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ข้อบังคับ 

สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย ์
พ.ศ. 2553 

 

หมวดที่ 1 บทความทั่วไป 

 

ข้อความเดิม 
 

   ข้อที่ 1.  ช่ือของสมาคมการค้า สมาคมการค้านี้มี  
ช่ือว่า "สมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรพัย์" เขียนช่ือ
เป็นอักษรภาษาอังกฤษว่า"Real Estate Broker 
Association" เรียกช่ือเป็นภาษาอังกฤษว่า "เรียล
เอสเตท โบรกเก้อ แอสโซซิเอช่ัน" ค าว่า "สมาคม" 
ต่อไปนี้ในข้อบังคับนีใ้ห้ หมายความถึง "สมาคม
นายหน้า อสงัหาริมทรพัย์" 
 
  ข้อที่ 2.  ส านกังานของสมาคม ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 
387 ซอยประสาทคอร์ต (สวนพลู 8) ถนนสาทรใต้ 

แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
 
  ข้อที่ 3.  สมาคมจะไม่ฝักใฝพ่รรคการเมืองใดๆ 
และห้ามสมาชิกสนับสนุนพรรคการเมืองใดๆ ใน
นามสมาคม สมาคมอาจจะสนับสนนุหรือคัดค้าน
พรรคการเมอืงเรือ่งเกี่ยวกับนโยบาย หรือแนวทาง
ปฏิบัติในนามของสมาคมได้ก็ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากสมาชิกของสมาคมด้วยเสียงส่วนใหญ่
จากสมาชิกที่เข้าประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 % ของ 
สมาชิกที่มีสทิธิออกเสียงทัง้หมด 

  ข้อที่ 4.  ตราของสมาคม มีเครื่องหมายเป็นรูป 
ดังนี ้

 
 

 

ข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว 
 

     ข้อ  1. ช่ือของสมาคมการค้า สมาคมการค้านี้มี  
ช่ือว่า "สมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรพัย์" เขียนช่ือ
เป็นอักษรภาษาอังกฤษว่า"Real Estate Broker 
Association" เรียกช่ือเป็นภาษาอังกฤษว่า "เรียล
เอสเตท โบรกเกอร์ แอสโซซเิอช่ัน"   
 
 
 
  ข้อ  2.  ส านักงานของสมาคม ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 
387 ซอยประสาทคอร์ต (สวนพลู 8) ถนนสาทรใต้ 

แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
 
  
 
 
     
  
 

 

 

  ข้อ  3.  ตราของสมาคม มีเครือ่งหมายเป็นรูป 
ดังนี ้

 
 
 
  ข้อ  4.  บทนิยาม 

(1) สมาคม หมายความว่า สมาคม
นายหน้าอสงัหาริมทรพัย์ 

(2) สมาชิก หมายความว่า ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจ ที่ประกอบธรุกิจนายหน้า
อสังหาริมทรัพย์ หรือเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจอสังหาริมทรพัย์ ทั้งที่เป็นนิติ
บุคคลและบุคคลธรรมดา                                   
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 (3) คณะกรรมการ หมายความว่า 
คณะกรรมการบริหารสมาคม (กส) 

(4) ผู้จัดการ หมายความว่า เป็น
เจ้าหน้าที่ ต าแหนง่ผู้จัดการ

ส านักงานสมาคม 
(5) เจ้าหน้าที่ หมายความว่า ลูกจ้าง 

ผู้ปฎิบัติหน้าที่ มีเงินเดือนประจ า 
เป็นเจ้าหน้าที่ส านักงานสมาคม และ
ไม่ใช่คณะกรรมการ                                     

 

หมวดที่ 2 วัตถุประสงค์ 
 
  ข้อที่ 5.  สมาคมนี้มีวัตถุที่ประสงค์ต่อไปนี ้
             1) ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภท
ที่เกี่ยวกับ นายหน้าอสังหาริมทรพัย์ 
             2) สนับสนนุและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไข
อุปสรรคข้อขดัข้องต่าง ๆ รวมทั้งเจรจาท าความตก
ลงกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกนัในการ
ประกอบวิสาหกิจของสมาชิก สอดสอ่งและติดตาม
ความเคลื่อนไหวของตลาดการค้าอสงัหาริมทรพัย์
ทั้งภายในและภายนอก เพื่ออ านวยประโยชนแ์ก่
การประกอบธุรกิจการค้า อุตสาหกรรมการเงิน หรือ
เศรษฐกิจ 
            3) ประสานความสามัคคีและแลกเปลี่ยน
ความรู้ ความคิดเหน็ซึ่งกันและกนั ในทางวิชาการ 
ข่าวสารการค้า ตลอดจนการวิจัยเกี่ยวกับธุรกิจ
นายหน้าอสงัหาริมทรพัย์ 

            4) ขอสถิติ หรือเอกสาร หรือขอทราบ
ข้อความใด ๆ จากสมาชิกเกี่ยวกับการด าเนนิการ
ธุรกิจนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ดัวยความ
ยินยอมของสมาชิก 

            5) ส่งเสริมคุณภาพ ธุรกิจนายหน้า
อสังหาริมทรัพย์ ทีส่มาชิกเป็นผู้แทนจ าหน่าย ให้
ได้มาตรฐานที่ด ีตลอดจนวิจัยและปรับปรุงระบบ
นายหน้าให้มีประสิทธิภาพและให้ไดผ้ลดีย่ิงขึน้ 

            6) ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริม
พัฒนาการด้านนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ให้อยู่ใน
มาตรฐานที่ดี สอดคล้องกับนโยบายของทาง

ราชการ 
           7) ท าความตกลงหรือวางระเบียบ
มาตรฐานการให้บริการและจรรยาบรรณในการ
ประกอบธุรกิจให้สมาชิกปฏิบัต ิหรืองดเว้นการ
ปฏิบัติเพื่อให้การประกอบวิสาหกิจของสมาชิกได้
ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ตลอดจนสง่เสริม
ให้มีระบบการพิจารณาข้อร้องเรียนทางด้าน

มารยาทและจรรยาบรรณของสมาชิก พร้อมทั้ง
มาตรการในการลงโทษผูฝ้่าฝนื 

          8) ส่งเสริมพลานามัย กฬีา และจัดงาน
บันเทิงเป็นครัง้คราว 
          9) ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก 
หรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอกในการ
ประกอบวิสาหกิจ 

  ข้อ  5.  สมาคมนี้มีวัตถทุี่ประสงคต์่อไปนี ้
             (1) ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทท่ี
เกี่ยวกับ นายหน้าอสงัหาริมทรพัย์ 
             (2) สนับสนนุและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไข
อุปสรรคข้อขดัข้องต่าง ๆ รวมทั้งเจรจาท าความตก
ลงกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกนัในการ
ประกอบวิสาหกิจของสมาชิก สอดสอ่งและติดตาม
ความเคลื่อนไหวของตลาดการค้าอสงัหาริมทรพัย์ทั้ง
ภายในและภายนอก เพื่ออ านวยประโยชน์แก่การ
ประกอบธุรกิจการค้า อุตสาหกรรมการเงิน หรือ
เศรษฐกิจ 
            (3) ประสานความสามัคคีและแลกเปลี่ยน
ความรู้ ความคิดเหน็ซึ่งกันและกนั ในทางวิชาการ 
ข่าวสารการค้า ตลอดจนการวิจัยเกี่ยวกับธุรกิจ
นายหน้าอสงัหาริมทรพัย์ 

            (4) ขอสถิติ หรือเอกสาร หรือขอทราบ
ข้อความใด ๆ จากสมาชิกเกี่ยวกับการด าเนนิการ
ธุรกิจนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ดัวยความยินยอม
ของสมาชิก 

            (5) ส่งเสริมคุณภาพ ธุรกิจนายหน้า
อสังหาริมทรัพย์ ทีส่มาชิกเป็นผู้แทนจ าหน่าย ให้ได้
มาตรฐานที่ด ีตลอดจนวิจัยและปรับปรุงระบบ
นายหน้าให้มีประสิทธิภาพและให้ไดผ้ลดีย่ิงขึน้ 

            (6) ร่วมมือกับรัฐบาลในการสง่เสรมิ
พัฒนาการด้านนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ให้อยู่ใน
มาตรฐานที่ดี สอดคล้องกับนโยบายของทาง 

ราชการ 
           (7) ท าความตกลงหรือวางระเบียบมาตรฐาน
การให้บริการและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจให้
สมาชิกปฏิบัต ิหรืองดเว้นการปฏิบัติเพื่อให้การ
ประกอบวิสาหกิจของสมาชิกได้ด าเนนิการไปด้วย
ความเรียบร้อย ตลอดจนสง่เสริมให้มีระบบการ
พิจารณาข้อรอ้งเรียนทางด้านมารยาทและ

จรรยาบรรณของสมาชิก พร้อมทั้งมาตรการในการ
ลงโทษผูฝ้่าฝนื 

          (8) ส่งเสริมพลานามัย กฬีา และจัดงาน
บันเทิงเป็นครัง้คราว 
          (9) ประนีประนอมขอ้พพิาทระหว่างสมาชิก 
หรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอกในการประกอบ
วิสาหกิจ 
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        10) ให้ความอนุเคราะห์แกส่มาชิกในด้าน
สวัสดิการ เท่าที่ไม่เป็นการต้องห้ามตามมาตรา 22 
แห่งพระราชบัญญัตสิมาคมการค้า พ.ศ. 2509 

        11) ผดงุเกียรติวิชาชีพนายหน้า

อสังหาริมทรัพย์  

 

        (10) ให้ความอนุเคราะห์แกส่มาชิกในด้าน
สวัสดิการ เท่าที่ไม่เป็นการต้องห้ามตามมาตรา 22 
แห่งพระราชบัญญัตสิมาคมการค้า พ.ศ. 2509 

        (11) ผดงุเกียรติวิชาชีพนายหน้า

อสังหาริมทรัพย์  
        (12) ไม่ฝักใฝพ่รรคการเมือง เว้นแต่ ที่
ประชุมใหญ่มีมติให้สนับสนนุหรือคัดค้านพรรค
การเมืองเรือ่งเกี่ยวกับนโยบาย หรือแนวทางปฏิบัติ  

 

หมวดที่ 3 สมาชิก และสมาชิกภาพ 
 

   ข้อที่ 6. ประเภทสมาชิก สมาชิกของสมาคม
นายหน้าอสงัหาริมทรพัย์ แบ่งออกเป็นสี่ประเภท 
และมีคณุสมบัติดงันี้ คอื 
           (1) สมาชิกสามัญได้แก่ นิติบุคคลที่
ประกอบธุรกิจในการเป็นนายหน้าอสงัหาริมทรพัย์
ซึ่งได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย และจะ

ได้รับบัตรประจ าตัวสมาชิก เมื่อสมาคมได้อนุมัตใิห้
เป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว 
                สมาชิกสามัญ จะได้รับบัตรประจ าตัว
ประเภท "ใบรับรองสมาชิกสามัญ-นายหน้า" เมื่อมี
คุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขของระเบียบ
สมาคมที่ได้ประกาศให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน
แล้ว 
               สมาชิกสามัญ ซึ่งมีคณะกรรมการ
บริหารบริษัทมากกว่า 1 คน ซึ่งได้จดทะเบียนไว้ใน
หนังสือรับรองของนติิบุคคลนัน้ หากมีความ
ประสงค์จะขอบัตรประจ าตัวประเภท "ใบรับรอง
สมาชิกสามัญ-นายหน้า ซึ่งผูน้ั้นมีคุณสมบัติและได้
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสมาคม ก็สามารถกระท าได้
โดยย่ืนค าขอและเสียค่าบ ารุงสมาคม เป็นรายปี 
ตามที่ประกาศในระเบียบของสมาคม 
           (2) สมาชิกสมทบ ได้แก ่บุคคลธรรมดาที่
ประกอบธุรกิจในการเป็นนายหน้าอสงัหาริมทรพัย์ 
ในความรับผิดชอบของสมาชิกสามัญ และจะได้รับ
บัตรประจ าตัวสมาชิก เมื่อสมาคมได้อนุมัตใิห้เป็น
สมาชิกแล้ว 
                สมาชิกสมทบจะได้รับบัตรประจ าตัว
ประเภท "ใบรับรองสมาชิกสมทบ-พนักงานขาย" 
เมื่อมีคุณสมบัติและปฏิบัตติามเงื่อนไขของระเบียน
สมาคม ที่ได้ประกาศให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน
แล้ว 
           (3) สมาชิกวิสามัญ ไดแ้ก ่บุคคลธรรมดา 
หรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจอันเกี่ยวเนื่องกับ 
ธุรกิจอสังหาริมทรพัย์ หรือได้รับอนุมัติเป็นรายกรณี
จากมติข้างมากของคณะกรรมการสมาคม และจะ
ได้รับบัตรประจ าตัวสมาชิกเมื่อสมาคมได้อนุมัตใิห้

เป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว 
          (4) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก ่บุคคลซึง่
คณะกรรมการเหน็ว่าเป็นผู้ทรงคณุวุฒิหรือเป็นผู้ที่มี
อุปการะคุณแก่สมาคม ซึ่งคณะกรรมการมีมติให้
เข้าเป็นสมาชิก และผูน้ั้นตอบรับค าเชิญ 

   ข้อ  6. ประเภทสมาชิก สมาชิกของสมาคม
นายหน้าอสงัหาริมทรพัย์ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท 
และมีคณุสมบัติดงันี้ คอื 

