
ขอบังคับ

สมาคมผูสงออกขาวไทย
Thai Rice Exporters Assocication

37 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

37 Soi Ngamduplee, Rama 4 Road, Toongmahamek, Sathorn District, Bangkok 10120

Tel : +66 2 287 2674-7 Fax : +66 2 287 2678

Email : contact@thairiceexporters.or.th   Website : www.thairiceexporters.or.th

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

.pdf   2   3/8/17   10:53 AM

�� ����� ������������������ �.�.2560.indd   1 3/16/17   10:08 AM



ข้อบังคับ

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย
ได้รับอนุมัติจดทะเบียนแก้ไขใหม่เมื่อ พ.ศ.2560
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ขอ้บงัคบั 

สมาคมผูส้ง่ออกขา้วไทย 
 

บทที่ 1 

บททัว่ไป 

 

    ขอ้ 1 สมาคมน้ีเรยีกว่าสมาคมผูส่้งออกขา้วไทย เรียกชื่อเป็นภาษาจีน

ว่า “ไท่หมีชุ่โข่วซางกงฮุ่ย” เขยีนเป็นอกัษรจีนว่า 泰米出口商公會 

เรียกชื่อภาษาองักฤษว่า “ไทยไรซ้เ์อ็กสปอรเ์ตอรส์ แอสโซซเิอช ัน่” เขยีน

เป็นอกัษรองักฤษว่า “THAI  RICE  EXPORTERS ASSOCIATION” 
 

ดวงตราของสมาคมมีรูปดงัน้ี 

 

 

 

 

เป็นรูปตน้ขา้วไขวป้ระสานกนั บนยอดเป็นรูปรวงขา้ว มีอกัษรองักฤษ 

TREA   สือ่ความหมายดงัน้ี 

ตน้ขา้วไขวป้ระสานกนั   สือ่ถงึ  ความสามคัคี  ปรองดอง  ความเป็น

หน่ึงเดยีวขององคก์ร  
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รวงขา้วอยู่บนยอด  สือ่ถงึ ความอดุมสมบูรณ ์และเจรญิรุ่งเรอืงของการ

ส่งออกขา้วไทย 

TREA   สือ่ถงึ สมาคมผูส่้งออกขา้วไทย ย่อมาจาก “THAI RICE 

EXPORTERS ASSOCIATION”  

 

ขอ้ 2  สาํนกังานของสมาคมตัง้อยู่ ณ เลขที ่37 ซอยงามดูพล ี

ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120 

 

บทที่ 2 

วตัถปุระสงค ์และพนัธกจิ 

 

ขอ้ 3  วตัถปุระสงค ์และพนัธกจิของสมาคม มดีงัน้ี :-  

(ก) เพือ่ส่งเสรมิกจิการคา้ขา้ว  

(ข) เพื่อเชื่อมมติรภาพ และแลกเปลี่ยนความรูแ้ละข่าวสาร

ขอ้มลูระหว่างสมาชกิ 

(ค) เพื่อส่งเสริมความสมัพนัธแ์ละการทาํงานร่วมกนักบั 

องคก์รต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการคา้ขา้ว 

(ง) ใหข้อ้เสนอแนะ พรอ้มใหค้วามร่วมมือและสนบัสนุน

นโยบายของรฐับาลเกี่ยวกบัการคา้ขา้ว 

- 2 - 

(จ) เพือ่ผดุงผลประโยชนแ์ห่งกิจการคา้ขา้วของสมาชิก และ

ส่งเสรมิการแขง่ขนัทางการคา้ขา้วอย่างเป็นธรรม 

(ฉ) ไมด่าํเนินการในทางการเมอืง 

 

บทที่ 3 

สมาชิก 

 

ขอ้ 4  สมาชกิของสมาคม แบง่ออกเป็น 2 ประเภท   

4.1 สมาชกิสามญั 

4.2 สมาชกิวสิามญั 

 

ขอ้ 5  คุณสมบตัขิองสมาชกิ  

5.1 สมาชิกสามญั ไดแ้ก่ นิติบุคคลที่เป็นสมาชิกสามญัของ

สมาคมก่อนปี พ.ศ. 2560 และเป็นนิติบุคคลที่มบีุคคลสญัชาติไทยและมี

ภูมิลาํเนาอยู่ในราชอาณาจกัรเป็นหุน้ส่วนหรือผูถ้ือหุน้เกินกึ่งจาํนวน

เงนิทุนของนิติบุคคลนัน้ ซึง่จดทะเบยีนเป็นผูป้ระกอบการคา้ขา้วส่งออก

ไปนอกราชอาณาจกัรตามพระราชบญัญตัิการคา้ขา้ว  

5.2 สมาชิกวิสามญั ไดแ้ก่ นิติบุคคลที่จดทะเบียนเป็น

ผูป้ระกอบการคา้ขา้วส่งออกไปนอกราชอาณาจกัรตามพระราชบญัญตัิ

การคา้ขา้ว แต่มไิดม้คุีณสมบตัติาม ขอ้ 5.1 
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ขอ้ 6  ผูท้ีป่ระสงคจ์ะสมคัรเป็นสมาชกิของสมาคมจะตอ้งยื่นใบ

สมคัรตามแบบพิมพข์องสมาคม พรอ้มดว้ยเอกสารหลกัฐานการจด

ทะเบียนเป็นผูป้ระกอบการ โดยมกีรรมการสมาคม และสมาชิกสามญั 

รวมเป็น 2 ราย เป็นผูร้บัรองต่อนายทะเบียนสมาคม เพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมการ เมือ่คณะกรรมการพจิารณาอนุมตัิ และเลขาธิการไดแ้จง้

แก่ผูส้มคัรแลว้ ใหผู้ส้มคัรมาชาํระค่าลงทะเบียนแรกเขา้และค่าบาํรุง 

ภายใน 30 วนั จงึจะถอืว่าผูส้มคัรไดเ้ขา้เป็นสมาชกิ 

 

