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ข้อบังคับ
ของ
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
-------------------------------ข้อความทั่วไป
ข้อ ๑ สมาคมนีม้ ีชื่อว่า “สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” (สสอท.) เรียกชือ่ เป็ นภาษาอังกฤษว่า “ASSOCIATION OF PRIVATE HIGHER
EDUCATION INSTITUTIONS OF THAILAND UNDER THE PATRONAGE OF HER ROYAL HIGHNESS PRINCESS MAHA
CHAKRI SIRINDHORN” (APHEIT)
ข้อ ๒ สานักงานใหญ่ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ ตัง้ อยู่ ณ เลขที่ ๓๒๘ ถนนศรีอยุธยา เขต
ราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
ข้อ ๓ เครือ่ งหมายของสมาคม เป็ นรูปวงกลม ตรงกลางมีอกั ษรย่อชื่อของสมาคม ล้อมรอบด้วยดอกบัวสิบดอกชัน้ นอกโดยรอบมี
ชื่อสมาคม ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ซึง่ ได้รบั พระมหากรุณา ทรงรับสมาคม ไว้ในพระราชูปถัมภ์ ดังรูป

หมวด ๑
วัตถุประสงค์
ข้อ ๔ วัตถุประสงค์ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ มีดงั ต่อไปนี ้
(๑) ร่วมมือและส่งเสริมการสร้างสามัคคีธรรมระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และกับสถาบันการศึกษาอื่น
(๒) ร่วมมือและให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาแก่รฐั หรือองค์การของรัฐ
(๓) ร่วมมือและประสานงานในการส่งเสริมด้านวิชาการ การบริหารและการปกครอง ตลอดจนการอื่นๆ ในระหว่าง
สถาบัน อุดมศึกษาเอกชนด้วยกัน เพื่อให้การศึกษาแก่นกั ศึกษาดาเนินไปโดยได้มาตรฐานและบังเกิดผลดีที่สดุ
(๔) ส่งเสริมการค้นคว้า วิเคราะห์ และวิจยั เพื่อนาผลการวิจยั ไปปฏิบตั ิและเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์
(๕) ธารงไว้ซงึ่ เกียรติและฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้มีคณ
ุ ภาพ เพื่อให้บงั เกิดความเชื่อถือศรัทธา
(๖) เผยแพร่กิจการและความเคลื่อนไหวของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้เป็ นที่ทราบทัง้ ในวงการศึกษาของชาติและ
ประชาชนทั่วไป ทัง้ ในและนอกประเทศ
(๗) ติดต่อ ประสานงาน ร่วมมือ ให้ หรือขอคาแนะนา หรือความช่วยเหลือ กับ หรือจากสมาคม สถาบัน หรือองค์การ
การศึกษา และองค์การธุรกิจทัง้ ในและต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา
(๘) ให้คาแนะนา คาปรึกษา และให้ความช่วยเหลือแก่ผปู้ ระสงค์จะก่อตัง้ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

-๒(๙) ปฏิบตั ิกิจการอื่นๆ เท่าที่จาเป็ นหรือเห็นสมควร เพื่อให้บรรลุถึงซึง่ วัตถุประสงค์ดงั กล่าวข้างต้น
(๑๐) สมาคมนี ้ ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ข้อ ๕ สมาชิกของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ แบ่งออกเป็ น ๓ ประเภทคือ
๕.๑ สมาชิกสามัญ ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ได้รบั อนุญาตจัดตัง้ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิ การ
และได้เปิ ดดาเนินการแล้ว
๕.๒ สมาชิกวิสามัญ ได้แก่
๕.๒.๑ สถาบันการศึกษา ที่ได้รบั อนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิ การ หรือโรงเรียนซึ่งได้รบั
อนุมตั ิให้จดั ตัง้ แล้ว
๕.๒.๒ นิติบคุ คล องค์การ หรือมูลนิธิ ที่มีวตั ถุประสงค์ในการส่งเสริม หรือช่วยเหลือการศึกษา
๕.๓ สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่
