ระเบียบ “ชมรมผูประกอบ SMEs สมุทรสาคร๒๐๐๙” พ.ศ. ๒๕๕๒
หมวด ๑
บททั่วไป
คณะผูเ ข ารับ การอบรมตามหลักสูตรโครงการเสริมสรา งผู ประกอบการใหม ของสถาบัน
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ระหวางวันที่ ๑๖ เดือนมกราคม ๒๕๕๒ – วันที่ ๒๑ เดือน
มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒ ณ จังหวัดสมุทรสาคร มีเจตนาสานสัมพันธระหวางเพื่อ นผูเ ขารับการอบรมให
แนนแฟน กลมเกลียวเป นน้ํ าหนึ่ง อัน เดียวกั น มุงหวัง ชวยเหลื อเกื้อกูลกั นให เจริญรุ งเรือง ดวยอายุ
วรรณะ สุขะ พละ ธนสารสมบัติสรรพมงคลสถาพรสืบไป
เพื่อใหการดําเนินงานใหเปนไปตามเจตนารมณของสมาชิก จึงเห็นรวมกันใหมีระเบียบดังนี้
๑. ระเบียบนี้ เรียกวา “ระเบียบชมรมผูประกอบการ SMEs สมุทรสาคร ๒๐๐๙”
๒. ระเบียบนี้ใหใชบังคับ ตั้งแตวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนตนไป
๓. ในระเบียบนี้
ชมรม หมายถึง “ชมรมผูประกอบการ SMEs สมุทรสาคร ๒๐๐๙”
สมาชิก หมายถึง “สมาชิกชมรมผูประกอบการ SMEs สมุทรสาคร ๒๐๐๙”
ประธาน หมายถึง “ประธานชมรมผูประกอบการ SMEs สมุทรสาคร ๒๐๐๙”
รองประธาน หมายถึง “รองประธานชมรมผูประกอบการ SMEs สมุทรสาคร ๒๐๐๙”
คณะกรรมการ หมายถึง “คณะกรรมการบริหารชมรมผูประกอบการ SMEs
สมุทรสาคร ๒๐๐๙”
๔. ชื่อชมรม
ชื่อภาษาไทย “ชมรมผูประกอบการ SMEs สมุทรสาคร ๒๐๐๙”
ชื่อภาษาอังกฤษ “Club of SMEs Entrepreneurs Samut Sakhon 2009”

-๒๕. ตราสัญลักษณชมรม
ตัวอักษร NEC หมายถึงโครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม มีคําอักษรไทยวา ชมรม
ผูประกอบการ SMEs สมุทรสาคร และ ตัวอักษร SAKHON2009 หมายถึงชมรมตั้งขึ้นที่จังหวัด
สมุทรสาครในป พ.ศ.๒๕๕๒ หรือ ค.ศ.2009
สัญลักษณชมรมเปนการบอกเลาถึงความเปนมาและจุดเริ่มตนของชมรม คือโครงการ
เสริมสรางผูประกอบการใหม ซึ่งจัดโดยสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ที่สมาชิกมา
เขารวมโครงการ เปนจุดเริ่มตนใหไดรูจักกัน และเปนเครื่องหมายนําพาใหมวลสมาชิกเจริญกาวหนา
ในธุรกิจ คาขายดี กิจการร่ํารวยสืบตอไป
๖. เว็บไซตชมรม ไดแก www.necsakhon2009.com
๗. สํานักงานของชมรม ตั้งอยู ณ
๔๘/๑๑ ซอยทาเรือทาฉลอม ถนนสุทธิวาตวิถี
ตําบลทาฉลอม อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ๗๔๐๐๐

หมวด ๒
วัตถุประสงค
๘. วัตถุประสงค
- เพื่อเสริมสรางความสามัคคีและชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
- เพื่อสรางเครือขายสนับสนุนธุรกิจของสมาชิกใหเขมแข็ง
- เพื่อสงเสริม สนับสนุนกิจกรรมของสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
- เพื่อบําเพ็ญสิ่งที่เปนประโยชนแกสังคมและองคกรตาง ๆ

