ข้อบังคับ
สมาคมเซลล์วิทยาแห่งประเทศไทย
(Thai Society of Cytology)
.......................
หมวดที่ 1
ความทั่วไป
ข้อ 1 สมาคมนี้มีชื่อว่า “สมาคมเซลล์วิทยาแห่งประเทศไทย” ย่อว่า “สซท” เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า
“Thai Society of Cytology” ย่อว่า “TSC”
ข้อ 2 เครื่องหมายของสมาคม เป็นรูปที่ประกอบด้วย
2.1 ตรงกลางเป็นวงกลมเส้นขอบสีดาหนาประมาณ 0.1 ม.ม. ภายในมีแถบสีฟ้าแนวนอน
เส้นผ่าศูนย์กลางและลดทอนสีลงทีละน้อยทั้งด้านบนและด้านล่างอย่างกลมกลืนหมายถึงความหลากหลายของ
คาวินิจฉัยโรคจากเซลล์แม้เพียงตัวเดียว
2.2 เหนือวงกลมมีชื่อสมาคมเป็นภาษาไทยแบบอักษร Browallia New สีดา มีแนวโค้งตามแนว
เส้นรอบวง 2 บรรทัด
2.3 ใต้วงกลมดังกล่าว มีตัวเลขอาราบิก “2000” แบบอักษร Time New Roman สีดา หมายถึง
ปี ค.ศ. ที่จัดตั้งสมาคม
2.4 ด้านซ้ายและขวาของวงกลมและตัวเลข มีลายกนกที่ออกแบบประยุกต์ ลายเส้นสีดาความหนา
เท่าเส้นรอบวงกลม สีพื้นภายในสีฟ้าสื่อความหมายถึงวัฒนธรรมอย่างไทย
2.5 ภายใต้สัญลักษณ์ข้างต้นมีแถบตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งสิ้นสีดาคาว่า “THAI
SOCIETY OF CYTOLOGY” แบบอักษร Times New Roman – Bold เป็นแนวโค้งตามแนวเส้นรอบวงล่าง
แสดงชื่อสมาคมในภาษาอังกฤษ
2.6 ทั้งหมดวงบนพื้นสีขาวเรียบ
รูปแบบของเครื่องหมายสมาคม

ข้อ 3. สานักงานสมาคมตั้งอยู่ที่ สถาบันพยาธิวิทยา เลขที่ 2/2 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2354-8208 - 15 ต่อ 121,141 โทรสาร 0-2354-8204
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ข้อ 4. วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ เพื่อ
4.1 เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ระหว่างพยาธิแพทย์ แพทย์สาขา
อื่น ๆ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ บุคลากรสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและสนใจงานด้านเซลล์วิทยา
4.2 เป็นศูนย์ประสานงานในด้านคุณภาพและมาตรฐานของเซลล์วิทยา (Quality Assurance, QA)
4.3 เพื่อส่งเสริมวิชาการ การวิจัย และการพัฒนาบุคคลากร สาขาเซลล์วิทยา
4.4 เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่สมาชิก
4.5 ประสานประโยชน์ระหว่างองค์กรเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
4.6 ส่งเสริมวัฒนธรรมและร่วมมือกับองค์การอื่น ๆ ในกิจการกุศลโดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
หมวดที่ 2
สมาชิก
ข้อ 5. สมาชิกของสมาคม มี 3 ประเภท คือ
5.1 สามัญ ได้แก่
5.1.1 แพทย์ ได้แก่ พยาธิแพทย์ แพทย์สาขาอื่น ๆ ที่ปฏิบัติงานด้านเซลล์วิทยา
5.1.2 นักวิทยาศาสตร์เซลล์วิทยา มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
5.1.2.1 จบการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรี สาขาเซลล์วิทยาหรือเทียบเท่าจาก
สถานศึกษาในหรือนอกประเทศที่ ก.พ. รับรองวิทยฐานะ
5.1.2.2 จบการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ หรือ สาขาทาง
การแพทย์อื่น ๆ นอกเหนือจากเซลล์วิทยา จากสถานศึกษาในหรือนอกประเทศที่
ก.พ. รับรองวิทยฐานะ และมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
5.1.2.2.1 ปฏิบัติงานด้านเซลล์วิทยาอย่างต่อเนื่องไม่ต่ากว่า 2 ปี
5.1.2.2.2 มีคุณวุฒิด้านเซลล์วิทยาที่สมาคมหรือราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์
แห่งประเทศไทยรับรองวิทยฐานะ
5.1.3 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์เซลล์วิทยา มีคุณสมบัติดังนี้
