ข้อบังคับ
ของ
สมาคมร้านขายยา


หมวดที่ 1
บทความทัวไป
่
ข้อ 1. สมาคมนี้มชี ่อื ว่า “สมาคมร้านขายยา” เรียกชื่อเป็ นภาษาจีนว่า
“ไท้ก๊กเอียะเซี ยงกงหวย” เขียนชื่อเป็ นภาษาจีนว่า “
”
เรียกชื่อเป็ นภาษาอังกฤษว่า “ไทยฟาร์มาซิ ส แอสโซซิ เอชัน”
่ เขียนชื่อ
เป็ นภาษาอั ง กฤษว่ า “THAI PHARMACIES ASSOCIATION” ค าว่ า
สมาคมต่อไปในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง “สมาคมร้านขายยา”
ข้อ 2. สานักงานของสมาคมนี้ ตัง้ อยู่ ณ เลขที่ 84-86 ถนนประชาธิปก
แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 โทร.0-2465-1876, 0-24658716, 0-2465-8707 โทรสาร 0-2890-2917 www.thaiphar-asso.com
e-mail : thaidrug@gmail.com
ข้อ 3. ตราของสมาคม มีเครื่องหมายเป็ นรูปลักษณะคล้ายมือสองข้าง
โดยมีเม็ด ยาอยู่ ระหว่ างอุ้ง มือ ทัง้ สองมีช่ือ สมาคมภาษาไทย, จีน และ
อังกฤษ อยู่ดา้ นบนเม็ดยา
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หมวดที่ 2
วัตถุประสงค์
ข้อ 4. สมาคมนี้มวี ตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
4.1 ส่งเสริมการประกอบอาชีพร้านขายยาของสมาชิกให้มคี วาม
มันคงและปลอดภั
่
ย
4.2 สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ
รวมทัง้ เจรจาทาความตกลงกับบุคคลภายนอกเพือ่ ประโยชน์ร่วมกันในการ
ประกอบอาชีพของสมาชิก สอดส่องและติดตามความเคลื่อนไหวของตลาด
การค้ายา ทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ เพื่ออานวยประโยชน์ แก่การ
ประกอบการของสมาชิกและเศรษฐกิจของประเทศ
4.3 ประสานความสามัคคีและแลกเปลีย่ นความรู้ ความคิดเห็นซึ่ง
กัน และกัน ในทางวิช าการ ข่ า วสารการค้า เพิ่ม พู น ความรู้แ ก่ ส มาชิก
ตลอดจนการวิจยั หรือสัมมนาเกีย่ วกับธุรกิจการค้ายาในรูปแบบต่างๆ
4.4 ทาความตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติหรืองดเว้น
การปฏิบัติ เพื่อ ให้ก ารประกอบอาชีพ ของสมาชิกได้ดาเนิน การไปด้ว ย
ความเรียบร้อย
4.5 ส่งเสริมพลานามัย กีฬา พัฒนาจิตใจ และจัดงานบันเทิงเพื่อ
การกุศล และพักผ่อนเป็ นครัง้ คราว
4.6 ส่งเสริมการค้ายารักษาโรคให้อยู่ในมาตรฐานที่ดี สอดคล้อง
กับนโยบายของทางราชการ
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4.7 ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือระหว่างสมาชิก
กับบุคคลภายนอกในการประกอบอาชีพ
4.8 ร่วมมือกับสมาคมยาอื่นหรือหน่ วยงานอื่นซึ่งมีวตั ถุประสงค์
เช่นเดียวกัน
4.9 ให้ความอนุ เคราะห์แก่สมาชิก ในด้านสวัสดิการเท่าที่ไม่เป็ น
การต้องห้ามตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัตสิ มาคมการค้า พ.ศ. 2509
4.10 ไม่ดาเนินการในทางการเมืองใดๆ ทัง้ สิน้

หมวดที่ 3
สมาชิ กและสมาชิ กภาพ
ข้อ 5. สมาชิกของสมาคมแบ่งออกเป็ น 4 ประเภท คือ
5.1 สมาชิกสามัญ ได้แก่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบ
อาชีพร้านขายยาประเภทขายปลีกซึง่ ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
5.2 สมาชิกสามัญตลอดชีพ ได้แก่บุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคลทีม่ ี
คุณสมบัตติ าม 5.1 ซึ่งได้ชาระค่าบารุงครัง้ เดียว ตามอัตราค่าบารุงสมาชิก
ตลอดชีพ
5.3 สมาชิกวิสามัญ ได้แก่บุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคลทีป่ ระกอบ
