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ข้อบงัคบัของ 
กลุ่มอตุสาหกรรมอาหาร 

            ฉบบัท่ี 2 
     ว่าด้วยการเลือกตัง้คณะกรรมการกลุ่ม การประชมุและ 
    ด าเนินกิจการของคณะกรรมการกลุ่ม 
   ............................................................... 
 เพื่อเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนกิจการของสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพและเพื่อส่งเสรมิความสมัพนัธ์อนัดีในระหว่างหมู่
สมาชิก คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีมติเมื่อวนัที่ พ.ศ.2517 ให้จดัตัง้  
กลุม่อุตสาหกรรมอาหาร 
 กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร มคีวามสามารถด าเนินกิจกรรมหรอืท านิติกรรมใด ๆ  
ในนามของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ภายใต้การควบคุมและรบัผดิชอบของคณะกรรมการกลุ่ม
อุตสาหกรรมอาหาร โดยไม่มีผลผูกพนัสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยทางกฎหมายแต่   
อยา่งใดทัง้สิน้ 
 เพื่อให้กิจการของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ด าเนินไปโดยเรยีบร้อย ที่ประชุม
สมาชกิกลุม่อุตสาหกรรมอาหาร จงึพจิารณาเหน็สมควรใหม้ขีอ้บงัคบัดงัต่อไปน้ี  
 ขอ้ 1. ขอ้บงัคบัน้ีเรยีกวา่ “ขอ้บงัคบัของกลุม่อุตสาหกรรมอาหาร 
ฉบบัที ่2  วา่ดว้ยการเลอืกตัง้คณะกรรมการกลุม่ การประชุมและด าเนินกจิการของ
คณะกรรมการกลุม่” 
 ขอ้ 2. ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที่ 16 กุมภาพนัธ ์2543 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3. ในขอ้บงัคบัน้ี  
  “สภา” หมายถงึ  สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
  “คณะกรรมการสภา”   หมายถงึ   คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม      

               แหง่ประเทศไทย 
  “กลุม่”                     หมายถงึ   กลุม่อุตสาหกรรมอาหาร 
     (Food Processing Industry Club, 
     The Federation of Thai Industries ) 
  “คณะกรรมการกลุม่”    หมายถงึ   คณะกรรมการของกลุม่อุตสาหกรรม   
          อาหาร 
  “สมาชกิกลุม่”             หมายถงึ   สมาชกิของกลุม่อุตสาหกรรม   
          อาหาร 
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  “ประธานกลุม่”            หมายถงึ   ประธานกลุม่อุตสาหกรรมอาหาร 
          (Chairman of Food Processing 
           Industry Club, The Federation of  
                                                                       Thai Industries ) 
 
    ข้อความทัว่ไป 
 

 ขอ้ 4.  เพือ่ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องกลุม่ ใหท้ีป่ระชุมใหญ่ของ 
กลุม่เลอืกคณะกรรมการคณะหน่ึง  เรยีกวา่ คณะกรรมการกลุม่ จากผูแ้ทนสมาชกิสามญั มี
จ านวนกรรมการตามทีท่ีป่ระชุมใหญ่ของกลุม่จะก าหนดแต่ตอ้งไมน้่อยกวา่หา้คน  
 ขอ้ 5. ใหค้ณะกรรมการกลุม่ตามขอ้ 4 เลอืกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกลุม่
และใหป้ระธานกลุม่เลอืกกรรมการคนอื่นจากคณะกรรมการกลุม่มจี านวนตามทีป่ระธานกลุม่จะ
ก าหนดแต่ไมน้่อยกวา่หา้คน เพือ่เป็นรองประธานกลุม่ เลขาธกิารกลุม่ และต าแหน่งอื่นตามที่
ประธานกลุม่จะเหน็สมควร  
 เฉพาะคณะกรรมการกลุม่ชุดแรกหากวาระของคณะกรรมการสภาจะสิน้สุดลง
ภายในเวลาตัง้แต่หน่ึงปีขึน้ไปนบัแต่วนัทีค่ณะกรรมการกลุม่ชุดแรกไดร้บัเลอืกตัง้ใหว้าระของ
คณะกรรมการชุดแรกสิน้สุดลงพรอ้มกบัวาระของคณะกรรมการสภาในคราวครบวาระทีจ่ะถงึ   
แต่ถา้ วาระของคณะกรรมการสภาจะสิน้สุดลงภายในเวลาน้อยกวา่หน่ึงปีนบัแต่วนัที่
คณะกรรมการกลุม่ชุดแรกไดร้บัเลอืกตัง้ใหว้าระของคณะกรรมการกลุม่ชุดแรกสิน้สุดลงพรอ้ม
กบัวาระของคณะกรรมการสภาทีจ่ะครบวาระถดัจากการครบวาระในคราวทีจ่ะถงึ 
 กรรมการกลุม่มวีาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละสองปี กรรมการกลุม่ทีด่ ารงต าแหน่ง
ตามวรรคหน่ึงและกรรมการอื่นเมื่อครบวาระแลว้  จะรบัเลอืกกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอกีกไ็ด ้ 
ทัง้น้ีเวน้แต่ต าแหน่งประธานกลุม่  จะด ารงต าแหน่งประธานกลุม่ตดิต่อกนัเกนิสองวาระมไิด ้ 
ประธานกลุม่ซึง่ด ารงต าแหน่งอยูใ่นวนัทีข่อ้บงัคบัน้ีเริม่มผีลบงัคบัใช ้  ใหน้บัวาระซึง่ก าลงัด ารง
ต าแหน่งอยูน่ัน้เป็นวาระแรก 
 สมาชกิสามญัรายหน่ึงมผีูแ้ทนเป็นกรรมการกลุม่ไดเ้พยีงคนเดยีว 
 
