ข้อบังคับ
สมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย
พุทธศักราช 2551
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558)
-------------------------------------------------------หมวดที่ 1
ข้อความทั่วไป
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้ อบังคับสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย ให้เหมาะสมเป็น
แบบมาตรฐานและสะดวกในการปฏิบัติยิ่ งขึ้น ที่ประชุมใหญ่ สามัญ ประจาปี ของสมาชิกสมาคมสโมสร
พนักงานการบินไทย เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พุทธศักราช 2558 มีมติเห็นชอบให้แก้ไขข้อบังคับสมาคม
สโมสรพนักงานการบินไทย ข้อ 18 ข้อ 19 ข้อ 29 ข้อ 33 ข้อ 42 ข้อ 43 ข้อ 44 ข้อ 45 และข้อ 65 ดังนี้
ข้อ 1. สมาคมนี้ชื่อว่า “สมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย” ใช้อักษรย่อว่า “สพ.กท.” เรียกชื่อเป็น
ภาษาอังกฤษว่า “THAI AIRWAYS INTERNATIONAL CLUB” ใช้อักษรย่อว่า “T.I.C.”
ข้อ 2. ให้ยกเลิกข้อบังคับสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย พุทธศักราช 2542 ทั้งฉบับ
บรรดาข้อบังคับสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทยในเรื่องใดที่ได้กาหนดไว้แล้ว หากขัดแย้ง
กับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 3. ที่ตั้งสานักงานของสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย ตั้งอยู่ ณ สานักงานของบริษัท การบินไทย
จากัด (มหาชน) เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อ 4. เครื่องหมายของสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย ให้ใช้ตามแบบที่ปรากฏในข้อบังคับนี้

หมวดที่ 2
วัตถุประสงค์
ข้อ 5. วัตถุประสงค์ของสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย มีดังนี้
5.1 ส่งเสริมความสามัคคี และการศึกษาหาความรู้ของมวลสมาชิก
5.2 ส่งเสริมและจัดให้มีกิจกรรมพิเศษ สันทนาการและการบันเทิงต่างๆ แก่มวลสมาชิก
5.3 ส่งเสริมการกีฬา และจัดให้มีการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีกับสโมสร หรือสมาคมอื่นๆ
5.4 ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในระหว่างมวลสมาชิก
5.5 ดาเนินกิจการสวัสดิการช่วยเหลือมวลสมาชิก และครอบครัว
5.6 บาเพ็ ญสาธารณประโยชน์ ส่ง เสริม สิ่ งแวดล้อ ม และการกุศ ลสาธารณะ ตามความ
เหมาะสม
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5.7

ร่ว มมื อกั บ บริ ษัท การบิ นไทย จากัด (มหาชน) และนิ ติบุ ค คลอื่น ๆ เช่น สหกรณ์
ออมทรัพย์พนักงานบริษัท การบินไทย จากัด สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย
ในการดาเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.8 ไม่เกีย่ วข้องกับการเมือง
หมวดที่ 3
สมาชิกภาพ สิทธิ และหน้าที่ของสมาชิก
ข้อ 6. สมาชิกสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ
6.1 สมาชิ ก สามั ญ หมายถึ ง พนั ก งานรายเดื อ นที่ บ ริ ษั ท การบิ น ไทย จ ากั ด (มหาชน)
จ้างไว้เป็นการประจา และได้รับเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนของบริษัท การบินไทย
จากัด (มหาชน)
6.1 สมาชิกวิสามัญ หมายถึงคู่สมรสและบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิกสามัญ
6.2 สมาชิกอาวุ โส หมายถึ งพนั กงานของบริษั ท การบิ นไทย จากั ด (มหาชน) ที่ ค รบ
เกษี ยณอายุ หรื อเกษี ยณอายุ ก่อ นก าหนด หรือ ลาออกจากการเป็ นพนัก งาน ซึ่ง มี
สถานภาพเป็นสมาชิกแบบตลอดชีพ
6.3 สมาชิ กกิต ติมศัก ดิ์ หมายถึงผู้ท รงคุ ณวุฒิ ซึ่งคณะกรรมการสมาคมสโมสรพนั กงาน
การบินไทย เห็นสมควรเชิญเข้ามาเป็นสมาชิก
6.4 สมาชิกสมทบ หมายถึง
6.4.1 ลูกจ้างของบริษัท การบิ นไทย จ ากัด (มหาชน) จ้างให้ปฏิบัติงานเป็นการ
ชั่ว คราวโดยมีก าหนดระยะเวลาและได้รั บค่ า จ้า งเป็ นรายวั นหรือ รายเดื อ น
ตามอัตราที่บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) กาหนด รวมทั้งลูกจ้างที่บริษัท
การบินไทย จากัด (มหาชน) จ้างผ่านบริษัทจัดหาแรงงานที่เรียกว่า Outsource
หรือ
6.4.2 บุ ค คลซึ่ ง คณะกรรมการสมาคมสโมสรพนั ก งานการบิ น ไทย พิ จ ารณา
เห็นสมควรให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมทบ เพื่อกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมสโมสร
พนักงานการบินไทย
ข้อ 7. สมาชิกสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย นอกจากต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 แล้ว
จะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้
7.1 มีความประพฤติเรียบร้อย
7.2 ไม่เป็นผู้ต้องรับโทษอาญาจาคุกโดยคาพิพากษาของศาลที่ถึงที่สุดแล้ว เว้นแต่ความผิด
อันเป็นลหุโทษ หรือความผิดอันกระทาโดยประมาท
ข้อ 8. ผู้ประสงค์จะเข้าเป็นสมาชิกสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย ให้ยื่นใบสมัครตามแบบของ
สมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย ต่อเลขานุการสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย และให้
เลขานุ ก ารสมาคมสโมสรพนั ก งานการบิ น ไทย น ารายชื่ อ ผู้ ส มั ค รเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการ เมื่อคณะกรรมการลงมติรับเข้าเป็นสมาชิก และผู้สมัครได้ชาระค่าขึ้นทะเบียน
และค่ า บ ารุ ง เรี ย บร้ อ ยแล้ ว จึ ง ถื อ ว่ า ผู้ นั้ น เป็ น สมาชิ ก สมาคมสโมสรพนั ก งานการบิ นไทย
หน้า 2 จาก 13