ขอ้ 7  ใหส้มาชิกสามญัและสมาชิกวิสามญั แต่งต ัง้บุคคล

ธรรมดาที่ถอืสญัชาติไทย และมภีูมลิาํเนาอยู่ในราชอาณาจกัร จาํนวนไม่

เกนิสองคน  ซึง่มตีาํแหน่งบรหิารในนิตบิคุคลนัน้ๆ เป็นตวัแทนที่มอีาํนาจ

เต็มเพื่อปฏบิตัิหนา้ที่และใชส้ิทธิแทนสมาชิกนัน้ โดยตวัแทนคนหน่ึงเป็น

ตวัแทนถาวรและอีกคนหน่ึงเป็นตวัแทนสาํรอง ใหต้วัแทนสาํรองปฏิบตัิ

หนา้ที่เมื่อตวัแทนถาวรไม่อาจปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ตวัแทนท ัง้สองคนจะ

แต่งตัง้ตวัแทนช่วงไม่ได ้การกระทาํใดๆ ของตวัแทนดงักล่าว ใหถ้ือว่า

เป็นการกระทาํของนิตบิคุคลนัน้ๆ โดยตรง 
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ขอ้ 8  ผูส้มคัรเป็นสมาชกิ จะตอ้งชาํระค่าใชจ่้าย ดงัน้ี :-  

(1) ค่าลงทะเบยีนแรกเขา้ 50,000.00 บาท  

(2) ค่าบาํรุงรายปี โดยชาํระท ัง้ปี ปีละ 12,000.00 บาท  

(3) ค่าบาํรุงพิเศษ โดยชาํระตามอตัราที่กาํหนดโดยมติที่

ประชุมใหญ่ ในกรณีที่สมาคมจดัทาํบริการเพื่อประโยชนแ์ก่บุคคลใดๆ 

คณะกรรมการอาจส ัง่หรือวางระเบียบเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือ

ค่าใชจ่้าย สาํหรบับรกิารนัน้ๆ ได ้ 

 

บทที่ 4 

สทิธิและหนา้ที่ของสมาชิก 

 

  ขอ้ 9  สมาชิกมีสิทธิที่จะไดร้บัความช่วยเหลือหรือสงเคราะห์

เกี่ยวกบัการคา้จากสมาคมเท่าที่สมาคมจะอาํนวยใหต้ามสมควร 

  

 ขอ้ 10  สมาชกิมสีทิธทิีจ่ะเสนอความคิดเหน็หรือคาํแนะนาํใดๆ 

ต่อสมาคมอนัเกี่ยวกบักจิการคา้ หรอืความเจรญิกา้วหนา้ของสมาคม  

 

ขอ้ 11  สมาชกิสามญัทีไ่มค่า้งชาํระค่าบาํรุงเท่านัน้ ที่มสีทิธิออก

เสยีงลงคะแนนและรบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการ ก่อนการประชุมใหญ่สามญั 

หรือวสิามญั 30 วนั หา้มมใิหเ้ปลีย่นแปลงผูแ้ทนผูม้อีาํนาจของสมาชิกที่
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สทิธิและหนา้ที่ของสมาชิก 

 

  ขอ้ 9  สมาชิกมีสิทธิที่จะไดร้บัความช่วยเหลือหรือสงเคราะห์

เกี่ยวกบัการคา้จากสมาคมเท่าที่สมาคมจะอาํนวยใหต้ามสมควร 

  

 ขอ้ 10  สมาชกิมสีทิธทิีจ่ะเสนอความคิดเหน็หรือคาํแนะนาํใดๆ 

ต่อสมาคมอนัเกี่ยวกบักจิการคา้ หรอืความเจรญิกา้วหนา้ของสมาคม  

 

ขอ้ 11  สมาชกิสามญัทีไ่มค่า้งชาํระค่าบาํรุงเท่านัน้ ที่มสีทิธิออก

เสยีงลงคะแนนและรบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการ ก่อนการประชุมใหญ่สามญั 

หรือวสิามญั 30 วนั หา้มมใิหเ้ปลีย่นแปลงผูแ้ทนผูม้อีาํนาจของสมาชิกที่
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ไดจ้ดทะเบยีนไว ้และหา้มการพจิารณารบัสมาชิกใหม่ภายในเวลา 30 วนั  

ก่อนการประชมุใหญ่สามญั หรอืวสิามญั 

 

ขอ้ 12 หนา้ทีข่องสมาชกิมดีงัน้ี :-  

(ก) เคารพ และปฏิบตัิตามขอ้บงัคับ และแนวทางของ

สมาคมอย่างเคร่งครดั  

(ข) ผดุงเกยีรตขิองสมาคม  

(ค) ส่งเสรมิกจิการของสมาคมใหก้า้วหนา้ 

(ง) ชาํระเงนิค่าบาํรุงสมาคมตามกาํหนดเวลา ท ัง้ค่าบาํรุงราย

ปี และค่าบาํรุงอื่นใด ซึ่งคณะกรรมการกาํหนดขึ้นตามมติที่ประชุมใหญ่  

หรอืมตกิรรมการสมาคม 

(จ) ส่งหนงัสือรบัรองและหนงัสือบริคณหส์นธิเป็นประจาํปี 

และแจง้ใหส้มาคมทราบเมือ่มกีารเปลีย่นแปลง ภายใน 30 วนั 

 

บทที่ 5 

การขาดสมาชิกภาพ 

 

ขอ้ 13  สมาชิกผูใ้ดถา้มีความประสงคจ์ะลาออกจากสมาชิก

ภาพตอ้งทาํหนงัสือยื่นต่อคณะกรรมการและชาํระเงนิค่าบาํรุงที่คา้งชาํระ

ใหเ้รยีบรอ้ยแลว้ จงึจะพน้สมาชกิภาพ  

- 6 - 

ขอ้ 14  นอกจากการลาออกแลว้ สมาชกิภาพย่อมสิ้นสุดลงเมือ่  

(ก) หมดสภาพเป็นนิตบิคุคล 

(ข) ประพฤติผิดศีลธรรมอนัดี หรือ ธรรมจรรยาของผูค้า้ 

จนนาํความเสื่อมเสยีมาสู่สมาคม หรือไมป่ฏบิตัิตามขอ้บงัคบัของสมาคม 

และคณะกรรมการสมาคมลงมตดิว้ยเสยีงขา้งมากใหล้บชื่อออก  

(ค) ขาดการชาํระเงินค่าบาํรุง ติดต่อกนัเป็นระยะเวลา 6 

เดอืน  

(ง) ตอ้งคาํพิพากษาถึงที่สุด ใหล้งโทษตามพระราชบญัญตัิ

สมาคมการคา้ พ.ศ. 2509 

 

