
 

 

ข้อบังคับ 

สมาคมกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย 

 

 



ข้อบงัคบัของสมาคมกายวิภาคศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 

 

หมวดท่ี ๑ 

ข้อความทัว่ไป 

ขอ้ ๑ . สมาคมนี้มชีื่อว่า “สมาคมกายวภิาคศาสตร์แห่งประเทศไทย” ใชอ้ักษรย่อคอื สกท. มชีื่อภาษาองักฤษ คอื 

Anatomy Association of Thailand ใชอ้กัษรย่อคอื AAT ค าว่าสมาคมในขอ้บงัคบันี้เป็นชื่อทีใ่ชแ้ทนชื่อเตม็ 

 ของ “สมาคมกายวภิาคศาสตร์แห่งประเทศไทย” 

ขอ้ ๒ . เครื่องหมายของสมาคมมลีกัษณะเป็นรูปอกัษร “ก” ภาษาไทย และอกัษร “A” ภาษาองักฤษ ไขวก้นัอยู่ตรง 

 กลางวงกลมล้อมรอบดว้ยค าว่า “๒๕๔๕ สมาคมกายวภิาคศาสตร์ (ประเทศไทย)” และ “ANATOMY 

 ASSOCIATION OF THAILAND 2002” (ตามแบบทีแ่นบมาดว้ย) 

 

 

 

ขอ้ ๓ . ส านักงานใหญ่ของสมาคมตัง้อยู่ ณ ภาควชิากายวภิาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล 

มหาวทิยาลยัมหดิล บางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ 

ขอ้ ๔. วตัถุประสงค์ของสมาคม เพื่อ 

 ๔.๑ เป็นสมาคมทางวชิาการ 

 ๔.๒ สนับสนุนส่งเสรมิการวจิยัและการศกึษาทางกายวภิาคศาสตร์ทุกสาขา เพื่อยกระดบัการศกึษา 

  กายวภิาคศาสตร์ในประเทศไทย ใหท้ดัเทยีมกบัระดบัสากล 

 ๔.๓ เป็นศูนย์ประสานงานเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรูท้างกายวภิาคศาสตร์ระหว่างสมาชกิ และผูท้ี่

 สนใจทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 

 ๔.๔ ส่งเสรมิสามคัคธีรรมและจรยิธรรมในหมู่สมาชกิ 

 ๔.๕ ไม่ด าเนินการใด ๆ ทีเ่กี่ยวกบัการเมอืง 

หมวดท่ี ๒ 

สมาชิก 
ขอ้ ๕ . สมาชกิของสมาคมม ี๓ ประเภท คือ 

 ๕.๑ สมาชกิสามญัไดแ้ก่ นักวชิาการ นักธุรกจิ ผูท้ีท่ างาน หรอืปฏบิตังิานเกี่ยวกบักายวภิาคศาสตร์ 

รวมทัง้บุคคลทีส่นใจในกจิกรรมของสมาคม 

 ๕.๒ สมาชกิกติตมิศกัดิ ์ไดแ้ก่ บุคคลผูท้รงเกยีรต ิหรอืผูท้รงคุณวุฒิ หรอืผูม้อีุปการะคุณแก่สมาคม ซึ่ง  

  คณะกรรมการลงมตใิหเ้ชญิเขา้เป็นสมาชกิของสมาคม 

 ๕.๓ อนุสมาชกิ ไดแ้ก่ นิสติ นักศกึษา 

ขอ้ ๖. สมาชกิจะต้องประกอบดว้ยคุณสมบตัดิงัต่อไปนี้ 



 ๖.๑ เป็นผูบ้รรลุนิตภิาวะแล้ว 

 ๖.๒ เป็นผูม้คีวามประพฤตเิรยีบรอ้ย 

 ๖.๓ ไม่เป็นโรคทีส่งัคมรงัเกยีจ 

 ๖.๔ ไม่ต้องค าพพิากษาของศาลถงึทีสุ่ดใหเ้ป็นบุคคลล้มละลาย หรอืไรค้วามสามารถหรอืเสมอืนไร้

