เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๘๑ ง

หนา้ ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

ประกาศนายทะเบียนสมาคม
ประจํากรุงเทพมหานคร
เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม
ดวย ผูเปนสมาชิกของสมาคม ดังรายนามตอไปนี้
๑. นายประยุทธ มณีโชติ
๒. นายจรรยวรรธน ชาติอนุลักษณ
๓. นายเจริญ อาทิตยา
ไดรวมกันยื่นคํารองขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม เพื่อใหมีฐานะเปนนิติบุคคลตอนายทะเบียน
มีใจความสําคัญตามขอบังคับ ดังนี้
๑. ชื่อสมาคม “สมาคมอากาศยานไรคนขับแหงประเทศไทย”
๒. วัตถุประสงคของสมาคม ดังนี้
๒.๑ สนับสนุนและใหคําปรึกษาการแกไขปญหาตาง ๆ ในอุตสาหกรรม เชน กฎระเบียบ
การบิน การนําเขาอุปกรณและวัตถุดิบ การประกันภัย พื้นที่สําหรับบินเพื่อการทดสอบ เปนตน
๒.๒ แลกเปลี่ยนความรูระหวางหนวยงาน ทั้งในและตางประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ทางการศึกษาและวิจัยทางดาน UAV/Drone เชน การจัดสัมมนา อบรม และนิทรรศการตาง ๆ
๒.๓ สงเสริมและสนับสนุนใหมีโครงการแขงขันดวยนวัตกรรม UAV/Drone ที่มีมาตรฐาน
ถูกระเบียบการบิน และไดรับการสนับสนุนจากเครือขายในอุตสาหกรรม
๒.๔ สงเสริมใหมีการกําหนดมาตรฐานในการนําโดรนไปประกอบอาชีพในแตละสาขา
เพื่อใหมั่น ใจถึง ความปลอดภัย และคุณภาพของนักบินโดรนในสาขาตาง ๆ เชน การฝกบิน โดรน
ประกอบ ถายภาพมุมสูง ฯลฯ
๒.๕ สงเสริมการใหเกิดกลุมผูเชี่ยวชาญที่สามารถนําโดรนในสาขาตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ
และปลอดภัย เชน การเกษตร อสังหา กอสราง การตรวจตราระวังภัย การกีฬา ฯลฯ
๓. สํานักงานใหญของสมาคมตั้งอยู ณ เลขที่ ๙๐ อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร ชั้น ๑๐
ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๘๑ ง

