ข้ อบังคับ
ของ
สมาคมคอมพิวเตอร์ เอซีเอ็มในประเทศไทย
หมวดที 1
ความทัวไป
ข้อ 1.

สมาคมนี มี ชือว่า สมาคมคอมพิวเตอร์ เอซี เอ็มในประเทศไทย เรี ยกเป็ นภาษาอังกฤษว่า
Association for Computing Machinery in Thailand ย่อว่า “ACMTH”

ข้อ 2.

เครื องหมายของสมาคมมีลกั ษณะเป็ นสี เหลียมขนมเปี ยกปูน มีวงกลมอยูด่ า้ นในและมีอกั ษร
“acmth” อยู่ในวงกลม ด้านนอกบนซ้ายและขวา มีขอ้ ความ “สมาคมคอมพิวเตอร์ เอซี เอ็ม
ในประเทศไทย” ด้านล่างซ้ายและขวา มีขอ้ ความภาษาอังกฤษ “acm Thailand”

ข้อ 3.

สํานักงานใหญ่ของสมาคมตังอยู่ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เลขที 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์
แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุ งเทพมหานคร 10600

ข้อ 4.

วัตถุประสงค์ของสมาคม
4.1 เพือส่ งเสริ มการศึกษา การวิจยั และการประยุกต์วิทยาการด้านคอมพิวเตอร์ ทังด้าน
เครื องจักรอุปกรณ์ (Hardware) ด้านคําสังคอมพิวเตอร์ (Software) ด้านบุคลากร
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4.2

4.3

4.4

4.5
4.6

คอมพิวเตอร์ (Computer Personnel) ด้านการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ (Computer
Applications) และด้านอืนๆ ทีเกียวข้อง
เพือเผยแพร่ ความรู ้ ดา้ นวิทยาการคอมพิวเตอร์ แก่ผูบ้ ริ หารและพนักงาน เจ้าหน้าที
ทังในหน่ วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน และแก่ประชาชน นิ สิต นักศึกษา
ผูส้ นใจในด้านคอมพิวเตอร์
เพือเป็ นสาขาประเทศไทยของสมาคมคอมพิวเตอร์ เอซี เอ็ม (Thailand Chapter
of the Association for Computing Machinery - ACM) ซึ งเป็ นสมาคมนานาชาติ
ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ทีเก่าแก่และใหญ่ทีสุ ดในโลก
เพื อติ ด ต่ อ แลกเปลี ยนความรู ้ และประสบการด้า นคอมพิ ว เตอร์ กับ องค์ก ารหรื อ
สมาคมที เกี ยวข้อ งทังในและต่ า งประเทศ อาทิ สมาคมประมวลผลนานาชาติ
(International Federation of Information Processing และ American Federation of
Information Processing), สมาคมเกียวกับเครื องคอมพิวเตอร์ (IEEE Computer
Society, และสมาคมคอมพิวเตอร์ แห่ งประเทศไทย), สมาคมบริ หาร (Data Processing
Management Association, American Management Association และThailand
Management Association) และสมาคมวิชาการอืนๆ ทีเหมาะสมทีไม่ก่อให้เกิ ด
ผลกระทบต่อความมันคงของประเทศ
ส่ งเสริ ม สนับสนุน ร่ วมมือกับองค์กรการกุศลอืนๆ เพือสาธารณประโยชน์
ไม่ยงุ่ เกียวกับการเมือง
หมวดที 2
สมาชิก

ข้อ 5.

