
ข้อบังคับ 
สมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เกา่โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 

 
 
 
 
 
ข้อ 1  สมาคมนี้มีช่ือว่า “ผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าโรงเรียนกีฬาจังหวัดอบุลราชธานี” และใช้ช่ือย่อว่า ชปกอ.  

เรียกเป็นภาษาอังกฤษ UBONRATCHATHANI  SPORTS SCHOOL PARENT TEACHER  
ASSOCIATION และช่ือย่อว่า UBSS.PTA 

ข้อ 2  เครื่องหมายของสมาคม เป็นรปูวงกลม ตรงกลางมีพระพลบดีน่ังบนช้างสามเศียร ด้านข้างเป็นข้าว  
ด้านล่างมสีามห่วงคล้องกัน 
 
 

 
 
ข้อ 3  ส านักงานของสมาคมตัง้อยู่  ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่  415/61  ถนนชยางกูร  ต าบล
ในเมือง  อ าเภอเมือง  จงัหวัดอุบลราชธานี 34000 
ข้อ  4  สมาคมนี้ตั้งขึ้นและด าเนนิกิจกรรม  โดยยึดหลกั  5  ประการ คือ 

4.1  สมาชิกภาพ  เป็นการเข้าร่วมกันด้วยความสมัครใจ ในฐานะบุคลากรทีเ่กี่ยวข้องกบัโรงเรียนกีฬา
จังหวัดอบุลราชธานี 

4.2  สมาชิกเป็นผู้ทีส่อนหรือเคยสอนในโรงเรียนหรือเป็นผูป้กครอง หรือเคยเป็นผู้ปกครองที่มบีุตร
หลานทีเ่คยเรียนหรือก าลังเรียนในโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 

4.3  เป็นองค์กรเอกชน ด าเนินงานของตนเองโดยอสิระ 
4.4  เป็นองค์กรที่ด าเนินกิจกรรมเพื่อสนลัสนุน ช่วยกิจกรรมทกุชนิดตลอดการพฒันาบุคลากรและ

วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ของโรงเรียนกีฬาจงัหวัดอุบลราชธานี 
4.5  เป็นองค์กรทีเ่น้นการพัฒนาโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี โดยเน้นหลกัการมีส่วนร่วมเชิง

บูรณาการของทกุภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกบัโรงเรียน 
ข้อ 5  วัตถุประสงค์ของสมาคม เพื่อ 

5.1  ประสานความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปกครองกับครู ให้เกิดความร่วมมือในการจัดส่งเสริม
การศึกษาและแก้ไขปญัหาของนักเรียน จริยธรรมแก่นักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี 

5.2  สร้างเครือข่ายความสมัพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกสมาคมและร่วมมือมนการด าเนินงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหาของนักเรียน ทัง้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 

หมวดที่ 1 
บททั่วไป 

รูปเครื่องหมายของสมาคม 
 



5.3  ให้ความร่วมมือระหว่างสมาชิกสมาคมในการก ากบัดูแล สรา้งเสริมสวัสดิภาพของนกัเรียน 
5.4  ร่วมมือกับภาครฐัและเอกชนในการส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ ความประพฤติดีมีสุขภาพดี มี

คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม 
5.5  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเพิ่มพูนความรู้ของสมาชิกในการพัฒนาสถาบันครอบครัว 

สถาบันการพลศึกษา ใหม้ีความสอดคลอ้ง สมัพันธ์เกื้อกูลกนั 
5.6 ร่วมมือกันพัฒนาสมาคมใหม้ีความเข้มแข็ง ใหส้ามารถด าเนนิงานกิจการของสมาคมให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ ทั้งนี้ไม่เกี่ยวกับการเมือง 
5.7 ไม่เกี่ยวข้องกบัการเมืองแต่อย่างใด 
5.8 ไม่จัดต้ังโต๊ะบิลเลียด 

 
 

 
 
ข้อ  6  สมาชิกของสมาคม  มี  2  ประเภท  คือ 

6.1  สมาชิกสามญั  ได้แก่ 
(1)  บิดา  มารดา หรือผูป้กครองของนกัเรียนที่ก าลังศึกษาหรือที่เคยศึกษาในโรงเรียน

