
 ๑

ข้อบังคับ 
สรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย 

แก้ไข พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 
หมวดที่ ๑ 

ข้อความทั่วไป 
ข้อ ๑ สมาคมน้ีมีชื่อว่า “สรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย”  ใช้อักษรยอ่ว่า “สสท”  ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า 

“The Physiological Society of Thailand”  ใช้อักษรย่อวา่ “PST” 
ข้อ ๒ ตราสมาคมเป็นรูปวงรี  ส่วนขอบมีตัวอักษรช่ือสมาคมทั้งไทยและอังกฤษ  ส่วนกลางเป็นรูปเครื่องบันทึกผล

การทดลองทางสรีรวทิยาบรรจุอยู่ในแผนที่ประเทศไทย 

 
 

ข้อ ๓ สํานักงานของสมาคมตั้งอยูท่ี่  ภาควิชาสรีรวิทยา  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวทิยาลัยมหิดล  
เลขที่ ๒  ถนนวงัหลัง  เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกข้อบังคับฉบับแก้ไข พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ใช้ขอ้บังคับฉบับนี้แทน 
ข้อ ๕ ในข้อบงัคับนี ้
 “สมาคม”  หมายถึง  สรีรวทิยาสมาคมแห่งประเทศไทย 
 “สมาชิก”  หมายถึง  สมาชิกของสรรีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย 
 “คณะกรรมการบริหาร”  หมายถึง  คณะกรรมการบริหารของสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย 
 “เงินบํารุง”  หมายถึง  เงินบํารุงของสรีรวทิยาสมาคมแห่งประเทศไทย 
 “ใบสมัคร”  หมายถึง  ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสรรีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย 
 “ที่ปรึกษา”  หมายถึง  อดีตนายกสรรีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย  และบุคคลผู้ทรงคุณวฒุิที่

คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเชิญมาเป็นทีป่รึกษาในการดาํเนินงานของสมาคม 
 “นายกสมาคม”  หมายถงึ  นายกสรรีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย 
 “เลขาธิการ”  หมายถงึ  เลขาธิการสรีรวทิยาสมาคมแห่งประเทศไทย 
 “เหรัญญกิ”  หมายถึง  เหรญัญิกสรรีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย 
 “นายทะเบียน”  หมายถงึ  นายทะเบียนสรรีวทิยาสมาคมแห่งประเทศไทย 
 “ที่ประชุมใหญ”่  หมายถึง  ทีป่ระชุมใหญ่สามัญประจําป ี
 
 
 



 ๒ 

หมวดที่ ๒ 
วัตถุประสงค ์

ข้อ ๖ สมาคมมีวัตถุประสงค์ ดังตอ่ไปน้ี 
 ๖.๑ สนับสนุนผู้สอนวิชาสรีรวทิยาและวิชาที่เกี่ยวขอ้ง 
 ๖.๒ ส่งเสริมการวิจยัเพื่อความก้าวหน้าในวิชาการทางสรีรวิทยา 
 ๖.๓ เผยแพร่ความรูแ้ละจัดการการศึกษาต่อเนื่องแก่สมาชิกและวงการที่เกีย่วขอ้ง 
 ๖.๔ สร้างความสัมพนัธ์และความสามัคคีระหว่างผู้ปฏิบัติงานในเครอืเดียวกัน 
 ๖.๕ เป็นศูนย์กลางตดิต่อประสานงานและแลกเปล่ียนความรู้ทางด้านสรีรวทิยากับสถาบันต่างประเทศ 
 

หมวดที่ ๓ 
สมาชิกภาพ 

ข้อ ๗ ประเภทสมาชิก  สมาคมมีสมาชิก ๓ ประเภท คือ 
 ๗.๑ สมาชิกกิตติมศักดิ ์
 ๗.๒ สมาชิกสามัญ 
 ๗.๓ สมาชิกอุปถัมภ์ 
ข้อ ๘ คุณสมบัติของสมาชิก  สมาชิกแต่ละประเภทมีคุณสมบัติดังนี ้
 ๘.๑ สมาชิกกิตติมศักดิ์  คือบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเชิญมาเป็นสมาชิกเพื่อ

