ข้ อบังคับสมาคมอนุรักษ์ สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมนา้ มัน

ข้อ 1

หมวดที่ 1
ความทัว่ ไป
สมาคมนี้ชื่อว่า สมาคมอนุ รักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ ามัน
เรี ยกเป็ นภาษาอังกฤษว่า OIL INDUSTRY ENVIRONMENTAL SAFETY GROUP
ASSOCIATION ย่อว่า IESG

ข้อ 2

เครื่ องหมายสมาคมมีลกั ษณะเป็ นรู ป

ลักษณะของเครื่ องหมายสมาคม
กรอบสี่ เหลี่ยมผืนผ้า เส้นขอบสี ดาอยูร่ อบนอก หมายถึงขอบเขต
ภาพรวมกลม ๆ ภายในกรอบสี่ เหลี่ยมหมายถึง โลก
ด้านบนของวงกลมเป็ นสี ฟ้า เป็ นรู ปของท้องฟ้าที่สะอาด หมายถึงท้องฟ้าที่สะอาด
ปราศจากมลพิษทางอากาศ
ตรงกลางของวงกลมเป็ นสี ขาว เป็ นรู ปหยดน้ ามัน หมายถึงธุ รกิจน้ ามัน ที่ปฏิบตั ิงาน
อยูใ่ นโลก เพื่ออนุ รักษ์สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย
ด้านล่างของวงกลมเป็ นสี เขียวน้ าทะเลเป็ นรู ปคลื่นในทะเล หมายถึงน้ าทะเลที่สะอาด
ปราศจากมลพิษทางน้ า
ใต้กรอบสี่ เหลี่ยมผืนผ้า มีชื่อย่อของสมาคมเป็ นตัวอักษรภาษาอังกฤษ IESG สี ดา
ข้อ 3

สานักงานของสมาคมตั้งอยู่ ณ อาคารสานักงาน ปตท. พระโขนง เลขที่ 555 ถนนอาจณรงค์
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10260
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ข้อ 4

วัตถุประสงค์ของของสมาคม เพื่อ
4.1 เผยแพร่ ความรู ้และฝึ กอบรมในการป้ องกันและแก้ไขการรั่วไหลของน้ ามันลงสู่ แหล่งน้ า
และบนพื้นดิน
4.2 ให้ความช่วยเหลือในการขจัดคราบน้ ามันระหว่างบริ ษทั สมาชิกและให้ความร่ วมมือ
ตามคาร้องขอของหน่วยงานราชการภายใต้กรอบความตกลงช่วยเหลือกูภ้ ยั ของสมาคม
4.3 กากับ ดูแล และบริ หารศูนย์เครื่ องมือขจัดคราบน้ ามันของสมาคม
4.4 จัดให้มีการฝึ กซ้อมการขจัดคราบน้ ามันในหมู่สมาชิกบริ ษทั น้ ามันและหน่วยราชการ
4.5 ให้ความร่ วมมือและช่วยเหลือในการระงับเหตุฉุกเฉิ นและการกูภ้ ยั ระหว่างสมาชิก
4.6 ร่ วมมือและประสานงานกับส่ วนราชการ องค์การและเอกชนทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ เพื่อส่ งเสริ มการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาการด้าน
อุตสาหกรรม
4.7 ไม่ดาเนินการใดใด ๆ เกี่ยวกับการเมือง
4.8 ไม่มีนโยบายหรื อเจตนาที่จะจัดโต๊ะบิลเลียดเพื่อการพนัน

ข้อ 5

สมาชิกของสมาคมมี 2 ประเภท คือ
5.1 สมาชิกสามัญได้แก่
5.1.1 สมาชิกก่อตั้ง ได้แก่
- บริ ษทั อัลลายแอนซ์ รี ไฟน์นิ่ง จากัด
- บริ ษทั บางจากปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน)
- บริ ษทั บีพี ออยล์ (ประเทศไทย) จากัด
- บริ ษทั น้ ามันคาลเท็กซ์ (ไทย) จากัด
- บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
- บริ ษทั โมบิลออยล์ จากัด
- บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
- บริ ษทั เชลล์แห่งประเทศไทย จากัด
- บริ ษทั ไทยออยล์ จากัด