กีฬาจังหวัดอบุลราชธานี 
(2) ครูที่ก าลงัสอนหรือทีเ่คยสอนในโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 

               6.2  สมาชิกกิตติมศักดิ์  ได้แก่  บุคคลผู้ทรงเกยีรติ หรือทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีอปุการคุณแก่สมาคม 
  ซึ่งคณะกรรมการลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกสมาคม 
ข้อ 7  สมาชิกจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 

7.1   เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว 
7.2 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย 
7.3 ไม่เป็นโรคทีส่ังคมรังเกียจ 
7.4 เป็นผู้อยู่ในสถานภาพเป็นบิดา มารดา หรือผู้ปกครองของนกัเรียนที่เคยศึกษาหรือก าลังศึกษา

ในโรงเรียนกีฬาจังหวัดอบุลราชธานีหรือเคยเป็นครูหรือก าลงัเป็นครูสอนในโรงเรียนกีฬา
จังหวัดอบุลราชธานี 

7.5 ไม่เป็นผู้ต้องค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือไร้ความสามารถหรือ
เสมอืนไร้ความสามารถหรือต้องโทษจ าคุก ยกเว้น ความผิดฐานประมาทหรือ ลหุโทษ การ
ต้องค าพิพากษาของศาลถึงทีสุ่ด ในกรณีดังกล่าวจะต้องเป็นในขณะที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก
หรือในระหว่างที่สมาชิกของสมาคมเท่านั้น 

ข้อ 8  ค่าลงทะเบียนและค่าบ ารงุสมาคม 
8.1  สมาชิกสามญั 

จะต้องเสียค่าลงทะเบียนครั้งแรก   100  บาท 

หมวดที่ 2 
สมาชิก 



ค่าบ ารุงเป็นรายปี ๆ ละ   200  บาท 
ยกเว้น  สมาชิกสามญั ในข้อ 6.1 (2) 

    8.2  สมาชิกกิตติมศักดิ์ 
  มิต้องเสียค่าลงทะเบียน และค่าบ ารงุสมาคมแต่อย่างใดทัง้สิน้ 
ข้อ  9  การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ให้ผูป้ระสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมยื่นใบสมัครตามแบบ
ของสมาคมตอ่เลขานุการ ใหเ้ลขานุการตรวจสอบคุณสมบัตแิละแจ้งใหผู้้สมัครทราบ 
ข้อ  10  ถ้าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้อง  ให้ผูส้มัครนั้นช าระเงินค่าธรรมเนียมและค่าบ ารงุสมาคม สมาชิกภาพ 

ของผูส้มัคร ใหเ้ริม่นับตั้งแต่วันทีผู่ส้มัครได้รบัค่าลงทะเบียนและค่าบ ารงุสมาคมเป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว ถ้า
ผู้สมัครไม่ช าระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบ ารุง ก็ให้ถือว่าการสมัครคราวนั้นเป็นอันยกเลิก 

ข้อ  11  สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์  ให้เริ่มนบัตั้งแต่วันที่หนังสือตอบรับค าเชิญของผู้ที่คณะกรรมการ 
ได้พิจารณาลงมติใหเ้ชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมได้มาถึงสมาคม 

ข้อ  12  สมาชิกภาพของสมาชิกกสิ้นสุดด้วยเหตุดังต่อไปนี ้
 12.1  ตาย 
 12.2  ลาออกโดยยื่นหนังสือเป็นลายลกัษณ์อักษรต่อคณะกรรมการและคณะกรรม ได้พิจารณาอนุมัติ  

และสมาชิกผู้นั้นได้ช าระหนี้สินที่ยังติดค้างอยูก่ับสมาคมเป็นเรียบร้อย 
 12.3  ขาดคุณสมบัติสมาชิก 
 12.4  ที่ประชุมใหญ่ของสมาคมหรือคณะกรรมการได้พจิารณาลงมติใหจ้ าหน่ายช่ือออกจากทะเบียน 