๕.๓.๑ ผูท้ รงคุณวุฒิ หรือผูม้ ีเกียรติที่คณะกรรมการบริหาร เห็นสมควรเชิญเข้ามาเป็ นสมาชิกกิตติมศักดิ์
๕.๓.๒ ผูม้ ีอปุ การคุณต่อสมาคม ซึง่ คณะกรรมการบริหาร เห็นสมควรเชิญเข้ามาเป็ นสมาชิกกิตติมศักดิ์
ข้อ ๖ สมาชิกสามัญ และสมาชิกวิสามัญ เมื่อได้ยื่นความจานง สมัครเข้าเป็ นสมาชิก เมื่อคณะกรรมการบริหารลงมติรบั เข้าเป็ น
สมาชิกแล้ว จะต้องแต่งตัง้ ผูแ้ ทน เพื่อมาใช้สทิ ธิ และทาหน้าที่ในฐานะสมาชิกของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ ดังนี ้
๖.๑ สมาชิกสามัญ ให้แต่งตัง้ ผูแ้ ทน จานวนสถาบันละไม่เกิน ๓ คน ประกอบด้วยผูบ้ ริหารสถาบัน และผูด้ ารงตาแหน่ง
บริหาร อีกสถาบันละไม่เกิน ๒ คน
๖.๒ สมาชิกวิสามัญ ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๒.๑ และ ๕.๒.๒ ให้แต่งตัง้ ผูแ้ ทนได้จานวนสถาบันละ ๑ คน โดยสามารถที่
จะอภิปราย แสดงความคิดเห็นและร่วมกิจกรรมของสมาคม ได้ แต่ไม่มีสทิ ธิออกเสียง
ข้อ ๗ ผูแ้ สดงความจานง สมัครเข้าเป็ นสมาชิ กสามัญ และสมาชิ กวิสามัญ จะต้องยื่นใบสมัครต่อนายทะเบีย นตามแบบที่
คณะกรรมการบริหารกาหนด
ข้อ ๘ เมื่อนายทะเบียนได้รบั ใบสมัครแล้ว ให้ปฏิบตั ิตามระเบียบการพิจารณาใบสมัครตามที่กาหนดไว้เมื่อเรียบร้อยแล้ว ให้นาใบ
สมัคร พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาในการประชุม ที่จะมีขนึ ้ ในคราวต่อไป
ข้อ ๙ เมื่ อ คณะกรรมการบริ ห าร ได้ล งมติ ใ ห้ส มั ค รเข้า เป็ นสมาชิ ก แล้ว ให้เ ลขาธิ ก ารแจ้ ง ไปยั ง ผู้ส มั ค รเพื่ อ น าเงิ น
ค่าลงทะเบียนและค่าบารุง มาชาระภายในกาหนด ๓๐ วัน นับแต่วนั ที่แจ้งไป
ข้อ ๑๐ สมาชิกภาพเริม่ ต้นเมื่อ ได้ชาระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบารุง ตามระเบียบเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว และเลขาธิการจะได้นาชื่อ
สมาชิกใหม่ ประกาศให้สมาชิกทราบเป็ นคราวๆ ไป
ข้อ ๑๑ ให้นายทะเบียนจัดให้มีสมุดทะเบียนสมาชิกไว้ ณ ที่ทาการของสมาคม สมาชิกจะขอดูสมุดทะเบียนนีไ้ ด้ในวันและเวลา
ทางานของสมาคม
ข้อ ๑๒ เมื่ อ มี ก ารรับ สมาชิ ก ใหม่ หรื อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงเกี่ ย วกับ ทะเบี ย นของสมาชิ ก ให้เ ลขาธิ ก ารประกาศให้สมาชิ ก
ได้ทราบทุกครัง้ ไป

-๓ข้อ ๑๓ สมาชิกภาพของสมาชิก ย่อมสิน้ สุดลงเมื่อ
๑๓.๑ สาหรับสมาชิกสามัญ
๑๓.๑.๑ เลิกดาเนินกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
๑๓.๑.๒ ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้จดั ตัง้ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน จากรัฐมนตรี
๑๓.๑.๓ ลาออก
๑๓.๑.๔ ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ขาดจากสมาชิกภาพโดยคะแนนเสียง ที่ไม่นอ้ ยกว่า ๓ ใน ๔ ของสมาชิกที่มา
ประชุม เพราะเหตุใดเหตุหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(๑) ฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามกฎข้อบังคับของสมาคม หรือมติของที่ประชุมใหญ่
(๒) มีพฤติการณ์ หรือการกระทาใด ๆ อันจะเป็ นการทาลาย หรือทาความเสื่อมเสียให้แก่สมาคม หรือ
ต่อการจัดการอุดมศึกษา
(๓) ค้างชาระค่าบารุ ง หรือหนีส้ ินแก่สมาคม เป็ นระยะเวลานานกว่า ๖ เดือน หรือหลังจากที่ได้รบั
ใบเตือนจากสมาคม ครบ ๓ ครัง้ แล้ว
๑๓.๒ สาหรับสมาชิกวิสามัญ
๑๓.๒.๑ เลิกดาเนินการ สาหรับสมาชิกที่เป็ นสถาบัน โรงเรียน หรือเลิกเป็ นนิติบคุ คลหรือองค์การสาหรับสมาชิก