-๓-

หมวด ๓
คณะกรรมการชมรมและหนาที่
๙. เพื่อใหชมรมปฏิบัติหนาที่โดยเรียบรอย จึงกําหนดใหมีคณะกรรมการดังนี้
ก) คณะกรรมการชมรม ประกอบดวย
- ประธาน
จํานวน
๑
คน
- รองประธาน
จํานวน
๒ คน
- กรรมการ
จํานวน
๔๐ คน
- เลขานุการ
จํานวน
๑
คน
- ผูชวยเลขานุการ จํานวน
๒ คน
- เหรัญญิก
จํานวน
๑
คน
- ประชาสัมพันธ
จํานวน
๑
คน
- ผูชวยประชาสัมพันธ จํานวน
๒ คน
- นายทะเบียน
จํานวน
๑
คน
ข) คณะกรรมการแตละคณะ มีวาระดํารงตําแหนงคราวละ ๒ ป
ค) กรณีไมมีประธาน หรือประธานไมอาจปฏิบัติหนาได ใหรองประธานปฏิบัติหนาที่
แทนจนกวาจะครบวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการคณะนั้น ๆ
ง) กรณีไมมีรองประธาน หรือรองประธานไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหคณะกรรมการ
เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหนาที่แทนจนกวาจะครบวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการ
คณะนั้น ๆ
จ) คณะกรรมการอาจเชิญและแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิดานตาง ๆ เปนที่ปรึกษาของชมรมได
ตามที่เห็นสมควร
๑๐. หนาที่ของคณะกรรมการชมรม
(๑) หนาที่ของประธาน
ก) วางระบบการทํางาน กําหนดนโยบาย วิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมายและ
แผนปฏิบัติงานของชมรม

-๔ข) อํานวยการในกิจการของชมรมใหเปนไปตามวัตถุประสงคของชมรม
ค) ดําเนินการ จัดหา ครุภัณฑ ลหุภัณฑ เครื่องมือ ตลอดจนสิ่งของ อุปกรณ ฯลฯ
เพื่อใชในกิจการของชมรม ตามความเหมาะสม

ของชมรม

ได

ง) ประสานความรวมมือรวมใจระหวางสมาชิก บุคคล และองคกรตาง ๆ
จ) ติดตาม ดูแล รักษาผลประโยชนของชมรมและสมาชิก
ฉ) ลงนามในเอกสารของชมรม และใหสัมภาษณกับสื่อมวลชนตาง ๆ ในนาม

(๒) รองประธาน มีหนาที่
ก) ชวยเหลือและดําเนินกิจการตาง ๆ ตามที่ประธานมอบหมาย
ข) ปฏิบัติหนาที่แทนประธาน เมื่อประธานไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่

(๓) เลขานุการ มีหนาที่
ก) ควบคุมดูแลกิจการทั้งปวง ใหเปนไปดวยความเรียบรอย ตามระเบียบของ
ชมรม ผูประกอบการสมุทรสาคร ๒๐๐๙ พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่กําหนดไว
ข) ควบคุมดูแลดานเอกสารและทรัพยสินของชมรม ตลอดจนผลประโยชนของ
ชมรม
ค) รับเรื่องราวการสมัครเขา และลาออกของสมาชิก โดยประสานกับนาย
ทะเบียนอยางตอเนื่องและใกลชิด
ง) เสนอวาระประชุมตอประธาน เพื่อกําหนดการประชุม โดยใหประสานกับ
นายทะเบียน และแจงใหคณะกรรมการและสมาชิกไดรับทราบลวงหนา
จ) ออกประกาศ คําสั่ง กฎ กติกาตาง ๆ ของชมรมโดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ
ฉ) ปฏิบัติงานตามที่ชมรมและประธานมอบหมาย

