
 
 
 

 
 
 
 

ข้อบังคับ 
 

ของ 
 
 

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเคร่ืองมือแพทย์ไทย 
 
 

ข้อบังคับฉบับแกไ้ขเพิ่มเติม 
(พ.ศ. ๒๕๕๙) 

 
 
 
 

 
 สมาคมการค้านี้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ และอยู่ในความควบคุมดูแลของส านัก
ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ  

 
 
 
 
 
 
 

 



หมวดที่ ๑ 

บทความทั่วไป 
 
ข้อ ๑. ชื่อของสมาคม   สมาคมนี้มี ช่ือว่า “สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี เครื่องมื อแพทย์ไทย”  เรียกช่ือเป็น

ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) ว่า “ไทย เมดิคอล ดีไวซ์  เทคโนโลยี  อินดัสทรี  แอดโซซิ เอช่ัน”  เขียนเป็น
ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) ว่า  “THAI MEDICAL DEVICE TECHNOLOGY INDUSTRY ASSOCIATION”  ค าว่า 
“สมาคม”  ต่อไปในข้อบังคับนี้ให้หมายความถึง “สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย” 

 
ข้อ ๒. ส านักงานของสมาคม  ส านักงานของสมาคมนี้ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๕  ซอยกรุงเทพกรีฑา ๔ (บีกริม) แขวงหัวหมาก เขต

บางกะปิ กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๔๐ 
 
ข้อ ๓. ตราของสมาคม  เป็นรูปวงกลมอยู่ด้านในกรอบสี่เหลี่ยม ในวงกลมแรกจะเป็นช่ือ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

เครื่องมือแพทย์ไทย (THAI MEDICAL DEVICE TECHNOLOGY INDUSTRY ASSOCIATION) ในวงกลมด้านในสุดจะ
เป็นรูปกากบาท ในกากบาทด้านขวางจะเป็นช่ือย่อ “THAIMED”   มีเครื่องหมายเป็นรูปต่อไปนี้ 

 
 

 
 
 

หมวดที่ ๒ 

วัตถุประสงค์ 
 
ข้อ ๔. วัตถุประสงค์ของสมาคม  สมาคมนี้มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ :- 
 
 ๔.๑ ส่งเสริมให้เกิดเสถียรภาพในการติดต่อและความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ระหว่างผู้จ าหน่ายเครื่องมือแพทย์และ

เวชภัณฑ์ ให้แก่รัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชนท่ัวประเทศไทย 
 ๔.๒ ส่งเสริมและช่วยเหลือการประกอบธุรกิจทางด้านการจ าหน่ายเครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์ในประเทศไทยใน

ด้านมาตรฐานของวิชาชีพและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้สูงข้ึน และให้ประโยชน์ในด้านการอนามัยแก่คนไทย 
 ๔.๓ เสนอค าแนะน าทางวิชาชีพและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ การจ าหน่ายเครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์ ให้แก่รัฐบาล

และโรงพยาบาลเอกชน 
 ๔.๔ จัดหาพนักงานเพื่อเป็นตัวแทน ช้ีแจงและให้ผลสมเจตนารมณ์ของบรรดาสมาชิกที่มีปัญหาเกี่ยวกับธุรกิจการ

จ าหน่ายเครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์ในประเทศไทย และร่วมมือกับรัฐบาลในกิจการดังกล่าวนั้น 
 ๔.๕ ด าเนินการส่งเสริมการจัดให้มีการอบรมสัมมนา ในงานด้านกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการประกอบวิสาหกิจ

ของสมาชิก 
 ๔.๖ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคม ตลอดจนข่าวสารอันเกี่ยวกับธุรกิจเครื่องมือแพทย์และ

เวชภัณฑ์ 
 ๔.๗ เก็บรวบรวมและแจกจ่ายสถิติและรายละเอียดต่างๆ ซึ่งเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์ และการจ าหน่าย

อุปกรณ์ดังกล่าวในประเทศไทย 
 ๔.๘ สมาคมหรือสมาชิกของสมาคมจะไม่กระท าหรือส่งเสริมการกระท าการใดๆ ให้เป็นการขัดต่อกฎหมายซึ่ง

ป้องกันการผูกขาดทางธุรกิจ หรือกฎหมายอื่นใดอันจะเป็นภัยต่อเศรษฐกิจสังคมและการเมือง 
 ๔.๙ สมาคมนี้ไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะด าเนินการในทางการเมือง 



