รายละเอียดการเสนอขอแกไขขอบังคับสมาคมกายภาพบําบัดแหงประเทศไทย วาระ 2563-2567
ขอบังคับเดิม

เสนอขอแกไขขอบังคับใหม
หมวดที่ ๑
ความทั่วไป

๑. ชื่อสมาคม
“สมาคมกายภาพบําบัดแหงประเทศไทย” ใชชื่อยอเปนภาษาไทยวา “ส.ก.ท.”
เรี ย กชื่ อ เป น ภาษาอั ง กฤษว า “The Physical Therapy Association of
Thailand” ใชชื่อยอเปนภาษาอังกฤษวา “P.T.A.T.”
๒. เครื่องหมาย
เครื่องหมายของสมาคมฯ เปนรูปทรงพุมขาวบิณฑ ขอบเปนลายกนก สีทอง พื้น
ภายในสี ช มพู จ าง มี ภ าพงู สี เ ขี ย วพั น ไม ค้ํ า ยั น สี น้ํ า ตาล ด า นล า งมี ตั ว หนั ง สื อ
ภาษาไทยสีดํา คําวา “สมาคมกายภาพบําบัดแหงประเทศไทย” อยูดานซาย
และตัวหนังสือภาษาอังกฤษสีดํา คําวา The Physical Therapy Association
of Thailand อยูดานขวา ภายในพุมดานลาง มีตัวอักษรยอสีแดง เปนตัว “ส.
ก.ท.” อยูดานขวา และตัวอักษรยอสีแดง เปนตัว P.T.A.T. อยูดานซาย ดังภาพ
ขางลางนี้

คงเดิม

๒. เครื่องหมาย
เครื่องหมายของสมาคมฯ เปนรูปทรงพุมขาวบิณฑ ขอบเปนลายกนก สีทอง พื้น
ภายในสี ช มพู จ าง มี ภ าพงู สี เ ขี ย วพั น ไม ค้ํ า ยั น สี น้ํ า ตาล ด า นล า งมี ตั ว หนั ง สื อ
ภาษาไทยสีดํา คําวา “สมาคมกายภาพบําบัดแหงประเทศไทย” อยูดานขวา
และตัวหนังสือภาษาอังกฤษสีดํา คําวา The Physical Therapy Association
of Thailand อยูดานซาย ภายในพุมดานลาง มีตัวอักษรยอสีแดง เปนตัว “ส.
ก.ท.” อยูดานซาย และตัวอักษรยอสีแดง เปนตัว P.T.A.T. อยูดานขวา ดังภาพ
ขางลางนี้

ขอมติจากที่ประชุมใหญ
ปรับภาพลักษณเครือ่ งหมาย (rebranding)

๓. สถานที่ตั้ง
สํานักงานของสมาคมฯ ตั้งอยูที่ ๑๙๘/๒ ถนนสมเด็จพระปนเกลา แขวงบางยี่
ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐
๔. วัตถุประสงค
๔.๑ เปนศูนยกลางใหสมาชิกไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนวิชาความรู
เกี่ยวกับศิลปและวิทยาศาสตรกายภาพบําบัดทั้งในดานทฤษฎีและปฏิบัติ
๔.๒ เปนศูนยกลางในการเผยแพรความรูกายภาพบําบัด ทั้งในดานการสงเสริม
สุขภาพ ปองกันโรค บําบัดรักษา และฟนฟูสมรรถภาพ
๔.๓ เปนเกียรติและหลักประกันของวิชาชีพกายภาพบําบัด โดยการสรางเสริม
คุ ณ ภาพ และมาตรฐานแห ง วิ ช าชี พ ตลอดจนมาตรฐานการศึ ก ษาทาง
กายภาพบําบัด
๔.๔ รวมกันรักษาและสงเสริมจรรยาบรรณแหงวิชาชีพใหเปนที่ไววางใจของ
ประชาชน ปองกันและแกไขปญหาซึ่งเปนอุปสรรคตอความกาวหนาของวิชาชีพ
และปกปองสิทธิประโยชนอันชอบธรรมของวิชาชีพ

คงเดิม

คงเดิม

๔.๓ สงเสริมความเจริญกาวหนาของวิชาชีพกายภาพบําบัด โดยการรวมสราง
เสริมคุณภาพ และมาตรฐานแหงวิ ชาชี พ ตลอดจนมาตรฐานการศึกษาทาง
กายภาพบําบัด
๔.๔ รวมกันรักษาและสงเสริมจรรยาบรรณแหงวิชาชีพใหเปนที่ไววางใจของ
ประชาชน
๔.๕ ปองกันและแกไขปญหาซึ่งเปนอุปสรรคตอความกาวหนาของวิชาชีพ และ
ปกปองสิทธิประโยชนอันชอบธรรมของวิชาชีพ
๔.๕ สงเสริมความสามัคคี ตลอดจนการชวยเหลือซึ่งกันและกันระหวางผูรวม
คงเดิม
วิชาชีพเดียวกัน
๔.๖ เปนศูนยกลางในการติดตอประสานงาน แลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการ
กายภาพบําบัดกับวิชาการสาขาอื่นๆ ตลอดจนความรวมมือกับองคกรตางๆ ทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศ
๔.๗ เปนสมาคมที่ไมเกี่ยวของกับการเมือง
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หมวดที่ ๒
สมาชิก

๕. ประเภทสมาชิก
สมาชิกสมาคมฯ มี ๒ ประเภท คือ
๕.๑ สมาชิ ก สามั ญ ได แ ก ผู ซึ่ ง สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ส าขาวิ ช า
กายภาพบําบัด โดยไดรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบําบัด) หรือ
กายภาพบําบัดบัณฑิต
๕.๒ สมาชิกวิสามัญ แบงเปน
๕.๒.๑ สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดแก บุคคลที่ไดรับเชิญจากสมาคมฯใหเปนสมาชิก
ตามที่คณะกรรมการสมาคมฯเห็นสมควรวาบุคคลผูนั้นไดทําประโยชน หรือจะ
ทํ า ประโยชน ใ ห แ ก ส มาคมฯ หรื อ เป น บุ ค คลที่ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นด า นวิ ช าการ
กายภาพบําบัด
๕.๒.๒ สมาชิกสมทบ ไดแก ผูที่ไดรับประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร หรือ
ปริญญาบัตรที่เกี่ยวของกับกายภาพบําบัดจากในหรือตางประเทศ
๕.๒.๓ อนุ ส มาชิ ก ได แ ก นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา ที่ กํ า ลั ง ศึ ก ษาในสาขาวิ ช า
กายภาพบําบัด
๕.๒.๔ สมาชิกวิสามัญทั่วไป ไดแก บุคคลทั่วไปที่สนใจในวิชาการกายภาพบําบัด
๖. การสมัครเปนสมาชิก
๖.๑ สมาชิกสามัญ
๖.๑.๑ ผูใดมีความประสงคจะสมัครเปนสมาชิกสามัญของสมาคม ใหแจงความ
จํานงเปนลายลักษณอักษรตอเลขานุการตามใบสมัครของสมาคม

