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ข้อบังคับ
ของ
สมาคมพยาบาลยาเสพติดไทย
หมวดที่ 1
ความทั่วไป
ข้อ 1 สมาคมนี้มีชื่อว่า “สมาคมพยาบาลยาเสพติดไทย” เรียกและเขียนชื่อย่อว่า “สพยท.” มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ
ว่า “The Thai addictive Nurses Association” อักษรย่อว่า “TANA”
ข้อ 2 เครื่องหมายของสมาคมมีลักษณะเป็นรูปพยาบาลสวมหมวกสีขาวบริสุทธิ์ ล้อมรอบด้วยกลีบบัวบานสีชมพู
เรียงซ้อนเป็นรูปวงรี มีแถบริบบิ้นสีแดง สลักชื่อย่อ สพยท.และชื่อเต็มสมาคมพยาบาลยาเสพติดไทยเป็นฐานรอง
องค์ประกอบของเครื่องหมาย มีความหมายดังนี้
พยาบาลสวมหมวกสีขาวบริสุทธ์ หมายถึง พยาบาลที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดพร้อมให้การดูแลผู้ติดยา
และสารเสพติด ด้วยความรัก เมตตา และใจอันบริสุทธิ์ โดยนําความรู้มาช่วยให้ผู้ป่วยและครอบครัวบรรเทาจาก
ความทุกข์ทรมานทั้งร่างกายและจิตใจ
กลีบบัวสีชมพูเรียงซ้อนเป็นรูปวงรี หมายถึง เป็นสัญลักษณ์ความบริสุทธิ์ของจิตใจ นํามาร้อยรวมจิตใจของ
พยาบาลที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ในการที่จะช่วยให้ผู้ป่วยและครอบครัวกลับมามีโลกที่สดใสอีกครั้ง
แถบริบบิ้นสีแดงสลักชื่อสมาคมพยาบาลยาเสพติดไทย หมายถึง พยาบาลที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาวิชาชีพให้มีความเจริญก้าวหน้า ยอมรับสิ่งใหม่ๆบนพื้นฐานวิชาการ ผดุงไว้ซึ่งปฏิบัติการ
พยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติดที่เป็นเลิศ
ความหมาย
สมาคมพยาบาลยาเสพติดไทยเป็นศูนย์รวมพยาบาลที่ทํางานด้านยาเสพติดด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ
เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดและครอบครัวให้บรรเทาความทุกข์ทรมานทั้งกายและจิตใจ โดยอยู่บนพื้นฐานหลัก
วิชาการในการสร้างความเจริญก้าวหน้าแห่งวิชาชีพ ดังรูปนี้
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ข้อ 3 สํานักงานใหญ่ของสมาคมตั้งอยู่ ณ เลขที่ 60 ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปัตย์ อําเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี 12130
ข้อ 4 วัตถุประสงค์ของสมาคม เพื่อ
4.1 เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมความคิดเห็นระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านการบําบัดฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด โดยการจัดประชุม การสัมมนา หรือกิจกรรมอื่นๆ
4.2 ส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของวิชาชีพ การพัฒนามาตรฐานการประกอบวิชาชีพ การสนับสนุน
การศึกษา การวิจัยและการเผยแพร่ความรู้ด้านยาเสพติด
4.3 สร้างเสริมและผดุงไว้ซึ่งปฏิบัติการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติดที่เป็นเลิศ เพื่อสุขภาวะที่ดีของสังคม
4.4 ส่งเสริมความสามัคคี จริยธรรม คุณธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
4.5 เสริมสร้างความเป็นธรรมและส่งเสริมสวัสดิการของสมาชิก
4.6 ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเป็นอุปสรรคต่อความเจริญทางวิชาชีพ
4.7 เป็นตัวแทนของสมาชิกในการติดต่อและร่วมมือประสานงานกับองค์กรทั้งรัฐและเอกชนทั้งในประเทศ
และระหว่างประเทศ
