
(รางขอบังคับตัวอยาง) 
ขอบังคับ 

         ของ  
สมาคม ................................................................................... 

---------------------------------- 
 
  สมาคมการคานี้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสมาคมการคา พ.ศ.2509  และอยูในการ
ควบคุมดูแลของสํานักงานทะเบียนสมาคมการคาประจํา .................................................. 
 

 หมวดที่  1 
บทความทั่วไป 

 
  ขอ 1. ช่ือของสมาคมการคา  สมาคมการคานี้มีช่ือวา " .............................................. " 

เขียนชื่อเปนอักษรภาษาอังกฤษวา " ............................................................. " 
เรียกชื่อเปนภาษาอังกฤษวา "........................................................................ " 
คําวา “สมาคม”  ตอไปในขอบังคับนี้ใหหมายความถึง “สมาคม……...........

 .................................................... ” 
  ขอ 2. สํานักงานของสมาคม  ตั้งอยู ณ เลขที่ ............................. หมูที่ ........................ 
ถนน .......................................... แขวง ............................................... เขต……………………….........
จังหวัด ....................................... รหัสไปรษณีย ....................E-mail :………………………………… 
โทรศัพท......................................................โทรสาร......................................................... 
  ขอ 3. ตราของสมาคม  มีเครื่องหมายเปนรูป  ดังนี้ 
 
                                                        
                                                         
    
 

 
(คําอธิบายความหมายของตราสมาคม) 

 
     

 

ประทับตราสมาคม 
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หมวดที่  2 
วัตถุที่ประสงค 

 
  ขอ 4  สมาคมนี้มีวัตถุที่ประสงคดังตอไปนี้ .- 
          (1)  สงเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับ .................................. 
          (2)  สนับสนุนและชวยเหลือสมาชิกแกไขอุปสรรคขอขัดของตาง ๆ รวมทั้ง
เจรจาทําความตกลงกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชนรวมกันในการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยูใน
วัตถุที่ประสงค   สอดสองและติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการคาทั้งภายในและภายนอกประเทศ  
เกี่ยวกับสินคาที่สมาชิกประกอบวิสาหกิจ  เพื่อใหเปนประโยชนแกการคา  การเงิน  เศรษฐกิจ หรือ
ความมั่นคงของประเทศ 
          (3)  ทําการวิจยัเกี่ยวกับการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยูในวัตถุที่ประสงค 
แลกเปลี่ยนและเผยแพรความรูในทางวิชาการ  ตลอดจนขาวสารการคาอันเกี่ยวกับการวิสาหกิจนั้น ๆ 
          (4)  ขอสถิติ หรือเอกสารหรือขอทราบขอความใด ๆ จากสมาชิกเกี่ยวกับการ
ดําเนินวิสาหกิจประเภทที่อยูในวัตถุที่ประสงค  ทั้งนี้ดวยความยินยอมของสมาชิก 
          (5)  สงเสริมคุณภาพของสินคาที่ผลิตหรือจําหนาย  โดยผูประกอบวิสาหกิจที่เปน
สมาชิกใหเขามาตรฐาน  ตลอดจนวิจัยและปรับปรุงวิธีการผลิตและการคาใหไดผลดียิ่งขึ้น 
          (6)  รวมมือกับรัฐบาลในการสงเสริมการคา อุตสาหกรรม การเงินหรือธุรกิจอื่น
ใดในทางเศรษฐกิจอันอยูในวัตถุที่ประสงค 
          (7)  สงเสริมการผลิต เพื่อใหสินคามีปริมาณเพียงพอแกความตองการของตลาดทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ 
          (8)  ทําความตกลงหรือวางระเบียบใหสมาชิกปฏิบัติ หรืองดเวนการปฏิบัติ เพื่อให
การประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยูในวัตถุที่ประสงคไดดําเนินไปดวยความเรียบรอย 
          (9)  ประนีประนอมขอพิพาทระหวางสมาชิก  หรือระหวางสมาชิกกับ
บุคคลภายนอกในการประกอบวิสาหกิจ 
        (10)  ไมมีวัตถุประสงคในการจัดตั้งโตะบิลเลียดหรือโตะสนุกเกอร 
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หมวดที่ 3 
สมาชิกและสมาชิกภาพ 

 
  ขอ 5  ประเภทสมาชิก  สมาชิกของสมาคมการคาแบงออกเปนสามประเภท และมี
คุณสมบัติดังนี้  คือ.-    

          (1)  สมาชิกสามัญ  ไดแก  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบวิสาหกิจ 
   ประเภทเกี่ยวกับ ......................................................... ซ่ึงไดจดทะเบียน 
   ถูกตองตามกฎหมาย 

          (2)  สมาชิกวิสามัญ  ไดแก  บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่ประกอบวิสาหกิจ 
                ในทางการคา  อุตสาหกรรม  หรือการเงินอันเกี่ยวเนื่องกับ...................... 

