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ขอ้บงัคบัของ 

  กลุม่อตุสาหกรรมพลงังานทดแทน 

ฉบบัที่ 1 

ว่าดว้ย สมาชิกและสมาชิกภาพและ 

การประชุมใหญ่ของกลุม่ 

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

 เพือ่เป็นการช่วยเหลอืสนบัสนุนกิจการของสมาชกิของสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยให ้

เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพและเพือ่ส่งเสรมิความสมัพนัธอ์นัดใีนระหว่างหมู่สมาชกิ คณะกรรมการสภาอตุ- 

สาหกรรมแห่งประเทศไทย มมีตเิมือ่วนัที่ 29 สงิหาคม 2548 ใหจ้ดัต ัง้กลุม่อตุสาหกรรมพลงังานทดแทน 

  กลุม่อตุสาหกรรมกรรมพลงังานทดแทน มคีวามสามารถด าเนินกิจกรรมหรอืท านิตกิรรมใด ๆ  

ในนามของกลุม่อตุสาหกรรมพลงังานทดแทน ภายใตก้ารควบคุมและรบัผดิชอบของคณะกรรมการกลุม่

อตุสาหกรรมพลงังานทดแทน โดยไม่มผีลผูกพนัสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยทางกฎหมายแต่อย่างใด

ท ัง้สิ้น  

 เพือ่ใหก้ิจการของกลุม่อตุสาหกรรมพลงังานทดแทน ด าเนินไปโดยเรยีบรอ้ย ทีป่ระชมุสมาชกิ

กลุม่อตุสาหกรรมพลงังานทดแทน จงึพจิารณาเหน็สมควรใหม้ขีอ้บงัคบั ดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1.   ขอ้บงัคบัน้ีเรยีกว่า “ขอ้บงัคบัของกลุม่อตุสาหกรรมพลงังานทดแทน ฉบบัที ่ 1  ว่า

ดว้ยสมาชกิและสมาชกิภาพและการประชมุใหญ่ของกลุม่” 

 ขอ้ 2. ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัต ัง้แต่วนัที ่13 ตลุาคม 2548 เป็นตน้ไป 

 ขอ้ 3.  ในขอ้บงัคบัน้ี 

  “สภา” หมายถงึ   สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

  “คณะกรรมการสภา   หมายถงึ   คณะกรรมการสภาอตุสาหกรรมแห่ง 

      ประเทศไทย 

  “กลุม่”                 หมายถงึ   กลุม่อตุสาหกรรมพลงังานทดแทน 

( Renewable Energy Industry Club,  

The  Federation of Thai  

 Industries )   
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  “คณะกรรมการกลุม่” หมายถงึ คณะกรรมการของกลุม่อตุสาหกรรม   

     พลงังานทดแทน 
  “สมาชกิกลุม่”         หมายถงึ สมาชกิของกลุม่อตุสาหกรรม   

     พลงังานทดแทน 

  “ประธานกลุม่” หมายถงึ ประธานกลุม่อตุสาหกรรมพลงังานทดแทน 

( Chairman of Renewable Energy 

Industry Club, The Federation of Thai 

Industries ) 

      

                การจดัต ัง้กลุม่ 

 

 ขอ้ 4. กลุม่อตุสาหกรรมพลงังานทดแทน มสีถานทีท่  าการต ัง้อยู่เลขที ่ 60 โซนซ ีช ัน้ 4 

