ระเบียบสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
ว่าด้วย “การจัดตั้งชมรมผู้สอบบัญชีภาษีอากร พ.ศ. 2559”
อาศัยอํานาจตามข้อบังคับสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย ข้อ 18 (6) และ มติที่ประชุม
คณะกรรมการสมาคมผูส้ อบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ..../2559 (...../2557-2560) เห็นเป็นการสมควร
ให้กําหนด “ระเบียบสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดตั้งชมรมผูส้ อบบัญชีภาษีอากร
พ.ศ. 2559” ของสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

1.
2.
3.

4.

หมวด 1
ข้อกําหนดทั่วไป
ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดตั้งชมรมผู้สอบบัญชี
ภาษีอากร พ.ศ. 2559”
ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป
ในระเบียบนี้
(1) ชมรม หมายถึง ชมรมผู้สอบบัญชีภาษีอากร ตามระเบียบนี้
(2) กรรมการชมรม หมายถึง กรรมการชมรมผู้สอบบัญชีภาษีอากร ตามระเบียบนี้
(3) สมาชิกชมรม หมายถึง สมาชิกชมรมผู้สอบบัญชีภาษีอากร ตามระเบียบนี้
(4) นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนชมรมผู้สอบบัญชีภาษีอากร ตามระเบียบนี้
(5) คณะกรรมการสมาคม หมายถึง คณะกรรมการสมาคมผูส้ อบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
ให้นายกสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจแต่งตั้ง
นายทะเบียนชมรมตามระเบียบนี้ รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการดําเนินการกํากับ ดูแล เพื่อให้ชมรมเป็นไป
ตามระเบียบนี้