   ...................................................... ซ่ึงไดจดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย 
          (3)  สมาชิกกิตตมิศักดิ์ ไดแก บุคคลซึ่งคณะกรรมการเห็นวาเปนผูทรงคุณวุฒิ 

   หรือเปนผูที่มีอุปการะคุณแกสมาคม   ซ่ึงคณะกรรมการมีมติใหเขาเปน 
   สมาชิก  และผูนั้นตอบรับคําเชิญ 

  ขอ 6  คุณสมบัติของสมาชิก  สมาชิกของสมาคมการคานอกจากคุณสมบัติตามขอ 5 
แลว  ยังตองประกอบดวยคุณสมบัติดังตอไปนี้  คือ.- 
            (1) ในกรณีที่เปนบุคคลธรรมดา 
     1.  เปนผูบรรลุนิติภาวะแลว 

  2.  ไมเปนบุคคลลมละลาย บุคคลไรความสามารถ หรือบุคคลเสมือน- 
       ไรความสามารถ 
  3.  ไมเคยเปนบุคคลที่เคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดของศาลใหลงโทษ 
       จําคุกเวนแตความผิดลหุโทษ  หรือความผิดที่อัตราโทษไมสูงกวา 
       ความผิดลหุโทษ  หรือความผิดซึ่งกระทําโดยประมาท 
  4.  ไมเปนโรคอันพึงรังเกียจแกสังคม 
  5.  เปนผูมีฐานะมั่นคงพอสมควร 
  6.  เปนผูมีความประพฤติเรียบรอย 
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           (2) ในกรณีที่เปนนิติบุคคล 
      1.  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
      2.  มีฐานะมั่นคงพอสมควร 
  ใหนําความในขอ 6 (1) มาใชบังคับแกคุณสมบัติของผูแทนนิติบุคคลที่ไดรับแตงตั้ง ให
มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลที่เปนสมาชิกตามขอ 10 ดวย 
  ขอ 7  การสมัครเขาเปนสมาชิก  ผูที่ประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิก  หรือสมาชิก 
วิสามัญของสมาคมจะตองยื่นความจํานงตอเลขาธิการ  หรือกรรมการผูทําหนาที่แทนเลขาธิการตาม
แบบพิมพที่สมาคมไดกําหนดไว  โดยมีสมาชิกสามัญเปนผูรับรองอยางนอยสองคน 
  ขอ 8  การพิจารณาคําขอสมัครเขาเปนสมาชิก  ใหเลขาธิการ หรือกรรมการผูทําหนาที่
แทนเลขาธิการ นําใบสมัครเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการในคราวตอไปหลังจากที่ไดรับใบสมัคร  
เมื่อคณะกรรมการมีมติใหรับหรือไมรับผูใดเขาเปนสมาชิก ใหเลขาธิการ มีหนังสือแจงใหผูนั้นทราบ
ภายในเจ็ดวัน  นับแตวันลงมติ 
  ขอ 9  วันเริ่มสมาชิกภาพ  สมาชิกภาพเริ่มตั้งแตวันที่ผูสมัคร ไดชําระคาลงทะเบียนเขา
เปนสมาชิก และคาบํารุงประจําปของสมาคมเรียบรอยแลว 
  ขอ 10  สมาชิกที่เปนนิติบุคคล  ตองแตงตั้งผูแทนซึ่งเปนบุคคลธรรมดากระทํากิจการ
แทนนิติบุคคลนั้นไดไมเกินสองคน  เพื่อปฏิบัติการในหนาที่ และใชสิทธิแทนนิติบุคคลนั้นได เพียง
เทาที่สมาชิกบุคคลธรรมดาประเภทเดียวกันนั้นจะพึงมี ในการนี้ ผูแทนจะมอบหมายใหบุคคลอื่นกระทํา
การแทนหรือแตงตั้งตัวแทนชวงมิได 
  บุคคลเดียวกันจะเปนผูแทนกระทําการแทนสมาชิกเกินหนึ่งรายมิได 

 ขอ 11  การขาดจากสมาชิกภาพ  สมาชิกภาพยอมสิ้นสุดลง  ในกรณีดังตอไปนี้ 
            (1)  ตาย หรือส้ินสภาพนิติบุคคล 
            (2)  ขาดคุณสมบัติตามขอ 5 
            (3)  ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอคณะกรรมการ และคณะกรรมการเห็นชอบ 
            (4)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหเปนบุคคลลมละลาย 
            (5)  ถูกศาลสั่งใหเปนบุคคลไรความสามารถหรือบุคคลเสมือนไรความสามารถ 
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            (6)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษจําคุก เวนแตเปนความผิดลหุโทษ หรือ 
         ความผิดที่อัตราโทษไมสูงกวาความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่ไดกระทํา 
         โดยประมาท 

(7)  คณะกรรมการลงมติใหลบชื่อออกจากทะเบียนสมาชิก โดยคะแนนเสียง 
      ไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการทั้งหมด  ดวยเหตุหนึ่งเหตุใด 
      ดังตอไปนี้ .- 

         1.  กระทําการใด ๆ ที่ทําใหสมาคมเสื่อมเสียช่ือเสียงโดยเจตนา 
         2.  กระทําการละเมิดขอบังคับโดยเจตนา 
         3.  ไมชําระเงินคาบํารุงประจําป  และไดรับใบเตือนจากเจาหนาที่ 

           ครบสามสิบวันแลว 
  ขอ 12  ทะเบียนสมาชิก  ใหนายทะเบียนจัดทําทะเบียนสมาชิกเก็บไว ณ สํานักงาน
ของสมาคม  โดยอยางนอยใหมีรายการดังตอไปนี้.- 

