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ข้อบังคับ
สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา
(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562)
หมวดที่ 1
ชื่อ เครื่องหมาย สถานที่ตั้ง
ข้อ 1.
สมาคมนี้ชื่อว่า “สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา” ใช้ชื่อว่า “ส.ว.ส.” มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “The Health
Education Professional Association” ใช้อักษรย่อว่า “H.E.P.A”
ข้อ 2.
เครื่องหมายของสมาคมเป็นรูปโล่ ภายในมีวงกลม 3 วง สัมพันธ์กัน และมีรูปงูพันคบเพลิงทับตรง
บริเวณส่วนที่สัมพันธ์กันของวงกลมทั้งสาม ด้านบนของโล่มีข้อความชื่อสมาคมเป็นภาษาไทยว่า “สมาคม
วิชาชีพสุขศึกษา” และภายในวงกลมทั้งสามมีคาว่า รับรู้ ร่วมคิด ร่วมทา ตามลาดับ

ข้อ 3.
สานักงานของสมาคมตั้งอยู่ ชั้น 7 อาคารสมจิตต์ สุพรรณทัสน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
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หมวดที่ 2
วัตถุประสงค์
ข้อ 4.
สมาคมมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
4.1 เพื่อส่งเสริมวิชาการด้านสุขศึกษา และการสาธารณสุขของสมาชิก
4.2 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์ภายในกลุ่มสมาชิก และส่งเสริมสวัสดิการแก่
สมาชิก
4.3 เพื่อจัดหาแหล่งประโยชน์สนับสนุนทางวิชาการสุขศึกษาให้แก่สมาชิก
4.4 เพื่อสนับสนุนหน่วยงานและชุมชน ในการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน
4.5 เพื่อประสานงานร่วมมือทางวิชาการสุขศึกษากับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน หรือสมาคมทั้ง
ภายในและต่างประเทศ
4.6 สนับสนุน ส่งเสริมการเรียนรู้ เพิ่มทักษะในด้านวิชาการสุขศึกษาแก่กรรมการบริหารสมาคม
4.7 ไม่ดาเนินการใดๆ เกี่ยวกับการเมือง

หมวดที่ 3
กิจกรรม
ข้อ 5.
เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ สมาคมจะดาเนินกิจกรรม ดังต่อไปนี้
5.1 แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการสุขศึกษา
5.2 ส่งเสริมความร่วมมือและความสามัคคีภายในกลุ่มสมาชิกของสมาคม
5.3 ส่งเสริมให้สมาชิกได้บาเพ็ญประโยชน์แก่สังคม
5.4 ส่งเสริมการจัดหาทุนให้สมาชิกเพื่อการศึกษาและวิจัย
5.5 จัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้สุขศึกษาและสาธารณสุขแก่สาธารณชน
5.6 ส่งเสริมการประสานงานร่วมมือทางวิชาการสุขศึกษากับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน หรือ
สมาคมทั้งภายในและต่างประเทศ
5.7 จัดประชุม สัมมนา ความก้าวหน้าทางวิชาการสุขศึกษาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ให้แก่สมาชิก นักวิชาการสาธารณสุข ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ และผู้สนใจทั่วไป
5.8 กิจกรรมอื่นๆ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสมาคม
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หมวดที่ 4
สมาชิกภาพ
ข้อ 6.
สมาชิกของสมาคม มี 2 ประเภท
6.1 สมาชิกสามัญ ได้แก่ ผู้มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
6.1.1 ผู้ที่สาเร็จการศึกษาอย่างต่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอกสุขศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษา
ในประเทศหรือต่างประเทศ
6.1.2 ผู้ ที่ส าเร็ จ การศึกษาอย่ างต่าอนุปริญญา สาขาใดสาขาหนึ่งทางสาธารณสุ ข สุ ขศึกษา
พฤติกรรมศาสตร์ การศึกษา หรือผู้ที่ปฏิบัติงานด้านสุขภาพทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน
6.2 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้ที่ทางานด้านสุขศึกษา เป็นที่ยอมรับในสังคมหรือ
เป็นผู้ซึ่งให้การสนับสนุนกิจกรรมของสมาคม ซึ่งกรรมการบริหารสมาคมได้เชิญเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์
ข้อ 7.
