
ข้อบังคับ 
ของ 

สมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมไทย-จีน 

สมาคมการค้านี 
จดัตั 
งตามพระราชบญัญัตสิมาคมการค้า พ.ศ. 2509  และอยูใ่นการควบคมุของ 
สํานกังานทะเบียนสมาคมการค้าประจําจงัหวดั  กรุงเทพมหานคร 

หมวดที� 1 

ข้อ 1.  ชื.อของสมาคมการค้า  สมาคมการค้านี 
มีชื.อวา่ “สมาคมสง่เสริมอตุสาหกรรมไทย-จีน” 

บทความทั�วไป 

เขียนชื.อเป็นภาษาองักฤษ “THAI-CHINA  INDUSTRIAL PROMOTION ASSOCIATION” 

เรียกชื.อเป็นภาษาอกัฤษวา่ “ ไทย-ไชนา่  อินดสัเทรียล  โปรโมชั.น  แอสโซซิเอชั.น ” 

เขียนชื.อเป็นภาษาจีนวา่ 

เรียกชื.อเป็นภาษาจีนวา่ “ไท้จงกงชางเอี 
ยเหลียงเหอจง่หุ้ย” 

คําวา่”สมาคม” ตอ่ไปในข้อบงัคบันี 
ให้หมายความถึง “สมาคมสง่เสริมอตุสาหกรรมไทย-จีน” 

ข้อ 2.สํานกังานของสมาคม  ตั 
งอยู ่ ณ  เลขที. 664  ชั 
น 3  ถนนสามเสน  แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดสุิต  กทม. 10300 

ข้อ 3.ตราของสมาคมมีเครื.องหมายเป็นรูป  ดงันี 
.- 

 

 

 

 

ตราของสมาคมเป็นรูปวงกลม  มีชื.อของสมาคมเป็น 3 ภาษา  คือ   ไทย   จีน  องักฤษ  มีรูปธงชาตไิทย-จีน  และจบัมือกนั 
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     หมวดที� 2 

วัตถุประสงค์ 
 

 ข้อ 4  สมาคมนี 
มีวตัถทีุ.ประสงค์ดงัตอ่ไปนี 
 
  4.1  สง่เสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที.เกี.ยวกบัการอตุสาหกรรม 

  4.2 สนบัสนนุและชว่ยเหลือสมาชิกแก้ไขอปุสรรคข้อขดัข้องตา่งๆ  รวมทั 
งเจรจาทําความตกลงกบั
บคุคลภายนอกเพื.อประโยชน์ร่วมกนัในการประกอบวิสาหกิจประเภทที.อยูใ่นวตัถทีุ.ประสงค์สอดคล้องและตดิตาม
ความเคลื.อนไหวของตลาดการค้าทั 
งภายในและภายนอกประเทศเกี.ยวกบัสินค้าที.สมาชิกประกอบวิสาหกิจ  เพื.อให้
เป็นประโยชน์แก่การค้า  การเงิน  เศรษฐกิจ  หรือ  ความมั.นคงของประเทศ 

  4.3  ทําการวิจัยเกี.ยวกับการประกอบวิสาหกิจประเภทที.อยู่ในวัตถุที.ประสงค์แลกเปลี.ยน
และเผยแพร่ความรู้ในทางวิชาการ  ตลอดจนขา่วสารการค้าอนัเกี.ยวกบัการวิสาหกิจนั 
นๆ 

  4.4  ขอสถิติ  หรือเอกสาร  หรือขอทราบข้อความใดๆ จากสมาชิกเกี.ยวกับการดําเนินวิสาหกิจ
ประเภทที.อยูใ่นวตัถทีุ.ประสงค์  ทั 
งนี 
ด้วยความยินยอมของสมาชิก 

  4.5 สง่เสริมคณุภาพของสินค้าที.ผลิตหรือจําหน่ายโดยผู้ประกอบวิสาหกิจที.เป็นสมาชิกให้เข้ามาตรฐาน  
ตลอดจนวิจยัและปรับปรุงวิธีการผลิตและการค้าให้ได้ผลดียิ.งขึ 
น 

  4.6  ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมการค้า  อุตสาหกรรม  การเงินหรือธุรกิจอื.นใดในทาง
เศรษฐกิจอนัอยูใ่นวตัถทีุ.ประสงค์ 

  4.7 สง่เสริมการผลิตเพื.อให้สินค้ามีปริมาณเพียงพอแก่ความต้องการของตลาดทั 
งภายในและ
ภายนอกประเทศ 

  4.8  ทําความตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกปฎิบตั ิ หรืองดเว้นการปฎิบตั ิ เพื.อให้การประกอบ
วิสาหกิจประเภทที.อยูใ่นวตัถทีุ.ประสงค์ได้ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

  4.9  ประณีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก  หรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอกใน
การประกอบวิสาหกิจ 
  4.10  ไมมี่วตัถปุระสงค์ในการจดัตั 
งโต๊ะบลิเลียดหรือโต๊ะสนกุเกอร์ 
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      หมวดที� 3 

สมาชิกและสมาชิกภาพ 

ข้อ5ประเภทสมาชิกสมาชิกของสมาคมการค้าแบง่ออกเป็นสามประเภท  และมีคณุสมบตัิดงันี 
  คือ 
   5.1  สมาชิกสามญั  ได้แก่  บคุคลธรรมดาหรือนิตบิคุคลที.ประกอบวิสาหกิจ          

ประเภทเกี.ยวกบั  การอุตสาหกรรม   ซึ.งได้จดทะเบียนถกูต้องตามกฎหมาย 

   5.2  สมาชิกวิสามญั  ได้แก่  บคุคลธรรมดา  หรือนิติบคุคลที.ประกอบวิสาหกิจในทางการค้า 
   อตุสาหกรรม  หรือการเงินอนัเกี.ยวเนื.องกบั  ธุรกิจอุตสาหกรรมซึ.งได้จดทะเบียน 
ถกูต้องตามกฎหมาย 

   5.3  สมาชิกกิตตมิศกัดิV  ได้แก่  บคุคลซึ.งคณะกรรมการเห็นวา่เป็นผู้ทรงคณุวฒุิ  หรือเป็น 
   ผู้ ที.มีอปุการคณุแก่สมาคม  ซี.งคณะกรรมการมีมตใิห้เข้าเป็นสมาชิก  และผู้นั 
นตอบ 
   รับคําเชิญ 

