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ข้อบังคับ 
ของ 

สมาคมการค้าไทย-ฮ่องกง 
   

 
สมาคมการค้านีจ้ดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัิสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 และอยูใ่นการควบคมุดแูลของส านกังานทะเบียน
สมาคมการค้าประจ ากรุงเทพมหานคร 
 

หมวดที่ 1 
บทความทั่วไป 

 
ข้อ 1. ช่ือ สมาคมการค้านีม้ีช่ือวา่    “สมาคมการค้าไทย-ฮ่องกง” 
 ค าวา่ “สมาคมการค้า” ตอ่ไปในข้อบงัคบันีใ้ห้หมายความถึง “สมาคมการค้าไทย-ฮ่องกง” 
 
 เขียนช่ือเป็นอกัษรภาษาองักฤษวา่ “THAI-HONG KONG TRADE ASSOCIATION” 
 
 เรียกช่ือเป็นภาษาองักฤษวา่  “ไทย-ฮ่องกง เทรด แอสโซซิเอชัน่” 
 
1ข้อ 2. ที่อยู่ ส านกังานของสมาคมการค้าตัง้อยู่ที่ อาคารสาทรสแควร์ ห้อง 906 ชัน้ 9 เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ 

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
 
ข้อ 3. ตรา ของสมาคมการค้าเป็นดงันี ้
 
 
 
  ตราประทบัสมาคมมีลกัษณะเป็นรูปวงรี 
  มีข้อความภาษาไทยวา่ “สมาคมการค้าไทย-ฮ่องกง” และ 
  มีข้อความภาษาองักฤษวา่ “THAI-HONG KONG TRADE ASSOCIATION” 
 

หมวดที่ 2 
วัตถุประสงค์ 

 
ข้อ 4. วตัถปุระสงค์ สมาคมการค้านีม้ีวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี ้
 

                                                      
1 แก้ไขตามรายงานการประชมุใหญ่วิสามญั ครัง้ที่ 1/2549 วนัที่ 7 กุมภาพนัธ์ 2549 

   แก้ไขตามรายงานการประชมุใหญ่สามญัประจ าปี ครัง้ที่ 1/2555 วนัที่ 24 เมษายน 2555 
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(1) สง่เสริมความสมัพนัธ์ทางการค้า อตุสาหกรรม การลงทนุ การเงิน และเศรษฐกิจระหวา่งประเทศไทยกบัฮ่องกง 
(2) สง่เสริมความร่วมมือและความสมัพนัธ์ทางธุรกิจระหวา่งนกัธุรกิจชาวไทยกบันกัธุรกิจชาวฮ่องกง 
(3) ให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ ให้ความช่วยเหลือและสนบัสนุนแก่สมาชิกในการด าเนินธุรกิจในประเทศไทยและ

ฮ่องกง รวมถึงการรวบรวมสถิติ รายละเอียดและข้อมลู การวิจยัและส ารวจ และเผยแพร่ข้อมลูเก่ียวกบัการค้า 
อตุสาหกรรม การลงทนุ การเงินและเศรษฐกิจ และเร่ืองอื่น ๆ อนัเป็นที่สนใจของสมาชิก  

(4) ประสานความสามคัคีและเปลีย่นความคิดเห็นซึง่กนัและกนัในทางวิชาการ ขา่วสารการค้าในระหว่างสมาชิกอนั
เก่ียวกบัการค้า อตุสาหกรรม การลงทนุ การเงิน เศรษฐกิจ และเร่ืองอื่น ๆ    

(5) สง่เสริมผลติภณัฑ์ หรือบริการท่ีสมาชิกเป็นผู้ผลติ จ าหนา่ย หรือให้บริการ 
(6) ให้ค าปรึกษาและเสนอข้อแนะน าแก่รัฐบาลไทย หน่วยงานหรือองค์กรอื่น ๆ ไม่ว่าในหรือนอกประเทศไทยเพื่อ

พฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 
(7) ร่วมมือกบัรัฐบาลไทยในการส่งเสริมกิจกรรมเชิงพาณิชย์ทัง้ในระดบัท้องถ่ินและระดบัประเทศให้สอดคล้องกับ

นโยบายของทางราชการ 
 (8) จัดกิจกรรมและด าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สมาคมการค้า และ/หรือสมาชิก เป็นต้นว่า กิจกรรมที่เป็น

ประโยชน์ในเชิงส่งเสริมสขุภาพพลานามยั กีฬา และสนัทนาการให้แก่สมาชิก ให้การช่วยเหลือสมาชิกในด้าน
สวัสดิการและกิจกรรมการกุศลต่างๆ เท่าที่ไม่เป็นการต้องห้ามตามมาตรา 22 ของพระราชบัญญัติสมาคม
การค้า พ.ศ. 2509 

 (9) สนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือในระดับโลก การแลกเปลี่ยนการสื่อสารและการท างานร่วมกันระหว่าง
สมาคมธุรกิจฮ่องกงทัว่โลก 

(10) ปฏิบัติกิจการอื่น ๆ ตามแต่จะมีกฎหมายระบุให้เป็นหน้าที่ของสมาคมการค้าหรือตามที่ทางรัฐบาลไทย
มอบหมาย 

 
หมวดที่ 3 

สมาชิก และสมาชกิภาพ 
 

2ข้อ 5. ประเภทสมาชิก สมาชิกของสมาคมการค้าแบง่ออกเป็นสามประเภทดงัระบไุว้ในข้อ 5. นี ้คือ 

 
(1) สมาชิกสามญั ได้แก่ บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ซึ่งได้จดทะเบียนถกูต้องตามกฎหมายที่ประกอบ

วิสาหกิจประเภทเก่ียวกบัการค้า อตุสาหกรรม การลงทนุ การเงิน การพาณิชย์ และการบริการ 
 

(2) สมาชิกสมทบ ได้แก่ บุคคลธรรมดา หรือนิติบคุคล ซึ่งได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายที่ประกอบ
วิสาหกิจประเภทเก่ียวกบัการค้า อตุสาหกรรม การลงทนุ การเงิน การพาณิชย์ และการบริการ 

 
สมาชิกสมทบได้รับประโยชน์และมีหน้าที่เช่นเดียวกบัสมาชิกสามญั เว้นแต ่พวกเขา หรือผู้แทนที่ได้รับ
แตง่ตัง้ให้มีอ านาจกระท าการแทนพวกเขา ไมส่ามารถรับต าแหนง่ใด และลงคะแนนเสยีงได้ 

                                                      
2 แก้ไขตามรายงานการประชมุใหญ่สามญัประจ าปี ครัง้ที่ 1/2544 วนัที่ 22 มีนาคม 2544 
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(3) สมาชิกกิตติมศกัดิ์ ได้แก่ บคุคลธรรมดา หรือนิติบคุคลที่มติที่ประชมุคณะกรรมการเห็นว่าจะน ามาซึ่ง

เกียรติภมูิแก่สมาคมการค้า หรือผู้ที่ด าเนินกิจกรรมอนัจะเป็นการช่วยเหลอืกิจกรรมของสมาคมการค้า
และตอบรับเป็นสมาชิกกิตติมศกัดิ ์

 
สมาชิกกิตติมศกัดิไ์ด้รับประโยชน์และมีหน้าที่เช่นเดียวกบัสมาชิกสามญั เว้นแตไ่มส่ามารถรับต าแหนง่
และลงคะแนนเสยีงได้ นอกจากนีค้ณะกรรมการอาจเสนอตอ่ที่ประชมุใหญ่สามญัให้บคุคลหนึง่คนหรือ
มากกว่านัน้ซึ่งเป็นสมาชิกกิตติมศกัดิ์ด ารงด าแหน่ง "ประธานกิตติมศกัดิ์" และเมื่อได้รับอนมุตัิจากที่
ประชมุใหญ่สามญั สมาชิกกิตติมศกัดิ์ดงักลา่วจะได้รับต าแหนง่ "ประธานกิตติมศกัดิ์" 

