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ขอบังคับเดิม เสนอขอแกไขขอบังคับใหม 

หมวดที่ ๑ 

ความทั่วไป 

๑. ชื่อสมาคม  

“สมาคมกายภาพบําบัดแหงประเทศไทย” ใชชื่อยอเปนภาษาไทยวา “ส.ก.ท.” 

เ รี ยกชื่ อ เป นภาษา อั งกฤษว า  “The Physical Therapy Association of 

Thailand” ใชชื่อยอเปนภาษาอังกฤษวา “P.T.A.T.” 

คงเดิม 

๒. เครื่องหมาย  

เคร่ืองหมายของสมาคมฯ เปนรูปทรงพุมขาวบิณฑ ขอบเปนลายกนก สีทอง พ้ืน

ภายในสีชมพูจาง มีภาพงูสีเขียวพันไมค้ํายันสีน้ําตาล ดานลางมีตัวหนังสือ

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 

 

 

 

 

 

 

๒. เครื่องหมาย  

เคร่ืองหมายของสมาคมฯ เปนรูปทรงพุมขาวบิณฑ ขอบเปนลายกนก สีทอง พ้ืน

ภายในสีชมพูจาง มีภาพงูสีเขียวพันไมค้ํายันสีนํ้าตาล ดานลางมีตัวหนังสือ

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 

ปรับภาพลักษณเคร่ืองหมาย (rebranding) 

๓. สถานที่ตั้ง  

สํานักงานของสมาคมฯ ต้ังอยูที่  ๑๙๘/๒ ถนนสมเด็จพระปนเกลา แขวงบางยี่

ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ 

คงเดิม 

๔. วัตถุประสงค 

๔.๑ เปนศูนยกลางใหสมาชิกไดแลกเปล่ียนความคิดเห็น ตลอดจนวิชาความรู

เก่ียวกับศิลปและวิทยาศาสตรกายภาพบําบัดทั้งในดานทฤษฎีและปฏิบัติ 

๔.๒ เปนศูนยกลางในการเผยแพรความรูกายภาพบําบัด ทั้งในดานการสงเสริม

สุขภาพ ปองกันโรค บําบัดรักษา และฟนฟูสมรรถภาพ 

คงเดิม 

๔.๓ เปนเกียรติและหลักประกันของวิชาชีพกายภาพบําบัด โดยการสรางเสริม

คุณภาพ และมาตรฐานแหงวิชาชีพ  ตลอดจนมาตรฐานการศึกษาทาง

กายภาพบําบัด  

๔.๓ สงเสริมความเจริญกาวหนาของวิชาชีพกายภาพบําบัด โดยการรวมสราง

เสริมคุณภาพ และมาตรฐานแหงวิชาชีพ  ตลอดจนมาตรฐานการศึกษาทาง

กายภาพบําบัด 

๔.๔ รวมกันรักษาและสงเสริมจรรยาบรรณแหงวิชาชีพใหเปนท่ีไววางใจของ

ประชาชน ปองกันและแกไขปญหาซึ่งเปนอุปสรรคตอความกาวหนาของวิชาชีพ 

และปกปองสิทธิประโยชนอันชอบธรรมของวิชาชีพ  

๔.๔ รวมกันรักษาและสงเสริมจรรยาบรรณแหงวิชาชีพใหเปนที่ไววางใจของ

ประชาชน 

๔.๕ ปองกันและแกไขปญหาซึ่งเปนอุปสรรคตอความกาวหนาของวิชาชีพ และ

ปกปองสิทธิประโยชนอันชอบธรรมของวิชาชีพ 

๔.๕ สงเสริมความสามัคคี ตลอดจนการชวยเหลือซึ่งกันและกันระหวางผูรวม

วิชาชีพเดียวกัน 

๔.๖ เปนศูนยกลางในการติดตอประสานงาน แลกเปล่ียนความรูทางวิชาการ

กายภาพบําบัดกับวิชาการสาขาอ่ืนๆ ตลอดจนความรวมมือกับองคกรตางๆ ทั้ง

ภายในประเทศและตางประเทศ 

๔.๗ เปนสมาคมที่ไมเก่ียวของกับการเมือง 

คงเดิม 

รายละเอียดการเสนอขอแกไขขอบังคับสมาคมกายภาพบําบัดแหงประเทศไทย วาระ 2563-2567 
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หมวดที่ ๒ 

สมาชิก 

๕. ประเภทสมาชิก  

สมาชิกสมาคมฯ มี ๒ ประเภท คือ 

๕.๑ สมาชิกสามัญ ไดแก ผูซึ่งสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชา

กายภาพบําบัด โดยไดรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบําบัด) หรือ 

กายภาพบําบัดบัณฑิต 

คงเดิม 

๕.๒ สมาชิกวิสามัญ  แบงเปน 

๕.๒.๑ สมาชิกกิตติมศักด์ิ ไดแก บุคคลที่ไดรับเชิญจากสมาคมฯใหเปนสมาชิก 

ตามที่คณะกรรมการสมาคมฯเห็นสมควรวาบุคคลผูนั้นไดทําประโยชน หรือจะ

ทําประโยชนใหแกสมาคมฯ หรือเปนบุคคลท่ีทรงคุณวุฒิในดานวิชาการ

กายภาพบําบัด  

๕.๒ สมาชิกวิสามัญ  แบงเปน 

๕.๒.๑ สมาชิกกิตติมศักด์ิ ไดแก บุคคลที่ไดรับเชิญจากสมาคมฯใหเปนสมาชิก 

ตามที่คณะกรรมการสมาคมฯเห็นสมควรวาบุคคลผูนั้นไดทําประโยชน หรือจะ

ทําประโยชนใหแกสมาคมฯ หรือเปนบุคคลที่ทรงคุณวุฒิในดานวิชาการ 

๕.๒.๒ สมาชิกสมทบ  ไดแก ผูท่ีไดรับประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร หรือ

ปริญญาบัตรที่เก่ียวของกับกายภาพบําบัดจากในหรือตางประเทศ 

๕.๒.๓ อนุสมาชิก  ไดแก  นิ สิต นักศึกษา ที่ กํ า ลังศึกษาในสาขาวิชา

กายภาพบําบัด 

คงเดิม 

๕.๒.๔ สมาชิกวิสามัญทั่วไป  ไดแก บุคคลทั่วไปที่สนใจในวิชาการกายภาพบําบัด ๕.๒.๔ สมาชิกบุคคลทั่วไป  ไดแก บุคคลทั่วไปที่สนใจในวิชาการกายภาพบําบัด 

