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ข้อบังคับ 

สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ์

พ.ศ. 2533 

แก้ไขเพิ่มเติมครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2542 

แก้ไขเพิ่มเติมครั้งท่ี 2 พ.ศ. 2546 

แก้ไขเพิ่มเติมครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2554 

แก้ไขเพิ่มเติมครั้งท่ี 4 พ.ศ.2560 

หมวดที่ 1 

บทท่ัวไป 

ข้อ 1. สมาคมนีม้ีชื่อว่า  “สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ใช้

ช่ือย่อว่า “สทค” มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “The Telecommunications 

Association of Thailand Under The  Royal Patronage”  ใช้ช่ือย่อเป็น

ภาษาอังกฤษ “TCT” 

ข้อ 2. ส านักงานใหญ่ของสมาคมตั้งอยู่ท่ี 40/54  ซอยอินทามระ 8  ถนนสุทธิสารวินิจฉัย  

แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรงุเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย์ 10400 

ข้อ 3. เครื่องหมายของสมาคมเป็นรูปตัวอักษรภาษาอังกฤษ  ตัว T,C และ T ประกอบกัน 

 

 

ข้อ 4. ให้ก าหนดค านิยามในข้อบังคับ ดังต่อไปนี ้

“ดิจิทัล” หมายความว่า เทคโนโลยีท่ีใช้วิธีการน าสัญลักษณ์ศูนย์และหนึ่งหรือ

สัญลักษณ์อื่น มาแทนค่าสิ่งทั้งปวง เพื่อใช้สร้าง หรือก่อให้เกิดระบบต่าง ๆ เพื่อให้

มนุษย์ใช้ประโยชน ์

“ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” หมายความว่า ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่มีการ

ติดต่อสื่อสาร การผลิต การอุปโภคบริโภค การใช้สอย การจ าหน่ายจ่ายแจกการ

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การคมนาคมขนส่ง การโล

จิสติกส์ การศึกษา การเกษตรกรรม การอุตสาหกรรม การสาธารณสุข การเงินการ

ลงทุน การภาษีอากร การบริหารจดัการข้อมลู และเนื้อหาหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

และสังคมอื่นใด หรือการใด ๆ  ที่มกีระบวนการหรือการด าเนินงานทางดิจิทัลหรือทาง

อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม 

กิจการโทรคมนาคม กิจการสื่อสารดาวเทียมและการบริหารคลื่นความถี่ โดยอาศยั

โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งเทคโนโลยีทีม่ีการ

หลอมรวม หรือเทคโนโลยีอ่ืนใดในท านองเดียวกันหรือ คล้ายคลึงกนั 

ให้ใช้ข้อบังคับฉบับแก้ไขตั้งแต่วันท่ีนายทะเบียนสมาคมประจ ากรุงเทพมหานครรับ

จดทะเบียนเสร็จสิ้น 

หมวด 2 

วัตถุประสงค์ 

 

ข้อ 5. สมาคมเป็นสมาคมวิชาชีพในด้าน  

(1)  โทรคมนาคม  

(2)       ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

(3)       คุ้มครองผู้บริโภคด้านโทรคมนาคม 
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(4)       คุ้มครองผู้บริโภคด้านดจิทิัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

(5)       เทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวกับโทรคมนาคมดิจิทลัเทคโนโลยสีารสนเทศและการ 

สื่อสาร 

(6)       กิจกรรมอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  

 

ข้อ 6. วัตถุประสงค์ของสมาคมเพื่อท าหน้าท่ีด้านโทรคมนาคม และดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคม โดยกจิการโทรคมนาคมของสมาคมให้หมายความรวมถึงกิจการอื่นใดท่ี

เกี่ยวกับกิจการกระจายเสยีงวิทยุและกิจการโทรทัศน์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ดังนี ้

(1) ปฏิบัติหน้าท่ีภายใต้กฎหมายที่เกีย่วข้องในด้านกิจการโทรคมนาคมและ

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

(2) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพโทรคมนาคมและดจิิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการพฒันากิจการโทรคมนาคมและดิจิทลัเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

