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ข้อบงัคบัของ 

กลุ่มอตุสาหกรรมผูผ้ลิตเคร่ืองมือแพทยแ์ละสขุภาพ 

ฉบบัท่ี 1 

ว่าด้วย สมาชิกและสมาชิกภาพและ 

การประชมุใหญ่ของกลุ่ม 

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

 

 เพื่อเป็นการช่วยเหลอืสนับสนุนกจิการของสมาชกิของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและเพื่อส่งเสรมิความสมัพนัธอ์นัดใีนระหว่างหมู่สมาชกิ คณะกรรมการ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มมีตเิมื่อ 25 พฤษภาคม 2558 ใหจ้ดัตัง้กลุ่มอุตสาหกรรมผูผ้ลติ

เครือ่งมอืแพทยแ์ละสุขภาพ 

 กลุ่มอุตสาหกรรมผูผ้ลติเครือ่งมอืแพทยแ์ละสุขภาพ มคีวามสามารถดาํเนินกจิกรรมหรอืทาํ

นิติกรรมใดๆ ในนามของกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลติเครื่องมอืแพทย์และสุขภาพ ภายใต้การควบคุมและ

รบัผดิชอบของคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมผูผ้ลติเครื่องมอืแพทยแ์ละสุขภาพ    โดยไม่มผีลผูกพนั

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยทางกฎหมายแต่อยา่งใดทัง้สิน้  

 เพื่อให้กิจการของกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ ดําเนินไปโดย

เรยีบรอ้ย ทีป่ระชุมสมาชกิกลุ่มอุตสาหกรรมผูผ้ลติเครือ่งมอืแพทยแ์ละสุขภาพ จงึพจิารณาเหน็สมควรให้

มขีอ้บงัคบั  ดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1.   ขอ้บงัคบัน้ีเรยีกว่า “ขอ้บงัคบัของกลุ่มอุตสาหกรรมผูผ้ลติเครื่องมอืแพทยแ์ละ

สุขภาพ ฉบบัที ่1 ว่าดว้ยสมาชกิและสมาชกิภาพและการประชุมใหญ่ของกลุ่ม” 

 ขอ้ 2. ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่17 สงิหาคม 2558 เป็นตน้ไป 

 ขอ้ 3.  ในขอ้บงัคบัน้ี 

 “สภา”   หมายถงึ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 “คณะกรรมการสภา” หมายถงึ     คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม 

แห่งประเทศไทย 

 “กลุ่ม”                    หมายถงึ    กลุ่มอุตสาหกรรมผูผ้ลติเครือ่งมอื 

      แพทยแ์ละสุขภาพ 

         (Medical and Health Device  

      Manufacturers Industry Club,  

The Federation of Thai Industries)   
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 “คณะกรรมการกลุ่ม” หมายถงึ คณะกรรมการของกลุ่มอุตสาหกรรม 

      ผูผ้ลติเครือ่งมอืแพทยแ์ละสุขภาพ 

 “สมาชกิกลุ่ม”          หมายถงึ สมาชกิของกลุ่มอุตสาหกรรมผูผ้ลติ 

      เครือ่งมอืแพทยแ์ละสุขภาพ 

 “ประธานกลุ่ม”  หมายถงึ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผูผ้ลติ 

      เครือ่งมอืแพทยแ์ละสุขภาพ  

(Chairman of Medical and Health  

Device Manufacturers Industry  

Club, The Federation of Thai  

Industries) 

      

                การจดัตัง้กลุ่ม 

 

 ขอ้ 4. กลุ่มอุตสาหกรรมผูผ้ลติเครือ่งมอืแพทยแ์ละสุขภาพ มสีถานทีท่ําการตัง้อยู่เลขที ่

60 โซนซ ีชัน้ 4 ศูนยก์ารประชุมแห่งชาตสิริกิติิ ์ถ.รชัดาภเิษกตดัใหม ่ คลองเตย  กรงุเทพฯ  10110 

 ขอ้ 5. กลุ่มอุตสาหกรรมผูผ้ลติเครือ่งมอืแพทยแ์ละสุขภาพมวีตัถุประสงคด์งัน้ี 

(1)  เพื่อเป็นศูนยร์วมสมาชกิของสภาตามกลุ่มทีส่ภากําหนด 

(2) เพื่อเป็นตวัแทนของสมาชกิกลุ่มในการประสานนโยบายและดาํเนินงาน

ระหว่างสมาชกิกลุ่มกบัรฐั 

(3) เพื่อเป็นทีส่าํหรบัสมาชกิกลุ่มมาแลกเปลีย่นความคดิเหน็ต่าง ๆ  อนัเป็น

ประโยชน์เกีย่วกบัอุตสาหกรรม 

(4) เพื่อสรา้งเสรมิมติรภาพและความรว่มมอืในหมูผู่ป้ระกอบอุตสาหกรรม 

(5) เพื่อคน้ควา้ เผยแพร ่ส่งเสรมิและอบรมวชิาการทีท่นัสมยั เพื่อให้

อุตสาหกรรมภายในประเทศเจรญิกา้วหน้า และสามารถแขง่ขนักบัผลติภณัฑ์

ของต่างประเทศได ้

(6) เพื่อกระทาํการใดๆ อนัจะส่งเสรมิใหเ้กดิความรว่มมอืและการประสานงาน

ระหว่างกลุ่มผูป้ระกอบอุตสาหกรรมกบัส่วนงานราชการ ผูจ้าํหน่าย และ

ผูบ้รโิภค 

(7) เพื่อความเป็นปึกแผ่นในการป้องกนัรกัษาและส่งเสรมิเสถยีรภาพและผล 

ประโยชน์ของอุตสาหกรรมภายในประเทศ 

(8) เพื่อส่งเสรมิใหผ้ลติภณัฑทุ์กชนิดมมีาตรฐานเป็นทีเ่ชื่อถอืได ้

(9) เพื่อส่งเสรมิใหม้ผีูป้ระกอบอุตสาหกรรมมากขึน้  และมสีมรรถภาพสงูขึน้ 

(10) รว่มมอืประสานงานกบัสมาชกิของสภาและกลุ่มสมาชกิอื่น เพื่อดาํเนินการ

ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องสภา 
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(11) เพื่อส่งเสรมิ และหาช่องทางสนบัสนุนใหผ้ลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมในประเทศ

ไดข้ยายตลาดจาํหน่ายทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

(12) อื่น ๆ ตามทีค่ณะกรรมการสภากําหนด 

 ขอ้ 6. กลุ่มอาจมรีายไดด้งัต่อไปน้ี 

(1) ค่าลงทะเบยีน ค่าบาํรงุ และค่าบรกิารจากสมาชกิกลุ่มในอตัราทีก่ําหนดใน

ขอ้ บงัคบัของกลุ่ม 

(2) เงนิอุดหนุนจากสภาตามทีส่ภาเหน็สมควร 

(3) ทรพัยส์นิทีม่ผีูย้กให ้

(4) รายไดอ้ื่น ๆ  

 

   สมาชิกและการรบัเป็นสมาชิก 

 

 ขอ้ 7. กลุ่มมสีมาชกิสองประเภทคอื 

(1) สมาชกิสามญั 

(2) สมาชกิสมทบ 

 ขอ้ 8. สมาชกิสามญัตอ้งมคีุณสมบตัดิงัต่อไปน้ี 

(1) เป็นนิตบุิคคลทีต่ ัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยและประกอบอุตสาหกรรม โดยมี

โรงงานทีไ่ดร้บัอนุญาตตามกฎหมายว่าดว้ยโรงงานแลว้ หรอื 

(2) เป็นสมาคมการคา้ทีต่ ัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยสมาคมการคา้ และมวีตัถุ 

   ประสงคเ์พื่อส่งเสรมิการประกอบอุตสาหกรรม 

 ขอ้ 9. สมาชกิสมทบ ตอ้งมคีุณสมบตัดิงัต่อไปน้ี 

(1) เป็นบุคคลธรรมดา ซึง่ประกอบอุตสาหกรรมหรอืวสิาหกจิอื่นในราช 

   อาณาจกัร 

(2) เป็นนิตบุิคคลซึง่ตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และมใิช่สมาคมการคา้ตาม 

   ขอ้ 8 (2) หรอื 

(3) เป็นบุคคลธรรมดาซึง่มผีลงานทางวชิาการหรอืเทคโนโลยเีกีย่วกบั 

      อุตสาหกรรม 

 ขอ้ 10. สมาชกิกลุ่มตอ้งเป็นสมาชกิของสภาและเป็นผูป้ระกอบอุตสาหกรรมหรอืส่งเสรมิ

การประกอบอุตสาหกรรมผูผ้ลติเครื่องมอืแพทยแ์ละสุขภาพ หรอื อุตสาหกรรมใกลเ้คยีงกนั อย่างไรกด็ ี

