ข้อบังคับ
ของ
สมาคมผู้ผลิตท่อโลหะและแปรรูปเหล็กแผ่น
-------------------------------------สมาคมการค้านี้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 และอยู่ใน
การควบคุม ดูแลของส�ำนักงานทะเบียนสมาคมการค้าประจ�ำกรุงเทพมหานคร
หมวดที่ 1
บทความทั่วไป
ข้อ 1. ชื่อของสมาคมการค้า สมาคมการค้านี้มีชื่อว่า “สมาคมผู้ผลิตท่อโลหะและแปรรูป
เหล็กแผ่น” มีชื่อเป็นอักษรภาษาอังกฤษว่า “Metal Tubes and Cold-forming Steels
Association” ค�ำว่า “สมาคม” ต่อไปนี้ ในข้อบังคับนี้ให้หมายความถึง “สมาคมผู้ผลิตท่อโลหะ
และแปรรูปเหล็กแผ่น”
ข้อ 2. ส�ำนักงานของสมาคม ตั้งอยู่ ณ อาคารส�ำนักงานพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1
ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
หมายเลขโทรศัพท์ 02-712-1179
หมายเลขโทรสาร 02-712-1179
ข้อ 3.

ตราของสมาคม มีเครื่องหมายเป็นรูป ดังนี้
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ภาพตัวอย่าง
อธิบายความหมาย สื่อถึงความร่วมมือ ความเชื่อมโยงของกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเหล็ก ( ท่อ
โลหะ , เหล็กแผ่นและเหล็กรูปพรรณขึ้นรูปเย็น )
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หมวดที่ 2
วัตถุประสงค์

ข้อ 4. สมาคมนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(1) ส่งเสริมให้การประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับการผลิตท่อโลหะและการแปรรูป
เหล็กแผ่น
(2) สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งเจรจาท�ำความ
ตกลงกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ใน
วัตถุที่ประสงค์ สอดส่องและติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการค้าทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศเกี่ยวกับสินค้าที่สมาชิกประกอบวิสาหกิจ เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่
การค้า การเงิน เศรษฐกิจ หรือความมั่นคงของประเทศ
(3) ท�ำการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุที่ประสงค์ แลกเปลี่ยน
และเผยแพร่ความรู้ในทางวิชาการ ตลอดจนข่าวสารการค้าอันเกี่ยวกับการวิสาหกิจ
นั้น ๆ และเป็นสถาบันกลางระหว่างภาครัฐ องค์กร และกลุ่มผู้บริโภค
(4) ขอสถิติ หรือเอกสารหรือขอทราบข้อความใดๆ จากสมาชิกเกี่ยวกับการด�ำเนินวิสาหกิจ
ประเภทที่อยู่ในวัตถุที่ประสงค์ ทั้งนี้ด้วยความยินยอมของสมาชิก
(5) ส่งเสริมคุณภาพของสินค้าที่ผลิตหรือจ�ำหน่าย โดยผู้ประกอบวิสาหกิจที่เป็นสมาชิกให้
เข้ามาตรฐาน ตลอดจนวิจัยและปรับปรุงวิธีการผลิตและการค้าให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
(6) ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมการค้า อุตสาหกรรม การเงินหรือธุรกิจอื่นใดในทาง
เศรษฐกิจอันอยู่ในวัตถุที่ประสงค์
(7) ส่งเสริมการผลิต เพื่อให้สินค้ามีปริมาณเพียงพอแก่ความต้องการของตลาดทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้ผลิตภายในประเทศให้สามารถ
แข่งขันได้ในเวทีการค้าโลก
(8) ท�ำความตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติ เพื่อให้การ
ประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุที่ประสงค์ได้ด�ำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
(9) ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอกในการ
ประกอบวิสาหกิจ เพื่อสร้างความสามัคคีและความเป็นปึกแผ่นในกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ผลิต
(10) ไม่มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโต๊ะบิลเลียดหรือโต๊ะสนุกเกอร์
และไม่ด�ำเนินการ
ทางการเมือง

หมวดที่ 3
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ข้อ 5. ประเภทสมาชิก สมาชิกของสมาคมการค้าแบ่งออกเป็นสามประเภท และมีคุณสมบัติ
ดังนี้ คือ
(1) สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่ประกอบวิสาหกิจประเภทเกี่ยว
กับการผลิตท่อโลหะและแปรรูปเหล็กแผ่น (การแปรรูปเหล็กแผ่นในที่นี้หมายถึงเหล็ก
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โครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็นและศูนย์บริการเหล็กแผ่น เท่านั้น) ซึ่งได้จดทะเบียนถูก
ต้องตามกฎหมาย