(3) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย มาตรฐาน  ระบบ องค์ประกอบ องค์กร การก ากับ

ดูแล กฎหมายและหลักเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ด้านโทรคมนาคมและดิจิทัล

เพือ่เศรษฐกิจและสังคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของประเทศ 

(4) เผยแพรค่วามรูด้้านโทรคมนาคมและดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
(5) ติดตามแนวโน้ม ความก้าวหน้า เทคโนโลยีทางด้านโทรคมนาคมและดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
รวบรวม หนังสือ ข่าวสาร และเอกสารดา้นโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อ  
เศรษฐกิจและสังคม 

(6) จัดท าและเผยแพร่สิ่งพิมพ์เกีย่วกบัโทรคมนาคมและดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม 

(7) อบรมและให้การศึกษาด้านโทรคมนาคมและดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แก่สมาชิกและผู้เกีย่วข้อง   

เพื่อยกระดับวิชาชีพด้านโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
(8)       ประกาศเกียรตคิุณแด่สมาชิกผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับรัฐและประชาชน ใน

กิจการโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมทั้งโดยตรงและโดย
อ้อม 

(9) ด าเนินกิจกรรมอื่นใดท่ีเหมาะสม  เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สมาคม  
 

ข้อ 7. สมาคมนีไ้มด่ าเนินการใดๆที่เกีย่วกับการเมือง การพนัน การหาผลก าไรมาแบ่งปัน

กัน  ตลอดจนไม่ท าให้เสื่อมศีลธรรม จารีตประเพณี และ วัฒนธรรมอันดีงามของ

ชาติ 

หมวด 3 

สมาชกิ 

 

ข้อ 8. สมาชิกสมาคมแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ สมาชิกนิติบุคคล  สมาชิกสามัญตลอด
ชีพ  สมาชิกสามัญรายปี  ซึ่งจะตอ้งมีคุณสมบัติดังต่อไปนี ้

(1)    สมาชิกนิติบุคคล ได้แก่  นิติบุคคลที่ด าเนินกิจการงานด้านโทรคมนาคม 
และ/หรือด้านท่ีเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล 

(2)   สมาชิกสามญัตลอดชีพ ได้แก่  บคุคลที่บรรลุนติิภาวะและท างานดา้น
โทรคมนาคม และ/หรือด้านที่เกี่ยวกับ   เทคโนโลยดีิจิทัลหรือกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องและจ่ายคา่สมาชิกตลอดชีพ 

(3)    สมาชิกสามัญรายปี ได้แก่  บุคคลที่มีคณุสมบัติตามข้อ 8 (2) และจ่ายค่า
สมาชิกเป็นรายป ี

 

ข้อ 9.     ผู้ที่ประสงค์จะสมคัรเข้าเป็นสมาชิก  ให้แสดงความจ านงโดยยื่นใบสมัครตามแบบท่ี
สมาคมก าหนด  ในการนี้จะต้องมสีมาชิกสามัญตลอดชีพเป็นผู้รับรอง 2 คน หรือ
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สมาชิกนิติบุคคลเป็นผู้รับรอง 1 หน่วยงาน  ใบสมัครให้ยื่นต่อเลขาธิการของสมาคม  
เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริหารซึ่งเป็นอ านาจของคณะกรรมการบริหารจะ
พิจารณา 

 

ข้อ 10. คณะกรรมการบรหิารมีอ านาจไม่รบัผู้สมคัรคนใดเข้าเป็นสมาชิก 

หมวด 4 

สิทธิของสมาชกิ 

 
ข้อ 11.    สมาชิกมีสิทธิ 

(1)   ใช้สถานท่ีของสมาคมโดยเท่าเทยีมกัน 

(2)   เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสมาคม 

(3)   เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานของสมาคมต่อคณะกรรมการบรหิาร 

