ข้อบังคับ
ของสมาคมผูร้ บั จัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
****************************************************
สมาคมการค้านี้ จัดขึ้ นตามพระราชบัญ ญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 และอยู่ใน
ความควบคุมของส่วนทะเบียนสมาคมการค้า สํานักทะเบียนธุรกิจ ประจําจังหวัดกรุงเทพมหานคร

หมวดที่ 1
บทความทั ่วไป
ข้อที่ 1. ชื่ อของสมาคมการค้า สมาคมการค้านี้ มีชื่อว่า “สมาคมผูร้ ับจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศ”
เขียนชื่อเป็ นภาษาอังกฤษว่า THAI INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS
ASSOCIATION : (TIFFA)
เรียกชื่อเป็ นภาษาอังกฤษว่า ““ไทยอินเตอร์เนชั ่นแนล เฟรทฟอร์เวิรด์ เดอร์ส แอสโซซิ
เอชั ่น”
ข้อที่ 2. สํานักงานของสมาคม ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 19 ชั้น 4 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนาเหนื อ
เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10260

ข้อที่ 3. ตราของสมาคม มีเครื่องหมายเป็ นรูปดังนี้
- มีลูกศรจากซ้ายไปขวา 2 ลูกศรล้อมลูกโลก ในรูปโลกมีแผนที่ประเทศไทย และคําว่า
“TIFFA” อยูต่ รงกลาง
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หมวดที่ 2
วัตถุประสงค์
ข้อที่ 4. วัตถุประสงค์ของสมาคมผูร้ บั จัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ดังนี้ :(1) ส่งเสริมการประกอบการวิสาหกิจที่เกี่ยวกับ การรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
(2) สนับสนุ นและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่าง ๆ รวมทั้งเจรจาทําความตกลงกับ
บุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจของสมาชิก สอดส่องและติดตาม
ความเคลื่ อนไหวของตลาดการค้าเกี่ย วกับธุ รกิ จการรับ จัด การขนส่งสิ น ค้าระหว่างประเทศ
ทั้ ง ภายในและภายนอกประเทศ เพื่ อ อํ า นวยประโยชน์ แ ก่ ก ารประกอบธุ ร กิ จ การค้ า
อุตสาหกรรม การเงิน หรือ เศรษฐกิจ
(3) ประสานความสามัคคี และแลกเปลี่ยนความรูค้ วามคิดเห็นซึ่งกันและกันในทางวิชาการ ข่าวสาร
การค้าตลอดจนการวิจยั เกี่ยวกับการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
(4) ขอสถิติหรือเอกสาร หรือขอทราบข้อความใดๆจากสมาชิกเกี่ยวกับการดําเนิ นการรับจัดการขน
ส่งสินค้าระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ด้วยความยินยอมของสมาชิก
(5) ส่งเสริมกิจการการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ให้ได้มาตรฐานสากล
(6) ร่ ว มมื อ กับ รัฐ บาลในการส่ ง เสริ ม กิ จ การรับ จัด การขนส่ ง สิ น ค้า ระหว่ า งประเทศ ให้อ ยู่ ใ น
มาตรฐานที่ดี สอดคล้องกับนโยบายของทางราชการ
(7) ทําความตกลงหรื อวางระเบี ย บให้สมาชิก ปฏิ บัติ หรือ งดเว้นการปฏิ บัติ เพื่ อให้การประกอบ
วิสาหกิจของสมาชิกดําเนิ นการไปด้วยความเรียบร้อย
(8) ส่งเสริมพลานามัย กีฬา และจัดงานบันเทิงเป็ นครั้งคราว
(9) ประนี ประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิกหรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอก ในการประกอบ
วิสาหกิจ
(10) ให้ความอนุ เคราะห์แก่สมาชิกในด้านงานสวัสดิการ เท่าที่ไม่เป็ นการต้องห้ามตามมาตรา 22
แห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509
(11) ไม่ดาํ เนิ นการในทางการค้า หรือการเมืองอย่างใดทั้งสิ้ น
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หมวดที่ 3
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ข้อ 5.
(1)

ประเภทสมาชิก สมาชิกของสมาคมแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท คือ
ก. สมาชิกสามัญ จะต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
เป็ นนิ ติบุคคลซึ่งประกอบวิสาหกิจ เป็ นผูร้ บั จัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งได้จดทะเบียน
ถูกต้องตามกฎหมาย

(2)
(3)
(4)

มีทุนจดทะเบียน ที่ชาํ ระแล้วเต็มจํานวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
ต้องประกอบธุรกิจการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
กรรมการของนิ ติบุคคลต้องเป็ นคนไทยอย่างน้อย 1 ท่าน และจะต้องเป็ นผูม้ ีอํานาจผูกพัน
บริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการของนิ ติบุคคล และมีกรรมการต่างชาติร่วมด้วย การลงนามเพื่อ
ทํานิตกิ รรมใด ๆ ของกรรมการ ต้องมีกรรมการคนไทยร่วมลงนามด้วย โดยกรรมการของ
นิ ติบุคคลต้องเป็ นผูม้ ีประสบการณ์ในภาคธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ไม่ตาํ ่
กว่า 3 ปี
ข. สมาชิ กสมทบ ได้แก่ บุคคลธรรมดาหรือนิ ติบุคคลที่ ประกอบวิสาหกิจในทาง
การค้า อุตสาหกรรม หรือการเงิน อันเกี่ยวเนื่ องกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งได้จด
ทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
ค. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผูท้ รงคุณวุฒิ หรือผูท้ ี่คณะกรรมการเห็นว่าเป็ นผู ้
ได้ทาํ ประโยชน์ให้แก่สมาคมผูร้ บั จัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และรับเป็ นสมาชิกตามคํา
เชิญของ คณะกรรมการแล้ว