(1)  ช่ือและสัญชาติของสมาชิก 
(2)  ช่ือที่ใชในการประกอบวิสาหกิจและประเภทของวิสาหกิจ 
(3)  ที่ตั้งสํานักงานของสมาชิก 
(4)  วันที่เขาเปนสมาชิก 
 

                                                                  หมวดที่ 4 
สิทธิและหนาที่ของสมาชิก 

 

                ขอ 13  สิทธิของสมาชิก 
   (1)  ไดรับความชวยเหลือและการสงเคราะหในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการอันอยู 

       ในวัตถุที่ประสงคของสมาคมจากสมาคมเทาที่จะอํานวยได 
    (2)  เสนอความคิดเห็นหรือใหคําแนะนําตอสมาคม  หรือคณะกรรมการใน 

       เร่ืองใด ๆ อันอยูในวัตถุที่ประสงคของสมาคมเพื่อนํามาซึ่งความเจริญ 
       รุงเรืองของสมาคม 

   (3)  ขอตรวจสอบกิจการและทรัพยสินของสมาคมได  โดยทําเปนหนังสือ 
          ยื่นตอเลขาธิการ  หรือกรรมการผูทําหนาที่แทนเลขาธิการ 
   (4)  เขารวมประชุมอภิปรายแสดงความคิดเห็นซักถามกรรมการเสนอญัตติ 

       ในการประชุมใหญสมาชิก 
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(5)  มีสิทธิประดับเครื่องหมายของสมาคม                    
(6)  สมาชิกสามัญเทานั้นมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ 
       และมีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการ 

                          ขอ 14  หนาที่ของสมาชิก 
   (1)  ตองปฏิบัติตามขอบังคับของสมาคม  มติของที่ประชุมใหญ  มติของ 
          คณะกรรมการและหนาที่ซ่ึงตนไดรับมอบหมายจากสมาคมดวยความ 
          ซ่ือสัตยโดยเครงครัด 
   (2)  ดํารงรักษาเกียรติและผลประโยชนสวนไดเสียของสมาคม  ตลอดจน 
          ตองรักษาความลับในขอประชุมหรือวิธีการของสมาคม  ไมเปดเผย 

       ขอความ ซ่ึงอาจจะนําความเสื่อมเสียมาสูสมาคมโดยเด็ดขาด 
   (3)  สงเสริมและสนับสนุนกิจการของสมาคมใหเจริญรุงเรือง  และมีความ 

       กาวหนาอยูเสมอ 
   (4)  ตองรักษาไวซ่ึงความสามัคคีธรรมระหวางสมาชิกและปฏิบัติกิจการคา 

       ในทํานองชวยเหลือกันดวยความซื่อสัตยสุจริต 
   (5)  ชําระคาบํารุงใหแกสมาคมตามกําหนด 
   (6)  สมาชิกผูใดเปลี่ยนชื่อ ช่ือสกุล สัญชาติ ยายที่อยู ยายที่ตั้งสํานักงาน 
           เปลี่ยนแปลงประเภทวิสาหกิจหรือเปลี่ยนผูแทนนิติบุคคล จะตองแจง 
          ใหเลขาธิการทราบเปนหนังสือภายในกําหนดเวลาเจ็ดวัน นับแต 

       เปลี่ยนแปลง 
 

หมวดที่ 5 
คาลงทะเบียนเขาเปนสมาชิก  และคาบํารุงสมาคม 

 
  ขอ 15  คาลงทะเบียนเขาเปนสมาชิกและคาบํารุงสมาคม  
   (1)  สมาชิกสามัญจะตองชําระคาลงทะเบียน................บาท  (.......................) 
          และคาบํารุงสมาคมเปนรายป ๆ ละ.......................บาท (.......................) 
   (2)  สมาชิกวิสามัญจะตองชําระคาลงทะเบียน..............บาท (.......................) 
          และคาบํารุงสมาคมเปนรายป ๆ ละ.......................บาท (.......................) 
   (3)  สมาชิกกิตติมศักดิ์ไมตองชําระคาลงทะเบียนหรือคาบํารุงอยางใดทั้งสิ้น 
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  ขอ 16  คาบํารุงพิเศษ  สมาคมอาจเรียกเก็บคาบํารุงพิเศษจํานวนเทาใดจากสมาชิกไดเปน
คร้ังคราว  โดยที่ประชุมใหญลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนสมาชิกสามัญที่มา
ประชุมทั้งหมด 

หมวดที่ 6 
คณะกรรมการของสมาคม 

 

