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ขอ้บงัคบั 

ของสมาคมผูร้บัจดัการขนสง่สินคา้ระหว่างประเทศ 

 

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

 

สมาคมการคา้น้ี  จัดขึ้ นตามพระราชบัญญัติสมาคมการคา้ พ.ศ. 2509   และอยู่ใน

ความควบคุมของส่วนทะเบียนสมาคมการคา้  สาํนักทะเบียนธุรกิจ ประจาํจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 

หมวดท่ี   1 

บทความทัว่ไป 

 

ขอ้ท่ี  1.  ช่ือของสมาคมการคา้  สมาคมการคา้น้ีมีชื่อว่า “สมาคมผูร้ับจดัการขนส่งสินคา้ระหว่าง

ประเทศ” 

             เขียนชื่อเป็นภาษาองักฤษวา่   THAI  INTERNATIONAL  FREIGHT FORWARDERS    

                                                      ASSOCIATION :  (TIFFA) 

            เรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า ““ไทยอินเตอรเ์นชัน่แนล  เฟรทฟอรเ์วิรด์เดอรส์ แอสโซซิ

เอชัน่” 

 

ขอ้ท่ี  2.  สาํนกังานของสมาคม ตั้งอยู ่ณ เลขท่ี  19  ชั้น 4 ถนนศรีนครินทร ์ แขวงบางนาเหนือ  

เขตบางนา จงัหวดักรุงเทพฯ  รหสัไปรษณีย ์10260 

 

ขอ้ท่ี  3.  ตราของสมาคม  มีเคร่ืองหมายเป็นรูปดงัน้ี 

- มีลูกศรจากซา้ยไปขวา  2  ลูกศรลอ้มลูกโลก  ในรูปโลกมีแผนท่ีประเทศไทย  และคําว่า             

“TIFFA”  อยูต่รงกลาง 
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 หมวดท่ี  2 

วตัถุประสงค ์

 

ขอ้ท่ี  4.  วตัถุประสงคข์องสมาคมผูร้บัจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ   ดงัน้ี :- 

(1)   ส่งเสริมการประกอบการวสิาหกิจท่ีเกี่ยวกบั การรบัจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ 

(2)   สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแกไ้ขอุปสรรคขอ้ขดัขอ้งต่าง ๆ รวมทั้งเจรจาทาํความตกลงกบั   

บุคคลภายนอก  เพ่ือประโยชน์ร่วมกนัในการประกอบวสิาหกิจของสมาชิก  สอดส่องและติดตาม   

ความเคล่ือนไหวของตลาดการคา้เก่ียวกับธุรกิจการรับจัดการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ               

ทั้ งภายในและภายนอกประเทศ   เพ่ืออํานวยประโยชน์แก่การประกอบธุรกิจการค้า  

อุตสาหกรรม  การเงิน  หรือ  เศรษฐกิจ  

(3)   ประสานความสามคัคี และแลกเปล่ียนความรูค้วามคิดเห็นซ่ึงกนัและกนัในทางวชิาการ ข่าวสาร    

         การคา้ตลอดจนการวจิยัเกี่ยวกบัการรบัจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ 

(4)   ขอสถิติหรือเอกสาร หรือขอทราบขอ้ความใดๆจากสมาชิกเกี่ยวกบัการดาํเนินการรบัจดัการขน 

         ส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ  ทั้งน้ีดว้ยความยนิยอมของสมาชิก 

(5)   ส่งเสริมกิจการการจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ ใหไ้ดม้าตรฐานสากล 

(6)   ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมกิจการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ให้อยู่ใน

มาตรฐานท่ีดี สอดคลอ้งกบันโยบายของทางราชการ 

(7)   ทําความตกลงหรือวางระเบียบใหส้มาชิกปฏิบัติ หรืองดเวน้การปฏิบัติเพ่ือใหก้ารประกอบ

วสิาหกิจของสมาชิกดาํเนินการไปดว้ยความเรียบรอ้ย 

(8)   ส่งเสริมพลานามยั กีฬา และจดังานบนัเทิงเป็นครั้งคราว 

(9)   ประนีประนอมขอ้พิพาทระหว่างสมาชิกหรือระหว่างสมาชิกกบับุคคลภายนอก ในการประกอบ

วสิาหกิจ 

(10)  ใหค้วามอนุเคราะหแ์ก่สมาชิกในดา้นงานสวสัดิการ เท่าท่ีไม่เป็นการตอ้งหา้มตามมาตรา 22   

แหง่พระราชบญัญติัสมาคมการคา้ พ.ศ.  2509 

(11)   ไม่ดาํเนินการในทางการคา้ หรือการเมืองอยา่งใดทั้งส้ิน 
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หมวดท่ี   3 

สมาชิกและสมาชิกภาพ 

 

ขอ้  5.   ประเภทสมาชิก สมาชิกของสมาคมแบ่งออกเป็น  3  ประเภท  คือ 

              ก.  สมาชิกสามญั   จะตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

(1)   เป็นนิติบุคคลซ่ึงประกอบวิสาหกิจ เป็นผูร้บัจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ ซ่ึงไดจ้ดทะเบียน

ถูกตอ้งตามกฎหมาย 

(2)   มีทุนจดทะเบียน ท่ีชาํระแลว้เตม็จาํนวน 5,000,000 บาท (หา้ลา้นบาทถว้น) 

(3)   ตอ้งประกอบธุรกิจการรบัจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ ไม่น้อยกวา่ 1 ปี 

(4)   กรรมการของนิติบุคคลตอ้งเป็นคนไทยอย่างนอ้ย 1 ท่าน และจะตอ้งเป็นผูมี้อํานาจผูกพัน

บริษัท ในกรณีท่ีคณะกรรมการของนิติบุคคล และมีกรรมการต่างชาติร่วมดว้ย การลงนามเพื่อ

ทาํนิตกิรรมใด ๆ ของกรรมการ  ตอ้งมีกรรมการคนไทยรว่มลงนามดว้ย  โดยกรรมการของ

นิติบุคคลตอ้งเป็นผูมี้ประสบการณ์ในภาคธุรกิจรบัจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ  ไม่ต ํา่

กว่า 3 ปี 

 

ข.   สมาชิกสมทบ  ไดแ้ก่  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีประกอบวิสาหกิจในทาง

การคา้ อุตสาหกรรม  หรือการเงิน อนัเกี่ยวเน่ืองกบัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ  ซ่ึงไดจ้ด

ทะเบียนถูกตอ้งตามกฎหมาย 

 

ค.  สมาชิกกิตติมศกัดิ์  ไดแ้ก่  บุคคลผูท้รงคุณวุฒิ หรือผูท่ี้คณะกรรมการเห็นวา่เป็นผู ้

ไดท้าํประโยชน์ใหแ้ก่สมาคมผูร้บัจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ  และรบัเป็นสมาชิกตามคาํ

เชิญของ  คณะกรรมการแลว้ 

 

ขอ้  6.  คุณสมบตัิของสมาชิก  สมาชิกของสมาคมการคา้  นอกจากคุณสมบติัตามขอ้  5  แลว้ยงัตอ้ง

ประกอบดว้ยคุณสมบติั  ดงัน้ี 

 

(1)   ในกรณีท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 

1. เป็นผูบ้รรลุนิติภาวะแลว้ 
2. ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย  บุคคลไรค้วามสามารถ  หรือบุคคลเสมือนไรค้วามสามารถ 

3. ไม่เคยเป็นบุคคลตอ้งโทษจาํคุกพิพากษาถึงท่ีสุดของศาลมาก่อน  เวน้แต่ความผิดลหุโทษ

หรือความผิดท่ีกระทาํโดยประมาท 

4. ไม่เป็นโรคอนัพึงรงัเกียจแก่สงัคม 

5. เป็นผูมี้ฐานะมัน่คงพอสมควร 
6. เป็นผูมี้ความประพฤติเรียบรอ้ย 
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(2)     ในกรณีท่ีเป็นนิตบุิคคล 

1. ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 

2. มีฐานะมัน่คงพอสมควร 
           ใหนํ้าความในขอ้ 6  ( 1 )  มาใชบ้ังคับแก่คุณสมบัติของผูแ้ทนนิติบุคคลท่ีไดร้ับแต่งตั้งใหมี้

อาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคลท่ีเป็นสมาชิกตามขอ้  7  ดว้ย 

 

ขอ้ 7.  ผูแ้ทนของสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ ท่ีเป็นนิติบุคคลจะตอ้งแต่งตั้งตัวแทนบุคคล 

ธรรมดาท่ีมีอํานาจกระทํากิจกรรมแทนนิติบุคคลน้ันไดนิ้ติบุคคลมากกว่า 1  คน  เพ่ือปฏิบัติการใน

หน้าท่ี  และใชสิ้ทธิแทนนิติบุคคลน้ัน   ในการน้ีผูแ้ทนจะมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนกระทําการแทนหรือ

แต่งตั้งตวัแทนช่วงมิไดบุ้คคลเดียวกนั  จะเป็นผูแ้ทนท่ีมีอาํนาจกระทาํแทนสมาชิกเกินหน่ึงรายไม่ได ้

 

ขอ้  8.  การสมัครเขา้เป็นสมาชิก ผูท่ี้ประสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นสมาชิกสามญั  หรือสมาชิกสมทบของ

สมาคม  จะตอ้งยืน่ความจาํนงต่อเลขาธิการ  หรือกรรมการผูท้าํหน้าท่ีแทนเลขาธิการ  ตามแบบพิมพท่ี์

สมาคมฯ กาํหนดไว ้โดยมีสมาชิกสามญัเป็นผูร้บัรองอยา่งน้อย  3  คน  

  

ขอ้  9.  การพิจารณาคําขอสมัครเข้าเป็นสมาชิก   ให้เลขาธิการหรือกรรมการทําหน้าท่ีแทน 

เลขาธิการนําใบสมคัรเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการในคราวต่อไป ครั้งแรกหลงัจากท่ีไดร้บัใบสมคัร   

เม่ือคณะกรรมการมีมติใหร้บั หรือไม่รบัเขา้เป็นสมาชิก ใหเ้ลขาธิการมีหนังสือแจง้ใหผู้น้ั้นทราบภายใน

เจ็ดวนั นับแต่วนัลงมติ สมาชิกภาพจะสมบูรณ์ได ้จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจาํนวนเสียงสามในส่ีจาก

กรรมการบริหารทั้งหมด 

 

ขอ้  10.  วนัเร่ิมสมาชิกภาพ   สมาชิกภาพเร่ิมตั้งแต่วนัท่ีผูส้มคัรไดช้าํระค่าลงทะเบียนเขา้เป็นสมาชิก

และค่าบาํรุงประจาํปี ของสมาคมฯ เรียบรอ้ยแลว้ 

 

ขอ้  11.  การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกยอ่มส้ินสุดลง ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

1. ตาย  หรือส้ินสุดสภาพนิติบุคคล 

2. ขาดคุณสมบติัตามขอ้  5 

3. ลาออกโดยยืน่หนังสือลาออกต่อคณะกรรมการ  และคณะกรรมการเห็นชอบ 

4. ตอ้งคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย 

5. ถูกศาลสัง่ใหเ้ป็นบุคคลไรค้วามสามารถ  หรือบุคคลเสมือนไรค้วามสามารถ 

6. ตอ้งคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหล้งโทษจาํคุก  เวน้แต่เป็นความผิดลหุโทษ  หรือความผิดท่ีอตัราไม่สูง

กวา่ความผิดลหุโทษ  หรือความผิดท่ีไดก้ระทาํโดยประมาท 

7. ขาดการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี และงานเล้ียงประจาํปี เป็นเวลา 2 ปี ติดต่อกนั   

8. คณะกรรมการลงมติใหล้บชื่อออกจากทะเบียนสมาชิก  โดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี  

ของจาํนวนคณะกรรมการทั้งหมด  ดว้ยเหตุหน่ึงเหตุใดดงัต่อไปน้ี 

1. กระทาํการใด ๆ ท่ีทาํใหส้มาคมฯ เส่ือมเสียชื่อเสียงโดยเจตนา 

2. กระทาํการละเมิดขอ้บงัคบัโดยเจตนา 
3. ไม่ชาํระค่าบาํรุงประจาํปี และไดร้บัใบเตือนจากเจา้หน้าท่ีครบสามสิบวนัแลว้ 
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4. การกระทําใด ๆ ท่ีเป็นการฝ่าฝืน หรือละเมิดต่อท่ีประชุมใหญ่โดยเจตนา  ให้

