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ข้อบังคับ 
         ของ  

สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย 
---------------------------------- 

 
 สมาคมการคา้น้ีจดัตั้งตามพระราชบญัญติัสมาคมการคา้ พ.ศ. 2509 และอยู่ในการควบคุมดูแลของ
ส านกังานทะเบียนสมาคมการคา้ประจ า กรุงเทพมหานคร 
 

 หมวดท่ี  1 
บทความท่ัวไป 

 
 ขอ้ 1  ช่ือของสมาคมการคา้ สมาคมการคา้น้ีมีช่ือวา่ “สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนตไ์ทย” 
  เขียนช่ือเป็นอกัษรภาษาองักฤษวา่ “Thai Cement Manufacturers Association” เรียกช่ือเป็น
ภาษาองักฤษวา่  “ไทย ซีเมนต ์แมนูแฟคเจอเรอ แอสโซซิเอชัน่”  และใชอ้กัษรยอ่วา่ “TCMA” 
 ค าวา่ “สมาคม” ต่อไปในขอ้บงัคบัน้ีให้หมายความถึง “สมาคมอุตสาหกรรรมปูนซีเมนตไ์ทย” 
 

ขอ้ 2  ส านกังานของสมาคม  ตั้งอยู่ ณ อาคารญาดา ชั้น 5 ห้อง 508 เลขท่ี 56 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ 
เขตบางรัก กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย ์10500 ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ info@thaicma.or.th โทรศพัท ์ 0 2115 7081 
และ 0 2115 7082 โทรสาร 0 2115 7083 

 
ขอ้ 3  ตราของสมาคม  มีเคร่ืองหมายเป็นรูป  ดงัน้ี 

 

 
                                                        

ตราของสมาคม เป็นตวัอกัษรภาษาองักฤษโดยยอ่ คือ “ที ซี เอม็ เอ” โดยตวั “ที” เป็นตวัสีน ้าเงิน 
มีขอบสีแดง และตรงหวัตวั “ที” มีลายกนก ตวั “ซี” “เอม็” “เอ” เป็นสีน ้าเงินลว้น  

 
 
 

 

mailto:info@thaicma.or.th
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หมวดท่ี  2 
วัตถุท่ีประสงค์ 

 

ขอ้ 4   สมาคมน้ีมีวตัถุท่ีประสงคด์งัต่อไปน้ี .- 
(1)  ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทท่ีเก่ียวกบัอุตสาหกรรมปูนซีเมนต ์
(2)  สนบัสนุน และช่วยเหลือสมาชิกแกไ้ขอุปสรรคขอ้ขดัขอ้งต่าง  ๆรวมทั้ง เจรจาท าความตกลง

กบับุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกนัในการประกอบวิสาหกิจประเภทท่ีอยู่ในวตัถุท่ีประสงค ์สอดส่อง 
และติดตามความเคล่ือนไหวของตลาดการค้าทั้ งภายในและภายนอกประเทศเก่ียวกับสินค้าท่ีสมาชิก
ประกอบวิสาหกิจ เพื่อใหเ้ป็นประโยชน์แก่การคา้  การเงิน  เศรษฐกิจ หรือความมัน่คงของประเทศ 

(3)  เพื่อคน้ควา้ วิจยั เผยแพร่ แลกเปล่ียนความรู้ในทางวิชาการ ตลอดจน ข่าวสารการคา้  
อนัเก่ียวกบัการวิสาหกิจนั้นๆ 

(4)  ขอสถิติ หรือเอกสาร หรือขอทราบข้อความใดๆ จากสมาชิกเก่ียวกับการด าเนิน
วิสาหกิจประเภทท่ีอยูใ่นวตัถุท่ีประสงค ์ ทั้งน้ีดว้ยความยนิยอมของสมาชิก 

(5)  ส่งเสริมคุณภาพของสินคา้ท่ีผลิต หรือจ าหน่ายโดยผูป้ระกอบวิสาหกิจท่ีเป็นสมาชิก 
ใหเ้ขา้มาตรฐาน  ตลอดจนวิจยั และปรับปรุงวิธีการผลิต และการคา้ใหไ้ดผ้ลดียิง่ขึ้น 

(6)  ร่วมมือกบัรัฐบาลในการส่งเสริมการคา้ อุตสาหกรรม การเงิน หรือธุรกิจอ่ืนใดในทาง
เศรษฐกิจอนัอยูใ่นวตัถุท่ีประสงค ์

(7)  ส่งเสริมการผลิต เพื่อให้สินคา้มีปริมาณเพียงพอแก่ความตอ้งการของตลาดทั้งภายใน 
และภายนอกประเทศ 

(8)  ท าความตกลง  หรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติ เพื่อให้  
การประกอบวิสาหกิจประเภทท่ีอยูใ่นวตัถุท่ีประสงคไ์ดด้ าเนินไปดว้ยความเรียบร้อย 

(9)   ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิกหรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอก 
ในการประกอบวิสาหกิจ 

(10)  ไม่มีวตัถุประสงคใ์นการจดัตั้งโต๊ะบิลเลียด หรือโต๊ะสนุกเกอร์ 
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หมวดท่ี 3 
สมาชิกและสมาชิกภาพ 

 
ขอ้ 5  ประเภทสมาชิก สมาชิกของสมาคมการคา้แบ่งออกเป็นสองประเภท และมีคุณสมบติัดงัน้ี     

(1) สมาชิกสามญั ไดแ้ก่ นิติบุคคลท่ีประกอบวิสาหกิจประเภทผลิตปูนซีเมนต ์ซ่ึงไดจ้ดทะเบียน
ถูกตอ้งตามกฎหมาย 

(2) สมาชิกกิตติมศกัด์ิ ได้แก่ บุคคลซ่ึงคณะกรรมการเห็นว่าเป็นผูท้รงคุณวุฒิ  หรือเป็น 
ผูท่ี้มีอุปการะคุณแก่สมาคม ซ่ึงคณะกรรมการมีมติใหเ้ขา้เป็นสมาชิก และผูน้ั้นตอบรับค าเชิญ 

