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ข้ อบังคับสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรี ยนตะโหมด
พุทธศักราช ๒๕๕๙
--------------------------------------หมวดที่ ๑
ข้ อความทัว่ ไป
ข้ อ ๑ ข้อบังคับนี้ เรี ยกว่า “ข้อบังคับสมาคมผูป้ กครองและครู โรงเรี ยนตะโหมด พุทธศักราช ๒๕๕๙”
ข้ อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ได้ลงนามประกาศใช้โดยนายกสมาคมผูป้ กครองและครู โรงเรี ยน
ตะโหมด เป็ นต้นไป
ข้ อ ๓ เมื่อข้อบังคับนี้ ได้ใช้บงั คับแล้ว ให้ยกเลิกข้อบังคับสมาคมผูป้ กครองและครู โรงเรี ยนตะโหมด ฉบับ
อื่นที่ใช้บงั คับก่อนหน้านี้ทุกฉบับ
ข้ อ ๔ บทนิยามตามข้อบังคับนี้
“สมาคม” หมายความว่า สมาคมผูป้ กครองและครู โรงเรี ยนตะโหมด
“โรงเรียน” หมายความว่า โรงเรี ยนตะโหมด
“ผู้ปกครอง” หมายความว่า บิดามารดาตลอดจนผูท้ ี่ให้การอุปการะเลี้ยงดู และหรื อผูท้ ี่มีหน้าที่
รับผิดชอบในฐานะผูป้ กครองนักเรี ยนที่กาลังศึกษาอยูใ่ นโรงเรี ยน
“ครู ” หมายความว่า ผูบ้ ริ หารและครู ซึ่ งปฏิบตั ิหน้าที่การบริ หาร การสอน และการส่ งเสริ มการ
เรี ยนรู ้ของนักเรี ยน ด้วยวิธีการต่างๆ ในโรงเรี ยน
“บุคลากร” หมายความว่า ลูกจ้างประจาหรื อ ลูกจ้างชัว่ คราวที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งและปฏิ บตั ิ
หน้าที่ในโรงเรี ยน
“สมาชิ ก” หมายความว่า ผูป้ กครอง ครู ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนปั จจุบนั ตลอดจนบุคลากรที่ได้รับการ
บรรจุแต่งตั้งจากโรงเรี ยน รวมตลอดถึงบุคคลทัว่ ไปซึ่ งได้รับเชิญให้เป็ นสมาชิกกิตติมศักดิ์
“คณะกรรมการบริหาร” หมายความว่า คณะบุคคลผูด้ าเนิ นกิจการของสมาคมผูป้ กครองและครู
โรงเรี ยนตะโหมดเพื่อให้กิจการของสมาคมเป็ นไปตามวัตถุประสงค์
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หมวดที่ ๒
ชื่อสมาคม
ข้ อ ๕. สมาคมมีชื่อว่า “สมาคมผูป้ กครองและครู โรงเรี ยนตะโหมด” ชื่อย่อ “ส.ป.ค. ตม.” เรี ยกชื่อเป็ น
ภาษาอังกฤษว่า “The Parents and Teacher Association of Tamode School” ชื่อย่อภาษาอังกฤษ “PTTM”
โดยมีเครื่ องหมาย

ข้ อ ๖. ความหมาย อักษรย่อ ต.ม. ล้อมด้วยก้านขรี 2 ข้าง อยูบ่ นหนังสื อ ความหมาย โรงเรี ยนตะโหมด (ต.ม.)
