ระเบียบ - ข้อบังคับ
สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
(ฉบับแก้ไข พ.ศ. ๒๕๖๕)
1. ชื่อ ตรา และที่ตงั ้ สานักงาน
1.1 สมาคมนี้ช่อื สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชื่อภาษาอังกฤษ The Heart Association of Thailand under the Royal Patronage of H.M. the King
1.2 ตราสมาคมฯ เป็ นรูปวงกลมมีรูปหัวใจสีแดงอยู่ตรงกลาง และมีช่อื สมาคมฯ ล้อมรอบวางอยู่บนสีเ่ หลี่ยม
จัตุรสั สีน้าเงิน เป็ นเครื่องหมายสาหรับสมาชิกประดับได้

1.3 สานักงานของสมาคมฯ ตัง้ อยู่ท่ี ชัน้ 5 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วจิ ยั ถนนเพชรบุรี
ตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
2. วัตถุประสงค์
สมาคมฯ นี้ไม่เกีย่ วข้องกับการเมือง และมีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
2.1 ส่งเสริมและแลกเปลีย่ นความรูด้ า้ นโรคหัวใจและหลอดเลือดให้กา้ วหน้า และทันเหตุการณ์อยู่เสมอ
2.2 สนับสนุนการวิจยั วิชาการด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด
2.3 ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างสมาชิก
2.4 ฝึกอบรมวิชาการด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด ให้แก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์
2.5 เผยแพร่ความรูด้ า้ นโรคหัวใจและหลอดเลือดให้ประชาชน
2.6 ช่วยเหลือประชาชนในด้านการป้ องกันและรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
2.7 ร่วมมือและประสานกับสถาบันวิชาการ และการกุศลอื่นๆ เพื่อดาเนินการให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของ
สมาคมฯ
3. ประเภท คุณสมบัติ และจานวนสมาชิ ก
ประเภทของสมาชิ ก มี 3 ประเภท คือ
ก. สมาชิกสามัญ
ข. สมาชิกกิตติมศักดิ ์
ค. สมาชิกสมทบ
คุณสมบัติของสมาชิ ก
ก. สมาชิกสามัญ
ก.1 เป็ นแพทย์ท่ไี ด้รบั การฝึ กอบรมเป็ นแพทย์เฉพาะทางเป็ นเวลาอย่า งน้ อย 3 ปี และฝึ กอบรมต่ อ
ในสาขาใดสาขาหนึ่งของวิชาโรคหัวใจอีกเป็ นเวลาอย่างน้อย 2 ปี ในสถาบันทีส่ มาคมฯ รับรอง หรือทีท่ างานในสาขา
ของวิชาโรคหัวใจเป็ นเวลาอย่างน้อย 5 ปี สถาบันทีส่ มาคมฯ รับรอง และคณะกรรมการอานวยการมีมติเป็ นเอกฉันท์
ให้รบั เข้าเป็ นสมาชิก

ก.2 ต้อ งเป็ น บุ ค คลที่ไ ม่ ต้อ งโทษจาคุ ก โดยค าพิพ ากษาเว้น แต่ค วามผิด ฐานประมาท หรือ มีป ระวัติ
ความประพฤติทเ่ี ป็ นการเสื่อมเสียแก่สมาคมฯ อย่างร้ายแรง
ข. สมาชิกกิตติมศักดิ ์
ได้แก่บุคคลทีค่ ณะกรรมการอานวยการได้ลงมติเป็ นเอกฉันท์ให้เชิญเข้าเป็ นสมาชิกกิตติมศักดิ ์
ค. สมาชิกสมทบ
ได้แก่บุคคล ที่สนใจในวิชาโรคหัวใจ และคณะกรรมการอานวยการมีมติรบั รองการเป็ น สมาชิกสมทบ
เป็ นระยะเวลาครัง้ ละไม่เกิน 5 ปี จานวนสมาชิกไม่จากัดจานวนสมาชิก
4. การสมัครเข้าเป็ นสมาชิ ก
ผูส้ มัครต้องยื่นใบสมัครตามแบบใบสมัครของสมาคมฯ ต่อเลขาธิการ โดยมีสมาชิกสามัญเป็ นผูน้ าเสนอ 1 คน
และมีผรู้ บั รองอีก 1 คน
5. สิ ทธิ และหน้ าที่ของสมาชิ ก
5.1 สิทธิและหน้าที่สมาชิกจะเริม่ ภายหลังจากที่ได้รบั การลงทะเบียนเท่านัน้ และการลงทะเบียนจะทาได้
