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ข้อบังคับ 
สมาคมกายภาพบ าบัดแห่งประเทศไทย 

(ฉบับแก้ไขใหม่) 
๒๕๖๒ 

 
หมวดที ่๑ 
ความทัว่ไป 

 
๑. ช่ือสมาคม “สมาคมกายภาพบาํบดัแห่งประเทศไทย”  ใชช่ื้อยอ่เป็นภาษาไทยวา่  “ส.ก.ท.”  เรียกช่ือ

เป็นภาษาองักฤษวา่ “The Physical Therapy Association of Thailand” ใชช่ื้อยอ่เป็นภาษาองักฤษวา่ 
“P.T.A.T.” 

 
๒. เคร่ืองหมาย เคร่ืองหมายของสมาคมฯ เป็นรูปทรงพุม่ขา้วบิณฑ ์ขอบเป็นลายกนก สีทอง พื้นภายในสี

ชมพูจาง มีภาพงูสีเขียวพนัไมค้ ํ้ายนัสีนํ้าตาล ดา้นล่างมีตวัหนงัสือภาษาไทยสีดาํ คาํวา่ “สมาคม
กายภาพบาํบดัแห่งประเทศไทย” อยูด่า้นซา้ย และตวัหนงัสือภาษาองักฤษสีดาํ คาํวา่ The Physical 
Therapy Association of Thailand อยูด่า้นขวา ภายในพุม่ดา้นล่าง มีตวัอกัษรยอ่สีแดง เป็นตวั “ส.ก.ท.”  
อยูด่า้นขวา และตวัอกัษรยอ่สีแดง เป็นตวั P.T.A.T. อยูด่า้นซา้ย ดงัภาพขา้งล่างน้ี 

 
 
๓. สถานทีต่ั้ง สาํนกังานของสมาคมฯ ตั้งอยูท่ี่  ๑๙๘/๒ ถนนสมเด็จพระป่ินเกลา้ แขวงบางยีข่นั เขตบาง

พลดั กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ 
 
๔. วตัถุประสงค์ 

๔.๑ เป็นศูนยก์ลางใหส้มาชิกไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็น ตลอดจนวชิาความรู้เก่ียวกบัศิลป์และ
วทิยาศาสตร์กายภาพบาํบดัทั้งในดา้นทฤษฎีและปฏิบติั 

๔.๒ เป็นศูนยก์ลางในการเผยแพร่ความรู้กายภาพบาํบดั ทั้งในดา้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนั
โรค บาํบดัรักษา และฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

๔.๓ เป็นเกียรติและหลกัประกนัของวชิาชีพกายภาพบาํบดั โดยการสร้างเสริมคุณภาพ และ
มาตรฐานแห่งวชิาชีพ  ตลอดจนมาตรฐานการศึกษาทางกายภาพบาํบดั 
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๔.๔ ร่วมกนัรักษาและส่งเสริมจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพใหเ้ป็นท่ีไวว้างใจของประชาชน ป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อความกา้วหนา้ของวชิาชีพ และปกป้องสิทธิประโยชน์
อนัชอบธรรมของวชิาชีพ 

๔.๕ ส่งเสริมความสามคัคี ตลอดจนการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัระหวา่งผูร่้วมวชิาชีพเดียวกนั 
๔.๖ เป็นศูนยก์ลางในการติดต่อประสานงาน แลกเปล่ียนความรู้ทางวชิาการกายภาพบาํบดักบั

วชิาการสาขาอ่ืนๆ ตลอดจนความร่วมมือกบัองคก์รต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
๔.๗ เป็นสมาคมท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการเมือง 

 
หมวดที ่๒ 
สมาชิก 

 
๕. ประเภทสมาชิก  

สมาชิกสมาคมฯ มี ๒ ประเภท คือ 
๕.๑ สมาชิกสามญั ไดแ้ก่ ผูซ่ึ้งสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขาวชิากายภาพบาํบดั โดยไดรั้บ

ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต (กายภาพบาํบดั) หรือ กายภาพบาํบดับณัฑิต 
๕.๒   สมาชิกวสิามญั  แบ่งเป็น 

๕.๒.๑ สมาชิกกิตติมศกัด์ิ  ไดแ้ก่ บุคคลท่ีไดรั้บเชิญจากสมาคมฯใหเ้ป็นสมาชิก  ตามท่ี
คณะกรรมการสมาคมฯเห็นสมควรวา่บุคคลผูน้ั้นไดท้าํประโยชน์ หรือจะทาํ
ประโยชน์ใหแ้ก่สมาคมฯ หรือเป็นบุคคลท่ีทรงคุณวุฒิในดา้นวชิาการ
กายภาพบาํบดั 

๕.๒.๒ สมาชิกสมทบ  ไดแ้ก่ ผูท่ี้ไดรั้บประกาศนียบตัร อนุปริญญาบตัร หรือปริญญาบตัร
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักายภาพบาํบดัจากในหรือต่างประเทศ 

๕.๒.๓ อนุสมาชิก  ไดแ้ก่ นิสิต นกัศึกษา ท่ีกาํลงัศึกษาในสาขาวชิากายภาพบาํบดั 
๕.๒.๔ สมาชิกวสิามญัทัว่ไป  ไดแ้ก่ บุคคลทัว่ไปท่ีสนใจในวชิาการกายภาพบาํบดั 

