ข้ อบังคับ
ของ
สมาคมปลูกถ่ ายอวัยวะแห่ งประเทศไทย
หมวดที 1
ความทัวไป
ข้อ 1. สมาคมนีมีชือว่า สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
ย่อว่า สปอท. เรี ยกเป็ นภาษาอังกฤษว่า Thai Transplantation Society ย่อว่า TTS
ข้อ 2. เครื องหมายของสมาคมมีลกั ษณะเป็ นรู ป คล้ายมือสองข้างประคองรู ปคน มีชือสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะ
แห่งประเทศไทย Thai Transplantation Society โดยรอบ
รู ปของเครื องหมายสมาคม

ข้อ 3. สํานักงานใหญ่ของสมาคมตังอยู่ ณ ชัน 4 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศ
ไทย เลขที 2 ซอยศูนย์วจิ ยั ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ บางกะปิ ห้วยขวางกรุ งเทพฯ 10310
ข้อ 4. วัตถุประสงค์ของสมาคม เพือ
4.1 ส่ งเสริ มและสนับสนุน การรักษาผูป้ ่ วยด้วยการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ เนือเยือ และเซลล์ ใน
ระดับประเทศ
4.2 ส่ งเสริ มการศึกษา วิจยั เรื องการปลูกถ่ายอวัยวะ เนือเยือ และเซลล์ ในระดับประเทศ และพัฒนาให้
มีมาตรฐานระดับสากล
4.3 ส่ งเสริ มความรู ้เกียวกับการบริ จาคและปลูกถ่ายอวัยวะแก่สมาชิก, แพทย์ทวไปและประชาชนให้
ั
ก้าวหน้าทันเหตุการณ์เสมอ
4.4 แลกเปลียนความรู ้และประสบการณ์เกียวกับการปลูกถ่ายอวัยวะในหมู่สมาชิกและประชาชน
4.5 เป็ นตัวกลางติดต่อประสานงานระหว่างองค์กรทีเกียวข้องกับการปลูกถ่ายอวัยวะทังในและนอก
ประเทศ
4.6 ส่ งเสริ มกิจกรรมสามัคคีธรรมระหว่างสมาชิก
4.7 เป็ นศูนย์กลางข้อมูลด้านการปลูกถ่ายอวัยวะของประเทศ โดยประสานงานกับภาครัฐ ภาคเอกชน
และประชาชน ทังนี ไม่เกียวข้องกับการเมือง
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หมวดที 2
สมาชิ ก
ข้อ 5. สมาชิกของสมาคมมี 3 ประเภท คือ
5.1 สมาชิกสามัญ ได้แก่ ผูท้ ีได้รับปริ ญญาแพทยศาสตร์ บณั ฑิต
5.2 สมาชิกสมทบ ได้แก่ ผูท้ ีได้ทาํ งานเกียวกับการปลูกถ่ายอวัยวะ การตรวจเนื อเยือ
หรื องานทีเกียวข้องกับการปลูกถ่ายอวัยวะ
5.3 สมาชิกกิตติมศักดิV ได้แก่ บุคคลผูท้ รงเกียรติ หรื อ ทรงคุณวุฒิ หรื อ ผูม้ ีอุปการคุณ
แก่สมาคม ซึ งคณะกรรมการลงมติให้เชิญเข้าเป็ นสมาชิกของสมาคม
ข้อ 6. สมาชิกจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังต่อไปนี
6.1 เป็ นผูบ้ รรลุนิติภาวะแล้ว
6.2 เป็ นผูม้ ีความประพฤติเรี ยบร้อย
6.3 ไม่เป็ นโรคทีสังคมรังเกียจ
6.4 ไม่ตอ้ งคําพิพากษาของศาลถึงทีสุ ดให้เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อไร้ความสามารถ หรื อเสมือน
ไร้ความสามารถ หรื อต้องโทษจําคุก ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรื อลหุ โทษการต้องคําพิพากษา
