
ข้อบังคับ (ปรับปรุง ๒๕๖๒) 
สมาคมบริหารทรัพยส์ินแห่งประเทศไทย 

 
หมวดที ่ ๑ 

ช่ือ , เคร่ืองหมาย , และส านักงานใหญ่ 
 

 ขอ้ ๑ สมาคมนีม้ีชื่อว่า “สมาคมบริหารทรพัยส์ินแห่งประเทศไทย” มีชื่อย่อภาษาไทยว่า “ส. บ. ท.” มี
ชื่ อ เ ป็นภาษาอังกฤษ ว่า  “ PROPERTY MANAGEMENT ASSOCIATION OF THAILAND ” และมีชื่ อย่ อ
ภาษาองักฤษว่า “PMAT” 
 ขอ้ ๒ เครื่องหมายของสมาคม เป็นรูปอาคารสงูและมีบา้นอยู่ภายในครึง่วงกลม ซึ่งมีชื่อภาษาองักฤษ
และภาษาไทยของสมาคมอยู่ภายใตเ้ครื่องหมายนัน้ดว้ย 
 
 
 
 
  

ขอ้ ๓ ส านักงานใหญ่ของสมาคมตั้งอยู่เลขที่  ๑๕๕๐ อาคารธนภูมิ ชั้น ๑๒ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่          
แขวงมกักะสนั เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
 

หมวดที ่ ๒ 
วัตถุประสงค ์

 ขอ้ ๔ วตัถปุระสงคข์องสมาคมมีดงัต่อไปนี ้
(๑) เพื่อยกระดบัวิชาชีพการบรหิารทรพัยส์นิใหเ้ป็นที่รูจ้กัและยอมรบัต่อสาธารณชน 
(๒) เพื่อเป็นสื่อกลางในการแจง้ขอ้มลูข่าวสาร ความรูวิ้ชาการ หรือขอ้มลูอื่นใดที่เก่ียวขอ้งต่อสมาชิก 
(๓) เพื่อเสรมิสรา้งความสมานสามคัคี ความรว่มมือ การช่วยเหลือเกือ้กลูกนั ในบรรดาสมาชิก 
(๔) เพื่อเป็นที่ปรกึษาของหน่วยงานภาครฐั รฐัวิสาหกิจ และเอกชน เพื่อเผยแพร่ความรูด้า้น

การบรหิารทรพัยส์ิน 
(๕) เพื่อเผยแพรค่วามรูใ้นการบรหิารทรพัยส์ิน การบรหิารอาคาร การบริหารบา้นจดัสรร การ

บริหารชุมชน  หรือวิชาการอื่นใดที่เก่ียวข้อง  ในรูปแบบการสนทนาแลกเปลี่ยนความรู ้ การบรรยายทางวิชาการ 
การอบรม การสมัมนา การศกึษาดงูาน การทศันศกึษา หรือ กิจกรรมอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง 

(๖) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยให้ความร่วมมือแก่หน่วยงานภาครัฐหรือ
หน่วยงานภาคเอกชน ในการรกัษาสภาพแวดลอ้ม 

(๗) เพื่อด าเนินกิจการหรือกิจกรรมใหเ้ป็นประโยชนต์่อคน กลุ่มคน ชุมชน สาธารณชน หรือ
ต่อประเทศไทย 



(๘) ใหค้วามร่วมมือกับหน่วยงานลกัษณะเดียวกันทัง้ในและต่างประเทศ เพื่อประสานงาน
และแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ปฏิบตัิการ หรือการอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง 

(๙) ไม่เก่ียวขอ้งกบัการเมือง 
(๑๐) เพื่อด าเนินการทดสอบและใหก้ารรบัรองบคุลากรตามมาตรฐานต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
(๑๑) เพื่อยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน ของผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร            

ในประเทศ และคุม้ครองความปลอดภยัสาธารณะจากการท างาน 
 

หมวดที ่ ๓ 
สมาชิก 

ขอ้ ๕ สมาชิกของสมาคมมี  ๔  ประเภท  คือ 
(๑) สมาชิกกิตติมศกัด์ิ  ไดแ้ก่ ผูท้รงคณุวฒุิหรือผูม้ีอปุการคณุ  ซึง่ที่ประชมุคณะกรรมการมี