(1) สมาชิกสามัญได้แก่ นิติบุคคลที ่
ประกอบธุรกิจในการเป็นนายหน้าอสงัหาริมทรพัย์ 
ซึ่งได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย โดยผู้แทน

สมาชิกสามัญ  ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
นายหน้าอสงัหาริมทรพัย์จากสถาบันทีส่มาคมรับรอง
และสอบผ่านตามเกณฑ์ทีส่มาคมก าหนด              

(2) สมาชิกสมทบ ไดแ้ก ่บุคคลธรรมดาที ่
ประกอบธุรกิจในการเป็นนายหน้าอสงัหาริมทรพัย์ 
ในความรับผิดชอบของสมาชิกสามัญ โดยต้องผ่าน
การอบรมและได้รับการรับรองโดยสมาชิกวุฒิ และ
สอบผ่านตามเกณฑ์ทีส่มาคมก าหนด 

(3) สมาชิกวิสามัญ ไดแ้ก่บุคคลธรรมดาที ่ 
จดทะเบียนพาณิชย์และประกอบธรุกิจเป็นนายหน้า
อสังหาริมทรัพย์ หรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจอัน
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรอืได้รับอนุมัติ
เป็นรายกรณีจากมตขิ้างมากของคณะกรรมการ
สมาคมโดยสมาชิกทีเ่ป็นบุคคลธรรมดาจะต้องผ่าน
การอบรมหลักสูตรวิชาชีพนายหน้าอสงัหาริมทรพัย์
จากสถาบันทีส่มาคมรับรอง และสอบผ่านตามเกณฑ์
ที่สมาคมก าหนด              

(4) สมาชิกวุฒิ ได้แก่ บุคคลธรรมดาที ่
ประกอบธุรกิจนายหน้าอสงัหาริมทรพัย์และถอืบัตร
ประจ าตัวสมาชิกสามัญ หรือสมาชิกวิสามัญตดิต่อกัน
ไม่น้อยกว่า 3 ปี มีอายุไม่ต่ ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ จบ
ปริญญาตรี หรือเป็นผู้มีความรู้ความสามารถมีผลงาน
เป็นที่ประจักษ์ตามมตคิณะกรรมการ และจะต้องผ่าน
การอบรมและสอบผ่านหลักสตูรระดับสูงจากสถาบัน
ที่สมาคมให้การรับรอง                 
   
         (5) สมาชิกกิตติมศักดิ์ได้แก่บุคคลธรรมดาซึง่ 
คณะกรรมการเหน็ว่าเป็นผู้ทรงคณุวุฒิหรือเป็นผู้ที่มี
อุปการะคุณแก่สมาคม ซึ่งคณะกรรมการมีมติให้เข้า
เป็นสมาชิก และผู้นัน้ตอบรับค าเชิญ 

        สมาชิก(1)-(4) จะได้รับบัตรประจ าตัวสมาชิก 
เมือ่มีคุณสมบัติและปฎบิัติตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
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ข้อที่ 7. คุณสมบัตขิองสมาชิก สมาชิกของสมาคม
นายหน้าอสงัหาริมทรพัย์นอกจากคุณสมบัติตามข้อ 
6 แล้วยังตอ้งประกอบด้วยคุณสมบัตดิังตอ่ไปนี้ คือ 
          (1) ในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา 
               1. เป็นผู้บรรลุนติิภาวะแล้ว 
               2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย บุคคลไร้  
                   ความสามารถ หรือบุคคลเสมือนไร้ 
                   ความสามารถ 
               3. ไม่เคยเป็นบุคคลที่เคยต้องโทษ 
                   จ าคุกพิพากษาถงึทีสุ่ดของศาลมา 
                   ก่อนเว้นแต่ความผดิลหุโทษหรือ  
                   ความผิดซึง่กระท าโดยประมาท 
               4. ไม่เป็นโรคอันพึงรงัเกียจแกส่งัคม 
               5. เป็นผูมี้ฐานะม่ันคงพอสมควร 
               6. เป็นผูมี้ความประพฤติเรียบร้อย 
          (2) ในกรณีที่เป็นนติิบุคคล 
               1. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
               2. มีฐานะม่ันคงพอสมควร 
                   ให้น าความในข้อ 7 (1) มาใช้บังคับ 
แก่คุณสมบัตขิองผู้แทนนิติบุคคลที่ได้รับแต่งตั้ง ให้
มีอ านาจกระท าการแทนนติิบุคคลที่เป็นสมาชิกตาม
ข้อ 10 ด้วย 
  ข้อที่ 8. การสมัครเข้าเป็นสมาชิก ผู้ที่ประสงค์จะ
สมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญ หรือสมาชิกวิสามัญ
ของสมาคมจะต้องย่ืนความจ านงต่อเลขาธิการ หรือ
กรรมการผู้ท าหน้าที่แทนเลขาธิการตามแบบพิมพท์ี่
สมาคมได้ก าหนดไว้ โดยมีสมาชิกสามัญเป็นผู้
รับรองอย่างน้อยสองคน  
  
  ข้อที่ 9. การพิจารณาค าขอสมัครเข้าเป็นสมาชิก 
ให้เลขาธิการ หรือกรรมการผู้ท าหน้าทีแ่ทน
เลขาธิการน าใบสมัครเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการในคราวตอ่ไปครั้งแรกหลงัจากที่
ได้รับใบสมัคร เมื่อคณะกรรมการมีมตใิห้รับหรือ 
ไม่รับผู้ใดเข้าเป็นสมาชิก ให้เลขาธิการ มีหนังสือ
แจ้งให้ผูน้ั้นทราบภายในเจ็ดวัน นับแต่วันลงมติ 
 

 
  ข้อที่ 10. วันเริ่มสมาชิกภาพ สมาชิกภาพเริ่ม
ตั้งแต่วันทีผู่้สมัครได้ช าระค่าลงทะเบียนเข้าเป็น
สมาชิก และค่าบ ารุงประจ าปีของสมาคม และ
คณะกรรมการมีมติรับเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว 
  ข้อที่ 11. สมาชิกทีเ่ป็นนติิบุคคล ต้องแตง่ตัง้
ผู้แทนซึง่เป็นบุคคลธรรมดาที่มีอ านาจกระท า
กิจการแทนนิติบุคคลนัน้ได้ไม่เกนิสองคน เพื่อ
ปฏิบัติการในหน้าที่ และสทิธแิทนนิติบุคคลนัน้ได้ 
เพียงเท่าทีส่มาชิกบุคคลธรรมดาประเภทเดียวกัน
นั้นจะพึงมี ในการนี ้ผู้แทนจะมอบหมายให้บุคคล
อื่นกระท าการแทน หรือแต่งตัง้ตัวแทนช่วงไดโ้ดย
แจ้งให้เลขาธิการทราบเป็นลายลกัษณ์อักษรก่อน
การประชุม หรือกระท าการในหน้าทีน่ั้น ๆ บุคคล
เดียวกันจะเป็นผูแ้ทนที่มีอ านาจกระท าการแทน
สมาชิกเกินหนึง่รายมิได้ 

ข้อ 7. สมาชิกของสมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรพัย์
ตามข้อ 6 จะต้องมีคุณสมบัติดงัต่อไปนี้ คือ 
 

        (1) กรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา 
             (ก) เป็นผู้บรรลนุิติภาวะแล้ว 
             (ข) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย บุคคลไร้  
                   ความสามารถ หรือบุคคลเสมือนไร้ 
                   ความสามารถ 
             (ค) ไม่เคยต้องค าพพิากษาของศาลถึงที ่
                   สุดให้จ าคกุ เว้นแต่ความผดิลหุโทษ 
                   หรือ ความผิดซึง่กระท าโดยประมาท 
             (ง) ไม่เป็นโรคอันพึงรงัเกียจแกส่งัคม 
             (จ) เป็นผู้มีฐานะม่ันคงพอสมควร 
             (ฉ) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย 
         
        (2) กรณีที่เป็นนิติบุคคล 
             (ก) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
             (ข) มีฐานะม่ันคงพอสมควร 
          ให้น าความในขอ้ 7 (1) มาใช้บังคับ 
แก่คุณสมบัตขิองผู้แทนนิติบุคคลที่ได้รับแต่งตั้ง 
ให้มีอ านาจกระท าการแทนนติิบุคคลที่เป็นสมาชิก
ตามข้อ 11 ด้วย 
  ข้อ  8. การสมัครเข้าเป็นสมาชิก ผู้ที่ประสงค์จะ
สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมจะตอ้งย่ืนความ
จ านงต่อเลขาธกิาร หรือกรรมการผู้ท าหน้าที่แทน
เลขาธิการตามแบบพิมพ์ที่สมาคมได้ก าหนดไว้โดย
มีสมาชิกสามัญ 2 คนหรือสมาชิกวุฒิ 1 คน เป็นผู้
รับรอง ส่วนสมาชิกสมทบให้สมาชิกสามัญตน้สังกดั
เป็นผู้ด าเนินการให้  
  ข้อ  9. การพิจารณาค าขอสมัครเข้าเป็นสมาชิก 
ให้เลขาธิการ หรือกรรมการผู้ท าหน้าทีแ่ทน
เลขาธิการน าใบสมัครเสนอต่อที่ประชุมคณะ 
กรรมการ พร้อมแจ้งให้ผูส้มัครเข้ารายงานตัวต่อ
คณะกรรมการในที่ประชุมคราวเดียวกัน เมือ่คณะ 
กรรมการมีมตใิห้รับหรือไม่รับผูใ้ดเข้าเป็นสมาชิก 
หรือให้ตรวจสอบขอ้มูลเพิ่มเติม ให้เลขาธิการมี
หนังสือแจ้งให้ผูส้มัครทราบภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ลงมต ิ
  ข้อ  10. วันเริ่มสมาชิกภาพ สมาชิกภาพเริ่มตั้งแต่
วันที่ผูส้มัครได้ช าระค่าลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิก 
และค่าบ ารุงประจ าปีของสมาคม และคณะกรรมการ
มีมติรับเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว 
   ข้อ 11. สมาชิกสามัญ ต้องแต่งตั้งผู้แทนซึง่เป็น
บุคคลธรรมดา เพื่อท าหน้าทีใ่ช้สทิธิแทน ได้ไม่เกนิ 
2 คนโดยย่ืนค าขอและเสียค่าบ ารุงรายปี และมีสทิธิ
ออกเสียงลงคะแนนได้ 1 เสียง  
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  ข้อที่ 12. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกภาพ
ย่อมสิ้นสุดลง ในกรณีดงัต่อไปนี ้
              (1) ตาย หรือสิน้สภาพนติิบุคคล 

              (2) ขาดคณุสมบัตติามข้อ 6 
              (3) ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกต่อ 
                   คณะกรรมการ และคณะกรรมการ 
                   เห็นชอบ 
              (4) ต้องค าพิพากษาถึงทีสุ่ดให้เป็น 
                   บุคคลล้มละลาย 
              (5) ถูกศาลสัง่ให้เป็นบุคคลไร้ 
                   ความสามารถ หรือบุคคลเสมือนไร้ 
                   ความสามารถ 
              (6) ต้องค าพิพากษาถึงทีสุ่ดให้ลงโทษ 
                   จ าคุก เว้นแต่เป็นความผดิลหุโทษ 
                   หรือความผิดที่อตัราโทษไม่สูงกว่า 
                   ความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่ได ้
                   กระท า โดยประมาท  
              (7) คณะกรรมการลงมตใิห้ลบช่ือออก 
                   จากทะเบียนสมาชิกโดยคะแนน 
                  เสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวน 
                   กรรมการทั้งหมด ด้วยเหตุหนึ่งเหต ุ
                   ใดดังต่อไปนี้ : - 
                  1. กระท าการใด ๆ ที่ท าให้สมาคม 
                      เสื่อมเสียช่ือเสียงโดยเจตนา 
                  2. กระท าการฝ่าฝนืข้อบังคับ 
                  3. ไม่ช าระเงินค่าบ ารุงประจ าปี และ 
                      ได้รับใบเตือนจากเจ้าหน้าทีค่รบ 
                      สามสิบวันแล้ว 
              (8) กรณสีมาชิก ไม่ช าระเงินค่าบ ารุง  
                   ประจ าปีและได้รับหนังสือเตือนจาก 
                   สมาคม แล้ว จะต้องมาช าระภายใน 
                   30 วัน นับจากวันสมาชิกภาพหมด 
                   อายุ หากไม่ช าระภายในก าหนด 
                   ระยะเวลาดังกล่าว สมาคม อาจ 
                   พิจารณาให้พกัอายุสมาชิกภาพของ 
                   บุคคลดังกล่าว หากสมาชิกเช่นว่า 
                   นั้น เพื่อให้โอกาสมาช าระค่าบ ารุง 
                   ประจ าปีภายใน90วันนับจากสมาชิก 
                   ภาพหมดอายุ โดยเสียค่าปรับ 500 
                   บาท ก็ให้ถือว่ามีการต่ออายุสมาชิก 
                   ภาพนับจากวันที่ขาดอายุเป็นตน้ไป  
                   หากสมาชิกดังกล่าวไม่ช าระค่า 
                   บ ารุงรายปีภายในระยะเวลาที ่
                   ก าหนดก็ให้ถือว่าขาดสมาชิกภาพ 
                   นับจากวันที่พักสมาชิกภาพเป็นต้น 
                   ไปนับจากวันพักสมาชิกภาพ สิทธ ิ
                   และหน้าทีต่่าง ๆ ของสมาชิกดงั 
                   กล่าวเป็นอันสะดดุหยุดลงช่ัวคราว 