ความสามารถหรอืต้องโทษจ าคุก ยกเวน้ความผดิฐานประมาทหรอืลหุโทษ การต้องค าพพิากษา

ของศาลถงึทีสุ่ดในกรณีดงักล่าว จะต้องเป็นในขณะทีส่มคัรเขา้เป็นสมาชกิ หรอืในระหว่างวนัทีเ่ป็น

สมาชกิของสมาคมเท่านัน้ 

ขอ้ ๗. ค่าลงทะเบยีนและค่าบ ารุงสมาคม 

 ๗.๑ สมาชกิสามญั ค่าบ ารุงตลอดชพี  ๑,๐๐๐  บาท 

 ๗.๒ สมาชกิกติตมิศกัดิ ์มติ้องเสยีค่าลงทะเบยีนและค่าบ ารุงสมาคมแต่อย่างใดทัง้สิน้ 

ขอ้ ๘. การสมคัรเขา้เป็นสมาชกิของสมาคม ใหผู้ป้ระสงค์จะสมคัรเขา้เป็นสมาชกิของสมาคมยื่นใบสมคัรตามแบบ

ของสมาคมต่อเลขาธกิาร โดยมสีมาชกิสามญัรบัรองอย่างน้อย ๑ คน และใหเ้ลขาธกิารตดิประกาศรายชื่อ

ผูส้มคัรไว้ ณ ส านักงานของสมาคม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วนั เพื่อใหส้มาชกิอื่น ๆ ของสมาคมจะได้

คดัคา้นการสมคัรนัน้  เมื่อครบก าหนดประกาศแล้วกใ็หเ้ลขาธกิารน าใบสมคัร และหนังสอืคดัคา้นของสมาชกิ 

(ถ้าม)ี เสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการเพื่อพจิารณาอนุมตัว่ิา จะรบัหรอืไม่รบัเขา้เป็นสมาชกิของสมาคม 

และเมื่อคณะกรรมการพจิารณาการสมคัรแล้ว ผลเป็นประการใดใหเ้ลขาธกิารเป็นผูแ้จง้ใหผู้ส้มคัรทราบ

โดยเรว็ 

ขอ้ ๙. ถ้าคณะกรรมการพจิารณาอนุมตัใิหร้บัผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชกิ กใ็หผู้ส้มคัรนัน้ช าระเงนิค่าลงทะเบยีนและค่า
บ ารุงสมาคมใหเ้สรจ็สิน้ภายใน ๓๐ วนั นับตัง้แต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้จากเลขาธกิารและสมาชกิภาพของผูส้มคัร ให้
เริม่นับตัง้แต่วนัทีผู่ส้มคัรไดช้ าระเงนิค่าลงทะเบยีน และค่าบ ารุงสมาคมเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแล้ว แต่ถ้าผูส้มคัรไม่
ช าระเงนิค่าลงทะเบยีนและค่าบ ารุงภายในก าหนด กใ็หถ้อืว่าการสมคัรคราวนัน้เป็นอนัยกเลกิ 

ขอ้ ๑๐. สมาชกิภาพของสมาชกิกติตมิศกัดิ ์ ใหเ้ริม่นับตัง้แต่วนัทีห่นังสือตอบรบัค าเชญิของผูท้ี่คณะกรรมการได้
พจิารณาลงมตใิหเ้ชญิเขา้เป็นสมาชกิของสมาคม ไดม้าถงึยงัสมาคม 

ขอ้ ๑๑ สมาชกิภาพของสมาชกิใหส้ิน้สุดลงดว้ยเหตดุงัต่อไปนี้ 

 ๑๑.๑ ตาย 

๑๑.๒ ลาออก โดยยื่นหนังสอืเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการไดพ้จิารณาอนุมตัิ

และสมาชกิผูน้ัน้ไดช้ าระหนี้สนิทีย่งัตดิคา้งอยู่กบัสมาคมเป็นทีเ่รยีบรอ้ย 

 ๑๑.๓ ขาดคุณสมบตัขิองสมาชกิ 

๑๑.๔ ทีป่ระชุมใหญ่ของสมาคม หรอืคณะกรรมการไดพ้จิารณาลงมตใิหล้บชื่อออกจากทะเบยีน เพราะ
สมาชกิผูน้ัน้ไดป้ระพฤตตินน าความเสื่อมเสยีมาสู่สมาคม 

