ข้อบังคับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
( ฉบับ พ.ศ. 2522 )

ข้อบังคับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
( ฉบับขอแก้ไข พ.ศ. 2560 )
หมวด 1
ข้อความทั่วไป
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้รับจดทะเบียนโดยนายทะเบียนสมาคมเป็น
ต้นไป
ข้อ 3 เมื่อข้อบังคับนี้ได้ใช้บังคับแล้ว ให้ยกเลิกข้อบังคับสมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉบับพุทธศักราช 2522

ชื่อและที่ตั้ง
ข้อ 1 สมาคมนี้มีชื่อว่า “สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ”

หมวด 2
ชื่อ เครื่องหมาย และที่ตั้ง
ข้อ 4 สมาคมนี้มีชื่อว่า “สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ” “ชื่อย่อว่า สปค.ตอพ.” ภาษาอังกฤษใช้ชื่อว่า
“TRIAMUDOMSUKSAPATTANAKARN SCHOOL PARENTS AND TEACHERS
ASSOCIATION” ชื่อย่อว่า “TUP.PTA.”
เครื่องหมายของสมาคมและสมาชิกเป็นรูปพระเกี้ยวพร้อมรัศมี มีข้อความว่า
“สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ” อยู่เบื้องล่าง
ใต้พระเกี้ยว มีรูปลักษณะดังนี้

ข้อ 2 สานักงานใหญ่ของสมาคมตั้งอยู่ ณ เลขที่ 499 โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ ถนนพัฒนาการ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

ข้อ 5 สานักงานของสมาคมตั้งอยู่ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เลขที่ 499
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250

เครื่องหมาย
ข้อ 3 เครื่องหมายของสมาคมและสมาชิกเป็นรูปพระเกี้ยวพร้อมรัศมี
มีข้อความว่า “สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ”
อยู่เบื้องล่างทั้งหมดอยู่ในกรอบเหลี่ยม
วัตถุประสงค์
ข้อ 4 ส่งเสริมการศึกษา วัฒนธรรม สังคมและสวัสดิภาพของนักเรียนโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

หมวด 3
วัตถุประสงค์
ข้อ 6 วัตถุประสงค์ของสมาคม มีดังนี้
6.1 เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปกครองและครู อันจะ
ก่อให้เกิดความร่วมมือในการส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา ศีลธรรม วัฒนธรรม และ
สวัสดิภาพของนักเรียนและเยาวชน

ข้อ 5 เพื่อให้ผู้ปกครองและครูมีความสัมพันธ์อันดียิ่งขึ้น ในการที่จะส่งเสริมให้
นักเรียนบรรลุถึงจุดประสงค์และความสาเร็จในการศึกษา
ข้อ 6 เพื่อสวัสดิการของนักเรียน และครู (ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง)

6.2 เพื่อสวัสดิการของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
6.3 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศล
ทั้งนี้ การดาเนินการใดๆ ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว จะต้องไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
ไม่ขึ้นกับลัทธิศาสนาใดๆ และไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีงาม

สมาชิกและสภาพของสมาชิก
ข้อ 7 สมาชิกของสมาคมมี 2 ประเภท คือ
1. สมาชิกกิตติมศักดิ์
2. สมาชิกสามัญ
ข้อ 8 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ผู้มีคุณวุฒิ เกียรติคุณและมีอุปการคุณแก่สมาคม
หรือแก่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ หรือผู้มีคุณลักษณะเหมาะสมประการ
อื่น ซึ่งคณะกรรมการบริหารมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เชิญเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์และ
สมาชิกภาพเริ่มเมื่อวันที่ผู้ได้รับเชิญตอบรับเป็นลายลักษณ์อักษรต่อนายกสมาคม

ข้อ 9 สมาชิกสามัญต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
9.1 บรรลุนิติภาวะโดยไม่จากัด เพศ ชาติ ศาสนา
9.2 มีความประพฤติดี

9.3 เป็นหรือเคยเป็นผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ หรือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
9.4 เป็นหรือเคยเป็นครู อาจารย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
หรือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
9.5 นักเรียนเก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ หรือโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา

หมวดที่ 4
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ข้อ 7 สมาชิกมี 2 ประเภทคือ
7.1 สมาชิกกิตติมศักดิ์
7.2 สมาชิกสามัญ
ข้อ 8 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผู้มีคุณวุฒิ เกียรติคุณหรือผู้มีอุปการคุณแก่สมาคม
หรือแก่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ หรือผู้มีคุณลักษณะเหมาะสมประการ
อื่นซึ่งคณะกรรมการบริหารมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เชิญเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ และ
สมาชิกภาพเริ่มเมื่อวันที่ผู้ได้รับเชิญตอบเป็นลายลักษณ์อักษรต่อนายกสมาคม
สมาชิกสามัญ ได้แก่ ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ หรือผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นครูและนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ หรือผู้ที่เป็น หรือเคยเป็นบุคลากรในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ข้อ 9 ผู้สมัครเป็นสมาชิกสามัญ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
9.1 บรรลุนิติภาวะ โดยไม่จากัด เพศ ชาติ ศาสนา
9.2 มีความประพฤติดี
9.3 ไม่เป็นผู้ที่ถูกศาลสั่งเป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้
ความสามารถ
9.4 เป็น หรือ เคยเป็นผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ
9.5 เป็น หรือ เคยเป็นครู หรือบุคลากรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
9.6 นักเรียนเก่าของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ข้อ 10 การเข้ามาเป็นสมาชิกสามัญนั้น ผู้ประสงค์จะต้องยื่นใบสมัครตามแบบของ
สมาคม ต่อเลขาธิการสมาคม สมาชิกภาพของสมาชิกสามัญเริ่มเมื่อได้ชาระค่าสมัคร
ต่อเหรัญญิกสมาคมและคณะกรรมการบริหารลงมติรับเป็นสมาชิก
ครู อาจารย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ หรือโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาขณะที่รับราชการอยู่ในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ หรือ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ย่อมมีสิทธิเป็นสมาชิกสามัญโดยตาแหน่ง ไม่ต้องเสียค่า
สมัครและค่าบารุง เว้นแต่แสดงเจตนาเป็นอย่างอื่น

ข้อ 11
ข้อ 12
ศรัทธา

ข้อ 13

ข้อ 10 การเข้ามาเป็นสมาชิกสามัญนั้น ผู้ประสงค์ต้องยื่นใบสมัครตามแบบของ
สมาคมต่อเลขาธิการของสมาคม สมาชิกภาพของสมาชิกสามัญเริ่มเมื่อได้ชาระค่า
สมัครต่อเหรัญญิกของสมาคม และคณะกรรมการบริหารลงมติรับเป็นสมาชิก
ครู อาจารย์ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขณะที่รับราชการอยู่
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ย่อมมีสิทธิ์เป็นสมาชิกสามัญโดยตาแหน่งไม่
ต้องเสียค่าสมัครและค่าบารุง เว้นแต่แสดงเจตนาอย่างอื่น

ข้อ 11 ให้นายทะเบียนของสมาคมปิดประกาศรายชื่อสมาชิกที่รับไว้นั้น ณ ที่ทาการ
ของสมาคมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน หากไม่มีผู้ใดคัดค้านถือว่าการเป็นสมาชิก
สามัญสมบูรณ์ ถ้ามีการคัดค้านให้นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม
พิจารณาอีกครั้ง มติกรรมการบริหารสมาคมครั้งนี้ถือเป็นเด็ดขาด
หมวด 5
ค่าสมัครและค่าบารุง
ค่าสมัครและค่าบารุง
สมาชิกกิตติมศักดิ์ไม่ต้องเสียค่าสมัคร
ข้อ 12 สมาชิกกิตติมศักดิ์ไม่ต้องเสียค่าสมัครและค่าบารุง
สมาชิกสามัญเสียค่าสมัครครั้งเดียว 100 บาท และค่าบารุงสมาคมตามแต่ ข้อ 13 สมาชิกสามัญเสียค่าสมัครครั้งเดียว 500 บาท และค่าบารุงสมาคมรายปี
ปีละ 500
หมวด 6
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
ข้อ 14 สิทธิ และหน้าที่ของสมาชิก
สมาชิกมีหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับสมาคม
14.1 มีหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสมาคม และระเบียบซึ่งคณะ
กรรมการบริหารสมาคมได้กาหนด
(ตรงกับข้อ 17)
14.2 มีสิทธิประดับเครื่องหมายของสมาคม
14.3 สมาชิกได้รับสิทธิ์ต่างๆ อันพึงมี เนื่องจาก ผลงานตามวัตถุประสงค์ของ
(ตรงกับข้อ 18)
สมาคม