ที่เป็ นนิติบคุ คล องค์การ หรือมูลนิธิ และตาย หรือสาบสูญ สาหรับสมาชิกที่เป็ นบุคคลธรรมดา
๑๓.๒.๒ ลาออก
๑๓.๒.๓ ถูกศาลสั่งให้เป็ นผูไ้ ร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถหรือล้มละลาย
๑๓.๒.๔ ต้องคาพิพากษาของศาลให้จาคุก และคดีถึงที่สดุ แล้ว เว้นแต่ความผิดฐานลหุโทษ หรือฐานประมาท
๑๓.๒.๕ กรณีเช่นเดียวกับที่ระบุไว้ในข้อ ๑๓.๑.๔
หมวด ๓
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
ข้อ ๑๔ สมาชิกทุกประเภท มีสทิ ธิจะได้รบั คาแนะนา คาปรึกษา การช่วยเหลือ ตลอดจนการสงเคราะห์ในเรือ่ งเกี่ยวกับการศึกษา
ตามวัตถุประสงค์จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ เท่าที่จะอานวยให้ได้
ข้อ ๑๕ บุคคลทีส่ มาชิกจะแต่งตัง้ ให้เป็ นผูแ้ ทน เพื่อใช้สทิ ธิ์ และทาหน้าที่ในฐานะสมาชิกตามที่ระบุไว้ในข้อ ๖ จะต้องมีคณ
ุ สมบัติ
ดังต่อไปนี ้
๑๕.๑ สาหรับสมาชิกสามัญ ให้ตงั้ จากผูเ้ ป็ นกรรมการสภาสถาบัน เจ้าหน้าที่ระดับบริหาร หรืออาจารย์ประจา
๑๕.๒ สาหรับสมาชิกวิสามัญ ที่เป็ นสถาบัน โรงเรียน นิติบคุ คล มูลนิธิ หรือองค์การ ให้ตงั้ จากผูอ้ านวยการ เจ้าของ
หุน้ ส่วน กรรมการผูจ้ ดั การ หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร การใช้สิทธิในฐานะเป็ นผูแ้ ทนสมาชิกนี ้ ให้ถือเป็ นการเฉพาะตัว จะมอบอานาจหรือ
แต่งตัง้ ผูแ้ ทนตนไม่ได้ และการกระทาใดๆ ของผูแ้ ทนให้ถือเป็ นการกระทาของสมาชิกผูน้ นั้ โดยตรง
ข้อ ๑๖ สมาชิกทุกประเภทมีสทิ ธิ และหน้าที่ ดังต่อไปนี ้
๑๖.๑ สิทธิในการเสนอความคิดเห็น หรือให้คาแนะนาต่อคณะกรรมการบริหาร ในเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับกิจการและการ
ปฏิบตั ิงานของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ เพื่อนามาซึ่ งความเจริญก้าวหน้าของสมาคม และการศึกษาของชาติ
แต่ในกรณีที่เป็ นสมาชิกวิสามัญ จะใช้สทิ ธิ์ออกเสียงลงคะแนนหาได้ไม่

-๔๑๖.๒ สิทธิที่จะขอดู หรือตรวจสอบทะเบียนสมาชิก งบดุล บัญชีการเงิน ตลอดจนรายงานการประชุมใหญ่หรือจะขอ
ทราบเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ ยวกับกิ จการในหน้าที่ ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ ได้ โดยยื่นข้อซักถามมายัง
คณะกรรมการบริหาร เป็ นหนังสือ แต่คณะกรรมการบริหาร ทรงไว้ซงึ่ สิทธิ ที่จะไม่ตอบก็ได้ หากเห็นว่าเรือ่ งนัน้ ๆ ยังไม่สมควรเปิ ดเผย
๑๖.๓ สิทธิ ที่จะเข้าประชุม อภิปรายแสดงความคิดเห็น หรือซักถามกรรมการหรือเสนอญัตติใ นการประชุม ใหญ่
ทีจ่ ดั ให้มีขนึ ้
๑๖.๔ สมาชิกมีหน้าที่ปฏิบตั ิตามมติที่ประชุมสมาคม และข้อบังคับของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยฯ
ข้อ ๑๗ สมาชิกที่ออกจากสมาชิกภาพ ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ต้องชาระค่าบารุ งและหนีส้ ินที่ยงั ค้างอยูใ่ นขณะนัน้ ให้เสร็จสิน้
ด้วย

หมวด ๔
คณะกรรมการ
ข้อ ๑๘ ให้สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ มี คณะกรรมการอานวยการ และคณะกรรมการบริหาร
เพื่อทาหน้าที่ ดังต่อไปนี ้
คณะกรรมการอานวยการ ให้มีจานวนไม่เกิน ๗ คน ประกอบด้วย นายกสมาคม นายกรับเลือก อุปนายกคนที่ ๑ เลขาธิการ
และผู้ท รงคุณ วุฒิ ที่ น ายกสมาคมแต่ง ตั้ง จากผู้บ ริห ารของสถาบัน อุด มศึก ษาเอกชนที่ เ ป็ น สมาชิ ก สมาคม โดยความ เห็ น ชอบของ
คณะกรรมการบริ ห าร มี ห น้ า ที่ ใ นการก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ทิ ศ ทาง วิ ธี ก ารขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาสมาคม และภารกิ จ อื่ น