ธุรกิจเกี่ยวกับยา แต่ไม่มรี ้านขายยาปลีก ซึ่งได้จดทะเบียนถู กต้องตาม
กฎหมาย
5.4 สมาชิก กิต ติมศัก ดิ ์ ได้แ ก่ บุค คลธรรมดาที่ทรงคุ ณ วุฒิ หรือ
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มอี ุปการคุณ แก่สมาคม ซึ่งคณะกรรมการ
สมาคมมีมติให้เชิญ เข้าเป็ นสมาชิกกิตติมศัก ดิ ์ และบุคคลนัน้ ตอบรับค า
เชิญ
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ข้อ 6. นอกจากมีคุ ณ สมบัติต ามก าหนดไว้ในข้อ 5 แล้ว ผู้จะเข้าเป็ น
สมาชิกของสมาคม จะต้องประกอบด้วยคุณลักษณะดังนี้คอื
6.1 เป็ นผูบ้ รรลุนิตภิ าวะแล้ว
6.2 ไม่ เป็ น บุ ค คลล้ม ละลาย หรือ บุ ค คลไร้ค วามสามารถ หรือ
เสมือนไร้ความสามารถ
6.3 ไม่เคยเป็ นบุคคลที่เคยต้องโทษจาคุก พิพากษาถึงที่สุดของ
ศาลมาก่ อน เว้นแต่ค วามผิดลหุ โทษ หรือ ความผิดที่กาหนดโทษชัน้ ลหุ
โทษ หรือความผิดทีก่ ระทาโดยประมาท
6.4 ไม่เป็ นโรคอันพึงรังเกียจของสังคม
6.5 เป็ นผูม้ ฐี านะมันคงพอสมควร
่
6.6 เป็ นผูม้ คี วามประพฤติเรียบร้อย
6.7 ให้นาข้อความดังกล่าวข้างต้นไปใช้บงั คับแก่คุณลักษณะของ
ผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล ซึง่ สมัครเข้าเป็ นสมาชิกของสมาคมตามข้อ 8 ด้วย
ข้อ 7. ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมัค รเข้า เป็ นสมาชิก จะต้ อ งยื่น ความจ านงต่ อ
เลขาธิก ารของสมาคม ตามแบบพิม พ์ ท่ีส มาคมก าหนด โดยมีส มาชิก
สามัญของสมาคมเป็ นผูร้ บั รองอย่างน้อย 2 คน การเป็ นสมาชิกจะสมบูรณ์
ต่อเมื่อคณะกรรมการได้ลงมติรบั เป็ นสมาชิกและได้ชาระค่าสมัครและค่า
บารุงตามระเบียบของสมาคมแล้ว
ข้อ 8. สมาชิกที่เป็ นนิตบิ ุคคล จะต้องแต่งตัง้ ผู้แทนซึ่งจะต้องเป็ นบุคคล
ธรรมดาทีม่ อี านาจกระทาการแทนนิตบิ ุคคลนัน้ ได้ 1 คน เพือ่ ปฏิบตั กิ จิ การ
ในหน้ าที่แ ละใช้ส ิท ธิแ ทนนิ ติบุ ค คลนัน้ ในการนี้ ผู้แ ทนจะมอบหมายให้
บุคคลอื่นกระทาการแทนหรือแต่งตัง้ ตัวแทนช่วงมิได้
ข้อ 9. สมาชิกภาพย่อมสิน้ สุดลง ในกรณีต่อไปนี้
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9.1 ตาย หรือสิน้ สภาพนิตบิ ุคคล
9.2 ขาดคุณสมบัตติ ามข้อ 5.1 หรือ 5.3 แล้วแต่กรณี
9.3 ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อคณะกรรมการของสมาคม
และได้ชาระหนี้สนิ ทีค่ า้ งชาระแก่สมาคมเรียบร้อย
9.4 ต้องคาพิพากษาถึงทีส่ ุด ให้เป็ นบุคคลล้มละลาย
9.5 ถู ก ศาลสัง่ ให้ เ ป็ นบุ ค คลไร้ค วามสามารถ หรือ เสมื อ นไร้
ความสามารถ
9.6 ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจาคุก เว้นแต่เป็ นความผิด
ลหุโทษ หรือความผิดที่กาหนดโทษชัน้ ลหุโทษ หรือความผิดที่ได้กระทา
โดยประมาท
9.7 คณะกรรมการของสมาคมลงมติให้ล บชื่อ ออกจากทะเบียน
สมาชิกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนกรรมการทัง้ หมด
ด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดดังต่อไปนี้
ก. เจตนากระทาการใดๆ ทีท่ าให้สมาคมเสือ่ มเสียชื่อเสียง
ข. เจตนาละเมิดข้อบังคับ
ค. ไม่ ช าระค่ า บ ารุ ง สมาคมเกิ น กว่ า 1 ปี โดยปราศจาก
เหตุผลอันสมควร
ข้อ 10. ให้นายทะเบียนสมาคมจัดทาทะเบียนสมาชิกเก็บไว้ ณ สานัก งาน
ของสมาคม โดยมีรายการตามมาตรา 26 แห่ งพระราชบัญ ญัติส มาคม
การค้า พ.ศ. 2509 ได้กาหนดไว้

หมวดที่ 4
ค่าบารุง

