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นายโธนี่ วอลแทม
นายจักรี หานทองคํา
นายเฉลิมพล เมืองอําพัน
น.ส.พรพิ
พรพิมล สุขสันตสมภพ
วาที่ ร.ต.หญิ
หญิงณีรนุช เมืองอําพัน
น.อ.พนิ
พนิต จันทรภักดี ร.น.
ร
น.อ.นพดล นฤปติ
นายพิมพชนก ปาลกะวงศ ณ อยุธยา
นายนุกูล สุขผล
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E20HHK
HS5NMF

อุปนายก
อุปนายก ฝายตางประเทศ
นายกสมาคมฯ
เลขาธิการและ QSL MANAGER
กรรมการ เหรัญญิก
กรรมการ นายทะเบียน
กรรมการ วิชาการ
กรรมการ วิชาการ
กรรมการ ประชาสัมพันธ
กรรมการ ประชาสัมพันธ
กรรมการ ประชาสัมพันธ
กรรมการ กิจกรรม
กรรมการ นายสถานี HS0AC

HS1AXC
HS0NNU

อุปนายก
กรรมการ วิชาการ

เปดประชุม เวลา 12.30 น.
สมาชิกเขารวมประชุมพรอมเพรียงกัน ลงทะเบียนเวลา 11.35 น. มีสมาชิกเขารวมประชุมทั้งสิ้น 66 ทาน
เริ่มประชุม ตามวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 ประธานแจงใหทราบ
HS1FVL นายกสมาคมฯ แจงใหที่ประชุมทราบวาทางสํานักงาน กสทช.
กสทช จะเปดสอบพนักงานวิทยุสมัครเลนขั้นสูง เปนครั้งแรกในประเทศไทย
หลังจากที่สมาคมฯ ไดผลักดันใหมกี ารจัดสอบขึ้น และนายกสมาคมฯกล
และนายกสมาคมฯกลาวขอบคุณคณะกรรมการบริหารสมาคมฯชุดปจจุบันที่จะหมดวา
ะหมดวาระลงและ
ขอบคุณสมาชิกที่มารวมประชุมใหญสามัญประจําป 2558
ที่ประชุมมีมติ รับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2557
ตู ป.ณ. 2008 กรุงเทพฯ 10501 P.O. Box 2008 Bangkok 10501 THAILAND
ที่ทําการเลขาธิการสมาคมฯ 8/1
8 ซอยสุขสวัสดิ์ 25 แยก 1-1 แขวงบางปะกอก เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพฯ 10140
South East Asia Net (SEANET) meets every day at 12.00Z on 14.320 MHz ++ QRM
Thailand and Malaysia 40M net meets every day at 13.00Z on
o 7.060 MHz +- QRM

