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ข้อบังคับ 
สมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลัยหอการคา้ไทย 

 

หมวด 1     ช่ือและวัตถุประสงค ์
ขอ้ 1. สมาคมมีช่ือวา่ สมาคมศษิยเ์ก่ามหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย อนัหมายถึงผูท่ี้ผา่นการเป็นศษิยเ์ก่าของ

มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย วิทยาลยัการคา้และวิทยาลยัการพาณิชย ์มีช่ือย่อของสมาคมว่า สมกค. 
มี ช่ื อภาษาอังกฤษว่ า  UNIVERSITY OF THE THAI CHAMBER OF COMMERCE ALUMNI 
ASSOCIATION มีช่ือยอ่ทางภาษาองักฤษวา่ UTCCA 

ขอ้ 2.   เครื่องหมายของสมาคมฯ เป็นรูปโล่ภายในเป็นภาพเรือส าเภา มีอกัษรย่อสมาคมฯ ลอ้มรอบดว้ย
อักษรว่า สมาคมศิษยเ์ก่ามหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย และ University of the Thai Chamber of 
Commerce Alumni Association  ดังรูป 

 
 

ขอ้ 3. ส านกังานใหญ่ของสมาคมตัง้อยู ่ณ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย เลขท่ี 126/1 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวง
ดนิแดง เขตดนิแดง  กรุงเทพมหานคร และมีส านกังานสาขาตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรใหมี้ขึน้ 

ขอ้ 4.   วตัถปุระสงคข์องสมาคม มีดงัตอ่ไปนี ้
1. สง่เสรมิและใหค้วามรว่มมือกบัมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยและหอการคา้ไทย 
2. สง่เสรมิใหเ้ป็นท่ีรวมแหง่ความรกัความสามคัคีผดงุเกียรติของสมาชิกและสถาบนั 
3. สง่เสรมิเผยแพรแ่ละแลกเปล่ียนทางวิชาการ ตลอดจนทศันะทางอาชีพใหแ้ก่เหลา่สมาชิก 
4. สง่เสรมิการสรา้งทศันคตท่ีิดีและบ าเพ็ญสาธารณประโยชนแ์ก่สงัคม 
5. สง่เสรมิสนบัสนนุการศกึษาและกิจกรรมของนกัศกึษามหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
6. สง่เสรมิและชว่ยเหลือเกือ้กลูกนัในระหวา่งมวลสมาชิกและศษิยเ์ก่า 
7. สง่เสรมิการศกึษา การกีฬา พลานามยั และการบนัเทิงของมวลสมาชิก 
8. สง่เสรมิความสามคัคีในชาต ิศาสนา พระมหากษัตรยิ ์และระบอบประชาธิปไตย 
วตัถปุระสงคด์งักลา่วขา้งตน้ ไมข่ดัตอ่กฎหมายและไมเ่ก่ียวขอ้งกบัการเมือง 

 

หมวด 2     สมาชิก 
ขอ้ 5.  สมาชิกของสมาคมมี 4 ประเภท 

1. สมาชิกสามัญ ไดแ้ก่ ผูท่ี้เคยศึกษาหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย 
วิทยาลยัการคา้ หรือวิทยาลยัการพาณิชย ์ 

2.  สมาชิกวิสามญั ไดแ้ก่ นกัศกึษาปัจจบุนัแหง่มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ท่ีสมคัรเขา้เป็นสมาชิก 
3.  สมาชิกสมทบ ไดแ้ก่ ผูท่ี้เป็นหรือเคยเป็นอาจารยข์องมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยทัง้ในอดีตและ
ปัจจุบนั ซึ่งคณะกรรมการของสมาคมเชิญเขา้เป็นสมาชิกดว้ยคะแนนเสียงรบัรองไม่นอ้ยกว่ากึ่ ง
หนึ่งของจ านวนคณะกรรมการสมาคม 
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4. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดแ้ก่ ผูท้รงคุณวุฒิ หรือผูท่ี้มีอุปการคุณแก่สมาคม ซึ่งคณะกรรมการของ
สมาคมเชิญเขา้เป็นสมาชิกดว้ยคะแนนเสียงรบัรองไมน่อ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนคณะกรรมการ
สมาคม 

