ข้อบังคับ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๖๐
The Association of Private Colleges of Technology and Vocational Education of
Thailand Under the Patronage of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ.๑ สมาคมนี้ชื่อ "สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็ จพระเทพรัต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุ มารี " มี ชื่ อภาษาอั ง กฤษว่ า "The Association of
Private Colleges of Technology and Vocational Education of Thailand Under the
Patronage of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn"
ข้อ.๒ เครื่องหมายของสมาคม

ข้อ.๓ ที่ ตั้ ง สมาคมตั้ ง อยู่ ที่ ๑๐๙๗/๓๕-๓ ๖ ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุ สิ ต
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๓๐๐
หมวด ๒
วัตถุประสงค์
ข้อ ๔. เพื่อส่งเสริมการศึกษาของชาติ โดยเฉพาะด้านอาชีวศึกษา
ข้อ.๕ เพื่อเป็นศูนย์รวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการประสานงานกับ
กระทรวงศึกษาธิการและการพัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ข้อ.๖ เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา ครูอาจารย์และผู้บริหารกลุ่ม
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ข้อ.๗ เพื่อช่วยเหลือส่งเสริมนักศึกษาและครู อาจารย์ ที่ยากจน ประสบปัญหาต่างๆ
ข้อ.๘ เพื่อส่งเสริมสัมพันธ์ภาพทางการศึกษากับสมาคมการศึกษาอื่นๆ
หมวด ๓
สมาชิก
ข้อ.๙ สมาชิกมี ๓ ประเภท
๙.๑
สมาชิ ก สามั ญ ได้ แ ก่ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตของสถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาเอกชนหลั ก สู ต ร
กระทรวงศึกษาธิการหรือผู้มีอานาจทาการแทนผู้รับใบอนุญ าต กรณีที่ผู้รับใบอนุญ าตมี
ฐานะเป็นนิติบุคคล หรือผู้จัดการ หรือผู้อานวยการ หรือผูท้ ี่ผู้รับใบอนุญาตมอบหมาย
๙.๒
สมาชิ ก วิ ส ามั ญ ได้ แ ก่ ครู หรื อ บุ ค ลากรการศึ ก ษาเอกชน ที่ ท างานกั บ สถานศึ ก ษา
อาชีวศึกษาเอกชน
๙.๓
สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือบุคคลที่คณะกรรมการสมาคมมีมติให้เชิญเป็น
สมาชิก
ข้อ.๑๐ สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๑๐.๑ ไม่ เป็ น คนที่ ศ าลสั่ งให้ เป็ น คนไร้ ค วามสามารถหรื อ เสมื อ นไร้ ค วามสามารถหรื อ บุ ค คล
ล้มละลาย
๑๐.๒ ไม่เคยกระทาความผิดที่ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจาคุก และ หรือ รอลงอาญา เว้น
แต่เป็นความผิดลหุโทษหรือความผิดที่กระทาโดยประมาท
๑๐.๓ ไม่เคยถูกออกจากราชการเพราะกระทาความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่