โดยสมาชิ กต้ องช าระค่ าขึ้ นทะเบี ยนและค่ าบ ารุ งให้ กั บสมาคมสโมสรพนั กงานการบิ นไทย
ดังต่อไปนี้
8.1 สมาชิกสามัญ และสมาชิกวิสามัญต้องชาระค่าขึ้นทะเบียนสมาชิก 40 บาท และชาระค่า
บารุงรายปี ปีละ 200 บาท หรือ ชาระค่าบารุงครั้งเดียว 2,000 บาท เพื่อเป็นสมาชิกแบบ
ตลอดชีพ
8.2 สมาชิกอาวุโส
8.2.1 สมาชิกสามัญที่ดารงสถานภาพการเป็นสมาชิกต่อเนื่องกันมาแล้วไม่น้อยกว่า
3 ปี ถ้าหลังจากเกษียณอายุหรือเกษียณอายุก่อนกาหนด หรือลาออกจาก
การเป็ นพนัก งาน มีความประสงค์ จะเป็นสมาชิ กต่ อไป สมาชิก ไม่ ต้อ งช าระ
ค่าขึ้นทะเบียนสมาชิกอีกแต่ จะต้องชาระค่าบารุงครั้งเดียว 1,000 บาท โดย
ให้ถือว่าเป็นสมาชิกแบบตลอดชีพ
8.2.2 สมาชิกสามัญทีด่ ารงสถานภาพการเป็นสมาชิกต่อเนื่องกันมาแล้วน้อยกว่า 3 ปี
ถ้าหลังจากเกษียณอายุ หรือเกษียณอายุก่อนกาหนด หรือลาออกจากการเป็น
พนักงานมีความประสงค์จะเป็นสมาชิกต่อไปสมาชิกไม่ต้องชาระค่าขึ้นทะเบียน
สมาชิกอีกแต่จะต้องชาระค่าบารุงครั้งเดียว 2,000 บาทโดยให้ถอื ว่าเป็นสมาชิก
แบบตลอดชีพ
8.2.3 พนักงานที่ไม่เคยเป็นสมาชิกมาก่อน ถ้าหลังจากเกษียณอายุ หรือเกษียณอายุ
ก่อนกาหนด หรือลาออกจากการเป็นพนักงาน มีความประสงค์จะเป็นสมาชิก
อาวุโส จะต้องชาระค่าขึ้นทะเบียนสมาชิก 40 บาทและชาระค่าบารุงครั้งเดียว
2,000 บาท โดยให้ถอื ว่าเป็นสมาชิกแบบตลอดชีพ ทั้งนี้ คู่สมรสและบุตรของ
สมาชิกจะต้องชาระค่าขึ้นทะเบียนและค่าบารุงในอัตราเดียวกันโดยให้ถือว่า
เป็นสมาชิกแบบตลอดชีพด้วย
8.3 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้รับยกเว้นการชาระค่าขึ้นทะเบียน และค่าบารุงสมาคมสโมสร
พนักงานการบินไทย
8.4 สมาชิกสมทบ ต้องชาระค่าขึ้นทะเบียนสมาชิก 40 บาท และชาระค่าบารุงสมาคมสโมสร
พนักงานการบินไทย ปีละ 200 บาท ไม่สามารถเป็นสมาชิกแบบตลอดชีพได้
ข้อ 9. เมื่อคณะกรรมการรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ให้นายทะเบียนแจ้งให้ผู้สมั ครทราบเป็นลาย
ลักษณ์อักษร พร้อมทั้งส่งข้อบังคับของสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทยให้กับสมาชิกด้วย
ข้อ 10. สมาชิกสามัญหรือสมาชิกอาวุโสอาจได้รับเชิญให้เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ได้โดยไม่เสียสิทธิใน
การเป็นสมาชิกสามัญหรือสมาชิกอาวุโส
ข้อ 11. สมาชิกมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทยและของชมรมต่างๆ
ได้โดยเสมอภาค และอาจขอใช้ประโยชน์ในสถานที่ของสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย
ได้ด้วย ทั้งนี้ ต้องอยู่ในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ และระเบียบข้อบังคับ ประกาศ ของสมาคม
สโมสรพนักงานการบินไทย