-๕(๔) ผูชวยเลขานุการ มีหนาที่
ก) ชวยเหลือและดําเนินกิจการตาง ๆ ตามที่เลขานุการมอบหมาย
ข) ปฏิบัติหนาที่เมื่อเวลาเลขานุการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
(๕) เหรัญญิก มีหนาที่
ก) ควบคุมดูแลกิจการทั้งปวงในดานการเงินของชมรม โดยจัดทําบัญชีคาใชจาย
และงบดุลใหประธานกรรมการ โดยผานเลขานุการ และแจงใหสมาชิกทราบ
ข) รับผิดชอบเก็บรักษาเงินของชมรม
(๖) ประชาสัมพันธ มีหนาที่
ก) ติดตอ สื่อสาร ประชาสัมพันธขาวสารระหวางเพื่อนสมาชิก
ข) จัดทําสื่อประชาสัมพันธ วารสาร นิตยสาร และหรือเว็บไซตของชมรม
ค) ทําหนาที่พิธีกรในงานกิจกรรมของชมรม
ง) ปฏิบัติงานตามที่ชมรมและประธานมอบหมาย
(๗) ผูชวยประชาสัมพันธ มีหนาที่
ก) ชวยเหลือและดําเนินกิจการตาง ๆ ตามที่ประชาสัมพันธมอบหมาย
ข) ปฏิบัติหนาที่เมื่อเวลาประชาสัมพันธไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
(๘) นายทะเบียน มีหนาที่
ก) จัดทํา ดูแล รักษาทําเนียบสมาชิกใหทันสมัยอยูเสมอ
ข) รับเรื่องการสมัครเขา และลาออกของสมาชิก โดยประสานกับเลขานุการ
อยางตอเนื่องและใกลชิด
ค) แนะนําขอปฏิบัติเกี่ยวกับชมรมใหสมาชิกไดทราบทั่วกัน
ง) ปฏิบัติงานตามที่ชมรมและประธานมอบหมาย

-๖-

หมวด ๔
สมาชิก
๑๑. สมาชิกของชมรม มี ๓ ประเภท
(๑) สมาชิก กิตติมศักดิ์ ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะกรรมการ พิจารณาเห็นสมควรเชิญ
เขาเปนสมาชิกของชมรม
(๒) สมาชิ ก สามั ญ ได แ ก ผู จ บการอบรมตามหลั ก สู ต รโครงการเสริ ม สร า ง
ผูประกอบการใหม รุน ๑ ของสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ระหวางวันที่ ๑๖ เดือน
มกราคม ๒๕๕๒ – วันที่ ๒๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ จังหวัดสมุทรสาคร
(๓) สมาชิ กวิส ามัญ ไดแ ก บุค คลทั่ว ไปที่ สนใจในกิจ กรรมของชมรมและผา นการ
พิจารณาจากคณะกรรมการ
๑๒. การเปนสมาชิก
(๑) ผูที่ตองการเปนสมาชิกชมรม ตองยื่นใบสมัครตามแบบฟอรมของชมรมตอนาย
ทะเบียน ยกเวนสมาชิกกิตติมศักดิ์ โดยใหนายทะเบียนรวบรวมรายชื่อเสนอตอคณะกรรมการ เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
(๒) คณะกรรมการ พิจารณาและมีมติอนุมัติหรือไมอนุมัติรับบุคคลผูใดผูหนึ่งเปน
สมาชิกชมรมก็ได
(๓) คาบํารุงของสมาชิก
ก. สมาชิกกิตติมศักดิ์ แลวแตทานจะเห็นสมควร
ข. สมาชิกสามัญ

