
ข้อบังคับ 
ของ 

สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกจิบันเทงิไทย 
 

 

สมาคมการค้านีจ้ัดตัง้ตามพระราชบัญญัติสมาคมการคา้ พ.ศ.2509 และอยู่ในการควบคุมดูแลของ

สาํนกังานทะเบียนสมาคมการคา้ประจาํกรุงเทพมหานคร 

 

หมวดที ่1 

บทความทั่วไป 
 

ข้อ 1. ชื่อของสมาคมการค้า  สมาคมการคา้นีมี้ช่ือวา่ “ สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจบันเทงิไทย ” 

เขียนช่ือเป็นอกัษรภาษาองักฤษว่า “ THAI ENTERTAINMENT CONTENT TRADE ASSOCIATION ” 

หรือ  TECA เรียกช่ือเป็นภาษาองักฤษวา่ “ไทย เอ็นเตอรเ์ทนเม้นท ์คอนเท้นส ์เทรด แอตโซซิเอช่ัน” 

ข้อ 2. สาํนักงานของสมาคม  สาํนกังานตัง้อยู่ท่ี 17 ซอยเล่ือนอรณพ (ทองหล่อ 23) แขวงคลองตนัเหนือ 

เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110  

ข้อ 3.  ตราของสมาคม  มีเครื่องหมายเป็นรูป ดงันี ้

 

เคร่ืองหมายตราสมาคมมีลกัษณะเป็นอักษร TECA ซึ่งย่อมาจาก THAI ENTERTAINMENT CONTENT 

TRADE ASSOCIATION ซึ่งหมายถึงการรวมตัวของผู้ซึ่งมีลิขสิทธ์ิ ในสิ่งบันทึกเสียง โสตทัศนวัสดุ          

สิทธินกัแสดง ทรพัยส์ินทางปัญญาหรือสิทธิอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอตุสาหกรรมสิ่งบนัทึกเสียง โสตทศันวสัด ุ

ธุรกิจดิจิทัลหรืออุตสาหกรรมดิจิทัลและผูซ้ึ่งประกอบธุรกิจดิจิทลัหรืออุตสาหกรรมดิจิทลั หรือวิสาหกิจ

เก่ียวกับการผลิตและคา้แผ่นเสียง สิ่งบันทึกเสียง สิ่งบันทึกภาพ โสตทัศนวัสดุ ท่ีไดร้ับหรือมีลิขสิทธ์ิท่ี

ถูกตอ้งตามกฎหมายเพ่ือเป็นศูนยก์ลางในการสนับสนุน  ส่งเสริม ช่วยเหลือ ให้คาํปรึกษา และแก้ไข

อุปสรรคขอ้ขดัขอ้งต่าง ๆ อนัเก่ียวกับการใชส้ิทธิ ดแูลรกัษาสิทธิ การผลิต การคา้แผ่นเสียง ซีดี อุปกรณ์

จดัเก็บขอ้มูล สิ่งบนัทึกเสียง โสตทศันวสัด ุสิทธินกัแสดง ทรพัยส์ินทางปัญญาหรือสิทธิอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

ธุรกิจดจิิทลัหรืออตุสาหกรรมดจิิทลั ตลอดจนการเผยแพรข่ยายงานดนตรีกรรมเขา้สู่ตลาด  
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หมวดที ่2 

วัตถุประสงค ์
 

ข้อ 4. วัตถุประสงคข์องสมาคม  สมาคมนีมี้วตัถปุระสงคด์งัตอ่ไปนี ้

(1) ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทท่ีเก่ียวกับการค้า การผลิตรวมทั้งการจําหน่าย            

สิ่งบนัทกึเสียงและโสตทศันวสัด ุ

(2) ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทท่ีเก่ียวกับการจัดเก็บค่าลิขสิทธ์ิในสิ่งบันทึกเสียง 

โสตทัศนวัสดุในการเผยแพร่ต่อสาธารณชน การถ่ายทอดออกอากาศทางโทรทัศน ์ วิทยุ       

ส่ือตา่ง ๆ รวมถึงการจดัเก็บคา่ตอบแทนในสิทธินกัแสดง ทรพัยส์ินทางปัญญาหรือสิทธิอ่ืน ๆ     

ท่ีเก่ียวขอ้ง  

(3) สนบัสนนุและชว่ยเหลือสมาชิกแกไ้ขอปุสรรคขอ้ขดัขอ้งตา่ง ๆ รวมทัง้เจรจาทาํความตกลงกับ

บคุคลภายนอกเพ่ือประโยชนร์ว่มกนัในการประกอบวิสาหกิจของสมาคม  

(4) ดูแลสอดส่อง  สังเกตการณ์และติดตามความเคล่ือนไหวของตลาดสิ่ งบันทึกเ สียง 

โสตทศันวสัด ุสิทธินกัแสดง ทรพัยส์ินทางปัญญาหรือสิทธิอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือการอนญุาตท่ี

ถูกตอ้งตามกฎหมายทัง้ภายในและภายนอกประเทศเพ่ืออาํนวยประโยชนแ์ก่การประกอบ

ธุรกิจการคา้อตุสาหกรรมการเงินหรือเศรษฐกิจของสมาชิกและอตุสาหกรรมเพลงไทย 

(5) ก่อใหเ้กิดและสนบัสนุนซึ่งสิทธิของผูผ้ลิตแผ่นเสียง สิ่งบนัทึกเสียง โสตทศันวสัด ุนักแสดง

เจา้ของหรือผูค้วบคมุทรพัยส์ินทางปัญญาหรือสิทธิอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(6) เพ่ือปกปอ้งรกัษาสิทธ์ิและผลประโยชนข์องผูผ้ลิตสิ่งบนัทึกเสียง โสตทศันวสัด ุนกัแสดง หรือ

เจา้ของทรพัยส์ินทางปัญญาหรือสิทธิอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการแต่งตัง้ตวัแทนขึน้เพ่ือการ

เจรจากบัรฐับาล องคก์รอาสาสมคัรเอกชน กลุม่ธุรกิจและตวัแทนทางการคา้อ่ืน ๆ 

(7) ให้ค ําปรึกษาและช่วยเหลือสมาชิกด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมให้ความรู้                 

ต่อสาธารณะในเร่ืองลิขสิทธ์ิ สิทธินกัแสดง ทรพัยส์ินทางปัญญาหรือสิทธิอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

รวมถึงการแลกเปล่ียนความคิดเห็นเร่ืองลิขสิทธ์ิ สิทธินกัแสดง และเก่ียวกับกฎหมายอ่ืน ๆ       

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรฐับาล องคก์รอาสาสมคัรเอกชน กลุม่ธุรกิจและตวัแทนทางการคา้อ่ืน ๆ 

(8) ประสานและแลกเปล่ียนความรูค้วามคิดเห็นในทางวิชาการ ขา่วสารการคา้ตลอดจนการวิจยั

โดยทั่วไปกับหน่วยงานเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองการผลิตสิ่งบนัทึกเสียง โสตทศันวสัด ุหรือ

งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้ความรูท้ั่วไปเก่ียวกบัทรพัยส์ินทางปัญญา 

(9) รวบรวมสถิติ เอกสารหรือขอ้มูลอ่ืนใดจากสมาชิกเก่ียวกับการดาํเนินการผลิตและการจัด

จาํหน่ายสิ่งบนัทึกเสียง โสตทัศนวัสด ุทรพัยส์ินทางปัญญา หรืองานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของ

สมาชิกหรือจาํหนา่ยเผยแพรโ่ดยสมาชิก  
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(10) ร่วมมือประสานงานกับรฐับาลในการส่งเสริมประชาสมัพนัธ์สิ่งบนัทึกเสียง โสตทัศนวัสดุ      

ทรพัยส์ินทางปัญญาหรือสิทธิอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งใหบ้รรลสุาํเร็จเปา้หมายในมาตรฐานท่ีสงูกวา่

และสอดคลอ้งกบันโยบายของรฐับาล 

(11) กระตุน้และส่งเสริมการผลิตสิ่งบันทึกเสียง โสตทัศนวัสดุ หรืองานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องให้มี

ปรมิาณเพียงพอสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดทัง้ภายในและตา่งประเทศ 

(12) แลกเปล่ียนความรูแ้ละประสบการณร์ะหว่างสมาชิก เพ่ือนาํความรูแ้ละประสบการณ์ไป

ดาํเนินการใหมี้ประสิทธิภาพ 

(13) ทาํความตกลง/สัญญาซึ่งธุรกิจเพ่ือประโยชน์ของสมาชิกเท่าท่ีไม่ขัดกับมาตรา 22 (1)        