 
๖. การสมัครเป็นสมาชิก 

๖.๑ สมาชิกสามญั 
๖.๑.๑  ผูใ้ดมีความประสงคจ์ะสมคัรเป็นสมาชิกสามญัของสมาคม ใหแ้จง้ความจาํนงเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรต่อเลขานุการตามใบสมคัรของสมาคม 
๖.๑.๒  ใหเ้ลขานุการประกาศช่ือผูส้มคัรไวท่ี้สาํนกังานของสมาคมไม่ตํ่ากวา่ 15 วนัแลว้ให้
นาํเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณารับเป็นสมาชิก พร้อมทั้งชาํระค่าบาํรุงประจาํปีตามท่ี
กาํหนด 
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๖.๒ สมาชิกสมทบ อนุสมาชิก และสมาชิกวสิามญัทัว่ไป ใหป้ฏิบติัเช่นเดียวกนั แต่จะตอ้งมี
สมาชิกสามญัรับรอง ๑ คน หรือไดรั้บการรับรองจากคณะกรรมการสมาคมฯ 

๖.๓ ถา้คณะกรรมการสมาคมฯ พิจารณาอนุมติัใหรั้บผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกแลว้  ใหผู้ส้มคัรนั้น
ชาํระเงินค่าบาํรุงสมาคมฯตามท่ีกาํหนด  ภายใน ๓๐ วนั  นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จากนาย
ทะเบียน และสมาชิกภาพของผูส้มคัรใหเ้ร่ิมนบัตั้งแต่วนัท่ีผูส้มคัรไดช้าํระเงินค่าบาํรุง
สมาคมฯเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ แต่ถา้ผูส้มคัรไม่ชาํระเงินค่าบาํรุงสมาคมฯภายในกาํหนด ใหถื้อ
วา่การสมคัรคราวนั้นเป็นอนัยกเลิก 

๖.๔ หากสมาชิกผูใ้ดประสงคจ์ะคดัคา้นการสมคัรเป็นสมาชิกของผูส้มคัรคนหน่ึงคนใด ให้ทาํ
การคดัคา้นเป็นหนงัสือยืน่ต่อเลขานุการสมาคมฯ เพื่อนาํเสนอต่อคณะกรรมการสมาคมฯ
เพื่อพิจารณาต่อไป 

๖.๕ มติของคณะกรรมการสมาคมฯ ถือเป็นท่ีส้ินสุด ในการพิจารณารับผูถู้กคดัคา้นไวเ้ป็นสมาชิก
หรือไม่ โดยการรับเป็นสมาชิก จะตอ้งมีคะแนนเสียงเห็นชอบไม่นอ้ยกวา่ ๒ ใน ๓ ของ
คณะกรรมการสมาคมฯท่ีมาประชุม 

 
๗. สิทธิของสมาชิก 

๗.๑ มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเก่ียวกบัการดาํเนินการของสมาคมฯ โดยทาํหนงัสือแจง้ไปยงั
เลขานุการสมาคมฯเพื่อนาํเสนอต่อคณะกรรมการสมาคมฯ เพื่อพิจารณาต่อไป หรือเสนอใน
ท่ีประชุมโดยตรง 

๗.๒ มีสิทธิเขา้ร่วมงานประชุม หรือการอบรมเชิงวชิาการ ท่ีจดัโดยสมาคมฯ ในอตัรา
ค่าลงทะเบียนพิเศษ 

๗.๓ สมาชิกสามญัเท่านั้น มีสิทธิในการเลือกตั้ง หรือไดรั้บการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ของสมาคมฯ และมีสิทธิออกเสียงลงมติต่างๆในท่ีประชุมไดค้นละ ๑ คะแนนเสียง 

๗.๔ มีสิทธิไดรั้บประโยชน์ต่างๆท่ีสมาคมฯจดัใหมี้ข้ึนเพื่อสมาชิก  ตามเง่ือนไขและระเบียบของ
สมาคมฯ 

 
๘. หน้าที่ของสมาชิก 

๘.๑ มีหนา้ท่ีตอ้งเคารพและปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัของสมาคมฯ 
๘.๒ มีหนา้ท่ีตอ้งชาํระค่าบาํรุงให้แก่สมาคมฯตามท่ีกาํหนด หรือเป็นรายปี ในกรณีท่ีเป็นสมาชิก

แบบรายปี 
๘.๓ มีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามมารยาทและจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพ 
๘.๔ มีหนา้ท่ีใหค้วามร่วมมือและสนบัสนุนการดาํเนินงานของสมาคมฯ เพื่อใหบ้รรลุ

วตัถุประสงคข์องสมาคมฯ 
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๘.๕ กรณียา้ยท่ีอยู ่เปล่ียนช่ือหรือนามสกุล สมาชิกมีหนา้ท่ีตอ้งแจง้ใหน้ายทะเบียนของสมาคมฯ
ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อการแกไ้ขทางทะเบียนภายใน ๓๐ วนั นบัจากวนัท่ีมีการ
เปล่ียนแปลง 

๘.๖ มีหนา้ท่ีเขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัประจาํปีของสมาคมฯ 
 

๙. การขาดสมาชิกภาพ 
สมาชิกภาพของสมาชิกใหส้ิ้นสุดลงดว้ยเหตุดงัต่อไปน้ี 

๙.๑ ตาย 
๙.๒ ลาออก โดยแจง้ต่อนายทะเบียนเป็นลายลกัษณ์อกัษร และไม่มีหน้ีสินติดคา้งต่อสมาคมฯ 

หรือไดช้าํระเสร็จส้ินแลว้ 
๙.๓ คณะกรรมการสมาคมฯลงมติใหพ้น้จากสมาชิกภาพดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ ๒ ใน ๓ 

ของกรรมการท่ีมาประชุม เม่ือปรากฏวา่ 
๙.๓.๑ ติดยาเสพติดให้โทษ 
๙.๓.๒ วกิลจริต หรือสติฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
๙.๓.๓ ถูกจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุด ใหจ้าํคุกหรือไดรั้บโทษท่ีหนกักวา่จาํคุก ทั้งน้ี

ยกเวน้แต่ความผดิท่ีเป็นลหุโทษ หรือความผดิจากการกกระทาํโดยประมาท 
๙.๓.๔ เป็นผูมี้ความประพฤติในทางท่ีจะนาํมาซ่ึงความเส่ือมเสียต่อวชิาชีพ 
๙.๓.๕ คา้งชาํระค่าบาํรุงสมาคมฯเกิน ๑๒๐ วนั นบัจากวนัท่ีสมคัร หรือวนัท่ีตอ้งต่ออายุ