 
ข้อ 6. คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกของสมาคมการค้า นอกจากคุณสมบัติตามข้อ 5. แล้วยังต้องประกอบด้วย

คณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้
 

(1) ในกรณีที่เป็นบคุคลธรรมดา 
 
1. เป็นผู้บรรลนุิติภาวะแล้ว 
2. ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย บคุคลไร้ความสามารถ หรือบคุคลเสมือนไร้ความสามารถ 
3. ไม่เคยเป็นบุคคลที่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดของศาลให้ลงโทษจ าคุกมาก่อน เว้นแต่

ความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่อตัราโทษไม่สงูกว่าความผิดลหุโทษ หรือเป็นความผิดซึ่ง
กระท าโดยประมาท 

4. ไมเ่ป็นโรติดตอ่ที่สงัคมรังเกียจ 
5. เป็นผู้มีฐานะทางการเงินมัน่คงพอสมควร 
6. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย 

 
(2) ในกรณีที่เป็นนิติบคุคล 

 
1. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายมีหนีส้ินล้นพ้นตัว เป็นกิจการที่เลิกไปแล้ว หรืออยู่ระหว่างการ

ด าเนินการเพื่อให้มีสภาพอยา่งหนึง่อย่างใดข้างต้น 
2. มีฐานะทางการเงินมัน่คงพอสมควร 
 
ให้น าความในข้อ 6.(1) มาใช้บงัคบัแก่คุณสมบตัิของผู้แทนที่ได้รับแต่งตัง้ให้มีอ านาจกระท าการแทน
นิติบคุคลที่เป็นสมาชิกตามข้อ 10. ด้วย 

 
ข้อ 7. การสมัครเข้าเป็นสมาชิก ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมการค้า จะต้องยื่นความจ านงต่อ

เลขาธิการ หรือกรรการผู้ท าหน้าที่แทนเลขาธิการ ตามแบบพิมพ์ที่สมาคมการค้าได้ก าหนด 
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ข้อ 8. การพิจารณาค าขอสมคัรเข้าเป็นสมาชิก ให้เลขาธิการ หรือกรรมการผู้ท าหน้าที่แทนเลขาธิการน าใบสมคัรเสนอ
ตอ่ที่ประชุมคณะกรรมการในคราวต่อไป ครัง้แรกหลงัจากที่ได้รับสมัคร เมื่อคณะกรรมการมีมติให้รับหรือไม่รับ
ผู้ใดเข้าเป็นสมาชิก ให้เลขาธิการมีหนงัสอืแจ้งให้ผู้นัน้ทราบภายในเจ็ดวนั นบัแตว่ันลงมติ 

 
ข้อ 9. วนัเร่ิมสมาชิกภาพหลงัจากคณะกรรมการมีมติให้รับค าขอแล้ว ให้สมาชิกภาพเร่ิมตัง้แต่วนัที่ผู้สมัครได้ช าระ

คา่ลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกและคา่บ ารุงประจ าปีของสมาคมการค้า 
 
3ข้อ 10. สมาชิกที่เป็นนิติบคุคล ให้สมาชิกที่เป็นนิติบคคลแต่งตัง้บคุคลธรรมดาเป็นผู้ แทนที่มีอ านาจกระท ากิจการแทน

นิติบคุคลนัน้ ๆ ได้ไมเ่กินสองคน เพื่อปฏิบตัิการในหน้าที่และใช้สทิธิแทนนิติบคุคลนัน้ โดยมีหนงัสอืบอกกลา่วไป
ยงัเลขาธิการ ในการนีผู้้แทนจะแต่งตัง้ตวัแทนช่วง เพื่อกระท าการแทนตนมิได้ เว้นแตเ่ป็นการตัง้ผู้ รับมอบฉนัทะ
ตามข้อ 30. เพื่อเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในท่ีประชมุนัน้ 

 
ข้อ 11. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกภาพจะสิน้สดุลงเมื่อ  
 

(1) เมื่อสมาชิกตาย หรือสิน้สภาพนิติบคุคล 
(2) เมื่อสมาชิกขาดคณุสมบตัิตามข้อ 6. 
(3) เมื่อสมาชิกลาออก โดยยื่นหนงัสอืลาออกตอ่คณะกรรมการและคณะกรรมการเห็นชอบ 
(4) เมื่อสมาชิกถกูศาลสัง่ให้เป็นบคุคลไร้ความสามารถ หรือบคุคลเสมือนไร้ความสามารถ 
(5) เมื่อสมาชิกต้องค าพิพากษาถึงที่สดุให้ลงโทษจ าคกุ เว้นแตเ่ป็นความผิดลหโุทษ หรือเป็นความผิดที่ได้

กระท าโดยประมาท 
(6) เมื่อคณะกรรมการลงมติให้ลงช่ือออกจากทะเบียนสมาชิก โดยคะแนนเสยีงเห็นชอบไมน้่อยกวา่สามใน

สี่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดที่มาร่วมประชุมในการประชุมคราวหนึ่งคราวใด ด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด
ดงัตอ่ไปนี ้
1. กระท าการหรืองดเว้นกระท าการใด ๆ อนัท าให้สมาคมการค้าเสือ่มเสยีช่ือเสยีง 
2. การท าการละเมิดข้อบงัคบั 
3. ไมช่ าระเงินค่าบ ารุงประจ าปี และได้รับใบเตือนจากสมาคมการค้าให้ช าระภายในสามสิบวนั

และมิได้ช าระภายในก าหนดเวลาดงักลา่ว 

 4สมาชิกผู้ซึง่ถกูลบช่ือออกจากทะเบียนสมาชิก จะไม่มีสิทธิได้รับคืนซึ่งเงินค่าธรรมเนียม หรือเงินจ านวนใด ๆ ที่

ได้ช าระให้แก่สมาคมการค้า 
 
ข้อ 12. ทะเบียนสมาชิก ให้นายทะเบียนจดัเก็บทะเบียนสมาชิกไว้ ณ ส านกังานของสมาคมการค้า โดยอย่างน้อยให้มี

รายการดงัตอ่ไปนี ้
 

                                                      

3
 แก้ขามรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ครัง้ท่ี 1/2541 วนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2541 

4
 แก้ไขตามรายงานการประชมุวิสามญัสมาชิก ครัง้ท่ี 2/2545 วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2545 
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(1) ช่ือและสญัชาติของสมาชิก และผู้แทนของสมาชิก 
(2) ช่ือที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ และประเภทของธุรกิจ 
(3) ที่ตัง้ส านกังานของสมาชิก 
(4) วนัท่ีเข้าเป็นสมาชิก 
(5) วนัท่ีขาดจากสมาชิกภาพและเหตผุลแหง่การนัน้ 

 
หมวดที่ 4 

สิทธิและหน้าที่ของสมาชกิ 
 

ข้อ 13. สทิธิของสมาชิก สมาชิกของสมาคมการค้ามีสทิธิดงัตอ่ไปนี ้
 

(1) ได้รับความช่วยเหลือและการสงเคราะห์ในเร่ืองที่เก่ียวกับกิจการ อันอยู่ในวตัถุประสงค์ของสมาคม
การค้า 

(2) เสนอความคิดเห็น หรือให้ค าแนะน าต่อสมาคมการค้า หรือคณะกรรมการในเร่ืองใด ๆ อันอยู่ใน
วตัถปุระสงค์ของสมาคมการค้า เพื่อน ามาซึง่ความเจริญรุ่งเรืองของสมาคมการค้า 

(3) ขอตรวจสอบกิจการและทรัพย์สินของสมาคมการค้าได้ โดยท าเป็นหนงัสือยื่นต่อเลขาธิการ กรรมการ
ผู้ท าหน้าที่แทนเลขาธิการ 

(4) เข้าร่วมประชุมใหญ่ อภิปราย แสดงความคิดเห็น ซกัถามคณะกรรมการหรือบุคคลอื่นใด และเสนอ
ญตัติในการประชมุใหญ่สมาชิก 