หนา้ ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

๔. สํานักงานสาขาของสมาคม ๕. คณะกรรมการของสมาคม ประกอบดวย
๕.๑ นายประยุทธ มณีโชติ

นายกสมาคม

๕.๒ นายไพโรจน เผือกวิไล

อุปนายก

๕.๓ พลเอก วิษณุ ไตรภูมิ

กรรมการ

๕.๔ นายจเร พันธุเปรื่อง

กรรมการ

๕.๕ นายธีระวรรศน หอมจันทร

กรรมการ

๕.๖ นายกิจจา ลามกิจจา

กรรมการ

๕.๗ พลอากาศตรี กิตติทัศน ภาเจริญ

กรรมการ

๕.๘ นายเจริญ อาทิตยา

กรรมการและที่ปรึกษาธุรกิจ
ตางประเทศไทย-อิสราเอล

๕.๙ นายยศวัฒน จิรเลิศพัฒนคุณ

กรรมการและที่ปรึกษา
ฝายการศึกษา

๕.๑๐ นางสาวเพชรมณี ชํานิกุล

กรรมการและที่ปรึกษาธุรกิจ
ตางประเทศไทย-เกาหลี

๕.๑๑ นายสกรรจ อริยโชติมา

กรรมการและที่ปรึกษา
ดานธุรกิจโดรน

๕.๑๒ นางสาวนภาพร รุงเรือง

กรรมการและประชาสัมพันธ

๕.๑๓ นางสาวปรีชญาภรณ โภโต

กรรมการและปฏิคม

๕.๑๔ นายอุลิต จาตุรแสงไพโรจน

กรรมการและนายทะเบียน

๕.๑๕ นายอภิชาติ ไชยอนันตสุจริต

กรรมการและเหรัญญิก

๕.๑๖ นายจรรยวรรธน ชาติอนุลักษณ

กรรมการและเลขาธิการ

นายทะเบียนสมาคมประจํากรุงเทพมหานคร ไดมีคําสั่งใหรับจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมรายนี้แลว
เลขทะเบียนที่ จ. ๕๗๔๕/๒๕๖๑ ตั้งแตวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๘๑ ง

หนา้ ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

ฉะนั้ น อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๘๒ แห ง ประมวลกฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย
จึงขอประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
พิริยะ ฉันทดิลก
ผูอํานวยการสํานักการสอบสวนและนิตกิ าร ปฏิบตั ิราชการแทน
อธิบดีกรมการปกครอง
นายทะเบียนสมาคมประจํากรุงเทพมหานคร

ขอบังคับ
ของ
สมาคม สมาคมอากาศยานไรคนขับแหงประเทศไทย
---------------------------หมวดที่ 1
ความทั่วไป
ขอ 1.
ขอ 2.

ขอ 3.

สมาคมนีม้ ีชื่อวา “สมาคมอากาศยานไรคนขับแหงประเทศไทย”อักษรยอวา ส.อ.ท.
เรียกเปนภาษาอังกฤษวา Drone Association of Thailandใชอักษรยอวา DATซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “สมาคม”
ตราสมาคมนี้ มีสญ
ั ลักษณเปนรูปเฟองและกลองจุลทรรศนลอมรอบดวยรูปวงกลมพรอมชื่อของสมาคม ดานลางมีรูปปกสีขาว
และใบพัดสีแดงมีความหมายวารูปใบพัดและปกหมายถึงโดรนและการบินตราโลตรงกลางแสดงถึงความมั่นคงปลอดภัยของ
ประเทศและวงกลมที่พื้นหลังหมายถึงประเทศไทย
รูปของเครื่องหมายสมาคม

สํานักงานของสมาคมตั้งอยู ณ ….เลขที่ 90 อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร ชั้น 10 ถนน รัชดาภิเษก แขวง หวยขวาง
เขตหวยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310....
ขอ 4. วัตถุประสงคของสมาคม เพื่อ
4.1
สนับสนุนและใหคําปรึกษาการแกไขปญหาตางๆในอุตสาหกรรมเชนกฎระเบียบการบิน,การนําเขาอุปกรณและ
วัตถุดิบ, การประกันภัย, พื้นที่สําหรับบินเพื่อการทดสอบเปนตน
4.2
และแลกเปลีย่ นความรูระหวางหนวยงานทั้งในและตางประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาและวิจัยทางดาน
UAV/Drone เชนการจัดสัมมนา,อบรมและนิทรรศการตางๆ
4.3
สงเสริมและสนับสนุนใหมโี ครงการแขงขันดานนวัตกรรม UAV/Drone ที่มีมาตรฐานถูกระเบียบการบินและไดรับ
การสนับสนุนจากเครือขายในอุตสาหกรรม
4.4
สงเสริมใหมีการกําหนดมาตรฐานในการนําโดรนไปประกอบอาชีพในแตละสาขาเพื่อใหมั่นใจถึงความปลอดภัยและ
คุณภาพของนักบินโดรนในสาขาตางๆเชนการฝกบินโดรน, ซอมโดรน, ประกอบ, ถายภาพมุมสูงฯลฯ
4.5
สงเสริมการใหเกิดกลุม ผูเชี่ยวชาญที่สามารถนําโดรนในสาขาตางๆอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัยเชนการเกษตร
, อสังหา, กอสราง, การตรวจตราระวังภัย, การกีฬาฯลฯ

หมวดที่ 2
สมาชิก
ขอ 5.