สมาชิกภาพ และไดมี้การทวงถามเป็นหนงัสือแลว้ และคณะกรรมการสมาคมฯ
เห็นสมควรใหข้าดจากสมาชิกภาพ 

 
หมวดที ่๓ 

การด าเนินกจิการสมาคมฯ 
 
๑๐. คณะกรรมการสมาคมฯ 
 คณะกรรมการสมาคมฯ ทาํหนา้ท่ีบริหารกิจการของสมาคมฯ โดยประกอบดว้ยคณะกรรมการไม่
นอ้ยกวา่ ๑๐ คน และไม่มากกวา่ ๒๐ คน ซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งจากสมาชิก และประกาศในการประชุมสามญั
ประจาํปี  คณะกรรมการสมาคมฯ มีตาํแหน่งและหนา้ท่ีโดยสังเขป ดงัต่อไปน้ี 

๑๐.๑ นายกสมาคมฯ 
๑๐.๑.๑ มีหนา้ท่ีเป็นผูน้าํหรือหวัหนา้ในการบริหารกิจการของสมาคมฯ 
๑๐.๑.๒ เป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการ และการประชุมใหญ่ของสมาคมฯ 
๑๐.๑.๓ เป็นผูแ้ทนของสมาคมฯในการติดต่อกบับุคคลภายนอก องคก์ร และสถาบนัต่างๆ 
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๑๐.๑.๔ มีอาํนาจในการสั่งจ่ายเงินของสมาคมฯในวงเงินท่ีกาํหนดตามมติของ
คณะกรรมการสมาคมฯ หากเกินกวา่น้ีจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสมาคมฯ 

๑๐.๒ อุปนายกฝ่ายธุรการ 
๑๐.๒.๑ มีหนา้ท่ีเป็นผูช่้วยนายกสมาคมฯ ในการบริหารกิจการสมาคมฯในดา้นธุรการ 
๑๐.๒.๒ ปฏิบติัตามหนา้ท่ีท่ีนายกสมาคมฯไดม้อบหมาย และทาํหนา้ท่ีแทน เม่ือนายก

สมาคมฯไม่อยู ่หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้
๑๐.๒.๓ ติดต่อประสานงานกบักรรมการสมาคมฯ อนุกรรมการ หรือคณะทาํงานท่ีไดรั้บ

การแต่งตั้งจากกรรมการสมาคมฯ ใหด้าํเนินการอยา่งหน่ึงอยา่งใด เพื่อใหก้าร
ดาํเนินงานหรือการบริหารงานของสมาคมฯเป็นไปไดด้ว้ยดี 

๑๐.๓ อุปนายกฝ่ายวชิาการ 
๑๐.๓.๑ มีหนา้ท่ีเป็นผูช่้วยนายกสมาคมฯ ในการบริหารกิจการสมาคมฯในดา้นวชิาการ 
๑๐.๓.๒ ปฏิบติัตามหนา้ท่ีท่ีนายกสมาคมฯไดม้อบหมาย และทาํหนา้ท่ีแทน เม่ือนายก

สมาคมฯ หรืออุปนายกฝ่ายธุรการไม่อยู ่หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้
๑๐.๓.๓ จดัการประชุมทางดา้นวชิาการ และดาํเนินการทางดา้นวชิาการตามความ

เหมาะสม 
๑๐.๓.๔ เป็นท่ีปรึกษาดา้นวชิาการของสมาคมฯ 

๑๐.๔ เลขานุการ 
๑๐.๔.๑ มีหนา้ท่ีเก่ียวกบังานธุรการทั้งหมดของสมาคมฯ รวมถึงการติดต่อกบัสมาชิกและ

บุคคลอ่ืนในกิจการทัว่ไป 
๑๐.๔.๒ รักษาระเบียบขอ้บงัคบัของสมาคมฯ 
๑๐.๔.๓ นดัประชุม จดัระเบียบวาระการประชุม ตลอดจนเป็นผูบ้นัทึก และจดัทาํรายงาน

การประชุม 
๑๐.๔.๔ นาํเสนอรายงานแสดงกิจการของสมาคมฯต่อท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 

๑๐.๕ เหรัญญิก 
๑๐.๕.๑ มีหนา้ท่ีรับผิดชอบการเงินทั้งหมดของสมาคมฯ 
๑๐.๕.๒ เป็นผูจ้ดัทาํบญัชีรายรับ รายจ่าย บญัชีงบดุลของสมาคมฯ และเก็บเอกสาร

หลกัฐานต่างๆของสมาคมฯไวเ้พื่อการตรวจสอบ 
๑๐.๕.๓ ถือเงินสดไม่เกินจาํนวนท่ีกาํหนด โดยใหฝ้ากเงินส่วนใหญ่ไวก้บัธนาคารเพื่อหา

ดอกผลในนาม “สมาคมกายภาพบาํบดัแห่งประเทศไทย” 
๑๐.๖ ประชาสัมพนัธ์ 
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๑๐.๖.๑ มีหนา้ท่ีเผยแพร่กิจการและช่ือเสียงของสมาคมฯต่อส่ือมวลชนและประชาชน
ทัว่ไป ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลาย 

๑๐.๖.๒ เผยแพร่ข่าวสารดา้นกิจกรรม และความเคล่ือนไหวของสมาคมฯ และวงการ
กายภาพบาํบดัไปสู่สมาชิกของสมาคมฯ 

๑๐.๖.๓ จดัทาํจุลสารสมาคมฯ และแจกจ่ายไปยงัสมาชิก 
๑๐.๗ ปฏิคม 

๑๐.๗.๑ มีหนา้ท่ีประสานงานระหวา่งสมาคมฯและนิสิต นกัศึกษากายภาพบาํบดัใน
สถาบนัต่างๆ 

