
ข้อบังคับ  
สมาคมครู และบุคลากรทางการศึกษาอ าเภอกงไกรลาศ 

หมวดที่ 1  
ความท่ัวไป 
ข้อ1   สมาคมฯนี้ชื่อว่า  "สมาคมฯวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษากงไกรลาศ  " แก้ไขเป็นสมาคมฯนี้ชื่อว่า 

“สมาคมครู  และบุคลากรทางการศึกษาอ าเภอกงไกรลาศ”  และ  มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า 
KONGKRILAT PROFESSIONAL  ADMINISTRATOR  ASSOCIATION. แ ก้ ไ ข เ ป็ น 
KONGKAILAS  TEACHERS AND  EDUCATION  PERSONS ASSOCIATION   

ข้อ 2  ชื่อย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษของสมาคมฯนี้ใช้อักษรย่อว่า สคก. (KTE)  
ข้อ 3  เครื่องหมายของสมาคมฯ มีลักษณะวงรกลมหมายถึงการมวีิสัยทัศน์กว้างไกล มีอักษร ก 

ลายสือไทเขียนอยู่ในหลักศิลาจารึก อยู่ในกรอบวงกลม  มีข้อความรอบวงกลมสมาคมครู  
และบุคลากรทางการศึกษาอ าเภอกงไกรลาศ และ KONGKAILAS  TEACHERS AND  
EDUCATION   PERSONS ASSOCIATION อยู่บน   

  
รูปของเครื่องหมายสมาคมฯ 

 

 

ข้อ 4   ส านักงานของสมาคมฯ  
ส านักงานใหญ่ของสมาคมฯตั้งอยู่ ณ โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ) ต าบลกง  

อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 
ข้อ 5   วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ มีดังนี้  

5.1 เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างข้าราชการครู  ผู้บริหาร  และบุคลากรทางการศึกษา 
5.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการและสวัสดิภาพของมวลสมาชิก   
5.3 เพ่ือส่งเสริมคุณภาพการศึกษา การกีฬา และศาสนา   



5.4 เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการประสานงานและเผยแพร่  ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่างๆ 
ร่วมกับองค์กรอื่นๆ   
5.5 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  ผลงานทางวิชาการของสมาชิก  
5.6 เพ่ือพิทักษ์สิทธิอันพึงได้ของสมาชิกต่อบุคคล  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  
5.7 เพ่ือเสริมสร้างแก่มวลสมาชิก  ไม่ด าเนินการหรือกิจการใดๆที่เก่ียวกับการเมือง   
5.8 เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในอบายมุข เช่น ไม่จัดตั้งโต๊ะบิลเลียด 
 

หมวดที่ 2 
สมาชิก 

ข้อ 6   สมาชิกของสมาคมฯมี 3 ประเภท คือ  
6.1 สมาชิกสามัญ  ได้แก่  ข้าราชการครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา  
สังกัดอ าเภอกงไกรลาศ  
6.2 สมาชิกวิสามัญ  ได้แก่  ข้าราชการครู ผู้บริหาร  และบุคลากรทางการศึกษาบ านาญ  
6.3 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงเกียรติหรีอผู้มีอุปการคุณแก่ สมาคมฯ     
ผู้ที่ให้ความสนใจ  

ข้อ 7  สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้  
7.1  ต้องมีความประพฤติเรียบร้อย 
7.2 ต้องไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ  
7.3  เป็นผู้ซึ่งไม่ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือไร้ความสามารถหรือ 
เสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องโทษจ าคุก ยกเว้นความผิด ฐานประมาทหรือลหุโทษ การ
ต้องค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดกรณีดังกล่าว จะต้องเป็นขณะที่สมัครเป็นสมาชิก หรือใน
ระหว่างที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ เท่านั้น 

ข้อ 8   การสมัครเข้าเป็นสมาชิก ให้ผู้ที่ประสงค์เข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ยื่นใบสมัครต่อ 
นายกสมาคมฯหรือต่อคณะกรรมการบริหารสมาคมฯคนใดคนหนึ่งก็ได้ เมื่อคณะกรรมการ
บริหารสมาคมฯมีมติรับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ให้ติดประกาศ ณ ที่ตั้ง สมาคมฯเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 15 วัน เพ่ือให้สมาชิกอ่ืนๆ คัดค้านและเมื่อครบ ก าหนดประกาศแล้วให้เลขานุการน าใบ
สมัคร และหนังลือคัดค้านของสมาชิก (ถ้ามี) เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา
อนุมัติว่า จะรับหรือไม่รับเข้า เป็นสมาชิกของสมาคมฯ และเมื่อคณะกรรมการพิจารณาการ
สมัครแล้ว ผล เป็น ประการใด ให้เลขานุการเป็นผู้แจ้งให้ผู้สมัครทราบโดยเร็ว 

