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ขอบังคับ  
สมาคมผูผลิต ผลิตภัณฑสเปรยไทย  

 
สมาคมการคานี้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสมาคมการคา พ.ศ.2509 และอยูในการ

ควบคุมดูแลของสํานักงานทะเบียนสมาคมการคาประจําจังหวัดสมุทรปราการ 
  

หมวดที ่1  
บทความทั่วไป  

 

ขอ 1. ช่ือของสมาคมการคา  
สมาคมการคานี้มีช่ือวา " สมาคมผูผลิต ผลิตภัณฑสเปรยไทย "  
เขียนชื่อเปนอกัษรภาษาอังกฤษวา "THAI AEROSOL ASSOCIATION "  
เรียกชื่อเปนภาษาอังกฤษวา "ไทย แอรโรโซน แอดโซสิเอดชั่น "  
คําวา”สมาคม"ตอไปในขอบังคับนี้ใหหมายความถึง”สมาคมผูผลิต ผลิตภัณฑสเปรยไทย"  

 

ขอ 2.  สํานักงานของสมาคม 
ตั้งอยู ณ เลขที่ 171 หมูที่ 17 ถนนบางนา ตราด ตําบลบางเสาธง อําเภอ บางเสาธง จังหวัด 
สมุทรปราการ  

 

ขอ 3.  ตราของสมาคม  
มีเครื่องหมายเปนรูป ดังนี ้
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หมวดที ่2  
วัตถุที่ประสงค  

 
ขอ 4   สมาคมนี้มีวัตถุที่ประสงคดังตอไปนี ้.-  

(1)  สงเสริมการประกอบวิสาหกิจทุกประเภทที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑสเปรย   
(2)  สนับสนุนและชวยเหลือสมาชิกแกไขอุปสรรคขอขัดของตาง ๆ รวมทั้งเจรจาทําความ

ตกลงกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชนรวมกันในการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยูใน
วัตถุที่ประสงค สอดสองและติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการคาทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ เกี่ยวกับสินคาที่สมาชิกประกอบวิสาหกิจ เพื่อใหเปนประโยชนแก
การคา การเงิน เศรษฐกิจ หรือความมั่นคงของประเทศ  

(3)  ทําการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยูในวัตถุที่ประสงค  แลกเปลี่ยน
และเผยแพรความรูในทางวิชาการ ตลอดจนขาวสารการคาอันเกี่ยวกับการวิสาหกิจนั้น ๆ  

(4)  ขอสถิติ หรือเอกสารหรือขอทราบขอความใด ๆ จากสมาชิกเกี่ยวกับการดําเนินวิสาหกิจ
ประเภทที่อยูในวัตถุที่ประสงค ทั้งนี้ดวยความยินยอมของสมาชิก  

(5)  สงเสริมคุณภาพของสินคาที่ผลิตหรือจําหนาย โดยผูประกอบวิสาหกิจที่เปนสมาชิกให
เขามาตรฐาน ตลอดจนวิจัยและปรับปรุงวิธีการผลิตและการคาใหไดผลดียิ่งขึ้น  

(6)  รวมมือกับรัฐบาลในการสงเสริมการคา อุตสาหกรรม การเงินหรือธุรกิจอื่นใดในทาง
เศรษฐกิจอันอยูในวัตถุที่ประสงค  

(7)  สงเสริมการผลิต เพื่อใหสินคามีปริมาณเพียงพอแกความตองการของตลาดทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ  

(8)  ทําความตกลงหรือวางระเบียบใหสมาชิกปฏิบัติ หรืองดเวนการปฏิบัติ เพื่อใหการ
ประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยูในวัตถุที่ประสงคไดดําเนินไปดวยความเรียบรอย  

(9)  ประนีประนอมขอพิพาทระหวางสมาชิก หรือระหวางสมาชิกกับบุคคลภายนอกในการ
ประกอบวิสาหกิจ  

(10)  ไมมีวัตถุประสงคในการจัดตั้งโตะบิลเลียดหรือโตะสนกุเกอร  
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หมวดที ่3  
สมาชิกและสมาชิกภาพ  

 
ขอ 5  ประเภทสมาชิก  

สมาชิกของสมาคมการคาแบงออกเปนสามประเภท และมีคุณสมบัติดังนี้ คือ.-  
(1)  สมาชิกสามัญ ไดแก บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบวิสาหกิจประเภทเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑสเปรย ซ่ึงไดจดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย  
(2)  สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดแกบุคคลซึ่งคณะกรรมการเห็นวาเปนผูทรงคุณวุฒิหรือเปนผูที่มี

อุปการะคุณแกสมาคมซึ่งคณะกรรมการมีมติใหเขาเปนสมาชิกและผูนั้นตอบรับคําเชิญ  
 

ขอ 6  คุณสมบัติของสมาชิก 
 สมาชิกของสมาคมการคานอกจากคุณสมบัติตามขอ 5 แลว ยังตองประกอบดวยคุณสมบัติ
ดังตอไปนี้ คือ.-  
(1)  ในกรณีที่เปนบุคคลธรรมดา  