คงเดิม

๕.๒ สมาชิกวิสามัญ แบงเปน
๕.๒.๑ สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดแก บุคคลที่ไดรับเชิญจากสมาคมฯใหเปนสมาชิก
ตามที่คณะกรรมการสมาคมฯเห็นสมควรวาบุคคลผูนั้นไดทําประโยชน หรือจะ
ทําประโยชนใหแกสมาคมฯ หรือเปนบุคคลที่ทรงคุณวุฒิในดานวิชาการ
คงเดิม

๕.๒.๔ สมาชิกบุคคลทั่วไป ไดแก บุคคลทั่วไปที่สนใจในวิชาการกายภาพบําบัด
๖. การสมัครเปนสมาชิก
๖.๑ สมาชิกสามัญ
๖.๑.๑ ผู ใ ดมี ค วามประสงค จ ะสมั ค รเป น สมาชิ ก สามั ญ ของสมาคมฯ ให
ดําเนินการบันทึกขอมูลในเว็บไซตของสมาคมฯในหนาการสมัครสมาชิก พรอม
แนบหลักฐานการโอนเงินคาธรรมเนียม
๖.๑.๒ ใหเลขานุการประกาศชื่อผูสมัครไวที่สํานักงานของสมาคมไมต่ํากวา 15 ๖.๑.๒ ใหนายทะเบียนตรวจสอบขอมูล และหลักฐานการสมัครสมาชิกกอนออก
วันแลวใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณารับเปนสมาชิก พรอมทั้งชําระ เลขทะเบียนสมาชิก และแจงยืนยันการสมัครสมาชิก พรอมเลขทะเบียนสมาชิก
คาบํารุงประจําปตามที่กําหนด
ใหผูสมัครทราบ ภายใน ๓-๕ วันทําการผานจดหมายอิเล็กทรอนิกสของผูสมัคร
๖.๒ สมาชิกสมทบ อนุสมาชิก และสมาชิกวิสามัญทั่วไป ใหปฏิบัติเชนเดียวกัน
แตจะตองมีสมาชิกสามัญรับรอง ๑ คน หรือไดรับการรับรองจากคณะกรรมการ
สมาคมฯ

คงเดิม

๖.๓ ถาคณะกรรมการสมาคมฯ พิจารณาอนุมัติใหรับผูสมัครเขาเปนสมาชิกแลว
ใหผูสมัครนั้นชําระเงินคาบํารุงสมาคมฯตามที่กําหนด ภายใน ๓๐ วัน นับแต
วันที่ไดรับแจงจากนายทะเบียน และสมาชิกภาพของผูสมัครใหเริ่มนับตั้งแตวันที่
ผูสมัครไดชําระเงินคาบํารุงสมาคมฯเปนที่เรียบรอยแลว แตถาผูสมัครไมชําระ
เงินคาบํารุงสมาคมฯภายในกําหนด ใหถือวาการสมัครคราวนั้นเปนอันยกเลิก
๖.๔ หากสมาชิกผูใดประสงคจะคัดคานการสมัครเปนสมาชิกของผูสมัครคนหนึ่ง
คนใด ใหทําการคัดคานเปนหนังสือยื่นตอเลขานุการสมาคมฯ เพื่อนําเสนอตอ
คณะกรรมการสมาคมฯเพื่อพิจารณาตอไป
๖.๕ มติของคณะกรรมการสมาคมฯ ถือเปนที่สิ้นสุด ในการพิจารณารับผูถูก
คั ด ค า นไว เ ปน สมาชิ ก หรื อ ไม โดยการรั บ เป น สมาชิ ก จะต อ งมี ค ะแนนเสี ย ง
เห็นชอบไมนอยกวา ๒ ใน ๓ ของคณะกรรมการสมาคมฯที่มาประชุม

ลบขอ ๖.๓

คงเดิม

๗. สิทธิของสมาชิก

คงเดิม
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๗.๑ มี สิ ท ธิ เ สนอความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น การของสมาคมฯ โดยทํ า
หนังสือแจงไปยังเลขานุการสมาคมฯเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการสมาคมฯ
เพื่อพิจารณาตอไป หรือเสนอในที่ประชุมโดยตรง
๗.๒ มีสิทธิเขารวมงานประชุม หรือการอบรมเชิงวิชาการ ที่จัดโดยสมาคมฯ ใน
อัตราคาลงทะเบียนพิเศษ
๗.๓ สมาชิกสามัญเทานั้น มีสิทธิในการเลือกตั้ง หรือไดรับการเลือกตั้ง หรือ
แตงตั้งเปนกรรมการของสมาคมฯ และมีสิทธิออกเสียงลงมติตางๆในที่ประชุมได
คนละ ๑ คะแนนเสียง
๗.๔ มีสิทธิไดรับประโยชนตางๆที่สมาคมฯจัดใหมีขึ้นเพื่อสมาชิก ตามเงื่อนไข
และระเบียบของสมาคมฯ
๘. หนาที่ของสมาชิก
คงเดิม
๘.๑ มีหนาที่ตองเคารพและปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของสมาคมฯ
๘.๒ มีหนาที่ตองชําระคาบํารุงใหแกสมาคมฯตามที่กําหนด หรือเปนรายป ใน
กรณีที่เปนสมาชิกแบบรายป
๘.๓ มีหนาที่ตองปฏิบัติตามมารยาทและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
๘.๔ มีหนาที่ใหความรวมมือและสนับสนุนการดําเนินงานของสมาคมฯ เพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคของสมาคมฯ
๘.๕ กรณียายที่อยู เปลี่ย นชื่ อหรื อนามสกุ ล สมาชิ กมี หน าที่ ตองแจ ง ให นาย
คงเดิม
ทะเบียนของสมาคมฯทราบเปนลายลักษณอักษร เพื่อการแกไขทางทะเบียน
ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
๘.๖ มีหนาที่เขารวมประชุมใหญสามัญประจําปของสมาคมฯ
คงเดิม
๙. การขาดสมาชิกภาพ
คงเดิม
สมาชิกภาพของสมาชิกใหสิ้นสุดลงดวยเหตุดังตอไปนี้
๙.๑ ตาย
๙.๒ ลาออก โดยแจงตอนายทะเบียนเปนลายลักษณอักษร และไมมีหนี้สินติด
คางตอสมาคมฯ หรือไดชําระเสร็จสิ้นแลว
๙.๓ คณะกรรมการสมาคมฯลงมติใหพนจากสมาชิกภาพดวยคะแนนเสียงไม
นอยกวา ๒ ใน ๓ ของกรรมการที่มาประชุม เมื่อปรากฏวา
๙.๓.๑ ติดยาเสพติดใหโทษ
๙.๓.๒ วิกลจริต หรือสติฟน เฟอนไมสมประกอบ
๙.๓.๓ ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด ใหจําคุกหรือไดรับโทษที่หนักกวาจําคุก
ทั้งนี้ยกเวนแตความผิดที่เปนลหุโทษ หรือความผิดจากการกระทําโดยประมาท
๙.๓.๔ เปนผูมีความประพฤติในทางที่จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียตอวิชาชีพ
๙.๓.๕ คางชําระคาบํารุงสมาคมฯเกิน ๑๒๐ วัน นับจากวันที่สมัคร หรือวันที่ ๙.๓.๕ สมาชิ ก ไม ไ ด ดํ า เนิ น การต อ อายุ ส มาชิ ก ภายใน ๖๐ วั น หลั ง จากวั น
ต อ งต อ อายุ ส มาชิ ก ภาพ และได มี ก ารทวงถามเป น หนั ง สื อ แล ว และ หมดอายุ โดยกอนหนานายทะเบียนจะรวบรวมรายชื่อสมาชิกผูที่เลขทะเบียนจะ
คณะกรรมการสมาคมฯเห็นสมควรใหขาดจากสมาชิกภาพ
หมดอายุรายงานตอกรรมการสมาคมฯ และแจงเตือนสมาชิกดังกลาวกอนวัน
หมดอายุลวงหนา ๓๐ วัน ผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส หากสมาชิกไมได
ดําเนินการตออายุสมาชิกภายใน ๖๐ วันหลังจากวันหมดอายุ ใหนายทะเบียน
รวบรวมรายชื่อแจงตอกรรมการสมาคมฯอีกครั้ง และถือวาใหสมาชิกพนสภาพ
การเปนสมาชิกสมาคมฯ
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หมวดที่ ๓
การดําเนินกิจการสมาคมฯ