ข้อ 9    ถ้าคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ  พิจารณาอนุมัติให้เป็นสมาชิกแล้ว ให้ผู้สมัครนั้น ช าระเงิน   
ค่าลงทะเบียนและค่าบ ารุงสมาคมฯให้เสร็จสิ้นภายในก าหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับ 
แจ้ง จากเลขานุการ และสมาชิกภาพของผู้นั้นๆ ให้เริ่มนับตั้งแต่ วันที่ผู้สมัครได้ช าระ   
ค่าลงทะเบียน และค่าบ ารุงภายใน ก าหนดหากพ้นก าหนดให้ ถือว่าการสมัครคราวนั้นเป็น 
อันยกเลิก 



ข้อ 10  สมาชิกภาพชองสมาชิกกิตติมศักดิ์ ให้นับตั้งแต่วันที่หนังรอตอบรับค าเชิญของผู้ที่  
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ  มีมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ได้มาถึง ยังสมาคมฯ 

ข้อ 11   ค่าลงทะเบียนและค่าบ ารุงสมาคมฯ  
11.1 สมาชิกสามัญหรือวิสามัญต้องช าระค่าลงทะเบียนครั้งแรกคนละ 100 บาท  
11.2  สมาชิกสามัญหรือวิสามัญ ต้องช าระค่าบ ารุงสมาคมฯเป็นรายปี ปีละ 50 บาท หรือ 
ค่าบ ารุงตลอดชีพโดยช าระค่าบ ารุงสมาคมฯครั้งเดียวจ านวน 300 บาท  
11.3  สมาชิกสามัญหรือวิสามัญต้องช าระค่าบ ารุงสมาคมฯเป็นรายปีภายในเดือน มกราคม 
ของทุกปี เว้นแต่จะได้ช าระค่าบ ารุงตลอดชีพแล้วเท่านั้น 

ข้อ 12   สมาชิกภาพของสมาชิกให้สิ้นสุดลงด้วย เหตุและกรณีดังต่อไปนี้  
           12.1 ตาย  

12.2 ลาออกโดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และ 
คณะกรรมการได้พิจารณาอนุมติ และสมาชิกผู้นั้นต้องได้ช าระหนี้สินที่ ติดค้างอยู่ 
กับสมาคมฯแล้ว  
12.3 ขาดคุณสมบัติของสมาชิก  
12.4 ค้างค่าช าระบ ารุงสมาคมฯรายปีเกินกว่า 1 ปี  
12.5 ที่ประชุมใหญ่ของสมาคมฯ หรือคณะกรรมการบริหารสมาคมฯมีมติให้ลบชื่อ ออกจาก
ทะเบียน ของสมาคมฯ  เหตุเพราะสมาชิกผู้นั้นประพฤติตนเป็น ปฏิปักษ์หรือน าความ  เสื่อม
เสียมาสู่สมาคมฯ  

ข้อ 13  สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก  
13.1 มีสิทธิใช้สถานที่ของสมาคมฯโดยเท่าเทียมกัน  
13.2 มีสิทธิใช้และประดับเข็มหรือเครื่องหมายของสมาคมฯ  
13.3 มีสิทธิเสนอข้อคิด หรือความเห็นเกี่ยวกับการด า เนินงานของสมาคมฯต่อคณะ   
กรรมการบริหารสมาคมฯ  
13.4 มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคมฯ 
13.5 สมาชิกสามัญมีสิทธิในการเลือกตั้งหรือรับเลือกตั้งหรือรับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร
สมาคมฯ  
13.6 มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เพ่ีอตรวจสอบเอกสารและ บัญชี 
ทรัพย์สินของสมาคมฯ              
13.7 มีสิทธิ เข้าชื่อร่วมกันอย่างน้อย 1 ใน 3 ของสมาชิกสามัญทั้งหมด ร้องขอต่อ                   
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญได้  
13.8 มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของสมาคมฯโดยเคร่งครัด และ        
ประพฤติตนให้เหมาะสมกับที่ได้รับเกียรติเป็นสมาชิกของสมาคมฯ  
13.9 มีหน้าที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการด าเนินงานต่างๆของสมาคมฯ และร่ วม
กิจกรรมหรือกิจการต่างๆที่สมาคมฯจัดให้มีขึ้น  



