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ข้อบังคบั 
สมาคมเวชศาสตร์นิวเคลยีร์แห่งประเทศไทย 

   
  
 หมวดหน่ึง ช่ือและเคร่ืองหมาย 
 ขอ้ 1 สมาคมน้ีช่ือ “สมาคมเวชศาสตร์นิวเคลียร์แห่งประเทศไทย”  ให้อกัษรย่อว่า “ส.ว.น.ท.” 
และใชช่ื้อภาษาองักฤษวา่ “Nuclear Medicine Society of Thailand”  อกัษรยอ่ภาษาองักฤษ “N.M.S.T.” 
 ขอ้ 2 เคร่ืองหมายตราสมาคม 
 
 
 
 
 
 
 หมวดสอง วตัถุประสงค์ 
 ขอ้ 3 สมาคมมีวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 
  ก. เพื่อแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ และผลงานวจิยัเก่ียวกบัการแพทยส์าขาเวชศาสตร์
นิวเคลียร์ 
  ข. เผยแพร่ความรู้ จดัการอบรม และใหค้  าแนะน าการแพทย ์สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ แก่
บุคลากรทางการแพทยแ์ละประชาชน 
  ค. สนบัสนุนส่งเสริมความกา้วหนา้ทางดา้นความรู้ การศึกษาวจิยัทางดา้นการแพทย ์สาขา
เวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
  ง. ร่วมมือกบัแพทยสมาคม สมาคมแพทยร์ะบบอ่ืนๆ และองคก์ารทางการแพทย ์สาขาเวช
ศาสตร์นิวเคลียร์  ทั้งในประเทศและนอกประเทศ เพื่อด าเนินการศึกษาวจิยัในประเทศใหมี้ประสิทธิภาพ 
  จ. ไม่เก่ียวขอ้งกบัการเมือง 
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 หมวดสาม ทีต่ั้งส านักงาน 
 ขอ้ 4 ส านกังานสมาคมตั้งอยู ่สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควชิารังสีวทิยา คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล ถนนพรานนก เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพฯ 10700 
 หมวดส่ี ประเภทสมาชิกและการสมคัรเข้าเป็นสมาชิก 
 ขอ้ 5 สมาชิกแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 
  ก. สมาชิกสามญั 
  ข. สมาชิกกิตติมศกัด์ิ 
  ค. สมาชิกสมทบ 
 ขอ้ 6 สมาชิกสามญั ได้แก่ แพทย ์นักวิทยาศาสตร์ และบุคลากรทางการแพทย ์ซ่ึงปฏิบติังาน
เก่ียวขอ้งกบัดา้นเวชศาสตร์นิวเคลียร์  โดยคณะกรรมการเห็นสมควร 
 ขอ้ 7 สมาชิกกิตติมศกัด์ิ  ไดแ้ก่ ผูท้รงวุฒิทางการแพทย ์สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ซ่ึงสมาคม
เห็นสมควรเชิญเป็นสมาชิกเพื่อเป็นเกียรติแก่สมาคม 
 ขอ้ 8 สมาชิกสมทบ ไดแ้ก่ แพทย ์นกัวิทยาศาสตร์ และบุคลากรทางการแพทย ์ท่ีคณะกรรมการ
เห็นสมควร 
 ขอ้ 9 ผูป้ระสงค์จะสมคัรเป็นสมาชิกสามญั หรือสมาชิกสมทบ ให้ยื่นใบสมคัรตามแบบของ
สมาคมต่อเลขาธิการ โดยมีสมาชิกรับรอง 2 คน 
 ขอ้ 10 เม่ือมีการประชุมคณะกรรมการ ให้เลขาธิการน ารายช่ือผูส้มคัรเขา้เสนอต่อท่ีประชุม เพื่อ
คณะกรรมการจะไดพ้ิจารณารับเขา้เป็นสมาชิก 
 ขอ้ 11 เม่ือคณะกรรมการลงมติรับผูส้มคัรเป็นสมาชิกแลว้ ใหเ้ลขาธิการแจง้ไปยงัผูส้มคัรเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร พร้อมทั้งแจง้ระเบียบการของสมาคมใหท้ราบ 
 หมวดห้า ค่าบ ารุง 
 ขอ้ 12 สมาชิกสามญั ตอ้งช าระค่าบ ารุงล่วงหน้าตามอตัราท่ีวางไวใ้นระเบียบว่าดว้ยค่าบ ารุงเป็น
รายปี ปีละ 100 บาท ค่าบ ารุงตลอดชีพ 1,000 บาท  
 ขอ้ 13 สมาชิกสมทบ ตอ้งช าระค่าบ ารุงล่วงหน้าตามอตัราท่ีวางไวใ้นระเบียบว่าดว้ยค่าบ ารุงเป็น
รายปี ปีละ 50 บาท  ค่าบ ารุงตลอดชีพ 500 บาท 
 ขอ้ 14 สมาชิกกิตติมศกัด์ิ ไม่ตอ้งเสียค่าบ ารุง 