หน้า 3 จาก 13

ข้อ 12. สมาชิ กที่ใ ช้สถานที่ข องสมาคมสโมสรพนักงานการบิน ไทยต้องแต่งกายสุ ภ าพ และรักษา
มารยาทให้ถูกต้องตามวัฒนธรรมและสังคมนิยม
ข้อ 13. สมาชิ กต้ องไม่ ประพฤติ ในทางที่เ ป็น ปฏิ ปัก ษ์ต่ อวั ตถุ ประสงค์ข องสมาคมสโมสรพนั กงาน
การบินไทย หรือประพฤติตนในทางที่อาจจะนาความเสื่อมเสียมาสู่สมาคมสโมสรพนักงาน
การบินไทย
ข้อ 14. สมาชิกสามัญมีสิทธิที่จะตรวจดูเอกสารบัญชี หรือทรัพย์สินของสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย
ได้ในเวลาทาการของสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย
ข้อ 15. สมาชิกสามัญ และสมาชิกอาวุโสมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ได้คนละหนึ่งเสียง
ข้อ 16. การสิ้นสุดสมาชิกภาพให้เป็นไปดังนี้
16.1 ตาย
16.2 ลาออก
16.3 พ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ด้วยเหตุใดก็ตาม
เว้นแต่เกษียณอายุ หรือเกษียณอายุก่อนกาหนด หรือลาออกจากการเป็นพนักงาน
เว้นแต่พนักงานที่พ้นสภาพการเป็นพนักงานไปแล้ว และต่อมาบริษัทได้รับกลับเข้ามา
เป็นพนักงานเช่นเดิม ให้กลับเข้าเป็นสมาชิกโดยนับอายุการเป็นสมาชิกต่อเนื่อง
16.4 ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับของสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย
16.5 คณะกรรมการสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทยมีมติให้พ้นจากสมาชิกภาพ
หมวดที่ 4
คณะกรรมการและการดาเนินงานของสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย
ข้อ 17. ให้มีคณะกรรมการสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย จานวนไม่เกิน 21 คน ประกอบด้วย
17.1 กรรมการโดยต าแหน่ ง จ านวน 1 คน คื อ กรรมการผู้ อ านวยการใหญ่ บริ ษั ท
การบินไทย จากัด (มหาชน) เป็นนายกสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย
17.2 กรรมการจากการแต่งตั้ง โดยนายกสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย จานวน 10 คน
17.3 กรรมการจากการเลือกตั้ง โดยสมาชิกสามัญและสมาชิกอาวุโส จานวน 10 คน
ข้อ 18. กรรมการจากการแต่งตั้งและกรรมการจากการเลือกตั้ง ขณะดารงตาแหน่งจะต้องเป็นสมาชิก
สามัญ หรือสมาชิกอาวุโสเท่านั้น
ข้อ 19. การเลือกตั้งกรรมการ ให้ดาเนินการในวันที่มีการประชุมใหญ่สามัญประจาปี สมาชิกสามัญและ
สมาชิกอาวุโสเท่านั้นที่มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง โดยให้คณะกรรมการสมาคมสโมสรพนักงาน
การบินไทย แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง จานวน 5 คน เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ทาหน้าที่จัดการเลือกตั้งให้เป็นไปตามระเบียบ ว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมสโมสร
พนักงานการบินไทย ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่แล้ว
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การใดที่มิได้กาหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการ
จัดการเลือกตั้ง เป็นผู้กาหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การรับสมัค ร วิธีการ
หย่อนบัตรลงคะแนน การควบคุมบัตรลงคะแนน ตลอดจนกาหนดรายละเอียด และขั้นตอนดาเนินการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งให้เป็นที่เรียบร้อย เพื่อเสนอผลการเลือกตั้งให้ที่ประชุมใหญ่รับรองผล
การเลือกตั้งได้
คุณสมบัติของผูม้ ีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการสมาคมมีดังนี้
1. เป็นสมาชิกสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย ประเภทสมาชิกสามัญ หรือสมาชิกอาวุโสโดยมี
สมาชิกภาพตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
2. ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดสูงกว่า 1 ระดับ แต่ไม่ต่ากว่าระดับ
ผู้ จั ด การแผนกในการสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป็ น คณะกรรมการสมาคมสโมสรพนั ก งาน
การบินไทย ยกเว้นสมาชิกอาวุโส
3. ต้องไม่เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย
4. ต้องมีคุณสมบัติที่ไม่ขัดต่อการเป็นกรรมการ ตามข้อบังคับสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย
พุทธศักราช 2551
โดยผลการเลือกตั้งให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก และให้ประกาศผลการเลือกตั้งให้สมาชิก
รับรองในที่ป ระชุมใหญ่ และปิดประกาศในที่เปิดเผย ณ สานักงานสมาคมสโมสรพนักงาน
การบินไทย ภายใน 7 วัน ทาการนับแต่วันที่มีการประชุม
ข้อ 20. นายกสมาคมสโมสรพนั ก งานการบิ น ไทยมี อ านาจแต่ ง ตั้ ง กรรมการเพื่ อ ด ารงต าแหน่ ง
ดังต่อไปนี้
20.1 อุปนายก
2
ตาแหน่ง
20.2 เลขานุการ
1
ตาแหน่ง
20.3 เหรัญญิก
1
ตาแหน่ง
20.4 นายทะเบียน 1
