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สมาคมวิทยาการและวิศวกรรมเชิงคอมพิวเตอร
หมวดที่ ๑ ความทั่วไป
ขอ ๑.! สมาคมนี้มีชื่อภาษาไทยวา สมาคมวิทยาการและวิศวกรรมเชิงคอมพิวเตอร
ชื่อยอภาษาไทย สวค
ชื่อภาษาอังกฤษ COMPUTATIONAL SCIENCE AND ENGINEERING ASSOCIATION
ชื่อยอภาษาอังกฤษ CSEA
ขอ ๒.B เครื่องหมายของสมาคม มีลักษณะดังรูป

รูปสี

รูปขาวดำ

ขอ ๓.! สำนักงานของสมาคม ตั้งอยู ณ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
เลขที่ ๑๑๒ อุทยานวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐
ขอ ๔.! วัตถุประสงคของสมาคม
เพื่อสนับสนุนและสงเสริม การวิจัย การศึกษา การพัฒนาบุคลากร และความรวมมือระหวางนัก
วิจัย และสถาบันตางๆ ในสาขาวิทยาการและวิศวกรรมเชิงคอมพิวเตอร โดยนิยามของคำวา วิทยาการ
และวิศวกรรมเชิงคอมพิวเตอร คือ ศาสตรที่นำคอมพิวเตอร การคำนวณเชิงตัวเลข และวิทยาการหลาก
สาขา เพื่อเปนเครื่องมือหลักในการคนควาทางวิทยาศาสตร และวิศวกรรม รวมไปถึงการวิจัยและพัฒนา
เครื่องมือสำหรับการคนควาดังกลาว
ทั้งนี้ไมจัดตั้งโตะบิลเลียด ไมดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการพนัน และการหาผลกำไรมาแบงปนกัน
ตลอดจนไมทำใหเสื่อมเสียศีลธรรม จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของชาติ
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หมวดที่ ๒ สมาชิก
ขอ ๕.! สมาชิกของสมาคมมี ๒ ประเภท คือ
๕.๑! สมาชิกสามัญ มี ๒ ประเภท ไดแก
๑)! สถาบัน ไดแก สถาบัน, องคการ, สมาคม หรือกลุมวิจัย ที่มีบุคลากรซึ่งมีความสามารถในการ
สนับสนุนสงเสริมวัตถุประสงคของสมาคม
๒)! บุคคล ไดแก บุคคลซึ่งอาจเปนบุคลากรในสังกัดของสมาชิกสามัญประเภทสถาบันหรือไมก็ได
และเปนผูซึ่งมีความสามารถในการสนับสนุนสงเสริมวัตถุประสงคของสมาคม
๕.๒! สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดแก บุคคลผูทรงเกียรติ หรือทรงคุณวุฒิ หรือผูมีอุปการะคุณแกสมาคม ซึ่ง
คณะกรรมการลงมติใหเชิญเขาเปนสมาชิกของสมาคม
ขอ ๖.! สมาชิกจะตองประกอบดวยคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๖.๑! สมาชิกสามัญประเภทสถาบัน ซึ่งเปนกลุมวิจัยจะตองประกอบดวยคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑)! เปนกลุมของนักวิจัยที่มีความรวมมือกันภายในกลุมอยางเห็นไดชัด
๒)! มีสมาชิกของกลุม ซึ่งเปนสมาชิกสามัญประเภทบุคคลของสมาคม ซึ่งไมเปนสมาชิกของกลุม