 ขอ้ 15 ถา้หากมีการเปล่ียนแปลงค่าบ ารุง ตอ้งเสนอและไดรั้บความเห็นชอบต่อท่ีประชุมใหญ่ เงิน
ค่าบ ารุงท่ีสมาชิกช าระแก่สมาคมแลว้ไม่อาจเรียกคืนได ้
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 หมวดหก สิทธิและหน้าทีข่องสมาชิกสามญั 
 ขอ้ 16 สมาชิก มีสิทธิท่ีจะไดรั้บประโยชน์กบัผลปฏิบติัของสมาคมโดยเสมอภาคกนั แต่ทั้งน้ีตอ้ง
อยูใ่นขอบเขตของวตัถุประสงค ์และเป็นไปตามระเบียบและขอ้บงัคบัของสมาคม 
 ขอ้ 17 สมาชิกมีสิทธิเสนอแนะหรือแกไ้ขวธีิการต่างๆ และขอมติท่ีประชุมใหญ่ 
 ขอ้ 18 สมาชิกมีสิทธิเข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่ และการ
ประชุมทางวชิาการของสมาคมได ้
 ขอ้ 19 สมาชิกผู ้ใดเปล่ียนท่ีอยู่ ท่ีท  างาน หรือเปล่ียนช่ือตัว สกุล หรือเล่ือนยศ ต้องแจ้งให้
เลขาธิการทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยเร็วท่ีสุด เพื่อแกท้ะเบียนของสมาชิกใหถู้กตอ้งอยูเ่สมอ 
 หมวดเจ็ด การขาดจากสมาชิกภาพ 
 ขอ้ 20 สมาชิกยอ่มส้ินสุดลงดว้ยเหตุหน่ึงเหตุใดดงัต่อไปน้ี 
  ก. ตาย 
  ข. ลาออก 
  ค. คณะกรรมการโดยเอกฉนัท ์ เห็นสมควรใหอ้อก 
 หมวดแปด การด าเนินงานของสมาคม 
 ขอ้ 21 คณะกรรมการประกอบด้วย นายก 1 อุปนายก 1 เลขาธิการ 1 เหรัญญิก 1  ประธานฝ่าย
วชิาการ 1 ปฏิคม 1  นายทะเบียนและบรรณารักษ ์1  และกรรมการกลางอีก 4 คน รวมเป็น 11 คนดว้ยกนั 
 ขอ้ 22 ให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการจากสมาชิกสามญั ทั้ง 11 คน โดยอาจเลือกตั้ง โดยการออก
เสียงในทีป่ระชุมใหญ่ หรือจดัใหมี้การออกเสียงทางบตัรเลือกตั้งกไ็ด้อยา่งใดอยา่งหน่ึง 
 ขอ้ 23 ต าแหน่งอุปนายก เหรัญญิก ปฏิคม เลขาธิการ นายทะเบียน และคณะกรรมการกลาง ให้ตั้ง
กนัเองจากกรรมการ 
 ขอ้ 24 คณะกรรมการจะด ารงต าแหน่งวาระละ 4 ปี เท่านั้น 
 ขอ้ 25 กรรมการท่ีพน้จากวาระแลว้ อาจถูกรับเลือกใหเ้ป็นกรรมการในวาระต่อไปได ้
 ขอ้ 26 คณะกรรมการมีหน้าท่ีบริหารกิจการให้เป็นไปตามระเบียบของสมาคมและตามมติของท่ี
ประชุม ในการน้ีมีสิทธิและอ านาจท่ีจะวางระเบียบหรือขอ้บงัคบัเพื่อให้กิจการของสมาคมบรรลุผลตาม
วตัถุประสงค ์ก าหนดการประชุมทางวชิาการและการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี เรียกประชุมใหญ่วิสามญั 
ตั้งอนุกรรมการ และเชิญท่ีปรึกษาคณะกรรมการตลอดจนสั่งบรรจุหรือถอดถอนเจา้หน้าท่ีประจ าของ
สมาคมได ้
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 ขอ้ 27 กรรมการแต่ละต าแหน่งมีหนา้ท่ีจ  าแนกออกไดด้งัน้ี 
  ก. นายกสมาคมมีหนา้ท่ีเป็นหวัหนา้รับผดิชอบในการบริหารกิจการของสมาคม 
  ข. อุปนายก มีหน้าท่ีท าการแทนนายกเม่ือนายกไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบติังานไดห้รือ
ขอร้องใหอุ้ปนายกท าแทน 
  ค. เลขาธิการ มีหนา้ท่ีทัว่ไป (เวน้แต่งานเก่ียวกบัเหรัญญิก) กบัมีหนา้ท่ีเฉพาะดงัน้ี 
  1. เป็นผูติ้ดต่อกบัสมาชิกและองคก์ารทัว่ไป 
  2. นัดประชุมคณะกรรมการ ประชุมวิชาการและประชุมใหญ่ ตามค าสั่งนายกหรือ
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ แลว้แต่กรณี 
  3. ท ารายงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมใหญ่ และให้ประธานของท่ี
ประชุมลงนามรับรอง เพื่อรักษาไวเ้ป็นหลกัฐาน 
  4. จดัท ารายงานประจ าปี 