ของศาล ถึงทีสุ ดในกรณี ดงั กล่าว จะต้องเป็ นในขณะทีสมัครเข้าเป็ นสมาชิกหรื อในระหว่างทีเป็ น
สมาชิกของสมาคมเท่านัน
ข้อ 7. ค่าลงทะเบียน และค่าบํารุ งสมาคม
7.1 สมาชิกสามัญ
ค่าบํารุ งเป็ นรายปี ๆ ละ
200 บาท
ค่าบํารุ งตลอดชีพ
2,000 บาท
7.2 สมาชิกสมทบ
ค่าบํารุ งเป็ นรายปี ๆ ละ
100 บาท
ค่าบํารุ งตลอดชีพ
1,000 บาท
7.3 สมาชิกกิตติมศักดิV มิตอ้ งเสี ยค่าลงทะเบียนและค่าบํารุ งสมาคมแต่อย่างใดทังสิ น
7.4 ทังนีในอนาคตหากมีความจําเป็ นต้องปรับอัตราค่าลงทะเบียนให้กรรมการบริ หารสามารถมีสิทธิ
แก้ไขอัตราค่าลงทะเบียนได้ตามสมควร
ข้อ 8. การสมัครเข้าเป็ นสมาชิกของสมาคม ให้ผปู ้ ระสงค์จะสมัครเข้าเป็ นสมาชิกของสมาคมยืนใบสมัครตาม
แบบของสมาคมต่อเลขานุการ โดยมีสมาชิกสามัญรับรองอย่างน้อย 1 คนและให้เลขานุการติด
ประกาศรายชือผูส้ มัครไว้ ณ สํานักงานของสมาคม เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน เพือให้สมาชิกอืน ๆ
ของสมาคมจะได้คดั ค้านการสมัครนัน เมือครบกําหนดประกาศแล้ว ก็ให้เลขานุการนําใบสมัครและ
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หนังสื อคัดค้านของสมาชิก (ถ้ามี) เสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการเพือพิจารณาอนุมตั ิวา่ จะรับหรื อไม่
รับเข้าเป็ นสมาชิกของสมาคม และเมือคณะกรรมการพิจารณาการสมัครแล้วผลเป็ นประการใด ให้
เลขานุการเป็ นผูแ้ จ้งให้ผสู ้ มัครทราบโดยเร็ ว
ข้อ 9. ถ้าคณะกรรมการพิจารณาอนุ มตั ิให้รับผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิก ก็ให้ผสู ้ มัครนันชําระเงินค่าลงทะเบียน
และค่าบํารุ งสมาคมให้เสร็ จภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีได้รับแจ้งจากเลขานุการ และสมาชิ ก ภาพของ
ผูส้ มัค ร ให้เ ริ มนับ ตังแต่ ว นั ที ผูส้ มัค รได้ชาํ ระเงิ นค่ า ลงทะเบียน และค่าบํารุ งสมาคมเป็ นทีเรี ยบร้อย
แล้ว แต่ถา้ ผูส้ มัครไม่ชาํ ระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบํารุ งภายในกําหนด ก็ให้ถือว่าการสมัครคราวนัน
เป็ นอันยกเลิก
ข้อ 10. สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิV ให้เริ มนับตังแต่วนั ทีหนังสื อตอบรับคําเชิ ญของผูท้ ีคณะกรรมการได้
พิจารณาลงมติให้เชิญเข้าเป็ นสมาชิกของสมาคม ได้มาถึงยังสมาคม
ข้อ 11. สมาชิกภาพของสมาชิกให้สินสุ ดลงด้วยเหตุ ดังต่อไปนี
11.1 ตาย
11.2 ลาออก โดยยืนหนังสื อเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการได้พิจารณา
อนุมตั ิ และสมาชิกผูน้ นได้
ั ชาํ ระหนีสิ นทียังติดค้างอยูก่ บั สมาคมเป็ นทีเรี ยบร้อย
11.3 ขาดคุณสมบัติสมาชิก
11.4 ทีประชุมใหญ่ของสมาคมหรื อคณะกรรมการได้พิจารณาลงมติให้ลบชือออกจากทะเบียนเพราะ