 
ขอ้ 6   คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกของสมาคมการค้า  นอกจากคุณสมบัติตามข้อ 5 แล้ว  

ยงัตอ้งประกอบดว้ยคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
(1)  ในกรณีท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 

1.   เป็นผูบ้รรลุนิติภาวะแลว้ 
2.   ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย บุคคลไร้ความสามารถ หรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ 
3.   ไม่เคยเป็นบุคคลท่ีเคยตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดของศาลใหล้งโทษจ าคุก เวน้แต่ความผิดลหุโทษ 

หรือความผิดท่ีอตัราโทษไม่สูงกวา่ความผิดลหุโทษ  หรือความผิดซ่ึงกระท าโดยประมาท 
4.   ไม่เป็นโรคอนัพึงรังเกียจแก่สังคม 
5.    เป็นผูมี้ฐานะมัน่คงพอสมควร 
6.    เป็นผูมี้ความประพฤติเรียบร้อย 

 (2)  ในกรณีท่ีเป็นนิติบุคคล 
1.   ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
2. มีฐานะมัน่คงพอสมควร 

 ใหน้ าความในขอ้ 6 (1) มาใชบ้งัคบัแก่คุณสมบติัของผูแ้ทนนิติบุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหมี้อ านาจกระท าการแทน
นิติบุคคลท่ีเป็นสมาชิกตามขอ้ 10 ดว้ย 
 

ขอ้ 7   การสมคัรเขา้เป็นสมาชิก  ผูที้่ประสงค์จะสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของสมาคมจะตอ้งยื่น
ความจ านงต่อเลขาธิการ หรือกรรมการผูท้  าหนา้ท่ีแทนเลขาธิการ ตามแบบพิมพท่ี์สมาคมไดก้ าหนดไว ้

 
ขอ้ 8   การพิจารณาค าขอสมัครเข้าเป็นสมาชิก  ให้เลขาธิการ หรือกรรมการผูท้  าหน้าท่ีแทน

เลขาธิการน าใบสมัครเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการในคราวต่อไปหลังจากท่ีได้รับใบสมัคร   
เม่ือคณะกรรมการมีมติให้รับหรือไม่รับผู ้ใดเข้าเป็นสมาชิก ให้เลขาธิการมีหนังสือแจ้งให้ผูน้ั้ นทราบ 
ภายในเจ็ดวนันบัแต่วนัลงมติ 
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ขอ้ 9   วนัเร่ิมสมาชิกภาพ  สมาชิกภาพเร่ิมตั้งแต่วนัท่ีผูส้มคัรไดช้ าระค่าลงทะเบียนเขา้เป็นสมาชิก 
และค่าบ ารุงของสมาคมเรียบร้อยแล้ว ในกรณีท่ีสมาชิกภาพใดเร่ิมภายหลังจากวันท่ี 30 มิถุนายน 
ใหล้ดค่าบ ารุงสมาคมตามขอ้ 15 ลงก่ึงหน่ึง เฉพาะในปีท่ีเร่ิมสมาชิกภาพ 

 
ขอ้ 10   สมาชิกท่ีเป็นนิติบุคคล ตอ้งแต่งตั้งผูแ้ทนซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมีอ านาจกระท ากิจการแทน 

นิติบุคคลนั้นไดไ้ม่เกินสามคน เพื่อปฏิบติัการในหน้าท่ี และใช้สิทธิแทนนิติบุคคลนั้นได ้ในการน้ี ผูแ้ทน 
จะมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนกระท าการแทน หรือแต่งตั้งตวัแทนช่วงมิได ้
 บุคคลเดียวกนัจะเป็นผูแ้ทนท่ีมีอ านาจกระท าการแทนสมาชิกเกินหน่ึงรายมิได้ 
 

ขอ้ 11   การขาดจากสมาชิกภาพ  สมาชิกภาพยอ่มส้ินสุดลง  ในกรณีดงัต่อไปน้ี 
(1) ตาย หรือส้ินสภาพนิติบุคคล 
(2)   ขาดคุณสมบติัตามขอ้ 5 
(3) ลาออก โดยยื่นหนงัสือลาออกต่อเลขาธิการหรือกรรมการผูท้  าหนา้ท่ีแทนเลขาธิการ และ

ให้เลขาธิการ หรือกรรมการผูท้  าท่ีแทนเลขาธิการเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ  
ในคราวต่อไปหลงัจากท่ีได้รับหนังสือลาออก  เม่ือคณะกรรมการมีมติ ให้เลขาธิการ  
มีหนงัสือแจง้ใหผู้น้ั้นทราบภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัลงมติ 

(4) ตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย 
(5) ถูกศาลสั่งใหเ้ป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ 
(6) ตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้ลงโทษจ าคุก เวน้แต่เป็นความผิดลหุโทษ หรือความผิด 

ท่ีอตัราโทษไม่สูงกวา่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดท่ีไดก้ระท าโดยประมาท 
(7) คณะกรรมการลงมติให้ลบช่ือออกจากทะเบียนสมาชิกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า

สามในส่ีของจ านวนกรรมการทั้งหมดดว้ยเหตุหน่ึงเหตุใดดงัต่อไปน้ี.- 
1.  กระท าการใดๆ ท่ีท าใหส้มาคมเส่ือมเสียช่ือเสียงโดยเจตนา 
2. กระท าการละเมิดขอ้บงัคบัโดยเจตนา 
3.  ไม่ช าระเงินค่าบ ารุงประจ าปี และไดรั้บใบเตือนจากสมาคมครบสามสิบวนัแลว้ 

 
ขอ้ 12   ทะเบียนสมาชิก  ให้นายทะเบียนจดัท าทะเบียนสมาชิกในรูปแบบเอกสาร และรูปแบบ

ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์เก็บไว ้ณ ส านกังานของสมาคม โดยอยา่งนอ้ยใหมี้รายการดงัต่อไปน้ี  
(1)   ช่ือ และสัญชาติของสมาชิก 
(2) ช่ือท่ีใชใ้นการประกอบวิสาหกิจ และประเภทของวิสาหกิจ 
(3) ท่ีตั้งส านกังานของสมาชิก 
(4) วนัท่ีเขา้เป็นสมาชิก 
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หมวดท่ี 4 
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 

