ข้อบังคับ
สรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย
แก้ไข พ.ศ. ๒๕๖๒

หมวดที่ ๑
ข้อความทั่วไป
ข้อ ๑ สมาคมนี้มชี ื่อว่า “สรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย” ใช้อักษรย่อว่า “สสท” ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า
“The Physiological Society of Thailand” ใช้อักษรย่อว่า “PST”
ข้อ ๒ ตราสมาคมเป็นรูปวงรี ส่วนขอบมีตัวอักษรชื่อสมาคมทั้งไทยและอังกฤษ ส่วนกลางเป็นรูปเครื่องบันทึกผล
การทดลองทางสรีรวิทยาบรรจุอยู่ในแผนที่ประเทศไทย

ข้อ ๓ สานักงานของสมาคมตั้งอยู่ที่ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ ๒ ถนนวังหลัง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกข้อบังคับฉบับแก้ไข พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ข้อบังคับฉบับนี้แทน
ข้อ ๕ ในข้อบังคับนี้
“สมาคม” หมายถึง สรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกของสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย
“คณะกรรมการบริหาร” หมายถึง คณะกรรมการบริหารของสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย
“เงินบารุง” หมายถึง เงินบารุงของสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย
“ใบสมัคร” หมายถึง ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย
“ที่ปรึกษา” หมายถึง อดีตนายกสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย และบุคคลผูท้ รงคุณวุฒทิ ี่
คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเชิญมาเป็นทีป่ รึกษาในการดาเนินงานของสมาคม
“นายกสมาคม” หมายถึง นายกสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย
“เลขาธิการ” หมายถึง เลขาธิการสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย
“เหรัญญิก” หมายถึง เหรัญญิกสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย
“นายทะเบียน” หมายถึง นายทะเบียนสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย
“ที่ประชุมใหญ่” หมายถึง ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี

๑

หมวดที่ ๒
วัตถุประสงค์
ข้อ ๖ สมาคมมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
๖.๑ สนับสนุนผู้สอนวิชาสรีรวิทยาและวิชาที่เกี่ยวข้อง
๖.๒ ส่งเสริมการวิจัยเพื่อความก้าวหน้าในวิชาการทางสรีรวิทยา
๖.๓ เผยแพร่ความรู้และจัดการการศึกษาต่อเนื่องแก่สมาชิกและวงการที่เกี่ยวข้อง
๖.๔ สร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีระหว่างผู้ปฏิบัติงานในเครือเดียวกัน
๖.๕ เป็นศูนย์กลางติดต่อประสานงานและแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านสรีรวิทยากับสถาบันต่างประเทศ

หมวดที่ ๓
สมาชิกภาพ
ข้อ ๗ ประเภทสมาชิก สมาคมมีสมาชิก ๓ ประเภท คือ
๗.๑ สมาชิกกิตติมศักดิ์
๗.๒ สมาชิกสามัญ
ข้อ ๘ คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกแต่ละประเภทมีคุณสมบัติดงั นี้
๘.๑ สมาชิกกิตติมศักดิ์ คือบุคคลผูท้ รงคุณวุฒิที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเชิญมาเป็นสมาชิกเพื่อ
เป็นเกียรติแก่สมาคม
๘.๒ สมาชิกสามัญ คือบุคคลผู้ปฏิบตั ิงานหรือมีประสบการณ์ดา้ นการสอน และ/หรือ วิจัยทางสรีรวิทยา
(หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง)
ข้อ ๙ การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคม ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมต้องยื่นใบสมัครตามแบบของ
สมาคมต่อกรรมการบริหารหรือผู้แทนของสมาคม และให้เลขาธิการนาเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณา
เมื่อคณะกรรมการบริหารมีมติให้รับบุคคลนั้นเป็นสมาชิกแล้ว ให้เลขาธิการแจ้งให้บุคคลนั้นทราบเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ทั้งนี้ยกเว้นสมาชิกกิตติมศักดิ์ไม่ต้องยื่นใบสมัคร
ข้อ ๑๐ สมาชิกของสมาคมขาดจากสมาชิกภาพด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
๑๐.๑ เสียชีวิต
๑๐.๒ ลาออก โดยแจ้งต่อเลขาธิการ
๑๐.๓ คณะกรรมการบริหารลงมติให้พ้นจากการเป็นสมาชิก ด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของคณะกรรมการที่มาประชุม
ข้อ ๑๑ ค่าบารุงสมาคม
๑๑.๑ สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไม่ต้องเสียค่าบารุง
๑๑.๒ สมาชิกสามัญ เสียค่าบารุงตลอดชีพเป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท โดยชาระครั้งเดียว