สมาชิกของสมาคมมี 5 ประเภท คือ
5.1 สมาชิ กกิตติมศักดิ ได้แก่ บุคคลทีคณะกรรมการสมาคมพิจารณาเห็นเหมาะสมและ
เชิญเข้าเป็ นสมาชิกกิตติมศักดิ
5.2 วุ ฒิ ส มาชิ ก ได้ แ ก่ ผู ้ที เคยดํา รงตํา แหน่ ง ไม่ ต ํากว่ า ผู ้จ ัด การบริ ษัท จํา กั ด ที มี
ทุ น จดทะเบี ย นไม่ ต ากว่
ํ า สิ บ ล้า นบาท หรื อ ตํา แหน่ ง ราชการไม่ ต ากว่
ํ า ระดับ เจ็ด
หรื อตําแหน่ งทางวิ ชาการไม่ ตากว่
ํ ารองศาสตราจารย์ห รื อผูท้ ี จบการศึ กษาระดับ
ปริ ญญาเอก และประกอบวิชาชีพมาไม่ตากว่
ํ า 6 ปี หรื อจบการศึกษาระดับปริ ญญา
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โทและประกอบวิชาชี พมาไม่ตากว่
ํ า 9 ปี หรื อจบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และ
ประกอบวิชาชีพมาไม่ตากว่
ํ า 11 ปี ซึงได้สมัครเข้าเป็ นวุฒิสมาชิก
5.3 สมาชิ กสามัญ ได้แก่ ผูท้ ีจบการศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พทีเกี ยวข้องกับ
การประยุกต์วิทยาการด้านคอมพิวเตอร์ หรื อผูท้ ีเป็ นนิ สิต นักศึกษาชันปี ที 3 ขึนไป
ในหลักสู ตรปริ ญญาตรี ทีเกี ยวข้องกับการประยุกต์วิทยาการด้านคอมพิวเตอร์ หรื อ
ผูม้ ี วิ ช าชี พ เกี ยวกับ การประยุก ต์วิ ท ยาการด้า นคอมพิ ว เตอร์ ซึ งได้ส มัค รเข้า เป็ น
สมาชิกสามัญตามระเบียบของสมาคมและสมาคมได้รับเข้าให้เป็ นสมาชิกสามัญ
5.4 สมาชิ กสถาบัน ได้แก่ หน่ วยงาน บริ ษทั องค์การหรื อสมาคม ซึ งได้สมัครเข้าเป็ น
สมาชิกสถาบันตามระเบียบของสมาคมและสมาคมได้รับเข้าให้เป็ นสมาชิกสถาบัน
5.5 สมาชิกสมทบ ได้แก่ นักเรี ยน นิสิต นักศึกษา หรื อผูส้ นใจในวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ซึ งได้สมัครเข้าเป็ นสมาชิ กสมทบตามระเบียบของสมาคมและสมาคมได้รับเข้าไว้
เป็ นสมาชิกสมทบ
ข้อ 6.

การเข้าเป็ นสมาชิก
ผูส้ มัครต้องยืนใบสมัครเข้าเป็ นสมาชิ กสมาคมต่อนายกสมาคมหรื อผูท้ ีได้รับมอบหมาย
จากนายกสมาคม เมือคณะกรรมการบริ หารสมาคมลงมติรับเข้าเป็ นสมาชิกแล้ว จึงมีฐานะ
เป็ นสมาชิกของสมาคมได้

ข้อ 7.

ค่าลงทะเบียน และค่าบํารุ งสมาคม
7.1 สมาชิกกิตติมศักดิ มิตอ้ งเสี ยค่าบํารุ ง
7.2 วุฒิสมาชิก เสี ยค่าบํารุ งปี ละ 100 บาท (หนึงร้อยบาทถ้วน)
7.3 สมาชิกสามัญ เสี ยค่าบํารุ งปี ละ 50 บาท (ห้าสิ บบาทถ้วน)
ยกเว้น 5.3.2 หากเสี ยค่าสมาชิกสมาคมวิชาการในต่างประเทศมากกว่าปี ละ 200 บาท
มิตอ้ งเสี ยค่าบํารุ ง
7.4 สมาชิกสถาบัน เสี ยค่าบํารุ งปี ละ 1,000 บาท (หนึงพันบาทถ้วน)
ยกเว้นสมาชิกสถาบันทีเป็ นสถานศึกษา หน่วยราชการและสมาคม อันเป็ นหน่วยงาน
ทีมิได้มีวตั ถุประสงค์จะหาผลกําไรเพือแบ่งปันกัน มิตอ้ งเสี ยค่าบํารุ ง
7.5 สมาชิกสมทบ มิตอ้ งเสี ยค่าบํารุ ง
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ข้อ 8.

