ระเบียบ - ข้ อบังคับ
สมาคมแพทย์ โรคหัวใจแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชู ปถัมภ์
(ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2560)
1. ชื่ อ ตรา และทีต่ ้งั สานักงาน
1.1 สมาคมนี้ชื่อ สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชื่อภาษาอังกฤษ The Heart Association of Thailand under the Royal Patronage
1.2 ตราสมาคมฯ เป็ นรู ปวงกลมมีรูปหัวใจสี แดงอยูต่ รงกลาง และมีชื่อสมาคมฯ ล้อมรอบเป็ นเครื่ องหมาย
สาหรับสมาชิกประดับได้

1.3 สานักงานของสมาคมฯ ตั้งอยูท่ ี่เลขที่ 2 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วจิ ยั ถนนเพชรบุรีตดั
ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุ งเทพฯ 10310
2. วัตถุประสงค์
สมาคมฯ นี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง และมีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

ส่งเสริ มและแลกเปลี่ยนความรู ้ดา้ นโรคหัวใจและหลอดเลือดให้กา้ วหน้า และทันเหตุการณ์อยูเ่ สมอ
สนับสนุนการวิจยั วิชาการด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด
ส่งเสริ มสามัคคีธรรมระหว่างสมาชิก
ฝึ กอบรมวิชาการด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด ให้แก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์
เผยแพร่ ความรู ้ดา้ นโรคหัวใจและหลอดเลือดให้ประชาชน
ช่วยเหลือประชาชนในด้านการป้องกันและรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
ร่ วมมือและประสานกับสถาบันวิชาการ และการกุศลอื่นๆ เพื่อดาเนินการให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของ
สมาคมฯ

3. ประเภท คุณสมบัติ และจานวนสมาชิก
ประเภทของสมาชิก มี 3ประเภท คือ
ก. สมาชิกสามัญ
ข. สมาชิกกิตติมศักดิ์

ค. สมาชิกสมทบ
คุณสมบัตขิ องสมาชิก
ก. สมาชิกสามัญ
ก.1 เป็ นแพทย์ที่ได้รับการฝึ กอบรมเป็ นแพทย์เฉพาะทางเป็ นเวลาอย่างน้อย 3 ปี และฝึ กอบรมต่อในสาขาใด
สาขาหนึ่งของวิชาโรคหัวใจอีกเป็ นเวลาอย่างน้อย 2 ปี ในสถาบันที่สมาคมฯ รับรอง หรื อที่ทางานในสาขาของวิชา
โรคหัวใจเป็ นเวลาอย่างน้อย 5 ปี สถาบันที่สมาคมฯ รับรอง และคณะกรรมการอานวยการมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้รับเข้าเป็ น
สมาชิก
ก.2 ต้องเป็ นบุคคลที่ไม่ตอ้ งโทษจาคุกโดยคาพิพากษาเว้นแต่ความผิดฐานประมาท หรื อมีประวัติความ
ประพฤติที่เป็ นการเสื่ อมเสี ยแก่สมาคมฯ อย่างร้ายแรง
ข. สมาชิกกิตติมศักดิ์
ได้แก่บุคคลที่คณะกรรมการอานวยการได้ลงมติเป็ นเอกฉันท์ให้เชิญเข้าเป็ นสมาชิกกิตติมศักดิ์
ค. สมาชิกสมทบ
ได้แก่บุคคล ที่สนใจในวิชาโรคหัวใจ และคณะกรรมการอานวยการมีมติรับรองการเป็ น สมาชิกสมทบ เป็ น
ระยะเวลาครั้งละไม่เกิน 5 ปี จานวนสมาชิกไม่จากัดจานวนสมาชิก
4. การสมัครเข้ าเป็ นสมาชิก
ผูส้ มัครต้องยืน่ ใบสมัครตามแบบใบสมัครของสมาคมฯ ต่อเลขาธิการ โดยมีสมาชิกสามัญเป็ นผูน้ าเสนอ 1 คน และ มีผู ้
รับรอง
อีก 1 คน
5. สิทธิและหน้ าทีข่ องสมาชิก
5.1 สิ ทธิและหน้าที่สมาชิกจะเริ่ มภายหลังจากที่ได้รับการลงทะเบียนและเท่านั้นการลงทะเบียนจะทาได้ก็
ต่อเมื่อผูท้ ี่ได้รับเลือกเป็ นสมาชิกได้ชาระเงินค่าสมาชิกเรี ยบร้อยแล้ว
5.2 เงินบารุ งสาหรับการเป็ นสมาชิก มีอตั ราดังนี้ สมาชิกสามัญตลอดชีพ 5,000 บาท สมาชิกสมทบ 2,000 บาทต่อ
5 ปี เงินที่ได้ชาระแล้วไม่อาจเรี ยกคืนได้ การชาระเงินค่าบารุ งต้องชาระล่วงหน้าเป็ นรายปี ให้คา้ งชาระ ได้ไม่เกิน 2 เดือน
5.3 สมาชิกสามัญมีสิทธิเลือกคณะกรรมการอานวยการ (ยกเว้นตาแหน่งนายกสมาคมฯ) โดยลงคะแนนเลือกได้
คนละ 1 คะแนนในแต่ละตาแหน่งและมีสิทธิ์ที่จะไต่ถามหรื อขอตรวจดูเอกสารทะเบียนสมาชิกบัญชีและทรัพย์สินของ