  ข้อที่ 13. ทะเบียนสมาชิก ให้นายทะเบียนจัดท า
ทะเบียนสมาชิกเก็บไว้ ณ ส านกังานของสมาคม 
โดยอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้ : - 
              1. ช่ือและสัญชาติของสมาชิก 
              2. ช่ือที่ใช้ในการประกอบวิสาหกิจและ 
                  ประเภทของวิสาหกิจ 
              3. ที่ตั้งส านกังานของสมาชิก 

              4. วันที่เข้าเป็นสมาชิก 

ข้อ  12. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกภาพย่อม
สิ้นสุดลง ในกรณีดงัต่อไปนี ้
              (1) ตาย หรือสิน้สภาพนติิบุคคล 

              (2) ขาดคณุสมบัตติามข้อ 7 
              (3) ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกต่อ 
                   คณะกรรมการ และคณะกรรมการ 
                   มีมติให้ออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              (4) คณะกรรมการลงมตใิห้ลบช่ือออก 
                   จากทะเบียนสมาชิกโดยคะแนน 
                   เสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวน 
                   กรรมการที่มาประชุม ด้วยเหต ุ
                   กระท าการใด ๆ ที่ท าให้สมาคม 
                   เสื่อมเสียช่ือเสียงโดยเจตนา หรอื 
                   กระท าการฝ่าฝืนข้อบังคับ  
                    
 
 
 
              (5) กรณสีมาชิกไม่ช าระเงนิค่าบ ารุงราย  
                   ปี ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่สมาชิก 
                   ภาพสิ้นสุด ให้ถือว่าขาดสมาชิกภาพ  
                   เว้นแตส่มาชิกผูน้ั้นยินยอมช าระค่า 
                   ปรับตามที่คณะกรรมการก าหนด แต ่
                  ไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่สมาชิกภาพ 
                   สิ้นสุด 

  (6)  กรณสีมาชิกสมทบ ออกจากการเป็น 
  นายหน้าภายใตค้วามรับผิดชอบของ 
  สมาชิกสามัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
                
 

  ข้อ  13. ทะเบียนสมาชิก ให้นายทะเบียนจัดท า
ทะเบียนสมาชิกเก็บไว้ ณ ส านกังานของสมาคม 
โดยอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้ : - 
              (1) ช่ือและสัญชาตขิองสมาชิก 
              (2) ช่ือที่ใช้ในการประกอบวิสาหกิจและ 
                   ประเภทของวิสาหกิจ 
              (3) ที่ตั้งส านักงานของสมาชิก 
              (4) วันที่เข้าเป็นสมาชิก 
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หมวดที่ 4 สทิธิและหน้าที่ของสมาชิก 
 
  ข้อที่ 14. สทิธขิองสมาชิก 

(1) ได้รับความช่วยเหลือและการสง 
เคราะห์ในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการ 

      อันอยู่ในวัตถุประสงคข์องสมาคม 
      จากสมาคมเท่าที่จะอ านวยได้ 
(2) เสนอความคดิเห็นหรือให้ค าแนะน า 
     ต่อสมาคม หรือคณะกรรมารในเรื่อง 
     ใด ๆ อันอยู่ในวัตถุที่ประสงค์ของ 
     สมาคม เพื่อน ามาซึง่ความเจริญรุง่ 
     เรืองของสมาคม 
(3) ขอตรวจสอบกิจการและทรพัย์สนิ 
     ของสมาคมได้ โดยท าเป็นหนังสือ 
     ย่ืนต่อเลขาธิการ หรือกรรมการ 
     ผู้ท าหน้าที่แทนเลขาธกิาร 
(4) เข้าร่วมประชุมอภิปรายแสดงความ 

     คิดเห็นซักถามกรรมการเสนอญัตต ิ
     ในการประชุมใหญส่มาชิก  
(5) มีสิทธิประดับเครื่องหมายของ 

                   สมาคม 
              (6) สมาชิกสามัญเท่านัน้มีสทิธใินการ 
                    ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม  
                    ใหญ่และมีสทิธิได้รับเลอืกตัง้ 

                    เป็นกรรมการ 
              (7) สมาชิกตลอดชีพ จะมีได้ก็แต่เพียง 
                    สมาชิกตลอดชีพประเภทสามัญ 
                    เท่านั้น และการขอใช้สิทธสิมัคร  
                    เป็นสมาชิกสามัญประเภทดังกล่าว 
                    ผู้สมัครจะต้องเป็นสมาชิกสามัญ 
                    ประเภทรายปีมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปี 
  
 
 
 
 ข้อที่ 15. หน้าทีส่มาชิก                  

(1) ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของ 
       สมาคม ระเบียบ ข้อบังคับกฎและ 
       จรรยาบรรณ ของมติของที่ประชุม 
       ใหญ ่มติคณะกรรมการ และหน้าที ่
       ซึ่งตนได้รับมอบหมายจากสมาคม 
       ด้วยความซื่อสตัย์โดยเคร่งครัด 
(2) ด ารงรักษาเกียรติและผลประโยชน ์

ส่วนไดส้่วนเสียของสมาคมตลอด 
  จนต้องรกัษาความลับในประชุม 

(3) ต้องรักษาไว้ซึง่ความสามัคค ี
ระหว่างสมาชิกและปฏิบัติกิจทาง 

                     การค้าในท านองช่วยเหลอืกันด้วย 
                     ความซื่อสัตย์สุจริต 

(4) ช าระค่าบ ารุงให้แก่สมาคมตาม 
ก าหนด 

(5) สมาชิกผูใ้ดเปลี่ยน ช่ือ ช่ือสกุล 
    สัญชาติ ย้ายที่อยู่ ย้ายที่ตั้ง 
    ส านักงาน เปลี่ยนแปลงประเภท 

  ข้อ  14. สิทธิของสมาชิก 
(1) ได้รับความช่วยเหลือและการสง 

เคราะห์ในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการอันอยู่ในวัตถุประสงค์
ของสมาคมจากสมาคมเท่าที่จะอ านวยได ้
 
             (2) เสนอความคิดเห็นหรอืให้ค าแนะน าตอ่
สมาคม หรือคณะกรรมารในเรื่องใด ๆ อันอยู่ในวัตถุที่
ประสงค์ของสมาคม เพื่อน ามาซึง่ความเจริญรุง่เรือง
ของสมาคม 
 
             (3) ขอตรวจสอบกิจการและทรัพย์สนิของ
สมาคมได้ โดยท าเป็นหนังสือย่ืนต่อเลขาธกิาร หรือ
กรรมการผู้ท าหน้าที่แทนเลขาธิการ 
 
          (4)เข้าร่วมประชุมอภิปรายแสดงความคิดเหน็

ซักถามกรรมการเสนอญัตตใินการประชุมใหญ่สมาชิก  
             (5) มีสิทธิประดับเครือ่งหมายของสมาคม 
             (6) สมาชิกสามัญ(ผูแ้ทน)มีสิทธิสมัครเข้า
เป็นสมาชิกวุฒิได้ หากมีคณุสมบัตติามข้อ 6(4) และ
มีสิทธอิอกเสียงลง คะแนนในที่ประชุมใหญ ่
             (7) สมาชิกวิสามัญ(บุคคลธรรมดา) มีสิทธิ
สมัครเข้าเป็นสมาชิกวุฒิได้ หากมีคุณสมบัติตามข้อ

6(4)  และสมาชิกวิสามัญมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในที่ประชุมใหญ่ เม่ือเป็นสมาชิกครบ 3 ปีตดิต่อกัน 
 
            (8) สมาชิกวุฒิ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในที่ประชุมใหญ่  มีสิทธิประดับเครื่องหมายของ
สมาชิกวุฒิ และมีสิทธิได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
และหรือนายกสมาคม นอกจากนี้ยังมีสิทธิรับรอง
ผู้สมัครสมาชิกสามัญหรือวิสามัญใหม่และออก
หนังสือรับรองผ่านการอบรมให้แกผู่้สมัครเป็นสมาชิก
สมทบได้อีกด้วย  
                 สมาชิกวุฒิที่มีสิทธดิ ารงต าแหนง่นายก
สมาคมได้ จะต้องเป็นผูแ้ทนสมาชิกสามัญที่เป็น
กรรมการของนติิบุคคลเท่านัน้  
  ข้อ  15. หน้าทีส่มาชิก                  

(1) ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
จรรยาบรรณ มติคณะกรรมการ มติที่ประชุมใหญข่อง
สมาคม และมีหน้าที่ด าเนนิการใดๆซึ่งตนได้รับมอบ 
หมายจากสมาคม ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตโดยเคร่งครัด 

(2) ด ารงรักษาเกียรติและผลประโยชน 
ส่วนไดส้่วนเสียของสมาคมตลอดจนต้องรักษา
ความลับในประชุม 

(3) ต้องรักษาไว้ซึง่ความสามัคคีระหว่าง 
สมาชิกและปฏิบัติกิจทางการค้าในท านองช่วยเหลือ
กันด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
 
            (4)ช าระค่าบ ารุงให้แกส่มาคมตามที่ก าหนด 
 
            (5) สมาชิกผูใ้ดเปลี่ยนช่ือ ช่ือสกุล สัญชาต ิ
 ย้ายที่อยู่ ย้ายที่ตั้งส านกังาน เปลี่ยนแปลงประเภท
วิสาหกิจหรือเปลี่ยนผู้แทน นิติบุคคล จะต้องแจ้งให้ 
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    วิสาหกิจหรือเปลี่ยนผู้แทน นิต ิ

                     บุคคล จะต้องแจ้งให้เลขาธิการ 

                     ทราบเป็นหนังสือภายในก าหนด 
                     เวลาเจ็ดวันนับแตเ่ปลี่ยนแปลง 
                (6) สมาชิกสามัญ มีหน้าที่จัดให้ผู ้
                     ร่วมงานประจ าทุกคนที่ท าหน้าที ่
                     นายหน้าธุรกิจการค้าอสงัหาริม 
                     ทรัพย์ สมัครเข้าเป็นสมาชิก 
                     สมทบในเวลาอันสมควร 
                (7) สมาชิกสามัญรายใหม่ ที่ได้รับการ 
                     อนุมัติเป็นสมาชิกสมาคม ต้องเข้า 
                     แนะน าตัวและท าความรู้จักกับ 
                     คณะกรรมการสมาคม ในที่ประชุม 
                     คณะกรรมการอย่างน้อย 1 ครั้ง 
                (8) สมาชิกสามัญ มีสิทธิ์เข้าประชุม 
                     กับคณะกรรมการสมาคมฯในฐานะ 
                     ผู้สังเกตการณ์ตามค าเชิญของ 
                     นายกสมาคม และคณะกรรมการ 
                     สมาคม 

เลขาธิการทราบเป็นหนงัสอืภายในก าหนดเวลาเจ็ด
วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง 

 
 
               (6) สมาชิกสามัญ มีหน้าที่จัดให้ผู ้
                     ร่วมงานประจ าทุกคนที่ท าหน้าที ่
                     นายหน้าธุรกิจการค้าอสงัหาริม 
                     ทรัพย์ สมัครเข้าเป็นสมาชิก 
                     สมทบในเวลาอันสมควร 
  
 
 
 
 
             (7)  สมาชิกที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
                    มีสิทธิ์เข้าประชุมกับคณะกรรมการ 
                    สมาคม ในฐานะผู้สงัเกตการณต์าม 
                    ค าเชิญของนายกสมาคม หรือคณะ  
                    กรรมการสมาคมฯ 
              (8) ต้องรายงานการท าธุรกรรมตอ่ส านัก 
                    งาน ปปง. ตาม พ.ร.บ. ป้องกนัและ 
                    ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 3) 
                    พ.ศ.2552 

 

 

หมวดที่ 5 ค่าลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิก และค่าบ ารุงสมาคม 

 
  ข้อที่ 16. ค่าลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกและค่า
บ ารุงสมาคม 

(1) ค่าบ ารุงสมาคมส าหรับสมาชิก 
สามัญตลอดชีพ  20,000 บาท 

(2) สมาชิกสามัญจะต้องช าระค่าลง 
      ทะเบียน 500 บาท และค่าบ ารุง 
      สมาคมเป็นรายปีๆ ละ 2,000 บาท 
(3)  สมาชิกสมทบจะต้องช าระค่าลง 
      ทะเบียน 500 บาท และค่าบ ารุง 
      สมาคมเป็นรายปีๆ ละ 300 บาท 
(4) สมาชิกวิสามัญจะต้องช าระค่าลง 
      ทะเบียน 500 บาท และค่าบ ารุง 
      สมาคมเป็นรายปีๆ ละ1,000 บาท 
(5) สมาชิกกติติมศักดิ์ไม่ต้องช าระค่า 
      ลงทะเบียน หรือค่าบ ารุงอย่างใด 
      ทั้งสิน้  

  ข้อที่ 17. ค่าบ ารุงพิเศษ สมาคมอาจเรียกเก็บค่า
บ ารุงพิเศษจ านวนเท่าใดจากสมาชิกได้เป็นครัง้

คราว โดยที่ประชุมใหญ่ลงมตดิ้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนสมาชิกสามัญที่มา
ประชุมทั้งหมด 
 

  ข้อ  16. ค่าลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกและค่าบ ารุง
สมาคม 

(1) สมาชิกสามัญจะต้องช าระค่าลง 
ทะเบียน 500 บาท และค่าบ ารุง 
สมาคมเป็นรายปีๆ ละ 2,000 บาท 

