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สมาคมร้านขายยา 
 

 

 
หมวดท่ี 1 

บทความทัว่ไป 
 
ข้อ 1.  สมาคมนี้มชีื่อว่า “สมาคมร้านขายยา” เรยีกชื่อเป็นภาษาจนีว่า  
“ไท้ก๊กเอียะเซียงกงหวย” เขยีนชื่อเป็นภาษาจนีว่า “  ” 
เรยีกชื่อเป็นภาษาองักฤษว่า “ไทยฟารม์าซิส แอสโซซิเอชัน่” เขยีนชื่อ
เป็นภาษาอังกฤษว่า “THAI PHARMACIES ASSOCIATION” ค าว่า
สมาคมต่อไปในขอ้บงัคบัน้ีใหห้มายถงึ “สมาคมรา้นขายยา” 
 

ข้อ 2.  ส านักงานของสมาคมนี้ ตัง้อยู่ ณ เลขที่ 84-86 ถนนประชาธิปก 
แขวงวดักลัยาณ์ เขตธนบุร ีกรุงเทพฯ 10600 โทร.0-2465-1876, 0-2465-
8716, 0-2465-8707 โทรสาร 0 -2890 -2917 www.thaiphar-asso.com  
e-mail : thaidrug@gmail.com 
 

ข้อ 3.  ตราของสมาคม มเีครื่องหมายเป็นรูปลกัษณะคล้ายมอืสองข้าง 
โดยมีเม็ดยาอยู่ระหว่างอุ้งมือทัง้สองมีชื่อสมาคมภาษาไทย , จีน และ
องักฤษ อยู่ดา้นบนเมด็ยา 
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หมวดท่ี 2 
วตัถปุระสงค ์

 
ข้อ 4.  สมาคมน้ีมวีตัถุประสงคด์งัต่อไปนี้ 

4.1 ส่งเสรมิการประกอบอาชพีร้านขายยาของสมาชกิให้มคีวาม
มัน่คงและปลอดภยั 

4.2  สนบัสนุนและช่วยเหลอืสมาชกิแกไ้ขอุปสรรคขอ้ขดัขอ้งต่างๆ 
รวมทัง้เจรจาท าความตกลงกบับุคคลภายนอกเพือ่ประโยชน์ร่วมกนัในการ
ประกอบอาชพีของสมาชกิ สอดสอ่งและตดิตามความเคลื่อนไหวของตลาด
การค้ายา ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ เพื่ออ านวยประโยชน์แก่การ
ประกอบการของสมาชกิและเศรษฐกจิของประเทศ 

4.3  ประสานความสามคัคแีละแลกเปลีย่นความรู ้ความคดิเหน็ซึ่ง
กันและกันในทางวิชาการ ข่าวสารการค้า เพิ่มพูนความรู้แก่สมาชิก 
ตลอดจนการวจิยั หรอืสมัมนาเกีย่วกบัธุรกจิการคา้ยาในรูปแบบต่างๆ 

4.4  ท าความตกลงหรอืวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติหรอืงดเว้น
การปฏิบัติ เพื่อให้การประกอบอาชีพของสมาชิกได้ด าเนินการไปด้วย
ความเรยีบรอ้ย 

4.5 ส่งเสรมิพลานามยั กฬีา พฒันาจติใจ และจดังานบนัเทงิเพื่อ
การกุศล และพกัผ่อนเป็นครัง้คราว 

4.6  ส่งเสรมิการค้ายารกัษาโรคให้อยู่ในมาตรฐานที่ดี สอดคล้อง
กบันโยบายของทางราชการ 
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4.7  ประนีประนอมขอ้พพิาทระหว่างสมาชกิ หรอืระหว่างสมาชกิ
กบับุคคลภายนอกในการประกอบอาชพี 

4.8  ร่วมมอืกบัสมาคมยาอื่นหรอืหน่วยงานอื่นซึ่งมวีตัถุประสงค์
เช่นเดยีวกนั 

4.9  ให้ความอนุเคราะห์แก่สมาชกิ ในด้านสวสัดกิารเท่าที่ไม่เป็น
การตอ้งหา้มตามมาตรา 22 แห่งพระราชบญัญตัสิมาคมการคา้ พ.ศ. 2509 

4.10 ไม่ด าเนินการในทางการเมอืงใดๆ ทัง้สิน้ 
 

หมวดท่ี 3 
สมาชิกและสมาชิกภาพ 

 

ข้อ 5.   สมาชกิของสมาคมแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คอื 
5.1  สมาชกิสามญั ได้แก่บุคคลธรรมดาหรอืนิติบุคคลที่ประกอบ

อาชพีรา้นขายยาประเภทขายปลกีซึง่ไดจ้ดทะเบยีนถูกตอ้งตามกฎหมาย 
5.2  สมาชกิสามญัตลอดชพี ไดแ้ก่บุคคลธรรมดาหรอืนิตบิุคคลทีม่ี

คุณสมบตัติาม 5.1 ซึ่งไดช้ าระค่าบ ารุงครัง้เดยีว ตามอตัราค่าบ ารุงสมาชกิ
ตลอดชพี 

5.3  สมาชกิวสิามญั ไดแ้ก่บุคคลธรรมดาหรอืนิตบิุคคลทีป่ระกอบ
ธุรกิจเกี่ยวกับยา แต่ไม่มรี้านขายยาปลีก ซึ่งได้จดทะเบียนถูกต้องตาม
กฎหมาย 