ขอ้ 6.  ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกสามญั หรือสมาชิกวิสามัญ ใหย่ื้นใบสมคัรตอ่เลขาธิการสมาคมโดยมีสมาชิก
สามญัรบัรองในใบสมคัรอยา่งนอ้ย 2 คน 

เม่ือเลขาธิการสมาคมตรวจสอบเห็นว่าเป็นบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิตามท่ีสมาคมก าหนดไว ้ ไม่เป็น
บุคคลท่ีมีความประพฤติเส่ือมเสียเป็นท่ีรงัเกียจของสังคมและไม่เคยเป็นบุคคลท่ีเคยถูกวิทยาลัย
การคา้ หรือวิทยาลยัการคา้พาณิชย ์หรือมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยไล่ออก หรือลบช่ือออกจากการ
เป็นนกัศกึษา ใหเ้ลขาธิการสมาคมน าใบสมคัรเสนอตอ่คณะกรรมการพิจารณารบัหรือไมร่บับคุคลนัน้
เขา้เป็นสมาชิก 

ขอ้ 7.   ผู้ท่ีสมัครเป็นสมาชิกสามัญตอ้งเป็นผู้ท่ีเคยศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัย
หอการคา้ไทย วิทยาลัยการคา้ หรือ วิทยาลัยการพาณิชย ์ผู้ท่ีสมัครเป็นสมาชิกสามัญตอ้งเสีย
คา่ธรรมเนียมการสมคัรเป็นสมาชิกสมาคมตลอดชีพ 500 บาท ยกเวน้นกัศกึษาท่ีจบการศกึษา ตัง้แต่
ปี พ.ศ. 2538 จนถึงปี พ.ศ.2547 ซึ่งจดัเงินสมทบเป็นสมาชิกจากมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

 

นกัศกึษาปัจจบุนัสามารถสมคัรเป็นสมาชิกวิสามญัไดน้บัตัง้แต่วนัลงทะเบียนเขา้เป็นนกัศึกษา โดย
เสียคา่ธรรมเนียมการสมคัรเป็นสมาชิกตลอดชีพ 200 บาท และจะปรบัเป็นสมาชิกสามญัทนัทีเม่ือ
หมดสภาพการเป็นนกัศกึษา 

 

ผูไ้ดร้บัเชิญใหเ้ป็นสมาชิกกิตตมิศกัดิแ์ละสมาชิกสมทบไมต่อ้งเสียคา่ธรรมเนียมและคา่บ ารุงสมาคม 
คณะกรรมการสมาคมฯ สามารถปรบัปรุงระเบียบและอตัราคา่ธรรมเนียมสมาชิกโดยตอ้งไดร้บัความ
เห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสามญัท่ีเขา้ร่วม
ประชมุ 

 

หมวด 3     สิทธิและหน้าทีข่องสมาชิก 
ขอ้ 8.  สมาชิกสามญั และสมาชิกวิสามญั มีสิทธิดงัตอ่ไปนี ้

1.  มีสิทธิไดร้บับตัรประจ าตวั ซึ่งออกใหโ้ดยสมาคมตามระเบียบท่ีคณะกรรมการก าหนด 
2.  มีสิทธิประดบัเครื่องหมายของสมาคมในโอกาสสมควร 
3.  มีสิทธิเขา้รว่มประชมุใหญ่สามญัและประชมุใหญ่วิสามญั 
4.  มีสิทธิเสนอขอ้คดิเห็นท่ีเป็นประโยชนต์อ่กิจการของสมาคม 
5.  สามารถขอใชส้ถานท่ีของสมาคม เพ่ือประชมุปรกึษาหารือเรื่องตา่งๆ ในหมูส่มาชิก 
6.  มีสิทธิใช้ประโยชนใ์นสถานท่ีของมหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย ตามท่ีมหาวิทยาลัยใหส้ิทธิแก่

สมาชิกของสมาคม 
7.  สมาชิกสามญัมีสิทธิร่วมเลือกตัง้นายกสมาคม และไดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการบริหารงานของ

สมาคม ซึ่งสิทธิดงักล่าวจะมีขึน้ไดภ้ายหลงัจากท่ีคณะกรรมการสมาคมรบัเขา้เป็นสมาชิกแลว้ไม่
นอ้ยกวา่ 30 วนั เวน้แตก่ารเลือกตัง้คณะกรรมการครัง้แรกของสมาคม 
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8.  มีสิทธิไดร้บัการพิจารณาช่วยเหลือจากสมาคม เม่ือสมาชิกสมาคมไดร้บัความเดือดรอ้น เช่น 
ประสบปัญหาเรื่องอคัคีภยั อทุกภยั หรืออบุตัภิยัรา้ยแรง 

9. บตุรสมาชิกท่ีศกึษาในมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย สามารถย่ืนความจ านงขอรบัทนุการศกึษาได ้
10.  ไดร้บัวารสารของสมาคม 
11.  มีสิทธ์ิใชบ้ตัรสมาชิกสมาคม เพ่ือรบัส่วนลดจากสถานท่ีต่างๆ เช่น สถานพยาบาล, โรงแรม, 

รา้นอาหารและสถานบรกิารท่ีสมาคมติดตอ่ขอรบัสิทธิพิเศษ 
12.  สามารถใชบ้ตัรสมาชิกสมาคม ย่ืนเรื่องขอท าบตัรเครดติท่ีเขา้รว่มกบัสมาคมฯ (CO – BRAND) ได ้
13.  สิทธิอ่ืนๆ ท่ีสมาคมจะเสนอใหก้บัสมาชิกตอ่ไปในอนาคต 

ขอ้ 9.  สมาชิกกิตตมิศกัดิแ์ละสมาชิกสมทบ มีสิทธิเชน่เดียวกนักบัสมาชิกสามญัและสมาชิกวิสามญั เวน้แต่
ไมมี่สิทธิออกเสียงเลือกตัง้หรือไดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการของสมาคม 

ขอ้ 10.  สมาชิกมีหนา้ท่ีดงัตอ่ไปนี ้
1.    ปฏิบตัติามระเบียบขอ้บงัคบัและหรือขอ้ก าหนดของสมาคม 
2.    ชว่ยเหลือ รว่มมือและสง่เสรมิกิจกรรมของสมาคม 
3. สง่เสรมิและสนบัสนนุใหบ้รรลถุึงวตัถปุระสงคข์องสมาคม 
4. บ าเพ็ญตนเป็นพลเมืองดี รกัษาคณุธรรมความดีไมป่ระพฤตเิส่ือมเสียดว้ยประการทัง้ปวง 

 

หมวด 4     การขาดจากสมาชิกภาพ 
ขอ้ 11.  สมาชิกภาพสิน้สดุเม่ือ 

1.  ตาย 
2. ลาออก 
3. ถกูลบช่ือออกจากทะเบียนสมาชิก 

ขอ้ 12.  การลาออกจากสมาชิกภาพ ใหส้มาชิกท่ีประสงคล์าออกแสดงความจ านงเป็นลายลกัษณอ์กัษรไปยงั
เลขาธิการสมาคม เม่ือเลขาธิการสมาคมน าเสนอต่อคณะกรรมการและจะขาดจากสมาชิกภาพเม่ือ
คณะกรรมการอนมุตั ิ

ขอ้ 13.    คณะกรรมการสมาคมมีอ านาจลงมตสิั่งลบช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนได ้ถา้สมาชิกผูน้ัน้ 
1.   กระท าผิดถึงตอ้งรบัโทษจ าคกุ โดยค าพิพากษาของศาล ทัง้นีไ้มร่วมถึงความผิดฐานลหโุทษ หรือ

ความผิดอนัไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผิดทางการเมือง 
2. ปฏิบตัตินในทางท่ีอาจน าความเส่ือมเสียมาสูส่มาคม และ/หรือ ประพฤตใินทางท่ีเป็นปฏิปักษ์ต่อ

วตัถปุระสงคข์องสมาคม 
คะแนนเสียงของคณะกรรมการในการลบช่ือสมาชิกตอ้งมีจ านวนไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวน

คณะกรรมการของสมาคม 
ขอ้ 14.  สมาชิกผูถ้กูลบช่ือ ไม่มีสิทธิสมคัรเป็นสมาชิกจนกว่าจะพน้ก าหนด 1 ปี นบัแตว่นัท่ีถกูลบช่ือ เม่ือจะ

สมคัรเป็นสมาชิกอีกใหถื้อเป็นสมาชิกใหม ่ตามความในขอ้ 6 
 
 
 



4 / 7 

 

หมวด 5     คณะกรรมการสมาคม 
ขอ้ 15.  คณะกรรมการของสมาคมประกอบดว้ย นายกสมาคม และกรรมการของสมาคม จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 

15 คน แตไ่มเ่กิน 70 คน 
ขอ้ 16.   นายกสมาคม ตอ้งมาจากการเลือกตัง้ โดยมีสมาชิกสามญัเป็นผูเ้สนอช่ือและตอ้งมีสมาชิกสามัญ

รบัรองอยา่งนอ้ย 5 เสียง ไดร้บัเลือกตัง้โดยเสียงขา้งมากของท่ีประชมุใหญ่ และด ารงต าแหนง่สมยัละ 
2 ปี ทัง้นีจ้ะด ารงต าแหนง่ตดิตอ่กนัเกินกว่า 2 สมยัไมไ่ด ้ 

ขอ้ 17.     นายกสมาคม เป็นผูแ้ตง่ตัง้สมาชิกสามญัเป็นกรรมการสมาคมใหด้  ารงต าแหน่งอปุนายก เลขาธิการ 
เหรัญญิก นายทะเบียน ประชาสัมพันธ์ ปฏิคมและด ารงต าแหน่งอ่ืนๆ ตามท่ีนายกสมาคม 
เห็นสมควรใหแ้ลว้เสรจ็ใน 15 วนัหลงัจากวนัเลือกตัง้นายกสมาคม 

 

  คณะกรรมการท่ีไดร้ับแต่งตัง้อยู่ในต าแหน่งเท่ากับระยะเวลาด ารงต าแหน่งของนายกสมาคม 
 ถา้ต าแหนง่นายกสมาคมวา่งลง ใหอ้ปุนายกรกัษาการแทน ใหค้ณะกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ   

   รกัษาการไปพลางก่อน  จนกวา่คณะกรรมการชดุใหมจ่ะไดร้บัอนญุาตใหจ้ดทะเบียนจากทางราชการ   
  เ ป็นท่ี เรียบร้อยแล้วก็ให้ท าการส่งและรับมอบงานกันระหว่างคณะกรรมการชุดเก่าและ 

คณะกรรมการชุดใหม่ให้เป็นท่ีเสร็จสิน้ภายใน 30 วัน นับตัง้แต่วันท่ีคณะกรรมการชุดใหม่ไดร้บั
อนญุาตใหจ้ดทะเบียนจากทางราชการ 

 

 นายกสมาคม เป็นผูแ้ตง่ตัง้ผูแ้ทนนกัศกึษามหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยเป็นคณะอนกุรรมการได ้
ขอ้ 18.  (1)   คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตัง้กรรมการท่ีปรึกษาผูท้รงคณุวุฒิ รวมทัง้กรรมการ ผูอ้  านวยการ

ศนูยป์ระสานงานและหรือสาขา กรรมการศนูยท์ัง้ในส่วนภูมิภาคหรือในต่างประเทศ ศนูยล์ะไม่ต  ่า
กว่า 15 คน และสงูสดุไมเ่กิน 30 คน การลงมติแตง่ตัง้ดงักลา่วตอ้งมีคะแนนเสียงไมน่อ้ยกว่า 2 ใน 3 
ของจ านวนกรรมการหรือผูเ้ขา้ประชมุกรรมการ 

 

  บุคคลท่ีแต่งตั้งดังกล่าวข้างต้นให้อยู่ในต าแหน่งเท่ากับระยะเวลาด ารงต าแหน่งของ
คณะกรรมการท่ีแต่งตัง้และไม่มีสิทธ์ิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการ ยกเวน้แต่
กรรมการอ านวยการศนูยป์ระสานงานและหรือสาขายงัคงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชมุ
คณะกรรมการได ้
 