สิ ทธิและหน้าทีของสมาชิก
8.1 สมาชิกทุกคนมีหน้าทีทีจะให้ความสนับสนุนร่ วมมือร่ วมใจซึ งกันและกันทุกวิถีทาง
เพือให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของสมาคมตามทีกําหนดไว้
8.2 สมาชิ กสถาบัน ที เสี ยค่าบํารุ งมี สิทธิ ส่งผูแ้ ทนร่ ว มกิ จกรรมของสมาคมได้ไ ม่ เ กิ น
สถาบันละ 2 คน ผูแ้ ทนสมาชิกสถาบันมีสิทธิ เช่นเดียวกับสมาชิกสามัญทุกประการ
ยกเว้นสิ ทธิในการออกเสี ยงลงคะแนน
8.3 วุฒิสมาชิกและสมาชิกสามัญ มีสิทธิทุกอย่างตามทีสมาคมกําหนดไว้ในระเบียบของ
สมาคม อาทิ เช่ น การประดับเครื องหมายของสมาคม การรั บวารสารการเข้าร่ วม
ประชุมทางวิชาการ หรื อประชุมสามัญประจําปี หรื อประชุมต่างๆ หรื อกิจกรรมอืน
ทีสมาคมจัดให้มีขึน การออกเสี ยงลงคะแนน การรับแต่งตังเป็ นกรรมการของสมาคม
การเสนอแนะความเห็ น ต่อกรรมการสมาคมเกี ยวกับการดําเนิ นงานของสมาคม
การรับความร่ วมมือทางวิชาการจากสมาคม ฯลฯ
8.4 สมาชิกสมทบ มีสิทธิเข้าร่ วมในกิจกรรมของสมาคมได้ทุกอย่าง ยกเว้นการออกเสี ยง
ลงคะแนน

ข้อ 9.

สมาชิกภาพของสมาชิกให้สินสุ ดลงด้วยเหตุดงั ต่อไปนี
9.1 ตาย
9.2 ลาออก โดยแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึงคณะกรรมการ
9.3 คณะกรรมการมีมติให้ลบชือออกจากทะเบียน เมือสมาชิกนัน
- ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาของศาล (เว้นแต่ในความผิดลหุ โทษหรื อฐานประมาท)
- ถูกศาลสังให้เป็ นบุคคลล้มละลาย ไร้ความสามารถ
9.4 ประพฤติตนในทางทีเป็ นปฏิปักษ์ต่อสมาคมหรื อนําความเสื อมเสี ยมาสู่สมาคม
9.5 วุฒิสมาชิ ก ทีค้างชําระค่าบํารุ งสมาคมติดต่อกัน 2 ปี แต่ถา้ หากชําระค่าบํารุ งให้แก่
สมาคมเมือใดก็ถือว่ายังคงมีสถานภาพเป็ นวุฒิสมาชิกอยู่
9.6 สมาชิกสามัญ ทีค้างชําระค่าบํารุ งสมาคมติดต่อกัน 2 ปี แต่ถา้ หากชําระค่าบํารุ งให้แก่
สมาคมเมือใดก็ถือว่ายังคงมีสถานภาพเป็ นสมาชิกสามัญอยู่
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หมวดที 3
การดําเนินกิจการสมาคม
ข้อ 10.

คณะกรรมการ ทําหน้าที บริ หารกิ จการของสมาคม มี จาํ นวนอย่างน้อย 7 คน อย่างมาก
ไม่เกิน 30 คน คณะกรรมการบริ หารสมาคมนี ได้มาจากการเลือกตังของทีประชุมใหญ่ของ
สมาคมและให้ผทู ้ ีได้เลือกตังจากทีประชุมใหญ่เลือกนายกสมาคม 1 คน สําหรับตําแหน่ ง
กรรมการในตํา แหน่ ง อื นๆ ให้น ายกเป็ นผูแ้ ต่ ง ตังผูท้ ี ได้รั บ เลื อ กตังจากที ประชุ ม ใหญ่
เข้าดํารงตําแหน่ งต่างๆ ของสมาคม ตามทีได้กาํ หนดไว้ ซึ งตําแหน่ งของกรรมการสมาคม
มีตาํ แหน่งและหน้าทีโดยสังเขปดังต่อไปนี
10.1 นายกอาวุโส
ทําหน้าทีเป็ นผูแ้ ทนยืนจดทะเบียนก่อตังสมาคมและเป็ นผูท้ ีให้
คําปรึ กษาและคําแนะนําแก่นายกสมาคม และกรรมการของสมาคมฯ
10.2 นายกสมาคม
ทําหน้าทีเป็ นหัวหน้าในการบริ หารกิ จการของสมาคมเป็ น
ผูแ้ ทนสมาคมในการติดต่อกับบุคคลภายนอก และทําหน้าที
เป็ นประธานในทีประชุมคณะกรรมการและการประชุมใหญ่
ของสมาคม
10.3 อุปนายก
ทําหน้าทีเป็ นผูช้ ่วยนายกสมาคมในการบริ หารกิจการสมาคม
ปฏิ บตั ิ ตามหน้าที นายกสมาคมได้มอบหมายและทําหน้าที
แทนนายกสมาคม เมือนายกสมาคมไม่อยู่ หรื อไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้าทีได้
10.4 เลขาธิการ
ทํา หน้ า ที เกี ยวกั บ งานธุ ร การของสมาคมทังหมด อาทิ
การนัด ประชุ ม กรรมการ การประชุ ม ใหญ่ จัด และรั ก ษา
รายงานการประชุ ม เป็ นต้ น ติ ด ต่ อ กั บ สมาชิ กและ
บุคคลภายนอกในเรื องทัวๆไป และกิจการอืนๆ ทีมิได้อยูใ่ น
อํานาจหรื อหน้าทีของกรรมการอืนโดยเฉพาะ
10.5 เหรัญญิก
ทํา หน้า ที รั บ จ่ า ยและรั ก ษาเงิ น ตลอดจนการทํา บัญ ชี แ ละ
รักษาเอกสารต่างๆ เกียวกับการเงิน
10.6 ปฏิคม
ทําหน้าทีต้อนรับสมาชิกและแขกของสมาคม และจัดเตรี ยม
สถานทีของสมาคมสําหรั บงานต่างๆ อาทิ สถานทีสําหรั บ
การประชุม เป็ นต้น
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10.7 นายทะเบียน