  ข้อ 6คุณสมบัติของสมาชิก  สมาชิกของสมาคมการค้านอกจากคุณสมบัติตามข้อ 5  แล้ว  
ยังต้องประกอบด้วยคณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี 
    คือ .- 

   6.1 ในกรณีที.เป็นบคุคลธรรมดา 
    6.1.1  เป็นผู้บรรลนิุตภิาวะแล้ว 

    6.1.2 ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย  บคุคลไร้ความสามารถ  หรือบคุคลเสมือน 
ไร้ความสามารถ 

6.1.3 ไมเ่คยเป็นบคุคลที.เคยต้องคําพิพากษาถึงที.สดุของศาลให้ลงโทษจําคกุเว้น 

แตค่วามผิดลหโุทษ  หรือความผิดที.อตัราโทษไมส่งูกว่า ความผิดลหโุทษ  
หรือความผิดซึ.งกระทําโดยประมาท 

    6.1.4 ไมเ่ป็นโรคอนัพงึรังเกียจแก่สงัคม 

    6.1.5 เป็นผู้ มีฐานะมั.นคงพอสมควร 

    6.1.6 เป็นผู้ มีความประพฤติเรียบร้อย 

   6.2  ในกรณีที.เป็นนิติบคุคล 

    6.2.1 ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย 

    6.2.2 มีฐานะมั.นคงพอสมควร 

  ให้นําความในข้อ  6 ( 1 )  ,มาใช้บงัคบัแก่คณุสมบตัขิองผู้แทนนิติบคุคลที.ได้รับแตง่ตั 
งให้มีอํานาจ
กระทําการแทนนิตบิคุคลที.เป็นสมาชิกตามข้อ 10  ด้วย 
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ข้อ 7. การสมคัรเข้าเป็นสมาชิก  ผู้ ที.ประสงค์จะสมคัรเข้าเป็นสมาชิก  หรือ  สมาชิกวิสามญัของ 
สมาคมจะต้องยื.นความจํานงต่อเลขาธิการ  หรือกรรมการผู้ ทําหน้าที.แทนเลขาธิการตามแบบพิมพ์ที.สมาคมได้
กําหนดไว้  โดยมีสมาชิกสามญัเป็นผู้ รับรองอยา่งน้อยสองคน 

  ข้อ 8. การพิจารณาคําขอสมคัรเข้าเป็นสมาชิก  ให้เลขาธิการ  หรือกรรมการผู้ ทําหน้าที.แทนเลขาธิการ  
นําใบสมคัรเสนอตอ่ที.ประชมุคณะกรรมการในคราวตอ่ไปหลงัจากที.ได้รับใบสมคัรเมื.อคณะกรรมการมีมตใิห้รับ
หรือไมรั่บผู้ใดเข้าเป็นสมาชิก  ให้เลขาธิการมีหนงัสือแจ้งให้ผู้นั 
นทราบภายในเจ็ดวนั  นบัแตว่นัลงมติ 

ข้อ 9. วนัเริ.มสมาชิกภาพสมาชิกภาพเริ.มตั 
งแตว่นัที.สมคัร ได้ชําระคา่ลงทะเบียนเข้าเป็น 
สมาชิกและคา่บํารุงประจําปีของสมาคมเรียบร้อยแล้ว 

  ข้อ 10.  สมาชิกที.เป็นนิตบิคุคลต้องแตง่ตั 
งผู้แทนซี.งเป็นบคุคลธรรมดากระทํากิจการแทนนิติบคุคลนั 
นได้
ไมเ่กินสองคนเพื.อปฎิบตัิการในหน้าที. และใช้สิทธิแทนนิคิบคุคลนั 
นได้เพียงเทา่ที.สมาชิกบคุคลธรรมดาประเภท
เดียวกนันั 
นจะพงึมี  ในการนี 
ผู้แทนจะมอบหมายให้บคุคลอื.นกระทําการแทนหรือแตง่ตั 
งตวัแทนชว่งมิได้ 

  บคุคลเดียวกนัจะเป็นผู้แทนกระทําการแทนสมาชิกเกินหนึ.งรายมิได้ 

  ข้อ 11.  การขาดจากสมาชิกภาพ   สมาชิกภาพยอ่มสิ 
นสดุ  ในกรณีดงัตอ่ไปนี 
 
   ( 11.1 )  ตาย  หรือสิ 
นสภาพนิตบิคุคล 
   (11.2 )   ขาดคณุสมบตัิตามข้อ  5 
   ( 11.3 )  ลาออก  โดยยื.นหนงัสือลาออกตอ่คณะกรรมการ  และคณะกรรมการเห็นชอบ 
   (11.4 )   ต้องคําพิพากษาถึงที.สดุให้เป็นบคุคลล้มละลาย 
   (11.5)   ถกูศาลสั.งให้แป็นบคุคลไร้ความสามารถหรือบคุคลเสมือนไร้ความสามารถ 
   (11.6) ต้องคําพิพากษาถึงที.สดุให้ลงโทษจําคกุ  เว้นแตเ่ป็นความผิดลหโุทษ  หรือ   
   ความผิดที.อตัราโทษไมส่งูกวา่ความผิดลหโุทษ   หรือความผิดได้กระทําโดยประมาท 
   (11.7)  คณะกรรมการลงบมตใิห้ลบชื.อออกจากทะเบียนสมาชิก  โดยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 
   สามในสี.ของจํานวนกรรมการทั 
งหมด  ด้วยเหตหุนึ.งเหตใุดดงัตอ่ไปนี 
.- 
    (11.7.1 )  กระทําการใดๆ  ที.ทําให้สมาคมเสื.อมเสียชื.อเสียงโดยเจตนา 
    (11.7.2 )  กระทําการละเมิดข้อบงัคบัโดยเจตนา 
    (11.7.3 )  ไมชํ่าระเงินคา่บํารุงประจําปี  และได้รับใบเตือนจากเจ้าหน้าที.ครบสามสิบวนัแล้ว 
  ข้อ 12.  ทะเบียนสมาชิกให้นายทะเบียนจัดทําทะเบียนสมาชิกเก็บไว้  ณ สํานักงานของสมาคม  
โดยอยา่งน้อยให้มีรายการดงัตอ่ไปนี 
.- 
   (12.1 )  ชื.อและสญัชาตขิองสมาชิก 
   (12.2 )  ชื.อที.ใช้ในการประกอบวิสาหกิจและประเภทของวิสาหกิจ 
   (12.3 )  ที.ตั 
งสํานกังานของสมาชิก 
   (12.4 )  วนัที.เข้าเป็นสมาชิก 
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สิทธิและหน้าที�ของสมาชิก 

