ข้อบังคับ
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย พ.ศ.2565
ที่ประชุมใหญ่สมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2565
ได้มีมติให้ยกเลิก “ข้อบังคับสมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย พ.ศ.2561”
และให้ใช้ขอ้ บังคับดังต่อไปนีแ้ ทน
หมวด 1 บททั่วไป
1. ข้อบังคับนีเ้ รียกว่า “ข้อบังคับสมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย พ.ศ.2565”
2. ข้อ บัง คับ นี ้ใ ห้ใ ช้บัง คับ ตั้ง แต่ วัน ถัด จากวัน ที่ นายทะเบี ย นในท้อ งที่ ท่ี ส มาคมตั้ง อยู่ ไ ด้รับ
จดทะเบียน
3. ในข้อบังคับนี ้
"สมาคม"
"คณะกรรมการ"
“สมาชิก”
"การประชุมใหญ่"
“ระเบียบ”

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

สมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการสมาคม
สมาชิกทุกประเภทของสมาคม
การประชุมใหญ่สามัญและการประชุมใหญ่วิสามัญ
แบบแผนหรือแนวปฏิบัติท่ี วางไว้เพื่อการดาเนินการตามที่
คณะกรรมการกาหนด

4. ชื่อสมาคม
สมาคมนีช้ ่ือว่า “สมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย” เขียนเป็ นภาษาอังกฤษว่า
"THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS OF THAILAND" ใช้ ช่ื อ ย่ อ ภาษาไทยว่ า
"สตท." ใช้ช่ือย่อภาษาอังกฤษว่า "IIAT"
5. ที่ตงั้ สมาคม
สมาคมตั้งอยู่ เลขที่ 2 อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ซอยทองหล่อ 25
ถนนสุขมุ วิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
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หมวด 2 วัตถุประสงค์
6. สมาคมมีวตั ถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผูป้ ระกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน ซึ่งรวมถึง
วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี ้
6.1 เพื่อเป็ นตัวแทนของผูป้ ระกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน
6.2 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในของสมาชิก ให้มีมาตรฐาน
เทียบเท่ากับสากล
6.3 เพื่อพัฒนาและเผยแพร่วิชาชีพการตรวจสอบภายในต่อองค์กรต่าง ๆ ในประเทศไทย
6.4 เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานดีเด่นของสมาชิกให้เป็ นที่ยอมรับของวงการต่าง ๆ
6.5 เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างผูท้ ่ีประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายในกับผูป้ ระกอบ
วิชาชีพอื่น
6.6 เพื่อเป็ นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับ
วิชาชีพตรวจสอบภายในแก่สมาชิก สถาบันการศึกษา และสาธารณชน
6.7 เพื่อผสมผสานและหล่อหลอมการตรวจสอบภายในให้เข้ากับหลักปฏิบัติอันเป็ นเลิศ
ด้านธรรมาภิบาล ให้สมาชิกและบุคคลทั่วไปนาไปเป็ นแนวปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของ
องค์กร สังคม และประเทศชาติ
6.8 เพื่อเผยแพร่แนวปฏิบตั ิอันเป็ นเลิศด้านการตรวจสอบภายในแก่ภาคธุรกิจ ภาคสังคม
และภาครัฐ โดยการจัดฝึ กอบรม การเป็ นที่ปรึกษาในภาคปฏิบตั ิ รวมทัง้ ในการให้บริการ
ด้านการตรวจสอบภายใน โดยสมาคมสามารถรับเงินอุดหนุน เงินบริจาค หรือค่าธรรมเนียม
วิชาชีพได้
6.9 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกได้รบั ประกาศนียบัตร/วุฒิบตั รด้านวิชาชีพตรวจสอบ
ภายใน และวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง
6.10 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาการตรวจสอบภายในของสถาบันหรือ
สถานศึกษาต่าง ๆ
