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ฉบับปัจจุบัน ข้อเสนอเพ่ือแก้ไข (คณะท ำงำน) 
หมวดที่ 1 
บททั่วไป 

ขอ้ 1. สมาคมน้ีมีช่ือว่า “สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ ใชช่ื้อย่อ
ว่า “สทค” มีช่ือเป็นภาษาอังกฤษว่า “The Telecommunications Association of Thailand 
Under The Royal Patronage” ใชช่ื้อยอ่เป็นภาษาองักฤษ “TCT” 

หมวดที่ 1 
บททั่วไป 

ขอ้ 1. สมาคมน้ีมีช่ือวา่ “สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์ใชช่ื้อยอ่
 วา่ “สทค” มีช่ือเป็นภาษาองักฤษวา่ “The Telecommunications Association of Thailand 
 Under The Royal Patronage” ใชช่ื้อยอ่เป็นภาษาองักฤษ “TCT” 

ขอ้ 2. ส านักงานใหญ่ของสมาคมตั้ งอยู่ ท่ี  40/54 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย              
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์10400 

ขอ้ 2. ส านักงานใหญ่ของสมาคมตั้ งอยู่ ท่ี  40/54 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย              
 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์10400 

ขอ้ 3. เคร่ืองหมายของสมาคมเป็นรูปตวัอกัษรภาษาองักฤษตวั T,C และ T ประกอบกนั 

 

ขอ้ 3. เคร่ืองหมายของสมาคมเป็นรูปตวัอกัษรภาษาองักฤษตวั T,C และ T ประกอบกนั 

 
ขอ้ 4. ใหก้ าหนดค านิยามในขอ้บงัคบั ดงัต่อไปน้ี 

 “ดิจิทัล” หมายความว่า เทคโนโลยีท่ีใช้วิธีการน าสัญลักษณ์ศูนยแ์ละหน่ึงหรือ
สัญลกัษณ์อ่ืน มาแทนค่าส่ิงทั้งปวง เพื่อใชส้ร้าง หรือก่อใหเ้กิดระบบต่าง ๆ เพื่อใหม้นุษย์
ใชป้ระโยชน์ “ดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” หมายความวา่ ระบบเศรษฐกิจและสังคมท่ี
มีการติดต่อส่ือสาร การผลิต การอุปโภคบริโภค การใช้สอย การจ าหน่ายจ่ายแจกการ
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ การท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การคมนาคมขนส่ง การโลจิ
สติกส์ การศึกษา การเกษตรกรรม การอุตสาหกรรม การสาธารณสุข การเงินการลงทุน 
การภาษีอากร การบริหารจดัการขอ้มูล และเน้ือหาหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
อ่ืนใด หรือการใด ๆ ท่ีมีกระบวนการหรือการด า เ นินงานทางดิ จิทัลหรือทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ กิจการวิทยุคมนาคม กิจการ
โทรคมนาคม กิจการส่ือสารดาวเทียมและการบริหารคล่ืนความถ่ี โดยอาศยัโครงสร้าง
พื้นฐานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร รวมทั้งเทคโนโลยีท่ีมีการหลอมรวม หรือ
เทคโนโลยอ่ืีนใดในท านองเดียวกนัหรือ คลา้ยคลึงกนั 

ขอ้ 4. ใหก้ าหนดค านิยามในขอ้บงัคบั ดงัต่อไปน้ี 
  “ดิจิทลั” หมายความว่า เทคโนโลยีท่ีใช้วิธีการน าสัญลกัษณ์ศูนยแ์ละหน่ึงหรือ

สัญลกัษณ์อ่ืน มาแทนค่าส่ิงทั้งปวง เพื่อใชส้ร้าง หรือก่อใหเ้กิดระบบต่าง ๆ เพื่อให้มนุษย์
ใชป้ระโยชน์ “ดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” หมายความวา่ ระบบเศรษฐกิจและสังคมท่ี
มีการติดต่อส่ือสาร การผลิต การอุปโภคบริโภค การใช้สอย การจ าหน่ายจ่ายแจกการ
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ การท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การคมนาคมขนส่ง การโลจิ
สติกส์ การศึกษา การเกษตรกรรม การอุตสาหกรรม การสาธารณสุข การเงินการลงทุน 
การภาษีอากร การบริหารจดัการขอ้มูล และเน้ือหาหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
อ่ืนใด หรือการใด ๆ ท่ี มีกระบวนการหรือการด า เนินงานทางดิจิทัลหรือทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ กิจการวิทยุคมนาคม กิจการ
โทรคมนาคม กิจการส่ือสารดาวเทียมและการบริหารคล่ืนความถ่ี โดยอาศยัโครงสร้าง
พื้นฐานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร รวมทั้งเทคโนโลยีท่ีมีการหลอมรวม หรือ
เทคโนโลยอ่ืีนใดในท านองเดียวกนัหรือ คลา้ยคลึงกนั 
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 ให้ใชข้อ้บงัคบัฉบบัแกไ้ขตั้งแต่วนัท่ีนายทะเบียนสมาคมประจ ากรุงเทพมหานคร
รับจดทะเบียนเสร็จส้ิน 

  “การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การประชุมท่ีกระท าผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยผู ้ร่วมประชุมมิได้อยู่ในสถานท่ีเดียวกันและสามารถประชุม
ปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกนัไดผ้่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งน้ี ตามพระ
ราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ .ศ. 2563 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมใน
อนาคต 

ให้ใช้ขอ้บงัคบัฉบบัแกไ้ขตั้งแต่วนัท่ีนายทะเบียนสมาคมประจ ากรุงเทพมหานคร
รับจดทะเบียนเสร็จส้ิน 

หมวด 2 
วัตถุประสงค์ 

ขอ้ 5. สมาคมเป็นสมาคมวิชาชีพในดา้น  
 (1)  โทรคมนาคม  
 (2)  ดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
 (3)  คุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นโทรคมนาคม 
 (4)  คุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
 (5)  เทคโนโลยใีหม่ท่ีเก่ียวกบัโทรคมนาคมดิจิทลัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
 (6)  กิจกรรมอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  

หมวด 2 
วัตถุประสงค์ 

ขอ้ 5. สมาคมเป็นสมาคมวิชาชีพในดา้น  
 (1)  โทรคมนาคม  
 (2)  ดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
 (3)  คุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นโทรคมนาคม 
 (4)  คุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
 (5)  เทคโนโลยใีหม่ท่ีเก่ียวกบัโทรคมนาคมดิจิทลัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
 (6)  กิจกรรมอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขอ้ 6. วตัถุประสงคข์องสมาคมเพื่อท าหนา้ท่ีดา้นโทรคมนาคม โดยกิจการโทรคมนาคมของ
สมาคมใหห้มายความรวมถึงกิจการอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบักิจการกระจายเสียงวิทยแุละกิจการ
โทรทศัน์ และเทคโนโลยสีารสนเทศ ดงัน้ี 

 (1) ปฏิบติัหนา้ท่ีภายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นกิจการโทรคมนาคม 
 (2) ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาบุคลากรในวิชาชีพโทรคมนาคมและการพฒันากิจการ

 โทรคมนาคมของประเทศ 
 (3) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย มาตรฐาน ระบบองค์ประกอบ องค์กร การก ากับดูแล 

 กฎหมายและหลกัเกณฑ์ ขอ้บงัคบัต่างๆ ดา้นโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ 
 และประโยชน์ของประเทศ 

ขอ้ 6. วตัถุประสงคข์องสมาคมเพื่อ 
 (1) ปฏิบติัหนา้ท่ีภายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 (2) ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาดา้นโทรคมนาคม ดา้นดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 (3) ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาบุคลากรในวิชาชีพดา้นโทรคมนาคม ดา้นดิจิทลัเพื่อ
  เศรษฐกิจและสังคม 
 (4) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจยั ขอ้กฎหมาย หลกัเกณฑ ์และขอ้บงัคบัต่างๆ ดา้น 
  โทรคมนาคม ดา้นดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ       
 และ ประโยชน์ของประเทศ 
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(4) เผยแพร่ความรู้ดา้นโทรคมนาคม 
(5) ติดตามแนวโน้ม ความกา้วหน้า เทคโนโลยทีางดา้นโทรคมนาคม 
(6) รวบรวม หนงัสือ ข่าวสาร และเอกสารดา้นโทรคมนาคม 
(7) จดัท าและเผยแพร่ส่ิงพิมพเ์ก่ียวกบัโทรคมนาคม 
(8) อบรมและใหก้ารศึกษาดา้นโทรคมนาคมแก่สมาชิกและผูเ้ก่ียวขอ้ง เพื่อยกระดบั