 
ขอ้ 13   สิทธิของสมาชิก 

(1)   ได้รับความช่วยเหลือ และการสงเคราะห์ในเ ร่ืองท่ี เ ก่ียวกับกิจการอันอยู่ใน 
วตัถุท่ีประสงคข์องสมาคมจากสมาคมเท่าท่ีจะอ านวยได ้

(2) เสนอความคิดเห็น หรือใหค้  าแนะน าต่อสมาคม หรือคณะกรรมการในเร่ืองใดๆ อนัอยู่
ในวตัถุท่ีประสงคข์องสมาคมเพื่อน ามาซ่ึงความเจริญรุ่งเรืองของสมาคม 

(3) ขอตรวจสอบกิจการ และทรัพยสิ์นของสมาคมได ้ โดยท าเป็นหนงัสือยื่นต่อเลขาธิการ  
หรือกรรมการผูท้  าหนา้ท่ีแทนเลขาธิการ 

(4) เข้าร่วมประชุม อภิปราย แสดงความคิดเห็น ซักถามกรรมการ เสนอญัตติในการ
ประชุมใหญ่สมาชิก 

(5) มีสิทธิประดบัเคร่ืองหมายของสมาคม 
(6) สมาชิกสามญัเท่านั้นมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมใหญ่ และมีสิทธิ

ไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
 

ขอ้ 14   หนา้ท่ีของสมาชิก 
(1)   ตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของสมาคม มติของท่ีประชุมใหญ่ มติของคณะกรรมการ และ

หนา้ท่ีซ่ึงตนไดรั้บมอบหมายจากสมาคมดว้ยความซ่ือสัตยโ์ดยเคร่งครัด 
(2) ปฏิบติัตามนโยบายว่าดว้ยจรรยาบรรณ (Code of Ethics) สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนตไ์ทย 

อยา่งเคร่งครัด  
(3) ด ารงรักษาเกียรติ และผลประโยชน์ส่วนไดเ้สียของสมาคม ตลอดจนตอ้งรักษาความลบั

ในขอ้ประชุมหรือวิธีการของสมาคม ไม่เปิดเผยขอ้ความซ่ึงอาจจะน าความเส่ือมเสีย  
มาสู่สมาคมโดยเด็ดขาด 

(4) ส่งเสริม และสนับสนุนกิจการของสมาคมให้เจริญรุ่งเรือง  และมีความก้าวหน้า 
อยูเ่สมอ 

(5) ต้องรักษาไวซ่ึ้งความสามัคคีธรรมระหว่างสมาชิก และปฏิบัติกิจการค้าในท านอง
ช่วยเหลือกนัดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต 

(6) ช าระค่าบ ารุงใหแ้ก่สมาคมตามก าหนด 
(7) สมาชิกผูใ้ดเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล สัญชาติ ยา้ยท่ีอยู่ ยา้ยท่ีตั้ งส านักงานเปล่ียนแปลง

ประเภทวิสาหกิจ หรือเปล่ียนผูแ้ทนนิติบุคคล จะต้องแจ้งให้เลขาธิการทราบเป็น
หนงัสือภายในก าหนดเวลาเจ็ดวนันบัแต่เปลี่ยนแปลง 
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หมวดท่ี 5 
ค่าบ ารุงสมาคม 

 
ขอ้ 15   ค่าบ ารุงสมาคม  

(1) สมาชิกสามญั สมาคมจะเรียกเก็บค่าบ ารุงสมาคมดงัต่อไปน้ี  
1.1 สมาชิกสามญั ตอ้งช าระค่าบ ารุงสมาคมเป็นรายปีๆ ละ 20,000 บาท (สองหม่ืนบาท) 
1.2 ค่าสนบัสนุนกิจการของสมาคม สมาคมจะเรียกเก็บจากสมาชิกสามญั จะเป็นเงินจ านวนเท่าใด

ให้ขึ้นอยู่กบัเงินสนับสนุนกิจการของสมาคมท่ีคณะกรรมการของสมาคมจะเป็น 
ผูพ้ิจารณา และก าหนดในการประชุมใหญข่องสมาคม 

 (2) สมาชิกกิตติมศกัด์ิไม่ตอ้งช าระค่าลงทะเบียนหรือค่าบ ารุงอยา่งใดทั้งส้ิน 
 

ขอ้ 16   ค่าบ ารุงพิเศษ  สมาคมอาจเรียกเก็บค่าบ ารุงพิเศษจ านวนเท่าใดจากสมาชิกไดเ้ป็นคร้ังคราว 
โดยท่ีประชุมใหญ่ลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนสมาชิกสามญัท่ีมาประชุมทั้งหมด 
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หมวดท่ี 6 
คณะกรรมการของสมาคม 

 
ขอ้ 17   ใหมี้คณะกรรมการขึ้นคณะหน่ึง เป็นผูบ้ริหารงานใหเ้ป็นไปตามวตัถุท่ีประสงคข์องสมาคม 

และเป็นผูแ้ทนของสมาคมในกิจการอนัเก่ียวกบับุคคลภายนอก ประกอบดว้ย ผูแ้ทนสมาชิกสามญัท่ีเป็น 
นิติบุคคล  ซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ่มีจ านวนรวมกนัไม่เกินสิบสองคน 

