ข้ อบังคับ
สมาคมกายภาพบาบัดแห่ งประเทศไทย
(ฉบับแก้ไขใหม่ )
๒๕๖๒
หมวดที่ ๑
ความทัว่ ไป
๑. ชื่ อสมาคม “สมาคมกายภาพบําบัดแห่งประเทศไทย” ใช้ชื่อย่อเป็ นภาษาไทยว่า “ส.ก.ท.” เรี ยกชื่อ
เป็ นภาษาอังกฤษว่า “The Physical Therapy Association of Thailand” ใช้ชื่อย่อเป็ นภาษาอังกฤษว่า
“P.T.A.T.”
๒. เครื่ องหมาย เครื่ องหมายของสมาคมฯ เป็ นรู ปทรงพุม่ ข้าวบิณฑ์ ขอบเป็ นลายกนก สี ทอง พื้นภายในสี
ชมพูจาง มีภาพงูสีเขียวพันไม้ค้ าํ ยันสี น้ าํ ตาล ด้านล่างมีตวั หนังสื อภาษาไทยสี ดาํ คําว่า “สมาคม
กายภาพบําบัดแห่งประเทศไทย” อยูด่ า้ นซ้าย และตัวหนังสื อภาษาอังกฤษสี ดาํ คําว่า The Physical
Therapy Association of Thailand อยูด่ า้ นขวา ภายในพุม่ ด้านล่าง มีตวั อักษรย่อสี แดง เป็ นตัว “ส.ก.ท.”
อยูด่ า้ นขวา และตัวอักษรย่อสี แดง เป็ นตัว P.T.A.T. อยูด่ า้ นซ้าย ดังภาพข้างล่างนี้

๓. สถานทีต่ ้งั สํานักงานของสมาคมฯ ตั้งอยูท่ ี่ ๑๙๘/๒ ถนนสมเด็จพระปิ่ นเกล้า แขวงบางยีข่ นั เขตบาง
พลัด กรุ งเทพมหานคร ๑๐๗๐๐
๔. วัตถุประสงค์
๔.๑ เป็ นศูนย์กลางให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนวิชาความรู ้เกี่ยวกับศิลป์ และ
วิทยาศาสตร์ กายภาพบําบัดทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบตั ิ
๔.๒ เป็ นศูนย์กลางในการเผยแพร่ ความรู ้กายภาพบําบัด ทั้งในด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกัน
โรค บําบัดรักษา และฟื้ นฟูสมรรถภาพ
๔.๓ เป็ นเกียรติและหลักประกันของวิชาชีพกายภาพบําบัด โดยการสร้างเสริ มคุณภาพ และ
มาตรฐานแห่งวิชาชีพ ตลอดจนมาตรฐานการศึกษาทางกายภาพบําบัด
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๔.๔ ร่ วมกันรักษาและส่ งเสริ มจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพให้เป็ นที่ไว้วางใจของประชาชน ป้ องกัน
และแก้ไขปั ญหาซึ่ งเป็ นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าของวิชาชีพ และปกป้ องสิ ทธิ ประโยชน์
อันชอบธรรมของวิชาชีพ
๔.๕ ส่ งเสริ มความสามัคคี ตลอดจนการช่วยเหลือซึ่ งกันและกันระหว่างผูร้ ่ วมวิชาชีพเดียวกัน
๔.๖ เป็ นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงาน แลกเปลี่ยนความรู ้ทางวิชาการกายภาพบําบัดกับ
วิชาการสาขาอื่นๆ ตลอดจนความร่ วมมือกับองค์กรต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
๔.๗ เป็ นสมาคมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
หมวดที่ ๒
สมาชิก
๕. ประเภทสมาชิก
สมาชิกสมาคมฯ มี ๒ ประเภท คือ
๕.๑ สมาชิกสามัญ ได้แก่ ผูซ้ ่ ึ งสําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชากายภาพบําบัด โดยได้รับ
ปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบําบัด) หรื อ กายภาพบําบัดบัณฑิต
๕.๒ สมาชิกวิสามัญ แบ่งเป็ น
๕.๒.๑ สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลที่ได้รับเชิ ญจากสมาคมฯให้เป็ นสมาชิก ตามที่
คณะกรรมการสมาคมฯเห็นสมควรว่าบุคคลผูน้ ้ นั ได้ทาํ ประโยชน์ หรื อจะทํา
ประโยชน์ให้แก่สมาคมฯ หรื อเป็ นบุคคลที่ทรงคุณวุฒิในด้านวิชาการ
กายภาพบําบัด
๕.๒.๒ สมาชิกสมทบ ได้แก่ ผูท้ ี่ได้รับประกาศนียบัตร อนุปริ ญญาบัตร หรื อปริ ญญาบัตร
ที่เกี่ยวข้องกับกายภาพบําบัดจากในหรื อต่างประเทศ
๕.๒.๓ อนุสมาชิก ได้แก่ นิสิต นักศึกษา ที่กาํ ลังศึกษาในสาขาวิชากายภาพบําบัด
๕.๒.๔ สมาชิกวิสามัญทัว่ ไป ได้แก่ บุคคลทัว่ ไปที่สนใจในวิชาการกายภาพบําบัด
๖. การสมัครเป็ นสมาชิก
๖.๑ สมาชิกสามัญ