๖. การสมัครเปนสมาชิก  

๖.๑ สมาชิกสามัญ 

๖.๑.๑ ผูใดมีความประสงคจะสมัครเปนสมาชิกสามัญของสมาคม ใหแจงความ

จํานงเปนลายลักษณอักษรตอเลขานุการตามใบสมัครของสมาคม 

 

๖.    การสมัครเปนสมาชิก  

๖.๑ สมาชิกสามัญ 

๖.๑.๑ ผู ใดมีความประสงคจะสมัครเปนสมาชิกสามัญของสมาคมฯ ให

ดําเนินการบันทึกขอมูลในเว็บไซตของสมาคมฯในหนาการสมัครสมาชิก พรอม

แนบหลักฐานการโอนเงินคาธรรมเนียม 

๖.๑.๒ ใหเลขานุการประกาศชื่อผูสมัครไวที่สํานักงานของสมาคมไมตํ่ากวา 15 

วันแลวใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณารับเปนสมาชิก พรอมทั้งชําระ

คาบํารุงประจําปตามที่กําหนด 

 

๖.๑.๒ ใหนายทะเบียนตรวจสอบขอมูล และหลักฐานการสมัครสมาชิกกอนออก

เลขทะเบียนสมาชิก และแจงยืนยันการสมัครสมาชิก พรอมเลขทะเบียนสมาชิก

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 และสมาชิกภาพของผูสมัครใหเร่ิมนับต้ังแตวันที่

ผูสมัครไดชําระเงินคาบํารุงสมาคมฯเปนที่เรียบรอยแลว แตถาผูสมัครไมชําระ

เงินคาบํารุงสมาคมฯภายในกําหนด ใหถือวาการสมัครคราวนั้นเปนอันยกเลิก 

ลบขอ ๖.๓ 

๖.๔ หากสมาชกิผูใดประสงคจะคัดคานการสมัครเปนสมาชิกของผูสมัครคนหนึ่ง

คนใด ใหทําการคัดคานเปนหนังสือยื่นตอเลขานุการสมาคมฯ เพ่ือนําเสนอตอ

คณะกรรมการสมาคมฯเพ่ือพิจารณาตอไป 

๖.๕ มติของคณะกรรมการสมาคมฯ ถือเปนที่ส้ินสุด ในการพิจารณารับผูถูก

คัดคานไวเปนสมาชิกหรือไม โดยการรับเปนสมาชิก จะตองมีคะแนนเสียง

เห็นชอบไมนอยกวา ๒ ใน ๓ ของคณะกรรมการสมาคมฯที่มาประชุม 

 

คงเดิม 

๗. สิทธิของสมาชิก คงเดิม 
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๗.๑ มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินการของสมาคมฯ โดยทํา

หนังสือแจงไปยังเลขานุการสมาคมฯเพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการสมาคมฯ 

เพ่ือพิจารณาตอไป หรือเสนอในที่ประชุมโดยตรง 

๗.๒ มีสิทธิเขารวมงานประชุม หรือการอบรมเชิงวิชาการ ที่จัดโดยสมาคมฯ ใน

อัตราคาลงทะเบียนพิเศษ 

๗.๓ สมาชิกสามัญเทานั้น มีสิทธิในการเลือกต้ัง หรือไดรับการเลือกต้ัง หรือ

แตงต้ังเปนกรรมการของสมาคมฯ และมีสิทธิออกเสียงลงมติตางๆในที่ประชุมได

คนละ ๑ คะแนนเสียง 

๗.๔ มีสิทธิไดรับประโยชนตางๆที่สมาคมฯจัดใหมีขึ้นเพ่ือสมาชิก  ตามเงื่อนไข

และระเบียบของสมาคมฯ 

๘. หนาที่ของสมาชิก  

๘.๑ มีหนาที่ตองเคารพและปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของสมาคมฯ 

๘.๒ มีหนาที่ตองชําระคาบํารุงใหแกสมาคมฯตามที่กําหนด หรือเปนรายป ใน

กรณีที่เปนสมาชิกแบบรายป 

๘.๓ มีหนาที่ตองปฏิบัติตามมารยาทและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 

๘.๔ มีหนาที่ใหความรวมมือและสนับสนุนการดําเนินงานของสมาคมฯ เพ่ือให

บรรลุวัตถุประสงคของสมาคมฯ 

คงเดิม 

๘.๕ กรณียายที่อยู เปล่ียนชื่อหรือนามสกุล สมาชิกมีหนาที่ตองแจงใหนาย

ทะเบียนของสมาคมฯทราบเปนลายลักษณอักษร เพ่ือการแกไขทางทะเบียน

ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่มีการเปล่ียนแปลง 

คงเดิม 

๘.๖ มีหนาที่เขารวมประชุมใหญสามัญประจําปของสมาคมฯ คงเดิม 

๙. การขาดสมาชิกภาพ 

สมาชิกภาพของสมาชิกใหส้ินสุดลงดวยเหตุดังตอไปนี้ 

๙.๑ ตาย 

๙.๒ ลาออก โดยแจงตอนายทะเบียนเปนลายลักษณอักษร และไมมีหนี้สินติด

คางตอสมาคมฯ หรือไดชําระเสร็จส้ินแลว 

๙.๓ คณะกรรมการสมาคมฯลงมติใหพนจากสมาชิกภาพดวยคะแนนเสียงไม

นอยกวา ๒ ใน ๓ ของกรรมการที่มาประชุม เมื่อปรากฏวา 

๙.๓.๑ ติดยาเสพติดใหโทษ 

๙.๓.๒ วิกลจริต หรือสติฟนเฟอนไมสมประกอบ 

๙.๓.๓ ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด ใหจําคุกหรือไดรับโทษที่หนักกวาจําคุก 

ทั้งนี้ยกเวนแตความผิดที่เปนลหุโทษ หรือความผิดจากการกระทําโดยประมาท 

๙.๓.๔ เปนผูมีความประพฤติในทางที่จะนํามาซึ่งความเส่ือมเสียตอวิชาชีพ 

คงเดิม 

๙.๓.๕ คางชําระคาบํารุงสมาคมฯเกิน ๑๒๐ วัน นับจากวันท่ีสมัคร หรือวันที่

ต องตออายุสมาชิกภาพ และไดมี การทวงถามเปนหนั ง สือแล ว  และ

คณะกรรมการสมาคมฯเห็นสมควรใหขาดจากสมาชิกภาพ  

 