5.4  สมาชิกกิตติมศักดิ ์ได้แก่บุคคลธรรมดาที่ทรงคุณวุฒิ หรือ
บุคคลธรรมดาหรอืนิติบุคคลที่มอีุปการคุณแก่สมาคม ซึ่งคณะกรรมการ
สมาคมมมีติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกกิตติมศกัดิ ์และบุคคลนัน้ตอบรบัค า
เชญิ 
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ข้อ 6.  นอกจากมีคุณสมบัติตามก าหนดไว้ในข้อ 5 แล้ว ผู้จะเข้าเป็น
สมาชกิของสมาคม จะตอ้งประกอบดว้ยคุณลกัษณะดงันี้คอื 

6.1  เป็นผูบ้รรลุนิตภิาวะแลว้ 
6.2  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือบุคคลไร้ความสามารถ หรือ

เสมอืนไรค้วามสามารถ 
6.3  ไม่เคยเป็นบุคคลที่เคยต้องโทษจ าคุก พพิากษาถึงที่สุดของ

ศาลมาก่อน เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรอืความผดิที่ก าหนดโทษชัน้ลหุ
โทษ หรอืความผดิทีก่ระท าโดยประมาท 

6.4  ไม่เป็นโรคอนัพงึรงัเกยีจของสงัคม 
6.5  เป็นผูม้ฐีานะมัน่คงพอสมควร 
6.6  เป็นผูม้คีวามประพฤตเิรยีบรอ้ย 
6.7  ให้น าขอ้ความดงักล่าวขา้งต้นไปใชบ้งัคบัแก่คุณลกัษณะของ

ผูแ้ทนนิตบิุคคล ซึง่สมคัรเขา้เป็นสมาชกิของสมาคมตามขอ้ 8 ดว้ย 
 

ข้อ 7.  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก จะต้องยื่นความจ านงต่อ
เลขาธิการของสมาคม ตามแบบพิมพ์ที่สมาคมก าหนด โดยมีสมาชิก
สามญัของสมาคมเป็นผูร้บัรองอย่างน้อย 2 คน การเป็นสมาชกิจะสมบูรณ์
ต่อเมื่อคณะกรรมการได้ลงมตริบัเป็นสมาชกิและได้ช าระค่าสมคัรและค่า
บ ารุงตามระเบยีบของสมาคมแลว้ 
 

ข้อ 8.  สมาชกิที่เป็นนิตบิุคคล จะต้องแต่งตัง้ผู้แทนซึ่งจะต้องเป็นบุคคล
ธรรมดาทีม่อี านาจกระท าการแทนนิตบิุคคลนัน้ได ้1 คน เพือ่ปฏบิตักิจิการ
ในหน้าที่และใช้สิทธิแทนนิติบุคคลนัน้ ในการนี้ผู้แทนจะมอบหมายให้
บุคคลอื่นกระท าการแทนหรอืแต่งตัง้ตวัแทนช่วงมไิด้ 
 

ข้อ 9. สมาชกิภาพย่อมสิน้สุดลง ในกรณีต่อไปนี้ 
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9.1  ตาย หรอืสิน้สภาพนิตบิุคคล 
9.2  ขาดคุณสมบตัติามขอ้ 5.1 หรอื 5.3 แลว้แต่กรณี 
9.3  ลาออก โดยยื่นหนังสอืลาออกต่อคณะกรรมการของสมาคม 

และไดช้ าระหนี้สนิทีค่า้งช าระแก่สมาคมเรยีบรอ้ย 
9.4  ตอ้งค าพพิากษาถงึทีสุ่ด ใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย 
9.5 ถูกศาลสัง่ให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้

ความสามารถ 
9.6 ต้องค าพพิากษาถงึที่สุดใหล้งโทษจ าคุก เว้นแต่เป็นความผดิ

ลหุโทษ หรอืความผดิที่ก าหนดโทษชัน้ลหุโทษ หรอืความผดิที่ได้กระท า
โดยประมาท 

9.7  คณะกรรมการของสมาคมลงมติให้ลบชื่อออกจากทะเบียน
สมาชกิโดยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนกรรมการทัง้หมด 
ดว้ยเหตุหนึ่งเหตุใดดงัต่อไปนี้ 

ก. เจตนากระท าการใดๆ ทีท่ าใหส้มาคมเสือ่มเสยีชื่อเสยีง 
ข. เจตนาละเมดิขอ้บงัคบั 
ค. ไม่ช าระค่าบ ารุงสมาคมเกินกว่า 1 ปี โดยปราศจาก

เหตุผลอนัสมควร 
 

ข้อ 10.  ใหน้ายทะเบยีนสมาคมจดัท าทะเบยีนสมาชกิเกบ็ไว ้ณ ส านักงาน
ของสมาคม โดยมีรายการตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติสมาคม
การคา้ พ.ศ. 2509 ไดก้ าหนดไว ้
 
 

หมวดท่ี 4 
ค่าบ ารงุ 
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ข้อ 11.  ค่าบ ารุงสมาคม 
11.1 สมาชิกสามญัจะต้องช าระค่าบ ารุงสมาคมเป็นรายปี ปีละ 

200 บาท (สองรอ้ยบาทถว้น) 
11.2 สมาชกิสามญัตลอดชีพจะต้องช าระค่าบ ารุงครัง้เดียวตลอด