กรรมการมีอาํนาจลบช่ือออกจากการเป็นสมาชิกของสมาคมได ้

 

ขอ้  12.  ทะเบียนสมาชิก   ใหน้ายทะเบียนจดัทําทะเบียนสมาชิกเก็บไว ้ณ  สาํนักงานของสมาคมฯ  

โดยอยา่งน้อยใหมี้รายการ ดงัน้ี 

1. ชื่อ  และสญัชาติของสมาชิก 

2. ชื่อท่ีใชใ้นการประกอบวสิาหกิจ  และประเภทของวสิาหกิจ 
3. ท่ีตั้งสาํนักงานของสมาชิก 

4. วนัท่ีเขา้เป็นสมาชิก 

 

หมวดท่ี   4 

สิทธิและหนา้ท่ีของสมาชิก 

 

ขอ้  13.  สิทธิของสมาชิก 

1. ไดร้บัความช่วยเหลือ  และการสงเคราะหใ์นเร่ืองท่ีเกี่ยวกบักิจการอนัอยูใ่น 

วตัถุประสงคข์องสมาคมจากสมาคมเท่าท่ีอาํนวยได ้

2. เสนอความคิดเห็นหรือใหค้าํแนะนําต่อสมาคมหรือคณะกรรมการในเร่ืองใด ๆ อนั 

อยูใ่นวตัถุประสงคข์องสมาคมเพ่ือนํามาซ่ึงความเจริญรุ่งเรืองของสมาคม 

3. ขอตรวจสอบกิจการ  และทรพัยสิ์นของสมาคมได ้ โดยทาํเป็นหนังสือยืน่ต่อ 

เลขาธิการ  หรือกรรมการ  ผูท่ี้ทาํหน้าท่ีแทนเลขาธิการ 

4. เขา้ร่วมประชุมอภิปรายแสดงความคิดเห็นซกัถามกรรมการ  เสนอญตัติในการ 
ประชุมใหญ่สมาชิก 

5. สมาชิกสามญัเท่าน้ันมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมใหญ่และมีสิทธิ
ไดร้ับเลือกตั้งเป็นกรรมการสมาชิกซ่ึงมีสิทธิออกเสียงในวรรคก่อน  จะตอ้งเป็น

สมาชิกของสมาคมฯ ก่อนวนัท่ีมีการประชุมนับอยา่งน้อย  30  วนั 

ขอ้  14.  หนา้ท่ีของสมาชิก 

1. ตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของสมาคมฯ  มติของท่ีประชุมใหญ่มติของคณะกรรมการ

และหน้าท่ี  ซ่ึงตนไดร้บัมอบหมายจากสมาคมฯ ดว้ยความซ่ือสตัยโ์ดยเคร่งครดั 

2. ดํารงรักษาเกียรติ  และผลประโยชน์ชื่อเสียงของสมาคมฯ  ตลอดจนตอ้งรักษา

ความลบั  ในขอ้ประชุมหรือวิถีของสมาคมฯ  ไม่เปิดเผยขอ้ความซ่ึงอาจจะนําความ

เส่ือมเสียมาสู่สมาคมโดยเด็ดขาด 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของสมาคมใหรุ้่งเรือง  และมีความกา้วหน้าอยูเ่สมอ 

4. ตอ้งรกัษาไวซ่ึ้งความสามคัคีธรรม  ระหว่างสมาชิก  และปฏิบัติกิจการในทํานอง

ช่วยเหลือกนัดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต 
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5. สมาชิกท่ีตอ้งออกจากสมาชิกภาพ  ดว้ยเหตุใด ๆ ก็ตามตอ้งชาํระค่าบาํรุงท่ียงัคา้ง

อยูใ่นขณะน้ันใหเ้สร็จส้ิน 

6. สมาชิกผู ้ใดเปล่ียน   ชื่อ  ชื่อสกุล   สัญชาติ   ย้ายท่ีอยู่  ย้ายท่ีตั้ งสํานักงาน  

เปล่ียนแปลงประเภทวิสาหกิจ  หรือเปล่ียนผู ้แทนนิติบุคคล  จะต้องแจ้งให้

เลขาธิการทราบภายใน  กาํหนดเวลา 7 วนันับแต่วนัท่ีเปล่ียนแปลง 

 

 

หมวดท่ี  5 

ค่าลงทะเบียนเขา้เป็นสมาชิก  และค่าบาํรุงสมาคม 

 

ขอ้  15.   ค่าลงทะเบียนเขา้เป็นสมาชิก  และค่าบาํรุงสมาคม 

1. สมาชิกสามัญจะตอ้งชําระค่าลงทะเบียน 25,000.00 บาท (สองหม่ืนหา้พันบาท

ถว้น)  และค่าบาํรุงสมาคมเป็นรายปี ๆ ละ 15,000.00 บาท (หน่ึงหม่ืนหา้พนับาท

ถว้น ) 

2. สมาชิกสมทบจะตอ้งชาํระค่าลงทะเบียน 5,000.00  บาท ( หา้พนับาทถว้น )  

และค่าบาํรุงสมาคมเป็นรายปี ๆ ละ  10,000.00  บาท  (หน่ึงหม่ืนบาทถว้น ) 

3. ค่ากิจกรรมสมาชิกสมัพนัธ ์3,000.00 บาท (สามพนับาทถว้น)  และค่ากิจกรรม 

ประชาสมัพนัธ์ 2,500.00 บาท (สองพนัหา้รอ้ยบาทถว้น) ทั้งสมาชิกสามญัและ

สมาชิกสมทบ 

4. สมาชิกกิตติมศกัด์ิ  ไม่ตอ้งชาํระค่าลงทะเบียน หรือค่าบาํรุงอยา่งใดทั้งส้ิน 

     ทั้งน้ี ค่าใชจ้า่ยตามขอ้ 1, 2, และ 3 น้ัน ใหช้าํระครั้งเดียวในช่วงตน้ปี 

 

ขอ้  16.  ค่าบาํรุงพิเศษ  สมาคมฯ อาจเรียกเก็บค่าบํารุงพิเศษจาํนวนเท่าใดจากสมาชิกไดเ้ป็นครั้ง

คราวโดยท่ีประชุมใหญ่ลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนสมาชิกสามัญท่ีมา           

ประชุมทั้งหมด 

หมวดท่ี  6 

คณะกรรมการของสมาคม 

 

