
ขอบังคับของสมาคมครูภาษาไทยแหงประเทศไทย 

  

 

 

 

หมวดท่ี  ๑ 

ความท่ัวไป 

 

ขอ ๑     สมาคมนี้ชื่อวา สมาคมครูภาษาไทยแหงประเทศไทย  ยอวา  สคทท  เรียกเปนภาษาอังกฤษ 

            The Association of Thai Language Teachers of Thailand ยอวา ATTT 

ขอ ๒     เครื่องหมายของสมาคมมีลักษณะเปนรูปวงกลม  ภายในมีขอความชื่อสมาคมครูภาษาไทย  

   แหงประเทศไทยและอักษรยอ  สคทท  และชื่อภาษาอังกฤษ The Association  of   

   Thai Language Teachers of Thailand   ยอวา  ATTT   มีลายกนกรอบศิลาจารึก 

 

 

 

 

 

 

ขอ ๓     สํานักงานของสมาคมตั้งอยู  ณ  สถาบันภาษาไทย  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                 

            กระทรวงศึกษาธิการ  ถนนราชดําเนินนอก  แขวงดุสิต  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๓๐๐              

ขอ  ๔    วัตถุประสงคของสมาคม  เพ่ือ 

   ๔.๑   เปนศูนยกลางแลกเปลี่ยนความรู  ความคิดเห็น  ประสบการณและเพ่ือเผยแพรขาวสาร 

                    เก่ียวกับภาษา วรรณคดีและวัฒนธรรมไทย                                                                                

            ๔.๒   รวมมือและประสานงานกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนในการจัดกิจกรรมตาง ๆ 

          เก่ียวกับภาษา วรรณคดีและวัฒนธรรมไทย 

  ๔.๓   สงเสริมใหมีการศึกษา คนควา วิจัย และจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมอาชีพครูภาษาไทย 

   ๔.๔   สรางความสัมพันธอันดีระหวางครูภาษาไทย 

   ๔.๕   สงเสริมการใชภาษาไทยใหถูกตองเหมาะสม 

             ๔.๖   ประสานประโยชนระหวางองคกรเก่ียวกับภาษาไทยท้ังในประเทศและตางประเทศ 
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 หมวดท่ี  ๒ 

สมาชกิ 

 

ขอ  ๕    สมาชิกของสมาคมมี  ๓  ประเภท  คือ 

            ๕.๑   สมาชิกสามัญ ไดแก ครูภาษาไทย หรือผูท่ีทํางานเก่ียวกับภาษา วรรณคดีและวัฒนธรรมไทย 

   ๕.๒   สมาชิกวิสามัญ ไดแกบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจในการอนุรักษสงเสริมภาษา วรรณคดีและวัฒนธรรมไทย                   

   ๕.๓   สมาชิกกิตติมศักดิ์  ไดแก  ผูทรงคุณวุฒิ  หรือผูมีอุปการคุณแกสมาคม  ซ่ึงคณะกรรมการ 

  ลงมติใหเชิญเขาเปนสมาชิก 

ขอ  ๖    สมาชิกจะตองประกอบดวยคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้ 

  ๖.๑   เปนผูบรรลุนิติภาวะ ไมจํากัดเพศ  เชื้อชาติ  ศาสนา 

  ๖.๒   เปนผูมีความประพฤติเรียบรอย 

  ๖.๓   ไมเปนโรคท่ีสังคมรังเกียจ 

 ๖.๔  ไมตองคําพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดใหเปนบุคคลลมละลายหรือไรความสามารถหรือ     

         เสมือนไรความสามารถ หรือตองโทษจําคุก ยกเวนความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ  

         การตองคําพิพากษาของศาลถึงท่ีสุด ในกรณีดังกลาวจะตองเปนในขณะท่ีสมัครเขาเปนสมาชิก    

                  หรือในระหวางท่ีเปนสมาชิกของสมาคมเทานั้น 

  ๖.๕   บุคคลท่ีคณะกรรมการบริหารมีมติเปนเอกฉันท เห็นสมควรใหรับสมัครเปนสมาชิกสามัญ 

ขอ  ๗    คาลงทะเบียนและคาบํารุงสมาคม 

  ๗.๑   คาลงทะเบียนและคาบํารุงสมาคมตลอดชีพ  ๑,๐๐๐  บาท 

  ๗.๒   สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไมตองเสียคาบํารุงสมาคมแตอยางใด 

ขอ  ๘    การสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคม ใหผูประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคม 

          ยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมตอเลขาธิการโดยมีสมาชิกสามัญรับรองอยางนอย  ๑  คน 

ขอ  ๙    เม่ือไดประกาศชื่อของผูยื่นใบสมัครไว ณ สํานักงานของสมาคมไมนอยกวา ๗ วันแลว ใหมีการประชุม      

