
 ข้อบงัคับของสมาคมธุรกิจการท่องเที�ยวจังหวัดภเูก็ต 

 สมาคม  ธุรกิจ  การ  ท่อง  เที�ยว  จังหวัด  ภูเก็ต  นี�  จัด  ตั�ง  ขึ�น  ตามพ  ระ  ราช  บัญญัติ  ของ  สมาคม  การ  ค้า 
 พุทธศักราช2509และอยูใ่นความควบคุมดูแลของสํานักงานทะเบียนสมาคมการค้าประจํา 
 จังหวัดภูเก็ต 

 หมวดที� 1 

 บททั�วไป 

 ข้อ  1  ชื�อ  สมาคม  ชื�อ  สมาคม  นี�  มีชื�อ  ว่า  “  สมาคม  ธุรกิจ  การ  ท่อง  เที�ยว  จังหวัด  ภูเก็ต  ”  เรียก  ชื�อ 
 เป�น  ภาษา  อังกฤษ  ว่า  “  ภูเก็ต  ทัว  ริ  สท์  แอ  ส  โซ  ซิ  เอ  ชั�น  ”  และ  เขียน  เป�น  ภาษา  อังกฤษ  ว่า 
 “PHUKET  TOURIST  ASSOCIATION”  โดย  ใช้  ชื�อ  ยอ่  ภาษา  ไทย  ว่า  “  ส  .  ท  .  ภ  .”  และ  ชื�อ  ยอ่  ภาษา 
 อังกฤษ  ว่า  “P.T.A.”  คํา  ว่า  “  สมาคม  ”  ที�  จะ  กล่าว  ต่อ  ไป  ให้  หมาย  ถึง  “  สมาคม  ธุรกิจ  การ  ท่อง 
 เที�ยวจังหวัดภูเก็ต” 
 ข้อ 2  สํานักงานของสมาคม  สํานักงานถาวรของสมาคม ตั�งอยูเ่ลขที� 

 100/429 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (บายพาส) 
 ตําบลรัษฎา อําเภอเมือง 
 จังหวัดภูเก็ต 83000 
 โทรศัพท์ (076) 610-365-6 
 โทรสาร  (076)  610-367 

 ข้อ 3  ตราของสมาคม 

 ตรา  ของ  สมาคม  นี�  มี  เครื�องหมาย  เป�น  รูป  วงกลม  ซ้อน  กัน  2  วง  ระหว่าง  วงกลม  ทั�ง  สอง  มี 
 อักษร  ภาษา  ไทย  ว่า  “  สมาคม  ธุรกิจ  การ  ท่อง  เที�ยว  จังหวัด  ภูเก็ต  ”  อยู ่ สว่น  บน  และ  มี  อักษร  ภาษา 
 อังกฤษ  ว่า  “PHUKET  TOURIST  ASSOCIATION”  อยู ่ สว่น  ล่าง  ภายใน  วงกลม  มี  รูป  คล้าย  เกาะ 
 ภูเก็ตเป�นสีทึบและมีรูปคล้ายนกสีขาวกําลังบินซ้อนทับอยูบ่นรูปเกาะ 
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 หมวดที� 2 

 วัตถุประสงค์ 

 ข้อ 4  วัตถุประสงค์ของสมาคม  สมาคมมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี� 
 (1)  สง่  เสริม  การ  ประกอบ  ธุรกิจ  ที�  เกี�ยวข้อง  กับ  การ  ท่อง  เที�ยว  โดยตรง  ได้แก่  ธุรกิจ  การ 

 ขนสง่  ธุรกิจ  โรงแรม  ธุรกิจ  อาหาร  และ  เครื�อง  ดื�ม  ธุรกิจ  นํา  เที�ยว  และ  ธุรกิจ  สินค้า  ของ  ที�  ระลึก 
 และธุรกิจอื�นๆที�เกี�ยวข้องกับการท่องเที�ยวรวมถึงธุรกิจเกี�ยวกับการสันทนาการในเขตจังหวัด 
 ภูเก็ต 

 (2)  สนับสนุน  การ  ประกอบ  ธุรกิจ  อื�นๆ  ที�  มี  สว่น  สง่  เสริม  กับ  ธุรกิจ  การ  ท่อง  เที�ยว  เชน่ 
 ธุรกิจ  การ  สง่  เสริม  ศิลป  วัฒนธรรม  และ  ประเพณี  ไทย  ธุรกิจ  ที�  เกี�ยวข้อง  กับ  การ  จัด  ประชุม  สัมมนา 
 หรือ ธุรกิจการกีฬาต่างๆ 

 (3)  สนับสนุน  ชว่ย  เหลือ  แก้ไข  อุปสรรค  ข้อ  ขัดข้อง  เจรจา  ทําความ  ตกลง  ระหว่าง  สมาชิก 
 หรือ  สมาชิก  กับ  บุคคล  ภายนอก  สอด  สอ่ง  ติดตาม  ความ  เคลื�อนไหว  การ  ค้า  ตาม  วัตถุประสงค์  ทั�ง 
 ภายในและต่างประเทศ 

 (4) แลกเปลี�ยน วิจัย เผยแพรค่วามรู้ ขา่วสาร ความคิดเห็น เอกสาร สถิติ 
 (5)  ปรับปรุง  สง่  เสริม  คุณภาพ  สินค้า  การ  บริการ  ให้  ได้  มาตรฐาน  ความ  นิยม  และ  เพียง  พอ 

 ของตลาด การฝ�กอบรม 
 (6)  รว่ม  มือ  กับ  เจ้า  พนักงาน  องค์การ  ของ  รัฐบาล  รัฐวิสาหกิจ  ธุรกิจ  หรือ  สมา  คม  อื�นๆ 

 บรรดาที�เกี�ยวข้องตามวัตถุประสงค์ 
 (7)วางระเบียบภายในขอบเขตของวัตถุประสงค์ให้สมาชิกปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติ 
 (8)  พัฒนา  แสวงหา  แหล่ง  ท่อง  เที�ยว  โฆษณา  ชักจูง  ให้  นัก  ท่อง  เที�ยว  ทั�ง  ภายใน  และ 

 ภายนอกประเทศมาเที�ยว 
 (9)  อนุรักษ์  ทรัพยากรธรรมชาติ  จารีต  ประเพณี  ท้อง  ถิ�น  รักษา  ความ  สะอาด  ความ  เป�น 

 ระเบียบเรียบร้อย ความสวยงาม ตลอดถึงการปรับปรุงสง่เสริมให้ดียิ�งขึ�น 
 (10)  ให้  ความ  สะดวก  ชว่ย  เหลือ  ใน  ด้าน  การ  รักษา  ความ  ปลอดภัย  ความ  เป�น  ธรรม  แก่  นัก 

