ระเบียบสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.)
วาดวยการเงิน พ.ศ. 2550
*****************************************************

โดยที่เปนการสมควร กําหนดหลักเกณฑการปฏิบัติในการบริหารการเงิน ของสมาคมวิศวกรรมสถาน
แหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.) ใหเปนไปดวยความถูกตอง คลองตัว มีประสิทธิภาพ เปนไป
ตามนโยบายของคณะกรรมการอํานวยการ และวัตถุประสงคของสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
อาศัยอํานาจตามความใน ขอ 26.1 แหงขอบังคับสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ ฉบับแกไข วันที่ 24
เมษายน 2550 นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.) โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการอํานวยการจึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้:ขอ 1 ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
(วสท.) วาดวยการเงิน พ.ศ. 2550”
ขอ 2 ใหยกเลิก
(1) ระเบียบการเงินวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ พ.ศ. 2529
ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2529
(2) วิธีการปฏิบัติในการเบิกจายเงินของ วสท. ลงวันที่ 22 มกราคม 2519
(3) ระเบียบ วสท.วาดวยคาใชจายในการนํายานพาหนะสวนบุคคลมาใชงานในกิจการ
วสท. พ.ศ. 2532 ลงวันที่ 31 มกราคม 2532
ขอ 3 ระเบียบนีใ้ หใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 เปนตนไป
ขอ 4 บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดที่กําหนดไวแลว ซึ่งขัดหรือแยงกับ
ระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนีแ้ ทน
ขอ 5 ใหเหรัญญิก วสท. เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจออก คําสั่ง ประกาศ เพื่อถือ
ปฏิบัติภายในเทาที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ไดตามที่เห็นสมควร
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ขอ 6 ในกรณีที่มีปญ
 หาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหนายก วสท. เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด

หมวด 1
ขอความทั่วไป
ขอ 7 ในระเบียบนี้
“สมาคม”

หมายความวา

สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.)
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการอํานวยการ วสท.
“นายก”
หมายความวา นายก วสท.
“เหรัญญิก”
หมายความวา เหรัญญิก วสท.
หัวหนาฝายการเงิน หมายความวา เจาหนาที่ผูไดรับมอบหมายใหเปนผูมหี นาที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินของสํานักงาน
“ผูตรวจสอบบัญชี” หมายความวา ผูตรวจสอบบัญชีที่สมาคมแตงตั้ง
“คณะกรรมการสาขาภาค” หมายความวา คณะกรรมการสาขาภาคที่จัดตั้งขึ้นตามขอบังคับ
สมาคม
“ประธานสาขาภาค” หมายความวา ประธานสาขาภาค
“สํานักงาน”
หมายความวา สํานักงานเลขาธิการ วสท. หรือสํานักงาน
คณะกรรมการสาขาภาค
“รายรับ”
หมายความวา เงินที่ไดรับจากการดําเนินกิจการของสมาคมหรือ
เงินรายไดอื่นๆ
“รายจาย”
หมายความวา จํานวนเงินอยางสูงที่คณะกรรมการอนุญาตให
จายหรือกอหนี้ผูกพันไดตามนโยบายและ
วัตถุประสงคของสมาคม
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หมวด 2
การบัญชี
ขอ 8 บัญชีรายรับรายจาย บัญชีเงินฝาก
(1) ใหสํานักงานจัดใหมีบัญชีรายรับ – รายจาย และสมุดทะเบียน เพื่อเปนหลักฐานการ
รับ-จายเงิน
(2) ใหสํานักงานเปดบัญชีเงินฝากในนามสมาคมกับธนาคาร
หรือสถาบันการเงินที่
คณะกรรมการเห็นชอบ
ขอ 9 การบัญชีใหปฏิบัติตามระบบบัญชีคู การปดบัญชีและออกงบการเงินใหกระทําปละครั้ง
ั ชี และใหเหรัญญิกสงงบการเงิน พรอม
โดยถือวันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม เปนหนึ่งรอบปบญ
รายละเอียดที่เกี่ยวของใหผูตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบและรับรองภายใน 90 (เกาสิบ) วัน นับแตวนั สิ้นปบัญชี
และรายงานงบการเงินที่ผูตรวจสอบบัญชีตรวจและรับรองแลวตอคณะกรรมการและที่ประชุมใหญสามัญ
ประจําป