  ข้อ 13  สิทธิของสมาชิก 

   (13.1 )  ได้รับความชว่ยเหลือและการสงเคราะห์ในเรื.องที.เกี.ยวกบักิจการอนัอยูใ่น 

   วตัถทีุ.ประสงค์ของสมาคมจากสมาคมเท่าที.จําอํานวยได้ 
   (13.2)    เสนอความคดิเห็นหรือให้คําแนะนําตอ่สมาคม  หรือคณะกรรมการในเรื.องใดๆ   

   อนัอยูใ่นวตัถทีุ.ประสงค์ของสมาคมเพื.อนํามาซึ.งความเจริญรุ่งเรืองของสมาคม 

   (13.3 )  ขอตรวจสอบกิจการและทรัยพ์สินของสมาคมได้  โดยทําเป็นหนงัสือยื.นตอ่ 

   เลขาธิการ  หรือกรรมการผู้ ทําหน้าที.แทนเลขาธิการ 
   (13.4 )  เข้าร่วมประชมุอภิปรายแสดงความคิดเห็นซกัถามกรรมการเสนอญัตตใินการ 

   ประชมุใหญ่สมาชิก 

   (13.5)  มีสิทธิประดบัเครื.องหมายของสมาคม 

   (13.6)  สมาชิกสามญัเทา่นั 
นมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในที.ประชมุใหญ่และสิทธิ 

              ได้รับเลือกตั 
งเป็นกรรมการ 

  ข้อ  14  หน้าที.ของสมาชิก 

(14.1 )  ต้องปฎิบัติตามข้อบังคับของสมาคม  มติของที.ประชุมใหญ่และมติของ 

คณะกรรมการและ หน้าที.ซึ.งได้รับมอบหมายจากสมาคมด้วยความซื.อสตัย์โดยเคร่งครัด 

   (14.2 ) ดํารงรักษาเกียรตแิละผลประโยชน์สว่นได้เสียของสมาคม  ตลลอดจนต้องรักษา 

    ความลบัในข้อประชมุหรือวิธีการของสมาคม  ไมเ่ปิดเผย 

   (14.3 ) สง่เสริมและสนบัสนนุกิจการของสมาคมให้เจริญรุ่งเรือง  และมีความก้าวหน้า 
อยูเ่สมอ 

   (14.4 ) ต้องรักษาไว้ซึ.งความสามคัคีธรรมระหวา่งสมาชิกและปฎิบตัิกิจการค้าในการ 
    ทํานองชว่ยเหลือกนัด้วยความซื.อสตัย์สจุริต 
   ( 14.5 )  ชําระคา่บํารุงให้แก่สมาคมตามกําหนด 

   ( 14.6 ) สมาชิกผู้ใดเปลี.ยนชื.อ  ชื.อสกลุ  สญัชาติ  ย้ายที.อยู ่ ย้ายที.ตั 
งสํานกังาน 

   เปลี.ยนแปลงประเภทวิสาหกิจหรือเปลี.ยนผู้แทนนิติบคุคล  จะต้องแจ้งให้ 

    เลขาธิการทราบเป็นหนงัสือภายในกําหนดเวลาเจ็ดวนั  นบัแตเ่ปลี.ยนแปลง 
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หมวดที� 5 

   ค่าลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชกิ  และค่าบาํรุงสมาคม 

  ข้อ 15  คา่ลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกและคา่บํารุงสมาคม 

   ( 15.1 )  สมาชิกสามญัจะต้องชําระคา่ลงทะเบียน จํานวน 500 .-  บาท 

    และคา่บํารุงสมาคมเป็นรายปี  ๆละ   จํานวน  2,000.-  บาท 

   ( 15.2 )   สมาชิกวิสามญัจะต้องชําระคา่ลงทะเบียน จํานวน      200.-  บาท 

    และคา่บํารุงสมาคมเป็นรายปีๆละ                          จํานวน  1,000.-  บาท 

   ( 15.3 )   สมาชิกกิตตมิศกัดิVไม่ต้องชําระคา่ลงทะเบียนหรือคา่บํารุงอย่างใดทั 
งสิ 
น 

  ข้อ 16  คา่บํารุงพิเศษ  สมาคมอาจเรียกเก็บคา่บํารุงพิเศษจํานวนเทา่ใดจากสมาชิกได้เป็นครั 
งคราว 
โดยที.ประชมุลงมติด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี.ของจํานวนสมาชิกสามญัที.มาประชมุทั 
งหมด 
 

หมวดที� 6 

     คณะกรรมการของสมาคม 

  ข้อ 17.ให้มีคณะกรรมการขึ 
นคณะหนึ.งเป็นผู้บริหารงานให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของสมาคมและ
เป็นผู้แทนของสมาคมในกิจการอนัเกี.ยวกบับคุคลภายนอก  ประกอบด้วยสมาชิกสามญั  ซึ.งได้รับเลือกตั 
งจากที.
ประชมุใหญ่มีจํานวนไมน้่อยกวา่ห้าคน 