              (2)  สมาชิกสมทบจะต้องช าระค่าลง 
      ทะเบียน 500 บาท และค่าบ ารุง 
      สมาคมเป็นรายปีๆ ละ 300 บาท  
(3) สมาชิกวิสามัญจะต้องช าระค่าลง 
      ทะเบียน 500 บาท และค่าบ ารุง 
      สมาคมเป็นรายปีๆ ละ1,000 บาท 

              (4) สมาชิกวุฒิ จะต้องช าระค่าลง 
ทะเบียน 5,000 บาทและค่าบ ารุง 

                    สมาคมรายปีๆละ 5,000บาท 
              (5) สมาชิกกิตติมศักดิ์ไม่ต้องช าระค่าลง 

      ทะเบียน หรือค่าบ ารุงอย่างใดทั้งสิน้ 
  ข้อ  17. ค่าบ ารุงพิเศษ สมาคมอาจเรียกเก็บค่า
บ ารุงพิเศษจ านวนเท่าใดจากสมาชิกได้เป็นครัง้คราว 

โดยที่ประชุมใหญ่ลงมตดิ้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสีข่องจ านวนสมาชิกที่มีสทิธิออกเสียง
ลงคะแนน ที่มาประชุมทัง้หมด 
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หมวดที่ 6 คณะกรรมการของสมาคม 

 
  ข้อที่ 18. ให้มีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเป็นผู้
บริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงคข์องสมาคม 
และเป็นผู้แทนของสมาคมในกิจการอันเกี่ยวกับ
บุคคลภายนอก ประกอบด้วยสมาชิกสามัญ ซึ่ง
ได้รับเลือกตัง้จากที่ประชุมใหญ่มีจ านวนไม่น้อย
กว่าห้าคน และไม่เกินย่ีสิบห้าคน 
 
  
   คุณสมบัติของผู้ทีจ่ะสมัครเข้าเปน็กรรมการ
ของสมาคมฯ 
              (1) เป็นสมาชิกของสมาคมแล้วอย่าง 
                   น้อยหนึ่งปี หรือได้รับอนุมัติจากที ่
                   ประชุมของคณะกรรมการบริหาร 
                   ด้วยเสียงสามในสีข่ององค์ประชุม 
              (2) ให้นายกสมาคมฯ ที่หมดวาระใน 
                   การด ารงต าแหน่งมีสิทธิเลือกที่จะ  
                   ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารหรือ 
                  กรรมการที่ปรึกษาในปีทีพ่้นต าแหน่ง 
                   ไปโดยไม่ต้องมีการคดัเลือก และ 
                   ในกรณีที่เลือกเป็นกรรมการที ่
                   ปรึกษานั้นจะต้องท าเป็นหนังสือ 
                   แสดงความจ านงส่งไปยังนายก 
                   สมาคม เพื่อให้ท าการแต่งตั้งและ 
                 ให้มีผลนับแตน่ายกสมาคม ได้รับ 
                 หนังสอืนัน้ แต่กรรมการที่ปรึกษาจะมี 
                 หน้าที่เพียงให้ค าปรึกษาและมีสิทธ ิ
                 เข้าร่วมประชุมกรรมการบริหาร แต่หา  
                 มีสิทธใินการลงมติอย่างกรรมการ  
                 บริหาร และหากต่อมาภายหลงัหาก 
                 ประสงคท์ี่จะสมัครรับเลอืกตัง้เป็น 
                 กรรมการบริหารก็ต้องลาออกจาก 
                 ต าแหน่งดังกล่าวนี้เสียก่อนโดย 
                 การท าเป็นหนังสือส่งถึงนายกสมาคม 
                เช่นกัน 
  เว้นแต่ที่ประชุมใหญค่รั้งนั้น ๆ จะมีมติเป็นอย่าง
อื่น การเลือกตัง้กรรมการให้กระท าด้วยวิธีลง 
คะแนนลับโดยให้สมาชิกสามัญหรือสมาชิกวิสามัญ 

เสนอช่ือของสมาชิกสามัญซึ่งตนประสงค์จะให้เข้า
สมัครรับเลือกตัง้เป็นกรรมการต่อที่ประชุมใหญ ่
โดยมีสมาชิกสามัญอืน่รองรับไม่น้อยกว่าสองคน 
แล้วให้มีประชุมใหญล่งมติเลือกตั้ง ให้ผู้ได้รับ
คะแนนสูงตามล าดับได้เป็นกรรมการตามจ านวนที่
ก าหนดไว้ในวรรคแรก และตามมติที่ประชุมใหญ่
ครั้งนัน้ ๆ ถ้ามีผู้ไดค้ะแนนเท่ากันในล าดับสดุท้าย

ที่จะได้เป็นกรรมการคราวนัน้ ให้ที่ประชุมใหญ่ลง
มติใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนเท่ากนั หากปรากฏว่า
ได้คะแนนเท่ากนัอีกให้ใช้วิธีจับสลาก  
ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกนัเองเพือ่ด ารงต าแหน่ง 
 

   ข้อ  18. ให้มีคณะกรรมการขึน้คณะหนึ่งเป็นผู้
บริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงคข์องสมาคม 
และเป็นผู้แทนของสมาคมในกิจการอันเกี่ยวกับ
บุคคลภายนอก ประกอบด้วยสมาชิกวุฒิ   ซึง่ได้รับ
เลือกตัง้จากที่ประชุมใหญ่ มีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน 
แต่ไม่เกิน 25 คน 
   ในกรณีจ านวนกรรมการไม่ครบ 25 คนตามวรรค
แรกให้นายกสมาคมมีอ านาจแต่งตัง้กรรมการจาก
สมาชิกวุฒิและหรืออดีตนายกสมาคม (กรรมการ
กิตติมศกัดิ์) เพิ่มอีกได้แต่ไม่เกิน 25 คน   
   ให้นายกสมาคม ที่หมดวาระในการด ารงต าแหน่งมี
สิทธเิป็นกรรมการที่ปรึกษาหรือกรรมการกิตติมศักดิ์
ของสมาคมโดยให้นายกสมาคมคนใหม่แตง่ตัง้ ด้วย
ความเห็นชอบของนายกสมาคมที่หมดวาระ กรรมการ
กิตติมศกัดิ์เท่านั้นมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน   
    การเลือกตัง้คณะกรรมการบริหารให้คณะกรรมการ
ก าหนด วัน เวลา ระเบียบ และวิธีการเลือกตัง้ พร้อม
คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง และประกาศวันที่
ประชุมใหญส่ามัญประจ าปีและจัดการเลอืกตัง้ให้
สมาชิกรับทราบไม่น้อยกว่า 60 วัน กอ่นวันเลือกตั้ง  
    ให้ที่ประชุมใหญ่แต่งตั้งประธานคณะกรรมการจัด 
การเลือกตัง้และให้ประธานฯ มีอ านาจแตง่ตัง้กรรม 
การได้อีกไม่น้อยกว่า 2 คน เพือ่ให้ด าเนนิการจัดการ
เลือกตัง้ ด้วยความเป็นกลาง เป็นธรรม โปร่งใส ตาม
วิธีการ การเลือกตั้ง และแบบฟอร์มที่สมาคมก าหนด  
     ผู้ที่ได้รับคะแนนสงูสุดตามล าดับ 25 คนแรก เป็น
กรรมการ หากผูท้ี่ได้รับคะแนนต่ าสดุในล าดับสุดท้าย
เท่ากัน ให้ที่ประชุมใหญ่ลงมติเฉพาะผู้ที่ได้รับ
คะแนนเท่ากนัเท่านั้น แต่หากเท่ากนัอีก ให้ใช้วิธีจับ
สลาก 
     หากมีผู้สมัครไม่ถงึ 25 คน ให้ถอืว่าผูส้มัครทกุ
คนเป็นกรรมการโดยปริยาย  
     ให้คณะกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้ง เลือก
กันเองเพื่อด ารงต าแหนง่ นายกสมาคม อุปนายกฯ 
เลขาธิการ เหรัญญกิ นายทะเบียน ปฏิคม  ประชา 
สัมพนัธ์ ฝ่ายกฎหมายและหรือต าแหนง่อื่นๆ ตาม
ความเหมาะสม 

    คณะกรรมการของสมาคม อยู่ในต าแหนง่
กรรมการได้คราวละสองปี เมื่อพน้ต าแหนง่ตามวาระ
แล้ว อาจได้รับการเลือกตั้งหรอืแตง่ตัง้เป็นกรรมการ
อีกก็ได้   
    เว้นแต่ นายกสมาคม จะด ารงต าแหนง่ได้ไม่เกนิ
สองวาระติดต่อกัน 
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นายกสมาคมหนึ่งคน อุปนายกสองคน เลขาธิการ  
เหรัญญิก นายทะเบียน ปฏิคม ประชาสัมพันธ์ 
ต าแหนง่ละหนึ่งคน และต าแหนง่อืน่ ๆ ตามความ
เหมาะสมด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่จะ 
ได้ก าหนดหน้าที่ตามที่เห็นสมควรคณะกรรมการ
ของสมาคม อยู่ในต าแหนง่กรรมการได้คราวละสอง
ปีภายใต้ข้อบังคับของมาตรา 19 และ33 แห่ง
พระราชบัญญตัิสมาคมการค้า พ.ศ. 2509กรรมการ
พ้นจากต าแหน่งกรรมการไปแล้ว อาจได้รับการ
เลือกตัง้หรือแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกก็ไดส้มาชิกผู้
หนึ่งผู้ใดจะได้รับเลอืกตัง้ให้ด ารงต าแหนง่นายก
สมาคม เกินกว่าสองคราวตดิต่อกันมิได ้ส่วน
กรรมการที่ปรึกษาตามขอ้ที่ 18 วรรคสอง (2) นั้น 
การพ้นต าแหนง่ดงักล่าวให้ใช้ขอ้บังคับขอ้ที่ 12 
โดยอนโุลม 
 
  ข้อที่ 19. การพน้จากต าแหน่งกรรมการสมาคม 
กรรมการย่อมพน้จากต าแหน่งในกรณีดงัตอ่ไปนี้ 
              (1) ครบก าหนดออกตามวาระ 
              (2) ลาออกโดยคณะกรรมการไดล้งมต ิ
                   อนุมัติแล้ว เว้นแตก่ารลาออกเฉพาะ 
                   ต าแหน่ง  
              (3) ขาดจากสมาชิกภาพ 
              (4) ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออก 
                    จากการเป็นกรรมการ 
              (5)เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

                   สั่งให้ออกตามมาตรา 33 แห่งพระ 
                  ราชบัญญัติสมาคมการค้าพ.ศ.2509 
              (6) ต้องค าพิพากษาถึงทีสุ่ดให้ลงโทษ 
                   ตามพระราชบัญญัตสิมาคมการค้า 
                   พ.ศ. 2509 
              (7) ขาดประชุมคณะกรรมการ 2 ครั้ง  
                    ติดต่อกนั โดยไม่มีเหตุผลอนั 
                    สมควร 
   ในกรณีที่กรรมการขาด ประชุมตามความใน วรรค
ที่1 ข้างต้นแต่ได้แต่งตัง้ผู้แทนเข้าร่วมประชุม หาก
ด้วยมติเสียงข้างมากขององค์ประชุมกรรมการลงมติ
รับรองฐานะของผู้ได้รับการแต่งตั้งนั้นและบันทึกใน
รายงานการประชุมให้ถือว่ากรรมการผู้ไม่มาประชุม
ด้วยตนเองนัน้ไม่ขาดประชุมในนัด 
ดังกล่าว 
   การแต่งตั้งผู้แทนให้ร่วมประชุมต้องท าตามแบบ
ของสมาคม โดยท าเป็นหนังสือมอบอ านาจ และผู้
มอบอ านาจจะมอบหมายผู้ได้ให้เข้าประชุมแทน
จะต้อง :- 
             ก. มีเหตสุุดวิสัยหรือมีความจ าเป็นอนัมิ
อาจก้าวล่วง 
             ข. กลัน่กรองว่าผู้เข้าประชุมแทนจะต้อง
เป็นผู้มีความสามารถเทียบเคียงได้กับตัวการผู้
แต่งตั้งในการท าหน้าที่เฉพาะคราวนัน้ ๆ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ข้อ  19. การพน้จากต าแหน่งกรรมการสมาคม 
กรรมการย่อมพน้จากต าแหน่งในกรณีดงัตอ่ไปนี้ 
              (1) ครบก าหนดออกตามวาระ 
              (2) ลาออกโดยคณะกรรมการไดล้งมต ิ
                   อนุมัติแล้ว เว้นแตก่ารลาออกเฉพาะ 
                   ต าแหน่ง  
              (3) ขาดจากสมาชิกภาพ 
              (4) ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออก 
                    จากการเป็นกรรมการ 
              (5)เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

                   สั่งให้ออกตามมาตรา 33 แห่งพระ 
                  ราชบัญญัติสมาคมการค้าพ.ศ.2509 
              (6) ต้องค าพิพากษาถึงทีสุ่ดให้ลงโทษ 
                   ตามพระราชบัญญัตสิมาคมการค้า 
                   พ.ศ. 2509 
              (7) ขาดประชุมคณะกรรมการ 2 ครั้ง  
                    ติดต่อกนั โดยไม่มีเหตุผลอนั 
                    สมควร เว้นแต่จะได้มอบฉนัทะให้ 
                    ผู้แทนเข้าร่วมประชุมแทน และ  
                    คณะกรรมการมีมติรับรอง โดยให้ 
                    บันทึกไว้ในรายงานการประชุมด้วย  
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             (8) เมื่อสมาชิกตัง้แต่ 5 คนขึน้ไป หรือ 
                  กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึน้ไป เข้าช่ือ 
                  ร้องเรียนเป็นหนงัสอืให้คณะกรรม 
                  การพิจารณาเป็นการฉุกเฉินโดยไม่ 