๑๐. คณะกรรมการสมาคมฯ
คงเดิม
คณะกรรมการสมาคมฯ ทําหนาที่บริหารกิจการของสมาคมฯ โดย
ประกอบดวยคณะกรรมการไมนอยกวา ๑๐ คน และไมมากกวา ๒๐ คน ซึ่ง
ได รั บ การเลื อ กตั้ ง จากสมาชิ ก และประกาศในการประชุ ม สามั ญ ประจํ า ป
คณะกรรมการสมาคมฯ มีตําแหนงและหนาที่โดยสังเขป ดังตอไปนี้
๑๐.๑ นายกสมาคมฯ
๑๐.๑.๑ มีหนาที่เปนผูนําหรือหัวหนาในการบริหารกิจการของสมาคมฯ
๑๐.๑.๒ เป น ประธานในที่ ป ระชุ มคณะกรรมการ และการประชุ ม ใหญ ข อง
สมาคมฯ
๑๐.๑.๓ เปนผูแทนของสมาคมฯในการติดตอกับบุคคลภายนอก องคกร และ
สถาบันตางๆ
๑๐.๑.๔ มีอํานาจในการสั่งจายเงินของสมาคมฯในวงเงินที่กําหนดตามมติของ
คณะกรรมการสมาคมฯ หากเกิ น กว า นี้ จ ะต อ งได รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการสมาคมฯ
๑๐.๒ อุปนายกฝายธุรการ
คงเดิม
๑๐.๒.๑ มีหนาที่เปนผูชวยนายกสมาคมฯ ในการบริหารกิจการสมาคมฯในดาน
ธุรการ
๑๐.๒.๒ ปฏิบัติตามหนาที่ที่นายกสมาคมฯไดมอบหมาย และทําหนาที่แทน เมื่อ
คงเดิม
นายกสมาคมฯไมอยู หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
๑๐.๒.๓ ติ ด ต อ ประสานงานกั บ กรรมการสมาคมฯ อนุ ก รรมการ หรื อ
คงเดิม
คณะทํางานที่ไดรับการแตงตั้งจากกรรมการสมาคมฯ ใหดําเนินการอยางหนึ่ง
อยางใด เพื่อใหการดําเนินงานหรือการบริหารงานของสมาคมฯเปนไปไดดวยดี
๑๐.๓ อุปนายกฝายวิชาการ
คงเดิม
๑๐.๓.๑ มีหนาที่เปนผูชวยนายกสมาคมฯ ในการบริหารกิจการสมาคมฯในดาน
วิชาการ
๑๐.๓.๒ ปฏิบัติตามหนาที่ที่นายกสมาคมฯไดมอบหมาย และทําหนาที่แทน เมื่อ
คงเดิม
นายกสมาคมฯ หรืออุปนายกฝายธุรการไมอยู หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
๑๐.๓.๓ จัดการประชุมทางดานวิชาการ และดําเนินการทางดานวิชาการตาม
คงเดิม
ความเหมาะสม
๑๐.๓.๔ เปนที่ปรึกษาดานวิชาการของสมาคมฯ
ลบขอ ๑๐.๓.๔
๑๐.๔ เลขานุการ
๑๐.๔ เลขาธิการ
๑๐.๔.๑ มีหนาที่เกี่ยวกับงานธุรการทั้งหมดของสมาคมฯ รวมถึงการติดตอกับ ๑๐.๔.๑ มีหนาที่เกี่ยวกับงานธุรการทั้งหมดของสมาคมฯ รวมถึงการติดตอกับ
สมาชิกและบุคคลอื่นในกิจการทั่วไป
คณะทํางาน สมาชิกและบุคคลอื่นในกิจการทั่วไป

๑๐.๔.๒ รักษาระเบียบขอบังคับของสมาคมฯ
๑๐.๔.๒ กํากับระเบียบขอบังคับของสมาคมฯ
๑๐.๔.๓ นัดประชุม จัดระเบียบวาระการประชุม ตลอดจนเปนผูบันทึก และ
คงเดิม
จัดทํารายงานการประชุม
๑๐.๔.๔ นําเสนอรายงานแสดงกิ จการของสมาคมฯต อที่ป ระชุ มใหญ สามั ญ ๑๐.๔.๔ จั ดทํ าเอกสารและนํ าเสนอรายงานแสดงกิ จการของสมาคมฯต อ ที่
ประจําป
ประชุมใหญสามัญประจําป
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๑๐.๕ เหรัญญิก
๑๐.๕.๑ มีหนาที่รับผิดชอบการเงินทั้งหมดของสมาคมฯ