  เว้นแต่ที.ประชุมใหญ่ครั 
งนั 
นๆ  จะมีมติเป็นอย่างอื.น การเลือกตั 
งกรรมการให้กระทําด้วย
วิธีลงคะแนนลบัโดยให้สมาชิกสามญัหรือสมาชิกวิสามญั  เสนอชื.อของสมาชิกสามญัซึ.งตนประสงค์จะให้เข้าสมคัร 
รับเลือกตั 
งเป็นกรรมการตอ่ที.ประชมุใหญ่  โดยมีสมาชิกสามญัอื.นรับรองไมน้่อยกวา่สองคน    และให้ที.ประชมุใหญ่
ลงมตเิลือกตั 
ง  ให้ผู้ ได้รับคะแนนสงูตามลําดบัได้เป็นกรรมการตามจํานวนที.กําหนดไว้ในวรรคแรกตามมตทีิ.ประชมุ
ใหญ่ครั 
งนั 
นๆ  ถ้ามีผู้ ได้คะแนนเทา่กนัในลําดบัสดุท้ายที.จะได้เป็นกรรมการคราวนั 
น  ให้ที.ประชมุใหญ่ลงมตใิหม่
เฉพาะผู้ ที.ได้คะแนนเท่ากนั  หากปรากฏวา่ได้คะแนนเทา่กนัอีกให้ใช้วิธีจบัสลาก 

  ให้คณะกรรมการเลือกตั 
งกนัเองเพื.อดํารงตําแหนง่นายกสมาคม  อปุนายก  เลขาธิการ  เหรัญญิก
นายทะเบียน  ปฎิคม  ประชาสมัพนัธ์  และตําแหนง่อื.นๆ  กรรมการหนึ.งคนดํารงตําแหนง่ตามความเหมาะสมด้วย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการที.ได้กําหนดหน้าที.ตามที.เห็นสมควร 

  คณะกรรมการของสมาคม  อยู่ในตําแหน่งกรรมการได้คราวละสี.ปี  และให้มีการเลือกตั 
ง
กรรมการชดุใหมข่ึ 
นแทน่ภายใน 180  วนั  การนบัวาระกรรมการให้นบัแตว่นัที.ประชมุใหญ่มีมตเิลือกตั 
ง 

  ภายใต้ข้อบังคับของมาตรา 19  และ 33  แห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้า  พ.ศ. 2509  
กรรมการที.พ้นจากตําแหนง่กรรมการไปแล้ว  อาจได้รับเลือกตั 
งหรือแตง่ตั 
งตั 
งเป็นกรรมการอีกก็ได้ 
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ข้อ 18.การพ้นจากตําแหนง่กรรมการ  กรรมการย่อมพ้นจากตําแหนง่ในกรณีดงัตอ่ไปนี 
.- 
   (18.1 ) ครบกําหนดออกตามวาระ 
   (18.2 ) ลาออกโดยคณะกรรมการได้ลงมติอนมุตัแิล้ว  เว้นแตก่ารลาออกเฉพาะตําแหนง่ 
    ตามข้อ 17  วรรรสาม 
   (18.3 ) ขาดจากสมาชิกภาพ 
   (18.4)  ที.ประชมุใหญ่มตใิห้ถอดถอนออกจากการเป็นกรรมการ 
   (18.5)  เมื.อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั.งให้ออกตามมตรา 33 แหง่พระราชบญัญตัิ 
    สมาคมการค้า พ.ศ. 2509 
   (18.6) ต้องคําพิพากษาถึงที.สดุให้ลงโทษตามพระราชบญัญตัสิมาคมการค้า  พ.ศ. 2509 
  ในกรณีที.ผู้แทนสมาชิกซึ.งเป็นนิตบิคุคลตามข้อ 10  ที.ได้รับการเลือกตั 
งหรือแตง่ตั 
ง   ตายหรือพ้น
จากตําแหนง่ผู้แทนของสมาชิกนั 
น  ผู้แทนคนใหมข่องสมาชิกรายนั 
นๆ  จะเข้าเป็นกรรมการแทนก็ได้ 

  ข้อ 19. กรณีที.กรรมการพ้นจากตําแหนง่กรรมการก่อนครบกําหนดออกตามวาระ 
คณะกรรมการอาจตั 
งสมาชิกสามัญคนใดคนหนึ.งให้เป็นกรรมการแทนได้   แต่กรรมการที.ได้รับแต่งตั 
งแทนนี 

ให้เป็นกรรมการอยูไ่ด้ตามวาระของผู้ ที.ตนแทน 

  กรณีคณะกรรมการการพ้นจากตําแหนง่ทั 
งคณะก่อนครบกําหนดออกตามวาระให้คณะกรรมการ
ซึ.งพ้นจากตําแหนง่นั 
นดําเนินการจดัประชมุใหญ่สมาชิก  เพื.อเลือกตั 
งคณะกรรมการชดุใหมข่ึ 
นแทน  ภายใน 180 วนั  ใน
กรณีนี 
ให้นําความในข้อ 24 มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 
  คณะกรรมการซึ.งได้รับเลือกตั 
งตามวรรคก่อน  อยูใ่นตําแหนง่ได้ตามวาระของคณะกรรมการที.พ้น
จากตําแหนง่ไป 
  ข้อ 20. องค์ประชมุในการประชมุของคณะกรรมการการประชมุของคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการ
มาประชมุไมน้่อยกวา่ครึ.งหนึ.ง  ของจํานวนกรรมการทั 
งหมดจงึจะนบัวา่เป็นองค์ประชมุ 

  ในกรณีที.จํานวนกรรมการในคณะกรรมการน้อยกว่าครึ.งหนึ.งของจํานวนกรรมการทั 
งหมด  
กรรมการที.เหลืออยูย่่อมทํากิจการได้เฉพาะแตใ่นเรื.องที.จะตั 
งสมาชิกสามญัคนใดคนหนึ.งหรือหลายคนเป็นกรรมการ
เพิ.มขึ 
นให้ครบจํานวน  หรือนดัเรียกประชมุใหญ่  หรือกระทํากิจการอนัสมควรทกุอย่างเพื.อปกปักรักษาประโยชน์
ของสมาคมนั 
น 
  ข้อ 21. มตขิองที.ประชมุคณะกรรมการให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ.งมีเสียงหนึ.ง
เสียงในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเทา่กนัให้ผู้ เป็นประธานในที.ประชมุมีคะแนนอีกเสียงหนึ.งเป็นเสียงชี 
ขาด 

