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ข้อบังคับ
ของ
สมาคมการขายตรงไทย
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สมาคมนีจ้ ดั ตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 และอยู่ในความ
ควบคุมดูแลของสานักงานทะเบียนสมาคมการค้าประจากรุงเทพมหานคร
หมวดที่ 1
บททั่วไป
ข้อ 1. ชื่อของสมาคมการค้า
สมาคมนีม้ ีช่อื ว่า "สมาคมการขายตรงไทย" เรียกชื่อเป็ นภาษาอังกฤษว่า "ไทยไดเร็ค
เซลลิ่งแอสโซซิเอชั่น" เขียนชื่อเป็ นภาษาอังกฤษว่า "THAI DIRECT SELLING ASSOCIATION" คาว่า
"สมาคม" ต่อไปในข้อบังคับนีใ้ ห้หมายถึง "สมาคมการขายตรงไทย"
ข้อ 2. สานักงานของสมาคม
สานักงานของสมาคมนีต้ งั้ อยู่ ณ หมู่บา้ นเดอะพาราไดซ์ เลขที่ 48/49 หมู่ท่ี 1
ซอยแจ้งวัฒนะ 14 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ข้อ 3. ตราของสมาคม

ข้อ 4. จรรยาบรรณ
โดยที่สมาคมตระหนักว่าผูท้ ่ีทาการขายโดยตรงย่อมต้องรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค
เนื่องจากวิธีการติดต่อขายสินค้าและบริการ จึงวางหลักจรรยาบรรณและการปฏิบตั ิท่ผี เู้ ป็ นสมาชิกต้องยึด
ปฏิบตั ิในการประกอบวิสาหกิจไว้ดงั ต่อไปนี ้

-21.

การขาย
พนักงานขายผูเ้ ป็ นตัวแทนของสมาชิกของสมาคม
1. ต้องแสดงตนและบริษัทที่ตนอยู่เมื่อติดต่อกับผูบ้ ริโภค
2. ต้องซื่อสัตย์เกี่ยวกับสภาพของกิจการและสินค้าหรือบริการที่
เสนอขาย
3. ต้องเคารพสิทธิและเอกสิทธิของบุคคลในความเป็ นส่วนตัวในบ้าน
4. ต้องสุภาพและพร้อมจะตอบสนองต่อคาร้องทุกข์ของผูบ้ ริโภค
5. ต้องส่งเสริมจรรยาบรรณและความมั่นคงของสมาคม

2.

ผลิตภัณฑ์และบริการ
การเสนอขายสินค้าหรือบริการโดยสมาชิกของสมาคมต้องถูกต้อง และ
ซื่อสัตย์เกี่ยวกับราคา ชัน้ คุณภาพ ยี่หอ้ คุณค่า สมรรถภาพ ปริมาณ
ความใหม่ของรุน่ และการซือ้ หา

3.

การประกัน
การตกลงประกันใดๆที่ผขู้ ายเสนอเกี่ยวกับการขายจะต้องให้แก่ผซู้ ือ้
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรในเวลาขาย หรือเมื่อส่งมอบ หรือเมื่อเรียกเก็บเงิน
และต้องแสดงอย่างชัดแจ้งถึงชนิดและขอบเขตของการประกันนัน้
ผูข้ ายต้องปฏิบตั ิตามการประกันดังกล่าวให้ครบถ้วนและรวดเร็ว

4.

การโฆษณา
ในเอกสารหรือวัตถุท่โี ฆษณาส่งเสริมการขาย สมาชิกต้องอธิบายตาม
ความเป็ นจริงซึ่งสินค้าและหรือบริการ และต้องให้แน่ใจได้ว่าการ
เรียกร้องหรือประโยชน์ท่โี ฆษณานัน้ ทาได้จริง

5.

คาร้องทุกข์ของผูบ้ ริโภค
สมาชิกต้องทาให้แน่ใจได้ว่าคาร้องทุกข์ของผูบ้ ริโภคจะได้จดั การไป
โดยเร็วและยุติธรรมโดยมุ่งถึงความพอใจของผูบ้ ริโภค

-36.

เอกลักษณ์ของสมาชิก
ผลิตภัณฑ์หรือเอกสารการขายต้องทาให้ผบู้ ริโภคสามารถบ่งบอกตัว
และที่อยู่ของสมาชิกได้ทนั ที

7.

การรับสมัครพนักงานขาย
สมาชิกจะต้องไม่แสดงข้อความที่ทาให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับรายได้หรือ
ประโยชน์อ่นื ๆ ในการรับสมัครพนักงานขาย

8.

การฝึ กหัด
สมาชิกต้องทาให้แน่ใจว่าพนักงานขายของตนได้รบั การฝึ กหัดพอ
สมควรและรับทราบจรรยาบรรณในข้อบังคับนี ้

9.

พันธะ
การเป็ นสมาชิกสมาคมนีม้ ีเงื่อนไขว่าสมาชิกต้องปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณและข้อบังคับนี ้
หมวดที่ 2
วัตถุประสงค์

ข้อ 5. วัตถุประสงค์ของสมาคม
สมาคมนีม้ ีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้
1. ส่งเสริมสนับสนุนผูป้ ระกอบวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการจาหน่ายสินค้าและ
การให้บริการแก่ผบู้ ริโภคโดยตรง
2. สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิก แก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ รวมทัง้ เจรจา
ทาความตกลงกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์รว่ มกันในการประกอบวิสาหกิจ
ประเภทที่อยู่ในวัตถุท่ีประสงค์ สอดส่องและติดตามความเคลื่อนไหวของ
ตลาดการค้าทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ เกี่ยวกับวิสาหกิจประเภทที่อยู่ใน
วัตถุท่ปี ระสงค์ เพื่อให้เป็ นประโยชน์แก่การประกอบธุรกิจการค้า การเงิน
เศรษฐกิจ หรือความมั่นคงของประเทศ

-43. ทาการวิจยั เกี่ยวกับการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุท่ีประสงค์
แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรูใ้ นทางวิชาการ ตลอดจนข่าวสารการค้า
อันเกี่ยวกับวิสาหกิจนัน้ ๆ
4. ขอสถิติหรือเอกสารหรือขอทราบข้อความใดๆจากสมาชิกเกี่ยวกับการดาเนิน
วิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุท่ีประสงค์ ทัง้ นีด้ ว้ ยความยินยอมของสมาชิก
5. ส่งเสริมการดาเนินการขายสินค้าและการให้บริการในการประกอบวิสาหกิจ
ของสมาชิกให้เข้ามาตรฐาน ตลอดจนวิจยั และปรับปรุงวิธีการเกี่ยวกับ
วิสาหกิจดังกล่าวให้ได้ผลดียิ่งขึน้
6. ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมการค้า อุตสาหกรรม การเงิน หรือธุรกิจ
อื่นใดในทางเศรษฐกิจอันอยู่ในวัตถุท่ปี ระสงค์
7. ทาความตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบตั ิหรืองดเว้นการปฏิบตั ิ
เพื่อให้การประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุท่ปี ระสงค์ได้ดาเนินไป
ด้วยความเรียบร้อย
8. ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิกหรือระหว่างสมาชิกกับบุคคล
ภายนอกในการประกอบวิสาหกิจ
9. ส่งเสริมพลานามัย กีฬา และจัดงานบันเทิงเป็ นครัง้ คราว
10. ให้ความอนุเคราะห์แก่สมาชิกในด้านงานสวัสดิการเท่าที่ไม่เป็ นการขัดต่อ
ข้อ 7 แห่งข้อบังคับนี ้
11. จัดหารายได้และหรือผลประโยชน์ใดๆ เพื่อใช้ในการดาเนินงานตามกรอบ
วัตถุประสงค์และอานาจของสมาคม

