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ข้อบังคับ
สมาคมรูมาติ สซัมแห่
่ งประเทศไทย
Thai Rheumatism Association
(T.R.A.)
พ.ศ. 2559
หมวด 1

ชื่อและเครือ่ งหมาย
ข้อ 1.1 สมาคมนี้มชี ่อื ว่า “สมาคมรูมาติสซัมแห่
่ งประเทศไทย” ใช้อกั ษรย่อว่า “ส.ร.ท.” มีช่อื ภาษาอังกฤษว่า
“Thai Rheumatism Association” ใช้อกั ษรย่อว่า “T.R.A.”
ข้อ 1.2 เครื่องหมายสมาคมฯ มีแถบชื่อสมาคมฯ เป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษซ้อนต่อกันอยู่เป็ นรูป
วงกลม เสริมด้านนอกด้วยลายไทย ภายในวงกลมมีรปู เปลวไฟ รูปงูเป็ นอักษรตัด “ร” กับ
ภาษาอังกฤษรูปตัว “R” เป็ นสัญลักษณ์ (ตามแบบ)

หมวด 2

วัตถุประสงค์
ส่งเสริมวิทยาการ การวิจยั การค้นคว้า การแลกเปลีย่ นความรู้ และความคิดเห็นเกีย่ วกับวิชาการ
กลุ่มโรครูมาติสซัมและสาขาวิ
่
ชาทีเ่ กีย่ วข้อง
เผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับกลุม่ โรครูมาติสซัมแก่
่ แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทัวไป
่
ส่งเสริมความร่วมมือ จรรยาแพทย์ และความสามัคคีระหว่างแพทย์ ซึง่ ปฏิบตั งิ านในวิชาแขนงนี้ และ
แพทย์ในสาขาวิชาอื่น ๆ
ร่วมมือกับสมาคมหรือองค์กรทางด้านกลุ่มโรครูมาติสซัมและสาขาวิ
่
ชาทีเ่ กีย่ วข้อง
สนับสนุนและธํารงไว้ซง่ึ ชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาชิก และสาขาวิชาชีพนี้
ไม่เกีย่ วข้องกับการเมือง

ข้อ 2.1
ข้อ 2.2
ข้อ 2.3
ข้อ 2.4
ข้อ 2.5
ข้อ 2.6
หมวด 3

ที่ตงั ้ สานักงานสมาคมฯ
ข้อ 3.1 สํานักงานของสมาคมฯ (ชัวคราว)
่
ตัง้ อยู่ทแ่ี พทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วจิ ยั ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่ กรุงเทพมหานคร 10240

หมวด 4

สมาชิ กภาพ
ข้อ 4.1 ประเภทของสมาชิก
สมาชิกมี 3 ประเภทคือ
ก. สมาชิกสามัญ
ข. สมาชิกกิตติมศักดิ ์
ค. สมาชิกสมทบ
ข้อ 4.2 คุณสมบัตขิ องสมาชิกสามัญ
ต้องเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมและเป็ นสมาชิกแพทยสภา
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ข้อ 4.3 คุณสมบัตขิ องสมาชิกกิตติมศักดิ ์
ได้แก่บุคคลผูท้ รงเกียรติคุณทีค่ ณะกรรมการอํานวยการสมาคมฯ มีมติเห็นสมควรเชิญให้เป็ นสมาชิก
เพื่อเป็ นเกียรติแก่สมาคมฯ
ข้อ 4.4 คุณสมบัตขิ องสมาชิกสมทบ ได้แก่
ก. นักวิทยาศาสตร์หรือพนักงานวิทยาศาสตร์ทป่ี ฏิบตั งิ านเกีย่ วข้องกับโรครูมาติสซัม่
ข. บุคคลผูส้ นใจด้านโรครูมาติสซัม่
ข้อ 4.5 การสมัครเป็ นสมาชิก
ก. ต้องยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมฯ ต่อเลขาธิการพร้อมค่าลงทะเบียนและค่าบํารุง
โดยมีสมาชิกสามัญของสมาคมฯ รับรองอย่างน้อย 2 คน
ข. สมาชิกภาพจะสมบูรณ์เมื่อคณะกรรมการมีมติอนุมตั ริ บั
และได้จ่ายค่าบํารุงตาม
ประเภทเรียบร้อยแล้ว
หมวด 5
ข้อ 5.1
ข้อ 5.2
ข้อ 5.3
ข้อ 5.4
ข้อ 5.5
หมวด 6
ข้อ 6.1
ข้อ 6.2
ข้อ 6.3
ข้อ 6.4
ข้อ 6.5
ข้อ 6.6
ข้อ 6.7
หมวด 7

