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ข้อบังคับ
สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
พ.ศ. 2553
หมวดที่ 1 บทความทั่วไป
ข้อความเดิม

ข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว

ข้อที่ 1. ชื่อของสมาคมการค้า สมาคมการค้านี้มี
ชื่อว่า "สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์" เขียนชื่อ
เป็นอักษรภาษาอังกฤษว่า"Real Estate Broker
Association" เรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า "เรียล
เอสเตท โบรกเก้อ แอสโซซิเอชั่น" คาว่า "สมาคม"
ต่อไปนี้ในข้อบังคับนีใ้ ห้ หมายความถึง "สมาคม
นายหน้า อสังหาริมทรัพย์"

ข้อ 1. ชื่อของสมาคมการค้า สมาคมการค้านี้มี
ชื่อว่า "สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์" เขียนชื่อ
เป็นอักษรภาษาอังกฤษว่า"Real Estate Broker
Association" เรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า "เรียล
เอสเตท โบรกเกอร์ แอสโซซิเอชั่น"

ข้อที่ 2. สานักงานของสมาคม ตั้งอยู่ ณ เลขที่
387 ซอยประสาทคอร์ต (สวนพลู 8) ถนนสาทรใต้
แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ข้อ 2. สานักงานของสมาคม ตั้งอยู่ ณ เลขที่
387 ซอยประสาทคอร์ต (สวนพลู 8) ถนนสาทรใต้
แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ข้อที่ 3. สมาคมจะไม่ฝักใฝ่พรรคการเมืองใดๆ
และห้ามสมาชิกสนับสนุนพรรคการเมืองใดๆ ใน
นามสมาคม สมาคมอาจจะสนับสนุนหรือคัดค้าน
พรรคการเมืองเรือ
่ งเกี่ยวกับนโยบาย หรือแนวทาง
ปฏิบัติในนามของสมาคมได้ก็ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากสมาชิกของสมาคมด้วยเสียงส่วนใหญ่
จากสมาชิกที่เข้าประชุมไม่นอ
้ ยกว่า 25 % ของ
สมาชิกที่มีสท
ิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
ข้อที่ 4. ตราของสมาคม มีเครื่องหมายเป็นรูป
ดังนี้

ข้อ 3. ตราของสมาคม มีเครือ
่ งหมายเป็นรูป
ดังนี้

ข้อ 4. บทนิยาม
(1) สมาคม หมายความว่า สมาคม
นายหน้าอสังหาริมทรัพย์
(2) สมาชิก หมายความว่า ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจ ที่ประกอบธุรกิจนายหน้า
อสังหาริมทรัพย์ หรือเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งที่เป็นนิติ
บุคคลและบุคคลธรรมดา
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(3) คณะกรรมการ หมายความว่า
คณะกรรมการบริหารสมาคม (กส)
(4) ผู้จัดการ หมายความว่า เป็น
เจ้าหน้าที่ ตาแหน่งผู้จัดการ
สานักงานสมาคม
(5) เจ้าหน้าที่ หมายความว่า ลูกจ้าง
ผู้ปฎิบัติหน้าที่ มีเงินเดือนประจา
เป็นเจ้าหน้าที่สานักงานสมาคม และ
ไม่ใช่คณะกรรมการ

หมวดที่ 2 วัตถุประสงค์
ข้อที่ 5. สมาคมนี้มีวัตถุที่ประสงค์ต่อไปนี้
1) ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภท
ที่เกี่ยวกับ นายหน้าอสังหาริมทรัพย์
2) สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไข
อุปสรรคข้อขัดข้องต่าง ๆ รวมทั้งเจรจาทาความตก
ลงกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกันในการ
ประกอบวิสาหกิจของสมาชิก สอดส่องและติดตาม
ความเคลื่อนไหวของตลาดการค้าอสังหาริมทรัพย์
ทั้งภายในและภายนอก เพื่ออานวยประโยชน์แก่
การประกอบธุรกิจการค้า อุตสาหกรรมการเงิน หรือ
เศรษฐกิจ
3) ประสานความสามัคคีและแลกเปลี่ยน
ความรู้ ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ในทางวิชาการ
ข่าวสารการค้า ตลอดจนการวิจัยเกี่ยวกับธุรกิจ
นายหน้าอสังหาริมทรัพย์
4) ขอสถิติ หรือเอกสาร หรือขอทราบ
ข้อความใด ๆ จากสมาชิกเกี่ยวกับการดาเนินการ
ธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ดัวยความ
ยินยอมของสมาชิก
5) ส่งเสริมคุณภาพ ธุรกิจนายหน้า
อสังหาริมทรัพย์ ทีส
่ มาชิกเป็นผู้แทนจาหน่าย ให้
ได้มาตรฐานที่ดี ตลอดจนวิจัยและปรับปรุงระบบ
นายหน้าให้มีประสิทธิภาพและให้ได้ผลดียงิ่ ขึน
้
6) ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริม
พัฒนาการด้านนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ให้อยู่ใน
มาตรฐานที่ดี สอดคล้องกับนโยบายของทาง
ราชการ
7) ทาความตกลงหรือวางระเบียบ
มาตรฐานการให้บริการและจรรยาบรรณในการ
ประกอบธุรกิจให้สมาชิกปฏิบัติ หรืองดเว้นการ
ปฏิบัติเพื่อให้การประกอบวิสาหกิจของสมาชิกได้
ดาเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ตลอดจนส่งเสริม
ให้มีระบบการพิจารณาข้อร้องเรียนทางด้าน
มารยาทและจรรยาบรรณของสมาชิก พร้อมทั้ง
มาตรการในการลงโทษผูฝ
้ ่าฝืน
8) ส่งเสริมพลานามัย กีฬา และจัดงาน
บันเทิงเป็นครัง้ คราว
9) ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก
หรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอกในการ
ประกอบวิสาหกิจ

ข้อ 5. สมาคมนี้มีวัตถุที่ประสงค์ต่อไปนี้
(1) ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่
เกี่ยวกับ นายหน้าอสังหาริมทรัพย์
(2) สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไข
อุปสรรคข้อขัดข้องต่าง ๆ รวมทั้งเจรจาทาความตก
ลงกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกันในการ
ประกอบวิสาหกิจของสมาชิก สอดส่องและติดตาม
ความเคลื่อนไหวของตลาดการค้าอสังหาริมทรัพย์ทั้ง
ภายในและภายนอก เพื่ออานวยประโยชน์แก่การ
ประกอบธุรกิจการค้า อุตสาหกรรมการเงิน หรือ
เศรษฐกิจ
(3) ประสานความสามัคคีและแลกเปลี่ยน
ความรู้ ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ในทางวิชาการ
ข่าวสารการค้า ตลอดจนการวิจัยเกี่ยวกับธุรกิจ
นายหน้าอสังหาริมทรัพย์
(4) ขอสถิติ หรือเอกสาร หรือขอทราบ
ข้อความใด ๆ จากสมาชิกเกี่ยวกับการดาเนินการ
ธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ดัวยความยินยอม
ของสมาชิก
(5) ส่งเสริมคุณภาพ ธุรกิจนายหน้า
อสังหาริมทรัพย์ ทีส
่ มาชิกเป็นผู้แทนจาหน่าย ให้ได้
มาตรฐานที่ดี ตลอดจนวิจัยและปรับปรุงระบบ
นายหน้าให้มีประสิทธิภาพและให้ได้ผลดียงิ่ ขึน
้
(6) ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริม
พัฒนาการด้านนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ให้อยู่ใน
มาตรฐานที่ดี สอดคล้องกับนโยบายของทาง
ราชการ
(7) ทาความตกลงหรือวางระเบียบมาตรฐาน
การให้บริการและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจให้
สมาชิกปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติเพื่อให้การ
ประกอบวิสาหกิจของสมาชิกได้ดาเนินการไปด้วย
ความเรียบร้อย ตลอดจนส่งเสริมให้มีระบบการ
พิจารณาข้อร้องเรียนทางด้านมารยาทและ
จรรยาบรรณของสมาชิก พร้อมทั้งมาตรการในการ
ลงโทษผูฝ
้ ่าฝืน
(8) ส่งเสริมพลานามัย กีฬา และจัดงาน
บันเทิงเป็นครัง้ คราว
(9) ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก
หรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอกในการประกอบ
วิสาหกิจ
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10) ให้ความอนุเคราะห์แก่สมาชิกในด้าน
สวัสดิการ เท่าที่ไม่เป็นการต้องห้ามตามมาตรา 22
แห่งพระราชบัญญัตส
ิ มาคมการค้า พ.ศ. 2509
11) ผดุงเกียรติวิชาชีพนายหน้า
อสังหาริมทรัพย์

(10) ให้ความอนุเคราะห์แก่สมาชิกในด้าน
สวัสดิการ เท่าที่ไม่เป็นการต้องห้ามตามมาตรา 22
แห่งพระราชบัญญัตส
ิ มาคมการค้า พ.ศ. 2509
(11) ผดุงเกียรติวิชาชีพนายหน้า
อสังหาริมทรัพย์
(12) ไม่ฝักใฝ่พรรคการเมือง เว้นแต่ ที่
ประชุมใหญ่มีมติให้สนับสนุนหรือคัดค้านพรรค
การเมืองเรือ
่ งเกี่ยวกับนโยบาย หรือแนวทางปฏิบัติ

หมวดที่ 3 สมาชิก และสมาชิกภาพ
ข้อที่ 6. ประเภทสมาชิก สมาชิกของสมาคม
นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ แบ่งออกเป็นสี่ประเภท
และมีคณ
ุ สมบัติดงั นี้ คือ
(1) สมาชิกสามัญได้แก่ นิติบุคคลที่
ประกอบธุรกิจในการเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
ซึ่งได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย และจะ
ได้รับบัตรประจาตัวสมาชิก เมื่อสมาคมได้อนุมัตใิ ห้
เป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว
สมาชิกสามัญ จะได้รับบัตรประจาตัว
ประเภท "ใบรับรองสมาชิกสามัญ-นายหน้า" เมื่อมี
คุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขของระเบียบ
สมาคมที่ได้ประกาศให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน
แล้ว
สมาชิกสามัญ ซึ่งมีคณะกรรมการ
บริหารบริษัทมากกว่า 1 คน ซึ่งได้จดทะเบียนไว้ใน
หนังสือรับรองของนิติบุคคลนัน
้ หากมีความ
ประสงค์จะขอบัตรประจาตัวประเภท "ใบรับรอง
สมาชิกสามัญ-นายหน้า ซึ่งผูน
้ ั้นมีคุณสมบัติและได้
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสมาคม ก็สามารถกระทาได้
โดยยื่นคาขอและเสียค่าบารุงสมาคม เป็นรายปี
ตามที่ประกาศในระเบียบของสมาคม
(2) สมาชิกสมทบ ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่
ประกอบธุรกิจในการเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
ในความรับผิดชอบของสมาชิกสามัญ และจะได้รับ
บัตรประจาตัวสมาชิก เมื่อสมาคมได้อนุมัตใิ ห้เป็น
สมาชิกแล้ว
สมาชิกสมทบจะได้รับบัตรประจาตัว
ประเภท "ใบรับรองสมาชิกสมทบ-พนักงานขาย"
เมื่อมีคุณสมบัติและปฏิบัตต
ิ ามเงื่อนไขของระเบียน
สมาคม ที่ได้ประกาศให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน
แล้ว
(3) สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ บุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจอันเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือได้รับอนุมัติเป็นรายกรณี
จากมติข้างมากของคณะกรรมการสมาคม และจะ
ได้รับบัตรประจาตัวสมาชิกเมื่อสมาคมได้อนุมัตใิ ห้
เป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว
(4) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลซึง่
คณะกรรมการเห็นว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือเป็นผู้ที่มี
อุปการะคุณแก่สมาคม ซึ่งคณะกรรมการมีมติให้
เข้าเป็นสมาชิก และผูน
้ ั้นตอบรับคาเชิญ