6.11 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพตรวจสอบภายในได้สมัครเข้าเป็ นสมาชิก
ของสมาคม เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒ นาและผลักดันวิช าชีพ ให้เป็ นที่ย อมรับ
ในระดับประเทศและระดับสากลอย่างเป็ นรูปธรรมให้มากที่สดุ
6.12 เพื่อดาเนินการอื่นใดที่จะเป็ นประโยชน์ต่อสมาชิกและวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
ทั้งนี ้ สมาคมไม่มีวัตถุประสงค์ทางการเมืองและจะไม่จัดตั้งโต๊ะบิลเลียดเพื่อเล่นการพนัน
เอาทรัพย์สินกัน รวมทัง้ เพื่อเล่นการพนันอื่น ๆ
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หมวด 3 สมาชิก
7. ประเภทของสมาชิก
7.1 สมาชิกสมาคม มี 4 ประเภท ดังนี ้
7.1.1 สมาชิกกิตติมศักดิ์
7.1.2 สมาชิกสามัญ
1) สมาชิกสามัญตลอดชีพ
2) สมาชิกสามัญราย 5 ปี
3) สมาชิกสามัญรายปี
7.1.3 สมาชิกวิสามัญ
7.1.4 สมาชิกสมทบ
7.2 สมาชิ ก กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ ได้แ ก่ บุ ค คลผู้ซ่ึ ง ท าประโยชน์ใ ห้แ ก่ ส มาคม และ/หรื อ บุ ค คล
ที่คณะกรรมการเกินกว่าสองในสามพิจารณาเห็นสมควรเชิญเข้าเป็ นสมาชิกของสมาคม
โดยมีอายุการเป็ นสมาชิกเท่ากับวาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการชุดนัน้ ๆ
7.3 สมาชิ ก สามัญ ได้แ ก่ ผู้ท่ี ท างานตรวจสอบภายใน หรื อ เป็ น ผู้บ ริห ารของหน่ ว ยงาน
ตรวจสอบภายใน หรือผูท้ ่ีเคยทางานหรือเคยบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายในมาก่อน
รวมถึงผูท้ ่ที างานเกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน
7.4 สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ สมาชิกที่เป็ นนิติบุคคลซึ่งมีผูป้ ระกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน
อยู่ในสังกัด รวมถึงนิติบคุ คลที่สนใจและ/หรือมีส่วนช่วยสนับสนุนวิชาชีพตรวจสอบภายใน
7.5 สมาชิกสมทบ ได้แก่ นิสิตนักศึกษาและผูป้ ระกอบวิชาชีพ อื่น รวมถึงบุคคลทั่วไปที่มี
ความสนใจจะเรียนรูใ้ นวิชาชีพตรวจสอบภายใน
8. การรับสมัครสมาชิก
8.1 วิธีการรับสมาชิกของสมาคม ให้เป็ นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
8.2 คณะกรรมการเป็ นผูพ้ ิจารณาให้ความเห็นชอบในการรับผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิก
9. ค่าบารุงสมาคม
9.1 สมาชิกกิตติมศักดิไ์ ม่ตอ้ งเสียค่าบารุง
9.2 สมาชิกสามัญสามารถชาระค่าบารุงสมาคม ได้ 3 วิธีดงั นี ้
1) สมาชิกสามัญรายปี ชาระค่าบารุงเป็ นรายปี ปี ละ 1,000 บาท
2) สมาชิกสามัญราย 5 ปี ชาระค่าบารุงครัง้ ละ 4,000 บาท
3) สมาชิกตลอดชีพชาระค่าบารุงครัง้ ละ 15,000 บาท (ชาระค่าบารุงครัง้ เดียว)
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9.3 สมาชิกวิสามัญชาระค่าบารุงปี ละ 10,000 บาท
9.4 สมาชิกสมทบชาระค่าบารุงปี ละ 400 บาท
ปี การคิดค่าบารุงของสมาชิกเริ่มตัง้ แต่เดือนที่สมัครนับไปจนครบ 12 เดือน
10. สมาชิกภาพ
10.1 สมาชิกภาพของสมาชิก เริ่มตัง้ แต่วนั ที่ผสู้ มัครชาระค่าบารุงสมาคมและคณะกรรมการ
มีมติให้ความเห็นชอบในการรับเข้าเป็ นสมาชิก
10.2 สมาชิกภาพของสมาชิกสิน้ สุดลง เมื่อ
1) มิได้ต่ออายุสมาชิกภายใน 30 วันหลังวันหมดอายุ
2) ตายหรือสิน้ สภาพนิติบุคคลแล้วแต่กรณี
3) ลาออกโดยแจ้งเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการ
4) เป็ นบุคคลล้มละลาย
5) เป็ นบุคคลสาบสูญตามคาสั่งของศาล
6) เป็ นบุคคลไร้ความสามารถ
7) คณะกรรมการลงมติให้ลบชื่อออกจากทะเบียนสมาชิกโดยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า