วาจาสุภาพ รักษาวินัย รังสรรคพฒ
ั นาวิชาการ

ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2557 ประชุมเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2559 เวลา 12.35 น. ณ โรงแรมเสนาเพลส ซ.
พหลโยธิน 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
ที่ประชุมมีมติ รับรอง
วาระที่ 3 ผลการดําเนินงาน ประจําป 2558 (กิจกรรมในรอบป 2558)
นายกสมาคมฯ HS1FVL อานสรุปผลงานในรอบป 2558 (ตามเอกสารแนบ 2558)
ที่ประชุมมีมติ รับรอง
วาระที่ 4 แตงตั้งผูตรวจสอบสรุปบัญชีประจําป 2559
ประธานในที่ประชุม ขอใหเสนอชื่อผูตรวจสอบบัญชี ประจําป 2558 เปนผูตรวจสอบบัญชีทานเดิม คือ นายประทีป แสงธรรมรัตน ผูตรวจสอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1054 คาจางปละ 7,000 บาท และไมมสี มาชิกทานอื่นในที่ประชุมเสนอทานอื่น ประธานในที่ประชุมจึงขอมติรับรองให นาย
ประทีป แสงธรรมรัตน เปนผูต รวจสอบบัญชีสมาคมฯ ป 2559
ที่ประชุมมีมติ รับรอง
วาระที่ 5 แถลงรายรับ-จาย และรับรองงบดุลประจําป 2559 (ทรัพยสินสมาคมฯ)
นายกสมาคมฯ HS1FVL ใหเหรัญญิก HS0VDX รายงานเรื่องรายรับ-จาย ประจําป 2559 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2559)
ที่ประชุมมีมติ รับรอง
วาระที่ 6 สรุปยอดทะเบียนสมาชิกสมาคมฯ ปจจุบัน (สมาชิกตลอดชีพ, สมาชิกรายป, สมาชิกแบบองคกร)
นายกสมาคมฯ HS1FVL ใหนายทะเบียน E20NKB รายงานจํานวนผูสมาชิกในรอบป 2559 สมาชิกตลอดชีพบัตรทอง 11 คน, สมาชิกตลอด
ชีพบัตรเงิน 175 คน (เปนสมาชิกตางชาติ 31 คน), สมาชิกรายป 183 คน, สมาชิกแบบองคกร 5 ชมรม
ที่ประชุมมีมติ รับรอง
วาระที่ 7 แกไขเพิ่มเติม กฎและขอบังคับสมาคมฯ เพื่อใหเปนไปตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑและการกํากับดูแลกิจการวิทยุสมัคร พ.ศ.2557
นายกสมาคมฯ HS1FVL ใหเลขาธิการสมาคมฯ E21EIC นําเสนอแกไขขอบังคับสมาคมฯ เพื่อใหสอดคลองกับประกาศ กสทช. เรื่อง
หลักเกณฑและการกํากับดูแลกิจการวิทยุสมัคร พ.ศ.2557 ตามภาคผนวก 5 แนบทายประกาศฯ
ขอ 13 คณะกรรมการของสมาคมฯ ใหมีคณะกรรมการของสมาคมขึ้นคณะหนึ่ง เปนผูบริหารงานและเปนตัวแทนของสมาคม ประกวบดวย
นายกสมาคม และกรรมการอื่น ๆ จํานวนรวมกันไมเกิน 15 คน นายกสมาคมและกรรมการจํานวนอีก 9 คน ใหเลือกตั้งโดยที่ประชุมใหญ ผูถูกเสนอชื่อ
ใหเปนนายกสมาคม หรือกรรมการสมาคมจะตองเปนผูที่อยูในที่ประชุมใหญในขณะที่ถูกเสนอชื่อ และจะตองไดรับการรับรองจากที่ประชุมใหญไมนอย
กวา 10 คน กรรมการที่เหลือใหเปนสิทธิ์ของนายกสมาคมที่จะแตงตั้ง ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการ เพื่อดํารงตําแหนงอุปนายก เลขาธิการ เหรัญญิก
นายทะเบียน และตําแหนงอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร คณะกรรมการอยูในตําแหนงคราวละ 2 ป กรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับเลือกตั้ง
หรือแตงตั้งใหเปนกรรมการในวาระตอไปอีกได
แกไขเพิ่มเติมเปน ใหมีคณะกรรมการของสมาคมขึ้นคณะหนึ่ง เปนผูบริหารงานและเปนตัวแทนของสมาคม ประกวบดวยนายกสมาคม และ
กรรมการอื่น ๆ จํานวนรวมกันไมเกิน 15 คน นายกสมาคมและกรรมการจํานวนอีก 9 คน ใหเลือกตั้งโดยที่ประชุมใหญ ผูถูกเสนอชื่อใหเปนนายกสมาคม
หรือกรรมการสมาคมจะตองเปนผูท ี่อยูในที่ประชุมใหญในขณะที่ถูกเสนอชื่อ และจะตองไดรับการรับรองจากที่ประชุมใหญไมนอยกวา 10 คน กรรมการ
ที่เหลือใหเปนสิทธิ์ของนายกสมาคมที่จะแตงตั้ง ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการ เพื่อดํารงตําแหนงอุปนายก เลขาธิการ เหรัญญิก นายทะเบียน และ
ตําแหนงอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร คณะกรรมการอยูในตําแหนงคราวละ 2 ป กรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งใหเปน
กรรมการในวาระตอไปอีกได นายกสมาคมมีวาระในการดํารงตําแหนง 2 ป นับจากวันที่ไดรับการแตงตั้งจากนายทะเบียน ซึ่งเมื่อพนจากตําแหนงตาม
วาระใหอยูในตําแหนงตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งขึ้นใหมจากนายทะเบียน และดํารงตําแหนงไดไมเกิน 2 วาระติดตอกัน
ที่ประชุมมีมติ รับรอง
วาระที่ 7 เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม 2559-2561
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7.1 HS1DN เสนอในที่ประชุมใหญให HS1QVD เปนประธานการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม โดยมี E21EIC เปนผูชวยการเลือกตั้ง
7.2 เสนอชื่อนายกสมาคมฯ 2559-2561
HS1FVL เสนอตัวเปนนายกสมาคมฯ 2559-2561
HS1DN เสนอ HS1YL เปนนายกสมาคมฯ แต HS1YL ขอถอนตัว
E23PKO เสนอ HS1JNB เปนนายกสมาคมฯ แต HS1JNB ขอถอนตัว
สมาชิกลงคะแนนโดยการยกมือเปนเอกฉันท เลือก ดร.จักรี หานทองคํา, HS1FVL จึงไดรบั เลือกเปนนายกสมาคมฯ
73. การเลือกตั้งคณะกรรมการ 9 ทาน
สมาชิกเสนอ ผูอาสารับเลือกตั้งเปนกรรมการโดยเลือกตั้งแบบลงคะแนนบัตร
สรุปสมาชิกที่ไดรับเลือกเปนกรรมการสมาคมฯ 8 ทาน ตามลําดับคะแนน 1-8 ดังนี้
ชื่อ
สัญญาณเรียกขาน
คะแนน
ลําดับ
เฉลิมพล
E21EIC
66
1
นิกรณ
HS5NMF
61
2
โทนี่
HS0ZDX
57
3
ณีรนุช
E20NKB
51
4
พิมพชนก
E23PKO
50
5
พรพิมล
HS0VDX
49
6
เกรียงไกร
E20HHK
43
7
นุกูล
HS7BHK
40
8
อภินันท
HS1JZT
39
9
กรรมการที่เหลืออีก 5 ทาน เปนดุลยพินิจของนายกสมาคมฯ ที่จะแตงตั้งพรอมตําแหนง เพื่อนําขึ้นจดทะเบียนกรรมการสมาคมฯ ตอไป
ที่ประชุมมีมติ รับรอง
นายกสมาคมฯ ไดแตงตั้งตําแหนงตาง ๆ และกรรมการเพิ่มเติม สรุปกรรมการชุดใหม 2559-2561 ดังนี้
ดร.จักรี หานทองคํา
HS1FVL
นายกสมาคมฯ
นายอุกฤษฎ หนูมา
HS1AXC
อุปนายก คนที่ 1
นายโทนี่ วอลแทม
HS0ZDX
อุปนายก คนที่ 2 และฝายกิจการตางประเทศ
นายเฉลิมพล เมืองอําพัน
E21EIC
เลขาธิการ และ QSL MANAGER
นางสาวพรพิมล สุขสันตสมภพ
HS0VDX
เหรัญญิก
วาที่รอยตรีหญิง ณีรนุช เมืองอําพัน E20NKB
นายทะเบียน
นาวาเอก พนิต จันทรภักดี ร.น.
HS1AAZ
วิชาการ
นาวาอากาศเอก นพดล นฤปติ
E20MIO
วิชาการ
นายนุกูล สุขผล
HS7BHK
ประชาสัมพันธ
นายวัลลภ ทัดศรี
HS6MYW
ประชาสัมพันธ
นายเกรียงไกร สุริยะไกร
E20HHK
ฝายกิจกรรมพิเศษ
นายพิมพชนก ปาลกะวงศ ณ อยุธยา E23PKO
ปฏิคม
นายนิกรณ ดีใส
HS5NMF
นายสถานี HS0AC และหัวหนาฝายเทคนิค
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นายอภินันท แกวอยู
นายสุดเขต ใหมคามิ