ข้อ 6. ประเภทสมาชิก สมาชิกของสมาคม
นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท
และมีคณ
ุ สมบัติดงั นี้ คือ
(1) สมาชิกสามัญได้แก่ นิติบุคคลที่
ประกอบธุรกิจในการเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
ซึ่งได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย โดยผู้แทน
สมาชิกสามัญ ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
นายหน้าอสังหาริมทรัพย์จากสถาบันทีส
่ มาคมรับรอง
และสอบผ่านตามเกณฑ์ทส
ี่ มาคมกาหนด
(2) สมาชิกสมทบ ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่
ประกอบธุรกิจในการเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
ในความรับผิดชอบของสมาชิกสามัญ โดยต้องผ่าน
การอบรมและได้รับการรับรองโดยสมาชิกวุฒิ และ
สอบผ่านตามเกณฑ์ทส
ี่ มาคมกาหนด
(3) สมาชิกวิสามัญ ได้แก่บุคคลธรรมดาที่
จดทะเบียนพาณิชย์และประกอบธุรกิจเป็นนายหน้า
อสังหาริมทรัพย์ หรือนิติบค
ุ คลที่ประกอบธุรกิจอัน
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือได้รับอนุมต
ั ิ
เป็นรายกรณีจากมติข้างมากของคณะกรรมการ
สมาคมโดยสมาชิกทีเ่ ป็นบุคคลธรรมดาจะต้องผ่าน
การอบรมหลักสูตรวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
จากสถาบันทีส
่ มาคมรับรอง และสอบผ่านตามเกณฑ์
ที่สมาคมกาหนด
(4) สมาชิกวุฒิ ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่
ประกอบธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์และถือบัตร
ประจาตัวสมาชิกสามัญ หรือสมาชิกวิสามัญติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่า 3 ปี มีอายุไม่ต่ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ จบ
ปริญญาตรี หรือเป็นผู้มค
ี วามรู้ความสามารถมีผลงาน
เป็นที่ประจักษ์ตามมติคณะกรรมการ และจะต้องผ่าน
การอบรมและสอบผ่านหลักสูตรระดับสูงจากสถาบัน
ที่สมาคมให้การรับรอง
(5) สมาชิกกิตติมศักดิ์ได้แก่บุคคลธรรมดาซึง่
คณะกรรมการเห็นว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือเป็นผู้ที่มี
อุปการะคุณแก่สมาคม ซึ่งคณะกรรมการมีมติให้เข้า
เป็นสมาชิก และผู้นน
ั้ ตอบรับคาเชิญ
สมาชิก(1)-(4) จะได้รับบัตรประจาตัวสมาชิก
เมือ
่ มีคุณสมบัติและปฎิบัติตามที่คณะกรรมการกาหนด

3

ข้อที่ 7. คุณสมบัตข
ิ องสมาชิก สมาชิกของสมาคม
นายหน้าอสังหาริมทรัพย์นอกจากคุณสมบัติตามข้อ
6 แล้วยังต้องประกอบด้วยคุณสมบัตด
ิ ังต่อไปนี้ คือ
(1) ในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา
1. เป็นผู้บรรลุนต
ิ ิภาวะแล้ว
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย บุคคลไร้
ความสามารถ หรือบุคคลเสมือนไร้
ความสามารถ
3. ไม่เคยเป็นบุคคลที่เคยต้องโทษ
จาคุกพิพากษาถึงทีส
่ ุดของศาลมา
ก่อนเว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือ
ความผิดซึง่ กระทาโดยประมาท
4. ไม่เป็นโรคอันพึงรังเกียจแก่สงั คม
5. เป็นผูม
้ ีฐานะมัน
่ คงพอสมควร
6. เป็นผูม
้ ีความประพฤติเรียบร้อย
(2) ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล
1. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2. มีฐานะมั่นคงพอสมควร
ให้นาความในข้อ 7 (1) มาใช้บังคับ
แก่คุณสมบัตข
ิ องผู้แทนนิติบุคคลที่ได้รับแต่งตั้ง ให้
มีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคลที่เป็นสมาชิกตาม
ข้อ 10 ด้วย
ข้อที่ 8. การสมัครเข้าเป็นสมาชิก ผู้ที่ประสงค์จะ
สมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญ หรือสมาชิกวิสามัญ
ของสมาคมจะต้องยืน
่ ความจานงต่อเลขาธิการ หรือ
กรรมการผู้ทาหน้าที่แทนเลขาธิการตามแบบพิมพ์ที่
สมาคมได้กาหนดไว้ โดยมีสมาชิกสามัญเป็นผู้
รับรองอย่างน้อยสองคน

ข้อ 7. สมาชิกของสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
ตามข้อ 6 จะต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้ คือ
(1) กรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา
(ก) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว
(ข) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย บุคคลไร้
ความสามารถ หรือบุคคลเสมือนไร้
ความสามารถ
(ค) ไม่เคยต้องคาพิพากษาของศาลถึงที่
สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ
หรือ ความผิดซึง่ กระทาโดยประมาท
(ง) ไม่เป็นโรคอันพึงรังเกียจแก่สงั คม
(จ) เป็นผู้มีฐานะมัน
่ คงพอสมควร
(ฉ) เป็นผู้มค
ี วามประพฤติเรียบร้อย
(2) กรณีที่เป็นนิติบค
ุ คล
(ก) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(ข) มีฐานะมั่นคงพอสมควร
ให้นาความในข้อ 7 (1) มาใช้บังคับ
แก่คุณสมบัตข
ิ องผู้แทนนิติบุคคลที่ได้รับแต่งตั้ง
ให้มีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคลที่เป็นสมาชิก
ตามข้อ 11 ด้วย
ข้อ 8. การสมัครเข้าเป็นสมาชิก ผู้ที่ประสงค์จะ
สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมจะต้องยื่นความ
จานงต่อเลขาธิการ หรือกรรมการผู้ทาหน้าที่แทน
เลขาธิการตามแบบพิมพ์ที่สมาคมได้กาหนดไว้โดย
มีสมาชิกสามัญ 2 คนหรือสมาชิกวุฒิ 1 คน เป็นผู้
รับรอง ส่วนสมาชิกสมทบให้สมาชิกสามัญต้นสังกัด
เป็นผู้ดาเนินการให้
ข้อ 9. การพิจารณาคาขอสมัครเข้าเป็นสมาชิก
ให้เลขาธิการ หรือกรรมการผู้ทาหน้าทีแ
่ ทน
เลขาธิการนาใบสมัครเสนอต่อที่ประชุมคณะ
กรรมการ พร้อมแจ้งให้ผส
ู้ มัครเข้ารายงานตัวต่อ
คณะกรรมการในที่ประชุมคราวเดียวกัน เมือ
่ คณะ
กรรมการมีมติให้รับหรือไม่รับผูใ้ ดเข้าเป็นสมาชิก
หรือให้ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม ให้เลขาธิการมี
หนังสือแจ้งให้ผส
ู้ มัครทราบภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ลงมติ
ข้อ 10. วันเริ่มสมาชิกภาพ สมาชิกภาพเริ่มตั้งแต่
วันที่ผส
ู้ มัครได้ชาระค่าลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิก
และค่าบารุงประจาปีของสมาคม และคณะกรรมการ
มีมติรับเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว
ข้อ 11. สมาชิกสามัญ ต้องแต่งตั้งผู้แทนซึง่ เป็น
บุคคลธรรมดา เพื่อทาหน้าทีใ่ ช้สท
ิ ธิแทน ได้ไม่เกิน
2 คนโดยยื่นคาขอและเสียค่าบารุงรายปี และมีสท
ิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนนได้ 1 เสียง

ข้อที่ 9. การพิจารณาคาขอสมัครเข้าเป็นสมาชิก
ให้เลขาธิการ หรือกรรมการผู้ทาหน้าทีแ
่ ทน
เลขาธิการนาใบสมัครเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการในคราวต่อไปครั้งแรกหลังจากที่
ได้รับใบสมัคร เมื่อคณะกรรมการมีมติให้รับหรือ
ไม่รับผู้ใดเข้าเป็นสมาชิก ให้เลขาธิการ มีหนังสือ
แจ้งให้ผน
ู้ ั้นทราบภายในเจ็ดวัน นับแต่วน
ั ลงมติ
ข้อที่ 10. วันเริ่มสมาชิกภาพ สมาชิกภาพเริ่ม
ตั้งแต่วันทีผ
่ ู้สมัครได้ชาระค่าลงทะเบียนเข้าเป็น
สมาชิก และค่าบารุงประจาปีของสมาคม และ
คณะกรรมการมีมติรับเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว
ข้อที่ 11. สมาชิกทีเ่ ป็นนิติบุคคล ต้องแต่งตัง้
ผู้แทนซึง่ เป็นบุคคลธรรมดาที่มีอานาจกระทา
กิจการแทนนิติบุคคลนัน
้ ได้ไม่เกินสองคน เพื่อ
ปฏิบัติการในหน้าที่ และสิทธิแทนนิติบุคคลนัน
้ ได้
เพียงเท่าทีส
่ มาชิกบุคคลธรรมดาประเภทเดียวกัน
นั้นจะพึงมี ในการนี้ ผู้แทนจะมอบหมายให้บุคคล
อื่นกระทาการแทน หรือแต่งตัง้ ตัวแทนช่วงได้โดย
แจ้งให้เลขาธิการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน
การประชุม หรือกระทาการในหน้าทีน
่ ั้น ๆ บุคคล
เดียวกันจะเป็นผูแ
้ ทนที่มอ
ี านาจกระทาการแทน
สมาชิกเกินหนึง่ รายมิได้
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ข้อที่ 12. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกภาพ
ย่อมสิ้นสุดลง ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) ตาย หรือสิน
้ สภาพนิติบุคคล
(2) ขาดคุณสมบัตต
ิ ามข้อ 6
(3) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อ
คณะกรรมการ และคณะกรรมการ
เห็นชอบ
(4) ต้องคาพิพากษาถึงทีส
่ ุดให้เป็น
บุคคลล้มละลาย
(5) ถูกศาลสัง่ ให้เป็นบุคคลไร้
ความสามารถ หรือบุคคลเสมือนไร้
ความสามารถ
(6) ต้องคาพิพากษาถึงทีส
่ ุดให้ลงโทษ
จาคุก เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษ
หรือความผิดที่อต
ั ราโทษไม่สูงกว่า
ความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่ได้
กระทา โดยประมาท
(7) คณะกรรมการลงมติให้ลบชื่อออก
จากทะเบียนสมาชิกโดยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข
่ องจานวน
กรรมการทั้งหมด ด้วยเหตุหนึ่งเหตุ
ใดดังต่อไปนี้ : 1. กระทาการใด ๆ ที่ทาให้สมาคม
เสื่อมเสียชื่อเสียงโดยเจตนา
2. กระทาการฝ่าฝืนข้อบังคับ
3. ไม่ชาระเงินค่าบารุงประจาปี และ
ได้รับใบเตือนจากเจ้าหน้าทีค
่ รบ
สามสิบวันแล้ว
(8) กรณีสมาชิก ไม่ชาระเงินค่าบารุง
ประจาปีและได้รับหนังสือเตือนจาก
สมาคม แล้ว จะต้องมาชาระภายใน
30 วัน นับจากวันสมาชิกภาพหมด
อายุ หากไม่ชาระภายในกาหนด
ระยะเวลาดังกล่าว สมาคม อาจ
พิจารณาให้พก
ั อายุสมาชิกภาพของ
บุคคลดังกล่าว หากสมาชิกเช่นว่า
นั้น เพื่อให้โอกาสมาชาระค่าบารุง
ประจาปีภายใน90วันนับจากสมาชิก
ภาพหมดอายุ โดยเสียค่าปรับ 500
บาท ก็ให้ถือว่ามีการต่ออายุสมาชิก
ภาพนับจากวันที่ขาดอายุเป็นต้นไป
หากสมาชิกดังกล่าวไม่ชาระค่า
บารุงรายปีภายในระยะเวลาที่
กาหนดก็ให้ถือว่าขาดสมาชิกภาพ
นับจากวันที่พักสมาชิกภาพเป็นต้น
ไปนับจากวันพักสมาชิกภาพ สิทธิ
และหน้าทีต
่ ่าง ๆ ของสมาชิกดัง
กล่าวเป็นอันสะดุดหยุดลงชั่วคราว
ข้อที่ 13. ทะเบียนสมาชิก ให้นายทะเบียนจัดทา
ทะเบียนสมาชิกเก็บไว้ ณ สานักงานของสมาคม
โดยอย่างน้อยให้มรี ายการดังต่อไปนี้ : 1. ชื่อและสัญชาติของสมาชิก
2. ชื่อที่ใช้ในการประกอบวิสาหกิจและ
ประเภทของวิสาหกิจ
3. ที่ตั้งสานักงานของสมาชิก
4. วันที่เข้าเป็นสมาชิก