(5) มีสิทธิใช้เคร่ืองหมายของสมาคมการค้าได้เฉพาะเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการก่อน
เทา่นัน้ และในลกัษณะทีส่มเกียรติและเหมาะสม แตจ่ะไมไ่ด้มาซึง่ความเป็นเจ้าของสทิธินัน้แตอ่ยา่งใด 

(6) สมาชิกสามญัเท่านัน้ มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ และมีสิทธิได้รับเลือกตัง้เป็น
กรรมการ 

(7) เป็นผู้ รับมอบฉนัทะของสมาชิกผู้อน่ และออกเสยีงลงคะแนนแทนสมาชิกผู้นัน้ 
(8) เป็นผู้ได้รับการแตง่ตัง้ โดยมติของคณะกรรมการให้เป็นสมาชิกผู้มีอปุการะคณุ หรือสมาชิกผู้ก่อตัง้ของ

สมาคมการค้า 

(9) 5สมาชิกกิตติมศักดิ์และสมาชิกสมทบมีสิทธิเท่ากับที่สมาชิกสามัญมี ยกเว้นสิทธิในการออกเสียง

ลงคะแนนและสทิธิในการด ารงอยูใ่นต าแหนง่ที่ถกูเลอืก 
 
ข้อ 14. หน้าที่ของสมาชิก สมาชิกของสมาคมการค้ามีหน้าที่ดงัตอ่ไปนี ้
 

(1) ต้องปฏิบตัิตามข้อบงัคบัของสมาคมการค้า มติที่ประชมุใหญ่ มติของคณะกรรมการ ไมว่า่ในเวลาใด ๆ 
(2) ด ารงรักษาเกียรติและผลประโยชน์สว่นได้เสยีของสมาคมการค้า และจะต้องไม่เปิดเผยข้อมลูใด ๆ ซึ่ง

อาจจะน าความเสือ่มเสยีมาสูส่มาคมการค้าโดยเด็ดขาด 
(3) สง่เสริมและสนบัสนนุกิจการของสมาคมการค้าให้เจริญรุ่งเรือง และมีความก้าวหน้าอยูเ่สมอ 

                                                      
5
 แก้ไขตามรายงานการประชมุวิสามญัสมาชิก ครัง้ท่ี 2/2545 วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2545 
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(4) ต้องรักษาไว้ซึ่งความสามคัคีธรรมระหวา่งสมาชิก และด าเนินกิจการค้าธุรกิจหรือกิจการรายอื่น ๆ ด้วย
ความสจุริต และไมก่่อให้เกิดผลเสยีหายแก่สมาชิกคนอื่น ๆ 

(5) ช าระคา่ธรรมเนียมให้แก่สมาคมการค้าตามก าหนด 
(6) สมาชิกผู้ ใดเปลีย่นช่ือ ช่ือสกุล สญัชาติ ย้ายที่อยู่ ย้ายที่ตัง้ส านกังาน เปลี่ยนแปลงประเภทธุรกิจ หรือ

เปลี่ยนผ้แทนในกรณีสมาชิกที่เป็นนิติบุคคล จะต้องแจ้งให้เลขาธิการทราบเป็นลายลกัษณ์อักษร
ภายในก าหนดเวลาเจ็ดวนันบัแต่วนัที่เปลี่ยนแปลง สมาคมการค้าไม่จ าต้องรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลง
ดงักลา่ว และมีสิทธิที่จะด าเนินการใด ๆ เสมือนดัง่ว่ามิได้มีการเปลี่ยนแปลงเช่นวา่นัน้เลย และไมต้่อง
รับผิดชอบส าหรับความเสียหายที่เกิดขึน้จากการนัน้ตราบเท่าที่สมาคมการค้ายงัไม่ได้รับหนงัสือบอก
กลา่วการเปลีย่นแปลงนัน้ ๆ 

 
หมวดที่ 5 

ค่าลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชกิและค่าบ ารุงสมาคมการค้ารายปี 
 
6ข้อ 15. คา่ลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกและค่าบ ารุงรายปี 

 
 สมาชิกสามญัและสมาชิกสมทบจะต้องช าระค่าลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิก ณ เวลาใดเวลาหนึ่งตามที่ประชุม

ใหญ่สามญัสมาชิกจะก าหนด ความรับผิดชอบของสมาชิกสามญัหรือสมาชิกสมทบถกูจ ากดัเพียงไมเ่กินจ านวน
เงินคา่ธรรมเนียมที่แตกตา่งกนัท่ีถึงก าหนดแล้วแตส่มาชิกสามญัหรือสมาชิกสมทบผู้นัน้ยงัไมไ่ด้ช าระ 

 
 สมาชิกกิตติมศกัดิ์ไมต้่องช าระคา่ลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกหรือคา่บ ารุงรายปี 
 
ข้อ 16. คา่ธรรมเนียมเพิ่มเติม สมาคมการค้าอาจก าหนดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจ านวนใด ๆ ให้สมาชิกช าระได้เป็นครัง้

คราว โดยที่ประชมุใหญ่ลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในสีข่องสมาชิกสามญั และ/หรือผู้ รับมอบฉนัทะ
ที่มาประชมุทัง้หมด และทัง้นีไ้ม่เป็นการตดัสิทธิสมาคมการค้าในอนัท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือเงินจ านวน
อื่น ๆ ที่ทางสมาคมการค้าเห็นสมควรเก็บส าหรับการให้บริการ หรือการอ านวยความสะดวกพิเศษที่สมาคม
การค้าเป็นผู้จดัหามาให้ 

 
หมวดที่ 6 

คณะกรรมการ 
จ านวนและการเลอืกตัง้กรรมการ 

 
7ข้อ 17. โครงสร้างและการเลือกตัง้คณะกรรมการ ให้มีคณะกรรมการขึน้คณะหนึ่งเป็นผู้บ ริหารงานให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของสมาคมการค้า และเป็นผู้ แทนของสมาคมการค้าในกิจการอันเก่ียวกับบุคคลภายนอก
คณะกรรมการให้มีจ านวนไม่น้อยกวา่เจ็ด (7) คน แต่ไม่เกินสิบสาม (13) คน โดยได้รับการเลือกตัง้จากสมาชิก

                                                      
6
 แก้ไขตามรายงานการประชมุใหญ่สามญัประจ าปี ครัง้ท่ี 1/2544 วนัท่ี 22 มีนาคม 2544 

   แก้ไขตามรายงานการประชมุใหญ่สามญัประจ าปี ครัง้ท่ี 1/2541 วนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2541 
7
 แก้ไขตามรายงานการประชมุใหญ่สามญัประจ าปี ครัง้ท่ี 1/2541 วนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 25414 
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สามญัในที่ประชมุสามญัประจ าปี  ในกรณีสมาชิกสามญัที่เป็นนิตบิคุคล ผู้แทนที่ได้รับการเสนอช่ืออาจเข้าสมคัร
รับเลอืกตัง้ได้หากสมาชิกสามญัดงักลา่วได้มีการเสนอช่ือผู้สมคัรเพียงรายเดียวเทา่นัน้ 

   
 ก่อนวนัประชมุใหญ่สามญัประจ าปีอยา่งน้อยสามสบิ (30) วนั ให้คณะกรรมการจดัให้มีการแจ้งให้สมาชิกทราบ

ถึงช่วงเวลาที่ได้รับการเสนอช่ือและหลกัเกณฑ์ที่ใช้ในการเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการใน
การประชมุสามญัประจ าปี 

 
 แบบฟอร์มการเสนอช่ือสามารถรับได้จากเลขาธิการ หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของสมาคมการค้า 
 
 ผู้สมคัรรับเลอืกตัง้เป็นกรรมการ ต้องลงทะเบียนเพื่อแสดงความสนใจโดยการยื่นแบบเสนอช่ือต่อเลขาธิการหรือ

