
พฤษภาคม-สิงหาคม 2554

หมวดที่ 1
ความทั่วไป

ข้อ 1 ชมรมนี้มีชื่อว่า ชมรมธาลัสซีเมียพระมงกุฎเกล้า  
  และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า  Thalassemia 
  Phramongkutklao 
  เรียกโดยย่อว่า THAL-PMK (ธาลพีเอ็มเค)  
ข้อ 2 ชมรมธาลัสซีเมียพระมงกุฎเกล้า ก่อตั้งขึ้น 
  เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2554 
ข้อ 3  เครื่องหมายชมรมฯ เป็นรูป  

ข้อ 4 สถานที่ตั้งสำานักงานของชมรมฯตามมติของ 
  คณะกรรมการฯ: หน่วยโลหิตวิทยา กองกมุารเวชกรรม   ชัน้   8
   อาคารพัชรกิติยาภา  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

หมวดที่ 2
วัตถุประสงค์

ข้อ 5 สนับสนุน แบ่งปัน และเป็นกำาลังใจให้แก่ผู้ป่วยโรคโลหิต
  จางธาลัสซีเมีย (Thalassemia) 
ข้อ 6 แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับโรค และวิธีการ
  รักษาโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย (Thalassemia) 
ข้อ 7  รวมกลุ่มเพื่อทำากิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้แก่ผู้ป่วย สังคม 
  ตลอดจนการเรียกร้องสิทธิ์           อันพึงมีพึงได้ตามหลัก
  สิทธิมนุษยชน 

หมวดที่ 3
สมาชิก

ข้อ 8  สมาชิกประกอบด้วย 
  8.1 สมาชิกก่อตั้ง ได้แก่กลุ่มผู้ริเริ่มจัดตั้งชมรมฯ รวมทั้งสิ้น 
   24 คน คือ  
     1.  ศ.เกียรติคุณ พล.ท.หญิงทิพย์  ศรีไพศาล  

