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ขอ้ ๕ สมาชิกของสมาคมมี ๓ ประเภทคือ 

๕.๑ สมาชิกสามญั ไดแ้ก่ แพทยท่ี์ไดร้บัเกียรตบิตัรหรือวฒุิบตัรผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขามะเรง็นรีเวชวทิยา 
๕.๒ สมาชิกวสิามญั ไดแ้ก่ แพทย ์พยาบาล และบคุลากรทางการแพทย ์
๕.๓ สมาชิกกิตตมิศกัดิ ์ไดแ้ก่ บคุคลผูท้รงเกียรตหิรือทรงคณุวฒุิหรือผูมี้อปุการคณุแก่สมาคม  ซึ่งคณะกรรมการลงมต ิ

ใหเ้ชิญเป็นสมาชิกของสมาคม 
 
ขอ้ ๖ สมาชิกจะตอ้งประกอบไปดว้ยคณุสมบตั ิดงัตอ่ไปนี ้
 ๖.๑ เป็นผูบ้รรลนิุตภิาวะแลว้ 
 ๖.๒ เป็นผูมี้ความประพฤตเิรียบรอ้ย 
 ๖.๓ ไมเ่ป็นโรคท่ีสงัคมรงัเกียจ 

๖.๔ ไมต่อ้งคาํพพิากษาของศาลถึงท่ีสดุใหเ้ป็นบคุคลลม้ละลายหรือไรค้วามสามารถหรือเสมือนไรค้วามสามารถหรือ  
       ตอ้งโทษจาํคกุ ยกเวน้ความผดิฐานประมาทหรือลหโุทษ การตอ้งคาํพพิากษาของศาลถึงท่ีสดุในกรณีดงักลา่ว  

จะตอ้งเป็นในขณะท่ีสมคัรเขา้เป็นสมาชิกหรือในระหวา่งเป็นสมาชิกของสมาคมเท่านัน้ 
 
ขอ้ ๗ คา่ลงทะเบียนและคา่บาํรุงสมาคม 
 ๗.๑ สมาชิกสามญั   จะตอ้งเสียคา่ลงทะเบียนครัง้แรก ........................ บาท 

คา่บาํรุงสมาคมเป็นรายปีๆ ละ................... บาท ( ยงัไมเ่ก็บนอกจากมีการเปล่ียนแปลงภายหลงั ) 
 ๗.๒ สมาชิกกิตตมิศกัดิ ์มติอ้งเสียคา่ลงทะเบียนและคา่บาํรุงสมาคมแตอ่ย่างใดทัง้สิน้ 
 
ขอ้ ๘ การสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของสมาคม ใหผู้ป้ระสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นสมาชิกย่ืนใบสมคัรตามแบบของสมาคมต่อเลขาธิการ 

โดยมีสมาชิกรบัรองอย่างนอ้ย ๑ คน และใหเ้ลขาธิการตดิประกาศรายช่ือผูส้มคัรไว ้ณ สาํนกังานของสมาคม เป็นเวลาไม่

นอ้ยกวา่ ๑๕ วนั เพ่ือใหส้มาชิกอ่ืน ๆ ของสมาคมจะไดค้ดัคา้นการสมคัรนัน้ เม่ือครบกาํหนดประกาศแลว้ ก็ใหเ้ลขาธิการ

นาํใบสมคัรและหนงัสือคดัคา้นของสมาชิก ( ถา้มี ) เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุมตัิว่าจะรบัหรือไม่

รบัเขา้เป็นสมาชิกของสมาคม และเม่ือคณะกรรมการพิจารณาการสมคัรแลว้ผลเป็นประการใด ใหเ้ลขาธิการเป็นผูแ้จง้

ใหผู้ส้มคัรทราบโดยเรว็ 
 
ขอ้ ๙ ถา้คณะกรรมการพจิารณาอนมุตัใิหร้บัผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิก  ก็ใหผู้ส้มคัรนัน้ชาํระเงินคา่ลงทะเบียนและค่าบาํรุงสมาคม