วิชาชีพดา้นโทรคมนาคม 
(9) ประกาศเกียรติคุณแด่สมาชิกผูท้  าคุณประโยชน์ใหก้บัรัฐและประชาชน ในกิจการ

โทรคมนาคมทั้งโดยตรงและโดยออ้ม 
(10) ด าเนินกิจกรรมอ่ืนใดท่ีเหมาะสม เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสมาคม 

 (5) ให้ค าปรึกษา ขอ้เสนอแนะน าเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินกิจกรรมและการพฒันาดา้น
  โทรคมนาคม ดา้นดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แก่หน่วยงานของรัฐและสมาชิก  
 (6) ติดตามแนวโน้ม ความกา้วหน้า เทคโนโลยี ทางดา้นโทรคมนาคม ดา้นดิจิทลัเพื่อ
  เศรษฐกิจและสังคม 
 (7) รวบรวม ขอ้มูล ข่าวสาร หนงัสือและเอกสารดา้นโทรคมนาคม ดา้นดิจิทลัเพื่อ 
  เศรษฐกิจและสังคม  
 (8) จดัท าและเผยแพร่ส่ิงพิมพเ์ก่ียวกบัโทรคมนาคม และดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 (9) อบรมและให้การศึกษาดา้นโทรคมนาคม ดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และดา้น
  อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง แก่สมาชิกและผูเ้ก่ียวขอ้ง เพื่อยกระดบัวิชาชีพดา้นโทรคมนาคมและ
  ดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกิจกรรมอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 (10) ส่งเสริมและสนบัสนุน การรวมกลุ่มของสมาชิกในการด าเนินกิจกรรมต่างๆในการ
  พฒันาดา้นโทรคมนาคม ดา้นดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ต่อ
  สมาคม ประโยชน์ต่อสาธารณะ และประโยชน์ต่อประเทศ 
 (11)  ประกาศเกียรติคุณแด่สมาชิกผูท้  าคุณประโยชน์ให้กบัรัฐและประชาชนในกิจการ
  โทรคมนาคมและดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมทั้งโดยตรงและโดยออ้ม 
 (12) ด าเนินกิจกรรมอ่ืนใดท่ีเหมาะสม เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสมาคม 

ขอ้ 7. สมาคมน้ีไม่ด าเนินการใดๆท่ีเก่ียวกบัการเมือง การพนนั การหาผลก าไรมาแบ่งปันกนั 
ตลอดจนไม่ท าใหเ้ส่ือมศีลธรรม จารีตประเพณี และ วฒันธรรมอนัดีงามของชาติ 

ขอ้ 7. สมาคมน้ีไม่ด าเนินการใดๆท่ีเก่ียวกบัการเมือง การพนัน การหาผลก าไรมาแบ่งปันกัน 
 ตลอดจนไม่ท าใหเ้ส่ือมศีลธรรม จารีตประเพณี และ วฒันธรรมอนัดีงามของชาติ 

หมวด 3 
สมำชิก 

ขอ้ 8. สมาชิกสมาคมแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ สมาชิกนิติบุคคล สมาชิกสามญัตลอดชีพ 
สมาชิกสามญัรายปี ซ่ึงจะตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

(1) สมาชิกนิติบุคคล ไดแ้ก่ นิติบุคคลท่ีด าเนินกิจการงานดา้นโทรคมนาคม และ/หรือดา้นท่ี
เก่ียวกบัเทคโนโลยดิีจิทลั 

หมวด 3 
สมำชิก 

ขอ้ 8. สมาชิกสมาคมแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ สมาชิกนิติบุคคล สมาชิกสามญัตลอดชีพ 
 สมาชิกสามญัรายปี ซ่ึงจะตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
 (1) สมาชิกนิติบุคคล ไดแ้ก่ นิติบุคคลท่ีด าเนินกิจการดา้นโทรคมนาคม และ/หรือดา้นดิจิทลั

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ท่ีมีความสนใจและสนบัสนุนกิจกรรมของสมาคม โดยช าระค่า
บ ารุงสมาชิกเป็นรายปี 
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(2) สมาชิกสามญัตลอดชีพ ไดแ้ก่ บุคคลท่ีบรรลุนิติภาวะและท างานดา้นโทรคมนาคม และ/
หรือดา้นท่ีเก่ียวกบั  เทคโนโลยีดิจิทลัหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและจ่ายค่าสมาชิกตลอดชีพ 

(3) สมาชิกสามญัรายปี ไดแ้ก่ บุคคลท่ีมีคุณสมบติัตามขอ้ 8 (2) และจ่ายค่าสมาชิกเป็นรายปี 

 (2) สมาชิกสามญัตลอดชีพ ไดแ้ก่ บุคคลท่ีบรรลุนิติภาวะ ซ่ึงท างานและ/หรือมีความสนใจ
และสนบัสนุนดา้นโทรคมนาคม และ/หรือดา้นดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยช าระคา่
บ ารุงสมาชิกตลอดชีพ 

 (3) สมาชิกสามญัรายปี ไดแ้ก่ บุคคลท่ีบรรลุนิติภาวะ ซ่ึงท างานและ/หรือมีความสนใจและ
สนับสนุนด้านโทรคมนาคม และ/หรือดา้นดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยช าระค่า
บ ารุงสมาชิกเป็นรายปี 

ขอ้ 9. ผูท่ี้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก ให้แสดงความจ านงโดยยื่นใบสมัครตามแบบท่ี
สมาคมก าหนด ในการน้ีจะตอ้งมีสมาชิกสามญัตลอดชีพเป็นผูรั้บรอง 2 คน หรือสมาชิก
นิติบุคคลเป็นผูรั้บรอง 1 หน่วยงาน ใบสมคัรให้ยื่นต่อเลขาธิการของสมาคม เพื่อน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารซ่ึงเป็นอ านาจของคณะกรรมการบริหารจะพิจารณา 

ขอ้ 9. ผูท่ี้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก ให้แสดงความจ านงโดยยื่นใบสมัครตามแบบท่ี
 สมาคมก าหนด ในการน้ีจะตอ้งมีสมาชิกสามญัตลอดชีพเป็นผูรั้บรอง 2 คน หรือสมาชิก
 นิติบุคคลเป็นผูรั้บรอง 1 หน่วยงาน ใบสมคัรให้ยื่นต่อเลขาธิการของสมาคม เพื่อน าเสนอ
 คณะกรรมการบริหารซ่ึงเป็นอ านาจของคณะกรรมการบริหารจะพิจารณา 

ขอ้ 10. คณะกรรมการบริหารมีอ านาจไม่รับผูส้มคัรคนใดเขา้เป็นสมาชิก ขอ้ 10. คณะกรรมการบริหารมีอ านาจไม่รับผูส้มคัรคนใดเขา้เป็นสมาชิก  โดยมติของท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหาร ซ่ึงมีคะแนนเสียงอยา่งนอ้ย 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

หมวด 4 
สิทธิของสมำชิก 

ขอ้ 11. สมาชิกมีสิทธิ 
 (1) ใชส้ถานท่ีของสมาคมโดยเท่าเทียมกนั 
 (2) เขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสมาคม 
 (3) เสนอความคิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานของสมาคมต่อคณะกรรมการบริหาร 
 (4) ไดรั้บสวสัดิการต่างๆ ท่ีสมาคมไดจ้ดัให้มีขึ้น 
 (5) เขา้ร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม และออกเสียงลงมติ 
 (6) เลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคม 
 (7) เฉพาะสมาชิกสามญัตลอดชีพท่ีมีสิทธิไดรั้บเสนอช่ือเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็น

 กรรมการบริหาร 

หมวด 4 
สิทธิของสมำชิก 

ขอ้ 11. สมาชิกมีสิทธิ 
 (1) ใชส้ถานท่ีของสมาคมโดยเท่าเทียมกนั 
 (2) เขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสมาคม 
 (3) เสนอความคิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานของสมาคมต่อคณะกรรมการบริหาร 
 (4) เสนอขอ้แนะน าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินกิจกรรมและการพฒันาดา้นโทรคมนาคม 