(2) สมาชิกวิสามัญ ได้แก่บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่ประกอบวิสาหกิจในทางการค้า
อุตสาหกรรม
หรือการเงินอันเกี่ยวเนื่องกับการผลิตท่อโลหะและแปรรูปเหล็กแผ่น
ตามที่ได้ก�ำหนดรายละเอียดไว้ในคุณสมบัติของสมาชิกสามัญ ซึ่งได้จดทะเบียนถูกต้อง
ตามกฎหมาย
(3) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่บุคคลซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือเป็นผู้ที่
มีอุปการคุณแก่สมาคม ซึ่งคณะกรรมการมีมติให้เข้าเป็นสมาชิก และผู้นั้นตอบรับค�ำ
เชิญ
ข้อ 6 คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกของสมาคม นอกจากคุณสมบัติตามข้อ 5 แล้ว ยังต้อง
ประกอบด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้ คือ(1) ในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา
1. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย บุคคลไร้ความสามารถ หรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ
3. ไม่เคยเป็นบุคคลที่เคยต้องค�ำพิพากษาถึงที่สุดของศาลให้ลงโทษจ�ำคุกเว้นแต่ความ
ผิดลหุโทษ หรือความผิดที่อัตราโทษไม่สูงกว่าความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันกระท�ำ
โดยประมาท
4. ไม่เป็นโรคอันพึงรังเกียจแก่สังคม
5. เป็นผู้มีฐานะมั่นคงพอสมควร
6. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
(2) ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล
1. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2. มีฐานะมั่นคงพอสมควร
ให้น�ำความในข้อ 6(1) มาใช้บังคับแก่คุณสมบัติของผู้แทนนิติบุคคลที่ได้รับแต่งตั้ง ให้
มีอ�ำนาจกระท�ำการแทนนิติบุคคลที่เป็นสมาชิกตามข้อ 10 ด้วย
ข้อ 7. การสมัครเข้าเป็นสมาชิก ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือสมาชิกวิสามัญของ
สมาคมจะต้องยื่นความจ�ำนงต่อเลขาธิการ หรือกรรมการผู้ท�ำหน้าที่แทนเลขาธิการตามแบบ
พิมพ์ที่สมาคมได้ก�ำหนดไว้ โดยมีสมาชิกสามัญเป็นผู้รับรองอย่างน้อยสองคน
ข้อ 8. การพิจารณาค�ำขอสมัครเข้าเป็นสมาชิก ให้เลขาธิการ หรือกรรมการผู้ท�ำหน้าที่แทน
เลขาธิการ น�ำใบสมัครเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการในคราวต่อไปหลังจากที่ได้รับใบสมัคร
เมื่อคณะกรรมการมีมติให้รับหรือไม่รับผู้ใดเข้าเป็นสมาชิก ให้เลขาธิการมีหนังสือแจ้งให้ผู้นั้น
ทราบภายในเจ็ดวัน นับแต่วันลงมติ
ข้อ 9. วันเริ่มสมาชิกภาพ สมาชิกภาพเริ่มตั้งแต่วันที่ผู้สมัครได้ช�ำระค่าลงทะเบียนเข้าเป็น
สมาชิก และค่าบ�ำรุงประจ�ำปีของสมาคมเรียบร้อยแล้ว
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ข้อ 10. “ ข้อ 10 สมาชิกที่เป็นนิติบุคคล ต้องแต่งตั้งผู้แทนซึ่งเป็นบุคคลธรรมดากระท�ำ
กิจการแทนนิติบุคคลนั้นได้ไม่เกินสองคนเพื่อปฎิบัติการในหน้าที่ และใช้สิทธิแทนนิติบุคคล
นั้นได้เพียงเท่าที่สมาชิกบุคคลธรรมดาประเภทเดียวกันนั้นจะพึงมี ทั้งนี้ผู้แทนทั้งสองคนดัง
กล่าวสามารถได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการของสมาคมได้ในคราวเดียวกัน ในการนี้ผู้แทน
จะมอบหมายให้บุคคลอื่นกระท�ำการแทนหรือแต่งตั้งช่วงมิได้ บุคคลเดียวกันจะเป็นผู้แทน
กระท�ำการแทนสมาชิกเกินหนึ่งรายมิได้”
ข้อ 11. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกภาพย่อมสิ้นสุดลง ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ตาย หรือสิ้นสภาพนิติบุคคล
(2) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 5
(3) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการเห็นชอบ
(4) ต้องค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย
(5) ถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ
(6) ต้องค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจ�ำคุก เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่
อัตราโทษไม่สูงกว่าความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่ได้กระท�ำโดยประมาท
(7) คณะกรรมการลงมติให้ลบชื่อออกจากทะเบียนสมาชิก โดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม
ในสี่ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด ด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดดังต่อไปนี้.
