ขอบังคับ
ของ
สมาคมวิชาการไฟฟา อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร โทรคมนาคม
และสารสนเทศ
หมวดที่ ๑
ความทั่วไป
ขอ ๑ สมาคมนี้มีชื่อวา สมาคมวิชาการไฟฟา อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร โทรคมนาคม และสารสนเทศ เรียกเปน
ภาษาอังกฤษวา Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and
Information Technology Association ยอวา ฟอคส หรือเปนภาษาอังกฤษวา ECTI
ขอ ๒ เครื่องหมายของสมาคมมีลักษณะ เปนดังนี้

ขอ ๓ สํานักงานของสมาคมตั้งอยู ณ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
เลขที่ 99 หมู 18 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี
ขอ ๔ วัตถุประสงคของสมาคม เพื่อ
๔.๑ สงเสริมความกาวหนาดานวิชาการในประเทศไทยในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร และเทคโนโลยีดาน
ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร โทรคมนาคมและสารสนเทศ
๔.๒ สนับสนุนการพัฒนาและการศึกษาในสาขาวิชาดังกลาว
๔.๓ ใหคําปรึกษาดานวิชาการแกสมาชิก ผูสนใจ และหนวยงานของรัฐและเอกชน
๔.๔ เผยแพรความรูใหแกสมาชิกและผูสนใจ
๔.๕ พัฒนามาตรฐานทางวิชาการในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับสมาคม
๔.๖ สนับสนุนการประกอบวิชาชีพของสมาชิก
๔.๗ จัดกิจกรรมที่สงเสริมและเผยแพรวิชาการ
๔.๘ ใหความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวของกับสมาคมเพื่อประโยชนตอสาธารณชน และ
ประเทศชาติ
๔.๙ ประสานงานกับสมาคมและสถาบันวิชาการอื่นๆ ทั้งในและตางประเทศ

แกไขวันที่ ๙ ก.ค. ๒๕๕๔

๑/๑๑

หมวดที่ ๒
สมาชิก
ขอ ๕ สมาชิกของสมาคมมี ๖ ประเภท คือ
๕.๑ สมาชิกนิติบุคคล ไดแก สถาบันการศึกษา หนวยงานของรัฐ เอกชน และบริษัท หางรานที่ใหการ
สนับสนุนสมาคม ซึ่งคณะกรรมการอํานวยการลงมติใหรับเปนสมาชิก
๕.๒

สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดแก บุคคลผูทรงเกียรติ หรือ ทรงคุณวุฒิ หรือผูมีอุปการะคุณแกสมาคม ซึ่ง
คณะกรรมการอํานวยการลงมติใหเชิญเขาเปนสมาชิกของสมาคม

๕.๓ วุฒิสมาชิก ไดแก สมาชิกที่เปนสมาชิกสามัญมาแลวไมต่ํากวา 5 ป ซึ่งคณะกรรมการอํานวยการได
ลงมติเห็นชอบใหเปนวุฒิสมาชิก โดยพิจารณาจากผลงานวิชาการหรือประสบการณในวิชาชีพตาม
เกณฑที่คณะกรรมการอํานวยการจะไดกําหนดขึ้นมา ทั้งนี้ จํานวนวุฒิสมาชิกจะตองมีจํานวนไม
เกินรอยละ 10 ของจํานวนวุฒิสมาชิกและสมาชิกสามัญรวมกัน การลงมติเห็นชอบวุฒิสมาชิกนั้นผู
รับการพิจารณาจะตองไมเปนกรรมการอํานวยการในขณะนั้น
๕.๔ สมาชิกสามัญ ไดแก
(๑)
(๒)
(๓)

ผูที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกวาในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา คอมพิวเตอร
อิเล็กทรอนิกส สื่อสาร โทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
ผูที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาอื่นและไดรับการรับรองจากสมาชิกสามัญ
หรือวุฒิสมาชิกอยางนอย ๓ คน
ผูที่เปนสมาชิกภาคีไมนอยกวาหาปและไดรับการรับรองจากสมาชิกสามัญหรือวุฒิสมาชิก
อยางนอย ๓ คน

๕.๕ สมาชิกภาคี ไดแก
(๑)
(๒)
(๓)

ผูที่จบการศึกษาอยางนอยในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาของสมาคม
ผูที่ปฏิบัติงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับสมาคม
ผูที่สนใจในกิจกรรมของสมาคม และไดรับการรับรองจากสมาชิกสามัญ หรือวุฒิสมาชิก
อยางนอย ๒ คน

๕.๖ สมาชิกนักศึกษา ไดแก ผูที่เปนนักศึกษาในสาขาวิชาของสมาคม
ขอ ๖ สมาชิกที่มิใชสมาชิกนิติบุคคล จะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
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๒/๑๑

