
ขอ้บงัคบั 
ของ 

สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย 

 
สมาคมการคา้น้ีจดัตั้งตามพระราชบญัญติัสมาคมการคา้ พ.ศ. 2509 และอยูใ่นการควบคุมดูแลของ 

ส านกังานทะเบียนสมาคมการคา้ประจ า กรุงเทพมหานคร 
 

หมวดท่ี 1  
บทความทัว่ไป 

 
ขอ้ 1. ช่ือของสมาคมการคา้ สมาคมการคา้น้ีมีช่ือว่า “สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย” 

เขียนช่ืออกัษรเป็นภาษาองักฤษว่า “Thai Financial Planners Association” 
เรียกช่ือยอ่เป็นภาษาองักฤษว่า “TFPA” 
ค าว่า “สมาคม” ต่อไปในขอ้บงัคบัน้ีให้หมายความถึง “สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย” 

 ขอ้ 2. ส านกังานของสมาคม ตั้งอยู ่ณ เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
รหสัไปรษณีย ์10400 
  ขอ้ท่ี 3. ตราของสมาคม  มีเคร่ืองหมายเป็นรูป ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 

หมวดท่ี 2 
วตัถุท่ีประสงค ์

   
               ขอ้ 4. สมาคมน้ีมีวตัถุท่ีประสงคด์งัต่อไปน้ี .- 
                                      (1)  ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทท่ีเก่ียวกบั  การให้บริการดา้นการวางแผนการเงิน
ให้กบับุคคลธรรมดาและนิติบุคคลท่ีอยูใ่นประเทศไทย 
    (2)  ส่งเสริมและสนบัสนุนการให้บริการดา้นการศึกษาท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการวางแผนการเงินให้กบั
บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลท่ีอยูใ่นประเทศไทย 
    (3)  พฒันาหลกัสูตร และด าเนินการวางมาตรฐานของการประกอบวิชาชีพดา้นการวางแผน
การเงิน 
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                                      (4)  สนบัสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแกไ้ขอุปสรรคขอ้ขดัขอ้งต่างๆ รวมทั้งเจรจาท าความตกลง
กบับุคคลภายนอกเพื่อประโยชนร่์วมกนัในการประกอบวิสาหกิจประเภทท่ีอยูใ่นวตัถุท่ีประสงค ์ สอดส่องและติดตาม
ความเคล่ือนไหวของตลาดการคา้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เก่ียวกบัการบริการท่ีสมาชิกประกอบวิสาหกิจ เพื่อให้
ประโยชน์แก่การคา้ การเงิน เศรษฐกิจ หรือความมัน่คงของประเทศ 
                                      (5) ท าการวิจยัเก่ียวกบัการประกอบวิสาหกิจประเภทท่ีอยูใ่นวตัถุท่ีประสงค ์แลกเปล่ียนและ
เผยแพร่ความรู้ในทางวิชาการ ตลอดจนข่าวสารการคา้อนัเก่ียวกบัการวิสาหกิจนั้นๆ 
                                      (6) ขอสถิติ หรือเอกสารหรือขอทราบขอ้ความใดๆจากสมาชิกเก่ียวกบัการด าเนินวิสาหกิจ
ประเภทท่ีอยูใ่นวตัถุท่ีประสงค ์ทั้งน้ีดว้ยความยินยอมของสมาชิก 
                                      (7) ส่งเสริมคุณภาพของการบริการ  โดยผูป้ระกอบวิสาหกิจท่ีเป็นสมาชิกให้เขา้มาตรฐาน 
ตลอดจนวจิยัและปรับปรุงวิธีการบริการให้ไดผ้ลดีย่ิงขึ้น 
                                      (8) ร่วมมือกบัรัฐบาลในการส่งเสริมการคา้ อุตสาหกรรม การเงินหรือธุรกิจอื่นใดในทาง
เศรษฐกิจอนัอยูใ่นวตัถุท่ีประสงค ์
                                      (9) ส่งเสริมการบริการ เพื่อให้มีการบริการตามวตัถุประสงคเ์พียงพอแก่ความตอ้งการของตลาด
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
                                      (10) ท าความตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบติั หรืองดเวน้การปฏิบติั เพื่อให้การประกอบ
วิสาหกิจประเภทท่ีอยูใ่นวตัถุประสงคไ์ดด้ าเนินไปดว้ยความเรียบร้อย   
                                      (11) ประนีประนอมขอ้พิพาทระหว่างสมาชิก หรือระหว่างสมาชิกกบับุคคลภายนอกในการ
ประกอบวิสาหกิจ 
 

หมวดท่ี 3 
สมาชิกและสมาชิกภาพ 

 
               ขอ้ 5. ประภทสมาชิก  สมาชิกของสมาคมการคา้แบ่งออกเป็นสามประเภท และมีคุณสมบติัดงัน้ี คือ.- 

(1) สมาชิกสามญั ไดแ้ก่ นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดาท่ีประกอบวิสาหกิจประเภทท่ีเก่ียวกบัการ
ให้บริการดา้นการวางแผนทางการเงิน เช่น วิสาหกิจหลกัทรัพย ์และอนุพนัธ์  วิสาหกิจธนาคาร
พาณิชย ์ วิสาหกิจประกนัภยัและประกนัชีวิต  วิสาหกิจบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัหลกัทรัพย ์และ
เงินทนุ ซ่ึงไดจ้ดทะเบียนหรือไดรั้บใบอนุญาตโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย   ในกรณีบุคคลธรรมดา
จะตอ้งเป็นบคุคลท่ีไดรั้บการรับรองวุฒิบตัร Certified Financial Planner จากสมาคมดว้ย 

(2) สมาชิกวิสามญั ไดแ้ก่ นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดาซ่ึงประกอบวิสาหกิจประเภทท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
การให้บริการดา้นการวางแผนทางการเงิน 