หมวดที่ 2
สมาชิก
ข้อ 5 สมาชิกของสมาคมมี 3 ประเภท คือ
5.1 สมาชิกสามัญ ได้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรการพยาบาลระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก
ทุกสถาบัน ขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพการพยาบาลเป็นสมาชิกของสภาการพยาบาล มีประสบการณ์
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด
5.2 สมาชิกสมทบ ได้แก่
5.2.1 พยาบาลวิชาชีพสาขาอื่นๆที่สนใจงานการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด
5.2.2 พยาบาลเทคนิค ผู้ช่วยพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ ตลอดจนผู้สนใจงาน
การพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด หรือบุคคลที่คณะกรรมการกลางพิจารณาให้ความเห็นชอบ
5.3 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติ หรือทรงคุณวุฒิ หรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบําบัดฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด หรือผู้มีอุปการคุณแก่สมาคม ซึ่งคณะกรรมการลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของ
สมาคม
ข้อ 6 สมาชิกจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
6.1 กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องได้รับการจดทะเบียนเป็น
นิติบุคคลโดยถูกต้องตามกฎหมายไทย
6.2 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
6.3 ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
6.4 ไม่ต้องคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้
ความสามารถ หรือต้องโทษจําคุก ยกเว้นความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ การต้องคําพิพากษาของศาล
ถึงที่สุดในกรณีดังกล่าว จะต้องเป็นในขณะที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือในระหว่างที่เป็นสมาชิกของ
สมาคมเท่านั้น
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ข้อ 7 ค่าบํารุงสมาคม
7.1 สมาชิกสามัญ
7.1.1 ประเภทราย ๕ ปี จะต้องเสียค่าบํารุงสมาคม 300 บาท ต่ออายุสมาชิก 5 ปี
7.1.2 ประเภทสมาชิกสามัญตลอดชีพจะต้องเสียค่าบํารุงสมาคม 500 บาท
7.2 สมาชิกสมทบ จะต้องเสียค่าบํารุงสมาคม ๓๐๐ บาท ต่ออายุสมาชิก ๕ ปี
7.3 สมาชิกกิตติมศักดิ์ มิต้องเสียค่าบํารุงสมาคมแต่อย่างใดทั้งสิ้น
ข้อ 8 การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมยื่นใบสมัครตามแบบ
ของสมาคมต่อเลขานุการ โดยมีสมาชิกสามัญรับรองอย่างน้อย 1 คน และให้เลขานุการติดประกาศรายชื่อ
ผู้สมัครไว้ ณ สํานักงานของสมาคมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน เพื่อให้สมาชิกอื่นๆของสมาคมได้คัดค้าน
การสมัครนั้น เมื่อครบกําหนดประกาศแล้วก็ให้เลขานุการนําใบสมัครและหนังสือคัดค้านของสมาชิก (ถ้ามี)
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติว่าจะรับหรือไม่รับเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม และเมื่อ
คณะกรรมการพิจารณาการสมัครแล้ว ผลเป็นประการใดให้เลขานุการเป็นผู้แจ้งให้ผู้สมัครทราบโดยเร็ว
ข้อ 9 ถ้าคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก ก็ให้ผู้สมัครนั้นชําระเงินค่าลงทะเบียน