๑๐.๕ เหรัญญิก
๑๐.๕.๑ มีหนาที่รับผิดชอบการเงินทั้งหมดของสมาคมฯรวมกับนายกสมาคมฯ
หรือกรรมการที่ไดรับมอบหมายในการลงนามกํากับอนุมัติงบประมาณ
๑๐.๕.๒ เปนผูจัดทําบัญชีรายรับ รายจาย บัญชีงบดุลของสมาคมฯ และเก็บ
คงเดิม
เอกสารหลักฐานตางๆของสมาคมฯไวเพื่อการตรวจสอบ
๑๐.๕.๓ ถือเงินสดไมเกินจํานวนที่กําหนด โดยใหฝากเงินสวนใหญไวกับธนาคาร ๑๐.๕.๓ ถือครองเงินสดสําหรับหมุนเวียนในการบริหารกิจการของสมาคมฯใน
เพื่อหาดอกผลในนาม “สมาคมกายภาพบําบัดแหงประเทศไทย”
วงเงินที่กําหนด โดยใหฝากเงินสวนใหญไวกับธนาคารเพื่ อหาดอกผลในนาม
“สมาคมกายภาพบําบัดแหงประเทศไทย”
๑๐.๕.๔ นําเสนอรายงานการเงินตอที่ประชุมใหญสามัญประจําป
๑๐.๖ ประชาสัมพันธ
คงเดิม
๑๐.๖.๑ มีหนาที่เผยแพรกิจการและชื่อเสียงของสมาคมฯตอสื่อมวลชนและ
ประชาชนทั่วไป ใหเปนที่รูจักอยางแพรหลาย
๑๐.๖.๒ เผยแพรขาวสารดานกิจกรรม และความเคลื่อนไหวของสมาคมฯ และ
วงการกายภาพบําบัดไปสูสมาชิกของสมาคมฯ
๑๐.๖.๓ จัดทําจุลสารสมาคมฯ และแจกจายไปยังสมาชิก
๑๐.๖.๓ เผยแพรขาวสารของสมาคมฯ
๑๐.๗ ปฏิคม
๑๐.๗.๑ มี ห น า ที่ ป ระสานงานระหว า งสมาคมฯและนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา
กายภาพบําบัดในสถาบันตางๆ
๑๐.๗.๒ เปนตัวแทนสมาคมฯ เพื่อเขารวมประชุมในกิจกรรมของนิสิต นักศึกษา
กายภาพบําบัด
๑๐.๗.๓ จัดการเชื้อเชิญและตอนรับแขกผูมารวมประชุมหรือเยี่ยมสมาคมฯ
๑๐.๗.๔ ชวยเหลือในการจัดงานสังคมทุกชนิดของสมาคมฯ
๑๐.๘ นายทะเบียน
๑๐.๘.๑ มี ห น า ที่ เ กี่ ย วกั บ ทะเบีย นสมาชิ ก ทั้ง หมด รวมถึ ง การรั บ และจั ดหา
สมาชิก ลงทะเบียนสมาชิก หรือคัดออกจากทะเบียนตามขอบังคับของสมาคมฯ
และประสานงานกับเหรัญญิกในการเรียกเก็บเงินคาบํารุงสมาคมฯจากสมาชิก
๑๐.๘.๒ จัดทําทะเบียนประวัติสมาชิก ตลอดจนสถิติตางๆที่เกี่ยวของ
๑๐.๙ สาราณียกร
๑๐.๙.๑ มีหนาที่จัดทําวารสารทางวิชาการของสมาคมฯ
๑๐.๙.๒ จัดทําหนังสือ วารสาร เอกสาร หรือสิ่งตีพิมพอื่นๆเพื่อการจําหนายจาย
แจก
๑๐.๑๐ กรรมการกลาง
๑๐.๑๐.๑ มีหนาที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจตามที่ไดรับมอบหมาย และดําเนินการ
ตามนโยบายของคณะกรรมการสมาคมฯ
๑๑. วาระการดํารงตําแหนง
๑๑.๑ คณะกรรมการของสมาคมฯสามารถอยูในตําแหนงไดคราวละ ๔ ป (ตั้งแต
วันที่ ๑ กรกฎาคมของปที่เริ่มวาระ จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายนของปที่หมดวาระ)
๑๑.๒ เมื่อคณะกรรมการ อยูในตําแหนงจนครบกําหนดตามวาระ และไดมีการ
เลือกตั้ง คณะกรรมการชุดใหมแล ว ให ทํ าการส ง และรั บ มอบงานกั นระหวาง
คณะกรรมการชุดเกาและคณะกรรมการชุดใหมใหเปนที่เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน
นับตั้งแตวันที่คณะกรรมการชุดใหมไดรับการเลือกตั้ง

คงเดิม

๑๐.๗.๓ จัดการตอนรับแขกผูมารวมประชุมหรือเยี่ยมสมาคมฯ
คงเดิม
คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม

๑๑. วาระการดํารงตําแหนง
๑๑.๑ คณะกรรมการของสมาคมฯสามารถอยูในตําแหนงไดคราวละ ๔ ป (ตั้งแต
วันที่ ๑ กรกฎาคมของปที่เริ่มวาระ จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายนของปที่หมดวาระ)
๑๑.๒ เมื่อคณะกรรมการ อยูในตําแหนงจนครบกําหนดตามวาระ และไดมีการ
เลื อกตั้ ง คณะกรรมการชุ ดใหมแล ว ให ทําการส ง และรั บ มอบงานกั น ระหวาง
คณะกรรมการชุดเกาและคณะกรรมการชุดใหมใหเปนที่เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน
นับตั้งแตวันที่คณะกรรมการชุดใหมไดรับการเลือกตั้ง
๑๑.๓ กรรมการทุกตําแหนง ดํารงตําแหนงไดไมเกิน 2 วาระติดตอกัน
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๑๒. การเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ

๑๒. การเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ
๑๒.๑ ให ที่ ป ระชุ ม ใหญ ป ก อ นการหมดวาระของกรรมการสมาคมฯสรรหา
กรรมการดําเนินการเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ ที่มาประชุมในวันนั้น โดยถือ
เสียง ๑ ใน ๒ ของสมาชิกผูเขาประชุมเปนเกณฑในการรับรอง
คงเดิม