สมาชิกผูน้ นได้
ั ประพฤตินาํ ความเสื อมเสี ยมาสู่ สมาคม
ข้อ 12. สิ ทธิ แหละหน้าทีของสมาชิก
12.1 มีสิทธิ เข้าใช้สถานทีของสมาคมโดยเท่าเทียมกัน
12.2 มีสิทธิ เสนอความคิดเห็นเกียวกับการดําเนิ นการของสมาคมต่อคณะกรรมการ
12.3 มีสิทธิ ได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ทีสมาคมได้จดั ให้มีขึน
12.4 มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมใหญ่ของสมาคม
12.5 สมาชิกสามัญมีสิทธิ ในการเลือกตัง หรื อได้รับการเลือกตัง หรื อแต่งตังเป็ นกรรมการสมาคม
และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงมติต่าง ๆ ในทีประชุมได้คนละ 1 คะแนนเสี ยง
12.6 มีสิทธิ ร้องขอต่อคณะกรรมการ เพือตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพย์สินของสมาคม
12.7 มีสิทธิ เข้าชือร่ วมกันอย่างน้อย 1 ใน 3 หรื อ สมาชิกจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 50 คน ของสมาชิก
สามัญทังหมด ร้องขอต่อคณะกรรมการให้จดั ประชุมใหญ่วสิ ามัญได้
12.8 มีหน้าทีจะต้องปฏิบตั ิตามระเบียบปฏิบตั ิ และข้อบังคับของสมาคมโดยเคร่ งครัด
12.9 มีหน้าทีประพฤติตนให้สมกับเกียรติทีเป็ นสมาชิกของสมาคม
12.10 มีหน้าทีให้ความร่ วมมือและสนับสนุนการดําเนินกิจการต่าง ๆ ของสมาคม
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12.11 มีหน้าทีร่ วมกิจกรรมทีสมาคมได้จดั ให้มีขึน
12.12 มีหน้าทีช่วยเผยแพร่ ชือเสี ยงของสมาคมให้เป็ นทีรู ้จกั อย่างแพร่ หลาย
หมวดที 3
การดําเนินกิจการสมาคม
ข้อ 13. ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ ง ทําหน้าทีบริ หารกิจการของสมาคม มีจาํ นวนอย่างน้อย 7 คน
อย่างมากไม่เกิน 16 คน คณะกรรมการนี ได้มาจากการเลือกตังของทีประชุ มใหญ่ของสมาคม จํานวน
ไม่เกิ น 12 คน และให้ผูท้ ีได้เลื อกตังจากทีประชุ มใหญ่เลื อกตังกันเองเป็ นนายกสมาคม 1 คน สําหรับ
กรรมการตําแหน่ งอืนให้นายกเป็ นผูแ้ ต่งตัง และให้กรรมการชุ ดนี เป็ นผูแ้ ต่งตังกรรมการเพิมเติมจาก
ตัวแทนผูเ้ ชียวชาญแต่ละสาขา จํานวนไม่เกิน 4 คน เช่น ตับ ไต หัวใจ และปอด เป็ นต้น
ทังนีนายกสมาคมจะดํารงตําแหน่งได้ไม่เกิน 2 สมัยติดต่อกัน ซึ งตําแหน่งของกรรมการสมาคม
มีตาํ แหน่งและหน้าทีโดยสังเขป ดังต่อไปนี
13.1

นายกสมาคม

13.2

อุปนายก

13.3

เลขาธิ การ

13.4

เหรัญญิก

13.5

ปฏิคม

ทําหน้าทีเป็ นหัวหน้าในการบริ หารกิจการของสมาคม
เป็ นผูแ้ ทนสมาคมในการติดต่อกับบุคคลภายนอก และ
ทําหน้าทีเป็ นประธานในทีประชุมคณะกรรมการ และ
การประชุมใหญ่ของสมาคม
ทําหน้าทีเป็ นผูช้ ่วยนายกสมาคมในการบริ หารกิจการ
สมาคมปฏิบตั ิตามหน้าทีนายกสมาคมได้มอบหมายและ
