ขอบังคับของสมาคมครูภาษาไทยแหงประเทศไทย
หมวดที่ ๑
ความทั่วไป
ขอ ๑
ขอ ๒

ขอ ๓

สมาคมนี้ชื่อวา สมาคมครูภาษาไทยแหงประเทศไทย ยอวา สคทท เรียกเปนภาษาอังกฤษ
The Association of Thai Language Teachers of Thailand ยอวา ATTT
เครื่องหมายของสมาคมมีลักษณะเปนรูปวงกลม ภายในมีขอความชื่อสมาคมครูภาษาไทย
แหงประเทศไทยและอักษรยอ สคทท และชื่อภาษาอังกฤษ The Association of
Thai Language Teachers of Thailand ยอวา ATTT มีลายกนกรอบศิลาจารึก

สํานักงานของสมาคมตั้งอยู ณ สถาบันภาษาไทย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดําเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
ขอ ๔ วัตถุประสงคของสมาคม เพื่อ
๔.๑ เปนศูนยกลางแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น ประสบการณและเพื่อเผยแพรขาวสาร
เกี่ยวกับภาษา วรรณคดีและวัฒนธรรมไทย
๔.๒ รวมมือและประสานงานกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดกิจกรรมตาง ๆ
เกี่ยวกับภาษา วรรณคดีและวัฒนธรรมไทย
๔.๓ สงเสริมใหมีการศึกษา คนควา วิจัย และจัดกิจกรรมที่สงเสริมอาชีพครูภาษาไทย
๔.๔ สรางความสัมพันธอันดีระหวางครูภาษาไทย
๔.๕ สงเสริมการใชภาษาไทยใหถูกตองเหมาะสม
๔.๖ ประสานประโยชนระหวางองคกรเกี่ยวกับภาษาไทยทั้งในประเทศและตางประเทศ

๒

หมวดที่ ๒
สมาชิก
ขอ ๕ สมาชิกของสมาคมมี ๓ ประเภท คือ
๕.๑ สมาชิกสามัญ ไดแก ครูภาษาไทย หรือผูที่ทํางานเกี่ยวกับภาษา วรรณคดีและวัฒนธรรมไทย
๕.๒ สมาชิกวิสามัญ ไดแกบุคคลทั่วไปที่สนใจในการอนุรักษสงเสริมภาษา วรรณคดีและวัฒนธรรมไทย
๕.๓ สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ หรือผูมีอุปการคุณแกสมาคม ซึ่งคณะกรรมการ
ลงมติใหเชิญเขาเปนสมาชิก
ขอ ๖ สมาชิกจะตองประกอบดวยคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๖.๑ เปนผูบรรลุนิติภาวะ ไมจํากัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา
๖.๒ เปนผูมีความประพฤติเรียบรอย
๖.๓ ไมเปนโรคที่สังคมรังเกียจ
๖.๔ ไมตองคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดใหเปนบุคคลลมละลายหรือไรความสามารถหรือ
เสมือนไรความสามารถ หรือตองโทษจําคุก ยกเวนความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ
การตองคําพิพากษาของศาลถึงที่สุด ในกรณีดังกลาวจะตองเปนในขณะที่สมัครเขาเปนสมาชิก
หรือในระหวางที่เปนสมาชิกของสมาคมเทานั้น
๖.๕ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารมีมติเปนเอกฉันท เห็นสมควรใหรับสมัครเปนสมาชิกสามัญ
ขอ ๗ คาลงทะเบียนและคาบํารุงสมาคม
๗.๑ คาลงทะเบียนและคาบํารุงสมาคมตลอดชีพ ๑,๐๐๐ บาท
๗.๒ สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไมตองเสียคาบํารุงสมาคมแตอยางใด
ขอ ๘ การสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคม ใหผูประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคม
ยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมตอเลขาธิการโดยมีสมาชิกสามัญรับรองอยางนอย ๑ คน
ขอ ๙ เมื่อไดประกาศชื่อของผูยื่นใบสมัครไว ณ สํานักงานของสมาคมไมนอยกวา ๗ วันแลว ใหมีการประชุม
คณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณารับผูสมัครเปนสมาชิก หากคณะกรรมการบริหารมีมติไมรับสมัคร
เนื่องจากมีผูคัดคานหรือมีเหตุผลใดก็ตาม ใหแจงผูสมัครภายใน ๑๕ วัน ถาผูนั้นมีขอคัดคาน ก็ใหแจง
คณะกรรมการบริหารภายใน ๓๐ วันนับแตวันรับแจง เพื่อใหพิจารณาใหม ทั้งนี้มติของกรรมการ
ถือเปนเด็ดขาด
เมื่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารมีมติรับผูใดเปนสมาชิกแลว ใหเลขาธิการของสมาคม
รีบแจงใหผูสมัครทราบ พรอมกับแจงใหนําเงินคาลงทะเบียนและคาบํารุงตามอัตรามาชําระตอ
เหรัญญิก สภาพการเปนสมาชิกสามัญ เริ่มแตวันที่ไดชําระคาลงทะเบียนและคาบํารุงตามอัตรา
ที่กําหนดไวในขอบังคับ ขอ ๗