2 ใน 3 ของจานวนกรรมการที่เข้าประชุมด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี ้
- ประพฤติตนเป็ นที่เสื่อมเสียแก่สมาคม และ/หรือเป็ นที่รงั เกียจของสังคม
- ละเมิดระเบียบหรือข้อบังคับของสมาคมโดยเจตนาและเมื่อได้รบั คาเตือน
เป็ นหนังสือจากคณะกรรมการแล้วยังกระทาอยู่อีก
10.3 ผู้ท่ี ห มดสภาพจากการเป็ น สมาชิ ก จะยกเอาสาเหตุท่ี ท าให้ห มดสภาพนั้น มาอ้า ง
เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากสมาคมหรือคณะกรรมการมิได้
11. สิทธิของสมาชิก
11.1 สมาชิกมีสิทธิ ดังต่อไปนี ้
1) ได้รบั ข่าวสารจากทางวิชาการจากสมาคม
2) เข้าร่วมกิจกรรมทุกประเภทของสมาคม ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสมาคม
3) เสนอความคิ ด เห็ น หรื อ ให้ค าแนะน าต่ อ สมาคมในเรื่ อ งใด ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ
วัตถุประสงค์ของสมาคม
4) เข้าร่วมประชุม อภิปราย แสดงความคิดเห็น และซักถามคณะกรรมการในที่ประชุมใหญ่
5) ได้รบั การสนับสนุนในการแสดงผลงานด้านการตรวจสอบภายใน และเผยแพร่แก่
ประชาชนทั่วไป
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6) ได้รบั ส่วนลดในการเข้ารับการอบรมสัมมนาและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่สมาคม
จัดขึน้ กรณีสมาชิกวิสามัญให้มีสิทธิส่งพนักงานของนิติบุคคลนัน้ เข้ารับการอบรม
สัมมนาและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้ครัง้ ละไม่เกิน 10 คน โดยมีสิทธิได้รบั ส่วนลด
เช่นเดียวกับสมาชิกสามัญ
7) ร้อ งขอตรวจสอบกิ จ การและทรัพ ย์สิ น ของสมาคม โดยยื่ น ค าขอเป็ นหนั ง สื อ
ถึงคณะกรรมการ
8) ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ ได้ 1 เสียง
9) สมัครรับเลือกตัง้ หรือรับการแต่งตัง้ เป็ นกรรมการสมาคมหรือกรรมการตรวจสอบ
และหรือตาแหน่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องของสมาคม
10) ขอเพิ่มวาระการประชุมใหญ่ โดยให้เสนอเป็ นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาในที่ประชุม แต่ตอ้ งมีสมาชิกลงชื่อรับรองข้อเสนอไม่นอ้ ยกว่า 10 คน
ทัง้ นี ้ เฉพาะสมาชิกสามัญเท่านัน้ ที่มีสิทธิตาม ข้อ 11.1 (7) - ข้อ 11.1 (10)
12. หน้าที่ของสมาชิก
สมาชิกมีหน้าที่ดงั ต่อไปนี ้
12.1 ช่วยส่งเสริมเกียรติภมู ิของสมาคม
12.2 ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานของสมาคมให้บรรลุวตั ถุประสงค์
12.3 ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณและระเบียบข้อบังคับที่สมาคมกาหนด
12.4 เข้าร่วมการประชุมใหญ่ของสมาคม
12.5 ชาระค่าบารุงสมาคม
12.6 แจ้งให้สมาคมทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ เพื่อให้สมาคมสามารถติดต่อกับสมาชิกได้
หมวด 4 คณะกรรมการ
13. องค์ประกอบของคณะกรรมการ
ให้มี ค ณะกรรมการประกอบด้ว ยกรรมการจ านวน ไม่ น้อ ยกว่ า 9 คน แต่ ไ ม่ เ กิ น 17 คน
ทาหน้าที่บริหารกิจการของสมาคม ประกอบด้วย
13.1 นายกสมาคมและกรรมการบริหารอื่น สมัครเป็ นทีม รวม 6 คน
13.2 กรรมการอิสระ รวม 6 คน ประกอบด้วย กรรมการกลาง 3 คน กรรมการตรวจสอบ 3 คน
กรรมการตามข้อ 13.1 และข้อ 13.2 ให้มาจากการเลือกตัง้ ของสมาชิกสามัญในที่ประชุมใหญ่
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กรณี มี ส มาชิ กสามัญ สมัครรับการเลื อ กตั้ง เป็ น กรรมการไม่ ครบตามจ านวน
กรรมการที่ขอ้ บังคับนีก้ าหนด ให้คณะกรรมการที่ ได้รบั การเลือกตั้งทัง้ หมดพิจ ารณา
สรรหาและแต่งตัง้ สมาชิกสามัญที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ขอ้ บัง คับ
