ฉบับปัจจุบัน
ข้ อเสนอเพื่อแก้ไข (คณะทำงำน)
หมวดที่ 1
หมวดที่ 1
บททั่วไป
บททั่วไป
ข้อ 1. สมาคมนี้ มีชื่อว่า “สมาคมโทรคมนาคมแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ใช้ชื่อย่อ ข้อ 1. สมาคมนี้มีชื่อว่า “สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ใช้ชื่อย่อ
ว่า “สทค” มี ชื่ อเป็ นภาษาอังกฤษว่า “The Telecommunications Association of Thailand
ว่า “สทค” มีชื่อเป็ นภาษาอังกฤษว่า “The Telecommunications Association of Thailand
Under The Royal Patronage” ใช้ชื่อย่อเป็ นภาษาอังกฤษ “TCT”
Under The Royal Patronage” ใช้ชื่อย่อเป็ นภาษาอังกฤษ “TCT”
ข้อ 2. ส านั ก งานใหญ่ ข องสมาคมตั้ง อยู่ ที่ 40/54 ซอยอิ น ทามระ 8 ถนนสุ ท ธิ ส ารวิ นิ จ ฉั ย ข้อ 2. ส านั ก งานใหญ่ ข องสมาคมตั้ง อยู่ ที่ 40/54 ซอยอิ น ทามระ 8 ถนนสุ ท ธิ ส ารวิ นิ จ ฉั ย
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร รหัสไปรษณี ย ์ 10400
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร รหัสไปรษณี ย ์ 10400
ข้อ 3. เครื่ องหมายของสมาคมเป็ นรู ปตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว T,C และ T ประกอบกัน
ข้อ 3. เครื่ องหมายของสมาคมเป็ นรู ปตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว T,C และ T ประกอบกัน

ข้อ 4. ให้กาหนดคานิยามในข้อบังคับ ดังต่อไปนี้
ข้อ 4.
“ดิ จิทัล ” หมายความว่า เทคโนโลยีที่ใช้วิธีการนาสั ญลักษณ์ ศู นย์และหนึ่ งหรื อ
สัญลักษณ์อื่น มาแทนค่าสิ่ งทั้งปวง เพื่อใช้สร้าง หรื อก่อให้เกิดระบบต่าง ๆ เพื่อให้มนุษย์
ใช้ประโยชน์ “ดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม” หมายความว่า ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่
มีการติดต่อสื่ อสาร การผลิต การอุปโภคบริ โภค การใช้สอย การจาหน่ ายจ่ายแจกการ
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ การทาธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ การคมนาคมขนส่ ง การโลจิ
สติกส์ การศึกษา การเกษตรกรรม การอุตสาหกรรม การสาธารณสุ ข การเงินการลงทุน
การภาษีอากร การบริ หารจัดการข้อมูล และเนื้ อหาหรื อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
อื่ น ใด หรื อการใด ๆ ที่ มี ก ระบวนการหรื อการด าเนิ น งานทางดิ จิ ทั ล หรื อทาง
อิเล็กทรอนิ กส์ ทั้งในกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม กิจการ
โทรคมนาคม กิจการสื่ อสารดาวเทียมและการบริ หารคลื่นความถี่ โดยอาศัยโครงสร้าง
พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร รวมทั้งเทคโนโลยีที่มีการหลอมรวม หรื อ
เทคโนโลยีอื่นใดในทานองเดียวกันหรื อ คล้ายคลึงกัน
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ให้กาหนดคานิยามในข้อบังคับ ดังต่อไปนี้
“ดิ จิทลั ” หมายความว่า เทคโนโลยีที่ใช้วิธีการนาสัญลักษณ์ ศูนย์และหนึ่ งหรื อ
สัญลักษณ์อื่น มาแทนค่าสิ่ งทั้งปวง เพื่อใช้สร้าง หรื อก่อให้เกิดระบบต่าง ๆ เพื่อให้มนุ ษย์
ใช้ประโยชน์ “ดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม” หมายความว่า ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่
มี การติ ดต่อสื่ อสาร การผลิ ต การอุปโภคบริ โภค การใช้สอย การจาหน่ ายจ่ายแจกการ
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ การทาธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ การคมนาคมขนส่ ง การโลจิ
สติกส์ การศึกษา การเกษตรกรรม การอุตสาหกรรม การสาธารณสุ ข การเงินการลงทุน
การภาษีอากร การบริ หารจัดการข้อมูล และเนื้ อหาหรื อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
อื่ น ใด หรื อการใด ๆ ที่ มี ก ระบวนการหรื อการด าเนิ น งานทางดิ จิ ทั ล หรื อทาง
อิเล็กทรอนิ กส์ ทั้งในกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม กิจการ
โทรคมนาคม กิจการสื่ อสารดาวเทียมและการบริ หารคลื่นความถี่ โดยอาศัยโครงสร้าง
พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร รวมทั้งเทคโนโลยีที่มีการหลอมรวม หรื อ
เทคโนโลยีอื่นใดในทานองเดียวกันหรื อ คล้ายคลึงกัน

ให้ใช้ขอ้ บังคับฉบับแก้ไขตั้งแต่วนั ที่นายทะเบียนสมาคมประจากรุ งเทพมหานคร
รับจดทะเบียนเสร็ จสิ้ น

“การประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์” หมายความว่า การประชุมที่กระทาผ่านสื่ อ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดยผู ้ร่ ว มประชุ ม มิ ไ ด้อ ยู่ ใ นสถานที่ เ ดี ย วกัน และสามารถประชุ ม
ปรึ กษาหารื อและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ทั้งนี้ ตามพระ
ราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมใน
อนาคต
ให้ใช้ขอ้ บังคับฉบับแก้ไขตั้งแต่วนั ที่นายทะเบียนสมาคมประจากรุ งเทพมหานคร
รับจดทะเบียนเสร็ จสิ้ น
หมวด 2
หมวด 2
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
ข้อ 5. สมาคมเป็ นสมาคมวิชาชีพในด้าน
ข้อ 5. สมาคมเป็ นสมาคมวิชาชีพในด้าน
(1) โทรคมนาคม
(1) โทรคมนาคม
(2) ดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(2) ดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(3) คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านโทรคมนาคม
(3) คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านโทรคมนาคม
(4) คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(4) คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(5) เทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวกับโทรคมนาคมดิจิทลั เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
(5) เทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวกับโทรคมนาคมดิจิทลั เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
(6) กิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง
(6) กิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 6. วัตถุประสงค์ของสมาคมเพื่อทาหน้าที่ดา้ นโทรคมนาคม โดยกิจการโทรคมนาคมของ
ข้อ 6. วัตถุประสงค์ของสมาคมเพื่อ
สมาคมให้หมายความรวมถึงกิจการอื่นใดที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสี ยงวิทยุและกิจการ
(1) ปฏิบตั ิหน้าที่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โทรทัศน์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