๙.๓.๕ สมาชิกไมไดดําเนินการตออายุสมาชิกภายใน ๖๐ วันหลังจากวัน

หมดอายุ โดยกอนหนานายทะเบียนจะรวบรวมรายชื่อสมาชิกผูที่เลขทะเบียนจะ

หมดอายุรายงานตอกรรมการสมาคมฯ และแจงเตือนสมาชิกดังกลาวกอนวัน

หมดอายุลวงหนา ๓๐ วัน ผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส หากสมาชิกไมได

ดําเนินการตออายุสมาชิกภายใน ๖๐ วันหลังจากวันหมดอายุ ใหนายทะเบียน

รวบรวมรายชื่อแจงตอกรรมการสมาคมฯอีกคร้ัง และถือวาใหสมาชิกพนสภาพ

การเปนสมาชิกสมาคมฯ 
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หมวดที่ ๓ 

การดําเนินกิจการสมาคมฯ 

๑๐. คณะกรรมการสมาคมฯ 

 คณะกรรมการสมาคมฯ ทําหนาที่บริหารกิจการของสมาคมฯ โดย

ประกอบดวยคณะกรรมการไมนอยกวา ๑๐ คน และไมมากกวา ๒๐ คน ซึ่ง

ไดรับการเลือกต้ังจากสมาชิก และประกาศในการประชุมสามัญประจําป  

คณะกรรมการสมาคมฯ มีตําแหนงและหนาที่โดยสังเขป ดังตอไปนี้ 

๑๐.๑ นายกสมาคมฯ 

๑๐.๑.๑ มีหนาที่เปนผูนําหรือหัวหนาในการบริหารกิจการของสมาคมฯ 

๑๐.๑.๒ เปนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ และการประชุมใหญของ

สมาคมฯ 

๑๐.๑.๓ เปนผูแทนของสมาคมฯในการติดตอกับบุคคลภายนอก องคกร และ

สถาบันตางๆ 

๑๐.๑.๔ มีอํานาจในการส่ังจายเงินของสมาคมฯในวงเงินที่กําหนดตามมติของ

คณะกรรมการสมาคมฯ หากเกินกวานี้จะตองได รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการสมาคมฯ 

คงเดิม 

๑๐.๒ อุปนายกฝายธุรการ 

๑๐.๒.๑ มีหนาที่เปนผูชวยนายกสมาคมฯ ในการบริหารกิจการสมาคมฯในดาน

ธุรการ  

คงเดิม 

๑๐.๒.๒ ปฏิบัติตามหนาที่ที่นายกสมาคมฯไดมอบหมาย และทําหนาที่แทน เมื่อ

นายกสมาคมฯไมอยู หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  

คงเดิม 

๑๐.๒.๓ ติดตอประสานงานกับกรรมการสมาคมฯ อนุกรรมการ หรือ

คณะทํางานที่ไดรับการแตงต้ังจากกรรมการสมาคมฯ ใหดําเนินการอยางหนึ่ง

อยางใด เพ่ือใหการดําเนินงานหรือการบริหารงานของสมาคมฯเปนไปไดดวยดี 

คงเดิม 

๑๐.๓ อุปนายกฝายวิชาการ 

๑๐.๓.๑ มีหนาที่เปนผูชวยนายกสมาคมฯ ในการบริหารกิจการสมาคมฯในดาน

วิชาการ 

คงเดิม 

๑๐.๓.๒ ปฏิบัติตามหนาที่ที่นายกสมาคมฯไดมอบหมาย และทําหนาที่แทน เมื่อ

นายกสมาคมฯ หรืออุปนายกฝายธุรการไมอยู หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 

คงเดิม 

๑๐.๓.๓ จัดการประชุมทางดานวิชาการ และดําเนินการทางดานวิชาการตาม

ความเหมาะสม 

คงเดิม 

๑๐.๓.๔ เปนที่ปรึกษาดานวิชาการของสมาคมฯ  ลบขอ ๑๐.๓.๔ 

๑๐.๔ เลขานุการ  ๑๐.๔ เลขาธิการ 

๑๐.๔.๑ มีหนาท่ีเก่ียวกับงานธุรการทั้งหมดของสมาคมฯ รวมถึงการติดตอกับ

สมาชิกและบุคคลอ่ืนในกิจการทั่วไป  

 

 

๑๐.๔.๑ มีหนาที่เก่ียวกับงานธุรการทั้งหมดของสมาคมฯ รวมถึงการติดตอกับ

คณะทํางาน สมาชิกและบุคคลอ่ืนในกิจการทั่วไป  

 

๑๐.๔.๒ รักษาระเบียบขอบังคับของสมาคมฯ  ๑๐.๔.๒ กํากับระเบียบขอบังคับของสมาคมฯ  

๑๐.๔.๓ นัดประชุม จัดระเบียบวาระการประชุม ตลอดจนเปนผูบันทึก และ

จัดทํารายงานการประชุม 

คงเดิม 

๑๐.๔.๔ นําเสนอรายงานแสดงกิจการของสมาคมฯตอท่ีประชุมใหญสามัญ

ประจําป  

๑๐.๔.๔ จัดทําเอกสารและนําเสนอรายงานแสดงกิจการของสมาคมฯตอที่

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

เอกสารหลักฐานตางๆของสมาคมฯไวเพ่ือการตรวจสอบ 

คงเดิม 

๑๐.๕.๓ ถือเงินสดไมเกินจํานวนที่กําหนด โดยใหฝากเงินสวนใหญไวกับธนาคาร

เพ่ือหาดอกผลในนาม “สมาคมกายภาพบําบัดแหงประเทศไทย” 

 

๑๐.๕.๓ ถือครองเงินสดสําหรับหมุนเวียนในการบริหารกิจการของสมาคมฯใน

วงเงินที่กําหนด โดยใหฝากเงินสวนใหญไวกับธนาคารเพ่ือหาดอกผลในนาม 

“สมาคมกายภาพบําบัดแหงประเทศไทย” 

