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ข้อบังคบั  

ของ 

สมาคมปลูกถ่ายอวยัวะแห่งประเทศไทย 

หมวดที�  1 

ความทั�วไป 
 

ขอ้  1. สมาคมนี มีชื�อวา่  สมาคมปลูกถ่ายอวยัวะแห่งประเทศไทย 
 ยอ่วา่  สปอท.  เรียกเป็นภาษาองักฤษวา่  Thai   Transplantation  Society   ยอ่วา่  TTS 
 

ขอ้  2. เครื�องหมายของสมาคมมีลกัษณะเป็นรูป  คลา้ยมือสองขา้งประคองรูปคน  มีชื�อสมาคมปลูกถ่ายอวยัวะ
แห่งประเทศไทย  Thai  Transplantation  Society  โดยรอบ  
รูปของเครื�องหมายสมาคม 

 
 
 
 
ขอ้  3. สาํนกังานใหญ่ของสมาคมตังอยู ่  ณ  ชัน 4   อาคารเฉลิมพระบารมี  ๕๐ ปี  แพทยสมาคมแห่งประเทศ

ไทย  เลขที�  2  ซอยศูนยว์จิยั  ถนนเพชรบุรีตดัใหม่  บางกะปิ  หว้ยขวางกรุงเทพฯ  10310 
 

ขอ้  4. วตัถุประสงคข์องสมาคม  เพื�อ 
4.1 ส่งเสริมและสนบัสนุน  การรักษาผูป่้วยดว้ยการผา่ตดัปลูกถ่ายอวยัวะ เนือเยื�อ และเซลล ์ ใน

ระดบัประเทศ 
4.2 ส่งเสริมการศึกษา  วจิยั  เรื�องการปลูกถ่ายอวยัวะ เนือเยื�อ และเซลล ์ในระดบัประเทศ และพฒันาให้

มีมาตรฐานระดบัสากล 
4.3 ส่งเสริมความรู้เกี�ยวกบัการบริจาคและปลูกถ่ายอวยัวะแก่สมาชิก, แพทยท์ั�วไปและประชาชนให้

กา้วหนา้ทนัเหตุการณ์เสมอ 
4.4 แลกเปลี�ยนความรู้และประสบการณ์เกี�ยวกบัการปลูกถ่ายอวยัวะในหมู่สมาชิกและประชาชน 
4.5 เป็นตวักลางติดต่อประสานงานระหวา่งองคก์รที�เกี�ยวขอ้งกบัการปลูกถ่ายอวยัวะทังในและนอก

ประเทศ 
4.6 ส่งเสริมกิจกรรมสามคัคีธรรมระหวา่งสมาชิก 
4.7  เป็นศูนยก์ลางขอ้มูลดา้นการปลูกถ่ายอวยัวะของประเทศ โดยประสานงานกบัภาครัฐ  ภาคเอกชน 

และประชาชน ทังนี  ไม่เกี�ยวขอ้งกบัการเมือง 
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หมวดที�  2 

สมาชิก 
 

ขอ้  5.  สมาชิกของสมาคมมี  3  ประเภท  คือ 
 5.1  สมาชิกสามญั   ไดแ้ก่    ผูที้�ไดรั้บปริญญาแพทยศาสตร์บณัฑิต 

5.2  สมาชิกสมทบ   ไดแ้ก่   ผูที้�ไดท้าํงานเกี�ยวกบัการปลูกถ่ายอวยัวะ  การตรวจเนือเยื�อ   
        หรืองานที�เกี�ยวขอ้งกบัการปลูกถ่ายอวยัวะ 
5.3  สมาชิกกิตติมศกัดิV   ไดแ้ก่  บุคคลผูท้รงเกียรติ  หรือ  ทรงคุณวฒิุ  หรือ  ผูมี้อุปการคุณ  
         แก่สมาคม  ซึ� งคณะกรรมการลงมติให้เชิญเขา้เป็นสมาชิกของสมาคม 

 

ขอ้  6.  สมาชิกจะตอ้งประกอบดว้ยคุณสมบติั  ดงัต่อไปนี  
6.1  เป็นผูบ้รรลุนิติภาวะแลว้ 
6.2  เป็นผูมี้ความประพฤติเรียบร้อย 
6.3 ไม่เป็นโรคที�สังคมรังเกียจ 
6.4 ไม่ตอ้งคาํพิพากษาของศาลถึงที�สุดใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย  หรือไร้ความสามารถ  หรือเสมือน      

