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ขอบังคับของ
สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแหงประเทศไทย
-------------------------------------------------------------------------------------หมวดที่ ๑
ความทั่วไป
ขอ ๑.

สมาคมนี้มีชื่อวา สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแหงประเทศไทย
ยอวา สวปท.
เรียกเปนภาษาอังกฤษ AIR-CONDITIONING ENGINEERING ASSOCIATION OF THAILAND.
ยอวา ACAT

ขอ ๒.

เครื่องหมายของสมาคมมีลักษณะเปนรูป สัญลักษณธงชาติไทยขนาดสี่เหลี่ยมผืนผา มีการพริ้วที่มุมบนขวาและมุมซายลาง
มุมซายบนมีสัญลักษณรูปเกล็ดหิมะ ภายในธงชาติไทย มีตัวอักษรยอภาษาอังกฤษ ACAT

รูปเครื่องหมายสมาคม
ขอ ๓.

สํานักงานของสมาคมตั้งอยู ณ เลขที่ ๔๘๗ อาคารวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย (ว.ส.ท.) ซอยรามคําแหง ๓๙ (เทพลีลา)
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐

ขอ ๔.

วัตถุประสงคของสมาคม เพื่อ
๔.๑
เพื่อสงเสริมวิชาชีพวิศวกรรมปรับอากาศใหเปนที่ยอมรับอยางแพรหลายทั่วประเทศ
๔.๒
เพื่อเปนศูนยกลางในการแลกเปลี่ยนและเผยแพรเทคโนโลยีดานระบบปรับอากาศทั้งในประเทศและตางประเทศ
๔.๓
เพื่อเปนศูนยกลางในการดําเนินกิจกรรมมาตรฐานงานดานระบบปรับอากาศ
๔.๔
เพื่อเปนศูนยกลางรณรงค การสงเสริมความรู ดานความปลอดภัยในระบบงานปรับอากาศแกบรรดาเครือขายและ
สมาชิกทั่วประเทศ
๔.๕
เพื่อเปนที่พบปะสังสรรค และสรางความสามัคคีในหมูสมาชิกของสมาคมฯ
๔.๖
เพื่อเปนการสนับสนุนและประสานงานใหกับภาครัฐบาลและเอกชนในดานเทคโนโลยีระบบปรับอากาศ
๒
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หมวดที่ ๒
สมาชิก
ขอ ๕.

สมาชิกของสมาคมมี ๔ ประเภท
๕.๑

สมาชิกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ

ไดแก นายกคนปจจุบัน และ อดีตนายกสมาคมฯ

๕.๒

สมาชิกกิตติมศักดิ์

ไดแก

ผูทรงคุณวุฒิ มีเกียรติคุณหรือผูมีอุปการคุณทําประโยชนใหแก
สมาคมหรือผูมีคุณสมบัติเหมาะสมประการอื่น ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมีมติเห็นชอบดวย ๒ ใน ๓ ของคณะกรรมการที่มาประชุมใหเชิญเปน
สมาชิกกิตติมศักดิ์โดยนายกสมาคมฯ

๕.๓

สมาชิกสามัญ

ไดแก

ผูที่บรรลุนิติภาวะ โดยไมจํากัดเพศ ชาติ ศาสนา และตองมีคุณสมบัติขอใดขอ
หนึ่ง ดังตอไปนี้
เปนบุคคลที่มีความรูสนใจและประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของกับกิจกรรมดาน
วิศวกรรมปรับอากาศ
เปนสมาคมฯองคกรเอกชน/รัฐบาล/บริษัท/หางราน/โรงงานที่สนใจ(องคกร
เอกชนตองมีฐานะเปนนิติบุคคล)หรือประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี
วิศวกรรมปรับอากาศ
นิสิต นักศึกษา ที่สนใจทางดานวิศวกรรมปรับอากาศ

(๑)
(๒)

๕.๔
ขอ ๖.

ขอ ๗.

