๑
ข้อบังคับ
ของ
มะเร็งนรีเวชไทย
สมาคม .......................................
--------------------------------

หมวดที่ ๑
ความทั่วไป
ข้อ ๑

สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย
สมาคมนีม้ ีชื่อว่า....................................................................................................................................................
สมนท
THAI GYNECOLOGIC CANCER SOCIETY
ย่อว่า.............................เรี
ยกเป็ นภาษาอังกฤษว่า..................................................................................................
TGCS
ย่อว่า...................................................................................................................................................................

ข้อ ๒

สัญลักษณ์ทางการแพทย์ประกอบด้วยปูและภาพสตรี
เครื่องหมายของ สมาคมมีลกั ษณะเป็ นรูป................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
เป็ นสัญลักษณ์โรคมะเร็งในสตรี
มีความหมายว่า......................................................................................................................................................
รูปของเครื่องหมายสมาคม

ข้อ ๓

สํานักงานของสมาคมตั้งอยู่ ณ ราชวิทยาลัยสูติน รีแพทย์แห่ งประเทศไทย อาคารเฉลิม พระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วจิ ยั ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อ ๔

วัตถุประสงค์ของสมาคม เพื่อ
๔.๑ เพื่อเป็ นศูนย์รวมของบุคลากรที่ดแู ลรักษามะเร็งนรีเวชในด้าน
๔.๑.๑ ความสามัคคี
๔.๒.๒ เพื่อแลกเปลี่ยนความรูแ้ ละประสบการณ์
๔.๒ เป็ นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรูท้ างวิชาการและบริการแก่สมาชิกและแก่สาธารณชน
๔.๓ สนับสนุนกิจกรรมของราชวิทยาลัยสูตนิ รีแพทย์แห่งประเทศไทย
๔.๔ ส่งเสริมความสัมพันธ์กบั สถาบันอื่นที่มีวตั ถุประสงค์เดียวกัน ทัง้ ในและนอกประเทศ.......................................
................................................................................................................................................................
.
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

๒
หมวดที่ ๒
สมาชิก
ข้อ ๕

สมาชิกของสมาคมมี ๓ ประเภทคือ
๕.๑ สมาชิกสามัญ ได้แก่ แพทย์ที่ได้รบั เกียรติบตั รหรือวุฒิบตั รผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา
๕.๒ สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์
๕.๓ สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผูท้ รงเกียรติหรือทรงคุณวุฒิหรือผูม้ ีอปุ การคุณแก่สมาคม ซึ่งคณะกรรมการลงมติ
ให้เชิญเป็ นสมาชิกของสมาคม

ข้อ ๖

สมาชิกจะต้องประกอบไปด้วยคุณสมบัติ ดังต่อไปนี ้
๖.๑ เป็ นผูบ้ รรลุนิตภิ าวะแล้ว
๖.๒ เป็ นผูม้ ีความประพฤติเรียบร้อย
๖.๓ ไม่เป็ นโรคที่สงั คมรังเกียจ
๖.๔ ไม่ตอ้ งคําพิพากษาของศาลถึงที่สดุ ให้เป็ นบุคคลล้มละลายหรือไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถหรือ
ต้องโทษจําคุก ยกเว้นความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ การต้องคําพิพากษาของศาลถึงที่สดุ ในกรณีดงั กล่าว
จะต้องเป็ นในขณะที่สมัครเข้าเป็ นสมาชิกหรือในระหว่างเป็ นสมาชิกของสมาคมเท่านัน้

ข้อ ๗

ค่าลงทะเบียนและค่าบํารุงสมาคม
๑,๐๐๐ บาท
๗.๑ สมาชิกสามัญ จะต้องเสียค่าลงทะเบียนครัง้ แรก ........................
ค่าบํารุงสมาคมเป็ นรายปี ๆ ละ...................
บาท ( ยังไม่เก็บนอกจากมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง )
๗.๒ สมาชิกกิตติมศักดิ์ มิตอ้ งเสียค่าลงทะเบียนและค่าบํารุงสมาคมแต่อย่างใดทัง้ สิน้