ข้อ 6. คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกของสมาคมการค้า นอกจากคุณสมบัติตามข้อ 5 แล้วยังต้อง
ประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังนี้
(1)

ในกรณีที่เป็ นบุคคลธรรมดา
1. เป็ นผูบ้ รรลุนิติภาวะแล้ว
2. ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย บุคคลไร้ความสามารถ หรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ
3. ไม่เคยเป็ นบุคคลต้องโทษจําคุกพิพากษาถึงที่สุดของศาลมาก่อน เว้นแต่ความผิดลหุโทษ
หรือความผิดที่กระทําโดยประมาท
4. ไม่เป็ นโรคอันพึงรังเกียจแก่สงั คม
5. เป็ นผูม้ ีฐานะมัน่ คงพอสมควร
6. เป็ นผูม้ ีความประพฤติเรียบร้อย
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(2)

ในกรณีที่เป็ นนิตบิ ุคคล
1. ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
2. มีฐานะมัน่ คงพอสมควร
ให้นําความในข้อ 6 ( 1 ) มาใช้บังคับแก่คุณ สมบัติของผูแ้ ทนนิ ติบุคคลที่ ได้รับแต่งตั้งให้มี
อํานาจกระทําการแทนนิ ติบุคคลที่เป็ นสมาชิกตามข้อ 7 ด้วย
ข้อ 7. ผู แ้ ทนของสมาชิ กสามัญ และสมาชิ ก สมทบ ที่ เป็ นนิ ติ บุ ค คลจะต้องแต่ งตั้งตัวแทนบุ ค คล
ธรรมดาที่ มีอํานาจกระทํากิจกรรมแทนนิ ติบุคคลนั้ นได้นิติบุคคลมากกว่า 1 คน เพื่อปฏิบัติการใน
หน้าที่ และใช้สิทธิแทนนิ ติบุคคลนั้ น ในการนี้ ผูแ้ ทนจะมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทําการแทนหรือ
แต่งตั้งตัวแทนช่วงมิได้บุคคลเดียวกัน จะเป็ นผูแ้ ทนที่มีอาํ นาจกระทําแทนสมาชิกเกินหนึ่ งรายไม่ได้
ข้อ 8. การสมัครเข้าเป็ นสมาชิก ผูท้ ี่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็ นสมาชิกสามัญ หรือสมาชิกสมทบของ
สมาคม จะต้องยืน่ ความจํานงต่อเลขาธิการ หรือกรรมการผูท้ าํ หน้าที่แทนเลขาธิการ ตามแบบพิมพ์ที่
สมาคมฯ กําหนดไว้ โดยมีสมาชิกสามัญเป็ นผูร้ บั รองอย่างน้อย 3 คน
ข้อ 9. การพิ จ ารณาคํา ขอสมั ค รเข้า เป็ นสมาชิ ก ให้เลขาธิ ก ารหรื อ กรรมการทํ า หน้ า ที่ แ ทน
เลขาธิการนําใบสมัครเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการในคราวต่อไป ครั้งแรกหลังจากที่ได้รบั ใบสมัคร
เมื่อคณะกรรมการมีมติให้รบั หรือไม่รบั เข้าเป็ นสมาชิก ให้เลขาธิการมีหนังสือแจ้งให้ผูน้ ้ันทราบภายใน
เจ็ดวัน นับแต่วนั ลงมติ สมาชิกภาพจะสมบูรณ์ได้ จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจํานวนเสียงสามในสี่จาก
กรรมการบริหารทั้งหมด
ข้อ 10. วันเริ่มสมาชิกภาพ สมาชิกภาพเริ่มตั้งแต่วนั ที่ผูส้ มัครได้ชาํ ระค่าลงทะเบียนเข้าเป็ นสมาชิก
และค่าบํารุงประจําปี ของสมาคมฯ เรียบร้อยแล้ว
ข้อ 11. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกย่อมสิ้ นสุดลง ในกรณีดงั ต่อไปนี้
1. ตาย หรือสิ้ นสุดสภาพนิ ติบุคคล
2. ขาดคุณสมบัติตามข้อ 5
3. ลาออกโดยยืน่ หนังสือลาออกต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการเห็นชอบ
4. ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้เป็ นบุคคลล้มละลาย
5. ถูกศาลสัง่ ให้เป็ นบุคคลไร้ความสามารถ หรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ
6. ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจําคุก เว้นแต่เป็ นความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่อตั ราไม่สูง
กว่าความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท
7. ขาดการประชุมใหญ่สามัญประจําปี และงานเลี้ ยงประจําปี เป็ นเวลา 2 ปี ติดต่อกัน
8. คณะกรรมการลงมติให้ลบชื่อออกจากทะเบียนสมาชิก โดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจํานวนคณะกรรมการทั้งหมด ด้วยเหตุหนึ่ งเหตุใดดังต่อไปนี้
1. กระทําการใด ๆ ที่ทาํ ให้สมาคมฯ เสื่อมเสียชื่อเสียงโดยเจตนา
2. กระทําการละเมิดข้อบังคับโดยเจตนา
3. ไม่ชาํ ระค่าบํารุงประจําปี และได้รบั ใบเตือนจากเจ้าหน้าที่ครบสามสิบวันแล้ว
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4. การกระทํ า ใด ๆ ที่ เป็ นการฝ่ าฝื น หรื อ ละเมิ ด ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ โดยเจตนา ให้
กรรมการมีอาํ นาจลบชื่อออกจากการเป็ นสมาชิกของสมาคมได้
ข้อ 12. ทะเบียนสมาชิก ให้นายทะเบียนจัดทําทะเบียนสมาชิกเก็บไว้ ณ สํานั กงานของสมาคมฯ
โดยอย่างน้อยให้มีรายการ ดังนี้
1. ชื่อ และสัญชาติของสมาชิก
2. ชื่อที่ใช้ในการประกอบวิสาหกิจ และประเภทของวิสาหกิจ
3. ที่ต้งั สํานักงานของสมาชิก
4. วันที่เข้าเป็ นสมาชิก