ค่าลงทะเบียนและค่าบารุง
ผูส้ มัครเป็ นสมาชิกต้องชําระค่าลงทะเบียน 50 บาท
ผูส้ มัครเป็ นสมาชิกสามัญ ต้องชําระค่าบํารุง จํานวน 2,950 บาท
ผูส้ มัครเป็ นสมาชิกสมทบ ต้องชําระค่าบํารุง จํานวน 2,950 บาท
สมาชิกกิตติมศักดิ ์ ไม่ตอ้ งเสียค่าลงทะเบียนและค่าบํารุง
ในกรณีทพ่ี น้ จากสมาชิกภาพ ไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องค่าลงทะเบียนและค่าบํารุงคืน
สิ ทธิ และหน้ าที่ของสมาชิ ก
สมาชิกมีสทิ ธิและได้รบั ผลประโยชน์ ทัง้ ได้รบั การปฏิบตั โิ ดยเสมอภาคกัน ภายในขอบเขตของ
วัตถุประสงค์ และเป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับของสมาคมฯ
สมาชิกมีสทิ ธิทจ่ี ะเสนอความเห็นเกีย่ วกับกิจการทัง้ หลายของสมาคมฯ ต่อคณะกรรมการ หรือที่
ประชุมใหญ่
สมาชิกมีสทิ ธิสอบถามคณะกรรมการเพื่อตรวจเอกสาร ทะเบียน บัญชี และทรัพย์สนิ ของสมาคมฯ ได้
โดยผ่านทีป่ ระชุมใหญ่สามัญหรือวิสามัญ
สมาชิกมีสทิ ธิทจ่ี ะเข้าร่วมประชุมใหญ่ประจําปี และการประชุมทางวิชาการ สมาชิกสามัญมีสทิ ธิและ
หน้าทีอ่ อกเสียงลงคะแนน คนละ 1 คะแนน
สมาชิกมีสทิ ธิประดับเครื่องหมายของสมาคมฯ แต่ไม่มสี ทิ ธิทจ่ี ะนําเครื่องหมายหรือชื่อของสมาคมฯ
ไปใช้เพื่อผลประโยชน์ทางการค้า
สมาชิกมีหน้าทีต่ อ้ งแจ้งการย้ายทีอ่ ยู่ ทีท่ าํ งาน เปลีย่ นชื่อ นามสกุล ยศ อภิไธย ให้เลขาธิการทราบ
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
สมาชิกมีหน้าทีร่ ว่ มมือและส่งเสริมการปฏิบตั ติ ามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ

การพ้นจากสมาชิ กภาพ
ข้อ 7.1 สมาชิกภาพย่อมสิน้ สุดลงด้วยเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
ก. ตาย
ข. ลาออก และคณะกรรมการได้อนุมตั แิ ล้ว
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ค. ต้องจําคุกโดยคําพิพากษาของศาล และคณะกรรมการลงมติว่าเป็ นการเสือ่ มเสียต่อ
สมาคมฯ อย่างร้ายแรง ยกเว้นความผิดฐานประมาท
ง. ต้องคําพิพากษาของศาล สังให้
่ เป็ นบุคคลสาบสูญ วิกลจริต หรือล้มละลาย
จ. ไม่ชาํ ระค่าบํารุงตามทีก่ าํ หนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการชําระค่าบํารุง และเหรัญญิกได้
เตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแล้ว 2 ครัง้ ถ้าสมาชิกผูน้ นั ้ ไม่นําเงินมาชําระ หรือเพิกเฉย
เสียโดยไม่ชแ้ี จงเหตุผลให้เป็ นทีพ่ อใจคณะกรรมการ คณะกรรมการมีอาํ นาจคัดผูน้ นั ้
ออกจากสมาชิกภาพ แล้วให้เลขาธิการแจ้งให้ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ฉ. ทีป่ ระชุมลงมติให้ออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของทีป่ ระชุมใหญ่สามัญ
หรือวิสามัญ
ข้อ 7.2 สมาชิกผูใ้ ดประสงค์จะลาออกจากสมาชิกภาพให้แสดงความจํานงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรยื่นต่อ
เลขาธิการ เพื่อนําเสนอคณะกรรมการ และจะพ้นจากสมาชิกภาพเมื่อได้รบั อนุมตั เิ ป็ นลายลักษณ์
อักษรจากคณะกรรมการให้ลาออกได้แล้ว
หมวด 8