1.  เปนผูบรรลุนิติภาวะแลว  
2.  ไมเปนบุคคลลมละลาย บุคคลไรความสามารถ หรือบุคคลเสมือนไร

ความสามารถ  
3.  ไมเคยเปนบุคคลที่เคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดของศาลใหลงโทษจําคุกเวนแต

ความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่อัตราโทษไมสูงกวาความผิดลหุโทษ หรือ
ความผิดซึ่งกระทําโดยประมาท  

4.  ไมเปนโรคอันพึงรังเกียจแกสังคม  
5.  เปนผูมีฐานะมั่นคงพอสมควร  
6. เปนผูมีความประพฤติเรียบรอย  

 (2)  ในกรณีที่เปนนิติบุคคล  
1.  ไมเปนบุคคลลมละลาย  
2.  มีฐานะมัน่คงพอสมควร  
ใหนําความในขอ 6 (1) มาใชบังคับแกคุณสมบัติของผูแทนนิติบุคคลที่ไดรับแตงตั้ง ใหมี

อํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลที่เปนสมาชิกตามขอ 10 ดวย  
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ขอ 7  การสมัครเขาเปนสมาชิก  
ผูที่ประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคมจะตองยื่นความจํานงพรอมเอกสารสําคัญตอ
เลขานุการ หรือกรรมการผูทําหนาที่แทนเลขานุการตามแบบพิมพที่สมาคมไดกําหนดไว โดยมี
สมาชิกสามัญเปนผูรับรองอยางนอยสองคน  

  

ขอ 8  การพิจารณาคาํขอสมัครเขาเปนสมาชิก  
ใหเลขานุการหรือกรรมการผูทําหนาที่แทนเลขานุการเสนอใบสมัครใหนายกสมาคมลงนาม
อนุมัติและแจงผลการสมัครใหผูสมัครทราบภายใน 15 วันหลังจากไดรับใบสมัครเปนสมาชิก 

 

ขอ 9  วันเริ่มสมาชิกภาพ  
สมาชิกภาพเริ่มตั้งแตวันที่นายกสมาคมไดลงนามอนุมัติและผูสมัครไดชําระคาบํารุงประจําป
ของสมาคมเรียบรอยแลว  
 

ขอ 10 สมาชิกที่เปนนิติบุคคล  
ตองแตงตั้งผูแทนหรือผูรับมอบอํานาจใหกระทําการแทนนิติบุคคลนั้นไดไมเกินสองคน เพื่อ
ปฏิบัติการในหนาที่ และใชสิทธิแทนนิติบุคคลนั้นได เพียงเทาที่สมาชิกบุคคลธรรมดาประเภท
เดียวกันนั้นจะพึงมี ในการนี้ ผูแทนจะมอบหมายใหบุคคลอื่นกระทําการแทนหรือแตงตั้ง
ตัวแทนชวงมิได  
บุคคลเดียวกันจะเปนผูแทนที่มีอํานาจกระทําการแทนสมาชิกเกินหนึ่งรายมิได  

 

ขอ 11 การขาดจากสมาชิกภาพ  
สมาชิกภาพยอมสิ้นสุดลง ในกรณดีังตอไปนี้  
(1) ตาย หรือส้ินสภาพนิติบุคคล  
(2)  ขาดคุณสมบัตติามขอ 5  
(3)  ลาออก โดยยืน่หนังสือลาออกตอนายกสมาคมและนายกสมาคมเห็นชอบ  
(4)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหเปนบุคคลลมละลาย  
(5)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษจําคุก เวนแตเปนความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่อัตรา

โทษไมสูงกวาความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท  
(6)  คณะกรรมการลงมติใหลบชื่อออกจากทะเบียนสมาชิก โดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสาม

ในสี่ของจํานวนกรรมการทั้งหมด ดวยเหตุหนึ่งเหตุใดดังตอไปนี้ .-  
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1. กระทําการใด ๆ ที่ทําใหสมาคมเสื่อมเสียช่ือเสียงโดยเจตนา  
2. กระทําการละเมิดขอบังคบัโดยเจตนา  
3. ไมชําระเงินคาบํารุงประจําป และไดรับใบเตือนจากเจาหนาที่ครบสามสิบวันแลว  
 

ขอ 12  ทะเบียนสมาชิก  
ใหนายทะเบียนจัดทําทะเบียนสมาชิกเก็บไว ณ สํานักงานของสมาคม โดยอยางนอยใหมี
รายการดังตอไปนี้.-  
(1) ช่ือและสัญชาติของสมาชิก  
(2)  ช่ือที่ใชในการประกอบวิสาหกิจและประเภทของวิสาหกิจ  
(3)  ที่ตั้งสํานักงานของสมาชิก  
(4)  วันที่เขาเปนสมาชิก  

 
หมวดที ่4 

สิทธิและหนาที่ของสมาชิก  
 

ขอ 13  สิทธิของสมาชิก  
(1)  ไดรับความชวยเหลือและการสงเคราะหในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการอันอยูในวัตถุที่ประสงค

ของสมาคมจากสมาคมเทาที่จะอํานวยได  
(2) เสนอความคิดเห็นหรือใหคําแนะนําตอสมาคม หรือคณะกรรมการในเรือ่งใด ๆ อันอยูใน

วัตถุที่ประสงคของสมาคมเพื่อนํามาซึ่งความเจริญรุงเรื่องของสมาคม  
(3)  ขอตรวจสอบกิจการและทรัพยสินของสมาคมได โดยทําเปนหนังสือยืน่ตอเลขานุการ 

หรือกรรมการผูทําหนาที่แทนเลขานุการ  
 (4)  เขารวมประชมุอภิปรายแสดงความคิดเหน็ซักถามกรรมการเสนอญัตติในการประชมุ

ใหญสมาชิก  
(5)  มีสิทธิประดับเครื่องหมายของสมาคม  
(6) สมาชิกสามัญเทานั้นมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ และมีสิทธิไดรับ

เลือกตั้งเปนกรรมการ  
(7)  มีสิทธิใชสถานที่ของสมาคม  
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ขอ 14 หนาทีข่องสมาชิก  
(1)  ตองปฏิบัติตามขอบังคับของสมาคม มติของที่ประชุมใหญ มติของคณะกรรมการและ

หนาที่ซ่ึงตนไดรับมอบหมายจากสมาคมดวยความซื่อสัตยโดยเครงครัด  
(2)  ดํารงรักษาเกียรติและผลประโยชนสวนไดเสียของสมาคม ตลอดจนตองรักษาความลับ

ในขอประชุมหรือวิธีการของสมาคม ไมเปดเผยขอความซึ่งอาจจะนําความเสื่อมเสียมาสู
สมาคมโดยเด็จขาด  

(3)  สงเสริมและสนับสนุนกิจการของสมาคมใหเจริญรุงเรื่อง และมีความกาวหนาอยูเสมอ  
(4) ตองรักษาไวซ่ึงความสามัคคีธรรมระหวางสมาชิกและปฏิบัติกิจการคาในทํานอง

ชวยเหลือกันดวยความซื่อสัตยสุจริต  
(5)  ชําระคาบํารุงใหแกสมาคมตามกําหนด  
(6)  สมาชิกผูใดเปลี่ยนชื่อ ช่ือสกุล สัญชาติ ยายที่อยู ยายที่ตั้งสํานักงาน เปลี่ยนแปลงประเภท

วิสาหกิจหรือเปลี่ยนผูแทนนิติบุคคล จะตองแจงใหเลขานุการทราบเปนหนังสือภายใน
กําหนดเวลาเจ็ดวัน นับแตเปลี่ยนแปลง  

 
หมวดที ่5  

คาบํารุงสมาคม  
 

ขอ 15  ลงทะเบียนเขาเปนสมาชิกและคาบํารุงสมาคม  
(1)  สมาชิกสามัญจะตองลงทะเบียนแรกเขา และชําระคาบํารุงสมาคมเปนรายป ๆ ละ 

20,000.00 บาท ( สองหมื่นบาทถวน )  
 (2)  สมาชิกกิตติมศักดิ์ไมตองชําระคาลงทะเบยีนหรือคาบํารุงอยางใดทั้งสิน้  
 

ขอ 16  คาบํารุงพิเศษ  
สมาคมอาจเรียกเก็บคาบํารุงพิเศษจํานวนเทาใดจากสมาชิกไดเปนครั้งคราว โดยที่ประชุมใหญ
ลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนสมาชิกสามัญที่มาประชุมทั้งหมด  
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หมวดที ่6  
คณะกรรมการของสมาคม  

 
ขอ 17  ใหมีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเปนผูบริหารงานใหเปนไปตามวัตถุที่ประสงคของสมาคมและ

เปนผูแทนของสมาคมในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ประกอบดวยสมาชิกสามัญ ซ่ึงไดรับ
เลือกตั้งจากที่ประชุมใหญมีจํานวนไมนอยกวาเกาคน และไมเกินยี่สิบหาคน เวนแตที่ประชุม
ใหญคร้ังนั้น ๆ จะมีมติเปนอยางอื่น การเลือกตั้งกรรมการใหกระทําดวยวิธีลงคะแนนลับโดยให
สมาชิกสามัญเสนอชื่อของสมาชิกสามัญซึ่งตนประสงคจะใหเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการ
ตอที่ประชุมใหญ โดยมีสมาชิกสามัญอื่นรับรองไมนอยกวาสองคน แลวใหที่ประชุมใหญลงมติ
เลือกตั้ง ใหผูไดรับคะแนนสูงตามลําดับไดเปนกรรมการตามจํานวนที่กําหนดไวในวรรคแรก
และตามมติที่ประชุมใหญคร้ังนั้น ๆ ถามีผูไดคะแนนเทากันในลําดับสุดทายที่จะไดเปน
กรรมการคราวนั้น ใหที่ประชุมใหญลงมติใหมเฉพาะผูที่ไดคะแนนเทากัน หากปรากฏวาได
คะแนนเทากันอีกใหใชวิธีจับสลาก  
 