ขอ้  17.   ใหมี้คณะกรรมการข้ึนคณะหน่ึงเป็นผูบ้ริหารงานใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องสมาคมฯ   

และเป็นผูแ้ทนของสมาคมฯ ในกิจการอนัเกี่ยวกบับุคคลภายนอก ประกอบดว้ยสมาชิกสามญัซ่ึงไดร้บั

เลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ่มีจาํนวนไม่นอ้ยกว่า  11 คน  แต่ไม่เกิน 15 คน  เวน้แต่ท่ีประชุมใหญ่ครั้ง

น้ันๆ จะมีมติเป็นอยา่งอ่ืน  การเลือกตั้งกรรมการ  ใหก้ระทาํดว้ยวธีิลงคะแนนลบั  โดยใหส้มาชิกสามญั

หรือสมาชิกสมทบ  เสนอชื่อของสมาชิกซ่ึงตนประสงคจ์ะใหเ้ขา้รบัสมคัรรบัเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อท่ี

ประชุมใหญ่ลงมติเลือกตั้ง  ใหผู้ไ้ดร้บัคะแนนสูงตามลาํดบัไดเ้ป็นคณะกรรมการ  ตามจาํนวนท่ีกาํหนด

ไวใ้นวรรคแรก  และตามมติท่ีประชุมใหญ่ครั้งน้ัน ๆ  ถา้มีผูไ้ดร้บัคะแนนเท่ากนัในลาํดบัสุดทา้ยท่ีจะได้



 

7 
 

เป็นกรรมการคราวน้ัน  ใหท่ี้ประชุมลงมติใหม่เฉพาะผูท่ี้ไดร้บัคะแนนเท่ากนั  หากปรากฏว่าไดเ้ท่ากนั

อีก  ใหใ้ชว้ธีิจบัฉลาก 

 

ใหค้ณะกรรมการมีอาํนาจเลือกตั้งกนัเองเพ่ือดาํรงตาํแหน่งดงัน้ี :- 

 

1. นายกสมาคม  (หน่ึงคน) 

2. อุปนายก  (หน่ึงคน) 

3. เลขาธิการ 
4. เหรญัญิก 

5. นายทะเบียน 

6. ปฏิคม 

7. ประชาสมัพนัธ ์

 

ตาํแหน่งละ 1 คน และตาํแหน่งอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมดว้ยความเห็นชอบของ 

คณะกรรมการท่ีจะไดก้าํหนดหน้าท่ี ท่ีจะเห็นสมควร และคณะกรรมการของสมาคมฯ   อยู่ในตําแหน่ง

กรรมการไดค้ราวละ 2 ปี 

ภายใตบ้งัคบัมาตรา  19  และ  33  แหง่พระราชบญัญติัสมาคมการคา้  พ.ศ. 2509  

กรรมการท่ีพน้ตาํแหน่งไปแลว้อาจไดร้บัเลือกตั้งหรือแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกก็ได ้

 

ขอ้  18.   การพน้จากตาํแหน่งกรรมการ กรรมการยอ่มพน้จากตาํแหน่ง ในกรณีดงัน้ี 

1. ครบกาํหนดออกตามวาระ 
2. ลาออกโดยคณะกรรมการไดล้งมติอนุมติัแลว้  เวน้แต่การลาออกเฉพาะตําแหน่ง

ตามขอ้  17  วรรคสาม 

3. ขาดจากสมาชิกภาพ 

4. ท่ีประชุมใหญ่มีมติใหถ้อดถอนออกจากการเป็นคณะกรรมการ 
5. เม่ื อรัฐมนต รีว่าการกระทรวงพาณิ ชย์สั ่งให้ออกตามมาตรา   33  แห่ ง

พระราชบญัญติัสมาคม  พ.ศ  2509 

6. พน้จากสภาพการเป็นผูแ้ทนของสมาชิกสามญัซ่ึงเป็นนิติบุคคล 

 

ในกรณีท่ีผูแ้ทนสมาชิกซ่ึงเป็นนิติบุคคลตามขอ้  7 ท่ีไดร้บัการเลือกตั้งหรือแต่งตั้ง ตาย 

หรือพน้จากตาํแหน่งผูแ้ทนของสมาชิกน้ัน ผูแ้ทนคนใหม่ของสมาชิกรายน้ัน ๆ จะเขา้เป็นกรรมการแทนก็

ได ้

 

ขอ้  19.  กรณีท่ีกรรมการพน้จากตาํแหน่งกรรมการก่อนครบกาํหนดออกตามวาระ คณะกรรมการ

อาจตั้งสมาชิกสามญัคนใดคนหน่ึงใหเ้ป็นกรรมการแทนได ้แต่กรรมการท่ีไดร้บัแต่งตั้งแทนน้ี ใหเ้ป็น

กรรมการอยูต่ามวาระของผูท่ี้ตนแทน 
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 กรณีคณะกรรมการพน้จากตําแหน่งทั้งคณะก่อนกาํหนดออกตามวาระใหค้ณะกรรมการซ่ึงพน้

จากตาํแหน่งน้ัน  ดาํเนินการจดัประชุมใหญ่สมาชิก  เพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่  ในกรณีน้ีใหนํ้า

ความในขอ้  24  มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 คณะกรรมการซ่ึงไดร้บัเลือกตั้งตามวรรคก่อน  อยู่ในตาํแหน่งไดต้ามวาระของคณะกรรมการท่ี

พน้ตาํแหน่งไป 

 

ขอ้  20.  องค์ประชุมในการประชุมของคณะกรรมการ การประชุมของคณะกรรมการจะตอ้งมี

กรรมการมาประชุมไม่น้อยกวา่คร่ึงหน่ึงของจาํนวนคณะกรรมการทั้งหมดจึงนับวา่เป็นองคป์ระชุม 

 ในกรณีท่ีมีจํานวนคณะกรรมการในคณะกรรมการน้อยกว่าคร่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการ

ทั้งหมด  กรรมการท่ีเหลืออยู่ย่อมทํากิจกรรมไดเ้ฉพาะแต่ในเร่ืองท่ีจะตั้งสมาชิกสามญัคนใดคนหน่ึง  

หรือหลายคนเป็นกรรมการเพ่ิมขึ้ นใหค้รบจํานวนหรือนัดเรียกประชุมใหญ่  หรือกระทํากิจกรรมอัน

