
 (ร่าง) 
ขอ้บงัคบัสมาคมผูป้กครองและครูเบญ็จะมะมหาราช   พ.ศ.2519   แกไ้ขเพิ่มเติม  พ.ศ.2561 

ขอ้บงัคบั(เดิม) ขอ้บงัคบั(แกไ้ขเพิ่มเติม) 
โดยท่ีผูป้กครองกบัครู-อาจารยข์องโรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช  จ านวนหน่ึงไดป้รึกษาหารือในอนั
ท่ีจะใหมี้สมาคมผูป้กครองและครู  เพราะเห็นวา่จะเป็นประโยชน์นานบัประการ  โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่กคื็อ เพ่ือเป็นส่ือกลางระหวา่งผูป้กครองกบัครู-อาจารยใ์นอนัท่ีจะท าความเขา้ใจดว้ยดีระหวา่ง
กนั  ใหเ้กิดประโยชน์แก่นกัเรียนทั้งหมด ระหวา่งเรียนและท่ีออกจากโรงเรียนไปดว้ย  ซ่ึงใน
ต่างประเทศท่ีเจริญแลว้ ลว้นแต่มองเห็นความส าคญัในเร่ืองน้ี  และต่างสนบัสนุนทั้งในดา้นส่วน
รัฐบาลและประชาชนใหก่้อตั้งสมาคมดงักล่าวข้ึน  และเน่ืองจากท่ีผูป้กครองกบัครู-อาจารย์
โรงเรียนเบญ็จะมะมหาราชไดเ้ห็นประโยชน์ดงักล่าว  ดงันั้นเม่ือวนัท่ี 14   กมุภาพนัธ์  2519  ไดมี้
การประชุมข้ึน  ณ  หอ้งประชุมโรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช  และปรึกษาหารือกนัจนเป็นท่ีมัน่ใจ
ในคุณประโยชน์แน่แลว้   จึงมีมติใหด้ าเนินการก่อตั้งสมาคมข้ึน  และใหมี้กรรมการด าเนินการ
ก่อตั้งข้ึนคณะหน่ึงมีจ านวน  5  คน  ร่วมกนัจดัร่างขอ้บงัคบัและจดทะเบียนด าเนินการต่อไปน้ี  จึง
ไดต้ราขอ้บงัคบัของสมาคมข้ึนไว ้

           ตามท่ีสมาคมผูป้กครองและครูเบญ็จะมะมหาราช  ไดด้  าเนินกิจกรรมมาตั้งแต่ปี  2519  
ภายใตข้อ้บงัคบัสมาคมผูป้กครองและครูเบญ็จะมะมหาราช  พ.ศ.2519   จวบจนปัจจุบนัน้ีนบัเป็น 
เวลายาวนานกวา่  40  ปี   กอร์ปดว้ยสถานการณ์บา้นเมือง  สภาวะทางเศรษฐกิจ  สังคม และความ
เจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยไีดเ้ปล่ียนแปลงไป   ท าใหข้อ้บงัคบัท่ีก าหนดไวเ้ดิมไม่สอดคลอ้งกบั
สถานการณ์ปัจจุบนั    ดงันั้น  อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 38, 39  และขอ้ 44   แห่งขอ้บงัคบั 
สมาคมผูป้กครองและครูเบญ็จะมะมหาราช  พ.ศ.2519     จึงเห็นสมควรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบั     
ดงัต่อไปน้ี 

ช่ือและทีต่ั้งส ำนักงำน 
ขอ้ 1.สมาคมน้ีช่ือวา่  "สมาคมผูป้กครองและครูเบญ็จะมะมหาราช"  และใชช่ื้อยอ่วา่  สปค.บม. 

ช่ือและทีต่ั้งส ำนักงำน 
ขอ้ 1.  สมาคมน้ีช่ือวา่  "สมาคมผูป้กครองและครูเบญ็จะมะมหาราช"  ใชช่ื้อยอ่วา่ สปค.บม. 
ช่ือภาษาองักฤษ  "Benchama  Maharat   Parent  and  Teacher   Association"  ช่ือยอ่วา่ BM. PTA. 

ขอ้ 2.ส านกังานแห่งใหญ่ของสมาคมตั้งอยู ่ ณ  โรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช  ถนนสรรพสิทธ์ิ 
อ าเภอเมือง   จงัหวดัอุบลราชธานี 

ขอ้ 2. ส านกังานของสมาคมตั้งอยู ่  ณ   โรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช   บา้นเลขท่ี   600   
ถนนสรรพสิทธ์ิ   ต  าบลในเมือง  อ  าเภอเมืองอุบลราชธานี   จงัหวดัอุบลราชธานี   34000 
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ขอ้บงัคบั(เดิม) ขอ้บงัคบั(แกไ้ข) 

เคร่ืองหมำย 
ขอ้ 3. เคร่ืองหมายของสมาคมมีส่วนประกอบดงัน้ี 
         (1) พระเก้ียวสีทองประดบัอยูบ่นโล่พ้ืนสีแดงขอบสีเขียว 
         (2) เลข  5  สีทองอยูใ่ตพ้ระเก้ียว  มีพ้ืนสีน ้าเงินขอบสีทอง 
         (3) ใตเ้ลข  5  เป็นดอกบวัสีขาว 
         (4) ช่ือของสมาคม  อกัษรสีทองอยูใ่ตด้อกบวั 
         (5) เลข  2519  สีทอง  เป็นปีก่อตั้งอยูใ่ตช่ื้อสมาคม  

เคร่ืองหมำย 
ขอ้ 3. เคร่ืองหมายของสมาคมมีส่วนประกอบดงัน้ี 
         (1) พระเก้ียวสีทองประดบัอยูบ่นโล่พ้ืนสีแดงขอบสีเขียว 
         (2) เลข  ๕  สีทองอยูใ่ตพ้ระเก้ียว  มีพ้ืนสีน ้าเงินขอบสีทอง 
         (3) ใตเ้ลข  ๕  เป็นดอกบวัสีขาว 
         (4) ช่ือของสมาคม  อกัษรสีทองอยูใ่ตด้อกบวั 
         (5) เลข   ๒๕๑๙   สีทอง  เป็นปีก่อตั้งอยูใ่ตช่ื้อสมาคม 

ขอ้ 4. เคร่ืองหมายของสมาคมน้ีใชใ้นกิจกการของสมาคม ขอ้ 4.  คงไวเ้ช่นเดิม 
วตัถุประสงค์ 
ขอ้ 5. วตัถุประสงคข์องสมาคม  มีดงัน้ี 
          (1) เพ่ือประสานความเขา้ใจอนัดี  ระหวา่งผูป้กครองกบัครู-อาจารย ์ใหเ้กิดความร่วมมือใน
อนัท่ีจะส่งเสริมการศึกษา ศีลธรรม วฒันธรรมและสวสัดิภาพของนกัเรียนโรงเรียนเบญ็จะมะ
มหาราช 
          (2) เพื่อใหมี้การแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์  แกไ้ขปัญหาของ
นกัเรียนท่ีศึกษาอยูใ่นโรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช  รวมทั้งการใหค้  าแนะน าในการศึกษาและอาชีพ
ในอนาคต 
          (3) ร่วมมือกบัรัฐบาล องคก์าร สมาคม บุคคลหรือคณะบุคคลในอนัท่ีจะส่งเสริมใหเ้ยาวชน
มีความรู้ ความประพฤติดี  มีอนามยัแขง็แรงสมท่ีจะเป็นพลเมืองดีของชาติต่อไป 
          (4) ด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึง เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละความเจริญในการศึกษาของ
นกัเรียนและสวสัดิการของสมาชิก ทั้งน้ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการเมือง 

วตัถุประสงค์ 
ขอ้ 5. วตัถุประสงคข์องสมาคม  มีดงัน้ี 
          (1) เพื่อประสานความเขา้ใจอนัดี  ระหวา่งผูป้กครองกบัครู ใหเ้กิดความร่วมมือในอนัท่ีจะ
ส่งเสริมการศึกษา ศีลธรรม วฒันธรรมและสวสัดิภาพของนกัเรียน 
          (2) เพื่อใหมี้การแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์   แกไ้ขปัญหาของนกัเรียน  
และใหค้  าแนะน าในการศึกษาและอาชีพในอนาคต  
          (3) ร่วมมือกบัรัฐบาล  องคก์รเอกชน  สมาคม บุคคลหรือคณะบุคคลในอนัท่ีจะส่งเสริมให้
เยาวชนมีความรู้ ความประพฤติดี  มีอนามยัแขง็แรงสมท่ีจะเป็นพลเมืองดีของชาติต่อไป 
          (4) ร่วมมือกบัองคก์รการกศุล  หรือองคก์รสาธารณะประโยชน์   เพื่อการกศุลหรือ
สาธารณะประโยชน์  โดยยดึประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติเป็นส าคญั 
          (5) ด าเนินการอยา่งหน่ึงอยา่งใด เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละความเจริญในการศึกษาของ
นกัเรียนและสวสัดิการของสมาชิก ทั้งน้ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการเมือง 
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ประเภทของสมำชิกและสภำพของสมำชิก 
ขอ้ 6. สมาชิกของสมาคมมี  2  ประเภท  คือ 
          (1) สมาชิกกิตติมศกัด์ิ 
          (2) สมาชิกสามญั 

ประเภทของสมำชิกและสภำพของสมำชิก 
ขอ้ 6. สมาชิกของสมาคมมี  3  ประเภท  คือ 
          (1) สมาชิกกิตติมศกัด์ิ 
          (2) สมาชิกสามญั 
          (3) สมาชิกวสิามญั 

ขอ้ 7. สมาชิกกิตติมศกัด์ิ   ไดแ้ก่  ผูท้รงคุณวฒิุ  มีเกียรติคุณ  หรือมีผูอุ้ปการะคุณแก่สมาคมหรือแก่
โรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช  หรือผูมี้คุณลกัษณะเหมาะสมประการอ่ืน  ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารมีมติเป็นเอกฉนัทใ์หเ้ชิญเป็นสมาชิกกิตติมศกัด์ิ 

