ขอบังคับของสมาคมผูปกครองและครู
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ
สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขอบังคับของสมาคมผูปกครองและครู
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ
สถาบันวิจยั พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หมวดที
่
หมวดที่๑๑
บททั่วไป
บททั
ไป
ข อ ๑. สมาคมนี้ มี ชื่ อ ว า “สมาคมผู ป กครองและครู โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ
ขอ ๒. เครื่องหมายของสมาคมเปนรูปตราของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งมี
กราฟอยูในวงกลม พรอมกับขอความวา “สมาคมผูป กครองและครู โรงเรียนสาธิต มศว
องครักษ”
รูปของเครื่องหมาย

ขอ ๓. สํานักงานของสมาคมตั้งอยู ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
องครักษ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ต.องครักษ
อ.องครักษ จ.นครนายก รหัสไปรษณีย 26120
ขอ ๔. ในขอบังคับนี้
“สมาคม” หมายความถึง สมาคมผูปกครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ
“โรงเรียน” หมายความถึง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ
“สถาบัน” หมายความถึง สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
“สมาชิก” หมายความถึง สมาชิกสามัญและสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสมาคมผูปกครอง
และครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ

“นักเรียน” หมายความถึง นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
องครักษ
“ผูปกครอง” หมายความถึง ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ องครักษ
“ครูอาจารย” หมายความถึง ครูอาจารยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
องครักษ
“คณะกรรมการ” หมายความถึง คณะกรรมการสมาคมผูปกครองและครู โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ
“เลขานุการ” หมายความถึง เลขานุการสมาคมผูปกครองและครู โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ
“ที่ประชุมใหญ” หมายความถึง ที่ประชุมสมาชิกทั้งมวลของสมาคมผูปกครองและครู
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ
ขอ ๕. วัตถุประสงคของสมาคม มีดังนี้
๕.๑ สงเสริม ความเขาใจอั นดี แลกเปลี่ ย นความรู ความคิด เห็ นและประสบการณ
ระหวางผูปกครองและครูอาจารย
๕.๒ ใหผูปกครองมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน
๕.๓ สงเสริมความรวมมือระหวางผูปกครองและครูในดานการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม
และอื่นๆ
๕.๔ สงเสริมสวัสดิการของนักเรียนและสมาชิก
๕.๕ รวมมือกับรัฐบาล องคกร สมาคม มูลนิธิ และบุคคลภายนอก ในอันที่จะสงเสริม
นักเรียนและสมาชิกในดานความรู ความประพฤติ อนามัยและสวัสดิการ

หมวดที่ ๒
สมาชิก
ขอ ๖. สมาคมนี้มีสมาชิก ๒ ประเภท คือ
๖.๑ สมาชิกสามัญ ไดแก ผูที่เปนผูปกครองนักเรียน หรือเปนครูอาจารยของโรงเรียน
และคณะกรรมการมีมติรับเขาเปนสมาชิกตามขอบังคับของสมาคม
๖.๒ สมาชิ ก กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ ได แ ก ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ หรื อ ผู มี อุ ป การะคุ ณ แก ส มาคม ซึ่ ง
คณะกรรมการมีมติใหเชิญเขาเปนสมาชิก ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา ๒ ใน ๓ ของกรรมการ
ที่มาประชุมและออกเสียง