หมวดที่ ๔
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
ข้อ ๑๒ สมาชิกมีสทิ ธิ ดังนี้
๑๒.๑ เสนอความเห็นในกิจการของสมาคมต่อคณะกรรมการบริหารหรือต่อที่ประชุมใหญ่

๒

๑๒.๒ ออกเสียงลงมติในที่ประชุมใหญ่
๑๒.๓ เข้าร่วมประชุมวิชาการ หรืออบรมวิชาการ และกิจการใดๆ ที่จัดโดยสมาคม
๑๒.๔ รับหรือขอรับเอกสารทางวิชาการที่สมาคมจัดพิมพ์
๑๒.๕ รับประโยชน์ทุกอย่างที่สมาคมจัดขึ้นตามเงื่อนไขข้อกาหนดและข้อบังคับของสมาคม
๑๒.๖ ออกเสียงเลือกตั้งและรับเลือกตั้ง เป็นคณะกรรมการต่างๆ ของสมาคม
ข้อ ๑๓ สมาชิกมีหน้าที่ ดังนี้
๑๓.๑ เคารพและปฏิบัตติ ามข้อบังคับและระเบียบต่างๆ ของสมาคมเพื่อช่วยให้การดาเนินกิจการของ
สมาคมเป็นไปตามวัตถุประสงค์
๑๓.๒ ปฏิบัติตามมติที่ประชุมใหญ่ และมติคณะกรรมการบริหาร
๑๓.๓ ชาระค่าบารุงสมาคม
๑๓.๔ สมาชิกผู้ใดย้ายที่อยู่ เปลี่ยนชื่อ นามสกุล ยศ ตาแหน่ง ต้องแจ้งให้เลขาธิการทราบเป็นลายลักษณ์
อักษร เพื่อแก้ทะเบียนสมาคมภายใน ๒ เดือน นับจากการย้ายหรือเปลี่ยนแปลง มิฉะนั้นสมาคมจะ
ไม่รับผิดชอบต่อผลประโยชน์ใดๆ ที่สมาชิกพึงได้รบั

หมวดที่ ๕
การดาเนินงานของสมาคม
ข้อ ๑๔ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการบริหาร” ทาหน้าที่บริหารกิจการของสมาคมให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วยบุคคล ๑๑ คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง ดารงตาแหน่งนายกสมาคม
เลขาธิการ เหรัญญิก นายทะเบียน และกรรมการอีก ๗ คน ซึ่งควรมาจากสถาบันต่างๆ ที่มกี ารเรียนการ
สอนหรือการวิจัยทางสรีรวิทยา
ข้อ ๑๕ ผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารต้องเป็นสมาชิกสามัญของสมาคม
ข้อ ๑๖ ให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารทุก ๒ ปี