 คณะกรรมการบริหาร เพ่ือพิจารณารับผูสมัครเปนสมาชิก หากคณะกรรมการบริหารมีมติไมรับสมัคร  

 เนื่องจากมีผูคัดคานหรือมีเหตุผลใดก็ตาม ใหแจงผูสมัครภายใน ๑๕ วัน  ถาผูนั้นมีขอคัดคาน ก็ใหแจง 

            คณะกรรมการบริหารภายใน ๓๐ วันนับแตวันรับแจง เพ่ือใหพิจารณาใหม ท้ังนี้มติของกรรมการ 

            ถือเปนเด็ดขาด  

          เม่ือท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมีมติรับผูใดเปนสมาชิกแลว  ใหเลขาธิการของสมาคม 

 รีบแจงใหผูสมัครทราบ  พรอมกับแจงใหนําเงินคาลงทะเบียนและคาบํารุงตามอัตรามาชําระตอ   

 เหรัญญิก  สภาพการเปนสมาชิกสามัญ เริ่มแตวันท่ีไดชําระคาลงทะเบียนและคาบํารุงตามอัตรา          

 ท่ีกําหนดไวในขอบังคับ  ขอ ๗    
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ขอ ๑๐   สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์  ใหเริ่มนับตั้งแตวันท่ีหนังสือตอบรับคําเชิญของผูท่ีคณะกรรมการ

   ไดพิจารณาลงมติเขาเปนสมาชิกของสมาคมถึงสมาคม 

ขอ ๑๑   สมาชิกภาพของสมาชิกใหสิ้นสุดลงดวยเหตุดังตอไปนี้ 

   ๑๑.๑   ตาย 

   ๑๑.๒   ลาออก  โดยยื่นหนังสือเปนลายลักษณอักษรตอคณะกรรมการ  และคณะกรรมการได        

                      พิจารณาอนุมัติ  และสมาชิกผูนั้นไดชําระหนี้สินท่ียังติดคางอยูกับสมาคมเปนท่ีเรียบรอย 

    ๑๑.๓    ขาดคุณสมบัติสมาชิก 

   ๑๑.๔   ท่ีประชุมใหญของสมาคม  หรือคณะกรรมการไดพิจารณาลงมติใหลบชื่อออกจากทะเบียน        

                       เพราะสมาชิกผูนั้นไดประพฤตินําความเสื่อมเสียมาสูสมาคม 

ขอ ๑๒   สิทธิและหนาท่ีของสมาชิก 

       ๑๒.๑   มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินการของสมาคมตอคณะกรรมการ 

   ๑๒.๒   มีสิทธิเขารวมประชุมใหญของสมาคม 

             ๑๒.๓   สมาชิกสามัญมีสิทธิในการเลือกตั้ง  หรือไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนกรรมการสมาคม     

                       และมีสิทธิออกเสียงลงมติตางๆ  ในท่ีประชุมไดคนละ ๑ คะแนนเสียง 

             ๑๒.๔    มีสิทธิรองขอตอคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพยสินของสมาคม 

   ๑๒.๕    มีสิทธิเขาชื่อรวมกันอยางนอย ๑  ใน ๕  ของสมาชิกสามัญท้ังหมดหรือสมาชิกสามัญ  

                       จํานวนไมนอยกวา ๕๐ คน ทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการใหจัดประชุมใหญวิสามัญได 

   ๑๒.๖     มีหนาท่ีจะตองปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ และขอบังคับของสมาคมโดยเครงครัด 

   ๑๒.๗    มีหนาท่ีประพฤติตนใหสมกับเกียรติท่ีเปนสมาชิกของสมาคม 

   ๑๒.๘    มีหนาท่ีใหความรวมมือและสนับสนุนการดําเนินกิจการตางๆ ของสมาคม 

   ๑๒.๙    มีสิทธิเขารวมกิจกรรมท่ีสมาคมไดจัดใหมีข้ึน 

   ๑๒.๑๐  มีหนาท่ีชวยเผยแพรชื่อเสียงของสมาคมใหเปนท่ีรูจักอยางแพรหลาย 

 

หมวดท่ี  ๓ 

การดําเนินกิจการสมาคม 

ขอ  ๑๓   ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ทําหนาท่ีบริหารกิจการของสมาคมมีจํานวนอยางนอย ๑๕  คน         

             อยางมากไมเกิน ๒๕  คน  ผูเปนนายกสมาคมไดมาจากการเลือกตั้งในท่ีประชุมใหญ  และนายก   

             สมาคมเลือกอุปนายกจํานวนไมเกิน ๔ คน  จากการประชุมใหญเปนคณะกรรมการบริหาร 

             คณะกรรมการชุดนี้จะแตงตั้งกรรมการสมาคมอีกจํานวนอยางนอย  ๑๕  คนและอยางมากไมเกิน  
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              ๒๐  คน เพ่ือดํารงตําแหนงตางๆ ของสมาคมตามท่ีกําหนดไว  ซ่ึงตําแหนงของกรรมการสมาคม 