๓
ขอ ๑๐ สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ ใหเริ่มนับตั้งแตวันที่หนังสือตอบรับคําเชิญของผูที่คณะกรรมการ
ไดพิจารณาลงมติเขาเปนสมาชิกของสมาคมถึงสมาคม
ขอ ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกใหสิ้นสุดลงดวยเหตุดังตอไปนี้
๑๑.๑ ตาย
๑๑.๒ ลาออก โดยยื่นหนังสือเปนลายลักษณอักษรตอคณะกรรมการ และคณะกรรมการได
พิจารณาอนุมัติ และสมาชิกผูนั้นไดชําระหนี้สินที่ยังติดคางอยูกับสมาคมเปนที่เรียบรอย
๑๑.๓ ขาดคุณสมบัติสมาชิก
๑๑.๔ ที่ประชุมใหญของสมาคม หรือคณะกรรมการไดพิจารณาลงมติใหลบชื่อออกจากทะเบียน
เพราะสมาชิกผูนั้นไดประพฤตินําความเสื่อมเสียมาสูสมาคม
ขอ ๑๒ สิทธิและหนาที่ของสมาชิก
๑๒.๑ มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการของสมาคมตอคณะกรรมการ
๑๒.๒ มีสิทธิเขารวมประชุมใหญของสมาคม
๑๒.๓ สมาชิกสามัญมีสิทธิในการเลือกตั้ง หรือไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนกรรมการสมาคม
และมีสิทธิออกเสียงลงมติตางๆ ในที่ประชุมไดคนละ ๑ คะแนนเสียง
๑๒.๔ มีสิทธิรองขอตอคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพยสินของสมาคม
๑๒.๕ มีสิทธิเขาชื่อรวมกันอยางนอย ๑ ใน ๕ ของสมาชิกสามัญทั้งหมดหรือสมาชิกสามัญ
จํานวนไมนอยกวา ๕๐ คน ทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการใหจัดประชุมใหญวิสามัญได
๑๒.๖ มีหนาที่จะตองปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ และขอบังคับของสมาคมโดยเครงครัด
๑๒.๗ มีหนาที่ประพฤติตนใหสมกับเกียรติที่เปนสมาชิกของสมาคม
๑๒.๘ มีหนาที่ใหความรวมมือและสนับสนุนการดําเนินกิจการตางๆ ของสมาคม
๑๒.๙ มีสิทธิเขารวมกิจกรรมที่สมาคมไดจัดใหมีขึ้น
๑๒.๑๐ มีหนาที่ชวยเผยแพรชื่อเสียงของสมาคมใหเปนที่รูจักอยางแพรหลาย

หมวดที่ ๓
การดําเนินกิจการสมาคม
ขอ ๑๓ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ทําหนาที่บริหารกิจการของสมาคมมีจํานวนอยางนอย ๑๕ คน
อยางมากไมเกิน ๒๕ คน ผูเปนนายกสมาคมไดมาจากการเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ และนายก
สมาคมเลือกอุปนายกจํานวนไมเกิน ๔ คน จากการประชุมใหญเปนคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการชุดนี้จะแตงตั้งกรรมการสมาคมอีกจํานวนอยางนอย ๑๕ คนและอยางมากไมเกิน

