(ฉบับรางครั้งที่ 1)
กฎข้ อบังคับและตราสารของชมรมศัลยศาสตร์ โรคอ้ วนแห่ งประเทศไทย
ว่ าด้ วยระเบียบและข้ อบังคับต่ างๆ

ชมรมศัลยศาสตร์ โรคอ้ วนแห่ งประเทศไทย
(ฉบับร่ าง พ.ศ. ๒๕๕๑)
คํานํา
การรักษาโรคอ้ วนทุพลภาพต้ องอาศัยสหสาขาวิชาชีพและให้ การดูแลที่เฉพาะเจาะจงมากกว่าการ
ผ่าตัดอื่นๆ ปั จจุบนั ความก้ าวหน้ าในการดูแลผู้ป่วยโรคอ้ วนทุพลภาพได้ มีการพัฒนา ทั ้งในด้ านเทคนิคการ
ผ่าตัด และความก้ าวหน้ าด้ านวัสดุอปุ กรณ์ ประกอบกับการแลกเปลีย่ นประสบการณ์และข้ อมูลข่าวสารอย่าง
กว้ างขวางในระดับนานาชาติทําให้ ศลั ยแพทย์สามารถพัฒนาทักษะการรักษาผู้ป่วยโรคอ้ วนทุพลภาพได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึ ้นใน ประเทศไทยนับได้ วา่ มีความสามารถในการดูแลรักษาผู้ป่วยทางศัลยกรรมด้ านต่างๆ
ได้ ทดั เทียมนานาประเทศ
นิยาม
ชมรมนี ้จัดตังขึ
้ ้นเพือ่ การรวมกลุม่ ของศัลยแพทย์และแพทย์ผ้ มู ีความสนใจในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรค
อ้ วนทุพลภาพ จะเป็ นการเพิ่มศักยภาพของศัลยแพทย์ รวมทั ้งถ่ายทอดความรู้และทักษะให้ แก่ศลั ยแพทย์และ
แพทย์สาขาอืน่ ๆ ต่อไป โดยอยูภ่ ายใต้ การกํากับดูแลของสมาคมศัลยแพทย์ทวั่ ไปแห่งประเทศไทย
ตามระเบียบข้ อบังคับที่กล่าวถึงต่อไปนี ้ คําว่า “ชมรม” หมายถึง ชมรมศัลยศาสตร์ โรคอ้ วนทุพลภาพ
แห่งประเทศไทย และ “คณะกรรมการบริ หาร” หมายถึง คณะกรรมการบริ หารชมรมศัลยศาสตร์ อ้วนทุพลภาพ
แห่งประเทศไทย
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หมวด 1 ชื่อ เครื่องหมายและสถานที่ตงั ้
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

ชมรมศัลยศาสตร์ อ้วนทุพลภาพแห่งประเทศไทย
Thai Obeisty for Bariatric Surgery and metabolic

เครื่องหมาย

ความหมาย
1. หลังคาจัวเป็ นสัญลักษณ์แสดงถึงความเป็ นไทย
2. กาชาด หมายถึง การรักษาทางการแพทย์มิใช่เพื่อความสวยงาม
3. กระเพาะอาหารมีสว่ นสีแดงแสดงถึงการจํากัดความจุของกระเพาะอาหาร
4. กล้ องหมายถึง การผ่าตัดด้ วยกล้ อง
5. TSBMS หมายถึง
ที่ตั ้งสํานักงาน
สมาคมศัลยแพทย์ทวั่ ไปแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชัน้ 11 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจยั ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่
บางกะปิ ห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 02-716-6450
โทรสาร 02-716-6451
E-mail :
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หมวด 2 วัตถุประสงค์
2.1 ส่งเสริ มความรู้ด้านวิชาการและแลกเปลีย่ นความก้ าวหน้ าทางวิทยาการด้ านการรักษาโรคอ้ วนทุพลภาพใน
หมูส่ มาชิกทังภายในและภายนอกประเทศ
้
โดยชมรมศัลยศาสตร์ โรคอ้ วนทุพลภาพแห่งประเทศไทย ที่
ดําเนินการภายใต้ การกํากับดูแลของสมาคมศัลยแพทย์ทวั่ ไปแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2.2 ส่งเสริ มความสัมพันธ์และเสริ มสร้ างความสามัคคี ในหมูศ่ ลั ยแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ผ้ ใู ห้ การ
ดูแลรักษาโรคอ้ วนทุพลภาพ
2.3 ส่งเสริ มความสัมพันธ์และเสริ มสร้ างความสามัคคี ระหว่างศัลยแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ผ้ ใู ห้ การ
ดูแลรักษาโรคอ้ วนทุพลภาพ กับศัลยแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์สาขาอืน่ ๆ
2.4 เผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการและความก้ าวหน้ าทางวิทยาการด้ านการรักษาโรคอ้ วนทุพลภาพอย่างถูกต้ อง