5.1.2 สมาชิกใหม่ ได้แก่
5.1.2.1 นิติบุคคลที่สนใจในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการรั่วไหลของน้ ามัน
ลงสู่ แหล่งน้ าและบนพื้นดิน
5.1.2.2 บุคคลทัว่ ไปและองค์กรเอกชนที่สนใจการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมใน
ภาคอุตสาหกรรม
5.2 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผูท้ รงเกียรติหรื อทรงคุณวุฒิ หรื อผูม้ ีอุปการคุณแก่
สมาคม ซึ่งคณะกรรมการลงมติให้เชิญเข้าเป็ นสมาชิกของสมาคม
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ข้อ 6 สมาชิกจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
6.1 สมาชิกนิติบุคคลต้องจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
6.2 สมาชิกบุคคลทัว่ ไปต้องเป็ นผูบ้ รรลุนิติภาวะแล้วและมีความประพฤติเรี ยบร้อย
6.3 ไม่ตอ้ งคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อไร้ความสามารถ หรื อ
เสมือนไร้ความสามารถ หรื อต้องโทษจาคุก ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรื อลหุโทษ
การต้องคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดในกรณี ดงั กล่าวจะต้องเป็ นในขณะที่สมัครเข้าเป็ น
สมาชิก หรื อในระหว่างที่เป็ นสมาชิกของสมาคมเท่านั้น
ข้อ 7 ค่าลงทะเบียน ค่าบารุ งสมาคม และค่าใช้จ่ายประจาปี ของสมาคม ฯ
7.1 สมาชิกสามัญ
(1) สมาชิกสามัญผูก้ ่อตั้ง เสี ยค่าลงทะเบียนแรกเข้า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
(2) สมาชิกสามัญใหม่ เสี ยค่าลงทะเบียนแรกเข้า 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
(3) สมาชิกสามัญ เสี ยค่าบารุ งรายปี ตามสัดส่ วนปริ มาณน้ ามันที่ตอ้ งนามาประเมิน ของ
บริ ษทั สมาชิกนั้นในปี ที่ผา่ นมา ตามวิธีการคานวณ ดังต่อไปนี้ แต่ไม่นอ้ ยกว่า
200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
ค่าบารุ งรายปี = ปริ มาณน้ ามันที่ตอ้ งนามาประเมิน x ค่าสัมประสิ ทธิ์ (สตางค์ต่อลิตร)
ปริ มาณรวมน้ ามันที่ตอ้ งนามาประเมินของบริ ษทั สมาชิกทั้งหมด
3.1 น้ ามันที่ตอ้ งนามาประเมินหมายถึง
ก. น้ ามันที่ได้จากการผลิต ได้แก่ น้ ามันดิบ และคอนเดนเสท
ข. น้ ามันที่นามาใช้เป็ นวัตถุดิบในการกลัน่ ได้แก่น้ ามันดิบและวัตถุดิบอื่นๆ
แต่ไม่รวมวัตถุดิบที่มีการส่ งให้ภายในพื้นที่เดียวกันของบริ ษทั
ค. น้ ามันเชื้ อเพลิงเหลวที่มีการจาหน่ายหรื อกักเก็บ ได้แก่ น้ ามันเบนซิ น
น้ ามันก๊าด น้ ามันอากาศยาน น้ ามันดีเซล และน้ ามันเตา เป็ นต้น
3.2 ค่าสัมประสิ ทธิ์ ในแต่ละปี จะถูกกาหนดโดยคณะกรรมการสมาคม ซึ่ ง
พิจารณาจากค่าใช้จ่ายรวมประจาปี ตามแผนการดาเนินงานของสมาคม
3.3 ปริ มาณน้ ามันที่ตอ้ งนามาประเมิน มีหน่วยเป็ นลิตร
(4) คณะกรรมการสมาคมจะเป็ นผูก้ าหนดค่าใช้จ่ายรวมประจาปี ของสมาคม
7.2

สมาชิกกิตติมศักดิ์
- มิตอ้ งเสี ยค่าลงทะเบียนและค่าบารุ งสมาคม