ชพี 2,000 บาท (สองพนับาทถว้น) 
11.3  สมาชิกวิสามัญจะต้องช าระค่าบ ารุงครัง้เดียวตลอดชีพ 

2,000 บาท (สองพนับาทถว้น) 
11.4  สมาชกิกติตมิศกัดิ ์ไม่ตอ้งช าระค่าบ ารุงอย่างใดทัง้สิน้ 

 
หมวดท่ี 5 

สิทธิ และหน้าท่ีของสมาชิก 
 

ข้อ 12.  สมาชกิทุกคนย่อมไดร้บัสทิธอินัพงึมขีองสมาคมดงัต่อไปนี้ 
12.1  ได้รบัความช่วยเหลอืและการสงเคราะห์ในเรื่องที่เกี่ยวกบั

กจิการอนัอยู่ในวตัถุประสงคข์องสมาคมจากสมาคมเท่าทีจ่ะอ านวยได้ 
12.2  เสนอความคิด เห็นหรือให้ค าแนะน าต่อสมาคมหรือ

คณะกรรมการของสมาคมในเรื่องใดๆ อนัอยู่ในวตัถุประสงค์ของสมาคม 
เพือ่น ามาซึง่ความเจรญิรุ่งเรอืงของสมาคม 

12.3  ขอตรวจสอบกจิการและทรพัยส์นิของสมาคมไดโ้ดยท าเป็น
หนังสอืยื่นต่อเลขาธกิารสมาคมหรอืกรรมการผู้ท าหน้าที่แทนเลขาธิการ
สมาคม 

12.4   เข้าร่วมประชุมอภิปรายแสดงความคิดเห็น ซักถาม
กรรมการ เสนอญตัตใินการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี หรอืในการประชุม
ใหญ่วสิามญั 
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เว้นแต่สมาชิกต่อไปนี้  ไม่มีสิทธิออกเสียงเลือกตัง้หรือได้รับ
เลอืกตัง้เป็นกรรมการสมาคม คอื 

1. สมาชิกสามัญที่ค้างช าระค่าบ ารุงเกินกว่า 1 ปี  ไม่มีสิทธิ
ลงคะแนน 

2. สมาชกิวสิามญั 
3. สมาชกิกติตมิศกัดิ ์

 

ข้อ 13.  หน้าทีข่องสมาชกิ 
13.1  ตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบขอ้บงัคบัและมตขิองสมาคม 
13.2  ด ารงรกัษาเกยีรตแิละชื่อเสยีงของสมาคม 
13.3  ช าระค่าบ ารุงและเงนิสวสัดกิารแก่สมาคมตามขอ้บงัคบั 
13.4  หากมกีารเปลีย่นนาม นามสกุล สญัชาต ิย้ายที่อยู่ เปลี่ยน

ประเภท เลกิกจิการ หรอืเปลี่ยนผูแ้ทนนิตบิุคคล จะต้องแจง้ให้เลขาธกิาร
สมาคมทราบเป็นหนงัสอืภายในก าหนด 15 วนั นบัแต่วนัเปลีย่นแปลง 
 

หมวดท่ี 6 
คณะกรรมการของสมาคม 

 

ขอ้ท่ี 14.  ใหท้ี่ประชุมใหญ่สามญัประจ าปีเลอืกตัง้คณะกรรมการบรหิารขึ้น
คณะหน่ึงจ านวนไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งเลอืกจากสมาชกิสามญัหรอืสมาชิก
สามญัตลอดชีพ และให้คณะกรรมการบรหิารเลือกตัง้ระหว่างกันเองเพื่อ
ด ารงต าแหน่งนายกสมาคม 1 คน อุปนายกไม่น้อยกว่า 3 คน เลขาธิการ
สมาคม 1 คน เหรญัญิกสมาคม 1 คน นายทะเบยีน 1 คน ประชาสมัพนัธ์
สมาคม 1 คน ปฏคิมสมาคม 1 คน และต าแหน่งอื่นๆ ตามความจ าเป็น 
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14.1 ให้ อดีตนายกสมาคมสมัยล่ าสุ ด เป็นที่ ป รึกษ าและ
กรรมการบรหิารโดยต าแหน่ง 

14.2  กรรมการบริหารสมาคมไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของ
จ านวนกรรมการทัง้สิ้น จะต้องเป็นสมาชกิสามญัมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
หรือเป็นสมาชิกสามัญตลอดชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และเคยเป็น
กรรมการเขต กรรมการจงัหวดัไม่น้อยกว่า 1 สมยั 

14.3  นายกสมาคม จะต้องเป็นสมาชกิสามญัตลอดชพีมาแลว้ไม่
น้อยกว่า 4 ปี และจะต้องเคยเป็นกรรมการบรหิารสมาคมมาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 สมยั 
 

ข้อ 15.  คณะกรรมการมีอ านาจที่ จะตั ้งที่ปรึกษาได้ตามจ านวนที่
เหน็สมควร โดยเชญิผูท้ี่มคีวามเหมาะสม และผูท้ี่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อ
กจิการของสมาคมโดยผูน้ัน้ไม่จ าตอ้งเป็นสมาชกิของสมาคมกไ็ด้ 
 

ข้อ 16. คณะกรรมการมอี านาจทีจ่ะแต่งตัง้กรรมการเขต กรรมการจดัหวดั 
เพื่อปฏิบตัิกิจการเฉพาะอย่าง ภายในขอบเขตวตัถุประสงค์ของสมาคม
ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการบรหิารสมาคม 