ศูนยก์ารประชมุแห่งชาตสิริกิิติ์ ถ.รชัดาภเิษกตดัใหม่  คลองเตย  กรุงเทพฯ  10110 

 ขอ้ 5. กลุม่อตุสาหกรรมพลงังานทดแทน มวีตัถปุระสงคด์งัน้ี 

  (1) เพือ่เป็นศูนยร์วมสมาชกิของสภาตามกลุม่ทีส่ภาก าหนด 

  (2 ) เพือ่เป็นตวัแทนของสมาชกิกลุม่ในการประสานนโยบายและด าเนินงานระหว่าง 

   สมาชกิกลุม่กบัรฐั 

(3) เพือ่เป็นทีส่  าหรบัสมาชกิกลุม่มาแลกเปลีย่นความคิดเหน็ต่าง ๆ อนัเป็น 

 ประโยชนเ์กี่ยวกบัอตุสาหกรรม 

  (4) เพือ่สรา้งเสรมิมติรภาพและความร่วมมอืในหมู่ผูป้ระกอบอตุสาหกรรม 

(5)  เพือ่คน้ควา้ เผยแพร่ ส่งเสรมิและอบรมวชิาการทีท่นัสมยั เพือ่ใหอ้ตุสาหกรรม  

   ภายในประเทศเจรญิกา้วหนา้ และสามารถแข่งขนักบัผลติภณัฑข์องต่างประเทศ

ได ้

(6)  เพือ่กระท าการใด ๆ อนัจะส่งเสรมิใหเ้กิดความร่วมมอืและการประสานงาน 

   ระหว่างกลุม่ผูป้ระกอบอตุสาหกรรมกบัส่วนงานราชการ ผูจ้  าหน่าย และผูบ้รโิภค 

(7)  เพือ่ความเป็นปึกแผ่นในการป้องกนัรกัษาและส่งเสรมิเสถยีรภาพและผล 

   ประโยชนข์องอตุสาหกรรมภายในประเทศ 

  (8) เพือ่ส่งเสรมิใหผ้ลติภณัฑท์กุชนิดมมีาตรฐานเป็นทีเ่ชื่อถอืได ้

  (9) เพือ่ส่งเสรมิใหม้ผูีป้ระกอบอตุสาหกรรมมากขึ้น  และมสีมรรถภาพสูงขึ้น 

(10) ร่วมมอืประสานงานกบัสมาชกิของสภาและกลุม่สมาชกิอืน่ เพือ่ด าเนินการให ้

เป็นไปตามวตัถปุระสงคข์องสภา 
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(11) เพือ่ส่งเสรมิ และหาช่องทางสนบัสนุนใหผ้ลติภณัฑอ์ตุสาหกรรมในประเทศได ้

ขยายตลาดจ าหน่ายท ัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

  (12) อืน่ ๆ ตามทีค่ณะกรรมการสภาก าหนด 

 ขอ้ 6. กลุม่อาจมรีายไดด้งัต่อไปน้ี 

(1) ค่าลงทะเบยีน ค่าบ ารุง และค่าบรกิารจากสมาชกิกลุม่ในอตัราทีก่  าหนดในขอ้ 

   บงัคบัของกลุม่ 

  (2) เงนิอดุหนุนจากสภาตามทีส่ภาเหน็สมควร 

  (3) ทรพัยส์นิทีม่ผูีย้กให ้

(4)   รายไดอ้ืน่ ๆ  
 

   สมาชิกและการรบัเป็นสมาชิก 

 

 ขอ้ 7. กลุม่มสีมาชกิสองประเภทคือ 

  (1) สมาชกิสามญั 

  (2) สมาชกิสมทบ 

 ขอ้ 8. สมาชกิสามญัตอ้งมคุีณสมบตัดิงัต่อไปน้ี 

(1) เป็นนิตบิคุคลทีต่ ัง้ขึ้นตามกฎหมายไทยและประกอบอตุสาหกรรมโดยมโีรงงาน 

   ทีไ่ดร้บัอนุญาตตามกฎหมายว่าดว้ยโรงงานแลว้ หรอื 

(2) เป็นสมาคมการคา้ทีต่ ัง้ขึ้นตามกฎหมายว่าดว้ยสมาคมการคา้ และมวีตัถุ 

   ประสงคเ์พือ่ส่งเสรมิการประกอบอตุสาหกรรม 

 ขอ้ 9. สมาชกิสมทบ ตอ้งมคุีณสมบตัดิงัต่อไปน้ี 

  (1) เป็นบคุคลธรรมดา ซึง่ประกอบอตุสาหกรรมหรอืวสิาหกิจอืน่ในราช 

   อาณาจกัร 

  (2) เป็นนิตบิคุคลซึง่ต ัง้ขึ้นตามกฎหมายไทย และมใิช่สมาคมการคา้ตาม 

   ขอ้ 8 (2) หรอื 

  (3) เป็นบคุคลธรรมดาซึง่มผีลงานทางวชิาการ หรอืเทคโนโลยเีกี่ยวกบัอตุสาหกรรม 

 ขอ้ 10. สมาชกิกลุม่ตอ้งเป็นสมาชกิของสภาและเป็นผูป้ระกอบอตุสาหกรรมหรอืส่งเสรมิการ

ประกอบอตุสาหกรรมพลงังานทดแทน หรอื อตุสาหกรรมใกลเ้คียงกนั อย่างไรก็ด ี  หากคณะกรรมการสภา