เวน้แต่ท่ีประชุมใหญ่คร้ังนั้นๆ จะมีมติเป็นอยา่งอ่ืน การเลือกตั้งกรรมการใหก้ระท าดว้ยวิธี
ลงคะแนนลบั โดยให้สมาชิกสามญัเสนอช่ือของสมาชิกสามญัซ่ึงตนประสงค์จะให้เขา้สมคัรรับเลือกตั้ง 
เป็นกรรมการต่อท่ีประชุมใหญ่ แลว้ให้ท่ีประชุมใหญ่ลงมติเลือกตั้งให้ผูไ้ดรั้บคะแนนสูงตามล าดบัไดเ้ป็น
กรรมการตามจ านวนท่ีก าหนดไวใ้นวรรคแรก และตามมติท่ีประชุมใหญ่คร้ังนั้นๆ ถา้มีผูไ้ดค้ะแนนเท่ากนั
ในล าดับสุดท้ายท่ีจะได้เป็นกรรมการคราวนั้น ให้ท่ีประชุมใหญ่ลงมติใหม่เฉพาะผูท่ี้ได้คะแนนเท่ากัน   
หากปรากฏวา่ไดค้ะแนนเท่ากนัอีกใหใ้ชว้ิธีจบัสลาก 

ให้คณะกรรมการเลือกตั้ งกัน เองส าหรับผู ้ด ารงต าแหน่ง  นายกสมาคมหน่ึงคน  
ส่วนต าแหน่งอุปนายก เลขาธิการ เหรัญญิก  นายทะเบียน ปฏิคม ประชาสัมพันธ์ และต าแหน่งอ่ืนๆ  
ตามความเหมาะสม ให้นายกสมาคมเป็นผูพ้ิจารณาแต่งตั้งจากคณะกรรมการ หรือผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสม 
และก าหนดหนา้ท่ีตามท่ีเห็นสมควร 

คณะกรรมการของสมาคม  อยู่ในต าแหน่งกรรมการได้คราวละสองปี  และให้มี  
การเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ขึ้นแทนภายใน 90 วนั การนับวาระกรรมการ ให้นับแต่วนัท่ีประชุมใหญ่ 
มีมติเลือกตั้ง 

ภายใต้บังคับของมาตรา 19 และ 33 แห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ.  2509  
กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งกรรมการไปแลว้  อาจไดรั้บเลือกตั้งหรือแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกก็ได ้

นายกสมาคม ด ารงต าแหน่งเกินกวา่สองคราวติดต่อกนัมิได ้
 

ขอ้ 18   การพน้จากต าแหน่งกรรมการ  กรรมการยอ่มพน้จากต าแหน่งในกรณีดงัต่อไปน้ี 
(1) ครบก าหนดออกตามวาระ 
(2) ลาออกโดยคณะกรรมการได้ลงมติอนุมัติแล้ว เว้นแต่การลาออกเฉพาะต าแหน่ง  

ตามขอ้ 17 วรรคสาม 
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ 
(4) ท่ีประชุมใหญ่มีมติใหถ้อดถอนออกจากการเป็นกรรมการ 
(5) เม่ือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชยส์ั่งให้ออกตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติ

สมาคมการคา้ พ.ศ. 2509 
(6) ตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุด ใหล้งโทษตามพระราชบญัญติัสมาคมการคา้ พ.ศ. 2509 
(7) ขาดการประชุมคณะกรรมการติดต่อกนั 3 คร้ัง โดยไม่แจง้เหตุผลอนัสมควรให้ทราบ

ล่วงหนา้ 
ในกรณีท่ีผูแ้ทนสมาชิกซ่ึงเป็นนิติบุคคลตามขอ้ 10 ท่ีไดรั้บการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งตาย 

หรือพน้จากต าแหน่งผูแ้ทนของสมาชิกนั้น ผูแ้ทนคนใหม่ของสมาชิกรายนั้นๆ จะเขา้เป็นกรรมการแทนก็ได ้
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ขอ้ 19   กรณีท่ีกรรมการพน้จากต าแหน่งกรรมการก่อนครบก าหนดออกตามวาระ 
คณะกรรมการอาจตั้งสมาชิกสามญัคนใดคนหน่ึงให้เป็นกรรมการแทนได ้แต่กรรมการ 

ท่ีไดรั้บแต่งตั้งแทนน้ีใหเ้ป็นกรรมการอยูไ่ดต้ามวาระของผูท่ี้ตนแทน 
กรณีคณะกรรมการพ้นจากต าแหน่งทั้ ง คณะก่อนครบก าหนดออกตามวาระ  

ให้คณะกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งนั้นด าเนินการจัดประชุมใหญ่สมาชิก เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ 
ชุดใหม่ขึ้นแทนภายใน 90 วนั ในกรณีน้ีใหน้ าความในขอ้ 24 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

คณะกรรมการซ่ึงได้รับเลือกตั้ งตามวรรคก่อน อยู่ ในต าแหน่งได้ตามวาระของ
คณะกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งไป 

 
ขอ้ 20   องค์ประชุมในการประชุมของคณะกรรมการ การประชุมของคณะกรรมการจะต้องมี

กรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่คร่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะนบัวา่เป็นองคป์ระชุม 
ในกรณีท่ีมีจ านวนกรรมการในคณะกรรมการน้อยกว่าคร่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการ

ทั้งหมด  กรรมการท่ีเหลืออยู่ย่อมท ากิจการได้เฉพาะแต่ในเร่ืองท่ีจะตั้งสมาชิกสามญัคนใดคนหน่ึงหรือ 
หลายคนเป็นกรรมการเพิ่มขึ้นให้ครบจ านวน หรือนัดเรียกประชุมใหญ่  หรือกระท ากิจการอนัสมควร 
ทุกอยา่งเพื่อปกปักรักษาประโยชน์ของสมาคมเท่านั้น 

 
ขอ้ 21   มติของท่ีประชุมคณะกรรมการ ให้ถือเอาคะแนนเสียงขา้งมาก กรรมการคนหน่ึงมีเสียง

หน่ึงเสียงในการลงคะแนน  ถา้คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผูเ้ป็นประธานในท่ีประชุมมีคะแนนอีกเสียงหน่ึง  
เป็นเสียงช้ีขาด 

ในกรณีท่ี ท่ีประชุมคณะกรรมการลงมติอนัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย และ/หรือขอ้บงัคบัน้ี 
ใหถื้อวา่มตินั้นใชบ้งัคบัมิได ้

