ข้ อบังคับ
ของ

สมาคมการค้ าผู้ประกอบธุรกิจบันเทิงไทย
สมาคมการค้ านี จ* ัด ตัง* ตามพระราชบัญ ญั ติ ส มาคมการค้ า พ.ศ.2509 และอยู่ในการควบคุม ดูแลของ
สํานักงานทะเบียนสมาคมการค้ าประจํากรุงเทพมหานคร

หมวดที> 1
บทความทั>วไป
ข้ อ 1. ชื*อของสมาคมการค้ า สมาคมการค้ านี *มีชืMอว่า “ สมาคมการค้ าผู้ประกอบธุรกิจบันเทิงไทย ”
เขียนชืMอเป็ นอักษรภาษาอังกฤษว่า “ THAI ENTERTAINMENT CONTENT TRADE ASSOCIATION ”
หรื อ TECA เรี ยกชืMอเป็ นภาษาอังกฤษว่า “ไทย เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ คอนเท้ นส์ เทรด แอตโซซิเอชั*น”
ข้ อ 2. สํ านั ก งานของสมาคม สํ านัก งานของสมาคมนี ต* ัง* อยู่ทีM 23/8 ซอยศูน ย์ วิจัย ถนนพระราม 9
แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ข้ อ 3. ตราของสมาคม มีเครืM องหมายเป็ นรูป ดังนี *

เครืM องหมายตราสมาคมมีลกั ษณะเป็ นอักษร TECA ซึMงย่อมาจาก THAI ENTERTAINMENT CONTENT
TRADE ASSOCIATION ซึMงหมายถึ งการรวมตัวของผู้ซึMงมี ลิ ขสิ ท ธิl ในสิM งบัน ทึก เสี ย ง โสตทัศ นวัส ดุและ
ลิขสิทธิlอืMนทีMเกีMยวข้ องกับอุตสาหกรรมสิMงบันทึกเสียง ธุรกิจดิจิทลั หรื ออุตสาหกรรมดิจิทลั และผู้ซงึM ประกอบ
ธุ รกิ จ ดิ จิ ทัล หรื อ อุต สาหกรรมดิ จิ ทัล หรื อ วิ ส าหกิ จ เกีM ย วกับ การผลิ ต และค้ า แผ่ น เสี ย ง สิM งบัน ทึ ก เสี ย ง
สิM งบัน ทึ ก ภาพ โสตทัศ นวัส ดุ ทีM ได้ รับ หรื อ มี ลิ ข สิ ท ธิl ทีM ถูก ต้ อ งตามกฎหมาย เพืM อ เป็ น ศูน ย์ ก ลางในการ
สนับสนุน ส่งเสริ ม ช่วยเหลือ ให้ คําปรึกษา และแก้ ไขอุปสรรคข้ อขัดข้ องต่างๆ อันเกีMยวกับการใช้ สิทธิ ดูแล
รักษาสิทธิ การผลิต การค้ าแผ่นเสียง ซีดี อุปกรณ์จดั เก็บข้ อมูล สิMงบันทึกเสียง โสตทัศนวัสดุ หรื องานอืMนทีM
เกีMยวข้ องธุรกิจดิจิทลั หรื ออุตสาหกรรมดิจิทลั ตลอดจนการเผยแพร่ขยายงานดนตรี กรรมเข้ าสูต่ ลาด
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หมวดที> 2
วัตถุประสงค์
ข้ อ 4. วัตถุประสงค์ ของสมาคม สมาคมนี *มีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี *
(1) ส่ ง เสริ ม การประกอบวิ ส าหกิ จ ประเภททีM เกีM ย วกั บ การค้ า การผลิ ต รวมทั ง* การจํ า หน่ า ย
สิงM บันทึกเสียงและโสตทัศนวัสดุ
(2) ส่งเสริ มการประกอบวิสาหกิ จประเภททีM เกีM ยวกับการจัดเก็ บค่าลิขสิทธิl สิMงบันทึกเสียงและ
โสตทัศนวัสดุในการเผยแพร่ ต่อสาธารณชน การถ่ายทอดออกอากาศทางโทรทัศน์ วิทยุและ
สือM ต่างๆ และสิทธิlอืMนๆ ทีMเกีMยวข้ อง
(3) สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ ไขอุปสรรคข้ อขัดข้ องต่างๆ รวมทังเจรจาทํ
*
าความตกลงกับ
บุคคลภายนอกเพืMอประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจของสมาคม
(4) ดู แ ลสอดส่ อ ง สั ง เกตการณ์ และติ ด ตามความเคลืM อ นไหวของตลาดสิM ง บั น ทึ ก เสี ย ง
โสตทัศนวัสดุ และลิขสิทธิlอืMนๆ ทีMเกีMยวข้ องเพืMอการอนุญาตทีMถกู ต้ องตามกฎหมายทังภายใน
*
และภายนอกประเทศเพืMออํานวยประโยชน์แก่การประกอบธุรกิจการค้ าอุตสาหกรรมการเงิน
หรื อเศรษฐกิจของสมาชิกและอุตสาหกรรมเพลงไทย
(5) ก่อให้ เกิดและสนับสนุนซึงM สิทธิของผู้ผลิตแผ่นเสียง สิงM บันทึกเสียงและหรื อโสตทัศนวัสดุ
(6) เพืMอปกป้องรักษาสิทธิlและผลประโยชน์ของผู้ผลิตสิMงบันทึกเสียงและหรื อโสตทัศนวัสดุและ
ลิ ข สิ ท ธิl อืM น ๆ ทีM เกีM ย วข้ อง โดยการแต่ ง ตั ง* ตั ว แทนขึ น* เพืM อ การเจรจากั บ รั ฐ บาล องค์ ก ร
อาสาสมัครเอกชน กลุม่ ธุรกิจและตัวแทนทางการค้ าอืMน ๆ
(7) ให้ คํ า ปรึ ก ษาและช่ ว ยเหลื อ สมาชิ ก ด้ วยวิ ธี ก ารทีM เหมาะสม รวมทั ง* ส่ ง เสริ ม ให้ ความรู้
ต่อสาธารณะในเรืM องลิขสิทธิl และสิทธิl อืMน รวมถึง การแลกเปลีMยนความคิดเห็นเรืM องลิขสิทธิl
และเกีMยวกับกฎหมายอืMนๆ ทีMเกีMยวข้ องกับรัฐบาล องค์กรอาสาสมัครเอกชน กลุ่มธุรกิจและ
ตัวแทนทางการค้ าอืMน ๆ
(8) ประสานและแลกเปลีMยนความรู้ความคิดเห็นในทางวิชาการ ข่าวสารการค้ าตลอดจนการวิจยั
โดยทัวM ไปกับหน่วยงานเอกชนทีMเกีMยวข้ องในเรืM องการผลิตสิMงบันทึกเสียงและหรื อโสตทัศนวัสดุ
รวมทังความรู
*
้ ทวัM ไปเกีMยวกับทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
(9) รวบรวมสถิติ เอกสารหรื อข้ อมูลอืMนใดจากสมาชิกเกีM ยวกับการดําเนินการผลิตและการจัด
จําหน่ายสิงM บันทึกเสียงและโสตทัศนวัสดุและลิขสิทธิlอืMนๆ ทีMเกีMยวข้ องของสมาชิกหรื อจําหน่าย
เผยแพร่โดยสมาชิก
(10) ร่ ว มมื อ ประสานงานกั บ รั ฐ บาลในการส่ ง เสริ ม ประชาสั ม พั น ธ์ สิM ง บั น ทึ ก เสี ย งและหรื อ
โสตทัศนวัสดุให้ บรรลุสําเร็ จเป้าหมายในมาตรฐานทีMสงู กว่าและสอดคล้ องกับนโยบายของ
รัฐบาล
(11) กระตุ้น และส่งเสริ ม การผลิ ต สิM งบัน ทึ ก เสี ย งและ/หรื อ โสตทัศ นวัส ดุให้ มี ป ริ ม าณเพี ย งพอ
สอดคล้ องกับความต้ องการของตลาดทังภายในและต่
*
างประเทศ