(2)  คณะกรรมการมีอ านาจอนุมัติใหจ้ัดตัง้หรือยกเลิกท่ีท าการศูนยป์ระสานงานและหรือสาขา
สมาคมทัง้ในส่วนภูมิภาค หรือสาขาต่างประเทศโดยตอ้งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการ 
 

  กรรมการท่ีปรกึษาอยูใ่นต าแหนง่เท่ากบัระยะเวลาการด ารงต าแหนง่ของคณะกรรมการท่ีแตง่ตัง้ 
และไมมี่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชมุคณะกรรมการ 

ขอ้ 19.  คณะกรรมการมีอ านาจและหนา้ท่ีในการด าเนินกิจการตามวตัถปุระสงคข์องสมาคม มีอ านาจก าหนด
ระเบียบขอ้บงัคบัของสมาคมและปฏิบตัิตามมตขิองท่ีประชมุ 

ขอ้ 20.  เม่ือนายกสมาคมแต่งตัง้กรรมการแลว้ ใหน้  าช่ือคณะกรรมการชุดใหม่แจง้ต่อหน่วยงานราชการท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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ขอ้ 21. นายกสมาคม มีอ านาจหนา้ท่ีบริหารควบคมุรบัผิดชอบในกิจการทัง้ปวงของสมาคมใหด้  าเนินไปตาม
ระเบียบข้อบังคับและมติของคณะกรรมการ และมีอ านาจแต่งตัง้บังคับบัญชาลงโทษ ถอดถอน 
คณะกรรมการหรือพนกังานของสมาคม 

ขอ้ 22.  นายกสมาคม มีอ านาจแตง่ตัง้หรือมอบหมายใหอ้ปุนายกหรือเลขาธิการสมาคม รกัษาการแทนนายก
สมาคมได ้กรณีท่ีนายกสมาคมไมอ่ยูห่รือไมส่ามารถปฏิบตังิานไดใ้นขณะนัน้ 

ขอ้ 23.   กรณีท่ีนายกสมาคมพน้จากต าแหนง่ดว้ยเหตใุดเหตหุนึ่งหรือออกก่อนวาระ และเหลือเวลาในสมยัไม่
เกิน 180 วนั ใหอุ้ปนายกเป็นนายกสมาคมแทนไดจ้นกว่าจะหมดสมยัของนายกสมาคมผูน้ัน้ หาก
เหลือเวลาในสมยัเกินกวา่ 180 วนั ใหค้ณะกรรมการจดัใหมี้การเลือกตัง้นายกสมาคมใหม่ 

ขอ้ 24.  นายกสมาคม เป็นประธานในท่ีประชมุทกุประเภท ถา้นายกสมาคมไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีไดใ้หอุ้ป
นายกเป็นประธานแทน ในกรณีท่ีนายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีไดใ้ห้
เลขาธิการสมาคมเป็นประธานท่ีประชมุแทน 

ขอ้ 25.  เลขาธิการสมาคม เป็นเลขานุการในท่ีประชุมทุกประเภท มีหนา้ท่ีรบัผิดชอบเก่ียวกับการจัดการ
ประชมุ จดัระเบียบวาระการประชมุ บนัทกึรายงานการประชมุ เก็บรกัษาเอกสารตา่งๆ ของสมาคมไว้
เป็นหลกัฐาน รวมทัง้งานอ่ืนใดท่ีไมอ่ยูใ่นความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต าแหนง่อ่ืนๆ 

ขอ้ 26.  นายกสมาคม ตอ้งเรียกประชมุคณะกรรมการอย่างนอ้ยเดือนละหนึ่งครัง้ เวน้แตไ่ม่มีเรื่องประชมุ แต่
ตอ้งไมเ่กินสองเดือนตอ่ครัง้ 