~6~
ข้อ 11. ค่าบารุงสมาคม
11.1 สมาชิก สามัญ จะต้องชาระค่าบารุงสมาคมเป็ นรายปี ปี ล ะ
200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน)
11.2 สมาชิกสามัญตลอดชีพจะต้องชาระค่าบารุงครัง้ เดียวตลอด
ชีพ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)
11.3 สมาชิก วิส ามัญ จะต้ อ งช าระค่ า บ ารุ ง ครัง้ เดีย วตลอดชี พ
2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)
11.4 สมาชิกกิตติมศักดิ ์ ไม่ตอ้ งชาระค่าบารุงอย่างใดทัง้ สิน้

หมวดที่ 5
สิ ทธิ และหน้ าที่ของสมาชิ ก
ข้อ 12. สมาชิกทุกคนย่อมได้รบั สิทธิอนั พึงมีของสมาคมดังต่อไปนี้
12.1 ได้รบั ความช่วยเหลือและการสงเคราะห์ในเรื่องที่เกี่ยวกับ
กิจการอันอยู่ในวัตถุประสงค์ของสมาคมจากสมาคมเท่าทีจ่ ะอานวยได้
12.2 เสนอความคิ ด เห็ น หรือ ให้ ค าแนะน าต่ อ สมาคมหรื อ
คณะกรรมการของสมาคมในเรื่องใดๆ อันอยู่ในวัตถุประสงค์ของสมาคม
เพือ่ นามาซึง่ ความเจริญรุ่งเรืองของสมาคม
12.3 ขอตรวจสอบกิจการและทรัพย์สนิ ของสมาคมได้โดยทาเป็ น
หนังสือยื่นต่อเลขาธิการสมาคมหรือกรรมการผู้ทาหน้าที่แทนเลขาธิการ
สมาคม
12.4 เข้ า ร่ ว มประชุ ม อภิ ป รายแสดงความคิ ด เห็ น ซั ก ถาม
กรรมการ เสนอญัตติในการประชุมใหญ่สามัญประจาปี หรือในการประชุม
ใหญ่วสิ ามัญ
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เว้น แต่ ส มาชิก ต่ อ ไปนี้ ไม่ มีส ิท ธิอ อกเสีย งเลือ กตัง้ หรือ ได้ ร ับ
เลือกตัง้ เป็ นกรรมการสมาคม คือ
1. สมาชิ ก สามั ญ ที่ ค้ างช าระค่ าบ ารุ งเกิ น กว่ า 1 ปี ไม่ มี ส ิ ท ธิ
ลงคะแนน
2. สมาชิกวิสามัญ
3. สมาชิกกิตติมศักดิ ์
ข้อ 13. หน้าทีข่ องสมาชิก
13.1 ต้องปฏิบตั ติ ามระเบียบข้อบังคับและมติของสมาคม
13.2 ดารงรักษาเกียรติและชื่อเสียงของสมาคม
13.3 ชาระค่าบารุงและเงินสวัสดิการแก่สมาคมตามข้อบังคับ
13.4 หากมีการเปลีย่ นนาม นามสกุล สัญชาติ ย้ายที่อยู่ เปลี่ยน
ประเภท เลิกกิจการ หรือเปลี่ยนผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล จะต้องแจ้งให้เลขาธิการ
สมาคมทราบเป็ นหนังสือภายในกาหนด 15 วัน นับแต่วนั เปลีย่ นแปลง

หมวดที่ 6
คณะกรรมการของสมาคม
ข้อที่ 14. ให้ท่ปี ระชุมใหญ่สามัญประจาปี เลือกตัง้ คณะกรรมการบริหารขึ้น
คณะหนึ่งจานวนไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งเลือกจากสมาชิกสามัญหรือสมาชิก
สามัญ ตลอดชีพ และให้คณะกรรมการบริหารเลือกตัง้ ระหว่างกันเองเพื่อ
ดารงต าแหน่ งนายกสมาคม 1 คน อุปนายกไม่ น้อยกว่า 3 คน เลขาธิการ
สมาคม 1 คน เหรัญญิกสมาคม 1 คน นายทะเบียน 1 คน ประชาสัมพันธ์
สมาคม 1 คน ปฏิคมสมาคม 1 คน และตาแหน่งอื่นๆ ตามความจาเป็ น
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14.1 ให้ อ ดี ต น ายก สม าคม สมั ย ล่ า สุ ด เป็ น ที่ ป รึ ก ษ าแล ะ
กรรมการบริหารโดยตาแหน่ง
14.2 กรรมการบริห ารสมาคมไม่ น้ อ ยกว่ าร้อ ยละแปดสิบ ของ
จานวนกรรมการทัง้ สิ้น จะต้องเป็ นสมาชิกสามัญ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือ เป็ นสมาชิก สามัญ ตลอดชีพ มาแล้ว ไม่ น้ อ ยกว่ า 1 ปี และเคยเป็ น
กรรมการเขต กรรมการจังหวัดไม่น้อยกว่า 1 สมัย
14.3 นายกสมาคม จะต้องเป็ นสมาชิกสามัญตลอดชีพมาแล้วไม่
น้อยกว่า 4 ปี และจะต้องเคยเป็ นกรรมการบริหารสมาคมมาแล้วไม่น้ อย