แหง่พระราชบญัญตัสิมาคมการคา้ พ.ศ. 2509  

(14) ส่งเสริมดูแลสุขภาพพลานามัยโดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมนันทนาการเป็น      

ครัง้คราว 

(15) ประนีประนอมขอ้พิพาทระหวา่งสมาชิกหรือระหวา่งสมาชิกกบับคุคลภายนอก 

(16) ใหค้วามสนบัสนุนแก่สมาชิกในดา้นงานสวสัดิการเท่าท่ีไม่เป็นการตอ้งหา้มตามมาตรา 22 

แหง่พระราชบญัญตัสิมาคมการคา้ พ.ศ. 2509 

(17) เพ่ือสง่เสรมิและคุม้ครองการประกอบวิสาหกิจเก่ียวกบัการผลิต การเผยแพร ่การคา้ และการ

จาํหน่ายสิ่งบนัทึกเสียง โสตทศันวสัด ุทรพัยส์ินทางปัญญาหรือสิทธิอ่ืน ๆ ท่ีและเร่ืองอ่ืนใด

ใหแ้ก่สมาชิก  

(18) สนับสนุนและช่วยเหลือแก้ไขอุปสรรคของปัญหาและการปราบปรามการละเมิดลิขสิทธ์ิ 

ละเมิดสิทธินกัแสดง และเรื่องอ่ืนใดใหแ้ก่สมาชิก  

(19) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือให้สมาชิกได้สิทธิ

ประโยชนข์องการคุม้ครองตามกฎหมายทรพัยส์ินทางปัญญา 

(20) การสง่เสรมิหรือสนบัสนนุการประกอบธุรกิจหรืออตุสาหกรรมดจิิทลัใหแ้ก่สมาชิก 

 

หมวดที ่3 

สมาชิกและสมาชิกภาพ 

 

ข้อ 5. ประเภทสมาชิก  สมาชิกของสมาคมประกอบดว้ย บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูซ้ึ่งมีลิขสิทธ์ิ      

ในสิ่งบันทึกเสียง โสตทัศนวัสดุ สิทธินักแสดง ทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ

อตุสาหกรรมสิ่งบนัทึกเสียง โสตทศันวสัด ุธุรกิจดจิิทลัหรืออตุสาหกรรมดิจิทลัและผูซ้ึ่งประกอบธุรกิจดิจิทลั

หรืออุตสาหกรรมดิจิทลั หรือวิสาหกิจเก่ียวกับการผลิตและการคา้สิ่งบนัทึกเสียง สิ่งบนัทึกภาพ และหรือ

โสตทัศนวัสดุท่ีไดร้ับหรือมีลิขสิทธ์ิท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายและตอ้งมีสถานะสมาชิก IFPI (International 
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Federation of Phonographic Industry) โดยสมาชิกของสมาคมแบ่งออกเป็นสอง (2) ประเภท และมี

คณุสมบตัดิงันีคื้อ 

(1) สมาชิกสามญั แบง่ออกเป็นหา้ (5) ประเภทระดบัสมาชิกตามคณุสมบตัดิงันี ้คือ 

(1.1) สมาชิกสามัญประเภท A+ : ผู้ก่อตั้งและผู้ผลิตสิ่งบันทึกเสียงขนาดใหญ่ ไดแ้ก่บุคคล

ธรรมดาหรือ นิติบุคคลผูซ้ึ่งมีลิขสิทธ์ิใน สิ่งบนัทึกเสียง โสตทศันวสัด ุ สิทธินกัแสดง ทรพัยส์ินทาง

ปัญญาหรือสิทธิอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับอุตสาหกรรม สิ่งบนัทึกเสียง โสตทัศนวัสดุ ธุรกิจดิจิทลัหรือ

อตุสาหกรรมดิจิทลัและผูซ้ึ่งประกอบธุรกิจดิจิทลัหรืออุตสาหกรรมดิจิทลั หรือวิสาหกิจเก่ียวกับการ

ผลิตและการคา้สิ่งบนัทึกเสียง สิ่งบนัทกึภาพ และหรือโสตทศันวสัดซุึง่เป็นผูก่้อตัง้สมาคมและมีสิทธ์ิ

กาํกบัดแูลลิขสิทธ์ิสิ่งบนัทกึเสียงหรือโสตทศันวสัดมุากกวา่หา้แสน (500,000) เพลง  

(1.2) สมาชิกสามัญประเภท A : ผู้ผลิตส่ิงบันทึกเสียงขนาดใหญ่ ไดแ้ก่ บุคคลธรรมดาหรือ     

นิติบคุคลผูซ้ึ่งมีลิขสิทธ์ิใน สิ่งบนัทึกเสียง โสตทศันวสัด ุสิทธินกัแสดง ทรพัยส์ินทางปัญญาหรือสิทธิ

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับอตุสาหกรรม สิ่งบนัทึกเสียง โสตทศันวสัด ุธุรกิจดิจิทลัหรืออุตสาหกรรมดิจิทลั 

และผูซ้ึ่งประกอบธุรกิจดิจิทลัหรืออุตสาหกรรมดิจิทลั หรือวิสาหกิจเก่ียวกับการผลิตและการคา้สิ่ง

บันทึกเสียง สิ่งบันทึกภาพ และหรือโสตทัศนวัสดุ ผูมี้สิทธ์ิกาํกับดูแลลิขสิทธ์ิสิ่งบันทึกเสียงหรือ

โสตทศันวสัดตุัง้แตห่า้หม่ืนหนึ่ง (50,001) ถึงหา้แสน (500,000) เพลง 

(1.3) สมาชิกสามัญประเภท B : ผู้ผลิตสิ่งบันทึกเสียงขนาดกลาง ไดแ้ก่ บุคคลธรรมดาหรือ    

นิติบคุคลผูซ้ึ่งมีลิขสิทธ์ิใน สิ่งบนัทึกเสียง โสตทศันวสัด ุสิทธินกัแสดง ทรพัยส์ินทางปัญญาหรือสิทธิ

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับอตุสาหกรรม สิ่งบนัทึกเสียง โสตทศันวสัด ุธุรกิจดิจิทลัหรืออุตสาหกรรมดิจิทลั

และผูซ้ึ่งประกอบธุรกิจดิจิทลัหรืออุตสาหกรรมดิจิทลั หรือวิสาหกิจเก่ียวกับการผลิตและการคา้สิ่ง

บันทึกเสียง สิ่งบันทึกภาพ และหรือโสตทัศนวัสดุ ผู้มีสิทธ์ิกาํกับดูแลลิขสิทธ์ิสิ่งบันทึกเสียงหรือ

โสตทศันวสัดตุัง้แตห่า้พนัหนึ่ง (5,001) ถึงหา้หม่ืน (50,000) เพลง 

        (1.4) สมาชิกสามัญประเภท C :  ผู้ผลิตสิ่งบันทกึเสียงขนาดเล็ก ไดแ้ก่ บคุคลธรรมดาหรือนิต ิ  

          บคุคลผูซ้ึ่งมีลิขสิทธ์ิใน สิ่งบนัทกึเสียง โสตทศันวสัด ุสิทธินกัแสดง ทรพัยส์ินทางปัญญาหรือสิทธ์ิ 

          อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอตุสาหกรรมสิ่งบนัทกึเสียง โสตทศันวสัด ุธุรกิจดจิิทลัหรืออตุสาหกรรมดจิิทลั 

          และผูซ้ึ่งประกอบธุรกิจดจิิทลัหรืออตุสาหกรรมดจิิทลัหรือวิสาหกิจเก่ียวกบัการผลิตและการคา้                   

          สิ่งบนัทกึเสียง สิ่งบนัทกึภาพ และหรือโสตทศันวสัดผุูมี้สิทธ์ิกาํกบัดแูลลิขสิทธ์ิสิ่งบนัทึกเสียงหรือ 

          โสตทศันวสัดตุัง้แตห่นึ่งพนัพนึ่ง (1,001) ถึงหา้พนั (5,000) เพลง 

(1.5) สมาชิกสามัญประเภท D ไดแ้ก่ บคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลผูซ้ึ่งมีลิขสิทธ์ิใน สิ่งบนัทกึเสียง 

โสตทัศนวัสดุ สิทธินักแสดง ทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม               