และค่าบํารุงสมาคม ให้เสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเลขานุการ และสมาชิกภาพของผู้สมัคร ให้เริ่ม
นับตั้งแต่วันที่ผู้สมัครได้ชําระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบํารุงสมาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าผู้สมัครไม่ชําระเงิน
ค่าลงทะเบียนและค่าบํารุงภายในกําหนด ก็ให้ถือว่าการสมัครคราวนั้นเป็นอันยกเลิก
ข้อ 10 สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่หนังสือตอบรับคําเชิญของผู้ที่คณะกรรมการ
ได้พิจารณาลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ได้มาถึงยังสมาคม
ข้อ 11 สมาชิกภาพของสมาชิกให้สิ้นสุดลงด้วยเหตุดังต่อไปนี้
11.1 ตายหรือสิ้นสภาพนิติบุคคล
11.2 ลาออก โดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการ
ได้พิจารณาอนุมัติ และสมาชิกผู้นั้นได้ชําระหนี้สินที่ยังติดค้างอยู่กับสมาคมเป็นที่เรียบร้อย
11.3 ขาดคุณสมบัติสมาชิก
11.4 ที่ประชุมใหญ่ของสมาคม หรือคณะกรรมการได้พิจารณาลงมติให้ลบชื่อออกจากทะเบียน
เพราะสมาชิกผู้นั้นได้ประพฤตินําความเสื่อมเสียมาสู่สมาคม
ข้อ 12 สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
12.1 มีสิทธิเข้าใช้สถานที่ของสมาคมโดยเท่าเทียมกัน
12.2 มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการ
12.3 มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่างๆ ที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น
12.4 มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม
12.5 สมาชิกสามัญมีสิทธิในการเลือกตั้ง หรือได้รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็นกรรมการสมาคมและมี
สิทธิออกเสียงลงมติต่างๆ ในที่ประชุมได้คนละ 1 คะแนนเสียง
12.6 มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพย์สินของสมาคม
12.7 มีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันอย่างน้อย 1 ใน 3 ของสมาชิกสามัญทั้งหมดร้องขอต่อคณะกรรมการ
ให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญได้
12.8 มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ และข้อบังคับของสมาคมโดยเคร่งครัด
12.9 มีหน้าที่ประพฤติตนให้สมกับเกียรติที่เป็นสมาชิกของสมาคม
12.10 มีหน้าที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดําเนินกิจการต่างๆ ของสมาคม
12.11 มีหน้าที่ร่วมกิจกรรมที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น
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12.12 มีหน้าที่ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
หมวดที่ 3
การดําเนินการสมาคม
ข้อ 13 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งทําหน้าที่บริหารกิจการของสมาคมมีจํานวนอย่างน้อย 7 คน อย่างมากไม่เกิน
20 คน คณะกรรมการนี้ต้องเป็นสมาชิกสามัญที่ได้มาจากการเลือกของที่ป ระชุม ใหญ่ข องสมาคม และให้ผู้ที่ได้รับ
เลือกจากที่ประชุมใหญ่ เลือกกัน เองเป็น นายกสมาคม 1 คน และอุปนายก 1 คน สําหรับกรรมการในตําแหน่งอื่นๆ
ให้นายกสมาคมเป็นผู้แต่งตั้ง ผู้ที่ได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่เข้าดํารงตําแหน่งต่างๆ ของสมาคมตามที่ได้กําหนดไว้
ซึ่งตําแหน่งของกรรมการสมาคมมีตําแหน่งและหน้าที่โดยสังเขป ดังต่อไปนี้
13.1 นายกสมาคม