กว่า 2 สมัย
ข้อ 15. คณ ะกรรมการมี อ านาจที่ จ ะตั ้ง ที่ ป รึก ษ าได้ ต ามจ านวนที่
เห็นสมควร โดยเชิญผูท้ ่มี คี วามเหมาะสม และผูท้ ่อี าจจะเป็ นประโยชน์ต่อ
กิจการของสมาคมโดยผูน้ นั ้ ไม่จาต้องเป็ นสมาชิกของสมาคมก็ได้
ข้อ 16. คณะกรรมการมีอานาจทีจ่ ะแต่งตัง้ กรรมการเขต กรรมการจัดหวัด
เพื่อปฏิบตั ิกิจการเฉพาะอย่าง ภายในขอบเขตวัต ถุประสงค์ของสมาคม
ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหารสมาคม
คณะกรรมการบริหารอยู่ในตาแหน่ งคราวละไม่เกิน 2 ปี เมื่อครบ
วาระแล้วมีสทิ ธิได้รบั เลือกใหม่ได้ เว้นแต่ตาแหน่ งนายกสมาคมจะอยู่ใน
ตาแหน่ งติดต่อกันได้ไม่เกิน 4 ปี ระยะเวลาทีอ่ ยู่ในตาแหน่งของที่ปรึกษา
กรรมการเขต และกรรมการจังหวัดให้ถอื เกณฑ์กาหนดอยู่ในตาแหน่งของ
กรรมการบริหาร
ข้อ 17. กรรมการของสมาคมย่อมพ้นจากสภาพกรรมการในกรณีต่อไปนี้
17.1 ครบกาหนดออกตามวาระ
17.2 ลาออก โดยคณะกรรมการของสมาคมได้ลงมติแล้ว
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17.3 พ้นจากการเป็ นผูแ้ ทนของสมาชิกสามัญซึง่ เป็ นนิตบิ ุคคล
17.4 ขาดจากสมาชิกภาพ
17.5 ทีป่ ระชุมใหญ่มมี ติให้ถอดถอนจากการเป็ นกรรมการ
17.6 เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สงให้
ั ่ ออกตามมาตรา
33 แห่งพระราชบัญญัตสิ มาคมการค้า พ.ศ. 2509
17.7 ต้ อ งค าพิพ ากษาถึง ที่สุ ด ให้ล งโทษตามพระราชบัญ ญั ติ
สมาคมการค้า พ.ศ. 2509
17.8 ขาดการประชุ ม ตามข้ อ บั ง คับ ข้ อ 21 เป็ นเวลา 3 ครัง้
ติดต่อกัน โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และคณะกรรมการบริหารสมาคม
ลงมติให้พ้นจากสภาพกรรมการสมาคม โดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม
ในสีข่ องกรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุม
ข้อ 18. การมอบหมายหน้าทีร่ ะหว่างคณะกรรมการบริหารทีต่ อ้ งออกตาม
วาระและคณะกรรมการที่ได้รบั เลือ กตัง้ ใหม่ ให้ก ระท าภายหลังที่ได้รบั
เลือกตัง้ แล้วไม่เกิน 30 วัน โดยประธานทีป่ ระชุมเป็ นผูน้ ดั หมาย
ข้อ 19. การประชุ ม คณะกรรมการของสมาคมฯ จะต้อ งมีก รรมการมา
ประชุมไม่น้อยกว่าครึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดจึงจะนับเป็ นองค์
ประชุม
ในกรณี ท่จี านวนกรรมการในคณะกรรมการของสมาคมน้อยกว่า
ครึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมด กรรมการที่มอี ยู่ย่อมทากิจการได้
เฉพาะแต่ ในเรื่อ งที่จะตัง้ สมาชิก สามัญ คนใดคนหนึ่ งหรือ หลายคนเป็ น
กรรมการแทนเพิม่ ขึ้นให้ครบจานวนหรือนั ดเรียกประชุมใหญ่ เท่านัน้ จะ
กระทากิจการอย่างอื่นไม่ได้ทงั ้ สิน้
ข้อ 20. ให้นายกสมาคมเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้านายกสมาคมไม่อาจ
ปฏิบัติห น้ าที่ได้ ให้อุป นายกสมาคมท าหน้ าที่แทน ถ้าทัง้ นายกและอุ ป
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นายกไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้ทป่ี ระชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็ น
ประธานในทีป่ ระชุมเฉพาะในการประชุมคราวนัน้
ข้อ 21. ให้มกี ารประชุมคณะกรรมการเดือนละครัง้ ในกรณีจาเป็ นนายก
สมาคมหรือกรรมการรวมกันไม่น้อยกว่า 5 คน จะเรียกประชุมพิเศษขึน้ ได้
ข้อ 22. ให้คณะกรรมการมีอานาจและหน้าทีด่ งั นี้.
