
 

 
 
 

ข้อบังคบั 

ของ 

สมาคมการค้านักธุรกจิไทยมุสลมิ 

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

 

  สมาคมการคา้นี�จดัตั�งตามพระราชบญัญติัสมาคมการคา้ พ.ศ.2509และอยูใ่นการควบคุมดูแล

ของสาํนกังานทะเบียนสมาคมการคา้ประจาํกรุงเทพมหานคร 

 

หมวดที�  1 

บทความทั�วไป 

 

  ขอ้ 1. ชื�อของสมาคมการคา้  สมาคมการคา้นี� มีชื�อวา่ "สมาคมการคา้นกัธุรกิจไทยมุสลิม" 

   เขียนชื�อเป็นภาษาองักฤษวา่  “Thai Muslim Trade Association” 

   เรียกชื�อเป็นภาษาองักฤษวา่ “ไทยมุสลิมเทรดแอสโซซิเอชั�น” 

   คาํวา่ “สมาคม”  ต่อไปในขอ้บงัคบันี� ให้หมายความถึง "สมาคมการคา้นกัธุรกิจไทย

มุสลิม" 

 

  ขอ้ 2. สํานกังานของสมาคม  ตั�งอยู่ ณ เลขที� ....95/6 หมู่ 1 ถนนเลียบวารี    แขวงโคกแฝด    เขต

หนองจอก กรุงเทพมหานคร.................. 

 

  ขอ้ 3. ตราของสมาคม  มีเครื�องหมายเป็นรูป  ดงันี�  ........................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

- 2 - 

 

หมวดที�  2 

วตัถุที�ประสงค์ 

 

  ขอ้ 4. สมาคมนี� มีวตัถุที�ประสงคด์งัต่อไปนี�  .- 

   (1)  เพื�อสร้างเครือข่ายผูป้ระกอบการมุสลิมในประเทศไทยและส่งเสริมให้มีการ

จดัหาคู่คา้ และพนัธมิตรทางธุรกิจทั�งภายในและภายนอกประเทศ 

(2)  ส่งเสริมและสนบัสนุนการประกอบวสิาหกิจของมุสลิมในประเทศไทย ทั�งใน 

ภาคการผลิต ภาคการคา้  ภาคการบริการและอุตสาหกรรมฮาลาล 

(3)  สนบัสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแกไ้ขอุปสรรคขอ้ขดัขอ้งต่างๆ รวมทั�งเจรจาทาํ 

ความตกลงกบับุคคลภายนอกเพื�อประโยชน์ร่วมกนัในการประกอบธุรกิจกบัมุสลิมในประเทศไทยที�อยูใ่น 

วตัถุที�ประสงค ์สอดส่องและติดตามความเคลื�อนไหวของตลาดการคา้ทั�งภายในและภายนอกประเทศเกี�ยวกบั

สินคา้ที�สมาชิกประกอบวสิาหกิจ เพื�อใหเ้ป็นประโยชน์แก่การคา้ การเงิน เศรษฐกิจหรือความมั�นคงของมุสลิม

ในประเทศ 

(4)  ทาํการวจิยัเกี�ยวกบัการประกอบกิจการประเภทที�อยูใ่นวตัถุที�ประสงค ์

แลกเปลี�ยนและเผยแพร่ความรู้ในทางวชิาการ ตลอดจนข่าวสารการคา้อนัเกี�ยวกบักิจการนั�นๆ 

(5)  ขอสถิติหรือเอกสาร หรือขอทราบขอ้ความใดๆ จากสมาชิกเกี�ยวกบัการ 

ดาํเนินกิจการที�อยูใ่นวตัถุที�ประสงค ์ทั�งนี�  ดว้ยความยนิยอมของสมาชิก 

(6)  ส่งเสริมคุณภาพของสินคา้ที�ผลิตหรือจาํหน่ายโดยผูป้ระกอบการมุสลิมที�เป็น 

สมาชิกใหเ้ขา้มาตรฐาน ตลอดจนวจิยัและปรับปรุงวธีิการผลิตและการคา้ใหไ้ดผ้ลดียิ�งขึ�น 

(7)  ร่วมมือกบัรัฐบาลในการส่งเสริมการคา้ของมุสลิม อุตสาหกรรม การเงิน หรือ 

ธุรกิจอื�นใดในทางเศรษฐกิจอนัอยูใ่นวตัถุที�ประสงค ์

(8)  ส่งเสริมการผลิต เพื�อใหสิ้นคา้มีปริมาณเพียงพอแก่ความตอ้งการของตลาดทั�ง 

ภายในและภายนอกประเทศ 

(9)  ทาํการตกลงหรือวางระเบียบใหส้มาชิกปฏิบติั หรืองดเวน้การปฏิบติั เพื�อให ้

ผูป้ระกอบการมุสลิม ประเภทที�อยูใ่นวตัถุที�ประสงคไ์ดด้าํเนินไปดว้ยความเรียบร้อย 

          (10)  ประนีประนอมขอ้พิพาทระหวา่งสมาชิก หรือระหวา่งสมาชิกกบับุคคลภายนอก 



ในการประกอบธุรกิจ 

         (11)  ใหค้าํปรึกษาแนะนาํ วจิยั อบรมและดาํเนินการเพื�อใหค้วามช่วยเหลือ 

ผูป้ระกอบการมุสลิม 

  (12) ส่งเสริมและสนบัสนุนการทาํธุรกรรมการคา้และการเงินในรูปแบบอิสลาม 

  (13) ส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการคา้ใหมี้การบริจาคตามหลกัการศาสนาอิสลาม 

 

หมวดที� 3 

สมาชิกและสมาชิกภาพ 

 

  ขอ้ 5. ประเภทสมาชิก  สมาชิกของสมาคมการคา้แบ่งออกเป็นสามประเภท และมีคุณสมบติั

ดงันี�   คือ.-    

   (1) สมาชิกสามญั  ไดแ้ก่  บุคคลธรรมดาที�เป็นเจา้ของกิจการหรือประกอบธุรกิจหรือ

นิติบุคคลซึ�งจดทะเบียนถูกตอ้งตามกฎหมาย และไดรั้บการรับรองตามระเบียบของสมาคม 

(2)  สมาชิกกิตติมศกัดิ�  ไดแ้ก่ บุคคลหรือนิติบุคคลที�ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกตามขอ้ 1 ซึ� ง