-5หมวดที่ 3
อานาจสมาคม
ข้อ 6. สมาคมมีสิทธิและอานาจที่จะได้มา ครอบครองเป็ นเจ้าของ เช่า ให้เช่า หรือ
จาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินชนิดใด ที่จาเป็ นต่อและเกี่ยวเนื่องกับการดาเนินตามวัตถุประสงค์ของสมาคม
ฟ้อง หรือถูกฟ้องในนามสมาคม เข้าผูกพันในหนี ้ หรือสัญญาใด และกระทาการใดๆที่เกี่ยวเนื่องกับ
การดาเนินกิจการของสมาคม หรือที่สมควรเพื่อให้บรรลุความมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์ของสมาคม
ข้อ 7. สมาคมจะไม่กระทาการดังต่อไปนี ้
1. ดาเนินการทางการค้าหากาไร สะสมทุนชนิดใด หาประโยชน์ท่เี ป็ นเงินทอง
แก่สมาชิกไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม แจกจ่ายทรัพย์สินของสมาคมแก่สมาชิก
หรือเจ้าของ หรือผูบ้ ริหารของสมาชิก
2. ดาเนินการทางการเมือง หรือยินยอมให้ใช้เงินหรือสถานที่ของสมาคม
เพื่อจุดประสงค์ทางการเมือง หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของสหภาพแรงงาน
(Trade Union) ตามกฎหมายที่ใช้บงั คับอยู่ในปัจจุบนั ในประเทศไทย
3. ประกอบวิสาหกิจโดยสมาคมเอง หรือเข้าดาเนินการในการประกอบวิสาหกิจ
ของสมาชิก หรือเข้ามีสว่ นถือหุน้ เป็ นหุน้ ส่วน หรือร่วมทุนในการประกอบ
วิสาหกิจกับบุคคลใดๆ
4. ดาเนินการด้วยประการใดๆ ในอันที่จะกดราคาสินค้าหรือค่าบริการให้ตกต่า
เกินสมควร หรือทาให้สงู เกินสมควร หรือทาให้เกิดปั่นป่ วนเกี่ยวกับราคาสินค้า
หรือค่าบริการ
5. ให้เงิน ให้กยู้ ืมเงินแก่สมาชิกหรือบุคคลอื่นใด เว้นแต่เป็ นการให้เพื่อการกุศล
สาธารณะ หรือตามหน้าที่ศีลธรรม หรือตามควรแก่อธั ยาศัยในสังคม
หรือเพื่อเป็ นสวัสดิการแก่พนักงานของสมาคม

-66. ดาเนินการด้วยประการใดๆ เพื่อเพิ่ม ลด หรือจากัดปริมาณการผลิต
ปริมาณสินค้าที่จาหน่าย หรือบริการอื่น และการดาเนินการดังกล่าวนัน้
เป็ นผลเสียหายแก่ตลาดการค้า การเงินภายในหรือภายนอกประเทศ
หรือเศรษฐกิจของประเทศ
7. ดาเนินการด้วยประการใดๆ อันเป็ นการทาลายการแข่งขันอันพึงมีตาม
ปกติวิสยั ของการประกอบวิสาหกิจ เว้นแต่จะเป็ นการปฏิบตั ิตามนโยบาย
หรือระเบียบของทางราชการ
8. ดาเนินการด้วยประการใดๆ อันอาจเป็ นภัยต่อเศรษฐกิจ ความมั่นคงของ
ประเทศ หรือต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
9. กีดกันหรือขัดขวางมิให้ผใู้ ดซึ่งมีคณ
ุ สมบัติท่จี ะเป็ นสมาชิกได้ตามข้อบังคับ
ของสมาคมเข้าเป็ นสมาชิก หรือบังคับด้วยประการใดๆ ให้เข้าเป็ นสมาชิก
โดยผูน้ นั้ ไม่สมัครใจ หรือให้สมาชิกออกจากสมาคมโดยเจตนาอันไม่สจุ ริต
หรือขัดต่อข้อบังคับของสมาคม
10. เปิ ดเผยสถิติ เอกสาร หรือข้อความอันเกี่ยวกับประโยชน์สว่ นได้เสีย
โดยเฉพาะของสมาชิกผูใ้ ด เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมเป็ นหนังสือจาก
สมาชิกผูน้ นั้
11. ให้หรือยอมให้บคุ คลอื่นซึ่งมิใช่กรรมการดาเนินกิจการในหน้าที่ของกรรมการ
12. ยินยอมให้มีการเล่นพนันทุกชนิดในสมาคมไม่ว่าจะมีเดิมพันหรือไม่ หรือ
ยินยอมให้นาเครื่องมือที่ใช้เล่นพนันได้ หรือสิ่งอื่นใดที่พงึ รังเกียจเข้าใน
สมาคม
13. จ่ายเงินของสมาคมสาหรับค่าปรับที่สมาชิกถูกปรับในศาล
14. จัดสลากกินแบ่งไม่ว่าจะจัดในหมู่สมาชิกหรือไม่ ทัง้ นีใ้ นนามของสมาคม
เจ้าหน้าที่สมาคม คณะกรรมการ หรือสมาชิก