ขอ้ 7. สมาชิกกิตติมศกัด์ิ   ไดแ้ก่  ผูท้รงคุณวฒิุ  มีเกียรติคุณ  หรือผู,้มีอุปการะคุณแก่สมาคมหรือ
แก่โรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช  หรือผูมี้คุณลกัษณะเหมาะสมประการอ่ืน  ซ่ึงท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารมีมติเป็นเอกฉนัทใ์หเ้ชิญเป็นสมาชิกกิตติมศกัด์ิ 

ขอ้ 8. เม่ือท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร  มีมติเป็นเอกฉนัทใ์หเ้ชิญผูใ้ดเป็นสมาชิกกิตติมศกัด์ิ  ก็
ใหน้ายกสมาคมมีหนงัสือเชิญเป็นสมาชิกกิตติมศกัด์ิตามมตินั้น 

ขอ้ 8.  คงไวเ้ช่นเดิม 

ขอ้ 9. สภาพการเป็นสมาชิกกิตติมศกัด์ิ   เร่ิมแต่วนัรับแจง้จากผูรั้บเชิญเป็นลายลกัษณ์อกัษร ขอ้ 9.  สภาพการเป็นสมาชิกกิตติมศกัด์ิ  เร่ิมแต่วนัรับแจง้ตอบรับจากผูรั้บเชิญ 
ขอ้ 10. สมาชิกสามญั   ไดแ้ก่  ผูท่ี้บรรลุนิติภาวะโดยไม่จ ากดัเพศ  ชาติ  ศาสนา  แต่ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้
ตกอยูใ่นฐานะของความส้ินสุดจากสมาชิกภาพตามขอ้ 20 (1) (4) หรือ (5)   และตอ้งมีคุณสมบติั
ดงัต่อไปน้ี 
          (1) บิดามารดาของผูท่ี้เป็นหรือเคยเป็นนกัเรียนโรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช 
          (2) ผูป้กครองหรือเคยเป็นผูป้กครองของนกัเรียน  หรือของผูเ้คยเป็นนกัเรียนโรงเรียนเบญ็
จะมะมหาราช 
          (3) ครู-อาจารยห์รือเคยเป็นครู-อาจารยโ์รงเรียนเบญ็จะมะมหาราช 
          (4) คู่สมรสของบุคคลดงักล่าวในขอ้   (1)  (2) หรือ  (3) 

ขอ้ 10. สมาชิกสามญั   ไดแ้ก่   ผูท่ี้บรรลุนิติภาวะโดยไม่จ ากดัเพศ  ชาติ  ศาสนา   และตอ้งมี
คุณสมบติั   ดงัต่อไปน้ี 

(1) เป็นบิดา  หรือมารดา หรือผูป้กครองของนกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นโรงเรียน 
เบญ็จะมะมหาราช  หรือ 

(2) เป็นครู (ขา้ราชการครู หรือพนกังานราชการ หรือครูอตัราจา้ง) ในปัจจุบนัของ 
โรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช 

ขอ้ 11. การเป็นสมาชิกสามญั   ผูป้ระสงคต์อ้งยืน่ใบสมคัรและมีสมาชิกรับรองตามแบบของ
สมาคมต่อเลขานุการของสมาคม 

ขอ้ 11. การเป็นสมาชิกสามญั  ผูท่ี้มีคุณสมบติัตามขอ้ 10 (1) ใหย้ืน่ใบสมคัรและช าระค่าสมาชิก
ตามแบบของสมาคมต่อเลขานุการสมาคม  ยกเวน้ผูท่ี้มีคุณสมบติัตามขอ้ 10 (2)ใหถื้อวา่เป็น
สมาชิกสามญัตามขอ้บงัคบัน้ี 

 
-3- 
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ขอ้ 12. เม่ือไดป้ระกาศช่ือของผูย้ืน่ใบสมคัรไว ้ณ ส านกังานของสมาคมไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัแลว้ จะมี
ผูใ้ดคดัคา้นหรือไม่กต็าม กใ็หน้ าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา  ถา้ท่ีประชุม
คณะกรรมการเห็นไม่สมควรรับเป็นสมาชิกเพราะเหตุใด ใหแ้จง้ใหผู้ส้มคัรทราบภายใน 15 วนันบั
แต่วนัมีมติ  และถา้ผูน้ั้นขอ้งใจกใ็หค้ดัคา้นเป็นลายลกัษณ์อกัษร พร้อมดว้ยช้ีแจงแกเ้หตุผลท่ี
คณะกรรมการบริหารยกข้ึนอา้งไม่รับเป็นสมาชิกนั้นภายใน 30 วนันบัแต่วนัรับการแจง้  เพ่ือให้
พิจารณาใหม่  และจะแจง้ขอเขา้ช้ีแจงเพ่ิมเติมในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารดว้ยกไ็ด ้ มติของ
คณะกรรมการบริหารคร้ังท่ี 2 เป็นประการใดใหถื้อมตินั้นเป็นมติเดด็ขาด 

ขอ้ 12.  เม่ือท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร  มีมติรับผูใ้ดเขา้เป็นสมาชิกแลว้  ใหเ้ลขานุการของ
สมาคมรีบแจง้ใหผู้ส้มคัรทราบ พร้อมกบัแจง้ใหน้ าเงินค่าลงทะเบียนและค่าบ ารุงตามอตัรามา
ช าระต่อเหรัญญิก 
             ผูส้มคัรคนใดท่ีมีคุณสมบติัตามขอ้ 10 (1) ไดย้ืน่ใบสมคัรในวนัรับมอบตวันกัเรียนแรก
เขา้เป็นนกัเรียนโรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช   และไดช้ าระค่าลงทะเบียนและค่าบ ารุงตามอตัราท่ี
ก าหนด    ใหถื้อวา่คณะกรรมการบริหารมีมติรับผูส้มคัรคนนั้นเขา้เป็นสมาชิกสามญัของสมาคม 

         
ขอ้ 13. เม่ือท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร  มีมติรับผูใ้ดเขา้เป็นสมาชิกแลว้  ใหเ้ลขานุการของ
สมาคมรีบแจง้ใหผู้ส้มคัรทราบ พร้อมกบัแจง้ใหน้ าเงินค่าลงทะเบียนและค่าบ ารุงตามอตัรามา
ช าระต่อเหรัญญิก 
ขอ้ 14. สภาพการเป็นสมาชิกสามญั  เร่ิมแต่วนัท่ีไดช้ าระค่าลงทะเบียนและค่าบ ารุงตามอตัราท่ี
ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัขอ้ 16 

ขอ้ 13. สภาพการเป็นสมาชิกสามญั  เร่ิมแต่วนัท่ีไดช้ าระค่าลงทะเบียนและค่าบ ารุงตามอตัราท่ี
ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัขอ้   16 

 ขอ้ 14. สมาชิกวิสามญั   ไดแ้ก่   บิดา มารดา  ผูป้กครองของนกัเรียนท่ีเคยเป็นนกัเรียนโรงเรียน
เบญ็จะมะมหาราช   หรือผูท่ี้เคยเป็นครูในโรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช 
            การเป็นสมาชิกวสิามญั   ผูป้ระสงคต์อ้งยื่นใบสมคัรตามแบบของสมาคมต่อเลขานุการ 
ของสมาคม   เม่ือท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร  มีมติรับผูใ้ดเขา้เป็นสมาชิกวิสามญัแลว้  ให้
เลขานุการของสมาคมรีบแจง้ใหผู้ส้มคัรทราบ  พร้อมกบัแจง้ใหน้ าเงินค่าลงทะเบียนและค่าบ ารุง
ตามอตัรามาช าระต่อเหรัญญิก  
            สภาพการเป็นสมาชิกวสิามญั  เร่ิมแต่วนัท่ีไดช้ าระค่าลงทะเบียนและค่าบ ารุงตามอตัราท่ี
ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัขอ้  16  
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ค่ำลงทะเบียนและค่ำบ ำรุง 
ขอ้ 15. สมาชิกกิตติมศกัด์ิ  ไม่ตอ้งเสียค่าลงทะเบียนและค่าบ ารุง 

ค่ำลงทะเบียนและค่ำบ ำรุง 
ขอ้ 15.     -คงไวเ้ช่นเดิม- 

ขอ้ 16. สมาชิกสามญัตอ้งเสียค่าลงทะเบียน  50  บาท   และค่าบ ารุงช าระเพียงคร้ังเดียวไม่นอ้ยกวา่ 
200  บาท  ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามประกาศของสมาคมในแต่ละคราวไป 

ขอ้ 16. สมาชิกสามญั  ท่ีเป็นบิดา   มารดา  หรือผูป้กครองของนกัเรียน  ตอ้งช าระเงินคร้ังเดียว
ประกอบดว้ย  ค่าลงทะเบียน  50 บาท และค่าบ ารุง 300  บาท  เม่ือนกัเรียนในความปกครองมอบ
ตวัแรกเขา้เป็นนกัเรียนโรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช   ต่อ 1 คนในแต่ละระดบั (ระดบัมธัยมศึกษา
ตอนตน้ หรือระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย)    
             สมาชิกวสิามญั  ตอ้งช าระค่าลงทะเบียน 50  บาทคร้ังเดียว และค่าบ ารุงเป็นรายปีๆละ   
100 บาท  ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี  หรือช าระค่าบ ารุงคร้ังเดียว 500  บาท 
             การเปล่ียนแปลงค่าลงทะเบียน หรือค่าบ ารุง  ใหค้ณะกรรมการบริหารเสนอต่อท่ีประชุม
ใหญ่  เม่ือมีมติใหเ้ปล่ียนแปลงได ้ จึงจดัท าเป็นประกาศของสมาคมต่อไป 