 ท่องเที�ยว 
 (11)  รับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน สิ�งของและหลักทรัพย์ต่างๆ 
 (12)  ให้  เงิน  ทรัพย์สิน  แก่  สมาชิก  หรือ  บุคคล  ภายนอก  ตอบแทน  ผล  งาน  ที�  ผู้  นั�น  ทําให้  แก่ 

 สมาคมหรือเพื�อสาธารณะกุศลที�เกี�ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที�ยว 
 (13) ไมทํ่าการค้าและไมเ่กี�ยวข้องกับการเมืองด้วยวิธีใดๆ ทั�งทางตรงหรือทางอ้อม 
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 (14)  สนับสนุน  และ  ชว่ย  เหลือ  องค์กร  หรือ  หนว่ย  งาน  ที�  มี  วัตถุประสงค์  เพื�อ  การ  พัฒนาการ 
 ท่องเที�ยวของจังหวัดภูเก็ต 

 หมวดที� 3 

 สมาชิกและสมาชิกภาพ 

 ข้อ 5  คุณสมบัติของสมาชิก  สมาชิกของสมาคมต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี� 
 (1) มีภูมิลําเนาหรือธุรกิจในจังหวัดภูเก็ต 
 (2) ประกอบอาชีพเกี�ยวกับการท่องเที�ยวโดยตรง ตามหมวดที� 2 ข้อ 4 (1) ของข้อ 

 บังคับนี� โดยธุรกิจที�เกี�ยวข้อง ได้รับใบอนุญาตประกอบการ เชน่ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนํา 
 เที�ยว และใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม 

 (3) แสดงความจํานงขอเข้าเป�นสมาชิก โดยรับรองว่ายอมปฏิบัติตามข้อบังคับ 
 ระเบียบ มติที�ประชุมคณะกรรมการของสมาคม 

 (4) คณะกรรมการมีมติเห็นชอบรับเข้าเป�นสมาชิกเป�นเอกฉันท์ 
 ข้อ 6  ประเภทของสมาชิก  สมาชิกของสมาคม แบง่ออกเป�น  3 ประเภท คือ 

 (1)  สมาชิกสามัญ  ได้แก่ นิติบุคคล ที�มีคุณสมบัติ  ตามข้อ 4 (1) ทั�งนี�ให้นิติบุคคลนั�นๆ 
 ตั�งตัวแทนจํานวน 1 คน มารว่มดําเนินกิจกรรมกับสมาคม 

 (2)  สมาชิกวิสามัญ  ได้แก่ บุคคลธรรมดา ห้างร้าน หนว่ย  งานหรือนิติบุคคล ที�ไมม่ี 
 คุณสมบัติ ที�ระบุไว้ในหมวดที� 3 ข้อ 5 (2) มีความสนใจยื�นความจํานงสมัครเป�นสมาชิก โดย 
 รับรองยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และคณะกรรมการบริหารมีมติเห็นชอบรับเข้าเป�น 
 สมาชิก 

 (3)  สมาชิกกิตติมศักดิ�  ได้แก่ บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ  มีประสบการณ์ มีความสนใจในการ 
 ท่องเที�ยว หรือผู้มีอุปการะต่อสมาคม หรือผู้ที�ดํารงตําแหนง่เกี�ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่อง 
 เที�ยว ซึ�งคณะกรรมการลงมติเป�นเอกฉันท์ ให้เชิญเข้าเป�นสมาชิก และบุคคลนั�นตอบรับคํา 
 เชิญเป�นลายลักษณ์อักษร 
 ข้อ 7  การสมัครเข้าเป�นสมาชิก 

 (1) ให้ผู้ประสงค์ยื�นใบสมัครตามแบบที�สมาคมกําหนด ต่อเลขาธิการ โดยมีสมาชิก 
 สามัญรับรอง 2 คน 
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 (2) ให้เลขาธิการสง่ใบสมัครและเอกสารแนบให้นายทะเบียนตรวจสอบคุณสมบัติเพื�อ 
 ขอมติคณะกรรมการ 

 ข้อ 8  วันเริ�มสมาชิกภาพ 
 (1) เมื�อผู้สมัครได้ชําระค่าธรรมเนียมการสมัคร และค่าบํารุงสมาคมประจําป�แรกแล้ว 

 จึงถือว่าผู้สมัครนั�นได้เป�นสมาชิกของสมาคมโดยสมบูรณ์ 
 (2) สมาชิกกิตติมศักดิ� ให้ถือว่าเป�นสมาชิกโดยสมบูรณ์ เมื�อคณะกรรมการลงมติเชิญ 

 และได้ตอบรับการเชิญเป�นลายลักษณ์อักษรแล้ว โดยไมต้่องยื�นใบสมัคร 

 ข้อ 9  ทะเบียนสมาชิก  ให้นายทะเบียนจัดทําทะเบียนสมาชิก  ไว้ โดยมีรายการตามที� 
 กฎหมายกําหนดไว้ตามมาตรา 26 แหง่พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พุทธศักราช 2509 
 ข้อ 10  การขาดจากสมาชิกภาพ 

 (1) ตาย หรือสิ�นสภาพการเป�นนิติบุคคล 
 (2) ลาออกโดยยื�นหนังสือลาออกต่อคณะกรรมการของสมาคม 
 (3) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 5 (1) , 5 (2) , 5 (3) , หรือ 5 (4) เป�นระยะเวลาติดต่อ 1 ป� 

 จึงขาดจากสมาชิกภาพ 
 (4) เมื�อคณะกรรมการวินิจฉัยให้ออก โดยคะแนนเสียงไมน่้อยกว่า 2 ใน 3 ของ 

 กรรมการที�มาประชุม ด้วยเหตุใดเหตุหนึ�งดังต่อไปนี� คือ 
 ก. เจตนากระทําการใดๆ อันเป�นปรป�กษ์หรือนําความเสื�อมเสียชื�อเสียง ต่อกิจการของ 

 สมาคม หรือการท่องเที�ยวของจังหวัดภูเก็ต 
 ข. เจตนาละเมิดข้อบังคับ ระเบียบ คําสั�งของสมาคม หรือทําผิดมารยาททางการค้า 

 อยา่งร้ายแรง 
 ค. ค้างค่าบํารุงสมาคมเป�นเวลาติดต่อกัน 1 ป� ขึ�นไป หรือค่าใช้จ่ายอื�นใดที�สมาชิก 

 ร้องขอ หรือยินยอมให้สมาคมทดรองจ่ายให้ก่อน และได้รับหนังสือเตือนเป�นหนังสือและ/ 
 หรือจดหมายอีเลคโทรนิคจากทางสมาคม ให้ชําระหนี�จากสมาคมอยา่งน้อย 2 ครั�ง โดย 
 หนังสือครั�งที� 2 ได้รับครบ 30 วัน 