ข้อ 12. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกภาพย่อม
สิ้นสุดลง ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) ตาย หรือสิน
้ สภาพนิติบุคคล
(2) ขาดคุณสมบัตต
ิ ามข้อ 7
(3) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อ
คณะกรรมการ และคณะกรรมการ
มีมติให้ออก

(4) คณะกรรมการลงมติให้ลบชื่อออก
จากทะเบียนสมาชิกโดยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข
่ องจานวน
กรรมการที่มาประชุม ด้วยเหตุ
กระทาการใด ๆ ที่ทาให้สมาคม
เสื่อมเสียชื่อเสียงโดยเจตนา หรือ
กระทาการฝ่าฝืนข้อบังคับ

(5) กรณีสมาชิกไม่ชาระเงินค่าบารุงราย
ปี ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่สมาชิก
ภาพสิ้นสุด ให้ถือว่าขาดสมาชิกภาพ
เว้นแต่สมาชิกผูน
้ ั้นยินยอมชาระค่า
ปรับตามที่คณะกรรมการกาหนด แต่
ไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่สมาชิกภาพ
สิ้นสุด
(6) กรณีสมาชิกสมทบ ออกจากการเป็น
นายหน้าภายใต้ความรับผิดชอบของ
สมาชิกสามัญ

ข้อ 13. ทะเบียนสมาชิก ให้นายทะเบียนจัดทา
ทะเบียนสมาชิกเก็บไว้ ณ สานักงานของสมาคม
โดยอย่างน้อยให้มรี ายการดังต่อไปนี้ : (1) ชื่อและสัญชาติของสมาชิก
(2) ชื่อที่ใช้ในการประกอบวิสาหกิจและ
ประเภทของวิสาหกิจ
(3) ที่ตั้งสานักงานของสมาชิก
(4) วันที่เข้าเป็นสมาชิก
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หมวดที่ 4 สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
ข้อที่ 14. สิทธิของสมาชิก
(1) ได้รับความช่วยเหลือและการสง
เคราะห์ในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการ
อันอยู่ในวัตถุประสงค์ของสมาคม
จากสมาคมเท่าที่จะอานวยได้
(2) เสนอความคิดเห็นหรือให้คาแนะนา
ต่อสมาคม หรือคณะกรรมารในเรื่อง
ใด ๆ อันอยู่ในวัตถุที่ประสงค์ของ
สมาคม เพื่อนามาซึง่ ความเจริญรุง่
เรืองของสมาคม
(3) ขอตรวจสอบกิจการและทรัพย์สน
ิ
ของสมาคมได้ โดยทาเป็นหนังสือ
ยื่นต่อเลขาธิการ หรือกรรมการ
ผู้ทาหน้าที่แทนเลขาธิการ
(4) เข้าร่วมประชุมอภิปรายแสดงความ
คิดเห็นซักถามกรรมการเสนอญัตติ
ในการประชุมใหญ่สมาชิก
(5) มีสิทธิประดับเครื่องหมายของ
สมาคม
(6) สมาชิกสามัญเท่านัน
้ มีสท
ิ ธิในการ
ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
ใหญ่และมีสท
ิ ธิได้รับเลือกตัง้
เป็นกรรมการ
(7) สมาชิกตลอดชีพ จะมีได้ก็แต่เพียง
สมาชิกตลอดชีพประเภทสามัญ
เท่านั้น และการขอใช้สิทธิสมัคร
เป็นสมาชิกสามัญประเภทดังกล่าว
ผู้สมัครจะต้องเป็นสมาชิกสามัญ
ประเภทรายปีมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปี

ข้อที่ 15. หน้าทีส
่ มาชิก
(1) ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของ
สมาคม ระเบียบ ข้อบังคับกฎและ
จรรยาบรรณ ของมติของที่ประชุม
ใหญ่ มติคณะกรรมการ และหน้าที่
ซึ่งตนได้รับมอบหมายจากสมาคม
ด้วยความซื่อสัตย์โดยเคร่งครัด
(2) ดารงรักษาเกียรติและผลประโยชน์
ส่วนได้ส่วนเสียของสมาคมตลอด
จนต้องรักษาความลับในประชุม
(3) ต้องรักษาไว้ซงึ่ ความสามัคคี
ระหว่างสมาชิกและปฏิบัติกิจทาง
การค้าในทานองช่วยเหลือกันด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต
(4) ชาระค่าบารุงให้แก่สมาคมตาม
กาหนด
(5) สมาชิกผูใ้ ดเปลี่ยน ชื่อ ชื่อสกุล
สัญชาติ ย้ายที่อยู่ ย้ายที่ตั้ง
สานักงาน เปลี่ยนแปลงประเภท

ข้อ 14. สิทธิของสมาชิก
(1) ได้รับความช่วยเหลือและการสง
เคราะห์ในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการอันอยูใ่ นวัตถุประสงค์
ของสมาคมจากสมาคมเท่าที่จะอานวยได้
(2) เสนอความคิดเห็นหรือให้คาแนะนาต่อ
สมาคม หรือคณะกรรมารในเรื่องใด ๆ อันอยู่ในวัตถุที่
ประสงค์ของสมาคม เพื่อนามาซึง่ ความเจริญรุง่ เรือง
ของสมาคม
(3) ขอตรวจสอบกิจการและทรัพย์สน
ิ ของ
สมาคมได้ โดยทาเป็นหนังสือยื่นต่อเลขาธิการ หรือ
กรรมการผู้ทาหน้าที่แทนเลขาธิการ
(4)เข้าร่วมประชุมอภิปรายแสดงความคิดเห็น
ซักถามกรรมการเสนอญัตติในการประชุมใหญ่สมาชิก
(5) มีสิทธิประดับเครือ
่ งหมายของสมาคม
(6) สมาชิกสามัญ(ผูแ
้ ทน)มีสิทธิสมัครเข้า
เป็นสมาชิกวุฒิได้ หากมีคณ
ุ สมบัตต
ิ ามข้อ 6(4) และ
มีสิทธิออกเสียงลง คะแนนในที่ประชุมใหญ่
(7) สมาชิกวิสามัญ(บุคคลธรรมดา) มีสิทธิ
สมัครเข้าเป็นสมาชิกวุฒิได้ หากมีคุณสมบัติตามข้อ
6(4) และสมาชิกวิสามัญมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในที่ประชุมใหญ่ เมื่อเป็นสมาชิกครบ 3 ปีตด
ิ ต่อกัน
(8) สมาชิกวุฒิ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในที่ประชุมใหญ่ มีสิทธิประดับเครื่องหมายของ
สมาชิกวุฒิ และมีสิทธิได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
และหรือนายกสมาคม นอกจากนี้ยังมีสิทธิรับรอง
ผู้สมัครสมาชิกสามัญหรือวิสามัญใหม่และออก
หนังสือรับรองผ่านการอบรมให้แก่ผู้สมัครเป็นสมาชิก
สมทบได้อีกด้วย
สมาชิกวุฒิที่มส
ี ิทธิดารงตาแหน่งนายก
สมาคมได้ จะต้องเป็นผูแ
้ ทนสมาชิกสามัญที่เป็น
กรรมการของนิติบุคคลเท่านัน
้
ข้อ 15. หน้าทีส
่ มาชิก
(1) ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
จรรยาบรรณ มติคณะกรรมการ มติที่ประชุมใหญ่ของ
สมาคม และมีหน้าที่ดาเนินการใดๆซึ่งตนได้รับมอบ
หมายจากสมาคม ด้วยความซือ
่ สัตย์สุจริตโดยเคร่งครัด

(2) ดารงรักษาเกียรติและผลประโยชน
ส่วนได้ส่วนเสียของสมาคมตลอดจนต้องรักษา
ความลับในประชุม
(3) ต้องรักษาไว้ซงึ่ ความสามัคคีระหว่าง
สมาชิกและปฏิบัติกิจทางการค้าในทานองช่วยเหลือ
กันด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
(4)ชาระค่าบารุงให้แก่สมาคมตามที่กาหนด
(5) สมาชิกผูใ้ ดเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติ
ย้ายที่อยู่ ย้ายที่ตั้งสานักงาน เปลี่ยนแปลงประเภท
วิสาหกิจหรือเปลี่ยนผู้แทน นิติบุคคล จะต้องแจ้งให้
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วิสาหกิจหรือเปลี่ยนผู้แทน นิติ
บุคคล จะต้องแจ้งให้เลขาธิการ
ทราบเป็นหนังสือภายในกาหนด
เวลาเจ็ดวันนับแต่เปลี่ยนแปลง
(6) สมาชิกสามัญ มีหน้าที่จัดให้ผู้
ร่วมงานประจาทุกคนที่ทาหน้าที่
นายหน้าธุรกิจการค้าอสังหาริม
ทรัพย์ สมัครเข้าเป็นสมาชิก
สมทบในเวลาอันสมควร
(7) สมาชิกสามัญรายใหม่ ที่ได้รับการ
อนุมัติเป็นสมาชิกสมาคม ต้องเข้า
แนะนาตัวและทาความรู้จักกับ
คณะกรรมการสมาคม ในที่ประชุม
คณะกรรมการอย่างน้อย 1 ครั้ง
(8) สมาชิกสามัญ มีสิทธิ์เข้าประชุม
กับคณะกรรมการสมาคมฯในฐานะ
ผู้สังเกตการณ์ตามคาเชิญของ
นายกสมาคม และคณะกรรมการ
สมาคม

เลขาธิการทราบเป็นหนังสือภายในกาหนดเวลาเจ็ด
วันนับแต่วน
ั ที่เปลี่ยนแปลง
(6) สมาชิกสามัญ มีหน้าที่จัดให้ผู้
ร่วมงานประจาทุกคนที่ทาหน้าที่
นายหน้าธุรกิจการค้าอสังหาริม
ทรัพย์ สมัครเข้าเป็นสมาชิก
สมทบในเวลาอันสมควร

(7) สมาชิกที่มส
ี ิทธิออกเสียงลงคะแนน
มีสิทธิ์เข้าประชุมกับคณะกรรมการ
สมาคม ในฐานะผู้สงั เกตการณ์ตาม
คาเชิญของนายกสมาคม หรือคณะ
กรรมการสมาคมฯ
(8) ต้องรายงานการทาธุรกรรมต่อสานัก
งาน ปปง. ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2552

หมวดที่ 5 ค่าลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิก และค่าบารุงสมาคม
ข้อที่ 16. ค่าลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกและค่า
บารุงสมาคม
(1) ค่าบารุงสมาคมสาหรับสมาชิก
สามัญตลอดชีพ 20,000 บาท
(2) สมาชิกสามัญจะต้องชาระค่าลง
ทะเบียน 500 บาท และค่าบารุง
สมาคมเป็นรายปีๆ ละ 2,000 บาท
(3) สมาชิกสมทบจะต้องชาระค่าลง
ทะเบียน 500 บาท และค่าบารุง
สมาคมเป็นรายปีๆ ละ 300 บาท
(4) สมาชิกวิสามัญจะต้องชาระค่าลง
ทะเบียน 500 บาท และค่าบารุง
สมาคมเป็นรายปีๆ ละ1,000 บาท
(5) สมาชิกกิตติมศักดิ์ไม่ต้องชาระค่า
ลงทะเบียน หรือค่าบารุงอย่างใด
ทั้งสิน
้
ข้อที่ 17. ค่าบารุงพิเศษ สมาคมอาจเรียกเก็บค่า
บารุงพิเศษจานวนเท่าใดจากสมาชิกได้เป็นครัง้
คราว โดยที่ประชุมใหญ่ลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนสมาชิกสามัญที่มา
ประชุมทั้งหมด

