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ข้อบังคบัสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน า้มนั 

 
หมวดที ่1 
ความทัว่ไป 

ขอ้ 1  สมาคมน้ีช่ือวา่ สมาคมอนุรักษส์ภาพแวดลอ้มของกลุ่มอุตสาหกรรมน ้ามนั                                
 เรียกเป็นภาษาองักฤษวา่   OIL INDUSTRY ENVIRONMENTAL SAFETY GROUP 
 ASSOCIATION   ยอ่วา่  IESG 
 
ขอ้ 2     เคร่ืองหมายสมาคมมีลกัษณะเป็นรูป  
 

      

 
 ลกัษณะของเคร่ืองหมายสมาคม 

- กรอบส่ีเหล่ียมผนืผา้ เส้นขอบสีด าอยูร่อบนอก   หมายถึงขอบเขต 
- ภาพรวมกลม ๆ ภายในกรอบส่ีเหล่ียมหมายถึง โลก 
- ดา้นบนของวงกลมเป็นสีฟ้า เป็นรูปของทอ้งฟ้าท่ีสะอาด หมายถึงทอ้งฟ้าท่ีสะอาด 

ปราศจากมลพิษทางอากาศ 
- ตรงกลางของวงกลมเป็นสีขาว เป็นรูปหยดน ้ามนั หมายถึงธุรกิจน ้ามนั ท่ีปฏิบติังาน

อยูใ่นโลก เพื่ออนุรักษส์ภาพแวดลอ้มและความปลอดภยั 
- ดา้นล่างของวงกลมเป็นสีเขียวน ้าทะเลเป็นรูปคล่ืนในทะเล หมายถึงน ้าทะเลท่ีสะอาด

ปราศจากมลพิษทางน ้า 
- ใตก้รอบส่ีเหล่ียมผนืผา้ มีช่ือยอ่ของสมาคมเป็นตวัอกัษรภาษาองักฤษ IESG สีด า 

 
ขอ้ 3  ส านกังานของสมาคมตั้งอยู ่ณ อาคารส านกังาน ปตท. พระโขนง  เลขท่ี 555  ถนนอาจณรงค ์

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย   กรุงเทพฯ 10260 
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ขอ้ 4  วตัถุประสงคข์องของสมาคม เพื่อ 
 4.1     เผยแพร่ความรู้และฝึกอบรมในการป้องกนัและแกไ้ขการร่ัวไหลของน ้ามนัลงสู่แหล่งน ้า
  และบนพื้นดิน 

4.2     ใหค้วามช่วยเหลือในการขจดัคราบน ้ามนัระหวา่งบริษทัสมาชิกและใหค้วามร่วมมือ  
 ตามค าร้องขอของหน่วยงานราชการภายใตก้รอบความตกลงช่วยเหลือกูภ้ยัของสมาคม 
4.3    ก ากบั ดูแล และบริหารศูนยเ์คร่ืองมือขจดัคราบน ้ามนัของสมาคม 
4.4     จดัใหมี้การฝึกซอ้มการขจดัคราบน ้ามนัในหมู่สมาชิกบริษทัน ้ามนัและหน่วยราชการ 
4.5    ใหค้วามร่วมมือและช่วยเหลือในการระงบัเหตุฉุกเฉินและการกูภ้ยัระหวา่งสมาชิก 
4.6    ร่วมมือและประสานงานกบัส่วนราชการ องคก์ารและเอกชนทั้งในประเทศ และ
 ต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษส์ภาพแวดลอ้มควบคู่ไปกบัการพฒันาการดา้น                  
 อุตสาหกรรม 
4.7    ไม่ด าเนินการใดใด ๆ เก่ียวกบัการเมือง 
4.8 ไม่มีนโยบายหรือเจตนาท่ีจะจดัโตะ๊บิลเลียดเพื่อการพนนั 

 
ขอ้ 5    สมาชิกของสมาคมมี 2 ประเภท คือ 

5.1     สมาชิกสามญัไดแ้ก่ 
5.1.1 สมาชิกก่อตั้ง ไดแ้ก่ 

- บริษทั อลัลายแอนซ์ รีไฟน์น่ิง จ  ากดั 
- บริษทั บางจากปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) 
- บริษทั บีพี ออยล ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
- บริษทั น ้ามนัคาลเทก็ซ์ (ไทย) จ ากดั 
- บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
- บริษทั โมบิลออยล ์จ ากดั 
- บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
- บริษทั เชลลแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั 
- บริษทั ไทยออยล ์จ ากดั 