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ข้อ 8 การสมัครเข้าเป็ นสมาชิกของสมาคม ให้ผปู ้ ระสงค์จะสมัครเข้าเป็ นสมาชิกของสมาคมยืน่ ใบสมัคร
ตามแบบของสมาคมเลขานุการโดยมีสมาชิกสามัญรับรองอย่างน้อย 1 ราย และให้เลขานุการติด
ประกาศรายชื่อผูส้ มัครไว้ ณ สานักงานของสมาคม เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน พร้อมทั้งแจ้งเวียน
สมาชิกอื่น ๆ ให้ทราบ เพื่อพิจารณาการสมัครนั้น เมื่อครบกาหนดแล้วจึงให้เลขานุการนาใบสมัคร
และหนังสื อคัดค้านของสมาชิก (ถ้ามี) เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการรับหรื อไม่
รับเข้าเป็ นสมาชิกของสมาคม และเมื่อคณะกรรมการ พิจารณาการสมัครแล้ว ผลเป็ นประการใด
ให้เลขานุการเป็ นผูแ้ จ้งให้ผสู ้ มัครทราบโดยเร็ ว
ข้อ 9 ถ้าคณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิให้ผรู ้ ับสมัครเข้าเป็ นสมาชิก ให้ผสู ้ มัครผูน้ ้ นั ชาระเงิน
ค่าลงทะเบียน และค่าบารุ งสมาคม (ตามสัดส่ วนเวลาที่เหลือในปี นั้น ๆ) ให้เสร็ จภายใน 30 วัน นับ
แต่วนั ที่ได้รับแจ้งจากเลขานุ การ และสมาชิกภาพของผูส้ มัครให้เริ่ มนับตั้งแต่วนั ที่ผสู ้ มัครได้ชาระ
เงินค่าลงทะเบียน และค่าบารุ งสมาคมเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ข้อ 10 สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ให้เริ่ มนับตั้งแต่วนั ที่หนังสื อตอบรับคาเชิญของผูท้ ี่
คณะกรรมการได้พิจารณาลงมติให้เชิญเข้าเป็ นสมาชิกของสมาคม
ข้อ 11 สมาชิกภาพของสมาชิกให้สิ้นสุ ดลงด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
11.1 สมาชิกนิติบุคคลหมดสภาพการเป็ นนิติบุคคลตามกฎหมาย
11.2 สมาชิกบุคคลเสี ยชีวติ
11.3 ลาออก โดยยืน่ หนังสื อเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการได้
พิจารณาอนุมตั ิ และสมาชิกผูน้ ้ นั ได้ชาระหนี้สินที่ยงั ติดค้างอยูก่ บั สมาคมเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
11.4 ขาดคุณสมบัติสมาชิก
11.5 ที่ประชุมใหญ่ของสมาคม หรื อคณะกรรมการได้พิจารณาลงมติให้ถอนชื่อออกจากทะเบียน
เพราะสมาชิกผูน้ ้ นั ได้ประพฤตินาความเสื่ อมเสี ยมาสู่ สมาคมฯ
ข้อ 12 สิ ทธิและหน้าที่ของสมาชิก
12.1 มีสิทธิเข้าใช้สถานที่ของสมาคมโดยเท่าเทียมกัน
12.2 มีสิทธิ เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนิ นการของสมาคมต่อคณะกรรมการ
12.3 มีสิทธิ ได้รับสวัสดิการ หรื อบริ การต่าง ๆ ที่สมาคมได้จดั ให้มีข้ ึน
12.4 มีสิทธิ ในการขอนาอุปกรณ์ขจัดคราบน้ ามันของสมาคมออกไปใช้งาน ทั้งนี้ ตอ้ งเป็ นไปตาม
ระเบียบที่กาหนด
12.5 มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมใหญ่ของสมาคม
แก้ไขครั้งที่ 3 ตามเอกสารทะเบียนเลขที่ จ.4115/2560 วันที่ 10 มีนาคม 2560

หน้า 4 / 10

12.6 สมาชิกสามัญมีสิทธิ ในการเลือกตั้ง หรื อได้รับการเลือกตั้ง หรื อแต่งตั้งเป็ นกรรมการสมาคม
และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงมติต่าง ๆ ในที่ประชุมได้คนละ 1 คะแนนเสี ยง
12.7 มีสิทธิ ร้องขอต่อคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพย์สินของสมาคม
12.8 มีสิทธิ เข้าชื่อร่ วมกันอย่างน้อย 1 ใน 3 ของสมาชิกสามัญทั้งหมด ทาหนังสื อร้องขอต่อ
คณะกรรมการให้จดั ประชุมใหญ่วสิ ามัญได้
12.9 มีหน้าที่จะต้องปฏิบตั ิตามระเบียบปฏิบตั ิ และข้อบังคับของสมาคมโดยเคร่ งครัด
12.10 มีหน้าที่ประพฤติตนให้สมกับเกียรติที่เป็ นสมาชิกของสมาคม
12.11 มีหน้าที่ให้ความร่ วมมือและสนับสนุนการดาเนินกิจการต่าง ๆ ของสมาคม
12.12 มีหน้าที่ร่วมกิจกรรมที่สมาคมได้จดั ให้มีข้ ึน
12.13 มีหน้าที่ช่วยเผยแพร่ ชื่อเสี ยงของสมาคมให้เป็ นที่รู้จกั อย่างแพร่ หลาย
หมวดที่ 2
การดาเนินกิจการสมาคม
ข้อ 13 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ทาหน้าที่บริ หารกิจการของสมาคม มีจานวนอย่างน้อย 15 คน
อย่างมากไม่เกิน 25 คน คณะกรรมการนี้ได้มาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม
และให้ผทู ้ ี่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งกันเองเป็ นนายกสมาคม 1 คนและอุปนายก
2 คน สาหรับตาแหน่งกรรมการในตาแหน่งอื่นๆ ให้นายกสมาคมเป็ นผูแ้ ต่งตั้งผูท้ ี่ได้รับเลือกตั้ง
จากที่ประชุมใหญ่เข้าดารงตาแหน่งต่าง ๆ ของสมาคม ตามที่ได้กาหนดไว้ ซึ่ งตาแหน่งของ
กรรมการของสมาคมมีตาแหน่ง และหน้าที่โดยสังเขปดังต่อไปนี้
13.1 นายกสมาคม ทาหน้าที่เป็ นหัวหน้าในการบริ หารกิจการของสมาคม เป็ นผูแ้ ทนสมาคม ใน
การติดต่อกับบุคคลภายนอก และทาหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ
และการประชุมใหญ่ของสมาคม
13.2 อุปนายก ทาหน้าที่เป็ นผูช้ ่วยนายกสมาคมในการบริ หารกิจการสมาคม ปฏิบตั ิตามหน้าที่ที่
นายกสมาคมได้มอบหมาย และทาหน้าที่แทนนายกสมาคมเมื่อนายกสมาคมไม่อยู่ หรื อไม่
สามารถจะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ แต่การทาหน้าที่แทนนายกสมาคมให้อุปนายกตามลาดับ
ตาแหน่งเป็ นผูก้ ระทาแทน
13.3 เลขานุการ ทาหน้าที่เกี่ยวกับงานธุ รการของสมาคมทั้งหมด เป็ นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
ของสมาคม ในการปฏิบตั ิกิจการของสมาคม และปฏิบตั ิตามคาสั่งของนายกสมาคม
ตลอดจนทาหน้าที่เป็ นเลขานุ การในการประชุมต่างๆ ของสมาคม
13.4 เหรัญญิก มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคม เป็ นผูจ้ ดั ทาบัญชี รายรับ รายจ่าย บัญชี
งบดุลของสมาคม และเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ของสมาคมไว้เพื่อตรวจสอบ
13.5 ปฏิคม มีหน้าที่ในการให้การต้อนรับแขกของสมาคม เป็ นหัวหน้าในการจัดเตรี ยม
สถานที่ของสมาคม และจัดเตรี ยมสถานที่ประชุมต่าง ๆ ของสมาคม
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13.6 นายทะเบียน มีหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของสมาคม ประสานงานกับ