ใหคณะกรรมการเลือกตั้งกันเองเพื่อดํารงตําแหนงนายกสมาคมหนึ่งคน อุปนายกสองคน 
เลขานุการ เหรัญญิก นายทะเบียน ปฏิคม ประชาสัมพันธ ตําแหนงละหนึ่งคน และตําแหนง    
อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ไดกําหนดหนาที่ตามที่
เห็นสมควร คณะกรรมการของสมาคม อยูในตําแหนงกรรมการไดคราวละสองป และใหมีการ
เลือกตั้งกรรมการชุดใหมขึ้นแทนภายใน 180 วัน  
 

ภายใตบังคับของมาตรา 19 และ 33 แหงพระราชบัญญัติสมาคมการคา พ.ศ.2509 กรรมการที่พน
จากตําแหนงกรรมการไปแลว อาจไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนกรรมการอีกก็ได  

 

สมาชิกผูหนึ่งผูใดจะไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการเกินกวาสองคราวติดตอกันมิได 
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ขอ 18  การพนจากตําแหนงกรรมการ  
กรรมการยอมพนจากตําแหนงในกรณีดังตอไปนี ้.-  

(1)  ครบกําหนดออกตามวาระ  
(2)  ลาออกโดยคณะกรรมการไดลงมติอนุมัติแลว เวนแตการลาออกเฉพาะตําแหนงตามขอ 17 วรรค

สาม  
(3)  ขาดจากสมาชิกภาพ  
(4)  ที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากการเปนกรรมการ  
(5)  เมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยส่ังใหออกตามมาตรา 33 แหงพระราชบัญญัติสมาคมการคา 

พ.ศ.2509  
(6)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษตามพระราชบัญญัติสมาคมการคา พ.ศ.2509  

ในกรณีที่ผูแทนสมาชิกซึ่งเปนนิติบุคคลตามขอ 10 ที่ไดรับการเลือกตั้งหรือแตงตั้งตายหรือพน
จากตําแหนงผูแทนของสมาชิกนั้น ผูแทนคนใหมของสมาชิกรายนั้น ๆ จะเขาเปนกรรมการ
แทนก็ได  
 

ขอ 19  กรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกรรมการกอนครบกําหนดออกตามวาระ  
คณะกรรมการอาจตั้งสมาชิกสามัญคนใดคนหนึ่งใหเปนกรรมการแทนได แตกรรมการที่ไดรับ
แตงตั้งแทนนี้ใหเปนกรรมการอยูไดตามวาระของผูที่ตนแทน  
 

กรณีคณะกรรมการพนจากตําแหนงทั้งคณะกอนครบกําหนดออกตามวาระ ใหคณะกรรมการ
ซ่ึงพนจากตําแหนงนั้นดําเนินการจัดประชุมใหญสมาชิก เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหมขึ้น
แทน ภายใน 180 วัน ในกรณีนี้ใหนําความในขอ 24 มาใชบังคับโดยอนุโลม  

 

คณะกรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้งตามวรรคกอน อยูในตําแหนงไดตามวาระของคณะกรรมการที่
พนจากตําแหนงไป  
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ขอ 20  องคประชุม 
ในการประชุมของคณะกรรมการ การประชุมของคณะกรรมการ จะตองมีกรรมการมาประชุม
ไมนอยกวาครึ่งหนึ่ง ของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะนับวาเปนองคประชุม  

 

ในกรณีที่มีจํานวนกรรมการในคณะกรรมการนอยกวาครึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด 
กรรมการที่เหลืออยูยอมทํากจิการไดเฉพาะแตในเรื่องที่จะตั้งสมาชิกสามัญคนใดคนหนึ่งหรือ
หลายคนเปนกรรมการเพิ่มขึ้นใหครบจํานวน หรือนัดเรยีกประชุมใหญ หรือกระทํากิจการอัน
สมควรทุกอยางเพื่อปกปกรักษาประโยชนของสมาคมเทานั้น  
 

ขอ 21  มติของที่ประชุมคณะกรรมการ 
ใหถือเอาคะแนนเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถาคะแนน
เสียงเทากัน ใหผูเปนประธานในที่ประชุมมีคะแนนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด  

 

ในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการลงมติอันเปนการฝาฝนกฎหมายและหรือขอบังคับนี้ใหถือวา
มตินั้นใชบังคับมิได  
 

ขอ 22  ประธานในทีป่ระชุม  
ใหนายกสมาคมเปนประธานในที่ประชุม ถานายกสมาคมไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดให
อุปนายกผูอาวุโสตามลําดับปฏิบัติหนาที่แทน ถาทั้งนายกสมาคมและอุปนายกไมอยู หรือไม
อาจปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะ
ในการประชุมคราวนั้น  
 