                  อาจรอให้มีการประชุมใหญ่ตามขอ้ที ่
                 19 (4) และเพื่อยับย้ังความเสียหายมิ 
                 ให้เกิดตอ่ไปอีก โดยข้อกล่าวหาที ่
                 ต้องการให้ที่ประชุมกรรมการบริหาร 
                 สมาคมลงมติด้วยเสียงข้างมากของ 
                 องค์ประชุมกรรมการบริหารในการรับ 
                 ข้อร้องเรียนดงักล่าว เพื่อน าเข้าสู่การ 
                 พิจารณาลงมตถิอดถอนด้วยมต ิ
                 พิเศษซึง่ต้องไม่น้อยกว่าสามในสี ่
                 ขององค์ประชุมกรรมการบริหารใน 
                 กรณีที่กรรมการผู้นัน้ถูกร้องเรียนและ 
                 ถูกลงมติว่าไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ 
                 ของสมาคมฯ หรือมติที่ประชุมหรือไม่ 
                 ปฏิบัติหน้าที่อันตนได้อาสาหรือได้รับ 
                 มอบหมายโดยชอบ หรือมีพฤติการณ ์
                 ที่ไม่เหมาะสมอันเป็นที่เสื่อมเสีย  
                 หรือเป็นโทษต่อช่ือเสียงเกียรติคณุ 
                 และผลประโยชน์ของสมาคมฯ ให้ถือ 
                 ว่ากรรมการผู้นัน้พน้จากต าแหน่ง  
                 และให้คณะกรรมการมีหน้าที่น ามต ิ
                 ดังกล่าวไปจดทะเบียนต่อหน่วย 
                 ราชการที่เกี่ยวข้องและมีผลนับตั้งแต ่
                 การลงมตนิั้นเสร็จสิ้น 
  ข้อที่ 20. กรณกีรรมการพ้นจากต าแหนง่กรรมการ
ก่อนครบก าหนดออกตามวาระ คณะกรรมการอาจ
ตั้งผู้แทนโดยชอบของสมาชิกสามัญคนใดคนหนึง่
ให้เป็นกรมการแทนได ้แต่กรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง
แทนนี้ให้เป็นกรรมการอยู่ไดต้ามวาระของผู้ที่ตน
แทนเท่านั้น 
   กรณีคณะกรรมการพน้จากต าแหนง่ทัง้คณะก่อน
ครบก าหนดออกตามวาระ ให้คณะกรรมการซึ่งพ้น 
จากต าแหน่งนั้นด าเนนิการจัดประชุมใหญส่มาชิก 
เพื่อเลอืกตัง้คณะกรรมการชุดใหม่ในกรณนีี้ให้น า
ความในข้อ 25 มาใช้บังคับโดยอนโุลม 
   คณะกรรมการซึง่แตง่ตัง้ได้รับเลือกตั้งตามวรรค
ก่อน อยู่ในต าแหนง่ได้ตามวาระของกรรมการที่พน้
จากต าแหน่งไปเท่านั้น 

 
   ข้อที่ 21. องค์ประชุมในการประชุมของคณะ
กรรม การการประชุมของคณะกรรมการจะต้องมี
กรรมการ มาประชุมไม่น้อยกว่าครึง่หนึง่ของจ านวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะนับว่าเป็นองค์ประชุม 
   ในกรณีที่มีจ านวนกรรมการในคณะกรรมการนอ้ย
กว่าครึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมด กรรมการ 
ที่เหลืออยู่ย่อมท ากิจการไดเ้ฉพาะแตใ่นเรือ่งที่จะ
ตั้งสมาชิกสามัญ คนใดคนหนึ่งหรอืหลายคนเป็น 
กรรมการเพิ่มขึ้นให้ครบจ านวน หรือนัดเรียกประชุม
ใหญ่หรือกระท ากิจการอนัสมควรทุกอย่างเพือ่
ปกป้องรักษา ประโยชน์ของสมาคมเท่านัน้ 

                (8) กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน 
                     ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือไม่ 
                     ปฏิบัติตามข้อบังคับหรือมีพฤติการณ ์
                     ที่ไม่เหมาะสมอันเป็นที่เสื่อมเสีย  

                     หรือเป็นโทษตอ่ช่ือเสียงเกียรติคณุ 
                     และผลประโยชน์ของสมาคม 
                     สมาชิกผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
                     ไม่น้อยกว่า 5 คนหรือกรรมการไม่ 
                     ไม่น้อยกว่า 2 คน ร้องขอเป็นหนงัสือ 
                     ต่อคณะกรรมการ ให้จัดประชุมคณะ 
                     กรรมการ เพื่อพิจารณามีมติรับขอ้ร้อง  
                     เรียนด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ 
                     คณะกรรมการที่มาประชุม และมีมต ิ
                    ถอดถอนกรรมการดงักล่าวดัวยคะแนน 
                    เสียงสามในสีข่องคณะกรรมการที่มา 
                    ประชุม และให้คณะกรรมการ มีหน้าที ่
                    น ามติดังกล่าวไปจดทะเบียนต่อหน่วย  
                    ราชการที่เกี่ยวข้องและมีผลนับตั้งแต ่
                    การลงมตินัน้เสร็จสิน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ข้อ  20. กรณนีายกสมาคมฯ พน้จากต าแหน่งก่อน
ครบก าหนดออกตามวาระ ให้คณะกรรมการมีมติ
เลือกตัง้ กรรมการจากสมาชิกวุฒิ(เลือกตั้ง) คนใดคน
หนึ่ง ให้เป็นนายกสมาคมฯ แทนได้  
             กรณีกรรมการพ้นจากต าแหนง่ก่อนครบ
ก าหนดออกตามวาระ ให้คณะกรรมการมีมติแตง่ตัง้
กรรมการจากสมาชิกวุฒิ คนใดคนหนึ่งให้เป็นกรรมการ
แทนได ้  
             กรณีคณะกรรมการพ้นจากต าแหนง่ทั้งคณะ
ก่อนครบก าหนดออกตามวาระ ให้คณะกรรมการซึ่งพ้น 
จากต าแหน่งนั้นด าเนนิการจัดประชุมใหญส่มาชิก เพื่อ
เลือกตัง้คณะกรรมการชุดใหม่ภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่พน้จากต าแหนง่ ในกรณีนีใ้ห้น าความในข้อ 25 
มาใช้บังคับโดยอนโุลม 

   คณะกรรมการซึง่ได้รับเลือกตั้งตามวรรคหนึง่ วรรค
สอง และวรรคสาม ให้ด ารงต าแหน่งเท่าวาระที่
เหลือของกรรมการซึ่งตนแทน 
   ข้อ  21. การประชุมของคณะกรรมการจะต้องมี
กรรมการ มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะนับว่าเป็นองค์ประชุม 
   ในกรณีที่มีจ านวนกรรมการในคณะกรรมการนอ้ย

กว่ากึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมด กรรมการ 
ที่เหลืออยู่ย่อมท ากิจการไดเ้ฉพาะแตใ่นเรือ่งที่จะตั้ง
สมาชิกวุฒ ิคนใดคนหนึง่หรือหลายคนเป็น กรรมการ
เพิ่มขึน้ให้ครบจ านวน หรือนัดเรียกประชุมใหญ่หรือ
กระท ากิจการอนัสมควรทุกอย่างเพื่อปกป้องรักษา 
ประโยชน์ของสมาคมเท่านั้น 
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   ข้อที่ 22. มตขิองที่ประชุมคณะกรรมการ ให้
ถือเอาคะแนนเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึง่มี
เสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากันให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมมีคะแนนอกี
เสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด 
   ในกรณีที่ท่ีประชุมคณะกรรมการลงมตอิันเป็นการ
ฝ่าฝนืกฎหมายและข้อบังคับนีใ้ห้ถือว่ามตินัน้ใช้
บังคับมิได้ 
  
  ข้อที่ 23. ประธานในที่ประชุม ให้นายกสมาคม

เป็นประธานในที่ประชุม ถ้านายกสมาคมไม่อยู่หรือ 
ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ที่ประชุมเลือกอุปนายกผู้
อาวุโสตามล าดับปฏิบัติหน้าที่แทน ถ้าทั้งนายก
สมาคมและอุปนายกไม่อยู่หรอืไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ 
ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็น
ประธานในที่ประชุมเฉพาะในการประชุมคราวนัน้ 
 

  ข้อที่ 24. การประชุมคณะกรรมการ ให้มีการ

ประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง 
อนึ่งในกรณีจ าเป็นนายกสมาคมหรือกรรมการผู้ท า
หน้าที่แทนหรือกรรมการรวมกันไม่น้อยกว่าห้าคน 
จะเรียกประชุมพิเศษขึน้ก็ได ้
 

  ข้อที่ 25. การเข้ารับหน้าที่ของคณะกรรมการ เมื่อ
มีการเลือกตัง้คณะกรรมการชุดใหม่ให้คณะ 
กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหนง่ย่ืนจดทะเบียนคณะ 
กรรมการชุดใหม่ต่อนายทะเบียนสมาคมการค้า
ประจ าจังหวัดกรุงเทพมหานครภายใน สามสิบวัน 
นับแต่วันเลือกตั้งและส่งมอบหน้าที่ให้คณะกรรม 
การ ชุดใหม่ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่นาย
ทะเบียนสมาคมการค้าฯ รับจดทะเบียนในกรณีที่
นายทะเบียนสมาคมการค้าฯ ยังมิได้รับจดทะเบียน
คณะกรรมการชุดใหม่และ คณะกรรมการที่พน้จาก
ต าแหนง่ยังมิไดส้่งมอบหน้าที่ตามวรรคแรก ให้
คณะกรรมการที่พน้จากต าแหน่งนั้น มีอ านาจหน้าที่
บริหารกิจการของสมาคมฯ ต่อไปจนกว่านาย
ทะเบียนการค้าจะรับจดทะเบียนคณะกรรมการชุด
ใหม่ และคณะกรรมการชุดใหม่นั้นเข้ารับหน้าทีแ่ล้ว 
การรับมอบหน้าที่ให้กระท าเป็นลายลักษณอ์ักษร 
 
  ข้อที่ 26. อ านาจและหน้าทีข่องคณะกรรมการ มี
ดังนี ้

(1) จัดด าเนนิกิจการและทรพัย์สนิของ  
      สมาคมฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ  
      และมตขิองที่ประชุม 
(2) เลือกตั้งกรรมการให้ด ารงต าแหนง่   
      ต่าง ๆ ในคณะกรรมการ 
(3) วางระเบียบการในการปฏิบัติงาน  
      ของสมาคมฯ ให้เป็นไปตามวัตถุที่  
      ประสงค ์

   ข้อ  22. มติของที่ประชุมคณะกรรมการ ถ้าข้อบัง 
คับ ไม่ได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอืน่ ให้ถือเอาคะแนน
เสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึง่
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนัให้ผู้เป็น
ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงหนึง่เป็นเสียงช้ีขาด 
 

 
 
   
  ข้อที่ 23. ประธานในที่ประชุม ให้นายกสมาคม 
เป็นประธานในที่ประชุม ถ้านายกสมาคมไม่อยู่หรือ 
ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ที่ประชุมเลือกอุปนายกผู้
อาวุโสตามล าดับปฏิบัติหน้าที่แทน ถ้าทั้งนายก
สมาคมและอุปนายกไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได ้
ให้ที่ประชุมเลอืกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานใน
ที่ประชุมเฉพาะในการประชุมคราวนัน้ 
 

  ข้อ  24. การประชุมคณะกรรมการ ให้มีการประชุม
คณะกรรมการอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง อนึ่งในกรณี
จ าเป็นนายกสมาคมหรือกรรมการผู้ท าหน้าที่แทนหรือ
กรรมการรวมกันไม่น้อยกว่าสองคน จะเรียกประชุม
พิเศษขึ้นก็ได ้
 

  ข้อ  25. การเข้ารับหน้าที่ของคณะกรรมการ  
เมื่อมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ให้คณะ 
กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหนง่ย่ืนจดทะเบียนคณะ 
กรรมการชุดใหม่ต่อนายทะเบียนสมาคมการค้า 
ประจ าจังหวัดกรุงเทพมหานครภายใน สามสิบวัน  
นับแต่วันเลือกตั้งและส่งมอบหน้าที่ให้คณะกรรม  
การ ชุดใหม่ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่นาย 
ทะเบียนสมาคมการค้าฯ รับจดทะเบียนในกรณีที ่
นายทะเบียนสมาคมการค้าฯ ยังมิได้รับจดทะเบียน
คณะกรรมการชุดใหม่และ คณะกรรมการที่พน้จาก
ต าแหนง่ยังมิไดส้่งมอบหน้าที่ตามวรรคแรก ให้
คณะกรรมการที่พน้จากต าแหน่งนั้น มีอ านาจหน้าที่
บริหารกิจการของสมาคม ต่อไปจนกว่านายทะเบียน
การค้าจะรับจดทะเบียนคณะกรรมการชุดใหม่ และ
คณะกรรมการชุดใหม่นัน้เข้ารับหน้าที่แล้ว การรับมอบ
หน้าที่ให้กระท าเป็นลายลักษณอ์ักษร 
 
