ข้ อบังคับ
ของ
สมาคมโรงเรียนเอกชนทีใ่ ช้ ภาษาอังกฤษเป็ นสื่ อการสอน
__________________________________________________
หมวดที่ 1
ความทัว่ ไป
ข้อ 1.

สมาคมนี้ ชื่ อ ว่ า “สมาคมโรงเรี ย นเอกชนที่ ใช้ภาษาอังกฤษเป็ นสื่ อการสอน” ย่อ ว่ า
“ส.อ.ส.” เรี ยกเป็ นภาษาอังกฤษว่า “The Association of Private Schools for English
Program” ย่อว่า “A.P.E.P.”

ข้อ 2.

เครื่ อ งหมายของสมาคมมี ล ัก ษณะเป็ นรู ป โลก มี ธ งชาติ ไ ทย และผูส้ าเร็ จ การศึ ก ษา
มีความหมายว่า ผูส้ าเร็ จการศึกษา จะต้องเป็ นผูม้ ีคุณธรรม สามารถอยู่ในสังคมได้อย่าง
มีเกียรติและมีศกั ดิ์ศรี
รู ปเครื่ องหมายสมาคม

ข้อ 3.

สานักงานของสมาคมตั้งอยู่ ณ โรงเรี ยนสารสาสน์เอกตรา
เลขที่ 336/7 ถน นส าธุ ประดิ ษ ฐ์ ซ อย 20 แข วงบางโพ งพ าง เขตยานนาวา
กรุ งเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 02-2129930 โทรสาร 02-6740499

ข้อที่ 4.

วัตถุประสงค์ของสมาคม เพื่อ
4.1 เป็ นศูนย์รวมแห่ งความร่ วมมือของโรงเรี ยนเอกชนที่สอนภาคภาษาอังกฤษในการ
แลกเปลี่ ยนความรู ้ ความคิ ดเห็นและประสานงานกับกระทรวงศึ กษาธิ การและ /
หรื อหน่วยงานของรัฐ
4.2 แสวงหาแนวทางในการพัฒนากระบวนการบริ หารและการจัดการเรี ยนสอนให้มี
คุ ณ ภาพ มี ม าตรฐานชั้นเยี่ยมเป็ นที่ เชื่ อถื อเลื่ อมใส ศรั ทธาของประชาชนและ
องค์กรของรัฐ
4.3 สร้างวิสัยทัศน์การจัดการศึกษาตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกยุคใหม่

4.4
4.5
4.6

สนับสนุนส่ งเสริ มและช่วยเหลือโรงเรี ยนที่เป็ นสมาชิกของสมาคมในด้านต่าง ๆ
ประสานความสัมพันธ์กบั สมาคมการศึกษาเอกชนอื่น ๆ
ไม่สนับสนุนและ / หรื อดาเนินกิจกรรมทางด้านการเมือง
หมวดที่ 2
สมาชิก

ข้อ 5.

สมาชิกของสมาคมมี 3 ประเภทคือ
5.1 สมาชิ กสามัญ ได้แก่ ผูร้ ับใบอนุ ญาตหรื อผูล้ งนามแทนผูร้ ับใบอนุ ญาตโรงเรี ยน
เอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็ นสื่ อการสอน
5.2 สมาชิกสมทบ ได้แก่ ผูจ้ ดั การ ครู ใหญ่ ครู และบุคลากรอื่นในโรงเรี ยนเอกชนที่
ใช้ภาษาอังกฤษเป็ นสื่ อการสอน
5.3 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผูท้ รงเกียรติหรื อทรงคุณวุฒิ หรื อมีอุปการะคุณแก่
สมาคม ซึ่ งคณะกรรมการลงมติให้เชิญเข้าเป็ นสมาชิกกิตติมศักดิ์

ข้อ 6.

สมาชิกจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
6.1 เป็ นผูบ้ รรลุนิติภาวะแล้ว
6.2 เป็ นผูท้ ี่มีความประพฤติเรี ยบร้อย
6.3 ไม่เป็ นโรคที่สังคมรังเกียจ
6.4 ไม่ตอ้ งคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อไร้ความสามารถ
หรื อเสมื อนไร้ ความสามารถ หรื อต้อง โทษจาคุ ก ยกเว้นความผิดฐานประมาท
หรื อลหุ โ ทษ การต้อ งค าพิ พ ากษาศาลถึ งที่ สุ ด ในกรณี ด ังกล่ าวจะต้องเป็ นใน
ขณะที่สมัครเข้าเป็ นสมาชิกหรื อระหว่างที่เป็ นสมาชิกของสมาคมเท่านั้น

ข้อ 7.

