
ข้อบังคบั 
ของ 

สมาคมโรงเรียนเอกชนทีใ่ช้ภาษาองักฤษเป็นส่ือการสอน 
__________________________________________________ 

หมวดที ่1 
ความทัว่ไป 

 
ขอ้ 1.   สมาคมน้ีช่ือว่า  “สมาคมโรงเรียนเอกชนท่ีใช้ภาษาองักฤษเป็นส่ือการสอน”  ย่อว่า       

“ส.อ.ส.”  เรียกเป็นภาษาองักฤษว่า  “The Association of Private Schools for English 
Program”  ยอ่ว่า  “A.P.E.P.” 

 
ขอ้ 2.  เคร่ืองหมายของสมาคมมีลักษณะเป็นรูปโลก มีธงชาติไทย และผูส้ าเร็จการศึกษา            

มีความหมายว่า ผูส้ าเร็จการศึกษา จะตอ้งเป็นผูมี้คุณธรรม สามารถอยู่ในสังคมไดอ้ย่าง   
มีเกียรติและมีศกัด์ิศรี 

 
รูปเคร่ืองหมายสมาคม 

 
 
 
ขอ้ 3.   ส านกังานของสมาคมตั้งอยู ่ณ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

เลข ท่ี  336 /7   ถนนสาธุประดิษฐ์  ซอย  20   แขวงบางโพ งพ าง เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร 10120  โทรศพัท ์02-2129930 โทรสาร 02-6740499 

 
ขอ้ท่ี 4.      วตัถุประสงคข์องสมาคม เพื่อ 

4.1 เป็นศูนยร์วมแห่งความร่วมมือของโรงเรียนเอกชนท่ีสอนภาคภาษาองักฤษในการ
แลกเปล่ียนความรู้ความคิดเห็นและประสานงานกบักระทรวงศึกษาธิการและ / 
หรือหน่วยงานของรัฐ 

4.2    แสวงหาแนวทางในการพฒันากระบวนการบริหารและการจดัการเรียนสอนให้มี
คุณภาพ มีมาตรฐานชั้นเยี่ยมเป็นท่ีเช่ือถือเล่ือมใส ศรัทธาของประชาชนและ
องคก์รของรัฐ 

4.3    สร้างวิสัยทศัน์การจดัการศึกษาตามการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกยคุใหม่ 



 
4.4    สนบัสนุนส่งเสริมและช่วยเหลือโรงเรียนท่ีเป็นสมาชิกของสมาคมในดา้นต่าง ๆ  
4.5    ประสานความสัมพนัธ์กบัสมาคมการศึกษาเอกชนอ่ืน ๆ  
4.6    ไม่สนบัสนุนและ / หรือด าเนินกิจกรรมทางดา้นการเมือง 

 
หมวดที ่2 
สมาชิก 

 
ขอ้ 5.    สมาชิกของสมาคมมี 3 ประเภทคือ 

5.1   สมาชิกสามญั ไดแ้ก่ ผูรั้บใบอนุญาตหรือผูล้งนามแทนผูรั้บใบอนุญาตโรงเรียน
เอกชนท่ีใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือการสอน 

5.2   สมาชิกสมทบ ไดแ้ก่ ผูจ้ดัการ ครูใหญ่ ครู และบุคลากรอ่ืนในโรงเรียนเอกชนท่ี
ใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือการสอน 

5.3   สมาชิกกิตติมศกัด์ิ ไดแ้ก่ บุคคลผูท้รงเกียรติหรือทรงคุณวุฒิ หรือมีอุปการะคุณแก่
สมาคม ซ่ึงคณะกรรมการลงมติใหเ้ชิญเขา้เป็นสมาชิกกิตติมศกัด์ิ 

 
ขอ้ 6.    สมาชิกจะตอ้งประกอบดว้ยคุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี 
  6.1   เป็นผูบ้รรลุนิติภาวะแลว้ 
  6.2   เป็นผูท่ี้มีความประพฤติเรียบร้อย 
  6.3   ไม่เป็นโรคท่ีสังคมรังเกียจ 