พจิารณาเหน็สมควร   อาจก าหนดใหส้มาชกิของสภารายใดรายหน่ึงเขา้สงักดัเป็นสมาชกิกลุม่หรอืพน้จากการ

เป็นสมาชกิกลุม่ก็ได ้



ขอ้บงัคบัฉบบัที ่1 กลุม่อตุฯ พลงังานทดแทน                                                                    4/10 

 ขอ้ 11. เมือ่สมาชกิของสภารายใดไดร้บัการจดัใหอ้ยู่ในกลุม่ ใหค้ณะกรรมการกลุม่ หรอืผูท้ี่

ไดร้บัมอบหมายลงชื่อบคุคลนัน้เป็นสมาชกิในสมดุทะเบยีนสมาชกิกลุม่ 

 ขอ้ 12. ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชกิกลุม่ นอกจากตอ้งมคุีณสมบตัติามขอ้ 8 หรอื 9 แลว้แต่กรณี 

และขอ้ 10 แลว้ จะตอ้งมคุีณสมบตัดิงัต่อไปน้ีดว้ย 

  (1) บรรลนิุตภิาวะ (ส าหรบับคุคลธรรมดา) 

  (2) ไม่เป็นคนวกิลจรติ คนไรค้วามสามารถ หรอืคนเสมอืนไรค้วาม 

   สามารถ (ส าหรบับคุคลธรรมดา) 

  (3) ไม่เป็นบคุคลลม้ละลาย 

(4) ไม่เคยถูกลบชื่อออกจากการเป็นสมาชกิของสภาหรอืกลุม่ เวน้แต่จะพน้ก าหนด 

   สองปีนบัแต่วนัทีถู่กลบชื่อออกจากการเป็นสมาชกิ 

 ขอ้ 13. ใหส้มาชกิสภาทีม่คีวามประสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นสมาชกิกลุม่ยืน่ใบสมคัรตามแบบที่

กลุม่ก าหนดต่อคณะกรรมการกลุม่ พรอ้มหลกัฐานตามทีร่ะบไุวใ้นใบสมคัร เมือ่คณะกรรมการกลุม่ไดร้บัใบ

สมคัรแลว้ใหต้รวจสอบหลกัฐานการสมคัรและคุณสมบตัขิองผูส้มคัรหากถูกตอ้งใหค้ณะกรรมการกลุม่มมีติ

รบัเขา้เป็นสมาชกิกลุม่ 

 ขอ้ 14. เมือ่คณะกรรมการกลุม่มมีตริบัผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชกิกลุม่แลว้  ใหค้ณะกรรมการ

กลุม่แจง้เป็นหนงัสอืไปยงัผูส้มคัรเพือ่น าเงนิค่าลงทะเบยีนเขา้เป็นสมาชกิกลุม่และค่าบ ารุงตามอตัราทีก่  าหนด

ไวใ้นขอ้บงัคบัของกลุม่ว่าดว้ย  ค่าลงทะเบยีน ค่าบ ารุงและค่าบรกิารมาช าระต่อเหรญัญกิกลุม่ภายในสามสบิ

วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืแจง้ 

 ขอ้ 15. กลุม่จะไม่ถอืว่าผูส้มคัรใหม่เป็นสมาชกิกลุม่จนกว่าผูน้ ัน้จะช าระเงนิค่าลงทะเบยีนเขา้

เป็นสมาชกิกลุม่  และค่าบ ารุงเรยีบรอ้ยแลว้   คณะกรรมการกลุม่หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายจะประกาศชื่อสมาชกิ

ใหม่ใหส้มาชกิกลุม่ทราบ ณ ทีท่  าการของกลุม่เป็นคราว ๆ ไป 

 ขอ้ 16. ใหค้ณะกรรมการกลุม่จดัใหม้สีมดุทะเบยีนสมาชกิกลุม่  สมดุทะเบยีนนี้สมาชกิกลุม่