หมวด 3
รายรับ – รายจาย
ขอ 10 ใหหวั หนาสํานักงานเลขาธิการรวบรวมขอมูลประมาณการรายรับ-รายจายประจําปบัญชี
จากหนวยงานทุกหนวยของสมาคมแลวจัดทําประมาณการรายรับ-รายจายของสมาคมประจําปบญ
ั ชีเสนอ
คณะกรรมการเพื่อใหความเห็นชอบ ภายในเดือนมกราคมของทุกป
ขอ 11 รายรับที่จะนําเขาบัญชีเงินฝากของสมาคม มีดังตอไปนี้
(1) เงินที่ไดจากการดําเนินกิจการของสมาคม
(2) เงินรายไดอื่นๆ
ขอ 12 รายรับตามขอ 11 ใหนําสงเขาบัญชีเงินฝากของสมาคมภายใน วันทําการที่ถัดจากวันที่ไดรับ
เงิน เวนแตรายรับตามขอ 11 ที่ไดรับนอกที่ตั้งที่ทําการ ซึ่งมีระยะเวลาเดินทางเกินกวา 1 (หนึ่ง) วัน ใหนําสงเขา
บัญชีเงินฝากของสมาคมภายใน วันทําการที่ถัดจากวันที่เดินทางกลับถึงที่ทําการ
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ขอ 13 การจายเงินจากบัญชีเงินฝากของสมาคม ใหจายไดดังตอไปนี้
(1) คาจางเจาหนาที่ ผูตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษา ผูออกแบบ ผูควบคุมงาน
(2) คาตอบแทน คาเบี้ยเลี้ยง คาใชสอย คาพาหนะเดินทาง คาพักแรม
(3) คาสาธารณูปโภค
(4) คาเชา คาประกันวินาศภัย คาประกันชีวิต
(5) คาวัสดุ ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง
(6) คาชดเชย คาสวัสดิการ
(7) รายจายที่มีระยะเวลากําหนด เชน การจัดหรือการเขารวมงานนิทรรศการทั้งในและ
ตางประเทศ การเขารวมประชุมทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ เปนตน
(8) เงินบริจาคใหมูลนิธิ วสท.
(9) คาใชจายในการจัดสงสินคา เอกสาร วารสาร หนังสือ ใหแกสมาชิกและผูซื้อทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ
(10) รายจายอืน่ ๆ ตามที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ

หมวด 4
การรักษาเงินสด และอํานาจการเบิกจาย
ขอ 14 ใหหวั หนาฝายการเงิน มีหนาที่รักษาเงินสดในมือ ไมเกิน 60,000 (หกหมื่น) บาท
โดยใหจัดทํารายงานสถานะการเงิน รายรับคางรับ รายจายคางชําระ ของสํานักงานตอเหรัญญิกเดือนละ
1 (หนึ่ง) ครั้ง และใหเหรัญญิกเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการทราบ
ขอ 15 ใหหวั หนาฝายการเงินหรือผูไ ดรับมอบหมาย มีหนาทีน่ ําเงินสดประจําวันตั้งแต 20,000
(สองหมื่น) บาท เขาบัญชีเงินฝากของสมาคมภายในวันนัน้ หรือวันทําการถัดไป
ขอ 16 การเก็บรักษาเงินสด ใหเก็บในตูนิรภัยของสํานักงาน และใหหัวหนาฝายการเงินหรือผูที่
หัวหนาฝายการเงินมอบหมาย เปนผูรับผิดชอบ โดยผูรับผิดชอบจะตองตรวจสอบหลักฐานการรับจายเงิน และ
ลงนามรับทราบรายงานเงินคงเหลือประจําวันของสํานักงาน และใหรายงานตอเหรัญญิกทราบ อยางนอยเดือน
ละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง
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ขอ 17 ใหนายกหรือผูที่นายกมอบหมายเปนผูที่มีอํานาจในการเบิกจายเงินจากบัญชีเงินฝากของ
สมาคม ตามรายจายในขอ 13 ภายในวงเงินประมาณการรายจายประจําปบัญชีที่คณะกรรมการใหความเห็นชอบ
ตามขอ 10 โดยสั่งจายครั้งละไมเกิน 300,000 (สามแสน) บาท ถาเกินกวานั้นใหสงั่ จายโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ
การสั่งจายเงินตามวรรคหนึ่ง ใหสั่งจายเปนเงินสดได ไมเกิน 5,000 (หาพัน) บาท ตอ 1 (หนึ่ง) รายการ
ถาเกินกวานั้นใหสั่งจายเปนเช็คเขาบัญชีเทานั้น