 
ขอ้ 22   ประธานในท่ีประชุม  ให้นายกสมาคมเป็นประธานในท่ีประชุม ถา้นายกสมาคมไม่อยู่  

หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้อุปนายกผูอ้าวุโสตามล าดับปฏิบัติหน้าท่ีแทน ถ้าทั้ งนายกสมาคม และ 
อุปนายกไม่อยู่  หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ท่ีประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหน่ึงเป็นประธาน 
ในท่ีประชุมเฉพาะในการประชุมคราวนั้น 

 
ขอ้ 23   การประชุมคณะกรรมการ ให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย ส่ีคร้ังต่อปี อน่ึง  

ในกรณีจ าเป็น นายกสมาคม หรือกรรมการผูท้  าหน้าท่ีแทน หรือกรรมการรวมกันไม่น้อยกว่าสามคน   
จะเรียกประชุมพิเศษขึ้นก็ได ้

การประชุมคณะกรรมการ สามารถจดัประชุมดว้ยการอยู่ในท่ีประชุมเดียวกนั หรือจดัการประชุม
ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ หรือจดัการประชุมแบบประสม ทั้งอยูใ่นท่ีประชุมเดียวกนัและผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  
และใหมี้ผลเช่นเดียวกบัการประชุมอยูใ่นท่ีประชุมเดียวกนั 

การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับ 
การประชุมองคก์รก าหนดไว ้
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ขอ้ 24   การเข้า รับหน้า ท่ีของคณะกรรมการ   เ ม่ือมีการเลือกตั้ งคณะกรรมการชุดใหม่    
ให้คณะกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่ง ยื่นจดทะเบียนคณะกรรมการชุดใหม่ต่อนายทะเบียนสมาคมการคา้
ประจ ากรุงเทพมหานครภายในสามสิบวนันับแต่วนัเลือกตั้ง และส่งมอบหน้าท่ีให้คณะกรรมการชุดใหม่
ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีนายทะเบียนสมาคมการคา้รับจดทะเบียน 

ในกรณีท่ีนายทะเบียนสมาคมการค้ายงัมิได้รับจดทะเบียนคณะกรรมการชุดใหม่และ
คณะกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งยงัมิไดส่้งมอบหนา้ท่ีตามวรรคแรก ใหค้ณะกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งนั้น
มีอ านาจหน้าท่ีบริหารกิจการของสมาคมต่อไป จนกว่านายทะเบียนสมาคมการค้าจะรับจดทะเบียน
คณะกรรมการชุดใหม่ และคณะกรรมการชุดใหม่นั้นเขา้รับหน้าท่ีแลว้ การรับมอบหน้าท่ีให้กระท าเป็น 
ลายลกัษณ์อกัษร 

 
ขอ้ 25   อ านาจ และหนา้ท่ีของคณะกรรมการ  มีดงัน้ี  

(1) จัดด าเนินกิจการ และทรัพย์สินของสมาคมให้เป็นไปตามข้อบังคับและมติของ 
ท่ีประชุม 

(2) เลือกตั้งกรรมการใหด้ ารงต าแหน่งต่างๆ ในคณะกรรมการ 
(3) วางระเบียบการในการปฏิบติังานของสมาคมใหเ้ป็นไปตามวตัถุท่ีประสงค ์
(4) ว่าจา้ง แต่งตั้ง และถอดถอนท่ีปรึกษาของคณะกรรมการ อนุกรรมการ เจา้หนา้ท่ี และ

พนักงานทั้ งปวง ในการท ากิจการเฉพาะอย่าง หรือพิจารณาเร่ืองต่างๆ อันอยู่ใน
ขอบเขตหน้าท่ีของสมาคม เพื่อให้การด าเนินงานของสมาคมเป็นไปโดยเรียบร้อย   
ท่ีปรึกษาของคณะกรรมการ และอนุกรรมการดงักล่าว จะแต่งตั้งจากกรรมการ หรือ
สมาชิกของสมาคม หรือบุคคลภายนอกก็ได ้

 
ขอ้ 26   อ านาจหนา้ท่ีกรรมการต าแหน่งต่างๆ  มีดงัน้ี  

(1)  นายกสมาคม  มีหน้าท่ีอ านวยการเพื่อให้การด าเนินการของสมาคมเป็นไปตาม
ขอ้บงัคบั และระเบียบการในการปฏิบติังานของสมาคม เป็นผูไ้ด้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการให้ด าเนินกิจการของสมาคมอันเก่ียวกับบุคคลภายนอก และเป็น
ประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการ  ตลอดจนในท่ีประชุมใหญ่ 

(2) อุปนายก มีหนา้ท่ีเป็นผูช่้วยเหลือนายกสมาคมในกิจการทั้งปวง อนัอยูใ่นอ านาจหนา้ท่ี
ของนายกสมาคม และเป็นผูท้  าหน้าท่ีแทนนายกสมาคม เม่ือนายกสมาคมไม่อยู่หรือ 
ไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้

(3) เลขาธิการ มีหน้าท่ีท าการโต้ตอบหนังสือ เก็บรักษาเอกสารต่ างๆ ของสมาคม  
เป็นเลขานุการในการประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมใหญ่ ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ี
อ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการจะไดม้อบหมาย 
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(4) เหรัญญิก  มีหน้าท่ีรักษาและจ่ายเงินของสมาคม ท าบญัชีการเงิน เก็บรักษาและจ่าย
พสัดุของสมาคม ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการจะไดม้อบหมาย 

(5) นายทะเบียน มีหน้าท่ีเก่ียวกับการจัดท าทะเบียนสมาชิกและทะเบียนต่างๆ อนัมิใช่
ทะเบียนเก่ียวกบัการเงินของสมาคม ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการ
จะไดม้อบหมาย 

(6) ปฏิคม มีหน้าท่ีรักษาส านักงานของสมาคม รักษาความเรียบร้อยของสถานท่ี   
รักษาสมุดเยี่ยม จดัสถานท่ีประชุม ดูแลต้อนรับ ตลอดจนปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ี
คณะกรรมการจะไดม้อบหมาย 

