
 
   ข้อบังคับ 
            ของ 

สมาคมการค้าการแพทยไ์ทยจีน 
---------------------------------------------- 

 

  สมาคมการคา้การแพทย์ไทยจีน   น้ีจดัตั้งตามพระราชบญัญติัสมาคมการค้า พ.ศ.2509  และอยูใ่น
การควบคมุดูแลของส านักงานทะเบียนสมาคมการคา้ประจ ากรุงเทพมหานคร 
 

หมวดท่ี  1 
บทความท่ัวไป 

 

 ขอ้ 1. ช่ือของสมาคมการค้า สมาคมการคา้น้ีมชีื่อวา่  " สมาคมการคา้การแพทย์ไทยจีน " 
   ใชอ้กัษรยอ่เป็นภาษาไทยวา่    " พทจ " 

เขียนชื่อเป็นอกัษรภาษาองักฤษวา่ " Thai  Chinese  Medical Trade Association " 
เรียกชื่อเป็นภาษาองักฤษวา่           " ไทย-ไชนีส-เมดิคอล-เทรด-แอสโซซิเอช ัน่ "                 
ค าวา่ “สมาคม”  ตอ่ไปในขอ้บงัคบัน้ีให้หมายความถึง “สมาคมการคา้การแพทย์ไทยจีน” 

  ขอ้ 2. ส านักงานของสมาคม  ตั้งอยู ่ ณ เลขท่ี 46  ถนน บรมราชชนนี ( ซอยบรมราชชนนี  2/3 
)     แขวง บางบ าหรุ     เขต บางพลดั    จงัหวดั กรุงเทพมหานคร    

  ขอ้ 3. ตราของสมาคม  มเีคร่ืองหมายเป็นรูป  ดงัน้ี 
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หมวดท่ี  2 
วัตถุท่ีประสงค์ 

  ขอ้ 4  สมาคมนี้มีวัตถุทีป่ระสงค์ดังต่อไปนี้ .- 
(1)  ส่ง เสริมการประกอบวิสาหกิจประเภท  เทคโนโลยี หรือการบริการ หรือการศึกษา  หรืออุตสาหกรรม 
อนัเกีย่วกบัธุรกจิ การแพทย์ หรือสุขภาพ หรือความงาม 
(2)  ให้ค าปรึกษา อบรม รวมทั้งประสานงานดา้นตา่งๆทางดา้นการแพทย์ให้แกส่มาชิก 
(3)  จัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องในขอบขา่ยวตัถุประสงค์ดังกลา่ว เพื่อพฒันาดา้นอุตสาหกรรม พาณิชย์ ทอ่งเ ท่ียว 
เกษตรกรรม การศึกษา กฬีา วฒันธรรม ศาสนา การส่ือสาร ประชาสัมพนัธ์และการตา่งประเทศ 
(4)  สง่เสริมในนโยบายภาครัฐท่ีเกีย่วขอ้งกบัวตัถุประสงค์ของสมาคม 
(5)   สนับสนุนและชว่ย เห ลือสมาชิกแกไ้ขอุปสรรคข้อขัดข้องตา่ง ๆ รวมทั้ง เจรจาท าความตกลงก ับ
บุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์รว่มกนัในการประกอบวิสาหกจิประเภทท่ีอยูใ่นวตัถุท่ีประสงค์   สอดสอ่งและ
ติดตามความเคล่ือนไหวของตลาดการค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศ  เกี่ยวกบัสินค้าท่ีสมาชิกประกอบ
วิสาหกิจ  เพื่อให้เ ป็นประโยชน์แกก่ารค้า  การเ งิน  เศรษฐกิจ หรือความมัน่คงของประเทศ 
(6)  ศึกษาวิเคราะห์เกีย่วกบัการประกอบวสิาหกิจประเภทท่ีอยูใ่นวตัถุท่ีประสงค์แลกเปล่ียนและเผยแพรค่วามรู้
ในทางวชิาการ ตลอดจนขา่วสารการคา้อนัเกีย่วกบัการวสิาหกจินั้นๆ   
(7)   ขอสถิติ หรือเ อกสารห รือขอทราบข้อความใด ๆ จากสมาชิกเกี ่ยวกบัการด าเนินวสิาหกจิประเภทท่ี
อยูใ่นวตัถุท่ีประสงค์  ทั้งน้ีดว้ยความยินยอมของสมาชิก 
(8)   สง่ เสริมคุณภาพของสินคา้ท่ีผลิต การบริการ การจ าหน ่าย โดยผูป้ระกอบวิสาหกิจท่ีเ ป็นสมาชิกให้เข้า
มาตรฐาน  ตลอดจนวจิยัและปรับปรุงวธีิการผลิตและการคา้ให้ไดผ้ลดีย่ิงข้ึน 
(9)   ท าความตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบติั หรืองดเวน้การปฏิบติั เพื่อให้การประกอบวสิาหกจิประเภท
ท่ีอยูใ่นวตัถุท่ีประสงค์ไดด้ าเนินไปดว้ยความเรียบร้อย 
(10)  ประนีประนอมขอ้พิพาทระหวา่งสมาชิก  หรือระหวา่งสมาชิกกบับุคคลภายนอกในการประกอบวสิาหกจิ 
(11)  ไมม่วีตัถุประสงค์ในการจดัตั้งโต๊ะบิลเลียดหรือโต๊ะสนุกเกอร์ 
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หมวดท่ี 3 
สมาชิกและสมาชิกภาพ 

  ข้อ 5   ประเ ภทสมา ชิก   สมาชิกของสมาคม แบง่ ออกเป็นสามประเภท  และมีคุณสมบัติ
ดงัน้ี  คือ.-    

(1) สมาชิกสามัญ  ได้แก ่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีประกอบวิสาหกิจประเภท
เกีย่วกบั ธุรกจิการแพทย์ หรือสุขภาพ หรือความงาม ซ่ึงไดจ้ดทะเบียนถูกตอ้งตาม
กฎหมาย 

(2) สมาชิกวิสามัญ  ไดแ้ก  ่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีประกอบวิสาหกจิในทางการค้า 
หรือการบริการ หรือการศึกษา หรืออุตสาหกรรม หรือเทคโนโลยี หรือการเงิน อัน
เกีย่วเ น่ืองกบัธุรกจิ การแพทย์ หรือสุขภาพ หรือความงาม ซ่ึงไดจ้ดทะเบียนถูกตอ้ง
ตามกฎหมาย 

