
ข้อบังคับ 

สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

พ.ศ. 2533 

แก้ไขเพิม่เติมคร้ังที ่1 พ.ศ. 2542 

แก้ไขเพิม่เติมคร้ังที ่2 พ.ศ. 2546 

แก้ไขเพิม่เติมคร้ังที ่3 พ.ศ. 2554 

หมวดที ่1 

บททัว่ไป 

ขอ้ 1.    สมาคมน้ีมีช่ือวา่  “สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์ ใชช่ื้อยอ่วา่ “สทค” มี
ช่ือเป็นภาษาองักฤษวา่ “The Telecommunications Association of Thailand Under The  Royal Patronage”  ใช้
ช่ือยอ่เป็นภาษาองักฤษ “TCT” 

ขอ้ 2.    ส านกังานใหญ่ของสมาคมตั้งอยูท่ี่ 40/54  ซอยอินทามระ 8  ถนนสุทธิสารวนิิจฉยั  แขวงสามเสน
ใน  เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์10400 

ขอ้ 3.    เคร่ืองหมายของสมาคมเป็นรูปตวัอกัษรภาษาองักฤษ  ตวั T,C และ T ประกอบกนั 

  

หมวด 2 

วตัถุประสงค์ 

ขอ้ 4.    สมาคมเป็นสมาคมวิชาชีพดา้นโทรคมนาคม  คุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นโทรคมนาคม และกิจกรรมอ่ืน ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

ขอ้ 5.    วตัถุประสงคข์องสมาคมเพื่อท าหนา้ท่ีดา้นโทรคมนาคม  โดยกิจการโทรคมนาคมของสมาคมให้
หมายความรวมถึงกิจการอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบักิจการกระจายเสียงวทิยแุละกิจการโทรทศัน์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ดงัน้ี 

(1)    ปฏิบติัหนา้ท่ีภายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นกิจการโทรคมนาคม 



(2)    ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาบุคลากรในวชิาชีพโทรคมนาคมและการพฒันากิจการโทรคมนาคมของ
ประเทศ 

(3)    ศึกษา วเิคราะห์ และวจิยั มาตรฐาน  ระบบ องคป์ระกอบ องคก์ร การก ากบัดูแล กฎหมายและหลกัเกณฑ ์
ขอ้บงัคบัต่างๆ ดา้นโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของประเทศ 

(4)    เผยแพร่ความรู้ดา้นโทรคมนาคม 

(5)    ติดตามแนวโนม้ ความกา้วหนา้ เทคโนโลยทีางดา้นโทรคมนาคม 

(6)    รวบรวม หนงัสือ ข่าวสาร และเอกสารดา้นโทรคมนาคม 

(7)    จดัท าและเผยแพร่ส่ิงพิมพเ์ก่ียวกบัโทรคมนาคม 

(8)    อบรมและใหก้ารศึกษาดา้นโทรคมนาคมแก่สมาชิกและผูเ้ก่ียวขอ้ง  เพื่อยกระดบัวชิาชีพดา้นโทรคมนาคม 

(9)    ประกาศเกียรติคุณแด่สมาชิกผูท้  าคุณประโยชน์ใหก้บัรัฐและประชาชน ในกิจการโทรคมนาคมทั้งโดยตรง
และโดยออ้ม 

(10)    ด าเนินกิจกรรมอ่ืนใดท่ีเหมาะสม  เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสมาคม 

ขอ้ 6.    สมาคมน้ีไม่ด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวกบัการเมือง การพนนั การหาผลก าไรมาแบ่งปันกนั  ตลอดจนไม่ท า
ใหเ้ส่ือมศีลธรรม จารีตประเพณี และ วฒันธรรมอนัดีงามของชาติ 

  

หมวด 3 

สมาชิก 

ขอ้ 7.    สมาชิกสมาคมแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ สมาชิกนิติบุคคล  สมาชิกสามญัตลอดชีพ  สมาชิกสามญัราย
ปี  ซ่ึงจะตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

(1)    สมาชิกนิติบุคคล ไดแ้ก่  นิติบุคคลท่ีด าเนินกิจการงานดา้นโทรคมนาคม 

(2)    สมาชิกสามญัตลอดชีพ ไดแ้ก่  บุคคลท่ีบรรลุนิติภาวะและท างานดา้นโทรคมนาคม หรือกิจกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งและจ่ายค่าสมาชิกตลอดชีพ 