5.1.3.1 ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานวิทยาสตร์การแพทย์ สาขาเซลล์วิทยา
หรือสาขาทางการแพทย์อื่น ๆ ที่เทียบเท่าจากสถานศึกษาในหรือนอกประเทศที่
ก.พ. รับรองวิทยฐานะและมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
5.1.3.1.1 ปฏิบัติงานด้นเซลล์วิทยาอย่างต่อเนื่องไม่ต่ากว่า 2 ปี
5.1.3.1.2 มีคุณวุฒิด้านเซลล์วิทยาที่สมาคม หรือราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์
แห่งประเทศไทย รับรองวิทยฐานะ
5.2 วิสามัญ ได้แก่ แพทย์ประจาบ้านทันตแพทย์ สัตวแทย์ แพทย์ สาขาอื่น ๆ นักวิทยาศาสตร์
การแพทย์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์สาขาต่าง ๆ ที่สนใจเกี่ยวกับงาน
เซลล์วิทยา
5.3 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผู้ที่คณะกรรมการสมาคมเห็นควรเชิญให้เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์
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ข้อ 6. สมาชิกจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
6.1 เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว
6.2 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
6.3 ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
6.4 ไม่ต้องคาพิพากษาทางศาลถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถ หรือเสมือน
ไร้ความสามารถ หรือต้องโทษจาคุก ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ การต้องคาพิพากษาของศาลถึง
ที่สุดในกรณีดังกล่าวจะต้องเป็นในขณะที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือในระหว่างที่เป็นสมาชิกของสมาคมเท่านั้น
6.5 คุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในประเภทของสมาชิก (ข้อ 5)
ข้อ 7. ค่าลงทะเบียนและบารุงสมาคม
ข้อ 7.1 สมาชิกสามัญ
7.1.1 แพทย์
- ค่าลงทะเบียนครั้งแรก 1,000 บาท
- ค่าบารุงเป็นรายปี 500 บาท
7.1.2 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์และเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
- ค่าลงทะเบียนครั้งแรก 500 บาท
- ค่าบารุงรายปี 300 บาท
ข้อ 7.2 สมาชิกวิสามัญ ทุกท่าน 300 บาท/ปี
- ค่าลงทะเบียนครั้งแรก – บาท
- ค่าบารุงเป็นรายปี 300 บาท
ข้อ 7.3 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบารุงสมาคมแต่อย่างใดทั้งสิ้น
ข้อ 8. การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ยื่นใบสมัคร
ตามแบบของสมาคมต่อ เลขานุ การพร้ อมหลั กฐาน โดยมี ส มาชิก สามั ญรั บรอง อย่ างน้ อย 1 คน และให้
เลขานุการติดประกาศรายชื่อผู้สมัครไว้ ณ สานักงานสมาคม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน เพื่อให้สมาชิกอื่น ๆ
ของสมาคมจะได้คัดค้านการสมัครนั้น เมื่อครบกาหนดประกาศแล้ว ให้เลขานุการนาใบสมัครและหนังสือ
คัดค้านของสมาชิก (ถ้ามี) เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติว่า จะรับหรือไม่รับเข้าเป็น
สมาชิกของสมาคม และเมื่อคณะกรรมการพิจารณาการสมัครแล้ว เป็นผลประการใด ให้เลขานุการเป็นผู้แจ้ง
ให้ผู้สมัครทราบแล้ว ผลเป็นประการใด ให้เลขานุการเป็นผู้แจ้งให้ผู้สมัครทราบโดยเร็ว
ข้อ 9. ถ้าคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้รับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก ให้ผู้สม้ครนั้นชาระเงินค่าลงทะเบียน
และค่าค่าบารุงสมาคมให้เสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเลขานุการ และสมาชิกภาพของผู้สมัคร
ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้สมัครได้ชาระเงินค่าลงทะเบียน และค่าบารุงสมาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าผู้สมัครไม่
ชาระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบารุงภายในกาหนด ให้ถือว่าก่ารสมัครนั้นเป็นอันยกเลิก
ข้อ 10.สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่หนังสือตอบรับคาเชิญ ของผู้ที่คณะกรรมการ
ได้พิจารณาลงมติให้เชิญ เข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ได้มาถึงยังสมาคม
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ข้อ 11. สมาชิกภาพของสมาชิกให้สิ้นสุดลงด้วยเหตุดังต่อไปนี้
11.1 ตาย
11.2 ลาออก โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงคณะกรรมการ และคณะกรรมการได้พิจารณา
อนุมัติและสมาชิกผู้นั้นได้ชาระหนี้สิ้นที่ยังติดค้างอยู่กับสมาคมเป็นที่เรียบร้อย
11.3 ขาดคุณสมบัติสมาชิก
11.4 ที่ประชุมใหญ่ของสมาคม หรือคณะกรรมการได้พิจารณา ลงมติให้ลบชื่อออกจากทะเบียน
เพราะสมาชิกผู้นั้นได้พฤติ นาความเสื่อมเสียมาสู่สมาคม
11.5 ขาดการต่ออายุสมาชิกภาพภายใน 1 ปี
ข้อ 12. สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
12.1 มีสิทธิเข้าร่วมสัมมนาและร่วมกิจกรรมที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น
12.2 มีสิทธิใช้สถานที่ของสมาคมโดยเท่าเทียมกัน
12.3 มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการ
12.4 มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น
12.5 มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม
12.6 สมาชิกสามัญมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง หรือได้รับเลือกตั้งหรือการแต่งตั้งเป็น
กรรมการบริหาร
12.7 มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพย์สินของสมาคม
12.8 มีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันอย่างน้อย 1 ใน 5 ของสมาชิกสามัญทั้งหมดหรือสมาชิกจานวนไม่น้อย
กว่า 100 คน ทาหนังสือร้องขอ ต่อคณะกรรมการ ให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญได้
12.9 มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติและข้อบังคับของสมาคมโดยเคร่งครัด
12.10 มีหน้าที่ประพฤติตนให้สมกับเกียรติที่เป็นสมาชิกของสมาคม
12.11 มีหน้าที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดาเนินกิจการต่าง ๆ ของสมาคม
12.12 มีหน้าที่ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
12.13 แจ้งการเปลี่ยนสถานภาพต่าง ๆ และสถานที่ติดต่อแก่เลขานุการหรือนายทะเบียนทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 1 เดือน
หมวดที่ 3
การดาเนินกิจการสมาคม
ข้อ 13. ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง มีจานวน 11 คน ทาหน้าที่บริหารกิจการของสมาคม คณะกรรมการนี้
ได้มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกของสมาคม และให้ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง จากสมาชิกของสมาคม เลือกตั้ง
กั น เอง เป็ น นายกสมาคม 1 คน และอุ ป นายก 1 คน ส าหรั บ ต าแหน่ ง กรรมการในต าแหน่ ง อื่ น ๆ ให้
คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้ง ผู้ที่ ได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกของสมาคม เข้าดารงตาแหน่งต่าง ๆ ของสมาคม
ตามทีไ่ ด้กาหนดไว้ ซึ่งตาแหน่งของกรรมการสมาคม มีตาแหน่งและหน้าที่โดยสังเขปดังต่อไปนี้