22.1 จัดดาเนินกิจการและทรัพ ย์สนิ ของสมาคมให้เป็ นไปตาม
ข้อบังคับและมติของทีป่ ระชุม
22.2 เลือกตัง้ กรรมการให้ดารงตาแหน่ งต่างๆ ในคณะกรรมการ
ของสมาคม และวางระเบียบในการปฏิบตั งิ านของสมาคม
22.3 ว่ า จ้ า ง แต่ ง ตั ง้ และถอดถอนที่ ป รึก ษา กรรมการเขต
เจ้าหน้าที่และพนักงานทัง้ ปวง เพื่อให้การดาเนินงานของสมาคมเป็ นไป
โดยเรียบร้อย โดยอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการของสมาคม
ข้อ 23. อานาจหน้าทีข่ องกรรมการในตาแหน่งต่างๆ มีดงั นี้
23.1 นายกสมาคมมีห น้าที่ดาเนินกิจการของสมาคมให้เป็ นไป
ตามข้อบังคับ และระเบียบในการปฏิบตั ิงานของสมาคม เป็ นผู้แทนของ
สมาคมในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก และเป็ นประธานในทีป่ ระชุม
คณะกรรมการตลอดจนในทีป่ ระชุมใหญ่สมาชิก
23.2 อุปนายกสมาคม มีหน้าที่เป็ นผู้ช่วยเหลือนายกสมาคมใน
กิจการทัง้ ปวงอันอยู่ในอานาจหน้าที่ของนายกสมาคม และเป็ นผู้ทาการ
แทนนายกสมาคม เมื่อนายกสมาคมไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้
23.3 เลขาธิการสมาคม มีหน้าทีท่ าการตอบโต้หนังสือเก็บรักษา
เอกสารต่างๆ ของสมาคม เป็ นเลขานุการในทีป่ ระชุมคณะกรรมการและที่
ประชุมใหญ่ ตลอดจนปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการจะมอบหมาย
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23.4 เหรัญญิกสมาคม มีหน้าทีร่ กั ษาและจ่ายเงินของสมาคม ทา
บัญชีการเงิน เก็บรักษาและจ่ายพัสดุของสมาคม ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่
อื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการจะมอบหมาย
23.5 นายทะเบียนสมาคม มีห น้ าที่เกี่ยวกับการจัดทาทะเบียน
สมาชิก และทะเบียนต่างๆ อันมิใช่ท ะเบียนเกี่ยวกับการเงินของสมาคม
ตลอดจนปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการจะมอบหมาย
23.6 ประชาสัม พันธ์ส มาคม มีห น้าที่เกี่ยวกับการโฆษณาเชิญ
ชวนหาสมาชิ ก โฆษณากิ จ การและผลงานด้ า นต่ า งๆ ของสมาคม
ตลอดจนปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการจะมอบหมาย
23.7 ปฏิคมสมาคม มีหน้าทีต่ ้อนรับ รักษาสานักงานของสมาคม
รัก ษาความเรีย บร้อ ยของสถานที่ รัก ษาสมุ ด เยี่ย ม จัด สถานที่ ป ระชุ ม
ตลอดจนปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการจะมอบหมาย

หมวดที่ 7
การประชุมใหญ่
ข้อ 24. การประชุมใหญ่ ให้ห มายถึงการประชุมสมาชิกของสมาคมแบ่ง
ออกเป็ น 2 ประเภทคือ
24.1 การประชุ ม ใหญ่ ส ามัญ ประจ าปี จะต้ อ งจัด ให้ มีข้ึน ทุ ก
ระยะเวลา 12 เดือนต่อครัง้
24.2 การประชุ ม ใหญ่ ว ิส ามัญ คือ การประชุ ม ใหญ่ ค รัง้ อื่น ๆ
บรรดามี น อกจากการประชุ ม ใหญ่ สามั ญ ประจ าปี หรือ การประชุ ม
คณะกรรมการประจาเดือน
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ข้อ 25. ให้มกี ารประชุมใหญ่สามัญประจาปี ภายในเดือนเมษายนของทุก
ปี
ถ้ามีเหตุ ใดเหตุ ห นึ่ งซึ่งคณะกรรมการเห็น สมควร หรือ สมาชิก
จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า 100 คน ของจ านวนสมาชิก ทัง้ หมด หรือ 1 ใน 5
แสดงความจานงที่จะให้มกี ารประชุมใหญ่ วสิ ามัญ โดยทาเป็ นหนังสือยื่น
ต่ อ เลขาธิก ารสมาคมให้ค ณะกรรมการนัด ประชุ ม ใหญ่ ว ิส ามัญ ภายใน
กาหนด 15 วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือ
หนังสือบอกกล่าวจะต้องระบุขอ้ ความแจ้งเหตุเพือ่ การใดทีจ่ ะขอให้
มีการประชุมใหญ่วสิ ามัญนี้ดว้ ย
ข้อ 26. การนั ด ประชุ ม ใหญ่ จะต้ อ งส่ ง หนั ง สือ บอกกล่ า วถึง วัน เวลา
สถานที่แ ละระเบีย บวาระการประชุ ม ไปให้ส มาชิก ทุ ก คนทราบ โดยส่ง
จดหมายทางไปรษณียล์ งทะเบียน ณ ที่อยู่ของสมาชิกทีป่ รากฏในทะเบียน
หรือส่งถึงตัวสมาชิกก่อนกาหนดวันประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่า 7 วัน