 ดา้นดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมต่อคณะกรรมการบริหาร 
 (5) ไดรั้บสวสัดิการต่างๆ ท่ีสมาคมไดจ้ดัให้มีขึ้น 
 (6) เขา้ร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม และออกเสียงลงมติ 
 (7) เลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคม 
 (8)  เฉพาะสมาชิกสามญัตลอดชีพท่ีมีสิทธิไดรั้บเสนอช่ือเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็น

 กรรมการบริหาร 
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 (8) เขา้ช่ือร่วมกนัไม่ต ่ากวา่ 100 เสียง หรือมีเสียงเกินกวา่ 1 ใน 3 ของผูมี้สิทธิออกเสียง
 ทั้งหมด เพื่อร้องขอต่อคณะกรรมการบริหารใหต้รวจสอบเอกสารทั้งปวง และบญัชี
 ทรัพยสิ์นของสมาคม หรือใหจ้ดัประชุมใหญ่วิสามญั 

 (9) เขา้ช่ือร่วมกนัไม่ต ่ากวา่ 100 เสียง หรือมีเสียงเกินกวา่ 1 ใน 3 ของผูมี้สิทธิออกเสียง
 ทั้งหมด เพื่อร้องขอต่อคณะกรรมการบริหารใหต้รวจสอบเอกสารทั้งปวง และบญัชี
 ทรัพยสิ์นของสมาคม หรือใหจ้ดัประชุมใหญ่วิสามญั 

หมวด 5 
หน้ำที่ของสมำชิก 

ขอ้ 12. สมาชิกมีหนา้ท่ี 
 (1) ตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัและระเบียบของสมาคมโดยเคร่งครัด 
 (2) ช าระค่าสมาชิกโดยมีสิทธิออกเสียงตามขอ้ 30 ดงัต่อไปน้ี 
  - สมาชิกนิติบุคคล ช าระค่าสมาชิกเป็นรายปี หน่วยละ  20,000 บาท ต่อปี โดยตอ้ง

   ช าระคา่สมาชิกขั้นต ่าคือ 1 หน่วย (สามารถเป็นสมาชิกไดม้ากกวา่หน่ึงหน่วย) 
  - สมาชิกสามญัตลอดชีพ ช าระค่าสมาชิกคร้ังเดียว 2,000 บาท 
  - สมาชิกสามญัรายปี ช าระค่าสมาชิกเป็นรายปีๆ ละ 200 บาท 
   วิธีช าระค่าสมาชิกก าหนดไวต้ามระเบียบของสมาคม 
 (3) ใหค้วามร่วมมือ สนบัสนุนและร่วมกิจกรรมในการด าเนินงานของคณะกรรมการ

 บริหารและของสมาคม 
 (4) แจง้เป็นหนงัสือใหเ้ลขาธิการทราบในทนัทีท่ีไดเ้ปล่ียนแปลงรายละเอียดเก่ียวกบั

 สมาชิก ซ่ึงแตกต่างจากท่ีสมาชิกไดแ้จง้ไวก้บัสมาคม 

หมวด 5 
หน้ำที่ของสมำชิก 

ขอ้ 12. สมาชิกมีหนา้ท่ี 
 (1) ตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัและระเบียบของสมาคมโดยเคร่งครัด 
 (2) ช าระค่าบ ารุงสมาชิกโดยมีสิทธิออกเสียงตามขอ้ 29 ดงัต่อไปน้ี 
  - สมาชิกนิติบุคคล ช าระค่าบ ารุงสมาชิกเป็นรายปี หน่วยละ 20,000 บาท และ   

   ภาษีมูลค่าเพิ่ม ต่อปี โดยตอ้งช าระค่าสมาชิกขั้นต ่าคือ 1 หน่วย (สามารถเป็น   
สมาชิกไดม้ากกวา่หน่ึงหน่วย) 

  - สมาชิกสามญัตลอดชีพ ช าระค่าบ ารุงสมาชิกคร้ังเดียว 2,000 บาท  
    (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้) 
  - สมาชิกสามญัรายปี ช าระค่าบ ารุงสมาชิกเป็นรายปีๆ ละ 200 บาท 
        (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้) 
   วิธีช าระค่าบ ารุงสมาชิกก าหนดไวต้ามระเบียบของสมาคม  
   ทั้งน้ี คณะกรรมการบริหารมีสิทธิก าหนดอตัราค่าบ ารุงสมาชิกใหม่ และจะมีผล

บงัคบัใชเ้ม่ือไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมใหญ่ และอตัราดงักล่าวจะบงัคบัใชเ้ฉพาะกบั
สมาชิกท่ีสมคัรใหม่นบัจากวนัไดรั้บอนุมติัเป็นตน้ไป 

 (3) ใหค้วามร่วมมือ สนบัสนุนและร่วมกิจกรรมในการด าเนินงานของคณะกรรมการ
 บริหารและสมาคม 

 (4) แจง้เป็นหนงัสือใหเ้ลขาธิการทราบในทนัทีท่ีไดเ้ปล่ียนแปลงรายละเอียดเก่ียวกบั
 สมาชิก ซ่ึงแตกต่างจากท่ีสมาชิกไดแ้จง้ไวก้บัสมาคม 
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ขอ้ 13. คณะกรรมการบริหารมีสิทธิก าหนดอตัราค่าสมาชิกใหม่ และจะมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือไดรั้บ
อนุมติัจากท่ีประชุมใหญ่ และอตัราดงักล่าวจะบงัคบัใชเ้ฉพาะกบัสมาชิกท่ีสมคัรใหม่นบัจากวนั
ไดรั้บอนุมติัเป็นตน้ไป 

ขอ้ 13. คณะกรรมการบริหารมีสิทธิก าหนดอตัราค่าสมาชิกใหม่ และจะมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือไดรั้บ
อนุมติัจากท่ีประชุมใหญ่ และอตัราดงักล่าวจะบงัคบัใชเ้ฉพาะกบัสมาชิกท่ีสมคัรใหม่นบัจากวนั
ไดรั้บอนุมติัเป็นตน้ไป 

หมวด 6 
กำรขำดจำกสมำชิกภำพ 

ขอ้ 14. สมาชิกภาพส้ินสุดลง เม่ือมีเหตุอยา่งหน่ึงอยา่งใดเกิดขึ้น ดงัต่อไปน้ี 
 (1) ตาย 
 (2) ลาออกเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 (3) ลม้ละลายหรือกระท าความผิดทางอาญาโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก เวน้แต่เป็น

 โทษส าหรับความผิดท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (4) เม่ือครบก าหนดระยะเวลาทวงถามใหช้ าระค่าสมาชิก และสมาชิกไม่ช าระคา่สมาชิก 
 (5) คณะกรรมการบริหาร หรือท่ีประชุมใหญ่ มีมติใหอ้อกตามขอ้ 15 หรือ ขอ้ 16 

หมวด 6 
กำรขำดจำกสมำชิกภำพ 

ขอ้ 13. สมาชิกภาพส้ินสุดลง เม่ือมีเหตุอยา่งหน่ึงอยา่งใดเกิดขึ้น ดงัต่อไปน้ี 
 (1) ตาย 
 (2) ลาออกเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 (3) ลม้ละลายหรือกระท าความผิดทางอาญาโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก เวน้แต่

 เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (4) คณะกรรมการบริหาร หรือท่ีประชุมใหญ่ มีมติใหอ้อกตามขอ้ 14  
 (5) ขาดสมาชิกภาพตามขอ้ 15 

ขอ้ 15. คณะกรรมการบริหาร มีสิทธิพิจารณาใหส้มาชิกผูใ้ดท่ีมีความประพฤติไม่เหมาะสมและ
ก าหนดใหส้มาชิกผูน้ั้นขาดจากสมาชิกภาพไดโ้ดยมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร 
ซ่ึงมีคะแนนเสียงอยา่งน้อย 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

ขอ้ 14. คณะกรรมการบริหาร มีสิทธิพิจารณาให้สมาชิกผูใ้ดท่ีมีความประพฤติไม่เหมาะสมและ
ก าหนดใหส้มาชิกผูน้ั้นขาดจากสมาชิกภาพได ้โดยมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
ซ่ึงมีคะแนนเสียงอยา่งนอ้ย 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