  ขอ 17  ใหมีคณะกรรมการขึ้นขณะหนึ่งเปนผูบริหารงานใหเปนไปตามวัตถุที่ประสงค 
ของสมาคมและเปนผูแทนของสมาคมในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก  ประกอบดวยสมาชิก
สามัญที่เปนบุคคลธรรมดา หรือผูแทนสมาชิกสามัญที่เปนนิติบุคคล  ซ่ึงไดรับเลือกตั้งจากที่ประชุม
ใหญมีจํานวนไมนอยกวาเกาคน และไมเกินยี่สิบหาคน 
  เวนแตที่ประชุมใหญคร้ังนั้น ๆ จะมีมติเปนอยางอื่น  การเลือกตั้งกรรมการใหกระทํา
ดวยวิธีลงคะแนนลับโดยใหสมาชิกสามัญหรือสมาชิกวิสามัญ เสนอชื่อของสมาชิกสามัญซึ่งตน
ประสงคจะใหเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการตอที่ประชุมใหญ  โดยมีสมาชิกสามัญอื่นรับรองไม
นอยกวาสองคน  แลวใหที่ประชุมใหญลงมติเลือกตั้ง  ใหผูไดรับคะแนนสูงตามลําดับไดเปน
กรรมการตามจํานวนที่กําหนดไวในวรรคแรกและตามมติที่ประชุมใหญคร้ังนั้น ๆ ถามีผูไดคะแนน
เทากันในลําดับสุดทายที่จะไดเปนกรรมการคราวนั้น  ใหที่ประชุมใหญลงมติใหมเฉพาะผูที่ได
คะแนนเทากัน  หากปรากฏวาไดคะแนนเทากันอีกใหใชวิธีจับสลาก  
  ใหคณะกรรมการเลือกตั้งกันเองเพื่อดํารงตําแหนงนายกสมาคมหนึ่งคน อุปนายก  
สองคน  เลขาธิการ  เหรัญญิก  นายทะเบียน  ปฏิคม  ประชาสัมพันธ  ตําแหนงละหนึ่งคน และตําแหนง
อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ไดกําหนดหนาที่ตามที่เห็นสมควร 
  คณะกรรมการของสมาคม  อยูในตําแหนงกรรมการไดคราวละสองป  และใหมีการ
เลือกตั้งกรรมการชุดใหมขึ้นแทนภายใน 180 วัน การนับวาระกรรมการใหนับแตวันที่ประชุมใหญมี 
มติเลือกตั้ง 
  ภายใตบังคับของมาตรา 19 และ 33 แหงพระราชบัญญัติสมาคมการคา พ.ศ.2509  
กรรมการที่พนจากตําแหนงกรรมการไปแลว  อาจไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนกรรมการอีกก็ได 
  สมาชิกผูหนึ่งผูใดจะไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการเกินกวาสองคราว
ติดตอกันมิได 
  ขอ 18  การพนจากตําแหนงกรรมการ  กรรมการยอมพนจากตําแหนงในกรณี 
ดังตอไปนี้ .- 
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   (1)  ครบกําหนดออกตามวาระ 
   (2)  ลาออกโดยคณะกรรมการไดลงมติอนุมัติแลว  เวนแตการลาออก 
          เฉพาะตําแหนงตามขอ 17 วรรคสาม 
   (3)  ขาดจากสมาชิกภาพ 
   (4)  ที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากการเปนกรรมการ 
   (5)  เมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยส่ังใหออกตามมาตรา 33 
          แหงพระราชบัญญัติสมาคมการคา พ.ศ.2509 
   (6)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษตามพระราชบัญญัติสมาคมการคา 
          พ.ศ.2509 
  ในกรณีที่ผูแทนสมาชิกซึ่งเปนนิติบุคคลตามขอ 10 ที่ไดรับการเลือกตั้งหรือแตงตั้ง
ตายหรือพนจากตําแหนงผูแทนของสมาชิกนั้น  ผูแทนคนใหมของสมาชิกรายนั้น ๆ จะเขาเปน
กรรมการแทนก็ได 
  ขอ 19  กรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกรรมการกอนครบกําหนดออกตามวาระ 
คณะกรรมการอาจตั้งสมาชิกสามัญคนใดคนหนึ่งใหเปนกรรมการแทนได  แตกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง
แทนนี้ใหเปนกรรมการอยูไดตามวาระของผูที่ตนแทน 
  กรณีคณะกรรมการพนจากตําแหนงทั้งคณะกอนครบกําหนดออกตามวาระ ให
คณะกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงนั้นดําเนินการจัดประชุมใหญสมาชิก  เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุด
ใหมขึ้นแทน ภายใน 180 วัน ในกรณีนี้ใหนําความในขอ 24 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
  คณะกรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้งตามวรรคกอน  อยูในตําแหนงไดตามวาระของ
คณะกรรมการที่พนจากตําแหนงไป 
  ขอ 20  องคประชุมในการประชุมของคณะกรรมการ  การประชุมของคณะกรรมการ 
จะตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาครึ่งหนึ่ง ของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะนับวาเปนองค
ประชุม 
  ในกรณีที่มีจํานวนกรรมการในคณะกรรมการนอยกวาครึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด  กรรมการที่เหลืออยูยอมทํากิจการไดเฉพาะแตในเรื่องที่จะตั้งสมาชิกสามัญคนใดคนหนึ่งหรือ
หลายคนเปนกรรมการเพิ่มขึ้นใหครบจํานวน หรือนัดเรียกประชุมใหญ  หรือกระทํากิจการอันสมควร
ทุกอยางเพื่อปกปกรักษาประโยชนของสมาคม เทานั้น 
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  ขอ 21  มติของที่ประชุมคณะกรรมการ  ใหถือเอาคะแนนเสียงขางมาก กรรมการคน
หนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหผูเปนประธานในที่ประชุมมีคะแนน
อีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
  ในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการลงมติอันเปนการฝาฝนกฎหมายและหรือขอบังคับนี้
ใหถือวามตินั้นใชบังคับมิได 
  ขอ 22  ประธานในที่ประชุม  ใหนายกสมาคมเปนประธานในที่ประชุม ถานายก
สมาคมไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหอุปนายกผูอาวุโสตามลําดับปฏิบัติหนาที่แทน  ถาทั้งนายก
สมาคมและอุปนายกไมอยู  หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปน
ประธานในที่ประชุมเฉพาะในการประชุมคราวนั้น 
  ขอ 23  การประชุมคณะกรรมการ  ใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยสามเดือน
ตอคร้ัง  อนึ่ง ในกรณีจําเปนนายกสมาคมหรือกรรมการผูทําหนาที่แทนหรือกรรมการรวมกันไมนอย
กวาหาคน  จะเรียกประชุมพิเศษขึ้นก็ได 
  ขอ 24  การเขารับหนาที่ของคณะกรรมการ  เมื่อมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม  
ใหคณะกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงยื่นจดทะเบียนคณะกรรมการชุดใหมตอนายทะเบียนสมาคม
การคาประจํา............................................... ภายในสามสิบวัน นับแตวันเลือกตั้งและสงมอบหนาที่ให
คณะกรรมการชุดใหมภายในสามสิบวัน  นับแตวันที่นายทะเบียนสมาคมการคาฯ รับจดทะเบียน 
  ในกรณีที่นายทะเบียนสมาคมการคาฯ ยังมิไดรับจดทะเบียนคณะกรรมการชุดใหม
และคณะกรรมการที่พนจากตําแหนงยังมิไดสงมอบหนาที่ตามวรรคแรก ใหคณะกรรมการที่พนจาก
ตําแหนงนั้นมีอํานาจหนาที่บริหารกิจการของสมาคมตอไปจนกวานายทะเบียนสมาคมการคาฯจะรับ 
จดทะเบียนคณะกรรมการชุดใหม และคณะกรรมการชุดใหมนั้นเขารับหนาที่แลว การรับมอบหนาที่ 
ใหกระทําเปนลายลักษณอักษร 
  ขอ 25  อํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการ  มีดังนี้ .- 
   (1)  จัดดําเนินกิจการและทรัพยสินของสมาคมใหเปนไปตามขอบังคับและ 
          มติของที่ประชุม 
   (2)  เลือกตั้งกรรมการใหดํารงตําแหนงตาง ๆ ในคณะกรรมการ 
   (3)  วางระเบียบการในการปฏิบัติงานของสมาคมใหเปนไปตามวัตถุที่ -        
                                                ประสงค 
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   (4)  วาจาง แตงตั้ง และถอดถอน ที่ปรึกษาของคณะกรรมการ อนุกรรมการ 
          เจาหนาที่และพนักงานทั้งปวง  ในการทํากิจการเฉพาะอยาง  หรือ 
พิจารณาเรื่องตาง ๆ อันอยูในขอบเขตหนาที่ของสมาคม   เพื่อใหการดําเนินงานของสมาคมเปนไป โดย
เรียบรอย  ที่ปรึกษาของคณะกรรมการและอนุกรรมการดังกลาว   จะแตงตั้งจากกรรมการหรือสมาชิก
ของสมาคมหรือบุคคลภายนอกก็ได 
  ขอ 26  อํานาจหนาที่กรรมการตําแหนงตาง ๆ  มีดังนี้ .- 
   (1) นายกสมาคม  มีหนาที่อํานายการเพื่อใหการดําเนินการของสมาคมเปนไป
ตามขอบังคับและระเบียบการในการปฏิบัติงานของสมาคม  เปนผูไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการให
ดําเนินกิจการของสมาคมอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก  และเปนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ  
ตลอดจนในที่ประชุมใหญ 
   (2) อุปนายก มีหนาที่เปนผูชวยเหลือนายกสมาคมในกิจการทั้งปวง อันอยูใน
อํานาจหนาที่ของนายกสมาคม และเปนผูทําหนาที่แทนนายกสมาคม เมื่อนายกสมาคมไมอยูหรือไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ได 
   (3) เลขาธิการ มีหนาที่ทําการโตตอบหนังสือ เก็บรักษาเอกสารตาง ๆ ของ
สมาคม เปนเลขานุการในประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมใหญ   ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่
คณะกรรมการจะไดมอบหมาย 
   (4) เหรัญญิก  มีหนาที่รักษาและจายเงินของสมาคม ทําบัญชีการเงินเก็บรักษา
และจายพัสดุของสมาคม  ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการจะไดมอบหมาย 
   (5) นายทะเบียน  มีหนาที่เกี่ยวกับการจัดทําทะเบียนสมาชิกและทะเบียนตาง 
ๆ อันมิใชทะเบียนเกี่ยวกับการเงินของสมาคม  ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการจะได
มอบหมาย 
   (6) ปฏิคม มีหนาที่รักษาสํานักงานของสมาคม  รักษาความเรียบรอยของ
สถานที่  รักษาสมุดเยี่ยม จัดสถานที่ประชุม ดูแลตอนรับ ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่
คณะกรรมการจะไดมอบหมาย 
   (7) ประชาสัมพันธ  มีหนาที่เกี่ยวกับการเชิญชวนหาสมาชิก  โฆษณากิจการ
และผลงานดานตาง ๆ ของสมาคม  ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการจะไดมอบหมาย 
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  ขอ 27  ภายใตบังคับแหงความในหมวดนี้  ใหนําความในหมวดที่ 7 การประชุมใหญมา
ใชบังคับโดยอลุโลม 
 