สมาชิก เพราะสมาชิกผู้นั้นได้ประพฤติท าความเสื่อมเสียมาสู่สมาคม 
ข้อ  13  สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 

13.1  มิสิทธิเข้าใช้สถานทีส่มาคมโดยเท่าเทียมกัน 
13.2  มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกบัการด าเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการ 
13.3 มีสิทธิได้รบัสวัสดิการต่างๆ ที่สมาคมได้จัดใหม้ีขึ้น 
13.4  มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมใหญ่ของสมาคม 
13.5  สมาชิกสามญัมสีิทธิในการเลอืกตั้ง หรือได้รบัเลือกตัง้หรือแต่งตั้งเป็นกรรมการ สมาคมและ

มีสิทธิออกเสียงลงมติต่าง ๆ ในที่ประชุมได้คนละ 1 คะแนนเสียง 
13.6  มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการ เพือ่ตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรพัย์สินของสมาคม 
13.7  มีสิทธิเข้าช่ือร่วมกันอย่างน้อย  1 ใน 5 ของสมาชิกทั้งหมดหรือสาชิกจ านวนไม่น้อยกว่า 

100  คน ท าหนังสือร้องของต่อคณะกรรมการให้จัดประชุมใหญ่วิสามญัได้ 
13.8 มีหน้าทีจ่ะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติและข้อบังคับของสมาคมโดยเครง่ครัด 
13.9  มีหน้าที่ประพฤติตนใหส้มกบัเกียรตทิี่เป็นสมาชิกของสมาคม 
13.10 มีหน้าที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการด าเนินกจิการต่างๆ ของสมาคม 
13.11 มีหน้าทีร่่วมกจิกรรมที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น 
13.12 มีหน้าที่ช่วยเผยแพร่ช่ือเสียงของสมาคมใหเ้ป็นที่รูจ้ักแพร่หลาย 

 



 
 

 
 
ข้อ 14  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งท าหน้าทีบ่รหิารกิจการของสมาคม มจี านวนอย่างน้อย 20 คน และ 

ไม่เกิน  30  คน คณะกรรมการบริหารสมาคมนี้ได้มาจากการเลือกตั้งของทีป่ระชุมใหญ่ของสมาคม ให้
ผู้ที่ได้รบัเลือกตัง้จากที่ประชุมใหญ่ เลอืกตั้งกันเองเป็นนายก 1 คน อุปนายกสมาคม 3  คน  โดยให้
ผู้อ านวยการโรงเรียน เป็นอปุนายกคนที่  1  โดยต าแหน่ง  ส าหรับต าแหนง่กรรมการในต าแหนง่อื่น ๆ 
ให้นายกสมาคมเป็นผู้แต่งตัง้ ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ระชุมใหญ่เข้าด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ของสมาคม
ตามที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งต าแหน่งของคณะกรรมการบรหิารสมาคม มีต าแหน่งและหน้าที่โดยสังเขป 
ดังต่อไปนี ้

14.1 นายสมาคม  ท าหน้าทีเ่ป็นหัวหน้าในการบริหารกิจการของสมาคมใหเ้ป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ นโยบาย ข้อบังคับ และระเบียบของสมาคมเปน็ผู้แทนของสมาคมในการ
ติดต่อกับบุคคลภายนอกและท าหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิาร
สมาคมและการประชุมของสมาคม 

14.2 อุปนายก  ท าหน้าทีเ่ป็นผู้ช่วยนายกสมาคมในการบริหารสมาคม ปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายก
สมาคมได้มอบหมาย และท าหน้าที่แทนนายกสมาคมเมื่อนายกสมาคมไมอ่ยู่ หรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ แต่การท าหน้าที่แทนนายกสมาคมให้อุปนายกตามล าดับต าแหน่ง
เป็นผู้ท าการแทน 

14.3 เลขานุการสมาคม  ท าหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของสมาคมทั้งหมด เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
ของสมาคม ในการปฏิบัติกจิการของสมาคม และปฏิบัติตามค าสั่งของนายกสมาคม
ตลอดจนท าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการในการประชุมต่างๆ ของสมาคม 