ข้อ.๑๑ การเป็ นสมาชิกสามัญ จะสมบู รณ์ ต่อเมื่อ ได้สมัครเป็ นสมาชิกและยื่ นใบสมัครตามแบบฟอร์มของ
สมาคม พร้อมรูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว จานวน ๒ รูป และบริจาคเงินแรกเข้า ๓,๐๐๐ บาท และบริจาค
รายปี ๒,๐๐๐ บาท ต่อเลขาธิการสมาคม โดยมีสมาชิกสามัญ อย่างน้อย ๑ ท่าน เป็นผู้รับรองและ
คณะกรรมการ มีมติเห็นชอบให้รับเป็นสมาชิกสามัญ พร้อมทั้งออกบัตรประจาตัวสมาชิกให้
การเป็ น สมาชิ ก วิ ส ามั ญ จะสมบู ร ณ์ ต่ อ เมื่ อ ได้ ส มั ค รเป็ น สมาชิ ก และยื่ น ใบสมั ค รตาม
แบบฟอร์มของสมาคมพร้อมด้วยรูปถ่ายขนาด ๒ นิ้วจานวน ๒ รูป และบริจาคเงินแรกเข้า ๑๐๐
บาท และบริจาครายปี จานวน ๕๐๐ บาทต่อเลขาธิการสมาคม โดยมีสมาชิกสามัญ อย่างน้อย ๑
ท่านเป็นผู้รับรองและคณะกรรมการสมาคมมีมติเห็นชอบรับเป็นสมาชิกวิสามัญ พร้อมทั้ง ออกบัตร
ประจาตัวสมาชิกวิสามัญให้
ข้อ.๑๒ สมาชิกสิ้นสุดลงเมื่อ
๑๒.๑ ตาย
๑๒.๒ ลาออก
๑๒.๓ พ้นจากการเป็นผู้รับใบอนุญ าต หรือผู้จัดการหรือผู้อานวยการหรือครู หรือบุคลากรทาง
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
๑๒.๔ คณะกรรมการสมาคมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ออก
๑๒.๕ เป็นบุคคลล้มละลาย หรือบุคคลที่ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
๑๒.๖ ถูกพิพากษาจาคุก หรือความผิดที่มีคาพิพากษาให้รอลงอาญา เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษ
หรือความผิดโดยประมาท
๑๒.๗ ขาดการประชุมใหญ่สามัญเกินกว่า ๓ ครั้งติดต่อกัน
๑๒.๘ ขาดการบริจาคให้สมาคมฯ ตามข้อบังคับ
หมวดที่ ๔
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
ข้อ.๑๓ สมาชิกสามัญมีสิทธิ์ ดังนี้
๑๓.๑ มีสิทธิ์เลือกนายกสมาคม ฯ และ หรือ เป็นผู้ที่ มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง เป็นนายก
สมาคม ทั้งนี้ต้องเป็นผู้รับใบอนุญ าต ผู้จัดการ หรือ ผู้อานวยการ หรือผู้ที่ผู้รับใบอนุญ าต
มอบหมาย ตามข้อ ๙.๑
๑๓.๒ มีสิทธิ์ได้รับการเลือกตั้ง และแต่งตั้งเป็นกรรมการสมาคม
๑๓.๓ มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งกรรมการกลางของสมาคม ในคราวประชุมใหญ่
๑๓.๔ มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ชี้แจง แสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการ

ข้อ.๑๔ สมาชิกวิสามัญ/สมาชิกกิตติมศักดิ์ มีสิทธิ ดังนี้
มีสิท ธิเข้ าร่วมประชุ มในที่ ป ระชุม ใหญ่ หรือ แสดงความคิ ดเห็น หรือให้ข้ อเสนอแนะแก่
คณะกรรมการ
ข้อ.๑๕ สมาชิกมีหน้าที่ต้องปฏิบัติดังนี้
๑๕.๑ บริจาคเงินให้สมาคมตามข้อกาหนดของสมาคม ฯ
๑๕.๒ ปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคมและมติของคณะกรรมการสมาคม
๑๕.๓ รักษาชื่อเสียงของสมาคมโดยไม่ปฏิบัติไปในทางที่จะนาความเสื่อมเสียมาสู่สมาคม
๑๕.๔ สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ
หมวด ๕
การบริหารงาน
ข้อ.๑๖ องค์ประกอบของสมาคมประกอบด้วย
๑๖.๑ ที่ประชุมใหญ่
๑๖.๒ นายกสมาคม
๑๖.๓ คณะกรรมการสมาคม และสมาชิก
ข้อ.๑๗ ให้คณะกรรมการสมาคม ประกอบด้วย
๑๗.๑ นายกสมาคม
๑๗.๒ อุปนายกสมาคมประจาภาค
๑๗.๓ อุปนายกสมาคมฝ่ายต่างๆ
๑๗.๔ เลขาธิการสมาคมฯ
๑๗.๕ รองเลขาธิการสมาคม
๑๗.๖ เหรัญญิก
๑๗.๗ นายทะเบียน
๑๗.๘ ประชาสัมพันธ์
๑๗.๙ ให้กรรมการที่มาจากการเลือกตั้ง ตามข้อ ๑๙.๒ เป็นกรรมการกลาง
๑๗.๑๐ กรรมการอื่น ๆ อีกจานวนหนึ่ง
ข้อ.๑๘ คณะกรรมการสมาคมจะต้องมีไม่น้อยกว่า ๑๕ คน และไม่เกิน ๓๖ คน