สมาชิกของสมาคมมี 2 ประเภท คือ
5.1
สมาชิกสามัญ ไดแก ผูที่มคี วามสนใจเกี่ยวกับเรื่อง UAV/Droneหรือผูที่มีวิชาชีพเกี่ยวกับ UAV/Drone ซึ่งได
สมัครเปนสมาชิกสามัญตามระเบียบของสมาคม และสมาคมไดรับเขาเปนสมาชิกสามัญ
5.2
สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดแก บุคคลผูท รงเกียรติ หรือทรงคุณวุฒิ หรือผูม ีอุปการคุณแกสมาคม หรือบุคคลที่
คณะกรรมการสมาคมพิจารณา เห็นเหมาะสม และสมควรที่จะเชิญเขาเปนสมาชิก ซึ่งคณะกรรมการลงมติใหเชิญ
เขาเปนสมาชิกของสมาคม
ขอ 6. สมาชิกจะตองประกอบดวยคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
6.1
เปนผูบรรลุนติ ิภาวะแลว
6.2
เปนผูมีความประพฤติเรียบรอย
6.3
ไมเปนโรคทีส่ ังคมรังเกียจ
6.4
ไมตองคําพิพากษาของศาลถึงที่สดุ ใหเปนบุคคลลมละลาย หรือไรความสามารถหรือเสมือน
ไรความสามารถ หรือตองโทษจําคุก ยกเวนความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ การตอง คําพิพากษาของศาลถึง
ที่สุดในกรณีดังกลาว จะตองเปนในขณะที่สมัครเขาเปนสมาชิก หรือในระหวางที่เปนสมาชิกของสมาคมเทานั้น
ขอ 7. คาลงทะเบียน และคาบํารุงสมาคม
7.1
สมาชิกสามัญ จะตองเสียคาลงทะเบียน
(1) คาลงทะเบียนครั้งแรก 500.00 บาท (หารอยบาทถวน)
(2) คาบํารุงปละ 300.00 บาท (สามรอยบาทถวน)
7.2
สมาชิกกิตติมศักดิ์ มิตองเสียคาลงทะเบียนและคาบํารุงสมาคมแตอยางใดทั้งสิ้น
ขอ 8. การสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคม ใหผูประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคมยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมตอ
เลขาธิการ โดยมีสมาชิกสามัญรับรองอยางนอย 1 คน และใหเลขาธิการติดประกาศรายชื่อผูสมัครไว ณ สํานักงานของ
สมาคม เปนเวลาไมนอยกวา 15 วัน เพื่อใหสมาชิกอื่น ๆ ของสมาคมจะไดคัดคานการสมัครนั้น เมื่อครบกําหนดประกาศแลว
ก็ใหเลขาธิการนําใบสมัครและหนังสือคัดคานของสมาชิก (ถามี) เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติวา จะ
รับหรือไมรับเขาเปนสมาชิกของสมาคม และเมื่อคณะกรรมการพิจารณาการสมัครแลว ผลเปนประการใด ใหเลขาธิการเปนผู
แจงใหผูสมัครทราบโดยเร็ว
ขอ 9. ถาคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติใหรับผูสมัครเขาเปนสมาชิก ก็ใหผูสมัครนั้นชําระเงินคาลงทะเบียนและ
คาบํารุงสมาคมใหเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากเลขาธิการ และสมาชิกภาพของผูสมัคร
ใหเริ่มนับตั้งแตวันที่ผูสมัครไดชําระเงินคาลงทะเบียน และคาบํารุงสมาคมเปนที่เรียบรอยแลว แตถา
ผูสมัครไมชําระเงินคาลงทะเบียนและคาบํารุงภายในกําหนด ก็ใหถือวาการสมัครคราวนั้นเปนอันยกเลิก
ขอ 10. สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ ใหเริ่มนับตั้งแตวันที่หนังสือตอบรับคําเชิญของผูที่คณะกรรมการได
พิจารณาลงมติใหเชิญเขาเปนสมาชิกของสมาคม ไดมาถึงยังสมาคม
ขอ 11. สมาชิกภาพของสมาชิกใหสิ้นสุดลงดวยเหตุดังตอไปนี้
11.1 ตาย
11.2 ลาออก โดยยื่นหนังสือเปนลายลักษณอักษรตอคณะกรรมการ และคณะกรรมการได พิจารณาอนุมัติ และ
สมาชิกผูนั้นไดชําระหนี้สินที่ยังติดคางอยูกับสมาคมเปนที่เรียบรอย
11.3 ขาดคุณสมบัติสมาชิก โดยการคางคาชําระสมาชิกเปนเวลาเกินกวา 1 ป
11.4 ที่ประชุมใหญของสมาชิกหรือคณะกรรมการไดพิจารณาลงมติใหลบชื่อออกจาก ทะเบียนเพราะสมาชิกผูนั้นได
ประพฤตินําความเสื่อมเสียมาสูสมาคม