คณะกรรมการเห็นว่าเป็นผูท้รงคุณวุฒิหรือเป็นมีอุปการคุณแก่สมาคม และคณะกรรมการมี

มติใหเ้ขา้เป็นสมาชิก และบุคคลนั�นหรือนิติบุคคลนั�นตอบรับคาํเชิญ 

(3)  สมาชิกสมทบ  ไดแ้ก่  บุคคลธรรมดาที�เป็นเจา้ของกิจการหรือประกอบธุรกิจหรือ

นิติบุคคลซึ�งจะจดทะเบียนถูกตอ้งตามกฎหมายที�ยงัไม่ไดรั้บการรับรองการเป็นสมาชิกสามญั 

ขอ้ 6. คุณสมบติัของสมาชิก สมาชิกของสมาคมการคา้นอกจากคุณสมบติัตามขอ้ 5 แลว้ 

ยงัตอ้งประกอบดว้ยคุณสมบติัดงัต่อไปนี�  คือ 

(1)  ในกรณีที�เป็นบุคคลธรรมดา 

      1.  เป็นผูบ้รรลุนิติภาวะแลว้ 

      2.  นบัถือศาสนาอิสลามตามแนวทางอะลิสซุนนะห์วลัยามาอะห์ โดยมีหลกัการ

ศรัทธาในอลักุรอ่านและอลัหะดิษ 

      3.  ไม่เคยเป็นบุคคลที�ตอ้งคาํพิพากษาถึงที�สุดของศาลให้ลงโทษจาํคุก เวน้แต่

เป็นโทษสําหรับความผิดที�ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือ

ความผดิที�มีอตัราโทษไม่สูงกวา่ความผดิลหุโทษ 

      4.  ไม่เป็นโรคอนัน่ารังเกียจแก่สังคม 

      5.  เป็นเจา้ของกิจการหรือประกอบธุรกิจ 

      6.  เป็นผูมี้ความประพฤติเหมาะสมตามธรรมนองคลองธรรม หลกัการศาสนา

อิสลาม 

(2)  ในกรณีที�เป็นนิติบุคคล 

      1.  ตวัแทนของนิติบุคคลนั�นตอ้งไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 



      2.  เป็นนิติบุคคลที�มีการดาํเนินกิจการตามปกติ ณ วนัที�สมคัร ให้นาํความในขอ้ 

6 (1) มาใชบ้งัคบัแก่คุณสมบติัของผูแ้ทนนิติบุคคลที�ไดรั้บแต่งตั�งให้มีอาํนาจกระทาํ

การแทนนิติบุคคลที�เป็นสมาชิกตามขอ้ 10 ดว้ย 

   

ขอ้ 7.  การสมคัรเข้าเป็นสมาชิก ผูที้�ประสงค์จะสมคัรเข้าเป็นสมาชิกสามญัของสมาคม

จะตอ้งยื�นความจาํนงต่อนายทะเบียนหรือกรรมการผูท้าํหนา้ที�แทนนายทะเบียนตามรูปแบบที�สมาคม

ไดก้าํหนดไว ้

ขอ้ 8. การพิจารณาคาํขอสมคัรเขา้เป็นสมาชิก ใหน้ายทะเบียนหรือกรรมการผูท้าํหนา้ที�แทน 

นายทะเบียนพิจารณาร่วมกบักรรมการที�รับผิดชอบ ผลการพิจารณาอนุมติัสมาชิกภาพ จะไดรั้บการแจง้ผ่าน

ทางช่องทางที�สมาคมกาํหนดภายใน 15 วนั นบัจากวนัที�มีมติ 

  ขอ้ 9.วนัเริ�มสมาชิกภาพ  สมาชิกภาพเริ�มตั�งแต่วนัที�ผูส้มคัรได้ชาํระค่าบาํรุงประจาํปีของ

สมาคม และไดรั้บการอนุมติัเรียบร้อยแลว้ 

  ขอ้ 10.สมาชิกที�เป็นนิติบุคคล  ตอ้งแต่งตั�งผูแ้ทนซึ� งเป็นบุคคลธรรมดากระทาํกิจการแทนนิติ

บุคคลนั�นไดไ้ม่เกินสองคน  เพื�อปฏิบติัการในหนา้ที� และใชสิ้ทธิแทนนิติบุคคลนั�นได ้เพียงเท่าที�สมาชิกบุคคล

ธรรมดาประเภทเดียวกนันั�นจะพึงมี ในการนี�  ผูแ้ทนจะมอบหมายให้บุคคลอื�นกระทาํการแทนหรือแต่งตั�ง

ตวัแทนช่วงมิได ้

  บุคคลเดียวกนัจะเป็นผูแ้ทนกระทาํการแทนสมาชิกเกินหนึ�งรายมิได ้

  ขอ้ 11. การขาดจากสมาชิกภาพ  สมาชิกภาพยอ่มสิ�นสุดลง ในกรณีดงัต่อไปนี�   

  (1)  ตาย หรือสิ�นสภาพนิติบุคคล 

   (2)  ขาดคุณสมบติัตามขอ้ 6 

   (3)  ลาออก โดยยื�นหนงัสือลาออกต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการเห็นชอบ 

  (4)  ตอ้งคาํพิพากษาถึงที�สุดใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย 

   (5)  ถูกศาลสั�งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ 

   (6)  ต้องคาํพิพากษาถึงที�สุดให้ลงโทษจาํคุก เวน้แต่เป็นความผิดลหุโทษ หรือ 

ความผดิที�อตัราโทษไม่สูงกวา่ความผดิลหุโทษ หรือความผดิที�ไดก้ระทาํโดยประมาท 

   (7) คณะกรรมการลงมติให้ลบชื�อออกจากทะเบียนสมาชิก โดยคะแนนเสียงไม่น้อย

กวา่สามในสี�ของจาํนวนกรรมการทั�งหมด  ดว้ยเหตุหนึ�งเหตุใด ดงัต่อไปนี�  .- 

      1.  กระทาํการใด ๆ ที�ทาํใหส้มาคมเสื�อมเสียชื�อเสียงโดยเจตนา 

      2.  กระทาํการละเมิดขอ้บงัคบัโดยเจตนา 

   (8)ไม่ชาํระเงินค่าบาํรุงประจาํปี  และไดรั้บการเตือนจากเจา้หนา้ที�ครบสามสิบวนัแลว้