ขอ้ ๑๒ สทิธแิละหน้าทีข่องสมาชกิ 

 ๑๒.๑ มสีทิธเิขา้ใชส้ถานทีข่องสมาคมโดยเทา่เทยีมกนั 

 ๑๒.๒ มสีทิธเิสนอความคดิเหน็เกี่ยวกบัการด าเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการ 

 ๑๒.๓ มสีทิธไิดร้บัสวสัดกิารและข่าวสารต่างๆ ทีส่มาคมไดจ้ดัใหม้ขี ึน้ 

 ๑๒.๔ มสีทิธเิขา้ร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม 



๑๒.๕ สมาชกิสามญัมสีทิธใินการเลอืกตัง้ หรอืไดร้บัการเลอืกตัง้ หรอืแต่งตัง้เป็นกรรมการสมาคมและมี

สทิธอิอกเสยีงมตติ่าง ๆ ในทีป่ระชุมไดค้นละ ๑ คะแนนเสยีง 

๑๒.๖ มสีทิธริอ้งขอต่อคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบเอกสารและบญัชทีรพัย์สนิของสมาคม 

๑๒.๗ มสีทิธเิขา้ชื่อร่วมกนัอย่างน้อย ๑ ใน ๓ ของสมาชกิสามญัทัง้หมดรอ้งขอต่อคณะกรรมการใหจ้ดั

ประชุมใหญ่วิสามญัได้ 

๑๒.๘ มหีน้าทีจ่ะต้องปฏบิตัติามระเบยีบปฏิบตั ิและขอ้บงัคบัของสมาคมโดยเคร่งคดั  

๑๒.๙ มหีน้าที ่ประพฤตตินใหส้มกบัเกยีรตทิีเ่ป็นสมาชกิของสมาคม 

๑๒.๑๐ มหีน้าทีใ่หค้วามร่วมมอืและสนับสนุนการด าเนินกจิการต่าง ๆ ของสมาคม 

๑๒.๑๑ มหีน้าทีร่่วมกจิกรรมทีส่มาคมไดจ้ดัใหม้ขี ึน้ 

๑๒.๑๒ มหีน้าทีช่่วยเผยแพร่ชื่อเสยีงของสมาคมใหเ้ป็นทีรู่จ้กัอยา่งแพร่หลาย 

หมวดท่ี ๓ 

การด าเนินกิจการสมาคม 
ขอ้ ๑๓ . ใหม้คีณะกรรมการคณะหนึ่ง ท าหน้าทีบ่รหิารกจิการของสมาคม มจี านวนอย่างน้อย ๑๐ คน อย่างมากไม่เกนิ 

๑๕ คน ใหท้ีป่ระชุมสามญัประจ าปีด าเนินการ เลอืกตัง้นายกสมาคม ๑ คน โดยใหส้มาชกิเป็นผูเ้สนอรายชื่อ

และมสีมาชกิสามญัเป็นผูร้บัรองอย่างน้อย ๕ คน และต้องไดร้บัมตเิป็นเสยีงขา้งมากของสมาชกิทีเ่ขา้ประชุม

ใหน้ายกสมาคมทีไ่ดร้บัเลอืกตัง้จากทีป่ระชุมแต่งตัง้กรรมการอื่น ๆ ใหค้รบตามจ านวนในวรรคแรก และ

แต่งตัง้กรรมการเขา้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ของสมาคมตามทีก่ าหนดไว ้ ซึ่งต าแหน่งของกรรมการสมาคม มี

ต าแหน่งและหนา้ทีโ่ดยสงัเขปดงัต่อไปนี้ 

๑๓.๑ นายกสมาคม ท าหน้าทีเ่ป็นหวัหน้าในการบรหิารกจิการของสมาคม เป็นผูแ้ทนสมาคม ในการ

ตดิต่อกบับุคคลภายนอก และท าหนา้ทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชุมคณะกรรมการ และการประชุมใหญ่

ของสมาคม 

๑๓.๒ อุปนายก ท าหน้าทีเ่ป็นหวัหน้าในการบรหิารกจิการของสมาคม ปฏิบตัติามทีน่ายกสมาคมได้