บทที่ 6 

การดําเนินกจิการของสมาคม 

 

ขอ้ 15 ใหม้คีณะกรรมการสมาคมคณะหน่ึง มจีาํนวนไม่เกิน 35 

คน โดยทีป่ระชมุใหญ่สามญัเป็นผูเ้ลอืกตัง้ทกุรอบ 2 ปี และใหม้วีาระการ

ดาํรงตาํแหน่ง คร ัง้ละ 2 ปี เมือ่พน้ตาํแหน่งแลว้มสีิทธิไดร้บัการเลอืกตัง้

อกีในคราวต่อไป  

ใหค้ณะกรรมการสมาคมเลือกตัง้กนัเอง เพื่อดํารงตาํแหน่ง

กรรมการบริหาร ประกอบดว้ย นายกสมาคม 1 คน อุปนายกสมาคม  

ไม่เกิน 4 คน เลขาธิการ 1 คน รองเลขาธิการ ไม่เกิน 4 คน เหรญัญิก  
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ไดจ้ดทะเบยีนไว ้และหา้มการพจิารณารบัสมาชิกใหม่ภายในเวลา 30 วนั  

ก่อนการประชมุใหญ่สามญั หรอืวสิามญั 

 

ขอ้ 12 หนา้ทีข่องสมาชกิมดีงัน้ี :-  

(ก) เคารพ และปฏิบตัิตามขอ้บงัคับ และแนวทางของ

สมาคมอย่างเคร่งครดั  

(ข) ผดุงเกยีรตขิองสมาคม  

(ค) ส่งเสรมิกจิการของสมาคมใหก้า้วหนา้ 

(ง) ชาํระเงนิค่าบาํรุงสมาคมตามกาํหนดเวลา ท ัง้ค่าบาํรุงราย

ปี และค่าบาํรุงอื่นใด ซึ่งคณะกรรมการกาํหนดขึ้นตามมติที่ประชุมใหญ่  

หรอืมตกิรรมการสมาคม 

(จ) ส่งหนงัสือรบัรองและหนงัสือบริคณหส์นธิเป็นประจาํปี 

และแจง้ใหส้มาคมทราบเมือ่มกีารเปลีย่นแปลง ภายใน 30 วนั 

 

บทที่ 5 

การขาดสมาชิกภาพ 

 

ขอ้ 13  สมาชิกผูใ้ดถา้มีความประสงคจ์ะลาออกจากสมาชิก

ภาพตอ้งทาํหนงัสือยื่นต่อคณะกรรมการและชาํระเงนิค่าบาํรุงที่คา้งชาํระ

ใหเ้รยีบรอ้ยแลว้ จงึจะพน้สมาชกิภาพ  
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ขอ้ 14  นอกจากการลาออกแลว้ สมาชกิภาพย่อมสิ้นสุดลงเมือ่  

(ก) หมดสภาพเป็นนิตบิคุคล 

(ข) ประพฤติผิดศีลธรรมอนัดี หรือ ธรรมจรรยาของผูค้า้ 

จนนาํความเสื่อมเสยีมาสู่สมาคม หรือไม่ปฏบิตัิตามขอ้บงัคบัของสมาคม 

และคณะกรรมการสมาคมลงมตดิว้ยเสยีงขา้งมากใหล้บชื่อออก  

(ค) ขาดการชาํระเงินค่าบาํรุง ติดต่อกนัเป็นระยะเวลา 6 

เดอืน  

(ง) ตอ้งคาํพิพากษาถึงที่สุด ใหล้งโทษตามพระราชบญัญตัิ

สมาคมการคา้ พ.ศ. 2509 

 

บทที่ 6 

การดําเนินกจิการของสมาคม 

 

ขอ้ 15 ใหม้คีณะกรรมการสมาคมคณะหน่ึง มจีาํนวนไม่เกิน 35 

คน โดยทีป่ระชมุใหญ่สามญัเป็นผูเ้ลอืกตัง้ทกุรอบ 2 ปี และใหม้วีาระการ

ดาํรงตาํแหน่ง คร ัง้ละ 2 ปี เมือ่พน้ตาํแหน่งแลว้มสีิทธิไดร้บัการเลอืกตัง้

อกีในคราวต่อไป  

ใหค้ณะกรรมการสมาคมเลือกตัง้กนัเอง เพื่อดํารงตาํแหน่ง

กรรมการบริหาร ประกอบดว้ย นายกสมาคม 1 คน อุปนายกสมาคม  

ไม่เกิน 4 คน เลขาธิการ 1 คน รองเลขาธิการ ไม่เกิน 4 คน เหรญัญิก  
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1 คน ผูต้รวจบญัชี 1 คน นายทะเบียน 1 คน ปฏิคม 2 คน และ

ตาํแหน่งอื่นๆ ตามทีเ่หน็สมควร 

 

ขอ้ 16 คณะกรรมการสมาคมมอีาํนาจแต่งตัง้บุคคลภายในหรือ

ภายนอกเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคม และมีอํานาจแต่งตั้ง

กรรมการแต่ละท่านเป็นคณะอนุกรรมการสาขาต่างๆ เพื่อทาํกิจการ

เฉพาะอย่าง หรือพิจารณาเรื่องต่างๆ รวมท ัง้เจรจาทาํความตกลงกบั

บคุคลภายนอกเพื่อประโยชนร่์วมกนัในการประกอบการคา้ขา้ว อนัอยู่ใน

ขอบเขตแห่งว ัตถุประสงค์ของสมาคมไดภ้ายใตก้ารควบคุมของ

คณะกรรมการสมาคม โดยใหอ้ ยู่ในตําแหน่งไดเ้ท่าก ับวาระของ

คณะกรรมการทีแ่ต่งต ัง้ เวน้แต่จะยกเลกิการแต่งต ัง้ 

ใหน้ายกสมาคมเป็นผูเ้สนอผูท้ี่เคยดาํรงตาํแหน่งนายกสมาคม

เป็นนายกกิตติมศกัดิ์ และผูท้ี่เคยดาํรงตาํแหน่งกรรมการเป็นที่ปรึกษา

กติตมิศกัดิ์ ท ัง้น้ี โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการสมาคมและใหอ้ยู่