ใหพ้น้สมาชิกภาพจากสมาชิกสามญัเป็นสมาชิกสมทบโดยอตัโนมติั 

  ขอ้ 12. ทะเบียนสมาชิก  ให้นายทะเบียนจดัทาํทะเบียนสมาชิกเก็บไว ้ณ สํานักงานของ

สมาคม หรือตามระเบียบที�ไดมี้การประชุมไว ้โดยอยา่งนอ้ยใหมี้รายการดงัต่อไปนี� .- 

   (1)  ชื�อและสัญชาติของสมาชิก 

   (2)  ชื�อที�ใชใ้นการประกอบวสิาหกิจและประเภทของวสิาหกิจ 

   (3)  ที�ตั�งสาํนกังานและเบอร์โทรศพัทข์องสมาชิก 



   (4)  วนัที�เขา้เป็นสมาชิก 

 

หมวดที� 4 

สิทธิและหน้าที�ของสมาชิก 

  ขอ้ 13. สิทธิของสมาชิก 

   (1) ได้รับความช่วยเหลือและการสงเคราะห์ในเรื� องที� เกี�ยวกับกิจการอันอยู่ใน 

วตัถุที�ประสงคข์องสมาคมจากสมาคมเท่าที�จะอาํนวยได ้

   (2)   เสนอความคิดเห็นหรือให้ค ําแนะนําต่อสมาคม  หรือคณะกรรมการใน 

เรื�องใด ๆ อนัอยูใ่นวตัถุที�ประสงคข์องสมาคมเพื�อนาํมาซึ� งความเจริญรุ่งเรืองของสมาคม 

   (3)  สมาชิกสามญัจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 10 คนสามารถขอตรวจสอบกิจการและ

ทรัพยสิ์นของสมาคมได ้ โดยทาํเป็นหนงัสือยื�นต่อเลขาธิการ  หรือกรรมการผูท้าํหนา้ที�แทนเลขาธิการ 

   (4)  เข้าร่วมประชุมอภิปรายแสดงความคิดเห็นซักถามกรรมการเสนอญัตติ 

ในการประชุมใหญ่สมาชิก (สิทธิเฉพาะสมาชิกสามญั) 

   (5)  มีสิทธิประดบัเครื�องหมายของสมาคม (สิทธิเฉพาะสมาชิกสามญั) 

   (6)  สมาชิกสามัญเท่านั� นมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในที�ประชุมใหญ่ 

และมีสิทธิไดรั้บเลือกตั�งเป็นกรรมการ 

  ขอ้ 14. หนา้ที�ของสมาชิก 

   (1)  ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคม  มติของที� ประชุมใหญ่  มติของ 

 คณะกรรมการและหนา้ที�ซึ� งตนไดรั้บมอบหมายจากสมาคมดว้ยความซื�อสัตยโ์ดยเคร่งครัด 

   (2)  ดํารงรักษาเกียรติและผลประโยชน์ส่วนได้เสียของสมาคม  ตลอดจน 

ตอ้งรักษาความลบัในขอ้ประชุมหรือวิธีการของสมาคม  ไม่เปิดเผยขอ้ความ ซึ� งอาจจะนาํความเสื�อมเสียมาสู่

สมาคมโดยเด็ดขาด 

   (3)   ส่งเสริมสนบัสนุนและช่วยเหลือกิจการของสมาคมใหเ้จริญรุ่งเรือง  และมี

ความกา้วหนา้อยูเ่สมอ 

   (4)  ต้องรักษาไว้ซึ� งความสามัคคีธรรมระหว่างสมาชิกและปฏิบัติกิจการค้า 

ในทาํนองช่วยเหลือกนัดว้ยความซื�อสัตยสุ์จริตและดาํรงอยูใ่นหลกัการศาสนาอิสลาม 

   (5)  ชาํระค่าบาํรุงใหแ้ก่สมาคมตามกาํหนด 

   (6)   สมาชิกผู ้ใดเปลี� ยนชื� อ  ชื� อสกุล  สัญชาติ  ย ้ายที�อยู่  ย ้ายที�ตั� งสํานักงาน 

เปลี�ยนแปลงประเภทวสิาหกิจหรือเปลี�ยนผูแ้ทนนิติบุคคล จะตอ้งแจง้ให้นายทะเบียนทราบเป็นหนงัสือภายใน

กาํหนดเวลาเจด็วนั นบัแต่เปลี�ยนแปลง 

 

 

 

 

 

 



หมวดที� 5 

ค่าลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิก  และค่าบํารุงสมาคม 

  ขอ้ 15. ค่าลงทะเบียนเขา้เป็นสมาชิกและค่าบาํรุงสมาคม สมาชิกสามญัจะตอ้งชาํระค่าบาํรุง

สมาคมเป็นรายปี ตามมติและประกาศของสมาคม 

 

หมวดที� 6 

คณะกรรมการของสมาคม 

  ขอ้ 16.ใหมี้คณะกรรมการขึ�นคณะหนึ�ง  เป็นผูบ้ริหารงานใหเ้ป็นไปตามวตัถุที�ประสงค ์

ของสมาคมและเป็นผูแ้ทนของสมาคมในกิจการอนัเกี�ยวกบับุคคลภายนอก  ประกอบดว้ยนายกสมาคมคน

หนึ�ง และกรรมการอื�นอีกไม่เกิน 14 คน 

  เวน้แต่ที�ประชุมใหญ่ครั� งนั�น ๆ จะมีมติเป็นอยา่งอื�น  การเลือกตั�งนายกสมาคมให้กระทาํดว้ย

วิธีลงคะแนนลบั  แลว้แต่มติที�ประชุมในคราวนั�นๆ  โดยให้สมาชิกสามญั เสนอชื�อของสมาชิกสามญัซึ� งตน