มติเป็นเอกฉนัทเ์ชิญเขา้เป็นสมาชิก และบคุคลนัน้ตอบรบัเชญิ 
(๒) สมาชิกสามญั  ไดแ้ก่  ผูป้ระกอบการบรหิารทรพัยส์ิน ในฐานะที่เป็นนิติบคุคลและรวมไป

ถึงผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัการบรหิารทรพัยส์ินดว้ย เช่น นิติบคุคลอาคารชดุ นิติบคุคลหมู่บา้นจดัสรร 
(๓) สมาชิกวิสามญั  ไดแ้ก่  ผูป้ระกอบการบรหิารทรพัยส์ินในฐานะบคุคลธรรมดาและรวมไป

ถึงผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัการบรหิารทรพัยส์ินดว้ย เช่น ผูจ้ดัการนิติบคุคลอาคารชดุ ผูจ้ดัการนิติบคุคลหมู่บา้นจดัสรร 
(๔) สมาชิกสมทบ  ไดแ้ก่ ผูส้นใจโดยทั่วไป 

ขอ้ ๖ ผูป้ระสงคจ์ะเขา้เป็นสมาชิก  ใหย้ื่นใบสมคัรตามแบบของสมาคมต่อเลขาธิการ   โดยมีสมาชิก
ปัจจบุนัลงชื่อรบัรองจ านวน  ๒  คน 

ขอ้ ๗ ใหเ้ลขาธิการน าใบสมคัรเสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมการบรหิาร     เพื่อพิจารณาลงมติว่า  ควร
จะรับเข้าเป็นสมาชิกหรือไม่  ถ้าอนุมัติใหร้ับเข้าเป็นสมาชิกใหถื้อว่าสมาชิกภาพเริ่มตั้งแต่วันที่ช  าระ ค่าบ ารุง
สมาคม  หากคณะกรรมการบริหารไม่อนุมตัิใหเ้ป็นสมาชิกหรืออนุมตัิใหร้บัเขา้เป็นสมาชิกก็ใหเ้ลขาธิการแจง้ให้
ผูส้มคัรทราบภายใน  ๑๕  วนั  นบัแต่วนัที่คณะกรรมการบรหิารไดม้ีมติ 

ขอ้ ๘ ผูส้มคัรจะตอ้งช าระค่าลงทะเบยีนและค่าบ ารุงตามขอ้ ๙  ภายใน  ๓๐ วนั  นบัแต่วนัที่ไดร้บั
หนงัสือจากเลขาธิการ  หากพน้ก าหนดแลว้ผูน้ัน้ไม่ช าระใหถื้อว่าค าขอสมคัรเขา้เป็นสมาชิกเป็นอนัยกเลิก 

ขอ้ ๙ ค่าลงทะเบียนและค่าบ ารุงสมาคม 
 (๑) ค่าลงทะเบียน          ๒,๕๐๐   บาท 

(๒) ค่าบ ารุงสมาคม  ประเภทสมาชิกสามญั ปีละ   ๑๐,๐๐๐   บาท 
 (๓) ค่าบ ารุงสมาคม  ประเภทสมาชิกวิสามญั ปีละ   ๑,๕๐๐   บาท 
 (๔) ค่าบ ารุงสมาคม  ประเภทสมาชิกสมทบ ปีละ   ๑,๐๐๐   บาท 
 
 



ขอ้ ๑๐ สมาชิกมีสิทธิ์เขา้ร่วมกิจกรรมของสมาคม และไดร้บัประโยชนซ์ึ่งสมาคมจักอ านวยใหไ้ดต้าม
วตัถปุระสงคข์องขอ้บงัคบันี ้

ขอ้ ๑๑ สมาชิกมีสิทธิ์ไดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริหารของสมาคมฯ ตามที่ระบุไวใ้นขอ้บังคับนี ้ 
จะตอ้งมีอายสุมาชิกไม่นอ้ยกว่า  ๓  เดือน  เวน้แต่บางต าแหน่งที่ระบไุวใ้นขอ้  ๒๐, ๒๒, ๒๖ และ ๒๗ 

ขอ้ ๑๒ สมาชิกที่เป็นนิติบุคคล จะตอ้งแต่งตัง้ใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่ง เป็นผูแ้ทนผูม้ีอ านาจ เพื่อปฏิบตัิ
ภารกิจในหนา้ที่และใชส้ิทธิ์แห่งสมาชิก ในการนีผู้แ้ทนผูมี้อ านาจตอ้งปฏิบติัดว้ยตนเอง  จะมอบหมาย บุคคลอื่น
ต่ออีกมิได ้