ทําหน้าที่เป็นหัวหน้าในการบริหารกิจการของสมาคม เป็นผู้แทนสมาคม
ในการติดต่อกับบุคคลภายนอกและทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
คณะกรรมการและการประชุมใหญ่ของสมาคม

13.2 อุปนายก

ทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคมปฏิบัติตาม
หน้าที่ที่นายกสมาคมได้มอบหมายและทําหน้าที่แทนนายกสมาคม เมื่อ
นายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ได้ แต่การทําหน้าที่
แทนนายกสมาคมให้อุปนายกตามลําดับตําแหน่งเป็นผู้กระทําการแทน

13.3 เลขานุการ

ทําหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของสมาคมทั้งหมด เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
ของสมาคมในการปฏิบัติกิจการของสมาคมและปฏิบัติตามคําสั่ง
ของนายกสมาคม ตลอดจนทําหน้าที่เป็นเลขานุการในการประชุมต่างๆ
ของสมาคม

13.4 เหรัญญิก

มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคม เป็นผู้จัดทําบัญชีรายรับรายจ่าย
บัญชีงบดุลของสมาคมและเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ของสมาคมไว้เพื่อ
ตรวจสอบ

13.5 ปฏิคม

มีหน้าที่ในการให้การต้อนรับแขกของสมาคม เป็นหัวหน้าในการจัดเตรียม
สถานที่ของสมาคมและจัดเตรียมสถานที่ประชุมต่างๆของสมาคม

13.6 นายทะเบียน

มีหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของสมาคมประสานงานกับ
เหรัญญิกในการเรียกเก็บเงินค่าบํารุงสมาคมจากสมาชิก

13.7 ประชาสัมพันธ์

มีหน้าที่เผยแพร่กิจการและชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคมให้แก่สมาชิก
และบุคคลโดยทั่วไปให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

13.8 กรรมการตําแหน่งอื่นๆ

ตามความเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรกําหนดให้มีขึ้น
โดยมีจํานวนเมื่อรวมกับตําแหน่งกรรมการตามข้างต้นแล้ว จะต้องไม่เกิน
จํานวนที่ข้อบังคับได้กําหนดไว้ แต่ถ้าคณะกรรมการมิได้กําหนดตําแหน่ง
ก็ถือว่าเป็นกรรมการกลาง

