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ขอบังคับ
สมาคมรังสีเทคนิคแหงประเทศไทย
-----------------------------------

หมวดหนึ่ง
ชื่อ ตรา และที่ตั้ง สํานักงาน
ขอ 1. สมาคมนี้ชื่อ “สมาคมรังสีเทคนิคแหงประเทศไทย”
ใชชื่อยอวา
ส.ร.ท.
ชือ่ ภาษาอังกฤษใช “Thai Society of Radiological Technologists”
และชื่อยอวา T.S.R.T
ขอ 2. ตราสมาคมฯ เปนรูป

เครือ่ งหมายสําหรับสมาชิกจะประดับได ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการประดับเครื่อง
หมายของสมาชิก
ขอ 3. สํานักงานของสมาคมฯ ตัง้ อยู ณ ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย โรงพยาบาล
ศิรริ าช มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพรานนก ตําบลวังหลัง อําเภอบางกอกนอย จังหวัด
กรุงเทพฯ 10700

หมวดสอง
วัตถุประสงค
ขอ 4. สมาคมฯนี้ไมเกี่ยวกับการเมือง มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
4.1 สงเสริมวิชาการทางดานรังสีเทคนิค ทุกสาขา คือ
4.1.1 สาขาวิชารังสีวินิจฉัย
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4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
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4.1.2 สาขารังสีรักษา
4.1.3 สาขาวิชาเวชศาสตรนิวเคลียร
ใหกาวหนา
เพือ่ ความสามัคคีและเขาใจอันดีระหวางรังสีเทคนิค
เปนศูนยรวมเพื่ออํานวยความสะดวกในการเผยแพรผลงาน ตลอดจนแลกเปลี่ยน
ขอคิดเห็นและขาวสารทีเ่ กีย่ วของกับงานดานรังสีเทคนิคและระหวางสมาชิก
ชวยเหลือและแนะนําประชาชน และองคการตางๆในกรณียกิจที่เกี่ยวกับรังสี
เทคนิค
เผยแพรความรูที่เกี่ยวของกับรังสีเทคนิค
จัดใหมีการอบรม และประชุมทางวิชาการ เพื่อฟนฟูและเพิ่มพูนความรูใหมๆแก
สมาชิก
เปนศูนยกลางการติดตอ และแลกเปลี่ยนขาวสารและความรูกับสมาคมอื่นๆทั้งใน
และนอกประเทศ
สงเสริมงานดานการทดลอง และการวิจยั ทางดานวิชารังสีเทคนิคและวิชาที่เกี่ยว
ของ

หมวดสาม
ประเภทสมาชิกและการสมัครเขาเปนสมาชิก
ขอ 5. สมาคมฯ มีสมาชิก 3 ประเภท คือ
5.1 สมาชิกกิตติมศักดิ์
5.2 สมาชิกสามัญ
5.3 สมาชิกวิสามัญ
ขอ 6. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดแกบุคคล ผูทรงคุณวุฒิ หรือ บุคคลทั่วไปที่ไดผานมติเปนเอกฉันท
ของคณะกรรมการอํานวยการใหเปนสมาชิกเพื่อเปนเกียรติแกสมาคมฯ
ขอ 7. สมาชิกสามัญ ไดแก
7.1 ผูท จี่ บการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค) หรือ
7.2 ผูท จี่ บการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตทุกสาขา และทํางานเกี่ยวของกับรัง
สีมาแลวไมนอยกวา 2 ป หรือ