ขอ้ ๑๓ สมาชิกสามญัเท่านัน้มีสิทธิรบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการบรหิารสมาคม 
ขอ้ ๑๔ สมาชิกมีหน้าที่ปฏิบัติตามวัตถุประสงคข์องข้อบังคับและระเบียบของสมาคม ทั้งตอ้งรักษา 

คุณธรรมความดีงาม ไม่ประพฤติเสื่อมเสียดว้ยประการทัง้ปวง ร่วมมือในกิจกรรมของสมาคมใหเ้จริญกา้วหนา้     
มีความสมานสามคัค ี

ขอ้ ๑๕ สมาชิกภาพสิน้สดุลงเม่ือ 
(๑) ตายหรือสิน้สภาพนิติบคุคล 
(๒) ลาออกโดยแจง้หนงัสือไปยงัเลขาธิการ 
(๓) ตอ้งค าพิพากษาใหเ้ป็นบคุคลลม้ละลาย 
(๔) ศาลสั่งใหเ้ป็นบคุคลไรค้วามสามารถหรือเป็นบคุคลเสมือนไรค้วามสามารถ 

 (๕) ไม่ชำระค่าบำรุงเกิน 3 ปีหลังจากที่เลขาธิการได้เตือนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยการส่ง
ไปรษณีย์ตอบรับ  ณ   ภูมิลำเนาแล้ว  ๒  ครั้ง  ซึ่งแต่ละคร้ังห่างกันไม่น้อยกว่า  ๓๐  วัน  และคณะกรรมการได้มีมติ
ให้ขาดจากสมาชิกภาพ 

 (๖) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารลงมติใหอ้อก  โดยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุม  
เพราะสมาชิกผูน้ัน้ฝ่าฝืนขอ้บงัคบั หรือกระท าตนเป็นปรปักษต์่อสมาคม หรือกระท าใหเ้สื่อมเสียเกียรติของสมาคม 

 
หมวดที ่ ๔ 

คณะกรรมการบริหาร 
 

ขอ้ ๑๖ คณะกรรมการบริหารของสมาคมเป็นตวัแทนของสมาคมในกิจการอนัเก่ียวกับบุคคล ภายนอก 
มีจ านวนไม่เกิน ๑๕ คน ไดแ้ก่ ต าแหน่ง นายก อุปนายก เลขาธิการ เหรัญญิก นายทะเบียน  ปฏิคม   หาทุน  
ประชาสมัพนัธ ์ สวสัดิการ  วิเทศสมัพนัธ ์ และต าแหน่งอ่ืนๆ  ตามแต่คณะกรรมการบรหิารจะเห็นสมควร 

ขอ้ ๑๗ เป็นอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการบรหิาร   จะพิจารณาแต่งตัง้    ที่ปรกึษาคณะกรรมการหรือ
แต่งตั้ง สมาชิกสามัญให้เป็นกรรมการผู้ช่วย  หรืออนุกรรมการต าแหน่งใด  ตามจ านวนซึ่งคณะกรรมการ
เห็นสมควร 

ขอ้ ๑๘ คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินกิจการของสมาคมตามวัตถุประสงค์          
และภายใต ้ขอ้บงัคบันี ้



ขอ้ ๑๙ กรรมการบรหิารสมาคมด ารงต าแหน่งโดยปรกติคราวละ ๒ ปี ผูพ้น้จากต าแหน่งไปแลว้มีสิทธิ์รบั
เลือกใหม่ไดอ้ีก เวน้แต่ต าแหน่งที่ระบไุวใ้นขอ้ ๒๗ 

ขอ้ ๒๐ ก่อนวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ไม่น้อยกว่า ๒  เดือน ในปีที่จะต้องมีการเลือกตั้ง
กรรมการบรหิาร ใหค้ณะกรรมการบรหิารแต่งตัง้คณะกรรมการ สรรหานายก อนัประกอบดว้ยบคุคลดงัต่อไปนี ้