(3)    สมาชิกสามญัรายปี ไดแ้ก่  บุคคลท่ีมีคุณสมบติัตามขอ้ 7 (2) และจ่ายค่าสมาชิกเป็นรายปี 



ขอ้ 8.    ผูท่ี้ประสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นสมาชิก  ใหแ้สดงความจ านงโดยยืน่ใบสมคัรตามแบบท่ีสมาคมก าหนด  ใน
การน้ีจะตอ้งมีสมาชิกสามญัตลอดชีพเป็นผูรั้บรอง 2 คน หรือสมาชิกนิติบุคคลเป็นผูรั้บรอง 1 หน่วยงาน  ใบ
สมคัรใหย้ืน่ต่อเลขาธิการของสมาคม  เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริหารซ่ึงเป็นอ านาจของคณะ
กรรมการบริหารจะพิจารณา 

ขอ้ 9.    คณะกรรมการบริหารมีอ านาจไม่รับผูส้มคัรคนใดเขา้เป็นสมาชิก 

  

หมวด 4 

สิทธิของสมาชิก 

ขอ้ 10.    สมาชิกมีสิทธิ 

(1)    ใชส้ถานท่ีของสมาคมโดยเท่าเทียมกนั 

(2)    เขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสมาคม 

(3)    เสนอความคิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานของสมาคมต่อคณะกรรมการบริหาร 

(4)    ไดรั้บสวสัดิการต่างๆ ท่ีสมาคมไดจ้ดัใหมี้ข้ึน 

(5)    เขา้ร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม และออกเสียงลงมติ 

(6)    เลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคม 

(7)    เฉพาะสมาชิกสามญัตลอดชีพท่ีมีสิทธิไดรั้บเสนอช่ือเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร 

(8)    เขา้ช่ือร่วมกนัไม่ต ่ากวา่ 100 เสียง หรือมีเสียงเกินกวา่ 1 ใน 3 ของผูมี้สิทธิออกเสียงทั้งหมด  เพื่อร้องขอต่อ
คณะกรรมการบริหารใหต้รวจสอบเอกสารทั้งปวง และบญัชีทรัพยสิ์นของสมาคม หรือใหจ้ดัประชุมใหญ่
วสิามญั 

  

หมวด 5 

หน้าที่ของสมาชิก 

ขอ้ 11.    สมาชิกมีหนา้ท่ี 



(1)    ตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัและระเบียบของสมาคมโดยเคร่งครัด 

(2)    ช าระค่าสมาชิกโดยมีสิทธิออกเสียงตามขอ้ 29  ดงัต่อไปน้ี 

- สมาชิกนิติบุคคล  ช าระค่าสมาชิกเป็นรายปี หน่วยละ 20,000 บาท ต่อปี  โดยตอ้งช าระค่าสมาชิกขั้นต ่าคือ 1 
หน่วย (สามารถเป็นสมาชิกไดม้ากกวา่หน่ึงหน่วย) 

- สมาชิกสามญัตลอดชีพ  ช าระค่าสมาชิกคร้ังเดียว 2,000 บาท 

- สมาชิกสามญัรายปี  ช าระค่าสมาชิกเป็นรายปีๆ ละ 200 บาท 

วธีิช าระค่าสมาชิกก าหนดไวต้ามระเบียบของสมาคม 

(3)    ใหค้วามร่วมมือ สนบัสนุนและร่วมกิจกรรมในการด าเนินงานของคณะกรรมการ บริหารและของสมาคม 

(4)    แจง้เป็นหนงัสือใหเ้ลขาธิการทราบในทนัทีท่ีไดเ้ปล่ียนแปลงรายละเอียดเก่ียวกบัสมาชิก  ซ่ึงแตกต่างจากท่ี
สมาชิกไดแ้จง้ไวก้บัสมาคม 

ขอ้ 12.    คณะกรรมการบริหารมีสิทธิก าหนดอตัราค่าสมาชิกใหม่ และจะมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือไดรั้บอนุมติัจากท่ี
ประชุมใหญ่ และอตัราดงักล่าวจะบงัคบัใชเ้ฉพาะกบัสมาชิกท่ีสมคัรใหม่นบัจากวนัไดรั้บอนุมติัเป็นตน้ไป 