ภายใต้แสงสว่าง (รัศมี) บ่งบอกถึงความสว่างไสว เจริ ญรุ่ งเรื อง ซึ่ งล้อมด้วยความฉลาดและหลักแหลม โดยมี
ปัญญา (หนังสื อ) เป็ นเครื่ องชี้ทาง และมีชื่อสมาคม “สมาคมผูป้ กครองและครู โรงเรี ยนตะโหมด” กากับ
ด้านล่าง
ข้ อ ๗. สมาคมมีวตั ถุประสงค์ ต่อไปนี้
(๑) เสริ มสร้างความสัมพันธ์ และ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้เกิดความเข้าใจระหว่าง
ผูป้ กครองและครู ในด้านการพัฒนา การเรี ยน การสอน และการปรับปรุ งโรงเรี ยน
(๒) ส่ งเสริ มกิจกรรมการเรี ยนการสอน กิจกรรมทางสังคม ของโรงเรี ยนและชุมชน
(๓) ส่ งเสริ มคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยนในด้านคุณธรรม จริ ยธรรมตามระบอบ
ประชาธิ ปไตย และสามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
(๔) ส่ งเสริ มมาตรฐานสวัสดิการและความเป็ นอยู่ ตลอดจนสวัสดิภาพของนักเรี ยนและ
สมาชิก
(๕) ร่ วมมือกับรัฐบาล องค์การ สมาคม คณะบุคคล บุคคล ในอันที่จะส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมี
ความประพฤติดี พลานามัยสมบูรณ์ และเป็ นพลเมืองดีของชาติ
(๖) ส่ งเสริ มการสร้างเครื อข่ายการพัฒนาการเรี ยนรู ้ท้ งั ในประเทศและระดับนานาชาติ
(๗) ส่ งเสริ มการแลกเปลี่ยนความรู ้ ความคิดเห็นประสบการณ์ การป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
ของนักเรี ยนที่ยงั คงศึกษาอยูใ่ นโรงเรี ยน
(๘) ร่ วมเผยแพร่ เกียรติคุณของโรงเรี ยนและชุมชน
(๙) ดาเนินกิจการต่างๆ ที่เป็ นการสนับสนุนกิจกรรมของนักเรี ยน โรงเรี ยน และเพื่อความ
เจริ ญก้าวหน้าของโรงเรี ยน
(๑๐) ไม่ดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง
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ข้ อ ๘. สานักงานของสมาคม ตั้งอยูเ่ ลขที่ ๕๗๘ ถนนสมพรอุทิศ หมู่ที่ ๑ ตาบลแม่ขรี อาเภอตะโหมด
จังหวัดพัทลุง ๙๓๑๖๐
หมวดที่ ๓
สมาชิก
ข้ อ ๙. สมาคมนี้มีสมาชิก ๒ ประเภท คือ
(๑) สมาชิกสามัญ ได้แก่ ผูท้ ี่เป็ นผูป้ กครองนักเรี ยนของโรงเรี ยนตะโหมด ครู และบุคลากรของ
โรงเรี ยนตะโหมด
(๒) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูม้ ีอุปการะคุณต่อสมาคม ซึ่ งคณะกรรมการของ
สมาคมเห็นชอบ เชิญเข้าเป็ นสมาชิกด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า ๒ ใน ๓ ของคณะกรรมการบริ หารที่มา
ประชุม
ข้ อ ๑๐. สมาชิกสามัญ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) เป็ นผูบ้ รรลุนิติภาวะ ไม่จากัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา
(๒) เป็ นผูม้ ีความประพฤติดี
(๓) ชาระค่าบารุ งสมาชิกตามระยะเวลาที่สมาคมกาหนด
(๔) เป็ นผูป้ กครองหรื อครู และบุคลากรของโรงเรี ยน
ข้ อ ๑๑ ค่าบารุ งสมาคม
(๑) สมาชิกชาระค่าบารุ งรายปี ปี ละ ๒๐๐ บาท หรื อค่าบารุ งตลอดชีพ ๕๐๐ บาท
(๒) สมาชิกกิตติมศักดิ์และสมาชิกสามัญที่เป็ นครู และบุคลากรโรงเรี ยน ไม่ตอ้ งชาระค่าบารุ งรายปี
ข้ อ ๑๒. ผูป้ กครอง ครู และบุคลากรของโรงเรี ยนตะโหมด ทุกคน ต้องสมัครเป็ นสมาชิกสมาคมผูป้ กครอง