เหรัญญิก ในการเรี ยกเก็บเงินค่าบารุ งสมาคมจากสมาชิก
13.7 ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เผยแพร่ กิจการและชื่อเสี ยงเกียรติคุณของสมาคมให้สมาชิกและ
บุคคลโดยทัว่ ไปให้เป็ นที่รู้จกั แพร่ หลาย
13.8 กรรมการตาแหน่งอื่น ๆ ตามความเหมาะสมซึ่ งคณะกรรมการเห็นสมควรกาหนดให้มีข้ ึน
โดยมีจานวนเมื่อรวมกับตาแหน่งกรรมการตามข้างต้นแล้ว จะต้องไม่เกินจานวนที่ขอ้ บังคับ
ได้กาหนดไว้ แต่ถา้ คณะกรรมการมิได้กาหนดตาแหน่ง ก็ถือว่า เป็ นกรรมการกลาง
คณะกรรมการชุดแรก ให้ผเู ้ ริ่ มการจัดตั้งสมาคมเป็ นผูเ้ ลือกตั้ง ประกอบด้วยนายกสมาคม
และกรรมการอื่น ๆ ตามจานวนที่เห็นสมควรตามข้อบังคับของสมาคม
ข้อ 14 คณะกรรมการของสมาคมสามารถอยูใ่ นตาแหน่งได้คราวละ 2 ปี และเมื่อคณะกรรมการอยูใ่ น
ตาแหน่งครบกาหนดตามวาระแล้ว แต่คณะกรรมการชุดใหม่ยงั ไม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน
จากทางราชการ ก็ให้คณะกรรมการที่ครบกาหนดตามวาระรักษาการไปพลาง ก่อน จนกว่า
คณะกรรมการชุ ดใหม่จะได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ และเมื่อคณะกรรมการชุด
ใหม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ก็ให้ทาการส่ งและรับมอบ
งานกันระหว่างคณะกรรมการชุดเก่าและคณะกรรมการชุ ดใหม่ให้เป็ นที่เสร็ จสิ้ นภายใน 30 วัน
นับตั้งแต่วนั ที่คณะกรรมการชุดใหม่ได้รับอนุ ญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ
ข้อ 15 ตาแหน่งกรรมการสมาคม ถ้าต้องว่างลงก่อนครบกาหนดตามวาระก็ให้คณะกรรมการแต่งตั้ง
สมาชิกสามัญคนใดคนหนึ่งที่เห็นสมควรเข้าดารงตาแหน่งแทนตาแหน่งที่วา่ งลงนั้น
แต่ผดู ้ ารงตาแหน่งแทนอยูใ่ นตาแหน่งได้เท่ากับวาระของผูท้ ี่ตนแทนเท่านั้น
ข้อ 16 กรรมการอาจจะพ้นจากตาแหน่ง ซึ่งมิใช่เป็ นการออกตามวาระด้วยเหตุผล ต่อไปนี้ คือ
16.1 ตาย
16.2 ลาออก
16.3 ขาดจากสมาชิกภาพ
16.4 ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้ออกจากตาแหน่ง
ข้อ 17 กรรมการที่ประสงค์จะลาออกจากตาแหน่งกรรมการให้ยนื่ ใบลาออกเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อ
คณะกรรมการและให้พน้ จากตาแหน่งเมื่อคณะกรรมการมีมติให้ออก
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ข้อ 18 อานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ
18.1 มีอานาจออกระเบียบปฏิบตั ิต่างๆ เพื่อให้สมาชิกได้ปฏิบตั ิ โดยระเบียบปฏิบตั ิน้ นั
จะต้องไม่ขดั ต่อข้อบังคับฉบับนี้
18.2 มีอานาจแต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่ของ สมาคม
18.3 มีอานาจแต่งตั้งกรรมการที่ปรึ กษาหรื ออนุกรรมการได้ แต่กรรมการที่ปรึ กษาหรื อ
อนุกรรมการจะสามารถอยูใ่ นตาแหน่งได้ไม่เกินวาระของคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
18.4 มีอานาจเรี ยกประชุมใหญ่สามัญประจาปี และประชุมใหญ่วสิ ามัญ