ทํา หน้ า ที จั ด ทํา และรั ก ษาทะเบี ย นสมาชิ ก ของสมาคม
ตลอดจนเอกสารต่างๆ เกียวกับการเป็ นสมาชิก
10.8 กรรมการตําแหน่ง ตามความเหมาะสม ซึ งคณะกรรมการเห็ นสมควรกําหนด
อืนๆ
ให้มี ขึ น โดยมี จ าํ นวนเมื อรวมกับ ตํา แหน่ ง กรรมการตาม
ข้างต้นแล้ว จะต้องไม่เกิ นจํานวนทีข้อบังคับได้กาํ หนดไว้
แต่ ถ ้า คณะกรรมการมิ ไ ด้ ก ํา หนดตํา แหน่ ง ก็ ถื อ ว่ า เป็ น
กรรมการกลาง
คณะกรรมการชุดแรก ให้ผเู ้ ริ มการจัดตังสมาคมเป็ นผูเ้ ลือกตัง ประกอบด้วย นายกสมาคม
และกรรมการอืนๆ ตามจํานวนทีเห็นสมควรตามข้อบังคับของสมาคม โดยมีนายกอาวุโส
ซึงเป็ นตําแหน่งเกียรติยศเฉพาะตัว เป็ นผูก้ ่อตังสมาคม คือ ผูย้ นจดทะเบี
ื
ยนก่อตังสมาคม
ข้อ 11.

คณะกรรมการของสมาคมสามารถอยู่ในตําแหน่ งได้คราวละ 3 ปี และเมือคณะกรรมการ
อยู่ตาํ แหน่ งครบกําหนดตามวาระแล้ว แต่คณะกรรมการชุดใหม่ยงั ไม่ได้รับอนุ ญาตให้จด
ทะเบี ยนจากทางราชการ ก็ให้คณะกรรมการที ครบกําหนดตามวาระรั กษาการไปพลางก่ อน
จนกว่าคณะกรรมการชุ ด ใหม่จ ะได้รับอนุ ญาตให้จ ดทะเบี ยนจากทางราชการ และเมื อ
คณะกรรมการชุดใหม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการเป็ นทีเรี ยบร้อยแล้ว ก็ให้
ทําการส่ งและรับมอบงานกันระหว่างคณะกรรมการชุ ดเก่าและคณะกรรมการชุดใหม่ให้
เป็ นที เสร็ จสิ น ภายใน 30 วัน นับตังแต่วนั ที คณะกรรมการชุ ดใหม่ได้รับอนุ ญาตให้จ ด
ทะเบียนจากทางราชการ

ข้อ 12.

ตําแหน่ งกรรมการสมาคม ถ้าต้องว่างลงก่ อนครบกําหนดตามวาระก็ใ ห้คณะกรรมการ
แต่งตังสมาชิกสามัญคนใดคนหนึงทีเห็นสมควรเข้าดํารงตําแหน่งแทนตําแหน่งทีว่างลงนัน
แต่ผดู ้ าํ รงตําแหน่งแทนอยูใ่ นตําแหน่งได้เท่ากับ วาระของผูท้ ีตนแทนเท่านัน

ข้อ 13.