ทําหน้าทีแทนนายกสมาคม เมือนายกสมาคมไม่อยูห่ รื อไม่สามารถ
จะปฏิบตั ิหน้าทีได้ แต่การทําหน้าทีแทนนายกสมาคมให้อุปนายก
ตามลําดับตําแหน่งเป็ นผูก้ ระทําการแทน
ทําหน้าทีเกียวกับงานธุ รการของสมาคมทังหมด เป็ นหัวหน้าเจ้าหน้า
ทีของสมาคมในการปฏิบตั ิกิจการของสมาคม และปฏิบตั ิตามคําสัง
ของนายกสมาคม ตลอดจนทําหน้าทีเป็ นเลขานุการในการประชุม
ต่าง ๆ ของสมาคม
มีหน้าทีเกียวกับการเงินทังหมดของสมาคม เป็ นผูจ้ ดั ทําบัญชีรายรับ
รายจ่าย บัญชีงบดุลของสมาคม และเก็บเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของ
สมาคมไว้เพือตรวจสอบ
มีหน้าทีในการให้การต้อนรับแขกของสมาคม เป็ นหัวหน้าในการ
จัดเตรี ยมสถานทีของสมาคม และจัดเตรี ยมสถานทีประชุมต่าง ๆ
ของสมาคม
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13.6

นายทะเบียน มีหน้าทีเกียวกับนายทะเบียนสมาชิกทังหมดของสมาคมประสานงาน
กับเหรัญญิกในการเรี ยกเก็บเงินค่าบํารุ งสมาคมจากสมาชิก
13.7 ประชาสัมพันธ์ มีหน้าทีเผยแพร่ กิจการและชื อเสี ยงเกียรติคุณของสมาคมให้สมาชิก
และบุคคลโดยทัวไปให้เป็ นทีรู ้จกั แพร่ หลาย
13.8 กรรมการตําแหน่งอืน ๆ ตามความเหมาะสม ซึ งคณะกรรมการเห็นสมควรกําหนด
ให้มีขึนโดยมีจาํ นวนเมือรวมกับตําแหน่งกรรมการตามข้างต้นแล้ว
จะต้องไม่เกินจํานวนทีข้อบังคับได้กาํ หนดไว้ แต่ถา้ คณะกรรมการ
มิได้กาํ หนดตําแหน่งก็ถือว่าเป็ นกรรมการกลาง

ข้อ 14. คณะกรรมการของสมาคมสามารถอยูใ่ นตําแหน่งได้คราวละ 2 ปี และเมือคณะกรรมการอยูต่ าํ แหน่ง
ครบกําหนดตามวาระแล้ว แต่คณะกรรมการชุดใหม่ยงั ไม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ
ก็ให้คณะกรรมการทีครบกําหนดตามวาระรักษาการไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะได้
รับอนุ ญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ และเมือคณะกรรมการชุดใหม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน
จากทางราชการเป็ นทีเรี ยบร้อยแล้ว ก็ให้ทาํ การส่ งและรับมอบงานกันระหว่างคณะกรรมการชุ ดเก่าและ
คณะกรรมการชุ ดใหม่ให้เป็ นทีเสร็ จสิ นภายใน 30 วัน นับตังแต่วนั ทีคณะกรรมการชุดใหม่ได้รับ
อนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ
ข้อ 15. ตําแหน่งกรรมการสมาคม ถ้าต้องว่างลงก่อนครบกําหนดตามวาระก็ให้คณะกรรมการแต่งตังสมาชิก
สามัญคนใดคนหนึงทีเห็นสมควรเข้าดํารงตําแหน่งแทนตําแหน่งทีว่างลงนัน แต่ผูด้ าํ รงตํา แหน่ ง แทน
อยู่ใ นตําแหน่งได้เท่ากับวาระของผูท้ ีตนแทนเท่านัน
ข้อ 16. กรรมการอาจจะพ้นจากตําแหน่ง ซึ งมิใช่เป็ นการออกตามวาระด้วยเหตุผลต่อไปนี คือ
16.1 ตาย
16.2 ลาออก
16.3 ขาดจากสมาชิกภาพ