(3) สมาชิกกิตติมศักดิ์  ไดแ้ก ่ บุคคลซ่ึงคณะกรรมการเห็นวา่เป็นผูท้รงคณุวฒุิ 
หรือเป็นผูท่ี้มอุีปการะคณุแกส่มาคม ซ่ึงคณะกรรมการมมีติให้เขา้เป็นสมาชิก  และผูน้ั้นตอบรับค าเชิญ 

  ขอ้ 6  คณุสมบัติของสมาชิก สมาชิกของสมาคมการคา้นอกจากคณุสมบัติตามขอ้ 5 แลว้   ยงัตอ้ง
ประกอบดว้ยคณุสมบติัดงัตอ่ไปน้ี  คือ.- 
          (1) ในกรณีท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 
     1.  เป็นผูบ้รรลุนิติภาวะแลว้ 

  2.  ไมเ่ป็นบุคคลลม้ละลาย บุคคลไร้ความสามารถ หรือบุคคลเสมอืนไร้ 
       ความสามารถ 
  3.  ไมเ่คยเป็นบุคคลท่ีเคยตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดของศาลให้ลงโทษ 
       จ าคกุเวน้แตค่วามผิดลหุโทษ  หรือความผิดท่ีอตัราโทษไมสู่งกวา่ 
       ความผิดลหุโทษ  หรือความผิดซ่ึงกระท าโดยประมาท 
  4.  ไมเ่ป็นโรคอนัพึงรังเกยีจแกสั่งคม 
  5.  เป็นผูม้ฐีานะมัน่คงพอสมควร 
  6.  เป็นผูม้คีวามประพฤติเรียบร้อย 

          (2) ในกรณีท่ีเป็นนิติบุคคล 
      1.  ไมเ่ป็นบุคคลลม้ละลาย 
      2.  มฐีานะมัน่คงพอสมควร 
  ให้น าความในขอ้ 6 (1) มาใชบ้งัคบัแกค่ณุสมบติัของผู้แทนนิติบุคคลท่ีไดรั้บแตง่ตั้ง ให้มอี านาจ
กระท าการแทนนิติบุคคลท่ีเป็นสมาชิกตามขอ้ 10 ดว้ย 
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  ขอ้ 7  การสมัครเข้าเป็นสมาชิก  ผูท่ี้ประสงค์จะสมคัรเขา้เป็นสมาชิกสามญั  หรือสมาชิกวสิามญั
ของสมาคมจะตอ้งย่ืนความจ านงตอ่เลขาธิการ  หรือกรรมการผูท้ าหน้าท่ีแทนเลขาธิการตามแบบพิมพ์ท่ีสมาคมได้
ก  าหนดไว ้ โดยมสีมาชิกสามญัเป็นผูรั้บรองอยา่งน้อยสองคน 

  ขอ้ 8  การพจิารณาค าขอสมัครเข้าเป็นสมาชิก   ให้เลขาธิการ หรือกรรมการผูท้ าหน้าท่ีแทน
เลขาธิการ น าใบสมคัรเสนอต ่อท่ีประช ุมคณะกรรมการในคราวต ่อไปหลังจาก ท่ีได้รับใบสมคัร    เมื่อ
คณะกรรมการมมีติให้รับหรือไมรั่บผู้ใดเขา้เป็นสมาชิก ให้เลขาธิการ มหีนังสือแจง้ให้ผูน้ั้นทราบภายในเจ็ดวนั
นับแตว่นัลงมติ 

  ขอ้ 9  วันเร่ิมสมาชิกภาพ  สมาชิกภาพเร่ิมตั้งแตว่นัท่ีผู ้สมคัร ได้ช  าระคา่ลงทะเบียนเขา้เป็น
สมาชิก และคา่บ ารุงประจ าปีของสมาคมเรียบร้อยแลว้ 

  ขอ้ 10  สมาชิกที่เป็นนิติบุคคล   ต้องแตง่ตั้ง ผูแ้ทนซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดากระท ากจิการแทนนิติ
บุคคลนั้นได้ไมเ่กินสองคน  เพื่อปฏิบติัการในหน้าท่ี และใชสิ้ทธิแทนนิติบุคคลนั้ นได้ เพียงเทา่ท่ีสมาชิกบุคคล
ธรรมดาประเภทเดียวกนันั้นจะพึงม ีในการน้ี ผูแ้ทนจะมอบหมายให้บุคคลอ่ืนกระท าการแทนหรือแตง่ตั้งตวัแทน
ชว่งมไิด ้
  บุคคลเดียวกนัจะเป็นผูแ้ทนกระท าการแทนสมาชิกเกนิหน่ึงรายมไิด ้

 ขอ้ 11  การขาดจากสมาชิกภาพ  สมาชิกภาพยอ่มส้ินสุดลง  ในกรณีดงัตอ่ไปน้ี 
            (1)  ตาย หรือส้ินสภาพนิติบุคคล 
            (2)  ขาดคณุสมบติัตามขอ้ 5 
            (3)  ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกตอ่คณะกรรมการ และคณะกรรมการเห็นชอบ 
            (4)  ตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้เป็นบุคคลลม้ละลาย 
            (5)  ถูกศาลส่ังให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือบุคคลเสมอืนไร้ความสามารถ 
            (6)  ตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้ลงโทษจ าคกุ เวน้แตเ่ป็นความผิดลหุโทษ หรือ 

         ความผิดท่ีอตัราโทษไมสู่งกวา่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดท่ีไดก้ระท า 
         โดยประมาท 

(7)  คณะกรรมการลงมติให้ลบชื่อออกจากทะเบียนสมาชิก โดยคะแนนเสียง  
      ไมน่้อยกวา่สามในส่ีของจ านวนกรรมการทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประช ุม  ด้วยเหตุหน่ึง
เหตุใด 
      ดงัตอ่ไปน้ี .- 

          1.  กระท าการใด ๆ ท่ีท าให้สมาคมเส่ือมเสียชื่อเสียงโดยเจตนา 
          2.  กระท าการละเมดิขอ้บงัคบัโดยเจตนา 
          3.  ไมช่  าระเงินคา่บ ารุงประจ าปี  และไดรั้บใบเตือนจากเจา้หน้าท่ี 

                 ครบสามสิบวนัแลว้ 
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  ขอ้ 12  ทะเบียนสมาชิก  ให้นายทะเบียนจดัท าทะเบียนสมาชิกเกบ็ไว ้ณ ส านักงานของสมาคม  โดยอยา่ง
น้อยให้มรีายการดงัตอ่ไปน้ี.- 