ค่าลงทะเบียนและค่าบารุ งสมาคม
7.1 สมาชิกสามัญ จะต้องเสี ยค่าลงทะเบียนและค่าบารุ งสมาคมตลอดชีพ โรงเรี ยนละ
3,000 บาท
7.2 สมาชิ ก สมทบ จะต้องเสี ยค่ าลงทะเบี ย นและค่ าบารุ งสมาคมตลอดชี พ รายละ
100 บาท
7.3 สมาชิกกิตติมศักดิ์ไม่ตอ้ งเสี ยค่าลงทะเบียนและ ค่าบารุ งสมาคมแต่อย่างใด

ข้อ 8.

การเข้าเป็ นสมาชิกของสมาคม ให้ผปู ้ ระสงค์จะสมัครเข้าเป็ น สมาชิกของสมาคมยื่นใบ
สมัครตามแบบของสมาคมต่อเลขานุการ โดยมีสมาชิกสามัญรับรองอย่างน้อย 1 คน และ
ให้เลขานุ การติดประกาศรายชื่อผูส้ มัครไว้ ณ สานักงานของสมาคม เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า
15 วัน เพื่อให้สมาชิกคนอื่น ๆ ของสมาคมได้คา้ นการสมัครนั้น เมื่อครบกาหนดประกาศ
แล้วก็ให้เลขานุ การนาใบสมัครและหนังสื อคัดค้านของสมาชิก (ถ้ามี) เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิว่า จะรับหรื อไม่รับเข้าเป็ นสมาชิกของสมาคมและเมื่อ
คณะกรรมการพิ จารณาการสมัค รแล้วผลเป็ นประการใด ให้เลขานุ ก ารเป็ นผูแ้ จ้งให้
ผูส้ มัครทราบโดยเร็ ว

ข้อ 9.

ถ้าคณะกรรมการพิจารณาอนุ มตั ิให้รับผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิก ก็ให้ผสู ้ มัครนั้นชาระเงิน
ค่ า ลงทะเบี ย นและค่ า บ ารุ งสมาคมให้ เสร็ จ ภายใน 30 วัน นับ แต่ ว นั ที่ ไ ด้รั บ แจ้งจาก
เลขานุ ก ารและสมาชิ ก ภาพของผูส้ มัค ร ให้ เริ่ มนั บ ตั้ง แต่ ว ัน ที่ ผูส้ มัค รได้ช าระเงิ น
ค่ า ลงทะเบี ย น และค่ า บ ารุ งสมาคมเป็ นที่ เรี ย บร้ อ ยแล้ว แต่ ถ ้า ผู ้ส มัค รไม่ ช าระเงิ น
ค่าลงทะเบียนและค่าบารุ งภายในกาหนด ก็ให้ถือว่าการสมัครคราวนั้นเป็ นอันยกเลิก

ข้อ 10.

สมาชิ กภาพของสมาชิ กกิ ตติมศักดิ์ ให้เริ่ มนับตั้งแต่ วนั ที่หนังสื อตอบรับคาเชิ ญของผูท้ ี่
คณะกรรมการได้พิจารณาลงมติให้เข้าเป็ นสมาชิกของสมาคม ได้มาถึงยังสมาคม

ข้อ 11.

สมาชิกภาพของสมาชิกให้สิ้นสุ ดลงด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
11.1 ตาย
11.2 ลาออก โดยยืน่ หนังสื อเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ได้พิจารณาอนุมตั ิ และสมาชิกผูน้ ้ นั ได้ชาระหนี้สินที่ยงั ติดค้างอยูก่ บั สมาคมเป็ นที่
เรี ยบร้อย
11.3 ขาดคุณสมบัติสมาชิก
11.4 ที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกหรื อคณะกรรมการได้พิจารณา ลงมติให้ลบชื่อออกจาก
ทะเบียนเพราะสมาชิกผูน้ ้ นั ได้ประพฤตินาความเสื่ อมเสี ยมาสู่ สมาคม

ข้อ 12.