หากคณะกรรม การสภาพจิารณาเหน็สมควรอาจกําหนดใหส้มาชกิของสภารายใดรายหน่ึงเขา้สงักดัเป็น

สมาชกิกลุ่มหรอืพน้จากการเป็นสมาชกิกลุ่มกไ็ด ้

 ขอ้ 11. เมือ่สมาชกิของสภารายใดไดร้บัการจดัใหอ้ยูใ่นกลุ่ม ใหค้ณะกรรมการกลุ่ม หรอื

ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายลงชื่อบุคคลนัน้เป็นสมาชกิในสมดุทะเบยีนสมาชกิกลุ่ม 
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 ขอ้ 12. ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชกิกลุ่ม นอกจากตอ้งมคีุณสมบตัติามขอ้ 8 หรอื 9 แลว้แต่

กรณ ีและขอ้ 10 แลว้ จะตอ้งมคีุณสมบตัดิงัต่อไปน้ีดว้ย 

(1) บรรลุนิตภิาวะ (สาํหรบับุคคลธรรมดา) 

(2) ไมเ่ป็นคนวกิลจรติ คนไรค้วามสามารถ หรอืคนเสมอืนไรค้วามสามาร 

(สาํหรบับุคคลธรรมดา) 

(3) ไมเ่ป็นบุคคลลม้ละลาย 

(4) ไมเ่คยถูกลบชื่อออกจากการเป็นสมาชกิของสภาหรอืกลุ่ม เวน้แต่จะพน้

กําหนดสองปีนบัแต่วนัทีถู่กลบชื่อออกจากการเป็นสมาชกิ 

 ขอ้ 13. ให้สมาชกิสภาที่มคีวามประสงค์จะสมคัรเข้าเป็นสมาชกิกลุ่มยื่นใบสมคัรตาม

แบบทีก่ลุ่มกําหนดต่อคณะกรรมการกลุ่ม พรอ้มหลกัฐานตามทีร่ะบุไวใ้นใบสมคัร เมื่อคณะกรรมการกลุ่ม

ไดร้บัใบสมคัรแลว้ใหต้รวจสอบหลกัฐานการสมคัรและคุณสมบตัขิองผูส้มคัรหากถูกต้องใหค้ณะกรรมการ

กลุ่มมมีตริบัเขา้เป็นสมาชกิกลุ่ม 

 ขอ้ 14. เมือ่คณะกรรมการกลุ่มมมีตริบัผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชกิกลุ่มแลว้ใหค้ณะกรรมการ

กลุ่มแจง้เป็นหนังสอืไปยงัผู้สมคัรเพื่อนําเงนิค่าลงทะเบยีนเขา้เป็นสมาชกิกลุ่มและค่าบํารุงตามอตัราที่

กําหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของกลุ่มว่าดว้ย  ค่าลงทะเบยีน ค่าบํารุงและค่าบรกิารมาชําระต่อเหรญัญกิกลุ่ม

ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืแจง้ 

 ขอ้ 15. กลุ่ มจะไม่ถือว่ าผู้สมัครใหม่ เ ป็นสมาชิกกลุ่มจนกว่ าผู้นั ้นจะชําระ เงิน

ค่าลงทะเบยีนเขา้เป็นสมาชกิกลุ่ม  และค่าบาํรงุเรยีบรอ้ยแลว้  คณะกรรมการกลุ่มหรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย

จะประกาศชื่อสมาชกิใหมใ่หส้มาชกิกลุ่มทราบ ณ ทีท่าํการของกลุ่มเป็นคราว ๆ ไป 

 ขอ้ 16. ใหค้ณะกรรมการกลุ่มจดัให้มสีมุดทะเบยีนสมาชกิกลุ่ม สมุดทะเบยีนน้ีสมาชกิ

กลุ่มจะขอดไูด ้ณ ทีท่าํการของกลุ่มในวนัและเวลาทาํการ 

 

    สิทธิและหน้าท่ีของสมาชิก 

 

 ขอ้ 17. สมาชกิกลุ่มมสีทิธดิงัต่อไปน้ี เวน้แต่กรณทีีข่อ้บงัคบัของกลุ่มกําหนดว่าเป็นสทิธิ

ของสมาชกิประเภทใดโดยเฉพาะ 

(1) รอ้งเรยีนและรบัความช่วยเหลอืและสงเคราะหเ์กีย่วกบัการคา้และ

อุตสาหกรรมจากกลุ่มเท่าทีจ่ะอํานวยใหไ้ดต้ามสมควร ภายในขอบเขตของ

กฎหมาย ขอ้บงัคบัของสภา และขอ้บงัคบัของกลุ่ม 

(2) เขา้ร่วมประชุม อภปิราย ซกัถาม และแสดงความคดิเหน็ในทีป่ระชุมใหญ่

ของกลุ่มโดยผ่านทางตวัแทนของตน แต่สมาชกิสามญัเท่านัน้ที่จะมสีทิธิ
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ออกเสยีงลงคะแนนโดยผ่านทางตวัแทนของตน 

(3) เสนอความคดิเหน็หรอืใหค้าํแนะนําต่อคณะกรรมการกลุ่มในเรือ่งใด ๆ ที่

เกีย่วกบักจิการและการปฏบิตังิานในหน้าทีข่องกลุ่มหรอืนํามาซึง่ความ

เจรญิรุง่เรอืงของกลุ่ม 

(4) สมาชกิสามญัมสีทิธเิสนอชื่อตวัแทนเขา้เป็นคณะกรรมการกลุ่ม และออก

เสยีงลงคะแนนเลอืกคณะกรรมการกลุ่มโดยผ่านทางตวัแทนของตน 

(5) สมาชกิสามญัมสีทิธเิขา้ชื่อรอ้งขอเรยีกประชุมวสิามญั 

  สมาชกิกลุ่มทีค่า้งชาํระค่าบาํรงุและไมช่าํระค่าบาํรงุใหแ้ก่เหรญัญกิกลุ่มภายใน

สามสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัใบเตอืนสมาชกิรายนัน้ไมม่สีทิธใิชส้ทิธดิงักล่าวตามวรรคหน่ึง 

  สําหรบัในปีที่มกีารเลอืกตัง้คณะกรรมการกลุ่ม สมาชกิทีไ่ม่ไดช้ําระค่าบํารุงแก่

กลุ่มใหแ้ล้วเสรจ็ภายในวนัที ่31 มกราคม ของปีนัน้ สมาชกิผู้นัน้ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้

คณะกรรมการกลุ่มตามวรรคแรก (4) 

 (แกไ้ขเพิม่เตมิครัง้ที ่1 วนัที ่31 มนีาคม 2552) 

 ขอ้ 18. สมาชกิกลุ่มมหีน้าทีด่งัต่อไปน้ี 

(1) ปฏิบตัิตามข้อบงัคบัของกลุ่ม ข้อบงัคบัของสภา กฎหมายว่าด้วย

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นโดยเครง่ครดั 

(2) ชาํระค่าลงทะเบยีน ค่าบาํรงุ หรอืค่าบรกิารใหส้ภาตามขอ้บงัคบัของสภา 

(3) ชาํระค่าลงทะเบยีน  ค่าบาํรงุหรอืค่าบรกิารใหก้ลุ่มตามขอ้บงัคบัของกลุ่ม 

(4) รกัษาชื่อเสยีงและเกยีรตขิองกลุ่ม และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมชิอบจาก

กลุ่ม ไมว่่าทางตรงหรอืทางออ้ม 

(5) รกัษาความสามคัครีะหว่างสมาชกิดว้ยกนั 

(6) ไมก่ระทาํการอนัเป็นปฏปิกัษ์ต่อกลุ่ม 

(7) ส่งเสรมิ  สนับสนุน  และใหค้วามร่วมมอืเกี่ยวกบัดําเนินงาน  การจดั

กจิกรรม และการดาํเนินนโยบายของกลุ่ม 

 ขอ้ 19. สมาชกิกลุ่มยอ่มมสีทิธแิละหน้าทีใ่นฐานะเป็นสมาชกิไดต้ามขอ้บงัคบัน้ี และหาก