 ๑๐.๕.๔ นําเสนอรายงานการเงินตอที่ประชุมใหญสามัญประจําป 

๑๐.๖ ประชาสัมพันธ 

๑๐.๖.๑ มีหนาท่ีเผยแพรกิจการและชื่อเสียงของสมาคมฯตอส่ือมวลชนและ

ประชาชนทั่วไป ใหเปนที่รูจักอยางแพรหลาย 

๑๐.๖.๒ เผยแพรขาวสารดานกิจกรรม และความเคล่ือนไหวของสมาคมฯ และ

วงการกายภาพบําบัดไปสูสมาชิกของสมาคมฯ 

คงเดิม 

๑๐.๖.๓ จัดทําจุลสารสมาคมฯ และแจกจายไปยังสมาชิก  

 

๑๐.๖.๓ เผยแพรขาวสารของสมาคมฯ  

 

๑๐.๗ ปฏิคม 

๑๐.๗ .๑ มีหน าที่ ประสานงานระหว า งสมาคมฯและนิ สิต  นักศึกษา

กายภาพบําบัดในสถาบันตางๆ 

๑๐.๗.๒ เปนตัวแทนสมาคมฯ เพ่ือเขารวมประชุมในกิจกรรมของนิสิต นักศึกษา

กายภาพบําบัด 

คงเดิม 

๑๐.๗.๓ จัดการเชื้อเชิญและตอนรับแขกผูมารวมประชุมหรือเยี่ยมสมาคมฯ ๑๐.๗.๓ จัดการตอนรับแขกผูมารวมประชุมหรือเยี่ยมสมาคมฯ 

๑๐.๗.๔ ชวยเหลือในการจัดงานสังคมทุกชนิดของสมาคมฯ คงเดิม 

๑๐.๘ นายทะเบียน 

๑๐.๘.๑ มีหนาที่เก่ียวกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมด รวมถึงการรับและจัดหา

สมาชิก ลงทะเบียนสมาชิก หรือคัดออกจากทะเบียนตามขอบังคับของสมาคมฯ 

และประสานงานกับเหรัญญิกในการเรียกเก็บเงินคาบํารุงสมาคมฯจากสมาชิก 

๑๐.๘.๒ จัดทําทะเบียนประวัติสมาชิก ตลอดจนสถิติตางๆที่เก่ียวของ 

คงเดิม 

๑๐.๙ สาราณียกร 

๑๐.๙.๑ มีหนาที่จัดทําวารสารทางวิชาการของสมาคมฯ  

๑๐.๙.๒ จัดทําหนังสือ วารสาร เอกสาร หรือส่ิงตีพิมพอ่ืนๆเพ่ือการจําหนายจาย

แจก 

คงเดิม 

๑๐.๑๐ กรรมการกลาง 

๑๐.๑๐.๑ มีหนาที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจตามที่ไดรับมอบหมาย และดําเนินการ

ตามนโยบายของคณะกรรมการสมาคมฯ 

คงเดิม 

๑๑. วาระการดํารงตําแหนง 

๑๑.๑ คณะกรรมการของสมาคมฯสามารถอยูในตําแหนงไดคราวละ ๔ ป (ต้ังแต

วันที่ ๑ กรกฎาคมของปที่เร่ิมวาระ จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายนของปที่หมดวาระ) 

๑๑.๒ เม่ือคณะกรรมการ อยูในตําแหนงจนครบกําหนดตามวาระ และไดมีการ

เลือกต้ังคณะกรรมการชุดใหมแลว ใหทําการสงและรับมอบงานกันระหวาง

คณะกรรมการชุดเกาและคณะกรรมการชุดใหมใหเปนที่เสร็จส้ินภายใน ๓๐ วัน 

นับต้ังแตวันที่คณะกรรมการชุดใหมไดรับการเลือกต้ัง 

 

๑๑. วาระการดํารงตําแหนง 

๑๑.๑ คณะกรรมการของสมาคมฯสามารถอยูในตําแหนงไดคราวละ ๔ ป (ต้ังแต

วันที่ ๑ กรกฎาคมของปที่เร่ิมวาระ จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายนของปที่หมดวาระ) 

๑๑.๒ เมื่อคณะกรรมการ อยูในตําแหนงจนครบกําหนดตามวาระ และไดมีการ

เลือกต้ังคณะกรรมการชุดใหมแลว ใหทําการสงและรับมอบงานกันระหวาง

คณะกรรมการชุดเกาและคณะกรรมการชุดใหมใหเปนที่เสร็จส้ินภายใน ๓๐ วัน 

นับต้ังแตวันที่คณะกรรมการชุดใหมไดรับการเลือกต้ัง 

๑๑.๓ กรรมการทุกตําแหนง ดํารงตําแหนงไดไมเกิน 2 วาระติดตอกัน 
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๑๒. การเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ 

 

๑๒. การเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ 

๑๒.๑ ใหที่ประชุมใหญปกอนการหมดวาระของกรรมการสมาคมฯสรรหา

กรรมการดําเนินการเลือกต้ังจากสมาชิกสามัญ ที่มาประชุมในวันนั้น โดยถือ

เสียง ๑ ใน ๒ ของสมาชิกผูเขาประชุมเปนเกณฑในการรับรอง 

๑๒.๑ การรับสมัคร 

๑๒.๑.๑ กอนวันเลือกต้ังไมนอยกวา ๔๕ วัน ใหมีการประกาศใหสมาชิกสามัญ

ทราบ เพ่ือพิจารณาสมัครเปนกรรมการสมาคมฯ 

๑๒.๑.๒ เมื่อรวบรวมรายชื่อผูสมัครในตําแหนงตางๆไดแลว ใหแจงรายชื่อ

ผูสมัครใหสมาชิกทราบ หรือแจงใหทราบในที่ประชุมใหญ 

๑๒.๒ การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง  

๑๒.๒.๑ วิธีการลงคะแนนเลือกต้ังในแตละคร้ังใหเปนไปตามกําหนดของมติ

คณะกรรมการสมาคมฯของปที่ จัดการเลือกต้ังในปนั้น ๆ โดยการลงคะแนน

เลือกต้ังใหกระทําผานทางที่ประชุมใหญหรือทางไปรษณีย หรือทางระบบ 

ออนไลนโดย  

- การลงคะแนนที่ประชุมใหญ ใหที่ประชุมใหญคัดเลือกหรือแตงต้ังประธาน

ดําเนินการเลือกต้ังจาก สมาชิกสามัญ ที่มาประชุมในวันนั้น โดยถือเสียง 1 ใน 2 

ของสมาชิกผูเขาประชุมเปนเกณฑในการเลือก ประธาน 

- การลงคะแนนผานทางไปรษณีย ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังสงเอกสารการ

ลงคะแนนเลือกต้ัง ใหกับสมาชิก เมื่อสมาชิกตอบกลับมาใหคณะกรรมการการ

เลือกต้ังจัดการนับคะแนน โดยมีพยานในการนับ คะแนนซึ่งไมใชคณะกรรมการ

การเลือกต้ังอยางนอย 3 คน 

- การลงคะแนนทางระบบออนไลน ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังเผยแพรวิธี

และการลงคะแนนให สมาชิกรับทราบ และดําเนินการลงคะแนนเสียง พรอมทั้ง

แจงผลการนับคะแนนใหสมาชิกรับทราบผาน ทางการประชาสัมพันธ ส่ือและ

การประชุมใหญของสมาคมฯใหสมาชิกรับทราบ 

 

คงเดิม 

๑๒.๒.๒ จํานวนสมาชิกสามัญทั้งหมดที่ลงคะแนนเลือกต้ังจะตองมีไมนอยกวา 

๕๐ คน ถามีไมถึงจํานวนที่กําหนด ใหจัดการเลือกต้ังใหมภายใน ๔๕ วัน และใน

การเลือกต้ังคร้ังใหมนั้น ใหถือจํานวนสมาชิกสามัญที่ลงคะแนนเปนมติเอกฉันท  

ในกรณีท่ีสมาชิกไมสามารถมาลงคะแนนดวยตนเอง สมาชิกมีสิทธิมอบอํานาจ

เปนลายลักษณอักษรใหสมาชิกคนอ่ืนมาลงคะแนนเสียงแทนไดตามที่สมาชิกได

เลือกไว  

๑๒.๒.๒ จํานวนสมาชิกสามัญทั้งหมดที่ลงคะแนนเลือกต้ังจะตองมีไมนอยกวา

รอยละ ๕ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด ถามีไมถึงจํานวนที่กําหนด ใหจัดการ

เลือกต้ังใหมภายใน ๔๕ วัน และในการเลือกต้ังคร้ังใหมนั้น ใหถือจํานวนสมาชิก

สามัญที่ลงคะแนนเปนมติเอกฉันท  ในกรณีที่สมาชิกไมสามารถมาลงคะแนน

ดวยตนเอง สมาชิกมีสิทธิมอบอํานาจเปนลายลักษณอักษรใหสมาชิกคนอ่ืนมา

ลงคะแนนเสียงแทนไดตามที่สมาชิกไดเลือกไว  

๑๒.๒.๓ ในกรณีที่มีผูสมัครมากกวา ๑ คน ในตําแหนงใดๆ ใหถือวาผูที่ไดรับ

คะแนนเสียงสูงสุดในตําแหนงนั้นๆ จากจํานวนผูลงคะแนนทั้งหมด เปนผูไดรับ

การเลือกต้ัง 

๑๒.๒.๔ ในกรณีที่มีผูสมัครเพียง ๑ คน ในตําแหนงใดๆ ผูสมัครจะตองไดรับ

คะแนนเสียงไมนอยกวา ๑ ใน ๒ ของจํานวนผูลงคะแนนท้ังหมด จึงจะถือวา

ไดรับเลือกต้ัง หากไดรับคะแนนเสียงไมถึงที่กําหนด ใหถือวาคะแนนเสียงใน

ตําแหนงนั้นเปนโมฆะ จะตองทําการเลือกต้ังในตําแหนงนั้นใหม 

๑๒.๒.๕ วิธีการออกเสียงลงคะแนน อาจกระทําไดโดยวิธีลับหรือเปดเผย 

๑๒.๒.๖ หากไมเปนไปตามขอ ๑๒.๒.๑ – ๑๒.๒.๕ ใหคณะกรรมการหรือที่

ประชุมกําหนดวิธีการอ่ืนเปนคร้ังๆไป 

 

 

คงเดิม 
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๑๓. การวางลงของตําแหนงกรรมการสมาคมฯ 

๑๓.๑ ตําแหนงกรรมการสมาคมฯ  ถาตองวางลงกอนครบกําหนดตามวาระ ก็ให

คณะกรรมการสมาคมฯแตงต้ังสมาชิกสามัญคนใดคนหนึ่งที่เห็นสมควร เขาดํารง

ตําแหนงแทนตําแหนงที่วางลงนั้น แตผูที่ดํารงตําแหนงแทนจะอยูในตําแหนงได

เทากับวาระของผูที่ตนแทนเทานั้น 

 

๑๓. การวางลงของตําแหนงกรรมการสมาคมฯ 

๑๓.๑ ตําแหนงกรรมการสมาคมฯ  ถาตองวางลงกอนครบกําหนดตามวาระ ให

มีการประกาศรับสมัครและเลือกต้ังในตําแหนงที่วางลงขึ้นมาทดแทน โดยผล

การเลือกต้ังตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ ๕ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด และ

การเลือกต้ังนี้สามารถดําเนินการทางออนไลนไดเพ่ือความสะดวกของสมาชิก

โดยตองแจงใหสมาชิกรับทราบโดยทั่วกัน แตผูที่ดํารงตําแหนงแทนนี้จะอยูใน

ตําแหนงไดเทากับวาระของผูที่ตนแทนเทานั้น 

๑๔. การพนจากตําแหนงกรรมการสมาคมฯ 

กรรมการสมาคมฯอาจพนจากตําแหนง ดวยเหตุผลตอไปนี ้

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 มีมติเกินกวา ๒ ใน ๓ ใหกรรมการพนจาก

ตําแหนง ในกรณีตอไปนี้ 

     ๑๔.๖.๑ หยอนสมรรถภาพในการบริหารงาน 

     ๑๔.๖.๒ ทอดทิ้งหนาที่จนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง 

     ๑๔.๖.๓ ไมรวมมือในการบริหารงานของสมาคมฯ เชน การขาดประชุม

บอยคร้ัง 

คงเดิม 

๑๕. การลาออกของกรรมการสมาคมฯ 

๑๕.๑ กรรมการที่ประสงคจะลาออกจากตําแหนงกรรมการ ใหยื่นใบลาออกเปน

ลายลักษณอักษรตอคณะกรรมการสมาคมฯ และใหพนจากตําแหนง เมื่อ

คณะกรรมการสมาคมฯมีมติใหออก 

คงเดิม 

๑๖. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสมาคมฯ ๑๖. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสมาคมฯ 