(2) ส่ งเสริ ม สนับสนุน และพัฒนาด้านโทรคมนาคม ด้านดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(1) ปฏิบตั ิหน้าที่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านกิจการโทรคมนาคม
(3) ส่ งเสริ ม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพด้านโทรคมนาคม ด้านดิจิทลั เพื่อ
(2) ส่ งเสริ ม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพโทรคมนาคมและการพัฒนากิจการ
เศรษฐกิจและสังคม
โทรคมนาคมของประเทศ
(4) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจยั ข้อกฎหมาย หลักเกณฑ์ และข้อบังคับต่างๆ ด้าน
(3) ศึ กษา วิเ คราะห์ และวิจัย มาตรฐาน ระบบองค์ประกอบ องค์กร การกากับดู แ ล
โทรคมนาคม ด้านดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ
กฎหมายและหลักเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ด้านโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ
และ ประโยชน์ของประเทศ
และประโยชน์ของประเทศ
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(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

เผยแพร่ ความรู ้ดา้ นโทรคมนาคม
ติดตามแนวโน้ม ความก้าวหน้า เทคโนโลยีทางด้านโทรคมนาคม
รวบรวม หนังสื อ ข่าวสาร และเอกสารด้านโทรคมนาคม
จัดทาและเผยแพร่ สิ่งพิมพ์เกี่ยวกับโทรคมนาคม
อบรมและให้การศึกษาด้านโทรคมนาคมแก่สมาชิกและผูเ้ กี่ยวข้อง เพื่อยกระดับ
วิชาชีพด้านโทรคมนาคม
(9) ประกาศเกียรติคุณแด่สมาชิกผูท้ าคุณประโยชน์ให้กบั รัฐและประชาชน ในกิจการ
โทรคมนาคมทั้งโดยตรงและโดยอ้อม
(10) ดาเนินกิจกรรมอื่นใดที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการจัดตั้งสมาคม

(5) ให้คาปรึ กษา ข้อเสนอแนะนาเกี่ยวข้องกับการดาเนิ นกิจกรรมและการพัฒนาด้าน
โทรคมนาคม ด้านดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม แก่หน่วยงานของรัฐและสมาชิก
(6) ติดตามแนวโน้ม ความก้าวหน้า เทคโนโลยี ทางด้านโทรคมนาคม ด้านดิจิทลั เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
(7) รวบรวม ข้อมูล ข่าวสาร หนังสื อและเอกสารด้านโทรคมนาคม ด้านดิจิทลั เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
(8) จัดทาและเผยแพร่ สิ่งพิมพ์เกี่ยวกับโทรคมนาคม และดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(9) อบรมและให้การศึกษาด้านโทรคมนาคม ดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และด้าน
อื่นที่เกี่ยวข้อง แก่สมาชิกและผูเ้ กี่ยวข้อง เพื่อยกระดับวิชาชีพด้านโทรคมนาคมและ
ดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง
(10) ส่ งเสริ มและสนับสนุน การรวมกลุ่มของสมาชิกในการดาเนิ นกิจกรรมต่างๆในการ
พัฒนาด้านโทรคมนาคม ด้านดิจิทลั เพื่ อเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ต่อ
สมาคม ประโยชน์ต่อสาธารณะ และประโยชน์ต่อประเทศ
(11) ประกาศเกียรติคุณแด่สมาชิ กผูท้ าคุณประโยชน์ให้กบั รัฐและประชาชนในกิจการ
โทรคมนาคมและดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมทั้งโดยตรงและโดยอ้อม
(12) ดาเนินกิจกรรมอื่นใดที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการจัดตั้งสมาคม
ข้อ 7. สมาคมนี้ ไม่ดาเนิ นการใดๆที่ เกี่ยวกับการเมื อง การพนัน การหาผลกาไรมาแบ่งปั นกัน
ตลอดจนไม่ทาให้เสื่ อมศีลธรรม จารี ตประเพณี และ วัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
หมวด 3
สมำชิก
ข้อ 8. สมาชิ กสมาคมแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท คือ สมาชิ กนิ ติบุคคล สมาชิ กสามัญตลอดชี พ
สมาชิกสามัญรายปี ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
(1) สมาชิกนิติบุคคล ได้แก่ นิติบุคคลที่ดาเนินกิจการด้านโทรคมนาคม และ/หรื อด้านดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่มีความสนใจและสนับสนุนกิจกรรมของสมาคม โดยชาระค่า
บารุ งสมาชิกเป็ นรายปี

ข้อ 7. สมาคมนี้ไม่ดาเนิ นการใดๆที่เกี่ยวกับการเมือง การพนัน การหาผลกาไรมาแบ่งปันกัน
ตลอดจนไม่ทาให้เสื่ อมศีลธรรม จารี ตประเพณี และ วัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
หมวด 3
สมำชิก
ข้อ 8. สมาชิกสมาคมแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท คือ สมาชิกนิติบุคคล สมาชิกสามัญตลอดชีพ
สมาชิกสามัญรายปี ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
(1) สมาชิกนิติบุคคล ได้แก่ นิติบุคคลที่ดาเนินกิจการงานด้านโทรคมนาคม และ/หรื อด้านที่
เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทลั
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(2) สมาชิกสามัญตลอดชีพ ได้แก่ บุคคลที่บรรลุนิติภาวะและทางานด้านโทรคมนาคม และ/
หรื อด้านที่เกี่ยวกับ เทคโนโลยีดิจิทลั หรื อกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและจ่ายค่าสมาชิกตลอดชีพ
(3) สมาชิกสามัญรายปี ได้แก่ บุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ 8 (2) และจ่ายค่าสมาชิกเป็ นรายปี

(2) สมาชิกสามัญตลอดชีพ ได้แก่ บุคคลที่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งทางานและ/หรื อมีความสนใจ
และสนับสนุนด้านโทรคมนาคม และ/หรื อด้านดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยชาระค่า
บารุ งสมาชิกตลอดชีพ
(3) สมาชิ กสามัญรายปี ได้แก่ บุคคลที่บรรลุนิติภาวะ ซึ่ งทางานและ/หรื อมีความสนใจและ
สนับสนุ นด้านโทรคมนาคม และ/หรื อด้านดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิ จและสังคม โดยชาระค่า
บารุ งสมาชิกเป็ นรายปี
ข้อ 9. ผูท้ ี่ ประสงค์จะสมัค รเข้า เป็ นสมาชิ ก ให้แสดงความจานงโดยยื่นใบสมัค รตามแบบที่ ข้อ 9. ผูท้ ี่ ประสงค์จะสมัค รเข้า เป็ นสมาชิ ก ให้แ สดงความจานงโดยยื่นใบสมัค รตามแบบที่
สมาคมกาหนด ในการนี้ จะต้องมีสมาชิ กสามัญตลอดชีพเป็ นผูร้ ับรอง 2 คน หรื อสมาชิ ก
สมาคมกาหนด ในการนี้ จะต้องมีสมาชิ กสามัญตลอดชีพเป็ นผูร้ ับรอง 2 คน หรื อสมาชิ ก
นิ ติบุคคลเป็ นผูร้ ับรอง 1 หน่วยงาน ใบสมัครให้ยื่นต่อเลขาธิ การของสมาคม เพื่อนาเสนอ
นิ ติบุคคลเป็ นผูร้ ับรอง 1 หน่วยงาน ใบสมัครให้ยื่นต่อเลขาธิ การของสมาคม เพื่อนาเสนอ
คณะกรรมการบริ หารซึ่งเป็ นอานาจของคณะกรรมการบริ หารจะพิจารณา
คณะกรรมการบริ หารซึ่งเป็ นอานาจของคณะกรรมการบริ หารจะพิจารณา