เป็นนิตบุิคคลให้มหีนังสอืแจง้ชื่อตวัแทนที่มอีํานาจเต็มได้ไม่เกนิสามคน ซึ่งอาจเป็นคนเดยีวกนักบัผู้

แทนทีม่อีํานาจเตม็ในสภากไ็ดต่้อคณะกรรมการกลุ่ม แต่ตวัแทนของสมาชกิดงักล่าวจะใชส้ทิธต่ิาง ๆ ใน

แต่ละคราว เช่น ออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ของกลุ่มในฐานะสมาชกินิตบุิคคลนัน้ไดเ้พยีงคน

เดยีว 

 การเปลี่ยนแปลงตัวแทนต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการกลุ่ม และห้ามมใิห้

เปลีย่นแปลงตวัแทนทีไ่ดแ้จง้ไวแ้ลว้ในระหว่างสามวนัก่อนการประชุม 

 ขอ้ 20. การใชส้ทิธขิองสมาชกิกลุ่มตามขอ้ 17 (2), (4) และ (5) เป็นกจิการเฉพาะตวั

ของสมาชกิสามญัหรอืตวัแทนทีม่อีํานาจเตม็เท่านัน้ จะมอบอํานาจหรอืแต่งตัง้บุคคลอื่นมาแทนตนไมไ่ด ้

 ขอ้ 21. ตวัแทนทีม่อีํานาจเตม็ตอ้งมคีุณสมบตัดิงัต่อไปน้ี 

(1) ไมเ่ป็นพนกังานของสภาหรอืกลุ่ม 

(2) ไมเ่ป็นบุคคลลม้ละลาย 
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(3) ไมเ่ป็นขา้ราชการประจาํ หรอืขา้ราชการการเมอืง 

(4) เป็นผูบ้รรลุนิตภิาวะและไมเ่ป็นบุคคลวกิลจรติหรอืจติฟ ัน่เฟือน   

      ไมส่มประกอบ 

(5) เป็นผูท้ีเ่หน็ชอบกบัหลกัการและการดาํเนินการของสภาและกลุ่ม 

(6) ไมเ่คยถูกลบชื่อออกจากการเป็นสมาชกิของสภาหรอืกลุ่ม เวน้แต่จะ พน้

กําหนดสองปีนบัแต่วนัทีถู่กลบชื่อออกจากการเป็นสมาชกิ  

 

วินัยและการลงโทษ 
 
 ขอ้ 22. สมาชกิกลุ่มรายใดไม่ปฏบิตัหิรอืปฏบิตัฝิ่าฝืนขอ้บงัคบัของกลุ่ม ขอ้บงัคบัของ

สภา กฎหมายว่าดว้ยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรอืกฎหมายอื่น อาจได้รบัโทษโดยมตขิอง

คณะกรรมการกลุ่ม ดงัต่อไปน้ี 

(1) ว่ากล่าวตกัเตอืน 

(2) ระงบัการใชส้ทิธบิางประการ หรอืทัง้หมดภายในกําหนดเวลาตามที ่

 คณะกรรมการกลุ่มเหน็สมควร หรอื 

(3) ลบชื่อออกจากการเป็นสมาชกิกลุ่ม 

 ขอ้ 23. โทษว่ากล่าวตกัเตอืนใหล้งแก่สมาชกิกลุ่มผูก้ระทาํผดิเลก็น้อย โทษระงบัการใช้

สทิธใิหล้งแก่สมาชกิกลุ่มผูก้ระทาํความผดิเกนิกว่าจะลงโทษฐานว่ากล่าวตกัเตอืนแต่ไมถ่งึกบัความผดิขัน้

รา้ยแรง โทษลบชื่อออกจากการเป็นสมาชกิกลุ่มใหล้งแก่สมาชกิกลุ่มทีก่ระทาํความผดิอยา่งรา้ยแรง 

 ขอ้ 24. การลงโทษว่ากล่าวตกัเตอืนและโทษระงบัการใชส้ทิธจิะตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีง

จากกรรมการกลุ่มไมน้่อยกว่ากึง่หน่ึงของกรรมการทีม่าประชุม 

 การลงโทษลบชื่อออกจากการเป็นสมาชกิกลุ่ม ตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงจากกรรมการกลุ่มไม่

น้อยกว่าสองในสามของกรรมการกลุ่มทัง้หมด 

 ขอ้ 25. เมือ่คณะกรรมการกลุ่มมมีตใิหล้งโทษสถานใดแก่สมาชกิกลุ่มรายใด ให้

เลขาธกิารกลุ่มแจง้ใหส้มาชกิกลุ่มรายนัน้ทราบเป็นหนงัสอืและรายงานสภาเป็นหนงัสอืทนัท ี

 

    การพ้นจากสมาชิกภาพ 

 ขอ้ 26. สมาชกิภาพของสมาชกิกลุ่มยอ่มสิน้สุดลงเมือ่ 

(1) ลาออก 

(2)  ตายหรอืสิน้สภาพนิตบุิคคล 

(3) ขาดสมาชกิภาพจากการเป็นสมาชกิของสภา 

(4) ขาดคุณสมบตัติามขอ้ 8, 9, 10, 12 

(5) คณะกรรมการสภามมีตใิหพ้น้จากการเป็นสมาชกิกลุ่ม 

(6) คา้งชาํระค่าบาํรงุประจาํปีเป็นเวลาสองปีตดิต่อกนั และคณะกรรมการกลุ่มมี

มตใิหล้บชื่อออกจากการเป็นสมาชกิกลุ่ม 

(7) ถกูลบชื่อออกจากการเป็นสมาชกิกลุ่ม 
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 ขอ้ 27. การลาออกจากการเป็นสมาชกิกลุ่มใหแ้สดงความจาํนงเป็นหนงัสอืขอลาออกต่อ

คณะกรรมการกลุ่ม และตอ้งชาํระค่าบาํรงุและหน้ีสนิทีม่ต่ีอกลุ่มใหเ้สรจ็สิน้ก่อน 

 ในกรณสีมาชกิกลุ่มทีแ่สดงความจาํนงขอลาออกไมช่าํระค่าบาํรงุและหน้ีสนิหรอืชาํระไม่

ครบถว้น ใหค้ณะกรรมการกลุ่มลบชื่อสมาชกิกลุ่มรายนัน้ออกจากการเป็นสมาชกิกลุ่ม 

 ขอ้ 28. สมาชกิกลุ่มรายใดซึง่สมาชกิภาพของตนสิน้สุดลงตอ้งชาํระเงนิค่าบาํรงุรวมทัง้

หน้ีสนิทีค่า้งกบักลุ่มใหเ้สรจ็สิน้ และไมม่สีทิธเิรยีกรอ้งขอเงนิค่าลงทะเบยีน ค่าบาํรงุ หรอืค่าบรกิารทีไ่ด้

ชาํระไวแ้ลว้คนื  

การประชุมใหญ่ 

 ขอ้ 29. ใหค้ณะกรรมการกลุ่มจดัใหม้กีารประชุมใหญ่ของกลุ่มปีละหน่ึงครัง้ภายในเดอืน

กุมภาพนัธ ์ โดยคณะกรรมการกลุ่มเป็นผูเ้รยีกประชุมและแจง้เป็นหนงัสอืใหส้มาชกิกลุ่มทราบถงึเวลาและ

วาระการประชุมล่วงหน้าไมน้่อยกว่าเจด็วนั  การประชุมใหญ่เช่นน้ีเรยีกว่า ประชุมสามญั 

 การประชุมใหญ่คราวอื่นนอกจากการประชุมตามวรรคหน่ึงเรยีกว่าประชุมวสิามญั 

 ขอ้ 30. กจิการอนัทีจ่ะทาํในทีป่ระชุมสามญั คอื 

(1) รบัรองรายงานการประชุมครัง้ก่อน 

(2) รบัทราบรายงานประจาํปีแสดงผลงานของกลุ่มในปีทีล่่วงมา 

(3) พจิารณาอนุมตังิบดุล และบญัชรีายไดแ้ละรายจา่ย 

(4) เลอืกตัง้คณะกรรมการกลุ่ม ซึง่ครบกําหนดตอ้งออกตามวาระ(ถา้ม)ี 

(5) เลอืกตัง้ผูส้อบบญัช ี

(6) เรือ่งอื่น ๆ (ถา้ม)ี 

 ขอ้ 31. เมือ่มเีหตุจาํเป็นคณะกรรมการกลุ่มจะเรยีกประชุมวสิามญัเมือ่ใดกไ็ด ้

 สมาชิกสามญัรวมกันมจีํานวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจํานวนสมาชิกสามญัที่เป็น