ข้อ 14 คณะกรรมการของสมาคมสามารถอยู่ในตําแหน่งได้คราวละ 3 ปี นับตั้งแต่ได้รับการจดทะเบียน
และเมื่อคณะกรรมการอยู่ในตําแหน่งครบกําหนดตามวาระแล้ว แต่คณะกรรมการชุดใหม่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียน
จากทางราชการ ก็ให้คณะกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระรักษาการไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่
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จะได้รับการจดทะเบียนจากทางราชการ และเมื่อคณะกรรมการชุดใหม่ได้รับการจดทะเบียนจากทางราชการเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ก็ให้ทําการส่งและรับมอบงานกันระหว่างคณะกรรมการชุดเก่าและคณะกรรมการชุดใหม่ให้เป็นที่
เสร็จสิ้น ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการชุดใหม่ได้รับจดทะเบียนจากทางราชการ
ข้อ 15 ตําแหน่งกรรมการสมาคม ถ้าต้องว่างลงก่อนครบกําหนดตามวาระก็ให้คณะกรรมการแต่งตั้งสมาชิกสามัญ
คนใดคนหนึ่งที่เห็นสมควรเข้าดํารงตําแหน่งแทนตําแหน่งที่ว่างลงนั้น แต่ผู้ดํารงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งได้เท่ากับ
วาระของผู้ที่ตนแทนเท่านั้น และถ้าเป็นตําแหน่งนายกสมาคมว่างก็ให้คณะกรรมการเลือกกันเองเป็นนายกสมาคม
ข้อ 16 กรรมการอาจจะพ้นจากตําแหน่ง ซึ่งมิใช่เป็นการออกตามวาระด้วยเหตุผลต่อไปนี้ คือ
16.1 ตาย
16.2 ลาออก
16.3 ขาดจากสมาชิกภาพตามข้อบังคับและตามที่กฎหมายได้กําหนดไว้
16.4 ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้ออกจากตําแหน่ง
16.5 เป็นผู้มีความประพฤติและปฏิบัติตนเป็นที่เสื่อมเสียและคณะกรรมการสมาคมมีมติให้ออก
โดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของคณะกรรมการของสมาคม
ข้อ 17 กรรมการที่ประสงค์จะลาออกจากตําแหน่งกรรมการให้ยื่นใบลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการ
และคณะกรรมการมีมติให้ออก
ข้อ 18 อํานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ
18.1 มีอํานาจออกระเบียบปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้สมาชิกได้ปฏิบัติ โดยระเบียบปฏิบัตินั้นจะต้องไม่ขัดต่อ
ข้อบังคับฉบับนี้
18.2 มีอํานาจแต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่ของสมาคม
18.3 มีอํานาจแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษา หรืออนุกรรมการได้ แต่กรรมการที่ปรึกษา หรืออนุกรรมการ
จะสามารถอยู่ในตําแหน่งได้ไม่เกินวาระของคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
18.4 มีอํานาจเรียกประชุมใหญ่สามัญประจําปี และประชุมใหญ่วิสามัญ
18.5 มีอํานาจแต่งตั้งกรรมการในตําแหน่งอื่นๆ ที่ยังมิได้กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้
18.6 มีอํานาจบริหารกิจการของสมาคม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตลอดจนมีอํานาจอื่นๆ
ตามที่ข้อบังคับได้กําหนดไว้
18.7 มีหน้าที่รับผิดชอบในกิจการทั้งหมด รวมทั้งการเงินและทรัพย์สินทั้งหมดของสมาคม
18.8 มีหน้าที่จัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ ตามที่สมาชิกสามัญ จํานวน 1 ใน 3 ของสมาชิก
ทั้งหมดได้เข้าชื่อร้องขอให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญขึ้น ซึ่งการนี้จะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ
ขึ้นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ
18.9 มีหน้าที่จัดทําเอกสารหลักฐานต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงิน ทรัพย์สินและการดําเนินกิจกรรม
ต่างๆ ของสมาคมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและสามารถจะให้สมาชิกตรวจดูได้เมื่อสมาชิกร้องขอ
18.10 จัดทําบันทึกการประชุมต่างๆ ของสมาคม เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานและจัดส่งให้สมาชิกได้รับทราบ
18.11 มีหน้าที่อื่นๆ ตามที่ข้อบังคับได้กําหนดไว้
ข้อ 19 คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยให้จัดขึ้นภายในเดือนมีนาคม ทั้งนี้เพื่อ
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารกิจการของสมาคม
ข้อ 20 การประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม มติของที่ประชุมคณะกรรมการ ถ้าข้อบังคับมิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ก็ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันก็ให้ประธานในการประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