สิ่งบนัทึกเสียง โสตทศันวสัด ุธุรกิจดิจิทลัหรืออุตสาหกรรมดิจิทลัและผูซ้ึ่งประกอบธุรกิจดิจิทลัหรือ

อตุสาหกรรมดิจิทลั หรือวิสาหกิจเก่ียวกบัการผลิตและการคา้สิ่งบนัทึกเสียง สิ่งบนัทึกภาพ และหรือ



  หนา้ 5 

โสตทศันวสัด ุผูมี้สิทธ์ิกาํกับดแูลลิขสิทธ์ิสิ่งบนัทึกเสียงหรือโสตทศันวสัดตุัง้แต่หนึ่ง (1) ถึงหนึ่งพนั 

(1,000) เพลง  

(2) สมาชิกกิตติมศกัดิ ์ไดแ้ก่ผูท้รงคณุวฒุิหรือนิติบคุคลซึ่งมีอปุการคณุกับสมาคมหรืออุตสาหกรรมดนตรี

หรือบคุคลผูมี้ความรู ้ความชาํนาญเก่ียวกบักฎหมายลิขสิทธ์ิ สิทธินกัแสดง ทรพัยส์ินทางปัญญาหรือเรื่องท่ี

เก่ียวขอ้งกับการผลิตหรือการคา้ สิ่งบนัทึกเสียง โสตทศันวสัด ุหรืองานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับอุตสาหกรรม     

สิ่งบนัทึกเสียง โสตทศันวสัด ุธุรกิจดิจิทลัหรืออุตสาหกรรมดิจิทลั เขา้เป็นท่ีปรึกษาหรือสมาชิกกิตติมศกัดิ์ 

ซึ่งคณะกรรมการของสมาคมอาจมีมตใิหเ้ชิญสมาชิกกิตตมิศกัดิ ์และบคุคลนัน้ตอบรบัคาํเชิญ 

การรบัเขา้เป็นสมาชิกและประเภทระดบัสมาชิกรวมถึงการปรบัเปล่ียนสถานะประเภทสมาชิกจากระดบั

หนึ่งเป็นอีกระดบัหนึ่งจะพิจารณาโดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของคณะกรรมการ  

ไม่ว่ากรณีใดก็ตามท่ีซึ่งตามความเห็นของคณะกรรมการหรือภายในหา้ (5) ปีก่อนการสมคัรขอเขา้เป็น

สมาชิกหรือผูส้มคัรเป็นผูก้าํกับดแูลบุคคล นิติบุคคลหรือบริษัทใดผูซ้ึ่งมีส่วนเก่ียวขอ้งกับการผลิต นาํเขา้ 

ทาํซํา้ จาํหน่าย หรือเก่ียวข้องกับการใช้สิ่งบันทึกเสียง โสตทัศนวัสดุ หรืองานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ                 

อุตสาหกรรมดนตรี ธุรกิจดิจิทัลหรืออุตสาหกรรมดิจิทลั รวมถึงการแสดงของศิลปินไม่ว่าจะรูปแบบใด                           

ซึ่งฝ่าฝืนกฎหมายจะไมมี่สิทธิสมคัรเป็นสมาชิก 

ข้อ 6. คุณสมบัตขิองสมาชิก สมาชิกของสมาคมนอกจากมีคณุสมบตัิตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 5 แลว้ยงั

จะตอ้งประกอบดว้ยคณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้คือ 

(1) ในกรณีท่ีเป็นบคุคลธรรมดา 

1. เป็นผูบ้รรลนุิตภิาวะ 

2. ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลาย บคุคลไรค้วามสามารถ หรือบคุคลเสมือนไรค้วามสามารถ 

3. ไมเ่คยเป็นบคุคลท่ีเคยตอ้งคาํพิพากษาถึงท่ีสดุของศาลใหล้งโทษจาํคกุเวน้แตค่วามผิด

ลหโุทษ หรือความผิดท่ีอตัราโทษไมส่งูกวา่ความผิดลหโุทษหรือความผิดซึ่งกระทาํโดย

ประมาท 

4. ไมเ่ป็นโรคอนัพงึรงัเกียจแก่สงัคม 

5. เป็นผูท่ี้มีความประพฤตดีิ 

6. เป็นผูมี้ฐานะมั่นคง 

(2) ในกรณีท่ีเป็นนิติบคุคล 

1. ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลาย 

2. มีฐานะมั่นคง 

3. ใหน้าํความในขอ้ 6 (1) มาใชบ้งัคบัแก่คณุสมบตัิของผูแ้ทนนิตบิคุคลท่ีไดร้บัแตง่ตัง้ใหมี้

อาํนาจกระทาํการแทนนิติบคุคลท่ีเป็นสมาชิกตามขอ้ 10 ดว้ย 
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ข้อ 7. การสมัครเข้าเป็นสมาชิก ผูท่ี้ประสงคจ์ะสมัครเขา้เป็นสมาชิกสามญัจะตอ้งย่ืนใบสมัครแสดง

ความจาํนงตอ่เลขาธิการสมาคมโดยระบปุระเภทระดบัของสมาชิกสามญัตามท่ีสมาคมกาํหนดและจะตอ้ง

ไดร้บัการสนบัสนนุจากสมาชิกสามญัรบัรองอยา่งนอ้ยสอง (2) ราย 

ข้อ 8. การพิจารณาคาํขอสมัครเข้าเป็นสมาชิก  ใหเ้ลขาธิการหรือกรรมการผูท้าํหนา้ท่ีแทนเลขาธิการ

นําใบสมัคร เสนอต่อ ท่ีประชุมคณะกรรมการของสมาคมโดยทัน ทีหลังจาก ท่ี ได้รับใบสมัคร                             

เม่ือคณะกรรมการของสมาคมมีมติใหร้บัหรือไม่รบัผูใ้ดเขา้เป็นสมาชิก ใหเ้ลขาธิการสมาคมมีหนงัสือแจง้

ใหผู้น้ัน้ทราบภายในกาํหนดเวลาเจ็ด (7) วนั นบัแตว่นัท่ีไดล้งมต ิ

หนังสือแจง้ดงักล่าวในวรรคแรกจะตอ้งจัดส่งเป็นจดหมายทางไปรษณียล์งทะเบียนและหรือจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส ์(e-mail) ตามรายละเอียดท่ีอยูข่องผูส้มคัรท่ีปรากฏอยู่ในใบสมคัร 

เม่ือมีการยอมรบัผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกแลว้ ผูน้ัน้จะตอ้งชาํระค่าลงทะเบียนเขา้เป็นสมาชิกและค่าบาํรุง

สมาคมภายในสามสิบ (30) วนั นบัแตว่นัท่ีเลขาธิการสมาคมแจง้ใหท้ราบจึงจะถือว่าผูน้ัน้เป็นสมาชิกโดย

สมบูรณ ์ถา้สมาชิกผูใ้ดมิไดช้าํระค่าลงทะเบียนและค่าบาํรุงสมาคมภายในกาํหนดใหถื้อว่าการขอสมคัร

และการยอมรบัเขา้เป็นสมาชิกนัน้เป็นอนัระงบัไป 

หากมีการปฏิเสธผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกดว้ยเหตุใด ๆ ก็ตาม ผูส้มคัรนัน้จะย่ืนคาํขอสมัครเป็นสมาชิก

ประเภทนัน้อีกมิไดภ้ายในกาํหนดระยะเวลาหนึ่ง (1) ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีเลขาธิการสมาคมแจง้ปฏิเสธ 

ข้อ 9. วันเร่ิมสมาชิกภาพ  สมาชิกภาพเริ่มตัง้แตว่นัท่ีผูส้มคัรไดช้าํระค่าลงทะเบียนเขา้เป็นสมาชิกและ   

คา่บาํรุงประจาํปีของสมาคมเรียบรอ้ยแลว้ 

ข้อ 10. สมาชิกที่เป็นนิติบุคคล  สมาชิกนิติบุคคลจะตอ้งแตง่ตัง้ผูแ้ทนซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมีอาํนาจ

กระทาํกิจการแทนนิติบคุคลนัน้ ๆ โดยมีจาํนวนไม่เกินกว่าสอง (2) รายเพ่ือปฏิบตัิการในหนา้ท่ีและใชส้ิทธิ

แทนนิติบคุคลนัน้ได ้ ในการนีผู้แ้ทนจะมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนกระทาํการแทนหรือแตง่ตัง้ตวัแทนช่วงมิได ้

