
 
 
 
 

 
ข้อบังคับ 

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหง่ประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ ์สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ฉบับแก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับที ่๒)พ.ศ.๒๕๕๖แก้ไขเพิม่เติม(ฉบับที ่๓) 

พ.ศ.๒๕๕๘ แก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่๔) พ.ศ.๒๕๕๙ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อบังคับ 
ของ 

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหง่ประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภ ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

-------------------------------- 
ข้อความทั่วไป 

 
ขอ้ ๑  สมาคมนีม้ีช่ือวา่ “สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ์สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” (สสอท.) เรียกชือ่เป็นภาษาอังกฤษว่า “ASSOCIATION OF PRIVATE HIGHER 
EDUCATION INSTITUTIONS OF THAILAND UNDER THE PATRONAGE OF HER ROYAL HIGHNESS PRINCESS MAHA 
CHAKRI SIRINDHORN” (APHEIT) 
              ขอ้ ๒ ส านกังานใหญ่ของสมาคมสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนแหง่ประเทศไทยฯ  ตัง้อยู ่ ณ  เลขที่  ๓๒๘   ถนนศรอียธุยา  เขต 
ราชเทวี   กรุงเทพฯ  ๑๐๔๐๐ 
 ขอ้ ๓  เครือ่งหมายของสมาคม เป็นรูปวงกลม ตรงกลางมีอกัษรยอ่ช่ือของสมาคม ลอ้มรอบดว้ยดอกบวัสบิดอกชัน้นอกโดยรอบมี
ช่ือสมาคม ภาษาไทย และภาษาองักฤษ ซึง่ไดร้บัพระมหากรุณา ทรงรบัสมาคม ไวใ้นพระราชปูถมัภ ์ดงัรูป 
 
 
 
                                                                     
                        
 
 
 

หมวด ๑ 
วัตถุประสงค ์

 
 ขอ้ ๔  วตัถปุระสงคข์องสมาคมสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนแหง่ประเทศไทยฯ มีดงัตอ่ไปนี ้
  (๑)  รว่มมือและสง่เสรมิการสรา้งสามคัคีธรรมระหวา่งสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน และกบัสถาบนัการศกึษาอื่น 
  (๒)  รว่มมือและใหค้  าปรกึษาเก่ียวกบัการศกึษาแก่รฐั หรอืองคก์ารของรฐั 
  (๓)  ร่วมมือและประสานงานในการส่งเสริมดา้นวิชาการ การบริหารและการปกครอง ตลอดจนการอื่นๆ ในระหว่าง
สถาบนั อดุมศกึษาเอกชนดว้ยกนั เพื่อใหก้ารศกึษาแก่นกัศกึษาด าเนินไปโดยไดม้าตรฐานและบงัเกิดผลดีที่สดุ 
  (๔)  สง่เสรมิการคน้ควา้ วิเคราะห ์และวิจยั เพื่อน าผลการวิจยัไปปฏิบตัิและเผยแพรใ่หเ้กิดประโยชน ์
  (๕)  ธ ารงไวซ้ึง่เกียรติและฐานะของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนใหม้ีคณุภาพ เพื่อใหบ้งัเกิดความเช่ือถือศรทัธา 
  (๖)  เผยแพรกิ่จการและความเคลื่อนไหวของสถาบนัอดุมศึกษาเอกชนใหเ้ป็นที่ทราบทัง้ในวงการศึกษาของชาติและ  
ประชาชนทั่วไป ทัง้ในและนอกประเทศ 
  (๗)  ติดต่อ ประสานงาน รว่มมือ ให ้หรือขอค าแนะน า หรือความช่วยเหลือ กบั หรือจากสมาคม สถาบนั หรือองคก์าร
การศกึษา และองคก์ารธุรกิจทัง้ในและตา่งประเทศ เพื่อประโยชนใ์นการจดัการศกึษา 

(๘)  ใหค้  าแนะน า ค าปรกึษา และใหค้วามช่วยเหลอืแก่ผูป้ระสงคจ์ะก่อตัง้สถาบนัอดุมศึกษาเอกชน 
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(๙)  ปฏิบตัิกิจการอื่นๆ เทา่ที่จ าเป็นหรอืเห็นสมควร เพื่อใหบ้รรลถุึงซึง่วตัถปุระสงคด์งักลา่วขา้งตน้ 
(๑๐) สมาคมนี ้ไมเ่ก่ียวขอ้งกบัการเมือง 

 
หมวด ๒ 

สมาชิกและสมาชกิภาพ 
 
 ขอ้ ๕ สมาชิกของสมาคมสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนแหง่ประเทศไทยฯ แบง่ออกเป็น ๓ ประเภทคือ 

๕.๑ สมาชิกสามัญ ไดแ้ก่ สถาบนัอดุมศึกษาเอกชน ที่ไดร้บัอนญุาตจดัตัง้ จากรฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
และไดเ้ปิดด าเนินการแลว้ 