หมวดที่ 4
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
ข้อ 13. สิทธิของสมาชิก
1. ได้รบั ความช่วยเหลือ และการสงเคราะห์ในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการอันอยูใ่ น
วัตถุประสงค์ของสมาคมจากสมาคมเท่าที่อาํ นวยได้
2. เสนอความคิดเห็นหรือให้คาํ แนะนําต่อสมาคมหรือคณะกรรมการในเรื่องใด ๆ อัน
อยูใ่ นวัตถุประสงค์ของสมาคมเพื่อนํามาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของสมาคม
3. ขอตรวจสอบกิจการ และทรัพย์สินของสมาคมได้ โดยทําเป็ นหนังสือยืน่ ต่อ
เลขาธิการ หรือกรรมการ ผูท้ ี่ทาํ หน้าที่แทนเลขาธิการ
4. เข้าร่วมประชุมอภิปรายแสดงความคิดเห็นซักถามกรรมการ เสนอญัตติในการ
ประชุมใหญ่สมาชิก
5. สมาชิกสามัญเท่านั้ นมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่และมีสิทธิ
ได้รับเลื อกตั้งเป็ นกรรมการสมาชิกซึ่งมีสิท ธิออกเสียงในวรรคก่อน จะต้องเป็ น
สมาชิกของสมาคมฯ ก่อนวันที่มีการประชุมนับอย่างน้อย 30 วัน
ข้อ 14. หน้าที่ของสมาชิก
1. ต้องปฏิบตั ิตามข้อบังคับของสมาคมฯ มติของที่ประชุมใหญ่มติของคณะกรรมการ
และหน้าที่ ซึ่งตนได้รบั มอบหมายจากสมาคมฯ ด้วยความซื่อสัตย์โดยเคร่งครัด
2. ดํารงรักษาเกี ย รติ และผลประโยชน์ ชื่อเสี ยงของสมาคมฯ ตลอดจนต้องรักษา
ความลับ ในข้อประชุมหรือวิถีของสมาคมฯ ไม่เปิ ดเผยข้อความซึ่งอาจจะนําความ
เสื่อมเสียมาสู่สมาคมโดยเด็ดขาด
3. ส่งเสริมและสนับสนุ นกิจการของสมาคมให้รุ่งเรือง และมีความก้าวหน้าอยูเ่ สมอ
4. ต้องรักษาไว้ซึ่งความสามัคคีธรรม ระหว่างสมาชิก และปฏิบัติกิจการในทํานอง
ช่วยเหลือกันด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
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5. สมาชิกที่ตอ้ งออกจากสมาชิกภาพ ด้วยเหตุใด ๆ ก็ตามต้องชําระค่าบํารุงที่ยงั ค้าง
อยูใ่ นขณะนั้นให้เสร็จสิ้ น
6. สมาชิ ก ผู ้ ใ ดเปลี่ ย น ชื่ อ ชื่ อ สกุ ล สั ญ ชาติ ย้า ยที่ อ ยู่ ย้า ยที่ ต้ั ง สํ า นั ก งาน
เปลี่ ย นแปลงประเภทวิ ส าหกิ จ หรื อ เปลี่ ย นผู ้แ ทนนิ ติ บุ ค คล จะต้อ งแจ้ง ให้
เลขาธิการทราบภายใน กําหนดเวลา 7 วันนับแต่วนั ที่เปลี่ยนแปลง

หมวดที่ 5
ค่าลงทะเบียนเข้าเป็ นสมาชิก และค่าบํารุงสมาคม
ข้อ 15. ค่าลงทะเบียนเข้าเป็ นสมาชิก และค่าบํารุงสมาคม
1. สมาชิกสามัญ จะต้องชําระค่าลงทะเบี ยน 25,000.00 บาท (สองหมื่ น ห้าพันบาท
ถ้วน) และค่าบํารุงสมาคมเป็ นรายปี ๆ ละ 15,000.00 บาท (หนึ่ งหมื่นห้าพันบาท
ถ้วน )
2. สมาชิกสมทบจะต้องชําระค่าลงทะเบียน 5,000.00 บาท ( ห้าพันบาทถ้วน )
และค่าบํารุงสมาคมเป็ นรายปี ๆ ละ 10,000.00 บาท (หนึ่ งหมื่นบาทถ้วน )
3. ค่ากิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ 3,000.00 บาท (สามพันบาทถ้วน) และค่ากิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ 2,500.00 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ทั้งสมาชิกสามัญและ
สมาชิกสมทบ
4. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไม่ตอ้ งชําระค่าลงทะเบียน หรือค่าบํารุงอย่างใดทั้งสิ้ น
ทั้งนี้ ค่าใช้จา่ ยตามข้อ 1, 2, และ 3 นั้น ให้ชาํ ระครั้งเดียวในช่วงต้นปี
ข้อ 16. ค่าบํารุงพิเศษ สมาคมฯ อาจเรียกเก็บค่าบํารุงพิเศษจํานวนเท่าใดจากสมาชิกได้เป็ นครั้ง
คราวโดยที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ล งมติ ด ้วยคะแนนเสี ย งไม่ น้ อ ยกว่า สามในสี่ ข องจํา นวนสมาชิ ก สามัญ ที่ ม า
ประชุมทั้งหมด

