ข้อบังคับของสมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย)
หมวดที่ 1
ความทั่วไป
ข้อ 1. สมาคมนี้มีชื่อว่า สมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย) ชื่อย่อ “สชท” ชื่อภาษาอังกฤษ “ The Biosafety
Association (Thailand)” ย่อว่า “BAT”
ข้อ 2. เครื่องหมายของสมาคมมีลักษณะ เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมโค้ง ด้านในแบ่งเป็นสามสี มุมล่างด้านซ้ายสีน้ํา
เงิน มุมล่างด้านขวาสีแดง มุมบนสีขาว มีเครื่องหมาย Biohazard สีดําขอบสีเหลืองทองอยู่ตรงกลาง มี
ตัวอักษรภาษาไทยชื่อสมาคมอยู่รอบนอกด้านบน และตัวอักษรภาษาอังกฤษชื่อสมาคมอยู่ด้านล่าง รูป
ของเครื่องหมายสมาคม ดังที่แนบมานี้

ข้อ 3. สํานักงานใหญ่ของสมาคมตั้งอยู่ ณ ตึกจุลชีววิทยา ชั้น 7 โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ถนนพรานนก
แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ข้อ 4. วัตถุประสงค์ของสมาคม เพื่อ
4.1 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพโดยมีแนวทางปฏิบัติในการควบคุม
ป้องกันการติดเชื้อและแพร่เชื้อจากการปฏิบัติงาน ทั้งในระดับคลีนิกและห้องปฏิบัติการทั้งของมนุษย์
และสัตว์ และในสภาพการปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม โดยผ่านการจัดประชุมวิชาการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การฝึกอบรม และวิธีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสื่อต่าง ๆ
4.2 สนับสนุนให้มีผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพ และให้มีการรวมกลุ่มเพื่อให้
คําปรึกษาแนะนําแก่สมาชิกและผู้เกี่ยวข้อง
4.3 ร่วมกันสร้างข้อเสนอแนะและแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพเพื่อให้
เหมาะสมกับประเทศไทย
4.4 ส่งเสริมความสัมพันธ์ของผู้ที่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพ
และผู้ที่
เกี่ยวข้อง
4.5 สนับสนุนการศึกษา งานวิจัยและงานบริการด้านความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพ ตลอดจน
แสวงหาแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันและควบคุม
4.6 ช่วยเหลือและร่วมมือกับหน่วยงานของราชการและองค์กรต่าง ๆ ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาการ
4.7 ส่งเสริมสวัสดิการของผู้ปฏิบัติงานความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพ
4.8 บริการวิชาการแก่สาธารณชน
4.9 ไม่ดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการเมือง

หมวดที่ 2
สมาชิก
ข้อ 5. สมาชิกของสมาคมมี 2 ประเภท คือ
5.1 สมาชิกสามัญ ได้แก่ นักวิชาการ แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ สัตวแพทย์
เภสัชกร นักเทคนิค
การแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักระบาดวิทยา นักชีวอนามัย เจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้ปฏิบัติงานและผู้สนใจเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและความมั่นคง
ทางชีวภาพ
5.2 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติ หรือ ทรงคุณวุฒิ หรือ ผู้มีอุปการคุณแก่สมาคม ซึ่ง
คณะกรรมการลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม
ข้อ 6. สมาชิกจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
6.1 เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว
6.2 เป็นผู้มีความประพฤติเป็นที่ยอมรับของสังคม
6.3 เป็นผู้ที่สนใจในงานด้านความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพ
6.4 เป็นผู้ชําระค่าบํารุงสมาคมเรียบร้อยแล้ว
ข้อ 7. ค่าลงทะเบียน และค่าบํารุงสมาคม
7.1 สมาชิกสามัญ จะต้องเสียค่าบํารุงเป็นรายปี ๆ ละ
300.- บาท (สามร้อยบาทถ้วน)
7.2 หรือค่าบํารุงตลอดชีพ ชําระครั้งเดียว 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
7.3 สมาชิกกิตติมศักดิ์ มิต้องเสียค่าลงทะเบียนและบํารุงสมาคม
ข้อ 8. การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ยื่นใบสมัครตาม
แบบของสมาคม
ข้อ 9. สมาชิกภาพจะสมบูรณ์เมื่อคณะกรรมการสมาคมตรวจสอบคุณสมบัติ และรับรองการเป็นสมาชิก
ข้อ 10. สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่มีหนังสือตอบรับคําเชิญของผู้ที่คณะกรรมการ
ได้พิจารณาลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมได้มาถึงยังสมาคม
ข้อ 11. สมาชิกภาพของสมาชิก ให้สิ้นสุดลงด้วยเหตุดังต่อไปนี้
11.1 ตาย
11.2 ลาออก โดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติ
และสมาชิกผู้นั้นได้ชําระหนี้สินที่ยังติดค้างอยู่กับสมาคมเป็นที่เรียบร้อย
11.3 ขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิก
11.4 ที่ประชุมใหญ่ของสมาคม หรือคณะกรรมการได้พิจารณาลงมติให้ลบชื่อออกจากทะเบียน เพราะ
สมาชิกผู้นั้นได้ประพฤติมิชอบและ/ หรือ นําความเสื่อมเสียมาสู่สมาคม
ข้อ 12. สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
12.1 มีสิทธิโดยเสมอภาค ภายในขอบเขตของวัตถุประสงค์และระเบียบของสมาคม
12.2 มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการ
12.3 มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ที่สมาคมได้มีจัดให้มีขึ้น
12.4 มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม
12.5 สมาชิกสามัญมีสิทธิในการเลือกตั้ง หรือได้รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็นกรรมการสมาคม และมีสิทธิ
ออกเสียงลงมติต่าง ๆ ในที่ประชุมได้คนละ 1 คะแนนเสียง