ข้อ.๑๙ การได้มาซึ่งคณะกรรมการสมาคมให้เป็นดังนี้
๑๙.๑ ก่อนมีการประชุมใหญ่สามัญประจาปีของสมาคมในคราวที่ คณะกรรมการครบกาหนดวาระ
ตามข้อบังคับที่ ๒๐ ให้สมาชิกสมาคมแต่ละภาค เลือกตัวแทนของตนภาคละ ๑ ท่าน เสนอ
ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี เพื่อรับการแต่งตั้งเป็นอุปนายกภาค ตามข้อบังคับที่ ๑๗.๒
และให้อุปนายกภาคให้สมาชิกในแต่ละภาคเลือกตั้งคณะกรรมการภาค ตามที่สมาชิกในแต่
ละภาคจะเห็ น ควร โดยให้ มี ป ระธานอาชี วศึ ก ษาเอกชนจั ง หวั ด ที่ อ ยู่ ในแต่ ล ะภาคเป็ น
กรรมการโดยตาแหน่ง
๑๙.๒ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกสมาชิกสามัญเป็นนายกสมาคม และเมื่อได้นายกแล้วให้ที่ประชุมใหญ่
เลือกกรรมการกลาง อีก ๙ ตาแหน่ง การเลือกตั้งนายกและกรรมการกลางให้เป็นไปดังนี้
๑๙.๒.๑ ให้ สมาชิกสมาคมในที่ ป ระชุม ใหญ่ เลือ กสมาชิก ท่านหนึ่ง ทาหน้ าที่ป ระธาน
ชั่วคราว เพื่อการดาเนินการเลือกตั้ง ตามข้อ ๑๙.๒.๒
๑๙.๒.๒ ให้สมาชิกสามัญเสนอชื่อสมาชิกสามัญ ที่มีคุณสมบัติ ตามข้อ ๑๓.๑ เพื่อรับการ
เลือกตั้งเป็นนายกสมาคม โดยมีสมาชิกสามัญรับรองไม่น้อยกว่า ๑๕ คน และผู้
ถูกเสนอชื่อต้องอยู่ในที่ประชุมหรือให้การยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรมอบไว้
ต่อที่ประชุมก่อนการเลือกตั้ง
๑๙.๒.๓ หากมี ผู้ เสนอชื่อ สมาชิก เข้ ารั บ การเลื อ กตั้ ง เกิ น กว่ าจ านวนที่ ก าหนดในข้ อ
๑๙.๒ ให้ ป ระธานในที่ ป ระชุ ม ขอมติ เพื่ อ ก าหนดวิ ธี ก ารเลื อ กนายก หรื อ
กรรมการกลางแล้วแต่กรณี
๑๙.๒.๔ ให้คณะกรรมการชุดเก่าเป็นผู้จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จาเป็นต้องใช้ในการเลือกตั้ง
๑๙.๓ ให้นายกสมาคมที่ได้รับการรับเลือกจากที่ประชุมใหญ่ แต่งตั้งกรรมการขึ้นอีกจานวนหนึ่ง
ประกอบเป็นคณะกรรมการ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่ ๑๘
๑๙.๔ ให้นายกสมาคมรับเลือกกาหนดตาแหน่งหน้าที่ คณะกรรมการชุดใหม่ ยกเว้นตาแหน่งอุป
นายกภาค และกรรมการกลาง ตามความเหมาะสม ให้ น ายกสมาคมประกาศรายชื่ อ
คณะกรรมการชุดใหม่ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการเลือกตั้ง
ข้อ.๒๐ ให้คณะกรรมการดารงตาแหน่งสมัยละ ๒ ปี นายกสมาคมมีสิทธิได้รับเลือกให้ดารงตาแหน่งนายก
สมาคมไม่เกิน ๒ สมัยต่อเนื่องกันและการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม
ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ของทุกสมัย
ข้อ.๒๑ คณะกรรมการสมาคมชุดเก่า ต้องส่งมอบงานต่าง ๆ ในหน้าที่ของตนต่อกรรมการชุดใหม่ ภายใน ๗
วัน นับตั้งแต่กรรมการชุดเก่าพ้นจากตาแหน่ง ก่อนการส่งมอบงาน คณะกรรมการชุดเก่าจะต้องทา
หน้าที่บริหารงานจนกว่าจะได้มีการส่งมอบงานให้คณะกรรมการชุดใหม่ ตามข้อบังคับสมาคม