หมวดที่ ๓ 

สมาชกิและสมาชกิภาพ 
 
ข้อ ๕. ประเภทของสมาชิก  สมาชิกสมาคมแบ่งออกเป็น ๒ (สอง) ประเภท คือ 
 

๑. สมาชิกสามัญ 
๒. สมาชิกสมทบ 

 
ข้อ ๖. คุณสมบัติของสมาชิก    
 

๖.๑ สมาชิกสามัญ  ได้แก่  นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีฐานะมั่นคง  ซึ่งเป็นผู้จ าหน่าย ผู้ประกอบการค้า ผู้น าเข้า 
ผู้ส่งออก หรือ ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์ และได้จดทะเบียนตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว ยื่นค าขอเป็น
สมาชิกและได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการสมาคม 

๖.๒ สมาชิกสมทบ  ได้แก่  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบกิจการที่มีส่วนส่งเสริมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมด้าน
สาธารณสุข ยกเว้นผู้ประกอบกิจการตามข้อ ๖.๑ ทั้งนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมของคณะกรรมการ
สมาคม   

 
ข้อ ๗. การสมัครเข้าเป็นสมาชิก  ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมจะต้องยื่นความจ านงเป็นลายลักษณ์อักษร ตามแบบ

พิมพ์ที่สมาคมได้ก าหนดไว้ โดยมีสมาชิกสามัญของสมาคมเป็นผู้รับรองอย่างน้อย ๒ (สอง) คน    
 
ข้อ ๘. การพิจารณาค าขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกและวันเร่ิมสมาชิกภาพ   ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกพร้อมด้วยหลักฐานทั้งหมด

ที่สมาคมก าหนดไว้จะถูกน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการของสมาคม เมื่อคณะกรรมการของสมาคมมีมติให้รับรอง
หรือไม่รับผู้ใดเข้าเป็นสมาชิกแล้วให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้สมัครผู้นั้นทราบ ในกรณีที่คณะกรรมการลงมติอนุมัติให้ผู้สมัคร
เข้าเป็นสมาชิกได้แล้วสมาชิกภาพจะเริ่มตั้งแต่วันท่ีผู้สมัครได้ช าระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบ ารุงสมาคมรายปีครบถ้วน
แล้ว 

 
ข้อ ๙. ทะเบียนสมาชิก    ให้นายทะเบียนจัดท าทะเบียนสมาชิกเก็บไว้ ณ ส านักงานของสมาคม โดยมีรายการตาม มาตรา 

๒๖  แห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ ได้ก าหนดไว้ 
 
ข้อ ๑๐. สมาชิกที่เป็นนิติบุคคล  สมาชิกที่เป็นนิติบุคคลจะต้องแต่งตั้งผู้แทน ซึ่งเป็นบุคคลที่มีอ านาจกระท าแทนนิติบุคคลได้ ๒ 

(สอง) คน โดยเป็นผู้แทน ๑ (หนึ่ง) คน และผู้แทนส ารองอีก ๑ (หนึ่ง) คน เพื่อปฏิบัติกิจการในหน้าที่และใช้สิทธิแทน
นิติบุคคลนั้น หากในการประชุมมีผู้แทนและผู้แทนส ารองมาพร้อมกัน ให้ผู้แทนเป็นผู้ใช้สิทธิแทนนิติบุคคล 

 
  กรณีมีการเปลี่ยนแปลงผู้แทนหรือผู้แทนส ารองของนิติบุคคล นิติบุคคลนั้นจะต้องแจ้งรายช่ือของผู้แทนหรือผู้แทน

ส ารองมายังที่ท าการของสมาคมเป็นลายลักษณ์อักษรทันที ทั้งนี้ผู้แทนหรือผู้แทนส ารองจะสามารถปฏิบัติการในหน้าที่
และใช้สิทธ์ิแทนนิติบุคคลนั้นได้ภายหลังจากท่ีแจ้งให้สมาคมทราบแล้ว ๗ (เจ็ด) วัน 

 
ข้อ ๑๑. ผู้แทนของนิติบุคคลตามข้อ ๑๐  ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ คือ 
 
  ๑๑.๑ เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว 
  ๑๑.๒ ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ระดับผู้บริหารขึ้นไป หรือผู้มีอ านาจตัดสินใจแทนนิติบุคคลนั้นได้ 
  ๑๑.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือบุคคลไร้ความสามารถ หรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ 
  ๑๑.๔ ไม่เคยเป็นบุคคลที่เคยต้องโทษจ าคุกเว้นแต่เป็นความผิดขั้นลหุโทษ หรือความผิดซึ่งกระท าโดยประมาท 
  ๑๑.๕ ไม่เป็นโรคอันพึงรังเกียจของสังคม 
 