5.1.2   สมาชิกใหม่ ไดแ้ก่ 
 5.1.2.1    นิติบุคคลท่ีสนใจในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการร่ัวไหลของน ้ามนั
 ลงสู่แหล่งน ้าและบนพื้นดิน 

  5.1.2.2     บุคคลทัว่ไปและองคก์รเอกชนท่ีสนใจการอนุรักษส์ภาพแวดลอ้มใน 
  ภาคอุตสาหกรรม 

5.2     สมาชิกกิตติมศกัด์ิ ไดแ้ก่ บุคคลผูท้รงเกียรติหรือทรงคุณวุฒิ หรือผูมี้อุปการคุณแก่
 สมาคม ซ่ึงคณะกรรมการลงมติใหเ้ชิญเขา้เป็นสมาชิกของสมาคม 
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ขอ้ 6     สมาชิกจะตอ้งประกอบดว้ยคุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี 
 6.1    สมาชิกนิติบุคคลตอ้งจดทะเบียนถูกตอ้งตามกฎหมาย 
 6.2    สมาชิกบุคคลทัว่ไปตอ้งเป็นผูบ้รรลุนิติภาวะแลว้และมีความประพฤติเรียบร้อย 
 6.3    ไม่ตอ้งค าพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือไร้ความสามารถ หรือ 
  เสมือนไร้ความสามารถ หรือตอ้งโทษจ าคุก ยกเวน้ความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ 
  การตอ้งค าพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดในกรณีดงักล่าวจะตอ้งเป็นในขณะท่ีสมคัรเขา้เป็น 
  สมาชิก หรือในระหวา่งท่ีเป็นสมาชิกของสมาคมเท่านั้น 
 
ขอ้ 7     ค่าลงทะเบียน ค่าบ ารุงสมาคม และค่าใชจ่้ายประจ าปีของสมาคม ฯ   

7.1 สมาชิกสามญั 
(1)   สมาชิกสามญัผูก่้อตั้ง เสียค่าลงทะเบียนแรกเขา้ 5,000 บาท (หา้พนับาทถว้น) 
(2)   สมาชิกสามญัใหม่ เสียค่าลงทะเบียนแรกเขา้ 200,000 บาท (สองแสนบาทถว้น) 
(3)   สมาชิกสามญั เสียค่าบ ารุงรายปี ตามสัดส่วนปริมาณน ้ามนัท่ีตอ้งน ามาประเมิน  ของ

บริษทัสมาชิกนั้นในปีท่ีผา่นมา ตามวธีิการค านวณ ดงัต่อไปน้ี  แต่ไม่นอ้ยกวา่ 
200,000 บาท (สองแสนบาทถว้น) 

 

       ค่าบ ารุงรายปี  =  ปริมาณน ้ามนัท่ีตอ้งน ามาประเมิน x ค่าสัมประสิทธ์ิ (สตางคต่์อลิตร)  
                                    ปริมาณรวมน ้ามนัท่ีตอ้งน ามาประเมินของบริษทัสมาชิกทั้งหมด 
 

                   3.1 น ้ามนัท่ีตอ้งน ามาประเมินหมายถึง      
ก.  น ้ามนัท่ีไดจ้ากการผลิต ไดแ้ก่ น ้ามนัดิบ และคอนเดนเสท   
ข.  น ้ามนัท่ีน ามาใชเ้ป็นวตัถุดิบในการกลัน่ ไดแ้ก่น ้ามนัดิบและวตัถุดิบอ่ืนๆ 

แต่ไม่รวมวตัถุดิบท่ีมีการส่งใหภ้ายในพื้นท่ีเดียวกนัของบริษทั 
ค.  น ้ามนัเช้ือเพลิงเหลวท่ีมีการจ าหน่ายหรือกกัเก็บ ไดแ้ก่ น ้ามนัเบนซิน 

น ้ามนัก๊าด น ้ามนัอากาศยาน น ้ามนัดีเซล  และน ้ามนัเตา เป็นตน้  
3.2  ค่าสัมประสิทธ์ิในแต่ละปีจะถูกก าหนดโดยคณะกรรมการสมาคม ซ่ึง 