ในกรณี ท่ีเป็ นการนั ด ประชุ ม ใหญ่ ส ามัญ ประจ าปี จะต้ อ งแนบ
สาเนารายงานประจาปี และสาเนางบดุลซึง่ ผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วไป
ด้วย
ข้อ 27. ในการประชุมใหญ่ของสมาคมฯ จะต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อย
กว่า 1 ใน 4 จึงจะถือเป็ นองค์ประชุม
การนัดประชุมใหญ่ เมื่อล่ว งเวลาตามนัดเกินไปแล้ว 1 ชัวโมง
่
ยัง
มีส มาชิก ไม่ ค รบองค์ป ระชุ ม ถ้ าการประชุ ม คราวนั น้ ได้เรีย กนั ก เพราะ
สมาชิกร้อ งขอ ให้เลิกประชุม ถ้าไม่ใช่เพราะสมาชิกร้อ งขอให้เลื่อนการ
ประชุมคราวนัน้ ไปและต้องนัดประชุมใหม่อกี ครัง้ หนึ่งภายในกาหนด 30
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วัน นับ แต่ว นั ประชุมใหญ่ ค ราวแรก ในการประชุมใหญ่ ค ราวหลังนี้ จะมี
สมาชิกมากน้อยเพียงใด ก็ให้ถอื เป็ นองค์ประชุม
ข้อ 28. ให้นายกสมาคมเป็ นประธานในที่ประชุมใหญ่ ถ้านายกสมาคมไม่
อาจปฏิบตั หิ น้าที่ได้ ให้อุปนายกทาหน้าที่แทน ถ้าทัง้ นายกและอุปนายก
ไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้ทป่ี ระชุมใหญ่เลือกตัง้ กรรมการคนหนึ่งคนใดขึน้
เป็ นประธานในทีป่ ระชุม
ถ้ า ไม่ มีก รรมการอยู่ ใ นที่ ป ระชุ ม ก็ ใ ห้ ท่ี ป ระชุ ม ใหญ่ เลือ กตัง้
สมาชิกสามัญคนหนึ่งคนใดขึ้นเป็ นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุม
คราวนัน้
ข้อ 29. มติของทีป่ ระชุมใหญ่ นอกจากที่กล่าวไว้เป็ นอย่างอื่นในข้อบังคับ
นี้ให้ถอื เอาคะแนนเสียงข้างมากเป็ นมติของทีป่ ระชุมใหญ่ ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ าด
ข้อ 30. กิจการอันพึงกระทา ในการประชุมใหญ่สามัญประจาปี มีดงั นี้
30.1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่คราวก่อน
30.2 พิจารณารายงานประจาปี แสดงผลการดาเนินกิจการของ
สมาคมทีผ่ ่านมาในรอบปี
30.3 พิจารณาอนุมตั งิ บดุล
30.4 เลือกตัง้ คณะกรรมการของสมาคม ในปี ทค่ี รบกาหนด
30.5 เลือกตัง้ ผูส้ อบบัญชีประจาปี และกาหนดค่าตอบแทน
30.6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ข้อ 31. กิจการอันพึงกระทาในการประชุมใหญ่วสิ ามัญนัน้ ได้แก่กจิ การที่
จะกระท าโดยอาศัยมติจากที่ป ระชุ มแต่ ไม่ อ าจหรือ มีเหตุ ทาให้ส ามารถ
จัดทาได้ในการประชุมใหญ่สามัญประจาปี
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ข้อ 32. กิจการอันพึงกระทาในการประชุมคณะกรรมการประจาเดือนนัน้
ได้แก่กจิ การอันเกีย่ วกับการปฏิบตั ธิ ุรกิจทัวไปของสมาคม
่
นอกจากกิจการ
ทีจ่ าเป็ นจะต้องกระทาได้กแ็ ต่โดยการประชุมใหญ่

หมวดที่ 8
การเงิ นและการบัญชีของสมาคม
ข้อ 33. ให้เหรัญ ญิก จัดทางบดุล ปี ละหนึ่งครัง้ แล้วให้ผู้สอบบัญ ชีไม่เกิน
เดือนมกราคมของทุกปี และผูส้ อบบัญชีจะต้องตรวจสอบให้แล้วเสร็จก่อน
วันประชุมใหญ่สามัญประจาปี ไม่น้อยกว่า 30 วัน
ข้อ 34. ให้ถอื เอาวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี เป็ นวันสิน้ สุดปี การบัญชีของ
สมาคม
ข้อ 35. ผู้สอบบัญชีซ่งึ ที่ประชุมใหญ่เลือกตัง้ มีอานาจเข้าตรวจสอบสมุด
บัญชีและบรรดาเอกสารเกี่ยวกับการเงินของสมาคม และมีสทิ ธิสอบถาม
กรรมการตลอดจนเจ้าหน้าทีท่ ุกคน ทีม่ สี ่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีและเอกสาร
ดังกล่าวในการนี้กรรมการและเจ้าหน้าที่จะต้องช่วยเหลือให้ความสะดวก
ทุกประการ เพือ่ ตรวจสอบเช่นว่านัน้
สมุดบัญชีและเอกสารการเงินของสมาคม จะต้องเก็บรักษาไว้ ณ
สานักงานของสมาคม และให้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเหรัญญิก
ข้อ 36. เงินสดของสมาคมจะต้องนาฝากไว้ ณ ธนาคารพาณิ ชย์แห่งใด
แห่งหนึ่งในนามของสมาคม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ให้ มีเ งิน ทดรองจ่ า ยเกี่ย วกับ กิจ การของสมาคมไม่ เ กิน วงเงิน
