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ข้อบังคับ
สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

ได้รับอนุมัติจดทะเบียนแก้ไขใหม่เมื่อ พ.ศ.2560
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ข้อบังคับ
สมาคมผูส้ ง่ ออกข้าวไทย
บทที่ 1
บททัว่ ไป
ข้อ 1 สมาคมนี้เรียกว่าสมาคมผูส้ ่งออกข้าวไทย เรียกชื่อเป็ นภาษาจีน
ว่า “ไท่หมีช่ ุโข่วซางกงฮุ่ย” เขียนเป็ นอักษรจีนว่า 泰米出口商公會
เรียกชื่อภาษาอังกฤษว่า “ไทยไร้ซเ์ อ็กสปอร์เตอร์ส แอสโซซิเอชัน่ ” เขียน
เป็ นอักษรอังกฤษว่า “THAI RICE EXPORTERS ASSOCIATION”
ดวงตราของสมาคมมีรูปดังนี้

เป็ นรู ปต้นข้าวไขว้ประสานกัน บนยอดเป็ นรู ปรวงข้าว มีอกั ษรอังกฤษ
TREA สือ่ ความหมายดังนี้
ต้นข้าวไขว้ประสานกัน สือ่ ถึง ความสามัคคี ปรองดอง ความเป็ น
หนึ่งเดียวขององค์กร
-1-
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รวงข้าวอยูบ่ นยอด สือ่ ถึง ความอุดมสมบูรณ์ และเจริญรุ่งเรืองของการ
ส่งออกข้าวไทย
TREA สือ่ ถึง สมาคมผูส้ ่งออกข้าวไทย ย่อมาจาก “THAI RICE
EXPORTERS ASSOCIATION”
ข้อ 2 สํานักงานของสมาคมตัง้ อยู่ ณ เลขที่ 37 ซอยงามดูพลี
ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
บทที่ 2
วัตถุประสงค์ และพันธกิจ
ข้อ 3 วัตถุประสงค์ และพันธกิจของสมาคม มีดงั นี้ :(ก) เพือ่ ส่งเสริมกิจการค้าข้าว
(ข) เพื่อเชื่อมมิตรภาพ และแลกเปลี่ยนความรู แ้ ละข่าวสาร
ข้อมูลระหว่างสมาชิก
(ค) เพื่อ ส่ ง เสริมความสัมพันธ์และการทํางานร่ ว มกันกับ
องค์กรต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการค้าข้าว
(ง) ให้ขอ้ เสนอแนะ พร้อมให้ความร่ วมมือ และสนับสนุ น
นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการค้าข้าว
-2-
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(จ) เพือ่ ผดุงผลประโยชน์แห่งกิจการค้าข้าวของสมาชิก และ
ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าข้าวอย่างเป็ นธรรม
(ฉ) ไม่ดาํ เนินการในทางการเมือง
บทที่ 3
สมาชิก
ข้อ 4 สมาชิกของสมาคม แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท
4.1 สมาชิกสามัญ
4.2 สมาชิกวิสามัญ
ข้อ 5 คุณสมบัตขิ องสมาชิก
5.1 สมาชิกสามัญ ได้แก่ นิติบุคคลที่เป็ นสมาชิกสามัญของ
สมาคมก่อนปี พ.ศ. 2560 และเป็ นนิติบุคคลที่มบี ุคคลสัญชาติไทยและมี
ภูมิล าํ เนาอยู่ ในราชอาณาจักรเป็ นหุ น้ ส่ ว นหรือ ผู ถ้ ือ หุ น้ เกิน กึ่ง จํา นวน
เงินทุนของนิติบุคคลนัน้ ซึง่ จดทะเบียนเป็ นผูป้ ระกอบการค้าข้าวส่งออก
ไปนอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติการค้าข้าว
5.2 สมาชิ ก วิส ามัญ ได้แ ก่ นิ ติ บุ ค คลที่ จ ดทะเบีย นเป็ น