คณะกรรมการอานวยการ
ข้อ 8.1 คณะกรรมการอํานวยการมี 17 คน ประกอบด้วย
นายก
1
คน
อุปนายกบริหาร
1
คน
อุปนายกฝ่ ายวิชาการ
1
คน
อุปนายกฝ่ ายวิจยั
1
คน
อุปนายกฝ่ ายฝึกอบรมและสอบ
1
คน
เลขาธิการ
1
คน
เหรัญญิก
1
คน
กรรมการกลาง
9
คน
นายกรับเลือก
1
คน
ซึง่ จะทําหน้าทีเ่ ป็ นนายกในวาระถัดไป ให้คณะกรรมการอํานวยการเลือกกรรมการกลาง 1
คน เป็ นประธานวารสาร
ข้อ 8.2 คณะกรรมการอํานวยการดํารงตําแหน่ งวาระละ 2 ปี ผูเ้ ป็ นนายกจะดํารงตําแหน่ งนี้ได้ 1 วาระ และ
ถ้าเว้นไป 1 วาระ มีสทิ ธิรบั เลือกตัง้ เป็ นนายกอีกได้ ส่วนกรรมการตําแหน่ งอื่น ๆ มีสทิ ธิรบั เลือกตัง้
หรือแต่งตัง้ ซํ้าได้

หมวด 9

การเลือกตัง้ กรรมการอานวยการ
ข้อ 9.1 คณะกรรมการอํานวยการจะต้องเป็ นสมาชิกสามัญของสมาคมฯ
ข้อ 9.2 ให้มกี ารเลือกตัง้ อุปนายกบริหาร อุปนายกฝ่ ายวิชาการ เลขาธิการ เหรัญญิก และนายกรับเลือก ทุก
2 ปี ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี ส่วนอุปนายกฝ่ ายวิจยั อุปนายกฝ่ ายฝึ กอบรมและสอบ และ
กรรมการกลาง 9 คน ให้นายก อุปนายกบริหาร อุปนายกฝ่ ายวิชาการ เลขาธิการ และเหรัญญิก เป็ น
ผูเ้ ลือกจากสมาชิกสามัญ
ข้อ 9.3 การเลือกตัง้ อุปนายกบริหาร อุปนายกฝ่ ายวิชาการ เลขาธิการ เหรัญญิก และนายกรับเลือก กระทํา

4

ข้อ 9.4

ข้อ 9.5
ข้อ 9.6
ข้อ 9.7

โดยสมาชิกสามัญ เสนอชื่อผูท้ ต่ี นเห็นสมควรต่อทีป่ ระชุม และต้องมีสมาชิกสามัญรับรองอย่างน้อย 3
คน การเลือกตัง้ ให้กระทําทีละตําแหน่ง ผูท้ ไ่ี ด้คะแนนสูงสุดจะได้รบั เลือก ในกรณีทค่ี ะแนนเท่ากันให้
ประธานทีป่ ระชุมเป็ นผูช้ ข้ี าด
อุปนายกบริหาร อุปนายกฝ่ ายวิชาการ เลขาธิการ เหรัญญิก และนายกรับเลือก ที่จะรับเลือกตัง้
จะต้องอยู่ในทีป่ ระชุมขณะทีม่ กี ารเลือกตัง้ นัน้ ด้วย นอกจากจะต้องมีหนังสือเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อ
เลขาธิการ โดยมีสมาชิกสามัญรับรองอย่างน้อย 5 คน
ถ้าตําแหน่งนายกว่างลงก่อนครบวาระ ให้เลื่อนอุปนายกบริหารขึน้ ดํารงตําแหน่งแทนจนหมดวาระ
ของคณะกรรมการชุดนัน้
ถ้าตําแหน่งกรรมการอื่นนอกจากตําแหน่งนายกว่างลงก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการแต่งตัง้ ผู้
เหมาะสมเข้าดํารงตําแหน่งแทนจนหมดวาระ
ถ้าตําแหน่งกรรมการอํานวยการว่างลงเกินกึง่ หนึ่ง ให้นายกหรือผู้ทาํ หน้าทีแ่ ทนนายกเรียกประชุม
ใหญ่วสิ ามัญเพื่อเลือกตัง้ กรรมการอํานวยการชุดใหม่ทงั ้ หมด