ตาแหน่ง
20.5 ปฏิคม
1
ตาแหน่ง
20.6 ตาแหน่งอื่นๆ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควร แต่ไม่เกิน 4 ตาแหน่ง
ข้อ 21. คณะกรรมการสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทยมีอานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
21.1 กาหนดนโยบาย และบริหารกิจการของสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทยให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย
21.2 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริ หารงานฝ่ายต่างๆ ของสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย
ตามความเหมาะสม
21.3 ว่าจ้าง และบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนกาหนดจานวนเงินค่าจ้าง และผลประโยชน์ตอบแทน
ลูกจ้างของสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย
21.4 พิจ ารณาลงทั ณ ฑ์ หรือ ปลดลู ก จ้า งของสมาคมสโมสรพนั ก งานการบิ น ไทย ตามที่
เห็นสมควร
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21.5 ออกระเบียบ ประกาศ คาสั่ง เพื่อให้การบริหารจัดการสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
ข้อ 22. นายกสมาคมสโมสรพนักงานการบิน ไทย มีหน้ าที่ควบคุมดูแลกิจการของสมาคมสโมสร
พนักงานการบินไทยให้ดาเนินไปตามข้อบังคับ และมติที่ประชุมคณะกรรมการ และเป็นประธาน
ในที่ประชุม ตลอดจนแต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย
ข้อ 23. อุปนายก ทาหน้าที่เป็นผู้ช่วยของนายกสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย มีหน้าที่รั บผิดชอบ
ดูแลฝ่ายกีฬา และฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ตลอดจนกิจการที่นายกสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย
มอบหมาย และรักษาการแทนนายกสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย เมื่อนายกสมาคมสโมสร
พนักงานการบินไทยไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ข้อ 24. เลขานุการ มีหน้าที่ดาเนินงานด้านธุรการและกิจการทั่วไปของสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย
ตามมติของคณะกรรมการ จัดทาและรักษาระเบียบวาระและรายงานการประชุม ตลอดจน
มีหน้าที่ช่วยเหลือกิจการทั่วไปตามที่นายกหรืออุปนายกสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย
มอบหมาย
ข้อ 25. เหรัญญิก มีหน้าที่ดาเนินงานด้านการเงินและการบั ญชี โดยรับผิดชอบการรับเงิน การเก็บ
รักษา และการจ่ายเงิน ตลอดจนการเก็บ และเตือนให้ชาระค่าบารุง หนี้สิน ของสมาคมสโมสร
พนักงานการบินไทย รวมทั้งควบคุมการทาบัญชี งบการเงิน ให้ถูกต้อง และทันเวลาอยู่เสมอ
ข้อ 26. นายทะเบียน มีหน้าที่เกี่ยวกับการบันทึก และเก็บรักษารายชื่อของสมาชิกทั้งหมดให้ถูกต้อง
ครบถ้วนอยู่เสมอ ตลอดจนบันทึกรายชื่อคณะกรรมการ อนุกรรมการต่างๆ ของสมาคมสโมสร
พนักงานการบินไทยที่ได้รับแต่งตั้งและเลือกตั้ง
ข้อ 27. ปฏิคม มีหน้าที่ติดต่อ ต้อนรับแขกของสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย และรับผิดชอบ
ประสานงานในการจัดและตกแต่งสถานที่ของสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย
ข้อ 28. เมื่อนายกสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย และอุปนายกสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย
ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้แล้วแต่กรณี ให้คณะกรรมการทาการเลือกตั้งกรรมการ
ผู้หนึ่งผู้ใดขึ้นปฏิบัติหน้าที่นายกสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทยแทนชั่วคราว
ข้อ 29. วาระในการดารงตาแหน่ง ให้กรรมการจากการแต่งตั้งและกรรมการจากการเลือกตั้งอยู่ใน
ตาแหน่งคราวละ 2 ปี กรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระมีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกตั้งหรือ
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการได้อีก
ในกรณีกรรมการว่างลง ถ้าเป็ นกรรมการที่มาจากการแต่งตั้ง ให้นายกสมาคมสโมสร
พนักงานการบินไทย แต่งตั้งสมาชิกสามัญที่มีความเหมาะสมมาดารงตาแหน่งแทน ถ้าเป็น
กรรมการที่มาจากการเลือกตั้ง ให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงถัดไปจากการเลือกตั้งกรรมการครั้งล่าสุด
เป็นกรรมการแทน โดยให้ดารงตาแหน่งตามวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทนเท่านั้น
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ข้อ 30. การประชุมคณะกรรมการสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย ให้นายกสมาคมสโมสรพนักงาน
การบินไทยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตามปกติเดือนละ 1 ครั้ง ในกรณีพิเศษนายก