6.4   ไม่ตอ้งค าพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดให้เป็นบุคคลลม้ละลาย หรือไร้ความสามารถ 
หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือตอ้ง โทษจ าคุก ยกเวน้ความผิดฐานประมาท 
หรือลหุโทษ การต้องค าพิพากษาศาลถึงท่ีสุดในกรณีดังกล่าวจะต้องเป็นใน
ขณะท่ีสมคัรเขา้เป็นสมาชิกหรือระหว่างท่ีเป็นสมาชิกของสมาคมเท่านั้น 

 
ขอ้ 7.    ค่าลงทะเบียนและค่าบ ารุงสมาคม 

7.1  สมาชิกสามญั  จะตอ้งเสียค่าลงทะเบียนและค่าบ ารุงสมาคมตลอดชีพ โรงเรียนละ 
3,000 บาท 

7.2  สมาชิกสมทบ จะต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบ ารุงสมาคมตลอดชีพ รายละ     
100 บาท               

            7.3  สมาชิกกิตติมศกัด์ิไม่ตอ้งเสียค่าลงทะเบียนและ ค่าบ ารุงสมาคมแต่อยา่งใด 



ขอ้ 8.    การเขา้เป็นสมาชิกของสมาคม ให้ผูป้ระสงค์จะสมคัรเขา้เป็น สมาชิกของสมาคมยื่นใบ
สมคัรตามแบบของสมาคมต่อเลขานุการ โดยมีสมาชิกสามญัรับรองอย่างนอ้ย 1 คน และ
ใหเ้ลขานุการติดประกาศรายช่ือผูส้มคัรไว ้ณ ส านกังานของสมาคม เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 
15 วนั เพื่อให้สมาชิกคนอ่ืน ๆ ของสมาคมไดค้า้นการสมคัรนั้น เม่ือครบก าหนดประกาศ
แลว้ก็ให้เลขานุการน าใบสมคัรและหนงัสือคดัคา้นของสมาชิก (ถา้มี) เสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมติัว่า จะรับหรือไม่รับเขา้เป็นสมาชิกของสมาคมและเม่ือ
คณะกรรมการพิจารณาการสมัครแล้วผลเป็นประการใด ให้เลขานุการเป็นผูแ้จง้ให้
ผูส้มคัรทราบโดยเร็ว 

 
ขอ้ 9.   ถา้คณะกรรมการพิจารณาอนุมติัให้รับผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิก ก็ให้ผูส้มคัรนั้นช าระเงิน

ค่าลงทะเบียนและค่าบ ารุงสมาคมให้เสร็จภายใน 30 วนั นับแต่วนัท่ีได้รับแจ้งจาก
เลขานุการและสมาชิกภาพของผูส้มัคร ให้ เร่ิมนับตั้ งแต่ว ันท่ีผูส้มัครได้ช าระเงิน
ค่าลงทะเบียน และค่าบ ารุงสมาคมเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าผู ้สมัครไม่ช าระเงิน
ค่าลงทะเบียนและค่าบ ารุงภายในก าหนด ก็ใหถื้อว่าการสมคัรคราวนั้นเป็นอนัยกเลิก 

 
ขอ้ 10.  สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศกัด์ิ ให้เร่ิมนับตั้งแต่วนัท่ีหนงัสือตอบรับค าเชิญของผูท่ี้

คณะกรรมการไดพ้ิจารณาลงมติให้เขา้เป็นสมาชิกของสมาคม ไดม้าถึงยงัสมาคม 
 
ขอ้ 11.   สมาชิกภาพของสมาชิกใหส้ิ้นสุดลงดว้ยเหตุผลดงัต่อไปน้ี 
  11.1   ตาย 

11.2   ลาออก โดยยืน่หนงัสือเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ไดพ้ิจารณาอนุมติั และสมาชิกผูน้ั้นไดช้ าระหน้ีสินท่ียงัติดคา้งอยูก่บัสมาคมเป็นท่ี
เรียบร้อย 

  11.3   ขาดคุณสมบติัสมาชิก 
11.4   ท่ีประชุมใหญ่ของสมาชิกหรือคณะกรรมการไดพ้ิจารณา ลงมติใหล้บช่ือออกจาก

ทะเบียนเพราะสมาชิกผูน้ั้นไดป้ระพฤติน าความเส่ือมเสียมาสู่สมาคม 
 
ขอ้ 12.   สิทธิและหนา้ท่ีของสมาชิก 
  12.1   มีสิทธิเขา้ใชส้ถานท่ีของสมาคมโดยเท่าเทียมกนั 
  12.2   มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการ 
  12.3   มีสิทธิไดรั้บสวสัดิการต่าง ๆ ท่ีสมาคมไดจ้ดัใหมี้ข้ึน 