 ขอ้ 6. ใหค้ณะกรรมการกลุม่เลอืกกรรมการกลุม่คนหน่ึงเป็นผูแ้ทนของกลุม่เพือ่
เสนอเขา้รบัการพจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการประเภทแต่งตัง้ของสภาตามขอ้บงัคบัของสภา 
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 กรรมการกลุม่ทีไ่ดร้บัเลอืกเป็นผูแ้ทนของกลุม่เพือ่เป็นกรรมการประเภทแต่งตัง้
ของสภาตามวรรคหน่ึงยอ่มพน้จากการเป็นผูแ้ทนของกลุม่เมื่อกรรมการคนนัน้พน้จากต าแหน่ง
กรรมการกลุม่ 
 ขอ้ 7.  หา้มผูแ้ทนสมาชกิสามญัผูม้ลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัต่อไปน้ีเป็น
กรรมการกลุม่ 
  (1)  เป็นพนกังานของสภาหรอืกลุม่ 
  (2) เป็นบุคคลลม้ละลาย 
  (3) เป็นขา้ราชการประจ าหรอืขา้ราชการการเมอืง 
  (4) เป็นบุคคลวกิลจรติ หรอืจติฟัน่เฟือนไมส่มประกอบ 

(5) เคยตอ้งโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถงึทีสุ่ดหรอืค าสัง่ทีช่อบดว้ย 
กฎหมายใหจ้ าคุก เวน้แต่ในความผดิทีก่ระท าโดยประมาทหรอื
ความผดิ ลหุโทษ 

 ขอ้ 8. กรรมการกลุม่พน้จากต าแหน่งเมื่อ 
  (1) ออกตามวาระ 
  (2) ตาย 
  (3) ลาออก 

(4) ทีป่ระชุมใหญ่ของกลุม่มมีตใิหอ้อกดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองใน
สามของจ านวนสมาชกิสามญัทีม่าประชุม 

(5) ขาดการประชุมคณะกรรมการกลุม่สามครัง้ตดิต่อกนัโดยมไิดล้าการ 
 ประชุม เวน้แต่คณะกรรมการกลุม่มมีตใิหด้ ารงต าแหน่งต่อไปได ้