วิจัยอื่นอยางนอย ๔ คน
๓)! มีผูแทนสมาชิกของกลุม ๑ คนเปนผูปฏิบัติหนาที่ ใชสิทธิ และดำเนินกิจกรรมของสมาคม
๔)! สมาชิกของกลุมมีผลงานวิจัยในสาขาวิทยาการและวิศวกรรมเชิงคอมพิวเตอร
๖.๒! สมาชิกสามัญประเภทบุคคล และสมาชิกกิตติมศักดิ์จะตองประกอบดวยคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑)! เปนผูบรรลุนิติภาวะแลว
๒)! เปนผูมีความประพฤติเรียบรอย
๓)! ไมเปนโรคที่สังคมรังเกียจ
๔)! ไมตองคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดใหเปนบุคคลลมละลาย หรือไรความสามารถ หรือเสมือนไร
ความสามารถ หรือตองโทษจำคุก ยกเวนความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ การตองคำ
พิพากษาของศาลถึงที่สุดในกรณีดังกลาว จะตองเปนในขณะที่สมัครเขาเปนสมาชิก หรือใน
ระหวางที่เปนสมาชิกของสมาคมเทานั้น
ขอ ๗.! คาลงทะเบียน และคาบำรุงสมาคม
๗.๑! สมาชิกทุกประเภทไมตองเสียคาลงทะเบียนเปนครั้งแรก
๗.๒! สมาชิกสามัญ ! ประเภทสถาบันใหสมาชิกของกลุมทุกคนผูเสียคาบำรุงตามประเภทบุคคล
ประเภทบุคคลตองเสียคาบำรุงสมาคมเปนรายปๆ ละ ๓๐๐ บาท หรือ เสียคา
บำรุงสมาคมครั้งเดียวเปนจำนวนสิบเทาของคาบำรุงสมาคมรายป
๗.๓! สมาชิกกิตติมศักดิ์ มิตองเสียคาลงทะเบียนและคาบำรุงสมาคมแตอยางใดทั้งสิ้น
ขอ ๘.! การสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคม ใหผูประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคม หรือ ตัวแทนยื่น
ใบสมัครตามแบบของสมาคมตอเลขานุการ โดยมีสมาชิกสามัญรับรองอยางนอย ๑ คน และใหเลขานุการ
ติดประกาศรายชื่อไว ณ สำนักงานของสมาคมเปนเวลาไมนอยกวา ๑๕ วัน เพื่อใหสมาชิกอื่นๆ ของ
สมาคมจะไดคัดคานการสมัครนั้น เมื่อครบกำหนดประกาศแลวใหเลขานุการนำใบสมัครและหนังสือ
คัดคานของสมาชิก (ถามี) เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวาจะรับหรือไมรับเขาเปนสมาชิก
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ของสมาคม และเมื่อคณะกรรมการพิจารณาการสมัครแลว ผลเปนประการใด ใหเลขานุการเปนผูแจงใหผู
สมัครทราบโดยเร็ว
ขอ ๙.! ถาคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติใหรับผูสมัครเขาเปนสมาชิก ก็ใหผูสมัครนั้นชำระคาบำรุงสมาคมให
เสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากเลขานุการและสมาชิกภาพของผูสมัคร ใหเริ่มนับตั้งแตวันที่
ผูสมัครไดชำระเงินคาบำรุงสมาคมเปนที่เรียบรอยแลว แตถาผูสมัครไมชำระคาบำรุงภายในกำหนด ก็ให