  ง. เหรัญญิก มีหน้าท่ีรับจ่ายรักษาเงินของสมาคม ท าบัญชีงบเดือน บัญชีงบดุล และ
งบประมาณประจ าปี  เสนอคณะกรรมการควบคุมการรับจ่ายตามงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัแลว้ และเป็นผู ้
เสนอรายงานการเงินของสมาคมต่อท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 
   บญัชีงบเดือนและงบดุลจะต้องมีรายการย่อแสดงจ านวนทรัพยสิ์นและหน้ีสินของ
สมาคม 
  จ. ประธานฝ่ายวิชาการมีหนา้ท่ีรับผิดชอบการประชุมวิชาการ และการจดัท าวารสารทาง
วชิาการของสมาคม 
  ฉ. ปฏิคม มีหนา้ท่ีดูแลสถานท่ีและทรัพยสิ์นของสมาคม และมีหนา้ท่ีตอ้นรับและใหค้วาม
สะดวกแก่สมาชิก 
  ช. นายทะเบียนและบรรณารักษ ์มีหนา้ท่ีจดัท าและเกบ็รักษาทะเบียนรายนามและท่ีอยูข่อง
สมาชิกทุกประเภท 
  ซ. กรรมการอ่ืนๆ นอกจากนายก อุปนายก เลขาธิการ เหรัญญิก ประธานฝ่ายวิชาการ 
ปฏิคม นายทะเบียน และบรรณารักษ์ คณะกรรมการอาจมอบหมายหรือแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าท่ีพิเศษ
อยา่งไรกไ็ดต้ามความจ าเป็น 
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 ขอ้ 28 กรรมการยอ่มขาดจากต าแหน่งโดยเหตุใดเหตุหน่ึงต่อไปน้ี 
  ก. ตาย 
  ข. ออกตามวาระ 
  ค. ขาดจากสมาชิกภาพ 
  ง. ลาออก 
  จ. ท่ีประชุมใหญ่มีมติใหอ้อกโดยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจ านวนสมาชิกท่ีมาประชุม ใน
กรณีท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายอยา่งร้ายแรงแก่สมาคม 
 ขอ้ 29 ถ้ากรรมการต าแหน่งใดต าแหน่งหน่ึงว่างลง เพราะเหตุอ่ืนนอกจากออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการด าเนินการดงัต่อไปน่ี 
  ก. ต าแหน่งท่ีวา่งลงเป็นนายก ใหเ้ล่ือนอุปนายกเป็นแทน และเลือกตั้งกรรมการคนอ่ืนเขา้
เป็นอุปนายกใหม่ แลว้ใหส้มาชิกเลือกตั้งกรรมการแทนต าแหน่งท่ีวา่งลง 
  ข. ผูท่ี้เขา้แทนต าแหน่งท่ีวา่งยอ่มอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงวาระของผูท่ี้ตนแทน 
 หมวดเก้า การประชุมคณะกรรมการ 
 ขอ้ 30 ให้มกีารประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย ปีละ 2 คร้ัง 
 ขอ้ 31 กรรมการตอ้งมาประชุมอยา่งนอ้ยเกินก่ึงหน่ึง จึงจะครบองคป์ระชุม 
 หมวดสิบ การประชุมสมาชิก 
 ขอ้ 32 ให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีอย่างน้อยปีละคร้ัง เพื่ออนุมัติรายงานและงบดุล
ประจ าปี หรือเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ตามวาระ ทั้งน้ีตอ้งแจง้ใหส้มาชิกทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั 
 ขอ้ 33 การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ต้องมีสมาชิกสามัญมาประชุมอย่างน้อย 15 คน จึงจะเป็น
องค์ประชุมได้ มติของท่ีประชุมใหญ่สามญัให้คะแนนเสียงขา้งมาก ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัประธานมีสิทธิ
ลงคะแนนช้ีขาด 
 ขอ้ 34 ในกรณีท่ีจ าเป็น คณะกรรมการหรือสมาชิกสามญัจ านวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของ
สมาชิกทั้งหมด ขอร้องใหเ้รียกประชุมใหญ่วสิามญัได ้โดยยืน่ความจ านงเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อเลขาธิการ 
ทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 15 วนั  ในการประชุมใหญ่วิสามญัตอ้งมีสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ยกว่าหน่ึงใน
สามของสมาชิกทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุมได ้แต่ถา้ตอ้งเล่ือนการประชุมเพราะมีสมาชิกไม่ครบองค์
ประชุม ในการประชุมคร้ังท่ี 2 ตอ้งเวน้ระยะจากคร้ังแรกไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั จะมีสมาชิกมาจ านวนเท่าใดให้
ถือเป็นองค์ประชุมได้การลงมติของท่ีประชุมใหญ่วิสามัญให้ถือปฏิบัติอย่างเดียวกับการลงมติของท่ี
ประชุมใหญ่สามญั 
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 ขอ้ 35 ในการประชุมใหญ่ทั้งสามญัและวิสามญัก็ดี ใหน้ายกเป็นประธานในท่ีประชุมถา้นายกไม่
อยู ่ให้อุปนายกท าหน้าท่ีแทน ถา้นายกและอุปนายกไม่อยู ่ ให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกประธานกนัเอง เฉพาะ
การประชุมใหญ่คราวนั้น 
 ขอ้ 36 ใหมี้การประชุมวชิาการเป็นคร้ังคราวตามก าหนดท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
 หมวดสิบเอด็ การเงนิของสมาคม 
 ขอ้ 37 ใหเ้หรัญญิกเป็นผูเ้กบ็รักษาเงินของสมาคมภายใตค้วามรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
 ขอ้ 38 เงินของสมาคมตอ้งน าไปฝาก เพื่อหาดอกผลจากธนาคารหรือท่ีอ่ืนท่ีเช่ือถือไดต้ามมติของ
คณะกรรมการ 
 ขอ้ 39 เหรัญญิกจะรักษาเงินไวไ้ดไ้ม่เกิน 5,000 บาท ถา้เกินกวา่นั้นตอ้งน าฝากธนาคาร 
 ขอ้ 40 การสั่งจ่ายเงินจากธนาคารต้องมีลายมือช่ือ 2 คน คือ เหรัญญิก และนายกสมาคมหรือ
เลขาธิการ 
 ขอ้ 41 ใบส าคญัอนุมติัจ่ายเงินทั้งหลายตอ้งมีลายมือช่ือนายกและเหรัญญิกก ากบั 
 ขอ้ 42 ให้คณะกรรมการจดัท างบประมาณประจ าปี งบดุลประจ าปี แสดงรายรับ รายจ่าย เสนอต่อ
ท่ีประชุมใหญ่เพื่อขออนุมติั และตอ้งให้แลว้เสร็จก่อนวนัประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่า 7 วนั เพื่อสมาชิกอาจ
ตรวจดูได ้การใชจ่้ายต่างๆ คณะกรรมการตอ้งจ่ายภายในงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติั เวน้แต่กรณีท่ีจ  าเป็น ก็
ใหน้ายกมีอ านาจสัง่จ่ายนอกเหนือจากงบประมาณรายจ่ายไดไ้ม่เกินกวา่ร้อยละ 10 
 ขอ้ 43 คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้บญัชีต่อไปน้ีใหถู้กตอ้งคือ 
  1. บญัชีรายรับรายจ่ายของสมาคม 
  2. บญัชีทรัพยสิ์นหน้ีสินของสมาคม 
 หมวดสิบสอง การเลกิสมาคมและการช าระบญัชี 
 ขอ้ 44 การเลิกสมาคมใหก้ระท าโดยเสียง 3 ใน 4 ของสมาชิกทั้งหมด 
 ขอ้ 45 ใหท่ี้ประชุมลงมติเลือกตั้งผูช้  าระบญัชี การช าระบญัชีนั้นใหเ้ป็นตามกฎหมาย 
 ขอ้ 46 ทรัพยสิ์นท่ีเหลือจากช าระบญัชีมีเท่าใด ให้ตกเป็นของนิติบุคคลท่ีมีวตัถุประสงค์อย่าง
เดียวกนั หรือการกศุลอ่ืนตามแต่ท่ีประชุมใหญ่จะเห็นสมควร 
 หมวดสิบสาม การแก้ไขเพิม่เติมข้อบงัคบั 
 ขอ้ 47 การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั ท่ีประชุมใหญ่สามญัและวสิามญัเป็นผูล้งมติโดยคณะกรรมการ
เป็นผูเ้สนอ หรือถา้สมาชิกเป็นผูเ้สนอ ก็ให้สมาชิกรับรองอยา่งน้อยหน่ึงในสามของสมาชิกทั้งหมดท่ีมา
ประชุม ในการลงมติแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบันั้นใหค้ะแนนเสียง 2 ใน 3 ของสมาชิกท่ีมาประชุม และจะใช้
ขอ้บงัคบัต่อเม่ือไดจ้ดทะเบียนแลว้ 
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