สมาชกิกลุ่มและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนทัง้หมด จะทําหนังสอืรอ้งขอต่อคณะกรรมการกลุ่มให้เรยีก

ประชุมวสิามญักไ็ด ้ในหนงัสอืรอ้งขอนัน้ตอ้งระบุว่าประสงคใ์หเ้รยีกประชุมเพื่อการใด 

 ในกรณีที่สมาชิกสามัญ เป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมวิสามัญตามวรรคสอง ให้

คณะกรรมการกลุ่มเรยีกประชุมวสิามญัภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืรอ้งขอ 

 ขอ้ 32. ในการเรยีกประชุมใหญ่ทุกคราว ต้องมหีนังสอืบอกกล่าวใหส้มาชกิกลุ่มทีม่ชีื่อ

ในสมดุทะเบยีนสมาชกิกลุ่มทราบล่วงหน้าไมน้่อยกว่าเจด็วนัก่อนวนันดัประชุม โดยระบุวนั เวลา สถานที่

ประชุม และเรือ่งทีจ่ะประชุมปรกึษา 

 ขอ้ 33. ในการประชุมใหญ่ทุกคราว ตัวแทนที่มีอํานาจเต็มของสมาชิกกลุ่มจะมอบ

อํานาจใหบุ้คคลอื่นเขา้รว่มประชุมแทนและ/หรอืออกเสยีงลงคะแนนเสยีงแทนหาไดไ้ม ่

 ขอ้ 34. ในการประชุมใหญ่ทุกคราว 

                 องคป์ระชุมของกลุ่มตอ้งเป็นไปตามจาํนวนของสมาชกิกลุ่มดงัต่อไปน้ี 

(1) ในกรณทีีก่ลุ่มมสีมาชกิสามญัทีม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนทัง้หมดไม่

เกนิ 20 ราย  ตอ้งมสีมาชกิสามญัมาประชุมเป็นจาํนวนตัง้แต่กึง่หน่ึง

ของสมาชกิสามญัทีเ่ป็นสมาชกิกลุ่มและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  จงึ

จะเป็นองคป์ระชุม 
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(2) ในกรณทีีก่ลุ่มมสีมาชกิสามญัทีม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนทัง้หมดเกนิ

กว่า 20 รายขึน้ไป  แต่ไมเ่กนิ 100 ราย  ตอ้งมสีมาชกิสามญัทีม่สีทิธิ

ออกเสยีงลงคะแนนมาประชุมเป็นจาํนวน 20 รายขึน้ไป  หรอืไมน้่อย

กว่า 1 ใน 3 ของสมาชกิสามญัทีเ่ป็นสมาชกิกลุ่ม และมสีทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนนแลว้แต่อยา่งใดจะน้อยกว่ากนั 

(3) ในกรณทีีก่ลุ่มมสีมาชกิสามญัทีม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนทัง้หมดเกนิ

กว่า 100 รายขึน้ไป ตอ้งมสีมาชกิสามญัทีม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน

เป็นจาํนวน 40 รายขึน้ไป  หรอืไมน้่อยกว่า 1 ใน 4 ของสมาชกิสามญั

ทีเ่ป็นสมาชกิกลุ่มและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  แลว้แต่อยา่งใดจะ

น้อยกว่ากนั 

การวนิิจฉยัชีข้าดของทีป่ระชุมใหถ้อืตามเสยีงขา้งมากของสมาชกิซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนน 

 ขอ้ 35. ในการประชุมใหญ่ทุกคราว เมือ่ล่วงเวลานดัไปแลว้หน่ึงชัว่โมง ถ้าสมาชกิสามญั

มาไมค่รบเป็นองคป์ระชุม ใหเ้ลื่อนการประชุมนัน้ออกไปครัง้หน่ึง โดยใหป้ระธานกลุ่มแจง้วนัประชุมครัง้

ใหม่ให้สมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน การประชุมครัง้ใหม่น้ีถ้าเป็นการประชุมที่

คณะกรรมการกลุ่มเรยีกไมว่่าจะมสีมาชกิสามญัมาประชุมจาํนวนเท่าใด ใหถ้อืเป็นองคป์ระชุมได ้

 ขอ้ 36. ในการประชุมทุกคราว ใหป้ระธานกลุ่มเป็นประธานในทีป่ระชุม ถ้าประธานกลุ่ม

ไมอ่ยูใ่นทีป่ระชุมหรอืไมอ่าจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหร้องประธานกลุ่มเป็นประธานในทีป่ระชุม 

 ถา้ประธานกลุ่มหรอืรองประธานกลุ่มหรอืผูป้ฏบิตัหิน้าทีแ่ทนตามขอ้บงัคบัของกลุ่มว่าดว้ย 

การประชุมและดําเนินกิจการของคณะกรรมการกลุ่ม ไม่อยู่ในที่ประชุมหรอืไม่อาจปฏบิตัิหน้าที่ได ้            

ใหค้ณะกรรมการกลุ่มเลอืกกรรมการกลุ่มคนหน่ึงทาํหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชุม 

 ขอ้ 37. การออกเสยีงลงคะแนนตามปกติให้ใช้วิธชีูมอื เว้นแต่การลงคะแนนเสียง

เลอืกตัง้คณะกรรมการกลุ่มหรอืในเรือ่งอื่นซึง่ทีป่ระชุมใหญ่ของกลุ่มจะลงมตใิหอ้อกเสยีงโดยวธิลีงคะแนน

ลบั 

 การออกเสยีงลงคะแนนลบัให้ใช้วธิเีขยีนบตัรลงคะแนนหรอืตามวธิทีี่ประธานในที่ประชุม

กําหนด 

 การวนิิจฉยัชีข้าดของทีป่ระชุมใหถ้อืตามเสยีงขา้งมาก ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานใน

ทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหน่ึงเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

 ขอ้ 38. ใหค้ณะกรรมการกลุ่มหรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายเป็นผูจ้ดัทาํสมดุทะเบยีนสมาชกิ

กลุ่มผูม้าประชุมและใหเ้ลขาธกิารกลุ่มหรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายจะบนัทกึรายงานการประชุมไวเ้ป็น

หลกัฐานทุกครัง้ และเสนอใหท้ีป่ระชุมรบัรองในการประชุมครัง้ต่อไป 
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 ขอ้ 39. ตราของกลุ่มใหม้รีปูลกัษณะดงัน้ี 

กลุ่มอุตสาหกรรมผูผ้ลติเครือ่งมอืแพทยแ์ละสุขภาพ 

 

 
 

เบด็เตลด็ 

 ขอ้ 40. ตราของกลุ่มตามทีก่ําหนดในขอ้ 39. เป็นกรรมสทิธขิองสภา ซึง่อนุญาตใหก้ลุ่ม

ใชต้ราดงักล่าวเป็นสญัลกัษณ์ ตราประทบั หรอืเพื่อการใด ๆ อนัเป็นประโยชน์ของกลุ่มได ้ทัง้น้ี จะตอ้ง

ไมข่ดัต่อกฎหมายว่าดว้ยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและระเบยีบขอ้บงัคบัของสภา และมตขิอง

คณะกรรมการสภา 

 ขอ้ 41. ในกรณทีีม่ปีญัหาการตคีวามขอ้บงัคบัน้ี ใหเ้ป็นอํานาจหน้าทีข่องคณะกรรมการ

สภาเป็นผูว้นิิจฉยัชีข้าด คาํวนิิจฉยัดงักล่าวถอืเป็นทีสุ่ด 

 

     บทเฉพาะกาล  

 

 ขอ้ 42. สมาชกิกลุ่มทีเ่ป็นสมาชกิกลุ่มอยูก่่อนวนัทีข่อ้บงัคบัน้ีประกาศใชบ้งัคบัใหเ้ป็น

สมาชกิกลุ่มตามขอ้บงัคบัน้ี เวน้แต่คณะกรรมการสภาจะมมีตเิป็นอยา่งอื่น 

 

                                  ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ 17 สงิหาคม 2558 

 

 

                        ลงชื่อ………………………………………………… 

                                           (นายวินิจ ฤทธ์ิฉ้ิม)   

                     ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผูผ้ลติเครือ่งมอืแพทยแ์ละสุขภาพ                              

Department
Stamp
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ข้อบงัคบัของ 