และครู โรงเรี ยนตะโหมด
ข้ อ ๑๓. ให้เลขานุการสมาคมนาชื่อผูส้ มัครประกาศไว้ ณ สานักงานของสมาคมเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า ๑๕ วัน
เมื่อไม่มีผใู ้ ดคัดค้านภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้เลขานุ การสมาคมรวบรวมรายชื่อเสนอคณะกรรมการ
เห็นชอบ แล้วแจ้งให้ผสู้ มัครทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึงการยอมรับเป็ นสมาชิก
ข้ อ ๑๔. ถ้าสมาชิกผูใ้ ดจะคัดค้าน ให้ทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรยืน่ ต่อเลขานุการสมาคมภายในกาหนด
ระยะเวลาตามข้อ ๑๓ พร้อมด้วยหลักฐานรายละเอียดและเหตุผลที่คดั ค้าน
ข้ อ ๑๕. ให้เลขานุการสมาคมนาเรื่ องที่คดั ค้านเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา การวินิจฉัยของ
คณะกรรมการที่จะรับผูส้ มัครเป็ นสมาชิกหรื อไม่ ถือเป็ นเด็ดขาด
ข้ อ ๑๖. เมื่อมีการรับผูใ้ ดเป็ นสมาชิกแล้ว ผูน้ ้ นั จะต้องชาระค่าบารุ งภายในกาหนด ๓๐ วัน นับแต่วนั ที่
เลขานุการสมาคมแจ้งให้ทราบถึงการเห็นชอบเป็ นสมาชิกและให้ถือว่าสมาชิกภาพเริ่ มแต่วนั ที่ผสู ้ มัครได้
ชาระเงินดังกล่าว ถ้ามิได้ชาระเงินภายในกาหนด ให้ถือว่าการขอสมัครและการยอมรับผูน้ ้ นั เข้าเป็ นสมาชิก
เป็ นอันระงับไป
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หมวดที่ ๔
สิ ทธิและหน้าที่สมาชิก
ข้ อ ๑๗ สิ ทธิและหน้าที่ของสมาชิกสามัญ
(๑) มี สิ ท ธิ ออกเสี ย ง เพื่ อเลื อกตั้ง เพื่ อรั บ การเลื อ กตั้ง ของสมาคมหรื อ รั บ การแต่ ง ตั้ง เพื่ อเป็ น
กรรมการสมาคม
(๒) มีสิทธิ เสนอความคิดเห็น ตรวจสอบเกี่ยวกับกิจการและการดาเนินงานของสมาคม
(๓) มีสิทธิ ได้รับสวัสดิการ รับบริ การใด ๆ หรื อเข้าร่ วมกิจกรรมที่สมาคมจัดให้มีข้ ึน
(๔) มีสิทธิ ร่วมกันเพื่อให้เรี ยกประชุมใหญ่สามัญและวิสามัญ ได้ตามระเบียบที่กาหนดไว้
ข้ อ ๑๘ การพ้นจากสมาชิกภาพ
(๑) ตาย
(๒) ลาออกด้วยความสมัครใจ สาหรับสมาชิกกิตติมศักดิ์
(๓) เป็ นบุคคลล้มละลายทุจริ ต
(๔) เป็ นบุคคลไร้ความสามารถหรื อเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) พ้นสภาพจากการเป็ นผูป้ กครอง ครู และบุคลากรของโรงเรี ยน
(๖) คณะกรรมการบริ หารมีมติให้ออกโดยเสี ยงข้างมาก เมื่อมีพฤติกรรมอันก่อให้เกิดความเสื่ อม
เสี ยแก่สมาคม
(๗) ได้รับโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทา
โดยประมาท หรื อความผิดลหุโทษ
(๘) เมื่อเลิกล้มสมาคมหรื อสมาคมถูกสัง่ ให้เลิกล้มกิจการ
ข้ อ ๑๙ เมื่อสมาชิ กภาพสิ้ นสุ ดลงผูน้ ้ นั จะยกเอาเหตุแห่ งการนั้นมาอ้างอิงเรี ยกร้องค่าเสี ยหายหรื ออื่นใดจาก
สมาคมหรื อกรรมการบริ หารสมาคมไม่ได้
หมวดที่ ๕
คณะกรรมการบริหารสมาคมและอานาจหน้ าที่
ข้ อ ๒๐. ให้มีคณะกรรมการบริ หารสมาคม มีจานวนไม่เกิน ๒๕ คน เพื่อดาเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของ
สมาคม ประกอบด้วย
(๑) กรรมการซึ่ งที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญที่เป็ นผูป้ กครองนักเรี ยน