ประสงคจ์ะให้เขา้สมคัรรับเลือกตั�งเป็นนายกสมาคมต่อที�ประชุมใหญ่  โดยมีสมาชิกสามญัอื�นรับรองไม่นอ้ย

กว่าสิบคน  แล้วให้คณะกรรมการสรรหา(ชูรอ)เป็นผูค้ดัเลือกนายกสมาคมจากผูที้�มีความเหมาะสมที�สุด

คณะกรรมการสมาคมประกอบด้วยตาํแหน่งนายกสมาคมหนึ� งคน อุปนายก  เลขาธิการ  เหรัญญิก  นาย

ทะเบียน  ปฏิคม  ประชาสัมพนัธ์  ตาํแหน่งละหนึ� งคนและตาํแหน่งอื�น ๆ ตามความเหมาะสมด้วยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการที�ไดก้าํหนดหนา้ที�ตามที�เห็นสมควร 

  ให้นายกสมาคมสรรหากรรมการอื�นของสมาคมจากสมาชิกสามญัให้เสร็จสิ�นภายใน 30 วนั 

นบัแต่วนัเลือกตั�งนายกสมาคมเสร็จสมบูรณ์ 

  คณะกรรมการของสมาคม  อยู่ในตาํแหน่งกรรมการไดค้ราวละสองปี  และให้มีการเลือกตั�ง

กรรมการชุดใหม่ขึ�นแทนภายใน 180 วนั การนับวาระกรรมการให้นับแต่วนัที�นายทะเบียนสมาคมรับจด

ทะเบียน 

  ภายใตบ้งัคบัของมาตรา 19 และ 33 แห่งพระราชบญัญติัสมาคมการคา้ พ.ศ.2509  กรรมการที�

พน้จากตาํแหน่งกรรมการไปแลว้  อาจไดรั้บเลือกตั�งหรือแต่งตั�งเป็นกรรมการอีกก็ได ้

  สมาชิกผูห้นึ�งผูใ้ดจะไดรั้บเลือกตั�งให้ดาํรงตาํแหน่งนายกสมาคมไดไ้ม่เกินสองคราวติดต่อกนั 

  นายกสมาคมใหถื้อเป็นกรรมการคนหนึ�งของสมาคม 

คณะกรรมการสรรหา ( ชูรอ )ตอ้งมีคุณสมบติัตามขอ้ 6(1) 1,2,3,4 และ6 

  ขอ้ 17. การพน้จากตาํแหน่งกรรมการ  กรรมการยอ่มพน้จากตาํแหน่งในกรณีดงัต่อไปนี�  .- 

   (1)  ครบกาํหนดออกตามวาระ 

   (2)  ลาออกโดยคณะกรรมการไดล้งมติอนุมติัแลว้  เวน้แต่การลาออกเฉพาะตาํแหน่ง

ตามขอ้ 17 วรรคสาม 

   (3)  ขาดจากสมาชิกภาพ 

   (4)  ที�ประชุมใหญ่มีมติใหถ้อดถอนออกจากการเป็นกรรมการ 

   (5 )   เ มื� อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั� ง ให้ออกตามมาตรา 33  แห่ง

พระราชบญัญติัสมาคมการคา้ พ.ศ.2509 



   (6)  ตอ้งคาํพิพากษาถึงที�สุดใหล้งโทษตามพระราชบญัญติัสมาคมการคา้ พ.ศ.2509 

   (7) ที�ประชุมของคณะกรรมการสมาคมมีมติสองในสามของคณะกรรมการทั�งหมด

ใหพ้น้จากการเป็นกรรมการ 

   ขอ้ 18.กรณีที�กรรมการพน้จากตาํแหน่งกรรมการก่อนครบกาํหนดออกตามวาระ 

คณะกรรมการอาจตั�งสมาชิกสามญัคนใดคนหนึ�งให้เป็นกรรมการแทนได ้ แต่กรรมการที�ไดรั้บแต่งตั�งแทนนี�

ใหเ้ป็นกรรมการอยูไ่ดต้ามวาระของผูที้�ตนแทน 

  กรณีคณะกรรมการพน้จากตาํแหน่งทั�งคณะก่อนครบกาํหนดออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ

ซึ� งพน้จากตาํแหน่งนั�นดาํเนินการจดัประชุมใหญ่สมาชิก  เพื�อเลือกตั�งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ�นแทนภายใน 

180 วนั ในกรณีนี� ใหน้าํความในขอ้ 24 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

  คณะกรรมการซึ�งไดรั้บเลือกตั�งตามวรรคก่อน  อยูใ่นตาํแหน่งไดต้ามวาระของคณะกรรมการ

ที�พน้จากตาํแหน่งไป 

  ขอ้ 19. องคป์ระชุมในการประชุมของคณะกรรมการ  การประชุมของคณะกรรมการ จะตอ้ง

มีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ครึ� งหนึ�งของจาํนวนกรรมการทั�งหมดจึงจะนบัวา่เป็นองคป์ระชุม 

  ในกรณีที�มีจาํนวนกรรมการในคณะกรรมการนอ้ยกวา่ครึ� งหนึ�งของจาํนวนกรรมการทั�งหมด  

กรรมการที�เหลืออยู่ย่อมทาํกิจการไดเ้ฉพาะแต่ในเรื�องที�จะตั�งสมาชิกสามญัคนใดคนหนึ� งหรือหลายคนเป็น

กรรมการเพิ�มขึ�นให้ครบจาํนวน หรือนดัเรียกประชุมใหญ่  หรือกระทาํกิจการอนัสมควรทุกอยา่งเพื�อปกปัก

รักษาประโยชน์ของสมาคม เท่านั�น 

  ขอ้ 20. มติของที�ประชุมคณะกรรมการ  ให้ถือเอาคะแนนเสียงขา้งมาก กรรมการคนหนึ� งมี

เสียงหนึ� งเสียงในการลงคะแนน  ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ให้ผูเ้ป็นประธานในที�ประชุมมีคะแนนอีกเสียงหนึ� ง

เป็นเสียงชี�ขาด 

  ในกรณีที�ที�ประชุมคณะกรรมการลงมติอนัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายและหรือขอ้บงัคบันี� ให้ถือ

