ข้ อบังคับ
ของ
สมาคมการค้ านักธุรกิจไทยมุสลิม
---------------------------------สมาคมการค้านีจัดตังตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ.2509และอยูใ่ นการควบคุมดูแล
ของสํานักงานทะเบียนสมาคมการค้าประจํากรุ งเทพมหานคร
หมวดที 1
บทความทัวไป
ข้อ 1. ชือของสมาคมการค้า สมาคมการค้านีมีชือว่า "สมาคมการค้านักธุ รกิจไทยมุสลิม"
เขียนชือเป็ นภาษาอังกฤษว่า “Thai Muslim Trade Association”
เรี ยกชือเป็ นภาษาอังกฤษว่า “ไทยมุสลิมเทรดแอสโซซิ เอชัน”
คําว่า “สมาคม” ต่อไปในข้อบังคับนี ให้หมายความถึง "สมาคมการค้านักธุ รกิจไทย
มุสลิม"
ข้อ 2. สํานักงานของสมาคม ตังอยู่ ณ เลขที ....95/6 หมู่ 1 ถนนเลี ยบวารี แขวงโคกแฝด เขต
หนองจอก กรุ งเทพมหานคร..................
ข้อ 3. ตราของสมาคม มีเครื องหมายเป็ นรู ป ดังนี ........................

-2หมวดที 2
วัตถุทประสงค์
ี
ข้อ 4. สมาคมนีมีวตั ถุทีประสงค์ดงั ต่อไปนี .(1) เพือสร้ างเครื อข่ายผูป้ ระกอบการมุสลิ มในประเทศไทยและส่ งเสริ มให้มีการ
จัดหาคู่คา้ และพันธมิตรทางธุ รกิจทังภายในและภายนอกประเทศ
(2) ส่ งเสริ มและสนับสนุนการประกอบวิสาหกิจของมุสลิมในประเทศไทย ทังใน
ภาคการผลิต ภาคการค้า ภาคการบริ การและอุตสาหกรรมฮาลาล
(3) สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ รวมทังเจรจาทํา
ความตกลงกับบุคคลภายนอกเพือประโยชน์ร่วมกันในการประกอบธุ รกิจกับมุสลิมในประเทศไทยทีอยูใ่ น
วัตถุทีประสงค์ สอดส่ องและติดตามความเคลือนไหวของตลาดการค้าทังภายในและภายนอกประเทศเกียวกับ
สิ นค้าทีสมาชิกประกอบวิสาหกิจ เพือให้เป็ นประโยชน์แก่การค้า การเงิน เศรษฐกิจหรื อความมันคงของมุสลิม
ในประเทศ
(4) ทําการวิจยั เกียวกับการประกอบกิจการประเภททีอยูใ่ นวัตถุทีประสงค์
แลกเปลียนและเผยแพร่ ความรู ้ในทางวิชาการ ตลอดจนข่าวสารการค้าอันเกียวกับกิจการนันๆ
(5) ขอสถิติหรื อเอกสาร หรื อขอทราบข้อความใดๆ จากสมาชิกเกียวกับการ
ดําเนินกิจการทีอยูใ่ นวัตถุทีประสงค์ ทังนี ด้วยความยินยอมของสมาชิก
(6) ส่ งเสริ มคุณภาพของสิ นค้าทีผลิตหรื อจําหน่ายโดยผูป้ ระกอบการมุสลิมทีเป็ น
สมาชิกให้เข้ามาตรฐาน ตลอดจนวิจยั และปรับปรุ งวิธีการผลิตและการค้าให้ได้ผลดียงขึ
ิ น
(7) ร่ วมมือกับรัฐบาลในการส่ งเสริ มการค้าของมุสลิม อุตสาหกรรม การเงิน หรื อ
ธุ รกิจอืนใดในทางเศรษฐกิจอันอยูใ่ นวัตถุทีประสงค์
(8) ส่ งเสริ มการผลิต เพือให้สินค้ามีปริ มาณเพียงพอแก่ความต้องการของตลาดทัง
ภายในและภายนอกประเทศ
(9) ทําการตกลงหรื อวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบตั ิ หรื องดเว้นการปฏิบตั ิ เพือให้
ผูป้ ระกอบการมุสลิม ประเภททีอยูใ่ นวัตถุทีประสงค์ได้ดาํ เนินไปด้วยความเรี ยบร้อย
(10) ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรื อระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอก

ในการประกอบธุ รกิจ
(11) ให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา วิจยั อบรมและดําเนินการเพือให้ความช่วยเหลือ
ผูป้ ระกอบการมุสลิม
(12) ส่ งเสริ มและสนับสนุนการทําธุ รกรรมการค้าและการเงินในรู ปแบบอิสลาม
(13) ส่ งเสริ มและสนับสนุนผูป้ ระกอบการค้าให้มีการบริ จาคตามหลักการศาสนาอิสลาม
หมวดที 3
สมาชิ กและสมาชิ กภาพ
ข้อ 5. ประเภทสมาชิ ก สมาชิ กของสมาคมการค้าแบ่งออกเป็ นสามประเภท และมีคุณสมบัติ
ดังนี คือ.(1) สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลธรรมดาทีเป็ นเจ้าของกิจการหรื อประกอบธุ รกิจหรื อ
นิติบุคคลซึ งจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับการรับรองตามระเบียบของสมาคม
(2) สมาชิ กกิตติมศักดิ ได้แก่ บุคคลหรื อนิ ติบุคคลทีไม่ได้เป็ นสมาชิ กตามข้อ 1 ซึ ง