1. กระท�ำการใดๆ ที่ท�ำให้สมาคมเสื่อมเสียชื่อเสียงโดยเจตนา
2. กระท�ำการละเมิดข้อบังคับโดยเจตนา
3. ไม่ช�ำระเงินค่าบ�ำรุงประจ�ำปี และได้รับใบเตือนจากเจ้าหน้าที่ครบสามสิบวันแล้ว
ข้อ 12. ทะเบียนสมาชิก ให้นายทะเบียนจัดท�ำทะเบียนสมาชิกเก็บไว้ ณ ส�ำนักงานของสมาคม
โดยอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
(1) ชื่อและสัญชาติของสมาชิก
(2) ชื่อที่ใช้ในการประกอบวิสาหกิจและประเภทของวิสาหกิจ
(3) ที่ตั้งส�ำนักงานของสมาชิก
(4) วันที่เข้าเป็นสมาชิก

หมวดที่ 4
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
ข้อ 13. สิทธิของสมาชิก
(1) ได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ และการสงเคราะห์ ใ นเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ กิ จ การอั น อยู ่ ใ นวั ต ถุ ที่
ประสงค์ของสมาคมจากสมาคมเท่าที่จะอ�ำนวยได้
(2) เสนอความคิดเห็นหรือให้ค�ำแนะน�ำต่อสมาคม หรือคณะกรรมการในเรื่องใดๆ อันอยู่
ในวัตถุประสงค์ของสมาคมเพื่อน�ำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของสมาคม
(3) ขอตรวจสอบกิจการและทรัพย์สินของสมาคมได้ โดยท�ำเป็นหนังสือยื่นต่อเลขาธิการ
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หรือ กรรมการผู้ท�ำหน้าที่แทนเลขาธิการ
(4) เข้าร่วมประชุมอภิปรายแสดงความคิดเห็นซักถามกรรมการเสนอญัตติในการประชุม
ใหญ่สมาชิก
(5) มีสิทธิประดับเครื่องหมายของสมาคม
(6) สมาชิกสามัญเท่านั้นมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่และมีสิทธิได้รับ
เลือกตั้งเป็นกรรมการ
ข้อ 14. หน้าที่ของสมาชิก
(1) ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคม มติของที่ประชุมใหญ่ มติของคณะกรรมการและ
หน้าที่ซึ่งตนได้รับมอบหมายจากสมาคมด้วยความซื่อสัตย์โดยเคร่งครัด
(2) ด�ำรงรักษาเกียรติและผลประโยชน์ส่วนได้เสียของสมาคม ตลาดจนต้องรักษาความลับ
ในข้อประชุมหรือวิธีการของสมาคม ไม่เปิดเผยข้อความ ซึ่งอาจจะน�ำความเสื่อมเสีย
มาสู่สมาคมโดยเด็ดขาด
(3) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของสมาคมให้เจริญรุ่งเรือง และมีความก้าวหน้าอยู่เสมอ
(4) ต้องรักษาไว้ซึ่งความสามัคคีธรรมระหว่างสมาชิกและปฏิบัติกิจการค้าในท�ำนองช่วย
เหลือกันด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
(5) ช�ำระค่าบ�ำรุงให้แก่สมาคมตามก�ำหนด
(6) สมาชิกผู้ใดเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติ ย้ายที่อยู่ ย้ายที่ตั้งส�ำนักงาน เปลี่ยนแปลง
ประเภทวิสาหกิจหรือเปลี่ยนผู้แทนนิติบุคคล จะต้องแจ้งให้เลขาธิการทราบเป็นหนังสือ
ภายในก�ำหนดเวลาเจ็ดวัน นับแต่เปลี่ยนแปลง

หมวดที่ 5
ค่าลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิก และค่าบ�ำรุงสมาคม
ข้อ 15. ค่าลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกและค่าบ�ำรุงสมาคม
สมาชิกประเภทสามัญจะต้องช�ำระค่าบ�ำรุงสมาชิกเป็นรายปีๆ โดยมีอัตราค่าบ�ำรุงสมาชิกดังนี้
ยอดขาย (ล้านบาท)*
อัตราค่าบ�ำรุงสมาชิก (ต่อปี)*
ต�่ำกว่า 1,000
10,000 บาท
1,001 ≥ 5,000
20,000 บาท
5,001 ≥ เป็นต้นไป
30,000 บาท
และสมาชิกประเภทวิสามัญรายปี ๆ ละ 5,000.00 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
ข้อ 16. ค่าบ�ำรุงพิเศษ สมาคมอาจเรียกเก็บค่าบ�ำรุงพิเศษจ�ำนวนเท่าใดจากสมาชิกได้เป็นครั้ง
คราว โดยที่ประชุมใหญ่ลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�ำนวนสมาชิกสามัญที่มา
ประชุมทั้งหมด
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หมวดที่ 6
คณะกรรมการของสมาคม
ข้อ 17. ให้มีคณะกรรมการขึ้นขณะหนึ่งเป็นผู้บริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุที่ประสงค์ของ
สมาคมและเป็นผู้แทนของสมาคมในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก
ประกอบด้วยสมาชิก
สามัญที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือผู้แทนสมาชิกสามัญที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งได้รับเลือกตั้งจากที่
ประชุมใหญ่มีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าเก้าคน และไม่เกินยี่สิบห้าคน
เว้นแต่ที่ประชุมใหญ่ครั้งนั้นๆ จะมีมติเป็นอย่างอื่น การเลือกตั้งกรรมการให้กระท�ำด้วยวิธี
ลงคะแนนลับโดยให้สมาชิกสามัญหรือสมาชิกวิสามัญ เสนอชื่อของสมาชิกสามัญซึ่งตนประสงค์