มอบหมาย และท าหน้าทีแ่ทนนายกสมาคมเมื่อนายกสมาคมไม่อยู่หรอืไม่สามารถจะปฏบิตัหิน้าที่

ได ้แต่การท าหน้าทีแ่ทนนายกสมาคม ใหอุ้ปนายกตามล าดบัต าแหน่งเป็นผูก้ระท าการแทน 

๑๓.๓ เลขาธิการ  ท าหน้าทีเ่กี่ยวกบังานธุรการของสมาคมทัง้หมด  เป็นหวัหน้าเจา้หน้าทีข่องสมาคมใน

การปฏบิตักิจิการของสมาคม และปฏิบตัติามค าสัง่ของนายกสมาคมตลอดจนท าหน้าทีเ่ป็น

เลขานุการในการประชุมต่าง ๆ ของสมาคม 

๑๓.๔ เหรญัญิก  มหีน้าทีเ่กี่ยวกบัการเงนิทัง้หมดของสมาคม เป็นผูจ้ดัท าบญัช ีรายรบั รายจ่าย บญัชงีบ

ดุลของสมาคมและเกบ็เอกสาร หลกัฐานต่างๆ ของสมาคม ไวเ้พื่อการตรวจสอบ 

๑๓.๕ ปฏิคม มหีน้าทีใ่นการใหก้ารต้อนรบัแขกของสมาคม เป็นหวัหน้าในการจดัเตรยีมสถานทีข่อง

สมาคม และจดัเตรยีมสถานทีป่ระชุมต่างๆ ของสมาคม 

๑๓.๖ นายทะเบียน มหีน้าทีเ่กีย่วกบัทะเบยีนสมาชกิทัง้หมดของสมาคม ประสานงานกบัเหรญัญกิใน

การเรยีกเกบ็เงนิค่าบ ารุงสมาคมจากสมาชกิ 



๑๓.๗ ประชาสมัพนัธ์ มหีน้าทีเ่ผยแพร่กจิการและชื่อเสยีงเกยีรตคุิณของสมาคมใหส้มาชกิและบุคคล

โดยทัว่ไปใหเ้ป็นทีรู่จ้กัอย่างแพร่หลาย 

๑๓.๘  กรรมการต าแหน่งอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการเหน็สมควรก าหนดใหม้ขีึน้ โดยมี

จ านวนเมื่อรวมกบัต าแหน่งกรรมการตามขา้งต้นแล้ว จะต้องไม่เกนิจ านวนที่ขอ้บงัคบัไดก้ าหนด

เอาไว ้แต่ถ้าคณะกรรมการมไิดก้ าหนดต าแหน่งกใ็หถ้อืว่าเป็น “กรรมการกลาง” 

ขอ้ ๑๔ . คณะกรรมการของสมาคมสามารถอยู่ในต าแหน่งไดค้ราวละ ๒ ปี และเมื่อคณะกรรมการอยู่ในต าแหน่งครบ

ก าหนดตามวาระแล้ว แต่คณะกรรมการชุดใหม่ยงัไม่ไดร้บัอนุญาตใหจ้ดทะเบยีนจากทางราชการ กใ็ห้

คณะกรรมการทีค่รบก าหนดตามวาระรกัษาการไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะไดร้บัอนุญาต

ใหจ้ดทะเบยีนจากทางราชการ และเมื่อคณะกรรมการชุดใหม่ไดร้บัอนุญาตใหจ้ดทะเบยีนจากทางราชการ

เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแล้ว กใ็หท้ าการส่งและรบัมอบงานกนัระหว่างคณะกรรมการชุดเก่าและคณะกรรมการชุดใหม่ 

ใหเ้ป็นทีเ่สรจ็สิน้ภายใน ๓๐ วนั นับตัง้แต่วนัทีค่ณะกรรมการชุดใหม่ไดร้บัอนุญาตใหจ้ดทะเบยีนจากทาง

ราชการ 

ขอ้ ๑๕ . ต าแหน่งกรรมการสมาคม ถ้าต้องว่างลงก่อนครบก าหนดตามวาระ กใ็หค้ณะกรรมการแต่งตัง้สมาชกิสามญั

คนใดคนหนึ่งทีเ่หน็สมควร เขา้ด ารงต าแหน่งแทนต าแหน่งทีว่่างลงนัน้ แต่ผูท้ีเ่ขา้ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ใน