สมาชิกสมทบ

ไดแก

สมาชิกจะตองประกอบดวยคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๖.๑
เปนผูที่อยูในวิชาชีพวิศวกรรมปรับอากาศ
๖.๒
เปนบุคคลทั่วไปที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวของกับระบบปรับอากาศ
๖.๓
ไมเปนผูประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี
๖.๔
ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดที่ลหุโทษหรือความผิดที่กระทําประมาท
๖.๕
ไมเปนบุคคลวิกลจริตฟนเฟอนไมสมประกอบ
คาลงทะเบียน และคาบํารุงสมาคม
๗.๑
สมาชิกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และสมาชิกกิตติมศักดิ์ ไมเสียคาใชจายใดๆ
๗.๒
สมาชิกสามัญ
จะตองเสียคาลงทะเบียนแรกเขา ๑๐๐ บาท คาบํารุงสมาชิกรายป ๓๐๐ บาท
๗.๓
สมาชิกสมทบ
จะตองเสียคาลงทะเบียนแรกเขา ๓๐ บาท คาบํารุงสมาชิกรายป ๑๐๐ บาท

ขอ ๘.

การสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคม ใหผูประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคมยื่นใบสมัครตอผูจัดการสมาคมที่
สมาคมไดกําหนดไว พรอมทั้งเงินคาลงทะเบียนและคาบํารุง โดยมีสมาชิกสามัญเปนผูรับรอง ๑ คน

ขอ ๙.

ถาคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติใหรับผูสมัครเขาเปนสมาชิก ก็ใหผูสมัครนั้นชําระเงินคาลงทะเบียนและคาบํารุงสมาคมให
เสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากเลขานุการ และสมาชิกภาพของผูสมัครใหเริ่มนับตั้งแตวันที่ผูสมัครไดชําระเงิน
๓
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คาลงทะเบียนและคาบํารุงสมาคมเปนที่เรียบรอยแลว แตถาผูสมัครไมชําระเงินคาลงทะเบียน และคาบํารุงภายในกําหนด ก็ให
ถือวาการสมัครคราวนั้นเปนอันยกเลิก
ขอ ๑๐.

สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ ใหเริ่มนับตั้งแตวันที่หนังสือตอบรับคําเชิญของผูที่คณะกรรมการไดพิจารณาลงมติใหเชิญ
เขาเปนสมาชิกของสมาคมฯไดมาถึงยังสมาคม

ขอ ๑๑.

สมาชิกภาพของสมาชิกใหสิ้นสุดลงดวยเหตุดังตอไปนี้
๑๑.๑
ตายหรือไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
๑๑.๒
ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอคณะกรรมการของสมาคม
๑๑.๓
คณะกรรมการสมาคมลงมติใหคัดชื่อออกจากทะเบียนสมาชิก
โดยคะแนนเสียงขางมากดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง
ดังตอไปนี้
(๑) ประพฤติตนเปนที่เสื่อมเสียแกสมาคม หรือเปนที่รังเกียจตอสุภาพชน
(๒) ละเมิดระเบียบหรือขอบังคับของสมาคม โดยเจตนาเมื่อไดรับคําเตือนเปนลายลักษณอักษรจากคณะ
กรรมการบริหารแลวปรากฏวายังกระทําอยูอีกใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารเห็นวายังไมถึง
ตองใหพนจากความเปนสมาชิกภาพ จะเพียงภาคทัณฑ แตทั้งนี้ตองใหโอกาสนอยกวา ๑๕ วัน นับแตวัน
รับแจงจากนายกสมาคมเพื่อใหมาชี้แจงในกรณีที่ไมมีความผิด
(๓) ใชสมาคมเพื่อประโยชนธุรกิจสวนตน

ขอ ๑๒.