หมวดที่ 7 
การประชุมใหญ 

 
  ขอ 28  การประชุมใหญ  ใหคณะกรรมการจัดใหมีการประชุมใหญสมาชิกอยางนอย
ทุกระยะเวลาสิบสองเดือน การประชุมเชนนี้เรียกวา การประชุมใหญสามัญ 
  การประชุมใหญคราวอื่นนอกจากการประชุมใหญตามวรรคกอน  เรียกวา การประชุม
ใหญวิสามัญ 
  ขอ 29  กําหนดการประชุมใหญ  
   (1) ใหมีการประชุมใหญสามัญประจําป ภายในกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแต
วันที่ส้ินปการบัญชีของสมาคมเปนประจําทุก ๆ ป 
   (2) ถามีเหตุใดเหตุหนึ่งซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นสมควร หรือสมาชิกมี
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดแสดงความจํานงโดยทําการรองขอเปนลาย
ลักษณอักษรยื่นตอเลขาธิการ  หรือกรรมการผูทําหนาที่แทนเลขาธิการ  ใหคณะกรรมการนัดประชุม
ใหญวิสามัญภายในกําหนดสิบหาวัน  นับแตวันที่ลงมติหรือวนัที่ไดรับหนังสือ 
  ขอ 30  การสงหนังสือบอกกลาวนัดประชุม  คณะกรรมการจะตองสงหนังสือบอก
กลาวถึงวันเวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญไปใหสมาชิกทุกคนไดทราบโดยสงจดหมาย
ทางไปรษณียลงทะเบียน ณ ที่อยูของสมาชิกที่ปรากฏอยูในทะเบียน หรือสงใหถึงตัวสมาชิกกอน
กําหนดวันประชุมใหญไมนอยกวาเจ็ดวัน 
  การจัดสงหนังสือบอกกลาวตามวรรคแรก ใหสงสําเนาบันทึกรายงานการประชุมใหญ
คร้ังที่แลว (ถามี) ไปดวย ในกรณีที่เปนการนัดประชุมใหญสามัญประจําป จะตองแนบสําเนารายงาน
ประจําปและสําเนางบดุล  รวมทั้งสําเนาบัญชีรายรับ - รายจาย ซ่ึงผูสอบบัญชีไดตรวจสอบแลวเพิ่มเติม
ไปดวย 
  ขอ 31  องคประชุมในการประชุมใหญ  ในการประชุมใหญ จะตองมีสมาชิกสามัญมา
ประชุมไมนอยกวาครึ่งหนึ่ง ของจํานวนสมาชิกสามัญทั้งหมดจึงจะถือเปนองคประชุม 
  ขอ 32  กรณีการประชุมในครั้งแรกสมาชิกมาไมครบองคประชุม  หากลวงพน
กําหนดเวลานัดไปแลวหนึ่งชั่วโมง  ยังมีสมาชิกมาไมครบองคประชุม  ถาการประชุมใหญคราวนั้น  
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ไดเรียกนัดเพราะสมาชิกรองขอ  ใหเลิกการประชุมใหญนั้น  ถามิใชเพราะสมาชิกรองขอ  ใหเล่ือนการ
ประชุมและใหทําการบอกกลาวนัดประชุมวัน เวลา และสถานที่ประชุมใหญนี้อีกครั้งหนึ่งภายใน
กําหนดเวลาสิบหาวัน นับแตวันประชุมใหญคราวแรก ในการประชุมใหญคราวหลังนี้จะมีสมาชิกมา
มากนอยเพียงใดก็ใหถือวาเปนองคประชุม 
  ขอ 33  ประธานในที่ประชุม  ใหนายกสมาคมเปนประธานในที่ประชุมใหญ ถานายก 
สมาคมไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหอุปนายกผูมีอาวุโสตามลําดับทําหนาที่แทน ถาทั้งนายก
สมาคมและอุปนายกไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งคน 
ใดขึ้นเปนประธานในที่ประชุม  ถาไมมีกรรมการอยูในที่ประชุมเลยก็ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งสมาชิก
คนใดคนหนึ่งขึ้นเปนประธานในที่ประชุม เฉพาะการประชุมคราวนั้น 
  ขอ 34  วิธีออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ  สมาชิกสามัญเทานั้นมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน  และสมาชิกสามัญคนหนึ่ง ๆ มีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง 
  ในการประชุมใหญใด ๆ ขอมติอันเสนอใหลงคะแนน ใหตัดสินดวยวิธีชูมือ หรือ
วิธีการอื่นใดอันเปนการเปดเผยวาสมาชิกใดลงคะแนนเชนไร  เวนแตเมื่อกอนหรือในเวลาที่แสดงผล
แหงการชูมือนั้น  คณะกรรมการเห็นสมควรหรือไดมีสมาชิกสามัญสองคนเปนอยางนอยติดใจรอง
ขอใหลงคะแนนลับ 
  ขอ 35  มติของที่ประชุมใหญ  นอกจากที่กลาวไวเปนอยางอื่นในขอบังคับนี้ ใหถือเอา
คะแนนเสียงขางมากเปนมติของที่ประชุมใหญ  ถาคะแนนเสียงเทากันจะเปนการชูมือก็ดี การลงคะแนน
ลับก็ดี หรือดวยวิธีการอื่นใดก็ดี ใหผูเปนประธานในที่ประชุมมีคะแนนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียง 
ช้ีขาด 
  ขอ 36  กิจการอันพึงกระทําในการประชุมใหญ  มีดังนี้ .- 
   (1)  รับรองรายงานการประชุมใหญคราวกอน 
   (2)  พิจารณารายงานประจําป แสดงผลการดําเนินกิจการของสมาคมที่ 
          ผานมาในรอบป  (ถามี) 
   (3)  พิจารณาอนุมัติงบดุล  (ถามี) 
   (4)  เลือกตั้งคณะกรรมการ  (ในปที่ครบวาระ) 