ข้อ ๑๒. การขาดจากสมาชิกภาพ  สมาชิกภาพย่อมสิ้นสุดลงในกรณี ต่อไปนี้ :- 
 
  ๑๒.๑ ตาย หรือสิ้นสภาพนิติบุคคล 
  ๑๒.๒ ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖.๑ หรือ ๖.๒ แล้วแต่กรณี 



  ๑๒.๓ ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อคณะกรรมการของสมาคม และได้ช าระหนี้สินที่ค้างช าระแก่สมาคม
เรียบร้อยแล้ว 

  ๑๒.๔ ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้เป็น บุคคลล้มละลาย 
  ๑๒.๕ ถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ 
  ๑๒.๖ ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุก เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 
  ๑๒.๗ ที่ประชุมคณะกรรมการของสมาคม ลงมติให้ลบช่ือออกจากทะเบียนสมาชิก โดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๒/

๓ (สองในสาม) ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดดังต่อไปนี้ 
 
   ๑๒.๗.๑ เจตนากระท าการใดๆ ท่ีท าให้สมาคมหรือสมาชิกอ่ืนเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง 
   ๑๒.๗.๒ เจตนาฝ่าฝืนข้อบังคับ หรือระเบียบของสมาคม 
   ๑๒.๗.๓ ไม่ช าระเงินค่าบ ารุงสมาคม ในอัตราที่สมาคมก าหนดภายใน ๔ (สี่) เดือน นับตั้งแต่วันถึงก าหนด

ช าระ หรือไม่ช าระเงินค่าธรรมเนียม หรือการบริการอื่นๆ หลังจากวันที่ถึงก าหนดช าระและ
ได้รับหนังสือแจ้งขอให้ช าระหนี้ดังกล่าวจากสมาคมแล้ว 

 
ข้อ ๑๓. สมาชิกรายใดที่ลาออกตามข้อ ๑๒.๓ อาจกลับเข้าเป็นสมาชิกได้อีกหลังจากลาออกไปแล้วไม่น้อยกว่า ๖ (หก) เดือน 

แต่ต้องจ่ายค่าบ ารุง หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ยังค้างช าระอยู่ 
 
ข้อ ๑๔. สมาชิกรายใดที่ประชุมคณะกรรมการของสมาคมได้มีมติให้ลบช่ือออกจากทะเบียนสมาชิก ตามข้อ ๑๒.๗ แล้วอาจกลับ

เข้าเป็นสมาชิกใหม่ได้หลังจากได้ถูกลบชื่อออกจากทะเบียนสมาชิกไปแล้วไม่น้อยกว่า ๑ (หนึ่ง) ปี แต่ต้องจ่ายค่าบ ารุง 
หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ท่ียังค้างช าระอยู่ 

 
ข้อ ๑๕. การรับกลับเข้าเป็นสมาชิกตามข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ ทั้งสองกรณี คณะกรรมการของสมาคมเป็นผู้พิจารณาอนุมัติตาม

ความเหมาะสม 
 
 

หมวดที่ ๔ 

ค่าลงทะเบียนและค่าบ ารุงสมาชกิ 
 
ข้อ ๑๖. สมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ จะต้องช าระค่าลงทะเบียน ๕,๐๐๐.๐๐ (ห้าพันบาทถ้วน) 
 
ข้อ ๑๗. สมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ จะต้องช าระค่าบ ารุงสมาคมตามมติเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารที่ต้องน าเสนอ

ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี และจะต้องเป็นไปตามมติของสมาชิกข้างมากในที่ประชุมใหญ่ 
 
ข้อ ๑๘. สมาชิกไม่มีสิทธิที่จะเรียกเงิน ซึ่งได้ช าระกับสมาคมไว้แล้วคืนไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 
 

หมวดที่ ๕ 

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 
 
ข้อ ๑๙. สิทธิของสมาชิก 
 
  ๑๙.๑ ได้รับความช่วยเหลือและการสงเคราะห์ ในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการอันอยู่ในวัตถุประสงค์ของสมาคมเท่าที่จะ

อ านวยได้ 
  ๑๙.๒ เสนอความคิดเห็น หรือให้ค าแนะน าต่อสมาคม หรือคณะกรรมการของสมาคมในเรื่องใดๆ อันอยู่ใน

วัตถุประสงค์ของสมาคม เพื่อน ามาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของสมาคม 



  ๑๙.๓ ขอตรวจสอบกิจการ และทรัพย์สินของสมาคมได้โดยมีสมาชิกสามัญร่วมลงนามไม่น้อยกว่า ๑๐ (สิบ) คน ท า
เป็นหนังสือยื่นต่อนายกสมาคม หรือกรรมการที่ท าหน้าท่ีแทนนายกสมาคม 

