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ข้อบังคับ 

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรยีนเทพศรินิทร ์

พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(ปรับปรุงแก้ไข  ครั้งที่ ๖  พ.ศ.๒๕๕๘) 
 

หมวดท่ี ๑  บทท่ัวไป 

ข้อ ๑ สมาคมนี้มีชื่อว่า “สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพศิรินทร์”   

ใช้อักษรย่อว่า  ส. ป. ค.  ท.  ศ.  และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า  The Debsirin  School  Parents   

Teacher  Association  ใช้อักษรย่อ  D. S. P. T. A.    ส านักงานใหญ่ของสมาคมต้ังอยู่ที่โรงเรียน 

เทพศิรินทร์  ถนนกรุงเกษม   แขวงวัดเทพศิรินทร์  เขตป้อมปราบฯ  กรุงเทพฯ 
 

ข้อ  ๒ เครื่องหมายของสมาคม เป็นรูปวงกลม  มีส่วนประกอบ ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

๒.๑  วงกลมชั้นนอกสุดมีเส้นขอบ ๒ เส้น  ขอบนอกเส้นหนาสีเขียว ขอบในเส้นบางสีเหลืองบนพื้นสีขาว  

ส่วนบนของวงกลมมีข้อความว่า  “สมาคมผู้ปกครองและครู” ส่วนล่างของวงกลม  มีข้อความว่า 

“โรงเรียนเทพศิรินทร์” เป็นสีเขียวเข้มบนพื้นขาว  ระหว่างตัวอักษรชื่อสมาคมและโรงเรียนมีประจ า

ยามสีแดงค่ันข้างละดวง 

๒.๒  เส้นวงกลมชั้นในเป็นเส้นบางสีเหลือง  ภายในวงกลมมีเครื่องหมายของโรงเรียนเป็นภาพดวง

อาทิตย์ทอแสง  ซึ่งหมายถึงพระนามสมเด็จพระปิตุลาฯ ผู้มีส่วนประทานก าเนิดตึกแม้นนฤมิต  

“ภาณุรังษี”  หมายถึง แสงตะวัน  อักษร “ม”  หมายถึงนามของหม่อม  “แม้น”  ในสมเด็จพระราช

ปิตุลาบรมพงศาภิมุข  และช่อร าเพย  หมายถึง  พระนางเจ้าร าเพยภมราภิรมย์  ซึ่งเป็นพระนามเดิม

ของสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๔    
 



   

            สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพศิรินทร์  1466 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100 
 

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกข้อบังคับของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ พ.ศ.๒๕๒๒  ฉบับปรับปรุงแก้ไข ครั้ง

ท่ี ๕  พ.ศ.๒๕๕๔ และข้อบังคับของสมาคมนี้  ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  เป็นต้นไป 

 

หมวดท่ี  ๒  วตัถุประสงค์ 

ข้อ  ๔  สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพศิรินทร์  ต้องด าเนินและพัฒนาระบบโครงสร้างการบริหารสมาคม

ในฐานะผู้ประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายผู้ปกครอง  ครู  นักเรียน  และหน่วยงานต่าง ๆ  ที่

เกี่ยวข้องในการปฏิรูปการศึกษาและสังคมให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์  โปร่งใส  ทันต่อสถานการณ์  และ

ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน  เพื่อเสริมสร้างความศรัทธาต่อโรงเรียนในหมู่ผู้ปกครอง  ครู  นักเรียน

และประชาชนทั่วไป 

 

ข้อ  ๕  วัตถุประสงค์ของสมาคม  มีดังต่อไปนี้ 

๕.๑  เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดี  ระหว่างผู้ปกครองและครูอันจะ ก่อให้เกิดความร่วมมือในการส่งเสริม

มาตรฐานการศึกษา  ศีลธรรม  วัฒนธรรมและสวัสดิภาพของนักเรียน 

๕.๒  เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้  ความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างสมาคมผู้ปกครองและครู

โรงเรียนเทพศิรินทร์  เพื่อประสานพัฒนา  ส่งเสริม  สนับสนุนงาน    โครงการ  กิจกรรมของโรงเรียน