๑๖.๑ จัดทําแผนการดําเนินงาน กลยุทธ และประเมินผลประจําป หรือประจํา

วาระ 

๑๖.๑ มีอํานาจออกระเบียบปฏิบัติตางๆ เพ่ือใหสมาชิกไดปฏิบัติ โดยระเบียบ

ปฏิบัตินั้นจะตองไมขัดตอขอบังคับของสมาคมฯ 

 

คงเดิม 

๑๖.๒ มีอํานาจแตงต้ังและถอดถอนเจาหนาที่ของสมาคมฯ 

๑๖.๓ มีอํานาจแตงต้ังกรรมการที่ปรึกษา อนุกรรมการ หรือคณะทํางานได แต

กรรมการที่ปรึกษา อนุกรรมการ หรือคณะทํางานนั้น จะสามารถอยูในตําแหนง

ไดไมเกินวาระของคณะกรรมการสมาคมฯที่แตงต้ัง 

๑๖.๓ มีอํานาจแตงต้ังและถอดถอนเจาหนาที่ของสมาคมฯ รวมถึงมีอํานาจ

แตงต้ังกรรมการที่ปรึกษา อนุกรรมการ หรือคณะทํางานได แตกรรมการที่

ปรึกษา อนุกรรมการ หรือคณะทํางานนั้น จะสามารถอยูในตําแหนงไดไมเกิน

วาระของคณะกรรมการสมาคมฯที่แตงต้ัง 

 

๑๖.๔ มีอํานาจเรียกประชุมใหญสามัญประจําป และประชุมใหญวิสามัญ ๑๖.๔ มีอํานาจเรียกประชุมใหญสามัญประจําป  

๑๖.๕ มีอํานาจแตงต้ังอนุกรรมการหรือกรรมการในตําแหนงอ่ืนๆ ที่ยังมิได

กําหนดไวในขอบังคับนี ้

๑๖.๖ มีอํานาจบริหารกิจการของสมาคมฯ เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงค 

ตลอดจนมีอํานาจอ่ืนๆ ตามที่ขอบังคับไดกําหนดไว 

๑๖.๗ มีหนาที่รับผิดชอบในกิจการทั้งหมด รวมทั้งการเงิน และทรัพยสินทั้งหมด

ของสมาคมฯ 

คงเดิม 
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๑๖.๘ มีหนาที่จัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญ ตามที่สมาชิกสามัญจํานวน ๑ ใน 

๕ ของสมาชิกทั้งหมดไดเขาชื่อรองขอใหจัดประชุมใหญวิสามัญขึ้น ซึ่งการนี้

จะตองจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญขึ้นภายใน ๓๐ วัน นับแตวันท่ีไดรับ

หนังสือรองขอ 

๑๖.๙ มีหนาที่จัดทําเอกสารหลักฐานตางๆ ทั้งที่เก่ียวกับการเงิน ทรัพยสิน และ

การดําเนินกิจกรรมตางๆของสมาคมฯใหถูกตองตามหลักวิชาการ และสามารถ

จะใหสมาชิกตรวจดูได เมื่อสมาชิกรองขอ 

๑๖.๙ มีหนาที่รับรองเอกสารหลักฐานตางๆ ทั้งที่เก่ียวกับการเงิน ทรัพยสิน และ

การดําเนินกิจกรรมตางๆของสมาคมฯใหถูกตองตามหลักวิชาการ และสามารถ

จะใหสมาชิกตรวจดูได เมื่อสมาชิกรองขอ 

๑๖.๑๐ จัดทําบันทึกการประชุมตางๆของสมาคมฯ เพ่ือเก็บไวเปนหลักฐานและ

ใหสมาชิกไดรับทราบ 

๑๖.๑๐ รับรองบันทึกการประชุมตางๆของสมาคมฯ เพ่ือเก็บไวเปนหลักฐาน

และใหสมาชิกไดรับทราบ 

๑๖.๑๑ มีหนาที่อ่ืนๆ ตามที่ขอบังคับไดกําหนดไว  คงเดิม 

 ๑๖.๑๒ มีหนาที่รักษาความลับของสมาคมฯ 

๑๗. การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ 

๑๗.๑ คณะกรรมการสมาคมฯจะตองประชุมกันอยางนอย 4 คร้ังตอป หรือตาม

ความเหมาะสม ทั้งนี้อาจ ใชระบบการส่ือสารทางไกลเพ่ือปรึกษาหารือเก่ียวกับ

การบริหารกิจการของสมาคมฯ โดยมีการเก็บหลักฐานในการประชุมหากใช

ระบบการส่ือสารทางไกล 

๑๗.๒ การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ จะตองมีกรรมการเขารวมประชุมไม

นอยกวา ๑ ใน ๒ ของกรรมการท้ังหมด จึงจะถือวาครบองคประชุม มติของที่

ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ถาขอบังคับมิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ก็ใหถือ

คะแนนเสียงขางมากเปนเกณฑ แตถาคะแนนเสียงเทากัน ก็ใหประธานในการ

ประชุมเปนผูชี้ขาด 

๑๗.๓ ในการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ถานายกสมาคมฯและอุปนายก

สมาคมฯไมอยูในท่ีประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหกรรมการที่เขา

ประชุมในคราวนั้นเลือกต้ังกันเอง เพ่ือใหกรรมการคนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปน

ประธานในการประชุมคราวนั้น 

คงเดิม 

หมวดที่ ๔ 

การประชุมใหญ 

๑๘. ประเภทของการประชุมใหญ 

การประชุมใหญของสมาคมฯ มี ๒ ประเภท คือ 

๑๘.๑ การประชุมใหญสามัญ 

๑๘.๑.๑ คณะกรรมการสมาคมฯจะตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําป 

อยางนอย ๑ คร้ังตอ ๑ วาระของคณะกรรมการ ซึ่งตองจัดใหมีขึ้นกอนส้ินสุด

วาระของคณะกรรมการชุดนั้นๆ 

๑๘.๑.๒ การประชุมใหญสามัญประจําป จะตองมีวาระการประชุมอยางนอย

ดังตอไปนี้ 

๑๘.๑.๒.๑ แถลงผลงานหรือกิจการของสมาคมฯท่ีผานมาในรอบป 

๑๘.๑.๒.๒ แถลงบัญชีรายรับ รายจาย และบัญชีงบดุลของปที่ผานมาให

สมาชิกรับทราบ 

๑๘.๑.๒.๓ เลือกต้ังคณะกรรมการสมาคมฯชุดใหม (เมื่อครบกําหนดวาระ) 