-7หมวดที่ 4
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ข้อ 8. ประเภทสมาชิก
สมาชิกของสมาคมแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท คือ สมาชิกสามัญ
สมาชิกวิสามัญ และสมาชิกกิตติมศักดิ์
ข้อ 9. คุณสมบัติของสมาชิก
1. สมาชิกสามัญ ได้แก่นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจขายตรง และจดทะเบียนถูกต้อง
ตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 และ
ได้เปิ ดดาเนินการมาไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือนกับได้เป็ นสมาชิกวิสามัญมาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
2. สมาชิกวิสามัญ ได้แก่นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจขายตรงและจดทะเบียนถูกต้อง
ตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 หรือประกอบ
วิสาหกิจอันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจขายตรง หรือบุคคลและนิติบุคคลที่สนใจในธุรกิจ
ขายตรง
อนึ่งเฉพาะนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจขายตรงและจดทะเบียนถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 เท่านัน้ เมื่อเป็ นสมาชิกวิสามัญครบ 1 ปี แล้วจะต้อง
เข้ารับการพิจารณาเป็ นสมาชิกสามัญ โดยต้องได้รบั มติเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งจากคณะกรรมการของสมาคม
3. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่บคุ คลธรรมดาหรือนิติบคุ คลที่ทรงคุณวุฒิ หรือ
มีอปุ การคุณแก่สมาคม ซึ่งคณะกรรมการของสมาคมมีมติให้เชิญเข้าเป็ นสมาชิก
กิตติมศักดิแ์ ละบุคคลหรือนิติบุคคลนัน้ ตอบรับคาเชิญ
ข้อ 10. คุณลักษณะของผูแ้ ทนสมาชิก
คุณลักษณะของสมาชิกที่เป็ นบุคคลธรรมดาและผูแ้ ทนของนิติบคุ คลซึ่งได้รบั การ
แต่งตัง้ ตามข้อ 14 ต้องประกอบด้วย

-81. เป็ นผูบ้ รรลุนิติภาวะแล้ว
2. ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย หรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ หรือบุคคล
ไร้ความสามารถ
3. ไม่เคยเป็ นบุคคลที่เคยต้องโทษจาคุกตามคาพิพากษาถึงที่สดุ ของศาลมาก่อน
เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือ ความผิดที่มีกาหนดโทษขัน้ ลหุโทษ หรือ
ความผิดซึ่งกระทาโดยประมาท
4. ไม่เป็ นโรคอันสังคมพึงรังเกียจ
5. เป็ นผูม้ ีฐานะมั่นคงพอสมควร
6. เป็ นผูม้ ีความประพฤติเรียบร้อย
ข้อ 11. การสมัครเข้าเป็ นสมาชิก
นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็ นสมาชิกสามัญหรือสมาชิก
วิสามัญของสมาคม จะต้องยื่นความจานงต่อสมาคมตามแบบพิมพ์ท่สี มาคมกาหนดไว้
ข้อ 12. การพิจารณาคาขอสมัครเข้าเป็ นสมาชิก
ให้เลขาธิการสมาคมนาใบสมัครเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการของสมาคมใน
คราวต่อไปครัง้ แรกหลังจากที่ได้รบั ใบสมัคร เมื่อคณะกรรมการของสมาคมมีมติให้รบั หรือไม่รบั ผูใ้ ดเข้าเป็ น
สมาชิก ให้เลขาธิการสมาคมมีหนังสือแจ้งให้ผสู้ มัครนัน้ ทราบภายในกาหนดเวลา 15 วันนับแต่วนั ที่ได้ลงมติ
หนังสือแจ้งดังกล่าวในวรรคแรกต้องจัดส่งเป็ นจดหมายทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนไปยังที่อยู่ของผูส้ มัครที่ปรากฏอยู่ในใบสมัคร
ข้อ 13. วันเริ่มสมาชิกภาพ
สมาชิกภาพเริ่มตัง้ แต่วนั ที่ผสู้ มัครได้ชาระค่าลงทะเบียนและค่าบารุงเรียบร้อยแล้ว

-9ข้อ 14. สมาชิกภาพที่เป็ นนิติบุคคล
สมาชิกที่เป็ นนิติบคุ คลจะต้องแต่งตัง้ ผูแ้ ทนซึ่งจะต้องเป็ นบุคคลธรรมดา
ให้มีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคลนัน้ ได้ 1 คน เพื่อปฏิบตั ิกิจการในหน้าที่และใช้สิทธิแทนนิติบุคคลนัน้ ในการนีผ้ แู้ ทนจะมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทาการแทน และหรือแต่งตัง้ ตัวแทนช่วงได้
โดยมีลายลักษณ์อกั ษร
ข้อ 15. การขาดจากสมาชิกภาพ
สมาชิกภาพย่อมสิน้ สุดลงในกรณีดงั ต่อไปนี ้
1. ตายหรือสิน้ สภาพนิติบคุ คล
2. ขาดคุณสมบัติตามข้อ 9
2. ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อคณะกรรมการของสมาคมและได้ชาระ
ค่าบารุงและหนีส้ ินที่คา้ งชาระแก่สมาคมเรียบร้อยแล้ว
4. ต้องคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้เป็ นบุคคลล้มละลาย
5. คณะกรรมการของสมาคมลงมติให้ลบชื่อออกจากทะเบียนสมาชิกโดย
คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนกรรมการทัง้ หมดด้วยเหตุ
หนึ่งเหตุใดดังต่อไปนี ้
(1) เจตนากระทาการใดๆที่ทาให้สมาคมเสื่อมเสียชื่อเสียง
(2) เจตนาละเมิดข้อบังคับ
(3) ไม่ชาระเงินค่าบารุงสมาคมเกินกว่า 45 วัน นับจากวันที่ 1 กรกฎาคม
ของทุกปี โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร

- 10 (4) กระทาการใดที่ไม่เป็ นไปเพื่อประโยชน์แท้จริงของสมาคมหรือวิสาหกิจ
ที่อยู่ในวัตถุท่ปี ระสงค์ ทัง้ นีภ้ ายใต้ขอ้ บังคับข้อ 7 และคณะกรรมการ
ของสมาคมได้ให้โอกาสสมาชิกนัน้ อธิบายด้วยวาจาหรือเป็ นลายลักษณ์อักษร ต่อคณะกรรมการของสมาคม
ข้อ 16. ทะเบียนสมาชิก
ให้เลขาธิการจัดทาทะเบียนสมาชิกเก็บไว้ ณ สานักงานของสมาคม โดยมีรายการ
อย่างน้อยดังต่อไปนี ้
(1) ชื่อและสัญชาติของสมาชิก
(2) ชื่อที่ใช้ในการประกอบวิสาหกิจและประเภทของวิสาหกิจ
(3) ที่ตงั้ สานักงานของสมาชิก
(4) วันที่เข้าเป็ นสมาชิก
หมวดที่ 5
ค่าลงทะเบียนและค่าบารุง
ข้อ 17. ค่าลงทะเบียนและค่าบารุงสมาคม
1. สมาชิกสามัญจะต้องชาระค่าลงทะเบียนแรกเข้าจานวน 40,000 บาท (สี่
หมื่นบาทถ้วน) ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ท่ีคณะกรรมการของสมาคมมีมติให้รบั เข้า
เป็ นสมาชิกสามัญและต้องชาระค่าบารุงสมาคมเป็ นรายปี ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม
ทุกปี โดยกาหนดให้ชาระอัตราค่าบารุงจากยอดขายสุทธิต่อปี ของแต่ละสมาชิก
ตามลาดับขัน้ ดังนี ้
ยอดขายสุทธิต่อปี
อัตราค่าบารุงต่อปี
ต่ากว่า 51 ล้านบาท
20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
51-100
ล้านบาท
40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)
101-250 ล้านบาท
60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
251-500 ล้านบาท
120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
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751-1,000 ล้านบาท
1,001-1,500 ล้านบาท
1,501-2,000 ล้านบาท
2,001-4,000 ล้านบาท
4,001 ล้านบาทขึน้ ไป