๕.๒ สมาชิกวิสามัญ ไดแ้ก่ 
   ๕.๒.๑  สถาบนัการศึกษา ที่ไดร้บัอนุญาตจากรฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หรือโรงเรียนซึ่งไดร้บั
อนมุตัิใหจ้ดัตัง้แลว้ 
   ๕.๒.๒  นิติบคุคล องคก์าร หรอืมลูนิธิ ท่ีมีวตัถปุระสงคใ์นการสง่เสรมิ หรอืช่วยเหลอืการศกึษา 
  ๕.๓ สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดแ้ก่ 
   ๕.๓.๑  ผูท้รงคณุวฒุิ หรอืผูม้ีเกียรติท่ีคณะกรรมการบรหิาร เห็นสมควรเชิญเขา้มาเป็นสมาชิกกิตติมศกัดิ ์
   ๕.๓.๒  ผูม้ีอปุการคณุตอ่สมาคม ซึง่คณะกรรมการบรหิาร เห็นสมควรเชิญเขา้มาเป็นสมาชิกกิตติมศกัดิ ์
 ขอ้ ๖ สมาชิกสามญั และสมาชิกวิสามญั เมื่อไดย้ื่นความจ านง สมคัรเขา้เป็นสมาชิก เมื่อคณะกรรมการบริหารลงมติรบัเขา้เป็น
สมาชิกแลว้ จะตอ้งแตง่ตัง้ผูแ้ทน เพื่อมาใชส้ทิธิ และท าหนา้ที่ในฐานะสมาชิกของสมาคมสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนแหง่ประเทศไทยฯ  ดงันี  ้
  ๖.๑ สมาชิกสามญั ใหแ้ต่งตัง้ผูแ้ทน จ านวนสถาบนัละไมเ่กิน ๓ คน ประกอบดว้ยผูบ้ริหารสถาบนั และผูด้  ารงต าแหนง่
บรหิาร อีกสถาบนัละไมเ่กิน ๒ คน 
  ๖.๒ สมาชิกวิสามญั ตามที่ระบไุวใ้นขอ้ ๕.๒.๑ และ ๕.๒.๒ ใหแ้ต่งตัง้ผูแ้ทนไดจ้ านวนสถาบนัละ ๑ คน โดยสามารถที่
จะอภิปราย แสดงความคิดเห็นและรว่มกิจกรรมของสมาคม ได ้แตไ่มม่ีสทิธิออกเสยีง 
 ขอ้ ๗ ผูแ้สดงความจ านง สมัครเขา้เป็นสมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญ จะตอ้งยื่นใบสมัครต่อนายทะเบียนตามแบบที่
คณะกรรมการบรหิารก าหนด 
 ขอ้ ๘ เมื่อนายทะเบียนไดร้บัใบสมคัรแลว้ ใหป้ฏิบตัิตามระเบียบการพิจารณาใบสมคัรตามที่ก าหนดไวเ้มื่อเรยีบรอ้ยแลว้ ใหน้ าใบ
สมคัร พรอ้มเอกสารประกอบการพิจารณา เสนอตอ่คณะกรรมการบรหิาร เพื่อพิจารณาในการประชมุ ที่จะมีขึน้ในคราวตอ่ไป 
 ข้อ ๙ เมื่อคณะกรรมการบริหาร ได้ลงมติ ให้สมัครเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ให้เลขาธิการแจ้งไปยังผู้สมัครเพื่อน า เ งิน  
คา่ลงทะเบียนและคา่บ ารุง  มาช าระภายในก าหนด ๓๐ วนั นบัแตว่นัท่ีแจง้ไป 
 ขอ้ ๑๐ สมาชิกภาพเริม่ตน้เมื่อ ไดช้ าระเงินคา่ลงทะเบียนและคา่บ ารุง ตามระเบียบเป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้ และเลขาธิการจะไดน้ าช่ือ
สมาชิกใหม ่ ประกาศใหส้มาชิกทราบเป็นคราวๆ ไป 
 ขอ้ ๑๑ ใหน้ายทะเบียนจดัใหม้ีสมดุทะเบียนสมาชิกไว ้ณ ที่ท  าการของสมาคม สมาชิกจะขอดสูมดุทะเบียนนีไ้ดใ้นวนัและเวลา
ท างานของสมาคม 
 ข้อ ๑๒ เมื่อมีการรับสมาชิกใหม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับทะเบียนของสมาชิก ให้เลขาธิก ารประกาศให้สมาชิก 
ไดท้ราบทกุครัง้ไป 
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 ขอ้ ๑๓ สมาชิกภาพของสมาชิก ยอ่มสิน้สดุลงเมื่อ 
  ๑๓.๑ ส าหรับสมาชิกสามัญ 
                                      ๑๓.๑.๑ เลกิด าเนินกิจการสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 
           ๑๓.๑.๒ ถกูเพิกถอนใบอนญุาตใหจ้ดัตัง้สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน จากรฐัมนตรี 

         ๑๓.๑.๓ ลาออก 
           ๑๓.๑.๔ ที่ประชุมใหญ่มีมติใหข้าดจากสมาชิกภาพโดยคะแนนเสียง ท่ีไม่นอ้ยกว่า ๓ ใน ๔  ของสมาชิกที่มา 
ประชมุ เพราะเหตใุดเหตหุนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้
            (๑)  ฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏิบตัิตามกฎขอ้บงัคบัของสมาคม หรอืมติของที่ประชมุใหญ่ 
            (๒)  มีพฤติการณ ์หรือการกระท าใด ๆ อนัจะเป็นการท าลาย หรือท าความเสื่อมเสียใหแ้ก่สมาคม หรือ
ตอ่การจดัการอดุมศกึษา 
             (๓)  คา้งช าระค่าบ ารุง หรือหนีส้ินแก่สมาคม เป็นระยะเวลานานกว่า ๖ เดือน หรือหลงัจากที่ไดร้บั 
ใบเตือนจากสมาคม ครบ ๓ ครัง้แลว้ 
  ๑๓.๒ ส าหรับสมาชิกวิสามัญ 