และเหมาะสมให้ แก่ประชาชน
หมวด 3 สมาชิกภาพ
สมาชิกชมรม มี 3 ประเภท ได้ แก่
ประเภท ก สมาชิกสามัญ (Active Member)
ประเภท ข สมาชิกสมทบ (Associate Member)
ประเภท ค สมาชิกกิตติมศักดิ์ (Honorary Member)
คุณสมบัติของสาชิก
3.1 สาชิกสามัญ
3.1.1 เป็ นผู้ที่ได้ รับวุฒิบตั รหรื อหนังสืออนุมตั ิ ในสาขาศัลยศาสตร์
3.1.2 สมาชิกของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อสมาชิก สมาชิกสมาคม
ศัลยแพทย์ทวั่ ไปแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
3.2 สมาชิกสมทบ
3.2.1 เป็ นแพทย์หรื อบุคคลากรทางการแพทย์ที่สนใจและปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้ องกับการดูแลผู้ป่วยโรค
อ้ วนทุพลภาพ
3.3 สมาชิกกิตติมศักดิ์
3.3.1 เป็ นบุคคลผู้ทรงเกียรติหรื อมีอปุ การะคุณต่อชมรม ที่คณะกรรมการบริ หารชมรมมีมติขอเรี ยน
เชิญให้ เป็ นสมาชิกของชมรม
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หมวด 4 การเป็ นสมาชิก
4.1 สมาชิกสามัญและสมทบต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั ข้ อ 3.1 และข้ อ 3.2 ตามลําดับ
4.2 ยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์ มของชมรม ต่อเลขานุการชมรม โดยมีสาชิกสามัญให้ การรับรองอย่างน้ อย
จํานวน 2 คน หรื อโดยสมัครผ่าน website โดยอ้ างอิงถึงสาชิกสามัญผู้ให้ การรับรองอย่างน้ อยจํานวน 2
คน
4.3 สมาชิกภาพจะสมบูรณ์เมื่อคณะกรรมการบริ หารมีมติอนุมตั ิ และได้ ชําระเงินค่าบํารุงเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
หมวด 5 ค่ าบํารุ งชมรมตลอดชีพ
5.1 ผู้สมัครเป็ นสมาชิกสามัญ ต้ องชําระ ค่าบํารุง (ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรกําหนด)
5.2 ผู้สมัครเป็ นสมาชิกสมทบต้ องชําระ ค่าบํารุง (ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรกําหนด)
5.3 สมาชิกกิตติมศักดิ์ไม่ต้องชําระค่าบํารุง
5.4 ในกรณีที่พ้นสมาชิกภาพ จะไม่มีการคืนค่าบํารุง
หมวด 6 สิทธิและหน้ าที่ของสมาชิก
6.1 สมาชิกทุกประเภทมีสทิ ธิเท่าเทียมกันในการออกความเห็นหรื อสอบถามเกี่ยวกับการดําเนินงานของชมรม
6.2 สมาชิกทุกประเภท มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมวิชาการ ทังภายในและภายนอกประเทศที
้
่ดําเนินการหรื อให้ การ
สนับสนุนโดยชมรม
6.3 สมาชิกสามัญมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน คนละ 1 คะแนน ในการประชุมใหญ่ของชมรม
6.4 สมาชิกทุกประเภทมีสทิ ธิประดับเครื่ องหมายชมรม
6.5 สมาชิกมีความรับผิดชอบในการแจ้ งที่อยู่ ที่ทํางาน หรื อเปลีย่ นชื่อ นามสกุล หรื อยศ ให้ เลขานุการทราบ
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
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หมวด 7 การพ้ นจากสมาชิกภาพ
7.1 สมาชิกภาพย่อมสิ ้นสุดลงด้ วยเหตุผลอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้
ก. ตาย
ข. ลาออก และคณะกรรมการได้ อนุมตั แิ ล้ ว
ค. ต้ องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาของศาล เว้ นแต่ความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดนันได้
้
กระทําโดยประมาท
ง. ต้ องคําพิพากษาของศาล สัง่ ให้ เป็ นบุคคลสาบสูญ วิกลจริ ต หรื อล้ มละลาย
จ. ที่ประชุมลงมติให้ ออกโดยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี หรื อที่
ประชุมสมัยวิสามัญ