เปน็เกียรติแก่สมาคม 
 ๘.๒ สมาชิกสามัญ  คือบุคคลผู้ปฏิบัติงานหรือมีประสบการณ์ด้านการสอน และ/หรือ วิจยัทางสรีรวิทยา 

(หรอืสาขาวิชาที่เกีย่วขอ้ง) 
 ๘.๓ สมาชิกอุปถัมภ์  คือองค์กร คณะบุคคลหรือบุคคล ที่ชําระค่าบํารุงเป็นรายป ี
ข้อ ๙ การสมัครเข้าเปน็สมาชิกสมาคม  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมต้องยื่นใบสมัครตามแบบของ

สมาคมต่อกรรมการบริหารหรอืผู้แทนของสมาคม  และให้เลขาธิการนําเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณา  
เมื่อคณะกรรมการบริหารมีมตใิห้รับบุคคลนั้นเป็นสมาชิกแล้ว  ให้เลขาธิการแจ้งให้บุคคลนั้นทราบเป็นลาย
ลักษณ์อกัษร  ทั้งนี้ยกเว้นสมาชิกกิตติมศักดิ์ไม่ต้องยื่นใบสมคัร 

ข้อ ๑๐ สมาชิกของสมาคมขาดจากสมาชิกภาพด้วยเหตอุย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
 ๑๐.๑ เสียชีวิต (บุคคล) 
 ๑๐.๒ ลาออก  โดยแจง้ต่อเลขาธิการ 
 ๑๐.๓ คณะกรรมการบริหารลงมติใหพ้้นจากการเป็นสมาชิก  ด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของคณะ-

กรรมการที่มาประชุม 
 ๑๐.๔ สมาชิกอุปถัมภ์ที่มิได้ชําระค่าบาํรุงสําหรับปีต่อไป หรือองค์กรที่เป็นสมาชิกอปุถัมภ์ล้มเลิกไป 
ข้อ ๑๑ ค่าบํารุงสมาคม 
 ๑๑.๑ สมาชิกกิตติมศักดิ์  ไม่ต้องเสียค่าบํารุง 
 ๑๑.๒ สมาชิกสามญั  เสียค่าบํารุงตลอดชีพเป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท  โดยชําระครัง้เดยีว 
 ๑๑.๓ สมาชิกอุปถัมภ์  ชําระค่าบํารุงเป็นรายปี ตามอตัราทีก่ําหนดโดยคณะกรรมการบริหาร 
 



 ๓

หมวดที่ ๔ 
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 

ข้อ ๑๒ สมาชิกมีสิทธิ ดงันี ้
 ๑๒.๑ เสนอความเห็นในกิจการของสมาคมต่อคณะกรรมการบริหารหรือตอ่ที่ประชุมใหญ ่
 ๑๒.๒ ออกเสียงลงมตใินที่ประชุมใหญ่   
 ๑๒.๓ เข้ารว่มประชุมวิชาการ  หรืออบรมวิชาการ  และกิจการใดๆ ที่จัดโดยสมาคม 
 ๑๒.๔ รับหรอืขอรับเอกสารทางวิชาการท่ีสมาคมจัดพิมพ ์
 ๑๒.๕ รับประโยชน์ทกุอย่างที่สมาคมจัดขึ้นตามเงื่อนไขข้อกําหนดและขอ้บังคับของสมาคม 
 ๑๒.๖ ออกเสียงเลือกตั้งและรับเลือกตั้ง  เป็นคณะกรรมการต่างๆ ของสมาคม 
ข้อ ๑๓ สมาชิกมีหน้าที่ ดังนี ้
 ๑๓.๑ เคารพและปฏิบัติตามข้อบงัคับและระเบียบต่างๆ ของสมาคมเพื่อช่วยให้การดาํเนินกิจการของ

สมาคมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
 ๑๓.๒ ปฏิบัติตามมติทีป่ระชุมใหญ่  และมติคณะกรรมการบริหาร 
 ๑๓.๓ ชําระค่าบํารุงสมาคม 
 ๑๓.๔ สมาชิกผู้ใดย้ายที่อยู่  เปล่ียนชือ่ นามสกุล ยศ ตําแหน่ง  ต้องแจ้งใหเ้ลขาธกิารทราบเป็นลายลักษณ์