วา่มตินั�นใชบ้งัคบัมิได ้

  ขอ้ 21. ประธานในที�ประชุม  ให้นายกสมาคมเป็นประธานในที�ประชุม ถา้นายกสมาคมไม่

อยูห่รือไม่อาจปฏิบติัหนา้ที�ไดใ้หอุ้ปนายกตามลาํดบัปฏิบติัหนา้ที�แทน  ถา้ทั�งนายกสมาคมและอุปนายกไม่อยู ่ 

หรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ที�ได ้ ให้ที�ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ�งเป็นประธานในที�ประชุมเฉพาะในการ

ประชุมคราวนั�น 

  ขอ้ 22. การประชุมคณะกรรมการ  ให้มีการประชุมคณะกรรมการอยา่งนอ้ยสามเดือนต่อครั� ง  

อนึ� งในกรณีจาํเป็นนายกสมาคมหรือกรรมการผูท้าํหนา้ที�แทนหรือกรรมการรวมกนัไม่นอ้ยกวา่สองในสามของ

คณะกรรมการทั�งหมด จะเรียกประชุมพิเศษขึ�นก็ได ้

  ขอ้ 23. การเขา้รับหน้าที�ของคณะกรรมการ  เมื�อมีการเลือกตั�งคณะกรรมการชุดใหม่  ให้

คณะกรรมการซึ� งพน้จากตาํแหน่งหรือคณะกรรมการชุดใหม่  และหรือที�ประชุมใหญ่มีมติแต่งตั�งสมาชิก

สมาคมฯ ผู ้ใดผู ้หนึ� งยื�นจดทะเบียนคณะกรรมการชุดใหม่ ต่อนายทะเบียนสมาคมการค้าประจํา

กรุงเทพมหานคร ภายในสามสิบวนั นับแต่วนัเลือกตั�งและส่งมอบหน้าที�ให้คณะกรรมการชุดใหม่ภายใน

สามสิบวนั  นบัแต่วนัที�นายทะเบียนสมาคมการคา้ฯ รับจดทะเบียน 

 ในกรณีที�นายทะเบียนสมาคมการคา้ฯ ยงัมิไดรั้บจดทะเบียนคณะกรรมการชุดใหม่และคณะกรรมการ

ที�พน้จากตาํแหน่งยงัมิไดส่้งมอบหน้าที�ตามวรรคแรก ให้คณะกรรมการที�พน้จากตาํแหน่งนั�นมีอาํนาจหนา้ที�



บริหารกิจการของสมาคมต่อไปจนกว่านายทะเบียนสมาคมการคา้ฯ จะรับจดทะเบียนคณะกรรมการชุดใหม่ 

และคณะกรรมการชุดใหม่นั�นเขา้รับหนา้ที�แลว้ การรับมอบหนา้ที�ใหก้ระทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

  ขอ้ 24. อาํนาจและหนา้ที�ของคณะกรรมการ  มีดงันี�  .- 

   (1) จัดดําเนินกิจการและทรัพย์สินของสมาคมให้เป็นไปตามข้อบังคับและ 

มติของที�ประชุม 

   (2)  เลือกตั�งกรรมการใหด้าํรงตาํแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมการ 

   (3)  วางระเบียบการในการปฏิบติังานของสมาคมให้เป็นไปตามวตัถุที�ประสงค ์                     

   (4)  ว่าจ้าง แต่งตั� ง และถอดถอน ที�ปรึกษาของคณะกรรมการ อนุกรรมการ 

เจา้หนา้ที�และพนกังานทั�งปวง  ในการทาํกิจการเฉพาะอยา่งหรือ พิจารณาเรื�องต่าง ๆ อนัอยูใ่นขอบเขตหนา้ที�

ของสมาคม   เพื�อให้การดาํเนินงานของสมาคมเป็นไปโดยเรียบร้อย  ที�ปรึกษาของคณะกรรมการและ

อนุกรรมการดงักล่าว   จะแต่งตั�งจากกรรมการหรือสมาชิกของสมาคมหรือบุคคลภายนอกก็ได ้

(5) คดัเลือกคณะกรรมการสรรหา ( ชูรอ ) 

   

  ขอ้ 25.  อาํนาจหนา้ที�กรรมการตาํแหน่งต่าง ๆ  มีดงันี�  .- 

   (1) นายกสมาคม  มีหน้าที�อาํนวยการเพื�อให้การดาํเนินการของสมาคมเป็นไปตาม

ขอ้บงัคบัและระเบียบการในการปฏิบติังานของสมาคม  เป็นผูไ้ดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการให้ดาํเนิน

กิจการของสมาคมอนัเกี�ยวกบับุคคลภายนอก  และเป็นประธานในที�ประชุมคณะกรรมการตลอดจนในที�

ประชุมใหญ่ 

   (2) อุปนายก มีหนา้ที�เป็นผูช่้วยเหลือนายกสมาคมในกิจการทั�งปวง อนัอยูใ่นอาํนาจ

หนา้ที�ของนายกสมาคม และเป็นผูท้าํหนา้ที�แทนนายกสมาคม เมื�อนายกสมาคมไม่อยูห่รือไม่อาจปฏิบติัหนา้ที�

ได ้

   (3) เลขาธิการ มีหน้าที�ทาํการโตต้อบหนังสือ เก็บรักษาเอกสารต่าง ๆ ของสมาคม 

เป็นเลขานุการในประชุมคณะกรรมการและที�ประชุมใหญ่   ตลอดจนปฏิบติัหนา้ที�อื�น ๆ ตามที�คณะกรรมการ

จะไดม้อบหมาย 

   (4) เหรัญญิก  มีหน้าที�รักษาและจ่ายเงินของสมาคม ทาํบญัชีการเงินเก็บรักษาและ

จ่ายพสัดุของสมาคม  ตลอดจนปฏิบติัหนา้ที�อื�น ๆ ตามที�คณะกรรมการจะไดม้อบหมาย   

   (5) นายทะเบียน  มีหนา้ที�เกี�ยวกบัการจดัทาํทะเบียนสมาชิกและทะเบียนต่าง ๆ อนั

มิใช่ทะเบียนเกี�ยวกบัการเงินของสมาคม  ตลอดจนปฏิบติัหนา้ที�อื�น ๆ ตามที�คณะกรรมการจะไดม้อบหมาย 