  ในกรณีที.ที.ประชมุคณะกรรมการลงมตอินัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายและหรือข้อบงัคบันี 
ให้ถือว่ามติ
นั 
นใช้บงัคบัมิได้ 
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ข้อ 22. ประธานในที.ประชมุ  ให้นายกสมาคมเป็นประธานในที.ประชมุ  ถ้านายกสมาคมไมอ่ยูห่รือไมอ่าจ 
ปฎิบตัหิน้าที.ได้ให้อปุนายกผู้อาวโุสตามลําดบัปฎิบตัหิน้าที.แทน  ถ้าทั 
งนายกสมาคมและอปุนายกไมอ่ยู ่ หรืออาจปฎิบตัิ
หน้าที.ได้  ให้ที.ประชมุเลือกกรรมการคนใดคนหนง่เป็นประธานในที.ประชมุเฉพาะในการประชมุคราวนั 
น 

  ข้อ 23.  การประชมุคณะกรรมการให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยสามเดือนต่อครั 
งอนึ.ง
ในกรณีจําเป็นนายกสมาคมหรือกรรมการผู้ ทําหน้าที.แทนหรือกรรมการรวมกันไม่น้อยกว่าห้าคน  จะ
เรียกประชมุพิเศษขึ 
นก็ได้ 

  ข้อ 24.  การเข้ารับหน้าที.ของคณะกรรมการเมื.อมีการเลิกตั 
งคณะกรรมการชดุใหมใ่ห้
คณะกรรมการซึ.งพ้นจากตําแหน่งหรือคณะกรรมการชุดใหม่ และหรือที.ประชุมใหญ่มีมติแต่งตั 
งสมาชิก
สมาคม  ผู้ ใดผู้ หนึ.ง  ยื.นจดทะเบียนคณะกรรมการชุดใหม่ต่อนายทะเบียนสมาคมการค้าประจําจังหวัด
กรุงเทพมหานคร  ภายในสามสิบวันนับแต่วันเลือกตั 
ง   และส่งมอบหน้าที. ให้คณะกรรมการชุดใหม่
ภายในสามสิบวนันบัแตว่นัที.นายทะเบียนสามคมการค้าฯ รับจดทะเบียน 

  ในกรณีนายทะเบียนสมามการค้าฯ  ยังมิได้รับจดทะเบียนคณะกรรมการชุดใหม่และ
คณะคณะกรรมการที.พ้นจากตําแหนง่ยงัมิได้สง่มอบหน้าที.ตามวรรคแรกให้คณะกรรมการที.พ้นจากตําแหนง่นั 
นมีอํานาจ
หน้าที.บริหารกิจการของสามคมตอ่ไปจนกว่านายทะเบียนสมาคมการค้าฯ จะได้รับจดทะเบียนคณะกรรมการชดุใหม่  
และคณะกรรมการชุดใหม่นั 
นเข้ารับหน้าที.แล้ว  การรับมอบหน้าที.ให้กระทําเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

  ข้อ 25. อํานาจและหน้าที.ของคณะกรรมการ มีดงันี 
.- 

   (25.1 )  จดัดําเนินกิจการและทรัพย์สินของสมาคมให้เป็นไปตามข้อบงัคบัและมตขิองที.ประชมุ 

   (25.2 )  เลือกตั 
งกรรมการให้ดํารงตําแหนง่ตา่งๆ ในคณะกรรมการ 

   (25.3 )วางระเบียบในการปฎิบตังิานของสมาคมให้เป็นไปตามวตัปุระสงค์ 

   (25.4 )  วา่จ้าง  แตง่ตั 
ง  และถอดถอน  ที.ปรึกษาของคณะกรรมการ  อนกุรรมการ เจ้าหน้าที.และ
พนักงานทั 
งปวง  ในการทํากิจการเฉพาะอย่างยิ.ง  หรือพิจารณารื. องต่างๆ  อันอยู่ในขอบเขตหน้าที.ของ
สมาคมเพื.อให้การดําเนินงานของสมาคมเป็นไป โดยเรียบร้อย  ที.ปรึกษาของคณะกรรมการและอนกุรรมการ
ดงักลา่ว  จะแตง่ตั 
งจากกรรมการหรือสมาชิกของสมาคมหรือบคุคลภายนอกก็ได้ 

  ข้อ 26. อํานาจหน้าที.กรรมการตําแหนง่ตา่งๆ  มีดงันี 
.- 

   (26.1 )  นายกสมาคม มีหน้าที.อํานวยการเพื.อให้การดําเนินการของสมาคมเป็นไปตาม
ข้อบังคับและระเบียบการในการปฎิบัติงานของสมาคม เป็นผู้ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้
ดําเนินกิจการของสมาคมอนัเกี.ยวกบับคุคลภายนอก และเป็นประธานในที.ประชมุคณะกรรมการตลอดจนในที.
ประชมุใหญ่ 
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   (26.2 )  อปุนายกมีหน้าที.เป็นผู้ชว่ยเหลือนายกสมาคมในกิจการทั 
งปวง  อนัอยูใ่นอํานาจ
หน้าที.ของนายกสมาคม  และเป็นผู้ ทําหน้าที.แทนนายกสมาคม    เมื.อนายกสมาคมไมอ่ยูห่รือไมอ่าจปฎิบตัหิน้าที.ได้ 

   (26.3 )  เลขาธิการมีหน้าที.ทําการโต้ตอบหนงัสือ  เก็บรักษาเอกสารตา่งๆ ของสมาคม  เป็น
เลขานกุารในประชมุคณะกรรมการและที.ประชมุใหญ่  ตลอดจนปฎิบตัหิน้าที.อื.นๆ  ตามที.คณะกรรมการจะได้
มอบหมาย 
   (26.4 )  เหรัญญิก  มีหน้าที.รักษาและจา่ยเงินของสมาคม ทําบญัชีการเงินเก็บรักษาและ
จา่ยพสัดขุองสมาคม  ตลอดจนปฎิบตัิหน้าที.อื.นๆ  ตามที.คณะกรรมการจะได้มอบหมาย 

   (26.5 )  นายทะเบียนมีหน้าที.เกี.ยวกับการจัดทําทะเบียนสมาชิกและทะเบียนต่างๆ  
อนัมิใช่ทะเบียนเกี.ยวกับการเงินของสมาคม  ตลอดจนปฎิบตัิหน้าที.อื.นๆ  ตามที.คณะกรรมการจะได้มอบหมาย 