หมวดที่ 6
คณะกรรมการของสมาคม
ข้อ 17. ให้มีคณะกรรมการขึ้ นคณะหนึ่งเป็ นผูบ้ ริหารงานให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ
และเป็ นผูแ้ ทนของสมาคมฯ ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ประกอบด้วยสมาชิกสามัญซึ่งได้รบั
เลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่มีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า 11 คน แต่ไม่เกิน 15 คน เว้นแต่ที่ประชุมใหญ่ครั้ง
นั้นๆ จะมีมติเป็ นอย่างอื่น การเลือกตั้งกรรมการ ให้กระทําด้วยวิธีลงคะแนนลับ โดยให้สมาชิกสามัญ
หรือสมาชิกสมทบ เสนอชื่อของสมาชิกซึ่งตนประสงค์จะให้เข้ารับสมัครรับเลือกตั้งเป็ นกรรมการต่อที่
ประชุมใหญ่ลงมติเลือกตั้ง ให้ผูไ้ ด้รบั คะแนนสูงตามลําดับได้เป็ นคณะกรรมการ ตามจํานวนที่กาํ หนด
ไว้ในวรรคแรก และตามมติที่ประชุมใหญ่ครั้งนั้น ๆ ถ้ามีผูไ้ ด้รบั คะแนนเท่ากันในลําดับสุดท้ายที่จะได้
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เป็ นกรรมการคราวนั้น ให้ที่ประชุมลงมติใหม่เฉพาะผูท้ ี่ได้รบั คะแนนเท่ากัน หากปรากฏว่าได้เท่ากัน
อีก ให้ใช้วธิ ีจบั ฉลาก
ให้คณะกรรมการมีอาํ นาจเลือกตั้งกันเองเพื่อดํารงตําแหน่งดังนี้ :1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายกสมาคม (หนึ่ งคน)
อุปนายก (หนึ่ งคน)
เลขาธิการ
เหรัญญิก
นายทะเบียน
ปฏิคม
ประชาสัมพันธ์