กรรมการอาจจะพ้นจากตําแหน่ง ซึงมิใช่เป็ นการออกตามวาระด้วยเหตุผลต่อไปนี คือ
13.1 ตาย
13.2 ลาออก
13.3 ขาดจากสมาชิกภาพ
13.4 ทีประชุมใหญ่ลงมติให้ออกจากตําแหน่ง ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของ
สมาชิกทังหมด
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ข้อ 14.

กรรมการทีประสงค์จะลาออกจากตําแหน่งกรรมการให้ยืนใบลาออกเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการมีมติให้ออก

ข้อ 15.

อํานาจและหน้าทีของคณะกรรมการ
15.1 มี อาํ นาจออกกฎระเบี ยบต่ างๆ เพือให้สมาชิ ก ได้ปฏิ บ ตั ิ โดยระเบี ยบปฏิ บ ตั ิ นัน
จะต้องไม่ขดั ต่อข้อบังคับฉบับนี
15.2 มีอาํ นาจแต่งตังและถอดถอนเจ้าหน้าทีของสมาคม
15.3 มีอาํ นาจแต่งตังกรรมการทีปรึ กษา หรื ออนุกรรมการได้ แต่กรรมการทีปรึ กษา หรื อ
อนุกรรมการจะสามารถอยูใ่ นตําแหน่งได้ไม่เกินวาระของคณะกรรมการทีแต่งตัง
15.4 มีอาํ นาจเรี ยกประชุมใหญ่สามัญประจําปี และประชุมใหญ่วิสามัญ
15.5 มีอาํ นาจแต่งตังกรรมการในตําแหน่งอืนๆ ทียังมิได้กาํ หนดไว้ในข้อบังคับนี
15.6 มี อ าํ นาจบริ ห ารกิ จ การของสมาคม เพื อให้เ ป็ นไปตามวัต ถุ ป ระสงค์ต ลอดจน
มีอาํ นาจอืนๆ ตามทีข้อบังคับได้กาํ หนดไว้
15.7 มีหน้าทีรับผิดชอบในกิจการทังหมด รวมทังการเงิน และทรัพย์สินทังหมดของสมาคม
15.8 มีหน้าทีจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ ตามทีสมาชิ กสามัญ จํานวน 1 ใน 3 ของ
สมาชิ กทังหมด ได้เข้าชื อร้ องขอให้จดั ประชุ มใหญ่ วิสามัญขึน ซึ งการนี จะต้อง
จัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึนภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีได้รับหนังสื อร้องขอ
15.9 มีหน้าทีจัดทําเอกสารหลักฐานต่างๆ ทังทีเกียวกับการเงิน ทรัพย์สินและการดําเนิน
กิจกรรมต่างๆ ของสมาคมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและสามารถจะให้สมาชิ ก
ตรวจดูได้เมือสมาชิกร้องขอ
15.10 จัด ทํา บัน ทึ ก การประชุ ม ต่ า งๆ ของสมาคม เพื อเก็บ ไว้เ ป็ นหลัก ฐานและจัด ส่ ง
ให้สมาชิกได้รับทราบ
15.11 มีหน้าทีอืนๆ ตามทีข้อบังคับได้กาํ หนดไว้

ข้อ 16.

อํานาจและหน้าทีของคณะกรรมการทีปรึ กษา
16.1 กรรมการทีปรึ กษามีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมกับคณะกรรมการบริ หารเพือพิจารณากิจการ
ของสมาคม หรื อให้ขอ้ คิดเห็นในการดําเนินงานต่างๆ แต่ไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
16.2 กรรมการทีปรึ กษาอยูใ่ นตําแหน่งได้เท่าวาระของกรรมการบริ หาร
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16.3

กรรมการที ปรึ กษาซึ งพ้น จากตํา แหน่ ง ตามวาระแล้ว อาจได้รั บ เชิ ญ เข้า เป็ น
กรรมการทีปรึ กษาใหม่ได้

ข้อ 17.

คณะกรรมการจะต้อ งประชุ มกัน อย่างน้อย ปี ละ 4 ครั ง ทังนี เพื อปรึ ก ษาหารื อเกี ยวกับ
การบริ หารกิจการของสมาคม

ข้อ 18.