ในตาํแหน่งไดเ้ท่ากบัวาระของคณะกรรมการทีแ่ต่งต ัง้ 

 

ขอ้ 17  คณะกรรมการสมาคม  มหีนา้ทีด่งัน้ี :- 

(1) มาประชมุกรรมการตามทีส่มาคมกาํหนด 

(2) เขา้ร่วมปฏิบตัิหนา้ที่ในคณะอนุกรรมการต่างๆ ตามที่

ไดร้บัมอบหมาย  

- 8 - 

(3) เป็นตวัแทนของสมาคมในวาระต่างๆ ตามที่ไดร้บั

มอบหมาย  

(4) บริหารกิจการและดูแลทรพัยส์ินใหเ้ป็นไปตาม

วตัถปุระสงคแ์ละขอ้บงัคบัของสมาคม 

(5) สญัญาต่างๆ ที่ผูกพนัสมาคม ตอ้งใหน้ายกสมาคมเป็น

ผูล้งลายมือชื่อ โดยมี อุปนายก เลขาธิการ รองเลขาธิการ เหรญัญิก  

นายทะเบยีน หรอืผูต้รวจบญัชี คนหน่ึงคนใด ลงลายมอืชื่อร่วมกบันายก

สมาคม และประทบัตราของสมาคม   

ตาํแหน่งต่างๆ ในคณะกรรมการบรหิาร มอีาํนาจหนา้ที ่ดงัน้ี  

(ก) นายกสมาคม  เป็นผูแ้ทนของสมาคมในกิจการอนั

เกี่ยวกบับุคคลภายนอก และเป็นผูอ้าํนวยการกิจการภายในของสมาคม 

ท ัง้เป็นผูน้ดัเรยีกใหม้กีารประชมุทุกชนิด 

(ข) อุปนายก เป็นผูช่้วยเหลอืในกิจการท ัว่ไปซึ่งเป็นหนา้ที่

ของนายกสมาคมตามที่นายกสมาคมมอบหมาย และปฏิบตัิหนา้ที่แทน

เมือ่นายกสมาคมไมอ่าจปฏบิตัหินา้ทีไ่ด ้

(ค) เลขาธิการและรองเลขาธิการ  เป็นผูร้บัผดิชอบการจดั

ประชมุคณะกรรมการบริหารและการจดัประชุมใหญ่สามญัประจาํปี ดูแล

งานท ัว่ไปของสมาคม และติดตามการปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปตามมติของ

คณะกรรมการและตามคาํส ัง่นายกสมาคม รวมท ัง้เป็นผูค้วบคุมเอกสาร

ต่างๆ ของสมาคม  
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1 คน ผูต้รวจบญัชี 1 คน นายทะเบียน 1 คน ปฏิคม 2 คน และ

ตาํแหน่งอื่นๆ ตามทีเ่หน็สมควร 

 

ขอ้ 16 คณะกรรมการสมาคมมอีาํนาจแต่งตัง้บุคคลภายในหรือ

ภายนอกเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคม และมีอํานาจแต่งตั้ง

กรรมการแต่ละท่านเป็นคณะอนุกรรมการสาขาต่างๆ เพื่อทาํกิจการ

เฉพาะอย่าง หรือพิจารณาเรื่องต่างๆ รวมท ัง้เจรจาทาํความตกลงกบั

บคุคลภายนอกเพื่อประโยชนร่์วมกนัในการประกอบการคา้ขา้ว อนัอยู่ใน

ขอบเขตแห่งว ัตถุประสงค์ของสมาคมไดภ้ายใตก้ารควบคุมของ

คณะกรรมการสมาคม โดยใหอ้ ยู่ในตําแหน่งไดเ้ท่าก ับวาระของ

คณะกรรมการทีแ่ต่งต ัง้ เวน้แต่จะยกเลกิการแต่งต ัง้ 

ใหน้ายกสมาคมเป็นผูเ้สนอผูท้ี่เคยดาํรงตาํแหน่งนายกสมาคม

เป็นนายกกิตติมศกัดิ์ และผูท้ี่เคยดาํรงตาํแหน่งกรรมการเป็นที่ปรึกษา

กติตมิศกัดิ์ ท ัง้น้ี โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการสมาคมและใหอ้ยู่

ในตาํแหน่งไดเ้ท่ากบัวาระของคณะกรรมการทีแ่ต่งต ัง้ 

 

ขอ้ 17  คณะกรรมการสมาคม  มหีนา้ทีด่งัน้ี :- 

(1) มาประชมุกรรมการตามทีส่มาคมกาํหนด 

(2) เขา้ร่วมปฏิบตัิหนา้ที่ในคณะอนุกรรมการต่างๆ ตามที่

ไดร้บัมอบหมาย  
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1 คน ผูต้รวจบญัชี 1 คน นายทะเบียน 1 คน ปฏิคม 2 คน และ

ตาํแหน่งอื่นๆ ตามทีเ่หน็สมควร 

 

ขอ้ 16 คณะกรรมการสมาคมมอีาํนาจแต่งตัง้บุคคลภายในหรือ

ภายนอกเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคม และมีอํานาจแต่งตั้ง

กรรมการแต่ละท่านเป็นคณะอนุกรรมการสาขาต่างๆ เพื่อทาํกิจการ

เฉพาะอย่าง หรือพิจารณาเรื่องต่างๆ รวมท ัง้เจรจาทาํความตกลงกบั

บคุคลภายนอกเพื่อประโยชนร่์วมกนัในการประกอบการคา้ขา้ว อนัอยู่ใน

ขอบเขตแห่งว ัตถุประสงค์ของสมาคมไดภ้ายใตก้ารควบคุมของ

คณะกรรมการสมาคม โดยใหอ้ ยู่ในตําแหน่งไดเ้ท่าก ับวาระของ

คณะกรรมการทีแ่ต่งต ัง้ เวน้แต่จะยกเลกิการแต่งต ัง้ 

ใหน้ายกสมาคมเป็นผูเ้สนอผูท้ี่เคยดาํรงตาํแหน่งนายกสมาคม

เป็นนายกกิตติมศกัดิ์ และผูท้ี่เคยดาํรงตาํแหน่งกรรมการเป็นที่ปรึกษา

กติตมิศกัดิ์ ท ัง้น้ี โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการสมาคมและใหอ้ยู่