กาหนด ดารงตาแหน่งกรรมการที่ว่าง โดยให้ถือเป็ นกรรมการที่มาจากการเลื อกตั้ง
โดยอนุโลม
13.3 กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ จานวนไม่เกิน 5 คน ซึ่งนายกสมาคมเสนอแต่งตัง้ โดยได้รบั ความ
เห็ น ชอบจากคณะกรรมการ ทั้ง นี ้ คุณ สมบัติ ข องผู้ท รงคุณ วุฒิ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ
ที่สมาคมกาหนด
14. กิจกรรมที่กรรมการมีผลประโยชน์ท่ีเกี่ยวข้องหรือขัดแย้งกับสมาคม (ถ้ามี) จะต้องอยู่ในขอบเขต
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด โดยมีมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3
ของจานวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
15. การพ้นตาแหน่งคณะกรรมการ
15.1 ลาออก
15.2 ขาดคุณสมบัติการเป็ นกรรมการสมาคม ตามที่คณะกรรมการกาหนดโดยมติคณะกรรมการ
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
15.3 ครบวาระ
15.4 เสียชีวิต
15.5 ขาดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดต่อกันเกิน 3 ครัง้
15.6 ที่ประชุมใหญ่ดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของผูเ้ ข้าร่วมประชุม มีมติให้ออก
ในกรณีท่ีตาแหน่งนายกสมาคม ว่างลงก่อนครบกาหนดออกตามวาระให้อุปนายกสมาคม
ที่เป็ นกรรมการมาจากการเลือกตั้ง ทาหน้าที่รกั ษาการแทนนายกสมาคม สาหรับตาแหน่ง
กรรมการที่มาจากการเลื อกตั้ง หากว่างลงก่อนครบกาหนดออกตามวาระให้ คณะกรรมการ
พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ง สมาชิ ก สามัญ ที่ เ หมาะสมและมี คุณ สมบัติ ค รบถ้ว นด ารงต าแหน่ ง แทน
โดยกรรมการที่รกั ษาการแทนนายกสมาคมหรือที่ได้รบั การแต่งตัง้ นีใ้ ห้อยู่ในตาแหน่งได้เพียง
เท่ากาหนดเวลาของผูท้ ่ตี นแทน
16. กรรมการทั้ง ที่ม าจากการเลื อกตั้ง และการแต่ง ตั้ง อยู่ในตาแหน่ง วาระละ 2 ปี นับจากวันที่
มีการเลือกตัง้ ทัง้ นี ้ นายกสมาคมจะดารงตาแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ
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17. การประชุมคณะกรรมการ
17.1 ให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ โดยให้มีการกาหนดวันเวลา
ในการประชุมไว้ลว่ งหน้า ในกรณีจาเป็ นนายสมาคม หรือกรรมการจานวนไม่นอ้ ยกว่า
3 คน อาจขอเรียกประชุมเพิ่มเป็ นพิเศษก็ได้
17.2 การประชุมคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้ง หมดที่มีอยู่ โดยเลขาธิ การจะต้องแจ้งวาระการประชุมพร้อมเอกสาร
ประกอบการประชุม ให้กรรมการทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม
17.3 ให้นายกสมาคม ทาหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุม หากนายกสมาคมไม่สามารถ
ปฏิ บัติ ห น้า ที่ ไ ด้ ให้ท่ี ป ระชุม แต่ ง ตั้ง อุป นายกที่ เ ป็ น กรรมการมาจากการเลื อ กตั้ง
ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน
17.4 มติของที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม
ออกเสียงได้อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ าด
17.5 ในกรณีท่เี ห็นสมควร คณะกรรมการสามารถจัดการประชุมคณะกรรมการดังนี ้
- จัดการประชุมคณะกรรมการในสถานที่เดียวกัน
- จัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- จัดการประชุมคณะกรรมการในสถานที่พร้อมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ทัง้ นี ้ จะต้องดาเนินการตามระเบียบที่สมาคมกาหนด โดยการประชุมคณะกรรมการ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าวข้างต้น ให้ถือว่ากรรมการที่แสดงตนเข้าร่วมประชุมเป็ น
ผูม้ าประชุมและเป็ นองค์ประชุมตามข้อ 17.2