ผูป้ ระกอบการค้าข้าวส่งออกไปนอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติ
การค้าข้าว แต่มไิ ด้มคี ุณสมบัตติ าม ข้อ 5.1
-3-
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ข้อ 6 ผูท้ ป่ี ระสงค์จะสมัครเป็ นสมาชิกของสมาคมจะต้องยื่นใบ
สมัค รตามแบบพิมพ์ข องสมาคม พร้อ มด้ว ยเอกสารหลัก ฐานการจด
ทะเบียนเป็ นผูป้ ระกอบการ โดยมีกรรมการสมาคม และสมาชิกสามัญ
รวมเป็ น 2 ราย เป็ นผู ร้ บั รองต่ อนายทะเบียนสมาคม เพื่อเสนอต่ อ
คณะกรรมการ เมือ่ คณะกรรมการพิจารณาอนุ มตั ิ และเลขาธิการได้แจ้ง
แก่ ผู ส้ มัค รแล้ว ให้ผูส้ มัครมาชํา ระค่ า ลงทะเบียนแรกเข้าและค่ าบํารุ ง
ภายใน 30 วัน จึงจะถือว่าผูส้ มัครได้เข้าเป็ นสมาชิก
ข้อ 7 ให้ส มาชิก สามัญ และสมาชิ ก วิส ามัญ แต่ ง ตัง้ บุ ค คล
ธรรมดาที่ถอื สัญชาติไทย และมีภูมลิ าํ เนาอยู่ในราชอาณาจักร จํานวนไม่
เกินสองคน ซึง่ มีตาํ แหน่งบริหารในนิตบิ คุ คลนัน้ ๆ เป็ นตัวแทนที่มอี าํ นาจ
เต็มเพื่อปฏิบตั ิหน้าที่และใช้สิทธิแทนสมาชิกนัน้ โดยตัวแทนคนหนึ่งเป็ น
ตัวแทนถาวรและอีกคนหนึ่งเป็ นตัวแทนสํารอง ให้ตวั แทนสํารองปฏิบตั ิ
หน้า ที่เ มื่อ ตัว แทนถาวรไม่ อ าจปฏิบ ตั ิ ห น้า ที่ไ ด้ ตัว แทนทัง้ สองคนจะ
แต่งตัง้ ตัวแทนช่วงไม่ได้ การกระทําใดๆ ของตัวแทนดังกล่าว ให้ถือว่า
เป็ นการกระทําของนิตบิ คุ คลนัน้ ๆ โดยตรง

-4-
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ข้อ 8 ผูส้ มัครเป็ นสมาชิก จะต้องชําระค่าใช้จ่าย ดังนี้ :(1) ค่าลงทะเบียนแรกเข้า 50,000.00 บาท
(2) ค่าบํารุงรายปี โดยชําระทัง้ ปี ปี ละ 12,000.00 บาท
(3) ค่ า บํา รุ ง พิเศษ โดยชํา ระตามอัตราที่กาํ หนดโดยมติท่ี
ประชุมใหญ่ ในกรณี ท่ีสมาคมจัดทําบริการเพื่อประโยชน์แก่บุคคลใดๆ
คณะกรรมการอาจสัง่ หรื อ วางระเบีย บเรี ย กเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มหรื อ
ค่าใช้จ่าย สําหรับบริการนัน้ ๆ ได้
บทที่ 4
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
ข้อ 9 สมาชิกมีสิทธิท่จี ะได้รบั ความช่ วยเหลือหรือสงเคราะห์
เกี่ยวกับการค้าจากสมาคมเท่าที่สมาคมจะอํานวยให้ตามสมควร
ข้อ 10 สมาชิกมีสทิ ธิทจ่ี ะเสนอความคิดเห็นหรือคําแนะนําใดๆ
ต่อสมาคมอันเกี่ยวกับกิจการค้า หรือความเจริญก้าวหน้าของสมาคม
ข้อ 11 สมาชิกสามัญทีไ่ ม่คา้ งชําระค่าบํารุงเท่านัน้ ที่มสี ทิ ธิออก
เสียงลงคะแนนและรับเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ ก่อนการประชุมใหญ่สามัญ
หรือวิสามัญ 30 วัน ห้ามมิให้เปลีย่ นแปลงผูแ้ ทนผูม้ อี าํ นาจของสมาชิกที่
-5-
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ได้จดทะเบียนไว้ และห้ามการพิจารณารับสมาชิกใหม่ภายในเวลา 30 วัน
ก่อนการประชุมใหญ่สามัญ หรือวิสามัญ
