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ขอ้บงัคบัของ 

กลุม่อตุสาหกรรมพลงังานทดแทน 

            ฉบบัที่ 2 

  ว่าดว้ยการเลอืกตัง้คณะกรรมการกลุม่ การประชุมและ 

      ด าเนินกจิการของคณะกรรมการกลุม่ 

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

 เพือ่เป็นการช่วยเหลอืสนบัสนุนกิจการของสมาชกิของสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย    

ใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพและเพือ่ส่งเสรมิความสมัพนัธอ์นัดใีนระหว่างหมู่สมาชกิ คณะกรรมการสภาอตุ-

สาหกรรมแห่งประเทศไทยมมีตเิมือ่วนัที ่29 สงิหาคม 2548 ใหจ้ดัต ัง้กลุม่อตุสาหกรรมพลงังานทดแทน 

 กลุม่อตุสาหกรรมพลงังานทดแทน มคีวามสามารถด าเนินกิจกรรมหรอืท านิตกิรรมใด ๆ  ใน

นามของกลุม่อตุสาหกรรมพลงังานทดแทนภายใตก้ารควบคุมและรบัผดิชอบของคณะกรรมการกลุม่

อตุสาหกรรมพลงังานทดแทน โดยไม่มผีลผูกพนัสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยทางกฎหมายแต่อย่างใด

ท ัง้สิ้น 

 เพือ่ใหก้ิจการของกลุม่อตุสาหกรรมพลงังานทดแทน    ด าเนินไปโดยเรยีบรอ้ยทีป่ระชมุ

สมาชกิกลุม่อตุสาหกรรมพลงังานทดแทน จงึพจิารณาเหน็สมควรใหม้ขีอ้บงัคบัดงัต่อไปน้ี  

 ขอ้ 1. ขอ้บงัคบัน้ีเรยีกว่า “ขอ้บงัคบัของกลุม่อตุสาหกรรมพลงังานทดแทน  ฉบบัที ่2  ว่า

ดว้ยการเลอืกต ัง้คณะกรรมการกลุม่ การประชมุและด าเนินกิจการของคณะกรรมการกลุม่” 

 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 )   

  “คณะกรรมการกลุม่”    หมายถงึ   คณะกรรมการของกลุม่อตุสาหกรรม   

     พลงังานทดแทน 

  “สมาชกิกลุม่”         หมายถงึ สมาชกิของกลุม่อตุสาหกรรม   
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     พลงังานทดแทน 

  “ประธานกลุม่” หมายถงึ ประธานกลุม่อตุสาหกรรมพลงังานทดแทน 

 ( Chairman of Renewable Energy 

Industry Club, The Federation of Thai 

Industries ) 

 

    ขอ้ความทัว่ไป 

 

 ขอ้ 4.  เพือ่ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคข์องกลุม่ ใหท้ีป่ระชมุใหญ่ของ 

กลุม่เลอืกคณะกรรมการคณะหน่ึง  เรยีกว่า คณะกรรมการกลุม่ จากผูแ้ทนสมาชกิสามญั มจี านวนกรรมการ

ตามทีท่ีป่ระชมุใหญ่ของกลุม่จะก าหนดแต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่าหา้คน  

 ขอ้ 5. ใหค้ณะกรรมการกลุม่ตามขอ้ 4 เลอืกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกลุม่และให ้

ประธานกลุม่เลอืกกรรมการคนอืน่จากคณะกรรมการกลุม่มจี  านวนตามทีป่ระธานกลุม่จะก าหนดแต่ไม่นอ้ย

กว่าหา้คน เพือ่เป็นรองประธานกลุม่ เลขาธิการกลุม่ และต าแหน่งอืน่ตามทีป่ระธานกลุม่จะเหน็สมควร  

 เฉพาะคณะกรรมการกลุม่ชดุแรกหากวาระของคณะกรรมการสภาจะสิ้นสุดลงภายในเวลา

ต ัง้แต่หน่ึงปีขึ้นไปนบัแต่วนัทีค่ณะกรรมการกลุม่ชดุแรกไดร้บัเลอืกต ัง้ใหว้าระของคณะกรรมการชดุแรกสิ้นสุด

ลงพรอ้มกบัวาระของคณะกรรมการสภาในคราวครบวาระทีจ่ะถงึ   แต่ถา้ วาระของคณะกรรมการสภาจะ

สิ้นสุดลงภายในเวลานอ้ยกว่าหน่ึงปีนบัแต่วนัทีค่ณะกรรมการกลุม่ชดุแรกไดร้บัเลอืกต ัง้ใหว้าระของ

คณะกรรมการกลุม่ชดุแรกสิ้นสุดลงพรอ้มกบัวาระของคณะกรรมการสภาทีจ่ะครบวาระถดัจากการครบวาระ