ไร้ความสามารถ หรือตอ้งโทษจาํคุก  ยกเวน้ความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษการตอ้งคาํพิพากษา
ของศาล  ถึงที�สุดในกรณีดงักล่าว  จะตอ้งเป็นในขณะที�สมคัรเขา้เป็นสมาชิกหรือในระหวา่งที�เป็น
สมาชิกของสมาคมเท่านัน 

 

ขอ้  7.  ค่าลงทะเบียน  และค่าบาํรุงสมาคม 
7.1  สมาชิกสามญั   

  ค่าบาํรุงเป็นรายปี ๆ ละ  200   บาท 
  ค่าบาํรุงตลอดชีพ               2,000   บาท 

7.2  สมาชิกสมทบ   
  ค่าบาํรุงเป็นรายปี ๆ ละ  100   บาท 
  ค่าบาํรุงตลอดชีพ               1,000   บาท  

7.3  สมาชิกกิตติมศกัดิV  มิตอ้งเสียค่าลงทะเบียนและค่าบาํรุงสมาคมแต่อยา่งใดทังสิน 
7.4 ทังนี ในอนาคตหากมีความจาํเป็นตอ้งปรับอตัราค่าลงทะเบียนใหก้รรมการบริหารสามารถมีสิทธิ 
        แกไ้ขอตัราค่าลงทะเบียนไดต้ามสมควร 

 

ขอ้  8. การสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของสมาคม  ใหผู้ป้ระสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของสมาคมยื�นใบสมคัรตาม
แบบของสมาคมต่อเลขานุการ  โดยมีสมาชิกสามญัรับรองอยา่งนอ้ย  1  คนและใหเ้ลขานุการติด
ประกาศรายชื�อผูส้มคัรไว ้ ณ  สาํนกังานของสมาคม  เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่  15  วนั  เพื�อใหส้มาชิกอื�น ๆ 
ของสมาคมจะไดค้ดัคา้นการสมคัรนัน  เมื�อครบกาํหนดประกาศแลว้  ก็ใหเ้ลขานุการนาํใบสมคัรและ
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หนงัสือคดัคา้นของสมาชิก (ถา้มี)  เสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการเพื�อพิจารณาอนุมติัวา่  จะรับหรือไม่
รับเขา้เป็นสมาชิกของสมาคม  และเมื�อคณะกรรมการพิจารณาการสมคัรแลว้ผลเป็นประการใด  ให้
เลขานุการเป็นผูแ้จง้ให้ผูส้มคัรทราบโดยเร็ว 

 

ขอ้  9. ถา้คณะกรรมการพิจารณาอนุมติัใหรั้บผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิก  ก็ใหผู้ส้มคัรนันชาํระเงินค่าลงทะเบียน
และค่าบาํรุงสมาคมใหเ้สร็จภายใน  30  วนั  นบัแต่วนัที�ไดรั้บแจง้จากเลขานุการ  และสมาชิกภาพของ        
ผูส้มคัร ให้เริ� มนับตังแต่วนัที�ผูส้มคัรได้ชาํระเงินค่าลงทะเบียน และค่าบาํรุงสมาคมเป็นที�เรียบร้อย
แลว้  แต่ถา้ผูส้มคัรไม่ชาํระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบาํรุงภายในกาํหนด  ก็ใหถื้อวา่การสมคัรคราวนัน
เป็นอนัยกเลิก 

 

ขอ้  10. สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศกัดิV   ใหเ้ริ�มนบัตังแต่วนัที�หนงัสือตอบรับคาํเชิญของผูที้�คณะกรรมการได้
พิจารณาลงมติให้เชิญเขา้เป็นสมาชิกของสมาคม  ไดม้าถึงยงัสมาคม 

 

