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ข้อบังคับ 
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย พ.ศ.2565 

ที่ประชมุใหญ่สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย เมื่อวนัที่ 6 มีนาคม 2565 
ไดม้ีมติใหย้กเลิก “ขอ้บงัคบัสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย พ.ศ.2561”  

และใหใ้ชข้อ้บงัคบัดงัต่อไปนีแ้ทน 

 
หมวด 1 บทท่ัวไป 

 
1. ขอ้บงัคบันีเ้รียกว่า “ขอ้บงัคบัสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย พ.ศ.2565” 

2. ข้อบังคับนี ้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่  นายทะเบียนในท้องที่ที่สมาคมตั้งอยู่ได้รับ  
จดทะเบียน 

3. ในขอ้บงัคบันี ้
"สมาคม"    หมายถึง   สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
"คณะกรรมการ"    หมายถึง   คณะกรรมการสมาคม 
“สมาชิก”    หมายถึง   สมาชิกทุกประเภทของสมาคม 
"การประชมุใหญ่"   หมายถึง   การประชมุใหญ่สามญัและการประชมุใหญ่วิสามญั 
“ระเบียบ”   หมายถึง  แบบแผนหรือแนวปฏิบัติที่วางไว้เพื่อการด าเนินการตามที่

คณะกรรมการก าหนด 

4. ชื่อสมาคม 
สมาคมนีช้ื่อว่า “สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย” เขียนเป็นภาษาองักฤษว่า  

 "THE INSTITUTE OF INTERNAL  AUDITORS OF THAILAND"   ใช้ชื่ อย่อภาษาไทยว่า 
"สตท."  ใชช้ื่อย่อภาษาองักฤษว่า  "IIAT"  

5. ที่ตัง้สมาคม 
สมาคมตั้งอยู่ เลขที่ 2 อาคารมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย ซอยทองหล่อ 25 
ถนนสขุมุวิท 55 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร  
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หมวด 2  วัตถุประสงค ์
 

6. สมาคมมีวตัถุประสงค ์ เพื่อส่งเสริมและพฒันาผูป้ระกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน ซึ่งรวมถึง
วตัถปุระสงค ์ดงัต่อไปนี ้
6.1 เพื่อเป็นตวัแทนของผูป้ระกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน   
6.2 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบติังานตรวจสอบภายในของสมาชิก ใหม้ีมาตรฐาน

เทียบเท่ากบัสากล 
6.3 เพื่อพฒันาและเผยแพรว่ิชาชีพการตรวจสอบภายในต่อองคก์รต่าง ๆ ในประเทศไทย 
6.4 เพื่อสง่เสรมิและเผยแพรผ่ลงานดีเด่นของสมาชิกใหเ้ป็นที่ยอมรบัของวงการต่าง ๆ 
6.5 เพื่อสง่เสรมิความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างผูท้ี่ประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายในกบัผูป้ระกอบ

วิชาชีพอ่ืน 
6.6 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ

วิชาชีพตรวจสอบภายในแก่สมาชิก สถาบนัการศกึษา และสาธารณชน  
6.7 เพื่อผสมผสานและหล่อหลอมการตรวจสอบภายในใหเ้ขา้กับหลักปฏิบัติอันเป็นเลิศ  

ดา้นธรรมาภิบาล ใหส้มาชิกและบุคคลทั่วไปน าไปเป็นแนวปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของ
องคก์ร สงัคม และประเทศชาติ 

6.8 เพื่อเผยแพร่แนวปฏิบติัอันเป็นเลิศดา้นการตรวจสอบภายในแก่ภาคธุรกิจ ภาคสงัคม 
และภาครฐั โดยการจดัฝึกอบรม การเป็นที่ปรกึษาในภาคปฏิบติั รวมทัง้ในการใหบ้ริการ
ดา้นการตรวจสอบภายใน  โดยสมาคมสามารถรบัเงินอดุหนุน เงินบรจิาค หรือค่าธรรมเนียม
วิชาชีพได ้

6.9 เพื่อสง่เสรมิและสนบัสนุนใหส้มาชิกไดร้บัประกาศนียบตัร/วฒุิบตัรดา้นวิชาชีพตรวจสอบ
ภายใน และวิชาชีพอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 

6.10 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาการตรวจสอบภายในของสถาบนัหรือ
สถานศกึษาต่าง ๆ 

6.11 เพื่อสนบัสนนุและสง่เสรมิใหผู้ป้ระกอบวิชาชีพตรวจสอบภายในไดส้มคัรเขา้เป็นสมาชิก
ของสมาคม เพื่อเขา้มามีส่วนร่วมในการพัฒนาและผลักดันวิชาชีพใหเ้ป็นที่ยอมรับ  
ในระดบัประเทศและระดบัสากลอย่างเป็นรูปธรรมใหม้ากท่ีสดุ 