ข้อ 16. ค่าลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกและค่าบารุง
สมาคม
(1) สมาชิกสามัญจะต้องชาระค่าลง
ทะเบียน 500 บาท และค่าบารุง
สมาคมเป็นรายปีๆ ละ 2,000 บาท
(2) สมาชิกสมทบจะต้องชาระค่าลง
ทะเบียน 500 บาท และค่าบารุง
สมาคมเป็นรายปีๆ ละ 300 บาท
(3) สมาชิกวิสามัญจะต้องชาระค่าลง
ทะเบียน 500 บาท และค่าบารุง
สมาคมเป็นรายปีๆ ละ1,000 บาท
(4) สมาชิกวุฒิ จะต้องชาระค่าลง
ทะเบียน 5,000 บาทและค่าบารุง
สมาคมรายปีๆละ 5,000บาท
(5) สมาชิกกิตติมศักดิ์ไม่ต้องชาระค่าลง
ทะเบียน หรือค่าบารุงอย่างใดทั้งสิน
้
ข้อ 17. ค่าบารุงพิเศษ สมาคมอาจเรียกเก็บค่า
บารุงพิเศษจานวนเท่าใดจากสมาชิกได้เป็นครัง้ คราว
โดยที่ประชุมใหญ่ลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสีข
่ องจานวนสมาชิกที่มีสท
ิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน ที่มาประชุมทัง้ หมด
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หมวดที่ 6 คณะกรรมการของสมาคม
ข้อที่ 18. ให้มค
ี ณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเป็นผู้
บริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคม
และเป็นผู้แทนของสมาคมในกิจการอันเกี่ยวกับ
บุคคลภายนอก ประกอบด้วยสมาชิกสามัญ ซึ่ง
ได้รับเลือกตัง้ จากที่ประชุมใหญ่มีจานวนไม่น้อย
กว่าห้าคน และไม่เกินยีส
่ ิบห้าคน

ข้อ 18. ให้มค
ี ณะกรรมการขึน
้ คณะหนึ่งเป็นผู้
บริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคม
และเป็นผู้แทนของสมาคมในกิจการอันเกี่ยวกับ
บุคคลภายนอก ประกอบด้วยสมาชิกวุฒิ ซึง่ ได้รับ
เลือกตัง้ จากที่ประชุมใหญ่ มีจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน
แต่ไม่เกิน 25 คน
ในกรณีจานวนกรรมการไม่ครบ 25 คนตามวรรค
แรกให้นายกสมาคมมีอานาจแต่งตัง้ กรรมการจาก
สมาชิกวุฒิและหรืออดีตนายกสมาคม (กรรมการ
กิตติมศักดิ์) เพิ่มอีกได้แต่ไม่เกิน 25 คน
ให้นายกสมาคม ที่หมดวาระในการดารงตาแหน่งมี
สิทธิเป็นกรรมการที่ปรึกษาหรือกรรมการกิตติมศักดิ์
ของสมาคมโดยให้นายกสมาคมคนใหม่แต่งตัง้ ด้วย
ความเห็นชอบของนายกสมาคมที่หมดวาระ กรรมการ
กิตติมศักดิ์เท่านั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
การเลือกตัง้ คณะกรรมการบริหารให้คณะกรรมการ
กาหนด วัน เวลา ระเบียบ และวิธีการเลือกตัง้ พร้อม
คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง และประกาศวันที่
ประชุมใหญ่สามัญประจาปีและจัดการเลือกตัง้ ให้
สมาชิกรับทราบไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง
ให้ที่ประชุมใหญ่แต่งตั้งประธานคณะกรรมการจัด
การเลือกตัง้ และให้ประธานฯ มีอานาจแต่งตัง้ กรรม
การได้อีกไม่น้อยกว่า 2 คน เพือ
่ ให้ดาเนินการจัดการ
เลือกตัง้ ด้วยความเป็นกลาง เป็นธรรม โปร่งใส ตาม
วิธีการ การเลือกตั้ง และแบบฟอร์มที่สมาคมกาหนด
ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลาดับ 25 คนแรก เป็น
กรรมการ หากผูท
้ ี่ได้รับคะแนนต่าสุดในลาดับสุดท้าย
เท่ากัน ให้ที่ประชุมใหญ่ลงมติเฉพาะผู้ที่ได้รับ
คะแนนเท่ากันเท่านั้น แต่หากเท่ากันอีก ให้ใช้วธ
ิ ีจับ
สลาก
หากมีผู้สมัครไม่ถงึ 25 คน ให้ถอ
ื ว่าผูส
้ มัครทุก
คนเป็นกรรมการโดยปริยาย
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้ง เลือก
กันเองเพื่อดารงตาแหน่ง นายกสมาคม อุปนายกฯ
เลขาธิการ เหรัญญิก นายทะเบียน ปฏิคม ประชา
สัมพันธ์ ฝ่ายกฎหมายและหรือตาแหน่งอื่นๆ ตาม
ความเหมาะสม
คณะกรรมการของสมาคม อยู่ในตาแหน่ง
กรรมการได้คราวละสองปี เมื่อพ้นตาแหน่งตามวาระ
แล้ว อาจได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตัง้ เป็นกรรมการ
อีกก็ได้
เว้นแต่ นายกสมาคม จะดารงตาแหน่งได้ไม่เกิน
สองวาระติดต่อกัน

คุณสมบัติของผู้ทจ
ี่ ะสมัครเข้าเป็นกรรมการ
ของสมาคมฯ
(1) เป็นสมาชิกของสมาคมแล้วอย่าง
น้อยหนึ่งปี หรือได้รับอนุมต
ั ิจากที่
ประชุมของคณะกรรมการบริหาร
ด้วยเสียงสามในสีข
่ ององค์ประชุม
(2) ให้นายกสมาคมฯ ที่หมดวาระใน
การดารงตาแหน่งมีสิทธิเลือกที่จะ
ดารงตาแหน่งกรรมการบริหารหรือ
กรรมการที่ปรึกษาในปีทพ
ี่ ้นตาแหน่ง
ไปโดยไม่ต้องมีการคัดเลือก และ
ในกรณีที่เลือกเป็นกรรมการที่
ปรึกษานั้นจะต้องทาเป็นหนังสือ
แสดงความจานงส่งไปยังนายก
สมาคม เพื่อให้ทาการแต่งตั้งและ
ให้มีผลนับแต่นายกสมาคม ได้รับ
หนังสือนัน
้ แต่กรรมการที่ปรึกษาจะมี
หน้าที่เพียงให้คาปรึกษาและมีสิทธิ
เข้าร่วมประชุมกรรมการบริหาร แต่หา
มีสิทธิในการลงมติอย่างกรรมการ
บริหาร และหากต่อมาภายหลังหาก
ประสงค์ที่จะสมัครรับเลือกตัง้ เป็น
กรรมการบริหารก็ต้องลาออกจาก
ตาแหน่งดังกล่าวนี้เสียก่อนโดย
การทาเป็นหนังสือส่งถึงนายกสมาคม
เช่นกัน
เว้นแต่ที่ประชุมใหญ่ครั้งนั้น ๆ จะมีมติเป็นอย่าง
อื่น การเลือกตัง้ กรรมการให้กระทาด้วยวิธีลง
คะแนนลับโดยให้สมาชิกสามัญหรือสมาชิกวิสามัญ
เสนอชื่อของสมาชิกสามัญซึ่งตนประสงค์จะให้เข้า
สมัครรับเลือกตัง้ เป็นกรรมการต่อที่ประชุมใหญ่
โดยมีสมาชิกสามัญอืน
่ รองรับไม่น้อยกว่าสองคน
แล้วให้มีประชุมใหญ่ลงมติเลือกตั้ง ให้ผู้ได้รับ
คะแนนสูงตามลาดับได้เป็นกรรมการตามจานวนที่
กาหนดไว้ในวรรคแรก และตามมติที่ประชุมใหญ่
ครั้งนัน
้ ๆ ถ้ามีผู้ได้คะแนนเท่ากันในลาดับสุดท้าย
ที่จะได้เป็นกรรมการคราวนัน
้ ให้ที่ประชุมใหญ่ลง
มติใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนเท่ากัน หากปรากฏว่า
ได้คะแนนเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลาก
ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกันเองเพือ
่ ดารงตาแหน่ง
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นายกสมาคมหนึ่งคน อุปนายกสองคน เลขาธิการ
เหรัญญิก นายทะเบียน ปฏิคม ประชาสัมพันธ์
ตาแหน่งละหนึ่งคน และตาแหน่งอืน
่ ๆ ตามความ
เหมาะสมด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่จะ
ได้กาหนดหน้าที่ตามที่เห็นสมควรคณะกรรมการ
ของสมาคม อยู่ในตาแหน่งกรรมการได้คราวละสอง
ปีภายใต้ข้อบังคับของมาตรา 19 และ33 แห่ง
พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509กรรมการ
พ้นจากตาแหน่งกรรมการไปแล้ว อาจได้รับการ
เลือกตัง้ หรือแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกก็ได้สมาชิกผู้
หนึ่งผู้ใดจะได้รับเลือกตัง้ ให้ดารงตาแหน่งนายก
สมาคม เกินกว่าสองคราวติดต่อกันมิได้ ส่วน
กรรมการที่ปรึกษาตามข้อที่ 18 วรรคสอง (2) นั้น
การพ้นตาแหน่งดังกล่าวให้ใช้ขอ
้ บังคับข้อที่ 12
โดยอนุโลม
ข้อที่ 19. การพ้นจากตาแหน่งกรรมการสมาคม
กรรมการย่อมพ้นจากตาแหน่งในกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) ครบกาหนดออกตามวาระ
(2) ลาออกโดยคณะกรรมการได้ลงมติ
อนุมัติแล้ว เว้นแต่การลาออกเฉพาะ
ตาแหน่ง
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ
(4) ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออก
จากการเป็นกรรมการ
(5)เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
สั่งให้ออกตามมาตรา 33 แห่งพระ
ราชบัญญัติสมาคมการค้าพ.ศ.2509
(6) ต้องคาพิพากษาถึงทีส
่ ุดให้ลงโทษ
ตามพระราชบัญญัตส
ิ มาคมการค้า
พ.ศ. 2509
(7) ขาดประชุมคณะกรรมการ 2 ครั้ง
ติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร
ในกรณีที่กรรมการขาด ประชุมตามความใน วรรค
ที่1 ข้างต้นแต่ได้แต่งตัง้ ผู้แทนเข้าร่วมประชุม หาก
ด้วยมติเสียงข้างมากขององค์ประชุมกรรมการลงมติ
รับรองฐานะของผู้ได้รับการแต่งตั้งนั้นและบันทึกใน
รายงานการประชุมให้ถือว่ากรรมการผู้ไม่มาประชุม
ด้วยตนเองนัน
้ ไม่ขาดประชุมในนัด
ดังกล่าว
การแต่งตั้งผู้แทนให้ร่วมประชุมต้องทาตามแบบ
ของสมาคม โดยทาเป็นหนังสือมอบอานาจ และผู้
มอบอานาจจะมอบหมายผู้ได้ให้เข้าประชุมแทน
จะต้อง :ก. มีเหตุสุดวิสัยหรือมีความจาเป็นอันมิ
อาจก้าวล่วง
ข. กลัน
่ กรองว่าผู้เข้าประชุมแทนจะต้อง
เป็นผู้มค
ี วามสามารถเทียบเคียงได้กับตัวการผู้
แต่งตั้งในการทาหน้าที่เฉพาะคราวนัน
้ ๆ