สิทธิและหนาที่ของสมาชิก
๑๒.๑
มีสิทธิเขาใชสถานที่ของสมาคมโดยเทาเทียมกัน
๑๒.๒ มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการของสมาคมตอคณะกรรมการ
๑๒.๓ มีสิทธิไดรับสวัสดิการตาง ๆ ที่สมาคมไดจัดใหมีขึ้น
๑๒.๔ มีสิทธิเขารวมประชุมใหญของสมาคม
๑๒.๕ สมาชิกสามัญมีสิทธิในการเลือกตั้ง หรือไดรับการเลือกตั้ง หรือแตงตั้งเปนกรรมการสมาคม และมีสิทธิออกเสียง
ลงมติตางๆในที่ประชุมไดคนละ ๑ คะแนน
๑๒.๖ สมาชิกตั้งแต ๒๕ คนขึ้นไป มีสิทธิรองขอตอคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพยสินของ
สมาคม
๑๒.๗ มีสิทธิเขาชื่อรวมกันอยางนอย ๑ ใน ๕ ของสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวา ๑ ใน ๕ ของ
สมาชิกสามัญทั้งหมด หรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวา ๕๐ คน ทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการใหจัด
ประชุมใหญวิสามัญได
๑๒.๘ มีหนาที่จะตองปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ และขอบังคับของสมาคมโดยเครงครัด
๑๒.๙ มีหนาที่ประพฤติตนใหสมกับเกียรติที่เปนสมาชิกของสมาคม
๑๒.๑๐ มีหนาที่ใหความรวมมือและสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตางๆของสมาคม
๑๒.๑๑ มีหนาที่รวมกิจกรรมที่สมาคมไดจัดใหมีขึ้น
๑๒.๑๒ มีหนาที่ชวยเผยแพรชื่อเสียงของสมาคมใหเปนที่รูจักอยางแพรหลาย

๔
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หมวดที่ ๓
การดําเนินกิจการสมาคม
ขอ ๑๓.

ใหคณะกรรมการคณะหนึ่งทําหนาที่บริหารกิจการของสมาคม มีจํานวนอยางนอย ๑๐ คน อยางมากไมเกิน ๒๐ คน โดยที่
กรรมการไมนอยกวา ๓ ใน ๔ ของจํานวนกรรมการทั้งหมดจะตองมาจากการเลือกตั้งของสมาชิกสมาคมและกรรมการจํานวน
ที่เหลือแตงตั้งโดยคณะกรรมการที่ไดมาจากการเลือกตั้งกันเองเปนนายกสมาคม ๑ คน และอุปนายก ๓ คน สําหรับตําแหนง
กรรมการในตําแหนงอื่นๆใหนายกเปนผูแตงตั้งผูที่เปนกรรมการทั้งหมดทั้งที่มาจากการเลือกตั้งหรือจากการแตงตั้ง เขาดํารง
ตําแหนงตางๆของสมาคมตามที่ไดกําหนดไว ซึ่งตําแหนงของกรรมการสมาคมมีตําแหนงและหนาที่โดยสังเขปดังตอไปนี้
๑๓.๑

นายกสมาคม

ทําหนาที่เปนหัวหนาในการบริหารกิจการของสมาคม เปนผูแทนสมาคม ในการ
ติดตอกับบุคคลภายนอก และทําหนาที่เปนประธานคณะกรรมการ และการประชุม
ใหญของสมาคม
นายกสมาคม มีสทิ ธิฟองรองตอสูคดี ใชสิทธิเรียกรอง หรือดําเนินคดี หรือ ประนี
ประนอมยอมความหรือมอบอํานาจใหผูอื่นดําเนินการแทน ทั้งนี้ ตองไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการกอนดําเนินการเวนแตเปนกรณีเรงดวนใหมีอํานาจ
ดําเนินการดังกลาวไดแตตองแจงใหคณะกรรมการทราบโดยเร็ว

๑๓.๒

อุปนายก

ทําหนาที่เปนผูชวยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคมปฏิบัติตามหนา ที่นายก
สมาคมไดมอบหมายและทําหนาที่แทนนายกสมาคมเมื่อนายกไมอยูหรือไมสามารถ
จะปฏิบัติหนาที่ได แตการทําหนาที่แทนนายกสมาคม ใหอุปนายกตามลําดับตําแหนง
เปนผูกระทําการแทน

๑๓.๓

เลขาธิการ

มีหนาที่รับผิดชอบงานธุรการของสมาคมทั้งหมด เปนหัวหนาเจาหนาที่ของสมาคม
ในการปฏิบัติกิจการของสมาคม และปฏิบัติ ตามคําสั่งของนายกสมาคม ตลอดจนทํา
หนาที่เปนเลขานุการในการประชุมตาง ๆ ของคณะกรรมการสมาคม