ขอ ๗. สมาชิกสามัญตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
๗.๑ บรรลุนิติภาวะแลว
๗.๒ มีความประพฤติเรียบรอย
๗.๓ ไมเปนโรคที่สังคมรังเกียจ
๗.๔ ไม เ ป น บุ ค คลที่ ต อ งคํ า พิ พ ากษาของศาลถึ ง ที่ สุ ด ให ล ม ละลาย หรื อ ไร ค วาม
สามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ หรือ ตองโทษจํ าคุก ยกเวนความผิด ที่ไดก ระทํา โดย
ประมาท หรือลหุโทษ ในขณะที่สมัครเขาเปนสมาชิก หรือในระหวางที่เปนสมาชิก
ขอ ๘. คาลงทะเบียนและคาบํารุงสมาคม
๘.๑ สมาชิ ก สามั ญ ที่เ ป นผู ป กครองนั ก เรี ย น ต อ งเสี ย ค า ลงทะเบี ย น และค าบํ า รุ ง
สมาชิก ดังนี้
๘.๑.๑ คาลงทะเบียนครั้งแรก ๑๐๐ บาท (หนึ่งรอยบาทถวน) ตอนักเรียน ๑ คน
๘.๑.๒ คาบํารุงสมาคมรายปๆละ ๕๐๐ บาท (หารอยบาทถวน) ตอนักเรียน ๑ คน
และชําระภายในเดือนแรกของปการศึกษา
๘.๒ สมาชิกสามัญที่เปนครูอาจารย และสมาชิกกิตติมศักดิ์ไดรับยกเวนคาลงทะเบียน
ครั้งแรก และคาบํารุงสมาคม
ขอ ๙. การเปนสมาชิกสามัญ ใหเลขานุการจัดทํารายชื่อผูปกครองนักเรียนในแตละป
การศึกษาเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อลงมติรับเขาเปนสมาชิกสามัญ
ขอ ๑๐. ใหเลขานุการจัดทํารายชื่อผูที่เปนผูปกครองนักเรีย น และปดประกาศไวที่
สํานักงานของสมาคมเปนเวลาไมนอยกวา ๑๕ วัน
๑๐.๑ กรณีไมมีผูคัดคาน ใหเลขานุการเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการลงมติรับเขา
เปนสมาชิก
๑๐.๒ กรณีมีผูคัดคาน ใหเลขานุการเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาวา สมควร
จะรับเขาเปนสมาชิกหรือไม มติใหรับตองมีคะแนนออกเสียงไมนอยกวา ๒ ใน ๓ ของกรรมการ
ที่มาประชุมและออกเสียง
๑๐.๓ ใหเลขานุการปดประกาศรายชื่อบุคคลที่คณะกรรมการมีมติใหรับเปนสมาชิก
ไวที่สมาคมสมาชิกภาพเริ่มนับตั้งแตวันที่คณะกรรมการมีมติเปนตนไป
ขอ ๑๑. ใหเลขานุการจัดทํารายชื่อผูสมัครที่เปนครูอาจารย เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
เพื่อลงมติรับเขาเปนสมาชิกและใหปดประกาศรายชื่อครู อาจารยที่คณะกรรมการ มีมติใหรับ
เปนสมาชิกไวที่สมาคม สมาชิกภาพเริ่มนับตั้งแตวันที่คณะกรรมการมีมติเปนตนไป

