
ขอ้บงัคบั 
ของ 

สมาคมพลงังานหมนุเวยีนไทย (อารอ์ ี100) 
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 

สมาคมนี?จดัตั ?งตามพระราชบญัญตัสิมาคมการคา้ พ.ศ. 2509  และอยูใ่นการควบคมุดแูลของสาํนกังาน
ทะเบยีนสมาคมการคา้ประจาํกรงุเทพมหานคร 
 

หมวดที' 1 
บทความทั 'วไป 

 

ข้อ 3.  ชืTอของสมาคม สมาคมนี?มชีืTอวา่  สมาคมพลงังานหมนุเวยีนไทย (อารอ์ ี100) 
เขยีนชืTอเป็นอกัษรภาษาองักฤษวา่ “ THAI RENEWABLE ENERGY (RE 100) ASSOCIATION 
คาํวา่ “สมาคม” ต่อไปในขอ้บงัคบันี?ใหห้มายความถงึ สมาคมพลงังานหมนุเวยีนไทย  (อารอ์ ี100) 

ข้อ 5.   สาํนกังานของสมาคม  ตั ?งอยู ่ ณ เลขทีT 211 ซ.พทุธมณฑล สาย 3 ซ.18 แขวงศาลาธรรมสพน์ 
เขตทววีฒันา กรงุเทพมหานคร 

ข้อ 6.      ตราของสมาคม  มเีครืTองหมายเป็นรปู  ดงันี? 
 

 

 

 

 

 

 

หมวดที' 5 

วตัถปุระสงค ์
 

ข้อ ?.      สมาคมนี?มวีตัถุทีTประสงคด์งัต่อไปนี? 

(1)  ส่งเสรมิการประกอบวสิาหกจิประเภททีTเกีTยวกบัธุรกจิพลงังานหมุนเวยีน และคารบ์อนเครดติ
ทุกชนิด 

(2) สนบัสนุนและชว่ยเหลอืสมาชกิแกไ้ขอุปสรรคขอ้ขดัขอ้งต่างๆ รวมทั ?งเจรจาทาํความตกลงกบั
บุคคลภายนอกเพืTอประโยชน์รว่มกนัในการประกอบวสิาหกจิประเภททีTอยูใ่นวตัถุประสงค ์
สอดสอ่งและตดิตามความเคลืTอนไหวของตลาดการคา้ทั ?งภายในและภายนอกประเทศเกีTยวกบั
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สนิคา้ทีTสมาชกิประกอบวสิาหกจิ เพืTอใหเ้ป็นประโยชน์แก่การคา้ การเงนิ เศรษฐกจิ หรอืความ
มั Tนคงของประเทศ 

(3) ทําการวิจยัเกีTยวกับการประกอบวิสาหกิจประเภททีTอยู่ในวตัถุทีTประสงค์ แลกเปลีTยนและ
เผยแพรค่วามรูใ้นทางวชิาการ ตลอดจนขา่วสารการคา้อนัเกีTยวกบัการวสิาหกจินั ?น ๆ  

(4) ขอสถติ ิหรอืเอกสารหรอืขอทราบขอ้ความใด ๆ จากสมาชกิเกีTยวกบัการดาํเนินวสิาหกจิ   

             ประเภททีTอยูใ่นวตัถุประสงค ์ทั ?งนี? ดว้ยความยนิยอมของสมาชกิ 

(5) ส่งเสรมิคุณภาพของสนิค้าทีTผลิตหรอืจําหน่าย โดยผู้ประกอบวสิาหกิจทีTเป็นสมาชิกให้เข้า
มาตรฐาน ตลอดจนวจิยัและปรบัปรงุวธิกีารผลติและการคา้ใหไ้ดผ้ลดยีิTงขึ?น 

(6) รว่มมอืกบัรฐับาลในการสง่เสรมิการคา้ อุตสาหกรรม การเงนิหรอืธุรกจิอืTนใดในทางเศรษฐกจิอนั
อยูใ่นวตัถุทีTประสงค ์

(7) ส่งเสรมิการผลิต เพืTอให้สนิค้ามปีรมิาณเพยีงพอแก่ความต้องการของตลาดทั ?งภายในและ
ภายนอกประเทศ 

(8) ทําความตกลงหรอืวางระเบยีบให้สมาชกิปฏบิตัิ หรอืงดเว้นการปฏบิตัิ เพืTอให้การประกอบ
วสิาหกจิประเภททีTอยูใ่นวตัถุทีTประสงคไ์ดด้าํเนินไปดว้ยความเรยีบรอ้ย 

(9) ประนีประนอมขอ้พพิาทระหว่างสมาชกิ หรอืระหว่างสมาชกิกบับุคคลภายนอกในการประกอบ
วสิาหกจิ 

(10) ไมม่วีตัถุประสงคใ์นการจดัตั ?งโต๊ะบลิเลยีดหรอืโต๊ะสนุกเกอร ์ 

 

หมวดที'  3  

สมาชิกและสมาชิกภาพ 
 

ข้อ H.      ประเภทสมาชกิ  สมาชกิของสมาคมแบง่ออกเป็นสามประเภท และมคีณุสมบตัดิงันี? คอื 

(1)  สมาชกิสามญั  ไดแ้ก่  บุคคลธรรมดาหรอืนิตบุิคคลทีTประกอบวสิาหกจิประเภทเกีTยวกบั
พลงังานหมนุเวยีน และคารบ์อนเครดติทุกชนิด ซึTงไดจ้ดทะเบยีนถกูตอ้งตามกฎหมาย   

(2)   สมาชกิวสิามญั  ไดแ้ก่  บุคคลธรรมดาหรอืนิตบุิคคลทีTประกอบวสิาหกจิในทางการคา้ 
อุตสาหกรรม หรอืการเงนิอนัเกีTยวเนืTองกบัพลงังานหมนุเวยีน และคารบ์อนเครดติทุกชนิด   
ซึTงไดจ้ดทะเบยีนถกูตอ้งตามกฎหมาย 

(3)    สมาชกิกติตมิศกัดิ {  ไดแ้ก่  บุคคลซึTงคณะกรรมการเหน็วา่เป็นผูท้รงคณุวฒุ ิ หรอืเป็นผูท้ีTมี
อุปการะคณุแก่สมาคม  ซึTงคณะกรรมการมมีตใิหเ้ขา้เป็นสมาชกิ  และผูน้ั ?นตอบรบัคาํเชญิ 

ข้อ 6.   คณุสมบตัขิองสมาชกิ   สมาชกิของสมาคมนอกจากคณุสมบตัติามขอ้ | แลว้ ยงัตอ้งประกอบ 