ขอ้ 27.  การประชมุคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการมาประชมุไมน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนคณะกรรมการ จงึ
ถือว่าครบองคป์ระชุม และมติของท่ีประชมุใหถื้อเสียงขา้งมากเป็นเกณฑ ์ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้
ประธานท่ีประชุมออกเสียงชีข้าด การออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมให้ใช้วิธีการยกมือเปิดเผย 
กรรมการหนึ่งคนเท่ากับหนึ่งเสียง เว้นแต่กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 5 คน รอ้งขอให้
ลงคะแนนลบั ใหป้ระธานถามท่ีประชมุโดยท่ีประชมุลงมตวิา่จะลงคะแนนลบัหรือไม่ 

ขอ้ 28.  กรรมการสมาคมจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนคณะกรรมการมีสิทธิขอใหน้ายกสมาคมเรียกประชุม
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาเรื่องส าคญัและรีบด่วนเก่ียวกับการด าเนินกิจการของสมาคม นายก
สมาคมต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการภายใน 7 วัน นับจากวันร้องขอ โดยนัดหมายให้
กรรมการทราบลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุไมน่อ้ยกวา่ 3 วนั 

 

หมวด 6     การบริหารงานของสมาคม 
ขอ้ 29.  นิตกิรรมใดๆ ท่ีไดก้ระท าในนามของสมาคมจะมีผลผกูพนัสมาคมตอ่เม่ือขอ้ความหนงัสือนิติกรรมนัน้

ไม่เป็นการขดัตอ่วตัถปุระสงค ์ระเบียบขอ้บงัคบั มติของสมาคมหรือของคณะกรรมการ และนิติกรรม
นัน้จะตอ้งมีนายกสมาคมเป็นผูล้งนามและมีกรรมการสมาคมอย่างนอ้ยสองคน ลงนามเป็นพยาน 
พรอ้มกบัประทบัตราสมาคม 

ขอ้ 30.  คณะกรรมการมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบเก่ียวกบัการเงินและบญัชี โดยตอ้งจดัใหมี้ 
(1) บญัชีแสดงจ านวนเงินท่ีสมาคมรบัและจา่ย ทัง้รายการอนัเป็นเหตใุหไ้ดร้บัหรือจา่ยเงินทกุรายการ 
(2) บญัชีแสดงจ านวนและมลูคา่ของทรพัยส์ินและหนีส้ินของสมาคม 
(3) เงินทนุส ารองของสมาคมไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของรายไดป้ระจ าปี 
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ขอ้ 31.  เหรญัญิกสมาคม มีหนา้ท่ีรบัจ่ายเงินของสมาคม จดัท าและเก็บรกัษาบญัชีตามขอ้ 30. พรอ้มดว้ย
ใบส าคัญและหลักฐานแสดงการรับและจ่ายเงิน ท างบแสดงฐานะการเงินเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการทกุครัง้ท่ีมีการประชมุ 

ขอ้ 32.  เหรญัญิกสมาคม เป็นผูร้กัษาเงินสดส ารองไวไ้ดไ้ม่เกิน 10,000 บาท ส่วนท่ีเกินใหน้  าฝากธนาคาร
ตามท่ีคณะกรรมการก าหนดในวนัท าการรุง่ขึน้ในนามช่ือบญัชีของสมาคม 

 

 คณะกรรมการอาจจะน าเงินของสมาคมไปซือ้พนัธบตัรของรฐับาลหรือสลากออมสิน หรืออย่างอ่ืนท่ี
จะเป็นผลประโยชนแ์ก่สมาคมได ้แตต่อ้งไดร้บัมตจิากคณะกรรมการก่อน 

ขอ้ 33.  นายกสมาคม มีอ านาจอนมุตัจิา่ยเงินของสมาคมในนามสมาคมไดไ้มเ่กินครัง้ละ 30,000 บาท ถา้เกิน
จาก 30,000 บาท ใหข้ออนมุตัจิากท่ีประชมุกรรมการ 

ขอ้ 34.  การเบิกจ่ายเงินของสมาคม ใหก้ลุ่มท่ี 1 ไดแ้ก่ นายกสมาคม หรือ กรรมการผู้ท่ีไดร้บัมอบหมายจาก
นายกสมาคม ลงนามรว่มกบักลุ่มท่ี 2  ไดแ้ก่ เหรญัญิกสมาคม หรือ ผูช้่วยเหรญัญิกสมาคม ลงนาม
รว่มกนัรวมเป็น 2 คน พรอ้มประทบัตราสมาคม 