คณะกรรมการเห็นว่าเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิหรื อเป็ นมีอุปการคุณแก่สมาคม และคณะกรรมการมี
มติให้เข้าเป็ นสมาชิก และบุคคลนันหรื อนิติบุคคลนันตอบรับคําเชิญ
(3) สมาชิกสมทบ ได้แก่ บุคคลธรรมดาทีเป็ นเจ้าของกิจการหรื อประกอบธุ รกิจหรื อ
นิติบุคคลซึ งจะจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายทียังไม่ได้รับการรับรองการเป็ นสมาชิ กสามัญ
ข้อ 6. คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกของสมาคมการค้านอกจากคุณสมบัติตามข้อ 5 แล้ว
ยังต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดงั ต่อไปนี คือ
(1) ในกรณี ทีเป็ นบุคคลธรรมดา
1. เป็ นผูบ้ รรลุนิติภาวะแล้ว
2. นับถือศาสนาอิสลามตามแนวทางอะลิสซุ นนะห์วลั ยามาอะห์ โดยมีหลักการ
ศรัทธาในอัลกุรอ่านและอัลหะดิษ
3. ไม่เคยเป็ นบุ คคลที ต้องคําพิพากษาถึ งที สุ ดของศาลให้ลงโทษจําคุ ก เว้นแต่
เป็ นโทษสํ า หรั บ ความผิ ด ที ได้ก ระทํา โดยประมาทหรื อ ความผิ ด ลหุ โ ทษ หรื อ
ความผิดทีมีอตั ราโทษไม่สูงกว่าความผิดลหุ โทษ
4. ไม่เป็ นโรคอันน่ารังเกียจแก่สังคม
5. เป็ นเจ้าของกิจการหรื อประกอบธุ รกิจ
6. เป็ นผูม้ ีความประพฤติเหมาะสมตามธรรมนองคลองธรรม หลักการศาสนา
อิสลาม
(2) ในกรณี ทีเป็ นนิติบุคคล
1. ตัวแทนของนิติบุคคลนันต้องไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย

2. เป็ นนิ ติบุคคลทีมีการดําเนิ นกิจการตามปกติ ณ วันทีสมัคร ให้นาํ ความในข้อ
6 (1) มาใช้บงั คับแก่คุณสมบัติของผูแ้ ทนนิ ติบุคคลทีได้รับแต่งตังให้มีอาํ นาจกระทํา
การแทนนิติบุคคลทีเป็ นสมาชิกตามข้อ 10 ด้วย
ข้อ 7. การสมัค รเข้า เป็ นสมาชิ ก ผูท้ ี ประสงค์จะสมัค รเข้า เป็ นสมาชิ ก สามัญของสมาคม
จะต้องยืนความจํานงต่อนายทะเบียนหรื อกรรมการผูท้ าํ หน้าทีแทนนายทะเบียนตามรู ปแบบทีสมาคม
ได้กาํ หนดไว้
ข้อ 8. การพิจารณาคําขอสมัครเข้าเป็ นสมาชิก ให้นายทะเบียนหรื อกรรมการผูท้ าํ หน้าทีแทน
นายทะเบียนพิจารณาร่ วมกับกรรมการทีรับผิดชอบ ผลการพิจารณาอนุ มตั ิสมาชิ กภาพ จะได้รับการแจ้งผ่าน
ทางช่องทางทีสมาคมกําหนดภายใน 15 วัน นับจากวันทีมีมติ
ข้อ 9.วันเริ มสมาชิ กภาพ สมาชิ กภาพเริ มตังแต่วนั ที ผูส้ มัครได้ชาํ ระค่าบํารุ งประจําปี ของ
สมาคม และได้รับการอนุมตั ิเรี ยบร้อยแล้ว
ข้อ 10.สมาชิกทีเป็ นนิติบุคคล ต้องแต่งตังผูแ้ ทนซึ งเป็ นบุคคลธรรมดากระทํากิจการแทนนิ ติ
บุคคลนันได้ไม่เกินสองคน เพือปฏิบตั ิการในหน้าที และใช้สิทธิ แทนนิติบุคคลนันได้ เพียงเท่าทีสมาชิ กบุคคล
ธรรมดาประเภทเดี ยวกันนันจะพึงมี ในการนี ผูแ้ ทนจะมอบหมายให้บุคคลอืนกระทําการแทนหรื อแต่งตัง
ตัวแทนช่วงมิได้
บุคคลเดียวกันจะเป็ นผูแ้ ทนกระทําการแทนสมาชิกเกินหนึงรายมิได้
ข้อ 11. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกภาพย่อมสิ นสุ ดลง ในกรณี ดงั ต่อไปนี
(1) ตาย หรื อสิ นสภาพนิติบุคคล
(2) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 6
(3) ลาออก โดยยืนหนังสื อลาออกต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการเห็ นชอบ
(4) ต้องคําพิพากษาถึงทีสุ ดให้เป็ นบุคคลล้มละลาย
(5) ถู ก ศาลสังให้เป็ นบุ ค คลไร้ ค วามสามารถหรื อบุ ค คลเสมื อนไร้ ค วามสามารถ
(6) ต้องคํา พิ พ ากษาถึ ง ที สุ ด ให้ ล งโทษจํา คุ ก เว้น แต่ เ ป็ นความผิ ด ลหุ โ ทษ หรื อ
ความผิดทีอัตราโทษไม่สูงกว่าความผิดลหุ โทษ หรื อความผิดทีได้กระทําโดยประมาท
(7) คณะกรรมการลงมติ ให้ลบชื อออกจากทะเบียนสมาชิ ก โดยคะแนนเสี ยงไม่น้อย
กว่าสามในสี ของจํานวนกรรมการทังหมด ด้วยเหตุหนึงเหตุใด ดังต่อไปนี .1. กระทําการใด ๆ ทีทําให้สมาคมเสื อมเสี ยชือเสี ยงโดยเจตนา
2. กระทําการละเมิดข้อบังคับโดยเจตนา