๑๐.๗.๒ เป็นตวัแทนสมาคมฯ เพื่อเขา้ร่วมประชุมในกิจกรรมของนิสิต นกัศึกษา
กายภาพบาํบดั 

๑๐.๗.๓ จดัการเช้ือเชิญ และตอ้นรับแขกผูม้าร่วมประชุมหรือเยีย่มสมาคมฯ 
๑๐.๗.๔ ช่วยเหลือในการจดังานสังคมทุกชนิดของสมาคมฯ 

๑๐.๘ นายทะเบียน 
๑๐.๘.๑ มีหนา้ท่ีเก่ียวกบัทะเบียนสมาชิกทั้งหมด รวมถึงการรับและจดัหาสมาชิก 

ลงทะเบียนสมาชิก หรือคดัออกจากทะเบียนตามขอ้บงัคบัของสมาคมฯ และ
ประสานงานกบัเหรัญญิกในการเรียกเก็บเงินค่าบาํรุงสมาคมฯจากสมาชิก 

๑๐.๘.๒ จดัทาํทะเบียนประวติัสมาชิก ตลอดจนสถิติต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
๑๐.๙ สาราณียกร 

๑๐.๙.๑ มีหนา้ท่ีจดัทาํวารสารทางวิชาการของสมาคมฯ 
๑๐.๙.๒ จดัทาํหนงัสือ วารสาร เอกสาร หรือส่ิงตีพิมพอ่ื์นๆเพื่อการจาํหน่ายจ่ายแจก 

๑๐.๑๐ กรรมการกลาง 
๑๐.๑๐.๑ มีหนา้ท่ีปฏิบติังานเฉพาะกิจตามท่ีไดรั้บมอบหมาย และดาํเนินการตามนโยบาย

ของคณะกรรมการสมาคมฯ 
 

๑๑. วาระการด ารงต าแหน่ง 
๑๑.๑ คณะกรรมการของสมาคมฯสามารถอยูใ่นตาํแหน่งไดค้ราวละ ๔ ปี (ตั้งแต่วนัท่ี ๑ กรกฎาคม

ของปีท่ีเร่ิมวาระ จนถึงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายนของปีท่ีหมดวาระ) 
๑๑.๒ เม่ือคณะกรรมการ อยูใ่นตาํแหน่งจนครบกาํหนดตามวาระ และไดมี้การเลือกตั้ง

คณะกรรมการชุดใหม่แลว้ ใหท้าํการส่งและรับมอบงานกนัระหวา่งคณะกรรมการชุดเก่า
และคณะกรรมการชุดใหม่ใหเ้ป็นท่ีเสร็จส้ินภายใน ๓๐ วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีคณะกรรมการชุด
ใหม่ไดรั้บการเลือกตั้ง 
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๑๒. การเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ 
๑๒.๑ การรับสมคัร 

๑๒.๑.๑ ก่อนวนัเลือกตั้งไม่นอ้ยกวา่ ๔๕ วนั ใหมี้การประกาศให้สมาชิกสามญัทราบ เพื่อ
พิจารณาสมคัรเป็นกรรมการสมาคมฯ 

๑๒.๑.๒ เม่ือรวบรวมรายช่ือผูส้มคัรในตาํแหน่งต่างๆไดแ้ลว้ ใหแ้จง้รายช่ือผูส้มคัรให้
สมาชิกทราบ หรือแจง้ใหท้ราบในท่ีประชุมใหญ่ 

๑๒.๒ การลงคะแนนเสียงและการนบัคะแนนเสียง 
๑๒.๒.๑ วธีิการลงคะแนนเลือกตั้งในแต่ละคร้ังใหเ้ป็นไปตามกาํหนดของมติคณะกรรมการ

สมาคมฯของปีท่ี จดัการเลือกตั้งในปีนั้น ๆ โดยการลงคะแนนเลือกตั้งใหก้ระทาํ
ผา่นทางท่ีประชุมใหญ่หรือทางไปรษณีย ์หรือทางระบบ ออนไลน์โดย  
- การลงคะแนนท่ีประชุมใหญ่ ใหท่ี้ประชุมใหญ่คดัเลือกหรือแต่งตั้งประธาน
ดาํเนินการเลือกตั้งจาก สมาชิกสามญั ท่ีมาประชุมในวนันั้น โดยถือเสียง 1 ใน 2 
ของสมาชิกผูเ้ขา้ประชุมเป็นเกณฑใ์นการเลือก ประธาน 
- การลงคะแนนผา่นทางไปรษณีย ์ใหค้ณะกรรมการการเลือกตั้งส่งเอกสารการ
ลงคะแนนเลือกตั้ง ใหก้บัสมาชิก เม่ือสมาชิกตอบกลบัมาใหค้ณะกรรมการการ
เลือกตั้งจดัการนบัคะแนน โดยมีพยานในการนบั คะแนนซ่ึงไม่ใช่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งอยา่งนอ้ย 3 คน 
- การลงคะแนนทางระบบออนไลน์ ใหค้ณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่วธีิและ
การลงคะแนนให ้สมาชิกรับทราบ และดาํเนินการลงคะแนนเสียง พร้อมทั้งแจง้
ผลการนบัคะแนนใหส้มาชิกรับทราบผา่น ทางการประชาสัมพนัธ์ ส่ือและการ
ประชุมใหญ่ของสมาคมฯให้สมาชิกรับทราบ 