ขอ 23  การประชุมคณะกรรมการ  
ใหมีการประชมุคณะกรรมการอยางนอยสามเดือนตอคร้ัง อนึ่ง ในกรณีจําเปนนายกสมาคมหรือ
กรรมการผูทําหนาที่แทนหรอืกรรมการรวมกันไมนอยกวาหาคน จะเรยีกประชุมพิเศษขึ้นก็ได  
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ขอ 24  การเขารับหนาที่ของคณะกรรมการ  
เมื่อมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม ใหคณะกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงหรือ
คณะกรรมการชุดใหม และหรือที่ประชุมใหญมีมติแตงตั้งสมาชิกสมาคมฯ ผูใดผูหนึ่งยื่นจด
ทะเบียนคณะกรรมการชุดใหมตอนายทะเบียนสมาคมการคาประจําจังหวัดสมุทรปราการ 
ภายในสามสิบวัน นับแตวันเลือกตั้งและสงมอบหนาที่ใหคณะกรรมการชุดใหมภายในสามสิบ
วัน นับแตวันที่นายทะเบียนสมาคมการคาฯ รับจดทะเบียน 
  

ในกรณีที่นายทะเบียนสมาคมการคาฯ ยังมิไดรับจดทะเบียนคณะกรรมการชุดใหมและ
คณะกรรมการที่พนจากตําแหนงยังมิไดสงมอบหนาที่ตามวรรคแรก ใหคณะกรรมการที่พน
จากตําแหนงนั้นมีอํานาจหนาที่บริหารกิจการของสมาคมตอไปจนกวานายทะเบียนสมาคม
การคาฯจะรับจดทะเบียนคณะกรรมการชุดใหม และคณะกรรมการชุดใหมนั้นเขารับหนาที่
แลว การรับมอบหนาที่ ใหกระทําเปนลายลักษณอักษร  
 

ขอ 25  อํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการ มีดังนี้ .-  
(1)  จัดดําเนินกิจการและทรัพยสินของสมาคมใหเปนไปตามขอบังคับและมติของที่ประชุม  
(2)  เลือกตั้งกรรมการใหดํารงตําแหนงตาง ๆ ในคณะกรรมการ  
(3)  วางระเบียบการในการปฏิบัติงานของสมาคมใหเปนไปตามวัตถุที่ประสงค  
 (4)  วาจาง แตงตั้ง และถอดถอน ที่ปรึกษาของคณะกรรมการ อนุกรรมการ เจาหนาที่และ

พนักงานทั้งปวง ในการทํากิจการเฉพาะอยาง หรือพิจารณาเรื่องตาง ๆ อันอยูในขอบเขต
หนาที่ของสมาคม เพื่อใหการดําเนินงานของสมาคมเปนไปโดยเรียบรอย ที่ปรึกษาของ
คณะกรรมการและอนุกรรมการดังกลาว จะแตงตั้งจากกรรมการหรือสมาชิกของสมาคม
หรือบุคคลภายนอกก็ได  
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ขอ 26  อํานาจหนาที่กรรมการตําแหนงตาง ๆ  มีดังนี้ .-  
(1)  นายกสมาคม มีหนาที่อํานายการเพื่อใหการดําเนินการของสมาคมเปนไปตามขอบังคับ

และระเบียบการในการปฏิบัติงานของสมาคม เปนผูไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ใหดําเนินกิจการของสมาคมอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก และเปนประธานในที่ประชุม
คณะกรรมการ ตลอดจนในที่ประชุมใหญ  

(2)  อุปนายก มีหนาที่เปนผูชวยเหลือนายกสมาคมในกิจการทั้งปวง อันอยูในอํานาจหนาที่
ของนายกสมาคม และเปนผูทําหนาที่แทนนายกสมาคม เมื่อนายกสมาคมไมอยูหรือไม
อาจปฏิบัติหนาที่ได  

(3)  เลขานุการ มีหนาที่ทําการโตตอบหนังสือ เก็บรักษาเอกสารตาง ๆ ของสมาคม เปน
เลขานุการในประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมใหญ ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ 
ตามที่คณะกรรมการจะไดมอบหมาย  

(4)  เหรัญญิก มีหนาที่รักษาและจายเงินของสมาคม ทําบัญชีการเงินเก็บรักษาและจายพัสดุ
ของสมาคม ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการจะไดมอบหมาย  

(5)  นายทะเบียน มีหนาที่เกี่ยวกับการจัดทําทะเบียนสมาชิกและทะเบียนตาง ๆ อันมิใช
ทะเบียนเกี่ยวกับการเงินของสมาคม ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการจะ
ไดมอบหมาย  

(6)  ปฏิคม มีหนาที่รักษาสํานักงานของสมาคม รักษาความเรียบรอยของสถานที่ รักษาสมุด
เยี่ยม จัดสถานที่ประชุม ดูแลตอนรับ ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการจะ
ไดมอบหมาย  

(7)  ประชาสัมพันธ มีหนาที่เกี่ยวกับการเชิญชวนหาสมาชิก โฆษณากิจการและผลงานดาน
ตาง ๆ ของสมาคม ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการจะไดมอบหมาย  

 

ขอ 27  ภายใตบังคับแหงความในหมวดนี้ ใหนําความในหมวดที่ 7 การประชุมใหญมาใชบังคับโดย
อนุโลม  
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หมวดที ่7  
การประชุมใหญ  