200,000 บาท
240,000 บาท
300,000 บาท
400,000 บาท
600,000 บาท
1,000,000 บาท

(สองแสนบาทถ้วน)
(สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
(สามแสนบาทถ้วน)
(สี่แสนบาทถ้วน)
(หกแสนบาทถ้วน)
(หนึ่งล้านบาทถ้วน)

2. สมาชิกวิสามัญที่ประกอบธุรกิจขายตรงหรือประกอบวิสาหกิจอันเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจขายตรงจะต้องชาระค่าบารุงสมาคมเป็ นรายปี โดยชาระค่าบารุงสมาคม
ครัง้ แรกภายในกาหนด 15 วันนับแต่วนั ที่ท่ีคณะกรรมการของสมาคมมีมติให้
รับเข้าเป็ นสมาชิกวิสามัญ และชาระค่าบารุงสมาคมในรอบปี ต่อไปก่อนวันที่ 1
กรกฎาคม ทุกปี ปี ละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
3. สมาชิกวิสามัญที่สนใจในธุรกิจขายตรงจะต้องชาระค่าบารุงสมาคมเป็ นรายปี
โดยชาระค่าบารุงสมาคมครัง้ แรกภายในกาหนด 15 วัน นับแต่วนั ที่ท่ี
คณะกรรมการของสมาคมมีมติให้รบั เข้าเป็ นสมาชิกวิสามัญและชาระค่าบารุง
สมาคมในรอบปี ต่อไปก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี
ปี ละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
4. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไม่ตอ้ งชาระค่าลงทะเบียนหรือค่าบารุงอย่างใดทัง้ สิน้
สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพตามข้อ 15 จะไม่ได้รบั ค่าลงทะเบียนหรือค่าบารุง
สมาคมคืน
เพื่อประโยชน์ในการคานวณค่าบารุงรายปี ตามความในวรรคแรก ยอดขายสุทธิต่อปี
ให้หมายความถึง ยอดขายสินค้ารวมค่าบริการสุทธิต่อปี

- 12 หมวดที่ 6
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
ข้อ 18. สิทธิของสมาชิก
1. ได้รบั ความช่วยเหลือและการสงเคราะห์ในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการอันอยู่ใน
วัตถุท่ีประสงค์ของสมาคมจากสมาคมเท่าที่จะอานวยได้
2. เสนอความคิดเห็น หรือให้คาแนะนาต่อสมาคมหรือคณะกรรมการของ
สมาคมในเรื่องใดๆ อันอยู่ในวัตถุท่ปี ระสงค์ของสมาคม เพื่อนามาซึ่งความ
เจริญรุง่ เรืองของสมาคม
3. ขอตรวจสอบกิจการและทรัพย์สินของสมาคมได้โดยทาเป็ นหนังสือยื่นต่อ
เลขาธิการสมาคมหรือกรรมการผูท้ าหน้าที่แทนเลขาธิการสมาคม
4. เข้าร่วมประชุมอภิปรายแสดงความคิดเห็นซักถามกรรมการ เสนอญัตติใน
การประชุมใหญ่สามัญประจาปี หรือในการประชุมใหญ่วิสามัญ
5. สมาชิกสามัญเท่านัน้ มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจาปี หรือในที่ประชุมใหญ่วิสามัญ
6. สมาชิกสามัญมีสิทธิประดับเครื่องหมายของสมาคม สมาชิกวิสามัญไม่มีสิทธิ
ประดับเครื่องหมายของสมาคม แต่สามารถระบุขอ้ ความแสดงตนว่าเป็ นสมาชิก
วิสามัญของสมาคมได้
ข้อ 19. หน้าที่ของสมาชิก
1. ต้องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่งของสมาคม
มติของที่ประชุมใหญ่ และมติของคณะกรรมการของสมาคมโดยเคร่งครัด
2. ดารงรักษาเกียรติและผลประโยชน์สว่ นได้เสียของสมาคม

- 13 3. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของสมาคมให้เจริญรุง่ เรืองและมีความก้าวหน้า
อยู่เสมอ
4. ชาระค่าบารุงให้แก่สมาคมตามกาหนด
5. สมาชิกผูใ้ ดเปลี่ยนชื่อ สัญชาติ ย้ายที่ตงั้ สานักงาน เปลี่ยนประเภทวิสาหกิจ
เลิกประกอบวิสาหกิจ หรือเปลี่ยนผูแ้ ทนนิติบุคคล จะต้องแจ้งให้เลขาธิการ
สมาคมทราบเป็ นหนังสือภายในกาหนด 7 วันนับแต่วนั ที่เปลี่ยนแปลง
หมวดที่ 7
คณะกรรมการสมาคม
ข้อ 20. การเลือกตัง้ คณะกรรมการของสมาคม
ให้มีคณะกรรมการขึน้ คณะหนึ่งเป็ นผูด้ าเนินกิจการของสมาคม และเป็ นผูแ้ ทน
ของสมาคมในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพื่อการนีค้ ณะกรรมการจะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง
คนใดหรือหลายคนทาการแทนในการหนึ่งการใด เว้นแต่ขอ้ บังคับนีจ้ ะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
คณะกรรมการประกอบด้วยผูแ้ ทนของสมาชิกสามัญซึ่งได้รบั เลือกตัง้ จากที่ประชุม
ใหญ่มีจานวนไม่ต่ากว่า 9 คน
การเลือกตัง้ กรรมการให้กระทาโดยวิธีสมาชิกสามัญหรือสมาชิกวิสามัญเสนอ
นามของสมาชิกสามัญซึ่งตนประสงค์จะให้เข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการต่อที่ประชุมใหญ่ โดยมีสมาชิก
สามัญและ/หรือสมาชิกวิสามัญรับรองไม่นอ้ ยกว่า 2 คน แล้วให้ท่ีประชุมดังกล่าวลงมติเลือกตัง้ ให้ผไู้ ด้รบั
คะแนนสูงตามลาดับเป็ นกรรมการตามจานวนที่กาหนดในวรรคสอง
ให้สมาชิกสามัญในที่ประชุมเลือกตัง้ กรรมการ 1 คน เพื่อดารงตาแหน่งนายก
สมาคมสาหรับคณะกรรมการที่เหลือให้เลือกตัง้ กันเองเพื่อดารงตาแหน่งต่างๆ คณะกรรมการของสมาคมอยู่
ในตาแหน่งได้คราวละ 2 ปี