สิ ทธิและหน้าที่ของสมาชิก
12.1 มีสิทธิเข้าใช้สถานที่ของสมาคมโดยเท่าเทียมกัน
12.2 มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการ
12.3 มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ที่สมาคมได้จดั ให้มีข้ ึน

12.4 มีสิทธิเข้าร่ วมประชุมใหญ่ของสมาคม
12.5 สมาชิ ก สามัญ มี สิ ท ธิ ใ นการเลื อ กตั้ง หรื อได้รั บ การเลื อ กตั้ง หรื อ แต่ งตั้งเป็ น
กรรมการสมาคม และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงมติ ต่ า ง ๆ ในที่ ป ระชุ ม ได้ค นละ 1
คะแนนเสี ยง
12.6 มี สิทธิ ร้องขอต่ อคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญ ชี ทรั พย์สิ นของ
สมาคม
12.7 มี สิ ทธิ เข้าชื่ อร่ วมกันอย่างน้อย 1 ใน 5 ของสมาชิ ก สามัญ ทั้งหมดหรื อสมาชิ ก
จานวนไม่ น้อยกว่า 100 คน ทาหนังสื อร้องขอต่ อคณะกรรมการให้จดั ประชุ ม
ใหญ่วิสามัญได้
12.8 มีหน้าที่จะต้องปฏิบตั ิตามระเบียบปฏิบตั ิ และข้อบังคับของสมาคมโดยเคร่ งครัด
12.9 มีหน้าที่ประพฤติตนให้สมกับเกียรติ ที่เป็ นสมาชิกของสมาคม
12.10 มีหน้าที่ให้ความร่ วมมือและสนับสนุนการดาเนินกิจการต่างๆ ของสมาคม
12.11 มีหน้าที่ร่วมกิจกรรมที่สมาคมจัดให้มีข้ ึน
12.12 มีหน้าที่ช่วยเผยแพร่ ชื่อเสี ยงของสมาคมให้เป็ นที่รู้จกั อย่างแพร่ หลาย
หมวดที่ 3
การดาเนินกิจการสมาคม
ข้อ 13.

ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ ง ทาหน้าที่บริ หารกิ จการของสมาคม มีจานวนอย่างน้อย 10
คน อย่างมากไม่เกิน 20 คน คณะกรรมการนี้ ได้มาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมใหญ่ของ
สมาคม และให้ผทู ้ ี่ได้เลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ เลือกตั้งกันเองเป็ นนายกสมาคม 1 คน
และอุปนายก 2 คน สาหรับตาแหน่ งกรรมการในตาแหน่ งอื่น ๆ ให้นายกสมาคมเป็ นผู ้
แต่งตั้ง ผูท้ ี่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่เข้าดารงตาแหน่ งต่าง ๆ ของสมาคมตามที่ได้
กาหนดไว้ ซึ่ งตาแหน่งของกรรมการสมาคมมีตาแหน่งและหน้าที่โดยสังเขปดังต่อไปนี้
13.1 นายกสมาคม ท าห น้ า ที่ เ ป็ น หั วห น้ า ในก ารบ ริ ห ารกิ จก ารข องส ม าค ม
คณะกรรมการของสมาคมเป็ นผูแ้ ทนสมาคมในการติ ด ต่ อกับ
บุ ค ค ลภายน อกแ ละท าห น้ า ที่ เ ป็ น ประธาน ใน ที่ ประชุ ม
คณะกรรมการ และการประชุมใหญ่ของสมาคม