สิทธิของสมำชิก 
ขอ้ 17. สิทธิของสมาชิก  โดยทัว่ๆไปมีดงัน้ี 
(1) ประดบัเคร่ืองหมายของสมาคมในโอกาสอนัควร 
(2) ใชส้ถานท่ีของสมาคมตามวตัถุประสงคข์องสมาคม แต่ทั้งน้ีตอ้งเป็นไปตามระเบียบและ
ลกัษณะท่ีสุภาพ 
(3) ติดต่อกบัสมาคม รวมตลอดถึงการสอบถามหรือใหข้อ้คิดเห็นต่อคณะกรรมการบริหารของ
สมาคมตามวตัถุประสงคข์องสมาคม 
(4) ร้องขอต่อคณะกรรมการบริหาร เพ่ือตรวจทะเบียนเอกสาร บญัชี หรือทรัพยสิ์นของสมาคม 
ไดใ้นเวลาอนัควร 
(5) เสนอญตัติเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อคณะกรรมการบริหารใหน้ าเขา้ระเบียบวาระ  เพ่ือ 
  พิจารณาในท่ีประชุมใหญ่ แต่ตอ้งมีสมาชิกลงช่ือรับรองไวใ้นญตัตินั้นดว้ยไม่นอ้ยกวา่  2 คน 
(6) ลาออกจากการเป็นสมาชิก 

สิทธิของสมำชิก 
ขอ้ 17.   –คงไวเ้ช่นเดิม- 
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           (7) ร่วมกนัตั้งแต่หน่ึงในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมดหรือร่วมกนัมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่              
50  คน ท าหนงัสือโดยลงลายมือช่ือไวด้ว้ยกนัทุกคนในหนงัสือนั้น   ยืน่ต่อคณะกรรมการบริหาร
ของสมาคม  เพ่ือใหเ้รียกประชุมใหญ่เป็นกรณีพิเศษได ้ แต่ตอ้งแสดง เหตุผลอนัไม่ขดัต่อ
วตัถุประสงคข์องสมาคมท่ีจะใหมี้การประชุมใหญ่เป็นกรณีพิเศษนั้นไวใ้นหนงัสือท่ียืน่นั้นดว้ย 

 

ขอ้ 18. สิทธิของสมาชิกในท่ีประชุมใหญ่  มีดงัน้ี 
           (1) เขา้ร่วมประชุม 
           (2) อภิปรายในขอ้ความตามปรากฎอยูใ่นระเบียบวาระการประชุม 
           (3) ใหข้อ้คิดเห็นหรือซกัถามขอ้ขอ้งใจ ในขอ้ความท่ีปรากฎอยูใ่นระเบียบวาระของ 
                 การประชุม 
           (4) เสนอสมาชิกอ่ืนใหรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
           (5) ถกูเสนอช่ือเพ่ือรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
           (6) ออกเสียงลงมติ 
           (7) เสนอใหล้งมติ 
           (8) รับรองขอ้เสนอท่ีสมาชิกอ่ืนเสนอ 
           (9) ขอเปล่ียนระเบียบวาระการประชุม  โดยมีสมาชิกอ่ืนรับรองไม่นอ้ยกวา่  5 คน   
                ใหน้ าความในวรรค  2  ของขอ้ 31   มาบงัคบัในท่ีประชุมใหญ่ดว้ยโดยอนุโลม 

ขอ้ 18. สิทธิของสมาชิกในท่ีประชุมใหญ่  มีดงัน้ี 
           (1) (2) (3)  -คงไวเ้ช่นเดิม- 
           (4) เสนอสมาชิกอ่ืนใหรั้บเลือกตั้งเป็นนายกสมาคม 
           (5) ถกูเสนอช่ือเพื่อรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคม 
           (6) (7) (8) -คงไวเ้ช่นเดิม  
           (9) ขอเล่ือนระเบียบวาระการประชุม  โดยมีสมาชิกอ่ืนรับรองไม่นอ้ยกวา่  5 คน  

หน้ำที่ของสมำชิก 
ขอ้ 19. สมาชิกของสมาคม  นอกจากมีหนา้ท่ีประการอ่ืนตามขอ้บงัคบัน้ีแลว้  ยอ่มมีหนา้ท่ี
โดยทัว่ไปในอนัท่ีจะช่วยส่งเสริมสมาคมใหด้ าเนินการตามวตัถุประสงคข์องสมาคม  เพ่ือให้
สมาคมตั้งอยูด่ว้ยความถาวรวฒันาสืบไป  และจะตอ้งปฏิบติัตามระเบียบแบบแผนของสมาคม 
อีกดว้ย 

หน้ำที่ของสมำชิก 
ขอ้ 19.    
-คงไวเ้ช่นเดิม- 

 
-6- 

 



ขอ้บงัคบัสมาคมผูป้กครองและครูเบญ็จะมะมหาราช   พ.ศ.2519   แกไ้ขเพิ่มเติม  พ.ศ.2561 
ขอ้บงัคบั(เดิม) ขอ้บงัคบั(แกไ้ข) 

ควำมส้ินสุดจำกสมำชิกภำพ 
ขอ้ 20. สมาชิกภาพแห่งสมาชิก  ยอ่มส้ินสุดลงเม่ือ 
           (1) ตาย หรือโดยค าพิพากษาของศาลสั่งใหเ้ป็นคนสาปสูญ  เป็นคนลม้ละลาย เป็นบุคคลไร้
หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือตอ้งโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก เวน้แต่ให้
จ าคุกในความผิดฐานลหุโทษ หรือเพราะกระท าโดยประมาท 
          (2) ลาออก  โดยไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริหารเป็นลายลกัษณ์อกัษร ในเม่ือไดช้ าระ
หน้ีสินของตนใหส้มาคมจนครบถว้นแลว้ 
          (3) ขาดคุณสมบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึงตามความในขอ้ 10 
         (4) เป็นหน้ีสมาคมไม่วา่กรณีใด  ไม่นอ้ยกวา่ 500  บาท แต่ทั้งน้ีเม่ือไดมี้การทวงถามจาก
สมาคม 2 คร้ังแลว้ยงัไม่ช าระ   
         ตามความในขอ้ (4) น้ี  ความส้ินสุดจากสมาชิกจกัมีได ้ ในเม่ือคณะกรรมการบริหารมีมติให้
พน้จากสมาชิกภาพดว้ยเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3  ของจ านวนคณะกรรมการบริหาร 
         (5) คณะกรรมการบริหาร ลงมติใหพ้น้จากสมาชิกภาพ ในกรณีท่ีปรากฎแจง้ชดัอยา่งใด 
อยา่งหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 
              ก.ประพฤติตนใหเ้ป็นท่ีเส่ือมเสียแก่สมาคม  หรือเป็นท่ีรังเกียจของสุภาพชน 
             ข.ละเมิดระเบียบหรือขอ้บงัคบัของสมาคมโดยเจตนา  เม่ือไดรั้บค าเตือนเป็นลายลกัษณ์        
                อกัษรจากคณะกรรมการบริหารแลว้ ปรากฎวา่ยงักระท าอยูอี่ก 
           ตามความในขอ้ (5)  น้ี  ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร  ถา้เห็นวา่ยงัไม่ถึงตอ้ง
ใหพ้น้จากความเป็นสมาชิกภาพ   จะเพียงภาคทณัฑก์ไ็ด ้ แต่ทั้งน้ีตอ้งใหโ้อกาสแก่สมาชิกผูน้ั้น
ช้ีแจงภายในเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารก าหนด   ซ่ึงตอ้งใหโ้อกาสไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั 
นบัแต่วนัแจง้เพ่ือใหม้าช้ีแจง 

ควำมส้ินสุดจำกสมำชิกภำพ 
ขอ้ 20. สมาชิกภาพแห่งสมาชิก  ยอ่มส้ินสุดลงเม่ือ 
            ทุกขอ้คงไวเ้ช่นเดิม   ยกเวน้ 
           (3) ขาดคุณสมบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึงตามความในขอ้  10  หรือขอ้ 14  หรือไม่ช าระเงินตาม 
                 ขอ้ 16   
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ขอ้ 20 ทวิ   สมาชิกท่ีความเป็นสมาชิกภาพส้ินสุดลงนั้น   จะยกเอาเหตุแห่งการนั้น 
มาอา้งเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากสมาคมหรือจากกรรมการบริหาร  ประการใดหาไดไ้ม่ 

ขอ้ 20 ทวิ   สมาชิกท่ีความเป็นสมาชิกภาพส้ินสุดลงตามขอ้บงัคบั   จะยกเอาเหตุแห่งการนั้น 
มาอา้งเรียกร้องค่าสมาชิก   ค่าบ ารุงท่ีไดช้ าระไวแ้ลว้  หรือค่าเสียหายใดๆ  จากสมาคมหรือจาก
กรรมการบริหาร  ประการใดหาไดไ้ม่ 

กำรบริหำร 
ขอ้ 21. ใหมี้คณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกวา่  "คณะกรรมการบริหาร"  ท าหนา้ท่ีบริหารงานของ
สมาคม  คณะกรรมการคณะน้ี ประกอบดว้ย  นายก 1    ผูอ้  านวยการโรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช
เป็นอุปนายกคนท่ีหน่ึงโดยต าแหน่ง  1 คน  อุปนายกคนท่ีสอง 1  อุปนายกคนท่ีสาม 1  เลขานุการ 
1  เหรัญญิก 1  นายทะเบียน 1  กิจกรรม 1  ปฏิคม  1  สาราณียกร 1  บรรณารักษ ์1  
ส่วนกรรมการอ่ืนใหเ้ป็นกรรมการกลาง 
            นายกจะแต่งตั้งกรรมการกลางแต่ละคน เป็นกรรมการเจา้หนา้ท่ีอ่ืนใด  เพ่ือใหรั้บผดิชอบ
กิจการงานตามวตัถุประสงคข์องสมาคมเป็นส่วนสัด  เพ่ิมไปจากหนา้ท่ีดงัท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 21 
กย็อ่มกระท าได ้