๑๒.๑ การรับสมัคร
๑๒.๑.๑ กอนวันเลือกตั้งไมนอยกวา ๔๕ วัน ใหมีการประกาศใหสมาชิกสามัญ
ทราบ เพื่อพิจารณาสมัครเปนกรรมการสมาคมฯ
๑๒.๑.๒ เมื่อรวบรวมรายชื่ อผู สมั ค รในตํ าแหน ง ต างๆได แ ล ว ให แจ ง รายชื่ อ
ผูสมัครใหสมาชิกทราบ หรือแจงใหทราบในที่ประชุมใหญ
๑๒.๒ การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง
๑๒.๒.๑ วิธีการลงคะแนนเลือกตั้งในแตละครั้งใหเปนไปตามกําหนดของมติ
คณะกรรมการสมาคมฯของปที่ จัดการเลือกตั้งในปนั้น ๆ โดยการลงคะแนน
เลื อ กตั้ ง ให ก ระทํ า ผ า นทางที่ ป ระชุ ม ใหญ ห รื อ ทางไปรษณี ย หรื อ ทางระบบ
ออนไลนโดย
- การลงคะแนนที่ประชุมใหญ ใหที่ประชุมใหญคัดเลือกหรือแตงตั้งประธาน
ดําเนินการเลือกตั้งจาก สมาชิกสามัญ ที่มาประชุมในวันนั้น โดยถือเสียง 1 ใน 2
ของสมาชิกผูเขาประชุมเปนเกณฑในการเลือก ประธาน
- การลงคะแนนผานทางไปรษณีย ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งสงเอกสารการ
ลงคะแนนเลือกตั้ง ใหกับสมาชิก เมื่อสมาชิกตอบกลับมาใหคณะกรรมการการ
เลือกตั้งจัดการนับคะแนน โดยมีพยานในการนับ คะแนนซึ่งไมใชคณะกรรมการ
การเลือกตั้งอยางนอย 3 คน
- การลงคะแนนทางระบบออนไลน ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพรวิธี
และการลงคะแนนให สมาชิกรับทราบ และดําเนินการลงคะแนนเสียง พรอมทั้ง
แจงผลการนับคะแนนใหสมาชิกรับทราบผาน ทางการประชาสัมพันธ สื่อและ
การประชุมใหญของสมาคมฯใหสมาชิกรับทราบ
๑๒.๒.๒ จํานวนสมาชิกสามัญทั้งหมดที่ลงคะแนนเลือกตั้งจะตองมีไมนอยกวา
๕๐ คน ถามีไมถึงจํานวนที่กําหนด ใหจัดการเลือกตั้งใหมภายใน ๔๕ วัน และใน
การเลือกตั้งครั้งใหมนั้น ใหถือจํานวนสมาชิกสามัญที่ลงคะแนนเปนมติเอกฉันท
ในกรณีที่สมาชิกไมสามารถมาลงคะแนนดวยตนเอง สมาชิกมีสิทธิมอบอํานาจ
เปนลายลักษณอักษรใหสมาชิกคนอื่นมาลงคะแนนเสียงแทนไดตามที่สมาชิกได
เลือกไว
๑๒.๒.๓ ในกรณีที่มีผูสมัครมากกวา ๑ คน ในตําแหนงใดๆ ใหถือวาผูที่ไดรับ
คะแนนเสียงสูงสุดในตําแหนงนั้นๆ จากจํานวนผูลงคะแนนทั้งหมด เปนผูไดรับ
การเลือกตั้ง
๑๒.๒.๔ ในกรณีที่มีผูสมัครเพียง ๑ คน ในตําแหนงใดๆ ผูสมัครจะตองไดรับ
คะแนนเสียงไมนอยกวา ๑ ใน ๒ ของจํานวนผูลงคะแนนทั้งหมด จึงจะถือวา
ไดรับเลือกตั้ง หากไดรับคะแนนเสียงไมถึงที่กําหนด ใหถือวาคะแนนเสียงใน
ตําแหนงนั้นเปนโมฆะ จะตองทําการเลือกตั้งในตําแหนงนั้นใหม
๑๒.๒.๕ วิธีการออกเสียงลงคะแนน อาจกระทําไดโดยวิธีลับหรือเปดเผย
๑๒.๒.๖ หากไมเปนไปตามขอ ๑๒.๒.๑ – ๑๒.๒.๕ ใหคณะกรรมการหรื อที่
ประชุมกําหนดวิธีการอื่นเปนครั้งๆไป

๑๒.๒.๒ จํานวนสมาชิกสามัญทั้งหมดที่ลงคะแนนเลือกตั้งจะตองมีไมนอยกวา
ร อยละ ๕ ของจํ านวนสมาชิ กทั้ ง หมด ถ ามี ไ ม ถึ ง จํ านวนที่ กําหนด ให จัดการ
เลือกตั้งใหมภายใน ๔๕ วัน และในการเลือกตั้งครั้งใหมนั้น ใหถือจํานวนสมาชิก
สามัญที่ลงคะแนนเปนมติเอกฉันท ในกรณีที่สมาชิกไมสามารถมาลงคะแนน
ดวยตนเอง สมาชิกมีสิทธิมอบอํานาจเปนลายลักษณอักษรใหสมาชิกคนอื่นมา
ลงคะแนนเสียงแทนไดตามที่สมาชิกไดเลือกไว
คงเดิม
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๑๓. การวางลงของตําแหนงกรรมการสมาคมฯ
๑๓.๑ ตําแหนงกรรมการสมาคมฯ ถาตองวางลงกอนครบกําหนดตามวาระ ก็ให
คณะกรรมการสมาคมฯแตงตั้งสมาชิกสามัญคนใดคนหนึ่งที่เห็นสมควร เขาดํารง
ตําแหนงแทนตําแหนงที่วางลงนั้น แตผูที่ดํารงตําแหนงแทนจะอยูในตําแหนงได
เทากับวาระของผูที่ตนแทนเทานั้น

๑๓. การวางลงของตําแหนงกรรมการสมาคมฯ
๑๓.๑ ตําแหนงกรรมการสมาคมฯ ถาตองวางลงกอนครบกําหนดตามวาระ ให
มีการประกาศรับสมัครและเลือกตั้งในตําแหนงที่วางลงขึ้นมาทดแทน โดยผล
การเลือกตั้งตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ ๕ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด และ
การเลือกตั้งนี้สามารถดําเนินการทางออนไลนไดเพื่อความสะดวกของสมาชิก
โดยตองแจงใหสมาชิกรับทราบโดยทั่วกัน แตผูที่ดํารงตําแหนงแทนนี้จะอยูใน
ตําแหนงไดเทากับวาระของผูที่ตนแทนเทานั้น
คงเดิม