การเข้าเป็นสมาชิก
ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกของสมาคม ยกเว้นสมาชิกกิตติมศักดิ์ ให้ยื่นใบสมัครตามแบบวิธีการ
และเงื่อนไขที่สมาคมกาหนดไว้ สมาชิกภาพจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้ชาระค่าบารุงครบแล้ว และมีใบตอบรับ
แจ้งการรับเป็นสมาชิกจากสมาคมแล้ว
ข้อ 8.
8.1 สมาชิกสามัญตลอดชีพ เสียค่าบารุง 1,000 บาท
8.2 สมาชิกกิตติมศักดิ์ เสียค่าบารุงตามสมัครใจ
ข้อ 9.
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
9.1 ได้รับบัตรประจาตัวสมาชิก และสิทธิประดับเครื่องหมายของสมาคม
9.2 ใช้สถานที่ของสมาคมเพื่อการศึกษา นันทนาการ ตามระเบียบของสมาคม
9.3 มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมที่สมาคมจัดขึ้น
9.4 มีสิทธิได้รับเอกสารหรือสิ่งตีพิมพ์จากสมาคม
9.5 มีสิทธิจะได้รับการบริการหรือผลประโยชน์ที่สมาคมได้จัดขึ้น
9.6 สมาชิกสามัญเท่านั้นมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง และมีสิทธิเป็นกรรมการบริหารสมาคม
9.7 ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคมอย่างเคร่งครัด
9.8 สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสมาคม
9.9 ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคมให้แพร่หลาย
9.10 แจ้งให้นายทะเบียนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อมีการย้ายที่อยู่หรือที่ทางาน รวมทั้งเปลี่ยน
ชื่อและนามสกุลด้วย
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ข้อ 10.
สมาชิกภาพของสมาชิกให้สิ้นสุดลงด้วยเหตุผล ดังต่อไปนี้
10.1 ตาย
10.2 ลาออก
10.3 ประพฤติตนเป็นที่น่ารังเกียจหรือนาความเสื่อมเสียมาสู่ชื่อเสียงของสมาคมอย่างร้ายแรง ตามที่
คณะกรรมการบริหารไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งมีมติให้ออก

หมวดที่ 5
การประชุมใหญ่
ข้อ 11.
การประชุมใหญ่สามัญของสมาคมให้กระทาเป็นปกติ ภายในเดือนพฤษภาคม หรือเป็นไปตามมติของ
กรรมการบริหารสมาคมที่จะกาหนดในแต่ละปี เพื่อพิจารณาระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
11.1 แถลงรายงานประจาปีของคณะกรรมการบริหาร
11.2 รายงานการเงินของสมาคมในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งเสนองบประมาณในปีต่อไป
11.3 เลือกตั้งกรรมการบริหารเมื่อถึงกาหนดวาระ
11.4 ปรึกษาพิจารณากิจกรรมอื่นๆ
ข้อ 12.
การประชุมใหญ่วิสามัญจะจัดให้มีขึ้นได้ต่อเมื่อ คณะกรรมการบริหารของสมาคมมีมติด้วยเสียงข้าง
มากไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการบริหารทั้งหมด หรือสมาชิกสามัญไม่น้อยกว่า 50 คน ร้องขอเป็นลาย
ลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการบริหารสมาคม การประชุมใหญ่วิสามัญซึ่งจัดให้มีขึ้น ถ้าหากมีสมาชิกสามัญเข้า
ประชุมไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ให้นายกสมาคมประกาศว่าการประชุมเป็นอันสิ้นสุด
ข้อ 13.
การประชุมใหญ่สามัญซึ่งจัดให้มีขึ้น จะต้องมีสมาชิกสามัญที่เข้าประชุมหรือมอบหมายเป็นหนังสือให้
สมาชิกคนอื่นเข้าร่วมประชุมแทน ไม่น้อยกว่า 25 คน จึงเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่สมาชิกสามัญ มาประชุมไม่
ครบองค์ประชุม ให้นายกสมาคมเรียกประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่ง ภายใน 14 วัน นับแต่กาหนดการประชุมครั้งก่อน
ในการประชุมคราวนี้สมาชิกมาประชุมเท่าใดก็ได้ ให้ถือว่าครบองค์ประชุม
ข้อ 14.
การประชุมใดๆ ให้ถือเอามติของคะแนนเสียงข้างมากในที่ประชุมเป็นข้อตัดสิน ในกรณีคะแนนเท่ากัน
ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
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ข้อ 15.
