ข้อบังคับของสมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หมวดที่ 1
บททัวไป
่
ข้อ 1. สมาคมนี้ มีชื่อว่า “สมาคมผู้ ปกครองและครูโ รงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโ รฒ
องครักษ์ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ข้อ 2. เครื่องหมายของสมาคมเป็นรูปตราของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งมีกราฟอยู่ในวงกลม
พร้อมกับข้อความว่า “สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์”
รูปของเครื่องหมาย

ข้อ 3. ส านั ก งานของสมาคมตั้ ง อยู่ ณ โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ องครั ก ษ์
สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
รหัสไปรษณีย์ 26120
ข้อ 4. ในข้อบังคับนี้
“สมาคม” หมายความถึง สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
“โรงเรียน” หมายความถึง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
“สถาบัน” หมายความถึง สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
“สมาชิก” หมายความถึง สมาชิกสามัญและสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
“นักเรียน” หมายความถึง นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
“ผู้ปกครอง” หมายความถึง ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
“ครูอาจารย์” หมายความถึง ครูอาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
“คณะกรรมการ” หมายความถึง คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

“เลขานุ การ” หมายความถึง เลขานุการสมาคมผู้ ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
“ที่ประชุมใหญ่” หมายความถึง ที่ประชุมสมาชิกทั้งมวลของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
ข้อ 5. วัตถุประสงค์ของสมาคม มีดังนี้
5.1 ส่งเสริมความเข้าใจอันดี แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างผู้ปกครอง
และครูอาจารย์
5.2 ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน
5.3 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและครูในด้านการศึกษา และอื่นๆ
5.4 ส่งเสริมสวัสดิการของนักเรียนและสมาชิก
5.5 ร่วมมือกับรัฐบาล องค์กร สมาคม มูลนิธิ และบุคคลภายนอก ในอันที่จะส่งเสริมนักเรียนและ
สมาชิกในด้านความรู้ ความประพฤติ อนามัยและสวัสดิการ
5.6 สมาคมไม่ดาเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใด

หมวดที่ 2
สมาชิ ก
ข้อ 6. สมาคมนี้มีสมาชิกสองประเภท คือ
6.1 สมาชิ ก สามั ญ ได้ แ ก่ ผู้ ที่ เ ป็ น ผู้ ป กครองนั ก เรี ย น หรื อ เป็ น ครู อ าจารย์ ข องโรงเรี ย นและ
คณะกรรมการมีมติรับเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับของสมาคม
6.2 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีอุปการคุณแก่สมาคม ซึ่งคณะกรรมการมีมติให้เชิญ
เข้าเป็นสมาชิก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการที่มาประชุมและออกเสียง
ข้อ 7. สมาชิกสามัญต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
7.1 บรรลุนิติภาวะแล้ว
7.2 มีความประพฤติเรียบร้อย
7.3 ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
7.4 ไม่เป็นบุคคลที่ต้องคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้ล้มละลายหรือไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้
ความสามารถ หรือต้องโทษจาคุก ยกเว้นความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือลหุโทษ ในขณะที่สมัครเข้าเป็น
สมาชิก หรือในระหว่างที่เป็นสมาชิก
ข้อ 8. ค่าลงทะเบียนและค่าบารุงสมาคม
8.1 สมาชิกสามัญที่เป็นผู้ปกครองนักเรียน ต้องเสียค่าลงทะเบียน และค่าบารุงสมาชิก ดังนี้
8.1.1 ค่าลงทะเบียนครั้งแรก 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ต่อนักเรียน 1 คน