14.4 เหรัญญกิ  มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินทัง้หมดของสมาคม เป็นผู้จัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย
บัญชีงบดลุของสมาคม และเกบ็เอกสารหลักฐาต่างๆ ของสมาคมไว้เพื่อตรวจสอบ 

14.5 ปฏิคม  มีหน้าที่ในการให้การตอ้นรบัแขกของสมาคม เป็นหวัหน้าในการจัดเตรียมสถานที่
ของสมาคม และจัดเตรียมสถานทีป่ระชุมต่างๆ ของสมาคม 

14.6 นายทะเบียน มหีน้าทีเ่กี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของสมาคม ประสานงานกบั
เหรัญญกิ ในการเรียกเก็บเงินค่าบ ารุงสมาคมจากสมาชิก 

14.7 ประชาสมัพันธ์  มีหน้าที่เผยแพร่กจิการและช่ือเสียงเกียรติคุณของสมาคมให้สมาชิกและ
บุคคลโดยทั่วไป ใหเ้ป็นทีรู่้จกัแพรห่ลาย 

14.8 กรรมการกลาง  มีหน้าที่เสนอแนะและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมกรรมการบรหิารและ
ช่วยเหลือดูแลให้การปฏิบัตงิานด้านต่างๆ ของสมาคมให้เปน็ไปตามระเบียบข้อบังคับ 

 
 

หมวดที่ 3 
การด าเนินกจิการสมาคม 



 
 
 
 
 ให้ผู้เริ่มการจัดต้ังสมาคมเป็นผูเ้ลือกตั้ง ประกอบด้วยนายกสมาคมและกรรมการอื่นๆ ตามจ านวนที่
เห็นสมควรตามข้อบังคับของสมาคม 
ข้อ  15  คณะกรรมการของสมาคม สามารถอยู่ในต าแหน่งได้คราวละ  2 ปี และเมื่อ คณะกรรมการอยู่ใน 

ต าแหน่งครบก าหนดตามวาระแล้ว แต่คณะกรรมการชุดใหม่ยังไม่ได้อนุญาตใหจ้ัดทะเบียนจากทาง
ราชการ ก็ให้คณะกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระรกัษาการไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการชุด
ใหม่จะไดร้ับอนญุาตใหจ้ดทะเบียนจากทางราชการ และเมือ่คณะกรรมชุดใหม่ได้รบัอนุญาตใหจ้ด
ทะเบียนจากทางราชการเรียบร้อยแล้ว ก็ให้ท าการส่งและรบัอบงานกันระหว่างคณะกรรมการชุดเก่า
และคณะกรรมการชุดใหม่ให้เป็นที่เสร็จสิ้นภายใน  30 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการชุดใหม่ได้รบั
อนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ 

ข้อ  16  ต าแหน่งคณะกรรมการสมาคม ถ้าต้องว่างลงกอ่นครบก าหนดตามวาระ ก็ให้คณะกรรมการแต่งตั้ง 
สมาชิกคนใดคนหนึ่งที่เห็นสมควรเข้าด ารงต าแหน่งที่ว่างลงนั้น แต่ถ้าผู้ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ใน
ต าแหน่งได้เท่ากบัวาระของผูท้ี่ตนแทนเท่านั้น 

ข้อ 17  กรรมการจะพ้นจากต าแหน่ง ซึง่มิใช่เป็นการออกตามวาระด้วยเหตผุลตอ่ไปนี้ คือ 
17.1  ตาย 
17.2  ลาออก 
17.3  ขาดจากสมาชิกภาพ 
17.4  ที่ประชุมใหญล่งมติให้ออกจากต าแหนง่ 

ข้อ  18  กรรมการที่ประสงค์จะลาออกจากต าแหน่งกรรมการ ให้ยื่นใบลาออกเป็นลายลักษณ์อกัษรต่อคณะ
กรรมการบรหิารสมาคม และให้พ้นจากต าแหนง่เมื่อคณะกรรมการมีมติให้ออก 
ข้อ  19  อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารสมาคม 