สมาคมสโมสรพนัก งานการบิน ไทยจะเรีย กประชุม คณะกรรมการเมื่ อใดก็ ไ ด้ การประชุ ม
คณะกรรมการทุ ก ครั้ ง ต้อ งมีก รรมการมาประชุม ไม่น้ อ ยกว่ า กึ่ง หนึ่ง จึ งถื อ เป็ น องค์ ประชุ ม
ในกรณีจาเป็น ถ้าคณะกรรมการสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย จานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ได้ทาคาร้องเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อเลขานุการขอให้มีการประชุมก็จัดให้มีการประชุมขึ้นได้
และในการประชุ มทุ กครั้ง เลขานุ การจะต้ องแจ้งให้ กรรมการทั้ งหมดทราบล่ วงหน้าไม่ น้ อยกว่ า
2 วันทาการ
ข้อ 31. การตั ด สิ น ปั ญ หาในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการให้ ถื อ เอาเสี ย งข้ า งมากของที่ ป ระชุ ม เป็ น มติ
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
กรรมการอาจร้องขอให้มี การออกเสียงลงคะแนนลับในปัญหาใดๆ ก็ได้ ถ้าประธาน
ของที่ประชุมเห็นเป็นการสมควรก็จัดให้มีการออกเสียงลงคะแนนลับได้
ข้อ 32. กรรมการผู้ใดขาดการประชุมคณะกรรมการ 3 ครั้งติดต่อกัน โดยมิได้ชี้แจงให้เป็นที่พอใจ
แก่คณะกรรมการ คณะกรรมการอาจมีมติให้กรรมการผู้นั้นขาดจากการเป็นกรรมการก็ได้
ข้อ 33. กรรมการจากการแต่งตั้งและจากการเลือกตั้งจะพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ เมื่อ
33.1 ตาย
33.2 ลาออก
33.3 ถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการโดยนายกสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทยสาหรับ
กรรมการจากการแต่งตั้ง
33.4 ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย
33.5 ขาดจากสมาชิกภาพ
33.6 ขาดจากตาแหน่งตามข้อ 32
33.7 ออกตามมติของที่ประชุมใหญ่ ตามข้อ 53
ข้อ 34. หนังสือสัญญาหรือนิติกรรมใดๆ ที่ได้กระทาในนามของสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย
จะมีผลผูกพันสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทยก็ต่อเมื่อหนังสือสัญญาหรือนิติกรรมนั้นๆ
ไม่เป็น การขัดกับวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบและประกาศของสมาคมสโมสรพนักงาน
การบินไทย และมติของคณะกรรมการ โดยมีนายกสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทยลงนาม
พร้อมกับประทับตราสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย
ข้อ 35. บรรดากิจการที่คณะกรรมการของสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทยได้กระทาไปซึ่ งไม่ขัดต่อ
กฎหมาย แม้จะปรากฏในภายหลังว่ามีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการตั้ง หรือคุณสมบัติของกรรมการ
สมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย กิจการนั้นย่อมมีผลสมบูรณ์
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หมวดที่ 5
การเงิน
ข้อ 36. รอบระยะเวลาบัญชีของสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และ
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
ข้อ 37. การรับ-จ่ายเงิน ให้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการเงินของสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย
ข้อ 38. ให้เปิดบัญชีเงินฝากของสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทยที่ธนาคารใดธนาคารหนึ่ง หรือ
หลายธนาคารตามที่คณะกรรมการสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทยกาหนด การอนุมั ติ
จ่ายเงินอยู่ในอานาจของนายกสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย หรืออุปนายกสมาคมสโมสร
พนักงานการบินไทยกรณีนายกสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทยไม่อยู่ ทั้งนี้ เช็คสั่งจ่ายเงิน
ของสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทยให้เหรัญญิกเป็นผู้ลงนามร่วมกับนายกสมาคมสโมสร
พนักงานการบินไทย หรืออุปนายกสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย หรือเลขานุการสมาคม
สโมสรพนักงานการบินไทย คนใดคนหนึ่ง
ข้อ 39. ให้ผู้จัดการเก็บรักษาเงินสดไว้ได้จานวนไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) และให้เหรัญญิก
เก็บรักษาเงินสดไว้ได้จานวนไม่เกิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาท) ส่วนที่เกินให้นาฝากธนาคาร
ไว้ตามระเบียบ
สาหรับการลงทุนอื่นๆ ดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสมาคม
สโมสรพนักงานการบินไทย
39.1 บัตรเงินฝากที่ธนาคารเป็นผู้ออก, สลากออมสินพิเศษ (ธนาคารออมสิน),
สลากออมทรัพย์ทวีสิน (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) หรือ
การฝากออมซือ้ สลากอื่นๆ ของธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
39.2 พันธบัตรของรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
