
  
 

 
 
 

ข้อบังคับ 
สมาคมช่างส ารวจ 
พุทธศักราช   2522 

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

หมวดที ่1  บททัว่ไป 
ขอ้ 1. สมาคมน้ีมีช่ือวา่ 
 “สมาคมช่างส ารวจ”  เรียกโดยยอ่วา่  ส.ช.ส. 
ขอ้ 2.    เคร่ืองหมายของสมาคมมีลกัษณะเป็นรูปโล่ห์ ตรง 
                 กลางบรรจุอกัษรยอ่ ส.ช.ส. ลอ้มรอบดว้ยช่ือ  
 สมาคมช่างส ารวจ   ตอนบนมีตวัเลขอารบิค  “2522” 
ขอ้ 3. ส านกังานของสมาคม  ตั้งอยู ่ ณ อาคารรังวดัและท าแผนท่ี  กรมท่ีดิน  ถนนแจง้วฒันะ ต.บางพดู   
                อ.ปากเกร็ด   จ.นนทบุรี 
ขอ้ 4. วตัถุประสงคข์องสมาคม  มีดงัต่อไปน้ี 

(1) เพื่อเป็นศูนยติ์ดต่อส่งเสริมความสัมพนัธ์ทางมิตรภาพ และการประกอบอาชีพระหวา่ง 
 สมาชิกของสมาคม 
(2) เพื่อส่งเสริมและศึกษาคน้ควา้วทิยาการในดา้นการช่างส ารวจเพื่อใหส้มาชิกไดมี้ความรู้   
 ความช านาญเขา้ขั้นมาตรฐานวชิาการแผนใหม่ 
(3) เพื่อเผยแพร่ความรู้  และข่าวสารในการประกอบอาชีพเก่ียวกบัการช่างส ารวจ 
(4) เพื่อช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในระหวา่งสมาชิก 
(5) เพื่อส่งเสริมการอนามยั  การกีฬา  การบนัเทิง  และการพกัผอ่นหยอ่นใจในกลุ่มสมาชิก 
(6) เพื่อส่งเสริมการกุศลสาธารณประโยชน์     และร่วมมือกบัทางราชการในการประกอบ  
 กิจการสาธารณอ่ืน ๆ ตามโอกาสอนัควร  ทั้งน้ีไม่เก่ียวขอ้กบัการเมืองแต่อยา่งใด 
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หมวดที ่2  สมาชิกภาพ 
ขอ้ 5.    สมาชิกของสมาคมแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท   คือ     

(1) สมาชิกสามญั  ไดแ้ก่   
ก . บุคคลท่ีประกอบอาชีพหรือเคยประกอบอาชีพในงานช่างส ารวจ  ช่างรังวดัหรือ                     
     ช่างแผนท่ี 
ข. บุคคลท่ีปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบับุคคลตามขอ้ ก. 

(2) สมาชิกกิตติมศกัด์ิ    ไดแ้ก่    บุคคลท่ีท าประโยชน์ หรือมีอุปการะคุณแก่สมาคม  หรือ
ผูท้รงคุณวุฒิ  ซ่ึงคณะกรรมการบริหารของสมาคมเห็นสมควรเชิญเขา้เป็นสมาชิก 

ขอ้ 6. ผูป้ระสงคจ์ะเขา้เป็นสมาชิกสามญัของสมาคมตอ้งยืน่ใบสมคัรตามแบบของสมาคมต่อเลขานุการ 
สมาคม  โดยมีสมาชิกสามญัไม่นอ้ยกวา่ 2 คน  ลงลายมือช่ือรับรองวา่ผูส้มคัรเป็นผูมี้คุณสมบติั 
ครบถว้นและมีความประพฤติเรียบร้อย  สมควรใหส้มคัรเป็นสมาชิกของสมาคมได้ 

ขอ้ 7. เม่ือเลขานุการสมาคมไดรั้บค าขอสมคัรแลว้ ให้เสนอใบสมคัรต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
พิจารณา   เม่ือคณะกรรมการบริหารมีมติรับหรือไม่รับ  ใหเ้ลขานุการสมาคมแจง้ใหผู้ส้มคัรทราบ 

ขอ้ 8. เม่ือมีการรับสมคัรให้เขา้เป็นสมาชิกสามญัได ้ ผูน้ั้นตอ้งช าระเงินค่าลงทะเบียนเป็นสมาชิก และ       
ค่าบ ารุงคร้ังแรกภายในเวลาท่ีเลขานุการสมาคมจะไดก้ าหนดในหนงัสือแจง้ใหท้ราบนั้น  

 สมาชิกภาพจะเร่ิมเม่ือผูส้มคัรไดช้ าระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบ ารุงคร้ังแรกเสร็จเรียบร้อยแลว้ 
ขอ้ 9. ถา้คณะกรรมการบริหารมีมติไม่รับสมคัรผูใ้ด ผูน้ั้นจะยืน่สมคัรไดอี้กต่อเม่ือพน้ก าหนดเวลา 1 ปี  
 นบัแต่วนัท่ีคณะกรรมการบริหารมีมติไม่รับสมคัรนั้น 
ขอ้ 10. สิทธิของสมาชิก    มีดงัน้ี 

(1) เขา้ร่วมในการประชุมใหญ่ ประชุมทางวชิาการ หรือประชุมทางปาฐกถาซ่ึงทางสมาคม          
ไดจ้ดัใหมี้ข้ึน 

(2) ไดรั้บแต่งตั้งให้เป็นตวัแทนของสมาคมในกิจการใด ๆ ซ่ึงทางสมาคมเห็นสมควร 
(3) เสนอความคิดเห็นเก่ียวกบักิจการของสมาคม 
(4) ประดบัเคร่ืองหมายของสมาคมไดต้ามระเบียบ 
(5) ใชส้ถานท่ีของสมาคม และน าแขกของตนเขา้ไปในสมาคมได ้แต่ตอ้งรับผดิชอบในความ

เสียหายอนัเกิดจากการกระท าแห่งแขกของตน 
(6) สมาชิกสามญัเท่านั้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารของสมาคม และมีสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการบริหารของสมาคม   ตลอดจนลงคะแนนเสียงใน   
ปัญหาหรือญตัติใด ๆ ในการด าเนินกิจการของสมาคม 
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ขอ้ 11. หนา้ท่ีของสมาชิก  มีดงัน้ี 

(1) ส่งเสริมวตัถุประสงคข์องสมาคม 
(2) ปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัของสมาคม 
(3) ไม่น าความเสียหายใด ๆ มาสู่สมาคม 
(4) สมาชิกผูใ้ดยา้ยท่ีอยู ่ ตอ้งแจง้ใหน้ายทะเบียนทราบเป็นหนงัสือภายใน 30 วนั หากมิไดแ้จง้ 
 ใหท้ราบ  สมาคมจะถือวา่มีท่ีอยูต่ามท่ีปรากฏในใบสมคัรหรือทะเบียนของสมาคม 

ขอ้ 12. การขาดจากสมาชิกภาพ 
(1) ตาย 
(2) ลาออกโดยท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
(3) คณะกรรมการบริหารมีมติใหอ้อกดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของคณะกรรมการ

ทั้งหมด 
(4) กระท าความผดิอาญาโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุก เวน้แต่ความผิดท่ีเป็นลหุโทษ  หรือ

ความผดิ  อนัไดก้ระท าโดยประมาท 
(5) เป็นบุคคลลม้ละลาย  หรือเป็นผูไ้ร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ   

หมวดท่ี 3  รายไดข้องสมาคม 
ขอ้ 13. สมาคมมีรายไดจ้าก 

(1) ค่าลงทะเบียนและค่าบ ารุง 
(2) เงินท่ีมีผูบ้ริจาค 
(3) จากการด าเนินงานตามวตัถุประสงคข์องสมาคม 

ขอ้ 14. เงินค่าลงทะเบียนและค่าบ ารุง   มีดงัน้ี 
(1) ค่าลงทะเบียนเป็นสมาชิกสามญั  เป็นเงิน  50  บาท 
(2) สมาชิกสามญัเสียค่าบ ารุงคร้ังเดียว เป็นเงิน  500 บาท 
(3) สมาชิกกิตติมศกัด์ิ  ไม่ตอ้งเสียค่าลงทะเบียนและค่าบ ารุง เงินค่าลงทะเบียนและค่าบ ารุงน้ี   
 ไม่มีการคืนใหไ้ม่วา่กรณีใด ๆ 

หมวดที ่4  การบริหารงานของสมาคม 
ขอ้ 15. การบริหารงานของสมาคม  ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหารสมาคม 
ขอ้ 16. การเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคม  ให้เลือกตั้งจากสมาชิกสามญัในการประชุมใหญ่สามญั 
 ประจ าปี  โดยวธีิใดวธีิหน่ึง   ดงัน้ี 
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วธีิท่ี 1 ใหส้มาชิกผูมี้สิทธิลงคะแนนเสียงเป็นผูเ้ลือกตั้งนายกสมาคม  และกรรมการอ่ืน ๆ  
อยา่งนอ้ยไม่ต ่ากวา่  12  คน  และไม่เกิน  24  คน 
 วธีิท่ี 2 ใหส้มาชิกผูมี้สิทธิลงคะแนนเสียงเป็นผูเ้ลือกตั้งนายกสมาคมและกรรมการอ่ืน ๆ           
 ก่ึงหน่ึงมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 6 คน   และไม่เกิน 12  คน   และใหน้ายกสมาคมเป็นผูเ้ลือกตั้ง 
 กรรมการ  อีกก่ึงหน่ึงมีจ านวนเท่ากบัท่ีสมาชิกเลือกตั้ง 
  การเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมคราวใด  จะใชว้ธีิใดใหเ้ป็นไปตามเสียงส่วนใหญ่  
 ของท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 
  เม่ือเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมเสร็จแลว้  ใหก้รรมการท่ีไดรั้บเลือกตั้งท าการเลือกกนัเอง

ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ คือ อุปนายกสมาคม 1 คน  เลขานุการ 1 คน  เหรัญญิก 1 คน นายทะเบียน  1 คน 
ปฏิคม 1 คน  บรรณารักษ ์1 คน  ประชาสัมพนัธ์ 1 คน  กีฬา 1 คน  บนัเทิง 1 คน  วชิาการ 1 คน 
กรรมการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง  และกรรมการอ่ืน ๆ อีกตามท่ีเห็นสมควร 

ขอ้ 17. ใหค้ณะกรรมการบริหารอยูใ่นต าแหน่งไดค้ราวละ 2 ปี  ถา้ต าแหน่งกรรมการบริหารวา่งลงก่อน 
 ครบก าหนดท่ีตอ้งออกตามวาระ  ใหค้ณะกรรมการบริหารอาจจะพิจารณาเลือกสมาชิกสามญั 
 ผูใ้ดผูห้น่ึงเขา้ด ารงต าแหน่งแทน ผูท่ี้เขา้มาแทนนั้นให้อยูใ่นต าแหน่ง ไดเ้ท่าท่ีผูท่ี้ตนแทนนั้น 
 พึงมีสิทธ์ิอยูไ่ด ้
ขอ้ 18. ผูซ่ึ้งเคยด ารงต าแหน่งนายกสมาคมหรือกรรมการมาแลว้  อาจไดรั้บเลือกให้เขา้ด ารงต าแหน่ง 
 นายกสมาคม  หรือกรรมการใหม่อีกได ้
ขอ้ 19. คณะกรรมการบริหารของสมาคมมีหนา้ท่ีตอ้งบริหารงานของสมาคมใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์ 
 ของสมาคม  โดยยดึถือหลกัแห่งระเบียบขอ้บงัคบัของสมาคมโดยเคร่งครัด 
ขอ้ 20. คณะกรรมการบริหารมีอ านาจในอนัท่ีจะแต่งตั้งอนุกรรมการข้ึนเพื่อช่วยเหลือกิจการของสมาคม 
 ไดเ้ป็นคร้ังคราวตามแต่จะเห็นสมควร 

หมวดที ่5   อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
ขอ้ 21. นายกสมาคม  มีหนา้ท่ีบริหารกิจการของสมาคมใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ นโยบาย  ขอ้บงัคบั

ระเบียบของสมาคมและมติของคณะกรรมการบริหาร  บงัคบับญัชาเจา้หนา้ท่ีของสมาคมเป็น 
 ตวัแทนกระท ากิจการใด ๆ  ในนามสมาคมกบับุคคลภายนอก   เป็นประธานในท่ีประชุม 
 คณะกรรมการบริหาร  รักษาระเบียบการประชุมและด าเนินการประชุม  ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบั 
 ทั้งใหมี้สิทธิท่ีจะมอบหมายอ านาจหนา้ท่ีของตนใหแ้ก่กรรมการบริหารหรือบุคคลใด ๆ ให ้
 ท าหนา้ท่ีแทนตนหรือในนามสมาคมได ้ โดยความชอบของคณะกรรมการบริหาร 
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อุปนายก    มีหนา้ท่ีเป็นผูช่้วยเหลือนายกในกิจการต่าง ๆ ทัว่ไป  และรักษาการแทนนายก 
 ในเม่ือนายกไม่อยู ่ หรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้
  ในกรณีท่ีนายกและอุปนายกไม่อยูใ่นท่ีประชุมกรรมการบริหารฯ ใหค้ณะกรรมการ 
                 บริหารเลือกตั้งกรรมการอ่ืนข้ึนเป็นประธานท่ีประชุม 
 เลขานุการ     มีหนา้ท่ีด าเนินธุรกิจทัว่ไปของสมาคม  ในเม่ือไม่เป็นหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหาร 
 ผูใ้ดผูห้น่ึง โดยเฉพาะรับใบสมคัรของผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิก  กบัทั้งใหมี้หนา้ท่ีนดัประชุมกรรมการ 
 สมาชิก  และจดบนัทึกรายงานการประชุมนั้น ๆ ดูแลควบคุมสถานท่ี ท าทะเบียนเก็บรักษาทรัพยสิ์น 
 ของสมาคม 
 เหรัญญิก    มีหนา้ท่ีเรียก   รับ  เก็บ  รักษาเงิน  จ่ายเงิน  เก็บรักษาหลกัฐานการรับจ่ายเงิน  และ 
 ท าบญัชีเก่ียวกบัการเงินของสมาคม 
 นายทะเบียน    มีหนา้ท่ีรับจดทะเบียนสมาชิก  แกไ้ขเพิ่มเติมทะเบียนสมาชิก  ใหเ้ป็นไปตาม 
 ความเป็นจริง  และถูกตอ้งอยูเ่สมอ 
 สมุดทะเบียนสมาชิกของสมาคม  อยา่งนอ้ยตอ้งมีรายการดงัต่อไปน้ี 

(1) เลขล าดบัสมาชิก 
(2) ช่ือ  วนั  เดือน  ปีเกิด  อายุ  ท่ีเกิด  สถานศึกษา  ท่ีอยู ่ อาชีพ  สังกดั และสถานท่ีประกอบอาชีพ 
(3) ประเภทสมาชิก 
(4) วนั  เดือน  ปี  ท่ีเขา้เป็นสมาชิก 
(5) วนั  เดือน  ปี  ท่ีพน้จากสมาชิก 

 ปฏิคม   มีหนา้ท่ีตอ้นรับสมาชิก แขกของสมาชิก  และผูม้าเยีย่มเยยีนสมาคม 
 บรรณารักษ ์   มีหนา้ท่ีจดัรักษาห้องสมุด  จดัระเบียบ  จดัหา  ท าทะเบียน  รับ  เก็บ  และรักษาหนงัสือ   
 ประชาสัมพนัธ์    มีหนา้ท่ีเผยแพร่  วตัถุประสงคแ์ละกิจการของสมาคม 
 กรรมการบนัเทิง   มีหนา้ท่ีจดัใหมี้การบนัเทิง  ใหค้วามสนุกร่ืนเริงกบัสมาชิกตามสมควร 
 กรรมการวชิาการ    มีหนา้ท่ีจดัด าเนินงานในฝ่ายวชิาการ   เช่น   จดัปาฐกถา  บรรยายทางวชิาการ  
 เพื่อเผยแพร่  เป็นตน้ 
 กรรมการกีฬา    มีหนา้ท่ีจดัใหมี้การกีฬาทั้งในร่มและกลางแจง้  จดัหา  เก็บรักษา  ดูแล เคร่ืองกีฬา 
 กรรมการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง   มีหนา้ท่ีในการดูแลเก่ียวกบัท่ีดินตลอดจนการก่อสร้าง 
ขอ้ 22. ใหค้ณะกรรมการมีอ านาจวางระเบียบการใด ๆ ของสมาคม  เพื่อใหกิ้จการของสมาคมเป็นไป 
 โดยเรียบร้อย  และเจริญรุ่งเรือง  ระเบียบของสมาคมนั้น   ใหมี้ผลใชบ้งัคบัไดจ้นกวา่จะมีการแกไ้ข 
 หรือยกเลิกไปโดยมติของคณะกรรมการชุดนั้น  หรือชุดต่อไป 
  ใหค้ณะกรรมการมีอ านาจ  แต่งตั้ง  ถอดถอน ก าหนดอตัราค่าจา้งของพนกังานสมาคมได ้
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หมวดที ่6  การพ้นจากต าแหน่งกรรมการบริหาร 
ขอ้ 23. กรรมการบริหารพน้จากต าแหน่ง   เม่ือ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก  โดยท าหนงัสือเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ 
(4) ถึงคราวออกตามวาระ 
(5) ขาดประชุมกรรมการบริหาร 3 คร้ังติดต่อกนั  โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร 

หมวดที ่7   การประชุม 
ขอ้ 24. ใหมี้การประชุมใหญ่ของสมาคมปีละ 1 คร้ัง  ซ่ึงเรียกวา่การประชุมใหญ่สามญัสมาชิกประจ าปี   
 เพื่อแถลงกิจการของสมาคมท่ีไดด้ าเนินมาในรอบปี พิจารณางบดุลฐานะการเงิน    ผูส้อบบญัชี 
 และอ่ืน ๆ  เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารของสมาคมตามวาระ   ถ้ามีเหตุสุดวสัิย  ไม่สามารถจัด

ประชุมใหญ่ได้ในปีน้ัน  โดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารให้เลือ่นการประชุมใหญ่ออกไปใน
เวลาอนัสมควร 

ขอ้ 25. ใหมี้การประชุมใหญ่วสิามญัของสมาคม  เม่ือ 
(1) คณะกรรมการมีมติโดยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด  หรือ 
(2) สมาชิกผูมี้สิทธิลงคะแนนเสียงรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 100 คน ยืน่ค  าร้องต่อสมาคมเป็น              

ลายลกัษณ์อกัษร ค าร้องนั้นตอ้งแจง้ขอ้เสนอ  และเร่ืองท่ีจะใหมี้การประชุมใหญ่             
วสิามญัดว้ย  และใหค้ณะกรรมการบริหารเรียกประชุมภายใน 30 วนั  นบัแต่วนัท่ี                   
ไดรั้บค าร้องนั้น 