ใหเ้สรจ็ภายใน ๓๐ วนั นับแต่วนัท่ีไดร้บัแจง้จากเลขาธิการ และสมาชิกภาพของผูส้มคัร ใหเ้ริ่มนับตัง้แต่วนัท่ีผูส้มคัรได้

ชาํระเงินค่าลงทะเบียน และค่าบาํรุงสมาคมเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ แต่ถ้าผูส้มคัรไม่ชาํระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบาํรุง

ภายในกาํหนด ก็ใหถื้อวา่การสมคัรคราวนัน้เป็นอนัยกเลกิ 
 
ขอ้ ๑๐ สมาชิกภาพของสมาชิกกิตตมิศกัดิ ์ ใหเ้ริ่มนับตัง้แต่วนัท่ีหนังสือตอบรบัคาํเชิญของผูท่ี้คณะกรรมการไดพ้ิจารณาลงมติ

ใหเ้ชิญเขา้เป็นสมาชิกของสมาคม ไดม้าถึงยงัสมาคม 
 



 ๓ 
 
ขอ้ ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกใหส้ิน้สดุลงดว้ยเหตดุงัตอ่ไปนี ้
 ๑๑.๑ ตาย 

๑๑.๒ ลาออก  โดยย่ืนหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการไดพ้ิจารณาอนุมัติ และ

สมาชิกผูน้ัน้ไดช้าํระหนีส้นิท่ียงัตดิคา้งอยู่กบัสมาคมเป็นท่ีเรียบรอ้ย 
๑๑.๓ ขาดคณุสมบตัสิมาชิก 
๑๑.๔ ท่ีประชมุใหญ่ของสมาชิกหรือคณะกรรมการไดพ้จิารณาลงมตใิหล้บช่ือออกจากทะเบียนเพราะสมาชิกผูน้ัน้ได้

ประพฤตนิาํความเส่ือมเสียมาสูส่มาคม 
๑๑.๕ สมาชิกขาดการชาํระคา่บาํรุงสมาคม 

 
ขอ้ ๑๒ สทิธิและหนา้ท่ีของสมาชิก  
 ๑๒.๑ มีสทิธิเขา้ใชส้ถานท่ีของสมาคมโดยเท่าเทียมกนั 
 ๑๒.๒ มีสทิธิเสนอความคดิเห็นเก่ียวกบัการดาํเนินการของสมาคมตอ่คณะกรรมการ 
 ๑๒.๓ มีสทิธิไดร้บัสวสัดกิารตา่ง ๆ ท่ีสมาคมไดจ้ดัใหมี้ขึน้ 
 ๑๒.๔ มีสทิธิเขา้รว่มประชมุใหญ่ของสมาคม 

๑๒.๕ สมาชิกสามญัมีสิทธิในการเลือกตัง้ หรือไดร้บัการเลือกตัง้ หรือแต่งตัง้เป็นกรรมการสมาคม และมีสิทธิออก

เสียงลงมตติา่ง ๆ ในท่ีประชมุไดค้นละ ๑ คะแนนเสียง 
๑๒.๖ มีสทิธิรอ้งขอตอ่คณะกรรมการ เพ่ือตรวจสอบเอกสารและบญัชีทรพัยส์นิของสมาคม 
๑๒.๗ มีสทิธิเขา้ช่ือรว่มกนัอย่างนอ้ย ๑ ใน ๕ ของสมาชิกสามญัทัง้หมด หรือสมาชิกจาํนวนไม่นอ้ยกว่า ๑๐๐ คน ทาํ

หนงัสือรอ้งขอตอ่คณะกรรมการใหจ้ดัประชมุใหญ่วสิามญัได ้
๑๒.๘ มีหนา้ท่ีจะตอ้งปฏิบตัติามระเบียบปฏิบตั ิและขอ้บงัคบัของสมาคมโดยเครง่ครดั 
๑๒.๙ มีหนา้ท่ีประพฤตตินใหส้มกบัเกียรตท่ีิเป็นสมาชิกของสมาคม 
๑๒.๑๐ มีหนา้ท่ีใหค้วามรว่มมือและสนบัสนนุการดาํเนินกิจการตา่ง ๆ ของสมาคม 
๑๒.๑๑ มีหนา้ท่ีรว่มกิจกรรมท่ีสมาคมไดจ้ดัใหมี้ขึน้ 
๑๒.๑๒ มีหนา้ท่ีช่วยเผยแพรช่ื่อเสียงของสมาคมใหเ้ป็นท่ีรูจ้กัอย่างแพรห่ลาย 
 