เทพศิรินทร์ 

๕.๓  ส่งเสริมและประสานกิจกรรมร่วมระหว่างครู  ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนเก่าโดยเฉพาะกิจกรรม

ด้านส่งเสริมคุณธรรม  ศีลธรรม  และจริยธรรม  เพื่อสนับสนุนโรงเรียนในการเสริมสร้างนักเรียนให้

เป็นผู้มีความรู้  ความประพฤติดีธ ารงไว้ซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อบิดา  มารดา  ครู  อาจารย์  และผู้

มีพระคุณ  มีสุขภาพแข็งแรงรวมทั้งให้ความร่วมมือกับรัฐบาล  องค์กร  สมาคม  บุคคล  หรือคณะ

บุคคลเพื่อการนี้ด้วย 

๕.๔  พัฒนาเสริมสร้างความเป็นเลิศในด้านการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาการ  

รวมทั้งให้ความช่วยเหลือสวัสดิภาพและสวัสดิการแก่สมาชิกสมาคม   เพื่อความเจริญก้าวหน้าของ

โรงเรียนและนักเรียนเทพศิรินทร์เป็นส าคัญ 

๕.๕  เพื่อท่ีจะให้สมาคม  ได้ด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการศึกษาโดยตรงตามครรลอง

ประชาธิปไตย  สมาคม  จะไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง  ไม่ขึ้นกับนิกายศาสนาใด  ไม่เป็นการค้า  และไม่

ด าเนินการสิ่งใดที่ขัดต่อกฏหมายและศีลธรรมอันดีงาม 
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หมวดท่ี  ๓  สมาชิกภาพ 

ข้อ  ๖  สมาชิกของสมาคม   มี ๓  ประเภท  คือ 

 ๖.๑  สมาชิกกิตติมศักด์ิ 

 ๖.๒  สมาชิกสามัญ 

 ๖.๓  สมาชิกวิสามัญ  
 

ข้อ  ๗  สมาชิกกิตติมศักด์ิ  ได้แก่  ผู้มีอุปการคุณแก่โรงเรียน  ให้ความช่วยเหลือเป็นประโยชน์แก่การศึกษาและ

นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์  หรือผู้ทรงคุณวุฒิและมีเกียรติ  ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม  มี

มติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรเชิญเป็นสมาชิกกิตติมศักด์ิของสมาคม  

  สมาชิกภาพเริ่มเมื่อนายกสมาคมมีหนังสือเชิญเป็นสมาชิกกิตติมศักด์ิ  ตามมติของที่ประชุม

และได้รับค าตอบจากผู้รับเชิญเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว 

 

ข้อ  ๘  สมาชิกสามัญ  มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

 ๘.๑  เป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะ  ทั้งนี้ไม่จ ากัดเพศ  เชื้อชาติ  และศาสนา 

 ๘.๒  เป็นผู้มีความประพฤติดี 

 ๘.๓  เป็นหรือเคยเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งของโรงเรียนเทพศิรินทร์        

                     ดังต่อไปนี้ 

  ก.  ผู้ปกครองนักเรียน 

  ข.  ครู – อาจารย์เก่า 

  ค.  นักเรียนเก่า 

ง.  คู่สมรสของบุคคลดังกล่าวมาแล้วที่แสดงความจ านงสมัครเป็นสมาชิก 

 

ข้อ  ๙    สมาชิกวิสามัญ  ได้แก่ ครู-อาจารย์ปัจจุบันของโรงเรียนเทพศิรินทร์ 
 

ข้อ  ๑๐  การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญผู้ประสงค์สมัครเป็นสมาชิกต้องยื่นใบสมัครต่อนายทะเบียนตาม

แบบฟอร์มของสมาคม   โดยมีสมาชิก หรือกรรมการสมาคมลงนามรับรอง  ให้นายทะเบียนน ารายชื่อ

ผู้สมัครเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของสมาคมพิจารณา  เมื่อคณะกรรมการฯ มีมติให้รับเป็น