๑๔. การพนจากตําแหนงกรรมการสมาคมฯ
กรรมการสมาคมฯอาจพนจากตําแหนง ดวยเหตุผลตอไปนี้
๑๔.๑ ปฏิบัติงานครบวาระการทํางาน
๑๔.๒ ลาออก โดยการอนุมัติใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการสมาคมฯ
๑๔.๓ กรรมการสมาคมฯทั้งคณะลาออก
๑๔.๔ ขาดจากการเปนสมาชิกภาพ โดยกรณีใดกรณีหนึ่งที่กําหนดในขอ ๙
๑๔.๕ ที่ประชุมใหญลงมติไมไววางใจ โดยมีมติเกินกวา ๒ ใน ๓ ของสมาชิกผู
เขาประชุมทั้งหมด
๑๔.๖ คณะกรรมการสมาคมฯ มี ม ติ เ กิ น กว า ๒ ใน ๓ ให ก รรมการพ น จาก
ตําแหนง ในกรณีตอไปนี้
๑๔.๖.๑ หยอนสมรรถภาพในการบริหารงาน
๑๔.๖.๒ ทอดทิ้งหนาที่จนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง
๑๔.๖.๓ ไมรวมมือในการบริหารงานของสมาคมฯ เชน การขาดประชุม
บอยครั้ง
๑๕. การลาออกของกรรมการสมาคมฯ
คงเดิม
๑๕.๑ กรรมการที่ประสงคจะลาออกจากตําแหนงกรรมการ ใหยื่นใบลาออกเปน
ลายลั ก ษณ อั ก ษรต อ คณะกรรมการสมาคมฯ และให พ น จากตํ า แหน ง เมื่ อ
คณะกรรมการสมาคมฯมีมติใหออก
๑๖. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสมาคมฯ
๑๖. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสมาคมฯ
๑๖.๑ จัดทําแผนการดําเนินงาน กลยุทธ และประเมินผลประจําป หรือประจํา
วาระ
๑๖.๑ มีอํานาจออกระเบียบปฏิบัติตางๆ เพื่อใหสมาชิกไดปฏิบัติ โดยระเบียบ
คงเดิม
ปฏิบัตินั้นจะตองไมขัดตอขอบังคับของสมาคมฯ
๑๖.๒ มีอํานาจแตงตั้งและถอดถอนเจาหนาที่ของสมาคมฯ
๑๖.๓ มีอํานาจแตงตั้งกรรมการที่ปรึกษา อนุกรรมการ หรือคณะทํางานได แต
กรรมการที่ปรึกษา อนุกรรมการ หรือคณะทํางานนั้น จะสามารถอยูในตําแหนง
ไดไมเกินวาระของคณะกรรมการสมาคมฯที่แตงตั้ง

๑๖.๓ มีอํานาจแตงตั้ง และถอดถอนเจ าหนาที่ข องสมาคมฯ รวมถึงมีอํานาจ
แต ง ตั้ ง กรรมการที่ ป รึ กษา อนุ กรรมการ หรื อคณะทํ างานได แต กรรมการที่
ปรึกษา อนุกรรมการ หรือคณะทํางานนั้น จะสามารถอยูในตําแหนงไดไมเกิน
วาระของคณะกรรมการสมาคมฯที่แตงตั้ง

๑๖.๔ มีอํานาจเรียกประชุมใหญสามัญประจําป และประชุมใหญวิสามัญ
๑๖.๔ มีอํานาจเรียกประชุมใหญสามัญประจําป
๑๖.๕ มีอํานาจแตง ตั้ง อนุ กรรมการหรื อกรรมการในตํ าแหน ง อื่ นๆ ที่ ยั ง มิ ไ ด
คงเดิม
กําหนดไวในขอบังคับนี้
๑๖.๖ มีอํานาจบริหารกิจการของสมาคมฯ เพื่ อให เ ป น ไปตามวั ตถุ ป ระสงค
ตลอดจนมีอํานาจอื่นๆ ตามที่ขอบังคับไดกําหนดไว
๑๖.๗ มีหนาที่รับผิดชอบในกิจการทั้งหมด รวมทั้งการเงิน และทรัพยสินทั้งหมด
ของสมาคมฯ
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๑๖.๘ มีหนาที่จัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญ ตามที่สมาชิกสามัญจํานวน ๑ ใน
๕ ของสมาชิกทั้งหมดไดเขาชื่อรองขอใหจัดประชุมใหญวิสามัญขึ้น ซึ่งการนี้
จะต อ งจั ด ให มี ก ารประชุ ม ใหญ วิ ส ามั ญ ขึ้ น ภายใน ๓๐ วั น นั บ แต วั น ที่ ไ ด รั บ
หนังสือรองขอ
๑๖.๙ มีหนาที่จัดทําเอกสารหลักฐานตางๆ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงิน ทรัพยสิน และ
การดําเนินกิจกรรมตางๆของสมาคมฯใหถูกตองตามหลักวิชาการ และสามารถ
จะใหสมาชิกตรวจดูได เมื่อสมาชิกรองขอ
๑๖.๑๐ จัดทําบันทึกการประชุมตางๆของสมาคมฯ เพื่อเก็บไวเปนหลักฐานและ
ใหสมาชิกไดรับทราบ
๑๖.๑๑ มีหนาที่อื่นๆ ตามที่ขอบังคับไดกําหนดไว

๑๖.๙ มีหนาทีร่ ับรองเอกสารหลักฐานตางๆ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงิน ทรัพยสิน และ
การดําเนินกิจกรรมตางๆของสมาคมฯใหถูกตองตามหลักวิชาการ และสามารถ
จะใหสมาชิกตรวจดูได เมื่อสมาชิกรองขอ
๑๖.๑๐ รับรองบันทึกการประชุมตางๆของสมาคมฯ เพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน
และใหสมาชิกไดรับทราบ
คงเดิม
๑๖.๑๒ มีหนาที่รักษาความลับของสมาคมฯ
คงเดิม