7.2 สมาชิกผู้ใดประสงค์จะลาออกจากสมาชิกภาพ ให้ แสดงความจํานงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรยื่นต่อเลขานุการ
เพือ่ นําเสนอคณะกรรมการการบริ หาร และสมาชิกภาพจะสิ ้นสุดลง นับตังแต่
้ วนั ที่คณะกรรมการได้ อนุมตั ิ
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ ลาออกได้ แล้ ว
หมวด 8 คณะกรรมการบริหาร
8.1 คณะกรรมการบริ หารมีไม่เกิน 20 ตําแหน่ง ประกอบด้ วย
ประธาน
1 ตําแหน่ง
รองประธาน 1 ตําแหน่ง
วิชาการ
1 ตําแหน่ง
เลขานุการ
1 ตําแหน่ง
เหรัญญิก
1 ตําแหน่ง
กรรมการกลาง 15 ตําแหน่ง
8.2 กรรมการบริ หารดํารงตําแหน่งมีกําหนด 2 ปี
8.3 ประธานดํารงตําแหน่งติดต่อกันได้ ไม่เกิน 2 วาระ แต่เมื่อเว้ น 1 วาระแล้ วอาจได้ รับเลือกหรื อให้ เป็ นอีกได้
8.4 คณะกรรมการบริ หาร จะต้ องเป็ นสมาชิกสามัญของชมรมฯ
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หมวด 9 การเลือกตัง้ คณะกรรมการบริหาร
9.1 ให้ เลือกตังประธานจากการเสนอรายชื
้
่อโดยสมาชิกสามัญ ในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ถ้ าผู้ถกู
เสนอไม่อยูใ่ นที่ประชุมจะต้ องรับรู้และยินยอมโดยทางใดทางหนึง่ ก่อนลงมติ
9.2 การจัดตังคณะกรรมการบริ
้
หารโดยจากสมาชิกสามัญ
9.3 ถ้ าตําแหน่งในกรรมการบริ หารว่างลงก่อนวาระให้ คณะกรรมการบริ หารเลือกผู้เหมาะสม เข้ าดํารงตําแหน่ง
แทนจนหมดวาระนั ้น
หมวด 10 หน้ าที่ของคณะกรรมการบริหาร
10.1 บริ หารงานของชมรม ให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
10.2 มีสิทธิและอํานาจหน้ าที่ตามระเบียบข้ อบังคับของชมรม
10.3 สามารถแต่งตั ้งที่ปรึกษา และคณะอนุกรรมการ เพือ่ ปฏิบตั ภิ ารกิจของชมรมได้ ตามความเหมาะสม
10.4 แต่งตัง้ บรรจุ และถอดถอนเจ้ าหน้ าที่และสมาชิกของชมรมฯ
10.5 ประธานรับผิดชอบกิจการทั ้งปวงของชมรม
10.6 รองประธาน ช่วยประธานและบริ หารแทนประธาน ในกรณีที่ประธานไม่อยู่
10.7 เลขานุการ มีหน้ าที่ตดิ ต่อประสานงาน จัดการงานธุรการและ รักษาระเบียบตามนโยบายของคณะ
กรรมการบริ หารชมรม
10.8 วิชาการ มีหน้ าที่ติดต่อประสานงาน จัดการงานด้ านวิชาการของชมรม
10.9 เหรัญญิก มีหน้ าทีแ่ ละรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน งบดุล ใช้ จ่ายและต้ องเสนอบัญชีงบดุลต่อที่ประชุม
ใหญ่สามัญประจําปี
10.10 กรรมการกลาง มีหน้ าที่ให้ ความร่วมมือ เสนอแนะ และเข้ าร่วมประชุมในคณะกรรมการบริ หารเพื่อ
ติดตามตามและผลักดันนโยบายของชมรม
หมวด 11 การพ้ นจากตําแหน่ งของคณะกรรมการบริหาร
11.1 ออกตามวาระ
11.2 ลาออก
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11.3 พ้ นจากสมาชิกภาพ
11.3 ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ ถอดถอนกรรมการทังคณะหรื
้
อบางคนโดยใช้ เสียง 2 ใน 3 ของสมาชิกสามัญ
หมวด 12 การประชุมคณะกรรมการบริหาร
12.1 จัดให้ มีการประชุมธุรการของคณะกรรมการบริ หารไม่น้อยกว่า 2 ครัง้ ต่อปี
12.2 องค์ประชุมต้ องมีไม่ตํ่ากว่ากึง่ หนึง่ ของคณะกรรมการบริ หาร ในกรณีที่มีความจําเป็ นในการตัดสินใจด้ วย
การลงมติออกเสียง ให้ ถือเสียงข้ างมากเป็ นมติของที่ประชุม หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานเป็ นผู้ชี ้
ขาด
12.3 คณะกรรมการบริ หารอาจเชิญผู้ที่เห็นสมควรเข้ าร่วมประชุม และให้ ออกความเห็นได้ แต่ไม่มีสทิ ธิลงมติ
หมวด 13 การประชุมใหญ่ สามัญประจําปี