- 14 ภายใต้ขอ้ บังคับแห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 มาตรา 19 หรือ
33 กรรมการที่พน้ จากสภาพกรรมการไปแล้วอาจได้รบั เลือกตัง้ ให้เป็ นกรรมการอีกได้
ข้อ 21. การพ้นจากสภาพกรรมการ
กรรมการของสมาคมย่อมพ้นจากสภาพกรรมการในกรณีดงั ต่อไปนี ้
1. ครบกาหนดออกตามวาระ
2. ลาออก โดยคณะกรรมการของสมาคมได้ลงมติอนุมตั ิแล้ว
3. พ้นจากการเป็ นผูแ้ ทนสมาชิกสามัญ
4. ขาดจากสมาชิกภาพ
5. ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนจากการเป็ นกรรมการ
6. เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ส่งั ให้ออกตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509
7. ต้องคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า
พ.ศ. 2509
ข้อ 22. กรณีท่กี รรมการพ้นจากสภาพกรรมการก่อนครบกาหนดออกตามวาระ
ให้มีตาแหน่งอุปนายกอันดับ 1 และอันดับ 2 โดยอุปนายกอันดับ 1 จะทาหน้าที่
แทนนายกสมาคม ส่วนอุปนายกอันดับ 2 จะทาหน้าที่แทนอุปนายกอันดับ 1 ในกรณีท่กี รรมการพ้นจาก
สภาพกรรมการก่อนครบกาหนดตามวาระ
ในกรณีท่มี ีกรรมการพ้นจากสภาพกรรมการก่อนกาหนดออกตามวาระ คณะ
กรรมการของสมาคมอาจตัง้ สมาชิกสามัญคนใดคนหนึ่งโดยเสียงข้างมากให้เป็ นกรรมการแทนได้ แต่
กรรมการที่ได้รบั แต่งตัง้ แทนนีใ้ ห้เป็ นกรรมการอยู่ได้เพียงเท่ากาหนดเวลาของผูท้ ่ีตนแทน

- 15 ข้อ 23. องค์ประชุมของคณะกรรมการของสมาคม
การประชุมของคณะกรรมการของสมาคมจะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ย
กว่าครึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดจึงจะนับว่าเป็ นองค์ประชุม เว้นแต่กรณีท่มี ีจานวนกรรมการ
ในคณะกรรมการของสมาคมน้อยกว่าครึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมด
ในกรณีท่มี ีจานวนกรรมการในคณะกรรมการของสมาคมน้อยกว่าครึง่ หนึ่ง
ของจานวนกรรมการทัง้ หมด กรรมการที่มีตวั อยู่ย่อมทากิจการได้เฉพาะแต่ในเรื่องที่จะตัง้ สมาชิกสามัญ
คนใดคนหนึ่งหรือหลายคนเป็ นกรรมการแทนเพิ่มขึน้ ให้ครบจานวนหรือนัดเรียกประชุมใหญ่เท่านัน้
จะกระทากิจการอย่างอื่นไม่ได้ทงั้ สิน้
นอกจากสองวรรคก่อนข้างต้น เมื่อกรรมการมาประชุมน้อยกว่าครึ่งของจานวน
กรรมการทัง้ หมดจะต้องเลื่อนการประชุมออกไปอย่างน้อย 7 วัน หากในคราวประชุมใหม่นยี ้ งั มีกรรมการ
มาประชุมน้อยกว่าครึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดก็ให้ถือว่าเป็ นองค์ประชุมได้
ข้อ 24. มติของที่ประชุมคณะกรรมการของสมาคม
เว้นแต่กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในข้อบังคับนี ้ ให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมากเป็ น
มติของที่ประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ าด
ข้อ 25. ประธานในที่ประชุม
ให้นายกสมาคมเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้านายกสมาคมไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้
ให้ท่ปี ระชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุมเฉพาะในการประชุมคราวนัน้
ข้อ 26. การประชุมคณะกรรมการของสมาคม
ให้มีการประชุมคณะกรรมการของสมาคมอย่างน้อยหนึ่งครัง้ ทุกสามเดือน
โดยได้รบั คาบอกกล่าวล่วงหน้า โดยจดหมายทางไปรษณียล์ งทะเบียนหรือโดยทางสื่ออิเล็กทรอนิคส์
อย่างน้อย 7 วัน
อนึ่ง ในกรณีสมควร นายกสมาคมหรือกรรมการรวมกันไม่นอ้ ยกว่าครึง่ หนึ่ง
จะเรียกประชุมพิเศษขึน้ ได้

- 16 ข้อ 27. การรับมอบงานของคณะกรรมการของสมาคม
เมื่อมีการเลือกตัง้ คณะกรรมการชุดใหม่แต่ละครัง้ ในกรณีครบวาระหรือ
คณะกรรมการชุดเดิมลาออกทัง้ คณะ ให้คณะกรรมการของสมาคมชุดใหม่ท่ีได้รบั เลือกตัง้ เข้ารับมอบงาน
จากคณะกรรมการของสมาคมเดิมภายในกาหนดเวลา 30 วันนับแต่วนั ที่ได้รบั เลือกตัง้ และการส่งมอบ
รับมอบนีจ้ ะต้องกระทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
การเข้ารับมอบงานของคณะกรรมการชุดใหม่นจี ้ ะกระทาได้ต่อเมื่อได้ย่ืนจด
ทะเบียนเป็ นคณะกรรมการของสมาคมต่อนายทะเบียนสมาคมการค้าประจากรุงเทพมหานครแล้ว และ
หากว่ายังไม่มีการจดทะเบียนเป็ นคณะกรรมการชุดใหม่ให้ถือว่าคณะกรรมการชุดเดิมเป็ นคณะกรรมการ
ของสมาคมอยู่ตามเดิมตราบเท่าเวลานัน้
ข้อ 28. อานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการสมาคม
ให้คณะกรรมการของสมาคมมีอานาจและหน้าที่ดงั นี ้
1. จัดดาเนินกิจการและทรัพย์สินของสมาคมให้เป็ นไปตามข้อบังคับและมติ
ของที่ประชุม
2. เลือกตัง้ กรรมการให้ดารงตาแหน่งต่างๆ ในคณะกรรมการของสมาคม
3. วางระเบียบในการปฏิบตั ิงานของสมาคม
4. ว่าจ้าง แต่งตัง้ ถอดถอนที่ปรึกษาของคณะกรรมการของสมาคม อนุกรรมการ
เจ้าหน้าที่ และพนักงานทัง้ ปวง เพื่อให้การดาเนินงานของสมาคมเป็ นไปโดย
เรียบร้อยโดยอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการของสมาคม
ข้อ 29. อานาจและหน้าที่กรรมการของสมาคมในตาแหน่งต่างๆ
อานาจหน้าที่ของกรรมการของสมาคมในตาแหน่งต่างๆ มีดงั นี ้
1. นายกสมาคม มีหน้าที่ดาเนินกิจการของสมาคมให้เป็ นไปตามข้อบังคับ
และระเบียบในการปฏิบตั ิงานของสมาคม เป็ นผูแ้ ทนของสมาคมในกิจการ
อันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก และเป็ นประธานในที่ประชุมของคณะกรรมการ
ของสมาคม ตลอดจนในที่ประชุมใหญ่