สมควรทุกอยา่งเพ่ือป้องกนัรกัษาประโยชน์ของสมาคมฯ เท่าน้ัน 

 

ขอ้  21.  มติของท่ีประชุมคณะกรรมการ ใหถื้อเอาคะแนนเสียงขา้งมาก กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึง

เสียงในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ใหผู้เ้ป็นประธานในท่ีประชุมมีคะแนนเสียงอีกหน่ึงเสียง 

เป็นเสียงชี้ ขาด  

 ในกรณีท่ีประชุมคณะกรรมการลงมติอนัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายและหรือขอ้บงัคบัน้ีใหถื้อวา่มติ

น้ันใชบ้งัคบัมิได ้

ขอ้  22.  ประธานท่ีประชุม ใหน้ายกสมาคมเป็นประธานในท่ีประชุมถา้นายกสมาคมไม่อยูห่รือไม่อาจ 

ปฏิบติัหน้าท่ีใหอุ้ปนายกผูอ้าวุโสตามลาํดบัปฏิบติัหน้าท่ีแทน   ถา้ทั้งนายกสมาคมแลอุปนายกไม่อยู ่

หรือไม่อาจปฏิบติัหน้าท่ีแทนไดใ้หท่ี้ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหน่ึงเป็นประธาน  ในท่ีประชุม 

เฉพาะในการประชุมคราวน้ัน 

 

ขอ้  23.  การประชุมคณะกรรมการ ใหมี้การประชุมคณะกรรมการอยา่งน้อยหน่ึงเดือนต่อครั้ง       

อน่ึงใน กรณีจาํเป็นนายกสมาคมหรือกรรมการผูท้าํหน้าท่ีแทนหรือกรรมการรวมกนัไม่น้อยกวา่หา้คน   

จะเรียกประชุมพิเศษข้ึนได ้

 

ขอ้  24.  การเขา้รบัหนา้ท่ีของกรรมการ เม่ือมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ใหค้ณะกรรมการซ่ึง 

พน้ตาํแหน่งยืน่จดทะเบียนคณะกรรมการชุดใหม่   ต่อนายทะเบียนสมาคมการคา้ประจาํจงัหวดั 
กรุงเทพมหานคร  ภายในสามสิบวนั  นบัแต่วนัเลือกตั้งและส่งมอบหนา้ท่ีใหค้ณะกรรมการชุดใหม่ภายใน 
สามสิบวนั  นบัแต่วนัท่ีนายทะเบียนสมาคมการคา้รับจดทะเบียน 

ในกรณีท่ีนายทะเบียนสมาคมการคา้ ฯ  ยงัมิไดร้บัจดทะเบียนคณะกรรมการชุดใหม่  และคณะ 

กรรมการท่ีพน้จากตําแหน่งยงัมิไดส่้งมอบหน้าท่ีตามวรรคแรกใหค้ณะกรรมการท่ีพน้จากตําแหน่งน้ัน   

มีอาํนาจหน้าท่ีบริหารกิจการของสมาคมต่อไปจนกว่านายทะเบียนสมาคมการคา้ ฯจะรบัจดทะเบียน

คณะกรรมการชุดใหม่  และคณะกรรมการชุดใหม่น้ันเขา้รบัหน้าท่ีแลว้ 
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ขอ้  25.  อาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการ  มีดงัน้ี 

1. จดัดาํเนินกิจการและทรพัยสิ์นของสมาคมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัและมติของท่ีประชุม 

2. เลือกตั้งกรรมการใหด้าํรงตาํแหน่งต่าง  ๆ  ในคณะกรรมการ 

3. วางระเบียบการในการปฏิบติังานของสมาคมใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์

4. ว่าจา้ง  แต่งตั้ง  และถอดถอน  ท่ีปรึกษาของคณะกรรมการ  อนุกรรมการ  เจา้หน้าท่ีและ

พนักงานทั้งปวง  ในการทํากิจกรรมเฉพาะอย่าง  หรือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ  อันอยู่ใน

ขอบเขตของสมาคม  เพ่ือใหก้ารดําเนินงานของสมาคมเป็นไปโดยเรียบรอ้ย  ท่ีปรึกษาของ

คณะกรรมการและอนุกรรมการดงักล่าว  จะแต่งตั้งจากกรรมการ  หรือสมาชิกของสมาคม  

หรือบุคคลภายนอกก็ได ้ 

 

ขอ้  26.  อาํนวยหนา้ท่ีกรรมการตาํแหน่งตา่ง ๆ  ดงัน้ี 

1. นายกสมาคม  มีหน้าท่ีอํานวยการเพ่ือให้การดําเนินงานของสมาคมเป็นไปตามกฎ

ขอ้บังคับ  และระเบียบการในการปฏิบัติงานของสมาคม  เป็นผูแ้ทนและเป็นผูมี้อํานาจ

กระทําการแทนสมาคมฯ  ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก  และเป็นประธานในท่ี

ประชุมคณะกรรมการ  ตลอดจนท่ีประชุมใหญ่ 

2. อุปนายก  มีหน้าท่ีช่วยเหลือนายกสมาคมในกิจการทั้งปวงอนัอยูใ่นอาํนาจหน้าท่ีของนายก

สมาคม  และเป็นผูท้ําหน้าท่ีแทนนายกสมาคม  เม่ือนายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่สามารถ

ปฏิบติัหน้าท่ีได ้

3. เลขาธิการ  มีหน้าท่ีโตต้อบหนังสือ  เก็บรกัษาเอกสารต่าง ๆ  ของสมาคม  เป็นเลขานุการ

ในท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมใหญ่   ตลอดจนปฏิบัติหน้าท่ี อ่ืน  ๆตามท่ี

คณะกรรมการจะไดม้อบหมาย 

4. เหรญัญิก  มีหน้าท่ีรกัษาและจ่ายเงินของสมาคม  ทําบญัชีการเงินเก็บรกัษาและจ่ายพสัดุ

ของสมาคม  ตลอดจนปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการจะไดร้บัมอบหมาย 

5. นายทะเบียน  มีหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดทําทะเบียนสมาชิก  และทะเบียนต่าง ๆ อันมิใช่

ทะเบียนเกี่ยวกบัการเงินของสมาคม  ตลอดจนปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน ๆตามท่ีคณะกรรมการจะ