  12.4   มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม 
12.5   สมาชิกสามัญมีสิทธิในการเลือกตั้ ง หรือได้รับการเลือกตั้ ง หรือแต่งตั้ งเป็น

กรรมการสมาคม และมีสิทธิออกเสียงลงมติต่าง ๆ ในท่ีประชุมได้คนละ 1 
คะแนนเสียง 

12.6   มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบเอกสารและบญัชีทรัพยสิ์นของ
สมาคม 

12.7   มีสิทธิเข้าช่ือร่วมกันอย่างน้อย 1 ใน 5 ของสมาชิกสามญัทั้งหมดหรือสมาชิก
จ านวนไม่น้อยกว่า 100 คน ท าหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการให้จดัประชุม
ใหญ่วิสามญัได ้

  12.8   มีหนา้ท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามระเบียบปฏิบติั และขอ้บงัคบัของสมาคมโดยเคร่งครัด 
  12.9   มีหนา้ท่ีประพฤติตนใหส้มกบัเกียรติ ท่ีเป็นสมาชิกของสมาคม 
            12.10  มีหนา้ท่ีใหค้วามร่วมมือและสนบัสนุนการด าเนินกิจการต่างๆ ของสมาคม 
  12.11 มีหนา้ท่ีร่วมกิจกรรมท่ีสมาคมจดัใหมี้ข้ึน 
  12.12 มีหนา้ท่ีช่วยเผยแพร่ช่ือเสียงของสมาคมใหเ้ป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลาย 
                

หมวดที ่3 
การด าเนินกจิการสมาคม 

 
ขอ้ 13.  ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึง ท าหนา้ท่ีบริหารกิจการของสมาคม มีจ านวนอย่างนอ้ย 10 

คน อย่างมากไม่เกิน 20 คน คณะกรรมการน้ีไดม้าจากการเลือกตั้งของท่ีประชุมใหญ่ของ
สมาคม และให้ผูท่ี้ไดเ้ลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ่ เลือกตั้งกนัเองเป็นนายกสมาคม 1 คน 
และอุปนายก 2 คน ส าหรับต าแหน่งกรรมการในต าแหน่งอ่ืน ๆ ให้นายกสมาคมเป็นผู ้
แต่งตั้ง ผูท่ี้ไดรั้บเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ่เขา้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ของสมาคมตามท่ีได้
ก าหนดไว ้ซ่ึงต าแหน่งของกรรมการสมาคมมีต าแหน่งและหนา้ท่ีโดยสังเขปดงัต่อไปน้ี 
13.1   นายกสมาคม ท าหน้ า ท่ี เป็นหั วหน้ าในก ารบ ริห าร กิ จก ารของสมาคม 

คณะกรรมการของสมาคมเป็นผูแ้ทนสมาคมในการติดต่อกับ
บุคคลภายนอกและท าหน้ า ท่ี เป็ นประธาน ใน ท่ีประ ชุม
คณะกรรมการ และการประชุมใหญ่ของสมาคม 

 
 
 



13.2  อุปนายก ท าหน้าท่ีเป็นผูช่้วยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคม 
ปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีนายกสมาคมไดม้อบหมายและท าหนา้ท่ีแทนนายก
สมาคมเม่ือนายกสมาคมไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดแ้ต่
การท าหน้าท่ีแทนนายกสมาคม ให้อุปนายกตามล าดบัต าแหน่ง
เป็นผูก้ระท าการแทน 

13.3  เลขานุการ ท าหน้าท่ีเก่ียวกับงานธุรการของสมาคมทั้ งหมดเป็นหัวหน้า
เจา้หนา้ท่ีของสมาคมในการปฏิบติักิจการของสมาคมและปฏิบติั 

                              ตามค าสั่งนายกสมาคมตลอดจนท าหน้าท่ีเป็นเลขานุการในการ
ประชุมของสมาคม 

13.4  เหรัญญิก มีหน้าท่ีเก่ียวกับการเงินทั้ งหมดของสมาคมเป็นผูจ้ ัดท าบัญชี
รายรับ รายจ่าย บญัชีงบดุลของสมาคมและเก็บเอกสารหลกัฐาน 

