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สมาคมนี้มีชื ่อวา “สมาคมสัตวแพทยผูประกอบการบำบัดโรคสัตวแหงประเทศไทย”

 ใชอักษรยอวา  “ส.สพ.บท.”  เรียกเปนภาษาอังกฤษวา  “THE VETERINARY PRACTITIONER 

 ASSOCIATION OF THAILAND”  ใชอักษรยอวา “V.P.A.T.”

เครื่องหมายของสมาคมมีลักษณะเปนรูปงูตัวเดียวพันคทา และมีตัวหนังสือภาษาอังกฤษ 

 DVM ซอนทับอยู  โดยมีวงกลมลอมรอบรูปเครื ่องหมายดังกลาว มีตัวอักษรคำวา 

 “สมาคมสัตวแพทยผูประกอบการบำบัดโรคสัตวแหงประเทศไทย” อยูดานบนสวนโคง

 และมีคำวา “THE VETERINARY PRACTITIONER ASSOCIATION OF THAILAND” 

 อยูดานลางสวนโคง สีของสมาคม คือ สีฟา

ขอ 1

ขอ 2

สำนักงานใหญของสมาคมตั้งอยู  ณ  เลขที่ 559/2 ถนนประดิษฐมนูธรรม แขวงสะพานสอง 

 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร  10310 

วัตถุประสงคของสมาคมเพื่อ

 4.1 เผยแพรและแลกเปลี่ยนความรู เทคโนโลยีการบำบัดโรคสัตว

 4.2 ผดุงรักษาเกียรติและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ

 4.3 สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความสามัคคีในหมูสมาชิก

 4.4 เปนศูนยรวมพบปะสังสรรคดานกีฬาและบันเทิง

 4.5 ไมมีนโยบายหรือเจตนาเพื่อเลนการพนัน ตลอดจนหาผลกำไรแบงปนกันแตอยางใด

 4.6 ไมดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการเมือง

ขอ 3

ขอ 4

สมาชิกของสมาคมมี 3 ประเภท คือ

 5.1 สมาชิกสามัญ ไดแก  ผูสำเร็จการศึกษาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตที่มีสัญชาติไทย

 5.2 สมาชิกวิสามัญ ไดแก  ผูสำเร็จการศึกษาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตท่ีไมไดมีสัญชาติไทย

 5.3 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดแก  บุคคลผูทรงเกียรติ หรือ ทรงคุณวุฒิ หรือผูมีอุปการะคุณ

  แกสมาคม ซึ่งคณะกรรมการลงมติใหเชิญเปนสมาชิกสมาคม

สมาชิกจะตองประกอบดวยคุณสมบัติดังตอไปนี้

 6.1 เปนผูบรรลุนิติภาวะแลว

 6.2 เปนผูมีความประพฤติเรียบรอย

 6.3 ไมเปนโรคที่สังคมรังเกียจ

 6.4 ไมตองคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดใหเปนบุคคลลมละลาย หรือไรความสามารถ

  หรือเสมือนไรความสามารถ หรือตองโทษจำคุก ยกเวนความผิดฐานประมาท

  หรือลหุโทษ การตองคำพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดในกรณีดังกลาว จะตองเปนในขณะท่ี

  สมัครเขาเปนสมาชิก หรือในระหวางที่เปนสมาชิกของสมาคม เทานั้น

คาลงทะเบียน และคาบำรุงสมาคม

 7.1 สมาชิกสามัญ

   • จะตองเสียคาลงทะเบียนครั้งแรก คนละ 100 บาท 

   • คาบำรุงตลอดชีพ ชำระครั้งเดียว 1,000 บาท

 7.2 สมาชิกวิสามัญ จะตองเสียคาบำรุงรายปๆ ละ 2,000 บาท

 7.3 สมาชิกกิตติมศักดิ์ มิตองเสียคาลงทะเบียน และคาบำรุงสมาคมแตอยางใดทั้งสิ้น

ขอ 5

ขอ 6

ขอ 7

หมวดที่ 1
ความทั่วไป

หมวดที่ 2
สมาชิก
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หมวดที่ 3
การดำเนินกิจการสมาคม

การสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคม ใหผูประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคม ย่ืนใบสมัคร

 ตามแบบของสมาคม พรอมชำระเงินคาลงทะเบียน และคาบำรุงตอเลขาธิการ โดยมีสมาชิก

 สามัญรับรองอยางนอย 1 คน เมื ่อเลขาธิการทำการตรวจสอบคุณสมบัติถูกตองแลว 

 ใหเลขาธิการนำใบสมัครเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมัติวาจะรับ

 หรือไมรับเขาเปนสมาชิกของสมาคม ผลเปนประการใด ใหเลขาธิการเปนผูแจงใหผูสมัคร

 ทราบโดยเร็ว

ถาคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติใหเขาเปนสมาชิก ใหเริ่มนับสมาชิกภาพของผูสมัครตั้งแต

 วันที่ที่ประชุมมีมติรับเขาเปนสมาชิกของสมาคม ในกรณีที่ไมผานการอนุมัติใหรับเขาเปน

 สมาชิก จะตองคืนเงินคาลงทะเบียนและคาบำรุงใหผูสมัครภายใน 30 วัน

สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ ์ ใหเริ ่มนับตั ้งแตวันที ่หนังสือตอบรับคำเชิญของผู ที ่

 คณะกรรมการไดพิจารณาลงมติใหเชิญเขาเปนสมาชิกของสมาคมไดมาถึงยังสมาคม

สมาชิกภาพของสมาชิกใหสิ้นสุดลงดวยเหตุดังตอไปนี้

 11.1 เสียชีวิต

 11.2 ลาออก โดยยื่นหนังสือเปนลายลักษณอักษรตอคณะกรรมการ และคณะกรรมการ

   ไดพิจารณาอนุมัติและสมาชิกผู นั ้นไดชำระหนี ้สินที ่ยังติดคางอยู กับสมาคม

   เปนที่เรียบรอยแลว

 11.3 ขาดคุณสมบัติสมาชิก

 11.4 ที ่ประชุมใหญของสมาคม หรือคณะกรรมการไดพิจารณาลงมติใหลบชื ่อออก

   จากทะเบียน เพราะสมาชิกผูนั้นไดประพฤติตนนำความเสื่อมเสียมาสูสมาคม

สิทธิและหนาที่ของสมาชิก

 12.1 สมาชิกสามัญ  มีสิทธิ คือ

  12.1.1 เขาใชสถานที่ของสมาคมโดยเทาเทียมกัน

  12.1.2 เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการของสมาคมตอคณะกรรมการ

  12.1.3 ไดรับสวัสดิการตางๆ ที่สมาคมไดจัดใหมีขึ้น

  12.1.4 เขารวมประชุมใหญของสมาคม

  12.1.5 ออกเสียงเลือกต้ัง หรือไดรับแตงต้ังเปนกรรมการสมาคม  และมีสิทธิออกเสียง

   ลงมติตางๆ ในที่ประชุมไดคนละ 1 คะแนนเสียง

  12.1.6 รองขอตอคณะกรรมการ เพ่ือตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพยสินของสมาคม

  12.1.7 เขาชื่อรวมกันอยางนอย 1 ใน 3 ของสมาชิกสามัญทั้งหมด  หรือไมนอยกวา 

   100 คน รองขอตอคณะกรรมการใหประชุมใหญวิสามัญได

 12.2  สมาชิกสามัญ  มีหนาที่ คือ

  12.2.1 ตองปฏิบัติตามระเบียบ และขอบังคับของสมาคมโดยเครงครัด

  12.2.2 ประพฤติตนใหสมกับเกียรติ ที่เปนสมาชิกของสมาคม

ขอ 8

ขอ 9

ขอ 10

ขอ 11

ขอ 12

  12.2.3 ใหความรวมมือ และสนับสนุนการดำเนินกิจการตางๆ ของสมาคม

  12.2.4 รวมกิจกรรมที่สมาคมไดจัดใหมีขึ้น

  12.2.5 ชวยเผยแพรชื่อเสียงของสมาคม ใหเปนที่รูจักอยางแพรหลาย

 12.3 สมาชิกวิสามัญ มีสิทธิ และหนาที่เชนเดียวกับสมาชิกสามัญทุกประการ 

  ยกเวนขอ 12.1.5 ขอ 12.1.6 และ ขอ 12.1.7

ใหมีคณะกรรมการคณะหน่ึง ทำหนาท่ีบริหารกิจการของสมาคม มีจำนวนอยางมากไมเกิน 32 คน                  

 13.1 องคประกอบของคณะกรรมการสมาคม

  13.1.1 กรรมการ 8 คน ซ่ึงไดมาจากการเลือกต้ังของท่ีประชุมใหญของสมาคม และให

   ผูที ่ไดรับเลือกตั้งดังกลาวทำการเลือกตั้งกันเองเปนนายกสมาคม 1 คน

   และอุปนายกสมาคม 1 คน

  13.1.2 กรรมการรับเลือก 8 คน ซ่ึงไดมาจากการเลือกต้ังของท่ีประชุมใหญของสมาคม

   ใหเปนกรรมการวาระถัดไปและใหเลือกนายกรับเลือก 1 คน  กับกรรมการ

   รับเลือกอีก 7 คน  เขารวมเปนกรรมการ

  13.1.3 ใหนายกสมาคมทำการต้ังกรรมการอ่ืนเขารวมอีกไดรวมท้ังคณะไมเกิน 32 คน

 13.2  ตำแหนงของคณะกรรมการสมาคม

  13.2.1 นายกสมาคม ทำหนาที่เปนหัวหนาในการบริหารกิจการของสมาคม ทำ

   หนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการและการประชุมใหญของสมาคม 

   เปนผูแทนสมาคมในการติดตอหรือทำสัญญากับบุคคลภายนอก ในการ

   ทำสัญญาผูกพันสมาคมในกิจการใด  จะตองไดรับความเห็นชอบจาก

   คณะกรรมการกอน

  13.2.2 นายกรับเลือก ทำหนาที ่เปนกรรมการสมาคม ใหนายกรับเลือกเปน

           นายกสมาคมเมื่อนายกสมาคม หมดวาระ

  13.2.3 อุปนายกสมาคม  ทำหนาที่เปนผูชวยนายกสมาคมในการบริหารกิจการ

   สมาคม ปฏิบัติตามที ่นายกสมาคมไดมอบหมาย และทำหนาที ่แทน

   นายกสมาคม เมื่อนายกสมาคมไมอยู  หรือไมสามารถจะปฏิบัติหนาที่ได 

   ใหอุปนายกเปนผูกระทำแทน

  13.2.4 เลขาธิการ ทำหนาที่ติดตอประสานงาน รับผิดชอบงานสารบรรณ ติดตอ

   นัดหมาย จัดเตรียมและทำบันทึกรายงานการประชุม  ดำเนินงานตามมติ

   ของที่ประชุม และตามที่ไดรับมอบหมายจากนายกสมาคม

ขอ 13
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หมวดที่ 4
การประชุมใหญ

  13.2.5 เหรัญญิก มีหนาที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคม เปนผูจัดทำบัญชี

   รายรับรายจาย บัญชีงบดุลของสมาคม  และเก็บเอกสารหลักฐานตางๆ 

   ของสมาคมไวเพื่อการตรวจสอบ

  13.2.6 ปฏิคม มีหนาที่ในการใหการตอนรับแขกของสมาคม  เปนหัวหนาในการ

   จัดเตรียมสถานท่ีของสมาคม และจัดเตรียมสถานท่ีประชุมตางๆ ของสมาคม

  13.2.7 นายทะเบียน มีหนาที ่เก ี ่ยวกับทะเบียนสมาชิกทั ้งหมดของสมาคม 

   ประสานงานกับเหรัญญิกในการเรียกเก็บเงินคาบำรุงสมาคมจากสมาชิก

  13.2.8 ประชาสัมพันธ มีหนาที่เผยแพรกิจการและชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคม

   ใหสมาชิก และบุคคลโดยทั่วไปใหเปนที่รูจักแพรหลาย

  13.2.9 กรรมการรับเลือก มีหนาท่ีเปนกรรมการสมาคมตามวาระของนายกรับเลือก

   ท่ีไดรับเลือกต้ังในปเดียวกัน เม่ือนายกรับเลือกปฏิบัติหนาท่ีเปนนายกสมาคม

   กรรมการรับเลือกจะทำหนาท่ีเปนกรรมการสมาคมตามวาระของนายกรับเลือก

  13.2.10 กรรมการตำแหนงอื่นๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควร

   กำหนดใหมีขึ ้น โดยมีจำนวนเมื่อรวมกับตำแหนงกรรมการขางตนแลว

   จะตองไมเกินจำนวนที่ขอบังคับกำหนดไว แตถาคณะกรรมการมิไดกำหนด

   ตำแหนงก็ใหถือวาเปนกรรมการกลาง

นายกสมาคมและคณะกรรมการของสมาคมสามารถอยูในตำแหนงไดวาระละ 2 ป และเมื่อมี

 คณะกรรมการชุดใหมแลว ใหมีการสงและรับมอบงานกันระหวางคณะกรรมการชุดเกา

 กับคณะกรรมการชุดใหมใหเปนที่เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน  นับจากวันที่นายกสมาคมคนใหม

 เขารับตำแหนง บุคคลหนึ่งบุคคลใดจะดำรงตำแหนงนายกสมาคมติดตอกัน 2 วาระมิได

ตำแหนงกรรมการสมาคม  ถาตองวางลงกอนครบกำหนดตามวาระ ก็ใหคณะกรรมการแตงตั้ง

 สมาชิกสามัญคนใดคนหนึ่ง ที ่เห็นสมควรเขาดำรงตำแหนงที ่วางลงนั ้น แตผู ที ่ดำรง

 ตำแหนงแทนจะอยูในตำแหนงไดเทากับวาระของผูที่ตนแทนเทานั้น

กรรมการอาจจะพนจากตำแหนง ซึ่งมิใชเปนการออกตามวาระก็ดวยเหตุดังตอไปนี้คือ

 16.1 เสียชีวิต

 16.2 ลาออก 

 16.3 ขาดจากสมาชิกภาพ

 16.4 ที่ประชุมใหญลงมติใหออกจากตำแหนง

กรรมการท่ีประสงคลาออกจากตำแหนง ใหย่ืนใบลาออกเปนลายลักษณอักษรตอคณะกรรมการ 

 และใหพนจากตำแหนงเมื่อคณะกรรมการมีมติใหออกแลว

อำนาจและหนาที่ของคณะกรรมการ มีดังตอไปนี้  คือ

 18.1 ออกระเบียบปฏิบัติตางๆ เพื่อใหสมาชิกไดปฏิบัติ  โดยระเบียบปฏิบัตินั้นจะตอง

   ไมขัดตอขอบังคับฉบับนี้

 18.2 แตงตั้ง และถอดถอนเจาหนาที่ของสมาคม

ขอ 14

ขอ 15

ขอ 16

ขอ 17

ขอ 18

 18.3 แตงตั ้งกรรมการที ่ปรึกษา  หรืออนุกรรมการได  โดยคณะกรรมการที ่ปรึกษา 

   หรืออนุกรรมการจะสามารถอยูในตำแหนงไดไมเกินวาระของกรรมการที่แตงตั้ง

 18.4 เรียกประชุมใหญสามัญประจำป และประชุมใหญวิสามัญ

 18.5 แตงตั้งคณะกรรมการในตำแหนงอื่นๆ ที่ยังมิไดกำหนดไวในขอบังคับนี้

 18.6 บริหารกิจการของสมาคม เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค  ตลอดจนมีอำนาจอื่นๆ 

   ตามที่ขอบังคับไดกำหนดไว

 18.7 รับผิดชอบในกิจการทั้งหมด รวมทั้งการเงิน และทรัพยสินทั้งหมดของสมาคม

 18.8 จัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญ ตามท่ีสมาชิกสามัญ จำนวน 1 ใน 3 ของสมาชิกสามัญ