HS1JZT
E29BUQ

ฝายเทคนิค (ECC IARU)
ฝายเทคนิค

วาระที่ 9 อื่น ๆ (ถามี)
- E21EIC, QSL Bureau Manager รายงานจํานวนบัตรยืนยันการติดตอ ประจําป 2558
ระหวางวันที่ 1 มี.ค.2558
2558 – 29 ก.พ. 2559
QSL Card ขาเขา
จํานวน 35,525 ใบ
(น้ําหนักรวม 106.600 กิโลกรัม)
QSL Card ขาออก
จํานวน 24,400 ใบ
(น้ําหนักรวม 73.200 กิโลกรัม)
ที่ประชุมมีมติ รับรอง
ประธานกลาวขอบคุณผูเขารวมประชุม
ปดประชุมเวลา 14.10 น.
ขอรับรองวาถูกตอง
_________________________
______________________________

____________________________
__________________

นายเฉลิมพล เมืองอําพัน, E21EIC
ผูบันทึกประชุม

ดร.จัจักรี หานทองคํา, HS1FVL
นายกสมาคมฯ

เวปไซดของสมาคมฯ
ภาษาไทย : www.rast.or.th
ภาษาอังกฤษ : www.qsl.net/rast
สมัครสมาชิก ตรวจสอบสมาชิก เทียบใบอนุญาต : www.rastmember.org
Facebook : https://www.facebook.com/rast.org
LINE : @rast

ตู ป.ณ. 2008 กรุงเทพฯ 10501 P.O. Box 2008 Bangkok 10501 THAILAND
ที่ทําการเลขาธิการสมาคมฯ 8/1
8 ซอยสุขสวัสดิ์ 25 แยก 1-1 แขวงบางปะกอก เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพฯ 10140
South East Asia Net (SEANET) meets every day at 12.00Z on 14.320 MHz ++ QRM
Thailand and Malaysia 40M net meets every day at 13.00Z on
o 7.060 MHz +- QRM

วาจาสุภาพ รักษาวินัย รังสรรคพฒ
ั นาวิชาการ