ข้อ 10. คณะกรรมการบริ หารมีอานาจไม่รับผูส้ มัครคนใดเข้าเป็ นสมาชิก
ข้อ 10. คณะกรรมการบริ หารมีอานาจไม่รับผูส้ มัครคนใดเข้าเป็ นสมาชิก โดยมติของที่ประชุม
คณะกรรมการบริ หาร ซึ่งมีคะแนนเสี ยงอย่างน้อย 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด
หมวด 4
หมวด 4
สิ ทธิของสมำชิก
สิ ทธิของสมำชิก
ข้อ 11. สมาชิกมีสิทธิ
ข้อ 11. สมาชิกมีสิทธิ
(1) ใช้สถานที่ของสมาคมโดยเท่าเทียมกัน
(1) ใช้สถานที่ของสมาคมโดยเท่าเทียมกัน
(2) เข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ ของสมาคม
(2) เข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ ของสมาคม
(3) เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานของสมาคมต่อคณะกรรมการบริ หาร
(3) เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานของสมาคมต่อคณะกรรมการบริ หาร
(4) ได้รับสวัสดิการต่างๆ ที่สมาคมได้จดั ให้มีข้ นึ
(4) เสนอข้อแนะนาที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจกรรมและการพัฒนาด้านโทรคมนาคม
(5) เข้าร่ วมประชุมใหญ่ของสมาคม และออกเสี ยงลงมติ
ด้านดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมต่อคณะกรรมการบริ หาร
(6) เลือกตั้งกรรมการบริ หารสมาคม
(5) ได้รับสวัสดิการต่างๆ ที่สมาคมได้จดั ให้มีข้ นึ
(7) เฉพาะสมาชิกสามัญตลอดชีพที่มีสิทธิได้รับเสนอชื่อเลือกตั้ง หรื อแต่งตั้งเป็ น
(6) เข้าร่ วมประชุมใหญ่ของสมาคม และออกเสี ยงลงมติ
กรรมการบริ หาร
(7) เลือกตั้งกรรมการบริ หารสมาคม
(8) เฉพาะสมาชิกสามัญตลอดชีพที่มีสิทธิได้รับเสนอชื่อเลือกตั้ง หรื อแต่งตั้งเป็ น
กรรมการบริ หาร
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(8) เข้าชื่อร่ วมกันไม่ต่ากว่า 100 เสี ยง หรื อมีเสี ยงเกินกว่า 1 ใน 3 ของผูม้ ีสิทธิ ออกเสี ยง
ทั้งหมด เพื่อร้องขอต่อคณะกรรมการบริ หารให้ตรวจสอบเอกสารทั้งปวง และบัญชี
ทรัพย์สินของสมาคม หรื อให้จดั ประชุมใหญ่วิสามัญ
หมวด 5
หน้ ำที่ของสมำชิก
ข้อ 12. สมาชิกมีหน้าที่
(1) ต้องปฏิบตั ิตามข้อบังคับและระเบียบของสมาคมโดยเคร่ งครัด
(2) ชาระค่าสมาชิกโดยมีสิทธิออกเสี ยงตามข้อ 30 ดังต่อไปนี้
- สมาชิกนิติบุคคล ชาระค่าสมาชิกเป็ นรายปี หน่วยละ 20,000 บาท ต่อปี โดยต้อง
ชาระค่าสมาชิกขั้นต่าคือ 1 หน่วย (สามารถเป็ นสมาชิกได้มากกว่าหนึ่งหน่วย)
- สมาชิกสามัญตลอดชีพ ชาระค่าสมาชิกครั้งเดียว 2,000 บาท
- สมาชิกสามัญรายปี ชาระค่าสมาชิกเป็ นรายปี ๆ ละ 200 บาท
วิธีชาระค่าสมาชิกกาหนดไว้ตามระเบียบของสมาคม
(3) ให้ความร่ วมมือ สนับสนุนและร่ วมกิจกรรมในการดาเนินงานของคณะกรรมการ
บริ หารและของสมาคม
(4) แจ้งเป็ นหนังสื อให้เลขาธิการทราบในทันทีที่ได้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับ
สมาชิก ซึ่งแตกต่างจากที่สมาชิกได้แจ้งไว้กบั สมาคม

(9) เข้าชื่อร่ วมกันไม่ต่ากว่า 100 เสี ยง หรื อมีเสี ยงเกินกว่า 1 ใน 3 ของผูม้ ีสิทธิ ออกเสี ยง
ทั้งหมด เพื่อร้องขอต่อคณะกรรมการบริ หารให้ตรวจสอบเอกสารทั้งปวง และบัญชี
ทรัพย์สินของสมาคม หรื อให้จดั ประชุมใหญ่วิสามัญ
หมวด 5
หน้ ำที่ของสมำชิก
ข้อ 12. สมาชิกมีหน้าที่
(1) ต้องปฏิบตั ิตามข้อบังคับและระเบียบของสมาคมโดยเคร่ งครัด
(2) ชาระค่าบารุ งสมาชิกโดยมีสิทธิออกเสี ยงตามข้อ 29 ดังต่อไปนี้
- สมาชิกนิติบุคคล ชาระค่าบารุ งสมาชิกเป็ นรายปี หน่วยละ 20,000 บาท และ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ต่อปี โดยต้องชาระค่าสมาชิกขั้นต่าคือ 1 หน่วย (สามารถเป็ น
สมาชิกได้มากกว่าหนึ่งหน่วย)
- สมาชิกสามัญตลอดชีพ ชาระค่าบารุ งสมาชิกครั้งเดียว 2,000 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
- สมาชิกสามัญรายปี ชาระค่าบารุ งสมาชิกเป็ นรายปี ๆ ละ 200 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
วิธีชาระค่าบารุ งสมาชิกกาหนดไว้ตามระเบียบของสมาคม
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ หารมีสิทธิกาหนดอัตราค่าบารุ งสมาชิกใหม่ และจะมีผล
บังคับใช้เมื่อได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่ และอัตราดังกล่าวจะบังคับใช้เฉพาะกับ
สมาชิกที่สมัครใหม่นบั จากวันได้รับอนุมตั ิเป็ นต้นไป
(3) ให้ความร่ วมมือ สนับสนุนและร่ วมกิจกรรมในการดาเนินงานของคณะกรรมการ
บริ หารและสมาคม
(4) แจ้งเป็ นหนังสื อให้เลขาธิการทราบในทันทีที่ได้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับ
สมาชิก ซึ่งแตกต่างจากที่สมาชิกได้แจ้งไว้กบั สมาคม
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ข้อ 13. คณะกรรมการบริ หารมีสิทธิกาหนดอัตราค่าสมาชิกใหม่ และจะมีผลบังคับใช้เมื่อได้รับ
อนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่ และอัตราดังกล่าวจะบังคับใช้เฉพาะกับสมาชิกที่สมัครใหม่นบั จากวัน
ได้รับอนุมตั ิเป็ นต้นไป
หมวด 6
กำรขำดจำกสมำชิกภำพ
ข้อ 14. สมาชิกภาพสิ้ นสุ ดลง เมื่อมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดเกิดขึ้น ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออกเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(3) ล้มละลายหรื อกระทาความผิดทางอาญาโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็ น
โทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
(4) เมื่อครบกาหนดระยะเวลาทวงถามให้ชาระค่าสมาชิก และสมาชิกไม่ชาระค่าสมาชิก
(5) คณะกรรมการบริ หาร หรื อที่ประชุมใหญ่ มีมติให้ออกตามข้อ 15 หรื อ ข้อ 16
ข้อ 15. คณะกรรมการบริ หาร มีสิทธิพิจารณาให้สมาชิกผูใ้ ดที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมและ
กาหนดให้สมาชิกผูน้ ้ นั ขาดจากสมาชิกภาพได้โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริ หาร
ซึ่งมีคะแนนเสี ยงอย่างน้อย 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด
ข้อ 16. สมาชิกผูใ้ ดค้างชาระค่าสมาชิก ให้เจ้าหน้าที่สมาคมผูไ้ ด้รับมอบหมายมีหนังสื อบอกกล่าว
เพื่อให้ชาระค่าสมาชิกภายในกาหนด 30 วัน นับตั้งแต่วนั ที่รับหนังสื อบอกกล่าวทวงถาม
โดยมีไปรษณี ยต์ อบรับ ถ้าสมาชิกมิได้ชาระค่าสมาชิกภายในกาหนดให้ถือว่าสมาชิกผูน้ ้ นั
ขาดสมาชิกภาพทันที
หมวด 7
กำรกลับเข้ ำเป็ นสมำชิก
ข้อ 17. ผูข้ าดจากสมาชิกภาพตามข้อ 14 (2)-(5) จะกลับเข้าเป็ นสมาชิกอีกได้ ตามที่กาหนดไว้ใน
ข้อ 9.
