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ข้อบังคับ 
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 

             

ข้อ 1 ข้อบังคับฉบับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี” 
ข้อ 2   ให้ยกเลิกข้อบังคับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี และให้ใช้บังคับฉบับนี้แทน 
ข้อ 3   ในข้อบังคับนี้ 
 “สมาคม” หมายถึง สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 
 “ช่วงชั้นการศึกษา” หมายความว่า ช่วงระยะในการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  โดยให้มีช่วง
ชั้นการศึกษา 2 ช่วงชั้น คือ ชว่งชั้นที่ 3 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น) ช่วงชั้นที่ 4 (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)  
 “สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 
 “นักเรียน” หมายความว่า นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 
 “ผู้ปกครอง” หมายความว่า บิดา มารดา หรือ บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับนักเรียนตามที่โรงเรียนก าหนดที่
ก าลังศึกษาในโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 
 “ครูและบุคลากรทางการศึกษา” หมายความว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 
 

หมวด 1 
บททั่วไป 

ข้อ 4   สมาคมนี้เรียกว่า “สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี” โดยมีอักษรย่อว่า “สปค.ส.ธ”    
ใช้ชื่อ เป็นภาษาอังกฤษว่า “Suratthani Parents And  Teachers Association” อักษร
ภาษาอังกฤษ  ว่า “SPTA”  

ข้อที่ 5 สมาคมตั้งอยู่ ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี เลขที่ 88 ถนนดอนนก ต าบลตลาด อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ข้อที่ 6 เครื่องหมายของสมาคมให้เป็นรูปช้างสามเศียร ใต้มณฑปพระธาตุ ใช้งวงชูดวงประทีปภายในวงกลมมี
 อักษรเบื้องบนว่า “สมาคมผู้ปกครองและครู” เบื้องล่างมีอักษรว่า “โรงเรียนสุราษฎร์ธานี” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หมวด 2 
วัตถุประสงค์ของสมาคม 

ข้อ 7 วัตถุประสงค์ 
  (1)  เพ่ือส่งเสริมความสามัคคี ความเข้าใจอันดี เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและ
       ประสบการณ์ระหว่างผู้ปกครองนักเรียน ครูและนักเรียน 
 (2)  เพ่ือส่งเสริมสวัสดิการของนักเรียน ครูและผู้ปกครองนักเรียน ยกเว้นการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
 (3)  ให้ความร่วมมือแก่โรงเรียนในด้านการศึกษาอบรม บ ารุงและช่วยเหลือกิจการของโรงเรียน     
       ภายในขอบเขตของกฎหมายและนโยบายของรัฐบาล 
 (4)  จัดหาทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรของสมาชิกที่ตั้งใจเรียนดี ประพฤติดี และมีฐานะยากจน 
 (5)  ควบคุมดูแลความเป็นอยู่ความประพฤติของนักเรียน ทั้งในและนอกโรงเรียน 
 (6)  ส่งเสริมช่วยเหลือกิจการสาธารณประโยชน์ ร่วมมือประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งนี้  
       ไม่เก่ียวข้องกับการเมืองใดๆ ทั้งสิ้น 

หมวดที ่3 
สมาชิกและสิทธิของสมาชิก 

ข้อ 8   สมาชิกสมาคม มี 3 ประเภท 
(1)  สมาชิกสามัญ 
(2)  สมาชิกตลอดชีพ 

 (3)  สมาชิกกิตติมศักดิ์ 
ส่วนที่ 1 

สมาชิกสามัญ 

ข้อ 9   สมาชิกสามัญ ได้แก่ ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ ผู้ปกครอง
 นั้นจะต้องเป็นบุคคลผู้บรรลุนิติภาวะในขณะเข้าเป็นสมาชิก 
ข้อ 10 สมาชิกสามัญ เว้นแต่สมาชิกสามัญที่เป็นครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ต้อง

 ช าระค่าลงทะเบียนแรกเข้าเป็นสมาชิก 200 บาท ต่อช่วงชั้นการศึกษาของนักเรียนแต่ละคน โดย
 กรอกรายละเอียดในหนังสือแสดงความจ านงขอเข้าเป็นสมาชิกสมาคม ลงลายมือชื่อด้วยตนเองยื่นต่อ
 เลขาธิการสมาคมเพ่ือด าเนินการต่อไป และต้องช าระค่าบ ารุงสมาคม ตามปีการศึกษาของนักเรียน ใน
อัตราปีการศึกษาละ 300 บาท ต่อนักเรียนแต่ละคน ตลอดการเป็นสมาชิก โดยช าระค่าบ ารุงสมาคม
 ภายในเดือนแรกของแต่ละปีการศึกษา 