ข้อ.๒๒ ในกรณีที่คณะกรรมการสมาคมคนใดคนหนึ่งพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ ด้วยกรณีใดก็ตาม
๒๒.๑ ให้กรรมการกลาง ที่มาจากการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ตามข้อบังคับที่ ๑๙ เลือกสมาชิก
ที่ได้รับคะแนนเสียงเป็นลาดับรองขึ้นดารงตาแหน่งแทน หากไม่มีผู้ใด ได้คะแนนเสียงเป็น
ลาดับรอง ให้นายกสมาคมโดยความเห็นชอบของกรรมการกลางที่มาจากการเลือกตั้งไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งพิจารณาแต่งตั้งผู้ที่เหมาะสมให้ดารงตาแหน่ง แทน
๒๒.๒ ถ้าเป็น กรรมการที่ มาจากการแต่ง ตั้ง ของนายกสมาคม ตามข้อ บัง คับ ที่ ๑๙.๓ ให้ นายก
สมาคมแต่งตั้งผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการแทน ตามจานวนกรรมการในข้อ ๑๘
ข้อ.๒๓ กรรมการสมาคมต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจาปีและต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน
ของสมาคมในรอบปี ที่ผ่านมา พร้อมทั้งบัญ ชีรายรับ รายจ่ายและงบการเงินให้แก่สมาชิกทราบ งบ
การเงินให้เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ของปีหนึ่งไปสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๐ กันยายน ของปีถัดไป
ข้อ.๒๔ คณะกรรมการสมาคมพ้นจากตาแหน่งทั้งคณะเมื่อ
๒๔.๑ ครบวาระการดารงตาแหน่ง ๒ ปี เริ่มแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ถึง ๓๐ พฤศจิกายน
๒๔.๒ สมาชิกสามัญมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียง ๓ ใน ๔ ของที่ประชุมใหญ่
๒๔.๓ ให้คณะกรรมการสมาคมพ้นจากตาแหน่งทั้งคณะ ด้วยเหตุที่นายกสมาคมว่างลงก่อนครบ
วาระ โดยให้คณะกรรมการสมาคม รักษาการไปพลางก่อน และให้อุปนายกที่อาวุโสสูงสุด
ทาหน้าที่นายกสมาคมชั่วคราวและจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญภายใน ๓๐ วัน หลังจาก
ที่ตาแหน่งนายกสมาคมว่าง เพื่อดาเนินการเลือกตั้งนายกสมาคม และให้นายกสมาคมท่าน
ใหม่ บ ริ ห ารงานแทนนายกสมาคมที่ พ้ น จากต าแหน่ ง มี ร ะยะเวลาบริ ห ารงานเท่ า กั บ
ระยะเวลาของวาระคณะกรรมการชุดเดิมที่เหลืออยู่ เว้นแต่ในกรณีที่วาระการทางานของ
คณะกรรมการมีอายุเหลือไม่เกิ น ๖ เดื อน จะมีม ติของที่ ประชุ มคณะกรรมการให้ รอไว้
ดาเนินการเลือกนายกสมาคมในคราวที่มีการประชุมใหญ่ประจาปีก็ได้
ข้อ.๒๕ กรรมการสมาคม พ้นตาแหน่งเมื่อ
๒๕.๑ เมื่อครบวาระการดารงตาแหน่ง ๒ ปี
๒๕.๒ ลาออก
๒๕.๓ ขาดสมาชิกภาพ
๒๕.๔ ขาดการประชุมคณะกรรมการสมาคม เกินกว่า ๓ ครั้งติดต่อกัน
๒๕.๕ นายกสมาคมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ มีมติให้ออก
ข้อ.๒๖ การประชุมคณะกรรมการสมาคม ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุมให้นายกสมาคมเป็นประธานในที่ประชุม ถ้านายกสมาคมไม่มาประชุม
ให้อุปนายกสมาคมที่มีอาวุโสสูงสุดทาหน้าที่แทนและคณะกรรมการสมาคมต้องประชุมกันอย่างน้อยปี
ละไม่น้อยกว่า ๒ ครั้งมติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการในที่ประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงชี้ขาด