ขอ้ 35.  การรบัเงินทกุประเภท เหรญัญิกสมาคมตอ้งออกใบเสร็จรบัเงินไวเ้ป็นหลกัฐาน และการจ่ายเงินของ
สมาคมทุกรายการตอ้งมีใบส าคญัแสดงรายการและจ านวนเงินท่ีจ่าย ซึ่งไดร้บัการอนุมตัิจากนายก
สมาคมหรือผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายจากนายกสมาคมจงึจะจา่ยได ้

ขอ้ 36.  การซือ้หรือขายทรพัยส์ินของสมาคม 
(1) ซือ้ทรพัยส์ินเกินกวา่ 100,000 บาท ตอ้งไดร้บัอนมุตัจิากท่ีประชมุใหญ่ 
(2) จ าหนา่ยทรพัยส์ินเกินกวา่ 100,000 บาท ตอ้งไดร้บัอนมุตัจิากท่ีประชมุใหญ่ 

ขอ้ 37.  ท่ีประชุมใหญ่ตอ้งแต่งตัง้ผูต้รวจสอบบญัชีรบัอนุญาต ซึ่งมิใช่กรรมการของสมาคมเป็นผูต้รวจสอบ
บญัชีปีละ 1 คน และท่ีประชมุใหญ่เป็นผูก้  าหนดสินจา้ง 

 

คณะกรรมการตอ้งจดัท างบแสดงฐานะทางการเงินของสมาคมท่ีผ่านมา ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้
ตรวจสอบบญัชีอนญุาตแลว้ เสนอตอ่ท่ีประชมุใหญ่ทกุรอบระยะเวลาบญัชี 
 

ก าหนดใหว้นัท่ี 31 ธนัวาคม ของทกุปี เป็นวนัสดุทา้ยของรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีของสมาคม 
 

หมวด 7     การประชุมใหญ่ 
ขอ้ 38.   การประชมุใหญ่ของสมาคมมี  2  ชนิด  คือ 

1) ประชมุใหญ่สามญั 
2) ประชมุใหญ่วิสามญั 

ขอ้ 39.  คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชมุใหญ่สามญัประจ าปีปีละครัง้ ภายในเดือนมีนาคมของทกุปี 
ขอ้ 40.  คณะกรรมการตอ้งแจง้วนันดัประชมุใหญ่ใหส้มาชิกทราบก่อนหนา้การประชมุใหญ่ไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั 

โดยการส่งหนงัสือแจง้ถึงสมาชิกทกุคนทางไปรษณีย ์หรือวิธีอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการเห็นชอบ โดยระบุ
วนั เวลา และสถานท่ีประชมุ พรอ้มแนบเอกสารท่ีจ าเป็นตอ่การประชมุ 

ขอ้ 41.  การประชมุใหญ่สามญัประจ าปีหรือการประชมุใหญ่วิสามญั จะตอ้งมีสมาชิกสามญัเขา้รว่มประชุม
ไม่นอ้ยกว่า  50 คน จึงจะถือว่าครบองคป์ระชมุ แตถ่า้เม่ือถึงก าหนดเวลาประชมุยงัมีสมาชิกสามญั
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เขา้รว่มไมค่รบองคป์ระชมุใหค้ณะกรรมการของสมาคม เรียกประชมุใหญ่อีกครัง้หนึ่ง โดยจดัใหมี้การ
ประชมุขึน้ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัท่ีนดัประชุมครัง้แรก ส าหรบัการประชมุในครัง้หลงันีถ้า้มีสมาชิก
สามญัเขา้ร่วมประชุมเป็นจ านวนเท่าใดก็ใหถื้อว่าครบองคป์ระชุม ยกเวน้ถา้เป็นการประชุมใหญ่ท่ี
เกิดขึน้จากการรอ้งขอของสมาชิกก็ไมต่อ้งจดัประชมุใหญ่ใหถื้อวา่การประชมุเป็นอนัยกเลิก 