ข้อ ๘

การสมัครเข้าเป็ นสมาชิกของสมาคม ให้ผปู้ ระสงค์จะสมัครเข้าเป็ นสมาชิกยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมต่อเลขาธิการ
โดยมีสมาชิกรับรองอย่างน้อย ๑ คน และให้เลขาธิการติดประกาศรายชื่อผูส้ มัครไว้ ณ สํานักงานของสมาคม เป็ นเวลาไม่
น้อยกว่า ๑๕ วัน เพื่อให้สมาชิกอื่น ๆ ของสมาคมจะได้คดั ค้านการสมัครนัน้ เมื่อครบกําหนดประกาศแล้ว ก็ให้เลขาธิการ
นําใบสมัครและหนังสือคัดค้านของสมาชิก ( ถ้ามี ) เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมตั ิว่าจะรับหรือไม่
รับเข้าเป็ นสมาชิกของสมาคม และเมื่อคณะกรรมการพิจารณาการสมัครแล้วผลเป็ นประการใด ให้เลขาธิการเป็ นผูแ้ จ้ง
ให้ผสู้ มัครทราบโดยเร็ว

ข้อ ๙

ถ้าคณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ใิ ห้รบั ผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิก ก็ให้ผสู้ มัครนัน้ ชําระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบํารุงสมาคม
ให้เสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วนั ที่ได้รบั แจ้งจากเลขาธิการ และสมาชิกภาพของผูส้ มัคร ให้เริ่มนับตัง้ แต่วนั ที่ผสู้ มัครได้
ชําระเงินค่าลงทะเบียน และค่าบํารุงสมาคมเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าผูส้ มัครไม่ช าํ ระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบํารุ ง
ภายในกําหนด ก็ให้ถือว่าการสมัครคราวนัน้ เป็ นอันยกเลิก

ข้อ ๑๐ สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ ให้เริ่มนับตัง้ แต่วนั ที่หนังสือตอบรับคําเชิญของผูท้ ่ีคณะกรรมการได้พิจารณาลงมติ
ให้เชิญเข้าเป็ นสมาชิกของสมาคม ได้มาถึงยังสมาคม

๓
ข้อ ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกให้สนิ ้ สุดลงด้วยเหตุดงั ต่อไปนี ้
๑๑.๑ ตาย
๑๑.๒ ลาออก โดยยื่ นหนังสือเป็ นลายลักษณ์อักษรต่อ คณะกรรมการ และคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติ และ
สมาชิกผูน้ นั้ ได้ชาํ ระหนีส้ นิ ที่ยงั ติดค้างอยู่กบั สมาคมเป็ นที่เรียบร้อย
๑๑.๓ ขาดคุณสมบัตสิ มาชิก
๑๑.๔ ที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกหรือคณะกรรมการได้พจิ ารณาลงมติให้ลบชื่อออกจากทะเบียนเพราะสมาชิกผูน้ นั้ ได้
ประพฤตินาํ ความเสื่อมเสียมาสูส่ มาคม
๑๑.๕ สมาชิกขาดการชําระค่าบํารุงสมาคม
ข้อ ๑๒ สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
๑๒.๑ มีสทิ ธิเข้าใช้สถานที่ของสมาคมโดยเท่าเทียมกัน
๑๒.๒ มีสทิ ธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการ
๑๒.๓ มีสทิ ธิได้รบั สวัสดิการต่าง ๆ ที่สมาคมได้จดั ให้มีขนึ ้
๑๒.๔ มีสทิ ธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม
๑๒.๕ สมาชิกสามัญ มีสิทธิในการเลือ กตัง้ หรือได้รบั การเลือ กตัง้ หรือแต่งตัง้ เป็ นกรรมการสมาคม และมีสิทธิออก
เสียงลงมติตา่ ง ๆ ในที่ประชุมได้คนละ ๑ คะแนนเสียง
๑๒.๖ มีสทิ ธิรอ้ งขอต่อคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพย์สนิ ของสมาคม
๑๒.๗ มีสทิ ธิเข้าชื่อร่วมกันอย่างน้อย ๑ ใน ๕ ของสมาชิกสามัญทัง้ หมด หรือสมาชิกจํานวนไม่นอ้ ยกว่า ๑๐๐ คน ทํา
หนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการให้จดั ประชุมใหญ่วสิ ามัญได้
๑๒.๘ มีหน้าที่จะต้องปฏิบตั ติ ามระเบียบปฏิบตั ิ และข้อบังคับของสมาคมโดยเคร่งครัด
๑๒.๙ มีหน้าที่ประพฤติตนให้สมกับเกียรติที่เป็ นสมาชิกของสมาคม
๑๒.๑๐ มีหน้าที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดําเนินกิจการต่าง ๆ ของสมาคม
๑๒.๑๑ มีหน้าที่รว่ มกิจกรรมที่สมาคมได้จดั ให้มีขนึ ้
๑๒.๑๒ มีหน้าที่ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคมให้เป็ นที่รูจ้ กั อย่างแพร่หลาย