- 17 2. เหรัญญิกสมาคม มีหน้าที่ดแู ลควบคุมการจ่ายเงินของสมาคม การทาบัญชี
การเงิน การเก็บรักษา และการจ่ายพัสดุของสมาคม ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่
อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการของสมาคมจะได้มอบหมาย
3. เลขาธิการสมาคม มีหน้าที่กากับดูแลการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่สมาคมใน
การโต้ตอบหนังสือ และหรือเอกสารใดๆ ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการเก็บรักษา
เอกสารต่างๆ ของสมาคม การทาบันทึกรายงานการประชุมในที่ประชุม
คณะกรรมการของสมาคมและที่ประชุมใหญ่ การจัดทาทะเบียนสมาชิกและ
ทะเบียนต่างๆ อันมิใช่ทะเบียนเกี่ยวกับการเงินของสมาคม และปฏิบตั ิหน้าที่อ่นื ๆ
ตามที่คณะกรรมการของสมาคมจะได้มอบหมาย
ตาแหน่งอื่นนอกจากนีใ้ ห้มีขึน้ แล้วแต่คณะกรรมการของสมาคมจะกาหนดขึน้
เป็ นคราวๆไปตามจานวนกรรมการที่ได้รบั แต่งตัง้
หมวดที่ 8
การประชุมใหญ่
ข้อ 30. การประชุมใหญ่
การประชุมใหญ่ให้หมายถึงการประชุมสมาชิกของสมาคมแบ่งออกเป็ น 2
ประเภท คือ
1. การประชุมใหญ่สามัญประจาปี คือ การประชุมใหญ่ท่ีตอ้ งจัดให้มีขึน้ ครัง้ หนึ่ง
ทุกระยะเวลา 12 เดือน
2. การประชุมใหญ่วิสามัญ คือ การประชุมใหญ่ครัง้ อื่นๆ บรรดามีนอกจาก
การประชุมใหญ่สามัญประจาปี หรือการประชุมสมาชิกเป็ นการประจา
ข้อ 31. กาหนดการประชุมใหญ่
กาหนดการประชุมใหญ่มีดงั นี ้

- 18 1. การประชุมใหญ่สามัญประจาปี ให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ไม่เกิน
เดือนตุลาคมของทุกปี
2. การประชุมใหญ่วิสามัญ ถ้ามีเหตุใดเหตุหนึ่งซึ่งคณะกรรมการของสมาคมเห็น
สมควร หรือสมาชิกมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสี่ของจานวนสมาชิกทัง้ หมด
แสดงความจานงที่จะให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ โดยทาเป็ นหนังสือยื่นต่อ
เลขาธิการสมาคม ให้คณะกรรมการของสมาคมนัดประชุมใหญ่วิสามัญภายใน
กาหนดเวลา 15 วันนับแต่วนั ที่ได้รบั หนังสือ
หนังสือบอกกล่าวจะต้องระบุขอ้ ความแจ้งเหตุเพื่อการใดที่จะขอให้มีการประชุม
ใหญ่วิสามัญนีด้ ว้ ย
ข้อ 32. การส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมใหญ่
คณะกรรมการของสมาคมต้องส่งหนังสือบอกกล่าวถึงวัน เวลา สถานที่ และ
ระเบียบวาระการประชุมใหญ่ไปให้สมาชิกทุกคนได้ทราบ โดยส่งจดหมายทางไปรษณียล์ งทะเบียน ณ ที่อยู่
ของสมาชิกที่ปรากฏอยู่ในทะเบียน หรือส่งให้ถึงตัวสมาชิกก่อนกาหนดวันประชุมใหญ่ไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน
ภายใต้ขอ้ บังคับของความในวรรคแรก ในกรณีท่เี ป็ นการนัดประชุมใหญ่สามัญ
ประจาปี ตอ้ งแนบสาเนารายงานประจาปี และสาเนางบดุลซึ่งผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วไปด้วย
ข้อ 33. องค์ประชุมในการประชุมใหญ่
ในการประชุมใหญ่ของสมาคมต้องมีสมาชิกสามัญมาประชุมไม่นอ้ ยกว่าครึง่ หนึ่ง
ของจานวนสมาชิกสามัญทัง้ หมดจึงจะถือเป็ นองค์ประชุม
ข้อ 34. กรณีท่กี ารประชุมในครัง้ แรกสมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุม
การประชุมใหญ่ท่ไี ด้เรียกนัดประชุมวันและเวลาใด หากล่วงพ้นกาหนดเวลานัด
ไปแล้ว 1 ชั่วโมงยังมีสมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุม ถ้าการประชุมใหญ่คราวนัน้ ได้เรียกนัดเพราะสมาชิก
ร้องขอให้เลิกประชุม ถ้ามิใช่เพราะสมาชิกร้องขอให้เลื่อนการประชุมคราวนัน้ ไป และทาการบอกกล่าวนัด
ประชุมวัน เวลา และสถานที่ประชุมใหญ่นีอ้ ีกครัง้ หนึ่ง ภายในกาหนดเวลา 15 วัน นับแต่วนั ประชุมใหญ่
คราวแรก ในการประชุมใหญ่คราวหลังนีจ้ ะมีสมาชิกมามากน้อยเพียงใดก็ให้ถือว่าเป็ นองค์ประชุม แต่จะ
พิจารณาเรื่องอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกนัดประชุมครัง้ แรกนัน้ ไม่ได้