จะขอดูได ้ณ ทีท่  าการของกลุม่ในวนัและเวลาท าการ 
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    สทิธิและหนา้ที่ของสมาชิก 

 

 ขอ้ 17. สมาชกิกลุม่มสีทิธิดงัต่อไปน้ี เวน้แต่กรณีทีข่อ้บงัคบัของกลุม่ก าหนดว่าเป็นสทิธิของ

สมาชกิประเภทใดโดยเฉพาะ 

(1) รอ้งเรยีนและรบัความช่วยเหลอืและสงเคราะหเ์กี่ยวกบัการคา้ และอตุสาหกรรม 

   จากกลุม่เท่าทีจ่ะอ านวยใหไ้ดต้ามสมควร  ภายในขอบเขตของกฎหมาย  

   ขอ้บงัคบัของสภา และขอ้บงัคบัของกลุม่ 

(2) เขา้ร่วมประชมุ อภปิราย ซกัถาม และแสดงความคิดเหน็ในทีป่ระชมุใหญ่ของ

กลุม่โดยผ่านทางตวัแทนของตน แต่สมาชกิสามญัเท่านัน้ทีจ่ะมสีทิธิออกเสยีง

ลงคะแนนโดยผ่านทางตวัแทนของตน 

(3) เสนอความคิดเหน็หรอืใหค้ าแนะน าต่อคณะกรรมการกลุม่ในเรื่องใด ๆ ทีเ่กี่ยว 

        กบักิจการและการปฏบิตังิานในหนา้ทีข่องกลุม่หรอืน ามาซึง่ความเจรญิรุ่งเรอืง 

   ของกลุม่ 

(4) สมาชกิสามญัมสีทิธิเสนอชื่อตวัแทนเขา้เป็นคณะกรรมการกลุม่ และออกเสยีง 

   ลงคะแนนเลอืกคณะกรรมการกลุม่โดยผ่านทางตวัแทนของตน 

  (5) สมาชกิสามญัมสีทิธิเขา้ชื่อรอ้งขอเรยีกประชมุวสิามญั 

  สมาชกิกลุม่ทีค่า้งช าระค่าบ ารุงและไม่ช าระค่าบ ารุงใหแ้ก่เหรญัญกิกลุม่ภายในสามสบิ

วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัใบเตอืนสมาชกิรายนัน้ไม่มสีทิธิใชส้ทิธิดงักลา่วตามวรรคหนึ่ง 

 ขอ้ 18. สมาชกิกลุม่มหีนา้ทีด่งัต่อไปน้ี 

(1) ปฏบิตัติามขอ้บงัคบัของกลุม่ ขอ้บงัคบัของสภา กฎหมายว่าดว้ยอตุสาหกรรม 

   แห่งประเทศไทย และกฎหมายอืน่โดยเคร่งครดั 

  (2) ช าระค่าลงทะเบยีน ค่าบ ารุง หรอืค่าบรกิารใหส้ภาตามขอ้บงัคบัของสภา 

  (3) ช าระค่าลงทะเบยีน  ค่าบ ารุงหรอืค่าบรกิารใหก้ลุม่ตามขอ้บงัคบัของกลุม่ 

(4)   รกัษาชื่อเสยีงและเกียรตขิองกลุม่ และไม่แสวงหาประโยชนโ์ดยมชิอบจากกลุม่  

   ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม 

  (5) รกัษาความสามคัคีระหว่างสมาชกิดว้ยกนั 

  (6)   ไม่กระท าการอนัเป็นปฏปิกัษต่์อกลุม่ 
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  (7)   ส่งเสรมิ สนบัสนุน และใหค้วามร่วมมอืเกี่ยวกบัด าเนินงาน การจดักิจกรรม  

   และการด าเนินนโยบายของกลุม่ 

 ขอ้ 19. สมาชกิกลุม่ย่อมมสีทิธิและหนา้ทีใ่นฐานะเป็นสมาชกิไดต้ามขอ้บงัคบัน้ี และหากเป็น

