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ข้อบังคับสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน
หมวดที่ 1
ความทั่วไป
ข้อ 1 สมาคมนี้มีชื่อว่า “สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน” ย่อว่า “ส.ปส.กช.”
เรี ย ก เป็ น ภ าษ าอั งกฤ ษ ว่ า “The Association Board of Coordination and Promotion of the
Private Education” ย่อว่า “APPE”
ข้อ 2 เครื่องหมายของสมาคมมีลักษณะเป็นรูป
- ตราแปดเหลี่ยม
- ตรงกลางเป็นวงกลมซ้อนในรูปแปดเหลี่ยม ภายใต้ชฎาและรัศมี 17 เส้น
- ภายในวงกลมเป็นอักษรย่อ ส.ปส.กช.
- ภายนอกวงกลม ภายในแปดเหลี่ยม เป็นชื่อสมาคม
“สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน”
ข้อ 3 ส้านักงานของสมาคมตั้งอยู่ ณ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา เลขที่ ง38/9 ถนนดาวดึงส์ ต้าบลปากน้้าโพ
อ้าเภอปากน้้าโพ อ้าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ข้อ 4 วัตถุประสงค์ของสมาคมเพื่อ
4.1 เพื่อร่วมมือวางแผน ส่งเสริมและสนับสนุน สถานศึกษาเอกชนในระบบและนอกระบบให้มีประสิทธิภาพ
4.2 เพื่อประสานงานระหว่างสถานศึกษาเอกชนทั้งในและนอกระบบ รวมทั้ งประสานงานกับภาครัฐและ
องค์กรอื่น
4.3 เพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาเอกชนที่ประสบปัญหา
4.4 ไม่ตั้งโต๊ะบิลเลียด
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หมวดที่ 2
สมาชิก
ข้อ ๕ สมาชิกของสมาคมมี 3 ประเภท คือ
5.1 สมาชิกสามัญ ได้แก่ ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด นายกสมาคมที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาเอกชน ประธานเครือข่าย กทม.
5.2 สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ผู้อ้านวยการ
5.3 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีอุปการคุณแก่สมาคม
ข้อ 6 สมาชิกต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(ก) คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่้ากว่า 20 ปีบริบูรณ์
(3) มีความซื่อสัตย์และยุติธรรมเป็นที่ประจักษ์
(ข) ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นบุคคลล้มละลายซึ่งศาลยังไม่สั่งให้พ้นจากคดี
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(3) เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณและการประกอบวิชาชีพ
ข้อ 7 ค่าลงทะเบียนและค่าบ้ารุงสมาคม
7.1 ค่าบ้ารุงรายปีของสมาชิกสามัญ ปีละ 1,000 บาท
7.2 ค่าบ้ารุงรายปีของสมาชิกวิสามัญ ปีละ 500 บาท
7.3 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไม่ต้องเสียค่าบ้ารุงรายปี
ข้อ 8 การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ให้ผู้ประสงค์ยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมต่อเลขานุการโดยมีสมาชิก
สามัญรับรองอย่างน้อย 2 คน และให้เลขานุการติดประกาศรายชื่อผู้สมัครไว้ ณ ส้านักงานของสมาคม สามารถ
คัดค้านใบสมัครนั้น เมื่อครบก้าหนดแล้วให้เลขานุการน้าใบสมัคร และหนังสือคัดค้านของสมาชิกของสมาคม
(ถ้ามี) เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้วให้เลขานุการแจ้งผลให้ผู้สมัครรับทราบโดยเร็ว
ข้อ 9 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาให้รับสมัคร เข้าเป็นสมาชิกของสมาคมแล้ว ให้ผู้สมัครช้าระเงินค่าลงทะเบียน และค่า
บ้ารุงรายปี ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเลขานุการ แต่ถ้าผู้สมัครไม่ช้าระเงิน
ค่าลงทะเบียนและค่าบ้ารุงรายปีภายในก้าหนด ถือว่าการสมัครคราวนั้นเป็นอันยกเลิก