13.1 คณะกรรมการบริ หารมีหน้ าที่ดําเนินการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ปี ละ 1 ครัง้
13.2 คณะกรรมการบริ หาร ต้ องแจ้ งให้ สมาชิกทราบ วัน เวลาและสถานที่ประชุม รวมทั ้งระเบียบวาระการ
ประชุมไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันประชุม
13.3 องค์ประชุมของการประชุมใหญ่ 1 ใน 4 หรื อต้ องมีสมาชิกจํานวนเพียงพอที่คณะกรรมการการบริ หาร
เห็นสมควรให้ เปิ ดประชุมได้
13.4 การประชุมใหญ่วิสามัญอาจมีได้ ถ้ าคณะกรรมการบริ หารเห็นสมควรหรื อ ถ้ าสมาชิกสามัญไม่น้อยกว่า 1
ใน 4 ของสมาชิกสามัญทังหมดเรี
้
ยกร้ องเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และยื่นต่อเลขานุการ ไม่น้อยกว่า 15 วัน
ก่อนวันประชุม
13.5 สมาชิกสามัญมีสทิ ธิลงคะแนนเสียงคนละ 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนเป็ นสิทธิเฉพาะตัว ของสมาชิก
จะแต่งตั ้งตัวแทนไม่ได้
13.6 มติของที่ประชุมใหญ่ให้ ถือตามเสียงข้ างมาก หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธาน ในที่ประชุมออกเสียงชี ้
ขาด
13.7 ให้ เลขานุการเป็ นผู้บนั ทึกรายงานการประชุม และให้ คณะกรรมการที่ประชุมลงมติรับรอง รายงานประชุม
ต้ องเก็บไว้ เป็ นหลักฐานตลอดไปโดยเลขานุการเป็ นผู้รับผิดชอบ
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หมวด 14 การเงินของชมรม
14.1 ให้ เหรัญญิกผู้เก็บเงินของชมรม ภายใต้ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หาร
14.2 เงินของชมรมต้ องฝากในธนาคารที่คณะกรรมการได้ รับรองในนามของชมรม
14.3 เหรัญญิกจะถือเงินสดได้ ไม่เกิน 10,000 บาท (หนึง่ หมื่นบาทถ้ วน)
14.4 การสัง่ จ่ายเงินของชมรมจากธนาคาร ต้ องมีรายเซ็นของบุคคล 2 ใน 3 ท่านที่ประกอบด้ วยคณะกรรมการ
บริ หารเห็นสมควรแต่งตัง้ เหรัญญิก หรื อ เลขานุการ
14.5 การสัง่ จ่ายเงินของชมรมรวมเกินกว่า 50,000 บาท (ห้ าหมื่นบาท) ต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริ หารก่อน
14.6 เหรัญญิกต้ องจัดให้ มีบญ
ั ชีไว้ อย่างถูกต้ อง 2 บัญชี คือ
บัญชีรายรับ – รายจ่าย ของชมรม
14.7 เหรัญญิกมีหน้ าที่ในการจัดทําสรุปบัญชีงบดุลประจําปี เพือ่ นําเสนอต่อคณะกรรมการและสมาชิกชมรม
ในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี
หมวด 15 การแก้ ไขข้ อบังคับของชมรม
ข้ อบังคับนี ้จะแก้ ไขเพิ่มเติมได้ โดยมติของที่ประชุมใหญ่ ซึง่ มีคะแนนเสียงเห็นชอบด้ วย ไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของสมาชิกสามัญที่มาประชุม
หมวด 16 การเลิกชมรม และการชําระบัญชี
16.1 การเลิกชมรมให้ กระทําโดยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของสมาชิกทังหมด
้
16.2 ให้ ที่ประชุมใหญ่ลงมติตั ้งผู้ชําระบัญชี การชําระบัญชีให้ เป็ นไปตามกฏหมาย
16.3 ทรัพย์สนิ ที่เหลือจากชําระบัญชีอยูเ่ ท่าไร ให้ เป็ นไปตามแต่ที่ประชุมใหญ่จะเห็นควร
หมวด 17 บทเฉพาะกาล
17.1 ในการจัดตังชมรม
้
ให้ ชมรมดําเนินการโดยคณะกรรมการบริ หารชัว่ คราว เป็ นเวลา 1 ปี เพื่อรวบรวม
สมาชิก และทําการเลือกตังกรรมการบริ
้
หารชุดใหม่ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี
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17.2 ผู้สมัครเป็ นสมาชิกของชมรม ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ให้ ถือว่าเป็ นสมาชิกสามัญผู้ร่วมก่อตังชมรม
้
ได้ รับการยกเว้ นค่าธรรมเนียมสมาชิก
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