สมาชิกแล้ว  ให้นายทะเบียนปิดประกาศรายชื่อผู้สมัครนั้นไว้ที่ส านักงานโดยเปิดเผย  ไม่น้อยกว่า ๗ วัน  
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เมื่อไม่มีผู้ใดคัดค้านให้นายทะเบียนลงทะเบียนผู้นั้นไว้เป็นสมาชิกต่อไป  ถ้ามีการคัดค้านให้น าเข้าที่

ประชุมคณะกรรมการฯ  พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  มติของคณะกรรมการฯ  ครั้งนี้ถือเป็นเด็ดขาด 

  เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมีมติรับผู้ใดตามข้อ ๘.๓  ก-ค  เป็นสมาชิกแล้วให้ถือว่าคู่

สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายตามข้อ ๘.๓  ง. ที่ยื่นสมัครเข้าป็นสมาชิกสามัญไว้ตามข้อ ๑๐  เป็นสมาชิกด้วย  

และไม่มีผู้ใดคัดค้านแล้วให้เลขาธิการของสมาคม   แจ้งให้ผู้สมัครทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน ๑ เดือน  

พร้อมกับให้น าเงินค่าบ ารุงตามอัตรามาช าระต่อเหรัญญิกด้วย 

  สภาพการเป็นสมาชิกสามัญ  เริ่มตั้งแต่วันที่ได้ลงทะเบียนและช าระค่าบ ารุงตามอัตราที่ก าหนด

ไว้ในข้อบังคับ ข้อที่ ๑๑ 

 

ค่าบ ารุง 

ข้อ  ๑๑  ค่าบ ารุงสมาคม  

 ๑๑.๑  สมาชิกสามัญต้องช าระค่าบ ารุงสมาคม   ดังนี้ 

  ก.  ช าระเพียงครั้งเดียวจ านวน ๕๐๐ บาท  เมื่อแรกเข้า 

                         ข.  ช าระเพียงค่าบ ารุงสมาคมรายปี ปีละ ๕๐๐ บาท 

             ๑๑.๒  สมาชิกกิตติมศักด์ิและสมาชิกวิสามัญไม่ต้องช าระค่าบ ารุง 

 

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 

ข้อ  ๑๒  สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก  ดังนี้ 

 ๑๒.๑  ประดับเครื่องหมายของสมาคมในโอกาสอันควร 

 ๑๒.๒  ใช้สถานที่ของสมาคมในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์และ 

             เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของสมาคม  

๑๒.๓  เข้าร่วมประชุม  อภิปราย  เสนอความคิดเห็น  และสอบถามเกี่ยวกับกิจกรรมของสมาคม   

ความก้าวหน้าด้านการศึกษาและความเป็นอยู่ของนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ 

๑๒.๔  ขอรับความช่วยเหลือจากสมาคม  เท่าที่คณะกรรมการบริหารสามารถช่วยเหลือได้ 

๑๒.๕  ร้องขอต่อคณะกรรมการบริหาร  เพื่อตรวจทะเบียนเอกสารบัญชี  หรือทรัพย์สินของสมาคมได้  

โดยมีสมาชิกร่วมลงชื่อต้ังแต่ ๕๐ คนขึ้นไป 
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๑๒.๖  เสนอญัตติเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการบริหารให้น าเข้าระเบียบวาระ  เพื่อพิจารณาใน

ที่ประชุมใหญ่  โดยสมาชิกลงชื่อรับรองไว้ในญัตตินั้นด้วยไม่น้อยกว่า ๕ คน 

๑๒.๗  เสนอรายชื่อผู้เป็นสมาชิกสามัญที่จะเข้ารับเลือกต้ังเป็นกรรมการบริหาร  โดยสมาชิกหนึ่งคน  

เสนอรายชื่อผู้เข้ารับเลือกต้ังได้ ๑ คน  ออกเสียงได้ ๑ เสียง  และมีสิทธิสมัครเข้ารับเลือกต้ังเป็น

กรรมการบริหาร 

๑๒.๘  ถ้ามีเหตุผลว่า  คณะกรรมการบริหารกระท าผิดวัตถุประสงค์ของสมาคม   สมาชิกสามัญไม่น้อย