หมวด 10
อานาจและหน้ าที่ของคณะกรรมการอานวยการ
ข้อ 10.1 คณะกรรมการอํานวยการ
ก. บริหารกิจการทัง้ หลายของสมาคมฯ ตามวัตถุประสงค์
ข. มีสทิ ธิและอํานาจตราระเบียบขึน้ ใช้ โดยไม่ขดั แย้งต่อวัตถุประสงค์และข้อบังคับของ
สมาคมฯ
ค. ตัง้ ทีป่ รึกษา
ง. ตัง้ อนุกรรมการ
จ. แต่งตัง้ บรรจุ และถอดถอน เจ้าหน้าทีข่ องสมาคมฯ
ข้อ 10.2 นายกมีหน้าทีเ่ ป็ นหัวหน้ารับผิดชอบในการบริหารกิจการทัง้ ปวงของสมาคมฯ
ข้อ 10.3 อุปนายกบริหารมีหน้าทีช่ ่วยนายก และทําหน้าทีบ่ ริหารงานแทนเมื่อนายกไม่อยู่ หรือเมื่อได้รบั
มอบหมาย
ข้อ 10.4 อุปนายกฝ่ ายวิชาการมีหน้าทีด่ าํ เนินการให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ ตามนโยบายของ
คณะกรรมการในด้านวิชาการ
ข้อ 10.5 เลขาธิการมีหน้าทีจ่ ดั ตัง้ และรับผิดชอบสํานักงานเลขาธิการ ติดต่อประสานงานจัดการและรักษา
ระเบียบทัวไปตามนโยบายของคณะกรรมการ
่
นัดและจัดการประชุมคณะกรรมการและของสมาคมฯ
เป็ นผูจ้ ดั ทํารายงานการประชุม กับเสนอรายงานแถลงกิจการของสมาคมฯ ต่อทีป่ ระชุมใหญ่
ข้อ 10.6 เหรัญญิกมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการควบคุมการรับ-จ่าย รักษาเงินของสมาคมฯ ทําบัญชี
งบดุล งบประมาณประจําปี และเป็ นผูเ้ สนอรายงานการเงินของสมาคมฯ ต่อทีป่ ระชุมใหญ่
บัญชีงบดุลจะต้องมีรายการแสดงจํานวนทรัพย์สนิ และหนี้สนิ ของสมาคมฯ บัญชีงบดุลต้องทําทุก ๆ
รอบ 12 เดือน
ข้อ 10.7 กรรมการกลางมีหน้าทีช่ ่วยเหลือกิจการทัวไปของสมาคมฯ
่
ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ข้อ 10.8 นายกรับเลือกมีหน้าทีเ่ ข้าร่วมประชุมเพื่อศึกษางานของสมาคมฯ เพื่อทีจ่ ะดําเนินงานได้ต่อเนื่องใน
วาระถัดไป กับช่วยเหลือกิจการทัวไปของสมาคมฯ
่
ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ข้อ 10.9 อุปนายกฝ่ ายวิจยั มีหน้าทีด่ าํ เนินการให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ ในด้านวิจยั
ข้อ 10.10 อุปนายกฝ่ ายฝึกอบรมและสอบมีหน้าทีด่ าํ เนินการด้านฝึกอบรมและสอบ ระดับวุฒบิ ตั ร
อายุรศาสตร์ วุฒบิ ตั รอายุรศาสตร์โรคข้อ กํากับดูแลมาตรฐานการฝึกอบรมอายุรศาสตร์โรคข้อใน
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แต่ละสถาบันให้มมี าตรฐานเป็ นไปตามหลักสูตรของสมาคมฯ
หมวด 11
การพ้นจากตาแหน่ งกรรมการอานวยการ
ข้อ 11.1 กรรมการอํานวยการจะพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุผลอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
ก. ออกตามวาระ
ข. ลาออก
ค. ตาย
ง. พ้นจากสมาชิกภาพ
จ. ทีป่ ระชุมใหญ่มมี ติถอดถอนกรรมการทัง้ คณะ หรือบางคนได้ โดยคะแนนเสียง 3 ใน 4
ของจํานวนสมาชิกทีม่ าประชุม แต่ตอ้ งไม่น้อยกว่า 50 คน ในกรณีทก่ี ่อให้เกิดความ