นิตบิคุคลใหม้หีนงัสอืแจง้ชื่อตวัแทนทีม่อี  านาจเตม็ไดไ้ม่เกินสามคน ซึง่อาจเป็นคนเดยีวกนักบัผูแ้ทนทีม่ี

อ  านาจเตม็ในสภาก็ไดต่้อคณะกรรมการกลุ่ม แต่ตวัแทนของสมาชกิดงักลา่วจะใชส้ทิธิต่าง ๆ ในแต่ละคราว 

เช่น ออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชมุใหญ่ของกลุม่ในฐานะสมาชกินิตบิคุคลนัน้ไดเ้พยีงคนเดยีว 

 การเปลีย่นแปลงตวัแทนตอ้งแจง้เป็นหนงัสอืต่อคณะกรรมการกลุม่ และหา้มมใิหเ้ปลีย่นแปลง

ตวัแทนทีไ่ดแ้จง้ไวแ้ลว้ในระหว่างสามวนัก่อนการประชมุ 

 ขอ้ 20. การใชส้ทิธิของสมาชกิกลุม่ตามขอ้ 17 (2), (4) และ (5) เป็นกิจการเฉพาะตวัของ

สมาชกิสามญัหรอืตวัแทนทีม่อี  านาจเตม็เท่านัน้ จะมอบอ านาจหรอืแต่งต ัง้บคุคลอืน่มาแทนตนไม่ได ้

 ขอ้ 21. ตวัแทนทีม่อี  านาจเตม็ตอ้งมคุีณสมบตัดิงัต่อไปน้ี 

     (1) ไม่เป็นพนกังานของสภาหรอืกลุม่ 

  (2) ไม่เป็นบคุคลลม้ละลาย 

  (3) ไม่เป็นขา้ราชการประจ า หรอืขา้ราชการการเมอืง 

  (4) เป็นผูบ้รรลนิุตภิาวะและไม่เป็นบคุคลวกิลจรติ หรอืจติฟัน่เฟือนไม่สมประกอบ 

  (5) เป็นผูท้ีเ่หน็ชอบกบัหลกัการและการด าเนินการของสภาและกลุม่ 

  (6) ไม่เคยถูกลบชื่อออกจากการเป็นสมาชกิของสภาหรอืกลุม่ เวน้แต่จะ 

        พน้ก าหนดสองปีนบัแต่วนัทีถู่กลบชื่อออกจากการเป็นสมาชกิ  

 

    วินัยและการลงโทษ 

 

 ขอ้ 22. สมาชกิกลุม่รายใดไม่ปฏบิตัหิรอืปฏบิตัฝ่ิาฝืนขอ้บงัคบัของกลุม่ ขอ้บงัคบัของสภา 

กฎหมายว่าดว้ยสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรอืกฎหมายอืน่ อาจไดร้บัโทษโดยมตขิองคณะกรรมการ

กลุม่ ดงัต่อไปน้ี 

  (1) ว่ากลา่วตกัเตอืน 

  (2) ระงบัการใชส้ทิธิบางประการ หรอืท ัง้หมดภายในก าหนดเวลาตามที่ 

   คณะกรรมการกลุม่เหน็สมควร หรอื 

  (3) ลบชื่อออกจากการเป็นสมาชกิกลุม่ 

 ขอ้ 23. โทษว่ากลา่วตกัเตอืนใหล้งแก่สมาชกิกลุม่ผูก้ระท าผดิเลก็นอ้ย โทษระงบัการใชส้ทิธิ

ใหล้งแก่สมาชกิกลุม่ผูก้ระท าความผดิเกินกว่าจะลงโทษฐานว่ากลา่วตกัเตอืนแต่ไม่ถงึกบัความผดิข ัน้รา้ยแรง 

โทษลบชื่อออกจากการเป็นสมาชกิกลุม่ใหล้งแก่สมาชกิกลุม่ทีก่ระท าความผดิอย่างรา้ยแรง 
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 ขอ้ 24. การลงโทษว่ากลา่วตกัเตอืนและโทษระงบัการใชส้ทิธิจะตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงจาก

กรรมการกลุม่ไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของกรรมการทีม่าประชมุ 

 การลงโทษลบชื่อออกจากการเป็นสมาชกิกลุม่ ตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงจากกรรมการกลุม่ไม่นอ้ย