(8)ไม่ชาํ ระเงิ นค่าบํารุ งประจําปี และได้รับการเตือนจากเจ้าหน้าทีครบสามสิ บวันแล้ว
ให้พน้ สมาชิกภาพจากสมาชิกสามัญเป็ นสมาชิกสมทบโดยอัตโนมัติ
ข้อ 12. ทะเบี ย นสมาชิ ก ให้นายทะเบี ยนจัดทํา ทะเบี ย นสมาชิ ก เก็ บ ไว้ ณ สํา นัก งานของ
สมาคม หรื อตามระเบียบทีได้มีการประชุมไว้ โดยอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี.(1) ชือและสัญชาติของสมาชิก
(2) ชือทีใช้ในการประกอบวิสาหกิจและประเภทของวิสาหกิจ
(3) ทีตังสํานักงานและเบอร์ โทรศัพท์ของสมาชิก

(4) วันทีเข้าเป็ นสมาชิก
หมวดที 4
สิ ทธิและหน้ าทีของสมาชิ ก
ข้อ 13. สิ ทธิ ของสมาชิก
(1) ได้รั บ ความช่ ว ยเหลื อ และการสงเคราะห์ ใ นเรื องที เกี ยวกับ กิ จ การอัน อยู่ใ น
วัตถุทีประสงค์ของสมาคมจากสมาคมเท่าทีจะอํานวยได้
(2) เสนอความคิ ด เห็ น หรื อให้ ค ํา แนะนํา ต่ อ สมาคม หรื อคณะกรรมการใน
เรื องใด ๆ อันอยูใ่ นวัตถุทีประสงค์ของสมาคมเพือนํามาซึ งความเจริ ญรุ่ งเรื องของสมาคม
(3) สมาชิกสามัญจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 10 คนสามารถขอตรวจสอบกิจการและ
ทรัพย์สินของสมาคมได้ โดยทําเป็ นหนังสื อยืนต่อเลขาธิ การ หรื อกรรมการผูท้ าํ หน้าทีแทนเลขาธิ การ
(4) เข้า ร่ ว มประชุ ม อภิ ป รายแสดงความคิ ด เห็ น ซั ก ถามกรรมการเสนอญัต ติ
ในการประชุมใหญ่สมาชิก (สิ ทธิ เฉพาะสมาชิกสามัญ)
(5) มีสิทธิ ประดับเครื องหมายของสมาคม (สิ ทธิ เฉพาะสมาชิกสามัญ)
(6) สมาชิ ก สามัญ เท่ า นันมี สิ ท ธิ ใ นการออกเสี ย งลงคะแนนในที ประชุ ม ใหญ่
และมีสิทธิ ได้รับเลือกตังเป็ นกรรมการ
ข้อ 14. หน้าทีของสมาชิก
(1) ต้ อ งปฏิ บ ั ติ ต ามข้ อ บั ง คั บ ของสมาคม มติ ข องที ประชุ ม ใหญ่ มติ ข อง
คณะกรรมการและหน้าทีซึ งตนได้รับมอบหมายจากสมาคมด้วยความซื อสัตย์โดยเคร่ งครัด
(2) ดํา รงรั ก ษาเกี ย รติ แ ละผลประโยชน์ ส่ ว นได้ เ สี ยของสมาคม ตลอดจน
ต้องรักษาความลับในข้อประชุ มหรื อวิธีการของสมาคม ไม่เปิ ดเผยข้อความ ซึ งอาจจะนําความเสื อมเสี ยมาสู่
สมาคมโดยเด็ดขาด
(3) ส่ งเสริ มสนับสนุนและช่วยเหลือกิจการของสมาคมให้เจริ ญรุ่ งเรื อง และมี
ความก้าวหน้าอยูเ่ สมอ
(4) ต้อ งรั ก ษาไว้ซึ งความสามัค คี ธ รรมระหว่ า งสมาชิ ก และปฏิ บ ัติ กิ จ การค้า
ในทํานองช่วยเหลือกันด้วยความซื อสัตย์สุจริ ตและดํารงอยูใ่ นหลักการศาสนาอิสลาม
(5) ชําระค่าบํารุ งให้แก่สมาคมตามกําหนด
(6) สมาชิ ก ผู ้ใ ดเปลี ยนชื อ ชื อสกุ ล สั ญ ชาติ ย้ า ยที อยู่ ย้ า ยที ตั งสํ า นั ก งาน
เปลียนแปลงประเภทวิสาหกิจหรื อเปลียนผูแ้ ทนนิติบุคคล จะต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบเป็ นหนังสื อภายใน
กําหนดเวลาเจ็ดวัน นับแต่เปลียนแปลง

หมวดที 5
ค่ าลงทะเบียนเข้ าเป็ นสมาชิ ก และค่ าบํารุงสมาคม
ข้อ 15. ค่าลงทะเบียนเข้าเป็ นสมาชิ กและค่าบํารุ งสมาคม สมาชิ กสามัญจะต้องชําระค่าบํารุ ง
สมาคมเป็ นรายปี ตามมติและประกาศของสมาคม
หมวดที 6
คณะกรรมการของสมาคม
ข้อ 16.ให้มีคณะกรรมการขึนคณะหนึง เป็ นผูบ้ ริ หารงานให้เป็ นไปตามวัตถุทีประสงค์
ของสมาคมและเป็ นผูแ้ ทนของสมาคมในกิ จการอันเกี ยวกับบุคคลภายนอก ประกอบด้วยนายกสมาคมคน
หนึง และกรรมการอืนอีกไม่เกิน 14 คน
เว้นแต่ทีประชุมใหญ่ครังนัน ๆ จะมีมติเป็ นอย่างอืน การเลือกตังนายกสมาคมให้กระทําด้วย
วิธีลงคะแนนลับ แล้วแต่มติทีประชุ มในคราวนันๆ โดยให้สมาชิ กสามัญ เสนอชื อของสมาชิ กสามัญซึ งตน
ประสงค์จะให้เข้าสมัครรับเลือกตังเป็ นนายกสมาคมต่อทีประชุ มใหญ่ โดยมีสมาชิ กสามัญอืนรับรองไม่นอ้ ย
กว่าสิ บคน แล้วให้คณะกรรมการสรรหา(ชู รอ)เป็ นผูค้ ดั เลื อกนายกสมาคมจากผูท้ ี มี ค วามเหมาะสมที สุ ด