ตําแหน่ งละ 1 คน และตําแหน่ งอื่น ๆ ตามความเหมาะสมด้วยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการที่จะได้กาํ หนดหน้าที่ ที่จะเห็นสมควร และคณะกรรมการของสมาคมฯ อยู่ในตําแหน่ ง
กรรมการได้คราวละ 2 ปี
ภายใต้บงั คับมาตรา 19 และ 33 แห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509
กรรมการที่พน้ ตําแหน่ งไปแล้วอาจได้รบั เลือกตั้งหรือแต่งตั้งเป็ นกรรมการอีกก็ได้
ข้อ 18. การพ้นจากตําแหน่งกรรมการ กรรมการย่อมพ้นจากตําแหน่ง ในกรณีดงั นี้
1. ครบกําหนดออกตามวาระ
2. ลาออกโดยคณะกรรมการได้ลงมติอนุ มตั ิแล้ว เว้นแต่การลาออกเฉพาะตําแหน่ ง
ตามข้อ 17 วรรคสาม
3. ขาดจากสมาชิกภาพ
4. ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากการเป็ นคณะกรรมการ
5. เมื่ อรั ฐ ม นตรี ว่ า การกระท รวงพ าณิ ชย์ สั ่ง ให้ อ อกตามมาตรา 33 แห่ ง
พระราชบัญญัติสมาคม พ.ศ 2509
6. พ้นจากสภาพการเป็ นผูแ้ ทนของสมาชิกสามัญซึ่งเป็ นนิ ติบุคคล
ในกรณีที่ผแู ้ ทนสมาชิกซึ่งเป็ นนิ ติบุคคลตามข้อ 7 ที่ได้รบั การเลือกตั้งหรือแต่งตั้ง ตาย
หรือพ้นจากตําแหน่ งผูแ้ ทนของสมาชิกนั้น ผูแ้ ทนคนใหม่ของสมาชิกรายนั้น ๆ จะเข้าเป็ นกรรมการแทนก็
ได้
ข้อ 19. กรณีที่กรรมการพ้นจากตําแหน่งกรรมการก่อนครบกําหนดออกตามวาระ คณะกรรมการ
อาจตั้งสมาชิกสามัญคนใดคนหนึ่งให้เป็ นกรรมการแทนได้ แต่กรรมการที่ได้รบั แต่งตั้งแทนนี้ ให้เป็ น
กรรมการอยูต่ ามวาระของผูท้ ี่ตนแทน
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กรณี คณะกรรมการพ้นจากตําแหน่ งทั้งคณะก่อนกําหนดออกตามวาระให้คณะกรรมการซึ่งพ้น
จากตําแหน่ งนั้น ดําเนิ นการจัดประชุมใหญ่สมาชิก เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ในกรณีนี้ให้นํา
ความในข้อ 24 มาใช้บงั คับโดยอนุ โลม
คณะกรรมการซึ่งได้รบั เลือกตั้งตามวรรคก่อน อยู่ในตําแหน่ งได้ตามวาระของคณะกรรมการที่
พ้นตําแหน่ งไป
ข้อ 20. องค์ป ระชุ ม ในการประชุ ม ของคณะกรรมการ การประชุ ม ของคณะกรรมการจะต้องมี
กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ งของจํานวนคณะกรรมการทั้งหมดจึงนับว่าเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ มี จํา นวนคณะกรรมการในคณะกรรมการน้ อ ยกว่า ครึ่ งหนึ่ งของจํา นวนกรรมการ
ทั้งหมด กรรมการที่ เหลืออยู่ย่อมทํากิจกรรมได้เฉพาะแต่ในเรื่องที่จะตั้งสมาชิกสามัญคนใดคนหนึ่ ง
หรือหลายคนเป็ นกรรมการเพิ่มขึ้ นให้ครบจํานวนหรือนั ดเรียกประชุ มใหญ่ หรือกระทํากิจกรรมอัน
สมควรทุกอย่างเพื่อป้ องกันรักษาประโยชน์ของสมาคมฯ เท่านั้น
ข้อ 21. มติของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่ งมีเสียงหนึ่ ง
เสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผูเ้ ป็ นประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีกหนึ่ งเสียง
เป็ นเสียงชี้ ขาด
ในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการลงมติอนั เป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมายและหรือข้อบังคับนี้ ให้ถือว่ามติ
นั้นใช้บงั คับมิได้
ข้อ 22. ประธานที่ประชุม ให้นายกสมาคมเป็ นประธานในที่ประชุมถ้านายกสมาคมไม่อยูห่ รือไม่อาจ
ปฏิบตั ิหน้าที่ให้อุปนายกผูอ้ าวุโสตามลําดับปฏิบตั ิหน้าที่แทน ถ้าทั้งนายกสมาคมแลอุปนายกไม่อยู่
หรือไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่แทนได้ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่ งเป็ นประธาน ในที่ประชุม
เฉพาะในการประชุมคราวนั้น
ข้อ 23. การประชุมคณะกรรมการ ให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยหนึ่ งเดือนต่อครั้ง
อนึ่ งใน กรณีจาํ เป็ นนายกสมาคมหรือกรรมการผูท้ าํ หน้าที่แทนหรือกรรมการรวมกันไม่น้อยกว่าห้าคน
จะเรียกประชุมพิเศษขึ้ นได้
ข้อ 24. การเข้ารับหน้าที่ของกรรมการ เมื่อมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ให้คณะกรรมการซึ่ง
พ้นตําแหน่งยืน่ จดทะเบียนคณะกรรมการชุดใหม่ ต่อนายทะเบียนสมาคมการค้าประจําจังหวัด
กรุ งเทพมหานคร ภายในสามสิ บวัน นับแต่วนั เลือกตั้งและส่ งมอบหน้าที่ให้คณะกรรมการชุดใหม่ภายใน
สามสิ บวัน นับแต่วนั ที่นายทะเบียนสมาคมการค้ารับจดทะเบียน
ในกรณีที่นายทะเบียนสมาคมการค้า ฯ ยังมิได้รบั จดทะเบียนคณะกรรมการชุดใหม่ และคณะ
กรรมการที่พน้ จากตําแหน่ งยังมิได้ส่งมอบหน้าที่ตามวรรคแรกให้คณะกรรมการที่พน้ จากตําแหน่ งนั้ น
มีอาํ นาจหน้าที่บริหารกิจการของสมาคมต่อไปจนกว่านายทะเบียนสมาคมการค้า ฯจะรับจดทะเบียน
คณะกรรมการชุดใหม่ และคณะกรรมการชุดใหม่น้ันเข้ารับหน้าที่แล้ว
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ข้อ 25. อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ มีดงั นี้
1. จัดดําเนิ นกิจการและทรัพย์สินของสมาคมให้เป็ นไปตามข้อบังคับและมติของที่ประชุม
2. เลือกตั้งกรรมการให้ดาํ รงตําแหน่ งต่าง ๆ ในคณะกรรมการ
3. วางระเบียบการในการปฏิบตั ิงานของสมาคมให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
4. ว่าจ้าง แต่งตั้ง และถอดถอน ที่ปรึกษาของคณะกรรมการ อนุ กรรมการ เจ้าหน้าที่และ
พนั ก งานทั้งปวง ในการทํ า กิ จ กรรมเฉพาะอย่า ง หรื อ พิ จ ารณาเรื่ อ งต่ า ง ๆ อัน อยู่ใน
ขอบเขตของสมาคม เพื่อให้การดําเนิ นงานของสมาคมเป็ นไปโดยเรียบร้อย ที่ปรึกษาของ
คณะกรรมการและอนุ กรรมการดังกล่าว จะแต่งตั้งจากกรรมการ หรือสมาชิกของสมาคม
หรือบุคคลภายนอกก็ได้
ข้อ 26. อํานวยหน้าที่กรรมการตําแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
1. นายกสมาคม มี ห น้ า ที่ อํา นวยการเพื่ อ ให้ก ารดํ า เนิ น งานของสมาคมเป็ นไปตามกฎ
ข้อบังคับ และระเบี ยบการในการปฏิบัติงานของสมาคม เป็ นผูแ้ ทนและเป็ นผูม้ ีอํานาจ
กระทําการแทนสมาคมฯ ในกิจการอันเกี่ย วกับบุ ค คลภายนอก และเป็ นประธานในที่
ประชุมคณะกรรมการ ตลอดจนที่ประชุมใหญ่
2. อุปนายก มีหน้าที่ช่วยเหลือนายกสมาคมในกิจการทั้งปวงอันอยูใ่ นอํานาจหน้าที่ของนายก
สมาคม และเป็ นผูท้ ําหน้าที่ แทนนายกสมาคม เมื่อนายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้
3. เลขาธิการ มีหน้าที่โต้ตอบหนังสือ เก็บรักษาเอกสารต่าง ๆ ของสมาคม เป็ นเลขานุ การ
ในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการและที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ตลอดจนปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ๆตามที่
คณะกรรมการจะได้มอบหมาย
4. เหรัญญิก มีหน้าที่รกั ษาและจ่ายเงินของสมาคม ทําบัญชีการเงินเก็บรักษาและจ่ายพัสดุ
ของสมาคม ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการจะได้รบั มอบหมาย
5. นายทะเบี ย น มี ห น้าที่ เกี่ยวกับการจัดทําทะเบี ยนสมาชิก และทะเบี ยนต่าง ๆ อันมิ ใช่
ทะเบียนเกี่ยวกับการเงินของสมาคม ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆตามที่คณะกรรมการจะ
ได้รบั มอบหมาย
6. ปฏิคม มีหน้าที่รกั ษาสํานั กงานของสมาคม รักษาความเรียบร้อยของสถานที่รกั ษาสมุด
เยี่ยม จัดสถานที่ประชุม ดูแลต้อนรับตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ
ได้รบั มอบหมาย
7. ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เกี่ยวกับการเชิญชวนหาสมาชิก โฆษณากิจการด้านต่าง ๆ ของ
สมาคม ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการจะได้รบั มอบหมาย
ข้อ 27. ภายใต้บงั คับแห่งความในหมวดนี้ ให้นําความในหมวดที่ 7 การประชุมใหญ่ มาบังคับใช้
โดยอนุ โลม
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หมวดที่ 7
การประชุมใหญ่
ข้อ 28. การประชุมใหญ่ ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมใหญ่สมาชิกอย่างน้อยทุกระยะเวลา
สิบสองเดือน การประชุมเช่นนี้ เรียกว่า “การประชุมใหญ่สามัญประจําปี ……..…”
การประชุ ม ใหญ่ ค ราวอื่ นนอกจากการประชุ ม ใหญ่ ตามวรรคก่ อนเรี ย กว่า การประชุ ม ใหญ่
วิสามัญ
ข้อ 29. กําหนดการประชุมใหญ่
1. ให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ภายในเดือนเมษายน ( ภายในกําหนดหนึ่ งร้อยยีส่ ิบวัน
นับแต่วนั ที่สิ้นปี การบัญชีของสมาคมเป็ นประจําทุก ๆ ปี )
2. ถ้ามีเหตุใดเหตุหนึ่ งซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นสมควร หรือสมาชิกมีจาํ นวนไม่น้อยกว่าหนึ่ ง
ในห้า ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดแสดงความจํานงโดยการทําการร้องขอเป็ นลายลักษณ์
อักษรยื่นต่อนายกสมาคม ขอให้เรียกประชุ มวิสามัญ ได้ให้นายกสมาคมนั ดประชุ มใหญ่
วิสามัญ ภายในกําหนดสิบห้าวันนับตั้งแต่วนั ที่ลงมติ หรือวันที่ได้รบั หนังสือ
ข้อ 30. การส่ งหนั งสื อ บอกกล่ าวนัด ประชุ ม คณะกรรมการจะต้องส่งหนั งสื อมาบอกกล่ าวถึ ง
วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญ่ไปให้สมาชิกทุกคนได้รบั ทราบโดยส่งจดหมายทาง
ไปรษณียล์ งทะเบียน ณ ที่อยู่ ของสมาชิกที่ปรากฏในทะเบียนและประกาศทางหนังสือพิมพ์ภาษาไทย
รายวัน 2 ฉบับ ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ หรือส่งให้ถึงตัวสมาชิกก่อนกําหนดวันประชุมใหญ่ไม่น้อย
กว่าเจ็ดวัน
การส่งหนั งสือบอกกล่าวตามวรรคแรก ให้ส่งสําเนาบันทึกรายงานการประชุมใหญ่ครั้งที่แล้ว
(ถ้ามี ) ไปด้วย ในกรณี ที่ เป็ นการนั ด ประชุ ม ใหญ่ สามัญ ประจํา ปี ต้อ งแนบสําเนารายงานประจํา ปี
และสําเนางบดุลรวมทั้งสําเนาบัญชีรายรับ - รายจ่าย ซึ่งผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วเพิ่มเติมไปด้วย
ข้อ 31. องค์ประชุ มในการประชุมใหญ่ ในการประชุมใหญ่จะต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า
ครึ่งหนึ่ งของจํานวนสมาชิกสามัญทั้งหมดจึงจะถือเป็ นองค์ประชุม
ข้อ 32. กรณีที่ประชุมครั้งแรกสมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุม หากล่วงพ้นกําหนดเวลานั ดไปแล้ว
หนึ่ งชัว่ โมง ยังมีสมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุมถ้าการประชุมคราวใหญ่ครั้งนั้น ได้เรียกนัดเพราะสมาชิก
ร้องขอให้เลิกการประชุมใหญ่น้ัน ถ้ามิใช่เพราะสมาชิกร้องขอ ให้เลื่อนการประชุมและให้ทําการบอก
กล่าวนัดประชุม วัน เวลา และสถานที่ ประชุมใหญ่นี้อีกครั้งภายในกําหนดสิบห้าวันมากน้อยเพียงใด
ก็ให้ถือว่าเป็ นองค์ประชุม
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ข้อ 33. ประธานในที่ประชุม ให้นายกสมาคมเป็ นประธานในที่ประชุมใหญ่ ถ้านายกสมาคมไม่อยู่
หรือไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ให้อุปนายกผูอ้ าวุโสตามลําดับทําหน้าที่แทน ถ้าทั้งนายกสมาคมและอุปนายก
ไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการคนหนึ่ งคนใดขึ้ นเป็ นประธานในที่
ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
ข้อ 34. วิธีกรอกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ สมาชิกสามัญเท่านั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
และสมาชิกสามัญคนหนึ่ ง ๆ มีคะแนนเสียงหนึ่ งเสียง
ในการประชุมใหญ่ใด ๆ ข้อมติ อันเสนอให้ลงคะแนน ให้ตัดสินด้วยวิธีชูมือหรือวิธีการอื่นใด
อันเป็ นการเปิ ดเผยว่าสมาชิกคนใดลงคะแนนเช่นไร เว้นแต่เมื่อก่อนหรือในเวลาที่แสดงผลแห่งการชูมือ
นั้น คณะกรรมการเห็นสมควร หรือได้มีสมาชิกสามัญไม่น้อยกว่าหนึ่ งในสามร้องขอให้ลงคะแนนลับ
ข้อ 35. มติของที่ประชุมใหญ่ นอกจากที่กล่าวไว้เป็ นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ ให้ถือเอาคะแนนเสียง
ข้างมากเป็ นมติของที่ประชุมใหญ่ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันจะเป็ นการชูมือก็ดี การลงคะแนนลับก็ดี หรือ
ด้วยวิธีการอื่นก็ดี ให้ผเู ้ ป็ นประธานในที่ประชุมมีคะแนนอีกหนึ่ งเสียงเป็ นเสียงชี้ ขาด
ข้อ 36. กิจการอันพึงกระทําในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี มีดงั นี้
1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่คราวก่อน
2. พิจารณารายงานประจําปี แสดงผลการดําเนิ นกิจการของสมาคม ที่ผ่านมาในรอบ
ปี (ถ้ามี)
3. พิจารณาอนุ มตั ิงบดุล (ถ้ามี)
4. เลื อกตั้งคณะกรรมการ และรับรองฐานะและความประพฤติ ของคณะกรรมการ
(ในปี ที่ครบวาระ)
5. เลือกตั้งผูส้ อบบัญชีของสมาคมประจําปี และกําหนดค่าตอบแทน (ถ้ามี)
6. กิจการที่ตอ้ งกระทําโดยอาศัยมติจากที่ประชุมใหญ่
7. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ข้อ 37. กิ จการที่ พึ งกระทําในการประชุ มใหญ่ วิสามัญ ได้แก่ กิจการที่ จะทําโดยอาศัยมติ จากที่
ประชุม แต่ไม่อาจหรือมีเหตุผลทําให้ไม่สามารถจัดทําขึ้ นได้ในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี
ข้อ 38. กิจการอันพึงกระทําในการประชุ มสมาชิกประจําเดือน ได้แก่ กิจการอันเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติธุรกิจทัว่ ไปของสมาคม นอกจากกิจการที่จาํ เป็ นจะต้องกระทําโดยการประชุ มสามัญประจําปี
หรือการประชุมใหญ่วสิ ามัญ
ข้อ 39. การจัด ทํารายงาน บันทึ กประชุ ม รายงานการประชุ มคณะกรรมการ การประชุ ม ใหญ่
การประชุ ม สมาชิก อื่ น ๆ และการประชุ ม อนุ กรรมการ ให้จดบัน ทึ กไว้ทุ ก ครั้ง และต้อ งเสนอต่ อที่
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ประชุมเพื่อรับรองในคราวที่มีการประชุมครั้งต่อไป รายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วสมาชิกจะ
ดูได้ในวันและเวลาทําการ

