
ข้อบังคับของสมาคมแมบ่า้นมหาดไทย พ.ศ. 2560 
 

หมวด 1 บททั่วไป 
 

          ด้วยแม่บ้านมหาดไทยมีความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ ในอันที่จักเสริมสร้างและด ารงไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างแม่บ้านมหาดไทย กับทั้งจะได้ร่วมกันด าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม จึงได้จัดท าข้อบังคับฉบับ
นี้ขึ้นเพ่ือเป็นหลักในการด าเนินภารกิจตามเจตนารมณ์ของสมาชิก ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ให้จัดตั้งสมาคมข้ึน เรียกว่า “สมาคมแม่บ้านมหาดไทย” หรือเรียกโดยย่อว่า “สมาคม มมท.” 

 ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2560 

 ข้อ 3 ที่ตั้งของสมาคม ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ แขวงราชบพิธ เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 

 ข้อ 4 (1) เครื่องหมาย เป็นเข็มกลัดหรือตราสัญลักษณ์รูปวงกลมมียอดแหลมเป็นลายกระหนก  
พ้ืนน้ าเงินเข้ม เป็นรูปสิงห์สีทองอยู่ตรงกลาง ขอบสีทอง และค าว่า “แม่บ้านมหาดไทย” เป็นสีทอง อยู่บนพื้นขาว 

                  (2) เครื่องแบบ กระโปรงสีน้ าเงินเข้มหรือกางเกง เสื้อพ้ืนสีน้ าเงินเข้ม ลายดอกแก้วขาว 

 ข้อ 5 ในข้อบังคับนี ้
                  สมาคม หมายความว่า สมาคมแม่บ้านมหาดไทย 

                   คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านมหาดไทย 

                   คณะผู้ริเริ่ม หมายความว่า คณะผู้ริเริ่มก่อตั้งสมาคมแม่บ้านมหาดไทย 

                   แม่บ้านมหาดไทย หมายความถึง คู่สมรสของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานรัฐวิสาหกิจสังกัด
กระทรวงมหาดไทย ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ผู้บริหาร สมาชิก และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และให้หมายความรวมถึงข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  
ผู้บริหาร สมาชิก และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีคู่สมรสด้วย 
 

หมวด 2 วัตถุประสงค์ 
 ข้อ 6 วัตถุประสงค์ของสมาคม มีดังต่อไปนี้ 
           (1) ส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคี และอุปการะซึ่งกันระหว่างแม่บ้านมหาดไทย 

                  (2) เป็นศูนย์รวมความคิดเห็นและปฏิบัติงานของกลุ่มแม่บ้านมหาดไทย 

 (3) พัฒนาบุคลิกภาพ โดยส่งเสริมการศึกษา สุขภาพอนามัย และการกีฬา บันเทิง ศีลธรรมจรรยา 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มแม่บ้านมหาดไทย เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงในด้านสวัสดิภาพความเป็นอยู่  และ
ความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกันของครอบครัวข้าราชการของกระทรวงมหาดไทย 

           (4) ปฏิบัติงานในทางที่จะช่วยยกระดับความเป็นอยู่ ฐานะ และเสถียรภาพของเหล่าแม่บ้าน
กระทรวงมหาดไทย 

           (5) จัดหาทุนเพ่ือส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาแม่บ้านผู้น้อย 

           (6) จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

           (7) สมาคมนี้ไม่เก่ียวข้องกับการเมือง 
 

หมวด 3 สมาชิก 

 ข้อ 7 สมาชิกสมาคม มี 3 ประเภท คือ 

           (1) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ คู่สมรสของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย คู่สมรสของรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้มีอุปการคุณ หรือท าประโยชน์ให้แก่สมาคม ซึ่งคณะกรรมการส่วนใหญ่  
ลงความเห็นสมควรเชิญเข้าเป็นสมาชิก 

           (2) สมาชิกสามัญ ได้แก่ แม่บ้านมหาดไทยที่สมัครเป็นสมาชิกตามข้อ 8 

           (3) สมาชิกสมทบ ได้แก่ บุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

ข้อ 8 การสมัคร... 
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 ข้อ 8 การสมัครเป็นสมาชิก 