ดว้ยคณุสมบตั ิ ดงัต่อไปนี?  คอื 
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(1)       ในกรณีทีTเป็นบุคคลธรรมดา 

1. เป็นผูบ้รรลุนิตภิาวะแลว้ 

2. ไมเ่ป็นบุคคลลม้ละลาย  บุคคลไรค้วามสามารถ  หรอืบุคคลเสมอืนไรค้วามสามารถ 

3. ไมเ่คยเป็นบุคคลทีTเคยตอ้งคาํพพิากษาถงึทีTสดุของศาลใหล้งโทษจาํคกุเวน้แต่ความผดิ
ลหโุทษหรอื ความผดิทีTอตัราโทษไมส่งูกวา่ความผดิลหโุทษ หรอืความผดิซึTงกระทาํ
โดยประมาท 

4.  ไมเ่ป็นโรคอนัพงึรงัเกยีจแก่สงัคม 

5.   เป็นผูท้ีTมฐีานะมั Tนคงพอสมควร 

6.   เป็นผูท้ีTมคีวามประพฤตเิรยีบรอ้ย 

(2)       ในกรณีทีTเป็นนิตบุิคคล 

1.   ไมเ่ป็นบุคคลลม้ละลาย 

2.    มฐีานะมั Tนคงพอสมควร 

ใหนํ้าความในขอ้ 6  (1)  มาใชบ้งัคบัแก่คณุสมบตัขิองผูแ้ทนนิตบุิคคลทีTไดร้บัแต่งตั ?ง ใหม้ี
อาํนาจกระทาํการแทนนิตบุิคคลทีTเป็นสมาชกิตามขอ้ }~ ดว้ย 

ข้อ J.    การสมคัรเขา้เป็นสมาชกิ  ผูท้ีTประสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นสมาชกิสามญั หรอืสมาชกิวสิามญัของ
สมาคมจะตอ้งยืTนความจาํนงต่อเลขาธกิาร หรอืกรรมการผูท้าํหน้าทีTแทนเลขาธกิารตามแบบ
พมิพท์ีTสมาคมไดก้าํหนดไว ้โดยมสีมาชกิสามญัเป็นผูร้บัรองอยา่งน้อยสองคน 

ข้อ K.   การพจิารณาคาํขอสมคัรเขา้เป็นสมาชกิ     ใหเ้ลขาธกิารหรอืกรรมการผูท้าํหน้าทีTแทนเลขาธกิาร 
นําใบสมคัรเสนอต่อทีTประชมุคณะกรรมการในคราวต่อไปหลงัจากทีTไดร้บัใบสมคัร เมืTอ
คณะกรรมการมมีตใิหร้บัหรอืไมร่บัผูใ้ดเขา้เป็นสมาชกิ  ใหเ้ลขาธกิารมหีนงัสอืแจง้ใหผู้น้ั ?นทราบ
ภายในเจด็วนั นบัแต่วนัทีTลงมต ิ

ข้อ L.   วนัเริTมสมาชกิภาพ       สมาชกิภาพเริTมตั ?งแต่วนัทีTผูส้มคัร ไดช้าํระคา่ลงทะเบยีนเขา้เป็น
สมาชกิ     และคา่บาํรงุประจาํปีของสมาคมเรยีบรอ้ยแลว้ 

ข้อ 10.  สมาชกิทีTเป็นนิตบุิคคล   ตอ้งแต่งตั ?งผูแ้ทนซึTงเป็นบุคคลธรรมดากระทาํกจิการแทนนิตบุิคคลนั ?น
ไดไ้มเ่กนิสองคน เพืTอปฏบิตักิารในหน้าทีT และใชส้ทิธแิทนนิตบุิคคลนั ?นได ้ เพยีงเทา่ทีTสมาชกิ
บุคคลธรรมดาประเภทเดยีวกนันั ?นจะพงึม ี ในการนี? ผูแ้ทนจะมอบหมายใหบุ้คคลอืTนกระทาํการ
แทน หรอืแต่งตั ?งตวัแทนชว่งมไิด ้ 

                บุคคลเดยีวกนัจะเป็นผูแ้ทนกระทาํการแทนสมาชกิเกนิหนึTงรายมไิด ้

ข้อ 11.  การขาดจากสมาชกิภาพ สมาชกิภาพยอ่มสิ?นสดุลง ในกรณดีงัต่อไปนี? 

(1) ตาย หรอืสิ?นสภาพนิตบุิคคล 
(2) ขาดคณุสมบตัติามขอ้ 6 
(3) ลาออก โดยยนืหนงัสอืลาออกต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการเหน็ชอบ 
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(4) ตอ้งคาํพพิากษาถงึทีTสดุใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย 
(5) ถกูศาลสั Tงใหเ้ป็นบุคคลไรค้วามสามารถหรอืบุคคลเสมอืนไรค้วามสามารถ 
(6) ต้องคําพพิากษาถงึทีTสุดใหล้งโทษจําคุก เวน้แต่เป็นความผดิลหุโทษ หรอืความผดิทีTอตัรา

โทษไมส่งูกวา่ความผดิลหโุทษ หรอืความผดิทีTไดก้ระทาํโดยประมาท 
(7) คณะกรรมการลงมตใิหล้บชืTอออกจากทะเบยีนสมาชกิ โดยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีT

ของจาํนวนกรรมการทั ?งหมด ดว้ยเหตุหนึTงเหตุใด ดงัต่อไปนี? 
1. กระทาํการใดๆทีTทาํใหส้มาคมเสืTอมเสยีชืTอเสยีงโดยเจตนา 
2. กระทาํการละเมดิขอ้บงัคบัโดยเจตนา 
3. ไมช่าํระเงนิคา่บาํรงุประจาํปีและไดร้บัใบเตอืนจากเจา้หน้าทีTครบสามสบิวนัแลว้ 

ข้อ 12. ทะเบยีนสมาชกิ ใหน้ายทะเบยีนจดัทาํทะเบยีนสมาชกิเกบ็ไว ้ณ สาํนกังานของสมาคม โดยอยา่ง
น้อยใหม้รีายละเอยีดดงัต่อไปนี? 