 
 

หมวดที ่๓ 
 

การดาํเนินกิจการสมาคม 
 
 

ขอ้ ๑๓ ใหมี้คณะกรรมการคณะหน่ึง ทาํหนา้ท่ีบริหารกิจการของสมาคม มีจาํนวนอย่างนอ้ย  ๗ คน อย่างมากไม่เกิน ๑๕ คน 

คณะกรรมการนี ้ไดม้าจากการเลือกตัง้ของท่ีประชมุใหญ่ของสมาคม  และใหผู้ท่ี้ไดเ้ลือกตัง้จากท่ีประชมุใหญ่ เลือกตัง้ 
กันเองเป็นนายกสมาคม ๑ คน ผูร้ ัง้ตาํแหน่งนายกสมาคม ๑ คน และอุปนายก ๒ คน สาํหรับตาํแหน่งกรรมการใน

ตาํแหน่งอ่ืน ๆ ใหน้ายกสมาคมเป็นผูแ้ต่งตัง้ ผูท่ี้ไดร้ับเลือกตัง้จากท่ีประชุมใหญ่เขา้ดาํรงตาํแหน่งต่าง ๆ ของสมาคม 

ตามท่ีไดก้าํหนดไว ้ซึ่งตาํแหน่งของกรรมการสมาคมมีตาํแหน่งและหนา้ท่ีโดยสงัเขปตอ่ไปนี ้
 
 



 ๔ 
 
๑๓.๑ นายกสมาคม ทาํหนา้ท่ีเป็นหวัหนา้ในการบรหิารกิจการของสมาคม คณะกรรมการของสมาคมเป็น  

ผูแ้ทนสมาคมในการติดตอ่กบับคุคลภายนอกและทาํหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุ

คณะกรรมการ และการประชมุใหญ่ของสมาคม 
๑๓.๒ ผูร้ ัง้ตาํแหน่งนายกสมาคม เป็นผูท่ี้จะดาํรงตาํแหน่งนายกสมาคมในวาระถัดไป ทาํหน้าท่ีเป็นผูช่้วยนายก 

               สมาคมในการบรหิารกิจการสมาคม  ปฏิบตัติามหนา้ท่ีท่ีนายกสมาคมไดม้อบหมาย 
และทาํหนา้ท่ีแทนนายกสมาคมเม่ือนายกสมาคมไมอ่ยู่ หรือไมส่ามารถจะปฏิบตั ิ
หนา้ท่ีได ้ 

๑๓.๓ อุปนายก  ทาํหนา้ท่ีเป็นผูช้่วยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคม ปฏิบตัติามหนา้ท่ีท่ีนายก 
สมาคมไดม้อบหมาย 

๑๓.๔ เลขาธิการ ทาํหนา้ท่ีเก่ียวกบังานธรุการของสมาคมทัง้หมดเป็นหวัหนา้ เจา้หนา้ท่ีของสมาคมในการ 
ปฏิบัติกิจการของสมาคมและปฏิบตัติามคาํสั่งของนายกสมาคม ตลอดจนทาํหน้าท่ีเป็น

เลขาธิการในการประชมุตา่ง ๆ  ของสมาคม 
 ๑๓.๕ เหรญัญิก  มีหนา้ท่ีเก่ียวกบัการเงินทัง้หมดของสมาคม เป็นผูจ้ดัทาํบญัชี รายรบั รายจ่าย บญัชีงบดลุ 

ของสมาคม  และเกบ็เอกสารหลกัฐานตา่ง ๆ ของสมาคมไวเ้พ่ือตรวจสอบ 
 ๑๓.๖ ปฏิคม  มีหน้าท่ีในการให้การตอ้นรับแขกของสมาคม เป็นหัวหน้าในการจัดเตรียมสถานท่ีของ 