 (5) ค้างชําระหนี�จากสมาคมอยา่งน้อย 2 ป� โดยหนังสือครั�งที� 2 ได้รับครบ 30 วัน 
 (6) ถูกศาลพิพากษาถึงที�สุดให้เป�นบุคคลล้มละลายให้นายทะเบียนแจ้งสมาชิกที�ถูก 

 จําหนา่ยชื�อออกจากสมาชิกภาพทราบ 
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 หมวดที� 4 

 สิทธิและหน้าที�ของสมาชิก 

 ข้อ 11  สิทธิและหน้าที�ของสมาชิกสามัญ 
 (1) มีสิทธิเข้ารว่มการประชุมใหญ ่แสดงความคิดเห็นออกเสียงเลือกตั�งกรรมการ 

 บริหาร ออกเสียงลงมติตามระเบียบวาระการประชุมใหญ ่
 (2) มีสิทธิได้รับการพิจารณารับเลือกตั�งหรือรับการแต่งตั�งเป�นกรรมการบริหาร 
 (3) มีสิทธิเสนอญัตติต่อที�ประชุมสมาชิก หรือต่อคณะกรรมการบริหาร ให้ 

 พิจารณาปรับปรุง หรือแก้ไขแนวทางในการดําเนินงานเพื�อให้เกิดประโยชน์ 
 สูงสุดต่อสมาคม โดยมีสมาชิกรับรองไมน้่อยกว่า 2 คน ในกรณีเสนอต่อคณะ 
 กรรมการต้องทําเป�นลายลักษณ์อักษร 

 (4) มีสิทธิเข้าชื�อรว่มกันไมน้่อยกว่าจํานวนครึ�งหนึ�งของสมาชิกทั�งหมด เพื�อ 
 พิจารณาเรื�องที�ต้องได้รับการปฏิบัติเป�นการด่วน ขอให้เรียกประชุมใหญย่ื�นต่อ 
 เลขาธิการ ซึ�งคณะกรรมการต้องพิจารณาเรียกประชุมใหญต่ามคําร้องขอ 
 ภายในกําหนดเวลา 15 วัน นับแต่วันที�ได้รับคําร้องขอ 

 (5) มีสิทธิใช้สถานที�ของสมาคม ยกเว้นสถานที�ที�มีระเบียบกําหนดไว้เป�นอยา่งอื�น 
 (6) มีสิทธิขอตรวจทะเบียน เอกสาร บัญชี ทรัพย์สินของสมาคมได้ในเวลาทํางาน 

 ตามปกติ โดยยื�น  คําขอเป�นหนังสือต่อสมาคม 
 (7) พึงได้รับประโยชน์ตามฐานะ และสภาพของสมาชิก 
 (8) มีสิทธิติดต่อ ปรึกษาหารือเกี�ยวกับกิจการงานของสมาคมกับกรรมการ แต่ละ 

 บุคคลหรือทั�งคณะตามโอกาส 
 (9) มีสิทธิกรณีเห็นว่า การดําเนินงานของคณะกรรมการมีแต่จะทําความเสื�อมเสีย 

 มาสูส่มาคม อาจออกเสียงลงมติในที�ประชุมใหญซ่ึ�งครบองค์ประชุมไมน่้อย 
 กว่า 2 ใน 3 ของสมาชิกขององค์ประชุม ให้กรรมการออกจากตําแหนง่ได้ทั�ง 
 คณะหรือเป�นรายบุคคล ก่อนครบกําหนดออกตามวาระได้ 

 (10) มีสิทธิควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตามข้อ 11 (1) 
 (11) สมาชิกที�เสียค่าบํารุงสมาคมตามข้อ 13 (2) เท่านั�น มีสิทธิในการออกเสียงลง 

 คะแนนในที�ประชุมใหญส่ามัญประจําป� หรือในการประชุมอื�นๆ ที�สมาคมจัด 
 ให้มีขึ�น 

 (12) สมาชิกที�เสียค่าบํารุงสมาคมตามข้อ 13 (2) เท่านั�น มีสิทธิเข้ารับเลือกตั�งหรือ 
 แต่งตั�งเป�นกรรมการ  /(13)มีหน้าที�… 
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 (13)  มีหน้า  ที�  เคารพ  และ  ปฏิบัติ  ตาม  ข้อ  บังคับ  ระเบียบ  ของ  สมาคม  มติ  ที�  ประชุม 
 ใหญ ่มติที�ประชุมคณะกรรมการโดยเครง่ครัด 

 (14) มีหน้าที�รักษาเกียรติและผลประโยชน์ สว่นได้สว่นเสียของสมาคม 
 (15)  มีหน้า  ที�  สง่  เสริม  และ  สนับสนุน  กิจการ  ของ  สมาคม  ให้  เจริญ  รุง่เรือง  และ  ก้าวหน้า 

 อยูเ่สมอ 
 (16) มีหน้าที�ชําระเงินค่าบํารุงให้แก่สมาคม ตามกําหนดเวลา 
 (17) มีหน้าที�ให้เกียรติแก่สมาชิกด้วยกัน 
 (18)  หาก  สมาชิก  เปลี�ยน  ชื�อ  ย้าย  ที�  ตั�ง  สํานักงาน  เปลี�ยน  หมายเลข  โทรศัพท์  เปลี�ยน 

 ประเภท  วิสาหกิจ  เลิก  ประกอบ  วิสาหกิจ  หรือ  เปลี�ยน  ผู้  แทน  นิติบุคคล  จะ  ต้อง  แจ้ง 
 ให้  เลขาธิการ  สมาคม  ทราบ  เป�น  หนังสือ  ภายใน  กําหนด  เวลา  7  วัน  นับ  แต่  วัน  ที� 
 เปลี�ยนแปลง 

 (19)  สมาชิก  ไมม่ี  สิทธิ  ที�  จะ  เรียก  เงิน  ที�  ได้  ชําระ  ให้  กับ  สมาคม  ไว้  แล้ว  คืน  ไม ่ ว่า  กรณี  ใดๆ 
 ทั�งสิ�น 

 ข้อ 12  สิทธิและหน้าที�ของสมาชิกวิสามัญ 
 สมาชิก  วิสามัญ  มี  สิทธิ  และ  หน้าที�  ตาม  ความ  ใน  ข้อ  11  ยกเว้น  11  (2)  แต่  มี  สิทธิ  ได้  รับ 
 พิจารณาแต่งตั�งเป�นกรรมการบริหาร 
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 หมวดที� 5 

 ค่าธรรมเนียมการสมัครและค่าบํารุงประจําป� 

 ข้อ  13  ค่า  ธรรมเนียม  การ  สมัคร  และ  ค่า  บํารุง  ประจํา  ป�  ผู้  สมัคร  เข้า  เป�น  สมาชิก  ต้อง  เสีย 
 ค่าธรรมเนียมการสมัครและค่าบํารุงประจําป� ดังนี� 

