ข้ อบังคับ
สมาคมแป้งมันสําปะหลังไทย
หมวดที่ 1
บทความทั่วไป
ข้ อ 1.
ชื่อของสมาคมการค้ า
สมาคมการค้ านี ้มีชื่อว่า “สมาคมแป้งมันสําปะหลังไทย” เรี ยกชื่อเป็ นภาษาอังกฤษว่า “ ไทย ทาปี โอกา
สตาร์ ช แอสโซซิเอชัน่ ” เขียนชื่อเป็ นภาษาอังกฤษว่า “ THAI TAPIOCA STARCH ASSOCIATION”
เรี ยกชื่อเป็ นภาษาจีนแต้ จิ๋วว่า “ ไท่จื่อ หุ่ง กง หวย”
เขียนเป็ นภาษาจีนว่า 泰薯粉公会
คําว่า “สมาคม” ต่อไปในข้ อบังคับนี ้ให้ ความหมายถึง “สมาคมแป้งมันสําปะหลังไทย”
ข้ อ 2.
สํานักงานของสมาคม
สํานักงานของสมาคมตังอยู
้ ่ ณ อาคาร แอล.พี.เอ็น. ทาวเวอร์ เลขที่ 216/5 ชัน้ 7 ถ.นางลิ ้นจี่
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร.0-2285-4282-6, 0-2285-4513 แฟ็ กซ์ 0-2285-2807
ข้ อ 3.
ตราของสมาคม
ตราของสมาคมนี ้มีเครื่ องหมายเป็ นรู ป วงกลมรู ปลูกโลก และมีใบมันสําปะหลังเจ็ดแฉกตังใบขึ
้ ้น
ด้ านนอกบนเป็ นภาษาไทยคําว่า “สมาคมแป้งมันสําปะหลังไทย” และด้ านล่างเป็ นภาษาอังกฤษว่า
“THAI TAPIOCA STARCH ASSOCIATION”

216/5 อาคาร แอล.พี.เอ็น. ทาวเวอร์ ถ.นางลื ้นจี่ ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร.0-2285-4282-6, 0-2285-4513 แฟกซ์.0-2285-2807

Website: www.thaitapiocastarch.org E-mail: contact@thaitapiocastarch.org
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หมวดที่ 2
วัตถุประสงค์
ข้ อ 4.
วัตถุประสงค์ ของสมาคม
สมาคมนี ้มีวตั ถุประสงค์ ต่อไปนี ้
1. ส่งเสริ มการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับการผลิตและการค้ าแป้งมันสําปะหลัง
2. สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิก รวมทัง้ เจรจากับบุคคลภายนอกเพื่อแก้ ไขอุปสรรคในการ
ประกอบธุรกิจของสมาชิก
3. สอดส่องและติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการค้ าแป้งมัน สําปะหลัง ทัง้ ภายในและ
ภายนอกประเทศ เพื่ออํานวยประโยชน์แก่การประกอบธุรกิจของสมาชิก
4. ประสานความสามัคคีแ ละแลกเปลี่ย นความรู้ ความคิดเห็ น ซึ่ง กัน และกัน ในทางวิช าการ
ข่าวสารการค้ า ตลอดจนทําการวิจยั เกี่ยวกับการผลิตแป้งมันสําปะหลัง
5. ขอสถิตหิ รื อเอกสารหรื อขอทราบข้ อมูลจากสมาชิกเกี่ยวกับการดําเนินการผลิตและการค้ าของ
สมาชิกทังนี
้ ้ด้ วยความยินยอมของสมาชิก
6. ส่งเสริ มคุณภาพสินค้ าที่สมาชิกเป็ นผู้ผลิตหรื อจําหน่ายให้ เข้ าสู่มาตรฐานที่ดี ตลอดจนวิจัย
และปรับปรุงการผลิตและการค้ าให้ ได้ ผลดียิ่งขึ ้น
7. ร่ วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริ มการผลิตและการค้ าแป้งมันสําปะหลัง ให้ อยู่ในมาตรฐานที่ดี
สอดคล้ องกับนโยบายของทางราชการ
8. ส่งเสริ มการผลิตเพื่อให้ แป้งมันสําปะหลังมีปริ มาณเพียงพอแก่ความต้ องการของตลาด ทัง้
ภายในและภายนอกประเทศ
9. ทําความตกลงหรื อวางระเบียบให้ สมาชิกปฏิบตั ิหรื องดเว้ นการปฏิบตั ิ เพื่อให้ การประกอบ
วิสาหกิจของสมาชิกได้ ดําเนินไปด้ วยความเรี ยบร้ อย
10. ประนี ป ระนอมข้ อ พิ พ าทระหว่า งสมาชิ ก หรื อ ระหว่ า งสมาชิ ก กับ บุค คลภายนอก ในการ
ประกอบวิสาหกิจ
11. ไม่ดําเนินการในทางการค้ าหรื อการเมืองอย่างใดทังสิ
้ ้น
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หมวดที่ 3
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ข้ อ 5.
ประเภทสมาชิก
สมาชิกของสมาคมมี 3 ประเภท คือ
- สมาชิกสามัญ
- สมาชิกสมทบ
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
ข้ อ 6.