คณะกรรมการสมาคมประกอบด้วยตํา แหน่ ง นายกสมาคมหนึ งคน อุ ป นายก เลขาธิ ก าร เหรั ญญิ ก นาย
ทะเบี ย น ปฏิ คม ประชาสั มพันธ์ ตําแหน่ งละหนึ งคนและตํา แหน่ ง อื น ๆ ตามความเหมาะสมด้วยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการทีได้กาํ หนดหน้าทีตามทีเห็นสมควร
ให้นายกสมาคมสรรหากรรมการอืนของสมาคมจากสมาชิ กสามัญให้เสร็ จสิ นภายใน 30 วัน
นับแต่วนั เลือกตังนายกสมาคมเสร็ จสมบูรณ์
คณะกรรมการของสมาคม อยู่ในตําแหน่งกรรมการได้คราวละสองปี และให้มีการเลือกตัง
กรรมการชุ ดใหม่ขึนแทนภายใน 180 วัน การนับวาระกรรมการให้นับ แต่วนั ทีนายทะเบี ย นสมาคมรั บจด
ทะเบียน
ภายใต้บงั คับของมาตรา 19 และ 33 แห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ.2509 กรรมการที
พ้นจากตําแหน่งกรรมการไปแล้ว อาจได้รับเลือกตังหรื อแต่งตังเป็ นกรรมการอีกก็ได้
สมาชิกผูห้ นึงผูใ้ ดจะได้รับเลือกตังให้ดาํ รงตําแหน่งนายกสมาคมได้ไม่เกินสองคราวติดต่อกัน
นายกสมาคมให้ถือเป็ นกรรมการคนหนึ งของสมาคม
คณะกรรมการสรรหา ( ชูรอ )ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 6(1) 1,2,3,4 และ6
ข้อ 17. การพ้นจากตําแหน่งกรรมการ กรรมการย่อมพ้นจากตําแหน่งในกรณี ดงั ต่อไปนี .(1) ครบกําหนดออกตามวาระ
(2) ลาออกโดยคณะกรรมการได้ลงมติอนุมตั ิแล้ว เว้นแต่การลาออกเฉพาะตําแหน่ง
ตามข้อ 17 วรรคสาม
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ
(4) ทีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากการเป็ นกรรมการ
(5) เมื อรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงพาณิ ชย์ สั งให้ อ อกตามมาตรา 33 แห่ ง
พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ.2509

(6) ต้องคําพิพากษาถึงทีสุ ดให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ.2509
(7) ทีประชุ มของคณะกรรมการสมาคมมีมติสองในสามของคณะกรรมการทังหมด
ให้พน้ จากการเป็ นกรรมการ
ข้อ 18.กรณี ทีกรรมการพ้นจากตําแหน่ งกรรมการก่ อนครบกําหนดออกตามวาระ
คณะกรรมการอาจตังสมาชิ กสามัญคนใดคนหนึ งให้เป็ นกรรมการแทนได้ แต่กรรมการทีได้รับแต่งตังแทนนี
ให้เป็ นกรรมการอยูไ่ ด้ตามวาระของผูท้ ีตนแทน
กรณี คณะกรรมการพ้นจากตําแหน่งทังคณะก่อนครบกําหนดออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
ซึ งพ้นจากตําแหน่ งนันดําเนิ นการจัดประชุ มใหญ่สมาชิ ก เพือเลื อกตังคณะกรรมการชุ ดใหม่ขึนแทนภายใน
180 วัน ในกรณี นีให้นาํ ความในข้อ 24 มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
คณะกรรมการซึ งได้รับเลือกตังตามวรรคก่อน อยูใ่ นตําแหน่งได้ตามวาระของคณะกรรมการ
ทีพ้นจากตําแหน่งไป
ข้อ 19. องค์ประชุ มในการประชุ มของคณะกรรมการ การประชุ มของคณะกรรมการ จะต้อง
มีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่าครึ งหนึงของจํานวนกรรมการทังหมดจึงจะนับว่าเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ทีมีจาํ นวนกรรมการในคณะกรรมการน้อยกว่าครึ งหนึ งของจํานวนกรรมการทังหมด
กรรมการทีเหลื ออยู่ย่อมทํากิจการได้เฉพาะแต่ในเรื องทีจะตังสมาชิ กสามัญคนใดคนหนึ งหรื อหลายคนเป็ น
กรรมการเพิมขึนให้ครบจํานวน หรื อนัดเรี ยกประชุ มใหญ่ หรื อกระทํากิ จการอันสมควรทุกอย่างเพือปกปั ก
รักษาประโยชน์ของสมาคม เท่านัน
ข้อ 20. มติของทีประชุ มคณะกรรมการ ให้ถือเอาคะแนนเสี ยงข้างมาก กรรมการคนหนึ งมี
เสี ยงหนึ งเสี ยงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ผเู ้ ป็ นประธานในทีประชุ มมีคะแนนอีกเสี ยงหนึ ง
เป็ นเสี ยงชีขาด
ในกรณี ทีทีประชุ มคณะกรรมการลงมติอนั เป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมายและหรื อข้อบังคับนี ให้ถือ
ว่ามตินนใช้
ั บงั คับมิได้