ข้อ 11. การขาดจากสมาชิกภาพ  สมาชิกภาพยอ่มสิน้สดุลง ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1) ตาย หรือสิน้สภาพนิตบิคุคล 

(2) ขาดคณุสมบตัติามขอ้ 6 (1) หรือ 6 (2) แลว้แตก่รณี 

(3) ลาออกโดยย่ืนหนงัสือลาออกตอ่คณะกรรมการของสมาคมและไดช้าํระหนีส้ินท่ีคา้งชาํระแก่

สมาคมเรียบรอ้ยแลว้ 

(4) ตอ้งคาํพิพากษาถึงท่ีสดุใหเ้ป็นบคุคลลม้ละลาย 

(5) ถกูศาลสั่งใหเ้ป็นบคุคลไรค้วามสามารถหรือบคุคลเสมือนไรค้วามสามารถ 

(6) ตอ้งคาํพิพากษาถึงท่ีสดุวา่กระทาํความผิดในขอ้หาละเมิดลิขสิทธ์ิตามกฎหมายลิขสิทธ์ิ 

(7) ตอ้งคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหล้งโทษจาํคกุ เวน้แต่เป็นความผิดลหุโทษหรือความผิดท่ีกาํหนด

โทษขัน้ลหโุทษหรือความผิดท่ีไดก้ระทาํโดยประมาท 
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(8) หมดสภาพการเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิ ผูถื้อสิทธ์ิ และ/หรือผูผ้ลิต หรือผูจ้ดัจาํหน่ายสิ่งบนัทกึเสียง 

โสตทศันวสัด ุสิทธินกัแสดง ทรพัยส์ินทางปัญญาหรือสิทธิอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับอุตสาหกรรม    

สิ่งบนัทกึเสียง โสตทศันวสัด ุธุรกิจดจิิทลัหรืออตุสาหกรรมดจิิทลัท่ีถกูตอ้งตามกฎหมาย 

(9) ท่ีประชุมใหญ่มีมติใหข้ับออกจากการเป็นสมาชิกเน่ืองจากมีเจตนาไม่ปฏิบตัิตามขอ้บงัคับ

ของสมาคมหรือขดัขวางกิจการของสมาคมจนกระทั่งการกระทาํดงักล่าวเป็นเหตใุหส้มาชิก

อ่ืนๆ เห็นว่าสมาชิกผูน้ัน้ไมส่มควรท่ีจะเป็นสมาชิกตอ่ไป อย่างไรก็ดีท่ีประชมุใหญ่ยงัไมล่งมติ

ใหข้บัออกจากสมาชิกจนกว่าสมาชิกผูน้ัน้จะไดร้บัทราบถึงเร่ืองและใหส้มาชิกมีโอกาสชีแ้จง

เป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยตนเองต่อหน้าท่ีประชุมใหญ่ของสมาคม หากสมาชิกผู้นั้น

ตอ้งการ 

(10) คณะกรรมการของสมาคมลงมตสิิน้สดุจากการเป็นสมาชิกดว้ยเหตหุนึ่งเหตใุดดงัตอ่ไปนี ้ 

1. สมาชิกเจตนากระทาํการใด ๆ ท่ีทาํใหส้มาคมเส่ือมเสียช่ือเสียงโดยเจตนา 

2. สมาชิกละเมิดขอ้บงัคบัและกฎของสมาคมโดยเจตนา 

3. สมาชิกไม่ชาํระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบาํรุงรายปีอย่างใดอย่างหนึ่งภายใน

ระยะเวลาท่ีกาํหนดและไม่แกไ้ขภายในสามสิบ  (30) วนันบัจากวนัท่ีไดร้บัการ

แจง้เตือนอยา่งเป็นทางการ 

4. สมาชิกไม่มอบอาํนาจใหแ้ก่สมาคมหรือผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายจากสมาคมในการ

ปราบปรามการละเมิดลิขสิทธ ์ในงานสิ่งบนัทึกเสียง แถบบนัทึกเสียงและแถบ

บนัทึกภาพ ไฟลข์อ้มูลดิจิตอล ภาพยนตร ์โสตทัศนวสัดุ และงานดนตรีกรรม    

โดยไมมี่เหตอุนัสมควร 

ข้อ 12. ทะเบียนสมาชิก  ใหน้ายทะเบียนสมาคมจัดกระทาํทะเบียนสมาชิกเก็บไว ้ณ สาํนกังานของ

สมาคม โดยอยา่งนอ้ยใหมี้รายการดงัตอ่ไปนี.้ 

(1) ช่ือและสญัชาตขิองสมาชิก 

(2) ช่ือท่ีใชใ้นการประกอบวิสาหกิจและประเภทของวิสาหกิจ 

(3) ท่ีตัง้สาํนกังานของสมาชิก 

(4) วนัท่ีเขา้เป็นสมาชิก 
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หมวดที ่4 

สิทธิและหน้าทีข่องสมาชิก 

 

ข้อ 13. สิทธิของสมาชิก 

(1) ไดร้บัความช่วยเหลือและการสงเคราะหใ์นเร่ืองท่ีเก่ียวกับกิจการอนัอยู่ในวตัถุท่ีประสงค์

ของสมาคมจากสมาคมเทา่ท่ีจะอาํนวยได ้

(2) เสนอความคิดหรือให้คาํแนะนาํต่อสมาคม หรือคณะกรรมการในเร่ืองใด ๆ อันอยู่ใน

วตัถปุระสงคข์องสมาคมเพ่ือนาํมาซึ่งความเจรญิรุง่เรืองของสมาคม 

(3) ขอตรวจสอบกิจการและทรัพยส์ินของสมาคมได้โดยทาํเป็นหนังสือย่ืนต่อเลขาธิการ

สมาคมหรือกรรมการผูท้าํหนา้ท่ีแทนเลขาธิการสมาคม 

(4) เขา้รว่มประชมุเพ่ืออภิปรายแสดงความคิดเห็นซกัถามกรรมการเสนอญัตติในการประชุม

ใหญ่สามญัประจาํปีหรือในการประชมุใหญ่วิสามญั 

(5) มีสิทธิใชเ้คร่ืองหมายของสมาคมโดยไดร้บัการอนมุตัเิป็นลายลกัษณอ์กัษร 

(6) สมาชิกทุกประเภทมีสิทธิในการเขา้รว่มการประชุมรายเดือนและการประชมุใหญ่สามญั

ประจาํปีแต่สมาชิกสามัญเท่านัน้มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน ตามประเภทระดับ

สมาชิกในชว่งระยะเวลาประชมุนัน้ 

ข้อ 14. หน้าทีข่องสมาชิก   

(1) ตอ้งปฏิบตัติามขอ้บงัคบั ระเบียบและมตขิองคณะกรรมการของสมาคม 

(2) ดาํรงรกัษาเกียรติและตอ้งรกัษาความลับขอ้มูลและหรือรายละเอียดท่ีหารือในท่ีประชุม

สมาชิก คณะกรรมการหรือประชุมอ่ืน ๆ ของสมาคม ตลอดจนไม่เปิดเผยขอ้มูลใด ๆ อัน

เก่ียวกบัสมาคมโดยไมไ่ดร้บัอนญุาตจากคณะกรรมการเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

(3) สง่เสรมิและสนบัสนนุกิจการของสมาคมใหเ้จรญิรุง่เรืองและมีความกา้วหนา้ 

(4) ตอ้งรกัษาไวซ้ึ่งความสามคัคีธรรมและผลประโยชนร์ะหวา่งสมาชิก 

(5) ต้องแจ้งและส่งมอบข้อมูลสถิติ เอกสารหรือข้อมูลใดเก่ียวกับการผลิตและจําหน่าย            

สิ่งบนัทึกเสียง โสตทศันวสัดหุรืองานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นเจา้ของหรือจาํหน่ายโดยสมาชิก

เพ่ือวตัถปุระสงคใ์นการพฒันาอตุสาหกรรมดนตรี ธุรกิจดิจิทลัหรืออตุสาหกรรมดิจิทลั ตาม

ระเบียบขอ้บงัคบันี ้

(6) ชาํระคา่ธรรมเนียมและคา่บาํรุงรายปีใหแ้ก่สมาคมตรงเวลาตามกาํหนด 

(7) สมาชิกผูใ้ดเปล่ียนช่ือ ช่ือสกลุ สญัชาติ ยา้ยท่ีอยู่ ยา้ยท่ีตัง้สาํนกังาน เปล่ียนแปลงประเภท