อักษร เพือ่แก้ทะเบียนสมาคมภายใน ๒ เดือน นับจากการย้ายหรือเปล่ียนแปลง  มิฉะนั้นสมาคมจะ
ไม่รับผิดชอบตอ่ผลประโยชน์ใดๆ ที่สมาชิกพึงได้รับ 

 
หมวดที่ ๕ 

การดําเนินงานของสมาคม 
ข้อ ๑๔ ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรยีกว่า “คณะกรรมการบริหาร”  ทําหน้าที่บริหารกิจการของสมาคมให้เป็นไป

ตามวัตถุประสงค์  ประกอบด้วยบุคคล ๑๑ คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง  ดํารงตําแหน่งนายกสมาคม  
เลขาธิการ  เหรญัญิก  นายทะเบียน  และกรรมการอกี ๗ คน  ซึ่งควรมาจากสถาบันต่างๆ ทีม่ีการเรียนการ
สอนหรือการวจิยัทางสรีรวทิยา 

ข้อ ๑๕ ผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบรหิารต้องเป็นสมาชิกสามัญของสมาคม 
ข้อ ๑๖ ให้มีการเลือกตัง้คณะกรรมการบริหารทุก ๒ ป ี
 

หมวดที่ ๖ 
การเลือกต้ังคณะกรรมการบริหารสมาคม 

ข้อ ๑๗ ให้คณะกรรมการบริหารแต่งตั้ง “คณะกรรมการสรรหาและเลือกตัง้” ขึ้นคณะหน่ึงเพื่อดําเนนิการสรรหา
บุคคลที่สมควรดํารงตําแหน่งนายกสมาคม ก่อนที่คณะกรรมการบริหารชุดเดมิจะหมดวาระไม่น้อยกว่า ๙๐ 
วัน  คณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบดว้ย ประธาน และคณะกรรมการไม่น้อยกว่า ๒ คน 

ข้อ ๑๘ ให้คณะกรรมการสรรหาและเลือกตัง้ ดําเนินการให้มกีารเลือกตั้ง ในการประชุมใหญข่องสมาคม  โดย 
 ๑๘.๑ เสนอรายช่ือบุคคลที่ไดร้ับการสรรหาและสมัครใจทีจ่ะรับการเลือกตั้งให้ดํารงตําแหน่ง นายกสมาคม  

ต่อที่ประชุมใหญ่  เพื่อให้สมาชิกลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นนายกสมาคม 
 ๑๘.๒ เมื่อเลือกตั้งนายกสมาคมได้แล้ว  จึงดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารตําแหน่งอื่นๆ ตอ่ไป 



 ๔ 

ข้อ ๑๙ ให้สมาชิกลงคะแนนเลือกตั้งในการประชุมใหญ่ ด้วยวธิีลงคะแนนลับ และให้นับคะแนนอย่างเปิดเผย 
กระบวนการทั้งหมดต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้  โดยต้องมีสมาชิกมาประชุมไมน่้อยกว่า ๕๐ คน  หากสมาชิก
ไม่ครบจํานวนทีก่ําหนดไว้  ให้นดัประชุมใหม่ภายใน ๑๔ วัน  และถือว่าจํานวนสมาชิกที่มาประชุมใหม่นั้น
ครบองค์ประชมุที่จะดําเนินการเลือกตั้งได ้

ข้อ ๒๐ คะแนนเสียงถือว่าเป็นเอกฉันท ์ เมื่อบุคคลนั้นได้รับคะแนนสูงสุดในตําแหน่งทีม่ีผู้สมัครเกิน ๑ คน  หากมีผู้
ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งเท่ากนั  ให้สมาชิกลงคะแนนเสียงเลือกตัง้อีกจนได้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด 

 
หมวดที่ ๗ 

อํานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
ข้อ ๒๑ คณะกรรมการบริหาร มอีํานาจและหน้าที่ ดังนี้ 
 ๒๑.๑ บริหารกิจการทัง้หลายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคม 
 ๒๑.๒ ออกระเบียบ  ขอ้บังคับ  ประกาศ  คําส่ัง  ของสมาคม 
 ๒๑.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการหรืออนุกรรมการเพื่อช่วยในการดําเนินกจิการของสมาคม 
 ๒๑.๔ แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาสมาคม 
 ๒๑.๕ แต่งตั้งผู้สอบบญัชีรับอนุญาตสําหรับสมาคม 
 ๒๑.๖ อนุมัติจ่ายเงินทีเ่กินอํานาจหน้าที่ของนายกสมาคม  ทั้งนี้ครัง้ละไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  หากเกิน