กว่า ๕๐ คน  ร่วมกันยื่นหนังสือแสดงเหตุผลชัดเจน  ขอให้คณะกรรมการบริหารจัดให้มีการ

ประชุมใหญ่ได้ 

๑๒.๙  ปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคม  

๑๒.๑๐ ช่วยเหลือและส่งเสริมกิจการของสมาคม  

 

ข้อ ๑๓ การสิ้นสุดของสมาชิกภาพ  สมาชิกจะพ้นสภาพเมื่อ 

 ๑๓.๑  ตาย 

 ๑๓.๒  ลาออกเป็นลายลักษณ์อักษร 

 ๑๓.๓  สมาคม  ถูกยุบ  หรือเลิกสมาคม  

 ๑๓.๔  ถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถหรือล้มละลาย 

๑๓.๕  ฝ่าฝืนข้อบังคับสมาคม  หรือประพฤติตนเสื่อมเสียแก่สมาคม  

๑๓.๖  คณะกรรมการลงมติด้วยจ านวนไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของกรรมการที่มาประชุมให้พ้นจาก 

            สมาชิกภาพ 

๑๓.๗  ขาดการติดต่อกับสมาคมต่อเนื่องกันเกินกว่า ๕ ปี 

๑๓.๘  สมาชิกสิ้นสุดความเป็นสมาชิกภาพนั้น ๆ  จะยกเอาเหตุแห่งการนั้นมาอ้าง  เพื่อเรียกร้อง 

           ค่าเสียหายใด ๆ จากสมาคม  หรือจากกรรมการบริหารแต่ประการใดมิได้ 
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หมวดท่ี ๔  การบริหารสมาคม 

ข้อ  ๑๔  คณะกรรมการบริหารของสมาคม   ประกอบด้วย 

 ๑๔.๑   นายก      ๑   คน 

 ๑๔.๒   อุปนายก     ๒   คน 

 ๑๔.๓   เลขาธิการ     ๑   คน 

 ๑๔.๔   นายทะเบียน     ๑   คน 

 ๑๔.๕   เหรัญญิก     ๑   คน 

 ๑๔.๖   ปฏิคม      ๑   คน 

 ๑๔.๗   สาราณียกร     ๑   คน 

 ๑๔.๘   ประชาสัมพันธ์     ๑   คน 

 ๑๔.๙   ฝ่ายกฎหมาย     ๑   คน 

 ๑๔.๑๐ ฝ่ายกิจกรรม     ๑   คน  

 ๑๔.๑๑ ฝ่ายสาธารณสุข     ๑   คน 

 ๑๔.๑๒ ฝ่ายวิชาการ     ๑   คน 

 ๑๔.๑๓ กรรมการกลางไม่เกิน               ๒๕  คน 

 

 

ข้อ ๑๕  คณะกรรมการบริหารสมาคม  ต้องเป็นสมาชิกของสมาคม   โดยให้มีคณะอนุกรรมการบริหารสมาคม   

ประกอบด้วย  เลขาธิการ  คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เป็นประธาน  และผู้แทนจากคณะ

กรรมการบริหารสมาคม  อีก ๓ คน  และมีนายทะเบียนคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เป็นเลขานุการ  

เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับการเลือกต้ังเป็นกรรมการบริหารตามแนวทางและวิธีการที่

คณะอนุกรรมการบริหารสมาคม    ก าหนดไว้ให้แล้วเสร็จก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีหนึ่ง

สัปดาห์  แล้วเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  เลือกนายก ๑ คน  กับกรรมการบริหารอีก ๑๑ คน  

ส าหรับเลขาธิการนั้นให้ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์เป็นโดยต าแหน่ง  แล้วให้นายกสมาคม  เชิญ

เลขาธิการและกรรมการบริหารที่ได้รับเลือกต้ังจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีประชุมภายใน ๑๕ วัน  

นับจากวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปีเพื่อแต่งตั้งกรรมการบริหารด ารงต าแหน่งต่าง ๆ  ตามข้อ ๑๔.๒ – 