           (1) ผู้สมัครเป็นสมาชิกแม่บ้านมหาดไทย ต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่สมาคมก าหนดต่อ 
นายทะเบียน 

           (2) ผู้สมัครเป็นสมาชิกต้องช าระค่าบ ารุง ดังนี้ 
                    - สมาชิกสามัญ ตลอดชีพ 500 บาท 

                       - สมาชิกสมทบ ช าระครั้งเดียว 1,000 บาท 

 ข้อ 9 สมาชิกของสมาคมมีสิทธิและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
           (1) สมาชิกของสมาคมมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจการของสมาคม และได้รับประโยชน์ตามที่สมาคมจะ
อ านวยให้ได้ตามวัตถุประสงค์ ตามข้อบังคับ และโอกาสอันเท่าเทียมกัน 

           (2) แสดงความเห็นเป็นหนังสือเกี่ยวกับกิจการของสมาคม ส่งไปยังคณะกรรมการเจ้าหน้าที่
น าเสนอต่อสมาคมเพ่ือวินิจฉัย หรือขอให้น าเข้าปรึกษาในที่ประชุมคณะกรรมการได้ 
           (3) มีความรับผิดชอบต่อสมาคมในด้านคุณธรรม การช าระหนี้สินใดๆ อันสมาชิกต้องช าระตาม
ข้อบังคับและระเบียบของสมาคม 

           (4) มีสิทธิประดับเครื่องหมายของสมาคม 

           (5) เสนอความเห็นเกี่ยวกับความเจริญของสมาคมต่อนายก หรือกรรมการได้ 
 ข้อ 10 สมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงเมื่อ 

           (1) ตาย 

           (2) ลาออก 

                   (3) ที่ประชุมคณะกรรมการลงมติไม่ไว้วางใจ โดยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของที่ประชุม เพราะเหตุ 
                   ก. ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีงาม 

                    ข. ประพฤติตนเป็นปฏิปักษ์ ซึ่งน ามาซึ่งความเสื่อมเสียให้แก่สมาคม 
 

หมวด 4 คณะกรรมการ 
  

  ข้อ 11 ให้สมาคมมีคณะกรรมการจ านวน 2 คณะ คือ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการกลาง 

           (1) คณะกรรมการบริหาร มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
   (1.1) คณะกรรมการบริหารโดยต าแหน่ง ประกอบด้วย คู่สมรสของปลัดกระทรวง มหาดไทย  
เป็นนายกสมาคมโดยต าแหน่ง  และเป็นประธานคณะกรรมการ คู่สมรสของรองปลัดกระทรวงมหาดไทย  คู่สมรส
ของอธิบดี  คู่สมรสของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  คู่สมรสของที่ปรึกษา(ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ) คู่สมรสของหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการ 

  (๑.๒) สมาชิกท่ีได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่เห็นชอบให้เป็นกรรมการโดยเมื่อรวมกับ
กรรมการตาม (๑.๑) มีจ านวนไม่เกิน ๕๒ คน  
  ในกรณีท่ีปลัดกระทรวงมหาดไทยไม่มีคู่สมรส หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งนายกสมาคมได้ 
ให้คู่สมรสของรองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่อาวุโสตามล าดับเป็นนายกสมาคม 
  (2) กรรมการกลาง มีจ านวนเท่ากับจังหวัด ให้คู่สมรสของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ว่าราชการจังหวัด 
เป็นกรรมการกลางโดยต าแหน่ง และมีต าแหน่งเป็นประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนั้นๆ ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัด
ไม่มีคู่สมรสหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้และไม่ประสงค์จะรับต าแหน่งเอง ให้คู่สมรสของรองผู้ว่าราชการจังหวัด
ที่อาวุโสตามล าดับท าหน้าที่เป็นประธานแม่บ้านมหาดไทยของจังหวัดนั้นๆ” 
 

ข้อ 12 ให้นายก... 
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 ข้อ 12 ให้นายกสมาคมคัดเลือกกรรมการบริหารตามจ านวนที่เห็นสมควรเป็นอุปนายกสมาคม รวมทั้ง
แต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเพื่อช่วยเหลือปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งต่างๆ ดังนี้ 
           (1) เลขานุการ  
           (2) เหรัญญิก 