ข้อ 21. ประธานในทีประชุ ม ให้นายกสมาคมเป็ นประธานในทีประชุ ม ถ้านายกสมาคมไม่
อยูห่ รื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าทีได้ให้อุปนายกตามลําดับปฏิบตั ิหน้าทีแทน ถ้าทังนายกสมาคมและอุปนายกไม่อยู่
หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าทีได้ ให้ทีประชุ มเลือกกรรมการคนใดคนหนึ งเป็ นประธานในทีประชุ มเฉพาะในการ
ประชุมคราวนัน
ข้อ 22. การประชุมคณะกรรมการ ให้มีการประชุ มคณะกรรมการอย่างน้อยสามเดือนต่อครัง
อนึ งในกรณี จาํ เป็ นนายกสมาคมหรื อกรรมการผูท้ าํ หน้าทีแทนหรื อกรรมการรวมกันไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของ
คณะกรรมการทังหมด จะเรี ยกประชุมพิเศษขึนก็ได้
ข้อ 23. การเข้ารั บหน้าที ของคณะกรรมการ เมื อมี การเลื อกตังคณะกรรมการชุ ดใหม่ ให้
คณะกรรมการซึ งพ้นจากตําแหน่ งหรื อคณะกรรมการชุ ดใหม่ และหรื อที ประชุ มใหญ่มีมติ แต่งตังสมาชิ ก
สมาคมฯ ผู ้ใ ดผู ้ ห นึ งยื นจดทะเบี ย นคณะกรรมการชุ ด ใหม่ ต่ อ นายทะเบี ย นสมาคมการค้ า ประจํ า
กรุ งเทพมหานคร ภายในสามสิ บวัน นับแต่วนั เลื อกตังและส่ งมอบหน้าที ให้คณะกรรมการชุ ดใหม่ภายใน
สามสิ บวัน นับแต่วนั ทีนายทะเบียนสมาคมการค้าฯ รับจดทะเบียน
ในกรณี ทีนายทะเบียนสมาคมการค้าฯ ยังมิได้รับจดทะเบียนคณะกรรมการชุ ดใหม่และคณะกรรมการ
ทีพ้นจากตําแหน่ งยังมิได้ส่งมอบหน้าทีตามวรรคแรก ให้คณะกรรมการทีพ้นจากตําแหน่ งนันมีอาํ นาจหน้าที

บริ หารกิ จการของสมาคมต่อไปจนกว่านายทะเบียนสมาคมการค้าฯ จะรับจดทะเบียนคณะกรรมการชุ ดใหม่
และคณะกรรมการชุดใหม่นนเข้
ั ารับหน้าทีแล้ว การรับมอบหน้าทีให้กระทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ข้อ 24. อํานาจและหน้าทีของคณะกรรมการ มีดงั นี .(1) จัด ดํา เนิ น กิ จ การและทรั พ ย์สิ นของสมาคมให้ เ ป็ นไปตามข้อ บัง คับ และ
มติของทีประชุม
(2) เลือกตังกรรมการให้ดาํ รงตําแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมการ
(3) วางระเบี ย บการในการปฏิ บ ตั ิ ง านของสมาคมให้เป็ นไปตามวัตถุ ที ประสงค์
(4) ว่ า จ้า ง แต่ ง ตัง และถอดถอน ที ปรึ ก ษาของคณะกรรมการ อนุ ก รรมการ
เจ้าหน้าทีและพนักงานทังปวง ในการทํากิจการเฉพาะอย่างหรื อ พิจารณาเรื องต่าง ๆ อันอยูใ่ นขอบเขตหน้าที
ของสมาคม เพื อให้ก ารดํา เนิ นงานของสมาคมเป็ นไปโดยเรี ย บร้ อ ย ที ปรึ ก ษาของคณะกรรมการและ
อนุกรรมการดังกล่าว จะแต่งตังจากกรรมการหรื อสมาชิกของสมาคมหรื อบุคคลภายนอกก็ได้
(5) คัดเลือกคณะกรรมการสรรหา ( ชูรอ )
ข้อ 25. อํานาจหน้าทีกรรมการตําแหน่งต่าง ๆ มีดงั นี .(1) นายกสมาคม มีหน้าทีอํานวยการเพือให้การดําเนิ นการของสมาคมเป็ นไปตาม
ข้อบังคับและระเบียบการในการปฏิ บตั ิงานของสมาคม เป็ นผูไ้ ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ดาํ เนิ น
กิ จการของสมาคมอันเกี ยวกับบุ คคลภายนอก และเป็ นประธานในที ประชุ มคณะกรรมการตลอดจนในที
ประชุมใหญ่
(2) อุปนายก มีหน้าทีเป็ นผูช้ ่วยเหลือนายกสมาคมในกิจการทังปวง อันอยูใ่ นอํานาจ
หน้าทีของนายกสมาคม และเป็ นผูท้ าํ หน้าทีแทนนายกสมาคม เมือนายกสมาคมไม่อยูห่ รื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที
ได้
(3) เลขาธิ การ มีหน้าทีทําการโต้ตอบหนังสื อ เก็บรักษาเอกสารต่าง ๆ ของสมาคม
เป็ นเลขานุการในประชุมคณะกรรมการและทีประชุ มใหญ่ ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าทีอืน ๆ ตามทีคณะกรรมการ
จะได้มอบหมาย
(4) เหรัญญิก มีหน้าทีรักษาและจ่ายเงิ นของสมาคม ทําบัญชี การเงิ นเก็บรักษาและ
จ่ายพัสดุของสมาคม ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าทีอืน ๆ ตามทีคณะกรรมการจะได้มอบหมาย