ข้อ 12 หน้าทีข่ องสมาชิกมีดงั นี้ :(ก) เคารพ และปฏิ บ ตั ิ ต ามข้อ บัง คับ และแนวทางของ
สมาคมอย่างเคร่งครัด
(ข) ผดุงเกียรติของสมาคม
(ค) ส่งเสริมกิจการของสมาคมให้กา้ วหน้า
(ง) ชําระเงินค่าบํารุงสมาคมตามกําหนดเวลา ทัง้ ค่าบํารุงราย
ปี และค่ าบํารุงอื่นใด ซึ่งคณะกรรมการกําหนดขึ้นตามมติท่ปี ระชุมใหญ่
หรือมติกรรมการสมาคม
(จ) ส่งหนังสือรับรองและหนังสือบริคณห์สนธิเป็ นประจําปี
และแจ้งให้สมาคมทราบเมือ่ มีการเปลีย่ นแปลง ภายใน 30 วัน
บทที่ 5
การขาดสมาชิกภาพ
ข้อ 13 สมาชิกผู ใ้ ดถ้า มีความประสงค์จะลาออกจากสมาชิก
ภาพต้องทําหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการและชําระเงินค่าบํารุงที่คา้ งชําระ
ให้เรียบร้อยแล้ว จึงจะพ้นสมาชิกภาพ
-6-
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ข้อ 14 นอกจากการลาออกแล้ว สมาชิกภาพย่อมสิ้นสุดลงเมือ่
(ก) หมดสภาพเป็ นนิตบิ คุ คล
(ข) ประพฤติผิดศีลธรรมอันดี หรือ ธรรมจรรยาของผู ค้ า้
จนนําความเสื่อมเสียมาสู่สมาคม หรือไม่ปฏิบตั ิตามข้อบังคับของสมาคม
และคณะกรรมการสมาคมลงมติดว้ ยเสียงข้างมากให้ลบชื่อออก
(ค) ขาดการชําระเงินค่ า บํา รุ ง ติดต่อ กันเป็ นระยะเวลา 6
เดือน
(ง) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุด ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติ
สมาคมการค้า พ.ศ. 2509
บทที่ 6
การดําเนิ นกิจการของสมาคม
ข้อ 15 ให้มคี ณะกรรมการสมาคมคณะหนึ่ง มีจาํ นวนไม่เกิน 35
คน โดยทีป่ ระชุมใหญ่สามัญเป็ นผูเ้ ลือกตัง้ ทุกรอบ 2 ปี และให้มวี าระการ
ดํารงตําแหน่ ง ครัง้ ละ 2 ปี เมือ่ พ้นตําแหน่ งแล้วมีสิทธิได้รบั การเลือกตัง้
อีกในคราวต่อไป
ให้ค ณะกรรมการสมาคมเลือ กตัง้ กัน เอง เพื่อ ดํารงตําแหน่ ง
กรรมการบริหาร ประกอบด้วย นายกสมาคม 1 คน อุปนายกสมาคม
ไม่เกิน 4 คน เลขาธิการ 1 คน รองเลขาธิการ ไม่เกิน 4 คน เหรัญญิก
-7-
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1 1คนคนผู ต้ผูรวจบั
ต้ รวจบัญญชี ชี1 1คนคนนายทะเบี
นายทะเบียยนน 11 คน
คน ปฏิ
ปฏิคคมม 2 คน และ
ตําตํแหน่
าแหน่งอืง่นอืๆ่นๆตามที
ตามทีเ่ ห็เ่ นห็นสมควร
สมควร
ข้อข้อ1616คณะกรรมการสมาคมมี
คณะกรรมการสมาคมมีออาํ านาจแต่
ํ นาจแต่งงตัตัง้ ง้ บุบุคคคลภายในหรื
คลภายในหรือ
ภายนอกเป็
ภายนอกเป็นทีน่ ปที่ ปรึ กรึ กษาคณะกรรมการสมาคม
ษาคณะกรรมการสมาคม และมี
และมีออําํานาจแต่
นาจแต่ง ตั้ง
กรรมการแต่
กรรมการแต่ล ะท่
ล ะท่า นเป็
า นเป็นนคณะอนุ
คณะอนุกกรรมการสาขาต่
รรมการสาขาต่าางๆ
งๆ เพื
เพื่ อ ทํา กิ จ การ
เฉพาะอย่
เฉพาะอย่างางหรืหรือ พิอ พิจารณาเรื
จารณาเรื่ อ่ องต่งต่า งๆ
า งๆรวมทั
รวมทัง้ ง้ เจรจาทํ
เจรจาทําาความตกลงกั
ความตกลงกับ
บุคบุคลภายนอกเพื
คคลภายนอกเพื่อประโยชน์
่อประโยชน์ร่วร่วมกั