(12) แลกเปลีMยนความรู้ และประสบการณ์ ระหว่างสมาชิก เพืM อนํ าความรู้ และประสบการณ์ ไป
ดําเนินการให้ มีประสิทธิภาพ
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(13) ทํ า ความตกลง/สัญ ญาซึM ง ธุ ร กิ จ เพืM อ ประโยชน์ ข องสมาชิ ก เท่ า ทีM ไม่ ขัด กับ มาตรา 22 (1)
แห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้ า พ.ศ. 2509
(14) ส่งเสริ มดูแลสุขภาพพลานามัยโดยจัดให้ มีการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมนันทนาการเป็ นครัง*
คราว
(15) ประนีประนอมข้ อพิพาทระหว่างสมาชิกหรื อระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอก
(16) ให้ ความสนับสนุนแก่สมาชิกในด้ านงานสวัสดิการเท่าทีMไม่เป็ นการต้ องห้ ามตามมาตรา 22
แห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้ า พ.ศ. 2509
(17) เพืMอส่งเสริ มและคุ้มครองการประกอบวิสาหกิจเกีMยวกับการผลิต การเผยแพร่ การค้ า และการ
จําหน่ายสิงM บันทึกเสียงโสตทัศนวัสดุและลิขสิทธิlอืMนๆ ทีMเกีMยวข้ องในด้ านสืMอต่างๆ
(18) สนับสนุนและช่วยเหลือแก้ ไขอุปสรรคของปั ญหาและการปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิlและ
เรืM องอืMนใดให้ แก่สมาชิก
(19) ติ ด ต่ อ ประสานงานกับ หน่ วยงานต่ างๆ ทัง* ภาครั ฐ และภาคเอกชนเพืM อ ให้ ส มาชิ ก ได้ สิ ท ธิ
ประโยชน์ของการคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
(20) การส่งเสริ มหรื อสนับสนุนการประกอบธุรกิจหรื ออุตสาหกรรมดิจิทลั ให้ แก่สมาชิก

หมวดที> 3
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ข้ อ 5. ประเภทสมาชิก สมาชิกของสมาคมประกอบด้ วย บุคคลธรรมดาหรื อนิ ติบุคคลผู้ซึMงมี ลิขสิทธิl
ในสิMงบันทึกเสียง โสตทัศนวัสดุ และลิขสิทธิlอืMนทีMเกีMยวข้ องกับอุตสาหกรรมสิMงบันทึกเสียง ธุรกิจดิจิทลั หรื อ
อุตสาหกรรมดิจิทลั และผู้ซงึM ประกอบธุรกิจดิจิทลั หรื ออุตสาหกรรมดิจิทลั หรื อวิสาหกิจเกีMยวกับการผลิตและ
การค้ าสิMงบันทึกเสียง สิMงบันทึกภาพ และหรื อโสตทัศนวัสดุทีMได้ รับหรื อมีลิขสิทธิlทีMถกู ต้ องตามกฎหมายและ
ต้ องมี สถานะสมาชิ ก IFPI (International Federation of Phonographic Industry) โดยสมาชิ กของ
สมาคมแบ่งออกเป็ นสอง (2) ประเภท และมีคณ
ุ สมบัติดงั นี *คือ
(1) สมาชิกสามัญ แบ่งออกเป็ นห้ า (5) ประเภทระดับสมาชิกตามคุณสมบัติดงั นี * คือ
(1.1) สมาชิกสามัญประเภท A+ : ผู้ก่อตังa และผู้ผลิตสิ*งบันทึกเสียงขนาดใหญ่ ได้ แก่บุคคล
ธรรมดาหรื อ นิติบคุ คลผู้ซงึM มีลิขสิทธิlใน สิMงบันทึกเสียง โสตทัศนวัสดุ และลิขสิทธิlอืMนทีMเกีMยวข้ องกับ
อุตสาหกรรม สิMงบันทึกเสียง ธุรกิจดิจิทลั หรื ออุตสาหกรรมดิจิทลั และผู้ซงึM ประกอบธุรกิจดิจิทลั หรื อ
อุตสาหกรรมดิจิทลั หรื อวิสาหกิจเกีMยวกับการผลิตและการค้ าสิMงบันทึกเสียง สิMงบันทึกภาพ และหรื อ
โสตทัศนวัสดุซึMงเป็ นผู้ก่อตัง* สมาคมและมีสิทธิl กํากับดูแลลิขสิทธิl สิMงบันทึกเสียงหรื อโสตทัศนวัสดุ
มากกว่าห้ าแสน (500,000) เพลง
(1.2) สมาชิกสามัญ ประเภท A : ผู้ผลิตสิ*งบันทึกเสียงขนาดใหญ่ ได้ แก่ บุคคลธรรมดาหรื อ
นิติบุคคลผู้ซึMงมีลิขสิทธิlใน สิMงบันทึกเสียง โสตทัศนวัสดุ และลิขสิทธิlอืMนทีMเกีMยวข้ องกับอุตสาหกรรม
สิMงบันทึกเสียง ธุรกิจดิจิทลั หรื ออุตสาหกรรมดิจิทลั และผู้ซึMงประกอบธุรกิจดิจิทลั หรื ออุตสาหกรรม
ดิจิทลั หรื อวิสาหกิจเกีMยวกับการผลิตและการค้ าสิMงบันทึกเสียง สิMงบันทึกภาพ และหรื อโสตทัศนวัสดุ
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ผู้มีสิทธิlกํากับดูแลลิขสิทธิlสิMงบันทึกเสียงหรื อโสตทัศนวัสดุตงแต่
ั * ห้าหมืMนหนึMง (50,001) ถึงห้ าแสน
(500,000) เพลง
(1.3) สมาชิกสามัญประเภท B : ผู้ผลิตสิ*งบันทึกเสียงขนาดกลาง ได้ แก่ บุคคลธรรมดาหรื อ
นิติบุคคลผู้ซึMงมีลิขสิทธิlใน สิMงบันทึกเสียง โสตทัศนวัสดุ และลิขสิทธิlอืMนทีMเกีMยวข้ องกับอุตสาหกรรม
สิMงบันทึกเสียง ธุรกิจดิจิทลั หรื ออุตสาหกรรมดิจิทลั และผู้ซึMงประกอบธุรกิจดิจิทลั หรื ออุตสาหกรรม
ดิจิทลั หรื อวิสาหกิจเกีMยวกับการผลิตและการค้ าสิMงบันทึกเสียง สิMงบันทึกภาพ และหรื อโสตทัศนวัสดุ
ผู้มีสิทธิl กํากับ ดูแลลิขสิทธิl สิMงบันทึกเสี ยงหรื อโสตทัศนวัสดุตัง* แต่ห้าพันหนึMง (5,001) ถึงห้ าหมืM น
(50,000) เพลง
(1.4) สมาชิกสามัญประเภท C : ผู้ผลิตสิ*งบันทึกเสียงขนาดเล็ก ได้ แก่ บุคคลธรรมดาหรื อนิติ
บุคคลผู้ซงึM มีลขิ สิทธิlใน สิงM บันทึกเสียง โสตทัศนวัสดุ และลิขสิทธิlอืMนทีMเกีMยวข้ องกับอุตสาหกรรมสิงM
บันทึกเสียง ธุรกิจดิจิทลั หรื ออุตสาหกรรมดิจิทลั และผู้ซงึM ประกอบธุรกิจดิจิทลั หรื ออุตสาหกรรม
ดิจิทลั หรื อวิสาหกิจเกีMยวกับการผลิตและการค้ าสิงM บันทึกเสียง สิงM บันทึกภาพ และหรื อโสตทัศนวัสดุ
ผู้มี สิ ท ธิl กํ า กับ ดูแ ลลิ ข สิ ท ธิl สิM งบัน ทึ ก เสี ย งหรื อ โสตทัศ นวัส ดุน้ อ ยกว่า ห้ า สิ บ หนึM ง (51) ถึ งห้ า พัน
(5,000)
เพลง