๑๒.๒.๒ จาํนวนสมาชิกสามญัทั้งหมดท่ีลงคะแนนเลือกตั้งจะตอ้งมีไม่นอ้ยกวา่ ๕๐ คน ถา้
มีไม่ถึงจาํนวนท่ีกาํหนด ใหจ้ดัการเลือกตั้งใหม่ภายใน ๔๕ วนั และในการเลือกตั้ง
คร้ังใหม่นั้น ใหถื้อจาํนวนสมาชิกสามญัท่ีลงคะแนนเป็นมติเอกฉนัท ์ ในกรณีท่ี
สมาชิกไม่สามารถมาลงคะแนนดว้ยตนเอง สมาชิกมีสิทธิมอบอาํนาจเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรใหส้มาชิกคนอ่ืนมาลงคะแนนเสียงแทนไดต้ามท่ีสมาชิกไดเ้ลือกไว ้ 

๑๒.๒.๓ ในกรณีท่ีมีผูส้มคัรมากกวา่ ๑ คน ในตาํแหน่งใดๆ ใหถื้อวา่ผูท่ี้ไดรั้บคะแนนเสียง
สูงสุดในตาํแหน่งนั้นๆ จากจาํนวนผูล้งคะแนนทั้งหมด เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้ง 

๑๒.๒.๔ ในกรณีท่ีมีผูส้มคัรเพียง ๑ คน ในตาํแหน่งใดๆ ผูส้มคัรจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียง
ไม่นอ้ยกวา่ ๑ ใน ๒ ของจาํนวนผูล้งคะแนนทั้งหมด จึงจะถือวา่ไดรั้บเลือกตั้ง 
หากไดรั้บคะแนนเสียงไม่ถึงท่ีกาํหนด ใหถื้อวา่คะแนนเสียงในตาํแหน่งนั้นเป็น
โมฆะ จะตอ้งทาํการเลือกตั้งในตาํแหน่งนั้นใหม่ 



54 

๑๒.๒.๕ วธีิการออกเสียงลงคะแนน อาจกระทาํไดโ้ดยวธีิลบัหรือเปิดเผย 
๑๒.๒.๖ หากไม่เป็นไปตามขอ้ ๑๒.๒.๑ – ๑๒.๒.๕ ใหค้ณะกรรมการหรือท่ีประชุม

กาํหนดวธีิการอ่ืนเป็นคร้ังๆไป 
 

๑๓. การว่างลงของต าแหน่งกรรมการสมาคมฯ 
๑๓.๑ ตาํแหน่งกรรมการสมาคมฯ  ถา้ตอ้งวา่งลงก่อนครบกาํหนดตามวาระ ก็ใหค้ณะกรรมการ

สมาคมฯแต่งตั้งสมาชิกสามญัคนใดคนหน่ึงท่ีเห็นสมควร เขา้ดาํรงตาํแหน่งแทนตาํแหน่งท่ี
วา่งลงนั้น แต่ผูท่ี้ดาํรงตาํแหน่งแทนจะอยูใ่นตาํแหน่งไดเ้ท่ากบัวาระของผูท่ี้ตนแทนเท่านั้น 

 
๑๔. การพ้นจากต าแหน่งกรรมการสมาคมฯ 

กรรมการสมาคมฯอาจพน้จากตาํแหน่ง ดว้ยเหตุผลต่อไปน้ี 
๑๔.๑ ปฏิบติังานครบวาระการทาํงาน 
๑๔.๒ ลาออก  โดยการอนุมติัให้อยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการสมาคมฯ 
๑๔.๓ กรรมการสมาคมฯทั้งคณะลาออก 
๑๔.๔ ขาดจากการเป็นสมาชิกภาพ โดยกรณีใดกรณีหน่ึงท่ีกาํหนดในขอ้ ๙ 
๑๔.๕ ท่ีประชุมใหญ่ลงมติไม่ไวว้างใจ โดยมีมติเกินกวา่ ๒ ใน ๓ ของสมาชิกผูเ้ขา้ประชุมทั้งหมด 
๑๔.๖ คณะกรรมการสมาคมฯ มีมติเกินกวา่ ๒ ใน ๓ ใหก้รรมการพน้จากตาํแหน่ง ในกรณีต่อไปน้ี 

๑๔.๖.๑ หยอ่นสมรรถภาพในการบริหารงาน 
๑๔.๖.๒ ทอดทิ้งหนา้ท่ีจนเป็นเหตุใหเ้กิดความเสียหายอยา่งร้ายแรง 
๑๔.๖.๓ ไม่ร่วมมือในการบริหารงานของสมาคมฯ เช่น การขาดประชุมบ่อยคร้ัง 
 

๑๕. การลาออกของกรรมการสมาคมฯ 
๑๕.๑ กรรมการท่ีประสงคจ์ะลาออกจากตาํแหน่งกรรมการ ใหย้ืน่ใบลาออกเป็นลายลกัษณ์อกัษร

ต่อคณะกรรมการสมาคมฯ และใหพ้น้จากตาํแหน่ง เม่ือคณะกรรมการสมาคมฯมีมติใหอ้อก 
 

๑๖. อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสมาคมฯ 
๑๖.๑ มีอาํนาจออกระเบียบปฏิบติัต่างๆ เพื่อใหส้มาชิกไดป้ฏิบติั โดยระเบียบปฏิบติันั้นจะตอ้ง 
 ไม่ขดัต่อขอ้บงัคบัของสมาคมฯ 
๑๖.๒ มีอาํนาจแต่งตั้งและถอดถอนเจา้หนา้ท่ีของสมาคมฯ 
๑๖.๓ มีอาํนาจแต่งตั้งกรรมการท่ีปรึกษา อนุกรรมการ หรือคณะทาํงานได ้แต่กรรมการท่ีปรึกษา 

อนุกรรมการ หรือคณะทาํงานนั้น จะสามารถอยูใ่นตาํแหน่งไดไ้ม่เกินวาระของ
คณะกรรมการสมาคมฯท่ีแต่งตั้ง 
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๑๖.๔ มีอาํนาจเรียกประชุมใหญ่สามญัประจาํปี และประชุมใหญ่วสิามญั 
๑๖.๕ มีอาํนาจแต่งตั้งอนุกรรมการหรือกรรมการในตาํแหน่งอ่ืนๆ ท่ียงัมิไดก้าํหนดไวใ้นขอ้บงัคบั