39.3 ตราสารแสดงสิทธิในหนีข้ องรัฐวิสาหกิจทีม่ ีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึน้ เป็นผู้ออก
39.4 ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ทกี่ ระทรวงการคลังค้าประกันต้นเงินและดอกเบี้ย
39.5 ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ทธี่ นาคารเป็นผู้ออก
39.6 ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่รัฐวิสาหกิจ บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย บรรษัทเงินทุนเป็นผู้ออก
39.7 หน่วยลงทุนหรือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสาร
แห่งทุน หรือ ของกองทุนรวมอืน่ ที่มนี โยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน เช่น
กองทุนรวมผสม กองทุนรวมกลุ่มธุรกิจ เป็นต้น
39.8 หน่วยลงทุนหรือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสาร
แห่งหนี้ หรือ ของกองทุนรวมอื่นทีม่ ีนโยบายการลงทุนเฉพาะตราสารแห่งหนี้
หรือเงินฝาก เช่น กองทุนรวม ตลาดเงิน เป็นต้น
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39.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือสิทธิการเช่า
39.10 หน่วยลงทุนของกองโครงสร้างพื้นฐาน
39.11 ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT)
39.12 เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย หรือในสถาบันการเงินต่างประเทศ
ข้อ 40. นายกสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย หรืออุปนายกสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย
มีอานาจอนุมัติเงินค่าใช้จ่ายปกติประจาเดือนตามค่าใช้จ่ายจริง
ส่ ว นค่ า ใช้ จ่ า ยจร มี อ านาจอนุ มั ติ ใ นวงเงิ น ไม่ เ กิ น 10,000 บาท (หนึ่ ง หมื่ น บาท)
ถ้าค่าใช้จ่ายจรเกินกว่า 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
สมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย
ทั้งนี้ การจ่ายเงินทุกครั้ง ต้องมีหลักฐานการจ่ายครบตามจานวนเงินที่จ่ายไป และให้
เหรัญญิกเก็บรักษาไว้ให้ตรวจสอบได้
ข้อ 41. ให้เหรัญญิ กแสดงบัญ ชีรายรับ รายจ่ายและเงินคงเหลือต่อ ที่ประชุมคณะกรรมการสมาคม
สโมสรพนักงาน การบินไทยเป็นประจาทุกเดือน และจัดทางบการเงินประจาปีเพื่อนาเสนอต่อ
ที่ประชุมใหญ่สมาชิกสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย
หมวดที่ 6
การจัดหาพัสดุและครุภณ
ั ฑ์
ข้อ 42. การจัดหา (การซื้อ การจ้าง การเช่า) เกี่ยวกับพัสดุและครุภัณฑ์ กระทาได้ 4 วิธี ดังนี้
42.1 วิธีตกลงราคา ได้แก่ การจัดหาคราวหนึ่งในวงเงินไม่เกิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาท)
42.2 วิธีสอบราคา ได้แก่ การจัดหาคราวหนึ่งในวงเงินเกินกว่า 20,000 บาท (สองหมื่นบาท)
แต่ไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท)
42.3 วิธีประกวดราคา ได้แก่ การจัดหาคราวหนึ่งในวงเงินเกินกว่า 100,000 บาท (หนึ่งแสน
บาท) ขึ้นไป
42.4 วิธีพิเศษ ได้แก่ การจัดหาคราวหนึ่งไม่จากัดวงเงิน ขั้นตอน วิธีการ เหตุผล ในการ
ด าเนิ น การจั ด หาพั ส ดุ แ ละครุ ภั ณ ฑ์ ถ้ า ไม่ ไ ด้ ก าหนดไว้ ใ นระเบี ย บหรื อ มติ ข อง
คณะกรรมการสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย ให้นาระเบียบบริษัท การบินไทย
จากัด (มหาชน) ว่าด้วยการพัสดุมาใช้โดยอนุโลม
ข้อ 43. การจัดหาแต่ละครั้งด้วยวิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา และวิธีพิเศษ การอนุมัติ
การจัดหาให้เป็นอานาจและภายในวงเงิน ดังนี้
43.1 เลขานุก ารหรือ เหรั ญ ญิ กสมาคมสโมสรพนั กงานการบิน ไทยคนใดคนหนึ่ง ไม่เ กิ น
10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท)
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43.2 นายกสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย หรืออุปนายกสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย
คนใดคนหนึ่ง วงเงินเกินกว่า 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
(สองแสนบาท)
หลังจากดาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้เลขานุการสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย
รายงานให้คณะกรรมการสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทยทราบในโอกาสแรกที่มีการประชุม
ข้อ 44. อานาจอนุมัติในการจัดหาและวงเงินในการจัดหาเกี่ยวกับพัสดุและครุภัณฑ์ เกินกว่าวงเงิน
ที่ระบุไว้ในข้อ 43 ให้เป็นอานาจของคณะกรรมการสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย
ข้อ 45. ให้เลขานุการจัดทาบัญชีทรัพย์สินของสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย และเก็บรักษาบัญชี
ทรัพย์สินนี้ รวมทั้งเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นๆ ด้วย