(1.5) สมาชิกสามัญประเภท D ได้ แก่ บุคคลธรรมดาหรื อนิติบคุ คลผู้ซงึM มีลิขสิทธิlใน สิMงบันทึกเสียง
โสตทัศนวัสดุ และลิขสิทธิlอืMนทีMเกีMยวข้ องกับอุตสาหกรรมสิMงบันทึกเสียง และผู้ซึMงประกอบวิสาหกิจ
เกีMยวกับการผลิตและการค้ าสิMงบันทึกเสียง สิMงบันทึกภาพ และหรื อโสตทัศนวัสดุ ผู้มีสิทธิlกํากับดูแล
ลิขสิทธิlสงิM บันทึกเสียงหรื อโสตทัศนวัสดุตงแต่
ั * หนึงM (1) ถึงห้ าสิบ (50) เพลง
(2) สมาชิกกิตติมศักดิl ได้ แก่ผ้ ทู รงคุณวุฒิหรื อนิติบคุ คลซึงM มีอปุ การคุณกับสมาคมหรื ออุตสาหกรรมดนตรี
หรื อบุคคลผู้มีความรู้ ความชํานาญเกีMยวกับกฎหมายลิขสิทธิlหรื อเรืM องทีMเกีMยวข้ องกับการผลิตหรื อการค้ า
สิMงบันทึกเสียง โสตทัศนวัสดุ และลิขสิทธิl อืMนทีMเกีM ยวข้ องกับอุตสาหกรรมสิMงบันทึกเสียง ธุรกิจดิจิทัลหรื อ
อุตสาหกรรมดิจิทลั เข้ าเป็ นทีMปรึกษาหรื อสมาชิกกิตติมศักดิl ซึงM คณะกรรมการของสมาคมอาจมีมติให้ เชิญ
สมาชิกกิตติมศักดิl และบุคคลนันตอบรั
*
บคําเชิญ
การรับเข้ าเป็ นสมาชิกและประเภทระดับสมาชิกรวมถึงการปรับเปลีMยนสถานะประเภทสมาชิกจากระดับ
หนึงM เป็ นอีกระดับหนึงM จะพิจารณาโดยขึ *นอยูก่ บั ดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ไม่ว่ากรณี ใดก็ตามทีMซึMงตามความเห็นของคณะกรรมการหรื อภายในห้ า (5) ปี ก่อนการสมัครขอเข้ าเป็ น
สมาชิกหรื อผู้สมัครเป็ นผู้กํากับดูแลบุคคล นิติบุคคลหรื อบริ ษัทใดผู้ซึMงมีส่วนเกีMยวข้ องกับการผลิต นําเข้ า
ทํ า ซํ า* จํ า หน่ า ย หรื อ เกีM ย วข้ อ งกับ การใช้ สิM ง บัน ทึ ก เสี ย ง โสตทัศ นวัส ดุ หรื อ ลิ ข สิ ท ธิl อืM น ทีM เกีM ย วข้ อ งกับ
อุตสาหกรรมดนตรี ธุรกิจดิจิทลั หรื ออุตสาหกรรมดิจิทลั รวมถึงการแสดงของศิลปิ นไม่วา่ จะรูปแบบใดซึงM ฝ่ า
ฝื นกฎหมายจะไม่มีสทิ ธิสมัครเป็ นสมาชิก
ข้ อ 6. คุณสมบัตขิ องสมาชิก สมาชิกของสมาคมนอกจากมีคณ
ุ สมบัติตามทีMกําหนดไว้ ในข้ อ 5 แล้ วยัง
จะต้ องประกอบด้ วยคุณสมบัติดงั ต่อไปนี * คือ
(1) ในกรณีทีMเป็ นบุคคลธรรมดา
1. เป็ นผู้บรรลุนิติภาวะ
2. ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย บุคคลไร้ ความสามารถ หรื อบุคคลเสมือนไร้ ความสามารถ
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(2)

3. ไม่เคยเป็ นบุคคลทีMเคยต้ องคําพิพากษาถึงทีMสดุ ของศาลให้ ลงโทษจําคุกเว้ นแต่ความผิด
ลหุโทษ หรื อความผิดทีMอตั ราโทษไม่สงู กว่าความผิดลหุโทษหรื อความผิดซึงM กระทําโดย
ประมาท
4. ไม่เป็ นโรคอันพึงรังเกียจแก่สงั คม
5. เป็ นผู้ทีMมีความประพฤติดี
6. เป็ นผู้มีฐานะมันM คง
ในกรณีทีMเป็ นนิติบคุ คล
1. ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย
2. มีฐานะมันM คง
3. ให้ นําความในข้ อ 6 (1) มาใช้ บงั คับแก่คณ
ุ สมบัติของผู้แทนนิติบคุ คลทีMได้ รับแต่งตังให้
*
มีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุ คลทีMเป็ นสมาชิกตามข้ อ 10 ด้ วย

ข้ อ 7. การสมัครเข้ าเป็ นสมาชิก ผู้ทีMประสงค์จะสมัครเข้ าเป็ นสมาชิกสามัญจะต้ องยืMนใบสมัครแสดง
ความจํานงต่อเลขาธิการสมาคมโดยระบุประเภทระดับของสมาชิกสามัญตามทีMสมาคมกําหนดและจะต้ อง
ได้ รับการสนับสนุนจากสมาชิกสามัญรับรองอย่างน้ อยสอง (2) ราย
ข้ อ 8. การพิจารณาคําขอสมัครเข้ าเป็ นสมาชิก ให้ เลขาธิการหรื อกรรมการผู้ทําหน้ าทีMแทนเลขาธิการ
นํ า ใบสมั ค รเสนอต่ อ ทีM ป ระชุ ม คณ ะกรรมการของสมาคมโดยทั น ที ห ลั ง จากทีM ไ ด้ รั บ ใบสมั ค ร
เมืMอคณะกรรมการของสมาคมมีมติให้ รับหรื อไม่รับผู้ใดเข้ าเป็ นสมาชิก ให้ เลขาธิการสมาคมมีหนังสือแจ้ ง
ให้ ผ้ นู นทราบภายในกํ
ั*
าหนดเวลาเจ็ด (7) วัน นับแต่วนั ทีMได้ ลงมติ
หนังสือแจ้ งดังกล่าวในวรรคแรกจะต้ องจัดส่งเป็ นจดหมายทางไปรษณี ย์ลงทะเบียนและหรื อจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามรายละเอียดทีMอยูข่ องผู้สมัครทีMปรากฏอยูใ่ นใบสมัคร
เมืMอมีการยอมรับผู้สมัครเข้ าเป็ นสมาชิกแล้ ว ผู้นนั * จะต้ องชําระค่าลงทะเบียนเข้ าเป็ นสมาชิกและค่าบํารุ ง
สมาคมภายในสามสิบ (30) วัน นับแต่วนั ทีMเลขาธิการสมาคมแจ้ งให้ ทราบจึงจะถือว่าผู้นนเป็
ั * นสมาชิกโดย
สมบูรณ์ ถ้ าสมาชิกผู้ใดมิได้ ชําระค่าลงทะเบียนและค่าบํารุ งสมาคมภายในกําหนดให้ ถือว่าการขอสมัคร
และการยอมรับเข้ าเป็ นสมาชิกนันเป็
* นอันระงับไป
หากมี การปฏิ เสธผู้สมัครเข้ าเป็ น สมาชิ กด้ วยเหตุใดๆ ก็ ต าม ผู้สมัค รนัน* จะยืM น คํ าขอสมัค รเป็ น สมาชิ ก
ประเภทนันอี
* กมิได้ ภายในกําหนดระยะเวลาหนึงM (1) ปี นับตังแต่
* วนั ทีMเลขาธิการสมาคมแจ้ งปฏิเสธ
ข้ อ 9. วันเริ* มสมาชิกภาพ สมาชิกภาพเริM มตังแต่
* วนั ทีMผ้ สู มัครได้ ชําระค่าลงทะเบียนเข้ าเป็ นสมาชิกและ
ค่าบํารุงประจําปี ของสมาคมเรี ยบร้ อยแล้ ว
ข้ อ 10. สมาชิกที*เป็ นนิติบุคคล สมาชิกนิติบุคคลจะต้ องแต่งตังผู
* ้ แทนซึMงเป็ นบุคคลธรรมดาทีMมีอํานาจ
กระทํากิจการแทนนิติบคุ คลนันๆ
* โดยมีจํานวนไม่เกินกว่าสอง (2) รายเพืMอปฏิบตั ิการในหน้ าทีMและใช้ สิทธิ