  

หมวด 6 

การขาดจากสมาชิกภาพ 

ขอ้ 13.    สมาชิกภาพส้ินสุดลง  เม่ือมีเหตุอยา่งหน่ึงอยา่งใดเกิดข้ึน  ดงัต่อไปน้ี 

(1)    ตาย 

(2)    ลาออกเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

(3)    ลม้ละลายหรือกระท าความผดิทางอาญาโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก  เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผดิท่ี
ไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 

(4)    เม่ือครบก าหนดระยะเวลาทวงถามใหช้ าระค่าสมาชิก และสมาชิกไม่ช าระค่าสมาชิก 

(5)    คณะกรรมการบริหาร หรือท่ีประชุมใหญ่ มีมติใหอ้อกตามขอ้ 14 หรือ ขอ้ 15 



ขอ้ 14.    คณะกรรมการบริหาร  มีสิทธิพิจารณาใหส้มาชิกผูใ้ดท่ีมีความประพฤติไม่เหมาะสมและก าหนดให้
สมาชิกผูน้ั้นขาดจากสมาชิกภาพไดโ้ดยมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร  ซ่ึงมีคะแนนเสียงอยา่งนอ้ย 2 ใน 
3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

ขอ้ 15.    สมาชิกผูใ้ดคา้งช าระค่าสมาชิก ใหเ้จา้หนา้ท่ีสมาคมผูไ้ดรั้บมอบหมายมีหนงัสือบอกกล่าว  เพื่อให้
ช าระค่าสมาชิกภายในก าหนด 30 วนั  นบัตั้งแต่วนัท่ีรับหนงัสือบอกกล่าวทวงถามโดยมีไปรษณียต์อบรับ  ถา้
สมาชิกมิไดช้ าระค่าสมาชิกภายในก าหนดใหถื้อวา่สมาชิกผูน้ั้นขาดสมาชิกภาพทนัที 

  

หมวด 7 

การกลบัเข้าเป็นสมาชิก 

ขอ้ 16.    ผูข้าดจากสมาชิกภาพตามขอ้ 13 (2)-(5) จะกลบัเขา้เป็นสมาชิกอีกได ้ ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 8. 

ขอ้ 17.    ผูซ่ึ้งขาดสมาชิกตามขอ้ 14 ขอกลบัเขา้เป็นสมาชิกได ้ เม่ือมีค าร้องโดยสมาชิกสามญัตลอดชีพเป็นผู ้
เสนอ 1 คนและมีสมาชิกสามญัตลอดชีพเป็นผูรั้บรองอีก 10 คน  คณะกรรมการบริหารอาจพิจารณาใหผู้น้ั้นกลบั
เขา้มาเป็นสมาชิกได ้ โดยมติท่ีประชุมซ่ึงมีคะแนนเสียงอยา่งนอ้ย 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

ขอ้ 18.    ผูซ่ึ้งขาดจากสมาชิกตามขอ้ 15 จะกลบัเขา้มาเป็นสมาชิกอีกก็ได ้ แต่จะตอ้งช าระค่าสมาชิกท่ีคา้งช าระ
ต่อสมาคมใหเ้สร็จส้ินก่อน และตอ้งปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 8 

  

หมวด 8 

ต าแหน่งกติติมศักดิ์ 

ขอ้ 19.    คณะกรรมการบริหารจะเชิญผูท้รงเกียรติให้ด ารงต าแหน่งกิตติมศกัด์ิคือ  องคอุ์ปถมัภ ์ นายก
กิตติมศกัด์ิ  ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ  เพื่อเป็นเกียรติแก่สมาคมโดยมีมติเอกฉนัทข์องคณะกรรมการบริหาร และผา่น
การรับรองจากท่ีประชุมใหญ่  และใหสิ้ทธิผูซ่ึ้งเคยด ารงต าแหน่งนายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย
เป็นกรรมการกิตติมศกัด์ิ  เวน้แต่จะขาดจากการเป็นสมาชิกภาพตามหมวด 6 แลว้ 

  