สมาคม ณ สานักงานของสมาคม ได้ภายในระยะเวลาอันสมควร นอกจากนี้แล้วยังมีสิทธิ์ที่จะเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการอานวยการ และออกเสี ยงได้คนละ 1 คะแนน ในการประชุมใหญ่ของสมาคมฯ
5.4 สมาชิกมีหน้าที่ที่จะช่วยจรรโลงสนับสนุน ส่งเสริ มการดาเนินงานของสมาคมฯ และการดาเนินงานของ
คณะกรรมการอานวยการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ
5.5 สมาชิกมีสิทธิ์ที่จะได้รับประโยชน์จากสมาคมฯ ดังนี้คือ
ก. รับวารสารจากสมาคมฯ ที่จดั ทาโดยสมาคมฯ ในอัตราสมาชิกตามที่คณะกรรมการอานวยการกาหนด
ข. ร่ วมประชุมทางวิชาการที่จดั ให้มีข้ นึ โดยสมาคมฯ โดยอัตราสมาชิกตามที่คณะกรรมการอานวยการ
กาหนด
ค. ใช้บริ การต่างๆ ของสมาคมฯ เช่น ห้องสมุด ในอัตราสมาชิกตามที่ คณะกรรมการอานวยการกาหนด
6. การขาดจากสมาชิกภาพ
6.1 สมาชิกภาพสิ้นสุดลงอย่างอัตโนมัติดว้ ยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้
ก.
ข.
ค.
ง.

ตาย
ลาออก
ต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดของศาล เว้นความผิดฐานประมาท และคณะกรรมการเห็นสมควร
ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้พน้ จากการเป็ นสมาชิกโดยมีคะแนนเสี ยง 3 ใน 4 ของสมาชิกที่เข้าร่ วม
ประชุม

6.2 การลาออกให้แสดงความจานงเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ยืน่ ต่อเลขาธิการแต่ตอ้ งชาระหนี้ที่มีต่อสมาคมฯ ให้
เสร็ จสิ้นก่อน และการออกจากสมาชิกภาพในกรณี น้ ีจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคณะกรรมการอนุมตั ิแล้ว
7. คณะกรรมการอานวยการ
ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรี ยกว่า “คณะกรรมการอานวยการ” มีหน้าที่บริ หารกิจการของสมาคมฯ
ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วยบุคคล 12 คน คือ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายก
อุปนายก
เลขาธิการ
เหรัญญิก
ปฏิคม
ประธานวิชาการ
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง

10. กรรมการกลาง
11. กรรมการกลาง
12. กรรมการกลาง
8. ทีม่ าของคณะกรรมการอานวยการ
8.1 ตาแหน่งอุปนายก, เลขาธิการ, เหรัญญิก, ปฏิคม, ประธานวิชาการ และกรรมการกลาง ได้มาโดยการเลือกตั้ง
ซึ่งกระทา
โดยลงคะแนนลับในที่ประชุมใหญ่ประจาปี
8.2 ให้มีการเลือกอุปนายก, เลขาธิการ, เหรัญญิก, ปฏิคมและประธานวิชาการ ทุก 2 ปี โดยเลือกจากสมาชิกสามัญ
แทนผูต้ อ้ งออกหลังจากอยูใ่ นวาระครบ 2 ปี
8.2.1 นายกสมาคมฯ มาจากอุปนายก ที่ครบวาระการทางานในตาแหน่งอุปนายก 2 ปี (1 วาระและ
นายกสมาคมฯ มีวาระครั้งละ 2 ปี และจะอยูใ่ นตาแหน่งติดต่อกันเกิน 1 วาระไม่ได้
8.2.2 ตาแหน่งเลขาธิการ ปฏิคม เหรัญญิก และประธานวิชาการมีวาระครั้งละ 2 ปี จะอยูใ่ น
ตาแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้
8.3 ให้มีการเลือกกรรมการกลางทุก 1 ปี ปี ละ 3 คน แทนผูท้ ี่ตอ้ งออกหลังจากอยูใ่ นวาระครบ 2 ปี
8.3.1 กรรมการกลางจะอยูใ่ นวาระติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้
8.4 บุคคลในคณะกรรมการอานวยการดารงอยูใ่ นตาแหน่งแต่ละวาระได้เพียงตาแหน่งเดียว
8.5 ถ้ากรรมการตาแหน่งใดในคณะกรรมการอานวยการว่างลงเพราะเหตุอื่นที่ไม่ใช่หมดวาระให้คณะกรรมการที่
เหลืออยูเ่ ลือก ผูด้ ารงตาแหน่งแทนจากกรรมการและหรื อสมาชิกสามัญ ผูท้ ี่เข้ารับตาแหน่งแทนจะอยูใ่ นตาแหน่งได้เพียง
วาระของผูท้ ี่ตนแทนเท่านั้น
9. หน้ าทีแ่ ละอานาจของคณะกรรมการอานวยการ
9.1 บริ หารกิจการของสมาคมฯ ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้โดยมีสิทธิ์และอานาจที่จะ
ก. ตราระเบียบขึ้นใช้โดยไม่ขดั แย้งต่อกฎข้อบังคับข้อ 2 ของสมาคมฯ
ข. ตั้งหรื อถอดที่ปรึ กษา
ค. ตั้งหรื อถอดคณะอนุกรรมการที่ต้งั ขึ้นเพื่อดาเนินงานเรื่ องต่างๆ ตามแต่จะเห็นสมควร
ง. ตั้ง บรรจุ หรื อถอดเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ
นายกสมาคมฯ มีหน้าที่เป็ นหัวหน้ารับผิดชอบในการบริ หารกิจการของสมาคมฯ และกาหนดวันประชุมใหญ่ของสมาคมฯ

ประจาปี
9.3 อุปนายกมีหน้าที่ทาหน้าแทนนายกเมื่อนายกไม่อยูห่ รื อทาหน้าที่อื่นที่นายกมอบหมาย
9.4 เหรัญญิก มีหน้าที่รับจ่ายและรักษาเงินของสมาคมฯ ทางบประมาณประจาปี และเสนอรายงานการเงินของ
สมาคมฯ ต่อที่ประชุมใหญ่ประจาปี
9.5 เลขาธิการมีหน้าที่ในการติดต่อและรักษาระเบียบทัว่ ไป และทาบัญชีบุคคลทุก 12 เดือน
9.6 ปฏิคมมีหน้าที่เป็ นประชาสัมพันธ์ของสมาคมฯ และอานวยความสะดวกแก่สมาชิกในกิจการทัว่ ๆ ไป
9.7 ประธานวิชาการมีหน้าที่ ดูแลและประสานงานการจัดประชุมวิชาการของสมาคม และการประชุมอื่นๆ ที่
สมาคมมีส่วนร่ วม รวมทั้งคัดเลือกผลงานวิจยั เพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจยั จากสมาคมฯ หรื อเพื่อเสนอผลงานวิจยั ในที่ประชุม
ใหญ่ประจาปี ของสมาคมฯ
10. การขาดจากตาแหน่ งของคณะกรรมการอานวยการ
10.1 กรรมการอานวยการย่อมขาดจากตาแหน่งได้ ดังต่อไปนี้
ก. ตามวาระ
ข. ลาออก
ค. ขาดจากสมาชิกภาพ
ง. ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้ออกตามในข้อ 6.1
10.2 สมาชิกสามัญอาจถอดกรรมการอานวยการทั้งคณะ หรื อบางคนได้ใน
กรณี ที่คณะกรรมการหรื อกรรมการบางคนเป็ นผูร้ ับผิดชอบในความเสี ยหายที่เกิดขึ้นแก่สมาคมฯ ทั้งนี้โดย
คะแนนเสี ยงอย่างน้อย 3 ใน 4 ของสมาชิกทั้งหมด
10.3 กรรมการตั้งแต่ 4 คน ขึ้นไปสามารถถอดกรรมการที่ขาดการประชุม 3 ครั้งติดต่อกันยกเว้นมีเหตุอนั สมควร
11. การประชุมคณะกรรมการอานวยการ
11.1 ให้มีการประชุมกรรมการอานวยการ อย่างน้อยทุก 2 เดือน
11.2 องค์ประชุมต้อง ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการอานวยการ ในกรณี ที่มีการออกเสี ยงให้ถือเสี ยงข้าง
มากเป็ นมติของที่ประชุม ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานเป็ นผูช้ ้ ีขาด
11.3 คณะกรรมการอาจเชิญผูท้ ี่เห็นสมควรเข้าร่ วมประชุม และให้ออกความเห็นได้ แต่ไม่มีสิทธิ์ลงมติออกเสี ยง