หมวดที่ ๖
การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคม
ข้อ ๑๗ ให้คณะกรรมการบริหารแต่งตั้ง “คณะกรรมการสรรหาและเลือกตั้ง” ขึ้นคณะหนึ่งเพื่อดาเนินการสรรหา
บุคคลที่สมควรดารงตาแหน่งนายกสมาคม ก่อนที่คณะกรรมการบริหารชุดเดิมจะหมดวาระไม่น้อยกว่า ๙๐
วัน คณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบด้วย ประธาน และคณะกรรมการไม่น้อยกว่า ๒ คน
ข้อ ๑๘ ให้คณะกรรมการสรรหาและเลือกตั้ง ดาเนินการให้มีการเลือกตั้ง ในการประชุมใหญ่ของสมาคม โดย
๑๘.๑ เสนอรายชื่อบุคคลทีไ่ ด้รับการสรรหาและสมัครใจที่จะรับการเลือกตั้งให้ดารงตาแหน่ง นายกสมาคม
ต่อที่ประชุมใหญ่ เพื่อให้สมาชิกลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นนายกสมาคม
๑๘.๒ เมื่อเลือกตั้งนายกสมาคมได้แล้ว จึงดาเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารตาแหน่งอื่นๆ ต่อไป
ข้อ ๑๙ ให้สมาชิกลงคะแนนเลือกตั้งในการประชุมใหญ่ ด้วยวิธลี งคะแนนลับ และให้นบั คะแนนอย่างเปิดเผย
กระบวนการทั้งหมดต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า ๕๐ คน หากสมาชิก
ไม่ครบจานวนที่กาหนดไว้ ให้นดั ประชุมใหม่ภายใน ๑๔ วัน และถือว่าจานวนสมาชิกที่มาประชุมใหม่นั้น
ครบองค์ประชุมที่จะดาเนินการเลือกตั้งได้

๓

ข้อ ๒๐ คะแนนเสียงถือว่าเป็นเอกฉันท์ เมื่อบุคคลนั้นได้รบั คะแนนสูงสุดในตาแหน่งที่มผี ู้สมัครเกิน ๑ คน หากมีผู้
ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งเท่ากัน ให้สมาชิกลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอีกจนได้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด

หมวดที่ ๗
อานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
ข้อ ๒๑ คณะกรรมการบริหาร มีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
๒๑.๑ บริหารกิจการทั้งหลายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคม
๒๑.๒ ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง ของสมาคม
๒๑.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการหรืออนุกรรมการเพื่อช่วยในการดาเนินกิจการของสมาคม
๒๑.๔ แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาสมาคม
๒๑.๕ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสาหรับสมาคม
๒๑.๖ อนุมัติจ่ายเงินที่เกินอานาจหน้าที่ของนายกสมาคม ทั้งนี้ครั้งละไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หากเกิน
กว่านี้ต้องรายงานในที่ประชุมใหญ่ให้รับทราบ
๒๑.๗ รายงานการดาเนินการของสมาคมต่อที่ประชุมใหญ่ปีละ ๑ ครั้ง
๒๑.๘ แสดงฐานะการเงินของสมาคมที่ผ่านการตรวจสอบของผูส้ อบบัญชีฯ ต่อทีป่ ระชุมใหญ่
๒๑.๙ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารไม่น้อยกว่า ๓ ครั้งต่อปี และต้องมีกรรมการบริหารเข้า
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของคณะกรรมการบริหาร
ข้อ ๒๒ นายกสมาคม มีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
๒๒.๑ บริหารกิจการของสมาคมตามวัตถุประสงค์ของสมาคม
๒๒.๒ เป็นประธานในที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารและที่ประชุมใหญ่
๒๒.๓ เป็นผู้แทนของสมาคมในการติดต่อกับองค์กรอื่นในกิจการที่เกี่ยวข้องกับสมาคม
๒๒.๔ กากับการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการบริหาร
๒๒.๕ สั่งจ่ายเงินของสมาคมนอกเหนือจากกิจการประจาได้ครั้งละไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หากเกินกว่านี้
ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
๒๒.๖ มอบหมายให้กรรมการบริหารหรือสมาชิกคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
๒๒.๗ ทานิติกรรมในนามสมาคม
ข้อ ๒๓ เลขาธิการ มีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
๒๓.๑ ติดต่อกับสมาชิกและบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องกับสมาคม
๒๓.๒ รักษาระเบียบข้อบังคับของสมาคม
๒๓.๓ นัดหมายการประชุม จัดทาระเบียบวาระ และทาหน้าที่เป็นเลขานุการในการประชุมคณะกรรมการ
บริหาร
๒๓.๔ รักษาเอกสารของสมาคมมิให้สูญหาย
๒๓.๕ เสนอรายงานแสดงกิจการและการดาเนินงานของสมาคมต่อทีป่ ระชุมใหญ่
๒๓.๖ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายกสมาคมมอบหมาย
ข้อ ๒๔ เหรัญญิก มีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
๒๔.๑ ควบคุมดูแล รับผิดชอบการบัญชี การเงิน และงบประมาณของสมาคม โดยมีระเบียบปฏิบัติดงั นี้