(3) สมาชิกกิตติมศกัด์ิ ไดแ้ก่ บุคคลธรรมดาซ่ึงคณะกรรมการเห็นว่าเป็นผูท้รงคุณวุฒิ  หรือเป็นผูท่ี้มี
อุปการคุณแก่สมาคม ซ่ึงคณะกรรมการมีมติให้เขา้เป็นสมาชิก และผูน้ั้นตอบรับค าเชิญ 
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               ขอ้ 6. คุณสมบติัของสมาชิก สมาชิกของสมาคมการคา้นอกจากคุณสมบติัตามขอ้ 5 แลว้ ยงัตอ้งประกอบดว้ย
คุณสมบติัดงัตอ่ไปน้ี คือ.- 
 (1) ในกรณีท่ีเป็นบคุคลธรรมดา 
  1. เป็นผูบ้รรลนิุติภาวะแลว้ 
  2. ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย บุคคลไร้ความสามารถ หรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ 
  3. ไม่เคยเป็นบุคคลท่ีเคยตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดของศาลให้ลงโทษจ าคุกเวน้แตค่วามผิดลหุโทษ 

หรือความผิดท่ีอตัราโทษไม่สูงกว่าความผิดลหุโทษ หรือความผิดซ่ึงกระท าโดยประมาท 
  4. ไม่เป็นโรคอนัพึงรังเกียจแก่สังคม 
  5. เป็นผูมี้ฐานะมัน่คงพอสมควร 
  6. เป็นผูมี้ความประพฤติเรียบร้อย    
 (2) ในกรณีท่ีเป็นนิติบคุคล 
  1. ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
  2. มีฐานะมัน่คงพอสมควร 
                    ให้น าความในขอ้ 6 (1) มาใชบ้งัคบัแก่คุณสมบติัของผูแ้ทนนิติบุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหมี้อ านาจกระท าการ
แทนนิติบุคคลท่ีเป็นสมาชิกตามขอ้ 10 ดว้ย 
               ขอ้ 7. การสมคัรเขา้เป็นสมาชิก ผูท่ี้ประสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็น สมาชิกสามญั หรือสมาชิกวิสามญัของสมาคม
จะตอ้งยืน่ความจ านงต่อเลขาธิการ หรือกรรมการผูท้  าหนา้ท่ีแทนเลขาธิการตามแบบพิมพท่ี์สมาคมไดก้ าหนดไว ้ 
               ขอ้ 8. การพิจารณาค าขอสมคัรเขา้เป็นสมาชิก ให้เลขาธิการ หรือกรรมการผูท้  าหนา้ท่ีแทนเลขาธิการ น าใบ
สมคัรเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการในคราวต่อไปหลงัจากท่ีไดรั้บใบสมคัร เม่ือคณะกรรมการมีมติให้รับหรือไม่รับ
ผูใ้ดเขา้เป็นสมาชิก ให้เลขาธิการ มีหนงัสือแจง้ใหผู้น้ั้นทราบภายในเจด็วนั นบัแต่วนัลงมติ 
               ขอ้ 9. วนัเร่ิมสมาชิกภาพ สมาชิกภาพเร่ิมตั้งแต่วนัท่ีผูส้มคัร ไดช้ าระค่าบ ารุงสมาคมเรียบร้อยแลว้ และ
คณะกรรมการมีมติให้รับเขา้เป็นสมาชิก 
               ขอ้ 10. สมาชิกท่ีเป็นนิติบุคคล ตอ้งแต่งตั้งผูแ้ทนซ่ึงเป็นบคุคลธรรมดากระท ากิจการแทนนิติบุคคลนั้นไดไ้ม่
เกินสองคน เพ่ือปฏิบติัการในหนา้ท่ี และใชสิ้ทธิแทนนิติบคุคลนั้นได ้เพียงเท่าท่ีสมาชิกบุคคลธรรมดาประเภทเดียวกนั
นั้นจะพึงมี ในการน้ี ผูแ้ทนจะมอบหมายให้บคุคลอ่ืนกระท าการแทนหรือแต่งตั้งตวัแทนช่วงมิได ้
               บุคคลเดียวกนัจะเป็นผูแ้ทนกระท าการแทนสมาชิกเกินหน่ึงรายมิได ้
               ขอ้ 11. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกภาพยอ่มส้ินสุดลง ในกรณีดงัต่อไปน้ี 
                                      (1) ตาย หรือส้ินสภาพนิติบุคคล 
                                      (2) ขาดคณุสมบติัตามขอ้ 5 
                                      (3) ลาออก โดยย่ืนหนงัสือลาออกต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการเห็นชอบ 
                                      (4) ตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้เป็นบุคคลลม้ละลาย 
                                      (5) ถูกศาลส่ังให้เป็นบคุคลไร้ความสามารถหรือบคุคลเสมือนไร้ความสามารถ 
                                      (6) ตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้ลงโทษจ าคุก เวน้แต่เป็นความผิดลหุโทษ หรือความผิดท่ีอตัรา 
                                            โทษไม่สูงกว่าความผิดลหุโทษ หรือความผิดท่ีไดก้ระท าโดยประมาท 
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                                      (7) คณะกรรมการลงมติให้ลบช่ือออกจากทะเบียนสมาชิก โดยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี 
                                            ของจ านวนกรรมการทั้งหมด ดว้ยเหตหุน่ึงเหตใุดดงัต่อไปน้ี.- 
                                             1. กระท าการใดๆ ท่ีท าให้สมาคมเส่ือมเสียช่ือเสียงโดยเจตนา 
                                             2. กระท าการละเมิดขอ้บงัคบัโดยเจตนา 
                                             3. ไม่ช าระเงินค่าบ ารุงประจ าปี และไดรั้บใบเตือนจากเจา้หนา้ท่ีครบสามสิบวนัแลว้ 

(8) ไม่ต่ออายคุุณวุฒิวิชาชีพตามท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือการรับรองคณุวุฒิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน 
CFP และคุณวุฒิวิชาชีพท่ีปรึกษาการเงิน AFPT 