กรรมการที่รักษาการแทนต าแหน่งเลขาธิการ ภายในระยะเวลาที่รับการเสนอช่ือ แบบฟอร์มการเสนอช่ือที่
สมบรูณ์จะต้องลงนามโดยผู้สมคัรและรับรองโดย สมาชิกสามญัอื่น หนึ่ง (1) ราย และอาจรวมถึงข้อมูลอื่นใด
ตามที่จ าเป็นเป็นครัง้คราว ผู้ รับรองสามารถให้การรับรองหรือสนบัสนนุไม่เกินผู้สมคัรสาม (3) ราย แบบฟอร์ม
การเสนอช่ือทีไ่มส่มบรูณ์เป็นอนัสิน้ผล 

 
 สมาชิกจะได้รับแจ้งรายช่ือผู้ สมคัรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนก่อนไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนการประชุมสามัญ

ประจ าปี 
  
 ถ้ามีผู้ สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนน้อยกว่า เจ็ด (7) คน ระยะเวลาการเสนอช่ือจะเปิดขึน้ใหม่ในวันประชุม

สามญัประจ าปี โดยการเสนอช่ือเพิ่มเติมและรับรองโดยสมาชิกสามญัที่เข้าร่วมประชมุได้ 
 
 ในกรณีที่จ านวนผู้สมคัรที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนน้อยกวา่หรือเท่ากบั สบิสาม (13) ให้ที่ประชมุเลอืกตัง้บคุคลซึง่มี

คณุสมบตัิครบถ้วนเป็นกรรมการโดยไมจ่ าต้องมีการเลอืกตัง้ 
  
 ถ้ามีผู้สมคัรท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนมากกว่า สบิสาม (13) คน ให้จดัให้มีการเลอืกตัง้ การออกเสียงลงคะแนนจะ

กระท าโดยการลงคะแนนลับ หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามที่ระบุ ไว้ใน
แบบฟอร์มการลงคะแนนเสียง สมาชิกสามญัแต่ละรายที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะจะ
ได้รับแบบฟอร์มการลงคะแนนเสยีงหนึง่ชดุ โดยสมาชิกสามญัซึง่เป็นนิติบคุคลอาจมีตวัแทนสอง (2) คน เข้าร่วม
ประชมุ  

 
 หลงัจากมีการลงคะแนนเสยีงและการตรวจนบัคะแนนเสยีงแล้ว ให้ทีป่ระชมุแตง่ตัง้ผู้สมคัรที่มีคะแนนเสยีงสงูสดุ 

สบิสาม (13) คน เป็นกรรมการในคณะกรรมการ 
 
 ในกรณีที่ผู้สมคัรมีคะแนนเสยีงเท่ากนั ให้มีการลงคะแนนเสยีงอีกครัง้หนึง่ส าหรับผู้สมคัรท่ีมีคะแนนเสยีงเท่ากนั

เท่านัน้ หากผลปรากฏว่าคะแนนเสียงเท่ากนัอีกครัง้ ให้ประธานในที่ประชุมจดัให้มีการจบัสลากโดยผู้สมคัรที่มี
คะแนนเสยีงเทา่กนั  
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8ให้กรรมการเลือกตัง้กนัเอง เพื่อด ารงต าแหน่งประธาน รองประธาน (รองประธานไม่เกินสาม (3) คน ในฐานะ

รองประธานคนที ่1 รองประธานคนที่ 2 และรองประธานคนที่ 3) เหรัญญิก เลขาธิการ และต าแหนง่อื่น ๆ ตามที่

คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสมต าแหน่งละหนึ่งคน 9ส าหรับต าแหน่งประธานจะต้องเป็นบคุคลที่มีถ่ินท่ีอยู่ถาวร

ในฮ่องกง 
 
กรรมการของสมาคมการค้ามีวาระการด ารงต าแหนง่ได้คราวละหนึ่งปี โดยวาระดังกลา่วให้เร่ิมนบัหลงัจากวนัที่
มีการเลือกตัง้โดยที่ประชุมใหญ่และสิน้สดุในวนัที่มีการประชุมใหญ่ครัง้แรกในปีปฏิทินถดัไปที่จดัให้มีขึน้ เพื่อ
เลอืกตัง้กรรมการ 
 
10ภายใต้บงัคบัมาตรา 19 และ 33 แห่งพระราชบญัญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 กรรมการที่พ้นจากต าแหน่ง
กรรมการไปแล้วอาจได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการอีกก็ได้  แต่ทัง้นีบุ้คคลหนึ่งบุคคลใดจะรับเลือกตัง้ให้ด ารง
ต าแหนง่กรรมการเกินกว่าสี ่(4) คราวติดตอ่กนัมิได้ และกรรมการที่ด ารงต าแหน่งสี ่(4) คราวติดตอ่กนันัน้ จะไม่

มีสทิธิได้รับเลอืกตัง้อีกจนกวา่จะพ้นระยะเวลาหนึง่ปี 11  

 
ในการพิจารณาคณุสมบตัิของบคุคลใดเพื่อรับเลอืกตัง้ต่อหรือคงในต าแหน่งตอ่ไป ให้นบัวาระการด ารงต าแหน่ง
ก่อนหน้านัน้ในทุกคราวไม่ว่าในแต่ละคราวนัน้จะด ารงต าแหน่งนานเพียงใด ยกเว้นกรณีบคุคลซึ่งได้รับการ
แต่งตัง้โดยคณะกรรมการ เพื่อแทนต าแหน่งที่ว่างลงภายใต้ข้อ 19 ซึ่งในกรณีเช่นนัน้ วาระการด ารงต าแหน่ง
ของบุคคลผู้ถกูแต่งตัง้นัน้จะไม่ถูกนบัรวมเป็นวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ เพื่อใช้พิจารณาคุณสมบตัิของ
การท่ีจะได้รับเลอืกใหมห่รือคงอยูใ่นต าแหนง่ตอ่ไป 

 
ข้อ 18. การพ้นจากต าแหนง่กรรมการ กรรมการยอ่มพ้นจากต าแหนง่ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
 

(1) ครบก าหนดออกตามวาระ 
(2) ลาออกโดยคณะกรรมการได้ลงมติอนมุตัิแล้ว 
(3) ขาดคุณสมบตัิ หรือขาดจากสมาชิกภาพในการเป็นสมาชิกสามัญ หรือขาดจากการเป็นผู้แทนของ

สมาชิกสามญั 
(4) ที่ประชมุใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากการเป็นกรรมการ 
(5) ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้ถอดถอนออกจากการเป็นกรรมการ หากไม่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

หรือโดยผู้ มอบฉันทะ สาม (3) ครัง้ ติดต่อกัน หรือกึ่งหนึ่งของจ านวนการประชุมคณะกรรมการที่
ก าหนดไว้ โดยไมส่ามารถให้เหตผุลอนัสมควรอนัเป็นที่ยอมรับได้โดยคณะกรรมการ 

                                                      
8 แก้ไขตามรายงานการประชมุวิสามญัสมาชิก ครัง้ท่ี 2/2545 วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2545 
9 แก้ไขตามรายงานการประชมุใหญ่สามญัประจ าปี ครัง้ท่ี 1/2557 วนัท่ี 29 เมษายน 2557 
10 แก้ไขตามรายงานการประชมุวิสามญัสมาชิก ครัง้ท่ี 1/2557 วนัท่ี 24 มีนาคม 2557 
11  แก้ไขตามรายงานการประชมุวิสามญัสมาชิก ครัง้ท่ี 1/2558 วนัท่ี 9 เมษายน 2558 
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(6) เมื่อรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย์สัง่ให้ออกตามมาตรา 33 แหง่พระราชบญัญตัิสมาคมการค้า พ.ศ. 
2509 

 
ในกรณีที่ผู้แทนสมาชิกซึ่งเป็นนิติบคุคลตามข้อ 10. ที่ได้รับเลือกตัง้หรือแต่งตัง้ ตายหรือพ้นจากต าแหน่งผู้ แทน
ของสมาชิกนัน้ สมาชิกนัน้ ๆ อาจเสนอช่ือผู้แทนคนใหมใ่ห้เป็นกรรมการแทนที่กรรมการคนเดิมภายใต้ข้อ 19. ก็ได้ 