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ข้อ 21 ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้านายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้กรรมการที่เข้าประชุมในคราวนั้นเลือกกันเอง เพื่อให้กรรมการคนใดคนหนึ่งทําหน้าที่เป็น
ประธานในการประชุมคราวนั้น
หมวดที่ 4
การประชุมใหญ่
ข้อ 22 การประชุมใหญ่ของสมาคมมี 2 ชนิด คือ
22.1 การประชุมใหญ่สามัญ
22.2 การประชุมใหญ่วิสามัญ
ข้อ 23 คณะกรรมการจะต้องจัดให้การประชุมใหญ่สามัญประจําปีๆ ละ 1 ครั้ง ภายในเดือนมีนาคมของทุกๆปี
ข้อ 24 การประชุมใหญ่วิสามัญ อาจจะมีขึ้นได้ก็โดยเหตุที่คณะกรรมการเห็นควรจัดให้มีขึ้นหรือเกิดขึ้นด้วยการ
เข้าชื่อร่วมกันของสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด ทําหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการ
ของสมาคมให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญก็ได้ ในหนังสือร้องขอนั้นต้องระบุว่าประสงค์ให้เรียกประชุมเพื่อการใด
เมื่อคณะกรรมการของสมาคมได้รับหนังสือร้องขอให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญตามวรรคแรก
ให้คณะกรรมการของสมาคมเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ โดยจัดให้มีการประชุมขึ้นภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับคําขอ
ถ้าคณะกรรมการของสมาคมไม่เรียกประชุมภายในระยะเวลาตามวรรคสอง สมาชิกที่เป็นผู้ร้องขอให้เรียก
ประชุมหรือสมาชิกอื่นรวมกันมีจํานวนไม่น้อยกว่าจํานวนสมาชิกที่กําหนดตามวรรคแรก จะเรียกประชุมเองก็ได้
ข้อ 25 การแจ้งกําหนดนัดประชุมใหญ่ให้เลขานุการเป็นผู้แจ้งกําหนดนัดประชุมใหญ่ให้สมาชิกได้ทราบ
และการแจ้งจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุวัน เวลาและสถานที่ให้ชัดเจน โดยจะต้องแจ้งให้
สมาชิกได้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน และประกาศแจ้งกําหนดนัดประชุมไว้ ณ สํานักงานของสมาคม
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนถึงกําหนดประชุมใหญ่หรือลงพิมพ์โฆษณาอย่างน้อยสองคราวในหนังสือพิมพ์
ที่แพร่หลายในท้องที่ฉบับหนึ่งก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันก็ได้
ข้อ 26 การประชุมใหญ่สามัญประจําปี จะต้องมีวาระการประชุมอย่างน้อยดังต่อไปนี้
26.1 แถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปี
26.2 แถลงบัญชีรายรับ รายจ่ายและบัญชีงบดุลของปีที่ผ่านมาให้สมาชิกรับทราบ
26.3 เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เมื่อครบกําหนดวาระ
26.4 เลือกตั้งผู้สอบบัญชี
26.5 ตรวจสอบทะเบียนสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน
26.6 เรื่องอื่นๆ ถ้ามี
ข้อ 27 การประชุมใหญ่สามัญประจําปีหรือการประชุมใหญ่วิสามัญ ต้องมีสมาชิกสามัญมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่ง หรือไม่น้อยกว่า100 คน จึงจะครบองค์ประชุม หากถึงกําหนดเวลาการประชุมแล้วสมาชิกยังไม่ครบองค์
ประชุม ถ้าการประชุมใหญ่ครั้งนั้นเป็นการประชุมใหญ่ตามคําเรียกร้องของสมาชิกก็ให้งดการประชุม แต่ถ้าเป็นกรณี
การประชุมใหญ่ที่คณะกรรมการสมาคมเป็นผู้เรียกประชุม ก็ให้เรียกประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่ง โดยจัดให้มีการประชุมขึ้น
ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่นัดประชุมครั้งแรกการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 28 การลงมติต่างๆ ในที่ประชุมใหญ่ ถ้าข้อบังคับมิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก
เป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสียงที่ลงมติมีคะแนนเสียงเท่ากัน ก็ให้ประธานในการประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
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ข้อ 29 ในการประชุมใหญ่ของสมาคม ถ้านายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่มาร่วมประชุมหรือไม่สามารถ
จะปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้ที่ประชุมใหญ่ทําการเลือกกรรมการที่มาร่วมประชุมคนใดคนหนึ่ง ให้ทําหน้าที่เป็นประธาน
ในการประชุมคราวนั้น
หมวดที่ 5
การเงินและทรัพย์สิน
ข้อ 30 การเงินและทรัพย์สินทั้งหมดให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เงินสดของสมาคมถ้ามี
ให้นําฝากไว้ในธนาคารธนาคารกรุงไทย สาขาเซียร์รังสิตในนามของสมาคม โดยเงินบางส่วนอาจนําฝากธนาคาร