แทนนิติบคุ คลนันได้
* ในการนี *ผู้แทนจะมอบหมายให้ บคุ คลอืMนกระทําการแทนหรื อแต่งตังตั
* วแทนช่วงมิได้
ข้ อ 11. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกภาพย่อมสิ *นสุดลง ในกรณีดงั ต่อไปนี *
(1) ตาย หรื อสิ *นสภาพนิติบคุ คล
(2) ขาดคุณสมบัติตามข้ อ 6 (1) หรื อ 6 (2) แล้ วแต่กรณี
(3) ลาออกโดยยืMนหนังสือลาออกต่อคณะกรรมการของสมาคมและได้ ชําระหนี *สินทีMค้างชําระแก่
สมาคมเรี ยบร้ อยแล้ ว
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(4)
(5)
(6)
(7)

ต้ องคําพิพากษาถึงทีMสดุ ให้ เป็ นบุคคลล้ มละลาย
ถูกศาลสังM ให้ เป็ นบุคคลไร้ ความสามารถหรื อบุคคลเสมือนไร้ ความสามารถ
ต้ องคําพิพากษาถึงทีMสดุ ว่ากระทําความผิดในข้ อหาละเมิดลิขสิทธิlตามกฎหมายลิขสิทธิl
ต้ องคําพิพากษาถึงทีMสดุ ให้ ลงโทษจําคุก เว้ นแต่เป็ นความผิดลหุโทษหรื อความผิดทีMกําหนด
โทษขันลหุ
* โทษหรื อความผิดทีMได้ กระทําโดยประมาท
(8) หมดสภาพการเป็ นผู้ถือลิขสิทธิlและ/หรื อผู้ผลิต หรื อผู้จดั จําหน่ายสิงM บันทึกเสียง โสตทัศนวัสดุ
และลิขสิทธิlอืMนทีMเกีMยวข้ องกับอุตสาหกรรมสิMงบันทึกเสียง ธุรกิจดิจิทลั หรื ออุตสาหกรรมดิจิทลั
ทีMถกู ต้ องตามกฎหมาย
(9) ทีMประชุมใหญ่ มีมติให้ ขบั ออกจากการเป็ นสมาชิกเนืMองจากมีเจตนาไม่ปฏิบตั ิตามข้ อบังคับ
ของสมาคมหรื อขัดขวางกิจการของสมาคมจนกระทังM การกระทําดังกล่าวเป็ นเหตุให้ สมาชิก
อืMนๆ เห็นว่าสมาชิกผู้นนไม่
ั * สมควรทีMจะเป็ นสมาชิกต่อไป อย่างไรก็ดีทีMประชุมใหญ่ยงั ไม่ลงมติ
ให้ ขบั ออกจากสมาชิกจนกว่าสมาชิกผู้นนจะได้
ั*
รับทราบถึงเรืM องและให้ สมาชิกมีโอกาสชี *แจง
เป็ นลายลักษณ์ อักษรหรื อโดยตนเองต่อหน้ าทีM ป ระชุมใหญ่ ของสมาคม หากสมาชิ กผู้นัน*
ต้ องการ
(10) คณะกรรมการของสมาคมลงมติสิ *นสุดจากการเป็ นสมาชิกด้ วยเหตุหนึงM เหตุใดดังต่อไปนี *
1. สมาชิกเจตนากระทําการใดๆ ทีMทําให้ สมาคมเสืMอมเสียชืMอเสียงโดยเจตนา
2. สมาชิกละเมิดข้ อบังคับและกฎของสมาคมโดยเจตนา
3. สมาชิกไม่ชําระเงินค่าธรรมเนียมหรื อค่าบํารุ งรายปี อย่างใดอย่างหนึMงภายใน
ระยะเวลาทีMกําหนดและไม่แก้ ไขภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันทีMได้ รับการ
แจ้ งเตือนอย่างเป็ นทางการ
4. สมาชิกไม่มอบอํานาจให้ แก่สมาคมหรื อผู้ทีMได้ รับมอบหมายจากสมาคมในการ
ปราบปรามการละเมิดลิขสิทธ์ ในงานสิMงบันทึกเสียง แถบบันทึกเสียงและแถบ
บันทึกภาพ ไฟล์ข้อมูลดิจิตอล ภาพยนตร์ โสตทัศนวัสดุ และงานดนตรี กรรม
โดยไม่มีเหตุอนั สมควร
ข้ อ 12. ทะเบียนสมาชิก ให้ นายทะเบียนสมาคมจัดกระทําทะเบียนสมาชิกเก็บไว้ ณ สํานักงานของ
สมาคม โดยอย่างน้ อยให้ มีรายการดังต่อไปนี *.(1) ชืMอและสัญชาติของสมาชิก
(2) ชืMอทีMใช้ ในการประกอบวิสาหกิจและประเภทของวิสาหกิจ
(3) ทีMตงสํ
ั * านักงานของสมาชิก
(4) วันทีMเข้ าเป็ นสมาชิก
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หมวดที> 4
สิทธิและหน้ าที>ของสมาชิก
ข้ อ 13. สิทธิของสมาชิก
(1) ได้ รับความช่วยเหลือและการสงเคราะห์ในเรืM องทีMเกีMยวกับกิจการอันอยู่ในวัตถุทีMประสงค์
ของสมาคมจากสมาคมเท่าทีMจะอํานวยได้
(2) เสนอความคิ ด หรื อ ให้ คํ าแนะนํ าต่ อ สมาคม หรื อ คณะกรรมการในเรืM อ งใดๆ อัน อยู่ใน
วัตถุประสงค์ของสมาคมเพืMอนํามาซึงM ความเจริ ญรุ่งเรื องของสมาคม
(3) ขอตรวจสอบกิ จ การและทรั พ ย์ สิ น ของสมาคมได้ โดยทํ าเป็ น หนังสื อ ยืM น ต่ อ เลขาธิ ก าร
สมาคมหรื อกรรมการผู้ทําหน้ าทีMแทนเลขาธิการสมาคม
(4) เข้ าร่ วมประชุมเพืMออภิปรายแสดงความคิดเห็นซักถามกรรมการเสนอญัตติในการประชุม
ใหญ่สามัญประจําปี หรื อในการประชุมใหญ่วิสามัญ
(5) มีสทิ ธิใช้ เครืM องหมายของสมาคมโดยได้ รับการอนุมตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(6) สมาชิกทุกประเภทมีสิทธิในการเข้ าร่ วมการประชุมรายเดือนและการประชุมใหญ่สามัญ
ประจํ าปี แต่สมาชิกสามัญ เท่านัน* มี สิทธิ ในการออกเสียงลงคะแนน ตามประเภทระดับ
สมาชิกในช่วงระยะเวลาประชุมนัน*
ข้ อ 14. หน้ าที*ของสมาชิก
(1) ต้ องปฏิบตั ิตามข้ อบังคับ ระเบียบและมติของคณะกรรมการของสมาคม
(2) ดํารงรักษาเกี ยรติและต้ องรักษาความลับข้ อมูลและหรื อรายละเอียดทีMหารื อในทีMประชุม
สมาชิก คณะกรรมการหรื อประชุมอืM นๆ ของสมาคม ตลอดจนไม่เปิ ดเผยข้ อมูลใดๆ อัน
เกีMยวกับสมาคมโดยไม่ได้ รับอนุญาตจากคณะกรรมการเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(3) ส่งเสริ มและสนับสนุนกิจการของสมาคมให้ เจริ ญรุ่งเรื องและมีความก้ าวหน้ า
(4) ต้ องรักษาไว้ ซงึM ความสามัคคีธรรมและผลประโยชน์ระหว่างสมาชิก
(5) ต้ อ งแจ้ ง และส่ ง มอบข้ อ มู ล สถิ ติ เอกสารหรื อ ข้ อ มู ล ใดเกีM ย วกั บ การผลิ ต และจํ า หน่ า ย
สิMงบันทึกเสี ยง โสตทัศนวัสดุ และลิขสิทธิl อืMนๆ ทีM เกีM ยวข้ องเป็ นเจ้ าของหรื อจํ าหน่ ายโดย
สมาชิกเพืM อวัตถุประสงค์ ในการพัฒ นาอุตสาหกรรมดนตรี ธุรกิ จดิจิทัลหรื ออุตสาหกรรม