ข้อ 10 การก้าหนดปีของสมาคม ให้เริ่มนับ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 30 เมษายน ของทุกปี
ข้อ 11 สมาชิกภาพของสมาชิกสามัญ ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่หนังสือตอบรับค้าเชิญที่คณะกรรมการลงมติเข้าเป็นสมาชิก
ของสมาคม
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ข้อ 12 สมาชิกภาพ สิ้นสุดลงด้วย เหตุผลดังต่อไปนี้
1. ตาย
2. ลาออก โดยยื่นเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ เลขานุการ และคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติและสมาชิกผู้นั้นได้
ช้าระหนี้สินที่ยังติดค้างอยู่กับสมาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
3. ขาดคุณสมบัติ และคณะกรรมการพิจารณาลงมติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ให้ลบชื่อออกจากทะเบียน เพราะ
สมาชิกประพฤติปฏิบัติน้าความเสื่อมเสียแก่สมาคม
ข้อ 13 สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
(1) มีสิทธิเสนอความคิดเกี่ยวกับการด้าเนินงานสามัญของสมาคมต่อคณะกรรมการ
(2) มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น
(3) มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม
(4) มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคม
(5) มีหน้าที่ประพฤติตนให้สมเกียรติที่เป็นสมาชิกของสมาคม
(6) มีหน้าที่ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนการด้าเนินกิจการต่างๆของสมาคม
(7) มีหน้าที่ร่วมกิจกรรมที่สมาคมจัดให้มีขึ้น
(8) มีหน้าที่ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
หมวดที่ 3
การดาเนินงานของสมาคม
ข้อ 14 ให้มีคณะกรรมการชุดหนึ่ง ท้าหน้าที่บริหารกิจการของสมาคมมีจ้านวนอย่างมากไม่เกิน25 คน ประกอบด้วย
นายกสมาคม และสมาชิกสามัญอีกไม่เกิน 24 คน โดยที่ประชุมสามัญเลือกตั้งเฉพาะนายกสมาคม และให้นายก
สมาคมแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ จากคณะกรรมการสามั ญ และวิ ส ามั ญ เป็ น คณะกรรมการบริ ห ารสมาคม และให้
คณะกรรมการสมาคมมีต้าแหน่งและหน้าที่ต่อไปนี้
(๑) นายกสมาคม มีหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม มีฐานะเป็นผู้แทนของสมาคมรับผิดชอบในการก้าหนด
นโยบายและบริหารงานของสมาคม เรียกประชุมคณะกรรมการหรือสมาชิกได้ตามความเหมาะสม
(๒) อุป นายกฝ่ ายบริห าร มีห น้ าที่ช่วยเหลือนายกสมาคมตามที่ได้รับมอบหมาย และเป็น ผู้ที่ ท้าหน้าที่เป็ น
ประธานที่ประชุมคณะกรรมการสมาคม แทนนายกสมาคม เมื่อนายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้
(3) อุปนายกฝ่ายวิชาการ มีหน้าทีเช่นเดียวกับอุปนายกฝ่ายบริหาร ในกรณีที่นายกสมาคม และอุปนายกฝ่าย
บริหาร ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
(4) อุปนายกภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร มี
หน้าที่เช่นเดียวกับอุปนายกฝ่ายบริหาร และฝ่ายวิชาการ เรียงตามล้าดับ
(5) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีหน้าที่ ช่วยเหลืองานของสมาคมตามที่น ายกสมาคมหรือ คณะกรรมการบริหาร
สมาคมมอบหมาย
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(6) เลขานุการ มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารงานให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบและค้าสั่งของนายกสมาคมฯ
เตรียมระเบียบวาระการประชุม และรักษารายงานการประชุมท้าจดหมายโต้ตอบ และมีหน้าที่รับผิดชอบ