ขอ 12. สิทธิและหนาที่ของสมาชิก
12.1 มีสิทธิเขาใชสถานที่ของสมาคมโดยเทาเทียมกัน
12.2 มีสิทธิประดับเครื่องหมายของสมาคมได
12.3 มีสิทธิไดรับวารสารของสมาคม
12.4 มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการของสมาคมตอคณะกรรมการ
12.5 มีสิทธิไดรับสวัสดิการตางๆ ที่สมาคมไดจัดใหมีขึ้น
12.6 มีสิทธิเขารวมประชุมใหญของสมาคม
12.7 สมาชิกสามัญมีสิทธิในการเลือกตั้ง หรือไดรับการเลือกตั้ง หรือแตงตัง้ เปนกรรมการสมาคม
และมีสิทธิออกเสียงลงมติตางๆ ในที่ประชุมไดคนละ 1 คะแนนเสียงโดยจะตองชําระคาบํารุงแลวและมีอายุการ
เปนสมาชิกกอนจะมีการเลือกตั้งเปนเวลาอยางนอย 1 เดือน
12.8 มีสิทธิรองขอตอคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพยสินของสมาคม
12.9 มีสิทธิเขาชื่อรวมกันอยางนอย 1 ใน 5 ของสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือสมาชิกจํานวน
ไมนอยกวา 100 คน ทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการใหจดั ประชุมใหญวิสามัญได
12.10 มีหนาที่จะตองปฏิบตั ิตามระเบียบปฏิบัติ และขอบังคับของสมาคมโดยเครงครัด
12.11 มีหนาที่ประพฤติตนใหสมกับเกียรติที่เปนสมาชิกของสมาคม
12.12 มีหนาที่ใหความรวมมือและสนับสนุนการดําเนินกิจการตาง ๆ ของสมาคม
12.13 มีหนาที่รวมกิจกรรมทีส่ มาคมไดจดั ใหมีขึ้น
12.14 มีหนาที่ชวยเผยแพรชื่อเสียงของสมาคมใหเปนทีร่ ูจักอยางแพรหลาย

หมวดที่ 3
การดําเนินกิจการสมาคม
ขอ 13. ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ทําหนาที่บริหารกิจการของสมาคม มีจํานวนอยางนอย 5 คน อยางมากไมเกิน15 คน
คณะกรรมการนี้ ไดมาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมใหญของสมาคม และใหผูที่ไดเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ เลือกตั้งกันเอง
เปนนายกสมาคม 1 คน และอุปนายกคน สําหรับตําแหนงกรรมการในตําแหนงอื่น ๆ ใหนายกสมาคมเปนผูแตงตั้ง ผูที่ไดรับ
เลือกตั้งจากที่ประชุมใหญเขาดํารงตําแหนงตาง ๆ ของสมาคม ตามที่ไดกําหนดไว ซึ่งตําแหนงของกรรมการสมาคมมี
ตําแหนงและหนาที่โดยสังเขปดังตอไปนี้
13.1