เสียหายอย่างรุนแรงแก่สมาคมฯ
หมวด 12
การประชุมคณะกรรมการอานวยการ
ข้อ 12.1 ให้มกี ารประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปี ละ 3 ครัง้ นายกหรือกรรมการตัง้ แต่ 4 คน อาจเรียก
ประชุมคณะกรรมการได้เมื่อเห็นสมควร
ข้อ 12.2 กรรมการทีม่ าประชุมต้องมีอย่างน้อย 9 คน จึงเป็ นองค์ประชุม ในกรณีทม่ี กี ารออกเสียง ให้ถอื
คะแนนเสียงข้างมากเป็ นมติของทีป่ ระชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีป่ ระชุมเป็ นผูช้ ข้ี าด
หมวด 13
ที่ปรึกษาและอนุกรรมการต่าง ๆ
ข้อ 13.1 ทีป่ รึกษาทีค่ ณะกรรมการแต่งตัง้ มีหน้าทีใ่ ห้คาํ แนะนําในกิจการของสมาคมฯ และอยูใ่ นตําแหน่งตาม
วาระของนายกสมาคมฯ ทีไ่ ด้แต่งตัง้ ขึน้
ข้อ 13.2 อนุกรรมการทีค่ ณะกรรมการแต่งตัง้ มีหน้าทีด่ าํ เนินกิจการไปตามทีค่ ณะกรรมการจะมอบหมายให้
และอยู่ในตําแหน่งตามวาระของนายกสมาคมฯ ทีไ่ ด้แต่งตัง้ ขึน้
ข้อ 13.3 ในการประชุมคณะกรรมการ อาจเชิญทีป่ รึกษาและหรืออนุกรรมการเข้าร่วมประชุมด้วยได้ แต่ไม่มี
สิทธิออกเสียงลงมติ
หมวด 14
การประชุมใหญ่
ข้อ 14.1 ให้คณะกรรมการอํานวยการเรียกประชุมใหญ่สามัญประจําปี ปี ละ 1 ครัง้ ภายในเดือนธันวาคม เพื่อ
แถลงกิจการทีไ่ ด้กระทําไปในรอบปี ก่อน แถลงบัญชีรายรับ-รายจ่าย และบัญชีงบดุล, เลือกตัง้
กรรมการตามวาระ, แต่งตัง้ ผูต้ รวจสอบบัญชีและเรื่องอื่น ๆ
ข้อ 14.2 การประชุมใหญ่สามัญประจําปี จะต้องแจ้งสถานทีแ่ ละระเบียบวาระการประชุมให้สมาชิกทราบไม่
น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันประชุม
ข้อ 14.3 การประชุมใหญ่สามัญประจําปี จะต้องมีสมาชิกสามัญมาประชุมอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจํานวน
สมาชิกสามัญทัง้ หมด หรือไม่น้อยกว่า 30 คน จึงเป็ นองค์ประชุม
ข้อ 14.4 นอกจากการประชุมใหญ่สามัญ อาจเรียกประชุมใหญ่วสิ ามัญได้ดงั ต่อไปนี้
ก. คณะกรรมการอํานวยการเห็นสมควรให้เรียกประชุม
ข. สมาชิกสามัญไม่น้อยกว่า 25 คน ขอร้องให้เรียกประชุม โดยทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ยื่นต่อเลขาธิการล่วงหน้าก่อนกําหนดวันประชุม ไม่น้อยกว่า 15 วัน ทัง้ สองกรณีน้ใี ห้
เลขาธิการเป็ นผูน้ ดั หมายจัดส่งระเบียบวาระการประชุมให้สมาชิกทราบล่วงหน้าไม่
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น้อยกว่า 7 วัน และจะต้องมีสมาชิกสามัญมาประชุมไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของจํานวน
สมาชิกทัง้ หมด จึงเป็ นองค์ประชุม
ข้อ 14.5 ในกรณีทก่ี ารประชุมใหญ่มสี มาชิกไม่ครบองค์ประชุม
ก็ให้เลื่อนการประชุมคราวนัน้ ออกไปอีกใน
เวลาอันสมควร และเมื่อครบกําหนดเวลาทีเ่ ลื่อนแล้ว สมาชิกยังมาไม่ครบองค์ประชุม ก็ให้งดการ