13.1 0มีหน้าที่รักษาชื่อเสียงของสมาคมฯ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและ งานต่างๆ
ของสมาคมฯที่จัดให้มีข้ึน 

 
หมวดที่ 3 

การด าเนินกิจกรรมการสมาคมฯ 
ข้อ14   ให้มีกรรมการบริหารสมาคมฯคณะหนึ่ง ท าหน้าที่บริหารกิจการของสมาคมฯ  โดยการ 

สรรหาจากกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน  ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายโรงเรียนละ 6 คน  ครู
และบุคลากรทางการศึกษากลุ่มเครือข่ายโรงเรียนละ 3 คน ให้ผู้ที่ ได้รับการสรรหาจากกลุ่ม
เครือข่ายโรงเรียน  เลือกตั้งกันเองเป็นนายกสมาคมฯ  1 คน  ส าหรับกรรมการในต าแหน่ง
อ่ืนๆ  ให้นายกสมาคมฯเป็นผู้แต่งตั้งผู้ได้รับการ สรรหาจากกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน เข้าด ารง 
ต าแหน่งต่างๆของสมาคมฯตามที่ ก าหนดไว้  และให้นายกสมาคมฯ  สรรหาจากกลุ่ม
เครือข่ายโรงเรียนมัธยม  และ ข้าราชการครูบ านาญอีก 3 คน และให้มีต าแหน่งหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริหาร สมาคมฯ  ดังนี้  
14.1 นายกสมาคมฯ  มีหน้าที่ เป็นประธานคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เป็นผู้แทนของ
สมาคมฯ ในการติดต่อกับองค์กรหรือบุคคลภายนอกและมีหน้าที่เป็นประทานในการประชุม
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯและการประชุมใหญ่ของสมาคมฯ  
14.2 อุปนายกสมาคมฯ  มีหน้าที่ เป็นรองหรือผู้ช่วยนายกสมาคมฯในการบริหาร          
กิจการของสมาคมฯหรือปฏิบัติงานตามที่นายกสมาคมฯมอบหมายและปฏิบัติหน้าที่แทน
นายกสมาคมฯ เมื่อนายกสมาคมฯไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าได้ การปฏิบัติหน้าที่ แทน
นายกสมาคมฯให้อุปนายก สมาคมฯตามล าดับต าแหน่งเป็นผู้ปฏิบัติหรือกระท าแทน  
14.3 เลขานุการ  มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกิจและสารบรรณของสมาคมฯทั้งหมดโดย
เป็นหัวหน้าของเจ้าหน้าที่หรือพนักงานในส านักงานของสมาคมฯและปฏิบัติตามค าสั่งหรือ
ตามท่ีได้รับมอบหมายจากนายกสมาคมฯ รวมทั้งท าหน้าที่เลขานุการ ในการประชุมต่างๆของ
สมาคมฯ  
14.4  เหรัญญิก มีหน้าที่ เกี่ยวกับการเงินและการบัญชีของสมาคมฯทั้งหมดเป็นผู้จัดท าบัญชี
รายรับรายจ่าย บัญชีงบดุลของสมาคมฯไว้เพ่ือตรวจสอบ  
14.5 ปฏิคม  มีหน้าที่ในการต้อนรับแขกของสมาคมฯ เป็นหัวหน้าการจัดเตรียมสถานที่ของ
สมาคมฯ และที่ประชุมต่างๆของสมาคมฯ  
14 .6  นายทะเบียน มีหน้ าที่ เ กี่ ยวกับทะเบียนของสมาชิก ทั้ งหมดของสมาคมฯ              
ประสานงานกับเหรัญญิกและส่วนที่เกี่ยวข้องในการเรียกเก็บเงินค่าบ ารุงสมาชิก  
14.7  ประชาสัมพันธ์  มีหน้าที่รวบรวมผลงาน เผยแพร่ผลงาน กิจกรรมด าเนินงานและ
ชื่อเสียงของสมาคมฯ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย    
14.8  บรรณาธิการ  มีหน้าที่รวบรวมและจัดท าเอกสาร รายงานต่างๆของสมาคมฯและ
จัดบริการด้านหนังสือและข่าวสารต่างๆของมวลสมาชิก  