13.1 นายกสมาคม ทาหน้าที่เป็นหัวหน้าในการบริหารกิจการของสมาคม เป็นผู้แทนสมาคมใน
การติดต่อกับบุคคลภายนอก และทาหน้าที่ เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ และการประชุมใหญ่ของ
สมาคม
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13.2 อุปนายก ทาหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคม ปฏิบัติตามที่นายก
สมาคมได้มอบหมาย และทาหน้าที่แทนนายกสมาคม เมื่อนายกสมาคมไม่อยู่ หรือไม่สามารถจะปฏิบัติ หน้าที่
ได้ แต่การทาหน้าที่แทนนายกสมาคม ให้อุปนายกตามลาดับตาแหน่งเป็นผู้กระทาการแทน
13.3 เลขานุการ ทาหน้ าที่เกี่ยวกับงานธุรการของสมาคมทั้งหมด เป็นหัว หน้าเจ้าหน้าที่ของ
สมาคมในการปฏิ บั ติกิ จ การของสมาคม และปฏิบั ติ ต ามค าสั่ ง ของนายกสมาคม ตลอดจนท าหน้ าที่ เ ป็ น
เลขานุการในการประชุมต่าง ๆ ของสมาคม
13.4 เหรัญญิก มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคม เป็นผู้จัดทาบัญชีรายรับ รายจ่าย
บัญชีงบดุล ของสมาคม และเก็บเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของสมาคมไว้เพื่อตรวจสอบ
13.5 ปฏิคม มีหน้าที่ในการให้การต้อนรับแขกของสมาคม เป็นหัวหน้าในการจัดเตรียมสถานที่
ของสมาคม และจัดเตรียมสถานที่ประชุมต่าง ๆ ของสมาคม
13.6 นายทะเบียน มีหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของสมาคม ประสานงานกับเหรัญญิก
ในการเรียกเก็บเงินค่าบารุงสมาคมจากสมาชิก
13.7 ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ เผยแพร่กิจการและชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคม ให้สมาชิกและ
บุคคลโดยทั่วไปให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
13.8 กรรมการฝ่ายวิชาการ มีหน้าที่กากับดูแลงานด้านการสอบเทียบมาตรฐานวิชาชีพเซลล์
วิทยาและการศึกษาต่อเนื่อง ของสมาชิก และงานวิชาการอื่น ๆ
13.9 กรรมการตาแหน่งอื่นๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรกาหนดให้มีขึ้น
โดยมีจานวนเมื่อรวมกับตาแหน่งกรรมการตามข้างต้นแล้ว จะต้องไม่เกินจานวนที่ข้อบังคับได้กาหนดไว้ แต่ถ้า
คณะกรรมการมิได้กาหนดตาแหน่งก็ถือว่า เป็นกรรมการกลาง
คณะกรรมการชุดแรก ให้ผู้เริ่มการจัดตั้งสมาคมเป็นผู้ เลือกตั้ง ประกอบด้วยนายกสมาคมและ
กรรมการอื่น ๆ ตามจานวนที่เห็นควร ตามข้อบังคับของสมาคม
ข้อ 14. คณะกรรมการของสมาคมสามารถอยู่ในตาแหน่งได้คราวละ 2 ปี และเมื่อคณะกรรมการชุดใหม่ยัง
ไม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ ก็ ให้คณะกรรมการที่ครบกาหนดตามวาระรักษาการไปพลาง
ก่อน จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่ จะได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ และเมื่อคณะกรรมการ
ชุดใหม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการเป็นที่เรีย บร้อยแล้ว ก็ให้ทาการส่งและรับ มอบงานกัน
ระหว่างคณะกรรมการชุดเก่า และคณะกรรมการชุดใหม่ ให้ เป็นที่เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่
คณะกรรมการชุดใหม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ
ข้อ 15. ตาแหน่งกรรมการสมาคม ถ้าต้องว่างลงก่อนครบกาหนดตามวาระ ก็ให้คณะกรรมการแต่งตั้งสมาชิก
สามัญ ผู้ได้คะแนนในลาดับถัดไป แต่ถ้าไม่มีผู้ใดได้รับการเลือก ให้กรรมการทาการแต่งตั้งสมาชิกคนใดคนหนึ่ง
ที่เห็นสมควรเข้าดารงตาแหน่งแทนตาแหน่งที่ว่างลงนั้น แต่ผู้ดารงตาแหน่งแทนอยู่ในตาแหน่งได้รับวาระของ
ผู้ที่ตนแทนเท่านั้น
ข้อ16. กรรมการอาจจะพ้นจากตาแหน่ง ซึ่งมิใช่เป็นการออกตามวาระด้วยเหตุผลต่อไปนี้