๖.๑
๖.๒
๖.๓
๖.๔
๖.๕

เปนผูบรรลุนิติภาวะแลว
เปนผูมีความประพฤติเรียบรอย ไมไดกระทําอะไรที่เสื่อมเสียแกตนเองหรือผูอื่น
ไมเปนโรคที่สังคมรังเกียจ
มีจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน
ไมตองคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดใหเปนบุคคลลมละลาย หรือไรความสามารถ หรือเสมือนไร
ความสามารถ หรือตองโทษจําคุก ยกเวนความผิดฐานประมาท หรือ ลหุโทษการตองคําพิพากษา
ของศาลถึงที่สุดในกรณีดังกลาว จะตองเปนในขณะที่สมัครเขาเปนสมาชิกหรือระหวางที่เปนสมาชิก
ของสมาคมเทานั้น
๖.๖ ไมเปนบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
ขอ ๗ คาลงทะเบียน และคาบํารุงสมาคม
๗.๑ สมาชิกนิติบุคคล
จะตองเสียคาบํารุงสมาคมปละไมต่ํากวา
๕,๐๐๐ บาท
มิตองเสียคาลงทะเบียนและคาบํารุงสมาคม
๗.๒ สมาชิกกิตติมศักดิ์
๗.๓ วุฒิสมาชิก
จะตองเสียคาบํารุงสมาคมเปนรายปๆละ
๑,๕๐๐ บาท
หรือเปนรายสามปครั้งละ
๔,๐๐๐ บาท
๗.๔ สมาชิกสามัญ
จะตองเสียคาลงทะเบียนครั้งแรก
๒๐๐ บาท
คาบํารุงสมาคมเปนรายปๆ ละ
๑,๐๐๐ บาท
หรือเปนรายสามปครั้งละ
๒,๕๐๐ บาท
๗.๕ สมาชิกภาคี
จะตองเสียคาลงทะเบียนครั้งแรก
๒๐๐
บาท
คาบํารุงสมาคมเปนรายปๆ ละ
๕๐๐
บาท
หรือเปนรายสามปครั้งละ
๑,๒๐๐ บาท
๗.๖ สมาชิกนักศึกษา
จะตองเสียคาลงทะเบียนครั้งแรก
๑๐๐
บาท
คาบํารุงสมาคมเปนรายปๆ ละ
๒๐๐
บาท
คาลงทะเบียนและคาบํารุงสมาคมอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยมติมากกวาครึ่งหนึ่งของคณะกรรมการ
อํานวยการทั้งหมด
ขอ ๘ สมาชิกนักศึกษา สมาชิกภาคี สมาชิกสามัญ และวุฒิสมาชิก สามารถเลือกสังกัดกับสายวิชาการไดหนึ่งสาย
โดยมิตองเสียคาสมาชิกเพิ่ม หากประสงคที่จะสังกัดสายวิชาการ เพิ่มเติม จักตองเสียคาสังกัดในสาย
วิชาการที่เพิ่มเติม ในอัตราที่กําหนดโดยคณะกรรมการอํานวยการ
ขอ ๙ การสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคม ใหผูประสงคจะสมัครเปนสมาชิกของสมาคมยื่นใบสมัครตามแบบของ
สมาคมตอสํานักงานเลขานุการ และใหสํานักงานเลขานุการติดประกาศรายชื่อผูสมัครไว ณ สํานักงานของ
สมาคม และบน Website ของสมาคมเปนเวลาไมนอยกวา ๑๕ วัน เพื่อใหสมาชิกอื่นๆ ของสมาคมมีโอกาส
คัดคานการสมัครนั้น เมื่อครบกําหนดประกาศแลวก็ใหเลขาธิการนําใบสมัครและหนังสือคัดคานของสมาชิก
(ถามี) เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการเพื่อพิจารณาอนุมัติวา จะรับหรือไมรับเขาเปนสมาชิกของ
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๓/๑๑