8.1.2 ค่าบารุงสมาคมรายปีๆละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อนักเรียน 1 คน และชาระ
ภายในเดือนแรกของปีการศึกษา
8.2 สมาชิกสามัญที่เป็นครูอาจารย์ และสมาชิกกิตติมศักดิ์ได้รับยกเว้นค่าลงทะเบียนครั้งแรก และค่า
บารุงสมาคม
ข้อ 9. การเป็นสมาชิกสามัญ ให้เลขานุการจัดทารายชื่อผู้ปกครองนักเรียนในแต่ละปีการศึกษาเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อลงมติรับเข้าเป็นสมาชิกสามัญ
ข้อ 10. ให้เลขานุ การจัดทารายชื่อผู้ที่เป็นผู้ ปกครองนักเรียน และปิดประกาศไว้ที่สานักงานของ
สมาคมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน
10.1 กรณีไม่มีผู้คัดค้าน ให้เลขานุการเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการลงมติรับเข้าเป็นสมาชิก
10.2 กรณีมีผู้คัดค้าน ให้เลขานุการเสนอที่ประชุม คณะกรรมการพิจารณาว่า สมควรจะรับเข้าเป็น
สมาชิกหรือไม่ มติให้รับต้องมีคะแนนออกเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการที่มาประชุมและออกเสียง
10.3 ให้เลขานุการปิดประกาศรายชื่อบุคคลที่คณะกรรมการมีมติให้รับเป็นสมาชิกไว้ที่สมาคมสมาชิก
ภาพเริ่มนับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติเป็นต้นไป
ข้อ 11. ให้เลขานุการจัดทารายชื่อผู้สมัครที่เป็นครูอาจารย์ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อลงมติ
รับเข้าเป็นสมาชิกและให้ปิดประกาศรายชื่อครู อาจารย์ที่คณะกรรมการมีมติให้รับเป็นสมาชิกไว้ที่สมาคม
สมาชิกภาพเริ่มนับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติเป็นต้นไป
ข้อ 12. สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่สมาคมได้รับหนังสือตอบรับคาเชิญ
ของผู้ที่คณะกรรมการมีมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกเป็นต้นไป
ข้อ 13. สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงด้วยเหตุดังต่อไปนี้
13.1 ตาย
13.2 ลาออก โดยยื่นหนังสือขอลาออกต่อเลขานุการ และคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ต้อง
ปรากฏว่าสมาชิกผู้นั้นได้ชาระหนี้สินที่ยังติดค้างอยู่กับสมาคมเป็นที่เรียบร้อย
13.3 พ้นสภาพตามข้อ 6 หรือ ขาดคุณสมบัติตามข้อ 7
13.4 ที่ประชุมใหญ่ของสมาคม หรือคณะกรรมการมีมติให้ลบชื่อออกจากทะเบียนเพราะเหตุสมาชิกผู้
นั้นได้ประพฤตินาความเสื่อมเสียมาสู่สมาคม
ข้อ 14. เมื่อสมาชิกภาพของผู้ใดสิ้นสุดลงไม่ว่าเพราะเหตุใด ผู้นั้นจะยกเอาเหตุแห่งการนั้นมาเป็น
ข้ออ้างเรียกร้องค่าเสียหายอื่นใดจากสมาคม หรือคณะกรรมการมิได้

ข้อ 15. สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
15.1 มีสิทธิเข้าใช้สถานที่ของสมาคมโดยเท่าเทียมกัน
15.2 มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินกิจการของสมาคมต่อคณะกรรมการ
15.3 มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่างๆ ที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น
15.4 มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม
15.5 สมาชิกสามัญมีสิทธิในการเลือกตั้ง หรือได้รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็นกรรมการสมาคมและ
มีสิทธิออกเสียงลงมติต่างๆ ใน ที่ประชุมได้คนละ 1 คะแนนเสียง
15.6 มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพย์สินของสมาคม
15.7 มีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันอย่างน้อย 100 คน ร้องขอต่อคณะกรรมการให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญได้ ใน
คาร้องขอนั้นให้แสดงเหตุผลโดยชัดแจ้งด้วย
15.8 มีสิทธิประดับเครื่องหมายของสมาคม
15.9 มีหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของสมาคมโดยเคร่งครัด
15.10 มีหน้าที่ประพฤติให้สมกับเกียรติที่เป็นสมาชิกของสมาคม
15.11 มีหน้าที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดาเนินกิจการต่างๆ ของสมาคม
15.12 มีหน้าที่ร่วมกิจกรรมที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น
15.13 มีหน้าที่ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

หมวดที่ 3
การดาเนิ นกิ จการสมาคม
ข้อที่ 16. ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ทาหน้าที่บริหารกิจการของสมาคมมีจานวนไม่น้อยกว่า 25
คน และไม่เกิน 35 คน ประกอบด้วย
16.1 กรรมการจากการเลือกตั้งโดยที่ประชุมใหญ่ จานวน 18 คน โดยการเลือกตั้ง
สมาชิกที่เป็นผู้ปกครอง จานวน 15 คน
สมาชิกที่เป็นอาจารย์ จานวน 3 คน
16.2 กรรมการโดยตาแหน่งจานวนไม่น้อยกว่า 7 คน ได้แก่ ผู้อานวยการโรงเรียนและครูอาจารย์
ระดับบริหาร ซึ่งผู้อานวยการโรงเรียนเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง การเป็นกรรมการโดยตาแหน่งสิ้นสุดลงทันที เมื่อ
ผู้อานวยการโรงเรียนพ้นจากตาแหน่งและให้ผู้อานวยการโรงเรียนคนใหม่แต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์
ข้างต้น ทั้งนี้ให้อยู่ได้เพียงเท่าวาระกรรมการชุดที่พ้นตาแหน่ง
16.3 กรรมการโดยการแต่งตั้งจากสมาชิกสามัญ หรือสมาชิกกิตติมศักดิ์โดยได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการตามข้อ 16.1 และ 16.2 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการที่มาประชุมและ
ออกเสียง

ข้อ 17. คณะกรรมการอาจเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ แทนองค์การ หรือสมาคม หรือมูล นิธิอื่นใด หรือ
เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการแก่โรงเรียนเข้าเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการได้ โดยให้เป็นที่ปรึกษาอยู่ในตาแหน่งได้ไม่เกิน
วาระของคณะกรรมการที่แต่งตั้งที่ปรึกษานั้น
ข้อ 18. ให้มีนายกสมาคม 1 คน และอุปนายกสมาคมไม่เกิน 3 คน ให้คณะกรรมการจากการ
เลือกตั้งและโดยตาแหน่งตามข้อ 16.1 และ 16.2 ทาการเลือกตั้งกรรมการเป็นนายกและอุปนายกคนที่ 2 และ
3 ผู้อานวยการโรงเรียนเป็นอุปนายกคนที่ 1 โดยตาแหน่ง ส่วนตาแหน่งอื่น ๆ ให้ นายกและอุปนายกร่วมกัน
พิจารณาแต่งตั้งจากกรรมการตามที่เห็นสมควร เพื่อทาหน้าที่บริหารกิจการสมาคม ดังต่อไปนี้
18.1 นายกสมาคม ทาหน้าที่เป็นหัวหน้าในการบริหารกิจการของสมาคม เป็นผู้แทนของสมาคมใน
การติดต่อกับบุคคลภายนอกและทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและการประชุมใหญ่ของสมาคม
18.2 อุปนายก ทาหน้ าที่เป็น ผู้ช่วยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคม ปฏิบัติตามที่นายก
สมาคมมอบหมายและทาหน้าที่แทนนายกสมาคม เมื่อนายกสมาคมไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ แต่
การทาหน้าที่แทนนายกสมาคม ให้อุปนายกที่อยู่ในลาดับถัดไปเป็นผู้ทาหน้าที่แทนตามลาดับ
18.3 เลขานุการ ทาหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของสมาคมทั้งหมด เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของสมาคมใน
การปฏิบัติกิจการต่างๆ ของสมาคมและปฏิบัติตามคาสั่งของนายกสมาคมตลอดจนทาหน้าที่เป็นเลขานุการใน
การประชุมต่างๆ ของสมาคม
18.4 เหรัญญิก ทาหน้าที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคม เป็นผู้จัดทาบัญชีรายรับ รายจ่าย บัญชี
งบดุลของสมาคมและเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ของสมาคมไว้เพื่อตรวจสอบ
18.5 ปฏิคม ทาหน้าที่ในการต้อนรับแขกของสมาคม เป็นหัวหน้าในการจัดเตรียมสถานที่ของสมาคม
และจัดเตรียมสถานที่ประชุมต่างๆ ของสมาคม
18.6 นายทะเบียน ทาหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของสมาคมประสานงานกับเหรัญญิก ใน
การเรียกเก็บเงินค่าบารุงสมาคมจากสมาชิก
18.7 ประชาสัมพันธ์ ทาหน้าที่เผยแพร่กิจการและชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคมให้สมาชิกและบุคคล
ทั่วไปให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
18.8 กรรมการตาแหน่งอื่นๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรกาหนดให้มีขึ้น โดยมี
จานวนเมื่อรวมกับ ตาแหน่ งกรรมการตามข้างต้นแล้ ว จะต้องไม่เกินจานวนที่ข้อบังคับได้กาหนดไว้ แต่ถ้า
คณะกรรมการมิได้กาหนดตาแหน่ง ก็ถือว่าเป็นกรรมการกลาง
ข้อ 19. คณะกรรมการอยู่ในตาแหน่งได้คราวละ 2 ปี และเมื่อคณะกรรมการอยู่ในตาแหน่งครบ
กาหนดตามวาระแล้ ว ในระหว่างที่กรรมการชุดใหม่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ ให้
คณะกรรมการที่ครบวาระนั้นรักษาการไปจนกว่าจะได้จดทะเบียนคณะกรรมการชุดใหม่คณะกรรมการชุดใหม่
เรียบร้อยแล้วและให้ทาการส่งและรับมอบงานระหว่างคณะกรรมการชุดเดิมและคณะกรรมการชุดใหม่ให้เสร็จ
สิ้นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้จดทะเบียนคณะกรรมการชุดใหม่เรียบร้อยแล้ว