               ขอ้ 12. ทะเบียนสมาชิก ให้นายทะเบียนจดัท าทะเบียนสมาชิกเก็บไว ้ณ ส านกังานของสมาคม โดยอยา่งนอ้ยให้
มีรายการดงัต่อไปน้ี.- 
                                      (1) ช่ือและสัญชาติของสมาชิก 
                                      (2) ช่ือท่ีใชใ้นการประกอบวิสาหกิจและประเภทของวิสาหกิจ 
                                      (3) ท่ีตั้งส านกังานของสมาชิก 
                                      (4) วนัท่ีเขา้เป็นสมาชิก  
 

หมวดท่ี 4 
สิทธิและหนา้ท่ีของสมาชิก 

 
               ขอ้ 13. สิทธิของสมาชิก  
                                      (1) ไดรั้บความช่วยเหลือและการสงเคราะห์ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบักิจการอนัอยูใ่นวตัถุท่ีประสงคข์อง 
                                            สมาคมจากสมาคมเท่าท่ีจะอ านวยได ้
                                      (2) เสนอความคิดเห็นหรือให้ค  าแนะน าต่อสมาคม หรือคณะกรรมการในเร่ืองใดๆ อนัอยูใ่นวตัถุ 
                                            ประสงคข์องสมาคมเพื่อน ามาซ่ึงความเจริญรุ่งเรืองของสมาคม 
                                      (3) ขอตรวจสอบกิจการและทรัพยสิ์นของสมาคมได ้โดยท าเป็นหนงัสือยื่นต่อเลขาธิการ หรือ 
                                            กรรมการผูท้  าหนา้ท่ีแทนเลขาธิการ  
                                      (4) เขา้ร่วมประชุมอภิปรายแสดงความคิดเห็นซกัถามกรรมการเสนอญตัติในการประชุมใหญ ่
                                            สมาชิก 
                                      (5) มีสิทธิประดบัเคร่ืองหมายของสมาคม 
                                      (6) สมาชิกสามญัเท่านั้น มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมใหญแ่ละมีสิทธิไดรั้บ

เลือกตั้งเป็นกรรมการ 
               ขอ้ 14. หนา้ท่ีของสมาชิก 
                                      (1) ตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของสมาคม มติของท่ีประชุมใหญ่ มติของคณะกรรมการและหนา้ท่ี     
                                            ซ่ึงตนไดรั้บมอบหมายจากสมาคมดว้ยความซ่ือสัตยโ์ดยเคร่งครัด 
                                      (2) ด ารงรักษาเกียรติและผลประโยชน์ส่วนไดเ้สียของสมาคม ตลอดจนตอ้งรักษาความลบัในขอ้ 
                                            ประชุมหรือวิธีการของสมาคม ไม่เปิดเผยขอ้ความ ซ่ึงอาจน าความเส่ือมเสียมาสู่สมาคมโดย 
                                            เด็ดขาด 
                                      (3) ส่งเสริมและสนบัสนุนกิจการของสมาคมใหเ้จริญรุ่งเรือง และมีความกา้วหนา้อยูเ่สมอ 
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                                      (4) ตอ้งรักษาไวซ่ึ้งความสามคัคีธรรมระหว่างสมาชิกและปฏิบติักิจการคา้ในท านองช่วยเหลือกนั 
                                            ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต 
                                      (5) ช าระค่าบ ารุงให้แก่สมาคมตามท่ีสมาคมก าหนด 
                                      (6) สมาชิกผูใ้ดเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล สัญชาติ ยา้ยท่ีอยู ่ยา้ยท่ีตั้งส านกังาน เปล่ียนแปลงประเภท 
                                            วิสาหกิจ หรือเปล่ียนผูแ้ทนนิติบุคคลจะตอ้งแจง้ให้เลขาธิการทราบเป็นหนงัสือภายใน 
                                            ก าหนดเวลาเจด็วนั นบัแต่เปล่ียนแปลง 
 

หมวดท่ี 5 
ค่าบ ารุงสมาคม 

               ขอ้ 15. ค่าบ ารุงสมาคม 
                                      (1) สมาชิกสามญั 
                                             ก. กรณีเป็นกลุ่มนิติบุคคล ช าระค่าบ ารุงสมาคมเป็นรายปี ปีละ  120,000 บาท   
                                             ข. กรณีเป็นนิติบคุคล ช าระค่าบ ารุงสมาคมเป็นรายปี ปีละ  50,000 บาท                
                                             ค. กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ช าระค่าบ ารุงสมาคมทุก 2 ปี อตัราปีละ  5,000 บาท 
                                      (2) สมาชิกวิสามญั ช าระค่าบ ารุงสมาคมทกุ 2 ปี อตัราปีละ 2,000 บาท 
                                      (3) สมาชิกกิตติมศกัด์ิไม่ตอ้งช าระค่าบ ารุงอยา่งใดทั้งส้ิน 
                          การช าระค่าบ ารุงสมาคมให้ช าระภายในวนัท่ี 31 มกราคม ของทุกปี  ในกรณีท่ีสมาชิกใหม่เขา้เป็น
สมาชิกของสมาคมต ่ากว่า 6 เดือนในปีหน่ึงๆ ให้ช าระค่าบ ารุงสมาคมในอตัราก่ึงหน่ึงของค่าบ ารุงสมาคมท่ีสมาชิกราย
นั้นตอ้งช าระ โดยคณะกรรมการของสมาคมอาจมีมติเปล่ียนแปลงการเก็บค่าบ ารุงสมาคมส าหรับสมาชิกไดต้ามสมควร  
               ขอ้ 16. ค่าบ ารุงพิเศษ  สมาคมอาจเรียกเก็บค่าบ ารุงพิเศษจ านวนเท่าใดจากสมาชิกไดเ้ป็นคร้ังคราว  โดยท่ี
ประชุมใหญ่ลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนสมาชิกสามญัท่ีมาประชุมทั้งหมด 
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หมวดท่ี 6 
คณะกรรมการของสมาคม 