14.4 สมาชิกย่อมมีสิทธิ์เสนอความคิดเห็นที่เกี่ยวกับกิจการตามวัตถุประสงค์
หรือความเป็นอยู่ของสมาคม และย่อมมีสิทธิ์สอบถามถึงกิจการของสมาคมได้
หมวด 7
การขาดจากสมาชิกภาพ
ข้อ 14 สมาชิกภาพย่อมสิ้นสุดลงเมื่อ
ข้อ 15 สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเมื่อ
14.1 ตาย
15.1 ตาย
14.2 ลาออก
15.2 ลาออก
14.3 ถูกศาลสั่งให้เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
15.3 เป็นบุคคลซึ่งศาลได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ หรือ เป็นคนเสมือน
ไร้ความสามารถ
14.4 ฝ่าฝืนข้อบังคับของสมาคมหรือประพฤติตนอันอาจนาความเสื่อมเสีย
15.4 ฝ่าฝืนข้อบังคับของสมาคม หรือประพฤติตนในทางเสื่อมเสียต่อสังคม
มาสู่สมาคม ซึ่งคณะกรรมการบริหารมีมติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ให้ออก
หรือประพฤติตนในทางที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสมาคม อันอาจนาความเสื่อมเสียมาสู่
สมาคม ซึ่งคณะกรรมการบริหารสมาคมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
ให้ออก
ข้อ 15 สมาชิกผู้ใดประสงค์จะลาออก ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อนายกสมาคม เมื่อ
15.5 สมาชิกผู้ใดประสงค์จะลาออก ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อสมาคม
ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการบริหารแล้ว จึงพ้นจากความเป็นสมาชิกภาพ
เมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการบริหารสมาคมแล้ว จึงพ้นจากการเป็นสมาชิก
ภาพ
ข้อ 16 สมาชิกที่ความเป็นสมาชิกภาพสิ้นสุดลงนั้น จะยกเอาเหตุแห่งการนั้นมา
15.6 สมาชิกที่ความเป็นสมาชิกภาพสิ้นสุดลงนั้น จะยกเอาเหตุแห่งการนั้น
อ้างเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากสมาคม หรือคณะกรรมการบริหารประการใดหา มาอ้างเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากสมาคม หรือจากคณะกรรมการบริหารสมาคม
ได้ไม่
ประการใดหาได้ไม่
ข้อ 17 สมาชิกย่อมมีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายของสมาคม
ปรับแก้ไขเข้าหมวด 5 ข้อ 14.2
ข้อ 18 สมาชิกมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ต่าง ๆ อันพึงมีพึงได้เนื่องจากผลงานตาม
ปรับแก้ไขเข้าหมวด 5 ข้อ 14.3
วัตถุประสงค์ของสมาคม
ข้อ 19 สมาชิกย่อมมีสิทธิ์เสนอความคิดเห็นที่เกี่ยวกับกิจการตามวัตถุประสงค์หรือ
ปรับแก้ไขเข้าหมวด 5 ข้อ 14.4
ความเป็นอยู่ของสมาคม และย่อมมีสิทธิ์สอบถามถึงกิจการของสมาคมได้

ข้อ 20 สมาชิกสามัญไม่น้อยกว่า 30 คน ย่อมมีสิทธิ์เสนอหนังสือลงลายมือ
ร่วมกัน ขอให้คณะกรรมการบริหารจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญได้ ในคาขอนั้น
ต้องแสดงเหตุผลให้ชัดเจนด้วย