(1) ชืTอและสญัชาตขิองสมาชกิ 
(2) ชืTอทีTใชใ้นการประกอบวสิาหกจิและประเภทของวสิาหกจิ 
(3) ทีTตั ?งสาํนกังานของสมาชกิ 
(4) วนัทีTเขา้เป็นสมาชกิ 

 
 

หมวดที' 4 

สิทธิและหน้าที'ของสมาชิก 
 

ข้อ 13.  สทิธขิองสมาชกิ 

(1) ไดร้บัความชว่ยเหลอืและการสง่เคราะหใ์นเรืTองทีTเกีTยวกบักจิการอนัอยูใ่นวตัถุทีTประสงคข์อง
สมาคมจากสมาคมเทา่ทีTจะอาํนวยได ้

(2) เสนอความคดิเหน็หรอืใหค้าํแนะนําต่อสมาคมเพืTอนํามาซึTงความเจรญิรุง่เรอืงของสมาคม 
(3) ขอตรวจสอบกจิการและทรพัย์สนิของสมาคมได ้โดยทําเป็นหนังสอืยืTนต่อเลขาธกิาร หรอื

กรรมการผูท้าํหน้าทีTแทนเลขาธกิาร 
(4) เขา้รว่มประชมุอภปิรายแสดงความคดิเหน็ซกัถามกรรมการเสนอญตัตใินการประชมุใหญ่ 
(5) มสีทิธปิระดบัเครืTองหมายของสมาคม 
(6) สมาชิกสามญัเท่านั ?นมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในทีTประชุมใหญ่และมีสิทธิได้รบั

เลอืกตั ?งเป็นกรรมการ 

ข้อ 14. หน้าทีTของสมาชกิ 

(1) ตอ้งปฏบิตัติามขอ้บงัคบัของสมาคม มตทิีTประชมุใหญ่ มตขิองคณะกรรมการและหน้าทีTซึTงตน
ไดร้บัมอบหมายจากสมาคมดว้ยความซืTอสตัยโ์ดยเครง่ครดั 
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(2) ดาํรงรกัษาเกยีรตแิละผลประโยชน์สว่นไดเ้สยีของสมาคม ตลอดจนตอ้งรกัษาความลบัในขอ้
ประชุมหรอืวธิกีารของสมาคม ไม่เปิดเผยขอ้ความ ซึTงอาจจะนําความเสืTอมเสยีมาสู่สมาคม
โดยเดด็ขาด 

(3) สง่เสรมิและสนบัสนุนกจิการของสมาคมใหเ้จรญิรุง่เรอืง และมคีวามกา้วหน้าอยูเ่สมอ 
(4) ตอ้งรกัษาไวซ้ึTงความสามคัคธีรรมระหวา่งสมาชกิและปฏบิตักิจิการคา้ในทาํนองชว่ยเหลอืกนั

ดว้ยความซืTอสตัยส์จุรติ 
(5) ชาํระคา่บาํรงุสมาชกิใหแ้ก่สมาคมตามกาํหนด 
(6) สมาชกิผูใ้ดเปลีTยนชืTอ ชืTอสกุล สญัชาต ิยา้ยทีTอยู่ ยา้ยทีTตั ?งสํานักงาน เปลีTยนแปลงประเภท

วิสาหกิจหรือเปลีTยนผู้แทนนิติบุคคล จะต้องแจ้งเลขาธิการทราบเป็นหนังสือภายใน
กาํหนดเวลาเจด็วนั นบัแต่เปลีTยนแปลง 

 

หมวดที' H 

ค่าลงทะเบียน ค่าบาํรงุสมาคม 

 

ข้อ 15. ในขอ้บงัคบัหมวดนี? 
 
"คา่ลงทะเบยีน" หมายถงึ เงนิทีTผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชกิสมาคมจะตอ้งชาํระครั ?งเดยีวใหแ้ก่ 

สมาคมเมืTอไดร้บัอนุมตัใิหเ้ขา้เป็นสมาชกิสมาคม 
 

"คา่บาํรงุ" หมายถงึ       เงนิบาํรงุประจาํปีทีTสมาชกิสมาคมจะตอ้งชาํระใหแ้ก่สมาคม 
เป็นประจาํทุกปี โดยตอ้งชาํระภายในเดอืนมกราคมของทุกปี 
สาํหรบัปีแรกทีTเขา้เป็นสมาชกิสมาคม และไดช้าํระคา่ลงทะเบยีน
แลว้ สมาชกิสมาคมจะไดร้บัสทิธยิกเวน้การเรยีกเกบ็คา่บาํรงุ
สาํหรบัปีแรก 

ข้อ 16. คา่ลงทะเบยีน และคา่บาํรงุของสมาคมใหเ้ป็นไปดงันี? 
(1) สมาชกิสามญั 

o คา่ลงทะเบยีนเป็นเงนิรายละ 5,000 บาท 
o คา่บาํรงุประจาํปีเป็นเงนิรายละ 2,000 บาท 

(2) สมาชกิวสิามญั 
o คา่ลงทะเบยีนเป็นเงนิรายละ 1,000 บาท 
o คา่บาํรงุประจาํปีเป็นเงนิรายละ 500 บาท 

(3) สมาชกิกติตมิศกัดิ {  ไมต่อ้งชาํระคา่ลงทะเบยีนหรอืคา่บาํรงุอยา่งใดทั ?งสิ?น 
 
ข้อ 17. สมาคมสามารถปรบัปรงุคา่ลงทะเบยีนและคา่บาํรงุดงักลา่วในระยะเวลาหา่งกนัไมน้่อยกวา่สอง 
          ปีนบัแต่การปรบัปรุงครั ?งหลงัสดุ โดยคาํนึงถงึสภาวะเศรษฐกจิและสถานการณ์ทีTเหมาะสม และให้

เพิTมขึ?นไดไ้ม่เกนิรอ้ยละหกสบิของอตัราค่าครองชพีทีTเพิTมขึ?นนับตั ?งแต่การปรบัปรุงค่าลงทะเบยีน
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และค่าบํารุงครั ?งหลงัสุด โดยนําดชันีราคาผูบ้รโิภคของกระทรวงพาณิชยเ์ป็นหลกัในการคํานวณ 
โดยตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีTประชมุใหญ่ของสมาคม 

เว้นแต่กรณีจําเป็นสมาคมสามารถปรบัปรุงค่าลงทะเบียนและค่าบํารุงเกินกว่าอตัรา
ค่าลงทะเบยีนและค่าบํารุงแตกต่างจากวรรคแรกได ้โดยตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีTประชุมใหญ่ และ
ตอ้งมคีะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีTของสมาชกิสามญัทีTเขา้รว่มประชุม 

    

 

หมวดที' 6 

คณะกรรมการของสมาคม 

 

ข้อ 18.  ใหม้คีณะกรรมการขึ?นคณะหนึTงเป็นผูบ้รหิารงานใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องสมาคมและผูแ้ทน
ของสมาคมในกจิการอนัเกีTยวกบับุคคลภายนอก   ประกอบดว้ยสมาชกิสามญัทีTเป็นบุคคลธรรมดา 
หรอืผูแ้ทนสมาชกิสามญัทีTเป็นนิตบุิคคล ซึTงไดร้บัเลอืกตั ?งจากทีTประชุมใหญ่มจีํานวนไม่น้อยกว่า
เกา้คน และไมเ่กนิยีTสบิหา้คน 