คุณสมบัตขิ องสมาชิก
สมาชิกสามัญ ได้ แก่ บุคคลธรรมดาหรื อนิติบคุ คลที่ประกอบวิสาหกิจอุตสาหกรรมการผลิตแป้ง
มันสําปะหลัง หรื อผลิตภัณฑ์จากแป้งมันสําปะหลัง ซึง่ เป็ นผู้เห็นพ้ องด้ วยวัตถุประสงค์และยินดีปฏิบตั ิตาม
ข้ อบังคับของสมาคมฯ โดยคณะกรรมการสมาคมได้ ลงมติรับเข้ าเป็ นสมาชิกแล้ ว
สมาชิกสมทบ ได้ แก่ บุคคลธรรมดาหรื อนิติบคุ คลที่ประกอบวิสาหกิจการค้ าผลิตภัณฑ์แป้งมัน
สําปะหลังหรื อเป็ นตัวแทนค้ าหรื อนายหน้ าทังในและ/หรื
้
อต่างประเทศ หรื อเป็ นผู้สนใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
แป้งมันสําปะหลังทังในและ/หรื
้
อต่างประเทศ โดยคณะกรรมการสมาคมได้ ลงมติรับเข้ าเป็ นสมาชิกแล้ ว
สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้ แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิหรื อนักวิชาการ ซึง่ คณะกรรมการมีมติให้ เชิญเข้ ามาเป็ น
สมาชิกกิตติมศักดิ์
ข้ อ 7.
การสมัครเข้ าเป็ นสมาชิก
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ าเป็ นสมาชิก ของสมาคมฯ จะต้ องยื่นความจํานงต่อนายทะเบียนสมาคมฯ
ตามแบบพิมพ์ที่สมาคมฯ ได้ กําหนดไว้ โดยมีสมาชิกสามัญของสมาคมฯ เป็ นผู้รับรองอย่างน้ อย 2 ราย
ข้ อ 8.
การพิจารณาคําขอสมัครเข้ าเป็ นสมาชิก
ให้ เลขาธิ การสมาคมฯ เสนอต่อที่ ประชุมคณะกรรมการของสมาคมฯ เมื่ อคณะกรรมการของ
สมาคมฯ มีมติให้ รับเข้ าเป็ นสมาชิกแล้ วให้ เลขาธิการสมาคมฯ มีหนังสือแจ้ งให้ ผ้ สู มัครผู้นนทราบภายใน
ั้
กําหนดเวลา 7 วัน นับแต่วนั ที่ได้ ลงมติ
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ข้ อ 9.
วันเริ่มสมาชิกภาพ
สมาชิกภาพเริ่ มตังแต่
้ วนั ที่คณะกรรมการของสมาคมฯ มีมติให้ รับเข้ าเป็ นสมาชิก และผู้สมัครได้
ชําระค่าลงทะเบียนและค่าบํารุงเรี ยบร้ อยแล้ ว
ข้ อ 10.
สมาชิกที่เป็ นนิตบิ ุคคล
สมาชิกที่เป็ นนิติบุคคลจะต้ องแต่งตังบุ
้ คคลธรรมดาหนึ่งหรื อสองคนที่มีตําแหน่งบริ หาร หรื อเป็ น
พนักงานประจํ าในนิ ติบุคคลนัน้ เป็ นตัวแทนมี อํา นาจเต็ม เพื่ อปฏิบัติก รณี กิ จในหน้ า ที่ และใช้ สิทธิ แทน
สมาชิกโดยตัวแทนคนหนึ่งเป็ นตัวแทนถาวร และอีกคนหนึ่งเป็ นตัวแทนสํารอง ปฏิบตั ิหน้ าที่เมื่อตัวแทน
ถาวรไม่อยูห่ รื อไม่อาจปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ ตัวแทนทังสองจะมอบหมายหรื
้
อแต่งตังบุ
้ คคลอื่นที่มีตําแหน่งบริ หาร
หรื อเป็ นพนักงานประจําในนิติบุคคลนัน้ เป็ นตัวแทนของตนเป็ นครัง้ คราวหรื อตามช่วงเวลาที่กําหนดก็ได้
โดยให้ จดั ทําหนังสือมอบอํานาจและแจ้ งต่อเลขาธิการสมาคมฯ ทุกครัง้ การกระทําใดๆ ของตัวแทนนิติ
บุคคลดังกล่าวถือว่าเป็ นการกระทําของนิตบิ คุ คลนันๆ
้ โดยตรงและหมายความตลอดถึงการกระทําในฐานะ
ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการสมาคมฯ
้ วแทนใหม่ได้ แต่ต้องกระทําก่อนมี
หากจําเป็ นจะต้ องเปลี่ยนตัวแทนด้ วยเหตุใดก็ตาม อาจแต่งตังตั
การประชุมใหญ่สามัญไม่น้อยกว่า 30 วัน กรณีที่สมาชิกสามัญที่เป็ นนิติบคุ คลได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
ก็ให้ ตวั แทนดังกล่าวในวรรคแรกเป็ นตัวแทนนิติบคุ คลมีอํานาจเต็มปฏิบตั ิหน้ าที่และใช้ สิทธิของกรรมการได้
ด้ วย
ข้ อ 11.