(๑)  ประธานที่ปรกึษากิตติมศกัด์ิ   เป็นประธานกรรมการสรรหา 
หากประธานที่ปรึกษากิตติมศักด์ิไม่สามารถด ารงต าแหน่งประธานสรรหา ใหค้ณะกรรมการบริหารสมาคมเลือก
ประธานคณะกรรมการสรรหาจากที่ปรกึษาหรือผูท้รงคณุวฒุิสมาคมด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาแทน 
 (๒) ผูท้รงคณุวฒุิหรือที่ปรกึษาสมาคม ๒ ท่าน   เป็นกรรมการสรรหา 
 (๓) กรรมการปัจจบุนั ๒ ท่าน        เป็นกรรมการสรรหา 
ส าหรบัประธานคณะกรรมการสรรหาใหเ้ป็นไปโดยต าแหน่ง ส่วนคณะกรรมการสรรหาทัง้หมดใหแ้ต่งตัง้โดยเสียง
จ านวนเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในคราวที่มีการลงคะแนนเสียงแต่งตั้ง แบบของการ
ลงคะแนนเสียงแต่งตัง้ใหเ้ป็นไปตามที่ที่ประชมุก าหนด 

ขอ้ ๒๑ ใหน้ายกด าเนินการรีบแจง้ผูท้ี่ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นคณะกรรมการสรรหา ภายในก าหนด ๗ วนั 
นับแต่วันที่มีการแต่งตัง้ใหค้ณะกรรมการสรรหารีบด าเนินการคัดเลือกผูท้ี่สมควรจะไดร้บัการเลือกตัง้เป็นนายก
สมาคม จ านวน ๓ ท่าน ภายในก าหนด ๑๕ วนั นบัแต่วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการสรรหา 

ขอ้ ๒๒ ผูท้ี่สมควรจะไดร้บัการคดัเลือก และเสนอชื่อเป็น นายก ตามขอ้ ๒๑ จะตอ้งมีคณุสมบตัิดงันี  ้
(๑)  ตอ้งเคยด ารงต าแหน่งกรรมการบรหิารสมาคมมาแลว้อย่างนอ้ยหนึ่งสมยั หรือ 
(๒) เป็นสมาชิกสามญัติดต่อกนัมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า ๓ ปี จนถึงวนัแต่งตัง้ในที่ประชมุ 
(๓) หากสมาชิกสามญั เป็นนิติบคุคล สมาชิกสามญันัน้ ๆ จะตอ้งระบชุื่อบคุคลธรรมดาใหก้ับ

คณะกรรมการสรรหา โดยท าเป็นหนงัสือรบัรองก่อนการสรรหาเสรจ็สิน้  
โดยขอ้ ๑ หรือขอ้ ๒ จะตอ้งไมต่ิดคา้งค่าบ ารุงสมาชิก  
คณะกรรมการสรรหาไม่มีสิทธิเสนอชื่อตนเองเป็นนายกสมาคมฯ   

ขอ้ ๒๓ นอกจากระบใุนขอ้ ๒๐  และขอ้ ๒๑ แลว้    การเสนอชื่ออาจมาจากสมาชิกสามญัเสนอต่อที่ประชมุ
ใหญ่สามญัก็ได ้โดยในการเสนอชื่อในขอ้นี ้ไม่จ ากดัจ านวนผูท้ี่จะไดร้บัการคดัเลือกเป็นนายก สว่นการเสนอชื่อใหผู้ท้ี่
ไดร้บัการเสนอชื่อมีคณุสมบตัติามขอ้ ๒๒ 

ขอ้ ๒๔ ในวนัประชมุใหญ่สามญัประจ าปี ใหม้ีการเลือกตัง้นายกก่อน โดยการเสนอชื่อจากคณะกรรมการ
สรรหาหรือจากสมาชิกสามญั เมื่อมีการเลือกตัง้นายกไดแ้ลว้ จึงใหท้  าการเลือกตัง้และแต่งตัง้กรรมการบรหิารต่อไป 

ขอ้ ๒๕ ในวนัประชุมใหญ่สามญัประจ าปี    ใหท้  าการเลือกตัง้กรรมการบริหารจ านวน ๗  คน และใหเ้ป็น
สิทธิของนายกท าการแต่งตัง้กรรมการบรหิารอีกไม่เกิน ๗ คน  