ก็ต่อเมื่อผูท้ ไ่ี ด้รบั เลือกเป็ นสมาชิกได้ชาระเงินค่าสมาชิกเรียบร้อยแล้ว
5.2 เงินบารุงสาหรับการเป็ นสมาชิก มีอตั ราดังนี้ สมาชิกสามัญตลอดชีพ 5,000 บาท สมาชิกสมทบ 2,000
บาทต่อ 5 ปี เงินที่ได้ชาระแล้วไม่อาจเรียกคืนได้ การชาระเงินค่าบารุงต้องชาระล่วงหน้า เป็ นรายปี ให้ค้างชาระได้
ไม่เกิน 2 เดือน
5.3 สมาชิกสามัญมีสทิ ธิเลือกคณะกรรมการอานวยการ (ยกเว้นตาแหน่งนายกสมาคมฯ) โดยลงคะแนนเลือก
ได้คนละ 1 คะแนนในแต่ละตาแหน่ งและมีสทิ ธิที์ ่จะไต่ถามหรือขอตรวจดูเอกสารทะเบียนสมาชิกบัญชีและทรัพย์สนิ
ของสมาคม ณ สานักงานของสมาคม ได้ภายในระยะเวลาอันสมควร นอกจากนี้แล้วยังมีสทิ ธิที์ จ่ ะเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการอานวยการ และออกเสียงได้คนละ 1 คะแนน ในการประชุมใหญ่ของสมาคมฯ
5.4 สมาชิกมีหน้าทีท่ จ่ี ะช่วยจรรโลงสนับสนุ น ส่งเสริมการดาเนินงานของสมาคมฯ และการดาเนินงานของ
คณะกรรมการอานวยการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ
5.5 สมาชิกมีสทิ ธิที์ จ่ ะได้รบั ประโยชน์จากสมาคมฯ ดังนี้คอื
ก. รับวารสารจากสมาคมฯ ทีจ่ ดั ทาโดยสมาคมฯ ในอัตราสมาชิกตามทีค่ ณะกรรมการอานวยการ
กาหนด
ข. ร่วมประชุมทางวิชาการทีจ่ ดั ให้มขี น้ึ โดยสมาคมฯ โดยอัตราสมาชิกตามทีค่ ณะกรรมการ
อานวยการกาหนด
ค. ใช้บริการต่างๆ ของสมาคมฯ เช่น ห้องสมุด ในอัตราสมาชิกตามทีค่ ณะกรรมการ
อานวยการกาหนด
6. การขาดจากสมาชิ กภาพ
6.1 สมาชิกภาพสิน้ สุดลงอย่างอัตโนมัตดิ ว้ ยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้
ก. ตาย
ข. ลาออก
ค. ต้อ งโทษจาคุ ก โดยค าพิพ ากษาถึง ที่สุด ของศาล เว้น ความผิด ฐานประมาท และคณะกรรมการ
เห็นสมควร
ง. ทีป่ ระชุมใหญ่ลงมติให้พน้ จากการเป็ นสมาชิกโดยมีคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของสมาชิกทีเ่ ข้าร่วมประชุม

6.2 การลาออกให้แสดงความจานงเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ยื่นต่อเลขาธิการแต่ต้องชาระหนี้ทม่ี ตี ่อสมาคมฯ
ให้เสร็จสิน้ ก่อน และการออกจากสมาชิกภาพในกรณีน้จี ะสมบูรณ์ต่อเมื่อคณะกรรมการอนุมตั แิ ล้ว
7. คณะกรรมการอานวยการ
ให้มคี ณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการอานวยการ” มีหน้าทีบ่ ริหารกิจการ
ของสมาคมฯ ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วยบุคคล 12 คน คือ
1. นายก
2. อุปนายก
3. เลขาธิการ
4. เหรัญญิก
5. ปฏิคม
6. ประธานวิชาการ
7. กรรมการกลาง
8. กรรมการกลาง
9. กรรมการกลาง
10. กรรมการกลาง
11. กรรมการกลาง
12. กรรมการกลาง
8. ที่มาของคณะกรรมการอานวยการ
8.1 ตาแหน่ งอุปนายกและคณะกรรมการอานวยการอีก 10 คน ได้มาโดยการเลือกตัง้ ล่วงหน้าภายในเดือน
มกราคมถึงเดือนมีนาคมก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ด้วยวิธที างไปรษณียห์ รือทางระบบออนไลน์
8.2 ให้มกี ารเลือกอุปนายกและคณะกรรมการอานวยการอีก 10 คน ทุก 2 ปี โดยเลือกจากสมาชิกสามัญ
แทนผูต้ อ้ งออกหลังจากอยู่ในวาระครบ 2 ปี