   ทั้งหมดหรือไมต่ำกวา 100 คน ไดเขาชื่อรองขอใหมีการประชุมใหญวิสามัญขึ้น 

   ซึ่งในการนี้จะตองจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญขึ้นภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่

   ไดรับหนังสือรองขอ

 18.9 จัดทำเอกสารหลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวกับเงิน ทรัพยสิน และการดำเนินกิจกรรมตางๆ 

   ของสมาคมใหถูกตองตามหลักวิชาการ และสามารถจะใหสมาชิกตรวจดูได

   เมื่อสมาชิกรองขอ

 18.10 จัดทำบันทึกการประชุมตางๆ ของสมาคม เพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน  และจัดสงให

   สมาชิกไดรับทราบ

 18.11 อื่นๆ ตามที่ขอบังคับนี้ไดกำหนดไว

คณะกรรมการจะตองประชุมกันอยางนอยปละ 3 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหาร

 กิจการของสมาคม

การประชุมคณะกรรมการ จะตองมีกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวา 1 ใน 3 ของกรรมการ

 ท้ังหมด แตตองไมนอยกวา 9 คน จึงจะถือวาครบองคประชุม มติของท่ีประชุมคณะกรรมการ

 ถาขอบังคับมิไดกำหนดไวเปนอยางอื่น ก็ใหถือคะแนนเสียงขางมากเปนเกณฑ แตถา

 คะแนนเสียงเทากันก็ใหประธานในที่ประชุมเปนผูชี้ขาด

ในการประชุมคณะกรรมการ ถานายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไมอยูในที่ประชุม หรือไม

 สามารถปฏิบัติหนาที่ได  ก็ใหกรรมการที่เขาประชุมในคราวนั้นเลือกตั้งกันเอง เพื่อให

 กรรมการคนใดคนหนึ่งทำหนาที่เปนประธาน ในที่ประชุมคราวนั้น

การประชุมใหญสมาคมมี 2 ชนิด คือ

 22.1 ประชุมใหญสามัญประจำป

 22.2 ประชุมใหญวิสามัญ

ขอ 19

ขอ 20

ขอ 21

ขอ 22
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คณะกรรมการจะตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจำปๆ  ละ 1 คร้ัง ภายในเดือนกรกฎาคม

 ของทุกๆ ป

การประชุมใหญวิสามัญอาจจะมีขึ ้นได ก็โดยเหตุที ่คณะกรรมการเห็นสมควรจัดใหมีขึ ้น

 หรือเกิดขึ้นดวยการเขาชื่อรวมกันของสมาชิกไมนอยกวา 1 ใน 3 ของสมาชิกสามัญทั้งหมด

 หรือไมนอยกวา 100 คน รองขอตอคณะกรรมการใหจัดใหมีขึ้น 

การแจงกำหนดนัดประชุมใหญ  ใหเลขาธิการเปนผูแจงกำหนดนัดประชุมใหญใหสมาชิก

 ไดทราบเปนลายลักษณอักษร โดยระบุวัน เวลา สถานที่ใหชัดเจน  และจะตองแจงให

 สมาชิกไดทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน และประกาศแจงกำหนดนัดประชุมใหญไว

 ณ  สำนักงานใหญของสมาคมเปนเวลาไมนอยกวา 15 วัน กอนถึงกำหนดการประชุมใหญ

การประชุมใหญสามัญประจำป จะตองมีวาระการประชุมอยางนอย ดังนี้

 26.1 แถลงกิจการที่ผานมาในรอบป

 26.2 แถลงบัญชีรายรับรายจายและบัญชีงบดุลของปที่ผานมาใหสมาชิกรับทราบ

 26.3 เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม เมื่อครบกำหนดวาระ 

 26.4 เลือกตั้งผูตรวจสอบบัญชี

 26.5 เรื่องอื่นๆ  ถามี

ในการประชุมใหญสามัญประจำป หรือการประชุมใหญวิสามัญจะตองมีสมาชิกสามัญเขารวม

 ประชุมไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือไมนอยกวา 100 คน จึงจะถือวา