หมวด 9 



คณะกรรมการบริหาร 

ขอ้ 20.    ใหมี้คณะกรรมการคณะหน่ึง เรียกวา่ “คณะกรรมการบริหาร” ประกอบดว้ย สมาชิกสามญัตลอด
ชีพ  ซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปีเป็นกรรมการ  มีจ  านวนไม่นอ้ยกวา่ 15 คนและไม่
เกินจ านวน 30 คน  ท าหนา้ท่ีบริหารงานสมาคม 

ใหก้รรมการบริหารตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งข้ึนมาคณะหน่ึงจ านวน 5 คน ท่ีมาจากสมาชิกสามญัตลอดชีพ และ
กรรมการคณะน้ีไม่มีสิทธิเป็นผูรั้บการเลือกตั้งและไม่มีส่วนไดเ้สียเก่ียวกบัการเลือกตั้ง 

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร  ใหเ้ป็นไปตามระเบียบการเลือกตั้งของสมาคม 

ผูท่ี้เป็นสมาชิกสามญัตลอดชีพท่ีประสงคจ์ะเสนอช่ือผูเ้ขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ใหเ้สนอช่ือต่อ
คณะกรรมการเลือกตั้งล่วงหนา้ 15 วนัก่อนการเลือกตั้ง 

ขอ้ 21.    ใหค้ณะกรรมการบริหารเลือกคณะกรรมการบริหารผูห้น่ึงเป็นนายกสมาคม  โดยการออกเสียง
ลงคะแนน  ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหมี้การเลือกตั้งใหม่ระหวา่งผูท่ี้ไดค้ะแนนเสียงมากเท่ากนั  ถา้มีคะแนนเสียง
เท่ากนัอีกใหใ้ชว้ธีิจบัฉลาก  กรรมการบริหารท่ีไม่อยูใ่นท่ีประชุมการเลือกนายกสมาคม มีสิทธิไดรั้บการเลือก
เป็นนายกสมาคมต่อเม่ือมีหนงัสือยนืยนัวา่จะรับเป็นนายกสมาคมเม่ือไดรั้บการแต่งตั้ง 

นายกสมาคมมีสิทธิแต่งตั้งกรรมการบริหารเป็นอุปนายก เลขาธิการ เหรัญญิก ประชาสัมพนัธ์ และต าแหน่งอ่ืนๆ 
ท่ีเห็นสมควร 

ในกรณีท่ีนายกสมาคมลาออก หรือพน้จากต าแหน่งก่อนหมดวาระ  ใหก้รรมการบริหารท่ีเหลือด าเนินการเลือก
นายกใหม ่ โดยใชว้ธีิการดงัท่ีกล่าวไวแ้ลว้ในวรรคแรก 

ทั้งน้ีกรรมการบริหารจ านวน 3 ใน 4 อาจลงมติถอดถอนนายกสมาคมได ้

ขอ้ 22.    คณะกรรมการบริหารด ารงต าแหน่งตามวาระมีก าหนดคราวละ 2 ปี  กรรมการท่ีออกไปตามวาระแลว้
อาจไดรั้บเลือกเป็นกรรมการบริหารไดอี้ก  กรรมการบริหารท่ีมีต าแหน่งจะอยูใ่นต าแหน่งเดียวกนัไดติ้ดต่อกนั
ไม่เกิน 2 วาระ 

ขอ้ 23.    คุณสมบติัของกรรมการบริหารของสมาคมจะตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

(1)    เป็นสมาชิกสามญัตลอดชีพ 

(2)    ไม่เป็นพนกังานหรือลูกจา้งประจ าของสมาคม 

(3)    ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 



(4)    ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 

(5)    ไม่เป็นโรคติดต่อท่ีสังคมรังเกียจ 

ขอ้ 24.    การพน้จากต าแหน่งกรรมการ  กรรมการของสมาคมยอ่มพน้จากต าแหน่งในกรณี  ดงัต่อไปน้ี 

(1)    ครบก าหนดออกตามวาระ 

(2)    ลาออกเป็นลายลกัษณ์อกัษร และคณะกรรมการบริหารไดล้งมติอนุมติัแลว้ 

(3)    ขาดคุณสมบติัตามขอ้ 23 หรือขาดสมาชิกภาพตามขอ้ 13. 