ต าแหน่งไดเ้ท่ากบัวาระของผูท้ีต่นแทนเทา่นัน้ 

ขอ้ ๑๖ . กรรมการอาจพน้จากต าแหน่ง ซึ่งมใิช่เป็นการออกตามวาระกด็ว้ยเหตุดงัต่อไปนี้ คอื 

๑๖.๑ ตาย 

๑๖.๒ ลาออก 

๑๖.๓ ขาดจากสมาชกิภาพ 

๑๖.๔ ทีป่ระชุมใหญ่ลงมตใิหอ้อกจากต าแหน่ง 

ขอ้ ๑๗ . กรรมการทีป่ระสงค์จะลาออกจากต าแหน่งกรรมการ ใหย้ื่นใบลาออกเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อคณะกรรมการ

และใหพ้น้จากต าแหน่งเมื่อคณะกรรมการมมีตใิหอ้อก 

ขอ้ ๑๘ .  อ านาจและหน้าทีข่องคณะกรรมการ 

๑๘.๑ มอี านาจออกระเบยีบปฏบิตัติ่าง ๆ เพื่อใหส้มาชกิไดป้ฏบิตั ิโดยระเบยีบปฏิบตันิัน้ และจะต้องไม่ขดั

ต่อขอ้บงัคบัฉบบันี้ 

๑๘.๒ มอี านาจแต่งตัง้และถอดถอนเจา้หน้าทีข่องสมาคม 

๑๘.๓ มอี านาจแต่งตัง้กรรมการทีป่รกึษา หรอือนุกรรมการได ้ แต่กรรมการทีป่รกึษาหรอือนุกรรมการจะ

สามารถอยู่ในต าแหน่งไดไ้ม่เกนิวาระของคณะกรรมการทีแ่ต่งตัง้ 

๑๘.๔ มอี านาจทีจ่ะเรยีกประชุมใหญ่สามญัประจ าปี และประชุมใหญ่วสิามญั 

๑๘.๕ มอี านาจแต่งตัง้กรรมการในต าแหน่งอื่น ๆ ทีย่งัมไิดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบันี้ 

๑๘.๖ มอี านาจบรหิารกจิการของสมาคมเพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์ ตลอดจนมอี านาจอื่น ๆ ตาม

ขอ้บงัคบัไดก้ าหนดไว ้

๑๘.๗ มหีน้าทีร่บัผดิชอบในกจิการทัง้หมด รวมทัง้การเงนิและทรพัย์สนิทัง้หมดของสมาคม 



๑๘.๘ มหีน้าทีจ่ดัใหม้กีารประชุมใหญ่วสิามญั ตามทีส่มาชกิสามญั จ านวน ๑ ใน ๓ ของสมาชกิสามญั

ทัง้หมดไดเ้ขา้ชื่อรอ้งขอใหจ้ดัประชุมใหญ่วสิามญัขึน้ ซึ่งการนี้จะต้องจดัใหม้กีารประชุมใหญ่

วสิามญัภายใน ๓๐ วนั นับแต่วนัทีไ่ดร้บัหนังสอืรอ้งขอ 

๑๘.๙ มหีน้าทีจ่ดัท าเอกสารหลกัฐานตา่งๆ ทัง้ทีเ่กี่ยวกบัการเงนิ ทรพัยส์นิและการด าเนินกจิการต่าง ๆ 

ของสมาคมใหถู้กต้องตามหลกัวชิาการ และสามารถใหส้มาชกิตรวจดูได้เมื่อสมาชกิรอ้งขอ 

 ๑๘.๑๐ จดัท าบนัทกึการประชุมต่าง ๆ ของสมาคมเพื่อเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐานและจดัส่งใหส้มาชกิไดร้บัทราบ 

 ๑๘.๑๑ มหีน้าทีอ่ื่น ๆ ตามขอ้บงัคบันี้ไดก้ าหนดไว ้

ขอ้ ๑๙ . คณะกรรมการจะต้องประชุมกนัปีละไม่น้อยกว่า ๑ ครัง้ ทัง้นี้เพื่อปรึกษาหารอืเกี่ยวกบัการบรหิารกจิการของ