ข้อ 18. ผูซ้ ่ ึงขาดสมาชิกตามข้อ 15 ขอกลับเข้าเป็ นสมาชิกได้ เมื่อมีคาร้องโดยสมาชิกสามัญตลอด
ชีพเป็ นผูเ้ สนอ 1 คนและมีสมาชิกสามัญตลอดชีพเป็ น ผูร้ ับรองอีก 10 คน คณะกรรมการ

ข้อ 13. คณะกรรมการบริ หารมีสิทธิกาหนดอัตราค่าสมาชิกใหม่ และจะมีผลบังคับใช้เมื่อได้รับ
อนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่ และอัตราดังกล่าวจะบังคับใช้เฉพาะกับสมาชิกที่สมัครใหม่นบั จากวัน
ได้รับอนุมตั ิเป็ นต้นไป
หมวด 6
กำรขำดจำกสมำชิกภำพ
ข้อ 13. สมาชิกภาพสิ้ นสุ ดลง เมื่อมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดเกิดขึ้น ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออกเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(3) ล้มละลายหรื อกระทาความผิดทางอาญาโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่
เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
(4) คณะกรรมการบริ หาร หรื อที่ประชุมใหญ่ มีมติให้ออกตามข้อ 14
(5) ขาดสมาชิกภาพตามข้อ 15
ข้อ 14. คณะกรรมการบริ หาร มีสิทธิ พิจารณาให้สมาชิ กผูใ้ ดที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมและ
กาหนดให้สมาชิกผูน้ ้ นั ขาดจากสมาชิกภาพได้ โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริ หาร
ซึ่งมีคะแนนเสี ยงอย่างน้อย 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด
ข้อ 15. สมาชิกผูใ้ ดค้างชาระค่าบารุ งสมาชิก ให้เจ้าหน้าที่สมาคมผูไ้ ด้รับมอบหมายมีหนังสื อบอก
กล่าว เพื่อให้ชาระค่าบารุ งสมาชิ กภายในกาหนด 30 วัน นับตั้งแต่วนั ที่ รับหนังสื อบอก
กล่ า วทวงถามโดยมี ไ ปรษณี ย ์ต อบรั บ ถ้า สมาชิ ก มิ ไ ด้ช าระค่ า บ ารุ ง สมาชิ ก ภายใน
กาหนดให้ถือว่าสมาชิกผูน้ ้ นั ขาดสมาชิกภาพทันที
หมวด 7
กำรกลับเข้ ำเป็ นสมำชิก
ข้อ 16. ผูข้ าดจากสมาชิกภาพตามข้อ 13 (2) จะกลับเข้าเป็ นสมาชิกอีกได้ ตามที่กาหนดไว้ในข้อ 9
ข้อ 17. ผูซ้ ่ ึ งขาดสมาชิ กตามข้อ 13 (4) ขอกลับเข้าเป็ นสมาชิ กได้ เมื่อมีคาร้องโดยสมาชิ กสามัญ
ตลอดชี พ เป็ นผู ้เ สนอ 1 คนและมี ส มาชิ ก สามั ญ ตลอดชี พ เป็ น ผู ้รั บ รองอี ก 10 คน
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บริ หารอาจพิจารณาให้ผูน้ ้ นั กลับเข้ามาเป็ นสมาชิ กได้ โดยมติที่ประชุมซึ่ งมีคะแนนเสี ยง
คณะกรรมการบริ หารอาจพิจารณาให้ผนู ้ ้ นั กลับเข้ามาเป็ นสมาชิกได้ โดยมติที่ประชุมซึ่ งมี
อย่างน้อย 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด
คะแนนเสี ยงอย่างน้อย 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด
ข้อ 19. ผูซ้ ่ ึงขาดจากสมาชิกตามข้อ 15 จะกลับเข้ามาเป็ นสมาชิกอีกก็ได้ แต่จะต้องชาระค่าสมาชิก ข้อ 18. ผูซ้ ่ ึ งขาดจากสมาชิ กตามข้อ 13 (5) จะกลับเข้ามาเป็ นสมาชิ กอี กก็ได้ แต่จะต้องชาระค่า
ที่คา้ งชาระต่อสมาคมให้เสร็ จสิ้ นก่อน และต้องปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามที่กาหนดไว้ในข้อ 9
บารุ ง สมาชิ กที่ คา้ งชาระต่อ สมาคมให้เสร็ จสิ้ นก่ อ น และต้องปฏิ บ ัติ ให้ถูกต้อ งตามที่
กาหนดไว้ในข้อ 9
หมวด 8
หมวด 8
ตำแหน่ งกิตติมศักดิ์
ตำแหน่ งกิตติมศักดิ์
ข้อ 20. คณะกรรมการบริ หารจะเชิ ญผูท้ รงเกี ยรติ ให้ดารงตาแหน่ งกิ ตติ มศักดิ์ คื อ องค์อุปถัมภ์ ข้อ 19. คณะกรรมการบริ หารจะเชิ ญผูท้ รงเกี ยรติ ให้ดารงตาแหน่ งกิ ตติ มศักดิ์ คือ องค์อุปถัมภ์
นายกกิตติมศักดิ์ ที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์ เพื่อเป็ นเกียรติแก่สมาคมโดยมีมติเอกฉันท์ของคณะ
นายกกิตติมศักดิ์ ที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์ เพื่อเป็ นเกียรติแก่สมาคมโดยมีมติเอกฉันท์ของคณะ
กรรมการบริ หาร และผ่านการรับรองจากที่ประชุมใหญ่ และให้สิทธิผซู ้ ่ ึงเคยดารงตาแหน่ง
กรรมการบริ หาร และผ่านการรับรองจากที่ประชุมใหญ่ และให้สิทธิผซู ้ ่ ึงเคยดารงตาแหน่ง
นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่ งประเทศไทยเป็ นกรรมการกิตติมศักดิ์ เว้นแต่จะขาดจาก
นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่ งประเทศไทยเป็ นกรรมการกิตติมศักดิ์ เว้นแต่จะขาดจาก
การเป็ นสมาชิกภาพตามหมวด 6 แล้ว
การเป็ นสมาชิกภาพตามหมวด 6 แล้ว
หมวด 9
หมวด 9
คณะกรรมกำรบริหำร
คณะกรรมกำรบริหำร
ข้อ 21. ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรี ยกว่า “คณะกรรมการบริ หาร” ประกอบด้วยสมาชิกสามัญ ข้อ 20. ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรี ยกว่า “คณะกรรมการบริ หาร” ประกอบด้วยสมาชิกสามัญ
ตลอดชีพ ซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี เป็ นกรรมการ มีจานวนไม่
ตลอดชีพ ซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี เป็ นกรรมการ มีจานวนไม่
น้อยกว่า 15 คนและไม่เกินจานวน 30 คน ทาหน้าที่บริ หารงานสมาคม
น้อยกว่า 15 คนและไม่เกินจานวน 30 คน ทาหน้าที่บริ หารงานสมาคม
ให้กรรมการบริ หารตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งขึ้นมาคณะหนึ่ งจานวน 5 คน ที่มาจาก
ให้กรรมการบริ หารตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งขึ้นมาคณะหนึ่ งจานวน 5 คน ที่มาจาก
สมาชิกสามัญตลอดชีพ และกรรมการคณะนี้ ไม่มีสิทธิ เป็ นผูร้ ับการเลือกตั้งและไม่มีส่วน
สมาชิกสามัญตลอดชีพ และกรรมการคณะนี้ ไม่มีสิทธิ เป็ นผูร้ ับการเลือกตั้งและไม่มีส่วน
ได้เสี ยเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ได้เสี ยเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
หลักเกณฑ์แ ละวิ ธีการเลื อ กตั้งคณะกรรมการบริ หารให้เ ป็ นไปตามระเบี ย บการ
หลักเกณฑ์แ ละวิ ธี การเลื อ กตั้งคณะกรรมการบริ หารให้เ ป็ นไปตามระเบี ย บการ
เลือกตั้งของสมาคม
เลือกตั้งของสมาคม
ผู ้ที่ เ ป็ นสมาชิ ก สามัญ ตลอดชี พ ที่ ป ระสงค์ จ ะเสนอชื่ อ ผู ้เ ข้า รั บ การเลื อ กตั้ง เป็ น
ผู ้ที่ เ ป็ นสมาชิ ก สามัญ ตลอดชี พ ที่ ป ระสงค์ จ ะเสนอชื่ อ ผู ้เ ข้า รั บ การเลื อ กตั้ง เป็ น