 
ขอ 28  การประชุมใหญ  

ใหคณะกรรมการจัดใหมีการประชุมใหญสมาชิกอยางนอยทุกระยะเวลาสิบสองเดือน การ
ประชุมเชนนี้เรียกวา การประชุมใหญสามัญ  
 

การประชุมใหญคราวอื่นนอกจากการประชุมใหญตามวรรคกอน เรียกวา การประชุมใหญ
วิสามัญ  
 

ขอ 29  กําหนดการประชุมใหญ  
(1)  ใหมีการประชุมใหญสามัญประจําป ภายในกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่ส้ินปการ

บัญชีของสมาคมเปนประจําทุก ๆ ป  
(2)  ถามีเหตุใดเหตุหนึ่งซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นสมควร หรือสมาชิกมีจํานวนไมนอยกวา

หนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดแสดงความจํานงโดยทําการรองขอเปนลายลักษณ
อักษรยื่นตอเลขานุการ หรือกรรมการผูทําหนาที่แทนเลขานุการ ใหคณะกรรมการนัด
ประชุมใหญวิสามัญภายในกําหนดสิบหาวัน นับแตวันที่ลงมติหรือวันที่ไดรับหนังสือ  

 

ขอ 30  การสงหนังสือบอกกลาวนดัประชุม  
คณะกรรมการจะตองสงหนังสือบอกกลาวถึงวันเวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุม
ใหญไปใหสมาชิกทุกคนไดทราบโดยสงจดหมายทางไปรษณียลงทะเบียน ณ ที่อยูของสมาชิก
ที่ปรากฏอยูในทะเบียน หรือสงใหถึงตัวสมาชิกกอนกําหนดวันประชุมใหญไมนอยกวาเจ็ดวัน  

 

การจัดสงหนังสือบอกกลาวตามวรรคแรก ใหสงสําเนาบันทึกรายงานการประชุมใหญคร้ังที่
แลว (ถามี) ไปดวย ในกรณีที่เปนการนัดประชุมใหญสามัญประจําป จะตองแนบสําเนารายงาน
ประจําปและสําเนางบดุล รวมทั้งสําเนาบัญชีรายรับ - รายจาย ซ่ึงผูสอบบัญชีไดตรวจสอบแลว
เพิ่มเติมไปดวย  
 



13 / 18 

ขอ 31  องคประชุมในการประชุมใหญ  
ในการประชุมใหญ จะตองมีสมาชิกสามัญมาประชุมไมนอยกวาครึ่งหนึ่ง ของจํานวนสมาชิก
สามัญทั้งหมดจึงจะถือเปนองคประชุม  
 

ขอ 32  กรณีการประชุมในครั้งแรกสมาชิกมาไมครบองคประชุม  
หากลวงพนกําหนดเวลานัดไปแลวหนึ่งชั่วโมง ยังมีสมาชิกมาไมครบองคประชุม ถาการ
ประชุมใหญคราวนั้นไดเรียกนัดเพราะสมาชิกรองขอ ใหเลิกการประชุมใหญนั้น ถามิใชเพราะ
สมาชิกรองขอ ใหเล่ือนการประชุมและใหทําการบอกกลาวนัดประชุมวัน เวลา และสถานที่
ประชุมใหญนี้อีกครั้งหนึ่งภายในกําหนดเวลาสิบหาวัน นับแตวันประชุมใหญคราวแรก ในการ
ประชุมใหญคราวหลังนี้จะมีสมาชิกมามากนอยเพียงใดก็ใหถือวาเปนองคประชุม  
 

ขอ 33  ประธานในทีป่ระชุม  
ใหนายกสมาคมเปนประธานในที่ประชุมใหญ ถานายกสมาคมไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่
ไดใหอุปนายกผูมีอาวุโสตามลําดับทําหนาที่แทน ถาทั้งนายกสมาคมและอุปนายกไมอยู
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งคนใดขึ้นเปนประธาน
ในที่ประชุม ถาไมมีกรรมการอยูในที่ประชุมเลยก็ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งสมาชิกคนใดคน
หนึ่งขึ้นเปนประธานในที่ประชุม เฉพาะการประชุมคราวนั้น  

ขอ 34  วิธีออกเสียงลงคะแนนในทีป่ระชุมใหญ  
สมาชิกสามัญเทานั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และสมาชิกสามัญคนหนึ่ง ๆ มีคะแนนเสียง
หนึ่งเสียง  
 

ในการประชุมใหญใด ๆ ขอมติอันเสนอใหลงคะแนน ใหตัดสินดวยวิธีชูมือ หรือวิธีการอื่นใด
อันเปนการเปดเผยวาสมาชิกใดลงคะแนนเชนไร เวนแตเมื่อกอนหรือในเวลาที่แสดงผลแหง
การชูมือนั้น คณะกรรมการเห็นสมควรหรือไดมีสมาชิกสามัญสองคนเปนอยางนอยติดใจรอง
ขอใหลงคะแนนลับ  
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ขอ 35  มติของที่ประชุมใหญ  
นอกจากที่กลาวไวเปนอยางอื่นในขอบังคับนี้ ใหถือเอาคะแนนเสียงขางมากเปนมติของที่
ประชุมใหญ ถาคะแนนเสียงเทากันจะเปนการชูมือก็ดี การลงคะแนนลับก็ดี หรือดวยวิธีการอื่น
ใดก็ดี ใหผูเปนประธานในที่ประชุมมีคะแนนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด  
 