ไดร้บัมอบหมาย 

6. ปฏิคม  มีหน้าท่ีรกัษาสาํนักงานของสมาคม  รกัษาความเรียบรอ้ยของสถานท่ีรกัษาสมุด

เยี่ยม  จดัสถานท่ีประชุม   ดูแลตอ้นรบัตลอดจนปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการ

ไดร้บัมอบหมาย 

7. ประชาสมัพนัธ ์ มีหน้าท่ีเกี่ยวกบัการเชิญชวนหาสมาชิก  โฆษณากิจการดา้นต่าง ๆ  ของ

สมาคม  ตลอดจนปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการจะไดร้บัมอบหมาย 

 

ขอ้  27.  ภายใตบ้งัคบัแห่งความในหมวดน้ี  ใหนํ้าความในหมวดท่ี  7  การประชุมใหญ่  มาบงัคบัใช ้

             โดยอนุโลม 
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หมวดท่ี 7 

การประชุมใหญ ่

 

ขอ้  28.  การประชุมใหญ่  ใหค้ณะกรรมการจดัใหมี้การประชุมใหญ่สมาชิกอย่างน้อยทุกระยะเวลา  

สิบสองเดือน  การประชุมเช่นน้ีเรียกวา่  “การประชุมใหญ่สามญัประจาํปี ……..…” 

 การประชุมใหญ่คราวอ่ืนนอกจากการประชุมใหญ่ตามวรรคก่อนเรียกว่า  การประชุมใหญ่

วสิามญั 

 

ขอ้  29.  กาํหนดการประชุมใหญ ่

1. ใหมี้การประชุมใหญ่สามญัประจาํปีภายในเดือนเมษายน  ( ภายในกาํหนดหน่ึงรอ้ยยีสิ่บวนั  

นับแต่วนัท่ีส้ินปีการบญัชีของสมาคมเป็นประจาํทุก ๆ ปี ) 

2. ถา้มีเหตุใดเหตุหน่ึงซ่ึงคณะกรรมการมีมติเห็นสมควร  หรือสมาชิกมีจาํนวนไม่น้อยกวา่หน่ึง
ในหา้  ของจาํนวนสมาชิกทั้งหมดแสดงความจาํนงโดยการทําการรอ้งขอเป็นลายลักษณ์

อักษรยื่นต่อนายกสมาคม  ขอใหเ้รียกประชุมวิสามัญไดใ้หน้ายกสมาคมนัดประชุมใหญ่

วสิามญั  ภายในกาํหนดสิบหา้วนันับตั้งแต่วนัท่ีลงมติ  หรือวนัท่ีไดร้บัหนังสือ 

 

ขอ้  30.  การส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม   คณะกรรมการจะตอ้งส่งหนังสือมาบอกกล่าวถึง      

วนั  เวลา สถานท่ี  และระเบียบวาระการประชุมใหญ่ไปใหส้มาชิกทุกคนไดร้บัทราบโดยส่งจดหมายทาง

ไปรษณียล์งทะเบียน  ณ  ท่ีอยู ่ ของสมาชิกท่ีปรากฏในทะเบียนและประกาศทางหนังสือพิมพภ์าษาไทย

รายวนั   2  ฉบับ  ภาษาองักฤษ 1  ฉบับ  หรือส่งใหถึ้งตัวสมาชิกก่อนกาํหนดวนัประชุมใหญ่ไม่น้อย

กวา่เจ็ดวนั 

 การส่งหนังสือบอกกล่าวตามวรรคแรก  ใหส่้งสาํเนาบันทึกรายงานการประชุมใหญ่ครั้งท่ีแลว้    

(ถา้มี)  ไปดว้ย  ในกรณีท่ีเป็นการนัดประชุมใหญ่สามัญประจําปีตอ้งแนบสําเนารายงานประจําปี      

และสาํเนางบดุลรวมทั้งสาํเนาบญัชีรายรบั - รายจา่ย  ซ่ึงผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบแลว้เพ่ิมเติมไปดว้ย 

 

ขอ้  31.  องคป์ระชุมในการประชุมใหญ่ ในการประชุมใหญ่จะตอ้งมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า

คร่ึงหน่ึงของจาํนวนสมาชิกสามญัทั้งหมดจึงจะถือเป็นองคป์ระชุม 

 

ขอ้  32.  กรณีท่ีประชุมครั้งแรกสมาชิกมาไม่ครบองคป์ระชุม  หากล่วงพน้กาํหนดเวลานัดไปแลว้

หน่ึงชัว่โมง  ยงัมีสมาชิกมาไม่ครบองคป์ระชุมถา้การประชุมคราวใหญ่ครั้งน้ัน  ไดเ้รียกนัดเพราะสมาชิก   

รอ้งขอใหเ้ลิกการประชุมใหญ่น้ัน  ถา้มิใช่เพราะสมาชิกรอ้งขอ  ใหเ้ล่ือนการประชุมและใหท้ําการบอก

กล่าวนัดประชุม  วนั  เวลา  และสถานท่ี  ประชุมใหญ่น้ีอีกครั้งภายในกาํหนดสิบหา้วนัมากน้อยเพียงใด

ก็ใหถื้อวา่เป็นองคป์ระชุม 
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ขอ้  33.   ประธานในท่ีประชุม ใหน้ายกสมาคมเป็นประธานในท่ีประชุมใหญ่ ถา้นายกสมาคมไม่อยู ่

หรือไม่อาจปฏิบติัหน้าท่ีไดใ้หอุ้ปนายกผูอ้าวุโสตามลาํดบัทาํหน้าท่ีแทน ถา้ทั้งนายกสมาคมและอุปนายก

ไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบติัหน้าท่ีได ้ใหท่ี้ประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการคนหน่ึงคนใดขึ้ นเป็นประธานในท่ี

ประชุมเฉพาะการประชุมคราวน้ัน 

 

ขอ้  34.  วิธีกรอกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมใหญ่ สมาชิกสามญัเท่าน้ันมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

และสมาชิกสามญัคนหน่ึง ๆ มีคะแนนเสียงหน่ึงเสียง 

 ในการประชุมใหญ่ใด ๆ  ขอ้มติ อนัเสนอใหล้งคะแนน  ใหต้ัดสินดว้ยวิธีชูมือหรือวิธีการอ่ืนใด