กรรมการ ให้เสนอชื่อต่อคณะกรรมการเลือกตั้งล่วงหน้า 15 วันก่อนการเลือกตั้ง
กรรมการ ให้เสนอชื่อต่อคณะกรรมการเลือกตั้งล่วงหน้า 15 วันก่อนการเลือกตั้ง
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ข้อ 22. ให้คณะกรรมการบริ หารเลือกคณะกรรมการบริ หารผูห้ นึ่ งเป็ นนายกสมาคม โดยการออก ข้อ 21. ให้คณะกรรมการบริ หารเลือกคณะกรรมการบริ หารผูห้ นึ่ งเป็ นนายกสมาคม โดยการออก
เสี ยงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้มีการเลือกตั้งใหม่ระหว่างผูท้ ี่ได้คะแนนเสี ย ง
เสี ยงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสี ยงเท่า กันให้มีการเลือกตั้งใหม่ระหว่างผูท้ ี่ได้คะแนนเสี ย ง
มากเท่ากัน ถ้ามี คะแนนเสี ยงเท่ากันอี กให้ใช้วิธีจับฉลาก กรรมการบริ หารที่ ไม่อยู่ในที่
มากเท่ากัน ถ้ามี คะแนนเสี ยงเท่ากันอี กให้ใช้วิธีจับฉลาก กรรมการบริ หารที่ ไม่อยู่ในที่
ประชุมการเลื อกนายกสมาคม มีสิทธิ ได้รับการเลือกเป็ นนายกสมาคมต่อเมื่อมี หนังสื อ
ประชุมการเลื อกนายกสมาคม มีสิทธิ ได้รับการเลือกเป็ นนายกสมาคมต่อเมื่อมี หนังสื อ
ยืนยันว่าจะรับเป็ นนายกสมาคมเมื่อได้รับการแต่งตั้ง
ยืนยันว่าจะรับเป็ นนายกสมาคมเมื่อได้รับการแต่งตั้ง
นายกสมาคมมี สิ ท ธิ แ ต่ ง ตั้ง กรรมการบริ ห ารเป็ นอุ ปนายก เลขาธิ ก าร เหรั ญ ญิ ก
นายกสมาคมมี สิ ท ธิ แ ต่ ง ตั้ง กรรมการบริ ห ารเป็ นอุ ป นายก เลขาธิ ก าร เหรั ญ ญิ ก
ประชาสัมพันธ์ และตาแหน่งอื่นๆ ที่เห็นสมควร
ประชาสัมพันธ์ และตาแหน่งอื่นๆ ที่เห็นสมควร
ในกรณี ที่ น ายกสมาคมลาออก หรื อพ้ น จากต าแหน่ งก่ อ นหมดวาระให้
ในกรณี ที่ นายกสมาคมลาออก หรื อพ้ น จากต าแหน่ งก่ อนหมดวาระให้
กรรมการบริ หารที่เหลือดาเนิ นการเลือกนายกใหม่ โดยใช้วิธีการดังที่กล่าวไว้แล้วในวรรค
กรรมการบริ หารที่เหลือดาเนิ นการเลือกนายกใหม่ โดยใช้วิธีการดังที่กล่าวไว้แล้วในวรรค
แรก
แรก
ทั้งนี้กรรมการบริ หารจานวน 3 ใน 4 อาจลงมติถอดถอนนายกสมาคมได้
ทั้งนี้กรรมการบริ หารจานวน 3 ใน 4 อาจลงมติถอดถอนนายกสมาคมได้
ข้อ 23. คณะกรรมการบริ หารดารงตาแหน่งตามวาระมีกาหนดคราวละ 3 ปี นับแต่วนั ที่กรรมการ ข้อ 22. คณะกรรมการบริ หารดารงตาแหน่งตามวาระมีกาหนดคราวละ 3 ปี นับแต่วนั ที่กรรมการ
ชุดเดิมหมดวาระ และมีการจดทะเบียนกรรมชุดใหม่เสร็ จสิ้ น ทั้งนี้ กรรมการที่ออกไปตาม
ชุดเดิมหมดวาระ และมีการจดทะเบียนกรรมชุดใหม่เสร็ จสิ้ น ทั้งนี้ กรรมการที่ออกไปตาม
วาระแล้วอาจได้รับเลือกเป็ นกรรมการบริ หารได้อีก เว้นแต่ตาแหน่งนายกสมาคมจะอยู่ใน
วาระแล้วอาจได้รับเลือกเป็ นกรรมการบริ หารได้อีก เว้นแต่ตาแหน่งนายกสมาคมจะอยู่ใน
ตาแหน่งได้ติดต่อกันไม่เกิน 2 วาระ
ตาแหน่งได้ติดต่อกันไม่เกิน 2 วาระ
ทั้งนี้ ให้ค ณะกรรมการบริ หารชุ ด เดิ มด ารงต าแหน่ งและทาหน้า ที่ ค ณะกรรมการ
ทั้งนี้ ใ ห้ค ณะกรรมการบริ หารชุ ด เดิ มด ารงต าแหน่ งและท าหน้า ที่ ค ณะกรรมการ
บริ หารภายใต้ขอ้ บังคับเดิมของสมาคมจนกว่าจะมีการจดทะเบียนกรรมการบริ หารชุดใหม่
บริ หารภายใต้ขอ้ บังคับเดิมของสมาคมจนกว่าจะมีการจดทะเบียนกรรมการบริ หารชุดใหม่
และการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับเสร็ จสิ้ นโดยคณะกรรมการบริ หารชุดใหม่ให้อยู่ภายใต้
และการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับเสร็ จสิ้ นโดยคณะกรรมการบริ หารชุดใหม่ให้อยู่ภายใต้
ข้อบังคับฉบับนี้
ข้อบังคับฉบับนี้
ข้อ 24. คุณสมบัติของกรรมการบริ หารของสมาคมจะต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
ข้อ 23. คุณสมบัติของกรรมการบริ หารของสมาคมจะต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
(1) เป็ นสมาชิกสามัญตลอดชีพ
(1) เป็ นสมาชิกสามัญตลอดชีพ
(2) ไม่เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างประจาของสมาคม
(2) ไม่เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างประจาของสมาคม
(3) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
(3) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็ นบุคคลไร้ความสามารถหรื อเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ไม่เป็ นบุคคลไร้ความสามารถหรื อเสมือนไร้ความสามารถ
(5) ไม่เป็ นโรคติดต่อที่สังคมรังเกียจ
(5) ไม่เป็ นโรคติดต่อที่สังคมรังเกียจ
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ข้อ 25. การพ้นจากตาแหน่งกรรมการ กรรมการของสมาคมย่อมพ้นจากตาแหน่งในกรณี
ข้อ 24. การพ้นจากตาแหน่งกรรมการ กรรมการของสมาคมย่อมพ้นจากตาแหน่งในกรณี
ดังต่อไปนี้
ดังต่อไปนี้
(1) ครบกาหนดออกตามวาระ
(1) ครบกาหนดออกตามวาระ
(2) ลาออกเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และคณะกรรมการบริ หารได้ลงมติอนุมตั ิแล้ว
(2) ลาออกเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และคณะกรรมการบริ หารได้ลงมติอนุมตั ิแล้ว
(3) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 24 หรื อขาดสมาชิกภาพตามข้อ 14
(3) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 23 หรื อขาดสมาชิกภาพตามข้อ 13
(4) ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตาแหน่ง
(4) ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตาแหน่ง
ข้อ 26. คณะกรรมการบริ หารต้องจัดประชุมอย่างน้อยสองเดือนต่อหนึ่ งครั้ง โดยมีนายกสมาคม ข้อ 25. คณะกรรมการบริ หารต้องจัดประชุมอย่างน้อยสองเดือนต่อหนึ่ งครั้ง โดยมีนายกสมาคม
เป็ นประธานที่ประชุม ในกรณี จาเป็ นกรรมการบริ หารไม่น้อยกว่า 3 คน สามารถลงชื่ อ
เป็ นประธานที่ประชุม ในกรณี จาเป็ นกรรมการบริ หารไม่น้อยกว่า 3 คน สามารถลงชื่ อ
ร่ วมกันเชิญประชุมได้
ร่ วมกันเชิญประชุมได้
ถ้านายกสมาคมไม่อยู่ ให้อุปนายกเป็ นประธานแทน ในกรณี ที่นายกและอุปนายกไม่
ถ้านายกสมาคมไม่อยู่ ให้อุปนายกเป็ นประธานแทน ในกรณี ที่นายกและอุปนายกไม่
อยู่ ให้กรรมการบริ หารที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็ นประธานแทน