ขอ 36  กิจการอันพงึกระทําในการประชุมใหญ  มีดังนี ้.-  
(1)  รับรองรายงานการประชุมใหญคราวกอน  
(2)  พิจารณารายงานประจําป แสดงผลการดําเนินกิจการของสมาคมที่ผานมาในรอบป (ถา

มี)  
(3)  พิจารณาอนุมัติงบดุล (ถามี)  
(4)  เลือกตั้งคณะกรรมการ (ในปที่ครบวาระ)  
(5) เลือกตั้งที่ปรึกษาของสมาคมประจําป ผูสอบบัญชีของสมาคมประจําป และกําหนด

คาตอบแทน (ถามี)  
(6)  กิจการที่ตองกระทําโดยอาศยัมติจากที่ประชุมใหญ  
 

ขอ 37  กิจการอันพงึกระทําในการประชุมสมาชิกประจําเดือน  
ไดแก กิจการอันเกี่ยวกับการปฏิบัติธุรกิจทั่วไปของสมาคม นอกจากกิจการที่จําเปนจะตอง
กระทําโดยการประชุมใหญสามัญประจําปหรือการประชุมใหญวิสามัญ  
 

ขอ 38  การจัดทํารายงานบันทึกประชุม  
รายงานการประชุมคณะกรรมการ การประชุมใหญ การประชุมสมาชิกอื่น ๆ และการประชุม
อนุกรรมการ ใหจดบันทึกไวทุกครั้ง และตองเสนอตอที่ประชุมเพื่อรับรองในคราวที่มีการ
ประชุมครั้งตอไป รายงานการประชุมที่ผานการรับรองแลว สมาชิกจะดูไดในวันและเวลาทํา
การ  
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หมวดที ่8  
การเงิน เงินทุนพิเศษ และการบัญชีของสมาคม  

 
ขอ 39  วันสิ้นปทางบญัช ี 

ใหถือเอาวนัที ่31 ธันวาคมของทุกป เปนวนัสิ้นปทางบัญชีของสมาคมการคา 
  

ขอ 40  การจัดทํางบดลุ  
ใหคณะกรรมการจัดทํางบดุลที่เปนอยู ณ วันสิ้นปทางบัญชีนั้นแลวสงใหผูสอบบัญชีไมเกิน
เดือนกุมภาพันธของทุกป และผูสอบบัญชีจะตองตรวจสอบใหแลวเสร็จกอนวันประชุมใหญ
ประจําปไมนอยกวาสามสิบวัน  
 

งบดุลซ่ึงผูสอบบัญชีไดรับรองแลว คณะกรรมการตองดําเนินการเสนอตอที่ประชุมใหญสามัญ
เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชี  

 

เมื่อเสนองบดลุ ใหคณะกรรมการเสนอรายงานประจําปแสดงผลการดาํเนินงานของสมาคมตอ
ที่ประชุมใหญดวย  

 

ใหสมาคมสงสําเนารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสมาคมกับงบดุลไปยังนาย
ทะเบียนสมาคมการคาประจําจังหวัดสมุทรปราการ ภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการประชุม
ใหญ  
 

อนึ่ง ใหเก็บรักษารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสมาคมกับงบดุลไวที่สํานักงาน
ของสมาคม เพื่อใหสมาชิกขอตรวจดูได  

 
ขอ 41  อํานาจของผูสอบบัญช ี 

ผูสอบบัญชีมีอํานาจเขาตรวจสอบสรรพสมุด บัญชีและบรรดาเอกสารเกี่ยวกับการเงินของ
สมาคม และมีสิทธิสอบถามกรรมการตลอดจนเจาหนาทีข่องสมาคมทุกคนที่มีสวนเกี่ยวของกับ
บัญชีและเอกสารดังกลาว ในการนี้กรรมการและเจาหนาที่จะตองชวยเหลือและใหความสะดวก
ทุกประการเพือ่การสอบเชนวานั้น  
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ขอ 42  การเก็บรักษาสมุดบัญชีและเอกสารการเงนิ  
จะตองเก็บรักษาไว ณ สํานักงานของสมาคมและใหอยูในความดแูลรับผิดชอบเหรัญญิก  
 

ขอ 43  การเงินของสมาคม  
เงินสดของสมาคมจะตองนําฝากไว ณ ธนาคารพาณิชยแหงใดแหงหนึ่ง ซ่ึงตั้งอยูในเขตทองที่
จังหวัดซึ่งสมาคมนี้ตั้งอยูในนามของสมาคมโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ  

 