  (6) พน้จากต าแหน่งผูแ้ทนสมาชกิสามญั หรอืสมาชกิสามญันัน้พน้จาก 
   การเป็นสมาชกิกลุม่หรอืสมาชกิของสภา 
  (7) มลีกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ 7 
  (8) คณะกรรมการสภามมีตใิหพ้น้จากต าแหน่ง 
 ขอ้ 9. เมื่อประธานกลุม่พน้จากต าแหน่งก่อนวาระใหร้องประธานกลุม่เป็นประธาน
กลุม่แทน และใหอ้ยูใ่นต าแหน่งไดเ้พยีงเทา่วาระทีย่งัเหลอือยูข่องประธานกลุม่ซึง่ตนแทน 
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 ขอ้ 10. เมื่อกรรมการกลุ่มพน้จากต าแหน่งก่อนวาระและวาระของกรรมการผูน้ัน้
เหลือไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อยแปดสิบวันให้คณะกรรมการกลุ่มเลือกผู้แทนสมาชิกสามัญเป็น
กรรมการกลุ่มแทนภายในสามสบิวนั และให้อยู่ในต าแหน่งได้เพยีงเท่าวาระที่ยงัเหลอือยู่ของ
กรรมการกลุม่ซึง่ตนแทน 
 ขอ้ 11. เมื่อคณะกรรมการกลุ่มทัง้คณะพ้นจากต าแหน่งนอกจากการพ้นจาก
ต าแหน่งทัง้คณะเพราะคณะกรรมการสภาสัง่ให้พ้นจากต าแหน่งตามข้อบังคับสภาให้
คณะกรรมการกลุ่มที่พ้นจากต าแหน่งยงัคงรกัษาการในต าแหน่งเพื่อด าเนินกิจการของกลุ่ม
ต่อไปเทา่ทีจ่ าเป็น จนกวา่คณะกรรมการกลุม่ชุดใหมเ่ขา้รบัหน้าที ่
 คณะกรรมการกลุ่มที่พ้นจากต าแหน่งทัง้คณะตามวรรคหน่ึงต้องจดัให้มีการ
ประชุมใหญ่ของกลุม่เพื่อเลอืกผูแ้ทนสมาชกิสามญัเขา้เป็นกรรมการกลุ่มตามขอ้ 4.ภายในสามสบิ
วนันบัแต่วนัทีพ่น้จากต าแหน่ง 
 ขอ้ 12. ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการกลุ่มว่างลงจนเหลอืจ านวนน้อยกว่าจ านวนที่
เป็นองคป์ระชุมตามหมวดว่าดว้ยการประชุมและการด าเนินกจิการของคณะกรรมการกลุ่มและ
ตามขอ้บงัคบัของกลุม่วา่ดว้ยการประชุมใหญ่ ใหค้ณะกรรมการกลุ่มทีเ่หลอือยูก่ระท าการในนาม
ของคณะกรรมการกลุม่ต่อไปไดแ้ต่เฉพาะการจดัใหม้กีารประชุมใหญ่ของกลุม่เพือ่เลอืกตัง้ผูแ้ทน
สมาชกิสามญัเป็นกรรมการกลุม่แทนตามขอ้ 10 และการจดัใหม้กีารประชุมใหญ่ของกลุม่ 
 ขอ้ 13. ให้คณะกรรมการกลุ่มมอบหมายหน้าที่ให้แก่คณะกรรมการกลุ่มชุดใหม่
ภายในสบิหา้วนันับแต่วนัทีไ่ดด้ าเนินการตามขอ้ 4 เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้และใหค้ณะกรรมการกลุ่ม
ชุดใหมแ่จง้รายชื่อคณะกรรมการกลุม่ชุดใหมใ่หส้ภาทราบเป็นหนงัสอื 
 ขอ้ 14. การประชุมและการด าเนินกิจการของคณะกรรมการกลุ่มให้เป็นไปตาม
หมวดว่าดว้ยการประชุมและการด าเนินกจิการของคณะกรรมการกลุ่ม และขอ้บงัคบัของกลุ่มว่า
ดว้ยการประชุมใหญ ่
 
 การประชมุและการด าเนินกิจการของคณะกรรมการกลุ่ม 
 
 ข้อ 15.  คณะกรรมการกลุ่มมีอ านาจหน้าที่วางนโยบายด าเนินงานของกลุ่ม
ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และวตัถุประสงค์ของกลุ่ม รวมทัง้รบัผดิชอบในความผดิต่าง ๆ ตามนิติ
กรรมสญัญาและกฎหมายทีก่ลุม่เขา้ผกูพนัแยกต่างหากจากสภา รวมทัง้ใหม้อี านาจออกระเบยีบ
ในเรื่องอื่นใดทีจ่ าเป็นต่อการด าเนินงานเกีย่วกบักจิการของกลุม่  แต่ทัง้น้ีระเบยีบดงักลา่วจะตอ้ง
ไม่ขดัหรอืแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอ้บงัคบัสภา   ขอ้บงัคบั
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ของกลุ่มที่สภาก าหนดหรอืที่สภาจะแก้ไขเพิ่มเติมหรอืก าหนดขึ้นใหม่ในอนาคตและมติของ
คณะกรรมการสภาโดยตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมใหญ่ของกลุม่ 
 