   (6) ปฏิคม มีหน้าที�รักษาสํานักงานของสมาคม  รักษาความเรียบร้อยของสถานที�  

รักษาสมุดเยี�ยม จดัสถานที�ประชุม ดูแลต้อนรับ ตลอดจนปฏิบติัหน้าที�อื�น ๆ ตามที�คณะกรรมการจะได้

มอบหมาย 

   (7) ประชาสัมพนัธ์  มีหน้าที�เกี�ยวกบัการเชิญชวนหาสมาชิก  โฆษณากิจการและ

ผลงานดา้นต่าง ๆ ของสมาคม  ตลอดจนปฏิบติัหนา้ที�อื�น ๆ ตามที�คณะกรรมการจะไดม้อบหมาย 

                                    (8) กรรมการอื�น มีหน้าที�ปฏิบัติตามที�ได้รับมอบหมายจากนายกสมาคมหรือ

คณะกรรมการสมาคม 



  ขอ้ 26.  ภายใตบ้งัคบัแห่งความในหมวดนี�   ให้นาํความในหมวดที� 7 การประชุมใหญ่มาใช้

บงัคบัโดยอลุโลม 
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การประชุมใหญ่ 

 

  ขอ้ 27  การประชุมใหญ่  ให้คณะกรรมการจดัให้มีการประชุมใหญ่สมาชิกอย่างน้อยทุก

ระยะเวลาสิบสองเดือน การประชุมเช่นนี� เรียกวา่ การประชุมใหญ่สามญั 

  การประชุมใหญ่คราวอื�นนอกจากการประชุมใหญ่ตามวรรคก่อน  เรียกวา่ การประชุมใหญ่วสิามญั 

   

  ขอ้ 28.  กาํหนดการประชุมใหญ่  

   (1) ให้มีการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี ภายในกาํหนดหนึ�งร้อยยี�สิบวนันบัแต่วนัที�

สิ�นปีการบญัชีของสมาคมเป็นประจาํทุก ๆ ปี 

   (2) ถา้มีเหตุใดเหตุหนึ� งซึ� งคณะกรรมการมีมติเห็นสมควร หรือสมาชิกมีจาํนวนไม่

นอ้ยกว่าหนึ� งในสี�ของจาํนวนสมาชิกทั�งหมดแสดงความจาํนงโดยทาํการร้องขอเป็นลายลกัษณ์อกัษรยื�นต่อ

เลขาธิการ  หรือกรรมการผูท้าํหนา้ที�แทนเลขาธิการ  ให้คณะกรรมการนดัประชุมใหญ่วิสามญัภายในกาํหนด

สิบหา้วนั  นบัแต่วนัที�ลงมติหรือวนัที�ไดรั้บหนงัสือ 

  ขอ้ 29.  การส่งหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุม  คณะกรรมการจะตอ้งส่งหนงัสือบอกกล่าวถึง

วนัเวลา สถานที� และระเบียบวาระการประชุมใหญ่ไปให้สมาชิกทุกคนไดท้ราบโดยส่งจดหมายทางไปรษณีย์

ลงทะเบียน ณ ที�อยูข่องสมาชิกที�ปรากฏอยูใ่นทะเบียน หรือส่งให้ถึงตวัสมาชิกก่อนกาํหนดวนัประชุมใหญ่ไม่

นอ้ยกวา่เจด็วนั    

  การจดัส่งหนงัสือบอกกล่าวตามวรรคแรก ให้ส่งสําเนาบนัทึกรายงานการประชุมใหญ่ครั� งที�แลว้ 

(ถา้มี) ไปดว้ย ในกรณีที�เป็นการนดัประชุมใหญ่สามญัประจาํปี จะตอ้งแนบสําเนารายงานประจาํปีและสําเนา

งบดุล  รวมทั�งสาํเนาบญัชีรายรับ - รายจ่าย ซึ� งผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบแลว้เพิ�มเติมไปดว้ย 

  ขอ้ 30.  องคป์ระชุมในการประชุมใหญ่  ในการประชุมใหญ่ จะตอ้งมีสมาชิกสามญัมา

ประชุมไม่นอ้ยกวา่หนึ�งในห้าของจาํนวนสมาชิกสามญัทั�งหมดจึงจะถือวา่ครบองคป์ระชุม 

  ขอ้31. กรณีการประชุมในครั� งแรกสมาชิกมาไม่ครบองคป์ระชุมหากล่วงพน้กาํหนดเวลานดั

ไปแลว้หนึ�งชั�วโมง  ยงัมีสมาชิกมาไม่ครบองคป์ระชุม  ถา้การประชุมใหญ่คราวนั�น ไดเ้รียกนดัเพราะสมาชิก

ร้องขอ  ให้เลิกการประชุมใหญ่นั�น  ถา้มิใช่เพราะสมาชิกร้องขอ  ใหเ้ลื�อนการประชุมและใหท้าํการบอกกล่าว

นดัประชุมวนั เวลา และสถานที�ประชุมใหญ่นี� อีกครั� งหนึ�งภายในกาํหนดเวลาสิบหา้วนั นบัแต่วนัประชุมใหญ่

คราวแรกในการประชุมใหญ่คราวหลงันี�จะมีสมาชิกมามากนอ้ยเพียงใดก็ใหถื้อวา่เป็นองคป์ระชุม 

  ขอ้ 32.  ประธานในที�ประชุม  ใหน้ายกสมาคมเป็นประธานในที�ประชุมใหญ่ ถา้นายกสมาคม

ไม่อยูห่รือไม่อาจปฏิบติัหน้าที�ไดใ้ห้อุปนายกตามลาํดบัทาํหนา้ที�แทน ถา้ทั�งนายกสมาคมและอุปนายกไม่อยู่

หรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ที�ได ้ใหที้�ประชุมใหญ่เลือกตั�งกรรมการคนหนึ�งคนใดขึ�นเป็นประธานในที�ประชุม  ถา้

ไม่มีกรรมการอยูใ่นที�ประชุมเลยก็ใหที้�ประชุมใหญ่เลือกตั�งสมาชิกคนใดคนหนึ�งขึ�นเป็นประธานในที�ประชุม 