(4)    ท่ีประชุมใหญ่มีมติใหถ้อดถอนออกจากต าแหน่ง 

ขอ้ 25.    คณะกรรมการบริหารตอ้งจดัประชุมอยา่งนอ้ยสองเดือนต่อหน่ึงคร้ัง  โดยมีนายกสมาคมเป็นประธาน
ท่ีประชุม  

ในกรณีจ าเป็นกรรมการบริหารไม่นอ้ยกวา่ 3 คน สามารถลงช่ือร่วมกนัเชิญประชุมได ้

ถา้นายกสมาคมไม่อยู ่ ใหอุ้ปนายกเป็นประธานแทน  ในกรณีท่ีนายกและอุปนายกไม่อยู ่ ใหก้รรมการบริหาร
ท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหน่ึงเป็นประธานแทน 

ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร  เม่ือมีผูเ้ขา้ประชุมนอ้ยกวา่คร่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการบริหารทั้งหมดถือ
วา่  ไม่ครบองคป์ระชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร  มติท่ีประชุมถือเอาคะแนนขา้งมากเป็นเกณฑ ์กรรมการบริหารคนหน่ึงมี
หน่ึงเสียง  ถา้คะแนนเท่ากนั ประธานใชสิ้ทธิออกเสียงเพื่อช้ีขาดได ้

ทั้งน้ี  ใหเ้ชิญนายกกิตติมศกัด์ิเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารดว้ยทุกคร้ัง  แต่ไม่มีสิทธิออกเสียง 

กรรมการบริหารอาจแต่งตั้งตวัแทนเขา้ประชุมคณะกรรมการบริหารได ้ โดยมีหนงัสือมอบอ านาจ 

ขอ้ 26.    คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหนา้ท่ี  ดงัน้ี 

(1)    วางระเบียบการในการปฏิบติังานของสมาคม 

(2)    บริหารงานใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัหรือระเบียบท่ีสมาคมก าหนด 

(3)    บริหารงานของสมาคมใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องสมาคม 



(4)    แต่งตั้งและถอดถอนท่ีปรึกษาของคณะกรรมการบริหาร  ทั้งน้ี ท่ีปรึกษาไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการ
ประชุมของคณะกรรมการบริหาร 

(5)    แต่งตั้งและถอดถอน กรรมการ  อนุกรรมการ  หรือคณะท างานเพื่อด าเนินการเฉพาะกิจในดา้นต่างๆ ตามท่ี
เห็นสมควร 

(6)    แต่งตั้งและถอดถอนเจา้หนา้ท่ี  เพื่อใหด้ าเนินงานของสมาคมเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

  

หมวด 10 

การประชุมใหญ่ 

ขอ้ 27.    การประชุมใหญ่ให้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท  คือ 

(1)    ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี  จดัใหมี้ข้ึนภายในเดือนมีนาคมของทุกปีเวน้แต่ปีใดมีเหตุจ าเป็นไม่สามารถจะ
จดัใหมี้ข้ึนไดภ้ายในเดือนมีนาคม  ใหข้ยายเวลาไดไ้ม่เกิน 90 วนั 

(2)    การประชุมใหญ่วสิามญั  จะจดัใหมี้ข้ึนเม่ือคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร หรือเม่ือสมาชิกร้องขอเป็น
หนงัสือตาม ขอ้ 10. (8) 

(3)    การประชุมใหญ่  ตอ้งแจง้ใหส้มาชิกทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั 

(4)    สมาชิกสามญั  ตอ้งเขา้ร่วมประชุมและลงมติออกเสียงดว้ยตนเอง 

สมาชิกนิติบุคคลตอ้งมีหนงัสือมอบอ านาจให้  ผูรั้บมอบอ านาจเขา้ร่วมประชุมและลงมติออกเสียงแทนได ้

ขอ้ 28.    องคป์ระชุมในการประชุมใหญ่  ในการประชุมใหญ่ของสมาคมไม่วา่จะเป็นการประชุมใหญ่ประจ าปี 
หรือการประชุมใหญ่วสิามญั  จะตอ้งมีสมาชิกประชุมไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 5 ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่
นอ้ยกวา่ 50 คน  ซ่ึงตอ้งเป็นสมาชิกสามญัไม่นอ้ยกวา่ 30 คน จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ขอ้ 29.    ญตัติของท่ีประชุมใหญ่จะไดรั้บการตดัสินถา้สมาชิกใชสิ้ทธิออกเสียงรับรองเกินก่ึงหน่ึงของจ านวน
เสียงของผูเ้ขา้ร่วมประชุม  ยกเวน้กรณีท่ีจดัไวใ้นขอ้บงัคบัอ่ืนอยา่งไรก็ดีเม่ือจ านวนสมาชิกผูใ้หก้ารรับรองญตัติ
ดงักล่าวเป็นก่ึงหน่ึงพอดีของสมาชิกท่ีเขา้ประชุม  ประธานจะเป็นผูต้ดัสินช้ีขาดญตัติดงักล่าว  สมาชิกมีสิทธิ
ออกเสียงไดด้งัต่อไปน้ี 