พิจารณาจากค่าใชจ่้ายรวมประจ าปีตามแผนการด าเนินงานของสมาคม 
              3.3 ปริมาณน ้ามนัท่ีตอ้งน ามาประเมิน มีหน่วยเป็นลิตร 
(4)   คณะกรรมการสมาคมจะเป็นผูก้  าหนดค่าใชจ่้ายรวมประจ าปีของสมาคม  
  

7.2      สมาชิกกิตติมศกัด์ิ 
- มิตอ้งเสียค่าลงทะเบียนและค่าบ ารุงสมาคม 
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ขอ้ 8    การสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของสมาคม ใหผู้ป้ระสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของสมาคมยืน่ใบสมคัร 
ตามแบบของสมาคมเลขานุการโดยมีสมาชิกสามญัรับรองอยา่งนอ้ย 1 ราย และใหเ้ลขานุการติด
ประกาศรายช่ือผูส้มคัรไว ้ณ ส านกังานของสมาคม เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั พร้อมทั้งแจง้เวยีน
สมาชิกอ่ืน ๆ ใหท้ราบ เพื่อพิจารณาการสมคัรนั้น เม่ือครบก าหนดแลว้จึงให้เลขานุการน าใบสมคัร
และหนงัสือคดัคา้นของสมาชิก (ถา้มี) เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการรับหรือไม่
รับเขา้เป็นสมาชิกของสมาคม และเม่ือคณะกรรมการ พิจารณาการสมคัรแลว้ ผลเป็นประการใด 
ใหเ้ลขานุการเป็นผูแ้จง้ให้ผูส้มคัรทราบโดยเร็ว 

 
ขอ้ 9   ถา้คณะกรรมการพิจารณาอนุมติัใหผู้รั้บสมคัรเขา้เป็นสมาชิก ใหผู้ส้มคัรผูน้ั้นช าระเงิน

ค่าลงทะเบียน และค่าบ ารุงสมาคม (ตามสัดส่วนเวลาท่ีเหลือในปีนั้น ๆ) ใหเ้สร็จภายใน 30 วนั นบั
แต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จากเลขานุการ และสมาชิกภาพของผูส้มคัรใหเ้ร่ิมนบัตั้งแต่วนัท่ีผูส้มคัรไดช้ าระ
เงินค่าลงทะเบียน และค่าบ ารุงสมาคมเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

 
ขอ้ 10 สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศกัด์ิใหเ้ร่ิมนบัตั้งแต่วนัท่ีหนงัสือตอบรับค าเชิญของผูท่ี้                      
 คณะกรรมการไดพ้ิจารณาลงมติใหเ้ชิญเขา้เป็นสมาชิกของสมาคม 
 
ขอ้ 11   สมาชิกภาพของสมาชิกใหส้ิ้นสุดลงดว้ยเหตุผลดงัต่อไปน้ี  
 11.1   สมาชิกนิติบุคคลหมดสภาพการเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย 
 11.2 สมาชิกบุคคลเสียชีวติ 

 11.3   ลาออก โดยยืน่หนงัสือเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการได้
พิจารณาอนุมติั และสมาชิกผูน้ั้นไดช้ าระหน้ีสินท่ียงัติดคา้งอยูก่บัสมาคมเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

 11.4   ขาดคุณสมบติัสมาชิก 
 11.5   ท่ีประชุมใหญ่ของสมาคม หรือคณะกรรมการไดพ้ิจารณาลงมติใหถ้อนช่ือออกจากทะเบียน 

เพราะสมาชิกผูน้ั้นไดป้ระพฤติน าความเส่ือมเสียมาสู่สมาคมฯ 
 
ขอ้ 12    สิทธิและหนา้ท่ีของสมาชิก 
 12.1    มีสิทธิเขา้ใชส้ถานท่ีของสมาคมโดยเท่าเทียมกนั 
 12.2  มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการ 
 12.3    มีสิทธิไดรั้บสวสัดิการ หรือบริการต่าง ๆ ท่ีสมาคมไดจ้ดัใหมี้ข้ึน 

 12.4    มีสิทธิในการขอน าอุปกรณ์ขจดัคราบน ้ามนัของสมาคมออกไปใชง้าน ทั้งน้ีตอ้งเป็นไปตาม
ระเบียบท่ีก าหนด 