๑๓.๒.๑ เลกิด าเนินการ ส าหรบัสมาชิกที่เป็นสถาบนั โรงเรยีน หรอืเลกิเป็นนิติบคุคลหรอืองคก์ารส าหรบัสมาชิก
ที่เป็นนิติบคุคล องคก์าร หรอืมลูนิธิ และตาย หรอืสาบสญู ส าหรบัสมาชิกที่เป็นบคุคลธรรมดา 
             ๑๓.๒.๒ ลาออก 
             ๑๓.๒.๓ ถกูศาลสั่งใหเ้ป็นผูไ้รค้วามสามารถ หรอืเสมือนไรค้วามสามารถหรอืลม้ละลาย 
               ๑๓.๒.๔ ตอ้งค าพิพากษาของศาลใหจ้ าคกุ และคดีถึงที่สดุแลว้ เวน้แตค่วามผิดฐานลหโุทษ หรอืฐานประมาท 
              ๑๓.๒.๕ กรณีเช่นเดียวกบัท่ีระบไุวใ้นขอ้ ๑๓.๑.๔  
 

หมวด ๓ 
สิทธิและหน้าที่ของสมาชกิ 

 
 ขอ้ ๑๔ สมาชิกทกุประเภท มีสทิธิจะไดร้บัค าแนะน า  ค าปรกึษา การชว่ยเหลอื ตลอดจนการสงเคราะหใ์นเรือ่งเก่ียวกบัการศกึษา
ตามวตัถปุระสงคจ์ากสมาคมสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนแหง่ประเทศไทยฯ  เทา่ที่จะอ านวยใหไ้ด ้
 ขอ้ ๑๕ บคุคลทีส่มาชิกจะแตง่ตัง้ใหเ้ป็นผูแ้ทน เพ่ือใชส้ทิธ์ิ และท าหนา้ท่ีในฐานะสมาชิกตามท่ีระบไุวใ้นขอ้ ๖ จะตอ้งมีคณุสมบตัิ
ดงัตอ่ไปนี ้
  ๑๕.๑ ส าหรับสมาชิกสามัญ  ใหต้ัง้จากผูเ้ป็นกรรมการสภาสถาบนั เจา้หนา้ที่ระดบับรหิาร หรอือาจารยป์ระจ า 
  ๑๕.๒ ส าหรับสมาชิกวิสามัญ ที่เป็นสถาบนั โรงเรยีน นิติบคุคล มลูนิธิ   หรอืองคก์าร  ใหต้ัง้จากผูอ้  านวยการ เจา้ของ
หุน้สว่น กรรมการผูจ้ดัการ หรือเจา้หนา้ที่ระดบับริหาร การใชส้ิทธิในฐานะเป็นผูแ้ทนสมาชิกนี ้ใหถื้อเป็นการเฉพาะตวั จะมอบอ านาจหรอื
แตง่ตัง้ผูแ้ทนตนไมไ่ด ้และการกระท าใดๆ ของผูแ้ทนใหถื้อเป็นการกระท าของสมาชิกผูน้ัน้โดยตรง 
 ขอ้ ๑๖ สมาชิกทกุประเภทมีสทิธิ และหนา้ที่ ดงัตอ่ไปนี ้
  ๑๖.๑ สิทธิในการเสนอความคิดเห็น หรือใหค้  าแนะน าต่อคณะกรรมการบริหาร ในเรื่องใดๆ ที่เก่ียวกบักิจการและการ  
ปฏิบตัิงานของสมาคมสถาบนัอดุมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ เพื่อน ามาซึ่งความเจริญกา้วหนา้ของสมาคม และการศึกษาของชาติ 
แตใ่นกรณีท่ีเป็นสมาชิกวิสามญั จะใชส้ทิธ์ิออกเสยีงลงคะแนนหาไดไ้ม ่
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  ๑๖.๒ สิทธิที่จะขอด ูหรือตรวจสอบทะเบียนสมาชิก งบดลุ บญัชีการเงิน ตลอดจนรายงานการประชุมใหญ่หรือจะขอ
ทราบเรื่องราวต่างๆ  ที่เก่ียวกับกิจการในหนา้ที่ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ ได ้โดยยื่นขอ้ซักถามมายัง
คณะกรรมการบรหิาร เป็นหนงัสอื แตค่ณะกรรมการบรหิาร ทรงไวซ้ึง่สทิธิ ท่ีจะไมต่อบก็ได ้หากเห็นวา่เรือ่งนัน้ ๆ ยงัไมส่มควรเปิดเผย 
  ๑๖.๓ สิทธิที่จะเขา้ประชุม อภิปรายแสดงความคิดเห็น หรือซักถามกรรมการหรือเสนอญัตติในการประชุมใหญ่  
ทีจ่ดัใหม้ีขึน้ 
  ๑๖.๔ สมาชิกมีหนา้ที่ปฏิบตัิตามมติที่ประชุมสมาคม และขอ้บงัคบัของสมาคมสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยฯ 
 ขอ้ ๑๗  สมาชิกที่ออกจากสมาชิกภาพ ไม่ว่าดว้ยเหตใุด ๆ ก็ตาม ตอ้งช าระคา่บ ารุงและหนีส้ินท่ียงัคา้งอยูใ่นขณะนัน้ใหเ้สรจ็สิน้
ดว้ย 
 