6.12 เพื่อด าเนินการอ่ืนใดที่จะเป็นประโยชนต่์อสมาชิกและวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 
 

ทั้งนี ้ สมาคมไม่มีวัตถุประสงคท์างการเมืองและจะไม่จัดตั้งโต๊ะบิลเลียดเพื่อเล่นการพนัน  
เอาทรพัยส์ินกนั รวมทัง้เพื่อเลน่การพนนัอ่ืน ๆ 
 



3 
 

หมวด 3  สมาชิก 
 

7. ประเภทของสมาชิก 
7.1  สมาชิกสมาคม มี 4 ประเภท ดงันี ้
 7.1.1 สมาชิกกิตติมศกัดิ์ 
 7.1.2 สมาชิกสามญั 

1) สมาชิกสามญัตลอดชีพ 
2) สมาชิกสามญัราย 5 ปี  
3) สมาชิกสามญัรายปี 

 7.1.3 สมาชิกวิสามญั 
7.1.4 สมาชิกสมทบ 

  7.2  สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ซึ่งท าประโยชน์ให้แก่สมาคม และ/หรือบุคคล 
ที่คณะกรรมการเกินกว่าสองในสามพิจารณาเห็นสมควรเชิญเขา้เป็นสมาชิกของสมาคม 
โดยมีอายกุารเป็นสมาชิกเท่ากบัวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการชุดนัน้ ๆ 

  7.3 สมาชิกสามัญ ได้แก่ ผู ้ที่ท างานตรวจสอบภายใน หรือเป็นผู้บริหารของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรือผูท้ี่เคยท างานหรือเคยบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายในมาก่อน 
รวมถึงผูท้ี่ท  างานเก่ียวขอ้งกบังานตรวจสอบภายใน 

  7.4 สมาชิกวิสามัญ ไดแ้ก่ สมาชิกที่เป็นนิติบุคคลซึ่งมีผูป้ระกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน 
อยู่ในสงักดั รวมถึงนิติบคุคลที่สนใจและ/หรือมีส่วนช่วยสนบัสนุนวิชาชีพตรวจสอบภายใน 

  7.5  สมาชิกสมทบ ไดแ้ก่ นิสิตนักศึกษาและผูป้ระกอบวิชาชีพอ่ืน รวมถึงบุคคลทั่วไปที่มี
ความสนใจจะเรียนรูใ้นวิชาชีพตรวจสอบภายใน 

8. การรบัสมคัรสมาชิก 
   8.1   วิธีการรบัสมาชิกของสมาคม ใหเ้ป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
   8.2   คณะกรรมการเป็นผูพ้ิจารณาใหค้วามเห็นชอบในการรบัผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิก 

9. ค่าบ ารุงสมาคม 
   9.1  สมาชิกกิตติมศกัดิไ์ม่ตอ้งเสียค่าบ ารุง 
   9.2  สมาชิกสามญัสามารถช าระค่าบ ารุงสมาคม ได ้3 วิธีดงันี ้

     1)  สมาชิกสามญัรายปี ช าระค่าบ ารุงเป็นรายปี ปีละ 1,000 บาท  
   2) สมาชิกสามญัราย 5 ปี ช าระค่าบ ารุงครัง้ละ 4,000 บาท 

 3) สมาชิกตลอดชีพช าระค่าบ ารุงครัง้ละ 15,000 บาท (ช าระค่าบ ารุงครัง้เดียว) 
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  9.3 สมาชิกวิสามญัช าระค่าบ ารุงปีละ 10,000 บาท 
  9.4 สมาชิกสมทบช าระค่าบ ารุงปีละ 400 บาท 

 ปีการคิดค่าบ ารุงของสมาชิกเริ่มตัง้แต่เดือนที่สมคัรนบัไปจนครบ 12 เดือน 

10. สมาชิกภาพ 
 10.1  สมาชิกภาพของสมาชิก เริ่มตัง้แต่วนัที่ผูส้มคัรช าระค่าบ ารุงสมาคมและคณะกรรมการ 

มีมติใหค้วามเห็นชอบในการรบัเขา้เป็นสมาชิก  
 10.2 สมาชิกภาพของสมาชิกสิน้สดุลง เมื่อ 

1)   มิไดต่้ออายสุมาชิกภายใน 30 วนัหลงัวนัหมดอายุ 
2)   ตายหรือสิน้สภาพนิติบุคคลแลว้แต่กรณี 
3)   ลาออกโดยแจง้เป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการ 
4)   เป็นบุคคลลม้ละลาย 
5)  เป็นบุคคลสาบสญูตามค าสั่งของศาล 
6)  เป็นบุคคลไรค้วามสามารถ 
7)  คณะกรรมการลงมติใหล้บชื่อออกจากทะเบียนสมาชิกโดยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 