ปรับแก้ไขเข้าหมวด 8 ข้อ 25

หมวด 8
คณะกรรมการบริหารสมาคม
ข้อ 21 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการบริหาร” ทาหน้าที่ ข้อ 16 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการบริหารสมาคม”
บริหารงานของสมาคม
ทาหน้าที่บริหารงานของสมาคม มีจานวนไม่เกิน 27 คน
ข้อ 22 ทุก ๆ 2 ปี ให้มีการประชุมสมาชิกของสมาคม ทาการเลือกตั้ง
ข้อ 17 ทุกๆ 4 ปี ให้ที่ประชุมสมาชิกของสมาคมเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคม
กรรมการบริหารโดยเลือกจากสมาชิก หรือผู้ที่เหมาะสมขึ้นมา 4 คน ผู้ที่มีคะแนน โดยเลือกจากสมาชิก หรือผู้ที่เหมาะสมขึ้นมา 1 คน เป็นนายกสมาคม อุปนายก
สูงสุด เป็น นายกสมาคม ผู้ที่ได้คะแนนรองลงมา เป็นอุปนายกคนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ สมาคม 3 คน และผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเป็นอุปนายก
3 ตามลาดับ และผู้บริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เป็นกรรมการโดย คนที่ 1 โดยตาแหน่ง ให้ทั้ง 5 คนนี้ คัดเลือกสมาชิกซึ่งเป็นผู้ปกครอง หรือผู้ที่
ตาแหน่งอีก 1 คน ให้ทั้ง 5 คนนี้คัดเลือกสมาชิกเป็นผู้ปกครอง
เหมาะสมจานวน 7 - 11 คน และคัดเลือกครูของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
หรือผู้ที่เหมาะสมจานวน 15 คน และคัดเลือกครูของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการอีกจานวน 7 - 11 คน เพื่อตั้งเป็นกรรมการ จานวนกรรมการทั้งหมดรวม
พัฒนาการอีก 7 คน เพื่อตั้งเป็นกรรมการ จานวนกรรมการทั้งหมดรวม 27 คน
ไม่เกิน 27 คน ทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริหารสมาคม
ทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริหาร
ข้อ 23 กรรมการบริหารอยู่ในตาแหน่งวาระละ 2 ปี เมื่อครบกาหนดแล้วก็คงให้ ข้อ 18 กรรมการบริหารอยู่ในตาแหน่งวาระละ 4 ปี เมื่อครบกาหนดแล้ว ให้มกี าร
มีอานาจบริหารงานต่อไปจนกว่าคณะกรรมการบริหารชุดใหม่รับมอบงานแล้ว
เลือกตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่ ภายใน 120 วัน การนับวาระกรรมการบริหารให้
นับแต่วันที่ประชุมใหญ่มีมติรับรองผลการเลือกตั้ง แต่จะมีผลบังคับก็ต่อเมื่อได้รับ
อนุมัติจากทางราชการ
ให้กรรมการบริหารชุดเก่ามีอานาจบริหารงานต่อไป จนกว่าคณะกรรมการ
บริหารชุดใหม่จะรับมอบงาน แต่ต้องไม่เกิน 30 วัน
ข้อ 24 ให้คณะกรรมการบริหารเลือกเลขาธิการ 1 คน ผู้ช่วยเลขาธิการ 1 คน
ข้อ 19 ให้คณะกรรมการบริหารสมาคมที่ได้รับเลือกตั้งตามข้อ 17 จัดประชุมภายใน
เหรัญญิก 1 คน ผู้ช่วยเหรัญญิก 1 คน นายทะเบียน 1 คน ผู้ช่วยนายทะเบียน
30 วัน เพื่อเลือกเลขาธิการ 1 คน ผู้ช่วยเลขาธิการ 1 คน เหรัญญิก 1 คน
1 คน ประชาสัมพันธ์ 1 คน และผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 1 คน ที่เหลือเป็น
ผู้ช่วยเหรัญญิก 1 คน นายทะเบียน 1 คน ผู้ช่วยนายทะเบียน 1 คน ปฏิคม 1 คน
กรรมการกลาง
ประชาสัมพันธ์ 1 คน และผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 1 คน ที่เหลือเป็นกรรมการกลาง

ข้อ 25 หน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
25.1 นายกสมาคม มีหน้าที่รับผิดชอบในงานทั่วไปของสมาคม
เป็นประธานในการประชุมเป็นผู้ลงนามแทนสมาคม
25.2 อุปนายกสมาคมมีหน้าที่ช่วยเหลือและทาการแทนนายกสมาคมใน
ขณะที่นายกสมาคมไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
25.3 เลขาธิการ มีหน้าที่รับผิดชอบบังคับบัญชางานให้เป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับและคาสั่งของนายกสมาคม เตรียมระเบียบวาระการประชุม จดและ
รักษารายงานการประชุม ทาจดหมายโต้ตอบและหน้าที่รับผิดชอบ ปฏิบัติงานซึ่งยัง
มิได้จัดให้อยู่ในตาแหน่งหน้าที่ใด หรือยังมิได้ตั้งกรรมการบริหารผู้ใดขึ้นมา
ปฏิบัติงาน
25.4 เหรัญญิก มีหน้าที่รับผิดชอบในการเงิน การบัญชี และทรัพย์สินของ
สมาคม
25.5 นายทะเบียน มีหน้าที่รับผิดชอบการรักษาจัดทาทะเบียนสมาชิกให้
ถูกต้องตามความเป็นจริง
25.6 ปฏิคม มีหน้าที่ต้อนรับแขก ควบคุมดูแลจัดสถานที่ และ
ประสานงาน
25.7 ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่จัดทาเผยแพร่วารสาร ตลอดจนเผยแพร่
กิจกรรมทั่วไปของสมาคม และรักษาหนังสือ จัดหาหนังสือประจาห้องสมุด จัดทา
ประวัติสมาคม
25.8 กรรมการกลาง ช่วยเหลือกิจการทั่วไปของสมาคม