๑๓.๔

เหรัญญิก

มีหนาที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคม เปนผูจัดทําบัญชีรายรับ-รายจาย บัญชีงบ
ดุลของสมาคม และเก็บเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของสมาคม

๑๓.๕

ปฏิคม

มีหนาที่ในการใหการตอนรับแขกของสมาคม เปนหัวหนาในการจัดเตรียมสถานที่
ของสมาคม และจัดเตรียมสถานที่ประชุมตาง ๆ ของสมาคม

๑๓.๖

นายทะเบียน

มีหนาที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของสมาคม ประสานงานเหรัญญิกในการ
เรียกเก็บเงินคาบํารุงสมาคมจากสมาชิก

๑๓.๗

ประชาสัมพันธ

มีหนาที่เผยแพรกิจการและชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคมใหสมาชิกและบุคคล
โดยทั่วไปใหเปนที่รูจักโดยแพรหลาย

๕
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ขอ ๑๔.

๑๓.๘

กรรมการตําแหนงอื่น ๆ ตามความเหมาะสมซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรกําหนดใหมีขึ้น โดยมีจํานวนเมื่อ
รวมกันกับตําแหนงกรรมการตามขางตนแลวจะตองไมเกินจํานวนที่ขอบังคับไดกําหนดไวแตถาคณะกรรมการ
มิไดกําหนดตําแหนงก็ถือวาเปนกรรมการกลางคณะกรรมการชุดแรก ใหผูเริ่มการจัดตั้งสมาคมเปนผูเลือกตั้ง
ประกอบดวยนายกสมาคม และกรรมการอื่น ๆตามจํานวนที่เห็นสมควรตามขอบังคับของสมาคม

๑๓.๙

เลือกตั้งกรรมการใหดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
๑๓.๙.๑
ใหสมาคมสงจดหมายไปยังสมาชิกทุกคนที่ยังไมขาดจากสมาชิกภาพตามขอ ๑๑. ใหเสนอรายชื่อ
สมาชิกที่ตองการใหเปนกรรมการกลับไปยังสมาคม จํานวนรายชื่อที่เสนอจะเปนจํานวนเทาใดก็
ได แตตองไมเกินจํานวนที่สมาคมบงไวในจดหมายระยะเวลานับจากวันที่สงจดหมาย โดย
สมาคมจนถึงวันสุดทายที่สมาชิกตองตอบกลับ ตองไมนอยกวา ๓๐ วัน
๑๓.๙.๒

สมาคมจะรวบรวมรายชื่อสมาชิกที่ไดรับการเสนอใหเปนกรรมการสงกลับไปยังสมาชิกอีกครั้ง
เพื่อลงคะแนนเลือกตั้งโดยที่สมาชิกผูไดรับการเสนอชื่อจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ :๑๓.๙.๒.๑
ตองเปนสมาชิกของสมาคมมาแลวไมนอยกวา ๑ ป และยังคงสมาชิกภาพอยู
๑๓.๙.๒.๒
ตองไดรับการเสนอจากสมาชิกตั้งแต ๑๐ คนขึ้นไป
๑๓.๙.๒.๓
ผูไดรับการเสนอชื่อจะตองยินยอมรับการเลือกตั้ง ระยะเวลานับจาก วันที่แจง
รายชื่อสมาชิกที่ไดรับการเสนอใหเปนกรรมการจนถึงวันสุดทายที่สมาชิกตอง
สงจดหมายเลือกกรรมการกลับไปสมาคม ตองไมนอยกวา ๓๐ วัน

๑๓.๙.๓

สมาชิกที่ไดรับการเลือกตั้งใหเปนกรรมการ จะเทากับจํานวนที่สมาคมบงไวในขอ ๑๓.๙.๑
และเปนสมาชิกที่ไดคะแนนมากกวาสมาชิกที่ไดรับการเสนอคนอื่น ๆ