ในคราวทีจ่ะถงึ 

 กรรมการกลุม่มวีาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี กรรมการกลุม่ทีด่  ารงต าแหน่งตามวรรค

หน่ึงและกรรมการอืน่เมือ่ครบวาระแลว้  จะรบัเลอืกกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอกีก็ได ้  ท ัง้น้ีเวน้แต่ต าแหน่ง

ประธานกลุม่  จะด ารงต าแหน่งประธานกลุม่ตดิต่อกนัเกินสองวาระมไิด ้  ประธานกลุม่ซึง่ด ารงต าแหน่งอยู่ใน

วนัทีข่อ้บงัคบัน้ีเริ่มมผีลบงัคบัใช ้ ใหน้บัวาระซึง่ก าลงัด ารงต าแหน่งอยู่นัน้เป็นวาระแรก 

 สมาชกิสามญัรายหนึ่งมผูีแ้ทนเป็นกรรมการกลุ่มไดเ้พยีงคนเดยีว 

 ขอ้ 6. ใหค้ณะกรรมการกลุม่เลอืกกรรมการกลุม่คนหนึ่งเป็นผูแ้ทนของกลุม่เพือ่เสนอเขา้รบั

การพจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการประเภทแต่งตัง้ของสภาตามขอ้บงัคบัของสภา 

 กรรมการกลุม่ทีไ่ดร้บัเลอืกเป็นผูแ้ทนของกลุม่เพือ่เป็นกรรมการประเภทแต่งตัง้ของสภาตาม

วรรคหนึ่งย่อมพน้จากการเป็นผูแ้ทนของกลุม่เมือ่กรรมการคนนัน้พน้จากต าแหน่งกรรมการกลุม่ 

 ขอ้ 7.  หา้มผูแ้ทนสมาชกิสามญัผูม้ลีกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึง ดงัต่อไปน้ีเป็นกรรมการกลุม่ 
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  (1)  เป็นพนกังานของสภาหรอืกลุม่ 

  (2) เป็นบคุคลลม้ละลาย 

  (3) เป็นขา้ราชการประจ าหรอืขา้ราชการการเมอืง 

  (4) เป็นบคุคลวกิลจรติ หรอืจติฟัน่เฟือนไม่สมประกอบ 

(5) เคยตอ้งโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถงึทีสุ่ดหรอืค าส ัง่ทีช่อบดว้ย กฎหมายให ้

จ าคุก เวน้แต่ในความผดิทีก่ระท าโดยประมาทหรอืความผดิ ลหุโทษ 

 ขอ้ 8. กรรมการกลุม่พน้จากต าแหน่งเมือ่ 

  (1) ออกตามวาระ 

  (2) ตาย 

  (3) ลาออก 

(4) ทีป่ระชมุใหญ่ของกลุม่มมีตใิหอ้อกดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของ 

   จ านวนสมาชกิสามญัทีม่าประชมุ 

  (5) ขาดการประชมุคณะกรรมการกลุม่สามคร ัง้ตดิต่อกนัโดยมไิดล้าการประชมุ  

   เวน้แต่คณะกรรมการกลุม่มมีตใิหด้ ารงต าแหน่งต่อไปได ้

  (6) พน้จากต าแหน่งผูแ้ทนสมาชกิสามญั หรอืสมาชกิสามญันัน้พน้จากการ 

   เป็นสมาชกิกลุม่หรอืสมาชกิของสภา 

  (7) มลีกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ 7 

  (8) คณะกรรมการสภามมีตใิหพ้น้จากต าแหน่ง 

 ขอ้ 9. เมือ่ประธานกลุม่พน้จากต าแหน่งก่อนวาระ  ใหร้องประธานกลุม่เป็นประธานกลุม่แทน 

และใหอ้ยู่ในต าแหน่งไดเ้พยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยู่ของประธานกลุม่ซึง่ตนแทน 

 ขอ้ 10. เมือ่กรรมการกลุม่พน้จากต าแหน่งก่อนวาระและวาระของกรรมการผูน้ ัน้เหลอืไม่นอ้ย

กว่าหน่ึงรอ้ยแปดสบิวนัใหค้ณะกรรมการกลุม่เลอืกผูแ้ทนสมาชกิสามญัเป็นกรรมการกลุม่แทนภายในสามสบิวนั 

และใหอ้ยู่ในต าแหน่งไดเ้พยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมการกลุม่ซึง่ตนแทน 

 ขอ้ 11. เมือ่คณะกรรมการกลุม่ท ัง้คณะพน้จากต าแหน่งนอกจากการพน้จากต าแหน่งท ัง้คณะ

เพราะคณะกรรมการสภาส ัง่ใหพ้น้จากต าแหน่งตามขอ้บงัคบัสภา ใหค้ณะกรรมการกลุม่ทีพ่น้จากต าแหน่ง