เมื่อเลือกตัง้และแต่งตัง้แลว้เสร็จตามวรรค ๑ แลว้ ใหน้ายกท าการจดัสรรต าแหน่งตามขอ้ ๑๖ใหแ้ลว้เสรจ็
ภายในก าหนด ๑๕ วนั นบัแต่วนัประชมุใหญ่ 

ขอ้ ๒๖ อปุนายกเลขาธิการและเหรญัญิกตอ้งเคยด ารงต าแหน่งกรรมการบรหิารมาแลว้ไม่ต ่ากว่า ๑ ปี 
ขอ้ ๒๗  นายกสมาคมจะไดร้บัการเลือกตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งเกินกว่า  ๓  สมยัติดต่อกนัไม่ได ้



ขอ้ ๒๘ ถ้าต าแหน่งนายกว่างลง   ให้อุปนายกท าหน้าที่แทน  ถ้าต าแหน่งกรรมการ ว่างลงก่อนถึง
ก าหนดการเลือกตัง้  ใหเ้อกสิทธิ์คณะกรรมการเชิญสมาชิกสามญัเขา้ด ารงต าแหน่งแทน  และใหด้ ารงต าแหน่งเพียง
ระยะเวลาของผูท้ี่ตนแทน 

ขอ้ ๒๙ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารไม่น้อยกว่า  ๒  ใน  ๓  ของที่ประชุม  นายกจะให้
กรรมการบริหารหรือเจ้าหนา้ที่สมาคมพน้ต าแหน่งใด  และตั้งกรรมการอื่นหรือบุคคลอื่นแทนก็ได ้ ตามจ านวน
กรรมการบรหิารหรือเจา้หนา้ที่สมาคมที่พน้ต าแหน่งนัน้ 

ขอ้  ๓๐  นายกมีอ านาจหนา้ที่ควบคุมกิจการของสมาคม และวางระเบียบใหเ้ป็นไปตามขอ้บังคับและมติของ
คณะกรรมการ   เป็นหวัหนา้คณะกรรมการบรหิารหรือเจา้หนา้ที่ของสมาคม  มีอ านาจบงัคบับญัชาพนกังานของสมาคม กบั
อ านาจแต่งตัง้ถอดถอนลงโทษพนกังานของสมาคมตามมติคณะกรรมการบรหิาร 

ขอ้ ๓๑ ใหค้ณะกรรมการบริหารของสมาคมประชุมกัน อย่างนอ้ยเดือนละ ๑ ครัง้ ในการประชุมจะตอ้งมี
กรรมการบรหิารมารว่มประชมุไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการบรหิารทัง้หมด  จึงจะเป็นองคป์ระชมุ 

 
หมวดที ่ ๕ 

การประชุมใหญ่ 
ขอ้ ๓๒ ใหม้ีการประชมุใหญ่สามญัปีละครัง้  หากมีกิจการใดที่คณะกรรมการบรหิารเห็นสมควรจะใหม้ีการ

ประชมุใหญ่กใ็หท้  าได ้ หรือเมื่อสมาชิกจ านวนรวมกนัไม่นอ้ยกว่า ๑ ใน ๕ ของจ านวนสมาชกิทัง้หมดหรือไม่นอ้ยกว่า  
๒๐  คน  เห็นความจ าเป็นรีบด่วนที่จะก่อความเสียหายแก่สมาคม  ก็ใหย้ื่นค ารอ้งเป็นหนงัสือต่อเลขาธิการขอใหม้ี
การประชมุใหญ่วิสามญั  ในกรณีนีใ้หเ้ลขาธิการจดัใหม้ีการประชมุใหญ่วิสามญัภายในก าหนด  ๓๐ วนันบัแต่วนัที่ได้
รบัค ารอ้ง ถา้เลขาธิการไม่จดัใหม้ีการประชมุตามสมาชิกรอ้งขอภายในก าหนดเวลาดงักลา่ว  สมาชิกอาจจดัประชมุ
กนัเองได ้ แต่จ านวนสมาชิกที่มาประชมุ จะตอ้งไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทัง้หมด  จึงจะเป็นองคป์ระชมุ 

ขอ้ ๓๓ การประชุมใหญ่สามญัหรือวิสามญัที่คณะกรรมการเรียกประชุม ตอ้งมีสมาชิกมาประชุม ไม่นอ้ย
กว่า ๑ ใน ๔ ของจ านวนสมาชิกทัง้หมด  จึงจะเป็นองคป์ระชมุ 