(1)  ชื่อและสัญชาติของสมาชิก 
(2)  ชื่อท่ีใชใ้นการประกอบวสิาหกจิและประเภทของวสิาหกจิ 
(3)  ท่ีตั้งส านักงานของสมาชิก 
(4)  วนัท่ีเขา้เป็นสมาชิก 
 

                                                            หมวดท่ี 4 
สิทธิและหน้าท่ีของสมาชิก 

 

                ขอ้ 13  สิทธิของสมาชิก 
   (1)  ไดรั้บความชว่ยเหลือและการสงเคราะห์ในเร่ืองท่ีเกีย่วกบักจิการอนัอยูใ่น 
           วตัถุท่ีประสงค์ของสมาคมจากสมาคมเทา่ท่ีจะอ านวยได ้
    (2)   เสนอความคิดเห็นหรือให้ค าแนะน าตอ่สมาคม  หรือคณะกรรมการใน  

       เร่ืองใด ๆ อนัอยูใ่นวตัถุท่ีประสงค์ของสมาคมเพื่อน ามาซ่ึงความเจริญ 
       รุง่เรืองของสมาคม 

   (3)  ขอตรวจสอบกจิการและทรัพย์สินของสมาคมได ้ โดยท าเป็นหนังสือ 
          ย่ืนตอ่เลขาธิการ  หรือกรรมการผูท้ าหน้าท่ีแทนเลขาธิการ 
   (4)  เขา้รว่มประชมุอภิปรายแสดงความคิดเห็นซกัถามกรรมการเสนอญตัติ 

       ในการประชมุใหญส่มาชิก 
(5)  มสิีทธิประดบัเคร่ืองหมายของสมาคม                    
(6)  สมาชิกสามญัเทา่นั้นมสิีทธิในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุใหญ ่
       และมสิีทธิไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
 

                             ขอ้ 14  หน้าทีข่องสมาชิก 
   (1)  ตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของสมาคม  มติของท่ีประชมุใหญ ่ มติของ  
          คณะกรรมการและหน้าท่ีซ่ึงตนไดรั้บมอบหมายจากสมาคมดว้ยความ 
          ซ่ือสัตย์โดยเครง่ครัด 
   (2)  ด ารงรักษาเกยีรติและผลประโยชน์สว่นไดเ้สียของสมาคม  ตลอดจน  
          ตอ้งรักษาความลบัในขอ้ประชมุหรือวธีิการของสมาคม  ไมเ่ปิดเผย 

       ขอ้ความ ซ่ึงอาจจะน าความเส่ือมเสียมาสูส่มาคมโดยเด็ดขาด 
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   (3)   สง่เสริมและสนับสนุนกจิการของสมาคมให้เจริญรุง่เ รือง  และมคีวาม 

       กา้วหน้าอยูเ่สมอ 
   (4)  ตอ้งรักษาไวซ่ึ้งความสามคัคีธรรมระหวา่งสมาชิกและปฏิบติักจิการคา้ 

       ในท านองชว่ยเหลือกนัดว้ยความซ่ือสัตย์สุจริต 
   (5)  ช  าระคา่บ ารุงให้แกส่มาคมตามก  าหนด 
   (6)  สมาชิกผูใ้ดเปล่ียนชื่อ ชื่อสกลุ สัญชาติ ยา้ยท่ีอยู ่ยา้ยท่ีตั้งส านักงาน 
           เปล่ียนแปลงประเภทวสิาหกจิหรือเปล่ียนผูแ้ทนนิติบุคคล จะตอ้งแจง้  
          ให้เลขาธิการทราบเป็นหนังสือภายในก  าหนดเวลาสามสิบวนั นับแต ่

       เปล่ียนแปลง 
 

หมวดท่ี 5 
ค่าลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิก  และค่าบ ารุงสมาคม 

 
  ขอ้ 15  ค่าลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกและค่าบ ารุงสมาคม  
   (1)  สมาชิกสามัญจะตอ้งช  าระคา่ลงทะเบียน   10,000.-บาท (หน่ึงหมืน่บาทถว้น) 
                                   และคา่บ ารุงสมาคมเป็นรายปีๆละ            10,000.-บาท (หน่ึงหมืน่บาทถว้น)  
   (2)  สมาชิกวิสามัญจะตอ้งช  าระคา่ลงทะเบียน 10,000.-บาท (หน่ึงหมืน่บาทถว้น) 
                                   และคา่บ ารุงสมาคมเป็นรายปีๆละ             10,000.-บาท (หน่ึงหมืน่บาทถว้น) 
   (3) สมาชิกกิตติมศักดิ์ไมต่อ้งช  าระคา่ลงทะเบียนหรือคา่บ ารุงอยา่งใดทั้งส้ิน 

ขอ้ 16  ค่าบ ารุงพิเศษ  สมาคมอาจเรียกเกบ็คา่บ ารุงพิเศษจ านวนเทา่ใดจากสมาชิกได้เป็นคร้ังคราว  โดยท่ี
ประชมุใหญล่งมติดว้ยคะแนนเสียงไมน่้อยกวา่สามในส่ีของจ านวนสมาชิกสามญัท่ีมาประชมุทั้งหมด 

 

หมวดท่ี 6 
คณะกรรมการของสมาคม 

 