ขอ้ 16. สมาชิกผูใ้ดคา้งช าระคา่สมาชิก ใหเ้จา้หนา้ท่ีสมาคมผูไ้ดรั้บมอบหมายมีหนงัสือบอกกล่าว 
เพื่อใหช้ าระค่าสมาชิกภายในก าหนด 30 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีรับหนงัสือบอกกล่าวทวงถาม
โดยมีไปรษณียต์อบรับ ถา้สมาชิกมิไดช้ าระค่าสมาชิกภายในก าหนดให้ถือวา่สมาชิกผูน้ั้น
ขาดสมาชิกภาพทนัที 

ขอ้ 15. สมาชิกผูใ้ดคา้งช าระค่าบ ารุงสมาชิก ให้เจา้หน้าท่ีสมาคมผูไ้ดรั้บมอบหมายมีหนงัสือบอก
กล่าว เพื่อให้ช าระค่าบ ารุงสมาชิกภายในก าหนด 30 วนั นับตั้งแต่วนัท่ีรับหนังสือบอก
กล่าวทวงถามโดยมีไปรษณีย์ตอบรับ ถ้าสมาชิกมิได้ช าระค่าบ ารุงสมาชิกภายใน
ก าหนดใหถื้อวา่สมาชิกผูน้ั้นขาดสมาชิกภาพทนัที 

หมวด 7 
กำรกลับเข้ำเป็นสมำชิก 

ขอ้ 17. ผูข้าดจากสมาชิกภาพตามขอ้ 14 (2)-(5) จะกลบัเขา้เป็นสมาชิกอีกได ้ตามท่ีก าหนดไวใ้น
ขอ้ 9. 

หมวด 7 
กำรกลับเข้ำเป็นสมำชิก 

ขอ้ 16. ผูข้าดจากสมาชิกภาพตามขอ้ 13 (2) จะกลบัเขา้เป็นสมาชิกอีกได ้ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 9 

ขอ้ 18. ผูซ่ึ้งขาดสมาชิกตามขอ้ 15 ขอกลบัเขา้เป็นสมาชิกได ้เม่ือมีค าร้องโดยสมาชิกสามญัตลอด
ชีพเป็นผูเ้สนอ 1 คนและมีสมาชิกสามญัตลอดชีพเป็น ผูรั้บรองอีก 10 คน คณะกรรมการ

ขอ้ 17. ผูซ่ึ้งขาดสมาชิกตามขอ้ 13 (4) ขอกลบัเขา้เป็นสมาชิกได้ เม่ือมีค าร้องโดยสมาชิกสามญั
ตลอดชีพเป็นผู ้เสนอ 1 คนและมีสมาชิกสามัญตลอดชีพเป็น  ผู ้รับรองอีก 10 คน 
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บริหารอาจพิจารณาให้ผูน้ั้นกลบัเขา้มาเป็นสมาชิกได ้โดยมติท่ีประชุมซ่ึงมีคะแนนเสียง
อยา่งนอ้ย 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

คณะกรรมการบริหารอาจพิจารณาใหผู้น้ั้นกลบัเขา้มาเป็นสมาชิกได ้โดยมติท่ีประชุมซ่ึงมี
คะแนนเสียงอยา่งนอ้ย 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

ขอ้ 19. ผูซ่ึ้งขาดจากสมาชิกตามขอ้ 15 จะกลบัเขา้มาเป็นสมาชิกอีกก็ได ้แต่จะตอ้งช าระค่าสมาชิก
ท่ีคา้งช าระต่อสมาคมใหเ้สร็จส้ินก่อน และตอ้งปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 9 

ขอ้ 18. ผูซ่ึ้งขาดจากสมาชิกตามขอ้ 13 (5) จะกลบัเขา้มาเป็นสมาชิกอีกก็ได้ แต่จะตอ้งช าระค่า
 บ ารุงสมาชิกท่ีคา้งช าระต่อสมาคมให้เสร็จส้ินก่อน และต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามท่ี
 ก าหนดไวใ้นขอ้ 9 

หมวด 8 
ต ำแหน่งกิตติมศักดิ์ 

ขอ้ 20. คณะกรรมการบริหารจะเชิญผูท้รงเกียรติให้ด ารงต าแหน่งกิตติมศักด์ิคือ องค์อุปถัมภ์  
นายกกิตติมศกัด์ิ ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ เพื่อเป็นเกียรติแก่สมาคมโดยมีมติเอกฉันทข์องคณะ
กรรมการบริหาร และผา่นการรับรองจากท่ีประชุมใหญ่ และใหสิ้ทธิผูซ่ึ้งเคยด ารงต าแหน่ง
นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยเป็นกรรมการกิตติมศกัด์ิ  เวน้แต่จะขาดจาก
การเป็นสมาชิกภาพตามหมวด 6 แลว้ 

หมวด 8 
ต ำแหน่งกิตติมศักดิ์ 

ขอ้ 19. คณะกรรมการบริหารจะเชิญผูท้รงเกียรติให้ด ารงต าแหน่งกิตติมศกัด์ิคือ องค์อุปถมัภ์  
นายกกิตติมศกัด์ิ ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ เพื่อเป็นเกียรติแก่สมาคมโดยมีมติเอกฉันทข์องคณะ
กรรมการบริหาร และผา่นการรับรองจากท่ีประชุมใหญ่ และใหสิ้ทธิผูซ่ึ้งเคยด ารงต าแหน่ง
นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยเป็นกรรมการกิตติมศกัด์ิ  เวน้แต่จะขาดจาก
การเป็นสมาชิกภาพตามหมวด 6 แลว้ 

หมวด 9 
คณะกรรมกำรบริหำร 

ขอ้ 21. ใหมี้คณะกรรมการคณะหน่ึง เรียกวา่ “คณะกรรมการบริหาร” ประกอบดว้ยสมาชิกสามญั
ตลอดชีพ ซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปีเป็นกรรมการ มีจ านวนไม่
นอ้ยกวา่ 15 คนและไม่เกินจ านวน 30 คน ท าหนา้ท่ีบริหารงานสมาคม 

  ให้กรรมการบริหารตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งขึ้นมาคณะหน่ึงจ านวน 5 คน ท่ีมาจาก
สมาชิกสามญัตลอดชีพ และกรรมการคณะน้ีไม่มีสิทธิเป็นผูรั้บการเลือกตั้งและไม่มีส่วน
ไดเ้สียเก่ียวกบัการเลือกตั้ง 

  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ งคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามระเบียบการ
เลือกตั้งของสมาคม 

  ผู ้ท่ีเป็นสมาชิกสามัญตลอดชีพท่ีประสงค์จะเสนอช่ือผู ้เข้ารับการเลือกตั้ งเป็น
กรรมการ ใหเ้สนอช่ือต่อคณะกรรมการเลือกตั้งล่วงหนา้ 15 วนัก่อนการเลือกตั้ง 

หมวด 9 
คณะกรรมกำรบริหำร 

ขอ้ 20. ใหมี้คณะกรรมการคณะหน่ึง เรียกวา่ “คณะกรรมการบริหาร” ประกอบดว้ยสมาชิกสามญั
ตลอดชีพ ซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปีเป็นกรรมการ มีจ านวนไม่
นอ้ยกวา่ 15 คนและไม่เกินจ านวน 30 คน ท าหนา้ท่ีบริหารงานสมาคม 

  ให้กรรมการบริหารตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งขึ้นมาคณะหน่ึงจ านวน 5 คน ท่ีมาจาก
สมาชิกสามญัตลอดชีพ และกรรมการคณะน้ีไม่มีสิทธิเป็นผูรั้บการเลือกตั้งและไม่มีส่วน
ไดเ้สียเก่ียวกบัการเลือกตั้ง 

  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ งคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามระเบียบการ
เลือกตั้งของสมาคม 