หมวดที่ ๓
การดําเนินกิจการสมาคม
ข้อ ๑๓ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ทําหน้าที่บริหารกิจการของสมาคม มีจาํ นวนอย่างน้อย ๗ คน อย่างมากไม่เกิน ๑๕ คน
คณะกรรมการนี ้ ได้มาจากการเลือกตัง้ ของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม และให้ผทู้ ี่ได้เลือกตัง้ จากที่ประชุมใหญ่ เลือกตัง้
กันเองเป็ นนายกสมาคม ๑ คน ผูร้ งั้ ตําแหน่งนายกสมาคม ๑ คน และอุปนายก ๒ คน สําหรับตําแหน่งกรรมการใน
ตําแหน่งอื่ น ๆ ให้นายกสมาคมเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ ผูท้ ี่ ได้รับเลือกตัง้ จากที่ประชุมใหญ่เข้าดํารงตําแหน่งต่าง ๆ ของสมาคม
ตามที่ได้กาํ หนดไว้ ซึ่งตําแหน่งของกรรมการสมาคมมีตาํ แหน่งและหน้าที่โดยสังเขปต่อไปนี ้

๔
๑๓.๑ นายกสมาคม

ทําหน้าที่เป็ นหัวหน้าในการบริหารกิจการของสมาคม คณะกรรมการของสมาคมเป็ น
ผูแ้ ทนสมาคมในการติดต่อกับบุคคลภายนอกและทําหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุม
คณะกรรมการ และการประชุมใหญ่ของสมาคม
๑๓.๒ ผูร้ งั้ ตําแหน่ง นายกสมาคม เป็ นผูท้ ่ีจะดํารงตําแหน่งนายกสมาคมในวาระถัดไป ทําหน้าที่เป็ นผูช้ ่วยนายก
สมาคมในการบริหารกิจการสมาคม ปฏิบตั ติ ามหน้าที่ที่นายกสมาคมได้มอบหมาย
และทําหน้าที่แทนนายกสมาคมเมื่อนายกสมาคมไม่อยู่ หรือไม่สามารถจะปฏิบตั ิ
หน้าที่ได้
๑๓.๓ อุปนายก
ทําหน้าที่เป็ นผูช้ ่วยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคม ปฏิบตั ติ ามหน้าที่ที่นายก
สมาคมได้มอบหมาย
๑๓.๔ เลขาธิการ
ทําหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของสมาคมทัง้ หมดเป็ นหัวหน้า เจ้าหน้าที่ของสมาคมในการ
ปฏิบัติกิจการของสมาคมและปฏิบตั ติ ามคําสั่งของนายกสมาคม ตลอดจนทําหน้าที่ เป็ น
เลขาธิการในการประชุมต่าง ๆ ของสมาคม
๑๓.๕ เหรัญญิก
มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินทัง้ หมดของสมาคม เป็ นผูจ้ ดั ทําบัญชี รายรับ รายจ่าย บัญชีงบดุล
ของสมาคม และเก็บเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของสมาคมไว้เพื่อตรวจสอบ