ถือวาการสมัครคราวนั้นเปนอันยกเลิก
ขอ ๑๐.! สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ ใหเริ่มนับตั้งแตวันที่หนังสือตอบรับคำเชิญของผูที่คณะกรรมการได
พิจารณาลงมติใหเชิญเขาเปนสมาชิกของสมาคม ไดมาถึงยังสมาคม
ขอ ๑๑.B สมาชิกภาพของสมาชิกใหสิ้นสุดลงดวยเหตุดังตอไปนี้
๑๑.๑! ตายหรือสิ้นสุดการเปนสถาบัน, องคการ หรือกลุมวิจัย
๑๑.๒!ลาออก โดยยื่นหนังสือเปนลายลักษณอักษรตอคณะกรรมการ และคณะกรรมการไดพิจารณาอนุมัติ
และสมาชิกผูนั้นไดชำระหนี้สินที่ยังติดคางอยูกับสมาคมเปนที่เรียบรอย
๑๑.๓!ขาดคุณสมบัติสมาชิก
๑๑.๔!ที่ประชุมใหญของสมาคม หรือคณะกรรมการไดพิจาณาลงมติใหลบชื่อออกจากทะเบียนเพราะ
สมาชิกผูนั้นไดประพฤตินำความเสื่อมเสียมาสูสมาคม
๑๑.๕!ที่ประชุมใหญของสมาคม หรือคณะกรรมการไดพิจาณาลงมติใหลบชื่อออกจากทะเบียน โดยคณะ
กรรมการจะพิจารณาทบทวนตรวจสอบการมีสวนรวมของสมาชิกอยางนอยปละหนึ่งครั้ง หากไม
ปรากฏวาไดเขารวมกิจกรรมใดๆ เปนเวลาหนึ่งปหรือกวานั้น หรือสมาชิกนั้นไมกระทำการใดๆ อัน
เปนการอุดหนุนชวยเหลือภารกิจและกิจกรรมของสมาคม หรือเพราะสมาชิกผูนั้นไดประพฤตินำ
ความเสื่อมเสียมาสูสมาคม
๑๑.๖!ไมปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของสมาคม และคณะกรรมการมีมติใหพนจากสมาชิกภาพ
๑๑.๗!มีความประพฤติเสียหายอยางรายแรง ซึ่งที่ประชุมใหญมีมติใหพนจากสมาชิกภาพดวยคะแนนเสียง
ไมนอยกวา ๓ ใน ๔ ของสมาชิกผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงที่มาประชุม
มติใหพนจากสมาชิกภาพตาม ๑๑.๕ และ ๑๑.๖ จะตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา ๓ ใน ๔ ของที่ประชุม
ใหญ หรือ คณะกรรมการที่มาประชุม ใหนายกสมาคมแจงเรื่องการที่จะมีการพิจารณาใหออกจากสมาชิกภาพเปน
หนังสือตอสมาชิกผูนั้นกอนหนามีการประชุมนั้นอยางนอย ๑๐ วัน เพื่อใหสมาชิกผูนั้นมีโอกาสชี้แจงตอที่ประชุม
ใหญ หรือ คณะกรรมการในการประชุมเพื่อลงมติตาม ๑๑.๕ และ ๑๑.๖
ขอ ๑๒.!สิทธิและหนาที่ของสมาชิก
๑๒.๑! มีสิทธิเขาใชสถานที่ของสมาคมโดยเทาเทียมกัน
๑๒.๒! มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการของสมาคมตอคณะกรรมการ
๑๒.๓! มีสิทธิไดรับสวัสดิการตางๆ ที่สมาคมไดจัดใหมีขึ้น
๑๒.๔! มีสิทธิเขารวมประชุมใหญของสมาคม
๑๒.๕! สมาชิกสามัญมีสิทธิในการเลือกตั้งหรือไดรับการเลือกตั้ง หรือแตงตั้งเปนกรรมการสมาคม และ