  ผู ้ท่ี เป็นสมาชิกสามัญตลอดชีพท่ีประสงค์จะเสนอช่ือผู ้เข้ารับการเลือกตั้ งเป็น
กรรมการ ใหเ้สนอช่ือต่อคณะกรรมการเลือกตั้งล่วงหนา้ 15 วนัก่อนการเลือกตั้ง 
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ขอ้ 22. ให้คณะกรรมการบริหารเลือกคณะกรรมการบริหารผูห้น่ึงเป็นนายกสมาคม โดยการออก
เสียงลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้มีการเลือกตั้งใหม่ระหว่างผูท่ี้ไดค้ะแนนเสียง
มากเท่ากัน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับฉลาก กรรมการบริหารท่ีไม่อยู่ในท่ี
ประชุมการเลือกนายกสมาคม มีสิทธิไดรั้บการเลือกเป็นนายกสมาคมต่อเม่ือมีหนังสือ
ยนืยนัวา่จะรับเป็นนายกสมาคมเม่ือไดรั้บการแต่งตั้ง 

  นายกสมาคมมีสิทธิแต่งตั้ งกรรมการบริหารเป็นอุปนายก เลขาธิการ เหรัญญิก 
ประชาสัมพนัธ์ และต าแหน่งอ่ืนๆ ท่ีเห็นสมควร 

  ในกรณี ท่ีนายกสมาคมลาออก  ห รือพ้นจากต าแหน่ง ก่อนหมดวาระให้
กรรมการบริหารท่ีเหลือด าเนินการเลือกนายกใหม่ โดยใชว้ิธีการดงัท่ีกล่าวไวแ้ลว้ในวรรค
แรก 

  ทั้งน้ีกรรมการบริหารจ านวน 3 ใน 4 อาจลงมติถอดถอนนายกสมาคมได ้

ขอ้ 21. ให้คณะกรรมการบริหารเลือกคณะกรรมการบริหารผูห้น่ึงเป็นนายกสมาคม โดยการออก
เสียงลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้มีการเลือกตั้งใหม่ระหว่างผูท่ี้ไดค้ะแนนเสียง
มากเท่ากัน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับฉลาก กรรมการบริหารท่ีไม่อยู่ในท่ี
ประชุมการเลือกนายกสมาคม มีสิทธิไดรั้บการเลือกเป็นนายกสมาคมต่อเม่ือมีหนังสือ
ยนืยนัวา่จะรับเป็นนายกสมาคมเม่ือไดรั้บการแต่งตั้ง 

  นายกสมาคมมีสิทธิแต่งตั้ งกรรมการบริหารเป็นอุปนายก เลขาธิการ เหรัญญิก 
ประชาสัมพนัธ์ และต าแหน่งอ่ืนๆ ท่ีเห็นสมควร 

  ในกร ณี ท่ีนา ยกสมาคมลาออก  ห รือพ้นจากต าแห น่ง ก่อนหมดวาระให้
กรรมการบริหารท่ีเหลือด าเนินการเลือกนายกใหม่ โดยใชว้ิธีการดงัท่ีกล่าวไวแ้ลว้ในวรรค
แรก 

  ทั้งน้ีกรรมการบริหารจ านวน 3 ใน 4 อาจลงมติถอดถอนนายกสมาคมได ้
ขอ้ 23. คณะกรรมการบริหารด ารงต าแหน่งตามวาระมีก าหนดคราวละ 3 ปี นบัแต่วนัท่ีกรรมการ

ชุดเดิมหมดวาระ และมีการจดทะเบียนกรรมชุดใหม่เสร็จส้ิน ทั้งน้ี กรรมการท่ีออกไปตาม
วาระแลว้อาจไดรั้บเลือกเป็นกรรมการบริหารไดอี้ก เวน้แต่ต าแหน่งนายกสมาคมจะอยู่ใน
ต าแหน่งไดติ้ดต่อกนัไม่เกิน 2 วาระ 

  ทั้งน้ีให้คณะกรรมการบริหารชุดเดิมด ารงต าแหน่งและท าหน้าท่ีคณะกรรมการ
บริหารภายใตข้อ้บงัคบัเดิมของสมาคมจนกว่าจะมีการจดทะเบียนกรรมการบริหารชุดใหม่  
และการจดทะเบียนแกไ้ขขอ้บงัคบัเสร็จส้ินโดยคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ให้อยู่ภายใต้
ขอ้บงัคบัฉบบัน้ี 

ขอ้ 22. คณะกรรมการบริหารด ารงต าแหน่งตามวาระมีก าหนดคราวละ 3 ปี นบัแต่วนัท่ีกรรมการ
ชุดเดิมหมดวาระ และมีการจดทะเบียนกรรมชุดใหม่เสร็จส้ิน ทั้งน้ี กรรมการท่ีออกไปตาม
วาระแลว้อาจไดรั้บเลือกเป็นกรรมการบริหารไดอี้ก เวน้แต่ต าแหน่งนายกสมาคมจะอยู่ใน
ต าแหน่งไดติ้ดต่อกนัไม่เกิน 2 วาระ 

  ทั้งน้ีให้คณะกรรมการบริหารชุดเดิมด ารงต าแหน่งและท าหน้าท่ีคณะกรรมการ
บริหารภายใตข้อ้บงัคบัเดิมของสมาคมจนกวา่จะมีการจดทะเบียนกรรมการบริหารชุดใหม่ 
และการจดทะเบียนแกไ้ขขอ้บงัคบัเสร็จส้ินโดยคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ให้อยู่ภายใต้
ขอ้บงัคบัฉบบัน้ี 

ขอ้ 24. คุณสมบติัของกรรมการบริหารของสมาคมจะตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
 (1) เป็นสมาชิกสามญัตลอดชีพ 
 (2) ไม่เป็นพนกังานหรือลูกจา้งประจ าของสมาคม 
 (3) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
 (4) ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
 (5) ไม่เป็นโรคติดต่อท่ีสังคมรังเกียจ 

ขอ้ 23. คุณสมบติัของกรรมการบริหารของสมาคมจะตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
 (1) เป็นสมาชิกสามญัตลอดชีพ 
 (2) ไม่เป็นพนกังานหรือลูกจา้งประจ าของสมาคม 
 (3) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
 (4) ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
 (5) ไม่เป็นโรคติดต่อท่ีสังคมรังเกียจ 



9 

ขอ้ 25. การพน้จากต าแหน่งกรรมการ กรรมการของสมาคมยอ่มพน้จากต าแหน่งในกรณี 
ดงัต่อไปน้ี 

 (1) ครบก าหนดออกตามวาระ 
 (2) ลาออกเป็นลายลกัษณ์อกัษร และคณะกรรมการบริหารไดล้งมติอนุมติัแลว้ 
 (3) ขาดคุณสมบติัตามขอ้ 24 หรือขาดสมาชิกภาพตามขอ้ 14 
 (4) ท่ีประชุมใหญ่มีมติใหถ้อดถอนออกจากต าแหน่ง 

ขอ้ 24. การพน้จากต าแหน่งกรรมการ กรรมการของสมาคมยอ่มพน้จากต าแหน่งในกรณี 
ดงัต่อไปน้ี 

 (1) ครบก าหนดออกตามวาระ 
 (2) ลาออกเป็นลายลกัษณ์อกัษร และคณะกรรมการบริหารไดล้งมติอนุมติัแลว้ 
 (3) ขาดคุณสมบติัตามขอ้ 23 หรือขาดสมาชิกภาพตามขอ้ 13 
 (4) ท่ีประชุมใหญ่มีมติใหถ้อดถอนออกจากต าแหน่ง 

ขอ้ 26. คณะกรรมการบริหารตอ้งจดัประชุมอย่างน้อยสองเดือนต่อหน่ึงคร้ัง โดยมีนายกสมาคม
เป็นประธานท่ีประชุม ในกรณีจ าเป็นกรรมการบริหารไม่น้อยกว่า 3 คน สามารถลงช่ือ
ร่วมกนัเชิญประชุมได ้

  ถา้นายกสมาคมไม่อยู่ ให้อุปนายกเป็นประธานแทน ในกรณีท่ีนายกและอุปนายกไม่
อยู ่ใหก้รรมการบริหารท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหน่ึงเป็นประธานแทน 

  ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร เม่ือมีผูเ้ขา้ประชุมน้อยกว่าคร่ึงหน่ึงของจ านวน
กรรมการบริหารทั้งหมดถือวา่ ไม่ครบองคป์ระชุม 

  ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร มติท่ีประชุมถือเอาคะแนนขา้งมากเป็นเกณฑ์ 
กรรมการบริหารคนหน่ึงมีหน่ึงเสียง ถา้คะแนนเท่ากนั ประธานใชสิ้ทธิออกเสียงเพื่อช้ีขาด
ได ้

