๑
ขอบังคับ
ของ
มะเร็งนรีเวชไทย
สมาคม .......................................
--------------------------------

หมวดที่ ๑
ความทั่วไป
ขอ ๑

สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย
สมาคมนี้มีชื่อวา....................................................................................................................................................
สมนท
THAI GYNECOLOGIC CANCER SOCIETY
ยอวา.........................เรี
ยกเปนภาษาอังกฤษวา..................................................................................................
TGCS
ยอวา............................................................................................................
.......................................................

ขอ ๒

สัญลักษณทางการแพทยประกอบดวยปูและภาพสตรี
เครื่องหมายของ สมาคมมีลักษณะเปนรูป..........................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
เปนสัญลักษณโรคมะเร็งในสตรี
มีความหมายวา..................................................................................................................................................
รูปของเครื่องหมายสมาคม

ขอ ๓

สํานักงานของสมาคมตั้งอยู ณ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทย อาคารเฉลิมพระบารมี
ซอยศูนยวิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

๕๐ ป เลขที่ 2

ขอ ๔

วัตถุประสงคของสมาคม เพื่อ
๔.๑ เพื่อเปนศูนยรวมของบุคลากรที่ดูแลรักษามะเร็งนรีเวชในดาน
๔.๑.๑ ความสามัคคี
๔.๒.๒ เพื่อแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ
๔.๒ เปนสื่อกลางในการเผยแพรความรูทางวิชาการและบริการแกสมาชิกและแกสาธารณชน
๔.๓ สนับสนุนกิจกรรมของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทย
๔.๔ สงเสริมความสัมพันธกับสถาบันอื่นที่มีวัตถุประสงคเดียวกัน ทั้งในและนอกประเทศ.......................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

๒
หมวดที่ ๒
สมาชิก
ขอ ๕

สมาชิกของสมาคมมี ๓ ประเภทคือ
๕.๑ สมาชิกสามัญ ไดแก แพทยที่ไดรับเกียรติบัตรหรือวุฒิบัตรผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา
๕.๒ สมาชิกวิสามัญ ไดแก แพทย พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย
๕.๓ สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดแก บุคคลผูทรงเกียรติหรือทรงคุณวุฒิหรือผูมี อุปการคุณ แกสมาคม ซึ่งคณะกรรมการลงมติ
ใหเชิญเปนสมาชิกของสมาคม

ขอ ๖

สมาชิกจะตองประกอบไปดวยคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๖.๑ เปนผูบรรลุนติ ิภาวะแลว
๖.๒ เปนผูมีความประพฤติเรียบรอย
๖.๓ ไมเปนโรคที่สังคมรังเกียจ
๖.๔ ไมตองคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดใหเปนบุคคลลมละลายหรือไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถหรือ
ตองโทษจําคุก ยกเวนความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ การตองคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดใ นกรณีดังกลาว จะตอง
เปนในขณะที่สมัครเขาเปนสมาชิกหรือในระหวางเปนสมาชิกของสมาคมเทานั้น

ขอ ๗

คาลงทะเบียนและคาบํารุงสมาคม
1,000 บาท
๗.๑ สมาชิกสามัญ จะตองเสียคาลงทะเบียนครั้งแรก .........................
คาบํารุงสมาคมเปนรายปๆ ละ...................
บาท ( ยังไมเก็บนอกจากมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง )
๗.๒ สมาชิกกิตติมศักดิ์ มิตองเสียคาลงทะเบียนและคาบํารุงสมาคมแตอยางใดทั้งสิ้น

ขอ ๘

การสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคม ใหผูประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมตอเลขา ธิการ
โดยมีสมาชิกรับรองอยางนอย ๑ คน และใหเลขาธิการติดประกาศรายชื่อผูสมัครไว ณ สํานักงานของสมาคม เปนเวลาไม
นอยกวา ๑๕ วัน เพื่อใหสมาชิกอื่น ๆ ของสมาคมจะไดคัดคานการสมัครนั้น เมื่อครบกําหนดประกาศแลว ก็ใหเลขา ธิการ
นําใบสมัครและหนังสือคัดคานของสมาชิก ( ถามี ) เสนอตอที่ประ ชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติวาจะรับหรือไม
รับเขาเปนสมาชิกของสมาคม และเมื่อคณะกรรมการพิจารณาการสมัครแลวผลเปนประการใด ใหเลขา ธิการเปนผูแจง
ใหผูสมัครทราบโดยเร็ว