กำรบริหำร 
ขอ้ 21. ใหมี้คณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกวา่  "คณะกรรมการบริหาร"  ท าหนา้ท่ีบริหารงานของ
สมาคม  คณะกรรมการคณะน้ี ประกอบดว้ย  นายกสมาคม 1    ผูอ้  านวยการโรงเรียนเบญ็จะมะ
มหาราชเป็นอุปนายกคนท่ีหน่ึงโดยต าแหน่ง  1 คน   อุปนายกคนท่ีสอง 1  อุปนายกคนท่ีสาม 1  
เลขานุการ 1  เหรัญญิก 1  นายทะเบียน 1  กิจกรรม 1  ปฏิคม  1  ประชาสัมพนัธ์ 1   กฎหมาย 1   
              ต  าแหน่งนอกจากน้ีใหค้ณะกรรมการบริหารเป็นผูก้  าหนดตามความเหมาะสมและความ
จ าเป็น  ส่วนกรรมการอ่ืนใหเ้ป็นกรรมการกลาง  ทั้งน้ีคณะกรรมการบริหารตอ้งไม่เกิน  25  คน 

คณะกรรมกำรบริหำร 
ขอ้ 22. คณะกรรมการบริหารดงักล่าวในขอ้ 21 นั้น  นอกจากผูอ้  านวยการโรงเรียนเบญ็จะมะ
มหาราช  ซ่ึงเป็นอุปนายกคนท่ี 1  โดยต าแหน่งแลว้   กรรมการบริหารอ่ืนใหด้ าเนินการเลือกตั้ง
และแต่งตั้ง  ดงัน้ี 
               (1) ท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก  ซ่ึงมิใช่ก าลงัเป็นอาจารยห์รือครูอยูใ่นโรงเรียน
เบญ็จะมะมหาราช  3  คน  โดยวิธีใหส้มาชิกเสนอช่ือสมาชิกกนัเอง  ท่ีอยูใ่นท่ีประชุมเขา้รับการ
เลือกตั้ง 

ในการเสนอช่ือผูเ้ขา้รับการเลือกตั้ง  ตอ้งใหมี้สมาชิกอ่ืนรับรองการเสนอช่ือแต่ละคนนั้น 
ไม่นอ้ยกวา่ 5 คน  จึงจะมีสิทธิเขา้รับการเลือกตั้ง 

คณะกรรมกำรบริหำร 
ขอ้ 22. คณะกรรมการบริหารดงักล่าวในขอ้ 21 นั้น  นอกจากผูอ้  านวยการโรงเรียนเบญ็จะมะ
มหาราช  ซ่ึงเป็นอุปนายกคนท่ี 1  โดยต าแหน่งแลว้   กรรมการบริหารอ่ืนใหด้ าเนินการเลือกตั้ง
และแต่งตั้ง  ดงัน้ี 
               (1) ต ำแหน่งนำยกสมำคม  ใหท่ี้ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก  ซ่ึงไม่เป็นครูในปัจจุบนั
ของโรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช   โดยวิธีใหส้มาชิกเสนอช่ือสมาชิกกนัเอง ท่ีอยูใ่นท่ีประชุมเขา้รับ
การเลือกตั้ง      ใหอุ้ปนายกคนท่ี 1  เป็นผูด้  าเนินการจดัการเลือกตั้งใหไ้ดม้าซ่ึงนายกสมาคม               
              ในการเสนอช่ือผูเ้ขา้รับการเลือกตั้ง  ตอ้งใหมี้สมาชิกอ่ืนรับรองการเสนอช่ือแต่ละคนนั้น 
ไม่นอ้ยกวา่ 5 คน  จึงจะมีสิทธิเขา้รับการเลือกตั้ง           
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                ถา้มีผูถ้กูเสนอช่ือรับการเลือกตั้งไม่เกิน  3  คน ใหถื้อวา่ผูถู้กเสนอช่ืนนั้นเป็นผูไ้ดรั้บ
สิทธิเลือกตั้ง โดยไม่ตอ้งมีการลงคะแนน  แต่ถา้มีผูถ้กูเสนอช่ือเขา้รับการเลือกตั้งเกินกวา่ 3  คน  ก็
ใหส้มาชิกท่ีเขา้ประชุมใหญ่ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผูท่ี้ถูกเสนอช่ือดงักล่าว  เพ่ือใหไ้ดผู้ท่ี้ได้
คะแนนเสียงนิยมสูงสุดตามล าดบัใน 3 คนแรก  ในกรณีเช่นน้ีใหท่ี้ประชุมใหญ่เลือกตั้งกรรมการ
ตรวจนบัคะแนน เพ่ือด าเนินการใหท้ราบวา่ผูใ้ดไดค้ะแนนนิยมเท่าใด  หากปรากฏผลจากการนบั
คะแนนวา่  มีผูไ้ดค้ะแนนเสียงนิยมเท่ากนัและมีจ านวนเกินกวา่  3  คน  กใ็หใ้ชว้ิธีจบัฉลากเฉพาะผู ้
ท่ีไดรั้บคะแนนเสียงนิยมเท่ากนันั้น  เพ่ือใหไ้ดจ้  านวนเพียง  3  คน 
                ใหส้มาชิกซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารจากท่ีประชุมใหญ่  3  คน  ในวรรคก่อน
ร่วมกบัผูอ้  านวยการโรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช  เลือกในระหวา่งกนัเองเป็นนายก 1 คนอุปนายก
คนท่ีสอง  1   และอุปนายกคนท่ีสาม  1  ดงักล่าวในขอ้ 21 
               (2) ใหน้ายก และอุปนายกทั้ง  3 คน  ร่วมกนัพิจารณาแต่งตั้งสมาชิกของสมาคมท่ีมิใช่
ก าลงัเป็นอาจารยห์รือครูอยูใ่นโรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช  เขา้ร่วมเป็นกรรมการบริหารไม่นอ้ย
กวา่ 7  คน แต่ไม่เกิน  12  คน 
               (3) ใหผู้อ้  านวยการโรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช  ร่วมกบัสมาชิกของสมาคมท่ีก าลงัเป็น
อาจารยห์รือครูในโรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช  พิจารณาคดัเลือกอาจารยห์รือครูท่ีเป็นสมาชิกของ
สมาคม เสนอช่ือต่อนายกเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารของสมาคมอีก  7  คน  กรรมการบริหาร
ซ่ึงแต่งตั้งอาจารยห์รือครูตอ้งขาดจากต าแหน่งกรรมการบริหาร เม่ือผูน้ั้นพน้จากต าแหน่งอาจารย์
หรือครูในโรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช  ในกรณีเช่นน้ีใหผู้อ้  านวยการโรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช
เสนอช่ืออาจารยห์รือครูโรงเรียนเบญ็จะมะมหาราชคนอ่ืนต่อนายกสมาคมเพ่ือแต่งตั้งใหเ้ขา้รับ
ต าแหน่งกรรมการบริหารสืบแทนผูซ่ึ้งพน้ต าแหน่งไป 
         กรรมการบริหารทุกคน  ตอ้งพน้จากต าแหน่งเม่ือกรรมการบริหารทั้งคณะตอ้งพน้จากหนา้ท่ี 

              ถา้มีผูถู้กเสนอช่ือรับการเลือกตั้งไม่เกิน  1   คน ใหถื้อวา่ผูถ้กูเสนอช่ืนนั้นเป็นผูไ้ดรั้บ
เลือกตั้งใหเ้ป็นนายกสมาคม โดยไม่ตอ้งมีการลงคะแนน  แต่ถา้มีผูถ้กูเสนอช่ือเขา้รับการเลือกตั้ง
เกิน 1  คน  ใหส้มาชิกท่ีเขา้ประชุมใหญ่ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งโดยวธีิลบั (1 เสียงต่อ 1 สิทธ์ิ)   
ผูท่ี้ไดค้ะแนนเสียงสูงสุดเป็นนายกสมาคม    หากปรากฎวา่ผลการนบัคะแนนมีผูไ้ดค้ะแนนเสียง
สูงสุดเท่ากนัเกินกวา่  1 คน   กใ็หใ้ชว้ธีิจบัฉลากเฉพาะผูท่ี้ไดค้ะแนนเสียงเท่ากนั    นายกสมาคม
ด ารงต าแหน่งติดต่อกนัเกิน  2 วาระไม่ได ้ 
              ใหน้ายกสมาคมร่วมกบัอุปนายกคนท่ี 1  พิจารณาแต่งตั้งสมาชิกของสมาคม (ท่ีไม่ใช่ครู 
ในปัจจุบนัของโรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช)   หรือบุคคลผูท้รงคุณวฒิุอ่ืน   เป็นอุปนายกคนท่ี 2  
และอุปนายกคนท่ี  3 
            (2) ใหน้ายกสมาคม   และอุปนายกทั้งสาม  ร่วมกนัพิจารณาแต่งตั้งบุคคลท่ีไม่ใช่ครูใน
โรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช  เขา้ร่วมเป็นกรรมการบริหารไม่นอ้ยกวา่   7  คน แต่ไม่เกิน  12  คน  
ทั้งน้ีตอ้งเป็นสมาชิกของสมาคมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง 
             (3) ใหผู้อ้  านวยการโรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช  ร่วมกบัสมาชิกของสมาคมท่ีเป็นครูใน
โรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช  พิจารณาคดัเลือกครูท่ีเป็นสมาชิกของสมาคม เสนอช่ือต่อนายก
สมาคมเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารของสมาคม  จ านวน   9  คน  ทั้งน้ีตอ้งเป็นฝ่ายบริหาร 
(รองผูอ้  านวยการโรงเรียน)    2 คน   อีก  7  คนเป็นครูผูส้อน         กรณีครูท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็น
กรรมการบริหาร  พน้จากต าแหน่งครูในโรงเรียนเบญ็จะมะมหาราชก่อนหมดวาระ   ให้
ผูอ้  านวยการโรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช พิจารณาคดัเลือกครูท่ีเป็นสมาชิกของสมาคมเสนอต่อ
นายกสมาคมภายใน  30 วนั    เพ่ือแต่งตั้งใหเ้ขา้รับต าแหน่งกรรมการบริหารสืบแทน   เวน้แต่วาระ
ท่ีเหลือนั้นนอ้ยกวา่   90  วนั    จะไม่แต่งตั้งแทนกไ็ด ้
                 กรรมการบริหารทุกคน  ตอ้งพน้จากต าแหน่งเม่ือกรรมการบริหารทั้งคณะตอ้งพน้ 
จากหนา้ท่ี 
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ขอ้ 23  ใหค้ณะกรรมการบริหารประชุมคร้ังแรกภายใน  15  วนั  นบัแต่วนัท่ีประชุมใหญ่ไดมี้มติ
เลือกตั้งกรรมการบริหาร  เพ่ือเลือกกรรมการบริหารอ่ืนใหด้ ารงต าแหน่งเลขานุการ  เหรัญญิก  
นายทะเบียน ปฏิคม  สาราณียากร  บรรณารักษ ์ กิจกรรม  ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 21  และให้
เลขานุการน ารายช่ือการเปล่ียนแปลงกรรมการบริหารจดทะเบียนต่อนายอ าเภอตามก าหนดเวลา
ตามกฎหมาย 