19.1  มีอ านาจออกระเบียบต่างๆ เพือ่ใหส้มาชิกได้ปฏิบัติ โดยระเบียบนั้นจะต้องไม่ขัดต่อ
ข้อบังคับฉบับนี ้

19.2  มีอ านาจแต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการของสมาคม 
19.3  มีอ านาจแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษาหรืออนกุรรมการได้ แต่กรรมการทีป่รึกษาหรือ

อนุกรรมการจะสามารถอยู่ในต าแหน่งได้ไมเ่กินวาระของคณะกรรมการที่แต่งตั้ง 
19.4  มีอ านาจเรียกประชุมใหญ่สามัญประจ าปีและประชุมใหญ่วิสามัญ 
19.5 มีอ านาจแต่งตัง้กรรมการในต าแหนง่อื่นๆ ที่ยังมิได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี ้
19.6 มีอ านาจบรหิารกจิการของสมาคมเพื่อใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงค์ตลอดจนมีอ านาจอื่นๆตาม

ข้อบังคับได้ก าหนดไว้ 
19.7  มีหน้าที่รบัผิดชอบในกิจการทัง้หมดรวมทั้งการเงินและทรัพย์สินทั้งหมดของสมาคม 

คณะกรรมการบรหิารสมาคมชุดแรก 



19.8  มีหน้าที่จัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามญั ตามที่สมาชิก จ านวน 1 ใน 5 ของสมาชิกทั้งหมด
หรือสมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่า 100 คน ได้เข้าช่ือร้องของใหจ้ัดประชุมใหญ่วิสามัญข้ึน ซึง่
การนี้จะตอ้งจัดให้มกีารประชุมใหญ่วิสามัญข้ึนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนงัสือร้อง
ขอ 

19.9 มีหน้าทีจ่ัดท าเอกสารหลักฐานต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงิน ทรัพย์สิน และการด าเนินกจิกรรม
ต่างๆ ของสมาคมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และสามารถจะให้สมาชิกตรวจดูได้เมื่อสมาชิก
ร้องขอ 

19.10 จัดท าบันทึกการประชุมต่างๆ ของสมาคมเพื่อเกบ็ไว้เป็นหลกัฐานและจัดสง่ใหส้มาชิก
ได้รับทราบ 

ข้อ 20  คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อปรกึษาหารอืเกี่ยวกบัการบริหารกิจการของ 
สมาคม 

ข้อ 21 การประชุมคณะกรรมการจะต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึง่หนึง่ของกรรมการ 
ทั้งหมดถึงจะถือว่าครบองค์ประชุม มติของทีป่ระชุมคณะกรรมการถ้าข้อบังคับมิได้ก าหนดไว้ 
เป็นอย่างอื่น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันก็ใหป้ระธานในการ
ประชุมเป็นผู้ช้ีขาด 

ข้อ  22  ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้านายกสมาคมและอุปนายก ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติ 
หน้าที่ได้ ก็ให้กรรมการที่เข้าประชุมในคราวนี้เลือกตัง้กันเองเพื่อใหก้รรมการคนใดคนหนึ่งท าหน้าที่ 
ประธานในการประชุมครั้งนั้น 

ข้อ  23   ที่ปรึกษาสมาคม คือผูท้ี่ได้รับเชิญจากคณะกรรมการบรหิารสมาคมเพื่อท าหน้าทีเ่ป็นที่ปรึกษาให้ 
สมาคมทกุๆ ด้าน และอยู่ในต าแหนง่ตามวาระของคณะกรรมการ 

 
 
 
 
 
ข้อ 24 การประชุมใหญ่ของสมาคมมี  2 ชนิด  คือ 
 24.1  ประชุมใหญสามัญ 
 24.2  ประชุมวิสามัญ 
ข้อ 25  คณะกรรมการจะต้องจัดให้มกีารประชุมใหญ่ ประจ าปี ๆ ละ 1 ครั้ง อย่างช้าไม่เกินครึ่งปี 
ข้อ 26  การประชุมใหญ่วิสามัญ อาจจะมีขึ้นได้ก็โดยเหตุที่คณะกรรมการเห็นควรจัดใหม้ีขึ้นหรือเกิดข้ึนด้วย
การเข้าช่ือร่วมกันของสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของสมาชิกสามญัทั้งหมดหรือสมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่า 100 
คน ท าหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการใหจ้ัดใหม้ีขึ้น 
ข้อ  27  การแจ้งก าหนดนัดประชุมใหญ่ ใหเ้ลขานุการเป็นผูแ้จ้งก าหนดจัดประชุมใหญ่ใหส้มาชิกได้ทราบการ 