(4)  ได้รับสวัสดิการต่างๆ ท่ีสมาคมไดจ้ัดให้มีขึ้น 

(5)  เข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม และออกเสยีงลงมต ิ

(6)  เลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคม 

(7)  เฉพาะสมาชิกสามญัตลอดชีพที่มีสิทธิไดร้ับเสนอช่ือเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็น

กรรมการบริหาร 

(8)  เข้าช่ือร่วมกันไมต่่ ากว่า 100 เสียง หรือมีเสียงเกินกว่า 1 ใน 3 ของผู้มีสิทธ 
 ออกเสียงท้ังหมด  เพื่อร้องขอต่อ 

       คณะกรรมการบริหารให้ตรวจสอบเอกสารทั้งปวง และบัญชีทรัพย์สินของ   
       สมาคม หรือให้จัดประชุมใหญ่วิสามญั 
 
 
 

หมวด 5 

หน้าท่ีของสมาชิก 
 
ข้อ 12. สมาชิกมีหน้าที ่

(1) ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบยีบของสมาคมโดยเคร่งครดั 

(2) ช าระค่าสมาชิกโดยมีสิทธิออกเสียงตามข้อ 30  ดังต่อไปนี้ 

− สมาชิกนิติบุคคล  ช าระค่าสมาชิกเป็นรายปี หน่วยละ 20,000 บาท 

ต่อปี  โดยต้องช าระค่าสมาชิกขั้นต่ าคือ 1 หน่วย (สามารถเป็น

สมาชิกได้มากกว่าหนึ่งหน่วย) 

− สมาชิกสามัญตลอดชีพ  ช าระค่าสมาชิกครั้งเดียว 2,000 บาท 

− สมาชิกสามัญรายปี  ช าระค่าสมาชิกเป็นรายปีๆ ละ 200 บาท 

วิธีช าระค่าสมาชิกก าหนดไว้ตามระเบียบของสมาคม 

(3) ให้ความร่วมมือ สนับสนุนและร่วมกิจกรรมในการด าเนินงานของ 

คณะกรรมการบรหิารและของสมาคม 

(4) แจ้งเป็นหนังสือให้เลขาธิการทราบในทันทีที่ได้เปลี่ยนแปลงรายละเอียด

เกี่ยวกับสมาชิก  ซึ่งแตกต่างจากท่ีสมาชิกได้แจ้งไว้กับสมาคม 

 
ข้อ 13. คณะกรรมการบรหิารมสีิทธิก าหนดอัตราค่าสมาชิกใหม่ และจะมีผลบังคับใช้เมื่อ  
            ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่ และอตัราดังกล่าวจะบังคับใช้เฉพาะกับสมาชิกท่ี 
            สมัครใหม่นับจากวันไดร้ับอนุมัติเป็นต้นไป 
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หมวด 6 

การขาดจากสมาชิกภาพ 
 

ข้อ 14. สมาชิกภาพสิ้นสดุลง  เมื่อมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดเกิดขึ้น  ดังต่อไปนี้ 

(1) ตาย 

(2) ลาออกเป็นลายลักษณ์อักษร 

(3) ล้มละลายหรือกระท าความผิดทางอาญาโดยค าพิพากษาถึงที่สุดใหจ้ าคุก  
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 

(4) เมื่อครบก าหนดระยะเวลาทวงถามให้ช าระค่าสมาชิก และสมาชิกไม่ช าระค่า

สมาชิก 

(5) คณะกรรมการบรหิาร หรือท่ีประชุมใหญ่ มีมติให้ออกตามข้อ 15 หรือ     
ข้อ 16 

 

ข้อ 15. คณะกรรมการบรหิาร  มสีิทธิพิจารณาใหส้มาชิกผู้ใดท่ีมีความประพฤติไม่เหมาะสม

และก าหนดให้สมาชิกผู้นั้นขาด  

จากสมาชิกภาพไดโ้ดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร  ซึ่งมคีะแนนเสยีง

อย่างน้อย 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

 