สมาคม 

ขอ้ ๒๐ . การประชุมคณะกรรมการ จะต้องมกีรรมการเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึง่หนึ่งของกรรมการทัง้หมด จงึจะ

ถอืว่าครบองค์ประชุม มตขิองทีป่ระชุมคณะกรรมการ ถ้าขอ้บงัคบัมิไดก้ าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น กใ็หถ้อืคะแนน

เสยีงขา้งมากเป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนักใ็หป้ระธานในการประชุมเป็นผูช้ี้ขาด 

ขอ้ ๒๑ . ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้านายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่อยู่ในทีป่ระชุมหรอืไม่สามารถปฏิบตัิ

หน้าทีไ่ด ้ กใ็หก้รรมการทีเ่ขา้ประชุมในคราวนัน้เลอืกตัง้กนัเอง เพือ่ใหก้รรมการคนใดคนหนึ่งท าหน้าทีเ่ป็น

ประธานในการประชุมคราวนัน้ 

 

 

หมวดท่ี ๔ 

การประชุมใหญ่ 

ขอ้ ๒๒ . การประชุมใหญ่ของสมาคม ๒ ชนิด คือ 

๒๒.๑ ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 

๒๒.๒ ประชุมใหญ่วิสามญั 

ขอ้ ๒๓ . คณะกรรมการจะต้องจดัใหม้กีารประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ปีละ ๑ ครัง้ ภายในเดอืนพฤษภาคม ของทุกปี 

ขอ้ ๒๔ . การประชุมใหญ่วสิามญั อาจจะมขีึน้ไดโ้ดยเหตุทีค่ณะกรรมการเหน็สมควรจดัใหม้ขี ึน้ หรอืเกดิขึน้ดว้ยการ

เขา้ชื่อร่วมกนัของสมาชกิสามญัไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของสมาชกิทัง้หมดรอ้งขอต่อคณะกรรมการใหจ้ดัใหม้ี

ขึน้ 

ขอ้ ๒๕ . การแจง้ก าหนดนดัประชุมใหญ่ ใหเ้ลขาธกิารเป็นผูแ้จง้ก าหนดประชุมใหญ่ใหส้มาชกิทราบ และการแจง้

จะต้องแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษร  โดยระบุวนัเวลาและสถานทีใ่หช้ดัเจน โดยจะต้องแจง้ใหส้มาชกิไดท้ราบ

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วนั และประกาศแจง้ก าหนดนัดประชุมใหญ่ไว้ ณ ส านักงานของสมาคมเป็นเวลาไม่

น้อยกว่า ๗ วนั ก่อนถงึก าหนดการประชุมใหญ่ 

ขอ้ ๒๖ . การประชุมใหญ่สามญัประจ าปี จะต้องมวีาระการประชุมอย่างน้อย ดงัต่อไปนี้ 

 ๒๖.๑ แถลงกจิการทีผ่่านมาในรอบปี 

 ๒๖.๒ แถลงบญัชรีายรบั รายจ่ายและบญัชงีบดุลของปีทีผ่่านมาใหส้มาชกิรบัทราบ 

 ๒๖.๓ เลอืกตัง้คณะกรรมการชุดใหม่ เมื่อครบก าหนดตามวาระ 



 ๒๖.๔ เลอืกตัง้ผูส้อบบญัช ี

 ๒๖.๕ เรื่องอื่น ๆ ถ้ามี 

ขอ้ ๒๗ . การประชุมใหญ่สามญัประจ าปี หรอืการประชุมใหญ่วสิามญั จะต้องมสีมาชกิสามญัเขา้ร่วมประชุมไม่น้อย

กว่า ๑ ใน ๓ ของสมาชกิสามญัทัง้หมด หรอืไม่น้อยกว่า ๓๐ คน จงึจะถอืว่าครบองค์ประชุม แต่ถ้าเมื่อถงึ

ก าหนดเวลาประชุม ยงัมสีมาชกิสามญัเขา้ร่วมประชุม ไม่ครบองค์ประชุม กใ็หข้ยายเวลาออกไปอกี

พอสมควร แต่เมื่อครบก าหนดเวลาทีข่ยายออกไปแล้ว ยงัมสีมาชกิสามญัเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม 