อนัเป็นการเปิดเผยวา่สมาชิกคนใดลงคะแนนเช่นไร เวน้แต่เม่ือก่อนหรือในเวลาท่ีแสดงผลแห่งการชูมือ

น้ัน  คณะกรรมการเห็นสมควร  หรือไดมี้สมาชิกสามญัไม่น้อยกวา่หน่ึงในสามรอ้งขอใหล้งคะแนนลบั 

 

ขอ้  35.  มติของที่ประชุมใหญ่ นอกจากท่ีกล่าวไวเ้ป็นอย่างอ่ืนในขอ้บังคบัน้ี ใหถื้อเอาคะแนนเสียง 

ขา้งมากเป็นมติของท่ีประชุมใหญ่ ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัจะเป็นการชูมือก็ดี การลงคะแนนลบัก็ดี หรือ

ดว้ยวธีิการอ่ืนก็ดี ใหผู้เ้ป็นประธานในท่ีประชุมมีคะแนนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชี้ ขาด 

 

ขอ้  36.  กิจการอนัพึงกระทาํในการประชุมใหญส่ามญัประจาํปี  มีดงัน้ี 

1. รบัรองรายงานการประชุมใหญ่คราวก่อน 

2. พิจารณารายงานประจาํปี  แสดงผลการดาํเนินกิจการของสมาคม  ท่ีผ่านมาในรอบ

ปี (ถา้มี) 

3. พิจารณาอนุมติังบดุล (ถา้มี) 

4. เลือกตั้งคณะกรรมการ  และรับรองฐานะและความประพฤติของคณะกรรมการ        

(ในปีท่ีครบวาระ) 

5. เลือกตั้งผูส้อบบญัชีของสมาคมประจาํปี  และกาํหนดค่าตอบแทน (ถา้มี) 

6. กิจการท่ีตอ้งกระทาํโดยอาศยัมติจากท่ีประชุมใหญ่ 

7. เร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 

 

ขอ้  37.  กิจการท่ีพึงกระทาํในการประชุมใหญ่วิสามัญ ไดแ้ก่ กิจการท่ีจะทําโดยอาศัยมติจากท่ี

ประชุม แต่ไม่อาจหรือมีเหตุผลทาํใหไ้ม่สามารถจดัทาํขึ้ นไดใ้นการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 

 

ขอ้  38.  กิจการอันพึงกระทาํในการประชุมสมาชิกประจาํเดือน   ไดแ้ก่  กิจการอันเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติธุรกิจทัว่ไปของสมาคม  นอกจากกิจการท่ีจาํเป็นจะตอ้งกระทําโดยการประชุมสามัญประจาํปี  

หรือการประชุมใหญ่วสิามญั 

 

ขอ้  39.  การจัดทาํรายงาน  บันทึกประชุม  รายงานการประชุมคณะกรรมการ  การประชุมใหญ่    

การประชุมสมาชิกอ่ืนๆ  และการประชุมอนุกรรมการ  ใหจ้ดบันทึกไวทุ้กครั้ง  และตอ้งเสนอต่อท่ี
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ประชุมเพ่ือรบัรองในคราวท่ีมีการประชุมครั้งต่อไป  รายงานการประชุมท่ีผ่านการรบัรองแลว้สมาชิกจะ

ดูไดใ้นวนัและเวลาทาํการ 

 

หมวดท่ี  8 

การเงิน  เงินทุนพิเศษ  และการบญัชีของสมาคม 

 

ขอ้  40.  วนัส้ินปีทางบญัชี  ใหถื้อเอาวนัท่ี  31  ธนัวาคม  ของทุกปีเป็นวนัส้ินสุดทางบญัชีของสมาคม

การคา้  

 

ขอ้  41.  การจดัทาํงบดุล  ใหค้ณะกรรมการจดัทํางบดุลท่ีเป็นอยู่   ณ  วนัส้ินปีทางบญัชีน้ันแลว้  ส่ง

ใหผู้ส้อบบญัชีไม่เกินเดือนกุมภาพนัธข์องทุกปี และผูต้รวจสอบบญัชีจะตอ้งตรวจสอบใหเ้สร็จ  ก่อนวนัท่ี

จะประชุมใหญ่ประจาํปีไม่น้อยกวา่สามสิบวนั   

 

 งบดุลซ่ึงผูต้รวจสอบบัญชีไดร้บัรองแลว้  คณะกรรมการตอ้งดําเนินการเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่

สามญัเพ่ือพิจารณาอนุมติัภายในหน่ึงรอ้ยยีสิ่บวนันับแต่วนัส้ินปีทางบญัชี 

 เม่ือเสนองบดุล  ใหค้ณะกรรมการเสนอรายงานประจาํปีแสดงผลการดาํเนินงานของสมาคม  ต่อ

ท่ีประชุมดว้ย และใหส้มาคมส่งสาํเนารายงานประจาํปีแสดงผลการดําเนินงานของสมาคมฯ และงบดุล  

ไปยงันายทะเบียนสมาคมการคา้ประจาํจงัหวดั  กรุงเทพมหานครภายในสามสิบวนันับแต่วนัท่ีมีประชุม

ใหญ่ 

 อน่ึง  ใหเ้ก็บรกัษารายงานประจาํปีแสดงผลการดาํเนินงานของสมาคมกบังบดุลไวท่ี้สาํนักงาน

ของสมาคม  เพ่ือใหส้มาชิกขอตรวจดูได ้

 

ขอ้  42.  อาํนาจของผูส้อบบัญชี   ผูส้อบบัญชีมีอํานาจเขา้ตรวจสอบสรรพสมุด บัญชีและบรรดา

เอกสารเกี่ยวกบัการเงินของสมาคม และมีสิทธิสอบถามกรรมการตลอดจนเจา้หน้าท่ีของสมาคมทุกคน   

ท่ีมีส่วนเกี่ยวขอ้งกบับญัชีและเอกสารดังกล่าว ในการน้ีกรรมการและเจา้หน้าท่ีจะตอ้งช่วยเหลือและให้

ความสะดวกทุกประการเพ่ือตรวจสอบเช่นวา่น้ัน 

 

ขอ้  43.  การเงินของสมาคม เงินสดของสมาคมจะตอ้งนําไปฝากไว ้ ณ  ธนาคารแห่งใดแห่งหน่ึง  ซ่ึง