หมวดที่  4 
การประชุมใหญ ่



แจ้งต้องแจ้งเป็นลายลกัษณ์อักษร โดยระบุวัน เวลา และสถานที่ให้ชัดเจน โดยจะต้องแจ้งให้สมาชิกได้
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  7 วัน และประกาศแจ้งก าหนดนดัประชุมไว้ ณ ส านักงานของสมาคมเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนถึงก าหนดการประชุมใหญ ่

ข้อ 28  การประชุมใหญส่ามญัประจ าปี จะต้องมีวาระการประชุมอย่างนอ้ย ดังต่อไปนี้ 
 28.1  แถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบป ี
 28.2  แถลงบัญชีรายรบั-รายจ่าย และบัญชีงบดลุของปทีี่ผ่านมาให้สมาชิกรบัทราบ 
 28.3  เลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ เมื่อครบก าหนดวาระ 
 28.4  เลือกตั้งผู้สอบบญัชี 
 28.5  เรื่องอื่นๆ  ถ้าม ี
ข้อ  29  ในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี หรือการประชุมใหญ่วิสามญั จะต้องมสีมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่น้อย 

กว่าครึ่งหนึง่ของสมาชิกทัง้หมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม แต่ถ้าเมื่อถึงเวลาประชุมยงัมสีมาชิก
สามัญเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชม ก็ให้ขยายเวลาออกไปอีกพอสมควร แต่เมื่อครบก าหนดเวลา
ที่ขยายออกไปแล้วยงัมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม แต่มีสมาชิกไม่น้อยกว่า 100 
คน ก็ให้ด าเนินการประชุมตอ่ไป และถือว่าครบองค์ประกอบ 

ข้อ 30  การลงมติต่างๆ ในทีป่ระชุมใหญ่ ถ้าข้องบงัคับมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก 
เป็นเกณฑ์แต่ถ้าคะแนนเสียงทีล่งมตมิีคะแนนเสียงเท่ากันก็ให้ประธานในการประชุมเป็นผู้ช้ีขาด 

ข้อ 31  ในการประชุมใหญ่ของสมาคม ถ้านายกสมาคมและอุปนายก ไม่เข้าร่วมประชุมหรือไมส่ามารถจะ 
ปฏิบัติหน้าที่ ก็ให้ที่ประชุมใหญ่ท าการเลือกตั้งกรรมการที่มาร่วมประชุมคนใดคนหนึ่งใหท้ าหน้าที่เป็น
ประธานในการประชุมคราวนั้น 
 
 

 
 
ข้อ  32  การเงินและทรพัย์สินทัง้หมด ให้อยู่ในความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ เงินสดของสมาคม  

ถ้ามีให้น าฝากไว้ในสถาบันการเงินที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
ข้อ  33  การลงนามในต๋ัวเงิน หรือเช็คของสมาคมจะต้องมลีายมือช่ือของนายกสมาคมหรือผู้ทีท่ าการแทน 

ลงนามร่วมกบัเหรญัญิกหรือเลขานุการ พรอ้มกบัประทบัตราของสมาคมจึงจะถือว่าใช้ได ้
ข้อ 34  ให้นายกสมาคมมีอ านาจสั่งจ่ายเงินของสมาคมได้ครัง้ละไมเ่กิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  

ถ้าเกินกว่าน้ันจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสมาคม 
ข้อ  35  ให้เหรญัญิก มีอ านาจเก็บรักษาเงินสมดของสมาคมได้ไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  