หมวด 2
การจดทะเบียนชมรม
5. การจดทะเบียนชมรม ให้สมาชิกสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย ที่มีภูมลิ ําเนาหรืออาศัยอยู่ใน
จังหวัดเดียวหรือใกล้เคียงกัน ซึ่งมีความประสงค์ร่วมกันจะจัดตั้งชมรม จํานวนไม่น้อยกว่า 10 คน ยืน่ คําขอจด
ทะเบียนต่อนายทะเบียน พร้อมแนบข้อบังคับของชมรม รายชื่อ ที่อยู่ของสมาชิก และรายชื่อ ตําแหน่ง ที่อยู่
ของผู้จะเป็นกรรมการของชมรม มาพร้อมแบบคําขอจดทะเบียน
6. ข้อบังคับชมรม อย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
(1) ชื่อชมรม “ชมรมผู้สอบบัญชีภาษีอากร..................”
(2) วัตถุประสงค์ชมรม
(3) สถานที่ตั้งชมรม
(4) ข้อกําหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการชมรม
(5) ข้อกําหนดเกี่ยวกับการดําเนินงานของชมรม
7. วัตถุประสงค์ชมรม จะต้องมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
เพื่อส่งเสริมวิชาชีพผู้สอบบัญชีภาษีอากร และวัตถุประสงค์อื่นซึ่งไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง
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8. เมื่อนายทะเบียน ได้รับคําขอจดทะเบียนจัดตั้งชมรมพร้อมเอกสารประกอบ และพิจารณาแล้ว เห็นว่าคุณสมบัติ
ของคณะกรรมการชมรม แบบคําขอจดทะเบียน และเอกสารประกอบนั้นถูกต้อง ให้นําเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการสมาคมเพื่อพิจารณาขออนุมัติการจัดตั้งชมรม
ถ้าหากนายทะเบียนเห็นว่าคําขอหรือเอกสารประกอบ หรือ คุณสมบัติคณะกรรมการชมรมตามวรรคหนึ่งไม่
ถูกต้อง ให้แจ้งผู้ยื่นคําขอจดทะเบียนทราบ และให้ผู้ยื่นคําขอจดทะเบียนแก้ไข หรือ เปลี่ยนแปลงให้ถกู ต้อง
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
หากเกินกําหนดตามวรรคสอง ให้นายทะเบียนมีคําสั่งไม่รบั จดทะเบียนพร้อมด้วยเหตุผลไปยังผู้ยื่นคําขอจด
ทะเบียนโดยมิชักช้า
9. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับชมรม ให้แจ้งต่อนายทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันมีมติทปี่ ระชุมสมาชิกชมรม
พร้อมแนบรายงานการประชุมสมาชิกชมรม
หมวด 3
คณะกรรมการชมรม สมาชิกชมรมและการดําเนินการ
10. การแต่งตั้งคณะกรรมการของชมรมขึ้นใหม่ทั้งชุด หรือ การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการของชมรม ให้กระทําตาม
ข้อบังคับของชมรม และแจ้งต่อนายทะเบียนชมรมภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการของชมรม
ถ้าหากนายทะเบียนเห็นว่า กรรมการชมรมตามวรรคหนึ่ง ผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือไม่เหมาะสมตาม
วัตถุประสงค์ นายทะเบียนจะไม่รับจดทะเบียนกรรมการของชมรมผู้นั้นก็ได้
ในระหว่างที่ยังไม่มีการจดทะเบียนกรรมการของชมรมชุดใหม่ ถ้าข้อบังคับชมรม มิได้กาํ หนดไว้เป็นอย่างอื่นให้
กรรมการของชมรมชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่กรรมการของชมรมต่อไป จนกว่าจะได้มีการจดทะเบียนกรรมการของ
ชมรมชุดใหม่
11. คณะกรรมการของชมรม ให้กาํ หนดจํานวนและแต่งตั้งโดยที่ประชุมสมาชิกชมรม โดยมติที่ประชุมคะแนนไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ขององค์ประชุม
12. ประธานชมรม ต้องเป็นสมาชิกประเภทสามัญของสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการชมรม ต้องเป็นสมาชิกประเภทสามัญของชมรม
13. คณะกรรมการชมรม เป็นผู้ดาํ เนินกิจการของชมรมตามระเบียบและข้อบังคับภายใต้การควบคุมดูแลของ
คณะกรรมการสมาคมผูส้ อบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
14. สมาชิกสามัญชมรม ต้องเป็นสมาชิกสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
องค์ประชุมเพื่อลงมติต่าง ๆ ของชมรม จะต้องมีสมาชิกสามัญชมรมเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 10 คน
15. สมาชิกชมรม มีสิทธิการสอบถามการดําเนินกิจการและทรัพย์สินของชมรมได้
16. รอบระยะเวลาบัญชีของชมรมให้สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายนของทุกปี คณะกรรมการชมรมจะต้องส่งรายงานการ
ดําเนินงานสําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม ของทุกปีต่อนายทะเบียน
17. ชมรมจะต้องให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรมตามที่คณะกรรมการสมาคมมอบหมาย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
การส่งเสริมวิชาชีพผู้สอบบัญชีภาษีอากร หรือวัตถุประสงค์อื่นตามข้อบังคับสมาคม
ประธานชมรมหรือตัวแทนชมรมต้องเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจําปีสมาคม และกิจกรรมอื่นที่ได้รับแจ้งจาก
นายทะเบียน เว้นแต่มีเหตุจําเป็น
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18. ชมรมมีสทิ ธิทําจัดกิจกรรมในนามชมรม หรือร่วมกับหน่วยงานอื่น เพื่อส่งเสริมวิชาชีพผู้สอบบัญชีภาษีอากรหรือ
เพื่อหารายได้ ทั้งนี้จะต้องแจ้งรายละเอียดการจัดกิจกรรมดังกล่าวให้นายทะเบียนทราบ ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อน
วันจัดกิจกรรม
รายได้หรือกําไรจากการจัดกิจกรรมในวรรคหนึ่ง คณะกรรมการชมรมมีสทิ ธิในการบริหารจัดการภายใต้เงื่อนไข
ในการจัดกิจกรรมหรือตามข้อบังคับของชมรม
19. การขอรับเงินสนับสนุนเพื่อจัดกิจกรรมของชมรม ให้คณะกรรมการชมรมนําเสนอเพื่อขออนุมัติจาก
คณะกรรมการสมาคม พร้อมแนบรายละเอียดการขออนุมัติกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้จํานวนเงินไม่เกินหนึ่งหมื่น
บาทต่อครั้ง
คณะกรรมการสมาคมอาจพิจารณาไม่อนุมัติ หรือ ปรับลดจํานวนเงินการขอรับเงินสนับสนุนกิจกรรมของชมรม
ตามวรรคหนึ่งก็ได้
หมวด 4
การเลิกชมรม
20. ชมรมย่อมเลิกด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ที่ประชุมสมาชิกชมรมมีมติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ให้เลิกชมรม
(2) นายทะเบียน ถอนชื่อชมรมออกจากทะเบียนตาม ข้อ 21.
21. คณะกรรมการสมาคมผูส้ อบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย อาจมีมติให้เลิกชมรม ด้วยเหตุดังนี้
(1) มีสมาชิกชมรมน้อยกว่า 10 คน
(2) ดําเนินกิจการชมรมขัดต่อวัตถุประสงค์ชมรม หรือมติคณะกรรมการสมาคม และนายทะเบียนได้มีคําสั่ง
ให้แก้ไขแล้ว แต่ชมรมไม่ปฏิบัติตามภายในเวลาที่นายทะเบียนกําหนด
(3) ชมรมหยุดดําเนินกิจกรรมหรือไม่ส่งรายงานตามข้อ 16. เกินกว่า 2 ปีต่อเนื่อง
(4) ชมรมให้ หรือปล่อยให้บุคคลอื่น ที่มิใช่กรรมการของชมรมดําเนินกิจการของชมรม
(5) ไม่ให้ความร่วมมือตามข้อ 17. โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
22. การเลิกชมรมตาม ข้อ 20. (1) ให้คณะกรรมการชมรมแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน 30 วัน นับแต่วันมีมติให้เลิก
ชมรม และให้นายทะเบียนประกาศการเลิกชมรมในที่เปิดเผย
23. เมื่อนายทะเบียน มีคําสั่งให้ถอนชื่อชมรมออกจากทะเบียนตามข้อ 20. (2) แล้ว ให้นายทะเบียนแจ้งคําสั่งพร้อม
ด้วยเหตุผลไปยังชมรมโดยมิชักช้า และประกาศการเลิกชมรมในที่เปิดเผย
24. ในกรณีทมี่ ีการเลิกชมรม ให้มกี ารชําระบัญชีชมรม เมื่อได้ชําระบัญชีแล้ว ถ้ามีทรัพย์สินเหลืออยู่ให้ตกเป็นของ
มูลนิธิผู้สอบบัญชีภาษีอากร เว้นแต่ข้อบังคับชมรมจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
ประกาศ ณ วันที่ ......................................................
(ร่างระเบียบ - ปรับปรุงแก้ไข 24 มกราคม 2559)

(นายสุริยะ ธีรวัฒนสาร)
นายกสมาคม