เฉพาะการประชุมคราวนั�น 



  ข้อ 33.  วิธีออกเสียงลงคะแนนในที�ประชุมใหญ่  สมาชิกสามญัเท่านั�นมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน  และสมาชิกสามญัคนหนึ�ง ๆ มีคะแนนเสียงหนึ�งเสียง 

  ในการประชุมใหญ่ใด ๆ ขอ้มติอนัเสนอให้ลงคะแนน ให้ตดัสินดว้ยวิธีชูมือ หรือวิธีการอื�น

ใดอนัเป็นการเปิดเผยว่าสมาชิกใดลงคะแนนเช่นไร  เวน้แต่เมื�อก่อนหรือในเวลาที�แสดงผลแห่งการชูมือนั�น  

คณะกรรมการเห็นสมควรหรือไดมี้สมาชิกสามญัสองคนเป็นอยา่งนอ้ยติดใจร้องขอใหล้งคะแนนลบั 

  ข้อ 34.  มติของที�ประชุมใหญ่  นอกจากที�กล่าวไวเ้ป็นอย่างอื�นในข้อบงัคบันี�  ให้ถือเอา

คะแนนเสียงขา้งมากเป็นมติของที�ประชุมใหญ่  ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัจะเป็นการชูมือก็ดี การลงคะแนนลบัก็ดี 

หรือดว้ยวธีิการอื�นใดก็ดี ใหผู้เ้ป็นประธานในที�ประชุมมีคะแนนอีกเสียงหนึ�งเป็นเสียงชี�ขาด 

  ขอ้ 35.  กิจการอนัพึงกระทาํในการประชุมใหญ่  มีดงันี�  .- 

   (1)  รับรองรายงานการประชุมใหญ่คราวก่อน 

   (2)  พิจารณารายงานประจาํปี แสดงผลการดาํเนินกิจการของสมาคมที�ผา่นมาในรอบ

ปี  (ถา้มี) 

   (3)  พิจารณาอนุมติังบดุล  (ถา้มี) 

   (4)  เลือกตั�งคณะกรรมการ  (ในปีที�ครบวาระ)     

   (5)  เลือกตั�งที�ปรึกษาของสมาคมประจาํปี  ผูส้อบบญัชีของสมาคม ประจาํปี และ

กาํหนดค่าตอบแทน  (ถา้มี) 

   (6) กิจการที�ตอ้งกระทาํโดยอาศยัมติจากที�ประชุมใหญ่ 

  ขอ้ 36.  กิจการอนัพึงกระทาํในการประชุมสมาชิกประจาํเดือนไดแ้ก่ กิจการอนัเกี�ยวกบัการ

ปฏิบติัธุรกิจทั�วไปของสมาคม  นอกจากกิจการที�จาํเป็นจะตอ้งกระทาํโดยการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีหรือ

การประชุมใหญ่วสิามญั 

  ขอ้ 37. การจดัทาํรายงานบนัทึกประชุม  รายงานการประชุมคณะกรรมการ การประชุมใหญ่  

การประชุมสมาชิกอื�น ๆ และการประชุมอนุกรรมการ  ให้จดบนัทึกไวทุ้กครั� ง และตอ้งเสนอต่อที�ประชุมเพื�อ

รับรองในคราวที�มีการประชุมครั� งต่อไป รายงานการประชุมที�ผ่านการรับรองแลว้  สมาชิกจะดูไดใ้นวนัและ

เวลาทาํการ 
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การเงิน  เงินทุนพเิศษ  และการบัญชีของสมาคม 

  ขอ้ 38.  วนัสิ�นปีทางบญัชี  ให้ถือเอาวนัที� 31 ธันวาคมของทุกปี เป็นวนัสิ�นปีทางบญัชีของ

สมาคมการคา้ 

  ขอ้ 39.  การจดัทาํงบดุล  ใหค้ณะกรรมการจดัทาํงบดุลที�เป็นอยู ่ณ วนัสิ�นปีทางบญัชีนั�น  แลว้

ส่งให้ผูส้อบบญัชีไม่เกินเดือนกุมภาพนัธ์ของทุกปี และผูส้อบบญัชีจะตอ้งตรวจสอบให้แล้วเสร็จก่อนวนั

ประชุมใหญ่ประจาํปีไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั 

  งบดุลซึ� งผูส้อบบญัชีได้รับรองแล้ว คณะกรรมการตอ้งดาํเนินการเสนอต่อที�ประชุมใหญ่

สามญัเพื�อพิจารณาอนุมติัภายในหนึ�งร้อยยี�สิบวนันบัแต่วนัสิ�นปีทางบญัชี 

  เมื�อเสนองบดุล ให้คณะกรรมการเสนอรายงานประจาํปีแสดงผลการดาํเนินงานของสมาคม

ต่อที�ประชุมใหญ่ดว้ย 



  ให้สมาคมส่งสําเนารายงานประจาํปีแสดงผลการดาํเนินงานของสมาคมกบังบดุลไปยงันาย

ทะเบียนสมาคมการคา้ประจาํกรุงเทพมหานคร ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที�มีการประชุมใหญ่ 

  อนึ� ง ให้เก็บรักษารายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสมาคมกับงบดุลไว้ที�

สาํนกังานของสมาคม เพื�อใหส้มาชิกขอตรวจดูได ้

  ข้อ 40. อาํนาจของผูส้อบบญัชี  ผูส้อบบญัชีมีอาํนาจเข้าตรวจสอบสรรพสมุด บญัชีและ

บรรดาเอกสารเกี�ยวกบัการเงินของสมาคม  และมีสิทธิสอบถามกรรมการตลอดจนเจา้หนา้ที�ของสมาคมทุกคน

ที�มีส่วนเกี�ยวขอ้งกบับญัชีและเอกสารดงักล่าว ในการนี�กรรมการและเจา้หนา้ที�จะตอ้งช่วยเหลือและให้ความ

สะดวกทุกประการเพื�อการสอบเช่นวา่นั�น 

  ขอ้ 41.  การเก็บรักษาสมุดบญัชีและเอกสารการเงิน  จะตอ้งเก็บรักษาไว ้ณ สํานกังานของ