ขอ้  11. สมาชิกภาพของสมาชิกใหสิ้นสุดลงดว้ยเหตุ  ดงัต่อไปนี  
11.1 ตาย 
11.2 ลาออก  โดยยื�นหนงัสือเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อคณะกรรมการ  และคณะกรรมการไดพ้ิจารณา  
              อนุมติั  และสมาชิกผูน้ันไดช้าํระหนี สินที�ยงัติดคา้งอยูก่บัสมาคมเป็นที�เรียบร้อย 
11.3 ขาดคุณสมบติัสมาชิก 
11.4 ที�ประชุมใหญ่ของสมาคมหรือคณะกรรมการไดพ้ิจารณาลงมติใหล้บชื�อออกจากทะเบียนเพราะ 
              สมาชิกผูน้ันไดป้ระพฤตินาํความเสื�อมเสียมาสู่สมาคม 

 

ขอ้  12. สิทธิแหละหนา้ที�ของสมาชิก 
12.1 มีสิทธิเขา้ใชส้ถานที�ของสมาคมโดยเท่าเทียมกนั 
12.2 มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี�ยวกบัการดาํเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการ 
12.3 มีสิทธิไดรั้บสวสัดิการต่าง ๆ ที�สมาคมไดจ้ดัใหมี้ขึน 
12.4 มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม 
12.5 สมาชิกสามญัมีสิทธิในการเลือกตัง  หรือไดรั้บการเลือกตัง  หรือแต่งตังเป็นกรรมการสมาคม 
              และมีสิทธิออกเสียงลงมติต่าง ๆ ในที�ประชุมไดค้นละ 1  คะแนนเสียง 
12.6 มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการ  เพื�อตรวจสอบเอกสารและบญัชีทรัพยสิ์นของสมาคม 
12.7 มีสิทธิเขา้ชื�อร่วมกนัอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 หรือ สมาชิกจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 50 คน   ของสมาชิก

สามญัทังหมด  ร้องขอต่อคณะกรรมการให้จดัประชุมใหญ่วสิามญัได ้
12.8 มีหนา้ที�จะตอ้งปฏิบติัตามระเบียบปฏิบติั  และขอ้บงัคบัของสมาคมโดยเคร่งครัด 
12.9 มีหนา้ที�ประพฤติตนใหส้มกบัเกียรติที�เป็นสมาชิกของสมาคม 
12.10 มีหนา้ที�ใหค้วามร่วมมือและสนบัสนุนการดาํเนินกิจการต่าง ๆ ของสมาคม 
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12.11 มีหนา้ที�ร่วมกิจกรรมที�สมาคมไดจ้ดัใหมี้ขึน 
12.12 มีหนา้ที�ช่วยเผยแพร่ชื�อเสียงของสมาคมใหเ้ป็นที�รู้จกัอยา่งแพร่หลาย 
 

 

           หมวดที�  3 

การดําเนินกจิการสมาคม 
ขอ้  13. ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ�ง  ทาํหนา้ที�บริหารกิจการของสมาคม  มีจาํนวนอยา่งนอ้ย  7  คน  
อยา่งมากไม่เกิน  16   คน คณะกรรมการนี ไดม้าจากการเลือกตังของที�ประชุมใหญ่ของสมาคม จาํนวน
ไม่เกิน 12 คน และให้ผูที้�ไดเ้ลือกตังจากที�ประชุมใหญ่เลือกตังกนัเองเป็นนายกสมาคม 1 คน สําหรับ
กรรมการตาํแหน่งอื�นให้นายกเป็นผูแ้ต่งตัง และให้กรรมการชุดนี เป็นผูแ้ต่งตังกรรมการเพิ�มเติมจาก
ตวัแทนผูเ้ชี�ยวชาญแต่ละสาขา จาํนวนไม่เกิน 4 คน เช่น ตบั ไต หวัใจ และปอด เป็นตน้  

ทังนีนายกสมาคมจะดาํรงตาํแหน่งไดไ้ม่เกิน 2 สมยัติดต่อกนั ซึ� งตาํแหน่งของกรรมการสมาคม
มีตาํแหน่งและหนา้ที�โดยสังเขป  ดงัต่อไปนี  
 