๔
๒๐ คน เพื่อดํารงตําแหนงตางๆ ของสมาคมตามที่กําหนดไว ซึ่งตําแหนงของกรรมการสมาคม
มีตําแหนงและหนาที่โดยสังเขปดังตอไปนี้
๑๓.๑ นายกสมาคม ทําหนาที่เปนหัวหนาในการบริหารกิจการของสมาคม เปนผูแทนสมาคม
ในการติดตอกับบุคคลภายนอก และทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ
และการประชุมใหญของสมาคม
๑๓.๒ อุปนายก ทําหนาที่เปนผูชวยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคม ปฏิบัติตามหนาที่
ที่นายกสมาคมไดมอบหมายและทําหนาที่แทนนายกสมาคม เมื่อนายกสมาคมไมอยู
หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได การทําหนาที่แทนนายกสมาคมใหอุปนายกตามลําดับ
ตําแหนงเปนผูกระทําการแทน
๑๓.๓ เลขาธิการ ทําหนาที่เกี่ยวกับงานธุรการของสมาคมทั้งหมด เปนหัวหนาเจาหนาที่ของ
สมาคมในการปฏิบัติกิจการของสมาคมและปฏิบัติตามคําสั่งของนายกสมาคม ตลอดจน
ทําหนาที่เปนเลขานุการในการประชุมตาง ๆ ของสมาคม
๑๓.๔ เหรัญญิก มีหนาที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคม เปนผูจัดทําบัญชีรายรับรายจาย
บัญชีงบดุลของสมาคม และเก็บเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของสมาคมไวเพื่อตรวจสอบ
๑๓.๕ ปฏิคม มีหนาที่ในการตอนรับแขกของสมาคม เปนหัวหนาในการจัดเตรียมสถานที่
ของสมาคมและจัดเตรียมสถานที่ประชุมตางๆ ของสมาคม
๑๓.๖ นายทะเบียน มีหนาที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของสมาคม ประสานงานกับ
เหรัญญิกในการเรียกเก็บคาบํารุงสมาคมจากสมาชิก
๑๓.๗ ประชาสัมพันธ มีหนาที่เผยแพรกิจการและชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคมใหสมาชิกและ
บุคคลโดยทั่วไปใหเปนที่รูจักแพรหลาย
๑๓.๘ กรรมการตําแหนงอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรกําหนดใหมีขึ้น
โดยมีจํานวนเมื่อรวมกับตําแหนงกรรมการตามขางตนแลวจะตองไมเกินจํานวนที่ขอบังคับ
ไดกําหนดไว แตถาคณะกรรมการไมไดกําหนดตําแหนงก็ถือวาเปนกรรมการกลาง
คณะกรรมการชุดแรกใหผูเริ่มการจัดตั้งสมาคมเปนผูเลือกตั้งประกอบดวย นายกสมาคม
และกรรมการอื่น ๆ ตามจํานวนที่เห็นสมควรตามขอบังคับของสมาคม
ขอ ๑๔ คณะกรรมการในขอ ๑๓ ใหดําเนินการเลือกตั้งและแตงตั้งดังนี้
๑๔.๑ ที่ประชุมใหญเลือกนายกสมาคมโดยวิธีใหสมาชิกเสนอชื่อสมาชิกที่อยูในที่ประชุมเขารับ
การเลือกตั้ง ในการเสนอชื่อผูเขารับการเลือกตั้งแตละคน ตองมีสมาชิกอื่นรับรองการ
เสนอชื่อแตละคนนั้นไมนอยกวา ๕ คน จึงจะมีสิทธิเขารับการเลือกตั้ง ถามีผูไดรับการเสนอ
ชื่อเขารับเลือกตั้งไมเกิน ๑ คน ใหถือวาผูไดรับการเสนอชื่อนั้นเปนผูไดรับเลือกตั้ง
โดยไมตองมีการลงคะแนน แตถามีผูไดรับการเสนอชื่อเขารับการเลือกตั้งเกิน ๑ คน