กลุ่มอตุสาหกรรมผูผ้ลิตเคร่ืองมือแพทยแ์ละสขุภาพ 

ฉบบัท่ี 2 

ว่าด้วยการเลือกตัง้คณะกรรมการกลุ่ม การประชมุและ 

ดาํเนินกิจการของคณะกรรมการกลุ่ม 

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

 
 เพื่อเป็นการช่วยเหลอืสนบัสนุนกจิการของสมาชกิของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ใหเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและเพื่อส่งเสรมิความสมัพนัธอ์นัดใีนระหว่างหมูส่มาชกิ คณะกรรมการสภา

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มมีตเิมือ่ 25 พฤษภาคม 2558 ใหจ้ดัตัง้กลุ่มอุตสาหกรรมผูผ้ลติเครือ่งมอื

แพทยแ์ละสุขภาพ 

 

 กลุ่มอุตสาหกรรมผูผ้ลติเครือ่งมอืแพทยแ์ละสุขภาพ มคีวามสามารถดาํเนินกจิกรรมหรอื

ทาํนิตกิรรมใดๆ ในนามของกลุ่มอุตสาหกรรมผูผ้ลติเครือ่งมอืแพทยแ์ละสุขภาพ ภายใตก้ารควบคุมและ

รบัผดิชอบของคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมผูผ้ลติเครือ่งมอืแพทยแ์ละสุขภาพ โดยไมม่ผีลผกูพนัสภา

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยทางกฎหมายแต่อยา่งใดทัง้สิน้ 

 เพื่อให้กิจการของกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมอืแพทย์และสุขภาพ ดําเนินไปโดย

เรยีบรอ้ย ทีป่ระชุมสมาชกิกลุ่มอุตสาหกรรมผูผ้ลติเครือ่งมอืแพทยแ์ละสุขภาพ จงึพจิารณาเหน็สมควรใหม้ี

ขอ้บงัคบัดงัต่อไปน้ี  

 ขอ้ 1. ข้อบงัคบัน้ีเรยีกว่า “ข้อบงัคบัของกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลติเครื่องมอืแพทย์และ

สุขภาพ ฉบบัที ่2  ว่าดว้ยการเลอืกตัง้คณะกรรมการกลุ่ม การประชุมและดําเนินกจิการของคณะกรรมการ

กลุ่ม” 

 ขอ้ 2. ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่17 สงิหาคม 2558 เป็นตน้ไป 

 ขอ้ 3. ในขอ้บงัคบัน้ี  

 “สภา”   หมายถงึ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

“คณะกรรมการสภา”      หมายถงึ     คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม 

 แห่งประเทศไทย 

 “กลุ่ม”                    หมายถงึ    กลุ่มอุตสาหกรรมผูผ้ลติเครือ่งมอืแพทย ์

      และสุขภาพ 

         (Medical and Health Device  

      Manufacturers Industry Club,  

The Federation of Thai Industries)   

 “คณะกรรมการกลุ่ม” หมายถงึ คณะกรรมการของกลุ่มอุตสาหกรรม 

      ผูผ้ลติเครือ่งมอืแพทยแ์ละสุขภาพ 
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“สมาชกิกลุ่ม”          หมายถงึ สมาชกิของกลุ่มอุตสาหกรรมผูผ้ลติ 

     เครือ่งมอืแพทยแ์ละสุขภาพ 

 “ประธานกลุ่ม”  หมายถงึ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผูผ้ลติ 

      เครือ่งมอืแพทยแ์ละสุขภาพ  

(Chairman of Medical and Health  

Device Manufacturers Industry Club,  

The Federation of Thai Industries)   

 

ข้อความทัว่ไป 

 

 ขอ้ 4. เพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของกลุ่ม ให้ที่ประชุมใหญ่ของกลุ่ม

เลอืกคณะกรรมการคณะหน่ึง เรยีกว่า คณะกรรมการกลุ่ม จากผูแ้ทนสมาชกิสามญั มจีาํนวนกรรมการ

ตามทีท่ีป่ระชุมใหญ่ของกลุ่มจะกําหนดแต่ตอ้งไมน้่อยกว่าหา้คน  

 ขอ้ 5. ใหค้ณะกรรมการกลุ่มตามขอ้ 4 เลอืกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกลุ่มและให้

ประธานกลุ่มเลอืกกรรมการคนอื่นจากคณะกรรมการกลุ่มมจีาํนวนตามทีป่ระธานกลุ่มจะกําหนดแต่ไม่น้อย

กว่าหา้คน เพื่อเป็นรองประธานกลุ่ม เลขาธกิารกลุ่ม และตําแหน่งอื่นตามทีป่ระธานกลุ่มจะเหน็สมควร  

 เฉพาะคณะกรรมการกลุ่มชุดแรกหากวาระของคณะกรรมการสภาจะสิน้สุดลงภายในเวลา

ตัง้ แต่หน่ึงปีขึน้ไปนับแต่วนัที่คณะกรรมการกลุ่มชุดแรกได้รบัเลอืกตัง้ให้วาระของคณะกรรมการชุดแรก

สิน้สุดลงพรอ้มกบัวาระของคณะกรรมการสภาในคราวครบวาระทีจ่ะถงึ   แต่ถ้า วาระของคณะกรรมการ

สภาจะสิน้สุดลงภายในเวลาน้อยกว่าหน่ึงปีนับแต่วนัทีค่ณะกรรมการกลุ่มชุดแรกไดร้บัเลอืกตัง้ใหว้าระของ

คณะกรรมการกลุ่มชุดแรกสิ้นสุดลงพร้อมกบัวาระของคณะกรรมการสภาที่จะครบวาระถดัจากการครบ

วาระในคราวทีจ่ะถงึ 

 กรรมการกลุ่มมวีาระอยูใ่นตําแหน่งคราวละสองปี กรรมการกลุ่มทีด่ํารงตําแหน่งตามวรรค

หน่ึงและกรรมการอื่นเมือ่ครบวาระแลว้  จะรบัเลอืกกลบัเขา้มาดํารงตําแหน่งอกีกไ็ด ้ ทัง้น้ีเวน้แต่ตําแหน่ง

ประธานกลุ่ม  จะดาํรงตําแหน่งประธานกลุ่มตดิต่อกนัเกนิสองวาระมไิด ้ ประธานกลุ่มซึง่ดํารงตําแหน่งอยู่

ในวนัทีข่อ้บงัคบัน้ีเริม่มผีลบงัคบัใช ้ใหน้บัวาระซึง่กําลงัดาํรงตําแหน่งอยูน่ัน้เป็นวาระแรก 

 สมาชกิสามญัรายหน่ึงมผีูแ้ทนเป็นกรรมการกลุ่มไดเ้พยีงคนเดยีว 

 ขอ้ 6. ใหค้ณะกรรมการกลุ่มเลอืกกรรมการกลุ่มคนหน่ึงเป็นผูแ้ทนของกลุ่มเพื่อเสนอเขา้

รบัการพจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการประเภทแต่งตัง้ของสภาตามขอ้บงัคบัของสภา 

 กรรมการกลุ่มทีไ่ดร้บัเลอืกเป็นผูแ้ทนของกลุ่มเพื่อเป็นกรรมการประเภทแต่งตัง้ของสภา

ตามวรรคหน่ึงยอ่มพน้จากการเป็นผูแ้ทนของกลุ่มเมือ่กรรมการคนนัน้พน้จากตําแหน่งกรรมการกลุ่ม 

 ขอ้ 7.  หา้มผูแ้ทนสมาชกิสามญัผูม้ลีกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึง ดงัต่อไปน้ีเป็นกรรมการ

กลุ่ม 

(1) เป็นพนกังานของสภาหรอืกลุ่ม 

(2) เป็นบุคคลลม้ละลาย 



ขอ้บงัคบัฉบบัที ่2                                                                 3/5                            

(3) เป็นขา้ราชการประจาํหรอืขา้ราชการการเมอืง 

(4) เป็นบุคคลวกิลจรติ หรอืจติฟ ัน่เฟือนไมส่มประกอบ 

(5) เคยตอ้งโทษจาํคุกโดยคาํพพิากษาถงึทีสุ่ดหรอืคาํสัง่ทีช่อบดว้ย กฎหมายให้

จาํคุก เวน้แต่ในความผดิทีก่ระทาํโดยประมาทหรอืความผดิ ลหุโทษ 

 ขอ้ 8. กรรมการกลุ่มพน้จากตําแหน่งเมือ่ 

(1) ออกตามวาระ 

(2) ตาย 

(3) ลาออก 

(4) ทีป่ระชุมใหญ่ของกลุ่มมมีตใิหอ้อกดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่าสองในสาม