      ประธานกรรมการที่ปรึกษา 

    2.  พ.อ.ไตรโรจน์  ครุธเวโช      กรรมการที่ปรึกษา 

    3.  พ.อ.กิตติ  ต่อจรัส        กรรมการที่ปรึกษา 

    4.  พ.อ.หญิงจันทราภา  ศรีสวัสดิ์   กรรมการที่ปรึกษา 

    5.  พ.อ.รัชฏะ  ลำากูล        กรรมการที่ปรึกษา 

    6.  พ.ท.ต้นตนัย  นำาเบญจพล    กรรมการที่ปรึกษา 

    7.  พ.ท.ชาญชัย  ไตรวารี      กรรมการที่ปรึกษา 

    8.  ร.อ.ปิติพัฒก์  ชำานาญเวช    กรรมการที่ปรึกษา 

    9.  พ.อ.หญิงจรรยา  ดีใหญ่     กรรมการที่ปรึกษา 

    10. พ.ท.หญิงศิริลักษณ์  ดำารงรัตน ์  กรรมการที่ปรึกษา 

    11. พ.ท.หญิงอารีย์  จรรยาธรรม   กรรมการที่ปรึกษา 

    12. ร.อ.หญิงปราณี  เถายศ     กรรมการที่ปรึกษา 

    13. คุณทรรศิน อุษาวิจิตร์      ประธานกรรมการ 

    14. พ.อ.พชรวัฒน์  ธนพรานสิงห์    รองประธานกรรมการ

    15. คุณสุพัฒน์ หลิ่วตระกูล      รองประธานกรรมการ

    16. คุณสิริกร จันทวารี       เลขานุการชมรม 

    17. คุณกรวิทย์  มินโด        เหรัญญิก 

    18. คุณสุนิสา  มินโด        ผู้ช่วยเหรัญญิก 

    19. คุณอาริยา ยอดหล้า       งานทะเบียนสมาชิก

    20. คุณอุมาพร  ยิ่งเมือง       ฝ่ายจัดหาทุน 

    21. คุณชาสิมญชุ์  พัตรปาล     ปฏิคม 

    22. คุณธัญนันท์  นาคลำาภา     ปฏิคม 

    23. จ.ส.อ.สุรชัย  กริ่มใจ       เว็บมาสเตอร์และไอที

    24. คุณศรชล  เพียรสกุล      กรรมการ 

    
    8.2  สมาชิกสามัญ ได้แก่ผู้มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง 
       ดังต่อไปนี้  
       ก. เป็นผู้ป่วยหรือผู้ปกครองของผู้ป่วย โรคโลหิต
         จางธาลัสซีเมีย 
       ข. เป็นผู้มีอุดมการณ์ในการสนับสนุน แบ่งปัน และ
         เป็นกำาลังใจให้กับผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย 
    8.3  สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่บุคคลสำาคัญที่ให้การสนับ
       สนุนชมรมฯ ซึ่งคณะกรรมการบริหารของชมรมฯ มี 
       มติเป็นเอกฉันท์ ให้เชิญเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์
ข้อ 9  การพ้นจากสมาชิกภาพ 
    ก. ตาย 
    ข. ลาออก 
    ค. คณะกรรมการบริหารของชมรมฯลงมติในที่ประชุม
      ด้วยคะแนนเสียงสามในสี่  ให้คัดชื่อออก 

ข้อบังคับ ชมรมธาลัสซีเมียพระมงกุฎเกล้า
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หมวดที่ 4
การประชุม

ข้อ 10  การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี ให้มีภายใน 120 วัน 
     นับแต่วันสิ้นรอบปีการเงินของชมรมฯ เพื่อ 
     10.1  แถลงผลงานในรอบปี 
     10.2  ชี้แจงบัญชีรายรับ-รายจ่าย  
         และยอดเงินคงเหลือ 
     10.3  แก้ไขข้อบังคับของชมรมฯ เมื่อคณะกรรมการ
         บริหารเสนอขอแก้ไข หรือในกรณีสมาชิกชมรมฯ
         ไม่น้อยกว่า 20 คน เสนอขอแก้ไขเป็นลายลักษณ์
         อักษรต่อเลขาธิการก่อนวันประชุมใหญ่สามัญ
         ประจำาปี 30 วัน  
     10.4  เลือกตั้งประธานชมรมฯ เมื่อตำาแหน่งว่างลง 
         หรือเมื่อครบกำาหนดวาระ 
ข้อ 11  การประชุมใหญ่วิสามัญ ให้กระทำาได้เพื่อพิจารณาแก้ไข
     ข้อบังคับของชมรมฯ หรือซักถามเกี่ยวกับผลงาน หรือ
     การเงิน เมื่อคณะกรรมการบริหารของชมรมฯหรือ
     สมาชกิชมรมไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่       รอ้งขอเปน็ลายลกัษณ์
     อักษรต่อเลขาธิการชมรมฯให้มีการประชุมภายใน 30 วัน 
     นับแต่วันที่ได้รับคำาร้องขอ 
ข้อ 12  องค์ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี หรือประชุมใหญ่สามัญ
      จะต้องมีสมาชิกมาประชุม        ไม่น้อยกว่า 20 คน และหาก
     ไม่ครบองค์ประชุมให้ดำาเนินการประชุมครั้งต่อไปภาย
     ในกำาหนด 30 วัน โดยไม่ต้องกำาหนดองค์ประชุม 
ข้อ 13  คณะกรรมการบริหารชมรมฯ 
     13.1  ให้มีคณะกรรมการบริหารของชมรมฯ โดยสมาชิก
         ชมรมทีเ่ขา้ประชมุใหญ ่           สามญัประจำาป ีเลอืกตัง้
         จากสมาชิกชมรมที่เข้าประชุมให้ดำารงตำาแหน่ง
         ประธานชมรมฯ 
     13.2  ให้ประธานชมรมฯ แต่งตั้งผู้ที่เหมาะสมจาก
         สมาชิกชมรมเป็นกรรมการบริหารจำานวน
         ไม่น้อยกว่า 15 คน ดำารงตำาแหน่งต่างๆ อาทิ 
         รองประธาน  เลขานุการ  เหรัญญิก   และตำาแหน่ง
         อื่นๆ ตามที่เห็นสมควร  
     13.3  คณะกรรมการบริหารอยู่ในตำาแหน่งได้วาระละ 
         2 ปี ในกรณีตำาแหน่งประธานชมรมฯว่างลงให้
         รองประธานทำาหน้าที่ประธานชมรมฯ  และถ้า
         มีรองประธานมากกว่า 1 คน ให้รองประธาน
         ตามลำาดับ ทำาหน้าที่ประธานชมรมฯเท่าที่วาระ
         เวลาเหลืออยู่ประธานชมรมอยู่ ในตำาแหน่ง
         วาระละ 2 ปี โดยดำารงตำาแหน่งไม่เกิน 2 วาระ
         ติดต่อกัน  
     13.4  อำานาจการถอดถอน สับเปลี่ยนกรรมการ
         บริหารตำาแหน่งใดตำาแหน่งหนึ่ง หรือแต่งตั้ง
         กรรมการบริหารแทนผู้ที่ถูกถอดถอน ให้เป็นมติ

         ของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และให้ดำารง
         ตำาแหน่งแทนเท่าที่วาระเวลาที่เหลืออยู ่
     13.5  คณะกรรมการบริหารมีอำานาจหน้าที่ในการ
         ดำาเนินกิจการของชมรมฯ ให้เป็นไปตามวัตถุ
         ประสงค์ และมีอำานาจหน้าที่ตามที่กำาหนดใน
         ข้อบังคับนี้ กับทั้งมีอำานาจในการแต่งตั้ง
         คณะอนุกรรมการเพื่อดำาเนินการใดๆ ได ้
ข้อ 14  ประธานชมรมฯ เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร
     เพื่อปรึกษาภารกิจเป็นครั้งคราวตามที่เห็นสมควร แต่
     ต้องไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการ
     บรหิารตอ้งมกีรรมการ         มาประชมุไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ จงึจะ
     เป็นองค์ประชุม มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของ
     กรรมการที่มาประชุมเป็นเกณฑ์  
ข้อ 15  ประธานชมรมฯเป็นประธานโดยตำาแหน่งในที่ประชุม 
     ถ้าประธานชมรมฯไม่อยู่ให้รองประธานตามลำาดับเป็น
     ประธานในที่ประชุม  ถ้าประธานและรองประธานไม่อยู่ 
     ให้กรรมการบริหารที่มาประชุมเลือกกรรมการผู้หนึ่งทำา
     หน้าที่ประธานในการประชุมครั้งนั้น  
ข้อ 16  กรรมการบริหารพ้นจากตำาแหน่ง เมื่อ 
       ก. ตาย 
       ข. ลาออก 
       ค. ครบตามวาระ 
       ง. พ้นจากสมาชิกภาพ 

หมวดที่ 5
การเงิน

ข้อ 17  ปีการเงินของชมรมฯให้เริ่มจาก วันที่ 1 มกราคม 
     ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี 
ข้อ 18  คณะกรรมการบริหารมีอำานาจวางกฎเกณฑ์และควบ
     คุมการใช้จ่ายเงินของชมรมฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
     ของชมรมฯ และสมาชิกของชมรมฯสามารถร้องขอเข้า
     ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร  เพื่อซักถามเกี่ยวกับ
     การเงินของชมรมฯได้ 
ข้อ 19  รายได้ของชมรมฯมาจากการสนับสนุนของผู้มีอุดม
     การณเ์ดยีวกนั และหรอืจากการ             จดักจิกรรมตา่งๆ ของ
     ชมรมฯ 
ข้อ 20  ให้เหรัญญิกเสนอยอดบัญชีรับ-จ่าย ประจำาเดือนต่อที่
     ประชุมคณะกรรมการบริหารทุกครั้ง 

หมวดที่ 6
การยุบเลิกชมรมฯ

ข้อ 21  การยุบเลิกชมรมฯให้ถือมติของที่ประชุมใหญ่ 
ข้อ 22  เมื่อยุบเลิกชมรมฯแล้ว หากมีทรัพย์สินให้มอบแก่องค์
     กรสาธารณกุศล คือ มูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
     แห่งประเทศไทย   
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