ปละ ๑,๐๐๐ บาท

-๗ค. สมาชิกวิสามัญ

ปละ ๑,๐๐๐ บาท

๑๓. สิทธิของสมาชิก
(๑) มีสิทธิใชตราสัญลักษณของชมรมได
(๒) มีสิทธิไดรับประโยชนจากชมรม
(๓) มีสิทธิเขารวมประชุมใหญสามัญประจําปหรือประชุมวิสามัญ เสนอความเห็น เขารวมกิจกรรมที่
ชมรมจัดขึ้น รวมทั้งออกเสียงลงคะแนน
(๔) มีสิทธิไดรับขาวสาร ความรูตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอสมาชิก
(๕) มีสิทธิประกาศ โฆษณา ชื่อธุรกิจ สินคาและบริการตาง ๆ ในเว็บไซตของชมรม
๑๔. หนาที่ของสมาชิก
(๑) ปฏิบัติตามระเบียบชมรมอยางเครงครัด
(๒) รวมมือ ชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของชมรม และเสนอแนะ
สิ่งที่เปนประโยชนตอการดําเนินงานของชมรมและสมาชิก
(๓) รักษาผลประโยชนของชมรมและรักษาไวซึ่งชื่อเสียงของชมรม
เปลี่ยนแปลง

(๔) แจงการเปลี่ยนแปลงชื่อ ที่อยูของตนเองแกชมรมโดยเร็วที่สุด นับแตมีการ

๑๕. การขาดจากสมาชิกภาพ
(๑) ตาย

-๘(๒) ลาออก โดยแจงเปนลายลักษณอักษร เสนอผานนายทะเบียน ถึงคณะกรรมการ
และคณะกรรมการจํานวนไมนอยกวาสามในสี่มีมติอนุมัติ
(๓) กระทําความผิดอาญา โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให เปนบุคคล ลมละลาย ไร
ความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(๔) มีความประพฤติไมเหมาะสม กอหรือนําความเสียหาย หรือเปนปฏิปกษตอชมรม
หรือสรางความแตกแยกในหมูคณะหรือไมสนับสนุนกิจกรรมของชมรม คณะกรรมการจํานวนไมนอย
กวา ๓ ใน ๔ มีมติใหออก
(๕) ไมชําระเงินบํารุงชมรมเกินกวา 60 วันในปหนึ่ง ๆ

หมวด ๕
การประชุม
๑๖. ใหมีการประชุมใหญสามัญประจําป ปละ ๑ ครั้ง เพื่อพิจารณาระเบียบวาระตอไปนี้
(๑) รายงานการบริหารงานของคณะกรรมการ
(๒) อนุมัติงบดุลบัญชีสําหรับปที่ลวงมาแลว และดําเนินการงบดุลปตอไป
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารแทนคณะกรรมการที่หมดวาระลง ภายใน ๓๐ วัน
(๔) เรื่องอื่น ๆ
๑๗. การประชุมใหญฯ ตองแจงนัดวันประชุมใหสมาชิกทราบลวงหนาไมนอยกวา ๑๕ วัน

-๙๑๘. การประชุมใหญฯ จะตองมีสมาชิกรวมประชุมไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิก จึงจะเปนองคประชุม
๑๙. การประชุมใหญฯ ถาสมาชิกมาไมครบองคประชุม ใหนัดประชุมใหมภายใน ๑๕ วัน หาก
มาไมครบองคประชุมตามขอ ๑๙ ใหถือวา เปนองคประชุม
๒๐ ใหคณะกรรมการมีการประชุมกันทุกเดือน ทุก ๓ เดือน หรือทุก ๖ เดือน เพื่อกิจการของ
ชมรม โดยที่ประชุมมีมติกําหนดวันประชุมใหแนนอน
๒๑ สมาชิกมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คนละหนึ่งเสียงเทานั้น การลงคะแนนถือเปนสิทธิสวน
บุคคลไมสามารถแตงตั้งหรือมอบหมายใหตัวแทนได
๒๒. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการ
ก) ใหมีการเลือกตั้งประธานเพียงคนเดียวเทานั้น
ข) ใหที่ประชุมเลือกที่ปรึกษาและหรือสมาชิกในที่ประชุมจํานวน 12 คนเปน
คณะกรรมการเลือกตั้ง เพื่อทําหนาที่จัดการเลือกตั้งใหเปนไปดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรม
ค) ผูสมัครเปนประธานชมรม ตองแนะนําตนเองและแสดงวิสัยทัศนตอที่ประชุมกอน
ลงคะแนนเลือกตั้ง ทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งเปนผูกําหนด
ง) ใหจัดลงคะแนนเลือกตั้งเปนแบบลับ
จ) ใหผูไดคะแนนเสียงเลือกตั้งสูงสุด เปนประธานนับตั้งแตวันที่ไดรับเลือกตั้งเปนตน
ไป
๒๓. ใหประธาน ตามขอ ๒๒ (จ) แตงตั้งคณะกรรมการอื่นๆ ตามขอ ๙
๒๔. มติที่ประชุม ใหถือเสียงขางมาก หากคะแนนเทากันใหประธานที่ประชุมเปนผูชี้ขาด