กว่าน้ีต้องรายงานในที่ประชุมใหญ่ใหร้ับทราบ 
 ๒๑.๗ รายงานการดําเนินการของสมาคมต่อที่ประชุมใหญ่ปีละ ๑ ครัง้ 
 ๒๑.๘ แสดงฐานะการเงินของสมาคมที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีฯ ต่อที่ประชุมใหญ ่
 ๒๑.๙ จัดให้มกีารประชุมคณะกรรมการบริหารไม่น้อยกว่า ๓ ครัง้ต่อปี  และต้องมีกรรมการบริหารเข้า

ประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของคณะกรรมการบริหาร 
ข้อ ๒๒ นายกสมาคม มีอํานาจและหน้าที่ ดังนี ้
 ๒๒.๑ บริหารกิจการของสมาคมตามวตัถุประสงค์ของสมาคม 
 ๒๒.๒ เป็นประธานในที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารและที่ประชุมใหญ ่
 ๒๒.๓ เป็นผู้แทนของสมาคมในการตดิต่อกับองค์กรอื่นในกจิการที่เกี่ยวข้องกับสมาคม 
 ๒๒.๔ กาํกับการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริหาร 
 ๒๒.๕ ส่ังจ่ายเงินของสมาคมนอกเหนือจากกิจการประจําได้ครั้งละไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท  หากเกินกว่านี้

ต้องไดร้ับอนุมัตจิากคณะกรรมการบริหาร 
 ๒๒.๖ มอบหมายให้กรรมการบริหารหรือสมาชิกคนใดคนหน่ึงปฏิบัตหิน้าที่แทนในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ 
 ๒๒.๗ ทํานิติกรรมในนามสมาคม 
ข้อ ๒๓ เลขาธิการ มีอํานาจและหน้าที่ ดังนี ้
 ๒๓.๑ ติดต่อกับสมาชิกและบุคคลภายนอกในกิจการที่เกีย่วขอ้งกับสมาคม 
 ๒๓.๒ รักษาระเบียบขอ้บังคับของสมาคม 
 ๒๓.๓ นัดหมายการประชุม  จัดทําระเบียบวาระ  และทําหน้าที่เป็นเลขานุการในการประชุมคณะกรรมการ

บริหาร 
 ๒๓.๔ รักษาเอกสารของสมาคมมิให้สูญหาย 
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 ๒๓.๕ เสนอรายงานแสดงกิจการและการดําเนินงานของสมาคมต่อที่ประชุมใหญ ่
 ๒๓.๖ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายกสมาคมมอบหมาย 
ข้อ ๒๔ เหรัญญิก มีอํานาจและหน้าที่ ดังนี ้
 ๒๔.๑ ควบคุมดูแล รับผิดชอบการบัญชี การเงิน และงบประมาณของสมาคม  โดยมีระเบียบปฏิบัตดิังนี ้
 ๒๔.๑.๑ การรับจ่ายเงินของสมาคมต้องจัดทําและเก็บรกัษาบัญชพีร้อมใบสําคัญ  และหลักฐาน

แสดงการรับจ่ายเงิน  แสดงฐานะการเงินต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารทกุครั้งที่มีการ
ประชุม 

 ๒๔.๑.๒ ให้เก็บรกัษาเงินสดสํารองจ่ายได้ไม่เกินครัง้ละ ๓,๐๐๐ บาท  ส่วนที่เกินให้นําไปฝาก
ธนาคารที่คณะกรรมการกําหนด 

 ๒๔.๑.๓ การจ่ายเงินของสมาคมทุกรายการตอ้งไดร้ับอนุมัติจากนายกสามาคม และ/หรือ 
คณะกรรมการบริหาร 

 ๒๔.๑.๔ การส่ังจ่ายเงินจากธนาคาร  ใหน้ายกสมาคมหรือเลขาธิการลงลายมือช่ือร่วมกบัเหรัญญิก  
หากมีความจําเป็น คณะกรรมการบริหารอาจมอบหมายให้กรรมการบริหารเป็นผู้ส่ังจ่าย 

