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ขอบังคับ 
สมาคมเวชศาสตรนิวเคลียรแหงประเทศไทย 

   
  
 หมวดหนึ่ง ชื่อและเครื่องหมาย 
 ขอ 1 สมาคมน้ีชื่อ “สมาคมเวชศาสตรนิวเคลียรแหงประเทศไทย”  ใหอักษรยอวา “ส.ว.น.ท.” 
และใชชื่อภาษาอังกฤษวา “Nuclear Medicine Society of Thailand”  อักษรยอภาษาอังกฤษ “N.M.S.T.” 
 ขอ 2 เคร่ืองหมายตราสมาคม 
 
 
 
 
 
 
 หมวดสอง วัตถุประสงค 
 ขอ 3 สมาคมมีวัตถุประสงคดังตอไปน้ี 
  ก. เพื่อแลกเปล่ียนความรู ประสบการณ และผลงานวิจัยเก่ียวกับการแพทยสาขาเวชศาสตร
นิวเคลียร 
  ข. เผยแพรความรู จัดการอบรม และใหคําแนะนําการแพทย สาขาเวชศาสตรนิวเคลียร แก
บุคลากรทางการแพทยและประชาชน 
  ค. สนับสนุนสงเสริมความกาวหนาทางดานความรู การศึกษาวิจัยทางดานการแพทย สาขา
เวชศาสตรนิวเคลียร 
  ง. รวมมือกับแพทยสมาคม สมาคมแพทยระบบอื่นๆ และองคการทางการแพทย สาขาเวช
ศาสตรนิวเคลียร  ทั้งในประเทศและนอกประเทศ เพื่อดําเนินการศึกษาวิจัยในประเทศใหมีประสิทธิภาพ 
  จ. ไมเก่ียวของกับการเมือง 
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 หมวดสาม ท่ีตั้งสํานักงาน 
 ขอ 4 สํานักงานสมาคมต้ังอยู สาขาเวชศาสตรนิวเคลียร ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร 
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพรานนก เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700 
 หมวดสี่ ประเภทสมาชิกและการสมัครเขาเปนสมาชิก 
 ขอ 5 สมาชิกแบงเปน 3 ประเภท คือ 
  ก. สมาชิกสามัญ 
  ข. สมาชิกกิตติมศักด์ิ 
  ค. สมาชิกสมทบ 
 ขอ 6 สมาชิกสามัญ ไดแก แพทย นักวิทยาศาสตร และบุคลากรทางการแพทย ซึ่งปฏิบัติงาน
เก่ียวของกับดานเวชศาสตรนิวเคลียร  โดยคณะกรรมการเห็นสมควร 
 ขอ 7 สมาชิกกิตติมศักดิ์  ไดแก ผูทรงวุฒิทางการแพทย สาขาเวชศาสตรนิวเคลียร ซึ่งสมาคม
เห็นสมควรเชิญเปนสมาชิกเพื่อเปนเกียรติแกสมาคม 
 ขอ 8 สมาชิกสมทบ ไดแก แพทย นักวิทยาศาสตร และบุคลากรทางการแพทย ที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร 
 ขอ 9 ผูประสงคจะสมัครเปนสมาชิกสามัญ หรือสมาชิกสมทบ ใหยื่นใบสมัครตามแบบของ
สมาคมตอเลขาธิการ โดยมีสมาชิกรับรอง 2 คน 
 ขอ 10 เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการ ใหเลขาธิการนํารายช่ือผูสมัครเขาเสนอตอที่ประชุม เพื่อ
คณะกรรมการจะไดพิจารณารับเขาเปนสมาชิก 
 ขอ 11 เมื่อคณะกรรมการลงมติรับผูสมัครเปนสมาชิกแลว ใหเลขาธิการแจงไปยังผูสมัครเปนลาย
ลักษณอักษร พรอมท้ังแจงระเบียบการของสมาคมใหทราบ 
 หมวดหา คาบํารุง 
 ขอ 12 สมาชิกสามัญ ตองชําระคาบํารุงลวงหนาตามอัตราท่ีวางไวในระเบียบวาดวยคาบํารุงเปน
รายป ปละ 100 บาท คาบํารุงตลอดชีพ 1,000 บาท  
 ขอ 13 สมาชิกสมทบ ตองชําระคาบํารุงลวงหนาตามอัตราท่ีวางไวในระเบียบวาดวยคาบํารุงเปน
รายป ปละ 50 บาท  คาบํารุงตลอดชีพ 500 บาท 
 ขอ 14 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไมตองเสียคาบํารุง 
 ขอ 15 ถาหากมีการเปลี่ยนแปลงคาบํารุง ตองเสนอและไดรับความเห็นชอบตอที่ประชุมใหญ เงิน
คาบํารุงท่ีสมาชิกชําระแกสมาคมแลวไมอาจเรียกคืนได 
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 หมวดหก สิทธิและหนาท่ีของสมาชิกสามัญ 
 ขอ 16 สมาชิก มีสิทธิที่จะไดรับประโยชนกับผลปฏิบัติของสมาคมโดยเสมอภาคกัน แตทั้งน้ีตอง
อยูในขอบเขตของวัตถุประสงค และเปนไปตามระเบียบและขอบังคับของสมาคม 
 ขอ 17 สมาชิกมีสิทธิเสนอแนะหรือแกไขวิธีการตางๆ และขอมติที่ประชุมใหญ 
 ขอ 18 สมาชิกมีสิทธิเขาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ และการ
ประชุมทางวิชาการของสมาคมได 
 ขอ 19 สมาชิกผูใดเปล่ียนที่อยู ที่ทํางาน หรือเปลี่ยนชื่อตัว สกุล หรือเลื่อนยศ ตองแจงให
เลขาธิการทราบเปนลายลักษณอักษรโดยเร็วที่สุด เพื่อแกทะเบียนของสมาชิกใหถูกตองอยูเสมอ 
 หมวดเจ็ด การขาดจากสมาชิกภาพ 
 ขอ 20 สมาชิกยอมส้ินสุดลงดวยเหตุหนึ่งเหตุใดดังตอไปน้ี 
  ก. ตาย 
  ข. ลาออก 
  ค. คณะกรรมการโดยเอกฉันท  เห็นสมควรใหออก 
 หมวดแปด การดําเนินงานของสมาคม 
 ขอ 21 คณะกรรมการประกอบดวย นายก 1 อุปนายก 1 เลขาธิการ 1 เหรัญญิก 1  ประธานฝาย
วิชาการ 1 ปฏิคม 1  นายทะเบียนและบรรณารักษ 1  และกรรมการกลางอีก 4 คน รวมเปน 11 คนดวยกัน 
 ขอ 22 ใหมีการเลือกต้ังคณะกรรมการจากสมาชิกสามัญ ทั้ง 11 คน โดยอาจเลือกต้ัง โดยการออก
เสียงในท่ีประชุมใหญ หรือจัดใหมีการออกเสียงทางบัตรเลือกตั้งก็ไดอยางใดอยางหน่ึง 
 ขอ 23 ตําแหนงอุปนายก เหรัญญิก ปฏิคม เลขาธิการ นายทะเบียน และคณะกรรมการกลาง ใหตั้ง
กันเองจากกรรมการ 
 ขอ 24 คณะกรรมการจะดํารงตําแหนงวาระละ 4 ป เทาน้ัน 
 ขอ 25 กรรมการที่พนจากวาระแลว อาจถูกรับเลือกใหเปนกรรมการในวาระตอไป แตจะเปน
กรรมการในตําแหนงเดิมติดตอกันเกิน 2 วาระ ไมได 
 ขอ 26 คณะกรรมการมีหนาท่ีบริหารกิจการใหเปนไปตามระเบียบของสมาคมและตามมติของท่ี
ประชุม ในการนี้มีสิทธิและอํานาจท่ีจะวางระเบียบหรือขอบังคับเพื่อใหกิจการของสมาคมบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค กําหนดการประชุมทางวิชาการและการประชุมใหญสามัญประจําป เรียกประชุมใหญวิสามัญ 
ต้ังอนุกรรมการ และเชิญที่ปรึกษาคณะกรรมการตลอดจนส่ังบรรจุหรือถอดถอนเจาหนาท่ีประจําของ
สมาคมได 
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 ขอ 27 กรรมการแตละตําแหนงมีหนาท่ีจําแนกออกไดดังน้ี 
  ก. นายกสมาคมมีหนาท่ีเปนหัวหนารับผิดชอบในการบริหารกิจการของสมาคม 
  ข. อุปนายก มีหนาท่ีทําการแทนนายกเม่ือนายกไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติงานไดหรือ
ขอรองใหอุปนายกทําแทน 
  ค. เลขาธิการ มีหนาท่ีทั่วไป (เวนแตงานเก่ียวกับเหรัญญิก) กับมีหนาท่ีเฉพาะดังน้ี 
  1. เปนผูติดตอกับสมาชิกและองคการทั่วไป 
  2. นัดประชุมคณะกรรมการ ประชุมวิชาการและประชุมใหญ ตามคําส่ังนายกหรือ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ แลวแตกรณี 
  3. ทํารายงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมใหญ และใหประธานของท่ี