การขาดจากสมาชิกภาพ
สมาชิกย่อมสิ ้นสุดในกรณี ดังต่อไปนี ้
1. ตายหรื อสิ ้นสภาพนิตบิ คุ คล
2. ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อกรรมการของสมาคมฯ และได้ ชําระหนีส้ ินที่ค้างชําระแก่
สมาคมฯ เรี ยบร้ อยแล้ ว
3. ต้ องคําพิพากษาถึงที่สดุ ให้ เป็ นบุคคลล้ มละลาย
4. ถูกศาลสัง่ ให้ เป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ หรื อบุคคลเสมือนไร้ ความสามารถ
5. ต้ องคําพิพากษาถึงที่สุดให้ ลงโทษจําคุก เว้ นแต่เป็ นความผิดลหุโทษหรื อความผิดที่กําหนด
โทษขันลหุ
้ โทษ หรื อความผิดที่ได้ กระทําโดยประมาท
6. ไม่ชําระค่าบํารุงสมาคมฯ คงค้ างก่อนสิ ้นสุดรอบปี บัญชี คือภายในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
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7. คณะกรรมการของสมาคมฯ ลงมติให้ ลบชื่อออกจากทะเบียนสมาชิก โดยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี่ของจํานวนกรรมการทังหมด
้
ด้ วยเหตุผลหนึง่ เหตุผลใด ดังต่อไปนี ้
7.1 เจตนากระทําการใดๆ ที่ทําให้ สมาคมฯ เสื่อมเสียชื่อเสียง
7.2 เจตนาละเมิดข้ อบังคับ
ข้ อ 12.
ทะเบียนสมาชิก
ให้ นายทะเบียนสมาคมฯ จัดทําทะเบียนสมาชิกเก็บไว้ ณ สํานักงานของสมาคมฯ โดยมีรายการ
ตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัตสิ มาคมการค้ า พ.ศ. 2509 ได้ กําหนดไว้
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หมวดที่ 4
ค่ าลงทะเบียน และค่ าบํารุ ง
ข้ อ 13.
ค่ าลงทะเบียน และค่ าบํารุ ง
ประเภท ค่ าลงทะเบียน ค่ าบํารุ ง/ปี
สมาชิก
แรกเข้ า
(บาท)
1. สามัญ
5,000
25,000
2. สมทบ
10,000
20,000
3. กิตติมศักด์

ค่ าบํารุ งกรณีสมัครเป็ นสมาชิกระหว่ างปี
ม.ค. - มี.ค. เม.ย. – มิ.ย. ก.ค. – ก.ย.
25,000
18,750
12,500
20,000
15,000
10,000
-

ในช่ วง
ต.ค. – ธ.ค.
6,250
5,000

ซึง่ อัตรานี ้ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม และสมาชิกต้ องชําระค่าบํารุงสมาคมฯ ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี หาก
สมาชิกฯ ชําระค่าบํารุงสมาคมฯ รายปี ล่าช้ าเกินกว่าสิ ้นเดือนมีนาคม สมาชิกฯ ต้ องเสียค่าเบี ้ยปรับในอัตรา
1,000 บาท/เดือน ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ในการคํานวณค่าเบี ้ยปรับรายเดือน ให้ ยดึ ถือตามเดือนปฏิทินเป็ น
เกณฑ์ เศษของเดือนให้ นบั เป็ นหนึง่ เดือน
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หมวดที่ 5
สิทธิ และหน้ าที่ของสมาชิก
ข้ อ 14.
สิทธิของสมาชิก
1. ได้ รับความช่วยเหลือและการสงเคราะห์ ในเรื่ องที่เกี่ ยวกับกิจการอันอยู่ในวัตถุประสงค์ของ
สมาคมจากสมาคมเท่าที่จะอํานวยให้
2. เสนอความคิดเห็นหรื อให้ คําแนะนําต่อสมาคมหรื อคณะกรรมการของสมาคมในเรื่ องใดๆ อัน
อยูใ่ นวัตถุประสงค์ของสมาคม เพื่อนํามาซึง่ ความเจริญรุ่งเรื องของสมาคม
3. ขอตรวจสอบกิ จการและทรั พ ย์ สินของสมาคมได้ โดยทํ าเป็ นหนัง สือยื่ น ต่อเลขาธิ การของ
สมาคมหรื อกรรมการผู้ทําหน้ าที่แทนเลขาธิการสมาคม
4. เข้ าร่ วมประชุมอภิปรายแสดงความคิดเห็นซักถามกรรมการ เสนอญัตติในการประชุมใหญ่
สามัญประจําปี หรื อในการประชุมใหญ่วิสามัญ
5. มีสทิ ธิประดับเครื่ องหมายของสมาคม
้ านวนในระยะเวลาที่กําหนด คือ ภายในวันที่ 31
6. สมาชิกที่ได้ ชําระค่าบํารุ งสมาชิกครบถ้ วนทังจํ
มีนาคม ของทุกปี หรื อกรณีที่เลยกําหนดเวลา แต่สมาชิกได้ ชําระค่าบํารุ งสมาชิกพร้ อมค่าเบี ้ย
ปรับตามอัตราที่กําหนดไว้ ในหมวดที่ 4 ข้ อ 13 ครบถ้ วนทังจํ
้ านวนแล้ วเท่านัน้ จึงจะได้ รับสิทธิ
ของสมาชิกตาม ข้ อที่ 1-5
7. สมาชิกสามัญที่ได้ ชําระค่าบํารุ งสมาชิกครบถ้ วนทังจํ
้ านวนแล้ วเท่านันมี
้ สิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ประจําปี หรื อในที่ประชุมใหญ่วิสามัญหรื อในการรับเลือกตังเป็
้ น
กรรมการสมาคม
ข้ อ 15.