ประชุมในครัง้ นัน้ โดยให้จดั การประชุมขึน้ ใหม่อกี ครัง้ หนึ่ง หลังจากทีเ่ วลาได้ล่วงเลยไปแล้วไม่น้อย
กว่า 15 วัน นับตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้มกี ารงดการประชุมในครัง้ แรก แต่ทงั ้ นี้จะต้องจัดให้เสร็จสิน้ ภายใน 45
วัน ยกเว้นการประชุมใหญ่วสิ ามัญมิตอ้ งเลื่อนการประชุมแต่อย่างใด แต่ให้ถอื ว่าการประชุมคราวนัน้
เป็ นอันยกเลิก
การนัดประชุมใหญ่ในครัง้ ทีส่ อง มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมจํานวนเท่าใดก็ให้ถอื ว่าครบองค์ประชุม แต่
ถ้าสมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่ถงึ 1 ใน 3 ของสมาชิกสามัญทัง้ หมด ห้ามลงคะแนนเสียงในการลงมติให้
กรรมการอํานวยการหรือคณะกรรมการอํานวยการพ้นจากตําแหน่ง
ข้อ 14.6 ในการประชุมใหญ่ให้เลขาธิการบันทึกรายงานการประชุม และให้ประธานของทีป่ ระชุมลงนามรับรอง
เพื่อรักษาไว้เป็ นหลักฐาน
หมวด 15
การเงิ นของสมาคมฯ
ข้อ 15.1 ให้เหรัญญิกเป็ นผูเ้ ก็บรักษาเงินของสมาคมฯ ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการอํานวยการ
ข้อ 15.2 เงินของสมาคมฯ ต้องนําไปฝากเพื่อหาดอกผลจากธนาคาร ทัง้ นี้ดว้ ยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการอํานวยการ
ข้อ 15.3 เหรัญญิกจะเก็บรักษาเงินสดไว้ได้ไม่เกิน 5,000 บาท ถ้าเกินจากนัน้ ต้องนําฝากธนาคาร
ข้อ 15.4 การลงนามในตั ๋วเงิน, บัญชีธนาคาร หรือเช็คของสมาคมฯ ต้องมีลายมือชื่อกรรมการอํานวยการ 2
คนรวมกัน คือ เหรัญญิกหรือผูท้ าํ การแทน และนายกหรืออุปนายกบริหารหรือเลขาธิการ พร้อมกับ
ประทับตราของสมาคมฯ จึงจะถือว่าใช้ได้
ข้อ 15.5 การจ่ายเงินของสมาคมฯ ทุกครัง้ ต้องได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการอํานวยการ ในกรณีฉุกเฉินให้
นายกหรือผูท้ าํ หน้าทีแ่ ทนนายกมีสทิ ธิสงจ่
ั ่ ายได้ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท และต้องขอ
สัตยาบันในการประชุมครัง้ ต่อไป
ข้อ 15.6 เหรัญญิกต้องจัดให้มบี ญ
ั ชีต่อไปนี้ไว้ให้ถูกต้อง คือ
ก. บัญชีรายรับ รายจ่าย ของสมาคมฯ
ข. บัญชีทรัพย์สนิ และหนี้สนิ ของสมาคมฯ
ข้อ 15.7 ให้ถอื วันที่ 31 ธันวาคม เป็ นวันสิน้ รอบปี การบัญชีของสมาคมฯ
หมวด 16
การเลิ กสมาคมฯ และการชาระบัญชี
ข้อ 16.1 การเลิกสมาคมฯ ให้กระทําโดยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของสมาชิกสามัญทัง้ หมด
ข้อ 16.2 ให้ทป่ี ระชุมใหญ่ลงมติแต่งตัง้ ผูช้ าํ ระบัญชี และการชําระบัญชีให้เป็ นไปตามกฎหมาย
ข้อ 16.3 ทรัพย์สนิ ของสมาคมฯ ทีเ่ หลืออยู่ ให้ตกเป็ นของนิตบิ ุคคล ซึง่ มีวตั ถุประสงค์อย่างเดียวกัน หรือการ
กุศลอย่างอื่นตามแต่ทป่ี ระชุมใหญ่จะเห็นสมควร
หมวด 17