น้ี 
๑๖.๖ มีอาํนาจบริหารกิจการของสมาคมฯ เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ตลอดจนมีอาํนาจอ่ืนๆ 

ตามท่ีขอ้บงัคบัไดก้าํหนดไว ้
๑๖.๗ มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในกิจการทั้งหมด รวมทั้งการเงิน และทรัพยสิ์นทั้งหมดของสมาคมฯ 
๑๖.๘ มีหนา้ท่ีจดัใหมี้การประชุมใหญ่วสิามญั ตามท่ีสมาชิกสามญัจาํนวน ๑ ใน ๕ ของสมาชิก

ทั้งหมดไดเ้ขา้ช่ือร้องขอใหจ้ดัประชุมใหญ่วสิามญัข้ึน ซ่ึงการน้ีจะตอ้งจดัใหมี้การประชุม
ใหญ่วสิามญัข้ึนภายใน ๓๐ วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือร้องขอ 

๑๖.๙ มีหนา้ท่ีจดัทาํเอกสารหลกัฐานต่างๆ ทั้งท่ีเก่ียวกบัการเงิน ทรัพยสิ์น และการดาํเนินกิจกรรม
ต่างๆของสมาคมฯใหถู้กตอ้งตามหลกัวชิาการ และสามารถจะใหส้มาชิกตรวจดูได ้เม่ือ
สมาชิกร้องขอ 

๑๖.๑๐ จดัทาํบนัทึกการประชุมต่างๆของสมาคมฯ เพื่อเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานและใหส้มาชิกไดรั้บ
ทราบ 

๑๖.๑๑ มีหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีขอ้บงัคบัไดก้าํหนดไว ้
 

๑๗. การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ 
๑๗.๑ คณะกรรมการสมาคมฯจะตอ้งประชุมกนัอยา่งนอ้ย 4 คร้ังต่อปี หรือตามความเหมาะสม 

ทั้งน้ีอาจ ใชร้ะบบการส่ือสารทางไกลเพื่อปรึกษาหารือเก่ียวกบัการบริหารกิจการของสมาคม
ฯ โดยมีการเก็บหลกัฐานในการประชุมหากใชร้ะบบการส่ือสารทางไกล 

๑๗.๒ การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ จะตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ ๑ ใน ๒ 
ของกรรมการทั้งหมด จึงจะถือวา่ครบองคป์ระชุม มติของท่ีประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ 
ถา้ขอ้บงัคบัมิไดก้าํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน ก็ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากเป็นเกณฑ ์แต่ถา้คะแนน
เสียงเท่ากนั ก็ใหป้ระธานในการประชุมเป็นผูช้ี้ขาด 

๑๗.๓ ในการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ถา้นายกสมาคมฯและอุปนายกสมาคมฯไม่อยูใ่นท่ี
ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ก็ใหก้รรมการท่ีเขา้ประชุมในคราวนั้นเลือกตั้ง
กนัเอง เพื่อใหก้รรมการคนใดคนหน่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นประธานในการประชุมคราวนั้น 

 
หมวดที ่๔ 

การประชุมใหญ่ 
 
๑๘. ประเภทของการประชุมใหญ่ 
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การประชุมใหญ่ของสมาคมฯ มี ๒ ประเภท คือ 
๑๘.๑ การประชุมใหญ่สามญั 

๑๘.๑.๑ คณะกรรมการสมาคมฯจะตอ้งจดัใหมี้การประชุมใหญ่สามญัประจาํปี อยา่งนอ้ย ๑ 
คร้ังต่อ ๑ วาระของคณะกรรมการ ซ่ึงตอ้งจดัใหมี้ข้ึนก่อนส้ินสุดวาระของ
คณะกรรมการชุดนั้นๆ 

๑๘.๑.๒ การประชุมใหญ่สามญัประจาํปี จะตอ้งมีวาระการประชุมอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
  ๑๘.๑.๒.๑ แถลงผลงานหรือกิจการของสมาคมฯท่ีผา่นมาในรอบปี 

   ๑๘.๑.๒.๒ แถลงบญัชีรายรับ รายจ่าย และบญัชีงบดุลของปีท่ีผา่นมาให้
สมาชิก     รับทราบ 

   ๑๘.๑.๒.๓ เลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฯชุดใหม่ (เม่ือครบกาํหนดวาระ) 
   ๑๘.๑.๒.๔ เลือกตั้งผูส้อบบญัชี (ถา้มี) 
   ๑๘.๑.๒.๕ เร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 
๑๘.๒ การประชุมใหญ่วสิามญั 

๑๘.๒.๑ การประชุมใหญ่วสิามญั อาจมีข้ึนได ้โดยเหตุท่ีคณะกรรมการสมาคมฯเห็นควรจดั
ใหมี้ข้ึน หรือเกิดข้ึนดว้ยการเขา้ช่ือร่วมกนัของสมาชิกไม่นอ้ยกวา่ ๑ ใน ๕ ของ
สมาชิกสามญัทั้งหมด โดยร้องขอเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการสมาคมฯใหจ้ดัให้
มีข้ึน 

 
๑๙. หลกัการประชุม 

๑๙.๑ การแจง้กาํหนดนดัประชุมใหญ่ ใหเ้ลขานุการสมาคมฯหรือกรรมการผูไ้ดรั้บมอบหมายเป็นผู ้
แจง้กาํหนดวนันดัประชุมใหญ่ใหส้มาชิกไดท้ราบ และการแจง้จะตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์
อกัษร โดยระบุ วนั เวลา และสถานท่ี ใหช้ดัเจน พร้อมทั้งแนบวาระการประชุม ทั้งน้ี จะตอ้ง
แจง้ใหส้มาชิกไดท้ราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ ๗ วนั ก่อนถึงกาํหนดการประชุมใหญ่ 