 ขอ้ 16. คณะกรรมการกลุม่มอี านาจแต่งตัง้คณะอนุกรรมการ หรอืคณะท างานของ
กลุม่เพือ่พจิารณา หรอืกระท ากจิการเฉพาะอยา่ง อนัอยูภ่ายในขอบเขตวตัถุประสงคข์องกลุม่
และภายใตก้ารควบคุมดแูลของคณะกรรมการกลุม่ 
 คณะอนุกรรมการหรอืคณะท างานของกลุม่ตามวรรคหน่ึง จะแต่งตัง้จากสมาชกิ
กลุม่หรอืบุคคลภายนอกทีค่ณะกรรมการกลุม่จะเหน็เหมาะสมกไ็ด ้และใหอ้ยูใ่นต าแหน่งไดเ้พยีง
เทา่ทีค่ณะกรรมการกลุม่ก าหนด ซึง่ตอ้งไมเ่กนิกวา่วาระของคณะกรรมการกลุม่ชุดที่แต่งตัง้
คณะอนุกรรมการหรอืคณะท างานน้ี 
 การประชุมคณะอนุกรรมการหรอืคณะท างานใหใ้ชข้อ้ 17 และ 18 โดยอนุโลมเวน้
แต่คณะกรรมการกลุม่จะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอื่น 
 ขอ้ 17. การประชุมคณะกรรมการกลุ่มให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกลุ่มจะ
เหน็สมควร แต่ตอ้งไมน้่อยกวา่หน่ึงครัง้ทุกสามเดอืน 
 ขอ้ 18. การประชุมคณะกรรมการกลุ่มต้องมกีรรมการกลุ่มมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึง่หน่ึงของจ านวนกรรมการกลุม่ทัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชุม  
 ใหป้ระธานกลุ่มเป็นประธานในทีป่ระชุม ถา้ประธานกลุ่มไม่อยูใ่นทีป่ระชุมหรอืไม่
อาจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหร้องประธานกลุม่เป็นประธานในทีป่ระชุม  
 ถา้ประธานกลุ่มหรอืรองประธานกลุ่มหรอืผูป้ฏบิตัหิน้าทีแ่ทนตามขอ้ 20 ไม่อยูใ่น
ทีป่ระชุม หรอืไมอ่าจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหค้ณะกรรมการกลุม่เลอืกกรรมการกลุ่มคนหน่ึงท าหน้าที่
เป็นประธานในทีป่ระชุม 
 การวนิิจฉยัชีข้าดของทีป่ระชุมใหถ้อืตามเสยีงขา้งมาก 
 กรรมการกลุม่คนหน่ึงใหม้เีสยีงหน่ึงในการลงคะแนน   ถา้คะแนนเสยีงเทา่กนัให้
ประธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหน่ึงเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 
 ในการประชุมคณะกรรมการกลุม่ ถา้มกีารพจิารณาเรื่องใดทีต่วักรรมการกลุม่
และ/หรอืสมาชกิกลุม่ทีก่รรมการคนนัน้เป็นตวัแทนมสีว่นไดเ้สยี กรรมการกลุม่คนนัน้มสีทิธิ
ชีแ้จงเรื่องนัน้แต่ไมม่สีทิธอิอกเสยีง 
 กรรมการกลุม่อาจมอบหมายใหผู้อ้ื่นมาประชุมและออกเสยีงแทนตนไดโ้ดยตอ้ง
น าหนงัสอืมอบอ านาจมาแสดงต่อประธานในทีป่ระชุมก่อนเริม่การประชุม 
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 ขอ้ 19. ในกจิการทีเ่กีย่วกบับุคคลภายนอก ใหป้ระธานกลุม่เป็นผูแ้ทนของกลุม่ 
 ประธานกลุ่มจะแต่งตัง้ให้บุคคลหน่ึงบุคคลใดหรือหลายคนและไม่ว่าจะเป็น
สมาชกิของกลุม่หรอืไมก่ต็าม ใหไ้ปด าเนินการแทนในกจิการทีเ่กีย่วกบับุคคลภายนอกตามวรรค
หน่ึงกไ็ด ้
 ขอ้ 20. ถา้ประธานกลุ่มไม่อยูห่รอืไม่อาจปฏบิตัหิน้าที่ไดเ้ป็นการชัว่คราว ใหร้อง
ประธานกลุม่เป็นผูป้ฏบิตัหิน้าทีแ่ทน แต่ถา้รองประธานกลุม่ไมอ่าจปฏบิตัหิน้าทีไ่ดใ้หค้ณะ 
กรรมการกลุม่เลอืกกรรมการกลุม่คนหน่ึงเป็นผูป้ฏบิตัหิน้าทีแ่ทนไปพลางก่อน 
 