 
          หมวด ๔ 
                 คณะกรรมการ 
 
                  ขอ้ ๑๘ ใหส้มาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ มี คณะกรรมการอ านวยการ  และคณะกรรมการบริหาร  
เพื่อท าหนา้ที่ ดงัตอ่ไปนี ้
 คณะกรรมการอ านวยการ ใหม้ีจ านวนไมเ่กิน ๗  คน  ประกอบดว้ย นายกสมาคม นายกรบัเลือก  อปุนายกคนที่ ๑ เลขาธิการ
และผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกสมาคมแต่งตั้งจากผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เป็นสมาชิกสมาคม  โดยความ เห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ ในการก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง  วิ ธีการขับเคลื่อนการพัฒนาสมาคม และภารกิจอื่น  
ที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายการประชมุคณะกรรมการอ านวยการ ใหน้ายกสมาคมเป็นประธาน และเป็นผูเ้รยีกประชุม รวมถึงการ
ก าหนดกิจกรรมอื่นใดอันจ าเป็นในการปฏิบัติหนา้ที่ของคณะกรรมการอ านวยการ 
 คณะกรรมการบริหาร  ใหม้ีจ านวนอย่างนอ้ย ๑๕ คน  และอย่างมากไม่เกิน ๒๕ คน มีหนา้ที่บริหาร ควบคุม และดูแล 
กิจการทั่วไปของสมาคม 
 ขอ้ ๑๙  คณะกรรมการบรหิาร ประกอบดว้ย ต าแหนง่ตอ่ไปนี ้นายก อปุนายกสองคน นายกรบัเลอืก นายกเพิ่งพน้วาระเลขาธิการ 
รองเลขาธิการ  เหรญัญิก นายทะเบียน ปฏิคม หากคณะกรรมการบรหิารเห็นสมควรจะก าหนดใหม้ี  และแตง่ตัง้บคุคลใดใหด้  ารงต าแหน่ง
อื่นนอกเหนือจากนี ้ ก็ใหท้ าได ้
 ขอ้ ๒๐  การเลอืกผูด้  ารงต าแหนง่ นายก อปุนายก นายกรบัเลอืก ใหผู้แ้ทนสมาชิกสามญั สถาบนัละ ๑ เสยีง ท่ีเขา้ประชมุเลอืกตัง้
จาก อธิการบดีของสถาบนัสามญัสมาชิกที่ไดร้บัการเสนอช่ือ 