  ๑๙.๔ เข้าร่วมประชุมเพื่ออภิปรายแสดงความคิดเห็นซักถามกรรมการ ในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี หรือใน
การประชุมใหญ่สามัญ แต่การเสนอญัตติให้กระท าได้เฉพาะสมาชิกสามัญเท่านั้น 

  ๑๙.๕ สมาชิกสามัญเท่านั้นมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี หรือในที่ประชุมใหญ่วิสามัญ 
หรือในการรับเลือกตั้งเป็นกรรมการของสมาคม 

 
ข้อ ๒๐. หน้าท่ีของสมาชิก 
 
  ๒๐.๑ ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่งของสมาคม มติของที่ประชุมใหญ่ และมติของสมาคมโดยเคร่งครัด 
  ๒๐.๒ ด ารงรักษาเกียรติและผลประโยชน์ ส่วนได้ส่วนเสียของสมาคม 
  ๒๐.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของสมาคมให้เจริญรุ่งเรือง และมีความก้าวหน้าอยู่เสมอ 
  ๒๐.๔ ต้องช าระค่าบ ารุงให้แก่สมาคมตามก าหนด 
 
 

หมวดที่ ๖ 

คณะกรรมการของสมาคม 
 
ข้อ ๒๑.   คณะกรรมการของสมาคม  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วยสมาชิก ๙ (เก้า) คน ซึ่งได้รับเลือกตั้งโดยเสียง

ข้างมากจากที่ประชุมใหญ่ประจ าปี ให้คณะกรรมการของสมาคมคัดเลือกกันเองโดยเสียงข้างมาก เพื่อด ารงต าแหน่ง
นายกสมาคมภายใน ๓๐ (สามสิบ) วันหลังจากวันเลือกตั้ง  ให้นายกสมาคมเป็นผู้คัดเลือกกรรมการผู้ใดผู้หนึ่งด ารง
ต าแหน่งอุปนายกสมาคม  คณะกรรมการของสมาคมมีวาระอยู่ในต าแหน่งได้คราวละ ๒ (สอง) ปี เมื่อพ้นวาระดังกล่าว
ให้คณะกรรมการของสมาคมลาจากต าแหน่ง  กรรมการที่พ้นจากสภาพกรรมการแล้วอาจได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ได้อีก 

 
  ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการชุดเดิมรักษาการในฐานะคณะกรรมการบริหารต่อไปจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะสามารถ

คัดเลือกนายกสมาคมกันเองได้ ทั้งนี้ วาระส าหรับการรักษาการต้องไม่เกิน ๓๐ (สามสิบ) วันหลังจากการเลือกตั้ง   
 
ข้อ ๒๒. กรรมการของสมาคมคนใดไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ๓ (สาม) ครั้ง ติดต่อกันโดยไม่มีการลา และปราศจาก

เหตุผลอันสมควรให้ถือว่าให้พ้นจากต าแหน่ง และคณะกรรมการของสมาคมมีสิทธิแต่งตั้งสมาชิกสามัญของสมาคมเข้า
ด ารงต าแหน่งแทนตลอดเวลาที่เหลือ กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมต้องแจ้งการลาและแหตุผลให้นายกหรือ
เลขาธิการทราบล่วงหน้าก่อนมีการประชุมในคราวนั้นไม่น้อยกว่า ๒ (สอง) วัน 

 
ข้อ ๒๓. การพ้นจากต าแหน่งกรรมการ  กรรมการของสมาคมย่อมพ้นจากต าแหน่งในกรณี ดังต่อไปนี้:- 
 
  ๒๓.๑ ครบก าหนดออกตามวาระ 
  ๒๓.๒ ลาออกโดยคณะกรรมการได้ลงมติอนุมัติแล้ว 
  ๒๓.๓ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ๓ (สาม) ครั้งติดต่อกันโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร ตามข้อ ๒๔ 
  ๒๓.๔ พ้นจากการเป็นผู้แทนสมาชิกสามัญซึ่งเป็นนิติบุคคล 
  ๒๓.๕ ขาดจากสมาชิกภาพ 
  ๒๓.๖ ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากการเป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๓/๔ (สามในสี่) ของ

สมาชิกสามัญที่มาประชุม 
  ๒๓.๗ เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งให้ออกตามมาตรา ๓๓ แห่ง พระราช บัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 