ขอ้ 23  ใหค้ณะกรรมการบริหารประชุมคร้ังแรกภายใน  15  วนั  นบัแต่วนัท่ีประชุมใหญ่ไดมี้มติ
เลือกตั้งนายกสมาคม   เพ่ือเลือกกรรมการบริหารอ่ืนใหด้ ารงต าแหน่งตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 21 
และใหเ้ลขานุการน ารายช่ือคณะกรรมการบริหารแจง้ต่อเจา้พนกังานตามท่ีกฎหมายก าหนด 
             ใหค้ณะกรรมการบริหารจดัท าแผนปฏิบติังานประจ าปี   ประชาสัมพนัธ์ใหส้มาชิกทราบ
และรายงานผลการด าเนินงานใหส้มาชิกทราบในท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปีดว้ย 

ขอ้ 24  กรรมการบริหารแต่ละคนมีอาย ุ 2  ปี  และเป็นต าแหน่งกิตติมศกัด์ิไม่มีเงินเดือน เบ้ียเล้ียง 
ค่าพาหนะ หรือค่าอ่ืนใดท่ีจกัพึงรับเป็นการตอบแทนจากสมาคม 

ขอ้ 24  คณะกรรมการบริหารอยูใ่นต าแหน่งคราวละ  2  ปี  และเป็นต าแหน่งกิตติมศกัด์ิไม่มี
เงินเดือน เบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ หรือค่าอ่ืนใดท่ีจกัพึงรับเป็นการตอบแทนจากสมาคม 

ขอ้ 25  คณะกรรมการบริหารท่ีพน้จากต าแหน่ง  ใหค้งมีอ านาจหนา้ท่ีในการบริหารงานของ
สมาคมในกรณีปกติต่อไป  จนกวา่คณะกรรมการบริหารคณะใหม่เขา้มอบหมายงานแลว้ 

ขอ้ 25  คณะกรรมการบริหารท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ   ใหค้งมีอ านาจหนา้ท่ีในการบริหารงาน
ของสมาคมต่อไป   จนกวา่จะมีคณะกรรมการบริหารชุดใหม่เขา้รับมอบหมายงาน 

ขอ้ 26  ผูท่ี้ขาดจากสมาชิกภาพ  ยอ่มขาดจากการเป็นกรรมการบริหารของสมาคมพร้อมกนัดว้ย ขอ้ 26   กรรมการบริหารส้ินสุดความเป็นสมาชิกภาพ   ดว้ยเหตุดงัต่อไปน้ี 
            (1) ส้ินสุดตามวาระ 
             (2) ขาดสมาชิกภาพตามขอ้ 20 
             (3) ขาดการประชุมติดต่อกนั  3 คร้ัง โดยไม่มีเหตุอนัควร  และคณะกรรมการบริหารมีมติ  
                   เป็นเอกฉนัทใ์หพ้น้จากต าแหน่งกรรมการบริหาร 

กรรมกำรที่ปรึกษำและกรรมกำรผู้ช่วย 
ขอ้ 27  คณะกรรมการบริหารมีสิทธิเชิญสมาชิกใหเ้ป็นกรรมการท่ีปรึกษาได ้ แต่ตอ้งไม่เกิน 20คน 
และกรรมการบริหารท่ีรับผดิชอบงานแต่ละหนา้ท่ีนั้น  มีสิทธิเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพ่ือ
ขออนุมติัแต่งตั้งสมาชิกเป็นกรรมการผูช่้วย  เพ่ือช่วยเหลือในกิจการท่ีตนไดรั้บมอบหมายนั้นได้
แต่ตอ้งไม่เกินหนา้ท่ีละ 5 คน  เม่ือคณะกรรมการบริหารอนุมติัแลว้กใ็หเ้ป็นกรรมการผูช่้วยไดแ้ต่
บดันั้น 

กรรมกำรที่ปรึกษำและกรรมกำรผู้ช่วย 
ขอ้ 27  ใหค้ณะกรรมการบริหารเชิญคณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครองนกัเรียน ระดบัโรงเรียน
เบญ็จะมะมหาราช   หรือสมาชิก หรือบุคคลผูท้รงคุณวฒิุอ่ืน เป็นกรรมการท่ีปรึกษาได ้แต่ตอ้ง 
ไม่เกิน  20  คน   เม่ือไดรั้บแจง้ตอบรับจากผูท่ี้เชิญแลว้กใ็หแ้ต่งตั้งเป็นกรรมการท่ีปรึกษาได ้
               กรรมการบริหารท่ีรับผดิชอบงานแต่ละหนา้ท่ีนั้น  มีสิทธิเสนอช่ือสมาชิกต่อ 
คณะกรรมการบริหารเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการผูช่้วย    แต่ตอ้งไม่เกินหนา้ท่ีละ   5  คน    เม่ือ
คณะกรรมการบริหารอนุมติัแลว้กใ็หเ้ป็นกรรมการผูช่้วยไดแ้ต่บดันั้น 
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ขอ้ 28  กรรมการท่ีปรึกษาและกรรมการผูช่้วย  มีอายเุท่ากบัอายขุองคณะกรรมการบริหารท่ีแต่งตั้ง
ตน  หรือในกรณีท่ีแต่งตั้งเพ่ือกิจการใดโดยเฉพาะ เม่ือหมดความจ าเป็นในกิจการนั้นแลว้ กใ็ห้
ส้ินสุดไปตามกิจกรรมนั้นก่อนอายขุองคณะกรรมการบริหาร 
              การพน้จากภาวะกรรมการท่ีปรึกษา หรือกรรมการผูช่้วยนั้น  ใหน้ าความในขอ้ 27  มาใช้
บงัคบัดว้ยโดยอนุโลม 

ขอ้ 28  กรรมการท่ีปรึกษาและกรรมการผูช่้วย  มีวาระเท่ากบัวาระของคณะกรรมการบริหารท่ี
แต่งตั้งตน  หรือในกรณีท่ีแต่งตั้งเพ่ือกิจการใดโดยเฉพาะ เม่ือหมดความจ าเป็นในกิจการนั้นแลว้  
กใ็หส้ิ้นสุดไปตามกิจกรรมนั้นก่อนวาระของคณะกรรมการบริหาร 
          การพน้จากสถานภาพเป็นกรรมการท่ีปรึกษา หรือกรรมการผูช่้วยนั้น  เม่ือกรรมการบริหาร
ทั้งคณะตอ้งพน้จากหนา้ท่ี    

กำรแต่งตั้งกรรมกำรแทนต ำแหน่งที่ว่ำง 
ขอ้ 29 ถา้กรรมการวา่งลงแต่ละคนก่อนครบวาระ  ใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริหารปฏิบติัดงัน้ี 
(1) ส าหรับนายก   ใหต้ั้งจากอุปนายกตามล าดบัอาวโุสของต าแหน่งนอกจากอุปนายกคนท่ีหน่ึงเขา้
ด ารงต าแหน่งแทน   ถา้ผูมี้สิทธิดงักล่าวสละสิทธ์ิ  กใ็หค้ดัรองลงไปในระหวา่งอุปนายกดว้ยกนั
ตามล าดบัอาวโุส  หากไม่อาจกระท าไดด้งักล่าวกใ็หค้ณะกรรมการบริหารท่ีด ารงต าแหน่งอยู ่
ปรีกษากนัเอง  แต่งตั้งคนใดคนหน่ึงในคณะกรรมการบริหารนั้นหรือสมาชิกอ่ืนด ารงต าแหน่ง
แทน 
(2) ส าหรับอุปนายก  นอกจากอุปนายกคนท่ีหน่ึงใหต้ั้งจากผูไ้ดค้ะแนนนิยมในท่ีประชุมใหญ่ท่ีถดั
ลงไปเขา้ด ารงต าแหน่งแทน  หากไม่อาจกระท าไดด้งักล่าว  กใ็หค้ณะกรรมการบริหารท่ีด ารง
ต าแหน่งอยูป่รึกษากนัเอง  แต่งตั้งคนใดคนหน่ึงในคณะกรรมการบริหารนั้นหรือสมาชิกอ่ืนด ารง
ต าแหน่งแทน 
(3) ส าหรับกรรมการบริหาร  ท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีและกรรมการกลาง  ใหค้ณะกรรมการบริหารแต่งตั้ง
จากสมาชิกท่ีเห็นเหมาะสมกบัหนา้ท่ีการงานนั้นเขา้แทน  ตามปกติวา่งจากส่วนไหนใหต้ั้งจาก
ส่วนนั้น 
(4) ส าหรับกรรมการท่ีปรึกษากบักรรมการผูช่้วย  จะควรเลือกสมาชิกผูใ้ดเขา้แทนหรือไม่  สุดแต่
คณะกรรมการบริหารจะเห็นสมควร 