วิสาหกิจ เลิกประกอบวิสาหกิจ หรือเปล่ียนผูแ้ทนนิตบิคุคล จะตอ้งแจง้ใหเ้ลขาธิการสมาคม

ทราบเป็นหนงัสือภายในกาํหนดเวลาเจ็ด (7) วนั นบัแตว่นัท่ีเปล่ียนแปลง 
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(8) ตอ้งมอบอาํนาจใหก้ับสมาคมหรือผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายจากสมาคมในการปราบปรามการ

ละเมิดลิขสิทธ์ิ ในงานสิ่งบันทึกเสียง แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ โสตทัศนวัสดุ 

ตลอดจนงานดนตรีกรรม  

 

หมวดที ่5 

ค่าลงทะเบยีนเข้าเป็นสมาชิก และค่าบาํรุงสมาคม 

 

ข้อ15. ค่าลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิก 

ไมต่อ้งชาํระคา่ลงทะเบียนแตอ่ยา่งใด 

ข้อ 16. ค่าบาํรุงสมาคมรายเดอืนเพือ่การดาํเนินงานของสมาคม  

สมาชิกจะตอ้งชาํระคา่บาํรุงรายเดือนใหแ้ก่สมาคมตามประเภทระดบัของสมาชิกโดยกรรมการอาจจะเสนอ

ต่อสมาชิกเพ่ือพิจารณาตดัสินในท่ีประชุมใหญ่ประจาํปีซึ่งคณะกรรมการบริหารมีอาํนาจในการปรับค่า

บาํรุงโดยสมํ่าเสมอ  

 

หมวดที ่6 

คณะกรรมการบริหาร (ในทีนี่ร้วมเรียกว่า “คณะกรรมการ”) 

 
ข้อ 17. การเลือกตั้งคณะกรรมการ  

คณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยกรรมการจาํนวนไม่น้อยกว่าสาม (3) และไม่เกินกว่าสิบห้า (15)         

จากสมาชิกสามัญทั้งหมดเพ่ือทาํหน้าท่ีบริหารและเป็นตัวแทนสมาคมในการติดต่อประสานงานกับ

คูส่ญัญาฝ่ายตา่ง ๆ  

สมาชิกสามญัอาจเสนอสมาชิกสามญัตามมตขิอ้ตกลงเก่ียวกบัการเสนอรายช่ือกรรมการและตอ้งไดร้บัการ

สนบัสนนุโดยการรบัรองจากสมาชิกสามญัประเภท A+ รายหนึ่งรายใดหรือสมาชิกสามญัไม่นอ้ยกว่าสาม 

(3) รายเพ่ือการเลือกตัง้เป็นกรรมการ คณะกรรมการจะประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นสมาชิกสามญัประเภท 

A+ ทกุรายและกรรมการท่ีเป็นสมาชิกสามญัท่ีไดร้บัเลือกโดยเรียงจากลาํดบัคะแนนเสียงสงูสดุ โดยสมาชิก

สามญัประเภท A+ และกรรมการสมาชกิสามญัท่ีไดร้บัการเลือกตัง้จะออกเสียงเลือกตาํแหนง่นายกสมาคม 

อปุนายก เลขานกุาร นายทะเบียน เหรญัญิกและตาํแหนง่อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมและดว้ยความยินยอม

ของกรรมการท่ีไดร้บัเลือกแตง่ตัง้นัน้  ๆ 

คณะกรรมการมีระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งสอง (2) ปีและคณะกรรมการชดุใหมจ่ะตอ้งไดร้บัการเลือกตัง้

ภายในหกสิบ (60) วนัหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาการดาํรงตาํแหนง่ดงักลา่ว 



  หนา้ 10 

ภายใตบ้งัคบัแห่งพระราชบญัญัติสมาคมการคา้ มาตรา 19 และ มาตรา 33 กรรมการท่ีหมดวาระมีสิทธิ

เสนอช่ือตนเองเพ่ือเขา้รบัการเลือกตัง้ 

ข้อ 18. การพ้นจากตาํแหน่งกรรมการ  กรรมการของสมาคมย่อมพน้จากตาํแหนง่ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1) ครบกาํหนดออกตามวาระ 

(2) ลาออกซึ่งคณะกรรมการของสมาคมไดล้งมตอินมุตัแิลว้ 

(3) พน้จากการเป็นผูแ้ทนของสมาชิกสามญัซึ่งเป็นนิตบิคุคล 

(4) ขาดจากสมาชิกภาพ 

(5) ท่ีประชมุใหญ่มีมตใิหถ้อดถอนออกจากการเป็นกรรมการ 

(6) เม่ือรฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชยส์ั่งใหอ้อกตามมาตรา 33 แห่งพระราชบญัญัติ

สมาคมการคา้ พ.ศ. 2509 

(7) ตอ้งคาํพิพากษาถึงท่ีสดุใหล้งโทษตามพระราชบญัญัตสิมาคมการคา้ พ.ศ. 2509 

 ข้อ 19. กรณีที่กรรมการพ้นจากตําแหน่งกรรมการก่อนครบกําหนดออกตามวาระ ในกรณีท่ีมี

กรรมการพน้จากตาํแหน่งก่อนสิน้สุดวาระการดาํรงตาํแหน่งตามวาระ คณะกรรมการอาจแต่งตัง้สมาชิก

สามญัท่ีไดร้บัคะแนนเสียงสูงสดุลาํดบัถดัมาหากมีเขา้ดาํรงตาํแหน่งท่ีว่างลง แต่หากไม่มีคณะกรรมการ

อาจมอบหมายให้สมาชิกสามัญรายใดเข้าดํารงตําแหน่งตามวาระการดาํรงตาํแหน่งได้เพียงเท่า

กาํหนดเวลาท่ีกรรมการผูพ้น้จากตาํแหนง่เหลืออยู ่

กรณีคณะกรรมการพน้จากตาํแหน่งทัง้คณะก่อนครบกาํหนดออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการซึ่งพน้จาก

ตาํแหน่งนัน้ดาํเนินการเรียกประชมุใหญ่วิสามญัเพ่ือเลือกตัง้คณะกรรมการชดุใหมภ่ายในสามสิบ (30) วนั 

ในกรณีนีใ้หน้าํความในขอ้ 24 มาใชบ้งัคบัโดยอนโุลม 

คณะกรรมการซึ่งไดร้บัเลือกตัง้ตามวรรคก่อนจะดาํรงตาํแหน่งจนกว่าจะสิน้สุดวาระการดาํรงตาํแหน่งท่ี

เหลืออยูจ่ะดาํรงตาํแหนง่ไดต้ามวาระเพียงเทา่กาํหนดเวลาท่ีคณะกรรมการท่ีพน้จากตาํแหนง่เหลืออยู ่

ข้อ 20. องค์ประชุมในการประชุมของคณะกรรมการ  การประชุมของคณะกรรมการของสมาคม

จะตอ้งมีกรรมการมาประชมุไมน่อ้ยกวา่ก่ึงหนึ่งของจาํนวนกรรมการทัง้หมดจงึเป็นองคป์ระชมุ  

ในกรณีท่ีมีจาํนวนกรรมการไม่ครบองคป์ระชุม กรรมการท่ีเขา้ประชุมสามารถดาํเนินการไดเ้ฉพาะเพิ่ม

สมาชิกสามัญให้ครบจาํนวนองคป์ระชุมและเรียกประชุมสมาชิกหรือมอบหมายพิจารณากระทาํการ

เฉพาะท่ีจาํเป็นเหมาะสมเพ่ือปกปอ้งรกัษาประโยชนข์องสมาคมเทา่นัน้ 

ข้อ 21. มติของที่ประชุมคณะกรรมการและคะแนนเสียง  มติท่ีประชุมคณะกรรมการจะพิจารณา

ตัดสินใช้วิธีลงมติโดยคะแนนเสียงข้างมากจากการลงมติของกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง 

กรรมการสมาชิกสามญัประเภท A+ รายหนึ่งรายใดและกรรมการสมาชิกสามญัแต่ละรายจะมีสิทธ์ิลงมติ

ออกเสียงในท่ีประชุมหนึ่ง (1) เสียงเท่ากัน ในกรณีท่ีจาํนวนคะแนนเสียงลงมติเท่ากันให้ประธานในท่ี
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ประชุมมีสิทธ์ิออกเสียงคะแนนเพิ่มอีกเสียงหนึ่งในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการลงมติอนัเป็นการฝ่าฝืน