 (1) ค่าธรรมเนียมการสมัครให้ชําระแก่สมาคมในวันลงทะเบียนเป�นสมาชิก คือ 
 สมาชิกสามัญ  รายละ 3,500 บาท 
 สมาชิกวิสามัญ  รายละ 2,000 บาท 

 (2) ค่าบํารุงประจําป� ให้ชําระแก่สมาคมภายในเดือนมิถุนายนของป�นั�นๆ คือ 
 สมาชิกสามัญ                                   รายละ 3,500 บาท 
 สมาชิกวิสามัญ                                 รายละ 2,000 บาท 

 (3)  สมาชิก  เข้า  ใหม ่ ไม ่ ว่า  จะ  เข้า  ใน  ชว่ง  ใด  ของ  ป�  ต้อง  เสีย  ค่า  ธรรมเนียม  การ  สมัคร 
 และ  ค่า  บํารุง  ประจํา  ป�  เต็ม  ตาม  กําหนด  ไว้  หลัง  จาก  ที�  ได้  รับ  หนังสือ  แจ้ง  ตอบ  รับ 
 จากสมาคม 

 (4)  เงิน  ค่า  ธรรมเนียม  การ  สมัคร  และ  ค่า  บํารุง  ประจํา  ป�  ที�  ชําระ  ให้  สมาคม  แล้ว  จะ  ไม ่
 คืนไมว่่ากรณีใดๆ ทั�งสิ�น 

 (5) สมาชิกกิตติมศักดิ� ไมต้่องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร และค่าบํารุงประจําป� 

 หมวดที� 6 

 คณะกรรมการสมาคม 
 ข้อ  14  การ  เข้า  ดํารง  ตําแหนง่  ของ  กรรมการ  บริหาร  ตําแหนง่  ต่างๆ  ให้  ที�  ประชุม  ใหญ ่ เป�น  ผู้ 
 เลือก  ตั�ง  กรรมการ  จํานวน  11  คน  แล้ว  ให้  กรรมการ  ที�  ได้  รับ  เลือก  จํานวน  11  คน  พิจารณา 
 สรรหา  ผู้  ดํารง  ตําแหนง่  นายก  สมาคม  และ  ให้  นายก  สมาคม  เป�น  ผู้  เลือก  อุปนายก  สมาคม  จํานวน 
 ตาม  ความ  เหมาะ  สม  พร้อม  ทั�ง  ให้  นายก  สมาคม  พิจารณา  แต่ง  ตั�ง  บุคคล  ที�  เป�น  สมาชิก  ของ  สมาคม 
 เข้าเป�นกรรมการบริหารเพิ�มเติม ได้อีกไมเ่กิน 8 คน 

 ตําแหนง่  นายก  ,  อุปนายก  ฝ�าย  บริหาร  ,  เลขาธิการ  และ  เหรัญญิก  จะ  ต้อง  เป�น  กรรมการ  ที� 
 ได้รับการเลือกตั�งจากที�ประชุมใหญเ่ท่านั�น 

 /ข้อ 15 คณะกรรมการ… 
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 ข้อ  15  คณะ  กรรมการ  ของ  สมาคม  อยู ่ ใน  ตําแหนง่  ได้  วาระ  ละ  2  ป�  เว้น  แต่  นายก  สมาคม  จะ  ดํารง 
 ตําแหนง่  ได้  ไม ่ เกิน  2  วาระ  ติดต่อ  กัน  และ  ให้  คณะ  กรรมการ  ชุด  เดิม  รักษา  การ  ใน  ตําแหนง่ 
 จนกว่า  คณะ  กรรมการ  ชุด  ใหม ่ จะ  รับ  มอบ  งาน  เสร็จ  จึง  จะ  ถือว่า  พ้น  ความ  รับ  ผิด  ชอบ  ใน  หน้าที� 
 ทั�งนี�ให้รับมอบงานให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน 
 ข้อ  16  การ  เลือก  ตั�ง  กรรมการ  ให้  กระทํา  โดย  วิธี  ให้  สมาชิก  เสนอ  ชื�อ  สมาชิก  สามัญ  ซึ�ง  ผู้  ได้  รับ 
 การ  เสนอ  มี  ความ  ประสงค์  จะ  ให้  เข้า  รับ  เลือก  ตั�ง  เป�น  กรรมการ  ต่อ  ที�  ประชุม  ใหญ ่  โดย  มี  สมาชิก 
 รับรอง  ไม ่ น้อย  กว่า  3  ท่าน  แล้ว  ให้  ที�  ประชุม  ใหญ ่ ลง  มติ  เลือก  ตั�ง  ให้  ผู้  ได้  รับ  คะแนน  สูง  ตาม  ลําดับ 
 ดํารง  ตําแหนง่  กรรมการ  และ  คะแนน  ที�  ได้  ต้อง  เท่า  หรือ  ไม ่ น้อย  กว่า  3  คะแนน  ถ้า  มี  ผู้  ได้  คะแนน 
 เท่า  กัน  ใน  ลําดับ  สุดท้าย  ก็  ให้  ใช้  วิธี  จับ  ฉลาก  ถ้า  มี  การ  เสนอ  ชื�อ  จํานวน  ไม ่ เกิน  11  คน  ให้  ถือว่า  ผู้  ได้ 
 รับการเสนอชื�อนั�นเป�นผู้ได้รับเลือกเป�นกรรมการ 
 ข้อ 17   การพ้นจากตําแหนง่กรรมการ ในกรณีต่อไปนี� 

 (1) ตาย 
 (2) ลาออก 
 (3) ออกตามวาระที�ได้กําหนดไว้ 
 (4) ขาดคุณสมบัติของสมาชิกหรือขาดจากสมาชิกภาพ 
 (5) พ้นจากการเป�นผู้แทนของสมาชิกสามัญ 
 (6)  ขาด  การ  ประชุม  คณะ  กรรมการ  สมาคม  3  ครั�ง  ติดต่อ  กัน  โดย  ไมม่ี  การ  แจ้ง  เป�น 

 ลายลักษณ์อักษรด้วยตนเองหรือผู้แทน 
 (7)  คณะ  กรรมการ  มี  มติ  ให้  ออก  โดย  คะแนน  เสียง  ไม ่ น้อย  กว่า  3  ใน  4  ของ  องค์ 

 ประชุมคณะกรรมการ 
 (8)  รัฐมนตรี  ว่าการ  กระทรวง  พาณิชย์  สั�ง  ให้  ออก  ตาม  มาตรา  33  แหง่  พระ  ราช 