ในบงัคบัแห่งขอ้ ๑๘  ใหน้ายก เป็นผูเ้ลือกผูบ้ริหารสถาบนัสามญัสมาชิกตัง้แตร่ะดบัคณบดีหรอืเทียบเท่าขึน้ไปหรือผูแ้ทนสามญั
สมาชิกเป็นกรรมการบรหิารเพื่อช่วยงานไดไ้มเ่กิน ๓ คน ทัง้นี ้โดยไมต่อ้งค านึงถึงความในวรรค ๔  
  การเลอืกกรรมการบรหิาร นอกเหนือจากวรรค ๑ และวรรค ๒  เพื่อใหค้รบจ านวน ตามขอ้ ๑๘ ใหเ้ลอืกจากผูแ้ทนสามญั
สมาชิก โดยมติเสยีงขา้งมากของผูแ้ทนสามญัสมาชิกที่เขา้ประชมุ สถาบนัละ ๑ เสยีง 
  ผูแ้ทนสามญัสมาชิกแต่ละสถาบนั  อาจไดร้บัเลือกตัง้ใหเ้ป็นกรรมการบริหาร ไดไ้ม่เกิน ๒ คน ทัง้นี ้ ไม่รวมต าแหน่ง
นายก 
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 ขอ้ ๒๑  ใหค้ณะกรรมการอ านวยการ  และคณะกรรมการบรหิาร อยู่ในต าแหน่งได้วาระหนึ่ง ไม่เกินสองปี นายกรบัเลือก จะ
ท าหนา้ที่เป็นนายกสมาคม เมื่อนายกสมาคมคนเดิมปฏิบัติหนา้ที่ครบวาระแลว้ ในกรณีที่นายกสมาคมไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่จน
ครบวาระได ้ใหค้ณะกรรมการบรหิารท าการเลอืกอปุนายกคนที่ ๑ เขา้ด ารงต าแหนง่นายกแทนไปจนกวา่จะครบวาระ โดยใหอ้ปุนายกคนที่ 
๒ เลื่อนขึน้ เป็นอปุนายกคนที่ ๑  และใหท้ี่ประชุมใหญ่สามญัเลือกตัง้อปุนายกอีกคนหนึ่ง ท าหนา้ที่เป็นอปุนายกคนที่ ๒ ไปจนครบวาระ 
เวน้แตร่ะยะเวลาตามวาระนัน้ จะเหลอืไมถ่ึง ๑  ปี 
  ในกรณีนายกรบัเลือก ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ตอ่ไปได ้ใหท้ าการเลือกนายกรบัเลือกคนใหม่ ขึน้มาท าหนา้ที่แทนทนัที 
กรรมการอ านวยการ และกรรมการบรหิารยอ่มพน้ต าแหนง่เมื่อ 
  ๒๑.๑ ลาออก 
  ๒๑.๒ พน้จากการเป็นผูบ้รหิารสถาบนั ในกรณีของนายก หรอืนายกรบัเลอืก  หรอือปุนายก 
  ๒๑.๓ พน้จากการเป็นผูแ้ทนสมาชิกสามญั 
  ๒๑.๔ ที่ประชมุใหญ่ลงมตใิหพ้น้จากต าแหนง่ ดว้ยคะแนน ๓ ใน ๔ ของสมาชิกที่เขา้ประชมุ 
  ๒๑.๕ ถึงคราวออกตามวาระ 
  ๒๑.๖ เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสามญัที่ตนเป็นผูแ้ทนอยู ่สิน้สดุตาม ขอ้ ๑๓.๑ 
 ขอ้ ๒๒ ในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการบริหารว่างลงก่อนถึงก าหนดตามขอ้ ๒๑ คณะกรรมการบริหารอาจแต่งตัง้ผูแ้ทนสมาชิก
สามญัคนหนึง่คนใด ใหด้  ารงต าแหนง่แทนได ้แตก่รรมการบรหิารที่ไดร้บัแตง่ตัง้ตามกรณีนี ้จะอยูใ่นต าแหนง่ไดเ้พียงเทา่ก าหนดเวลาของผู้
ที่ตนไดร้บัแตง่ตัง้แทนเทา่นัน้ 
 ขอ้ ๒๓ คณะกรรมการบรหิาร มีอ  านาจหนา้ที่ด  าเนินกิจการของสมาคมสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนแหง่ประเทศไทยฯ ตามความใน
ขอ้บงัคบันี ้ และมีอ านาจออกค าสั่ง ระเบียบ หรอืก าหนดวิธีด าเนินงานของสมาคม ได ้
 ขอ้ ๒๔ คณะกรรมการบรหิารมีอ านาจแตง่ตัง้และถอดถอนเจา้หนา้ที่ของสมาคม ไดต้ามที่เห็นสมควร 
 ขอ้ ๒๕ คณะกรรมการบริหารมีอ านาจแต่งตัง้คณะกรรมการ หรือคณะอนกุรรมการ เพื่อใหม้ีหนา้ที่ หรือด าเนินการในเรื่องหนึ่ง
เรือ่งใด อนัเก่ียวกบังานหรอืกิจการของสมาคมก็ได ้คณะกรรมการหรอืคณะอนกุรรมการนี ้จะมีก่ีคณะก็สดุแลว้แตค่ณะกรรมการบรหิารจะ
เห็นสมควร 
 ขอ้ ๒๖ คณะกรรมการ หรอืคณะอนกุรรมการ ที่คณะกรรมการบรหิาร จะแตง่ตัง้ขึน้นี ้จะแตง่ตัง้จากสมาชิก หรอืบคุคลภายนอกก็
ได ้แต่ประธานคณะกรรมการ หรือคณะอนกุรรมการ จะตอ้งแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริหาร หรือสมาชิกสามญั และใหค้ณะกรรมการ 
หรอืคณะ อนกุรรมการนี ้อยูใ่นต าแหนง่ไดเ้ทา่กบัอายขุองกรรมการบรหิารหรอืตามระยะเวลาที่คณะกรรมการบรหิารก าหนดหรือเมื่องานที่
ไดร้บัมอบหมาย เสรจ็สิน้ลง 
 ข้อ ๒๗ คณะกรรมการบริหารมีอ านาจถอดถอนคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการทั้งชุด หรือเฉพาะบางคนก็ได้ และ 
มีอ านาจก าหนดหนา้ที่ ตลอดจนวิธีด าเนินงานใหค้ณะกรรมการปฏิบตัิไดต้ามที่เห็นสมควร 
 ขอ้ ๒๘ ใหม้ีการประชุมคณะกรรมการบริหาร และการประชุมสามญัสมาชิก อย่างนอ้ย ๒ เดือนต่อครัง้ โดยใหจ้ัดการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร และการประชมุสามญัสมาชิก สลบัเดือนกนั 
  หากมีเหตสุมควรใหน้ายกสมาคม เรยีกประชมุคณะกรรมการบรหิาร หรอืสามญัสมาชิกเป็นกรณีพิเศษได  ้
  ใหส้ง่รายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิาร ใหส้มาชิกสามญัทราบทกุครัง้ 
 ขอ้ ๒๙ การประชมุคณะกรรมการ หรือคณะอนกุรรมการชดุตา่งๆ ใหเ้ป็นหนา้ที่ของประธานคณะกรรมการ หรืออนกุรรมการ ชุด
นัน้ๆ เป็นผูเ้รยีกประชมุในเมื่อเห็นสมควร 
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  อนึ่ง นายกสมาคม อาจขอใหป้ระธานคณะกรรมการ หรือประธานคณะอนุกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการหรือ
คณะอนกุรรมการชดุของตน เมื่อมีเหตสุมควรก็ได ้
 ข้อ ๓๐ การประชุมคณะกรรมการบริหารก็ดี การประชุมคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการก็ดี ต้องมีกรรมการ หรือ
อนกุรรมการ มาประชมุไมต่  ่ากวา่ครึง่หนึง่ของจ านวนกรรมการ หรอือนกุรรมการทัง้หมด จึงจะถือเป็นองคป์ระชมุ 
 ขอ้ ๓๑ การลงมติวินิจฉัยขอ้ปัญหาหรือกิจการใดๆ ถา้ในขอ้บงัคบันีม้ิไดก้ าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่นใหถื้อเอาเสียงขา้งมากเป็นมติ  
ถา้จ านวนคะแนนเสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสยีงชีข้าด 
 ข้อ ๓๒ ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้นายกเป็นประธานที่ประชุม แล ะในการประชุมคณะกรรมการหรือ
คณะอนกุรรมการ ใหป้ระธานคณะกรรมการ หรือประธานคณะอนกุรรมการ เป็นประธานในท่ีประชมุ ถา้นายกหรือประธานกรรมการ หรือ
ประธานอนุกรรมการไม่มาประชุม ให้อุปนายกหรือรองประธานกรรมการ หรือรองประธานอนุกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  
ถ้าอุปนายก หรือรองประธานกรรมการ  หรือรองประธานอนุกรรมการไม่มาประชุม ให้เลือกกรรมการ หรืออนุกรรมการคนหนึ่ง  
ขึน้เป็นประธานในท่ีประชมุคราวนัน้ 
 ขอ้ ๓๓ การพน้ต าแหนง่ของกรรมการ หรอือนกุรรมการ ใหถื้อปฏิบตัิตามขอ้ ๒๑ โดยอนโุลม 
 