การประชุ มคณะกรรมการ จะต้องมี กรรมการเข้าร่ ว มประชุ มไม่ น้อ ยกว่าครึ งหนึ งของ
กรรมการทังหมดจึงจะถือว่าครบองค์ประชุมมติของทีประชุมคณะกรรมการ ถ้าข้อบังคับ
มิ ไ ด้กาํ หนดไว้เ ป็ นอย่างอื นก็ใ ห้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากเป็ นเกณฑ์ แต่ ถา้ คะแนนเสี ย ง
เท่ากันก็ให้ประธานในการประชุมเป็ นผูช้ ีขาด

ข้อ 19.

ในการประชุ ม คณะกรรมการ ถ้ า นายกสมาคมและอุ ป นายกไม่ อ ยู่ ใ นที ประชุ ม
หรื อไม่ ส ามารถปฏิ บ ตั ิ ห น้า ที ได้ก็ใ ห้กรรมการที เข้า ประชุ ม ในคราวนันเลื อ กตังกัน เอง
เพือให้กรรมการคนใดคนหนึงทําหน้าทีเป็ นประธานในการประชุมคราวนัน

ข้อ 20.

การเรี ยกประชุ ม คณะกรรมการเป็ นกรณี พิ เ ศษ กรรมการจํา นวนไม่ น้ อ ยกว่ า 5 คน
มีสิทธิขอให้เรี ยกประชุมคณะกรรมการเป็ นกรณี พิเศษได้ เมือมีเหตุอนั สมควรให้นายกเรี ยก
ประชุมคณะกรรมการตามคําขอทันที โดยแจ้งให้คณะกรรมการทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน
หมวดที 4
การประชุ มใหญ่

ข้อ 21.

การประชุมใหญ่ของสมาคม 2 ชนิด คือ
20.1 ประชุมใหญ่สามัญ
20.2 ประชุมใหญ่วิสามัญ

ข้อ 22.

คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุ มใหญ่สามัญประจําปี ๆ ละ 1 ครั ง ภายในเดื อน
เมษายน ของทุก ๆ ปี
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ข้อ 23.

การประชุมใหญ่วิสามัญ อาจจะมีขึนได้ก็โดยเหตุทีคณะกรรมการเห็นควรให้จดั มีขึน หรื อ
เกิ ดขึนด้วยการเข้าชื อร่ วมกันของสมาชิ กจํานวนไม่ น้อยกว่า 1 ใน 3 ของสมาชิ กสามัญ
ทังหมด ทําหนังสื อร้องขอต่อคณะกรรมการของสมาคมให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญก็ได้
เมือคณะกรรมการของสมาคมได้รับคําขอเช่นนี ให้เรี ยกประชุ มใหญ่วิสามัญโดยกําหนด
นัดประชุมภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีสมาชิกร้องขอ

ข้อ 24.

การแจ้งกําหนดนัดประชุมใหญ่ให้เลขาธิ การเป็ นผูแ้ จ้งกําหนดนัดประชุ มใหญ่ให้สมาชิ ก
ได้ทราบและการแจ้งจะต้องแจ้งเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร โดยระบุวนั เวลา และสถานที ให้
ชัดเจน โดยจะต้องแจ้งให้สมาชิ กได้ทราบล่วงหน้าไม่ น้อยกว่า 7 วัน และประกาศแจ้ง
กําหนดนัดประชุ มไว้ ณ สํานักงานของสมาคมเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนถึงกําหนด
การประชุมใหญ่

ข้อ 25.

การประชุมใหญ่สามัญประจําปี จะต้องมีวาระการประชุมอย่างน้อยดังต่อไปนี
25.1 แถลงกิจการทีผ่านมาในรอบปี
25.2 แถลงบัญชีรายรับ รายจ่ายและบัญชีงบดุลของปี ทีผ่านมาให้สมาชิกรับทราบ
25.3 เลือกตังคณะกรรมการชุดใหม่เมือครบกําหนดวาระ
25.4 เลือกตังผูส้ อบบัญชี
25.5 ตรวจสอบทะเบียนสมาชิกให้เป็ นปัจจุบนั
25.6 เรื องอืนๆ ถ้ามี

ข้อ 26.