อยู่ ให้กรรมการบริ หารที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็ นประธานแทน
ในการประชุมคณะกรรมการบริ หาร เมื่อมีผเู ้ ข้าประชุมน้อยกว่าครึ่ งหนึ่ งของจานวน
ในการประชุมคณะกรรมการบริ หาร เมื่อมีผเู ้ ข้าประชุมน้อยกว่าครึ่ งหนึ่ งของจานวน
กรรมการบริ หารทั้งหมดถือว่า ไม่ครบองค์ประชุม
กรรมการบริ หารทั้งหมดถือว่า ไม่ครบองค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการบริ หาร มติที่ประชุมถือเอาคะแนนข้างมากเป็ นเกณฑ์
ในการประชุมคณะกรรมการบริ หาร มติที่ประชุมถือเอาคะแนนข้างมากเป็ นเกณฑ์
กรรมการบริ หารคนหนึ่งมีหนึ่ งเสี ยง ถ้าคะแนนเท่ากัน ประธานใช้สิทธิออกเสี ยงเพื่อชี้ขาด
กรรมการบริ หารคนหนึ่งมีหนึ่ งเสี ยง ถ้าคะแนนเท่ากัน ประธานใช้สิทธิออกเสี ยงเพื่อชี้ขาด
ได้
ได้
ทั้งนี้ ให้เชิญนายกกิตติมศักดิ์เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ หารด้วยทุกครั้ง แต่ไม่
ทั้งนี้ ให้เชิญนายกกิตติมศักดิ์เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ หารด้วยทุกครั้ง แต่ไม่
มีสิทธิออกเสี ยง
มีสิทธิออกเสี ยง
กรรมการบริ ห ารอาจแต่ ง ตั้งตัว แทนเข้า ประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารได้ โดยมี
กรรมการบริ หารอาจแต่งตั้งตัวแทนเข้าประชุมคณะกรรมการบริ หารได้ โดยมีหนังสื อ
หนังสื อมอบอานาจ
มอบอานาจ
การจั ด ประชุ ม ตามวรรคหนึ่ งคณะกรรมการบริ หารสามารถกระท าผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิ กส์ก็ได้ ตามระเบียบของสมาคมที่กาหนดไว้ ทั้งนี้ ให้ถือว่าการประชุมผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิ กส์ดงั กล่าว เป็ นการประชุมที่ชอบด้วยกฎหมายและห้ามมิให้ปฎิเสธการรับฟั ง
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็ นพยานหลักฐาน
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ข้อ 27. คณะกรรมการบริ หารมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
ข้อ 26. คณะกรรมการบริ หารมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) วางระเบียบการในการปฏิบตั ิงานของสมาคม
(1) วางระเบียบการในการปฏิบตั ิงานของสมาคม
(2) บริ หารงานให้เป็ นไปตามข้อบังคับหรื อระเบียบที่สมาคมกาหนด
(2) บริ หารงานให้เป็ นไปตามข้อบังคับหรื อระเบียบที่สมาคมกาหนด
(3) บริ หารงานของสมาคมให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคม
(3) บริ หารงานของสมาคมให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคม
(4) แต่งตั้งและถอดถอนที่ปรึ กษาของคณะกรรมการบริ หาร ทั้งนี้ ที่ปรึ กษาไม่มีสิทธิออก
(4) แต่งตั้งและถอดถอนที่ปรึ กษาของคณะกรรมการบริ หาร ทั้งนี้ ที่ปรึ กษาไม่มีสิทธิออก
เสี ยงลงมติในการประชุมของคณะกรรมการบริ หาร
เสี ยงลงมติในการประชุมของคณะกรรมการบริ หาร
(5) แต่งตั้งและถอดถอน กรรมการ อนุกรรมการ หรื อคณะทางานเพื่อดาเนินการเฉพาะ
(5) แต่งตั้งและถอดถอน กรรมการ อนุ กรรมการ หรื อคณะทางานเพื่อดาเนิ นการเฉพาะ
กิจในด้านต่างๆ ตามที่เห็นสมควร
กิจในด้านต่างๆ ตามที่เห็นสมควร
(6) แต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ดาเนิ นงานของสมาคมเป็ นไปด้วยความ
(6) แต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ดาเนิ นงานของสมาคมเป็ นไปด้วยความ
เรี ยบร้อย
เรี ยบร้อย
หมวด 10
หมวด 10
กำรประชุมใหญ่
กำรประชุมใหญ่
ข้อ 28. การประชุมใหญ่ให้แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
ข้อ 27. การประชุมใหญ่ให้แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
(1) ประชุ มใหญ่สามัญประจาปี จัดให้มีข้ ึนภายในเดื อนมี นาคมของทุกปี เว้นแต่ปีใดมี
(1) ประชุ มใหญ่สามัญประจาปี จัดให้มีข้ ึนภายในเดื อนมี นาคมของทุกปี เว้นแต่ปีใดมี
เหตุจาเป็ นไม่สามารถจะจัดให้มีข้ ึนได้ภายในเดื อนมี นาคม ให้ขยายเวลาได้ไม่เกิ น
เหตุจาเป็ นไม่สามารถจะจัดให้มีข้ ึนได้ภายในเดื อนมี นาคม ให้ขยายเวลาได้ไม่เกิ น
90 วัน
90 วัน
(2) การประชุมใหญ่วิสามัญ จะจัดให้มีข้ นึ เมื่อคณะกรรมการบริ หารเห็นสมควร หรื อเมื่อ
(2) การประชุมใหญ่วิสามัญ จะจัดให้มีข้ นึ เมื่อคณะกรรมการบริ หารเห็นสมควร หรื อเมื่อ
สมาชิกร้องขอเป็ นหนังสื อตาม ข้อ 11. (8)
สมาชิกร้องขอเป็ นหนังสื อตาม ข้อ 11. (9)
(3) การประชุมใหญ่ ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน
การประชุมใหญ่ตอ้ งแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน
(4) สมาชิกสามัญ ต้องเข้าร่ วมประชุมและลงมติออกเสี ยงด้วยตนเอง
สมาชิกสามัญ ต้องเข้าร่ วมประชุมและลงมติออกเสี ยงด้วยตนเอง
สมาชิกนิติบุคคลต้องมีหนังสื อมอบอานาจให้ ผูร้ ับมอบอานาจเข้าร่ วมประชุมและลง
สมาชิกนิติบุคคลต้องมีหนังสื อมอบอานาจให้ ผูร้ ับมอบอานาจเข้าร่ วมประชุม
มติออกเสี ยงแทนได้
และลงมติออกเสี ยงแทนได้
การประชุมใหญ่ สามารถกระทาผ่านสื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์ ก็ได้ตามระเบีย บของ
สมาคมที่กาหนดไว้
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ข้อ 29. องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ ในการประชุมใหญ่ของสมาคมไม่ว่าจะเป็ นการประชุม ข้อ 28. องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ ในการประชุมใหญ่ของสมาคมไม่ว่าจะเป็ นการประชุม
ใหญ่ประจาปี หรื อการประชุมใหญ่วิสามัญ จะต้องมีสมาชิ กประชุมไม่น้อยกว่า 1 ใน 5
ใหญ่ประจาปี หรื อการประชุมใหญ่วิสามัญ จะต้องมีสมาชิ กประชุมไม่น้อยกว่า 1 ใน 5
ของจานวนสมาชิ กทั้งหมดหรื อไม่น้อยกว่า 50 คน ซึ่ งต้องเป็ นสมาชิ กสามัญไม่น้อยกว่า
ของจานวนสมาชิ กทั้งหมดหรื อไม่น้อยกว่า 50 คน ซึ่ งต้องเป็ นสมาชิ กสามัญไม่น้อยกว่า
30 คน จึงจะเป็ นองค์ประชุม
30 คน จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ทั้งนี้ องค์ประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็ นไปตามระเบียบของสมาคม โดยไม่ขดั ต่อ
ข้อบังคับนี้