ที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายการประชุมคณะกรรมการอานวยการ ให้นายกสมาคมเป็ นประธาน และเป็ นผูเ้ รียกประชุม รวมถึง การ
กาหนดกิ จกรรมอื่นใดอันจาเป็ นในการปฏิบัติ หน้าที่ของคณะกรรมการอานวยการ
คณะกรรมการบริห าร ให้มีจานวนอย่างน้อย ๑๕ คน และอย่างมากไม่เกิ น ๒๕ คน มีหน้าที่บริหาร ควบคุม และดูแล
กิจการทั่วไปของสมาคม
ข้อ ๑๙ คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย ตาแหน่งต่อไปนี ้ นายก อุปนายกสองคน นายกรับเลือก นายกเพิ่งพ้นวาระเลขาธิ การ
รองเลขาธิการ เหรัญญิก นายทะเบียน ปฏิคม หากคณะกรรมการบริหารเห็นสมควรจะกาหนดให้มี และแต่งตัง้ บุคคลใดให้ดารงตาแหน่ง
อื่นนอกเหนือจากนี ้ ก็ให้ทาได้
ข้อ ๒๐ การเลือกผูด้ ารงตาแหน่ง นายก อุปนายก นายกรับเลือก ให้ผแู้ ทนสมาชิกสามัญ สถาบันละ ๑ เสียง ที่เข้าประชุมเลือกตัง้
จาก อธิการบดีของสถาบันสามัญสมาชิกที่ได้รบั การเสนอชื่อ
ในบังคับแห่งข้อ ๑๘ ให้นายก เป็ นผูเ้ ลือกผูบ้ ริหารสถาบันสามัญสมาชิกตัง้ แต่ระดับคณบดีหรือเทียบเท่าขึน้ ไปหรือผูแ้ ทนสามัญ
สมาชิกเป็ นกรรมการบริหารเพื่อช่วยงานได้ไม่เกิน ๓ คน ทัง้ นี ้ โดยไม่ตอ้ งคานึงถึงความในวรรค ๔
การเลือกกรรมการบริหาร นอกเหนือจากวรรค ๑ และวรรค ๒ เพื่อให้ครบจานวน ตามข้อ ๑๘ ให้เลือกจากผูแ้ ทนสามัญ
สมาชิก โดยมติเสียงข้างมากของผูแ้ ทนสามัญสมาชิกที่เข้าประชุม สถาบันละ ๑ เสียง
ผูแ้ ทนสามัญสมาชิกแต่ละสถาบัน อาจได้รบั เลือกตัง้ ให้เป็ นกรรมการบริหาร ได้ไม่เกิน ๒ คน ทัง้ นี ้ ไม่รวมตาแหน่ง
นายก

-๕ข้อ ๒๑ ให้คณะกรรมการอานวยการ และคณะกรรมการบริหาร อยู่ในตาแหน่งได้ว าระหนึ่ง ไม่เ กิ น สองปี นายกรับ เลือ ก จะ
ทาหน้าที่เป็ นนายกสมาคม เมื่อนายกสมาคมคนเดิม ปฏิบ ัติ หน้าที่ ครบวาระแล้ว ในกรณี ที่นายกสมาคมไม่สามาร ถปฏิบตั ิหน้าที่จน
ครบวาระได้ ให้คณะกรรมการบริหารทาการเลือกอุปนายกคนที่ ๑ เข้าดารงตาแหน่งนายกแทนไปจนกว่าจะครบวาระ โดยให้อปุ นายกคนที่
๒ เลื่อนขึน้ เป็ นอุปนายกคนที่ ๑ และให้ที่ประชุมใหญ่สามัญเลือกตัง้ อุปนายกอีกคนหนึ่ง ทาหน้าที่เป็ นอุปนายกคนที่ ๒ ไปจนครบวาระ
เว้นแต่ระยะเวลาตามวาระนัน้ จะเหลือไม่ถึง ๑ ปี
ในกรณีนายกรับเลือก ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ตอ่ ไปได้ ให้ทาการเลือกนายกรับเลือกคนใหม่ ขึน้ มาทาหน้าที่แทนทันที
กรรมการอานวยการ และกรรมการบริหารย่อมพ้นตาแหน่งเมื่อ
๒๑.๑ ลาออก
๒๑.๒ พ้นจากการเป็ นผูบ้ ริหารสถาบัน ในกรณีของนายก หรือนายกรับเลือก หรืออุปนายก
๒๑.๓ พ้นจากการเป็ นผูแ้ ทนสมาชิกสามัญ
๒๑.๔ ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้พน้ จากตาแหน่ง ด้วยคะแนน ๓ ใน ๔ ของสมาชิกที่เข้าประชุม
๒๑.๕ ถึงคราวออกตามวาระ
๒๑.๖ เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสามัญที่ตนเป็ นผูแ้ ทนอยู่ สิน้ สุดตาม ข้อ ๑๓.๑
ข้อ ๒๒ ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการบริหารว่างลงก่อนถึงกาหนดตามข้อ ๒๑ คณะกรรมการบริหารอาจแต่งตัง้ ผูแ้ ทนสมาชิ ก
สามัญคนหนึง่ คนใด ให้ดารงตาแหน่งแทนได้ แต่กรรมการบริหารที่ได้รบั แต่งตัง้ ตามกรณีนี ้ จะอยูใ่ นตาแหน่งได้เพียงเท่ากาหนดเวลาของผู้
ที่ตนได้รบั แต่งตัง้ แทนเท่านัน้
ข้อ ๒๓ คณะกรรมการบริหาร มีอานาจหน้าที่ดาเนินกิจการของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ ตามความใน