(5) นายทะเบียน มีหน้าทีเกี ยวกับการจัดทําทะเบียนสมาชิ กและทะเบียนต่าง ๆ อัน
มิใช่ ทะเบียนเกียวกับการเงิ นของสมาคม ตลอดจนปฏิ บตั ิหน้าทีอืน ๆ ตามทีคณะกรรมการจะได้มอบหมาย
(6) ปฏิ คม มี หน้าที รักษาสํานักงานของสมาคม รั กษาความเรี ยบร้ อยของสถานที
รั ก ษาสมุ ดเยียม จัดสถานที ประชุ ม ดู แลต้อ นรั บ ตลอดจนปฏิ บ ตั ิ หน้า ที อื น ๆ ตามที คณะกรรมการจะได้
มอบหมาย
(7) ประชาสัมพันธ์ มี หน้าที เกี ยวกับการเชิ ญชวนหาสมาชิ ก โฆษณากิ จการและ
ผลงานด้านต่าง ๆ ของสมาคม ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าทีอืน ๆ ตามทีคณะกรรมการจะได้มอบหมาย
(8) กรรมการอื น มี ห น้ า ที ปฏิ บ ัติ ต ามที ได้ รั บ มอบหมายจากนายกสมาคมหรื อ
คณะกรรมการสมาคม

ข้อ 26. ภายใต้บงั คับแห่ งความในหมวดนี ให้นาํ ความในหมวดที 7 การประชุ มใหญ่มาใช้
บังคับโดยอลุโลม
หมวดที 7
การประชุ มใหญ่
ข้อ 27 การประชุ ม ใหญ่ ให้คณะกรรมการจัดให้มี การประชุ มใหญ่ ส มาชิ ก อย่า งน้อยทุ ก
ระยะเวลาสิ บสองเดือน การประชุมเช่นนีเรี ยกว่า การประชุมใหญ่สามัญ
การประชุมใหญ่คราวอืนนอกจากการประชุมใหญ่ตามวรรคก่อน เรี ยกว่า การประชุมใหญ่วสิ ามัญ
ข้อ 28. กําหนดการประชุมใหญ่
(1) ให้มีการประชุ มใหญ่สามัญประจําปี ภายในกําหนดหนึ งร้อยยีสิ บวันนับแต่วนั ที
สิ นปี การบัญชีของสมาคมเป็ นประจําทุก ๆ ปี
(2) ถ้ามีเหตุใดเหตุหนึ งซึ งคณะกรรมการมีมติเห็นสมควร หรื อสมาชิ กมีจาํ นวนไม่
น้อยกว่าหนึ งในสี ของจํานวนสมาชิ กทังหมดแสดงความจํานงโดยทําการร้ องขอเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรยืนต่อ
เลขาธิ การ หรื อกรรมการผูท้ าํ หน้าทีแทนเลขาธิ การ ให้คณะกรรมการนัดประชุ มใหญ่วิสามัญภายในกําหนด
สิ บห้าวัน นับแต่วนั ทีลงมติหรื อวันทีได้รับหนังสื อ
ข้อ 29. การส่ งหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุ ม คณะกรรมการจะต้องส่ งหนังสื อบอกกล่าวถึ ง
วันเวลา สถานที และระเบียบวาระการประชุ มใหญ่ไปให้สมาชิ กทุกคนได้ทราบโดยส่ งจดหมายทางไปรษณี ย ์
ลงทะเบียน ณ ทีอยูข่ องสมาชิกทีปรากฏอยูใ่ นทะเบียน หรื อส่ งให้ถึงตัวสมาชิ กก่อนกําหนดวันประชุ มใหญ่ไม่
น้อยกว่าเจ็ดวัน
การจัดส่ งหนังสื อบอกกล่าวตามวรรคแรก ให้ส่งสําเนาบันทึกรายงานการประชุ มใหญ่ครังทีแล้ว
(ถ้ามี) ไปด้วย ในกรณี ทีเป็ นการนัดประชุ มใหญ่สามัญประจําปี จะต้องแนบสําเนารายงานประจําปี และสําเนา
งบดุล รวมทังสําเนาบัญชีรายรับ - รายจ่าย ซึ งผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วเพิมเติมไปด้วย
ข้อ 30. องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ ในการประชุมใหญ่ จะต้องมีสมาชิกสามัญมา
ประชุมไม่นอ้ ยกว่าหนึงในห้าของจํานวนสมาชิกสามัญทังหมดจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
ข้อ31. กรณี การประชุมในครังแรกสมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุมหากล่วงพ้นกําหนดเวลานัด
ไปแล้วหนึงชัวโมง ยังมีสมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุม ถ้าการประชุมใหญ่คราวนัน ได้เรี ยกนัดเพราะสมาชิก
ร้องขอ ให้เลิกการประชุมใหญ่นนั ถ้ามิใช่เพราะสมาชิ กร้องขอ ให้เลือนการประชุ มและให้ทาํ การบอกกล่าว
นัดประชุมวัน เวลา และสถานทีประชุมใหญ่นีอีกครังหนึ งภายในกําหนดเวลาสิ บห้าวัน นับแต่วนั ประชุมใหญ่
คราวแรกในการประชุมใหญ่คราวหลังนีจะมีสมาชิกมามากน้อยเพียงใดก็ให้ถือว่าเป็ นองค์ประชุม
ข้อ 32. ประธานในทีประชุม ให้นายกสมาคมเป็ นประธานในทีประชุมใหญ่ ถ้านายกสมาคม
ไม่อยูห่ รื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าทีได้ให้อุปนายกตามลําดับทําหน้าทีแทน ถ้าทังนายกสมาคมและอุปนายกไม่อยู่
หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าทีได้ ให้ทีประชุ มใหญ่เลือกตังกรรมการคนหนึ งคนใดขึนเป็ นประธานในทีประชุ ม ถ้า
