้ มวลที่จํากัดวิถีชีวิตอิสระของคนพิการ
๔.๔ ส่งเสริมสนับสนุนงานด้านวิชาการ งานข้อมูลข่าวสาร การฝึกอบรมให้ความรู้ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพคนพิการในด้านต่าง ๆ
๑

ข้อ ๕.

๔.๕ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทีส่ ร้างโอกาสให้คนพิการเข้ามีส่วนร่วมในสังคมอย่างเต็มที่และ
เสมอภาค
๔.๖ ผลิตและพัฒนากายอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการประเภทต่างๆ เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของ
คนพิการ
๔.๗ ดําเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์
หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ
เพื่อ
สาธารณประโยชน์
หมวดที่ ๓
สมาชิก
สมาชิกของศูนย์มี ๓ ประเภท
๕.๑ สมาชิกสามัญ ได้แก่ คนพิการทุกประเภทที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
๕.๒ สมาชิกวิสามัญ หมายถึง คนพิการทุกประเภทที่อาศัยอยู่นอกพื้นทีจ่ ังหวัดนนทบุรี หรือ
คนไม่พิการ ที่สนใจและอาสาช่วยงานของศูนย์ฯ มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ออกความคิดเห็น
แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ หรือแต่งตัง้ เป็นกรรมการศูนย์ และต้องมีสมาชิกสามัญ
เป็นผู้รบั รองอย่างน้อย ๑ คน
๕.๓ สมาชิกกิตติมศักดิ์ หมายถึง บุคคลที่ได้ทําประโยชน์หรืออาจทําคุณประโยชน์ให้แก่คนพิการ
สมาชิกคนพิการ และตัวศูนย์ ซึ่งศูนย์ได้ออกหนังสือเชิญเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ และบุคคลผู้
นั้นตอบรับ

ข้อ ๖.

สมาชิกศูนย์จะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๖.๑ มีสัญชาติไทย
๖.๒ มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๕ ปีบริบูรณ์
๖.๓ เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย มีจิตใจทีเ่ ข้มแข็ง และต้องการดํารงชีวิตอิสระ

ข้อ ๗.

ค่าลงทะเบียน และค่าบํารุงศูนย์
๗.๑ สมาชิกสามัญ และสมาชิกวิสามัญ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบํารุงศูนย์
๗.๒ สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบํารุงศูนย์

ข้อ ๘.

การสมัครเข้าเป็นสมาชิกศูนย์ ให้ผปู้ ระสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของศูนย์ยื่นใบสมัครตามแบบของ
ศูนย์ต่อเลขานุการ โดยมีสมาชิกสามัญรับรองอย่างน้อย ๑ คน และให้เลขานุการนําเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารในการประชุมครั้งถัดไปเพื่อพิจารณาอนุมัติ แล้วแจ้งผลให้ผสู้ มัครเป็นสมาชิกทราบ
โดยมิชักช้า

๒

ข้อ ๙.

ถ้าคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติให้รบั ผูส้ มัครเข้าเป็นสมาชิก
ให้นายทะเบียนลงชื่อไว้ใน
ทะเบียนสมาชิกของศูนย์ และสมาชิกภาพของผูส้ มัครให้เริ่มนับตั้งแต่วันทีผ่ ู้สมัครได้รบั อนุมัตจิ าก
คณะกรรมการบริหาร