14.9  กรรมการกลาง มีหน้าที่เป็นตัวแทนของสมาชิกและเสนอข้อคิดเห็น  ตลอดจน
ประสานงานช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของสมาคมฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไป
ตามระเบียบข้อบังคับของสมาคมฯ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯอาจก าหนดกรรมการ
ต าแหน่งอ่ืนๆเพ่ิมข้ึน ตามความเหมาะสม โดยมีจ านวนรวมกับข้างต้นแล้วต้องไม่เกิดจ านวนที่
ข้อบังคับ ก าหนดไว้ และกรณีที่คณะกรรมการมิได้ก าหนดต าแหน่งก็ให้ถือว่าเป็นต าแหน่ง 
กรรมการกลาง  

หมายเหตุ  สมาคมฯอาจก าหนดคณะกรรมการบริหาร  โดยให้นายกสมาคมฯมาจากการ เลือกตั้งที่ 
ประชุมคณะกรรมการ   แล้วนายกสมาคมฯที่ได้รับการเลือกตั้งนั้น  เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการจากสมาชิกสามัญตามจ านวนข้อบังคับก็ได้   

ข้อ15  คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ อยู่ในต าแหน่งได้คราวละ 2 ปีและเมื่อครบก าหนด ตามวาระ 
แล้ว ให้คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ที่ครบก าหนดตามวาระรักษาการ ไปพลางก่อนจนกว่า
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯชุดใหม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากราชการเป็นที่เรียบร้อย 
แล้ว ก็ให้ส่งและรับมอบกันระหว่างคณะกรรมการบริหารสมาคมฯชุดเก่าและชุดใหม่ โดย
ด าเนินการให้เสร็จสิ้น ภายในก าหนด 30 วัน  นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการบริหารชุดใหม่
ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ  

ข้อ16   ต าแหน่งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ถ้าต้องว่างลงก่อนครบก าหนดวาระให้คณะ            
กรรมการบริหารสมาคมฯลงมติแต่งตั้งสมาชิกสามัญคนใดคนหนึ่งเข้าด ารงต าแหน่ง            
ที่ว่างนั้นผู้ที่เข้าด ารงต าแหน่งแทนจะอยู่ในต าแหน่งได้เท่ากับวาระของผู้ที่ตนแทน             
เท่านั้น    
 

ข้อ17   กรรมการบริหารสมาคมฯพ้นจากต าแหน่งโดยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังนี้   
1. ครบอายุตามวาระ   
2. ตาย   
3. ลาออก   
4. พ้นจากการเป็นสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมฯ   
5. ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง โดยออก                    
เสียงลงคะแนนลับ3ใน4ของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯทั้งหมด 

ข้อ18  กรรมการบริหารสมาคมฯท่ีประสงค์ลาออกจากต าแหน่ง   ให้ยื่นใบลาออกเป็นลายลักษณ์ 
อักษร ต่อนายกสมาคมฯหรือคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ  และให้พ้นจากต าแหน่งได้เมื่อ 
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯมีมติให้ออก  

ข้อ19  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ   มีดังนี้ 
1. มีอ านาจก าหนดระเบียบและข้อบังคับต่างๆเพ่ือให้สมาชิกได้ปฏิบัติโดย ระเบียบหรือ 
ข้อบังคับนั้น  จะต้องไม่ขัดต่อข้อบังคับของสมาคมฯนี้  
2.   มีอ านาจแต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ  



3.   มีอ านาจเชิญหรือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ   ผู้ทรงเกียรติหรือผู้มีอุปการคุณแก่สมาคมฯเข้า
เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ ของสมาคมฯ  
4.   มีอ านาจเชิญและแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษาและอนุกรรมการต่างๆได้  แต่กรรมการ 
ที่ปรึกษา และอนุกรรมการนั้นจะอยู่ในต าแหน่งได้ไม่เกินวาระของคณะกรรมการที่แต่งตั้ง  
5.   มีอ านาจแต่งตั้งกรรมการในต าแหน่งอ่ืน  ที่มิได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับ  
6.   มีอ านาจเรียกหรือเชิญสมาชิกประชุมใหญ่สามัญประจ าปีและประชุมใหญ่วิสามัญ  
7.   มีอ านาจบริหารกิจการของสมาคมฯ  เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯและ 
มีอ านาจอื่นตามท่ีข้อบังคับก าหนดไว้   
8.  มีหน้าที่รับผิดชอบในกิจการทั้งหมดของสมาคมฯ รวมทั้งการเงินและทรัพย์สินทุกประเภท
ของสมาคมฯ 
9.    มีหน้าที่จัดประชุมใหญ่วิสามัญตามที่สมาชิกสามัญ  จ านวน 1 ใน 3 ของสมาชิกสามัญ