ขอ ๑๒. สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ ใหเริ่มนับตั้งแตวันที่สมาคมไดรับหนังสือ
ตอบรับคําเชิญของผูที่คณะกรรมการมีมติใหเชิญเขาเปนสมาชิกเปนตนไป
ขอ ๑๓. สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงดวยเหตุดังตอไปนี้
๑๓.๑ ตาย
๑๓.๒ ลาออก โดยยื่นหนังสือขอลาออกตอเลขานุการ และคณะกรรมการไดพิจารณา
อนุมัติ ทั้งนี้ตองปรากฏวาสมาชิกผูนั้นไดชําระหนี้สินที่ยังติดคางอยูกับสมาคมเปนที่เรียบรอย
๑๓.๓ พนสภาพตามขอ ๖ หรือ ขาดคุณสมบัติตามขอ ๗
๑๓.๔ ที่ประชุมใหญของสมาคม หรือคณะกรรมการมีมติใหลบชื่อออกจากทะเบียน
เพราะเหตุสมาชิก ผูนั้นไดประพฤตินําความเสื่อมเสียมาสูสมาคม
ขอ ๑๔. เมื่อสมาชิกภาพของผูใดสิ้นสุดลงไมวาเพราะเหตุใด ผูนั้นจะยกเอาเหตุแหง
การนั้นมาเปนขออางเรียกรองคาเสียหายอื่นใดจากสมาคม หรือคณะกรรมการมิได
ขอ ๑๕. สิทธิและหนาที่ของสมาชิก
๑๕.๑ มีสิทธิเขาใชสถานที่ของสมาคมโดยเทาเทียมกัน
๑๕.๒ มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสมาคมตอคณะกรรมการ
๑๕.๓ มีสิทธิไดรับสวัสดิการตางๆ ที่สมาคมไดจัดใหมีขึ้น
๑๕.๔ มีสิทธิเขารวมประชุมใหญของสมาคม
๑๕.๕ สมาชิกสามัญ มีสิท ธิใ นการเลือกตั้ง หรือ ไดรับ การเลือ กตั้ง หรือ แตงตั้งเป น
กรรมการสมาคมและมีสิทธิออกเสียงลงมติตางๆ ใน ที่ประชุมไดคนละ ๑ คะแนนเสียง
๑๕.๖ มีสิทธิรองขอตอคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพยสินของ
สมาคม
๑๕.๗ มีสิทธิเขาชื่อรวมกันอยางนอย ๑๐๐ คน รองขอตอคณะกรรมการใหจัดประชุม
ใหญวิสามัญได ในคํารองขอนั้นใหแสดงเหตุผลโดยชัดแจงดวย
๑๕.๘ มีสิทธิประดับเครื่องหมายของสมาคม
๑๕.๙ มีหนาที่ปฏิบัติตามระเบียบและขอบังคับของสมาคมโดยเครงครัด
๑๕.๑๐ มีหนาที่ประพฤติใหสมกับเกียรติที่เปนสมาชิกของสมาคม
๑๕.๑๑ มีหนาที่ใหความรวมมือและสนับสนุนการดําเนินกิจการตางๆ ของสมาคม
๑๕.๑๒ มีหนาที่รวมกิจกรรมที่สมาคมไดจัดใหมีขึ้น
๑๕.๑๓ มีหนาที่ชวยเผยแพรชื่อเสียงของสมาคมใหเปนที่รูจักอยางแพรหลาย