              มีตําแหนงและหนาท่ีโดยสังเขปดังตอไปนี้ 

              ๑๓.๑   นายกสมาคม  ทําหนาท่ีเปนหัวหนาในการบริหารกิจการของสมาคม เปนผูแทนสมาคม 

                        ในการติดตอกับบุคคลภายนอก และทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการ  

                        และการประชุมใหญของสมาคม 

  ๑๓.๒   อุปนายก  ทําหนาท่ีเปนผูชวยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคม ปฏิบัติตามหนาท่ี   

             ท่ีนายกสมาคมไดมอบหมายและทําหนาท่ีแทนนายกสมาคม เม่ือนายกสมาคมไมอยู                        

             หรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได การทําหนาท่ีแทนนายกสมาคมใหอุปนายกตามลําดับ  

            ตําแหนงเปนผูกระทําการแทน 

              ๑๓.๓   เลขาธิการ  ทําหนาท่ีเก่ียวกับงานธุรการของสมาคมท้ังหมด เปนหัวหนาเจาหนาท่ีของ  

  สมาคมในการปฏิบัติกิจการของสมาคมและปฏิบัติตามคําสั่งของนายกสมาคม ตลอดจน 

                        ทําหนาท่ีเปนเลขานุการในการประชุมตาง ๆ ของสมาคม 

            ๑๓.๔    เหรัญญิก  มีหนาท่ีเก่ียวกับการเงินท้ังหมดของสมาคม เปนผูจัดทําบัญชีรายรับรายจาย    

                                            บัญชีงบดุลของสมาคม และเก็บเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของสมาคมไวเพ่ือตรวจสอบ 

             ๑๓.๕    ปฏิคม  มีหนาท่ีในการตอนรับแขกของสมาคม เปนหัวหนาในการจัดเตรียมสถานท่ี 

                        ของสมาคมและจัดเตรียมสถานท่ีประชุมตางๆ ของสมาคม 

      ๑๓.๖    นายทะเบียน  มีหนาท่ีเก่ียวกับทะเบียนสมาชิกท้ังหมดของสมาคม  ประสานงานกับ  

   เหรัญญิกในการเรียกเก็บคาบํารุงสมาคมจากสมาชิก 

              ๑๓.๗    ประชาสัมพันธ  มีหนาท่ีเผยแพรกิจการและชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคมใหสมาชิกและ  

                         บุคคลโดยท่ัวไปใหเปนท่ีรูจักแพรหลาย 

              ๑๓.๘     กรรมการตําแหนงอ่ืน ๆ  ตามความเหมาะสม ซ่ึงคณะกรรมการเห็นสมควรกําหนดใหมีข้ึน 

                         โดยมีจํานวนเม่ือรวมกับตําแหนงกรรมการตามขางตนแลวจะตองไมเกินจํานวนท่ีขอบังคับ  

                         ไดกําหนดไว  แตถาคณะกรรมการไมไดกําหนดตําแหนงก็ถือวาเปนกรรมการกลาง   

                          คณะกรรมการชุดแรกใหผูเริ่มการจัดตั้งสมาคมเปนผูเลือกตั้งประกอบดวย  นายกสมาคม   

                          และกรรมการอ่ืน ๆ ตามจํานวนท่ีเห็นสมควรตามขอบังคับของสมาคม 

ขอ  ๑๔    คณะกรรมการในขอ ๑๓ ใหดําเนินการเลือกตั้งและแตงตั้งดังนี้ 

  ๑๔.๑   ท่ีประชุมใหญเลือกนายกสมาคมโดยวิธีใหสมาชิกเสนอชื่อสมาชิกท่ีอยูในท่ีประชุมเขารับ  

  การเลือกตั้ง ในการเสนอชื่อผูเขารับการเลือกตั้งแตละคน  ตองมีสมาชิกอ่ืนรับรองการ   

            เสนอชื่อแตละคนนั้นไมนอยกวา ๕ คน จึงจะมีสิทธิเขารับการเลือกตั้ง ถามีผูไดรับการเสนอ                         

  ชื่อเขารับเลือกตั้งไมเกิน ๑ คน ใหถือวาผูไดรับการเสนอชื่อนั้นเปนผูไดรับเลือกตั้ง 

            โดยไมตองมีการลงคะแนน  แตถามีผูไดรับการเสนอชื่อเขารับการเลือกตั้งเกิน ๑ คน  
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           ก็ใหสมาชิกท่ีเขาประชุมใหญออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผูท่ีไดรับการเสนอชื่อดังกลาว    