หมวด 5
การเงินของคณะกรรมการสาขาภาค
ขอ 18 คณะกรรมการอาจพิจารณาอนุมัติใหคณะกรรมการสาขาภาคที่เสนอตอคณะกรรมการ
ขอเบิกเงินประมาณการรายจายของคณะกรรมการสาขาภาค ที่ไดรับความเห็นชอบตามขอ 10 ไปเก็บรักษา และ
บริหารจัดการตามขอบเขตหนาที่ของคณะกรรมการสาขาภาคได โดยคํานึงถึงความจําเปน ความเหมาะสมและ
ความพรอมของแตละคณะกรรมการสาขาภาค
ขอ 19 การอนุมัติตามขอ 18 หากภายหลังปรากฏวา ไมมีความจําเปน หรือความเหมาะสม หรืออาจ
กอใหเกิดปญหากับการบริหารงานในภาพรวมของสมาคม
คณะกรรมการจะพิจารณายกเลิกไดโดยแจงให
คณะกรรมการสาขาภาคนั้นทราบลวงหนาอยางนอย 30 (สามสิบ) วัน และใหคณะกรรมการสาขาภาคนั้น
ดําเนินการสงคืนเงินประมาณรายจายคงเหลือ เงินสดในมือ เงินรายรับตางๆ พรอมเอกสารที่เกี่ยวของใหแก
เหรัญญิกภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวนั ที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการ
ขอ 20 ใหเหรัญญิกเบิกจายเงินจํานวนไมเกินกวาประมาณการรายจายที่คณะกรรมการสาขาภาค
ที่ไดรับความเห็นชอบตามขอ 10 ใหแกคณะกรรมการสาขาภาคที่ไดรับอนุมัติตามขอ 18
ขอ 21 ใหคณะกรรมการสาขาภาคตามขอ 18 เปดบัญชีเงินฝากในนามสมาคม (คณะกรรมการสาขา
ภาค.......)กับธนาคาร หรือสถาบันการเงิน ที่คณะกรรมการเห็นชอบ เพื่อเก็บรักษาเงินประมาณรายจายทีไ่ ดรับ
รวมถึงเงินสดประจําวันและเงินรายรับที่ไดจากการดําเนินกิจการของคณะกรรมการสาขาภาค การบัญชี รายรับ
รายจาย การรักษาเงินสด ใหคณะกรรมการสาขาภาคถือปฏิบัติตามหมวด 2 หมวด 3 และหมวด 4 ในขอที่
เกี่ยวของโดยอนุโลม
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ขอ 22 ใหประธานสาขาภาค ตามขอ 18 มีอํานาจในการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน
สด การลงนามรับทราบรายงานเงินคงเหลือประจําวัน ตามขอ 21 และมีอํานาจในการออกคําสั่ง ประกาศ เพื่อถือ
ปฏิบัติภายในคณะกรรมการสาขาภาคเทาที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ไดตามที่เห็นสมควร โดยใหหารือกับผู
รักษาการตามระเบียบกอน
ประธานสาขาภาค อาจมอบหมายใหกรรมการสาขาภาค หรือเจาหนาที่ประจําคณะกรรมการสาขาภาค
ปฏิบัติหนาที่ในการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงินสด การลงนามรับทราบรายงานการเงินคงเหลือ
ประจําวัน ตามวรรคหนึ่งได โดยคํานึงถึงจํานวนวงเงินที่เหมาะสม และตําแหนงหนาที่ความรับผิดชอบของผูรับ
มอบหมายเปนสําคัญ
ขอ 23 การสั่งจายเงินจากบัญชีเงินฝากตามขอ 21 ใหประธานสาขาภาค หรือผูไดรับมอบหมาย สั่ง
จายไดครั้งละไมเกิน 50,000 (หาหมื่น) บาท ถาเกินกวา 50,000 (หาหมื่น) บาท แตไมเกิน 100,000 (หนึ่งแสน)
บาท ใหสั่งจายโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาภาค ถาเกินกวา 100,000 (หนึ่งแสน) บาท ใหเปน
อํานาจของคณะกรรมการ
การสั่งจายเงินตามวรรคหนึ่ง ใหถือปฏิบัติตามขอ 17 วรรคสองดวย
ขอ 24 ใหคณะกรรมการสาขาภาคตามขอ 18 รายงานการรับเงิน การจายเงิน ตอคณะกรรมการไม
นอยกวา ปละ 2 (สอง) ครั้ง โดยครั้งที่หนึง่ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน ครั้งสุดทายภายในวันที่ 31 ธันวาคม ของป
บัญชีแตละปแตตองใหทันตอการปดบัญชีและออกงบการเงินตามขอ 9