 12.5    มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม 
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 12.6 สมาชิกสามญัมีสิทธิในการเลือกตั้ง หรือไดรั้บการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็นกรรมการสมาคม 
และมีสิทธิออกเสียงลงมติต่าง ๆ ในท่ีประชุมไดค้นละ 1 คะแนนเสียง 

 12.7   มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบเอกสารและบญัชีทรัพยสิ์นของสมาคม 
 12.8   มีสิทธิเขา้ช่ือร่วมกนัอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของสมาชิกสามญัทั้งหมด ท าหนงัสือร้องขอต่อ                   
  คณะกรรมการให้จดัประชุมใหญ่วสิามญัได ้
 12.9 มีหนา้ท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามระเบียบปฏิบติั และขอ้บงัคบัของสมาคมโดยเคร่งครัด 
 12.10 มีหนา้ท่ีประพฤติตนใหส้มกบัเกียรติท่ีเป็นสมาชิกของสมาคม 
 12.11 มีหนา้ท่ีใหค้วามร่วมมือและสนบัสนุนการด าเนินกิจการต่าง ๆ ของสมาคม 
 12.12 มีหนา้ท่ีร่วมกิจกรรมท่ีสมาคมไดจ้ดัใหมี้ข้ึน 

 12.13 มีหนา้ท่ีช่วยเผยแพร่ช่ือเสียงของสมาคมใหเ้ป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลาย 
 

หมวดที ่2 
การด าเนินกจิการสมาคม 

ขอ้ 13   ใหมี้คณะกรรมการคณะหน่ึง ท าหนา้ท่ีบริหารกิจการของสมาคม มีจ านวนอยา่งนอ้ย 15 คน             
 อยา่งมากไม่เกิน 25 คน คณะกรรมการน้ีไดม้าจากการเลือกตั้งของท่ีประชุมใหญ่ของสมาคม 
 และใหผู้ท่ี้ไดรั้บเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งกนัเองเป็นนายกสมาคม 1 คนและอุปนายก              
 2 คน ส าหรับต าแหน่งกรรมการในต าแหน่งอ่ืนๆ ใหน้ายกสมาคมเป็นผูแ้ต่งตั้งผูท่ี้ไดรั้บเลือกตั้ง
จากท่ีประชุมใหญ่เขา้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ของสมาคม ตามท่ีไดก้ าหนดไว ้ซ่ึงต าแหน่งของ
กรรมการของสมาคมมีต าแหน่ง และหนา้ท่ีโดยสังเขปดงัต่อไปน้ี 
13.1 นายกสมาคม ท าหนา้ท่ีเป็นหวัหนา้ในการบริหารกิจการของสมาคม เป็นผูแ้ทนสมาคม ใน

การติดต่อกบับุคคลภายนอก และท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการ                                                                
และการประชุมใหญ่ของสมาคม 

13.2 อุปนายก ท าหนา้ท่ีเป็นผูช่้วยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคม ปฏิบติัตามหนา้ท่ีท่ี
นายกสมาคมไดม้อบหมาย และท าหนา้ท่ีแทนนายกสมาคมเม่ือนายกสมาคมไม่อยู ่หรือไม่
สามารถจะปฏิบติัหนา้ท่ีได ้แต่การท าหนา้ท่ีแทนนายกสมาคมใหอุ้ปนายกตามล าดบั
ต าแหน่งเป็นผูก้ระท าแทน 

 13.3    เลขานุการ ท าหนา้ท่ีเก่ียวกบังานธุรการของสมาคมทั้งหมด เป็นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ี                   
  ของสมาคม ในการปฏิบติักิจการของสมาคม และปฏิบติัตามค าสั่งของนายกสมาคม  
  ตลอดจนท าหนา้ท่ีเป็นเลขานุการในการประชุมต่างๆ ของสมาคม 

 13.4    เหรัญญิก มีหนา้ท่ีเก่ียวกบัการเงินทั้งหมดของสมาคม เป็นผูจ้ดัท าบญัชีรายรับ รายจ่าย บญัชี
งบดุลของสมาคม และเก็บเอกสารหลกัฐานต่างๆ ของสมาคมไวเ้พื่อตรวจสอบ 