ให้นาความในข้อ 17.5 นี ้ มาใช้บัง คับกับการประชุม คณะกรรมการชุด อื่ น และ
คณะอนุกรรมการของสมาคมโดยอนุโลม
18. อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
18.1 ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี ้
1) ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ และวัตถุประสงค์ของสมาคม รวมถึงมติของ
ที่ประชุมใหญ่
2) กาหนดนโยบายและทิศทางการดาเนินงานให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคม
และกากับดูแลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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3) วางระเบียบในการปฏิบตั ิงานด้านต่าง ๆ ของสมาคม รวมถึงการกาหนดบทบัญญัติ
เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดาเนินงานและจริยธรรมของกรรมการ สมาชิก พนักงาน
และผูป้ ฏิบัติงานของสมาคม โดยเฉพาะเรื่องที่เป็ นรายการเกี่ ยวโยงและ/หรื อ
ที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กับสมาคม
4) แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการเพื่อดาเนินกิจการต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของ
สมาคม
5) จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจาปี
6) เชิญชวนและจูงใจผูป้ ระกอบวิชาชีพผูต้ รวจสอบภายในให้สมัครเข้ามาเป็ นสมาชิก
ของสมาคมเพื่อช่วยกันพัฒนาวิชาชีพและกิจการของสมาคม
7) สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนผูจ้ ัดการสมาคม รวมถึงพิจารณาความเหมาะสม
ในการดารงตาแหน่งของผูจ้ ดั การสมาคม
8) ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่ได้รบั มอบหมายจากที่ประชุมใหญ่
18.2 ให้นายกสมาคม มีอานาจกระทาการแทนสมาคม ในกิจการที่เกี่ ยวกับบุคคลหรื อ
หน่วยงานภายนอก ในการนีน้ ายกสมาคมจะมอบหมายเป็ นหนังสือให้กรรมการอื่น
กระทาการแทนตนหรือสมาคมเฉพาะกิจการใดก็ได้
หมวด 5 การกากับดูแล
19. คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจและหน้าที่ดงั นี ้
19.1 ปฏิบตั ิตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
ทัง้ นี ้ การให้ความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบต้องมี มติดว้ ยคะแนนเสียง
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
19.2 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 19.1 หากพบว่ามีเหตุอันชวนสงสัยว่าจะทาให้สมาคม
ได้รับ ความเสี ย หายหรื อ เสื่ อ มเสี ย ชื่ อ เสี ย งอย่ า งมี นัย ส าคั ญ ให้ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบมีอานาจดังต่อไปนี ้
1) สอบสวนข้อเท็จจริง รวมถึงการขอให้กรรมการ อนุกรรมการ พนักงานและลูกจ้าง
ของสมาคมชีแ้ จงข้อเท็จจริง พร้อมส่งมอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามที่รอ้ งขอ
2) ขอให้คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ระงับ แก้ไข หรือวางมาตรการแก้ไข
การกระทาอันเป็ นการขัดต่อกฎหมาย ข้อบังคับ และวัตถุประสงค์ของสมาคม
รวมถึงมติของที่ประชุมใหญ่
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หมวด 6 การประชุมใหญ่
20. กาหนดการประชุมใหญ่
20.1 ให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ปี ละ 1 ครัง้ ไม่เกินเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
20.2 ในกรณีท่คี ณะกรรมการเห็นสมควรเมื่อมีเหตุใดเหตุหนึ่ง หรือสมาชิกสามัญไม่นอ้ ยกว่า
1 ใน 3 ของจานวนสมาชิกสามัญทัง้ หมด หรือสมาชิกสามัญจานวนไม่นอ้ ยกว่า 50 คน