ของจาํนวนสมาชกิสามญัทีม่าประชุม 

(5) ขาดการประชุมคณะกรรมการกลุ่มสามครัง้ตดิต่อกนัโดยมไิดล้าการประชุม  

เวน้แต่คณะกรรมการกลุ่มมมีตใิหด้าํรงตําแหน่งต่อไปได ้ 

(6) พน้จากตําแหน่งผูแ้ทนสมาชกิสามญั หรอืสมาชกิสามญันัน้พน้จากการ      

เป็นสมาชกิกลุ่มหรอืสมาชกิของสภา    

(7) มลีกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ 7 

(8) คณะกรรมการสภามมีตใิหพ้น้จากตําแหน่ง 

 ขอ้ 9. เมื่อประธานกลุ่มพน้จากตําแหน่งก่อนวาระ ให้รองประธานกลุ่มเป็นประธานกลุ่ม

แทน และใหอ้ยูใ่นตําแหน่งไดเ้พยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยูข่องประธานกลุ่มซึง่ตนแทน 

 ขอ้ 10. เมื่อกรรมการกลุ่มพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระและวาระของกรรมการผูน้ัน้เหลอืไม่

น้อย กว่าหน่ึงรอ้ยแปดสบิวนัให้คณะกรรมการกลุ่มเลอืกผู้แทนสมาชกิสามญัเป็นกรรมการกลุ่มแทนภายใน

สามสบิวนั และใหอ้ยูใ่นตําแหน่งไดเ้พยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยูข่องกรรมการกลุ่มซึง่ตนแทน 

 ขอ้ 11. เมื่อคณะกรรมการกลุ่มทัง้คณะพ้นจากตําแหน่งนอกจากการพน้จากตําแหน่งทัง้

คณะเพราะคณะกรรมการสภาสัง่ให้พ้นจากตําแหน่งตามขอ้บงัคบัสภา ให้คณะกรรมการกลุ่มที่พ้นจาก

ตําแหน่งยงัคงรกัษาการในตําแหน่งเพื่อดําเนินกจิการของกลุ่มต่อไปเท่าที่จาํเป็น จนกว่าคณะกรรมการ

กลุ่มชุดใหมเ่ขา้รบัหน้าที ่

 คณะกรรมการกลุ่มทีพ่น้จากตําแหน่งทัง้คณะตามวรรคหน่ึงต้องจดัใหม้กีารประชุมใหญ่ของ

กลุ่มเพื่อเลอืกผู้แทนสมาชกิสามญัเขา้เป็นกรรมการกลุ่มตามขอ้ 4. ภายในสามสบิวนันับแต่วนัที่พน้จาก

ตําแหน่ง 

 ขอ้ 12. ในกรณทีีต่ําแหน่งกรรมการกลุ่มว่างลงจนเหลอืจาํนวนน้อยกว่าจาํนวนทีเ่ป็นองค์

ประชุมตามหมวดว่าด้วยการประชุมและการดําเนินกจิการของคณะกรรมการกลุ่มและตามขอ้บงัคบัของ

กลุ่มว่าด้วยการประชุมใหญ่ ให้คณะกรรมการกลุ่มที่เหลอือยู่กระทําการในนามของคณะกรรมการกลุ่ม

ต่อไปไดแ้ต่เฉพาะการจดัใหม้กีารประชุมใหญ่ของกลุ่มเพื่อเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิสามญัเป็นกรรมการกลุ่ม

แทนตามขอ้ 10 และการจดัใหม้กีารประชุมใหญ่ของกลุ่ม 
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 ขอ้ 13. ใหค้ณะกรรมการกลุ่มมอบหมายหน้าทีใ่หแ้ก่คณะกรรมการกลุ่มชุดใหม่ภายในสบิ

หา้วนันับแต่วนัทีไ่ดด้ําเนินการตามขอ้ 4 เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้และใหค้ณะกรรมการกลุ่มชุดใหม่แจง้รายชื่อ

คณะกรรมการกลุ่มชุดใหมใ่หส้ภาทราบเป็นหนงัสอื 

 ขอ้ 14. การประชุมและการดาํเนินกจิการของคณะกรรมการกลุ่มใหเ้ป็นไปตามหมวดว่า

ดว้ยการประชุมและการดาํเนินกจิการของคณะกรรมการกลุ่ม และขอ้บงัคบัของกลุ่มว่าดว้ยการประชุมใหญ่ 

 

การประชุมและการดาํเนินกิจการของคณะกรรมการกลุ่ม 
 

 ขอ้ 15.  คณะกรรมการกลุ่มมอีํานาจหน้าที่วางนโยบายดําเนินงานของกลุ่มภายใต้

ขอบเขตหน้าที่และวตัถุประสงค์ของกลุ่ม รวมทัง้รบัผดิชอบในความผดิต่าง ๆ ตามนิตกิรรมสญัญาและ

กฎหมายทีก่ลุ่มเขา้ผูกพนัแยกต่างหากจากสภา รวมทัง้ให้มอีํานาจออกระเบยีบในเรื่องอื่นใดทีจ่ําเป็นต่อ

การดาํเนินงานเกีย่วกบักจิการของกลุ่ม  แต่ทัง้น้ีระเบยีบดงักล่าวจะต้องไม่ขดัหรอืแยง้กบักฎหมายว่าดว้ย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ข้อบงัคบัสภา  ข้อบงัคบัของกลุ่มที่สภากําหนดหรอืที่สภาจะแก้ไข

เพิม่เตมิหรอืกําหนดขึน้ใหมใ่นอนาคตและมตขิองคณะกรรมการสภาโดยต้องไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมใหญ่

ของกลุ่ม 

 ขอ้ 16. คณะกรรมการกลุ่มมอีํานาจแต่งตัง้คณะอนุกรรมการ หรอืคณะทาํงานของกลุ่ม

เพื่อพจิารณา หรอืกระทาํกจิการเฉพาะอยา่ง อนัอยูภ่ายในขอบเขตวตัถุประสงคข์องกลุ่มและภายใตก้าร

ควบคุม ดแูลของคณะกรรมการกลุ่ม 

 คณะอนุกรรมการหรอืคณะทํางานของกลุ่มตามวรรคหน่ึง จะแต่งตัง้จากสมาชกิกลุ่มหรอื

บุคคลภายนอกทีค่ณะกรรมการกลุ่มจะเหน็เหมาะสมกไ็ด ้และใหอ้ยูใ่นตําแหน่งไดเ้พยีงเท่าทีค่ณะกรรมการ

กลุ่มกําหนด ซึง่ตอ้งไมเ่กนิกว่าวาระของคณะกรรมการกลุ่มชุดทีแ่ต่งตัง้คณะอนุกรรมการหรอืคณะทาํงานน้ี 

 การประชุมคณะอนุกรรมการหรอืคณะทํางานใหใ้ชข้อ้ 17 และ 18 โดยอนุโลมเวน้แต่

คณะกรรมการกลุ่มจะกําหนดไวเ้ป็นอยา่งอื่น 

 ขอ้ 17. การประชุมคณะกรรมการกลุ่มให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกลุ่มจะเหน็สมควร 

แต่ตอ้งไมน้่อยกว่าหน่ึงครัง้ทุกสามเดอืน 

 ขอ้ 18. การประชุมคณะกรรมการกลุ่มต้องมกีรรมการกลุ่มมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึง

ของจาํนวนกรรมการกลุ่มทัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชุม  

 ให้ประธานกลุ่มเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกลุ่มไม่อยู่ในที่ประชุมหรอืไม่อาจ

ปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหร้องประธานกลุ่มเป็นประธานในทีป่ระชุม  

 ถา้ประธานกลุ่มหรอืรองประธานกลุ่มหรอืผูป้ฏบิตัหิน้าทีแ่ทนตามขอ้ 20 ไม่อยู่ในทีป่ระชุม 

หรอืไม่อาจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ ให้คณะกรรมการกลุ่มเลอืกกรรมการกลุ่มคนหน่ึงทําหน้าที่เป็นประธานในที่

ประชุม 
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 การวนิิจฉยัชีข้าดของทีป่ระชุมใหถ้อืตามเสยีงขา้งมาก 

 กรรมการกลุ่มคนหน่ึงใหม้เีสยีงหน่ึงในการลงคะแนน  ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานใน

ทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหน่ึงเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

 ในการประชุมคณะกรรมการกลุ่ม ถ้ามกีารพจิารณาเรื่องใดที่ตวักรรมการกลุ่มและ/หรอื

สมาชกิกลุ่มทีก่รรมการคนนัน้เป็นตวัแทนมสี่วนไดเ้สยี กรรมการกลุ่มคนนัน้มสีทิธชิีแ้จงเรื่องนัน้แต่ไม่มี