16.4 ทีประชุมใหญ่ลงมติให้ออกจากตําแหน่ง
ข้อ 17. กรรมการที ประสงค์ จ ะลาออกจากตํา แหน่ ง กรรมการให้ ยื นใบลาออกเป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษร
ต่ อ คณะกรรมการ และให้พน้ จากตําแหน่งเมือคณะกรรมการมีมติให้ออก
ข้อ 18. อํานาจและหน้าทีของคณะกรรมการ
18.1 มีอาํ นาจออกระเบียบปฏิบตั ิต่าง ๆ เพือให้สมาชิกได้ปฏิบตั ิ โดยระเบียบปฏิบตั ินนจะ
ั
ต้อง ไม่ขดั ต่อข้อบังคับฉบับนี
18.2 มีอาํ นาจแต่งตังและถอดถอนเจ้าหน้าทีของสมาคม
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18.3

มีอาํ นาจแต่งตังกรรมการทีปรึ กษา หรื ออนุกรรมการได้ แต่กรรมการทีปรึ กษาหรื อ
อนุกรรมการ จะสามารถอยูใ่ นตําแหน่งได้ไม่เกินวาระของคณะกรรมการทีแต่งตัง
18.4 มีอาํ นาจเรี ยกประชุมใหญ่สามัญประจําปี และประชุมใหญ่วสิ ามัญ
18.5 มีอาํ นาจ แต่งตังกรรมการในตําแหน่งอืน ๆ ทียังมิได้กาํ หนดไว้ในข้อบังคับนี
18.6 มีอาํ นาจบริ หารกิจการของสมาคม เพือให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ตลอดจนมีอาํ นาจ
อืนๆ ตามทีข้อบังคับได้กาํ หนดไว้
18.7 มีหน้าทีรับผิดชอบในกิจการทังหมด รวมทังการเงิน และทรัพย์สินทังหมดของ
สมาคม
18.8 มีหน้าทีจัดให้มีการประชุมใหญ่วสิ ามัญ ตามทีสมาชิกสามัญ จํานวน 1 ใน 3 หรื อ
สมาชิกจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 50 คน ของสมาชิกทังหมด ได้เข้าชือร้องขอให้จดั ประชุม
ใหญ่วสิ ามัญขึน ซึ งการนีจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่วสิ ามัญขึนภายใน 30 วัน
นับแต่วนั ทีได้รับหนังสื อร้องขอ
18.9 มีหน้าทีจัดทําเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ทังทีเกียวกับการเงิน ทรัพย์สินและการดําเนิ น
กิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และสามารถจะให้สมาชิก
ตรวจดูได้เมือสมาชิ กร้องขอ
18.10 จัดทําบันทึกการประชุมต่าง ๆ ของสมาคม เพือเก็บไว้เป็ นหลักฐานและจัดส่ งให้
สมาชิกได้รับทราบ
18.11 มีหน้าทีอืน ๆ ตามทีข้อบังคับได้กาํ หนดไว้
ข้อ 19. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยปี ละ 6 ครัง
ข้อ 20. การประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีกรรมการเข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่าครึ งหนึงของกรรมการทังหมด
จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม มติของทีประชุมคณะกรรมการ ถ้าข้อบังคับมิได้กาํ หนดไว้เป็ นอย่างอืน ก็
ให้ถือคะแนนเสี ยงมากเป็ นเกณฑ์ แต่ถา้ คะแนนเสี ยงเท่ากัน ก็ให้ประธานในการประชุมเป็ นผูช้ ีขาด