  ขอ้ 17  ให้มีคณะกรรมการข้ึนคณะหน่ึง  เป็นผูบ้ริหารงานให้เป็นไปตามวตัถุท่ีประสงค์ 
ของสมาคมและเป็นผูแ้ทนของสมาคมในกจิการอนัเกีย่วกบับุคคลภายนอก  ประกอบด้วยสมาชิกสามัญซ่ึงไดรั้บ
เลือกตั้งจากท่ีประชมุใหญม่จี านวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคน    
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  เวน้แตท่ี่ประชมุใหญค่ร้ังนั้ น ๆ จะมมีติเป็นอยา่งอ่ืน  การเลือกตั้งกรรมการให้กระท าดว้ยวิธี
ลงคะแนนลบั  โดยให้สมาชิกสามญัหรือสมาชิกวิสามญั เสนอชื่อของสมาชิกสามญัซ่ึงตนประสงค์จะให้เข้า
สมคัรรับเลือกตั้ง เป็นกรรมการตอ่ท่ีประชมุใหญ ่ โดยมสีมาชิกสามญัอ่ืนรับรองไมน่้อยกวา่สองคน  แล้วให้ท่ี
ประชมุใหญล่งมติเลือกตั้ง  ให้ผูไ้ดรั้บคะแนนสูงตามล าดบัไดเ้ป็นกรรมการตามจ านวนท่ีก  าหนดไวใ้นวรรคแรก
และตามมติท่ีประชมุใหญค่ร้ังนั้น ๆ ถา้มผูีไ้ดค้ะแนนเทา่กนัในล าดบัสุดทา้ยท่ีจะไดเ้ป็นกรรมการคราวนั้น  ให้ท่ี
ประชมุใหญล่งมติใหมเ่ฉพาะผูท่ี้ไดค้ะแนนเทา่กนั  หากปรากฏวา่ไดค้ะแนนเทา่กนัอีกให้ใชว้ธีิจบัสลาก  
  ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกนัเองเพื่อด ารงต าแหน่งนายกสมาคมหน่ึงคน อุปนายกสองคน  
เลขาธิการ  เหรัญญิก  นายทะเบียน  ปฏิคม  ประชาสัมพันธ์  ต าแหน่งละหน่ึงคนและต าแหนง่อ่ืน ๆ ตามความ
เหมาะสมดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการท่ีไดก้  าหนดหน้าท่ีตามท่ีเห็นสมควร 
  คณะกรรมการของสมาคม  อยูใ่นต าแหน่งกรรมการได้คราวละ ส่ีปี  และให้มีการเ ลือกตั้ง
กรรมการชดุใหมข้ึ่นแทนภายใน 180 วนั  
  ภายใต้บงัคบัของมาตรา 19 และ 33 แหง่พระราชบญัญัติสมาคมการคา้ พ.ศ.2509  กรรมการท่ี
พน้จากต าแหนง่กรรมการไปแลว้  อาจไดรั้บเลือกตั้งหรือแตง่ตั้งเป็นกรรมการอีกกไ็ด ้

  ขอ้ 18  การพ้นจากต าแหน่งกรรมการ  กรรมการยอ่มพน้จากต าแหนง่ในกรณีดงัตอ่ไปน้ี .- 
   (1)  ครบก  าหนดออกตามวาระ 
   (2)  ลาออกโดยคณะกรรมการไดล้งมติอนุมติัแลว้  เวน้แตก่ารลาออก 
          เฉพาะต าแหนง่ตามขอ้ 17 วรรคสาม 
   (3)  ขาดจากสมาชิกภาพ 
   (4)  ท่ีประชมุใหญม่มีติให้ถอดถอนออกจากการเป็นกรรมการ 
   (5)  เมือ่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย์ส่ังให้ออกตามมาตรา 33 
          แหง่พระราชบญัญติัสมาคมการคา้ พ.ศ.2509 
   (6)  ตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้ลงโทษตามพระราชบญัญติัสมาคมการคา้ 
          พ.ศ.2509 
  ในกรณีท่ีผูแ้ทนสมาชิกซ่ึงเป็นนิติบุคคลตามขอ้ 10 ท่ีไดรั้บการเลือกตั้งหรือแตง่ตั้งตายหรือพ้น
จากต าแหนง่ผูแ้ทนของสมาชิกนั้น  ผูแ้ทนคนใหมข่องสมาชิกรายนั้น ๆ  จะเขา้เป็นกรรมการแทนกไ็ด ้
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  ขอ้ 19  กรณทีีก่รรมการพ้นจากต าแหน่งกรรมการก่อนครบก าหนดออกตามวาระ 
คณะกรรมการอาจตั้งสมาชิกสามญัคนใดคนหน่ึงให้เป็นกรรมการแทนได ้ แตก่รรมการท่ีไดรั้บแตง่ตั้งแทนน้ีให้
เป็นกรรมการอยูไ่ดต้ามวาระของผูท่ี้ตนแทน 
  กรณีคณะกรรมการพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะกอ่นครบก  าหนดออกตามวาระ                 ให้
คณะกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหนง่นั้นด าเนินการจดัประชมุใหญส่มาชิก  เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการช ุดใหมข้ึ่น
แทนภายใน 180 วนั ในกรณีน้ีให้น าความในขอ้ 24 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
  คณะกรรมการซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งตามวรรคกอ่น  อยูใ่นต าแหนง่ไดต้ามวาระของคณะกรรมการท่ี
พน้จากต าแหนง่ไป 

  ขอ้ 20  องค์ประชุมในการประชุมของคณะกรรมการ  การประช ุมของคณะกรรมการ จะตอ้งมี
กรรมการมาประชมุไมน่้อยกวา่คร่ึงหน่ึง ของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะนับวา่เป็นองค์ประชมุ 
  ในกรณีท่ีมจี านวนกรรมการในคณะกรรมการน้อยกวา่คร่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด  
กรรมการท่ีเหลืออยูย่อ่มท ากิจการไดเ้ฉพาะแตใ่นเร่ืองท่ีจะตั้งสมาชิกสามญัคนใดคนหน่ึงหรือหลายคนเป็น
กรรมการเพิ่มข้ึนให้ครบจ านวน หรือนัดเรียกประชมุใหญ ่ หรือกระท ากจิการอนัสมควรทุกอยา่งเพื่อปกปักรักษา
ประโยชน์ของสมาคม เทา่นั้น 

  ขอ้ 21  มติของทีป่ระชุมคณะกรรมการ   ให้ถือเอาคะแนนเสียงขา้งมาก กรรมการคนหน่ึงมี
เสียงหน่ึงเสียงในการลงคะแนน  ถา้คะแนนเสียงเทา่กนั ให้ผูเ้ป็นประธานในท่ีประชมุมคีะแนนอีกเสียงหน่ึง
เป็นเสียงชี้ขาด 
  ในกรณีท่ีท่ีประชมุคณะกรรมการลงมติอนัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายและหรือขอ้บงัคบัน้ีให้ถือวา่
มตินั้นใชบ้งัคบัมไิด ้

  ขอ้ 22  ประธานในทีป่ระชุม  ให้นายกสมาคมเป็นประธานในท่ีประชมุ ถา้นายกสมาคมไมอ่ยู ่
หรือไมอ่าจปฏิบติัหน้าท่ีไดใ้ห้อุปนายกผูอ้าวุโสตามล าดับปฏิบติัหน้าท่ีแทน  ถ้าทั้งนายกสมาคมและอุปนายกไม ่
อยู ่ หรือไมอ่าจปฏิบติัหน้าท่ีได ้ ให้ท่ีประช ุมเลือกกรรมการคนใดคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประช ุมเฉพาะใน
การประชมุคราวนั้น 