ข้อบังคับนี ้ และมีอานาจออกคาสั่ง ระเบียบ หรือกาหนดวิธีดาเนินงานของสมาคม ได้
ข้อ ๒๔ คณะกรรมการบริหารมีอานาจแต่งตัง้ และถอดถอนเจ้าหน้าที่ของสมาคม ได้ตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๒๕ คณะกรรมการบริหารมีอานาจแต่งตัง้ คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ เพื่อให้มีหน้าที่ หรือดาเนินการในเรื่องหนึ่ง
เรือ่ งใด อันเกี่ยวกับงานหรือกิจการของสมาคมก็ได้ คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการนี ้ จะมีกี่คณะก็สดุ แล้วแต่คณะกรรมการบริหารจะ
เห็นสมควร
ข้อ ๒๖ คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ที่คณะกรรมการบริหาร จะแต่งตัง้ ขึน้ นี ้ จะแต่งตัง้ จากสมาชิก หรือบุคคลภายนอกก็
ได้ แต่ประธานคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ จะต้องแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริหาร หรือสมาชิกสามัญ และให้คณะกรรมการ
หรือคณะ อนุกรรมการนี ้ อยูใ่ นตาแหน่งได้เท่ากับอายุของกรรมการบริหารหรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารกาหนดหรือเมื่องานที่
ได้รบั มอบหมาย เสร็จสิน้ ลง
ข้อ ๒๗ คณะกรรมการบริหารมี อานาจถอดถอนคณะกรรมการ หรือ คณะอนุกรรมการทั้งชุด หรือ เฉพาะบางคนก็ ได้ และ
มีอานาจกาหนดหน้าที่ ตลอดจนวิธีดาเนินงานให้คณะกรรมการปฏิบตั ิได้ตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๒๘ ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร และการประชุมสามัญสมาชิก อย่างน้อย ๒ เดือนต่อครัง้ โดยให้จัดการประชุม
คณะกรรมการบริหาร และการประชุมสามัญสมาชิก สลับเดือนกัน
หากมีเหตุสมควรให้นายกสมาคม เรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือสามัญสมาชิกเป็ นกรณีพิเศษได้
ให้สง่ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้สมาชิกสามัญทราบทุกครัง้
ข้อ ๒๙ การประชุมคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ให้เ ป็ นหน้าที่ของประธานคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการ ชุด
นัน้ ๆ เป็ นผูเ้ รียกประชุมในเมื่อเห็นสมควร

-๖อนึ่ง นายกสมาคม อาจขอให้ประธานคณะกรรมการ หรือประธานคณะอนุกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการชุดของตน เมื่อมีเหตุสมควรก็ได้
ข้อ ๓๐ การประชุม คณะกรรมการบริห ารก็ ดี การประชุม คณะกรรมการ หรือ คณะอนุก รรมการก็ ดี ต้อ งมี ก รรมการ หรือ
อนุกรรมการ มาประชุมไม่ต่ากว่าครึง่ หนึง่ ของจานวนกรรมการ หรืออนุกรรมการทัง้ หมด จึงจะถือเป็ นองค์ประชุม
ข้อ ๓๑ การลงมติวินิจฉัยข้อปั ญหาหรือกิจการใดๆ ถ้าในข้อบังคับนีม้ ิได้กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็ นมติ
ถ้าจานวนคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงชีข้ าด
ข้อ ๓๒ ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร ให้น ายกเป็ นประธานที่ ป ระชุ ม แล ะในการประชุ ม คณะกรรมการหรื อ
คณะอนุกรรมการ ให้ประธานคณะกรรมการ หรือประธานคณะอนุกรรมการ เป็ นประธานในที่ประชุม ถ้านายกหรือประธานกรรมการ หรือ
ประธานอนุก รรมการไม่ม าประชุม ให้อุป นายกหรือ รองประธานกรรมการ หรือ รองประธานอนุก รรมการเป็ น ประธานในที่ ป ระชุ ม
ถ้า อุป นายก หรื อ รองประธานกรรมการ หรื อ รองประธานอนุก รรมการไม่ม าประชุม ให้เ ลื อ กกรรมการ หรื อ อนุก รรมการคนหนึ่ง
ขึน้ เป็ นประธานในที่ประชุมคราวนัน้