๔

๒๔.๑.๑ การรับจ่ายเงินของสมาคมต้องจัดทาและเก็บรักษาบัญชีพร้อมใบสาคัญ และหลักฐาน
แสดงการรับจ่ายเงิน แสดงฐานะการเงินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทุกครั้งที่มีการ
ประชุม
๒๔.๑.๒ ให้เก็บรักษาเงินสดสารองจ่ายได้ไม่เกินครั้งละ ๓,๐๐๐ บาท ส่วนที่เกินให้นาไปฝาก
ธนาคารที่คณะกรรมการกาหนด
๒๔.๑.๓ การจ่ายเงินของสมาคมทุกรายการต้องได้รับอนุมัติจากนายกสามาคม และ/หรือ
คณะกรรมการบริหาร
๒๔.๑.๔ การสั่งจ่ายเงินจากธนาคาร ให้นายกสมาคมหรือเลขาธิการลงลายมือชื่อร่วมกับเหรัญญิก
หากมีความจาเป็น คณะกรรมการบริหารอาจมอบหมายให้กรรมการบริหารเป็นผู้สงั่ จ่าย
๒๔.๒ จัดทาบัญชีงบดุล แสดงรายการรับ-จ่ายประจาปี เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ และมอบหมายเอกสาร
หลักฐานเกี่ยวกับการเงินของสมาคมให้แก่คณะกรรมการชุดใหม่เมื่อสิ้นสุดวาระ หรือเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการใหม่เนื่องจากสาเหตุอื่น
๒๔.๓ ติดต่อทวงถาม และดาเนินการเก็บเงินจากสมาชิกที่คา้ งชาระค่าบารุง หรือจากลูกหนี้/ผู้อุปถัมภ์
สมาคม
ข้อ ๒๕ นายทะเบียน มีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
๒๕.๑ รวบรวมจัดทาและรักษาทะเบียนสมาชิกให้สมบูรณ์ถูกต้อง

หมวดที่ ๘
การพ้นจากตาแหน่งกรรมการบริหาร
ข้อ ๒๖ กรรมการบริหารทั้งคณะ หรือแต่ละคน พ้นจากตาแหน่งด้วยเหตุผล ดังต่อไปนี้
๒๖.๑ เสียชีวิต
๒๖.๒ ออกตามวาระ
๒๖.๓ ลาออก
๒๖.๔ ขาดสมาชิกภาพ
๒๖.๕ คณะกรรมการบริหารมีมติให้พ้นจากตาแหน่งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของคณะ
กรรมการบริหาร
๒๖.๖ ที่ประชุมใหญ่มีมติไม่ไว้วางใจ และให้พ้นจากตาแหน่ง
ข้อ ๒๗ เมื่อกรรมการผู้ใดพ้นจากตาแหน่ง นอกจากกรณีออกตามวาระ
๒๗.๑ ให้จาหน่ายชื่อนัน้ ออกจากทะเบียนคณะกรรมการบริหารของสมาคม
๒๗.๒ ให้เลขาธิการแจ้งให้กรรมการผู้นั้นทราบ พร้อมทั้งประกาศรายชื่อผู้นนั้ ไว้ ณ ที่ทาการสมาคม
๒๗.๓ ให้กรรมการบริหารคัดเลือกสมาชิกสามัญแทนกรรมการบริหารที่พ้นจากตาแหน่งนั้น โดยให้อยู่ใน
ตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลือของกรรมการบริหารซึ่งตนแทน
๒๗.๔ กรณีที่วาระของกรรมการบริหารอยู่ไม่ถึง ๑๘๐ วัน จะมีการคัดเลือกกรรมการที่ขาดหรือไม่ก็ได้

