ขอบังคับ
สภาองคกรโรคหืดแหงประเทศไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๙

ขอ ๑
ขอ ๒

ขอ ๓

ขอ ๔

หมวด ๑
ชื่อ ตรา และที่ตั้ง
สมาคมนี้มีชื่อวา “สมาคมสภาองคกรโรคหืดแหงประเทศไทย” เรียกในภาษาอังกฤษวา “Thai Asthma
Council”ใชชื่อยอวา “TAC”
ตรา หรือเครื่องหมายของสภาองคกรโรคหืดแหงประเทศไทย ตามแบบขางลางนี้

สํานักงานของสภาองคกรโรคหืดแหงประเทศไทยตั้งอยู เลขที่ ๑๒๘๑ ถนน พหลโยธิน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
หมวด ๒
วัตถุประสงค
สมาคมสภาองคกรโรคหืดแหงประเทศไทย นี้มีวัตถุประสงค เพื่อเสริมสรางและประสานองคกรที่เปน
ตัวแทนกลุมการแพทย กลุมผูปวย และหนวยงานของรัฐหรือเอกชนอื่น ๆ เพื่อสงเสริม และสนับสนุนภารกิจ
ตาง ๆ ดานการดูแลรักษาโรคหืด โดยกําหนดวิถีทางการปฏิบัติไวดังตอไปนี้
๔.๑ สงเสริมการดูแลรักษาโรคหืดตามแนวทางและขอปฏิบัติที่ดี ซึ่งรวมถึงการวินิจฉัย การดูแลและ
การติดตามผลของการรักษาโรค
๔.๒ สงเสริมกิจกรรมใหความรูดานการรักษาโรคหืดแกบุคลากรทางการแพทยและผูปวย
๔.๓ เสริมสรางความตื่นตัวในชุมชน บุคลากรทางการแพทย และผูกําหนดนโยบายดานสาธาณสุข ตอ
ผลกระทบที่โรคหืดมีตอเศรษฐกิจและสังคม
๔.๔ เกื้อหนุนความรวมมือระหวางผูปวยและบุคลากรทางการแพทยในการควบคุมโรคหืด
๔.๕ จัดตั้งเปนกลุมวิชาการเพื่อการวิจัยและสรรหา รวบรวม วิเคราะหรวมทั้งเผยแพรขอมูลดานโรคหืด
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หมวด ๓
การดําเนินงานของสภาองคกรโรคหืดแหงประเทศไทย
ขอ ๕ สมาคมสภาองคกรโรคหืดแหงประเทศไทยนี้มีคณะกรรมการบริหารกิจการ มีหนาที่จัดดําเนินกิจการของ
สมาคมสภาองคกรฯ เพื่อใหบังเกิดผลตามวัตถุประสงคภายใตขอบังคับ ระเบียบการ ของสมาคมสภาองคกร
คณะกรรมการนี้ประกอบดวย
นายก
๑
อุปนายก
๑
เลขาธิการ
๑
เหรัญญิก
๑
กรรมการ
๑๐
รวม
๑๔
หมวด ๔
การเลือกตั้งกรรมการ
ขอ ๖ ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งนายก
ขอ ๗ ใหนายกและกรรมการทั้งหมด เลือกตั้งกันเองเพื่อดํารงตําแหนง
อุปนายก
๑
เลขาธิการ
๑
เหรัญญิก
๑
และพิจารณาเชิญบุคคลที่เหมาะสมรวมเปนกรรมการ และกรรมการทั้ง ๑๐ ทานพิจารณาเชิญผูที่
เหมาะสมมารวมเปนอนุกรรมการ
ขอ ๘ ใหนายกและกรรมการทั้งหมด ที่ไดรับเลือกตั้งและรับเชิญอยูในตําแหนงไดคราวละ ๒ ป กรรมการที่ไดรับ
เลือกตั้งอาจจะไดรับเลือกตั้งใหมอีกได รวมทั้งหมดเปนเวลาติดตอกันไมเกิน ๓ วาระ
ขอ ๙ ถาตําแหนงกรรมการตําแหนงใดวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวลาออกตามวาระใหคณะกรรมการ
เลือกตั้งสมาชิกสามัญเขาเปนกรรมการแทนจนกวาจะหมดวาระการพนจากตําแหนง ของคณะกรรมการ
ขอ ๑๐ กรรมการจะพนจากตําแหนงดวยเหตุใดเหตุหนึ่งดังตอไปนี้
• ถึงคราวออกตามวาระ
• ลาออก
• ขาดจากสมาชิกภาพ
• ที่ประชุมใหญลงมติใหออก