8.2.1 นายกสมาคมฯ มาจากอุปนายก ทีค่ รบวาระการทางานในตาแหน่งอุปนายก 2 ปี
นายกสมาคมฯ มีวาระครัง้ ละ 2 ปี และจะอยู่ในตาแหน่งติดต่อกันเกิน 1 วาระไม่ได้
8.2.2 ตาแหน่ งเลขาธิการ ปฏิคม เหรัญญิก ประธานวิชาการ และกรรมการกลาง ได้มาจากมติทป่ี ระชุม
ของคณะกรรมการอ านวยการภายหลัง ได้ ร ับ การเลื อ กตั ง้ มี ว าระครัง้ ละ 2 ปี จะอยู่ ใ น
ตาแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้
8.3 บุคคลในคณะกรรมการอานวยการดารงอยู่ในตาแหน่งแต่ละวาระได้เพียงตาแหน่งเดียว
8.4 ถ้ า กรรมการต าแหน่ ง ใดในคณะกรรมการอ านวยการว่ า งลงเพราะเหตุ อ่ื น ที่ ไ ม่ ใ ช่ ห มดวาระ
ให้คณะกรรมการที่เหลืออยู่ เลือกผู้ดารงตาแหน่ งแทนจากกรรมการและหรือสมาชิกสามัญ ผู้ท่เี ข้ารับตาแหน่ งแทน
จะอยู่ในตาแหน่งได้เพียงวาระของผูท้ ต่ี นแทนเท่านัน้
9. หน้ าที่และอานาจของคณะกรรมการอานวยการ
9.1 บริหารกิจการของสมาคมฯ ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ทว่ี างไว้โดยมีสทิ ธิและอ
์ านาจทีจ่ ะ
ก. ตราระเบียบขึน้ ใช้โดยไม่ขดั แย้งต่อระเบียบข้อบังคับข้อ 2 ของสมาคมฯ

ข. ตัง้ หรือถอดทีป่ รึกษา
ค. ตัง้ หรือถอดคณะอนุกรรมการทีต่ งั ้ ขึน้ เพื่อดาเนินงานเรื่องต่างๆ ตามแต่จะเห็นสมควร
ง. ตัง้ บรรจุ หรือถอดเจ้าหน้าทีข่ องสมาคมฯ
9.2 นายกสมาคมฯ มีหน้าทีเ่ ป็ นหัวหน้ารับผิดชอบในการบริหารกิจการของสมาคมฯ และกาหนดวัน ประชุม
ใหญ่ของสมาคมฯ ประจาปี
9.3 อุปนายกมีหน้าทีท่ าหน้าทีแ่ ทนนายกเมื่อนายกไม่อยู่หรือทาหน้าทีอ่ ่นื ทีน่ ายกมอบหมาย
9.4 เหรัญญิก มีหน้าที่รบั จ่ายและรักษาเงินของสมาคมฯ ทางบประมาณประจาปี และเสนอรายงานการเงิน
ของสมาคมฯ ต่อทีป่ ระชุมใหญ่ประจาปี
9.5 เลขาธิการมีหน้าทีใ่ นการติดต่อและรักษาระเบียบทัวไป
่ และทาบัญชีบุคคลทุก 12 เดือน
9.6 ปฏิคมมีหน้าทีเ่ ป็ นประชาสัมพันธ์ของสมาคมฯ และอานวยความสะดวกแก่สมาชิกในกิจการทัวๆ
่ ไป
9.7 ประธานวิชาการมีหน้าที่ ดูแลและประสานงานการจัดประชุมวิชาการของสมาคม และการประชุมอื่นๆ ที่
สมาคมมีส่วนร่วม รวมทัง้ คัดเลือกผลงานวิจยั เพื่อรับทุนอุดหนุ นการวิจยั จากสมาคมฯ หรือเพื่อเสนอผลงานวิจยั ในที่
ประชุมใหญ่ประจาปี ของสมาคมฯ
10. การขาดจากตาแหน่ งของคณะกรรมการอานวยการ
10.1 กรรมการอานวยการย่อมขาดจากตาแหน่งได้ ดังต่อไปนี้
ก. ตามวาระ
ข. ลาออก
ค. ขาดจากสมาชิกภาพ
ง. ทีป่ ระชุมใหญ่ลงมติให้ออกตามในข้อ 6.1
10.2 สมาชิก สามัญ อาจถอดกรรมการอ านวยการทัง้ คณะ หรือ บางคนได้ใ นกรณี ท่ีค ณะกรรมการหรือ
กรรมการบางคนเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ แก่สมาคมฯ ทัง้ นี้โดยคะแนนเสียงอย่างน้อย 3 ใน 4 ของ
สมาชิกทัง้ หมด
10.3 กรรมการตัง้ แต่ 4 คน ขึ้นไปสามารถถอดกรรมการที่ขาดการประชุม 3 ครัง้ ติดต่อกันยกเว้นมีเหตุ
อันสมควร
11. การประชุมคณะกรรมการอานวยการ
11.1 ให้มกี ารประชุมกรรมการอานวยการ อย่างน้อยทุก 2 เดือน
11.2 องค์ประชุมต้อง ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการอานวยการ ในกรณีทม่ี กี ารออกเสียงให้ ถอื เสียง