  ทั้งน้ี ให้เชิญนายกกิตติมศกัด์ิเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารดว้ยทุกคร้ัง แต่ไม่
มีสิทธิออกเสียง   

  กรรมการบริหารอาจแต่งตั้ งตัวแทนเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารได้ โดยมี
หนงัสือมอบอ านาจ 

ขอ้ 25. คณะกรรมการบริหารตอ้งจดัประชุมอย่างน้อยสองเดือนต่อหน่ึงคร้ัง โดยมีนายกสมาคม
เป็นประธานท่ีประชุม ในกรณีจ าเป็นกรรมการบริหารไม่น้อยกว่า 3 คน สามารถลงช่ือ
ร่วมกนัเชิญประชุมได ้

  ถา้นายกสมาคมไม่อยู่ ให้อุปนายกเป็นประธานแทน ในกรณีท่ีนายกและอุปนายกไม่
อยู ่ใหก้รรมการบริหารท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหน่ึงเป็นประธานแทน 

  ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร เม่ือมีผูเ้ขา้ประชุมน้อยกว่าคร่ึงหน่ึงของจ านวน
กรรมการบริหารทั้งหมดถือวา่ ไม่ครบองคป์ระชุม 

  ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร มติท่ีประชุมถือเอาคะแนนขา้งมากเป็นเกณฑ์ 
กรรมการบริหารคนหน่ึงมีหน่ึงเสียง ถา้คะแนนเท่ากนั ประธานใชสิ้ทธิออกเสียงเพื่อช้ีขาด
ได ้

  ทั้งน้ี ให้เชิญนายกกิตติมศกัด์ิเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารดว้ยทุกคร้ัง แต่ไม่
มีสิทธิออกเสียง   

  กรรมการบริหารอาจแต่งตั้งตวัแทนเขา้ประชุมคณะกรรมการบริหารได ้โดยมีหนงัสือ
มอบอ านาจ 

  การจัดประชุมตามวรรคหน่ึงคณะกรรมการบริหารสามารถกระท าผ่านส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ก็ได ้ตามระเบียบของสมาคมท่ีก าหนดไว ้ทั้งน้ี ใหถื้อวา่การประชุมผ่านส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ดงักล่าว เป็นการประชุมท่ีชอบดว้ยกฎหมายและหา้มมิให้ปฎิเสธการรับฟัง
ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์เป็นพยานหลกัฐาน  
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ขอ้ 27. คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 
 (1) วางระเบียบการในการปฏิบติังานของสมาคม 
 (2) บริหารงานใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัหรือระเบียบท่ีสมาคมก าหนด 
 (3) บริหารงานของสมาคมใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องสมาคม 
 (4) แต่งตั้งและถอดถอนท่ีปรึกษาของคณะกรรมการบริหาร ทั้งน้ี ท่ีปรึกษาไม่มีสิทธิออก

 เสียงลงมติในการประชุมของคณะกรรมการบริหาร 
 (5) แต่งตั้งและถอดถอน กรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะท างานเพื่อด าเนินการเฉพาะ

 กิจในดา้นต่างๆ ตามท่ีเห็นสมควร 
 (6) แต่งตั้งและถอดถอนเจา้หนา้ท่ี เพื่อใหด้ าเนินงานของสมาคมเป็นไปดว้ยความ

 เรียบร้อย 

ขอ้ 26.  คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 
 (1) วางระเบียบการในการปฏิบติังานของสมาคม 
 (2) บริหารงานใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัหรือระเบียบท่ีสมาคมก าหนด 
 (3) บริหารงานของสมาคมใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องสมาคม 
 (4) แต่งตั้งและถอดถอนท่ีปรึกษาของคณะกรรมการบริหาร ทั้งน้ี ท่ีปรึกษาไม่มีสิทธิออก

 เสียงลงมติในการประชุมของคณะกรรมการบริหาร 
 (5) แต่งตั้งและถอดถอน กรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะท างานเพื่อด าเนินการเฉพาะ

 กิจในดา้นต่างๆ ตามท่ีเห็นสมควร 
 (6) แต่งตั้งและถอดถอนเจา้หนา้ท่ี เพื่อใหด้ าเนินงานของสมาคมเป็นไปดว้ยความ

 เรียบร้อย 
หมวด 10 

กำรประชุมใหญ่ 
ขอ้ 28. การประชุมใหญ่ใหแ้บ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 (1) ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี จัดให้มีขึ้นภายในเดือนมีนาคมของทุกปีเวน้แต่ปีใดมี

 เหตุจ าเป็นไม่สามารถจะจดัให้มีขึ้นไดภ้ายในเดือนมีนาคม ให้ขยายเวลาไดไ้ม่เกิน  
 90 วนั 

 (2) การประชุมใหญ่วิสามญั จะจดัใหมี้ขึ้นเม่ือคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร หรือเม่ือ
 สมาชิกร้องขอเป็นหนงัสือตาม ขอ้ 11. (8) 

 (3) การประชุมใหญ ่ตอ้งแจง้ใหส้มาชิกทราบล่วงหนา้ไม่น้อยกวา่ 7 วนั 
 (4) สมาชิกสามญั ตอ้งเขา้ร่วมประชุมและลงมติออกเสียงดว้ยตนเอง 
  สมาชิกนิติบุคคลตอ้งมีหนงัสือมอบอ านาจให้ ผูรั้บมอบอ านาจเขา้ร่วมประชุมและลง

 มติออกเสียงแทนได ้
 

หมวด 10 
กำรประชุมใหญ่ 

ขอ้ 27. การประชุมใหญ่ใหแ้บ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 (1) ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี จัดให้มีขึ้นภายในเดือนมีนาคมของทุกปีเวน้แต่ปีใดมี

 เหตุจ าเป็นไม่สามารถจะจดัให้มีขึ้นไดภ้ายในเดือนมีนาคม ให้ขยายเวลาไดไ้ม่เกิน  
 90 วนั 

 (2) การประชุมใหญ่วิสามญั จะจดัใหมี้ขึ้นเม่ือคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร หรือเม่ือ
 สมาชิกร้องขอเป็นหนงัสือตาม ขอ้ 11. (9) 
  

  การประชุมใหญ่ตอ้งแจง้ใหส้มาชิกทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั 
 

  สมาชิกสามญั ตอ้งเขา้ร่วมประชุมและลงมติออกเสียงดว้ยตนเอง  
  

  สมาชิกนิติบุคคลตอ้งมีหนงัสือมอบอ านาจให ้ผูรั้บมอบอ านาจเขา้ร่วมประชุม
 และลงมติออกเสียงแทนได ้
 

        การประชุมใหญ่ สามารถกระท าผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก็ไดต้ามระเบียบของ
 สมาคมท่ีก าหนดไว ้ 
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ขอ้ 29. องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ ในการประชุมใหญ่ของสมาคมไม่ว่าจะเป็นการประชุม
ใหญ่ประจ าปี หรือการประชุมใหญ่วิสามญั จะตอ้งมีสมาชิกประชุมไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 
ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่า 50 คน ซ่ึงตอ้งเป็นสมาชิกสามญัไม่น้อยกว่า 
30 คน จึงจะเป็นองคป์ระชุม  

 

ขอ้ 28. องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ ในการประชุมใหญ่ของสมาคมไม่ว่าจะเป็นการประชุม
ใหญ่ประจ าปี หรือการประชุมใหญ่วิสามญั จะตอ้งมีสมาชิกประชุมไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 
ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่า 50 คน ซ่ึงตอ้งเป็นสมาชิกสามญัไม่น้อยกว่า 
30 คน จึงจะเป็นองคป์ระชุม  

         ทั้งน้ี องคป์ระชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ใหเ้ป็นไปตามระเบียบของสมาคม โดยไม่ขดัต่อ
ขอ้บงัคบัน้ี 

ขอ้ 30. ญตัติของท่ีประชุมใหญ่จะไดรั้บการตดัสินถา้สมาชิกใชสิ้ทธิออกเสียงรับรองเกินก่ึงหน่ึง
ของจ านวนเสียงของผูเ้ขา้ร่วมประชุม ยกเวน้กรณีท่ีจดัไวใ้นขอ้บงัคบัอ่ืนอย่างไรก็ดีเม่ือ
จ านวนสมาชิกผูใ้ห้การรับรองญตัติดังกล่าวเป็นก่ึงหน่ึงพอดีของสมาชิกท่ีเขา้ประชุม 
ประธานจะเป็นผูต้ดัสินช้ีขาดญตัติดงักล่าว สมาชิกมีสิทธิออกเสียงไดด้งัต่อไปน้ี 