ยงัคงรกัษาการในต าแหน่งเพือ่ด าเนินกิจการของกลุม่ต่อไปเท่าทีจ่  าเป็น จนกว่าคณะกรรมการกลุม่ชดุใหม่เขา้

รบัหนา้ที ่ คณะกรรมการกลุม่ทีพ่น้จากต าแหน่งท ัง้คณะตามวรรคหนึ่งตอ้งจดัใหม้กีารประชมุใหญ่ของกลุม่เพือ่

เลอืกผูแ้ทนสมาชกิสามญัเขา้เป็นกรรมการกลุม่ตามขอ้ 4.ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีพ่น้จากต าแหน่ง 

 ขอ้ 12. ในกรณีทีต่  าแหน่งกรรมการกลุม่ว่างลงจนเหลอืจ านวนนอ้ยกว่าจ านวนทีเ่ป็นองค์

ประชมุตามหมวดว่าดว้ยการประชมุและการด าเนินกิจการของคณะกรรมการกลุม่และตามขอ้บงัคบัของกลุม่ว่า
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ดว้ยการประชมุใหญ่ ใหค้ณะกรรมการกลุม่ทีเ่หลอือยู่กระท าการในนามของคณะกรรมการกลุม่ต่อไปไดแ้ต่

เฉพาะการจดัใหม้กีารประชมุใหญ่ของกลุม่เพือ่เลอืกต ัง้ผูแ้ทนสมาชกิสามญัเป็นกรรมการกลุม่แทนตามขอ้ 10 

และการจดัใหม้กีารประชมุใหญ่ของกลุม่ 

 ขอ้ 13. ใหค้ณะกรรมการกลุม่มอบหมายหนา้ทีใ่หแ้ก่คณะกรรมการกลุม่ชดุใหม่ภายในสบิหา้

วนันบัแต่วนัทีไ่ดด้  าเนินการตามขอ้ 4 เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้และใหค้ณะกรรมการกลุม่ชดุใหม่แจง้รายชื่อ

คณะกรรมการกลุม่ชดุใหม่ใหส้ภาทราบเป็นหนงัสอื 

 ขอ้ 14. การประชมุและการด าเนินกิจการของคณะกรรมการกลุม่ใหเ้ป็นไปตามหมวดว่าดว้ย

การประชมุและการด าเนินกิจการของคณะกรรมการกลุม่ และขอ้บงัคบัของกลุม่ว่าดว้ยการประชมุใหญ่ 

 

   การประชุมและการด าเนินกจิการของคณะกรรมการกลุม่ 
 

 ขอ้ 15.  คณะกรรมการกลุม่มอี  านาจหนา้ทีว่างนโยบายด าเนินงานของกลุม่ภายใตข้อบเขต

หนา้ทีแ่ละวตัถปุระสงคข์องกลุม่ รวมท ัง้รบัผดิชอบในความผดิต่าง ๆ ตามนิตกิรรมสญัญาและกฎหมายทีก่ลุม่

เขา้ผูกพนัแยกต่างหากจากสภา รวมท ัง้ใหม้อี  านาจออกระเบยีบในเรื่องอืน่ใดทีจ่  าเป็นต่อการด าเนินงานเกี่ยวกบั

กิจการของกลุม่  แต่ท ัง้น้ีระเบยีบดงักลา่วจะตอ้งไม่ขดัหรอืแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยสภาอตุสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย ขอ้บงัคบัสภา   ขอ้บงัคบัของกลุม่ทีส่ภาก าหนดหรอืทีส่ภาจะแกไ้ขเพิม่เตมิหรอืก าหนดขึ้นใหม่ใน

อนาคตและมตขิองคณะกรรมการสภาโดยตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุใหญ่ของกลุม่ 

 ขอ้ 16. คณะกรรมการกลุม่มอี  านาจแต่งตัง้คณะอนุกรรมการ หรอืคณะท างานของกลุม่เพือ่

พจิารณา หรอืกระท ากิจการเฉพาะอย่าง อนัอยู่ภายในขอบเขตวตัถปุระสงคข์องกลุม่และภายใตก้าร

ควบคุมดูแลของคณะกรรมการกลุม่ 

 คณะอนุกรรมการหรอืคณะท างานของกลุม่ตามวรรคหนึ่ง จะแต่งต ัง้จากสมาชกิกลุม่หรอื

บคุคลภายนอกทีค่ณะกรรมการกลุม่จะเหน็เหมาะสมก็ได ้ และใหอ้ยู่ในต าแหน่งไดเ้พยีงเท่าทีค่ณะกรรมการ