2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการท่ีเขา้ประชมุดว้ยเหตใุดเหตหุนึ่ง ดงัต่อไปนี ้
-   ประพฤติตนเป็นที่เสื่อมเสียแก่สมาคม และ/หรือเป็นที่รงัเกียจของสงัคม 
-   ละเมิดระเบียบหรือขอ้บงัคบัของสมาคมโดยเจตนาและเมื่อไดร้บัค าเตือน 

เป็นหนงัสือจากคณะกรรมการแลว้ยงักระท าอยู่อีก 
10.3 ผู้ที่หมดสภาพจากการเป็นสมาชิก จะยกเอาสาเหตุที่ท าให้หมดสภาพนั้นมาอ้าง  

เพื่อเรียกรอ้งค่าเสียหายใด ๆ จากสมาคมหรือคณะกรรมการมิได ้               

11. สิทธิของสมาชิก 
 11.1 สมาชิกมีสิทธิ ดงัต่อไปนี ้

1) ไดร้บัข่าวสารจากทางวิชาการจากสมาคม 
2) เขา้รว่มกิจกรรมทกุประเภทของสมาคม ตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขของสมาคม 
3) เสนอความคิดเห็นหรือให้ค าแนะน าต่อสมาคมในเรื่องใด  ๆ ที่ เ ก่ียวข้องกับ

วตัถปุระสงคข์องสมาคม  
4) เขา้ร่วมประชุม อภิปราย แสดงความคิดเห็น และซกัถามคณะกรรมการในที่ประชมุใหญ่ 
5) ไดร้บัการสนับสนุนในการแสดงผลงานดา้นการตรวจสอบภายใน และเผยแพร่แก่

ประชาชนทั่วไป  
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6) ไดร้บัส่วนลดในการเขา้รบัการอบรมสมัมนาและเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่สมาคม 
จัดขึน้ กรณีสมาชิกวิสามญัใหม้ีสิทธิส่งพนักงานของนิติบุคคลนัน้เขา้รบัการอบรม
สัมมนาและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ไดค้รัง้ละไม่เกิน 10 คน โดยมีสิทธิไดร้บัส่วนลด
เช่นเดียวกบัสมาชิกสามญั 

7) ร้องขอตรวจสอบกิจการและทรัพย์สินของสมาคม โดยยื่นค าขอเป็นหนังสือ 
ถึงคณะกรรมการ  

8) ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชมุใหญ่ ได ้1 เสียง  
9) สมัครรบัเลือกตัง้หรือรบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการสมาคมหรือกรรมการตรวจสอบ 

และหรือต าแหน่งอื่นใดที่เก่ียวขอ้งของสมาคม 
10) ขอเพิ่มวาระการประชุมใหญ่ โดยใหเ้สนอเป็นลายลกัษณอ์ักษรต่อคณะกรรมการ

เพื่อพิจารณาในที่ประชมุ แต่ตอ้งมีสมาชิกลงชื่อรบัรองขอ้เสนอไม่นอ้ยกว่า 10 คน 

ทัง้นี ้เฉพาะสมาชิกสามญัเท่านัน้ที่มีสิทธิตาม ขอ้ 11.1 (7) -  ขอ้ 11.1 (10)  

12. หนา้ที่ของสมาชิก 
  สมาชิกมีหนา้ที่ดงัต่อไปนี ้

12.1 ช่วยสง่เสรมิเกียรติภมูิของสมาคม 
12.2 ช่วยสง่เสรมิและสนบัสนนุการด าเนินงานของสมาคมใหบ้รรลวุตัถุประสงค ์  
12.3 ปฏิบติัตามจรรยาบรรณและระเบียบขอ้บงัคบัที่สมาคมก าหนด 
12.4 เขา้รว่มการประชมุใหญ่ของสมาคม 
12.5 ช าระค่าบ ารุงสมาคม 
12.6 แจง้ใหส้มาคมทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ เพื่อใหส้มาคมสามารถติดต่อกบัสมาชิกได ้

 
หมวด 4 คณะกรรมการ 

  

13. องคป์ระกอบของคณะกรรมการ  
 ให้มีคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจ านวน ไม่น้อยกว่า 9 คน แต่ไม่เกิน 17 คน  

ท าหนา้ที่บรหิารกิจการของสมาคม ประกอบดว้ย 
13.1  นายกสมาคมและกรรมการบรหิารอ่ืน สมคัรเป็นทีม รวม 6 คน  
13.2  กรรมการอิสระ รวม 6 คน ประกอบดว้ย กรรมการกลาง 3 คน กรรมการตรวจสอบ 3 คน 