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

 (2) สมาชิกสามญัตลอดชีพ 1 เสียง 
 (3) สมาชิกสามญัรายปี 1 เสียง 

ขอ้ 29. ญตัติของท่ีประชุมใหญ่จะไดรั้บการตดัสินถา้สมาชิกใชสิ้ทธิออกเสียงรับรองเกินก่ึงหน่ึง
ของจ านวนเสียงของผูเ้ขา้ร่วมประชุม ยกเวน้กรณีท่ีจดัไวใ้นขอ้บงัคบัอ่ืนอย่างไรก็ดีเม่ือ
จ านวนสมาชิกผูใ้ห้การรับรองญตัติดังกล่าวเป็นก่ึงหน่ึงพอดีของสมาชิกท่ีเขา้ประชุม 
ประธานจะเป็นผูต้ดัสินช้ีขาดญตัติดงักล่าว สมาชิกมีสิทธิออกเสียงไดด้งัต่อไปน้ี 

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

 (2) สมาชิกสามญัตลอดชีพ 1 เสียง 
 (3) สมาชิกสามญัรายปี 1 เสียง 

ขอ้ 31. กิจการอนัพึงกระท าในการประชุมใหญ่สามญั มีดงัน้ี 
 (1) รับรองรายงานการประชุมใหญ่คราวก่อน 
 (2) พิจารณารายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินกิจการของสมาคมท่ีผา่นมาในรอบปี 
 (3) พิจารณางบดุล 
 (4) เลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร 
 (5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชีประจ าปีและก าหนดค่าตอบแทน 

ขอ้ 30. กิจการอนัพึงกระท าในการประชุมใหญ่สามญั มีดงัน้ี 
 (1) รับรองรายงานการประชุมใหญ่คราวก่อน 
 (2) พิจารณารายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินกิจการของสมาคมท่ีผา่นมาในรอบปี 
 (3) พิจารณางบดุล 
 (4) เลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร (ในปีท่ีครบวาระ) 
 (5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชีประจ าปีและก าหนดค่าตอบแทน 

หมวด 11 
กำรเงินของสมำคม 

 

หมวด 11 
กำรเงินของสมำคม 

ขอ้ 31. รายไดข้องสมาคมมาจาก 
 (1) เงินค่าบ ารุงสมาชิก 
 (2) เงินบริจาค 
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 (3) ผลประโยชน์จากการจดัการทรัพยสิ์นของสมาคม 
 (4) เงินไดจ้ากการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใตว้ตัถุประสงคข์องสมาคม 
 (5) ดอกผลของเงินและทรัพยสิ์นตาม ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) และ ( 4 ) 

ขอ้ 32. การใชจ่้ายเงินและการลงทุนเงินสดของสมาคม ถา้มีใหน้ าไปฝากธนาคารหรือลงทุนในตัว๋
สัญญาใชเ้งินของบริษทัเงินทุนหลกัทรัพยข์องรัฐบาล หลกัทรัพยรั์ฐวิสาหกิจหุ้นกูแ้ละตรา
สารต่างๆ ทั้งน้ีตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีคณะกรรมการบริหารเป็นผูก้ าหนดการสั่ง
จ่ายเงินด้วยเช็คหรือตั๋วสั่งจ่ายเงินให้นายกสมาคมหรืออุปนายกหรือกรรมการท่ี
คณะกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผูมี้อ านาจลงนามร่วมกบัเหรัญญิกหรือผูรั้กษาการ
แทนเหรัญญิก  

       การใช้จ่ายเงินของสมาคมตามวตัถุประสงค์ในขอ้บงัคบัให้เป็นไปตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารการใช้จ่ายเงินของสมาคมเพื่อกิจการบริหารของส านักงานของ
สมาคม คณะกรรมการบริหารอาจวางระเบียบให้เจา้หน้าท่ีของส านักงานสมาคมใช้จ่าย
ตามงบประมาณและวงเงินท่ีคณะกรรมการบริหารก าหนดได ้

ขอ้ 32. การใชจ่้ายเงินและการลงทุนเงินสดของสมาคม ถา้มีใหน้ าไปฝากธนาคารหรือลงทุนในตัว๋
สัญญาใชเ้งินของบริษทัเงินทุนหลกัทรัพยข์องรัฐบาล หลกัทรัพยรั์ฐวิสาหกิจหุ้นกูแ้ละตรา
สารต่างๆ ทั้งน้ีตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีคณะกรรมการบริหารเป็นผูก้ าหนดการสั่ง
จ่ายเงินด้วยเช็คหรือตั๋วสั่งจ่ายเงินให้นายกสมาคมหรืออุปนายกหรือกรรมการท่ี
คณะกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผูมี้อ านาจลงนามร่วมกบัเหรัญญิกหรือผูรั้กษาการ
แทนเหรัญญิก  

       การใช้จ่ายเงินของสมาคมตามวตัถุประสงค์ในขอ้บงัคบัให้เป็นไปตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารการใช้จ่ายเงินของสมาคมเพื่อกิจการบริหารของส านักงานของ
สมาคม คณะกรรมการบริหารอาจวางระเบียบให้เจา้หน้าท่ีของส านักงานสมาคมใช้จ่าย
ตามงบประมาณและวงเงินท่ีคณะกรรมการบริหารก าหนดได ้

ขอ้ 33. อ านาจและหน้าท่ีเหรัญญิก ให้เหรัญญิกมีหน้าท่ีดูแลให้มีการจัดท าบญัชีรับ-จ่าย และ
จดัเก็บรักษาไวใ้ห้เรียบร้อย ซ่ึงบญัชีรายรับรายจ่าย บญัชีทรัพยสิ์นและหน้ีสิน ตลอดจน
บญัชีอ่ืนๆ เท่าท่ีจ าเป็นเพื่อแสดงฐานะของสมาคมโดยถูกตอ้ง ทั้งจะตอ้งจดัให้มีการเก็บ
รักษาเอกสารใบส าคญัต่างๆ เก่ียวกบัการบญัชีไวใ้ห้ผูต้รวจสอบบญัชี และเป็นหลกัฐาน 
เหรัญญิกมีอ านาจเก็บรักษาเงินสดในขณะใดขณะหน่ึงไว้ได้ไม่เกินจ านวนท่ีคณะ
กรรมการบริหารก าหนด โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 

ขอ้ 33. อ านาจและหน้าท่ีเหรัญญิก ให้เหรัญญิกมีหน้าท่ีดูแลให้มีการจัดท าบัญชีรับ-จ่าย และ
จดัเก็บรักษาไวใ้ห้เรียบร้อย ซ่ึงบญัชีรายรับรายจ่าย บญัชีทรัพยสิ์นและหน้ีสิน ตลอดจน
บญัชีอ่ืนๆ เท่าท่ีจ าเป็นเพื่อแสดงฐานะของสมาคมโดยถูกตอ้ง ทั้งจะตอ้งจดัให้มีการเก็บ
รักษาเอกสารใบส าคญัต่างๆ เก่ียวกบัการบญัชีไวใ้ห้ผูต้รวจสอบบญัชี และเป็นหลกัฐาน 
เหรัญญิกมีอ านาจเก็บรักษาเงินสดในขณะใดขณะหน่ึงไว้ได้ไม่ เกินจ านวนท่ีคณะ
กรรมการบริหารก าหนด โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 

ขอ้ 34. การลงนามในเอกสารต่างๆ ในการท านิติกรรมใดๆ ของสมาคมหรือการลงลายมือช่ือใน
เอกสาร ตราสาร และสรรพหนงัสืออนัเป็นหลกัฐานของสมาคมและการอรรถคดีนั้น เม่ือ
นายกสมาคมหรืออุปนายกหรือกรรมการอ่ืนสองรายท่ีคณะกรรมการบริหารมอบหมายได้
ลงลายมือช่ือแลว้เป็นอนัใชไ้ด ้