100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ในการนี้เหรัญญิกเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
และเก็บรักษาตัวเงิน

~ 15 ~
ข้อ 37. ในการจ่ายเงินของสมาคมครัง้ ละเกินกว่า 10,000.00 บาท (หนึ่ง
หมื่นบาทถ้วน) ให้กระทาโดยมติจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการทุกครัง้
37.1 ให้นายกสมาคมมีอานาจสังจ่
่ ายเงินเกี่ยวกับกิจกรรมของ
สมาคมได้ครัง้ ละไม่เกิน 10,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
นิ ยาม “เงิ นสะสม” หมายถึง เงิ นเหลือใช้ จากปี บริ หารที่ ผ่าน
มาของคณะกรรมการบริ หาร มีมติ ให้เก็บเป็ นเงิ นสะสม
คณะกรรมการการเงิน
ข้อ 38. ให้มคี ณะกรรมการการเงินชุดหนึ่งประกอบด้วย
38.1 นายกสมาคมที่ด ารงต าแหน่ งอยู่ เ ป็ น ประธานกรรมการ
การเงิน ในสมัยทีบ่ ริหารโดยตาแหน่ง
38.2 อดี ต นายกสมาคมทุ ก สมัย เป็ นกรรมการการเงิน โดย
ตาแหน่ง
38.3 เหรัญ ญิ ก สมัย ที่ด ารงต าแหน่ ง เป็ นเลขาธิก ารกรรมการ
การเงินโดยตาแหน่ง
ข้อ 39. อานาจหน้าทีค่ ณะกรรมการการเงิน
39.1 อนุ มตั ิการใช้จ่าย “เงินสะสม” ของสมาคม หากมิได้รบั
อนุ ม ัติจากคณะกรรมการการเงิน ห้ามมิให้ใช้จ่ายเงิน สะสมของสมาคม
39.2 ให้ ค วามเห็ น ชอบในแผนงบประมาณประจ าปี ของ
สมาคม
39.3 กากับการใช้เงินให้เป็ นไปตามแผนงบประมาณประจาปี
ข้อ 40. การประชุมกรรมการการเงิน
40.1 ให้ป ระธานกรรมการการเงิน เรีย กประชุ ม คณะกรรมการ
การเงินเมื่อ
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(1) มีความจาเป็ นต้องใช้เงินสะสม
(2) พิจารณาใช้แผนงบประมาณประจาปี
40.2 องค์ประชุมคณะกรรมการการเงิน ต้องมีกรรมการการเงิน
เกินกว่าครึง่ จึงจะถือเป็ นองค์ประชุม
40.3 มติท่ีประชุ มเกิน กว่าครึ่งของคณะกรรมการการเงิน ที่เข้า
ประชุมให้ถอื เป็ นข้อยุติ
ข้อ 41. ให้ค ณะกรรมการบริห ารสมาคมจัดท าแผนงบประมาณประจาปี
โดยรอบระยะเวลาของแผนให้เป็ นไปตามปี บริหารของสมาคม โดยที่
(1) หลังจากรับมอบตาแหน่งปี บริหารแรกให้จดั ทาให้แล้วเสร็จไม่
เกิน 90 วัน
(2) ปี บริหารถัดไป ให้จดั ทาแล้วเสร็จภายในเดือน กุมภาพันธ์
ข้อ 42. ในแผนงบประมาณประจาปี ให้ระบุถึงจานวนเงินที่จะจัดสรรเป็ น
เงินสะสมจากเงินเหลือใช้ในปี บริหารทีผ่ ่านมา
หมวดที่ 9
สภาที่ปรึกษา
ข้อ 43. สภาที่ปรึกษาประกอบด้วยอดีตนายกสมาคม อดีตเลขาธิการทุก
คน นายกสมาคมสมัยปั จจุบนั , อุปนายกสมาคม, เลขาธิการและเหรัญญิก
รวมเป็ นคณะสภาทีป่ รึกษา ให้เลขาธิการสมาคมทาหนังสือเชิญอดีตนายก
สมาคม และ อดีตเลขาธิการทุกคนเข้าร่วมเป็ นสภาทีป่ รึกษาในสมัยนัน้
ข้อ 44. ให้ส ภาที่ปรึก ษาเลือ กกันเอง หาผู้ดารงต าแหน่ งประธานสภาที่
ปรึก ษา จานวน 1 คน รองประธานที่ป รึก ษา จานวน 1 คน เลขาธิการ
จานวน 1 คน และตาแหน่ งอื่นๆ ตามความจาเป็ น ประธานสภาที่ปรึกษา
ต้องเป็ นอดีตนายกสมาคมเท่านัน้
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ให้รองประธานสภาที่ป รึก ษาปฏิบัติห น้ า ที่แ ทนประธานสภาที่
ปรึก ษาเป็ น การชัว่ คราว หากประธานสภาที่ป รึก ษาไม่ ส ามารถปฏิบัติ
หน้าทีไ่ ด้ หรือ ได้มอบหมายไว้อย่างชัดแจ้ง
ข้อ 45. ให้ประธานสภาที่ปรึกษา เป็ นประธานในที่ประชุมสภาที่ปรึกษา
หากประธานสภาที่ป รึก ษาไม่ อ ยู่ หรือ ไม่ ส ามารถท าหน้ าที่ได้ ให้ร อง
ประธานสภาที่ป รึก ษาท าหน้ าที่เป็ นประธานในที่ป ระชุ ม แทน หากทัง้
ประธานสภาที่ ป รึก ษา และรองประธานสภาที่ ป รึก ษาไม่ อ ยู่ หรือ ไม่
สามารถท าหน้ า ที่ ไ ด้ ให้ ท่ี ป ระชุ ม สภาที่ ป รึก ษาเลือ กกัน เองหาผู้ เป็ น
ประธานในทีป่ ระชุม เฉพาะการประชุมครัง้ นัน้
หากมีการลงมติ ให้ใช้มติเสียงส่วนใหญ่
มติของที่ประชุมสภาที่ปรึกษา มีผลเป็ นการให้คาแนะนาต่อคณะ