๑๘.๑.๒.๔ เลือกต้ังผูสอบบัญชี (ถามี) 

๑๘.๑.๒.๕ เร่ืองอ่ืนๆ (ถามี) 

๑๘.๒ การประชุมใหญวิสามัญ 

คงเดิม 
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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

ถาเมื่อถึงกําหนดเวลาประชุม ยังมีสมาชิกสามัญเขารวมประชุมไมครบองค

ประชุม ใหคณะกรรมการสมาคมฯ เรียกประชุมใหญอีกคร้ังหนึ่ง โดยจัดใหมีการ

ประชุมขึ้นภายใน ๑๔ วัน นับแตวันที่นัดประชุมคร้ังแรก  สําหรับการประชุมใน

คร้ังหลังนี้ ถามีสมาชิกสามัญเขารวมประชุมเปนจํานวนเทาใด ก็ใหถือวาครบ

องคประชุม  ยกเวนกรณี ถาเปนการประชุมใหญวิสามัญที่เกิดขึ้นจากการรองขอ

ของสมาชิก หากสมาชิกมาไมครบองคประชุม ก็ไมตองจัดประชุมใหม ใหถือวา

การประชุมนั้นเปนอันยกเลิก 

๑๙.๓ การลงมติตางๆในที่ประชุมใหญ ถาขอบังคับมิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ก็

ใหถือคะแนนเสียงขางมากเปนเกณฑ แตถาคะแนนเสียงที่ลงมติมีคะแนนเสียง

เทากัน ก็ใหประธานในการประชุมเปนผูชี้ขาด 

๑๙.๔ ในการประชุมใหญของสมาคมฯ ถานายกสมาคมฯ และอุปนายกสมาคมฯ

ไมมารวมประชุม หรือไมสามารถจะปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหที่ประชุมใหญทําการ

เลือกต้ังกรรมการที่มารวมประชุมคนใดคนหนึ่ง ใหทําหนาที่เปนประธานในการ

ประชุมคราวนั้น 

คงเดิม 

หมวดที่ ๕ 

การเงินและทรัพยสิน 

๒๐. รายรับของสมาคมฯ 

รายรับของสมาคมฯ มีที่มาดังตอไปนี้ 

๒๐.๑ คาบํารุงสมาคมฯ จากสมาชิก 

๒๐.๒ เงินหรือทรัพยสินซึ่งมีผูบริจาคใหแกสมาคมฯ 

๒๐.๓ เงินพึงไดจากการจัดงานหรือกิจกรรมตางๆ เชน งานนิทรรศการ งาน

ราตรี งานลีลาศ หรืองานอ่ืนๆ 

๒๐.๔ เงินที่ไดจากการจัดกิจกรรมทางวิชาชีพกายภาพบําบัด 

๒๐.๕ ดอกเบี้ยเงินฝาก 

๒๐.๖ เงินหรือทรัพยสินอ่ืนใดที่ไดมาโดยชอบดวยกฎหมาย 

คงเดิม 

๒๑. การจัดการการเงินและทรัพยสิน 

๒๑.๑ การเงินและทรัพยสินทั้งหมด ใหอยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

สมาคมฯ  เงินสดของสมาคมฯ ถามี ใหนําฝากไวในธนาคารของรัฐในนามของ

สมาคมฯ 

๒๑.๒ การลงนามในต๋ัวเงินหรือเช็คของสมาคมฯ รวมถึงการจายเงินจากบัญชี

ธนาคารของสมาคมฯ จะตองมีลายมือชื่อของนายกสมาคมฯ หรือผูทําการแทน 

ลงนามรวมกับเหรัญญิก จึงจะถือวาใชได 

คงเดิม 
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๒๒. หลักฐานการเงิน  

๒๒.๑ การรับเงินทุกชนิด ตองออกใบเสร็จรับเงินไวเปนหลักฐาน ใบเสร็จรับเงิน

ทุกฉบับจะตองมีลายมือชื่อของเหรัญญิกกับตราสมาคมฯครอมไวระหวางคูฉีก

ของใบเสร็จ จึงจะถือวาเปนใบเสร็จรับเงินที่ถูกตอง 

๒๒. หลักฐานการเงิน 

๒๒.๑ การรับเงินทุกชนิด ตองออกใบเสร็จรับเงินไวเปนหลักฐาน ใบเสร็จรับเงิน

ทุกฉบับจะตองมีลายมือชื่อของเหรัญญิกกับตราสมาคมฯ จึงจะถือวาเปน

ใบเสร็จรับเงินที่ถูกตอง 

 