กใ็หเ้ลื่อนการประชุมคราวนัน้ไป และใหจ้ดัประชุมใหม่อกีครัง้หนึ่งหลงัจากเวลาไดล้่วงเลยมาแล้วไม่น้อยกว่า 

๑๔ วนั นับตัง้แต่วนัทีไ่ดเ้ลื่อนการประชุมในครัง้แรก ยกเวน้ถ้าเป็นการประชุมใหญ่วสิามญัทีเ่กดิขึน้จากการ

รอ้งขอของสมาชกิ กไ็ม่ต้องจดัประชุมใหม่ ใหถ้อืว่าการประชุมเป็นอนัยกเลกิ ส าหรบัการประชุมในครัง้หลงันี้ 

ถ้ามสีมาชกิสามญัเขา้ร่วมประชุมเป็นจ านวนเท่าใด กใ็หถ้อืว่าครบองค์ประชุม 

ขอ้ ๒๘ . การลงมตติ่าง ๆ ในทีป่ระชุมใหญ่ ถ้าขอ้บงัคบัมไิดก้ าหนดไวเ้ป็นอย่างยิง่ กใ็หถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากเป็น

เกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสยีงทีล่งมตมิคีะแนนเสยีงเทา่กนั กใ็หป้ระธานในการประชุมเป็นผูช้ี้ขาด 

ขอ้ ๒๙ . ในการประชุมใหญ่ของสมาคม ถ้านายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่มาร่วมประชุมหรอืไม่สามารถจะ

ปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ กใ็หท้ีป่ระชุมใหญ่ ท าการเลอืกตัง้กรรมการทีม่าร่วมประชุมคนใดคนหนึ่งใหท้ าหน้าทีเ่ป็น

ประธานในการประชุมคราวนัน้ 

หมวดท่ี ๕ 

การเงินและทรพัยสิ์น 

ขอ้ ๓๐ . การเงนิและทรพัย์สนิทัง้หมด ใหอ้ยูใ่นความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ เงนิสดของสมาคม (ถ้าม)ี ใหน้ า

ฝากไวใ้นธนาคารพาณิชย์แห่งใดแห่งหนึ่ง 

ขอ้ ๓๑ . การลงนามในตัว๋เงนิหรอืเชค็ของสมาคม จะต้องมลีายมอืชื่อของนายกสมาคมหรอืผูท้ าการแทนลงนาม

ร่วมกบัเหรญัญกิ หรอืผูท้ าการแทน พรอ้มกบัประทบัตราของสมาคมจงึจะถอืว่าใชไ้ด้ 

ขอ้ ๓๒ . ใหน้ายกสมาคมมอี านาจสัง่จ่ายเงนิของสมาคมไดค้รัง้ละไม่เกนิ ๕๐,๐๐๐ บาท (หา้หมื่นบาทถ้วน) ถ้าเกนิ
กว่านัน้จะต้องไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการ และคณะกรรมการจะอนุมตัใิหจ้่ายไดค้รัง้ละไม่เกนิ ๑๐๐,๐๐๐ 
(หนึ่งแสนบาทถ้วน)   ถ้าจ าเป็นจะต้องจ่ายเกนิกว่านัน้ จะต้องไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมใหญ่ของสมาคม 

ขอ้ ๓๓ . ใหเ้หรญัญกิ มอี านาจเกบ็รกัษาเงนิสดของสมาคมไดค้รัง้ละไม่เกนิ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ถ้า
เกนิกว่าจ านวนนี้จะต้องน าฝากธนาคารในบญัชขีองสมาคมทนัททีีม่ีโอกาสอ านวยให ้

ขอ้ ๓๔ . เหรญัญกิ จะต้องท าบญัชรีายรบัรายจ่ายและบญัชงีบดุล ใหถู้กต้องตามหลกัวชิาการ และการรบัหรอืจ่ายเงนิ
ทุกครัง้จะต้องมหีลกัฐานเป็นหนังสอื ลงลายมอืของนายกสมาคมหรอืผูท้ าการแทน ร่วมกบัเหรญัญกิหรอื
ผูท้ าการแทนพรอ้มประทบัตราของสมาคมทุกครัง้ 