 ๒๔.๒ จัดทําบัญชงีบดลุ  แสดงรายการรับ-จ่ายประจาํปี เสนอต่อที่ประชุมใหญ่  และมอบหมายเอกสาร
หลักฐานเกี่ยวกบัการเงินของสมาคมให้แก่คณะกรรมการชุดใหม่เมื่อส้ินสุดวาระ  หรือเมื่อมีการ
เปล่ียนแปลงคณะกรรมการใหม่เนื่องจากสาเหตุอื่น 

 ๒๔.๓ ติดต่อทวงถาม และดําเนินการเก็บเงินจากสมาชิกที่ค้างชําระค่าบํารุง  หรือจากลูกหนี/้ผู้อุปถมัภ์
สมาคม 

ข้อ ๒๕ นายทะเบียน มอีํานาจและหน้าที่ ดังนี ้
 ๒๕.๑ รวบรวมจัดทําและรักษาทะเบียนสมาชิกให้สมบูรณ์ถกูต้อง 
 

หมวดที่ ๘ 
การพ้นจากตําแหน่งกรรมการบริหาร 

ข้อ ๒๖ กรรมการบริหารทัง้คณะ  หรือแต่ละคน  พ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุผล ดังตอ่ไปน้ี 
 ๒๖.๑ เสียชีวิต 
 ๒๖.๒ ออกตามวาระ 
 ๒๖.๓ ลาออก 
 ๒๖.๔ ขาดสมาชิกภาพ 
 ๒๖.๕ คณะกรรมการบริหารมีมติใหพ้้นจากตําแหน่งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของคณะ

กรรมการบริหาร 
 ๒๖.๖ ที่ประชุมใหญ่มมีติไม่ไว้วางใจ  และให้พ้นจากตาํแหน่ง 
ข้อ ๒๗ เมื่อกรรมการผู้ใดพ้นจากตําแหน่ง  นอกจากกรณีออกตามวาระ 
 ๒๗.๑ ให้จําหน่ายชื่อน้ันออกจากทะเบยีนคณะกรรมการบริหารของสมาคม 
 ๒๗.๒ ให้เลขาธิการแจง้ใหก้รรมการผู้นั้นทราบ  พร้อมทั้งประกาศรายช่ือผู้นั้นไว้ ณ ที่ทําการสมาคม 
 ๒๗.๓ ให้กรรมการบรหิารคัดเลือกสมาชิกสามัญแทนกรรมการบริหารที่พ้นจากตําแหน่งนั้น  โดยใหอ้ยู่ใน

ตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระทีเ่หลือของกรรมการบริหารซ่ึงตนแทน 
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 ๒๗.๔ กรณทีี่วาระของกรรมการบริหารอยู่ไมถ่ึง ๑๘๐ วัน  จะมีการคัดเลือกกรรมการท่ีขาดหรือไม่กไ็ด้ 
 

หมวดที่ ๙ 
การเงนิและทรัพย์สนิของสมาคม 

ข้อ ๒๘ ให้คณะกรรมการมีหน้าทีร่ับผิดชอบในสรรีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย  จดัให้ทําบัญชกีารเงนิและทรัพย์สิน
ของสมาคมตามหลักการบัญชีให้ถูกต้อง 

ข้อ ๒๙ ให้เหรัญญกิเปน็ผู้เก็บรกัษาเงนิ 
ข้อ ๓๐ เหรัญญิกมีสิทธถิือเงินสดได้ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 
ข้อ ๓๑ เงินของสมาคมต้องนําไปฝากกบัธนาคารที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร  โดยนายกสมาคม หรอื

เลขาธิการสมาคม และเหรัญญิกลงนามร่วมกันในสมุดบัญชธีนาคาร 
ข้อ ๓๒ การรับเงินรายได้ทุกชนดิของสมาคม  ต้องมีการออกใบเสร็จรบัเงินเป็นหลักฐาน  โดยมีเหรญัญิกและ

กรรมการบริหารอีก ๑ คน ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานในใบเสร็จรับเงิน  รวมทั้งตอ้งมีตราประทับของ
สมาคมในใบเสร็จรับเงิน 

ข้อ ๓๓ การส่ังจ่ายเงินของสมาคม  ให้นายกสมาคมหรอืเลขาธกิารลงลายมือช่ือรว่มกบัเหรัญญิก  หากมีความจําเป็น 
คณะกรรมการบริหารอาจมอบหมายให้กรรมการบริหารเป็นผู้ส่ังจ่าย 