หมวดที่ ๓
การดําเนินกิจการสมาคม
ขอที่ ๑๖. ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ทําหนาที่บริหารกิจการของสมาคมมีจํานวน
ไมนอยกวา ๒๕ คน และไมเกิน ๓๕ คน ประกอบดวย
๑๖.๑ กรรมการจากการเลือกตั้งโดยที่ประชุมใหญ จํานวน ๑๘ คน โดยการเลือกตั้ง
สมาชิกที่เปนผูปกครอง จํานวน ๑๕ คน
สมาชิกที่เปนอาจารย จํานวน ๓ คน
๑๖.๒ กรรมการโดยตําแหนงจํานวนไมนอยกวา ๗ คน ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน
และครูอาจารยระดับบริหาร ซึ่งผูอํานวยการโรงเรียนเปนผูพิจารณาแตงตั้ง การเปนกรรมการ
โดยตํ าแหนงสิ้น สุ ด ลงทั นที เมื่อ ผูอํ านวยการโรงเรีย นพน จากตําแหนงและใหผูอํานวยการ
โรงเรียนคนใหมแตงตั้งกรรมการตามหลักเกณฑขางตน ทั้งนี้ใหอยูไดเพียงเทาวาระกรรมการ
ชุดที่พนตําแหนง
๑๖.๓ กรรมการโดยการแตงตั้งจากสมาชิกสามัญ หรือสมาชิกกิตติมศักดิ์โดยไดรับ
การแตงตั้งจากคณะกรรมการตามขอ ๑๖.๑ และ ๑๖.๒ ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา ๒ ใน ๓
ของกรรมการที่มาประชุมและออกเสียง
ขอ ๑๗. คณะกรรมการอาจเชิญผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนองคการ หรือสมาคม หรือมูลนิธิ
อื่นใด หรือเจาหนาที่ที่ใหบริการแกโรงเรียนเขาเปนที่ปรึกษาคณะกรรมการได โดยใหเปนที่
ปรึกษาอยูในตําแหนงไดไมเกินวาระของคณะกรรมการที่แตงตั้งที่ปรึกษานั้น
ขอ ๑๘. ใหมีนายกสมาคม ๑ คน และอุปนายกสมาคมไมเกิน ๓ คน ใหคณะกรรมการ
จากการเลือ กตั้งและโดยตํ าแหนงตามขอ ๑๖.๑ และ ๑๖.๒ ทําการเลือ กตั้งกรรมการเปน
นายกและอุปนายกคนที่ ๒ และ ๓ ผูอํานวยการโรงเรียนเปนอุปนายกคนที่ ๑ โดยตําแหนง
ส ว นตํ า แหน ง อื่ น ๆ ให น ายกและอุ ป นายกร ว มกั น พิ จ ารณาแต ง ตั้ ง จากกรรมการตามที่
เห็นสมควร เพื่อทําหนาที่บริหารกิจการสมาคม ดังตอไปนี้
๑๘.๑ นายกสมาคม ทําหนาที่เปนหัวหนาในการบริหารกิจการของสมาคม เปนผูแทน
ของสมาคมในการติดตอกับบุคคลภายนอกและทําหนาที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ
และการประชุมใหญของสมาคม
๑๘.๒ อุปนายก ทําหนาที่เปนผูชวยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคม ปฏิบัติ
ตามที่นายกสมาคมมอบหมายและทําหนาที่แทนนายกสมาคม เมื่อนายกสมาคมไมอยู หรือไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ได แตการทําหนาที่แทนนายกสมาคม ใหอุปนายกที่อยูในลําดับถัดไปเปน
ผูทําหนาที่แทนตามลําดับ

๑๘.๓ เลขานุ ก าร ทํ า หน า ที่ เ กี่ ย วกั บ งานธุ ร การของสมาคมทั้ ง หมด เป น หั ว หน า
เจาหนาที่ของสมาคมในการปฏิบัติกิจการตางๆ ของสมาคมและปฏิบัติตามคําสั่งของนายก
สมาคมตลอดจนทําหนาที่เปนเลขานุการในการประชุมตางๆ ของสมาคม
๑๘.๔ เหรัญญิก ทําหนาที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคม เปนผูจัดทําบัญชีรายรับ
รายจาย บัญชีงบดุลของสมาคมและเก็บเอกสารหลักฐานตางๆ ของสมาคมไวเพื่อตรวจสอบ
๑๘.๕ ปฏิคม ทําหนาที่ในการตอนรับแขกของสมาคม เปนหัว หนาในการจัดเตรีย ม
สถานที่ของสมาคมและจัดเตรียมสถานที่ประชุมตางๆ ของสมาคม
๑๘.๖ นายทะเบียน ทําหนาที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของสมาคมประสานงาน
กับเหรัญญิก ในการเรียกเก็บเงินคาบํารุงสมาคมจากสมาชิก
๑๘.๗ ประชาสัมพันธ ทําหนาที่เผยแพรกิจการและชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคมให
สมาชิกและบุคคลทั่วไปใหเปนที่รูจักแพรหลาย
๑๘.๘ กรรมการตํ าแหนงอื่นๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการเห็ นสมควร
กําหนดใหมีขึ้น โดยมีจํานวนเมื่อรวมกับตําแหนงกรรมการตามขางตนแลวจะตองไมเกินจํานวน
ที่ขอบังคับไดกําหนดไว แตถาคณะกรรมการมิไดกําหนดตําแหนง ก็ถือวาเปนกรรมการกลาง
ขอ ๑๙. คณะกรรมการอยูในตําแหนงไดคราวละ ๒ ป และเมื่อคณะกรรมการอยูใน
ตําแหนงครบกําหนดตามวาระแลว ในระหวางที่ก รรมการชุดใหมยังไมไ ดรับ อนุญ าตใหจด
ทะเบียนจากทางราชการ ใหคณะกรรมการที่ครบวาระนั้นรักษาการไปจนกวาจะไดจดทะเบียน
คณะกรรมการชุดใหมคณะกรรมการชุดใหมเรียบรอยแลวและใหทําการสงและรับมอบงาน
ระหวางคณะกรรมการชุดเดิมและคณะกรรมการชุดใหมใหเสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่
ไดจดทะเบียนคณะกรรมการชุดใหมเรียบรอยแลว
ขอ ๒๐. ถาตําแหนงกรรมการ ยกเวนกรรมการตามขอ ๑๖.๒ วางลงกอนครบกําหนด
ตามวาระ ให ค ณะกรรมการที่ เ หลื อ อยู แ ต ง ตั้ ง บุ ค คลที่ เ ห็ น สมควรเข า เป น กรรมการแทน
ตําแหนงที่วางลงนั้น โดยแตงตั้งจากสมาชิกหรือบุคคลตามประเภทของตําแหนงที่วางลงนั้นๆ
ทั้งนี้ใหกรรมการใหมที่ไดรับแตงตั้งดังกลาว อยูในตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลาของผูที่ตน
แทนเทานั้น
ขอ ๒๑. กรรมการอาจจะพนจากตําแหนง ซึ่งมิใชเปนการออกตามวาระดวยเหตุผล
ตอไปนี้ คือ
๒๑.๑ ตาย
๒๑.๒ ลาออก
๒๑.๓ ขาดจากสมาชิกภาพ
๒๑.๔ ที่ประชุมใหญลงมติใหออกจากตําแหนง