ไม่มีกรรมการอยูใ่ นทีประชุมเลยก็ให้ทีประชุ มใหญ่เลือกตังสมาชิ กคนใดคนหนึ งขึนเป็ นประธานในทีประชุ ม
เฉพาะการประชุมคราวนัน

ข้อ 33. วิธี ออกเสี ย งลงคะแนนในที ประชุ ม ใหญ่ สมาชิ ก สามัญเท่ า นันมี สิ ท ธิ ออกเสี ย ง
ลงคะแนน และสมาชิกสามัญคนหนึง ๆ มีคะแนนเสี ยงหนึงเสี ยง
ในการประชุ มใหญ่ใด ๆ ข้อมติอนั เสนอให้ลงคะแนน ให้ตดั สิ นด้วยวิธีชูมือ หรื อวิธีการอืน
ใดอันเป็ นการเปิ ดเผยว่าสมาชิ กใดลงคะแนนเช่ นไร เว้นแต่เมือก่อนหรื อในเวลาทีแสดงผลแห่ งการชู มือนัน
คณะกรรมการเห็นสมควรหรื อได้มีสมาชิกสามัญสองคนเป็ นอย่างน้อยติดใจร้องขอให้ลงคะแนนลับ
ข้อ 34. มติ ข องที ประชุ ม ใหญ่ นอกจากที กล่ า วไว้เป็ นอย่า งอื นในข้อบัง คับ นี ให้ถื อเอา
คะแนนเสี ยงข้างมากเป็ นมติของทีประชุ มใหญ่ ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันจะเป็ นการชูมือก็ดี การลงคะแนนลับก็ดี
หรื อด้วยวิธีการอืนใดก็ดี ให้ผเู ้ ป็ นประธานในทีประชุมมีคะแนนอีกเสี ยงหนึงเป็ นเสี ยงชีขาด
ข้อ 35. กิจการอันพึงกระทําในการประชุมใหญ่ มีดงั นี .(1) รับรองรายงานการประชุมใหญ่คราวก่อน
(2) พิจารณารายงานประจําปี แสดงผลการดําเนินกิจการของสมาคมทีผ่านมาในรอบ
ปี (ถ้ามี)
(3) พิจารณาอนุมตั ิงบดุล (ถ้ามี)
(4) เลือกตังคณะกรรมการ (ในปี ทีครบวาระ)
(5) เลื อกตังทีปรึ กษาของสมาคมประจําปี ผูส้ อบบัญชี ของสมาคม ประจําปี และ
กําหนดค่าตอบแทน (ถ้ามี)
(6) กิจการทีต้องกระทําโดยอาศัยมติจากทีประชุมใหญ่
ข้อ 36. กิจการอันพึงกระทําในการประชุ มสมาชิ กประจําเดือนได้แก่ กิจการอันเกียวกับการ
ปฏิบตั ิธุรกิจทัวไปของสมาคม นอกจากกิจการทีจําเป็ นจะต้องกระทําโดยการประชุ มใหญ่สามัญประจําปี หรื อ
การประชุมใหญ่วสิ ามัญ
ข้อ 37. การจัดทํารายงานบันทึ กประชุ ม รายงานการประชุ มคณะกรรมการ การประชุ มใหญ่
การประชุมสมาชิกอืน ๆ และการประชุ มอนุ กรรมการ ให้จดบันทึกไว้ทุกครัง และต้องเสนอต่อทีประชุ มเพือ
รับรองในคราวทีมีการประชุ มครังต่อไป รายงานการประชุ มทีผ่านการรับรองแล้ว สมาชิ กจะดูได้ในวันและ
เวลาทําการ
หมวดที 8
การเงิน เงินทุนพิเศษ และการบัญชี ของสมาคม
ข้อ 38. วันสิ นปี ทางบัญชี ให้ถือเอาวันที 31 ธันวาคมของทุกปี เป็ นวันสิ นปี ทางบัญชี ของ
สมาคมการค้า
ข้อ 39. การจัดทํางบดุล ให้คณะกรรมการจัดทํางบดุลทีเป็ นอยู่ ณ วันสิ นปี ทางบัญชี นนั แล้ว
ส่ งให้ผูส้ อบบัญชี ไม่ เกิ นเดื อนกุม ภาพันธ์ ของทุ กปี และผูส้ อบบัญชี จะต้องตรวจสอบให้แล้วเสร็ จก่อนวัน
ประชุมใหญ่ประจําปี ไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บวัน
งบดุ ลซึ งผูส้ อบบัญชี ไ ด้รับรองแล้ว คณะกรรมการต้องดําเนิ นการเสนอต่ อที ประชุ มใหญ่
สามัญเพือพิจารณาอนุมตั ิภายในหนึงร้อยยีสิ บวันนับแต่วนั สิ นปี ทางบัญชี
เมือเสนองบดุล ให้คณะกรรมการเสนอรายงานประจําปี แสดงผลการดําเนิ นงานของสมาคม
ต่อทีประชุมใหญ่ดว้ ย

ให้สมาคมส่ งสําเนารายงานประจําปี แสดงผลการดําเนิ นงานของสมาคมกับงบดุ ลไปยังนาย
ทะเบียนสมาคมการค้าประจํากรุ งเทพมหานคร ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ทีมีการประชุมใหญ่
อนึ ง ให้ เ ก็ บ รั ก ษารายงานประจํา ปี แสดงผลการดํา เนิ น งานของสมาคมกับ งบดุ ล ไว้ที
สํานักงานของสมาคม เพือให้สมาชิกขอตรวจดูได้
ข้อ 40. อํา นาจของผูส้ อบบัญชี ผูส้ อบบัญชี มี อาํ นาจเข้า ตรวจสอบสรรพสมุ ด บัญชี และ
บรรดาเอกสารเกียวกับการเงินของสมาคม และมีสิทธิ สอบถามกรรมการตลอดจนเจ้าหน้าทีของสมาคมทุกคน
ทีมีส่วนเกียวข้องกับบัญชี และเอกสารดังกล่าว ในการนี กรรมการและเจ้าหน้าทีจะต้องช่วยเหลือและให้ความ
สะดวกทุกประการเพือการสอบเช่นว่านัน