 
               ขอ้ 17. ให้มีคณะกรรมการขึ้นคณะหน่ึงเป็นผูบ้ริหารงานใหเ้ป็นไปตามวตัถุท่ีประสงคข์องสมาคม และเป็น
ผูแ้ทนของสมาคมในกิจการอนัเก่ียวกบับุคคลภายนอก ประกอบดว้ย สมาชิกสามญัท่ีเป็นบคุคลธรรมดา หรือผูแ้ทน
สมาชิกสามญัท่ีเป็นนิติบคุคล ซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ่มีจ านวนไม่นอ้ยกว่าเกา้คน และไม่เกินสิบห้าคนโดย
คณะกรรมการดงักล่าวจะตอ้งมีสมาชิกสามญัซ่ึงเป็นตวัแทนของวิสาหกิจหลกัทรัพย ์และอนุพนัธ์  วิสาหกิจธนาคาร
พาณิชย ์ วิสาหกิจประกนัภยัและประกนัชีวิต และ วิสาหกิจบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัหลกัทรัพย ์และเงินทุน รวมทั้งแต่ละ
ประเภทวิสาหกิจอยา่งนอ้ยประเภทละ 2 คน เป็นกรรมการ 
               เวน้แต่ท่ีประชุมใหญ่คร้ังนั้นๆจะมีมติเป็นอยา่งอ่ืน การเลือกตั้งคณะกรรมการให้กระท าดว้ยวิธีลงคะแนนลบั
โดยให้ สมาชิกสามญั หรือ สมาชิกวิสามญั เสนอช่ือของสมาชิกสามญัซ่ึงตนประสงคจ์ะให้เขา้สมคัรรับเลือกตั้งเป็น
กรรมการต่อท่ีประชุมใหญ่ โดยมี สมาชิกสามญัอ่ืนรับรองไม่นอ้ยกว่าสองคน แลว้ให้ท่ีประชุมใหญ่ลงมติเลือกตั้ง ให้ผู ้
ไดรั้บคะแนนสูงตามล าดบัไดเ้ป็นกรรมการตามจ านวนท่ีก าหนดไวใ้นวรรคแรกและตามมติท่ีประชุมใหญ่คร้ังนั้นๆ ถา้มี
ผูไ้ดค้ะแนนเท่ากนัในล าดบัสุดทา้ยท่ีจะไดเ้ป็นกรรมการคราวนั้น ให้ท่ีประชุมใหญ่ลงมติใหม่เฉพาะผูท่ี้ไดค้ะแนนเท่ากนั 
หากปรากฏว่าไดค้ะแนนเท่ากนัอกีให้ใชวิ้ธีจบัสลาก 
               ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกนัเองเพ่ือด ารงต าแหน่งนายกสมาคมหน่ึงคน อุปนายกสองคน เลขาธิการ เหรัญญิก 
นายทะเบียน ต าแหน่งละหน่ึงคน และต าแหน่งอื่นๆ ตามความเหมาะสมดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการท่ีได้
ก าหนดหนา้ท่ีตามท่ีเห็นสมควร 
               คณะกรรมการของสมาคม อยูใ่นต าแหน่งกรรมการไดค้ราวละสองปี และให้มีการเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ขึ้น
แทนภายใน 180 วนั การนบัวาระกรรมการให้นบัตั้งแต่วนัท่ีประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้ง 
               ภายใตก้ารบงัคบัของมาตรา 19 และ 33 แห่งพระราชบญัญติัสมาคมการคา้ พ.ศ. 2509 กรรมการท่ีพน้จาก
ต าแหน่งกรรมการไปแลว้ อาจไดรั้บเลือกตั้งหรือแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกก็ได ้
               กรรมการผูห้น่ึงผูใ้ดจะไดรั้บเลือกตั้งใหด้ ารงต าแหน่งนายกสมาคมเกินกว่าสองคราวติดต่อกนัมิได ้ 
               ขอ้ 18. การพน้จากต าแหน่งกรรมการ กรรมการยอ้มพน้จากต าแหน่งในกรณีดงัต่อไปน้ี.-  
                                      (1) ครบก าหนดออกตามวาระ 
                                      (2) ลาออกโดยคณะกรรมการไดล้งมติอนุมติัแลว้ เวน้แต่การลาออกเฉพาะต าแหน่งตาม 
                                            ขอ้ 17 วรรค สาม 
                                      (3) ขาดจากสมาชิกภาพ 
                                      (4) ท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากการเป็นกรรมการ 
                                      (5) เม่ือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชยส่ั์งให้ออกตามมาตรา 33 แห่งพระราชบญัญติั 
                                           สมาคมการคา้ พ.ศ. 2509 
                                      (6) ตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้ลงโทษตามพระราชบญัญติัสมาคมการคา้ พ.ศ. 2509  
               ในกรณีท่ีผูแ้ทนสมาชิกซ่ึงเป็นนิติบคุคลตามขอ้ 10 ท่ีไดรั้บการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งตายหรือพน้จากต าแหน่ง
ผูแ้ทนของสมาชิกนั้น ผูแ้ทนคนใหม่ของสมาชิกรายนั้นๆจะเขา้เป็นกรรมการแทนก็ได ้
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               ขอ้ 19. กรณีท่ีกรรมการพน้จากต าแหน่งกรรมการก่อนครบก าหนดออกตามวาระ คณะกรรมการอาจตั้งสมาชิก
สามญัคนใดคนหน่ึงให้เป็นกรรมการแทนได ้แต่กรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งแทนน้ีให้เป็นกรรมการอยูไ่ดต้ามวาระของผูท่ี้
ตนแทน 
               กรณีคณะกรรมการพน้จากต าแหน่งทั้งคณะก่อนครบก าหนดออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการซ่ึงพน้จาก
ต าแหน่งนั้นด าเนินการจดัประชุมใหญ่สมาชิก เพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นแทน ภายใน 180 วนั ในกรณีน้ีใหน้ า
ความในขอ้ 24 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
               คณะกรรมการซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งตามวรรคก่อน อยูใ่นต าแหน่งไดต้ามวาระของคณะกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่ง
ไป 
               ขอ้ 20. องคป์ระชุมในการประชุมของคณะกรรมการ การประชุมของคณะกรรมการจะตอ้งมีกรรมการมา
ประชุมไม่นอ้ยกว่าคร่ึงหน่ึง ของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะนบัว่าเป็นองคป์ระชุม 
               ในกรณีท่ีมีจ านวนกรรมการในคณะกรรมการนอ้ยกว่าคร่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด กรรมการท่ี
เหลืออยูย่อ่มท ากิจการไดเ้ฉพาะแต่ในเร่ืองท่ีจะตั้งสมาชิกสามญัคนใดคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นกรรมการเพ่ิมขึ้นให้ครบ
จ านวน หรือนดัเรียกประชุมใหญ ่หรือกระท ากิจการอนัสมควรทุกอยา่งเพ่ือปกปักรักษาประโยชนข์องสมาคม เท่านั้น  
               ขอ้ 21. มติของท่ีประชุมคณะกรรมการ ให้ถือเอาคะแนนเสียงขา้งมาก กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียงในการ
ลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ให้ผูเ้ป็นประธานในท่ีประชุมมีคะแนนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด  
               ในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการลงมติอนัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายและหรือขอ้บงัคบัน้ี ใหถื้อว่ามตินั้นใชบ้งัคบั
มิได ้
               ขอ้ 22. ประธานในท่ีประชุม ให้นายกสมาคมเป็นประธานในท่ีประชุม ถา้นายกสมาคมไม่อยูห่รือไม่อาจปฏิบติั
หนา้ท่ีไดใ้ห้อปุนายกผูอ้าวุโสตามล าดบัปฏิบติัหนา้ท่ีแทน ถา้ทั้งนายกสมาคมและอุปนายกไม่อยู ่หรือไม่อาจปฏิบติั
หนา้ท่ีได ้ให้ท่ีประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุมเฉพาะในการประชุมคราวนั้น  
               ขอ้ 23. การประชุมคณะกรรมการ ให้มีการประชุมคณะกรรมการอยา่งนอ้ยสามเดือนต่อคร้ัง อน่ึง ในกรณี
จ าเป็นนายกสมาคมหรือกรรมการผูท้  าหนา้ท่ีแทนหรือกรรมการรวมกนัไม่นอ้ยกว่าห้าคน จะเรียกประชุมพิเศษขึ้นก็ได ้
               ขอ้ 24. การเขา้รับหนา้ท่ีของคณะกรรมการ เม่ือมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ให้คณะกรรมการซ่ึงพน้
จากต าแหน่งยืน่จดทะเบียนคณะกรรมการชุดใหม่ต่อนายทะเบียนสมาคมการคา้ประจ ากรุงเทพมหานคร ภายในสามสิบ
วนั นบัแต่วนัเลือกตั้งและส่งมอบหนา้ท่ีให้คณะกรรมการชุดใหม่ภายในสามสิบวนั นบัแต่วนัท่ีนายทะเบียนสมาคม
การคา้ฯ รับจดทะเบียน 
               ในกรณีท่ีนายทะเบียนสมาคมการคา้ฯ ยงัมิไดรั้บจดทะเบียนคณะกรรมการชุดใหม่และคณะกรรมการท่ีพน้จาก
ต าแหน่งยงัมิไดส่้งมอบหนา้ท่ีตามวรรคแรก ให้คณะกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งนั้นมีอ านาจหนา้ท่ีบริหารกิจการของ
สมาคมต่อไปจนกว่านายทะเบียนสมาคมการคา้ฯ จะรับจดทะเบียนคณะกรรมการชุดใหม่ และคณะกรรมการชุดใหม่นั้น
เขา้รับหนา้ท่ีแลว้ การรับมอบหนา้ท่ีให้กระท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
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               ขอ้ 25. อ านาจและหนา้ท่ีของคณะกรรมการ มีดงัน้ี.- 
                                      (1) จดัด าเนินกิจการและทรัพยสิ์นของสมาคมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัและมติของท่ีประชุม 
                                      (2) เลือกตั้งกรรมการให้ด ารงต าแหน่งต่างๆในคณะกรรมการ 
                                      (3) ออกกฎ หรือ ระเบียบของสมาคมเพื่อให้สมาคมสามารถด าเนินการไดต้ามวตัถุประสงคข์อง