    บทเฉพาะกาล 
 
 ขอ้ 21. กลุ่มทีไ่ดจ้ดัตัง้ขึน้ก่อนวนัที่ทีป่ระชุมใหญ่ของกลุ่มมมีตใิหใ้ชข้อ้บงัคับของ
กลุ่มตามแบบที่สภาก าหนด ให้คณะกรรมการกลุ่มชุดดงักล่าวยงัคงเป็นคณะกรรมการกลุ่ม
ต่อไปโดยใหน้ าความในขอ้ 5 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 
                         ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ 16 กุมภาพนัธ ์2543 

                           ลงชื่อ…………………………………… 
                               (นายพรศลิป์  พชัรนิทรต์นะกุล) 
                                           ประธานกลุม่อุตสาหกรรมอาหาร 
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ข้อบงัคบัของ 
กลุ่มอตุสาหกรรมอาหาร 

      ฉบบัท่ี 3  
ว่าด้วย ค่าลงทะเบยีน ค่าบ ารงุ และค่าบริการ 
………………………………………………… 

 
 เพือ่ใหก้จิการของกลุม่อุตสาหกรรมอาหาร ด าเนินไปโดยเรยีบรอ้ย ทีป่ระชุมสมาชกิ
กลุม่อุตสาหกรรมอาหาร จงึพจิารณาเหน็สมควรใหม้ขีอ้บงัคบัดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1. ข้อบังคับน้ีเรียกว่า  “ ข้อบังคับของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร  ฉบับที่ 3     
วา่ดว้ย คา่ลงทะเบยีน คา่บ ารุง และคา่บรกิาร” 
 ขอ้ 2. ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่17 กุมภาพนัธ ์2548  เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3. ในขอ้บงัคบัน้ี 
 “สภา”  หมายถงึ  สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

  “คณะกรรมการกลุม่” หมายถงึ   คณะกรรมการของกลุม่อุตสาหกรรมอาหาร 
 “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. คณะกรรมการกลุ่ม /สภาอุตสาหกรรมจังหวัดมีอ านาจก าหนดอัตรา
ค่าลงทะเบียนและค่าบ ารุงได้ แต่ให้เป็นไปตามข้อ 5 โดยอตัราค่าลงทะเบียน และค่าบ ารุงให้
เป็นไปดงัน้ี   

4.1 สมาชกิสามญั  
- คา่ลงทะเบยีนเป็นเงนิรายละ ……-………. บาท 
- คา่บ ารุงประจ าปีเป็นเงนิดงัน้ี 
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              4.1.1 เป็นนิตบิุคคล 
- กจิการทีม่รีายรบัไมเ่กนิ………-……… บาทต่อปี    
  คา่บ ารุง…4,000……บาทต่อปี (ไมร่วม VAT) 
- กจิการทีม่รีายรบัเกนิกวา่……-…… แต่ไมเ่กนิ....-…บาทต่อปี   
  คา่บ ารุง……-………บาทต่อปี  
- กจิการทีม่รีายรบัเกนิกวา่……-……แต่ไมเ่กนิ…-.....บาทต่อปี   
  คา่บ ารุง……-………บาทต่อปี  
- กจิการทีม่รีายรบัเกนิกวา่……-…....บาทต่อปี    
  คา่บ ารุง…-…บาทต่อปี  

 
               4.1.2 เป็นสมาคมการคา้คดิตามจ านวนสมาชกิของสมาคมการคา้ 
                  นัน้ ๆ  

- มสีมาชกิไมเ่กนิ ………-….… ราย 
  คา่บ ารุง ………4,000………  บาทต่อปี (ไมร่วม VAT) 

  - มสีมาชกิตัง้แต่ ………-……. รายขึน้ไป 
  คา่บ ารุง …………….-……. บาทต่อปี 

4.2 สมาชกิสมทบ 
               4.2.1 เป็นนิตบิุคคล  

- คา่ลงทะเบยีนเป็นเงนิรายละ………-……..บาท   
- คา่บ ารุงประจ าปีเป็นเงนิรายละ…4,000.…..บาท (ไมร่วม VAT) 