กำรแต่งตั้งกรรมกำรแทนต ำแหน่งที่ว่ำง 
ขอ้ 29 ถา้กรรมการวา่งลงแต่ละคนก่อนครบวาระ  ใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริหารปฏิบติัดงัน้ี 
            (1) ส ำหรับนำยกสมำคม   ใหต้ั้งจากอุปนายกตามล าดบัอาวโุสของต าแหน่ง (นอกจาก 
อุปนายกคนท่ี 1 )  เขา้ด ารงต าแหน่งแทน   ถา้ผูมี้สิทธิดงักล่าวสละสิทธ์ิ  กใ็หค้ดัรองลงไปใน
ระหวา่งอุปนายกดว้ยกนัตามล าดบัอาวโุส   หากไม่อาจกระท าไดด้งักล่าวกใ็หค้ณะกรรมการ
บริหารท่ีด ารงต าแหน่งอยู ่ ปรึกษากนัเอง    แต่งตั้งกรรมการคนใดคนหน่ึงในคณะกรรมการ 
บริหารนั้นด ารงต าแหน่งแทน 
              (2) ส ำหรับอุปนำยก (นอกจากอุปนายกคนท่ี 1 ) ใหน้ายกสมาคม ร่วมกบัอุปนายกคนท่ี 1  
และอุปนายกคนท่ี 2  หรือคนท่ี 3  ท่ียงัคงอยู ่   แต่งตั้งกรรมการท่ีเป็นสมาชิกของสมาคมคนใด 
คนหน่ึงในคณะกรรมการบริหารนั้น   ด ารงต าแหน่งอุปนายกแทนต าแหน่งท่ีวา่ง 
              (3) ส ำหรับกรรมกำรบริหำร   ใหน้ายกสมาคมและอุปนายกทั้งสาม   แต่งตั้งจากสมาชิก 
ท่ีเห็นเหมาะสมกบัหนา้ท่ีการงานนั้นด ารงต าแหน่งแทน  และใหเ้ป็นไปตามสัดส่วนในขอ้ 22 (2) 
หรือ (3)   ทั้งน้ีใหร้วมถึงต าแหน่งกรรมการบริหารท่ีวา่ง  ท่ีเกิดจากกรรมการบริหารคนนั้นไดรั้บ
แต่งตั้งใหเ้ป็นนายกสมาคมหรืออุปนายกตามขอ้ (1)  และ(2)  ดว้ย  
               (4) ส ำหรับกรรมกำรที่ปรึกษำและกรรมกำรผู้ช่วย     จะเลือกสมาชิกหรือบุคคล
ผูท้รงคุณวฒิุอ่ืนเขา้แทนหรือไม่  สุดแต่คณะกรรมการบริหารจะเห็นสมควร   ทั้งน้ีตอ้งเป็นไป 
ตามขอ้บงัคบัขอ้  27  
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ขอ้ 30  กรรมการไม่วา่ในต าแหน่งหนา้ท่ีใดท่ีเขา้ด ารงต าแหน่งแทน  ใหมี้อายอุยูไ่ดเ้พียงเท่าอายขุอง
ผูท่ี้ตนแทน 

ขอ้ 30    
-คงไวเ้ช่นเดิม- 

สิทธิและหน้ำที่กรรมกำร 
ขอ้ 31  กรรมการบริหารทั้งคณะมีสิทธิและหนา้ท่ีบริหารกิจการของสมาคมตามวตัถุประสงคแ์ละ
เพ่ือความถาวรวฒันาของสมาคม  และตอ้งรับผดิชอบตลอดถึงการแสดงกิจการท่ีไดด้  าเนินงานของ
สมาคมต่อท่ีประชุมใหญ่ 
            ในกรณีท่ีจ าเป็นโดยเร่งด่วน  ซ่ึงแมจ้ะกระท าโดยรีบด่วนกไ็ม่อาจเรียกประชุมใหญ่เพ่ือกรณี
นั้นใหท้นักบัเหตุการณ์ได ้ และหากทอดท้ิงไวน่้าจะเสียหายแก่สมาคมอยา่งร้ายแรงท่ีไม่อาจแกไ้ข
ใหก้ลบัเป็นผลดีได ้ กใ็หใ้ชสิ้ทธิและหนา้ท่ีของท่ีประชุมเพ่ือกรณีนั้นไดเ้ท่าท่ีจ าเป็น  แต่แลว้ตอ้ง
รีบแจง้ใหท่ี้ประชุมใหญ่ท่ีมีข้ึนในอนัดบัแรกนั้นทราบดว้ย 
            ในท่ีประชุมผูใ้ดมีส่วนไดเ้สียในกรณีท่ีประชุมกใ็หผู้น้ั้นออกจากท่ีประชุมเฉพาะในกรณีนั้น   
แต่ถา้ท่ีประชุมเห็นวา่ไม่จ าเป็นตอ้งออกจากท่ีประชุม  กห็า้มมิใหผู้น้ั้นใชสิ้ทธิออกเสียงในกรณีนั้น 

สิทธิและหน้ำที่กรรมกำร 
ขอ้ 31   
-คงไวเ้ช่นเดิม- 

ส่วนกรรมกำรแต่ละหน้ำที่  มีสิทธิและหน้ำที่  ดังนี้ 
นำยก 
(1) บริหารกิจการของสมาคมใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ นโยบาย   ระเบียบและขอ้บงัคบัของ
สมาคม 
(2) เป็นประธานในท่ีประชุมกรรมการบริหาร และถา้ในท่ีประชุมใหญ่ไม่ไดต้ั้งประธานข้ึน
โดยเฉพาะในคราวประชุมใด  กใ็หน้ายกเป็นประธานในท่ีประชุมใหญ่คราวนั้น 
(3) เป็นผูรั้กษาระเบียบการประชุมในเม่ือเป็นประธาน 
(4) ควบคุมและสั่งจ่ายเงินตามขอ้บงัคบั 
(5) รักษาการใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของสมาคม 

ส่วนกรรมกำรแต่ละหน้ำที่  มีสิทธิและหน้ำที่   ดงันี ้
ตดัออกคือ  ต าแหน่งสาราณียากร  และบรรณารักษ ์
ส่วนท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม  มีดงัน้ี 
 
อุปนำยกตำมล ำดบัอำวุโสของต ำแหน่ง 
(1)  รักษาการแทนนายกสมาคม  ในเม่ือนายกสมาคมไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้
(2)  เป็นรองประธาน ในกรณีนายกสมาคมเป็นประธาน 
(3)  ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีนายกสมาคมมอบหมาย 
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อุปนำยกตำมล ำดบัอำวุโสของต ำแหน่ง 
(1) รักษาการแทนนายก ในเม่ือนายกไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้
(2) เป็นรองประธาน ในกรณีนายกเป็นประธาน 
เลขำนุกำร 
(1) จดัระเบียบวาระการประชุม และมีหนา้ท่ีด าเนินงานเก่ียวกบัการประชุม 
(2) ปฏิบติังานสารบรรณ และเกบ็รักษาเอกสารนั้นๆ 
(3) ด าเนินกิจการของสมาคมโดยทัว่ไปเท่าท่ีไม่มีอยูใ่นหนา้ท่ีของผูใ้ด 
เหรัญญิก 
(1) เกบ็รักษาและเบิกจ่ายเงินของสมาคม ภายในระเบียบและตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบั 
(2) ด าเนินการเก่ียวกบัการเงินและการบญัชีเงินของสมาคมโดยทัว่ไป 
นำยทะเบียน 
(1) จดัท าและรักษาทะเบียนประวติัของสมาชิก 
(2) แกไ้ข ปรับปรุงทะเบียนสมาชิกใหถู้กตอ้งตามความเป็นจริง 
ปฏิคม 
(1) รักษาสถานท่ี 
(2) เกบ็รัก่ษาและเบิกจ่ายพสัดุ 
(3) ท าบญัชีเก่ียวกบัพสัดุ 
(4) ตอ้นรับใหค้วามสะดวกแก่สมาชิกและผูอ่ื้นท่ีมาสู่สมาคม 
สำรำณียำกร 
(1) จดัท าประวติัของสมาคม 
(2) จดัท าและเผยแพร่วารสาร ตลอดจนเผยแพร่กิจกรรมทัว่ไปของสมาคม 

กจิกรรม 
(1)  จดักิจกรรมตามท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหรือตามแผนท่ีก าหนดไว ้
(2)  ก ากบั ติดตามการด าเนินกิจกรรมใหเ้ป็นไปตามแผน 
(3)  ประเมินผล สรุปและรายงานผลการจดักิจกรรมใหค้ณะกรรมการบริหารทราบ 
ประชำสัมพนัธ์ 
(1)  จดัท าประวติัของสมาคม 
(2) จดัท าส่ือส่ิงพิมพ ์หรือส่ือ  ICT  เพ่ือเผยแพร่กิจกรรมของสมาคม 
(3) เป็นพิธีกรในการจดักิจกรรมของสมาคม 
กฎหมำย 
(1) ใหค้  าปรึกษา ขอ้เสนอแนะดา้นกฎหมายแก่คณะกรรมการบริหาร  
(2) จดัท าระเบียบ ประกาศ  หรือแนวปฏิบติัตามมติของคณะกรรมการบริหารท่ีไม่ขดัต่อขอ้บงัคบั
ของสมาคมหรือกฎหมายอ่ืน 
(3) ด าเนินการทางกฎหมายในฐานะตวัแทนของสมาคมตามท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากคณะ
กรรมการบริหาร 
กรรมกำรกลำง 
(1) ช่วยเหลือกิจการงานทัว่ไปของสมาคม 
(2) ปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย                
               กรรมการทุกหนา้ท่ี ( เวน้นายกสมาคม  อุปนายกและกรรมการกลาง)    หากประสงคจ์ะ
ก าหนดภาระงานท่ีนอกเหนือท่ีก าหนดไวแ้ลว้   ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร  
 
-นอกนั้นคงไวเ้ช่นเดิม- 
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บรรณำรักษ์ 
(1) รักษาหอ้งสมุด และจดัหาหนงัสือประจ าหอ้งสมุด 
(2) จดัท าระเบียบเก่ียวกบัหนงัสือส าหรับหอ้งสมุด 
กรรมกำรกลำง    ช่วยเหลือกิจการทัว่ไปของสมาคม 
               กรรมการทุกหนา้ท่ี  เวน้นายก อุปนายกและกรรมการกลาง  ใหจ้ดัท าโครงการแผนงาน
และระเบียบในการปฏิบติักิจการของตนและแต่ละหนา้ท่ี  เม่ือท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารอนุมติั
แลว้ใหใ้ชไ้ด ้

 
 
 
 