(5)  เลือกตั้งที่ปรึกษาของสมาคมประจําป  ผูสอบบัญชีของสมาคม 
       ประจําป และกําหนดคาตอบแทน  (ถามี) 

   (6)  กิจการที่ตองกระทําโดยอาศัยมติจากที่ประชุมใหญ 
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  ขอ 37  กิจการอันพึงกระทําในการประชุมสมาชิกประจําเดือน  ไดแก กิจการอัน
เกี่ยวกับการปฏิบัติธุรกิจทั่วไปของสมาคม  นอกจากกิจการที่จําเปนจะตองกระทําโดยการประชุมใหญ
สามัญประจําปหรือการประชุมใหญวิสามัญ 
  ขอ 38  การจัดทํารายงานบันทึกประชุม  รายงานการประชุมคณะกรรมการ การประชุม
ใหญ  การประชุมสมาชิกอื่น ๆ และการประชุมอนุกรรมการ  ใหจดบันทึกไวทุกครั้ง และตองเสนอตอที่
ประชุมเพื่อรับรองในคราวที่มีการประชุมครั้งตอไป รายงานการประชุมที่ผานการรับรองแลว  สมาชิก
จะดูไดในวันและเวลาทําการ 
 

หมวดที่ 8 
การเงิน  เงินทุนพิเศษ  และการบัญชีของสมาคม 

 

  ขอ 39  วันสิ้นปทางบัญช ี ใหถือเอาวันที่ 31 ธันวาคมของทุกป เปนวันสิ้นปทางบัญชี
ของสมาคมการคา 
  ขอ 40  การจัดทํางบดุล  ใหคณะกรรมการจัดทํางบดุลที่เปนอยู ณ วันสิ้นปทางบัญชี
นั้นแลวสงใหผูสอบบัญชีไมเกินเดือนกุมภาพันธของทุกป และผูสอบบัญชีจะตองตรวจสอบใหแลว
เสร็จกอนวันประชุมใหญประจําปไมนอยกวาสามสิบวัน 
  งบดุลซ่ึงผูสอบบัญชีไดรับรองแลว คณะกรรมการตองดําเนินการเสนอตอที่ประชุม
ใหญสามัญเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชี 
  เมื่อเสนองบดุล ใหคณะกรรมการเสนอรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของ
สมาคมตอที่ประชุมใหญดวย 
  ใหสมาคมสงสําเนารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสมาคมกับงบดุลไป
ยังนายทะเบียนสมาคมการคาประจํา.............................................. ภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการ
ประชุมใหญ 
  อนึ่ง ใหเก็บรักษารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสมาคมกับงบดุลไวที่
สํานักงานของสมาคม เพื่อใหสมาชิกขอตรวจดูได 
  ขอ 41  อํานาจของผูสอบบัญช ี ผูสอบบัญชีมีอํานาจเขาตรวจสอบสรรพสมุด บัญชี
และบรรดาเอกสารเกี่ยวกับการเงินของสมาคม  และมีสิทธิสอบถามกรรมการตลอดจนเจาหนาที่ของ
สมาคมทุกคนที่มีสวนเกี่ยวของกับบัญชีและเอกสารดังกลาว ในการนี้กรรมการและ 
เจาหนาที่จะตองชวยเหลือและใหความสะดวกทุกประการเพื่อการสอบเชนวานั้น 
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  ขอ 42  การเก็บรักษาสมุดบัญชีและเอกสารการเงิน  จะตองเก็บรักษาไว ณ สํานักงาน
ของสมาคมและใหอยูในความดูแลรับผิดชอบเหรัญญิก 
  ขอ 43  การเงินของสมาคม  เงินสดของสมาคมจะตองนําฝากไว ณ ธนาคารพาณิชย
แหงใดแหงหนึ่ง  ซ่ึงตั้งอยูในเขตทองที่จังหวัดซึ่งสมาคมนี้ตั้งอยูในนามของสมาคมโดยความเห็นชอบ
ของที่ประชุมใหญ 
  ใหมีเงินทดรองจายเกี่ยวกับกิจการของสมาคมไมเกินวงเงิน ........................ บาท 
( ................................................... )  ในการนี้เหรัญญิกเปนผูรับผิดชอบและเก็บรักษาตัวเงิน 
  การฝากและการถอนเงินจากธนาคาร ใหอยูในอํานาจของนายกสมาคมหรืออุปนายก
หรือกรรมการคนใดคนหนึ่ง โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการลงนามรวมกับเหรัญญิก 
  ขอ 44  การจายเงินของสมาคม  ใหนายกสมาคม  อุปนายก  หรือเลขาธิการคนใดคน
หนึ่ง มีอํานาจสั่งจายเงินเกี่ยวกับกิจการของสมาคมไดคร้ังละไมเกิน ........................... บาท   
( .......................................................... ) 
  ในการจายเงินครั้งละเกินกวา ...................... บาท ( ......................................... ) 
ใหกระทําโดยมติจากที่ประชุมคณะกรรมการทุกครั้งไป 
  ขอ 45  เงินทุนพิเศษ  สมาคมอาจหาเงินทุนพิเศษเพื่อมาดําเนินกิจการและสงเสริม
ความกาวหนาของสมาคมได  โดยการเชื้อเชิญบุคคลภายนอก และสมาชิกรวมกันบริจาคหรือกระทํา
การอื่นใด ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและไมขัดตอกฎหมาย 
 