ปฏิบัติงาน ซึ่งมิได้จัดให้อยู่ในต้าแหน่งหน้าที่ใด หรือยังมิได้ตั้งกรรมการบริหารผู้ใดท้าขึ้น
(7) ผู้ช่วยเลขานุการ มีหน้าที่เช่นเดียวกับเลขานุการ ในกรณีที่เลขานุการไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
และให้ความช่วยเหลืองานในหน้าที่ของเลขานุการ
(8) เหรัญญิก มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการเงิน การบัญชี และทรัพย์สินของสมาคมฯ
(9) นายทะเบียน มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท้า และรักษาทะเบียนสมาชิกในกรณีที่สมาชิกขอบัตรประจ้าตัว
ให้ตามแบบ และวิธีการที่คณะกรรมการก้าหนด
(10) ปฏิคม มีหน้าที่ต้อนรับ ก้ากับดูแล จัดสถานที่ ท้าบัญชีเกี่ยวกับพัสดุ และอ้านวยการในการจัดงานต่างๆ
(11) ประชาสั มพัน ธ์ มีห น้ าที่เผยแพร่กิจกรรม และ ชื่อเสี ยง เกียรติคุณ ของสมาคมให้ ส มาชิก และบุคคล
โดยทั่วไปให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
ข้อ 15 คณะกรรมการสมาคมอยู่ในต้าแหน่งคราวละ 4 ปี และให้มีการเลือกตั้งกรรมการสมาคมใหม่ภายใน 60 วัน
ก่อนคณะกรรมการครบวาระ เมื่อได้คณะกรรมการชุดใหม่ ให้ส่งรายชื่อคณะกรรมการไปยังผู้อนุญาตโดยเร็ว
ระหว่างที่รอหนังสือแต่งตั้งให้คณะกรรมการชุดเก่ารักษาการไปจนกว่าจะได้รับอนุญาต เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้
อนุญาตแล้วให้คณะกรรมการชุดเก่าส่งมอบงานภายใน 30 วัน
ข้อ 16 กรรมการสมาคม ถ้าว่างลงก่อนครบก้าหนดวาระให้คณะกรรมการแต่งตั้งสมาชิกคนใดคนหนึ่งเข้าด้ารงต้าแหน่งที่
ว่างลง และให้อยู่ในวาระเท่ากับวาระของผู้ที่แทนเท่านั้น
ข้อ 17 กรรมการพ้นจากต้าแหน่ง ดังนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดการประชุมติดต่อกัน 3 ครั้ง
(4) ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้ออก
ข้อ 18 กรรมการที่ประสงค์จะลาออกจากต้าแหน่งกรรมการให้ยื่นใบลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรต่อนายกสมาคม
ข้อ 19 อ้านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ มีดังนี้
(1) มีอ้านาจออกระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้สมาชิกได้ปฏิบัติ โดยระเบียบนั้นไม่ขัดต่อข้อบังคับแต่งตั้งและถอดถอน
เจ้าหน้าที่ของสมาคม
(2) แต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษา หรืออนุกรรมการและบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งอยู่ในต้าแหน่ง
ตามวาระของกรรมการ
(3) เรียกประชุมใหญ่สามัญประจ้าปีและประชุมใหญ่วิสามัญ
(4) บริหารกิจการของสมาคมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
(5) รับผิดชอบทางด้านการเงิน และทรัพย์สินของสมาคม
(6) จัดท้าเอกสารหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวกับการเงินให้ถูกต้อง สมาชิกสามารถตรวจสอบได้
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(7) จัดท้าบันทึกการประชุมต่างๆของสมาคมเป็นหลักฐาน
(8) สมาชิก 1 ใน 3 เข้าชื่อร้องขอให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญ และการประชุมใหญ่วิสามัญต้องด้าเนินการขึ้น
ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับหนังสือ
ข้อ 20 ให้มีการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง และนายกสมาคมอาจขอเลื่อนวันประชุมได้ถ้ามีเหตุจ้าเป็น
ข้อ 21 การประชุม จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด จึงจะถือเป็นองค์ประชุม
ข้อ 22 การลงคะแนนเสียง ให้กรรมการแต่ละท่านสามารถออกเสียงได้คนละ 1 เสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธาน
ชี้ขาด
ข้อ 23 การประชุม ถ้านายกสมาคม หรืออุปนายกสมาคมไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการ
ที่เข้าร่วมประชุมในคราวนั้น เลือกกันเอง 1 คน ท้าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคราวนั้น
หมวดที่ 4
การประชุมใหญ่
ข้อ 24 การประชุมใหญ่ของสมาคมมี 2 ชนิด คือ
(1) ประชุมใหญ่สามัญ
(2) ประชุมใหญ่วิสามัญ
ข้อ 25 คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ ปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือน มีนาคม ของทุกปี และต้องมี
สมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
ข้อ 26 การประชุมใหญ่วิสามัญ อาจมีขึ้นตามข้อ 19(8) และต้องมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
ข้อ 27 ฝ่ายเลขานุการ จะต้องแจ้งก้าหนดวันประชุมให้สมาชิกรับทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนถึงวันประชุมใหญ่
ข้อ 28 การประชุมใหญ่สามัญประจ้าปี จะต้องมีวาระการประชุม อย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) แถลงกิจการที่ผ่านในรอบปี
(2) แถลงบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุลของปีที่ผ่านมาให้สมาชิกทราบ
(3) เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ เมื่อครบวาระ
(4) เลือกตั้งผู้สอบบัญชี
(5) เรื่องอื่นๆถ้ามี
ข้อ 29 การลงมติของการประชุมใหญ่ ให้เป็นไปตามข้อ 22
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หมวดที่ 5
การเงิน และทรัพย์สิน
ข้อ 30 การเงิน และทรัพย์ทั้งหมดให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เงินสดของสมาคมให้น้าฝากไว้ ณ
ธนาคารกรุงไทย
ข้อ 31 การฝากเงินของสมาคมตามข้อ 30 ให้ใช้ชื่อ บัญชี “สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษา
เอกชน”
ข้อ 32 การลงนามในตั๋วเงิน หรือเช็ค หรือใบถอนเงิน จะต้องมีลายชื่อของนายกสมาคม ร่วมกับ อุปนายก 1 คน และ
เหรัญญิกอีก 1 คน รวม 3 คน พร้อมประทับตราสมาคม จึงจะถือว่าใช้ได้
ข้อ 33 ให้เหรัญญิก มีอ้านาจเก็บรักษาเงินสดได้ไม่เกิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
ข้อ 34 เหรัญญิก จะต้องจัดท้าบัญชี รายรับ – รายจ่าย โดยมีหลักฐานการรับ – จ่าย ตามระบบบัญชีและรายงานสถานะ
การเงินให้คณะกรรมการทราบทุกเดือน
ข้อ 35 ผู้ตรวจสอบบัญชี ให้ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้เสนอและคัดเลือก
ข้อ 36 คณะกรรมการจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้ตรวจสอบบัญชี
หมวดที่ 6
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับและการเลิกสมาคม
ข้อ 37 การแก้ข้อบังคับสมาคม จะกระท้าได้โดยใช้มติของที่ประชุมใหญ่
ข้อ 38 การเลิกสมาคม จะเลิกได้โดยใช้มติของที่ประชุมใหญ่ และจะต้องมีคะแนนเลิกไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิก
สามัญทั้งหมด
ข้อ 39 เมื่อสมาชิกต้องเลิก ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆก็ตามบรรดาทรัพย์สินของสมาคมที่เหลืออยู่หลังจากช้าระบัญชีเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ให้ตกเป็นของส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
หมวดที่ 7
บทเฉพาะกาล
ข้อ 40 ข้อบังคับฉบับนี้ ให้เริ่มใช้บังคับตั้งแต่วันที่สมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนนิติบุคคลเป็นต้นไป
ข้อ 41 เมื่อสมาคมได้รับอนุญาต ให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจากทางราชการ ให้ถือว่าผู้ก่อการทั้งหมดเป็นสมาชิกสามัญ