ข้อ 30. ญัตติของที่ประชุมใหญ่จะได้รับการตัดสิ นถ้าสมาชิกใช้สิทธิ ออกเสี ยงรับรองเกินกึ่งหนึ่ ง ข้อ 29. ญัตติของที่ประชุมใหญ่จะได้รับการตัดสิ นถ้าสมาชิกใช้สิทธิ ออกเสี ยงรับรองเกินกึ่งหนึ่ ง
ของจานวนเสี ยงของผูเ้ ข้าร่ วมประชุม ยกเว้นกรณี ที่จดั ไว้ในข้อบังคับอื่นอย่างไรก็ดีเมื่ อ
ของจานวนเสี ยงของผูเ้ ข้าร่ วมประชุม ยกเว้นกรณี ที่จดั ไว้ในข้อบังคับอื่นอย่างไรก็ดีเมื่ อ
จานวนสมาชิ กผูใ้ ห้การรั บรองญัตติ ดังกล่าวเป็ นกึ่ งหนึ่ งพอดี ข องสมาชิ กที่ เข้า ประชุ ม
จานวนสมาชิ กผูใ้ ห้การรั บรองญัต ติ ดังกล่าวเป็ นกึ่ งหนึ่ งพอดี ข องสมาชิ กที่ เข้า ประชุ ม
ประธานจะเป็ นผูต้ ดั สิ นชี้ขาดญัตติดงั กล่าว สมาชิกมีสิทธิออกเสี ยงได้ดงั ต่อไปนี้
ประธานจะเป็ นผูต้ ดั สิ นชี้ขาดญัตติดงั กล่าว สมาชิกมีสิทธิออกเสี ยงได้ดงั ต่อไปนี้
(1) สมาชิ กนิ ติบุคคล ตามจานวนหน่ วยที่ชาระค่าสมาชิ กมีสิทธิ ลงคะแนน หน่ วยละ 2
(1) สมาชิ กนิ ติบุคคล ตามจานวนหน่ วยที่ชาระค่าสมาชิ กมีสิทธิ ลงคะแนน หน่ วยละ 2
เสี ยง แต่ไม่เกิน 20 เสี ยง
เสี ยง แต่ไม่เกิน 20 เสี ยง
(2) สมาชิกสามัญตลอดชีพ 1 เสี ยง
(2) สมาชิกสามัญตลอดชีพ 1 เสี ยง
(3) สมาชิกสามัญรายปี 1 เสี ยง
(3) สมาชิกสามัญรายปี 1 เสี ยง
ข้อ 31. กิจการอันพึงกระทาในการประชุมใหญ่สามัญ มีดงั นี้
ข้อ 30. กิจการอันพึงกระทาในการประชุมใหญ่สามัญ มีดงั นี้
(1) รับรองรายงานการประชุมใหญ่คราวก่อน
(1) รับรองรายงานการประชุมใหญ่คราวก่อน
(2) พิจารณารายงานประจาปี แสดงผลการดาเนินกิจการของสมาคมที่ผา่ นมาในรอบปี
(2) พิจารณารายงานประจาปี แสดงผลการดาเนินกิจการของสมาคมที่ผา่ นมาในรอบปี
(3) พิจารณางบดุล
(3) พิจารณางบดุล
(4) เลือกตั้งคณะกรรมการบริ หาร
(4) เลือกตั้งคณะกรรมการบริ หาร (ในปี ที่ครบวาระ)
(5) แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีประจาปี และกาหนดค่าตอบแทน
(5) แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีประจาปี และกาหนดค่าตอบแทน
หมวด 11
หมวด 11
กำรเงินของสมำคม
กำรเงินของสมำคม
ข้อ 31. รายได้ของสมาคมมาจาก
(1) เงินค่าบารุ งสมาชิก
(2) เงินบริ จาค
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ข้อ 32. การใช้จ่ายเงินและการลงทุนเงินสดของสมาคม ถ้ามีให้นาไปฝากธนาคารหรื อลงทุนในตัว๋
สัญญาใช้เงินของบริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ของรัฐบาล หลักทรัพย์รัฐวิสาหกิจหุ ้นกูแ้ ละตรา
สารต่างๆ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ คณะกรรมการบริ หารเป็ นผูก้ าหนดการสั่ง
จ่ า ยเงิ น ด้ ว ยเช็ ค หรื อตั๋ว สั่ ง จ่ า ยเงิ น ให้ น ายกสมาคมหรื อ อุ ป นายกหรื อกรรมการที่
คณะกรรมการบริ หารมอบหมายเป็ นผูม้ ี อานาจลงนามร่ วมกับเหรั ญญิ กหรื อผูร้ ั กษาการ
แทนเหรัญญิก
การใช้จ่ายเงิ นของสมาคมตามวัตถุประสงค์ในข้อบังคับให้เป็ นไปตามมติ ที่ประชุม
คณะกรรมการบริ หารการใช้จ่ายเงิ นของสมาคมเพื่อกิ จการบริ หารของสานักงานของ
สมาคม คณะกรรมการบริ หารอาจวางระเบียบให้เจ้าหน้าที่ของสานักงานสมาคมใช้จ่าย
ตามงบประมาณและวงเงินที่คณะกรรมการบริ หารกาหนดได้
ข้อ 33. อานาจและหน้าที่ เ หรั ญญิ ก ให้เหรั ญญิ กมี หน้า ที่ ดู แลให้มีการจัด ทาบัญชี รั บ -จ่าย และ
จัดเก็บรักษาไว้ให้เรี ยบร้อย ซึ่ งบัญชี รายรับรายจ่าย บัญชี ทรัพย์สินและหนี้ สิน ตลอดจน
บัญชี อื่นๆ เท่าที่จาเป็ นเพื่อแสดงฐานะของสมาคมโดยถูกต้อง ทั้งจะต้องจัดให้มีการเก็บ
รักษาเอกสารใบสาคัญต่างๆ เกี่ยวกับการบัญชี ไว้ให้ผูต้ รวจสอบบัญชี และเป็ นหลักฐาน
เหรั ญ ญิ ก มี อ านาจเก็ บ รั ก ษาเงิ น สดในขณะใดขณะหนึ่ งไว้ไ ด้ไ ม่ เ กิ น จ านวนที่ ค ณะ
กรรมการบริ หารกาหนด โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี
ข้อ 34. การลงนามในเอกสารต่างๆ ในการทานิ ติกรรมใดๆ ของสมาคมหรื อการลงลายมือชื่ อใน
เอกสาร ตราสาร และสรรพหนังสื ออันเป็ นหลักฐานของสมาคมและการอรรถคดีน้ นั เมื่อ
นายกสมาคมหรื ออุปนายกหรื อกรรมการอื่นสองรายที่คณะกรรมการบริ หารมอบหมายได้
ลงลายมือชื่อแล้วเป็ นอันใช้ได้
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(3) ผลประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินของสมาคม
(4) เงินได้จากการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใต้วตั ถุประสงค์ของสมาคม
(5) ดอกผลของเงินและทรัพย์สินตาม ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) และ ( 4 )
ข้อ 32. การใช้จ่ายเงินและการลงทุนเงินสดของสมาคม ถ้ามีให้นาไปฝากธนาคารหรื อลงทุนในตัว๋
สัญญาใช้เงินของบริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ของรัฐบาล หลักทรัพย์รัฐวิสาหกิจหุ ้นกูแ้ ละตรา
สารต่างๆ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ คณะกรรมการบริ หารเป็ นผูก้ าหนดการสั่ง
จ่ า ยเงิ น ด้ ว ยเช็ ค หรื อตั๋ว สั่ ง จ่ า ยเงิ น ให้ น ายกสมาคมหรื อ อุ ป นายกหรื อกรรมการที่
คณะกรรมการบริ หารมอบหมายเป็ นผูม้ ี อานาจลงนามร่ วมกับเหรั ญญิ กหรื อผูร้ ั กษาการ
แทนเหรัญญิก
การใช้จ่ายเงินของสมาคมตามวัตถุประสงค์ในข้อบังคับให้เป็ นไปตามมติที่ประชุ ม
คณะกรรมการบริ หารการใช้จ่ายเงิ นของสมาคมเพื่ อกิ จการบริ หารของสานักงานของ
สมาคม คณะกรรมการบริ หารอาจวางระเบียบให้เจ้าหน้าที่ของสานักงานสมาคมใช้จ่าย
ตามงบประมาณและวงเงินที่คณะกรรมการบริ หารกาหนดได้
ข้อ 33. อานาจและหน้าที่ เ หรั ญญิ ก ให้เหรั ญญิ กมี หน้าที่ ดูแ ลให้มีการจัดทาบัญชี รับ -จ่าย และ
จัดเก็บรักษาไว้ให้เรี ยบร้อย ซึ่ งบัญชี รายรับรายจ่าย บัญชี ทรัพย์สินและหนี้ สิน ตลอดจน
บัญชี อื่นๆ เท่าที่จาเป็ นเพื่อแสดงฐานะของสมาคมโดยถูกต้อง ทั้งจะต้องจัดให้มีการเก็บ
รักษาเอกสารใบสาคัญต่างๆ เกี่ยวกับการบัญชี ไว้ให้ผูต้ รวจสอบบัญชี และเป็ นหลักฐาน
เหรั ญ ญิ ก มี อ านาจเก็ บ รั ก ษาเงิ น สดในขณะใดขณะหนึ่ งไว้ไ ด้ไ ม่ เ กิ น จ านวนที่ ค ณะ
กรรมการบริ หารกาหนด โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี
ข้อ 34. การลงนามในเอกสารต่างๆ ในการทานิ ติกรรมใดๆ ของสมาคมหรื อการลงลายมือชื่ อใน