๓
ขอ ๙

ถาคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติใหรับผูสมัครเขาเปนสมาชิก ก็ใหผูสมัครนั้นชําระเงินคาลงทะเบียนและคาบํารุงสมาคม
ใหเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากเลขา ธิการ และสมาชิกภาพของผูสมัคร ใหเริ่มนับตั้งแตวันที่ผูสมัครได
ชําระเงินคาลงทะเบียน และคาบํารุงสมาคมเปนที่เรียบรอยแลว แตถาผูสมัครไมชําระเงินคาลงทะเบียนและค าบํารุง
ภายในกําหนด ก็ใหถือวาการสมัครคราวนั้นเปนอันยกเลิก

ขอ ๑๐ สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ ใหเริ่มนับตั้งแตวันที่หนังสือตอบรับคําเชิญของผูที่คณะกรรมการไดพิจารณาลงมติ
ใหเชิญเขาเปนสมาชิกของสมาคม ไดมาถึงยังสมาคม
ขอ ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกใหสิ้นสุดลงดวยเหตุดังตอไปนี้
๑๑.๑ ตาย
๑๑.๒ ลาออก โดยยื่นหนังสือเปนลายลักษณอักษรตอคณะกรรมการ และคณะกรรมการไดพิจารณาอนุมัติ และ
สมาชิกผูนั้นไดชําระหนี้สินที่ยังติดคางอยูกับสมาคมเปนที่เรียบรอย
๑๑.๓ ขาดคุณสมบัติสมาชิก
๑๑.๔ ที่ประชุมใหญของสมาชิกหรือคณะกรรมการไดพิจารณาลงมติใหลบชื่อออกจากทะเบียนเพราะสมาชิกผูนั้นได
ประพฤตินําความเสื่อมเสียมาสูสมาคม
๑๑.๕ สมาชิกขาดการชําระคาบํารุงสมาคม
ขอ ๑๒ สิทธิและหนาที่ของสมาชิก
๑๒.๑ มีสิทธิเขาใชสถานที่ของสมาคมโดยเทาเทียมกัน
๑๒.๒ มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการของสมาคมตอคณะกรรมการ
๑๒.๓ มีสิทธิไดรับสวัสดิการตาง ๆ ที่สมาคมไดจัดใหมีขึ้น
๑๒.๔ มีสิทธิเขารวมประชุมใหญของสมาคม
๑๒.๕ สมาชิกสามัญมีสิทธิในการเลือกตั้ง หรือไดรับการเลือกตั้ง หรือแตงตั้งเปนกรรมการสมาคม และมีสิทธิออก
เสียงลงมติตาง ๆ ในที่ประชุมไดคนละ ๑ คะแนนเสียง
๑๒.๖ มีสิทธิรองขอตอคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพยสินของสมาคม
๑๒.๗ มีสิทธิเขาชื่อรวมกันอยางนอย ๑ ใน ๕ ของสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวา ๑๐๐ คน ทํา
หนังสือรองขอตอคณะกรรมการใหจัดประชุมใหญวิสามัญได
๑๒.๘ มีหนาที่จะตองปฏิบัตติ ามระเบียบปฏิบัติ และขอบังคับของสมาคมโดยเครงครัด
๑๒.๙ มีหนาที่ประพฤติตนใหสมกับเกียรติที่เปนสมาชิกของสมาคม
๑๒.๑๐ มีหนาที่ใหความรวมมือและสนับสนุนการดําเนินกิจการตาง ๆ ของสมาคม
๑๒.๑๑ มีหนาที่รวมกิจกรรมที่สมาคมไดจัดใหมีขึ้น
๑๒.๑๒ มีหนาที่ชวยเผยแพรชื่อเสียงของสมาคมใหเปนที่รูจักอยางแพรหลาย