จะให้เข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อที่ประชุมใหญ่ โดยมีสมาชิกสามัญอื่นรับรองไม่น้อย
กว่าสองคน แล้วให้ที่ประชุมใหญ่ลงมติเลือกตั้ง ให้ผู้ได้รับคะแนนสูงตามล�ำดับได้เป็นกรรมการ
ตามจ�ำนวนที่ก�ำหนดไว้ในวรรคแรกและตามมติที่ประชุมใหญ่ครั้งนั้นๆ ถ้ามีผู้ได้คะแนนเท่ากัน
ในล�ำดับสุดท้ายที่จะได้เป็นกรรมการคราวนั้น ให้ที่ประชุมใหญ่ลงมติใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนเท่า
กันหากปรากฏว่าได้คะแนนเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลาก
***ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกันเองเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งนายกสมาคมหนึ่งคน อุปนายก
สองคน เลขาธิการ เหรัญญิก นายทะเบียน ปฏิคม ประชาสัมพันธ์ ต�ำแหน่งละหนึ่งคน และ
ต�ำแหน่งอื่น ๆ ตามความเหมาะสมด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ได้ก�ำหนดหน้าที่
ตามที่เห็นสมควร
คณะกรรมการของสมาคม อยู่ในต�ำแหน่งกรรมการได้คราวละสองปี และให้มีการเลือกตั้ง
กรรมการชุดใหม่ขึ้นแทนภายใน 180 วัน การนับวาระกรรมการให้นับตั้งแต่วันที่ประชุมใหญ่มี
มติเลือกตั้ง
ภายใต้บังคับของมาตรา 19 และ 33 แห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ.2509
กรรมการที่พ้นจากต�ำแหน่งกรรมการไปแล้ว อาจได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกก็ได้
นายกสมาคมจะได้รับเลือกตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งเกินกว่าสองคราวติดต่อกันมิได้
ข้อ 18. การพ้นจากต�ำแหน่งกรรมการ กรรมการย่อมพ้นจากต�ำแหน่งในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ครบก�ำหนดออกตามวาระ
(2) ลาออกโดยคณะกรรมการได้ลงมติอนุมัติแล้ว เว้นแต่การลาออกเฉพาะต�ำแหน่งตาม
ข้อ 17 วรรคสาม
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ
(4) ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากการเป็นกรรมการ
(5) เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งให้ออกตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติ
สมาคมการค้า พ.ศ.2509
(6) ต้องค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ.2509
ในกรณีที่ผู้แทนสมาชิกซึ่งเป็นนิติบุคคลตามข้อ 10 ที่ได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้ง ตายหรือ
พ้นจากต�ำแหน่งผู้แทนของสมาชิกนั้น ผู้แทนคนใหม่ของสมาชิกรายนั้น ๆ จะเข้าเป็นกรรมการ
แทนก็ได้
ข้อ 19. กรณีที่กรรมการพ้นจากต�ำแหน่งกรรมการก่อนครบก�ำหนดออกตามวาระ คณะ
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กรรมการอาจตั้งสมาชิกสามัญคนใดคนหนึ่งให้เป็นกรรมการแทนได้ แต่กรรมการที่ได้รับแต่ง
ตั้งแทนนี้ให้เป็นกรรมการอยู่ได้ตามวาระของผู้ที่ตนแทน
กรณีคณะกรรมการพ้นจากต�ำแหน่งทั้งคณะก่อนครบก�ำหนดออกตามวาระ
ให้คณะ
กรรมการซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งนั้นด�ำเนินการจัดประชุมใหญ่สมาชิก เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุด
ใหม่ขึ้นแทน ภายใน 180 วัน ในกรณีนี้ให้น�ำข้อความในข้อ 24 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
คณะกรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งตามวรรคก่อน อยู่ในต�ำแหน่งได้ตามวาระของคณะกรรมการ
ที่พ้นจากต�ำแหน่งไป
ข้อ 20. องค์ประชุมในการประชุมของคณะกรรมการ การประชุมของคณะกรรมการจะต้องมี
กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะนับว่าเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่มีจ�ำนวนกรรมการในคณะน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการ
ที่เหลืออยู่ย่อมท�ำกิจการได้เฉพาะแต่ในเรื่องที่จะตั้งสมาชิกสามัญคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนเป็น
กรรมการเพิ่มขึ้นให้ครบจ�ำนวน หรือนัดเรียกประชุมใหญ่ หรือกระท�ำกิจการอันสมควรทุกอย่าง
เพื่อปกปักรักษาประโยชน์ของสมาคม เท่านั้น
ข้อ 21. มติของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียง
หนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมมีคะแนนอีกเสียง
หนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการลงมติอันเป็นการฝ่าฝืนกฏหมายและหรือ
ข้อบังคับนี้ ให้ถือว่ามตินั้นใช้บังคับมิได้