กรรมการบริหารสมาคม
ข้อ 46. สมาชิกสภาที่ปรึกษา สิ้นสมาชิกภาพเมื่อ ตาย หรือ ลาออกจาก
สภาทีป่ รึกษา หรือ พ้นจากกรรมการบริหารสมาคมในสมัยนัน้
การหมดสมาชิกภาพในสมัยนัน้ ไม่เป็ นการตัดสิทธิในการกลั
์
บมา
เป็ นสมาชิกสภาทีป่ รึกษาอีกในสมัยหน้า ยกเว้นกรณีตาย
ข้อ 47. อายุการดารงตาแหน่งของสภาทีป่ รึกษามีกาหนดสมัยละ 2 ปี โดย
ครบวาระพร้อมกับคณะกรรมการบริหารสมาคม
ข้อ 48. สภาที่ป รึก ษามีห น้ าที่ให้ค าปรึก ษา แนะนาการแก้ไขปั ญ หาแก่
คณะกรรมการบริหารสมาคม กรรมการเขต กรรมการจังหวัด และสมาชิก
สมาคม
ข้อ 49. ให้ มี ก ารประชุ ม สภาที่ ป รึ ก ษ าอย่ า งน้ อ ยปี ละ 2 ครัง้ โดย
ประธานสภาทีป่ รึกษาเป็ นผูเ้ รียกประชุม
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ในกรณี ท่มี เี หตุจาเป็ นเร่งด่วน สภาที่ปรึกษาไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
หรือโดยมติเสียงส่วนใหญ่ ของกรรมการบริหารสมาคม สามารถเสนอให้
ประธานสภาที่ป รึก ษา เรีย กประชุ ม สภาที่ป รึก ษา ในกรณี เช่น ว่ านี้ ให้
ประธานสภาทีป่ รึกษาเรียกประชุมภายใน 15 วัน
ให้ส มาคมจัด สรรงบเพื่อ สนับ สนุ น การปฏิบัติห น้ าที่ข องสภาที่
ปรึกษาตามสมควร

หมวดที่ 10
การแก้ไขข้อบังคับ การเลิ กสมาคมและการชาระบัญชี
ข้อ 50. ข้อบังคับนี้จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ตัดทอน หรือเพิม่ เติมได้ ก็แ ต่
โดยมติของที่ประชุมใหญ่ ซึ่งมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ยกมือใน
การรับรองการประชุมของจานวนสมาชิกสามัญทีม่ าประชุม
ข้อ 51. สมาคมนี้อาจเลิกได้ดว้ ยเหตุหนึ่งเหตุใดดังต่อไปนี้
51.1 เมื่อทีป่ ระชุมใหญ่มมี ติให้เลิกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3
ใน 4 ของจานวนสมาชิกสามัญทัง้ หมด
51.2 เมื่อล้มละลาย
51.3 เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สังให้
่ เลิกตามมาตรา
36 แห่งพระราชบัญญัตสิ มาคมการค้า พ.ศ.2509
ข้อ 52. เมื่อสมาคมนี้ต้องเลิกไปเพราะเหตุห นึ่งเหตุใดดังกล่าวในข้อ 51
การชาระบัญชีให้นาบทบัญญัตสิ มาคมการค้า พ.ศ. 2509 มาใช้บงั คับ
ในกรณีสมาคมเลิกไปตามข้อ 51.1 ให้ทป่ี ระชุมใหญ่คราวนัน้ ลงมติ
เลือกตัง้ กาหนดตัวผู้ชาระบัญชีเสียด้วยและหากต้องเลิกไปตามข้อ 51.3
ให้กรรมการทุกคนในคณะกรรมการของสมาคมชุดสุดท้ายทีไ่ ด้จดทะเบียน
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เป็ นกรรมการของสมาคมต่ อ นายทะเบี ย นสมาคมการค้ า ประจ า
กรุงเทพมหานคร เป็ นผูช้ าระบัญชี
หากมีทรัพย์สนิ ของสมาคมเหลือจากการชาระบัญชี ให้ยกให้แก่
นิตบิ ุคคลในประเทศไทย ทีม่ วี ตั ถุประสงค์เกี่ยวกับการกุศลสาธารณะแห่ง
หนึ่งแห่งใดหรือหลายแห่ง ตามมติของทีป่ ระชุมใหญ่

หมวดที่ 11
บทเฉพาะกาล
ข้อ 53. เมื่อ นายทะเบี ย นสมาคมการค้ า ประจ ากรุ ง เทพมห านคร ได้
อนุญาตให้จดั ตัง้ เป็ นสมาคมการค้าแล้ว
53.1 ให้ผเู้ ริม่ ก่อตัง้ ทัง้ 3 คน ทาหน้าทีค่ ณะกรรมการของสมาคม
ชัว่ คราว จนกว่ า จะได้ มีก ารเลือ กตัง้ คณะกรรมการของสมาคมตาม
ข้อบังคับนี้ ซึ่งจะต้องจัดให้มขี ้นึ ภายในกาหนด 120 วัน นับแต่วนั ที่ได้รบั
อนุญาตให้จดั ตัง้ สมาคมการค้าแล้ว
53.2 ให้สมาชิกชมรมร้านขายยาผู้ท่ปี ระสงค์จะเป็ นสมาชิกของ
สมาคมนี้ ให้แจ้งความจานงยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มของสมาคมและไม่
ต้องเสียค่าสมัครอีก
ข้อ 54. เพื่อประโยชน์แห่งความในข้อบังคับ 6. ให้ผู้รเิ ริม่ ก่อการจัดตัง้ ทัง้
3 คน ทาหน้าทีเ่ ป็ นสมาชิกสามัญ
ข้อ 55. ให้ขอ้ บังคับนี้มผี ลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่นายทะเบียนสมาคมการค้า
ประจากรุงเทพมหานคร ได้อนุญาตให้จดั ตัง้ เป็ นสมาคมการค้าเป็ นต้นไป
___________________________