แสดงความจานงโดยยื่นหนังสือถึงเลขาธิการของสมาคมขอให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ
ให้คณะกรรมการนัดประชุมใหญ่วิสามัญภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้รบั คาร้องขอ
20.3 ในกรณีท่เี ห็นสมควร คณะกรรมการสามารถจัดการประชุมใหญ่ดงั นี ้
- จัดการประชุมใหญ่ในสถานที่เดียวกัน
- จัดการประชุมใหญ่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- จัดการประชุมใหญ่ในสถานที่พร้อมกับการประชุม
- ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ทั้ง นี ้ จะต้อ งด าเนิ น การตามระเบี ย บที่ ส มาคมก าหนด โดยการประชุม ใหญ่
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าวข้างต้น ให้ถือว่าสมาชิ กที่แสดงตนเข้าร่วมประชุมเป็ น
ผูม้ าประชุมและเป็ นองค์ประชุมตามข้อ 21
21. องค์ประชุม
ในการประชุมใหญ่ของสมาคม ไม่ว่าจะเป็ นการประชุมใหญ่สามัญประจาปี หรือการประชุม
ใหญ่วิสามัญ จะต้องมีสมาชิกสามัญมาประชุม ด้วยตนเองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
สมาชิกสามัญทัง้ หมดหรือไม่นอ้ ยกว่า 50 คน
สมาชิกสามัญจะมอบอานาจให้สมาชิกอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน
โดยผูร้ บั มอบอานาจต้องเป็ นสมาชิกสามัญ และผูร้ บั มอบอานาจ 1 คนรับมอบอานาจได้เพียง
1 เสียงเท่านัน้ และต้องระบุวตั ถุประสงค์ในการมอบอานาจให้ชดั เจน และสามารถตรวจสอบได้
แต่ไม่สามารถมอบอานาจในการเลือกตัง้ กรรมการ การแก้ไขข้อบังคับ หรือการเลิกสมาคมได้
22. มติของที่ประชุม
ให้ถื อ เอาคะแนนเสี ย งข้า งมากเป็ น มติ ข องที่ ป ระชุม ถ้า คะแนนเสี ย งเท่ า กัน ให้ป ระธาน
ที่ประชุมออกเสียงชีข้ าด
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23. การบอกกล่าวนัดประชุม
23.1 คณะกรรมการจะต้องส่งหนังสือแจ้งให้สมาชิกทราบสถานที่ วัน เวลา และระเบียบ
วาระของการประชุมใหญ่ก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน
23.2 การประชุมใหญ่ท่ีได้เรียกนัดประชุมในวันและเวลาใด หากไม่ครบองค์ประชุมและ
การประชุมนัน้ ได้เรียกตามคาขอของสมาชิกให้งดการประชุม แต่ถา้ เป็ นการประชุมใหญ่
ที่ส มาชิ กมิ ไ ด้รอ้ งขอแล้ว ให้เรียกประชุม ใหญ่ อี ก ครั้ง ภายใน 14 วันนับแต่ วัน นัด
ประชุม ครั้ง แรก ในการนัดประชุม ใหญ่ ค รั้ง หลัง นีจ้ ะมี สมาชิ กมาประชุม มากน้อ ย
เพียงใดก็ให้นบั เป็ นองค์ประชุมได้
24. ประธานในที่ประชุม
24.1 ให้นายกสมาคมเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้านายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้าที่ได้ อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสยั ให้ท่ีประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งทาหน้าที่
ประธานในที่ประชุมแทน ยกเว้น วาระการเลือกตัง้ นายกสมาคม กรรมการสมาคม
และกรรมการตรวจสอบ ให้ประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง ทาหน้าที่เป็ นประธาน
ที่ประชุม
24.2 ในการประชุมใหญ่ทุกครัง้ ให้ประธานที่ประชุมจัดสรรเวลาแก่สมาชิกในการซักถาม
ตัง้ ข้อสังเกต ให้ความเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจการของสมาคมอย่างเหมาะสม
ตามควร
25. วิธีการออกเสียงในที่ประชุมใหญ่
การออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ ให้ถือปฏิบตั ิได้ 2 วิธี ดังนี ้
25.1 การลงคะแนนโดยเปิ ดเผยให้ใช้วิธีชมู ือ
25.2 การลงคะแนนลับให้ใช้วิธีเขียนในบัตรลงคะแนน โดยจะใช้วิธีนไี ้ ด้ก็ต่อเมื่อ
คณะกรรมการหรือสมาชิกไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนสมาชิกที่มาประชุมร้องขอ