เอกสาร ตราสาร และสรรพหนังสื ออันเป็ นหลักฐานของสมาคมและการอรรถคดีน้ นั เมื่อ
นายกสมาคมหรื ออุปนายกหรื อกรรมการอื่นสองรายที่คณะกรรมการบริ หารมอบหมายได้
ลงลายมือชื่อแล้วเป็ นอันใช้ได้

ข้อ 35. การจัดทางบดุล ให้คณะกรรมการบริ หารจัดทางบดุลปี ละครั้งแล้วส่ งให้ผสู ้ อบบัญชีไม่เกิน
เดือนมกราคมของทุกปี แล้วมอบให้ผูส้ อบบัญชี ตรวจสอบให้แล้วเสร็ จก่ อนวันประชุ ม
ใหญ่สามัญประจาปี
ข้อ 36. ปี การบัญชีให้ถือเอาวันที่ 31 เดือนธันวาคมของทุกปี เป็ นวันสิ้ นปี ทางการบัญชีของสมาคม
ข้อ 37. การส่ งสาเนางบดุล ให้คณะกรรมการบริ หารส่ งสาเนางบดุล ซึ่ งผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบ
แล้วและรายงานประจาปี แสดงผลการดาเนินกิจการของสมาคมในรอบปี ไปยังสมาชิกก่อน
วันประชุมใหญ่สามัญประจาปี ไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน
ข้อ 38. อานาจของผูส้ อบบัญชี ผูส้ อบบัญชีมีอานาจเข้าตรวจสอบบัญชี และบรรดาเอกสารเกี่ยวกับ
การเงินของสมาคมและมีสิทธิ สอบถามกรรมการตลอดจนเจ้าหน้าที่ของสมาคมทุกคนที่มี
ส่ วนเกี่ยวข้องกับบัญชีและเอกสารเช่นว่านั้น
หมวด 12
เบ็ดเตล็ด
ข้อ 39. การจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อตัดตอนข้อบังคับ ข้อบังคับนี้ จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัดทอน
หรื อเพิม่ เติมได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่ ซึ่งมีคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวน
สมาชิกที่มาประชุม และต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน

ข้อ 35. การจัดทางบดุล ให้คณะกรรมการบริ หารจัดทางบดุลปี ละครั้ งแล้วส่ งให้ผูส้ อบบัญชี ไม่
เกินเดือนมกราคมของทุกปี แล้วมอบให้ผสู ้ อบบัญชีตรวจสอบให้แล้วเสร็ จก่อนวันประชุม
ใหญ่สามัญประจาปี
ข้อ 36. ปี การบัญชีให้ถือเอาวันที่ 31 เดือนธันวาคมของทุกปี เป็ นวันสิ้ นปี ทางการบัญชีของสมาคม
ข้อ 37. การส่ งสาเนางบดุล ให้คณะกรรมการบริ หารส่ งสาเนางบดุล ซึ่ งผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบ
แล้วและรายงานประจาปี แสดงผลการดาเนิ นกิ จการของสมาคมในรอบปี ไปยังสมาชิ ก
ก่อนวันประชุมใหญ่สามัญประจาปี ไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน
ข้อ 38. อ านาจของผู ้ส อบบัญชี ผู ้ส อบบัญ ชี มี อ านาจเข้า ตรวจสอบบัญ ชี และบรรดาเอกสาร
เกี่ยวกับการเงินของสมาคมและมีสิทธิ สอบถามกรรมการตลอดจนเจ้าหน้าที่ของสมาคม
ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีและเอกสารเช่นว่านั้น
หมวด 12
เบ็ดเตล็ด
ข้อ 39. การจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อตัดตอนข้อบังคับ ข้อบังคับนี้ จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัดทอน
หรื อเพิม่ เติมได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่ ซึ่งมีคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวน
สมาชิ ก ที่ ม าประชุ ม และต้อ งแจ้ง ให้ ส มาชิ ก ทราบล่ วงหน้ า ไม่ น้ อยกว่ า 7 วัน เว้นแต่
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ต้ งั สานักงานของสมาคมตามข้อ 2. ให้กระทาได้เมื่อได้รับ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ หาร
ข้อ 40. การเลิกสมาคม สมาคมนี้อาจจะเลิกได้ดว้ ยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้
ข้อ 40. การเลิกสมาคม สมาคมนี้อาจจะเลิกได้ดว้ ยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) เมื่อที่ประชุมใหญ่ลงมติให้เลิกด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวน
(1) เมื่อที่ประชุมใหญ่ลงมติให้เลิกด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวน
สมาชิกทั้งหมด
สมาชิกทั้งหมด
(2) เมื่อล้มละลาย
(2) เมื่อล้มละลาย
(3) ศาลสั่งให้เลิก
(3) ศาลสั่งให้เลิก
(4) นายทะเบียนประจากรุ งเทพมหานครขีดชื่อออกจากทะเบียน
(4) นายทะเบียนประจากรุ งเทพมหานครขีดชื่อออกจากทะเบียน
ถ้าสมาคมต้องสิ้ นสุ ดลงให้มอบทรัพย์สินของสมาคมทั้งหมดแก่กระทรวงเทคโนโลยี
ถ้าสมาคมต้องสิ้ นสุ ดลงให้มอบทรัพย์สินของสมาคมทั้งหมดแก่กระทรวงดิจิทลั เพื่อ
สารสนเทศและการสื่ อสาร
เศรษฐกิจและสังคม
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หมวด 13
หมวด 13
บทเฉพำะกำล
บทเฉพำะกำล
ข้อ 41. เมื่อนายทะเบียนประจากรุ งเทพมหานครอนุญาตให้จดั ตั้งเป็ นสมาคมแล้ว ให้ผเู ้ ริ่ มก่อตั้ง ข้อ 41. เมื่อนายทะเบียนประจากรุ งเทพมหานครอนุญาตให้จดั ตั้งเป็ นสมาคมแล้ว ให้ผเู ้ ริ่ มก่อตั้ง
ท าหน้ า ที่ ค ณะกรรมการบริ หารชั่ ว คราวของสมาคมจนกว่ า จะได้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง
ทาหน้าที่คณะกรรมการบริ หารชัว่ คราวของสมาคมจนกว่าจะได้มีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการบริ หารตามข้อบังคับ ซึ่งจะต้องจัดให้มีข้ ึนภายใน 180 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับ
คณะกรรมการบริ หารตามข้อบังคับ ซึ่งจะต้องจัดให้มีข้ นึ ภายใน 180 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับ
อนุญาตให้จดั ตั้งเป็ นสมาคม
อนุญาตให้จดั ตั้งเป็ นสมาคม
ข้อ 42. ให้ใช้ขอ้ บังคับนี้ ตั้งแต่วนั ที่นายทะเบียนสมาคมประจากรุ งเทพมหานครอนุญาตให้จดั ตั้ง ข้อ 42. ให้ใช้ขอ้ บังคับนี้ ตั้งแต่วนั ที่นายทะเบียนสมาคมประจากรุ งเทพมหานครอนุญาตให้จดั ตั้ง
สมาคม เป็ นต้น
สมาคม เป็ นต้น
ข้อ 43. การตีความในข้อบังคับของสมาคม หากเป็ นที่สงสัยให้นายกสมาคมเป็ นผูช้ ้ ีขาด
ข้อ 41. การตีความในข้อบังคับของสมาคม หากเป็ นที่สงสัยให้นายกสมาคมเป็ นผูช้ ้ ีขาด
แก้ไขเมื่อวันที่ ๔ พฤษภำคม ๒๕๖๐
แก้ไขเมื่อวันที่ XXXXX ๒๕๖๓
(ได้ รับมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ สำมัญประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนำยน ๒๕๖๐)
(ได้ รับมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ สำมัญประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ XXXXX)

14