๕

หมวดที่ ๙
การเงินและทรัพย์สินของสมาคม
ข้อ ๒๘ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย จัดให้ทาบัญชีการเงินและทรัพย์สิน
ของสมาคมตามหลักการบัญชีให้ถูกต้อง
ข้อ ๒๙ ให้เหรัญญิกเป็นผู้เก็บรักษาเงิน
ข้อ ๓๐ เหรัญญิกมีสิทธิถือเงินสดได้ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
ข้อ ๓๑ เงินของสมาคมต้องนาไปฝากกับธนาคารที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร โดยนายกสมาคม หรือ
เลขาธิการสมาคม และเหรัญญิกลงนามร่วมกันในสมุดบัญชีธนาคาร
ข้อ ๓๒ การรับเงินรายได้ทุกชนิดของสมาคม ต้องมีการออกใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐาน โดยมีเหรัญญิกและ
กรรมการบริหารอีก ๑ คน ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานในใบเสร็จรับเงิน รวมทั้งต้องมีตราประทับของ
สมาคมในใบเสร็จรับเงิน
ข้อ ๓๓ การสั่งจ่ายเงินของสมาคม ให้นายกสมาคมหรือเลขาธิการลงลายมือชื่อร่วมกับเหรัญญิก หากมีความจาเป็น
คณะกรรมการบริหารอาจมอบหมายให้กรรมการบริหารเป็นผู้สั่งจ่าย
ข้อ ๓๔ ผู้สั่งจ่ายเงินสมาคมต้องรับผิดชอบการจ่ายเงินเป็นส่วนตัว หากการสั่งจ่ายนั้นทุจริตหรือผิดวัตถุประสงค์ของ
สมาคม ในกรณีการสั่งจ่ายเงินดังกล่าวโดยได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
บริหารจะต้องรับผิดชอบร่วมกันด้วย ทั้งนี้ไม่รวมถึงกรรมการบริหารที่ไม่เห็นด้วยกับการจ่ายเงินนัน้ หรือผู้ที่
มิได้เข้าร่วมประชุม
ข้อ ๓๕ ให้ที่ประชุมใหญ่แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีฯ ทุก ๒ ปี ตามวาระของคณะกรรมการบริหาร เมื่อผู้สอบบัญชีฯ ได้ตรวจ
และรับรองงบดุลถูกต้องแล้ว ให้เหรัญญิกนางบดุลเสนอคณะกรรมการบริหารให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอให้
ที่ประชุมใหญ่รับรองต่อไป
ข้อ ๓๖ บัญชีของสมาคมสิ้นสุดเพียง ๓๑ มกราคม ของทุกปี
ข้อ ๓๗ การได้มาซึ่งทรัพย์สินของสมาคม มีดังนี้
๓๗.๑ ค่าบารุงสมาคมจากสมาชิก
๓๗.๒ ดอกผลของทรัพย์สินสมาคม
๓๗.๓ การรับบริจาคจากผู้อุปถัมภ์สมาคมในการประชุมวิชาการ การอบรมวิชาการ หรือกิจการใดๆ ของ
สมาคม
๓๗.๔ การจัดกิจกรรมหารายได้

หมวดที่ ๑๐
การประชุม
ข้อ ๓๘ การประชุมใหญ่
๓๘.๑ ให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจาปีอย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี
๓๘.๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการบริหารแถลงกิจการที่ได้ดาเนินงานไปในระยะเวลา ๑ ปี หรือ
เสนอเรื่องราวต่างๆ ให้สมาชิกแสดงความเห็นหรือพิจารณาลงมติ
๓๘.๓ ต้องแจ้งการนัดหมาย แจ้งระเบียบวาระการประชุม เป็นลายลักษณ์อักษรต่อสมาชิกล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า ๑๕ วัน