ทาหน้าที่ เป็ นผูช้ ่ ว ยนายกสมาคมในการบริ ห ารกิ จ การสมาคม
ปฏิบตั ิหน้าที่ที่นายกสมาคมได้มอบหมายและทาหน้าที่แทนนายก
สมาคมเมื่อนายกสมาคมไม่อยู่ หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้แต่
การทาหน้าที่แทนนายกสมาคม ให้อุปนายกตามลาดับตาแหน่ ง
เป็ นผูก้ ระทาการแทน
13.3 เลขานุการ
ท าหน้า ที่ เกี่ ย วกับ งานธุ ร การของสมาคมทั้ง หมดเป็ นหั ว หน้ า
เจ้าหน้าที่ของสมาคมในการปฏิบตั ิกิจการของสมาคมและปฏิบตั ิ
ตามคาสั่งนายกสมาคมตลอดจนทาหน้าที่เป็ นเลขานุ การในการ
ประชุมของสมาคม
13.4 เหรัญญิก
มี ห น้ า ที่ เกี่ ย วกับ การเงิ น ทั้งหมดของสมาคมเป็ นผูจ้ ัด ท าบัญ ชี
รายรับ รายจ่าย บัญชีงบดุลของสมาคมและเก็บเอกสารหลักฐาน
ต่าง ๆ ของสามาคมไว้เพื่อตรวจสอบ
13.5 ปฏิคม
มีหน้าที่ในการให้การต้อนรับแขกของสมาคม เป็ นหัวหน้าในการ
จัดเตรี ยมสถานที่ของสมาคมและจัดเตรี ยมสถานที่ประชุ มต่าง ๆ
ของสมาคม
13.6 นายทะเบียน มีหน้าที่เกี่ ยวกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของสมาคมประสานงาน
กับเหรัญญิกในการเรี ยกเก็บเงินค่าบารุ งสมาคมจาก สมาชิก
13.7 ประชาสัมพันธ์ มี ห น้าที่ เผยแพร่ กิ จการและชื่ อเสี ยงของสมาคมให้ส มาชิ กและ
บุคคลโดยทัว่ ไปให้เป็ นที่รู้จกั แพร่ หลาย
13.8 กรรมการตาแหน่งอื่นตามความเหมาะสม
ซึ่ งคณะกรรมการเห็นสมควรกาหนดให้มีข้ ึนโดยมีจานวนเมื่อรวบ
ตาแหน่ งกรรมการตามข้างต้นแล้วจะต้องไม่เกิ นจานวนข้อบังคับ
ได้กาหนดไว้ แต่ ถา้ คณะกรรมการมิ ได้กาหนดต าแหน่ งก็ถือว่ า
เป็ นกรรมการกลางคณะกรรมการชุดแรกให้ผเู ้ ริ่ มการจัดตั้งเป็ นผู ้
เลือกตั้งประกอบด้วยนายกสมาคมและคณะกรรมการอื่น ๆ ตาม
จานวนที่เห็นสมควรตามข้อบังคับของสมาคม
13.9 ในกรณี ที่นายกสมาคมมีความต้องการเพิ่มบุคคลเข้ามาเป็ นกรรมการเพื่อช่วยงาน
อัน จะมี ข้ ึ นในอนาคต นายกสมาคมโดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการ
สามารถแต่ งตั้งบุ ค คลที่ เหมาะสมเข้า ด ารงต าแนห่ งกรรมการสมาคมเพิ่ ม ได้
แต่ตอ้ งไม่เกินจานวนที่ระบุไว้ขา้ งต้น
13.2 อุปนายก

ข้อ 14.

คณะกรรมการของสมาคมสามารถอยูใ่ นตาแหน่งได้คราวละ 2 ปี เมื่อครบ
กาหนดสามารถลงสมัครรับเลือกเป็ นกรรมการได้อีก

ข้อ 15.

ตาแหน่ งกรรมการสมาคม ถ้าต้องว่างลงก่ อนครบกาหนดตามวาระก็ให้คณะกรรมการ
การแต่งตั้งสมาชิกสามัญคนใดคนหนึ่ งที่เห็นสมควรเข้าดารงตาแหน่ งที่ว่างลงนั้น แต่ ผู ้
ดารงตาแหน่งแทนอยูใ่ นตาแหน่งได้เท่ากับวาระของผูท้ ี่ตนแทนเท่านั้น

ข้อ 16.

กรรมการอาจจะพ้นจากตาแหน่ง ซึ่ งมิใช่เป็ นการออกตามวาระด้วยเหตุผลต่อไปนี้ คือ
16.1 ตาย
16.2 ลาออก
16.3 ขาดสมาชิกภาพ
16.4 ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้ออกจากตาแหน่ง

ข้อ 17.

กรรมการที่ประสงค์จะลาออกจากตาแหน่ งกรรมการให้ยื่นใบลาออกเป็ นลายลัก ษณ์
อักษรต่อคณะกรรมการ และให้พน้ จากตาแหน่งเมื่อคณะกรรมการมีมติ ให้ลาออกได้

ข้อ 18.

อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
18.1 มี อ านาจออกระเบี ย บปฏิ บ ัติ ต่ าง ๆ เพื่ อให้ ส มาชิ ก ได้ป ฏิ บ ัติ โดยระเบี ย บนั้น
จะต้องไม่ขดั ต่อข้อบังคับฉบับนี้
18.2 มีอานาจแต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่ของสมาคม
18.3 มีอานาจแต่ งตั้งกรรมการที่ปรึ กษา หรื ออนุ กรรมการได้ แต่ กรรมการที่ปรึ กษา
หรื อ อนุ กรรมการจะสามารถอยู่ในตาแหน่ งได้ไม่เกิ นวาระของคณะกรรมการที่
แต่งตั้ง
18.4 มีอานาจเรี ยกประชุมใหญ่สามัญประจาปี และประชุมใหญ่วิสามัญ
18.5 มีอานาจแต่งตั้งกรรมการในตาแหน่งอื่น ๆ ที่ยงั มิได้กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้
18.6 มี อานาจบริ ห ารกิ จการของสมาคม เพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์ตลอดจนมี
อานาจอื่น ๆ ตามที่ขอ้ บังคับได้กาหนดไว้
18.7 มี ห น้าที่ รั บ ผิด ชอบในกิ จ การทั้งหมด รวมทั้งการเงิ น และทรั พ ย์สิ น ทั้งหมด
ของสมาคม

18.8 มีหน้าที่จดั ให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ ตามที่สมาชิกสามัญ จานวน 1 ใน 5 ของ
สมาชิกทั้งหมดได้เข้าชื่อร้องขอให้จดั ประชุมใหญ่วิสามัญขึ้น ซึ่ งการนี้ จะต้องจัด
ให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อร้องขอ
18.9 มี ห น้ า ที่ จ ัด ท าเอกสารหลัก ฐานต่ า ง ๆ ทั้งที่ เกี่ ย วกั บ การเงิ น ทรั พ ย์สิ น และ
การดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและสามารถจะ
ให้สมาชิกตรวจดูได้เมื่อสมาชิกร้องขอ
18.10 จัดทาบันทึกการประชุมต่าง ๆ ของสมาคมเพื่อเก็บไว้เป็ นหลักฐาน และจัดส่ งให้
สมาชิกได้รับทราบ
18.11 มีหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ขอ้ บังคับได้กาหนดไว้
ข้อ 19.

คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อย 2 เดือนต่อครั้ง ทั้งนี้ เพื่อปรึ กษาหารื อเกี่ ยวกับ
การบริ หารกิจการของสมาคม

ข้อ 20.

การประชุ มคณะกรรมการจะต้องมี กรรมการเข้าร่ วมประชุมไม่ น้อยกว่าครึ่ งหนึ่ งของ
กรรมการทั้งหมดจึงถือว่าครบองค์ประชุม มติของที่ประชุมคณะกรรมการให้ ถือคะแนน
เสี ยงข้างมากเป็ นเกณฑ์ แต่ถา้ คะแนนเสี ยงเท่ากันก็ให้ประธานในการประชุมเป็ นผูช้ ้ ีขาด

ข้อ 21.

ในการประชุ มคณะกรรมการ ถ้านายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่ อยู่ในที่ ประชุ ม
หรื อไม่สามารถปฏิ บตั ิ หน้าที่ได้ ก็ให้กรรมการที่เข้าประชุ มในคราวนั้นเลื อกตั้งกันเอง
เพื่อให้กรรมการคนใดคนหนึ่งทาหน้าที่เป็ นประธานในการประชุมคราวนั้น
หมวดที่ 4
การประชุมใหญ่

ข้อ 22.

การประชุมใหญ่ของสมาคมมี 2 ชนิด คือ
22.1 ประชุมใหญ่สามัญ
22.2 ประชุมใหญ่วิสามัญ

ข้อ 23.

คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจาปี อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง

ข้อ 24.