 13.5   ปฏิคม มีหนา้ท่ีในการใหก้ารตอ้นรับแขกของสมาคม เป็นหวัหนา้ในการจดัเตรียม              
  สถานท่ีของสมาคม และจดัเตรียมสถานท่ีประชุมต่าง ๆ ของสมาคม 
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 13.6    นายทะเบียน มีหนา้ท่ีเก่ียวกบัทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของสมาคม ประสานงานกบั 
  เหรัญญิก ในการเรียกเก็บเงินค่าบ ารุงสมาคมจากสมาชิก 

 13.7   ประชาสัมพนัธ์ มีหนา้ท่ีเผยแพร่กิจการและช่ือเสียงเกียรติคุณของสมาคมใหส้มาชิกและ 
  บุคคลโดยทัว่ไปใหเ้ป็นท่ีรู้จกัแพร่หลาย 

 13.8    กรรมการต าแหน่งอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมซ่ึงคณะกรรมการเห็นสมควรก าหนดใหมี้ข้ึน 
โดยมีจ านวนเม่ือรวมกบัต าแหน่งกรรมการตามขา้งตน้แลว้ จะตอ้งไม่เกินจ านวนท่ีขอ้บงัคบั
ไดก้ าหนดไว ้แต่ถา้คณะกรรมการมิไดก้ าหนดต าแหน่ง ก็ถือวา่ เป็นกรรมการกลาง
คณะกรรมการชุดแรก ใหผู้เ้ร่ิมการจดัตั้งสมาคมเป็นผูเ้ลือกตั้ง ประกอบดว้ยนายกสมาคม
และกรรมการอ่ืน ๆ ตามจ านวนท่ีเห็นสมควรตามขอ้บงัคบัของสมาคม 

 
ขอ้ 14   คณะกรรมการของสมาคมสามารถอยูใ่นต าแหน่งได ้คราวละ 2 ปี และเม่ือคณะกรรมการอยูใ่น

 ต าแหน่งครบก าหนดตามวาระแลว้ แต่คณะกรรมการชุดใหม่ยงัไม่ได ้รับอนุญาตใหจ้ดทะเบียน
 จากทางราชการ ก็ใหค้ณะกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระรักษาการไปพลาง ก่อน จนกวา่ 
คณะกรรมการชุดใหม่จะไดรั้บอนุญาตใหจ้ดทะเบียนจากทางราชการ  และเม่ือคณะกรรมการชุด
 ใหม่ไดรั้บอนุญาตใหจ้ดทะเบียนจากทางราชการเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ก็ใหท้  าการส่งและรับมอบ
งานกนัระหวา่งคณะกรรมการชุดเก่าและคณะกรรมการชุดใหม่ใหเ้ป็นท่ีเสร็จส้ินภายใน 30 วนั 
นบัตั้งแต่วนัท่ีคณะกรรมการชุดใหม่ไดรั้บอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ 

 
ขอ้ 15 ต าแหน่งกรรมการสมาคม ถา้ตอ้งวา่งลงก่อนครบก าหนดตามวาระก็ใหค้ณะกรรมการแต่งตั้ง
 สมาชิกสามญัคนใดคนหน่ึงท่ีเห็นสมควรเขา้ด ารงต าแหน่งแทนต าแหน่งท่ีวา่งลงนั้น                             
 แต่ผูด้  ารงต าแหน่งแทนอยูใ่นต าแหน่งไดเ้ท่ากบัวาระของผูท่ี้ตนแทนเท่านั้น   
 
ขอ้ 16 กรรมการอาจจะพน้จากต าแหน่ง ซ่ึงมิใช่เป็นการออกตามวาระดว้ยเหตุผล ต่อไปน้ี คือ 
    16.1 ตาย 
 16.2 ลาออก 
 16.3 ขาดจากสมาชิกภาพ 
 16.4 ท่ีประชุมใหญ่ลงมติให้ออกจากต าแหน่ง 
 