ตั้งอยูใ่นเขตทอ้งท่ีจงัหวดั  ซ่ึงสมาคมน้ีตั้งอยู ่ ในนามของสมาคม  โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมใหญ่ 

ใหมี้เงินทดรองจ่ายเกี่ยวกบักิจการของสมาคมไม่เกินวงเงิน  15,000.00 ( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )  

ในการน้ี  เหรญัญิกเป็นผูร้บัผิดชอบและเก็บรกัษาตวัเงิน 

การฝากและการถอนเงินจากธนาคาร  ใหอ้ยู่ในอํานาจของนายกสมาคมหรืออุปนายก  หรือ

กรรมการคนใดคนหน่ึงโดยมติเห็นชอบของท่ีประชุมคณะกรรมการลงนามร่วมกบัเหรญัญิก 

 

ขอ้  44.   การจา่ยเงินของสมาคม  ใหน้ายกสมาคม  อุปนายก  หรือเลขาธิการคนใดคนหน่ึงมีอาํนาจ

สัง่จา่ยเงินเก่ียวกบักิจการของสมาคมไดค้รั้งละไม่เกิน  20,000.00 ( สองหม่ืนบาทถว้น ) 



 

13 
 

 ในการจ่ายเงินครั้งละไม่เกิน  30,000  บาท ( สามหมื่นบาทถว้น )  ใหก้ระทําโดยมติของท่ี

ประชุม  คณะกรรมการทุกครั้งไป 

 

ขอ้  45.  เงินทุนพิเศษ   สมาคมฯ อาจหาเงินพิเศษเพ่ือดําเนินกิจการและส่งเสริมความกา้วหน้าของ

สมาคมได ้ โดยการเช้ือเชิญบุคคลภายนอกและสมาชิกร่วมบริจาค  หรือกระทําการอ่ืนไดต้ามท่ีคณะ

กรมการเห็นสมควรและไม่ขดัต่อกฎหมาย 

 

หมวดท่ี  9 

การแกไ้ขขอ้บงัคบั  การเลิกสมาคม  และการชาํระบญัชี 

 

ขอ้  46.  การแกไ้ขเปล่ียนแปลงตดัทอนหรือเพ่ิมเติมขอ้บงัคบั จะกระทาํไดแ้ต่โดยมติของท่ีประชุม

ใหญ่ ซ่ึงมีคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สองในสามของจาํนวนสมาชิกสามญัท่ีมาประชุมทั้งหมด 

 

ขอ้  47.  การเลิกสมาคม สมาคมน้ีอาจเลิกไดด้ว้ยเหตุผลหน่ึงเหตุผลใดดงัต่อไปน้ี 

1. เม่ือมีประชุมใหญ่ลงมติใหเ้ลิก ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนสมาชิก

สามญั  ท่ีมาประชุมทั้งหมด 

2. เม่ือลม้ละลาย 

3. เม่ือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สัง่ให้เลิกตามมาตรา  36 แห่งพระราชบัญญัติ  

สมาคมการคา้ พ.ศ.  2509 

 

ขอ้  48.  การชาํระบัญชี เม่ือสมาคมฯ น้ีตอ้งยกเลิกไป เพราะเหตุใดเหตุหน่ึงดังกล่าวในขอ้ 48 การ

ชาํระบญัชีของสมาคมใหนํ้าบญัญติัแหง่ราชบญัญติัสมาคมการคา้ พ.ศ.  2509 มาบงัคบัใช ้

 ในกรณีท่ีสมาคมตอ้งเลิกไปตามขอ้  47 (1)  ใหท่ี้ประชุมใหญ่คราวน้ันลงมติเลือกตั้ง  กาํหนด

ตัวผูช้ําระบัญชีเสียดว้ยและหากตอ้งเลิกไปตามขอ้  47 (3)  ใหก้รรมการทุกคนในคณะกรรมการชุด

สุดทา้ยท่ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกรรมการต่อนายทะเบียนการคา้ประจาํจงัหวดักรุงเทพมหานครเป็นผูช้าํระ

บญัชี 

  หากมีทรพัยสิ์นของสมาคมฯ เหลือจากการชาํระบญัชีใหย้กใหแ้ก่นิติบุคคลในประเทศไทยท่ีมี

วตัถุประสงคเ์กี่ยวกบักุศลสาธารณะแหง่หน่ึงแหง่ใดหรือหลายแหง่ตามมติท่ีประชุมใหญ่ 

 

หมวดท่ี  10 

บทเฉพาะกาล 

 

ขอ้  49.  เม่ือนายทะเบียนสมาคมการคา้ประจาํจงัหวัดกรุงเทพมหานคร ไดอ้นุญาตใหจ้ดัตั้งเป็น

สมาคมแลว้ ใหผู้เ้ร่ิมก่อการจดัตั้งทุกคนทาํหน้าท่ีคณะกรรมการ (ชัว่คราว)  จนกวา่จะไดมี้การเลือกตั้ง
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คณะกรรมการตามขอ้บงัคบัน้ี  ซ่ึงจะตอ้งจดัใหมี้ขึ้ นภายในกาํหนดเวลาหน่ึงรอ้ยยี่สิบวนันับแต่วนัท่ีไดร้บั

อนุญาตใหจ้ดัตั้งสมาคมแลว้ 

 ภายใตบ้งัคบัแห่งความในวรรคแรก  กรณีท่ีมีการประชุมใหญ่เลือกตั้งคณะกรรมการชุดแรกใน

ช่วงเวลาน้อยกวา่สามเดือน  นับแต่วนัส้ินปีทางบญัชีของสมาคม  ใหถื้อเอาวนัส้ินปีทางบญัชีของสมาคม

เป็นวนัตั้งตน้คาํนวนวาระกรรมการตามขอ้  17 วรรคส่ี 

 

ขอ้  50.  เพ่ือประโยชนแ์ห่งความในขอ้บงัคบัขอ้ 8 ใหผู้เ้ร่ิมก่อการจดัตั้งทุกคน ทาํหน้าท่ีเป็นสมาชิก

สามญั 

 

ขอ้  51.  ใหใ้ชข้อ้บังคับน้ี   ตั้งแต่วนัท่ีนายทะเบียนสมาคมการคา้   ประจาํจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

ใหอ้นุญาตใหจ้ดัตั้งเป็นสมาคมฯ เป็นตน้ไป     

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