3/10

ขอบังคับสมาคมรังสีเทคนิคแหงประเทศไทย พ.ศ.2546-ปจจุบัน

7.3

ผูท จี่ บการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรีและทํางานเกี่ยวของกับรังสีมาแลวไม
นอยกวา 3 ป
ทัง้ นี้บุคคลตามขอ 7.1,7.2 และ 7.3 จะตองมีสมาชิกสามัญรับรองอยางนอย 1 คน โดยผานการ
พิจารณาและรับรองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการอํานวยการ
ขอ 8. สมาชิกวิสามัญ ไดแก
8.1 ผูท จี่ บการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตทุกสาขาและทํางานเกี่ยวของกับรังสีหรือ
8.2 ผูท จี่ บการศึกษาตํ่ากวาระดับปริญญาตรีและทํางานเกี่ยวของกับรังสี หรือ
8.3 นักศึกษารังสีเทคนิคทุกระดับ หรือ
8.4 บุคคลใดก็ตามที่สนใจทางดานรังสี
ทัง้ นีบ้ คุ คลตามขอ 8.1, 8.2, 8.3, และ 8.4 จะตองมีสมาชิกสามัญรับรองอยางนอย 1 คน
ขอ 9. ผูป ระสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกใหยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมฯ ตอเลขาธิการ โดย
มีสมาชิกสามัญรับรอง 1 คน
ขอ 10. เมือ่ คณะกรรมการอํานวยการลงมติใหรับผูสมัครเปนสมาชิกใหเลขาธิการแจงไปยังผูสมัคร
เปนลายลักษณอักษรและขอใหชําระคาบํารุงภายใน 3 เดือน สมาคมฯ ยังไมถือวาผูสมัคร
ใหมเปนสมาชิก และยังไมจดทะเบียน จนกวาผูนั้นจะไดชําระคาบํารุงวาดวยเงินคาบํารุง
เรียบรอยแลว
ขอ 11. ผูใ ดเปนสมาชิกโดยสมบูรณแลวใหนายทะเบียนลงชื่อไวในทะเบียนสมาชิก

หมวดสี่
คาบํารุง
ขอ 12. เงินคาบํารุงนั้นตองชําระลวงหนา เปนรายป
อัตราปละ
100 บาท
สําหรับสมาชิกสามัญ
50 บาท
สําหรับสมาชิกวิสามัญ
1,000 บาท
สําหรับสมาชิกสามัญตลอดชีพ
สําหรับผูสมัครใหมตองชําระคาลงทะเบียนอีก 30 บาท เงินคาบํารุงถาหากจะมีการเปลี่ยน
แปลงตองเสนอตอที่ประชุมใหญ เงินคาบํารุงที่สมาชิกไดชําระแกสมารมฯ แลวไมอาจเรียก
คืนได
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หมวดหา
สิทธิและหนาที่ของสมาชิก
ขอ 13. สมาชิกทุกประเภทมีสิทธิที่จะเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการทั้งหลายของสมาคมตอ
คณะกรรมการอํานวยการหรือตอที่ประชุมใหญ
ขอ 14. สมาชิกสามัญมีสิทธิไตถามหรือขออนุญาตตอคณะกรรมการอํานวยการ เพื่อตรวจดู
เอกสาร ทะเบียนสมาชิก บัญชีหรือทรัพยสินของสมาคมฯไดในเวลาอันสมควร
ขอ 15. สมาชิกทุกประเภทมีสิทธิเขาประชุมในที่ประชุมใหญและการประชุมวิชาการ ในการที่มี
การออกเสียงลงคะแนนใหสมาชิกสามัญเทานั้น มีสิทธิออกเสียงไดคนละ 1 คะแนน
ขอ 16. สมาชิกทุกประเภทมีสิทธิไดรับผลประโยชนใดๆซึ่งทางสมาคมฯ จัดขึน้ เพื่อสมาชิก
ขอ 17. สมาชิกผูใ ดเปลี่ยนแปลงนาม หรือนามสกุล เลื่อนยศหรือยายที่อยู ตองแจงใหเลขาธิการ
ทราบเปนลายลักษณอักษร เพื่อทางสมาคมฯจะไดแกทะเบียน