ระดับม.๑ –ม.๖ ระดับชั้นละ ๒ คน รวม ๑๒ คน กรณี ที่ประธานเป็ นตัวแทนของระดับชั้นใด ระดับชั้นหนึ่ง
เป็ นบุคคลคนเดียวกัน ให้ระดับชั้นนั้น ๆ เลือกบุคคลอื่นแทน
(๒) กรรมการที่เป็ นตัวแทนครู และบุคลากรของโรงเรี ยนตะโหมด จานวน ๑๐ คน ประกอบด้วย
๑. ผูอ้ านวยการสถานศึกษา
จานวน ๑ คน
๒. รองผูอ้ านวยการสถานศึกษา
จานวน ๔ คน
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๓. หัวหน้ากลุ่มบริ หารกิจการนักเรี ยน และกลุ่มบริ หารทัว่ ไป
จานวน ๒ คน
๔. หัวหน้างานระดับชั้น (ดูชื่อล้อกับคาสั่งฯ)
จานวน ๑ คน
๕. หัวหน้างานบุคคลหรื อเลขานุการ
จานวน ๑ คน
๖. ตัวแทนครู
จานวน ๑ คน
(๓) กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิที่เป็ นที่ได้รับการสรรหาจากสมาชิกกิตติมศักดิ์โดยการเสนอชื่อจากที่
ประชุมคณะกรรมการตาม(๑)และ(๒) จานวน ๓ คน
ข้ อ ๒๑ นายกสมาคมได้มาจากการที่คณะกรรมการตาม(๑) (๒) และ (๓) ได้ประชุมร่ วมกันเพื่อเลือกตั้งผูท้ ี่
จะเข้ามารับตาแหน่งนายกสมาคม โดยรับเสี ยงเลือกตั้งไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนคณะกรรมการทั้งหมด
ข้ อ ๒๒ ให้นายกสมาคมที่ได้รับการเลือกตั้งเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารสมาคมฝ่ ายต่างๆ ต่อที่
ประชุม คณะกรรมการ โดยกาหนดให้ผอู้ านวยการสถานศึกษา เป็ นอุปนายกสมาคมคนที่ ๑ โดยตาแหน่ง
ข้ อ ๒๓. ตาแหน่งและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริ หารสมาคม มีดงั นี้
(๑) นายกสมาคม มีหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุม มีฐานะเป็ นผูแ้ ทนของสมาคมรับผิดชอบใน
การกาหนดนโยบายและบริ หารงานของสมาคม เรี ยกประชุมคณะกรรมการหรื อสมาชิกได้ตาม
ความเหมาะสม
(๒) อุปนายกคนที่ ๑ มีหน้าที่ช่วยเหลือนายกสมาคมตามที่ได้รับมอบหมาย และเป็ นผูท้ ี่ทาหน้าที่
เป็ นประธานที่ประชุมคณะกรรมการสมาคม แทนนายกสมาคม เมื่อนายกสมาคมไม่อยูห่ รื อไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
(๓) อุปนายกคนที่ ๒ มีหน้าที่เช่นเดียวกับอุปนายกคนที่ 1 ในกรณี ที่นายกสมาคม และอุปนายกคนที่
๑ ไม่อยูห่ รื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
(๔) เลขานุการ มีหน้าที่รับผิดชอบการบริ หารงานให้เป็ นไปตามข้อบังคับ ระเบียบและคาสั่งของ
นายกสมาคมฯ เตรี ยมระเบียบวาระการประชุม และรักษารายงานการประชุมทาจดหมายโต้ตอบ
และมีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบตั ิงาน ซึ่ งมิได้จดั ให้อยูใ่ นตาแหน่งหน้าที่ใด หรื อยังมิได้ต้ งั กรรมการบริ หารผูใ้ ด
ทาขึ้น
(๕) เหรัญญิก มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการจัดหารายได้ การเงิน การบัญชี และทรัพย์สินของสมาคม
(๖) นายทะเบียน มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทา และรักษาทะเบียนสมาชิกในกรณี ที่สมาชิกขอ
บัตรประจาตัวให้ตามแบบ และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
(๗) ปฏิคม มีหน้าที่ตอ้ นรับ กากับดูแล จัดสถานที่ ทาบัญชี เกี่ยวกับพัสดุ และอานวยการในการจัด