มีสิทธิออกเสียงลงมติตางๆ ในที่ประชุมไดคนละ ๑ คะแนนเสียง
๑๒.๖! มีสิทธิรองขอตอคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน และบัญชีทรัพยสินของสมาคม
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๑๒.๗! มีสิทธิเขาชื่อรวมกันอยางนอย ๑ ใน ๓ ของสมาชิกสามัญทั้งหมด รองขอตอคณะกรรมการใหจัด
ประชุมใหญวิสามัญได
๑๒.๘! มีหนาที่จะตองปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ และขอบังคับของสมาคมโดยเครงครัด
๑๒.๙! มีหนาที่ประพฤติตนใหสมกับเกียรติที่เปนสมาชิกของสมาคม
๑๒.๑๐! มีหนาที่ใหความรวมมือและสนับสนุนการดำเนินกิจการตางๆ ของสมาคม
๑๒.๑๑! มีหนาที่รวมกิจกรรมที่สมาคมไดจัดใหมีขึ้น
๑๒.๑๒!มีหนาที่ชวยเผยแพรชื่อเสียงและกิจกรรมของสมาคมใหเปนที่รูจักอยางแพรหลาย

หมวดที่ ๓ การดำเนินกิจการสมาคม
ขอ ๑๓.!ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ทำหนาที่บริหารกิจการของสมาคม มีจำนวนอยางนอย ๗ คน อยางมากไม
เกิน ๑๕ คน คณะกรรมการนี้ ไดมาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมใหญของสมาคม และใหผูที่ไดรับเลือก
ตั้งจากที่ประชุมใหญ เลือกตั้งกันเองเปนนายกสมาคม ๑ คน และอุปนายก ๑ คน สำหรับตำแหนง
กรรมการในตำแหนงอื่นๆ ใหนายกสมาคมเปนผูแตงตั้งผูที่ไดรับเลือกตั้งจากที่ประชุมเพื่อเลือกตั้งคณะ
กรรมการเขาดำรงตำแหนงตางๆ ของสมาคมตามที่ไดกำหนดไว กรรมการสมาคมมีตำแหนงและหนาที่
โดยสังเขปดังตอไปนี้
๑๓.๑! นายกสมาคม ! ทำหนาที่เปนหัวหนาในการบริหารกิจการของสมาคม เปนผูแทนสมาคมใน
การติดตอกับบุคคลภายนอก และทำหนาที่เปนประธานในที่ประชุมคณะ
กรรมการและการประชุมใหญของสมาคม
๑๓.๒! อุปนายก!
ทำหนาที่เปนผูชวยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคม ปฏิบัติตามหนาที่
ที่นายกสมาคมไดมอบหมาย และทำหนาที่แทนนายกสมาคมเมื่อนายกสมาคม
ไมอยู หรือไมสามารถจะปฏิบัติหนาที่ได แตการทำหนาที่แทนนายกสมาคม ให
อุปนายกตามลำดับตำแหนง เปนผูกระทำการแทน
๑๓.๓! เลขานุการ!
ทำหนาที่เกี่ยวกับงานธุรการของสมาคมทั้งหมด เปนหัวหนาเจาหนาที่ของ
สมาคมในการปฏิบัติกิจการของสมาคม และปฏิบัติตามคำสั่งของนายกสมาคม
ตลอดจนทำหนาที่เปนเลขานุการในการประชุมตางๆ ของสมาคม
๑๓.๔! เหรัญญิก!
มีหนาที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคม เปนผูจัดทำบัญชีรายรับรายจาย
บัญชีงบดุลของสมาคม และเก็บเอกสารหลักฐานตางๆ ของสมาคมไวเพื่อตรวจ
สอบ
๑๓.๕! ปฏิคม!