หนังสือนัดประชุมใหญ่ ให้ส่งทางไปรษณีย์ หรือส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ไปยังสมาชิกก่อนวันนัด
ประชุม ไม่น้อยกว่า 30 วัน การนัดประชุมดังกล่าวให้ระบุวัน เวลา สถานที่ และวาระของการประชุมด้วย

หมวดที่ 6
การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร
ข้อ 16.
คณะกรรมการบริหารชุดเดิมจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ภายในเดือนพฤษภาคม
ของทุก 4 ปี โดยให้คณะกรรมการเลือกตั้งเป็นผู้กาหนดวิธีดาเนินการ
ข้อ 17.
ให้สมาชิกออกคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกสมาคม 1 คน และอุปนายก 1 คน จากบัญชีรายชื่อ ที่นาย
ทะเบียนประกาศไว้ในเว็บไซต์สมาคมว่ามีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารสมาคม ตามที่คณะกรรมการ
บริหารสมาคมได้มีมติเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นนายกสมาคมไม่เกิน 3 ชื่อ และเสนอชื่อผู้ที่
สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นอุปนายกไม่เกิน 3 ชื่อ
ข้อ 18.
เมื่อสมาชิกสามัญลงคะแนนเลือกนายกสมาคมและอุปนายกเสร็จแล้ว ให้ประธานคณะกรรมการ
เลือกตั้ง ซึ่งแต่งตั้งจากมติกรรมการบริหาร แจ้งผลต่อที่ประชุมกรรมการบริหารได้ทราบ และให้เลขาธิการได้
ทาบทามการเข้ารับตาแหน่งของ 2 ตาแหน่งนั้น
ผู้ดารงตาแหน่งทั้ง 2 ต้องได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกที่ลงคะแนนเลือกตั้ง ในกรณีที่คะแนน
เสี ย งของตาแหน่ งนายกสมาคมและอุ ป นายก ได้คะแนนไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ของจานวนสมาชิ กที่ล งคะแนน ให้
คณะกรรมการเลือกตั้งดาเนินการคัดเลือกในตาแหน่งนั้นใหม่ การเลือกตั้งรอบที่สองนี้ ให้ผู้ได้รับการลงคะแนน
เสียงสูงสุดได้ดารงตาแหน่ง โดยไม่ถือสัดส่วนของคะแนนเสียงมาเป็นเกณฑ์พิจารณา
ข้อ 19.
นายกสมาคมเป็ น ผู้ แ ต่ ง ตั้ ง บุ ค คลจากสมาชิ ก สามั ญ ให้ ด ารงต าแหน่ ง เลขาธิ ก าร รองเลขาธิ การ
เหรัญญิก นายทะเบียน ปฏิคม วิเทศสัมพันธ์ วิชาการ บรรณาธิการ ประชาสัมพันธ์ กรรมการกลาง และ
ตาแหน่งอื่นๆ ตามที่นายกสมาคมกาหนดขึ้นตามความเหมาะสม
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ข้อ 20.
กรรมการตามข้อ 19 เรียกว่า “คณะกรรมการบริหารสมาคม” ซึ่งมีไม่น้อยกว่า 15 คน แต่ไม่เกิน 20 คน
ข้อ 21.
ในระหว่ า งที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารชุ ด ใหม่ ยั ง มิ ไ ด้ รั บ ต าแหน่ ง ให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารชุ ด เดิ ม
บริหารงานไปพลางก่อน จนกว่าจะมอบหมายหน้าที่ให้เสร็จภายในเวลาอันสมควร แต่ไม่เกิน 60 วัน
ข้อ 22.
กรรมการบริหารอยู่ในวาระหนึ่งไม่เกิน 4 ปี
ข้อ 23.
กรรมการบริหารจะอยู่ในตาแหน่งเดิมได้ไม่เกิน 3 วาระ ติดต่อกัน
ข้อ 24.
ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง และในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง จึงจะครบองค์ประชุม
ข้อ 25.
กรรมการบริหารพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
25.1 ออกตามวาระ
25.2 ลาออก
25.3 ขาดจากสมาชิกภาพ ตามข้อ 10
25.4 ขาดการประชุ ม ติ ด ต่ อ กั น เกิ น 3 ครั้ ง โดยไม่ มี เ หตุ ผ ลที่ ส มควร และที่ ป ระชุ ม คณะ
กรรมการบริหารโดยเสียงข้างมากมีมติให้ออก
25.5 ปฏิบัติผิดกฎระเบียบของสมาคม และคณะกรรมการบริหารโดยเสียงข้างมากมีมติให้ออก
25.6 มีกิจกรรมที่ทับซ้อนผลประโยชน์กับกิจกรรมของสมาคม หรือนาชื่อสมาคมไปทาผลประโยชน์
ส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสมาคม
ข้อ 26.