๔
หมวดที่ ๓
การดําเนินกิจการสมาคม
ขอ ๑๓ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ทําหนาที่บริหารกิจการของสมาคม มีจํานวนอยางนอย ๗ คน อยางมากไมเกิน ๑๕ คน
คณะกรรมการนี้ ไดมาจากการเลือกตั้งของที่ประชุม ใหญของสมาคม และใหผูที่ไดเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ เลือกตั้ง
กันเองเปนนายกสมาคม ๑ คน และอุปนายก ๒ คน สําหรับตําแหนงกรรมการในตําแหนงอื่น ๆ ใหนายกสมาคมเปนผู
แตงตั้ง ผูที่ไดรับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญเขาดํารงตําแหนงตาง ๆ ของสมาคม ต ามที่ไดกําหนดไว ซึ่งตําแหนงของ
กรรมการสมาคมมีตําแหนงและหนาที่โดยสังเขปตอไปนี้
๑๓.๑ นายกสมาคม
ทําหนาที่เปนหัวหนาในการบริหารกิจการของสมาคม คณะกรรมการของสมาคมเปนผูแทน
สมาคมในการติดตอกับบุคคลภายนอกและทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม
คณะกรรมการ และการประชุมใหญของสมาคม
๑๓.๒ อุปนายก
ทําหนาที่เปนผูชวยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคม ปฏิบัตติ ามหนาที่ที่นายก
สมาคมไดมอบหมายและทําหนาที่แทนนายกสมาคมเมื่อนายกสมาคมไมอยู หรือไม
สามารถจะ ปฏิบัติ หนาที่ได แตการทําหนาที่แทนนายกสมาคม ใหอุปนายกตามลําดับ
ตําแหนงเปนผูกระทําการแทน
๑๓.๓ เลขาธิการ
ทําหนาที่เกี่ยวกับงานธุรการของสมาคมทั้งหมดเปนหัวหนา เจาหนาที่ของสมาคมในการ
ปฏิบัติ กิจการของสมาคมและ ปฏิบัติ ตามคําสั่งของนาย กสมาคม ตลอดจนทําหนาที่เปน
เลขาธิการในการประชุมตาง ๆ ของสมาคม
๑๓.๔ เหรัญญิก
มีหนาที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคม เปนผูจัดทําบัญชี รายรับ รายจาย บัญชีงบดุล
ของสมาคม และเก็บเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของสมาคมไวเพื่อตรวจสอบ
๑๓.๕ ปฎิคม
มีหนาที่ในการใหการตอนรับแขกของสมาคม เปนหัวหนาในการจัดเตรียมสถานที่ของ
สมาคม และจัดเตรียมสถานที่ประชุมตาง ๆ ของสมาคม
๑๓.๖ นายทะเบียน
มีหนาที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของสมาคมประสานงานกับเหรัญญิกในการเรียก
เก็บเงินคาบํารุงสมาคมจากสมาชิก
๑๓.๗ ประชาสัมพันธ มีหนาที่เผยแพรกิจการและชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคมใหสมาชิก และบุคคลโดยทั่วไปให
เปนที่รูจักแพรหลาย
๑๓.๘ กรรมการตําแหนงอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรกําหนดใหมีขึ้นโดยมีจํานวนเมื่อรวม
กับตําแหนงกรรมการตามขางตนแลวจะตองไมเกินจํานวนที่ขอบังคับไดกําหนดไว แตถา
คณะกรรมการมิไดกําหนดตําแหนงก็ถือวาเปนกรรมการกลาง
คณะกรรมการชุดแรก ใหผูเริ่ม การจัดตั้งสมาคมเปนผูเลือกตั้ง ประกอบดวยนายกสมาคมและกรรมการอื่น ๆ
ตามจํานวนที่เห็นสมควรตามขอบังคับของสมาคม