๖.๑.๑ ผูใ้ ดมีความประสงค์จะสมัครเป็ นสมาชิกสามัญของสมาคม ให้แจ้งความจํานงเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรต่อเลขานุการตามใบสมัครของสมาคม
๖.๑.๒ ให้เลขานุการประกาศชื่อผูส้ มัครไว้ที่สาํ นักงานของสมาคมไม่ต่าํ กว่า 15 วันแล้วให้
นําเสนอคณะกรรมการบริ หารพิจารณารับเป็ นสมาชิก พร้อมทั้งชําระค่าบํารุ งประจําปี ตามที่
กําหนด
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๖.๒ สมาชิกสมทบ อนุสมาชิก และสมาชิกวิสามัญทัว่ ไป ให้ปฏิบตั ิเช่นเดียวกัน แต่จะต้องมี
สมาชิกสามัญรับรอง ๑ คน หรื อได้รับการรับรองจากคณะกรรมการสมาคมฯ
๖.๓ ถ้าคณะกรรมการสมาคมฯ พิจารณาอนุมตั ิให้รับผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกแล้ว ให้ผสู ้ มัครนั้น
ชําระเงินค่าบํารุ งสมาคมฯตามที่กาํ หนด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งจากนาย
ทะเบียน และสมาชิกภาพของผูส้ มัครให้เริ่ มนับตั้งแต่วนั ที่ผสู ้ มัครได้ชาํ ระเงินค่าบํารุ ง
สมาคมฯเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว แต่ถา้ ผูส้ มัครไม่ชาํ ระเงินค่าบํารุ งสมาคมฯภายในกําหนด ให้ถือ
ว่าการสมัครคราวนั้นเป็ นอันยกเลิก
๖.๔ หากสมาชิกผูใ้ ดประสงค์จะคัดค้านการสมัครเป็ นสมาชิกของผูส้ มัครคนหนึ่งคนใด ให้ทาํ
การคัดค้านเป็ นหนังสื อยืน่ ต่อเลขานุการสมาคมฯ เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการสมาคมฯ
เพื่อพิจารณาต่อไป
๖.๕ มติของคณะกรรมการสมาคมฯ ถือเป็ นที่สิ้นสุ ด ในการพิจารณารับผูถ้ ูกคัดค้านไว้เป็ นสมาชิก
หรื อไม่ โดยการรับเป็ นสมาชิก จะต้องมีคะแนนเสี ยงเห็นชอบไม่นอ้ ยกว่า ๒ ใน ๓ ของ
คณะกรรมการสมาคมฯที่มาประชุม
๗. สิ ทธิของสมาชิก
๗.๑ มีสิทธิ เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนิ นการของสมาคมฯ โดยทําหนังสื อแจ้งไปยัง
เลขานุการสมาคมฯเพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการสมาคมฯ เพื่อพิจารณาต่อไป หรื อเสนอใน
ที่ประชุมโดยตรง
๗.๒ มีสิทธิ เข้าร่ วมงานประชุม หรื อการอบรมเชิงวิชาการ ที่จดั โดยสมาคมฯ ในอัตรา
ค่าลงทะเบียนพิเศษ
๗.๓ สมาชิกสามัญเท่านั้น มีสิทธิ ในการเลือกตั้ง หรื อได้รับการเลือกตั้ง หรื อแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
ของสมาคมฯ และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงมติต่างๆในที่ประชุมได้คนละ ๑ คะแนนเสี ยง
๗.๔ มีสิทธิ ได้รับประโยชน์ต่างๆที่สมาคมฯจัดให้มีข้ ึนเพื่อสมาชิก ตามเงื่อนไขและระเบียบของ
สมาคมฯ
๘. หน้ าที่ของสมาชิก
๘.๑ มีหน้าที่ตอ้ งเคารพและปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับของสมาคมฯ
๘.๒ มีหน้าที่ตอ้ งชําระค่าบํารุ งให้แก่สมาคมฯตามที่กาํ หนด หรื อเป็ นรายปี ในกรณี ที่เป็ นสมาชิก
แบบรายปี
๘.๓ มีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามมารยาทและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
๘.๔ มีหน้าที่ให้ความร่ วมมือและสนับสนุนการดําเนินงานของสมาคมฯ เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ
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๘.๕ กรณี ยา้ ยที่อยู่ เปลี่ยนชื่อหรื อนามสกุล สมาชิกมีหน้าที่ตอ้ งแจ้งให้นายทะเบียนของสมาคมฯ
ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อการแก้ไขทางทะเบียนภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่มีการ
เปลี่ยนแปลง
๘.๖ มีหน้าที่เข้าร่ วมประชุมใหญ่สามัญประจําปี ของสมาคมฯ
๙. การขาดสมาชิกภาพ