หมวดหก
การขาดจากสมาชิกภาพ
ขอ 18. สมาชิกภาพยอมสิ้นสุดลงดวยเหตุอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
18.1 ตาย
18.2 ลาออก
18.3 ตองจําคุกโดยคําพิพากษาของศาล และกรรมการอํานวยการลงมติวาเปนการ
เสื่อมเสียแกสมาคมฯ อยางรายแรง
18.4 ขาดชําระคาบํารุงตามระเบียบที่วางไว
18.5 ที่ประชุมมีมติใหออก
ขอ 19. สมาชิกคนใดประสงคจะลาออกจากสมาชิกภาพใหแสดงความจํานงเปนลายลักษณอักษร
ยืน่ ตอเลขาธิการเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการอํานวยการ

หมวดเจ็ด
คณะกรรมการอํานวยการและบริหารกิจการ
ขอ 20. ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการอํานวยการ” มีหนาที่ บริหารกิจการ
ของสมาคมฯ ใหเปนไปตามวัตถุประสงค อยางนอย 13 คน คือ
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20.1 นายก
1
คน
20.2 อุปนายก
1
คน
20.3 เลขาธิการ
1
คน
20.4 เหรัญญิก
1
คน
20.5 ปฏิคม
1
คน
20.6 นายทะเบียน
1
คน
20.7 ประธานฝายวิชาการ
1
คน
20.8 ประชาสัมพันธ
1
คน
20.9 ฝายตางประเทศ
1
คน
20.10 ผูชวยเลขาธิการ
1
คน
20.11 ผูชวยปฏิคม
2
คน
20.12 ผูช วยฝายวิชาการ
1
คน
20.13 กรรมการกลาง
ไมจํากัดจํานวน
คณะกรรมการทั้งหมดนี้ ดํารงอยูในตําแหนงสมัยละ 2 ป
ขอ 21. ในกรณีทจี่ าเป
ํ น ใหมีผูชวยเลขาธิการ 1 คน มีหนาที่ชวยเลขาธิการ และปฏิบัติหนาที่ตาม
นโยบายของคณะกรรมการอํานวยการ

หมวดแปด
การเลือกตั้งคณะกรรมการอํานวยการ
ขอ 22. ใหมกี ารเลือกตั้งนายกทุก 2 ป โดยเลือกจากสมาชิกสามัญ การเลือกตั้งนายกใหกระทํา
โดยคะแนนลับในเมื่อมีการประชุมใหญประจําป
ขอ 23. ในการเลือกตัง้ คณะกรรมการอํานวยการ ใหเลือกใชวิธีใดวิธีหนึ่ง ใน 3 วิธีขางลางนี้ ตาม
แตมติที่ประชุม
23.1 เมือ่ เลือกตั้งนายกใหมตามขอ 23 แลว ใหสมาชิกที่มาประชุมในที่ประชุมใหญ
ประจําปเลือกตั้งคณะกรรมการขึ้น 12 คน โดยเสนอชื่อผูที่ตนเห็นสมควร และแต
ละชือ่ ทีเ่ สนอตองมีสมาชิกรับรองอยางนอย 1 คน ครั้นแลวจึงใหที่ประชุมคัดเลือก
โดยเขียนชือ่ ซึ่งถูกเสนอไมเกิน 12 ชื่อลงในบัตรที่กําหนดไวสงใหกรรมการตรวจ
บัตรนับคะแนน ผูที่มีคะแนนสูง อันดับ 1 ถึง 12 คือผูที่ไดรับเลือกเปนกรรมการ
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อํานวยการตามขอนี้ ในกรณีที่มีผูไดรับเลือกไมสามารถจะรับเปนกรรมการได ให
ผูท ไี่ ดรับคะแนนรองลงไปเปนกรรมการแทน คณะกรรมการตรวจนับคะแนนให
ประธานในที่ประชุมแตงตั้ง 3 คน จากที่ประชุมนั้น
23.2 เมือ่ เลือกตั้งนายกใหมตามขอ 23 แลว ใหสมาชิกที่มาประชุมในที่ประชุมใหญประ
จําปเลือกตั้งคณะกรรมการขึ้น 12 คน โดยเสนอชื่อผูที่ตนเห็นสมควรที่จะดํารง
ตําแหนงตางๆ แตละตําแหนงตอที่ประชุมและแตละชื่อที่เสนอตองมีสมาชิกรับรอง
อยางนอย 1 คน ครั้นแลวจึงใหที่ประชุมคัดเลือกแตละตําแหนงโดยการออกเสียง
ผูท ไี่ ดคะแนนเสียงสูงที่สุดในแตละตําแหนงคือผูที่ไดรับเลือกเปนกรรมการอํานวย
การในตําแหนงนั้นๆคณะกรรมการตรวจนับคะแนน ใหประธานในที่ประชุมแตงตั้ง
3 คน จากที่ประชุมนั้น
23.3 เมือ่ เลือกตั้งนายกใหมตามขอ 23 แลว ใหนายกสมาคมฯ คนใหมไปเลือกคณะ
กรรมการอํานวยการตําแหนงอื่นๆขึ้นเอง แลวแจงใหแกสมาชิกทราบภายใน 30
วัน นับตั้งแตวันทีม่ กี ารเลือกตั้งนายกสมาคมฯ คนใหม
ขอ 24. ถาตําแหนงนายกวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหเลื่อนอุปนายกขึ้น
ดํารงตําแหนงแทนจนกวาจะหมดวาระ
ขอ 25. ถาตําแหนงอุปนายกวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระใหนายกแตงตั้ง
จากคณะกรรมการอํานวยการเขาดํารงตําแหนงแทนจนหมดวาระ
ขอ 26. ถาตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการ
อํานวยการเลือกตัง้ จากสมาชิกสามัญเขาแทน ผูที่เขาแทนนั้นยอมอยูในตําแหนงไดเพียง
วาระของผูที่ตนแทน