ขอ้ 17 กรรมการท่ีประสงคจ์ะลาออกจากต าแหน่งกรรมการใหย้ืน่ใบลาออกเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อ
 คณะกรรมการและใหพ้น้จากต าแหน่งเม่ือคณะกรรมการมีมติใหอ้อก 
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ขอ้ 18  อ านาจและหนา้ท่ีของคณะกรรมการ 
 18.1 มีอ านาจออกระเบียบปฏิบติัต่างๆ เพื่อใหส้มาชิกไดป้ฏิบติั โดยระเบียบปฏิบติันั้น                   
  จะตอ้งไม่ขดัต่อขอ้บงัคบัฉบบัน้ี 
 18.2 มีอ านาจแต่งตั้งและถอดถอนเจา้หนา้ท่ีของ สมาคม 
 18.3  มีอ านาจแต่งตั้งกรรมการท่ีปรึกษาหรืออนุกรรมการได ้แต่กรรมการท่ีปรึกษาหรือ 
   อนุกรรมการจะสามารถอยูใ่นต าแหน่งไดไ้ม่เกินวาระของคณะกรรมการท่ีแต่งตั้ง 
 18.4 มีอ านาจเรียกประชุมใหญ่สามญัประจ าปีและประชุมใหญ่วสิามญั 
 18.5 มีอ านาจแต่งตั้งกรรมการในต าแหน่งอ่ืนๆท่ียงัมิไดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี 

 18.6 มีอ านาจบริหารกิจการของสมาคม เพื่อใหเ้ป็นไป ตามวตัถุประสงค ์ตลอดจนมีอ านาจ
อ่ืนๆ ตามท่ีขอ้บงัคบัไดก้ าหนดไว ้

 18.7 มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในกิจการทั้งหมด รวมทั้งการเงินและทรัพยสิ์นทั้งหมดของสมาคม 
18.8 มีหนา้ท่ีจดัใหมี้การประชุมใหญ่วสิามญัตามท่ีสมาชิกสามญัจ านวน 1 ใน 5 ของสมาชิก

ทั้งหมด  ไดเ้ขา้ช่ือร้องขอใหจ้ดัประชุมใหญ่วสิามญัข้ึน ซ่ึงการน้ีจะตอ้งจดัใหมี้การประชุม
ใหญ่ วสิามญัข้ึนภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือร้องขอ 

 18.9 มีหนา้ท่ีจดัท าเอกสารหลกัฐานต่างๆทั้งท่ีเก่ียวกบัการเงิน ทรัพยสิ์นและการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ของสมาคมใหถู้กตอ้งตามหลกัวชิาการและสามารถจะใหส้มาชิกตรวจดูได้
เม่ือสมาชิกร้องขอ 

 18.10 จดัท าบนัทึกการประชุมต่างๆของสมาคม เพื่อเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานและจดัส่งใหส้มาชิก
ไดรั้บทราบ  

 18.11 มีหนา้ท่ีอ่ืนๆตามท่ีขอ้บงัคบัไดก้ าหนดไว ้
 
ขอ้ 19  คณะกรรมการจะตอ้งประชุมกนัอยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง ทั้งน้ีเพื่อปรึกษาหารือเก่ียวกบัการบริหาร
 กิจการของสมาคม 
 
ขอ้ 20 การประชุมคณะกรรมการจะตอ้งมีคณะกรรมการเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่คร่ึงหน่ึงของ

 กรรมการทั้งหมดจึงจะถือวา่ครบองคป์ระชุม   มติของท่ีประชุมคณะกรรมการ ถา้ขอ้บงัคบัมิได้
 ก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนก็ใหถื้อคะแนนเสียงมากเป็นเกณฑ์ ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัก็ใหป้ระธานใน
การประชุมเป็นผูช้ี้ขาด 

 

ขอ้ 21 ในการประชุมคณะกรรมการ ถา้นายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่
 สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ก็ให้กรรมการท่ีเขา้ประชุมในคราวนั้นเลือกตั้งกนัเองเพื่อใหก้รรมการ คน
ใดคนหน่ึงท าหนา้ท่ีเป็นประธานในการประชุมคร้ังนั้น 
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หมวดที ่3 
การประชุมใหญ่ 

ขอ้ 22 การประชุมใหญ่ของสมาคมมี 2 ชนิด คือ 
22.1     การประชุมใหญ่สามญั 
22.2   การประชุมใหญ่วสิามญั 

 
ขอ้ 23 คณะกรรมการจะตอ้งจดัใหมี้การประชุมใหญ่สามญัประจ าปีอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง ภายในเดือน
 มกราคมของทุกๆ ปี 
 