 ครบองคประชุม แตถาเมื่อถึงกำหนดเวลาประชุมยังมีสมาชิกสามัญเขารวมประชุมไมครบ

 องคประชุม ก็ใหเลื่อนการประชุมคราวนั้นไป และจัดใหประชุมใหมอีกครั้งหนึ่งหลังจาก

 เวลาไดลวงเลยไปแลวไมนอยกวา 15 วัน แตจะตองไมเกิน 45 วัน นับตั้งแตวันที่ไดเลื่อน

 การประชุมในคร้ังแรก ยกเวนถาเปนการประชุมใหญวิสามัญท่ีเกิดข้ึนจากการรองขอของสมาชิก 

 ก็ไมตองจัดประชุมใหม ใหถือวาการประชุมเปนอันยกเลิก สำหรับการประชุมในครั้งหลังนี้ 

 ถามีสมาชิกสามัญเขารวมประชุมเปนจำนวนเทาใดก็ใหถือวาครบองคประชุม

การลงมติตางๆ ในที่ประชุมใหญ ถาขอบังคับมิไดกำหนดไวเปนอยางอื่น  ก็ใหถือคะแนน

 เสียงขางมากเปนเกณฑ แตถาคะแนนเสียงที่ลงมติมีจำนวนเสียงเทากัน ก็ใหประธาน

 ในที่ประชุมเปนผูชี้ขาด

ในการประชุมใหญของสมาคม ถานายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไมเขารวมประชุม

 หรือไมสามารถจะปฏิบัติหนาที ่ได ก็ใหที ่ประชุมใหญทำการเลือกตั ้งกรรมการที ่มา

 รวมประชุมคนใดคนหนึ่งใหทำหนาที่เปนประธานในการประชุมคราวนั้น 

ขอ 23

ขอ 24

ขอ 25

ขอ 26

ขอ 27

ขอ 28

ขอ 29

หมวดที่ 5
การเง�นและทรัพยสิน

หมวดที่ 6
การเปลี่ยนแปลงแก ไขขอบังคับ

และการเลิกสมาคม
ขอบังคับของสมาคมจะเปลี ่ยนแปลงแกไขได ก็โดยมติของที ่ประชุมใหญเทานั ้น และ

 องคประชุมใหญจะตองมีสมาชิกสามัญเขารวมประชุม ไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของสมาชิก

 สามัญทั้งหมด  หรือไมนอยกวา 100 คน มติของที่ประชุมใหญในการเปลี่ยนแปลงแกไข

 ขอบังคับ จะตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของสมาชิกสามัญท่ีเขารวมประชุมท้ังหมด

ขอ 38

การเงินและทรัพยสินทั้งหมดใหอยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  เงินสดของสมาคม

 ถามี ใหนำฝากไวในธนาคารใดธนาคารหนึ่ง  ซึ ่งเปนธนาคารพาณิชยในประเทศไทย

 ตามแตคณะกรรมการจะเห็นสมควร

การลงนามในตั๋วเงินหรือเช็คของสมาคมจะตองมีลายมือชื่อของนายกสมาคมหรือผูทำการแทน 

 พรอมกับประทับตราเครื่องหมายของสมาคม จึงจะถือวาใชได

ใหนายกสมาคมมีอำนาจส่ังจายเงินของสมาคมไดคร้ังละไมเกิน 50,000 บาท (หาหม่ืนบาทถวน)

 ถาเกินกวานั้นจะตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการ  และคณะกรรมการจะอนุมัติ

 ใหจายเงินไดคร้ังละไมเกิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถวน) ถาจำเปนจะตองจายเกินกวาน้ัน

 จะตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญของสมาคมกอน

ใหเหรัญญิกมีอำนาจเก็บรักษาเงินสดของสมาคมไดคร้ังละไมเกิน 5,000 บาท (หาพันบาทถวน)

 ถาเกินกวาจำนวนนี้จะตองนำฝากธนาคารในบัญชีของสมาคมทันทีที่โอกาสอำนวยให

เหรัญญิกจะตองทำบัญชีรายรับรายจายและบัญชีงบดุล ใหถูกตองตามหลักวิชาการ  และการรับ

 หรือจายเงินทุกคร้ังจะตองมีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือช่ือของนายกสมาคม หรือผูทำการแทน  