นายกสมาคม

ทําหนาที่เปนหัวหนาในการบริหารกิจการของสมาคม คณะกรรมการของสมาคมเปน
ผูแทนสมาคมในการติดตอกับบุคคลภายนอกและทําหนาที่ เปนประธานในที่ประชุม
คณะกรรมการ และการประชุมใหญของสมาคม
13.2 อุปนายก
ทําหนาที่เปนผูชวยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคม ปฏิบตั ิตามหนาที่ที่นายก
สมาคมไดมอบหมายและทําหนาทีแ่ ทนนายกสมาคม เมื่อนายกสมาคมไมอยู หรือไมสามารถ
จะปฏิบัตหิ นาที่ได แตการทําหนาที่แทนนายกสมาคม ใหอุปนายกตามลําดับตําแหนงเปน
ผูกระทําการแทน
13.3 เลขาธิการ
ทําหนาที่เกี่ยวกับงานธุรการของสมาคมทั้งหมดเปนหัวหนา เจาหนาที่ของ สมาคมในการ
ปฏิบัติกิจการของสมาคมและปฏิบัติตามคําสั่งของนายกสมาคม ตลอดจนทําหนาที่เปน
เลขาธิการในการประชุมตาง ๆ ของสมาคม
13.4 เหรัญญิก
มีหนาที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคม เปนผูจัดทําบัญชี รายรับ รายจาย บัญชี
งบดุลของสมาคม และเก็บเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของสมาคมไวเพือ่ ตรวจสอบ
13.5 ปฏิคม
มีหนาที่ในการใหการตอนรับแขกของสมาคม เปนหัวหนาในการจัดเตรียมสถานที่ของ
สมาคม และจัดเตรียมสถานที่ประชุมตาง ๆ ของสมาคม
13.6 นายทะเบียน
มีหนาที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของสมาคมประสานงานกับ เหรัญญิกในการ
เรียกเก็บเงินคาบํารุงสมาคมจากสมาชิก
13.7 ประชาสัมพันธ มีหนาที่เผยแพรกิจการและชื่อเสียงเกียรติคณ
ุ ของสมาคมใหสมาชิก และ บุคคลโดยทั่วไป
ใหเปนที่รูจักแพรหลาย
13.8 กรรมการตําแหนงอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรกําหนดใหมีขึ้น โดยมีจาํ นวนเมื่อรวมกับ
ตําแหนงกรรมการตามขางตนแลวจะตองไมเกิน จํานวนที่ขอบังคับไดกําหนดไว แตถาคณะกรรมการมิไดกําหนด
ตําแหนง ก็ถือวาเปนกรรมการกลาง
คณะกรรมการชุดแรก ใหผูเริม่ การจัดตั้งสมาคมเปนผูเ ลือกตั้ง ประกอบดวยนายกสมาคมและกรรมการอื่น ๆ ตามจํานวนที่
เห็นสมควรตามขอบังคับของสมาคม
ขอ 14. คณะกรรมการของสมาคมสามารถอยูในตําแหนงไดคราวละ2ป และเมื่อคณะกรรมการ อยูในตําแหนงครบกําหนดตามวาระ
แลว แตคณะกรรมการชุดใหมยังไมไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนจากทางราชการ ก็ใหคณะกรรมการทีค่ รบกําหนดตามวาระ
รักษาการไปพลางกอน จนกวาคณะกรรมการชุดใหมจะไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนจากทางราชการ และเมื่อคณะกรรมการ
ชุดใหมไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนจากทางราชการเปนที่เรียบรอยแลว ก็ใหทําการสงและรับมอบงานกันระหวาง
คณะกรรมการชุดเกาและคณะกรรมการชุดใหมใหเปนที่เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่คณะกรรมการชุดใหมไดรับ
อนุญาตใหจดทะเบียนจากทางราชการ