มกันนในการประกอบการค้
ในการประกอบการค้าาข้ข้าาว อันอยู่ใน
ขอบเขตแห่
ขอบเขตแห่ง วังตวัตถุ ถุปประสงค์
ระสงค์ขของสมาคมได้
องสมาคมได้ภภายใต้
ายใต้กการควบคุ
ารควบคุม ของ
คณะกรรมการสมาคม
คณะกรรมการสมาคมโดยให้
โดยให้ออยูยู่ ใ่ ในตํ
นตําาแหน่
แหน่งงได้
ได้เเท่ท่าากักับ วาระของ
คณะกรรมการที
คณะกรรมการทีแ่ ต่แ่ งต่ตังงตั้ ง้ เว้เว้นนแต่แต่จจะยกเลิ
ะยกเลิกกการแต่
การแต่งงตัตัง้ ง้
ให้ให้
นายกสมาคมเป็
นายกสมาคมเป็นนผูผูเ้ สนอผู
เ้ สนอผูท้ ท้ ่เี คยดํ
่เี คยดําารงตํ
รงตําาแหน่
แหน่งงนายกสมาคม
นายกสมาคม
์ และผูท้ ท่เี้ คยดํ
เป็เป็นนายกกิ
นนายกกิตติตมติศัมกศัดิก์ดิและผู
่เี คยดํารงตํ
ารงตําาแหน่
แหน่งงกรรมการเป็
กรรมการเป็นที่ปรึกษา
กิตกิติตมติศัมกศัดิก์ ดิทั์ ง้ทันีง้ ้ นีโดยความเห็
้ โดยความเห็นนชอบของคณะกรรมการสมาคมและให้
ชอบของคณะกรรมการสมาคมและให้อยู่
ในตํ
ในตํ
าแหน่
าแหน่งได้
งได้
เท่เาท่กัาบกัวาระของคณะกรรมการที
บวาระของคณะกรรมการทีแ่ แ่ ต่ต่งงตัตัง้ ง้
ข้อข้อ1717คณะกรรมการสมาคม
คณะกรรมการสมาคม มีมีหหน้น้าาทีทีด่ ด่ งั งั นีนี้ ้ :-:(1)(1)มาประชุ
มาประชุมมกรรมการตามที
กรรมการตามทีส่ ส่ มาคมกํ
มาคมกําาหนด
หนด
(2)(2) เข้เข้าร่าวร่มปฏิ
วมปฏิบบตั ตัิหิหน้น้าทีาที่ในคณะอนุ
่ในคณะอนุกกรรมการต่
รรมการต่างๆ ตามที่
ได้ได้
รบั รมอบหมาย
บั มอบหมาย
- -88- -
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(3)(3) (3)เป็เป็นนตัเป็ตัวนแทนของสมาคมในวาระต่
วตัแทนของสมาคมในวาระต่
ว แทนของสมาคมในวาระต่าางๆ
างๆ
งๆตามที
ตามที
ตามที่ไ่ได้ด้รบั
มอบหมาย
มอบหมาย
มอบหมาย
(4)(4) (4) บริบริหบริ
หารกิ
ารกิ
ห ารกิ
จจการและดู
การและดู
จ การและดู
แแลทรั
แลทรั
ลทรัพพพย์ย์สย์สิสนิ นิ นให้
ให้
ให้เเป็เป็ป็นนไปตาม
ไปตาม
วัตวัถุตปถุวัระสงค์
ปตระสงค์
ถุประสงค์
และข
และข
แ้อบั
ละข้
้อบั
งคัองบับคังของสมาคม
บคัของสมาคม
บของสมาคม
(5)(5)สั(5)
ญสัญญาต่
สัญาต่
ญญาต่
างๆ
างๆางๆ
ทีที่ผ่ผูกทีูกพั
่ผพัูกนนพัสมาคม
สมาคม
นสมาคมต้ต้อต้องให้
องให้
งให้นนนายกสมาคมเป็
ายกสมาคมเป็
ายกสมาคมเป็น
ผู ล้ ผูงลายมื
ล้ งลายมื
ผู ล้ งลายมื
อ ชือ่ อชื่อโดยมี
ชืโดยมี
่ อ โดยมี
อุปอุปนายก
อุนายก
ปนายก
เลขาธิ
เลขาธิ
เลขาธิ
กการการารรองเลขาธิ
รองเลขาธิ
รองเลขาธิกกการ
าราร เหรั
เหรัญญญิก
นายทะเบี
นายทะเบี
นายทะเบี
ยนยนหรืยหรื
นอผูอหรืตผู้ อรวจบั
ต้ ผูรวจบั
ต้ รวจบั
ญญชีชีญคนหนึ
ชีคนหนึ
คนหนึ
่ง่งคนใด
คนใด
่งคนใดลงลายมื
ลงลายมื
ลงลายมืออชือชื่ชือ่อ่อร่ร่ร่วววมกั
มกับบนายก
นายก
สมาคม
สมาคม
สมาคม
และประทั
และประทั
และประทั
บตราของสมาคม
บตราของสมาคม
บตราของสมาคม
ตําตํแหน่
าแหน่
ตํางแหน่
ต่งาต่งๆ
งาต่งๆาในคณะกรรมการบริ
งๆในคณะกรรมการบริ