การประชุ ม ใหญ่ ส ามัญ ประจํา ปี หรื อ การประชุ ม ใหญ่ วิ ส ามัญ จะต้อ งมี ส มาชิ ก สามัญ
และวุฒิสมาชิ ก เข้าร่ วมประชุ มไม่ น้อยกว่าครึ งหนึ งของสมาชิ กทังหมด จึ งจะถื อว่า
ครบองค์ป ระชุ ม หากถึ ง กํา หนดเวลาการประชุ ม แล้ว สมาชิ ก ยัง ไม่ ค รบองค์ป ระชุ ม
ก็ให้เลือนการประชุมคราวนันไป และให้จดั ประชุมใหญ่อีกครังหนึ งภายใน 14 วัน นับแต่
วันทีนัดประชุมครังแรก การประชุมครังหลังนีไม่บงั คับว่าต้องครบองค์ประชุม
ญัตติ ใ ดๆ เว้น แต่ที เสนอโดย คณะกรรมการหรื อกรรมการคนใดคนหนึ งต้องมี สมาชิ ก
รับรอง 10 คน เป็ นอย่างน้อย
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ข้อ 27.

การลงมติต่างๆ ในทีประชุมใหญ่ วุฒิสมาชิกและสมาชิกสามัญมีสิทธิ ลงคะแนนเสี ยงคนละ
หนึ งเสี ยง การออกเสี ยงลงคะแนนเป็ นสิ ทธิ เฉพาะตัวของสมาชิ ก จะแต่งตังตัวแทนไม่ได้
มติ ข องที ประชุ ม ใหญ่ ใ ห้ ถื อ ตามเสี ย งข้า งมาก หากคะแนนเสี ย งเท่ า กัน ให้ ป ระธาน
ในทีประชุมเป็ นผูช้ ีขาด

ข้อ 28.

ในการประชุ มใหญ่ของสมาคม ถ้านายกสมาคม และอุปนายกสมาคมไม่มาร่ วมประชุ ม
หรื อไม่สามารถจะปฏิบตั ิหน้าทีได้ ก็ให้ทีประชุ มใหญ่ทาํ การเลือกตังกรรมการทีมาร่ วม
ประชุมคนใดคนหนึง ให้ทาํ หน้าทีเป็ นประธานในการประชุมคราวนัน
หมวดที 5
การเงินและทรัพย์ สิน

ข้อ 29.

การเงินและทรัพย์สินทังหมดของสมาคมให้อยูใ่ นความรับผิดชอบร่ วมกันของคณะกรรมการ

ข้อ 30.

การลงนามในตัวเงินหรื อเช็คของสมาคม จะต้องมีลายมือชือของนายกสมาคมหรื อผูท้ าํ การ
แทนลงนาม ร่ วมกับเหรัญญิกหรื อเลขาธิการ พร้อมกับประทับตราของสมาคมจึงจะถือว่าใช้ได้

ข้อ 31.

ให้ น ายกสมาคมมี อ ํา นาจสั งจ่ า ยเงิ น ของสมาคมได้ ค รั งละไม่ เ กิ น 10,000 บาท
(หนึงหมืนบาทถ้วน) ถ้าเกินกว่านันจะต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ

ข้อ 32.

เหรัญญิก จะต้องจัดทําบัญชี รายรับ รายจ่าย บัญชี การเงินของสมาคมพร้อมด้วยใบสําคัญ
และหลักฐานให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ การรั บหรื อจ่ายเงิ นทุกครั ง จะต้องมี หลักฐาน
เป็ นหนัง สื อ ลงลายมื อ ชื อของนายกสมาคม หรื อ ผูท้ าํ การแทนร่ ว มกับ เหรั ญ ญิ ก หรื อ
ผูท้ าํ การแทน พร้อมกับประทับตราของสมาคมทุกครัง

ข้อ 33.

เงินของสมาคมเมือมีเกินกว่าหนึ งหมืนบาท ให้ฝากในธนาคารหรื อบริ ษทั การเงินในนาม
ของสมาคม
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ข้อ 34.

บัญชีของสมาคมสิ นสุ ดเพียง 31 ธันวาคม ทุกปี เหรัญญิกต้องทําบัญชีงบดุลเสนอให้ผสู ้ อบบัญชี
ของสมาคมตรวจสอบภายในเวลาอันสมควรพอทีจะเสนอให้ทีประชุมใหญ่พิจารณากําหนด

ข้อ 35.

ผูส้ อบบัญชี จะต้องมิ ใช่ กรรมการหรื อเจ้าหน้าทีของสมาคม และจะต้องเป็ นผูส้ อบบัญชี
ทีได้รับอนุญาต

ข้อ 36.

ถ้าผูส้ อบบัญชี ซึงทีประชุมใหญ่เลือกตังไว้ พ้นจากตําแหน่ งด้วยเหตุใดๆ ก่อนทําการสอบ
บัญชีเสร็ จ คณะกรรมการมีอาํ นาจให้บุคคลใดๆ ทีไม่ใช่กรรมการสมาคมทําการสอบบัญชีแทน

ข้อ 37.