ข้อ ๑๐. สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ ให้เริ่มนับตัง้ แต่วันที่หนังสือตอบรับคําเชิญของผู้ที่คณะกรรมการ
ได้พิจารณาลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิก ได้มาถึงยังศูนย์
ข้อ ๑๑. สมาชิกภาพของสมาชิกให้สิ้นสุดลงด้วยเหตุดังต่อไปนี้
๑๑.๑ ตาย
๑๑.๒ ลาออก
โดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการได้
พิจารณาอนุมัติ และสมาชิกผู้นั้นได้ชําระหนี้สินที่ยังติดค้างอยู่กับศูนย์เป็นที่เรียบร้อย
๑๑.๓ ขาดคุณสมบัติสมาชิก ในข้อ ๖.
๑๑.๔ ที่ประชุมใหญ่หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มีมติให้คัดชื่อออกจากทะเบียน เพราะ
สมาชิกผู้นั้นได้ประพฤติตัวไม่เหมาะสม หรือทําความเสือ่ มเสียมาสู่ศูนย์
ข้อ ๑๒. สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
๑๒.๑ มีสิทธิเข้าใช้สถานที่และบริการของศูนย์โดยเท่าเทียมกัน
๑๒.๒ มีสิทธิได้รบั บริการ และ/หรือ สวัสดิการต่าง ๆ ที่ศูนย์จัดให้มีขึ้น
๑๒.๓ มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของศูนย์ต่อคณะกรรมการบริหาร
๑๒.๔ มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจําปีของศูนย์
๑๒.๕ สมาชิกสามัญ มีสทิ ธิในการเลือกตั้ง หรือได้รับการเลือกตัง้ หรือแต่งตัง้ เป็นกรรมการศูนย์
และมีสิทธิออกเสียงลงมติต่างๆ ในที่ประชุมได้คนละ ๑ เสียง
๑๒.๖ มีสิทธิรอ้ งขอต่อกรรมการศูนย์ เพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพย์สินของศูนย์
๑๒.๗ มีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันอย่างน้อย ๑ ใน ๓ ของสมาชิกสามัญทั้งหมด ทําหนังสือร้องขอต่อ
คณะกรรมการให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญได้
๑๒.๘ มีหน้าทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมที่ศูนย์จัดให้มีขึ้น
๑๒.๙ มีหน้าที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดําเนินกิจการต่างๆ ของศูนย์
๑๒.๑๐ มีหน้าทีป่ ระพฤติตนให้สมกับเกียรติที่เป็นสมาชิกของศูนย์
๑๒.๑๑ มีหน้าทีส่ ่งเสริมเผยแพร่แนวคิด และอุดมการณ์ของศูนย์ให้สังคมได้รบั รู้
๑๒.๑๒ มีหน้าทีป่ ฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของศูนย์โดยเคร่งครัด
หมวดที่ ๔
การดาเนินงานของศูนย์
๓