 รวมกับเหรัญญิก  หรือผูทำการแทน พรอมกับประทับตราเครื่องหมายของสมาคมทุกครั้ง

ผู สอบบัญชีจะตองมิใชกรรมการ หรือเจาหนาที่ของสมาคม  และจะตองเปนผูสอบบัญชี

 ที่ไดรับอนุญาต

ผูสอบบัญชีมีอำนาจที่จะเรียกเอกสารที่เกี ่ยวกับการเงินและทรัพยสินจากคณะกรรมการ

 และสามารถจะเรียกกรรมการหรือเจาหนาที ่ของสมาคม เพื ่อสอบถามเกี ่ยวกับบัญชี

 และทรัพยสินของสมาคมได

คณะกรรมการจะตองใหความรวมมือกับผูสอบบัญชีเมื่อไดรับการรองขอ

ขอ 30

ขอ 31

ขอ 32

ขอ 33

ขอ 34

ขอ 35

ขอ 36

ขอ 37
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หมวดที่ 7
บทเฉพาะกาล

รศ.น.สพ.ดร.ชัยณรงค  โลหชิต ประธาน

รศ.สพ.ญ.ดร.วรา พานิชเกร�ยงไกร กรรมการ

น.สพ.สมพล ศิร�อุดมเศรษฐ กรรมการ

รศ.สพ.ญ.ดร.เกษกนก ศิร�นฤมิตร กรรมการ

รศ.สพ.ญ.ดร.เกวลี ฉัตรดรงค กรรมการ

ผศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี มูลอามาตย กรรมการ

อ.สพ.ญ.มธุรวันต ทัฬหิกรณ กรรมการ

อ.น.สพ.รุงโรจน โอสถานนท กรรมการ

รศ.สพ.ญ.ดร.รสมา ภูสุนทรธรรม กรรมการและเลขานุการ

1

2

4

5

6

7

8

9

3

คณะอนุกรรมการแก ไขขอบังคับ
สมาคมสัตวแพทยผูประกอบการบำบัดโรคสัตว

แหงประเทศไทย

การเลิกสมาคมจะเลิกไดก็โดยมติของที่ประชุมใหญของสมาคม  ยกเวนเปนการเลิกเพราะเหตุ

 ตามกฎหมาย  มติของท่ีประชุมใหญท่ีใหเลิกสมาคมจะตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 

 ของสมาชิกสามัญที่เขาประชุมทั้งหมดและองคประชุมใหญจะตองไมนอยกวาครึ่งหนึ่ง

 ของสมาชิกสามัญทั้งหมด

เมื่อสมาคมตองเลิกไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม ทรัพยสินของสมาคมที่เหลืออยูหลังจากไดชำระ

 บัญชีเปนที่เรียบรอยแลว  ใหตกเปนของสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนหลักสูตร

 สัตวแพทยศาสตรในประเทศไทย เพ่ือประโยชนสำหรับการศึกษาวิชาสัตวแพทยระดับปริญญา  

 สถาบันการศึกษาละเทาๆ กัน

ขอ 39

ขอบังคับฉบับนี้ ใหเริ่มใชบังคับไดนับตั้งแตวันที่ไดมีการแกไขในที่ประชุมใหญแลว

หากในปที่เปนครั้งแรกที่มีการเลือกกรรมการรับเลือก ขณะที่คณะกรรมการสมาคมชุดเดิม

 ยังไมหมดวาระนั้น ใหสมาชิกสมาคมในที่ประชุมใหญสามัญของสมาคมเลือกกรรมการ

 รับเลือก 8 คน กรรมการรับเลือกชุดดังกลาวนี ้  ตองเลือกคนใดคนหนึ่งใน 8 คน นั ้น

 ใหดำรงตำแหนงนายกรับเลือก 1 คน ภายใน 30 วัน หลังไดรับการคัดเลือก  กำหนดให

 นายกรับเลือกและกรรมการรับเลือกทำหนาที่เปนกรรมการสมาคมรวมกับนายกสมาคม 

 และคณะกรรมการชุดเดิมจนกวานายกสมาคมและกรรมการสมาคมชุดเดิมทำหนาที่

 จนหมดวาระ จึงเลื่อนนายกรับเลือกเปนนายกสมาคมและกรรมการรับเลือกเปนกรรมการ

 สมาคม เพื่อดำเนินกิจการของสมาคมตอไป โดยมีวาระการทำงาน 2 ป

เมื่อนายกรับเลือกและกรรมการรับเลือกไดเลื่อนขึ้นเปนนายกสมาคมและกรรมการสมาคม

 ตามลำดับเวลาแลว  ใหดำเนินการเลือกกรรมการรับเลือก 8 คน ในการประชุมใหญสามัญ

 ของสมาคมในปถัดไป  เพื่อทดแทนกรรมการรับเลือกชุดเดิม

ขอ 41

ขอ 42

ขอ 43

ขอ 40
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คณะกรรมการบร�หาร
สมาคมสัตวแพทยผูประกอบการบำบัดโรคสัตว

แหงประเทศไทย วาระป พ.ศ. 2555 – 2557

ปกหลังในวาง

1. รศ.น.สพ.ดร. ชัยณรงค โลหชิต ประธานกรรมการที่ปรึกษา

  และประธานจัดการประชุม WSAVA 2015

2. สพ.ญ.ดร.ศิรยา ชื่นกำไร กรรมการที่ปรึกษา

  และประธานโครงการจัดทำมาตรฐานโรงพยาบาลสัตว

3. ผศ.สพ.ญ.ดร.มนชนก วิจารสรณ กรรมการที่ปรึกษา

4. รศ.สพ.ญ.ดร.เกวลี ฉัตรดรงค นายกสมาคม

5. รศ.สพ.ญ.ดร.รสมา ภูสุนทรธรรม อุปนายก 1

6. น.สพ.บุญเลิศ ปรีชาตั้งกิจ อุปนายก 2 และประธานฝายหารายได

7. อ.น.สพ.ดร.ศุภวิวัธน พงษเลาหพันธุ เลขาธิการ

8. อ.สพ.ญ.ดร.น้ำผึ้ง สื่อมโนธรรม ผูชวยเลขาธิการ

9. สพ.ญ.อังคณา บรูมินเหนทร เหรัญญิก

10. สพ.ญ.กฤติกา ชัยสุพัฒนากุล ฝายวางแผนกลยุทธ

11. อ.น.สพ.รุงโรจน โอสถานนท ประธานฝายวิชาการ

12. อ.สพ.ญ.มธุรวันต ทัฬหิกรณ ประธานโครงการการศึกษาตอเนื่อง 

13. ผศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี มูลอามาตย ฝายวิเทศนสัมพันธและปฏิคม

14. อ.น.สพ.ชัยยศ ธารรัตนะ ผูชวยฝายวิเทศนสัมพันธและปฏิคม

15. สพ.ญ.อภิรดี จุฑารัตน ประธานโครงการการเลี้ยงสัตวอยางรับผิดชอบ

16. สพ.ญ.นิภาภรณ พัฒนไทยานนท ผูชวยโครงการการเลี้ยงสัตวอยางรับผิดชอบ

17. ผศ.น.สพ.ดร.ณุวีร ประภัสระกูล บรรณาธิการวารสาร

18 อ.น.สพ.เชาวพันธ ยินหาญมิ่งมงคล ฝายประชาสัมพันธ

19. สพ.ญ.อังคณา สมนัสทวีชัย ฝายทะเบียน

20. อ.สพ.ญ.ดร.ม.ล.นฤดี เกษมสันต กรรมการกลาง

21. รศ.สพ.ญ.ดร.นันทริกา ชันซื่อ กรรมการกลาง

22. น.สพ.อลงกรณ มหรรณพ กรรมการกลาง

23. สพ.ญ.สุภัทรา ยงศิริ กรรมการกลาง

24. ผศ.น.สพ.ดร.ปยนันท ทวีถาวรสวัสดิ์ กรรมการกลาง

25. สพ.ญ.สุชาดา หัทยานานนท กรรมการกลาง