สมาชิกภาพของสมาชิกให้สิ้นสุ ดลงด้วยเหตุดงั ต่อไปนี้
๙.๑ ตาย
๙.๒ ลาออก โดยแจ้งต่อนายทะเบียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และไม่มีหนี้สินติดค้างต่อสมาคมฯ
หรื อได้ชาํ ระเสร็ จสิ้ นแล้ว
๙.๓ คณะกรรมการสมาคมฯลงมติให้พน้ จากสมาชิกภาพด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า ๒ ใน ๓
ของกรรมการที่มาประชุม เมื่อปรากฏว่า
๙.๓.๑ ติดยาเสพติดให้โทษ
๙.๓.๒ วิกลจริ ต หรื อสติฟั่นเฟื อนไม่สมประกอบ
๙.๓.๓ ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด ให้จาํ คุกหรื อได้รับโทษที่หนักกว่าจําคุก ทั้งนี้
ยกเว้นแต่ความผิดที่เป็ นลหุ โทษ หรื อความผิดจากการกกระทําโดยประมาท
๙.๓.๔ เป็ นผูม้ ีความประพฤติในทางที่จะนํามาซึ่ งความเสื่ อมเสี ยต่อวิชาชีพ
๙.๓.๕ ค้างชําระค่าบํารุ งสมาคมฯเกิน ๑๒๐ วัน นับจากวันที่สมัคร หรื อวันที่ตอ้ งต่ออายุ
สมาชิกภาพ และได้มีการทวงถามเป็ นหนังสื อแล้ว และคณะกรรมการสมาคมฯ
เห็นสมควรให้ขาดจากสมาชิกภาพ
หมวดที่ ๓
การดาเนินกิจการสมาคมฯ
๑๐. คณะกรรมการสมาคมฯ
คณะกรรมการสมาคมฯ ทําหน้าที่บริ หารกิจการของสมาคมฯ โดยประกอบด้วยคณะกรรมการไม่
น้อยกว่า ๑๐ คน และไม่มากกว่า ๒๐ คน ซึ่ งได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิก และประกาศในการประชุมสามัญ
ประจําปี คณะกรรมการสมาคมฯ มีตาํ แหน่งและหน้าที่โดยสังเขป ดังต่อไปนี้
๑๐.๑ นายกสมาคมฯ
๑๐.๑.๑ มีหน้าที่เป็ นผูน้ าํ หรื อหัวหน้าในการบริ หารกิจการของสมาคมฯ
๑๐.๑.๒ เป็ นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ และการประชุมใหญ่ของสมาคมฯ
๑๐.๑.๓ เป็ นผูแ้ ทนของสมาคมฯในการติดต่อกับบุคคลภายนอก องค์กร และสถาบันต่างๆ
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๑๐.๑.๔ มีอาํ นาจในการสั่งจ่ายเงินของสมาคมฯในวงเงินที่กาํ หนดตามมติของ
คณะกรรมการสมาคมฯ หากเกินกว่านี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสมาคมฯ
๑๐.๒ อุปนายกฝ่ ายธุรการ
๑๐.๒.๑ มีหน้าที่เป็ นผูช้ ่วยนายกสมาคมฯ ในการบริ หารกิจการสมาคมฯในด้านธุ รการ
๑๐.๒.๒ ปฏิบตั ิตามหน้าที่ที่นายกสมาคมฯได้มอบหมาย และทําหน้าที่แทน เมื่อนายก
สมาคมฯไม่อยู่ หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
๑๐.๒.๓ ติดต่อประสานงานกับกรรมการสมาคมฯ อนุกรรมการ หรื อคณะทํางานที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากกรรมการสมาคมฯ ให้ดาํ เนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อให้การ
ดําเนินงานหรื อการบริ หารงานของสมาคมฯเป็ นไปได้ดว้ ยดี
๑๐.๓ อุปนายกฝ่ ายวิชาการ
๑๐.๓.๑ มีหน้าที่เป็ นผูช้ ่วยนายกสมาคมฯ ในการบริ หารกิจการสมาคมฯในด้านวิชาการ
๑๐.๓.๒ ปฏิบตั ิตามหน้าที่ที่นายกสมาคมฯได้มอบหมาย และทําหน้าที่แทน เมื่อนายก
สมาคมฯ หรื ออุปนายกฝ่ ายธุ รการไม่อยู่ หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
๑๐.๓.๓ จัดการประชุมทางด้านวิชาการ และดําเนินการทางด้านวิชาการตามความ
เหมาะสม
๑๐.๓.๔ เป็ นที่ปรึ กษาด้านวิชาการของสมาคมฯ
๑๐.๔ เลขานุการ
๑๐.๔.๑ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุ รการทั้งหมดของสมาคมฯ รวมถึงการติดต่อกับสมาชิกและ
บุคคลอื่นในกิจการทัว่ ไป
๑๐.๔.๒ รักษาระเบียบข้อบังคับของสมาคมฯ
๑๐.๔.๓ นัดประชุม จัดระเบียบวาระการประชุม ตลอดจนเป็ นผูบ้ นั ทึก และจัดทํารายงาน
การประชุม
๑๐.๔.๔ นําเสนอรายงานแสดงกิจการของสมาคมฯต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี
๑๐.๕ เหรัญญิก