ขอ้ ๓๔ การประชุมใหญ่สามญัหรือวิสามญั หากครัง้แรกมีสมาชิกไม่ครบองคป์ระชุมใหเ้รียกประชุมใหญ่
อีกครัง้   การประชุมในครัง้นีจ้ะมีสมาชิกมาประชุมเป็นจ านวนเท่าใดก็ใหถื้อว่าครบองคป์ระชุมเวน้แต่สมาชิกเรียก
ประชมุกนัเอง หากครัง้แรกมีสมาชิกไม่ครบองคป์ระชมุ ใหถื้อเป็นอนัยกเลิก 

ขอ้ ๓๕ เลขาธิการสมาคม จะตอ้งแจง้ก าหนดการประชุมใหญ่สามญัหรือวิสามญั พรอ้มดว้ยส่งวาระการ
ประชมุใหส้มาชิกทราบก่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่า ๗ วนั 

ขอ้ ๓๖ มติของที่ประชุมใหญ่ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากเป็นเกณฑ ์หากมีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธาน
ในที่ประชมุเป็นผูช้ีข้าด 

ขอ้ ๓๗  ใหน้ายกสมาคมเป็นประธานในที่ประชมุใหญ่  ถา้นายกสมาคมไม่อาจปฏิบตัิหนา้ที่ไดใ้หอ้ปุนายก
เป็นประธานในที่ประชุมแทน หากทั้งนายก และอุปนายกไม่อยู่  หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือก
กรรมการบริหารของสมาคมคนหนึ่งคนใดเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีสมาชิกจัดประชุมกันเองตามขอ้ ๓๒         
ใหส้มาชิกลงมติเลือกบคุคลหนึ่งบคุคลใดเป็นประธาน 



ขอ้ ๓๘ การออกเสียงลงมติในที่ประชมุใหญ่มี  ๒ วิธีคือ 
(๑) ออกเสียงลงมติโดยเปิดเผย  โดยใชวิ้ธียกมือขึน้เหนือศีรษะ   
(๒)  ออกเสียงลงมติโดยลบั  โดยใชวิ้ธีเขียนในบตัรลงมติ  

การออกเสียงลงมติโดยปกติใชวิ้ธีเปิดเผย  เวน้แต่ที่ประชมุใหญ่จะลงมติใหม้ีการลงมติโดยวิธีลบั 
ขอ้ ๓๙ กิจการอนัพงึกระท าในที่ประชมุใหญ่สามญัประจ าปี  มีดงันี ้

(๑) รบัรองรายงานการประชมุครัง้ก่อน 
(๒) พิจารณารายงานประจ าปีของคณะกรรมการบรหิาร 
(๓) พิจารณาอนมุตัิงบดลุ 
(๔)   เลือกตัง้นายกและคณะกรรมการบรหิาร  ( ในปีที่ครบก าหนด ) 
(๕) แต่งตัง้ผูต้รวจสอบบญัชี  และก าหนดค่าตอบแทน 
(๖) เรื่องอ่ืนๆ 
 

หมวดที ่ ๖ 
การเงนิการบัญชีและทรัพยส์ิน 

ขอ้ ๔๐ ใหค้ณะกรรมการบริหารของสมาคม  จัดใหม้ีเอกสารการเงินการบญัชีและทรพัยส์ินของสมาคม    
ใหถ้กูตอ้งตามหลกัวิชาการบญัชี  เพื่อแสดงฐานะของสมาคม  และพรอ้มการตรวจสอบ 

ขอ้ ๔๑ ใหน้ายกสมาคมมีอ านาจสั่งจ่ายเงินของสมาคมครัง้ละไม่เกิน  ๑๐ ,๐๐๐ บาท  (หนึ่งหมื่นบาท
ถว้น)  ถา้เกินกว่านัน้จะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการบรหิาร  และคณะกรรมการบรหิารจะอนมุตัิสั่ง
จ่ายเงินไดค้รัง้ละไม่เกิน  ๕๐,๐๐๐  บาท  (หา้หมื่นบาทถว้น)  หากเกินกว่านีจ้ะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชุมใหญ่ 
เวน้แต่ค่าใชจ้่ายที่เกินจากจ านวนที่ก าหนดนัน้ ไดบ้รรจุไวใ้นงบประมาณซึ่งคณะกรรมการน าเสนอต่อที่ประชุม
ใหญ่มีมติเห็นชอบแล้ว และหรือเป็นรายจ่ายที่เกิดขึน้จากการจัดกิจกรรมเฉพาะคราวและกิจกรรมดังกล่าว           
มีรายรบัเกินกว่าค่าใชจ้่าย 