ในตาํแหน่งไดเ้ท่ากบัวาระของคณะกรรมการทีแ่ต่งต ัง้ 

 

ขอ้ 17  คณะกรรมการสมาคม  มหีนา้ทีด่งัน้ี :- 

(1) มาประชมุกรรมการตามทีส่มาคมกาํหนด 

(2) เขา้ร่วมปฏิบตัิหนา้ที่ในคณะอนุกรรมการต่างๆ ตามที่

ไดร้บัมอบหมาย  
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(3) เป็นตวัแทนของสมาคมในวาระต่างๆ ตามที่ไดร้บั

มอบหมาย  

(4) บริหารกิจการและดูแลทรพัยส์ินใหเ้ป็นไปตาม

วตัถปุระสงคแ์ละขอ้บงัคบัของสมาคม 

(5) สญัญาต่างๆ ที่ผูกพนัสมาคม ตอ้งใหน้ายกสมาคมเป็น

ผูล้งลายมือชื่อ โดยมี อุปนายก เลขาธิการ รองเลขาธิการ เหรญัญิก  

นายทะเบยีน หรอืผูต้รวจบญัชี คนหน่ึงคนใด ลงลายมอืชื่อร่วมกบันายก

สมาคม และประทบัตราของสมาคม   

ตาํแหน่งต่างๆ ในคณะกรรมการบรหิาร มอีาํนาจหนา้ที ่ดงัน้ี  

(ก) นายกสมาคม  เป็นผูแ้ทนของสมาคมในกิจการอนั

เกี่ยวกบับุคคลภายนอก และเป็นผูอ้าํนวยการกิจการภายในของสมาคม 

ท ัง้เป็นผูน้ดัเรยีกใหม้กีารประชมุทุกชนิด 

(ข) อุปนายก เป็นผูช่้วยเหลอืในกิจการท ัว่ไปซึ่งเป็นหนา้ที่

ของนายกสมาคมตามที่นายกสมาคมมอบหมาย และปฏิบตัิหนา้ที่แทน

เมือ่นายกสมาคมไมอ่าจปฏบิตัหินา้ทีไ่ด ้

(ค) เลขาธิการและรองเลขาธิการ  เป็นผูร้บัผดิชอบการจดั

ประชมุคณะกรรมการบริหารและการจดัประชุมใหญ่สามญัประจาํปี ดูแล

งานท ัว่ไปของสมาคม และติดตามการปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปตามมติของ

คณะกรรมการและตามคาํส ัง่นายกสมาคม รวมท ัง้เป็นผูค้วบคุมเอกสาร

ต่างๆ ของสมาคม  
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(3) เป็นตวัแทนของสมาคมในวาระต่างๆ ตามที่ไดร้บั

มอบหมาย  

(4) บริหารกิจการและดูแลทรพัยส์ินใหเ้ป็นไปตาม

วตัถปุระสงคแ์ละขอ้บงัคบัของสมาคม 

(5) สญัญาต่างๆ ที่ผูกพนัสมาคม ตอ้งใหน้ายกสมาคมเป็น

ผูล้งลายมือชื่อ โดยมี อุปนายก เลขาธิการ รองเลขาธิการ เหรญัญิก  

นายทะเบยีน หรอืผูต้รวจบญัชี คนหน่ึงคนใด ลงลายมอืชื่อร่วมกบันายก

สมาคม และประทบัตราของสมาคม   

ตาํแหน่งต่างๆ ในคณะกรรมการบรหิาร มอีาํนาจหนา้ที ่ดงัน้ี  

(ก) นายกสมาคม  เป็นผูแ้ทนของสมาคมในกิจการอนั

เกี่ยวกบับุคคลภายนอก และเป็นผูอ้าํนวยการกิจการภายในของสมาคม 

ท ัง้เป็นผูน้ดัเรยีกใหม้กีารประชมุทุกชนิด 

(ข) อุปนายก เป็นผูช่้วยเหลอืในกิจการท ัว่ไปซึ่งเป็นหนา้ที่

ของนายกสมาคมตามที่นายกสมาคมมอบหมาย และปฏิบตัิหนา้ที่แทน

เมือ่นายกสมาคมไมอ่าจปฏบิตัหินา้ทีไ่ด ้

(ค) เลขาธิการและรองเลขาธิการ  เป็นผูร้บัผดิชอบการจดั

ประชมุคณะกรรมการบริหารและการจดัประชุมใหญ่สามญัประจาํปี ดูแล

งานท ัว่ไปของสมาคม และติดตามการปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปตามมติของ

คณะกรรมการและตามคาํส ัง่นายกสมาคม รวมท ัง้เป็นผูค้วบคุมเอกสาร

ต่างๆ ของสมาคม  
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(3) เป็นตวัแทนของสมาคมในวาระต่างๆ ตามที่ไดร้บั