 
หมวด ๕ 

การประชุมใหญ ่
 

 ขอ้ ๓๔ การประชมุใหญ่โดยปกติเรยีกวา่ การประชมุใหญ่สามญั ใหม้ีปีละหนึง่ครัง้ภายในเดือนกรกฎาคม ของทกุปี 
           การประชมุใหญ่สามญัเพื่อเลือกตัง้คณะกรรมการบริหารสมาคมชดุใหม ่มีก าหนดทกุ ๒ ปี และเริ่มปฏิบตัิงานภายใน ๓๐ 
วนั นบัจากวนัรบัเลอืกตัง้ 
 ขอ้ ๓๕ การประชุมใหญ่เป็นพิเศษใหก้ระท าได ้หากนายกเห็นสมควร หรือกรรมการบริหาร ตัง้แต่ ๓ คนขึน้ไป ขอรอ้งใหเ้รียก
ประชมุเป็นลายลกัษณอ์กัษร การประชมุพิเศษนีใ้หเ้รยีกวา่ การประชมุใหญ่วิสามญั 
 ข้อ ๓๖ ให้สมาชิกส่งผู้แทนของสถาบันๆ ละไม่เกิน ๓ คน เข้าร่วมประชุมใหญ่ สมาชิกแต่ละคนมีสิทธ์ิแสดงความคิดเห็น 
ในแต่ละเรื่องโดยเท่าเทียมกัน แต่ในกรณีที่จะตอ้งมีการออกเสียงลงคะแนนใหส้มาชิกผูแ้ทนของแต่ละสถาบันออกเสียงลงคะแนนได้
สถาบนัละ ๑ เสยีง 
 ขอ้ ๓๗ หากสมาชิกของสมาคมรวมกนัมีจ านวนไมต่ ่ากว่า ๑ ใน ๕ ของจ านวนสมาชิกทัง้หมด เห็นควรเรยีกใหม้ีการประชมุใหญ่ 
ก็อาจท าได ้โดยยื่นค ารอ้งต่อนายกใหเ้รียกประชุมใหญ่วิสามญั เมื่อนายกไดร้บัค ารอ้ง และเห็นว่ามีเหตผุลสมควรก็ใหเ้รียกประชุมใหญ่
วิสามญัได ้ภายในเวลาไม่เกิน ๒๐ วนั นบัแต่วนัไดร้บัค ารอ้ง ถา้นายกเห็นวา่ไม่มีเหตอุนัสมควรเพียงพอที่จะเรียกประชุมใหญ่ ก็ใหแ้จง้ให้
สมาชิกที่ยื่นค ารอ้งทราบ ภายใน ๑๐ วนั นบัแตว่นัไดร้บัค ารอ้ง การชีข้าดของนายกใหถื้อเป็นท่ีสดุ 
 ขอ้ ๓๘ ในการประชมุใหญ่สามญัหรอืวิสามญั ตอ้งมีสมาชิกสามญัมาประชมุไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนสมาชิกทัง้หมด จึงจะ
ถือเป็นองคป์ระชมุ 
  การประชุมใหญ่ไม่วา่คราวใด ถา้สมาชิกมาไมค่รบองคป์ระชมุ และถา้การประชมุนัน้ไดเ้รยีกนดัโดยสมาชิกรอ้งขอก็ให้
เลกิการประชมุเลย แตถ่า้เป็นการประชมุที่มิใช่เพราะสมาชิกรอ้งขอ ก็ใหค้ณะกรรมการบริหารเรยีกนดัประชุมใหม่อีกครัง้หนึง่ ภายในสี่สิบ
วนัการประชมุครัง้หลงันีไ้มว่า่สมาชิกจะมาประชมุมากนอ้ยเพียงใด ใหถื้อเป็นองคป์ระชมุได้ 
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 ขอ้ ๓๙ คณะกรรมการบริหารจะตอ้งสง่หนงัสือบอกกลา่วการประชุมใหญ่ ไปยงัสมาชิกทกุคน โดยทางไปรษณียล์งทะเบียน  ณ 
ที่อยู่ของสมาชิกที่ปรากฏอยู่ในทะเบียน  หรือจดัสง่ตรงใหถ้ึงตวัสมาชิก ทางโทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์หรือประกาศในหนงัสือพิมพ์
รายวนัภาษาไทย ไมน่อ้ยกวา่ ๒ ฉบบั และไมน่อ้ยกวา่ ๓ ครัง้ ก่อนการประชมุใหญ่ไมน่อ้ยกวา่ ๗ วนั 
             ในหนงัสือบอกกลา่วการประชุมที่สง่ใหส้มาชิก หรือประกาศในหนงัสือพิมพ ์ใหร้ะบสุถานที่ วนั เวลา  และระเบียบวาระ
การประชมุใหช้ดัแจง้ดว้ย 
 ขอ้ ๔๐ ในการประชุมใหญ่ ใหน้ายกเป็นประธานที่ประชุม ถา้นายกไม่มาประชุมก็ใหอุ้ปนายกเป็นประธานที่ประชุมแทนถ้า  
อปุนายก ไมม่าประชมุ ใหค้ณะกรรมการบรหิาร เลอืกกรรมการคนหนึง่คนใดที่มาประชมุท าหนา้ที่เป็นประธานที่ประชมุในคราวนั้น 
 ข้อ ๔๑ ในการประชุมใหญ่ไม่ว่าคราวใด ที่ประชุมอาจมีมติให้เลื่อนการประชุมไปในวันหรือเวลาอื่ นก็ได้ แต่ในที่ประชุม 
ที่เลื่อนมานัน้ หากมีกิจการอื่นใดนอกจากกิจการท่ีคา้งมาจากการประชมุคราวก่อน และที่ประชมุใหญ่มีความประสงคจ์ะพิจารณาปรกึษา
ในกิจการอื่นนัน้ ใหก้ระท าไดโ้ดยมติของที่ประชมุ 