           (3) นายทะเบียน 

           (4) ปฏิคม 

           (5) ประชาสัมพันธ์ 
           (6) ต าแหน่งอื่นๆท่ีเห็นสมควร 

 ข้อ 13 ให้กรรมการบริหารมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 2 ปี แต่อาจได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งอีกได้ 
ถ้ากรรมการต าแหน่งใดว่างลงก่อนครบก าหนด ก็ให้เลือกกรรมการใหม่แทนต าแหน่งที่ว่างนั้นให้ครบจ านวน และ
ให้ด ารงต าแหน่งได้เท่ากับระยะเวลาของผู้ที่ตนเข้ามาแทน หากนายกสมาคมพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระการ
ด ารงต าแหน่งของกรรมการบริหาร ให้ถือว่ากรรมการบริหารนั้นสิ้นสุดลงพร้อมกับนายกสมาคมด้วย 

  ข้อ 14 ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากต าแหน่งตามข้อ ๑๓ ให้คณะกรรมการชุดเดิมบริหารงานไปพลางก่อน
จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ามารับหน้าที่ และเมื่อมีคณะกรรมการชุดใหม่แล้ว ให้ด าเนินการส่งมอบหน้าที่
การงานกันให้แล้วเสร็จภายในเวลาอันควร นับแต่วันที่คณะกรรมการชุดเดิมพ้นจากต าแหน่ง” 

 ข้อ 15 กรรมการกลางมีหน้าที่ให้ความคิดเห็นในเรื่องที่นายกสมาคมหรือคณะกรรมการเชิญประชุม 

 ข้อ 16 อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

           (1) ก าหนดนโยบาย วางโครงการ และระเบียบวิธี การต่างๆ รวมทั้งรับผิดชอบควบคุม 
การบริหารงานของสมาคมให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ 
           (2) พิจารณาข้อเสนอของสมาชิก และอนุมัติ ให้มีการด าเนิ นงาน เมื่อพิจารณาให้ เห็น  
ว่าข้อเสนอดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

           (3) ก าหนดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสมาคมหรือส่วนรวม 

           (๔) ถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนตามมติของคณะกรรมการซึ่งมีมติตามข้อ ๑๐ (๓) 
  ข้อ 17 นายกสมาคมมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมกิจการของสมาคม บริหารกิจการทั้งปวง ในนาม 
ของสมาคม เป็นผู้แทนของสมาคมในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก มีหน้าที่เรียกประชุมใหญ่ ประชุม
คณะกรรมการ เป็นประธานในการประชุมทุกครั้ง แต่งตั้งถอดถอนกรรมการ เจ้าหน้าที่ต าแหน่งต่างๆ ตามความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ 

 ข้อ 18 ให้อุปนายกมีหน้าที่ช่วยเหลือนายกสมาคมในการปฏิบัติหน้าที่ และการบริหารงานของสมาคม
หรือปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสมาคมเมื่อต าแหน่งนายกฯ ว่างลง หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยให้อุปนายก
สมาคมปฏิบัติหน้าที่แทน ตามล าดับอาวุโส 

 ข้อ 19 คณะกรรมการอาจพิจารณาแต่งตั้งสมาชิกเป็นกรรมการผู้ช่วยตามจ านวน ซึ่งคณะกรรมการ
เห็นสมควร และมีอ านาจแต่งตั้งอนุกรรมการขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะ เพ่ือด าเนินการเฉพาะกิจของสมาคม
ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ 

 ข้อ 20  ให้คู่สมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคู่สมรสของรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ผู้มีอุปการคุณหรือท าประโยชน์แก่สมาคมซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควร เป็นที่ปรึกษา 

  ข้อ ๒๑ ให้ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ตั้งคณะท างานขึ้นคณะหนึ่ง เพ่ือท างานของสมาคม  
โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยต าแหน่งต่างๆ ดังนี้ 
 
 

(1) เลขานุการ... 
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             (๑) เลขานุการ  
             (๒) เหรัญญิก 
             (๓) นายทะเบียน 
             (๔) ปฏิคม 
             (๕) ประชาสัมพันธ์ 
             (๖) ต าแหน่งอื่นๆที่เห็นสมควร 
           เมื่อมีค าสั่งตั้งคณะท างานแล้ว ให้รายงานพร้อมแนบค าสั่งให้คณะกรรมการทราบ 
 