 
12ข้อ 19. การพ้นจากต าแหน่งกรรมการก่อนครบก าหนดออกตามวาระ ในกรณีที่ต าแหน่งว่างลงในคณะกรรมการ 

คณะกรรมการอาจตัง้สมาชิกสามญัหรือผู้แทนของสมาชิกสามญัคนใดคนหนึ่งให้เป็นกรรมการแทนก็ได้ แต่
กรรมการที่ได้รับต าแหน่งแทนนีใ้ห้เป็นกรรมการอยู่ได้ตามวาระที่เหลือของผู้ที่ตนแทน หรือจนกว่าการประชุม
ใหญ่ในคราวถดัไปเพื่อเลอืกตัง้กรรมการ แล้วแตร่ะยะเวลาใดจะเกิดขึน้ก่อน 

  
 หากมีต าแหนง่วา่งลงของกรรมการผู้ซึ่งด ารงต าแหนง่ คณะกรรมการอาจเลอืกกรรมการคนอื่นเพื่อท าหน้าที่แทน

ก็ได้  
 
 ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นต าแหน่งทัง้คณะก่อนครบก าหนดออกตามวาระ ให้คณะกรรมการซึ่งพ้นต าแหน่งนัน้

ด าเนินการจดัประชุมใหญ่ เพื่อเลือกต้งคณะกรรมการชุดใหม่ ในกรณีนีใ้ห้น าความในข้อ 24. มาใช้บงัคบัโดย
อนโุลม 

 
 ให้คณะกรรมการที่ได้รับเลอืกตัง้ตามวรรคก่อนอยูใ่นต าแหนง่ได้ ตามวาระของคณะกรรมการที่พ้นจากต าแหนง่ไป 
 
ข้อ 20. องค์ประชมุในการประชุมของคณะกรรมการ การประชุมของคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการมาประชุมไมน้่อย

กวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการ หรือตวัแทนทัง้หมดในขณะนัน้ จึงนบัวา่เป็นองค์ประชมุ 
 

หากไม่ครบองค์ประชมุ ให้เลื่อนการประชมุออกไปและประธานจะเรียกให้มีการประชุมใหม่ภายในสบิสี่ (14) วนั
นบัจากวนัเลือ่นการประชมุ 
 
ในกรณีที่องค์ประชุมไม่ครบอีกในวนัที่มีการเรียกการประชุมภายในสิบสี่ (14) วนันบัจากวนัที่มีการเลื่อนการ
ประชุม กรรมการสอง (2) คน ซึ่งอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นกรรมการผู้ซึ่งด ารงต าแหน่ง ร่วมกันเรียกประชุม
วิสามญัสมาชิกเพื่อด าเนินกิจการของสมาคมการค้า  

  
  
 
ข้อ 21. มติของที่ประชมุของคณะกรรมการ มติของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ถือเอาคะแนนเสียงเห็นชอบข้างมากของ

กรรมการ หรือตวัแทนที่เข้าร่วมประชุม กรรมการแต่ละคนมีคะแนนเสยีงหนึ่งเสยีงในการลงมติ ถ้าคะแนนเสียง
เทา่กนัให้ผู้ เป็นประธานในท่ีประชมุมีคะแนนอีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

                                                      
12 แก้ไขตามรายงานการประชมุวิสามญัสมาชิก ครัง้ท่ี 2/2545 วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2545 
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 ในกรณีที่ท่ีประชมุคณะกรรมการลงมติอนัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบงัคบันี ้ให้ถือวา่ มตินัน้ใช้บงัคบัมิได้ 
 
ข้อ 22. ประธานสมาคมการค้าเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการทุกครัง้ ถ้าประธานสมาคมการค้าไม่อยู่หรือไม่

อาจปฏิบิตหน้าที่ได้ ให้รองประธานสมาคมการค้าปฏิบตัิหน้าที่แทน ถ้าทัง้ประธานสมาคมการและรองประธาน
สมาคมการค้าไม่อยู ่หรือไม่อาจปฏิบตัิหน้าที่ได้ให้ที่ประชมุเลือกกรรมการคนใดคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชุม
เฉพาะในการประชมุคราวนัน้ 

 
ข้อ 23. การจดัการเรียกประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชมุ ให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยสอง (2) 

เดือนต่อครัง้ อนึ่ง ในกรณีที่ประธานสมาคมการค้า หรือกรรมการผู้ท าหน้าที่แทน หรือกรรมการร่วมกนัไม่น้อย
กวา่สื ่(4) คนเห็นเป็นการจ าเป็นอาจเรียกประชมุคณะกรรมการก็ได้ 

 
ในกรณีที่ประธานถึงแก่กรรมหรือลาออกจากต าแหน่งประธาน ให้คณะกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการ  
ภายในสามสิบ (30) วนั เพื่อเลือกตัง้ผู้ด ารงต าแหน่งประธานคนใหม่ ในกรณีที่ประธานไม่อยู่หรือไม่สามารถ
ปฏิบตัิหน้าที่ได้ระยะเวลาเกินสอง (2) เดือน ให้คณะกรรมการจดัให้มีการประชุมคณะกรรมการภายในสามสิบ 
(30) วนันบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาสอง (2) เดือน เพื่อเลอืกตัง้ผู้ด ารงต าแหนง่ประธานคนใหม ่

 
 ให้เลขาธิการ หรือกรรมการผู้ท าหน้าที่แทนเลขาธิการจัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้ ให้ยื่น

เพื่อให้รับรองเห็นชอบตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการในคราวตอ่ไป รายงานการประชมุจะต้องลงลายมือช่ือรับรองโดย
ประธานท่ีประชมุ และเก็บรักษาไว้ ณ ส านกังานของสมาคมการค้า สมาชิกอาจตรวจดรูายงานการประชุมที่ได้รับ
การรับรองดงักลา่วได้ในระหวา่งเวลาท าการ ณ ส านกังานของสมาคมการค้า 

 
ข้อ 24. การเข้ารับหน้าที่ของคณะกรรมการ เมื่อมีการเลือกตัง้คณะกรรมการชุดใหม่ โดยที่ประชุมใหญ่สามญัให้เรียก

ประชุมคณะกรรมการชุดใหม่ภายในสิบห้า (15) วนันบัแต่วนัที่ได้รับเลือกตัง้ และให้คณะกรรมการซึ่งพ้นจาก
ต าแหน่งยื่นจดทะเบียนคณะกรรมการชุดใหม่ ต่อนายทะเบียนสมาคมการค้า ประจ ากรุงเทพมหานครภายใน
สามสิบ (30) วนั นบัแต่วนัเลือกตัง้ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งสง่มอบหน้าที่ให้คณะกรรมการชุดใหม่
ภายในสามสบิ (30) วนั นบัแตว่นัท่ีนายทะเบียนสมาคมการค้ารับจดทะบียน 

 
 ในกรณีที่นายทะเบียนสมาคมการค้ายังไม่อนมุตัิรับจดทะเบียนคณะกรรมการชุดใหม่ และคณะกรรมการท่ีพ้น

จากต าแหนง่ยงัมิได้สง่มอบหน้าที่ตามวรรคแรก ให้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งนัน้มีอ านาจหน้าที่บริหารกิจการ
ของสมาคมการค้าต่อไปจนกว่านายทะเบียนสมาคมการค้าจะรับจดทะบียนคณะกรรมการชุดใหม่และ
คณะกรรมการชดุใหมน่ัน้เข้ารับหน้าที่แล้ว 

 
ข้อ 25. อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการมีอ านาจและความรับผิดชอบดงัตอ่ไปนี:้- 
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(1) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ มีส่วนร่วมและสง่เสริมกิจกรรมของสมาคมการค้า จดัการ และด าเนินการ 
และจดัการทรัพย์สนิ และหนีส้นิของสมาคมการค้าให้เป็นไปตามข้อบงัคบัและมติใด ๆ ของที่ประชมุใหญ่ 