  ข้อ  26. อ านาจและหน้าทีข่องคณะกรรมการ มี 
ดังนี ้

(1)  บริหารกิจการและทรัพย์สินของ  
      สมาคม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  
      และขอ้บังคับ 
(2) เลือกตั้งกรรมการให้ด ารงต าแหนง่   
      ต่าง ๆ ในคณะกรรมการ 
(3) วางระเบียบการในการปฏิบัติงาน  
      ของสมาคม ให้เป็นไปตามวัตถุที่  
      ประสงค ์
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(4) ว่าจ้าง แต่งตั้ง และถอดถอน ที ่
      ปรึกษาของคณะกรรมการ อนกุรรม  
      การ เจ้าหน้าที่และพนกังานทั้งปวง  
      ในการท ากิจการเฉพาะอย่างหรือ  
     พิจารณาเรื่องต่าง อันอยู่ในขอบเขต 

      หน้าที่สมาคมฯ เพื่อให้การด าเนิน  
      งาน ของสมาคมเป็นไปโดยเรียบ  
      ร้อย ที่ปรึกษาของคณะกรรมการ  
      และอนุกรรมการดังกล่าว จะแตง่ตั้ง 
      จากกรรมการหรือสมาชิกของ 
      สมาคมหรือบุคคลภายนอกก็ได ้
(5) มีอ านาจในการก าหนดและแก้ไข 

      เปลี่ยนแปลงมาตรฐานด้าน 
      จรรยาบรรณและวิธพีิจารณาขอ้ 
      ร้องเรียนจรรยาบรรณ โดยมติเสียง 
      ข้างมากไม่น้อยกว่าสามในสีข่อง 
      องค์ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
      สมาคมฯ และประกาศบังคับใช้เป็น 
      ลายลักษณ์อักษร 
(6) มีอ านาจในการแตง่ตัง้อนุกรรมการ 
      จรรยาบรรณ โดยให้ด ารงต าแหนง่ 
      คราวละไม่เกิน 1 ปี เป็นจ านวน 5  
      ท่าน ด้วยมติเสียงข้างมากไม่น้อย 
      กว่าสามในสี่ขององค์ประชุมคณะ 
      กรรมการบริหารสมาคมรายละเอียด 
      คุณสมบัติและวาระการด ารง 
      ต าแหนง่ การพน้จากต าแหน่งให้ 
      เป็นไปตามประกาศของ 
      คณะกรรมการบริหาร 

  ข้อที่ 27. อ านาจหน้าทีก่รรมการต าแหนง่ต่าง ๆ มี
ดังนี ้

(1) นายกสมาคม มีหน้าที่อ านวยการ 
เพื่อให้การด าเนินการของสมาคม 

                    เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบ 
                    การในการปฏิบัติของสมาคม เป็น 
                   ผู้แทนของสมาคมฯ ในกิจการอัน 
                   เกี่ยวกับบุคคลภายนอกและเป็น 
                   ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ 
                   ตลอดจนในที่ประชุมใหญ ่
              (2) อุปนายก มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือ 
                   นายกสมาคม ในกิจการทัง้ปวงอนั 
                   อยู่ในอ านาจหน้าที่ของนายก 
                   สมาคม และเป็นผู้ท าหน้าทีแ่ทน 
                   นายกสมาคม เมื่อนายกสมาคม 
                  ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 
             (3) เลขาธกิาร มีหน้าที่ท าการโต้ตอบ 
                  หนังสอื เก็บรักษาเอกสารต่าง ๆ  
                  ของสมาคมฯ เป็นเลขานกุารในที ่
                  ประชุมคณะกรรมการและที่คณะ  
                  กรรมการจะได้รับมอบหมาย 

(4) ว่าจ้าง แต่งตั้ง และถอดถอน ที ่
      ปรึกษาของคณะกรรมการ อนกุรรม  
      การ เจ้าหน้าที่และพนกังานทั้งปวง  
      ในการท ากิจการเฉพาะอย่างหรือ  
      พิจารณาเรื่องต่างๆอนัอยู่ในขอบเขต 

      อ านาจ หน้าที่ ของคณะกรรมการ 
      เพื่อให้การด าเนนิงาน ของสมาคม 
      เป็นไปโดยเรียบร้อย ที่ปรึกษาของ 
      คณะกรรมการ และอนกุรรมการดงั 
      กล่าวจะแต่งตั้งจากกรรมการหรือสมา 
      ชิกของสมาคมหรืบุคคลภายนอกก็ได ้
(5) มีอ านาจในการก าหนดและแก้ไข 

      เปลี่ยนแปลงมาตรฐานด้าน 
      จรรยาบรรณและวิธพีิจารณาขอ้ 
      ร้องเรียนจรรยาบรรณ โดยมติสามใน 
      สี่ของคณะกรรมการที่มาประชุม 
      และประกาศบังคับใช้เป็นลายลักษณ ์
      อักษร 
 
(6) มีอ านาจในการแตง่ตัง้อนุกรรมการ 
      จรรยาบรรณ โดยให้ด ารงต าแหนง่ 
      คราวละไม่เกิน 1 ปี เป็นจ านวน 5  
      คนด้วยมตคิณะกรรมการรายละเอียด 
      คุณสมบัติและวาระการด ารงต าแหน่ง 
      การพ้นจากต าแหน่งให้เป็นไปตาม 
      ประกาศของคณะกรรมการ 
 
 

 
  ข้อ  27. อ านาจหน้าที่กรรมการต าแหน่งต่าง ๆ  
มีดังนี ้

(1) นายกสมาคม มีหน้าที่อ านวยการ 
                   เพื่อให้การด าเนนิการของสมาคม 
                   เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบ 
                   การในการปฏิบัติของสมาคม เป็น 
                   ผู้แทนของสมาคม ในกิจการอัน 
                   เกี่ยวกับบุคคลภายนอกและเป็น 
                   ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ 
                   ตลอดจนในที่ประชุมใหญ ่
              (2) อุปนายก มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือ 
                   นายกสมาคม ในกิจการทัง้ปวงอนั 
                   อยู่ในอ านาจหน้าที่ของนายก 
                   สมาคม และเป็นผู้ท าหน้าทีแ่ทน 
                   นายกสมาคม เมื่อนายกสมาคม 
                  ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 
             (3) เลขาธกิาร มีหน้าที่ เป็นผู้ประสานงาน 
                   แทนนายกสมาคม และหรือคณะกรรม  
                   การ ขับเคลื่อน ให้นโยบายต่างๆ ของ 
                   สมาคมออกสู่องค์ภายนอก ก ากับดูแล 
                   เจ้าหน้าที่  เก็บรักษาเอกสารต่าง ๆ 
                   บริหารงานส านกังานของสมาคม เป็น 
                   เลขานุการในที่ประชุมคณะกรรมการ 
                   และการประชุมใหญ่ ตลอดจนโตต้อบ 
                   หนังสอื และปฏิบัติหน้าที่อืน่ ตามที ่
                   คณะกรรมการมอบหมาย                    
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             (4) เหรัญญิก มีหน้าที่รักษาและจ่ายเงนิ 
                  ของสมาคม ท าบัญชีและการเงนิเก็บ 
                  รักษาและจ่ายพัสดุของ สมาคม  
                  ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อืน่ ๆ ตามที ่
                  คณะกรรมการจะได้มอบหมาย 
             (5) นายทะเบียน มีหน้าที่เกี่ยวกับการ 
                  จัดท าทะเบียนสมาชิกและทะเบียน 
                  ต่าง ๆ อันมิใช่ทะเบียนเกี่ยวกับ 
                  การเงินของสมาคมตลอดจนปฏิบัต ิ
                  หน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการจะ 
                  ได้รับมอบหมาย 
             (6) ปฏิคม มีหน้าที่รักษาส านักงานของ 
                  สมาคม รักษาความเรียบร้อยของ 
                  สถานทีร่ักษาสมุดเย่ียมจัดสถานที ่
                  ประชุม ดูแลต้อนรับตลอดจนปฏิบัต ิ
                  หน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการจะ 
                  ได้รับมอบหมาย 
            (7) ประชาสัมพนัธ์ มีหน้าที่เกี่ยวกับการ 
                  เชิญชวน หาสมาชิก โฆษณากิจการ 
                  และผลงานด้านต่าง ๆ ของสมาคมฯ  
                  ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อืน่ ๆ ตามที ่
                  คณะกรรมการจะได้มอบหมาย 
 
 
 
 

 
 
  ข้อที ่28. ภายใต้บังคับแห่งความในหมวดนี้ ให้น า
ความในหมวด ที่ 7 การประชุมใหญ่มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

             (4) เหรัญญิก มีหน้าที่รักษาและจ่ายเงนิ 
                  ของสมาคม ท าบัญชีและการเงนิ 
                  ของสมาคมตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อืน่ ๆ 
                  ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 
             (5) นายทะเบียน มีหน้าที่เกี่ยวกับการ 
                  จัดท าทะเบียนสมาชิกและทะเบียน 
                  ต่าง ๆ ของสมาคม ตลอดจนปฏิบัต ิ
                  หน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ 
                  มอบหมาย 
 
             (6) ปฏิคม มีหน้าที่จัดสถานที่ประชม ดแูล 
                  ต้อนรับตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อืน่ๆ 
                  ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 
 
 
            (7) ประชาสัมพนัธ์ มีหน้าที่เกี่ยวกับการ 
                  เชิญชวน หาสมาชิก โฆษณากิจการ 
                  และผลงานด้านต่าง ๆ ของสมาคม  
                  ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อืน่ ๆ ตามที ่
                  คณะกรรมการจะได้มอบหมาย 
            (8) ฝ่ายกฎหมาย มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา 
                 ช่วยเหลือ ด้านกฎหมายแกส่มาชิก  
                 ดูแลด้านนิติกรรมสญัญาทีส่มาคมตอ้ง 
                 กระท ากับบุคคลภายนอก ดแูลการ 

                 บริหารกิจการของสมาคมให้อยู่ภายใต ้
                 ข้อบังคับฉบับนี ้
      ภายใต้บังคับแห่งความในหมวดนี้ ให้น าความใน
หมวด ที่ 7 การประชุมใหญ่ เท่าที่ไม่ขดัหรือแย้ง มา
ใช้บังคับโดยอนโุลม 
 
  ข้อ  28.ให้มีผู้จัดการส านักงานสมาคมเป็นเจ้าหน้าที่ 
บริหารงานธุรการของส านักงานภายใตก้ารควบคุมของ
เลขาธิการตามค าสัง่นายกฯ และตามมติคณะกรรมการ 
สมาคม 

 

หมวดที่ 7 การประชุมใหญ่ 

 
  ข้อที่ 29. การประชุมใหญ ่ให้คณะกรรมการจัดให้
มีการประชุมใหญส่มาชิกอย่างน้อยทุกระยะเวลาสิบ
สองเดือน 
  การประชุมเช่นนี้เรียกว่าการประชุมใหญ่สามัญ  
การประชุมใหญค่ราวอื่นนอกจากการประชุมใหญ่
ตามวรรคก่อน เรียกว่าการประชุมใหญ่วิสามัญ  
    
  ข้อที่ 30. ก าหนดการประชุมใหญ ่
              (1) ให้มีการประชุมใหญส่ามัญประจ าปี  
                   ภายในก าหนดหนึง่ร้อยย่ีสิบวันนับ 
                   แต่วันทีส่ิ้นปีการบัญชีของสมาคม  
                   เป็นประจ าทุก ๆ ปี 

  ข้อ  29. การประชุมใหญ ่ให้คณะกรรมการจัดให้มี
การประชุมใหญส่มาชิกอย่างน้อยทุกระยะเวลาสิบ
สองเดือน 
  การประชุมเช่นนี้เรียกว่าการประชุมใหญ่สามัญ  
การประชุมใหญค่ราวอื่นนอกจากการประชุมใหญ่
ตามวรรคก่อน เรียกว่าการประชุมใหญ่วิสามัญ  
    
  ข้อ  30. ก าหนดการประชุมใหญ ่
              (1) ให้มีการประชุมใหญส่ามัญประจ าปี  
                   ภายในก าหนดหนึง่ร้อยย่ีสิบวันนับ 
                   แต่วันทีส่ิ้นปีการบัญชีของสมาคม  
                   เป็นประจ าทุก ๆ ปี 
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              (2)ถ้ามีเหตใุดเหตุหนึง่ซึง่คณะกรรมการ 
                   มีมติเห็นสมควร หรือสมาชิกไม่น้อย 
                   กว่าหนึ่งในสีข่องจ านวนสมาชิก 
                  ทั้งหมดแสดงความจ านงโดยท าการ 
                   ร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรย่ืนต่อ 
                   เลขาธิการหรือกรรมการผู้ท าหน้าที ่
                   แทนเลขาธิการให้คณะกรรมการนัด 
                   ประชุมใหญ่วิสามัญภายในก าหนด 
                   สิบห้าวัน นับแต่วันที่ลงมติหรือวันที ่
                   ได้รับหนังสอื 
  
 
  ข้อที่ 31. การสง่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุม 
คณะกรรมการจะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวถงึวัน 
เวลา สถานที ่และระเบียบวาระการประชุมใหญ่ไป
ให้สมาชิกทกุคนได้ทราบโดยส่งจดหมายทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน ณ ที่อยู่ในทะเบียน หรือสง่ให้
ถึงตัวสมาชิกก่อนก าหนดวันประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่า
เจ็ดวัน 