ข้อ ๑๓. ศูนย์จะต้องจัดให้มบี ริการพื้นฐานที่จําเป็นแก่คนพิการ เพือ่ รองรับและสนับสนุนการดํารงชีวิตอิสระ
ของคนพิการอย่างน้อย ๕ บริการหลัก ดังนี้
๑๓.๑ บริการข้อมูลข่าวสารและการประสานส่งต่อ
๑๓.๒ บริการให้คําปรึกษาฉันเพือ่ น
๑๓.๓ บริการฝึกทักษะการดํารงชีวิตอิสระ
๑๓.๔ การพิทกั ษ์สิทธิคนพิการ
๑๓.๕ บริการผู้ช่วยเหลือส่วนตัว
ข้อ ๑๔. ให้มีคณะกรรมการคณะหนึง่ ทําหน้าที่บริหารกิจการของศูนย์ มีจํานวนอย่างน้อย ๗ คน แต่ไม่เกิน
๑๕ คน ทั้งนี้ จะต้องเป็นคนพิการเกินกว่าครึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้ หมด โดยให้ที่ประชุมใหญ่
เลือกตั้งผูอ้ ํานวยการศูนย์ ๑ คน สําหรับตําแหน่งอื่นให้ผู้อํานวยการศูนย์ เป็นผู้แต่งตั้ง ตามที่ได้
กําหนดไว้อย่างน้อย ๖ ตําแหน่ง คือ รองผู้อํานวยการ ผู้จัดการเคส เลขานุการ เหรัญญิก นาย
ทะเบียน และประชาสัมพันธ์
โดยตําแหน่งผูอ้ ํานวยการ รองผู้อํานวยการ และเลขานุการ จะต้องพิจารณาแต่งตัง้ จากคนพิการ
เท่านั้น สําหรับตําแหน่งกรรมการอื่น ให้ผู้อํานวยการพิจารณาแต่งตั้งตามที่เห็นสมควรแต่ไม่เกิน
จํานวนที่กําหนดไว้
ข้อ ๑๕. ผู้อํานวยการศูนย์อาจแต่งตั้งบุคคลภายนอก ทีม่ ิใช่สมาชิกสามัญเป็นกรรมการศูนย์ได้ ทั้งนี้ต้องมี
จํานวนไม่เกินกว่า ๑ ใน ๓ ของจํานวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่ในขณะนั้น โดยให้มีอํานาจหน้าที่
โดยสังเขปดังนี้
๑๕.๑ ผู้อํานวยการศูนย์
ทําหน้าทีเ่ ป็นหัวหน้าในการบริหารกิจการของศูนย์ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์นโยบายของคณะกรรมการ และแผนการดําเนินงานของศูนย์ เป็นผู้แทนศูนย์ใน
การทํานิติกรรมสัญญาและติดต่อกับบุคคลภายนอก บริหารจัดการงานประจําของศูนย์ ติดต่อ
ประสานงานทั่วไป กํากับดูแลงานด้านพิทักษ์สทิ ธิ และการให้บริการของศูนย์ให้เป็นไปตาม
นโยบายที่ศูนย์กําหนด เรียกประชุมคณะกรรมการศูนย์ ทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร และการประชุมใหญ่ของศูนย์ ปฏิบัติการอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์
ข้อบังคับ และมติของคณะกรรมการศูนย์
๑๕.๒ รองผู้อํานวยการศูนย์ ทําหน้าทีเ่ ป็น “ผู้ช่วย” ผู้อํานวยการศูนย์ในการบริหารกิจการของศูนย์
ปฏิบัติหน้าที่ตามทีผ่ ู้อํานวยการศูนย์มอบหมาย
ทําหน้าที่แทนผู้อํานวยการศูนย์ เมื่อ
ผู้อํานวยการศูนย์ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือในกรณีที่ผู้อํานวยการศูนย์
มอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทําการแทน
๑๕.๓ ผู้จัดการเคส ทําหน้าที่ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการจัดให้บริการต่าง ๆ แก่คนพิการและ
สมาชิก ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการ วิเคราะห์ปญ
ั หาความต้องการ และข้อจํากัดในการ
๔