ดิจิทลั ตามระเบียบข้ อบังคับนี *
(6) ชําระค่าธรรมเนียมและค่าบํารุงรายปี ให้ แก่สมาคมตรงเวลาตามกําหนด
(7) สมาชิกผู้ใดเปลีMยนชืMอ ชืMอสกุล สัญชาติ ย้ ายทีMอยู่ ย้ ายทีMตงสํ
ั * านักงาน เปลีMยนแปลงประเภท
วิสาหกิจ เลิกประกอบวิสาหกิจ หรื อเปลีMยนผู้แทนนิติบคุ คล จะต้ องแจ้ งให้ เลขาธิการสมาคม
ทราบเป็ นหนังสือภายในกําหนดเวลาเจ็ด (7) วัน นับแต่วนั ทีMเปลีMยนแปลง
(8) ต้ องมอบอํานาจให้ กับสมาคมหรื อผู้ทีMได้ รับมอบหมายจากสมาคมในการปราบปรามการ
ละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิl ในงานสิM ง บัน ทึ ก เสี ย ง แถบบัน ทึ ก เสี ย ง แถบบัน ทึ ก ภาพ โสตทัศ นวัส ดุ
ตลอดจนงานดนตรี กรรม
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หมวดที> 5
ค่ าลงทะเบียนเข้ าเป็ นสมาชิก และค่ าบํารุ งสมาคม
ข้ อ15. ค่ าลงทะเบียนเข้ าเป็ นสมาชิก
ไม่ต้องชําระค่าลงทะเบียนแต่อย่างใด
ข้ อ 16. ค่ าบํารุ งสมาคมรายเดือนเพื*อการดําเนินงานของสมาคม
สมาชิกจะต้ องชําระค่าบํารุงรายเดือนให้ แก่สมาคมตามประเภทระดับของสมาชิกโดยกรรมการอาจจะเสนอ
ต่อสมาชิกเพืMอพิจารณาตัดสินในทีMประชุมใหญ่ ประจําปี ซึMงคณะกรรมการบริ หารมีอํานาจในการปรับค่า
บํารุงโดยสมํMาเสมอ

หมวดที> 6
คณะกรรมการบริหาร (ในที>นีรT วมเรี ยกว่ า “คณะกรรมการ”)
ข้ อ op. การเลือกตังa คณะกรรมการ
คณะกรรมการจะต้ องประกอบด้ วยกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่าสาม (3) และไม่เกินกว่าสิบห้ า (15) จาก
สมาชิกสามัญทังหมดเพื
*
Mอทําหน้ าทีMบริ หารและเป็ นตัวแทนสมาคมในการติดต่อประสานงานกับคู่สญ
ั ญา
ฝ่ ายต่าง ๆ
สมาชิกสามัญอาจเสนอสมาชิกสามัญตามมติข้อตกลงเกีMยวกับการเสนอรายชืMอกรรมการและต้ องได้ รับการ
สนับสนุนโดยการรับรองจากสมาชิกสามัญประเภท A+ รายหนึMงรายใดหรื อสมาชิกสามัญไม่น้อยกว่าสาม
(3) รายเพืMอการเลือกตังเป็
* นกรรมการ คณะกรรมการจะประกอบด้ วยกรรมการทีMเป็ นสมาชิกสามัญประเภท
A+ ทุกรายและกรรมการทีMเป็ นสมาชิกสามัญทีMได้ รับเลือกโดยเรี ยงจากลําดับคะแนนเสียงสูงสุด โดยสมาชิก
สามัญประเภท A+ และกรรมการสมาชิกสามัญทีMได้ รับการเลือกตังจะออกเสี
*
ยงเลือกตําแหน่งนายกสมาคม
อุปนายก เลขานุการ นายทะเบียน เหรัญญิกและตําแหน่งอืMนๆ ตามความเหมาะสมและด้ วยความยินยอม
ของกรรมการทีMได้ รับเลือกแต่งตังนั
* นๆ
*
คณะกรรมการมีระยะเวลาการดํารงตําแหน่งสอง (2) ปี และคณะกรรมการชุดใหม่จะต้ องได้ รับการเลือกตัง*
ภายในหกสิบ (60) วันหลังจากสิ *นสุดระยะเวลาการดํารงตําแหน่งดังกล่าว
ภายใต้ บงั คับแห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้ า มาตรา 19 และ มาตรา 33 กรรมการทีMหมดวาระมีสิทธิ
เสนอชืMอตนเองเพืMอเข้ ารับการเลือกตัง*
ข้ อ 18. การพ้ นจากตําแหน่ งกรรมการ กรรมการของสมาคมย่อมพ้ นจากตําแหน่งในกรณีดงั ต่อไปนี *
(1) ครบกําหนดออกตามวาระ
(2) ลาออกซึงM คณะกรรมการของสมาคมได้ ลงมติอนุมตั ิแล้ ว
(3) พ้ นจากการเป็ นผู้แทนของสมาชิกสามัญซึงM เป็ นนิติบคุ คล
(4) ขาดจากสมาชิกภาพ
(5) ทีMประชุมใหญ่มีมติให้ ถอดถอนออกจากการเป็ นกรรมการ
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(6) เมืMอรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพาณิชย์สงัM ให้ ออกตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติ
สมาคมการค้ า พ.ศ. 2509
(7) ต้ องคําพิพากษาถึงทีMสดุ ให้ ลงโทษตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้ า พ.ศ. 2509
ข้ อ 19. กรณี ท* ีกรรมการพ้ นจากตําแหน่ งกรรมการก่ อนครบกําหนดออกตามวาระ ในกรณี ทีMมี
กรรมการพ้ นจากตําแหน่งก่อนสิ *นสุดวาระการดํารงตําแหน่งตามวาระ คณะกรรมการอาจแต่งตังสมาชิ
*
ก
สามัญทีMได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดลําดับถัดมาหากมีเข้ าดํารงตําแหน่งทีMว่างลง แต่หากไม่มีคณะกรรมการ
อาจมอบหมายให้ สมาชิ ก สามั ญ รายใดเข้ า ดํ า รงตํ า แหน่ ง ตามวาระการดํ า รงตํ า แหน่ ง ได้ เพี ย งเท่ า
กําหนดเวลาทีMกรรมการผู้พ้นจากตําแหน่งเหลืออยู่
กรณี คณะกรรมการพ้ นจากตําแหน่งทังคณะก่
*
อนครบกําหนดออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการซึMงพ้ นจาก
ตําแหน่งนันดํ
* าเนินการเรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญเพืMอเลือกตังคณะกรรมการชุ
*
ดใหม่ภายในสามสิบ (30) วัน
ในกรณีนี *ให้ นําความในข้ อ 24 มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
คณะกรรมการซึMงได้ รับเลือกตังตามวรรคก่
*
อนจะดํารงตําแหน่งจนกว่าจะสิ *นสุดวาระการดํารงตําแหน่งทีM
เหลืออยูจ่ ะดํารงตําแหน่งได้ ตามวาระเพียงเท่ากําหนดเวลาทีMคณะกรรมการทีMพ้นจากตําแหน่งเหลืออยู่
ข้ อ 20. องค์ ประชุ มในการประชุ มของคณะกรรมการ การประชุมของคณะกรรมการของสมาคม
จะต้ องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึงM หนึงM ของจํานวนกรรมการทังหมดจึ
*
งเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ทีMมีจํานวนกรรมการไม่ครบองค์ ประชุม กรรมการทีMเข้ าประชุมสามารถดําเนินการได้ เฉพาะเพิMม
สมาชิ กสามัญ ให้ ครบจํ านวนองค์ ป ระชุม และเรี ยกประชุมสมาชิ กหรื อมอบหมายพิ จารณากระทํ าการ
เฉพาะทีMจําเป็ นเหมาะสมเพืMอปกป้องรักษาประโยชน์ของสมาคมเท่านัน*
ข้ อ 21. มติของที*ประชุ มคณะกรรมการและคะแนนเสียง มติทีMประชุมคณะกรรมการจะพิจารณา
ตัด สิน ใช้ วิธีลงมติ โดยคะแนนเสี ยงข้ างมากจากการลงมติ ของกรรมการทีM เข้ าร่ วมประชุม ในแต่ละครั ง*
กรรมการสมาชิกสามัญประเภท A+ รายหนึงM รายใดและกรรมการสมาชิกสามัญแต่ละรายจะมีสิทธิlจํานวน
ออกเสียงการลงคะแนนตามประเภทระดับสมาชิกของตน ในกรณี ทีMจํานวนคะแนนเสียงลงมติเท่ากันให้
ประธานในทีMประชุมมีสทิ ธิlออกเสียงคะแนนเพิMมอีกเสียงหนึงM
ในกรณี ทีMทีMประชุมคณะกรรมการลงมติอันเป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมายและหรื อข้ อบังคับนีใ* ห้ ถือว่ามตินัน* ใช้
บังคับมิได้
ข้ อ 22. ประธานในที*ประชุม ให้ นายกสมาคมทีMได้ รับการเลือกตังตามข้
*
อ 17 เป็ นประธานในทีMประชุม
คณะกรรมการ ในกรณีทีMนายกสมาคมไม่อยู่หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าทีMได้ ให้ อปุ นายกปฏิบตั ิหน้ าทีMแทนและ
หากกรณี ทงนายกสมาคมและอุ
ั*
ปนายกไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าทีMได้ ทีMประชุมสามารถเลือกกรรมการคนใดคน
หนึงM เป็ นประธานในทีMประชุมเฉพาะในการประชุมคราวนัน*
ข้ อ 23. การประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการจะต้ องจัดการประชุมกรรมการรายเดือนโดยการแจ้ ง
ล่วงหน้ าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าห้ า (5) วัน อนึMง ในกรณี เร่ งด่วนจํ าเป็ นนายกสมาคมหรื อกรรมการ
สมาชิกสามัญ ประเภท A+ ไม่น้อยกว่าสอง (2) รายหรื อกรรมการสมาชิกสามัญ ไม่น้อยกว่าห้ า (5) ราย
สามารถเรี ยกประชุมโดยกําหนดวันประชุมให้ เร็วกว่านันก็
* ได้
ข้ อ 24. การรั บมอบถ่ ายโอนหน้ าที*ของคณะกรรมการ เมืMอคณะกรรมการชุดใหม่ได้ รับการแต่งตัง*
คณะกรรมการทีM หมดวาระพ้ นจากตําแหน่งมี มติมอบหมายให้ กรรมการรายหนึMงรายใดยืM นจดทะเบี ยน
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คณะกรรมการชุดใหม่ต่อนายทะเบียนสมาคมการค้ าประจําจังหวัดกรุ งเทพมหานครภายในสามสิบ (30)
วันนับจากวันทีMเลือกตังและถ่
*
ายโอนหน้ าทีMไปยังคณะกรรมการชุดใหม่ภายในสามสิบ (30) วันนับแต่วนั
เลือกตังและส่
*
งมอบหน้ าทีMให้ คณะกรรมการชุดใหม่ภายในสามสิบวัน (30) นับแต่วนั ทีMนายทะเบียนสมาคม
การค้ ารับจดทะเบียน
ในช่ ว งระหว่ า งทีM น ายทะเบี ย นสมาคมการค้ าดํ า เนิ น การจดทะเบี ย นคณะกรรมการชุ ด ใหม่ แ ละ
คณะกรรมการชุดทีMหมดวาระยังมิได้ ส่งมอบหน้ าทีM คณะกรรมการทีMหมดวาระจะต้ องปฏิบตั ิหน้ าทีMต่อไป
จนกว่านายทะเบียนการค้ าจะได้ จดทะเบียนคณะกรรมการชุดใหม่เรี ยบร้ อยและคณะกรรมการชุดใหม่ได้
เข้ าดํารงตําแหน่งรับหน้ าทีMแล้ ว การรับมอบถ่ายโอนหน้ าทีMของคณะกรรมการจะต้ องกระทําเป็ นลายลักษณ์
อักษร
ข้ อ 25. อํานาจและหน้ าที*ของคณะกรรมการ ให้ คณะกรรมการของสมาคมมีอํานาจและหน้ าทีMดงั นี *
(1) จัดดําเนินกิจการและทรัพย์สนิ ของสมาคมให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับและมติของทีMประชุม
(2) เลือกตังกรรมการให้
*
ดํารงตําแหน่งต่างๆ ในคณะกรรมการของสมาคม
(3) วางระเบียบการในการปฏิบตั ิงานของสมาคมให้ เป็ นไปตามวัตถุทีMประสงค์
(4) ว่า จ้ า ง แต่ งตัง* และถอดถอน ทีM ป รึ ก ษาของคณะกรรมการ อนุก รรมการ เจ้ า หน้ า ทีM แ ละ
พนักงานทัง* ปวง ในการทํ ากิ จการเฉพาะอย่าง หรื อพิ จารณาเรืM องต่างๆ อันอยู่ในขอบเขต
หน้ า ทีM ข องสมาคมเพืM อ ให้ ก ารดํ า เนิ น งานของสมาคมเป็ น ไปโดยเรี ย บร้ อย ทีM ป รึ ก ษาของ
คณะกรรมการและอนุกรรมการดังกล่าวจะแต่งตังจากกรรมการหรื
*
อสมาชิกของสมาคมหรื อ
บุคคลภายนอกก็ได้
ข้ อ 26. อํานาจหน้ าที*กรรมการตําแหน่ งต่ าง ๆ มีดงั นี *.(1) นายกสมาคม : บริ ห ารจัดการการดํ าเนิ น งานของสมาคมให้ เป็ น ไปตามกฎระเบี ยบของ
สมาคมและตามทีMได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ ติดต่อประสานงานกับคู่สญ
ั ญาอืMนๆ
และเป็ นประธานการประชุมคณะกรรมการและการประชุมทัวM ไป
(2) อุปนายก : ช่วยเหลือประธานในเรืM องต่างๆ และทํ าหน้ าทีM ประธานเมืM อประธานไม่เข้ าร่ วม
ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีMได้
(3) เลขาธิ ก าร : รั บ ผิ ด ชอบ จัด เก็ บ รั ก ษาเอกสารต่ า งๆ ทํ า หน้ า ทีM เลขานุก ารในการประชุม
ตลอดจนปฏิบตั ิหน้ าทีMและดําเนินการอืMนใดตามทีMคณะกรรมการมอบหมาย
(4) เหรั ญ ญิ ก : ดูแลรับผิดชอบเรืM องการชําระเงินของสมาคม ทํ าบัญ ชีการเงินเก็บรักษาสมุด
บัญ ชี แจกจ่ายรายการบัญ ชี ของสมาคมและดํ าเนิ นการอืM นใดตามทีM คณะกรรมการจะได้
มอบหมาย
(5) นายทะเบียน : จัดทําทะเบียนสมาชิกและเก็บรักษาบันทึกการจดทะเบียนของสมาชิกรวมทัง*