สมาคม และจดัเตรียมสถานท่ีประชมุตา่ง ๆ ของสมาคม 
 ๑๓.๗ นายทะเบียน มีหนา้ท่ีเก่ียวกบัทะเบียนสมาชิกทัง้หมดของสมาคมประสานงานกบัเหรญัญิกในการเรียก 

เก็บเงินคา่บาํรุงสมาคมจากสมาชิก 
 ๑๓.๘ ประชาสมัพนัธ ์ มีหนา้ท่ีเผยแพรก่ิจการและช่ือเสียงเกียรตคิณุของสมาคมใหส้มาชิก และบคุคลโดยทั่วไปให ้

เป็นท่ีรูจ้กัแพรห่ลาย 
 ๑๓.๙ กรรมการตาํแหน่งอ่ืน ๆ  ตามความเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรกาํหนดใหมี้ขึน้โดยมีจาํนวนเม่ือรวม 

กับตาํแหน่งกรรมการตามขา้งตน้แลว้จะตอ้งไม่เกินจาํนวนท่ีขอ้บงัคบัไดก้าํหนดไว ้แต่ถา้ 
คณะกรรมการมไิดก้าํหนดตาํแหน่งก็ถือวา่เป็นกรรมการกลาง 

  คณะกรรมการชดุแรก ใหผู้เ้ริ่มการจัดตัง้สมาคมเป็นผูเ้ลือกตัง้ ประกอบดว้ยนายกสมาคมและกรรมการอ่ืน ๆ 

ตามจาํนวนท่ีเห็นสมควรตามขอ้บงัคบัของสมาคม 
 
ขอ้ ๑๔ คณะกรรมการของสมาคมสามารถอยู่ในตาํแหน่งไดค้ราวละ ๒ ปี และเม่ือคณะกรรมการอยู่ในตาํแหน่งครบกาํหนดตาม

วาระแลว้ แตค่ณะกรรมการชดุใหมย่งัไม่ไดร้บัอนุญาตใหจ้ดทะเบียนทางราชการ ก็ใหค้ณะกรรมการท่ีครบกาํหนดตาม

วาระรักษาการไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะไดร้ับอนุญาตใหจ้ดทะเบียนจากทางราชการ และเม่ือ

คณะกรรมการชุดใหม่ไดร้บัอนุญาตใหจ้ดทะเบียนจากทางราชการเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ ก็ใหท้าํการส่งและมอบงานกัน

ระหวา่งคณะกรรมการชดุเก่าและคณะกรรมการชดุใหมใ่หเ้ป็นท่ีเสร็จสิน้ภายใน ๓๐ วนั นับตัง้แต่วนัท่ีคณะกรรมการชุด

ใหมไ่ดร้บัอนญุาตใหจ้ดทะเบียนจากทางราชการ 
 
ขอ้ ๑๕ ตาํแหน่งกรรมการสมาคม ถา้ตอ้งวา่งลงก่อนครบกาํหนดตามวาระก็ใหค้ณะกรรมการแตง่ตัง้สมาชิกสามญัคนใดคนหนึ่ง

ท่ีเห็นสมควรเขา้ดาํรงตาํแหน่งแทนตาํแหน่งท่ีวา่งลงนัน้  แตผู่ด้าํรงตาํแหน่งแทนอยู่ในตาํแหน่งไดเ้ท่ากับวาระของผูท่ี้ตน

แทนเท่านัน้ 
 
 



 ๕ 
 
ขอ้ ๑๖ กรรมการอาจจะพน้จากตาํแหน่ง ซึ่งมใิช่เป็นการออกตามวาระดว้ยเหตผุลตอ่ไปนี ้ คือ 
 ๑๖.๑ ตาย 
 ๑๖.๒ ลาออก 
 ๑๖.๓ ขาดจากสมาชิกภาพ 
 ๑๖.๔ ท่ีประชมุใหญ่ลงมตใิหอ้อกจากตาํแหน่ง 
 