มอบหมาย  

(4) บริหารกิจการและดูแลทรพัยส์ินใหเ้ป็นไปตาม

วตัถปุระสงคแ์ละขอ้บงัคบัของสมาคม 

(5) สญัญาต่างๆ ที่ผูกพนัสมาคม ตอ้งใหน้ายกสมาคมเป็น

ผูล้งลายมือชื่อ โดยมี อุปนายก เลขาธิการ รองเลขาธิการ เหรญัญิก  

นายทะเบยีน หรอืผูต้รวจบญัชี คนหน่ึงคนใด ลงลายมอืชื่อร่วมกบันายก

สมาคม และประทบัตราของสมาคม   

ตาํแหน่งต่างๆ ในคณะกรรมการบรหิาร มอีาํนาจหนา้ที ่ดงัน้ี  

(ก) นายกสมาคม  เป็นผูแ้ทนของสมาคมในกิจการอนั

เกี่ยวกบับุคคลภายนอก และเป็นผูอ้าํนวยการกิจการภายในของสมาคม 

ท ัง้เป็นผูน้ดัเรยีกใหม้กีารประชมุทุกชนิด 

(ข) อุปนายก เป็นผูช่้วยเหลอืในกิจการท ัว่ไปซึ่งเป็นหนา้ที่

ของนายกสมาคมตามที่นายกสมาคมมอบหมาย และปฏิบตัิหนา้ที่แทน

เมือ่นายกสมาคมไมอ่าจปฏบิตัหินา้ทีไ่ด ้

(ค) เลขาธิการและรองเลขาธิการ  เป็นผูร้บัผิดชอบการจดั

ประชมุคณะกรรมการบริหารและการจดัประชุมใหญ่สามญัประจาํปี ดูแล

งานท ัว่ไปของสมาคม และติดตามการปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปตามมติของ

คณะกรรมการและตามคาํส ัง่นายกสมาคม รวมท ัง้เป็นผูค้วบคุมเอกสาร

ต่างๆ ของสมาคม  
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(ง) เหรญัญิก  เป็นผูค้วบคุมทรพัยส์นิ และรายรบัรายจ่าย

ของสมาคม  

(จ) ผูต้รวจบญัชี เป็นผูค้วบคุมดูแลงบบญัชีการเงินของ

สมาคม 

(ฉ) นายทะเบียน เป็นผูค้วบคุมดูแลสมุดทะเบียนสมาชิก

ของสมาคม 

(ช) ปฏิคม เป็นผูร้บัผิดชอบดูแลงานดา้นการจดักิจกรรม 

การประชาสมัพนัธ ์และงานเลี้ยงต่างๆ ของสมาคม   

คณะกรรมการบริหารมีอาํนาจกาํหนดหนา้ที่ของกรรมการ

อื่นๆ ที่ไม่ไดร้ะบุไวด้งักล่าวขา้งตน้ รวมท ัง้มอีาํนาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยน

อาํนาจหนา้ทีข่องกรรมการแต่ละตาํแหน่ง ตามทีเ่หน็สมควร 

 

ข้อ   18   ให ม้ีคณะกรรมการ เฉพาะกิจที่ ม าจ ากคณะ

กรรมการบริหาร ซึ่งแต่งต ัง้ขึ้นโดยนายกสมาคม ทาํหนา้ที่สรรหาผูด้าํรง

ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสมาคมโดยพจิารณาถงึความรู ้ความสามารถ ความ

ประพฤติ และความเหมาะสม ท ัง้น้ี คณะกรรมการบริหารเป็นผูแ้ต่งต ัง้

ผูอ้าํนวยการสมาคม โดยใหม้วีาระการดาํรงตาํแหน่ง 2 ปี และอาจไดร้บั

การต่ออายุการดาํรงตาํแหน่งได ้คร ัง้ละไม่เกิน 2 ปี ตามมติของคณะ

กรรมการบรหิาร  

- 10 - 

ใหผู้อ้าํนวยการสมาคม เป็นผูค้วบคุมตรวจตรากิจการท ัว่ไปของ

สมาคม บงัคับบญัชาเจา้หนา้ที่ประจํา และเป็นผู ว้างระเบียบการ

ปฏิบตัิงานของเจา้หนา้ที่สมาคม เพื่อใหก้ารดําเนินงานเป็นไปตาม

วตัถปุระสงคท์ีก่าํหนดและมตขิองคณะกรรมการบรหิาร  

 

ขอ้ 19  นอกจากการออกจากตาํแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการ

จะตอ้งออกจากตาํแหน่งเพราะเหตุดงัต่อไปน้ี :-  

(1) ตาย  

(2) ลาออก 

(3) ขาดจากสมาชกิภาพตามขอ้ 13 และขอ้ 14  

(4) ทีป่ระชมุใหญ่ลงมตถิอดถอน  

 

ขอ้ 20 ในกรณีที่ตาํแหน่งต่างๆ ในคณะกรรมการบริหารว่าง

ก่อนสิ้นวาระไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ ใหค้ณะกรรมการสมาคมเลือกกนัเอง 

เพื่อดาํรงตาํแหน่งแทน และใหผู้ท้ี่ไดร้บัเลอืกตัง้ใหม่น้ี อยู่ในตาํแหน่งได ้

เพยีงเท่ากาํหนดเวลาของผูซ้ึง่ตนแทน 
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(ง) เหรญัญิก  เป็นผูค้วบคุมทรพัยส์นิ และรายรบัรายจ่าย

ของสมาคม  

(จ) ผูต้รวจบญัชี เป็นผูค้วบคุมดูแลงบบญัชีการเงินของ

สมาคม 

(ฉ) นายทะเบียน เป็นผูค้วบคุมดูแลสมุดทะเบียนสมาชิก

ของสมาคม 

(ช) ปฏิคม เป็นผูร้บัผิดชอบดูแลงานดา้นการจดักิจกรรม 

การประชาสมัพนัธ ์และงานเลี้ยงต่างๆ ของสมาคม   

คณะกรรมการบริหารมีอาํนาจกาํหนดหนา้ที่ของกรรมการ

อื่นๆ ที่ไม่ไดร้ะบุไวด้งักล่าวขา้งตน้ รวมท ัง้มอีาํนาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยน

อาํนาจหนา้ทีข่องกรรมการแต่ละตาํแหน่ง ตามทีเ่หน็สมควร 

 

ข้อ   18   ให ม้ีคณะกรรมการ เฉพาะกิจที่ ม าจ ากคณะ

กรรมการบริหาร ซึ่งแต่งต ัง้ขึ้นโดยนายกสมาคม ทาํหนา้ที่สรรหาผูด้าํรง

ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสมาคมโดยพจิารณาถงึความรู ้ความสามารถ ความ