กฎหมายและหรือขอ้บงัคบันีใ้หถื้อวา่มตนิัน้ใชบ้งัคบัมิได ้

ข้อ 22. ประธานในที่ประชุม  ใหน้ายกสมาคมท่ีไดร้บัการเลือกตัง้ตามขอ้ 17 เป็นประธานในท่ีประชุม

คณะกรรมการ ในกรณีท่ีนายกสมาคมไม่อยู่หรือไมอ่าจปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหอ้ปุนายกปฏิบตัิหนา้ท่ีแทนและ

หากกรณีทัง้นายกสมาคมและอปุนายกไม่อาจปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ท่ีประชุมสามารถเลือกกรรมการคนใดคน

หนึ่งเป็นประธานในท่ีประชมุเฉพาะในการประชมุคราวนัน้ 

ข้อ 23. การประชุมคณะกรรมการ  คณะกรรมการจะตอ้งจดัการประชมุกรรมการรายเดือนโดยการแจง้

ล่วงหนา้ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าหา้ (5) วนั อนึ่ง ในกรณีเร่งด่วนจาํเป็นนายกสมาคมหรือกรรมการ

สมาชิกสามัญประเภท A+ ไม่น้อยกว่าสอง (2) รายหรือกรรมการสมาชิกสามัญไม่น้อยกว่าห้า (5)             

รายสามารถเรียกประชุมโดยกาํหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกว่านัน้ก็ได ้โดยคณะกรรมการจะมีสิทธ์ิลงมติออก

เสียงในท่ีประชมุหนึ่ง (1) เสียงเทา่กนั 

ข้อ 24. การรับมอบถ่ายโอนหน้าที่ของคณะกรรมการ  เม่ือคณะกรรมการชุดใหม่ไดร้บัการแต่งตัง้ 

คณะกรรมการท่ีหมดวาระพน้จากตาํแหน่งมีมติมอบหมายใหก้รรมการรายหนึ่งรายใดย่ืนจดทะเบียน

คณะกรรมการชุดใหม่ตอ่นายทะเบียนสมาคมการคา้ประจาํจงัหวดักรุงเทพมหานครภายในสามสิบ (30) 

วนันบัจากวนัท่ีเลือกตัง้และถ่ายโอนหนา้ท่ีไปยงัคณะกรรมการชุดใหม่ภายในสามสิบ (30) วนันบัแต่วนั

เลือกตัง้และสง่มอบหนา้ท่ีใหค้ณะกรรมการชดุใหมภ่ายในสามสิบวนั (30)  นบัแตว่นัท่ีนายทะเบียนสมาคม

การคา้รบัจดทะเบียน 

ในช่วงระหว่างท่ีนายทะเบียนสมาคมการค้าดําเนินการจดทะเบียนคณะกรรมการชุดใหม่และ

คณะกรรมการชุดท่ีหมดวาระยงัมิไดส้่งมอบหนา้ท่ี คณะกรรมการท่ีหมดวาระจะตอ้งปฏิบตัิหนา้ท่ีต่อไป

จนกว่านายทะเบียนการคา้จะไดจ้ดทะเบียนคณะกรรมการชุดใหม่เรียบรอ้ยและคณะกรรมการชดุใหม่ได้

เขา้ดาํรงตาํแหนง่รบัหนา้ท่ีแลว้  การรบัมอบถ่ายโอนหนา้ท่ีของคณะกรรมการจะตอ้งกระทาํเป็นลายลกัษณ์

อกัษร 

ข้อ 25. อาํนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ  ใหค้ณะกรรมการของสมาคมมีอาํนาจและหนา้ท่ีดงันี ้

(1) จดัดาํเนินกิจการและทรพัยส์ินของสมาคมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัและมติของท่ีประชมุ 

(2) เลือกตัง้กรรมการใหด้าํรงตาํแหนง่ตา่งๆ ในคณะกรรมการของสมาคม 

(3) วางระเบียบการในการปฏิบตังิานของสมาคมใหเ้ป็นไปตามวตัถท่ีุประสงค ์

(4) ว่าจ้าง แต่งตั้ง และถอดถอน ท่ีปรึกษาของคณะกรรมการ อนุกรรมการ เจ้าหน้าท่ีและ

พนักงานทัง้ปวง ในการทาํกิจการเฉพาะอย่าง หรือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ อันอยู่ในขอบเขต

หน้าท่ีของสมาคมเพ่ือให้การดาํเนินงานของสมาคมเป็นไปโดยเรียบรอ้ย ท่ีปรึกษาของ
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คณะกรรมการและอนกุรรมการดงักล่าวจะแตง่ตัง้จากกรรมการหรือสมาชิกของสมาคมหรือ

บคุคลภายนอกก็ได ้

ข้อ 26. อาํนาจหน้าทีก่รรมการตาํแหน่งต่าง ๆ  มีดงันี.้- 

(1) นายกสมาคม : บริหารจัดการการดาํเนินงานของสมาคมให้เป็นไปตามกฎระเบียบของ

สมาคมและตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการใหต้ิดตอ่ประสานงานกบัคูส่ญัญาอ่ืน ๆ 

และเป็นประธานการประชมุคณะกรรมการและการประชมุทั่วไป 

(2) อุปนายก : ช่วยเหลือประธานในเร่ืองต่าง ๆ และทาํหนา้ท่ีประธานเม่ือประธานไม่เขา้ร่วม

ประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบตัหินา้ท่ีได ้ 

(3) เลขาธิการ : รับผิดชอบ จัดเก็บรกัษาเอกสารต่าง ๆ ทาํหน้าท่ีเลขานุการในการประชุม

ตลอดจนปฏิบตัหินา้ท่ีและดาํเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

(4) เหรัญญิก : ดแูลรบัผิดชอบเรื่องการชาํระเงินของสมาคม ทาํบญัชีการเงินเก็บรกัษาสมดุบญัชี 

แจกจา่ยรายการบญัชีของสมาคมและดาํเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะไดม้อบหมาย 

(5) นายทะเบียน : จดัทาํทะเบียนสมาชิกและเก็บรกัษาบนัทกึการจดทะเบียนของสมาชิกรวมทัง้

การจดทะเบียนอ่ืนใดนอกเหนือจากการทะเบียนเก่ียวกับการเงิน และดาํเนินการตามท่ี

คณะกรรมการมอบหมาย 

 

หมวดที ่7 

การประชุมใหญ่ 

 

ข้อ 27.  การประชุมใหญ่สมาชิก  ใหค้ณะกรรมการจดัใหมี้การประชุมใหญ่สมาชิกภาพอย่างนอ้ยทุก

ระยะเวลาสบิสอง (12) เดือน การประชมุเชน่นีเ้รียกวา่ การประชมุใหญ่สามญัประจาํปี  

การประชมุสมาชิกใหญ่คราวอ่ืน ๆ จะ เรียกวา่ การประชมุใหญ่วิสามญั 

ข้อ 28.  กาํหนดการประชุมใหญ่ กาํหนดการประชมุใหญ่มีดงันี ้

(1) ให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปีภายในกําหนดเก้าสิบ (90) วันนับแต่วันท่ี        

สิน้ปีงบประมาณของสมาคมเป็นประจาํทกุปี 

(2) ในกรณีท่ีคณะกรรมการมีมตเิห็นสมควร  

(3) สมาชิกมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าหนึ่งในส่ีของจาํนวนสมาชิกทัง้หมดแสดงความจาํนงโดย

ทาํการรอ้งขอเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

ตาม (2) และ(3) คณะกรรมการนดัประชมุใหญ่วิสามญัภายในกาํหนดสิบหา้ (15) วนั นบัแตว่นัท่ีลงมติหรือ

วนัท่ีไดร้บัหนงัสือแสดงความจาํนงจากสมาชิก 
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ข้อ 29. การส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม  คณะกรรมการจะตอ้งส่งหนงัสือแจง้ใหส้มาชิกทราบ

กาํหนด วนัเวลา และสถานท่ี พรอ้มส่งระเบียบวาระการประชุมใหญ่ไปใหส้มาชิกทุกคนไดท้ราบ โดยส่ง

จดหมายทางไปรษณียล์งทะเบียนหรือพรอ้มกบัจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์(e-mail) ตามรายละเอียดท่ีอยู่ของ

สมาชิกท่ีปรากฏอยู่ในทะเบียน หรือส่งใหถึ้งตวัสมาชิกโดยการแจง้ล่วงหนา้ก่อนวันประชุมไม่นอ้ยกว่า      