ข้อ 20. ถ้าตาแหน่งกรรมการ ยกเว้นกรรมการตามข้อ 16.2 ว่างลงก่อนครบกาหนดตามวาระ ให้
คณะกรรมการที่เหลืออยู่แต่งตั้งบุคคลที่เห็นสมควรเข้าเป็นกรรมการแทนตาแหน่งที่ว่างลงนั้น โดยแต่งตั้งจาก
สมาชิกหรือบุคคลตามประเภทของตาแหน่งที่ว่างลงนั้นๆ ทั้งนี้ให้กรรมการใหม่ที่ได้รับแต่งตั้งดังกล่าว อยู่ใน
ตาแหน่งได้เพียงเท่ากาหนดเวลาของผู้ที่ตนแทนเท่านั้น
ข้อ 21. กรรมการอาจจะพ้นจากตาแหน่ง ซึ่งมิใช่เป็นการออกตามวาระด้วยเหตุผลต่อไปนี้ คือ
21.1 ตาย
21.2 ลาออก
21.3 ขาดจากสมาชิกภาพ
21.4 ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้ออกจากตาแหน่ง
ข้อ 22. กรรมการที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นกรรมการ ให้ยื่นใบลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ
นายกหรืออุปนายกคนที่ 1 และให้พ้นจากตาแหน่ง เมื่อคณะกรรมการมีมติอนุมัติให้ออก
ข้อ 23. อานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ
23.1 มีอานาจออกระเบียบปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้สมาชิกได้ปฏิบัติโดยระเบียบปฏิบัตินั้นจะต้องไม่ขัดต่อ
กฎหมายหรือข้อบังคับนี้
23.2 มีอานาจแต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่ของสมาคม
23.3 มีอานาจแต่งตั้งอนุกรรมการ หรือผู้ทาหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือผู้ช่วยกรรมการโดยผู้ได้รับ
การแต่งตั้งอยู่ในตาแหน่งได้ไม่เกินวาระของคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
23.4 มีอานาจเรียกประชุมใหญ่สามัญประจาปีและประชุมใหญ่วิสามัญ
23.5 มีอานาจเพิ่มเติมตาแหน่งกรรมการอื่นๆ นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในข้อ 18
23.6 มีอานาจบริหารกิจการของสมาคมเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนมีอานาจอื่นๆ ตามที่
กาหนดไว้ในข้อบังคับ
23.7 มีหน้าที่รับผิดชอบในกิจการทั้งหมด รวมทั้งการเงินและทรัพย์สินทั้งหมดของสมาคม
23.8 มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดประชุมใหญ่วิสามัญตามที่สมาชิกสามัญจานวนไม่น้อยกว่า 100 คน
ได้เข้าชื่อร้องขอให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญ
23.9 มีหน้าที่ทาเอกสารหลักฐานต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงิน ทรัพย์สินและการดาเนินกิจกรรมต่างๆ
ของสมาคมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและต้องให้สมาชิกตรวจดูได้เมื่อสมาชิกร้องขอ
23.10 จัดทาบันทึกการประชุมต่างๆ ของสมาคมเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานและจัดส่งให้สมาชิกได้รับทราบ
23.11 มีหน้าที่อื่นๆ ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ
ข้ อ 24. คณะกรรมการจะต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการอย่ า งน้ อ ยปี ล ะ 6 ครั้ ง เพื่ อ
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารกิจการของสมาคม

ข้อ 25. การประชุมคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการมาประชุมจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม ในการลงมติของที่ประชุมถ้าข้อบังคับมิได้กาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ให้ ถือคะแนนเสี ย งข้างมาก ในการลงคะแนน กรรมการหนึ่งคนให้ มีห นึ่งเสี ยง ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้
ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด ในการประชุมคณะกรรมการ กรรมการจะต้องมาประชุมด้วยตัวเอง จะมอบ
ฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมาประชุมแทนไม่ได้
ข้อ 26. ให้นายกสมาคมเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ถ้านายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อุปนายกตามลาดับทาหน้าที่เป็นประธานคราวนั้น ถ้านายกและอุปนายกทุกคนไม่อยู่หรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมคราวนั้น