(๘) สาราณี ยกร มีหน้าที่รับผิดชอบ และอานวยการแผนกวิชาการของสมาคม
(๙) ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เผยแพร่ กิจกรรม และ ชื่อเสี ยง เกียรติคุณของสมาคมให้สมาชิก และ
บุคคลโดยทัว่ ไปให้เป็ นที่รู้จกั แพร่ หลาย
(๑๐) สวัสดิการ มีหน้าที่ตรวจสอบและเสนอสวัสดิการด้านต่างๆ แก่สมาชิก
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(๑๑) กรรมการบริ หารอื่น ๆ มีหน้าที่ช่วยเหลืองานของสมาคมตามที่นายกสมาคมหรื อ คณะกรรมการ
บริ หารสมาคมมอบหมาย
ข้ อ ๒๔. คณะกรรมการบริ หาร มีสิทธิ ที่จะแต่งตั้งสมาชิกเพื่อเป็ นผูช้ ่วยกรรมการฝ่ ายต่างๆ เพื่อช่วยเหลือ
กิจการด้านใดด้านหนึ่งของสมาคมได้ตามที่เห็นสมควร
ข้ อ ๒๕. คณะกรรมการบริ หารสมาคม มีอานาจหน้าที่ดงั นี้
(๑) บริ หารงานของสมาคมให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
(๒) มีหน้าที่รับผิดชอบในกิจการทั้งหมด รวมทั้งการเงินและทรัพย์สินของสมาคม
(๓) เรี ยกประชุมสมาชิก
(๔) มีอานาจแต่งตั้งกรรมการในตาแหน่งอื่นๆ ที่ยงั มิได้กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้
(๕) รักษาผลประโยชน์ของสมาคม
(๖) พิจารณาเชิญบุคคลเข้าเป็ นสมาชิกกิตติมศักดิ์
(๗) เสนอข้อคิดเห็นอันเป็ นประโยชน์ต่อการบริ หารงานของโรงเรี ยน
(๘) พิจารณาออกข้อบังคับ ระเบียบหรื อเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ แต่ตอ้ งไม่ขดั ต่อ
ข้อบังคับฉบับนี้
(๙) จัดทาเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเงิน ทรัพย์สิน และการดาเนินกิจการของสมาคม
ให้สมาชิกสามารถตรวจสอบได้
(๑๐) จัดทาบันทึกการประชุมต่างๆ ของสมาคมเพื่อเก็บไว้เป็ นหลักฐานและสามารถตรวจสอบได้
(๑๑) มีอานาจแต่งตั้งทั้งถอดถอนเจ้าหน้าที่ของสมาคมดาเนิ นกิจการอื่นๆ ตามมติที่ประชุมใหญ่
(๑๒) แต่งตั้งผูต้ รวจสอบบัญชี
(๑๓) จัดการเลือกตั้งนายกสมาคม หลังครบวาระการดารงตาแหน่ง ภายใน ๖๐ วัน
ข้อ ๒๖. การดารงตาแหน่งของนายกสมาคม คณะกรรมการบริ หาร มีวาระอยูใ่ นตาแหน่งคราวละ ๒ ปี
และจะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินกว่า ๒ วาระไม่ได้ และหากตาแหน่งนายกสมาคมว่างลงก่อนครบวาระให้
อุปนายกคนที่ ๑ ทาหน้าที่รักษาการแทนพร้อมด้วยคณะกรรมการบริ หาร จนกว่าจะมีการเลือกตั้งนายก
สมาคมคนใหม่ ภายใน ๖๐ วัน เว้นแต่วาระของคณะกรรมการชุดปั จจุบนั มีวาระไม่ถึง ๖๐ วัน
เมื่อกรรมการผูใ้ ดพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ นายกสมาคมอาจแต่งตั้งผูอ้ ื่นแทนได้ โดยมีวาระอยูใ่ น
ตาแหน่งได้ เท่ากับเวลาที่กรรมการคนเดิมเหลืออยู่
เมื่อมีคณะกรรมการบริ หารชุ ดใหม่แล้ว ให้คณะกรรมการบริ หารชุ ดเก่าส่ งมอบงานพร้อมทั้ง
หลักฐานบัญชี การเงิน และทรัพย์สิน ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่นายกสมาคมคนใหม่ได้รับการ
เลือกตั้ง
ข้ อ ๒๗. การพ้นตาแหน่งของนายกสมาคมและคณะกรรมการบริ หาร
(๑) ดารงตาแหน่งครบวาระ ๒ ปี
(๒) ตาย
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(๓) ลาออก