ขอ้ ๔๒ ใหค้ณะกรรมการบริหารจดัท างบดลุของสมาคมปีละครัง้ แลว้ใหผู้ต้รวจสอบบญัชีตรวจรบัรอง
ไม่เกินเดือนกุมภาพนัธข์องทุกปี เพื่อเสนองบดลุต่อที่ประชุมใหญ่สามญัประจ าปีพิจารณาอนุมตัิ  ปีการบญัชีให้
ถือเอาวนัที่  ๓๑  ธันวาคมของทกุปี  เป็นสิน้ปีทางบญัชีของสมาคม 

ขอ้ ๔๓ ใหน้ าเงินของสมาคมไปฝากไว ้ ณ  ธนาคารพาณิชย ์ หรือสถาบนัการเงินแห่งใดแห่งหนึ่ง  หรือ
หลายแห่ง  สดุแต่คณะกรรมการบริหารจะเห็นสมควรการลงนามในเช็คสั่งจ่ายเงินของสมาคม  ใหน้ายกสมาคม
หรืออปุนายกกบัเหรญัญิกเป็นผูล้งนามรว่มกนั 

 
หมวดที ่ ๗ 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของสมาคม 
 

ขอ้ ๔๔ การแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้บังคับของสมาคม  จะท าไดโ้ดยมติของที่ประชุมใหญ่เท่านั้นมติของที่
ประชมุใหญ่ในการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้บงัคบัตอ้งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า  ๒  ใน  ๓  ของสมาชิกผูเ้ขา้รว่มประชมุ 
 



หมวดที ่ ๘ 
การเลิกสมาคม 

 
ขอ้ ๔๕ หากสมาคมตอ้งเลิกไปดว้ยเหตุใดๆ หลังจากช าระบัญชีเรียบรอ้ยแลว้  ใหบ้รรดาทรพัยส์ินที่

เหลืออยู่  จะเป็นจ านวนเท่าใดก็ตาม  ใหต้กเป็นสมบตัิของมลูนิธิสายใจไทย 
 

หมวดที ่ ๙ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
จรรยาบรรณข้อ  ๑  ตอ้งใช้ความรู ้ความช านาญในงานวิชาชีพของตน รับผิดชอบ และใหค้วามส าคัญเป็น

อนัดบัแรก ต่อความปลอดภยัในชีวิตและทรพัยส์ิน ของผูพ้กัอาศยั และผูม้าเยือน  (Safety and Security) 

จรรยาบรรณข้อ  ๒  ตอ้งมีความซื่อสตัยส์จุรติในวิชาชีพการบรหิารทรพัยส์ิน (Professional Ethics) 

จรรยาบรรณข้อ  ๓  ตอ้งรกัษาความลบัที่เก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชาชีพบรหิารทรพัยส์ิน (Confidentiality) 

จรรยาบรรณข้อ  ๔  ตอ้งแสดงความคิดเห็น  และเผยแพรค่วามรูต้ามขอ้เท็จจรงิ และหลกัวิชาชีพเท่านัน้ 

(Unbiased Professional Opinion) 

จรรยาบรรณข้อ  ๕  ตอ้งไม่มีผลประโยชนท์บัซอ้น (Non-Conflict of Interest) 

จรรยาบรรณข้อ ๖  ตอ้งท าธุรกิจโดยแข่งขนัอย่างเป็นธรรม และ ไม่กระท าการใด ๆ โดยจงใจใหผู้ป้ระกอบการ

รายอื่นเสื่อมเสียชื่อเสียง (To Act in Good Faith) 

จรรยาบรรณข้อ ๗  ตอ้งสง่เสรมิภาพลกัษณข์องวิชาชีพบรหิารทรพัยส์ิน ใหเ้ป็นที่ยอมรบัต่อสาธารณะชน 
(Good Representative) 
 

หมวดที ่ ๑๐ 
หลักเกณฑ ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบการ ในการขอรับใบรับรองประกอบธุรกิจบริหารทรัพยส์ิน 