(7) ประชาสัมพนัธ์ มีหน้าท่ีเก่ียวกับการเชิญชวนหาสมาชิก โฆษณากิจการและผลงาน 
ด้านต่างๆ ของสมาคม ตลอดจนปฏิบัติหน้าท่ี อ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการจะได้
มอบหมาย 

 
ขอ้ 27   ภายใตบ้งัคบัแห่งความในหมวดน้ี  ให้น าความในหมวดท่ี 7 การประชุมใหญ่มาใชบ้งัคบั

โดยอนุโลม 
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หมวดท่ี 7 
การประชุมใหญ่ 

 
ขอ้ 28 การประชุมใหญ่ ให้คณะกรรมการจดัให้มีการประชุมใหญ่สมาชิกอย่างนอ้ยทุกระยะเวลา

สิบสองเดือน การประชุมเช่นน้ีเรียกวา่ การประชุมใหญ่สามญั 
การประชุมใหญ่คราวอ่ืนนอกจากการประชุมใหญ่ตามวรรคก่อน เรียกว่า การประชุมใหญ่

วิสามญั 
การประชุมใหญ่ สามารถจดัประชุมด้วยการอยู่ในท่ีประชุมเดียวกัน หรือจดัการประชุมผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ หรือจดัการประชุมแบบประสม ทั้งอยู่ในท่ีประชุมเดียวกนัและผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  และ
ใหมี้ผลเช่นเดียวกบัการประชุมอยูใ่นท่ีประชุมเดียวกนั 

การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับ 
การประชุมองคก์รก าหนดไว ้
 

ขอ้ 29   ก าหนดการประชุมใหญ่  
(1) ให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ภายในก าหนดหน่ึงร้อยยี่สิบวนันับแต่วนัท่ี 

ส้ินปีการบญัชีของสมาคมเป็นประจ าทุกๆ ปี 
(2) ถา้มีเหตุใดเหตุหน่ึงซ่ึงคณะกรรมการมีมติเห็นสมควร หรือสมาชิกสามญัมีจ านวน 

ไม่นอ้ยกว่าหน่ึงในส่ีของจ านวนสมาชิกทั้งหมด แสดงความจ านงโดยท าการร้องขอ
เป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อเลขาธิการ  หรือกรรมการผูท้  าหน้าท่ีแทนเลขาธิการ  
ให้คณะกรรมการนัดประชุมใหญ่วิสามัญภายในก าหนดสามสิบวันนับแต่ 
วนัท่ีไดรั้บหนงัสือ 

 
ขอ้ 30   การส่งหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุม  คณะกรรมการจะตอ้งส่งหนงัสือบอกกล่าวถึงวนั เวลา 

สถานท่ี และระเบียบวาระการประชุมใหญ่ไปให้สมาชิกทุกคนได้ทราบโดยส่งจดหมายทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน ณ ท่ีอยู่ของสมาชิกท่ีปรากฏอยู่ในทะเบียน หรือส่งให้ถึงตวัสมาชิกก่อนก าหนดวนัประชุมใหญ่
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวนั หรือส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ในการน้ี ผูมี้หน้าท่ีจดัการประชุมตอ้งจดัเก็บส าเนา
หนงัสือเชิญประชุม และเอกสารประชุมไวเ้ป็นหลกัฐาน โดยจะจดัเก็บในรูปแบบขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ก็ได ้

การจดัส่งหนังสือบอกกล่าวตามวรรคแรก ให้ส่งส าเนาบนัทึกรายงานการประชุมใหญ่  
คร้ังท่ีแล้ว  (ถ้ามี) ไปด้วย ในกรณีท่ีเป็นการนัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี จะต้องแนบส าเนารายงานประจ าปี   
และส าเนางบดุล รวมทั้งส าเนาบญัชีรายรับ-รายจ่าย ซ่ึงผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบแลว้เพิ่มเติมไปดว้ย 

 
ขอ้ 31   องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ ในการประชุมใหญ่ จะต้องมีสมาชิกสามัญมาประชุม 

ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนสมาชิกสามญัทั้งหมดจึงจะถือเป็นองคป์ระชุม 
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ขอ้ 32   กรณีการประชุมในคร้ังแรกสมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุม  หากล่วงพน้ก าหนดเวลานัด 
ไปแลว้หน่ึงชัว่โมง ยงัมีสมาชิกมาไม่ครบองคป์ระชุม ถา้การประชุมใหญ่คราวนั้น ไดเ้รียกนดัเพราะสมาชิก
ร้องขอ ใหเ้ลิกการประชุมใหญ่นั้น ถา้มิใช่เพราะสมาชิกร้องขอ ใหเ้ล่ือนการประชุมและให้ท าการบอกกล่าว
นัดประชุมวนั เวลา และสถานท่ีประชุมใหญ่น้ีอีกคร้ังหน่ึงภายในก าหนดเวลาสิบห้าวนั นับแต่วนัประชุม
ใหญ่คราวแรก ในการประชุมใหญ่คราวหลงัน้ีจะมีสมาชิกมามากนอ้ยเพียงใดก็ใหถื้อวา่เป็นองคป์ระชุม 

 
ขอ้ 33   ประธานในท่ีประชุม ใหน้ายกสมาคมเป็นประธานในท่ีประชุมใหญ่ ถา้นายกสมาคมไม่อยู่

หรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีไดใ้ห้อุปนายกผูมี้อาวุโสตามล าดบัท าหนา้ท่ีแทน ถา้ทั้งนายกสมาคมและอุปนายก
ไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้ งกรรมการคนหน่ึงคนใดขึ้นเป็นประธาน 
ในท่ีประชุม ถา้ไม่มีกรรมการอยู่ในท่ีประชุมเลยก็ให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกคนใดคนหน่ึงขึ้นเป็น
ประธานในท่ีประชุม เฉพาะการประชุมคราวนั้น 

 
ขอ้ 34   วิธีออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมใหญ่ สมาชิกสามญัเท่านั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