  เวน้แต่ทีTประชุมใหญ่ครั ?งนั ?นๆจะมมีตเิป็นอยา่งอืTน การเลอืกตั ?งกรรมการใหก้ระทาํดว้ยวธิี
ลงคะแนนลบัโดยใหส้มาขกิสามญัหรอืสมาชกิวสิามญั เสนอชืTอของสมาชกิสามญัซึTงตนประสงคจ์ะ
ใหส้มคัรรบัเลอืกตั ?งเป็นกรรมการต่อทีTประชุมใหญ่ โดยมสีมาชกิอืTนรบัรองไม่น้อยกว่าสองคน แลว้
ใหท้ีTประชุมใหญ่ลงมตเิลอืกตั ?งใหผู้ไ้ดร้บัคะแนนสงูตามลาํดบัไดเ้ป็นกรรมการตามจาํนวนทีTกําหนด
ไวใ้นวรรคแรกและตามมตทิีTประชุมใหญ่ครั ?งนั ?นๆ ถ้ามผีูไ้ดค้ะแนนเท่ากนัในลําดบัสุดทา้ยทีTจะได้
เป็นกรรมการคราวนั ?น ให้ทีTประชุมใหญ่ลงมตใิหม่เฉพาะผูท้ีTได้คะแนนเท่ากนั หากปรากฏว่าได้
คะแนนเทา่กนัอกีใหใ้ชว้ธิจีบัฉลาก 

  ใหค้ณะกรรมการเลอืกตั ?งกนัเองเพืTอดาํรงตาํแหน่งนายกสมาคมหนึTงคน  อุปนายกสองคน 
เลขาธกิาร เหรญัญกิ นายทะเบยีน ปฏคิม ประชาสมัพนัธ์ ตําแหน่งละหนึTงคน และตําแหน่งอืTนๆ 
ตามความเหมาะสมดว้ยความเหน็ชอบของคณะกรรมการทีTไดก้าํหนดหน้าทีTตามทีTเหน็สมควร 

  คณะกรรมการของสมาคม อยู่ในตําแหน่งกรรมการไดค้ราวละสามปีนับแต่วนัทีTประชุม
ใหญ่ลงมต ิและใหม้กีารเลอืกตั ?งกรรมการชุดใหม่ขึ?นแทนภายใน 180 วนั การนับวาระกรรมการให้
นบัแต่วนัทีTประชมุใหญ่นั ?นๆ มมีตเิลอืกตั ?ง 

  ภายใตข้อ้งบงัคบัของมาตรา 19 และ 33 แหง่พระราชบญัญตัสิมาคมการคา้ พ.ศ.2509 
กรรมการทีTพน้จากตาํแหน่งกรรมการไปแลว้ อาจไดร้บัเลอืกตั ?งหรอืแต่งตั ?งเป็นกรรมการอกีกไ็ด ้

  สมาชกิผูห้นึTงผูใ้ดจะเลอืกตั ?งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการเกนิกวา่สองคราวตดิต่อกนัมไิด ้

ข้อ 19. การพน้จากตาํแหน่งกรรมการ กรรมการยอ่มพน้จากตาํแหน่งในกรณีดงัต่อไปนี? 

(1) ครบกาํหนดออกตามวาระ 
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(2) ลาออกโดยคณะกรรมการไดล้งมตอินุมตัแิลว้ เวน้แต่การลาออกเฉพาะตาํแหน่งตามขอ้ 18 
วรรคสาม 

(3) ขาดจากสมาชกิภาพ 
(4) ทีTประชุมใหญ่มมีตใิหถ้อดถอนออกจากการเป็นกรรมการ 
(5) เมืTอรฐัมนตรวีา่การกระทรวงพาณชิยส์ั Tงใหอ้อกมมาตรา 33 แหง่พระราชบญัญตัสิมาคมการคา้ 

พ.ศ. 2509 
(6) ตอ้งคาํพพิากษาถงึทีTสดุใหล้งโทษตามพระราชบญัญตัสิมาคมการคา้พ.ศ. 2509 

ในกรณีทีTผูแ้ทนสมาชกิซึTงเป็นนิตบุิคคลตามขอ้ 10 ทีTไดร้บัการเลอืกตั ?ง หรอืแต่งตั ?ง ตาย
หรอืพน้จากตาํแหน่งผูแ้ทนสมาชกินั ?น ผูแ้ทนคนใหมข่องสมาชกินั ?นๆ จะเขา้เป็นกรรมการแทนก็
ได ้

ข้อ 20. กรณีทีTกรรมการพน้จากตําแหน่งกรรมการก่อนครบกําหนดออกตามวาระคณะกรรมการอาจตั ?ง
สมาชกิสามญัคนใดคนหนึTงใหเ้ป็นกรรมการแทนได ้แต่กรรมการทีTได้รบัแต่งตั ?งแทนนี?ใหเ้ป็น
กรรมการอยูไ่ดต้ามวาระของผูท้ีTตนแทน 

กรณีคณะกรรมการพน้จากตาํแหน่งทั ?งคณะก่อนครบกาํหนดออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการ
ซึTงพน้จากตําแหน่งนั ?นดาํเนินการจดัประชุมใหญ่สมาชกิเพืTอเลอืกตั ?งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ?นแทน 
ภายใน 180 วนัในกรณีนี?ใหนํ้าความในขอ้ 25 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

คณะกรรมการซึTงไดร้บัการเลอืกตั ?งวรรคก่อนอยูใ่นตาํแหน่งไดต้ามวาระของคณะกรรมการทีT
พน้จากตาํแหน่งไป 

ข้อ 21.   องคป์ระชมุในการประชมุของคณะกรรมการ การประชมุของคณะกรรมการจะตอ้งมกีรรมการ   
มาประชุมไมน้่อยกวา่ครึTงหนึTง ของจาํนวนกรรมการทั ?งหมดจงึจะนบัวา่เป็นองคป์ระชมุ 

ในกรณีทีTมจีํานวนกรรมการในคณะกรรมการน้อยกว่าครึTงหนึTงของจํานวนกรรมการทั ?งหมด 
กรรมการทีTเหลอือยู่ย่อมทํากจิการได้เฉพาะแต่ในเรืTองทีTจะตั ?งสมาชกิสามญัคนใดคนหนึTงหรอื
หลายคนเป็นกรรมการเพิTมขึ?นให้ครบจํานวน หรอืนัดเรยีกประชุมใหญ่ หรอืกระทํากิจการอนั
สมควร ทุกอยา่งเพืTอปกปักรกัษาประโยชน์ของสมาคม เทา่นั ?น 