๑๓.๖ ปฏิคม
มีหน้าที่ ในการให้การต้อ นรับแขกของสมาคม เป็ นหัวหน้าในการจัดเตรียมสถานที่ ของ
สมาคม และจัดเตรียมสถานที่ประชุมต่าง ๆ ของสมาคม
๑๓.๗ นายทะเบียน
มีหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทัง้ หมดของสมาคมประสานงานกับเหรัญญิกในการเรียก
เก็บเงินค่าบํารุงสมาคมจากสมาชิก
๑๓.๘ ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เผยแพร่กิจการและชื่อเสียงเกียรติคณ
ุ ของสมาคมให้สมาชิก และบุคคลโดยทั่วไปให้
เป็ นที่รูจ้ กั แพร่หลาย
๑๓.๙ กรรมการตําแหน่งอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรกําหนดให้มีขนึ ้ โดยมีจาํ นวนเมื่อรวม
กับตําแหน่งกรรมการตามข้างต้นแล้วจะต้องไม่เกินจํานวนที่ขอ้ บังคับได้กาํ หนดไว้ แต่ถา้
คณะกรรมการมิได้กาํ หนดตําแหน่งก็ถือว่าเป็ นกรรมการกลาง
คณะกรรมการชุดแรก ให้ผเู้ ริ่มการจัดตัง้ สมาคมเป็ นผูเ้ ลือกตัง้ ประกอบด้วยนายกสมาคมและกรรมการอื่น ๆ
ตามจํานวนที่เห็นสมควรตามข้อบังคับของสมาคม
ข้อ ๑๔ คณะกรรมการของสมาคมสามารถอยู่ในตําแหน่งได้คราวละ ๒ ปี และเมื่อคณะกรรมการอยู่ในตําแหน่งครบกําหนดตาม
วาระแล้ว แต่คณะกรรมการชุดใหม่ยงั ไม่ได้รบั อนุญาตให้จดทะเบียนทางราชการ ก็ให้คณะกรรมการที่ครบกําหนดตาม
วาระรักษาการไปพลางก่อ น จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะได้รับอนุญ าตให้จ ดทะเบียนจากทางราชการ และเมื่อ
คณะกรรมการชุดใหม่ได้รบั อนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ให้ทาํ การส่งและมอบงานกัน
ระหว่างคณะกรรมการชุดเก่าและคณะกรรมการชุดใหม่ให้เป็ นที่เสร็จสิน้ ภายใน ๓๐ วัน นับตัง้ แต่วนั ที่คณะกรรมการชุด
ใหม่ได้รบั อนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ
ข้อ ๑๕ ตําแหน่งกรรมการสมาคม ถ้าต้องว่างลงก่อนครบกําหนดตามวาระก็ให้คณะกรรมการแต่งตัง้ สมาชิกสามัญคนใดคนหนึ่ง
ที่เห็นสมควรเข้าดํารงตําแหน่งแทนตําแหน่งที่วา่ งลงนัน้ แต่ผดู้ าํ รงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งได้เท่ากับวาระของผูท้ ี่ตน
แทนเท่านัน้