2

ขอ ๑๑ ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินกิจการนอกเหนือไปจากวัตถุประสงคและขอบังคับของสมาคมสภาองคกรฯ
ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายรายแรง ที่ประชุมใหญอาจมีมติใหถอดถอนกรรมการบริหารทั้งคณะ หรือบางคน
โดยคะแนนเสียง ๓ ใน ๔ ของจํานวนสมาชิกที่ประชุม ทั้งนี้สมาชิกตองมารวมประชุมไมต่ํากวาครึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด

ขอ ๑๒

ขอ ๑๓
ขอ ๑๔

ขอ ๑๕

ขอ ๑๖

ขอ ๑๗
ขอ ๑๘

หมวด ๕
อํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ในการบริหารกิจการทั้งหลายของสมาคมสภาองคกร ตามวัตถุประสงค และ
ขอบังคับ แตงตั้งที่ปรึกษา แตงตั้งอนุกรรมการ ตลอดจนการบรรจุและถอดถอนเจาหนาที่ของสมาคมสภา
องคกรฯ
นายก มีหนาที่ในการเปนหัวหนาบริหารกิจการงานของสมาคมสภาองคกรฯ ใหดําเนินไปตามวัตถุประสงค
เปนประธานในที่ประชุม ติดตอกับองคการอื่น ๆ หรือบุคคลทั่วไป และเปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการ
เลขาธิการ มีหนาที่ติดตอกับสมาชิก และบุคคลทั่วไป รักษาระเบียบ ขอบังคับของสภาองคกรฯ นัดจัดการ
ประชุมของคณะกรรมการและของสมาคมสภาองคกรฯ เปนผูจด และจัดทํารายงานการประชุมพรอมกับ
เสนอรายงานแสดงกิจการสภาองคกรตอที่ประชุมใหญ
เหรัญญิก มีหนาที่ รับจาย รักษาเงิน ทําบัญชีงบดุล ประจําปและจัดทํางบประมาณประจําป เพื่อเสนอ
คณะกรรมการ ควบคุมการใชจาย ตามงบประมาณที่ไดรับอนุญาตแลว รวมถึงเปนผูเสนอรายงานดาน
การเงินตอที่ประชุมใหญ
คณะกรรมการตองจัดทํางบประมาณประจําปเพื่อแสดงรายรับ รายจายของสมาคมสภาองคกรฯ เสนอตอที่
ประชุมใหญประจําป เพื่อขออนุมัติและตองใหเสร็จกอนวันประชุมใหญ อยางนอย ๗ วัน เพื่อสมาชิก
ทั้งหลาย อาจตรวจดูได การใชจายตาง ๆ ของ สมาคมสภาองคกรฯ คณะกรรมการตองทําได ภายใน
งบประมาณ ที่ไดรับจากที่ประชุมใหญประจําปแลวเทานั้น เวนแตกรณีพิเศษ นายกสามารถสั่งจายเงิน
นอกเหนือไดไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน)
คณะกรรมการตองฝากเงินของสมาคมสภาองคกรฯ ไวในธนาคารในนามของสมาคมสภาองคกรฯ ใบสําคัญ
จายเงินทั้งหลายตองมีลายมือชื่อของนายก หรือเลขาธิการและเหรัญญิก กํากับ
คณะกรรมการตองจัดใหมีบัญชีดังตอไปนี้ใหถูกตอง
• บัญชีรายรับ-รายจายของสมาคมสภาองคกรฯ พรอมทั้งหลักฐานการใชจาย ซึ่งมีลายมือชื่อของผูที่
จายกํากับ
• บัญชีทรัพยสิน และหนี้สิน ของสมาคมสภาองคกรฯ
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หมวด ๖
ประเภทสมาชิก
ขอ ๑๙ สมาชิกแบงออกเปน ๓ ประเภท คือ
1. สมาชิกสามัญ
2. สมาชิกตลอดชีพ
3. สมาชิกกิตติมศักดิ์
ขอ ๒๐ สมาชิกสามัญ คือ ผูที่จายเงินในการบํารุงสภาองคกรฯ ประจําป ตามอัตราที่สมาคมสภาองคกรฯ กําหนด
ขอ ๒๑ สมาชิกตลอดชีพ คือ ผูที่จายเงินในการบํารุงสมาคมสภาองคกรฯ ครั้งเดียวและเปนอัตราที่สมาคมสภา
องคกรฯ กําหนดใหสามารถเปนสมาชิกตลอดชีพได
ขอ ๒๒ สมาชิกกิตติมศักดิ์ คือ ผูที่ทําคุณประโยชนใหแกสมาคมสภาองคกรฯ ดวยประการตาง ๆ หรือบริจาค
ทรัพยสินจํานวนมาก ตามแตคณะกรรมการบริหารจะกําหนด หรือเปนผูที่มีเกียรติคุณ ที่เห็นสมควรเชิญเขา
เปนสมาชิก โดยการอนุมัติของคณะกรรมการ
ขอ ๒๓ กําหนดวิธีการรับสมาชิก ประเภทสมาชิก ตลอดจนอายุการเปนสมาชิกใหคณะกรรมการบริหารทําเปน
ระเบียบไวอีกสวนหนึ่ง
ขอ ๒๔ ประโยชนของผูที่เปนสมาชิก นอกจาก ปรากฏไวในระเบียบการที่ตราขึ้นแลว ใหถือวา เปนผูมีบุริมสิทธิที่
จะไดรับเลือกตั้ง เปนกรรมการของสมาคมสภาองคกรฯ ทั้งนี้ใหเลขาธิการทําบัญชีรายชื่อผูที่มีสิทธิขึ้นไว