ข้อ ๓๔ ผู้ส่ังจ่ายเงินสมาคมต้องรับผิดชอบการจ่ายเงินเป็นส่วนตัว หากการส่ังจ่ายนั้นทจุริตหรือผิดวตัถปุระสงค์ของ
สมาคม  ในกรณีการส่ังจ่ายเงนิดังกล่าวโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการ
บริหารจะต้องรบัผิดชอบร่วมกนัด้วย  ทัง้นี้ไม่รวมถึงกรรมการบริหารที่ไม่เห็นด้วยกับการจ่ายเงินนั้น หรือผู้ที่
มิได้เข้าร่วมประชุม 

ข้อ ๓๕ ให้ที่ประชุมใหญ่แต่งตัง้ผู้สอบบัญชีฯ ทกุ ๒ ปี ตามวาระของคณะกรรมการบริหาร  เมื่อผู้สอบบัญชีฯ ได้ตรวจ
และรับรองงบดลุถูกต้องแล้ว  ให้เหรญัญิกนํางบดุลเสนอคณะกรรมการบริหารให้ความเห็นชอบ  เพื่อเสนอให้
ที่ประชุมใหญ่รบัรองต่อไป 

ข้อ ๓๖ บัญชีของสมาคมส้ินสุดเพียง ๓๑ มกราคม ของทกุปี 
ข้อ ๓๗ การได้มาซึง่ทรพัย์สินของสมาคม มีดังนี ้
 ๓๗.๑ ค่าบํารุงสมาคมจากสมาชิก 
 ๓๗.๒ ดอกผลของทรพัย์สินสมาคม 
 ๓๗.๓ การรับบริจาคจากผู้อุปถัมภ์สมาคมในการประชุมวิชาการ การอบรมวิชาการ หรือกิจการใดๆ ของ

สมาคม 
 ๓๗.๔ การจดักิจกรรมหารายได ้  
 

หมวดที่ ๑๐ 
การประชุม 

ข้อ ๓๘ การประชุมใหญ่ 
 ๓๘.๑ ให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปีอย่างนอ้ย ๑ ครั้งต่อปี 
 ๓๘.๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการบริหารแถลงกิจการที่ได้ดาํเนินงานไปในระยะเวลา ๑ ปี  หรือ

เสนอเรื่องราวต่างๆ ให้สมาชิกแสดงความเห็นหรือพจิารณาลงมต ิ
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 ๓๘.๓ ต้องแจง้การนัดหมาย  แจ้งระเบียบวาระการประชุม  เป็นลายลักษณ์อกัษรต่อสมาชิกล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า ๑๕ วัน 

 ๓๘.๔ ต้องมีสมาชิกเขา้ประชุมไม่น้อยกว่า ๕๐ คนจึงถือว่าครบองค์ประชุม  ในกรณทีี่สมาชิกไม่ครบองค์
ประชุม  ให้นัดประชุมครั้งที่สองภายใน ๑๔ วนั  การเรียกประชุมครั้งที่ ๒ นี้  สมาชิกจะมาประชุม
จํานวนเท่าใดก็ไดถ้ือว่าครบองค์ประชุม 

 ๓๘.๕ ให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญได้เมื่อมีความจําเปน็  โดยเหตุดงันี ้
 ๓๘.๕.๑ คณะกรรมการบริหารมีมติใหเ้รียกประชุม 
 ๓๘.๕.๒ สมาชิกไม่น้อยกว่า ๒๐ คน  ลงช่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อร้องขอให้จัดการ

ประชุม 
 ให้สามารถจัดการประชุมใหญ่ การประชุมคณะกรรมการบริหาร การประชุมทางวิชาการของสรีรวิทยา

สมาคม โดยอาศัยอํานาจตามพระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ 
ข้อ ๓๙ การประชุมคณะกรรมการบริหาร 
 ๓๙.๑ ให้มีการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่า ๓ ครั้งตอ่ปี 
 ๓๙.๒ การนัดประชุมต้องแจง้ใหท้ราบ  พร้อมระเบียบวาระการประชุม เป็นลายลักษณอ์ักษรล่วงหน้าไม่