- 19 ข้อ 35. ประธานในที่ประชุมใหญ่
ให้นายกสมาคมเป็ นประธานในที่ประชุมใหญ่ ถ้านายกสมาคมไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่
ได้ ให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกตัง้ กรรมการคนหนึ่งคนใดขึน้ เป็ นประธานในที่ประชุม ถ้าและไม่มีกรรมการอยู่ในที่
ประชุมเลย ก็ให้ท่ปี ระชุมใหญ่เลือกตัง้ สมาชิกคนหนึ่งคนใดขึน้ เป็ นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุม
คราวนัน้
ข้อ 36. วิธีออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่
สมาชิกสามัญเท่านัน้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และสมาชิกสามัญคนหนึ่งๆ มี
คะแนนเสียงหนึ่งเสียง
การออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ให้ถือปฏิบตั ิเป็ น 2 กรณี คือ
1. โดยวิธีเปิ ดเผย ให้ใช้วิธีชูมือ
2. โดยวิธีลงคะแนนลับ ให้ใช้วิธีเขียนบัตรลงคะแนน และจะกระทาได้เมื่อ
คณะกรรมการของสมาคมหรือสมาชิกสามัญไม่นอ้ ยกว่าครึง่ หนึ่งของ
จานวนสมาชิกสามัญที่มาประชุมร้องขอ
ข้อ 37. มติของที่ประชุมใหญ่
เว้นแต่ท่ีกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในข้อบังคับนี ้ ให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมากเป็ น
มติของที่ประชุมใหญ่ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียง
ชีข้ าด
ข้อ 38. กิจการอันพึงกระทาในการประชุมใหญ่สามัญประจาปี
กิจการอันพึงกระทาในการประชุมใหญ่สามัญประจาปี มีดงั นี ้
1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่คราวก่อน
2. พิจารณารายงานประจาปี ซึ่งแสดงผลการดาเนินกิจการของสมาคมที่ผ่านมา
ในรอบปี
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4. เลือกตัง้ คณะกรรมการของสมาคม (อาจละเว้นในปี ท่ีไม่มีการเลือกตัง้ )
5. เลือกตัง้ ผูส้ อบบัญชีประจาปี และกาหนดค่าตอบแทน
6. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ข้อ 39. กิจการอันพึงกระทาในการประชุมใหญ่วิสามัญ
กิจการอันพึงกระทาในการประชุมใหญ่วิสามัญนัน้ ได้แก่กิจการที่ไม่อาจหรือ
มีเหตุทาให้ไม่สามารถจัดทาได้ในการประชุมใหญ่สามัญประจาปี และได้แก่กิจการอื่นตามที่ระบุไว้ใน
คาบอกกล่าวเรียกประชุมนัน้
ข้อ 40. กิจการอันพึงกระทาในการประชุมสมาชิกเป็ นการประจา
กิจการอันพึงกระทาในการประชุมสมาชิกเป็ นการประจา ได้แก่กิจการ
อันเกี่ยวกับการปฏิบตั ิธุรกิจทั่วไปของสมาคม นอกจากกิจการที่จาเป็ นจะต้องกระทาได้ก็แต่โดย
การประชุมใหญ่สามัญประจาปี หรือการประชุมใหญ่วิสามัญ
หมวดที่ 9
การลงคะแนนเสียงทั่วไป
ข้อ 41. คณะกรรมการของสมาคมอาจกาหนดว่า ในระหว่างที่ยงั ไม่มีการประชุมสมาชิก
สมาคมอาจระงับหรือตัดสินปัญหาในระหว่างสมาชิกซึ่งอาจมีขึน้ โดยการลงคะแนนเสียงทางไปรษณียห์ รือ
การลงคะแนนเสียงทั่วไปเป็ นลายลักษณ์อกั ษร (Written referendum) เมื่อได้ย่นื เสนอโดยคณะกรรมการ
ของสมาคมหรือโดยนายกสมาคมภายหลังที่ได้บอกกล่าวแก่คณะกรรมการของสมาคมแล้ว เมื่อได้รบั บอก
กล่าวนีแ้ ล้ว คณะกรรมการของสมาคมโดยคะแนนเสียงข้างมากอาจลงมติยบั ยัง้ ข้อเสนอของนายกสมาคม
ได้โดยทางไปรษณียภ์ ายใน 7 วันนับแต่วนั ได้รบั คาบอกกล่าว การลงคะแนนเสียงดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับ
การลงคะแนนเสียงในที่ประชุมใหญ่ ทัง้ นีป้ ัญหาหรือเรื่องที่เสนอดังกล่าวต้องได้รบั คะแนนเสียงเห็นชอบ
จากสมาชิกอย่างน้อยสองในสามของสมาชิกทัง้ หมด

- 21 หมวดที่ 10
การเงินและการบัญชีของสมาคม
ข้อ 42. การจัดทางบดุล
ให้คณะกรรมการของสมาคมจัดทางบดุลปี ละหนึ่งครัง้ แล้วส่งให้ผสู้ อบบัญชี
ไม่เกินเดือนสิงหาคมของทุกปี และผูส้ อบบัญชีจะต้องตรวจสอบให้แล้วเสร็จก่อนวันประชุมใหญ่สามัญ
ประจาปี ไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
ข้อ 43. ปี การบัญชีให้ถือเอาวันที่ 30 มิถนุ ายนของทุกปี เป็ นวันสิน้ ปี การบัญชีของสมาคม
ข้อ 44. อานาจของผูส้ อบบัญชี
ผูส้ อบบัญชีซ่งึ ที่ประชุมใหญ่เลือกตัง้ มีอานาจเข้าตรวจสอบสมุดบัญชีและบรรดา
เอกสารเกี่ยวกับการเงินของสมาคม และมีสิทธิสอบถามกรรมการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของสมาคมทุกคน
ที่มีสว่ นเกี่ยวกับบัญชีและเอกสารดังกล่าว ในการนีก้ รรมการและเจ้าหน้าที่ของสมาคมจะต้องช่วยเหลือ
และให้ความสะดวกทุกประการเพื่อการตรวจสอบเช่นว่านัน้
ข้อ 45. การเก็บรักษาสมุดบัญชีและเอกสารการเงิน
สมุดบัญชีและเอกสารการเงินของสมาคมจะต้องเก็บรักษาไว้ ณ สานักงานของ
สมาคมและให้อยู่ในความดูแลและรับผิดชอบของเหรัญญิกสมาคม
ข้อ 46. การเงินของสมาคม
เงินสดของสมาคมจะต้องนาฝากไว้ ณ ธนาคารพาณิชย์แห่งใดแห่งหนึ่งซึ่งตัง้ อยู่
ในเขตท้องที่จงั หวัดกรุงเทพมหานคร ในนามของสมาคมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการของสมาคม
การฝากและการถอนเงินจากธนาคารให้กรรมการผูม้ ีอานาจของสมาคมสองคน
ลงนามร่วมกัน
ข้อ 47. การลงนามในสัญญา
การลงนามในสัญญาใดผูกพันสมาคม เฉพาะสัญญาที่มีวงเงินเกินห้าแสนบาทให้มี
กรรมการอย่างน้อยสองคนลงลายมือชื่อและประทับตราของสมาคม