๕
ก็ใหสมาชิกที่เขาประชุมใหญออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผูที่ไดรับการเสนอชื่อดังกลาว
เพื่อใหผูที่ไดคะแนนเสียงสูงสุดเปนนายกสมาคม ในกรณีนี้ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้ง
กรรมการตรวจนับคะแนน เพื่อดําเนินการใหทราบวา ผูใดไดรับคะแนนเสียงเทาใด
หากปรากฏผลจากการนับคะแนนเสียงเทากันก็ใหใชวิธีจับฉลากเฉพาะผูไดรับคะแนนเสียง
เทากัน เพื่อใหไดนายกสมาคมที่ไดรับเลือกตั้งจากการประชุมเลือกตั้ง ใหนายกสมาคม
เลือกอุปนายกตามที่ระบุไวในขอ ๑๓ เปนคณะกรรมการบริหาร
๑๔.๒ ใหคณะกรรมการบริหารประชุมครั้งแรกภายใน ๗ วัน นับแตวันที่ประชุมใหญ
ในขอ ๑๔.๑ ไดมีมติเลือกตั้งนายกสมาคม เพื่อเลือกกรรมการบริหารอื่น ๆ ใหดํารง
ตําแหนงเลขาธิการ เหรัญญิก นายทะเบียน ปฏิคม ประชาสัมพันธและกรรมการตําแหนง
อื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในขอ ๑๓ และใหเลขาธิการนํารายชื่อการเปลี่ยนแปลง
กรรมการบริหารจดทะเบียนตอนายทะเบียนตามกําหนดเวลาของกฎหมาย
๑๔.๓ คณะกรรมการของสมาคมสามารถอยูในตําแหนงไดวาระละ ๒ ป และเมื่อคณะกรรมการ
อยูในตําแหนงครบกําหนดตามวาระแลว แตคณะกรรมการชุดใหมยังไมไดรับอนุญาตให
จดทะเบียนจากทางราชการ ก็ใหคณะกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระรักษาการไปพลาง
กอน จนกวาคณะกรรมการชุดใหมจะไดรับอนุญาตจดทะเบียนจากทางราชการ และเมื่อ
คณะกรรมการชุดใหมไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนจากทางราชการเปนที่เรียบรอยแลวก็ให
สงและรับมอบงานกันระหวางคณะกรรมการชุดเดิมกับคณะกรรมการชุดใหมใหเปนที่
เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวันที่คณะกรรมการชุดใหมไดรับอนุญาตใหจดทะเบียน
จากทางราชการ
ขอ ๑๕ ตําแหนงกรรมการสมาคม ถาตองวางลงกอนครบกําหนดตามวาระก็ใหคณะกรรมการแตงตั้งสมาชิก
สามัญคนใดคนหนึ่งที่เห็นสมควรเขาดํารงตําแหนงแทนตําแหนงที่วางลงนั้น แตผูดํารงตําแหนงแทน
อยูในตําแหนงไดเทากับวาระของผูที่ตนแทนนั้น
ขอ ๑๖ กรรมการอาจจะพนจากตําแหนง ซึ่งมิใชเปนการออกตามวาระดวยเหตุผลตอไปนี้ คือ
๑๖.๑ ตาย
๑๖.๒ ลาออก
๑๖.๓ ขาดจากสมาชิกภาพ
๑๖.๔ ที่ประชุมใหญลงมติใหออกจากตําแหนง
ขอ ๑๗ กรรมการที่ประสงคจะลาออกจากตําแหนงกรรมการ ใหยื่นใบลาออกเปนลายลักษณอักษร
ตอคณะกรรมการและใหคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