13.1 นายกสมาคม  ทาํหนา้ที�เป็นหวัหนา้ในการบริหารกิจการของสมาคม  
                                          เป็นผูแ้ทนสมาคมในการติดต่อกบับุคคลภายนอก  และ 
                                          ทาํหนา้ที�เป็นประธานในที�ประชุมคณะกรรมการ  และ 
                                          การประชุมใหญ่ของสมาคม  
13.2 อุปนายก              ทาํหนา้ที�เป็นผูช่้วยนายกสมาคมในการบริหารกิจการ 
                                         สมาคมปฏิบติัตามหนา้ที�นายกสมาคมไดม้อบหมายและ 
                                         ทาํหนา้ที�แทนนายกสมาคม  เมื�อนายกสมาคมไม่อยูห่รือไม่สามารถ 
                                          จะปฏิบติัหนา้ที�ได ้ แต่การทาํหนา้ที�แทนนายกสมาคมใหอุ้ปนายก 
                                          ตามลาํดบัตาํแหน่งเป็นผูก้ระทาํการแทน 
13.3       เลขาธิการ ทาํหนา้ที�เกี�ยวกบังานธุรการของสมาคมทังหมด  เป็นหวัหนา้เจา้หนา้ 
                                        ที�ของสมาคมในการปฏิบติักิจการของสมาคม  และปฏิบติัตามคาํสั�ง 
                                         ของนายกสมาคม  ตลอดจนทาํหนา้ที�เป็นเลขานุการในการประชุม 
                                          ต่าง ๆ ของสมาคม 
13.4       เหรัญญิก มีหนา้ที�เกี�ยวกบัการเงินทังหมดของสมาคม  เป็นผูจ้ดัทาํบญัชีรายรับ  

รายจ่าย  บญัชีงบดุลของสมาคม  และเก็บเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ของ
สมาคมไวเ้พื�อตรวจสอบ 

13.5       ปฏิคม มีหนา้ที�ในการใหก้ารตอ้นรับแขกของสมาคม  เป็นหวัหนา้ในการ
จดัเตรียมสถานที�ของสมาคม  และจดัเตรียมสถานที�ประชุมต่าง ๆ 
ของสมาคม 
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13.6        นายทะเบียน มีหนา้ที�เกี�ยวกบันายทะเบียนสมาชิกทังหมดของสมาคมประสานงาน 
                                         กบัเหรัญญิกในการเรียกเก็บเงินค่าบาํรุงสมาคมจากสมาชิก 
13.7  ประชาสัมพนัธ์ มีหนา้ที�เผยแพร่กิจการและชื�อเสียงเกียรติคุณของสมาคมใหส้มาชิก 
                                         และบุคคลโดยทั�วไปใหเ้ป็นที�รู้จกัแพร่หลาย 
13.8 กรรมการตาํแหน่งอื�น ๆ ตามความเหมาะสม  ซึ� งคณะกรรมการเห็นสมควรกาํหนด 

ใหมี้ขึนโดยมีจาํนวนเมื�อรวมกบัตาํแหน่งกรรมการตามขา้งตน้แลว้   
จะตอ้งไม่เกินจาํนวนที�ขอ้บงัคบัไดก้าํหนดไว ้ แต่ถา้คณะกรรมการ 
มิไดก้าํหนดตาํแหน่งก็ถือวา่เป็นกรรมการกลาง 

 

ขอ้  14. คณะกรรมการของสมาคมสามารถอยูใ่นตาํแหน่งไดค้ราวละ  2  ปี  และเมื�อคณะกรรมการอยูต่าํแหน่ง 
              ครบกาํหนดตามวาระแลว้  แต่คณะกรรมการชุดใหม่ยงัไม่ไดรั้บอนุญาตใหจ้ดทะเบียนจากทางราชการ   
              ก็ใหค้ณะกรรมการที�ครบกาํหนดตามวาระรักษาการไปพลางก่อน  จนกวา่คณะกรรมการชุดใหม่จะได ้
              รับอนุญาตใหจ้ดทะเบียนจากทางราชการ  และเมื�อคณะกรรมการชุดใหม่ไดรั้บอนุญาตใหจ้ดทะเบียน 
              จากทางราชการเป็นที�เรียบร้อยแลว้  ก็ใหท้าํการส่งและรับมอบงานกนัระหวา่งคณะกรรมการชุดเก่าและ 
             คณะกรรมการชุดใหม่ใหเ้ป็นที�เสร็จสินภายใน  30  วนั     นบัตังแต่วนัที�คณะกรรมการชุดใหม่ไดรั้บ              
             อนุญาตใหจ้ดทะเบียนจากทางราชการ 
 