กรรมการตามขอ้ 13.1 และขอ้ 13.2 ใหม้าจากการเลือกตัง้ของสมาชิกสามญัในที่ประชมุใหญ่ 
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กรณีมีสมาชิกสามัญ สมัครรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการไม่ครบตามจ านวน
กรรมการที่ขอ้บงัคับนีก้  าหนด ใหค้ณะกรรมการที่ ไดร้บัการเลือกตั้งทัง้หมดพิจารณา 
สรรหาและแต่งตัง้สมาชิกสามัญที่เหมาะสมและมีคุณสมบติัครบถว้นตามที่ขอ้บังคับ
ก าหนด ด ารงต าแหน่งกรรมการที่ว่าง โดยใหถื้อเป็นกรรมการที่มาจากการเลือกตั้ง 
โดยอนโุลม 

13.3 กรรมการผูท้รงคณุวฒุิ จ านวนไม่เกิน 5 คน ซึ่งนายกสมาคมเสนอแต่งตัง้โดยไดร้บัความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ ทั้งนี ้ คุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิเป็นไปตามระเบียบ 
ที่สมาคมก าหนด 

 14.  กิจกรรมที่กรรมการมีผลประโยชนท์ี่เก่ียวขอ้งหรือขดัแยง้กบัสมาคม (ถา้มี) จะตอ้งอยู่ในขอบเขต 
หลกัเกณฑ ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด โดยมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 
ของจ านวนกรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุ 

 15. การพน้ต าแหน่งคณะกรรมการ 
15.1 ลาออก 
15.2 ขาดคณุสมบติัการเป็นกรรมการสมาคม ตามที่คณะกรรมการก าหนดโดยมติคณะกรรมการ 

ไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการที่เขา้รว่มประชมุ  
15.3 ครบวาระ 
15.4 เสียชีวิต 
15.5 ขาดการเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการติดต่อกนัเกิน 3 ครัง้ 
15.6 ที่ประชมุใหญ่ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของผูเ้ขา้รว่มประชมุ มีมติใหอ้อก 

ในกรณีที่ต  าแหน่งนายกสมาคม ว่างลงก่อนครบก าหนดออกตามวาระใหอุ้ปนายกสมาคม  
ที่เป็นกรรมการมาจากการเลือกตั้ง ท าหน้าที่รกัษาการแทนนายกสมาคม ส าหรบัต าแหน่ง
กรรมการที่มาจากการเลือกตั้ง  หากว่างลงก่อนครบก าหนดออกตามวาระให้คณะกรรมการ 
พิจารณาแต่งตั้งสมาชิกสามัญที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติครบถ้วนด ารงต าแหน่งแทน   
โดยกรรมการที่รกัษาการแทนนายกสมาคมหรือที่ไดร้บัการแต่งตัง้นีใ้หอ้ยู่ในต าแหน่งไดเ้พียง
เท่าก าหนดเวลาของผูท้ี่ตนแทน 

 16.  กรรมการทั้งที่มาจากการเลือกตั้งและการแต่งตั้งอยู่ในต าแหน่งวาระละ 2 ปี นับจากวันที่ 
มกีารเลือกตัง้ ทัง้นี ้นายกสมาคมจะด ารงต าแหน่งติดต่อกนัไดไ้ม่เกิน 2 วาระ 
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17. การประชมุคณะกรรมการ 
17.1 ใหม้ีการประชุมคณะกรรมการอย่างนอ้ย 3 เดือนต่อครัง้ โดยใหม้ีการก าหนดวนัเวลา

ในการประชมุไวล้ว่งหนา้ ในกรณีจ าเป็นนายสมาคม หรือกรรมการจ านวนไม่นอ้ยกว่า 
3 คน อาจขอเรียกประชมุเพิ่มเป็นพิเศษก็ได ้

17.2 การประชุมคณะกรรมการจะตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทั้งหมดที่มีอยู่ โดยเลขาธิการจะต้องแจ้งวาระการประชุมพรอ้มเอกสาร
ประกอบการประชมุ ใหก้รรมการทราบลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่า 3 วนัก่อนวนัประชมุ 

17.3 ใหน้ายกสมาคม ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม หากนายกสมาคมไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมแต่งตั้งอุปนายกที่เป็นกรรมการมาจากการเลือกตั้ง  
ท าหนา้ที่ประธานในที่ประชมุแทน 

17.4 มติของที่ประชมุใหถื้อเอาเสียงขา้งมาก ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชุม
ออกเสียงไดอี้กหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้าด 

17.5    ในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการสามารถจดัการประชมุคณะกรรมการดงันี ้
- จดัการประชมุคณะกรรมการในสถานที่เดียวกนั 
- จดัการประชมุคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
- จดัการประชมุคณะกรรมการในสถานที่พรอ้มกบัการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ 