ประเภทเงินฝากประจําหรือกระทําการอื่นใดที่จะก่อให้เกิดดอกออกผล ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
ข้อ 31 การลงนามในตั๋วเงินหรือเช็คของสมาคม จะต้องมีลายมือชื่อของนายกสมาคม หรือผู้ทําการแทน
ลงนามร่วมกับเหรัญญิก หรือเลขานุการ จึงจะถือว่าใช้ได้
ข้อ 32 ให้นายกสมาคมมีอํานาจสั่งจ่ายเงินของสมาคมได้ครั้งละไม่เกิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
ถ้าเกินกว่านั้นจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ และคณะกรรมการจะอนุมัติให้จ่ายเงินได้ครั้งละไม่เกิน
100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ถ้าจําเป็นจะต้องจ่ายเกินกว่านี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสมาคม
ข้อ 33 ให้เหรัญญิกมีอํานาจเก็บรักษาเงินสดของสมาคมได้ไม่เกิน 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) ถ้าเกินกว่า
จํานวนนี้ จะต้องนําฝากธนาคารในบัญชีของสมาคมทันทีที่โอกาสอํานวยให้
ข้อ 34 เหรัญญิก จะต้องทําบัญชีรายรับ รายจ่ายและบัญชีงบดุลให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ การรับหรือจ่ายเงิน
ทุกครั้งจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อของนายกสมาคมหรือผู้ทําการแทนร่วมกับเหรัญญิก หรือผู้ทําการ
แทน พร้อมกับประทับตราของสมาคมทุกครั้ง
ข้อ 35 ผู้สอบบัญชี จะต้องมิใช่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคม และจะต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต
ข้อ 36 ผู้สอบบัญชี มีอํานาจที่จะเรียกเอกสารเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินจากคณะกรรมการและสามารถ
จะเชิญกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมเพื่อสอบถามเกี่ยวกับบัญชีและทรัพย์สินของสมาคมได้
ข้อ 37 คณะกรรมการจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชี เมื่อได้รับการร้องขอ
หมวดที่ 6
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับและการเลิกสมาคม
ข้อ 38 ข้อบังคับของสมาคมจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่เท่านั้น และองค์ประชุมใหญ่
จะต้องมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมด มติของที่ประชุมใหญ่
ในการให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับ จะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของสมาชิกสามัญที่เข้าร่วม
ประชุมทั้งหมด
ข้อ 39 การเลิกสมาคมจะเลิกได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม ยกเว้นเป็นการเลิกเพราะเหตุของกฎหมาย
มติของที่ประชุมใหญ่ที่ให้เลิกสมาคมจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของสมาชิกสามัญที่เข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด และองค์ประชุมใหญ่จะต้องไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมด
ข้อ 40 เมื่อสมาคมต้องเลิก ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ทรัพย์สินของสมาคมที่เหลืออยู่หลังจากที่ได้ชําระบัญชี
เป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ตกเป็นของกองทุนสมเด็จย่าเพื่อผู้ป่วย สถาบันบําบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ
บรมราชชนนี
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หมวดที่ 7
บทเบ็ดเตล็ด
ข้อ 41 การตีความข้อบังคับของสมาคม หากเป็นที่สงสัยให้ที่ประชุมใหญ่โดยเสียงข้างมากของที่ประชุมชี้ขาด
ข้อ 42 ให้นําบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยสมาคมมาใช้บังคับ เมื่อข้อบังคับ
ของสมาคมมิได้กําหนดไว้ และหากมีข้อบังคับใดขัดกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็ให้ถือปฏิบัติ
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ข้อ 43 สมาคมต้องไม่ดําเนินการหาผลประโยชน์มาแบ่งปันกัน หรือเพื่อบุคคลใด นอกจากเพื่อดําเนินการ
ตามวัตถุประสงค์ของสมาคมเอง
หมวดที่ 8
บทเฉพาะกาล
ข้อ 44 ข้อบังคับฉบับนี้ ให้เริ่มใช้บังคับได้นับตั้งแต่วันที่สมาคมได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเป็นต้นไป
ข้อ 45 เมื่อสมาคมได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจากทางราชการ ก็ให้ถือว่าผู้เริ่มการทั้งหมด
เป็นสมาชิกสามัญและสมาชิกภาพของคณะกรรมการที่ตั้งขึ้น เริ่มตั้งแต่วันจดทะเบียนเป็นต้นไป

(ลงชื่อ)..............................................ผู้จัดทําข้อบังคับ
( นางดุษณีย์ ชาญปรีชา )