การประชุมใหญ่วิสามัญ อาจมีข้ ึนได้ก็โดยเหตุที่คณะกรรมการเห็นควรจัดให้มีข้ ึน หรื อ
เกิ ดขึ้ นด้วยการเข้าชื่อร่ วมกันของสมาชิ กไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 5 ของสมาชิกสามัญทั้งหมด
หรื อสมาชิกจานวนไม่นอ้ ยกว่า 100 คน ทาหนังสื อร้องขอต่อคณะกรรมการให้จดั ให้มีข้ ึน

ข้อ 25.

การแจ้งก าหนดนัด ประชุ ม ใหญ่ ให้เลขานุ การเป็ นผูแ้ จ้งกาหนดนัดประชุ มให้ส มาชิ ก
ได้ทราบ โดยการส่ งจดหมายลงทะเบี ยนตอบรั บถึ งสมาชิ กตามภูมิล าเนาที่ แจ้งไว้กับ
สมาคมไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ก่อนกาหนดวันนัดประชุมใหญ่

ข้อ 26.

การประชุมใหญ่สามัญประจาปี จะต้องมีวาระการประชุมอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
26.1 แถลงกิจการที่ผา่ นมาในรอบปี
26.2 แถลงบัญชีรายรับ – รายจ่าย และบัญชีงบดุลของปี ที่ผา่ นมาให้สมาชิกรับทราบ
26.3 เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ เมื่อครบกาหนดวาระ
26.4 เลือกตั้งผูส้ อบบัญชี
26.5 เรื่ องอื่น ๆ ถ้ามี

ข้อ 27.

ในการประชุมใหญ่สามัญประจาปี หรื อการประชุมใหญ่วิสามัญจะต้องมีสมาชิกเข้าร่ วม
ประชุมไม่นอ้ ยกว่าครึ่ งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม แต่ถา้
เมื่ อ ถึ ง ก าหนดเวลาประชุ ม ยังมี ส มาชิ ก สามัญ เข้า ร่ วมประชุ ม ไม่ ค รบองค์ ป ระชุ ม
ให้คณะกรรมการของสมาคมเรี ยกประชุมใหญ่ อีกครั้งหนึ่ ง โดยจัดให้มีการประชุมขึ้ น
ภายใน 14 วัน นั บ แต่ ว ัน ที่ นั ด ประชุ ม ครั้ งแรก ส าหรั บ การประชุ ม ในครั้ งหลัง นี้
ถ้ามีสมาชิกสามัญเข้าร่ วมประชุมเป็ นจานวนเท่าใด ก็ให้ถือว่าครบองค์ประชุม ยกเว้นถ้า
เป็ นการประชุมใหญ่วิสามัญที่เกิดขึ้นจากการร้องขอของสมาชิก ก็ไม่ตอ้ งจัดประชุมใหญ่
ให้ถือว่าการประชุมเป็ นอันยกเลิก

ข้อ 28.

การลงมติ ต่าง ๆ ในที่ประชุมใหญ่ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากเป็ นเกณฑ์ แต่ถา้ คะแนน
เสี ยงที่ลงมติมีคะแนนเท่ากัน ก็ให้ประธานในการประชุมเป็ นผูช้ ้ ีขาด

ข้อ 29.

ในการประชุมใหญ่ของสมาคม ถ้านายกสมาคม และอุปนายกสมาคม ไม่มาร่ วมประชุม
หรื อไม่สามารถจะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมใหญ่ ทาการเลือกตั้งกรรมการที่มาร่ วม
ประชุมคนใดคนหนึ่ง ให้ทาหน้าที่เป็ นประธานในการประชุมคราวนั้น

หมวดที่ 5
การเงินและทรัพย์ สิน
ข้อ 30.

การเงินและทรัพย์สินทั้งหมด
ให้อยู่ในความรั บผิด ชอบของคณะกรรมการเงิ นสดของสมาคมถ้า มี ให้ นาฝากไว้ใ น
ธนาคารกสิ กรไทย สาขาสาธุประดิษฐ์ หากมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการชุดใหม่ ก็ให้
เปลี่ยนการนาฝากเงินในธนาคารตามความประสงค์ของนายกสมาคม

ข้อ 31.

การลงนามในตั๋วเงิ น หรื อเช็ค ของสมาคม จะต้องมี ล ายมื อชื่ อของนายกสมาคม หรื อ
ผูท้ าการแทนลงนามร่ วมกับเหรัญญิก หรื อเลขานุการพร้อมกับประทับตราของสมาคมจึง
จะถือว่าใช้ได้

ข้อ 32.