               ทัง้นี ้จะตอ้งด าเนินการตามระเบียบที่สมาคมก าหนด  โดยการประชมุคณะกรรมการ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสด์งักล่าวขา้งตน้ ใหถื้อว่ากรรมการที่แสดงตนเขา้ร่วมประชุมเป็น
ผูม้าประชมุและเป็นองคป์ระชมุตามขอ้ 17.2 

               ให้น าความในข้อ 17.5 นี ้มาใช้บังคับกับการประชุมคณะกรรมการชุดอ่ืน และ
คณะอนกุรรมการของสมาคมโดยอนุโลม 

 
 

 18. อ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการ 
18.1 ใหค้ณะกรรมการมีอ านาจหนา้ที่ดงัต่อไปนี ้

1) ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และวตัถปุระสงคข์องสมาคม รวมถึงมติของ 
ที่ประชมุใหญ่ 

2) ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงคข์องสมาคม 
และก ากบัดแูลใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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3) วางระเบียบในการปฏิบติังานดา้นต่าง ๆ ของสมาคม รวมถึงการก าหนดบทบญัญัติ
เก่ียวกบัจรรยาบรรณในการด าเนินงานและจรยิธรรมของกรรมการ สมาชิก พนกังาน 
และผูป้ฏิบัติงานของสมาคม โดยเฉพาะเรื่องที่เป็นรายการเก่ียวโยงและ/หรือ  
ที่อาจขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(Conflict of Interest) กบัสมาคม 

4) แต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อด าเนินกิจการต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์อง
สมาคม 

5) จดัใหม้ีการประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 
6) เชิญชวนและจูงใจผูป้ระกอบวิชาชีพผูต้รวจสอบภายในใหส้มัครเขา้มาเป็นสมาชิก

ของสมาคมเพื่อช่วยกนัพฒันาวิชาชีพและกิจการของสมาคม 
7) สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนผูจ้ัดการสมาคม รวมถึงพิจารณาความเหมาะสม

ในการด ารงต าแหน่งของผูจ้ดัการสมาคม 
8) ปฏิบติังานอ่ืนตามที่ไดร้บัมอบหมายจากที่ประชมุใหญ่ 

   18.2 ใหน้ายกสมาคม มีอ านาจกระท าการแทนสมาคม ในกิจการที่เก่ียวกับบุคคลหรือ
หน่วยงานภายนอก ในการนีน้ายกสมาคมจะมอบหมายเป็นหนังสือใหก้รรมการอ่ืน 
กระท าการแทนตนหรือสมาคมเฉพาะกิจการใดก็ได ้

 
หมวด 5 การก ากับดูแล 

 

 19. คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจและหนา้ที่ดงันี ้
19.1 ปฏิบติัตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบที่คณะกรรมการใหค้วามเห็นชอบ  
  ทัง้นี ้การใหค้วามเห็นชอบกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบตอ้งมีมติดว้ยคะแนนเสียง

ไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุ 
19.2 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามขอ้ 19.1 หากพบว่ามีเหตุอันชวนสงสัยว่าจะท าใหส้มาคม

ได้รับความเสียหายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียงอย่างมีนัยส าคัญ ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีอ านาจดงัต่อไปนี ้
1) สอบสวนขอ้เท็จจรงิ รวมถึงการขอใหก้รรมการ อนกุรรมการ  พนกังานและลกูจา้ง

ของสมาคมชีแ้จงขอ้เท็จจรงิ  พรอ้มสง่มอบเอกสารหลกัฐานที่เก่ียวขอ้งตามที่รอ้งขอ 
2) ขอใหค้ณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ระงับ แกไ้ข หรือวางมาตรการแกไ้ข

การกระท าอันเป็นการขัดต่อกฎหมาย ขอ้บังคับ และวัตถุประสงค์ของสมาคม 
รวมถึงมติของที่ประชมุใหญ่ 
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หมวด 6 การประชุมใหญ่ 
 

 20. ก าหนดการประชมุใหญ่ 
20.1 ใหม้ีการประชมุใหญ่สามญัประจ าปี ปีละ 1 ครัง้ ไม่เกินเดือนพฤศจิกายนของทกุปี 
20.2 ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรเมื่อมีเหตใุดเหตหุนึ่ง หรือสมาชิกสามญัไม่นอ้ยกว่า 

1 ใน 3 ของจ านวนสมาชิกสามญัทัง้หมด หรือสมาชิกสามญัจ านวนไม่นอ้ยกว่า 50 คน
แสดงความจ านงโดยยื่นหนงัสือถึงเลขาธิการของสมาคมขอใหม้ีการประชุมใหญ่วิสามัญ 
ใหค้ณะกรรมการนดัประชมุใหญ่วิสามญัภายใน 30 วนันบัแต่วนัที่ไดร้บัค ารอ้งขอ 