ใหมีเงินทดรองจายเกี่ยวกับกิจการของสมาคมไมเกินวงเงิน50,000.00 บาท ( หาหมื่นบาทถวน ) 
ในการนี้เหรัญญิกเปนผูรับผิดชอบและเก็บรักษาตัวเงิน การฝากและการถอนเงินจากธนาคาร 
ใหอยูในอํานาจของนายกสมาคมหรืออุปนายกหรือกรรมการคนใดคนหนึ่ง โดยมติของที่
ประชุมคณะกรรมการลงนามรวมกับเหรัญญิก  
 

ขอ 44  การจายเงนิของสมาคม  
ใหนายกสมาคม อุปนายก หรือเลขานุการคนใดคนหนึ่ง มีอํานาจสั่งจายเงินเกี่ยวกับกจิการของ
สมาคมไดคร้ังละไมเกิน30,000.00 บาท ( สามหมื่นบาทถวน . ) ในการจายเงินครั้งละเกินกวา
30,001.00 บาท (สามหมื่นหนึ่งบาท ) ใหกระทําโดยมตจิากที่ประชุมคณะกรรมการทุกครั้งไป  
 

ขอ 45  เงินทุนพิเศษ  
สมาคมอาจหาเงินทุนพิเศษเพื่อมาดําเนินกิจการและสงเสริมความกาวหนาของสมาคมได โดย
การเชื้อเชิญบุคคลภายนอก และสมาชิกรวมกันบริจาคหรือกระทําการอื่นใด ตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควรและไมขัดตอกฎหมาย  

 
หมวดที ่9  

การแกไขขอบงัคับ การเลิกสมาคม และการชําระบัญช ี 
 

ขอ 46  การแกไขเปลีย่นแปลงตดัทอนหรือเพิ่มเตมิขอบังคับ  
จะกระทําไดแตโดยมติของที่ประชุมใหญ ซ่ึงมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวน
สมาชิกสามัญที่มาประชุมทั้งหมด  
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ขอ 47  การเลิกสมาคม  
สมาคมนี้อาจเลิกไดดวยเหตหุนึ่งเหตุใดดังตอไปนี ้.-  
(1)  เมื่อที่ประชุมใหญลงมติใหเลิกดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนสมาชิก

สามัญที่มาประชุมทั้งหมด  
(2)  เมื่อลมละลาย 
( 3 ) เมื่อรัฐมนตรีวาการประทรวงพาณิชยส่ังใหเลิกตามมาตรา 36 แหงพระราชบัญญัติ

สมาคมการคา พ.ศ.2509  
 

ขอ 48  การชําระบัญช ี 
เมื่อสมาคมนี้ตองเลิกไปเพราะเหตุหนึ่งเหตุใดดังกลาวในขอ 47 การชําระบัญชีของสมาคมให
นําบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติสมาคมการคา พ.ศ.2509 มาใชบังคับ  

 

ในกรณีที่สมาคมตองเลิกไปตามขอ 47 (1) ใหที่ประชุมใหญคราวนั้นลงมติเลือกตั้งกําหนดตัวผู
ชําระบัญชีเสียดวย และหากตองเลิกไปตามขอ 47 (3) ใหกรรมการทุกคนในคณะกรรมการชุด
สุดทายที่ไดจดทะเบียนเปนกรรมการตอนายทะเบียนสมาคมการคาประจําจังหวัดสมุทรปราการ 
เปนผูชําระบัญชี  

 

หากมีทรัพยสินของสมาคมเหลือจากการชําระบัญชีใหยกใหแกนิติบุคคลในประเทศไทยที่มี
วัตถุประสงคเกี่ยวกับการกุศลสาธารณะแหงหนึ่งแหงใด หรือหลายแหงตามมติของที่ประชุม
ใหญ  
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หมวดที ่10  
บทเฉพาะกาล  

 
ขอ 49  เมื่อนายทะเบียนสมาคมการคาประจําจังหวัดสมุทรปราการไดอนุญาตใหจัดตั้งเปนสมาคมแลว 

ใหผูเร่ิมกอการจัดตั้งทุกคนทําหนาที่คณะกรรมการ (ช่ัวคราว) จนกวาจะไดมีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการตามขอบังคับนี้ ซ่ึงจะตองจัดใหมีขึ้นภายในกําหนดเวลาหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแต
วันที่ไดรับอนุญาตใหจัดตั้งเปนสมาคมแลว  

 
 

ภายใตบังคับแหงความในวรรคแรก กรณีที่มีการประชุมใหญเลือกตั้งคณะกรรมการชุดแรกใน
ชวงเวลานอยกวาสามเดือน นับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสมาคม ใหถือเอาวันสิ้นปทางบัญชีของ
สมาคมเปนวันตั้งตนคํานวณวาระกรรมการตามขอ 17 วรรคสี่  
 

ขอ 50  เพื่อประโยชนแหงความในขอบังคับขอ 7 ใหผูเร่ิมกอการจัดตั้งทุกคน ทําหนาที่เปนสมาชิกสามัญ  
 

ขอ 51  ใหใชขอบังคับนี้ ตั้งแตวันที่นายทะเบียนสมาคมการคาประจําจังหวัดสมุทรปราการไดอนุญาตให
จัดตั้งเปนสมาคมเปนตนไป  

 