คณะกรรมการบรหิารอยู่ในต าแหน่งคราวละไม่เกนิ 2 ปี เมื่อครบ
วาระแล้วมสีทิธไิด้รบัเลือกใหม่ได้ เว้นแต่ต าแหน่งนายกสมาคมจะอยู่ใน
ต าแหน่งตดิต่อกนัได้ไม่เกนิ 4 ปี ระยะเวลาทีอ่ยู่ในต าแหน่งของที่ปรกึษา 
กรรมการเขต และกรรมการจงัหวดัใหถ้อืเกณฑก์ าหนดอยู่ในต าแหน่งของ
กรรมการบรหิาร 
 

ข้อ 17. กรรมการของสมาคมย่อมพน้จากสภาพกรรมการในกรณีต่อไปนี้ 
17.1  ครบก าหนดออกตามวาระ 
17.2  ลาออก โดยคณะกรรมการของสมาคมไดล้งมตแิลว้ 
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17.3  พน้จากการเป็นผูแ้ทนของสมาชกิสามญัซึง่เป็นนิตบิุคคล 
17.4  ขาดจากสมาชกิภาพ 
17.5  ทีป่ระชุมใหญ่มมีตใิหถ้อดถอนจากการเป็นกรรมการ 
17.6  เมื่อรฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชย์สัง่ให้ออกตามมาตรา 

33 แห่งพระราชบญัญตัสิมาคมการคา้ พ.ศ. 2509 
17.7  ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติ

สมาคมการคา้ พ.ศ. 2509 
17.8  ขาดการประชุมตามข้อบังคับข้อ 21 เป็นเวลา 3 ครัง้

ตดิต่อกนั โดยมไิดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า และคณะกรรมการบรหิารสมาคม 
ลงมตใิหพ้้นจากสภาพกรรมการสมาคม โดยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสาม
ในสีข่องกรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชุม 
 

ข้อ 18.  การมอบหมายหน้าทีร่ะหว่างคณะกรรมการบรหิารทีต่อ้งออกตาม
วาระและคณะกรรมการที่ได้รบัเลือกตัง้ใหม่ให้กระท าภายหลังที่ได้รบั
เลอืกตัง้แลว้ไม่เกนิ 30 วนั โดยประธานทีป่ระชุมเป็นผูน้ดัหมาย 
 

ข้อ 19.  การประชุมคณะกรรมการของสมาคมฯ จะต้องมีกรรมการมา
ประชุมไม่น้อยกว่าครึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจงึจะนับเป็นองค์
ประชุม 

ในกรณีที่จ านวนกรรมการในคณะกรรมการของสมาคมน้อยกว่า
ครึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด กรรมการที่มอียู่ย่อมท ากิจการได้
เฉพาะแต่ในเรื่องที่จะตัง้สมาชิกสามญัคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนเป็น
กรรมการแทนเพิม่ขึ้นให้ครบจ านวนหรอืนัดเรยีกประชุมใหญ่เท่านัน้ จะ
กระท ากจิการอย่างอื่นไม่ไดท้ัง้สิน้ 
 

ข้อ 20.  ให้นายกสมาคมเป็นประธานในที่ประชุม ถ้านายกสมาคมไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อุปนายกสมาคมท าหน้าที่แทน ถ้าทัง้นายกและอุป
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นายกไม่อาจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ให้ทีป่ระชุมเลอืกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็น
ประธานในทีป่ระชุมเฉพาะในการประชุมคราวนัน้ 
 

ข้อ 21.  ให้มกีารประชุมคณะกรรมการเดอืนละครัง้ ในกรณีจ าเป็นนายก
สมาคมหรอืกรรมการรวมกนัไม่น้อยกว่า 5 คน จะเรยีกประชุมพเิศษขึน้ได ้
 

ข้อ 22.   ใหค้ณะกรรมการมอี านาจและหน้าทีด่งันี้. 
22.1  จดัด าเนินกิจการและทรพัย์สนิของสมาคมให้เป็นไปตาม

ขอ้บงัคบัและมตขิองทีป่ระชุม 
 

22.2  เลอืกตัง้กรรมการให้ด ารงต าแหน่งต่างๆ ในคณะกรรมการ
ของสมาคม และวางระเบยีบในการปฏบิตังิานของสมาคม 

22.3  ว่าจ้าง แต่งตัง้ และถอดถอนที่ปรึกษา กรรมการเขต 
เจ้าหน้าที่และพนักงานทัง้ปวง เพื่อให้การด าเนินงานของสมาคมเป็นไป
โดยเรยีบรอ้ย โดยอยู่ในความรบัผดิชอบของคณะกรรมการของสมาคม 
 

ข้อ 23.  อ านาจหน้าทีข่องกรรมการในต าแหน่งต่างๆ มดีงันี้ 
23.1  นายกสมาคมมหีน้าที่ด าเนินกิจการของสมาคมให้เป็นไป

ตามข้อบงัคบั และระเบียบในการปฏิบตัิงานของสมาคม เป็นผู้แทนของ
สมาคมในกจิการอนัเกี่ยวกบับุคคลภายนอก และเป็นประธานในทีป่ระชุม
คณะกรรมการตลอดจนในทีป่ระชุมใหญ่สมาชกิ 