ให้นายกสมาคมมีอานาจสั่งจ่ายเงินของสมาคมได้ครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่ งหมื่น
บาทถ้วน) ถ้าเกิ นกว่านั้นจะต้องได้รับอนุ ม ัติจากคณะกรรมการและคณะกรรมการจะ
อนุ มตั ิให้จ่ายเงินได้ครั้งละไม่เกิ น 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ถ้าจาเป็ นจะต้องจ่าย
เกินกว่านี้ ต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่ของสมาคม

ข้อ 33.

ให้เหรั ญ ญิ ก มี อานาจเก็บรั กษาเงิ นสดของสมาคมได้ไม่ เกิ น 10,000 บาท (หนึ่ งหมื่ น
บาทถ้วน) ถ้าเกิ นกว่าจานวนนี้ จะต้องนาฝากธนาคารในบัญชีของสมาคมทันทีที่โอกาส
อานวยให้

ข้อ 34.

เหรัญญิกจะต้องทาบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุลให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ การับ
หรื อจ่ายเงินทุกครั้ ง จะต้องมี หลักฐานเป็ นหนังสื อ ลงลายมื อชื่ อของนายกสมาคมหรื อ
ผูท้ าการแทนร่ วมกับเหรัญญิกหรื อผูท้ าการแทนพร้อมกับประทับตราของสมาคมทุกครั้ง

ข้อ 35.

ผูส้ อบบัญชี จะต้องมิใช่กรรมการหรื อเจ้าหน้าที่ของสมาคม และจะต้องเป็ นผูส้ อบบัญชีที่
ได้รับอนุญาต

ข้อ 36.

ผู ้ส อบบัญ ชี มี อ านาจหน้ า ที่ จ ะเรี ยกเอกสารที่ เกี่ ย วกั บ การเงิ น และทรั พ ย์สิ นจาก
คณะกรรมการ และสามารถจะเชิ ญ กรรมการ หรื อเจ้าหน้าที่ข องสมาคมเพื่อสอบถาม
เกี่ยวกับบัญชีและทรัพย์สินของสมาคมได้

ข้อ 37.

คณะกรรมการจะต้องให้ความร่ วมมือกับผูส้ อบบัญชีเมื่อได้รับการร้องขอ
หมวดที่ 6
การเปลีย่ นแปลงแก้ ไขข้ อบังคับและการเลิกสมาคม

ข้อ 38.

ข้อบังคับสมาคมจะเปลี่ ยนแปลงแก้ไขได้โดยมติ ข องที่ ประชุ ม ใหญ่ เท่ านั้น มติ ของที่
ประชุมใหญ่ ในการให้เปลี่ ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับ จะต้องมีคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 2
ใน 3 ของสมาชิกสามัญที่เข้าร่ วมประชุมทั้งหมด

ข้อ 39.

การเลิกสมาคมจะเลิกได้ก็โดยมติของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม ยกเว้นเป็ นการเลิกเพราะ
เหตุของกฎหมาย มติของที่ประชุมใหญ่ที่ให้เลิกสมาคมจะต้องมีคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า
3 ใน 4 ของสมาชิกสามัญที่เข้า ร่ วมประชุมทั้งหมดและองค์ประชุ มใหญ่ จะต้องไม่น้อย
กว่าครึ่ งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมด

ข้อ 40.

เมื่อสมาคมต้องเลิก ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ทรัพย์สินของสมาคมที่เหลืออยูห่ ลังจากได้
ชาระบัญชีเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ให้ตกเป็ นของมูลนิธิส่งเสริ มการศึกษาเอกชน
หมวดที่ 7
บทเฉพาะกาล

ข้อ 41.

ข้อบังคับฉบับนี้น้ นั ให้เริ่ มใช้บงั คับได้นบั ตั้งแต่วนั ที่สมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน
เป็ นนิติบุคคลเป็ นต้นไป

ข้อ 42.

เมื่อสมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคลจากทางราชการ ก็ให้ถือว่าผูเ้ ริ่ มการ
ทั้งหมดเป็ นสมาชิกสามัญ

ลงชื่อ.................................................ผูจ้ ดั ทาข้อบังคับ
(นายพิสุทธิ์ ยงค์กมล)
นายกสมาคม