๖
ขอ ๑๘ อํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการ
๑๘.๑ มีอํานาจออกระเบียบปฏิบัติตาง ๆ เพื่อใหสมาชิกไดปฏิบัติโดยระเบียบปฏิบัตินั้น
จะตองไมขัดตอขอบังคับฉบับนี้
๑๘.๒ มีอํานาจแตงตั้งและถอดถอนเจาหนาที่ของสมาคม
๑๘.๓ มีอํานาจแตงตั้งกรรมการที่ปรึกษา หรืออนุกรรมการได แตกรรมการที่ปรึกษา
หรือ อนุกรรมการจะสามารถอยูในตําแหนงไดไมเกินวาระของคณะกรรมการที่แตงตั้ง
๑๘.๔ มีอํานาจเรียกประชุมใหญสามัญประจําปและประชุมใหญวิสามัญ
๑๘.๕ มีอํานาจแตงตั้งกรรมการในตําแหนงอื่น ๆ ที่ยังมิไดกําหนดไวในขอบังคับนี้
๑๘.๖ มีอํานาจบริหารกิจการของสมาคมเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคตลอดจนมีอํานาจอื่นๆ
ตามที่ขอบังคับไดกําหนดไว
๑๘.๗ มีหนาที่รับผิดชอบในกิจการทั้งหมด รวมทั้งการเงิน และทรัพยสินทั้งหมดของสมาคม
๑๘.๘ มีหนาที่จัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญ ตามที่สมาชิกสามัญจํานวน ๑ ใน ๕ ของสมาชิก
ทั้งหมดหรือสมาชิกสามัญจํานวนไมนอยกวา ๕๐ คน ไดเขาชื่อรองขอใหจัดประชุมใหญ
วิสามัญขึ้น ซึ่งการนี้จะตองจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญขึ้นภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่
ไดรับหนังสือรองขอ
๑๘.๙ มีหนาที่จัดทําเอกสารหลักฐานตาง ๆ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินทรัพยสินและการดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ ของสมาคมใหถูกตองตามหลักวิชาการ และสามารถจะใหสมาชิกตรวจดู
ไดเมื่อสมาชิกรองขอ
๑๘.๑๐ จัดทําบันทึกการประชุมตาง ๆ ของสมาคม เพื่อเก็บไวเปนหลักฐานและจัดสงใหสมาชิก
ไดรับทราบ
๑๘.๑๑ มีหนาที่อื่น ๆ ตามที่ขอบังคับไดกําหนดไว
ขอ ๑๙ คณะกรรมการจะตองประชุมกันอยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหาร
กิจการของสมาคม
ขอ ๒๐ การประชุมคณะกรรมการจะตองมีคณะกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะถือวาครบองคประชุม มติของที่ประชุมคณะกรรมการ ถาขอบังคับมิไดกําหนดไวเปน
อยางอื่นก็ใหถือคะแนนเสียงมากเปนเกณฑ แตถาคะแนนเสียงเทากัน ก็ใหประธานในการประชุม
เปนผูชี้ขาด
ขอ ๒๑ การประชุมคณะกรรมการ ถานายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไมอยูในที่ประชุม หรือไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหกรรมการที่เขาประชุมในคราวนั้น เลือกตั้งกันเองเพื่อใหกรรมการคนใดคนหนึ่ง
ทําหนาที่เปนประธานในการประชุมครั้งนั้น

๗

หมวดที่ ๔
การประชุมใหญ
ขอ ๒๒ การประชุมใหญของสมาคมมี ๒ ชนิด คือ
๒๒.๑ ประชุมใหญสามัญ
๒๒.๒ ประชุมใหญวิสามัญ
ขอ ๒๓ คณะกรรมการจะตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําป ปละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกป
ขอ ๒๔ การประชุมใหญวิสามัญ อาจจะมีขึ้นไดก็โดยเหตุที่คณะกรรมการเห็นควรจัดใหมีขึ้นหรือเกิดขึ้น
ดวยการเขาชื่อรวมกันของสมาชิกไมนอยกวา ๑ ใน ๕ ของสมาชิกสามัญทั้งหมดหรือสมาชิก
สามัญ จํานวนไมนอยกวา ๕๐ คน ทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการใหจัดใหมีขึ้น
ขอ ๒๕ การแจงกําหนดนัดประชุมใหญ ใหเลขาธิการเปนผูแจงกําหนดนัดประชุมใหญใหสมาชิก
ไดทราบและการแจงจะตองแจงเปนลายลักษณอักษร โดยระบุวัน เวลา และสถานที่ใหชัดเจน
โดยจะตองแจงใหสมาชิกไดทราบลวงหนาไมนอยกวา ๗ วัน และประกาศแจงกําหนดนัดประชุม
ไว ณ สํานักงานของสมาคมเปนเวลาไมนอยกวา ๗ วันกอนถึงกําหนดการประชุมใหญ
ขอ ๒๖ การประชุมใหญสามัญประจําป จะตองมีวาระการประชุมอยางนอยดังตอไปนี้
๒๖.๑ แถลงกิจการที่ผานมาในรอบป
๒๖.๒ แถลงบัญชีรายรับ รายจาย และบัญชีงบดุลของปที่ผานมา
๒๖.๓ เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม เมื่อครบกําหนดวาระ
๒.๖.๔ เลือกตั้งผูสอบบัญชี
๒๖.๕ เรื่องอื่น ๆ ถามี
ขอ ๒๗ ในการประชุมใหญสามัญประจําป หรือการประชุมใหญวิสามัญจะตองมีสมาชิกสามัญ เขารวม
ประชุมไมนอยกวา ๕๐ คน จึงจะถือวาครบองคประชุม แตถาเมื่อถึงกําหนดเวลาประชุมยังมี
สมาชิกสามัญเขารวมประชุมไมครบองคประชุม ใหคณะกรรมการของสมาคมเรียกประชุมใหญอีก
ครั้งหนึ่งโดยจัดใหมีการประชุมขึ้นภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่นัดประชุมครั้งแรก สําหรับการประชุม
ในครั้งหลังนี้ ถามีสมาชิกสามัญเขารวมประชุมเปนจํานวนเทาใดก็ใหถือวาครบองคประชุม
ยกเวนถาเปนการประชุมใหญวิสามัญที่เกิดขึ้นจากการรองขอของสมาชิก ก็ไมตองจัดประชุมใหญ
ใหถือวาการประชุมเปนอันยกเลิก