ขอ้ ๔๒ ภายใตข้อ้บังคับ ขอ้  ๑๖.๔ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ โดยปกติใหใ้ช้วิธีลงคะแนนเปิดเผยดว้ยการ 
ชูมือ เวน้แต่สมาชิกสามญัไม่นอ้ยกว่า ๑ใน ๔  ของจ านวนสมาชิกที่มาประชุม ขอใหล้งคะแนนลบั ก็ใหล้งคะแนนลบั การลงคะแนนลบั
กระท าโดยวิธีใดใหเ้ป็นไปตามที่ที่ประชมุจะวินิจฉยั 
  สมาชิกผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ซึ่งที่ประชุม จะต้องลงมติชี ้ขาด   สมาชิกผู้นั้นจะต้องออกจาก 
ที่ประชมุ จะออกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้มิได ้ขอ้ความนีย้กเวน้มิใหใ้ชบ้งัคบัในกรณีการเลอืกตัง้คณะกรรมการบรหิาร 
 ขอ้ ๔๓ ในการออกเสียงลงคะแนนนัน้ มิใหผู้ท้  าหนา้ที่ประธานในที่ประชมุออกเสียงลงคะแนนดว้ย เวน้แต่ในกรณีที่คะแนนเสยีง
เทา่กนั จึงใหป้ระธานท่ีประชมุออกเสยีงลงคะแนนเป็นเสยีงชีข้าด 
 ขอ้ ๔๔ กิจการอนัตอ้งกระท าในท่ีประชมุใหญ่สามญัประจ าปี ใหม้ีดงันี ้
  ๔๔.๑ รบัรองรายงานการประชมุคราวก่อน 
  ๔๔.๒  คณะกรรมการบรหิารรายงานกิจการของสมาคม  ที่ไดก้ระท ามาในรอบปีที่ผา่นมา 
  ๔๔.๓ พิจารณาอนมุตัิงบการเงิน 
  ๔๔.๔ แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทน 
  ๔๔.๕ พิจารณาขอ้เสนอของคณะกรรมการบรหิาร (ถา้มี) 
  ๔๔.๖ พิจารณาญตัติของสมาชิก (ถา้มี) 
  ๔๔.๗ เลอืกตัง้คณะกรรมการบรหิาร (เฉพาะในปีที่คณะกรรมการบรหิาร มีอายคุรบวาระ) 
  ๔๔.๘ เรือ่งอื่น ๆ (ถา้มี) 
 

หมวด ๖ 
ค่าลงทะเบียนและค่าบ ารุง 

 
 ขอ้ ๔๕ จ านวนเงินคา่ลงทะเบียนและคา่บ ารุง ซึง่สมาชิกสามญัและสมาชิกวิสามญั จะตอ้งช าระนัน้ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีคณะ
กรรมการบรหิารก าหนด 
 ข้อ ๔๖ ในกรณีที่สมาคม จัดด าเนินกิจการใดเพื่อประโยชน์ของสมาคม  หรือประโยชน์ของผู้อื่นใด ที่มีเหตุผลสมควร 
คณะกรรมการอาจสั่งหรอืก าหนดระเบียบเรยีกเก็บคา่ใชจ้่าย หรอืคา่ธรรมเนียม หรอืคา่บรจิาคจากสมาชิกส าหรบักิจการนัน้ ๆ ได้ 
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หมวด ๗ 
บัญชี - การเงนิ - และงบการเงนิ 

 
 ขอ้ ๔๗ ใหเ้หรญัญิกของสมาคม  เป็นผูม้ีหนา้ที่รบัจ่ายเงินตามระเบียบที่ก าหนดไว ้และจัดใหม้ีสมดุบญัชีต่างๆ ที่จ  าเป็นไวใ้ห้
ครบถว้น เหรญัญิกจะตอ้งจดัท าบญัชีงบดลุ เสนอที่ประชมุกรรมการ  พรอ้มทัง้หลกัฐานประกอบทกุเดือน 