ขอ 15. ตําแหนงกรรมการสมาคม ถาตองวางลงกอนครบกําหนดตามวาระก็ใหคณะกรรมการแตงตั้งสมาชิกสามัญคนใดคนหนึ่งที่
เห็นสมควรเขาดํารงตําแหนงแทนตําแหนงที่วางลงนั้น แตผูดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงไดเทากับวาระของผูที่ตนแทน
เทานั้น
ขอ 16. กรรมการอาจจะพนจากตําแหนง ซึ่งมิใชเปนการออกตามวาระดวยเหตุผลตอไปนี้ คือ
16.1 ตาย
16.2 ลาออก
16.3 ขาดจากสมาชิกภาพ
16.4 ที่ประชุมใหญลงมติใหออกจากตําแหนง
16.5 ขาดประชุมติดตอกัน 3 ครั้งโดยไมมีเหตุอันควร
ขอ 17. กรรมการที่ประสงคจะลาออกจากตําแหนงกรรมการใหยื่นใบลาออกเปนลายลักษณอักษรตอคณะกรรมการ และใหพน
จากตําแหนงเมื่อคณะกรรมการมีมติใหออก
ขอ 18. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
18.1 มีอํานาจออกระเบียบปฏิบัติตางๆ เพื่อใหสมาชิกไดปฏิบัติ โดยระเบียบปฏิบัตินั้นตองไมขัดตอขอบังคับ
ฉบับนี้
18.2 มีอํานาจแตงตั้งและถอดถอนเจาหนาที่ของสมาคม
18.3 มีอํานาจแตงตั้งกรรมการที่ปรึกษา หรืออนุกรรมการได แตกรรมการที่ปรึกษา หรืออนุกรรมการ จะสามารถอยูใน
ตําแหนงไดไมเกินวาระของคณะกรรมการที่แตงตั้ง
18.4 มีอํานาจเรียกประชุมใหญสามัญประจําป และประชุมใหญวิสามัญ
18.5 มีอํานาจแตงตั้งกรรมการในตําแหนงอื่น ๆ ที่ยังมิไดกําหนดไวในขอบังคับนี้
18.6 มีอํานาจบริหารกิจการของสมาคม เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค ตลอดจนมีอํานาจอื่น ๆ ตามที่ขอบังคับได
กําหนดไว
18.7 มีหนาที่รับผิดชอบในกิจการทั้งหมด รวมทั้งการเงิน และทรัพยสินทั้งหมดของสมาคม
18.8 มีหนาที่จัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญ ตามที่สมาชิกสามัญจํานวน ๑ ใน ๕ ของสมาชิกทั้งหมด หรือสมาชิก
จํานวนไมนอยกวา 100 คน ไดเขาชื่อรองขอใหจัดประชุมใหญวิสามัญขึ้น ซึ่งการนี้จะตองจัดใหมีการประชุมใหญ
วิสามัญขึ้นภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือรองขอ
18.9 มีหนาที่จัดทําเอกสารหลักฐานตาง ๆ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงิน ทรัพยสินและการดําเนิน กิจกรรมตาง ๆ ของสมาคมให
ถูกตองตามหลักวิชาการ และสามารถจะใหสมาชิกตรวจดูได เมื่อสมาชิกรองขอ
18.10 จัดทําบันทึกการประชุมตาง ๆ ของสมาคม เพื่อเก็บไวเปนหลักฐานและจัดสงใหสมาชิกไดรับทราบ
18.11 มีหนาที่อื่น ๆ ตามที่ขอบังคับไดกําหนดไว
ขอ 19. คณะกรรมการจะตองประชุมกันอยางนอย เดือนละ1ครั้ง โดยใหจัดขึ้นภายในวันที่30ของทุก ๆ เดือน ทั้งนี้เพื่อปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับการบริหารกิจการของสมาคม
ขอ 20. การประชุมคณะกรรมการ จะตองมีกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด จึงจะถือวาครบองค
ประชุม มติของที่ประชุมคณะกรรมการ ถาขอบังคับมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ก็ใหถือคะแนนเสียงขางมากเปนเกณฑ แตถา
คะแนนเสียงเทากัน ก็ใหประธานในการประชุมเปนผูชี้ขาด
ขอ 21. ในการประชุมคณะกรรมการ ถานายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไมอยูในที่ประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาทีไ่ ด ก็
ใหกรรมการที่เขาประชุมในคราวนั้นเลือกตั้งกันเอง เพื่อใหกรรมการคนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานในการประชุมคราว
นั้น