๒๕๐๙ 
 ๒๓.๘ ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ 
 



ข้อ  ๒๔.   กรณีต าแหน่งว่างลงก่อนการก าหนดออกตามวาระ  ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงก่อนถึงก าหนดออกตามวาระ 
คณะกรรมการของสมาคมอาจแต่งตั้งสมาชิกสามัญคนใดคนหนึ่ง ให้ด ารงต าแหน่งแทนได้ แต่กรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งแทนนี้ อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าก าหนดเวลาของผู้ที่ตนแทน  ถ้าต าแหน่งนายกสมาคมว่างลงก่อน
ก าหนดออกตามวาระ  ให้คณะกรรมการของสมาคมท าการตั้งอุปนายกสมาคมเป็นนายกสมาคมคนใหม่ และให้อยู่ใน
ต าแหน่งได้เพียงเท่าก าหนดเวลาของผู้ที่ตนแทน 

 
ข้อ ๒๕. กรณีที่กรรมการของสมาคมลาออกจากต าแหน่งพร้อมกันเป็นจ านวนเกินกว่ากึ่งหนึ่ง ของจ านวนกรรมการทั้งหมด ให้

ถือว่าคณะกรรมการของสมาคมทั้งคณะหมดสภาพในการที่จะเป็นคณะกรรมการของสมาคมอีกต่อไป เพียง แต่ให้
รักษาการณ์อยู่ในต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะได้เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในก าหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วัน
เริ่มรักษาการณ์ 

 
ข้อ ๒๖. นายกสมาคมอาจจะเรียกประชุมคณะกรรมการหรือสมาชิกของสมาคมได้ในเวลาใดๆ ท่ีเห็นสมควรและเหมาะสม 
 
ข้อ ๒๗. การประชุมคณะกรรมการของสมาคม  ให้มีการประชุมคณะกรรมการของสมาคมอย่างน้อยเดือนละ ๑ (หนึ่ง) ครั้ง ใน

กรณีจ าเป็น นายกสมาคม หรือกรรมการ ไม่น้อยกว่า ๔ (สี่) คนจะเรียกประชุมพิเศษข้ึนก็ได้ 
 
ข้อ ๒๘. องค์ประชุมในการประชุมของคณะกรรมการของสมาคม  การประชุมคณะกรรมการของสมาคมจะต้องมีกรรมการมา

ประชุมไม่น้อยกว่า ๕ (ห้า) คน จึงจะนับเป็นองค์ประชุม 
 
ข้อ ๒๙. มติของการประชุมคณะกรรมการสมาคม  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก ๑ (หนึ่ง) 

เสียง เป็นเสียงช้ีขาด 
 
ข้อ ๓๐. ประธานในที่ประชุม  ให้นายกสมาคมเป็นประธานในที่ประชุม ถ้านายกไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อุปนายกปฏิบัติ

หน้าท่ีแทน ถ้าท้ังนายกและอุปนายกไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่
ประชุมเฉพาะการประชุมในคราวนั้น 

 
ข้อ ๓๑. อ านาจและหน้าท่ีของคณะกรรมการของสมาคม  ให้คณะกรรมการของสมาคมมีอ านาจและหน้าท่ี มีดังนี้ :- 
 
  ๓๑.๑ จัดด าเนินกิจการและทรัพย์สินของสมาคมให้เป็นไปตามข้อบังคับและมติของที่ประชุม 
  ๓๑.๒ เลือกตั้งกรรมการให้ด ารงต าแหน่งต่างๆ ในคณะกรรมการของสมาคม 
  ๓๑.๓ วางระเบียบการในการปฏิบัติงานของสมาคม 
  ๓๑.๔ แต่งตั้งอนุกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง หรือมากกว่านั้น โดยให้มีอ านาจตามที่กรรมการจะได้ก าหนดเป็นคราวๆ ไป 

คณะอนุกรรมการดังกล่าวต้องประกอบด้วยประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการอีก อย่างน้อย ๒  (สอง) 
คน อนุกรรมการจะเลือกจากสมาชิกของสมาคม หรือบุคคลภายนอกที่เหมาะสมก็ได้ 

  ๓๑.๕ แต่งตั้งที่ปรึกษาของสมาคม โดยให้ท่ีปรึกษาท่ีได้รับการแต่งตั้งน้ันอยู่ในต าแหน่งตามวาระของคณะกรรมการ
ของสมาคมชุดนั้นๆ 

  ๓๑.๖ ว่าจ้าง แต่งตั้ง และถอดถอนที่ปรึกษาของสมาคม อนุกรรมการ เจ้าหน้าที่และพนักงานทั้งปวงตลอดจน
บุคคลใดๆ เพื่อให้การด าเนินงานของสมาคมเป็นไปโดยความเรียบร้อย โดยอยู่ในความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการของสมาคม 