ดํารงชีวิตอิสระของคนพิการ นัดหมายประชุมนําเสนอปัญหาความต้องการของเคสคนพิการ
ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีผ่ ู้อํานวยการศูนย์หรือรองผูอ้ าํ นวยการศูนย์มอบหมาย
๑๕.๔ เลขานุการศูนย์ ทําหน้าที่เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ประจําของศูนย์ รับผิดชอบงานธุรการ งาน
บริหารบุคคล และการติดต่อประสานงานทั้งหมดของศูนย์ เป็นผู้ถืองินสดย่อยของศูนย์ ทํา
หน้าที่เป็นเลขานุการในการประชุม จัดเตรียมสถานที่ประชุม และจัดทํารายงานการประชุม
ตลอดจนปฏิบัติตามคําสัง่ ของผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ หรือผูจ้ ัดการเคสแล้วแต่กรณี
๑๕.๕ เหรัญญิก
มีหน้าที่ควบคุมเอกสารการเงินและทรัพย์สินทั้งหมดของศูนย์
จัดให้มี
การทําบัญชีรายรับ-รายจ่าย บัญชีงบดุล และรายงานทางการเงินของศูนย์ให้ถูกต้องตามหลัก
บัญชีสากล ตลอดจนมีหน้าทีจ่ ัดเก็บรักษาสมุดบัญชีธนาคาร เอกสารหลักฐานทางการเงิน
และเอกสารอื่นทีเ่ กี่ยวข้องของศูนย์ไว้เพือ่ การตรวจสอบ
๑๕.๖ นายทะเบียน มีหน้าทีเ่ กี่ยวกับงานทะเบียนสมาชิกทัง้ หมดของศูนย์ เป็นตัวกลางในการติดต่อ
ประสานงานระหว่างสมาชิกกับศูนย์
และประสานงานกับเหรัญญิกในการเรียกเก็บเงินค่า
บํารุงรายปีจากสมาชิก
๑๕.๗ ประชาสัมพันธ์ มีหน้าทีเ่ ผยแพร่แนวคิด กิจกรรม ผลการดําเนินงาน อุดมการณ์ และ
ชื่อเสียงเกียรติคุณของศูนย์ให้สมาชิกและบุคคลทั่วไปได้รบั ทราบเป็นที่รจู้ ักแพร่หลาย
๑๕.๘ กรรมการตําแหน่งอื่น ๆ (ถ้ามี) ให้มีหน้าที่ตามที่คณะกรรมการกําหนด โดยทําเป็นคําสัง่ ระบุ
อํานาจหน้าทีเ่ ป็นลายลักษณ์อักษร
โดยมีจํานวนกรรมการรวมไม่เกินจํานวนที่ข้อบังคับ
กําหนด
ข้อ ๑๖. คณะกรรมการศูนย์อยู่ในตําแหน่งคราวละ ๔ ปี ในกรณีที่กรรมการศูนย์พ้นจากตําแหน่งตามวาระ
อาจได้รับเลือกเข้าเป็นกรรมการศูนย์ได้อีก
ข้อ ๑๗. กรณีที่กรรมการศูนย์พ้นจากตําแหน่งตามวาระ
ให้กรรมการศูนย์ที่พ้นจากตําแหน่งปฏิบัตหิ น้าที่
กรรมการศูนย์ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการศูนย์ชุดใหม่จะได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ
เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว จึงให้ทําการรับและส่งมอบงานกันให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่
คณะกรรมการชุดใหม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ
ข้อ ๑๘. กรณีตําแหน่งกรรมการศูนย์ว่างลงก่อนครบกําหนดตามวาระ ให้คณะกรรมการศูนย์แต่งตั้งสมาชิก
สามัญคนใดคนหนึง่ ที่เห็นสมควรเข้าดํารงตําแหน่งแทนตําแหน่งที่ว่างลง และให้ผู้ดํารงตําแหน่งแทน
อยู่ในตําแหน่งได้เท่ากับวาระของผูท้ ี่ตนแทนเท่านั้น กรณีตําแหน่งที่ว่างเป็นตําแหน่งผู้อํานวยการ
ศูนย์ ให้รองผู้อํานวยการศูนย์รักษาการแทน และจัดให้มีการประชุมใหญ่วสิ ามัญเพื่อเลือกตั้ง
ผู้อํานวยการศูนย์แทนตําแหน่งที่ว่าง ภายใน ๓๐ วัน
ข้อ ๑๙. กรรมการศูนย์ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๕