สมาคม และเมื่อคณะกรรมการพิจารณาแลว ผลเปนประการใด ใหสํานักงาน เลขานุการเปนผูแจงให
ผูสมัครทราบโดยเร็ว
ขอ ๑๐ ถาคณะกรรมการอํานวยการพิจารณาอนุมัติใหรับผูสมัครเปนสมาชิก ก็ใหผูสมัครนั้นชําระ เงินคาลงทะเบียน
และคาบํารุงสมาคมใหเสร็จภายในเวลาที่สมาคมกําหนด และสมาชิกภาพของผูสมัคร ใหเริ่มนับตั้งแตวันที่
ผูสมัครไดชําระเงินคาลงทะเบียน และคาบํารุงสมาคมเปนที่เรียบรอยแลว แตถาผูสมัครไมชําระเงิน
คาลงทะเบียนและคาบํารุงภายในเวลาที่กําหนด ก็ใหถือวาการสมัครคราวนั้นเปนอันยกเลิก
ขอ ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ ใหเริ่มนับตั้งแตวันที่หนังสือตอบรับคําเชิญของคณะกรรมการอํานวย
ไดมาถึงยังสมาคม
ขอ ๑๒ สมาชิกภาพของสมาชิกใหสิ้นสุดลงดวยเหตุดังตอไปนี้
๑๒.๑ ตาย
๑๒.๒ ลาออก โดยยื่นหนังสือเปนลายลักษณอักษรตอนายทะเบียนของสมาคมเพื่ออนุมัติ
ทั้งนี้สมาชิกผูนั้นจะตองไมมีหนี้สินที่ยังติดคางสมาคม
๑๒.๓ ไมไดจายคาบํารุงสมาคมตามเวลาที่กําหนด
๑๒.๔ คณะกรรมการอํานวยการอยางนอยสองในสามของกรรมการที่เขาประชุมไดพิจารณา
ลงมติใหลบชื่อออกจากทะเบียนเพราะสมาชิกผูนั้นไดประพฤตินําความเสื่อมเสียมาสู
สมาคม หรือพบวาสมาชิกผูนั้นขาดคุณสมบัติของสมาชิก
ขอ ๑๓ สิทธิและหนาที่ของสมาชิก
๑๓.๑ มีสิทธิเขาใชสถานที่ของสมาคมโดยเทาเทียมกัน
๑๓.๒ มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการของสมาคมตอสมาคม
๑๓.๓ มีสิทธิไดรับสวัสดิการตางๆ ที่สมาคมไดจัดใหมีขึ้น
๑๓.๔ มีสิทธิรวมกิจกรรมที่สมาคมไดจดั ใหมีขึ้น โดยจะตองเปนไปตามเงื่อนไขที่สมาคม
กําหนดขึ้นสําหรับกิจกรรมนั้นๆ
๑๓.๕ วุฒิสมาชิก สมาชิกสามัญ และสมาชิกภาคีมีสิทธิเลือกตั้ง และมีสิทธิออกเสียงลงมติ
ตางๆ ในที่ประชุมไดคนละ ๑ คะแนนเสียง
๑๓.๖ วุฒิสมาชิกและสมาชิกสามัญมีสิทธิไดรับการเลือกตั้ง หรือแตงตั้งเปนกรรมการตางๆ
ของสมาคม
๑๓.๗ วุฒิสมาชิกและสมาชิกสามัญมีสิทธิเขาชื่อรวมกันอยางนอย ๑ ใน ๔ ของวุฒิสมาชิกและ
สมาชิกสามัญทั้งหมด หรือ จํานวนไมนอยกวา ๒๐๐ คน ทําหนังสือรองขอตอ
คณะกรรมการอํานวยการ ใหพิจารณาดําเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามที่รองขอ
๑๓.๘ มีหนาที่จะตองปฏิบัติตามระเบียบปฏิบตั ิ และขอบังคับของสมาคมโดยเครงครัด
๑๓.๙ มีหนาที่ประพฤติตนใหสมกับเกียรติที่เปนสมาชิกของสมาคม
๑๓.๑๐ มีหนาที่ใหความรวมมือและสนับสนุนการดําเนินกิจการตางๆ ของสมาคม
๑๓.๑๑ มีหนาที่ชวยเผยแพรชื่อเสียงของสมาคมใหเปนที่รูจักอยางแพรหลาย
๑๓.๑๒ มิสิทธิและหนาที่อื่นที่คณะกรรมการอํานวยการจะไดกําหนดใหมีขึ้น
แกไขวันที่ ๙ ก.ค. ๒๕๕๔

๔/๑๑

หมวดที่ ๓
คณะกรรมการอํานวยการ
ขอ ๑๔ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา คณะกรรมการอํานวยการ ทําหนาที่กําหนดนโยบายและบริหารกิจการ
ของสมาคม มีจํานวนอยางนอย ๑๐ คน อยางมากไมเกิน ๒๐ คน โดยมีกรรมการที่ไดจากการเลือกตั้ง มี
ตําแหนงและหนาที่โดยสังเขปดังตอไปนี้
๑๔.๑ นายกสมาคม
ทําหนาที่เปนหัวหนาในการบริหารกิจการของสมาคมเปนผูแทนสมาคม
ในการติดตอกับบุคคลภายนอกและทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม
คณะกรรมการอํานวยการและที่ประชุมใหญของสมาคม
๑๔.๒ อุปนายกคนที่ ๑
ทําหนาที่เปนผูชวยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคมปฏิบัติตาม
หนาที่ที่นายกสมาคมไดมอบหมายและทําหนาที่ แทนนายกสมาคมเมื่อ
นายกสมาคมไมอยู หรือไมสามารถจะปฏิบัติหนาที่ได
๑๔.๓ อุปนายกคนที่ ๒
ทําหนาที่เชนเดียวกับอุปนายกคนที่ ๑เมื่อนายกสมาคมและ
อุปนายกคนที่ ๑ไมอยู หรือ ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
๑๔.๔ เลขาธิการ
ทําหนาที่เกี่ยวกับงานธุรการของสมาคม เปนผูกํากับดูแลสํานักงาน
เลขานุการของสมาคมในการปฏิบัติกิจการของสมาคมและปฏิบัติตาม
คําสั่งของนายกสมาคมตลอดจนทําหนาที่เปนเลขานุการ ในการประชุม
ตางๆของสมาคม
๑๔.๕ เหรัญญิก
มีหนากํากับดูแลการเงินและทรัพยสินของสมาคม ซึ่งรวมถึงการ
กํากับดูแลการทําบัญชีรายรับ รายจาย และบัญชีงบดุลของสมาคม
๑๔.๖ ปฏิคม
มีหนาที่เกี่ยวกับการใหการตอนรับแขกของสมาคม เปนหัวหนาในการ
จัดเตรียมสถานที่ของสมาคม และจัดเตรียมสถานที่ประชุมตางๆ ของ
สมาคม
๑๔.๗ นายทะเบียน
มีหนาที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของสมาคม ประสานงานกับ
เหรัญญิกในการเรียกเก็บเงินคาบํารุงสมาคมจากสมาชิก
๑๔.๘ ประชาสัมพันธ
มีหนาที่เผยแพรกิจการและชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคมใหสมาชิกและ
บุคคลโดยทั่วไปใหเปนที่รูจักแพรหลาย
๑๔.๙ กรรมการกลาง (๒ คน)
๑๔.๑๐ กรรมการสายวิชาการ สายวิชาการละ ๑ คน เปนผูแทนในสายวิชาตางๆ ซึ่งคณะกรรมการ
อํานวยการเห็นสมควรกําหนดใหมีขึ้น
นอกจากนี้ อาจมีกรรมการเพิ่มเติมอื่นๆ ซึ่งนายกสมาคมเปนผูแตงตั้งจากวุฒิสมาชิกหรือสมาชิกสามัญโดย
ไดรับความเห็นชอบจากเสียงขางมากของคณะกรรมการอํานวยการที่ไดจากการเลือกตั้ง ทั้งนี้จํานวนเมื่อรวม
กับตําแหนงกรรมการตามขางตนแลวจะตองไมเกิน ๒๐ คน
ผูมีสิทธิเลือกตั้งกรรมการตามขอ ๑๔.๑ ถึง ๑๔.๙ คือวุฒิสมาชิก สมาชิกสามัญ และ สมาชิกภาคี
แกไขวันที่ ๙ ก.ค. ๒๕๕๔