หมวดที่ 9 
การแกไขขอบังคับ  การเลิกสมาคม  และการชําระบัญช ี

 

  ขอ 46  การแกไขเปลี่ยนแปลงตัดทอนหรือเพิ่มเติมขอบังคับ  จะกระทําไดแตโดยมติ
ของที่ประชุมใหญ  ซ่ึงมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกสามัญที่มาประชุม
ทั้งหมด 
  ขอ 47  การเลิกสมาคม  สมาคมนี้อาจเลิกไดดวยเหตุหนึ่งเหตุใดดังตอไปนี้ .- 
   (1)  เมื่อที่ประชุมใหญลงมติใหเลิกดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ 
         ของจํานวนสมาชิกสามัญที่มาประชุมทั้งหมด 

 (2)   เมื่อลมละลาย 
 (3 )  เมื่อรัฐมนตรีวาการประทรวงพาณิชยส่ังใหเลิกตามมาตรา 36 แหง – 
         พระราชบัญญัติสมาคมการคา พ.ศ. 2509 
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  ขอ 48  การชําระบัญช ี เมื่อสมาคมนี้ตองเลิกไปเพราะเหตุหนึ่งเหตุใดดังกลาวในขอ 
47 การชําระบัญชีของสมาคมใหนําบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติสมาคมการคา พ.ศ.2509 มาใชบังคับ 
  ในกรณีที่สมาคมตองเลิกไปตามขอ 47 (1) ใหที่ประชุมใหญคราวนั้นลงมติเลือกตั้ง
กําหนดตัวผูชําระบัญชีเสียดวย และหากตองเลิกไปตามขอ 47 (3) ใหกรรมการทุกคนในคณะกรรมการ
ชุดสุดทายที่ไดจดทะเบียนเปนกรรมการตอนายทะเบียนสมาคมการคาประจํา......................................... 
เปนผูชําระบัญชี 
  หากมีทรัพยสินของสมาคมเหลือจากการชาํระบัญชีใหยกใหแกนิติบุคคลในประเทศ
ไทยที่มีวัตถุประสงคเกี่ยวกับการกุศลสาธารณะแหงหนึ่งแหงใด หรือหลายแหงตามมติของที่ประชุม
ใหญ 
 

หมวดที่ 10 
บทเฉพาะกาล 

 
  ขอ 49  เมื่อนายทะเบียนสมาคมการคาประจํา......................................... ไดอนุญาตให
จัดตั้งเปนสมาคมแลว  ใหผูเร่ิมกอการจัดตั้งทุกคนทําหนาที่คณะกรรมการ (ช่ัวคราว) จนกวาจะไดมี
การเลือกตั้งคณะกรรมการตามขอบังคับนี้  ซ่ึงจะตองจัดใหมีขึ้นภายในกําหนดเวลาหนึ่งรอยยี่สิบวัน
นับแตวันที่ไดรับอนุญาตใหจัดตั้งเปนสมาคมแลว 
  ภายใตบังคับแหงความในวรรคแรก  กรณีที่มีการประชุมใหญเลือกตั้งคณะกรรมการ
ชุดแรกในชวงเวลานอยกวาสามเดือน นับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสมาคม ใหถือเอาวันสิ้นปทางบัญชี
ของสมาคมเปนวันตั้งตนคํานวณวาระกรรมการตามขอ 17 วรรคสี่ 
  ขอ 50  เพื่อประโยชนแหงความในขอบังคับขอ 7 ใหผูเร่ิมกอการจัดตั้งทุกคน ทํา
หนาที่เปนสมาชิกสามัญ 
  ขอ 51  ใหใชขอบังคับนี้  ตั้งแตวันที่นายทะเบียนสมาคมการคาประจํา...................... 
............................................... ไดอนุญาตใหจัดตั้งเปนสมาคมเปนตนไป 

 