หมวด 5 การประชุมสมาชิกสมาคม 

 ข้อ 22 ให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนดว่า ครั้งใดจะประชุม ณ ที่ใด แล้วให้เลขานุการแจ้งสมาชิกทราบ 

 ข้อ 23 การออกเสียงลงมติในการประชุมคณะกรรมการ ให้ลงมติโดยเปิดเผย เว้นแต่ที่ประชุมมีมติ  
ให้ออกเสียงโดยวิธีลับ และในการออกเสียงให้ถือเสียงข้างมากของผู้เข้าประชุ ม หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานออกเสียงเพ่ิมอีก 1 เสียง 

 ข้อ 24 ในการประชุมทุกครั้งให้บันทึกรายงานการประชุม และให้ประธานที่ประชุมลงนามก ากับ 

 ข้อ 25 ในการประชุมสมาชิกสมาคม ให้นายกสมาคมเป็นประธานในที่ประชุม หากนายกไม่อยู่ หรือ  
ไม่สามารถท าหน้าที่ได้ ให้อุปนายก ท าหน้าที่แทนตามล าดับอาวุโส 
 ข้อ 26 ให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ เพื่อพิจารณาการด าเนินกิจการของสมาคม 
ในกรณีจ าเป็นนายกฯ อาจเรียกประชุมพิเศษได้ ในการประชุมคณะกรรมการนี้ต้องมีกรรมการเข้าประชุมเกินกว่า
ครึ่งหนึ่งจึงจะครบองค์ประชุม 
 

หมวด 6 การเงินของสมาคม 

 ข้อ 27 สมาคมอาจมีรายได ้

           (1) การบริจาค 

           (2) กิจกรรมที่สมาคมจัดให้มีขึ้น 

           (3) ค่าบ ารุงสมาคม 

           (4) อ่ืนๆ 

 ข้อ 28 การจ่ายเงินต้องได้รับการอนุมัติเบิกจ่ายเงินจากนายกสมาคม หรืออุปนายกสมาคม ตามอ านาจที่
นายกสมาคมมอบหมาย 

 ข้อ 29 การเบิกจ่ายเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน ต้องมีลายมือชื่อของนายกสมาคมกับเหรัญญิก
ทุกครั้ง และนายกสมาคมมีสิทธิเบิกจ่ายเงินได้ทันทีครั้งละไม่เกิน 500,000 บาท ถ้าเกินกว่านั้น ให้ขออนุมัติจาก
คณะกรรมการก่อนเบิกจ่าย 

 ข้อ 30 ให้มีบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายโดยแท้จริงของสมาคม ตลอดจนรายละเอียดของรายรับ รายจ่าย 
ที่แสดงต่อที่ประชุมใหญ่ทุกครั้งที่มีการประชุม 

 ข้อ 31 ให้เหรัญญิกจัดท าสมุดบัญชีและงบดุลเสนอให้ผู้สอบบัญชีตรวจและรับรองภายในรอบระยะเวลา
บัญชีตามปีงบประมาณและเก็บรักษาไว้ มิให้สูญหาย ส าหรับเงินที่มีเหลืออยู่ให้น าฝากธนาคารหรือสถาบันการเงิน
และให้เหรัญญิกถือเงินสดได้ครั้งละไม่เกิน 30,000 บาท  
 
 
 
 
 

หมวด 7 เบ็ดเตล็ด... 
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หมวด 7 เบ็ดเตล็ด 

 ข้อ 32 ข้อบังคับนี้อาจแก้ไขเพ่ิมเติมได้โดยมติที่ประชุมใหญ่ โดยมีคะแนนเสียงสองในสามของจ านวน
สมาชิกท่ีเข้าประชุม 
 

หมวด 8 การเลิกสมาคม 

 ข้อ 33 สมาคมนี้ย่อมเลิกได้ โดยมติที่ประชุมใหญ่ให้เลิกด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของจ านวนสมาชิกที่
เข้าร่วมประชุม 

 ข้อ 34 เมื่อในที่ประชุมมีมติให้เลิก ต้องจัดให้มีการช าระบัญชี เมื่อทรัพย์สินอยู่เท่าใดให้โอนให้แก่มูลนิธิ
อาสารักษาดินแดน 
 

------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