(2) เลอืกตัง้กรรมการให้ด ารงต าแหน่งตา่ง ๆ ในคณะกรรมการ 
(3) วางระเบียบในการปฏิบตัิงานของสมาคมการค้าให้เป็นไปตามวตัถทุี่ประสงค์ และข้อบงัคบัฉบบันี ้
(4) วา่จ้าง แตง่ตัง้ และถอดถอนท่ีปรึกษาของคณะกรรมการ อนกุรรมการ เจ้าหน้าที่ และพนกังานท่ีท างาน

ให้แก่สมาคมการค้าทัง้ปวง ในการท ากิจการเฉพาะอย่าง หรือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ อนัอยู่ในของเขต
หน้าที่ของคณะกรรมการ เพื่อให้การด าเนินงานของสมาคมการค้าเป็นไปโดยเรียบร้อย ที่ปรึกษาของ
คณะกรรมการและอนุกรรมการดงักลา่ว จะแต่งตัง้จากกรรมการหรือสมาชิกของสมาคมการค้า หรือ
บคุคลภายนอกก็ได้ ท่ีปรึกษา เจ้าหน้าที่ และพนกังานท่ีท างานให้แก่สมาคมการค้าจะได้รับการแตง่ตัง้
โดยได้รับคา่ตอบแทนและภายใต้ข้อก าหนดอื่นใดโดยคณะกรรมการตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

 
13ข้อ 26. อ านาจหน้าที่ของกรรมการผู้ด ารงต าแหนง่ และเจ้าหน้าที่บริหาร  

 
กรรมการผู้ด ารงต าแหนง่มีอ านาจและความรับผิดชอบดงัตอ่ไปนี ้

 
(1)  ประธานสมาคมการค้า มีอ านาจหน้าที่อ านวยการเพื่อให้การด าเนินงานของสมาคมการค้าเป็นไปตาม

ข้อบังคับและระเบียบในการปฏิบัติของสมาคมการค้า เป็นผู้ แทนของสมาคมการค้าในกิจการอัน
เก่ียวกบัการติดต่อกบัภายนอก และเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการตลอดจนในที่ประชุมใหญ่ 
เอกสารที่เป็นทางการทัง้หมดของสมาคมการค้า รวมทัง้สญัญาและธุรกรรมต่าง ๆ กับบุคคลที่สาม
จะต้องลงนามโดยกรรมการสองทา่นใด ๆ ในระหว่างประธาน รองประธาน เหรัญญิก และเลขาธิการที่
ได้รับมอบอ านาจโดยชอบจากมติของคณะกรรมการ 

(2) รองประธานสมาคมการค้า มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือประธานสมาคมการค้าในกิจการทัง้ปวงอนัอยู่ใน
อ านาจหน้าที่ของประธานสมาคมการค้า และเป็นผู้ท าหน้าที่แทนประธานสมาคมการค้า เมื่อประธาน
สมาคมการค้าไมอ่ยูห่รือไม่อาจปฏิบตัิหน้าที่ได้ หากมีรองประธานมากกวา่หนึ่งคนให้รองประธานคนที่ 1 
เป็นผู้มีอ านาจและหน้าที่แทนประธานสมาคมการค้า 

(3) เหรัญญกิก มีหน้าที่ตรวจสอบการรับและจ่ายเงินของสมาคมการค้า เสนอรายงานทางการเงินต่อที่
ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมใหญ่ ตรวจตราดูแล บ ารุงรักษาบัญชีการเงิน บันทึกข้อมูล การ
จัดเก็บเอกสารและข้อมูลของสมาคมการค้า ดูแลรักษา และจัดสรรทรัพย์สินของสมาคมการค้า 
ตลอดจนปฏิบตัิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการจะได้มอบหมาย 

(4) เลขาธิการมีหน้าที่จัดเก็บสมุดข้อมูลทัง้หลาย ยกเว้นสมุดข้อมูลทางการเงินของสมาคม และจัดท า
รายงานการประชมุใหญ่และการประชมุคณะกรรมการทัง้หมดเพื่อตรวจสอบและลงนาม เลขาธิการจะ
จดัท าส าเนารายงานการประชมุที่ได้รับการลงนามรับรองเพื่อจดัสง่ให้แก่กรรมการแตล่ะคน เลขาธิการ
จะปฏิบตัิหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะได้มอบหมาย 

(5) เจ้าหน้าที่บริหารอาจได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการและได้รับการวา่จ้างจากสมาคมการค้าเพื่อด าเนิน
กิจการทั่วไปของสมาคมการค้า เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับเหล่านี ้และท า

                                                      
13 แก้ไขตามรายงานการประชมุวิสามญัสมาชิก ครัง้ท่ 2/2545 วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2545 
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กิจกรรมและหน้าที่อื่นใดตามแต่คณะกรรมการจะได้ก าหนด เจ้าหน้าที่บริหารต้องเข้าร่วมประชุมในการ
ประชมุคณะกรรมการ โดยงดออกเสยีงลงคะแนน 

 
หมวดที่ 7 

การประชุมใหญ่ 
 

ข้อ 27. การประชุมใหญ่ ให้คณะกรรมการเรียกประชุมใหญ่ของสมาชิกอย่างน้อยหนึ่งครัง้ทุกระยะเวลาสิบสองเดือน 
การประชมุเช่นนีเ้รียกวา่ “การประชมุใหญ่สามญัประจ าปี” 

 
 การประชมุใหญ่คราวอื่น ๆ นอกเหนือไปจากการประชมุใหญ่ตามวรรคก่อน เรียกวา่ “การประชมุใหญ่วิสามญั” 
 
ข้อ 28. ก าหนดการประชมุใหญ่ให้มีการประชมุใหญ่ของสมาคมการค้าดงัตอ่ไปนี ้
 

(1) ให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีภายในก าหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวนั นับแต่วนัที่สิน้ปีการบัญชีของ
สมาคมการค้าเป็นประจ าทกุ ๆ ปี 

(2) ทีป่ระชมุวิสามญั จะเรียกประชมุ 
(ก) โดยมติของคณะกรรมการ หรือ 
(ข) ตามข้อ 20 วรรคสาม โดยกรรมการสอง (2) คน ซึ่งอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นกรรมการผู้ ซึ่ง

ด ารงต าแหนง่ หรือ 
(ค) โดยคณะกรรมการเป็นผู้นัดเรียกประชุมตามที่สมาชิกสามัญอย่างน้อยหนึ่งในสี่ของจ านวน

สมาชิกสามญัทัง้หมดแสดงความจ านงโดยท าการร้องขอเป็นลายลกัษณ์อกัษรยื่นตอ่เลขาธิการ 
หรือกรรมการที่รักษาการแทนต าแหน่งเลขาธิการ และในกรณีเช่นนีใ้ห้จัดให้มีการประชุม
วิสามญัสมาชิกภายในยี่สบิ (20) วนั นบัจากวนัท่ีที่มีการยื่นหนงัสอืดงักลา่ว 

  
ข้อ 29. หนงัสอืบอกกลา่วนดัประชุม คณะกรรมการจะต้องสง่หนังสอืบอกกลา่วนดัประชุมใหญ่ในแตล่ะครัง้ โดยระบวุนั 

เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญ่ไปให้สมาชิกทุกคนได้ทราบ โดยส่งจดหมายทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน ณ ท่ีอยูข่องสมาชิกที่ปรากฏอยูใ่นทะเบียนก่อนก าหนดวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 10 วนั หรือสง่ให้ถึงตวั
สมาชิกก่อนก าหนดวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 7 วนั 

 
 การจดัสง่หนงัสือบอกกลา่วตามวรรคแรก ให้แนบส าเนาบนัทึกรายงานการประชุมใหญสามญัครัง้ที่แล้วไปด้วย 

ในกรณีที่เป็นการนดัประชุมใหญ่สามญัประจ าปี จะต้องแนบส าเนารายงานประจ าปีและส าเนางบดุล รวมทั ง้
ส าเนาบญัชีรายยรับ-รายจ่าย ซึง่ผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบแล้วเพิ่มเติมไปด้วย 