๑๙.๒ ในการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี หรือการประชุมใหญ่วิสามญั จะตอ้งมีสมาชิกสามญัเขา้
ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ ๕๐ คน จึงจะถือวา่ครบองคป์ระชุม แต่ถา้เม่ือถึงกาํหนดเวลาประชุม 
ยงัมีสมาชิกสามญัเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุม ใหค้ณะกรรมการสมาคมฯ เรียกประชุม
ใหญ่อีกคร้ังหน่ึง โดยจดัใหมี้การประชุมข้ึนภายใน ๑๔ วนั นบัแต่วนัท่ีนดัประชุมคร้ังแรก  
สาํหรับการประชุมในคร้ังหลงัน้ี ถา้มีสมาชิกสามญัเขา้ร่วมประชุมเป็นจาํนวนเท่าใด ก็ใหถื้อ
วา่ครบองคป์ระชุม  ยกเวน้กรณี ถา้เป็นการประชุมใหญ่วิสามญัท่ีเกิดข้ึนจากการร้องขอของ
สมาชิก หากสมาชิกมาไม่ครบองคป์ระชุม ก็ไม่ตอ้งจดัประชุมใหม่ ใหถื้อวา่การประชุมนั้น
เป็นอนัยกเลิก 
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๑๙.๓ การลงมติต่างๆในท่ีประชุมใหญ่ ถา้ขอ้บงัคบัมิไดก้าํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน ก็ใหถื้อคะแนน
เสียงขา้งมากเป็นเกณฑ ์แต่ถา้คะแนนเสียงท่ีลงมติมีคะแนนเสียงเท่ากนั ก็ใหป้ระธานในการ
ประชุมเป็นผูช้ี้ขาด 

๑๙.๔ ในการประชุมใหญ่ของสมาคมฯ ถา้นายกสมาคมฯ และอุปนายกสมาคมฯไม่มาร่วมประชุม 
หรือไม่สามารถจะปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ก็ใหท่ี้ประชุมใหญ่ทาํการเลือกตั้งกรรมการท่ีมาร่วม
ประชุมคนใดคนหน่ึง ใหท้าํหนา้ท่ีเป็นประธานในการประชุมคราวนั้น 

 
หมวดที ่๕ 

การเงินและทรัพย์สิน 
 

๒๐. รายรับของสมาคมฯ 
รายรับของสมาคมฯ มีท่ีมาดงัต่อไปน้ี 

๒๐.๑ ค่าบาํรุงสมาคมฯ จากสมาชิก 
๒๐.๒ เงินหรือทรัพยสิ์นซ่ึงมีผูบ้ริจาคใหแ้ก่สมาคมฯ 
๒๐.๓ เงินพึงไดจ้ากการจดังานหรือกิจกรรมต่างๆ เช่น งานนิทรรศการ งานราตรี งานลีลาศ หรือ

งานอ่ืนๆ 
๒๐.๔ เงินท่ีไดจ้ากการจดักิจกรรมทางวชิาชีพกายภาพบาํบดั 
๒๐.๕ ดอกเบ้ียเงินฝาก 
๒๐.๖ เงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดท่ีไดม้าโดยชอบดว้ยกฎหมาย 

 
๒๑. การจัดการการเงินและทรัพย์สิน 

๒๑.๑ การเงินและทรัพยสิ์นทั้งหมด ใหอ้ยูใ่นความรับผิดชอบของคณะกรรมการสมาคมฯ  เงินสด
ของสมาคมฯ ถา้มี ใหน้าํฝากไวใ้นธนาคารของรัฐในนามของสมาคมฯ 

๒๑.๒ การลงนามในตัว๋เงินหรือเช็คของสมาคมฯ รวมถึงการจ่ายเงินจากบญัชีธนาคารของสมาคมฯ 
จะตอ้งมีลายมือช่ือของนายกสมาคมฯ หรือผูท้าํการแทน ลงนามร่วมกบัเหรัญญิก จึงจะถือวา่
ใชไ้ด ้
 

๒๒. หลกัฐานการเงิน 
๒๒.๑ การรับเงินทุกชนิด ตอ้งออกใบเสร็จรับเงินไวเ้ป็นหลกัฐาน ใบเสร็จรับเงินทุกฉบบัจะตอ้งมี

ลายมือช่ือของเหรัญญิกกบัตราสมาคมฯคร่อมไวร้ะหวา่งคู่ฉีกของใบเสร็จ จึงจะถือวา่เป็น
ใบเสร็จรับเงินท่ีถูกตอ้ง 
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๒๒.๒ การจ่ายเงินของสมาคมฯไม่วา่กรณีใดๆ จะตอ้งมีใบเบิกเป็นหลกัฐานและมีการลงลายมือ
ช่ือของผูรั้บเงิน เหรัญญิก และผูอ้นุมติั 

๒๒.๓ เหรัญญิกตอ้งจดัทาํบญัชีรายรับ รายจ่าย และบญัชีงบดุลของสมาคมฯไวเ้ป็นหลกัฐาน และ
ตอ้งเก็บรักษาใหเ้รียบร้อยและตรวจสอบไดเ้สมอ 

๒๒.๔ การจดัทาํบญัชี ถา้คณะกรรมการสมาคมฯมิไดว้างระเบียบไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน ก็ใหด้าํเนินการ
จดัทาํตามแบบบญัชีสากลทัว่ไป 

๒๒.๕ ในส้ินเดือนหน่ึงๆ ใหเ้หรัญญิกทาํงบทดรองแสดงเงินรายรับ รายจ่าย และเงินคงเหลือ
ประจาํเดือนเสนอต่อคณะกรรมการสมาคมฯในท่ีประชุมคณะกรรมการตามวาระ ในการน้ี
คณะกรรมการอาจเรียกหลกัฐานประกอบการลงบญัชีจากเหรัญญิกมาตรวจสอบ เพื่อ
ประกอบการพิจารณาได ้เม่ือพิจารณาเห็นสมควรประการใดแลว้ ใหบ้นัทึกไวเ้ป็นหลกัฐาน 