น้อยกว่า ๗ วัน 
 ๓๙.๓ องค์ประชุมต้องประกอบดว้ย กรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ ของคณะกรรมการบริหาร 
ข้อ ๔๐ การประชุมทางวิชาการ 
 ๔๐.๑ ให้มีการประชุมทางวิชาการตามมติของคณะกรรมการบริหารตามความเหมาะสม  อย่างน้อยปีละ ๑ 

ครั้ง 
 ๔๐.๒ คณะกรรมการบริหาร มอบหมายให้สถาบันต่างๆ หมุนเวียนกนัเป็นเจ้าภาพจดัประชุมวิชาการในแต่

ละปี 
ข้อ ๔๑ มติที่ประชุม 
 ในการประชุมทกุประเภท ใหถ้อืเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์  หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุม

เป็นผู้ชี้ขาด  ยกเว้นกรณีทีก่ําหนดไว้เป็นอย่างอื่น 
ข้อ ๔๒ ประธานที่ประชุม 
 ๔๒.๑ หากนายกสมาคมไม่อยู่ในที่ประชุม  ให้เลขาธกิารทําหน้าที่แทน 
 ๔๒.๒ หากนายกสมาคมและเลขาธิการไม่อยู่  หรือไม่อาจปฏิบัติหนา้ที่ได้  ให้กรรมการบริหารเลือกประธาน

เฉพาะการประชุมครั้งนั้น  จากกรรมการบริหารหรอืสมาชิกทีม่าประชุม 
ข้อ ๔๓ เมื่อมีเหตจุําเปน็ยังไม่ถงึคราวประชุมใหญ่สามญัประจําปี  และมีเหตุอันควรที่จะไม่เรยีกประชุมใหญ่วิสามญั  
 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมีเรือ่งสมควรขอมติจากสมาชิก  ให้แจง้ขอ้ความแก่สมาชิกเป็นลายลักษณ์
 อักษรพร้อมเสนอญัตตใิห้ลงมตใินเรื่องนั้น  ถ้ากึง่หนึ่งของจํานวนเสียงที่ส่งมาเห็นด้วยกับญัตต ิ ให้ถอืว่า
 สมาคมลงมติตามนั้น  ทั้งนี้เสียงที่ส่งมาต้องไม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสามของสมาชกิทัง้หมด 
 

หมวดที่ ๑๑ 
การแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อบงัคับของสมาคม 

ข้อ ๔๔ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของสมาคมกระทําได้ดังนี ้
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 ๔๔.๑ นายกสมาคมนําเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมใหญ ่
 ๔๔.๒ สมาชิกสามัญลงช่ือรว่มกันเป็นจํานวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คน  ยื่นต่อคณะกรรมการบริหาร 
 ๔๔.๓ คําส่ังของกองทะเบียนกรมตํารวจ 
ข้อ ๔๕ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของสมาคม  ต้องไดร้ับความเห็นชอบจากสมาชิกในที่ประชมุใหญ่ไม่น้อยกว่า

กึ่งหนึง่ของสมาชิกที่มาประชุม 
 

หมวดที่ ๑๒ 
การเลิกสมาคมและการชาํระบัญช ี

ข้อ ๔๖ การเลิกสมาคม  จะกระทําได้ตอ่เมื่อมีมตขิองทีป่ระชุมใหญ่  หรือที่ประชุมใหญ่วิสามัญ  โดยมีคะแนนเสียงใน
ที่ประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของจํานวนสมาชิกที่มาประชุมทั้งหมด  ทั้งนี้ตอ้งแจง้ระเบียบวาระการ
ประชุมให้สมาชิกทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๑๕ วัน 

ข้อ ๔๗ การชําระบัญชีเมื่อเลิกสมาคม  ให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาน้ัน  เม่ือชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
หากมีทรัพย์สินเหลืออยู่ ให้บรจิาคแก่องค์กรสาธารณกุศลที่ไมอ่ิงสถาบันต้นสังกัดของสมาชิกท่านใดหรือกลุ่มใด 
ตามมติของที่ประชุมใหญ่สามญัหรือที่ประชุมใหญ่วิสามัญ 

ข้อ ๔๘ เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการตีความ  หรือแปลความหมายข้อบังคับนี้  ให้ถอืตามมติของคณะกรรมการบริหาร 
 
 
 

 
  
 

 