(๔) เป็ นบุคคลล้มละลายทุจริ ต
(๕) เป็ นบุคคลไร้ความสามารถหรื อเสมือนไร้ความสามารถ
(๖) ได้รับโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทา
โดยประมาท หรื อความผิดลหุโทษ
(๗) นายกสมาคมมีคาสั่งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้กรรมการบริ หารพ้นจากตาแหน่งได้ในกรณี มีเหตุ
ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อประโยชน์ในการบริ หารงานของสมาคม
(๘) ในกรณี ที่ประชุมใหญ่ มีมติไม่ไว้วางใจ โดยมีคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า ๒ ใน ๓ ของผูท้ ี่มา
ประชุม ให้นายกสมาคมพ้นสภาพความเป็ นนายกสมาคม และให้ที่ประชุมใหญ่หรื อที่ประชุมสามัญ
เลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่ เพื่อรับผิดชอบการบริ หารงานของสมาคมต่อไป
(๙) เมื่อเลิกล้มสมาคมหรื อสมาคมถูกสั่งให้เลิกล้มกิจการ
ข้ อ ๒๘. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริ หารอย่างน้อยภาคเรี ยนละ ๑ ครั้ง โดยให้นายกสมาคมเป็ นผู้
กาหนด การประชุมจะต้องมีกรรมการเข้าประชุม ไม่นอ้ ยกว่าครึ่ งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ถ้าไม่ครบองค์
ประชุม ให้มีการนัดประชุมใหม่ภายใน ๗ วัน โดยให้นายกสมาคมเป็ นประธาน ถ้านายกสมาคมไม่อยู่ ให้
อุปนายกคนที่ ๑ทาหน้าที่แทน ถ้าในกรณี ที่ท้ งั นายกและอุปนายกคนที่ ๑ไม่ได้เข้าประชุม ก็ให้อุปนายกคนที่
๒ เป็ นประธานการประชุมคราวนั้นๆ
ข้ อ ๒๙. การลงมติในคณะกรรมการบริ หาร ให้ถือเสี ยงข้างมากเป็ นเกณฑ์ ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธาน
ที่ประชุมมีสิทธิ ออกเสี ยงชี้ขาดได้อีก ๑ เสี ยง
หมวดที่ ๖
การประชุ มสมาคม
ข้ อ ๓๐. การประชุมของสมาคม ประกอบไปด้วยการประชุมดังนี้
(๑) การประชุมใหญ่สามัญประจาปี
(๒) การประชุมใหญ่วสิ ามัญ
ข้ อ ๓๑. การประชุมใหญ่สามัญประจาปี ให้คณะกรรมการบริ หารกาหนดให้มีการประชุมปี ละ๑ ครั้ง ก่อน
สิ้ นปี การศึกษา เพื่อดาเนินการปรึ กษาหารื อและรับรองกิจการหรื อการบริ หารงานของสมาคม ดังนี้
(๑) รายงานกิจการที่ผา่ นมาในรอบปี
(๒) งบดุลประจาปี
(๓) แผนพัฒนาสมาคม ประจาปี
(๔) เรื่ องอื่นๆ
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ข้ อ ๓๒. การประชุมใหญ่สามัญประจาปี ต้องมีสมาชิกสามัญมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง ถือว่าครบองค์
ประชุม ถ้ามีสมาชิกสามัญมาประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้ประกาศกาหนดนัดประชุ มใหญ่อีกครั้งหนึ่ง
ห่างจากวันนัดประชุมครั้งแรกไม่นอ้ ยกว่า ๑๕ วัน และในวันนัดครั้งที่สองนี้ได้สมาชิกสามัญมาประชุม
ตั้งแต่ ๑ ใน ๓ ขึ้นไป ก็ให้ถือว่าครบองค์ประชุม
ข้ อ ๓๓. มติของที่ประชุมใหญ่ให้ถือตามเสี ยงข้างมาก หากคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมใหญ่
เป็ นผูช้ ้ ีขาด
ข้ อ ๓๔. ให้คณะกรรมการบริ หาร ทารายงานประจาปี รวมเรื่ องกิจการที่ผา่ นมาโดยประกอบพร้อมทั้งงบดุล
เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี ทั้งนี้ตอ้ งจัดทาให้แล้วเสร็ จก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า ๗ วัน
ข้ อ ๓๕. การประชุมใหญ่วสิ ามัญอาจมีข้ ึนโดย
(๑) คณะกรรมการบริ หาร มีมติ ๒ ใน ๓ เสนอขอเปิ ดประชุมใหญ่วสิ ามัญ
(๒) เมื่อสมาชิกสามัญไม่นอ้ ยกว่า ๑ ใน ๔ ร้องขอโดยทาเป็ นหนังสื อยืน่ ต่อคณะกรรมการบริ หาร
และคณะกรรมการบริ หารต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่วสิ ามัญ ต้องมีสมาชิกสามัญประชุมไม่นอ้ ยกว่า กึ่ง
หนึ่ง ของสมาชิกทั้งหมด ถ้าวันนัดประชุมเมื่อเวลาได้ล่วงกาหนดแล้ว ๑ชัว่ โมง มีสมาชิกสามัญมาประชุมไม่
ครบองค์ประชุม ให้เลิกการประชุมนั้น โดยไม่ตอ้ งให้มีการนัดการประชุมใหญ่วสิ ามัญอีก
ประธานในที่ประชุมใหญ่วสิ ามัญ ได้แก่ นายกสมาคม หรื อ อุปนายก และในกรณี ที่นายกสมาคม
หรื ออุปนายกไม่อยูใ่ นที่ประชุม ให้ที่ประชุมเลือกประธานจากคณะกรรมการบริ หารของสมาคม
ข้ อ ๓๖. การแก้ไขข้อบังคับ จะทาได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี และจะต้องมีเสี ยงลงคะแนนไม่
น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของสมาชิกสามัญที่มาประชุม
ข้ อ ๓๗. การขอเสนอความเห็นชอบแผนพัฒนาสมาคม ประจาปี
ข้ อ ๓๘. การเสนอแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับจะกระทาได้โดย
(๑) กรรมการบริ หาร จานวน ๒ ใน ๓ ของคณะกรรมการบริ หารมีมติให้แก้ไขเพิ่มเติม
(๒) สมาชิกสามัญจานวนไม่นอ้ ยกว่า ๑ ใน ๔ ได้ยนื่ ร่ างแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับต่อคณะ
กรรมการบริ หาร ให้เลขานุการสมาคมประกาศร่ างแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับโดยเปิ ดเผย ณ สานักงานของ
สมาคม และแจ้งให้ทราบไม่นอ้ ยกว่า ๑๕ วัน ก่อนวันประชุมใหญ่สามัญประจาปี
หมวดที่ ๗
รายได้ และทรัพย์สิน
ข้ อ ๓๙. สมาคมมีรายได้ดงั นี้
(๑) ค่าบารุ งสมาชิก
(๒) เงินที่ได้จากการบริ จาค
(๓) เงินผลประโยชน์จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ หรื อเงินผลประโยชน์อื่น ๆ

9
ข้ อ ๔๐. รายได้ของสมาคมทุกประเภทที่เป็ นเงินสด ให้ฝากไว้ในนามของสมาคมกับธนาคารพาณิ ชย์ซ่ ึ งคณะ
กรรมการบริ หารมีมติเห็นชอบ โดยมีนายกสมาคม อุปนายกคนที่ ๑ และ เหรัญญิก ร่ วมลงลายมื อชื่ อเปิ ด
บัญชี กรณี การเบิกจ่ายเงินในบัญชีให้นายกสมาคม หรื อผูซ้ ่ ึ งได้รับมอบอานาจเป็ นหนังสื อจากนายกสมาคม
ให้เป็ นผูท้ าการแทนลงนาม ร่ วมกับอุปนายคนที่ ๑ หรื อเหรัญญิก อย่างน้อย ๒ คน
ข้ อ ๔๑. อานาจการสั่งจ่ายตามข้อ ๔๐ ให้เป็ นไปตามระเบียบการเงินของสมาคม ดังนี้
(๑) นายกสมาคมมีอานาจสั่งจ่ายเงินได้ไม่เกินครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาท) หาก
จาเป็ นต้องสั่งจ่ายเกินกว่าที่กาหนด ต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ หาร
(๒) เหรัญญิกมีอานาจเก็บรักษาเงินสดของสมาคมได้ไม่เกินครั้งละ ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาท)
ส่ วนที่เกินต้องนาฝากธนาคารในบัญชีของสมาคมภายในเวลาไม่เกิน ๓ วัน นับแต่ได้รับเงิน