ข้อ 11 สมาชิกสามัญ มีสิทธิดังต่อไปนี้ 
 (1)  มีสิทธิใช้สถานที่ของสมาคมเพ่ือจัดกิจกรรมหรือกิจการอื่นใด ภายใต้วัตถุประสงค์ของสมาคม 
       ทั้งนี้ตามท่ีคณะกรรมการบริหารสมาคมได้โดยชอบ ฯลฯ 
 (2)  มีสิทธิประดับเครื่องหมายของสมาคมได้โดยชอบ ฯลฯ 
ข้อ 12 สมาชิกตลอดชีพ ได้แก่ สมาชิกตลอดชีพตามข้อบังคับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 
 พ.ศ.2549 และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2553 
 
 



 
 

ส่วนที่ 2 
สมาชิกกิตติมศักดิ์ 

ข้อ 13 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ที่มีคุณลักษณะเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการบริหารสมาคม
 เห็นชอบ และมีมติเห็นสมควรเชิญมาเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงานของ 
 สมาคมให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
ข้อ 14  สมาชิกกิตติมศักดิ์ มีสิทธิ์ให้ค าปรึกษา แนะน า รวมทั้งแสดงความคิดเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการ
 บริหารสมาคม 

 
ส่วนที่ 3 

การขาดจากการเป็นสมาชิก 

ข้อ 15 สมาชิกภาพของสมาชิก สิ้นสุดเมื่อ 
 (1)  ตาย 
 (2)  ลาออก 
 (3)  บุตรของสมาชิกสามัญพ้นจากการเป็นนักเรียนของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 
 (4)  พ้นจากการเป็นครูหรือบุคลากรของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 
 (5)  คณะกรรมการบริหารสมาคมมีมติในท่ีประชุมคณะกรรมการ ให้พ้นจากการเป็นสมาชิกด้วย    
       คะแนนเสียงสามในสี่ ของคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
 (6)  สมาชิกตลอดชีพ ไม่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ 3 ครั้งติดต่อกัน 
ข้อ 16 การลาออกจากการเป็นสมาชิก ให้สมาชิกผู้ประสงค์จะลาออกแจ้งความจ านงเป็นลายลักษณ์อักษร 
 เสนอต่อเลขาธิการสมาคม และให้เลขาธิการสมาคมเสนอคณะกรรมการบริหารสมาคม เพ่ือพิจารณา
 ตามข้อ 15 (5) ต่อไป  
 

ส่วนที่ ๔ 
ทะเบียนสมาชิก 

ข้อ 17 ให้นายทะเบียนสมาคมจัดท าสมุดทะเบียนสมาคม โดยระบุประวัติพอสมควรของสมาชิก ประเภท
 สมาชิก เลขทะเบียนของสมาชิกด้วย ทั้งนี้ ตามแบบทะเบียนประวัติสมาชิกของสมาคม สมุดทะเบียน
 สมาชิก ให้เก็บรักษาไว้ ณ ส านักงานของสมาคม 
ข้อ 18  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการบริหารสมาคม” มีหน้าที่บริหารกิจการของ     
           สมาคม มีจ านวนไม่น้อยกว่า 20 คน แต่ไม่เกิน 35 คน ประกอบด้วย 
 (1)  นายกสมาคม จ านวน 1 คน ท าหน้าที่เป็นหัวหน้าในการบริหารกิจการของสมาคมคณะกรรมการ
       ของสมาคมเป็นผู้แทนสมาคมในการติดต่อกับบุคคลภายนอกและท าหน้าที่เป็นประธานในทีป่ระชุม
       คณะกรรมการ และการประชุมใหญ่ของสมาคม 
 (2)  อุปนายกสมาคม จ านวนไม่เกิน 3 คน ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายกสมาคมในการบริหารกิจการ 
       สมาคม ปฏิบัติตามหน้าที่ตามที่นายกสมาคมมอบหมาย ท าหน้าที่แทนนายกสมาคมเมื่อนายก
       สมาคมไม่อยู่ หรือไม่สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ได้ และหรือและด ารงต าแหน่งนายกสมาคม โดยให้
       อุปนายกตามล าดับต าแหน่งเป็นผู้กระท าการแทน 
 