23.2  อุปนายกสมาคม มหีน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือนายกสมาคมใน
กจิการทัง้ปวงอนัอยู่ในอ านาจหน้าที่ของนายกสมาคม และเป็นผู้ท าการ
แทนนายกสมาคม เมื่อนายกสมาคมไม่อยู่ หรอืไม่อาจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ 

23.3  เลขาธกิารสมาคม มหีน้าทีท่ าการตอบโต้หนังสอืเกบ็รกัษา
เอกสารต่างๆ ของสมาคม เป็นเลขานุการในทีป่ระชุมคณะกรรมการและที่
ประชุมใหญ่ ตลอดจนปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการจะมอบหมาย 
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23.4  เหรญัญกิสมาคม มหีน้าทีร่กัษาและจ่ายเงนิของสมาคม ท า
บญัชีการเงนิ เก็บรกัษาและจ่ายพสัดุของสมาคม ตลอดจนปฏิบตัิหน้าที่
อื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการจะมอบหมาย 

23.5  นายทะเบียนสมาคม มีหน้าที่เกี่ยวกับการจดัท าทะเบียน
สมาชิกและทะเบียนต่างๆ อันมิใช่ทะเบียนเกี่ยวกับการเงนิของสมาคม 
ตลอดจนปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการจะมอบหมาย 

23.6  ประชาสมัพนัธ์สมาคม มีหน้าที่เกี่ยวกบัการโฆษณาเชิญ
ชวนหาสมาชิก โฆษณากิจการและผลงานด้านต่างๆ ของสมาคม 
ตลอดจนปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการจะมอบหมาย 

23.7  ปฏคิมสมาคม มหีน้าทีต่้อนรบั รกัษาส านักงานของสมาคม 
รกัษาความเรียบร้อยของสถานที่ รกัษาสมุดเยี่ยม จัดสถานที่ประชุม 
ตลอดจนปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการจะมอบหมาย 
 

หมวดท่ี 7 
การประชุมใหญ่ 

 

ข้อ 24. การประชุมใหญ่ ให้หมายถึงการประชุมสมาชิกของสมาคมแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภทคอื 

24.1  การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี จะต้องจัดให้มีขึ้นทุก
ระยะเวลา 12 เดอืนต่อครัง้ 

24.2  การประชุมใหญ่วิสามัญ คือ การประชุมใหญ่ครัง้อื่นๆ 
บรรดามีนอกจากการประชุมใหญ่ สามัญประจ าปีหรือการประชุม
คณะกรรมการประจ าเดอืน 
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ข้อ 25.  ให้มกีารประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ภายในเดอืนเมษายนของทุก
ปี  

ถ้ามีเหตุใดเหตุหนึ่งซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควร หรือสมาชิก
จ านวนไม่น้อยกว่า 100 คน ของจ านวนสมาชิกทัง้หมด หรือ 1 ใน 5 
แสดงความจ านงที่จะให้มกีารประชุมใหญ่วสิามญั โดยท าเป็นหนังสอืยื่น
ต่อเลขาธิการสมาคมให้คณะกรรมการนัดประชุมใหญ่วิสามัญภายใน
ก าหนด 15 วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอื  

หนงัสอืบอกกล่าวจะตอ้งระบุขอ้ความแจง้เหตุเพือ่การใดทีจ่ะขอให้
มกีารประชุมใหญ่วสิามญันี้ดว้ย 
 
 

ข้อ 26. การนัดประชุมใหญ่  จะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวถึงวัน เวลา 
สถานที่และระเบียบวาระการประชุมไปให้สมาชิกทุกคนทราบ โดยส่ง
จดหมายทางไปรษณียล์งทะเบยีน ณ ที่อยู่ของสมาชกิทีป่รากฏในทะเบยีน 
หรอืสง่ถงึตวัสมาชกิก่อนก าหนดวนัประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่า 7 วนั 

ในกรณีที่เป็นการนัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี จะต้องแนบ
ส าเนารายงานประจ าปี และส าเนางบดุลซึง่ผูส้อบบญัชไีดต้รวจสอบแลว้ไป
ดว้ย 
 

ข้อ 27. ในการประชุมใหญ่ของสมาคมฯ จะตอ้งมสีมาชกิมาประชุมไม่น้อย
กว่า 1 ใน 4 จงึจะถอืเป็นองคป์ระชุม  

การนัดประชุมใหญ่ เมื่อล่วงเวลาตามนัดเกนิไปแลว้ 1 ชัว่โมง ยงั
มีสมาชิกไม่ครบองค์ประชุม ถ้าการประชุมคราวนัน้ได้เรียกนักเพราะ
สมาชิกร้องขอ ให้เลิกประชุม ถ้าไม่ใช่เพราะสมาชิกร้องขอให้เลื่อนการ
ประชุมคราวนัน้ไปและต้องนัดประชุมใหม่อกีครัง้หนึ่งภายในก าหนด 30 
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วนั นับแต่วนัประชุมใหญ่คราวแรก ในการประชุมใหญ่คราวหลังนี้จะมี
สมาชกิมากน้อยเพยีงใด กใ็หถ้อืเป็นองคป์ระชุม 
 