หมวดที่ 8
การเงิน เงินทุนพิเศษ และการบัญชีของสมาคม
ข้อ 40. วันสิ้ นปี ทางบัญชี ให้ถือเอาวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี เป็ นวันสิ้ นสุดทางบัญชีของสมาคม
การค้า
ข้อ 41. การจัดทํางบดุล ให้คณะกรรมการจัดทํางบดุลที่เป็ นอยู่ ณ วันสิ้ นปี ทางบัญชีน้ันแล้ว ส่ง
ให้ผูส้ อบบัญชีไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี และผูต้ รวจสอบบัญชีจะต้องตรวจสอบให้เสร็จ ก่อนวันที่
จะประชุมใหญ่ประจําปี ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
งบดุลซึ่งผูต้ รวจสอบบัญชีได้รบั รองแล้ว คณะกรรมการต้องดําเนิ นการเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
สามัญเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิภายในหนึ่ งร้อยยีส่ ิบวันนับแต่วนั สิ้ นปี ทางบัญชี
เมื่อเสนองบดุล ให้คณะกรรมการเสนอรายงานประจําปี แสดงผลการดําเนิ นงานของสมาคม ต่อ
ที่ประชุมด้วย และให้สมาคมส่งสําเนารายงานประจําปี แสดงผลการดําเนิ นงานของสมาคมฯ และงบดุล
ไปยังนายทะเบียนสมาคมการค้าประจําจังหวัด กรุงเทพมหานครภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่มีประชุม
ใหญ่
อนึ่ ง ให้เก็บรักษารายงานประจําปี แสดงผลการดําเนิ นงานของสมาคมกับงบดุลไว้ที่สาํ นักงาน
ของสมาคม เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดูได้
ข้อ 42. อํานาจของผูส้ อบบัญ ชี ผูส้ อบบัญ ชีมี อํานาจเข้าตรวจสอบสรรพสมุ ด บัญ ชีและบรรดา
เอกสารเกี่ยวกับการเงินของสมาคม และมีสิทธิสอบถามกรรมการตลอดจนเจ้าหน้าที่ของสมาคมทุกคน
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีและเอกสารดังกล่าว ในการนี้ กรรมการและเจ้าหน้าที่จะต้องช่วยเหลือและให้
ความสะดวกทุกประการเพื่อตรวจสอบเช่นว่านั้น
ข้อ 43. การเงินของสมาคม เงินสดของสมาคมจะต้องนําไปฝากไว้ ณ ธนาคารแห่งใดแห่งหนึ่ ง ซึ่ง
ตั้งอยูใ่ นเขตท้องที่จงั หวัด ซึ่งสมาคมนี้ ตั้งอยู่ ในนามของสมาคม โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่
ให้มีเงินทดรองจ่ายเกี่ยวกับกิจการของสมาคมไม่เกินวงเงิน 15,000.00 ( หนึ่ งหมื่นห้าพันบาทถ้วน )
ในการนี้ เหรัญญิกเป็ นผูร้ บั ผิดชอบและเก็บรักษาตัวเงิน
การฝากและการถอนเงินจากธนาคาร ให้อยู่ในอํานาจของนายกสมาคมหรืออุปนายก หรือ
กรรมการคนใดคนหนึ่ งโดยมติเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการลงนามร่วมกับเหรัญญิก
ข้อ 44. การจ่ายเงินของสมาคม ให้นายกสมาคม อุปนายก หรือเลขาธิการคนใดคนหนึ่ งมีอาํ นาจ
สัง่ จ่ายเงินเกี่ยวกับกิจการของสมาคมได้ครั้งละไม่เกิน 20,000.00 ( สองหมื่นบาทถ้วน )
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ในการจ่ายเงินครั้งละไม่เกิน 30,000 บาท ( สามหมื่นบาทถ้วน ) ให้กระทําโดยมติของที่
ประชุม คณะกรรมการทุกครั้งไป
ข้อ 45. เงินทุนพิเศษ สมาคมฯ อาจหาเงินพิเศษเพื่อดําเนิ นกิจการและส่งเสริมความก้าวหน้าของ
สมาคมได้ โดยการเชื้ อเชิญบุคคลภายนอกและสมาชิกร่วมบริจาค หรือกระทําการอื่นได้ตามที่คณะ
กรมการเห็นสมควรและไม่ขดั ต่อกฎหมาย