ข้อ 16. สมาชิกผู้ใดคา้งช าระค่าสมาชิก ใหเ้จ้าหน้าท่ีสมาคมผู้ได้รับมอบหมายมีหนังสือบอก
กล่าว  เพื่อให้ช าระค่าสมาชิกภายในก าหนด 30 วัน  นับตั้งแต่วันที่รับหนังสือบอก
กล่าวทวงถามโดยมีไปรษณียต์อบรับ  ถ้าสมาชิกมไิด้ช าระค่าสมาชิกภายใน
ก าหนดให้ถือว่าสมาชิกผู้นั้นขาดสมาชิกภาพทันที 

 
 
 

หมวด 7 

การกลับเข้าเป็นสมาชกิ 
 
ข้อ 17. ผู้ขาดจากสมาชิกภาพตามข้อ 14 (2)-(5) จะกลับเข้าเป็นสมาชิกอีกได้  ตามที่  

           ก าหนดไว้ในข้อ 9. 

ข้อ 18. ผู้ซึ่งขาดสมาชิกตามข้อ 15 ขอกลับเข้าเป็นสมาชิกได้  เมื่อมีค าร้องโดยสมาชิกสามญั
ตลอดชีพเป็นผู้เสนอ 1 คนและมีสมาชิกสามัญตลอดชีพเป็นผู้รบัรองอีก 10 คน  
คณะกรรมการบรหิารอาจพิจารณาให้ผู้นั้นกลับเข้ามาเป็นสมาชิกได ้  โดยมติที่
ประชุมซึ่งมีคะแนนเสยีงอย่างน้อย 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

ข้อ 19. ผู้ซึ่งขาดจากสมาชิกตามข้อ 16 จะกลับเข้ามาเป็นสมาชิกอีกก็ได้  แต่จะต้องช าระค่า
สมาชิกที่ค้างช าระต่อสมาคมให้เสร็จสิ้นก่อน และต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่ก าหนด
ไว้ในข้อ 9 

 

หมวด 8 

ต าแหน่งกิตติมศักดิ์ 
 
ข้อ 20. คณะกรรมการบรหิารจะเชิญผู้ทรงเกียรติให้ด ารงต าแหน่งกิตติมศักดิ์คือ องค์อุปถัมภ์  

นายกกิตติมศักดิ์  ที่ปรึกษากิตตมิศักดิ์  เพื่อเป็นเกียรติแก่สมาคมโดยมมีติเอกฉันท์
ของคณะกรรมการบริหาร และผา่นการรับรองจากท่ีประชุมใหญ ่  และใหส้ิทธิผู้ซึ่ง
เคยด ารงต าแหน่งนายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยเป็นกรรมการ
กิตติมศักดิ์  เว้นแต่จะขาดจากการเป็นสมาชิกภาพตามหมวด 6 แลว้ 
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หมวด 9 

คณะกรรมการบริหาร 
 
ข้อ 21. ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการบรหิาร” ประกอบด้วยสมาชิก

สามัญตลอดชีพ  ซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญส่ามญัประจ าปีเป็นกรรมการ  

มีจ านวนไม่น้อยกว่า 15 คนและไม่เกินจ านวน 30 คน  ท าหน้าท่ีบริหารงานสมาคม 

ให้กรรมการบริหารตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งข้ึนมาคณะหนึ่งจ านวน 5 คน 

ที่มาจากสมาชิกสามญัตลอดชีพ และกรรมการคณะนี้ไม่มีสิทธิเป็นผูร้ับการเลือกตั้ง

และไม่มสี่วนไดเ้สยีเกี่ยวกับการเลอืกตั้ง 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารใหเ้ป็นไปตามระเบียบ