(1)    สมาชิกนิติบุคคล  ตามจ านวนหน่วยท่ีช าระค่าสมาชิกมีสิทธิลงคะแนน หน่วยละ 2 เสียง  แต่ไม่เกิน 20 
เสียง 



(2)    สมาชิกสามญัตลอดชีพ 1 เสียง 

(3)    สมาชิกสามญัรายปี 1 เสียง 

ขอ้ 30.    กิจการอนัพึงกระท าในการประชุมใหญ่สามญั  มีดงัน้ี 

(1)    รับรองรายงานการประชุมใหญ่คราวก่อน 

(2)    พิจารณารายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินกิจการของสมาคมท่ีผา่นมาในรอบปี 

(3)    พิจารณางบดุล 

(4)    เลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร 

(5)    แต่งตั้งผูส้อบบญัชีประจ าปีและก าหนดค่าตอบแทน 

  

หมวด 11 

การเงินของสมาคม 

ขอ้ 31.    การใชจ่้ายเงินและการลงทุน เงินสดของสมาคม  ถา้มีใหน้ าไปฝากธนาคารหรือลงทุนในตัว๋สัญญาใช้
เงินของบริษทัเงินทุนหลกัทรัพยข์องรัฐบาล  หลกัทรัพยรั์ฐวสิาหกิจหุน้กูแ้ละตราสารต่างๆ  ทั้งน้ีตามหลกัเกณฑ ์
และวธีิการท่ีคณะกรรมการบริหารเป็นผูก้  าหนดการสั่งจ่ายเงินดว้ยเช็คหรือตัว๋สั่งจ่ายเงิน ใหน้ายกสมาคมหรือ
อุปนายกหรือกรรมการท่ีคณะกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผูมี้อ  านาจลงนามร่วมกบัเหรัญญิกหรือผูรั้กษาการ
แทนเหรัญญิก  การใชจ่้ายเงินของสมาคมตามวตัถุประสงคใ์นขอ้บงัคบัใหเ้ป็นไปตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารการใชจ่้ายเงินของสมาคมเพื่อกิจการบริหารของส านกังานของสมาคม  คณะกรรมการ
บริหารอาจวางระเบียบใหเ้จา้หนา้ท่ีของส านกังานสมาคมใชจ่้ายตามงบประมาณและวงเงินท่ีคณะกรรมการ
บริหารก าหนดได ้

ขอ้ 32.    อ านาจและหนา้ท่ีเหรัญญิก  ใหเ้หรัญญิกมีหนา้ท่ีดูแลใหมี้การจดัท าบญัชีรับ-จ่าย และจดัเก็บรักษาไว้
ใหเ้รียบร้อย  ซ่ึงบญัชีรายรับรายจ่าย บญัชีทรัพยสิ์นและหน้ีสิน  ตลอดจนบญัชีอ่ืนๆ เท่าท่ีจ  าเป็นเพื่อแสดงฐานะ
ของสมาคมโดยถูกตอ้ง  ทั้งจะตอ้งจดัใหมี้การเก็บรักษาเอกสารใบส าคญัต่างๆ เก่ียวกบัการบญัชีไวใ้หผู้ ้
ตรวจสอบบญัชี และเป็นหลกัฐาน  เหรัญญิกมีอ านาจเก็บรักษาเงินสดในขณะใดขณะหน่ึงไวไ้ดไ้ม่เกินจ านวนท่ี
คณะกรรมการบริหารก าหนด  โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 