สมาคม 
                                      (4) ว่าจา้ง แต่งตั้ง ถอดถอน และพิจารณาค่าตอบแทนของท่ีปรึกษาของคณะกรรมการ 
อนุกรรมการ เจา้หนา้ท่ีและพนกังานทั้งปวง ในการท ากิจการเฉพาะอยา่ง หรือ พิจารณาเร่ืองต่างๆ อนัอยูใ่นขอบเขต
หนา้ท่ีของสมาคม เพื่อให้การด าเนินงานของสมาคมเป็นไป โดยเรียบร้อย ท่ีปรึกษาของคณะกรรมการและอนุกรรมการ
ดงักล่าว จะแต่งตั้งจากกรรมการหรือสมาชิกของสมาคมหรือบุคคลภายนอกก็ได ้
               ขอ้ 26. อ านาจหนา้ท่ีกรรมการต าแหน่งต่างๆ มีดงัน้ี.- 
                                      (1) นายกสมาคม มีหนา้ท่ีอ านวยการเพื่อให้การด าเนินการของสมาคมเป็นไปตามขอ้บงัคบัและ
ระเบียบการในการปฏิบติังานของสมาคม เป็นผูไ้ดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการให้ด าเนินกิจการของสมาคมอนั
เก่ียวกบับุคคลภายนอก และเป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการตลอดจนในท่ีประชุมใหญ่ 
                                      (2) อุปนายก มีหนา้ท่ีเป็นผูช่้วยเหลือนายกสมาคมในกิจการทั้งปวง อนัอยูใ่นอ านาจหนา้ท่ีของ
นายกสมาคม และเป็นผูท้  าหนา้ท่ีแทนนายกสมาคม เม่ือนายกสมาคมไม่อยูห่รือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้
                                      (3) เลขาธิการ มีหนา้ท่ีท าการโตต้อบหนงัสือ เก็บรักษาเอกสารต่างๆของสมาคม เป็นเลขานุการ
ในประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมใหญ่ ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการจะไดม้อบหมาย 
                                      (4) เหรัญญิก มีหนา้ท่ีรักษาและจ่ายเงินของสมาคม ท าบญัชีการเงินเก็บรักษาและจ่ายพสัดุของ
สมาคม ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีอืน่ๆ ตามท่ีคณะกรรมการจะไดม้อบหมาย 
                                      (5) นายทะเบียน มีหนา้ท่ีเก่ียวกบัการจดัท าทะเบียนสมาชิกและทะเบียนต่างๆ อนัมิใช่ทะเบียน
เก่ียวกบัการเงินของสมาคม ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการจะไดม้อบหมาย 
               ขอ้ 27. ภายใตบ้งัคบัแห่งความในหมวดน้ี ใหน้ าความในหมวดท่ี 7 การประชุมใหญ่มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
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การประชุมใหญ ่