หมวดที่ 4
การประชุมใหญ
ขอ 22. การประชุมใหญของสมาคมมี 2 ชนิด คือ
22.1 ประชุมใหญสามัญ
22.2 ประชุมใหญวิสามัญ
ขอ 23. คณะกรรมการจะตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําป ๆ ละ 1 ครั้ง ภายในเดือน……ธันวาคม…….ของทุก ๆ ป
ขอ 24. การประชุมใหญวิสามัญ อาจจะมีขึ้นไดก็โดยเหตุที่คณะกรรมการเห็นควรจัดใหมีขึ้น หรือเกิดขึ้น ดวยการเขาชื่อรวมกันของ
สมาชิ ก ไม นอ ยกว า 1 ใน 5 ของสมาชิ ก สามั ญ ทั้ ง หมด หรื อ สมาชิ ก จํ า นวนไม น อ ยกวา 100 คน ทํ า หนั ง สือ ร อ งขอต อ
คณะกรรมการใหจัดใหมีขึ้น
ขอ 25. การแจงกําหนดนัดประชุมใหญใหเลขาธิการเปนผูแจงกําหนดนัดประชุมใหญใหสมาชิกไดทราบ และการแจงจะตองแจงเปน
ลายลักษณอักษร โดยระบุวัน เวลา และสถานที่ใหชัดเจน โดยจะตองแจงใหสมาชิกไดทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน และ
ประกาศแจงกําหนดนัดประชุมไว ณ สํานักงานของสมาคมเปนเวลาไมนอยกวา 7 วัน กอนถึงกําหนดการประชุมใหญ
ขอ 26. การประชุมใหญสามัญประจําป จะตองมีวาระการประชุมอยางนอยดังตอไปนี้
26.1 แถลงกิจการที่ผานมาในรอบป
26.2 แถลงบัญชีรายรับ รายจาย และบัญชีงบดุลของปที่ผานมาใหสมาชิกรับทราบ
26.3 เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม เมือ่ ครบกําหนดวาระ
26.4 เลือกตั้งผูส อบบัญชี
26.5 เรื่องอื่น ๆ ถามี
ขอ 27. ในการประชุมใหญสามัญประจําป หรือการประชุมใหญวิสามัญจะตองมีสมาชิกสามัญเขารวม ประชุมไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของ
สมาชิกสามัญทั้งหมด จึงจะถือวาครบองคประชุม แตถาเมื่อถึงกําหนดเวลาประชุมยังมีสมาชิกสามัญเขารวมประชุมไมครบ
องคประชุม ใหคณะกรรมการของสมาคม เรียกประชุมใหญอีกครั้งหนึ่ง โดยจัดใหมีการประชุมขึ้นภายใน 14 วัน นับแตวันที่
นัดประชุมครั้งแรก สําหรับการประชุมในครั้งหลังนี้ ถามีสมาชิกสามัญเขารวมประชุมเปนจํานวนเทาใด ก็ใหถือวาครบองค
ประชุม ยกเวนถาเปนการประชุมใหญวิสามัญที่เกิดขึ้นจากการรองขอของสมาชิก ก็ไมตองจัดประชุมใหญ ใหถือวาการ
ประชุมเปนอันยกเลิก
ขอ 28. การลงมติตาง ๆ ในที่ประชุมใหญ ถาขอบังคับมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ก็ใหถือคะแนนเสียงขางมากเปนเกณฑ แตถา
คะแนนเสียงที่ลงมติมีคะแนนเสียงเทากัน ก็ใหประธานในการประชุมเปนผูชี้ขาด
ขอ 29. ในการประชุมใหญของสมาคม ถานายกสมาคม และอุปนายกสมาคมไมมารวมประชุม หรือไมสามารถจะปฏิบัตหิ นาที่ได ก็ให
ที่ประชุมใหญทําการเลือกตั้งกรรมการที่มารวมประชุมคนใดคนหนึ่ง ใหทําหนาที่เปนประธานในการประชุมคราวนั้น
ขอ 30. คณะกรรมการและที่ปรึกษาใหมทุกทานควรผานกิจกรรมการอบรมเพื่อสงเสริมการทํางานเปนทีมเพื่อใหการดําเนินกิจกรรม
ราบรื่น