๕
ขอ ๑๔ คณะกรรมการของสมาคมสามารถอยูในตําแหนงไดคราวละ ๒ ป และเมื่อคณะกรรมการอยูในตําแหนงครบกําหนดตาม
วาระแลว แตคณะกรรมการชุดใหมยังไมไดรั บอนุญาตใหจดทะเบียนทางราชการ ก็ใหคณะกรรมการที่ครบกําหนดตาม
วาระรักษาการไปพลางกอน จนกวาคณะก รรมการชุดใหมจะไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนจากทางราชการ และเมื่อ
คณะกรรมการชุดใหมไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนจากทางราชการเปนที่เรียบรอยแลว ก็ใหทําการสงและมอบงานกัน
ระหวางคณะกรรมการชุดเกาและคณะกรรมการชุดใหมใหเปนที่เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวันที่คณะกร รมการชุด
ใหมไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนจากทางราชการ
ขอ ๑๕ ตําแหนงกรรมการสมาคม ถาตองวางลงกอนครบกําหนดตามวาระก็ใหคณะกรรมการแตงตั้งสมาชิกสามัญคนใดคนหนึ่ง
ที่เห็นสมควรเขาดํารงตําแหนงแทนตําแหนงที่วางลงนั้น แตผูดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงไดเทากับวาระของ ผูที่ตน
แทนเทานั้น
ขอ ๑๖ กรรมการอาจจะพนจากตําแหนง ซึ่งมิใชเปนการออกตามวาระดวยเหตุผลตอไปนี้ คือ
๑๖.๑ ตาย
๑๖.๒ ลาออก
๑๖.๓ ขาดจากสมาชิกภาพ
๑๖.๔ ที่ประชุมใหญลงมติใหออกจากตําแหนง
ขอ ๑๗ กรรมการที่ประสงคจะลาออกจากตําแหนงกรรมการใหยื่นใบลาออกเปนล ายลักษณอักษรตอคณะกรรมการ และใหพน
จากตําแหนงเมื่อคณะกรรมการมีมติใหออก
ขอ ๑๘ อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
๑๘.๑ มีอํานาจออกระเบียบ ปฏิบัติ ตาง ๆ เพื่อใหสมาชิก ไดปฏิบัติ โดยระเบียบ ปฏิบัติ นั้นจะตองไมขัดตอขอบังคับ
ฉบับนี้
๑๘.๒ มีอํานาจแตงตั้งและถอดถอนเจาหนาที่ของสมาคม
๑๘.๓ มีอํานาจแตงตั้งกรรมการที่ปรึกษา หรืออนุกรรมการได แตกรรมการที่ปรึกษา หรืออนุกรรมการจะสามารถอยู
ในตําแหนงไดไมเกินวาระของคณะกรรมการที่แตงตั้ง
๑๘.๔ มีอํานาจเรียกประชุมใหญสามัญประจําป และประชุมใหญวิสามัญ
๑๘.๕ มีอํานาจแตงตั้งกรรมการในตําแหนงอื่น ๆ ที่ยังมิไดกําหนดไวในขอบังคับนี้
๑๘.๖ มีอํานาจบริหารกิจการของสมาคม เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค ตลอดจนมีอํานาจอื่น ๆ ตามที่ขอบังคับได
กําหนดไว
๑๘.๗ มีหนาที่รับผิดชอบในกิจการทั้งหมด รวมทั้งการเงิน และทรัพยสินทั้งหมดของสมาคม
๑๘.๘ มีหนาที่จดั ใหมีการประชุมใหญวิสามัญ ตามที่สมาชิกสามัญจํานวน ๑ ใน ๕ ของสมาชิกทั้งหมดไดเขาชื่อรอง
ขอใหจัดประชุมใหญวิสามัญขึ้น ซึ่งการนี้จะตองจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญขึ้นภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่
ไดรับหนังสือรองขอ

๖
๑๘.๙ มีหนาที่จัดทําเอกสารหลักฐานตาง ๆ ทัง้ ที่เกี่ยวกับการเงิน ทรัพยสินและการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของสมาคม
ใหถูกตองตามหลักวิชาการ และสามารถจะใหสมาชิกตรวจดูไดเมื่อสมาชิกรองขอ
๑๘.๑๐ จัดทําบันทึกการประชุมตาง ๆ ของสมาคม เพื่อเก็บไวเปนหลักฐานและจัดสงใหสมาชิกไดรับทราบ
๑๘.๑๑ มีหนาที่อื่น ๆ ตามที่ขอบังคับไดกําหนดไว
ขอ ๑๙ คณะกรรมการจะตองประชุมกันอยางนอย เดือนละ ๑ ครั้ง โดยใหจัดขึ้นภายในวันที่ ๒๐ ของทุก ๆ เดือน ทั้งนี้เพื่อ
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารกิจการของสมาคม
ขอ ๒๐ การประชุมคณะกรรมการ จะตองมีกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดจึงจะถือวาครบองค
ประชุม มติของที่ประชุมคณะกรรมการ ถาขอบังคับมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ก็ใหถือคะแนนเสียงขางมากเปนเกณฑ
แตถาคะแนนเสียงเทากัน ก็ใหประธานในการประชุมเปนผูชี้ขาด
ขอ ๒๑ ในการประชุมคณะกรรมการ ถานายกสมาค มและอุปนายกสมาคมไมอยูในที่ประชุม หรือไมสามารถปฎิบัติหนาที่ได
ก็ใหกรรมการที่เขาประชุมในคราวนั้นเลือกตั้งกันเอง เพื่อใหกรรมการคนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานในการประชุม
คราวนั้น