๖

๓๘.๔ ต้องมีสมาชิกเข้าประชุมไม่น้อยกว่า ๕๐ คนจึงถือว่าครบองค์ประชุม ในกรณีที่สมาชิกไม่ครบองค์
ประชุม ให้นัดประชุมครั้งทีส่ องภายใน ๑๔ วัน การเรียกประชุมครั้งที่ ๒ นี้ สมาชิกจะมาประชุม
จานวนเท่าใดก็ได้ถือว่าครบองค์ประชุม
๓๘.๕ ให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญได้เมื่อมีความจาเป็น โดยเหตุดังนี้
๓๘.๕.๑ คณะกรรมการบริหารมีมติให้เรียกประชุม
๓๘.๕.๒ สมาชิกไม่น้อยกว่า ๒๐ คน ลงชื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อร้องขอให้จัดการ
ประชุม
ข้อ ๓๙ การประชุมคณะกรรมการบริหาร
๓๙.๑ ให้มีการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่า ๓ ครั้งต่อปี
๓๙.๒ การนัดประชุมต้องแจ้งให้ทราบ พร้อมระเบียบวาระการประชุม เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า ๗ วัน
๓๙.๓ องค์ประชุมต้องประกอบด้วย กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของคณะกรรมการบริหาร
ข้อ ๔๐ การประชุมทางวิชาการ
๔๐.๑ ให้มีการประชุมทางวิชาการตามมติของคณะกรรมการบริหารตามความเหมาะสม อย่างน้อยปีละ ๑
ครั้ง
๔๐.๒ คณะกรรมการบริหาร มอบหมายให้สถาบันต่างๆ หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการในแต่
ละปี
ข้อ ๔๑ มติที่ประชุม
ในการประชุมทุกประเภท ให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุม
เป็นผู้ชี้ขาด ยกเว้นกรณีที่กาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ข้อ ๔๒ ประธานที่ประชุม
๔๒.๑ หากนายกสมาคมไม่อยู่ในทีป่ ระชุม ให้เลขาธิการทาหน้าที่แทน
๔๒.๒ หากนายกสมาคมและเลขาธิการไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารเลือกประธาน
เฉพาะการประชุมครั้งนั้น จากกรรมการบริหารหรือสมาชิกที่มาประชุม
ข้อ ๔๓ เมื่อมีเหตุจาเป็นยังไม่ถึงคราวประชุมใหญ่สามัญประจาปี และมีเหตุอันควรที่จะไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมีเรื่องสมควรขอมติจากสมาชิก ให้แจ้งข้อความแก่สมาชิกเป็นลายลักษณ์อักษร
พร้อมเสนอญัตติให้ลงมติในเรื่องนั้น ถ้ากึ่งหนึ่งของจานวนเสียงที่ส่งมาเห็นด้วยกับญัตติ ให้ถือว่าสมาคมลงมติตามนั้น
ทั้งนี้เสียงที่ส่งมาต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกทัง้ หมด

หมวดที่ ๑๑
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของสมาคม
ข้อ ๔๔ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของสมาคมกระทาได้ดังนี้
๔๔.๑ นายกสมาคมนาเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมใหญ่
๔๔.๒ สมาชิกสามัญลงชื่อร่วมกันเป็นจานวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คน ยืน่ ต่อคณะกรรมการบริหาร
๔๔.๓ คาสั่งของกองทะเบียนกรมตารวจ

๗

ข้อ ๔๕ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของสมาคม ต้องได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกในทีป่ ระชุมใหญ่ไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของสมาชิกที่มาประชุม

หมวดที่ ๑๒
การเลิกสมาคมและการชาระบัญชี
ข้อ ๔๖ การเลิกสมาคม จะกระทาได้ตอ่ เมื่อมีมติของที่ประชุมใหญ่ หรือที่ประชุมใหญ่วิสามัญ โดยมีคะแนนเสียงใน
ที่ประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของจานวนสมาชิกที่มาประชุมทั้งหมด ทั้งนี้ต้องแจ้งระเบียบวาระการ
ประชุมให้สมาชิกทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๑๕ วัน
ข้อ ๔๗ การชาระบัญชีเมื่อเลิกสมาคม ให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลานั้น เมื่อชาระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว
หากมีทรัพย์สินเหลืออยู่ ให้บริจาคแก่องค์กรสาธารณกุศลที่ไม่องิ สถาบันต้นสังกัดของสมาชิกท่านใดหรือกลุ่มใด
ตามมติของที่ประชุมใหญ่สามัญหรือที่ประชุมใหญ่วิสามัญ
ข้อ ๔๘ เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการตีความ หรือแปลความหมายข้อบังคับนี้ ให้ถือตามมติของคณะกรรมการบริหาร



๘