ข้อ 19. การพ้นจากตาแหน่งกรรมการสมาคม
กรรมการย่อมพ้นจากตาแหน่งในกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) ครบกาหนดออกตามวาระ
(2) ลาออกโดยคณะกรรมการได้ลงมติ
อนุมัติแล้ว เว้นแต่การลาออกเฉพาะ
ตาแหน่ง
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ
(4) ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออก
จากการเป็นกรรมการ
(5)เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
สั่งให้ออกตามมาตรา 33 แห่งพระ
ราชบัญญัติสมาคมการค้าพ.ศ.2509
(6) ต้องคาพิพากษาถึงทีส
่ ุดให้ลงโทษ
ตามพระราชบัญญัตส
ิ มาคมการค้า
พ.ศ. 2509
(7) ขาดประชุมคณะกรรมการ 2 ครั้ง
ติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร เว้นแต่จะได้มอบฉันทะให้
ผู้แทนเข้าร่วมประชุมแทน และ
คณะกรรมการมีมติรับรอง โดยให้
บันทึกไว้ในรายงานการประชุมด้วย
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(8) เมื่อสมาชิกตัง้ แต่ 5 คนขึน
้ ไป หรือ
กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึน
้ ไป เข้าชื่อ
ร้องเรียนเป็นหนังสือให้คณะกรรม
การพิจารณาเป็นการฉุกเฉินโดยไม่
อาจรอให้มีการประชุมใหญ่ตามข้อที่
19 (4) และเพื่อยับยั้งความเสียหายมิ
ให้เกิดต่อไปอีก โดยข้อกล่าวหาที่
ต้องการให้ที่ประชุมกรรมการบริหาร
สมาคมลงมติด้วยเสียงข้างมากของ
องค์ประชุมกรรมการบริหารในการรับ
ข้อร้องเรียนดังกล่าว เพื่อนาเข้าสู่การ
พิจารณาลงมติถอดถอนด้วยมติ
พิเศษซึง่ ต้องไม่น้อยกว่าสามในสี่
ขององค์ประชุมกรรมการบริหารใน
กรณีที่กรรมการผู้นน
ั้ ถูกร้องเรียนและ
ถูกลงมติว่าไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ
ของสมาคมฯ หรือมติที่ประชุมหรือไม่
ปฏิบัติหน้าที่อันตนได้อาสาหรือได้รับ
มอบหมายโดยชอบ หรือมีพฤติการณ์
ที่ไม่เหมาะสมอันเป็นที่เสื่อมเสีย
หรือเป็นโทษต่อชื่อเสียงเกียรติคณ
ุ
และผลประโยชน์ของสมาคมฯ ให้ถือ
ว่ากรรมการผู้นน
ั้ พ้นจากตาแหน่ง
และให้คณะกรรมการมีหน้าที่นามติ
ดังกล่าวไปจดทะเบียนต่อหน่วย
ราชการที่เกี่ยวข้องและมีผลนับตั้งแต่
การลงมตินั้นเสร็จสิ้น
ข้อที่ 20. กรณีกรรมการพ้นจากตาแหน่งกรรมการ
ก่อนครบกาหนดออกตามวาระ คณะกรรมการอาจ
ตั้งผู้แทนโดยชอบของสมาชิกสามัญคนใดคนหนึง่
ให้เป็นกรมการแทนได้ แต่กรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง
แทนนี้ให้เป็นกรรมการอยู่ได้ตามวาระของผู้ที่ตน
แทนเท่านั้น
กรณีคณะกรรมการพ้นจากตาแหน่งทัง้ คณะก่อน
ครบกาหนดออกตามวาระ ให้คณะกรรมการซึ่งพ้น
จากตาแหน่งนั้นดาเนินการจัดประชุมใหญ่สมาชิก
เพื่อเลือกตัง้ คณะกรรมการชุดใหม่ในกรณีนี้ให้นา
ความในข้อ 25 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
คณะกรรมการซึง่ แต่งตัง้ ได้รับเลือกตั้งตามวรรค
ก่อน อยู่ในตาแหน่งได้ตามวาระของกรรมการที่พน
้
จากตาแหน่งไปเท่านั้น
ข้อที่ 21. องค์ประชุมในการประชุมของคณะ
กรรม การการประชุมของคณะกรรมการจะต้องมี
กรรมการ มาประชุมไม่น้อยกว่าครึง่ หนึง่ ของจานวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะนับว่าเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่มีจานวนกรรมการในคณะกรรมการน้อย
กว่าครึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการทัง้ หมด กรรมการ
ที่เหลืออยู่ย่อมทากิจการได้เฉพาะแต่ในเรือ
่ งที่จะ
ตั้งสมาชิกสามัญ คนใดคนหนึ่งหรือหลายคนเป็น
กรรมการเพิ่มขึ้นให้ครบจานวน หรือนัดเรียกประชุม
ใหญ่หรือกระทากิจการอันสมควรทุกอย่างเพือ
่
ปกป้องรักษา ประโยชน์ของสมาคมเท่านัน
้

(8) กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน
ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือไม่
ปฏิบัติตามข้อบังคับหรือมีพฤติการณ์
ที่ไม่เหมาะสมอันเป็นที่เสื่อมเสีย
หรือเป็นโทษต่อชื่อเสียงเกียรติคณ
ุ
และผลประโยชน์ของสมาคม
สมาชิกผู้มส
ี ิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่น้อยกว่า 5 คนหรือกรรมการไม่
ไม่น้อยกว่า 2 คน ร้องขอเป็นหนังสือ
ต่อคณะกรรมการ ให้จัดประชุมคณะ
กรรมการ เพื่อพิจารณามีมติรับข้อร้อง
เรียนด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
คณะกรรมการที่มาประชุม และมีมติ
ถอดถอนกรรมการดังกล่าวดัวยคะแนน
เสียงสามในสีข
่ องคณะกรรมการที่มา
ประชุม และให้คณะกรรมการ มีหน้าที่
นามติดังกล่าวไปจดทะเบียนต่อหน่วย
ราชการที่เกี่ยวข้องและมีผลนับตั้งแต่
การลงมตินน
ั้ เสร็จสิน
้

ข้อ 20. กรณีนายกสมาคมฯ พ้นจากตาแหน่งก่อน
ครบกาหนดออกตามวาระ ให้คณะกรรมการมีมติ
เลือกตัง้ กรรมการจากสมาชิกวุฒิ(เลือกตั้ง) คนใดคน
หนึ่ง ให้เป็นนายกสมาคมฯ แทนได้
กรณีกรรมการพ้นจากตาแหน่งก่อนครบ
กาหนดออกตามวาระ ให้คณะกรรมการมีมติแต่งตัง้
กรรมการจากสมาชิกวุฒิ คนใดคนหนึ่งให้เป็นกรรมการ
แทนได้
กรณีคณะกรรมการพ้นจากตาแหน่งทั้งคณะ
ก่อนครบกาหนดออกตามวาระ ให้คณะกรรมการซึ่งพ้น
จากตาแหน่งนั้นดาเนินการจัดประชุมใหญ่สมาชิก เพื่อ
เลือกตัง้ คณะกรรมการชุดใหม่ภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่พน
้ จากตาแหน่ง ในกรณีนใี้ ห้นาความในข้อ 25
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
คณะกรรมการซึง่ ได้รับเลือกตั้งตามวรรคหนึง่ วรรค
สอง และวรรคสาม ให้ดารงตาแหน่งเท่าวาระที่
เหลือของกรรมการซึ่งตนแทน
ข้อ 21. การประชุมของคณะกรรมการจะต้องมี
กรรมการ มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะนับว่าเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่มีจานวนกรรมการในคณะกรรมการน้อย
กว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการทัง้ หมด กรรมการ
ที่เหลืออยู่ย่อมทากิจการได้เฉพาะแต่ในเรือ
่ งที่จะตั้ง
สมาชิกวุฒิ คนใดคนหนึง่ หรือหลายคนเป็น กรรมการ
เพิ่มขึน
้ ให้ครบจานวน หรือนัดเรียกประชุมใหญ่หรือ
กระทากิจการอันสมควรทุกอย่างเพื่อปกป้องรักษา
ประโยชน์ของสมาคมเท่านั้น
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ข้อที่ 22. มติของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้
ถือเอาคะแนนเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึง่ มี
เสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากันให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมมีคะแนนอีก
เสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการลงมติอันเป็นการ
ฝ่าฝืนกฎหมายและข้อบังคับนีใ้ ห้ถือว่ามตินน
ั้ ใช้
บังคับมิได้

ข้อ 22. มติของที่ประชุมคณะกรรมการ ถ้าข้อบัง
คับ ไม่ได้กาหนดไว้เป็นอย่างอืน
่ ให้ถือเอาคะแนน
เสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึง่
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้เป็น
ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงหนึง่ เป็นเสียงชีข
้ าด

ข้อที่ 23. ประธานในที่ประชุม ให้นายกสมาคม
เป็นประธานในที่ประชุม ถ้านายกสมาคมไม่อยู่หรือ
ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ที่ประชุมเลือกอุปนายกผู้
อาวุโสตามลาดับปฏิบัติหน้าที่แทน ถ้าทั้งนายก
สมาคมและอุปนายกไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัตห
ิ น้าที่
ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็น
ประธานในที่ประชุมเฉพาะในการประชุมคราวนัน
้

ข้อที่ 23. ประธานในที่ประชุม ให้นายกสมาคม
เป็นประธานในที่ประชุม ถ้านายกสมาคมไม่อยู่หรือ
ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ที่ประชุมเลือกอุปนายกผู้
อาวุโสตามลาดับปฏิบัติหน้าที่แทน ถ้าทั้งนายก
สมาคมและอุปนายกไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานใน
ที่ประชุมเฉพาะในการประชุมคราวนัน
้

ข้อที่ 24. การประชุมคณะกรรมการ ให้มีการ
ประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง
อนึ่งในกรณีจาเป็นนายกสมาคมหรือกรรมการผู้ทา
หน้าที่แทนหรือกรรมการรวมกันไม่น้อยกว่าห้าคน
จะเรียกประชุมพิเศษขึน
้ ก็ได้

ข้อ 24. การประชุมคณะกรรมการ ให้มีการประชุม
คณะกรรมการอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง อนึ่งในกรณี
จาเป็นนายกสมาคมหรือกรรมการผู้ทาหน้าที่แทนหรือ
กรรมการรวมกันไม่น้อยกว่าสองคน จะเรียกประชุม
พิเศษขึ้นก็ได้

ข้อที่ 25. การเข้ารับหน้าที่ของคณะกรรมการ เมื่อ
มีการเลือกตัง้ คณะกรรมการชุดใหม่ให้คณะ
กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งยื่นจดทะเบียนคณะ
กรรมการชุดใหม่ต่อนายทะเบียนสมาคมการค้า
ประจาจังหวัดกรุงเทพมหานครภายใน สามสิบวัน
นับแต่วันเลือกตั้งและส่งมอบหน้าที่ให้คณะกรรม
การ ชุดใหม่ภายในสามสิบวัน นับแต่วน
ั ที่นาย
ทะเบียนสมาคมการค้าฯ รับจดทะเบียนในกรณีที่
นายทะเบียนสมาคมการค้าฯ ยังมิได้รับจดทะเบียน
คณะกรรมการชุดใหม่และ คณะกรรมการที่พน
้ จาก
ตาแหน่งยังมิได้ส่งมอบหน้าที่ตามวรรคแรก ให้
คณะกรรมการที่พน
้ จากตาแหน่งนั้น มีอานาจหน้าที่
บริหารกิจการของสมาคมฯ ต่อไปจนกว่านาย
ทะเบียนการค้าจะรับจดทะเบียนคณะกรรมการชุด
ใหม่ และคณะกรรมการชุดใหม่นั้นเข้ารับหน้าทีแ
่ ล้ว
การรับมอบหน้าที่ให้กระทาเป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อ 25. การเข้ารับหน้าที่ของคณะกรรมการ
เมื่อมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ให้คณะ
กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งยื่นจดทะเบียนคณะ
กรรมการชุดใหม่ต่อนายทะเบียนสมาคมการค้า
ประจาจังหวัดกรุงเทพมหานครภายใน สามสิบวัน
นับแต่วันเลือกตั้งและส่งมอบหน้าที่ให้คณะกรรม
การ ชุดใหม่ภายในสามสิบวัน นับแต่วน
ั ที่นาย
ทะเบียนสมาคมการค้าฯ รับจดทะเบียนในกรณีที่
นายทะเบียนสมาคมการค้าฯ ยังมิได้รับจดทะเบียน
คณะกรรมการชุดใหม่และ คณะกรรมการที่พน
้ จาก
ตาแหน่งยังมิได้ส่งมอบหน้าที่ตามวรรคแรก ให้
คณะกรรมการที่พน
้ จากตาแหน่งนั้น มีอานาจหน้าที่
บริหารกิจการของสมาคม ต่อไปจนกว่านายทะเบียน
การค้าจะรับจดทะเบียนคณะกรรมการชุดใหม่ และ
คณะกรรมการชุดใหม่นน
ั้ เข้ารับหน้าที่แล้ว การรับมอบ
หน้าที่ให้กระทาเป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อที่ 26. อานาจและหน้าทีข
่ องคณะกรรมการ มี
ดังนี้
(1) จัดดาเนินกิจการและทรัพย์สน
ิ ของ
สมาคมฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
และมติของที่ประชุม
(2) เลือกตั้งกรรมการให้ดารงตาแหน่ง
ต่าง ๆ ในคณะกรรมการ
(3) วางระเบียบการในการปฏิบัติงาน
ของสมาคมฯ ให้เป็นไปตามวัตถุที่
ประสงค์