- 22 หมวดที่ 11
การแก้ไขข้อบังคับ การเลิกสมาคม การชาระบัญชี
ข้อ 48. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือตัดทอนข้อบังคับ
ข้อบังคับนีจ้ ะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ตัดทอน หรือเพิ่มเติมได้ก็แต่โดยมติของที่ประชุม
ใหญ่ ซึ่งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนสมาชิกสามัญทัง้ หมด และให้นาข้อ
31-37 มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ข้อความที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ตัดทอน หรือเพิ่มเติมต้องกล่าวไว้ในหนังสือ
บอกกล่าวนัดประชุมด้วย
ข้อ 49. การเลิกสมาคม
สมาคมนีอ้ าจเลิกได้ดว้ ยเหตุหนึ่งเหตุใดดังต่อไปนี ้
1. เมื่อที่ประชุมใหญ่ลงมติให้เลิกด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของ
จานวนสมาชิกสามัญทัง้ หมด
2. เมื่อล้มละลาย
3. เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ส่งั ให้เลิกตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509
ในกรณีตาม 1 และ 2 นีต้ อ้ งแจ้งให้นายทะเบียนสมาคมการค้าประจากรุงเทพมหานคร
ทราบภายในกาหนดเวลา 15 วันนับแต่วนั ที่เกิดมีเหตุท่ีทาให้เลิก
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เมื่อสมาคมนีต้ อ้ งเลิกไปเพราะเหตุหนึ่งเหตุใดในข้อก่อนนี ้ การชาระบัญชีของ
สมาคมให้นาบทบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 มาใช้บงั คับ
ในกรณีท่สี มาคมต้องเลิกไปตามข้อ 49.1 ให้ท่ปี ระชุมใหญ่คราวนัน้ ลงมติเลือกตัง้
กาหนดตัวผูช้ าระบัญชีเสียด้วย และหากต้องเลิกไปตามข้อ 49.2 ให้กรรมการทุกคนในคณะกรรมการของ
สมาคมชุดสุดท้ายที่ได้จดทะเบียนเป็ นกรรมการของสมาคมต่อนายทะเบียนสมาคมการค้าประจากรุงเทพมหานครเป็ นผูช้ าระบัญชี
หากมีทรัพย์สินของสมาคมเหลือจากการชาระบัญชีให้ยกให้แก่นิติบุคคลใน
ประเทศไทยที่มีวตั ถุประสงค์เกี่ยวกับการกุศลสาธารณะแห่งหนึ่งแห่งใดหรือหลายแห่งตามมติของที่
ประชุมใหญ่
หมวดที่ 12
การตีความ
ข้อ 51. การตีความข้อบังคับและระเบียบ
คณะกรรมการของสมาคมเป็ นผูม้ ีอานาจแต่ผเู้ ดียวในการตีความข้อบังคับนี ้
หรือระเบียบต่างๆ มติของคณะกรรมการของสมาคมในปัญหาการตีความหรือเรื่องใดๆที่เกี่ยวกับสมาคม
แต่มิได้ระบุไว้ในข้อบังคับหรือระเบียบ ให้ถือเป็ นที่สดุ และผูกพันสมาชิก
หมวดที่ 13
มาตรการทางวินยั
ข้อ 52. ในกรณีละเมิดข้อบังคับหรือหลักจรรยาบรรณ คณะกรรมการของสมาคมอาจ
ใช้มาตรการต่อไปนีต้ ามความผิด
1. ตักเตือน
2. พักสมาชิกภาพชั่วคราว
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4. ส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่พิจารณา
คณะกรรมการของสมาคมจะไม่ใช้มาตรการข้างต้นนีจ้ นกว่าจะได้พิจารณา
เรื่องราว และให้โอกาสสมาชิกที่กระทาละเมิดนัน้ ยกข้อต่อสู้
การตักเตือนนัน้ จะส่งไปยังผูน้ นั้ โดยจดหมายทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามที่อยู่
ที่ปรากฏในทะเบียนสมาชิก
การพักสมาชิกภาพชั่วคราวจะกาหนดได้ไม่เกิน 1 ปี แม้จะมีการพักสมาชิกภาพ
ชั่วคราวแล้ว ก็อาจมีการถอนสมาชิกภาพได้ ถ้าผูน้ นั้ มิได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาซึ่งก่อให้เกิดการพักสมาชิก
ภาพชั่วคราวนัน้
กรรมการของสมาคมจะถูกพักสมาชิกภาพชั่วคราวหรือถูกถอนสมาชิกภาพได้แต่
โดยที่ประชุมใหญ่วิสามัญเท่านัน้ การพักสมาชิกภาพชั่วคราวหรือการถอนสมาชิกภาพดังกล่าวมีผลเป็ นการ
ขาดจากตาแหน่งในคณะกรรมการด้วย
มูลอันเป็ นเหตุให้พกั สมาชิกภาพชั่วคราวหรือการถอนสมาชิกภาพได้มีดงั นี ้
1. จงใจละเมิดหลักจรรยาบรรณข้างต้น
2. จงใจกระทาผิดจากข้อบังคับนี ้
3. มิได้ชาระหนีก้ ารเงินหรือหนีอ้ ่นื ใดเนื่องจากการเป็ นสมาชิกในสมาคม
4. จงใจกระทาการอื่นใดที่อาจเป็ นที่เสียหายต่อชื่อเสียงที่ดีของสมาคมตาม
ความเห็นของคณะกรรมการ

- 25 มติการพักสมาชิกภาพชั่วคราวหรือการถอนจากสมาชิกภาพต้องแสดงเหตุผล
และส่งหนังสือไปยังผูน้ นั้ โดยไม่ชกั ช้า ผูน้ นั้ อาจอุทธรณ์ได้ในการประชุมใหญ่ครัง้ ต่อไป
ในระหว่างการพักสมาชิกภาพชั่วคราวนี ้ ห้ามมิให้ผนู้ นั้ กระทาการใดที่เป็ นการ
ใช้สิทธิและเอกสิทธิอนั เนื่องจากการเป็ นสมาชิกของสมาคม กรณีถอนจากสมาชิกภาพ สิทธิของสมาชิก
ผูน้ นั้ เป็ นอันสิน้ สุดนับแต่วนั ที่มีมติถอนจากสมาชิกภาพ
เรื่องราวที่เป็ นการละเมิดกฎหมายจะส่งไปยังเจ้าหน้าที่ท่ีเหมาะสม เพื่อพิจารณา
สอบสวนและลงโทษเมื่อเห็นสมควร
คณะกรรมการของสมาคมหรือสมาคมจะไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหายที่สมาชิก
ได้รบั เมื่อต้องรับโทษตามนี ้
หมวดที่ 14
บทเฉพาะกาล
ข้อ 53. เมื่อนายทะเบียนสมาคมการค้าประจากรุงเทพมหานครได้อนุญาตให้จดั ตัง้ เป็ น
สมาคมการค้าแล้ว ให้ผเู้ ริ่มก่อการจัดตัง้ ทัง้ 3 คนทาหน้าที่คณะกรรมการของสมาคมชั่วคราวจนกว่าจะได้
มีการเลือกตัง้ คณะกรรมการของสมาคมตามข้อบังคับนี ้ ซึ่งจะต้องจัดให้มีขึน้ ภายในกาหนดเวลา 120 วัน
นับแต่วนั ที่ได้รบั อนุญาตให้จดั ตัง้ เป็ นสมาคมการค้าแล้ว
ข้อ 54. เพื่อประโยชน์แห่งความในข้อบังคับข้อ 20 ให้ผเู้ ริ่มก่อการจัดตัง้ ทัง้ 3 คนทาหน้าที่
เป็ นสมาชิกสามัญ
ข้อ 55. ให้ใช้ขอ้ บังคับนีต้ งั้ แต่วนั ที่นายทะเบียนสมาคมการค้าประจากรุงเทพมหานครได้
อนุญาตให้จดั ตัง้ เป็ นสมาคมการค้าเป็ นต้นไป