ประพฤติ และความเหมาะสม ท ัง้น้ี คณะกรรมการบริหารเป็นผูแ้ต่งต ัง้

ผูอ้าํนวยการสมาคม โดยใหม้วีาระการดาํรงตาํแหน่ง 2 ปี และอาจไดร้บั

การต่ออายุการดาํรงตาํแหน่งได ้คร ัง้ละไม่เกิน 2 ปี ตามมติของคณะ

กรรมการบรหิาร  

- 10 - 

ใหผู้อ้าํนวยการสมาคม เป็นผูค้วบคุมตรวจตรากิจการท ัว่ไปของ

สมาคม บงัคับบญัชาเจา้หนา้ที่ประจํา และเป็นผู ว้างระเบียบการ

ปฏิบตัิงานของเจา้หนา้ที่สมาคม เพื่อใหก้ารดําเนินงานเป็นไปตาม

วตัถปุระสงคท์ีก่าํหนดและมตขิองคณะกรรมการบรหิาร  

 

ขอ้ 19  นอกจากการออกจากตาํแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการ

จะตอ้งออกจากตาํแหน่งเพราะเหตุดงัต่อไปน้ี :-  

(1) ตาย  

(2) ลาออก 

(3) ขาดจากสมาชกิภาพตามขอ้ 13 และขอ้ 14  

(4) ทีป่ระชมุใหญ่ลงมตถิอดถอน  

 

ขอ้ 20 ในกรณีที่ตาํแหน่งต่างๆ ในคณะกรรมการบริหารว่าง

ก่อนสิ้นวาระไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ ใหค้ณะกรรมการสมาคมเลือกกนัเอง 

เพื่อดาํรงตาํแหน่งแทน และใหผู้ท้ี่ไดร้บัเลอืกตัง้ใหม่น้ี อยู่ในตาํแหน่งได ้

เพยีงเท่ากาํหนดเวลาของผูซ้ึง่ตนแทน 
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บทที่ 7 

การประชุมใหญ่และการประชุมคณะกรรมการ 

 

ขอ้ 21  การประชมุของสมาคมแบง่แยกไดด้งัต่อไปน้ี :- 

(ก) การประชุมใหญ่สามญัประจาํปี จดัใหม้ขีึ้นภายในเดือน

ธนัวาคมของทกุปี เพือ่คณะกรรมการเสนอรายงานประจาํปี แสดงผลการ

ดาํเนินงานของสมาคม เลือกตัง้กรรมการ (เฉพาะปีที่ครบกาํหนดออก

ตามวาระ) พจิารณาอนุมตังิบดุล เลอืกตัง้ผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าป่วย

การ และเรื่องอื่นๆ  

(ข) การประชุมใหญ่วิสามญั จดัใหม้ขีึ้นเมื่อคณะกรรมการ

ไดพ้ิจารณาเห็นสมควร หรือเมื่อมสีมาชิกจาํนวนไม่ตํา่กว่า 2 ใน 3 ของ

จาํนวนสมาชิกท ัง้หมดลงชื่อร่วมกนัรอ้งขอต่อคณะกรรมการเป็นลาย

ลกัษณอ์กัษรใหน้ายกสมาคมนดัเรียกประชมุภายในกาํหนดเวลา 15 วนั  

(ค) การประชุมของคณะกรรมการสมาคม จดัใหม้ีการ

ประชมุคณะกรรมการสมาคมอย่างนอ้ยเดอืนละ 1 คร ัง้  

( ง )  การประชุมคณะอนุกรรมการต่างๆ ใหป้ระธาน

คณะอนุกรรมการนดัเรยีกประชมุตามทีเ่หน็สมควร  

(จ) สมาชิกตอ้งรกัษาความลบัในขอ้ประชุม หรือวธิีการของ

สมาคม หา้มเปิดเผยขอ้ความ ซึ่งอาจจะนําความเสื่อมเสียมาสู่สมาคม

โดยเดด็ขาด   

- 12 - 

ขอ้ 22  รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคม การประชุม

ใหญ่สามญัประจาํปี การประชุมใหญ่วสิามญัใหจ้ดบนัทกึไวเ้ป็นภาษาไทย

ทุกคร ัง้ และตอ้งเสนอต่อที่ประชุมเพื่อรบัรองในคราวที่มกีารประชุมคร ัง้

ต่อไป  

 

ขอ้ 23  ในการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี ตอ้งมสีมาชิกที่เขา้

ร่วมประชมุไมต่ํา่กว่า 1 ใน 4 ของจาํนวนสมาชิกท ัง้หมด และการประชุม

คณะกรรมการหรือการประชุมคณะอนุกรรมการ ก็ดี ตอ้งมกีรรมการเขา้

ร่วมประชุมไม่ตํา่กว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการท ัง้หมด จึงเป็นองค์

ประชุม การลงมติในที่ประชุมใหถ้อืเอาเสยีงขา้งมากเป็นมติของที่ประชุม 

โดยผูท้าํหนา้ที่ประธานงดออกเสียง ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานที่

ประชมุออกเสยีงชี้ขาด 

การประชุมใดๆ ถา้ไม่ครบองคป์ระชุม ใหเ้ลื่อนการประชุม

นัน้ๆ ไปคราวหนา้ เป็นระยะเวลาไมน่อ้ยกว่า 5 วนัทาํการ  โดยจะแจง้ให ้

กรรมการหรือสมาชิกทราบการเลื่อนกาํหนดการประชุมนัน้ ถา้ในการ

ประชุมคร ัง้ที่ 2 คณะกรรมการหรือสมาชิกมาไม่ครบองคป์ระชุมตามที่

กาํหนดไวอ้ีก ก็ใหด้าํเนินการประชุมไดโ้ดยถอืว่าเป็นอนัครบองคป์ระชุม

แลว้ 
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บทที่ 7 

การประชุมใหญ่และการประชุมคณะกรรมการ 
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ขอ้ 24  ในการประชุมใหญ่ ใหน้ายกสมาคมเป็นประธานที่

ประชุม ถา้นายกสมาคมไม่อาจปฏิบตัิหนา้ที่ไดใ้หอุ้ปนายกปฏิบตัิหนา้ที่

แทน  ถา้ท ัง้นายกและอปุนายกไม่อาจปฏบิตัิหนา้ที่ไดใ้หท้ี่ประชุมเลอืกตัง้

กรรมการคนหน่ึงเป็นประธานเฉพาะการประชมุคราวนัน้  

 

บทที่ 8 

การเงนิ 

 