หน้ าที่ของสมาชิก
1. ต้ อ งปฏิ บัติ ต ามข้ อ บัง คับ ระเบี ย บ คํ า สั่ง ของสมาคม มติ ข องที่ ป ระชุ ม ใหญ่ แ ละมติ ข อง
คณะกรรมการของสมาคมโดยเคร่งคัด
2. ดํารงรักษาเกียรติ และผลประโยชน์สว่ นได้ สว่ นเสียของสมาคม
3. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของสมาคมให้ เจริ ญรุ่งเรื องและมีความก้ าวหน้ าอยูเ่ สมอ
4. ชําระค่าบํารุงให้ แก่สมาคมตามกําหนด
5. สมาชิ กผู้ใดเปลี่ยนนาม นามสกุล สัญชาติ ย้ ายที่ อยู่ ย้ ายที่ ตงั ้ สํ านักงาน เปลี่ยนประเภท
วิสาหกิจ เลิกประกอบวิสาหกิจ หรื อเปลี่ยนผู้แทนนิติบุคคลจะต้ องแจ้ งให้ เลขาธิการสมาคม
ทราบเป็ นหนังสือภายในกําหนดเวลา 30 วัน นับแต่วนั ที่เปลี่ยนแปลง
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หมวดที่ 6
คณะกรรมการของสมาคม
ข้ อ 16.
การเลือกตัง้ คณะกรรมการของสมาคม
ให้ มีคณะกรรมการขึ ้นคณะหนึ่งเป็ นผู้บริ หารของสมาคมและเป็ นผู้แทนของสมาคมในกิจการอัน
เกี่ยวกับบุคคลภายนอกประกอบด้ วย สมาชิกสามัญซึ่งได้ รับเลือกตังจากที
้
่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี มี
จํานวนไม่น้อยกว่า 7 คน
การเลือกตังกรรมการให้
้
กระทําโดยวิธีให้ สมาชิกสามัญเสนอนามของสมาชิกสามัญ ซึง่ ตนประสงค์
จะให้ เข้ ารับเลือกตังเป็
้ นกรรมการต่อที่ประชุมใหญ่แล้ วให้ ที่ประชุมใหญ่ ลงมติเลือกตังให้
้ ผ้ ไู ด้ คะแนนสูงสุด
ตามลําดับได้ เป็ นกรรมการเท่าหรื อไม่น้อยกว่าจํานวนที่กําหนดไว้ ในวรรคแรก ถ้ ามีผ้ ไู ด้ คะแนนเท่ากันไม่ว่า
ในลําดับใด ให้ ที่ประชุมใหญ่ลงมติใหม่เฉพาะผู้ที่ได้ รับคะแนนเท่ากัน หากปรากฏว่าได้ คะแนนเท่ากันอีกก็
ให้ ใช้ วิธีจบั ฉลาก
ให้ คณะกรรมการของสมาคมเลือกตังกั
้ นเองเพื่อดํารงตําแหน่ง นายกสมาคม อุปนายกสมาคม
เลขาธิการ เหรัญญิก นายทะเบียน และตําแหน่งอื่นๆ อีกตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรพร้ อมทังกํ
้ าหนด
อํานาจหน้ าที่ในตําแหน่งที่กําหนดขึ ้นนันด้
้ วย
คณะกรรมการของสมาคมอยู่ในตําแหน่งได้ คราวละ 2 ปี กรรมการที่พ้นสภาพกรรมการไปแล้ วอาจ
ได้ รับเลือกตังให้
้ เป็ นกรรมการอีกได้ และกรรมการจะดํารงตําแหน่งนายกสมาคมฯ ได้ คราวละ 2 ปี
ข้ อ 17.
การพ้ นจากสภาพกรรมการ
กรรมการของสมาคมย่อมพ้ นจากสภาพกรรมการในกรณี ดังต่อไปนี ้
1. ครบกําหนดออกตามวาระ
2. ลาออก โดยคณะกรรมการของสมาคมได้ ลงมติอนุมตั แิ ล้ ว
3. พ้ นจากการเป็ นผู้แทนของสมาชิกสามัญ ซึง่ เป็ นนิตบิ คุ คล
4. ขาดจากสมาชิกภาพ
5. ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ ถอดถอนออกจากการเป็ นกรรมการ
6. เมื่อรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพาณิชย์สงั่ ให้ ออก ตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติสมาคม
การค้ า พ.ศ. 2509
7. ต้ องคําพิพากษาถึงที่สดุ ให้ ลงโทษตามพระราชบัญญัตสิ มาคมการค้ า พ.ศ. 2509
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ในกรณีที่ผ้ แู ทนสมาชิก ซึง่ เป็ นนิตบิ คุ คลตามข้ อ 10 ที่ได้ รับการเลือกตังหรื
้ อแต่งตังตายหรื
้
อพ้ นจาก
เป็ นผู้แทนของสมาชิกนัน้ ผู้แทนคนใหม่ของสมาชิกรายนันๆ
้ จะเข้ าเป็ นกรรมการแทนก็ได้
ข้ อ 18.