๑๔.๑๒  ยกเว้นข้อ  ๑๔.๓  นายกและกรรมการบริหารดังกล่าวพิจารณาเลือกสมาชิกสามัญเป็น
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กรรมการกลางได้อีกไม่เกิน ๑๒ คน  โดยมีประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเทพศิรินทร์และประธาน

เครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นทุกระดับเป็นกรรมการกลางโดยต าแหน่ง  และสมาชิกวิสามัญเป็นกรรม

กลางโดยต าแหน่งได้อีกไม่เกิน ๑๒  คน  ประกอบด้วยรองผู้อ านวยการ  หัวหน้าระดับทุกระดับของ

โรงเรียนเทพศิรินทร์และผู้ที่ได้รับเลือกจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ จ านวน ๒ คน  แล้วให้เลขาธิการน า

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร  จดทะเบียนตามกฎหมาย  ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริหารโดย

ต าแหน่ง  จะเข้ารับเลือกต้ังเป็นกรรมการบริหารในต าแหน่งอื่น ๆ อีกมิได้ 

 

ข้อ  ๑๖  กรรมการบริหารทุกต าแหน่ง  เว้นแต่  นายก  อุปนายก  และกรรมการกลางมีสิทธิต้ังสมาชิกเป็น

กรรมการผู้ช่วยได้ตามความจ าเป็น  โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร 

 

ข้อ  ๑๗  คณะกรรมการบริหารของสมาคม   อาจเชิญผู้มีเกียรติหรือผู้ทรงคุณวุฒิเข้าเป็นกรรมการที่ปรึกษาได้

และให้ด ารงต าแหน่งอยู่เท่ากับวาระของกรรมการชุดนั้น 

 

  เลขาธิการมีหน้าที่แจ้งรายชื่อกรรมการที่ปรึกษาให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีทราบเมื่อถึง

คราวประชุม 

 

ข้อ  ๑๘  คณะกรรมการบริหารอยู่ในต าแหน่งคราวละ ๒ ปี  เมื่อครบก าหนดวาระแล้วให้กรรมการบริหารเรียก

ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  เพื่อเลือกกรรมการชุดใหม่ภายใน ๓๐ วัน  ให้คณะกรรมการบริหาร

ด าเนินงานต่อไป  จนกว่าคณะกรรมการบริหารชุดใหม่จะรับมอบงาน  การรับมอบงานจะต้องกระท าให้

เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน  นับต้ังแต่วันที่ได้รับเลือกต้ัง 

  เมื่อกรรมการบริหารที่ได้รับเลือกต้ังจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีว่างลงก่อนครบวาระ  ให้

คณะกรรมการบริหารพิจารณากรรมการที่ได้รับเลือกต้ังจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  ท่านใดท่านหนึ่ง

รักษาการในต าแหน่งที่ว่างอีกต าแหน่งจนกว่าจะมีการเลือกต้ังซ่อมหรือจนกว่าจะครบวาระ 

 

ข้อ  ๑๙  ต าแหน่งกรรมการบริหารทุกต าแหน่งไม่มีเงินเดือน  หรือค่าตอบแทนใด ๆ จากสมาคม  
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ข้อ  ๒๐  คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 

 ๒๐.๑  ด าเนินกิจการของสมาคมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ 

                       ข้อบังคับ 

 ๒๐.๒  รักษาข้อบังคับของสมาคม  

 ๒๐.๓  แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าพนักงานลูกจ้างเพื่อกิจการของสมาคม  

 ๒๐.๔  ก าหนดข้อบังคับในการปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

 ๒๐.๕  รับผิดชอบในกิจการของสมาคม   และจัดท าบัญชีทรัพย์สิน  พัสดุ  ครุภัณฑ์ของสมาคม  

 ๒๐.๖  ปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  หรือที่ประชุม 

                       ใหญ่วิสามัญและมติของคณะกรรมการบริหาร 

 

สิทธิและอ านาจหน้าที่ของกรรมการ 
นายก 

๑ บริหารกิจการของสมาคม  ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  นโยบายและข้อบังคับของสมาคม  

๒ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  หรือการประชุมใหญ่

วิสามัญ 

๓ ควบคุมและสั่งจ่ายเงินตามข้อบังคับ 

๔ รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับของสมาคม  

อุปนายก โดยล าดับอาวุโสของต าแหน่ง  มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