และสมาชิกสามญัคนหน่ึงๆ มีคะแนนเสียงหน่ึงเสียง 
ในการประชุมใหญ่ใดๆ ขอ้มติอนัเสนอให้ลงคะแนน ให้ตดัสินดว้ยวิธีชูมือ หรือวิธีการ  

อ่ืนใดอันเป็นการเปิดเผยว่าสมาชิกใดลงคะแนนเช่นไร  เว้นแต่เม่ือก่อนหรือในเวลาท่ีแสดงผล 
แห่งการชูมือนั้น คณะกรรมการเห็นสมควร หรือไดมี้สมาชิกสามญัไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิก
สามญัท่ีมาประชุมติดใจร้องขอใหล้งคะแนนลบั 

 
ขอ้ 35   มติของท่ีประชุมใหญ่ นอกจากท่ีกล่าวไวเ้ป็นอย่างอ่ืนในข้อบังคับน้ี ให้ถือเอาคะแนน 

เสียงขา้งมากเป็นมติของท่ีประชุมใหญ่  ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัจะเป็นการชูมือก็ดี การลงคะแนนลบัก็ดี หรือ
ดว้ยวิธีการอ่ืนใดก็ดี ใหผู้เ้ป็นประธานในท่ีประชุมมีคะแนนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

 
ขอ้ 36   กิจการอนัพึงกระท าในการประชุมใหญ่  มีดงัน้ี .- 

(1) รับรองรายงานการประชุมใหญ่คราวก่อน 
(2) พิจารณารายงานประจ าปี แสดงผลการด าเนินกิจการของสมาคมท่ีผ่านมาในรอบปี  

(ถา้มี) 
(3) พิจารณาอนุมติังบดุล  (ถา้มี) 
(4) เลือกตั้งคณะกรรมการ  (ในปีท่ีครบวาระ) 
(5) เลือกตั้งท่ีปรึกษาของสมาคมประจ าปี  ผูส้อบบญัชีของสมาคมประจ าปี และก าหนด

ค่าตอบแทน  (ถา้มี) 
(6) กิจการท่ีตอ้งกระท าโดยอาศยัมติจากท่ีประชุมใหญ่ 
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ขอ้ 37   กิจการอนัพึงกระท าในการประชุมสมาชิกประจ าเดือน ไดแ้ก่ กิจการอนัเก่ียวกบัการปฏิบติั
ธุรกิจทัว่ไปของสมาคม นอกจากกิจการท่ีจ าเป็นจะตอ้งกระท าโดยการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีหรือ  
การประชุมใหญ่วิสามญั 

 
ขอ้ 38   การจัดท ารายงานบันทึกประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการ การประชุมใหญ่  

การประชุมสมาชิกอ่ืนๆ และการประชุมอนุกรรมการ ให้จดบนัทึกไวทุ้กคร้ัง และตอ้งเสนอต่อท่ีประชุม 
เพื่อรับรองในคราวท่ีมีการประชุมคร้ังต่อไป รายงานการประชุมท่ีผา่นการรับรองแลว้  สมาชิกจะดูไดใ้นวนั
และเวลาท าการ 
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หมวดท่ี 8 
การเงิน  เงินทุนพเิศษ  และการบัญชีของสมาคม 

 
ขอ้ 39   วนัส้ินปีทางบญัชี  ใหถื้อเอาวนัท่ี 31 ธนัวาคมของทุกปี เป็นวนัส้ินปีทางบญัชีของสมาคมการคา้ 

 
ขอ้ 40   การจดัท างบดุล ให้คณะกรรมการจดัท างบดุลท่ีเป็นอยู่ ณ วนัส้ินปีทางบญัชีนั้นแลว้ส่งให้

ผูส้อบบญัชีไม่เกินเดือนกุมภาพนัธ์ของทุกปี และผูส้อบบญัชีจะตอ้งตรวจสอบใหแ้ลว้เสร็จก่อนวนัประชุมใหญ่ประจ าปี 
งบดุลซ่ึงผูส้อบบญัชีไดรั้บรองแลว้ คณะกรรมการตอ้งด าเนินการเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่สามญั

เพือ่พิจารณาอนุมติัภายในหน่ึงร้อยยีสิ่บวนันบัแต่วนัส้ินปีทางบญัชี 
เม่ือเสนองบดุล ใหค้ณะกรรมการเสนอรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสมาคม

ต่อท่ีประชุมใหญ่ดว้ย 
ให้สมาคมส่งส าเนารายงานประจ าปี แสดงผลการด าเนินงานของสมาคมกบังบดุลไปยงั 

นายทะเบียนสมาคมการคา้ประจ ากรุงเทพมหานคร ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีมีการประชุมใหญ่ 
อน่ึง ให้เก็บรักษารายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสมาคมกับงบดุลไว้ท่ี

ส านกังานของสมาคม เพื่อใหส้มาชิกขอตรวจดูได ้
 

ขอ้ 41   อ านาจของผูส้อบบัญชี ผูส้อบบัญชีมีอ านาจเข้าตรวจสอบสรรพสมุดบัญชี และบรรดา
เอกสารเก่ียวกับการเงินของสมาคม และมีสิทธิสอบถามกรรมการ ตลอดจนเจ้าหน้าท่ีของสมาคมทุกคน 
ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับบัญชีและเอกสารดังกล่าว ในการน้ี กรรมการและเจ้าหน้าท่ีจะต้องช่วยเหลือและ 
ใหค้วามสะดวกทุกประการเพื่อการสอบเช่นวา่นั้น 

 
ขอ้ 42   การเก็บรักษาสมุดบญัชีและเอกสารการเงิน  จะตอ้งเก็บรักษาไว ้ณ ส านักงานของสมาคม 