ขอ้  15.  ตาํแหน่งกรรมการสมาคม  ถา้ตอ้งวา่งลงก่อนครบกาํหนดตามวาระก็ใหค้ณะกรรมการแต่งตังสมาชิก 
              สามญัคนใดคนหนึ�งที�เห็นสมควรเขา้ดาํรงตาํแหน่งแทนตาํแหน่งที�วา่งลงนัน  แต่ผูด้าํรงตาํแหน่งแทน 
            อยู่ในตาํแหน่งไดเ้ท่ากบัวาระของผูที้�ตนแทนเท่านัน 
 

ขอ้  16. กรรมการอาจจะพน้จากตาํแหน่ง  ซึ� งมิใช่เป็นการออกตามวาระดว้ยเหตุผลต่อไปนี   คือ 
16.1 ตาย 
16.2 ลาออก 
16.3 ขาดจากสมาชิกภาพ 
16.4 ที�ประชุมใหญ่ลงมติให้ออกจากตาํแหน่ง 

 

ขอ้ 17. กรรมการที�ประสงค์จะลาออกจากตาํแหน่งกรรมการให้ยื�นใบลาออกเป็นลายลักษณ์อักษร  
           ต่อคณะกรรมการ  และใหพ้น้จากตาํแหน่งเมื�อคณะกรรมการมีมติใหอ้อก 
  

ขอ้  18. อาํนาจและหนา้ที�ของคณะกรรมการ 
18.1 มีอาํนาจออกระเบียบปฏิบติัต่าง ๆ เพื�อใหส้มาชิกไดป้ฏิบติั  โดยระเบียบปฏิบติันันจะ 
             ตอ้ง ไม่ขดัต่อขอ้บงัคบัฉบบันี  
18.2 มีอาํนาจแต่งตังและถอดถอนเจา้หนา้ที�ของสมาคม 
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18.3 มีอาํนาจแต่งตังกรรมการที�ปรึกษา  หรืออนุกรรมการได ้ แต่กรรมการที�ปรึกษาหรือ 
              อนุกรรมการ  จะสามารถอยูใ่นตาํแหน่งไดไ้ม่เกินวาระของคณะกรรมการที�แต่งตัง 
18.4 มีอาํนาจเรียกประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  และประชุมใหญ่วสิามญั 
18.5 มีอาํนาจ แต่งตังกรรมการในตาํแหน่งอื�น ๆ ที�ยงัมิไดก้าํหนดไวใ้นขอ้บงัคบันี  
18.6 มีอาํนาจบริหารกิจการของสมาคม  เพื�อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคต์ลอดจนมีอาํนาจ     
              อื�นๆ ตามที�ขอ้บงัคบัไดก้าํหนดไว ้
18.7 มีหนา้ที�รับผิดชอบในกิจการทังหมด  รวมทังการเงิน  และทรัพยสิ์นทังหมดของ 
              สมาคม 
18.8 มีหนา้ที�จดัใหมี้การประชุมใหญ่วสิามญั  ตามที�สมาชิกสามญั  จาํนวน  1  ใน  3  หรือ

สมาชิกจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 50 คน   ของสมาชิกทังหมด  ไดเ้ขา้ชื�อร้องขอให้จดัประชุม
ใหญ่วสิามญัขึน  ซึ� งการนีจะตอ้งจดัใหมี้การประชุมใหญ่วสิามญัขึนภายใน  30  วนั  
นบัแต่วนัที�ไดรั้บหนงัสือร้องขอ 

18.9 มีหนา้ที�จดัทาํเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ทังที�เกี�ยวกบัการเงิน  ทรัพยสิ์นและการดาํเนิน        
              กิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมใหถู้กตอ้งตามหลกัวิชาการ  และสามารถจะใหส้มาชิก 
              ตรวจดูไดเ้มื�อสมาชิกร้องขอ 
18.10 จดัทาํบนัทึกการประชุมต่าง ๆ ของสมาคม  เพื�อเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานและจดัส่งให้   
              สมาชิกไดรั้บทราบ 
18.11 มีหนา้ที�อื�น ๆ  ตามที�ขอ้บงัคบัไดก้าํหนดไว ้

 