๑๐.๕.๑ มีหน้าที่รับผิดชอบการเงินทั้งหมดของสมาคมฯ
๑๐.๕.๒ เป็ นผูจ้ ดั ทําบัญชี รายรับ รายจ่าย บัญชีงบดุลของสมาคมฯ และเก็บเอกสาร
หลักฐานต่างๆของสมาคมฯไว้เพื่อการตรวจสอบ
๑๐.๕.๓ ถือเงินสดไม่เกินจํานวนที่กาํ หนด โดยให้ฝากเงินส่ วนใหญ่ไว้กบั ธนาคารเพื่อหา
ดอกผลในนาม “สมาคมกายภาพบําบัดแห่งประเทศไทย”
๑๐.๖ ประชาสัมพันธ์
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๑๐.๖.๑ มีหน้าที่เผยแพร่ กิจการและชื่ อเสี ยงของสมาคมฯต่อสื่ อมวลชนและประชาชน
ทัว่ ไป ให้เป็ นที่รู้จกั อย่างแพร่ หลาย
๑๐.๖.๒ เผยแพร่ ข่าวสารด้านกิจกรรม และความเคลื่อนไหวของสมาคมฯ และวงการ
กายภาพบําบัดไปสู่ สมาชิกของสมาคมฯ
๑๐.๖.๓ จัดทําจุลสารสมาคมฯ และแจกจ่ายไปยังสมาชิก
๑๐.๗ ปฏิคม
๑๐.๗.๑ มีหน้าที่ประสานงานระหว่างสมาคมฯและนิสิต นักศึกษากายภาพบําบัดใน
สถาบันต่างๆ
๑๐.๗.๒ เป็ นตัวแทนสมาคมฯ เพื่อเข้าร่ วมประชุมในกิจกรรมของนิ สิต นักศึกษา
กายภาพบําบัด
๑๐.๗.๓ จัดการเชื้ อเชิ ญ และต้อนรับแขกผูม้ าร่ วมประชุมหรื อเยีย่ มสมาคมฯ
๑๐.๗.๔ ช่วยเหลือในการจัดงานสังคมทุกชนิดของสมาคมฯ
๑๐.๘ นายทะเบียน
๑๐.๘.๑ มีหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมด รวมถึงการรับและจัดหาสมาชิก
ลงทะเบียนสมาชิก หรื อคัดออกจากทะเบียนตามข้อบังคับของสมาคมฯ และ
ประสานงานกับเหรัญญิกในการเรี ยกเก็บเงินค่าบํารุ งสมาคมฯจากสมาชิก
๑๐.๘.๒ จัดทําทะเบียนประวัติสมาชิก ตลอดจนสถิติต่างๆที่เกี่ยวข้อง
๑๐.๙ สาราณี ยกร
๑๐.๙.๑ มีหน้าที่จดั ทําวารสารทางวิชาการของสมาคมฯ
๑๐.๙.๒ จัดทําหนังสื อ วารสาร เอกสาร หรื อสิ่ งตีพิมพ์อื่นๆเพื่อการจําหน่ายจ่ายแจก
๑๐.๑๐ กรรมการกลาง
๑๐.๑๐.๑ มีหน้าที่ปฏิบตั ิงานเฉพาะกิจตามที่ได้รับมอบหมาย และดําเนินการตามนโยบาย
ของคณะกรรมการสมาคมฯ
๑๑. วาระการดารงตาแหน่ ง
๑๑.๑ คณะกรรมการของสมาคมฯสามารถอยูใ่ นตําแหน่งได้คราวละ ๔ ปี (ตั้งแต่วนั ที่ ๑ กรกฎาคม
ของปี ที่เริ่ มวาระ จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายนของปี ที่หมดวาระ)
๑๑.๒ เมื่อคณะกรรมการ อยูใ่ นตําแหน่งจนครบกําหนดตามวาระ และได้มีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการชุ ดใหม่แล้ว ให้ทาํ การส่ งและรับมอบงานกันระหว่างคณะกรรมการชุดเก่า
และคณะกรรมการชุดใหม่ให้เป็ นที่เสร็ จสิ้ นภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วนั ที่คณะกรรมการชุด
ใหม่ได้รับการเลือกตั้ง
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๑๒. การเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ
๑๒.๑ การรับสมัคร
๑๒.๑.๑ ก่อนวันเลือกตั้งไม่นอ้ ยกว่า ๔๕ วัน ให้มีการประกาศให้สมาชิกสามัญทราบ เพื่อ
พิจารณาสมัครเป็ นกรรมการสมาคมฯ
๑๒.๑.๒ เมื่อรวบรวมรายชื่อผูส้ มัครในตําแหน่งต่างๆได้แล้ว ให้แจ้งรายชื่อผูส้ มัครให้
สมาชิกทราบ หรื อแจ้งให้ทราบในที่ประชุมใหญ่
๑๒.๒ การลงคะแนนเสี ยงและการนับคะแนนเสี ยง
๑๒.๒.๑ วิธีการลงคะแนนเลือกตั้งในแต่ละครั้งให้เป็ นไปตามกําหนดของมติคณะกรรมการ
สมาคมฯของปี ที่ จัดการเลือกตั้งในปี นั้น ๆ โดยการลงคะแนนเลือกตั้งให้กระทํา
ผ่านทางที่ประชุมใหญ่หรื อทางไปรษณี ย ์ หรื อทางระบบ ออนไลน์โดย
- การลงคะแนนที่ประชุมใหญ่ ให้ที่ประชุมใหญ่คดั เลือกหรื อแต่งตั้งประธาน
ดําเนินการเลือกตั้งจาก สมาชิกสามัญ ที่มาประชุมในวันนั้น โดยถือเสี ยง 1 ใน 2
ของสมาชิกผูเ้ ข้าประชุมเป็ นเกณฑ์ในการเลือก ประธาน
- การลงคะแนนผ่านทางไปรษณี ย ์ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งส่ งเอกสารการ