12.6 มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพย์สินของสมาคม
12.7 มีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันอย่างน้อย 1 ใน 3 ของสมาชิกสามัญทั้งหมด ร้องขอต่อคณะกรรมการให้จัด

ประชุมใหญ่วิสามัญได้
12.8 มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ และข้อบังคับของสมาคม
12.9 มีหน้าที่ประพฤติตนให้สมกับเกียรติที่เป็นสมาชิกสมาคม
12.10 มีหน้าที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดําเนินกิจการต่าง ๆ ของสมาคม
12.11 มีหน้าที่ร่วมกิจกรรมที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น
12.12 มีหน้าที่ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

หมวดที่ 3
การดาเนินกิจการของสมาคม
ข้อ 13. ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ทําหน้าที่บริหารกิจการของสมาคมมีจํานวนอย่างน้อย 9 คน อย่างมากไม่
เกิน 15 คน คณะกรรมการนี้จํานวน 7 คน ได้มาจากการเลือกตั้ง ทั่วไปจากสมาชิกของสมาคม และให้
ผู้ที่ได้เลือกตั้ง เลือกตัวแทนจาก 7 คนเป็นนายกสมาคม 1 คน และอุปนายก 1 คน สําหรับตําแหน่ง
กรรมการในตําแหน่งอื่น ๆ และให้นายกฯ เป็นผู้แต่งตั้งผู้ที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่เข้าดํารง
ตําแหน่งต่าง ๆ ของสมาคม ตามที่ได้กําหนดไว้ ซึ่งตําแหน่งของกรรมการสมาคมมีตําแหน่งและหน้าที่
โดยสังเขปดังนี้
13.1 นายกสมาคม
ทําหน้าที่เป็นหัวหน้าในการบริหารกิจการของสมาคม เป็น
ผู้แทนสมาคมในกา รติดต่อกับบุคคลภายนอกและทําหน้าที่
เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ และการประชุมใหญ่
ของสมาคม
13.2 อุปนายก
ทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคม
สมาคมได้มอบหมายและทําหน้าที่แทนนายกสมาคม เมื่อ
นายกสมาคมไม่อยู่ หรือไม่สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ได้ แต่การ
ทําหน้าที่แทนนายกสมาคม ให้อุปนายกเป็นผู้กระทําการแทน
13.3 เลขาธิการ
ทําหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของสมาคมทั้งหมดเป็นหัวหน้า
เจ้าหน้าที่ของสมาคม ในการปฏิบัติกิจการของสมาคม และ
ปฏิบัติตามคําสั่งของนายกสมาคม ตลอดจนทําหน้าที่เป็น
เลขานุการในการประชุมต่าง ๆ
13.4 เหรัญญิก
มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคม เป็นผู้จัดทําบัญชี
รายรับ รายจ่าย บัญชีงบดุลของสมาคมและเก็บเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ ของสมาคมไว้เพื่อการตรวจสอบ
13.5 นายทะเบียน
มีหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของสมาคม
ประสานงานกับเหรัญญิกในการเรียกเก็บเงินค่าบํารุงสมาคม
จากสมาชิก