๑๗. การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ
๑๗.๑ คณะกรรมการสมาคมฯจะตองประชุมกันอยางนอย 4 ครั้งตอป หรือตาม
ความเหมาะสม ทั้งนี้อาจ ใชระบบการสื่อสารทางไกลเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับ
การบริหารกิจการของสมาคมฯ โดยมีการเก็บหลักฐานในการประชุมหากใช
ระบบการสื่อสารทางไกล
๑๗.๒ การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ จะตองมีกรรมการเขารวมประชุมไม
นอยกวา ๑ ใน ๒ ของกรรมการทั้งหมด จึงจะถือวาครบองคประชุม มติของที่
ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ถาขอบังคับมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ก็ใหถือ
คะแนนเสียงขางมากเปนเกณฑ แตถาคะแนนเสียงเทากัน ก็ใหประธานในการ
ประชุมเปนผูชี้ขาด
๑๗.๓ ในการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ถานายกสมาคมฯและอุปนายก
สมาคมฯไมอยูในที่ประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหกรรมการที่เขา
ประชุมในคราวนั้นเลือกตั้งกันเอง เพื่อใหกรรมการคนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปน
ประธานในการประชุมคราวนั้น
หมวดที่ ๔
การประชุมใหญ
๑๘. ประเภทของการประชุมใหญ
การประชุมใหญของสมาคมฯ มี ๒ ประเภท คือ
๑๘.๑ การประชุมใหญสามัญ
๑๘.๑.๑ คณะกรรมการสมาคมฯจะตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําป
อยางนอย ๑ ครั้งตอ ๑ วาระของคณะกรรมการ ซึ่งตองจัดใหมีขึ้นกอนสิ้นสุด
วาระของคณะกรรมการชุดนั้นๆ
๑๘.๑.๒ การประชุมใหญสามัญประจําป จะตองมีวาระการประชุมอยางนอย
ดังตอไปนี้
๑๘.๑.๒.๑ แถลงผลงานหรือกิจการของสมาคมฯที่ผานมาในรอบป
๑๘.๑.๒.๒ แถลงบัญชีรายรับ รายจาย และบัญชีงบดุลของปที่ผานมาให
สมาชิกรับทราบ
๑๘.๑.๒.๓ เลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฯชุดใหม (เมื่อครบกําหนดวาระ)
๑๘.๑.๒.๔ เลือกตั้งผูสอบบัญชี (ถามี)
๑๘.๑.๒.๕ เรื่องอื่นๆ (ถามี)
๑๘.๒ การประชุมใหญวิสามัญ
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๑๘.๒.๑ การประชุมใหญวิสามัญ อาจมีขึ้นได โดยเหตุที่คณะกรรมการสมาคมฯ
เห็นควรจัดใหมีขึ้น หรือเกิดขึ้นดวยการเขาชื่อรวมกันของสมาชิกไมนอยกวา ๑
ใน ๕ ของสมาชิกสามัญทั้งหมด โดยรองขอเปนหนังสือตอคณะกรรมการสมาคม
ฯใหจัดใหมีขึ้น
๑๙. หลักการประชุม
๑๙.๑ การแจงกําหนดนัดประชุมใหญ ใหเลขานุการสมาคมฯหรือกรรมการผู
ไดรับมอบหมายเปนผูแจงกําหนดวันนัดประชุมใหญใหสมาชิกไดทราบ และการ
แจงจะตองแจงเปนลายลักษณอักษร โดยระบุ วัน เวลา และสถานที่ ใหชัดเจน
พรอมทั้งแนบวาระการประชุม ทั้งนี้ จะตองแจงใหสมาชิกไดทราบลวงหนาไม
นอยกวา ๗ วัน กอนถึงกําหนดการประชุมใหญ
๑๙.๒ ในการประชุมใหญสามัญประจําป หรือการประชุมใหญวิสามัญ จะตองมี
สมาชิกสามัญเขารวมประชุมไมนอยกวา ๕๐ คน จึงจะถือวาครบองคประชุม แต
ถาเมื่อถึง กําหนดเวลาประชุ ม ยั ง มี สมาชิ กสามั ญ เข าร วมประชุ มไม ค รบองค
ประชุม ใหคณะกรรมการสมาคมฯ เรียกประชุมใหญอีกครั้งหนึ่ง โดยจัดใหมีการ
ประชุมขึ้นภายใน ๑๔ วัน นับแตวันที่นัดประชุมครั้งแรก สําหรับการประชุมใน
ครั้งหลังนี้ ถามีสมาชิกสามัญเขารวมประชุมเปนจํานวนเทาใด ก็ใหถือวาครบ
องคประชุม ยกเวนกรณี ถาเปนการประชุมใหญวิสามัญที่เกิดขึ้นจากการรองขอ
ของสมาชิก หากสมาชิกมาไมครบองคประชุม ก็ไมตองจัดประชุมใหม ใหถือวา
การประชุมนั้นเปนอันยกเลิก
๑๙.๓ การลงมติตางๆในที่ประชุมใหญ ถาขอบังคับมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ก็
ใหถือคะแนนเสียงขางมากเปนเกณฑ แตถาคะแนนเสียงที่ลงมติมีคะแนนเสียง
เทากัน ก็ใหประธานในการประชุมเปนผูชี้ขาด
๑๙.๔ ในการประชุมใหญของสมาคมฯ ถานายกสมาคมฯ และอุปนายกสมาคมฯ
ไมมารวมประชุม หรือไมสามารถจะปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหที่ประชุมใหญทําการ
เลือกตั้งกรรมการที่มารวมประชุมคนใดคนหนึ่ง ใหทําหนาที่เปนประธานในการ
ประชุมคราวนั้น
หมวดที่ ๕
การเงินและทรัพยสิน
๒๐. รายรับของสมาคมฯ
รายรับของสมาคมฯ มีที่มาดังตอไปนี้
๒๐.๑ คาบํารุงสมาคมฯ จากสมาชิก
๒๐.๒ เงินหรือทรัพยสินซึ่งมีผูบริจาคใหแกสมาคมฯ
๒๐.๓ เงินพึงไดจากการจัดงานหรือกิจกรรมตางๆ เชน งานนิทรรศการ งาน
ราตรี งานลีลาศ หรืองานอื่นๆ
๒๐.๔ เงินที่ไดจากการจัดกิจกรรมทางวิชาชีพกายภาพบําบัด
๒๐.๕ ดอกเบี้ยเงินฝาก
๒๐.๖ เงินหรือทรัพยสินอื่นใดที่ไดมาโดยชอบดวยกฎหมาย
๒๑. การจัดการการเงินและทรัพยสิน
๒๑.๑ การเงินและทรัพยสินทั้งหมด ใหอยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
สมาคมฯ เงินสดของสมาคมฯ ถามี ใหนําฝากไวในธนาคารของรัฐในนามของ
สมาคมฯ
๒๑.๒ การลงนามในตั๋วเงินหรือเช็คของสมาคมฯ รวมถึงการจายเงินจากบัญชี
ธนาคารของสมาคมฯ จะตองมีลายมือชื่อของนายกสมาคมฯ หรือผูทําการแทน
ลงนามรวมกับเหรัญญิก จึงจะถือวาใชได
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๒๒. หลักฐานการเงิน
๒๒.๑ การรับเงินทุกชนิด ตองออกใบเสร็จรับเงินไวเปนหลักฐาน ใบเสร็จรับเงิน
ทุกฉบับจะตองมีลายมือชื่อของเหรัญญิกกับตราสมาคมฯครอมไวระหวางคูฉีก
ของใบเสร็จ จึงจะถือวาเปนใบเสร็จรับเงินที่ถูกตอง
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๒๒. หลักฐานการเงิน
๒๒.๑ การรับเงินทุกชนิด ตองออกใบเสร็จรับเงินไวเปนหลักฐาน ใบเสร็จรับเงิน
ทุ ก ฉบั บ จะต อ งมี ล ายมื อ ชื่ อ ของเหรั ญ ญิ ก กั บ ตราสมาคมฯ จึ ง จะถื อ ว า เป น
ใบเสร็จรับเงินที่ถูกตอง