                               ต่าง ๆ ของสามาคมไวเ้พื่อตรวจสอบ 
13.5  ปฏิคม มีหนา้ท่ีในการให้การตอ้นรับแขกของสมาคม เป็นหวัหนา้ในการ

จดัเตรียมสถานท่ีของสมาคมและจดัเตรียมสถานท่ีประชุมต่าง ๆ 
ของสมาคม 

13.6  นายทะเบียน มีหนา้ท่ีเก่ียวกบัทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของสมาคมประสานงาน
กบัเหรัญญิกในการเรียกเก็บเงินค่าบ ารุงสมาคมจาก สมาชิก 

13.7  ประชาสัมพนัธ์ มีหน้าท่ีเผยแพร่กิจการและช่ือเสียงของสมาคมให้สมาชิกและ
บุคคลโดยทัว่ไปใหเ้ป็นท่ีรู้จกัแพร่หลาย 

13.8 กรรมการต าแหน่งอ่ืนตามความเหมาะสม  
ซ่ึงคณะกรรมการเห็นสมควรก าหนดใหมี้ข้ึนโดยมีจ านวนเม่ือรวบ
ต าแหน่งกรรมการตามขา้งตน้แลว้จะตอ้งไม่เกินจ านวนขอ้บงัคบั
ได้ก าหนดไว ้แต่ถา้คณะกรรมการมิได้ก าหนดต าแหน่งก็ถือว่า
เป็นกรรมการกลางคณะกรรมการชุดแรกให้ผูเ้ร่ิมการจดัตั้งเป็นผู ้
เลือกตั้งประกอบดว้ยนายกสมาคมและคณะกรรมการอ่ืน ๆ ตาม 
จ านวนท่ีเห็นสมควรตามขอ้บงัคบัของสมาคม 

13.9 ในกรณีท่ีนายกสมาคมมีความตอ้งการเพิ่มบุคคลเขา้มาเป็นกรรมการเพื่อช่วยงาน
อันจะมีข้ึนในอนาคต นายกสมาคมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
สามารถแต่งตั้ งบุคคลท่ีเหมาะสมเข้าด ารงต าแนห่งกรรมการสมาคมเพิ่มได ้      
แต่ตอ้งไม่เกินจ านวนท่ีระบุไวข้า้งตน้ 

 



ขอ้ 14.      คณะกรรมการของสมาคมสามารถอยูใ่นต าแหน่งไดค้ราวละ 2 ปี เม่ือครบ 
ก าหนดสามารถลงสมคัรรับเลือกเป็นกรรมการไดอี้ก 

 
ขอ้ 15.  ต าแหน่งกรรมการสมาคม ถา้ตอ้งว่างลงก่อนครบก าหนดตามวาระก็ให้คณะกรรมการ

การแต่งตั้งสมาชิกสามญัคนใดคนหน่ึงท่ีเห็นสมควรเขา้ด ารงต าแหน่งท่ีว่างลงนั้น แต่ผู ้
ด  ารงต าแหน่งแทนอยูใ่นต าแหน่งไดเ้ท่ากบัวาระของผูท่ี้ตนแทนเท่านั้น 

 
ขอ้ 16.  กรรมการอาจจะพน้จากต าแหน่ง ซ่ึงมิใช่เป็นการออกตามวาระดว้ยเหตุผลต่อไปน้ี คือ 
  16.1   ตาย 
  16.2   ลาออก 
  16.3   ขาดสมาชิกภาพ 
  16.4   ท่ีประชุมใหญ่ลงมติใหอ้อกจากต าแหน่ง 
 
ขอ้ 17.  กรรมการท่ีประสงค์จะลาออกจากต าแหน่งกรรมการให้ยื่นใบลาออกเป็นลายลกัษณ์

อกัษรต่อคณะกรรมการ และใหพ้น้จากต าแหน่งเม่ือคณะกรรมการมีมติ  ใหล้าออกได ้
 
ขอ้ 18.   อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการ 

18.1   มีอ  านาจออกระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อให้สมาชิกได้ปฏิบัติ โดยระเบียบนั้ น
จะตอ้งไม่ขดัต่อขอ้บงัคบัฉบบัน้ี 