13.6

ปฏิคมและประชาสัมพันธ์

มีหน้าที่ในการให้การต้อนรับแขกของสมาคม เป็นหัวหน้าใน
การจัดเตรียมสถานที่ของสมาคม และจัดเตรียมสถานที่ประชุม
ต่าง ๆ ของสมาคม รวมทั้งเผยแพร่กิจการและชื่อเสียงเกียรติ
คุณของสมาคมให้สมาชิกและบุคคลโดยทั่วไปให้เป็นที่รู้จัก
แพร่หลาย
13.7 วิชาการ
มีหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลวิชาการ และจัดประชุมวิชาการ
ประจําปี และการฝึกอบรม
13.8 กรรมการตําแหน่งอื่น ๆ
ตามความเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรกําหนดให้มี
ขึ้น โดยมีจํานวนเมื่อรวมกับตําแหน่งกรรมการข้างต้นแล้ว
จะต้องไม่เกินจํานวนที่ข้อบังคับได้กําหนดเอาไว้แต่ถ้า
คณะกรรมการมิได้กําหนดตําแหน่งก็ถือว่าเป็นกรรมการกลาง
โดยนายกอาจเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเข้าเป็นที่ปรึกษา
ข้อ 14. คณะกรรมการของสมาคมอยู่ในตําแหน่งได้คราวละ 3 ปี และในการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคม ให้
จัดการเลือกตั้งใหม่จากสมาชิกสามัญ อย่างน้อย 60 วันก่อนวันหมดอายุของคณะกรรมการชุดเดิม
ข้อ 15. ในการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคม ให้ จัดการเลือกตั้ง โดยให้สมาชิกสามัญเสนอชื่อผู้รับการเลือกตั้ง
จากสมาชิกสามัญหรือสมัครรับการเลือกตั้งเอง และจากนั้นให้จัดให้มีการเลือกตั้ง โดยให้สมาชิกสามัญ
ทั้งหมดมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกจากรายชื่อที่เสนอ โดยสมาชิกแต่ละคนสามารถลงคะแนนเลือกไม่
เกิน 7 รายชื่อ ลงในบัตรตามแบบที่กําหนดไว้ส่งให้คณะกรรมการตรวจบัตรนั บคะแนน โดยเรียงลําดับ
จากคะแนนสูงสุดลงไป
ข้อ 16. ตําแหน่งคณะกรรมการสมาคม ถ้าว่างลงก่อนครบกําหนดตามวาระก็ให้คณะกรรมการแต่งตั้งสมาชิก
สามัญคนใดคนหนึ่งที่เห็นสมควรเข้าดํารงตําแหน่งแทน อยู่ในตําแหน่งได้เท่ากับวาระของผู้ที่ตนแทน
เท่านั้น
ข้อ 17. กรรมการอาจพ้นตําแหน่ง ซึ่งมิใช่เป็นการออกตามวาระด้วยเหตุผลต่อไปนี้ คือ
17.1 ตาย
17.2 ลาออก
17.3 ขาดจากสมาชิกภาพ
17.4 ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้ออกจากตําแหน่ง
ข้อ 18. กรรมการที่ประสงค์จะลาออกจากตําแหน่งกรรมการให้ยื่นใบลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ
คณะกรรมการ และให้พ้นจากตําแหน่งเมื่อคณะกรรมการอนุมัติให้ออก
ข้อ 19. อํานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ
19.1 มีอํานาจออกระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อให้สมาชิกได้ปฏิบัติ โดยระเบียบปฏิบัตินั้นจะต้องไม่
ขัดต่อข้อบังคับฉบับนี้
19.2 มีอํานาจแต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่ของสมาคม
19.3 มีอํานาจแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา หรืออนุกรรมการได้ แต่กรรมการที่ปรึกษา หรื อ
อนุกรรมการจะสามารถอยู่ในตําแหน่งได้ไม่เกินวาระของคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
19.4 มีอํานาจเรียกประชุมใหญ่สามัญประจําปี และประชุมใหญ่วิสามัญ
19.5 มีอํานาจแต่งตั้งกรรมการในตําแหน่งอื่น ๆ ที่ยังมิได้กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้