ข้อ.๒๗ คณะกรรมการสมาคมมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๒๗.๑ บริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคม
๒๗.๒ ตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อดาเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
๒๗.๓ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
๒๗.๔ แก้ไขปัญหาของสมาคม
๒๗.๕ ควบคุมดูแลและรับผิดชอบทรัพย์สินของสมาคม
๒๗.๖ วางระเบียบการประชุมใหญ่และระเบียบอื่น ของสมาคมตามข้อบังคับและกาหนดนโยบาย
ของสมาคมตามที่เห็นสมควร
ข้อ. ๒๘ ให้ผู้มีตาแหน่งกรรมการสมาคม มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๒๘.๑ นายกสมาคมมีอานาจหน้าที่
เป็นหัวหน้ารับผิดชอบการบริหารงานของสมาคม
เป็นตัวแทนของสมาคมในการดาเนินกิจการใดๆ ตามวัตถุประสงค์ของสมาคม
แต่งตั้งคณะกรรมการหรือบุคคลให้ดาเนินการอย่างใด อย่างหนึ่งโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสมาคม
อานาจอื่นๆ ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับสมาคมฯ
๒๘.๒ อุปนายกสมาคม มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบงานตามที่นายกสมาคมมอบหมาย
๒๘.๓ เลขาธิการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในงานของสมาคม จัดการประชุมใหญ่การประชุม
ของคณะกรรมการสมาคมและการประชุมอื่น ๆ และงานที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของ
หน่วยงานใด
๒๘.๔ รองเลขาธิการ มีอานาจหน้าที่และรับผิดชอบตามที่เลขาธิการมอบหมาย
๒๘.๕ เหรัญญิก มีอานาจในการควบคุมรายรับ - รายจ่าย การบัญชีและงบการเงินของสมาคม
๒๘.๖ นายทะเบียน มีหน้าที่จัดทาทะเบียนสมาชิกและควบคุมทะเบียนสมาชิกของสมาคม
๒๘.๗ ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์งานของสมาคม
๒๘.๘ กรรมการอื่นๆ มีอานาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการสมาคมมอบหมาย
หมวด ๖
การประชุม
ข้อ.๒๙ การประชุมใหญ่ของสมาคม มี ๒ กรณี คือ
๒๙.๑ การประชุมใหญ่สามัญ หมายถึง การประชุมที่คณะกรรมการสมาคม จัดให้มีการประชุม
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายใน ๑๒๐ วัน นับจากสิ้นสุดปีงบประมาณ ของสมาคม