การเลือกตั้งของสมาคม 

ผู้ที่เป็นสมาชิกสามญัตลอดชีพท่ีประสงค์จะเสนอช่ือผู้เข้ารับการเลือกตั้งเป็น

กรรมการ ให้เสนอช่ือต่อคณะกรรมการเลือกตั้งล่วงหน้า 15 วันก่อนการเลือกตั้ง 

ข้อ 22. ให้คณะกรรมการบริหารเลือกคณะกรรมการบริหารผู้หนึ่งเป็นนายกสมาคม  โดยการ

ออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากันให้มีการเลือกตั้งใหม่ระหว่างผู้ที่ได้คะแนน

เสียงมากเท่ากัน  ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับฉลาก  กรรมการบรหิารที่ไม่

อยู่ในท่ีประชุมการเลือกนายกสมาคม มีสิทธิได้รบัการเลือกเป็นนายกสมาคมต่อเมื่อ

มีหนังสือยืนยันว่าจะรับเป็นนายกสมาคมเมื่อได้รับการแต่งตั้ง 

นายกสมาคมมีสิทธิแต่งตั้งกรรมการบริหารเป็นอุปนายก  เลขาธิการ 

เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ และต าแหน่งอื่นๆ ที่เห็นสมควร 

ในกรณีที่นายกสมาคมลาออก หรอืพ้นจากต าแหน่งก่อนหมดวาระ  ให้

กรรมการบริหารที่เหลือด าเนินการเลือกนายกใหม่  โดยใช้วิธีการดังที่กล่าวไว้แล้วใน

วรรคแรก 

ทั้งนี้กรรมการบริหารจ านวน 3 ใน 4 อาจลงมติถอดถอนนายกสมาคมได ้

ข้อ 23.  คณะกรรมการบริหารด ารงต าแหน่งตามวาระมีก าหนดคราวละ 3 ปี นับแต่วันท่ี      

             กรรมการชุดเดิมหมดวาระ และมีการจดทะเบยีนกรรมชุดใหม่เสร็จสิ้น  ทั้งนี้ กรรมการ 

            ที่ออกไปตามวาระแล้วอาจไดร้ับเลือกเป็นกรรมการบริหารได้อีก เว้นแต่ต าแหน่งนายก 

            สมาคมจะอยู่ในต าแหน่งได้ติดต่อกันไมเ่กิน 2 วาระ 

  ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริหารชุดเดมิด ารงต าแหน่งและท าหน้าที่

คณะกรรมการบรหิารภายใต้ข้อบงัคับเดิมของสมาคมจนกว่าจะมีการจดทะเบียน

กรรมการบริหารชุดใหม ่ และการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับเสรจ็สิ้นโดยคณะ

กรรมการบริหารชุดใหม่ให้อยูภ่ายใต้ข้อบังคับฉบับน้ี 

 
ข้อ 24. คุณสมบัติของกรรมการบริหารของสมาคมจะต้องมีคณุสมบัติดังนี้ 

(1)     เป็นสมาชิกสามญัตลอดชีพ 

(2)    ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจา้งประจ าของสมาคม 

(3)    ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

(4)    ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 

(5)    ไม่เป็นโรคติดต่อที่สังคมรังเกียจ 
 
ข้อ 25. การพ้นจากต าแหน่งกรรมการ  กรรมการของสมาคมย่อมพ้นจากต าแหน่งในกรณี   
            ดังต่อไปนี้ 

(1) ครบก าหนดออกตามวาระ 

(2) ลาออกเป็นลายลักษณ์อักษร และคณะกรรมการบรหิารไดล้งมติอนุมัติแล้ว 

(3) ขาดคุณสมบตัิตามข้อ 24 หรือขาดสมาชิกภาพตามข้อ 14 

(4) ที่ประชุมใหญ่มมีติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่ง 
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ข้อ 26. คณะกรรมการบรหิารต้องจดัประชุมอย่างน้อยสองเดือนต่อหนึ่งครั้ง  โดยมีนายก

สมาคมเป็นประธานท่ีประชุม   

ในกรณีจ าเป็นกรรมการบริหารไมน่้อยกว่า 3 คน สามารถลงช่ือร่วมกันเชิญประชุม

ได ้

ถ้านายกสมาคมไม่อยู่  ให้อุปนายกเป็นประธานแทน  ในกรณีที่นายกและอุป

นายกไม่อยู่ ให้กรรมการบรหิารทีม่าประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธาน

แทน 

ในการประชุมคณะกรรมการบรหิาร  เมื่อมผีู้เข้าประชุมน้อยกว่าครึง่หนึ่งของ

จ านวนกรรมการบรหิารทั้งหมดถือว่า  ไม่ครบองค์ประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการบรหิาร  มติที่ประชุมถือเอาคะแนนข้างมากเป็น

เกณฑ์ กรรมการบรหิารคนหนึ่งมหีนึ่งเสียง  ถ้าคะแนนเท่ากัน ประธานใช้สิทธิออก

เสียงเพื่อช้ีขาดได ้

ทั้งนี้  ให้เชิญนายกกิตตมิศักดิเ์ข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารด้วยทุก

ครั้ง  แต่ไม่มสีิทธิออกเสยีง 

กรรมการบริหารอาจแต่งตั้งตัวแทนเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารได้  โดย

มีหนังสือมอบอ านาจ 

 

ข้อ 27. คณะกรรมการบรหิารมีอ านาจหนา้ที่  ดังนี้ 

(1) วางระเบียบการในการปฏิบัติงานของสมาคม 

(2) บริหารงานให้เป็นไปตามข้อบังคับหรือระเบียบที่สมาคมก าหนด 

(3) บริหารงานของสมาคมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคม 

(4) แต่งตั้งและถอดถอนที่ปรึกษาของคณะกรรมการบรหิาร  ทั้งนี้ ที่ปรึกษาไม่มี

สิทธิออกเสียงลงมติในการประชุมของคณะกรรมการบริหาร 

(5)    แต่งตั้งและถอดถอน กรรมการ  อนุกรรมการ  หรือคณะท างานเพื่อ

ด าเนินการเฉพาะกิจในด้านต่างๆ ตามที่เห็นสมควร 

(6)     แต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าท่ี  เพื่อให้ด าเนินงานของสมาคมเป็นไปด้วย
ความเรยีบร้อย 

 

หมวด 10 

การประชุมใหญ่ 
 
ข้อ 28. การประชุมใหญ่ให้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท  คือ 

(1) ประชุมใหญส่ามญัประจ าปี  จัดใหม้ีขึ้นภายในเดือนมีนาคมของทุกปเีว้นแต่ปี
ใดมีเหตจุ าเป็นไม่สามารถจะจัดใหม้ีขึ้นไดภ้ายในเดือนมีนาคม ให้ขยายเวลา
ได้ไม่เกิน 90 วัน 

(2) การประชุมใหญ่วิสามัญ  จะจดัใหม้ีขึ้นเมื่อคณะกรรมการบริหารเหน็สมควร 
หรือเมื่อสมาชิกร้องขอเป็นหนังสือตาม ข้อ 11. (8) 

(3) การประชุมใหญ่  ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน 
(4) สมาชิกสามัญ  ต้องเข้าร่วมประชมุและลงมติออกเสียงด้วยตนเอง 

สมาชิกนิติบุคคลต้องมีหนังสือมอบอ านาจให้  ผู้รับมอบอ านาจเข้ารว่ม   
ประชุมและลงมติออกเสียงแทนได ้

 
ข้อ 29. องค์ประชุมในการประชุมใหญ่  ในการประชุมใหญ่ของสมาคมไม่ว่าจะเป็นการ

ประชุมใหญ่ประจ าปี หรือการประชุมใหญ่วิสามัญ  จะต้องมีสมาชิกประชุมไม่น้อย
กว่า 1 ใน 5 ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่า 50 คน  ซึ่งต้องเป็นสมาชิก
สามัญไม่น้อยกว่า 30 คน จึงจะเปน็องค์ประชุม 

 
ข้อ 30. ญัตติของที่ประชุมใหญ่จะไดร้ับการตัดสินถ้าสมาชิกใช้สิทธิออกเสียงรับรองเกินกึ่ง