18.5 มีอานาจแต่งตั้งกรรมการในตาแหน่งอื่นๆที่ยงั มิได้กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้
18.6 มีอานาจบริ หารกิจการของสมาคม เพื่อให้เป็ นไป ตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนมีอานาจ
อื่นๆ ตามที่ขอ้ บังคับได้กาหนดไว้
18.7 มีหน้าที่รับผิดชอบในกิจการทั้งหมด รวมทั้งการเงินและทรัพย์สินทั้งหมดของสมาคม
18.8 มีหน้าที่จดั ให้มีการประชุมใหญ่วสิ ามัญตามที่สมาชิกสามัญจานวน 1 ใน 5 ของสมาชิก
ทั้งหมด ได้เข้าชื่อร้องขอให้จดั ประชุ มใหญ่วสิ ามัญขึ้น ซึ่ งการนี้จะต้องจัดให้มีการประชุม
ใหญ่ วิสามัญขึ้นภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อร้องขอ
18.9 มีหน้าที่จดั ทาเอกสารหลักฐานต่างๆทั้งที่เกี่ยวกับการเงิน ทรัพย์สินและการดาเนิน
กิจกรรมต่างๆ ของสมาคมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและสามารถจะให้สมาชิกตรวจดูได้
เมื่อสมาชิกร้องขอ
18.10 จัดทาบันทึกการประชุมต่างๆของสมาคม เพื่อเก็บไว้เป็ นหลักฐานและจัดส่ งให้สมาชิก
ได้รับทราบ
18.11 มีหน้าที่อื่นๆตามที่ขอ้ บังคับได้กาหนดไว้
ข้อ 19 คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยปี ละ 4 ครั้ง ทั้งนี้เพื่อปรึ กษาหารื อเกี่ยวกับการบริ หาร
กิจการของสมาคม
ข้อ 20 การประชุมคณะกรรมการจะต้องมีคณะกรรมการเข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่าครึ่ งหนึ่งของ
กรรมการทั้งหมดจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม มติของที่ประชุมคณะกรรมการ ถ้าข้อบังคับมิได้
กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นก็ให้ถือคะแนนเสี ยงมากเป็ นเกณฑ์ ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันก็ให้ประธานใน
การประชุมเป็ นผูช้ ้ ีขาด
ข้อ 21 ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้านายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่อยูใ่ นที่ประชุมหรื อไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ก็ให้กรรมการที่เข้าประชุมในคราวนั้นเลือกตั้งกันเองเพื่อให้กรรมการ คน
ใดคนหนึ่งทาหน้าที่เป็ นประธานในการประชุมครั้งนั้น
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หมวดที่ 3
การประชุ มใหญ่
ข้อ 22 การประชุมใหญ่ของสมาคมมี 2 ชนิด คือ
22.1 การประชุมใหญ่สามัญ
22.2 การประชุมใหญ่วสิ ามัญ
ข้อ 23 คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจาปี อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง ภายในเดือน
มกราคมของทุกๆ ปี
ข้อ 24 การประชุมใหญ่วสิ ามัญอาจจะมีข้ ึนได้ก็โดยเหตุที่คณะกรรมการเห็นควรจัดให้มีข้ ึนหรื อเกิดขึ้น
ด้วยการเข้าชื่ อร่ วมกันของสมาชิกไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของสมาชิกสามัญทั้งหมดทาหนังสื อร้อง
ขอต่อคณะกรรมการให้จดั ให้มีข้ ึน