ข้อ 22. มตขิองทีTประชมุคณะกรรมการ ใหถ้อืเอาคะแนนเสยีงขา้งมาก กรรมการคนหนึTงมเีสยีงหนึTงเสยีงใน
การลงคะแนน ถา้คะแนนเสยีงเทา่กนั ใหผู้เ้ป็นประธานในทีTประชมุมคีะแนนอกีเสยีงหนึTงเป็นเสยีง
ชี?ขาด 

ในกรณีทีTทีTประชมุคณะกรรมการลงมตอินัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายและหรอืขอ้บงัคบันี?ใหถ้อื
วา่มตนิั ?นใชบ้งัคบัมไิด ้

ข้อ 23. ประธานในทีTประชมุ ใหน้ายกสมาคมเป็นประธานในทีTประชมุ ถา้นายกสมาคมไมอ่ยูห่รอืไมอ่าจ
ปฏบิตัหิน้าทีTไดใ้หอุ้ปนายกผูอ้าวโุสตามลาํดบัปฏบิตัหิน้าทีTแทน ถา้ทั ?งนายกสมาคมและอุปนายก
ไมอ่ยู ่หรอืไมอ่าจปฏบิตัหิน้าทีTได ้ใหท้ีTประชมุเลอืกกรรมการคนใดคนหนึTงเป็นประธานในทีTประชมุ
เฉพาะในการประชมุคราวนั ?น 
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ข้อ 24. การประชมุคณะกรรมการ ใหม้กีารประชมุคณะกรรมการอยา่งน้อยสามเดอืนต่อครั ?ง อนึTงในกรณี
จาํเป็นนายกสมาคมหรอืกรรมการผูท้าํหน้าทีTแทนหรอืกรรมการรวมกนัไมน้่อยกวา่หา้คน จะเรยีก
ประชมุพเิศษขึ?นกไ็ด ้

ข้อ 25. การเขา้รบัหน้าทีTของคณะกรรมการ เมืTอมกีารเลอืกตั ?งคณะกรรมการชุดใหม ่ใหค้ณะกรรมการซึTง  
พ้นจากตําแหน่งยืTนจดทะเบียนคณะกรรมการชุดใหม่ต่อนายทะเบียนสมาคมการค้าประจํา
กรงุเทพมหานครภายในสามสบิวนันับแต่วนัเลอืกตั ?งและส่งมอบหน้าทีTใหค้ณะกรรมการชุดใหม่
ภายในสามสบิวนั นบัแต่วนัทีTนายทะเบยีนสมาคมการคา้ฯรบัจดทะเบยีน 

ในกรณีทีTนายทะเบยีนสมาคมการคา้ฯ ยงัมไิดร้บัจดทะเบยีนคณะกรรมการชุดใหม่และ
คณะกรรมการทีTพน้จากตําแหน่งยงัมไิดส้่งมอบหน้าทีTตามวรรคแรก ใหค้ณะกรรมการทีTพน้จาก
ตําแหน่งนั ?นมอีํานาจหน้าทีTบรหิารกจิการของสมาคมต่อไปจนกว่าทะเบยีนสมาคมการคา้ฯจะรบั
จดทะเบยีนคณะกรรมการชุดใหม่ และคณะกรรมการชุดใหม่นั ?นเขา้รบัหน้าทีTแล้ว การรบัมอบ
หน้าทีTใหก้ระทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ข้อ 26. อาํนาจและหน้าทีTของคณะกรรมการ มดีงันี? 

(1) จดัดาํเนินกจิการและทรพัยส์นิของสมาคมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัและมตทิีTประชมุ 
(2) เลอืกตั ?งกรรมการใหด้าํรงตาํแหน่งต่างๆ ในคณะกรรมการ 
(3) วางระเบยีบการในการปฏบิตังิานของสมาคมใหเ้ป็นไปตามวตัถุทีTประสงค ์
(4) วา่จา้งแต่งตั ?ง และถอดถอนทีTปรกึษาของคณะกรรมการ อนุกรรมการเจา้หน้าทีTและพนกังาน

ทั ?งปวง ในการทาํกจิการเฉพาะอยา่งหรอืพจิารณาเรืTองต่างๆ อนัอยูใ่นขอบเขตหน้าทีTของ
สมาคม เพืTอใหก้ารดาํเนินงานของสมาคมเป็นไป โดยเรยีบรอ้ย ทีTปรกึษาของคณะกรรมการ
และอนุกรรมการดงักลา่วจะตอ้งแต่งตั ?งจากกรรมการหรอืสมาชกิของสมาคมหรอื
บุคคลภายนอกกไ็ด ้

ข้อ 27. อาํนาจหน้าทีTกรรมการตาํแหน่งต่างๆ มดีงันี? 

(1) นายกสมาคม มหีน้าทีTอาํนวยการเพืTอใหก้ารดาํเนินการของสมาคมเป็นไป 

ตามข้อบงัคบัและระเบียบการในการปฏิบตัิงานของสมาคม เป็นผู้ได้รบัมอบหมายจาก
คณะกรรมการใหด้าํเนินกจิการของสมาคมอนัเกีTยวกบับุคคลภายนอก และเป็นประธานในทีT
ประชมุคณะกรรมการตลอดจนในทีTประชมุใหญ่ 

(2) อุปนายก มหีน้าทีTเป็นผูช้ว่ยเหลอืนายกสมาคมในกจิการทั ?งปวง อนัอยูใ่น 
อาํนาจหน้าทีTของนายกสมาคม และเป็นผูท้าํหน้าทีTแทนนายกสมาคม เมืTอนายกสมาคมไมอ่ยู่
หรอืไมอ่าจปฏบิตัหิน้าทีTได ้

(3) เลขาธกิาร มหีน้าทีTทาํการโตต้อบหนงัสอื เกบ็รกัษาเอกสารต่างๆ 
ของสมาคมเป็นเลขานุการในการประชมุคณะกรรมการและทีTประชมุใหญ่ ตลอดจนปฏบิตัิ
หน้าทีTอืTนๆ ตามทีTคณะกรรมการจะไดม้อบหมาย 

(4) เหรญัญกิ มหีน้าทีTรกัษาและจา่ยเงนิของสมาคม ทาํบญัชกีารเงนิเกบ็รกัษา และจา่ยพสัดุของ
สมาคม ตลอดจนปฏบิตัหิน้าทีTอืTนๆ ตามทีTคณะกรรมการจะไดม้อบหมาย 