ขอ้ 34. การลงนามในเอกสารต่างๆ ในการท านิติกรรมใดๆ ของสมาคมหรือการลงลายมือช่ือใน
เอกสาร ตราสาร และสรรพหนงัสืออนัเป็นหลกัฐานของสมาคมและการอรรถคดีนั้น เม่ือ
นายกสมาคมหรืออุปนายกหรือกรรมการอ่ืนสองรายท่ีคณะกรรมการบริหารมอบหมายได้
ลงลายมือช่ือแลว้เป็นอนัใชไ้ด ้
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ขอ้ 35. การจดัท างบดุล ใหค้ณะกรรมการบริหารจดัท างบดุลปีละคร้ังแลว้ส่งใหผู้ส้อบบญัชีไม่เกิน
เดือนมกราคมของทุกปี แลว้มอบให้ผูส้อบบญัชีตรวจสอบให้แล้วเสร็จก่อนวนัประชุม
ใหญ่สามญัประจ าปี 

ขอ้ 35. การจดัท างบดุล ให้คณะกรรมการบริหารจดัท างบดุลปีละคร้ังแลว้ส่งให้ผูส้อบบัญชีไม่
เกินเดือนมกราคมของทุกปี แลว้มอบใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบให้แลว้เสร็จก่อนวนัประชุม
ใหญ่สามญัประจ าปี 

ขอ้ 36. ปีการบญัชีใหถื้อเอาวนัท่ี 31 เดือนธันวาคมของทุกปีเป็นวนัส้ินปีทางการบญัชีของสมาคม ขอ้ 36. ปีการบญัชีใหถื้อเอาวนัท่ี 31 เดือนธันวาคมของทุกปีเป็นวนัส้ินปีทางการบญัชีของสมาคม 
ขอ้ 37. การส่งส าเนางบดุล ให้คณะกรรมการบริหารส่งส าเนางบดุล ซ่ึงผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบ

แลว้และรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินกิจการของสมาคมในรอบปีไปยงัสมาชิกก่อน
วนัประชุมใหญ่สามญัประจ าปีไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั 

ขอ้ 37. การส่งส าเนางบดุล ให้คณะกรรมการบริหารส่งส าเนางบดุล ซ่ึงผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบ
แล้วและรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินกิจการของสมาคมในรอบปีไปยงัสมาชิก
ก่อนวนัประชุมใหญ่สามญัประจ าปีไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั 

ขอ้ 38. อ านาจของผูส้อบบญัชี ผูส้อบบญัชีมีอ านาจเขา้ตรวจสอบบญัชี และบรรดาเอกสารเก่ียวกบั
การเงินของสมาคมและมีสิทธิสอบถามกรรมการตลอดจนเจา้หน้าท่ีของสมาคมทุกคนท่ีมี
ส่วนเก่ียวขอ้งกบับญัชีและเอกสารเช่นวา่นั้น 

ขอ้ 38. อ านาจของผู ้สอบบัญชี ผู ้สอบบัญชีมีอ านาจเข้าตรวจสอบบัญชี และบรรดาเอกสาร
เก่ียวกบัการเงินของสมาคมและมีสิทธิสอบถามกรรมการตลอดจนเจา้หน้าท่ีของสมาคม
ทุกคนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบับญัชีและเอกสารเช่นวา่นั้น 

หมวด 12 
เบ็ดเตล็ด 

ขอ้ 39. การจะแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือตดัตอนขอ้บงัคบั ขอ้บงัคบัน้ีจะแกไ้ขเปล่ียนแปลงตดัทอน
หรือเพิ่มเติมไดโ้ดยมติของท่ีประชุมใหญ่ ซ่ึงมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวน
สมาชิกท่ีมาประชุม และตอ้งแจง้ใหส้มาชิกทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั 

หมวด 12 
เบ็ดเตล็ด 

ขอ้ 39. การจะแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือตดัตอนขอ้บงัคบั ขอ้บงัคบัน้ีจะแกไ้ขเปล่ียนแปลงตดัทอน
หรือเพิ่มเติมไดโ้ดยมติของท่ีประชุมใหญ่ ซ่ึงมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวน
สมาชิกท่ีมาประชุม และต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่                      
การแกไ้ขเปล่ียนแปลงสถานท่ีตั้งส านกังานของสมาคมตามขอ้ 2. ให้กระท าไดเ้ม่ือไดรั้บ
อนุมติัจากคณะกรรมการบริหาร 

ขอ้ 40. การเลิกสมาคม สมาคมน้ีอาจจะเลิกไดด้ว้ยเหตุใดเหตุหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 
 (1) เม่ือท่ีประชุมใหญ่ลงมติใหเ้ลิกดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวน

 สมาชิกทั้งหมด 
 (2) เม่ือลม้ละลาย 
 (3) ศาลสั่งใหเ้ลิก 
 (4) นายทะเบียนประจ ากรุงเทพมหานครขีดช่ือออกจากทะเบียน 
  ถา้สมาคมตอ้งส้ินสุดลงใหม้อบทรัพยสิ์นของสมาคมทั้งหมดแก่กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร 

ขอ้ 40. การเลิกสมาคม สมาคมน้ีอาจจะเลิกไดด้ว้ยเหตุใดเหตุหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 
 (1) เม่ือท่ีประชุมใหญ่ลงมติใหเ้ลิกดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวน

 สมาชิกทั้งหมด 
 (2) เม่ือลม้ละลาย 
 (3) ศาลสั่งใหเ้ลิก 
 (4) นายทะเบียนประจ ากรุงเทพมหานครขีดช่ือออกจากทะเบียน 
  ถา้สมาคมตอ้งส้ินสุดลงใหม้อบทรัพยสิ์นของสมาคมทั้งหมดแก่กระทรวงดิจิทลัเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม 
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หมวด 13 
บทเฉพำะกำล 

ขอ้ 41. เม่ือนายทะเบียนประจ ากรุงเทพมหานครอนุญาตให้จดัตั้งเป็นสมาคมแลว้ ให้ผูเ้ร่ิมก่อตั้ง
ท าหน้า ท่ีคณะกรรมการบริหารชั่วคราวของสมาคมจนกว่าจะได้มีการเลือกตั้ ง
คณะกรรมการบริหารตามขอ้บงัคบั ซ่ึงจะตอ้งจดัให้มีขึ้นภายใน 180 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บ
อนุญาตใหจ้ดัตั้งเป็นสมาคม 

หมวด 13 
บทเฉพำะกำล 

ขอ้ 41. เม่ือนายทะเบียนประจ ากรุงเทพมหานครอนุญาตใหจ้ดัตั้งเป็นสมาคมแลว้ ใหผู้เ้ร่ิมก่อตั้ง
ท าหนา้ท่ีคณะกรรมการบริหารชัว่คราวของสมาคมจนกวา่จะไดมี้การเลือกตั้ง
คณะกรรมการบริหารตามขอ้บงัคบั ซ่ึงจะตอ้งจดัให้มีขึ้นภายใน 180 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บ
อนุญาตให้จดัตั้งเป็นสมาคม 

ขอ้ 42. ใหใ้ชข้อ้บงัคบัน้ี ตั้งแต่วนัท่ีนายทะเบียนสมาคมประจ ากรุงเทพมหานครอนุญาตใหจ้ดัตั้ง
สมาคม เป็นตน้ 

ขอ้ 42. ใหใ้ชข้อ้บงัคบัน้ี ตั้งแต่วนัท่ีนายทะเบียนสมาคมประจ ากรุงเทพมหานครอนุญาตใหจ้ดัตั้ง
สมาคม เป็นตน้ 

ขอ้ 43. การตีความในขอ้บงัคบัของสมาคม หากเป็นท่ีสงสัยใหน้ายกสมาคมเป็นผูช้ี้ขาด ขอ้ 41. การตีความในขอ้บงัคบัของสมาคม หากเป็นท่ีสงสัยใหน้ายกสมาคมเป็นผูช้ี้ขาด 
แก้ไขเม่ือวันที่ ๔ พฤษภำคม ๒๕๖๐ 

(ได้รับมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี ๒๕๖๐ เม่ือวันที่ ๒๙ มิถุนำยน ๒๕๖๐) 
แก้ไขเม่ือวันที่ XXXXX ๒๕๖๓ 

(ได้รับมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี ๒๕๖๓ เม่ือวันที่ XXXXX) 
 