ทั้งหมดได้เข้าชื่อร้องขอให้จัดขึ้น  กรณีการประชุมใหญ่วิสามัญนี้ต้อง  ด าเนินการภายใน 30 วันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือหรือค าร้องขอ  

10.   มีหน้าที่จัดท าเอกสารหลักฐานต่างๆทั้งที่เกี่ยวกับการเงินทรัพย์สินและการด าเนินงาน
กิจกรรมต่างๆของสมาคมฯ ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและสามารถให้สมาชิกตรวจสอบดูได้เมื่อ
สมาชิกร้องขอ  

11.   มีหน้าที่ในการจัดท าบันทึกและรายงานการประชุมต่างๆของสมาคมฯ  เพ่ือเก็บไว้เป็น
หลักฐาน  และจัดส่งให้สมาชิกได้รับทราบ                                  

12 .  มีหน้าที่ด าเนินกิจกรรมอ่ืนๆตามที่ข้อบังคับก าหนด 
ข้อ 20  คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ  ต้องจัดให้มีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือและด าเนินกิจกรรม 

ของสมาคมฯทุกเดือนอย่างน้อยเดือนละ 1ครั้ง โดยจัดให้มีการประชุมในวันประชุมผู้บริหาร 
สถานศึกษาของทุกเดือน  หรือตามมติของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯนั้น  เว้นแต่กรณีท่ีมี 
ความจ าเป็นหรือไม่มีระเบียบวาระท่ีจะน าเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา  โดยนายก 
สมาคมฯหรือเลขานุการต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริหารสมาคมฯทราบล่วงหน้าโดยไม่น้อย 
กว่า 7 วัน  และการงดการประชุมตามวรรคดังกล่าวนี้  ไม่อาจด าเนินการติดต่อกันได้   
เกิน  2  เดือน  

ข้อ 21  การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ  ต้องมีคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ            
เขา้ร่วมประชุมจ านวนไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด  จึงจะถือว่าครบ องค์ประชุม 
และมติของที่ประชุม 

ข้อ  22  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ถ้าหากนายกสมาคมฯและอุปนายกสมาคมฯ 
ไม่อยู่ในที่ประชุม  หรือไม่อาจสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้คณะกรรมการที่เข้าที่ประชุมใน 
คราวนั้นๆเลือกตั้งกันเอง  เพื่อให้กรรมการคนใดคนหนึ่งท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมคราว 
นั้น 
 



หมวดที่ 4 
การประชุมใหญ่ 

 
ข้อ 23  การประชุมใหญ่ของสมาคมฯมี  2  ชนิด  

1. การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  
2. การประชุมใหญ่วิสามัญ  

ข้อ 24  คณะกรรมการบริหารสมาคมฯต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีๆละ 1 ครั้งภายใน 
เดือนพฤษภาคมของทุกปี หรืออย่างช้าไม่เกินเดือนมิถุนายนในปีเดียวกัน  

ข้อ25  การประชุมใหญ่วิสามัญ อาจก าหนดหรือจัดให้มีขึ้นได้ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ 
เห็นสมควรจัดให้มีขึ้น หรือเกิดขึ้นจากการที่สมาชิกสามัญจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ 
สมาชิกท้ังหมดร้องขอต่อคณะกรรมการให้จัดให้มีขึ้น  

ข้อ26  การแจ้งก าหนดนัดประชุมใหญ่ ให้เลขานุการเป็นผู้แจ้งก าหนดนัดประชุมใหญ่ให้สมาชิกทราบ 
  ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน  ให้ติดประกาศแจ้งก าหนดนัดประชุมใหญ่  ณ  ส านักงานสมาคมฯ 