๕
ข้อ ๑๖ กรรมการอาจจะพ้นจากตําแหน่ง ซึ่งมิใช่เป็ นการออกตามวาระด้วยเหตุผลต่อไปนี ้ คือ
๑๖.๑ ตาย
๑๖.๒ ลาออก
๑๖.๓ ขาดจากสมาชิกภาพ
๑๖.๔ ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้ออกจากตําแหน่ง
ข้อ ๑๗ กรรมการที่ประสงค์จะลาออกจากตําแหน่งกรรมการให้ยื่นใบลาออกเป็ นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการ และให้พน้
จากตําแหน่งเมื่อคณะกรรมการมีมติให้ออก
ข้อ ๑๘ อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
๑๘.๑ มีอาํ นาจออกระเบียบปฏิบตั ติ ่าง ๆ เพื่อให้สมาชิกได้ปฏิบตั ิ โดยระเบียบปฏิบตั นิ ัน้ จะต้องไม่ขดั ต่อข้อบังคับ
ฉบับนี ้
๑๘.๒ มีอาํ นาจแต่งตัง้ และถอดถอนเจ้าหน้าที่ของสมาคม
๑๘.๓ มีอาํ นาจแต่งตัง้ กรรมการที่ปรึกษา หรืออนุกรรมการได้ แต่กรรมการที่ปรึกษา หรืออนุกรรมการจะสามารถอยู่
ในตําแหน่งได้ไม่เกินวาระของคณะกรรมการที่แต่งตัง้
๑๘.๔ มีอาํ นาจเรียกประชุมใหญ่สามัญประจําปี และประชุมใหญ่วสิ ามัญ
๑๘.๕ มีอาํ นาจแต่งตัง้ กรรมการในตําแหน่งอื่น ๆ ที่ยงั มิได้กาํ หนดไว้ในข้อบังคับนี ้
๑๘.๖ มีอาํ นาจบริหารกิจการของสมาคม เพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนมีอาํ นาจอื่น ๆ ตามที่ขอ้ บังคับได้
กําหนดไว้
๑๘.๗ มีหน้าที่รบั ผิดชอบในกิจการทัง้ หมด รวมทัง้ การเงิน และทรัพย์สนิ ทัง้ หมดของสมาคม
๑๘.๘ มีหน้าที่จดั ให้มีการประชุมใหญ่วสิ ามัญ ตามที่สมาชิกสามัญจํานวน ๑ ใน ๕ ของสมาชิกทัง้ หมดได้เข้าชื่อร้อง
ขอให้จดั ประชุมใหญ่วสิ ามัญขึน้ ซึ่งการนีจ้ ะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึน้ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วนั ที่
ได้รบั หนังสือร้องขอ
๑๘.๙ มีหน้าที่จดั ทําเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ทัง้ ที่เกี่ยวกับการเงิน ทรัพย์สนิ และการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคม
ให้ถกู ต้องตามหลักวิชาการ และสามารถจะให้สมาชิกตรวจดูได้เมื่อสมาชิกร้องขอ
๑๘.๑๐ จัดทําบันทึกการประชุมต่าง ๆ ของสมาคม เพื่อเก็บไว้เป็ นหลักฐานและจัดส่งให้สมาชิกได้รบั ทราบ
๑๘.๑๑ มีหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ขอ้ บังคับได้กาํ หนดไว้
ข้อ ๑๙ คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อย เดือนละ ๑ ครัง้ โดยให้จดั ขึน้ ภายในวันที่ ๒๐ ของทุก ๆ เดือน ทัง้ นีเ้ พื่อ
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารกิจการของสมาคม
ข้อ ๒๐ การประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่าครึง่ หนึ่งของกรรมการทัง้ หมดจึงจะถือว่าครบองค์
ประชุม มติของที่ประชุมคณะกรรมการ ถ้าข้อบังคับมิได้กาํ หนดไว้เป็ นอย่างอื่นก็ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็ นเกณฑ์
แต่ถา้ คะแนนเสียงเท่ากัน ก็ให้ประธานในการประชุมเป็ นผูช้ ีข้ าด
ข้อ ๒๑ ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้านายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าที่ได้
ก็ให้กรรมการที่เข้าประชุมในคราวนัน้ เลือกตัง้ กันเอง เพื่อให้กรรมการคนใดคนหนึ่งทําหน้าที่เป็ นประธานในการประชุม
คราวนัน้