ข้อ 26. อานาจและหน้าทีข
่ องคณะกรรมการ มี
ดังนี้
(1) บริหารกิจการและทรัพย์สินของ
สมาคม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และข้อบังคับ
(2) เลือกตั้งกรรมการให้ดารงตาแหน่ง
ต่าง ๆ ในคณะกรรมการ
(3) วางระเบียบการในการปฏิบัติงาน
ของสมาคม ให้เป็นไปตามวัตถุที่
ประสงค์
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(4) ว่าจ้าง แต่งตั้ง และถอดถอน ที่
ปรึกษาของคณะกรรมการ อนุกรรม
การ เจ้าหน้าที่และพนักงานทั้งปวง
ในการทากิจการเฉพาะอย่างหรือ
พิจารณาเรื่องต่าง อันอยู่ในขอบเขต
หน้าที่สมาคมฯ เพื่อให้การดาเนิน
งาน ของสมาคมเป็นไปโดยเรียบ
ร้อย ที่ปรึกษาของคณะกรรมการ
และอนุกรรมการดังกล่าว จะแต่งตั้ง
จากกรรมการหรือสมาชิกของ
สมาคมหรือบุคคลภายนอกก็ได้
(5) มีอานาจในการกาหนดและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงมาตรฐานด้าน
จรรยาบรรณและวิธพ
ี ิจารณาข้อ
ร้องเรียนจรรยาบรรณ โดยมติเสียง
ข้างมากไม่น้อยกว่าสามในสีข
่ อง
องค์ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สมาคมฯ และประกาศบังคับใช้เป็น
ลายลักษณ์อักษร
(6) มีอานาจในการแต่งตัง้ อนุกรรมการ
จรรยาบรรณ โดยให้ดารงตาแหน่ง
คราวละไม่เกิน 1 ปี เป็นจานวน 5
ท่าน ด้วยมติเสียงข้างมากไม่น้อย
กว่าสามในสี่ขององค์ประชุมคณะ
กรรมการบริหารสมาคมรายละเอียด
คุณสมบัติและวาระการดารง
ตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่งให้
เป็นไปตามประกาศของ
คณะกรรมการบริหาร
ข้อที่ 27. อานาจหน้าทีก
่ รรมการตาแหน่งต่าง ๆ มี
ดังนี้
(1) นายกสมาคม มีหน้าที่อานวยการ
เพื่อให้การดาเนินการของสมาคม
เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบ
การในการปฏิบัติของสมาคม เป็น
ผู้แทนของสมาคมฯ ในกิจการอัน
เกี่ยวกับบุคคลภายนอกและเป็น
ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ
ตลอดจนในที่ประชุมใหญ่
(2) อุปนายก มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือ
นายกสมาคม ในกิจการทัง้ ปวงอัน
อยู่ในอานาจหน้าที่ของนายก
สมาคม และเป็นผู้ทาหน้าทีแ
่ ทน
นายกสมาคม เมื่อนายกสมาคม
ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
(3) เลขาธิการ มีหน้าที่ทาการโต้ตอบ
หนังสือ เก็บรักษาเอกสารต่าง ๆ
ของสมาคมฯ เป็นเลขานุการในที่
ประชุมคณะกรรมการและที่คณะ
กรรมการจะได้รับมอบหมาย

(4) ว่าจ้าง แต่งตั้ง และถอดถอน ที่
ปรึกษาของคณะกรรมการ อนุกรรม
การ เจ้าหน้าที่และพนักงานทั้งปวง
ในการทากิจการเฉพาะอย่างหรือ
พิจารณาเรื่องต่างๆอันอยูใ่ นขอบเขต
อานาจ หน้าที่ ของคณะกรรมการ
เพื่อให้การดาเนินงาน ของสมาคม
เป็นไปโดยเรียบร้อย ที่ปรึกษาของ
คณะกรรมการ และอนุกรรมการดัง
กล่าวจะแต่งตั้งจากกรรมการหรือสมา
ชิกของสมาคมหรืบุคคลภายนอกก็ได้
(5) มีอานาจในการกาหนดและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงมาตรฐานด้าน
จรรยาบรรณและวิธพ
ี ิจารณาข้อ
ร้องเรียนจรรยาบรรณ โดยมติสามใน
สี่ของคณะกรรมการที่มาประชุม
และประกาศบังคับใช้เป็นลายลักษณ์
อักษร
(6) มีอานาจในการแต่งตัง้ อนุกรรมการ
จรรยาบรรณ โดยให้ดารงตาแหน่ง
คราวละไม่เกิน 1 ปี เป็นจานวน 5
คนด้วยมติคณะกรรมการรายละเอียด
คุณสมบัติและวาระการดารงตาแหน่ง
การพ้นจากตาแหน่งให้เป็นไปตาม
ประกาศของคณะกรรมการ

ข้อ 27. อานาจหน้าที่กรรมการตาแหน่งต่าง ๆ
มีดังนี้
(1) นายกสมาคม มีหน้าที่อานวยการ
เพื่อให้การดาเนินการของสมาคม
เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบ
การในการปฏิบัติของสมาคม เป็น
ผู้แทนของสมาคม ในกิจการอัน
เกี่ยวกับบุคคลภายนอกและเป็น
ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ
ตลอดจนในที่ประชุมใหญ่
(2) อุปนายก มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือ
นายกสมาคม ในกิจการทัง้ ปวงอัน
อยู่ในอานาจหน้าที่ของนายก
สมาคม และเป็นผู้ทาหน้าทีแ
่ ทน
นายกสมาคม เมื่อนายกสมาคม
ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
(3) เลขาธิการ มีหน้าที่ เป็นผู้ประสานงาน
แทนนายกสมาคม และหรือคณะกรรม
การ ขับเคลื่อน ให้นโยบายต่างๆ ของ
สมาคมออกสู่องค์ภายนอก กากับดูแล
เจ้าหน้าที่ เก็บรักษาเอกสารต่าง ๆ
บริหารงานสานักงานของสมาคม เป็น
เลขานุการในที่ประชุมคณะกรรมการ
และการประชุมใหญ่ ตลอดจนโต้ตอบ
หนังสือ และปฏิบัติหน้าที่อน
ื่ ตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย
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(4) เหรัญญิก มีหน้าที่รักษาและจ่ายเงิน
ของสมาคม ทาบัญชีและการเงินเก็บ
รักษาและจ่ายพัสดุของ สมาคม
ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อน
ื่ ๆ ตามที่
คณะกรรมการจะได้มอบหมาย
(5) นายทะเบียน มีหน้าที่เกี่ยวกับการ
จัดทาทะเบียนสมาชิกและทะเบียน
ต่าง ๆ อันมิใช่ทะเบียนเกี่ยวกับ
การเงินของสมาคมตลอดจนปฏิบัติ
หน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการจะ
ได้รับมอบหมาย
(6) ปฏิคม มีหน้าที่รักษาสานักงานของ
สมาคม รักษาความเรียบร้อยของ
สถานทีร่ ักษาสมุดเยี่ยมจัดสถานที่
ประชุม ดูแลต้อนรับตลอดจนปฏิบัติ
หน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการจะ
ได้รับมอบหมาย
(7) ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เกี่ยวกับการ
เชิญชวน หาสมาชิก โฆษณากิจการ
และผลงานด้านต่าง ๆ ของสมาคมฯ
ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อน
ื่ ๆ ตามที่
คณะกรรมการจะได้มอบหมาย

(4) เหรัญญิก มีหน้าที่รักษาและจ่ายเงิน
ของสมาคม ทาบัญชีและการเงิน
ของสมาคมตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อน
ื่ ๆ
ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
(5) นายทะเบียน มีหน้าที่เกี่ยวกับการ
จัดทาทะเบียนสมาชิกและทะเบียน
ต่าง ๆ ของสมาคม ตลอดจนปฏิบัติ
หน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย
(6) ปฏิคม มีหน้าที่จัดสถานที่ประชม ดูแล
ต้อนรับตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อน
ื่ ๆ
ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

ข้อที่ 28. ภายใต้บังคับแห่งความในหมวดนี้ ให้นา
ความในหมวด ที่ 7 การประชุมใหญ่มาใช้บงั คับโดย
อนุโลม

(7) ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เกี่ยวกับการ
เชิญชวน หาสมาชิก โฆษณากิจการ
และผลงานด้านต่าง ๆ ของสมาคม
ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อน
ื่ ๆ ตามที่
คณะกรรมการจะได้มอบหมาย
(8) ฝ่ายกฎหมาย มีหน้าที่ ให้คาปรึกษา
ช่วยเหลือ ด้านกฎหมายแก่สมาชิก
ดูแลด้านนิติกรรมสัญญาทีส
่ มาคมต้อง
กระทากับบุคคลภายนอก ดูแลการ
บริหารกิจการของสมาคมให้อยู่ภายใต้
ข้อบังคับฉบับนี้
ภายใต้บังคับแห่งความในหมวดนี้ ให้นาความใน
หมวด ที่ 7 การประชุมใหญ่ เท่าที่ไม่ขด
ั หรือแย้ง มา
ใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 28.ให้มีผู้จัดการสานักงานสมาคมเป็นเจ้าหน้าที่
บริหารงานธุรการของสานักงานภายใต้การควบคุมของ
เลขาธิการตามคาสัง่ นายกฯ และตามมติคณะกรรมการ
สมาคม

หมวดที่ 7 การประชุมใหญ่
ข้อที่ 29. การประชุมใหญ่ ให้คณะกรรมการจัดให้
มีการประชุมใหญ่สมาชิกอย่างน้อยทุกระยะเวลาสิบ
สองเดือน
การประชุมเช่นนี้เรียกว่าการประชุมใหญ่สามัญ
การประชุมใหญ่คราวอื่นนอกจากการประชุมใหญ่
ตามวรรคก่อน เรียกว่าการประชุมใหญ่วิสามัญ

ข้อ 29. การประชุมใหญ่ ให้คณะกรรมการจัดให้มี
การประชุมใหญ่สมาชิกอย่างน้อยทุกระยะเวลาสิบ
สองเดือน
การประชุมเช่นนี้เรียกว่าการประชุมใหญ่สามัญ
การประชุมใหญ่คราวอื่นนอกจากการประชุมใหญ่
ตามวรรคก่อน เรียกว่าการประชุมใหญ่วิสามัญ

ข้อที่ 30. กาหนดการประชุมใหญ่
(1) ให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจาปี
ภายในกาหนดหนึง่ ร้อยยี่สิบวันนับ
แต่วันทีส
่ ิ้นปีการบัญชีของสมาคม
เป็นประจาทุก ๆ ปี

ข้อ 30. กาหนดการประชุมใหญ่
(1) ให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจาปี
ภายในกาหนดหนึง่ ร้อยยี่สิบวันนับ
แต่วันทีส
่ ิ้นปีการบัญชีของสมาคม
เป็นประจาทุก ๆ ปี
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(2)ถ้ามีเหตุใดเหตุหนึง่ ซึง่ คณะกรรมการ
มีมติเห็นสมควร หรือสมาชิกไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสีข
่ องจานวนสมาชิก
ทั้งหมดแสดงความจานงโดยทาการ
ร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อ
เลขาธิการหรือกรรมการผู้ทาหน้าที่
แทนเลขาธิการให้คณะกรรมการนัด
ประชุมใหญ่วิสามัญภายในกาหนด
สิบห้าวัน นับแต่วน
ั ที่ลงมติหรือวันที่
ได้รับหนังสือ

(2)ถ้ามีเหตุใดเหตุหนึง่ ซึง่ คณะกรรมการ
มีมติเห็นสมควร หรือสมาชิกไม่น้อย
กว่าหนึ่งในห้าของจานวนสมาชิก
ทั้งหมด หรือสมาชิกไม่น้อยกว่า 30
คน แสดงความจานงโดยทาการ
ร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อ
เลขาธิการหรือกรรมการผู้ทาหน้าที่
แทนเลขาธิการให้คณะกรรมการนัด
ประชุมใหญ่วิสามัญภายในกาหนด
สามสิบวันนับแต่วันทีล
่ งมติหรือวันที่
ได้รับหนังสือ แล้วแต่กรณี

ข้อที่ 31. การส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม
คณะกรรมการจะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวถึงวัน
เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญ่ไป
ให้สมาชิกทุกคนได้ทราบโดยส่งจดหมายทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน ณ ที่อยู่ในทะเบียน หรือส่งให้
ถึงตัวสมาชิกก่อนกาหนดวันประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่า
เจ็ดวัน
การจัดส่งหนังสือบอกกล่าวตามวรรคแรก ให้สง่
สาเนาบันทึกรายงานการประชุมใหญ่ ครั้งที่แล้ว
(ถ้ามี)ไปด้วย ในกรณีที่เป็นการนัดประชุมใหญ่
สามัญประจาปีจะต้องแนบสาเนารายงานประจาปี
และสาเนางบดุลรวมทัง้ สาเนาบัญชีรายรับ-รายจ่าย
ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วเพิ่มเติมไปด้วย