เจ็ด (7) วนั  

การจัดส่งหนงัสือบอกกล่าวการประชุมจะตอ้งแนบสาํเนารายงานการประชุมใหญ่คราวก่อน(หากมี)*        

ในกรณีท่ีเป็นการนดัประชมุใหญ่สามญัประจาํปีจะตอ้งแนบสาํเนารายงานประจาํปีและสาํเนารายงานทาง

การเงินงบดลุ รวมทัง้สาํเนาบญัชีรายรบั-รายจา่ย ซึ่งผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบแลว้เพิ่มเตมิไปดว้ย 

ข้อ 30. องคป์ระชุมในการประชุมใหญ่  ในการประชมุใหญ่จะตอ้งมีสมาชิกสามญัประเภท A+ ทกุราย

และสมาชิกสามญัรวมกนัไมน่อ้ยกวา่ก่ึงหนึ่งเขา้รว่มประชมุจงึจะถือเป็นองคป์ระชมุ 

ข้อ 31. กรณีไม่ครบองคป์ระชุม  ในการประชมุใหญ่ หากลว่งพน้กาํหนดเวลานดัไปแลว้หนึ่งชั่วโมง ยงัมี

สมาชิกมาไม่ครบองคป์ระชุม ถ้าการประชุมใหญ่คราวนั้นไดเ้รียกนัดเพราะสมาชิกรอ้งขอ ให้เลิกการ

ประชมุใหญ่นัน้ ถา้มิใชเ่พราะสมาชิกรอ้งขอใหเ้ล่ือนการประชมุคราวนัน้ไปและจะมีการจดัประชมุใหญ่ใหม่

โดยเล่ือนถัดไปอีกสิบหา้ (15) วันจากวันประชุมใหญ่คราวแรก  โดยบอกกล่าวนัดประชุมวัน เวลา และ

สถานท่ีประชมุใหญ่นีอี้กครัง้ อย่างไรก็ดีจาํนวนสมาชิกท่ีเขา้รว่มประชมุในการประชมุใหญ่คราวหลงันีม้าก

นอ้ยเพียงใดก็ใหถื้อวา่เป็นองคป์ระชมุ 

ข้อ 32. ประธานในที่ประชุมใหญ่  ใหน้ายกสมาคมเป็นประธานในท่ีประชมุใหญ่ หากนายกสมาคมไม่

อยูห่รือไมอ่าจปฏิบตัิหนา้ท่ีไดใ้หอ้ปุนายกทาํหนา้ท่ีประธานแทน  หากทัง้นายกสมาคมและอปุนายกไม่อาจ

ปฏิบตัหินา้ท่ีได ้ใหท่ี้ประชมุใหญ่เลือกตัง้กรรมการรายใดรายหนึ่งขึน้เป็นประธานในท่ีประชมุ   

ข้อ 33. วิธีการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่  เฉพาะสมาชิกสามญัประเภท A+ และสมาชิก

สามญัเทา่นัน้มีสิทธิออกเสียงลงมติคะแนนเลือกตัง้ โดยสมาชิกสามญัประเภท A+ และสมาชิกสามญัจะมี

คะแนนเสียงระบตุามประเภทระดบัสมาชิกนัน้ ๆ การออกเสียงในท่ีประชมุใหญ่ใหก้ระทาํโดยเปิดเผยดว้ย

วิธีชมืูอหรือวิธีลงคะแนนลบัโดยวิธีเขียนบตัรลงคะแนน หากคณะกรรมการหรือสมาชิกสามญัไม่นอ้ยกว่า

ก่ึงหนึ่งของจาํนวนสมาชิกสามญัท่ีเขา้รว่มประชมุรอ้งขอหรือโดยหนงัสือมอบฉันทะล่วงหนา้หรือในเวลาท่ี

เปิดลงคะแนนเสียง 

ข้อ 34. มติของที่ประชุมใหญ่  หากมิไดก้าํหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืนในขอ้บงัคบันี ้มตใิด ๆ ในท่ีประชมุจะตอ้ง

พิจารณาโดยถือเอาคะแนนเสียงขา้งมากเป็นมติของท่ีประชมุ ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากันประธานใน      

ท่ีประชมุจะเป็นผูอ้อกเสียงตดัสินชีข้าด 
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 ข้อ 35. กิจการอันพึงกระทาํในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ในการประชุมสามญัใหญ่ประจาํปี   

ทกุครัง้ คณะกรรมการตอ้งย่ืนเร่ืองตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนีเ้ขา้สู่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณาและอนุมตัิรบัรองรายงาน

การประชมุใหญ่สามญัประจาํปีคราวก่อน: 

(1) รายงานประจาํปีและวิเคราะหผ์ลการดาํเนินกิจการของสมาคมท่ีผ่านมาในรอบปี: 

(2) บญัชีและงบดลุของสมาคมท่ีผา่นการตรวจบญัชีแลว้ 

(3) เลือกตัง้กรรมการเพ่ือคดัเลือกเป็นคณะกรรมการเม่ือครบวาระการดาํรงตาํแหนง่ 

(4) แตง่ตัง้ท่ีปรกึษาและหรือผูส้อบบญัชีของสมาคมและคา่ธรรมเนียม (หากมี) 

(5) กิจการอ่ืนใดท่ีตอ้งกระทาํโดยอาศยัมตอินมุตัจิากท่ีประชมุใหญ่ (หากมี) 

ข้อ 36.การตีความระเบียบต่าง ๆ ในกรณีท่ีมีปัญหาในการตีความข้อบงัคบันี ้ ท่ีประชุมใหญ่จะเป็น        

ผูวิ้นิจฉยัชีข้าด 

 

หมวดที ่8 

การเงนิและการบัญชีของสมาคม 

 

ข้อ 37. รอบบัญชีของสมาคม ระยะเวลารอบบญัชีของสมาคม ใหใ้ชร้อบบญัชีปฏิทินสิน้สุดลงวันท่ี        

31 ธนัวาคมของทกุปี 

ข้อ 38. งบดุล คณะกรรมการตอ้งจดัเตรียมงบดลุ ณ สิน้ปีการเงินและนาํส่งใหผู้ส้อบบญัชีภายในเดือน

กุมภาพันธ์ของแต่ละปีและผู้สอบบัญชีจะตอ้งสรุปผลการสอบบัญชีไม่น้อยกว่าสามสิบ (30) วันก่อน        

วนัประชมุใหญ่สามญัประจาํปี 

คณะกรรมการตอ้งนาํเสนองบดลุซึ่งผูต้รวจสอบบญัชีไดร้บัรองแลว้ต่อท่ีประชมุใหญ่สามญัเพ่ือพิจารณา

อนมุตัภิายในเกา้สิบ (90) วนันบัแตว่นัสิน้ปีทางบญัชีการเงิน  

สมาคมจะย่ืนสาํเนางบดุลประจาํปีและรายงานประจาํปีเก่ียวกับกิจกรรมต่าง ๆ ต่อสาํนักงานทะเบียน

สมาคมการคา้ประจาํกรุงเทพมหานครภายในสามสิบ (30) วนันบัจากวนัท่ีประชมุใหญ่สามญัประจาํปี  

อนึ่งเอกสารดังกล่าวข้างตน้ให้เก็บรักษาสาํเนาไว้ท่ีสาํนักงานของสมาคมเพ่ือให้สมาชิกสามารถเข้า

ตรวจสอบได ้

ข้อ 39. อาํนาจของผู้สอบบัญช ีผูส้อบบญัชีมีอาํนาจในการตรวจสอบสรรพสมดุบญัชี และบรรดาเอกสาร

อ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเงินของสมาคมและมีสิทธิสอบถามกรรมการตลอดจนเจา้หนา้ท่ีของสมาคมทกุคน

ซึ่งเก่ียวข้องกับการเงินและเอกสารดังกล่าว ในกรณีนีก้รรมการและเจา้หนา้ท่ีสมาคมจะตอ้งให้ความ

ชว่ยเหลือและใหข้อ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งทัง้หมดเพ่ือการตรวจสอบดงักล่าว 
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ข้อ 40. การเก็บรักษาสมุดบัญชีและเอกสารทางการเงิน  สมดุบญัชีและเอกสารทางการเงินทัง้หมด

ของสมาคมจะตอ้งเก็บรกัษาไว ้ณ สาํนกังานของสมาคม และใหอ้ยู่ในความดแูลรบัผิดชอบของเหรญัญิก

สมาคม 

ข้อ 41. การเงนิของสมาคม  เงินสดของสมาคมจะนาํฝากไว ้ณ ธนาคารพาณิชยแ์หง่หนึ่งแหง่ใดซึ่งตัง้อยู่