๘
ขอ ๒๘ การลงมติตาง ๆ ในที่ประชุมใหญ ถาขอบังคับมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ใหถือคะแนนเสียง
ขางมากเปนเกณฑ แตถาคะแนนเสียงที่ลงมติมีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในการประชุม
เปนผูชี้ขาด
ขอ ๒๙ ในการประชุมใหญของสมาคม ถานายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไมมารวมประชุมหรือ
ไมสามารถมาปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งกรรมการที่มารวมประชุมคนใดคนหนึ่ง
ทําหนาที่เปนประธานในการประชุมคราวนั้น

หมวดที่ ๕
การเงินและทรัพยสิน
ขอ ๓๐ การเงินและทรัพยสินทั้งหมดใหอยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เงินสดของสมาคมถามี
ใหนําฝากไวในธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขากระทรวงศึกษาธิการ
ขอ ๓๑ การลงนามในตั๋วเงินหรือเช็คหรือใบขอเบิกเงินจากธนาคารของสมาคมจะตองมีลายมือชื่อของ
นายกสมาคมหรือผูทําการแทนลงนามรวมกับเหรัญญิกหรือเลขาธิการ
ขอ ๓๒ ใหนายกสมาคมมีอํานาจสั่งจายเงินของสมาคมไดครั้งละไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท (หาหมื่นบาทถวน)
ถาเกินกวานั้นจะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ขอ ๓๓ ใหเหรัญญิก มีอํานาจเก็บรักษาเงินสดของสมาคมไดไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน)
ถาเกินกวาจํานวนนี้ จะตองนําฝากธนาคารในบัญชีของสมาคมทันทีที่โอกาสอํานวย
ขอ ๓๔ เหรัญญิก จะตองทําบัญชีรายรับ รายจาย และบัญชีงบดุลใหถูกตองตามหลักวิชาการ การรับหรือ
จายเงินทุกครั้ง จะตองมีหลักฐานเปนหนังสือ ลงลายมือชื่อของนายกสมาคมหรือผูทําการแทน
รวมกับเหรัญญิกหรือผูทําการแทน
ขอ ๓๕ ผูสอบบัญชีจะตองมิใชกรรมการหรือเจาหนาที่ของสมาคม และจะตองเปนผูสอบบัญชี
ที่ไดรับอนุญาต
ขอ ๓๖ ผูสอบบัญชี มีอํานาจหนาที่จะเรียกเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินและทรัพยสินจากคณะกรรมการ
และสามารถจะเชิญกรรมการหรือเจาหนาที่ของสมาคม เพื่อสอบถามเกี่ยวกับบัญชีและทรัพยสิน
ของสมาคมได
ขอ ๓๗ คณะกรรมการจะตองใหความรวมมือกับผูสอบบัญชีเมื่อไดรับการรองขอ