สมาคมและใหอ้ยูใ่นความดูแลรับผดิชอบเหรัญญิก 

  ขอ้ 42.  การเงินของสมาคม  เงินสดของสมาคมจะตอ้งนาํฝากไว ้ณ ธนาคารพาณิชยแ์ห่งใด

แห่งหนึ� ง  ซึ� งตั�งอยู่ในเขตทอ้งที�จงัหวดัซึ� งสมาคมนี� ตั� งอยู่ในนามของสมาคมโดยความเห็นชอบของที�ประชุม

คณะกรรมการ 

  ใหมี้เงินทดรองจ่ายเกี�ยวกบักิจการของสมาคมให้เป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการสมาคมวา่

ดว้ยการเงิน  ในการนี� เหรัญญิกเป็นผูรั้บผดิชอบและเก็บรักษาตวัเงิน 

  การถอนเงินจากธนาคาร ให้อยูใ่นอาํนาจของนายกสมาคมและอุปนายกหรือกรรมการคนใด

คนหนึ�งลงนามร่วมกนัตามมติของที�ประชุมคณะกรรมการสมาคมกาํหนด 

  ข้อ 43. การจ่ายเงินของสมาคมให้เป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการสมาคมว่าด้วย

การเงิน 

  ข้อ 44. เงินทุนพิเศษ  สมาคมอาจหาเงินทุนพิเศษเพื�อมาดํา เนินกิจการและส่งเสริม

ความกา้วหนา้ของสมาคมได ้ โดยการเชื�อเชิญบุคคลภายนอก และสมาชิกร่วมกนับริจาคหรือกระทาํการอื�นใด 

ตามที�คณะกรรมการเห็นสมควรและไม่ขดัต่อกฎหมาย 

  ขอ้ 45. การจ่ายเงินบริจาค(ซะกาต)ตามหลกัการศาสนาอิสลามให้เป็นไปตามระเบียบของ

คณะกรรมการสมาคมวา่ดว้ยเงินบริจาค(ซะกาต) 
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การแก้ไขข้อบังคับ  การเลกิสมาคม  และการชําระบัญชี 

  ขอ้ 46. การแกไ้ขเปลี�ยนแปลงตดัทอนหรือเพิ�มเติมขอ้บงัคบั  จะกระทาํไดแ้ต่โดยมติของที�

ประชุมใหญ่  ซึ� งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนสมาชิกสามญัที�มาประชุมทั�งหมด 

  ขอ้ 47.  การเลิกสมาคม  สมาคมนี�อาจเลิกไดด้ว้ยเหตุหนึ�งเหตุใดดงัต่อไปนี�  .- 

   (1) เมื�อที�ประชุมใหญ่ลงมติให้เลิกดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี�ของจาํนวน

สมาชิกสามญัที�มาประชุมทั�งหมด 

   (2)   เมื�อลม้ละลาย 

   (3  )   เ มื� อ รัฐมนตรีว่าการประทรวงพาณิชย์สั� งให้ เ ลิกตามมาตรา 36 แห่ง          

พระราชบญัญติัสมาคมการคา้ พ.ศ. 2509 



  ขอ้ 48. การชาํระบญัชี  เมื�อสมาคมนี�ตอ้งเลิกไปเพราะเหตุหนึ�งเหตุใดดงักล่าวในขอ้ 47 การ

ชาํระบญัชีของสมาคมใหน้าํบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัสมาคมการคา้ พ.ศ.2509 มาใชบ้งัคบั 

  ในกรณีที�สมาคมตอ้งเลิกไปตามขอ้ 47 (1) ใหที้�ประชุมใหญ่คราวนั�นลงมติเลือกตั�งกาํหนดตวั

ผูช้าํระบญัชีเสียดว้ย และหากตอ้งเลิกไปตามขอ้ 47 (3) ใหก้รรมการทุกคนในคณะกรรมการชุดสุดทา้ยที�ไดจ้ด

ทะเบียนเป็นกรรมการต่อนายทะเบียนสมาคมการคา้ประจาํกรุงเทพมหานคร  เป็นผูช้าํระบญัชี 

  หากมีทรัพยสิ์นของสมาคมเหลือจากการชาํระบญัชีให้ยกให้แก่นิติบุคคลในประเทศไทยที�มี

วตัถุประสงคเ์กี�ยวกบัการกุศลสาธารณะแห่งหนึ�งแห่งใด หรือหลายแห่งตามมติของที�ประชุมใหญ่ 
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บทเฉพาะกาล 

  ข้อ 49. เมื�อนายทะเบียนสมาคมการค้าประจาํกรุงเทพมหานคร ได้อนุญาตให้จดัตั� งเป็น

สมาคมแล้ว  ให้ผูเ้ริ� มก่อการจัดตั� งทุกคนทาํหน้าที�คณะกรรมการ (ชั�วคราว) จนกว่าจะได้มีการเลือกตั� ง

คณะกรรมการตามขอ้บงัคบันี�   ซึ� งจะตอ้งจดัให้มีขึ�นภายในกาํหนดเวลาหนึ� งร้อยยี�สิบวนันับแต่วนัที�ได้รับ

อนุญาตใหจ้ดัตั�งเป็นสมาคมแลว้ 

  ภายใตบ้งัคบัแห่งความในวรรคแรก  กรณีที�มีการประชุมใหญ่เลือกตั�งคณะกรรมการชุดแรก

ในช่วงเวลานอ้ยกวา่สามเดือน นบัแต่วนัสิ�นปีทางบญัชีของสมาคม ใหถื้อเอาวนัสิ�นปีทางบญัชีของสมาคมเป็น

วนัตั�งตน้คาํนวณวาระกรรมการตามขอ้ 17 วรรคสี� 

  ขอ้ 50. เพื�อประโยชน์แห่งความในขอ้บงัคบัขอ้ 7 ให้ผูเ้ริ�มก่อการจดัตั�งทุกคน ทาํหนา้ที�เป็น

สมาชิกสามญั 

  ขอ้ 51. ให้ใชข้อ้บงัคบันี�   ตั�งแต่วนัที�นายทะเบียนสมาคมการคา้ประจาํกรุงเทพมหานคร ได้

อนุญาตใหจ้ดัตั�งเป็นสมาคมเป็นตน้ไป 

 

 

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