 บัญญัติสมาคมการค้า พุทธศักราช 2509 
 ข้อ  18  กรณี  กรรมการ  ที�  ได้  รับ  การ  เลือก  ตั�ง  จาก  ที�  ประชุม  ใหญ ่ ออก  จาก  ตําแหนง่  โดย  ไม ่ ครบ 
 ตาม  กําหนด  วาระ  ให้  สมาชิก  ที�  ได้  รับ  การ  เสนอ  ชื�อ  และ  ได้  รับ  คะแนน  รอง  ลง  ไป  ใน  การ  เลือก  ตั�ง 
 กรรมการชุดที�อยูใ่นตําแหนง่เข้าเป�นกรรมการแทนในตําแหนง่ที�คณะกรรมการจะพิจารณา 
 เห็น  สมควร  เว้น  แต่  ไมมี่  ผู้  ถูก  เสนอ  ราย  ชื�อ  เป�น  กรรมการ  เลือก  ตั�ง  ใน  การ  ประชุม  ใหญ ่ ลําดับ  ถัด  ไป 
 ให้  นัด  ประชุม  ใหญ ่ เพื�อ  เลือก  ตั�ง  กรรมการ  ให้  ผู้  ที�มา  แทน  อยู ่ ใน  ตําแหนง่  เพียง  เท่า  อายุ  วาระ  ของ  ผู้ 
 ที�ตนแทน 
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 ข้อ 19 กรณีที�กรรมการที�ได้รับแต่งตั�งเพิ�มเติมออกจากตําแหนง่ให้นายกสมาคมเป�นผู้ 
 พิจารณาแต่งตั�งกรรมการใหม ่ให้ผู้ที�มาแทนอยูใ่นตําแหนง่เพียงเท่าอายุวาระของผู้ที�ตนแทน 
 ข้อ  20  ถ้า  ตําแหนง่  นายก  สมาคม  ว่าง  ลง  ก่อน  กําหนด  วาระ  ไม ่ ว่า  ด้วย  เห  ตุ  ใดๆ  ให้  คณะ  กรรมการ 
 ของ  สมาคม  ทําการ  สรรหา  นายก  สมาคม  คน  ใหม ่ จาก  อุปนายก  และ  ให้  ผู้  ที�มา  แทน  อยู ่ ใน  ตําแหนง่ 
 นายกเพียงเท่าอายุวาระของผู้ที�ตนแทน 
 ข้อ 21  อํานาจหน้าที�กรรมการของสมาคมในตําแหนง่ต่างๆ  มี 

 (1)  นายก  มีหน้า  ที�  เป�น  ประธาน  ของ  คณะ  กรรมการ  บริหาร  และ  รับ  ผิด  ชอบ  งาน  ทุก 
 อยา่ง  ตาม  วัตถุประสงค์  และ  ระเบียบ  แบบแผน  ของ  สมาคม  เป�น  ผู้  แทน  ของ 
 สมาคมในกิจการอันเกี�ยวกับบุคคลภายนอก 

 (2)  อุปนายก  มีหน้า  ที�  ชว่ย  เหลือ  นายก  ใน  กิจการ  ทั�ง  ปวง  อัน  อยู ่ ใน  อํานาจ  หน้าที�  ของ 
 นายก  สมาคม  ปฏิบัติ  งาน  แทน  ขณะ  นายก  ไม ่ อยู ่ หรือ  ไม ่ สามารถ  ปฏิบัติ  งาน  ได้  รับ 
 ผิดชอบงานที�นายกมอบหมายให้เป�นเอกเทศ 

 (3)  เลขาธิการ  มีหน้า  ที�  โต้ตอบ  หนังสือ  เก็บ  รักษา  เอกสาร  ต่างๆ  ของ  สมาคม  เป�น 
 เลขาธิการ  ใน  ที�  ประชุม  คณะ  กรรมการ  และ  ที�  ประชุม  ใหญ ่ ตลอด  จน  ปฏิบัติ  หน้า  ที� 
 อื�นๆ ที�คณะกรรมการมอบหมาย 

 (4)  เหรัญญิก  มีหน้า  ที�  เกี�ยว  กับ  การ  เงิน  การ  บัญชี  หลัก  ฐาน  การ  เงิน  เก็บ  เงิน  จาก 
 สมาชิก  รับ  เงิน  จาก  ผู้  บริจาค  ดูแล  รักษา  พัสดุ  รายงาน  ฐานะ  การ  เงิน  ต่อ  ที�  ประชุม 
 คณะ  กรรมการ  บริหาร  ประจํา  เดือน  และ  ต่อ  ที�  ประชุม  ใหญ ่ ใน  การ  ประชุม  ใหญ ่
 สามัญประจําป� ตลอดจนปฏิบัติหน้าที�อื�นๆ ตามที�คณะกรรมการมอบหมาย 

 (5)  นาย  ทะเบียน  และ  บรรณารักษ์  มีหน้า  ที�  เกี�ยว  กับ  ทะเบียน  ประวัติ  หลัก  ฐาน  ของ 
 สมาชิก  รักษา  เอกสาร  หนังสือ  และ  ปฏิบัติ  หน้า  ที�  อื�นๆ  ตาม  ที�  คณะ  กรรมการ  มอบ 
 หมาย 

 (6)  กรรมการ  กลาง  มีหน้า  ที�  ชว่ย  เหลือ  และ  ประสาน  งาน  ทั�วไป  ตาม  ที�  คณะ  กรรมการ 
 มอบหมาย 

 ข้อ 22  อํานาจและหน้าที�ของคณะกรรมการ  มีดังนี� 
 (1)  การ  บริหาร  งาน  ของ  สมาคม  ตาม  วัตถุประสงค์  ระเบียบ  แบบแผน  ข้อ  บังคับ  และ 

 มติ  ที�  ประชุม  ใหญ ่ ตลอด  จน  มี  อํานาจ  วาง  ระเบียบ  วิธี  การ  ดําเนิน  งาน  ของ  สมาคม 
 รวมทั�งการตั�งอนุกรรมการสาขาต่างๆ เพื�อทํากิจการเฉพาะอยา่งในขอบเขต 
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 หน้าที�  ของ  สมาคม  ภาย  ใต้  การ  ควบคุม  ของ  คณะ  กรรมการ  และ  กฎหมาย  ไม ่ น้อย 
 กว่า  คณะ  ละ  5  คน  ซึ�ง  จะ  เป�น  สมาชิก  หรือ  จะ  เชิญ  บุคคล  ภายนอก  ที�  มี  ความ  รู้ 
 ความ  ชํานาญ  ประสบการณ์  ใน  เรื�อง  ที�  จะ  มอบ  ให้  ทํา  และ  เป�น  ผู้  สมัคร  ใจ  จะ 
 ทํางาน  มา  รว่ม  ด้วย  ก็ได้  และ  อยู ่ ใน  ตําแหนง่  ได้  เท่า  ที�  มี  ความ  จําเป�น  แก่  การ 
 ทํางานที�ได้รับมอบหมาย แต่ไมเ่กินอายุวาระของคณะกรรมการชุดที�แต่งตั�ง 

 (2) ประชุมปรึกษางานอยา่งน้อยเดือนละ 1 ครั�ง 
 (3)  ทํา  รายงาน  ผล  การ  ปฏิบัติ  งาน  งบดุล  รายรับ  ราย  จ่าย  ตลอด  ถึง  ความ  คิด  เห็น 