ลงคะแนนเลือกตั้ง ให้กบั สมาชิก เมื่อสมาชิกตอบกลับมาให้คณะกรรมการการ
เลือกตั้งจัดการนับคะแนน โดยมีพยานในการนับ คะแนนซึ่ งไม่ใช่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งอย่างน้อย 3 คน
- การลงคะแนนทางระบบออนไลน์ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่ วธิ ี และ
การลงคะแนนให้ สมาชิกรับทราบ และดําเนิ นการลงคะแนนเสี ยง พร้อมทั้งแจ้ง
ผลการนับคะแนนให้สมาชิกรับทราบผ่าน ทางการประชาสัมพันธ์ สื่ อและการ
ประชุมใหญ่ของสมาคมฯให้สมาชิกรับทราบ
๑๒.๒.๒ จํานวนสมาชิกสามัญทั้งหมดที่ลงคะแนนเลือกตั้งจะต้องมีไม่นอ้ ยกว่า ๕๐ คน ถ้า
มีไม่ถึงจํานวนที่กาํ หนด ให้จดั การเลือกตั้งใหม่ภายใน ๔๕ วัน และในการเลือกตั้ง
ครั้งใหม่น้ นั ให้ถือจํานวนสมาชิกสามัญที่ลงคะแนนเป็ นมติเอกฉันท์ ในกรณี ที่
สมาชิกไม่สามารถมาลงคะแนนด้วยตนเอง สมาชิกมีสิทธิมอบอํานาจเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรให้สมาชิกคนอื่นมาลงคะแนนเสี ยงแทนได้ตามที่สมาชิกได้เลือกไว้
๑๒.๒.๓ ในกรณี ที่มีผสู ้ มัครมากกว่า ๑ คน ในตําแหน่งใดๆ ให้ถือว่าผูท้ ี่ได้รับคะแนนเสี ยง
สู งสุ ดในตําแหน่งนั้นๆ จากจํานวนผูล้ งคะแนนทั้งหมด เป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้ง
๑๒.๒.๔ ในกรณี ที่มีผสู ้ มัครเพียง ๑ คน ในตําแหน่งใดๆ ผูส้ มัครจะต้องได้รับคะแนนเสี ยง
ไม่นอ้ ยกว่า ๑ ใน ๒ ของจํานวนผูล้ งคะแนนทั้งหมด จึงจะถือว่าได้รับเลือกตั้ง
หากได้รับคะแนนเสี ยงไม่ถึงที่กาํ หนด ให้ถือว่าคะแนนเสี ยงในตําแหน่งนั้นเป็ น
โมฆะ จะต้องทําการเลือกตั้งในตําแหน่งนั้นใหม่
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๑๒.๒.๕ วิธีการออกเสี ยงลงคะแนน อาจกระทําได้โดยวิธีลบั หรื อเปิ ดเผย
๑๒.๒.๖ หากไม่เป็ นไปตามข้อ ๑๒.๒.๑ – ๑๒.๒.๕ ให้คณะกรรมการหรื อที่ประชุม
กําหนดวิธีการอื่นเป็ นครั้งๆไป
๑๓. การว่างลงของตาแหน่ งกรรมการสมาคมฯ
๑๓.๑ ตําแหน่งกรรมการสมาคมฯ ถ้าต้องว่างลงก่อนครบกําหนดตามวาระ ก็ให้คณะกรรมการ
สมาคมฯแต่งตั้งสมาชิกสามัญคนใดคนหนึ่งที่เห็นสมควร เข้าดํารงตําแหน่งแทนตําแหน่งที่
ว่างลงนั้น แต่ผทู ้ ี่ดาํ รงตําแหน่งแทนจะอยูใ่ นตําแหน่งได้เท่ากับวาระของผูท้ ี่ตนแทนเท่านั้น
๑๔. การพ้นจากตาแหน่ งกรรมการสมาคมฯ
กรรมการสมาคมฯอาจพ้นจากตําแหน่ง ด้วยเหตุผลต่อไปนี้
๑๔.๑ ปฏิบตั ิงานครบวาระการทํางาน
๑๔.๒ ลาออก โดยการอนุมตั ิให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการสมาคมฯ
๑๔.๓ กรรมการสมาคมฯทั้งคณะลาออก
๑๔.๔ ขาดจากการเป็ นสมาชิกภาพ โดยกรณี ใดกรณี หนึ่งที่กาํ หนดในข้อ ๙
๑๔.๕ ที่ประชุมใหญ่ลงมติไม่ไว้วางใจ โดยมีมติเกินกว่า ๒ ใน ๓ ของสมาชิกผูเ้ ข้าประชุมทั้งหมด
๑๔.๖ คณะกรรมการสมาคมฯ มีมติเกินกว่า ๒ ใน ๓ ให้กรรมการพ้นจากตําแหน่ง ในกรณี ต่อไปนี้
๑๔.๖.๑ หย่อนสมรรถภาพในการบริ หารงาน
๑๔.๖.๒ ทอดทิ้งหน้าที่จนเป็ นเหตุให้เกิดความเสี ยหายอย่างร้ายแรง
๑๔.๖.๓ ไม่ร่วมมือในการบริ หารงานของสมาคมฯ เช่น การขาดประชุมบ่อยครั้ง
๑๕. การลาออกของกรรมการสมาคมฯ
๑๕.๑ กรรมการที่ประสงค์จะลาออกจากตําแหน่งกรรมการ ให้ยนื่ ใบลาออกเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ต่อคณะกรรมการสมาคมฯ และให้พน้ จากตําแหน่ง เมื่อคณะกรรมการสมาคมฯมีมติให้ออก
๑๖. อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการสมาคมฯ
๑๖.๑ มีอาํ นาจออกระเบียบปฏิบตั ิต่างๆ เพื่อให้สมาชิกได้ปฏิบตั ิ โดยระเบียบปฏิบตั ิน้ นั จะต้อง
ไม่ขดั ต่อข้อบังคับของสมาคมฯ