ขอ้ ๑๗ กรรมการท่ีประสงคจ์ะลาออกจากตาํแหน่งกรรมการใหย่ื้นใบลาออกเป็นลายลกัษณ์อักษรต่อคณะกรรมการ และใหพ้น้

จากตาํแหน่งเม่ือคณะกรรมการมีมตใิหอ้อก 
 
ขอ้ ๑๘ อาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการ 

๑๘.๑ มีอาํนาจออกระเบียบปฏิบตัติ่าง ๆ  เพ่ือใหส้มาชิกไดป้ฏิบตั ิ โดยระเบียบปฏิบตันิัน้จะตอ้งไม่ขดัต่อขอ้บงัคบั

ฉบบันี ้
๑๘.๒ มีอาํนาจแตง่ตัง้และถอดถอนเจา้หนา้ท่ีของสมาคม 
๑๘.๓ มีอาํนาจแตง่ตัง้กรรมการท่ีปรกึษา หรืออนุกรรมการได ้แต่กรรมการท่ีปรึกษา หรืออนุกรรมการจะสามารถอยู่

ในตาํแหน่งไดไ้มเ่กินวาระของคณะกรรมการท่ีแตง่ตัง้ 
๑๘.๔ มีอาํนาจเรียกประชมุใหญ่สามญัประจาํปี และประชมุใหญ่วสิามญั 
๑๘.๕ มีอาํนาจแตง่ตัง้กรรมการในตาํแหน่งอ่ืน ๆ  ท่ียงัมไิดก้าํหนดไวใ้นขอ้บงัคบันี ้
๑๘.๖ มีอาํนาจบรหิารกิจการของสมาคม เพ่ือใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ตลอดจนมีอาํนาจอ่ืน ๆ ตามท่ีขอ้บงัคบัได้

กาํหนดไว ้
๑๘.๗ มีหนา้ท่ีรบัผดิชอบในกิจการทัง้หมด รวมทัง้การเงิน และทรพัยส์นิทัง้หมดของสมาคม 
๑๘.๘ มีหนา้ท่ีจดัใหมี้การประชมุใหญ่วสิามญั ตามท่ีสมาชิกสามญัจาํนวน ๑ ใน ๕ ของสมาชิกทัง้หมดไดเ้ขา้ช่ือรอ้ง

ขอใหจ้ดัประชมุใหญ่วสิามญัขึน้ ซึ่งการนีจ้ะตอ้งจดัใหมี้การประชุมใหญ่วิสามญัขึน้ภายใน ๓๐ วนั นับแต่วนัท่ี

ไดร้บัหนงัสือรอ้งขอ 
๑๘.๙ มีหนา้ท่ีจดัทาํเอกสารหลกัฐานตา่ง ๆ ทัง้ท่ีเก่ียวกบัการเงิน ทรพัยส์นิและการดาํเนินกิจกรรมตา่ง ๆ  ของสมาคม

ใหถ้กูตอ้งตามหลกัวชิาการ และสามารถจะใหส้มาชิกตรวจดไูดเ้ม่ือสมาชิกรอ้งขอ 
๑๘.๑๐ จดัทาํบนัทึกการประชมุตา่ง ๆ ของสมาคม  เพ่ือเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานและจดัสง่ใหส้มาชิกไดร้บัทราบ 
๑๘.๑๑ มีหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีขอ้บงัคบัไดก้าํหนดไว ้

 
ขอ้ ๑๙ คณะกรรมการจะตอ้งประชมุกนัอย่างนอ้ย เดือนละ  ๑ ครัง้  โดยใหจ้ดัขึน้ภายในวนัท่ี  ๒๐ ของทกุ ๆ เดือน ทัง้นีเ้พ่ือ 

ปรกึษาหารือเก่ียวกบัการบรหิารกิจการของสมาคม 
 
ขอ้ ๒๐ การประชมุคณะกรรมการ จะตอ้งมีกรรมการเขา้รว่มประชมุไมน่อ้ยกวา่ครึง่หน่ึงของกรรมการทัง้หมดจึงจะถือวา่ครบองค ์

ประชมุ มตขิองท่ีประชุมคณะกรรมการ ถา้ขอ้บงัคบัมิไดก้าํหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืนก็ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากเป็นเกณฑ ์