กว่าสองในสามของกรรมการกลุม่ท ัง้หมด 

 ขอ้ 25. เมือ่คณะกรรมการกลุม่มมีตใิหล้งโทษสถานใดแก่สมาชกิกลุม่รายใด ใหเ้ลขาธิการ

กลุม่แจง้ใหส้มาชกิกลุม่รายนัน้ทราบเป็นหนงัสอืและรายงานสภาเป็นหนงัสอืทนัที 
 

    การพน้จากสมาชิกภาพ 
 

 ขอ้ 26. สมาชกิภาพของสมาชกิกลุม่ย่อมสิ้นสุดลงเมือ่ 

  (1) ลาออก 

  (2) ตายหรอืสิ้นสภาพนิตบิคุคล 

  (3) ขาดสมาชกิภาพจากการเป็นสมาชกิของสภา 

  (4) ขาดคุณสมบตัติามขอ้ 8, 9, 10, 12 

(5) คณะกรรมการสภามมีตใิหพ้น้จากการเป็นสมาชกิกลุม่ 

(6) คา้งช าระค่าบ ารุงประจ าปีเป็นเวลาสองปีตดิต่อกนั และคณะกรรมการกลุม่มมีติ 

   ใหล้บชื่อออกจากการเป็นสมาชกิกลุม่ 

  (7) ถูกลบชื่อออกจากการเป็นสมาชกิกลุม่ 

 ขอ้ 27. การลาออกจากการเป็นสมาชกิกลุม่ใหแ้สดงความจ านงเป็นหนงัสอืขอลาออกต่อ

คณะกรรมการกลุม่ และตอ้งช าระค่าบ ารุงและหน้ีสนิทีม่ต่ีอกลุม่ใหเ้สรจ็สิ้นก่อน 

 ในกรณีสมาชกิกลุม่ทีแ่สดงความจ านงขอลาออกไม่ช าระค่าบ ารุงและหน้ีสนิหรอืช าระไม่

ครบถว้น ใหค้ณะกรรมการกลุม่ลบชื่อสมาชกิกลุม่รายนัน้ออกจากการเป็นสมาชกิกลุม่ 

 ขอ้ 28. สมาชกิกลุม่รายใดซึง่สมาชกิภาพของตนสิ้นสุดลงตอ้งช าระเงนิค่าบ ารุงรวมท ัง้หน้ีสนิ

ทีค่า้งกบักลุม่ใหเ้สรจ็สิ้น และไม่มสีทิธิเรยีกรอ้งขอเงนิค่าลงทะเบยีน ค่าบ ารุง หรอืค่าบรกิารทีไ่ดช้  าระไวแ้ลว้คืน 
 

    การประชุมใหญ่ 
 

 ขอ้ 29. ใหค้ณะกรรมการกลุม่จดัใหม้กีารประชมุใหญ่ของกลุม่ปีละหน่ึงคร ัง้ภายในเดอืน

กุมภาพนัธ ์โดยคณะกรรมการกลุม่เป็นผูเ้รยีกประชมุและแจง้เป็นหนงัสอืใหส้มาชกิกลุม่ทราบถงึเวลาและวาระ

การประชมุลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่าเจด็วนั      การประชมุใหญ่เช่นนี้ เรยีกว่า ประชมุสามญั 

 การประชมุใหญ่คราวอืน่นอกจากการประชมุตามวรรคหนึ่งเรยีกว่าประชมุวสิามญั 

 

 



ขอ้บงัคบัฉบบัที ่1 กลุม่อตุฯ พลงังานทดแทน                                                                    8/10 

 ขอ้ 30. กิจการอนัทีจ่ะท าในทีป่ระชมุสามญั คือ 

  (1) รบัรองรายงานการประชมุคร ัง้ก่อน 

  (2) รบัทราบรายงานประจ าปีแสดงผลงานของกลุม่ในปีทีล่ว่งมา 

  (3) พจิารณาอนุมตังิบดุล และบญัชรีายไดแ้ละรายจ่าย 

  (4) เลอืกต ัง้คณะกรรมการกลุม่ ซึง่ครบก าหนดตอ้งออกตามวาระ(ถา้ม)ี 

  (5) เลอืกต ัง้ผูส้อบบญัชี 

  (6) เรื่องอืน่ ๆ (ถา้ม)ี 

 ขอ้ 31. เมือ่มเีหตจุ าเป็นคณะกรรมการกลุม่จะเรยีกประชมุวสิามญัเมือ่ใดก็ได ้

 สมาชกิสามญัรวมกนัมจี านวนไม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนสมาชกิสามญัทีเ่ป็นสมาชกิกลุม่

และมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนนท ัง้หมด จะท าหนงัสอืรอ้งขอต่อคณะกรรมการกลุม่ใหเ้รยีกประชมุวสิามญัก็ได ้

ในหนงัสอืรอ้งขอนัน้ตอ้งระบวุ่าประสงคใ์หเ้รยีกประชมุเพือ่การใด 

 ในกรณีทีส่มาชกิสามญั เป็นผูร้อ้งขอใหเ้รยีกประชมุวสิามญัตามวรรคสอง ใหค้ณะกรรมการ

กลุม่เรยีกประชมุวสิามญัภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืรอ้งขอ 

 ขอ้ 32. ในการเรยีกประชมุใหญ่ทกุคราว ตอ้งมหีนงัสอืบอกกลา่วใหส้มาชกิกลุม่ทีม่ชีื่อใน

สมดุทะเบยีนสมาชกิกลุม่ทราบลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่าเจด็วนัก่อนวนันดัประชมุ โดยระบวุนั เวลา สถานทีป่ระชมุ 

และเรื่องทีจ่ะประชมุปรกึษา 

 ขอ้ 33. ในการประชมุใหญ่ทกุคราว  ตวัแทนทีม่อี  านาจเตม็ของสมาชกิกลุม่จะมอบอ านาจให ้

บคุคลอืน่เขา้ร่วมประชมุแทนและ/หรอืออกเสยีงลงคะแนนเสยีงแทนหาไดไ้ม่ 

 ขอ้ 34. ในการประชมุใหญ่ทกุคราว 

                 องคป์ระชมุของกลุม่ตอ้งเป็นไปตามจ านวนของสมาชกิกลุม่ดงัต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีทีก่ลุม่มสีมาชกิสามญัทีม่สีทิธิออกเสยีงลงคะแนนท ัง้หมดไม่เกิน 

20 ราย  ตอ้งมสีมาชกิสามญัมาประชมุเป็นจ านวนตัง้แต่กึ่งหน่ึงของสมาชกิ

สามญัทีเ่ป็นสมาชกิกลุม่และมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนน  จงึจะเป็นองค์

ประชมุ 

(2) ในกรณีทีก่ลุม่มสีมาชกิสามญัทีม่สีทิธิออกเสยีงลงคะแนนท ัง้หมดเกินกว่า 

20 รายขึ้นไป  แต่ไม่เกิน 100 ราย  ตอ้งมสีมาชกิสามญัทีม่สีทิธิออกเสยีง

ลงคะแนนมาประชมุเป็นจ านวน 20 รายขึ้นไป  หรอืไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 

ของสมาชกิสามญัทีเ่ป็นสมาชกิกลุม่ และมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนนแลว้แต่

อย่างใดจะนอ้ยกว่ากนั 
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(3) ในกรณีทีก่ลุม่มสีมาชกิสามญัทีม่สีทิธิออกเสยีงลงคะแนนท ัง้หมดเกินกว่า 

100 รายขึ้นไป  ตอ้งมสีมาชกิสามญัทีม่สีทิธิออกเสยีงลงคะแนนเป็นจ านวน 

40 รายขึ้นไป  หรอืไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 4 ของสมาชกิสามญัทีเ่ป็นสมาชกิ

กลุม่และมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนน  แลว้แต่อย่างใดจะนอ้ยกว่ากนั 

การวนิิจฉยัชี้ขาดของทีป่ระชมุใหถ้อืตามเสยีงขา้งมากของสมาชกิซึง่มาประชมุและมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 ขอ้ 35. ในการประชมุใหญ่ทกุคราว เมือ่ลว่งเวลานดัไปแลว้หน่ึงช ัว่โมง ถา้สมาชกิสามญัมาไม่