               4.2.2  เป็นบุคคลธรรมดา 
- คา่ลงทะเบยีนเป็นเงนิรายละ ……-……… บาท   
- คา่บ ารุงประจ าปีเป็นเงนิรายละ…4,000.….บาท (ไมร่วม VAT) 

(แกไ้ขเพิม่เตมิครัง้ที ่1  ตัง้แต่วนัที ่14 ตุลาคม 2547) 
 

 ขอ้ 5. คณะกรรมการกลุม่อุตสาหกรรมอาหาร อาจพจิารณาปรบัปรุงค่าลงทะเบยีน 
และค่าบ ารุงตามขอ้ 4 ได ้แต่จะตอ้งเป็นจ านวนไมเ่กนิอตัราคา่ลงทะเบยีนและคา่บ ารุงของสภาที่มี
ผลใชบ้งัคบัอยูใ่นขณะนัน้ โดยการปรบัปรุงค่าลงทะเบยีนและค่าบ ารุงดงักล่าวตอ้งกระท าห่างกนั
ไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่การปรบัปรุงครัง้หลงัสุด โดยค านึงถงึสภาวะเศรษฐกจิและสถานการณ์ที่
เหมาะสม และให้เพิ่มขึ้นได้ไม่เกินร้อยละหกสิบของอตัราค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นนับตัง้แต่การ
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ปรบัปรุงค่าลงทะเบยีนและค่าบ ารุงครัง้หลงัสุด โดยน าดชันีราคาผูบ้รโิภคของกระทรวงพาณิชย์
เป็นหลกัในการค านวณ โดยตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมใหญ่ของกลุม่อุตสาหกรรมอาหาร 
 
 เวน้แต่กรณีจ าเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สามารถปรบัปรุงค่าลงทะเบยีนและ
คา่บ ารุงเกนิกวา่อตัราคา่ลงทะเบยีนและคา่บ ารุงแตกต่างจากวรรคแรกได้ โดยตอ้งไดร้บัอนุมตัิ
จากทีป่ระชุมใหญ่และตอ้งมคีะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องสมาชกิทีเ่ขา้รว่มประชุม 
 (แกไ้ขครัง้ที ่1 เมื่อวนัที ่14 ตุลาคม 2547) 
  
                                 ใหไ้ว ้ณ วนัที ่17 กุมภาพนัธ ์2548 
 

    ลงชื่อ…………………………………… 
                                             (นายสมมาตร ์ ประพฤตชิอบ) 
                                                                    ประธานกลุม่อุตสาหกรรมอาหาร    
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   ข้อบงัคบัของ 
        กลุ่มอตุสาหกรรมอาหาร 
   ฉบบัท่ี  4 
   ว่าด้วย การบญัชีและการเงิน 
   ……………………………………… 
 เพือ่ใหก้จิการของกลุม่อุตสาหกรรมอาหารด าเนินไปโดยความเรยีบรอ้ย ทีป่ระชุม
สมาชกิกลุม่อุตสาหกรรมอาหาร จงึพจิารณาเหน็สมควรใหม้ขีอ้บงัคบัดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1. ขอ้บงัคบัน้ีเรียกว่า    “ขอ้บงัคบัของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ฉบบัที่ 4   
วา่ดว้ยการบญัชแีละการเงนิ” 
 ขอ้ 2. ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที่ 16 กุมภาพนัธ ์2543 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3. ในขอ้บงัคบัน้ี 
  “กลุม่”                       หมายถงึ   กลุม่อุตสาหกรรมอาหาร 
                                            (Food Processing Industry Club, 
                                           The Federation of Thai Industries )  
                           “คณะกรรมการกลุม่”    หมายถงึ     คณะกรรมการของ กลุม่อุตสาหกรรม 
     อาหาร 
   “ประธานกลุม่”    หมายถงึ     ประธานกลุม่อุตสาหกรรมอาหาร 

         (Chairman of Food Processing  
         Industry Club, The Federation of  
         Thai Industries)                      

                            “เหรญัญกิกลุม่”         หมายถงึ     เหรญัญกิของกลุม่อุตสาหกรรม 
     อาหาร 
             “การบญัช”ี               หมายถงึ    การบนัทกึรายการทางการเงนิ  
     ตลอดจนลกูหน้ี เจา้หน้ี และ 
     ทรพัยส์นิต่าง ๆ ของกลุม่ ไวเ้ป็น 