ขอ้ 32  กรรมกำรทีป่รึกษำ 
(1) ใหค้  าปรึกษาแก่คณะกรรมการบริหาร 
(2) ช่วยเหลือกิจการโดยทัว่ไป 
(3) เขา้ร่วมประชุมในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร และท่ีประชุมใหญ่ 

ขอ้ 32  กรรมกำรทีป่รึกษำ 
-คงไวเ้ช่นเดิม- 

ขอ้ 33  กรรมกำรผู้ช่วย 
(1) ช่วยเหลือกรรมการบริหารฝ่ายท่ีตนเป็นผูช่้วย 
(2) เขา้ร่วมประชุมในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร  แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ 33  กรรมกำรผู้ช่วย 
-คงไวเ้ช่นเดิม- 

ขอ้ 34  คณะกรรมการบริหาร  มีสิทธิตั้งสมาชิกเป็นอนุกรรมการหรือแต่ละบุคคล  ใหป้ฏิบติักิจการ
หรือด าเนินการใดๆ ตามวตัถุประสงคข์องสมาคมไดต้ามท่ีเห็นสมควร     กรณีอนุกรรมการนั้นให้
น าองคป์ระชุมของคณะกรรมการบริหารตามขอ้  36   และสิทธิของคณะกรรมการบริหารกบัของ
ประธานตามขอ้ 37   มาใชบ้งัคบัดว้ยโดยอนุโลม 
             ในการตั้งอนุกรรมการหรือตั้งผูใ้ดดงักล่าว     หากจะตอ้งมีการจ่ายเงินหรือส่ิงอ่ืนใดของ
สมาคมใหเ้ป็นการตอบแทน  มติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารในการใชจ่้ายเงินนั้นตอ้งเป็น
เอกฉนัทจึ์งใหจ่้ายได ้

ขอ้ 34   
-คงไวเ้ช่นเดิม- 
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ขอ้บงัคบั(เดิม) ขอ้บงัคบั(แกไ้ข) 

กำรประชุมและองค์ประชุมของคณะกรรมกำรบริหำร 
ขอ้ 35  ใหมี้การประชุมคณะกรรมการบริหาร  เพ่ือด าเนินกิจการตามวตัถุประสงคข์องสมาคม 
ตามปกติเดือนละ 1 คร้ัง โดยใหน้ายกเป็นผูก้  าหนดและใหเ้ลขานุการเป็นผูแ้จง้ใหก้รรมการทราบ
วนัเวลาและสถานท่ี  พร้อมทั้งแจง้ระเบียบวาระการประชุมตามปกติตอ้งแจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 
 3 วนั 

กำรประชุมและองค์ประชุมของคณะกรรมกำรบริหำร 
ขอ้ 35  ใหมี้การประชุมคณะกรรมการบริหาร  เพ่ือด าเนินกิจการตามวตัถุประสงคข์องสมาคม 
ตามปกติ 2 เดือนต่อ 1 คร้ัง  โดยใหน้ายกสมาคมเป็นผูก้  าหนด  และใหเ้ลขานุการเป็นผูแ้จง้ให้
กรรมการทราบวนัเวลาและสถานท่ี  พร้อมทั้งแจง้ระเบียบวาระการประชุมล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่  
3 วนั             
            หากมีกรณีจ าเป็นเร่งด่วน ใหน้ายกเป็นผูก้  าหนดวนัเวลา สถานท่ีและใหเ้ลขานุการเป็น 
ผูแ้จง้ใหก้รรมการมาประชุมได ้

ขอ้ 36  การประชุมของคณะกรรมการบริหารตอ้งมีกรรมการบริหารเขา้ร่วมประชุมเกินคร่ึง 
ของคณะกรรมการบริหารทั้งหมด  จึงจะถือวา่เป็นองคป์ระชุมการบริหารทั้งหมด  จึงจะถือวา่เป็น
องคป์ระชุมเพ่ือบริหารกิจการตามวตัถุประสงคข์องสมาคมได ้

ขอ้ 36  การประชุมของคณะกรรมการบริหาร   ตอ้งมีกรรมการบริหารเขา้ร่วมประชุมเกินคร่ึง 
ของคณะกรรมการบริหารทั้งหมด  จึงจะถือวา่ครบองคป์ระชุม 

ขอ้ 37  กรรมการบริหาร มีสิทธ์ิออกเสียงลงคะแนนไดค้นละ  1  เสียง  
ถา้เสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงไดอี้ก 1 เสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

ขอ้ 37  -คงไวเ้ช่นเดิม- 

กำรประชุมและองค์ของที่ประชุมใหญ่ 
ขอ้ 38  โดยปกติใหมี้การประชุมใหญ่สามญัประจ าปีในเดือนมิถุนายนทุกปี  เพ่ือปรึกษากิจการ 
ของสมาคม ดงัน้ี 
(1) รายงานของคณะกรรมการบริหารเก่ียวกบักิจการในปีท่ีล่วงมาแลว้ 
(2) งบดุลประจ าปี 
(3) เลือกตั้งกรรมการบริหาร 
(4) เลือกตั้งผูส้อบบญัชีประจ าปี 
(5) กิจการอ่ืนๆ 
ใหเ้ลขานุการสมาคมแจง้ก าหนดวนั เวลาและสถานท่ีท่ีจดัประชุม  พร้อมกบัส่งเอกสารเก่ียวกบัการ
ประชุมตามท่ีคณะกรรมการบริหารมีมติก าหนดไวส่้งถึงสมาชิกก่อนถึงวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั 

กำรประชุมและองค์ของที่ประชุมใหญ่ 
ขอ้ 38  ใหค้ณะกรรมการบริหาร  จดัใหมี้การประชุมใหญ่สามญัประจ าปีในเดือนมิถุนายน 
ของทุกปี    และจะตอ้งมีวาระการประชุม  ดงัต่อไปน้ี 
            (1) แถลงกิจการท่ีผา่นมาในรอบปี 
            (2) แถลงบญัชีรายรับ รายจ่ายและบญัชีงบดุลของปีท่ีผา่นมา 
            (3) เลือกตั้งนายกสมาคม  เม่ือครบก าหนดวาระ  (ตามขอ้บงัคบัขอ้ 22) 
            (4) เลือกตั้งผูต้รวจสอบบญัชีประจ าปี 
            (5) เร่ืองอ่ืนๆ  ถา้มี 
ใหเ้ลขานุการสมาคมแจง้ก าหนดวนั เวลาและสถานท่ีท่ีจดัประชุม  พร้อมกบัส่งเอกสารเก่ียวกบั
การประชุมตามท่ีคณะกรรมการบริหารมีมติก าหนดไว ้ ส่งถึงสมาชิกก่อนถึงวนัประชุมไม่นอ้ย
กวา่  3  วนั 
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ขอ้บงัคบั(เดิม) ขอ้บงัคบั(แกไ้ข) 

             นอกจากการประชุมใหญ่สามญัดงักล่าวแลว้ คณะกรรมการบริหารอาจจดัใหมี้การประชุม
ใหญ่วสิามญัไดโ้ดย 
              ก. มติคณะกรรมการบริหารใหเ้รียกประชุมใหญ่วสิามญั 
              ข. สมาชิกร้องขอตามขอ้ 17 (7) 
การประชุมใหญ่วสิามญันั้นตอ้งมีข้ึนภายใน  15 วนันบัแต่วนัท่ีกรรมการไดมี้มติเดด็ขาดหรือ
นบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บเร่ืองราวขอใหป้ระชุมใหญ่วสิามญัจากสมาชิก 
              ใหเ้ลขานุการสมาคมด าเนินการนดัประชุมตามระเบียบและวธีิการดงักล่าวขา้งตน้ 

             นอกจากการประชุมใหญ่สามญัดงักล่าวแลว้ คณะกรรมการบริหารอาจจดัใหมี้การ
ประชุมใหญ่วสิามญัไดโ้ดย 
              ก. มติคณะกรรมการบริหารใหเ้รียกประชุมใหญ่วสิามญั 
              ข. สมาชิกร้องขอตามขอ้ 17 (7)   
               การประชุมใหญ่วสิามญันั้นตอ้งมีข้ึนภายใน  15 วนั    นบัแต่วนัท่ีกรรมการไดมี้มติ
เดด็ขาด  หรือนบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บเร่ืองราวขอใหป้ระชุมใหญ่วสิามญัจากสมาชิก       เวน้แต่ 
คณะกรรมการบริหารไดช้ี้แจงในประเดน็เร่ืองราวดงักล่าวจนเป็นท่ีพอใจของสมาชิกท่ียืน่แลว้ 
จะไม่มีการประชุมใหญ่วสิามญักไ็ด ้
              ใหเ้ลขานุการสมาคมด าเนินการนดัประชุมตามระเบียบและวธีิการดงักล่าวขา้งตน้ 

ขอ้ 39 ในการประชุมใหญ่สามญัหรือวสิามญัทุกคร้ัง  จะตอ้งมีสมาชิกเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ 1 
ใน 3 ของจ านวนสมาชิกทั้งหมด  ตามท่ีปรากฎในทะเบียนของสมาคมหรือไม่นอ้ยกวา่ 100 คน 
จึงถือเป็นองคก์ารประชุมใหญ่เพ่ือด าเนินการตามวตัถุประสงคข์องสมาคมได ้ และใหถื้อคะแนน
เสียงขา้งมากเป็นมติท่ีประชุม   ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมเป็นผูช้ี้ขาด 
            ถา้การประชุมคร้ังแรกไม่ครบองคป์ระชุม  ใหเ้ลขานุการนดัประชุมคร้ังท่ี  2  เม่ือเวลา
ล่วงเลยไปแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 15  วนั  แต่ไม่เกิน 30 วนั นบัแต่วนัประชุมคร้ังแรกซ่ีงมีสมาชิกประชุม
ไม่ครบองคป์ระชุมนั้น  ในการประชุมคร้ังท่ี 2 น้ี สมาชิกมาประชุมเท่าใดกใ็หถื้อเป็นองคป์ระชุมได ้
แต่การประชุมคร้ังท่ี 2  ถา้มีสมาชิกเขา้ร่วมประชุมนอ้ยกวา่องคป์ระชุมท่ีก าหนดไวใ้นวรรคแรก  
หา้มมิใหท่ี้ประชุมนั้นพิจาราณาแกไ้ขขอ้บงัคบัตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 44  และกรณีเลิกสมาคม
ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 45 