ข อ ๒๒. กรรมการที่ ป ระสงค จ ะลาออกจากการเป น กรรมการ ให ยื่ น ใบลาออก
เปนลายลักษณอักษรตอนายกหรืออุปนายกคนที่ ๑ และใหพนจากตําแหนง เมื่อคณะกรรมการ
มีมติอนุมัติใหออก
ขอ ๒๓. อํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการ
๒๓.๑ มีอํานาจออกระเบียบปฏิบัติตางๆ เพื่อใหสมาชิกไดปฏิบัติโดยระเบียบปฏิบัตินั้น
จะตองไมขัดตอกฎหมายหรือขอบังคับนี้
๒๓.๒ มีอํานาจแตงตั้งและถอดถอนเจาหนาที่ของสมาคม
๒๓.๓ มี อํ า นาจแตง ตั้ง อนุ ก รรมการ หรือ ผู ทํ า หนา ที่อ ย างใดอยางหนึ่ ง หรือ ผู ชว ย
กรรมการโดยผูไดรับการแตงตั้งอยูในตําแหนงไดไมเกินวาระของคณะกรรมการที่แตงตั้ง
๒๓.๔ มีอํานาจเรียกประชุมใหญสามัญประจําปและประชุมใหญวิสามัญ
๒๓.๕ มีอํานาจเพิ่มเติมตําแหนงกรรมการอื่นๆ นอกเหนือจากที่กําหนดไวในขอ ๑๘
๒๓.๖ มีอํานาจบริหารกิจการของสมาคมเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค ตลอดจนมี
อํานาจอื่นๆ ตามที่กําหนดไวในขอบังคับ
๒๓.๗ มี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในกิ จ การทั้ ง หมด รวมทั้ ง การเงิ น และทรั พ ย สิ น ทั้ ง หมด
ของสมาคม
๒๓.๘ มีหนาที่รับผิด ชอบในการจัดประชุมใหญวิสามัญตามที่สมาชิกสามัญจํานวน
ไมนอยกวา ๑๐๐ คน ไดเขาชื่อรองขอใหจัดประชุมใหญวิสามัญ
๒๓.๙ มีหนาที่ทําเอกสารหลักฐานตางๆ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงิน ทรัพยสินและการดําเนิน
กิจกรรมตางๆ ของสมาคมใหถูกตองตามหลักวิชาการและตองใหสมาชิกตรวจดูได เมื่อสมาชิก
รองขอ
๒๓.๑๐ จัดทําบันทึกการประชุมตางๆ ของสมาคมเพื่อเก็บไวเปนหลักฐานและจัดสงให
สมาชิกไดรับทราบ
๒๓.๑๑ มีหนาที่อื่นๆ ตามที่กําหนดไวในขอบังคับ
ข อ ๒๔. คณะกรรมการจะต อ งจั ด ให มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการอย า งน อ ยป ล ะ
๖ ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารกิจการของสมาคม
ขอ ๒๕. การประชุมคณะกรรมการจะตองมีกรรมการมาประชุมจํานวนไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะถือ วาครบองคป ระชุม ในการลงมติของที่ประชุม
ถาขอบังคับมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ใหถือคะแนนเสียงขางมาก ในการลงคะแนน กรรมการ
หนึ่งคนใหมีหนึ่งเสียง ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมเปนผูชี้ขาด ในการประชุม
คณะกรรมการ กรรมการจะตองมาประชุมดวยตัวเอง จะมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งมา
ประชุมแทนไมได