ข้อ 28. ให้นายกสมาคมเป็นประธานในที่ประชุมใหญ่ ถ้านายกสมาคมไม่
อาจปฏบิตัหิน้าที่ได้ ให้อุปนายกท าหน้าที่แทน ถ้าทัง้นายกและอุปนายก
ไม่อาจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหท้ีป่ระชุมใหญ่เลอืกตัง้กรรมการคนหนึ่งคนใดขึน้
เป็นประธานในทีป่ระชุม   
 ถ้าไม่มีกรรมการอยู่ในที่ประชุม  ก็ให้ที่ประชุมใหญ่ เลือกตัง้
สมาชกิสามญัคนหนึ่งคนใดขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุม
คราวนัน้ 
 

ข้อ 29. มตขิองทีป่ระชุมใหญ่ นอกจากที่กล่าวไวเ้ป็นอย่างอื่นในขอ้บงัคบั
นี้ใหถ้อืเอาคะแนนเสยีงขา้งมากเป็นมตขิองทีป่ระชุมใหญ่ ถ้าคะแนนเสยีง
เท่ากนัใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 
 

ข้อ 30. กจิการอนัพงึกระท า ในการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี มดีงันี้ 
30.1  รบัรองรายงานการประชุมใหญ่คราวก่อน 
30.2  พจิารณารายงานประจ าปี แสดงผลการด าเนินกิจการของ

สมาคมทีผ่่านมาในรอบปี 
30.3  พจิารณาอนุมตังิบดุล 
30.4  เลอืกตัง้คณะกรรมการของสมาคม ในปีทีค่รบก าหนด 
30.5  เลอืกตัง้ผูส้อบบญัชปีระจ าปีและก าหนดค่าตอบแทน 
30.6  เรื่องอื่นๆ (ถา้ม)ี 

ข้อ 31. กจิการอนัพงึกระท าในการประชุมใหญ่วสิามญันัน้ ไดแ้ก่กจิการที่
จะกระท าโดยอาศัยมติจากที่ประชุมแต่ไม่อาจหรอืมีเหตุท าให้สามารถ
จดัท าไดใ้นการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 
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ข้อ 32. กจิการอนัพงึกระท าในการประชุมคณะกรรมการประจ าเดอืนนัน้ 
ไดแ้ก่กจิการอนัเกีย่วกบัการปฏบิตัธิุรกจิทัว่ไปของสมาคม นอกจากกจิการ
ทีจ่ าเป็นจะตอ้งกระท าไดก้แ็ต่โดยการประชุมใหญ่ 
 

หมวดท่ี 8 
การเงินและการบญัชีของสมาคม 

 

ข้อ 33. ให้เหรญัญิกจดัท างบดุลปีละหนึ่งครัง้แล้วให้ผู้สอบบัญชีไม่เกิน
เดอืนมกราคมของทุกปี และผูส้อบบญัชจีะต้องตรวจสอบให้แลว้เสรจ็ก่อน
วนัประชุมใหญ่สามญัประจ าปีไม่น้อยกว่า 30 วนั 
 

ข้อ 34. ใหถ้อืเอาวนัที ่31 ธนัวาคม ของทุกปีเป็นวนัสิน้สุดปีการบญัชขีอง
สมาคม 
 

ข้อ 35. ผู้สอบบญัชซีึ่งที่ประชุมใหญ่เลอืกตัง้ มอี านาจเขา้ตรวจสอบสมุด
บญัชแีละบรรดาเอกสารเกี่ยวกบัการเงนิของสมาคม และมสีทิธสิอบถาม
กรรมการตลอดจนเจา้หน้าทีทุ่กคน ทีม่สี่วนเกี่ยวขอ้งกบับญัชแีละเอกสาร
ดงักล่าวในการนี้กรรมการและเจ้าหน้าที่จะต้องช่วยเหลอืให้ความสะดวก
ทุกประการ เพือ่ตรวจสอบเช่นว่านัน้  

สมุดบญัชแีละเอกสารการเงนิของสมาคม จะต้องเก็บรกัษาไว ้ณ 
ส านกังานของสมาคม และใหอ้ยู่ในความดแูลรบัผดิชอบของเหรญัญกิ 
 

ข้อ 36. เงนิสดของสมาคมจะต้องน าฝากไว้ ณ ธนาคารพาณิชย์แห่งใด
แห่งหนึ่งในนามของสมาคม โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ 

ให้มีเงินทดรองจ่ายเกี่ยวกับกิจการของสมาคมไม่เกินวงเงิน 
100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ในการนี้เหรญัญิกเป็นผูร้บัผดิชอบ
และเกบ็รกัษาตวัเงนิ 
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ข้อ 37. ในการจ่ายเงนิของสมาคมครัง้ละเกนิกว่า 10,000.00 บาท (หนึ่ง
หมื่นบาทถว้น) ใหก้ระท าโดยมตจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการทุกครัง้ 

37.1 ให้นายกสมาคมมอี านาจสัง่จ่ายเงนิเกี่ยวกับกิจกรรมของ
สมาคมไดค้รัง้ละไม่เกนิ 10,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถว้น) 

นิยาม “เงินสะสม” หมายถึง เงินเหลือใช้จากปีบริหารท่ีผ่าน
มาของคณะกรรมการบริหาร มีมติให้เกบ็เป็นเงินสะสม  
คณะกรรมการการเงนิ 
 

ข้อ 38. ใหม้คีณะกรรมการการเงนิชุดหนึ่งประกอบดว้ย 
38.1  นายกสมาคมที่ด ารงต าแหน่งอยู่เป็นประธานกรรมการ

การเงนิ ในสมยัทีบ่รหิารโดยต าแหน่ง  
38.2   อดีตนายกสมาคมทุกสมัย เป็นกรรมการการเงินโดย