 
 

 (3)  เลขาธิการสมาคม จ านวน 1 คน ท าหน้าที่เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของสมาคมในการปฏิบัติ    
       กิจการของสมาคม ก ากับ ดูแล รับผิดชอบกองงานเลขานุการสมาคม ตลอดจนการประชุม และ
       กิจกรรมต่างๆ ของสมาคมร่วมกับนายกสมาคม 
 (4)  เหรัญญิก จ านวน 1 คน มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคม เป็นผู้จัดท าบัญชี รายรับ 
       รายจ่าย บัญชีงบดุลของสมาคม และเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ของสมาคมไว้เพ่ือตรวจสอบ 
 (5)  นายทะเบียนสมาคม จ านวน 1 คน มีหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของสมาคม      
                ประสานงานกับเหรัญญิกในการเรียกเก็บเงินค่าบ ารุงสมาคมจากสมาชิก 
    (6)  ประชาสัมพันธ์สมาคม จ านวน 1 คน มีหน้าที่เผยแพร่กิจการและชื่อเสียงเกียรติคุณของ    
                สมาคมให้สมาชิก และบุคคลโดยทั่วไป ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 
 (7)  กรรมการฝ่ายเครือข่ายผู้ปกครอง จ านวนไม่เกิน 7 คน มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ 
       ของสมาคมผ่านเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 
 (8)  กรรมการฝ่ายครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวนไม่เกิน 10 คน มีหน้าที่สนับสนุนส่งเสริม
       กิจกรรมต่างๆ ของสมาคมผ่านคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 
 (9)  กรรมการต าแหน่งอื่นๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรก าหนดให้มีข้ึนโดย มี 
                จ านวนเมื่อรวมกับต าแหน่งกรรมการตามข้างต้นแล้วจะต้องไม่เกินจ านวนที่ข้อบังคับได้ก าหนดไว้ 
ข้อ 19 นายกสมาคม ต้องเป็นสมาชิกสามัญและให้ที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกเป็นผู้ลงคะแนนเลือกตั้ง  
 ด้วยคะแนนสูงสุด 
ข้อ 20  กรรมการบริหารสมาคมนั้น ให้นายกสมาคมและเลขาธิการสมาคม เป็นผู้สรรหาบุคคลตามความ 
 เหมาะสมภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ โดย 
 (1)  ให้ผู้อ านวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เป็นเลขาธิการสมาคมโดยต าแหน่ง 
 (2)  ให้ประธานเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน เป็นกรรมการบริหารสมาคมโดยต าแหน่ง 
ข้อ 21  เมื่อได้บุคคลซึ่งจะเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมแล้ว ให้เลขาธิการสมาคม ท าการประกาศรายชื่อ
 คณะกรรมการบริหารสมาคมในท่ีเปิดเผย และน าไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนสมาคมท้องที่ ภายใน 
 30 วัน นับจากประกาศรายชื่อ 
ข้อ 22  คณะกรรมการบริหารสมาคมมีอ านาจ  
 (1)  ออกระเบียบ หรือประกาศของสมาคมในการบริหารจัดการสมาคม ตามความเหมาะสม ทั้งนี้   
       ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของสมาคมหรือกฎหมาย 
 (2)  ด าเนินการสนับสนุนและส่งเสริมงานอันเกี่ยวข้องกับการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี          
       ภายใต้วัตถุประสงค์ของสมาคมหรือกฎหมาย 
 (3)  อนุมัติจ่ายเงินของสมาคมเพ่ือประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของสมาคม 
 (4)  พิจารณาและลงมติในการรับหรือไม่รับสมาชิกผู้ใด ตลอดจนมีมติในการให้สมาชิกผู้หนึ่งผู้ใดพ้น   
                จากการเป็นสมาชิก 
 (5)  เชิญสมาชิกสามัญ หรือบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการที่ปรึกษาได้ไม่เกิน 20 คน และให้            
       อดีตนายกสมาคมฯ เป็นที่ปรึกษาโดยต าแหน่ง 
 (6)  แต่งตั้งคณะบุคคลเป็นอนุกรรมการปฏิบัติงานเฉพาะกิจ 
 
 
 



 
 

ข้อ 23 ให้นายกสมาคมด ารงต าแหน่งวาระละ 2 ปี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน 
ข้อ 24 เมื่อวาระการด ารงต าแหน่งของนายกสมาคมสิ้นสุดลง ให้คณะกรรมการบริหารสมาคมทั้งคณะพ้นจาก
 ต าแหน่งทั้งคณะ 