๕/๑๑

ผูมีสิทธิเลือกตั้งกรรมการสายวิชาการแตละตําแหนงคือวุฒิสมาชิก สมาชิกสามัญ และ สมาชิกภาคีที่สังกัด
สายวิชาการนั้นๆ
กรรมการสายวิชาการจะมาจากองคกรเดียวกันเกิน ๒ คนไมได
กรรมการที่มาจากการเลือกตั้งตามขอ ๑๔.๑ ถึง ๑๔.๙ จะมาจากองคกรเดียวกันเกินรอยละยี่สิบไมได
กรรมการที่มาจากการแตงตั้งเมื่อรวมกับกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งตาม ขอ ๑๔.๑ ถึง ๑๔.๑๐ จะตองไม
ทําใหมีกรรมการมาจากองคกรเดียวกันเกินรอยละยี่สิบ
ขอ ๑๕ ใหนายกสมาคมที่เพิ่งพนจากตําแหนง เปนที่ปรึกษาของคณะกรรมการอํานวยการ
ขอ ๑๖ คณะกรรมการอํานวยการมีวาระ ๒ ป นายกสมาคมจะอยูในตําแหนงเกินหนึ่งสมัยติดตอกันไมได กรรมการ
อื่นจะอยูในคณะกรรมการอํานวยการติดตอกันเกินสองสมัยไมได ยกเวนกรณีซึ่งไดรับการเลือกตั้งใหเปนอุป
นายกคนที่ ๑เมื่อครบวาระของคณะกรรมการอํานวยการ ใหอุปนายกคนที่ ๑ขึ้นเปนนายกสมาคมและให
กรรมการอํานวยการ ตามขอ ๑๔.๒ ถึง ๑๔.๑๐ มาจากการเลือกตั้งใหม
ขอ ๑๗ ตําแหนงกรรมการอํานวยการ ถาตองวางลงกอนครบกําหนดตามวาระก็ใหคณะ กรรมการอํานวยการแตงตั้ง
วุฒิสมาชิกหรือสมาชิกสามัญคนใดคนหนึ่งที่เห็นสมควรเขาดํารงตําหนงแทนตําแหนงที่วางลงนั้น แตผูดํารง
ตําแหนงแทนจะอยูในตําแหนงไดเทากับวาระของผูที่ตนแทนเทานั้น ทั้งนี้ กรรมการรวมทั้งผูไดรับการแตงตั้ง
ใหม จะมาจากองคกรเดียวกันเกินที่กําหนดไวในขอ ๑๔ ไมได
ขอ ๑๘ กรรมการอํานวยการอาจจะพนจากตําแหนง ซึ่งมิใชเปนการออกตามวาระดวยเหตุผลตอไปนี้ คือ
๑๘.๑ ตาย
๑๘.๒ ลาออก
๑๘.๓ ขาดจากสมาชิกภาพ
๑๘.๔ ขาดการประชุมติดตอกันสามครั้งโดยไมมีเหตุผล
๑๘.๕ กรรมการอํานวยการจํานวนไมต่ํากวาสามในสี่ ของจํานวนกรรมการอํานวยการ
ทั้งหมดลงมติใหออกจากตําแหนง เพราะบกพรองตอหนาที่หรือหยอนสมรรถภาพ
ขอ ๑๙ กรรมการอํานวยการที่ประสงคจะลาออกจากตําแหนงกรรมการ ใหยื่นใบลาออกเปนลายลักษณอักษรตอ
นายกสมาคม และใหพนจากตําแหนงเมื่อคณะกรรมการอํานวยการมีมติใหออก
ขอ ๒๐ อํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการอํานวยการ
๒๐.๑ มีอํานาจบริหารกิจการของสมาคม เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของสมาคม
๒๐.๒ มีอํานาจออกระเบียบตางๆ ซึ่งไมขัดตอขอบังคับฉบับนี้
๒๐.๓ มีอํานาจแตงตั้งและยุบคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตางๆ เพื่อดําเนินการ
ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของสมาคม
๒๐.๔ มีอํานาจแตงตั้งกรรมการที่ปรึกษา ซึ่งจะอยูในตําแหนงไดไมเกินวาระของคณะ
กรรมการอํานวยการที่เปนผูแตงตั้ง
แกไขวันที่ ๙ ก.ค. ๒๕๕๔