ขอ้ 24  การประชุมใหญ่วสิามญัอาจจะมีข้ึนไดก้็โดยเหตุท่ีคณะกรรมการเห็นควรจดัใหมี้ข้ึนหรือเกิดข้ึน
  ดว้ยการเขา้ช่ือร่วมกนัของสมาชิกไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของสมาชิกสามญัทั้งหมดท าหนงัสือร้อง 
  ขอต่อคณะกรรมการใหจ้ดัใหมี้ข้ึน 
 
ขอ้ 25 การแจง้ก าหนดนดัประชุมใหญ่ ใหเ้ลขานุการเป็นผูแ้จง้ก าหนดนดัประชุมใหญ่ใหส้มาชิกได้
 ทราบ และการแจง้จะตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยระบุวนั เวลา  และสถานท่ีใหช้ดัเจนโดย
 จะตอ้งแจง้ใหส้มาชิกไดท้ราบล่วง หนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนถึงก าหนดการประชุมใหญ่ 
 
ขอ้ 26 การประชุมใหญ่สามญัประจ าปี จะตอ้งมีวาระการ- ประชุมอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

26.1    แถลงกิจการท่ีผา่นมาในรอบปี 
26.2    แถลงบญัชีรายรับ รายจ่าย และบญัชีงบดุลของปีท่ีผา่นมาใหส้มาชิกไดรั้บทราบ 
26.3    เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เม่ือครบก าหนดวาระ 
26.4   เลือกตั้งผูส้อบบญัชี 
26.5   เร่ืองอ่ืนๆ ถา้มี 

 

ขอ้ 27 ในการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีหรือการประชุมใหญ่วิสามญัจะตอ้งมีสมาชิกสามญัเขา้ร่วม
 ประชุมไม่นอ้ยกวา่คร่ึงหน่ึงของสมาชิกสามญัทั้งหมด จึงจะถือวา่ครบองคป์ระชุม แต่ถา้เม่ือถึง
 ก าหนดเวลาประชุมยงัมีสมาชิกสามญัเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมใหค้ณะกรรมการของ 
สมาคมเรียกประชุมใหญ่อีกคร้ังหน่ึง โดยจดัใหมี้การประชุมข้ึนภายใน 14 วนั นบัแต่วนัท่ีนดั 
ประชุมคร้ังแรก ส าหรับการประชุมในคร้ังหลงัน้ี ถา้มีสมาชิกสามญัเขา้ร่วมประชุมเป็นจ านวน
เท่าใดก็ใหถื้อวา่ครบองคป์ระชุม ยกเวน้ถา้เป็นการประชุมใหญ่วสิามญัท่ีเกิดข้ึนจากการร้องขอ 
ของสมาชิกก็ไม่ตอ้งจดัประชุมใหญ่ ใหถื้อวา่การประชุมเป็นอนัยกเลิก 
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ขอ้ 28 การลงมติต่างๆในท่ีประชุมใหญ่ ถา้ขอ้บงัคบัมิไดก้ าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนก็ใหถื้อคะแนนเสียง            
 ขา้งมากเป็นเกณฑ ์แต่ถา้คะแนนเสียงท่ีลงมติมีคะแนนเสียงเท่ากนัก็ใหป้ระธานในการประชุม
 เป็นผูช้ี้ขาด 
 

ขอ้ 29 ในการประชุมใหญ่ของสมาคม ถา้นายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่มาร่วมประชุมหรือไม่
 สามารถจะปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ก็ใหท่ี้ประชุมใหญ่ท าการเลือกตั้งกรรมการท่ีมาร่วมประชุมคนใด         
 คนหน่ึงท าหนา้ท่ีเป็นประธานในการประชุมคราวนั้น 

 
หมวดที ่4 

การเงินและทรัพย์สิน 
ขอ้ 30 การเงินและทรัพยสิ์นทั้งหมดใหอ้ยูใ่นความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เงินสดของสมาคม            
 ถา้มีใหน้ าฝากไวใ้นธนาคารพาณิชย ์ท่ีจดทะเบียนและมีส านกังานในประเทศไทย 
 

ขอ้ 31 การลงนามในตัว๋เงินหรือเช็คของสมาคม จะตอ้งมีลายมือช่ือของนายกสมาคม หรือผูท้  าการแทน
 ลงนาม ร่วมกบัเหรัญญิกหรือเลขานุการ 
 