 เพ่ือใหผูท่ีไดคะแนนเสียงสูงสุดเปนนายกสมาคม  ในกรณีนี้ใหท่ีประชุมใหญเลือกตั้ง  

 กรรมการตรวจนับคะแนน เพ่ือดําเนินการใหทราบวา ผูใดไดรับคะแนนเสียงเทาใด   

             หากปรากฏผลจากการนับคะแนนเสียงเทากันก็ใหใชวิธีจับฉลากเฉพาะผูไดรับคะแนนเสียง    

  เทากัน เพ่ือใหไดนายกสมาคมท่ีไดรับเลือกตั้งจากการประชุมเลือกตั้ง ใหนายกสมาคม  

                      เลือกอุปนายกตามท่ีระบุไวในขอ ๑๓  เปนคณะกรรมการบริหาร 

  ๑๔.๒  ใหคณะกรรมการบริหารประชุมครั้งแรกภายใน ๗  วัน นับแตวันท่ีประชุมใหญ  

           ในขอ ๑๔.๑ ไดมีมติเลือกตั้งนายกสมาคม เพ่ือเลือกกรรมการบริหารอ่ืน ๆ ใหดํารง  

                      ตําแหนงเลขาธิการ เหรัญญิก  นายทะเบียน ปฏิคม ประชาสัมพันธและกรรมการตําแหนง  

 อ่ืน ๆ ตามท่ีกําหนดไวในขอ  ๑๓  และใหเลขาธิการนํารายชื่อการเปลี่ยนแปลง  

 กรรมการบริหารจดทะเบียนตอนายทะเบียนตามกําหนดเวลาของกฎหมาย  

              ๑๔.๓  คณะกรรมการของสมาคมสามารถอยูในตําแหนงไดวาระละ ๒ ป  และเม่ือคณะกรรมการ                    

                        อยูในตําแหนงครบกําหนดตามวาระแลว  แตคณะกรรมการชุดใหมยังไมไดรับอนุญาตให 

                        จดทะเบียนจากทางราชการ ก็ใหคณะกรรมการท่ีครบกําหนดตามวาระรักษาการไปพลาง   

                        กอน จนกวาคณะกรรมการชุดใหมจะไดรับอนุญาตจดทะเบียนจากทางราชการ และเม่ือ  

                        คณะกรรมการชุดใหมไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนจากทางราชการเปนท่ีเรียบรอยแลวก็ให 

                         สงและรับมอบงานกันระหวางคณะกรรมการชุดเดิมกับคณะกรรมการชุดใหมใหเปนท่ี  

                       เสร็จสิ้นภายใน  ๓๐ วัน นับตั้งแตวันท่ีคณะกรรมการชุดใหมไดรับอนุญาตใหจดทะเบียน 

                        จากทางราชการ 

ขอ  ๑๕    ตําแหนงกรรมการสมาคม ถาตองวางลงกอนครบกําหนดตามวาระก็ใหคณะกรรมการแตงตั้งสมาชิก   

              สามัญคนใดคนหนึ่งท่ีเห็นสมควรเขาดํารงตําแหนงแทนตําแหนงท่ีวางลงนั้น แตผูดํารงตําแหนงแทน 

              อยูในตําแหนงไดเทากับวาระของผูท่ีตนแทนนั้น 

ขอ  ๑๖    กรรมการอาจจะพนจากตําแหนง ซ่ึงมิใชเปนการออกตามวาระดวยเหตุผลตอไปนี้  คือ 

    ๑๖.๑   ตาย 

   ๑๖.๒   ลาออก 

   ๑๖.๓   ขาดจากสมาชิกภาพ 

   ๑๖.๔   ท่ีประชุมใหญลงมติใหออกจากตําแหนง 

ขอ  ๑๗    กรรมการท่ีประสงคจะลาออกจากตําแหนงกรรมการ ใหยื่นใบลาออกเปนลายลักษณอักษร     

              ตอคณะกรรมการและใหคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 

  

 



๖ 
 

 

ขอ  ๑๘   อํานาจและหนาท่ีของคณะกรรมการ 

   ๑๘.๑   มีอํานาจออกระเบียบปฏิบัติตาง ๆ เพ่ือใหสมาชิกไดปฏิบัติโดยระเบียบปฏิบัตินั้น  

  จะตองไมขัดตอขอบังคับฉบับนี้ 

    ๑๘.๒   มีอํานาจแตงตั้งและถอดถอนเจาหนาท่ีของสมาคม 

 ๑๘.๓   มีอํานาจแตงตั้งกรรมการท่ีปรึกษา หรืออนุกรรมการได   แตกรรมการท่ีปรึกษา 

           หรือ อนุกรรมการจะสามารถอยูในตําแหนงไดไมเกินวาระของคณะกรรมการท่ีแตงตั้ง   

    ๑๘.๔   มีอํานาจเรียกประชุมใหญสามัญประจําปและประชุมใหญวิสามัญ 

   ๑๘.๕   มีอํานาจแตงตั้งกรรมการในตําแหนงอ่ืน ๆ ท่ียังมิไดกําหนดไวในขอบังคับนี้ 

 ๑๘.๖   มีอํานาจบริหารกิจการของสมาคมเพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคตลอดจนมีอํานาจอ่ืนๆ   