ในคณะกรรมการบริ
หหารหารารมีมีอมีอาอํ าํ นาจหน้
าํนาจหน้
นาจหน้าาทีที่ ่ ดัดังนี้
(ก)(ก)นายกสมาคม
(ก)นายกสมาคม
นายกสมาคมเป็เป็นเป็นผูผูนแ้ ผูแ้ ทนของสมาคมในกิ
ทนของสมาคมในกิ
แ้ ทนของสมาคมในกิจจการอั
การอัน
เกี่ยเกีวกั
่ยเกีวกั
บ่ยบุบวกั
คบุคลภายนอก
คบบุคลภายนอก
คคลภายนอก
และเป็
และเป็
และเป็
นนผูผูนอ้ อาผู้ํ นวยการกิ
าํ อ้ นวยการกิ
าํ นวยการกิ
จจการภายในของสมาคม
จการภายในของสมาคม
การภายในของสมาคม
ทัง้ ทัเป็ง้ นเป็ทัผูนง้ นเป็้ ผูดั น้ เรีดผูั ยนเรี้ กให้
ดั ยเรีกให้
ยมกให้
กีมารประชุ
กี มารประชุ
กี ารประชุ
มมทุทุกมกชนิ
ทุชนิ
กดชนิด ด
(ข)(ข)อุ(ข)
ปอุนายก
ปอุนายก
ปนายก
เป็เป็นเป็นผูผูชน้ ช่ ว้ผู่ วยเหลื
ช้ ยเหลื
่ วยเหลื
ออในกิ
อในกิ
ในกิ
จจการทั
จการทั
การทัว่ ว่ ไปซึ
ว่ ไปซึ
ไปซึ่ง่ง่งเป็เป็นนหน้
หน้าที่
ของนายกสมาคมตามที
ของนายกสมาคมตามที
ของนายกสมาคมตามที
่น่นายกสมาคมมอบหมาย
ายกสมาคมมอบหมาย
่นายกสมาคมมอบหมายและปฏิ
และปฏิ
และปฏิบบบตั ตั ตั ิหิหิหน้น้าาทีที่แ่แทน
เมือ่เมืนายกสมาคมไม่
อ่ เมื
นายกสมาคมไม่
อ่ นายกสมาคมไม่
อาจปฏิ
อาจปฏิ
อาจปฏิ
บบตั ตหิ ั บหิ น้ตั น้าหิ ทีาน้ทีไ่ าด้ไ่ ทีด้ไ่ ด้
(ค)(ค)เลขาธิ
(ค)เลขาธิ
เลขาธิ
การและรองเลขาธิ
การและรองเลขาธิ
การและรองเลขาธิ
กการการารเป็เป็เป็นนผูนผูผูร้ ร้ บัร้บั บัผิผิผิดดดชอบการจั
ชอบการจั
ชอบการจัด
ประชุ
ประชุ
มประชุ
คณะกรรมการบริ
มคณะกรรมการบริ
มคณะกรรมการบริ
หารและการจั
หารและการจั
หารและการจั
ดดประชุ
ประชุ
ดประชุ
มมใหญ่
มใหญ่
ใหญ่สสามั
สามั
ามัญญญประจํ
ประจํ
ประจําาปีปี ดูดูแล
งานทั
งานทั
วงานทั
่ ไปของสมาคม
ว่ ไปของสมาคม
ว่ ไปของสมาคม
และติ
และติ
และติ
ดดตามการปฏิ
ตามการปฏิ
ดตามการปฏิ
บบตั บตั ิงตัิงานให้
านให้
ิงานให้เเป็ป็เป็นนนไปตามมติ
ไปตามมติ
ไปตามมติขของ
คณะกรรมการและตามคํ
คณะกรรมการและตามคํ
คณะกรรมการและตามคํ
าสัางสั่ นายกสมาคม
าง่ สันายกสมาคม
ง่ นายกสมาคมรวมทั
รวมทั
รวมทั
ง้ ง้ เป็งเป็
้ เป็นนนผูผูผูค้ ค้ ค้วบคุ
วบคุ
วบคุมมเอกสาร
เอกสาร
ต่าต่งๆางๆต่ของสมาคม
างๆ
ของสมาคม
ของสมาคม
- -9 9- 9- -
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(ง) เหรัญญิก เป็ นผูค้ วบคุมทรัพย์สนิ และรายรับรายจ่าย
ของสมาคม
(จ) ผู ต้ รวจบัญชี เป็ นผู ค้ วบคุ มดู แลงบบัญ ชีการเงิน ของ
สมาคม
(ฉ) นายทะเบียน เป็ นผู ค้ วบคุ มดู แลสมุดทะเบียนสมาชิก
ของสมาคม
(ช) ปฏิคม เป็ นผู ร้ บั ผิดชอบดู แลงานด้านการจัดกิจกรรม
การประชาสัมพันธ์ และงานเลี้ยงต่างๆ ของสมาคม
คณะกรรมการบริหารมีอาํ นาจกําหนดหน้าที่ของกรรมการ
อื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ดงั กล่าวข้างต้น รวมทัง้ มีอาํ นาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยน
อํานาจหน้าทีข่ องกรรมการแต่ละตําแหน่ง ตามทีเ่ ห็นสมควร
ข้อ 18 ให้มี ค ณะกรรมการเฉพาะกิ จ ที่ ม าจากคณะ
กรรมการบริหาร ซึ่งแต่งตัง้ ขึ้นโดยนายกสมาคม ทําหน้าที่สรรหาผูด้ าํ รง
ตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการสมาคมโดยพิจารณาถึงความรู ้ ความสามารถ ความ
ประพฤติ และความเหมาะสม ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริหารเป็ นผูแ้ ต่งตัง้
ผูอ้ าํ นวยการสมาคม โดยให้มวี าระการดํารงตําแหน่ ง 2 ปี และอาจได้รบั
การต่ อ อายุ การดํารงตําแหน่ งได้ ครัง้ ละไม่เกิน 2 ปี ตามมติของคณะ
กรรมการบริหาร
- 10 -
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ให้ผูอ้ าํ นวยการสมาคม เป็ นผูค้ วบคุมตรวจตรากิจการทัว่ ไปของ
สมาคม บัง คับ บัญ ชาเจ้า หน้า ที่ ป ระจํา และเป็ น ผู ว้ างระเบี ย บการ
ปฏิ บ ตั ิ ง านของเจ้า หน้า ที่ ส มาคม เพื่ อ ให้ก ารดํา เนิ น งานเป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ทก่ี าํ หนดและมติของคณะกรรมการบริหาร
ข้อ 19 นอกจากการออกจากตําแหน่ งตามวาระแล้ว กรรมการ
จะต้องออกจากตําแหน่งเพราะเหตุดงั ต่อไปนี้ :(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดจากสมาชิกภาพตามข้อ 13 และข้อ 14
(4) ทีป่ ระชุมใหญ่ลงมติถอดถอน
ข้อ 20 ในกรณี ท่ีตาํ แหน่ งต่ างๆ ในคณะกรรมการบริหารว่า ง
ก่ อนสิ้นวาระไม่ว่ าด้วยเหตุใดๆ ให้คณะกรรมการสมาคมเลือกกันเอง
เพื่อดํารงตําแหน่ งแทน และให้ผูท้ ่ีได้รบั เลือกตัง้ ใหม่น้ ี อยู่ในตําแหน่ งได้
เพียงเท่ากําหนดเวลาของผูซ้ ง่ึ ตนแทน

- 11 -
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บทที่ 7
การประชุมใหญ่และการประชุมคณะกรรมการ
ข้อ 21 การประชุมของสมาคมแบ่งแยกได้ดงั ต่อไปนี้ :(ก) การประชุมใหญ่สามัญประจําปี จัดให้มขี ้ นึ ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี เพือ่ คณะกรรมการเสนอรายงานประจําปี แสดงผลการ
ดําเนิ นงานของสมาคม เลือกตัง้ กรรมการ (เฉพาะปี ท่คี รบกําหนดออก
ตามวาระ) พิจารณาอนุ มตั งิ บดุล เลือกตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าป่ วย
การ และเรื่องอื่นๆ
(ข) การประชุมใหญ่วิสามัญ จัดให้มขี ้ นึ เมื่อคณะกรรมการ
ได้พิจารณาเห็นสมควร หรือเมื่อมีสมาชิกจํานวนไม่ตาํ ่ กว่า 2 ใน 3 ของ
จํา นวนสมาชิกทัง้ หมดลงชื่อ ร่ วมกันร้องขอต่ อ คณะกรรมการเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรให้นายกสมาคมนัดเรียกประชุมภายในกําหนดเวลา 15 วัน
(ค) การประชุ ม ของคณะกรรมการสมาคม จัด ให้มีก าร
ประชุมคณะกรรมการสมาคมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้
(ง) การประชุ ม คณะอนุ ก รรมการต่ า งๆ ให้ป ระธาน
คณะอนุ กรรมการนัดเรียกประชุมตามทีเ่ ห็นสมควร