หนึ่งของจ านวนเสียงของผู้เข้าร่วมประชุม  ยกเว้นกรณีที่จัดไว้ในข้อบังคับอื่นอย่างไร
ก็ดีเมื่อจ านวนสมาชิกผู้ให้การรับรองญัตติดังกล่าวเป็นกึ่งหนึ่งพอดีของสมาชิกที่เข้า
ประชุม  ประธานจะเป็นผู้ตดัสินช้ีขาดญัตติดังกล่าว  สมาชิกมีสิทธิออกเสียงได้
ดังต่อไปนี ้
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(1) สมาชิกนิติบุคคล  ตามจ านวนหนว่ยท่ีช าระค่าสมาชิกมีสิทธิลงคะแนน 
หน่วยละ 2 เสยีง  แต่ไมเ่กิน 20 เสียง 

(2) สมาชิกสามัญตลอดชีพ 1 เสียง 
(3)     สมาชิกสามัญรายปี 1 เสยีง 

 
ข้อ 31. กิจการอันพึงกระท าในการประชุมใหญ่สามญั  มีดังน้ี 

(1) รับรองรายงานการประชุมใหญ่คราวก่อน 

(2) พิจารณารายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินกิจการของสมาคมที่ผา่นมาใน
รอบป ี

(3) พิจารณางบดุล 

(4) เลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร 

(5) แต่งตั้งผู้สอบบญัชีประจ าปีและก าหนดค่าตอบแทน 
 

หมวด 11 

การเงินของสมาคม 
 
ข้อ 32. การใช้จ่ายเงินและการลงทุนเงินสดของสมาคม  ถ้ามีให้น าไปฝากธนาคารหรือลงทุน

ในตั๋วสัญญาใช้เงินของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ของรัฐบาล  หลักทรพัย์รัฐวิสาหกิจหุ้น
กู้และตราสารต่างๆ  ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการบรหิารเป็นผู้
ก าหนดการสั่งจ่ายเงินด้วยเช็คหรอืตั๋วสั่งจ่ายเงินให้นายกสมาคมหรอือุปนายกหรือ
กรรมการที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้มีอ านาจลงนามรว่มกับเหรญัญิก
หรือผู้รักษาการแทนเหรัญญิก   

               การใช้จ่ายเงินของสมาคมตามวตัถุประสงค์ในข้อบังคับให้เป็นไปตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบรหิารการใช้จ่ายเงินของสมาคมเพื่อกิจการบริหารของส านักงานของ
สมาคม  คณะกรรมการบริหารอาจวางระเบียบให้เจ้าหน้าท่ีของส านักงานสมาคมใช้
จ่ายตามงบประมาณและวงเงินท่ีคณะกรรมการบริหารก าหนดได้ 

ข้อ 33. อ านาจและหนา้ที่เหรญัญิก  ให้เหรัญญิกมีหน้าที่ดูแลให้มีการจัดท าบัญชีรับ-จ่าย 
และจัดเก็บรักษาไว้ให้เรยีบร้อย  ซึ่งบัญชีรายรับรายจ่าย บัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน  
ตลอดจนบญัชีอ่ืนๆ เท่าท่ีจ าเป็นเพื่อแสดงฐานะของสมาคมโดยถูกต้อง  ทั้งจะต้อง
จัดให้มีการเก็บรักษาเอกสารใบส าคัญต่างๆ เกีย่วกับการบญัชีไว้ให้ผูต้รวจสอบบญัชี 
และเป็นหลักฐาน  เหรัญญิกมีอ านาจเก็บรักษาเงินสดในขณะใดขณะหนึ่งไว้ไดไ้ม่เกิน
จ านวนที่คณะกรรมการบรหิารก าหนด  โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าป ี