   ตามท่ีขอบังคับไดกําหนดไว 

             ๑๘.๗    มีหนาท่ีรับผิดชอบในกิจการท้ังหมด รวมท้ังการเงิน และทรัพยสินท้ังหมดของสมาคม 

 ๑๘.๘    มีหนาท่ีจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญ ตามท่ีสมาชิกสามัญจํานวน ๑ ใน ๕ ของสมาชิก  

   ท้ังหมดหรือสมาชิกสามัญจํานวนไมนอยกวา ๕๐ คน ไดเขาชื่อรองขอใหจัดประชุมใหญ 

   วิสามัญข้ึน ซ่ึงการนี้จะตองจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญข้ึนภายใน ๓๐ วัน นับแตวันท่ี 

   ไดรับหนังสือรองขอ 

  ๑๘.๙   มีหนาท่ีจัดทําเอกสารหลักฐานตาง ๆ ท้ังท่ีเก่ียวกับการเงินทรัพยสินและการดําเนิน 

   กิจกรรมตาง ๆ ของสมาคมใหถูกตองตามหลักวิชาการ  และสามารถจะใหสมาชิกตรวจดู 

   ไดเม่ือสมาชิกรองขอ 

 ๑๘.๑๐ จัดทําบันทึกการประชุมตาง ๆ ของสมาคม เพ่ือเก็บไวเปนหลักฐานและจัดสงใหสมาชิก   

   ไดรับทราบ  

  ๑๘.๑๑ มีหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีขอบังคับไดกําหนดไว 

ขอ  ๑๙   คณะกรรมการจะตองประชุมกันอยางนอยเดือนละ  ๑  ครั้ง เพ่ือปรึกษาหารือเก่ียวกับการบริหาร   

  กิจการของสมาคม 

ขอ  ๒๐  การประชุมคณะกรรมการจะตองมีคณะกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของกรรมการ   

 ท้ังหมดจึงจะถือวาครบองคประชุม  มติของท่ีประชุมคณะกรรมการ ถาขอบังคับมิไดกําหนดไวเปน  

 อยางอ่ืนก็ใหถือคะแนนเสียงมากเปนเกณฑ  แตถาคะแนนเสียงเทากัน ก็ใหประธานในการประชุม 

 เปนผูชี้ขาด 

ขอ  ๒๑   การประชุมคณะกรรมการ  ถานายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไมอยูในท่ีประชุม หรือไมสามารถ   

  ปฏิบัติหนาท่ีไดก็ใหกรรมการท่ีเขาประชุมในคราวนั้น เลือกตั้งกันเองเพ่ือใหกรรมการคนใดคนหนึ่ง  

  ทําหนาท่ีเปนประธานในการประชุมครั้งนั้น 



๗ 
 

 

หมวดท่ี  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 อาจจะมีข้ึนไดก็โดยเหตุท่ีคณะกรรมการเห็นควรจัดใหมีข้ึนหรือเกิดข้ึน  

  ดวยการเขาชื่อรวมกันของสมาชิกไมนอยกวา  ๑  ใน  ๕  ของสมาชิกสามัญท้ังหมดหรือสมาชิก 

  สามัญ จํานวนไมนอยกวา  ๕๐  คน  ทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการใหจัดใหมีข้ึน 

ขอ  ๒๕    การแจงกําหนดนัดประชุมใหญ ใหเลขาธิการเปนผูแจงกําหนดนัดประชุมใหญใหสมาชิก 

             ไดทราบและการแจงจะตองแจงเปนลายลักษณอักษร โดยระบุวัน  เวลา  และสถานท่ีใหชัดเจน 

              โดยจะตองแจงใหสมาชิกไดทราบลวงหนาไมนอยกวา ๗ วัน  และประกาศแจงกําหนดนัดประชุม   

  ไว  ณ  สํานักงานของสมาคมเปนเวลาไมนอยกวา ๗ วันกอนถึงกําหนดการประชุมใหญ 

ขอ  ๒๖    การประชุมใหญสามัญประจําป  จะตองมีวาระการประชุมอยางนอยดังตอไปนี้ 

   ๒๖.๑   แถลงกิจการท่ีผานมาในรอบป 

   ๒๖.๒   แถลงบัญชีรายรับ รายจาย และบัญชีงบดุลของปท่ีผานมา 

   ๒๖.๓   เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม  เม่ือครบกําหนดวาระ 