 
ข้อ ๓๒. อ านาจและหน้าที่ของกรรมการของสมาคมในต าแหน่งต่างๆ  มีดังนี้ :- 
 
  ๓๒.๑ นายกสมาคม  มีหน้าที่อ านวยการเพื่อให้การด าเนินการของสมาคมให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบใน

การปฏิบัติงานของสมาคม เป็นผู้แทนของสมาคมในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก และเป็นประธานในที่
ประชุมของคณะกรรมการของสมาคม ตลอดจนในท่ีประชุมใหญ่ 

 
  ๓๒.๒ อุปนายกสมาคม  มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือนายกสมาคมในกิจการทั้งปวง ตามที่นายกสมาคมและหรือ

คณะกรรมการของสมาคมจะได้มอบหมาย 
 



  ๓๒.๓ เลขาธิการสมาคม  มีหน้าที่เป็นเลขานุการใหญ่ในที่ประชุมคณะกรรมการของสมาคม และที่ประชุมใหญ่
ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่นายกสมาคมและหรือคณะกรรมการของสมาคมจะได้มอบหมาย 

 
  ๓๒.๔ เหรัญญิกสมาคม  มีหน้าที่รักษา รับและจ่ายเงิน และติดตามหนี้สินของสมาคม ท าบัญชีการเงินเก็บรักษา 

และจ่ายพัสดุของสมาคมตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่นายกสมาคมและหรือคณะกรรมการของสมาคม
จะได้มอบหมาย 

 
  ๓๒.๕ ฝ่ายสัมมนาและฝึกอบรม  มีหน้าที่จัดให้มีการอบรมเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในด้านวิชาการตลอดจน

วิจัยเกี่ยวกับกิจการเครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่นายก
สมาคม และหรือคณะกรรมการของสมาคมจะได้มอบหมาย 

 
  ๓๒.๖ กรรมการสมาคม  มีหน้าที่เข้าร่วมประชุมและปฏิบัติหน้าท่ีตามที่นายกสมาคม และหรือคณะกรรมการจะได้

มอบหมาย 
 
 

หมวดที่ ๗ 

การประชุมใหญ่ 
 
ข้อ ๓๓. การประชุมใหญ่  การประชุมใหญ่ให้หมายถึง การประชุมสมาชิกของสมาคม แบ่งออกเป็น ๒ (สอง) ประเภท คือ 
 
  ๓๓.๑ การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี คือการประชุมใหญ่ที่จะต้องให้มีขึ้นครั้งหนึ่งทุกระยะเวลา ๑๒ (สิบสอง) 

เดือน 
  ๓๓.๒ การประชุมใหญ่วิสามัญ คือ การประชุมใหญ่ครั้งอ่ืนๆ บรรดามี นอกจากการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
 
ข้อ ๓๔. ก าหนดการประชุมใหญ่  ให้มีการประชุมใหญ่ในกรณี ดังต่อไปนี้ :- 
 
  ๓๔.๑ ให้มีการประชุมใหญ่ประจ าปีภายใน ๑๒๐ (หนึ่งร้อยยี่สิบ) วัน นับจากวันสิ้นสุดของปีงบประมาณทั้งนี้ ให้

เป็นไปตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ 
  ๓๔.๒ ในกรณีที่กรรมการหรือจ านวนสมาชิกไม่น้อยกว่า ๑/๔ (หนึ่งในสี่) ของจ านวนสมาชิกสามัญทั้งหมด แสดง

ความจ านงที่จะให้มีการประชุมใหญ่สามัญ โดยท าเป็นหนังสือยื่นต่อเลขาธิการของสมาคม ให้คณะกรรมการ
ของสมาคมนัดประชุมใหญ่วิสามัญภายใน ๑๘ (สิบแปด) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแสดงความจ านง โดย
จะต้องระบุข้อความแจ้งเหตุเพื่อการใดท่ีจะขอให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญด้วย 

 
ข้อ ๓๕. องค์ประชุมในการประชุมใหญ่  ในการประชุมใหญ่ของสมาคม ไม่ว่าจะเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี หรือการ

ประชุมใหญ่วิสามัญก็ดี จะต้องมีจ านวนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓๓ (สามสิบสาม) ของจ านวนสมาชิก
สามัญทั้งหมด จึงจะถือเป็นองค์ประชุม 

 
ข้อ ๓๖. มติของที่ประชุมใหญ่  นอกจากที่ได้กล่าวไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ ให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่

ประชุมใหญ่ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงช้ีขาด 
 
ข้อ ๓๗. การส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม  คณะกรรมการของสมาคมจะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวถึง วัน เวลา สถานที่ และ