ข้อ ๓๓ การพ้นตาแหน่งของกรรมการ หรืออนุกรรมการ ให้ถือปฏิบตั ิตามข้อ ๒๑ โดยอนุโลม

หมวด ๕
การประชุมใหญ่
ข้อ ๓๔ การประชุมใหญ่โดยปกติเรียกว่า การประชุมใหญ่สามัญ ให้มีปีละหนึง่ ครัง้ ภายในเดือนกรกฎาคม ของทุกปี
การประชุมใหญ่สามัญเพื่อเลือกตัง้ คณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่ มีกาหนดทุก ๒ ปี และเริ่มปฏิบตั ิงานภายใน ๓๐
วัน นับจากวันรับเลือกตัง้
ข้อ ๓๕ การประชุมใหญ่เป็ นพิเศษให้กระทาได้ หากนายกเห็นสมควร หรือกรรมการบริหาร ตัง้ แต่ ๓ คนขึน้ ไป ขอร้องให้เรียก
ประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร การประชุมพิเศษนีใ้ ห้เรียกว่า การประชุมใหญ่วิสามัญ
ข้อ ๓๖ ให้สมาชิ กส่งผู้แทนของสถาบัน ๆ ละไม่เ กิ น ๓ คน เข้า ร่วมประชุมใหญ่ สมาชิ กแต่ล ะคนมีสิทธิ์ แสดงความคิดเห็น
ในแต่ละเรื่องโดยเท่าเทียมกัน แต่ในกรณีที่จะต้องมีการออกเสียงลงคะแนนให้สมาชิกผูแ้ ทนของแต่ละสถาบันออกเสียงลงคะแนนได้
สถาบันละ ๑ เสียง
ข้อ ๓๗ หากสมาชิกของสมาคมรวมกันมีจานวนไม่ต่ากว่า ๑ ใน ๕ ของจานวนสมาชิกทัง้ หมด เห็นควรเรียกให้มีการประชุมใหญ่
ก็อาจทาได้ โดยยื่นคาร้องต่อนายกให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ เมื่อนายกได้รบั คาร้อง และเห็นว่ามีเหตุผลสมควรก็ให้เรียกประชุมใหญ่
วิสามัญได้ ภายในเวลาไม่เกิน ๒๐ วัน นับแต่วนั ได้รบั คาร้อง ถ้านายกเห็นว่าไม่มีเหตุอนั สมควรเพียงพอที่จะเรียกประชุมใหญ่ ก็ให้แจ้งให้
สมาชิกที่ยื่นคาร้องทราบ ภายใน ๑๐ วัน นับแต่วนั ได้รบั คาร้อง การชีข้ าดของนายกให้ถือเป็ นที่สดุ
ข้อ ๓๘ ในการประชุมใหญ่สามัญหรือวิสามัญ ต้องมีสมาชิกสามัญมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนสมาชิกทัง้ หมด จึงจะ
ถือเป็ นองค์ประชุม
การประชุมใหญ่ไม่วา่ คราวใด ถ้าสมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุม และถ้า การประชุมนัน้ ได้เรียกนัดโดยสมาชิกร้องขอก็ให้
เลิกการประชุมเลย แต่ถา้ เป็ นการประชุมที่มิใช่เพราะสมาชิกร้องขอ ก็ให้คณะกรรมการบริหารเรียกนัดประชุมใหม่อีกครัง้ หนึง่ ภายในสี่สิ บ
วันการประชุมครัง้ หลังนีไ้ ม่วา่ สมาชิกจะมาประชุมมากน้อยเพียงใด ให้ถือเป็ นองค์ประชุมได้

-๗ข้อ ๓๙ คณะกรรมการบริหารจะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวการประชุมใหญ่ ไปยังสมาชิกทุกคน โดยทางไปรษณียล์ งทะเบียน ณ
ที่อยู่ของสมาชิกที่ปรากฏอยู่ในทะเบียน หรือจัดส่งตรงให้ถึงตัวสมาชิก ทางโทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือประกาศในหนังสือพิมพ์
รายวันภาษาไทย ไม่นอ้ ยกว่า ๒ ฉบับ และไม่นอ้ ยกว่า ๓ ครัง้ ก่อนการประชุมใหญ่ไม่นอ้ ยกว่า ๗ วัน
ในหนังสือบอกกล่าวการประชุมที่สง่ ให้สมาชิก หรือประกาศในหนังสือพิมพ์ ให้ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระ
การประชุมให้ชดั แจ้งด้วย
ข้อ ๔๐ ในการประชุมใหญ่ ให้นายกเป็ นประธานที่ประชุม ถ้านายกไม่มาประชุมก็ให้อุปนายกเป็ นประธานที่ประชุมแทนถ้า
อุปนายก ไม่มาประชุม ให้คณะกรรมการบริหาร เลือกกรรมการคนหนึง่ คนใดที่มาประชุมทาหน้าที่เป็ นประธานที่ประชุมในคราวนั้น
ข้อ ๔๑ ในการประชุม ใหญ่ ไม่ว่า คราวใด ที่ ป ระชุม อาจมี ม ติ ใ ห้เ ลื่อ นการประชุมไปในวัน หรือ เวลาอื่ นก็ ได้ แต่ใ นที่ ป ระชุม
ที่เลื่อนมานัน้ หากมีกิจการอื่นใดนอกจากกิจการที่คา้ งมาจากการประชุมคราวก่อน และที่ประชุมใหญ่มีความประสงค์จะพิจารณาปรึกษา
ในกิจการอื่นนัน้ ให้กระทาได้โดยมติของที่ประชุม