(๓) เหรัญญิกจะต้องจัดทาบัญชีรายรับรายจ่าย และบัญชีงบดุลให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และการ
รับหรื อจ่ายเงินทุกครั้ง จะต้องมีหลักฐานเป็ นหนังสื อลงลายมือของนายกสมาคม ร่ วมกับเหรัญญิก และ
ต้องแจ้งคณะกรรมการบริ หารทุกครั้งที่มีการประชุม
(๔) ให้เหรัญญิกจัดทาทะเบียนทรัพย์สินของสมาคมให้ครบถ้วนและเป็ นปัจจุบนั
(๕) ให้ค ณะกรรมการสมาคมตั้งผูต้ รวจสอบบัญชี ซึ่ ง มิ ใช่ ก รรมการหรื อเจ้าหน้าที่ ข องสมาคม
สาหรั บตรวจบัญชี แต่ละปี และให้คณะกรรมการบริ หารให้ความร่ วมมื อกับผูต้ รวจสอบบัญชี ตลอดจน
หลักฐานเกี่ยวกับการเงิน เพื่อประโยชน์แก่การตรวจสอบบัญชี
หมวดที่ ๘
การแก้ไขเปลีย่ นแปลงข้ อบังคับและการเลิกสมาคม
ข้ อ ๔๒. ในกรณี ที่เห็นว่าข้อบังคับนี้ไม่เหมาะสมหรื อเป็ นปั จจุบนั ในเรื่ องหนึ่งเรื่ องใด และเห็นสมควร
ปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้เสนอขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขต่อคณะกรรมการบริ หารสมาคมก็ได้ แต่การ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับนี้ จะกระทาได้แต่ตอ้ งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ไม่นอ้ ยกว่า ๒ ใน
๓ ของสมาชิกที่มาประชุม ตามข้อ ๓๘
ข้อ ๔๓. การเลิกสมาคมจะเลิกได้ก็โดยมติของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม ยกเว้นเป็ นการเลิก
เพราะเหตุของกฎหมาย มติของที่ประชุมใหญ่ที่ให้เลิกสมาคมจะต้องมีคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า ๓ ใน ๔
ของสมาชิกสามัญที่เข้าร่ วมประชุมทั้งหมด และองค์ประชุ มใหญ่จะต้องไม่นอ้ ยกว่าครึ่ งหนึ่งของสมาชิก
สามัญทั้งหมด
ข้อ ๔๔. เมื่อเลิกสมาคมนี้แล้ว ให้ทรัพย์สินของสมาคมที่เหลืออยูภ่ ายหลังจากการชาระบัญชีแล้วให้ตกเป็ น
ของโรงเรี ยนตะโหมด
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หมวดที่ ๙
บทเฉพาะกาล
ข้ อ ๔๕. ข้อบังคับฉบับนี้ให้เริ่ มใช้บงั คับได้ต้ งั แต่วนั ที่ได้รับมติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หาร โดยไม่
ต้องใช้ขอ้ บังคับตาม หมวดที่ ๘ ข้อ ๓๖ ไปจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ให้คณะกรรมการ
บริ หารนาขอความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ และต้องได้รับความเห็นชอบไม่นอ้ ยกว่า ๒ ใน ๓ ของ
สมาชิกที่มาประชุม จึงถือว่าผลผลบังคับโดยสมบูรณ์
ข้ อ ๔๖. กรณี ที่ยงั มิได้ดาเนินการใดๆตามข้อบังคับของสมาคมตามหมวดที่ ๕ ว่าด้วย คณะกรรมการบริ หาร
สมาคม ข้อ ๒๐ ข้อ ๒๑ และข้อ ๒๒ ให้คณะกรรมการสมาคมเท่าที่มีอยูป่ ระชุมสรรหาเลือกคณะกรรมการ
บริ หารตามสัดส่ วนให้ครบถ้วนตามจานวน ๒๕ คน และดารงตาแหน่งวาระไปจนครบวาระ ๒ ปี นับถัดจาก
วันที่ประกาศแต่งตั้งจากนายกสมาคม แล้วให้ดาเนินการตามข้อบังคับของสมาคมตามหมวดที่ ๕ ว่าด้วย
คณะกรรมการบริ หารสมาคม ข้อ ๒๐ ข้อ ๒๑ และข้อ ๒๒ เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริ หารชุ ดต่อไป
---------------------------