ขอ้ 33.    การลงนามในเอกสารต่างๆ ในการท านิติกรรมใดๆ ของสมาคมหรือการลงลายมือช่ือในเอกสาร ตรา
สาร และสรรพหนงัสืออนัเป็นหลกัฐานของสมาคมและการอรรถคดีนั้น  เม่ือนายกสมาคมหรืออุปนายกหรือ
กรรมการอ่ืนสองรายท่ีคณะกรรมการบริหารมอบหมายไดล้งลายมือช่ือแลว้เป็นอนัใชไ้ด้ 

ขอ้ 34.    การจดัท างบดุล  ให้คณะกรรมการบริหารจดัท างบดุลปีละคร้ังแลว้ส่งใหผู้ส้อบบญัชีไม่เกินเดือน
มกราคมของทุกปี  แลว้มอบใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบให้แลว้เสร็จก่อนวนัประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 

ขอ้ 35.    ปีการบญัชีใหถื้อเอาวนัท่ี 31 เดือนธนัวาคมของทุกปีเป็นวนัส้ินปีทางการบญัชีของสมาคม 

ขอ้ 36.    การส่งส าเนางบดุล  ใหค้ณะกรรมการบริหารส่งส าเนางบดุล  ซ่ึงผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบแลว้และ
รายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินกิจการของสมาคมในรอบปีไปยงัสมาชิกก่อนวนัประชุมใหญ่สามญั
ประจ าปีไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั 

ขอ้ 37.    อ านาจของผูส้อบบญัชี  ผูส้อบบญัชีมีอ านาจเขา้ตรวจสอบบญัชี และบรรดาเอกสารเก่ียวกบัการเงินของ
สมาคม และมีสิทธิสอบถามกรรมการตลอดจนเจา้หนา้ท่ีของสมาคมทุกคนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบับญัชีและ
เอกสารเช่นวา่นั้น 

  

หมวด 12 

เบ็ดเตลด็ 

ขอ้ 38.    การจะแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือตดัตอนขอ้บงัคบั  ขอ้บงัคบัน้ีจะแกไ้ขเปล่ียนแปลงตดัทอนหรือเพิ่มเติม
ไดโ้ดยมติของท่ีประชุมใหญ่  ซ่ึงมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนสมาชิกท่ีมาประชุม และตอ้งแจง้
ใหส้มาชิกทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั 

ขอ้ 39.    การเลิกสมาคม  สมาคมน้ีอาจจะเลิกไดด้ว้ยเหตุใดเหตุหน่ึง  ดงัต่อไปน้ี 

(1)    เม่ือท่ีประชุมใหญ่ลงมติใหเ้ลิกดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนสมาชิกทั้งหมด 

(2)    เม่ือลม้ละลาย 

(3)    ศาลสั่งใหเ้ลิก 

(4)    นายทะเบียนประจ ากรุงเทพมหานครขีดช่ือออกจากทะเบียน 

ถา้สมาคมตอ้งส้ินสุดลงใหม้อบทรัพยสิ์นของสมาคมทั้งหมดแก่กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 



  

หมวด 13 

บทเฉพาะกาล 

ขอ้ 40.    เม่ือนายทะเบียนประจ ากรุงเทพมหานครอนุญาตใหจ้ดัตั้งเป็นสมาคมแลว้  ให้ผูเ้ร่ิมก่อตั้งท าหนา้ท่ี
คณะกรรมการบริหารชัว่คราวของสมาคมจนกวา่จะไดมี้การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารตามขอ้บงัคบั  ซ่ึง
จะตอ้งจดัใหมี้ข้ึนภายใน 180 วนั  นบัแต่วนัท่ีไดรั้บอนุญาตใหจ้ดัตั้งเป็นสมาคม 

ขอ้ 41.    ใหใ้ชข้อ้บงัคบัน้ี  ตั้งแต่วนัท่ีนายทะเบียนสมาคมประจ ากรุงเทพมหานครอนุญาตใหจ้ดัตั้งสมาคม  

เป็นตน้ 

ขอ้ 42.    การตีความในขอ้บงัคบัของสมาคม  หากเป็นท่ีสงสัยใหน้ายกสมาคมเป็นผูช้ี้ขาด 

แกไ้ขเม่ือวนัท่ี  ๗  เมษายน  ๒๕๕๔ 

(ไดรั้บมติเห็นชอบของท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ๒๕๕๒  เม่ือวนัท่ี  ๒๙  เมษายน  ๒๕๕๓) 

 