20.3  ในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการสามารถจดัการประชมุใหญ่ดงันี ้ 
- จดัการประชมุใหญ่ในสถานที่เดียวกนั 
- จดัการประชมุใหญ่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
- จดัการประชมุใหญ่ในสถานที่พรอ้มกบัการประชมุ 
- ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ 
ทั้งนี ้ จะต้องด าเนินการตามระเบียบที่สมาคมก าหนด  โดยการประชุมใหญ่  

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสด์งักล่าวขา้งตน้ ใหถื้อว่าสมาชิกที่แสดงตนเขา้ร่วมประชุมเป็น 
ผูม้าประชมุและเป็นองคป์ระชมุตามขอ้ 21 

 21. องคป์ระชมุ  
  ในการประชุมใหญ่ของสมาคม ไม่ว่าจะเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีหรือการประชุม

ใหญ่วิสามัญ  จะตอ้งมีสมาชิกสามัญมาประชุมด้วยตนเองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
สมาชิกสามญัทัง้หมดหรือไม่นอ้ยกว่า 50 คน   

   

  สมาชิกสามัญจะมอบอ านาจให้สมาชิกอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน  
โดยผูร้บัมอบอ านาจตอ้งเป็นสมาชิกสามญั และผูร้บัมอบอ านาจ 1 คนรบัมอบอ านาจไดเ้พียง 
1 เสียงเท่านัน้ และตอ้งระบวุตัถุประสงคใ์นการมอบอ านาจใหช้ดัเจน และสามารถตรวจสอบได้ 
แต่ไม่สามารถมอบอ านาจในการเลือกตัง้กรรมการ การแกไ้ขขอ้บงัคบั หรือการเลิกสมาคมได ้

 22.  มติของที่ประชมุ 
  ให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธาน  

ที่ประชมุออกเสียงชีข้าด 
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 23. การบอกกล่าวนดัประชมุ   
23.1 คณะกรรมการจะตอ้งส่งหนังสือแจง้ใหส้มาชิกทราบสถานที่ วัน เวลา และระเบียบ

วาระของการประชมุใหญ่ก่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่า 7 วนั 
23.2 การประชุมใหญ่ที่ไดเ้รียกนัดประชุมในวันและเวลาใด หากไม่ครบองคป์ระชุมและ  

การประชมุนัน้ไดเ้รียกตามค าขอของสมาชิกใหง้ดการประชมุ แต่ถา้เป็นการประชุมใหญ่ 
ที่สมาชิกมิได้รอ้งขอแล้ว  ให้เรียกประชุมใหญ่อีกครั้งภายใน 14 วันนับแต่วันนัด
ประชุมครั้งแรก ในการนัดประชุมใหญ่ครั้งหลังนีจ้ะมีสมาชิกมาประชุมมากน้อย
เพียงใดก็ใหน้บัเป็นองคป์ระชมุได ้

 24. ประธานในที่ประชมุ 

24.1 ใหน้ายกสมาคมเป็นประธานในที่ประชมุ ถา้นายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบติั
หนา้ที่ได ้ อนัเนื่องมาจากเหตสุุดวิสยัใหท้ี่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งท าหน้าที่
ประธานในที่ประชุมแทน ยกเวน้ วาระการเลือกตัง้นายกสมาคม กรรมการสมาคม 
และกรรมการตรวจสอบ ใหป้ระธานคณะกรรมการเลือกตั้งท าหน้าที่เป็นประธาน 
ที่ประชมุ 

24.2 ในการประชุมใหญ่ทุกครัง้ ใหป้ระธานที่ประชุมจดัสรรเวลาแก่สมาชิกในการซกัถาม 
ตัง้ขอ้สงัเกต ใหค้วามเห็น และขอ้เสนอแนะเก่ียวกบักิจการของสมาคมอย่างเหมาะสม
ตามควร 

 25. วิธีการออกเสียงในที่ประชมุใหญ่ 
  การออกเสียงในที่ประชมุใหญ่ ใหถื้อปฏิบติัได ้2 วิธี ดงันี ้ 

25.1 การลงคะแนนโดยเปิดเผยใหใ้ชว้ิธีชมูือ 
25.2 การลงคะแนนลบัใหใ้ชว้ิธีเขียนในบตัรลงคะแนน โดยจะใชว้ิธีนีไ้ดก้็ต่อเมื่อ

คณะกรรมการหรือสมาชิกไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนสมาชิกที่มาประชมุรอ้งขอ 
         กรณีเป็นการประชุมใหญ่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสใ์หใ้ชว้ิธีการออกเสียงลงคะแนน