16.1 ตาย
16.2 ลาออกจากตาแหน่งกรรมการ
16.3 ขาดจากสมาชิกภาพ
16.4 ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้พ้นจากตาแหน่งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้เข้าร่วม
ประชุม
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ข้อ 17. กรรมการที่ประสงค์จะลาออกจากตาแหน่งกรรมการ ให้ยื่นใบลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ
คณะกรรมการ และให้พ้นจากตาแหน่งเมื่อคณะกรรมการมีมติให้ออก
ข้อ 18. อานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ
18.1 มีอานาจออกระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อให้สมาชิกได้ปฏิบัติโดยระเบียบปฏิบัตินั้นจะต้องไม่
ขัดต่อข้อบังคับฉบับนี้
18.2 มีอานาจแต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่ของสมาคม
18.3 มีอานาจแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษาหรืออนุกรรมการได้ แต่กรรมการที่ปรึกษาหรือ
อนุกรรมการจะสามารถอยู่ในตาแหน่งได้ ไม่เกินวาระของกรรมการที่แต่งตั้ง
18.4 มีอานาจเรียกประชุมใหญ่สามัญประจาปีและประชุมใหญ่วิสามัญ
18.5 มีอานาจแต่งตั้งกรรมการในตาแหน่งอื่น ๆ ที่ยังมิได้กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้
18.6 มีอานาจบริหารกิจการของสมาคม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนมีอานาจอื่น ๆ
ตามที่ข้อบังคับได้กาหนดไว้
18.7 มีหน้าที่รับผิดชอบในกิจการทั้งหมด รวมทั้งการเงินและทรัพย์สินทั้งหมดของสมาคม
18.8 มีหน้าที่จัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญตามที่สมาชิกจานวน 1 ใน 3 ของสมาชิกทั้งหมด ได้
เข้าชื่อร้องขอให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญขึ้น ซึ่งการนี้จะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ
18.9 มีหน้าที่จัดทาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินทรัพย์สินและการดาเนินกิจการ
ต่าง ๆ ของสมาคมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและสามารถจะให้สมาชิกตรวจดูได้เมื่อสมาชิกร้องขอ
18.10 จัดบันทึกการประชุมต่าง ๆ ของสมาคม เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานและจัดส่งให้สมาชิกได้รับ
ทราบ
18.11 มีหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ข้อบังคับได้กาหนดไว้
18.12 กรรมการบริหาร จานวนไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง มีสิทธิขอให้เรียกประชุมได้ เมื่อมีเหตุผลอัน
สมควร ให้นายกฯ เรียกประชุมคณะกรรมการตามคาขอโดยด่วน โดยแจ้งให้คณะกรรมการทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 7 วัน
ข้อ 19. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหาร
กิจการของสมาคมฯ
ข้อ 20. การประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีกรรมการเข้าร่ว มประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม มติของที่ประชุมคณะกรรมการถ้าข้อบังคับมิได้กาหนดไว้เป็นอย่างอื่ น ให้
ถือคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในการประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
ข้อ 21. ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้านายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้กรรมการที่เข้าประชุมในคราวนั้นเลือกตั้งกันเอง เพื่อให้กรรมการคนใดคนหนึ่งทาหน้าที่
เป็นประธานในการประชุมคราวนั้น
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หมวดที่ 4