หมวดเกา
หนาทีแ่ ละอํานาจของคณะกรรมการอํานวยการ
ขอ 27. คณะกรรมการอํานวยการมีหนาที่ คือ
27.1 บริหารกิจการทั้งหลายของสมาคมฯตามวัตถุประสงค
27.2 มีสทิ ธิและอํานาจตราระเบียบขึ้นใชโดยไมขัดแยงตอวัตถุประสงคและ
ขอบังคับเดิม
27.3 ตัง้ ที่ปรึกษา
27.4 ตัง้ อนุกรรมการ

ขอบังคับสมาคมรังสีเทคนิคแหงประเทศไทย พ.ศ.2546-ปจจุบัน

7/10

27.5 แตงตั้ง บรรจุ และถอดเจาหนาที่ของสมาคมฯ
ขอ 28. นายกสมาคมฯ มีหนาที่เปนหัวหนารับผิดชอบในการบริหารกิจการของสมาคมฯ
ขอ 29. อุปนายกมีหนาทีช่ ว ยนายก และทําหนาที่บริหารงานแทนเมื่อนายกไมอยู หรือ
ไดรับมอบหมาย
ขอ 30. เลขาธิการและผูชวยเลขาธิการมีหนาที่ในการติดตอและรักษาระเบียบทั่วไป
ขอ 31. เหรัญญิกมีหนาที่ รับ – จาย และรักษาเงินของสมาคมฯ ทํางบดุลและงบประมาณประจําป
และเปนผูเสนอรายงานการเงินของสมาคมฯ ตอที่ประชุมใหญประจําป บัญชีงบดุลจะตอง
มีรายการยอยแสดงจํานวนทรัพยสินและหนี้สินของสมาคมฯ บัญชีงบดุลตองทําทุกๆ รอบ
ของ 12 เดือน
ขอ 32. ปฏิคมและผูช ว ยปฏิคมมีหนาที่จัดหารายไดใหแกสมาคมฯ รักษาสถานที่และทรัพยสินของ
สมาคมฯ บังคับบัญชาเจาหนาที่อํานวยความสะดวกใหแกสมาชิก
ขอ 33. นายทะเบียนมีหนาที่จัดทํา ติดตาม และเก็บรักษาทะเบียนสมาชิก
ขอ 34. ประธานฝายวิชาการและผูชวยฝายวิชาการมีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงค
ของสมาคมฯ และนโยบายของคณะกรรมการอํานวยการ
ขอ 35. ประชาสัมพันธมีหนาที่เผยแพรขาวสาร และกิจการของสมาคมฯ
ขอ 36. ฝายตางประเทศมีหนาที่ติดตอและประสานงานองคการตางๆระหวางประเทศ เพื่องาน
ของสมาคมฯ และสมาชิก