ตามระเบียบว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ยกเวน้การเลือกตัง้กรรมการ  
การแก้ไขข้อบังคับ หรือการเลิกสมาคม ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนผ่าน  
สื่ออิเล็กทรอนิกสไ์ด ้
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 26. วาระการประชมุ  

26.1 ในการประชมุใหญ่สามญัประจ าปีตอ้งมีวาระการประชมุอย่างนอ้ยดงัต่อไปนี ้ 
- รบัรองรายงานการประชมุใหญ่คราวก่อน 
- รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมารวมถึงการปฏิบติัตามนโยบาย 

ที่นายกสมาคมไดแ้ถลงไวต่้อที่ประชมุใหญ่  
- รายงานการปฏิบติัหนา้ที่พรอ้มความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
- พิจารณาอนมุติังบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ 
- แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน 
- เลือกตัง้กรรมการสมาคมและกรรมการตรวจสอบแทนผูด้  ารงต าแหน่งที่ครบวาระ 

        26.2 การขอเพิ่มวาระการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีในระหว่างการประชุมจะกระท ามิได ้
หากสมาชิกประสงคจ์ะขอเพิ่มวาระการประชุมใหย้ื่นหนังสือ พรอ้มทั้งแจงเหตุผล  
ต่อเลขาธิการของสมาคมภายในเดือนกันยายนของปีนั้น โดยตอ้งมีสมาชิกสามัญ 
ลงลายมือชื่อรบัรองจ านวนไม่นอ้ยกว่า 10 คน เพื่อใหค้ณะกรรมการ พิจารณาบรรจุ
เป็นวาระการประชุมต่อไป กรณีคณะกรรมการเห็นว่าไม่ควรบรรจุเป็นวาระการ
ประชมุใหแ้จง้เหตผุลต่อสมาชิกผูร้อ้งขอและรายงานต่อที่ประชมุใหญ่เพื่อทราบดว้ย 

 
หมวด 7 การเงนิและการบัญชี 

 

27. การรบัจ่ายเงิน 
 27.1 เงินของสมาคมใหฝ้ากไวใ้นธนาคารในนามของสมาคม แต่ใหเ้หรญัญิกหรือผูท้ี่ ไดร้บั

มอบหมายเก็บรกัษาไวเ้พื่อความสะดวกแก่การจ่ายเงินในกิจการประจ าตามปกติ  
ไดไ้ม่เกิน 100,000 บาท 

 27.2 การถอนหรือการสั่งจ่ายเงินจากธนาคารให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ 
ก าหนด โดยมีกรรมการสมาคม 2 คนลงนามร่วมกัน หรือกรรมการท่านใดท่านหนึ่ง 
ลงนามรว่มกบัผูจ้ดัการสมาคม 

 27.3 นายกสมาคม อุปนายก เลขาธิการหรือผูจ้ัดการสมาคม มีอ านาจอนุมัติการจ่ายเงิน 
ในกิจการของสมาคมตามวัตถุประสงค์ได้ดังต่อไปนี ้นายกสมาคม ครั้งละไม่เกิน 
200,000 บาท อปุนายก ครัง้ละไม่เกิน 150,000 บาท เลขาธิการหรือผูจ้ดัการสมาคม
ครั้งละไม่ เกิน 100,000 บาท หากเกินกว่านี ้ให้เหรัญญิกน าเสนอให้ที่ประชุม
คณะกรรมการอนมุติัในการประชมุคณะกรรมการครัง้ต่อไป  
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 28. การลงทนุ    
เงินของสมาคมนอกเหนือจากการที่ไดส้  ารองไวใ้ชห้มนุเวียนในกิจการประจ าตามปกติ หากมี
มากเกินความจ าเป็นใหค้ณะกรรมการน าไปลงทุนใหเ้กิดผลประโยชนต่์อสมาคมในทางใด  
ทางหนึ่งดงัต่อไปนี ้ 
28.1 น าไปฝากธนาคารหรือลงทนุในบตัรเงินฝาก ตั๋วสญัญาใชเ้งิน ตั๋วแลกเงินและตราสารหนี ้

อ่ืน ๆ ที่ธนาคารเป็นผูอ้อก 
28.2 ลงทุนในพันธบัตรรฐับาล พันธบัตรรฐัวิสาหกิจ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย    

ตั๋วเงินคลงั  สลากที่ออกโดยธนาคารของรฐั หรือตราสารหนีท้ี่รฐับาลค า้ประกนัเงินตน้
และดอกเบีย้ทัง้หมด ที่มีอายคุรบก าหนดไม่เกิน 3 ปี 

28.3 ลงทนุอ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่กลา่วตามขอ้ 28.1 และขอ้ 28.2 ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนดและไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ ทัง้นี ้
ใหค้ณะกรรมการพิจารณาถึงความเสี่ยงและระบบการควบคมุภายในที่เพียงพอและ
เหมาะสมดว้ย 