ข้อ 46.

ข้อ 47.

ข้อ 48.

ข้อ 49.



หมวดที่ 7
การประชุมใหญ่
การประชุมใหญ่ของสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย มีดังนี้
46.1 การประชุมใหญ่สามัญ
46.2 การประชุมใหญ่วิสามัญ
การประชุมใหญ่สามัญ คือ การประชุมสมาชิกสามัญ และสมาชิกอาวุโสปีละครั้งภายใน 150 วัน
นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี หรือ 60 วัน นับแต่วันทางบการเงินประจาปีเสร็จเรียบร้อย
และผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทั้งนี้ คณะกรรมการต้องกาหนดสถานที่ วัน
เวลา และระเบียบวาระการประชุมแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนมีการ
ประชุม
หากคณะกรรมการมิได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญตามข้อบังคับของสมาคมสโมสร
พนักงานการบินไทย สมาชิกสามัญและสมาชิกอาวุโส จานวนไม่น้อยกว่า 50 คน สามารถยื่น
คาร้องขอให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญได้ ในกรณีนี้คณะกรรมการจะต้องจัด
ให้มีการประชุมใหญ่สามัญ ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับคาร้องขอ
ในการประชุมใหญ่สามัญต้องมีกรรมการและสมาชิก จานวนไม่น้อยกว่า 50 คน มาประชุมจึงจะ
ครบองค์ประชุม การประชุมใหญ่สามัญครั้งใด ถ้าไม่ได้องค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ และการ
ประชุมใหญ่นั้นได้เรียกตามคาร้องขอของสมาชิกก็ให้งดการประชุม แต่ถ้าเป็นการประชุมใหญ่
ที่สมาชิกมิได้เป็นผู้ร้องขอให้คณะกรรมการสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทยเรียกประชุม
ใหญ่ อี ก ครั้ ง โดยจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม ขึ้ น ภายใน 14 วั น นั บ แต่ วั น ที่ นั ด ประชุ ม ครั้ ง แรก
การประชุมครั้งหลังนี้ ถ้ามีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า 15 คน ก็ถือว่าครบองค์ประชุม
การประชุมใหญ่สามัญประจาปี จัดให้มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้
49.1 รั บ ทราบรายงานผลการด าเนิ น งานของสมาคมสโมสรพนั ก งานการบิ น ไทยที่ ไ ด้
ดาเนินการไปแล้วในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา
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ข้อ 50.

ข้อ 51.
ข้อ 52.
ข้อ 53.

ข้อ 54.

49.2 พิจารณารับรองงบการเงินของสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทยในรอบระยะเวลาบัญชี
ที่ผ่านมาซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตแล้ว
49.3 เลือกตั้งกรรมการสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทยที่ครบวาระ
49.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจาปี
49.5 พิจารณายกเลิกสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย
49.6 ให้ความเห็นชอบในการยกเลิก เปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม
สโมสรพนักงานการบินไทย
49.7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย
หรือเรื่องที่สมาชิกเสนอ
การประชุมใหญ่วิสามัญ คือ การประชุมสมาชิกสามัญ และสมาชิกอาวุโส โดยคาสั่งของนายก
สมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย หรือโดยคาร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรของสมาชิกสามัญ
และสมาชิกอาวุโส จานวนไม่น้อยกว่า 50 คน ร้องขอให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ คณะกรรมการ
สมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย จะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ หนังสือร้องขอให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญจะยื่นต่อนายกสมาคม
สโมสรพนักงานการบินไทย หรือเลขานุการสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทยก็ได้ ในหนังสือร้อง
ขอนั้นต้องระบุว่าประสงค์ให้เรียกประชุมเพื่อการใด
ในการประชุมใหญ่ สมาชิกสามัญและสมาชิกอาวุโส มีสิทธิออกเสียงคนละหนึ่งเสียง การออก
เสียงลงคะแนนของสมาชิกเป็นสิทธิเฉพาะตัวจะแต่งตั้งตัวแทนไม่ได้
ปัญหาต่างๆ ในที่ประชุมใหญ่ เว้นแต่ที่ได้กาหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้ตัดสินโดยมติของเสียงข้างมาก
ในกรณีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
หากสมาชิกสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทยเห็นว่าความประพฤติของกรรมการคนหนึ่งคนใด
ทาให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง หรือผลประโยชน์ของสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย
สมาชิกอาจร้องขอให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ และให้กรรมการแถลงถึงความประพฤติดังกล่าว
ให้เป็นที่พอใจแก่สมาชิกที่มาประชุม แล้วขอมติที่ประชุมว่ากรรมการผู้นั้นสมควรจะขาดจาก
ตาแหน่งหรือไม่ การลงมติข้อนี้จะต้องมีค ะแนนเสียงเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
สมาชิกทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม
การยกเลิก เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทยจะ
กระทาได้ต่อเมื่อได้รับมติจากที่ประชุมใหญ่ โดยมีคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของสมาชิกที่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนที่เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทยต้องนาข้อบังคับที่ได้เปลี่ยนแปลง แก้ไข
หรือเพิ่มเติมไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่สานักงานใหญ่ของสมาคมสโมสรตั้งอยู่
ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้ลงมติ เมื่อนายทะเบียนได้จดทะเบียนแล้ว ให้มีผลใช้บังคับได้
การบอกกล่าวการประชุมเพื่อยกเลิก เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อบังคับ ของสมาคม
สโมสรพนักงานการบินไทยดังกล่าว จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนมีการประชุม
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ข้อ 55.