แตถ่า้คะแนนเสียงเท่ากนั ก็ใหป้ระธานในการประชมุเป็นผูชี้ข้าด 
 
ขอ้ ๒๑ ในการประชุมคณะกรรมการ   ถา้นายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตัหินา้ท่ีได ้   

ก็ใหก้รรมการท่ีเขา้ประชมุในคราวนัน้เลือกตัง้กนัเอง  เพ่ือใหก้รรมการคนใดคนหน่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นประธานในการประชุม

คราวนัน้ 



 ๖ 
 

หมวดที ่๔ 
 

การประชุมใหญ่ 
 
 

ขอ้ ๒๒ การประชมุใหญ่ของสมาคมมี ๒ ชนิด คือ 
 ๒๒.๑ ประชมุใหญ่สามญั 
 ๒๒.๒ ประชมุใหญ่วสิามญั 
 
ขอ้ ๒๓ คณะกรรมการจะตอ้งจดัใหมี้การประชมุใหญ่สามญัประจาํปี ๆ ละ  ๑ ครัง้  ภายในเดือน สงิหาคม ของทกุ ๆ ปี 
 
ขอ้ ๒๔ การประชมุใหญ่วสิามญั อาจจะมีขึน้ไดก้็โดยเหตท่ีุคณะกรรมการเห็นควรจัดใหมี้ขึน้ หรือเกิดขึน้ดว้ยการเขา้ช่ือร่วมกัน

ของสมาชิกไมน่อ้ยกวา่ ๑ ใน ๕ ของสมาชิกสามญัทัง้หมด  หรือสมาชิกจาํนวนไมน่อ้ยกวา่ ๑๐๐ คน ทาํหนงัสือรอ้งขอต่อ

คณะกรรมการใหจ้ดัใหมี้ขึน้ 
 
ขอ้ ๒๕ การแจง้กาํหนดนดัประชมุใหญ่ใหเ้ลขาธิการเป็นผูแ้จง้กาํหนดนัดประชุมใหญ่ใหส้มาชิกไดท้ราบและการแจง้จะตอ้งแจง้

เป็นลายลกัษณอ์กัษร โดยระบวุนั เวลา  และสถานท่ีใหช้ดัเจน โดยจะตอ้งแจง้ใหส้มาชิกไดท้ราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า ๗ 

วนั และประกาศแจง้กาํหนดนดัประชมุไว ้ณ สาํนกังานของสมาคมเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ ๗ วนั ก่อนถึงกาํหนดการประชุม

ใหญ่ 
 
ขอ้ ๒๖ การประชมุใหญ่สามญัประจาํปี จะตอ้งมีวาระการประชมุอย่างนอ้ยดงัตอ่ไปนี ้
 ๒๖.๑ แถลงกิจการท่ีผา่นมาในรอบปี 
 ๒๖.๒ แถลงบญัชีรายรบั รายจ่าย และบญัชีงบดลุของปีท่ีผา่นมาใหส้มาชิกรบัทราบ 
 
 ๒๖.๓ เลือกตัง้คณะกรรมการชดุใหม ่เม่ือครบกาํหนดวาระ 
 ๒๖.๔ เลือกตัง้ผูส้อบบญัชี 
 ๒๖.๕ เร่ืองอ่ืน ๆ ถา้มี 
 
ขอ้ ๒๗ ในการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  หรือการประชุมใหญ่วิสามัญจะตอ้งมีสมาชิกสามัญเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่า

ครึง่หน่ึงของสมาชิกสามญัทัง้หมด จึงจะถือว่าครบองคป์ระชุม แต่ถา้เม่ือถึงกาํหนดเวลาประชุมยังมีสมาชิกสามญัเขา้

ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุม  ใหค้ณะกรรมการของสมาคม เรียกประชุมใหญ่อีกครัง้หน่ึง โดยจัดใหมี้การประชุมขึน้

ภายใน ๑๔ วนั  นับแต่วนัท่ีนัดประชมุครัง้แรก  สาํหรบัการประชุมในครัง้หลงันี ้ถา้มีสมาชิกสามญัเขา้ร่วมประชุมเป็น