 29. การบญัชี  
29.1 ปีการบญัชีของสมาคมใหเ้ริ่มตน้ตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคมในปีนัน้และสิน้สุดในวนัที่ 30 

มิถนุายนของปีถดัไป 
29.2 ใหค้ณะกรรมการจัดท าบัญชีใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ  

มาตรฐานบญัชีไทย  โดยจะตอ้งจดัใหม้ีบญัชีลงรายการรบัจ่ายเงินและบญัชีทรพัยส์ิน 
หนีส้ินของสมาคมที่ถูกตอ้งครบถ้วนตามความเป็นจริง พรอ้มดว้ยขอ้ความอันเป็น
ที่มาของรายการนัน้ และหลกัฐานที่จ  าเป็น 

 
หมวด 8 สวัสดิการและการให้ความช่วยเหลือสมาชิกและสังคม 

 

 30. ใหค้ณะกรรมการด าเนินการจัดใหม้ีสวัสดิการแก่สมาชิกตามความเหมาะสมโดยใหเ้ป็นไป
ตามระเบียบและเงื่อนไขของสมาคม  

 31. ใหค้ณะกรรมการพิจารณาใหค้วามช่วยเหลือแก่สมาชิกที่ประสบปัญหาจากการปฏิบติัภารกิจ
ใหส้มาคม โดยใหพ้ิจารณาความเหมาะสมตามควรแก่กรณี 

 32. ใหค้ณะกรรมการพิจารณาใหค้วามช่วยเหลือเพื่อตอบแทนสงัคม รวมทัง้ใหค้วามร่วมมือและ
ใหอ้งคค์วามรูด้า้นการตรวจสอบภายในต่อสถาบนัการศึกษา หน่วยงานภาครฐัและเอกชน 
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หมวด 9 การแก้ไขข้อบังคับ 
 

 33.  ขอ้บงัคับของสมาคมจะเปลี่ยนแปลงแกไ้ขได ้โดยมติที่ประชุมใหญ่เท่านัน้ มติของที่ประชุม
ใหญ่ในการเปลี่ยนแปลงแกไ้ขขอ้บงัคับจะตอ้งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวน
ผูเ้ขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองเท่านัน้  

  ทัง้นี ้จะตอ้งบอกกล่าวเป็นหนังสือ แจง้เรื่องการเสนอแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้บงัคับใหส้มาชิก
ทราบลว่งหนา้ทางไปรษณีย ์ไม่นอ้ยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชมุ 

 34. ขอ้บงัคบัที่ไดแ้กไ้ขตามมติของที่ประชมุใหญ่ ใหค้ณะกรรมการน าไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียน
ในทอ้งที่ที่สมาคมตัง้อยู่ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัที่ไดล้งมติเพื่อใหม้ีผลใชบ้งัคบัไดต่้อไป 

 
หมวด 10 การเลิกสมาคม 

 

 35. สมาคม จะเลิกไดด้ว้ยเหตใุดเหตหุนึ่งดงัต่อไปนี ้
35.1 เมื่อที่ประชมุใหญ่ลงมติใหเ้ลิกดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนสมาชิก

สามัญที่เขา้ร่วมประชุม  และองคป์ระชุมใหญ่จะตอ้งไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
สมาชิกสามญัทัง้หมด  

35.2 เมื่อมีเหตตุอ้งเลิกตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

36. เมื่อสมาคม มีเหตุตอ้งเลิก ใหท้รพัยส์ินทั้งหมดของสมาคมที่เหลืออยู่หลงัจากไดช้ าระบัญชี 
เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ ใหต้กเป็นกรรมสิทธิ์ของสภากาชาดไทย 

37. เมื่อตอ้งเลิกสมาคม ใหค้ณะกรรมการแจง้ต่อนายทะเบียนในทอ้งที่ที่สมาคมตัง้อยู่ภายใน 14 วนั
นบัแต่วนัที่มีการเลิกสมาคม 

 
หมวด 11 บทเฉพาะกาล 

 

 38. ให้คณะกรรมการที่ด  ารงต าแหน่งอยู่ก่อนข้อบังคับนีจ้ะมีผลใชบ้ังคับ ด ารงต าแหน่งต่อไป 
จนครบวาระตามขอ้บงัคบัเดิม ณ ขณะที่มีการเลือกตัง้ 

 39. กรณีความจ าเป็นและยังไม่มีการออกระเบียบ หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขใด ๆ ซึ่งตาม
ข้อบังคับนีก้  าหนดให้ต้องเสนอและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ ให้ใช้ระเบียบ 
หลกัเกณฑ ์วิธีการและเงื่อนไขตามขอ้บงัคบัเดิม หรือตามที่ไดเ้คยถือปฏิบติัอยู่ก่อน 

 