   (26.6  )  ปฎิคม มีหน้าที.รักษาสํานักงานสมาคม    รักษาความเรียบร้อยของสถานที.  
รักษาสมดุเยี.ยม  จดัสถานที.ประชมุ  ดแูลต้อนรับ  ตลอดจนปฎิบตัิหน้าที.อื.นๆ  ตามที.คณะกรรมการจะได้มอบหมาย 

   (26.7 )  ประชาสมัพนัธ์  มีหน้าที.เกี.ยวกบักบัเชิญชวนสมาชิก  โฆษณากิจการและผลงาน
ด้านตา่งๆ  ของสมาคม  ตลอดจนปฎิบตัหิน้าที.อื.นๆ  ตามที.คณะกรรมการจะได้มอบหมาย 
 
  ข้อ 27.ภายใต้บงัคบัแหง่ความในหมวดนี 
  ให้นําความในหมวดที.   7  การประชมุใหญ่มาใช้บงัคบั
โดยอนโุลม 
 

หมวดที� 7 

             การประชุมใหญ่ 

  ข้อ 28.  การประชมุใหญ่  ให้คณะกรรมการจดัให้มีการประชมุใหญ่สมาชิกอย่างน้อยทกุระยะเวลา
สิบสองเดือน  การประชมุเช่นนี 
เรียกว่า  การประชมุใหญ่สามญั 
  การประชมุใหญ่คราวอื.นนอกจากการประชมุใหญ่ตามวรรคก่อน เรียกวา่  การประชุมใหญ่วิสามัญ 

  ข้อ 29.  กําหนดการประชมุใหญ่ 

   ( 29.1 )  ให้มีการประชมุใหญ่สามญัประจําปี  ภายในกําหนดหนึ.งร้อยยี.สิบวนั  นบัแตว่นัที.
สิ 
นปีการบญัชีของสมาคมเป็นประจําทกุๆ ปี 

   ( 29.2 )  ถ้ามีเหตใุดเหตหุนึ.งซึ.งคณะกรรมการมีมตเิห็นสมควร  หรือสมาชิกมีจํานวนไม่
น้อยกว่าหนึ.งในสี.ของจํานวนสมาชิกทั 
งหมดแสดงความจํานงโดยทําการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรยื.น
ต่อเลขาธิการ  หรือกรรมการผู้ ทําหน้าที.แทนเลขาธิการ  ให้คณะกรรมการนดัประชมุใหญ่วิสามญัภายในกําหนดสิบ
ห้าวนั  นบัแตว่นัที.ลงมตหิรือวนัที.ได้รับหนงัสือ 
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ข้อ 30. การสง่หนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุคณะกรรมการจะต้องสง่หนงัสสือบอกกลา่วถึงวนั 
เวลา  สถานที.   และระเบียบวาระการประชุมใหญ่ไปให้สมาชิกทุกคนได้ทราบโดยส่งจดหมายทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน  ณ ที.อยูข่องสมาชิกที.ปรากฎอยูใ่นทะเบียน  หรือสง่ให้ถึงตวัสมาชิกก่อนกําหนดวนัประชมุ
ใหญ่ไมน้่อยกวา่เจ็ดวนั 

  การจดัสง่หนงัสือบอกกล่าวตามวรรคแรกให้สง่สําเนาบนัทกึรายงานการประชมุใหญ่ครั 
งที.แล้ว ( 
ถ้ามี ) ไปด้วย  ในกรณีที. เป็นการนัดประชุมใหญ่สามัญประจําปี  จะต้องแนบสําเนารายงานประจําปี
และสําเนางบดลุ  รวมทั 
งสําเนาบญัชีรายรับ – รายจ่าย  ซึ.งผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบแล้วเพิ.มเตมิไปด้วย 

  ข้อ 31. องค์ประชมุในการประชมุใหญ่ ในการประชมุใหญ่  จะต้องมีสมาชิกสามญัมาประชมุไม่
น้อยกวา่ครึ.งหนึ.ง  ของจํานวนสมาชิกสามญัทั 
งหมดจงึจะถือเป็นองค์ประชมุ 

  ข้อ 32. กรณีการประชมุในครั 
งแรกสมาชิกมาไมค่รบองค์ประชมุ หากล่วงพ้นกําหนดเวลานดัไป
แล้วหนึ.งชั.วโมง  ยงัมีสมาชิกไม่ครบองค์ประชุมถ้าการประชุมใหญ่คราวนั 
นได้เรียกนดัเพราะสามชิกร้องขอ  ให้
เลิกการประชมุใหญ่นั 
น ถ้ามิใชเ่ฉพาะสมาชิกร้องขอ    ให้เลื.อนการประชมุและให้ทําการบอกกลา่วนัดประชุมวัน
เวลาและสถานที.ประชุมใหญ่นี 
อีกครั 
งหนึ.งภายในกําหนดเวลาสิบห้าวัน  นับแต่วนัประชุมใหญ่คราวแรก  ใน
การประชมุใหญ่คราวหลงันี 
จะมีสมาชิกมามากน้อยเพียงใดก็ให้ถือว่าเป็นองค์ประชมุ 

  ข้อ 33. ประธานในที.ประชมุ   ให้นายกสมาคมเป็นประธานในที.ประชมุใหญ่  ถ้านายกสมาคมไม่
อยู่หรือไม่อาจปฎิบัติหน้าที.ได้ให้อุปนายกผู้ มีอาวุโสตามลําดับทําหน้าที.แทน  ถ้าทั 
งนายกสมาคมและอุป
นายกไม่อยู ่ หรือไมอ่าจปฎิบตัหิน้าที.ได้  ให้ที.ประชมุใหญ่เลือกตั 
งกรรมการคนหนึ.งคนใดขึ 
นเป็นประธานในที.
ประชมุ  ถ้าไมมี่กรรมการอยู่ในที.ประชมุเลยให้ที.ประชมุใหญ่เลือกตั 
งสมาชิกคนใดคนหนึ.งขึ 
นเป็นประธานในที.
ประชมุ  เฉพาะการประชมุคราวนั 
น 

  ข้อ 34. วิธีออกเสียงลงคะแนนในที.ประชมุใหญ่สมาชิกสามญัเทา่นั 
นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
และสมาชิกสามญัคนหนึ.งๆ มีคะแนนเสียงหนึ.งเสียง 