หมวดที่ 4
การประชุมใหญ่
ข้อ 27. การประชุมใหญ่ของสมาคมมีสองประเภท ได้แก่
27.1 การประชุมใหญ่สามัญประจาปี
27.2 การประชุมใหญ่วิสามัญ
ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจาปีปีละ 1 ครั้ง ภายใน 90 วัน นับแต่
วันเปิดเรียนปีการศึกษาภาคแรกของโรงเรียน เพื่อปรึกษากิจการของสมาคมดังนี้
28.1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่คราวก่อน
28.2 คณะกรรมการรายงานกิจการของสมาคมในรอบปีที่ผ่านมา
28.3 พิจารณาและรับรองงบดุล
28.4 เลือกตั้งกรรมการที่ครบกาหนดตามวาระดังกล่าวในข้อ 19
28.5 เลือกตั้งผู้สอบบัญชีประจาปี และกาหนดสินจ้าง
28.6 กิจการอื่นๆ (ถ้ามี)
ข้อ 29. คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งเดียวหรือหลายครั้ง เมื่อ
29.1 คณะกรรมการเห็นสมควรและมีมติให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
29.2 สมาชิกร้องขอตามข้อ 15.7
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้มีมติให้เรียกประชุม
ใหญ่วิสามัญ หรือนับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องขอไปให้ประชุมใหญ่วิสามัญจากสมาชิก
ข้อ 30. ให้เลขานุการส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมใหญ่ ระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระ
การประชุม พร้อมเอกสารเกี่ยวกับการประชุมให้ถึงสมาชิกก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน

ข้อ 31. ในการประชุมใหญ่ทุกครั้ง จะต้องมีจานวนสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 100 คน
(หนึ่งร้อยคน) จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม ในการลงมติของที่ประชุมใหญ่ ถ้าข้อบังคับมิได้กาหนดไว้เป็นอย่าง
อื่นให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาดในการประชุมใหญ่ทุก
ครั้ง สมาชิกสามัญจะต้องมาประชุมด้วยตนเอง จะมอบฉันทะให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าประชุมแทนไม่ได้
ข้อ 32. ให้นายกสมาคมเป็นประธานในที่ประชุมใหญ่ทุกครั้ง ถ้านายกสมาคมไม่อยู่ หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อุปนายกตามละดับทาหน้าที่เป็นประธานในที่ ประชุมคราวนั้น ถ้านายกและอุปนายกไม่อยู่
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งทาหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม
คราวนั้น และถ้าไม่มีกรรมการอยู่ในที่ประชุมเลย ก็ให้ที่ประชุมเลือกสมาชิกสามัญคนใดคนหนึ่งทาหน้าที่เป็น
ประธานคราวนั้น ทั้งนี้ ให้เลขานุการสมาคมเป็นเลขานุการที่ประชุมใหญ่ทุกครั้ง หากเลขานุการสมาคมไม่อยู่
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ประธานในที่ประชุมเลือกสมาชิคนใดคนหนึ่งทาหน้าที่เลขานุการแทน
ข้อ 33. ในการประชุมใหญ่คราวใด หากล่วงพ้นกาหนดเวลานัดประชุมไปแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่ วโมง
ยังมีสมาชิกสามัญมาไม่ครบองค์ประชุม ให้เลื่อนการประชุมคราวนั้นออกไป และให้เรียกประชุมใหญ่อีกครั้ง
หนึ่ง โดยการประชุมครั้งหลังจะต้องมีระยะเวลาห่างจากการประชุมคราวที่เลื่อนออกไปนั้นไม่น้อยกว่า 14 วัน
ในการประชุมครั้งนี้ไม่ว่าจะมีจานวนสมาชิกสามัญมาประชุมเท่ าใดก็ให้ถือว่าครบองค์ประชุม แต่ห้ามมิให้ที่
ประชุมนั้นพิจารณาแก้ข้อบังคับหรือเลิกสมาคม ถ้าการประชุมใหญ่นั้นมีขึ้นด้วยเหตุสมาชิกร้องขอตามข้อ
15.7 และสมาชิกสามัญมาไม่ครบองค์ประชุมเมื่อพ้นกาหนดเวลานัดประชุมไปแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง ให้
เลิกประชุมโดยไม่มีการเลื่อนออกไปดังเช่นวรรคก่อน ทั้งนี้ให้ถือว่าหนังสือร้องขอให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
นั้นเป็นอันตกไป และจะร้องขอให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเพราะเหตุเดียวกันอีกไม่ได้ในปีนั้น