ครบเป็นองคป์ระชมุ ใหเ้ลือ่นการประชุมนัน้ออกไปคร ัง้หน่ึง โดยใหป้ระธานกลุม่แจง้วนัประชมุคร ัง้ใหม่ให ้

สมาชกิทราบลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่าสบิหา้วนั การประชมุคร ัง้ใหม่นี้ถา้เป็นการประชมุทีค่ณะกรรมการกลุม่เรยีกไม่

ว่าจะมสีมาชกิสามญัมาประชมุจ านวนเท่าใด ใหถ้อืเป็นองคป์ระชมุได ้

 ขอ้ 36. ในการประชมุทกุคราว ใหป้ระธานกลุม่เป็นประธานในทีป่ระชมุ ถา้ประธานกลุม่ไม่

อยู่ในทีป่ระชมุหรอืไม่อาจปฏบิตัหินา้ทีไ่ด ้ใหร้องประธานกลุม่เป็นประธานในทีป่ระชมุ 

 ถา้ประธานกลุม่หรอืรองประธานกลุม่หรอืผูป้ฏบิตัหินา้ทีแ่ทนตามขอ้บงัคบัของกลุม่ว่าดว้ย การ

ประชมุและด าเนินกิจการของคณะกรรมการกลุม่ ไม่อยู่ในทีป่ระชมุหรอืไม่อาจปฏบิตัหินา้ทีไ่ด ้ ให ้

คณะกรรมการกลุม่เลอืกกรรมการกลุม่คนหนึ่งท าหนา้ทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชมุ 

 ขอ้ 37. การออกเสยีงลงคะแนนตามปกตใิหใ้ชว้ธิีชูมอื เวน้แต่การลงคะแนนเสยีงเลอืกต ัง้

คณะกรรมการกลุม่หรอืในเรื่องอืน่ซึง่ทีป่ระชมุใหญ่ของกลุม่จะลงมตใิหอ้อกเสยีงโดยวธิีลงคะแนนลบั 

 การออกเสยีงลงคะแนนลบัใหใ้ชว้ธิีเขยีนบตัรลงคะแนนหรอืตามวธิีทีป่ระธานในทีป่ระชมุก าหนด 

 การวนิิจฉยัชี้ขาดของทีป่ระชมุใหถ้อืตามเสยีงขา้งมาก ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในที่

ประชมุออกเสยีงเพิม่ขึ้นอกีหน่ึงเสยีงเป็นเสยีงชี้ขาด 

 ขอ้ 38. ใหค้ณะกรรมการกลุม่หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายเป็นผูจ้ดัท าสมดุทะเบยีนสมาชกิกลุม่

ผูม้าประชมุและใหเ้ลขาธิการกลุม่หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายจะบนัทกึรายงานการประชมุไวเ้ป็นหลกัฐานทกุคร ัง้ 

และเสนอใหท้ีป่ระชมุรบัรองในการประชมุคร ัง้ต่อไป 

 ขอ้ 39. ตราของกลุม่ใหม้รูีปลกัษณะดงัน้ี 
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    เบ็ดเตลด็ 

 ขอ้ 40. ตราของกลุม่ตามทีก่  าหนดในขอ้ 39. เป็นกรรมสทิธิของสภา ซึง่อนุญาตใหก้ลุม่ใช ้

ตราดงักลา่วเป็นสญัลกัษณ ์ตราประทบั หรอืเพือ่การใด ๆ อนัเป็นประโยชนข์องกลุม่ได ้ท ัง้น้ี จะตอ้งไม่ขดัต่อ

กฎหมายว่าดว้ยสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยและระเบยีบขอ้บงัคบัของสภา และมตขิองคณะกรรมการ

สภา 

 ขอ้ 41. ในกรณีทีม่ปีญัหาการตคีวามขอ้บงัคบัน้ี ใหเ้ป็นอ านาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการสภา

เป็นผูว้นิิจฉยัชี้ขาด ค าวนิิจฉยัดงักลา่วถอืเป็นทีสุ่ด 

 

                           ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ 13  ตลุาคม  2548 

 

 

                          ลงชื่อ………………………………………………….. 

                                    (นายพชิยั    ถิน่สนัตสุิข) 

                         ประธานกลุม่อตุสาหกรรมพลงังานทดแทน 