ข้อ 31. การส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม
คณะกรรมการจะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวถึงวัน
เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญ่ไป
ให้สมาชิกทุกคนได้ทราบโดยส่งจดหมายทาง
ไปรษณีย์ และหรือจดหมายอิเล็คทรอนิก ณ ที่อยู่
ในทะเบียน ก่อนกาหนดวันประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่า
เจ็ดวัน

ข้อที่ 32. องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ จะต้องมี
สมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 20 เปอร์
เซ็นของจานวนสมาชิกสามัญทัง้ หมดจึงจะถือเป็น
องค์ประชุม
ข้อที่ 33. กรณีการประชุมในครัง้ แรกสมาชิกไม่
ครบองค์ประชุม หากล่วงพ้นกาหนดเวลานัดไปแล้ว
หนึ่งชั่วโมงยังมีสมาชิกไม่ครบองค์ประชุม ถ้าการ
ประชุมใหญ่คราวนั้นได้เรียกนัดเพราะสมาชิกร้อง
ขอ ให้เลิกการประชุมใหญ่นั้นถ้ามิใช่เพราะสมาชิก
ร้องขอให้เลื่อนการประชุมและให้ทาการบอกกล่าว
นัดประชุม วัน เวลา และสถานที่ประชุมใหญ่
คราวแรก ในการประชุมใหญ่คราวหลังนี้จะมีสมาชิก
มามากน้อยเพียงใดก็ให้ถือ ว่าเป็นองค์ประชุม

ข้อ 32. องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ จะต้องมี
สมาชิกผู้มส
ี ิทธิออกเสียงลงคะแนนเข้าร่วมประชุม
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 หรือมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 30
คน ของจานวนสมาชิกผู้มีสท
ิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ทั้งหมดจึงจะถือเป็นองค์ประชุม
ข้อ 33. กรณีการประชุมในครัง้ แรกสมาชิกไม่ครบ
องค์ประชุม หากล่วงพ้นกาหนดเวลานัดไปแล้วหนึง่
ชั่วโมงยังมีสมาชิกไม่ครบองค์ประชุม ถ้าการประชุม
ใหญ่คราวนั้นได้เรียกนัดเพราะสมาชิกร้องขอ ให้
ยกเลิกการประชุมใหญ่นั้น ถ้ามิใช่เพราะสมาชิกร้อง
ขอให้เลื่อนการประชุมใหญ่ไปไม่เกิน 14 วัน นับแต่
วันที่นัดประชุมครั้งแรก และในการประชุมใหญ่คราว
หลังนี้จะมีสมาชิกมามากน้อยเพียงใดก็ให้ถือ ว่า
เป็นองค์ประชุม

ข้อที่ 34. ประธานในที่ประชุม ให้นายกสมาคม
เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่ถ้านายกสมาคม ไม่อยู่
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้อุปนายกผู้มอ
ี าวุโส
ตามลาดับหน้าที่แทน ถ้าทั้งนายกสมาคม และอุป
นายกไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุม
ใหญ่เลือกตัง้ กรรมการคนหนึ่งคนใดขึ้นเป็นประธาน
ในที่ประชุม ถ้าไม่มีกรรมการอยูใ่ นที่ประชุมเลยก็ให้
ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกคนหนึง่ คนใดขึ้นเป็น
ประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนัน
้

ข้อ 34. ประธานในที่ประชุม ให้นายกสมาคมเป็น
ประธานในที่ประชุมใหญ่ถ้านายกสมาคม ไม่อยู่
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้อุปนายกผู้มอ
ี าวุโส
ตามลาดับหน้าที่แทน ถ้าทั้งนายกสมาคม และอุป
นายกไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุม
ใหญ่เลือกตัง้ กรรมการคนหนึ่งคนใดขึ้นเป็นประธาน
ในที่ประชุม ถ้าไม่มีกรรมการอยูใ่ นที่ประชุมเลยก็ให้
ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกคนหนึง่ คนใดขึ้นเป็น
ประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนัน
้
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ข้อที่ 35. วิธีออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่
สมาชิกสามัญเท่านัน
้ มีสท
ิ ธิออกเสียงลงคะแนน
สมาชิกสามัญคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึง่ เสียง
ในการประชุมใหญ่ใด ๆ ข้อมติอันเสนอให้
ลงคะแนน ให้ตัดสินด้วยวิธีชูมือหรือวิธีการอืน
่ ใด
อันเป็นการเปิดเผยว่าสมาชิกใดลงคะแนนเช่นไร
เว้นแต่เมือ
่ ก่อนหรือในเวลาทีแ
่ สดงผลแห่งการชูมือ
นั้นคณะกรรมการเห็นสมควรหรือได้มส
ี มาชิกสามัญ
สอบคนเป็นอย่างน้อยติดใจร้องขอให้ลงคะแนนลับ

ข้อที่ 36. มติขอที่ประชุมใหญ่ นอกจากที่กล่าวไว้
แล้วเป็นอย่างอืน
่ ในข้อบังคับนี้ให้ถือเอาคะแนน
เสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุมใหญ่ ถ้าคะแนน
เสียงเท่ากันจะเป็นการชูมือก็ดี การลงคะแนนลับก็ดี
หรือด้วยวิธีการอืน
่ ใดก็ดี ให้ผเู้ ป็นประธานในที่
ประชุมมีคะแนนอีกเสียงหนึง่ เป็นเสียงชี้ขาด
ข้อที่ 37. กิจการอันพึงกระทาในการประชุมใหญ่
มีดังนี้ :(1) รับรองรายงานการประชุมใหญ่คราว
ก่อน
(2) พิจารณารายงานประจาปี แสดงผล
การดาเนินกิจการของสมาคมที่ผ่าน
มาในรอบปี (ถ้ามี)
(3) พิจารณาอนุมต
ั ิงบดุล (ถ้ามี)
(4) เลือกตัง้ คณะกรรมการ (ในปีที่ครบ
วาระ)
(5) เลือกตัง้ ที่ปรึกษาของสมาคม
ประจาปีผู้สอบบัญชีของสมาคม
ประจาปีและกาหนดค่าตอบแทน
(6) กิจการที่ต้องกระทาโดยอาศัยมติ
จากที่ประชุมใหญ่
ข้อที่ 38. กิจการอันพึงกระทาในการประชุม
สมาชิกประจาเดือน ได้แก่ กิจการอันเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติธุรกิจทั่วไปของสมาคม นอกจากกิจการที่
จาเป็นจะต้องกระทาโดยการประชุมใหญ่สามัญ
ประจาปีหรือการประชุมใหญ่วส
ิ ามัญ
ข้อที่ 39. การจัดทารายงานบันทึกการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการประชุมใหญ่ การ
ประชุมสมาชิกอื่น ๆและการประชุมอนุกรรมการ ให้
จดบันทึกไว้ทุกครัง้ และต้องเสนอต่อที่ประชุมเพื่อ
รับรองในคราวที่มีการประชุมครั้งต่อไป รายงานการ
ประชุมที่ผ่านการรบรองแล้ว สมาชิกดูได้ในวันและ
เวลาทาการ

ข้อ 35. วิธีออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่
สมาชิกผู้มส
ี ิทธิออกเสียงลงคะแนนหนึ่ง มีคะแนน
เสียงหนึ่งเสียง สมาชิกที่มส
ี ิทธิออกเสียงลงคะแนน
อาจมอบฉันทะให้ตัวแทนเข้าร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนได้ โดยตัวแทนผู้รับมอบฉันทะ จะ
รับมอบฉันทะเกินกว่า 1 คนมิได้
ในการประชุมใหญ่ใด ๆ ข้อมติอันเสนอให้
ลงคะแนน ให้ตัดสินด้วยวิธีชูมือหรือวิธีการอืน
่ ใด
อันเป็นการเปิดเผยว่าสมาชิกใดลงคะแนนเช่นไร
เว้นแต่เมือ
่ ก่อนหรือในเวลาทีแ
่ สดงผลแห่งการชูมือ
นั้นคณะกรรมการเห็นสมควรหรือได้มส
ี มาชิกผู้มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่นอ
้ ยกว่า 2 คนติดใจ
ร้องขอให้ลงคะแนนลับ
ในกรณีการเลือกตัง้ คณะกรรมการให้ใช้ วิธีการ
ออกเสียงลงคะแนน ตามที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ 36. มติของที่ประชุมใหญ่ ถ้าข้อบังคับไม่ได้
กาหนดไว้เป็นอย่างอืน
่ ให้ถอ
ื เอาคะแนนเสียงข้าง
มากเป็นเกณฑ์ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันจะเป็นการชู
มือก็ดี การลงคะแนนลับก็ดี หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็
ดีให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมมีคะแนนอีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่ การเลือกตั้งคณะกรรมการ
สมาคม
ข้อ 37. กิจการอันพึงกระทาในการประชุมใหญ่ มี
ดังนี้ :(1) รับรองรายงานการประชุมใหญ่คราว
ก่อน
(2) พิจารณารายงานประจาปี แถลงผล
การดาเนินกิจการของสมาคมที่ผ่าน
มาในรอบปี (ถ้ามี)
(3) พิจารณาอนุมต
ั ิงบดุล (ถ้ามี)
(4) เลือกตัง้ คณะกรรมการ (ในปีที่ครบ
วาระ)
(5) เลือกตัง้ ที่ปรึกษาของสมาคม
ประจาปีผู้สอบบัญชีของสมาคม
ประจาปีและกาหนดค่าตอบแทน
(6) กิจการที่ต้องกระทาโดยอาศัยมติ
จากที่ประชุมใหญ่

ข้อ 38. การจัดทาบันทึกรายงานการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการ การประชุมใหญ่
และการประชุมอืน
่ ๆ ให้จดบันทึกไว้ทุกครัง้ และต้อง
เสนอต่อที่ประชุมเพื่อรับรองในครั้งต่อไป และ
สมาชิกสามารถขอตรวจดูได้ในวันและเวลาทาการ
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หมวดที่ 8 การเงิน เงินทุนพิเศษ และ
การบัญชีของสมาคม
ข้อที่ 40. วันสิ้นปีทางบัญชี ให้ถือเอาวันที่ 31
ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสิ้นปีทางบัญชีของสมาคม
นายหน้าอสังหาริมทรัพย์
ข้อที่ 41. การจัดทางบดุล ให้คณะกรรมการจัดทา
งบดุลที่เป็นอยู่ ณ วันสิน
้ ปีทางบัญชีนน
ั้ แล้วส่งให้
ผู้สอบบัญชีไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี และ
ผู้สอบบัญชีจะต้องตรวจสอบให้แล้วเสร็จก่อนวัน
ประชุมใหญ่ประจาปีไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
งบดุลซึง่ ผูส
้ อบบัญชีได้รับรองแล้ว คณะกรรมการ
ต้องดาเนินการเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ เพื่อ
พิจารณาอนุมต
ั ิภายในหนึง่ ร้อยยี่สิบวันนับแต่วน
ั สิน
้
ปีทางบัญชี
เมื่อเสนองบดุลให้คณะกรรมการเสนอรายงาน
ประจาปีแสดงผลการดาเนินงานของสมาคมต่อที่
ประชุมใหญ่ด้วยให้สมาคม ส่งสาเนารายงาน
ประจาปีแสดงผลการดาเนินงานของสมาคม กับงบ
ดุลไปยังนายทะเบียนสมาคมการค้าประจาจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการ
ประชุมใหญ่
อนึ่งให้เก็บรักษารายงานประจาปีแสดงผลการ
ดาเนินงานของสมาคมกับงบดุลไว้ที่ สานักงานของ
สมาคมเพื่อให้สมาชิกขอตรวจดูได้
ข้อที่ 42. อานาจของผู้สอบบัญชี ผูส
้ อบบัญชีมี
อานาจเข้าตรวจสอบสมุดบัญชีและบรรดาเอกสาร
เกี่ยวกับการเงินของสมาคม และมีสิทธิสอบถาม
กรรมการตลอดจนเจ้าหน้าที่ของสมาคมทุกคนที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชี และเอกสารดังกล่าว ในการ
นี้กรรมการและเจ้าหน้าที่จะต้องช่วยเหลือ และให้
ความสะดวกทุกประการเพื่อการสอบเช่นว่านัน
้
ข้อที่ 43. การเก็บรักษาสมุดบัญชีและเอกสาร
การเงิน จะต้องเก็บรักษาไว้ ณ สานักงานของ
สมาคม และให้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ
เหรัญญิก
ข้อที่ 44. การเงินของสมาคม เงินสดของสมาคม
จะต้องนาฝากไว้ ณ ธนาคารพาณิชย์แห่งใดแห่ง
หนึ่ง ซึ่งตัง้ อยู่ในเขตท้องที่จังหวัดซึ่งสมาคมนี้
ตั้งอยู่ ในนามของสมาคมโดยความเห็นชอบของที่
ประชุมใหญ่
ให้มีเงินทดรองจ่ายเกี่ยวกับกิจการของสมาคมไม่
เกินวงเงิน ( 5,000 ) บาท ( ห้าพันบาทถ้วน ) ใน
การนี้เหรัญญิกเป็นผู้รับผิดชอบและเก็บรักษาเงิน
ทดรองจ่ายนัน
้
การฝากและการถอนเงินจากธนาคาร ให้อยูใ่ น
อานาจของนายกสมาคมหรืออุปนายกหรือกรรมการ
คนใดคนหนึง่ โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการ
ลงนามร่วมกับเหรัญญิก