 
ข้อ 34. การลงนามในเอกสารต่างๆ ในการท านิติกรรมใดๆ ของสมาคมหรือการลงลายมือช่ือ

ในเอกสาร ตราสาร และสรรพหนงัสืออันเป็นหลักฐานของสมาคมและการอรรถคดี
นั้น  เมื่อนายกสมาคมหรืออุปนายกหรือกรรมการอื่นสองรายที่คณะกรรมการบริหาร
มอบหมายไดล้งลายมือช่ือแล้วเปน็อันใช้ได้ 

 
ข้อ 35. การจัดท างบดลุ  ให้คณะกรรมการบริหารจัดท างบดลุปีละครั้งแล้วส่งให้ผู้สอบบญัชี

ไม่เกินเดือนมกราคมของทุกปี  แล้วมอบให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบใหแ้ล้วเสร็จก่อนวัน
ประชุมใหญส่ามญัประจ าป ี

 
ข้อ 36. ปีการบัญชีให้ถือเอาวันท่ี 31 เดือนธันวาคมของทุกปีเป็นวันสิ้นปีทางการบัญชีของ

สมาคม 
 
ข้อ 37. การส่งส าเนางบดลุ  ให้คณะกรรมการบริหารส่งส าเนางบดลุ  ซึ่งผู้สอบบัญชีได้

ตรวจสอบแล้วและรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินกิจการของสมาคมในรอบปี
ไปยังสมาชิกก่อนวันประชุมใหญส่ามัญประจ าปไีม่น้อยกว่า 15 วัน 

 
ข้อ 38. อ านาจของผู้สอบบัญชี  ผูส้อบบัญชีมีอ านาจเข้าตรวจสอบบญัชี และบรรดาเอกสาร

เกี่ยวกับการเงินของสมาคมและมสีิทธิสอบถามกรรมการตลอดจนเจ้าหน้าที่ของ

สมาคมทุกคนท่ีมีส่วนเกีย่วข้องกับบัญชแีละเอกสารเช่นว่านั้น 

 



     
15 16 

หมวด 12 

เบ็ดเตล็ด 
 
ข้อ 39. การจะแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรือตัดตอนข้อบังคับ  ข้อบังคับนี้จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัด

ทอนหรือเพิ่มเตมิได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่  ซึ่งมีคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 
ของจ านวนสมาชิกที่มาประชุม และต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหนา้ไม่น้อยกว่า 7 
วัน 

 
ข้อ 40. การเลิกสมาคม  สมาคมนี้อาจจะเลิกไดด้้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

(1) เมื่อท่ีประชุมใหญ่ลงมติให้เลิกด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมด 

(2) เมื่อล้มละลาย 
(3) ศาลสั่งให้เลิก 
(4) นายทะเบียนประจ ากรุงเทพมหานครขีดช่ือออกจากทะเบียน 

ถ้าสมาคมต้องสิ้นสุดลงให้มอบทรพัย์สินของสมาคมทั้งหมดแก่กระทรวง 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

หมวด 13 

บทเฉพาะกาล 
 
ข้อ 41. เมื่อนายทะเบยีนประจ ากรุงเทพมหานครอนุญาตให้จัดตั้งเป็นสมาคมแล้ว  ใหผู้้เริม่

ก่อตั้งท าหน้าท่ีคณะกรรมการบรหิารช่ัวคราวของสมาคมจนกว่าจะได้มีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการบรหิารตามข้อบังคบั  ซึ่งจะต้องจัดให้มีขึ้นภายใน 180 วัน  นับแต่วันที่
ได้รับอนญุาตให้จดัตั้งเป็นสมาคม 

 
 

 
 
 
ข้อ 42. ให้ใช้ข้อบังคับนี้  ตั้งแต่วันท่ีนายทะเบียนสมาคมประจ ากรุงเทพมหานครอนุญาตให้

จัดตั้งสมาคม เป็นต้น 
 
ข้อ 43. การตีความในข้อบังคับของสมาคม  หากเป็นที่สงสัยให้นายกสมาคมเป็นผู้ชี้ขาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แก้ไขเมื่อวันที่  ๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 

(ได้รับมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๐  เมื่อวันที่  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๖๐) 
 

 

 