ขอ้  19. คณะกรรมการจะตอ้งประชุมกนัอยา่งนอ้ยปีละ 6   ครั ง   
 

ขอ้  20. การประชุมคณะกรรมการ  จะตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ครึ� งหนึ�งของกรรมการทังหมด  
จึงจะถือวา่ครบองคป์ระชุม  มติของที�ประชุมคณะกรรมการ  ถา้ขอ้บงัคบัมิไดก้าํหนดไวเ้ป็นอยา่งอื�น   ก็
ใหถื้อคะแนนเสียงมากเป็นเกณฑ ์ แต่ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั  ก็ใหป้ระธานในการประชุมเป็นผูชี้ขาด 

 

ขอ้  21. ในการประชุมคณะกรรมการ  ถา้นายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่อยูใ่นที�ประชุม  หรือ  ไม่สามารถ
ปฏิบติัหนา้ที�ได ้  ก็ใหก้รรมการที�เขา้ประชุมในคราวนันเลือกตังกนัเอง  เพื�อใหก้รรมการคนใดคนหนึ�ง    
ทาํหนา้ที�เป็นประธานในการประชุมคราวนัน 

 

ขอ้  22. การประชุมใหญ่ของสมาคม  2  ชนิด  คือ 
22.1 ประชุมใหญ่สามญั 
22.2. ประชุมใหญ่วสิามญั 

 

ขอ้  23. คณะกรรมการจะตอ้งจดัใหมี้การประชุมใหญ่สามญัประจาํปีๆ ละ 1 ครั ง  ภายในเดือนมีนาคมของ  
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ทุก ๆ ปี 
 

ขอ้  24. การประชุมใหญ่วสิามญั  อาจจะมีขึนไดก้็โดยเหตุที�คณะกรรมการเห็นควรจดัใหมี้ขึนหรือเกิดขึนดว้ย
การเขา้ชื�อร่วมกนัของสมาชิกไม่น้อย 50 คนร้องขอต่อคณะกรรมการของสมาคมเรียกประชุมใหญ่วิสามญัก็
ได ้ ในหนงัสือร้องขอนันตอ้งระบุวา่ประสงคใ์ห้เรืยกประชุมเพื�อการใด เมื�อคณะกรรมการของสมาคม
ไดรั้บหนงัสือร้องขอให้เรียกประชุมใหญ่วิสามญัตามวรรคแรก ให้คณะกรรมการของสมาคมเรียกประชุม
ใหญ่วิสามญั โดยจดัให้มีการประชุมขึนภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที�ไดรั้บคาํขอ ถา้คณะกรรมการของ
สมาคมไม่เรียกประชุมภายในระยะเวลาตามวรรคสอง สมาชิกที�เป็นผูร้้องขอให้เรียกประชุมหรือสมาชิก
อื�นรวมกนัมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่จาํนวนสมาชิกที�กาํหนดตามวรรคแรกจะเรียกประชุมเองก็ได ้

 

ขอ้  25. การแจง้กาํหนดนดัประชุมใหญ่ใหเ้ลขานุการเป็นผูแ้จง้กาํหนดนดัประชุมใหญ่ใหส้มาชิกไดท้ราบและ
การ   แจง้จะตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยระบุวนั  เวลา  และสถานที�ใหช้ดัเจน  โดยจะตอ้งแจง้ให้
สมาชิกไดท้ราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั  และประกาศแจง้กาํหนดนดัประชุมไว ้  ณ  สาํนกังานของ
สมาคมเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั  ก่อนถึงกาํหนดการประชุมใหญ่ 

 

ขอ้  26. การประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  จะตอ้งมีวาระการประชุมอยา่งนอ้ยดงัต่อไปนี  
5.1 แถลงกิจการที�ผา่นมาในรอบปี 
5.2 แถลงบญัชีรายรับ  รายจ่าย  และบญัชีงบดุลของปีที�ผา่นมาใหส้มาชิกรับทราบ 
5.3 เลือกตังคณะกรรมการชุดใหม่  เมื�อครบกาํหนดวาระ 
5.4 เลือกตังผูส้อบบญัชี 
5.5 เรื�องอื�น ๆ ถา้มี 

 
ขอ้  27. ในการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  หรือการประชุมใหญ่วิสามญัจะตอ้งมีสมาชิกไม่นอ้ยกวา่ 50 คน ของ