ด้วย  
ข้อ27  การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ต้องจัดให้มีระเบียบวาระการประชุมอย่างน้อยดังนี้  

1.  แถลงกิจการในรอบปีที่ผ่านมา  
2.  แถลงบัญชีรายรับรายจ่ายและบัญชีงบดุลที่ผ่านมา  
3.  เลือกตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี  
4.  เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯชุดใหม่ เมื่อครบก าหนดวาระ  
5. เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ข้อ28  การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี หรือการประชุมใหญ่วิสามัญ จะต้องมีสมาชิกสามัญ           
เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของสมาชิกสามัญท้ังหมด จึงจะถือว่าครบองค์ ประชุมให้ 
ขยายเวลาที่ก าหนดไว้พอสมควรและเม่ือครบก าหนดเวลาที่ขยายแล้ว ยัง มีสมาชิกเข้าร่วม 
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมก็ให้เลื่อนการประชุมคราวนั้นไป กรณี การเลื่อนประชุมใหญ่สามัญ 
ประจ าปี ตามวรรคแรก ให้ก าหนดการประชุมใหญ่ สามัญประจ าปีได้อีกครั้งหนึ่งภายหลังที่ 
เวลาล่วงเลยไปแล้วไม่น้อยกว่า 15 วัน แต่ต้องไม่เกิน 45 วัน นับแต่วันที่ได้เลื่อนการประชุม  
ใหญ่สามัญประจ าปีในครัง้แรก และการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีที่ก าหนดขึ้นครั้งหลังนี้แม้ 
สมาชิกสามัญจะเข้า ร่วมประชุมเป็นจ านวนเท่าใดก็ให้ถือว่าครบองค์ประชุม  

ข้อ29  การประชุมใหญ่วิสามัญ ในกรณีที่เกิดขึ้นจากการร้องขอของสมาชิกตามข้อบังคับข้อ24 ถ้าหาก 
มีสมาชิกไม่ครบองค์ประชุมตามเวลาประชุมที่นัดหมายในการประชุมครั้งแรกให้ถือว่าการ 
ประชุมนั้น เป็นอันยกเลิก จะเลื่อนประชุมหรือนัดหมายการประชุมใหม่ก็ได้ เว้นแต่จะได้ 
ด าเนินการตามข้อบังคับดังกล่าวขึ้นใหม่  ถ้าข้อบังคับ มิได้ถ้าข้อบังคับมิได้ก าหนดไว้เป็น 
อย่างอ่ืน  ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์   กรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ 
ประชุมตัดสินชี้ขาด 



ข้อ30   การลงมติต่างๆในที่ประชุมใหญ่ถ้าข้อบังคับมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนๆ ให้ถือคะแนนเสียง 
ข้างมากเป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสียงลงมติเท่ากันก็ให้ประธานในที่ประชุมชี้ขาด  

ข้อ31  การประชุมใหญ่ของสมาคมฯ ถ้านายกสมาคมฯและอุปนายกสมาคมฯไม่อยู่หรือไม่เข้าร่วม 
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมใหญ่ท าการเลือกตั้งกรรมการบริหาร 
สมาคมฯที่มาร่วมประชุมคนใดคนหนึ่งท าหน้าที่ประธานประชุมคราวนั้น 
  

หมวดที่ 5 
การเงินและทรัพย์สิน 

 
ข้อ 32  การเงิน การบัญชีและทรัพย์สินทั้งหมดของสมาคมฯฯให้อยู่ในความรับผิดชอบของ             

คณะกรรมการ สมาคมฯฯ การเงินและ เหรัญญิก เงินสดของสมาคมฯ (ถ้ามี) ให้น าฝากไว้   
ณ  ธนาคารแห่งใดแห่งหนึ่ง  หรือสถาบันการเงินอ่ืนตามมติคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ  

ข้อ 33   การลงนามในตั๋วแลกเงินหรือเช็คของสมาคมฯ  จะต้องมลีายมือชื่อนายกสมาคมฯหรือ 
อุปนายกสมาคมฯ  ร่วมกับเหรัญญิกและเลขานุการ  จึงจะถือว่าใช้ได้  