การประชุมใหญ่
ข้อ 22. การประชุมใหญ่ของสมาคม 2 ชนิด คือ
22.1 ประชุมใหญ่สามัญ
22.2 ประชุมใหญ่วิสามัญ
ข้อ 23. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือน มกราคม
ของทุก ๆ ปี
ข้อ 24. การประชุมใหญ่วิสามัญ อาจจะมีขึ้นได้โดยเหตุที่คณะกรรมการเห็นควรจัดให้มีขึ้น หรือเกิดขึ้นด้วย
การเข้าชื่อร่วมกันของสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือสมาชิกจานวนไม่น้อยกว่า
100 คน ทาหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการให้จัดให้มีขึ้น
ข้อ 25. การแจ้งกาหนดการนัดประชุม ให้เลขานุการเป็นผู้แจ้งกาหนดนัดประชุมใหญ่ให้สมาชิกได้ทราบ และ
การแจ้งจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุวัน เวลา และสถานที่ให้ชัดเจน โดยจะต้องแจ้งให้สมาชิกได้
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน และประกาศแจ้งกาหนดนัดประชุมไว้ ณ สานักงานของสมาคมเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 7 วันก่อนถึงกาหนดการประชุมใหญ่
ข้อ 26. การประชุมใหญ่สามัญประจาปี จะต้องมีวาระการประชุมอย่างน้อยดังต่อไปนี้
26.1 แถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปี
26.2 แถลงบัญชี รายรับ – รายจ่าย และงบดุลของปีที่ผ่านมาให้สมาชิกรับทราบ
26.3 เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ เมื่อครบกาหนดวาระ
26.4 เรื่องอื่น ๆ ( ถ้ามี )
ข้อ 27. ในการประชุมใหญ่สามัญประจาปี หรือการประประชุมวิสามัญจะต้องมีสมาชิกสามัญร่วมประชุมไม่
น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง ของสมาชิกสามัญทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม แต่ถ้าเมื่อถึงกาหนดเวลาประชุม ยังมี
สมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้คณะกรรมการของสมาคม เรียกประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่ง โดยจัดให้
มีการประชุมขึ้นภายใน 14 วันนับแต่วันที่นัดประชุมครั้งแรก สาหรับการประชุมในครั้งหลังนี้ ถ้ามีสมาชิก
สามัญเข้าร่วมประชุมเป็นจานวนใด ก็ถือว่าครบองค์ประชุม ยกเว้นถ้าเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญ ที่เกิดขึ้น
จากการร้องขอของสมาชิก ก็ไม่ต้องจัดประชุมใหญ่ ให้ถือว่าการประชุมเป็นอันยกเลิก
ข้อ 28. การลงมติต่าง ๆ ในที่ประชุมใหญ่ ถ้าข้อบังคับมิได้กาหนดไว้เป็นอย่างอื่นถือคะแนนเสียงข้างมากเป็น
เกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสียงที่ลงมติมีคะแนนเสียงเท่ากัน ก็ให้ประธานในการประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
ข้อ 29. ในการประชุมใหญ่ของสมาคม ถ้านายกสมาคมและอุปนากสมาคม ไม่มาร่วมประชุม หรือไม่สามารถ
จะปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมใหญ่ทาการเลือกตั้งกรรมการที่มาร่วมประชุม คนใดคนหนึ่ง ให้ทาหน้าที่เป็น
ประธานในการประชุมคราวนั้น
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หมวดที่ 5
การเงินและทรัพย์สิน
ข้อ 30 การเงินและทรัพย์สินทั้งหมดให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เงินสดของสมาคม ถ้ามีให้
นาฝากธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
ข้อ 31. การลงนามในตั๋วเงินหรือเช็คของสมาคม จะต้องมีลายมือชื่อของนายกสมาคมหรืออุปนายกผู้ทา
การแทนลงนามร่วมกับเหรัญญิกหรือเลขานุการ
ข้อ 32. ให้นายกสมาคม มีอานาจสั่งจ่ายเงินของสมาคม ได้ครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ถ้า