  18.2   มีอ  านาจแต่งตั้งและถอดถอนเจา้หนา้ท่ีของสมาคม 
18.3   มีอ  านาจแต่งตั้งกรรมการท่ีปรึกษา หรืออนุกรรมการได ้แต่กรรมการท่ีปรึกษา 

หรือ อนุกรรมการจะสามารถอยู่ในต าแหน่งไดไ้ม่เกินวาระของคณะกรรมการท่ี
แต่งตั้ง 

  18.4   มีอ  านาจเรียกประชุมใหญ่สามญัประจ าปี และประชุมใหญ่วิสามญั 
  18.5   มีอ  านาจแต่งตั้งกรรมการในต าแหน่งอ่ืน ๆ ท่ียงัมิไดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี 

18.6   มีอ  านาจบริหารกิจการของสมาคม เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ตลอดจนมี
อ านาจอ่ืน ๆ ตามท่ีขอ้บงัคบัไดก้ าหนดไว ้

18.7   มีหน้าท่ีรับผิดชอบในกิจการทั้ งหมด รวมทั้ งการเงิน และทรัพย์สินทั้ งหมด     
ของสมาคม 



18.8   มีหนา้ท่ีจดัให้มีการประชุมใหญ่วิสามญั ตามท่ีสมาชิกสามญั จ านวน 1 ใน 5 ของ 
สมาชิกทั้งหมดไดเ้ขา้ช่ือร้องขอให้จดัประชุมใหญ่วิสามญัข้ึน ซ่ึงการน้ีจะตอ้งจดั
ใหมี้การประชุมใหญ่วิสามญัข้ึนภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือร้องขอ 

18.9   มีหน้าท่ีจัดท าเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ทั้ งท่ีเก่ียวกับการเงิน ทรัพย์สิน และ         
การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมใหถู้กตอ้งตามหลกัวิชาการและสามารถจะ
ใหส้มาชิกตรวจดูไดเ้ม่ือสมาชิกร้องขอ 

18.10  จดัท าบนัทึกการประชุมต่าง ๆ ของสมาคมเพื่อเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน และจดัส่งให้
สมาชิกไดรั้บทราบ 

18.11  มีหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีขอ้บงัคบัไดก้ าหนดไว ้
 
ขอ้ 19.  คณะกรรมการจะตอ้งประชุมกนัอยา่งนอ้ย 2 เดือนต่อคร้ัง ทั้งน้ีเพื่อปรึกษาหารือเก่ียวกบั

การบริหารกิจการของสมาคม 
 
ขอ้ 20.  การประชุมคณะกรรมการจะตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมไม่  น้อยกว่าคร่ึงหน่ึงของ

กรรมการทั้งหมดจึงถือว่าครบองคป์ระชุม มติของท่ีประชุมคณะกรรมการให ้ ถือคะแนน
เสียงขา้งมากเป็นเกณฑ ์แต่ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัก็ใหป้ระธานในการประชุมเป็นผูช้ี้ขาด 

 
ขอ้ 21.  ในการประชุมคณะกรรมการ ถา้นายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่อยู่ในท่ีประชุม 

หรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ก็ให้กรรมการท่ีเขา้ประชุมในคราวนั้นเลือกตั้งกนัเอง 
เพื่อใหก้รรมการคนใดคนหน่ึงท าหนา้ท่ีเป็นประธานในการประชุมคราวนั้น 

 
หมวดที ่4 

การประชุมใหญ่ 
 
ขอ้ 22.   การประชุมใหญ่ของสมาคมมี 2 ชนิด คือ 
  22.1   ประชุมใหญ่สามญั 
  22.2   ประชุมใหญ่วิสามญั 
 
ขอ้ 23.  คณะกรรมการจะตอ้งจดัใหมี้การประชุมใหญ่สามญัประจ าปีอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
 
 



 
ขอ้ 24.  การประชุมใหญ่วิสามญั อาจมีข้ึนไดก้็โดยเหตุท่ีคณะกรรมการเห็นควรจดัให้มีข้ึน หรือ

เกิดข้ึนดว้ยการเขา้ช่ือร่วมกนัของสมาชิกไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 5 ของสมาชิกสามญัทั้งหมด 
หรือสมาชิกจ านวนไม่นอ้ยกว่า 100 คน ท าหนงัสือร้องขอต่อคณะกรรมการใหจ้ดัใหมี้ข้ึน 