ข้อ 21. ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้านายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่อยูใ่ นทีประชุม หรื อ ไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้าทีได้ ก็ให้กรรมการทีเข้าประชุมในคราวนันเลือกตังกันเอง เพือให้กรรมการคนใดคนหนึง
ทําหน้าทีเป็ นประธานในการประชุมคราวนัน
ข้อ 22. การประชุมใหญ่ของสมาคม 2 ชนิด คือ
22.1 ประชุมใหญ่สามัญ
22.2. ประชุมใหญ่วสิ ามัญ
ข้อ 23. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ๆ ละ 1 ครัง ภายในเดือนมีนาคมของ
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ทุก ๆ ปี
ข้อ 24. การประชุมใหญ่วสิ ามัญ อาจจะมีขึนได้ก็โดยเหตุทีคณะกรรมการเห็นควรจัดให้มีขึนหรื อเกิดขึนด้วย
การเข้าชื อร่ วมกันของสมาชิ กไม่ น้อย 50 คนร้องขอต่อคณะกรรมการของสมาคมเรี ยกประชุ มใหญ่วิสามัญก็
ได้ ในหนังสื อร้องขอนันต้องระบุวา่ ประสงค์ให้เรื ยกประชุ มเพือการใด เมือคณะกรรมการของสมาคม
ได้รับหนังสื อร้องขอให้เรี ยกประชุ มใหญ่วิสามัญตามวรรคแรก ให้คณะกรรมการของสมาคมเรี ยกประชุ ม
ใหญ่วิสามัญ โดยจัดให้มีการประชุ มขึนภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ทีได้รับคําขอ ถ้าคณะกรรมการของ
สมาคมไม่เรี ยกประชุ มภายในระยะเวลาตามวรรคสอง สมาชิ กทีเป็ นผูร้ ้องขอให้เรี ยกประชุ มหรื อสมาชิ ก
อืนรวมกันมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าจํานวนสมาชิ กทีกําหนดตามวรรคแรกจะเรี ยกประชุ มเองก็ได้
ข้อ 25. การแจ้งกําหนดนัดประชุมใหญ่ให้เลขานุการเป็ นผูแ้ จ้งกําหนดนัดประชุมใหญ่ให้สมาชิกได้ทราบและ
การ แจ้งจะต้องแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยระบุวนั เวลา และสถานทีให้ชดั เจน โดยจะต้องแจ้งให้
สมาชิกได้ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน และประกาศแจ้งกําหนดนัดประชุมไว้ ณ สํานักงานของ
สมาคมเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน ก่อนถึงกําหนดการประชุมใหญ่
ข้อ 26. การประชุมใหญ่สามัญประจําปี จะต้องมีวาระการประชุมอย่างน้อยดังต่อไปนี
5.1 แถลงกิจการทีผ่านมาในรอบปี
5.2 แถลงบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุลของปี ทีผ่านมาให้สมาชิกรับทราบ
5.3 เลือกตังคณะกรรมการชุ ดใหม่ เมือครบกําหนดวาระ
5.4 เลือกตังผูส้ อบบัญชี
5.5 เรื องอืน ๆ ถ้ามี
ข้อ 27. ในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี หรื อการประชุมใหญ่วิสามัญจะต้องมีสมาชิกไม่นอ้ ยกว่า 50 คน ของ
สมาชิกสามัญทังหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม แต่ถา้ เมือถึงกําหนดเวลาประชุมยังมีสมาชิกสามัญ
เข้าร่ วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม ถ้าการประชุมใหญ่ครังนันเป็ นการประชุมใหญ่ตามคําเรี ยกร้องของ