  ขอ้ 23  การประชุมคณะกรรมการ  ให้มีการประช ุมคณะกรรมการอยา่งน้อยสามเดือนตอ่คร้ัง  
อน่ึงในกรณีจ าเป็นนายกสมาคมหรือกรรมการผู้ท าหน้าท่ีแทนหรือกรรมการรวมกนัไมน่้อยกวา่ห้าคน  จะเรียก
ประชมุพิเศษข้ึนกไ็ด ้
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  ขอ้ 24  การเข้ารับหน้าทีข่องคณะกรรมการ   เมื่อมีการเลือกตั้งคณะกรรมการช ุดใหม ่ ให้
คณะกรรมการซ่ึงพ ้นจากต าแหนง่หรือคณะกรรมการชดุใหม ่ และหรือท่ีประชมุใหญม่มีติแตง่ตั้งสมาชิกสมาคม
ฯ ผูใ้ดผูห้น่ึงย่ืนจดทะเบียนคณะกรรมการชดุใหมต่อ่นายทะเบียนสมาคมการคา้ประจ ากรุงเทพมหานคร ภายใน
สามสิบวนั นับแตว่นัเลือกตั้งและสง่มอบหน้าท่ีให้คณะกรรมการช ุดใหมภ่ายในสามสิบวนั  นับแตว่นัท่ีนาย
ทะเบียนสมาคมการคา้ฯ รับจดทะเบียน 
  ในกรณีท่ีนายทะเบียนสมาคมการค้าฯ ยงัมิได้รับจดทะเบียนคณะกรรมการชดุใหมแ่ละ
คณะกรรมการท่ีพ ้นจากต าแหนง่ยงัมไิดส้ง่มอบหน้าท่ีตามวรรคแรก ให้คณะกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งนั้นมี
อ านาจหน้าท่ีบริหารกจิการของสมาคมตอ่ไปจนกวา่นายทะเบียนสมาคมการคา้ฯ จะรับจดทะเบียนคณะกรรมการ
ชดุใหม ่และคณะกรรมการชดุใหมน่ั้นเขา้รับหน้าท่ีแลว้ การรับมอบหน้าท่ีให้กระท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

  ขอ้ 25  อ านาจและหน้าทีข่องคณะกรรมการ  มดีงัน้ี .- 
   (1)  จดัด าเนินกจิการและทรัพย์สินของสมาคมให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัและ  
          มติของท่ีประชมุ 
   (2)  เลือกตั้งกรรมการให้ด ารงต าแหนง่ตา่ง ๆ ในคณะกรรมการ 
   (3)  วางระเบียบการในการปฏิบติังานของสมาคมให้เป็นไปตามวตัถุท่ีประสงค์        
   (4)  วา่จา้ง แตง่ตั้ง และถอดถอน ท่ีปรึกษาของคณะกรรมการ อนุกรรมการ 
          เจ้าหน้าท่ีและพนักงานทั้งปวง  ในการท ากิจการเฉพาะอยา่งหรือ  
พิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ อนัอยูใ่นขอบเขตหน้าท่ีของสมาคม   เพื่อให้การด าเนินงานของสมาคมเป็นไปโดยเรียบร้อย  
ท่ีปรึกษาของคณะกรรมการและอนุกรรมการดังกลา่ว   จะแตง่ตั้งจากกรรมการหรือสมาชิกของสมาคมหรือ
บุคคลภายนอกกไ็ด ้

  ขอ้ 26  อ านาจหน้าทีก่รรมการต าแหน่งต่าง ๆ  มดีงัน้ี .- 
   (1 )  นายกสมาคม   ม ีหน ้าที่อ าน วยการ เ พื่อใ ห้การด าเ นิ น การของสมาคม
เป็น ไปตามข ้อบ ังค ับและ ระ เบียบการใ นการปฏิบ ัติง านของสมาคม  เ ป็น ผู ้ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการให้ด า เ นินกิจการของสมาคมอันเกี่ยวกบับุคคลภายนอก  และเป็นประธานในท่ี ประช ุม
คณะกรรมการตลอดจนในท่ีประชมุใหญ  ่
   (2)  อุปนายก  มีหน้าท่ีเ ป็นผู้ช ว่ยเหลือน ายกสมาคมในกิจการทั้งปวง อันอยูใ่ น
อ านาจหน้าท่ีของนายกสมาคม และเป็นผูท้ าหน้าท่ีแทนนายกสมาคม เมื่อนายกสมาคมไมอ่ยูห่รือไมอ่าจปฏิบัติ
หน้าท่ีได ้
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   (3) เลขาธิการ มีหน้าท่ีท าการโต้ตอบหนังสือ เก็บรักษาเอกสารตา่ง ๆ  ของสมาคม เ ป็ น
เลขานุ ก ารใ น ประช ุมคณ ะกรรมการและ ที่ป ระ ช ุมใ หญ  ่  ตลอด จนปฏิบ ัติห น ้า ที่ อื ่น  ๆ  ต า ม ท่ี
คณะกรรมการจะไดม้อบหมาย 
   (4) เหรัญญกิ  มหีน้าท่ีรักษาและจา่ยเงินของสมาคม ท าบญัชีการเงินเกบ็รักษาและจา่ย
พสัดุของสมาคม  ตลอดจนปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการจะไดม้อบหมาย 
   (5) นายทะเบียน  มหีน้าท่ีเกีย่วกบัการจดัท าทะเบียนสมาชิกและทะเบียนตา่ง ๆ อนัมใิช ่
ทะเบียนเกีย่วกบัการเงินของสมาคม  ตลอดจนปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืน ๆ  ตามท่ีคณะกรรมการจะไดม้อบหมาย 
   (6) ปฏคิม มหีน้าท่ีรักษาส านักงานของสมาคม  รักษาความเรียบร้อยของสถานท่ี  รักษาสมดุเย่ียม 
จดัสถานท่ีประชมุ ดูแลตอ้นรับ ตลอดจนปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืน ๆ  ตามท่ีคณะกรรมการจะไดม้อบหมาย 
   (7) ประชาสัมพนัธ์  มหีน้าท่ีเกีย่วกบัการเชิญชวนหาสมาชิก  โฆษณากจิการและผลงาน
ดา้นตา่ง ๆ ของสมาคม  ตลอดจนปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการจะไดม้อบหมาย 