  ในการประชมุใหญ่ใดๆข้อมตอินัเสนอให้ลงคะแนนให้ตดัสินด้วยวิธีชมืูอ  หรือวิธีการอื.นใดเป็นการ
เปิดเผยวา่สมาชิกใดลงคะแนนเชน่ไร  เว้นแตเ่มื.อก่อนหรือในเวลาที.แสดงผลแหง่การชมืูอนั 
น  คณะกรรมการ
เห็นสมควรหรือได้มีสมาชิกสามญัสองคนเป็นอยา่งน้อยติดใจร้องขอให้ลงคะแนนลบั 

  ข้อ 35. มตขิองที.ประชมุใหญ่ นอกจากที.กลา่วไว้เป็นอยา่งอื.นในข้อบงัคบันี 
  ให้ถือเอาคะแนนเสียงข้าง
มากเป็นมตขิองที.ประชมุใหญ่  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนัจะเป็นการชมืูอก็ดี  การลงคะแนนลบัก็ดี  หรือด้วยวิธีการอื.น
ใดก็ดี  ให้ผู้ เป็นประธานในที.ประชมุมีคะแนนอีกเสียงหนึ.งเป็นเสียงชี 
ขาด 
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  ข้อ 36. กิจการอนัพงึกระทําในการประชมุใหญ่  มีดงันี 
.- 

   ( 36.1 )  รับรองรายงานการประชมุใหญ่คราวก่อน 

   ( 36.2 )  พิจารณารายงานประจําปี  แสดงผลการดําเนินกิจการของสมาคมที.ผา่นมาในรอบปี ( ถ้ามี ) 

   ( 36.3 )   พิจารณาอนมุตังิบดลุ  ( ถ้ามี ) 

   ( 36.4 )   เลือกตั 
งคณะกรรมการ ( ในปีที.ครบวาระ ) 

   ( 36.5 ) เลือกตั 
งที.ปรึกษาของสมาคมประจําปี ผู้สอบบญัชีของสมาคมประจําปี  และ
กําหนดคา่ตอบแทน  ( ถ้ามี ) 

   (36.6)  กิจการที.ต้องกระทําโดยอาศยัมตจิากที.ประชมุใหญ่ 

  ข้อ 37. กิจการอนัพงึกระทําในการประชมุสมาชิกประจําเดือน     ได้แก่     กิจการอนัเกี.ยวกบัการ
ปฎิบตัธิุรกิจทั.วไปของสมาคม  นอกจากกิจการที.จําเป็นจะต้องกระทําโดยการประชมุใหญ่สามญัประจําปีหรือการ
ประชมุใหญ่วิสามญั 

  ข้อ 38. การจดัทํารายงานบนัทกึประชมุรายงานการประชุมคณะกรรมการ  การประชุมใหญ่  
การประชมุสมาชิกอื.นๆ  และ ประชมุอนกุรรมการ ให้จดบนัทกึไว้ทกุครั 
ง  และต้องเสนอตอ่ที.ประชมุเพื.อรับรองใน
คราวที.มีการประชมุครั 
งตอ่ไป  รายงานการประชมุที.ผา่นการรับรองแล้ว สมาชิกจะดไูด้ในวนัและเวลาทําการ 

 
หมวดที� 8 

    การเงนิ  เงนิทุนพเิศษ  และการบัญชีของสมาคม 

  ข้อ 39.  วนัสิ 
นปีทางบญัชี  ให้ถือเอาวนัที. 31  ธนัวาคมของทกุปี  เป็นวนัสิ 
นปีทางบญัชีของสมาคมการค้า 

  ข้อ 40. การจัดทํางบดุลให้คณะกรรมการจัดทํางบดุลที. เป็นอยู่   ณ วันสิ 
นปีทางบัญชีนั 
น
แล้วส่งให้ผู้ สอบบัญชีไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี    และผู้ สอบบัญชีจะต้องตรวจสอบให้แล้วเสร็จ
ก่อนวันประชุมใหญ่ประจําปีไมน้่อยกวา่สามสิบวนั 

  งบดุลซึ. งผู้ สอบบัญชีได้รับรองแล้ว  คณะกรรมการต้องดําเนินการเสนอต่อที.ประชุม
ใหญ่สามัญเพื.อพิจารณาอนุมัติภายในหนึ.ง ร้อยยี.สิบวันนับแต่วันสิ 
นปีทางบัญชี 

  เมื.อเสนองบดุล  ให้คณะกรรมการเสนอรายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของ
สมาคมต่อที.ประชุมใหญ่ด้วย 

  ให้สมาคมส่งสําเนารายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสมาคมกับงดดุลไปยัง
นายทะเบียนสมาคมการค้าประจําจังหวัดกรุงเทพมหานครภายในสามสิบวันนับแต่วันที. มีการประชุม
ใหญ่ 
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  อนึ.ง ให้เก็บรักษารายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสมาคมกบังบดลุไว้ที.สํานกังานของ
สมาคม  เพื.อให้สมาชิกขอตรวจดไูด้ 

  ข้อ 41.  อํานาจของผู้สอบบญัชี  ผู้สอบบญัชีมีอํานาจเข้าตรวจสรรพสมดุ  บญัชีและบรรดาเอกสาร
เกี.ยวกบัการเงินของสมาคม  และมีสิทธิสอบถามกรรมการตลอดจนเจ้าหน้าที.ของสมาคมทกุคนที.มีสว่นเกี.ยวข้องกบั
บญัชีและเอกสารดงักล่าว  ในการนี 
กรรมการและเจ้าหน้าที.จะต้องชว่ยเหลือและให้ความสะดวกทกุประการเพื.อการ
สอบเชน่ว่านั 
น 

  ข้อ 42.  การเก็บรักษาสมุดบัญชีและเอกสารการเงิน  จะต้องเก็บรักษาไว้  ณ สํานักงาน
ของสมาคมและให้อยูใ่นความดแูลรับผิดชอบเหรัญญิก 