- ๑๐ -

หมวด ๖
การเงิน
๒๕. การเงินของชมรม ใหอยูในความรับผิดชอบรวมกันของคณะกรรมการ
ชมรม

ก) คณะกรรมการมีสิทธิเปดบัญชีธนาคารสําหรับกิจการชมรมได เพื่อเก็บรักษาเงินของ

ข) การเบิกจายเงินใด ๆ ของชมรม ไมวาจากบัญชีใด ๆ ใหป ระธานและเหรัญญิกเปนผู
ลงนามเบิกจายรวมกัน
๒๖. ใหเหรัญ ญิกจัดใหมีบัญชี การเงินของชมรม พรอ มดวยใบสําคัญและหลักฐานทางบัญ ชี
หลักฐานการเบิกจายเงินตองมีรายการที่ครบถวน ถูกตอง
ก) หลักฐานทางการเงินตองเก็บรักษาไวตรวจสอบไมนอยกวา ๔ ป
ข) เหรั ญญิ กมีอํา นาจเก็บรักษาเงิน สดในมือ เพื่อใชใ นกรณี เรงดว นฉุก เฉินไดไ มเ กิน
๕,๐๐๐ บาท การสั่งจายตองแจงตอประธานหรือผูมีอํานาจอนุมัติ

หมวด ๗
การแกไขระเบียบชมรม
๒๗. การปรับปรุง แกไข หรือยกเลิกระเบียบของชมรม สมาชิก ตองแสดงความคิด เห็น
เสนอแนะสิ่งที่เปนประโยชนตอสมาชิกและชมรม และตองมีสมาชิกเขารวมประชุมกึ่งหนึ่งของสมาชิก
ทั้งหมด
การลงมติใหปรับปรุง แกไข หรือยกเลิกระเบียบใด ๆ ใหใชคะแนนเสียงสามในสี่ของสมาชิก
ที่เขารวมประชุม

- ๑๑ -

หมวด ๘
การเลิกชมรม
๒๘. การลงมติเลิกชมรม ตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบไมนอยกวาสามในสี่ของสมาชิกทั้งหมด
๒๙. กรณีเ ลิก ชมรม ใหแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบบั ญชี และเมื่อชําระบัญชีแ ลว หากมี
ทรัพยสินเหลืออยูใหมอบใหวัด มูลนิธิ หรือองคกรสาธารณกุศลตาง ๆ ตามมติของที่ประชุม

หมวด ๙
เบ็ดเตล็ด
๓๐. ใน ๔ ปแรกที่กอตั้งชมรม สมาชิกสามัญเทานั้นที่มีสิทธิเ สนอญัตติ และไดรับการเลือกตั้ง
และหรือแตงตั้งเปนคณะกรรมการ นับแตปที่ ๗ เปนตนไป สมาชิกสามัญและวิสามัญ มีสิทธิเสมอกัน
๓๑. กรณีมีขอโตแยงหรือตองมีการตีความใด ๆ ในระเบียบนี้ ใหถือเอาเสียงของคณะกรรมการ
สามในสี่เปนขอยุติ
๓๒. กรณีมี ความจําเปน คณะกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่ง หรื อสมาชิกไมนอยกวา ๓๐ คน มี
สิทธิเสนอใหมีการประชุมใหญวิสามัญได
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒

(นายถิรพล รักลิขิตพร)
ประธานชมรมผูประกอบการสมุทรสาคร ๒๐๐๙