 
ข้อ 34  รายได้ของสมาคมฯ สมาคมฯอาจมีรายได้จากกรณี   ดังนี้               

1.  ค่าลงทะเบียนและค่าบ ารุงของสมาชิก               
2.  การจัดกิจกรรมต่างๆคณะกรรมการบริหารสมาคมฯและสมาชิก               
3.  ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา  องค์การหรือองค์การกุศลอื่นและหรือหน่วยงานต่างๆ 
สนับสนุนกิจการของสมาคมฯ  

ข้อ 35  นายกสมาคมฯมีอ านาจสั่งจ่ายเงินสมาคมฯ ได้ครั้งละไม่เกิน  10,000  บาท ถ้าเกินกว่านั้น   
ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารสมาคมฯและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯฯ จะ 
อนุมัติให้จ่ายเงินได้ครั้งละไม่เกิน 50,000 บาท กรณีท่ีจ าเป็นต้องจ่ายเงินมากกว่านั้น ต้อง 
ได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ 

ข้อ 36  เหรัญญิกมีอ านาจเก็บรักษาเงินสดของสมาคมฯได้ครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท ถ้าเกินกว่านี้ 
ต้องฝากธนาคารในบัญชีของสมาคมฯทันทีท่ีโอกาสอ านวยให้  

ข้อ 37  เหรัญญิกต้องจัดท าบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุล ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการใน 
รายรับและรายจ่ายเงินทุกครั้งจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อของนายสมาคมฯ 
หรืออุปนายกสมาคมฯ ร่วมกับเหรัญญิกและเลขานุการ  

ข้อ 38  ผู้ตรวจสอบบัญชีหรือผู้สอบบัญชี จะต้องมิใช่กรรมการบริหารสมาคมฯหรือเจ้าหน้าที่ 
ของสมาคมฯ และต้องเป็นผู้ตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต หรือเป็นบุคคลที่ได้รับ 
การเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ่  

ข้อ 39  ผู้ตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชี มีอ านาจที่จะเรียกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงินและทรัพย์สิน 



จากคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ  และสามารถเรียกกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ
เพ่ือสอบถามเกี่ยวกับบัญชีและทรัพย์สินของสมาคมฯได้  

ข้อ 40  คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ  ต้องให้ความร่วมมือกับผู้ตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชี เมื่อได้รับ 
การร้องขอ  

ข้อ 41  ถ้าผู้ตรวจสอบบัญชี ต้องพ้นจากต าแหน่งไปด้วยเหตุใดก็ตามก่อนท าการตรวจสอบบัญชีเสร็จ  
ให้กรรมการบริหารสมาคมฯ  มีมติแต่งตัง้บุคคลอื่นที่มิใช่กรรมการบริหารสมาคมฯด าเนิน 
แทนได้    
 

หมวด 6 
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับและเลิกล้มสมาคมฯ 

 
ข้อ 42  ข้อบังคับของสมาคมฯ จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ก็โดยมติของที่ประชุมใหญ่เท่านั้น และองค์ 

ประชุมองค์ใหญ่จะต้องมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง หรือครึ่งหนึ่ง 
ของสมาชิกสามัญท้ังหมด มติของที่ประชุมใหญ่ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ข้อบังคับจะต้องมี 
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน  4 ของสมาชิกท้ังหมดและองค์ประชุมใหญ่ คราวนั้นต้องมี 
จ านวนสมาชิกไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญท้ังหมด  

ข้อ 43  กรณีท่ีสมาคมฯต้องเลิกล้มไม่ว่าในเหตุใดๆก็ตามทรัพย์สินของสมาคมฯที่เหลืออยู่ หลังจากท่ี 
ได้ช าระบัญชีเรียบร้อยแล้ว ให้ตกเป็นของกองทุนธารน้ าใจ เพ่ือการศึกษาขัน้พื้นฐานอ าเภอ 
กงไกรลาศ หรือ วัด องค์กรการกุศลอื่นใดที่มีวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกันตาม มติของคณะ 
กรรมการบริหารสมาคมฯ 
 

หมวดที่ 7 บทเฉพาะกาล 
ข้อ 44  ข้อบังคับของสมาคมครู และบุคลากรทางการศึกษาอ าเภอกงไกรลาศ  ฉบับนี้ให้เริ่ม ใช้บังคับ 

ได้นับแต่วันที่สมาคมฯได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเป็นต้นไป    
                                                            
                                    
                                  
                                              (ลงชื่อ)                                                                                           
                                                           ผู้จัดท าข้อบังคับ                                         
                                                      (นายสมเดช   แสงเมือง) 