   ๒.๖.๔   เลือกตั้งผูสอบบัญชี 

   ๒๖.๕   เรื่องอ่ืน ๆ ถามี 

ขอ  ๒๗    ในการประชุมใหญสามัญประจําป  หรือการประชุมใหญวิสามัญจะตองมีสมาชิกสามัญ เขารวม   

  ประชุมไมนอยกวา  ๕๐  คน  จึงจะถือวาครบองคประชุม แตถาเม่ือถึงกําหนดเวลาประชุมยังมี 

  สมาชิกสามัญเขารวมประชุมไมครบองคประชุม ใหคณะกรรมการของสมาคมเรียกประชุมใหญอีก 

  ครั้งหนึ่งโดยจัดใหมีการประชุมข้ึนภายใน ๑๕ วัน นับแตวันท่ีนัดประชุมครั้งแรก สําหรับการประชุม  

  ในครั้งหลังนี้  ถามีสมาชิกสามัญเขารวมประชุมเปนจํานวนเทาใดก็ใหถือวาครบองคประชุม   

               ยกเวนถาเปนการประชุมใหญวิสามัญท่ีเกิดข้ึนจากการรองขอของสมาชิก ก็ไมตองจัดประชุมใหญ  

  ใหถือวาการประชุมเปนอันยกเลิก 

 

 

 



๘ 
 

 

ขอ  ๒๘    การลงมติตาง ๆ ในท่ีประชุมใหญ ถาขอบังคับมิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน  ใหถือคะแนนเสียง 

              ขางมากเปนเกณฑ  แตถาคะแนนเสียงท่ีลงมติมีคะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานในการประชุม 

              เปนผูชี้ขาด 

ขอ  ๒๙   ในการประชุมใหญของสมาคม  ถานายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไมมารวมประชุมหรือ 

             ไมสามารถมาปฏิบัติหนาท่ีได ก็ใหท่ีประชุมใหญเลือกตั้งกรรมการท่ีมารวมประชุมคนใดคนหนึ่ง 

             ทําหนาท่ีเปนประธานในการประชุมคราวนั้น 

 

หมวดท่ี  ๕ 

การเงินและทรัพยสิน 

 

ขอ  ๓๐    การเงินและทรัพยสินท้ังหมดใหอยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  เงินสดของสมาคมถามี  

 ใหนําฝากไวในธนาคารกรุงไทย จํากัด  (มหาชน)  สาขากระทรวงศึกษาธิการ 

ขอ  ๓๑    การลงนามในตั๋วเงินหรือเช็คหรือใบขอเบิกเงินจากธนาคารของสมาคมจะตองมีลายมือชื่อของ    

 นายกสมาคมหรือผูทําการแทนลงนามรวมกับเหรัญญิกหรือเลขาธิการ 

 ขอ  ๓๒   ใหนายกสมาคมมีอํานาจสั่งจายเงินของสมาคมไดครั้งละไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท (หาหม่ืนบาทถวน)                     

              ถาเกินกวานั้นจะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ 

ขอ  ๓๓    ใหเหรัญญิก  มีอํานาจเก็บรักษาเงินสดของสมาคมไดไมเกิน ๑๐,๐๐๐  บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถวน)   

 ถาเกินกวาจํานวนนี้ จะตองนําฝากธนาคารในบัญชีของสมาคมทันทีท่ีโอกาสอํานวย 

ขอ  ๓๔    เหรัญญิก จะตองทําบัญชีรายรับ รายจาย และบัญชีงบดุลใหถูกตองตามหลักวิชาการ การรับหรือ         

              จายเงินทุกครั้ง จะตองมีหลักฐานเปนหนังสือ  ลงลายมือชื่อของนายกสมาคมหรือผูทําการแทน   

              รวมกับเหรัญญิกหรือผูทําการแทน 

ขอ  ๓๕    ผูสอบบัญชีจะตองมิใชกรรมการหรือเจาหนาท่ีของสมาคม และจะตองเปนผูสอบบัญชี 

              ท่ีไดรับอนุญาต 

ขอ  ๓๖    ผูสอบบัญชี มีอํานาจหนาท่ีจะเรียกเอกสารท่ีเก่ียวกับการเงินและทรัพยสินจากคณะกรรมการ        

              และสามารถจะเชิญกรรมการหรือเจาหนาท่ีของสมาคม เพ่ือสอบถามเก่ียวกับบัญชีและทรัพยสิน 

              ของสมาคมได 

ขอ  ๓๗    คณะกรรมการจะตองใหความรวมมือกับผูสอบบัญชีเม่ือไดรับการรองขอ 

 

 

 



๙ 
 

 