หมวดสิบ
การขาดจากตําแหนงของคณะกรรมการอํานวยการ
ขอ 37. กรรมการอํานวยการยอมขาดจากตําแหนงได ดังตอไปนี้
37.1 ออกตามวาระ
37.2 ลาออก
37.3 ขาดจากสมาชิกภาพ
37.4 ที่ประชุมใหญมีมติใหออกตามความ ในขอ 18
ขอ 38. ที่ประชุมใหญมมี ติ ถอดถอนกรรมการอํานวยการทั้งคณะหรือบางคน ไดโดยคะแนนเสียง
3 ใน 4 ของจํานวนสมาชิกที่มาประชุม ในกรณีที่กอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแก
สมาคมฯ
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หมวดสิบเอ็ด
การประชุมคณะกรรมการอํานวยการ
ขอ 39. ใหมกี ารประชุมกรรมการอํานวยการอยางนอย 2 เดือนตอครั้ง นายกหรือกรรมการ
ตัง้ แต 4 คนขึ้นไปอาจเรียกประชุมคณะกรรมการอํานวยการไดเมื่อเห็นสมควร
ขอ 40. กรรมการที่มาประชุม ตองมีอยางนอย 7 คน จึงเปนองคประชุม ในกรณีที่มีการออกเสียง
ใหถอื คะแนนเสียงขางมากเปนมติที่ประชุม ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานเปนผูชี้ขาด

หมวดสิบสอง
ทีป่ รึกษาและอนุกรรมการฝายตางๆ
ขอ 41. ทีป่ รึกษาทีค่ ณะกรรมการอํานวยการแตงตั้ง มีหนาที่ใหคําแนะนําในกิจการทั่วไปของ
สมาคมฯ และอยูในตําแหนงตามวาระของนายกสมาคมฯ ที่ไดแตงตั้งขึ้น
ขอ 42. อนุกรรมการทีค่ ณะกรรมการอํานวยการแตงตั้งขึ้น มีหนาที่ดําเนินกิจการไปตามที่คณะ
กรรมการอํานวยการมอบให
ขอ 43. ในการประชุม อาจเชิญที่ปรึกษาหรืออนุกรรมการเขารวมประชุมดวยก็ได แตไมมีสิทธิออก
เสียงลงมติ