ขอ้ ๓๕ . ผูส้อบบญัชจีะต้องมใิช่กรรมการหรอืเจา้หน้าทีข่องสมาคม และจะต้องเป็นผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัอนุญาต  
ขอ้ ๓๖. ผูส้อบบญัช ีมีอ านาจหน้าทีจ่ะเรยีกเอกสารทีเ่กี่ยวกบัการเงนิและทรพัย์สนิจากคณะกรรมการ และสมาคมจะ

เรยีกกรรมการหรอืเจา้หนา้ทีข่องสมาคมเพื่อสอบถามเกี่ยวกบับญัชแีละทรพัย์สนิของสมาคมได้ 
ขอ้ ๓๗ . คณะกรรมการจะต้องใหค้วามร่วมมอืกบัผูต้รวจสอบบญัชเีมื่อไดร้บัการรอ้งขอ 

หมวดท่ี ๖ 
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบงัคบัและการเลิกของสมาคม 



ขอ้ ๓๘. ขอ้บงัคบัของสมาคมจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได ้ กโ็ดยมตขิองทีป่ระชุมใหญ่เท่านัน้ และองค์ประชุมใหญ่จะต้อง
มสีมาชกิสามญัเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของสมาชกิสามญัทัง้หมดหรอืไม่น้อยกว่า ๓๐ คน มตขิอง
ทีป่ระชุมใหญ่ในการใหเ้ปลี่ยนแปลงแก้ไขขอ้บงัคบัจะต้องมคีะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของสมาชกิ
สามญัทีเ่ขา้ร่วมประชุมทัง้หมด 

ขอ้ ๓๙ . การเลกิสมาคมจะเลกิไดก้โ็ดยมตขิองทีป่ระชุมใหญ่ของสมาคม ยกเวน้เป็นการเลกิเพราะเหตุของกฎหมาย 
มตขิองทีป่ระชุมใหญ่ทีใ่หเ้ลกิสมาคมจะต้องมคีะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของสมาชกิสามญัทีเ่ขา้ร่วม
ประชุมทัง้หมด และองค์ประชุมใหญ่จะต้องไม่น้อยกว่าครึง่หนึ่งของสมาชกิสามญัทัง้หมด 

ขอ้ ๔๐ . เมื่อสมาคมต้องเลกิ ไม่ว่าเหตุใดๆ กต็ามทรพัย์สนิของสมาคมทีเ่หลอือยู่ หลงัจากทีไ่ดช้ าระบญัชเีป็นที่
เรยีบรอ้ยแล้ว ใหต้กเป็นของสภากาชาดไทย 

หมวดท่ี ๗ 
บทเฉพาะกาล 

ขอ้ ๔๑ . ขอ้บงัคบัฉบบันี้นัน้ ใหเ้ริม่ใชบ้งัคบันับตัง้แต่วนัทีส่มาคมไดร้บัอนุญาตใหจ้ดทะเบยีนเป็นนิตบุิคคลเป็นต้นไป  
ขอ้ ๔๒ เมื่อสมาคมไดร้บัอนุญาตใหจ้ดทะเบยีนเป็นนิตบุิคคลจากทางราชการ กใ็หถ้อืว่าผูเ้ริม่การทัง้หมดเป็นสมาชกิ

สามญัและรกัษาการในต าแหน่งกรรมการของสมาคมเพื่อรบัสมคัรสมาชกิ และเมื่อรบัสมคัรสมาชกิสามญัได้
จ านวนพอสมควร กใ็หจ้ดัใหม้กีารประชุมใหญ่ขึน้ เพื่อเลอืกตัง้คณะกรรมการชุดแรกของสมาคม แต่ทัง้นี้
จะต้องด าเนินการจดัประชุมใหญ่ใหเ้สรจ็สิน้ภายใน ๑ ปี นับตัง้แต่วนัทีส่มาคมไดร้บัอนุญาตใหจ้ดทะเบยีน
เป็นนิตบุิคคล 

 

สมาคมกายวภิาคศาสตร์แห่งประเทศไทย                                                                              
จดัท าขอ้บงัคบั 

 


	สมาชิก
	การดำเนินกิจการสมาคม
	การเงินและทรัพย์สิน
	หมวดที่ ๖