ต าแหน่ง  
38.3   เหรัญญิกสมัยที่ด ารงต าแหน่งเป็นเลขาธิการกรรมการ

การเงนิโดยต าแหน่ง 
 

ข้อ 39. อ านาจหน้าทีค่ณะกรรมการการเงนิ 
 39.1 อนุมตัิการใช้จ่าย “เงนิสะสม” ของสมาคม หากมไิด้รบั
อนุมัติจากคณะกรรมการการเงนิห้ามมิให้ใช้จ่ายเงินสะสมของสมาคม
  
 39.2  ให้ความเห็นชอบในแผนงบประมาณประจ าปีของ
สมาคม 
 39.3   ก ากบัการใชเ้งนิใหเ้ป็นไปตามแผนงบประมาณประจ าปี 
ข้อ 40. การประชุมกรรมการการเงนิ 
 40.1 ให้ประธานกรรมการการเงินเรยีกประชุมคณะกรรมการ
การเงนิเมื่อ 



~ 16 ~ 

 

 (1) มคีวามจ าเป็นตอ้งใชเ้งนิสะสม 
 (2) พจิารณาใชแ้ผนงบประมาณประจ าปี  
 40.2 องค์ประชุมคณะกรรมการการเงนิ ต้องมกีรรมการการเงนิ
เกนิกว่าครึง่จงึจะถอืเป็นองคป์ระชุม 
 40.3 มติที่ประชุมเกินกว่าครึ่งของคณะกรรมการการเงนิที่เข้า
ประชุมใหถ้อืเป็นขอ้ยุต ิ
 

ข้อ 41. ให้คณะกรรมการบรหิารสมาคมจดัท าแผนงบประมาณประจ าปี 
โดยรอบระยะเวลาของแผนใหเ้ป็นไปตามปีบรหิารของสมาคม โดยที ่ 
 (1) หลงัจากรบัมอบต าแหน่งปีบรหิารแรกใหจ้ดัท าใหแ้ลว้เสรจ็ไม่
เกนิ 90 วนั 
 (2) ปีบรหิารถดัไป ใหจ้ดัท าแลว้เสรจ็ภายในเดอืน กุมภาพนัธ ์ 
 

ข้อ 42. ในแผนงบประมาณประจ าปีให้ระบุถึงจ านวนเงนิที่จะจดัสรรเป็น
เงนิสะสมจากเงนิเหลอืใชใ้นปีบรหิารทีผ่่านมา  
 

หมวดท่ี 9 
สภาท่ีปรึกษา 

 

ข้อ 43. สภาที่ปรกึษาประกอบด้วยอดีตนายกสมาคม อดตีเลขาธกิารทุก
คน นายกสมาคมสมยัปัจจุบนั, อุปนายกสมาคม, เลขาธกิารและเหรญัญิก 
รวมเป็นคณะสภาทีป่รกึษา ใหเ้ลขาธกิารสมาคมท าหนังสอืเชญิอดตีนายก
สมาคม และ อดตีเลขาธกิารทุกคนเขา้ร่วมเป็นสภาทีป่รกึษาในสมยันัน้ 
ข้อ 44.  ให้สภาที่ปรกึษาเลือกกันเอง หาผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาที่
ปรกึษา จ านวน 1 คน รองประธานที่ปรกึษา จ านวน 1 คน เลขาธิการ 
จ านวน 1 คน และต าแหน่งอื่นๆ ตามความจ าเป็น ประธานสภาที่ปรกึษา
ตอ้งเป็นอดตีนายกสมาคมเท่านัน้ 
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 ให้รองประธานสภาที่ปรึกษาปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาที่
ปรึกษาเป็นการชัว่คราว หากประธานสภาที่ปรึกษาไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าทีไ่ด ้หรอื ไดม้อบหมายไวอ้ย่างชดัแจง้ 
 

ข้อ 45. ให้ประธานสภาที่ปรกึษา เป็นประธานในที่ประชุมสภาที่ปรกึษา 
หากประธานสภาที่ปรึกษาไม่อยู่ หรือไม่สามารถท าหน้าที่ได้ ให้รอง
ประธานสภาที่ปรึกษาท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน หากทัง้
ประธานสภาที่ปรึกษา และรองประธานสภาที่ปรึกษาไม่อยู่  หรือไม่
สามารถท าหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมสภาที่ปรึกษาเลือกกันเองหาผู้เป็น
ประธานในทีป่ระชุม เฉพาะการประชุมครัง้นัน้ 
 หากมกีารลงมต ิใหใ้ชม้ตเิสยีงสว่นใหญ่ 
 มตขิองที่ประชุมสภาที่ปรึกษา มผีลเป็นการให้ค าแนะน าต่อคณะ
กรรมการบรหิารสมาคม 
 

ข้อ 46.  สมาชิกสภาที่ปรกึษา สิ้นสมาชกิภาพเมื่อ ตาย หรอื ลาออกจาก
สภาทีป่รกึษา หรอื พน้จากกรรมการบรหิารสมาคมในสมยันัน้ 
 การหมดสมาชกิภาพในสมยันัน้ ไม่เป็นการตดัสทิธิใ์นการกลบัมา
เป็นสมาชกิสภาทีป่รกึษาอกีในสมยัหน้า ยกเวน้กรณีตาย 
 