หมวดท่ี ๖ 

การเปลีย่นแปลงแกไขขอบังคับและการเลิกสมาคม 

 

ขอ  ๓๘    ขอบังคับของสมาคมจะเปลี่ยนแปลงแกไขไดโดยมติของท่ีประชุมใหญเทานั้นและองคประชุมใหญ   

  จะตองมีสมาชิกสามัญเขารวมประชุมไมนอยกวา ๕๐ คน มติของท่ีประชุมใหญในการให   

              เปลี่ยนแปลงแกไขขอบังคับ  จะตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา ๒ ใน  ๓  ของสมาชิกสามัญท่ีเขา  

              รวมประชุมท้ังหมด 

ขอ  ๓๙    การเลิกสมาคมจะเลิกไดก็โดยมติของท่ีประชุมใหญของสมาคม ยกเวนเปนการเลิกเพราะเหตุของ

กฎหมาย มติของท่ีประชุมใหญท่ีใหเลิกสมาคมจะตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา  ๓  ใน  ๔ ของ

สมาชิกสามัญท่ีเขารวมประชุมท้ังหมด และองคประชุมใหญจะตองมีสมาชิกสามัญเขารวมประชุม

ไมนอยกวา  ๕๐  คน    

ขอ  ๔๐    เม่ือสมาคมตองเลิกไมวาดวยเหตุใด ๆ ก็ตาม  ทรัพยสินของสมาคมท่ีเหลืออยูหลังจากท่ีไดชําระ  

  บัญชีเปนท่ีเรียบรอยแลว  ใหบริจาคแกหนวยงานท่ีมีฐานะเปนนิติบุคคล ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 

              การกุศลและสาธารณประโยชน  ท้ังนี้ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารสมาคม   

                                                                                                                                 

หมวดท่ี  ๗ 

บทเฉพาะกาล 

 

ขอ  ๔๑    ขอบังคับฉบับนี้  ใหเริ่มใชบังคับไดนับตั้งแตวันท่ีสมาคมไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

              เปนตนไป 

ขอ  ๔๒    เม่ือสมาคมไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนเปนนิติบุคคลจากทางราชการ ใหถือวาผูเริ่มการท้ังหมด 

             เปนสมาชิกสามัญ 

                                                                                           

                                            

                                                                                             
                                                                 ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล 

                                                                  นายกสมาคมครูภาษาไทยแหงประเทศไทย                                                                 

 



๑๐ 
 

 

ตารางเปรียบเทียบการแกไขขอบังคับของสมาคมครูภาษาไทยแหงประเทศไทย 

ขอบังคับท่ี ขอบังคับเดิม ขอบังคับท่ีแกไข หมายเหตุ 

หมวดท่ี ๑ 

   ขอ ๔ 

ขอ ๔ วัตถุประสงคของสมาคม 

๔.๑  เปนศูนยกลางแลกเปลี่ยนความรู  

ความคิดเห็น  ประสบการณและเพ่ือ

เผยแพรขาวสารเก่ียวกับภาษาและ

วัฒนธรรมไทย 

 

๔.๑  เปนศูนยกลางแลกเปลี่ยนความรู  

ความคิดเห็น  ประสบการณและเพ่ือ

เผยแพรขาวสารเก่ียวกับภาษา

วรรณคดีและวัฒนธรรมไทย 

 

  ๔.๒ รวมมือและประสานงานกับ

หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนในการ

จัดกิจกรรมตางๆ เก่ียวกับภาษา และ

วัฒนธรรมไทย 

๔.๒  รวมมือและประสานงานกับ

หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนในการ

จัดกิจกรรมตางๆ เก่ียวกับภาษา 

วรรณคดีและวัฒนธรรมไทย 

 

หมวดท่ี ๒ 

  ขอ ๗ 

คาลงทะเบียน 

๗.๑  สมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญ  

คาบํารุงสมาคมรายป ปละ ๓๐๐ บาท   

คาบํารุงสมาคมตลอดชีพ ๑,๐๐๐ บาท 

 

๗.๑ คาลงทะเบียนและคาบํารุงสมาคม

ตลอดชีพ  ๑,๐๐๐  บาท 

 

  ขอ ๙ เม่ือไดประกาศชื่อของผูยื่นใบสมัครไว 

ณ สํานักงานของสมาคมไมนอยกวา  

๗ วันแลว จะมีผูใดคัดคานหรือไม   

ก็ใหนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริหารเพ่ือพิจารณา ถาท่ีประชุม

คณะกรรมการเห็นไมสมควรรับเปน

สมาชิกเพราะเหตุใด ใหแจงใหผูสมัคร

ทราบภายใน ๑๕ วัน  นับแตวันท่ีมีมติ  

และถาผูนั้นของใจก็ใหคัดคานพรอม

ดวยชี้แจงแกเหตุผลท่ีคณะกรรมการ

บริหารยกข้ึนอางไมรับเปนสมาชิก

ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันรับแจงเพ่ือให

พิจารณาใหม  และจะแจงขอชี้แจง

เพ่ิมเติมในท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริหารดวยก็ได มติของคณะกรรมการ 