หมวดที่ 5
การเงิ นและทรัพย์สิน
ข้อ 34. การเงินและทรัพย์สินทั้งหมดให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เงินสดของสมาคม
ถ้ามีให้นาฝากไว้ในธนาคารไทยพาณิชย์ หรือสถาบันการเงินตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรในนามของสมาคม
ข้อ 35. การเบิกจ่ายเงิน หรือถอนเงิน หรือการสั่งจ่ายเช็คจากบัญชีธนาคารให้อยู่ในอานาจของนายก
หรื ออุป นายกคนใดคนหนึ่ ง ลงลายมือชื่อร่ ว มกับเหรัญญิกหรือผู้ ช่วยอีกหนึ่งคนพร้อมกับประทับตราของ
สมาคม จึงจะถือว่าใช้ได้
ข้อ 36. ให้นายกสมาคมมีอานาจสั่งจ่ายเงินของสมาคมได้ครั้งละไม่เกิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาท
ถ้วน) ถ้าเกินกว่านั้น จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการก่อน

ข้อ 37. ให้เหรัญญิก มีอานาจเก็บเงินสดของสมาคมได้ไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ถ้า
เกินกว่าจานวนนี้ จะต้องนาฝากธนาคารในบัญชีของสมาคมทันทีที่โอกาสอานวยให้
ข้อ 38. เหรัญญิก จะต้องทาบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุล ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ การรับ
หรือจ่ายเงินทุกครั้ง จะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของนายกสมาคมหรือผู้ทาการแทนร่วมกับ
เหรัญญิกหรือผู้ทาการแทน พร้อมกับประทับตราของสมาคมทุกครั้ง
ข้อ 39. ผู้สอบบัญชีจะต้องมิใช่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมและจะต้องเป็นผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต
ข้ อ 40. ผู้ ส อบบั ญ ชี มี อ านาจหน้ า ที่ จ ะเรี ย กเอกสารที่ เ กี่ ย วกั บ การเงิ น และทรั พ ย์ สิ น จาก
คณะกรรมการและสามารถจะเชิ ญ กรรมการ หรื อ เจ้ าหน้า ที่ ข องสมาคมเพื่ อสอบถามเกี่ ยวกับ บัญ ชีแ ละ
ทรัพย์สินของสมาคมได้
ข้อ 41. คณะกรรมการจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชี เมื่อได้รับการร้องขอ

หมวดที่ 6
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับและการยกเลิ กสมาคม
ข้อ 42. ข้อบังคับนี้จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ก็ต่อเมื่อมีมติของที่ประชุมใหญ่ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่า 2 ใน 3 ของจานวนสมาชิกสามัญที่ออกเสียง
ข้อ 43. สมาคมนี้เลิกได้เมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้เลิกสมาคมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จานวนสมาชิกสามัญที่ออกเสียง ให้ค ณะกรรมการดาเนินการเพื่อเลิกสมาคมโดยด่วน พร้อมทั้งแต่งตั้งผู้ชาระ
บัญชีของสมาคม เมื่อได้ชาระบัญชีของสมาคมแล้ว หากมีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใดให้โอนทรัพย์สินนั้นให้แก่
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เพื่อใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษาของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

บทเฉพาะกาล
ข้อ 44. ให้ กรรมการผู้ ริเริ่มจัดตั้งสมาคม มีอานาจหน้าที่รับผิดชอบเหมือนคณะกรรมการบริหาร
สมาคมทุกประการ จนกว่าคณะกรรมการบริหารซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งมารับมอบหมายงาน
ข้อ 45. ให้กรรมการผู้ริเริ่มจัดตั้งสมาคมนี้ จัดให้มีการประชุมใหญ่ภายใน 1 ปี นับแต่จดทะเบียน
สมาคมเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการการบริหารของสมาคมต่อไป

ข้อ 46. สมาชิกในปีก่อตั้งสมาคมได้แก่ ผู้ที่เป็นผู้ปกครองนักเรียนหรือเป็นครูอาจารย์ของโรงเรียน
ข้อ 47. ให้ใช้ข้อบังคับนี้ ตั้งแต่วันจดทะเบียนตั้งสมาคมเป็นต้นไป