มีหนาที่ในการใหการตอนรับแขกของสมาคม เปนหัวหนาในการจัดเตรียม
สถานที่ของสมาคม และจัดเตรียมสถานที่ประชุมตางๆ ของสมาคม
๑๓.๖! นายทะเบียน! มีหนาที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของสมาคม ประสานงานกับเหรัญญิก
ในการเรียกเก็บเงินคาบำรุงสมาคมจากสมาชิก
๑๓.๗! ประชาสัมพันธ! มีหนาที่เผยแพรกิจการและชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคมใหสมาชิกและบุคคล
โดยทั่วไปใหเปนที่รูจักแพรหลาย
๑๓.๘! กรรมการตำแหนงอื่นๆ! ตามความเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรกำหนดใหมีขึ้น โดย
มีจำนวนเมื่อรวมกับตำแหนงกรรมการตามขางตนแลว จะตองไมเกินจำนวนที่
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ขอบังคับไดกำหนดไว แตถาคณะกรรมการมิไดกำหนดตำแหนงก็ถือวาเปน
กรรมการกลาง
ขอ ๑๔.!คณะกรรมการของสมาคมสามารถอยูในตำแหนงไดคราวละ ๓ ป และเมื่อคณะกรรมการอยูตำแหนงครบ
กำหนดตามวาระแลว แตคณะกรรมการชุดใหมยังไมไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนจากทางราชการ ก็ให
คณะกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระรักษาการไปพลางกอน จนกวาคณะกรรมการชุดใหมจะไดรับ
อนุญาตใหจดทะเบียนจากทางราชการ และเมื่อคณะกรรมการชุดใหมไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนจากทาง
ราชการเปนที่เรียบรอยแลว ก็ใหทำการสงและรับมอบงานกันระหวางคณะกรรมการชุดเกาและคณะ
กรรมการชุดใหมใหเปนที่เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวันที่คณะกรรมการชุดใหมไดรับอนุญาตใหจด
ทะเบียนจากทางราชการ
ขอ ๑๕.!ตำแหนงกรรมการสมาคม ถาตองวางลงกอนครบกำหนดตามวาระก็ใหคณะกรรมการแตงตั้งสมาชิก
ประเภทสถาบันคนใดคนหนึ่งที่เห็นสมควร เขาดำรงตำแหนงแทนตำแหนงที่วางลงนั้น แตผูดำรง
ตำแหนงแทนอยูในตำแหนงไดเทากับวาระของผูที่ตนแทนเทานั้น
ขอ ๑๖.! กรรมการอาจจะพนจากตำแหนง ซึ่งมิใชเปนการออกตามวาระดวยเหตุผลตอไปนี้ คือ
๑๖.๑! ตาย
๑๖.๒! ลาออก
๑๖.๓! ขาดจากสมาชิกภาพ
๑๖.๔! ที่ประชุมใหญลงมติใหออกจากตำแหนง
ขอ ๑๗.!กรรมการที่ประสงคจะลาออกจากตำแหนงกรรมการใหยื่นใบลาออกเปนลายลักษณอักษรตอคณะ
กรรมการ และใหพนจากตำแหนงเมื่อคณะกรรมการมีมติใหออก
ขอ ๑๘.!อำนาจและหนาที่ของคณะกรรมการ
๑๘.๑! มีอำนาจออกระเบียบปฏิบัติตางๆ เพื่อใหสมาชิกไดปฏิบัติ โดยระเบียบปฏิบัตินั้นจะตองไมขัดตอ
ขอบังคับฉบับนี้
๑๘.๒! มีอำนาจแตงตั้งและถอดถอนเจาหนาที่ของสมาคม
๑๘.๓! มีอำนาจแตงตั้งกรรมการที่ปรึกษา หรืออนุกรรมการได แตกรรมการที่ปรึกษา หรืออนุกรรมการ
จะสามารถอยูในตำแหนงไดไมเกินวาระของคณะกรรมการที่แตงตั้ง
๑๘.๔! มีอำนาจเรียกและเขารวมการประชุมใหญสามัญประจำป และการประชุมใหญวิสามัญ
๑๘.๕! มีอำนาจแตงตั้งกรรมการในตำแหนงอื่นๆ ที่ยังมิไดกำหนดไวในขอบังคับนี้
๑๘.๖! มีอำนาจบริหารกิจการของสมาคม เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคตลอดจนมีอำนาจอื่นๆ ตามที่
ขอบังคับไดกำหนดไว