 
ขอ้ 25.  การแจง้ก าหนดนัดประชุมใหญ่ให้เลขานุการเป็นผูแ้จง้ก าหนดนัดประชุมให้สมาชิก     

ไดท้ราบ โดยการส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับถึงสมาชิกตามภูมิล  าเนาท่ีแจ้งไวก้ับ
สมาคมไม่นอ้ยกว่า 7 วนั ก่อนก าหนดวนันดัประชุมใหญ่ 

 
ขอ้ 26.      การประชุมใหญ่สามญัประจ าปี จะตอ้งมีวาระการประชุมอยา่งนอ้ย  ดงัต่อไปน้ี 
  26.1  แถลงกิจการท่ีผา่นมาในรอบปี 
  26.2 แถลงบญัชีรายรับ – รายจ่าย และบญัชีงบดุลของปีท่ีผา่นมาใหส้มาชิกรับทราบ 
  26.3  เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ เม่ือครบก าหนดวาระ 
  26.4  เลือกตั้งผูส้อบบญัชี 
  26.5  เร่ืองอ่ืน ๆ ถา้มี 
 
ขอ้ 27.  ในการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี หรือการประชุมใหญ่วิสามญัจะตอ้งมีสมาชิกเขา้ร่วม

ประชุมไม่นอ้ยกว่าคร่ึงหน่ึงของสมาชิกสามญัทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม แต่ถา้
เม่ือถึงก าหนดเวลาประชุมยงัมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม            
ให้คณะกรรมการของสมาคมเรียกประชุมใหญ่อีกคร้ังหน่ึง โดยจดัให้มีการประชุมข้ึน
ภายใน 14 ว ัน นับแต่วันท่ีนัดประชุมคร้ังแรก ส าหรับการประชุมในคร้ังหลังน้ี              
ถา้มีสมาชิกสามญัเขา้ร่วมประชุมเป็นจ านวนเท่าใด ก็ให้ถือว่าครบองคป์ระชุม ยกเวน้ถา้
เป็นการประชุมใหญ่วิสามญัท่ีเกิดข้ึนจากการร้องขอของสมาชิก ก็ไม่ตอ้งจดัประชุมใหญ่ 
ใหถื้อว่าการประชุมเป็นอนัยกเลิก 

 
ขอ้ 28.  การลงมติต่าง ๆ ในท่ีประชุมใหญ่ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากเป็นเกณฑ์ แต่ถา้คะแนน

เสียงท่ีลงมติมีคะแนนเท่ากนั ก็ใหป้ระธานในการประชุมเป็นผูช้ี้ขาด 
 
ขอ้ 29. ในการประชุมใหญ่ของสมาคม ถา้นายกสมาคม และอุปนายกสมาคม ไม่มาร่วมประชุม 

หรือไม่สามารถจะปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ก็ให้ท่ีประชุมใหญ่ท าการเลือกตั้งกรรมการท่ีมาร่วม
ประชุมคนใดคนหน่ึง ใหท้  าหนา้ท่ีเป็นประธานในการประชุมคราวนั้น 



หมวดที ่5 
การเงนิและทรัพย์สิน 

 
ขอ้ 30.   การเงินและทรัพยสิ์นทั้งหมด 

ให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการเงินสดของสมาคมถา้มีให้น าฝากไวใ้น
ธนาคารกสิกรไทย สาขาสาธุประดิษฐ์หากมีการเปล่ียนแปลงคณะกรรมการชุดใหม่ ก็ให้
เปล่ียนการน าฝากเงินในธนาคารตามความประสงคข์องนายกสมาคม 

 
ขอ้ 31. การลงนามในตั๋วเงินหรือเช็คของสมาคม จะต้องมีลายมือช่ือของนายกสมาคม หรือ     

ผูท้  าการแทนลงนามร่วมกบัเหรัญญิก หรือเลขานุการพร้อมกบัประทบัตราของสมาคมจึง
จะถือว่าใชไ้ด ้

 
ขอ้ 32. ให้นายกสมาคมมีอ านาจสั่งจ่ายเงินของสมาคมไดค้ร้ังละไม่เกิน 10,000 บาท (หน่ึงหม่ืน