  ข้อ 27  ภายใต้บังคับแห่งความในหมวดนี้  ให้น าความในหมวดที ่7 การประชุมใหญ่มาใช้บังคั บ
โดยอลุโลม 

หมวดท่ี 7 
การประชุมใหญ่ 

 
  ขอ้ 28  การประชุมให ญ่  ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประช ุมใหญส่มาชิกอยา่งน้อยทุก
ระยะเวลาสิบสองเดือน การประชมุเชน่น้ีเรียกวา่ การประชมุใหญส่ามญั  
  การประช ุมใ หญค่ราวอื่นนอกจากการประ ช ุมใหญต่ามวรรคกอ่น   เ รี ยกว า่  การ
ประช ุมใหญว่สิามญั 

  ขอ้ 29  ก าหนดการประชุมใหญ่  
   (1)  ให ้มีการประช ุมใหญส่ามญัประจ าปี ภายในก  าหนดหน่ึงร้อยย่ีสิบวนัน ับ
แตว่นัท่ีส้ินปีการบญัชีของสมาคมเป็นประจ าทุก ๆ ปี 
   (2) ถา้มเีหตุใดเหตุหน่ึงซ่ึงคณะกรรมการมีมติเห็นสมควร หรือสมาชิกมีจ านวนไมน่้อย
กวา่หน่ึงในส่ีของจ านวนสมาชิกทั้งหมดแสดงความจ านงโดยท าการร้องขอเป็นลายลกัษณ์อกัษรย่ืนตอ่เลขาธิการ  
หรือกรรมการผูท้ าหน้าท่ีแทนเลขาธิการ  ให้คณะกรรมการนัดประช ุมใหญว่ิสามญัภายในก  าหนดสิบห้าวนั  นับ
แตว่นัท่ีลงมติหรือวนัท่ีไดรั้บหนังสือ 
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  ขอ้ 30  การส่งหนังสือบอกกล่ าวนัดประชุม  คณะกรรมการจะต้องส่งหนังสือบอกกลา่วถึงวนัเวลา 
สถานท่ี และระเบียบวาระการประช ุมใหญไ่ปให้สมาชิกทุกคนได้ทราบโดยส่งจดหมาย ทางไปรษณีย์
ลงทะ เบียน ณ ท่ีอ ยูข่องสมาช ิกที่ปรากฏอยูใ่ นทะ เบียน  ห รือส ่งใ ห้ถึง ตัวสมาชิกกอ่นก  าหนด ว ัน
ป ร ะ ช ุ ม ใ ห ญ ่ไ ม ่น้ อ ย ก ว ่า เ จ็ ด ว ัน  
  การจัดสง่หนังสือบอกกลา่วตามวรรคแรก ให้สง่ส าเนาบนัทึกรายงานการประชมุใหญ ่คร้ัง ท่ี
แล ้ว ( ถ้ามี)  ไปด ้วย ใ นกรณีท่ีเ ป็น การนัดประ ช ุมใหญส่าม ัญประจ าปี  จะต ้องแนบส าเ นารายง าน
ประจ าปีและส าเนา งบดุล  รวมทั้งส าเน าบัญชีราย รับ -  รายจ า่ย ซ่ึงผู ้สอบบัญชีได ้ตรวจสอบแลว้เพิ่มเติม
ไปดว้ย  

  ขอ้ 31  องค์ประชุมในการประชุมใหญ่  ในการประชุมใหญ่ จะต้องมีสมาชิกสามัญมาประชุมไม่
น้อยกว่าคร่ึงหนึ่งของจ านวนสมาชิกสามัญทั้งหมดจึงจะถือเป็นองค์ประชุม 

  ข้อ 32  กรณีการประชุมในคร้ังแรกสมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุม    
หากลว่งพน้ก  าหนดเวลานัดไปแลว้หน่ึงช ัว่โมง  ยงัมสีมาชิกมาไมค่รบองค์ประชมุ  ถา้การประชมุใหญค่ราวนั้น  
ได้เ รียกนัดเพราะสมาชิกร้อง ขอ  ให้เ ลิกการประช ุมใหญน่ั้ น  ถ้ามิใช เ่พ ราะสมาชิกร้องขอ  ให้เ ล่ือน
การประช ุมและให้ท าการบอกกลา่วนัดประช ุมวนั เวลา และสถานท่ีประช ุมใหญน้ี่อีกคร้ังหน่ึงภ ายใ น
ก  าหนดเวลาสิบห้าวนั นับแตว่นัประช ุมใหญค่ราวแรก ในการประ ช ุมใหญค่ราวหล ัง น้ีจะมีสมาชิก มา
มากน้อยเพียงใดกใ็ห้ถือวา่เป็นองค์ประชมุ 

  ข้อ 33  ประธานในที ่ประชุม  ให ้นายกสมาคมเป็นประธาน ในท่ีประช ุมใหญ ่ถ ้านายก
สมาคมไมอ่ยูห่รือไมอ่าจปฏิบัติหน้าท่ีได้ให้อุปนายกผู้มีอาวุโสตามล าดับท าหน ้าท่ีแทน ถา้ทั้งนายกสมาคม
และอุปนายกไมอ่ยูห่รือไมอ่าจปฏิบติัหน้าท่ีได ้ให้ท่ีประชมุใหญเ่ลือกตั้งกรรมการคนหน่ึงคนใดข้ึนเป็นประธาน
ในท่ีประช ุม  ถ ้าไมม่ีกรรมการอยูใ่นท่ีประช ุมเลยก็ให้ท่ีประช ุมใหญเ่ลือกตั้งสมาชิกคนใดคนหน่ึงข้ึนเป็น
ประธานในท่ีประชมุ เฉพาะการประชมุคราวนั้น 