 ในกรณีที่วาระการบริหารงานของคณะกรรมการยังไม่สิ้นสุดลงและต าแหน่งนายกสมาคมว่างลง 
เนื่องจากพ้นต าแหน่งหรือด้วยประการอ่ืน ให้อุปนายกด ารงต าแหน่งนายกสมาคมแทนต่อไปจนกว่าจะครบ
วาระและกรรมการที่ปรึกษาให้พ้นจากต าแหน่งพร้อมกับคณะกรรมการ 

ข้อ 25 ภายใต้ข้อบังคับข้อที่ 20 ถ้าต าแหน่งกรรมการบริหารสมาคมต าแหน่งใดว่างลง เนื่องจาก บุคคลนั้น
 พ้นจากต าแหน่งหรือด้วยประการอ่ืน ในระหว่างที่วาระการด ารงต าแหน่งยังไม่สิ้นสุดลงให้นายก
 สมาคมท าการสรรหาบุคคลมาด ารงต าแหน่งแทน โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการ 
ข้อ 26 กรรมการบริหารสมาคมพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
 (1)  ตาย 
 (2)  ลาออก 
 (3)  นายกสมาคมหมดวาระตามข้อ 23 
 (4)  คณะกรรมการบริหารสมาคมมีมติในท่ีประชุมคณะกรรมการ ให้พ้นจากการเป็นสมาชิกด้วย       
       คะแนนเสียง สามในสี่ ของคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
ข้อ 27 กรรมการที่ต้องออกตามนัยข้อ 15 (3) ให้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งกรรมการไปจนครบวาระของ
 กรรมการชุดนั้นๆ  
ข้อ 28 หน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการบริหารสมาคมคณะเดิมตามข้อบังคับสิ้นสุดลง เมื่อการ  
 ด าเนินการจดทะเบียนของคณะกรรมการคณะใหม่แล้วเสร็จ 
 

หมวดที ่5 
การประชุม 

ข้อ 29 การประชุมสมาคมมี 3 ประเภท 
 (1)  การประชุมใหญ่สามัญ 
 (2)  การประชุมวิสามัญ 
 (3)  การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม 
ข้อ 30 ในการประชุมสมาคมทุกครั้ง ให้มีการจดบันทึกรายงานการประชุม ระบุเรื่องที่ท าการประชุม มติที่
 ประชุมรายละเอียดอ่ืนๆ ในการประชุม ลงไว้ในสมุดบันทึกรายงานการประชุม โดยถูกต้องทุกครั้ง 
 สมุดบันทึกรายงานการประชุมนี้ ให้เก็บรักษาไว้ ณ ส านักงานของสมาคม 
 

ส่วนที่ 1 การประชุมใหญ่สามัญ 

ข้อ 31 การประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ให้มีการจัดประชุม ปีละ 1 ครั้ง ภายในภาคเรียนแรกของปีการศึกษาทั้งนี้
 ให้นายกสมาคมเป็นผู้ก าหนดวันประชุมตามความเหมาะสมและให้เลขาธิการแจ้งให้แก่สมาชิกทราบ 
ข้อ 32  การประชุมใหญ่นั้น ให้มีวาระในการประชุมในกิจการ ดังนี้ 
  (1)  รายงานผลงานของสมาคมที่ได้จัดท าและด าเนินการในปีที่ผ่านมา 
  (2)  แถลงบัญชีงบดุลและงบการเงินประจ าปีของสมาคม 



 
 