(จ) สมาชิกต้องรักษาความลับในข้อประชุม หรือวิธีการของ
สมาคม ห้ามเปิ ดเผยข้อความ ซึ่งอาจจะนําความเสื่อมเสียมาสู่สมาคม
โดยเด็ดขาด
- 12 -
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ข้อ 22 รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคม การประชุม
ใหญ่สามัญประจําปี การประชุมใหญ่วสิ ามัญให้จดบันทึกไว้เป็ นภาษาไทย
ทุกครัง้ และต้องเสนอต่อที่ประชุมเพื่อรับรองในคราวที่มกี ารประชุมครัง้
ต่อไป
ข้อ 23 ในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ต้องมีสมาชิกที่เข้า
ร่วมประชุมไม่ตาํ ่ กว่า 1 ใน 4 ของจํานวนสมาชิกทัง้ หมด และการประชุม
คณะกรรมการหรือการประชุมคณะอนุ กรรมการ ก็ดี ต้องมีกรรมการเข้า
ร่วมประชุมไม่ตาํ ่ กว่า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้ หมด จึงเป็ นองค์
ประชุม การลงมติในที่ประชุมให้ถอื เอาเสียงข้างมากเป็ นมติของที่ประชุม
โดยผูท้ าํ หน้าที่ประธานงดออกเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่
ประชุมออกเสียงชี้ขาด
การประชุมใดๆ ถ้าไม่ครบองค์ประชุม ให้เลื่อนการประชุม
นัน้ ๆ ไปคราวหน้า เป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 วันทําการ โดยจะแจ้งให้
กรรมการหรือสมาชิกทราบการเลื่อนกํา หนดการประชุมนัน้ ถ้าในการ
ประชุมครัง้ ที่ 2 คณะกรรมการหรือสมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุมตามที่
กําหนดไว้อีก ก็ให้ดาํ เนินการประชุมได้โดยถือว่าเป็ นอันครบองค์ประชุม
แล้ว

- 13 -
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ข้อ 24 ในการประชุ มใหญ่ ให้น ายกสมาคมเป็ น ประธานที่
ประชุม ถ้านายกสมาคมไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ให้อุปนายกปฏิบตั ิหน้าที่
แทน ถ้าทัง้ นายกและอุปนายกไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ให้ท่ปี ระชุมเลือกตัง้
กรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานเฉพาะการประชุมคราวนัน้
บทที่ 8
การเงิน
ข้อ 25 รายได้ของสมาคมมาจาก
(ก) ค่าลงทะเบียนสมาชิก และค่าบํารุงสมาคมประจําปี
(ข) เงินรายได้ทเ่ี ก็บจากทรัพย์สนิ ซึง่ สมาคมเป็ นผูใ้ ห้เช่า
(ค) เงินบํารุงพิเศษอื่น ๆ ซึง่ สมาคมเรียกเก็บจากสมาชิก
(ง) เงินบริจาค
(จ) รายได้อ่ืนๆ ที่สมาคมเห็นชอบ ที่จะจัดหาโดยไม่ขดั ต่อ
กฎหมาย
ข้อ 26 การเงินของสมาคมให้เป็ นการเปิ ดเผย รายรับรายจ่าย
ทัง้ สิ้น ให้จดั ทําบัญชีงบแสดงรายรับและรายจ่ายประจําเดือนและงบดุล
ประจําปี ซึ่งงบบัญชีของสมาคม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม ของทุกๆ ปี
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งบดุลนัน้ เมือ่ ผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ให้นาํ เสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อ