๑๘.๗! มีหนาที่รับผิดชอบในกิจการทั้งหมด รวมทั้งการเงิน และทรัพยสินทั้งหมดของสมาคม
๑๘.๘! มีหนาที่จัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญ ตามที่สมาชิกสามัญจำนวน ๑ ใน ๓ ของสมาชิกทั้งหมด
ไดรองขอใหจัดประชุมใหญวิสามัญขึ้น ซึ่งการนี้จะตองจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญขึ้นภายใน
๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือรองขอ
๑๘.๙! มีหนาที่จัดทำเอกสารหลักฐานตางๆ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงิน ทรัพยสิน และการดำเนินกิจกรรม
ตางๆ ของสมาคม ใหถูกตองตามหลักวิชาการและสามารถจะใหสมาชิกตรวจดูไดเมื่อสมาชิก
รองขอ
5

๑๘.๑๐! จัดทำบันทึกการประชุมตางๆ ของสมาคม เพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน และจัดสงใหสมาชิกไดรับ
ทราบ
๑๘.๑๑! มีหนาที่อื่นๆ ตามที่ขอบังคับไดกำหนดไว
ขอ ๑๙.! คณะกรรมการจะตองประชุมกันอยางนอยปละ ๑ ครั้ง โดยใหจัดขึ้นภายในเดือนกันยายนของทุกๆ ป ทั้งนี้
เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารกิจการของสมาคม
ขอ ๒๐.!การประชุมคณะกรรมการ จะตองมีกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดจึง
จะถือวาครบองคประชุม ทั้งนี้การเขารวมประชุมอาจเปนไปโดยผานทาง Video teleconference หรือสื่อ
อื่นๆ ในลักษณะเดียวกันนี้ มติของที่ประชุมคณะกรรมการ ถาขอบังคับมิไดกำหนดไวเปนอยางอื่น ก็ให
ถือคะแนนเสียงขางมากเปนเกณฑ แตถาคะแนนเสียงเทากัน ก็ใหประธานในการประชุมเปนผูชี้ขาด
ขอ ๒๑.!ในการประชุมคณะกรรมการ ถานายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไมอยูในที่ประชุม หรือไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหกรรมการที่เขาประชุมในคราวนั้นเลือกตั้งกันเอง เพื่อใหกรรมการคนใดคนหนึ่งทำ
หนาที่เปนประธานในการประชุมคราวนั้น

หมวดที่ ๔ การประชุมใหญ
ขอ ๒๒.!การประชุมใหญของสมาคม ๒ ชนิด คือ
๒๒.๑! ประชุมใหญสามัญ
๒๒.๒! ประชุมใหญวิสามัญ
ขอ ๒๓.!คณะกรรมการจะตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจำปๆ ละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกๆ
ป
ขอ ๒๔.Bการประชุมใหญวิสามัญ อาจจะมีขึ้นไดก็โดยเหตุที่คณะกรรมการเห็นควรจัดใหมีขึ้น หรือเกิดขึ้นดวยการ
ที่สมาชิกเขาชื่อรวมกันของสมาชิก ไมนอยกวา ๑ ใน ๓ ของสมาชิกสามัญทั้งหมดรองขอตอคณะ
กรรมการใหจัดใหมีขึ้น
ขอ ๒๕.!การแจงกำหนดนัดประชุมใหญ ใหเลขานุการเปนผูแจงกำหนดนัดประชุมใหญใหสมาชิกไดทราบ และ
การแจงจะตองแจงเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการใดๆ ที่สามารถอางอิงได เชน จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส เปนตน โดยระบุวัน เวลา และสถานที่ใหชัดเจน โดยจะตองแจงใหสมาชิกไดทราบ ลวง
หนาไมนอยกวา ๗ วัน และประกาศแจงกำหนดนัดประชุมไว ณ สำนักงานของสมาคมเปนเวลาไมนอย
กวา ๗ วัน กอนถึงกำหนดการประชุมใหญ
ขอ ๒๖.!การประชุมใหญสามัญประจำป จะตองมีวาระการประชุมอยางนอยดังตอไปนี้