 
               ขอ้ 28.  การประชุมใหญ่ ให้คณะกรรมการจดัให้มีการประชุมใหญ่สมาชิกอยา่งนอ้ยทุกระยะเวลาสิบสองเดือน 
การประชุมเช่นน้ีเรียกว่า การประชุมใหญ่สามญั 
                การประชุมใหญ่คราวอ่ืนนอกจากการประชุมใหญ่ตามวรรคก่อน เรียกว่า การประชุมใหญ่วิสามญั 
               ขอ้ 29. ก าหนดการประชุมใหญ่  
                                      (1) ให้มีการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ภายในก าหนดหน่ึงร้อยย่ีสิบวนันบัแต่วนัท่ีส้ินปีการ
บญัชีของสมาคมเป็นประจ าทุกๆ ปี 
                                      (2) ถา้มีเหตุใดเหตุหน่ึงซ่ึงคณะกรรมการมีมติเห็นสมควร หรือสมาชิกมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าหน่ึง
ในส่ีของจ านวนสมาชิกทั้งหมด แสดงความจ านงโดยท าการร้องขอเป็นลายลกัษณ์อกัษรย่ืนต่อเลขาธิการ หรือกรรมการ
ผูท้  าหนา้ท่ีแทนเลขาธิการ ใหค้ณะกรรมการนดัประชุมใหญ่วิสามญัภายในก าหนดสิบห้าวนั นบัแตว่นัท่ีลงมติหรือวนัท่ี
ไดรั้บหนงัสือ 
               ขอ้ 30. การส่งหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุม คณะกรรมการจะตอ้งส่งหนงัสือบอกกล่าวถึงวนั เวลา สถานท่ี และ
ระเบียบวาระการประชุมใหญ่ไปให้สมาชิกทุกคนทราบ โดยส่งจดหมายทางไปรษณียล์งทะเบียน ณ ท่ีอยูข่องสมาชิกท่ี
ปรากฏอยูใ่นทะเบียน หรือส่งผา่นระบบส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ให้ถึงสมาชิกก่อนก าหนดวนัประชุมใหญ่ไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนั 
               การจดัส่งหนงัสือบอกกล่าวตามวรรคแรก ให้ส่งส าเนาบนัทึกรายงานการประชุมใหญ่คร้ังท่ีแลว้ (ถา้มี) ไปดว้ย 
ในกรณีท่ีเป็นการนดัประชุมใหญ่สามญัประจ าปี จะตอ้งแนบส าเนารายงานประจ าปีและส าเนางบดุล รวมทั้งส าเนาบญัชี
รายรับ – รายจ่าย ซ่ึงผูต้รวจสอบบญัชีไดต้รวจสอบแลว้เพ่ิมเติมไปดว้ย 
               ขอ้ 31. องคป์ระชุมในการประชุมใหญ่ ในการประชุมใหญส่ามญัประจ าปี จะตอ้งมีสมาชิกสามญัร่วมประชุมไม่
นอ้ยกว่า 50 คน จึงจะถือว่าครบเป็นองคป์ระชุม 
               ขอ้ 32. กรณีการประชุมในคร้ังแรกสมาชิกมาไม่ครบองคป์ระชุม หากล่วงพน้ก าหนดเวลานดัไปแลว้หน่ึง
ชัว่โมง ยงัมี สมาชิกสามญัรวมกนัมาไม่ครบองคป์ระชุม ถา้การประชุมใหญ่คราวนั้นไดเ้รียกนดัเพราะสมาชิกร้องขอ ให้
เลิกการประชุมใหญน่ั้น ถา้มิใช่เพราะสมาชิกร้องขอ ให้เล่ือนการประชุมและให้ท าการบอกกล่าวนดัประชุมวนั เวลา และ
สถานท่ีประชุมใหญ่น้ีอีกคร้ังหน่ึงภายในก าหนดเวลาสิบห้าวนั นบัแต่วนัประชุมใหญ่คราวแรก ในการประชุมใหญ่คราว
หลงัน้ีจะมีสมาชิกสามญัรวมกนัมามากนอ้ยเพียงใดก็ให้ถือว่าเป็นองคป์ระชุม 
               ขอ้ 33. ประธานในท่ีประชุม ให้นายกสมาคมเป็นประธานในท่ีประชุมใหญ่ ถา้นายกสมาคมไม่อยูห่รือไม่อาจ
ปฏิบติัหนา้ท่ีไดใ้ห้อุปนายกผูมี้อาวุโสตามล าดบัท าหนา้ท่ีแทน ถา้ทั้งนายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่อยูห่รือไม่อาจ
ปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งกรรมการคนหน่ึงคนใดขึ้นเป็นประธานในท่ีประชุม ถา้ไม่มีกรรมการอยูใ่นท่ี
ประชุมเลยก็ใหท่ี้ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกคนใดคนหน่ึงขึ้นเป็นประธานในท่ีประชุม เฉพาะการประชุมนั้น 
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               ขอ้ 34. วิธีออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมใหญ่ สมาชิกสามญัเท่านั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้สมาชิก
สามญัท่ีเป็นกลุ่มนิติบคุคลมีคะแนนเสียงสามคะแนนเสียงต่อหน่ึงกลุ่มนิติบุคคล นอกจากนั้นให้สมาชิกสามญัคนหน่ึงๆมี
คะแนนเสียงหน่ึงเสียง 
               ในการประชุมใหญ่ใดๆ ขอ้มติอนัเสนอให้ลงคะแนน ใหต้ดัสินดว้ยวิธีชูมือ หรือวิธีการอื่นใดอนัเป็นการเปิดเผย
ว่าสมาชิกใดลงคะแนนเช่นไร เวน้แต่เม่ือก่อนหรือในเวลาท่ีแสดงผลแห่งการชูมือนั้น คณะกรรมการเห็นสมควรหรือไดมี้
สมาชิกสามญัสองคนเป็นอยา่งนอ้ยติดใจร้องขอให้ลงคะแนนลบั 
 คณะกรรมการสามารถออกกฎ หรือ ระเบียบส าหรับการประชุมได ้ทั้งน้ีตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบัสมาคม 
               ขอ้ 35. มติของท่ีประชุมใหญ่ นอกจากท่ีกล่าวไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในขอ้บงัคบัน้ี ให้ถือเอาคะแนนเสียงขา้งมากเป็น
มติของท่ีประชุมใหญ่ ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัจะเป็นการชูมือก็ดี การลงคะแนนลบัก็ดี หรือดว้ยวิธีการอื่นใดก็ดี ให้ผูเ้ป็น
ประธานในท่ีประชุมมีคะแนนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
               ขอ้ 36. กิจการอนัพึงกระท าในการประชุมใหญ่ มีดงัน้ี.-  
                                      (1) รับรองรายงานการประชุมใหญ่คราวก่อน  
                                      (2) พิจารณารายงานประจ าปี แสดงผลการด าเนินกิจการของสมาคมท่ีผา่นมาในรอบปี (ถา้มี) 
                                      (3) พิจารณาอนุมติังบดุล (ถา้มี)  
                                      (4) เลือกตั้งคณะกรรมการ (ในปีท่ีครบวาระ) 
                                      (5) เลือกตั้งท่ีปรึกษาของสมาคมประจ าปี ผูส้อบบญัชีของสมาคมประจ าปี และก าหนด 
                                            ค่าตอบแทน (ถา้มี) 
                                      (6) กิจการท่ีตอ้งกระท า โดยอาศยัมติจากท่ีประชุมใหญ ่
               ขอ้ 37. กิจการอนัพึงกระท าในการประชุมสมาชิกประจ าเดือน ไดแ้ก่ กิจการอนัเก่ียวกบัการปฏิบติัธุรกิจทัว่ไป
ของสมาคม นอกจากกิจการท่ีจ าเป็นจะตอ้งกระท าโดยการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีหรือการประชุมใหญ่วิสามญั 
               ขอ้ 38. การจดัท ารายงานบนัทึกประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการ การประชุมใหญ่ การประชุมสมาชิก
อ่ืนๆ และการประชุมอนุกรรมการ ให้จดบนัทึกไวทุ้กคร้ัง และตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือรับรองในคราวท่ีมีประชุมคร้ัง
ต่อไป รายงานการประชุมท่ีผา่นการรับรองแลว้ สมาชิกจะดูไดใ้นวนัและเวลาท าการ       
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การเงิน เงินทุนพิเศษ และการบญัชีของสมาคม  