หมวดที่ 9
การแก้ไขข้อบังคับ การเลิกสมาคม และการชําระบัญชี
ข้อ 46. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัดทอนหรือเพิ่มเติมข้อบังคับ จะกระทําได้แต่โดยมติของที่ประชุม
ใหญ่ ซึ่งมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกสามัญที่มาประชุมทั้งหมด
ข้อ 47. การเลิกสมาคม สมาคมนี้ อาจเลิกได้ดว้ ยเหตุผลหนึ่ งเหตุผลใดดังต่อไปนี้
1. เมื่ อมีประชุ ม ใหญ่ ลงมติ ให้เลิ ก ด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจํานวนสมาชิก
สามัญ ที่มาประชุมทั้งหมด
2. เมื่อล้มละลาย
3. เมื่ อ รัฐ มนตรี ว่า การกระทรวงพาณิ ช ย์สัง่ ให้เลิ ก ตามมาตรา 36 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
สมาคมการค้า พ.ศ. 2509
ข้อ 48. การชําระบัญชี เมื่อสมาคมฯ นี้ ต้องยกเลิกไป เพราะเหตุใดเหตุหนึ่ งดังกล่าวในข้อ 48 การ
ชําระบัญชีของสมาคมให้นําบัญญัติแห่งราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 มาบังคับใช้
ในกรณีที่สมาคมต้องเลิกไปตามข้อ 47 (1) ให้ที่ประชุมใหญ่คราวนั้นลงมติเลือกตั้ง กําหนด
ตัวผูช้ ําระบัญชีเสียด้วยและหากต้องเลิกไปตามข้อ 47 (3) ให้กรรมการทุกคนในคณะกรรมการชุด
สุดท้ายที่ได้จดทะเบียนเป็ นกรรมการต่อนายทะเบียนการค้าประจําจังหวัดกรุงเทพมหานครเป็ นผูช้ าํ ระ
บัญชี
หากมีทรัพย์สินของสมาคมฯ เหลือจากการชําระบัญชีให้ยกให้แก่นิติบุคคลในประเทศไทยที่มี
วัตถุประสงค์เกี่ยวกับกุศลสาธารณะแห่งหนึ่ งแห่งใดหรือหลายแห่งตามมติที่ประชุมใหญ่