เหรญัญิกจะตอ้งดแูลรกัษาเงิน สมดุบญัชี และเอกสารประกอบบญัชีและการเงินของสมาคม ใหอ้ยู่ในสภาพเรียบรอ้ย
และปลอดภยัอยูเ่สมอ 
 ขอ้ ๔๘ การจ่ายเงิน อนัเป็นการจ่ายประจ า หรือการจ่ายอนัเป็นปกติธุระของสมาคม ใหเ้ป็นหนา้ที่ของเหรญัญิก แต่การจ่ายเงิน
ในกรณีพิเศษ หรอืการจ่ายเงินท่ีมีจ านวนเกินกวา่ ๕,๐๐๐ บาท นัน้ ใหข้ออนมุตัิจากคณะกรรมการบรหิารก่อน และในกรณีที่ตอ้งมีการจ่าย
เป็นการจ าเป็นและรีบด่วน แต่ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ใหน้ายกหรืออปุนายก มีอ านาจสั่งจ่ายไดโ้ดยความเห็นชอบของกรรมการบริหาร 
ไมน่อ้ยกวา่ ๓ คน และใหน้ าเสนอกรรมการบรหิาร เพื่อทราบในการประชมุครัง้ตอ่ไป 
 ขอ้ ๔๙ การสั่งจ่ายเงินจากสถาบนัการเงิน ใหน้ายกหรอือุปนายก ลงลายมือช่ือรว่มกบัเหรญัญิก พรอ้มทัง้ประทบัตราสมาคม ลง
ในเช็คหรอืใบสั่งจ่ายดว้ย 
 ขอ้ ๕๐ ใหค้ณะกรรมการบรหิาร จดัท างบการเงินประจ าปีของสมาคม แลว้สง่ใหผู้ส้อบบญัชี ท าการตรวจสอบใหแ้ลว้เสรจ็ก่อนวนั
ประชมุใหญ่สามญัประจ าปี ใหถื้อเอาวนัท่ี ๓๑ พฤษภาคม ของทกุปี เป็นวนัสิน้ปีการเงินของสมาคม 
 ขอ้ ๕๑ ใหค้ณะกรรมการบริหาร สง่ส าเนางบการเงิน ท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบรบัรองแลว้ กบัหนงัสือบอกกลา่วการเรียกประชุม
ใหญ่ พรอ้มทัง้รายงานกิจการประจ าปี ไปยงัสมาชิกก่อนการประชมุใหญ่ ไมน่อ้ยกวา่ ๗ วนั 
 ขอ้ ๕๒ ใหผู้ส้อบบัญชีของสมาคม มีอ านาจเขา้ตรวจสอบบญัชี เอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการเงินของสมาคม ได ้และมีสิทธ์ิ
สอบถามกรรมการ อนกุรรมการ และพนกังานเจา้หนา้ที่ทกุคนของสมาคม ที่มีสว่นเก่ียวขอ้งกบับญัชีหรอืเอกสารนัน้ ๆไดต้ามควรแก่กรณี 
 ขอ้ ๕๓ ที่ประชุมใหญ่เป็นผูแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของสมาคม พรอ้มทัง้ก าหนดอตัราค่าวิชาชีพ ผูส้อบบญัชีอยู่ในต าแหน่งคราวละ  
๑ ปี 
 
 

หมวด ๘ 
ธรรมาภบิาล 

 
 ขอ้ ๕๔ การบริหารจดัการสมาคมสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนแหง่ประเทศไทยฯ ตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงค ์และอยา่งมี
ธรรมาภิบาลตามหลกักฎหมาย มีคณุธรรม มีความโปรง่ใส การมีสว่นรว่ม มีความรบัผิดชอบ และคุม้คา่ 
 ขอ้ ๕๕ สมาชิกสมาคมฯ จะตอ้งตระหนกัในเกียรติ ศกัดิศ์รแีละคณุคา่ของการเป็นสมาชิก “สมาคมสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนแหง่
ประเทศไทย ในพระราชปูถมัภ ์สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี” 
 ขอ้ ๕๖ สมาชิกตอ้งบรหิารจดัการศกึษาอยา่งมีธรรมาภิบาล และไมท่ าใหส้มาคมฯ เสือ่มเสยีช่ือเสยีงและเกียรติคณุ 
 หากสมาชิกรายใดมีพฤติการณห์รือการกระท าจนเป็นที่ประจักษ์แก่สงัคม คณะกรรมการบริหารสมาคม ชอบที่จะพิจารณา
สถานภาพของสมาชิกรายนัน้ ตามขอ้ ๑๓.๑.๔ 
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หมวด  ๙ 
การแก้ไขข้อบังคับ 

 
 ขอ้  ๕๗ การแกไ้ขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมขอ้บงัคบันี ้จะกระท าไดโ้ดยคณะกรรมการบริหาร เป็นผูเ้สนอทางหนึ่ง หรือสมาชิก
สามญัรวมกนัไมต่  ่ากวา่ ๑ ใน ๔ ของจ านวนสมาชิกทัง้หมด เสนอญตัติ ขอแกไ้ขเปลีย่นแปลง หรอืเพิ่มเติม และที่ประชมุใหญ่ จะตอ้งลงมติ
ใหแ้กไ้ขเปลีย่นแปลง หรอืเพิ่มเติมดว้ยคะแนนเสยีงไมต่  ่ากวา่ ๒ ใน ๓ ของจ านวนสมาชิกสามญัที่มาประชมุ จึงจะใชไ้ด ้
 ขอ้ ๕๘ การเสนอขอใหแ้กไ้ขเปลีย่นแปลง  หรอืเพิ่มเติมขอ้บงัคบันี ้ไมว่า่จะมาจากทางใด  ใหค้ณะกรรมการบรหิารแจง้ใหส้มาชิก
ทราบลว่งหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษร พรอ้มกบัหนงัสอืนดัประชมุ ก่อนวนัประชมุใหญ่ไมน่อ้ยกวา่ ๗ วนั 

ขอ้  ๕๙ ขอ้บงัคบันี ้ใหม้ีผลใชบ้งัคบัได ้นบัแตว่นัท่ีสมาคม ไดร้บัอนญุาตจากทางราชการใหเ้ป็นสมาคม 
 
 

หมวด ๑๐ 
การเลิกสมาคม 

 
 ขอ้  ๖๐  สมาคมสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนแหง่ประเทศไทยฯ ตัง้ขึน้โดยไมม่ีก าหนดเวลา 
 ข้อ  ๖๑  ถ้าสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ  ต้องเลิกไปไม่ว่าดว้ยเหตุใดก็ตาม ให้ท าการช าระบัญชี  
ตามกฎหมาย เมื่อท าการช าระบญัชีแลว้ หากมีทรพัยส์ินเหลืออยู่เท่าใดก็ตาม ใหจ้ดัตัง้เป็นมลูนิธิ เพื่อใหเ้ป็นทนุการศึกษาของนกัศึกษา  
ที่เรยีนอยูใ่นสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนตอ่ไป 
 
     _______________________________ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