๒๖.๑! แถลงกิจการที่ผานมาในรอบป
๒๖.๒! แถลงบัญชีรายรับรายจาย และบัญชีงบดุลของปที่ผานมา ใหสมาชิกรับทราบ
๒๖.๓! เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม เมื่อครบกำหนดวาระ
๒๖.๔! เลือกตั้งผูสอบบัญชี
๒๖.๔! เรื่องอื่นๆ ถามี
ขอ ๒๗.!ในการประชุมใหญสามัญประจำป หรือ การประชุมใหญวิสามัญ จะตองมีสมาชิกสามัญประเภทบุคคล
เขารวมการประชุมไมนอยกวา ๒๕ คน หรือ ในกรณีที่สมาคมมีจำนวนสมาชิกสามัญประเภทบุคคลนอย
กวา ๕๐ คน ตองมีสมาชิกสามัญประเภทบุคคลเขารวมการประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญ
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ประเภทบุคคลทั้งหมด จึงจะถือวาครบองคประชุม ทั้งนี้การเขารวมประชุมอาจเปนไปโดยผานทาง Video
teleconference หรือ สื่ออื่นๆในลักษณะเดียวกันนี้ แตถาเมื่อถึงกำหนดเวลาประชุมยังมีจำนวนสมาชิก
สามัญประเภทบุคคลเขารวมประชุมไมครบองคประชุม ก็ใหเลื่อนการประชุมออกไปไมนอยกวา ๑๔ วัน
การประชุมครั้งหลังนี้ไมบังคับวาตองครบองคประชุม
ขอ ๒๘.!การลงมติตางๆ ในที่ประชุมใหญ ถาขอบังคับไมไดกำหนดไวเปนอยางอื่น ก็ใหถือคะแนนเสียงขางมาก
เปนเกณฑ แตถาคะแนนเสียงที่ลงมติมีคะแนนเสียงเทากัน ก็ใหประธานในการประชุมเปนผูชี้ขาด
ขอ ๒๙.!ในการประชุมใหญของสมาคม ถานายกสมาคม และอุปนายกสมาคมไมมารวมประชุม หรือไมสามารถจะ
ปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหที่ประชุมใหญทำการเลือกตั้งกรรมการที่มารวมประชุมคนใดคนหนึ่งใหทำหนาที่เปน
ประธานในการประชุมคราวนั้น

หมวดที่ ๕ การเงินและทรัพยสิน
ขอ ๓๐.!การเงินและทรัพยสินทั้งหมดใหอยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เงินสดของสมาคมถามีใหนำ
ฝากไวในธนาคาร กรุงเทพ จำกัด สาขายอยอุทยานวิทยาศาสตร หรือแลวแตคณะกรรมการจะกำหนด
ขอ ๓๑.!การลงนามในตั๋วเงินหรือเช็คของสมาคม จะตองมีลายมือชื่อของนายกสมาคม หรือผูทำการแทนลงนาม
รวมกับเหรัญญิก หรือเลขานุการ พรอมกับประทับตราของสมาคมจึงจะถือวาใชได
ขอ ๓๒.!ใหนายกสมาคมมีอำนาจสั่งจายเงินของสมาคมไดครั้งละไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท (หาหมื่นบาทถวน)
อุปนายกสมาคมมีอำนาจสั่งจายเงินของสมาคมไดครั้งละไมเกิน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถวน)
เลขานุการ หรือ เหรัญญิกมีอำนาจสั่งจายเงินของสมาคมไดครั้งละไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาท
ถวน) ถาเกินกวานั้นจะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ และคณะกรรมการจะอนุมัติใหจายเงินไดครั้ง
ละไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (หาแสนบาทถวน) ถาจำเปนจะตองจายเกินกวานี้ ตองไดรับอนุมัติจากที่
ประชุมใหญของสมาคม
ขอ ๓๓.!ใหเหรัญญิกมีอำนาจเก็บรักษาเงินสดของสมาคมไดไมเกิน ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน) ถา
เกินกวาจำนวนนี้ จะตองนำฝากธนาคารในบัญชีของสมาคมทันทีที่โอกาสอำนวยให