๖
หมวดที่ ๔
การประชุมใหญ่
ข้อ ๒๒ การประชุมใหญ่ของสมาคมมี ๒ ชนิด คือ
๒๒.๑ ประชุมใหญ่สามัญ
๒๒.๒ ประชุมใหญ่วสิ ามัญ
ข้อ ๒๓ คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ๆ ละ ๑ ครัง้ ภายในเดือน สิงหาคม ของทุก ๆ ปี
ข้อ ๒๔ การประชุมใหญ่วสิ ามัญ อาจจะมีขนึ ้ ได้ก็โดยเหตุที่คณะกรรมการเห็นควรจัดให้มีขึน้ หรือเกิดขึน้ ด้วยการเข้าชื่อร่วมกัน
ของสมาชิกไม่นอ้ ยกว่า ๑ ใน ๕ ของสมาชิกสามัญทัง้ หมด หรือสมาชิกจํานวนไม่นอ้ ยกว่า ๑๐๐ คน ทําหนังสือร้องขอต่อ
คณะกรรมการให้จดั ให้มีขนึ ้
ข้อ ๒๕ การแจ้งกําหนดนัดประชุมใหญ่ให้เลขาธิการเป็ นผูแ้ จ้งกําหนดนัดประชุมใหญ่ให้สมาชิกได้ทราบและการแจ้งจะต้องแจ้ง
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยระบุวนั เวลา และสถานที่ให้ชดั เจน โดยจะต้องแจ้งให้สมาชิกได้ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า ๗
วัน และประกาศแจ้งกําหนดนัดประชุมไว้ ณ สํานักงานของสมาคมเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า ๗ วัน ก่อนถึงกําหนดการประชุม
ใหญ่
ข้อ ๒๖ การประชุมใหญ่สามัญประจําปี จะต้องมีวาระการประชุมอย่างน้อยดังต่อไปนี ้
๒๖.๑ แถลงกิจการที่ผา่ นมาในรอบปี
๒๖.๒ แถลงบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุลของปี ที่ผา่ นมาให้สมาชิกรับทราบ
๒๖.๓ เลือกตัง้ คณะกรรมการชุดใหม่ เมื่อครบกําหนดวาระ
๒๖.๔ เลือกตัง้ ผูส้ อบบัญชี
๒๖.๕ เรื่องอื่น ๆ ถ้ามี
ข้อ ๒๗ ในการประชุมใหญ่ สามัญ ประจําปี หรือ การประชุมใหญ่ วิสามัญ จะต้อ งมีสมาชิกสามัญ เข้าร่วมประชุมไม่น้อ ยกว่า
ครึง่ หนึ่งของสมาชิกสามัญทัง้ หมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม แต่ถา้ เมื่อถึงกําหนดเวลาประชุมยังมีสมาชิกสามัญเข้า
ร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้คณะกรรมการของสมาคม เรียกประชุมใหญ่อีกครัง้ หนึ่ง โดยจัดให้มีการประชุมขึน้
ภายใน ๑๔ วัน นับแต่วนั ที่นัดประชุมครัง้ แรก สําหรับการประชุมในครัง้ หลังนี ้ ถ้ามีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมเป็ น
จํานวนเท่าใดก็ให้ถือว่าครบองค์ประชุม ยกเว้นถ้าเป็ นการประชุมใหญ่วิสามัญที่เกิดขึน้ จากการร้องขอของสมาชิก ก็ไม่
ต้องจัดประชุมใหญ่ ให้ถือว่าการประชุมเป็ นอันยกเลิก
ข้อ ๒๘ การลงมติตา่ ง ๆ ในที่ประชุมใหญ่ ถ้าข้อบังคับมิได้กาํ หนดไว้เป็ นอย่างอื่น ก็ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็ นเกณฑ์ แต่ถา้
คะแนนเสียงที่ลงมติมีคะแนนเสียงเท่ากัน ก็ให้ประธานในการประชุมเป็ นผูช้ ีข้ าด

๗
ข้อ ๒๙ ในการประชุมใหญ่ ของสมาคม ถ้านายกสมาคม และอุปนายกสมาคมไม่มาร่วมประชุม หรือไม่สามารถจะปฏิบัติ
หน้าที่ ได้ ก็ให้ที่ประชุมใหญ่ทาํ การเลือกตัง้ กรรมการที่มาร่วมประชุมคนใดคนหนึ่งให้ทาํ หน้าที่ เป็ นประธานในการ
ประชุมคราวนัน้