ประเภทที่อยู่อาศัย โดยสมาคมฯ ( Certified Residential Property  Management Company) 
 

(๑)  ผูย้ื่นขอใบรบัรองฯ ตอ้งเป็นสมาชิกประเภทสามญัของสมาคมฯ และสมาชิกภาพตอ้งเป็นปกติ 
(๒)  ผูย้ื่นขอใบรบัรองฯ ตอ้งเป็นนิติบคุคลจดทะเบียนในประเทศไทย 
(๓)  ผูย้ื่นขอใบรบัรองฯ ตอ้งมีผูถื้อหุน้อย่างนอ้ย ๑ คน ที่มีบตัรอนญุาตผูบ้รหิารทรพัยส์ินซึ่งออกโดย สมาคมฯ 

เท่านัน้ และบุคคลดงักล่าวตอ้งถือหุน้สามญัไม่นอ้ยกว่า ๓๐% ของหุน้สามญัที่จดทะเบียน  และช าระ
แลว้ทัง้หมด 



(๔)  ผูย้ื่นขอใบรบัรองฯ ตอ้งมีทนุจดทะเบียน และช าระแลว้ของนติิบคุคลไม่นอ้ยกว่า ๒ ลา้นบาท 
(๕) ผูย้ื่นขอใบรบัรองฯ ตอ้งมีผูถื้อหุน้ไทยเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุน้ทัง้หมด และของเงินทุนจดทะเบียน               

ทัง้ขณะยื่นขอใบรบัรองฯ และครอบครองใบรบัรองฯ 
(๖) ผูย้ื่นขอใบรบัรองฯ ตอ้งไม่เคยเป็นผูถู้กศาลพิพากษาเป็นที่สดุว่ากระท าผิดในการประกอบกิจการก่อน

หนา้ ๑ ปี นบัตัง้แต่วนัพิพากษาเป็นที่สดุจนถึงวนัที่ไดร้บัการอนุมตัิใบรบัรองฯจากสมาคมฯ 
(๗) ผูย้ื่นขอใบรบัรองฯ ตอ้งประกอบกิจการบรหิารทรพัยส์ิน มาแลว้อย่างต่อเนื่องไม่นอ้ยกว่า ๓ ปี หรือมีผูถื้อ

หุน้สามญัมีประสบการณก์ารท างานในต าแหน่งผูจ้ดัการบริหารทรพัยส์ินประเภทอาคารชุด/บา้นจดัสรร 
ในประเทศไทยไม่นอ้ยกว่า ๔ ปี และในทัง้ ๒ กรณีนัน้ จะตอ้งไม่เคยเป็นผูถู้กศาลพิพากษากระท าผิดถึง
ที่สดุในการประกอบกิจการว่าไดก้ระท าผิด  

(๘)  ผูย้ื่นขอใบรบัรองฯ ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาการออกใบรบัรองฯ และ 
คณะกรรมการสมาคมฯ  

  - คณะกรรมการพิจารณาใบรบัรองฯประกอบดว้ยคณะกรรมการพิจารณา ๒ ชดุ คือ 
  ๑. อดีตนายกสมาคมฯ ๓ ท่าน และอปุนายกปัจจบุนั ๒ ท่าน 
  ๒. คณะกรรมการสมาคมฯ 
(๙)  ผูย้ื่นขอใบรบัรองฯ ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมการออกใบรบัรองฯ ครัง้แรก ๑๐,๐๐๐ บาท 
(๑๐) ใบรบัรองฯ จะมีอาย ุ๒ ปี 
(๑๑) ผูย้ื่นขอรบั และครอบครองใบรบัรองฯ จะตอ้งยินยอมใหส้มาคมฯมีสิทธิที่จะเปิดเผยสถานะของ 

ใบรับรองฯของผู้ยื่นต่อสาธารณะได้ตลอดระยะเวลาของการเป็นสมาชิกสมาคมฯและครอบครอง
ใบรบัรองฯ 

หมายเหต ุ  ขอ้บงัคบันีแ้กไ้ขตามมติที่ประชมุใหญ่สามญัประจ าปี ๒๕๖๒ 
ประชมุเมื่อ วนัที่ ๒๑ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๒ 
 
 

ลงชื่อ................................................ 
(นายสามภพ บนุนาค) 

นายกสมาคมฯ 
 