ถ้าเกินกว่าจ านวนน้ีจะต้องน าฝากธนาคารเงินบัญชีของสมาคมทันทีที่โอกาสอ านวยให้ 
ข้อ 36  เหรัญญิกจะต้องท าบญัชีรายรบั-รายจ่าย และบญัชีงบดุลให้ถูกต้องตามหลักการบญัชี การรบัหรือ 

จ่ายเงินทุกครัง้จะตอ้งมหีลกัฐานเป็นหนงัสอื ลงลายมือช่ือของนายกสมาคมหรือผู้ที่ท าการแทนร่วมกบั
เหรัญญกิหรือผู้ท าการแทนพรอ้มกบัประทบัตราของสมาคมทุกครั้ง 

หมวดที่  5 
การเงินและทรัพยส์ิน 



ข้อ 37  ผู้สอบบัญชีจะต้องมิใช่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมและจะตอ้งเป็นผู้สอบบญัชีที่ได้รับทั้งหมด 
จึงจะ 
ข้อ  38  ผู้สอบบัญชีมีอ านาจหน้าทีจ่ะเรียกเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินจากคณะกรรมการและ 

สามารถจะเชิญกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคม เพื่อสอบถามเกี่ยวกบับญัชีและทรัพยส์ินของ
สมาคมได้ 

ข้อ 39  คณะกรรมการจะต้องมีความร่วมือกบัผูส้อบบัญชีเมือ่ได้รับการร้องขอ 
 
 
 
 
ข้อ  40  ข้อบังคับของสมาคมจะเปลี่ยนแปลงแก้ได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่เท่านั้นและองค์ประชุมใหญ่จะต้อง 

มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม มติของทีป่ระชุมใหญ่ในการใหเ้ปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับ 
จะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  2 ใน 3 ของสมาชิกที่เข้ารว่มประชุมทั้งหมด 

ข้อ 41  หากมีปัญหาในการตีความระเบียบข้อบังคับให้คณะกรรมการบรหิารสมาคมมีอ านาจตีความได้ทัง้นี้ให้ 
นายกสมาคมเป็นผู้ช้ีขาด 

ข้อ  42 การเลิกสมาคมจะเลกิได้ก็โดยมติของที่ประชุมใหญข่องสมาคม ยกเว้น เป็นการเลิกเพราะเหตุของ 
กฎหมาย มติของทีป่ระชุมใหญท่ี่ใหเ้ลกิสมาคมจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของสมาชิก
ทั้งหมดและองค์ประชุมใหญ่จะตอ้งไม่น้อยกว่าครึ่งหนึง่ของสมาชิกทัง้หมด 

ข้อ 43  เมื่อสมาคมต้องเลิก ไม่ว่าด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ทรพัย์สินของสมาคมที่เหลืออยู่หลังจากที่ได้ช าระบัญชี 
เป็นทีเ่รียบรอ้บแล้ว ให้ตกเป็นของโรงเรียนกีฬาจงัหวัดอบุลราชธานี เพื่อเป็นกองทุนส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

 
 
 
 
 

ข้อ 44  ข้อบังคับฉบบันี้ ให้เริ่มใช้บังคับได้นับตั้งแต่วันทีส่มาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
เป็นต้นไป 

ข้อ 45  เมื่อสมาคมได้รับอนญุาตใหจ้ดทะเบียนเป็นนิตบิุคคลจากทางราชการ ก็ให้ถือว่าผูเ้ริม่การทั้งหมด 
เป็นสมาชิกสามัญของสมาคม 

ข้อ 46  ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบรหิารสมาคมชุดก่อตัง้ ให้ถือว่าผู้ที่ได้รบัเชิญเข้าร่วมประชุมทั้งหมดเป็น 
สมาชิกของสมาคมโดยปริยาย มสีิทธิลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการบรหิารสมาคมได้สมบรูณ์และไม่ให้
ถือว่าขัดข้อบังคับฉบับนี ้

 
             พ.อ.                       ผู้จัดท าข้อบังคับ 
                   (นิรุทธ   เกตุสิริ) 

หมวดที่  6 
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับและการเลิกสมาคม 

หมวดที่  7 
บทเฉพาะกาล 



      นายกสมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่า 
              โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 

 
 
 
 

 