ระเบียบวาระการประชุมใหญ่ไปให้สมาชิกทุกคนให้ทราบ โดยส่งจดหมายทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ณ ที่อยู่ของสมาชิก
ที่ปรากฏอยู่ในทะเบียนสมาชิก หรือส่งให้ถึงตัวสมาชิกก่อนวันประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่า ๗ (เจ็ด) วัน ภายใต้ข้อบังคับของ
ความในวรรคแรก ในกรณีที่เป็นนัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี จะต้องแนบส าเนารายงานประจ าปีและ ส าเนางบดุลซึ่ง
ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วด้วย 

 
 



ข้อ ๓๘. กรณีที่การประชุมใหญ่ในครั้งแรกสมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุม  การประชุมใหญ่ที่ได้เรียกนัดประชุมในวันและเวลา
ใด หากล่วงพ้นก าหนดเวลานัดไปแล้วหนึ่งช่ัวโมงยังมีสมาชิกมาประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้เลื่อนการประชุมคราวนั้น
ไป และให้ท าการบอกกล่าวนัด วัน เวลา และสถานท่ีประชุมใหญ่อีกครั้งหน่ึง ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับแต่วันประชุม
ใหญ่ครั้งแรก ในการประชุมใหญ่ครั้งหลังนี้จะมีสมาชิกมาประชุมมากน้อยเพียงใดก็ให้ถือว่าเป็นองค์ประชุม 

 
ข้อ ๓๙. ประธานในที่ประชุม  ให้นายกสมาคมเป็นประธานในที่ประชุม ถ้านายกไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อุปนายกสมาคม

ปฏิบัติหน้าที่แทน ถ้าทั้งนายกและอุปนายกไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งคนใดขึ้นเป็น
ประธานในท่ีประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

 
ข้อ ๔๐. วิธีการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่  สมาชิกสามัญเท่านั้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และสมาชิกสามัญราย

หนึ่งๆ มีคะแนนเสียงหน่ึงเสียง สมาชิกสามัญใช้สิทธิออกเสียงโดยการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน ซึ่งจะนับเป็น ๑ 
(หนึ่ง) เสียง ต่อการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละครั้ง 

 
ข้อ ๔๑. กิจกรรมอันพึงกระท าในการประชุมใหญ่สามัญ  กิจการอันพึงกระท าในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีมีดังนี้ :- 
 
  ๔๑.๑ รับรองรายงานการประชุมใหญ่คราวก่อน 
  ๔๑.๒ พิจารณารายงานประจ าปี แสดงผลการด าเนินกิจการของสมาคมที่ผ่านมาในรอบปี 
  ๔๑.๓ พิจารณาอนุมัติงบดุล 
  ๔๑.๔ เลือกตั้งกรรมการของสมาคม เมื่อกรรมการชุดเดิมหมดวาระ 
  ๔๑.๕ แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีส าหรับปีต่อไป จากบุคคลภายนอก และก าหนดค่าตอบแทน 
  ๔๑.๖ พิจารณาก าหนดอัตราค่าบ ารุงสมาคม และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามที่คะกรรมการของสมาคมเสนอ 
  ๔๑.๗ พิจารณาเพิ่มเติม แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของสมาคม 
  ๔๑.๘ พิจารณาวาระใดๆ ที่ได้ยื่นไว้เป็นลายลักษณ์อักษรต่อนายกสมาคม อย่างน้อย ๗ (เจ็ด) วัน ก่อนการประชุม 

เว้นแต่ สมาชิกส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ได้ตกลงยอมรับวาระนั้น โดยมิได้ยกข้อบังคับนี้ข้ึนมากล่าวอ้าง 
 
ข้อ ๔๒. กิจกรรมอันพึงกระท าในการประชุมใหญ่วิสามัญ  กิจการอันพึงกระท าในการประชุมใหญ่วิสามัญ ได้แก่ กิจการที่

จะต้องกระท าโดยอาศัยมติจากที่ประชุม แต่ไม่อาจหรือมีเหตุท าให้ไม่สามารถจัดท าได้ในการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปี 

 
ข้อ ๔๓. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการตีความข้อบังคับของสมาคม ให้ที่ประชุมใหญ่ของสมาคมเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 
 

หมวดที่ ๘ 

การเงินและการบัญชขีองสมาคม 
 
ข้อ ๔๔. การจัดท างบดุล  ให้คณะกรรมการบริหารจัดท างบดุลปีละครั้ง แล้วส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้แล้วเสร็ จก่อนวัน

ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
 
ข้อ ๔๕. ปีการบัญชี  ให้ถือเอาวันท่ี ๑ มกราคม ถึง วันท่ี ๓๑ ธันวาคมของปีปฏิทินทุกปี เป็นปีการบัญชีของสมาคม 
 