๒๙.๒

การประชุมใหญ่วิสามัญ หมายถึง การที่คณะกรรมการสมาคม หรือ นายกสมาคม เรียก
ประชุมเพื่อพิจารณาญัตติที่เป็นเรื่องสาคัญเร่งด่วน หรือสมาชิกสามัญ ไม่น้อยกว่า หนึ่งใน
สามของจ านวนสมาชิ ก ทั้ ง หมดเข้ า ชื่ อ ร้ อ งขอ ให้ มี ก ารประชุ ม ใหญ่ วิ ส ามั ญ โดย
คณะกรรมการสมาคมจะเป็นผู้กาหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบวาระ การประชุมใหญ่
วิสามัญ
ข้อ.๓๐ การประชุมใหญ่ทุกครั้งจะต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๑๕ วันพร้อมด้วยระเบียบวาระ
การประชุม เว้นแต่เป็นการประชุมวิสามัญตามข้อ ๒๙.๒
ข้อ.๓๑ องค์ประชุมประกอบสมาชิกสามัญที่เป็นผู้แทนวิทยาลัยอาชีวศึ กษาเอกชนวิทยาลัยละ ๑ คน ในการ
ประชุมใหญ่วิสามัญจะต้องมีสมาชิกสามัญตามข้อบังคับมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะถือว่าเป็น
องค์ประชุม
ข้อ.๓๒ ในกรณีที่มีสมาชิก มาประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้เลื่อนเวลาออกไปอีก ๑ ชั่วโมง หลังจากนั้นจะมี
สมาชิกมาประชุมเท่าใดให้ถือว่า การประชุมครั้งนั้นครบองค์ประชุม
ข้อ ๓๓ ในการประชุมใหญ่ให้นายกสมาคมเป็นประธาน ถ้านายกสมาคมไม่มาประชุม ให้อุปนายกสมาคมที่มี
อาวุโสสูงสุดคนใดคนหนึ่งเป็นประธาน ถ้าอุปนายกสมาคมไม่มาประชุม ให้คณะกรรมการสมาคมที่มา
ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธาน เว้นแต่จะมีมติของคณะกรรมการสมาคมให้เชิญ
สมาชิกสามัญ คนใดคนหนึ่งทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม ให้เลขาธิการสมาคม หรือผู้ที่เลขาธิการ
สมาคมมอบหมายทาหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม
หมวด ๗
การคลังและทรัพย์สิน
ข้อ.๓๔ รายได้ของสมาคมจาแนกออกเป็น
๓๔.๑ รายได้จากการบริจาคของสมาชิก
๓๔.๒ รายได้จากการบริจาค เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสมาคม
ข้อ.๓๕ รายได้จากการบริจาคของสมาชิก เป็นค่าใช้จ่ายประจาของสมาคม
ข้อ.๓๖ รายได้จากการบริจาค เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมคือ เงินหรือทรัพย์สินที่มีบุคคลบริจาคให้
สมาคมเพื่อดาเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของสมาคม
ข้อ.๓๗ รายจ่ายของสมาคมจาแนกออกเป็น
๓๗.๑ รายจ่ายปกติ
๓๗.๒ รายจ่ายพิเศษ
ข้อ.๓๘ รายจ่ า ยปกติ ได้ แ ก่ รายจ่ า ยที่ ต้ อ งจ่ า ยปกติ ต ามงบประมาณประจ าปี ซึ่ ง ได้ รั บ อนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการ

ข้อ.๓๙ รายจ่ายพิเศษ ได้แก่ รายจ่ายในกิจกรรมพิเศษ ที่มิได้กาหนดไว้ในงบประมาณ
ข้อ.๔๐ ให้นายกสมาคมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสมาคม เป็นผู้มีอานาจจ่ายรายจ่ายพิเศษของ
สมาคมฯ
ข้อ.๔๑ งบประมาณประจาปีของสมาคม ประกอบด้วย
๔๑.๑ งบการเงิน
๔๑.๒ งบประมาณรายจ่าย ซึ่งแยกออกเป็นประเภท เงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยค่าวัสดุ
งานจรและอื่นๆ
ข้อ.๔๒ ปีงบประมาณและรอบปีทางการบัญชีของสมาคม ให้เริ่มตั้ง แต่วันที่ ๑ ตุลาคม และสิ้นสุด วันที่ ๓๐
กันยายน ของปีถัดไป
ข้อ.๔๓ รายได้ที่เป็นตัวเงินให้นาฝากธนาคารในนามของสมาคม และอนุญาตให้เหรัญญิกสารองเงินไว้ เพื่อใช้
หมุนเวียนได้ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน)
ข้อ ๔๔ การถอนเงินจากธนาคาร ให้ นายกสมาคมหรืออุปนายกสมาคมฝ่ายบริหาร ร่วมกับเหรัญญิกสมาคม
สองในสาม ลงนาม มีอานาจถอนเงินได้ ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อเดือน ทั้งนี้ ไม่
รวมค่าใช้จ่ายประจา หากเกินกว่านี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ข้อ.๔๕ ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีรับใบอนุญาต เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบและ
รับรองงบการเงิน รวมทั้งกาหนดค่าตอบแทนประจาปีในคราวที่มีประชุมใหญ่
ข้อ ๔๖ คณะกรรมการสมาคม มีหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินทุกชนิดของสมาคมให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยพร้อม
จะใช้งานอยู่เสมอ
ข้อ ๔๗ ห้ามมิให้คณะกรรมการ ยักย้าย ถ่ายเท หรือจาหน่ายทรัพย์สินของสมาคม เว้นแต่ จะได้รับอนุมัติจาก
ที่ประชุมใหญ่ของสมาชิก และให้กรรมการสมาคมมีหน้าที่ทาบัญชีแสดงทรัพย์สิน เสนอต่อที่ประชุม
ใหญ่สามัญประจาปีทุกครั้ง
หมวด ๘
การบริจาคเพื่อดาเนินกิจกรรมสมาคม
ข้อ. ๔๘ ให้สมาชิกบริจาคให้สมาคม ดังนี้
๔๘.๑ ให้สมาชิกสามัญ บริจาคเงินเพื่อดาเนินกิจกรรมสมาคมเป็นเงินแรกเข้า ๓,๐๐๐ บาท
(สามพันบาทถ้วน) และบริจาคเป็นรายปี ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน)
๔๘.๒ ให้สมาชิกวิสามัญ บริจาคเงินแรกเข้า ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) และบริจาคเงินเป็น
รายปี ๆ ละ ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)

๔๘.๓

ให้สมาชิกวิสามัญ ที่ประสงค์จะเป็นสมาชิกตลอดชีพ บริจาคเงินตลอดชีพ ๑,๐๐๐ บาท
(หนึ่งพันบาทถ้วน) ในกรณี ที่สมาชิกสามัญ ได้บริจาคค่าสมาชิกตลอดชีพจานวน ๑,๐๐๐
บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ตามระเบียบเดิมไว้แล้วให้ถือว่าค่าสมาชิกตลอดชีพนั้น เป็นเงิน
บริจาค แรกเข้า ตามข้อ ๔๘.๑

หมวด ๙
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
ข้อ.๔๙ การแก้ไขข้อบังคับของสมาคมนี้ จะกระทาได้โดยแจ้ง ให้สมาชิกทราบและที่ ประชุมใหญ่ ต้อ งมีม ติ
เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของที่ประชุม
หมวด ๑๐
หมวดเฉพาะกาล
ข้อ. ๕๐ หากมีปัญหาเกี่ยวกับการตีความข้อบังคับของสมาคมนี้ ให้คณะกรรมการ ของสมาคม มีอานาจตีความ
โดยมีคะแนนเสียง ๒ ใน ๓ ของคณะกรรมการ ที่มาประชุม
ข้อ.๕๑ ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่ขัดต่อระเบียบนี้และให้ใช้ระเบียบ นี้แทน
คณะกรรมการสมาคมที่มีอยู่ก่อนแก้ไขข้อบังคับนี้ ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนครบวาระตาม
ข้อบังคับเดิม และคณะกรรมการชุด แรกที่ได้รับการเลือกตั้ง ใหม่ตามข้อบัง คับนี้ จะเข้ารับตาแหน่ง
แทน ตามกาหนดเวลาข้อบังคับเดิม เว้น แต่คณะกรรมการชุดใหม่จะมีความพร้อมและนายกสมาคม
เห็นสมควรที่จะส่งมอบงานให้คณะกรรมการชุดใหม่ก่อนกาหนดเวลาก็ได้
ประกาศ ณ วันที่ ................. ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

(รองศาสตราจารย์ ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช)
นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