เม่ือไดประกาศชื่อของผูยื่นใบสมัครไว 

ณ สํานักงานของสมาคมไมนอยกวา  

๗ วันแลว ใหมีการประชุม

คณะกรรมการบริหาร เพ่ือพิจารณารับ

ผูสมัครเปนสมาชิกหากคณะกรรมการ 

บริหารมีมติไมรับสมัครเนื่องจากมีผู

คัดคานหรือมีเหตุผลใดก็ตาม ใหแจง

ผูสมัครภายใน ๑๕ วัน ถาผูนั้นมี 

ขอคัดคานก็ใหแจงคณะกรรมการ

บริหารภายใน ๓๐ วันนับแตวนัรับแจง 

เพ่ือใหพิจารณาใหม ท้ังนี้มติของ

กรรมการถือเปนเด็ดขาด 

 

 

 

 



๑๑ 
 

 

ขอบังคับท่ี ขอบังคับเดิม ขอบังคับท่ีแกไข หมายเหตุ 

 ครั้งท่ี ๒ เปนประการใด ใหถือมตินั้น

เปนมติเด็ดขาด 

  

หมวดท่ี ๓ 

 ขอ ๑๓ 

ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ทําหนาท่ี

บริหารกิจการของสมาคมมีจํานวน

อยางนอย ๑๕ คน อยางมากไมเกิน    

๒๕ คน  ผูเปนนายกสมาคมไดมาจาก

การเลือกตั้งในท่ีประชุมใหญ  และ

นายกสมาคมเลือกอุปนายกอีกจํานวน 

๔ คน  เปนคณะกรรมการบริหาร       

คณะกรรมการชุดนี้จะแตงตั้งกรรมการ 

สมาคมอีกจํานวนอยางนอย  ๑๕  คน  

และอยางมากไมเกิน ๒๐ คน เพ่ือ

ดํารงตําแหนงตาง ๆ ของสมาคม 

ตามท่ีกําหนดไว  ซ่ึงตําแหนงของ

กรรมการสมาคมมีตําแหนงและหนาท่ี

โดยสังเขปดังตอไปนี้ 

ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ทําหนาท่ี

บริหารกิจการของสมาคมมีจํานวน

อยางนอย ๑๕ คน อยางมากไมเกิน    

๒๕  คน  ผูเปนนายกสมาคมไดมาจาก

การเลือกตั้งในท่ีประชุมใหญ  และ

นายกสมาคมเลือกอุปนายกจํานวน 

ไมเกิน ๔ คน จากการประชุมใหญ 

เปนคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการชุดนี้จะแตงตั้งกรรมการ

สมาคมอีกจํานวนอยางนอย ๑๕  คน

และอยางมากไมเกิน ๒๐  คน เพ่ือ

ดํารงตําแหนงตาง ๆ ของสมาคมตามท่ี

กําหนดไว  ซ่ึงตําแหนงของกรรมการ

สมาคมมีตําแหนงและหนาท่ีโดยสังเขป

ดังตอไปนี้ 

 

หมวดท่ี ๔ 

 ขอ ๒๓ 

คณะกรรมการจะตองจัดใหมีการ

ประชุมใหญสามัญประจําป ปละ 

๑  ครั้ง  ภายในเดือนตุลาคมของทุกป 

คณะกรรมการจะตองจัดใหมีการ

ประชุมใหญสามัญประจําป  ปละ  

๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป  

 

หมวดท่ี ๖ 

 ขอ ๔๐ 

เม่ือสมาคมตองเลิกไมวาดวยเหตุใด ๆ 

ก็ตาม ทรัพยสินของสมาคมท่ีเหลืออยู

หลังจากท่ีไดชําระบัญชีเปนท่ีเรียบรอย

แลว  ใหตกเปนของสถาบันภาษาไทย 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา  

ข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (ผูรับ

ตองมีฐานะเปนนิติบุคคล ท่ีมี

วัตถุประสงคเพ่ือการกุศลและ

สาธารณประโยชน)   

เม่ือสมาคมตองเลิกไมวาดวยเหตุใด ๆ 

ก็ตาม  ทรัพยสินของสมาคมท่ีเหลืออยู

หลังจากท่ีไดชําระบัญชีเปนท่ีเรียบรอย

แลว  ใหบริจาคแกหนวยงานท่ีมีฐานะ

เปนนิติบุคคล ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการ

กุศลและสาธารณประโยชน  ท้ังนี้ตาม

ความเห็นชอบของคณะกรรมการ

บริหารสมาคม   
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