  การจัดส่งหนงัสือบอกกล่าวตามวรรคแรก ให้สง่
ส าเนาบันทกึรายงานการประชุมใหญ่ ครั้งที่แล้ว 
(ถ้ามี)ไปด้วย ในกรณีที่เป็นการนดัประชุมใหญ่
สามัญประจ าปีจะต้องแนบส าเนารายงานประจ าปี 
และส าเนางบดุลรวมทัง้ส าเนาบัญชีรายรับ-รายจ่าย 
ซึ่งผู้สอบบัญชีไดต้รวจสอบแล้วเพิ่มเติมไปด้วย 
 

 
  ข้อที่ 32. องค์ประชุมในการประชุมใหญ ่จะต้องมี
สมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 20 เปอร์
เซ็นของจ านวนสมาชิกสามัญทัง้หมดจึงจะถอืเป็น
องค์ประชุม 
 
  ข้อที่ 33. กรณกีารประชุมในครัง้แรกสมาชิกไม่

ครบองค์ประชุม หากล่วงพ้นก าหนดเวลานัดไปแล้ว
หนึ่งช่ัวโมงยังมีสมาชิกไม่ครบองค์ประชุม ถ้าการ
ประชุมใหญค่ราวนั้นได้เรียกนดัเพราะสมาชิกร้อง
ขอ ให้เลิกการประชุมใหญน่ั้นถ้ามิใช่เพราะสมาชิก
ร้องขอให้เลื่อนการประชุมและให้ท าการบอกกล่าว
นัดประชุม วัน เวลา และสถานที่ประชุมใหญ ่
คราวแรก ในการประชุมใหญ่คราวหลังนี้จะมีสมาชิก
มามากน้อยเพียงใดก็ให้ถือ ว่าเป็นองค์ประชุม 
 
  ข้อที่ 34. ประธานในที่ประชุม ให้นายกสมาคม
เป็นประธานในที่ประชุมใหญถ่้านายกสมาคม ไม่อยู่
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้อุปนายกผู้มีอาวุโส
ตามล าดับหน้าที่แทน ถ้าทั้งนายกสมาคม และอุป
นายกไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได ้ให้ที่ประชุม
ใหญ่เลือกตัง้กรรมการคนหนึ่งคนใดขึ้นเป็นประธาน
ในที่ประชุม ถ้าไม่มีกรรมการอยู่ในที่ประชุมเลยกใ็ห้
ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกคนหนึง่คนใดขึ้นเป็น
ประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนัน้ 
 

              (2)ถ้ามีเหตใุดเหตุหนึง่ซึง่คณะกรรมการ 
                   มีมติเห็นสมควร หรือสมาชิกไม่น้อย 
                   กว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิก 
                  ทั้งหมด หรือสมาชิกไม่น้อยกว่า 30 
                   คน แสดงความจ านงโดยท าการ 
                   ร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรย่ืนต่อ 
                   เลขาธิการหรือกรรมการผู้ท าหน้าที ่
                   แทนเลขาธิการให้คณะกรรมการนัด 
                   ประชุมใหญ่วิสามัญภายในก าหนด 
                   สามสิบวันนับแต่วันทีล่งมติหรือวันที ่
                   ได้รับหนังสอื แล้วแต่กรณ ี
  
  ข้อ  31. การสง่หนงัสือบอกกล่าวนัดประชุม 
คณะกรรมการจะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวถงึวัน 
เวลา สถานที ่และระเบียบวาระการประชุมใหญ่ไป
ให้สมาชิกทกุคนได้ทราบโดยส่งจดหมายทาง
ไปรษณีย์ และหรือจดหมายอิเล็คทรอนกิ ณ ที่อยู่
ในทะเบียน ก่อนก าหนดวันประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่า
เจ็ดวัน 

 
 
 
 
 
 
 

 
  ข้อ  32. องค์ประชุมในการประชุมใหญ ่จะต้องมี
สมาชิกผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเข้าร่วมประชุม
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 หรือมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 30 
คน ของจ านวนสมาชิกผู้มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน
ทั้งหมดจึงจะถือเป็นองค์ประชุม 
  ข้อ  33. กรณีการประชุมในครัง้แรกสมาชิกไม่ครบ

องค์ประชุม หากล่วงพน้ก าหนดเวลานดัไปแล้วหนึง่
ช่ัวโมงยังมีสมาชิกไม่ครบองค์ประชุม ถ้าการประชุม
ใหญ่คราวนั้นได้เรียกนัดเพราะสมาชิกร้องขอ ให้
ยกเลิกการประชุมใหญน่ั้น ถ้ามิใช่เพราะสมาชิกร้อง
ขอให้เลื่อนการประชุมใหญ่ไปไม่เกิน 14 วัน นับแต่
วันที่นัดประชุมครั้งแรก และในการประชุมใหญ่คราว
หลังนี้จะมีสมาชิกมามากน้อยเพียงใดก็ให้ถือ ว่า
เป็นองค์ประชุม 
 
  ข้อ  34. ประธานในที่ประชุม ให้นายกสมาคมเป็น
ประธานในที่ประชุมใหญถ่้านายกสมาคม ไม่อยู่
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้อุปนายกผู้มีอาวุโส
ตามล าดับหน้าที่แทน ถ้าทั้งนายกสมาคม และอุป
นายกไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได ้ให้ที่ประชุม
ใหญ่เลือกตัง้กรรมการคนหนึ่งคนใดขึ้นเป็นประธาน
ในที่ประชุม ถ้าไม่มีกรรมการอยู่ในที่ประชุมเลยกใ็ห้
ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกคนหนึง่คนใดขึ้นเป็น
ประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนัน้ 
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  ข้อที่ 35. วิธีออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ ่
สมาชิกสามัญเท่านัน้มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน
สมาชิกสามัญคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึง่เสียง 
  ในการประชุมใหญใ่ด ๆ ข้อมติอันเสนอให้
ลงคะแนน ให้ตัดสินด้วยวิธีชูมือหรือวิธีการอืน่ใด 
อันเป็นการเปิดเผยว่าสมาชิกใดลงคะแนนเช่นไร 
เว้นแต่เมือ่ก่อนหรือในเวลาทีแ่สดงผลแห่งการชูมือ
นั้นคณะกรรมการเหน็สมควรหรือได้มีสมาชิกสามัญ
สอบคนเป็นอย่างน้อยตดิใจร้องขอให้ลงคะแนนลับ 
 
 
 
 
 
 
  ข้อที่ 36. มตขิอที่ประชุมใหญ ่นอกจากที่กล่าวไว้
แล้วเป็นอย่างอืน่ในข้อบังคับนี้ให้ถือเอาคะแนน
เสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุมใหญ ่ถ้าคะแนน
เสียงเท่ากันจะเป็นการชูมือก็ดี การลงคะแนนลับก็ด ี

หรือด้วยวิธีการอืน่ใดก็ดี ให้ผูเ้ป็นประธานในที่
ประชุมมีคะแนนอกีเสียงหนึง่ เป็นเสียงช้ีขาด 
 
 
  ข้อที่ 37. กิจการอนัพงึกระท าในการประชุมใหญ ่
มีดังนี้ :- 
              (1) รับรองรายงานการประชุมใหญ่คราว 

                    ก่อน 
              (2) พิจารณารายงานประจ าปี แสดงผล 
                    การด าเนินกิจการของสมาคมที่ผ่าน 
                    มาในรอบปี (ถ้ามี) 
              (3) พิจารณาอนุมัติงบดลุ (ถ้ามี) 
              (4) เลือกตัง้คณะกรรมการ (ในปีที่ครบ 
                   วาระ) 

              (5) เลือกตัง้ที่ปรึกษาของสมาคม  
                   ประจ าปีผู้สอบบัญชีของสมาคม  
                   ประจ าปีและก าหนดค่าตอบแทน 
              (6) กิจการที่ต้องกระท าโดยอาศัยมต ิ
                   จากที่ประชุมใหญ ่
 
  ข้อที่ 38. กิจการอนัพงึกระท าในการประชุม
สมาชิกประจ าเดือน ได้แก ่กิจการอันเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติธุรกิจทั่วไปของสมาคม นอกจากกิจการที่
จ าเป็นจะต้องกระท าโดยการประชุมใหญส่ามัญ
ประจ าปีหรือการประชุมใหญ่วิสามัญ 
  ข้อที่ 39. การจัดท ารายงานบันทึกการประชุม 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประชุมใหญ่ การ
ประชุมสมาชิกอื่น ๆและการประชุมอนุกรรมการ ให้
จดบันทึกไว้ทุกครัง้และต้องเสนอต่อที่ประชุมเพื่อ 
รับรองในคราวที่มีการประชุมครั้งต่อไป รายงานการ
ประชุมที่ผ่านการรบรองแล้ว สมาชิกดูได้ในวันและ
เวลาท าการ 
 

  ข้อ  35. วิธีออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ ่
สมาชิกผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหนึ่ง มีคะแนน
เสียงหนึ่งเสียง สมาชิกที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
อาจมอบฉันทะให้ตัวแทนเข้าร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนได ้โดยตัวแทนผู้รับมอบฉันทะ จะ
รับมอบฉันทะเกนิกว่า 1 คนมิได้    
  ในการประชุมใหญใ่ด ๆ ข้อมติอันเสนอให้
ลงคะแนน ให้ตัดสินด้วยวิธีชูมือหรือวิธีการอืน่ใด 
อันเป็นการเปิดเผยว่าสมาชิกใดลงคะแนนเช่นไร 
เว้นแต่เมือ่ก่อนหรือในเวลาทีแ่สดงผลแห่งการชูมือ
นั้นคณะกรรมการเหน็สมควรหรือได้มีสมาชิกผู้มี
สิทธอิอกเสียงลงคะแนน ไม่นอ้ยกว่า 2 คนติดใจ
ร้องขอให้ลงคะแนนลับ 
     ในกรณีการเลอืกตัง้คณะกรรมการให้ใช้ วิธีการ
ออกเสียงลงคะแนน ตามที่คณะกรรมการก าหนด 
  ข้อ  36. มติของที่ประชุมใหญ ่ถ้าข้อบังคับไม่ได้
ก าหนดไว้เป็นอย่างอืน่ ให้ถอืเอาคะแนนเสียงข้าง
มากเป็นเกณฑ์  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันจะเป็นการชู
มือก็ดี การลงคะแนนลับก็ด ีหรือด้วยวิธีการอื่นใดก็

ดีให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมมีคะแนนอีกเสียงหนึ่ง 
เป็นเสียงช้ีขาด  เว้นแต่ การเลือกตั้งคณะกรรมการ
สมาคม 
 
  ข้อ  37. กิจการอันพึงกระท าในการประชุมใหญ ่มี
ดังนี้ :- 
              (1) รับรองรายงานการประชุมใหญ่คราว 

                    ก่อน 
              (2) พิจารณารายงานประจ าปี แถลงผล 
                    การด าเนินกิจการของสมาคมที่ผ่าน 
                    มาในรอบปี (ถ้ามี) 
              (3) พิจารณาอนุมัติงบดลุ (ถ้ามี) 
              (4) เลือกตัง้คณะกรรมการ (ในปีที่ครบ 
                   วาระ) 

              (5) เลือกตัง้ที่ปรึกษาของสมาคม  
                   ประจ าปีผู้สอบบัญชีของสมาคม  
                   ประจ าปีและก าหนดค่าตอบแทน 
              (6) กิจการที่ต้องกระท าโดยอาศัยมต ิ
                   จากที่ประชุมใหญ ่
 
 
 
 
 
 
  ข้อ  38. การจัดท าบันทึกรายงานการประชุม 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ การประชุมใหญ่ 
และการประชุมอืน่ๆ ให้จดบันทกึไว้ทุกครัง้และต้อง
เสนอต่อที่ประชุมเพื่อรับรองในครั้งตอ่ไป และ
สมาชิกสามารถขอตรวจดูได้ในวันและเวลาท าการ 
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หมวดที่ 8 การเงิน เงินทนุพิเศษ และ
การบัญชีของสมาคม 

 

  ข้อที่ 40. วันสิ้นปีทางบัญชี ให้ถือเอาวันที ่31 
ธันวาคมของทกุปี เป็นวันสิ้นปีทางบัญชีของสมาคม
นายหน้าอสงัหาริมทรพัย์ 
  ข้อที่ 41. การจัดท างบดุล ให้คณะกรรมการจัดท า
งบดุลที่เป็นอยู่ ณ วันสิน้ปีทางบัญชีนัน้แล้วส่งให้
ผู้สอบบัญชีไม่เกินเดอืนกุมภาพันธ์ของทุกปี และ

ผู้สอบบัญชีจะต้องตรวจสอบให้แล้วเสร็จกอ่นวัน
ประชุมใหญ่ประจ าปีไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
  งบดุลซึง่ผูส้อบบัญชีได้รับรองแล้ว คณะกรรมการ
ต้องด าเนินการเสนอตอ่ที่ประชุมใหญส่ามัญ เพื่อ 
พิจารณาอนุมัติภายในหนึง่ร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันสิน้
ปีทางบัญชี 
  เมื่อเสนองบดุลให้คณะกรรมการเสนอรายงาน