หมวดสิบสาม
การประชุมใหญ
ขอ 44. ใหคณะกรรมการอํานวยการเรียกประชุมใหญสามัญประจําป ปละครั้งภายในเดือน
มีนาคม เพื่อแสดงกิจการที่ไดกระทําไปในรอบปกอน บัญชีงบดุล แตงตั้งผูตรวจบัญชี
ปรึกษาหารือกิจการของสมาคมฯ และเลือกตั้งกรรมการตามวาระ
ขอ 45. การประชุมใหญสามัญประจําปนั้น จะตองแจงใหสมาชิกทราบไมนอยกวา 7 วัน กอนวัน
ประชุมพรอมทั้งสถานที่และระเบียบวาระ
ขอ 46. การประชุมใหญสามัญ ประจําป จะตองมีสมาชิกมาประชุมอยางนอย 15 คน
จึงเปนองคประชุม
ขอ 47. นอกจากการประชุมใหญสามัญ อาจเรียกประชุมใหญวิสามัญไดดังตอไปนี้
47.1 คณะกรรมการอํานวยการเห็นสมควรใหเรียกประชุม
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47.2 สมาชิกไมนอยกวา 10 คน ขอรองใหเรียกประชุม โดยทําเปนลายลักษณอักษรถึง
เลขาธิการลวงหนากอนกําหนดวันประชุมไมนอยกวา 15 วัน
ทัง้ สองกรณีนใี้ หเลขาธิการเปนผูนัดหมายจัดสงระเบียบวาระใหสมาชิกทราบลวงหนาไมนอยกวา 7
วัน และตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวา 15 คน จึงเปนองคประชุม
ขอ 48. ในกรณีที่ประชุมใหญสามัญ มีสมาชิกไมครบองคประชุม 2 ครั้ง ใหถือวา เปนองคประชุม
ไดในครั้งที่ 2
ขอ 49. ในการประชุมใหญ ใหเลขาธิการบันทึกรายงานการประชุม และใหประธานของที่ประชุม
ลงนามรับรองเพื่อรักษาไวเปนหลักฐาน

หมวดสิบสี่
การเงินของสมาคมฯ
ขอ 50. ใหเหรัญญิกเปนผูเก็บเงินของสมาคมฯภายใตความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
อํานวยการ
ขอ 51. เงินของสมาคมฯ ตองนําไปฝากเพื่อหาดอกผลจากธนาคารที่คณะกรรมการอํานวยการได
รับรอง
ขอ 52. เหรัญญิกจะรักษาเงินไวไดไมเกิน 3,000 บาท ถาเกินจากนั้นตองนําไปฝากธนาคาร
ขอ 53. การสัง่ จายเงินของสมาคมฯ จากธนาคารตองมี รายชือ่ 2 นาย คือ นายกสมาคมฯ หรือ
อุปนายก หรือ เลขาธิการ และเหรัญญิก
ขอ 54. คณะกรรมการอํานวยการตองจัดใหมีบัญชีตอไปนี้ ไวถูกตอง คือ
54.1 บัญชีรายรับ-รายจาย ของสมาคมฯ
54.2 บัญชีทรัพยสินและหนี้สินของสมาคมฯ

หมวดสิบหา
การเลิกสมาคมฯ และการชําระบัญชี
ขอ 55. การเลิกสมาคมฯใหกระทําโดยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของสมาชิกสามัญทั้งหมด
ขอ 56. ใหทปี่ ระชุมมีมติเลือกตั้งผูชําระบัญชีใหเปนไปตามกฎหมาย
ขอ 57. ทรัพยสนิ ที่เหลืออยูจากชําระบัญชีอยูเทาใด ใหตกเปนของนิติบุคคล ซึ่งมีวัตถุประสงค
อยางเดียวกัน หรือการกุศลอยางอื่นตามแตที่ประชุมเห็นสมควร
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หมวดสิบหก
หมวดเบ็ดเตล็ด
ขอ 58. สมาคมรังสีเทคนิคแหงประเทศไทย ไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสมาคม
พุทธศักราช 2443 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2516
ขอ 59. การแกไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมขอบังคับจะทําไดเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ
ประจําป หรือที่ประชุมใหญวิสามัญโดยมติ 2 ใน 3 ของจํานวนสมาชิกที่มาประขุม

หมวดสิบเจ็ด
บทเฉพาะกาล
ขอ60. ในกรณีทคี่ ณะกรรมการทั้งชุดลาออกหรือมีมติใหออกในที่ประชุมใหญประจําป หรือ
ที่ประชุมใหญวิสามัญ ใหมกี ารเลือกตั้ง คณะกรรมการอํานวยการชุดใหมภายใน 30 วัน
โดยคณะกรรมการอํานวยการชุดเกายังคงรักษาการอยูตอไป จนกวาจะดําเนินการเลือกตั้ง
ใหเรียบรอยภายในระยะเวลาที่กําหนด
-----------------------------------------------------------------