ข้อ 47. อายุการด ารงต าแหน่งของสภาทีป่รกึษามกี าหนดสมยัละ 2 ปี โดย
ครบวาระพรอ้มกบัคณะกรรมการบรหิารสมาคม 
ข้อ 48. สภาที่ปรกึษามีหน้าที่ให้ค าปรึกษา แนะน าการแก้ไขปัญหาแก่
คณะกรรมการบรหิารสมาคม กรรมการเขต กรรมการจงัหวดั และสมาชกิ
สมาคม 
 

ข้อ 49. ให้มีการประชุมสภาที่ปรึกษ าอย่ างน้อยปีละ 2 ครัง้  โดย
ประธานสภาทีป่รกึษาเป็นผูเ้รยีกประชุม  
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 ในกรณีที่มเีหตุจ าเป็นเร่งด่วน สภาที่ปรกึษาไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 
หรอืโดยมติเสยีงส่วนใหญ่ของกรรมการบรหิารสมาคม สามารถเสนอให้
ประธานสภาที่ปรึกษา เรยีกประชุมสภาที่ปรึกษา ในกรณี เช่นว่านี้  ให้
ประธานสภาทีป่รกึษาเรยีกประชุมภายใน 15 วนั  
 ให้สมาคมจัดสรรงบเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของสภาที่
ปรกึษาตามสมควร  
 

หมวดท่ี 10 
การแก้ไขข้อบงัคบั การเลิกสมาคมและการช าระบญัชี 

 

ข้อ 50.  ขอ้บงัคบันี้จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ตดัทอน หรอืเพิม่เติมได้ ก็แต่
โดยมตขิองที่ประชุมใหญ่ ซึ่งมคีะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ยกมอืใน
การรบัรองการประชุมของจ านวนสมาชกิสามญัทีม่าประชุม 
 

ข้อ 51.  สมาคมน้ีอาจเลกิไดด้ว้ยเหตุหนึ่งเหตุใดดงัต่อไปนี้ 
51.1  เมื่อทีป่ระชุมใหญ่มมีตใิหเ้ลกิดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 

ใน 4 ของจ านวนสมาชกิสามญัทัง้หมด 
51.2  เมื่อลม้ละลาย 
51.3  เมื่อรฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชย ์สัง่ให้เลกิตามมาตรา 

36 แห่งพระราชบญัญตัสิมาคมการคา้ พ.ศ.2509 
ข้อ 52.  เมื่อสมาคมนี้ต้องเลิกไปเพราะเหตุหนึ่งเหตุใดดงักล่าวในข้อ 51 
การช าระบญัชใีหน้ าบทบญัญตัสิมาคมการคา้ พ.ศ. 2509 มาใชบ้งัคบั 
 ในกรณีสมาคมเลกิไปตามขอ้ 51.1 ใหท้ีป่ระชุมใหญ่คราวนัน้ลงมติ
เลอืกตัง้ก าหนดตวัผู้ช าระบญัชีเสยีด้วยและหากต้องเลิกไปตามขอ้ 51.3 
ใหก้รรมการทุกคนในคณะกรรมการของสมาคมชุดสุดทา้ยทีไ่ดจ้ดทะเบยีน
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เป็นกรรมการของสมาคมต่อนายทะเบียนสมาคมการค้าประจ า
กรุงเทพมหานคร เป็นผูช้ าระบญัช ี
 หากมทีรพัย์สนิของสมาคมเหลือจากการช าระบญัชี ให้ยกให้แก่
นิตบิุคคลในประเทศไทย ทีม่วีตัถุประสงคเ์กี่ยวกบัการกุศลสาธารณะแห่ง
หนึ่งแห่งใดหรอืหลายแห่ง ตามมตขิองทีป่ระชุมใหญ่ 
 

หมวดท่ี 11 
บทเฉพาะกาล 

 

ข้อ 53.  เมื่อนายทะเบียนสมาคมการค้าประจ ากรุงเทพมหานคร ได้
อนุญาตใหจ้ดัตัง้เป็นสมาคมการคา้แลว้ 
 53.1 ใหผู้เ้ริม่ก่อตัง้ทัง้ 3 คน ท าหน้าทีค่ณะกรรมการของสมาคม
ชัว่คราว จนกว่าจะได้มีการเลือกตัง้คณะกรรมการของสมาคมตาม
ขอ้บงัคบันี้ ซึ่งจะต้องจดัใหม้ขีึ้นภายในก าหนด 120 วนั นับแต่วนัที่ได้รบั
อนุญาตใหจ้ดัตัง้สมาคมการคา้แลว้ 
 53.2 ให้สมาชิกชมรมร้านขายยาผู้ที่ประสงค์จะเป็นสมาชิกของ
สมาคมนี้ ใหแ้จ้งความจ านงยื่นใบสมคัรตามแบบฟอรม์ของสมาคมและไม่
ตอ้งเสยีค่าสมคัรอกี 
 

ข้อ 54. เพื่อประโยชน์แห่งความในข้อบงัคบั 6. ให้ผู้รเิริม่ก่อการจดัตัง้ทัง้ 
3 คน ท าหน้าทีเ่ป็นสมาชกิสามญั 
 

ข้อ 55.  ให้ขอ้บงัคบันี้มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที่นายทะเบยีนสมาคมการค้า
ประจ ากรุงเทพมหานคร ไดอ้นุญาตใหจ้ดัตัง้เป็นสมาคมการคา้เป็นต้นไป 
 

___________________________ 