๑๖.๒ มีอาํ นาจแต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ
๑๖.๓ มีอาํ นาจแต่งตั้งกรรมการที่ปรึ กษา อนุกรรมการ หรื อคณะทํางานได้ แต่กรรมการที่ปรึ กษา
อนุกรรมการ หรื อคณะทํางานนั้น จะสามารถอยูใ่ นตําแหน่งได้ไม่เกินวาระของ
คณะกรรมการสมาคมฯที่แต่งตั้ง
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๑๖.๔ มีอาํ นาจเรี ยกประชุมใหญ่สามัญประจําปี และประชุมใหญ่วสิ ามัญ
๑๖.๕ มีอาํ นาจแต่งตั้งอนุกรรมการหรื อกรรมการในตําแหน่งอื่นๆ ที่ยงั มิได้กาํ หนดไว้ในข้อบังคับ
นี้
๑๖.๖ มีอาํ นาจบริ หารกิจการของสมาคมฯ เพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนมีอาํ นาจอื่นๆ
ตามที่ขอ้ บังคับได้กาํ หนดไว้
๑๖.๗ มีหน้าที่รับผิดชอบในกิจการทั้งหมด รวมทั้งการเงิน และทรัพย์สินทั้งหมดของสมาคมฯ
๑๖.๘ มีหน้าที่จดั ให้มีการประชุมใหญ่วสิ ามัญ ตามที่สมาชิกสามัญจํานวน ๑ ใน ๕ ของสมาชิก
ทั้งหมดได้เข้าชื่ อร้องขอให้จดั ประชุมใหญ่วสิ ามัญขึ้น ซึ่ งการนี้จะต้องจัดให้มีการประชุม
ใหญ่วสิ ามัญขึ้นภายใน ๓๐ วัน นับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อร้องขอ
๑๖.๙ มีหน้าที่จดั ทําเอกสารหลักฐานต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงิน ทรัพย์สิน และการดําเนิ นกิจกรรม
ต่างๆของสมาคมฯให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และสามารถจะให้สมาชิกตรวจดูได้ เมื่อ
สมาชิกร้องขอ
๑๖.๑๐ จัดทําบันทึกการประชุมต่างๆของสมาคมฯ เพื่อเก็บไว้เป็ นหลักฐานและให้สมาชิกได้รับ
ทราบ
๑๖.๑๑ มีหน้าที่อื่นๆ ตามที่ขอ้ บังคับได้กาํ หนดไว้
๑๗. การประชุ มคณะกรรมการสมาคมฯ
๑๗.๑ คณะกรรมการสมาคมฯจะต้องประชุมกันอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี หรื อตามความเหมาะสม
ทั้งนี้อาจ ใช้ระบบการสื่ อสารทางไกลเพื่อปรึ กษาหารื อเกี่ยวกับการบริ หารกิจการของสมาคม
ฯ โดยมีการเก็บหลักฐานในการประชุมหากใช้ระบบการสื่ อสารทางไกล
๑๗.๒ การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ จะต้องมีกรรมการเข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่า ๑ ใน ๒
ของกรรมการทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม มติของที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ
ถ้าข้อบังคับมิได้กาํ หนดไว้เป็ นอย่างอื่น ก็ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากเป็ นเกณฑ์ แต่ถา้ คะแนน
เสี ยงเท่ากัน ก็ให้ประธานในการประชุมเป็ นผูช้ ้ ีขาด
๑๗.๓ ในการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ถ้านายกสมาคมฯและอุปนายกสมาคมฯไม่อยูใ่ นที่
ประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ก็ให้กรรมการที่เข้าประชุมในคราวนั้นเลือกตั้ง
กันเอง เพื่อให้กรรมการคนใดคนหนึ่งทําหน้าที่เป็ นประธานในการประชุมคราวนั้น
หมวดที่ ๔
การประชุ มใหญ่
๑๘. ประเภทของการประชุ มใหญ่
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การประชุมใหญ่ของสมาคมฯ มี ๒ ประเภท คือ
๑๘.๑ การประชุมใหญ่สามัญ
๑๘.๑.๑ คณะกรรมการสมาคมฯจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี อย่างน้อย ๑
ครั้งต่อ ๑ วาระของคณะกรรมการ ซึ่ งต้องจัดให้มีข้ ึนก่อนสิ้ นสุ ดวาระของ
คณะกรรมการชุดนั้นๆ
๑๘.๑.๒ การประชุมใหญ่สามัญประจําปี จะต้องมีวาระการประชุมอย่างน้อยดังต่อไปนี้
๑๘.๑.๒.๑
แถลงผลงานหรื อกิจการของสมาคมฯที่ผา่ นมาในรอบปี
๑๘.๑.๒.๒
แถลงบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุลของปี ที่ผา่ นมาให้