๙

หมวดที่ ๖
การเปลีย่ นแปลงแกไขขอบังคับและการเลิกสมาคม
ขอ ๓๘ ขอบังคับของสมาคมจะเปลี่ยนแปลงแกไขไดโดยมติของที่ประชุมใหญเทานั้นและองคประชุมใหญ
จะตองมีสมาชิกสามัญเขารวมประชุมไมนอยกวา ๕๐ คน มติของที่ประชุมใหญในการให
เปลี่ยนแปลงแกไขขอบังคับ จะตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา ๒ ใน ๓ ของสมาชิกสามัญที่เขา
รวมประชุมทั้งหมด
ขอ ๓๙ การเลิกสมาคมจะเลิกไดก็โดยมติของที่ประชุมใหญของสมาคม ยกเวนเปนการเลิกเพราะเหตุของ
กฎหมาย มติของที่ประชุมใหญที่ใหเลิกสมาคมจะตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา ๓ ใน ๔ ของ
สมาชิกสามัญที่เขารวมประชุมทั้งหมด และองคประชุมใหญจะตองมีสมาชิกสามัญเขารวมประชุม
ไมนอยกวา ๕๐ คน
ขอ ๔๐ เมื่อสมาคมตองเลิกไมวาดวยเหตุใด ๆ ก็ตาม ทรัพยสินของสมาคมที่เหลืออยูหลังจากที่ไดชําระ
บัญชีเปนที่เรียบรอยแลว ใหบริจาคแกหนวยงานที่มีฐานะเปนนิติบุคคล ที่มีวัตถุประสงคเพื่อ
การกุศลและสาธารณประโยชน ทั้งนี้ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารสมาคม

หมวดที่ ๗
บทเฉพาะกาล
ขอ ๔๑ ขอบังคับฉบับนี้ ใหเริ่มใชบังคับไดนับตั้งแตวันที่สมาคมไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนเปนนิติบุคคล
เปนตนไป
ขอ ๔๒ เมื่อสมาคมไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนเปนนิติบุคคลจากทางราชการ ใหถือวาผูเริ่มการทั้งหมด
เปนสมาชิกสามัญ

ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล
นายกสมาคมครูภาษาไทยแหงประเทศไทย

๑๐

ตารางเปรียบเทียบการแกไขขอบังคับของสมาคมครูภาษาไทยแหงประเทศไทย
ขอบังคับที่
ขอบังคับเดิม
หมวดที่ ๑ ขอ ๔ วัตถุประสงคของสมาคม
ขอ ๔ ๔.๑ เปนศูนยกลางแลกเปลี่ยนความรู
ความคิดเห็น ประสบการณและเพื่อ
เผยแพรขาวสารเกี่ยวกับภาษาและ
วัฒนธรรมไทย
๔.๒ รวมมือและประสานงานกับ
หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการ
จัดกิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับภาษา และ
วัฒนธรรมไทย
หมวดที่ ๒ คาลงทะเบียน
ขอ ๗
๗.๑ สมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญ
คาบํารุงสมาคมรายป ปละ ๓๐๐ บาท
คาบํารุงสมาคมตลอดชีพ ๑,๐๐๐ บาท
ขอ ๙
เมื่อไดประกาศชื่อของผูยื่นใบสมัครไว
ณ สํานักงานของสมาคมไมนอยกวา
๗ วันแลว จะมีผูใดคัดคานหรือไม
ก็ใหนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารเพื่อพิจารณา ถาที่ประชุม
คณะกรรมการเห็นไมสมควรรับเปน
สมาชิกเพราะเหตุใด ใหแจงใหผูสมัคร
ทราบภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่มีมติ
และถาผูนั้นของใจก็ใหคัดคานพรอม
ดวยชี้แจงแกเหตุผลที่คณะกรรมการ
บริหารยกขึ้นอางไมรับเปนสมาชิก
ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันรับแจงเพื่อให
พิจารณาใหม และจะแจงขอชี้แจง
เพิ่มเติมในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารดวยก็ได มติของคณะกรรมการ