 ขอ้ 25  รายไดข้องสมาคมมาจาก 

(ก) ค่าลงทะเบยีนสมาชกิ และค่าบาํรุงสมาคมประจาํปี  

(ข) เงนิรายไดท้ีเ่กบ็จากทรพัยส์นิซึง่สมาคมเป็นผูใ้หเ้ช่า  

(ค) เงนิบาํรุงพเิศษอื่น ๆ ซึง่สมาคมเรยีกเกบ็จากสมาชกิ 

(ง) เงนิบรจิาค  

(จ) รายไดอ้ื่นๆ ที่สมาคมเห็นชอบ ที่จะจดัหาโดยไม่ขดัต่อ

กฎหมาย 

 

ขอ้ 26  การเงนิของสมาคมใหเ้ป็นการเปิดเผย รายรบัรายจ่าย

ท ัง้สิ้น ใหจ้ดัทาํบญัชีงบแสดงรายรบัและรายจ่ายประจาํเดือนและงบดุล

ประจาํปี ซึ่งงบบญัชีของสมาคม สิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ตุลาคม ของทุกๆ ปี 

- 14 - 

งบดุลนัน้ เมือ่ผูส้อบบญัชไีดต้รวจสอบแลว้ ใหน้าํเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อ

พจิารณาอนุมตั ิ  

ใหม้อีนุกรรมการการเงนิ ซึ่งมนีายกสมาคมเป็นประธาน มี

หนา้ที ่

(ก)  พจิารณากล ัน่กรองการจดัทาํแผนงาน และงบประมาณ

รายรบั รายจ่ายประจาํปี 

(ข)  กาํหนดผูม้อีาํนาจส ัง่จ่ายเงนิ, ขอบเขตของอาํนาจ และ

ประเภทของรายจ่าย  

(ค)  พิจารณาค่าตอบแทนและรางวลั สาํหรบัเจา้หนา้ที่

สมาคม และบคุคลภายนอก 

(ง)  พจิารณารายรบั รายจ่าย พเิศษนอกงบประมาณ  ท ัง้น้ี 

ใหค้ณะอนุกรรมการการเงินนําเสนอแผนงาน งบประมาณ และมติที่

สาํคญันอกเหนือแผนงาน หรอืงบประมาณ ต่อคณะกรรมการสมาคมเพื่อ

ขออนุมตั ิ

 

ขอ้ 27  สญัญาการเงินต่างๆ ซึ่งจะทาํขึ้นในนามสมาคม และ

การเงินที่ฝากและเบิกจากธนาคาร ตอ้งใหน้ายกสมาคม  อุปนายก  

เลขาธกิาร  หรอืเหรญัญกิ จาํนวน 2 ใน 4 ของตาํแหน่งดงักล่าวเป็นผูล้ง

ลายมอืชื่อคู่กนั และประทบัตราของสมาคมดว้ย เวน้แต่สญัญาการเงนิที่

มกีาํหนดระยะเวลาแน่นอน ในกิจการพิเศษเฉพาะอย่างที่คณะกรรมการ
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สมาคมได ้มอบหมาย ให ้คณะอ นุกรรมกา รดํา เ นิ นก า ร   ก็ ใ ห ้

คณะอนุกรรมการนั้นมีอ ํานาจดําเนินการไดภ้ายใตก้ารควบคุมของ

คณะกรรมการสมาคม 

 

ขอ้ 28  ใหผู้ส้อบบญัชีของสมาคมจดัทาํบญัชีอสงัหาริมทรพัย์

และแสดงผลการสอบทานงบการเงนิใหแ้ก่คณะกรรมการบริหารสมาคม 

ปีละอย่างนอ้ย 1 ครัง้  

 

บทที่ 9 

เบด็เตลด็ 

 

ขอ้ 29  คณะกรรมการสมาคมอาจแต่งตัง้ผูช้าํนาญการในสาขา

ต่างๆ ซึง่ไมไ่ดเ้ป็นสมาชิกของสมาคม เป็นที่ปรึกษาของสมาคมได ้และมี

วาระการดาํรงตาํแหน่ง คร ัง้ละ 2 ปี โดยอาจไดร้บัการต่ออายุการดาํรง

ตาํแหน่งได ้คร ัง้ละไมเ่กนิ 2 ปี ตามมตขิองคณะกรรมการสมาคม  

 

ขอ้ 30  สมาคมน้ีต ัง้ขึ้นโดยไมม่กีาํหนดระยะเวลา  หากสมาคม

น้ีตอ้งเลกิดว้ยเหตุใดๆ ก็ตาม ทรพัยส์ินของสมาคมที่เหลอืจากการชาํระ

บญัชีแลว้ ใหท้ี่ประชุมใหญ่เป็นผูช้ี้ ขาดว่าควรจะใหต้กไปเป็นของนิติ

บคุคลทีม่วีตัถปุระสงคเ์กี่ยวกบัการกศุลสาธารณะแห่งใด  

- 16 - 

 

ขอ้ 31  ขอ้บงัคบัของสมาคมน้ีจะแกไ้ขไดเ้มือ่มกีรรมการไม่ตํา่

กว่าครึ่งหน่ึง ลงชื่อร่วมกนัเสนอต่อทีป่ระชมุใหญ่เพือ่พจิารณาลงมตแิกไ้ข  

 

ขอ้ 32  ขอ้บงัคบัของสมาคมน้ี  ใหม้ผีลบงัคบัต ัง้แต่วนัที่นาย

ทะเบยีนสมาคมการคา้ประจาํกรุงเทพมหานครรบัจดทะเบยีนแกไ้ข เป็น

ตน้ไป  

 

ขอ้ 33  นอกจากทีร่ะบไุวใ้นขอ้บงัคบัน้ีแลว้ใหน้าํบทบญัญตัิแห่ง

พระราชบญัญตัิสมาคมการคา้  พุทธศกัราช  2509  มาใชบ้งัคบัโดย

อนุโลม   

 

 

******************************** 
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สมาคมได ้มอบหมาย ให ้คณะอ นุกรรมกา รดํา เ นิ นก า ร   ก็ ใ ห ้
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บทที่ 9 

เบด็เตลด็ 
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