สมาชิก
รับทราบ
๑๘.๑.๒.๓
เลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฯชุดใหม่ (เมื่อครบกําหนดวาระ)
๑๘.๑.๒.๔
เลือกตั้งผูส้ อบบัญชี (ถ้ามี)
๑๘.๑.๒.๕
เรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี)
๑๘.๒ การประชุมใหญ่วสิ ามัญ
๑๘.๒.๑ การประชุมใหญ่วสิ ามัญ อาจมีข้ ึนได้ โดยเหตุที่คณะกรรมการสมาคมฯเห็นควรจัด
ให้มีข้ ึน หรื อเกิดขึ้นด้วยการเข้าชื่อร่ วมกันของสมาชิกไม่นอ้ ยกว่า ๑ ใน ๕ ของ
สมาชิกสามัญทั้งหมด โดยร้องขอเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการสมาคมฯให้จดั ให้
มีข้ ึน
๑๙. หลักการประชุ ม
๑๙.๑ การแจ้งกําหนดนัดประชุมใหญ่ ให้เลขานุการสมาคมฯหรื อกรรมการผูไ้ ด้รับมอบหมายเป็ นผู ้
แจ้งกําหนดวันนัดประชุมใหญ่ให้สมาชิกได้ทราบ และการแจ้งจะต้องแจ้งเป็ นลายลักษณ์
อักษร โดยระบุ วัน เวลา และสถานที่ ให้ชดั เจน พร้อมทั้งแนบวาระการประชุม ทั้งนี้ จะต้อง
แจ้งให้สมาชิกได้ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า ๗ วัน ก่อนถึงกําหนดการประชุมใหญ่
๑๙.๒ ในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี หรื อการประชุมใหญ่วิสามัญ จะต้องมีสมาชิกสามัญเข้า
ร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่า ๕๐ คน จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม แต่ถา้ เมื่อถึงกําหนดเวลาประชุม
ยังมีสมาชิกสามัญเข้าร่ วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้คณะกรรมการสมาคมฯ เรี ยกประชุม
ใหญ่อีกครั้งหนึ่ง โดยจัดให้มีการประชุมขึ้นภายใน ๑๔ วัน นับแต่วนั ที่นดั ประชุมครั้งแรก
สําหรับการประชุมในครั้งหลังนี้ ถ้ามีสมาชิกสามัญเข้าร่ วมประชุมเป็ นจํานวนเท่าใด ก็ให้ถือ
ว่าครบองค์ประชุม ยกเว้นกรณี ถ้าเป็ นการประชุมใหญ่วิสามัญที่เกิดขึ้นจากการร้องขอของ
สมาชิก หากสมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุม ก็ไม่ตอ้ งจัดประชุมใหม่ ให้ถือว่าการประชุ มนั้น
เป็ นอันยกเลิก
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๑๙.๓ การลงมติต่างๆในที่ประชุมใหญ่ ถ้าข้อบังคับมิได้กาํ หนดไว้เป็ นอย่างอื่น ก็ให้ถือคะแนน
เสี ยงข้างมากเป็ นเกณฑ์ แต่ถา้ คะแนนเสี ยงที่ลงมติมีคะแนนเสี ยงเท่ากัน ก็ให้ประธานในการ
ประชุมเป็ นผูช้ ้ ีขาด
๑๙.๔ ในการประชุมใหญ่ของสมาคมฯ ถ้านายกสมาคมฯ และอุปนายกสมาคมฯไม่มาร่ วมประชุม
หรื อไม่สามารถจะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมใหญ่ทาํ การเลือกตั้งกรรมการที่มาร่ วม
ประชุมคนใดคนหนึ่ง ให้ทาํ หน้าที่เป็ นประธานในการประชุมคราวนั้น
หมวดที่ ๕
การเงินและทรัพย์สิน
๒๐. รายรับของสมาคมฯ
รายรับของสมาคมฯ มีที่มาดังต่อไปนี้
๒๐.๑ ค่าบํารุ งสมาคมฯ จากสมาชิก
๒๐.๒ เงินหรื อทรัพย์สินซึ่ งมีผบู ้ ริ จาคให้แก่สมาคมฯ
๒๐.๓ เงินพึงได้จากการจัดงานหรื อกิจกรรมต่างๆ เช่น งานนิทรรศการ งานราตรี งานลีลาศ หรื อ
งานอื่นๆ
๒๐.๔ เงินที่ได้จากการจัดกิจกรรมทางวิชาชีพกายภาพบําบัด
๒๐.๕ ดอกเบี้ยเงินฝาก
๒๐.๖ เงินหรื อทรัพย์สินอื่นใดที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย
๒๑. การจัดการการเงินและทรัพย์ สิน
๒๑.๑ การเงินและทรัพย์สินทั้งหมด ให้อยูใ่ นความรับผิดชอบของคณะกรรมการสมาคมฯ เงินสด
ของสมาคมฯ ถ้ามี ให้นาํ ฝากไว้ในธนาคารของรัฐในนามของสมาคมฯ
๒๑.๒ การลงนามในตัว๋ เงินหรื อเช็คของสมาคมฯ รวมถึงการจ่ายเงินจากบัญชีธนาคารของสมาคมฯ
จะต้องมีลายมือชื่อของนายกสมาคมฯ หรื อผูท้ าํ การแทน ลงนามร่ วมกับเหรัญญิก จึงจะถือว่า
ใช้ได้
๒๒.