ผูส้ อบบัญชีมีอาํ นาจทีจะเรี ยกเอกสารทีเกียวกับการเงินและทรัพย์สินจากคณะกรรมการและ
สามารถเชิญกรรมการ หรื อเจ้าหน้าทีของสมาคมเพือสอบถาม เกียวกับบัญชีและทรัพย์สิน
ของสมาคมได้

ข้อ 38.

คณะกรรมการจะต้องให้ความร่ วมมือกับผูส้ อบบัญชี เมือได้รับการร้องขอ
หมวดที 6
การเปลียนแปลงแก้ ไขข้ อบังคับและการเลิกสมาคม

ข้อ 39.

ข้อ บัง คับ ของสมาคมจะเปลี ยนแปลงแก้ไ ขได้โ ดยมติ ข องที ประชุ ม ใหญ่ เ ท่ า นัน และ
องค์ประชุมใหญ่จะต้องมีสมาชิกสามัญและวุฒิสมาชิกเข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่าครังหนึ ง
ของสมาชิกทังหมด มติของทีประชุมใหญ่ในการให้เปลียนแปลงแก้ไขข้อบังคับ จะต้องมี
คะแนนเสี ยงเห็ นชอบไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนวุฒิสมาชิ กและสมาชิ กสามัญ
ทีเข้าประชุมทังหมด

ข้อ 40.

การเลิ ก สมาคมจะเลิ ก ได้โ ดยมติ ข องที ประชุ ม ใหญ่ ข องสมาคม ยกเว้น เป็ นการเลิ ก
เพราะเหตุ ข องกฎหมาย มติ ข องที ประชุ ม ใหญ่ ที ให้ เ ลิ ก สมาคมจะต้อ งมี ค ะแนนเสี ย ง
เห็นชอบไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของสมาชิกทีเข้าประชุมทังหมดและองค์ประชุมใหญ่จะต้อง
ไม่นอ้ ยกว่าครึ งหนึงของสมาชิกทังหมด
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ข้อ 41.

เมือสมาคมต้องเลิก ไม่วา่ ด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ให้ตงคณะกรรมการขึ
ั
นตรวจสอบบัญชี เว้นแต่
ทีประชุมลงมติให้เลิกสมาคมนันจะได้ลงมติไว้เป็ นอย่างอืน ทรัพย์สินของสมาคมทีเหลืออยู่
หลังจากทีได้ชาํ ระบัญชีเป็ นทีเรี ยบร้อยแล้ว ให้โอนให้แก่มูลนิธิ ศ.ดร.ศรี ศกั ดิ จามรมาน
หมวดที 7
บทเบ็ดเตล็ด

ข้อ 42.

การตี ค วามข้อ บัง คับ ของสมาคม หากเป็ นที สงสั ย ให้ที ประชุ ม ใหญ่ โ ดยเสี ย งข้า งมาก
ของทีประชุมชีขาด

ข้อ 43.

ให้นาํ บทบัญญัติแห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ว่าด้วยสมาคมมาใช้บงั คับ ในเมือ
ข้อบังคับของสมาคมมิ ได้กาํ หนดไว้ และหากมีขอ้ บังคับใดขัดกับประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ชย์กใ็ ห้ถือปฏิบตั ิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์

ข้อ 44.

สมาคมต้อ งไม่ ด ํา เนิ น การหาผลประโยชน์ ม าแบ่ ง ปั น กัน หรื อ เพื อบุ ค คลใด นอกจาก
เพือดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของสมาคมเอง
หมวดที 8
บทเฉพาะกาล

ข้อ 45.

ข้อบังคับฉบับนี ให้เริ มใช้บงั คับได้นบั ตังแต่วนั ทีสมาคมได้รับอนุ ญาตให้จดทะเบียนเป็ น
นิติบุคคลเป็ นต้นไป

ข้อ 46.

เมือสมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลจากทางราชการ ก็ให้ถือว่าผูเ้ ริ มการทังหมด
เป็ นสมาชิกสามัญ และสมาชิกภาพของคณะกรรมการทีตังขึน เริ มตังแต่วนั จดทะเบียนเป็ นต้นไป

ลงชือ ...........................................................ผูจ้ ดั ทําข้อบังคับ
( นายศรี ศกั ดิ จามรมาน )
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