 
               ขอ้ 39. วนัส้ินปีทางการเงิน ให้ถือเอาวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของทุกปี เป็นวนัส้ินปีทางบญัชีของสมาคมการคา้ 
               ขอ้ 40. การจดัท างบดุล ให้คณะกรรมการจดัท างบดุลท่ีเป็นอยู ่ณ วนัส้ินปีทางบญัชีนั้นแลว้ส่งให้ผูส้อบบญัชีไม่
เกินเดือนกุมภาพนัธ์ของทุกปี  และผูส้อบบญัชีจะตอ้งตรวจสอบใหแ้ลว้เสร็จก่อนวนัประชุมใหญ่ประจ าปีไม่นอ้ยกว่า
สามสิบวนั 
               งบดุลซ่ึงผูส้อบบญัชีไดรั้บรองแลว้ คณะกรรมการตอ้งด าเนินการเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่สามญัเพื่อพิจารณา
อนุมติัภายในหน่ึงร้อยย่ีสิบวนันบัแต่วนัส้ินปีทางบญัชี 
               เม่ือเสนองบดุลให้คณะกรรมการเสนอรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสมาคมต่อท่ีประชุมใหญ่
ดว้ย 
               ให้สมาคมส่งส าเนารายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสมาคมกบังบดุลไปยงันายทะเบียนสมาคม
การคา้ประจ ากรุงเทพมหานคร ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีมีการประชุมใหญ่ 
               อน่ึง ให้เก็บรักษารายงานประจ าปี แสดงผลการด าเนินงานของสมาคมกบังบดุลไวท่ี้ส านกังานของสมาคม 
เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดูได ้
               ขอ้ 41. อ านาจของผูส้อบบญัชี ผูส้อบบญัชีมีอ านาจเขา้ตรวจสอบสรรพสมุด บญัชี และบรรดาเอกสารเก่ียวกบั
การเงินของสมาคม และมีสิทธิสอบถามกรรมการตลอดจนเจา้หนา้ท่ีของสมาคมทุกคนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบับญัชีและ
เอกสารดงักล่าว ในการน้ีกรรมการและเจา้หนา้ท่ีจะตอ้งช่วยเหลือและใหค้วามสะดวกทุกประการเพือ่การสอบเช่นว่านั้น 
               ขอ้ 42. การเก็บรักษาสมุดบญัชีและเอกสารการเงิน จะตอ้งเก็บรักษาไว ้ ณ ส านกังานของสมาคมและให้อยูใ่น
ความดูแลรับผดิชอบเหรัญญิก 
               ขอ้ 43. การเงินของสมาคม ใหค้ณะกรรมการสมาคมจดัให้มีระบบที่จะดูแลรักษา และจดัการกบับรรดา
ทรัพยสิ์นและหน้ีสินของสมาคมอยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพเป็นผลดีต่อสมาคม 
               ให้มีเงินทดรองจ่ายเก่ียวกบักิจกรรมสมาคมไม่เกินวงเงินท่ีคณะกรรมการสมาคมอนุมติั ในการน้ีเหรัญญิกเป็น
ผูรั้บผดิชอบและเก็บรักษาตวัเงิน 
               การท าธุรกรรมกบัสถาบนัการเงิน  ให้อยูใ่นอ านาจของนายกสมาคมหรืออุปนายก ลงนามร่วมกบัเหรัญญิก หรือ
กรรมการคนใดคนหน่ึง โดยมติของท่ีประชุมคณะกรรมการ 
               ขอ้ 44. การจ่ายเงินของสมาคม ให้นายกสมาคม อุปนายก หรือเลขาธิการคนใดคนหน่ึง มีอ านาจส่ังจ่ายเงิน
เก่ียวกบักิจการของสมาคมไดค้ร้ังละไม่เกิน 50,000 บาท (ห้าหม่ืนบาทถว้น)  
               ในการจ่ายเงินคร้ังละเกินกว่า 50,000 บาท (ห้าหม่ืนบาทถว้น) ให้กระท าโดยมติของท่ีประชุมคณะกรรมการทุก
คร้ังไป 
               ขอ้ 45. เงินทนุพิเศษ สมาคมอาจหาเงินทนุพิเศษเพื่อมาด าเนินกิจการและส่งเสริมความกา้วหนา้ของสมาคมได ้
โดยการเช้ือเชิญบคุคลภายนอก และสมาชิกร่วมกนับริจาคหรือกระท าการอื่นใด ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรและไม่
ขดัต่อกฎหมาย 
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การแกไ้ขขอ้บงัคบั การเลิกสมาคม และการช าระบญัชี 
               ขอ้ 46. การแกไ้ขเปล่ียนแปลงตดัทอนหรือเพ่ิมเติมขอ้บงัคบั จะกระท าไดแ้ต่โดยมติของท่ีประชุมใหญ่ ซ่ึงมี
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกสามญัท่ีมาประชุมทั้งหมด 
               ขอ้ 47. การเลิกสมาคม สมาคมน้ีอาจเลิกไดด้ว้ยเหตหุน่ึงเหตุใดดงัต่อไปน้ี 
                                      (1) เม่ือท่ีประชุมลงมติให้เลิกดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวน สมาชิกสามญั  
  รวมกนัท่ีมาประชุมทั้งหมด  
                                      (2) เม่ือลม้ละลาย 
                                      (3) เม่ือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชยส่ั์งให้เลิกตามมาตรา 36 แห่ง 
                                            พระราชบญัญติัสมาคมการคา้ พ.ศ. 2509 
               ขอ้ 48. การช าระบญัชี เม่ือสมาคมน้ีตอ้งเลิกไปเพราะเหตหุน่ึงเหตใุดดงักล่าวในขอ้ 47 การช าระบญัชีของ
สมาคมให้น าบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัสมาคมการคา้ พ.ศ. 2509 มาใชบ้งัคบั 
               ในกรณีท่ีสมาคมตอ้งเลิกไปตามขอ้ 47 (1) ให้ท่ีประชุมใหญ่คราวนั้นลงมติเลือกตั้งก าหนดตวัผูช้  าระบญัชีเสีย
ดว้ย และหากตอ้งเลิกไปตามขอ้ 47 (3) ให้กรรมการทุกคนในคณะกรรมการชุดสุดทา้ยท่ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกรรมการต่อ
นายทะเบียนสมาคมการคา้ประจ ากรุงเทพมหานคร เป็นผูช้  าระบญัชี 
               หากมีทรัพยสิ์นของสมาคมเหลือจากการช าระบญัชีให้ยกให้แก่นิติบคุคลในประเทศไทยท่ีมีวตัถุประสงค์
เก่ียวกบัการกุศลสาธารณะแห่งหน่ึงแห่งใด หรือหลายแห่งตามมติของท่ีประชุมใหญ่ 
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บทเฉพาะกาล 
 