ข้อ 22. ประธานในที่ประชุม ให้นายกสมาคมเป็นประธาน ถ้านายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ให้อุปนายกผู้อาวุโสตามล�ำดับปฏิบัติหน้าที่แทน ถ้าทั้งนายกสมาคมและอุปนายก
ไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกคณะกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่
ประชุมเฉพาะในการประชุมคราวนั้น
ข้อ 23. การประชุมคณะกรรมการ ให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง
อนึ่ง ในกรณีจ�ำเป็นนายกสมาคมหรือกรรมการผู้ท�ำหน้าที่แทนหรือกรรมการรวมกันไม่น้อย
กว่าห้าคน จะเรียกประชุมพิเศษขึ้นก็ได้
ข้อ 24. การเข้ารับหน้าที่ของคณะกรรมการ เมื่อมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ให้คณะ
กรรมการซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งยื่นจดทะเบียนคณะกรรมการชุดใหม่ต่อนายทะเบียนสมาคมการค้า
ประจ�ำกรุงเทพมหานคร ภายในสามสิบวัน นับแต่วันเลือกตั้งและส่งมอบหน้าที่ให้คณะกรรมการ
ชุดใหม่ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่นายทะเบียนสมาคมการค้าฯ รับจดทะเบียน
ในกรณีที่นายทะเบียนสมาคมการค้าฯ
ยังมิได้รับจดทะเบียนคณะกรรมการชุดใหม่และ
คณะกรรมการที่พ้นจากต�ำแหน่งยังมิได้ส่งมอบหน้าที่ตามวรรคแรก ให้คณะกรรมการที่พ้นจาก
ต�ำแหน่งนั้นมีอ�ำนาจหน้าที่บริหารกิจการของสมาคมต่อไปจนกว่านายทะเบียนสมาคมการค้าฯ
จะรับจดทะเบียนคณะกรรมการชุดใหม่ และคณะกรรมการชุดใหม่นั้นเข้ารับหน้าที่แล้ว การรับ
มอบหน้าที่ให้กระท�ำเป็นลายลักษณ์อักษร
ข้อ 25. อ�ำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ มีดังนี้
(1) จัดด�ำเนินกิจการและทรัพย์สินของสมาคมให้เป็นไปตามข้อบังคับและมติของที่ประชุม
(2) เลือกตั้งกรรมการให้ด�ำรงต�ำแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมการ
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(3) วางระเบียบการในการปฏิบัติงานของสมาคมให้เป็นไปตามวัตถุที่ประสงค์
(4) ว่าจ้าง แต่งตั้ง และถอดถอน ที่ปรึกษาของคณะกรรมการ อนุกรรมการ เจ้าหน้าที่
และพนักงานทั้งปวง ในการท�ำกิจการเฉพาะอย่าง หรือพิจารณาเรื่องต่าง ๆ อันอยู่
ในขอบเขตหน้าที่ของสมาคม เพื่อให้การด�ำเนินงานของสมาคมเป็นไปโดยเรียบร้อย
ที่ปรึกษาของคณะกรรมการและอนุกรรมการดังกล่าว จะแต่งตั้งจากกรรมการหรือ
สมาชิกของสมาคมหรือบุคคลภายนอกก็ได้
ข้อ 26. อ�ำนาจหน้าที่กรรมการต�ำแหน่งต่าง ๆ มีดังนี้
(1) นายกสมาคม
มีหน้าที่อ�ำนวยการเพื่อให้การด�ำเนินการของสมาคมเป็นไปตามข้อ
บังคับและระเบียบการในการปฏิบัติงานของสมาคม เป็นผู้ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการให้ด�ำเนินกิจการของสมาคมอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก และเป็นประธานใน
ที่ประชุมคณะกรรมการ ตลอดจนในที่ประชุมใหญ่
(2) อุปนายก มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือนายกสมาคมในกิจการทั้งปวง อันอยู่ในอ�ำนาจหน้าที่
ของนายกสมาคม และเป็นผู้ท�ำหน้าที่แทนนายกสมาคม เมื่อนายกสมาคมไม่อยู่หรือ
ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
(3) เลขาธิการ มีหน้าที่ท�ำการโต้ตอบหนังสือ เก็บรักษาเอกสารต่าง ๆ ของสมาคม เป็น
เลขานุการในการประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมใหญ่ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ
ตามที่คณะกรรมการจะได้มอบหมาย
(4) เหรัญญิก มีหน้าที่รักษาและจ่ายเงินของสมาคม ท�ำบัญชีการเงินเก็บรักษาและจ่าย
พัสดุของสมาคม ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการจะได้มอบหมาย
(5) นายทะเบียน มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดท�ำทะเบียนสมาชิกและทะเบียนต่าง ๆ อันมิใช่
ทะเบียนเกี่ยวกับการเงินของสมาคม ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ
จะได้มอบหมาย
(6) ปฏิคม มีหน้าที่รักษาส�ำนักงานของสมาคม รักษาความเรียบร้อยของสถานที่ รักษา
สมุดเยี่ยม จัดสถานที่ประชุม ดูแลต้อนรับ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะ
กรรมการจะได้มอบหมาย
(7) ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เกี่ยวกับการเชิญชวนหาสมาชิก โฆษณากิจการและผลงาน
ด้านต่าง ๆ ของสมาคม ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการจะได้มอบ
หมาย
ข้อ 27. ภายใต้บังคับแห่งความในหมวดนี้ ให้น�ำความในหมวดที่ 7 การประชุมใหญ่มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม

หมวดที่ 7