กรณีท่ กี รรมการพ้ นจากสภาพกรรมการก่ อนครบกําหนดออกตามวาระ
ในกรณี ที่มีกรรมการพ้ นจากสภาพกรรมการก่อนครบกําหนดออกตามวาระ คณะกรรมการของ
สมาคมอาจตังสมาชิ
้
กสามัญคนใดคนหนึ่งให้ เป็ นกรรมการแทนได้ แต่กรรมการที่ได้ รับตังแทนนี
้
ใ้ ห้ เป็ น
กรรมการอยูไ่ ด้ เพียงเท่ากําหนดเวลาของผู้ที่ตนแทนเท่านัน้
ข้ อ 19.
องค์ ประชุมในการประชุมของคณะกรรมการของสมาคม การประชุมของคณะกรรมการของสมาคม
จะต้ องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึง่ ของจํานวนกรรมการทังหมด
้
จึงจะนับว่าเป็ นองค์ประชุม
ข้ อ 20.
มติของที่ประชุมคณะกรรมการของสมาคม
นอกจากที่กล่าวไว้ เป็ นอย่างอื่นในข้ อบังคับนี ้ให้ ถือเอาคะแนนเสียงข้ างมากเป็ นมติของที่ประชุม ถ้ า
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
ข้ อ 21.
ประธานในที่ประชุม
ให้ น ายกสมาคมเป็ นประธานในที่ ประชุม ถ้ านายกสมาคมไม่อ าจปฏิ บัติหน้ า ที่ ได้ ให้ อุป นายก
สมาคมปฏิบตั ิหน้ าที่แทน ถ้ านายกสมาคมและอุปนายกไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ที่ประชุมเลือกกรรมการ
คนใดคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุมเฉพาะในการประชุมคราวนัน้
ข้ อ 22.
การประชุมคณะกรรมการของสมาคม
ให้ มีการประชุมคณะกรรมการของสมาคมอย่างน้ อยเดือนละหนึ่งครัง้ อนึ่ง ในกรณีจําเป็ น นายก
สมาคมหรื อกรรมการรวมกันไม่น้อยกว่า 5 คน จะเรี ยกประชุมพิเศษขึ ้นก็ได้

หน้าที่ 9 จาก 17

สมาคมแป้งมันสําปะหลังไทย
Thai Tapioca Starch Association

ข้ อ 23.
การรับมอบงานของคณะกรรมการของสมาคม
เมื่อมีการเลือกตังกรรมการชุ
้
ดใหม่แต่ละครัง้ ในกรณีครบวาระหรื อคณะกรรมการชุดเดิมลาออกทัง้
คณะ ให้ คณะกรรมการของสมาคมชุดใหม่ที่ได้ รับเลือกตัง้ เข้ าปฏิบตั ิงานแทนคณะกรรมการของสมาคมชุด
เดิมภายในกําหนด 30 วัน นับแต่วนั ได้ รับเลือกตัง้
การเข้ า รั บ มอบงานของคณะกรรมการชุด ใหม่ นี จ้ ะกระทํ า ได้ ก็ ต่ อ เมื่ อ ได้ ยื่ น จดทะเบี ย นเป็ น
คณะกรรมการของสมาคมต่อนายทะเบียนสมาคมการค้ าประจํากรุ งเทพมหานครแล้ ว และหากว่ายังไม่มี
การจดทะเบียนเป็ นคณะกรรมการชุดใหม่ ให้ ถือว่าคณะกรรมการชุดเดิมเป็ นคณะกรรมการของสมาคมอยู่
ตามเดิมตราบเท่าเวลานัน้
ข้ อ 24.
อํานาจและหน้ าที่ของคณะกรรมการของสมาคม
ให้ คณะกรรมการของสมาคมมีอํานาจและหน้ าที่ ดังนี ้
1. จัดดําเนินกิจการและทรัพย์สนิ ของสมาคมให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับและมติของที่ประชุม
2. เลือกตังกรรมการให้
้
ดํารงตําแหน่งต่างๆ ในคณะกรรมการของสมาคม
3. วางระเบียบการในการปฏิบตั งิ านของสมาคม
4. ว่าจ้ าง แต่งตัง้ และถอดถอน ที่ปรึ กษาของคณะกรรมการของสมาคม อนุกรรมการ เจ้ าหน้ าที่
และพนักงานทังปวง
้
เพื่อให้ การดําเนินงานของสมาคมเป็ นไปโดยเรี ยบร้ อย โดยอยู่ในความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการของสมาคม
ข้ อ 25.