เกินกว่านั้นให้ขออนุมัติจากคณะกรรมการจะอนุมัติให้จ่ายเงินได้ครั้งละไม่เกิน 200,000 บาท (สองแสนบาท
ถ้วน) ถ้าจาเป็นจะต้องจ่ายเกินกว่านี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสมาคม
ข้อ 33. ให้เหรัญญิก มีอานาจเก็บเก็บเงินสดของสมาคม ได้ไม่เกิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) ถ้าเกินกว่า
จานวนนี้ จะต้องนาฝากธนาคาร ในบัญชีของสมาคมทันทีที่โอกาสอานวยให้
ข้อ 34. เหรัญญิกจะต้องทาบัญชีรายรับ รายจ่ายและบัญชีงบดุล ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ การรับ หรือ
จ่ายเงินทุกครั้งจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อของนายกสมาคมหรือผู้ทาการแทนร่วมกัน เหรัญญิก
หรือผู้ทาการแทน
ข้อ 35. ให้ที่ประชุมใหญ่แต่งตั้งสมาชิกสามัญหรือจากบุคคลภายนอก ซึ่ งมิใช่เป็นกรรมการหรือเจ้าหน้าที่
สมาคมและเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้สอบบัญชี
ข้อ 36. ถ้าผู้สอบบัญชี ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งไว้พ้นจากตาแหน่งด้วยเหตุใด ๆ ก่อนทาการสอบบัญชีเสร็จ
คณะกรรมการมีอานาจ ให้บุคคลใด ๆ ที่ไม่ใช่กรรมการสมาคมทาการสอบบัญชีแทน
ข้อ 37. ผู้สอบบัญชีมีอานาจตรวจสอบสรรพเอกสาร ทั้งของที่เกี่ยวกับบัญชีและการเงินของสมาคมและมี
อานาจสอบถามกรรมการและพนักงานของสมาคม เพื่อการดังกล่าวนั้น โดยคณะกรรมการจะต้องให้ความ
ร่วมมือกับผู้สอบบัญชี เมื่อได้รับการร้องขอ
หมวดที่ 6
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับและการเลิกสมาคม
ข้อ 38. ข้อบังคับของสมาคมจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่เท่านั้นและองค์ประชุมใหญ่
จะต้องมีสมาชิกสามัญทั้งหมด มติของที่ประชุมใหญ่ในการให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับจะต้องมีคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ข้อ 39. การเลิกสมาคม จะเลิกได้ก็โดยมติของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม ยกเว้นเป็นการเลิกเพราะเหตุของ
กฎหมาย มติของที่ประชุมใหญ่ที่ให้เลิกสมาคม จะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน ของสมาชิกสามัญที่เข้า
ร่วมประชุมทั้งหมดและองค์ประชุมใหญ่ จะต้องไม่น้อยกว่าครึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมด
ข้อ 40. เมื่อสมาคมต้องเลิก ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตามทรัพย์สินของสมาคมที่เหลืออยู่หลังที่ได้เข้าชาระบัญชี
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ตกเป็นของแพทย์สภา (เฉพาะใช้ในกิจการของราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศ
ไทยและสมาคมวิทยาลัยพยาธิวิทยานานาชาติ สาขาประเทศไทย)
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หมวดที่ 7
บทเฉพาะกาล
ข้อ 41. ข้อบังคับฉบับนี้นั้น ให้เริ่มใช้บังคับได้รับตั้งแต่วันที่สมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
เป็นต้นไป
ข้อ42. เมื่อสมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจากทางราชการ ก็ให้ถือว่าผู้เริ่มการทั้งหมดเป็น
สมาชิกสามัญ
ปรับปรุงแก้ไขตามมติของที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปีของสมาคมเซลล์วิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2557
วันที่ 15 มกราคม 2557 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

ลงชื่อ
(นายสาเริง รางแดง)
นายกสมาคมเซลล์วิทยาแห่งประเทศไทย
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