ถ้ากรรมการตาแหน่งหนึ่งตาแหน่งใดว่างลงก่อนถึงวาระ คณะกรรมการบริหารอาจจะพิจารณาเชิญ
สมาชิกสามัญที่เหมาะสมเข้าเป็นกรรมการแทนในตาแหน่งว่าง และกรรมการผู้นั้นจะดารงตาแหน่งได้เท่ากับ
วาระที่ตนแทน ในกรณีที่ตาแหน่งว่างลงไม่เกิน 1 ปี ก่อนจะหมดวาระนายกอาจไม่แต่งตั้งทดแทนตาแหน่งที่
ว่างก็ได้
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หมวดที่ 7
การบริหารสมาคม
ข้อ 27.
การบริหารงานของสมาคมให้เป็นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
27.1 บริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคม
27.2 กาหนดระเบียบ กฎ ข้อบังคับ และวิธีการปฏิบัติซึ่งไม่ขัดต่อข้อบังคับของสมาคม
27.3 มีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทางานต่างๆ เพื่อดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของ
สมาคม
27.4 มีหน้าที่ในการหาทุนอุดหนุนการวิจัยและกิจกรรมอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ของสมาคม
27.5 นายก มีหน้าที่เป็นประธานในการบริหารงานของสมาคม และเป็นผู้แทนของสมาคมในกิจการ
ภายนอกตามมติของคณะกรรมการบริหาร และเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและการประชุม
ใหญ่ของสมาคม
27.6 อุปนายกมีหน้าที่แทนนายก ในกรณีที่นายกไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ และเป็นผู้ช่วย
นายก และปฏิบัติการใดๆ ตามที่นายกสมาคมมอบหมาย ในกรณีทาหน้าที่แทนนายก ให้กรรมการบริหาร
มอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งทาหน้าที่อุปนายกแทน
27.7 เลขาธิการ มีหน้าที่นัดประชุมกรรมการบริหาร ประชุมใหญ่ บันทึก และเก็บรักษารายงานการ
ประชุม ติดต่อกับสมาชิกหรือบุคคลภายนอกในเรื่องทั่วๆ ไป และกิจการอื่นๆ ซึ่งไม่อยู่ในอานาจหน้าที่ของ
กรรมการอืน่ ใดโดยเฉพาะ
27.8 รองเลขาธิการ มีหน้าที่ตามที่เลขาธิการมอบหมายหรือนายกสมาคมมอบหมาย รวมทั้งเป็นผู้
ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขาธิการ ในกรณีที่เลขาธิการไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
27.9 เหรัญญิก มีหน้าที่รับ – จ่าย และเก็บรักษาเงิน ตลอดจนทาบัญชีและเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ที่
เกี่ยวกับการเงิน
27.10 นายทะเบียน มีหน้าที่จัดทาและเก็บรักษาทะเบียนสมาชิก ตลอดจนเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
การเป็นสมาชิก และเร่งรัดการชาระเงินค่าบารุงสมาชิก
27.11 วิชาการ มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดประชุมวิชาการ การติดต่อ และการแผยแพร่งานวิชาการ
27.12 ปฏิคม มีหน้าที่ต้อนรับสมาชิกและผู้มาเยี่ยมสมาคม ตลอดจนดูแลรักษาสถานที่และวัส ดุ
ครุภัณฑ์ของสมาคม
27.13 บรรณาธิการ มีห น้ าที่จั ดทาวารสารและเอกสารของสมาคม เพื่อการเผยแพร่แก่ส มาชิก
สมาคม หน่วยงาน และบุคคลทั่วไป
27.14 ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เผยแพร่กิจการของสมาคม
27.15 วิเทศสั มพัน ธ์ มีห น้ าที่ติดต่อและประสานงานกับต่า งประเทศในกิจ กรรมที่เ กี่ยวข้ อ งกั บ
สมาคม
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หมวดที่ 8
การเงินและการบัญชี
ข้อ 28.
การเงินของสมาคมให้จัดการไปตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
ข้อ 29.