หมวดที่ ๔
การประชุมใหญ
ขอ ๒๒ การประชุมใหญของสมาคมมี ๒ ชนิด คือ
๒๒.๑ ประชุมใหญสามัญ
๒๒.๒ ประชุมใหญวิสามัญ
ขอ ๒๓ คณะกรรมการจะตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําป ๆ ละ ๑ ครั้ง ภายในเดือน สิงหาคม ของทุก ๆ ป
ขอ ๒๔ การประชุมใหญวิสามัญ อาจจะมีขึ้นไดก็โดยเหตุที่คณะกรรมการเห็นควรจัดใหมีขึ้น หรือเกิดขึ้นดวยการเ ขาชื่อรวมกัน
ของสมาชิกไมนอยกวา ๑ ใน ๕ ของสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวา ๑๐๐ คน ทําหนังสือรองขอตอ
คณะกรรมการใหจัดใหมีขึ้น
ขอ ๒๕ การแจงกําหนดนัดประชุมใหญใหเลขาธิการเปนผูแจงกําหนดนัดประชุมใหญใหสมาชิกไดทราบ และการแจงจะตองแจง
เปนลายลักษณอักษร โดยระบุวัน เวลา และสถานที่ใหชัดเจน โดยจะตองแจงใหสมาชิกไดทราบลวงหนาไมนอยกวา ๗
วัน และประกาศแจงกําหนดนัดประชุมไว ณ สํานักงานของสมาคมเปนเวลาไมนอยกวา ๗ วัน กอนถึงกําหนดการประชุม
ใหญ
ขอ ๒๖ การประชุมใหญสามัญประจําป จะตองมีวาระการประชุมอยางนอยดังตอไปนี้
๒๖.๑ แถลงกิจการที่ผานมาในรอบป
๒๖.๒ แถลงบัญชีรายรับ รายจาย และบัญชีงบดุลของปที่ผานมาใหสมาชิกรับทราบ

๗
๒๖.๓ เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม เมื่อครบกําหนดวาระ
๒๖.๔ เลือกตั้งผูสอบบัญชี
๒๖.๕ เรื่องอืน่ ๆ ถามี
ขอ ๒๗ ในการประ ชุมใหญสามัญประจําป หรือการประชุมใหญวิสามัญจะตองมีสมาชิกสามัญเขารวมประชุมไมนอยกวา
ครึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมด จึงจะถือวาครบองคประชุม แตถาเมื่อถึงกําหนดเวลาประชุมยังมีสมาชิกสามัญเขา
รวมประชุมไมครบองคประชุม ใหคณะกรรมการของสมาคม เรียกประชุม ใหญอีกครั้งหนึ่ง โดยจัดใหมีการประชุมขึ้น
ภายใน ๑๔ วัน นับแตวันที่นัดประชุมครั้งแรก สําหรับการประชุมในครั้งหลังนี้ ถามีสมาชิกสามัญเขารวมประชุมเปน
จํานวนเทาใดก็ใหถือวาครบองคประชุม ยกเวนถาเปนการประชุมใหญวิสามัญที่เกิดขึ้นจากการรองขอของสมาชิก ก็ไ ม
ตองจัดประชุมใหญ ใหถือวาการประชุมเปนอันยกเลิก
ขอ ๒๘ การลงมติตาง ๆ ในที่ประชุมใหญ ถาขอบังคับมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ก็ใหถือคะแนนเสียงขางมากเปนเกณฑ แตถา
คะแนนเสียงที่ลงมติมีคะแนนเสียงเทากัน ก็ใหประธานในการประชุมเปนผูชี้ขาด
ขอ ๒๙ ในการประชุมใหญของสมาคม ถานายกสมาคม และอุปนายกสมาคมไมมารวมประชุม หรือไมสามารถจะ
ปฏิบัติ
หนาที่ได ก็ใหที่ประชุมใหญทําการเลือกตั้งกรรมการที่มารวมประชุมคนใดคนหนึ่งใหทําหนาที่เปนประธานในการ
ประชุมคราวนั้น