ขอ ๒๖. ใหนายกสมาคมเป น ประธานในที่ป ระชุมคณะกรรมการ ถานายกสมาคม
ไมอยูหรือ ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไ ด ใหอุปนายกตามลํ าดับ ทําหนาที่เ ปนประธานคราวนั้น
ถานายกและอุปนายกทุกคนไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกกรรมการ
คนใดคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุมคราวนั้น

หมวดที่ ๔
การประชุมใหญ
ขอ ๒๗. การประชุมใหญของสมาคมมีสองประเภท ไดแก
๒๗.๑ การประชุมใหญสามัญประจําป
๒๗.๒ การประชุมใหญวิสามัญ
ขอ ๒๘. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําปๆละ ๑ ครั้ง ภายใน
๙๐ วัน นับแตวันเปดเรียนปการศึกษาภาคแรกของโรงเรียน เพื่อปรึกษากิจการของสมาคมดังนี้
๒๘.๑ รับรองรายงานการประชุมใหญคราวกอน
๒๘.๒ คณะกรรมการรายงานกิจการของสมาคมในรอบปที่ผานมา
๒๘.๓ พิจารณาและรับรองงบดุล
๒๘.๔ เลือกตั้งกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระดังกลาวในขอ ๑๙
๒๘.๕ เลือกตั้งผูสอบบัญชีประจําป และกําหนดสินจาง
๒๘.๖ กิจการอื่นๆ (ถามี)
ขอ ๒๙. คณะกรรมการจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญครั้งเดียวหรือหลายครั้ง เมื่อ
๒๙.๑ คณะกรรมการเห็นสมควรและมีมติใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ
๒๙.๒ สมาชิกรองขอตามขอ ๑๕.๗
คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดมีมติ
ให เ รี ย กประชุ ม ใหญ วิ ส ามั ญ หรื อ นั บ แต วั น ที่ ไ ด รั บ เรื่ อ งร อ งขอไปให ป ระชุ ม ใหญ วิ ส ามั ญ
จากสมาชิก
ขอ ๓๐. ใหเลขานุการสงหนังสือบอกกลาวนัดประชุมใหญ ระบุวัน เวลา สถานที่ และ
ระเบียบวาระการประชุม พรอมเอกสารเกี่ยวกับการประชุมใหถึงสมาชิกกอนวันประชุมไมนอย
กวา ๗ วัน