ข้อ ๔๒ ภายใต้ขอ้ บังคับ ข้อ ๑๖.๔ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ โดยปกติให้ใช้วิธีลงคะแนนเปิ ดเผยด้วยการ
ชูมือ เว้นแต่สมาชิกสามัญไม่นอ้ ยกว่า ๑ใน ๔ ของจานวนสมาชิกที่มาประชุม ขอให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ การลงคะแนนลับ
กระทาโดยวิธีใดให้เป็ นไปตามที่ที่ประชุมจะวินิจฉัย
สมาชิ ก ผู้ใ ดมี ส่ ว นได้เ สี ย เป็ นพิ เ ศษในเรื่ อ งใด ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม จะต้อ งลงมติ ชี ้ข าด สมาชิ ก ผู้นั้น จะต้อ งออกจาก
ที่ประชุม จะออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งนัน้ มิได้ ข้อความนีย้ กเว้นมิให้ใช้บงั คับในกรณีการเลือกตัง้ คณะกรรมการบริหาร
ข้อ ๔๓ ในการออกเสียงลงคะแนนนัน้ มิให้ผทู้ าหน้าที่ประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วย เว้นแต่ในกรณีที่คะแนนเสียง
เท่ากัน จึงให้ประธานที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเป็ นเสียงชีข้ าด
ข้อ ๔๔ กิจการอันต้องกระทาในที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี ให้มีดงั นี ้
๔๔.๑ รับรองรายงานการประชุมคราวก่อน
๔๔.๒ คณะกรรมการบริหารรายงานกิจการของสมาคม ที่ได้กระทามาในรอบปี ที่ผา่ นมา
๔๔.๓ พิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน
๔๔.๔ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน
๔๔.๕ พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการบริหาร (ถ้ามี)
๔๔.๖ พิจารณาญัตติของสมาชิก (ถ้ามี)
๔๔.๗ เลือกตัง้ คณะกรรมการบริหาร (เฉพาะในปี ที่คณะกรรมการบริหาร มีอายุครบวาระ)
๔๔.๘ เรือ่ งอื่น ๆ (ถ้ามี)
หมวด ๖
ค่าลงทะเบียนและค่าบารุ ง
ข้อ ๔๕ จานวนเงินค่าลงทะเบียนและค่าบารุง ซึง่ สมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญ จะต้องชาระนัน้ ให้เป็ นไปตามระเบียบที่คณะ
กรรมการบริหารกาหนด
ข้อ ๔๖ ในกรณี ที่ ส มาคม จัด ด าเนิ น กิ จ การใดเพื่ อ ประโยชน์ข องสมาคม หรื อ ประโยชน์ข องผู้อื่ น ใด ที่ มี เ หตุผ ลสมควร
คณะกรรมการอาจสั่งหรือกาหนดระเบียบเรียกเก็บค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียม หรือค่าบริจาคจากสมาชิกสาหรับกิจการนัน้ ๆ ได้

-๘-

หมวด ๗
บัญชี - การเงิน - และงบการเงิน
ข้อ ๔๗ ให้เหรัญญิ กของสมาคม เป็ นผูม้ ีหน้าที่รบั จ่ายเงิ นตามระเบียบที่กาหนดไว้ และจัดให้มีสมุดบัญชีต่างๆ ที่จาเป็ นไว้ให้
ครบถ้วน เหรัญญิกจะต้องจัดทาบัญชีงบดุล เสนอที่ประชุมกรรมการ พร้อมทัง้ หลักฐานประกอบทุกเดือน
เหรัญญิกจะต้องดูแลรักษาเงิน สมุดบัญชี และเอกสารประกอบบัญชีและการเงินของสมาคม ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย
และปลอดภัยอยูเ่ สมอ
ข้อ ๔๘ การจ่ายเงิน อันเป็ นการจ่ายประจา หรือการจ่ายอันเป็ นปกติธุระของสมาคม ให้เป็ นหน้าที่ของเหรัญญิก แต่การจ่ายเงิน
ในกรณีพิเศษ หรือการจ่ายเงินที่มีจานวนเกินกว่า ๕,๐๐๐ บาท นัน้ ให้ขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริหารก่อน และในกรณีที่ตอ้ งมีการจ่าย
เป็ นการจาเป็ นและรีบด่วน แต่ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ให้นายกหรืออุปนายก มีอานาจสั่งจ่ายได้โดยความเห็นชอบของกรรมการบริหาร
ไม่นอ้ ยกว่า ๓ คน และให้นาเสนอกรรมการบริหาร เพื่อทราบในการประชุมครัง้ ต่อไป
ข้อ ๔๙ การสั่งจ่ายเงินจากสถาบันการเงิน ให้นายกหรืออุปนายก ลงลายมือชื่อร่วมกับเหรัญญิก พร้อมทัง้ ประทับตราสมาคม ลง