กลุม่ก าหนด ซึง่ตอ้งไม่เกินกว่าวาระของคณะกรรมการกลุม่ชดุทีแ่ต่งต ัง้คณะอนุกรรมการหรอืคณะท างานน้ี 

 การประชมุคณะอนุกรรมการหรอืคณะท างานใหใ้ชข้อ้ 17 และ 18 โดยอนุโลมเวน้แต่

คณะกรรมการกลุม่จะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอืน่ 

 ขอ้ 17. การประชมุคณะกรรมการกลุม่ใหเ้ป็นไปตามทีค่ณะกรรมการกลุม่จะเหน็สมควร แต่

ตอ้งไม่นอ้ยกว่าหน่ึงคร ัง้ทกุสามเดอืน 

 ขอ้ 18. การประชมุคณะกรรมการกลุม่ตอ้งมกีรรมการกลุม่มาประชมุไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของ

จ านวนกรรมการกลุม่ท ัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชมุ  
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 ใหป้ระธานกลุม่เป็นประธานในทีป่ระชมุ ถา้ประธานกลุม่ไม่อยู่ในทีป่ระชมุหรอืไม่อาจปฏบิตัิ

หนา้ทีไ่ด ้ใหร้องประธานกลุม่เป็นประธานในทีป่ระชมุ  

 ถา้ประธานกลุม่หรอืรองประธานกลุม่หรอืผูป้ฏบิตัหินา้ทีแ่ทนตามขอ้ 20 ไม่อยู่ในทีป่ระชมุ 

หรอืไม่อาจปฏบิตัหินา้ทีไ่ด ้ใหค้ณะกรรมการกลุม่เลอืกกรรมการกลุม่คนหนึ่งท าหนา้ทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชมุ 

 การวนิิจฉยัชี้ขาดของทีป่ระชมุใหถ้อืตามเสยีงขา้งมาก 

 กรรมการกลุม่คนหน่ึงใหม้เีสยีงหน่ึงในการลงคะแนน   ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในที่

ประชมุออกเสยีงเพิม่ขึ้นอกีหน่ึงเสยีงเป็นเสยีงชี้ขาด 

 ในการประชมุคณะกรรมการกลุม่ ถา้มกีารพจิารณาเรื่องใดทีต่วักรรมการกลุม่และ/หรอื

สมาชกิกลุม่ทีก่รรมการคนนัน้เป็นตวัแทนมสี่วนไดเ้สยี กรรมการกลุม่คนนัน้มสีทิธิชี้แจงเรื่องนัน้แต่ไม่มสีทิธิ

ออกเสยีง 

 กรรมการกลุม่อาจมอบหมายใหผู้อ้ืน่มาประชมุและออกเสยีงแทนตนไดโ้ดยตอ้งน าหนงัสอื

มอบอ านาจมาแสดงต่อประธานในทีป่ระชมุก่อนเริ่มการประชมุ 

 ขอ้ 19. ในกิจการทีเ่กี่ยวกบับคุคลภายนอก ใหป้ระธานกลุม่เป็นผูแ้ทนของกลุ่ม 

 ประธานกลุม่จะแต่งต ัง้ใหบ้คุคลหน่ึงบคุคลใดหรอืหลายคนและไม่ว่าจะเป็นสมาชกิของกลุม่

หรอืไม่ก็ตาม ใหไ้ปด าเนินการแทนในกิจการทีเ่กี่ยวกบับคุคลภายนอกตามวรรคหนึ่งก็ได ้

 ขอ้ 20. ถา้ประธานกลุม่ไม่อยู่หรอืไม่อาจปฏบิตัหินา้ทีไ่ดเ้ป็นการช ัว่คราว ใหร้องประธานกลุม่

เป็นผูป้ฏบิตัหินา้ทีแ่ทน แต่ถา้รองประธานกลุม่ไม่อาจปฏบิตัหินา้ทีไ่ดใ้หค้ณะกรรมการกลุม่เลอืกกรรมการ

กลุม่คนหนึ่งเป็นผูป้ฏบิตัหินา้ทีแ่ทนไปพลางก่อน 
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    บทเฉพาะกาล 

 

 ขอ้ 21. กลุม่ทีไ่ดจ้ดัต ัง้ขึ้นก่อนวนัทีท่ีป่ระชมุใหญ่ของกลุม่มมีตใิหใ้ชข้อ้บงัคบัของกลุม่ตาม

แบบทีส่ภาก าหนด ใหค้ณะกรรมการกลุม่ชดุดงักลา่วยงัคงเป็นคณะกรรมการกลุม่ต่อไปโดยใหน้ าความในขอ้ 

5 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

                             ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ 13  ตลุาคม 2548 

 

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

          (นายพชิยั   ถิน่สนัตสุิข) 

                                            ประธานกลุม่อตุสาหกรรมพลงังานทดแทน 

     