สมาชิกก็ให้งดการประชุม แต่ถา้ กรณี เป็ นการประชุ มใหญ่ทีคณะกรรมการสมาคมเป็ นผูเ้ รี ยกประชุมก็
ให้เรี ยกประชุมใหญ่อีกครังหนึง โดยจัดให้มีขึนภายใน 14 วัน นับตังแต่วนั ทีนัดประชุมครังแรกการ
ประชุมครังหลังนีไม่บงั คับว่าต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 28. การลงมติต่าง ๆ ในทีประชุมใหญ่ ถ้าข้อบังคับมิได้กาํ หนดไว้เป็ นอย่างอืน ก็ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมาก
เป็ นเกณฑ์ แต่ถา้ คะแนนเสี ยงทีลงมติมีคะแนนเสี ยงเท่ากัน ก็ให้ประธานในการประชุมเป็ นผูช้ ีขาด
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ข้อ 29. ในการประชุมใหญ่ของสมาคม ถ้านายกสมาคม และอุปนายกสมาคมไม่มาร่ วมประชุม หรื อไม่
สามารถจะปฏิบตั ิหน้าทีได้ ก็ให้ทีประชุมใหญ่ทาํ การเลือกตังกรรมการทีมาร่ วมประชุมคนใดคนหนึง
ให้ทาํ หน้าทีเป็ นประธานในการประชุมคราวนัน
หมวดที 4
การเงินและทรัพย์ สิน
ข้อ 30. การเงินและทรัพย์สินทังหมดให้อยูใ่ นความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เงินสดของสมาคมถ้ามีให้นาํ
ฝากไว้ในธนาคารภายในประเทศไทย
ข้อ 31. การลงนามในตัว^ เงินหรื อเช็คของสมาคม จะต้องมีลายชือของนายกสมาคม หรื อผูท้ าํ การแทนลงนาม
ร่ วมกับเหรัญญิก หรื อเลขาธิ การ พร้อมกับประทับตราของสมาคม จึงจะถือว่าใช้ได้
ข้อ 32. ให้นายกสมาคมมีอาํ นาจสังจ่ายเงินของสมาคมได้ครังละไม่เกิน 100,000 บาท (หนึงแสนบาทถ้วน) ถ้า
เกินกว่านันจะต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ และคณะกรรมการจะอนุมตั ิให้จ่ายเงินได้ครังละไม่
เกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ถ้าจําเป็ นจะต้องจ่ายเกินกว่านี ต้องได้รับอนุมตั ิจากทีประชุม
ใหญ่ของสมาคม
ข้อ 33. ให้เหรัญญิกมีอาํ นาจเก็บรักษาเงินสดของสมาคมได้ไม่เกิน 100,000 บาท (หนึงแสนบาทถ้วน) ถ้าเกิน
กว่าจํานวนนี จะต้องนําฝากธนาคารในบัญชี ของสมาคมทันทีทีโอกาสอํานวยให้
ข้อ 34. เหรัญญิกจะต้องทําบัญชี รายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุล ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ การรับหรื อ
จ่ายเงินทุกครัง จะต้องมีหลักฐานเป็ นหนังสื อ ลงลายมือชือของนายกสมาคม หรื อผูท้ าํ การแทนร่ วมกับ
เหรัญญิกหรื อผูท้ าํ การแทน พร้อมกับประทับตราของสมาคมทุกครัง
ข้อ 35. ผูส้ อบบัญชี จะต้องมิใช่กรรมการหรื อเจ้าหน้าทีของสมาคม และจะต้องเป็ นผูส้ อบบัญชีทีได้รับอนุ ญาต
ข้อ 36. ผูส้ อบบัญชี มีอาํ นาจหน้าทีจะเรี ยกเอกสารทีเกียวกับการเงินและทรัพย์สินจากคณะกรรมการและ
สามารถจะเชิญกรรมการ หรื อเจ้าหน้าทีของสมาคมเพือสอบถามเกียวกับบัญชีและทรัพย์สินของ