(5) นายทะเบยีน มหีน้าทีTเกีTยวกบัการจดัทาํทะเบยีนสมาชกิและ 
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ทะเบยีนต่างๆอนัมใิชท่ะเบยีนเกีTยวกบัการเงนิของสมาคม ตลอดจนปฏบิตัหิน้าทีTอืTนๆ ตามทีT
คณะกรรมการจะไดม้อบหมาย 

(6) ปฏคิม มหีน้าทีTรกัษาสาํนกังานของสมาคม รกัษาความเรยีบรอ้ย 
ของสถานทีT รกัษาสมุดเยีTยมจดัสถานทีTประชุม ดูแลต้อนรบั ตลอดจนปฏิบตัิหน้าทีTอืTนๆ 
ตามทีTคณะกรรมการจะไดม้อบหมาย 

(7) ประชาสมัพนัธ ์มหีน้าทีTเกีTยวกบัการเชญิชวนสมาชกิ โฆษณา กจิการและผลงานดา้นต่างๆ 
ของสมาคม ตลอดจนปฏบิตัหิน้าทีTอืTนๆ ตามทีTคณะกรรมการจะไดม้อบหมาย 

ข้อ 28. ภายใตบ้งัคบัแหง่ความในหมวดนี? ใหนํ้าความในหมวดทีT 7 การประชมุใหญ่มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 

หมวดที' 7 
การประชมุใหญ่ 

 
ข้อ 29. การประชุมใหญ่ ใหค้ณะกรรมการจดัใหม้กีารประชุมใหญ่สมาชกิอย่างน้อยทุกระยะเวลาสบิสอง

เดอืน การประชมุเชน่นี?เรยีกวา่ การประชมุใหญ่สามญั 
 การประชมุใหญ่คราวอืTนนอกจการประชมุใหญ่ตามวรรคก่อน เรยีกวา่ การประชมุใหญ่วสิามญั 
ข้อ 30.  กาํหนดการประชมุใหญ่ 

(1) ใหม้กีารประชมุใหญ่สามญัประจาํปี ภายในกาํหนดหนึTงรอ้ยยีTสบิ 
วนันบัแต่วนัทีTสิ?นปีการบญัชขีองสมาคมเป็นประจาํทุกๆ ปี 

(2) ถา้มเีหตุผลใดเหตุผลหนึTงซึTงคณะกรรมการมมีตเิหน็สมควร หรอืสมาชกิมจีาํนวนไมน้่อยกวา่
หนึTงในสีTของจาํนวนสมาชกิทั ?งหมดแสดงความจาํนง โดยการรอ้งขอเป็นลายลกัษณ์อกัษรยืTน
ต่อเลขาธกิาร หรอืกรรมการผู้ทําหน้าทีTแทนเลขาธกิาร ใหคณะกรรมการนัดประชุมใหญ่
วสิามญัภายในกาํหนดสบิหา้วนั นบัแต่วนัทีTลงมตหิรอืวนัทีTไดร้บัหนงัสอื 

ข้อ 31.  การสง่หนงัสอืบอกกล่าวนดัประชุม คณะกรรมการจะตอ้งสง่หนงัสอืบอกกล่าวถงึวนัเวลาสถานทีT 
และระเบียบวาระการประชุมใหญ่ไปให้สมาชกิทุกคนได้ทราบโดยส่งจดหมายทางไปรษณีย์
ลงทะเบยีน ณ ทีTอยู่ของสมาชกิทีTปรากฏอยู่ในทะเบยีน หรอืส่งใหถ้งึตวัสมาชกิก่อนกําหนดวนั
ประชมุใหญ่ไมน้่อยกวา่เจด็วนั 

การจดัส่งหนังสอืบอกกล่าวตามวรรคแรก ใหส้่งสาํเนาบนัทกึรายงานการประชุมใหญ่
ครั ?งทีTแล้ว(ถ้าม)ีไปด้วย ในกรณีทีTเป็นการนัดประชุมใหญ่สามญัประจําปี จะต้องแนบสําเนา
รายงานประจําปีและสําเนางบดุล รวมทั ?งสําเนาบัญชีรายรบั - รายจ่าย ซึTงผู้สอบบัญชีได้
ตรวจสอบแลว้เพิTมเตมิไปดว้ย 

ข้อ 32. องคป์ระชมุในการประชมุใหญ่ ในการประชมุใหญ่ จะตอ้งมสีมาชกิสามญัมาประชมุไมน้่อยกวา่ 
          หนึTงในหา้ของจาํนวนสมาชกิสามญัทั ?งหมดจงึจะถอืเป็นองคป์ระชมุ 
ข้อ 33. กรณีการประชมุในครั ?งแรกสมาชกิมาไมค่รบองคป์ระชมุ หากลว่งพน้กาํหนดเวลานดัไปแลว้หนึTง

ชั Tวโมง ยงัมสีมาชกิมาไมค่รบองคป์ระชมุ ถา้การประชมุใหญ่คราวนั ?นไดเ้รยีกนดัเพราะสมาชกิรอ้ง
ขอ ใหเ้ลกิการประชมุใหญ่นั ?น ถา้มใิชเ่พราะสมาชกิรอ้งขอใหเ้ลืTอนการประชมุและใหท้าํการบอก
กลา่วนดัประชมุวนั เวลา และสถานทีTประชมุใหญ่นี?อกีครั ?งหนึTงภายในกาํหนดเวลาสบิหา้วนั นบัแต่
วนัประชมุใหญ่คราวแรก ในการประชมุใหญ่คราวหลงันี?จะมสีมาชกิมามากน้อยเพยีงใดกถ็อืวา่เป็น
องคป์ระชมุ 
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ข้อ 34. ประธานในทีTประชุม ใหน้ายกสมาคมเป็นประธานในทีTประชุมใหญ่ ถา้นายกสมาคมไม่อยู่หรอืไม่
อาจปฏบิตัหิน้าทีTไดใ้หอุ้ปนายกผูม้อีาวุโสตามลําดบัทําหน้าทีTแทน ถ้าทั ?งนายกสมาคมและอุป
นายกไม่อยู่หรอืไม่อาจปฏบิตัหิน้าทีTไดใ้หท้ีTประชุมใหญ่เลอืกตั ?งกรรมการคนหนึTงคนใดขึ?นเป็น
ประธานในทีTประชุม ถา้ไมม่กีรรมการอยู่ในทีTประชุมเลยกใ็หท้ีTประชุมใหญ่เลอืกตั ?งสมาชกิคนใด
คนหนึTงขึ?นเป็นประธานในทีTประชมุ เฉพาะการประชมุคราวนั ?น 