    หลกัฐานวา่ไดม้กีารรบั จา่ย โอน  
    เพิม่ ลดรายการทางการเงนิหรอื 
    สิง่ทีม่คีา่แทนตวัเงนิรวมทัง้ภาระ 
    ผกูพนั ดา้นลกูหน้ี เจา้หน้ี เป็น 
    อยา่งไร 
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         “การเงนิ”               หมายถงึ    การรบัหรอืจา่ยเงนิหรอืสิง่ทีม่คีา่แทน 
                 ตวัเงนิของกลุม่เพือ่ใหเ้ป็นไปตาม  
             วตัถุประสงคข์องกลุม่และตามขอ้ บงัคบัน้ี 
    
   การบญัชีและการเงิน 
 
 ขอ้ 4. ใหร้อบระยะเวลาบญัชขีองกลุม่เริม่ตน้ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม และสิน้สุด
วนัที ่31  ธนัวาคม ของทุกปี 
 ส าหรบักลุม่ทีจ่ดัตัง้ขึน้ใหม่ ใหร้อบระยะเวลาบญัชขีองปีแรกสิน้สุดวนัที่ 31 
ธนัวาคมของปีทีจ่ดัตัง้กลุม่ 
 ขอ้ 5. คณะกรรมการกลุม่เป็นผูก้ าหนด ปรบัปรุง หรอืเปลีย่นแปลงนโยบาย
ทางการบญัชแีละการเงนิใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป และมกีารควบคุม
ภายในทีด่ ี
 ขอ้ 6. คณะกรรมการกลุม่เป็นผูก้ าหนด 

(1) ใหฝ้ากเงนิของกลุม่ในธนาคารหน่ึงธนาคารใดหรอืสถาบนัการเงนิอื่น
ใดทีม่ ี   ธนาคารพาณิชยค์ ้าประกนัหรอืซือ้ตัว๋แลกเงนิทีม่รีฐับาลให้
การค ้าประกนั 

  (2)  การเปิดหรอืปิดบญัชขีองธนาคารหน่ึงธนาคารใดหรอืสถาบนัการเงนิ 
        อื่นใด 
  (3)  ผูม้อี านาจลงลายมอืชื่อในการเบกิจา่ยเงนิจากธนาคารหรอืสถาบนั 
        การเงนิอื่นใด 
 ขอ้ 7. ใหเ้หรญัญกิกลุม่หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายมอี านาจในการตรวจสอบการเงนิ
และการบญัชขีองกลุม่ใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีค่ณะกรรมการกลุม่ก าหนด 
 ขอ้ 8. เหรญัญกิกลุม่หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายมหีน้าทีเ่สนอรายงานแสดงฐานะ
การเงนิต่อคณะกรรมการกลุม่ทุกเดอืน 
 ขอ้ 9. เหรญัญกิกลุม่หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายมหีน้าทีเ่สนอรายงานของผูส้อบ
บญัชพีรอ้มดว้ยงบการเงนิประจ าปีทีแ่สดงใหท้ราบฐานะการเงนิ และผลการด าเนินงานในรอบ
ระยะเวลาบญัชทีีผ่า่นมาใหค้ณะกรรมการกลุม่และสมาชกิกลุม่ทราบก่อนวนัประชุมสามญั
ประจ าปีไมน้่อยกวา่เจด็วนั 
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   การตรวจสอบบญัชี   
 
 ขอ้ 10. การตรวจสอบบญัชใีหเ้ป็นหน้าทีข่องผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ซึง่ทีป่ระชุม 
ใหญ่ของกลุม่เลอืกตัง้ทุกปี 
  
 ขอ้ 11. ผูส้อบบญัชมีอี านาจกระท าการไดด้งัน้ี 
  (1)  ตรวจสอบบญัช ีเอกสาร และหลกัฐานต่าง ๆ ตามมาตรฐานการสอบ 
       บญัชใีนระหวา่งเวลาอนัสมควร 
  (2)  สอบถามกรรมการกลุม่ 
 
 
 
    ใหไ้ว ้ณ วนัที ่16 กุมภาพนัธ ์2543 
      

    ลงชื่อ…………………………………… 
            (นายพรศลิป์  พชัรนิทรต์นะกุล) 
                                                                 ประธานกลุม่อุตสาหกรรมอาหาร 
                
 