การจดทะเบี ย นอืM น ใดนอกเหนื อ จากการทะเบี ย นเกีM ย วกับ การเงิน และดํ าเนิ น การตามทีM
คณะกรรมการมอบหมาย
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หมวดที> 7
การประชุมใหญ่
ข้ อ 27. การประชุมใหญ่ สมาชิก ให้ คณะกรรมการจัดให้ มีการประชุมใหญ่ สมาชิกภาพอย่างน้ อยทุก
ระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน การประชุมเช่นนี *เรี ยกว่า การประชุมใหญ่สามัญประจําปี
การประชุมสมาชิกใหญ่คราวอืMนๆ จะ เรี ยกว่า การประชุมใหญ่วิสามัญ
ข้ อ 28. กําหนดการประชุมใหญ่ กําหนดการประชุมใหญ่มีดงั นี *
(1) ให้ มี ก ารประชุม ใหญ่ ส ามัญ ประจํ า ปี ภายในกํ า หนดเก้ า สิ บ (90) วัน นับ แต่ วัน ทีM
สิ *นปี งบประมาณของสมาคมเป็ นประจําทุกปี
(2) ในกรณีทีMคณะกรรมการมีมติเห็นสมควร
(3) สมาชิกมีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึงM ในสีMของจํานวนสมาชิกทังหมดแสดงความจํ
*
านงโดย
ทําการร้ องขอเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ตาม (2) และ(3) คณะกรรมการนัดประชุมใหญ่วิสามัญภายในกําหนดสิบห้ า (15) วัน นับแต่วนั ทีMลงมติหรื อ
วันทีMได้ รับหนังสือแสดงความจํานงจากสมาชิก
ข้ อ 29. การส่ งหนั งสื อบอกกล่ าวนั ดประชุ ม คณะกรรมการจะต้ องส่งหนังสือแจ้ งให้ สมาชิกทราบ
กําหนด วันเวลา และสถานทีM พร้ อมส่งระเบียบวาระการประชุมใหญ่ ไปให้ สมาชิกทุกคนได้ ทราบ โดยส่ง
จดหมายทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรื อพร้ อมกับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามรายละเอียดทีMอยูข่ อง
สมาชิกทีMปรากฏอยู่ในทะเบียน หรื อส่งให้ ถึงตัวสมาชิกโดยการแจ้ งล่วงหน้ าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า
เจ็ด (7) วัน
การจัดส่งหนังสือบอกกล่าวการประชุมจะต้ องแนบสําเนารายงานการประชุมใหญ่ คราวก่อน(หากมี )*
ในกรณีทีMเป็ นการนัดประชุมใหญ่สามัญประจําปี จะต้ องแนบสําเนารายงานประจําปี และสําเนารายงานทาง
การเงินงบดุล รวมทังสํ
* าเนาบัญชีรายรับ-รายจ่าย ซึงM ผู้สอบบัญชีได้ ตรวจสอบแล้ วเพิMมเติมไปด้ วย
ข้ อ 30. องค์ ประชุมในการประชุมใหญ่ ในการประชุมใหญ่จะต้ องมีสมาชิกสามัญประเภท A+ ทุกราย
และสมาชิกสามัญรวมกันไม่น้อยกว่ากึงM หนึงM เข้ าร่วมประชุมจึงจะถือเป็ นองค์ประชุม
ข้ อ 31. กรณีไม่ ครบองค์ ประชุม ในการประชุมใหญ่ หากล่วงพ้ นกําหนดเวลานัดไปแล้ วหนึงM ชัวM โมง ยังมี
สมาชิ กมาไม่ครบองค์ ป ระชุม ถ้ าการประชุมใหญ่ คราวนัน* ได้ เรี ยกนัดเพราะสมาชิ กร้ องขอ ให้ เลิกการ
ประชุมใหญ่นนั * ถ้ ามิใช่เพราะสมาชิกร้ องขอให้ เลืMอนการประชุมคราวนันไปและจะมี
*
การจัดประชุมใหญ่ใหม่
โดยเลืMอนถัดไปอีกสิบห้ า (15) วันจากวันประชุมใหญ่ คราวแรก โดยบอกกล่าวนัดประชุมวัน เวลา และ
สถานทีMประชุมใหญ่นี *อีกครัง* อย่างไรก็ดีจํานวนสมาชิกทีMเข้ าร่วมประชุมในการประชุมใหญ่คราวหลังนี *มาก
น้ อยเพียงใดก็ให้ ถือว่าเป็ นองค์ประชุม
ข้ อ 32. ประธานในที*ประชุมใหญ่ ให้ นายกสมาคมเป็ นประธานในทีMประชุมใหญ่ หากนายกสมาคมไม่
อยูห่ รื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าทีMได้ ให้ อปุ นายกทําหน้ าทีMประธานแทน หากทังนายกสมาคมและอุ
*
ปนายกไม่อาจ
ปฏิบตั ิหน้ าทีMได้ ให้ ทีMประชุมใหญ่เลือกตังกรรมการรายใดรายหนึ
*
งM ขึ *นเป็ นประธานในทีMประชุม
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ข้ อ 33. วิธีการออกเสียงลงคะแนนในที*ประชุมใหญ่ เฉพาะสมาชิกสามัญประเภท A+ และสมาชิก
สามัญเท่านันมี
* สิทธิออกเสียงลงมติคะแนนเลือกตัง* โดยสมาชิกสามัญประเภท A+ และสมาชิกสามัญจะมี
คะแนนเสียงระบุตามประเภทระดับสมาชิกนันๆ
* การออกเสียงในทีMประชุมใหญ่ให้ กระทําโดยเปิ ดเผยด้ วยวิธี
ชูมือหรื อวิธีลงคะแนนลับโดยวิธีเขียนบัตรลงคะแนน หากคณะกรรมการหรื อสมาชิกสามัญไม่น้อยกว่ากึMง
หนึงM ของจํานวนสมาชิกสามัญทีMเข้ าร่วมประชุมร้ องขอหรื อโดยหนังสือมอบฉันทะล่วงหน้ าหรื อในเวลาทีMเปิ ด
ลงคะแนนเสียง
ข้ อ 34. มติของที*ประชุมใหญ่ หากมิได้ กําหนดไว้ เป็ นอย่างอืMนในข้ อบังคับนี * มติใดๆ ในทีMประชุมจะต้ อง
พิจารณาโดยถือเอาคะแนนเสียงข้ างมากเป็ นมติของทีMประชุม ในกรณี ทีMคะแนนเสียงเท่ากันประธานใน
ทีMประชุมจะเป็ นผู้ออกเสียงตัดสินชี *ขาด
ข้ อ 35. กิจการอันพึงกระทําในการประชุมใหญ่ สามัญประจําปี ในการประชุมสามัญใหญ่ประจําปี
ทุกครัง* คณะกรรมการต้ องยืMนเรืM องต่างๆ ดังต่อไปนีเ* ข้ าสู่ทีMประชุมเพืMอพิจารณาและอนุมตั ิรับรองรายงาน
การประชุมใหญ่สามัญประจําปี คราวก่อน:
(1) รายงานประจําปี และวิเคราะห์ผลการดําเนินกิจการของสมาคมทีMผา่ นมาในรอบปี :
(2) บัญชีและงบดุลของสมาคมทีMผา่ นการตรวจบัญชีแล้ ว
(3) เลือกตังกรรมการเพื
*
Mอคัดเลือกเป็ นคณะกรรมการเมืMอครบวาระการดํารงตําแหน่ง
(4) แต่งตังที
* Mปรึกษาและหรื อผู้สอบบัญชีของสมาคมและค่าธรรมเนียม (หากมี)