ข้อ 35. วธิอีอกเสยีงลงคะแนนในทีTประชมุใหญ่ สมาชกิสามญัเทา่นั ?นมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน และสมาชกิ
สามญัคนหนึTงๆ มคีะแนนเสยีงหนึTงเสยีง 

 ในการประชมุใหญ่ใดๆ ขอ้มตอินัเสนอใหล้งคะแนน ใหต้ดัสนิดว้ยวธิชีมูอืหรอืวธิกีารอืTนใด
อนัเป็นการเปิดเผยวา่สมาชกิใดลงคะแนนเชน่ไร เวน้แต่เมืTอก่อนในเวลาทีTแสดงผลแหง่การชมูอื
นั ?น  คณะกรรมการเห็นสมควรหรอืได้มสีมาชิกสามญัสองคนเป็นอย่างน้อยติดใจร้องขอให้
ลงคะแนนลบั 

ข้อ 36.  มตขิองทีTประชมุใหญ่ นอกจากทีTกลา่วไวเ้ป็นอยา่งอืTนในขอ้บงัคบันี? ใหถ้อืเอาคะแนนเสยีงขา้งมาก
เป็นมตขิองทีTประชมุใหญ่ ถา้คะแนนเสยีงเทา่กนัจะเป็นการชมูอืกด็ ี การลงคะแนนลบักด็ ี หรอื
ดว้ยวธิกีารอืTนใดกด็ ีใหผู้เ้ป็นประธานในทีTประชมุมคีะแนนอกีเสยีงหนึTงเป็นเสยีงชี?ขาด 

ข้อ 37. กจิการอนัพงึกระทาํในการประชมุใหญ่ มดีงันี? 

(1) รบัรองรายงานการประชมุใหญ่คราวก่อน 
(2) พจิารณารายงานประจาํปี แสดงผลการดาํเนินกจิการของสมาคมทีTผา่นมาในรอบปี (ถา้ม)ี 
(3) พจิารณาอนุมตังิบดุล (ถา้ม)ี 
(4) เลอืกตั ?งคณะกรรมการ (ในปีทีTครบวาระ) 
(5) เลอืกตั ?งทีTปรกึษาของสมาคมประจาํปีผูส้อบบญัชขีองสมาคมประจาํปี  และกาํหนดคา่ 

ตอบแทน (ถา้ม)ี 
(6) กจิการทีTตอ้งกระทาํโดยอาศยัมตจิากทีTประชมุใหญ่ 

ข้อ 38. กจิการอนัพงึกระทาํในการประชมุสมาชกิประจาํดอืน ไดแ้ก่ กจิการอนัเกีTยวกบัการปฏบิตัธุิรกจิ
ทั Tวไปของสมาคม นอกจากกจิการทีTจาํเป็นจะตอ้งกระทาํโดยการประชมุใหญ่สามญัประจาํปีหรอื
การประชมุใหญ่วสิามญั 

ข้อ 39. การจดัทาํรายงานบนัทกึประชมุ รายงานการประชมุคณะกรรมการ การประชมุใหญ่ การประชมุ
สมาชกิอืTนๆ และการประชมุอนุกรรมการใหจ้ดบนัทกึไวทุ้กครั ?ง และตอ้งเสนอต่อทีTประชมุเพืTอ
รบัรองในคราวทีTมกีารประชมุครั ?งต่อไป รายงานประชมุทีTผา่นการรบัรองแลว้ สมาชกิจะดไูดใ้น
วนัและเวลาทาํการ 
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หมวดที' 8 

การเงิน เงินทุนพิเศษ และการบญัชีของสมาคม 
 

ข้อ 40. วนัสิ?นปีทางบญัช ีใหถ้อืเอาวนัทีT 31 ธนัวาคมของทุกปีเป็นวนัสิ?นปีบญัชขีองสมาคมการคา้ 

ข้อ 41. การจดัทาํงบดุล ใหค้ณะกรรมการจดัทาํงบดุลทีTเป็นอยู ่ ณ วนัสิ?นปีทางบญัชนีั ?นแลว้สง่ใหผู้ส้อบ
บญัชไีมเ่กนิเดอืนกุมภาพนัธข์องทุกปี และผูส้อบบญัชจีะตอ้งตรวจสอบใหแ้ลว้เสรจ็ก่อนวนั
ประชมุใหญ่ประจาํปีไมน้่อยกวา่สามสบิวนั 

  งบดุลซึTงผูส้อบบญัชไีดร้บัรองแลว้ คณะกรรมการตอ้งดาํเนินการเสนอต่อทีTประชมุใหญ่
เพืTอพจิารณาอนุมตัภิายในหนึTงรอ้ยยีTสบิวนันบัแต่วนัสิ?นปีทางบญัช ี

  เมืTอเสนองบดุล ใหค้ณะกรรมการเสนอรายงานประจาํปีแสดงผลการดาํเนินงานของ
สมาคมต่อทีTประชมุใหญ่ดว้ย 

 ใหส้มาคมสง่สาํเนารายงานประจาํปีแสดงผลการดาํเนินงานของสมาคมกบังบดุลไปยงั
นายทะเบยีนสมาคมการคา้ประจาํปีกรงุทพมหานคร ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีTมกีารประชมุ
ใหญ่ 

  อนึTงใหเ้กบ็รกัษารายงานประจาํปีแสดงผลการดาํเนินงานของสมาคมกบังบดุลไวท้ีT
สาํนกังานของสมาคม เพืTอใหส้มาชกิขอตรวจดไูด ้

ข้อ 42. อํานาจของผู้สอบบญัช ีผู้สอบบญัชมีอีํานาจเข้าตรวจสอบสรรพสมุดบญัชแีละบรรดาเอกสาร
เกีTยวกบัการเงนิของสมาคม และมสีทิธสิอบถามกรรมการตลอดจนเจา้หน้าทีTของสมาคมทุกคน
ทีTมีส่วนเกีTยวข้องกับบัญชีและเอกสารดังกล่าว ในการนี?กรรมการและเจ้าหน้าทีTจะต้อง
ชว่ยเหลอืและใหค้วามสะดวกทุกประการเพืTอการสอบเชน่วา่นั ?น 

ข้อ 43. การเกบ็รกัษาสมดุบญัชแีละเอกสารการเงนิ จะตอ้งเกบ็รกัษาไว ้ณ สาํนกังานของสมาคมและใหอ้ยู่
ในความดแูลรบัผดิชอบเหรญัญกิ 