ขอ ๒๕
ขอ ๒๖
ขอ ๒๗
ขอ ๒๘
ขอ ๒๙

หมวด ๗
สิทธิและหนาที่ของสมาชิก
สมาชิกมีสิทธิที่จะไดรับผลประโยชนโดยเสมอภาคกัน อันอยูภายใตขอบเขตของวัตถุประสงค และระเบียบ
ขอบังคับ ของสมาคมสภาองคกรฯ และมีสิทธิประดับเครื่องหมายของ สมาคมสภาองคกรฯ ได
สมาชิกมีสิทธิที่จะเสนอความเห็น เพื่อความเจริญของกิจการของสมาคมสภาองคกรฯ ตอคณะกรรมการ
หรือที่ประชุมใหญ
สมาชิกมีสิทธิไตถาม หรือขออนุญาตตอคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบเอกสารทะเบียนสมาชิก บัญชี หรือ
ทรัพยสินของสมาคมสภาองคกรฯ ที่สํานักงานของสมาคมสภาองคกรฯ ไดภายในเวลาอันสมควร
สมาชิกมีสิทธิเขารวมประชุมในที่ประชุมใหญ หรือการประชุมวิชาการ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คน
ละ ๑ เสียง
สมาชิกผูใดเปลี่ยน ยศ นาม นามสกุล อภิไธย ตองแจงใหเลขาธิการทราบเปนลายลักษณอักษร โดยดวน
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ขอ ๓๐ สมาชิกภาพสิ้นสุดลงดวยเหตุหนึ่งเหตุใดดังตอไปนี้
• ตาย
• ลาออก
• ตองจําคุกโดยคําพิพากษาของศาล เวนแตความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดโดยได
กระทําโดยประมาท
• ตองคําพิพากษาของศาลใหเปนบุคคลสาบสูญ
ขอ ๓๑ สมาชิกคนใด ประสงคลาออกจากการเปนสมาชิกภาพ ใหแสดงความจํานงเปนลายลักษณอักษร ตอ
เลขาธิการ เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการ แตตองชําระคาบํารุง และหนี้สินอื่น ๆ ที่คั่งคางใหเสร็จสิ้นตอ
สมาคมสภาองคกรฯ เสียกอน และสมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงในวันที่คณะกรรมการ อนุญาตเปนลายลักษณ
อักษร ใหลาออก
ขอ ๓๒ คณะกรรมการอาจมีมติถอดถอนรายชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนได เมื่อปรากฏชัดแจงอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้
• มีความประพฤติเปนที่เสื่อมเสียชื่อเสียงของสมาคมสภาองคกร ทั้งนี้ใหคณะกรรมการตักเตือน ๑
ครั้ง และหากไมมีการปรับปรุงความประพฤติ ใหขอมติจากที่ประชุม ใหญ
• ไมชําระคาบํารุงตามแตคณะกรรมการกําหนด โดยไดรับการเตือนจากเหรัญญิกแลว แตสมาชิกที่
ถูกลบชื่อออกจากทะเบียนดวยเหตุนี้ มีสิทธิไดเปนสมาชิกอีกเมื่อชําระคาบํารุงและหนี้สินเสร็จสิ้น
แลว
หมวด ๘
การประชุมคณะกรรมการและสมาชิก