ข้อ 39. วันสิน
้ ปีทางบัญชี ให้ถอ
ื เอาวันที่ 31
ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสิ้นปีทางบัญชีของสมาคม
นายหน้าอสังหาริมทรัพย์
ข้อ 40. การจัดทางบดุล ให้คณะกรรมการจัดทา
งบดุลที่เป็นอยู่ ณ วันสิน
้ ปีทางบัญชีนน
ั้ แล้วส่งให้
ผู้สอบบัญชีไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี และ
ผู้สอบบัญชีจะต้องตรวจสอบให้แล้วเสร็จก่อนวัน
ประชุมใหญ่ประจาปีไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
งบดุลซึง่ ผูส
้ อบบัญชีได้รับรองแล้ว คณะกรรมการ
ต้องดาเนินการเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ เพื่อ
พิจารณาอนุมต
ั ิภายในหนึง่ ร้อยยี่สิบวันนับแต่วน
ั สิน
้
ปีทางบัญชี
เมื่อเสนองบดุลให้คณะกรรมการเสนอรายงาน
ประจาปีแถลงผลการดาเนินงานของสมาคมต่อที่
ประชุมใหญ่ด้วยให้สมาคม ส่งสาเนารายงาน
ประจาปีแสดงผลการดาเนินงานของสมาคม กับงบ
ดุลไปยังนายทะเบียนสมาคมการค้าประจาจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการ
ประชุมใหญ่
อนึ่งให้เก็บรักษารายงานประจาปีแสดงผลการ
ดาเนินงานของสมาคมกับงบดุลไว้ที่ สานักงานของ
สมาคมเพื่อให้สมาชิกขอตรวจดูได้
ข้อ 41. อานาจของผูส
้ อบบัญชี ผู้สอบบัญชีมี
อานาจเข้าตรวจสอบสมุดบัญชีและบรรดาเอกสาร
เกี่ยวกับการเงินของสมาคม และมีสิทธิสอบถาม
กรรมการตลอดจนเจ้าหน้าที่ของสมาคมทุกคนที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชี และเอกสารดังกล่าว ในการ
นี้กรรมการและเจ้าหน้าที่จะต้องช่วยเหลือ และให้
ความสะดวกทุกประการเพื่อการสอบเช่นว่านัน
้
ข้อ 42. การเก็บรักษาสมุดบัญชีและเอกสาร
การเงิน จะต้องเก็บรักษาไว้ ณ สานักงานของ
สมาคม และให้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ
เหรัญญิก
ข้อ 43. การเงินของสมาคม เงินสดของสมาคม
จะต้องนาฝากไว้ ณ ธนาคารพาณิชย์แห่งใดแห่ง
หนึ่ง ซึ่งตัง้ อยู่ในเขตท้องที่จังหวัดซึ่งสมาคมนี้
ตั้งอยู่ ในนามของสมาคมโดยความเห็นชอบของที่
ประชุมใหญ่
ให้มีเงินทดรองจ่ายเกี่ยวกับกิจการของสมาคมไม่
เกินวงเงิน10,000 บาท(หนึ่งหมืน
่ บาทถ้วน)ในการ
นี้ เหรัญญิกเป็นผู้รับผิดชอบและเก็บรักษาเงินทด
รองจ่ายนั้น
การฝากให้เหรัญญิก หรือตามมติคณะกรรมการ
เป็นผูน
้ าเงินฝากเข้าบัญชี
การถอนเงินจากธนาคาร ให้นายกสมาคมและอุป
นายก หรือนายกสมาคม และเหรัญญิกลงนาม
ร่วมกัน พร้อมประทับตราของสมาคม (ถ้ามี)
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ข้อที่ 45. การจ่ายเงินของสมาคม ให้นายก
สมาคม อุปนายก หรือเลขาธิการคนใดคนหนึง่ มี
อานาจสั่งจ่ายเงินเกี่ยวกับกิจการของสมาคมได้ครั้ง
ละไม่เกิน ( 10,000 ) บาท ( หนึ่งหมื่นบาทถ้วน )
ในการจ่ายเงินครัง้ ละเกินกว่า ( 10,000 ) บาท
(หนึ่งหมืน
่ บาท) ให้กระทาโดยมติจากที่ประชุม
คณะกรรมการทุกครั้งไป
ข้อที่ 46. เงินทุนพิเศษ สมาคมอาจหาเงินทุน
พิเศษเพื่อมาดาเนินกิจการและส่งเสริความก้าวหน้า
ของสมาคมได้ โดยการเชื้อเชิญบุคคลภายนอกและ
สมาชิกร่วมกันบริจาคหรือกระทาการอื่นใดตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควรและไม่ขัดต่อกฎหมาย

ข้อ 44. การจ่ายเงินของสมาคม ให้นายกสมาคม
มีอานาจสั่งจ่ายเงิน ของสมาคมได้ครั้งละไม่เกิน
10,000 บาท (หนึง่ หมื่นบาทถ้วน)
ให้คณะกรรมการ มีอานาจสัง่ จ่ายเงิน ของสมาคม
ได้ครั้งละไม่เกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
ถ้าเกินกว่าจานวนตามวรรคสองจะต้องได้รับอนุมต
ั ิ
จากที่ประชุมใหญ่ของสมาคม
ข้อ 45. เงินทุนพิเศษ สมาคมอาจหาเงินทุน
พิเศษเพื่อมาดาเนินกิจการและส่งเสริความก้าวหน้า
ของสมาคมได้ โดยการเชื้อเชิญบุคคลภายนอกและ
สมาชิกร่วมกันบริจาคหรือกระทาการอื่นใดตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควรและไม่ขัดต่อกฎหมาย

หมวดที่ 9 การแก้ไขข้อบังคับ การเลิกสมาคม และ
การชาระบัญชี
ข้อที่ 47. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัดทอนหรือ
เพิ่มเติมข้อบังคับ จะกระทาได้แต่โดยมติของที่
ประชุมใหญ่ ซึ่งมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน
สามของจานวนสมาชิกสามัญที่มาประชุมทั้งหมด
ข้อที่ 48. การเลิกสมาคม สมาคมนี้อาจเลิกได้
ด้วยเหตุหนึง่ เหตุใดดังต่อไปนี้
(5) เมื่อมีประชุมใหญ่ลงมติให้เลิกด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจานวนสมาชิกสามัญที่มา
ประชุมทั้งหมด
(2) เมื่อล้มละลาย
(3) เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
สั่งให้เลิกตามมาตรา 36 แห่งพระ
ราชบัญญัติสมาคมการค้าพ.ศ.2509

ข้อ 46. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัดทอนหรือ
เพิ่มเติมข้อบังคับ จะกระทาได้แต่โดยมติของที่
ประชุมใหญ่ ซึ่งมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน
สามของจานวนสมาชิกที่มส
ี ิทธิออกเสียงลงคะแนน
ที่มาประชุมทั้งหมด
ข้อ 47. การเลิกสมาคม สมาคมนี้อาจเลิกได้ด้วย
เหตุหนึง่ เหตุใดดังต่อไปนี้
(1) เมื่อมีประชุมใหญ่ลงมติให้เลิกด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจานวนสมาชิกที่มส
ี ิทธิออก
เสียงลงคะแนนที่มาประชุมทัง้ หมด
(2) เมื่อล้มละลาย
(3) เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
สั่งให้เลิกตามมาตรา 36 แห่งพระ
ราชบัญญัติสมาคมการค้าพ.ศ.2509

ข้อที่ 49. การชาระบัญชี เมื่อสมาคมนี้ต้องเลิกไป
เพราะเหตุหนึง่ เหตุใดดังกล่าวใน ข้อ 48 การชาระ
บัญชีของสมาคมให้นาบทบัญญัติแห่งพระราช
บัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 มาใช้บังคับ
ในกรณีทส
ี่ มาคมฯ ต้องเลิกไปตามข้อ 48 (1) ให้
ที่ประชุมใหญ่คราวนั้นลงมติเลือกตั้งกาหนดตัวผู้
ชาระบัญชีเสียด้วย และหากต้องเลิกไปตามข้อ 48
(3) ให้กรรมการทุกคนในคณะกรรมการชุดสุดท้าย
ที่ได้จดทะเบียนเป็นกรรมการต่อนายทะเบียน
สมาคมการค้าประจาจังหวัด กรุงเทพมหานคร เป็น
ผู้ชาระบัญชี
หากมีทรัพย์สน
ิ ของสมาคม เหลือจากการชาระ
บัญชีให้ยกให้แก่นต
ิ ิบุคคลในประเทศไทยที่มี
วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการกุศลสาธารณะแห่งหนึ่ง
แห่งใด หรือหลายแห่งตามมติของที่ประชุมใหญ่

ข้อ 48. การชาระบัญชี เมื่อสมาคมนี้ต้องเลิกไป
เพราะเหตุหนึง่ เหตุใดดังกล่าวใน ข้อ 48 การชาระ
บัญชีของสมาคมให้นาบทบัญญัติแห่งพระราช
บัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 มาใช้บังคับ
ในกรณีทส
ี่ มาคม ต้องเลิกไปตามข้อ 48 (1) ให้
ที่ประชุมใหญ่คราวนั้นลงมติเลือกตั้งกาหนดตัวผู้
ชาระบัญชีเสียด้วย และหากต้องเลิกไปตามข้อ 48
(3) ให้กรรมการทุกคนในคณะกรรมการชุดสุดท้าย
ที่ได้จดทะเบียนเป็นกรรมการต่อนายทะเบียน
สมาคมการค้าประจาจังหวัด กรุงเทพมหานคร เป็น
ผู้ชาระบัญชี
หากมีทรัพย์สน
ิ ของสมาคม เหลือจากการชาระ
บัญชีให้ยกให้แก่นต
ิ ิบุคคลในประเทศไทยที่มี
วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการกุศลสาธารณะแห่งหนึ่ง
แห่งใด หรือหลายแห่งตามมติของที่ประชุมใหญ่
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บทเฉพาะกาล
ข้อ 49. ให้คณะกรรมการซึง่ ดารงตาแหน่งอยู่
ในวันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
ข้อบังคับเป็นคณะกรรมการตามข้อบังคับฉบับนี้
ภายใน 3 ปี ให้คณะกรรมการ และ
นายกสมาคมฯมาจากสมาชิกสามัญและหรือสมาชิก
วุฒิ เว้นแต่ ภายในกาหนดดังกล่าว มีสมาชิกวุฒิ
ไม่น้อยกว่า 25 คน ที่มาของคณะกรรมการ และ
นายกสมาคมฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับฉบับนี้
หากภายใน 3 ปี มีสมาชิกวุฒิไม่ครบ
25 คน ให้ขยายระยะเวลาตามวรรคสองอีก 3 ปี
หากมีสมาชิกวุฒิครบ ตามวรรคสอง
หรือวรรคสาม ให้คณะกรรมการ(สมาชิกสามัญ) ที่
ยังไม่หมดวาระ ดารงตาแหน่งต่อไปจนครบวาระ
ข้อ 50. ให้มีหลักสูตรอบรมระดับสูงสาหรับ
สมาชิกวุฒิภายในกาหนด 1 ปี นับแต่วันทีน
่ าย
ทะเบียนรับจดทะเบียน
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