หมวดเบ็ดเตล็ด
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ข้อ 17.1 การแก้ไขเปลีย่ นแปลงหรือเพิม่ เติมข้อบังคับ จะทําได้ต่อเมื่อได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมใหญ่ประจําปี
หรือทีป่ ระชุมใหญ่วสิ ามัญ โดยมติ 2 ใน 3 ของจํานวนสมาชิกทีม่ าประชุม และจะใช้บงั คับได้ต่อเมื่อ
ได้จดทะเบียนแล้ว
ข้อ 17.2 สมาคมรูมาติสซัม่ ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ สมาคม พ.ศ. 2443
ข้อ 17.3 ข้อความใดทีม่ ไิ ด้กาํ หนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้นําบทบัญญัตแิ ห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
บรรพ 3 ว่าด้วยเรื่องของสมาคมมาใช้โดยอนุโลม
หมวด 18
บทเฉพาะกาล
ข้อ 18.1 ผูท้ เ่ี ป็ นสมาชิกตลอดชีพของชมรมรูมาติสซัมแห่
่ งประเทศไทยอยู่แล้ว ให้ถอื ว่าเป็ นสมาชิกสามัญของ
สมาคมรูมาติสซัมต่
่ อไปได้ แต่ถา้ ผูใ้ ดค้างชําระค่าบํารุง จะต้องชําระจนครบเสียก่อนภายในเวลา 1 ปี
หลังจากได้รบั อนุญาตให้จดทะเบียนก่อตัง้ สมาคมตามกฎหมาย
ข้อ 18.2 สมาชิกสามัญรายปี ของชมรมรูมาติสซัมแห่
่ งประเทศไทย ทีป่ ระสงค์จะเป็ นสมาชิกสามัญของสมาคม
รูมาติสซัม่ ให้จ่ายเงินเพิม่ เติมจากทีจ่ ่ายไปแล้วจนครบ 1,000 บาท ภายในเวลา 1 ปี หลังจากได้รบั
อนุญาตให้จดทะเบียนก่อตัง้ สมาคมตามกฎหมาย
ข้อ 18.3 ให้ทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ นของชมรมรูมาติสซัมแห่
่ งประเทศไทยอยู่เดิม
โอนมาเป็ นของสมาคมรูมาติสซัม่
ทัง้ หมด
ข้อ 18.4 ในระยะแรกให้คณะกรรมการของชมรมรูมาติสซัมแห่
่ งประเทศไทย ซึง่ มีนามข้างท้ายนี้เป็ นกรรมการ
อํานวยการของสมาคมรูมาติสซัม่
บริหารกิจการไปจนถึงการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ครัง้ ต่อไป
และให้ทป่ี ระชุมเลือกกรรมการชุดใหม่ตามข้อ 9.2
ข้อ 18.5 ให้ขอ้ บังคับฉบับนี้มผี ลใช้บงั คับ
นับตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้จดทะเบียนก่อตัง้ สมาคมจากทาง
ราชการเป็ นต้นไป

8