สมาชิกสามญัทังหมด  จึงจะถือวา่ครบองคป์ระชุม  แต่ถา้เมื�อถึงกาํหนดเวลาประชุมยงัมีสมาชิกสามญั
เขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุม ถา้การประชุมใหญ่ครั งนันเป็นการประชุมใหญ่ตามคาํเรียกร้องของ
สมาชิกก็ใหง้ดการประชุม แต่ถา้กรณีเป็นการประชุมใหญ่ที�คณะกรรมการสมาคมเป็นผูเ้รียกประชุมก็
ใหเ้รียกประชุมใหญ่อีกครั งหนึ�ง โดยจดัใหมี้ขึนภายใน 14 วนั นบัตังแต่วนัที�นดัประชุมครั งแรกการ
ประชุมครั งหลงันีไม่บงัคบัวา่ตอ้งครบองคป์ระชุม 

 

ขอ้  28. การลงมติต่าง ๆ ในที�ประชุมใหญ่  ถา้ขอ้บงัคบัมิไดก้าํหนดไวเ้ป็นอยา่งอื�น  ก็ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมาก 
              เป็นเกณฑ์  แต่ถา้คะแนนเสียงที�ลงมติมีคะแนนเสียงเท่ากนั  ก็ใหป้ระธานในการประชุมเป็นผูชี้ขาด 
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ขอ้  29. ในการประชุมใหญ่ของสมาคม  ถา้นายกสมาคม  และอุปนายกสมาคมไม่มาร่วมประชุม หรือไม่
สามารถจะปฏิบติัหนา้ที�ได ้  ก็ใหที้�ประชุมใหญ่ทาํการเลือกตังกรรมการที�มาร่วมประชุมคนใดคนหนึ�ง  
ใหท้าํหนา้ที�เป็นประธานในการประชุมคราวนัน 

 

หมวดที�  4 

การเงินและทรัพย์สิน 
 

ขอ้  30. การเงินและทรัพยสิ์นทังหมดใหอ้ยูใ่นความรับผดิชอบของคณะกรรมการ  เงินสดของสมาคมถา้มีใหน้าํ
ฝากไวใ้นธนาคารภายในประเทศไทย 

 

ขอ้  31. การลงนามในตัว̂เงินหรือเช็คของสมาคม  จะตอ้งมีลายชื�อของนายกสมาคม  หรือผูท้าํการแทนลงนาม
ร่วมกบัเหรัญญิก  หรือเลขาธิการ  พร้อมกบัประทบัตราของสมาคม  จึงจะถือวา่ใชไ้ด ้

 
ขอ้  32. ใหน้ายกสมาคมมีอาํนาจสั�งจ่ายเงินของสมาคมไดค้รั งละไม่เกิน  100,000  บาท (หนึ�งแสนบาทถว้น)  ถา้

เกินกวา่นันจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ  และคณะกรรมการจะอนุมติัใหจ่้ายเงินไดค้รั งละไม่
เกิน  500,000  บาท (หา้แสนบาทถว้น)  ถา้จาํเป็นจะตอ้งจ่ายเกินกวา่นี   ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุม
ใหญ่ของสมาคม 

 

ขอ้  33. ใหเ้หรัญญิกมีอาํนาจเก็บรักษาเงินสดของสมาคมไดไ้ม่เกิน  100,000  บาท (หนึ�งแสนบาทถว้น)  ถา้เกิน
กวา่จาํนวนนี   จะตอ้งนาํฝากธนาคารในบญัชีของสมาคมทนัทีที�โอกาสอาํนวยให้ 

 

ขอ้  34. เหรัญญิกจะตอ้งทาํบญัชีรายรับ  รายจ่าย  และบญัชีงบดุล  ใหถู้กตอ้งตามหลกัวชิาการ  การรับหรือ
จ่ายเงินทุกครั ง  จะตอ้งมีหลกัฐานเป็นหนงัสือ  ลงลายมือชื�อของนายกสมาคม  หรือผูท้าํการแทนร่วมกบั
เหรัญญิกหรือผูท้าํการแทน  พร้อมกบัประทบัตราของสมาคมทุกครั ง 

 

ขอ้  35. ผูส้อบบญัชี  จะตอ้งมิใช่กรรมการหรือเจา้หนา้ที�ของสมาคม  และจะตอ้งเป็นผูส้อบบญัชีที�ไดรั้บอนุญาต 
 