กรณีเป็ นการประชุมใหญ่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนน
ตามระเบียบว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ยกเว้นการเลือกตัง้ กรรมการ
การแก้ไ ขข้อ บัง คั บ หรื อ การเลิ ก สมาคม ไม่ ส ามารถออกเสี ย งลงคะแนนผ่ า น
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
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26. วาระการประชุม
26.1 ในการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ตอ้ งมีวาระการประชุมอย่างน้อยดังต่อไปนี ้
- รับรองรายงานการประชุมใหญ่คราวก่อน
- รายงานผลการดาเนินงานในรอบปี ท่ผี ่านมารวมถึงการปฏิบตั ิตามนโยบาย
ที่นายกสมาคมได้แถลงไว้ต่อที่ประชุมใหญ่
- รายงานการปฏิบตั ิหน้าที่พร้อมความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว
- แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน
- เลือกตัง้ กรรมการสมาคมและกรรมการตรวจสอบแทนผูด้ ารงตาแหน่งที่ครบวาระ
26.2 การขอเพิ่มวาระการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ในระหว่างการประชุมจะกระทามิได้
หากสมาชิกประสงค์จะขอเพิ่มวาระการประชุมให้ย่ืนหนังสือ พร้อมทั้งแจงเหตุผล
ต่อเลขาธิการของสมาคมภายในเดือนกันยายนของปี นั้น โดยต้องมีสมาชิกสามัญ
ลงลายมือชื่อรับรองจานวนไม่นอ้ ยกว่า 10 คน เพื่อให้คณะกรรมการ พิจารณาบรรจุ
เป็ นวาระการประชุม ต่ อไป กรณี คณะกรรมการเห็ นว่ าไม่ ควรบรรจุเ ป็ นวาระการ
ประชุมให้แจ้งเหตุผลต่อสมาชิกผูร้ อ้ งขอและรายงานต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบด้วย
หมวด 7 การเงินและการบัญชี
27. การรับจ่ายเงิน
27.1 เงินของสมาคมให้ฝากไว้ในธนาคารในนามของสมาคม แต่ให้เหรัญญิกหรือผูท้ ่ี ได้รบั
มอบหมายเก็บรักษาไว้เพื่อความสะดวกแก่การจ่ ายเงินในกิจ การประจาตามปกติ
ได้ไม่เกิน 100,000 บาท
27.2 การถอนหรื อ การสั่ง จ่ า ยเงิ น จากธนาคารให้เป็ น ไปตามระเบี ย บที่ ค ณะกรรมการ
กาหนด โดยมีกรรมการสมาคม 2 คนลงนามร่วมกัน หรือกรรมการท่านใดท่านหนึ่ง
ลงนามร่วมกับผูจ้ ดั การสมาคม
27.3 นายกสมาคม อุปนายก เลขาธิการหรือผูจ้ ัดการสมาคม มีอานาจอนุมัติการจ่ายเงิน
ในกิจ การของสมาคมตามวัตถุประสงค์ไ ด้ดังต่อไปนี ้ นายกสมาคม ครั้ง ละไม่เกิน
200,000 บาท อุปนายก ครัง้ ละไม่เกิน 150,000 บาท เลขาธิการหรือผูจ้ ดั การสมาคม
ครั้ง ละไม่ เ กิ น 100,000 บาท หากเกิ น กว่ า นี ้ใ ห้เ หรัญ ญิ ก น าเสนอให้ท่ี ป ระชุ ม
คณะกรรมการอนุมตั ิในการประชุมคณะกรรมการครัง้ ต่อไป
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28. การลงทุน
เงินของสมาคมนอกเหนือจากการที่ได้สารองไว้ใช้หมุนเวียนในกิจการประจาตามปกติ หากมี
มากเกินความจาเป็ นให้คณะกรรมการนาไปลงทุนให้เกิดผลประโยชน์ต่อสมาคมในทางใด
ทางหนึ่งดังต่อไปนี ้
28.1 นาไปฝากธนาคารหรือลงทุนในบัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงินและตราสารหนี ้
อื่น ๆ ที่ธนาคารเป็ นผูอ้ อก
28.2 ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
ตั๋วเงินคลัง สลากที่ออกโดยธนาคารของรัฐ หรือตราสารหนีท้ ่ีรฐั บาลคา้ ประกันเงินต้น
และดอกเบีย้ ทัง้ หมด ที่มีอายุครบกาหนดไม่เกิน 3 ปี
28.3 ลงทุนอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวตามข้อ 28.1 และข้อ 28.2 ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนดและได้รบั ความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ ทัง้ นี ้
ให้คณะกรรมการพิจารณาถึงความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและ
เหมาะสมด้วย
29. การบัญชี
29.1 ปี การบัญชีของสมาคมให้เริ่มต้นตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคมในปี นนั้ และสิน้ สุดในวันที่ 30
มิถนุ ายนของปี ถดั ไป
29.2 ให้คณะกรรมการจัดทาบัญชีให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและ
มาตรฐานบัญชีไทย โดยจะต้องจัดให้มีบญ
ั ชีลงรายการรับจ่ายเงินและบัญชีทรัพย์สิน
หนีส้ ินของสมาคมที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็ นจริง พร้อมด้วยข้อความอันเป็ น
ที่มาของรายการนัน้ และหลักฐานที่จาเป็ น
หมวด 8 สวัสดิการและการให้ความช่วยเหลือสมาชิกและสังคม
30. ให้คณะกรรมการดาเนินการจัดให้มีสวัสดิการแก่สมาชิกตามความเหมาะสมโดยให้เป็ นไป
ตามระเบียบและเงื่อนไขของสมาคม
31. ให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกที่ประสบปั ญหาจากการปฏิบตั ิภารกิจ
ให้สมาคม โดยให้พิจารณาความเหมาะสมตามควรแก่กรณี
32. ให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเพื่อตอบแทนสังคม รวมทัง้ ให้ความร่วมมือและ
ให้องค์ความรูด้ า้ นการตรวจสอบภายในต่อสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
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หมวด 9 การแก้ไขข้อบังคับ
33. ข้อบังคับของสมาคมจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยมติท่ีประชุมใหญ่เท่านัน้ มติของที่ประชุม
ใหญ่ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับจะต้องมีคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวน
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเท่านัน้
ทัง้ นี ้ จะต้องบอกกล่าวเป็ นหนังสือ แจ้งเรื่องการเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับให้สมาชิก
ทราบล่วงหน้าทางไปรษณีย์ ไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม
34. ข้อบังคับที่ได้แก้ไขตามมติของที่ประชุมใหญ่ ให้คณะกรรมการนาไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียน
ในท้องที่ท่สี มาคมตัง้ อยู่ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่ได้ลงมติเพื่อให้มีผลใช้บงั คับได้ต่อไป
หมวด 10 การเลิกสมาคม
35. สมาคม จะเลิกได้ดว้ ยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี ้
35.1 เมื่อที่ประชุมใหญ่ลงมติให้เลิกด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนสมาชิก
สามัญที่เข้าร่วมประชุม และองค์ประชุมใหญ่จะต้องไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
สมาชิกสามัญทัง้ หมด
35.2 เมื่อมีเหตุตอ้ งเลิกตามข้อกาหนดของกฎหมาย
36. เมื่อสมาคม มีเหตุตอ้ งเลิก ให้ทรัพย์สินทั้งหมดของสมาคมที่เหลืออยู่หลังจากได้ชาระบัญชี
เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ตกเป็ นกรรมสิทธิ์ของสภากาชาดไทย
37. เมื่อต้องเลิกสมาคม ให้คณะกรรมการแจ้งต่อนายทะเบียนในท้องที่ท่ีสมาคมตัง้ อยู่ภายใน 14 วัน
นับแต่วนั ที่มีการเลิกสมาคม
หมวด 11 บทเฉพาะกาล
38. ให้คณะกรรมการที่ดารงตาแหน่งอยู่ก่อนข้อบัง คับนีจ้ ะมี ผลใช้บัง คับ ดารงตาแหน่ง ต่อไป
จนครบวาระตามข้อบังคับเดิม ณ ขณะที่มีการเลือกตัง้
39. กรณีความจาเป็ นและยังไม่มีการออกระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใด ๆ ซึ่งตาม
ข้อบัง คับนีก้ าหนดให้ต้องเสนอและได้รับความเห็ นชอบจากที่ป ระชุม ใหญ่ ให้ใช้ระเบีย บ
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามข้อบังคับเดิม หรือตามที่ได้เคยถือปฏิบตั ิอยู่ก่อน
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