สทิธอิอกเสยีง 

 กรรมการกลุม่อาจมอบหมายใหผู้อ้ื่นมาประชุมและออกเสยีงแทนตนไดโ้ดยตอ้งนําหนงัสอื

มอบอํานาจมาแสดงต่อประธานในทีป่ระชุมก่อนเริม่การประชุม 

 ขอ้ 19. ในกจิการทีเ่กีย่วกบับุคคลภายนอก ใหป้ระธานกลุ่มเป็นผูแ้ทนของกลุ่ม 

 ประธานกลุ่มจะแต่งตัง้ใหบุ้คคลหน่ึงบุคคลใดหรอืหลายคนและไมว่่าจะเป็นสมาชกิของ

กลุ่มหรอืไมก่ต็าม ใหไ้ปดาํเนินการแทนในกจิการทีเ่กีย่วกบับุคคลภายนอกตามวรรคหน่ึงกไ็ด ้

 ขอ้ 20. ถ้าประธานกลุ่มไม่อยู่หรอืไม่อาจปฏบิตัหิน้าทีไ่ดเ้ป็นการชัว่คราว ใหร้องประธาน

กลุ่มเป็นผู้ปฏบิตัหิน้าที่แทน แต่ถ้ารองประธานกลุ่มไม่อาจปฏบิตัหิน้าที่ได้ให้คณะกรรมการกลุ่มเลอืก

กรรมการกลุ่มคนหน่ึงเป็นผูป้ฏบิตัหิน้าทีแ่ทนไปพลางก่อน 

 

บทเฉพาะกาล 

 

 ขอ้ 21. กลุ่มทีไ่ดจ้ดัตัง้ขึน้ก่อนวนัทีท่ีป่ระชุมใหญ่ของกลุ่มมตีใิหใ้ชข้อ้บงัคบัของกลุ่มตาม

แบบทีส่ภากําหนด ใหค้ณะกรรมการกลุ่มชุดดงักล่าวยงัคงเป็นคณะกรรมการกลุ่มต่อไปโดยใหนํ้าความใน

ขอ้ 5 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

                           ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ 17 สงิหาคม 2558 

 

 

                 ลงชื่อ………………………………………………… 

                                     (นายวนิิจ ฤทธิฉ์ิ้ม)   

               ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผูผ้ลติเครือ่งมอืแพทยแ์ละสุขภาพ                          

     

Department
Stamp
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ข้อบงัคบัของ 
กลุ่มอตุสาหกรรมผูผ้ลิตเคร่ืองมือแพทยแ์ละสขุภาพ 

      ฉบบัท่ี 3 (ฉบบัแก้ไขเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1) 
ว่าด้วย ค่าลงทะเบยีน ค่าบ ารงุ และค่าบริการ 
………………………………………………… 

 
 เพือ่ใหก้จิการของกลุม่อุตสาหกรรมผูผ้ลติเครื่องมอืแพทยแ์ละสุขภาพด าเนินไปโดย
เรียบร้อย ที่ประชุมสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ  จึงพิจารณา
เหน็สมควรใหม้ขีอ้บงัคบัดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1. ขอ้บงัคบัน้ีเรยีกวา่  “ ขอ้บงัคบัของกลุม่อุตสาหกรรมผูผ้ลติเครื่องมอืแพทย์
และสุขภาพ  ฉบบัที ่3  วา่ดว้ย คา่ลงทะเบยีน คา่บ ารุง และคา่บรกิาร” 
 ขอ้ 2. ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่9 กุมภาพนัธ ์2560 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3. ในขอ้บงัคบัน้ี 
 “สภา”  หมายถงึ  สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

  “คณะกรรมการกลุม่” หมายถงึ   คณะกรรมการของกลุม่อุตสาหกรรมผูผ้ลติ 
     แพทยแ์ละสุขภาพ 

 “คา่ลงทะเบยีน” หมายถงึ  เงนิทีผู่ส้มคัรเขา้เป็นสมาชกิกลุม่จะตอ้งช าระ
ใหแ้ก่กลุม่เมื่อไดร้บัอนุมตัใิหเ้ขา้เป็นสมาชกิ
กลุม่ 

 “คา่บ ารุง” หมายถงึ  เงนิบ ารุงประจ าปีทีส่มาชกิกลุม่จะตอ้งช าระ 
     ใหแ้ก่กลุม่เป็นประจ าทุกปี โดยตอ้งช าระภายใน 
     เดือนมกราคมของทกุปีส าหรบัปีแรกทีเ่ขา้ 
     เป็นสมาชกิกลุม่ใหช้ าระตามสว่นของระยะเวลา 
     ทีเ่ป็นสมาชกิกลุม่โดยค านวณเป็นรายไตรมาส 
     และช าระพรอ้มกบัคา่ลงทะเบยีน 
 ขอ้ 4. คณะกรรมการกลุม่/สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัมอี านาจก าหนดอตัรา
คา่ลงทะเบยีนและคา่บ ารุงได ้ แต่ใหเ้ป็นไปตามขอ้ 5 โดยอตัราคา่ลงทะเบยีน และคา่บ ารุงให้
เป็นไปดงัน้ี   
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 (แกไ้ขเพิม่เตมิครัง้ที ่2 ตัง้แต่วนัที ่9 กุมภาพนัธ ์2560) 
 

 ขอ้ 5. คณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ  อาจ
พจิารณาปรบัปรุงค่าลงทะเบียน และค่าบ ารุงตามข้อ 4 ได้ แต่จะต้องเป็นจ านวนไม่เกินอตัรา
ค่าลงทะเบยีนและค่าบ ารุงของสภาที่มผีลใชบ้งัคบัอยู่ในขณะนัน้ โดยการปรบัปรุงค่าลงทะเบยีน
และค่าบ ารุงดงักล่าวต้องกระท าห่างกันไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่การปรบัปรุงครัง้หลงัสุด โดย
ค านึงถึงสภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ที่เหมาะสม และให้เพิม่ขึ้นได้ไม่เกินรอ้ยละหกสบิของ
อตัราคา่ครองชพีทีเ่พิม่ขึน้นบัตัง้แต่การปรบัปรุงค่าลงทะเบยีนและคา่บ ารุงครัง้หลงัสุด โดยน าดชันี
ราคาผูบ้รโิภคของกระทรวงพาณิชยเ์ป็นหลกัในการค านวณ โดยตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมใหญ่
ของกลุม่อุตสาหกรรมผูผ้ลติเครื่องมอืแพทยแ์ละสุขภาพ 
 เวน้แต่กรณีจ าเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมผูผ้ลติเครื่องมอืแพทยแ์ละสุขภาพ สามารถ
ปรบัปรุงค่าลงทะเบยีนและคา่บ ารุงเกนิกวา่อตัราคา่ลงทะเบยีนและคา่บ ารุงแตกต่างจากวรรคแรก
ได ้โดยตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมใหญ่และตอ้งมคีะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องสมาชกิที่
เขา้รว่มประชุม 
 (แกไ้ขครัง้ที ่1 เมื่อวนัที ่14 ตุลาคม 2547) 
  

                                          ใหไ้ว ้ณ วนัที ่9 กุมภาพนัธ ์2560 
 
 
 

    ลงชื่อ…………………………………… 
                                                   (นายวนิิจ  ฤทธิฉ้ิ์ม) 
                                               ประธานกลุม่อุตสาหกรรมผูผ้ลติเครื่องมอืแพทยแ์ละสุขภาพ 

ประเภทสมาชิก 

อตัราค่าบ ารงุน้ี ยงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% 

ค่าลงทะเบียน ค่าบ ารงุ/ปี กรณีสมคัรสมาชิกระหว่างปี ในช่วง 

แรกเข้า (บาท) ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ต.ค.-ธ.ค. 

1. สามญั-โรงงาน (สน.)       
รายรบัน้อยกว่า 100 ลา้นบาท 3,000 3,000 3,000 2,250 1,500 750 
รายรบัเกนิกว่า 100-300 ลา้นบาท 3,000 4,000 4,000 3,000 2,000 1,000 
รายรบัมากกว่า 300 ลา้นบาท 3,000 5,000 5,000 3,750 2,500 1,250 

2. สมทบ-นิติบคุคล (ทน.)       