บาทถว้น) ถา้เกินกว่านั้นจะตอ้งไดรั้บอนุมัติจากคณะกรรมการและคณะกรรมการจะ
อนุมติัให้จ่ายเงินไดค้ร้ังละไม่เกิน 50,000 บาท (ห้าหม่ืนบาทถว้น) ถา้จ  าเป็นจะตอ้งจ่าย
เกินกว่าน้ี ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมใหญ่ของสมาคม 

 
ขอ้ 33. ให้เหรัญญิก  มีอ  านาจเก็บรักษาเงินสดของสมาคมไดไ้ม่เกิน 10,000 บาท  (หน่ึงหม่ืน  

บาทถว้น)  ถา้เกินกว่าจ  านวนน้ีจะตอ้งน าฝากธนาคารในบญัชีของสมาคมทนัทีท่ีโอกาส
อ านวยให ้

 
ขอ้ 34. เหรัญญิกจะตอ้งท าบญัชีรายรับ รายจ่าย และบญัชีงบดุลใหถู้กตอ้งตามหลกัวิชาการ การับ

หรือจ่ายเงินทุกคร้ัง จะตอ้งมีหลกัฐานเป็นหนังสือ ลงลายมือช่ือของนายกสมาคมหรือ
ผูท้  าการแทนร่วมกบัเหรัญญิกหรือผูท้  าการแทนพร้อมกบัประทบัตราของสมาคมทุกคร้ัง 

 
ขอ้ 35. ผูส้อบบญัชี จะตอ้งมิใช่กรรมการหรือเจา้หนา้ท่ีของสมาคม และจะตอ้งเป็นผูส้อบบญัชีท่ี

ไดรั้บอนุญาต 
 
ขอ้ 36. ผู ้สอบบัญชี มีอ  านาจหน้าท่ีจะเรียกเอกสารท่ีเก่ียวกับการเงินและทรัพย์สินจาก

คณะกรรมการ และสามารถจะเชิญกรรมการ หรือเจา้หน้าท่ีของสมาคมเพื่อสอบถาม 
เก่ียวกบับญัชีและทรัพยสิ์นของสมาคมได ้



 
ขอ้ 37.  คณะกรรมการจะตอ้งใหค้วามร่วมมือกบัผูส้อบบญัชีเม่ือไดรั้บการร้องขอ 
 

หมวดที ่6 
การเปลีย่นแปลงแก้ไขข้อบังคบัและการเลกิสมาคม 

 
ขอ้ 38. ขอ้บงัคับสมาคมจะเปล่ียนแปลงแก้ไขไดโ้ดยมติของท่ีประชุมใหญ่เท่านั้น มติของท่ี

ประชุมใหญ่ในการให้เปล่ียนแปลงแก้ไขขอ้บงัคบั จะตอ้งมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 
ใน 3 ของสมาชิกสามญัท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 

 
ขอ้ 39. การเลิกสมาคมจะเลิกไดก้็โดยมติของท่ีประชุมใหญ่ของสมาคม ยกเวน้เป็นการเลิกเพราะ

เหตุของกฎหมาย มติของท่ีประชุมใหญ่ท่ีให้เลิกสมาคมจะตอ้งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 
3 ใน 4 ของสมาชิกสามญัท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมดและองค์ประชุมใหญ่จะตอ้งไม่น้อย
กว่าคร่ึงหน่ึงของสมาชิกสามญัทั้งหมด 

 
ขอ้ 40. เม่ือสมาคมตอ้งเลิก ไม่ว่าดว้ยเหตุใด ๆ ก็ตาม ทรัพยสิ์นของสมาคมท่ีเหลืออยูห่ลงัจากได้

ช าระบญัชีเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ใหต้กเป็นของมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 

หมวดที ่7 
บทเฉพาะกาล 

 
ขอ้ 41. ขอ้บงัคบัฉบบัน้ีนั้น ใหเ้ร่ิมใชบ้งัคบัไดน้บัตั้งแต่วนัท่ีสมาคมไดรั้บอนุญาตให้จดทะเบียน

เป็นนิติบุคคลเป็นตน้ไป 
 
ขอ้ 42. เม่ือสมาคมไดรั้บอนุญาตใหจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจากทางราชการ ก็ใหถื้อว่าผูเ้ร่ิมการ

ทั้งหมดเป็นสมาชิกสามญั 
 
 

ลงช่ือ.................................................ผูจ้ดัท  าขอ้บงัคบั 
  (นายพิสุทธ์ิ  ยงคก์มล) 

นายกสมาคม 