พิจารณาอนุ มตั ิ
ให้มอี นุ กรรมการการเงิน ซึ่งมีนายกสมาคมเป็ นประธาน มี
หน้าที่
(ก) พิจารณากลันกรองการจั
่
ดทําแผนงาน และงบประมาณ
รายรับ รายจ่ายประจําปี
(ข) กําหนดผูม้ อี าํ นาจสัง่ จ่ายเงิน, ขอบเขตของอํานาจ และ
ประเภทของรายจ่าย
(ค) พิจ ารณาค่ า ตอบแทนและรางวัล สํา หรับ เจ้า หน้า ที่
สมาคม และบุคคลภายนอก
(ง) พิจารณารายรับ รายจ่าย พิเศษนอกงบประมาณ ทัง้ นี้
ให้ค ณะอนุ กรรมการการเงิน นํา เสนอแผนงาน งบประมาณ และมติท่ี
สําคัญนอกเหนือแผนงาน หรืองบประมาณ ต่อคณะกรรมการสมาคมเพื่อ
ขออนุ มตั ิ
ข้อ 27 สัญญาการเงินต่างๆ ซึ่งจะทําขึ้นในนามสมาคม และ
การเงิน ที่ฝ ากและเบิก จากธนาคาร ต้อ งให้น ายกสมาคม อุป นายก
เลขาธิการ หรือเหรัญญิก จํานวน 2 ใน 4 ของตําแหน่ งดังกล่าวเป็ นผูล้ ง
ลายมือชื่อคู่กนั และประทับตราของสมาคมด้วย เว้นแต่สญั ญาการเงินที่
มีกาํ หนดระยะเวลาแน่ นอน ในกิจการพิเศษเฉพาะอย่างที่คณะกรรมการ
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สมาคมได้ม อบหมายให้ค ณะอนุ กรรมการดํ า เนิ น การ ก็ ใ ห้
คณะอนุ ก รรมการนั้น มีอ ํา นาจดํา เนิ น การได้ภ ายใต้ก ารควบคุ ม ของ
คณะกรรมการสมาคม
ข้อ 28 ให้ผูส้ อบบัญชีของสมาคมจัดทําบัญชีอสังหาริมทรัพย์
และแสดงผลการสอบทานงบการเงินให้แก่คณะกรรมการบริหารสมาคม
ปี ละอย่างน้อย 1 ครัง้
บทที่ 9
เบ็ดเตล็ด
ข้อ 29 คณะกรรมการสมาคมอาจแต่งตัง้ ผูช้ าํ นาญการในสาขา
ต่างๆ ซึง่ ไม่ได้เป็ นสมาชิกของสมาคม เป็ นที่ปรึกษาของสมาคมได้ และมี
วาระการดํารงตําแหน่ ง ครัง้ ละ 2 ปี โดยอาจได้รบั การต่ ออายุการดํารง
ตําแหน่งได้ ครัง้ ละไม่เกิน 2 ปี ตามมติของคณะกรรมการสมาคม
ข้อ 30 สมาคมนี้ตงั้ ขึ้นโดยไม่มกี าํ หนดระยะเวลา หากสมาคม
นี้ตอ้ งเลิกด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ทรัพย์สินของสมาคมที่เหลือจากการชําระ
บัญชีแ ล้ว ให้ท่ีประชุมใหญ่ เป็ นผู ช้ ้ ี ขาดว่ า ควรจะให้ตกไปเป็ นของนิ ติ
บุคคลทีม่ วี ตั ถุประสงค์เกี่ยวกับการกุศลสาธารณะแห่งใด
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ข้อ 31 ข้อบังคับของสมาคมนี้จะแก้ไขได้เมือ่ มีกรรมการไม่ตาํ ่
กว่าครึ่งหนึ่ง ลงชื่อร่วมกันเสนอต่อทีป่ ระชุมใหญ่เพือ่ พิจารณาลงมติแก้ไข
ข้อ 32 ข้อบังคับของสมาคมนี้ ให้มผี ลบังคับตัง้ แต่วนั ที่นาย
ทะเบียนสมาคมการค้าประจํากรุงเทพมหานครรับจดทะเบียนแก้ไข เป็ น
ต้นไป
ข้อ 33 นอกจากทีร่ ะบุไว้ในข้อบังคับนี้แล้วให้นาํ บทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พุทธศักราช 2509 มาใช้บงั คับโดย
อนุ โลม

********************************
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