๑๙.๑ มีอายุไม่ต่ํากว่า ๒๕ ปี บริบูรณ์
๑๙.๒ ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่มีประวัติการกระทําผิดต่อ
คนพิการหรือละเมิดสิทธิคนพิการ
๑๙.๓ ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ซึ่งไม่เป็นความผิดที่คนพิการหรือองค์กรด้านคนพิการเป็น
ผู้เสียหาย
๑๙.๔ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
๑๙.๕ ไม่เป็นผู้ดําเนินกิจกรรมในลักษณะเดียวกัน หรืออาจมีผลประโยชน์ขัดกันกับกิจกรรมที่อยู่ใน
ความดูแลของศูนย์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
ข้อ ๒๐. กรรมการศูนย์อาจจะพ้นจากตําแหน่ง ซึง่ มิใช่เป็นการออกตามวาระด้วยเหตุผลต่อไปนี้ คือ
๒๐.๑ ตาย
๒๐.๒ ลาออก
๒๐.๓ ขาดจากสมาชิกภาพ
๒๐.๔ เป็นผู้มีความประพฤติและปฏิบัติตนเป็นทีเ่ สือ่ มเสีย และคณะกรรมการศูนย์มีมติให้ออก โดย
มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของคณะกรรมการศูนย์
ข้อ ๒๑. กรรมการศูนย์ที่ประสงค์จะลาออกจากตําแหน่ง
ให้ยนื่ ใบลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะ
กรรมการศูนย์ และให้พ้นจากตําแหน่งเมือ่ คณะกรรมการศูนย์มีมติให้ออก
ข้อ ๒๒. อํานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการศูนย์
๒๒.๑ กําหนดนโยบายของศูนย์ และดําเนินงานตามนโยบายนั้น
๒๒.๒ ควบคุมการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินต่าง ๆ ของศูนย์
๒๒.๓ จัดทําเอกสารหลักฐานทั้งทีเ่ กี่ยวกับการเงิน ทรัพย์สิน และการดําเนินกิจกรรมของศูนย์ให้
ถูกต้องและสามารถจะให้สมาชิกตรวจดูได้เมื่อร้องขอ รวมทัง้ เสนอรายงานกิจการ รายงาน
การเงิน บัญชีรายรับรายจ่าย และงบดุล ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒๒.๔ ดําเนินการให้เป็นไปตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการศูนย์และวัตถุประสงค์ของศูนย์ตาม
ข้อบังคับนี้
๒๒.๕ ตราระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของศูนย์ โดยระเบียบปฏิบัตจิ ะต้องไม่ขัดต่อข้อบังคับ
ฉบับนี้
๒๒.๖ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นคณะหนึง่ หรือหลายคณะ เพือ่ ดําเนินการเฉพาะอย่างของศูนย์
ภายใต้ การกํากับดูแลของคณะกรรมการศูนย์ และมีอํานาจยกเลิกคณะอนุกรรมการเมือ่
เห็นสมควร
๖

๒๒.๗ มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมกรรมการ หรืออนุกรรมการอื่นของศูนย์ได้
๒๒.๘ เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ หรือบุคคลที่ทําประโยชน์ให้ศูนย์ เป็นสมาชิกหรือกรรมการกิตติมศักดิ์
หรือเชิญผูท้ รงเกียรติ ผู้อปุ ถัมภ์ศูนย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการศูนย์
๒๒.๙ แต่งตั้งหรือถอดถอนเจ้าหน้าที่ของศูนย์
๒๒.๑๐ เรียกประชุมใหญ่สามัญประจําปี และประชุมใหญ่วิสามัญ
๒๒.๑๑ แต่งตั้งกรรมการในตําแหน่งอื่น ๆ ที่ยังมิได้กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้
๒๒.๑๒ จัดให้มกี ารประชุมใหญ่วิสามัญ ตามทีส่ มาชิกสามัญจํานวน ๑ ใน ๓ ของสมาชิกทั้งหมด ได้
เข้าชื่อร้องขอภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ
๒๒.๑๓ จัดทําบันทึกประชุมต่าง ๆ ของศูนย์ เพือ่ เก็บไว้เป็นหลักฐาน
๒๒.๑๔ มีหน้าที่อื่นๆ ตามที่ข้อบังคับได้กําหนดไว้
ข้อ ๒๓. คณะกรรมการศูนย์จะต้องประชุมกันอย่างน้อยปีละ ๔ ครัง้ โดยจัดให้มีขึ้นทุกๆ ๓ เดือน ทั้งนี้ เพื่อ
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารกิจการและการให้บริการของศูนย์ การประชุมคณะกรรมการศูนย์
จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึง่ ของกรรมการทั้งหมด
จึงจะถือว่าครบองค์
ประชุม
ข้อ ๒๔. ในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ ถ้าผู้อํานวยการ และรองผู้อํานวยการ ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานสําหรับการประชุม
คราวนั้น
ข้อ ๒๕. ในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ หรือคณะอนุกรรมการ หากมิได้มีข้อบังคับกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น
มติของที่ประชุมให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเป็นเกณฑ์ ในกรณีทมี่ ี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมเป็นผู้ชี้ขาด
ข้อ ๒๖. ในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ หรือคณะอนุกรรมการ ให้ผู้อํานวยการศูนย์ หรือประธานที่
ประชุม มีอํานาจเชิญหรืออนุญาตให้บุคคลที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมในฐานะแขกผูม้ ีเกียรติหรือผู้
สังเกตการณ์ หรือเพือ่ ชี้แจง หรือเพื่อให้คําปรึกษาแก่ทปี่ ระชุมได้
หมวดที่ ๕
การประชุมใหญ่
ข้อ ๒๗. การประชุมใหญ่ของศูนย์ มี ๒ ชนิด คือ
๒๗.๑ ประชุมใหญ่สามัญประจําปี
๒๗.๒ ประชุมใหญ่วิสามัญ
๗