๖/๑๑

๒๐.๕ มีอํานาจแตงตั้งและถอดถอนผูบริหารและผูปฏิบัติงานในสํานักงานเลขานุการ
สมาคม
๒๐.๖ มีอํานาจเรียกประชุมใหญ
๒๐.๗ มีอํานาจอื่นๆ ตามที่ขอบังคับไดกําหนดไว
๒๐.๘ มีหนาที่รับผิดชอบในกิจการทั้งหมด รวมทั้งการเงิน และทรัพยสินทั้งหมดของ
สมาคม
๒๐.๙ มีหนาที่จัดใหมีการประชุมใหญขึ้น ตามที่สมาชิกจํานวน ๑ ใน ๔ ของวุฒิสมาชิก
และสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือวุฒิสมาชิกและสมาชิกสามัญไมนอยกวา ๒๐๐ คน
ไดเขาชื่อรองขอใหจัดประชุมใหญขึ้น ซึ่งการนี้จะตองจัดใหมีการประชุมใหญขึ้น
ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือรองขอ
๒๐.๑๐ มีหนาที่แถลงกิจการที่ผา นมาในรอบป และทําบัญชีรายรับรายจายและบัญชีงบดุล
ของปที่ผานมาใหสมาชิกรับทราบโดยใหติดประกาศที่หนาที่ทําการสมาคม และ
บน Website ของสมาคม
๒๐.๑๑ มีหนาที่ดูแลการจัดทําเอกสารหลักฐานตางๆ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงิน ทรัพยสินและ
การดําเนินกิจกรรมตางๆ ของสมาคมใหถูกตองตามหลักวิชาการ และสามารถให
สมาชิกตรวจดูไดเมื่อสมาชิกรองขอ
๒๐.๑๒ จัดทําบันทึกการประชุมตางๆ ของสมาคม เพื่อเก็บไวเปนหลักฐานและสามารถให
สมาชิกตรวจดูไดเมื่อสมาชิกรองขอ
๒๐.๑๓ อนุมัติงบประมาณรายจายประจําป
๒๐.๑๔ แตงตั้งผูสอบบัญชี
๒๐.๑๕ จัดการประชุมเพื่อสงมอบกิจการตางๆ ของสมาคมใหคณะกรรมการอํานวยการชุด
ใหมภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ หลังจากที่มีการเลือกตั้ง ทั้งนี้สิ่งที่สงมอบจะประกอบ
ดวย
(๑) การเงินและทรัพยสินของสมาคม
(๒) ทะเบียนสมาชิกของสมาคม
(๓) งานที่ยังคางดําเนินการอยู
๒๐.๑๖ มีหนาที่ อื่นๆ ตามที่ขอบังคับกําหนดไว
ขอ ๒๑ คณะกรรมการอํานวยการจะตองประชุมกันอยางนอยปละ ๔ ครั้ง โดยใหจัดขึ้นภายในเดือนมกราคม
เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม ของทุกๆ ป การประชุมนอกเหนือจากนี้ใหจัดขึ้นในวันเวลาตามความ
เหมาะสม
ขอ ๒๒ การประชุมคณะกรรมการอํานวยการ จะตองมีกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะถือวาครบองคประชุม มติของที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการถาขอบังคับมิไดกําหนดไว
เปนอยางอื่น ก็ใหใชคะแนนเสียงขางมากเปนเกณฑ แตถาคะแนนเสียงเทากัน ก็ใหประธานในที่ประชุมเปน
ผูชี้ขาด

แกไขวันที่ ๙ ก.ค. ๒๕๕๔

๗/๑๑

ขอ ๒๓ ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ถานายกสมาคม และ อุปนายกสมาคมไมอยูใน ที่ประชุม หรือไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหกรรมการที่เขาประชุมในคราวนั้นเลือกตั้งกันเอง เพื่อให กรรมการคนใดคน
หนึ่งทําหนาที่เปนประธานกรรมการในการประชุมคราวนั้น

หมวดที่ ๔
สํานักงานเลขานุการสมาคม
ขอ ๒๔ ใหมีสํานักงานประจําของสมาคมเรียกวา สํานักงานเลขานุการ โดยมีผูจัดการสํานักงานทําหนาที่เปน
ผูบริหารสํานักงาน และมีพนักงานอื่นตามที่คณะกรรมการอํานวยการเห็นสมควร
ขอ ๒๕ ใหเลขาธิการคณะกรรมการอํานวยการเปนผูกํากับดูแลสํานักงานเลขานุการ เพื่อใหปฏิบัติงานธุรการทั่วไป
และปฏิบัติงานตามมติและนโยบายของคณะกรรมการอํานวยการ