ในเขตทอ้งท่ีจงัหวดัท่ีสมาคมนีต้ัง้อยูใ่นนามของสมาคม โดยความเห็นชอบของท่ีประชมุใหญ่ 

ในการนีเ้หรญัญิกจะเก็บรกัษาตวัเงินและบริหารจดัการเงินทดรองจ่ายเก่ียวกบักิจการของสมาคมไม่เกิน

วงเงินหนึ่งแสน (100,000) บาทเพ่ือใชใ้นกิจกรรมของสมาคม 

การฝากถอนเงินและการทาํธุรกรรมตา่ง ๆ กบัทางธนาคารทัง้หมดจะอยู่ภายใตค้วามรบัผิดชอบของนายก

สมาคมหรืออุปนายกหรือกรรมการรายใดรายหนึ่งตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการของสมาคมลงนาม

รว่มกบัเหรญัญิกของสมาคม 

 ข้อ 42. การจ่ายเงินของสมาคม  นายกสมาคมหรืออปุนายกหรือเลขานกุารมีอาํนาจสั่งจา่ยเงินสาํหรบั

กิจกรรมตา่ง ๆ ของสมาคมไดค้รัง้ละไมเ่กินหนึ่งหม่ืน (10,000) บาทตอ่ครัง้  

ในการจา่ยเงินครัง้ละเกินกว่าหนึ่งหม่ืน (10,000) บาทจะกระทาํไดโ้ดยผ่านมตคิณะกรรมการเทา่นัน้ 

ข้อ 43. เงินทุนพิเศษ สมาคมมีสิทธ์ิในการระดมทุนพิเศษสาํหรบัการดาํเนินงานหรือการพฒันาส่งเสริม

ปรบัปรุงสมาคมโดยการเชิญคู่สญัญาต่าง ๆ และสมาชิกของสมาคมเขา้ร่วมบริจาคหรือทาํกิจกรรมอ่ืน ๆ 

ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรและซึ่งไมข่ดักบักฎหมาย 
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การแก้ไขข้อบังคับ การเลิกสมาคม และการชาํระบัญชี 

 

ข้อ 44. การแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือตัดทอนข้อบังคับ  ขอ้บงัคบันีจ้ะแกไ้ข เปล่ียนแปลง ตดัทอน หรือ

เพิ่มเติมไดใ้นท่ีประชุมใหญ่ก็โดยมติเอกฉันทข์องสมาชิกสามญัประเภท A+ และคะแนนเสียงอย่างนอ้ย    

ก่ึงหนึ่งของสมาชิกสามญัประเภทอ่ืน ซึ่งมีคะแนนเสียงรวมกนัไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจาํนวนสมาชิก

สามญัท่ีเขา้รว่มประชมุทัง้หมด 

ข้อ 45. การเลิกสมาคม  สมาคมนีอ้าจเลิกไดด้ว้ยเหตหุนึ่งเหตใุดดงัตอ่ไปนี ้

(1) มีมตเิอกฉนัทใ์นท่ีประชมุใหญ่ใหเ้ลิก 

(2) เม่ือลม้ละลาย หรือ 

(3) เม่ือรฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชยส์ั่งใหเ้ลิกตามมาตรา 36 แห่งพระราชบญัญัติ

สมาคมการคา้ พ.ศ.2509 

ข้อ 46. การชําระบัญชี  หากสมาคมตอ้งเลิกดาํเนินงานภายใต ้ขอ้ 45  แห่งพระราชบญัญัติสมาคม

การคา้ พ.ศ.2509 จะนาํมาใชบ้งัคบักบัการชาํระบญัชีของสมาคม  
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ในกรณีท่ีสมาคมตอ้งเลิกไปตามขอ้ 45 (1) ใหส้มาชิกเลือกบุคคลหนึ่งรายเขา้รบัผิดชอบการชาํระบญัชี     

และหากตอ้งเลิกไปตามขอ้ 45 (3) ใหก้รรมการทกุรายในคณะกรรมการของสมาคมชดุสดุทา้ยท่ีจดทะเบียน

ไวอ้ยู่ในรายช่ือกรรมการตอ่นายทะเบียนสมาคมการคา้ประจาํกรุงเทพมหานครจะตอ้งรบัผิดชอบในการ

ชาํระบญัชี 

หากมีทรพัยส์ินของสมาคมเหลือหลงัการการชาํระบญัชีทรพัยส์ินเหล่านัน้จะถกูบริจาคใหแ้ก่นิติบคุคลใด ๆ 

ท่ีมีวตัถปุระสงคเ์ก่ียวกบัการกศุลสาธารณะแหง่หนึ่งแหง่ใดหรือหลายแหง่ตามมตขิองสมาชิกภาพ 

 

________________________________________________ 

 



สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจบันเทงิไทย: ประเภทสมาชิกและวิธีการออกเสียงในการประชุมใหญ่สมาชิก 

ล่าสุด: สิงหาคม 2018 

สมาชิกสามญั แบง่ออกเป็นหา้ )5) ประเภทระดบัสมาชิกตามคณุสมบตัดิงันี ้

(1) สมาชิกสามัญประเภท A+: ผูก่้อตัง้สมาคมและผูผ้ลิตสิ่งบนัทกึเสียงมีสิทธ์ิกาํกบัดแูลลิขสิทธ์ิสิ่งบนัทึกเสียงหรือโสตทศันวสัดมุากกวา่ 500,000 เพลง  

(2) สมาชิกสามัญประเภท A: ผูผ้ลิตสิ่งบนัทกึเสียงมีสิทธ์ิกาํกบัดแูลลิขสิทธ์ิสิ่งบนัทกึเสียงหรือโสตทศันวสัดตุัง้แต ่50,001 ถึง 500,000 เพลง 

(3) สมาชิกสามัญประเภท B: ผูผ้ลิตสิ่งบนัทกึเสียงมีสิทธ์ิกาํกบัดแูลลิขสิทธ์ิสิ่งบนัทกึเสียงหรือโสตทศันวสัดตุัง้แต ่5,001 ถึง 50,000 เพลง 

(4) สมาชิกสามัญประเภท C:  ผูผ้ลิตสิ่งบนัทกึเสียงมีสิทธ์ิกาํกบัดแูลลิขสิทธ์ิสิ่งบนัทกึเสียงหรือโสตทศันวสัดตุัง้แต ่1,001 ถึง 5,000 เพลง 

(5) สมาชิกสามัญประเภท D: ผูผ้ลิตสิ่งบนัทกึเสียงมีสิทธ์ิกาํกบัดแูลลิขสิทธ์ิสิ่งบนัทกึเสียงหรือโสตทศันวสัดตุัง้แต ่1 ถึง 1,000 เพลง  

วิธีการออกเสียงในทีป่ระชุมใหญ่: สมาชิกสามญัมีสิทธิออกเสียงลงมตคิะแนนเลือกตัง้ตามประเภทระดบัสมาชิกดงันี ้ 

- สมาชิกสามญัประเภท A+:   4  คะแนนเสียง  

- สมาชิกสามญัประเภท A:   3  คะแนนเสียง 

- สมาชิกสามญัประเภท B:   2  คะแนนเสียง  

- สมาชิกสามญัประเภท C:   1  คะแนนเสียง 

- สมาชิกสามญัประเภท D:   0  คะแนนเสียง 

  ประเภท ระดบัสมาชิก A+ ระดบัสมาชิก A ระดบัสมาชิก B ระดบัสมาชิก C ระดบัสมาชิก D 

คณุสมบตัิ 
กาํกบัดแูลลิขสิทธ์ิสิ่งบนัทกึเสียง หรือ

โสตทศันวสัด ุ
มากกวา่ 500,000 50,001 - 500,000 5,001 - 50,000 1,001 - 5,000 1 – 1,000 

คา่บาํรุงรายเดือน คา่ธรรมเนียม/เดือน 20,000 10,000 5,000 500 100 

สิทธ์ิการออกเสียง คะแนนเสียง/สมาชิก 4 3 2 1 0 

(1) การดแูลเรื่อง

การปอ้งกนัการ

ละเมิดลิขสิทธ์ิ 

(2) การใหค้าํปรกึษาเรื่องลิขสิทธ์ิ

เพลงและรายงาน IFPI GMR 
(1) + (2) (1) + (2) (1) + (2) (1) + (2) 

สง่จดหมาย 

แจง้เตือน 
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