ข้อ 41. การเก็บรั กษาสมุดบัญชี และเอกสารการเงิ น จะต้องเก็บรักษาไว้ ณ สํานักงานของ
สมาคมและให้อยูใ่ นความดูแลรับผิดชอบเหรัญญิก
ข้อ 42. การเงิ นของสมาคม เงิ นสดของสมาคมจะต้องนําฝากไว้ ณ ธนาคารพาณิ ชย์แห่งใด
แห่ งหนึ ง ซึ งตังอยู่ในเขตท้องที จังหวัดซึ งสมาคมนี ตังอยู่ในนามของสมาคมโดยความเห็ นชอบของทีประชุ ม
คณะกรรมการ
ให้มีเงินทดรองจ่ายเกียวกับกิจการของสมาคมให้เป็ นไปตามระเบียบของคณะกรรมการสมาคมว่า
ด้วยการเงิน ในการนีเหรัญญิกเป็ นผูร้ ับผิดชอบและเก็บรักษาตัวเงิน
การถอนเงินจากธนาคาร ให้อยูใ่ นอํานาจของนายกสมาคมและอุปนายกหรื อกรรมการคนใด
คนหนึงลงนามร่ วมกันตามมติของทีประชุมคณะกรรมการสมาคมกําหนด
ข้อ 43. การจ่ า ยเงิ นของสมาคมให้เป็ นไปตามระเบี ย บของคณะกรรมการสมาคมว่า ด้ว ย
การเงิน
ข้อ 44. เงิ น ทุ น พิ เ ศษ สมาคมอาจหาเงิ น ทุ น พิ เ ศษเพื อมาดํา เนิ น กิ จ การและส่ ง เสริ ม
ความก้าวหน้าของสมาคมได้ โดยการเชื อเชิ ญบุคคลภายนอก และสมาชิ กร่ วมกันบริ จาคหรื อกระทําการอืนใด
ตามทีคณะกรรมการเห็นสมควรและไม่ขดั ต่อกฎหมาย
ข้อ 45. การจ่ายเงิ นบริ จาค(ซะกาต)ตามหลักการศาสนาอิสลามให้เป็ นไปตามระเบียบของ
คณะกรรมการสมาคมว่าด้วยเงินบริ จาค(ซะกาต)
หมวดที 9
การแก้ ไขข้ อบังคับ การเลิกสมาคม และการชํ าระบัญชี
ข้อ 46. การแก้ไขเปลี ยนแปลงตัดทอนหรื อเพิมเติมข้อบังคับ จะกระทําได้แต่โดยมติของที
ประชุมใหญ่ ซึ งมีคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกสามัญทีมาประชุมทังหมด
ข้อ 47. การเลิกสมาคม สมาคมนีอาจเลิกได้ดว้ ยเหตุหนึงเหตุใดดังต่อไปนี .(1) เมือทีประชุมใหญ่ลงมติให้เลิกด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี ของจํานวน
สมาชิกสามัญทีมาประชุมทังหมด
(2) เมือล้มละลาย
(3 ) เมื อรั ฐ มนตรี ว่ า การประทรวงพาณิ ชย์ สั งให้ เ ลิ ก ตามมาตรา 36 แห่ ง
พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509

ข้อ 48. การชําระบัญชี เมือสมาคมนีต้องเลิกไปเพราะเหตุหนึ งเหตุใดดังกล่าวในข้อ 47 การ
ชําระบัญชีของสมาคมให้นาํ บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ.2509 มาใช้บงั คับ
ในกรณี ทีสมาคมต้องเลิกไปตามข้อ 47 (1) ให้ทีประชุมใหญ่คราวนันลงมติเลือกตังกําหนดตัว
ผูช้ าํ ระบัญชีเสี ยด้วย และหากต้องเลิกไปตามข้อ 47 (3) ให้กรรมการทุกคนในคณะกรรมการชุ ดสุ ดท้ายทีได้จด
ทะเบียนเป็ นกรรมการต่อนายทะเบียนสมาคมการค้าประจํากรุ งเทพมหานคร เป็ นผูช้ าํ ระบัญชี
หากมีทรัพย์สินของสมาคมเหลือจากการชําระบัญชี ให้ยกให้แก่นิติบุคคลในประเทศไทยทีมี
วัตถุประสงค์เกียวกับการกุศลสาธารณะแห่งหนึงแห่งใด หรื อหลายแห่งตามมติของทีประชุมใหญ่
หมวดที 10
บทเฉพาะกาล
ข้อ 49. เมื อนายทะเบี ย นสมาคมการค้า ประจํา กรุ ง เทพมหานคร ได้อนุ ญาตให้จดั ตังเป็ น
สมาคมแล้ว ให้ ผูเ้ ริ มก่ อการจัดตังทุ ก คนทํา หน้า ที คณะกรรมการ (ชัวคราว) จนกว่า จะได้มี ก ารเลื อ กตัง
คณะกรรมการตามข้อบังคับนี ซึ งจะต้องจัดให้มีขึนภายในกําหนดเวลาหนึ งร้ อยยีสิ บวันนับแต่วนั ที ได้รับ
อนุญาตให้จดั ตังเป็ นสมาคมแล้ว
ภายใต้บงั คับแห่ งความในวรรคแรก กรณี ทีมีการประชุ มใหญ่เลือกตังคณะกรรมการชุ ดแรก
ในช่วงเวลาน้อยกว่าสามเดือน นับแต่วนั สิ นปี ทางบัญชีของสมาคม ให้ถือเอาวันสิ นปี ทางบัญชี ของสมาคมเป็ น
วันตังต้นคํานวณวาระกรรมการตามข้อ 17 วรรคสี
ข้อ 50. เพือประโยชน์แห่ งความในข้อบังคับข้อ 7 ให้ผเู ้ ริ มก่อการจัดตังทุกคน ทําหน้าทีเป็ น
สมาชิกสามัญ
ข้อ 51. ให้ใช้ขอ้ บังคับนี ตังแต่วนั ทีนายทะเบียนสมาคมการค้าประจํากรุ งเทพมหานคร ได้
อนุญาตให้จดั ตังเป็ นสมาคมเป็ นต้นไป

--------------------------------------------------------