ข้อ ๒๘. คณะกรรมการศูนย์ จะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนกันยายน
ของทุกปี
ข้อ ๒๙. การประชุมใหญ่วิสามัญ อาจจะมีขึ้นได้ก็โดยเหตุที่คณะกรรมการเห็นควรจัดให้มีขึ้น หรือเกิดขึ้นด้วย
การเข้าชื่อร่วมกันของสมาชิกไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของสมาชิกสามัญทั้งหมด ทําหนังสือร้องขอต่อ
คณะกรรมการให้จัดให้มีขึ้น
ข้อ ๓๐. ในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี หรือการประชุมใหญ่วสิ ามัญ จะต้องมีสมาชิกสามัญเข้าร่วม
ประชุมไม่นอ้ ยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม แต่ถ้าเมื่อถึง
กําหนดเวลาประชุมยังมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้คณะกรรมการศูนย์เรียก
ประชุมใหญ่อกี ครั้งหนึ่ง โดยจัดให้มีการประชุมขึ้นภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่นัดประชุมครัง้ แรก
สําหรับการประชุมในครัง้ หลังนี้ถ้ามีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมเป็นจํานวนเท่าใด ก็ให้ถือว่าครบ
องค์ประชุม ยกเว้น ถ้าเป็นการประชุมใหญ่วสิ ามัญที่เกิดขึ้นจากการร้องขอของสมาชิกก็ไม่ต้องจัด
ประชุมใหญ่ ให้ถือว่าการประชุมเป็นอันยกเลิก
ข้อ ๓๑. การแจ้งกําหนดนัดประชุมใหญ่ให้เลขานุการเป็นผู้แจ้งกําหนดนัดประชุมใหญ่ให้สมาชิกได้ทราบ การ
แจ้งกําหนดนัดประชุมใหญ่จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุวัน เวลา และสถานที่ให้ชัดเจน
โดยต้องแจ้งให้สมาชิกได้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน และให้ติดประกาศแจ้งกําหนดนัดประชุม
ใหญ่ไว้ ณ ที่ทําการศูนย์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๗ วัน ก่อนถึงกําหนดการประชุมใหญ่
ข้อ ๓๒. การประชุมใหญ่สามัญประจําปี จะต้องมีวาระการประชุมอย่างน้อยดังต่อไปนี้
๓๒.๑ แถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปี
๓๒.๒ แถลงบัญชี รายรับ-รายจ่าย และบัญชีงบดุลของปีทผี่ ่านมาให้สมาชิกรับทราบ
๓๒.๓ เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ เมื่อครบกําหนดวาระ
๓๒.๔ การแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี
๓๒.๕ เรื่องอื่นๆ ถ้ามี
ข้อ ๓๓. การลงมติต่าง ๆ ในทีป่ ระชุมใหญ่ ถ้าข้อบังคับมิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก
เป็นเกณฑ์ ในกรณีทมี่ ีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมเป็นผู้ชี้ขาด
ข้อ ๓๔. ในการประชุมใหญ่ของศูนย์ ถ้าผู้อํานวยการศูนย์ ไม่มาร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัตหิ น้าที่ได้
ให้รองผู้อํานวยการศูนย์ทําหน้าที่เป็นประธานในการประชุม ถ้ารองผู้อํานวยการศูนย์ ไม่มาร่วม
๘

ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัตหิ น้าที่ได้ ให้ทปี่ ระชุมใหญ่ทําการเลือกตัง้ กรรมการทีม่ าร่วมประชุมคน
ใดคนหนึ่ง ให้ทําหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคราวนั้น
หมวดที่ ๖
การเงินและทรัพย์สิน
ข้อ ๓๕. การเงินและทรัพย์สินทัง้ หมดให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการศูนย์ เงินสดของศูนย์ถ้ามีให้
นําฝากไว้ในธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารอื่นที่เชื่อถือได้ตามที่คณะกรรมการมีมติให้ความเห็นชอบ
ในนามของศูนย์ เว้นแต่กรณีเงินบริจาคซึ่งผู้บริจาคได้กําหนดเงื่อนไขไว้เป็นอย่างอื่น
ข้อ ๓๖. การลงนามในตั๋วเงินหรือเช็คของศูนย์ จะต้องมีลายมือชื่อของผู้อํานวยการศูนย์ ร่วมกับเหรัญญิก
หรือเลขานุการศูนย์ พร้อมประทับตราของศูนย์จงึ จะถือว่าใช้ได้
ข้อ ๓๗. ให้ผู้อํานวยการศูนย์ หรือผู้ได้รับมอบอํานาจ มีอํานาจสั่งจ่ายเงินของศูนย์ได้ครัง้ ละ ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐
บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ถ้าเกินกว่าจํานวนดังกล่าว จะต้องได้รับอนุมัติโดยเสียงข้างมากจากที่
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ก่อน เว้นแต่กรณีจําเป็นและเร่งด่วนให้อยู่ในดุลพินิจของผูอ้ ํานวยการศูนย์
ที่จะอนุมัติให้จ่ายได้ แล้วต้องรายงานให้คณะกรรมการศูนย์ทราบในการประชุมคราวต่อไป
ข้อ ๓๘. เหรัญญิกมีอํานาจเก็บรักษาเงินสดย่อยของศูนย์ได้ครัง้ ละไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
ถ้าเกินกว่าจํานวนดังกล่าว จะต้องนําฝากธนาคารในบัญชีของศูนย์ทันทีที่โอกาสอํานวย และมี
อํานาจแต่งตั้งผู้รกั ษาเงินสดย่อย ซึ่งเป็นกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประจําของศูนย์ทําหน้าที่แทนตาม
จํานวนแล้วแต่จะมอบหมาย
ข้อ ๓๙. เหรัญญิกจะต้องทําบัญชีรายรับ-รายจ่าย และบัญชีงบดุล ให้ถูกต้องตามหลักบัญชีรับรองทั่วไป การ
รับเงิน หรือจ่ายเงินทุกครั้ง จะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อของผูอ้ ํานวยการศูนย์หรือ
ผู้ทําการแทนร่วมกับเหรัญญิกหรือผู้ทําการแทน พร้อมกับประทับตราของศูนย์ทุกครัง้
ข้อ ๔๐. ผู้สอบบัญชี จะต้องมิใช่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของศูนย์ และจะต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รบั การ
อนุญาต
ข้อ ๔๑. ผู้สอบบัญชีมีอํานาจที่จะเรียกเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินจากคณะกรรมการ
ศูนย์ และสามารถจะเชิญกรรมการศูนย์ หรือเจ้าหน้าที่ของศูนย์ เพื่อสอบถามเกี่ยวกับบัญชีและ
ทรัพย์สินของศูนย์ได้ โดยคณะกรรมการจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชี เมื่อได้รับการร้องขอ
๙