หมวดที่ 10
บทเฉพาะกาล
ข้อ 49. เมื่อนายทะเบียนสมาคมการค้าประจําจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้อนุ ญาตให้จดั ตั้งเป็ น
สมาคมแล้ว ให้ผูเ้ ริ่มก่อการจัดตั้งทุกคนทําหน้าที่คณะกรรมการ (ชัว่ คราว) จนกว่าจะได้มีการเลือกตั้ง
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คณะกรรมการตามข้อบังคับนี้ ซึ่งจะต้องจัดให้มีขึ้นภายในกําหนดเวลาหนึ่ งร้อยยี่สิบวันนับแต่วนั ที่ได้รบั
อนุ ญาตให้จดั ตั้งสมาคมแล้ว
ภายใต้บงั คับแห่งความในวรรคแรก กรณีที่มีการประชุมใหญ่เลือกตั้งคณะกรรมการชุดแรกใน
ช่วงเวลาน้อยกว่าสามเดือน นับแต่วนั สิ้ นปี ทางบัญชีของสมาคม ให้ถือเอาวันสิ้ นปี ทางบัญชีของสมาคม
เป็ นวันตั้งต้นคํานวนวาระกรรมการตามข้อ 17 วรรคสี่
ข้อ 50. เพื่อประโยชน์แห่งความในข้อบังคับข้อ 8 ให้ผเู ้ ริ่มก่อการจัดตั้งทุกคน ทําหน้าที่เป็ นสมาชิก
สามัญ
ข้อ 51. ให้ใช้ขอ้ บังคับนี้ ตั้งแต่วนั ที่นายทะเบียนสมาคมการค้า ประจําจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ให้อนุ ญาตให้จดั ตั้งเป็ นสมาคมฯ เป็ นต้นไป

**************************************************************************
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