การประชุมใหญ่
ข้อ 28. การประชุมใหญ่ ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมใหญ่สมาชิกอย่างน้อยทุกระยะ
เวลาสิบสองเดือน การประชุมเช่นนี้เรียกว่า การประชุมใหญ่สามัญ
การประชุมใหญ่คราวอื่นนอกจากการประชุมใหญ่ตามวรรคก่อน เรียกว่า การประชุมใหญ่
วิสามัญ
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ข้อ 29. ก�ำหนดการประชุมใหญ่
(1) ให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี ภายในก�ำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่สิ้นปี
การบัญชีของสมาคมเป็นประจ�ำทุก ๆ ปี
(2) ถ้ามีเหตุใดเหตุหนึ่งซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นสมควร หรือสมาชิกมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสี่ของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดแสดงความจ�ำนงโดยท�ำการร้องขอเป็นลายลักษณ์
อักษรยื่นต่อเลขาธิการ หรือกรรมการผู้ท�ำหน้าที่แทนเลขาธิการ ให้คณะกรรมการนัด
ประชุมใหญ่วิสามัญภายในก�ำหนดสิบห้าวัน นับแต่วันที่ลงมติหรือวันที่ได้รับหนังสือ
ข้อ 30. การส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม คณะกรรมการจะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวถึงวัน
เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญ่ไปให้สมาชิกทุกคนได้ทราบโดยส่งจดหมายทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน ณ ที่อยู่ของสมาชิกที่ปรากฏอยู่ในทะเบียน หรือส่งให้ถึงตัวสมาชิกก่อน
ก�ำหนดวันประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
การจัดส่งหนังสือบอกกล่าวตามวรรคแรก ให้ส่งส�ำเนาบันทึกรายงานการประชุมใหญ่ครั้งที่
แล้ว (ถ้ามี) ไปด้วย ในกรณีที่เป็นการนัดประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี จะต้องแนบส�ำเนารายงาน
ประจ�ำปีและส�ำเนางบดุล รวมทั้งส�ำเนาบัญชีรายรับ – รายจ่าย ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว
เพิ่มเติมไปด้วย
ข้อ 31. องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ ในการประชุมใหญ่ จะต้องมีสมาชิกสามัญมาประชุมไม่
น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง ของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดจึงจะถือเป็นองค์ประชุม
ข้อ 32. กรณีมีการประชุมในครั้งแรกสมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุม หากล่วงพ้นก�ำหนดเวลา
นัดไปแล้วหนึ่งชั่วโมง ยังมีสมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุม ถ้าการประชุมใหญ่คราวนั้นได้เรียกนัด
เพราะสมาชิกร้องขอ ให้เลิกการประชุมใหญ่นั้น ถ้ามิใช่เพราะสมาชิกร้องขอ ให้เลื่อนการประชุม
และให้ท�ำการบอกกล่าวนัดประชุมวัน เวลา และสถานที่ประชุมใหญ่นี้อีกครั้งหนึ่งภายในก�ำหนด
เวลาสิบห้าวัน นับแต่วันประชุมใหญ่คราวแรก ในการประชุมใหญ่คราวหลังนี้จะมีสมาชิกมามาก
น้อยเพียงใดก็ให้ถือว่าเป็นองค์ประชุม
ข้อ 33. ประธานในที่ประชุม ให้นายกสมาคมเป็นประธานในที่ประชุมใหญ่ ถ้านายกสมาคมไม่
อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้อุปนายกผู้มีอาวุโสตามล�ำดับท�ำหน้าที่แทน ถ้าทั้งนายกสมาคม
และอุปนายกไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งคน
ใดขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม
ถ้าไม่มีกรรมการอยู่ในที่ประชุมเลยก็ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง
สมาชิกคนใดคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม เฉพาะการประชุมคราวนั้น
ข้อ 34. วิธีออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ สมาชิกสามัญเท่านั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
และสมาชิกสามัญคนหนึ่งๆ มีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง
ในการประชุมใหญ่ใดๆ ข้อมติอันเสนอให้ลงคะแนน ให้ตัดสินด้วยวิธีชูมือ หรือวิธีการอื่นใด
อันเป็นการเปิดเผยว่าสมาชิกใดลงคะแนนเช่นไร เว้นแต่เมื่อก่อนหรือในเวลาที่แสดงผลแห่งการชู
มือนั้น คณะกรรมการเห็นสมควรหรือได้มีสมาชิกสามัญสองคนเป็นอย่างน้อยติดใจร้องขอให้ลง
คะแนนลับ
ข้อ 35. มติของที่ประชุมใหญ่ นอกจากที่กล่าวไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ ให้ถือเอาคะแนนเสียง
ข้างมากเป็นมติของที่ประชุมใหญ่ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันจะเป็นการชูมือก็ดี การลงคะแนนลับก็ดี
หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ดี ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมมีคะแนนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
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ข้อ 36. กิจการอันพึงกระท�ำในการประชุมใหญ่ มีดังนี้
(1) รับรองรายงานการประชุมใหญ่คราวก่อน
(2) พิจารณารายงานประจ�ำปี แสดงผลการด�ำเนินกิจการของสมาคมที่ผ่านมาในรอบปี
(ถ้ามี)
(3) พิจารณาอนุมัติงบดุล (ถ้ามี)
(4) เลือกตั้งคณะกรรมการ (ในปีที่ครบวาระ)
(5) เลือกตั้งที่ปรึกษาของสมาคมประจ�ำปี ผู้สอบบัญชีของสมาคมประจ�ำปี และก�ำหนดค่า
ตอบแทน (ถ้ามี)
(6) กิจการที่ต้องกระท�ำโดยอาศัยมติจากที่ประชุมใหญ่
ข้อ 37. กิจการอันพึงกระท�ำในการประชุมสมาชิกประจ�ำเดือน ได้แก่ กิจการอันเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติธุรกิจทั่วไปของสมาคม นอกจากกิจการที่จ�ำเป็นจะต้องกระท�ำโดยการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�ำปีหรือการประชุมใหญ่วิสามัญ
ข้อ 38. การจัดท�ำรายงานบันทึกประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการ การประชุมใหญ่
การประชุมสมาชิกอื่นๆ และการประชุมอนุกรรมการ ให้จดบันทึกไว้ทุกครั้ง และต้องเสนอต่อ
ที่ประชุมเพื่อรับรองในคราวที่มีการประชุมครั้งต่อไป รายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้ว
สมาชิกจะดูได้ในวันและเวลาท�ำการ

หมวดที่ 8
การเงิน เงินทุนพิเศษ และการบัญชีของสมาคม
ข้อ 39. วันสิ้นปีทางบัญชี ให้ถือเอาวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสิ้นปีทางบัญชีของสมาคม
การค้า
ข้อ 40. การจัดท�ำงบดุล ให้คณะกรรมการจัดท�ำงบดุลที่เป็นอยู่ ณ วันสิ้นปีทางบัญชีนั้นแล้วส่งให้
ผู้สอบบัญชีไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี และผู้สอบบัญชีจะต้องตรวจสอบให้แล้วเสร็จก่อนวัน
ประชุมใหญ่ประจ�ำปีไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
งบดุลซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว
คณะกรรมการต้องด�ำเนินการเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
สามัญเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี
เมื่อเสนองบดุล ให้คณะกรรมการเสนอรายงานประจ�ำปีแสดงผลการด�ำเนินงานของสมาคม
ต่อที่ประชุมใหญ่ด้วย
ให้สมาคมส่งส�ำเนารายงานประจ�ำปีแสดงผลการด�ำเนินงานของสมาคมกับงบดุลไปยังนาย
ทะเบียนสมาคมการค้าประจ�ำกรุงเทพมหานคร ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่
อนึ่ง ให้เก็บรักษารายงานประจ�ำปีแสดงผลการด�ำเนินงานของสมาคมกับงบดุลไว้ที่ส�ำนักงาน
ของสมาคม เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดูได้
ข้อ 41. อ�ำนาจของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีมีอ�ำนาจเข้าตรวจสอบสรรพสมุด บัญชีและบรรดา
เอกสารเกี่ยวกับการเงินของสมาคม และมีสิทธิสอบถามกรรมการตลอดจนเจ้าหน้าที่ของสมาคม
ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีและเอกสารดังกล่าว ในการนี้กรรมการและเจ้าหน้าที่จะต้องช่วย
เหลือและให้ความสะดวกทุกประการเพื่อการสอบเช่นว่านั้น
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ข้อ 42. การเก็บรักษาสมุดบัญชีและเอกสารการเงิน จะต้องเก็บรักษาไว้ ณ ส�ำนักงานของ
สมาคมและให้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเหรัญญิก
ข้อ 43. การเงินของสมาคม เงินสดของสมาคมจะต้องน�ำฝากไว้ ณ ธนาคารพาณิชย์แห่งใดแห่ง
หนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่ในเขตท้องที่จังหวัดซึ่งสมาคมนี้ตั้งอยู่ในนามของสมาคมโดยความเห็นชอบของที่
ประชุมใหญ่
ให้มีเงินทดรองจ่ายเกี่ยวกับกิจการของสมาคมไม่เกินวงเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท)
ในการนี้เหรัญญิกเป็นผู้รับผิดชอบและเก็บรักษาตัวเงิน
การฝากและถอนเงินจากธนาคาร ให้อยู่ในอ�ำนาจของนายกสมาคมหรืออุปนายก หรือ
กรรมการคนใดคนหนึ่ง โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการลงนามร่วมกับเหรัญญิก
ข้อ 44. การจ่ายเงินของสมาคม ให้นายกสมาคม อุปนายก หรือเลขาธิการคนใดคนหนึ่ง มี
อ�ำนาจสั่งจ่ายเงินเกี่ยวกับกิจการของสมาคมได้ครั้งละไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท)
ในการจ่ายเงินครั้งละเกินกว่า 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) ให้กระท�ำโดยมติจากที่ประชุม