ข้อ 25 การแจ้งกาหนดนัดประชุมใหญ่ ให้เลขานุการเป็ นผูแ้ จ้งกาหนดนัดประชุมใหญ่ให้สมาชิกได้
ทราบ และการแจ้งจะต้องแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยระบุวนั เวลา และสถานที่ให้ชดั เจนโดย
จะต้องแจ้งให้สมาชิกได้ทราบล่วง หน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนถึงกาหนดการประชุมใหญ่
ข้อ 26 การประชุมใหญ่สามัญประจาปี จะต้องมีวาระการ- ประชุมอย่างน้อยดังต่อไปนี้
26.1 แถลงกิจการที่ผา่ นมาในรอบปี
26.2 แถลงบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุลของปี ที่ผา่ นมาให้สมาชิกได้รับทราบ
26.3 เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เมื่อครบกาหนดวาระ
26.4 เลือกตั้งผูส้ อบบัญชี
26.5 เรื่ องอื่นๆ ถ้ามี
ข้อ 27 ในการประชุมใหญ่สามัญประจาปี หรื อการประชุมใหญ่วิสามัญจะต้องมีสมาชิกสามัญเข้าร่ วม
ประชุมไม่นอ้ ยกว่าครึ่ งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม แต่ถา้ เมื่อถึง
กาหนดเวลาประชุมยังมีสมาชิกสามัญเข้าร่ วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมให้คณะกรรมการของ
สมาคมเรี ยกประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่ง โดยจัดให้มีการประชุมขึ้นภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่นดั
ประชุมครั้งแรก สาหรับการประชุมในครั้งหลังนี้ ถ้ามีสมาชิกสามัญเข้าร่ วมประชุมเป็ นจานวน
เท่าใดก็ให้ถือว่าครบองค์ประชุม ยกเว้นถ้าเป็ นการประชุมใหญ่วสิ ามัญที่เกิดขึ้นจากการร้องขอ
ของสมาชิกก็ไม่ตอ้ งจัดประชุ มใหญ่ ให้ถือว่าการประชุมเป็ นอันยกเลิก
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ข้อ 28 การลงมติต่างๆในที่ประชุมใหญ่ ถ้าข้อบังคับมิได้กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นก็ให้ถือคะแนนเสี ยง
ข้างมากเป็ นเกณฑ์ แต่ถา้ คะแนนเสี ยงที่ลงมติมีคะแนนเสี ยงเท่ากันก็ให้ประธานในการประชุม
เป็ นผูช้ ้ ีขาด
ข้อ 29 ในการประชุมใหญ่ของสมาคม ถ้านายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่มาร่ วมประชุมหรื อไม่
สามารถจะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมใหญ่ทาการเลือกตั้งกรรมการที่มาร่ วมประชุมคนใด
คนหนึ่งทาหน้าที่เป็ นประธานในการประชุมคราวนั้น
หมวดที่ 4
การเงินและทรัพย์สิน
ข้อ 30 การเงินและทรัพย์สินทั้งหมดให้อยูใ่ นความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เงินสดของสมาคม
ถ้ามีให้นาฝากไว้ในธนาคารพาณิ ชย์ ที่จดทะเบียนและมีสานักงานในประเทศไทย
ข้อ 31 การลงนามในตัว๋ เงินหรื อเช็คของสมาคม จะต้องมีลายมือชื่อของนายกสมาคม หรื อผูท้ าการแทน
ลงนาม ร่ วมกับเหรัญญิกหรื อเลขานุ การ
ข้อ 32 ให้นายกสมาคมมีอานาจสั่งจ่ายเงินของสมาคมได้ครั้งละไม่เกิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาท
ถ้วน) ถ้าเกินกว่าจานวนนี้ ตอ้ งได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ และคณะกรรมการจะอนุมตั ิให้