คณะกรรมการของสมาคมสามารถอยูในตําแหนงไดคราวละ ๒ ป โดยนับจากเดือนมกราคม ถึงธันวาคมในแตละป และเมื่อ
คณะกรรมการอยูตําแหนงครบกําหนดตามวาระแลว แต คณะกรรมการชุดใหมยังไมไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนจากทาง
ราชการ ก็ใหคณะกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระรักษาการไปพลางกอน จนกวาคณะกรรมการชุดใหมจะไดรับอนุญาตให
จดทะเบียนจากทางราชการ การจดทะเบียนกรรมการชุดใหมใหดําเนินการโดยกรรมการชุดเกา โดยตองยื่นเรื่องขอจดทะเบียน
กรรมการชุดใหมภายใน ๓๐ วัน หลังจากวันประชุมใหญสามัญประจําป และเมื่อคณะกรรมการชุดใหมไดรับอนุญาตใหจด
ทะเบียนจากทางราชการเปนที่เรียบรอยแลว ก็ใหทําการสงและมอบงานกันระหวาง คณะกรรมการชุดเกาและคณะกรรมการ
ชุดใหมเปนที่เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวันที่คณะกรรมการชุดใหมไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนจากทางราชการ ใน
กรณีมีมติจากที่ประชุมใหญใหขอแกไขระเบียบขอบังคับของสมาคมบางประการ ใหคณะกรรมการชุดเกาดําเนินการเรื่องขอ
แกไขขอบังคับดังกลาวตอทางราชการใหเรียบรอยภายใน ๑๕ วัน หลังจากวันประชุมใหญสามัญประจําปหรือวิสามัญ
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ขอ ๑๕.

กรรมการของสมาคม ไมวาจะเปนกรรมการที่มีตําแหนงในสมาคมหรือเปนกรรมการกลาง ถาตองวางลงกอนครบกําหนดตาม
วาระ ใหดําเนินการดังตอไปนี้
๑๕.๑
ถากรรมการที่เหลือมีจํานวนเกินครึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดกรรมการที่เหลืออาจจะแตงตั้งกรรมการ
เพิ่มเติม หรือบริหารโดยกรรมการที่เหลือก็ได
๑๕.๒ การแตงตั้งกรรมการใหมเพิ่มเติม ขอ ๑๕.๑ ไมจําเปนจะตองแตงตั้งใหครบเทาจํานวนกรรมการเดิมก็ได
๑๕.๓ ในกรณีที่จํานวนกรรมการวางลงมากกวาครึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดไมวาเวลาที่เหลือจะเปนเทาไรก็
แลวแต ใหแตงตั้งกรรมการเพิ่มเติมโดยใหจํานวนกรรมการรวมกันแลวตองไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด กรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นมาใหมจะอยูในตําแหนงไดเทากับวาระของผูที่ตนแทนเทานั้น

ขอ ๑๖.

กรรมการอาจพนจากตําแหนงซึ่งมิใชเปนการออกตามวาระดวยเหตุผลตอไปนี้ คือ
๑๖.๑
ตาย
๑๖.๒ ลาออก
๑๖.๓
ขาดจากสมาชิกภาพ
๑๖.๔
ที่ประชุมใหญลงมติใหออกจากตําแหนง
๑๖.๕ กรรมการสมาคมฯวาระ ๒ ปปจจุบัน หากขาดการประชุมเกิน๖ ครั้งตอป ไมวาจะมีการลาหรือไมก็ตามใหถือวาขาด
คุณสมบัติ รับเลือกตั้งเปนกรรมการบริหารเฉพาะในวาระ ๒ ปถัดไป
๑๖.๖
ทุจริตตอการทําหนาที่กรรมการของสมาคมฯ
๑๖.๗
เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หรือหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชน ฐาน
ทุจริตตอหนาที่

ขอ ๑๗.

กรรมการที่ประสงคจะลาออกจากตําแหนงกรรมการใหยื่นใบลาออกเปนลายลักษณอักษรตอคณะกรรมการและใหพนจาก
ตําแหนง เมื่อคณะกรรมการมีมติใหออก

ขอ ๑๘.

อํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการ
๑๘.๑
มีอํานาจออกระเบียบปฏิบัติตาง ๆ เพื่อใหสมาชิกไดปฏิบัติโดยระเบียบนั้นจะตองไมขัดตอขอบังคับฉบับนี้
๑๘.๒ มีอํานาจแตงตั้งและถอดถอนเจาหนาของสมาคม
๑๘.๓ มีอํานาจแตงตั้งกรรมการที่ปรึกษาหรืออนุกรรมการไดแตกรรมการที่ปรึกษาหรือ อนุกรรมการจะสามารถอยูใน
ตําแหนงไดไมเกินวาระของคณะกรรมการที่แตงตั้ง
๑๘.๔ มีอํานาจเรียกประชุมใหญประจําป และประชุมใหญวิสามัญ
๑๘.๕ มีอํานาจแตงตั้งกรรมการในตําแหนงอื่น ๆ ที่ยังมิไดกําหนดไวในขอบังคับนี้
๑๘.๖
มีอํานาจบริหารกิจการของสมาคมเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคตลอดจนมีอํานาจอื่นๆตามที่ขอบังคับได
กําหนดไว
๑๘.๗ มีหนาที่รับผิดชอบในกิจการทั้งหมดทั้งการเงิน และทรัพยสินทั้งหมดของสมาคม
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๑๘.๘

๑๘.๙
๑๘.๑๐
๑๘.๑๑
ขอ ๑๙.
ขอ ๒๐.

ขอ ๒๑.

มีหนาที่จัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญ ตามที่สมาชิกสามัญจํานวนหนึ่งในหาของสมาชิก ทั้งหมดไดเขาชื่อ
หรือไมนอยกวา ๕๐ คน รองขอใหจัดประชุมใหญวิสามัญขึ้น ซึ่งการนี้ จะตองจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญ ขึ้น
ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับหนังสือรองขอ
มีหนาที่จัดทําเอกสารหลักฐานตาง ๆ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงิน ทรัพยสิน และการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของสมาคมให
ถูกตองตามหลักวิชาการ และสามารถจะใหสมาชิกตรวจดูไดเมื่อสมาชิกรองขอ
จัดทําบันทึกการประชุมตางๆ ของสมาคมเพื่อเก็บไวเปนหลักฐานและจัดสงใหสมาชิกไดรับทราบ
มีหนาที่อื่น ๆ ตามที่ขอบังคับไดกําหนดไว

คณะกรรมการจะตองประชุมกันอยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารกิจการของสมาคมและจะตอง
จัดทํารายงานการประชุมทุกครั้งเพื่อเก็บรักษาไวและเพื่อสงใหคณะกรรมการในการประชุมคราวถัดไปเพื่อรับรองหรือแกไข
การประชุมคณะกรรมการ จะตองมีกรรมการเขาประชุมไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด หรือไมนอยกวา ๗ คน จึง
จะถือวาครบองคประชุม มติของที่ประชุมคณะกรรมการถาขอบังคับมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่นก็ใหถือคะแนนเสียงมากเปน
เกณฑ แตถาคะแนนเสียงเทากันก็ใหประธานในการประชุมเปนผูชี้ขาด
ในการประชุมคณะกรรมการ ถานายกสมาคมและอุปนายกไมอยูที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหกรรมการที่เขา
ประชุมในคราวนั้นเลือกตั้งกันเองเพื่อใหกรรมการคนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานในการประชุมคราวนั้น

หมวดที่ ๘
การประชุมใหญ
ขอ ๒๒.

การประชุมใหญของสมาคมแบงออกเปน ๒ ชนิด คือ
๒๒.๑ ประชุมใหญสามัญ
๒๒.๒ ประชุมใหญวิสามัญ

ขอ ๒๓.

คณะกรรมการจะตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําป ๆ ละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุก ๆ ป

ขอ ๒๔.

การประชุมใหญวิสามัญ อาจจะมีขึ้นไดก็โดยเหตุที่คณะกรรมการเห็นควรจัดใหมีขึ้นหรือเกิดขึ้นดวยการเขาชื่อรวมกันของ
สมาชิกไมนอยกวา ๑ ใน ๕ ของสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวา ๕๐ คน ทําหนังสือรองขอตอ
คณะกรรมการใหจัดใหมีขึ้น

ขอ ๒๕.