ขอ ๒๖
ขอ ๒๗

ขอ ๒๘

ขอ ๒๙

ขอ ๓๐
ขอ ๓๑

ขอ ๓๒

หมวดที่ ๕
การเลือกตั้ง
ใหมีการเลือกตั้งคณะกรรมการอํานวยการทุกสองป
ใหคณะกรรมการอํานวยการแตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งขึ้นมาชุดหนึ่ง ประกอบดวยวุฒิสมาชิก และ
สมาชิกสามัญ มีจํานวนไมนอยกวา ๕ คน แตไมเกิน ๑๐ คน ภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคมของปที่มีการเลือกตั้ง
กรรมการเลือกตั้งจะมาจากองคกรเดียวกันเกินรอยละ ๒๐ ไมได
ใหคณะกรรมการเลือกตั้งประกาศรับสมัครผูรับการเลือกตั้งในตําแหนงตางๆ และตรวจสอบคุณสมบัติให
เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายนของปที่มีการเลือกตั้ง กรรมการเลือกตั้งจะสมัครเปนผูรับการเลือกตั้ง
ไมได
ใหคณะกรรมการเลือกตั้งสงเอกสารการเลือกตั้งแกสมาชิกที่มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนทางไปรษณีย หรือทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส พรอมกับประกาศบน Website ของสมาคม ทั้งนี้ใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นและประกาศผลการ
เลือกตั้งภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม โดยมีเวลาตั้งแตวันสงเอกสารถึงวันปดรับการเลือกตั้งอยางนอย ๑๕ วัน
สมาชิกสามารถลงคะแนนโดยสงผลทางไปรษณีย หรือโดยสื่อทางอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้จะตองมีวิธีตรวจสอบ
ไมใหทุจริตได
ผูที่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนคณะกรรมการอํานวยการ คือวุฒิสมาชิกและสมาชิกสามัญ ผูสมัครรับ
เลือกตั้งจะสมัครรับเลือกตั้งไดเพียงหนึ่งในตําแหนงตอไปนี้
๓๑.๑ อุปนายกคนที่ ๑
๓๑.๒ กรรมการอํานวยการตามขอ ๑๔.๓ - ๑๔.๙ โดยไมมีการระบุตําแหนง
๓๑.๓ กรรมการสายวิชาการตามขอ ๑๔.๑๐ เพียงสายวิชาเดียว
ใหผูมีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกอุปนายกคนที่ ๑ไดหนึ่งคนและกรรมการอีกแปดคนเปนกรรมการตามขอ
๑๔.๓ ถึง ๑๔.๙ โดยไมระบุตําแหนง ใหนายกสมาคมที่มาจากอุปนายกคนที่ ๑ในวาระกรรมการอํานวยการ
กอนหนา อุปนายกคนที่ ๑ที่ไดรับเลือกและกรรมการที่ไดรับเลือกทั้งแปดคนรวมกันกําหนดผูที่เหมาะสม
สําหรับตําแหนงตามขอ ๑๔.๓ ถึง ๑๔.๘
ใหสมาชิกที่มีสิทธิเลือกตั้งที่สังกัดสายวิชาการแตละสายเปนผูเลือกกรรมการสําหรับสายวิชานั้น

แกไขวันที่ ๙ ก.ค. ๒๕๕๔

๘/๑๑

ขอ ๓๓ การพิจารณาผูชนะการเลือกตั้งใหดําเนินการดังนี้
๓๓.๑ ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนอุปนายกคนที่ ๑ที่ไดรับคะแนนสูงสุดจะเปนผูชนะการเลือกตั้งใน
ตําแหนงอุปนายกคนที่ ๑
๓๓.๒ ใหเรียงคะแนนของผูสมัครเปนกรรมการตามขอ ๑๔.๓ ถึง ๑๔.๙ จากคะแนนมาก
ไปหานอยใหผูไดคะแนนสูงสุดเกาคนแรกเปนผูชนะการเลือกตั้งหากไมทําให
กรรมการตามขอ ๑๔.๑ ถึง ๑๔.๙ มาจากองคกรเดียวกันเกินรอยละยี่สิบ ในกรณีที่
มีผูไดรับคะแนนอยูในขายที่จะชนะการเลือกตั้งและทําใหกรรมการตามขอ ๑๔.๑
ถึง ๑๔.๙ มาจากองคกรเดียวกันเกินรอยละยี่สิบ ใหตัดสิทธิผูที่มีคะแนนต่ําสุดจน
กระทั่งกรรมการที่มาจากองคกรเดียวกันมีไมเกินรอยละยี่สิบ และใหพิจารณาผูมี
คะแนนในลําดับถัดไปที่ไมทําใหมีกรรมการจากองคกรเดียวกันเกินรอยละยี่สิบ
เปนผูชนะการเลือกตั้ง
๓๓.๓ ใหนับคะแนนของผูสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการสายวิชาการแตละสาย และใหคิด
คะแนนแตละคนเปนคะแนนตอรอย ผูชนะการเลือกตั้งคือผูที่ไดรับคะแนนตอรอย
สูงสุดในสายวิชาการนั้น เวนแตในกรณีที่จะทําใหกรรมการสายวิชาการที่มาจาก
องคกรเดียวกันเกินสองคน ในกรณีเชนนี้ ใหผูไดรับคะแนนตอรอยสูงสุดสองคนแรก
ที่มาจากองคกรเดียวกันเปนผูไดรับเลือก และใหตัดสิทธิผูที่เหลือที่มาจากองคกร
เดียวกัน แลวใหผูที่มีคะแนนตอรอยในลําดับถัดไปของสายวิชาการเดียวกันที่ไมทําให
กรรมการสายวิชาการมาจากองคกรเดียวกันเกินสองคนเปนผูชนะการเลือกตั้ง