ขอ ๓๓ ใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอย หกเดือนตอ หนึ่งครั้ง นายก หรือ กรรมการอยางนอย สาม นาย อาจ
เรียกประชุมได
ขอ ๓๔ การประชุมของคณะกรรมการจะสมบูรณไดก็ตอเมื่อกรรมการมาประชุมมากกวาครึ่ง
ขอ ๓๕ ใหมีการจัดประชุมทางวิชาการอยางนอย ปละ หนึ่งครั้ง ในการประชุมนี้อาจมีการนําเสนอ และพิจารณา
กิจการบางอยางดวยก็ได โดยใหมีสมาชิกจํานวนไมต่ํากวา ๒๑ คน ใหถือวาเปนการประชุมโดยสมบูรณ
ขอ ๓๖ ใหคณะกรรมกาารเรียกสมาชิกเปนการประชุมใหญประจําป เพื่อแถลงกิจการที่ไดกระทําไป เสนอ
งบประมาณ เสนองบดุล และแตงตั้งผูตรวจบัญชี ปรึกษาหารือเกี่ยวกับกิจการทั่วไป การประชุมจะสมบูรณ
ไดเมื่อมีสมาชิกไมต่ํากวา ๒๑ คนเขารวมประชุม และ แจงใหสมาชิกทราบลวงหนา ไมต่ํากวา ๓๐ วัน
ขอ ๓๗ การประชุมใหญพิเศษ ใหมีการเรียกประชุมได โดยคณะกรรมการบริหาร โดยสมาชิกมารวมประชุมไมนอย
กวา ๑๕ คน รองขอดวยการแจงจุดประสงคตอเลขาธิการทราบไมนอยกวา ๑๕ วัน กอนสงหนังสือนัด
ประชุม เพื่อใหสมาชิกทราบลวงหนาไมนอยกวา ๗ วัน
ขอ ๓๘ การขอมติโดยไมตองเรียกประชุมใหญ ใหนายกแจงขอความใหสมาชิกทราบ พรอมทั้งเสนอญัติติ ขอมติจาก
สมาชิก ถามีสมาชิกคัดคาน ไมเกินหนึ่งในสาม ภายใน ๑๕ วัน ใหคณะกรรมการดําเนินการตามญัตตินั้นได

5

หมวด ๙
การเลิกสภาองคกรฯ และการเสร็จชําระบัญชี
ขอ ๓๙ เมื่อที่ประชุมใหญมีมติโดยคะแนนเสียง สามในสี่ ของสมาชิกทั้งหมด สมาคมสภาองคกรฯ ก็เปนอันเลิก
ขอ ๔๐ ใหที่ประชุมใหญลงมติเลือกตั้งผูชําระบัญชี การชําระบัญชีนั้น ใหเปนไปตามกฎหมายการชําระบัญชีที่ใชอยู
เวลาเลิกสมาคมสภาองคกรฯ และชําระบัญชี
ขอ ๔๑ ทรัพยสินที่เหลือจากการชําระบัญชีเทาใดใหตกไปเปนของมติบุคคลซึ่งมีวัตถุประสงคเดียวกัน หรือองคกร
การกุศลอื่น ๆ ตามแตที่ประชุมใหญจะเห็นสมควร
หมวด ๑๐
การใชขอบังคับ
ขอ ๔๒ ขอบังคับนี้ใหเริ่มใชตั้งแตวันที่ เจาพนักงานไดรับจดทะเบียนเปนตนไป
ขอ ๔๓ การแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับของสมาคมสภาองคกรฯ จะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบของ
สมาชิกไมต่ํากวา สองในสามของสมาชิกที่เขารวมประชุมใหญ

ลงชื่อ…………………………………….นายก
(นายแพทยประพาฬ ยงใจยุทธ)
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