และใหอ้ยูใ่นความดูแลรับผิดชอบเหรัญญิก 
 

ขอ้ 43   การเงินของสมาคม  เงินสดของสมาคมจะตอ้งน าฝากไว ้ณ ธนาคารพาณิชย ์ ซ่ึงตั้งอยู่ใน 
เขตทอ้งท่ีจงัหวดัซ่ึงสมาคมน้ีตั้งอยู ่ในนามของสมาคมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ให้มีเงินทดรองจ่ายประจ าเดือนเพื่อใช้ไม่เกินวงเงิน 30,000.00 บาท (สามหมื่นบาท) 
ในการน้ี ใหผู้อ้  านวยการบริหารของสมาคมเป็นผูรั้บผิดชอบ และเก็บรักษาตวัเงิน 

การใช้จ่ายเงินของสมาคมตามวัตถุประสงค์ในข้อบังคับให้เป็นไปตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการ และการจ่ายเงินของสมาคมเพื่อกิจการบริหารของส านักงานสมาคม คณะกรรมการ 
อาจวางระเบียบให้เจา้หนา้ท่ีของส านกังานของสมาคมใชจ่้ายเงินตามงบประมาณ และวงเงินท่ีคณะกรรมการ
ก าหนดได ้
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ขอ้ 44   การจ่ายเงินของสมาคม ให้นายกสมาคม หรืออุปนายก หรือเลขาธิการ หรือเหรัญญิก หรือ
ผูช่้วยเลขาธิการ หรือผูอ้  านวยการบริหาร มีอ านาจสั่งจ่ายเงินเก่ียวกบักิจการของสมาคม โดยตอ้งลงลายมือช่ือ
ร่วมกนัอยา่งนอ้ย 2 คน 

 
ขอ้ 45   เงินทุนพิเศษ สมาคมอาจหาเงินทุนพิเศษเพื่อมาด าเนินกิจการ และส่งเสริมความกา้วหน้า

ของสมาคมได้ โดยการเช้ือเชิญบุคคลภายนอก และสมาชิกร่วมกันบริจาค หรือกระท าการอ่ืนใด  
ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร และไม่ขดัต่อกฎหมาย 
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หมวดท่ี 9 
การแก้ไขข้อบังคับ  การเลกิสมาคม  และการช าระบัญชี 

 
ขอ้ 46   การแกไ้ขเปล่ียนแปลง ตดัทอน หรือเพิ่มเติมขอ้บงัคบั  จะกระท าไดแ้ต่โดยมติของท่ีประชุมใหญ่  

ซ่ึงมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนสมาชิกสามญัท่ีมาประชุมทั้งหมด 
 

ขอ้ 47   การเลิกสมาคม  สมาคมน้ีอาจเลิกไดด้ว้ยเหตุหน่ึงเหตุใดดงัต่อไปน้ี .- 
(1) เม่ือท่ีประชุมใหญ่ลงมติให้เลิก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวน

สมาชิกสามญัท่ีมาประชุมทั้งหมด 
(2) เม่ือลม้ละลาย 
(3) เม่ือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งให้เลิกตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติ

สมาคมการคา้ พ.ศ. 2509 
 

ขอ้ 48   การช าระบัญชี   เ ม่ือสมาคมน้ีต้องเลิกไปเพราะเหตุหน่ึงเหตุใดดังกล่าวในข้อ 47  
การช าระบญัชีของสมาคมใหน้ าบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัสมาคมการคา้ พ.ศ. 2509 มาใชบ้งัคบั 

ในกรณีท่ีสมาคมต้องเลิกไปตามข้อ 47(1) ให้ท่ีประชุมใหญ่คราวนั้ นลงมติเลือกตั้ ง 
ก าหนดตวัผูช้  าระบญัชีเสียดว้ย และหากตอ้งเลิกไปตามขอ้ 47(3) ให้กรรมการทุกคนในคณะกรรมการชุดสุดทา้ย 
ท่ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกรรมการต่อนายทะเบียนสมาคมการคา้ประจ ากรุงเทพมหานครเป็นผูช้  าระบญัชี 

หากมีทรัพยสิ์นของสมาคมเหลือจากการช าระบญัชีให้ยกให้แก่นิติบุคคลในประเทศไทย 
ท่ีมีวตัถุประสงคเ์ก่ียวกบัการกุศลสาธารณะแห่งหน่ึงแห่งใด หรือหลายแห่งตามมติของท่ีประชุมใหญ่ 
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หมวดท่ี 10 
บทเฉพาะกาล 

 
ขอ้ 49   เม่ือนายทะเบียนสมาคมการคา้ประจ ากรุงเทพมหานคร ไดอ้นุญาตให้จดัตั้งเป็นสมาคมแลว้ 

ให้ผูเ้ร่ิมก่อการจดัตั้งทุกคนท าหน้าท่ีคณะกรรมการ (ชั่วคราว) จนกว่าจะได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการ 
ตามขอ้บงัคบัน้ี ซ่ึงจะตอ้งจดัให้มีขึ้นภายในก าหนดเวลาหน่ึงร้อยยี่สิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บอนุญาตให้จดัตั้ง
เป็นสมาคมแลว้ 

ภายใตบ้งัคบัแห่งความในวรรคแรก กรณีท่ีมีการประชุมใหญ่เลือกตั้งคณะกรรมการชุดแรก
ในช่วงเวลาน้อยกว่าสามเดือน นับแต่วนัส้ินปีทางบญัชีของสมาคม ให้ถือเอาวนัส้ินปีทางบญัชีของสมาคม
เป็นวนัตั้งตน้ค านวณวาระกรรมการตามขอ้ 17 วรรคส่ี 

 
ขอ้ 50   เพื่อประโยชน์แห่งความในขอ้บงัคบัขอ้ 7 ใหผู้เ้ร่ิมก่อการจดัตั้งทุกคน ท าหนา้ท่ีเป็นสมาชิกสามญั 

 
ขอ้ 51   ให้ใชข้อ้บงัคบัน้ี ตั้งแต่วนัท่ีนายทะเบียนสมาคมการคา้ประจ ากรุงเทพมหานครไดอ้นุญาต

ใหจ้ดัตั้งเป็นสมาคมเป็นตน้ไป 
 
 

------------------------------------------------- 