คณะกรรมการทุกครั้งไป
ข้อ 45. เงินทุนพิเศษ สมาคมอาจหาเงินทุนพิเศษเพื่อมาด�ำเนินกิจการและส่งเสริมความก้าวหน้า
ของสมาคมได้ โดยการเชื้อเชิญบุคคลภายนอก และสมาชิกร่วมกันบริจาคหรือกระท�ำการอื่นใด
ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและไม่ขัดต่อกฎหมาย

หมวดที่ 9
การแก้ไขข้อบังคับ การเลิกสมาคม และการช�ำระบัญชี
ข้อ 46. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัดทอนหรือเพิ่มเติมข้อบังคับ จะกระท�ำได้แต่โดยมติของที่ประชุม
ใหญ่ ซึ่งมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�ำนวนสมาชิกสามัญที่มาประชุมทั้งหมด
ข้อ 47. การเลิกสมาคม สมาคมนี้อาจเลิกได้ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งต่อไปนี้
(1) เมื่อที่ประชุมใหญ่ลงมติให้เลิกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�ำนวนสมาชิก
สามัญที่มาประชุมทั้งหมด
(2) เมื่อล้มละลาย
(3) เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งให้เลิกตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติ
สมาคมการค้า พ.ศ.2509
ข้อ 48. การช�ำระบัญชี เมื่อสมาคมนี้ต้องเลิกไปเพราะเหตุหนึ่งเหตุใดดังกล่าวในข้อ 47 การ
ช�ำระบัญชีของสมาคมให้น�ำบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ.2509 มาใช้บังคับ
ในกรณีที่สมาคมต้องเลิกไปตามข้อ 47 (1) ให้ที่ประชุมใหญ่คราวนั้นลงมติเลือกตั้งก�ำหนด
ตัวผู้ช�ำระบัญชีเสียด้วย และหากต้องเลิกไปตามข้อ 47 (3) ให้กรรมการทุกคนในคณะกรรมการ
ชุดสุดท้ายที่ได้จดทะเบียนเป็นกรรมการต่อนายทะเบียนสมาคมการค้าประจ�ำกรุงเทพมหานคร
เป็นผู้ช�ำระบัญชี
หากมีทรัพย์สินของสมาคมเหลือจากการช�ำระบัญชีให้ยกให้แก่นิติบุคคลในประเทศไทยที่มี
วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการกุศลแห่งหนึ่งแห่งใด หรือหลายแห่งตามมติของที่ประชุมใหญ่
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หมวดที่ 10
บทเฉพาะกาล
ข้อ 49. เมื่อนายทะเบียนสมาคมการค้าประจ�ำกรุงเทพมหานคร ได้อนุญาตให้จัดตั้งเป็นสมาคม
แล้ว ให้ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งทุกคนท�ำหน้าที่คณะกรรมการ (ชั่วคราว) จนกว่าจะได้มีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการตามข้อบังคับนี้ ซึ่งจะต้องจัดให้มีขึ้นภายในก�ำหนดเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วัน
ที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นสมาคมแล้ว
ภายใต้บังคับแห่งความในวรรคแรก กรณีที่มีการประชุมใหญ่เลือกตั้งคณะกรรมการชุดแรก
ในช่วงเวลาน้อยกว่าสามเดือน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสมาคม ให้ถือเอาวันสิ้นปีทางบัญชา
ของสมาคมเป็นวันตั้งต้นค�ำนวณวาระกรรมตามข้อ 17 วรรคสี่
ข้อ 50 เพื่อประโยชน์แห่งความในข้อบังคับข้อ 7 ให้ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งทุกคน ท�ำหน้าที่เป็น
สมาชิกสามัญ
ข้อ 51. ให้ใช้ข้อบังคับนี้ ตั้งแต่วันที่นายทะเบียนสมาคมการค้าประจ�ำกรุงเทพมหานคร ได้
อนุญาตให้จัดตั้งเป็นสมาคมเป็นต้นไป

วิสัยทัศน์
พัฒนาอุตสาหกรรมท่อโลหะและการแปรรูปเหล็กแผ่นเพื่อให้สามารถด�ำรงอยู่และแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน

ภารกิจ (แนวทางการด�ำเนินงาน)
1.
2.
3.
4.
5.

เก็บรวบรวมและจัดท�ำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องและท�ำการเผยแพร่ให้แก่สมาชิกได้รับ
ทราบอย่างทันเหตุการณ์
ประชาสัมพันธ์สมาคม และสมาชิกของสมาคมให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง พร้อมทั้ง
เชิญชวนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเข้าร่วมสมัครเป็นสมาชิก
ติดต่อประสานงานและให้ความร่วมมือกับทั้งภาครัฐและเอกชนในด้านต่างๆ ทั้งนี้เพื่อ
รักษาผลประโยชน์ของสมาชิกส่วนรวมเป็นหลัก
ด�ำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง
ในอุตสาหกรรมดังกล่าวทั้งระบบ เช่น ทางด้านการบริการจัดการ ด้านเทคนิคของ
ผลิตภัณฑ์ ด้านผลกระทบต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
ให้บริการต่างๆ ตามที่สมาชิกร้องขอ โดยจะต้องอยู่ในขอบเขตที่ทางสมาคมสามารถ
ด�ำเนินการได้ และไม่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี
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