 ปรับปรุงในรอบป�เสนอต่อที�ประชุมใหญ ่
 (4) เรียกประชุมใหญป่ระจําป�ตามข้อกําหนดเวลา 
 (5) เข้าประชุม แสดงความคิดเห็น ชี�แจง ตอบคําถามเกี�ยวกับกิจการงานในหน้าที� 
 (6)  กรณี  ที�  ข้อ  บังคับ  ไม ่ ได้  บัญญัติ  ไว้  ถ้า  ไม ่ ก่อ  ให้  เกิด  ความ  เสีย  หาย  และ  ไม ่ เป�นการ 

 กระทํา  ที�  ผิด  ข้อ  บังคับ  ของ  สมาคม  และ  กฎหมาย  ให้  คณะ  กรรมการ  ปรึกษา  กัน  ทํา 
 งาน  นั�นๆ  ไป  ก่อน  ได้  แล้ว  รีบ  เรียก  ประชุม  ใหญ ่ วิสามัญ  พิจารณา  และ  ให้  ปฏิบัติ 
 ตาม  มติ  ที�  ประชุม  ใหญ ่  แต่  ไม ่ กระทบ  กระเทือน  ถึง  การก  ระ  ทํา  ที�  คณะ  กรรมการ  ได้ 
 ปฏิบัติไปก่อนแล้ว 

 (7)  มี  อํานาจ  ว่า  จ้าง  แต่ง  ตั�ง  ถอดถอน  และ  กําหนด  อัตรา  ค่า  จ้าง  เจ้า  หน้าที�  เพื�อ  งาน 
 ของสมาคมได้ตามสมควร 

 (8)  กรณี  ที�  สมาชิก  ประสบ  เหตุ  อุบัติภัย  หรือ  เหตุสุดวิสัย  อื�น  อัน  มิได้  เกิด  จาก  การก  ระ  ทํา 
 ของ  สมาชิก  ให้  คณะ  กรรมการ  พิจารณา  ลด  หยอ่น  หรือ  ยกเว้น  การ  เรียก  เก็บ  ค่า 
 บํารุง  สมาคม  ตาม  ความ  เหมาะ  สม  เป�น  กรณี  ไป  ผล  การ  พิจารณา  จาก  คณะ 
 กรรมการ  ใน  วรรค  ก่อน  จะ  ต้อง  เสนอ  ขอม  ติ  ใน  ที�  ประชุม  ใหญ ่ ใน  โอกาส  แรก  ที�  จะ 
 กระทําได้ 
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 หมวดที� 7 

 การประชุม 
 ข้อ 23   การประชุม หมายถึง การประชุมใหญ ่และการประชุมคณะกรรมการสมาคม 
 ข้อ  24  การ  ประชุม  ใหญ ่ ให้  หมาย  ถึง  การ  ประชุม  สมาชิก  ของ  สมาคม  แบง่  ออก  เป�น  2  ประเภท 
 คือ 

 (  ก  )  การ  ประชุม  ใหญ ่ สามัญ  ประจํา  ป�  คือ  การ  ประชุม  ใหญ ่ ที�  จะ  ต้อง  มี  ขึ�น  ไม ่ เกิน  เดือน 
 กรกฎาคม ของทุกๆป� 

 (  ข  )  การ  ประชุม  ใหญ ่ วิสามัญ  คือ  การ  ประชุม  ใหญ ่ ครั�ง  อื�นๆ  บรรดา  มี  นอก  เหนือ  จาก  การ 
 ประชุม  ใหญ ่ สามัญ  ประจํา  ป�  แล้ว  ซึ�ง  คณะ  กรรมการ  อาจ  จะ  เรียก  ประชุม  ใหญ ่ วิสามัญ  ตาม  ที�  เห็น 
 สมควร  หรือ  เมื�อ  ได้  รับคํา  ร้องขอ  จาก  สมาชิก  ไม ่ น้อย  กว่า  1  ใน  3  ของ  สมาชิก  สมาคม  เมื�อ  ได้ 
 รับคํา  ร้องขอ  ขอ  ให้  คณะ  กรรมการ  เรียก  ประชุม  ใหญ ่ วิสามัญ  ภายใน  15  วัน  หลัง  จาก  ที�  ได้  รับคํา 
 ร้องขอ  ถ้า  หาก  คณะ  กรรมการ  ไม ่ เรียก  ประชุม  ใหญ ่ วิสามัญ  สมาชิก  ที�  ร้องขอ  ไม ่ น้อย  กว่า  1  ใน  3 
 ของ  สมาชิก  ทั�งหมด  อาจ  จะ  เรียก  ประชุม  เอง  ได้  และ  ให้  มี  การ  ประชุม  ภายใน  15  วัน  หลัง  จาก  วัน 
 ที�ได้ยื�นคําร้องขอแล้ว 

 เกณฑ์การดําเนินการประชุมใหญ่ 
 (1)  ให้  คณะ  กรรมการ  เป�น  ผู้  กําหนด  วัน  เวลา  สถาน  ที�  ระเบียบวาระ  การ  ประชุม  ใหญ ่

 และมีหนังสือแจ้งให้สมาชิกทราบไมน้่อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม 
 (2)  ต้อง  มี  สมาชิก  มา  ประชุม  ใหญ ่ ไม ่ น้อย  กว่า  1  ใน  3  ของ  จํานวน  สมาชิก  ทั�งหมด  จึง  จะ 

 เป�น  องค์  ประชุม  ถ้า  หาก  ล่วง  เลย  กําหนด  แล้ว  1  ชั�วโมง  สมาชิก  มา  ไม ่ ครบ  องค์  ประชุม  ให้  ถือว่า 
 การ  ประชุม  สิ�น  สุด  และ  ให้  จัด  ประชุม  ใหม ่ ใน  วัน  นั�น  หลัง  จาก  กําหนด  เดิม  1  ชั�วโมง  โดย  ให้  ถือว่า 
 จํานวน  สมาชิก  ที�มา  นั�น  เป�น  องค์  ประชุม  ทั�งนี�  หาก  สมาชิก  ที�มา  ประชุม  จํานวน  1  ใน  3  คัดค้าน  ให้ 
 เลื�อน  การ  ประชุม  ภายใน  กําหนด  15  วัน  นับ  จาก  คราว  แรก  และ  ใน  การ  ประชุม  ใหญ ่ คราว  หลัง  นี� 
 จะมีสมาชิกมาเท่าใดให้ถือเป�นองค์ประชุม 

 (3)  การ  ประชุม  ใหญ ่ เป�นการ  ประชุม  เป�ด  เผย  แต่  ถ้า  สมาชิก  จํานวน  ไม ่ น้อย  กว่า  1/10 
 ของ  สมาชิก  ทั�งหมด  หรือ  คณะ  กรรมการ  ร้องขอ  ก็  ให้  เป�นการ  ประชุม  ลับ  ซึ�ง  สมาชิก  เท่านั�น  ที�  จะ 
 เข้ารว่มประชุมได้ 