สมาคมได้
ข้อ 37. คณะกรรมการจะต้องให้ความร่ วมมือกับผูส้ อบบัญชี เมือได้รับการร้องขอ
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หมวดที 5
การเปลียนแปลงแก้ ไขข้ อบังคับและการเลิกสมาคม
ข้อ 38. ข้อบังคับของสมาคมจะเปลียนแปลงแก้ไขได้โดยมติของทีประชุมใหญ่เท่านัน และองค์ประชุมใหญ่
จะต้องมีสมาชิกสามัญเข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ย 1 ใน 3 ของสมาชิกสามัญทังหมด มติของทีประชุม
ใหญ่ในการให้เปลียนแปลงแก้ไขข้อบังคับ จะต้องมีคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของสมาชิก
สามัญทีเข้าร่ วมประชุมทังหมด
ข้อ 39. การเลิ กสมาคมจะเลิ กได้ก็โดยมติของทีประชุ มใหญ่ของสมาคม ยกเว้น เป็ นการเลิ กเพราะเหตุ
ของกฎหมาย มติของทีประชุมใหญ่ทีให้เลิกสมาคมจะต้องมีคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของ
สมาชิกสามัญทีเข้าร่ วมประชุมทังหมด และองค์ประชุ มใหญ่จะต้องไม่นอ้ ยกว่าครึ งหนึงของสมาชิก
สามัญทังหมด
ข้อ 40. เมือสมาคมต้องเลิก ไม่วา่ ด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ทรัพย์สินของสมาคมทีเหลืออยูห่ ลังจากทีได้ชาํ ระบัญชี
เป็ นทีเรี ยบร้อยแล้ว ให้ ตกเป็ นขององค์ กรการกุศลทีเกียวข้ องกับการปลูกถ่ ายอวัยวะ ทั0งนีใ0 ห้ เป็ นไปตาม
มติของทีประชุ มใหญ่ (ผูร้ ับต้องมีฐานะเป็ นนิ ติบุคคล ทีมีวตั ถุประสงค์เพือการกุศลสาธารณประโยชน์)
หมวดที 6
บทเฉพาะกาล
ข้อ 41. ข้อบังคับฉบับนี นันให้เริ มใช้บงั คับได้นบั ตังแต่วนั ทีสมาคมได้รับอนุ ญาตให้จดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคล
เป็ นต้นไป
ข้อ 42. เมือสมาคมได้รับอนุ ญาตให้จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลจากทางราชการ ก็ให้ถือว่าผูเ้ ริ มการทังหมดเป็ น
สมาชิกสามัญ และรักษาการในตําแหน่งกรรมการของสมาคม เพือรับสมัครสมาชิก และเมือรับสมัคร
สมาชิกสามัญได้จาํ นวนพอสมควร ก็ให้จดั ให้มีการประชุมใหญ่ขึน เพือเลือกตังคณะกรรมการชุดแรก
ของสมาคม แต่ทงนี
ั จะต้องดําเนินการจัดประชุมใหญ่ให้เสร็ จสิ น ภายใน 1 ปี นับตังแต่วนั ทีสมาคม
ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคล
ให้ไว้ ณ วันที ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
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(นายสุ กิจ จงสถิตเสถียร)
หัวหน้ากลุ่มสมาคมและมูลนิธิ ปฏิบตั ิราชการแทน
ผูอ้ าํ นวยการส่ วนรักษาความสงบเรี ยบร้อย ๒ สํานักการสอบสวนและนิติการ
ปฏิบตั ิราชการแทน อธิ บดีกรมการปกครอง
นายทะเบียนสมาคมกรุ งเทพมหานคร
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