หมวดที่ 5
การเงินและทรัพยสิน
ขอ 30. การเงินและทรัพยสินทั้งหมดใหอยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เงินสดของสมาคมถามีใหนํา
ฝากไวในธนาคาร………………กสิกรไทย………………………สาขา……………เซ็นทรัลแจงวัฒนะ…………..………
ขอ 31. การลงนามในตั๋วเงินหรือเช็คของสมาคม จะตองมีลายมือชื่อของนายกสมาคม หรือผูทําการแทนลงนามรวมกับ
เหรัญญิก หรือเลขาธิการ พรอมกับประทับตราของสมาคมจึงจะถือวาใชได
ขอ 32. ใหนายกสมาคมมีอํานาจสั่งจายเงินของสมาคมไดครั้งละไมเกิน..………………250,000……………………บาท
(…………………………สองแสนหาหมื่นบาทถวน……………….…………..) ถาเกินกวานั้นจะตองไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการและคณะกรรมการจะอนุมัติใหจายเงินไดครั้งละไมเกิน..……………50,000………………บาท
(..…………………………หาหมื่นบาทถวน…………..………………) ถาจําเปนจะตองจายเกินกวานี้ ตองไดรับอนุมัติ
จากที่ประชุมใหญของสมาคม
ขอ 33. ใหเหรัญญิก มีอํานาจเก็บรักษาเงินสดของสมาคมไดไมเกิน..…………………50,000……………………..บาท
(..………………………………หาหมื่นบาทถวน…..………………………………) ถาเกินกวาจํานวนนี้ จะตองนําฝาก
ธนาคารในบัญชีของสมาคมทันทีที่โอกาสอํานวยให
ขอ 34. เหรัญญิก จะตองทําบัญชีรายรับ รายจาย และบัญชีงบดุล ใหถูกตองตามหลักวิชาการ การรับหรือจายเงินทุกครั้ง จะตองมี
หลั ก ฐานเปน หนั งสื อ ลงลายมื อ ชื่ อของนายกสมาคมหรื อ ผูทํ า การแทน ร วมกั บ เหรั ญ ญิก หรื อผู ทํ า การแทน พรอ มกั บ
ประทับตราของสมาคมทุกครั้ง
ขอ 35. ผูสอบบัญชี จะตองมิใชกรรมการหรือเจาหนาที่ของสมาคม และจะตองเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับอนุญาต
ขอ 36. ผูสอบบัญชี มีอํานาจหนาที่จะเรียกเอกสารที่เกีย่ วกับการเงินและทรัพยสินจากคณะกรรมการ และสามารถ
จะเชิญกรรมการ หรือเจาหนาที่ของสมาคมเพื่อสอบถาม เกี่ยวกับบัญชีและทรัพยสินของสมาคมได
ขอ 37. คณะกรรมการจะตองใหความรวมมือกับผูสอบบัญชี เมื่อไดรับการรองขอ