 
14ข้อ 30. องค์ประชมุในการประชมุใหญ่ ในการประชมุใหญ่จะต้องมีสมาชิกสามญั และ/หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะมาประชมุไม่

น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจ านวนสมาชิกสามัญทัง้หมดจึงจะถือเป็นองค์ประชุม สมาชิกสามัญจะออกเสียง

                                                      
14 แก้ไขตามรายงานการประชมุใหญ่สามญัประจ าปี ครัง้ที่ 1/2541 วนัที่ 17 กุมภาพนัธ์ 2541 



ฉบบัร่าง 01.04.19 

13 
 

ลงคะแนนโดยผู้ รับมอบฉนัทะในที่ประชุมใหญ่ครัง้ใดก็ได้ แต่การมอบอ านาจให้ผู้ รับมอบฉนัทะดงักลา่วจะต้อง
ท าเป็นหนงัสอื และจะต้องน าส าเนาหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่วไปมอบไว้แก่เลขาธิการหรือกรรมการทีรั่กษาการ
แทนต าแหน่งเลขาธิการก่อนการประชมุใหญ่ครัง้นัน้ ๆ ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องเป็นสมาชิกสามญั หรือผู้แทนของ
สมาชิกสามญัของสมาคมการค้าด้วย และจะเป็นผู้ รับมอบฉนัทะของสมาชิกสามญัทัง้หมดเกินกวา่สามรายไมไ่ด้ 

 
ข้อ 31. การขาดองค์ประชุม หากล่วงพ้นก าหนดเวลานดัไปแล้วสิบห้านาที ยงัมีสมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุม ถ้าการ

ประชมุใหญ่คราวนัน้ได้เรียกเพราะสมาชิกร้องขอ ให้เลกิการประชมุใหญ่นัน้ ถ้ามิใช่เพราะสมาชิกร้องขอให้เลือ่น
การประชุมและให้ท าการบอกกล่าวนัดประชุม ระบุวนั เวลา และสถานที่ประชุมใหญ่นัน้อีกครัง้หนึ่งภายใน
ก าหนดเวลายี่สบิวนั นบัแตว่นัประชมุใหญ่คราวแรก ในการประชมุใหญ่คราวหลงันีจ้ะมีสมาชิกมากน้อยเพียงใด
ก็ให้ถือเป็นองค์ประชมุ 

 
ข้อ 32.  ประธานในที่ประชุม ให้ประธานสมาคมการค้าเป็นประธานในที่ประชุมใหญ่แต่ละครัง้ ถ้าประธานสมาคม

การค้าไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานสมาคมการค้าท าหน้าที่แทน ถ้าทัง้ประธานสมาคม
การค้าและรองประธานสมาคมการค้าไม่อยู่ หือไม่อาจปฏิบตัิหน้าที่ได้ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตัง้กรรมการคนใด
คนหนึ่งขึน้เป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีกรรมการอยู่ในที่ประชุมเลยก็ให้ที่ประชมุเลือกตัง้สมาชิกคนใดคน
หนึง่ขึน้เป็นประธานในท่ีประชมุเฉพาะการประชมุคราวนัน้ 

 
ข้อ 33. วิธีการออกเสยีงลงคะแนนในท่ีประชมุ สมาชิกสามญัและผู้ รับมอบฉนัทะของสมาชิกสามญั (ถ้ามี) เทา่นัน้ มีสทิธิ

ออกเสยีงลงคะแนน ทัง้นีโ้ดยอยู่ภายในบงัคบัแห่งข้อ 30. และสมาชิกสามญัคนหนึ่ง ๆ มีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง 
แม้วา่จะมีผู้แทนสองคนเข้าร่วมในการประชมใหญ่นัน้ก็ตาม 

 
 ยกเว้นการเลือกตัง้กรรมการตามข้อ 17 ซึ่งจะต้องเป็นบตัรลงคะแนนลบัเท่านัน้ ในการประชุมใหญ่ใด ๆ ข้อมติ

อื่นใดอนัเสนอให้ลงคะแนนให้ตดัสนิด้วยวิธีชูมือ หรือวิธีการอื่นใดอนัเป็นการเปิดเผยวา่สมาชิกใดลงคะแนนเช่นไร 
เว้นแตเ่มื่อก่อนหรือในเวลาที่แสดงผลแหง่การชมูือนัน้ คณะกรรมการเห็นสมควร หรือได้มีสมาชิกสามญัสองคน
เป็นอยา่งน้อยติดใจร้องขอให้ลงคะแนนลบั 

 
ข้อ 34. มติของที่ประชุมใหญ่ นอกจากที่กล่าวไว้เป็นอย่างในข้อบงัคบันี ้ให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่

ประชุมใหญ่ ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนั ให้ผู้ เป็นประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด การชีข้าดนี ้
อาจท าโดยการชมูือหรือลงคะแนนลบัก็ได้ 

 
ข้อ 35. กิจการอนัพึงกระท าในการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี กิจการอนัพึงกระท าในการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี

ของสมาคมการค้ามีดงันี ้
 

(1) รับรองรายงานการประชมุใหญ่คราวก่อน 
(2) พิจารณารายงานประจ าปีของคณะกรรมการ แสดงผลการด าเนินกิจการของสมาคมการค้าที่ผา่นมาใน

รอบปี 
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(3) พิจารณางบดลุพร้อมด้วยรายงานของผู้สอบบญัชี 
(4) เลอืกตัง้คณะกรรมการ 
(5) แต่งตัง้ที่ปรึกษาของสมาคมการค้า และเลือกผู้ สอบบัญชีของสมาคมการค้าประจ าปี และก าหนด

คา่ตอบแทน 
(6) กิจการอื่นท่ีต้องกระท าโดยมติที่ประชมุใหญ่ 

 
ข้อ 36. การประชมุประจ าเดือนหรือการประชมุพิเศษของสมาคมการค้า ประธานสมาคมการค้า หรือคณะกรรมการอาจ

เรียกและจดัประชมุสมาชิกของสมาคมการค้าได้เป็นครัง้คราว เพื่อวตัถปุระสงค์ทางการพาณิชย์ การศกึษา และ/
หรือ วตัถปุระสงค์ทางสงัคม (ได้แก่การพบปะสนทนาในเร่ืองเก่ียวกบัผลประโยชน์ เพื่อเฉลิมฉลองวนัหยดุ หรือ
เหตกุารณ์อื่น ๆ ) 

 
ข้อ 37. รายงานการประชุม ให้เลขาธิการ หรือกรรมการผู้ ได้รับการมอบหมายให้ท าหน้าที่แทนเลขาธิการจดบันทึก

รายงานการประชมุใหญ่ไว้ทกุครัง้ 
 
 รายงานการประชมุใหญ่แตล่ะครัง้ต้องเสนอตอ่ที่ประชมุใหญ่ครัง้ตอ่ไปเพื่อรับรอง  รายงานการประชมุที่ผา่นการ

รับรองแล้วให้ลงลายมือช่ือโดยประธานที่ประชุม และสมาชิกจะตรวจดูได้ในระหว่างเวลาท าการ ณ ส านกังาน
ของสมาคมการค้า 

 
หมวดที่ 8 

การเงนิ เงนิทุนพิเศษและการบัญชีของสมาคมการค้า 
 

ข้อ 38.  ปีทางบญัชี ให้ถือเอาวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของทกุปีเป็นวนัสิน้ปีทางการบญัชีของสมาคมการค้า 
 
ข้อ 39. การจดัท ารายงานการเงินประจ าปีให้คณะกรรมการจดัท างบดลุ และงบรายรับรายจ่ายของสมาคมการค้าในแต่

ละปีทางบญัชี แล้วสง่ให้ผู้สอบบญัชีไมเ่กินวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ และผู้สอบบญัชีจะต้องตรวจสอบงบดลุให้แล้ว
เสร็จก่อนวนัประชมุใหญ่สามญัประจ าปีไมน้่อยกวา่สามสบิวนั 