ประชุมลงนามรับรอง เพื่อรักษาไวเปนหลักฐาน 
  4. จัดทํารายงานประจําป 
  ง. เหรัญญิก มีหนาท่ีรับจายรักษาเงินของสมาคม ทําบัญชีงบเดือน บัญชีงบดุล และ
งบประมาณประจําป  เสนอคณะกรรมการควบคุมการรับจายตามงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติแลว และเปนผู
เสนอรายงานการเงินของสมาคมตอที่ประชุมใหญสามัญประจําป 
   บัญชีงบเดือนและงบดุลจะตองมีรายการยอแสดงจํานวนทรัพยสินและหนี้สินของ
สมาคม 
  จ. ประธานฝายวิชาการมีหนาท่ีรับผิดชอบการประชุมวิชาการ และการจัดทําวารสารทาง
วิชาการของสมาคม 
  ฉ. ปฏิคม มีหนาท่ีดูแลสถานท่ีและทรัพยสินของสมาคม และมีหนาท่ีตอนรับและใหความ
สะดวกแกสมาชิก 
  ช. นายทะเบียนและบรรณารักษ มีหนาท่ีจัดทําและเก็บรักษาทะเบียนรายนามและที่อยูของ
สมาชิกทุกประเภท 
  ซ. กรรมการอื่นๆ นอกจากนายก อุปนายก เลขาธิการ เหรัญญิก ประธานฝายวิชาการ 
ปฏิคม นายทะเบียน และบรรณารักษ คณะกรรมการอาจมอบหมายหรือแตงต้ังใหปฏิบัติหนาท่ีพิเศษ
อยางไรก็ไดตามความจําเปน 
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 ขอ 28 กรรมการยอมขาดจากตําแหนงโดยเหตุใดเหตุหนึ่งตอไปน้ี 
  ก. ตาย 
  ข. ออกตามวาระ 
  ค. ขาดจากสมาชิกภาพ 
  ง. ลาออก 
  จ. ที่ประชุมใหญมีมติใหออกโดยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจํานวนสมาชิกที่มาประชุม ใน
กรณีที่กอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกสมาคม 
 ขอ 29 ถากรรมการตําแหนงใดตําแหนงหน่ึงวางลง เพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ ให
คณะกรรมการดําเนินการดังตอไปน่ี 
  ก. ตําแหนงท่ีวางลงเปนนายก ใหเลื่อนอุปนายกเปนแทน และเลือกต้ังกรรมการคนอื่นเขา
เปนอุปนายกใหม แลวใหสมาชิกเลือกต้ังกรรมการแทนตําแหนงท่ีวางลง 
  ข. ผูที่เขาแทนตําแหนงท่ีวางยอมอยูในตําแหนงไดเพียงวาระของผูที่ตนแทน 
 หมวดเกา การประชุมคณะกรรมการ 
 ขอ 30 ใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอย ปละ 2 ครั้ง 
 ขอ 31 กรรมการตองมาประชุมอยางนอยเกินก่ึงหนึ่ง จึงจะครบองคประชุม 
 หมวดสิบ การประชุมสมาชิก 
 ขอ 32 ใหมีการประชุมใหญสามัญประจําปอยางนอยปละคร้ัง เพื่ออนุมัติรายงานและงบดุล
ประจําป หรือเลือกต้ังกรรมการชุดใหมตามวาระ ทั้งน้ีตองแจงใหสมาชิกทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน 
 ขอ 33 การประชุมใหญสามัญประจําป ตองมีสมาชิกสามัญมาประชุมอยางนอย 15 คน จึงจะเปน
องคประชุมได มติของที่ประชุมใหญสามัญใหคะแนนเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากันประธานมีสิทธิ
ลงคะแนนช้ีขาด 
 ขอ 34 ในกรณีที่จําเปน คณะกรรมการหรือสมาชิกสามัญจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในสามของ
สมาชิกทั้งหมด ขอรองใหเรียกประชุมใหญวิสามัญได โดยยื่นความจํานงเปนลายลักษณอักษรตอเลขาธิการ 
ทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน  ในการประชุมใหญวิสามัญตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาหน่ึงใน
สามของสมาชิกทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุมได แตถาตองเล่ือนการประชุมเพราะมีสมาชิกไมครบองค
ประชุม ในการประชุมคร้ังท่ี 2 ตองเวนระยะจากคร้ังแรกไมนอยกวา 7 วัน จะมีสมาชิกมาจํานวนเทาใดให
ถือเปนองคประชุมไดการลงมติของท่ีประชุมใหญวิสามัญใหถือปฏิบัติอยางเดียวกับการลงมติของที่
ประชุมใหญสามัญ 
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 ขอ 35 ในการประชุมใหญทั้งสามัญและวิสามัญก็ดี ใหนายกเปนประธานในที่ประชุมถานายกไม
อยู ใหอุปนายกทําหนาท่ีแทน ถานายกและอุปนายกไมอยู  ใหที่ประชุมใหญเลือกประธานกันเอง เฉพาะ
การประชุมใหญคราวน้ัน 
 ขอ 36 ใหมีการประชุมวิชาการเปนคร้ังคราวตามกําหนดที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
 หมวดสิบเอ็ด การเงินของสมาคม 
 ขอ 37 ใหเหรัญญิกเปนผูเก็บรักษาเงินของสมาคมภายใตความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 ขอ 38 เงินของสมาคมตองนําไปฝาก เพื่อหาดอกผลจากธนาคารหรือที่อื่นที่เชื่อถือไดตามมติของ
คณะกรรมการ 
 ขอ 39 เหรัญญิกจะรักษาเงินไวไดไมเกิน 5,000 บาท ถาเกินกวาน้ันตองนําฝากธนาคาร 
 ขอ 40 การส่ังจายเงินจากธนาคารตองมีลายมือชื่อ 2 คน คือ เหรัญญิก และนายกสมาคมหรือ
เลขาธิการ 
 ขอ 41 ใบสําคัญอนุมัติจายเงินทั้งหลายตองมีลายมือชื่อนายกและเหรัญญิกกํากับ 
 ขอ 42 ใหคณะกรรมการจัดทํางบประมาณประจําป งบดุลประจําป แสดงรายรับ รายจาย เสนอตอ
ที่ประชุมใหญเพื่อขออนุมัติ และตองใหแลวเสร็จกอนวันประชุมใหญไมนอยกวา 7 วัน เพื่อสมาชิกอาจ
ตรวจดูได การใชจายตางๆ คณะกรรมการตองจายภายในงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ เวนแตกรณีที่จําเปน ก็
ใหนายกมีอํานาจส่ังจายนอกเหนือจากงบประมาณรายจายไดไมเกินกวารอยละ 10 
 ขอ 43 คณะกรรมการตองจัดใหมีบัญชีตอไปน้ีใหถูกตองคือ 
  1. บัญชีรายรับรายจายของสมาคม 
  2. บัญชีทรัพยสินหนี้สินของสมาคม 
 หมวดสิบสอง การเลิกสมาคมและการชําระบัญชี 
 ขอ 44 การเลิกสมาคมใหกระทําโดยเสียง 3 ใน 4 ของสมาชิกทั้งหมด 
 ขอ 45 ใหที่ประชุมลงมติเลือกต้ังผูชําระบัญชี การชําระบัญชีนั้นใหเปนตามกฎหมาย 
 ขอ 46 ทรัพยสินที่เหลือจากชําระบัญชีมีเทาใด ใหตกเปนของนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงคอยาง
เดียวกัน หรือการกุศลอื่นตามแตที่ประชุมใหญจะเห็นสมควร 
 หมวดสิบสาม การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ 
 ขอ 47 การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ ที่ประชุมใหญสามัญและวิสามัญเปนผูลงมติโดยคณะกรรมการ
เปนผูเสนอ หรือถาสมาชิกเปนผูเสนอ ก็ใหสมาชิกรับรองอยางนอยหนึ่งในสามของสมาชิกทั้งหมดท่ีมา
ประชุม ในการลงมติแกไขเพิ่มเติมขอบังคับนั้นใหคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของสมาชิกที่มาประชุม และจะใช
ขอบังคับตอเมื่อไดจดทะเบียนแลว 
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