19.6

มีอํานาจบริหารกิจการของสมาคม เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตลอดจนมีอํานาจอื่น ๆ ตาม
ข้อบังคับได้กําหนดไว้
19.7 มีหน้าที่รับผิดชอบในกิจการทั้งหมด รวมทั้งการเงิน และทรัพย์สินทั้งหมดของสมาคม
19.8 มีหน้าที่จัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ ตามที่สมาชิกสามัญจํานวน 1 ใน 3 ของสมาชิก
ทั้งหมด ได้เข้าชื่อร้องขอให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญขึ้น ซึ่งการนี้จะต้องให้มีการประชุมใหญ่
วิสามัญขึ้นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ
19.9 มีหน้าที่จัดทําเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินทรัพย์สินและการดําเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ของสมาคมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และสามารถจะให้สมาชิกตรวจสอบได้เมื่อมี
การร้องขอ
19.10 จัดทําบันทึกการประชุมต่าง ๆ ของสมาคม เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานและจัดส่งให้สมาชิกได้รับ
ทราบ
19.11 มีหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ข้อบังคับนี้ได้กําหนดไว้
ข้อ 20. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง โดยให้จัดขึ้นทุก ๆ 4 เดือน ทั้งนี้ เพื่อ
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารกิจการของสมาคม
ข้อ 21. การประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง จึงถือว่าครบองค์
ประชุม มติของที่ประชุมคณะกรรมการ ถ้าข้อบังคับมิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้ถือคะแนนเสียง
มากเป็นเกณฑ์แต่ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ก็ให้ประธานในการประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
ข้อ 22. ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้านายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้กรรมการที่เข้าประชุมในคราวนั้นเลือกตั้งกันเอง เพื่อให้คณะกร รมการคนใดคน
หนึ่งทําหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคราวนั้น
หมวดที่ 4
การประชุมใหญ่
ข้อ 23. การประชุมใหญ่ของสมาคมมี 2 ลักษณะคือ
23.1 การประชุมใหญ่สามัญ
23.2 การประชุมใหญ่วิสามัญ
ข้อ 24. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ๆ ละ 1 ครั้ง
ข้อ 25. การประชุมใหญ่วิสามัญ อาจจะมีเกิดขึ้นได้ก็โดยเหตุที่คณะกรรมการเห็นสมควรจัดให้มีขึ้นหรือเกิดขึ้น
ด้วยการเข้าชื่อร่วมกันของสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของสมาชิกสามัญทั้งหมดร้องขอต่อ
คณะกรรมการให้จัดให้มีขึ้น
ข้อ 26. การแจ้งกําหนดนัดประชุมใหญ่ ให้เลขานุการเป็นผู้แจ้งกําหนดนัดประชุมใหญ่ให้สมาชิกได้ทราบ และ
การแจ้งจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุ วัน เวลา และสถานที่ ให้ชัดเจน โดยจะต้องแจ้งให้
สมาชิกได้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน และประกาศแจ้งกําหนดนัดประชุมไว้ ณ สํานักงานของ
สมาคมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนถึงกําหนดการประชุมใหญ่
ข้อ 27. การประชุมใหญ่สามัญประจําปี จะต้องมีวาระการประชุมอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
27.1 แถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปี
27.2 แถลงบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุลของปีที่ผ่านมาให้สมาชิกรับทราบ

27.3 เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ เมื่อครบกําหนดวาระ
27.4 เลือกตั้งผู้สอบบัญชี
27.5 เรื่องอื่น ๆ ถ้ามี
ข้อ 28. ในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี หรือการประชุมใหญ่วิสามัญจะต้องมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุม
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของสมาชิกสามัญทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม ถ้าไม่ครบองค์ประชุมใน
การเรียกประชุมใหญ่ประจําปีครั้งแรกให้จัดประชุมใหม่อีกครั้งหนึ่งหลังจากเวลาได้ล่วงเลยมาแล้วไม่
น้อยกว่า 15 วัน แต่จะต้องไม่เกิน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้เลื่อนการประชุมในครั้งแรก สําหรับการ
ประชุมในครั้งหลังนี้ ถ้ามีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมเป็นจํานวนเท่าใดก็ให้ถือว่าครบองค์ประชุม
ยกเว้น ถ้าเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญที่เกิดขึ้นจากการร้องขอของสมาชิก แต่สมาชิกเข้าประชุมไม่ครบองค์ ก็
ไม่ต้องจัดประชุมใหม่ ให้ถือว่าการประชุมเป็นอันยกเลิก
ข้อ 29. การลงมติต่าง ๆ ในที่ประชุมใหญ่ ถ้าข้อบังคับมิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก
เป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสียงที่ลงมติมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในการประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
ข้อ 30. ในการประชุมใหญ่ของสมาคม ถ้านายกสมาคม และอุปนายกสมาคมไม่มาร่วมประชุม หรือไม่สามารถ
จะปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมใหญ่ทําการเลือกตั้งกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุมคนใดคนหนึ่งให้ทํา
หน้าที่เป็นประธานในการประชุมคราวนั้น
หมวดที่ 5
การเงินและทรัพย์สิน
ข้อ 31. การเงิน และทรัพย์สินทั้งหมด ให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เงินสดของสมาคม ถ้ามีให้
นําฝากไว้ในธนาคารใดธนาคารหนึ่งหรือสถาบันการเงิน ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร
ข้อ 32. การลงนามในตั๋วเงินหรือเช็คของสมาคม จะต้องมีลายมือชื่อของนายกสมาคมหรือผู้ทําการแทนลงนาม
ร่วมกับเหรัญญิก จึงจะถือว่าใช้ได้
ข้อ 33. ให้นายกสมาคม มีอํานาจสั่งจ่ายเงินของสมาคมได้ครั้งละไม่เกิน 1 0,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
ถ้าเกินกว่านั้นจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและคณะกรรมการจะอนุมัติให้จ่ายเงินได้ครั้งละไม่
เกิน 300,000.- บาท (สามแสนบาทถ้วน) ถ้าจําเป็นจะต้องจ่ายเกินกว่านั้น จะต้องได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมใหญ่ของสมาคม
ข้อ 34. ให้เหรัญญิกมีอํานาจเก็บรักษาเงินสดของสมาคมได้ไม่เกิน 5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ถ้าเกินกว่า
จํานวนนี้จะต้องนําฝากธนาคารในบัญชีของสมาคมทันทีที่มีโอกาสอํานวยได้
ข้อ 35. เหรัญญิก จะต้องทําบัญชี รายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุล ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และการรับ
หรือจ่ายเงินทุกครั้งจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของนายกสมาคม หรือผู้ทําการแทน
ร่วมกับเหรัญญิก หรือผู้ทําการแทน พร้อมกับประทับตราของสมาคมทุกครั้ง
ข้อ 36. ผู้สอบบัญชี จะต้องมิใช่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคม และต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่มีใบอนุญาต
ตรวจสอบบัญชี และได้รับการรับรองจากการประชุมใหญ่ของสมาคม
ข้อ 37. ผู้สอบบัญชี มีอํานาจหน้าที่จะเรียกเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินจากคณะกรรมการ และ
สามารถจะเรียกกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมเพื่อสอบถามเกี่ยวกับบัญชี และทรัพย์สินของ
สมาคมได้

ข้อ 38. คณะกรรมการจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชี เมื่อได้รับการร้องขอ
หมวดที่ 6
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับและการเลิกสมาคม
ข้อ 39. ข้อบังคับของสมาคมจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ก็โดยมติของที่ประชุมใหญ่เท่านั้น และองค์ประชุมใหญ่
จะต้องมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของสมาชิกสามัญทั้งหมด มติของที่ประชุม
ใหญ่ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของสมาชิกสามัญที่เข้า
ร่วมประชุมทั้งหมด
ข้อ 40. การเลิกสมาคมจะเลิกได้ก็โดยมติของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม ยกเว้นเป็นการเลิก เพราะเหตุของ
กฎหมาย มติของที่ประชุมใหญ่ให้เลิกสมาคมจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของสมาชิก
สามัญที่เข้าประชุมทั้งหมดและองค์ประชุมใหญ่จะต้องไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมด
ข้อ 41. เมื่อสมาคมต้องเลิก ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ทรัพย์สินของสมาคมที่เหลืออยู่หลังจากที่ได้ชําระบัญชี
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ตกเป็นของมูลนิธิที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อการกุศล
สาธารณประโยชน์

หมวดที่ 7
บทเฉพาะกาล
ข้อ 42. ข้อบังคับฉบับนี้นั้น ให้เริ่มใช้ข้อบังคับได้นับตั้งแต่วันที่สมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
เป็นต้นไป
ข้อ 43. เมื่อสมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจากทางราชการ ก็ให้ถือว่าผู้เริ่มการทั้งหมดเป็น
สมาชิกสามัญ

ลงชื่อ.........................................

.......ผู้จัดทําข้อบังคับ
(ศ.นพ. ประเสริฐ เอื้อวรากุล)