ขอบังคับที่แกไข
๔.๑ เปนศูนยกลางแลกเปลี่ยนความรู
ความคิดเห็น ประสบการณและเพื่อ
เผยแพรขาวสารเกี่ยวกับภาษา
วรรณคดีและวัฒนธรรมไทย
๔.๒ รวมมือและประสานงานกับ
หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการ
จัดกิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับภาษา
วรรณคดีและวัฒนธรรมไทย
๗.๑ คาลงทะเบียนและคาบํารุงสมาคม
ตลอดชีพ ๑,๐๐๐ บาท
เมื่อไดประกาศชื่อของผูยื่นใบสมัครไว
ณ สํานักงานของสมาคมไมนอยกวา
๗ วันแลว ใหมีการประชุม
คณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณารับ
ผูสมัครเปนสมาชิกหากคณะกรรมการ
บริหารมีมติไมรับสมัครเนื่องจากมีผู
คัดคานหรือมีเหตุผลใดก็ตาม ใหแจง
ผูสมัครภายใน ๑๕ วัน ถาผูนั้นมี
ขอคัดคานก็ใหแจงคณะกรรมการ
บริหารภายใน ๓๐ วันนับแตวนั รับแจง
เพื่อใหพิจารณาใหม ทั้งนี้มติของ
กรรมการถือเปนเด็ดขาด
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๑๑
ขอบังคับที่

ขอบังคับเดิม
ครั้งที่ ๒ เปนประการใด ใหถือมตินั้น
เปนมติเด็ดขาด
หมวดที่ ๓ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ทําหนาที่
ขอ ๑๓ บริหารกิจการของสมาคมมีจํานวน
อยางนอย ๑๕ คน อยางมากไมเกิน
๒๕ คน ผูเปนนายกสมาคมไดมาจาก
การเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ และ
นายกสมาคมเลือกอุปนายกอีกจํานวน
๔ คน เปนคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการชุดนี้จะแตงตั้งกรรมการ
สมาคมอีกจํานวนอยางนอย ๑๕ คน
และอยางมากไมเกิน ๒๐ คน เพื่อ
ดํารงตําแหนงตาง ๆ ของสมาคม
ตามที่กําหนดไว ซึ่งตําแหนงของ
กรรมการสมาคมมีตําแหนงและหนาที่
โดยสังเขปดังตอไปนี้

ขอบังคับที่แกไข

ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ทําหนาที่
บริหารกิจการของสมาคมมีจํานวน
อยางนอย ๑๕ คน อยางมากไมเกิน
๒๕ คน ผูเปนนายกสมาคมไดมาจาก
การเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ และ
นายกสมาคมเลือกอุปนายกจํานวน
ไมเกิน ๔ คน จากการประชุมใหญ
เปนคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการชุดนี้จะแตงตั้งกรรมการ
สมาคมอีกจํานวนอยางนอย ๑๕ คน
และอยางมากไมเกิน ๒๐ คน เพื่อ
ดํารงตําแหนงตาง ๆ ของสมาคมตามที่
กําหนดไว ซึ่งตําแหนงของกรรมการ
สมาคมมีตําแหนงและหนาที่โดยสังเขป
ดังตอไปนี้
หมวดที่ ๔ คณะกรรมการจะตองจัดใหมีการ
คณะกรรมการจะตองจัดใหมีการ
ขอ ๒๓ ประชุมใหญสามัญประจําป ปละ
ประชุมใหญสามัญประจําป ปละ
๑ ครั้ง ภายในเดือนตุลาคมของทุกป ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป
หมวดที่ ๖ เมื่อสมาคมตองเลิกไมวาดวยเหตุใด ๆ เมื่อสมาคมตองเลิกไมวาดวยเหตุใด ๆ
ขอ ๔๐ ก็ตาม ทรัพยสินของสมาคมที่เหลืออยู ก็ตาม ทรัพยสินของสมาคมที่เหลืออยู
หลังจากที่ไดชําระบัญชีเปนที่เรียบรอย หลังจากที่ไดชําระบัญชีเปนที่เรียบรอย
แลว ใหตกเปนของสถาบันภาษาไทย แลว ใหบริจาคแกหนวยงานที่มีฐานะ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
เปนนิติบุคคล ที่มีวัตถุประสงคเพื่อการ
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (ผูรับ กุศลและสาธารณประโยชน ทั้งนี้ตาม
ตองมีฐานะเปนนิติบุคคล ที่มี
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ
วัตถุประสงคเพื่อการกุศลและ
บริหารสมาคม
สาธารณประโยชน)
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