ข้อ 44. การเงนิของสมาคม เงนิสดของสมาคมจะตอ้งนําฝากไว ้ ณ ธนาคารพาณชิยแ์หง่ใดแหง่หนึTง ซึTง
ตั ?งอยูใ่นเขตทอ้งทีTจงัหวดัซึTงสมาคมนี?ตั ?งอยูใ่นนามของสมาตมโดยความเหน็ชอบของทีTประชมุ
ใหญ่ใหม้เีงนิทดรองจา่ยเกีTยวกบักจิการของสมาคมไมเ่กนิวงเงนิ 20,000.-บาท(สองหมืTนบาท
ถว้น) ในการนี?เหรญัญกิเป็นผูร้บัผดิชอบและเกบ็รกัษาตวัเงนิ 

  การฝากและการถอนเงินจากธนาคาร ให้อยู่ในอํานาจของนายกสมาคมหรืออุปนายกหรือ
กรรมการคนใดคนหนึTง โดยมตขิองทีTประชมุคณะกรรมการลงนามรว่มกบัเหรญัญกิ 

ข้อ 45. การจา่ยเงนิของสมาคม ใหน้ายกสมาคม อุปนายก หรอืเลขาธกิารคนใดคนหนึTง มอีาํนาจสั Tงจา่ยเงนิ
เกีTยวกบักจิการของสมาคมไดค้รั ?งละไมเ่กนิ 50,000.-บาท (หา้หมืTนบาทถว้น) 

  ในการจา่ยเงนิครั ?งละเกนิกวา่ 50,000.-บาท (หา้หมืTนบาทถว้น)  ใหก้ระทาํโดยมตจิากทีT
ประชมุคณะกรรมการทุกครั ?งไป 



12 
 

ข้อ 46. เงนิทุนพเิศษ สมาคมอาจหาเงนิทุนพเิศษเพืTอดาํเนินกจิการและสง่เสรมิความกา้วหน้าของสมาคม
ได ้ โดยหาเชื?อเชญิบุคคลภายนอก และสมาชกิรว่มกนับรจิาคหรอืกระทาํการอืTนใด ตามทีT
คณะกรรมการเหน็สมควรและไมข่ดัต่อกฎหมาย 

 

 

หมวดที' 9 

การแก้ไขข้อบงัคบั การเลิกสมาคม และการชาํระบญัชี 
 

ข้อ 47. การแกไ้ขเปลีTยนแปลงตดัทอนหรอืเพิTมเตมิขอ้บงัคบั จะกระทาํไดแ้ต่โดยมตขิองทีTประชมุใหญ่ ซึTงมี
คะแนนสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจาํนวนสมาชกิสามญัทีTมาประชมุทั ?งหมด 

ข้อ 48. การเลกิสมาคม สมาคมนี?อาจเลกิไดด้ว้ยเหตุหนึTงเหตุใดดงัต่อไปนี? 

(1) เมืTอทีTประชมุใหญ่ลงมตใิหเ้ลกิดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีTของจาํนวนสมาชกิสามญั
ทีTมาประชุมทั ?งหมด 

(2) เมืTอลม้ละลาย 
(3) เมืTอรฐัมนตรวีา่การกระทรวงพาณชิยส์ั Tงใหเ้ลกิตามมาตรา 36 แหง่พระราชบญัญตัสิมาคม

การคา้ พ.ศ. 2509 

ข้อ 49. การชาํระบญัช ีเมืTอสมาคมนี?ตอ้งเลกิไปเพราะเหตุหนึTงเหตุใดดงักลา่วในขอ้ 48 การชาํระบญัชขีอง
สมาคมใหนํ้าบทบญัญตัแิหง่พระราชบญัญตัสิมาคมกาคา้ พ.ศ. 2509 มาใชบ้งัคบั 

ในกรณีทีTสมาคมตอ้งเลกิไปตามขอ้ 48 (1) ใหท้ีTประชมุใหญ่คราวนั ?นลงมตเิลอืกตั ?งกาํหนด
ผูช้าํระบญัชเีสยีดว้ย และหากตอ้งเลกิไปตามขอ้ 48 (3) ใหก้รรมการทุกคนในคณะกรรมการชุด
สุดทา้ยทีTไดจ้ดทะเบยีนเป็นกรรมการต่อนายทะเบยีนสมาคมการคา้ประจํากรงุเทพมหานคร
เป็นผูช้าํระบญัช ี

หากมทีรพัยส์นิของสมาคมเหลอืจากการชาํระบญัชใีหย้กใหแ้ก่นิตบุิคคลในประเทศไทยทีT
มวีตัถุประสงคเ์กีTยวกบัการกุศลสาธารณะแหง่หนึTงแหง่ใด หรอืหลายแหง่ตามมตทิีTประชมุใหญ่ 

 

หมวดที' 10 

บทเฉพาะกาล 
 

ข้อ 50. เมืTอนายทะเบยีนสมาคมการคา้ประจาํกรงุเทพมหานคร ไดอ้นุญาตใหจ้ดัตั ?งเป็นสมาคมแลว้ ใหผู้้
เริTมก่อการจัดตั ?งทุกคนทําหน้าทีTคณะกรรมการ (ชั Tวคราว) จนกว่าจะได้มีการเลือกตั ?ง
คณะกรรมการตามขอ้บงัคบันี? ซึTงจะตอ้งจดัใหม้ขีึ?นภายในกําหนดเวลาหนึTงรอ้ยยีTสบิวนั นับแต่
วนัทีTไดร้บัอนุญาตใหจ้ดัตั ?งเป็นสมาคมแลว้ 
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 ภายใตข้อ้บงัคบัแหง่ความในวรรคแรก กรณีทีTมกีารประชุมใหญ่เลอืกตั ?งคณะกรรมการชุด
แรกในช่วงเวลาน้อยกว่าสามเดอืน นับแต่วนัสิ?นปีทางบญัชขีองสมาคม ใหถ้อืเอาวนัสิ?นปีทาง
บญัชขีองสมาคมเป็นวนัตั ?งตน้คาํนวณวาระกรรมการตามขอ้ 18 วรรคสีT 

ข้อ 51. เพืTอประโยชน์แหง่ความในขอ้บงัคบัขอ้ 7 ใหผู้เ้ริTมก่อการจดัตั ?งทุกคน ทาํหน้าทีTเป็นสมาชกิสามญั 

ข้อ 52. ใหใ้ชข้อ้บงัคบันี? ตั ?งแต่วนัทีTนายทะเบยีนสมาคมการคา้ประจาํกรงุเทพมหานคร ไดอ้นุญาตให้
จดัตั ?งเป็นสมาคมเป็นตน้ไป 

 

    
ใหไ้ว ้ณ วนัทีT �} กุมภาพนัธ ์�|�| 

 
ลงชืTอ ……………………………………………. 

(นายวรีะเดช เตชะไพบลูย)์ 
นายกสมาคมพลงังานหมนุเวยีนไทย (อารอ์ ี100) 

 

 