ข้อ ๔๖. การส่งส าเนางบดุล  ให้คณะกรรมการส่งส าเนางบดุลซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจแล้ว พร้อมด้วยรายงานประจ าปี ของ

คณะกรรมการไปยังสมาชิกทุกคนก่อนวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปีไม่น้อยกว่า ๗ (เจ็ด) วัน 
 
ข้อ ๔๗. อ านาจของผู้สอบบัญชี  ผู้สอบบัญชีซึ่งที่ประชุมใหญ่แต่งตั้งมีอ านาจเข้าตรวจสอบบัญชี และบรรดาเอกสารเกี่ยวกับ

การเงินของสมาคม และมีสิทธิ์สอบถามกรรมการตลอดจนเจ้าหน้าที่ของสมาคมทุกคนที่มี ส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีและ
เอกสารดังกล่าว ในการนี้กรรมการและเจ้าหน้าท่ีจะต้องช่วยเหลือ และให้ความสะดวกทุกประการเพื่อตรวจสอบเช่นว่า
นั้น 

 



ข้อ ๔๘. การเก็บรักษาสมุดบัญชี และเอกสารการเงิน   สมุดบัญชี และเอกสารการเงินของสมาคม จะต้องเก็บรักษาไว้ ณ 
ส านักงานของสมาคม และให้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเหรัญญิกสมาคม 

 
ข้อ ๔๙. การเงินของสมาคม   เงินของสมาคมจะต้องน าฝากไว้ ณ ธนาคารพาณิชย์ และหรือสถาบันการเงินที่มั่นคงที่

สะดวกในการติดต่อของสมาคมในนามของสมาคม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  
   
  การฝากเงิน การถอนเงิน หรือการสั่งจ่ายเช็ค จากบัญชีของสมาคมให้อยู่ในอ านาจของนายกสมาคม ลงนามร่วมกับ

เหรัญญิกสมาคม หรือผู้อ านวยการสมาคมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
   
  กรรมการของสมาคมผู้ใดจะท าให้เกิดข้อผูกพันทางการเงินในนามของสมาคมไม่ได้ นอกจากจะได้อนุมัติจาก

คณะกรรมการและหรือจากที่ประชุมใหญ่ของสมาคมก่อนโดยมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
ข้อ ๕๐. การจ่ายเงินของสมาคม  ให้นายกสมาคมแต่ผู้เดียวมีอ านาจท่ีจะสั่งจ่ายเงินของสมาคม 
 
 

หมวดที่ ๙ 

การแก้ไขข้อบังคับ การเลิกสมาคมและการช าระบัญช ี
 
ข้อ ๕๑. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือตัดตอนข้อบังคับ  ข้อบังคับนี้จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัดทอนหรือเพิ่มเติมได้ก็แต่โดยมติของ

ที่ประชุมใหญ่ ซึ่งคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๓/๔ (สามในสี่) ของจ านวนสมาชิกที่มาประชุม 
 
ข้อ ๕๒. การเลิกสมาคมการค้า  สมาคมนี้อาจเลิกได้ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้ :- 
 
  ๕๒.๑ เมื่อท่ีประชุมลงมติให้เลิกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๓/๔ (สามในสี่) ของจ านวนสมาชิกสามัญทั้งหมด 
  ๕๒.๒ เมื่อล้มละลาย 
  ๕๒.๓ เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งให้เลิก ตามมาตรา ๓๖ แห่ง พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 

๒๕๐๙ 
 
ข้อ ๕๓. การช าระบัญชี  เมื่อสมาคมการค้าต้องเลิกไปด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งตามข้อ ๓๕ ข้างต้น การช าระบัญชีของสมาคมให้น า

บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ มาใช้บังคับ 
 
ข้อ ๕๔. เมื่อนายทะเบียนสมาคมการค้ากรุงเทพมหานครอนุญาตให้จัดตั้งเป็นสมาคมการค้าแล้วให้ผู้เริ่มก่อการท าหน้าที่

คณะกรรมการบริหารช่ัวคราวของสมาคม จนกว่าจะได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารตามข้อบังคับ ซึ่งจะต้องจัด
ให้มีขึ้นภายใน ๑๒๐ (หนึ่งร้อยยี่สิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุญาตจัดตั้งเป็นสมาคมการค้า 

 
ข้อ ๕๕. ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติมนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันท่ีจดทะเบียนท่ีส านักงานทะเบียนสมาคมการค้าประจ ากรุงเทพมหานคร

เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 

--------------------------- 