๒๒.๖ การทาํงบทดรองดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อความเหมาะสม นายกสมาคมฯอาจสั่งเปล่ียนแปลง
แกไ้ขเป็นอยา่งอ่ืนโดยใหเ้หรัญญิกทาํเสนอภายในเวลาท่ีกาํหนดก่ีเดือนต่อคร้ังก็ได ้

๒๒.๗ ใหเ้หรัญญิกทาํบญัชีงบดุลแสดงรายการรับ-จ่ายประจาํปีของสมาคมฯ ใหผู้ส้อบบญัชี
ตรวจสอบก่อนนาํเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ และส่งมอบให้คณะกรรมการสมาคมฯชุดใหม่ เม่ือ
ส้ินสุดวาระของคณะกรรมการชุดเดิม 
 

๒๓. ผู้สอบบัญชี 
๒๓.๑ ผูส้อบบญัชี จะตอ้งมิใช่กรรมการสมาคมฯหรือเจา้หนา้ท่ีของสมาคมฯ และจะตอ้งเป็นผูส้อบ

บญัชีท่ีไดรั้บอนุญาต 
๒๓.๒ ผูส้อบบญัชี มีอาํนาจหนา้ท่ี ท่ีจะเรียกเอกสารเก่ียวกบัการเงินและทรัพยสิ์นจาก

คณะกรรมการ และสามารถจะเชิญกรรมการ หรือเจา้หนา้ท่ีของสมาคมฯเพื่อสอบถาม 
เก่ียวกบับญัชีและทรัพยสิ์นของสมาคมฯได ้

๒๓.๓ คณะกรรมการสมาคมฯ จะตอ้งใหค้วามร่วมมือกบัผูส้อบบญัชี เม่ือไดรั้บการร้องขอ 
 

หมวดที ่๖ 
การเปลีย่นแปลงแก้ไขข้อบังคับและการเลกิสมาคม 

 
๒๔. การเปลีย่นแปลงแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ 
 ขอ้บงัคบัสมาคมฯจะเปล่ียนแปลงแกไ้ขไดโ้ดยมติของท่ีประชุมใหญ่เท่านั้น และองคป์ระชุมใหญ่
จะตอ้งมีสมาชิกสามญัเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ ๕๐ คนตามขอ้บงัคบั โดยการเปล่ียนแปลงแกไ้ขอาจ
กระทาํไดด้งัน้ี 
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๒๔.๑ คณะกรรมการสมาคมฯไม่นอ้ยกวา่ ๑ ใน ๒ เสนอขอเปล่ียนแปลงแกไ้ข หรือสมาชิกสามญั
ลงช่ือร่วมกนัเป็นจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ ๑๐ คน ยืน่ต่อท่ีประชุมใหญ่ หรือต่อคณะกรรมการ
สมาคมฯ เพื่อนาํเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ 

๒๔.๒ คณะกรรมการสมาคมฯ นาํร่างขอ้บงัคบัท่ีเสนอขอแกไ้ข แจง้ใหส้มาชิกทราบก่อนวนั
ประชุมใหญ่ โดยอาจแนบไปกบัหนงัสือเรียกประชุม หรือประชาสัมพนัธ์โดยวธีิอ่ืนใดก็ได ้

๒๔.๓ นายกสมาคมฯนาํเสนอร่างขอ้บงัคบัท่ีขอแกไ้ข เพื่อขอมติเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่ 
๒๔.๔ มติของท่ีประชุมใหญ่ในการใหเ้ปล่ียนแปลงแกไ้ขขอ้บงัคบั จะตอ้งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ย

กวา่ ๑ ใน ๒ ของสมาชิกสามญัท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 
 

๒๕. การเลกิสมาคมฯ 
๒๕.๑ การเลิกสมาคมฯ จะเลิกไดก้็โดยมติของท่ีประชุมใหญ่ของสมาคมฯ ยกเวน้เป็นการเลิกเพราะ

เหตุของกฎหมาย มติของท่ีประชุมใหญ่ท่ีใหเ้ลิกสมาคมฯจะตอ้งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ ๓ 
ใน ๔ ของสมาชิกสามญัท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด  และองคป์ระชุมใหญ่จะตอ้งไม่นอ้ยกวา่
คร่ึงหน่ึงของสมาชิกสามญัทั้งหมด 

๒๕.๒ เม่ือสมาคมฯตอ้งเลิก ไม่วา่ดว้ยเหตุใดๆก็ตาม ทรัพยสิ์นของสมาคมฯท่ีเหลืออยูห่ลงัจากท่ี
ไดช้าํระบญัชีเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ใหต้กเป็นขององคก์รการกุศลท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
สาธารณประโยชน์ ซ่ึงมีฐานะเป็นนิติบุคคลแห่งใดแห่งหน่ึง หรือตามท่ีท่ีประชุมใหญ่ลงมติ
เห็นสมควร 

 
หมวดที ่๗ 

บทเฉพาะกาล 
 
๒๖. ผู้อุปถัมภ์สมาคมฯ 

๒๖.๑ คณะกรรมการสมาคมฯอาจเชิญบุคคลหน่ึงบุคคลใดซ่ึงเห็นสมควร ใหเ้ป็นผูอุ้ปถมัภส์มาคมฯ
ก็ได ้

 
 
                                         ผูจ้ดัทาํขอ้บงัคบั 
 
                                                                                   
                                                (นายปรีชา อศัวโกสินชยั) 
               นายกสมาคมกายภาพบาํบดัแห่งประเทศไทย วาระ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ 