จ่ายเงินได้ไม่จากัดวงเงิน
ข้อ 33 ให้เหรัญญิกหรื อเจ้าหน้าที่สมาคมที่เหรัญญิกมอบหมาย มีหน้าที่เก็บรักษาเงินสดของสมาคมได้ไม่
เกิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ถ้าเกินกว่าจานวนนี้จะต้องนาฝากธนาคารในบัญชีของ
สมาคมทันทีที่โอกาสอานวยให้
ข้อ 34 เหรัญญิกจะต้องทาบัญชี รายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุลให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
ข้อ 35 ผูส้ อบบัญชี จะต้องมิใช่กรรมการหรื อเจ้าหน้าที่ของ สมาคมและจะต้องเป็ นผูส้ อบบัญชีที่ได้รับ
อนุญาต
ข้อ 36 ผูส้ อบบัญชี มีอานาจหน้าที่จะเรี ยกเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินจากคณะกรรมการ
หรื อเจ้าหน้าที่ของสมาคมเพื่อสอบถามเกี่ยวกับบัญชีและทรัพย์สินของสมาคมได้
ข้อ 37 คณะกรรมการจะต้องให้ความร่ วมมือกับผูส้ อบบัญชี เมื่อได้รับการร้องขอ
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หมวดที่ 5
การเปลีย่ นแปลงแก้ไขข้ อบังคับและการเลิกสมาคม
ข้อ 38 ข้อบังคับของสมาคมจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่เท่านั้นและองค์ประชุม
ใหญ่จะต้องมีสมาชิกสามัญเข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่าครึ่ งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมด
มติของที่ประชุมใหญ่ในการให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับ จะต้องมีคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน
3 ของสมาชิกสามัญที่เข้าร่ วมประชุมทั้งหมด
ข้อ 39 การเลิกสมาคมจะเลิกได้ก็โดยมติของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม ยกเว้นเป็ นการเลิกเพราะเหตุ
ของกฎหมายมติของที่ประชุ มใหญ่จะต้องมีคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3ใน 4 ของสมาชิกสามัญ
ที่เข้าร่ วมประชุมทั้งหมดและองค์ประชุมใหญ่จะต้องไม่นอ้ ยกว่าครึ่ งหนึ่งของสมาชิกสามัญ
ทั้งหมด
ข้อ 40 เมื่อสมาคมต้องเลิก ไม่วา่ ด้วยเหตุใดๆก็ตาม ทรัพย์สินของสมาคมที่เหลืออยู่ หลังจากที่ได้ชาระ
บัญชีเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วให้ตกเป็ นของกรมการขนส่ งทางน้ าและพาณิ ชยนาวี กระทรวง
คมนาคม (ผูร้ ับต้องมีฐานะเป็ นนิติบุคคลที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการกุศลสาธารณประโยชน์)
หมวดที่ 6
ข้อ 41 ข้อบังคับฉบับนี้ให้เริ่ มใช้บงั คับได้นบั ตั้งแต่วนั ที่สมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็ นนิติ
บุคคลเป็ นต้นไป
ข้อ 42 เมื่อสมาคมได้รับอนุ ญาตให้จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลจากทางราชการก็ให้ถือว่า ผูเ้ ริ่ มการทั้งหมด
เป็ นสมาชิกสามัญ
..................................................
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