 (4)  ญัตติ  ที�  เสนอ  ให้  ที�  ประชุม  ใหญ ่  โดย  สมาชิก  รับรอง  2  คน  ถ้า  คณะ  กรรมการ  เป�น  ผู้ 
 เสนอ ไมต้่องมีผู้รับรอง 

 /(5) ให้ถือ… 
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 (5)  ให้  ถือ  เสียง  ข้าง  มาก  เป�น  มติ  ที�  ประชุม  ใหญ ่ โดย  สมาชิก  หนึ�ง  คน  มี  สิทธิ  ลง  คะแนน  ได้  1 
 เสียง  สมาชิก  กิตติมศักดิ�  ไมมี่  สิทธิ  ลง  คะแนน  ถ้า  คะแนน  เสียง  เท่า  กัน  ให้  ประธาน  ที�  ประชุม  เป�น  ผู้ 
 ชี�ขาด 

 (6)  ให้  นายก  เป�น  ประธาน  ของ  ที�  ประชุม  ถ้า  นายก  ไม ่ อยู ่ หรือ  ไม ่ สามารถ  ปฏิบัติ  งาน  ได้  ให้ 
 ผู้อยูใ่นตําแหนง่ตามข้อ 21  ตามลําดับเลข เว้นแต่เลขาธิการเป�นประธานแทน 

 (7) กิจการอันพึงกระทําในที�ประชุมใหญ ่คือ 
 รับรองรายงานการประชุมใหญค่รั�งก่อน 
 รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบป� 
 งบดุลรายรับจ่าย 
 เลือก  ตั�ง  ผู้  ตรวจ  สอบ  บัญชี  กําหนด  ค่า  ตอบแทน  ให้  ผู้  ตรวจ  สอบ  บัญชี  อยู ่ ใน  ตําแหนง่  2  ป� 

 (ควรกําหนดระยะเวลา เชน่เดียวกับคณะกรรมการ) 
 เรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 
 (8)  กิจการ  อัน  พึง  กระทํา  ใน  ที�  ประชุม  ใหญ ่ วิสามัญ  ได้แก่  กิจการ  ที�  จะ  กระทํา  โดย  อาศัย 
 มติ  จาก  ที�  ประชุม  แต่  ไม ่ อาจ  หรือ  มี  เหตุ  ทําให้  ไม ่ สามารถ  จัด  ทําได้  ใน  การ  ประชุม  ใหญ ่
 สามัญประจําป� 

 ข้อ 25   การประชุมคณะกรรมการสมาคม จะต้องปฏิบัติดังนี� 
 (1)  ให้  นายก  หรือ  อุปนายก  เป�น  ประธาน  ของ  ที�  ประชุม  ถ้า  นายก  หรือ  อุปนายก  ไม ่ อยู ่ หรือ 
 ไม ่ สามารถ  ปฏิบัติ  หน้าที�  ได้  ให้  กรรมการ  ตั�งแต่  ลําดับ  เลข  ข้อ  21  ลง  ไป  เป�น  ประธาน  ของ  ที� 
 ประชุมแทนตามลําดับ 
 (2)  ให้  ถือ  เสียง  ข้าง  มาก  เป�น  มติ  ที�  ประชุม  กรรมการ  คน  หนึ�ง  มี  1  คะแนน  ถ้า  คะแนน  เสียง 
 เท่ากัน ให้ประธานของที�ประชุมชี�ชาด 
 (3)  มติ  ของ  ที�  ประชุม  หรือ  มติ  ของ  ที�  ประชุม  คณะ  กรรมการ  ที�  เกี�ยวข้อง  กับ  การ  ปฏิบัติ 
 งา  นทั�วๆ  ไป  ให้  จัด  ทํา  เป�น  หนังสือ  และ  มี  ราย  ชื�อ  กรรมการ  โดย  มี  นายก  เป�น  ผู้  ลง  นาม  เพื�อ 
 ได้ประกาศไว้ในที�เป�ดเผย ณ สํานักงานของสมาคมเป�นเวลา 15 วัน แล้วจึงใช้บังคับได้ 
 (4)  ใน  การ  ประชุม  คณะ  กรรมการ  จะ  ต้อง  มี  กรรมการ  มา  ประชุม  ไม ่ น้อย  กว่า  กึ�ง  หนึ�ง  จึง 
 จะเป�นองค์ประชุม 

 ข้อ  26  ใน  การ  ประชุม  คณะ  กรรมการ  อนุกรรมการ  ตลอด  จน  การ  ประชุม  ใหญ ่  ให้  บันทึก 
 รายงานการประชุมไว้ทุกครั�ง และให้นําเสนอที�ประชุมเพื�อรับรองในการประชุมครั�งต่อไป 
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 หมวดที� 8 

 การเงินและการบัญชี 
 ข้อ  27  ให้  คณะ  กรรมการ  จัด  ให้  มี  บัญชี  การ  เงิน  ของ  สมาคม  พร้อม  ด้วย  ใบ  สําคัญ  และ  หลัก  ฐาน 
 ให้  ถูก  ต้อง  ตาม  หลัก  วิชาการ  บัญชี  และ  ให้  ตรง  ต่อ  ความ  เป�น  จริง  เสมอ  และ  ให้  เหรัญญิก  ของ 
 สมาคมเป�นผู้เก็บรักษาไว้ 
 ข้อ  28  ให้  ถือ  วัน  ที�  1  เมษายน  ถึง  31  มีนาคม  ของ  ป�  เป�น  รอบ  ป�  การ  เงิน  เมื�อ  สิ�น  ป�  ให้  คณะ 
 กรรมการจัดทํางบดุล รายรับรายจ่ายของสมาคม สง่ให้ผู้ตรวจสอบบัญชีภายในวันที� 15 
 พฤษภาคม  ให้  ผู้  ตรวจ  บัญชี  ทําการ  ตรวจ  และ  รับรอง  ให้  เสร็จ  ภายใน  วัน  ที�  15  มิถุนายน  และ  ให้ 
 คณะกรรมการนําเสนอที�ประชุมใหญภ่ายใน 120 วันหลังจากวันสิ�นป�การบัญชี 
 ข้อ  29  การ  รับ  เงิน  ต้อง  ออก  ใบรับ  เงิน  และ  ต้อง  มี  ต้น  ขั�ว  ไว้  ด้วย  การ  จ่าย  เงิน  ต้อง  มี  ใบรับ  เงิน  ถ้า 
 เป�นการ  จ่าย  ราย  ยอ่ย  ไม ่ เกิน  ราย  100.-  บาท  ผู้  จ่าย  เงิน  จะ  ทํา  หนังสือ  รับรอง  การ  จ่าย  เงิน  นั�น  เอง 
 ก็ได้ 
 ข้อ  30  ให้  เหรัญญิก  รักษา  เงินสด  ไว้  เพื�อ  ทดรอง  จ่าย  ไม ่ เกิน  30,000  บาท  (  สาม  หมื�น  บาท  ถ้วน  ) 
 เงินที�เหลือให้นําฝากธนาคารพาณิชย์  ที�ประชุมใหญเ่ห็นชอบในนามของสมาคมฯ 
 ข้อ  31  ให้  นายก  อุปนายก  หรือ  เหรัญญิก  จํานวน  2  คน  มี  อํานาจ  จ่าย  เงิน  ครั�ง  หนึ�ง  ไม ่ เกิน 
 30,000  บาท  (  สาม  หมื�น  บาท  ถ้วน  )  ถ้า  เกิน  ต้อง  ได้  รับ  อนุญาต  จาก  ที�  ประชุม  คณะ  กรรมการ  ก่อน 
 จึงจะจ่ายได้ 
 ข้อ  32  คณะ  กรรมการ  มี  อํานาจ  จ่าย  เงิน  ครั�ง  หนึ�ง  ไม ่ เกิน  450,000บาท  (  สี�  แสน  ห้า  หมื�น  บาท  ถ้วน  ) 
 ถ้า  เกิน  กว่า  นี�  ต้อง  ได้  รับ  ความ  เห็น  ชอบ  จาก  ที�  ประชุม  ใหญ ่ สมาชิก  เว้น  แต่  มี  ความ  จําเป�น  เรง่  ด่วน 
 ตามเงื�อนไขดังนี� 