เงินของสมาคมจะเก็บรักษาไว้เป็นเงินสดได้ในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
เหรัญญิก นายกสมาคมสามารถเก็บเงิน สดไว้ในวงเงินไม่เกิน 20,000 บาท นอกจากนั้นแล้วให้นาฝากใน
ธนาคารหรือสถาบันการเงิน การสั่งจ่ายเงินของสมาคม ให้นายกสมาคมและเหรัญญิกหรือเลขาธิการลงนาม
ร่วมกัน
ข้อ 30.
การเงินของสมาคมนอกจากฝากไว้ที่ธนาคารพาณิชย์ หรือสหกรณ์มหาวิทยาลัยมหิดล หรือสถาบัน
การเงินอื่น อาจนาไปหาประโยชน์อย่างอื่นได้ ที่ได้ผลประโยชน์เพิ่มมากขึ้น การนาไปหาผลประโยชน์อื่นๆ ด้วย
ต้องมีมติของกรรมการบริหารเกิน 2 ใน 3 ที่อยู่ในที่ประชุม มีมติอนุมัติให้ดาเนินการ รายละเอียด ขั้นตอนการ
ดาเนินงานให้เป็นไปตามที่กรรมการบริหารกาหนดขึ้น
ข้อ 31.
นายกสมาคมมีอานาจสั่งจ่ายเงินของสมาคมได้ไม่เกินคราวละ 20,000 บาท ถ้าเกิน 20,000 บาท
จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุม คณะกรรมการบริหาร ยกเว้นจะเป็นการจ่ายเงินตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ
จากกรรมการบริหารสมาคม ให้การจ่ายเงินเป็นไปตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติไว้แล้วในโครงการ/แผนงาน
ข้อ 32.
สมาคมต้องเก็บรักษาเงินของสมาคมไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ไว้เป็นทุนสารอง การจ่ายเงินทุนสารอง
จะต้องได้รับอนุมัตจิ ากที่ประชุมใหญ่
ข้อ 33.
ให้เหรัญญิกจัดให้มีบัญชีการเงินของสมาคม พร้อมด้วยใบสาคัญและหลักฐานการเงินให้ถูกต้องตาม
หลักวิชาการบัญชี และให้ตรงต่อความจริงเสมอ หลักฐานเกี่ยวกับการเงินให้อยู่ในความรับผิดชอบร่วมกันของ
นายกสมาคม เหรัญญิก และเลขาธิการ

9

ข้อ 34.
ให้กรรมการบริหารสมาคมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอนุญาต ซึ่งมิใช่กรรมการของสมาคม เป็นผู้ตรวจสอบ
บัญชีของสมาคม จานวน 1 คน
ผู้สอบบัญชีมีอานาจเข้าตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานเกี่ยวกับการเงินต่างๆ ของสมาคม และ
มีอานาจเรียนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาสอบถาม หรือให้ส่งมอบเอกสารใดๆ เกี่ยวกับการเงินของสมาคมได้
ข้อ 35.
ให้ถือเอาวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันสิ้นงวดบัญชีสมาคม
เมื่อถึงวันสิ้นงวดแล้ว ให้เหรัญญิกทาการปิดบัญชีของสมาคมโดยมิชักช้า แล้วจัดส่งงบดุลให้ผู้สอบ
บัญชีทาการตรวจและรับรอง
ข้อ 36.
ให้เหรัญญิกจัดทาบัญชีและงบดุล ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้ตรวจสอบบัญชีของสมาคม
แล้วแจ้งให้สมาชิกทราบ

หมวดที่ 9
การแก้ไขข้อบังคับสมาคม
ข้อ 37.
การแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อบังคับนี้ จะกระทาได้โดยมติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของที่ประชุม
ใหญ่ของสมาคม

หมวดที่ 10
ยกเลิกสมาคม
ข้อ 38.
สมาคมนี้จะยกเลิกได้ โดยมติของที่ประชุมใหญ่ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของสมาชิกสามัญ
ทั้งหมด
ข้อ 39.
เมื่ อ สมาคมต้ อ งยกเลิ ก ไปตามในข้ อ 37. ให้ ท รั พ ย์ สิ น ของสมาคมนี้ ทั้ ง หมดตกเป็ น สมบั ติ ข อง
สถาบันการศึกษาสถาบันใดสถาบันหนึ่ง หรือหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องกับงานสุขศึกษา ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของสมาชิกสามัญทั้งหมด

