ข้อบังคับ (ปรับปรุ ง ๒๕๖๒)
สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
หมวดที่ ๑
ชื่อ , เครื่องหมาย , และสานักงานใหญ่
ข้อ ๑ สมาคมนีม้ ีช่ือว่า “สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย” มีช่ือย่อภาษาไทยว่า “ส. บ. ท.” มี
ชื่ อ เป็ นภาษาอั ง กฤษว่ า “ PROPERTY MANAGEMENT ASSOCIATION OF THAILAND ” และมี ช่ื อ ย่ อ
ภาษาอังกฤษว่า “PMAT”
ข้อ ๒ เครื่องหมายของสมาคม เป็ นรู ปอาคารสูงและมีบา้ นอยู่ภายในครึง่ วงกลม ซึ่งมีช่ือภาษาอังกฤษ
และภาษาไทยของสมาคมอยู่ภายใต้เครื่องหมายนัน้ ด้วย

ข้อ ๓ ส านัก งานใหญ่ ข องสมาคมตั้ง อยู่ เ ลขที่ ๑๕๕๐ อาคารธนภู มิ ชั้น ๑๒ ถ.เพชรบุ รี ตัด ใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
หมวดที่ ๒
วัตถุประสงค์
ข้อ ๔ วัตถุประสงค์ของสมาคมมีดงั ต่อไปนี ้
(๑) เพื่อยกระดับวิชาชีพการบริหารทรัพย์สนิ ให้เป็ นที่รูจ้ กั และยอมรับต่อสาธารณชน
(๒) เพื่อเป็ นสื่อกลางในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร ความรูว้ ิชาการ หรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องต่อสมาชิก
(๓) เพื่อเสริมสร้างความสมานสามัคคี ความร่วมมือ การช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน ในบรรดาสมาชิก
(๔) เพื่อเป็ นที่ปรึกษาของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เพื่อเผยแพร่ความรู ด้ า้ น
การบริหารทรัพย์สิน
(๕) เพื่อเผยแพร่ความรู ใ้ นการบริหารทรัพย์สิน การบริหารอาคาร การบริหารบ้านจัดสรร การ
บริหารชุมชน หรือวิชาการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ในรู ปแบบการสนทนาแลกเปลี่ยนความรู ้ การบรรยายทางวิชาการ
การอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน การทัศนศึกษา หรือ กิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
(๖) เพื่ อ ยกระดับ คุณ ภาพชี วิ ต ของชุม ชน โดยให้ค วามร่ ว มมื อ แก่ ห น่ ว ยงานภาครัฐ หรื อ
หน่วยงานภาคเอกชน ในการรักษาสภาพแวดล้อม
(๗) เพื่อดาเนินกิจการหรือกิจกรรมให้เป็ นประโยชน์ต่อคน กลุ่มคน ชุมชน สาธารณชน หรือ
ต่อประเทศไทย

(๘) ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานลักษณะเดียวกันทัง้ ในและต่างประเทศ เพื่อประสานงาน
และแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ปฏิบตั ิการ หรือการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
(๙) ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
(๑๐) เพื่อดาเนินการทดสอบและให้การรับรองบุคลากรตามมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๑๑) เพื่ อ ยกระดับ มาตรฐานฝี มื อ แรงงาน ของผู้ป ระกอบอาชี พ ช่ า งไฟฟ้ า ภายในอาคาร
ในประเทศ และคุม้ ครองความปลอดภัยสาธารณะจากการทางาน
หมวดที่ ๓
สมาชิก
ข้อ ๕ สมาชิกของสมาคมมี ๔ ประเภท คือ
(๑) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผูท้ รงคุณวุฒิหรือผูม้ ีอปุ การคุณ ซึง่ ที่ประชุมคณะกรรมการมี
มติเป็ นเอกฉันท์เชิญเข้าเป็ นสมาชิก และบุคคลนัน้ ตอบรับเชิญ
(๒) สมาชิกสามัญ ได้แก่ ผูป้ ระกอบการบริหารทรัพย์สิน ในฐานะที่เป็ นนิติบคุ คลและรวมไป
ถึงผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับการบริหารทรัพย์สินด้วย เช่น นิติบคุ คลอาคารชุด นิติบคุ คลหมู่บา้ นจัดสรร
(๓) สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ ผูป้ ระกอบการบริหารทรัพย์สินในฐานะบุคคลธรรมดาและรวมไป
ถึงผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับการบริหารทรัพย์สินด้วย เช่น ผูจ้ ดั การนิติบคุ คลอาคารชุด ผูจ้ ดั การนิติบคุ คลหมู่บา้ นจัดสรร
(๔) สมาชิกสมทบ ได้แก่ ผูส้ นใจโดยทั่วไป
ข้อ ๖ ผูป้ ระสงค์จะเข้าเป็ นสมาชิก ให้ย่ืนใบสมัครตามแบบของสมาคมต่อเลขาธิการ โดยมีสมาชิก
ปั จจุบนั ลงชื่อรับรองจานวน ๒ คน
ข้อ ๗ ให้เลขาธิการนาใบสมัครเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาลงมติว่า ควร
จะรับเข้าเป็ นสมาชิกหรือไม่ ถ้าอนุมัติให้รับเข้าเป็ นสมาชิกให้ถือว่าสมาชิก ภาพเริ่มตั้งแต่วันที่ชาระ ค่าบ ารุ ง
สมาคม หากคณะกรรมการบริหารไม่อนุมตั ิให้เป็ นสมาชิกหรืออนุมตั ิให้รบั เข้าเป็ นสมาชิกก็ให้เลขาธิการแจ้งให้
ผูส้ มัครทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วนั ที่คณะกรรมการบริหารได้มีมติ
ข้อ ๘ ผูส้ มัครจะต้องชาระค่าลงทะเบียนและค่าบารุงตามข้อ ๙ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วนั ที่ ได้รบั
หนังสือจากเลขาธิการ หากพ้นกาหนดแล้วผูน้ นั้ ไม่ชาระให้ถือว่าคาขอสมัครเข้าเป็ นสมาชิกเป็ นอันยกเลิก
ข้อ ๙ ค่าลงทะเบียนและค่าบารุงสมาคม
(๑) ค่าลงทะเบียน
๒,๕๐๐ บาท
(๒) ค่าบารุงสมาคม ประเภทสมาชิกสามัญ
ปี ละ ๑๐,๐๐๐ บาท
(๓) ค่าบารุงสมาคม ประเภทสมาชิกวิสามัญ
ปี ละ
๑,๕๐๐ บาท
(๔) ค่าบารุงสมาคม ประเภทสมาชิกสมทบ
ปี ละ
๑,๐๐๐ บาท

ข้อ ๑๐ สมาชิกมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมของสมาคม และได้รบั ประโยชน์ซ่ึงสมาคมจักอานวยให้ได้ตาม
วัตถุประสงค์ของข้อบังคับนี ้
ข้อ ๑๑ สมาชิกมีสิทธิ์ได้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริหารของสมาคมฯ ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับนี ้
จะต้องมีอายุสมาชิกไม่นอ้ ยกว่า ๓ เดือน เว้นแต่บางตาแหน่งที่ระบุไว้ในข้อ ๒๐, ๒๒, ๒๖ และ ๒๗
ข้อ ๑๒ สมาชิกที่เป็ นนิติบุคคล จะต้องแต่งตัง้ ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เป็ นผูแ้ ทนผูม้ ีอานาจ เพื่อปฏิบตั ิ
ภารกิจในหน้าที่และใช้สิทธิ์แห่งสมาชิก ในการนีผ้ แู้ ทนผูม้ ีอานาจต้องปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง จะมอบหมาย บุคคลอื่น
ต่ออีกมิได้
ข้อ ๑๓ สมาชิกสามัญเท่านัน้ มีสิทธิรบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริหารสมาคม
ข้อ ๑๔ สมาชิกมีหน้าที่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของข้อบังคับและระเบียบของสมาคม ทั้งต้องรักษา
คุณธรรมความดีงาม ไม่ประพฤติเสื่อมเสียด้วยประการทัง้ ปวง ร่วมมือในกิจกรรมของสมาคมให้เจริญก้าวหน้า
มีความสมานสามัคคี
ข้อ ๑๕ สมาชิกภาพสิน้ สุดลงเมื่อ
(๑) ตายหรือสิน้ สภาพนิติบคุ คล
(๒) ลาออกโดยแจ้งหนังสือไปยังเลขาธิการ
(๓) ต้องคาพิพากษาให้เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๔) ศาลสั่งให้เป็ นบุคคลไร้ความสามารถหรือเป็ นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ไม่ชำระค่าบำรุงเกิน 3 ปีหลังจากที่เลขาธิการได้เตือนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยการส่ง
ไปรษณีย์ตอบรับ ณ ภูมิลำเนาแล้ว ๒ ครั้ง ซึ่งแต่ละครั้งห่างกันไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน และคณะกรรมการได้มีมติ
ให้ขาดจากสมาชิกภาพ
(๖) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารลงมติให้ออก โดยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุม
เพราะสมาชิกผูน้ นั้ ฝ่ าฝื นข้อบังคับ หรือกระทาตนเป็ นปรปั กษ์ต่อสมาคม หรือกระทาให้เสื่อมเสียเกียรติของสมาคม
หมวดที่ ๔
คณะกรรมการบริหาร
ข้อ ๑๖ คณะกรรมการบริหารของสมาคมเป็ นตัวแทนของสมาคมในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคล ภายนอก
มีจานวนไม่เกิน ๑๕ คน ได้แก่ ตาแหน่ง นายก อุปนายก เลขาธิ การ เหรัญญิ ก นายทะเบียน ปฏิคม หาทุน
ประชาสัมพันธ์ สวัสดิการ วิเทศสัมพันธ์ และตาแหน่งอื่นๆ ตามแต่คณะกรรมการบริหารจะเห็นสมควร
ข้อ ๑๗ เป็ นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร จะพิจารณาแต่งตัง้ ที่ปรึกษาคณะกรรมการหรือ
แต่ ง ตั้ง สมาชิ ก สามัญ ให้เป็ น กรรมการผู้ช่ วย หรื ออนุก รรมการต าแหน่ งใด ตามจ านวนซึ่ง คณะกรรมการ
เห็นสมควร
ข้อ ๑๘ คณะกรรมการบริ ห ารมี อ านาจหน้า ที่ ใ นการด าเนิ น กิ จ การของสมาคมตามวัต ถุ ป ระสงค์
และภายใต้ ข้อบังคับนี ้

ข้อ ๑๙ กรรมการบริหารสมาคมดารงตาแหน่งโดยปรกติคราวละ ๒ ปี ผูพ้ น้ จากตาแหน่งไปแล้วมีสิทธิ์รบั
เลือกใหม่ได้อีก เว้นแต่ตาแหน่งที่ระบุไว้ในข้อ ๒๗
ข้อ ๒๐ ก่ อ นวั น ประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประจ าปี ไม่ น้ อ ยกว่ า ๒ เดื อ น ในปี ที่ จ ะต้อ งมี ก ารเลื อ กตั้ ง
กรรมการบริหาร ให้คณะกรรมการบริหารแต่งตัง้ คณะกรรมการ สรรหานายก อันประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี ้
(๑) ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
เป็ นประธานกรรมการสรรหา
หากประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ไม่สามารถดารงตาแหน่งประธานสรรหา ให้คณะกรรมการบริหารสมาคมเลือก
ประธานคณะกรรมการสรรหาจากที่ปรึกษาหรือผูท้ รงคุณวุฒิสมาคมดารงตาแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาแทน
(๒) ผูท้ รงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษาสมาคม ๒ ท่าน
เป็ นกรรมการสรรหา
(๓) กรรมการปั จจุบนั ๒ ท่าน
เป็ นกรรมการสรรหา
สาหรับประธานคณะกรรมการสรรหาให้เป็ นไปโดยตาแหน่ง ส่วนคณะกรรมการสรรหาทัง้ หมดให้แต่งตัง้ โดยเสียง
จ านวนเกิ น กึ่ งหนึ่ ง ของที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริห ารในคราวที่ มี ก ารลงคะแนนเสี ย งแต่ งตั้ง แบบของการ
ลงคะแนนเสียงแต่งตัง้ ให้เป็ นไปตามที่ท่ปี ระชุมกาหนด
ข้อ ๒๑ ให้นายกดาเนินการรีบแจ้งผูท้ ่ีได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นคณะกรรมการสรรหา ภายในกาหนด ๗ วัน
นับแต่วันที่มีการแต่งตัง้ ให้คณะกรรมการสรรหารีบดาเนินการคัดเลือกผูท้ ่ีสมควรจะได้รบั การเลือกตัง้ เป็ นนายก
สมาคม จานวน ๓ ท่าน ภายในกาหนด ๑๕ วัน นับแต่วนั ที่ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการสรรหา
ข้อ ๒๒ ผูท้ ่สี มควรจะได้รบั การคัดเลือก และเสนอชื่อเป็ น นายก ตามข้อ ๒๑ จะต้องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
(๑) ต้องเคยดารงตาแหน่งกรรมการบริหารสมาคมมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งสมัย หรือ
(๒) เป็ นสมาชิกสามัญติดต่อกันมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ๓ ปี จนถึงวันแต่งตัง้ ในที่ประชุม
(๓) หากสมาชิกสามัญ เป็ นนิติบคุ คล สมาชิกสามัญนัน้ ๆ จะต้องระบุช่ือบุคคลธรรมดาให้กับ
คณะกรรมการสรรหา โดยทาเป็ นหนังสือรับรองก่อนการสรรหาเสร็จสิน้
โดยข้อ ๑ หรือข้อ ๒ จะต้องไม่ติดค้างค่าบารุงสมาชิก
คณะกรรมการสรรหาไม่มีสิทธิเสนอชื่อตนเองเป็ นนายกสมาคมฯ
ข้อ ๒๓ นอกจากระบุในข้อ ๒๐ และข้อ ๒๑ แล้ว การเสนอชื่ออาจมาจากสมาชิกสามัญเสนอต่อที่ประชุม
ใหญ่สามัญก็ได้ โดยในการเสนอชื่อในข้อนี ้ ไม่จากัดจานวนผูท้ ่จี ะได้รบั การคัดเลือกเป็ นนายก ส่วนการเสนอชื่อให้ผทู้ ่ี
ได้รบั การเสนอชื่อมีคณ
ุ สมบัตติ ามข้อ ๒๒
ข้อ ๒๔ ในวันประชุมใหญ่สามัญประจาปี ให้มีการเลือกตัง้ นายกก่อน โดยการเสนอชื่อจากคณะกรรมการ
สรรหาหรือจากสมาชิกสามัญ เมื่อมีการเลือกตัง้ นายกได้แล้ว จึงให้ทาการเลือกตัง้ และแต่งตัง้ กรรมการบริหารต่อไป
ข้อ ๒๕ ในวันประชุมใหญ่สามัญประจาปี ให้ทาการเลือกตัง้ กรรมการบริหารจานวน ๗ คน และให้เป็ น
สิทธิของนายกทาการแต่งตัง้ กรรมการบริหารอีกไม่เกิน ๗ คน
เมื่อเลือกตัง้ และแต่งตัง้ แล้วเสร็จตามวรรค ๑ แล้ว ให้นายกทาการจัดสรรตาแหน่งตามข้อ ๑๖ให้แล้วเสร็จ
ภายในกาหนด ๑๕ วัน นับแต่วนั ประชุมใหญ่
ข้อ ๒๖ อุปนายกเลขาธิการและเหรัญญิกต้องเคยดารงตาแหน่งกรรมการบริหารมาแล้วไม่ต่ากว่า ๑ ปี
ข้อ ๒๗ นายกสมาคมจะได้รบั การเลือกตัง้ ให้ดารงตาแหน่งเกินกว่า ๓ สมัยติดต่อกันไม่ได้

ข้อ ๒๘ ถ้า ต าแหน่ ง นายกว่ า งลง ให้อุ ป นายกท าหน้า ที่ แ ทน ถ้า ต าแหน่ ง กรรมการ ว่ า งลงก่ อ นถึ ง
กาหนดการเลือกตัง้ ให้เอกสิทธิ์คณะกรรมการเชิญสมาชิกสามัญเข้าดารงตาแหน่งแทน และให้ดารงตาแหน่งเพียง
ระยะเวลาของผูท้ ่ตี นแทน
ข้อ ๒๙ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของที่ประชุม นายกจะให้
กรรมการบริหารหรือเจ้าหน้าที่สมาคมพ้น ตาแหน่งใด และตั้งกรรมการอื่นหรือบุคคลอื่นแทนก็ได้ ตามจานวน
กรรมการบริหารหรือเจ้าหน้าที่สมาคมที่พน้ ตาแหน่งนัน้
ข้อ ๓๐ นายกมีอานาจหน้าที่ควบคุมกิจการของสมาคม และวางระเบียบให้เป็ นไปตามข้อบังคับและมติของ
คณะกรรมการ เป็ นหัวหน้าคณะกรรมการบริหารหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคม มีอานาจบังคับบัญชาพนักงานของสมาคม กับ
อานาจแต่งตัง้ ถอดถอนลงโทษพนักงานของสมาคมตามมติคณะกรรมการบริหาร
ข้อ ๓๑ ให้คณะกรรมการบริหารของสมาคมประชุมกัน อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครัง้ ในการประชุมจะต้องมี
กรรมการบริหารมาร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการบริหารทัง้ หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
หมวดที่ ๕
การประชุมใหญ่
ข้อ ๓๒ ให้มีการประชุมใหญ่สามัญปี ละครัง้ หากมีกิจการใดที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรจะให้มีการ
ประชุมใหญ่กใ็ ห้ทาได้ หรือเมื่อสมาชิกจานวนรวมกันไม่นอ้ ยกว่า ๑ ใน ๕ ของจานวนสมาชิกทัง้ หมดหรือไม่นอ้ ยกว่า
๒๐ คน เห็นความจาเป็ นรีบด่วนที่จะก่อความเสียหายแก่สมาคม ก็ให้ย่นื คาร้องเป็ นหนังสือต่อเลขาธิการขอให้มี
การประชุมใหญ่วิสามัญ ในกรณีนใี ้ ห้เลขาธิการจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญภายในกาหนด ๓๐ วันนับแต่วนั ที่ได้
รับคาร้อง ถ้าเลขาธิการไม่จดั ให้มีการประชุมตามสมาชิกร้องขอภายในกาหนดเวลาดังกล่าว สมาชิกอาจจัดประชุม
กันเองได้ แต่จานวนสมาชิกที่มาประชุม จะต้องไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทัง้ หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้อ ๓๓ การประชุมใหญ่สามัญหรือวิสามัญที่คณะกรรมการเรียกประชุม ต้องมีสมาชิกมาประชุม ไม่นอ้ ย
กว่า ๑ ใน ๔ ของจานวนสมาชิกทัง้ หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้อ ๓๔ การประชุมใหญ่สามัญหรือวิสามัญ หากครัง้ แรกมีสมาชิกไม่ครบองค์ประชุมให้เรียกประชุมใหญ่
อีกครัง้ การประชุมในครัง้ นีจ้ ะมีสมาชิกมาประชุมเป็ นจานวนเท่าใดก็ให้ถือว่าครบองค์ประชุมเว้นแต่สมาชิกเรียก
ประชุมกันเอง หากครัง้ แรกมีสมาชิกไม่ครบองค์ประชุม ให้ถือเป็ นอันยกเลิก
ข้อ ๓๕ เลขาธิการสมาคม จะต้องแจ้งกาหนดการประชุมใหญ่สามัญหรือวิสามัญ พร้อมด้วยส่งวาระการ
ประชุมให้สมาชิกทราบก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า ๗ วัน
ข้อ ๓๖ มติของที่ประชุมใหญ่ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็ นเกณฑ์ หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธาน
ในที่ประชุมเป็ นผูช้ ีข้ าด
ข้อ ๓๗ ให้นายกสมาคมเป็ นประธานในที่ประชุมใหญ่ ถ้านายกสมาคมไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ให้อปุ นายก
เป็ น ประธานในที่ ประชุมแทน หากทั้งนายก และอุป นายกไม่อยู่ หรื อไม่อาจปฏิ บัติห น้าที่ ไ ด้ ให้ท่ี ป ระชุมเลื อก
กรรมการบริหารของสมาคมคนหนึ่งคนใดเป็ นประธานในที่ประชุม ในกรณี สมาชิกจัดประชุมกันเองตามข้อ ๓๒
ให้สมาชิกลงมติเลือกบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็ นประธาน

ข้อ ๓๘ การออกเสียงลงมติในที่ประชุมใหญ่มี ๒ วิธีคือ
(๑) ออกเสียงลงมติโดยเปิ ดเผย โดยใช้วิธียกมือขึน้ เหนือศีรษะ
(๒) ออกเสียงลงมติโดยลับ โดยใช้วิธีเขียนในบัตรลงมติ
การออกเสียงลงมติโดยปกติใช้วิธีเปิ ดเผย เว้นแต่ท่ีประชุมใหญ่จะลงมติให้มีการลงมติโดยวิธีลบั
ข้อ ๓๙ กิจการอันพึงกระทาในที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี มีดงั นี ้
(๑) รับรองรายงานการประชุมครัง้ ก่อน
(๒) พิจารณารายงานประจาปี ของคณะกรรมการบริหาร
(๓) พิจารณาอนุมตั ิงบดุล
(๔) เลือกตัง้ นายกและคณะกรรมการบริหาร ( ในปี ท่คี รบกาหนด )
(๕) แต่งตัง้ ผูต้ รวจสอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทน
(๖) เรื่องอื่นๆ
หมวดที่ ๖
การเงินการบัญชีและทรัพย์สิน
ข้อ ๔๐ ให้คณะกรรมการบริหารของสมาคม จัดให้มีเอกสารการเงินการบัญชีและทรัพย์สินของสมาคม
ให้ถกู ต้องตามหลักวิชาการบัญชี เพื่อแสดงฐานะของสมาคม และพร้อมการตรวจสอบ
ข้อ ๔๑ ให้นายกสมาคมมีอานาจสั่งจ่ายเงินของสมาคมครัง้ ละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาท
ถ้วน) ถ้าเกินกว่านัน้ จะต้องได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารจะอนุมตั ิส่งั
จ่ายเงินได้ครัง้ ละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) หากเกินกว่านีจ้ ะต้องได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่
เว้นแต่ค่าใช้จ่ายที่เกินจากจานวนที่กาหนดนัน้ ได้บรรจุไว้ในงบประมาณซึ่งคณะกรรมการนาเสนอต่อที่ประชุม
ใหญ่ มีมติเห็นชอบแล้ว และหรือเป็ นรายจ่ายที่เกิดขึน้ จากการจัดกิจ กรรมเฉพาะคราวและกิ จกรรมดังกล่ า ว
มีรายรับเกินกว่าค่าใช้จ่าย
ข้อ ๔๒ ให้คณะกรรมการบริหารจัดทางบดุลของสมาคมปี ละครัง้ แล้วให้ผตู้ รวจสอบบัญชีตรวจรับรอง
ไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เพื่อเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี พิจารณาอนุมตั ิ ปี การบัญชีให้
ถือเอาวันที่ ๓๑ ธันวาคมของทุกปี เป็ นสิน้ ปี ทางบัญชีของสมาคม
ข้อ ๔๓ ให้นาเงินของสมาคมไปฝากไว้ ณ ธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงินแห่งใดแห่งหนึ่ง หรือ
หลายแห่ง สุดแต่คณะกรรมการบริหารจะเห็นสมควรการลงนามในเช็คสั่งจ่ายเงินของสมาคม ให้นายกสมาคม
หรืออุปนายกกับเหรัญญิกเป็ นผูล้ งนามร่วมกัน
หมวดที่ ๗
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของสมาคม
ข้อ ๔๔ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของสมาคม จะทาได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่เท่านั้นมติของที่
ประชุมใหญ่ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับต้องมีคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า ๒ ใน ๓ ของสมาชิกผูเ้ ข้าร่วมประชุม

หมวดที่ ๘
การเลิกสมาคม
ข้อ ๔๕ หากสมาคมต้องเลิกไปด้วยเหตุใดๆ หลั งจากชาระบัญชีเรียบร้อยแล้ว ให้บรรดาทรัพย์สินที่
เหลืออยู่ จะเป็ นจานวนเท่าใดก็ตาม ให้ตกเป็ นสมบัติของมูลนิธิสายใจไทย
หมวดที่ ๙
จรรยาบรรณวิชาชีพ
จรรยาบรรณข้อ ๑ ต้องใช้ความรู ้ ความชานาญในงานวิชาชีพของตน รับผิดชอบ และให้ความสาคัญเป็ น
อันดับแรก ต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของผูพ้ กั อาศัย และผูม้ าเยือน (Safety and Security)
จรรยาบรรณข้อ ๒ ต้องมีความซื่อสัตย์สจุ ริตในวิชาชีพการบริหารทรัพย์สิน (Professional Ethics)
จรรยาบรรณข้อ ๓ ต้องรักษาความลับที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน (Confidentiality)
จรรยาบรรณข้อ ๔ ต้องแสดงความคิดเห็น และเผยแพร่ความรูต้ ามข้อเท็จจริง และหลักวิชาชีพเท่านัน้
(Unbiased Professional Opinion)
จรรยาบรรณข้อ ๕ ต้องไม่มีผลประโยชน์ทบั ซ้อน (Non-Conflict of Interest)
จรรยาบรรณข้อ ๖ ต้องทาธุรกิจโดยแข่งขันอย่างเป็ นธรรม และ ไม่กระทาการใด ๆ โดยจงใจให้ผปู้ ระกอบการ
รายอื่นเสื่อมเสียชื่อเสียง (To Act in Good Faith)
จรรยาบรรณข้อ ๗ ต้องส่งเสริมภาพลักษณ์ของวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน ให้เป็ นที่ยอมรับต่อสาธารณะชน
(Good Representative)
หมวดที่ ๑๐
หลักเกณฑ์ และคุณสมบัติของผู้ประกอบการ ในการขอรับใบรับรองประกอบธุรกิจบริหารทรัพย์สิน
ประเภทที่อยู่อาศัย โดยสมาคมฯ ( Certified Residential Property Management Company)
(๑) ผูย้ ่นื ขอใบรับรองฯ ต้องเป็ นสมาชิกประเภทสามัญของสมาคมฯ และสมาชิกภาพต้องเป็ นปกติ
(๒) ผูย้ ่นื ขอใบรับรองฯ ต้องเป็ นนิติบคุ คลจดทะเบียนในประเทศไทย
(๓) ผูย้ ่นื ขอใบรับรองฯ ต้องมีผถู้ ือหุน้ อย่างน้อย ๑ คน ที่มีบตั รอนุญาตผูบ้ ริหารทรัพย์สินซึ่งออกโดย สมาคมฯ
เท่านัน้ และบุคคลดังกล่าวต้องถือหุน้ สามัญไม่นอ้ ยกว่า ๓๐% ของหุน้ สามัญที่จดทะเบียน และชาระ
แล้วทัง้ หมด

(๔) ผูย้ ่นื ขอใบรับรองฯ ต้องมีทนุ จดทะเบียน และชาระแล้วของนิติบคุ คลไม่นอ้ ยกว่า ๒ ล้านบาท
(๕) ผูย้ ่ืนขอใบรับรองฯ ต้องมีผถู้ ือหุน้ ไทยเกินกึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุน้ ทัง้ หมด และของเงินทุนจดทะเบียน
ทัง้ ขณะยื่นขอใบรับรองฯ และครอบครองใบรับรองฯ
(๖) ผูย้ ่ืนขอใบรับรองฯ ต้องไม่เคยเป็ นผูถ้ ูกศาลพิพากษาเป็ นที่สดุ ว่ากระทาผิดในการประกอบกิจการก่อน
หน้า ๑ ปี นับตัง้ แต่วนั พิพากษาเป็ นที่สดุ จนถึงวันที่ได้รบั การอนุมตั ิใบรับรองฯจากสมาคมฯ
(๗) ผูย้ ่นื ขอใบรับรองฯ ต้องประกอบกิจการบริหารทรัพย์สิน มาแล้วอย่างต่อเนื่องไม่นอ้ ยกว่า ๓ ปี หรือมีผถู้ ือ
หุน้ สามัญมีประสบการณ์การทางานในตาแหน่งผูจ้ ดั การบริหารทรัพย์สินประเภทอาคารชุด/บ้านจัดสรร
ในประเทศไทยไม่นอ้ ยกว่า ๔ ปี และในทัง้ ๒ กรณีนนั้ จะต้องไม่เคยเป็ นผูถ้ ูกศาลพิพากษากระทาผิดถึง
ที่สดุ ในการประกอบกิจการว่าได้กระทาผิด
(๘) ผูย้ ่นื ขอใบรับรองฯ ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาการออกใบรับรองฯ และ
คณะกรรมการสมาคมฯ
- คณะกรรมการพิจารณาใบรับรองฯประกอบด้วยคณะกรรมการพิจารณา ๒ ชุด คือ
๑. อดีตนายกสมาคมฯ ๓ ท่าน และอุปนายกปั จจุบนั ๒ ท่าน
๒. คณะกรรมการสมาคมฯ
(๙) ผูย้ ่นื ขอใบรับรองฯ ต้องชาระค่าธรรมเนียมการออกใบรับรองฯ ครัง้ แรก ๑๐,๐๐๐ บาท
(๑๐) ใบรับรองฯ จะมีอายุ ๒ ปี
(๑๑) ผูย้ ่นื ขอรับ และครอบครองใบรับรองฯ จะต้องยินยอมให้สมาคมฯมีสิทธิท่จี ะเปิ ดเผยสถานะของ
ใบรับ รองฯของผู้ย่ื น ต่อสาธารณะได้ตลอดระยะเวลาของการเป็ น สมาชิ ก สมาคมฯและครอบครอง
ใบรับรองฯ
หมายเหตุ
ข้อบังคับนีแ้ ก้ไขตามมติท่ีประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๒๕๖๒
ประชุมเมื่อ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ลงชื่อ................................................
(นายสามภพ บุนนาค)
นายกสมาคมฯ