 (1)  เป�น  ภาระ  กิจ  สําคัญ  ที�  กระทบ  การ  ท่อง  เที�ยว  เป�น  วง  กว้าง  โดย  ให้  ขอ  อนุมัติ  ที�  ประชุม  ใหญ ่
 สมาชิกในการประชุมครั�งต่อไป 

 ข้อ  33  ความ  รับ  ผิด  ชอบ  ของ  สมาชิก  จํากัด  อยู ่ เพียง  จํานวน  เงิน  ค่า  บํารุง  ประจํา  ป�  หรือ  หนี�  สิน  ที� 
 สมาชิกผู้นั�นยังค้างชําระอยู ่
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 หมวดที� 9 

 การแก้ไขข้อบังคับ 
 ข้อ 34   ข้อบังคับนี�อาจจะแก้ไข เปลี�ยนแปลง เพิ�มเติมหรือตัดทอนได้ โดยมติที�ประชุมใหญ ่
 ซึ�งมีคะแนนเสียงไมน้่อยกว่า 2/3 ของสมาชิกที�มาประชุม 

 หมวดที� 10 

 คําบอกกล่าว 
 ข้อ  35  คณะ  กรรมการ  จะ  ต้อง  สง่  คํา  บอก  กล่าว  ให้  สมาชิก  ทราบ  โดย  สง่  ให้  กับ  ตัว  หรือ  ทาง 
 ไปรษณีย์  หรือ  ทาง  จด  หมา  ยอีเลค  โท  รนิค  (E-mail)  ตาม  ตําบล  ที�  อยู ่ ที�  ปรากฏ  ใน  ทะเบียน  ของ 
 สมาคม 
 ข้อ  36  คํา  บอก  กล่าว  ใดๆ  ที�  ได้  สง่  ทาง  ไปรษณีย ์ หรือ  ทาง  จด  หมา  ยอีเล็ค  โท  รนิค  (E-mail)  ให้ 
 ถือว่าได้บอกกล่าวแล้ว ในวันถัดจากวันที�ได้สง่ซองจดหมาย หรือวันสง่จดหมายทาง 
 อี  เล็ค  โท  รนิค  (E-mail)  หรือ  กระดาษ  หอ่  ข้อความ  ดัง  กล่าว  ไป  ทาง  ไปรษณีย์  และ  ใน  การ  พิสูจน์ 
 จากหลักฐานการสง่ที�ทางรัฐบาลออกให้ 
 ข้อ  37  สมาชิก  คน  ใด  ที�  ละเลย  ไม ่ ได้  ให้  ที�  อยู ่ ของ  ตน  เพื�อ  ขึ�น  ทะเบียน  ไว้  จะ  ไมม่ ี สิทธิ  ได้  รับคํา 
 บอกกล่าวจากสมาคม 
 ข้อ  38  คํา  บอก  กล่าว  ที�  ได้  ติด  ประกาศ  ไว้  ที�  สํานักงาน  ของ  สมาคม  เป�น  เวลา  7  วัน  แล้ว  ให้  ถือว่า 
 ได้สง่ถึงสมาชิกที�ได้มีภูมิลําเนาอยูใ่นประเทศไทยแล้ว 

 หมวดที� 11 

 การเลิกสมาคม 

 ข้อ 39   สมาคมอาจเลิกได้ด้วยเหตุต่อไปนี� 
 (1)  ที�  ประชุม  ใหญ ่ ลง  มติ  ให้  เลิก  ด้วย  คะแนน  เสียง  ไม ่ น้อย  กว่า  2/3  ของ  จํานวน  สมาชิก 
 ทั�งหมด 
 (2) ล้มละลาย 
 (3) ตามมาตรา 36 แหง่พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พุทธศักราช 2509 

 ข้อ  40  เมื�อ  สมาคม  ต้อง  เลิก  ให้  ผู้  ตรวจ  บัญชี  ทําการ  ชําระ  บัญชี  ตามพ  ระ  ราช  บัญญัติ  สมาคม 
 การค้า พุทธศักราช 2509 มาตรา 39 ให้เสร็จสิ�นภายในกําหนดเวลา 2 เดือน 
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 ให้  คณะ  กรรมการ  คง  ต้อง  รับ  ผิด  ชอบ  ใน  กิจการ  งาน  ของ  สมาคม  ต่อ  ไป  จนกว่า  การ  ชําระ 
 บัญชี  จะ  แล้ว  เสร็จ  หาก  มี  ทรัพย์สิน  เหลือ  อยู ่ เท่าใด  ให้  ตก  เป�น  ของ  องค์การ  กุศล  สาธารณะ  แหง่ 
 หนึ�ง  หรือ  หลาย  แหง่  ซึ�ง  เป�น  นิติบุคคล  ใน  ราช  อาณาจักร  ไทย  ตาม  มติ  ของ  ที�  ประชุม  ใหญ ่
 ด้วยคะแนนเสียง 2/3 ของผู้เข้าประชุม 

 หมวดที� 12 

 บทเฉพาะกาล 

 ข้อ 41   จํานวนและสถานภาพกรรมการในป�จจุบัน ให้คงไว้เหมือนเดิมจนกว่าจะมีการ 
 เลือกตั�งครั�งต่อไป 

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