ขอ้ 39   
-คงไวเ้ช่นเดิม- 

ขอ้ 40  การประชุมใหญ่วสิามญั ซ่ึงมีการประชุมข้ึนโดยสมาชิกใชสิ้ทธิเรียกประชุมตามขอ้ 17 (7) 
แห่งขอ้บงัคบัน้ี  แต่ถา้ในวนันดัประชุมนดัแรกนั้นถา้สมาชิกมาประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามขอ้ 
39 วรรคแรกแลว้  กไ็ม่ตอ้งเรียกประชุมเป็นคร้ังท่ี 2  ในเหตุการณ์อนัเน่ืองจากหนงัสือของสมาชิก
ดงักล่าวนั้นอีก โดยถือวา่หนงัสือเรียกร้องใหป้ระชุมใหญ่วสิามญัของสมาชิกดงักล่าวพบัไป 

ขอ้ 40   
-คงไวเ้ช่นเดิม- 
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กำรเงินของสมำคม 
ขอ้ 41 เงินของสมาคมใหฝ้ากไว ้ณ ธนาคารอนัเป็นหลกัฐาน  แต่เหรัญญิกจะเกบ็รักษาไวเ้พ่ือความ
สะดวกแก่การจ่ายเงินในกิจการประชุมตามปกติกไ็ด ้ การเกบ็รักษาเงินของเหรัญญิกในกรณี
ดงักล่าวน้ีตอ้งไม่เกิน  5,000 บาท (หา้พนับาทถว้น)  เกินจากนั้นตอ้งน าฝากธนาคาร 
            การถอนหรือสั่งจ่ายเงินจากธนาคารตอ้งมีลายมือช่ือของนายก  หรือเลขานุการ หรือ
เหรัญญิก  และอุปนายกคนท่ี 1  ทั้งน้ีตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน  4  ฝ่าย  เชค็นั้นจึงจะใชไ้ด ้

กำรเงินของสมำคม 
ขอ้ 41 เงินของสมาคมใหฝ้ากไว ้ณ ธนาคารหรือสถาบนัการเงินอนัเป็นหลกัฐาน  แต่เหรัญญิกจะ
เกบ็รักษาไวเ้พ่ือความสะดวกแก่การจ่ายเงินในกิจการประชุมตามปกติกไ็ด ้ การเกบ็รักษาเงินของ
เหรัญญิกในกรณีดงักล่าวน้ีตอ้งไม่เกิน  10,000 บาท (หน่ึงหม่ืนบาทถว้น)  เกินจากนั้นตอ้งน าฝาก
ธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 
           การถอนหรือสั่งจ่ายเงินจากธนาคารหรือสถาบนัการเงิน ตอ้งมีลายมือช่ือของนายกสมาคม  
หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก  และอุปนายกคนท่ี 1  ทั้งน้ีตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน  4  ฝ่าย   การถอน
หรือการสั่งจ่ายเงินนั้นจึงจะใชไ้ด ้

ขอ้ 42  นายกมีอ านาจสั่งจ่ายเงินในกิจการของสมาคมตามวตัถุประสงคไ์ดค้ราวละไม่เกินหา้พนั 
บาท  และถา้จ่ายคร้ังละเกินกวา่หา้พนับาท หรือถา้ในเดือนหน่ึงๆจ่ายเกินกวา่หน่ึงหม่ืนบาท ตอ้ง
ไดรั้บอนุญาตจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารก่อน 

ขอ้ 42  นายกสมาคม อ านาจสั่งจ่ายเงินในกิจการของสมาคมตามวตัถุประสงคไ์ดค้ราวละไม่เกิน 
หน่ึงหม่ืนบาท   และถา้จ่ายคร้ังละเกินกวา่หน่ึงหม่ืนบาท  หรือถา้ในเดือนหน่ึงๆจ่ายเกินกวา่ 
สองหม่ืนบาท ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารก่อน 

ขอ้ 43  ใหท่ี้ประชุมใหญ่ตั้งผูต้รวจสอบบญัชีประจ าส าหรับตรวจแต่ละปี  และใหค้ณะกรรมการ
บริหารรวมทั้งเจา้หนา้ท่ีของสมาคมดว้ย อ  านวยความสะดวกแก่ผูต้รวจสอบบญัชี  ตลอดจน
หลกัฐานเก่ียวกบัการเงินสด เพ่ือประโยชน์แก่การตรวจสอบนั้นดว้ย 
           รายงานการตรวจสอบบญัชีของผูต้รวจสอบเสนอในท่ีประชุมใหญ่ในปีต่อไปดว้ย 

ขอ้ 43  ใหค้ณะกรรมการบริหาร  เสนอช่ือผูต้รวจสอบบญัชีอยา่งนอ้ย  2  ช่ือ  ใหท่ี้ประชุมใหญ่ 
เลือกตั้งเป็นผูต้รวจสอบบญัชีส าหรับตรวจแต่ละปี   และใหค้ณะกรรมการบริหาร,เจา้หนา้ท่ีของ
สมาคม  อ  านวยความสะดวกแก่ผูต้รวจสอบบญัชี  ตลอดจนหลกัฐานเก่ียวกบัการเงินสด  เพ่ือ
ประโยชน์แก่การตรวจสอบนั้นดว้ย 
           รายงานการตรวจสอบบญัชีของผูต้รวจสอบบญัชี ใหน้ าเสนอในท่ีประชุมใหญ่ในปีต่อไป
ตามขอ้บงัคบัขอ้  38 

กำรแก้ไขข้อบังคบั 
ขอ้ 44  การแกไ้ขขอ้บงัคบัของสมาคม  จะท าไดเ้ฉพาะแต่โดยมติของท่ีประชุมใหญ่ดว้ยเสียงขา้ง
มากไม่นอ้ยกวา่  2  ใน  3  ของสมาชิกท่ีประชุมใหญ่นั้น 

กำรแก้ไขข้อบังคบั 
ขอ้ 44  
-คงไวเ้ช่นเดิม- 
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ขอ้บงัคบัสมาคมผูป้กครองและครูเบญ็จะมะมหาราช   พ.ศ.2519   แกไ้ขเพิ่มเติม  พ.ศ.2561 
ขอ้บงัคบั(เดิม) ขอ้บงัคบั(แกไ้ข) 

กำรเลกิสมำคม 
ขอ้ 45 เม่ือท่ีประชุมใหญ่มีความเห็นใหเ้ลิกสมาคม  โดยเสียงท่ีใหเ้ลิกไม่นอ้ยกวา่ 9 ใน 10  ของ
สมาชิกท่ีมาประชุมใหญ่นั้น  กใ็หเ้รียกประชุมใหญ่อีกคร้ังหน่ึง  ภายหลงัจากการประชุมคร้ังแรก
แลว้ไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั  แต่ตอ้งไม่เกิน 30 วนั  เพ่ือยนืยนัมติเดิมโดยเสียงไม่นอ้ยกวา่ 9 ใน 10  
ดุจคร้ังแรกอีก  ใหถื้อวา่เป็นมติท่ีใหเ้ลิกสมาคม และเม่ือมีมติดงักล่าวกใ็หค้ณะกรรมการบริหาร 
ด าเนินการเพื่อเลิกสมาคมโดยด่วน 
           ถา้การประชุมเพ่ือยนืยนัมติเดิม สมาชิกเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามขอ้ 39 
วรรคแรก  หรือมีมติยนืยนัมติเดิมไม่ถึง  9  ใน 10  ของสมาชิกท่ีเขา้ร่วมประชุม กใ็หถื้อวา่สมาคม
มิไดถ้กูเลิก และใหค้งด าเนินการตามวตัถุประสงคสื์บไป 

กำรเลกิสมำคม 
ขอ้ 45   
-คงไวเ้ช่นเดิม- 

ขอ้ 46  เม่ือสมาคมตอ้งเลิก  ไม่วา่โดยมติของท่ีประชุมใหญ่หรือจะโดยประการอ่ืนใดกต็าม  ให้
โอนทรัพยสิ์นของสมาคมใหแ้ก่กรมเจา้สังกดัของโรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช  เพ่ือประโยชน์ของ
โรงเรียนเบญ็จะมะมหาราชทั้งส้ิน 

ขอ้ 46  เม่ือสมาคมตอ้งเลิก  ไม่วา่โดยมติของท่ีประชุมใหญ่หรือจะโดยประการอ่ืนใดกต็าม   
ใหโ้อนทรัพยสิ์นของสมาคมใหแ้ก่โรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช    เพื่อประโยชน์ของโรงเรียน 
เบญ็จะมะมหาราชทั้งส้ิน 

บทเฉพำะกำล 
ขอ้ 47 ใหค้ณะกรรมการก่อตั้งสมาคมตามขอ้บงัคบัน้ี  เป็นคณะกรรมการบริหารของสมาคมสืบไป
จนครบ 1 ปี  หรือมีการประชุมใหญ่เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่เขา้มาด าเนินงานแทน 

บทเฉพำะกำล      
ขอ้ 47  ใหค้ณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบนั    ปฏิบติัหนา้ท่ีสืบไปจนครบวาระ  2 ปี     เม่ือครบ
ก าหนดตามวาระแลว้     ใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีไปจนกวา่จะมีคณะกรรมการบริหารชุดใหม่เขา้รับ
มอบหมายงาน  
              สมาชิกสามญัตามขอ้บงัคบัเดิม  กรณี บิดา  มารดา  ผูป้กครองของนกัเรียนท่ีเคยเป็น
นกัเรียนโรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช  หรือผูท่ี้เคยเป็นครูในโรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช  ใหมี้
สมาชิกภาพไปจนถึงวนัส้ินสุดการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี (เดือนมิถุนายน)   หากพน้ก าหนด
น้ีแลว้  ประสงคจ์ะเป็นสมาชิกของสมาคม   ใหน้ าความในขอ้ 14  และขอ้  16   มาบงัคบัใช ้
โดยอนุโลม 

   
-18- 