รายรบัน้อยกว่า 100 ลา้นบาท 3,000 2,000 2,000 1,500 1,000 500 
รายรบัเกนิกว่า 100-300 ลา้นบาท 3,000 3,000 3,000 2,250 1,500 750 
รายรบัมากกว่า 300 ลา้นบาท 3,000 4,000 4,000 3,000 2,000 1,000 
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ข้อบงัคบัของ 

กลุ่มอตุสาหกรรมผูผ้ลิตเคร่ืองมือแพทยแ์ละสขุภาพ 

       ฉบบัท่ี  4 

           ว่าด้วย การบญัชีและการเงิน 

   ……………………………………… 

 

 เพื่อใหก้จิการของกลุ่มอุตสาหกรรมผูผ้ลติเครื่องมอืแพทยแ์ละสุขภาพ ดําเนินไปโดยความ

เรยีบรอ้ย ทีป่ระชุมสมาชกิกลุ่มอุตสาหกรรมผูผ้ลติเครื่องมอืแพทยแ์ละสุขภาพ จงึพจิารณาเหน็สมควรใหม้ี

ขอ้บงัคบัดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1. ขอ้บงัคบัน้ีเรยีกว่า “ข้อบงัคบัของกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลติเครื่องมอืแพทย์และ

สุขภาพฉบบัที ่4  ว่าดว้ยการบญัชแีละการเงนิ” 

 ขอ้ 2. ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่17 สงิหาคม 2558 เป็นตน้ไป 

 ขอ้ 3. ในขอ้บงัคบัน้ี 

 

“กลุ่ม”                    หมายถงึ    กลุ่มอุตสาหกรรมผูผ้ลติเครือ่งมอืแพทยแ์ละ 

      สุขภาพ 

        (Medical and Health Device Manufacturers  

     Industry Club, The Federation of Thai  

     Industries)   

 “คณะกรรมการกลุ่ม” หมายถงึ คณะกรรมการของกลุ่มอุตสาหกรรมผูผ้ลติ 

      เครือ่งมอืแพทยแ์ละสุขภาพ 

“ประธานกลุ่ม”  หมายถงึ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผูผ้ลติเครือ่งมอืแพทย ์

      และสุขภาพ 

     (Chairman of Medical and Health Device  

     Manufacturers Industry Club, The Federation  

     of Thai Industries)   

                “เหรญัญกิกลุ่ม”         หมายถงึ เหรญัญกิของกลุ่มอุตสาหกรรมผูผ้ลติเครือ่งมอื 

       แพทยแ์ละสุขภาพ 

“การบญัช”ี                หมายถงึ     การบนัทกึรายการทางการเงนิ ตลอดจนลกูหน้ี   

เจา้หน้ี และทรพัยส์นิต่าง ๆ ของกลุ่ม ไวเ้ป็น 

หลกัฐานว่าไดม้กีาร รบั จา่ย โอน เพิม่ ลด

รายการทางการเงนิหรอืสิง่ทีม่คี่าแทนตวัเงนิ 

รวมทัง้ภาระผกูพนั ดา้นลกูหน้ี เจา้หน้ี เป็น

อยา่งไร 
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  “การเงนิ”               หมายถงึ     การรบัหรอืจา่ยเงนิหรอืสิง่ทีม่คี่าแทนตวั 

       เงนิของกลุ่มเพื่อใหเ้ป็นไปตาม วตัถุประสงค ์

ของกลุ่มและตามขอ้ บงัคบัน้ี  

  

การบญัชีและการเงิน 

 ขอ้ 4. ใหร้อบระยะเวลาบญัชขีองกลุ่มเริม่ต้นตัง้แต่วนัที ่ 1 มกราคม และสิน้สุดวนัที ่ 31  

ธนัวาคม ของทุกปี 

 สาํหรบักลุ่มทีจ่ดัตัง้ขึน้ใหม ่ใหร้อบระยะเวลาบญัชขีองปีแรกสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคมของปีที่

จดัตัง้กลุ่ม 

 ขอ้ 5. คณะกรรมการกลุ่มเป็นผูก้ําหนด ปรบัปรุง หรอืเปลีย่นแปลงนโยบายทางการบญัชี

และการเงนิใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป และมกีารควบคุมภายในทีด่ ี

 ขอ้ 6. คณะกรรมการกลุ่มเป็นผูก้ําหนด 

(1) ใหฝ้ากเงนิของกลุ่มในธนาคารหน่ึงธนาคารใดหรอืสถาบนัการเงนิอื่นใดทีม่ ี    

       ธนาคารพาณชิยค์ํ้าประกนัหรอืซือ้ตัว๋แลกเงนิทีม่รีฐับาลใหก้ารคํ้าประกนั 

(2) การเปิดหรอืปิดบญัชขีองธนาคารหน่ึงธนาคารใดหรอืสถาบนัการเงนิอื่นใด 

(3) ผูม้อีํานาจลงลายมอืชื่อในการเบกิจ่ายเงนิจากธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิอื่น

ใด 

 ขอ้ 7. ใหเ้หรญัญกิกลุ่มหรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายมอีํานาจในการตรวจสอบการเงนิและการ

บญัชขีองกลุ่มใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีค่ณะกรรมการกลุ่มกําหนด 

 ขอ้ 8. เหรญัญกิกลุ่มหรอืผู้ทีไ่ด้รบัมอบหมายมหีน้าที่เสนอรายงานแสดงฐานะการเงนิต่อ

คณะกรรมการกลุ่มทุกเดอืน 

 ขอ้ 9. เหรญัญกิกลุ่มหรอืผู้ทีไ่ด้รบัมอบหมายมหีน้าทีเ่สนอรายงานของผูส้อบบญัชพีรอ้ม

ดว้ยงบการเงนิประจาํปีทีแ่สดงใหท้ราบฐานะการเงนิ และผลการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชทีีผ่่านมา

ใหค้ณะกรรมการกลุ่มและสมาชกิกลุ่มทราบก่อนวนัประชุมสามญัประจาํปีไมน้่อยกว่าเจด็วนั 

    

การตรวจสอบบญัชี 

 

 ขอ้ 10. การตรวจสอบบญัชใีหเ้ป็นหน้าที่ของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ซึ่งทีป่ระชุมใหญ่ของ

กลุ่มเลอืกตัง้ทุกปี 

 ขอ้ 11. ผูส้อบบญัชมีอีํานาจกระทาํการไดด้งัน้ี 
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(1) ตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานต่างๆ ตามมาตรฐานการสอบ        

บญัชใีนระหว่างเวลาอนัสมควร 

(2) สอบถามกรรมการกลุ่ม 

 

 

                              ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ 17 สงิหาคม 2558 

 

 

                        ลงชื่อ………………………………………………… 

                                             (นายวนิิจ ฤทธิฉ์ิ้ม)   

                     ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผูผ้ลติเครือ่งมอืแพทยแ์ละสุขภาพ                              

  
                
 

Department
Stamp


	ว่าด้วย สมาชิกและสมาชิกภาพและ
	ข้อ 3.  ในข้อบังคับนี้
	ประสงค์เพื่อส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรม
	วินัยและการลงโทษ
	การประชุมใหญ่


	การออกเสียงลงคะแนนลับให้ใช้วิธีเขียนบัตรลงคะแนนหรือตามวิธีที่ประธานในที่ประชุมกำหนด
	ข้อบังคับฉบับ
	ดำเนินกิจการของคณะกรรมการกลุ่ม
	เฉพาะคณะกรรมการกลุ่มชุดแรกหากวาระของคณะกรรมการสภาจะสิ้นสุดลงภายในเวลาตั้ง แต่หนึ่งปีขึ้นไปนับแต่วันที่คณะกรรมการกลุ่มชุดแรกได้รับเลือกตั้งให้วาระของคณะกรรมการชุดแรกสิ้นสุดลงพร้อมกับวาระของคณะกรรมการสภาในคราวครบวาระที่จะถึง   แต่ถ้า วาระของคณะกรรมการส...
	ข้อ 10. เมื่อกรรมการกลุ่มพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระและวาระของกรรมการผู้นั้นเหลือไม่น้อย กว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวันให้คณะกรรมการกลุ่มเลือกผู้แทนสมาชิกสามัญเป็นกรรมการกลุ่มแทนภายในสามสิบวัน และให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการกลุ่มซึ่งตนแทน
	บทเฉพาะกาล


	ข้อบังคับฉบับ
	ว่าด้วย การบัญชีและการเงิน
	ข้อ 3. ในข้อบังคับนี้
	ธนาคารพาณิชย์ค้ำประกันหรือซื้อตั๋วแลกเงินที่มีรัฐบาลให้การค้ำประกัน