ขอ้ 42.  สมาชิกสามญัเท่านัน้ท่ีมีสิทธิลงคะแนนเสียงในท่ีประชุมใหญ่โดยมีเสียงเท่ากันคนละ 1 เสียง การ
ออกเสียงลงคะแนนเป็นสิทธิเฉพาะตวัจะแตง่ตัง้ตวัแทนมิได ้

ขอ้ 43.  ท่ีประชมุใหญ่มีอ านาจและหนา้ท่ี ดงันี ้
(1) เลือกตัง้นายกสมาคมและแตง่ตัง้ผูต้รวจสอบบญัชี 
(2) พิจารณาและอนมุตังิบแสดงฐานะการเงินของสมาคม 
(3) พิจารณาเรื่องท่ีคณะกรรมการน าขึน้ปรกึษา 
(4) พิจารณาขอ้เสนอแนะของสมาชิก 

ขอ้ 44.  การประชมุใหญ่วิสามญัอาจมีขึน้ได ้ดงันี ้
(1) คณะกรรมการโดยมีมตเิสียงขา้งมากรอ้งขอใหมี้การประชมุ 
(2) สมาชิกสามญัไมน่อ้ยกวา่ 50 คน ลงช่ือรอ้งขอใหมี้การประชมุ 
เม่ือนายกสมาคมไดร้บัค ารอ้งขอใหเ้รียกประชุมใหญ่วิสามัญตอ้งก าหนดนัดประชุมภายใน  30 วนั 
นบัแตว่นัรอ้งขอท่ีเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

ขอ้ 45.  การแกไ้ขเปล่ียนแปลงระเบียบขอ้บงัคบัของสมาคมและการตราขอ้บงัคบัของสมาคมขึน้ใหม่ กระท าได้
โดยไดร้ับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่ท่ีมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า  50 คน และมีมติดว้ย
คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของสมาชิกท่ีมีสิทธิออกเสียงท่ีมาประชมุและใหค้ณะกรรมการสง่รา่งขอ้บงัคบัใหม่
ไปยงัสมาชิกทางไปรษณียล์ว่งหนา้ก่อนวนันดัประชมุใหญ่เพ่ือพิจารณารบัรา่งนีไ้มน่อ้ยกวา่ 15 วนั 

 

หมวด 8     การเลิกสมาคม 
ขอ้ 46.  สมาคมเลิกไดโ้ดยมตขิองท่ีประชมุใหญ่ ซึ่งมีคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของสมาชิกท่ีมีสิทธิออกเสียงมารว่ม

ประชมุไมน่อ้ยกวา่ 500 คน หรือเลิกโดยค าสั่งของพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามกฎหมาย  
ขอ้ 47.  หากสมาคมตอ้งเลิกและมีทรพัยส์ินของสมาคมเหลืออยู่ใหต้กเป็นของมหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย 

และใหผู้ช้  าระบญัชีจดัการช าระบญัชีและโอนทรพัยส์ินภายใน 3 เดือน นบัแตว่นัเลิกสมาคม 
 

หมวด 9     บทเฉพาะกาล 
ขอ้ 48.  ขอ้บงัคบันี ้ใหเ้ริ่มใชเ้ม่ือไดร้บัอนญุาตเป็นสมาคมจากทางราชการแลว้ 
ขอ้ 49.  ในวาระเริ่มแรก ใหค้ณะกรรมการพิจารณาจัดตัง้สมาคมไดร้ับแต่งตัง้จากศิษยเ์ก่ามหาวิทยาลัย        

หอการคา้ไทย เป็นกรรมการสมาคมชั่วคราว มีหนา้ท่ีจัดใหมี้การประชุมใหญ่ครัง้แรกเพ่ือเลือกตัง้
นายกสมาคมภายใน 90 วนั นบัแตว่นัท่ีไดรบัอนญุาตจากทางราชการใหต้ัง้เป็นสมาคมได ้

ขอ้ 50.  หากมีกรณีใดท่ีนอกเหนือไปจากขอ้บงัคบันี ้ใหค้ณะกรรมการด าเนินการไปตามขนบธรรมเนียม หรือ
ประเพณีนิยมท่ีไมผ่ิดตอ่กฎหมาย 

 

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