ข้อ 56.

ข้อ 57.

ข้อ 58.

ข้อ 59.

ข้อ 60.
ข้อ 61.
ข้อ 62.

หมวดที่ 8
การเลิกสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย
การเลิกสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย ให้เป็นไปดังนี้
55.1 เมื่อบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) เลิกกิจการ
55.2 เมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้เลิก
55.3 เมื่อสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทยล้มละลาย
55.4 เมื่ อ นายทะเบี ย นถอนชื่ อ สมาคมสโมสรพนั ก งานการบิ น ไทยออกจากทะเบี ย น
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
55.5 เมื่อศาลสั่งให้เลิก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทยมีเหตุต้องเลิกตามข้อ 55.1 และ 55.2 ให้คณะกรรมการ
สมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย ที่อยู่ในตาแหน่งขณะมีการเลิกสมาคมสโมสรพนักงาน
การบินไทยแจ้งการเลิกสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทยต่อนายทะเบียนภายใน 14 วัน
นับแต่วันที่มีการเลิกสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย
ในกรณี ที่ มี ก ารเลิ ก สมาคมสโมสรพนั ก งานการบิ น ไทยให้ มีก ารช าระบั ญ ชีส มาคมสโมสร
พนักงานการบินไทย และให้นาบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยการ
ชาระบัญชีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจากัด และบริษัทจากัด มาใช้บังคับแก่การชาระ
บัญชีสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทยโดยอนุโลม
เมื่อได้ชาระหนี้แล้ว ถ้ามีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใดจะแบ่งให้แก่สมาชิกสมาคมสโมสรพนักงาน
การบินไทยไม่ได้ คณะกรรมการจะต้องโอนทรัพย์สินที่เหลือให้แก่สมาคมสโมสรอื่นหรือมูลนิธิ
หรือนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับสาธารณกุศล ตามมติของที่ประชุมใหญ่
หมวดที่ 9
ชมรม
สมาชิกสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย ตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป มีสิทธิรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็น
ชมรมเกี่ยวกับกีฬาหรือชมรมเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษโดยมีคาว่า การบินไทย รวมอยู่ด้วยได้
แต่ทั้งนี้จะต้องมีวัตถุประสงค์ของชมรมที่ไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของสมาคมสโมสรพนักงาน
การบินไทย
การจัดตั้ง การบริหารจัดการชมรม รวมทั้งการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของชมรม ให้เป็นไปตาม
ระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งของสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย
ให้ ช มรมที่ จั ดตั้ ง ขึ้ น ตามข้อ บั ง คั บ ฉบั บนี้ อ ยู่ ใ นการกากั บ ดู แ ลของสมาคมสโมสรพนั ก งาน
การบินไทย
สมาชิกสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทยที่รวมกลุ่มกันเป็นชมรมจะต้องเป็นสมาชิกสมาคม
สโมสรพนักงานการบินไทย
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ข้อ 63. สมาชิ กสมาคมสโมสรพนั ก งานการบิ น ไทยที่ ร วมกลุ่ ม กัน เป็ นชมรมมีสิ ท ธิ เข้ า ร่ ว มและรั บ
บริการต่างๆ ที่ชมรมได้จัดขึ้น และจะต้องเสียค่าใช้จ่ายตามอัตราที่แต่ละชมรมกาหนด
หมวดที่ 10
เบ็ดเตล็ด
ข้อ 64. เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการของสมาคมสโมสรพนักงานการบิ นไทย ข้อปฏิบัติอื่นๆ
ตลอดจนบรรดาปัญหาต่างๆ และ/หรือข้อขัดแย้ง อันเกี่ยวกับวิธีการดาเนินงานของสมาคม
สโมสรพนักงานการบินไทยอันอาจจะเกิดขึ้น ซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ และไม่ได้ระบุ
ไว้ในระเบียบ ประกาศหรือคาสั่งให้คณะกรรมการสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย มีอานาจ
ในการพิจารณาแก้ไขปัญหาหรือข้อขัดแย้งต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี
ข้อ 65. ให้ใช้ข้อบังคับฉบับนี้ ตั้งแต่วันทีไ่ ด้รับการจดทะเบียนเป็นต้นไป

ลงชื่อ
(นายสถิตย์ เดชกุญชร)
รักษาการเลขานุการสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย
ผู้จัดทาข้อบังคับ
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