๑ ท าการแทนนายก  ในเมื่อนายกไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 

๒ ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากนายก 

เลขาธิการ 

๑ จัดระเบียบวาระการประชุม  และมีหน้าที่ด าเนินงานเกี่ยวกับการประชุม 

๒ ปฏิบัติงานสารบรรณและเก็บรักษาเอกสาร 

๓ ด าเนินกิจการของสมาคม  ที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในหน้าที่ผู้ใด 

เหรัญญิก 

๑ เก็บรักษาและเบิกจ่ายเงินของสมาคมตามระเบียบและข้อบังคับ 

๒ ด าเนินการเก่ียวกับการเงินและบัญชีการเงินของสมาคม  
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นายทะเบียน 

๑  จัดท าและรักษาทะเบียนประวัติของสมาชิกและคณะกรรมการ 

๒  แก้ไข  ปรับปรุง  ทะเบียนสมาชิกให้ถูกต้องตามที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

ปฏิคม  ต้อนรับให้ความสะดวกแก่ผู้ที่มาสมาคม 

สาราณียกร 

๑  จัดท าประวัติของสมาคม 

๒  จัดท าเอกสารและหนังสือทั่วไปของสมาคม 

ประชาสัมพันธ์   ด าเนินการเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมทั่วไปของสมาคม 

ฝ่ายกฎหมาย      

๑ ตรวจสอบ  และพิจารณาเสนอแก้ไข  ปรับปรุงข้อบังคับของสมาคมให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

๒ ตรวจสอบ  แก้ไข  เสนอแนะวิธีด าเนินการของสมาคม ให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

ฝ่ายกิจกรรม 

๑ ด าเนินกิจกรรมที่เอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาโรงเรียนและนักเรียน 

๒ ประสานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

ฝ่ายสาธารณสุข 

๑ ให้ค าแนะน าโรงเรียนในการพัฒนาสุขภาพจิตและสุขภาพกายของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 

๒ ประสานหน่วยงานภายนอกเพื่อให้ได้ซึ่งกิจกรรม หรือโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและบุคลากร

ของโรงเรียน 

ฝ่ายวิชาการ 

๑ ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน  เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้ทัดเทียมกับ

สถาบันการศึกษาชั้นน าของประเทศ 

๒ แนะน าหรือร่วมจัดท า  จัดหาอุปกรณ์สื่อการสอนที่ทันสมัย 

กรรมการกลาง 

๑ ช่วยเหลือกิจการท่ัวไปของสมาคม  

๒ จดัท าโครงการหรือแผนงานเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโดยผ่านกรรมการผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องนั้น 

กรรมการบริหารทุกต าแหน่ง      เว้นนายก  อุปนายก  ให้จัดท าโครงการและแผนงานเสนอคณะกรรมการ

บริหาร  เมื่อได้อนุมัติแล้วจึงจะด าเนินการได้ 
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กรรมการท่ีปรึกษา  

๑ ให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการบริหาร 

๒ ช่วยเหลือกิจการท่ัวไป 

๓ เข้าร่วมประชุมในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ประชุมใหญ่  แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

กรรมการผู้ช่วย 

๑ ช่วยเหลือกรรมการบริหารที่ตนเป็นผู้ช่วย 

๒ เข้าร่วมประชุมในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารแต่ไม่มีสิทธิลงคะแนน  เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากผู้

ที่ตนแทนเป็นลายลักษณ์อักษร 

 

หมวดท่ี  ๕  การประชมุและองค์ประชุมของคณะกรรมการบริหารและสมาคม 

ข้อ  ๒๑  ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร  เพื่อด าเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของสมาคม   อย่างน้อย ๓ 

เดือนต่อครั้ง  ให้นายกเป็นผู้ก าหนด  และให้เลขาธิการเป็นผู้แจ้งให้คณะกรรมการทราบวัน  เวลา  และ

สถานที่  พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษร  ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน 

 

ข้อ  ๒๒  การประชุมคณะกรรมการบริหาร  ต้องมีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะ

กรรมการบริหารทั้งหมด จึงถือเป็นองค์ประชุมหากกรรมการบริหารมาไม่ครบองค์ประชุม  ให้เรียก

ประชุมใหม่ภายใน ๑๕  วัน  และให้ถือเป็นองค์ประชุม 

 

ข้อ  ๒๓  ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร  หากนายกและอุปนายกไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ที่ประชุม

เลือกกรรมการท่ีมาประชุมเป็นประธานการประชุมแทน 

 

ข้อ  ๒๔  กรรมการบริหารมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารได้คนละ ๑  เสียง  ถ้าเสียง

เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด 

 

ข้อ  ๒๕  ให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  ปีละ ๑  ครั้ง  ภายในเดือนสิงหาคม  เพื่อปรึกษากิจการของ

สมาคม  ดังนี้ 

 ๒๕.๑  รายงานของคณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับกิจการในรอบปีที่ล่วงมาแล้ว 
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 ๒๕.๒  รายงานงบรายรับ – รายจ่าย  และงบดุลประจ าปี 

๒๕.๓  เลือกต้ังกรรมการบริหารชุดใหม่  เมื่อถึงก าหนดวาระ 

๒๕.๔  เลือกต้ังผู้สอบบัญชีประจ าปี 

๒๕.๕  กิจการอ่ืน ๆ ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับสมาคมนี้ 

 

ข้อ  ๒๖  กรรมการบริหารจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ  โดยถือตาม 

 ๒๖.๑  มติคณะกรรมการบริหารให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ 

 ๒๖.๒  สมาชิกร้องขอ  ตามข้อ ๑๒.๘ 

 

ข้อ  ๒๗  การประชุมใหญ่วิสามัญต้องมีขึ้นภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันที่กรรมการบริหารได้มีมติให้เรียกประชุม  

หรือนับแต่วันที่ได้รับเรื่องราวขอให้ประชุมใหญ่วิสามัญจากสมาชิก 

 

ข้อ  ๒๘  ในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  หรือการประชุมใหญ่วิสามัญทุกครั้ง  จะต้องมีสมาชิกเข้าร่วม

ประชุมไม่น้อยกว่า ๑  ใน ๓  ของจ านวนสมาชิกทั้งหมด   หรือไม่น้อยกว่า  ๑๐๐  คน  จึงถือเป็นองค์

ประชุม  หากสมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุมให้เรียกประชุมใหม่ภายใน ๓๐ วัน  และให้ถือเป็นองค์

ประชุมในการลงมติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติที่ประชุม  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่

ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด  เว้นแต่การแก้ไขข้อบังคับให้เป็นไปตามหมวดที่ ๗ 

 

ข้อ  ๒๙  การพ้นจากต าแหน่งของกรรมการบริหารสมาคม  เมื่อ 

 ๒๙.๑  ขาดจากการเป็นสมาชิก 

 ๒๙.๒  ครบก าหนดตามวาระ 

 ๒๙.๓  ลาออกเป็นลายลักษณ์อักษร 

 ๒๙.๔  ขาดประชุมโดยไม่แจ้งให้นายกหรือเลขาธิการทราบติดต่อกันเกินกว่า ๓ ครั้ง  เว้นแต่มติของคณะ 

                        กรรมการบริหารเป็นอย่าง อ่ืน 
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หมวดท่ี   ๖  การเงนิและทรัพย์สินของสมาคม 
 

ข้อ  ๓๐  เงินของสมาคม  ต้องฝากไว้กับธนาคารในนามของสมาคม  เหรัญญิกจะเก็บเงินสดรักษาไว้ใช้จ่ายใน

กิจการประจ าของสมาคม ได้ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐.-บาท 

 

ข้อ  ๓๑  นายก  หรือ  อุปนายก  มีอ านาจสั่งจ่ายเงินในกิจการของสมาคมตามวัตถุประสงค์ในกรณีจ าเป็น  หรือ

เร่งด่วนได้ไม่เกินครั้งละ ๕๐,๐๐๐.-บาท (ห้าหมื่นบาท)  แล้วเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