  ข้อ 43.  การเงินของสมาคม เงินสดของสมาคมจะต้องนําฝากไว้  ณ ธนาคารพาณิชย์แห่ง
ใดแห่งหนึ.ง  ซึ.งตั 
งอยู่ในเขตท้องที.จังหวัดซึ.งสมาคมนี 
ตั 
งอยู่ในนามของสมาคมโดยความเห็นชอบของที.
ประชุมใหญ่ 

  ให้มีเงินทดรองจ่ายเกี.ยวกับกิจการของสมาคมไม่เกินวงเงิน  50,000  บาท  ( ห้าหมื.น
บาทถ้วน )  ในการนี 
เหรัญญิกเป็นผู้ รับผิดชอบและเก็บรักษาตัวเงิน 

  การฝากและการถอนเงินจากธนาคาร  ให้อยู่ในอํานาจของนายกสมาคมหรืออุปนายก  
หรือกรรมการคนใดคนหนึ.ง  โดยมติของที.ประชุมคณะกรรมการลงนามร่วมกับเหรัญญิก 

  ข้อ 44.  การจ่ายเงินของสมาคม  ให้นายกสมาคม  อุปนายก  หรืเลขาธิการคนใดคนหนึ.ง
มีอํานาจสั.งจ่ายเงินเกี.ยวกับกิจการของสมาคมได้ครั 
งละไม่เกิน 100,000  บาท  ( หนึ.งแสนบาทถ้วน  ) 

  ในการจา่ยเงินคร้งละเกินกว่า 100,000  บาท ( หนึ.งแสนบาทถ้วน  ) ให้กระทําโดยมติจากที.ประชมุ
คณะกรรมการทกุครั 
งไป 

  ข้อ 45.  เงินทุนพิเศษ  สมาคมอาจหาเงินทุนพิเศษเพื.อมาดําเนินกิจการและส่งเสริม
ความก้าวหน้าของสมาคม  โดยการเชื 
อเชิญบุคคลภายนอก  และสมาชิกร่วมกันบริจาคหรือกระทําการอื.นใด  
ตามที.คณะกรรมการเห็นสมควรและไม่ขัดกฎหมาย 

 
หมวดที� 9 

    การแก้ไขข้อบังคับ  การเลิกสมาคม  และการชาํระบัญชี 

  ข้อ  46.  การแก้ไขเปลี.ยนแปลงตัดทอนหรือเพิ.มเติมข้อบังคับ  จะกระทําได้  โดยมติของ
ที.ประชุมใหญ่  ซึ.งมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกสามัญที.มาประชุมทั 
งหมด 

  ข้อ 47.  การเลิกสมาคม  สมาคมนี 
อาจเลิกได้ด้วยเหตุหนึ.งเหตุใดดังต่อไปนี 
.- 
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   ( 47.1)  เมื.อที.ประชุมใหญ่ลงมติให้เลิกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี.ของ
จํานวนสมาชิกสามัญที.มาประชุมทั 
งหมด 

   (  47.2 )  เมื. อล้มละลาย 

   (  47.3 )  เมื. อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั.งให้เลิกตามมาตรา 36  แห่ง 
พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 

  ข้อ 48.  การชําระบัญชีเมื.อสมาคมนี 
ต้องเลิกไปเพราะเหตุหนึ.งเหตุใดดังกล่าวในข้อ 47  
การชําระบัญชีของสมาคมให้นําบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้า  พ.ศ. 2509  มาใช้บังคับ 

  ในกรณีที.สมาคมต้องเลิกไปตามข้อ 47 (47.1 )  ให้ที.ประชุมใหญ่คราวนั 
นลงมติเลือกตั 
ง
กําหนดตวัผู้ ชําระบญัชีเสียด้วย  และหากต้องเลิกไปตามข้อ 47 (47.3 )  ให้กรรมการทกุคนในคณะกรรมการชุด
สุดท้ายที.ได้จดทะเบียนเป็นกรรมการต่อนายทะเบียนสมาคมการค้าประจําจังหวัดกรุงเทพมหานครเป็น
ผู้ ชําระบัญชี 

  หากมีทรัพย์สินของสมาคมเหลือจากการชําระบัญชีให้ยกให้แก่นิติบุคคลในประเทศไทย
ที.มีวัตถุประสงค์เกี.ยวกับการกุศลสาธารณะแห่งหนึ.งแห่งใด  หรือหลายแห่งตามมติของที.ประชุมใหญ่ 

หมวดที� 10 
      บทเฉพาะกาล 

  ข้อ 49.  เมื.อนายทะเบียนสมาคมการค้าประจําจังหวัดกรุงเทพมหานครได้อนุญาตให้จัดตั 
ง
เป็นสมาคมแล้ว  ให้ผู้ เริ.มก่อตั 
งจัดตั 
งทุกคนทําหน้าที.คณะกรรมการ ( ชั.วคราว )  จนกว่าจะได้มีการ
เลือกตั 
งคณะกรรมการตามข้อบังคับนี 
  ซึ.งจะต้องจัดให้มีขึ 
นภายในกําหนดเวลาหนึ.งร้อยยี.สิบวัน  นับแต่
วันที.ได้รับอนุญาตให้จัดตั 
งเป็นสมาคมแล้ว 

  ภายใต้บังคับแห่งความในวรรคแรก  กรณีที. มีการประชุมใหญ่เลือกตั 
งคณะกรรมการ
ชุดแรกในชว่งเวลาน้อยกว่าสามเดือน  นับแต่วันสิ 
นปีทางบัญชีของสมาคม  ให้ถือเอาวันสิ 
นปีทางบัญชีของ
สมาคมเป็นวันตั 
งต้นคํานวณวาระกรรมการตามข้อ 17 วรรคสี. 

  ข้อ 50.  เพื.อประโยชน์แหง่ความในข้อบงัคบัข้อ 7  ให้ผู้ เริ.มก่อการจดัตั 
งทกุคน  ทําหน้าที.เป็นสมาชิกสามญั 

  ข้อ 51.  ให้ใช้ข้อบงัคบันี 
  ตั 
งแตว่นัที.นายทะเบียนสมาคมการค้าประจํา จงัหวดักรุงเทพมหานคร  ได้
อนญุาตให้จดัตั 
งเป็นสมาคมเป็นต้นไป 

    *************************************** 
 

 
 