๒๒.๒ การจายเงินของสมาคมฯไมวากรณีใดๆ จะตองมีใบเบิกเปนหลักฐานและ
คงเดิม
มีการลงลายมือชื่อของผูรับเงิน เหรัญญิก และผูอนุมัติ
๒๒.๓ เหรัญญิกตองจัดทําบัญชีรายรับ รายจาย และบัญชีงบดุลของสมาคมฯไว
เปนหลักฐาน และตองเก็บรักษาใหเรียบรอยและตรวจสอบไดเสมอ
๒๒.๔ การจัดทําบัญชี ถาคณะกรรมการสมาคมฯมิไดวางระเบียบไวเปนอยางอื่น
ก็ใหดําเนินการจัดทําตามแบบบัญชีสากลทั่วไป
๒๒.๕ ในสิ้นเดือนหนึ่งๆ ใหเหรัญญิกทํางบทดรองแสดงเงินรายรับ รายจาย และ
เงิ น คงเหลื อ ประจํ า เดื อ นเสนอต อ คณะกรรมการสมาคมฯในที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการตามวาระ ในการนี้คณะกรรมการอาจเรียกหลักฐานประกอบการ
ลงบัญชีจากเหรัญญิกมาตรวจสอบ เพื่อประกอบการพิจารณาได เมื่อพิจารณา
เห็นสมควรประการใดแลว ใหบันทึกไวเปนหลักฐาน
๒๒.๖ การทํางบทดรองดังกลาวขางตน เพื่อความเหมาะสม นายกสมาคมฯอาจ
สั่งเปลี่ยนแปลงแกไขเปนอยางอื่นโดยใหเหรัญญิกทําเสนอภายในเวลาที่กําหนด
กี่เดือนตอครั้งก็ได
๒๒.๗ ใหเหรัญญิกทําบัญชีงบดุลแสดงรายการรับ-จายประจําปของสมาคมฯ ให
ผู ส อบบั ญ ชี ต รวจสอบก อ นนํ า เสนอต อ ที่ ป ระชุ ม ใหญ และส ง มอบให
คณะกรรมการสมาคมฯชุดใหม เมื่อสิ้นสุดวาระของคณะกรรมการชุดเดิม
๒๓. ผูสอบบัญชี
คงเดิม
๒๓.๑ ผูสอบบัญชี จะตองมิใชกรรมการสมาคมฯหรือเจาหนาที่ของสมาคมฯ
และจะตองเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับอนุญาต
๒๓.๒ ผู ส อบบั ญ ชี มี อํ า นาจหน า ที่ ที่ จ ะเรี ย กเอกสารเกี่ ย วกั บ การเงิ น และ
ทรัพยสินจากคณะกรรมการ และสามารถจะเชิญกรรมการ หรือเจาหนาที่ของ
สมาคมฯเพื่อสอบถาม เกี่ยวกับบัญชีและทรัพยสินของสมาคมฯได
๒๓.๓ คณะกรรมการสมาคมฯ จะตองใหความรวมมือกับผูสอบบัญชี เมื่อไดรับ
การรองขอ
หมวดที่ ๖
การเปลี่ยนแปลงแกไขขอบังคับและการเลิกสมาคม
๒๔. การเปลี่ยนแปลงแกไขขอบังคับสมาคมฯ
๒๔. การเปลี่ยนแปลงแกไขขอบังคับสมาคมฯ
ขอบังคับสมาคมฯจะเปลี่ยนแปลงแกไขไดโดยมติของที่ประชุมใหญ
ขอบังคับสมาคมฯจะเปลี่ยนแปลงแกไขไดโดยมติของที่ประชุมใหญ
เทานั้น และองคประชุมใหญจะตองมีสมาชิกสามัญเขารวมประชุมไมนอยกวา เทานั้น และองคประชุมใหญจะตองมีสมาชิกสามัญเขารวมประชุมไมนอยกวา
๕๐ คนตามขอบังคับ โดยการเปลี่ยนแปลงแกไขอาจกระทําไดดังนี้
๕๐ คนตามขอบังคับ โดยการเปลี่ยนแปลงแกไขอาจกระทําไดดังนี้
๒๔.๑ คณะกรรมการสมาคมฯไมนอยกวา ๑ ใน ๒ เสนอขอเปลี่ยนแปลงแกไข ๒๔.๑ คณะกรรมการสมาคมฯไมนอยกวา ๑ ใน ๒ เสนอขอเปลี่ยนแปลงแกไข
หรือสมาชิกสามัญลงชื่อรวมกันเปนจํานวนไมนอยกวา ๑๐ คน ยื่นตอที่ประชุม หรือสมาชิกสามัญลงชื่อรวมกันเปนจํานวนไมนอยกวา ๕๐ คน ยื่นตอที่ประชุม
ใหญ หรือตอคณะกรรมการสมาคมฯ เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมใหญ
ใหญ หรือตอคณะกรรมการสมาคมฯ เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมใหญ
๒๔.๒ คณะกรรมการสมาคมฯ นํารางขอบังคับที่เสนอขอแกไข แจงใหสมาชิก
คงเดิม
ทราบก อ นวั น ประชุ ม ใหญ โดยอาจแนบไปกั บ หนั ง สื อ เรี ย กประชุ ม หรื อ
ประชาสัมพันธโดยวิธีอื่นใดก็ได
๒๔.๓ นายกสมาคมฯนําเสนอรางขอบังคับที่ขอแกไข เพื่อขอมติเห็นชอบจากที่
ประชุมใหญ

10

สมาคมกายภาพบําบัดแหงประเทศไทย

Physical Therapy Association of Thailand

๒๔.๔ มติข องที่ป ระชุ ม ใหญ ในการให เ ปลี่ ย นแปลงแก ไ ขข อบั ง คั บ จะต อ งมี ๒๔.๔ มติ ข องที่ ป ระชุ ม ใหญ ในการให เ ปลี่ ย นแปลงแก ไ ขข อบั ง คั บ จะต อ งมี
คะแนนเสียงไมนอยกวา ๑ ใน ๒ ของสมาชิกสามัญที่เขารวมประชุมทั้งหมด
คะแนนเสียงไมนอยกวา ๒ ใน ๓ ของสมาชิกสามัญที่เขารวมประชุมทั้งหมด
๒๕. การเลิกสมาคมฯ
คงเดิม
๒๕.๑ การเลิ ก สมาคมฯ จะเลิ ก ได ก็ โ ดยมติ ข องที่ ป ระชุ ม ใหญ ข องสมาคมฯ
ยกเวนเปนการเลิกเพราะเหตุของกฎหมาย มติของที่ประชุมใหญที่ใหเลิกสมาคม
ฯจะตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา ๓ ใน ๔ ของสมาชิกสามัญที่เขารวมประชุม
ทั้ง หมด และองคป ระชุม ใหญ จะต องไม น อยกว าครึ่ ง หนึ่ ง ของสมาชิ กสามัญ
ทั้งหมด
๒๕.๒ เมื่อสมาคมฯตองเลิก ไมวาดวยเหตุใดๆก็ตาม ทรัพยสินของสมาคมฯที่
เหลืออยูหลังจากที่ไดชําระบัญชีเปนที่เรียบรอยแลว ใหตกเปนขององคกรการ
กุศลที่มีวัตถุประสงคเพื่อสาธารณประโยชน ซึ่งมีฐานะเปนนิติบุคคลแหงใดแหง
หนึ่ง หรือตามที่ที่ประชุมใหญลงมติเห็นสมควร
หมวดที่ ๗
บทเฉพาะกาล
๒๖. ผูอุปถัมภสมาคมฯ
คงเดิม
๒๖.๑ คณะกรรมการสมาคมฯอาจเชิญบุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งเห็นสมควร ใหเปน
ผูอุปถัมภสมาคมฯก็ได
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