ข้อ ๔๒. ให้คณะกรรมการศูนย์วางระเบียบเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และทรัพย์สินของศูนย์ ตลอดจน
กําหนดอํานาจหน้าที่ต่าง ๆ เกี่ยวกับการรับและจ่ายเงิน นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในข้อบังคับ
ข้อ ๔๓. ให้วันที่ ๓๑ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี และให้เหรัญญิกจัดทํารายงาน
สถานะทางการเงินของศูนย์ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา เสนอต่อทีป่ ระชุมในการประชุมใหญ่
สามัญประจําปี

หมวดที่ ๗
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับและการเลิกกิจการ
ข้อ ๔๔. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับจะกระทําได้ โดยมติของทีป่ ระชุมใหญ่เท่านั้น ซึ่งต้องมีองค์ประชุมไม่น้อย
กว่าครึ่งหนึง่ ของสมาชิกสามัญทัง้ หมด และการอนุมัติให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับต้องประกอบด้ วย
คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญทีเ่ ข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ข้อ ๔๕. การเลิกกิจการจะกระทําได้ก็โดยมติของที่ประชุมใหญ่ของศูนย์ ยกเว้นเป็นการเลิกเพราะเหตุของ
กฎหมาย มติของทีป่ ระชุมใหญ่ที่ให้เลิกกิจการจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของสมาชิก
สามัญที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด และต้องมีองค์ประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึง่ ของสมาชิกสามัญทัง้ หมด
ข้อ ๔๖. เมื่อศูนย์ต้องเลิกกิจการ ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ทรัพย์สินของศูนย์ทเี่ หลืออยูห่ ลังจากที่ได้ชําระ
บัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ตกเป็นของมูลนิธิราชสุดา (ผู้รบั จะต้องมีฐานะเป็นนิติบุคคล ทีม่ ี
วัตถุประสงค์เพื่อการกุศลสาธารณประโยชน์)
หมวดที่ ๘
บทเบ็ดเตล็ด
ข้อ ๔๗. การตีความในข้อบังคับนี้
กรรมการที่มีอยูเ่ ป็นผู้ชี้ขาด

หากเป็นที่สงสัยให้คณะกรรมการศูนย์โดยเสียงข้างมากของจํานวน

ข้อ ๔๘. ให้นําบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมูลนิธิ/สมาคมมาใช้บังคับ
ข้อบังคับของศูนย์มิได้กําหนดไว้

ในเมื่อ

๑๐

ข้อ ๔๙. ศูนย์จะต้องไม่ดําเนินการหาผลประโยชน์มาแบ่งบันกัน หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึง่
หรือกลุ่มบุคคลใดกลุ่มบุคคลหนึง่ นอกจากดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของศูนย์และเพือ่ ประโยชน์
ของคนพิการเป็นส่วนรวม
หมวดที่ ๙
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๕๐. ในวาระเริม่ แรก ให้ถือว่าผู้เริ่มการทัง้ หมดเป็นสมาชิกสามัญของศูนย์ ให้ผเู้ ริม่ การจัดตั้งศูนย์เป็นผู้
เลือกตั้งคณะกรรมการศูนย์ ประกอบด้วยผู้อํานวยการศูนย์ รองผู้อํานวยการศูนย์ เลขานุการศูนย์
และกรรมการอื่นๆ ตามจํานวนที่เห็นสมควร และให้ยกเว้นการใช้ข้อบังคับที่ ๒๗ ถึง ๓๔ ไว้ก่อน
จนกว่าการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจะแล้วเสร็จ
****************************************
ประกาศใช้ ณ วันที่ .......... เดือน .................. พ.ศ. ............

ลงชื่อ ...................................................................
(นายธีรยุทธ สุคนธวิท)
ผู้อํานวยการศูนย์การดํารงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี

๑๑