การแจงกําหนดนัดประชุมใหญ ใหเลขาธิการเปนผูแจงกําหนดนัดประชุมใหญใหสมาชิกไดทราบและการแจงจะตองแจงเปน
ลายลักษณอักษร โดยระบุวัน เวลา และสถานที่ใหชัดเจน โดยจะตองแจงใหสมาชิกไดทราบลวงหนาไมนอยกวา ๗ วัน และ
ประกาศแจงกําหนดนัดประชุมไว ณ สํานักงานของสมาคมเปนเวลาไมนอยกวา ๗ วัน กอนถึงกําหนดการประชุมใหญ

ขอ ๒๖.

การประชุมใหญสามัญประจําป จะตองมีวาระการประชุมอยางนอยดังตอไปนี้
๒๖.๑ แถลงกิจการที่ผานมาในรอบป
๒๖.๒ แถลงบัญชีรายรับ รายจาย และบัญชีงบดุลของปที่ผานมาใหสมาชิกรับทราบ
๒๖.๓ เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม เมื่อครบกําหนดวาระ
๒๖๔
แตงตั้งผูตรวจสอบบัญชี
๒๖.๕ เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
๘
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ขอ ๒๗

ในการประชุมใหญสามัญประจําป หรือการประชุมใหญวิสามัญจะตองมีสมาชิกสามัญเขารวมประชุมไมนอยกวา ๑ ใน ๕
หรือสมาชิกสามัญเขารวมประชุมไมนอยกวา ๕๐ คนของสมาชิกสามัญทั้งหมดจึงจะถือวาครบองคประชุม ใหคณะกรรมการ
ของสมาคมเรียกประชุมใหญอีกครั้งหนึ่ง โดยจัดใหมีการประชุมขึ้นภายใน ๑๔ วัน นับแตวันที่นัดประชุมครั้งแรก สําหรับ
การประชุมในครั้งหลังนี้ ถามีสมาชิกสามัญเขารวมประชุมเปนจํานวนเทาใดก็ใหถือวาครบองคประชุม ยกเวนถาเปนการ
ประชุมใหญวิสามัญที่เกิดขึ้นจากการรองขอของสมาชิกก็ไมตองจัดประชุมใหญใหถือวาการประชุมเปนอันยกเลิก สมาชิกมี
สิทธิมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุมแทนได โดยตองทําหนังสือมอบฉันทะตามแบบฟอรมที่สงไปพรอมกับหนังสือเชิญชวน
เขาประชุมและตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบฉันทะ พรอมกับหนังสือมอบฉันทะดวย ผูรับมอบฉันทะ ๑
คน จะรับมอบฉันทะใหเขาประชุม และออกเสียงในที่ประชุมแทนสมาชิกเกินกวา ๓ รายไมได

ขอ ๒๘.

การลงมติตางๆในที่ประชุมใหญ ถาขอบังคับไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ก็ใหถือคะแนนเสียงขางมากเปนเกณฑ แตถาคะแนน
เสียงเทากัน ก็ใหประธานในการประชุมเปนผูชี้ขาด

ขอ ๒๙.

ในการประชุมใหญของสมาคม ถานายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไมมารวมประชุม หรือไมสามารถจะปฏิบัติหนาที่ไดก็ให
ที่ประชุมใหญทําการเลือกตั้งกรรมการที่มารวมประชุมคนใดคนหนึ่งใหทําหนาที่เปนประธานในการประชุมคราวนั้น

หมวดที่ ๕
การเงินและทรัพยสิน
ขอ ๓๐.

การเงินและทรัพยสินทั้งหมดใหอยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
พาณิชยในประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่มั่นคง

ขอ ๓๑.

การลงนามในตั๋วเงินหรือเช็คของสมาคม จะตองมีลายมือชื่อของนายกสมาคมหรือผูทําการแทนลงนามรวมกับเหรัญญิก หรือ
เลขาธิการ พรอมกับประทับตราของสมาคมจึงจะถือวาใชได

ขอ ๓๒.

ใหนายกสมาคมมีอํานาจสั่งจายเงินของสมาคมไดครั้งละไมเกิน -๕๐,๐๐๐– บาท (-หาหมื่นบาทถวน-) ถาเกินกวานั้นจะตอง
ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการและคณะกรรมการจะอนุมัติใหจายเงินไดครั้งละไมเกิน ๑๕๐,๐๐๐– บาท (-หนึ่งแสนหาหมื่น
บาทถวน-) ถาจําเปนจะตองจายเกินกวานี้ ตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญของสมาคม

ขอ ๓๓.