ประจ าปีแสดงผลการด าเนนิงานของสมาคมต่อที่
ประชุมใหญด่้วยให้สมาคม ส่งส าเนารายงาน
ประจ าปีแสดงผลการด าเนนิงานของสมาคม กับงบ
ดุลไปยังนายทะเบียนสมาคมการค้าประจ าจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการ
ประชุมใหญ ่
  อนึ่งให้เก็บรักษารายงานประจ าปีแสดงผลการ
ด าเนินงานของสมาคมกับงบดุลไว้ที ่ส านักงานของ
สมาคมเพื่อให้สมาชิกขอตรวจดูได ้
  ข้อที่ 42. อ านาจของผู้สอบบัญชี ผูส้อบบัญชีมี
อ านาจเข้าตรวจสอบสมุดบัญชีและบรรดาเอกสาร
เกี่ยวกับการเงินของสมาคม และมีสิทธิสอบถาม
กรรมการตลอดจนเจ้าหน้าที่ของสมาคมทุกคนที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชี และเอกสารดังกล่าว ในการ
นี้กรรมการและเจ้าหน้าที่จะต้องช่วยเหลือ และให้
ความสะดวกทุกประการเพื่อการสอบเช่นว่านัน้ 
  ข้อที่ 43. การเก็บรักษาสมุดบัญชีและเอกสาร
การเงิน จะต้องเก็บรักษาไว้ ณ ส านักงานของ
สมาคม และให้อยู่ในความดูแลรับผดิชอบของ
เหรัญญิก 
  ข้อที่ 44. การเงนิของสมาคม เงินสดของสมาคม
จะต้องน าฝากไว้ ณ ธนาคารพาณิชย์แห่งใดแห่ง
หนึ่ง ซึ่งตัง้อยู่ในเขตท้องที่จังหวัดซึ่งสมาคมนี้
ตั้งอยู่ ในนามของสมาคมโดยความเห็นชอบของที่
ประชุมใหญ ่
  ให้มีเงนิทดรองจ่ายเกี่ยวกับกิจการของสมาคมไม่
เกินวงเงิน ( 5,000 ) บาท ( ห้าพันบาทถ้วน ) ใน
การนี้เหรัญญิกเป็นผู้รับผิดชอบและเก็บรักษาเงิน
ทดรองจ่ายนัน้ 
  การฝากและการถอนเงินจากธนาคาร ให้อยู่ใน
อ านาจของนายกสมาคมหรืออุปนายกหรือกรรมการ
คนใดคนหนึง่ โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการ
ลงนามร่วมกับเหรญัญิก 
 

  ข้อ  39. วันสิน้ปีทางบัญชี ให้ถอืเอาวันที ่31 
ธันวาคมของทกุปี เป็นวันสิ้นปีทางบัญชีของสมาคม
นายหน้าอสงัหาริมทรพัย์ 
  ข้อ  40. การจัดท างบดลุ ให้คณะกรรมการจัดท า
งบดุลที่เป็นอยู่ ณ วันสิน้ปีทางบัญชีนัน้แล้วส่งให้
ผู้สอบบัญชีไม่เกินเดอืนกุมภาพันธ์ของทุกปี และ

ผู้สอบบัญชีจะต้องตรวจสอบให้แล้วเสร็จกอ่นวัน
ประชุมใหญ่ประจ าปีไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
  งบดุลซึง่ผูส้อบบัญชีได้รับรองแล้ว คณะกรรมการ
ต้องด าเนินการเสนอตอ่ที่ประชุมใหญส่ามัญ เพื่อ 
พิจารณาอนุมัติภายในหนึง่ร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันสิน้
ปีทางบัญชี 
  เมื่อเสนองบดุลให้คณะกรรมการเสนอรายงาน

ประจ าปีแถลงผลการด าเนนิงานของสมาคมต่อที่
ประชุมใหญด่้วยให้สมาคม ส่งส าเนารายงาน
ประจ าปีแสดงผลการด าเนนิงานของสมาคม กับงบ
ดุลไปยังนายทะเบียนสมาคมการค้าประจ าจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการ
ประชุมใหญ ่
  อนึ่งให้เก็บรักษารายงานประจ าปีแสดงผลการ
ด าเนินงานของสมาคมกับงบดุลไว้ที ่ส านักงานของ
สมาคมเพื่อให้สมาชิกขอตรวจดูได ้
  ข้อ  41. อ านาจของผูส้อบบัญชี ผู้สอบบัญชีมี
อ านาจเข้าตรวจสอบสมุดบัญชีและบรรดาเอกสาร
เกี่ยวกับการเงินของสมาคม และมีสิทธิสอบถาม
กรรมการตลอดจนเจ้าหน้าที่ของสมาคมทุกคนที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชี และเอกสารดังกล่าว ในการ
นี้กรรมการและเจ้าหน้าที่จะต้องช่วยเหลือ และให้
ความสะดวกทุกประการเพื่อการสอบเช่นว่านัน้ 
  ข้อ  42. การเก็บรักษาสมุดบัญชีและเอกสาร
การเงิน จะต้องเก็บรักษาไว้ ณ ส านักงานของ
สมาคม และให้อยู่ในความดูแลรับผดิชอบของ
เหรัญญิก 
  ข้อ  43. การเงนิของสมาคม เงินสดของสมาคม
จะต้องน าฝากไว้ ณ ธนาคารพาณิชย์แห่งใดแห่ง
หนึ่ง ซึ่งตัง้อยู่ในเขตท้องที่จังหวัดซึ่งสมาคมนี้
ตั้งอยู่ ในนามของสมาคมโดยความเห็นชอบของที่
ประชุมใหญ ่
  ให้มีเงนิทดรองจ่ายเกี่ยวกับกิจการของสมาคมไม่
เกินวงเงิน10,000 บาท(หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน)ในการ
นี้ เหรัญญิกเป็นผู้รับผดิชอบและเก็บรักษาเงินทด
รองจ่ายนั้น 
  การฝากให้เหรัญญิก หรือตามมติคณะกรรมการ 
เป็นผูน้ าเงนิฝากเข้าบัญชี 
  การถอนเงนิจากธนาคาร ให้นายกสมาคมและอุป
นายก หรือนายกสมาคม และเหรญัญิกลงนาม
ร่วมกัน พร้อมประทับตราของสมาคม (ถ้ามี) 
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  ข้อที่ 45. การจ่ายเงินของสมาคม ให้นายก
สมาคม อุปนายก หรือเลขาธิการคนใดคนหนึง่มี
อ านาจสั่งจ่ายเงนิเกี่ยวกับกิจการของสมาคมไดค้รั้ง
ละไม่เกิน ( 10,000 ) บาท ( หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน )  
  ในการจ่ายเงนิครัง้ละเกินกว่า ( 10,000 ) บาท 

(หนึ่งหม่ืนบาท) ให้กระท าโดยมติจากที่ประชุม
คณะกรรมการทุกครั้งไป 
 
  ข้อที่ 46. เงนิทนุพิเศษ สมาคมอาจหาเงินทุน
พิเศษเพื่อมาด าเนินกิจการและส่งเสรคิวามก้าวหน้า
ของสมาคมได ้โดยการเช้ือเชิญบุคคลภายนอกและ
สมาชิกร่วมกันบริจาคหรอืกระท าการอื่นใดตามที ่

คณะกรรมการเหน็สมควรและไม่ขัดตอ่กฎหมาย 

  ข้อ  44. การจ่ายเงินของสมาคม ให้นายกสมาคม 
มีอ านาจสั่งจ่ายเงิน ของสมาคมไดค้รั้งละไม่เกิน 
10,000 บาท (หนึง่หม่ืนบาทถ้วน) 
  ให้คณะกรรมการ มีอ านาจสัง่จ่ายเงิน ของสมาคม
ได้ครั้งละไม่เกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 

  ถ้าเกินกว่าจ านวนตามวรรคสองจะต้องได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมใหญข่องสมาคม   
  ข้อ  45. เงนิทุนพิเศษ สมาคมอาจหาเงินทนุ
พิเศษเพื่อมาด าเนินกิจการและส่งเสรคิวามก้าวหน้า
ของสมาคมได ้โดยการเช้ือเชิญบุคคลภายนอกและ
สมาชิกร่วมกันบริจาคหรอืกระท าการอื่นใดตามที ่
คณะกรรมการเหน็สมควรและไม่ขัดตอ่กฎหมาย 

 

หมวดที่ 9 การแกไ้ขขอ้บงัคับ การเลกิสมาคม และ
การช าระบัญช ี

 
  ข้อที่ 47. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตดัทอนหรือ
เพิ่มเติมข้อบังคับ จะกระท าไดแ้ต่โดยมตขิองที่
ประชุมใหญ ่ซึ่งมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน
สามของจ านวนสมาชิกสามัญที่มาประชุมทั้งหมด 
 
  ข้อที่ 48. การเลกิสมาคม สมาคมนี้อาจเลิกได้
ด้วยเหตุหนึง่เหตใุดดังต่อไปนี ้

(5) เมื่อมีประชุมใหญ่ลงมติให้เลิกด้วย 
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ่

      ของจ านวนสมาชิกสามัญที่มา 
      ประชุมทั้งหมด 
(2) เมื่อล้มละลาย 
(3) เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
      สั่งให้เลิกตามมาตรา 36 แห่งพระ  
     ราชบัญญัติสมาคมการค้าพ.ศ.2509 

 
  ข้อที่ 49. การช าระบัญชี เมื่อสมาคมนี้ต้องเลกิไป
เพราะเหตุหนึง่เหตใุดดังกล่าวใน ข้อ 48 การช าระ
บัญชีของสมาคมให้น าบทบัญญตัิแห่งพระราช 
บัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 มาใช้บังคับ 
  ในกรณีทีส่มาคมฯ ต้องเลกิไปตามข้อ 48 (1) ให้
ที่ประชุมใหญค่ราวนั้นลงมติเลือกตั้งก าหนดตัวผู้
ช าระบัญชีเสียด้วย และหากตอ้งเลิกไปตามข้อ 48 
(3) ให้กรรมการทุกคนในคณะกรรมการชุดสุดท้าย
ที่ได้จดทะเบียนเป็นกรรมการต่อนายทะเบียน
สมาคมการค้าประจ าจังหวัด กรุงเทพมหานคร เป็น
ผู้ช าระบัญชี 
  หากมีทรัพย์สนิของสมาคม เหลือจากการช าระ
บัญชีให้ยกให้แก่นติิบุคคลในประเทศไทยที่มี
วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการกุศลสาธารณะแห่งหนึ่ง
แห่งใด หรือหลายแห่งตามมติของที่ประชุมใหญ ่

  ข้อ  46. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตดัทอนหรือ
เพิ่มเติมข้อบังคับ จะกระท าไดแ้ต่โดยมตขิองที่
ประชุมใหญ ่ซึ่งมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน
สามของจ านวนสมาชิกที่มีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน
ที่มาประชุมทั้งหมด 
  ข้อ  47. การเลิกสมาคม สมาคมนี้อาจเลิกไดด้้วย
เหตุหนึง่เหตใุดดังต่อไปนี ้

(1)  เมื่อมีประชุมใหญ่ลงมตใิห้เลกิด้วย 
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ่

      ของจ านวนสมาชิกที่มีสิทธิออก 
                   เสียงลงคะแนนที่มาประชุมทัง้หมด 
             (2) เมื่อล้มละลาย 
             (3) เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

     สั่งให้เลิกตามมาตรา 36 แห่งพระ  
     ราชบัญญัติสมาคมการค้าพ.ศ.2509 

 
  ข้อ  48. การช าระบัญชี เมื่อสมาคมนี้ต้องเลิกไป
เพราะเหตุหนึง่เหตใุดดังกล่าวใน ข้อ 48 การช าระ
บัญชีของสมาคมให้น าบทบัญญตัิแห่งพระราช 
บัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 มาใช้บังคับ 
  ในกรณีทีส่มาคม ตอ้งเลกิไปตามข้อ 48 (1) ให้ 
ที่ประชุมใหญค่ราวนั้นลงมติเลือกตั้งก าหนดตัวผู้
ช าระบัญชีเสียด้วย และหากตอ้งเลิกไปตามข้อ 48 
(3) ให้กรรมการทุกคนในคณะกรรมการชุดสุดท้าย
ที่ได้จดทะเบียนเป็นกรรมการต่อนายทะเบียน
สมาคมการค้าประจ าจังหวัด กรุงเทพมหานคร เป็น
ผู้ช าระบัญชี 
  หากมีทรัพย์สนิของสมาคม เหลือจากการช าระ
บัญชีให้ยกให้แก่นติิบุคคลในประเทศไทยที่มี
วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการกุศลสาธารณะแห่งหนึ่ง
แห่งใด หรือหลายแห่งตามมติของที่ประชุมใหญ ่
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บทเฉพาะกาล 

 
      ข้อ 49.  ให้คณะกรรมการซึง่ด ารงต าแหน่งอยู่
ในวันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง

ข้อบังคับเป็นคณะกรรมการตามข้อบังคับฉบับนี ้ 
                 ภายใน 3 ปี  ให้คณะกรรมการ และ
นายกสมาคมฯมาจากสมาชิกสามัญและหรือสมาชิก 
วุฒิ  เว้นแต่  ภายในก าหนดดังกล่าว  มีสมาชิกวุฒิ
ไม่น้อยกว่า 25 คน ที่มาของคณะกรรมการ  และ
นายกสมาคมฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับฉบับนี ้
                หากภายใน 3 ปี มีสมาชิกวุฒิไม่ครบ 

25 คน ให้ขยายระยะเวลาตามวรรคสองอีก 3 ปี   
                หากมีสมาชิกวุฒิครบ  ตามวรรคสอง
หรือวรรคสาม ให้คณะกรรมการ(สมาชิกสามัญ) ที่
ยังไม่หมดวาระ ด ารงต าแหน่งตอ่ไปจนครบวาระ  
 
      ข้อ 50.  ให้มีหลักสตูรอบรมระดับสงูส าหรับ
สมาชิกวุฒิภายในก าหนด 1 ปี นับแต่วันทีน่าย

ทะเบียนรับจดทะเบียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 

 