อํานาจหน้ าที่กรรมการของสมาคมในตําแหน่ งต่ างๆ
อํานาจหน้ าที่ของกรรมการของสมาคมในตําแหน่งต่างๆ มีดงั นี ้
1. นายกสมาคม มีหน้ าที่ดําเนินกิจการของสมาคมให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับและระเบียบการใน
การปฏิบตั ิงานของสมาคม เป็ นผู้แทนของสมาคมในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก และ
เป็ นประธานในที่ประชุมของคณะกรรมการของสมาคมตลอดจนในที่ประชุมใหญ่สมาชิก
้
นอยู่ในอํานาจ
2. อุปนายกสมาคม มีหน้ าที่เป็ นผู้ช่วยเหลือนายกสมาคมในกิจการทังปวงอั
หน้ าที่ของนายกสมาคม และเป็ นผู้ทําการแทนนายกสมาคมเมื่อนายกสมาคมไม่อยู่หรื อไม่
อาจปฏิบตั หิ น้ าที่ได้
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3. เหรั ญญิกสมาคม มีหน้ าที่ควบคุมการรับ-จ่ายเงินของสมาคม ตรวจสอบบัญชีการเงิน เก็บ
รักษาและจ่ายพัสดุของสมาคมตลอดจนปฏิบตั หิ น้ าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการของสมาคมจะ
ได้ มอบหมาย
4. นายทะเบียนสมาคม มีหน้ าที่พิจารณาข้ อมูลของผู้สมัครสมาชิก รับรองว่าครบถ้ วน ถูกต้ อง
และมีคณ
ุ สมบัติตรงกับข้ อบังคับของสมาคมก่อนส่งให้ คณะกรรมการฯ พิจารณารับเข้ าเป็ น
สมาชิก จัดทําและรักษาทะเบียนสมาชิก ตลอดจนนําเสนอแนวทางในการสรรหาสมาชิก
เพิ่มเติมให้ กบั คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
5. เลขาธิการสมาคม มีหน้ าที่ทําการโต้ ตอบหนังสือ เก็บรักษาเอกสารต่างๆ ของสมาคม เป็ น
เลขานุการในที่ประชุมคณะกรรมการของสมาคมและที่ประชุมใหญ่ ตลอดจนปฏิบตั ิหน้ าที่
อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการของสมาคมจะได้ มอบหมาย
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หมวดที่ 7
การประชุม
ข้ อ 26.
การประชุมใหญ่ การประชุมใหญ่ให้ หมายถึงการประชุมสมาชิกของสมาคม แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1. การประชุมใหญ่ สามัญประจําปี คือ การประชุมใหญ่ที่จะต้ องให้ มีขึ ้นครัง้ หนึง่ ทุกระยะเวลา
สิบสองเดือน
2. การประชุมใหญ่ วิสามัญ คือ การประชุมใหญ่ครัง้ อื่นๆ นอกจากการประชุมสามัญประจําปี
ข้ อ 27.
กําหนดการประชุมใหญ่ กําหนดการประชุมใหญ่มีดงั นี ้
1. ให้ มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี
2. ถ้ ามีเหตุใดเหตุหนึ่งซึ่งคณะกรรมการของสมาคมเห็นสมควรหรื อสมาชิกมีจํานวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในห้ าของจํานวนสมาชิกทังหมด
้
แสดงความจํานงที่จะให้ มีการประชุมใหญ่วิสามัญ โดย
ทําเป็ นหนังสือยื่นต่อเลขาธิการสมาคม ให้ คณะกรรมการของสมาคมนัดประชุมใหญ่วิสามัญ
ภายในกําหนดเวลา 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือ
หนังสือบอกกล่าวจะต้ องระบุข้อความแจ้ งเหตุเพื่อการใดที่จะขอให้ มีการประชุมใหญ่วิสามัญนี ้ด้ วย
ข้ อ 28.
การส่ งหนังสือบอกกล่ าวนัดประชุม
คณะกรรมการของสมาคมจะต้ องส่งหนังสือบอกกล่าวถึง วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการ
ประชุมใหญ่ไปให้ สมาชิกทุกคนทราบ โดยส่งจดหมายทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ณ ที่อยู่ของสมาชิกที่
ปรากฏอยูใ่ นทะเบียน หรื อด้ วยวิธีการอื่นๆ ให้ ถึงตัวสมาชิกก่อนกําหนดวันประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่า 7 วัน
ภายใต้ ข้อบังคับของความในวรรคแรก ในกรณีที่เป็ นการนัดประชุมใหญ่สามัญประจําปี จะต้ อง
แนบสําเนารายงานประจําปี และสําเนางบดุล ซึง่ ผู้สอบบัญชีได้ ตรวจสอบแล้ วไปด้ วย
ข้ อ 29.
องค์ ประชุมในการประชุมใหญ่
ในการประชุมใหญ่ของสมาคมจะต้ องมีสมาชิกสามัญมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวน
สมาชิกสามัญทังหมดจึ
้
งจะถือเป็ นองค์ประชุม
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ข้ อ 30.
กรณีท่ กี ารประชุมในครั ง้ แรกสมาชิกไม่ ครบองค์ ประชุม
การประชุมใหญ่ที่ได้ เรี ยกนัดประชุมวันและเวลาใดหากล่วงพ้ นกําหนดเวลานัดไปแล้ ว 1 ชัว่ โมง ยัง
มีสมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุม ให้ เลื่อนการประชุมคราวนันและให้
้
ทําการบอกกล่าวนัดประชุมวัน เวลา
และสถานที่ประชุมใหญ่นี ้อีกครัง้ ภายในกําหนดเวลา 15 วัน นับแต่วนั ประชุมใหญ่ครัง้ แรก ในการประชุม
ใหญ่คราวหลังนี ้จะมีสมาชิกมากน้ อยเพียงใดก็ให้ ถือว่าเป็ นองค์ประชุม
ข้ อ 31.
ประธานในที่ประชุม
ให้ นายกสมาคมเป็ นประธานในที่ประชุมใหญ่ ถ้ านายกสมาคมไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ อปุ นายก
สมาคมทําหน้ าที่แทน ถ้ าทัง้ นายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ที่ประชุมใหญ่
เลือกตังกรรมการคนหนึ
้
่งคนใดขึ ้นเป็ นประธานในที่ประชุม และถ้ าไม่มีกรรมการอยู่ในที่ประชุมเลย ก็ให้ ที่
ประชุมใหญ่เลือกตังสมาชิ
้
กสามัญคนหนึง่ คนใดขึ ้นเป็ นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนัน้
ข้ อ 32.
วิธีออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่
สมาชิกสามัญเท่านันมี
้ สทิ ธิออกเสียงลงคะแนน และสมาชิกสามัญคนหนึง่ ๆ มีคะแนนเสียง 1 เสียง
การออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ ให้ ถือปฏิบตั เิ ป็ น 2 กรณี คือ
1. โดยวิธีเปิ ดเผยให้ ใช้ วิธีชมู ือ
2. โดยวิธีลงคะแนนลับ ให้ ใช้ วิธีเขียนบัตรลงคะแนน และจะกระทําได้ เมื่อคณะกรรมการของ
สมาคมหรื อสมาชิกสามัญไม่น้อยกว่าครึ่งหนึง่ ของจํานวนสมาชิกสามัญที่มาประชุมร้ องขอ
ข้ อ 33.
มติของที่ประชุมใหญ่
นอกจากที่กล่าวไว้ เป็ นอย่างอื่นในข้ อบังคับนี ้ ให้ ถือเอาคะแนนเสียงข้ างมากเป็ นมติของที่ประชุม
ใหญ่ ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
ข้ อ 34.
กิจการอันพึงกระทําในการประชุมใหญ่ สามัญประจําปี
กิจการอันพึงกระทําในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี มีดงนี
ั้ ้
1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่คราวก่อน
2. พิจารณารายงานประจําปี แสดงผลการดําเนินกิจการของสมาคมที่ผา่ นมาในรอบปี
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3.
4.
5.
6.

พิจารณาอนุมตั งิ บดุล
เลือกตังที
้ ่ปรึกษากฎหมาย ผู้สอบบัญชีประจําปี และกําหนดค่าตอบแทน
เลือกตังคณะกรรมการของสมาคมฯ
้
เรื่ องอื่นๆ

ข้ อ 35.
กิจการอันพึงกระทําในการประชุมใหญ่ วิสามัญ
กิจการอันพึงกระทําในการประชุมใหญ่วิสามัญนัน้ ได้ แก่กิจการที่จะกระทําโดยอาศัยมติจากที่
ประชุม แต่ไม่อาจหรื อมีเหตุทําให้ ไม่สามารถจัดทําได้ ในการประชุมสามัญประจําปี
ข้ อ 36.
กิจการอังพึงกระทําในการประชุมสมาชิกประจําเดือน
กิจการอันพึงกระทําในการประชุมสมาชิกประจําสัปดาห์นนั ้ ได้ แก่ กิจการอันเกี่ยวกับการปฏิบตั ิธุรกิจทัว่ ไป
ของสมาคม นอกเหนือจากกิจการที่ จําเป็ นจะต้ องกระทํ าโดยการประชุมใหญ่สามัญประจําปี หรื อการ
ประชุมใหญ่วิสามัญ
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หมวดที่ 8
การเงินและการบัญชีของสมาคมฯ
ข้ อ 37.
การจัดงบดุล
ให้ ค ณะกรรมการของสมาคมจัด ทํ า งบดุล ปี ละหนึ่ ง ครั ง้ แล้ ว ส่ง ให้ ผ้ ูส อบบัญ ชี ไม่ เ กิ น วัน ที่ 31
ธันวาคมของทุกปี และผู้สอบบัญชีจะต้ องตรวจสอบให้ แล้ วเสร็ จก่อนวันประชุมใหญ่สามัญประจําปี ไม่น้อย
กว่า 30 วัน
ข้ อ 38.
ปี การบัญชี
ให้ ถือเอาวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี เป็ นวันสิ ้นปี การบัญชีของสมาคมฯ
ข้ อ 39.
อํานาจของผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีซึ่งที่ประชุมใหญ่สามัญเลือกตังมี
้ อํานาจเข้ าตรวจสอบสมุดบัญชีและบรรดาเอกสาร
เกี่ยวกับการเงินของสมาคมฯ และมีสิทธิสอบถามกรรมการตลอดจนเจ้ าหน้ าที่ของสมาคม ทุกคน ที่มีสว่ น
เกี่ ยวข้ องกับบัญชี และเอกสารดังกล่าว ในการนี ก้ รรมการและเจ้ าหน้ าที่จะต้ องช่วยเหลือและให้ ความ
สะดวกทุกประการเพื่อการตรวจสอบเช่นว่านัน้
ข้ อ 40.
การเก็บรักษาสมุดบัญชีและเอกสารการเงิน
สมุดบัญชีและเอกสารการเงินของสมาคมฯ จะต้ องเก็บรักษาไว้ ณ สํานักงานของสมาคมฯและให้
อยูใ่ นความดูและรับผิดชอบของเหรัญญิกสมาคมฯ
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ข้ อ 41.