ขอ ๓๔

ขอ ๓๕

ขอ ๓๖
ขอ ๓๗

หมวดที่ ๖
การประชุมใหญ
การประชุมใหญ อาจจะมีขึ้นไดก็โดยเหตุที่คณะกรรมการอํานวยการเห็นควรจัดใหมีขึ้น หรือเกิดขึ้นดวยการ
เขาชื่อรวมกันของวุฒิสมาชิกและสมาชิกสามัญไมนอยกวา ๑ ใน ๔ ของวุฒิสมาชิกและสมาชิกสามัญ
ทั้งหมด หรือวุฒิสมาชิกและสมาชิกสามัญจํานวนไมนอยกวา ๒๐๐ คน ทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการ
อํานวยการใหจัดใหมีขึ้น
การแจงกําหนดนัดประชุมใหญใหเลขาธิการเปนผูแจงกําหนดนัดประชุมใหญใหสมาชิกไดทราบโดยระบุวัน
เวลา และสถานที่ใหชัดเจน และจะตองแจงใหสมาชิกไดทราบลวงหนา ไมนอยกวา ๗ วัน โดยประกาศแจง
กําหนดนัดประชุมไว ณ สํานักงานของสมาคมและบน Website ของสมาคมพรอมกับแจงใหสมาชิกทราบ
โดยตรงทางสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือทาง ไปรษณียเปนเวลาไมนอยกวา ๗ วัน กอนถึงกําหนดการประชุมใหญ
การลงมติตางๆ ในที่ประชุมใหญ ถาขอบังคับมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ก็ใหถือคะแนนเสียงขางมากเปน
เกณฑ แตถาคะแนนเสียงที่ลงมติมีคะแนนเสียงเทากัน ก็ใหประธานในที่ประชุมเปนผูชี้ขาด
ในการประชุมใหญของสมาคม ใหนายกสมาคมเปนประธาน ถานายกสมาคม อุปนายกคนที่ ๑ และอุป
นายกคนที่ ๒ ไมมารวมประชุม หรือ ไมสามารถจะปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหที่ประชุมใหญทําการเลือกตั้ง
กรรมการที่มารวมประชุมคนใดคนหนึ่งใหทําหนาที่เปนประธานในการประชุมคราวนั้น

แกไขวันที่ ๙ ก.ค. ๒๕๕๔

๙/๑๑

หมวดที่ ๗
การเงินและทรัพยสิน
ขอ ๓๘ การเงินและทรัพยสินทั้งหมดใหเปนความรับผิดชอบของคณะกรรมการอํานวยการโดยมีเหรัญญิกเปนผู
กํากับดูแล เงินสดของสมาคมใหนําฝากไวในธนาคารพานิชยที่คณะกรรมการอํานวยการเห็นชอบ
ขอ ๓๙ ใหเหรัญญิกรวมกับผูจัดการสํานักงานเลขานุการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปเสนอใหคณะกรรมการ
อํานวยการอนุมัติ ทั้งนี้ใหปงบประมาณเริ่มในวันที่ ๑ พฤษภาคม และสิ้นสุดในวันที่ ๓๐ เมษายนของป
ถัดไป
ขอ ๔๐ การจายเงินทุกครั้งจะตองมีผูอนุมัติใหจายได โดยผูมีอํานาจอนุมัติมีดังนี้
๔๐.๑ ผูจัดการสํานักงานเลขานุการมีอํานาจอนุมัติไดครั้งละไมเกิน ๑๐,๐๐๐ (หนึ่งหมื่น) บาท
๔๐.๒ เหรัญญิกมีอํานาจอนุมัติไดครั้งละไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ (หนึ่งแสน) บาท
๔๐.๓ นายกสมาคมมีอํานาจอนุมัติไดครั้งละไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ (หาแสน) บาท
ทั้งนี้การอนุมัติจะตองเปนการจัดซื้อหรือจัดจางที่อยูในงบประมาณรายจายประจําป หากมีความ
จําเปนในการจายเงินที่อยูนอกงบประมาณหรือเปนจํานวนเกิน ๕๐๐,๐๐๐ (หาแสน) บาท ใหขออนุมัติจาก
คณะกรรมการอํานวยการ การอนุมัติจํานวนเงินเกินครั้งละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ (หนึ่งลาน) บาทจะตองไดรับมติ
สองในสามของที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ
วงเงินการอนุมัติดังกลาวอาจเพิ่มไดในอัตราใกลเคียงกับอัตราเงินเฟอทั้งนี้จะตองไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการไมนอยกวาสองในสามของกรรมการทั้งหมด
ขอ ๔๑ ใหเหรัญญิกหรือเจาหนาที่การเงินที่ทําการแทน มีอํานาจเก็บรักษาเงินสดของสมาคมได ไมเกิน ๒๐,๐๐๐
บาท (สองหมื่นบาทถวน) ถาเกินกวาจํานวนนี้ จะตองนําฝากธนาคารในบัญชีของสมาคมทันทีที่โอกาส
อํานวยให จํานวนเงินสดดังกลาวอาจเพิ่มไดโดยความ เห็นชอบของคณะกรรมการอํานวยการ
ขอ ๔๒ การจายเงินที่เกินครั้งละ ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถวน) จะตองจายเปนเช็คของสมาคม
ขอ ๔๓ การลงนามในเช็คของสมาคม จะตองมีผูจัดการสํานักงานเลขานุการ หรือเลขาธิการ ลงนามรวมกับ
เหรัญญิก จึงจะถือวาใชได หากเหรัญญิกไมสามารถปฏิบัติงานไดใหนายกสมาคมเปนผูลงนามแทน
ขอ ๔๔ การรับเงินทุกครั้งจะตองออกใบเสร็จรับเงินของสมาคมโดยมีลายมือชื่อของเหรัญญิกหรือเจาหนาที่การเงิน
ทําการแทน
ขอ ๔๕ สํานักงานเลขานุการสมาคมมีหนาที่จัดเก็บเอกสารและหลักฐานตางๆ เกี่ยวกับการเงินและทรัพยสินของ
สมาคมไวเพื่อตรวจสอบ
ขอ ๔๖ ผูสอบบัญชี จะตองมิใชกรรมการหรือเจาหนาที่ของสมาคม จะตองเปนผูสอบบัญชีที่มีใบอนุญาตและเปน
ผูสอบบัญชีที่แตงตั้งโดยคณะกรรมการอํานวยการชุดกอน หรือเปนผูที่ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุม
ใหญ
ขอ ๔๗ ผูสอบบัญชี มีอํานาจที่จะเรียกเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินและทรัพยสินจากคณะกรรมการและเจาหนาที่ของ
สมาคมเพื่อตรวจสอบ และสามารถจะเชิญกรรมการอํานวยการ กรรมการ หรืออนุกรรมการอื่นๆ หรือ
พนักงานของสมาคมเพื่อสอบถาม เกี่ยวกับบัญชีและทรัพยสินของ สมาคมได
ขอ ๔๘ กรรมการและพนักงานของสมาคมจะตองใหความรวมมือกับผูสอบบัญชี เมื่อไดรับการรองขอ