  ข้อ  34   ว ิธีออกเสี ย งล งค ะแนนในที ่ประชุมใหญ่   สมาชิกสามญัเ ทา่นั้ น ม ีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน  และสมาชิกสามญัคนหน่ึง ๆ มคีะแนนเสียงหน่ึงเสียง 
  ในการประ ช ุมใหญใ่ ด ๆ  ข ้อมติอ ันเ สนอให้ลงคะแนน ใ ห้ต ัดสินด้วยวิธี ช ูม ือ หรือ
วธีิการอ่ืนใดอนัเป็นการเปิดเผยวา่สมาชิกใดลงคะแนนเชน่ไร  เวน้แตเ่มือ่กอ่นหรือในเวลาท่ีแสดงผลแห่งการช ู
มือนั้ น   คณะ กรรมการ เห็นสมควรห รือได้ม ีสมาช ิกสามญัสอง คน เป็นอยา่ งน ้อย ติดใ จ ร้อง ขอให้
ลงคะแนนลบั 

 
 

 
  - 11 - 

   



   
  ข้อ 35  มติของที่ประชุมใหญ่   นอกจากท่ีกลา่วไวเ้ ป็นอยา่ง อ่ืนใ นข้อบังคับน้ี  ให้ถือเอา
คะแนนเสียงขา้งมากเป็นมติของท่ีประชมุใหญ ่ ถา้คะแนนเสียงเทา่กนัจะเป็นการชมูือกดี็ การลงคะแนนลบัก็ดี 
หรือดว้ยวธีิการอ่ืนใดกดี็ ให้ผูเ้ป็นประธานในท่ีประชมุมคีะแนนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 
  ขอ้ 36  กิจการอันพงึกระท าในการประชุมใหญ่  มดีงัน้ี .- 
   (1)  รับรองรายงานการประชมุใหญค่ราวกอ่น 
   (2)  พิจารณารายงานประจ าปี แสดงผลการด าเนินกจิการของสมาคมท่ี 
          ผา่นมาในรอบปี  (ถา้ม)ี 
   (3)  พิจารณาอนุมติังบดุล  (ถา้ม)ี 
   (4)  เลือกตั้งคณะกรรมการ  (ในปีท่ีครบวาระ) 

(5)  เลือกตั้งท่ีปรึกษาของสมาคมประจ าปี  ผูส้อบบญัชีของสมาคม 
       ประจ าปี และก  าหนดคา่ตอบแทน  (ถา้ม)ี 

   (6)  กจิการท่ีตอ้งกระท าโดยอาศยัมติจากท่ีประชมุใหญ  ่

  ขอ้ 37  กิจการอันพึงกระท าในการประชุมสมาชิกประจ าเดือน  ไดแ้ก ่กจิการอนัเกี่ยวกบัการ
ปฏิบติัธุรกจิทั่วไปของสมาคม  นอกจากกจิการท่ีจ าเป็นจะตอ้งกระท าโดยการประชมุใหญส่ามญัประจ าปีหรือการ
ประชมุใหญว่สิามญั 

  ขอ้ 38  การจัดท ารายงานบันทกึประชุม   รายงานการประชมุคณะกรรมการ การประชมุใหญ ่ 
การประชมุสมาชิกอ่ืน ๆ และการประช ุมอนุกรรมการ  ให้จดบนัทึกไวทุ้กคร้ัง และตอ้งเสนอตอ่ท่ีประชมุเพื่อ
รับรองในคราวท่ีมกีารประชมุคร้ังตอ่ไป รายงานการประชมุท่ีผา่นการรับรองแลว้  สมาชิกจะดูไดใ้นวนัและเวลา
ท าการ 
 

หมวดท่ี 8 
การเงิน  เงินทุนพเิศษ  และการบัญชีของสมาคม 

 

  ขอ้ 39  วันส้ินปีทางบัญชี  ให้ถือเอาวนัท่ี 31 ธันวาคมของทุกปี เป็นวนัส้ินปีทางบัญชีของ
สมาคมการคา้ 
  ขอ้ 40  การจัดท างบดุล   ให้คณะกรรมการจัดท างบดุลท่ีเป็นอยู ่ณ วนั ส้ินปีทางบัญชีนั้ น  แล้ว
สง่ให้ผูส้อบบญัชีไมเ่กนิเดือนกมุภาพนัธ์ของทุกปี และผู้สอบบญัชีจะตอ้งตรวจสอบให้แลว้เสร็จกอ่นวนัประช ุม
ใหญป่ระจ าปีไมน่้อยกวา่สามสิบวนั 
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  งบดุลซ่ึงผูส้อบบญัชีได้รับรองแลว้ คณะกรรมการตอ้งด าเนินการเสนอตอ่ท่ีประชมุใหญส่ามญั
เพื่อพิจารณาอนุมติัภายในหน่ึงร้อยย่ีสิบวนันับแตว่นัส้ินปีทางบญัชี 
  เมือ่เสนองบดุล ให้คณะกรรมการเสนอรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสมาคมตอ่
ท่ีประชมุใหญด่ว้ย 
  ให้สมาคมส่งส าเนารายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสมาคมกบังบดุลไปยงันาย
ทะเบียนสมาคมการคา้ประจ ากรุงเทพมหานคร ภายในสามสิบวนันับแตว่นัท่ีมกีารประชมุใหญ  ่
  อน่ึง ให้เกบ็รักษารายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสมาคมกบังบดุลไวท่ี้ส านักงาน
ของสมาคม เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดูได ้
  ขอ้ 41  อ านาจของผู้สอบบัญชี  ผูส้อบบญัชีมอี านาจเขา้ตรวจสอบสรรพสมดุ บญัชีและบรรดา
เอกสารเกีย่วกบัการเ งินของสมาคม  และมสิีทธิสอบถามกรรมการตลอดจนเจา้หน้าท่ีของสมาคมทุกคนท่ีมสีว่น
เกีย่วขอ้งกบับัญชีและเอกสารดงักลา่ว ในการน้ีกรรมการและเจา้หน้าท่ีจะตอ้งชว่ยเหลือและให้ความสะดวกทุก
ประการเพื่อการสอบเชน่วา่นั้น 

  ข ้อ  4 2   การ เ ก็บ รักษาส มุดบ ัญช ีแล ะ เ อกส ารการ เ ง ิน   จะ ต ้อ ง เ ก ็บรักษ าไว  ้ณ 
ส านักงานของสมาคมและให้อยูใ่นความดูแลรับผิดชอบเหรัญญิก 