  (3)  เลือกตั้งนายกสมาคมเมื่อครบวาระ ตามข้อ 23 
 (4)  ปรึกษากิจการต่างๆ ที่สมาคมด าเนินการในปีต่อไป 
 (5)  รับเรื่องและแสดงความคิดเห็นของสมาชิก ในเรื่องการบริหารสมาคม การจัดการเรียนการสอน
       ให้แก่นักเรียนหรือเรื่องอ่ืนๆ อันเก่ียวกับสวัสดิการนักเรียน ครูและผู้ปกครอง ซึ่งอยู่ใน   
       วัตถุประสงค์ของสมาคม 
 (6)  เรื่องอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารสมาคมเห็นสมควร 
ข้อ 33  การประชุมใหญ่นั้น องค์ประชุมจะต้องมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด
 หรือต้องไม่น้อยกว่า 200 คน ในกรณีที่มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมดังกล่าว ให้นายก
 สมาคมเรียกประชุมใหม่ภายใน 15 วัน โดยในการประชุมครั้งหลังนี้ต้องมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่
 น้อยกว่า 100 คน 
ข้อ 34 ให้นายกสมาคมเป็นประธานของที่ประชุมโดยต าแหน่ง ถ้าการประชุมคราวใดนายกสมาคมไม่อยู่ในที่
 ประชุมให้อุปนายกสมาคมเป็นประธานแทน ถ้านายกสมาคมและอุปนายกไม่อยู่ในที่ประชุมให้ที่
 ประชุมเลือกสมาชิกสามัญคนใดคนหนึ่งเป็นประธานแทนเฉพาะการประชุมคราวนั้น ทั้งนี้ประธาน
 การประชุมไม่มีสิทธิลงมติใดๆ เว้นแต่ข้อบังคับนี้ก าหนดให้อ านาจไว้โดยเฉพาะ 
ข้อ 35 การลงมติใดๆ ในที่ประชุมใหญ่ ให้ถือว่าสมาชิกหนึ่งท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียงได้ 1 เสียง โดยในการ
 พิจารณาเพ่ือลงมติในกิจการใดๆ นั้น ให้ใช้มติเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุม ในกรณีที่มติในที่ประชุมเท่ากัน
 หรือไม่สามารถหาข้อยุติได้โดยประการอ่ืน ให้ประธานในการประชุมเป็นผู้ชี้ขาด ค าชี้ขาด ของประธานในที่
 ประชุมใหญ่ให้ถือเป็นที่สุด 
ข้อ 36 ห้ามมิให้สมาชิกผู้มีส่วนได้เสียกับเรื่องที่ ที่ประชุมใหญ่พิจารณาและลงมตินั้น ออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น 
ข้อ 37 ถ้ามีเหตุซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรก็ดี หรือสมาชิกสามัญจ านวนไม่น้อยกว่า 100 คน หรือไม่น้อย

 กว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกสามัญทั้งหมดร้องขอ โดยท าเป็นหนั งสือแจ้งเรื่องที่ประสงค์ 
 ให้มีการประชุมวิสามัญต่อคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญภายใน
 สามสิบวัน นับแต่วันที่นายกสมาคมได้รับการร้องขอ   การประชุมวิสามัญนั้น หากต้องมีการลงมติใดๆ 
อันเกี่ยวกับการจัดการบริหารสมาคม องค์ประชุมนั้นจะต้องมีสมาชิกร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 200 คน 
ในกรณีที่การประชุมตามวาระที่สมาชิกร้องขอ ถ้าสมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมให้ถือเป็น
การยกเลิก 

ข้อ 38 การประชุมวิสามัญนั้น ให้น าข้อ 34 และข้อ 36 มาบังคับใช้โดยอนุโลม ส่วนที่ 3 การประชุม
 คณะกรรมการบริหารสมาคม 
ข้อ 39 การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ให้นายกสมาคมเป็นผู้เรียกประชุมกรรมการบริการ โดยใช้
 เลขาธิการสมาคมเป็นผู้ก าหนดนัดวันประชุมและแจ้งก าหนดการประชุมเป็นหนังสือ ให้แก่กรรมการทราบ
 หนังสือแจ้งก าหนดการประชุมตามวรรคหนึ่งนั้น ให้ระบุ วันเดือนปี เวลาที่ประชุม สถานที่ที่จัดประชุมและ
 แจ้งวาระการประชุมพอสังเขป 
ข้อ 40 การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนั้นให้มีประชุม อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง และต้องมี
 กรรมการบริหารเข้าร่วมการประชุมไม่ต่ ากว่าครึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการบริหารทั้งหมดที่มีอยู่ จึง
 จะถือว่าครบองค์ประชุม เว้นแต่ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในข้อบังคับนี้ 
ข้อ 41 การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนั้น ให้น าข้อ 34 ข้อ 35 และข้อ 36 มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
 



 
 