จาํนวนเท่าใดก็ใหถื้อวา่ครบองคป์ระชมุ ยกเวน้ถา้เป็นการประชุมใหญ่วิสามญัท่ีเกิดขึน้จากการรอ้งขอของสมาชิก ก็ไม่

ตอ้งจดัประชมุใหญ่  ใหถื้อวา่การประชมุเป็นอนัยกเลกิ 
 
ขอ้ ๒๘ การลงมตติา่ง ๆ ในท่ีประชมุใหญ่ ถา้ขอ้บงัคบัมไิดก้าํหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน ก็ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากเป็นเกณฑ ์ แต่ถา้

คะแนนเสียงท่ีลงมตมีิคะแนนเสียงเท่ากนั ก็ใหป้ระธานในการประชมุเป็นผูชี้ข้าด 
 
 
 
 



 ๗ 
 
ขอ้ ๒๙ ในการประชุมใหญ่ของสมาคม  ถา้นายกสมาคม  และอุปนายกสมาคมไม่มาร่วมประชุม หรือไม่สามารถจะปฏิบัต ิ  

หน้าท่ีได ้   ก็ใหท่ี้ประชุมใหญ่ทาํการเลือกตัง้กรรมการท่ีมาร่วมประชมุคนใดคนหน่ึงใหท้าํหน้าท่ีเป็นประธานในการ

ประชมุคราวนัน้ 
 
 
 

หมวดที ่๕ 
 

การเงนิและทรัพยสิ์น 
 
 

ขอ้ ๓๐    การเงินและทรพัยส์นิทัง้หมดใหอ้ยู่ในความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ เงินสดของสมาคมถา้มีใหน้าํฝากไวใ้นธนาคาร                   

                และสาขาตามท่ีกรรมการบรหิารชดุนัน้กาํหนด และขอเปิดบญัชีใหมเ่ป็นช่ือ บญัชีสมาคมมะเรง็นรีเวชไทยแทน 

 

ขอ้ ๓๑ ผูมี้อาํนาจลงนามหรืออนมุตัสิั่งจ่ายเงินของสมาคม ไดแ้ก่  เหรญัญิก นายกสมาคม และเลขาธิการ โดยการลงนามหรือ

อนมุตัิสั่งจ่ายแต่ละครัง้ใหเ้หรญัญิกเป็นผูล้งนามหรืออนุมตัิสั่งจ่ายหลกั นายกสมาคมหรือเลขาธิการเป็นผูล้งนามหรือ

อนมุตัสิั่งจ่ายรว่ม 

 
ขอ้ ๓๒ ใหน้ายกสมาคมมีอาํนาจสั่งจ่ายเงินของสมาคมไดค้รัง้ละไมเ่กิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ( หน่ึงแสนบาทถว้น ) ถา้เกินกวา่นัน้

จะตอ้งไดร้บัอนมุตัจิากคณะกรรมการและคณะกรรมการจะอนมุตัใิหจ้่ายเงินไดค้รัง้ละไมเ่กิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท 
(แปดแสนบาทถว้น) ถา้จาํเป็นจะตอ้งจ่ายเกินกว่านี ้ ตอ้งไดร้บัอนมุตัจิากท่ีประชมุใหญ่ของสมาคม 

 
ขอ้ ๓๓ ใหเ้หรญัญิก  มีอาํนาจเก็บรกัษาเงินสดของสมาคมไดไ้มเ่กิน  ๕๐,๐๐๐บาท (หา้หม่ืนบาทถว้น)  ถา้เกินกว่านี ้จะตอ้งนาํ

ฝากธนาคารในบญัชีของสมาคมทนัทีท่ีโอกาสอาํนวยให ้
 
ขอ้ ๓๔ เหรญัญิก จะตอ้งทาํบญัชีรายรบั รายจ่าย และบญัชีงบดลุ ใหถ้กูตอ้งตามหลกัวชิาการ การรบัหรือจ่ายเงินทุกครัง้จะตอ้ง