  ขอ้ 43  การเงินของสมาคม  เงินสดของสมาคมจะตอ้งน าฝากไว ้ณ ธนาคารพาณิชย์แหง่ใดแหง่
หน่ึง  ซ่ึงตั้งอยูใ่นเขตทอ้งท่ีจงัหวดัซ่ึงสมาคมน้ีตั้งอยูใ่นนามของสมาคมโดยความเห็นชอบของท่ีประชมุใหญ  ่
  ให้มเีงินทดรองจา่ยเกีย่วกบักจิการของสมาคมไมเ่กินวงเงิน 50,000.- บาท (ห้าหมืน่บาทถว้น)    ในการน้ี
เหรัญญิกเป็นผูรั้บผิดชอบและเกบ็รักษาตวัเงิน 
  การฝากและการถอนเงินจากธนาคาร ให้อยูใ่นอ านาจของนายกสมาคมหรืออุปนายกหรือ
กรรมการคนใดคนหน่ึง โดยมติของท่ีประชมุคณะกรรมการและนายกสมาคมลงนามรว่มกบัเหรัญญิก 

  ขอ้ 44  การจ่ายเงินของสมาคม  ให้นายกสมาคม  อุปนายก  หรือเลขาธิการคนใดคนหน่ึง มี
อ านาจส่ังจา่ยเ งินเกี่ยวกบักิจการของสมาคมได้คร้ังละไมเ่กิน 50,000.-  บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  
  ในการจา่ ยเ งิน คร้ัง ละเ กินกวา่ 5 0,00 0.-  บาท (ห้าหมื่น บาทถ้วน )ให้กระท าโดยมติ
จากท่ีประชมุคณะกรรมการทุกคร้ังไป 

  ข้อ  4 5   เ งิ น ทุนพิเ ศษ   สมาคมอ าจหา เ งิ นทุนพิ เ ศษ เ พื ่ อมาด า เ นิ น กิจการแล ะ
ส่ง เสริมความกา้วหน้าของสมาคมได้  โดยการเชื้อเชิญบุคคลภายนอก และสมาชิกรว่มกนับริจาคหรือกระท าการ
อ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรและไมข่ดัตอ่กฎหมาย 
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หมวดท่ี 9 
การแก้ไขข้อบังคับ  การเลิกสมาคม  และการช าระบัญชี 

 

  ข้อ 46  การแก้ไขเปลี่ ยนแปลงตัดทอนหรือเพิ่มเติมข้อบังคับ   จะกระท าได้แตโ่ดยมติ
ของท่ีประชมุใหญ ่ ซ่ึงมคีะแนนเสียงไมน่้อยกวา่สองในสามของจ านวนสมาชิกสามญัท่ีมาประชมุทั้งหมด 

  ขอ้ 47  การเลิกสมาคม  สมาคมน้ีอาจเลิกไดด้ว้ยเหตุหน่ึงเหตุใดดงัตอ่ไปน้ี .- 
   (1)  เมือ่ท่ีประชมุใหญล่งมติให้เลิกดว้ยคะแนนเสียงไมน่้อยกวา่สามในส่ี 
         ของจ านวนสมาชิกสามญัท่ีมาประชมุทั้งหมด 

 (2)  เมือ่ลม้ละลาย 
 (3)  เมือ่รัฐมนตรีวา่การประทรวงพาณิชย์ส่ังให้เลิกตามมาตรา 36 แหง่ – 
        พระราชบญัญติัสมาคมการคา้ พ.ศ. 2509 

  ขอ้ 48  การช าระบัญชี  เมือ่สมาคมน้ีตอ้งเลิกไปเพราะเหตุหน่ึงเหตุใดดงักลา่วในขอ้ 47 การ
ช  าระบญัชีของสมาคมให้น าบทบญัญติัแหง่พระราชบญัญติัสมาคมการคา้ พ.ศ.2509 มาใชบ้งัคบั 
  ในกรณีท่ีสมาคมตอ้งเลิกไปตามขอ้ 47 (1) ให้ท่ีประชมุใหญค่ราวนั้นลงมติเลือกตั้งก  าหนดตวัผู ้
ช  าระบญัชีเสียด้วย และหากตอ้งเลิกไปตามข้อ 47 (3) ให้กรรมการทุกคนในคณะกรรมการช ุดสุดทา้ยท่ีไดจ้ด
ทะเบียนเป็นกรรมการตอ่นายทะเบียนสมาคมการคา้ประจ ากรุงเทพมหานคร เป็นผูช้  าระบญัชี 
  หากมีทรัพย์สินของสมาคมเหลือจากการช  าระบญัชี ให้ยกให้แกนิ่ติบุคคลในประเทศไทยท่ีมี
วตัถุประสงค์เกีย่วกบัการกศุลสาธารณะแหง่หน่ึงแหง่ใด หรือหลายแหง่ตามมติของท่ีประชมุใหญ  ่
 

หมวดท่ี 10 
บทเฉพาะกาล  

 
  ขอ้ 49  เมือ่นายทะเบียนสมาคมการคา้ประจ ากรุงเทพมหานคร ไดอ้นุญาตให้จดัตั้ง เป็นสมาคม
แลว้  ให้ผูเ้ร่ิมกอ่การจดัตั้งทุกคนท าหน้าท่ีคณะกรรมการ (ช ัว่คราว) จนกวา่จะไดม้กีารเลือกตั้งคณะกรรมการตาม
ขอ้บังคับน้ี   ซ่ึงจะตอ้งจดัให้มีข้ึนภายในก  าหนดเวลาหน่ึงร้อยย่ีสิบวนันับแตว่นั ท่ีไดรั้บอนุญาตให้จัดตั้ง เป็น
สมาคมแลว้ 
   
 
 
 

     - 14 - 
 
   



  ภายใตบ้งัคบัแหง่ความในวรรคแรก  กรณีท่ีมกีารประชมุใหญเ่ลือกตั้งคณะกรรมการชดุแรกใน
ชว่งเวลาน้อยกวา่สามเดือน นับแตว่นัส้ินปีทางบญัชีของสมาคม ให้ถือเอาวนัส้ินปีทางบญัชีของสมาคมเป็นวนั
ตั้งตน้ค านวณวาระกรรมการตามขอ้ 17 วรรคส่ี 
  ขอ้ 50  เพื่อประโยชน์แหง่ความในขอ้บงัคบัข้อ 7 ให้ผูเ้ร่ิมกอ่การจดัตั้งทุกคน ท าหน้าท่ีเป็น
สมาชิกสามญั 
  ขอ้ 51  ให้ใชข้้อบังคับน้ี   ตั้งแตว่นั ท่ีนายทะเบียนสมาคมการค้าประจ ากรุงเทพมหานคร ได้
อนุญาตให้จดัตั้งเป็นสมาคมเป็นตน้ไป 
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