หมวดที ่6 
บัญชีและการเงิน 

ส่วนที่ 1 
บัญชีการเงินและการสั่งจ่ายเงินของสมาคม 

ข้อ 42 สมาคมท่ีมีรายได้มาจาก 
 (1) ค่าลงทะเบียนแรกเข้าเป็นสมาชิก 
 (2) ค่าบ ารุงสมาคม 
 (3) เงินหรือทรัพย์สินจากผู้ประสงค์บริจาคอุดหนุนเพื่อกิจการของสมาคม 
 (4) เงินหรือทรัพย์สินซึ่งได้จากการจัดกิจกรรมของสมาคม รายจ่ายของสมาคมนั้นต้องเป็นรายจ่าย
      เพ่ือประโยชน์ของสมาคมตามวัตถุประสงค์ของสมาคม เท่านั้น 
ข้อ 43 บัญชีของสมาคมนั้นให้เหรัญญิกสมาคมจัดท าและสรุปบัญชีอย่างน้อยทุกรอบ 1 ภาคเรียน และแถลง
 ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมทราบ ทั้งนี้ให้มีส าเนาบัญชีปิดโดยเปิดเผยไว้ในที่ท าการ
 สมาคมด้วย 

ในบัญชีนั้น ให้แสดงรายการดังต่อไปนี้ 
 (1) จ านวนเงินหรือทรัพย์สินที่สมาคมได้รับ รายละเอียดของเงินที่จ าเป็นโดยครบถ้วน 
 (2) จ านวนเงินหรือทรัพย์สินที่สมาคมได้จ่ายไป รายละเอียดของเงินที่จ าเป็นโดยครบถ้วน 
 (3) จ านวนเงินหรือทรัพย์สินคงเหลือ รวมถึงหนี้สินของสมาคมด้วย 
ข้อ 44 ให้เหรัญญิกสมาคมสรุปบัญชีประจ าปี ปีละ 1 ครั้ง โดยระบุรายการในบัญชีงบดุลตามข้อ 42 โดย
 อนุโลมและแถลงบัญชีเงินของสมาคม ประกอบด้วยเงินสุทธิรายรับของสมาคมประจ าปี รายจ่ายสุทธิ
 ของสมาคมและเงินคงเหลือของสมาคมในที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิก 

 ทั้งนี้ ให้ถือเอาวันที่ 31 มีนาคม ของปีการศึกษาในแต่ละปี เป็นวันปิดงวดบัญชีประจ าปี 

ข้อ 45 การสั่งจ่ายเงินของสมาคม ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมและให้เหรัญญิก
 สมาคมบันทึกเหตุในการสั่งจ่ายไว้ในบัญชีโดยละเอียด 

 ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนหรือมีเหตุ อ่ืนอันมิอาจก้าวล่วงได้ และเป็นการยากที่จะเรียกประชุม
คณะกรรมการบริหารเพ่ือให้ความเห็นชอบได้ทันท่วงที จ าต้องสั่งจ่ายเงินสมาคมเพ่ือกิจการอัน ใด ให้นายก
สมาคม เลขาธิการสมาคม และเหรัญญิก ร่วมกันมีอ านาจสั่งจ่ายเงินของสมาคมไปก่อนได้แต่ต้องไม่เกิน 
20,000 บาท ในกรณีเช่นนี้ให้เหรัญญิกสมาคม ท าบันทึกเหตุแห่งการสั่งจ่าย จ านวนเงินที่ สั่งจ่ายและ
หลักฐานแสดงต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารในคราวที่จะถึง และบันทึกเหตุดังกล่าวไว้โดยชัดแจ้งในบัญชี 
 ในกรณีอ่ืนให้เหรัญญิกท ารายการขอเบิกเงินสมาคมโดยระบุเป็นวาระหนึ่งในการประชุม
คณะกรรมการรายการดังกล่าวจะต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการที่จะขอเบิกพร้อมเหตุผล จ านวนเงินที่
จะขอเบิก เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาและอนุมัติต่อไป 

ข้อ 46 เมื่อสมาคมได้รับเงินอันเป็นรายได้ของสมาคม ให้เหรัญญิกสมาคมเป็นผู้รับเงิน และแจ้งให้
 คณะกรรมการบริหารทราบ ทั้งให้เหรัญญิกสมาคมน าเงินดังกล่าวเข้าบัญชีของสมาคมทันที การเก็บ
 รักษาเงินของสมาคมให้เก็บรักษาไว้กับสถาบันการเงิน โดยเปิดบัญชีระบุนามสมาคมผู้ปกครองและครู
 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี โดยให้เหรัญญิกสมาคมเป็นผู้เก็บรักษาสมุดบัญชีไว้ 



 
 