๒๒.๒ การจายเงินของสมาคมฯไมวากรณีใดๆ จะตองมีใบเบิกเปนหลักฐานและ

มีการลงลายมือชื่อของผูรับเงิน เหรัญญิก และผูอนุมัติ 

๒๒.๓ เหรัญญิกตองจัดทําบัญชีรายรับ รายจาย และบัญชีงบดุลของสมาคมฯไว

เปนหลักฐาน และตองเก็บรักษาใหเรียบรอยและตรวจสอบไดเสมอ 

๒๒.๔ การจัดทําบญัชี ถาคณะกรรมการสมาคมฯมิไดวางระเบียบไวเปนอยางอ่ืน 

ก็ใหดําเนินการจัดทําตามแบบบัญชีสากลทั่วไป 

๒๒.๕ ในส้ินเดือนหนึ่งๆ ใหเหรัญญิกทํางบทดรองแสดงเงินรายรับ รายจาย และ

เงินคงเหลือประจําเ ดือนเสนอตอคณะกรรมการสมาคมฯในที่ประชุม

คณะกรรมการตามวาระ ในการนี้คณะกรรมการอาจเรียกหลักฐานประกอบการ

ลงบัญชีจากเหรัญญิกมาตรวจสอบ เพ่ือประกอบการพิจารณาได เมื่อพิจารณา

เห็นสมควรประการใดแลว ใหบันทึกไวเปนหลักฐาน 

๒๒.๖ การทํางบทดรองดังกลาวขางตน เพ่ือความเหมาะสม นายกสมาคมฯอาจ

ส่ังเปล่ียนแปลงแกไขเปนอยางอ่ืนโดยใหเหรัญญิกทําเสนอภายในเวลาที่กําหนด

ก่ีเดือนตอคร้ังก็ได 

๒๒.๗ ใหเหรัญญิกทําบัญชีงบดุลแสดงรายการรับ-จายประจําปของสมาคมฯ ให

ผู สอบบัญชีตรวจสอบกอนนํ า เสนอตอ ท่ีประชุม ใหญ  และส งมอบให

คณะกรรมการสมาคมฯชุดใหม เมื่อส้ินสุดวาระของคณะกรรมการชุดเดิม 

คงเดิม 

๒๓. ผูสอบบัญช ี

๒๓.๑ ผูสอบบัญชี จะตองมิใชกรรมการสมาคมฯหรือเจาหนาท่ีของสมาคมฯ 

และจะตองเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับอนุญาต 

๒๓.๒ ผูสอบบัญชี มีอํานาจหนาที่ ที่จะเรียกเอกสารเก่ียวกับการเงินและ

ทรัพยสินจากคณะกรรมการ และสามารถจะเชิญกรรมการ หรือเจาหนาที่ของ

สมาคมฯเพ่ือสอบถาม เก่ียวกับบัญชีและทรัพยสินของสมาคมฯได 

๒๓.๓ คณะกรรมการสมาคมฯ จะตองใหความรวมมือกับผูสอบบัญชี เมื่อไดรับ

การรองขอ 

คงเดิม 

หมวดที่ ๖ 

การเปลี่ยนแปลงแกไขขอบังคับและการเลิกสมาคม 

๒๔. การเปลี่ยนแปลงแกไขขอบังคับสมาคมฯ 

 ขอบังคับสมาคมฯจะเปล่ียนแปลงแกไขไดโดยมติของท่ีประชุมใหญ

เทานั้น และองคประชุมใหญจะตองมีสมาชิกสามัญเขารวมประชุมไมนอยกวา 

๕๐ คนตามขอบังคับ โดยการเปล่ียนแปลงแกไขอาจกระทําไดดังนี้ 

๒๔.๑ คณะกรรมการสมาคมฯไมนอยกวา ๑ ใน ๒ เสนอขอเปล่ียนแปลงแกไข 

หรือสมาชิกสามัญลงชื่อรวมกันเปนจํานวนไมนอยกวา ๑๐ คน ยื่นตอที่ประชุม

ใหญ หรือตอคณะกรรมการสมาคมฯ เพ่ือนําเสนอตอที่ประชุมใหญ 

๒๔. การเปลี่ยนแปลงแกไขขอบังคับสมาคมฯ 

 ขอบังคับสมาคมฯจะเปล่ียนแปลงแกไขไดโดยมติของที่ประชุมใหญ

เทานั้น และองคประชุมใหญจะตองมีสมาชิกสามัญเขารวมประชุมไมนอยกวา 

๕๐ คนตามขอบังคับ โดยการเปล่ียนแปลงแกไขอาจกระทําไดดังนี้ 

๒๔.๑ คณะกรรมการสมาคมฯไมนอยกวา ๑ ใน ๒ เสนอขอเปล่ียนแปลงแกไข 

หรือสมาชิกสามัญลงชื่อรวมกันเปนจํานวนไมนอยกวา ๕๐ คน ยื่นตอที่ประชุม

ใหญ หรือตอคณะกรรมการสมาคมฯ เพ่ือนําเสนอตอที่ประชุมใหญ 

๒๔.๒ คณะกรรมการสมาคมฯ นํารางขอบังคับที่เสนอขอแกไข แจงใหสมาชิก

ทราบกอนวันประชุมใหญ โดยอาจแนบไปกับหนังสือเรียกประชุม หรือ

ประชาสัมพันธโดยวิธีอ่ืนใดก็ได 

๒๔.๓ นายกสมาคมฯนําเสนอรางขอบังคับที่ขอแกไข เพ่ือขอมติเห็นชอบจากที่

ประชุมใหญ 

คงเดิม 



สมาคมกายภาพบําบัดแห�งประเทศไทย                                  Physical Therapy Association of Thailand 

 

 
11 

๒๔.๔ มติของที่ประชุมใหญในการใหเปล่ียนแปลงแกไขขอบังคับ จะตองมี

คะแนนเสียงไมนอยกวา ๑ ใน ๒ ของสมาชิกสามัญที่เขารวมประชุมทั้งหมด 

๒๔.๔ มติของที่ประชุมใหญในการใหเปล่ียนแปลงแกไขขอบังคับ จะตองมี

คะแนนเสียงไมนอยกวา ๒ ใน ๓ ของสมาชิกสามัญที่เขารวมประชุมทั้งหมด 

๒๕. การเลิกสมาคมฯ 

๒๕.๑ การเลิกสมาคมฯ จะเลิกไดก็โดยมติของที่ประชุมใหญของสมาคมฯ 

ยกเวนเปนการเลิกเพราะเหตุของกฎหมาย มติของที่ประชุมใหญที่ใหเลิกสมาคม

ฯจะตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา ๓ ใน ๔ ของสมาชิกสามัญที่เขารวมประชุม

ทั้งหมด  และองคประชุมใหญจะตองไมนอยกวาคร่ึงหนึ่งของสมาชิกสามัญ

ทั้งหมด 

๒๕.๒ เมื่อสมาคมฯตองเลิก ไมวาดวยเหตุใดๆก็ตาม ทรัพยสินของสมาคมฯที่

เหลืออยูหลังจากท่ีไดชําระบัญชีเปนที่เรียบรอยแลว ใหตกเปนขององคกรการ

กุศลที่มีวัตถุประสงคเพ่ือสาธารณประโยชน ซึ่งมีฐานะเปนนิติบุคคลแหงใดแหง

หนึ่ง หรือตามที่ที่ประชุมใหญลงมติเห็นสมควร 

คงเดิม 

หมวดที่ ๗ 

บทเฉพาะกาล 

๒๖. ผูอุปถัมภสมาคมฯ 

๒๖.๑ คณะกรรมการสมาคมฯอาจเชิญบุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งเห็นสมควร ใหเปน

ผูอุปถัมภสมาคมฯก็ได 

คงเดิม 

 