 
 คณะกรรมการจะต้องด าเนินการเสนองบดุลซึ่งผู้สอบบญัชีได้รับรองแล้วต่อที่ประชุมใหญ่สามญัประจ าปีเพื่อ

พิจารณาอนมุตัิภายในหนึง่ร้อยยี่สบิวนันบัแตว่นัท่ีสิน้ปีทางบญัชี 
 
 ให้คณะกรรมการเสนอรายงานประจ าปี แสดงผลการด าเนินงานของสมาคมการค้าต่อที่ประชุม ให้สมาคม

การค้าสง่ส าเนารายงานประจ าปี แสดงผลการด าเนินงานของสมาคมการค้ากบังบดลุที่ได้ตรวจสอบแล้วไปยัง
นายทะเบียนสมาคมการค้าประจ ากรุงเทพมหานคร ภายในสามสบิวนันบัแตว่นัท่ีมีการประชมุใหญ่ 

 
 อนึ่ง ให้เก็บรักษารายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสมาคมการค้า และงบดลุที่ได้ตรวจสอบแล้วไว้ที่

ส านกังานของสมาคมการค้าเพื่อให้สมาชิกขอตรวจดไูด้ 
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ข้อ 40. อ านาจของผู้สอบบญัชี ผู้สอบบญัชีมีอ านาจตรวจสอบสินทรัพย์ สรรพสมุดบญัชี และบรรดาเอกสารเก่ียวกับ
การเงินและการด าเนินงานของสมาคมการค้า และมีสิทธิสอบถามกรรมการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของสมาคม
การค้าทุกคนที่มีส่วนเก่ียวข้องกับสินทรัพย์ สรรพสมุดบัญชี และเอกสารดังกล่าว ในการนีก้รรมการและ
เจ้าหน้าที่จะต้องช่วยเหลอืและให้ความสะดวกทกุประการเพื่อการตรวจสอบและการสอบถามเช่นวา่นัน้ 

 
ข้อ 41. การเก็บรักษาสมดุบญัชีและเอกสารการเงิน สมดุบญัชีและข้อมลูทางการเงินของสมาคมการค้าจะต้องเก็บรักษา

ไว้ ณ ส านกังานของสมาคมการค้า และให้อยูใ่นความดแูลรับผิดชอบของเหรัญญิก 
 
ข้อ 42. การเงินของสมาคมการค้า เงินสดของสมาคมการค้าทัง้หมดจะต้องน าไปฝากไว้ในนามของสมาคมการค้า ณ 

ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินแห่งใดแหน่งหนึ่ง ซึ่งตัง้อยู่ในกรุงเทพมหานคร ตามมติของที่ประชุม
คณะกรรมการ 

 
 ทัง้นีต้้องเป็นไปตามมติของที่ประชมุคณะกรรมการ การฝากและการถอนเงินจากธนาคารให้กระท าได้โดยการลง

นามร่วมกนัของกรรมการอยา่งน้อยสองคน 
 
15ข้อ 43. ขัน้ตอนการปฏิบตัิ และกฏเกณฑ์ส าหรับการอนมุตัิเบิกจ่ายและช าระเงินจะขึน้อยู่กบัมติของคณะกรรมการเป็น

ครัง้คราว 
 
ข้อ 44. เงินทนุพิเศษ สมาคมการค้าอาจหาเงินทุนพิเศษ เพื่อมาด าเนินกิจการ และสง่เสริมความก้าวหน้าของสมาคม

การค้าได้ ก็โดยการเชือ้เชิญบคุคลภายนอก และสมาชิกร่วมกนับริจาคหรือกระท าการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควรและไมข่ดัตอ่กฎหมาย 

 
หมวดที่ 9 

การแก้ไขข้อบังคับ การเลกิสมาคมการค้า และการท าบัญช ี
 

ข้อ 45. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบั การแก้ไข ตดัทอน หรือเพิ่มเติมข้อบงัคบัจะกระท าได้ก็แต่โดยมติของที่ประชุมใหญ่ 
ซึ่งมีคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกสามญั และ/หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะที่เข้าร่วม
ประชมุทัง้หมด 

 
ข้อ 46. การเลกิสมาคมการค้า สมาคมการค้านีอ้าจเลกิได้ด้วยเหตหุนึง่เหตใุดดงันี:้- 
 

(1) เมื่อที่ประชุมใหญ่ลงมติให้เลิก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนสมาชิกสามัญ และ/หรือ 
ผู้ รับมอบฉนัทะ (ถ้ามี) ท่ีมาประชมุทัง้หมด 

(2) เมื่อสมาคมการค้าล้มละลาย 

                                                      
15

 แก้ไขตามรางานการประชมุวิสามญัสมาชิก ครัง้ท่ี 2/2545 วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2545 
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(3) เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สัง่ให้เลิกตามมาตรา 36 แห่งพระราชบญัญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 
2509 

 
ข้อ 47. การช าระบญัชี เมื่อสมาคมการค้านีต้้องเลิกไปด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดดงักล่าวในข้อ 476. ให้น าบทบญัญัติแห่ง

พระราชบญัญตัิสมาคมการค้า พงศ. 2509 มาใช้บงัคบัในการช าระบญัชีของสมาคมการค้า 
 
 ในกรณีที่สมาคมการค้าต้องเลิกไปตามข้อ 46. (1) ให้ที่ประชุมใหญ่คราวนัน้ลงมติแต่งตัง้ผู้ ช าระบญัชีเสียด้วย

และหากต้องเลิกไปตามข้อ 46.(3) ให้กรรมการทกุคนในคณะกรรมการชดุสดุท้ายที่ได้จดทะเบียนเป็นกรรมการ
ตอ่นายทะเบียนสมาคมการค้าประจ ากรุงเทพมหานครเป็นผู้ช าระบญัชี 

 
 หากภายหลกัจากการช าระบญัชี ยงัคงมีทรัพย์สนิของสมาคมการค้าเหลอือยู ่ให้โอนทรัพย์สนินัน้ให้แก่นิติบคุคล

ในประเทศไทย ที่มีวตัถปุระสงค์เก่ียวกบัการกุศลสาธารณะแห่งหนึ่งแหง่ใด หรือหลายแหง่ตามมติของที่ประชุม
ใหญ่ 

 
 ในกรณีที่เมื่อมีการช าระบญัชีแล้ว ทรัพย์สนิของสมาคมการค้ามีไม่พอช าระหนีใ้ห้ความรับผิดของสมาชิกสามญั

จ ากดัเพียงไมเ่กินจ านวนเงินคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ อนัถึงก าหนดแล้วแตส่มาชิกผู้นัน้ยงัไมไ่ด้ช าระ 
 

หมวดที่ 10 
บทเฉพาะกาล 

 
ข้อ 48. เมื่อนายทะเบียนสมาคมการค้าประจ ากรุงเทพมหานครได้อนญุาตให้จดัตัง้สมาคมการค้าแล้ว ให้ผู้ เร่ิมก่อการทกุ

คนท าหน้าที่คณะกรรมการเป็นการชัว่คราว จนกว่าจะได้มีการเลือกตัง้คณะกรรมการตามข้อบงัคบันี ้ซึ่งจะต้อง
จดัให้มีขึน้ภายในก าหนดเวลาหนึง่ร้อยยี่สบิวนันบัแตว่นัท่ีได้รับอนญุาตให้จดัตัง้เป็นสมาคมการค้า 

 
ข้อ 49. เพื่อประโยชน์แหง่ความในข้อบงัคบัข้อ 7. ให้ผู้ เร่ิมก่อการทกุคนท าหน้าที่เป็นสมาชิกสามญัของสมาคมการค้า 
 
ข้อ 50. ให้ใช้ข้อบงัคบันี ้ตัง้แต่วนัท่ีนายทะเบียนสมาคมการค้าประจ ากรุงเทพมหานคร ได้อนญุาตให้จดัตัง้เป็นสมาคม

การค้าเป็นต้นไป 
 

 
 