 ในการเบิกเงินในบัญชีของสมาคม ให้นายกสมาคมลงลายมือชื่อร่วมกับ เหรัญญิกสมาคมหรือ
เลขาธิการสมาคม ในใบถอนเงินของสถาบันการเงิน จึงสามารถเบิกเงินในบัญชีของสมาคมได้ ส่วนในการน า
ฝากเงินนั้น ให้เหรัญญิกสมาคมเป็นผู้มีหน้าที่น าฝากและระบุใบน าฝากของสถาบันการเงิน ไว้ในบัญชีของ
สมาคมไว้ทุกครั้ง 
ข้อ 47 กรรมการบริหารผู้หนึ่งผู้ใดหรือสมาชิกไม่น้อยกว่า 20 คน มีสิทธิขอตรวจดูบัญชีการเงินของสมาคมได้ 

ส่วนที่ 2 
ผู้ตรวจสอบบัญชี 

ข้อ 48 สมาคมต้องมีผู้ตรวจสอบบัญชี อย่างน้อยจ านวน 1 คน โดยให้กรรมการบริหารหรือสมาชิกเสนอชื่อ
 บุคคลในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม เพ่ือลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการแต่งตั้งบุคคลนั้น
 เป็นผู้มีอ านาจตรวจสอบบัญชีของสมาคม 
 ผู้ตรวจสอบบัญชีของสมาคมจะเป็นบุคคลภายนอกก็ได้แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นบุคคลซึ่งมีความรู้ทางด้าน
บัญชีทั้งคุณวุฒิและวัยวุฒิ และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าเหมาะสมเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของสมาคม ทั้งนี้
สมาคมอาจให้หน่วยงานราชการ หรือเอกชนเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีก็ได้ 
ข้อ 49 เมื่อผู้ตรวจสอบบัญชีท าการตรวจสอบบัญชีแล้ว ให้ท ารายงานความถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง เสนอต่อที่
 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมทราบภายใน 30 วัน ก่อนวันประชุมใหญ่สามัญ 
 

หมวดที ่7 
การแก้ไขข้อบังคับ การเลิกสมาคม 

ข้อ 50 การแก้ไขข้อบังคับเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับ สมาคมอาจแก้ไขหรือเพ่ิมเติมเปลี่ยนใช้ข้อบังคับได้ โดย
 มติของที่ประชุมใหญ่ซึ่งมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกสามัญที่เข้าร่วมประชุม 
ข้อ 51  การเลิกสมาคมนั้น ให้ท าได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่สมาชิกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
 สมาชิกท้ังหมดที่มีอยู่หรือไม่น้อยกว่าเก้าในสิบของสมาชิกท่ีเข้าร่วมประชุม 

 มติให้เลิกสมาคมให้ถือเป็นที่สุด แต่หากมติในที่ประชุมใหญ่ไม่ครบตามวรรคหนึ่ง จะให้ที่ประชุมใหญ่
สมาชิกลงมติใหม่ทันทีไม่ได้ ต้องเลื่อนการมติออกไปไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันลงมติเลิกสมาคมครั้งแรก
และให้คณะกรรมการปฏิบัติตามข้อ 52 ต่อไป 

ข้อ 52 ในการประชุมใหญ่สมาชิกเพ่ือเลิกสมาคมนั้น ให้คณะกรรมการแจ้งวาระในการประชุม ก าหนดการใน
 การประชุม วัน และเวลาในการประชุมให้แก่สมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน 
ข้อ 53  เมื่อที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกมีมติให้เลิกสมาคมแล้วให้คณะกรรมการบริหารสมาคมชุดปัจจุบันท า
 การแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการเฉพาะกิจ” จ านวน 5 คน ท าการ
 ช าระบัญชีทรัพย์สินของสมาคมทั้งหมด เมื่อช าระบัญชีสมาคมแล้วยังคงมีทรัพย์สินหรือเงินเหลืออยู่ 
 ให้ทรัพย์สินและเงินจ านวนดังกล่าวตกเป็นของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการศึกษา
 ของนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานีต่อไป 
 
 
 



 
 

บทเฉพาะกาล 

1. ข้อบังคับนี้ ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สามัญ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2559 
2. ข้อบังคับฉบับนี้ ให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่จดทะเบียนแล้วเสร็จ 

 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 
     หลังข้อบังคับนี้บังคับใช้ ต้องช าระค่าลงทะเบียนแรกเข้าเป็นสมาชิก 200 บาท 
             

 
 