ขอ ๓๔.!เหรัญญิกจะตองทำบัญชีรายรับ รายจาย และบัญชีงบดุล ใหถูกตองตามหลักวิชาการ การรับหรือจายเงิน
ทุกครั้ง จะตองมีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อของนายกสมาคม หรือผูทำการแทนรวมกับเหรัญญิก
หรือผูทำการแทน พรอมกับประทับตราของสมาคมทุกครั้ง
ขอ ๓๕.!ผูสอบบัญชีจะตองมิใชกรรมการหรือเจาหนาที่ของสมาคม และจะตองเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับอนุญาต
ขอ ๓๖.!ผูสอบบัญชีมีอำนาจหนาที่เรียกเอกสารที่เกี่ยวกับการเงิน และทรัพยสินจากคณะกรรมการ และสามารถ
จะเชิญกรรมการ หรือเจาหนาที่ของสมาคมเพื่อสอบถาม เกี่ยวกับบัญชีและทรัพยสินของสมาคมได
ขอ ๓๗. คณะกรรมการจะตองใหความรวมมือกับผูสอบบัญชี เมื่อไดรับการรองขอ

หมวดที่ ๖ การเปลี่ยนแปลงแกไขขอบังคับและการเลิกสมาคม
ขอ ๓๘.!ขอบังคับของสมาคมจะเปลี่ยนแปลงแกไขไดโดยมติของที่ประชุมใหญเทานั้น และองคประชุมใหญจะ
ตองมีสมาชิกสามัญประเภทบุคคลเขารวมประชุมไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญประเภทบุคคล
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ทั้งหมด มติของที่ประชุมใหญในการใหเปลี่ยนแปลงแกไขขอบังคับ จะตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา ๒
ใน ๓ ของสมาชิกสามัญประเภทบุคคลที่เขารวมประชุมทั้งหมด
ขอ ๓๙.!การเลิกสมาคมจะเลิกไดก็โดยมติของที่ประชุมใหญของสมาคม ยกเวนเปนการเลิกเพราะเหตุของกฎหมาย
มติของที่ประชุมใหญที่ใหเลิกสมาคมจะตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา ๓ ใน ๔ ของสมาชิกสามัญ
ประเภทบุคคลที่เขารวมประชุมทั้งหมด และองคประชุมใหญจะตองไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของสมาชิก
สามัญประเภทบุคคลทั้งหมด
ขอ ๔๐. เมื่อสมาคมตองเลิก ไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม ทรัพยสินของสมาคมที่เหลืออยูหลังจากที่ไดชำระบัญชีเปนที่
เรียบรอยแลว ใหตกเปนของมูลนิธิพระดาบส

หมวดที่ ๗ บทเฉพาะกาล
ขอ ๔๑.!ขอบังคับฉบับนี้นั้น ใหเริ่มใชบังคับไดนับตั้งแตวันที่สมาคมไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนเปนนิติบุคคล
เปนตนไป
ขอ ๔๒. เมื่อสมาคมไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนเปนนิติบุคคลจากทางราชการ ก็ใหถือวาผูเริ่มการทั้งหมดเปน
สมาชิกสามัญประเภทบุคคล และสมาชิกภาพของคณะกรรมการที่ตั้งขึ้น เริ่มตั้งแตวันที่จดทะเบียน
เปนตนไป
ขอ ๔๓. คณะกรรมการชุดแรก ใหผูเริ่มการจัดตั้งสมาคมเปนผูเลือกตั้งจากสมาชิกประเภทบุคคลของสมาคม
ประกอบดวยนายกสมาคมและกรรมการอื่นๆ ตามจำนวนที่เห็นสมควรตามขอบังคับของสมาคม และให
มีวาระ ๑ ปนับแตสมาคมไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนเปนนิติบุคคลจากทางราชการ
ขอ ๔๔. ใหยกเวนการเก็บคาบำรุงสมาคม ๑ ปนับจากสมาคมไดรับการจดทะเบียน

B

(ลงชื่อ).................................................... ผูจัดทำขอบังคับ
B
(นายศรเทพ วรรณรัตน)
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