12. การประชุมใหญ่
12.1 ให้คณะกรรมการอานวยการเรี ยกประชุมใหญ่สามัญประจาปี ปี ละ
ครั้ง ภายในเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม เพื่อแสดงกิจกรรมที่ได้กระทาไปในรอบปี ที่แล้วมา บัญชีงบดุล แต่งตั้งผูต้ รวจ
บัญชี ปรึ กษาหารื อกิจการของสมาคมฯ และเลือกตั้งกรรมการตามวาระ
12.2 เลขาธิการมีหน้าที่จะต้องแจ้งให้สมาชิกทราบถึงวันประชุม สถานที่ประชุมและระเบียบวาระของการประชุม
ไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนประชุม
12.3 องค์ประชุมของการประชุมใหญ่ตอ้ งมีอย่างน้อย 30 คน
12.4 ถ้าไม่ครบองค์ประชุม และเมื่อได้เรี ยกประชุมใหญ่ครั้งที่สอง โดยทา ตามข้อความในข้อ 12.2 แล้ว ผูท้ ี่มา
ประชุมน้อยกว่า 30 คน ก็ถือเป็ นองค์ประชุมได้
12.5 การประชุมใหญ่วสิ ามัญอาจมีได้ถา้
ก. คณะกรรมการอานวยการเห็นสมควร
ข. สมาชิกสามัญไม่นอ้ ยกว่า 10 คนร้องขอต่อเลขาธิการเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน ก่อน
วันที่จะให้มีการประชุม ระเบียบว่าด้วยองค์ประชุมให้อนุโลมตามความในข้อ 12.3 และ 12.4
12.6 ให้เลขาธิการเป็ นผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม และให้คณะกรรมการอานวยการลงมติรับรองรายงานการ
ประชุมซึ่งต้องเก็บไว้เป็ นหลักฐานตลอดไป โดยเลขาธิการเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
13. การเงินของสมาคมฯ
13.1 ให้เหรัญญิกเป็ นผูเ้ ก็บเงินของสมาคมฯ ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการอานวยการ
13.2 เงินของสมาคมฯ ต้องฝากในธนาคาร, บริ ษทั เงินทุนที่คณะกรรมการรับรองหรื อซื้อพันธบัตรเงินกูข้ อง
รัฐบาลไทย
13.3 เหรัญญิกจะรักษาเงินสดไม่เกิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
13.4 การสัง่ จ่ายเงินสมาคมฯ จากธนาคารต้องมีรายชื่อบุคคล 2 คน คือ
ก. นายกสมาคมฯ หรื อ อุปนายก หรื อ เลขาธิการ และ
ข. เหรัญญิก
13.5 คณะกรรมการอานวยการต้องจัดให้มีบญั ชีไว้อย่างถูกต้องสองบัญชี คือ
ก. บัญชีรายรับ-รายจ่ายของสมาคมฯ
ข. บัญชีทรัพย์สิน-หนี้สินของสมาคมฯ
14. การเลิกสมาคมฯ และการชาระบัญชี

14.1 การเลิกสมาคมฯ ต้องมีสมาชิกสามัญลงมติให้เลิกด้วยคะแนนเสี ยงอย่างน้อย 3 ใน 4 ของสมาชิกสามัญ
ทั้งหมด
14.2 ให้ที่ประชุมใหญ่ลงมติแต่งตั้งผูช้ าระบัญชี และการชาระบัญชีให้เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
14.3 ทรัพย์สินที่เหลือจากการชาระบัญชีให้ตกเป็ นของนิติบุคคล ซึ่งมีวตั ถุประสงค์คล้ายคลึง หรื อ การกุศลอื่นๆ
ตามแต่ที่ประชุมใหญ่จะเห็นสมควร
15. หมวดเบ็ดเตล็ด
15.1 สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสมาคมพุทธศักราช 2443
15.2 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรื อเพิ่มเติมข้อบังคับจะทาได้ต่อเมื่อได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่ประจาปี หรื อที่
ประชุมใหญ่วสิ ามัญ โดยมติ 2 ใน 3 ของจานวนสมาชิกที่มาประชุม และจะบังคับได้ก็ต่อเมื่อได้จดทะเบียนแล้ว