ทราบ  ถ้าจ่ายเกินกว่าห้าหมื่นบาทขึ้นไปจะต้องได้รับอนุญาตจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารก่อน 

 

ข้อ  ๓๒  การเบิก – ถอน  หรือสั่งจ่ายเงินจากธนาคารในกิจการของสมาคม  โดยค าสั่งของนายกหรืออุปนายก  

ตามข้อความในข้อบังคับข้อ  ๓๑  หรือตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารแล้ว  ต้องมีลายมือ

ชื่อเหรัญญิกและเลขาธิการร่วมกัน  และประทับตราสมาคม  ก ากับลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญจึงจะใช้ได้

และให้เลขาธิการเป็นผู้เก็บรักษาตราของสมาคม 

 

ข้อ  ๓๓  ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ต้ังผู้ตรวจบัญชีประจ า ปีส าหรับที่จะตรวจแต่ละปี   และให้

คณะกรรมการบริหารรวมทั้งเจ้าหน้าที่สมาคม  อ านวยความสะดวกแก่ผู้ตรวจสอบบัญชีในการ

ตรวจสอบบัญชี  ตลอดจนหลักฐานเกี่ยวกับการเงิน 

 

ข้อ  ๓๔  เหรัญญิกต้องท าบัญชีรับ จ่ายและงบดุลของสมาคม   ให้แล้วเสร็จก่อนวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  

ไม่น้อยกว่า  ๑๕  วัน  เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารและที่ประชุมใหญ่ 

 

หมวดท่ี  ๗  การแก้ไขข้อบังคับ 

ข้อ  ๓๕  ข้อบังคับของสมาคม  จะเปลี่ยนแปลง  แก้ไขได้ก็ต่อเมื่อมีมติของที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีหรือที่

ประชุมใหญ่วิสามัญให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓  ของสมาชิก

ที่มาประชุม 

 

ข้อ  ๓๖  ญัตติการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับต้องมาจากคณะกรรมการบริหารหรือสมาชิก  ซึ่งมีสมาชิกลง

นามไม่น้อยกว่า ๕๐ คน 
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หมวดท่ี  ๘  การเลิกลม้สมาคม 
 

ข้อ  ๓๗  เมื่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  หรือที่ประชุมใหญ่วิสามัญมีมติให้เลิกสมาคมด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 

๙  ใน  ๑๐  ของสมาชิกที่มาประชุมนั้น  ก็ให้เรียกประชุมอีกครั้งหนึ่งภายหลังจากการประชุมครั้งแรก  

ไม่น้อยกว่า ๑๕  วัน แต่ต้องไม่เกิน  ๓๐  วัน  เพื่อยืนยันตามมติเดิม  ถ้าในครั้งหลังมีมติยืนยันมติเดิม

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๙ ใน ๑๐  ดุจครั้งแรกอีก  ให้ถือว่าเป็นมติที่ให้เลิกสมาคมที่สมบูรณ์  ให้

คณะกรรมการบริหารด าเนินการเพื่อเลิกสมาคมโดยด่วน 

  หากการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีหรือการประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อยืนยันมติเดิม  มีสมาชิก

เข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม  หรือมีผู้ยืนยันมติเดิมไม่ถึง ๙ ใน ๑๐  ของสมาชิกที่เข้าประชุม  ก็ให้ถือว่า

สมาคมมิได้ถูกเลิก  ให้คณะกรรมการบริหารด าเนินการตามวัตถุประสงค์เดิมสืบไป 

 

ข้อ  ๓๘  เมื่อสมาคมต้องเลิก  ให้โอนทรัพย์สินของสมาคมให้แก่หน่วยงานเจ้าสังกัดของโรงเรียนเทพศิรินทร์เพื่อ

ใช้ในกิจการ  หรือเป็นประโยชน์แก่โรงเรียนเทพศิรินทร์ทั้งสิ้น 

 

 

                                                                              รับรองการแก้ไขข้อบังคับสมาคม 

 

 

                                                                                  (พลเอกชูศักด์ิ  เมฆสุวรรณ์) 

                                                                 นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ 
 

 