ข อ ๓๑. ในการประชุ มใหญทุ ก ครั้ง จะตอ งมีจํานวนสมาชิก สามั ญ เขารว มประชุ ม
ไมนอยกวา ๑๐๐ คน (หนึ่งรอยคน) จึงจะถือวาครบองคประชุม ในการลงมติของที่ประชุมใหญ
ถา ขอ บั ง คั บ มิไ ดกํ าหนดไว เ ป นอยา งอื่ นใหถื อ คะแนนเสี ย งขา งมาก ถ าคะแนนเสี ย งเท ากั น
ใหประธานในที่ประชุมเปนผูชี้ขาดในการประชุมใหญทุกครั้ง สมาชิกสามัญจะตองมาประชุม
ดวยตนเอง จะมอบฉันทะใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดเขาประชุมแทนไมได
ขอ ๓๒. ใหนายกสมาคมเปนประธานในที่ประชุมใหญทุกครั้ง ถานายกสมาคมไมอยู
หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหอุปนายกตามละดับทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมคราวนั้น
ถานายกและอุปนายกไมอยู หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการ
คนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมคราวนั้น และถาไมมีกรรมการอยูในที่ประชุมเลย
ก็ใหที่ประชุมเลือกสมาชิกสามัญคนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานคราวนั้น ทั้งนี้ใหเลขานุการ
สมาคมเปนเลขานุการที่ประชุมใหญทุกครั้ง หากเลขานุการสมาคมไมอยู หรือไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ได ใหประธานในที่ประชุมเลือกสมาชิคนใดคนหนึ่งทําหนาที่เลขานุการแทน
ขอ ๓๓. ในการประชุมใหญคราวใด หากลวงพนกําหนดเวลานัดประชุมไปแลวไมนอย
กวาหนึ่งชั่วโมงยังมีสมาชิกสามัญมาไมครบองคประชุม ใหเลื่อนการประชุมคราวนั้นออกไป
และใหเรียกประชุมใหญอีกครั้งหนึ่ง โดยการประชุมครั้งหลังจะตองมีระยะเวลาหางจากการ
ประชุมคราวที่เลื่อนออกไปนั้นไมนอยกวา ๑๔ วัน ในการประชุมครั้งนี้ไมวาจะมีจํานวนสมาชิก
สามั ญมาประชุมเทาใดก็ใหถือวาครบองคป ระชุม แตหามมิใหที่ประชุ มนั้นพิจารณาแกขอ ง
บังคับหรือเลิกสมาคม ถาการประชุมใหญนั้นมีขึ้นดวยเหตุสมาชิกรองขอตามขอ ๑๕.๗ และ
สมาชิกสามัญมาไมครบองคประชุมเมื่อพนกําหนดเวลานัดประชุมไปแลวไมนอยกวาหนึ่งชั่วโมง
ใหเลิกประชุมโดยไมมีการเลื่อนออกไปดังเชนวรรคกอน ทั้งนี้ใหถือวาหนังสือรองขอใหเรียก
ประชุ มใหญวิส ามั ญนั้น เป นอั นตกไป และจะรอ งขอใหเ รีย กประชุมใหญวิส ามัญ เพราะเหตุ
เดียวกันอีกไมไดในปนั้น

หมวดที่ ๕
การเงินและทรัพยสิน
ขอ ๓๔. การเงินและทรัพ ยสินทั้งหมดใหอ ยูใ นความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ
เงิ น สดของสมาคมถ า มี ใ ห นํ า ฝากไว ใ นธนาคารไทยพาณิ ช ย หรื อ สถาบั น การเงิ น ตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควรในนามของสมาคม

ขอ ๓๕. การเบิกจายเงิน หรือถอนเงิน หรือการสั่งจายเช็คจากบัญชีธนาคารใหอยูใน
อํานาจของนายกหรืออุปนายกคนใดคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อรวมกับเหรัญญิกหรือผูชวยอีกหนึ่ง
คนพรอมกับประทับตราของสมาคม จึงจะถือวาใชได
ขอ ๓๖. ใหนายกสมาคมมีอํานาจสั่งจายเงินของสมาคมไดครั้งละไมเกิน ๓๐,๐๐๐ บาท
(สามหมื่นบาทถวน) ถาเกินกวานั้น จะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการกอน
ขอ ๓๗. ใหเหรัญญิก มีอํานาจเก็บเงินสดของสมาคมไดไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่ง
หมื่นบาทถวน) ถาเกินกวาจํานวนนี้ จะตองนําฝากธนาคารในบัญชีของสมาคมทันทีที่โอกาส
อํานวยให
ขอ ๓๘. เหรัญญิก จะตองทําบัญชีรายรับ รายจาย และบัญชีงบดุล ใหถูกตองตาม
หลักวิชาการ การรับหรือจายเงินทุกครั้ง จะตองมีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อของนายก
สมาคมหรือผูทําการแทนรวมกับเหรัญญิกหรือผูทําการแทน พรอมกับประทับตราของสมาคม
ทุกครั้ง
ขอ ๓๙. ผูสอบบัญชีจะตองมิใชกรรมการหรือเจาหนาที่ของสมาคมและจะตองเปน
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ขอ ๔๐. ผูสอบบัญชี มีอํานาจหนาที่จะเรียกเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินและทรัพยสิน
จากคณะกรรมการและสามารถจะเชิญกรรมการ หรือ เจาหนาที่ของสมาคมเพื่อ สอบถาม
เกี่ยวกับบัญชีและทรัพยสินของสมาคมได
ขอ ๔๑. คณะกรรมการจะตองใหความรวมมือกับผูสอบบัญชี เมื่อไดรับการรองขอ

หมวดที่ ๖
การเปลี่ยนแปลงแกไขขอบังคับและการยกเลิกสมาคม
ขอ ๔๒. ขอบังคับนี้จะเปลี่ยนแปลงแกไขไดก็ตอเมื่อมีมติของที่ประชุมใหญดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวา ๒ ใน ๓ ของจํานวนสมาชิกสามัญที่ออกเสียง

ขอ ๔๓. สมาคมนี้เลิกไดเมื่อที่ประชุมใหญมีมติใหเลิกสมาคมดวยคะแนนเสียงไมนอย
กวา ๓ ใน ๔ ของจํานวนสมาชิกสามัญที่ออกเสียง ใหคณะกรรมการดําเนินการเพื่อเลิกสมาคม
โดยดวน พรอมทั้งแตงตั้งผูชําระบั ญชีของสมาคม เมื่อไดชําระบัญชี ของสมาคมแลว หากมี
ทรัพยสินเหลืออยูเทาใดใหโอนทรัพยสินนั้นใหแกโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ
องครักษ เพื่อใชประโยชนเกี่ยวกับการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ
องครักษ

บทเฉพาะกาล
ข อ ๔๔. ให ก รรมการผู ริ เ ริ่ ม จั ด ตั้ ง สมาคม มี อํ า นาจหน า ที่ รั บ ผิ ด ชอบเหมื อ น
คณะกรรมการบริ ห ารสมาคมทุ ก ประการ จนกวา คณะกรรมการบริห ารซึ่ งที่ ป ระชุ มใหญ
เลือกตั้งมารับมอบหมายงาน
ขอ ๔๕. ใหกรรมการผูริเริ่มจัดตั้งสมาคมนี้ จัดใหมีการประชุมใหญภายใน ๑ ป นับแต
จดทะเบียนสมาคมเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการการบริหารของสมาคมตอไป
ขอ ๔๖. สมาชิกในปกอตั้งสมาคมไดแก ผูที่เปนผูปกครองนักเรียนหรือเปนครูอาจารย
ของโรงเรียน
ขอ ๔๗. ใหใชขอบังคับนี้ ตั้งแตวันจดทะเบียนตั้งสมาคมเปนตนไป