ขอ้  36. ผูส้อบบญัชี    มีอาํนาจหนา้ที�จะเรียกเอกสารที�เกี�ยวกบัการเงินและทรัพยสิ์นจากคณะกรรมการและ
สามารถจะเชิญกรรมการ      หรือเจา้หนา้ที�ของสมาคมเพื�อสอบถามเกี�ยวกบับญัชีและทรัพยสิ์นของ
สมาคมได ้

 

ขอ้  37. คณะกรรมการจะตอ้งใหค้วามร่วมมือกบัผูส้อบบญัชี  เมื�อไดรั้บการร้องขอ 
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หมวดที�  5 

การเปลี�ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับและการเลกิสมาคม 
 

ขอ้  38. ขอ้บงัคบัของสมาคมจะเปลี�ยนแปลงแกไ้ขไดโ้ดยมติของที�ประชุมใหญ่เท่านัน  และองคป์ระชุมใหญ่
จะตอ้งมีสมาชิกสามญัเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ย   1  ใน  3  ของสมาชิกสามญัทังหมด  มติของที�ประชุม
ใหญ่ในการให้เปลี�ยนแปลงแกไ้ขขอ้บงัคบั  จะตอ้งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่  2  ใน  3  ของสมาชิก
สามญัที�เขา้ร่วมประชุมทังหมด 

 

ขอ้  39. การเลิกสมาคมจะเลิกได้ก็โดยมติของที�ประชุมใหญ่ของสมาคม  ยกเวน้  เป็นการเลิกเพราะเหตุ
ของกฎหมาย  มติของที�ประชุมใหญ่ที�ใหเ้ลิกสมาคมจะตอ้งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่  3 ใน 4  ของ
สมาชิกสามญัที�เขา้ร่วมประชุมทังหมด  และองคป์ระชุมใหญ่จะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ครึ� งหนึ�งของสมาชิก
สามญัทังหมด 

 

ขอ้  40. เมื�อสมาคมตอ้งเลิก  ไม่วา่ดว้ยเหตุใด ๆ ก็ตาม  ทรัพยสิ์นของสมาคมที�เหลืออยูห่ลงัจากที�ไดช้าํระบญัชี
เป็นที�เรียบร้อยแลว้  ให้ตกเป็นขององค์กรการกุศลที�เกี�ยวข้องกบัการปลูกถ่ายอวยัวะ ทั0งนี0ให้เป็นไปตาม

มติของที�ประชุมใหญ่ (ผูรั้บตอ้งมีฐานะเป็นนิติบุคคล  ที�มีวตัถุประสงคเ์พื�อการกุศลสาธารณประโยชน์) 
 

หมวดที�  6 

บทเฉพาะกาล 
 

ขอ้  41. ขอ้บงัคบัฉบบันีนันให้เริ�มใชบ้งัคบัไดน้บัตังแต่วนัที�สมาคมไดรั้บอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  
เป็นตน้ไป 

 

ขอ้  42. เมื�อสมาคมไดรั้บอนุญาตใหจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจากทางราชการ  ก็ใหถื้อวา่ผูเ้ริ�มการทังหมดเป็น
สมาชิกสามญั  และรักษาการในตาํแหน่งกรรมการของสมาคม  เพื�อรับสมคัรสมาชิก  และเมื�อรับสมคัร
สมาชิกสามญัไดจ้าํนวนพอสมควร  ก็ใหจ้ดัใหมี้การประชุมใหญ่ขึน  เพื�อเลือกตังคณะกรรมการชุดแรก
ของสมาคม  แต่ทังนี   จะตอ้งดาํเนินการจดัประชุมใหญ่ใหเ้สร็จสิน  ภายใน 1 ปี  นบัตังแต่วนัที�สมาคม
ไดรั้บอนุญาตใหจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
 
 ใหไ้ว ้ณ วนัที� ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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                                                (นายสุกิจ  จงสถิตเสถียร) 
                  หวัหนา้กลุ่มสมาคมและมูลนิธิ ปฏิบติัราชการแทน 
 ผูอ้าํนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย ๒ สาํนกัการสอบสวนและนิติการ 
                                        ปฏิบติัราชการแทน อธิบดีกรมการปกครอง 
                                            นายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานคร 
     
 