ในเช็คหรือใบสั่งจ่ายด้วย
ข้อ ๕๐ ให้คณะกรรมการบริหาร จัดทางบการเงินประจาปี ของสมาคม แล้วส่งให้ผสู้ อบบัญชี ทาการตรวจสอบให้แล้วเสร็จก่อนวัน
ประชุมใหญ่สามัญประจาปี ให้ถือเอาวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ของทุกปี เป็ นวันสิน้ ปี การเงินของสมาคม
ข้อ ๕๑ ให้คณะกรรมการบริหาร ส่งสาเนางบการเงิน ที่ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบรับรองแล้ว กับหนังสือบอกกล่าวการเรียกประชุม
ใหญ่ พร้อมทัง้ รายงานกิจการประจาปี ไปยังสมาชิกก่อนการประชุมใหญ่ ไม่นอ้ ยกว่า ๗ วัน
ข้อ ๕๒ ให้ผูส้ อบบัญชีของสมาคม มีอานาจเข้าตรวจสอบบัญชี เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ ยวกับการเงินของสมาคม ได้ และมีสิทธิ์
สอบถามกรรมการ อนุกรรมการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ทกุ คนของสมาคม ที่มีสว่ นเกี่ยวข้องกับบัญชีหรือเอกสารนัน้ ๆได้ตามควรแก่กรณี
ข้อ ๕๓ ที่ประชุมใหญ่เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของสมาคม พร้อมทัง้ กาหนดอัตราค่าวิชาชีพ ผูส้ อบบัญชีอยู่ในตาแหน่งคราวละ
๑ ปี

หมวด ๘
ธรรมาภิบาล
ข้อ ๕๔ การบริหารจัดการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ ต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ และอย่างมี
ธรรมาภิบาลตามหลักกฎหมาย มีคณ
ุ ธรรม มีความโปร่งใส การมีสว่ นร่วม มีความรับผิดชอบ และคุม้ ค่า
ข้อ ๕๕ สมาชิกสมาคมฯ จะต้องตระหนักในเกียรติ ศักดิศ์ รีและคุณค่าของการเป็ นสมาชิก “สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
ข้อ ๕๖ สมาชิกต้องบริหารจัดการศึกษาอย่างมีธรรมาภิบาล และไม่ทาให้สมาคมฯ เสือ่ มเสียชื่อเสียงและเกียรติคณ
ุ
หากสมาชิกรายใดมีพฤติการณ์หรือการกระทาจนเป็ นที่ประจักษ์แก่สงั คม คณะกรรมการบริหารสมาคม ชอบที่จะพิจารณา
สถานภาพของสมาชิกรายนัน้ ตามข้อ ๑๓.๑.๔

-๙หมวด ๙
การแก้ไขข้อบังคับ
ข้อ ๕๗ การแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อบังคับนี ้ จะกระทาได้โดยคณะกรรมการบริหาร เป็ นผูเ้ สนอทางหนึ่ง หรือสมาชิก
สามัญรวมกันไม่ต่ากว่า ๑ ใน ๔ ของจานวนสมาชิกทัง้ หมด เสนอญัตติ ขอแก้ไขเปลีย่ นแปลง หรือเพิ่มเติม และที่ประชุมใหญ่ จะต้องลงมติ
ให้แก้ไขเปลีย่ นแปลง หรือเพิ่มเติมด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ากว่า ๒ ใน ๓ ของจานวนสมาชิกสามัญที่มาประชุม จึงจะใช้ได้
ข้อ ๕๘ การเสนอขอให้แก้ไขเปลีย่ นแปลง หรือเพิ่มเติมข้อบังคับนี ้ ไม่วา่ จะมาจากทางใด ให้คณะกรรมการบริหารแจ้งให้สมาชิก
ทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร พร้อมกับหนังสือนัดประชุม ก่อนวันประชุมใหญ่ไม่นอ้ ยกว่า ๗ วัน
ข้อ ๕๙ ข้อบังคับนี ้ ให้มีผลใช้บงั คับได้ นับแต่วนั ที่สมาคม ได้รบั อนุญาตจากทางราชการให้เป็ นสมาคม

หมวด ๑๐
การเลิกสมาคม
ข้อ ๖๐ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ ตัง้ ขึน้ โดยไม่มีกาหนดเวลา
ข้อ ๖๑ ถ้า สมาคมสถาบันอุด มศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ ต้อ งเลิก ไปไม่ว่า ด้วยเหตุใ ดก็ ตาม ให้ท าการชาระบัญชี
ตามกฎหมาย เมื่อทาการชาระบัญชีแล้ว หากมีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใดก็ตาม ให้จดั ตัง้ เป็ นมูลนิธิ เพื่อให้เป็ นทุนการศึกษาของนักศึกษา
ที่เรียนอยูใ่ นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนต่อไป
_______________________________