หมวด 6
บทกําหนดโทษ
ขอ 25 ผูมีอํานาจหรือหนาที่ดําเนินการตามระเบียบนี้
หรือผูหนึ่งผูใดกระทําการโดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเลอ ไมปฏิบัติตามระเบียบนีห้ รือกระทําการโดยมีเจตนาทุจริต หรือกระทําการโดยปราศจากอํานาจ
หรือนอกเหนืออํานาจหนาทีถ่ ือวาผูนั้นกระทําผิดวินยั ตามระเบียบสมาคมวาดวยการบริหารบุคคล และ/หรือ
ขอบังคับสมาคม ภายใตหลักเกณฑดังนี้
(1) ถาการกระทํามีเจตนาทุจริตหรือเปนเหตุใหสมาคมเสียหายอยางรายแรงให
ดําเนินการลงโทษอยางต่ําใหออก และ ไมไดรับเงินคาชดเชย ถาการกระทําเปนเหตุ
ใหสมาคมเสียหาย แตไมรายแรงใหลงโทษอยางต่ําพักงานอยางนอย 7 (เจ็ด) วัน
(2) ถาการกระทําไมเปนเหตุใหสมาคมเสียหายใหลงโทษภาคทัณฑหรือตักเตือนเปน
หนังสือ
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การลงโทษทางวินยั ตาม (1) หรือ (2) ไมเปนเหตุใหผูกระทําหลุดพนจากความรับผิดทางแพงหรือ
ความรับผิดทางอาญา (ถามี)

หมวด 7
บทเฉพาะกาล
ขอ 26 ใหกรรมการ และหรือเจาหนาที่ผูไดรับมอบหมายใหมอี ํานาจในการรับเงิน การรักษาเงินสด
ในมือ และหรือสั่งจายเงินของสมาคม ยังคงปฏิบัติหนาที่ตอไปตามระเบียบเดิมได จนกวาระเบียบนี้ใชบังคับ
และมีคําสั่งแตงตั้ง หรือ มอบหมายหนาทีร่ ับผิดชอบใหแกผูมีหนาทีต่ ามที่กําหนดในระเบียบนี้ โดยใหมีการสง
มอบ รับมอบ หนาที่ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันทีอ่ อกคําสั่ง
ใหไว ณ วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2550

(ดร.การุญ จันทรางศุ)
นายกวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
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