หลักฐานการเงิน
๒๒.๑ การรับเงินทุกชนิด ต้องออกใบเสร็ จรับเงินไว้เป็ นหลักฐาน ใบเสร็ จรับเงินทุกฉบับจะต้องมี
ลายมือชื่อของเหรัญญิกกับตราสมาคมฯคร่ อมไว้ระหว่างคู่ฉีกของใบเสร็ จ จึงจะถือว่าเป็ น
ใบเสร็ จรับเงินที่ถูกต้อง

57

๒๒.๒ การจ่ายเงินของสมาคมฯไม่วา่ กรณี ใดๆ จะต้องมีใบเบิกเป็ นหลักฐานและมีการลงลายมือ
ชื่อของผูร้ ับเงิน เหรัญญิก และผูอ้ นุมตั ิ
๒๒.๓ เหรัญญิกต้องจัดทําบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุลของสมาคมฯไว้เป็ นหลักฐาน และ
ต้องเก็บรักษาให้เรี ยบร้อยและตรวจสอบได้เสมอ
๒๒.๔ การจัดทําบัญชี ถ้าคณะกรรมการสมาคมฯมิได้วางระเบียบไว้เป็ นอย่างอื่น ก็ให้ดาํ เนินการ
จัดทําตามแบบบัญชีสากลทัว่ ไป
๒๒.๕ ในสิ้ นเดือนหนึ่งๆ ให้เหรัญญิกทํางบทดรองแสดงเงินรายรับ รายจ่าย และเงินคงเหลือ
ประจําเดือนเสนอต่อคณะกรรมการสมาคมฯในที่ประชุมคณะกรรมการตามวาระ ในการนี้
คณะกรรมการอาจเรี ยกหลักฐานประกอบการลงบัญชีจากเหรัญญิกมาตรวจสอบ เพื่อ
ประกอบการพิจารณาได้ เมื่อพิจารณาเห็นสมควรประการใดแล้ว ให้บนั ทึกไว้เป็ นหลักฐาน
๒๒.๖ การทํางบทดรองดังกล่าวข้างต้น เพื่อความเหมาะสม นายกสมาคมฯอาจสั่งเปลี่ยนแปลง
แก้ไขเป็ นอย่างอื่นโดยให้เหรัญญิกทําเสนอภายในเวลาที่กาํ หนดกี่เดือนต่อครั้งก็ได้
๒๒.๗ ให้เหรัญญิกทําบัญชีงบดุลแสดงรายการรับ-จ่ายประจําปี ของสมาคมฯ ให้ผสู ้ อบบัญชี
ตรวจสอบก่อนนําเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ และส่ งมอบให้คณะกรรมการสมาคมฯชุ ดใหม่ เมื่อ
สิ้ นสุ ดวาระของคณะกรรมการชุดเดิม
๒๓.

ผู้สอบบัญชี
๒๓.๑ ผูส้ อบบัญชี จะต้องมิใช่กรรมการสมาคมฯหรื อเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ และจะต้องเป็ นผูส้ อบ
บัญชีที่ได้รับอนุญาต
๒๓.๒ ผูส้ อบบัญชี มีอาํ นาจหน้าที่ ที่จะเรี ยกเอกสารเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินจาก
คณะกรรมการ และสามารถจะเชิญกรรมการ หรื อเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯเพื่อสอบถาม
เกี่ยวกับบัญชีและทรัพย์สินของสมาคมฯได้
๒๓.๓คณะกรรมการสมาคมฯ จะต้องให้ความร่ วมมือกับผูส้ อบบัญชี เมื่อได้รับการร้องขอ
หมวดที่ ๖
การเปลีย่ นแปลงแก้ไขข้ อบังคับและการเลิกสมาคม

๒๔.

การเปลีย่ นแปลงแก้ไขข้ อบังคับสมาคมฯ
ข้อบังคับสมาคมฯจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่เท่านั้น และองค์ประชุมใหญ่
จะต้องมีสมาชิกสามัญเข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่า ๕๐ คนตามข้อบังคับ โดยการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอาจ
กระทําได้ดงั นี้
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๒๔.๑ คณะกรรมการสมาคมฯไม่นอ้ ยกว่า ๑ ใน ๒ เสนอขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรื อสมาชิกสามัญ
ลงชื่อร่ วมกันเป็ นจํานวนไม่นอ้ ยกว่า ๑๐ คน ยืน่ ต่อที่ประชุมใหญ่ หรื อต่อคณะกรรมการ
สมาคมฯ เพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
๒๔.๒ คณะกรรมการสมาคมฯ นําร่ างข้อบังคับที่เสนอขอแก้ไข แจ้งให้สมาชิกทราบก่อนวัน
ประชุมใหญ่ โดยอาจแนบไปกับหนังสื อเรี ยกประชุม หรื อประชาสัมพันธ์โดยวิธีอื่นใดก็ได้
๒๔.๓นายกสมาคมฯนําเสนอร่ างข้อบังคับที่ขอแก้ไข เพื่อขอมติเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่
๒๔.๔มติของที่ประชุมใหญ่ในการให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับ จะต้องมีคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ย
กว่า ๑ ใน ๒ ของสมาชิกสามัญที่เข้าร่ วมประชุมทั้งหมด
๒๕.

การเลิกสมาคมฯ
๒๕.๑ การเลิกสมาคมฯ จะเลิกได้ก็โดยมติของที่ประชุมใหญ่ของสมาคมฯ ยกเว้นเป็ นการเลิกเพราะ
เหตุของกฎหมาย มติของที่ประชุมใหญ่ที่ให้เลิกสมาคมฯจะต้องมีคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า ๓
ใน ๔ ของสมาชิกสามัญที่เข้าร่ วมประชุมทั้งหมด และองค์ประชุมใหญ่จะต้องไม่นอ้ ยกว่า
ครึ่ งหนึ่งของสมาชิ กสามัญทั้งหมด
๒๕.๒ เมื่อสมาคมฯต้องเลิก ไม่วา่ ด้วยเหตุใดๆก็ตาม ทรัพย์สินของสมาคมฯที่เหลืออยูห่ ลังจากที่
ได้ชาํ ระบัญชีเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ให้ตกเป็ นขององค์กรการกุศลที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
สาธารณประโยชน์ ซึ่ งมีฐานะเป็ นนิติบุคคลแห่งใดแห่งหนึ่ง หรื อตามที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ
เห็นสมควร
หมวดที่ ๗
บทเฉพาะกาล

๒๖. ผู้อุปถัมภ์ สมาคมฯ
๒๖.๑ คณะกรรมการสมาคมฯอาจเชิญบุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งเห็นสมควร ให้เป็ นผูอ้ ุปถัมภ์สมาคมฯ
ก็ได้

ผูจ้ ดั ทําข้อบังคับ

(นายปรี ชา อัศวโกสิ นชัย)
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