ข้างมากเป็ นมติของทีป่ ระชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานเป็ นผูช้ ข้ี าด
11.3 คณะกรรมการอาจเชิญผูท้ เ่ี ห็นสมควรเข้าร่วมประชุม และให้ออกความเห็นได้ แต่ไม่มสี ทิ ธิลงมติ
์ ออกเสียง
12. การประชุมใหญ่
12.1 ให้คณะกรรมการอานวยการเรียกประชุมใหญ่สามัญประจาปี ปี ละครัง้ ภายในเดือนมกราคม ถึงเดือน
มีนาคม เพื่อแสดงกิจกรรมที่ได้กระทาไปในรอบปี ทแ่ี ล้วมา บัญชีงบดุล แต่งตัง้ ผูต้ รวจบัญชี ปรึกษาหารือกิจการของ
สมาคมฯ
12.2 เลขาธิการมีหน้าที่จะต้องแจ้งให้สมาชิกทราบถึงวันประชุม สถานที่ประชุมและระเบียบวาระของการ
ประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนประชุม
12.3 องค์ประชุมของการประชุมใหญ่ตอ้ งมีอย่างน้อย 30 คน

12.4 ถ้าไม่ครบองค์ประชุม และเมื่อได้เรียกประชุมใหญ่ครัง้ ที่สอง โดยทาตามข้อความในข้อ 12.2 แล้ว
ผูท้ ม่ี าประชุมน้อยกว่า 30 คน ก็ถอื เป็ นองค์ประชุมได้
12.5 การประชุมใหญ่วสิ ามัญอาจมีได้ถา้
ก. คณะกรรมการอานวยการเห็นสมควร
ข. สมาชิกสามัญไม่น้อยกว่า 10 คนร้องขอต่อเลขาธิการเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่ น้อยกว่า 15 วัน
ก่อนวันทีจ่ ะให้มกี ารประชุม ระเบียบว่าด้วยองค์ประชุมให้อนุโลมตามความในข้อ 12.3 และ 12.4
12.6 ให้เลขาธิการเป็ นผู้บนั ทึกรายงานการประชุม และให้คณะกรรมการอานวยการลงมติรบั รองรายงาน
การประชุมซึง่ ต้องเก็บไว้เป็ นหลักฐานตลอดไป โดยเลขาธิการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
13. การเงิ นของสมาคมฯ
13.1 ให้เหรัญญิกเป็ นผูเ้ ก็บเงินของสมาคมฯ ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการอานวยการ
13.2 เงินของสมาคมฯ ต้องฝากในธนาคาร บริษทั เงินทุนทีค่ ณะกรรมการรับรองหรือซื้อพันธบัตรเงินกู้ของ
รัฐบาลไทย
13.3 เหรัญญิกจะรักษาเงินสดไม่เกิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
13.4 การสั ่งจ่ายเงินสมาคมฯ จากธนาคารต้องมีรายชื่อบุคคล 2 คน คือ
ก. นายกสมาคมฯ หรือ อุปนายก หรือ เลขาธิการ และ
ข. เหรัญญิก
13.5 คณะกรรมการอานวยการต้องจัดให้มบี ญ
ั ชีไว้อย่างถูกต้องสองบัญชี คือ
ก. บัญชีรายรับ-รายจ่ายของสมาคมฯ
ข. บัญชีทรัพย์สนิ -หนี้สนิ ของสมาคมฯ
14. การเลิ กสมาคมฯ และการชาระบัญชี
14.1 การเลิกสมาคมฯ ต้องมีสมาชิกสามัญลงมติให้เลิกด้วยคะแนนเสียงอย่างน้อย 3 ใน 4 ของสมาชิกสามัญ
ทัง้ หมด
14.2 ให้ทป่ี ระชุมใหญ่ลงมติแต่งตัง้ ผูช้ าระบัญชี และการชาระบัญชีให้เป็ นไปตามทีก่ ฎหมายกาหนด
14.3 ทรัพย์สนิ ทีเ่ หลือจากการชาระบัญชีให้ตกเป็ นของนิตบิ ุคคล ซึ่งมีวตั ถุประสงค์คล้ายคลึง หรือ การกุศล
อื่นๆ ตามแต่ทป่ี ระชุมใหญ่จะเห็นสมควร
15. หมวดเบ็ดเตล็ด
15.1 สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตสิ มาคมพุทธศักราช 2443
15.2 การแก้ไขเปลีย่ นแปลง หรือเพิม่ เติมข้อบังคับจะทาได้ต่อเมื่อได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมใหญ่ประจาปี หรือ
ทีป่ ระชุมใหญ่วสิ ามัญ โดยมติ 2 ใน 3 ของจานวนสมาชิกทีม่ าประชุม และจะบังคับได้กต็ ่อเมื่อได้จดทะเบียนแล้ว