มีหลักฐานเป็นหนังสือ ลงลายมือช่ือของนายกสมาคมหรือผู้ทาํการแทนร่วมกับเหรัญญิกหรือผูท้าํแทน พร้อมกับ

ประทบัตราสมาคมทกุครัง้ 

 
ขอ้ ๓๕ ผูส้อบบญัชี จะตอ้งมใิช่กรรมการหรือเจา้หนา้ท่ีของสมาคม และจะตอ้งเป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บัอนญุาต 
 
ขอ้ ๓๖ ผูส้อบบญัชี มีอาํนาจหน้าท่ีจะเรียกเอกสารท่ีเก่ียวกับการเงินและทรัพย์สินจากคณะกรรมการ และสามารถจะเชิญ

กรรมการ หรือเจา้หนา้ท่ีของสมาคมเพ่ือสอบถาม เก่ียวกบับญัชีและทรพัยส์นิของสมาคมได ้
 
ขอ้ ๓๗ คณะกรรมการจะตอ้งใหค้วามรว่มมือกบัผูส้อบบญัชี เม่ือไดร้บัการรอ้งขอ 
 
 
 
 
 
 
 



 ๘ 
 
 
       

หมวดที ่๖ 
 

การเปล่ียนแปลงแก้ไขข้อบังคับและการเลิกสมาคม 
 
 

ขอ้ ๓๘ ขอ้บงัคบัสมาคมจะเปล่ียนแปลงแกไ้ขไดโ้ดยมติของท่ีประชมุใหญ่เท่านัน้ และองคป์ระชมุใหญ่จะตอ้งมีสมาชิกสามญัเขา้

รว่มประชมุไมน่อ้ยกวา่ครึง่หนึ่งของสมาชิกสามญัทัง้หมด มตขิองท่ีประชมุใหญ่ในการใหเ้ปล่ียนแปลงแกไ้ขขอ้บงัคบั 

จะตอ้งมีคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่ ๒ ใน ๓ ของสมาชิกสามญัท่ีเขา้รว่มประชมุทัง้หมด 
 
ขอ้ ๓๙ การเลกิสมาคมจะเลกิไดก้็โดยมตขิองท่ีประชมุใหญ่ของสมาคม ยกเวน้เป็นการเลกิเพราะเหตขุองกฎหมาย มตขิองท่ี

ประชมุใหญ่ท่ีใหเ้ลกิสมาคมจะตอ้งมีคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่ ๓ ใน ๔ ของสมาชิกสามญัท่ีเขา้ร่วมประชมุทัง้หมด และ

องคป์ระชมุใหญ่จะตอ้งไมน่อ้ยกวา่ครึง่หนึ่งของสมาชิกสามญัทัง้หมด 
 
ขอ้ ๔๐ เม่ือสมาคมตอ้งเลกิ ไมว่่าดว้ยเหตใุด ๆ ก็ตาม ทรพัยส์ินของสมาคมท่ีเหลืออยู่หลงัจากท่ีไดช้าํระบญัชีเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 

ใหต้กเป็นของ ราชวทิยาลยัสตูนิรีแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
 ( ผูร้บัตอ้งมีฐานะเป็นนิตบิคุคล มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือการกศุลสาธารณประโยชน ์) 
 
 
 

หมวดที ่๗ 
 

บทเฉพาะกาล 
 
 
ขอ้ ๔๑ ขอ้บงัคบัฉบบันีน้ัน้ ใหเ้ริม่ใชบ้งัคบัไดน้ับตัง้แตว่นัท่ีสมาคมไดร้บัอนญุาตใหจ้ดทะเบียนเป็นนิติบคุคลเป็นตน้ไป 
 
ขอ้ ๔๒ เม่ือสมาคมไดร้บัอนญุาตใหจ้ดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลจากทางราชการ ก็ใหถื้อวา่ผูเ้ริม่การทัง้หมดเป็นสมาชิกสามญั 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    (ลงช่ือ)......................................................................ผูจ้ดัทาํขอ้บงัคบั            
                                                                                             ( ศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงสฤกพรรณ วไิลลกัษณ ์) 

 
 
 
 
 
 
 