ขอ้ 26. ในการประชุมใหญ่ใหค้ณะกรรมการฯ  เป็นผูก้  าหนดวนั  เวลา  และสถานท่ีประชุมแลว้แจง้ 
 ไปยงัสมาชิกล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั   พร้อมดว้ยเอกสารท่ีระบุระเบียบวาระการประชุม 
ขอ้ 27. ใหน้ายกสมาคมเป็นประธานในท่ีประชุมใหญ่    อุปนายกเป็นรองประธานฯ  และเลขานุการ 
 ท าหนา้ท่ีเลขานุการท่ีประชุมฯ 
ขอ้ 28. การประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของสมาคม  และการประชุมใหญ่วสิามญั ขอ้ 25  (1)  ตอ้งมี 
 สมาชิกร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ 100 คน  จึงจะเป็นองคป์ระชุม  ถา้มีสมาชิกไม่ครบองคป์ระชุม   
 ใหมี้การประชุมใหญ่สามญัคร้ังท่ีสอง  โดยก าหนดให้ห่างจากคร้ังแรกไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั   
 ในการประชุมคร้ังท่ีสองน้ีมีสมาชิกมาประชุมจ านวนเท่าใด  ก็ใหถื้อเป็นองคป์ระชุม 
  การประชุมใหญ่วสิามญัตามขอ้ 25  (2) จะตอ้งมีสมาชิกร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่  100 คน  และสมาชิก

ผูด้  าเนินการตามขอ้ 25 (2)  จะตอ้งมาร่วมประชุมดว้ยไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 จึงจะถือเป็นองคป์ระชุม 
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ขอ้ 29. ในการประชุมใหญ่ของสมาคม  มติของท่ีประชุม  ใหถื้อเสียงขา้งมาก  ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั   
 ใหป้ระธานท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 
  กรรมการบริหารหรือสมาชิกผูมี้ส่วนไดเ้สียในขอ้ซ่ึงท่ีประชุม     จะลงมติยอ่มไม่มีสิทธิ        
                 ออกเสียงลงคะแนน   และเม่ือประธานเห็นวา่จ าเป็นจะบอกใหก้รรมการบริหารหรือสมาชิก            
                 ผูมี้ส่วนไดเ้สียผูน้ั้นออกจากท่ีประชุมเสียชัว่คราวก็ได ้
  การออกเสียงลงคะแนนนั้น  ท่ีประชุมมีมติใหล้งคะแนนโดยวธีิลบัหรือเปิดเผยก็ได ้
ขอ้ 30. การประชุมทางวชิาการ  การประชุมฟังปาฐกถา  หรือการประชุมตอ้นรับแขกของสมาคม  ใหมี้ 
 ข้ึนไดต้ามโอกาสอนัสมควร 
ขอ้ 31. การประชุมกรรมการบริหารของสมาคม  ใหมี้การประชุมเป็นประจ าเดือน  หรือตามแต่ 
 คณะกรรมการบริหารจะก าหนดข้ึน  ใหน้ายกฯ เป็นประธานในการประชุม  ถา้นายกฯ ไม่อยู ่ 
 ก็ใหอุ้ปนายกท าหนา้ท่ีเป็นประธานฯ แทน ถา้ทั้งนายกและอุปนายกไม่อยู ่ใหท่ี้ประชุมเลือกกนัเอง 
 ข้ึน 1 คน  ท าหนา้ท่ีเป็นประธานฯ องคป์ระชุมของกรรมการน้ี  ตอ้งประกอบดว้ยกรรมการจ านวน   
 ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของกรรมการบริหารทั้งหมด    การลงมติของกรรมการใหถื้อเสียงขา้งมาก    
 ถา้คะแนนเท่ากนัใหป้ระธานฯ   เป็นผูช้ี้ขาด 

หมวดที ่8   การบัญชีและการเงิน 
ขอ้ 32. ใหเ้หรัญญิกมีหนา้ท่ีรับผดิชอบการบญัชีและการเงินของสมาคม     ตามระเบียบและวธีิการท่ี 
 คณะกรรมการบริหารก าหนด และใหร้ายงานฐานะการเงินของสมาคมต่อคณะกรรมการบริหาร 
 ทุกคร้ังท่ีมีการประชุมประจ าเดือน และใหมี้หลกัฐานของการเก็บเงินไวท่ี้ธนาคารใดธนาคารหน่ึง 
 โดยมติของคณะกรรมการบริหาร 
ขอ้ 33. การรับเงินทุกประเภท ใหอ้อกใบเสร็จรับเงินเป็นหลกัฐาน  การจ่ายเงินทุกราย ตอ้งมีใบส าคญัแสดง

รายการจ านวนเงิน  และมีเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง  รับรองความถูกตอ้ง  และถา้เป็นการซ้ือ ก็ใหมี้การ 
 เซ็นรับของท่ีซ้ือดว้ย 
ขอ้ 34. นายกสมาคม  มีอ านาจสั่งจ่ายเงินท่ีเป็นรายจ่ายประจ าเงินรายจ่ายประจ าปี เช่น เงินเดือนพนกังาน 
 สมาคม  ค่าเช่าสถานท่ี  ค่าไฟฟ้า  ค่าประปา  ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์ หรือเงินท่ีตอ้งจ่ายตาม 
 ขอ้ผกูพนัหรือสัญญาซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริหารไวแ้ลว้  เป็นตน้ 
ขอ้ 35. นายกสมาคมมีอ านาจสั่งจ่ายเงินการจร ในกิจกรรมเดียวกนั ไดไ้ม่เกิน  5,000 บาท  ถา้เกินกวา่น้ี  
 หรือเป็นประเภทเงินลงทุน  จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริหารก่อน 
ขอ้ 36. หลกัฐานการรับ  จ่ายเงิน  ตอ้งเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี  จึงจะท าลายได ้ แต่การจะท าลาย

หลกัฐานใด ๆ ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริหารก่อนทุกคราวไป 
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ขอ้ 37. ใหเ้หรัญญิกมีเงินสดส ารองจ่ายไดไ้ม่เกิน 20,000 บาท  ส่วนเงินท่ีเกินกวา่จ านวนน้ีตอ้งน าเขา้ใน 
 ธนาคารเงินฝากของสมาคมโดยพลนั 
ขอ้ 38. การสั่งจ่ายเช็คของสมาคมตอ้งมีลายมือช่ือของกรรมการบริหารสองคนคือ  นายกสมาคม หรืออุปนายก   
 หรือเลขานุการคนหน่ึง  กบัเหรัญญิกหรือผูช่้วยเหรัญญิกอีกคนหน่ึง  และตอ้งประทบัตราของสมาคมดว้ย 
ขอ้ 39. ผูส้อบบญัชีตอ้งไดรั้บเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ่  และตอ้งไม่เป็นพนกังานของสมาคม หรือ

กรรมการบริหารของสมาคม 
ขอ้ 40. ใหค้ณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูส้อบบญัชีของสมาคม 

หมวดที ่9  การแก้ไขข้อบังคับและการเลกิของสมาคม 
ขอ้ 41. การแกไ้ขเพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงขอ้บงัคบัของสมาคม จะกระท าโดยมติท่ีประชุมใหญ่ 
 ของสมาคมและตอ้งไดรั้บความเห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของสมาชิก 
 ทั้งหมดท่ีมาประชุม 
ขอ้ 42. การเลิกสมาคมจะกระท าไดเ้ม่ือ  ท่ีประชุมใหญ่มีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่  3 ใน 4  ของ 
 สมาชิกสามญัทั้งหมดท่ีมาประชุม  องคป์ระชุมตามขอ้น้ี  จะตอ้งมีสมาชิกสามญัมาประชุม 
 ไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 2 ของจ านวนสมาชิกสามญัทั้งหมด 
ขอ้ 43. การช าระบญัชีเม่ือเลิกกิจการของสมาคมให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการเลิกกิจการฯ เม่ือช าระ 
 บญัชีแลว้ มีทรัพยสิ์นเหลืออยูเ่ท่าใดให้โอนให้แก่มูลนิธิการกุศลท่ีเป็นนิติบุคคลหรือจะโอน 
 ใหแ้ก่นิติบุคคลใดบุคคลหน่ึงตามมติท่ีประชุมใหญ่ 
 