ขอ้ 32 ใหน้ายกสมาคมมีอ านาจสั่งจ่ายเงินของสมาคมไดค้ร้ังละไม่เกิน 50,000 บาท   (หา้หม่ืนบาท
 ถว้น) ถา้เกินกวา่จ านวนน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ และคณะกรรมการจะอนุมติัให้
 จ่ายเงินไดไ้ม่จ  ากดัวงเงิน 

 

ขอ้ 33 ใหเ้หรัญญิกหรือเจา้หนา้ท่ีสมาคมท่ีเหรัญญิกมอบหมาย มีหนา้ท่ีเก็บรักษาเงินสดของสมาคมไดไ้ม่
เกิน 20,000 บาท (สองหม่ืนบาทถว้น) ถา้เกินกวา่จ านวนน้ีจะตอ้งน าฝากธนาคารในบญัชีของ
สมาคมทนัทีท่ีโอกาสอ านวยให้  

 

ขอ้ 34 เหรัญญิกจะตอ้งท าบญัชีรายรับ รายจ่าย และบญัชีงบดุลให้ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 
 

ขอ้ 35 ผูส้อบบญัชี จะตอ้งมิใช่กรรมการหรือเจา้หนา้ท่ีของ สมาคมและจะตอ้งเป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บ 
  อนุญาต  
 

ขอ้ 36 ผูส้อบบญัชี มีอ านาจหนา้ท่ีจะเรียกเอกสารท่ีเก่ียวกบัการเงินและทรัพยสิ์นจากคณะกรรมการ
 หรือเจา้หนา้ท่ีของสมาคมเพื่อสอบถามเก่ียวกบับญัชีและทรัพยสิ์นของสมาคมได ้

 

ขอ้ 37 คณะกรรมการจะตอ้งใหค้วามร่วมมือกบัผูส้อบบญัชี เม่ือไดรั้บการร้องขอ 
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หมวดที ่5 
การเปลีย่นแปลงแก้ไขข้อบังคับและการเลกิสมาคม 

ขอ้ 38 ขอ้บงัคบัของสมาคมจะเปล่ียนแปลงแกไ้ขไดโ้ดยมติของท่ีประชุมใหญ่เท่านั้นและองคป์ระชุม
 ใหญ่จะตอ้งมีสมาชิกสามญัเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่คร่ึงหน่ึงของสมาชิกสามญัทั้งหมด             
 มติของท่ีประชุมใหญ่ในการใหเ้ปล่ียนแปลงแกไ้ขขอ้บงัคบั จะตอ้งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 
3 ของสมาชิกสามญัท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 

 
ขอ้ 39 การเลิกสมาคมจะเลิกไดก้็โดยมติของท่ีประชุมใหญ่ของสมาคม ยกเวน้เป็นการเลิกเพราะเหตุ
 ของกฎหมายมติของท่ีประชุมใหญ่จะตอ้งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3ใน 4 ของสมาชิกสามญั             
 ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมดและองคป์ระชุมใหญ่จะตอ้งไม่นอ้ยกวา่คร่ึงหน่ึงของสมาชิกสามญั             
 ทั้งหมด 
 

ขอ้ 40 เม่ือสมาคมตอ้งเลิก ไม่วา่ดว้ยเหตุใดๆก็ตาม ทรัพยสิ์นของสมาคมท่ีเหลืออยู ่ หลงัจากท่ีไดช้ าระ
 บญัชีเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ให้ตกเป็นของกรมการขนส่งทางน ้าและพาณิชยนาว ีกระทรวง
 คมนาคม (ผูรั้บตอ้งมีฐานะเป็นนิติบุคคลท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการกุศลสาธารณประโยชน์) 

 
หมวดที ่6 

ขอ้ 41 ขอ้บงัคบัฉบบัน้ีให้เร่ิมใชบ้งัคบัไดน้บัตั้งแต่วนัท่ีสมาคมไดรั้บอนุญาตใหจ้ดทะเบียนเป็นนิติ
 บุคคลเป็นตน้ไป 
 

ขอ้ 42 เม่ือสมาคมไดรั้บอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจากทางราชการก็ใหถื้อวา่ ผูเ้ร่ิมการทั้งหมด
 เป็นสมาชิกสามญั 

 

.................................................. 


