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ขอบังคับสภากายภาพบําบัด
วาดวยการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
พ.ศ. ๒๕๔๙
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๓ (๔) (จ) และดวยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ ตามมาตรา ๒๗
แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. ๒๕๔๗ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๙
มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได โดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย คณะกรรมการสภากายภาพบําบัดจึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสภากายภาพบําบัด วาดวยการประชุมคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
“การประชุม” หมายความวา การประชุมคณะกรรมการ
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการสภากายภาพบําบัด
“ประธาน” หมายความวา ประธานที่ประชุม
“เลขานุการ” หมายความวา เลขานุการที่ประชุม
หมวด ๑
การประชุมคณะกรรมการ
สวนที่ ๑
ประธานและเลขานุการที่ประชุม
ขอ ๔ ใหนายกสภากายภาพบําบัดเปนประธานในที่ประชุม
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ขอ ๕ ในการประชุม ถานายกสภากายภาพบําบัดไมอยูในที่ประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ประธานได ใหอุปนายกสภากายภาพบําบัดคนที่หนึ่งหรืออุปนายกสภากายภาพบําบัดคนที่สอง
ที่มาประชุมทําหนาที่แทนประธานตามลําดับ
ถาอุปนายกสภากายภาพบําบัดไมอยูใ นที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ประธานได
ใหกรรมการผูมีอายุสูงสุดที่ม าประชุมเปนประธานชั่วคราวเพื่อใหที่ประชุมดําเนินการเลือกประธาน
เฉพาะคราวสําหรับการประชุมครั้งนั้น
ขอ ๖ ใหเลขาธิการสภากายภาพบําบัดเปนเลขานุการที่ประชุม
ขอ ๗ ในการประชุมคราวใด เลขาธิการสภากายภาพบําบัดไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได ใหรองเลขาธิการสภากายภาพบําบัดทําหนาที่เลขานุการ
ถาทั้งเลขาธิการสภากายภาพบําบัด และรองเลขาธิการสภากายภาพบําบัดไมอยูในที่ประชุม
หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหประธานที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่เปนเลขานุการ
เฉพาะคราวสําหรับการประชุมครั้งนั้น
สวนที่ ๒
อํานาจหนาที่ของประธานและเลขานุการ
ขอ ๘ ประธานมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ควบคุมและดําเนินการของที่ประชุมตามวาระการประชุม
(๒) รักษาความสงบเรียบรอยในที่ประชุม
(๓) มีอํานาจและหนาที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไว หรือตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้
ขอ ๙ เลขานุการมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) จัดระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม
(๒) แจงนัดประชุม
(๓) แจงระเบียบหรือหนังสือตอที่ประชุม หรือยืนยันมติของที่ประชุม
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(๔) จัดทํารายงานการประชุม
(๕) รักษาเอกสารทั้งปวงที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับการประชุม
(๖) ปฏิบัติการอื่นตามที่ประธานหรือตามมติที่ประชุมมอบหมาย
สวนที่ ๓
การประชุม
ขอ ๑๐ การประชุมตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด
จึงจะเปนองคประชุม
ขอ ๑๑ การประชุมที่ถือเปนการประชุมลับ ผูที่จะอยูในที่ประชุมหรือ ณ ที่ใดในระยะฟง
การประชุมได ไดแก สภานายกพิเศษและผูที่ไดรับเชิญจากที่ประชุมหรือผูที่ไดรับอนุญาตจากประธาน
ที่ประชุม
ขอ ๑๒ ใหมีการประชุมครั้งแรกของแตละวาระของคณะกรรมการภายในสามสิบวัน นับแต
วันที่ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้ง และใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนผูเรียกประชุม
ขอ ๑๓ การประชุมใหเปนไปตามมติที่ประชุมที่กําหนดไว หรือตามที่นายกสภากายภาพบําบัด
จะเห็นสมควร ประธานอาจสั่งงดการประชุมครั้งใดก็ได เมื่อเห็นวาไมมีเรื่องที่สมควรจะประชุม
ขอ ๑๔ การนัดประชุมใหทําเปนหนังสือหรือจะแจงนัดในที่ประชุมก็ได ถาแจงนัดในที่ประชุม
ใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูที่มิไดมาประชุมในครั้งนั้น
ขอ ๑๕ การนัดประชุม ใหสงระเบียบวาระพรอมดวยเอกสารที่เกี่ยวของไปดวย เวน แต
เปนการประชุมดวน จะแจงระเบียบวาระการประชุมพรอมดวยเอกสารที่เกี่ยวของใหกรรมการทราบ
ในขณะที่เปดการประชุมก็ได
ขอ ๑๖ ใหจัดระเบียบวาระการประชุมตามลําดับ ดังตอไปนี้
(๑) เรื่องที่ประธานแจงตอที่ประชุม
(๒) รับรองรายงานการประชุม
(๓) เรื่องดวน
(๔) เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๕๖ ง