หมวดที่ ๕
การเงินและทรัพยสิน
ขอ ๓๐ การเงินและทรัพยสินทั้งหมดใหอยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เงินสดของสมาคมถามีใหนําฝากไวในธนาคาร
และสาขาตามที่กรรมการบริหารชุดนั้นกําหนด และขอเปดบัญชีใหมเปนชื่อ บัญชีสมาคมมะเร็งนรีเวชไทยแทน
ขอ ๓๑ การลงนามใ นตั๋วเงินหรือเช็คของสมาคม จะตองมีลายมือชื่อของนายกสมาคม หรือผูทําการแทนลงนามรวมกับ
เหรัญญิก หรือเลขาธิการ พรอมกับประทับตราของสมาคมจึงจะถือวาใชได
ขอ ๓๒ ใหนายกสมาคมมีอํานาจสั่งจายเงินของสมาคมไดครั้งละไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ( หาหมื่นบาทถวน ) ถาเกินกวานั้น
จะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการและคณะกรรมการจะอนุมัติใหจายเงินไดครั้งละไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
(หาแสนบาทถวน) ถาจําเปนจะตองจายเกินกวานี้ ตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญของสมาคม

๘
ขอ ๓๓ ใหเหรัญญิก มีอํานาจเก็บรักษาเงินสดของสมาคมไดไมเกิน ๕๐,๐๐๐บาท (หาหมื่นบาทถวน ) ถาเกินกวานี้ จะตองนํา
ฝากธนาคารในบัญชีของสมาคมทันทีที่โอกาสอํานวยให
ขอ ๓๔ เหรัญญิก จะตองทําบัญชีรายรับ รายจาย และบัญชีงบดุล ใหถูกตองตามหลักวิชาการ การรับหรือจายเงินทุกครั้ง
จะตองมีหลักฐานเปนหนังสือ ลงลายมือชื่อของนายกสมาคมหรือผูทําการแทนรวมกับเหรัญญิกหรือผูทําการแทน พรอม
กับประทับตราสมาคมทุกครั้ง
ขอ ๓๕ ผูสอบบัญชี จะตองมิใชกรรมการหรือเจาหนาที่ของสมาคม และจะตองเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับอนุญาต
ขอ ๓๖ ผูสอบบัญชี มีอํานาจหนาที่จะเรียกเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินแ ละทรัพยสินจากคณะกรรมการ และสามารถจะเชิญ
กรรมการ หรือเจาหนาที่ของสมาคมเพื่อสอบถาม เกี่ยวกับบัญชีและทรัพยสินของสมาคมได
ขอ ๓๗ คณะกรรมการจะตองใหความรวมมือกับผูสอบบัญชี เมื่อไดรับการรองขอ

หมวดที่ ๖
การเปลี่ยนแปลงแกไขขอบังคับและการเลิกสมาคม
ขอ ๓๘ ขอบังคับสมาคมจะเปลี่ยนแปลงแกไขไดโดยมติของที่ประชุมใหญเทานั้น และองคประชุมใหญจะตองมีสมาชิกสามัญเขา
รวมประชุมไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมด มติของที่ประชุมใหญในการใหเปลี่ยนแปลงแกไขขอบังคับ
จะตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา ๒ ใน ๓ ของสมาชิกสามัญที่เขารวมประชุมทั้งหมด
ขอ ๓๙ การเลิกสมาคมจะเลิกไดก็โดยมติของที่ประชุมใหญของสมาคม ยกเวนเปนการเลิกเพราะเหตุของกฎหมาย มติของที่
ประชุมใหญที่ใหเลิกสมาคมจะตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา ๓ ใน ๔ ของสมาชิกสามัญที่เขารวมประชุมทั้งหมด และ
องคประชุมใหญจะตองไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมด
ขอ ๔๐ เมื่อสมาคมตองเลิก ไมวาดวยเหตุใด ๆ ก็ตาม ทรัพยสินของสมาคมที่เหลืออยูหลังจากที่ไดชําระบัญชีเปนที่เรียบรอยแลว
ใหตกเปนของ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทย
( ผูรับตองมีฐานะเปนนิติบุคคล มีวัตถุประสงคเพื่อการกุศลสาธารณประโยชน )

๙
หมวดที่ ๗
บทเฉพาะกาล
ขอ ๔๑ ขอบังคับฉบับนี้นั้น ใหเริ่มใชบังคับไดนั บตั้งแตวันที่สมาคมไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนเปนนิติบุคคลเปนตนไป
ขอ ๔๒ เมื่อสมาคมไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนเปนนิติบุคคลจากทางราชการ ก็ใหถือวาผูเริ่มการทั้งหมดเปนสมาชิกสามัญ

(ลงชื่อ)................................................................ผูจัดทําขอบังคับ
( รองศาสตราจารยนายแพทยนคร ศิริทรัพย )