แกไขวันที่ ๙ ก.ค. ๒๕๕๔

๑๐/๑๑

ขอ ๔๙ ใหผูสอบบัญชีตรวจสอบบัญชีของสมาคมอยางนอยปละครั้ง เมื่อสิ้นปปฏิทิน และรายงานใหคณะกรรมการ
อํานวยการทราบภายใน ๙๐ วัน
ขอ ๕๐ ในการสงมอบการเงินทรัพยสินของสมาคมจากคณะกรรมการอํานวยการชุดเกาไปใหชุดใหม ให
คณะกรรมการชุดเกาทําเอกสารการสงมอบ เพื่อลงนามโดยนายกสมาคม เลขาธิการ และเหรัญญิกของ
คณะกรรมการทั้งชุดเกาและชุดใหม และเก็บไวเปนหลักฐาน

ขอ ๕๑

ขอ ๕๒
ขอ ๕๓
ขอ ๕๔

หมวดที่ ๘
การตีความ การเปลี่ยนแปลงแกไขขอบังคับ และการเลิกสมาคม
ขอบังคับของสมาคมจะเปลี่ยนแปลงแกไขไดโดยมติของสมาชิกเทานั้น ผูมีสิทธิออกเสียงการแกไขขอบังคับ
คือวุฒิสมาชิกและสมาชิกสามัญ มติของสมาชิกในการใหเปลี่ยนแปลงแกไขขอบังคับ จะตองมีคะแนนเสียง
ไมนอยกวาครึ่งหนึ่ง ของสมาชิกที่ออกเสียงทั้งหมด
การเลิกสมาคมจะเลิกไดก็โดยมติของสมาชิก ยกเวนเปนการเลิกเพราะเหตุของกฎหมาย มติของสมาชิกที่
ใหเลิกสมาคมจะตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของวุฒิสมาชิกและสมาชิกสามัญทั้งหมด
หากมีปญหาการตีความขอบังคับนี้ ใหคณะกรรมการอํานวยการเปนผูวินิจฉัยและชี้ขาดโดยอาศัยเสียงขาง
มากในที่ประชุม
เมื่อสมาคมตองเลิก ไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม ทรัพยสินของสมาคมที่เหลืออยูหลังจากที่ไดชําระหนี้สินเปนที่
เรียบรอยแลว ใหตกเปนของมูลนิธิราชประชานุเคราะห
หมวดที่ ๙
บทเฉพาะกาล

ขอ ๕๕ เมื่อสิ้นสุดวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการอํานวยการชุดแรกที่เริ่มดําเนินการตามขอบังคับฉบับนี้
ใหดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการอํานวยการชุดใหมสําหรับทุกตําแหนงตามขอ ๑๔.๑ ถึง ๑๔.๑๐ ซึ่ง
รวมถึงตําแหนงนายกสมาคม และ อุปนายกคนที่ ๑ โดยการปฏิบัติหนาที่และวาระการดํารงตําแหนงของ
คณะกรรมการอํานวยการชุดใหมใหเปนไปตามขอบังคับฉบับนี้
ใหยกเลิกขอบังคับฉบับแกไขวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๗ และ ใหใชขอบังคับฉบับนี้แทน ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่นาย
ทะเบียนไดรับจดทะเบียนแลว

ลงชื่อ _____________________________________ผูแกไขขอบังคับ
(นายโมไนย ไกรฤกษ)

แกไขวันที่ ๙ ก.ค. ๒๕๕๔

๑๑/๑๑