ใหเหรัญญิก มีอํานาจเก็บรักษาเงินสดของสมาคมไดไมเกิน -๑๐,๐๐๐– บาท (-หนึ่งหมื่นบาทถวน-) ถาเกินกวาจํานวนนี้
จะตองนําฝากธนาคารในบัญชีของสมาคมทันทีที่โอกาสอํานวยให

ขอ ๓๔.

เหรัญญิก จะตองทําบัญชี รายรับ-รายจาย และบัญชีงบดุล ใหถูกตองตามหลักวิชาการ การรับ หรือจายเงินทุกครั้งจะตองมี
หลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อของนายกสมาคม
หรือผูทําการแทนรวมกับเหรัญญิก
หรือผูทําการแทนพรอมกับ
ประทับตราของสมาคมทุกครั้ง

ขอ ๓๕.

ผูตรวจสอบบัญชี จะตองมิใชกรรมการหรือเจาหนาที่ของสมาคม และตองเปนสอบบัญชีที่ไดรับอนุญาต

ขอ ๓๖.

ผูตรวจสอบบัญชี มีอํานาจที่จะเรียกเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินและทรัพยสินจากคณะกรรมการและสามารถจะเชิญกรรมการ
หรือเจาหนาที่ของสมาคมเพื่อสอบถามเกี่ยวกับบัญชีและทรัพยสินของสมาคมได

ขอ ๓๗.

คณะกรรมการจะตองใหความรวมมือกับผูตรวจสอบบัญชี เมื่อไดรับการรองขอ
๙

เงินสดของสมาคมถามีใหนําฝากไวในธนาคาร
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หมวดที่ ๖
การเปลี่ยนแปลงแกไขขอบังคับและการเลิกสมาคม
ขอ ๓๘.

ขอบังคับของสมาคมจะเปลี่ยนแปลงแกไขไดโดยมติของที่ประชุมใหญเทานั้น และองคประชุมใหญจะตองมีสมาชิกสามัญเขา
รวมประชุมไมนอยกวา ๑ ใน ๔ หรือสมาชิกสามัญไมนอยกวา ๕๐ คน ของสมาชิกสามัญทั้งหมด มติของที่ประชุมใหญใน
การใหเปลี่ยนแปลงแกไขขอบังคับจะตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา ๒ ใน ๓ ของสมาชิกสามัญที่เขารวมประชุมทั้งหมด

ขอ ๓๙.

การเลิกสมาคมจะเลิกไดก็โดยมติของที่ประชุมใหญของสมาคม ยกเวนเปนการเลิกเพราะเหตุของกฎหมาย มติของที่ประชุม
ใหญที่ใหเลิกสมาคมจะตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา ๓ ใน ๔ ของสมาชิกสามัญที่เขารวมประชุมทั้งหมดและองคประชุม
ใหญจะตองไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมด

ขอ ๔๐.

เมื่อสมาคมตองเลิก ไมวาดวยเหตุใด ๆ ก็ตาม ทรัพยสินของสมาคมที่เหลืออยูหลังจากที่ไดชําระบัญชีเปนที่เรียบรอยแลว ให
โอนทรัพยสินของสมาคมมอบแก มูลนิธิชัยพัฒนา
(ผูรับตองมีฐานะเปนนิติบุคคล ที่มีวัตถุประสงคเพื่อการกุศลสาธารณประโยชน)

หมวดที่ ๗
บทเฉพาะกาล
ขอ ๔๑.

ขอบังคับฉบับนี้นั้น ใหเริ่มใชบังคับไดนับตั้งแตวันที่สมาคมไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนเปนนิติบุคคลเปนตนไป

ขอ ๔๒.

เมื่อสมาคมไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนเปนนิติบุคคลจากทางราชการ ก็ใหถือวาผูเริ่มการทั้งหมดเปนสมาชิกสามัญ

(นายนิรัญ
ชยางศุ)
เลขาธิการ สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแหงประเทศไทย
ประจําป ๒๕๕๔-๒๕๕๕
ผูจัดทําขอบังคับฯ

๑๐