หนา ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

๘ มิถุนายน ๒๕๔๙

(๕) เรื่องที่คางพิจารณา
(๖) เรื่องที่เสนอใหม
(๗) เรื่องอื่น ๆ
ขอ ๑๗ ใหเลขานุการตรวจสอบวากรรมการครบองคประชุมหรือไม แลวเสนอประธานทราบ
ถาไมครบองคประชุมและพนกําหนดเวลานัดประชุมแลวครึ่งชั่วโมง ใหประธานสั่งเลื่อนการประชุม
ขอ ๑๘ การประชุมตองดําเนินตามระเบียบวาระ เวนแตที่ประชุมจะไดลงมติเปนอยางอื่น
ขอ ๑๙ ผูใดประสงคจะกลาวถอยคําตอที่ประชุมใหยกมือขึ้น เมื่อประธานอนุญาตแลว จึง
กลาวได
ขอ ๒๐ ประธานมีอํานาจปรึกษาที่ประชุมในเรื่องใด ๆ หรือสั่งพักการประชุม หรือเลื่อน
การประชุมไดตามที่เห็นสมควร
ขอ ๒๑ การจดรายงานการประชุม ที่ประชุมอาจมีมติใหจดรายงานการประชุมบางสวนก็ได
ขอ ๒๒ การเปดเผยรายงานการประชุม ใหเปนไปตามมติของที่ประชุม
ขอ ๒๓ เมื่อที่ประชุมกําลังพิจารณาเรื่องใดอยู หามมิใหเสนอเรื่องอื่นนอกจากเรื่องตอไปนี้
(๑) ขอใหรวมระเบียบวาระการประชุมที่เปนเรื่องเดียวกัน ทํานองเดียวกันหรือเกี่ยวของกัน
เพื่อพิจารณาพรอมกัน
(๒) ขอใหสงเรื่องไปยังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา หรือขอใหบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริง
หรือแสดงความคิดเห็น
(๓) ขอใหรวมหรือแยกประเด็นพิจารณา หรือลงมติ
(๔) ขอใหเลื่อนพิจารณา
(๕) ขอใหปดการประชุม
ขอ ๒๔ ในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวน ประธานอาจใชหนังสือเวียนแทนการประชุมก็ได
สวนที่ ๔
การลงมติ
ขอ ๒๕ ในการลงมติของที่ประชุม ใหประธานเปนผูเสนอประเด็นใหที่ประชุมลงมติ
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ขอ ๒๖ การออกเสียงลงคะแนนเพื่อลงมติมี ๒ วิธี คือ
(๑) การออกเสียงลงคะแนนเปดเผย
(๒) การออกเสียงลงคะแนนลับ
ขอ ๒๗ การออกเสียงลงคะแนนเปดเผยใหยกมือพนศีรษะ สวนการออกเสียงลงคะแนนลับ
ใหใชเขียนลงในกระดาษที่กําหนดให
ขอ ๒๘ มติ ข องที่ ป ระชุ ม ให ถื อ เสี ย งข า งมาก กรรมการมี เ สี ย งหนึ่ ง ในการลงคะแนน
ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด เวนแตมติ
ของที่ประชุมในกรณีใหสมาชิกพนจากสมาชิกภาพ ตามมาตรา ๑๓ (๔) หรือการลงมติยืน ยัน มติ
ตามมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. ๒๕๔๗ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวา
สองในสามของจํานวนกรรมการทั้งคณะ
ขอ ๒๙ การออกเสียงลงคะแนนใหกระทําเปน การเปดเผย แตถาคณะกรรมการรวมกัน
ไมนอยกวา ๕ คน รองขอใหกระทําเปนการลับ จึงลงคะแนนลับ
หมวด ๒
การประชุมคณะอนุกรรมการ
ขอ ๓๐ ใหประธานอนุกรรมการเปนประธานที่ประชุม
ขอ ๓๑ การประชุมคณะอนุกรรมการใหนําความในหมวด ๑ วาดวยการประชุมคณะกรรมการ
มาใชบังคับโดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
สุมนา ตัณฑเศรษฐี
นายกสภากายภาพบําบัด