การเงินของสมาคมฯ
เงินสดของสมาคมฯ จะต้ องนําไปฝากไว้ ณ ธนาคารพาณิชย์ หรื อธนาคารรัฐ ที่ตงอยู
ั ้ ่ในประเทศ
ไทย โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมฯ
การเบิกเงินทดรองยืม เพื่อสํารองเป็ นค่าใช้ จ่าย
1. การอนุมตั วิ งเงินทดรองยืม ให้ กําหนดวงเงินอนุมตั ิ ดังต่อไปนี ้
 คณะกรรมการบริ หารสมาคมฯ อนุมตั วิ งเงินไม่จํากัดวงเงิน
 นายกสมาคม อนุมตั วิ งเงินไม่เกิน 50,000.00 บาท (ห้ าหมื่นบาทถ้ วน)
 เลขาธิการสมาคมหรื อเหรัญญิก อนุมตั วิ งเงินไม่เกิน 20,000.00 บาท (สองหมื่นบาทถ้ วน)
 ผู้จดั การสมาคมและกรรมการ 1 ท่าน อนุมตั วิ งเงินไม่เกิน 5,000.00 บาท (ห้ าพันบาทถ้ วน)
2. การเบิกจ่ายเงินทดรองยืม ให้ จ่ายเป็ นเช็คในนามผู้ขอเบิก
3. ระยะเวลาการคืนเงินทดรองยืม ในแต่ละครัง้ ได้ ไม่เกิน 45 วัน นับจากวันขออนุมตั ิเบิก และต้ อง
ทําการเคลียร์ เงินทดรองยืมพร้ อมค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นหลังจากที่ปฏิบตั ิงานเสร็ จสิ ้นภายใน 7 วัน
นับจากวันที่เสร็ จงาน (ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นให้ อนุมตั ิตามวงเงินอนุมตั ิค่าใช้ จ่ายในคําสัง่ 1/2546
เรื่ องปรับปรุงระเบียบการเบิกจ่ายและการใช้ เงินของสมาคมฯ)
การฝากเงินและการถอนเงินจากธนาคาร ให้ อยู่ในอํานาจของนายกสมาคม หรื ออุปนายกสมาคม
หรื อกรรมการคนใดคนหนึง่ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของสมาคมลงนามร่วมกับเหรัญญิกสมาคม
ข้ อ 42.
การจ่ ายเงินของสมาคมฯ
การเบิกจ่ายและการใช้ เงินของสมาคม
การอนุมตั กิ ารใช้ จ่ายอื่นๆ ให้ กําหนดวงเงินอนุมตั ิ ดังต่อไปนี ้
 คณะกรรมการบริ หารสมาคมฯ อนุมตั วิ งเงินไม่จํากัดวงเงิน
 นายกสมาคม อนุมตั วิ งเงินไม่เกิน 20,000.00 บาท (สองหมื่นบาทถ้ วน)
 เลขาธิการสมาคมหรื อเหรัญญิก อนุมตั วิ งเงินไม่เกิน 10,000.00 บาท (หนึง่ หมื่นบาทถ้ วน)
 ผู้จดั การสมาคม อนุมตั วิ งเงินไม่เกิน 3,000.00 บาท (สามพันบาทถ้ วน)
การเบิกเงินสดย่อย เบิกได้ ไม่เกิน 30,000 บาท โดยเหรัญญิกหรื อเลขาธิการเป็ นผู้อนุมตั ิการ
เบิ ก จ่ า ย และผู้จัด การสมาคมเบิ ก ได้ ไ ม่ เ กิ น 3,000 บาท ถ้ า เกิ น กว่ า นัน้ ต้ อ งทํ า โดยมติ จ ากที่ ป ระชุม
คณะกรรมการสมาคมฯ
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หมวดที่ 9
การแก้ ไขข้ อบังคับ การเลิกสมาคมฯ และการชําระบัญชี
ข้ อ 43.
การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรือตัดทอนข้ อบังคับ
ข้ อบังคับนี ้จะแก้ ไข เปลี่ยนแปลง ตัดทอน หรื อเพิ่มเติมได้ ก็แต่จะกระทําโดยมติที่ประชุมใหญ่ ซึง่ มี
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนสมาชิกสามัญที่มาประชุม
ข้ อ 44.
การเลิกสมาคมฯ สมาคมฯ นี ้อาจเลิกได้ ด้วยเหตุหนึง่ เหตุใดดังต่อไปนี ้
1. เมื่อที่ประชุมใหญ่ลงมติให้ เลิกด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนสมาชิกสามัญ
ทังหมด
้
2. เมื่อล้ มละลาย
3. เมื่อรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพาณิชย์สงั่ ให้ เลิกตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติสมาคม
การค้ า พ.ศ. 2509
ข้ อ 45.
การชําระบัญชี
เมื่อสมาคมนี ้ต้ องเลิกไปเพราะเหตุหนึ่งเหตุใดดังกล่าวในข้ อ 45. การชําระบัญชีของสมาคมให้ นํา
บทบัญญัตสิ มาคมการค้ า พ.ศ. 2509 มาใช้ บงั คับ
ในกรณี ที่สมาคมต้ องเลิกไปตามข้ อ 44.3 ให้ กรรมการทุกคนในคณะกรรมการของสมาคมชุด
สุดท้ ายที่ได้ จดทะเบียนเป็ นกรรมการของสมาคมฯ ต่อนายทะเบียนสมาคมการค้ าประจํากรุ งเทพมหานคร
เป็ นผู้ชําระบัญชี
หากมี ท รั พ ย์ สิน ของสมาคมเหลือ จากการชํ า ระบัญชี ให้ ย กให้ กับนิ ติบุค คลในประเทศไทยที่ มี
วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการกุศลสาธารณะแห่งหนึง่ แห่งใดหรื อหลายแห่งตามมติที่ประชุมใหญ่
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