               ขอ้ 49. เม่ือนายทะเบียนสมาคมการคา้ประจ ากรุงเทพมหานครไดอ้นุญาตใหจ้ดัตั้งเป็นสมาคมแลว้ ให้ผูเ้ร่ิมก่อ
การจดัตั้งทุกคนท าหนา้ท่ีคณะกรรมการ (ชัว่คราว) จนกว่าจะไดมี้การเลือกตั้งคณะกรรมการตามขอ้บงัคบัน้ี ซ่ึงจะตอ้งจดั
ให้มีขึ้นภายในก าหนดเวลาหน่ึงร้อยย่ีสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บอนุญาตให้จดัตั้งเป็นสมาคมแลว้ 
               ภายใตบ้งัคบัแห่งความในวรรคแรก กรณีท่ีมีการประชุมใหญ่เลือกตั้งคณะกรรมการชุดแรกในช่วงเวลานอ้ยกว่า
สามเดือน นบัแต่วนัส้ินปีทางบญัชีของสมาคม ให้ถือเอาวนัส้ินปีทางบญัชีของสมาคมเป็นวนัตั้งตน้ค านวณวาระ
กรรมการตามขอ้ 17 วรรคส่ี 
               ขอ้ 50. เพื่อประโยชน์แห่งความในขอ้บงัคบัขอ้ 7 ใหผู้เ้ร่ิมก่อการจดัตั้งทุกคน ท าหนา้ท่ีเป็นสมาชิกสามญั  
               ขอ้ 51. ให้ใชข้อ้บงัคบัน้ี ตั้งแต่วนัท่ีนายทะเบียนสมาคมการคา้ประจ ากรุงเทพมหานครไดอ้นุญาตใหจ้ดัตั้งเป็น
สมาคมเป็นตน้ไป 
               ขอ้ 52. กรณีสมาชิกสามญัซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาในช่วง 3 ปีแรกนบัแต่สมาคมไดรั้บอนุญาตจดัตั้งเป็นสมาคม
การคา้ให้ไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งไดรั้บรองวุฒิบตัร Certified Financial Planner จากสมาคม 
 