(5) กิจการอืMนใดทีMต้องกระทําโดยอาศัยมติอนุมตั จิ ากทีMประชุมใหญ่ (หากมี)
ข้ อ 36.การตีความระเบียบต่ าง ๆ ในกรณี ทีMมีปัญ หาในการตีความข้ อบังคับนี * ทีM ประชุมใหญ่ จะเป็ น
ผู้วินิจฉัยชี *ขาด

หมวดที> 8
การเงินและการบัญชีของสมาคม
ข้ อ 37. รอบบั ญ ชี ของสมาคม ระยะเวลารอบบัญ ชี ของสมาคม ให้ ใช้ รอบบัญ ชี ปฏิ ทินสิน* สุดลงวันทีM
31 ธันวาคมของทุกปี
ข้ อ 38. งบดุล คณะกรรมการต้ องจัดเตรี ยมงบดุล ณ สิ *นปี การเงินและนําส่งให้ ผ้ ูสอบบัญชีภายในเดือน
กุม ภาพัน ธ์ ของแต่ละปี และผู้สอบบัญ ชี จะต้ องสรุ ป ผลการสอบบัญ ชี ไม่น้ อยกว่าสามสิบ (30) วัน ก่ อน
วันประชุมใหญ่สามัญประจําปี
คณะกรรมการต้ องนําเสนองบดุลซึMงผู้ตรวจสอบบัญชีได้ รับรองแล้ วต่อทีMประชุมใหญ่สามัญเพืMอพิจารณา
อนุมตั ิภายในเก้ าสิบ (90) วันนับแต่วนั สิ *นปี ทางบัญชีการเงิน
สมาคมจะยืMนสําเนางบดุลประจํ าปี และรายงานประจํ าปี เกีM ยวกับกิ จกรรมต่างๆ ต่อสํานักงานทะเบียน
สมาคมการค้ าประจํากรุงเทพมหานครภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันทีMประชุมใหญ่สามัญประจําปี
อนึM งเอกสารดังกล่าวข้ างต้ น ให้ เก็ บ รั ก ษาสํ าเนาไว้ ทีM สํ านัก งานของสมาคมเพืM อ ให้ ส มาชิ ก สามารถเข้ า
ตรวจสอบได้
ข้ อ 39. อํานาจของผู้ ส อบบั ญ ชี ผู้สอบบัญ ชี มี อํานาจในการตรวจสอบสรรพสมุด บัญ ชี และบรรดา
เอกสารอืMนใดทีMเกีMยวข้ องกับการเงินของสมาคมและมีสทิ ธิสอบถามกรรมการตลอดจนเจ้ าหน้ าทีMของสมาคม
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ทุกคนซึงM เกีMยวข้ องกับการเงินและเอกสารดังกล่าว ในกรณีนี *กรรมการและเจ้ าหน้ าทีMสมาคมจะต้ องให้ ความ
ช่วยเหลือและให้ ข้อมูลทีMเกีMยวข้ องทังหมดเพื
*
Mอการตรวจสอบดังกล่าว
ข้ อ 40. การเก็บรั กษาสมุดบัญชีและเอกสารทางการเงิน สมุดบัญชีและเอกสารทางการเงินทังหมด
*
ของสมาคมจะต้ องเก็บรักษาไว้ ณ สํานักงานของสมาคม และให้ อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเหรัญญิก
สมาคม
ข้ อ 41. การเงินของสมาคม เงินสดของสมาคมจะนําฝากไว้ ณ ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึงM แห่งใดซึงM ตังอยู
* ่
ในเขตท้ องทีMจงั หวัดทีMสมาคมนี *ตังอยู
* ใ่ นนามของสมาคม โดยความเห็นชอบของทีMประชุมใหญ่
ในการนี *เหรัญญิ กจะเก็บรักษาตัวเงินและบริ หารจัดการเงินทดรองจ่ายเกีMยวกับกิจการของสมาคมไม่เกิน
วงเงินหนึงM แสน (100,000) บาทเพืMอใช้ ในกิจกรรมของสมาคม
การฝากถอนเงินและการทําธุรกรรมต่างๆ กับทางธนาคารทังหมดจะอยู
*
่ภายใต้ ความรับผิดชอบของนายก
สมาคมหรื ออุปนายกหรื อกรรมการรายใดรายหนึMงตามมติทีMประชุมคณะกรรมการของสมาคมลงนาม
ร่วมกับเหรัญญิกของสมาคม
ข้ อ 42. การจ่ ายเงินของสมาคม นายกสมาคมหรื ออุปนายกหรื อเลขานุการมีอํานาจสังM จ่ายเงินสําหรับ
กิจกรรมต่างๆ ของสมาคมได้ ครัง* ละไม่เกินหนึงM หมืMน (10,000) บาทต่อครัง*
ในการจ่ายเงินครัง* ละเกินกว่าหนึงM หมืMน (10,000) บาทจะกระทําได้ โดยผ่านมติคณะกรรมการเท่านัน*
ข้ อ 43. เงินทุนพิเศษ สมาคมมีสิทธิlในการระดมทุนพิเศษสําหรับการดําเนินงานหรื อการพัฒนาส่งเสริ ม
ปรับปรุ งสมาคมโดยการเชิญคู่สญ
ั ญาต่าง ๆ และสมาชิกของสมาคมเข้ าร่ วมบริ จาคหรื อทํากิจกรรมอืMน ๆ
ตามทีMคณะกรรมการเห็นสมควรและซึงM ไม่ขดั กับกฎหมาย

หมวดที> 9
การแก้ ไขข้ อบังคับ การเลิกสมาคม และการชําระบัญชี
ข้ อ 44. การแก้ ไขเปลี*ยนแปลงหรื อตัดทอนข้ อบังคับ ข้ อบังคับนี *จะแก้ ไข เปลีMยนแปลง ตัดทอน หรื อ
เพิMมเติมได้ ในทีMประชุมใหญ่ ก็โดยมติเอกฉันท์ของสมาชิกสามัญประเภท A+ และคะแนนเสียงอย่างน้ อย
กึMงหนึMงของสมาชิกสามัญประเภทอืMน ซึMงมีคะแนนเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิก
สามัญทีMเข้ าร่วมประชุมทังหมด
*
ข้ อ 45. การเลิกสมาคม สมาคมนี *อาจเลิกได้ ด้วยเหตุหนึงM เหตุใดดังต่อไปนี *
(1) มีมติเอกฉันท์ในทีMประชุมใหญ่ให้ เลิก
(2) เมืMอล้ มละลาย หรื อ
(3) เมืMอรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพาณิ ชย์สงัM ให้ เลิกตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติ
สมาคมการค้ า พ.ศ.2509
ข้ อ 46. การชําระบั ญ ชี หากสมาคมต้ องเลิกดําเนิ นงานภายใต้ ข้ อ 45 แห่งพระราชบัญ ญั ติสมาคม
การค้ า พ.ศ.2509 จะนํามาใช้ บงั คับกับการชําระบัญชีของสมาคม
ในกรณี ทีMสมาคมต้ องเลิกไปตามข้ อ 45 (1) ให้ สมาชิกเลือกบุคคลหนึMงรายเข้ ารับผิดชอบการชําระบัญชี
และหากต้ อ งเลิ ก ไปตามข้ อ 45 (3) ให้ ก รรมการทุก รายในคณะกรรมการของสมาคมชุด สุด ท้ า ยทีM จ ด
ทะเบียนไว้ อยู่ในรายชืMอกรรมการต่อนายทะเบียนสมาคมการค้ าประจํากรุ งเทพมหานครจะต้ องรับผิดชอบ
ในการชําระบัญชี

หน้ า 14

หากมีทรัพย์สินของสมาคมเหลือหลังการการชําระบัญชีทรัพย์สินเหล่านันจะถู
* กบริ จาคให้ แก่นิติบคุ คลใด ๆ
ทีMมีวตั ถุประสงค์เกีMยวกับการกุศลสาธารณะแห่งหนึงM แห่งใดหรื อหลายแห่งตามมติของสมาชิกภาพ
________________________________________________