หมวดที่ ๕
การเงินและทรัพย์สิน
ข้อ ๓๐ การเงินและทรัพย์สนิ ทัง้ หมดให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เงินสดของสมาคมถ้ามีให้นาํ ฝากไว้ในธนาคาร
และสาขาตามที่กรรมการบริหารชุดนัน้ กําหนด และขอเปิ ดบัญชีใหม่เป็ นชื่อ บัญชีสมาคมมะเร็งนรีเวชไทยแทน
ข้อ ๓๑ ผูม้ ีอาํ นาจลงนามหรืออนุมตั สิ ่งั จ่ายเงินของสมาคม ได้แก่ เหรัญญิก นายกสมาคม และเลขาธิการ โดยการลงนามหรือ
อนุมตั ิส่งั จ่ายแต่ละครัง้ ให้เหรัญญิกเป็ นผูล้ งนามหรืออนุมตั ิส่งั จ่ายหลัก นายกสมาคมหรือเลขาธิการเป็ นผูล้ งนามหรือ
อนุมตั สิ ่งั จ่ายร่วม
ข้อ ๓๒ ให้นายกสมาคมมีอาํ นาจสั่งจ่ายเงินของสมาคมได้ครัง้ ละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ( หนึ่งแสนบาทถ้วน ) ถ้าเกินกว่านัน้
จะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการและคณะกรรมการจะอนุมตั ใิ ห้จ่ายเงินได้ครัง้ ละไม่เกิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท
(แปดแสนบาทถ้วน) ถ้าจําเป็ นจะต้องจ่ายเกินกว่านี ้ ต้องได้รบั อนุมตั จิ ากที่ประชุมใหญ่ของสมาคม
ข้อ ๓๓ ให้เหรัญญิก มีอาํ นาจเก็บรักษาเงินสดของสมาคมได้ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ถ้าเกินกว่านี ้ จะต้องนํา
ฝากธนาคารในบัญชีของสมาคมทันทีที่โอกาสอํานวยให้
ข้อ ๓๔ เหรัญญิก จะต้องทําบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุล ให้ถกู ต้องตามหลักวิชาการ การรับหรือจ่ายเงินทุกครัง้ จะต้อง
มีหลัก ฐานเป็ น หนัง สือ ลงลายมื อ ชื่ อ ของนายกสมาคมหรือ ผู้ทาํ การแทนร่วมกับ เหรัญ ญิ ก หรือ ผูท้ าํ แทน พร้อ มกับ
ประทับตราสมาคมทุกครัง้
ข้อ ๓๕ ผูส้ อบบัญชี จะต้องมิใช่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคม และจะต้องเป็ นผูส้ อบบัญชีที่ได้รบั อนุญาต
ข้อ ๓๖ ผูส้ อบบัญ ชี มีอ าํ นาจหน้าที่จ ะเรียกเอกสารที่ เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินจากคณะกรรมการ และสามารถจะเชิญ
กรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมเพื่อสอบถาม เกี่ยวกับบัญชีและทรัพย์สนิ ของสมาคมได้
ข้อ ๓๗ คณะกรรมการจะต้องให้ความร่วมมือกับผูส้ อบบัญชี เมื่อได้รบั การร้องขอ

๘
หมวดที่ ๖
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับและการเลิกสมาคม
ข้อ ๓๘ ข้อบังคับสมาคมจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่เท่านัน้ และองค์ประชุมใหญ่จะต้องมีสมาชิกสามัญเข้า
ร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่าครึง่ หนึ่งของสมาชิกสามัญทัง้ หมด มติของที่ประชุมใหญ่ในการให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับ
จะต้องมีคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า ๒ ใน ๓ ของสมาชิกสามัญที่เข้าร่วมประชุมทัง้ หมด
ข้อ ๓๙ การเลิกสมาคมจะเลิกได้ก็โดยมติของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม ยกเว้นเป็ นการเลิกเพราะเหตุของกฎหมาย มติของที่
ประชุมใหญ่ที่ให้เลิกสมาคมจะต้องมีคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า ๓ ใน ๔ ของสมาชิกสามัญที่เข้าร่วมประชุมทัง้ หมด และ
องค์ประชุมใหญ่จะต้องไม่นอ้ ยกว่าครึง่ หนึ่งของสมาชิกสามัญทัง้ หมด
ข้อ ๔๐ เมื่อสมาคมต้องเลิก ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ทรัพย์สินของสมาคมที่เหลืออยู่หลังจากที่ได้ชาํ ระบัญชีเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว
ให้ตกเป็ นของ ราชวิทยาลัยสูตนิ รีแพทย์แห่งประเทศไทย
( ผูร้ บั ต้องมีฐานะเป็ นนิตบิ คุ คล มีวตั ถุประสงค์เพื่อการกุศลสาธารณประโยชน์ )

หมวดที่ ๗
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๔๑ ข้อบังคับฉบับนีน้ นั้ ให้เริม่ ใช้บงั คับได้นับตัง้ แต่วนั ที่สมาคมได้รบั อนุญาตให้จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลเป็ นต้นไป
ข้อ ๔๒ เมื่อสมาคมได้รบั อนุญาตให้จดทะเบียนเป็ นนิตบิ คุ คลจากทางราชการ ก็ให้ถือว่าผูเ้ ริม่ การทัง้ หมดเป็ นสมาชิกสามัญ

(ลงชื่อ)......................................................................ผูจ้ ดั ทําข้อบังคับ
( ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสฤกพรรณ วิไลลักษณ์ )