ข้อ 20 หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารสมาคม
20.1 นายกสมาคม มีหน้าที่รับผิดชอบในงานทั่วไปของสมาคม
เป็นประธานในการประชุม เป็นผู้ลงนามแทนสมาคม
20.2 อุปนายกสมาคม มีหน้าที่ช่วยเหลือและทาการแทนนายกสมาคมใน
ขณะที่นายกสมาคมไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
20.3 เลขาธิการ มีหน้าที่รับผิดชอบบังคับบัญชางานให้เป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับ และคาสั่งของนายกสมาคม เตรียมระเบียบวาระการประชุม จด และรักษา
รายงานการประชุม ทาจดหมายโต้ตอบ และหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานซึ่งยังมิได้จัด
ให้อยู่ในตาแหน่งหน้าที่ใด หรือยังมิได้ตั้งกรรมการบริหารผู้ใดขึ้นมาปฏิบัติงาน

20.4 เหรัญญิก มีหน้าที่รับผิดชอบการเงิน การบัญชี ทรัพย์สินของสมาคม
และแถลงงบดุลประจาปี ผู้ช่วยเหรัญญิก มีหน้าที่ช่วยเหลือเหรัญญิก
20.5 นายทะเบียน มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและรักษาทะเบียน
สมาชิก
20.6 ปฏิคม มีหน้าที่ต้อนรับแขก ควบคุมดูแล จัดสถานที่และอานวยความสะดวกใน
การนั้นๆ
20.7 ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่จัดทาเผยแพร่วารสาร ตลอดจนเผยแพร่กิจกรรมทั่วไป
ของสมาคม และรักษาหนังสือ จัดหาหนังสือประจาห้องสมุด จัดทาประวัติของ
สมาคม
20.8 กรรมการกลาง มีหน้าที่เกี่ยวกับงานใดๆ ของสมาคม ช่วยเหลือกิจการทั่วไป
ของสมาคม
กรรมการทุกหน้าที่ เว้นนายกสมาคม อุปนายกสมาคม กรรมการกลาง ให้
กรรมการทุกหน้าที่ เว้นนายกสมาคม อุปนายกสมาคม กรรมการกลาง ให้
จัดทาโครงการ แผนงานด้านวิชาการ กิจกรรมต่าง ๆ และระเบียบในการ
จัดทาโครงการแผนงานด้านวิชาการ กิจกรรมต่างๆ และระเบียบในการปฏิบัติกิจการ
ปฏิบัติการของแต่ละหน้าที่เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารอนุมัติแล้วให้ใช้ได้
ของแต่ละหน้าที่เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมอนุมัติแล้วให้ใช้ได้

ข้อ 26 ถ้าตาแหน่งนายกสมาคม หรืออุปนายกสมาคม ว่างลงก่อนกาหนด
เลือกตั้งใหม่ ให้คณะกรรมการบริหาร เลื่อนสมาชิกผู้ทไี่ ด้คะแนนเลือกตั้งที่ประชุม
ในอันดับถัดไปเป็นแทน

ถ้าไม่ได้สมาชิกที่ได้คะแนนเลือกตั้งในอันดับถัดไปดังกล่าวในวรรคก่อนด้วย
ประการใดๆ ให้คณะกรรมการบริหารเลือกสมาชิกผู้ใดผู้หนึ่งตามที่เห็นสมควรเป็น
แทนในตาแหน่งที่ว่างนั้น ส่วนตาแหน่งอื่น ๆ ถ้าว่างลง ให้คณะกรรมการเชิญ
สมาชิกที่เหมาะสมมาเป็นแทน
ข้อ 27 เพื่อประโยชน์แก่การบริหารงานตามวัตถุประสงค์ของสมาคม
คณะกรรมการอาจตั้งอนุกรรมการ หรือผู้ใด ให้ทาหน้าที่อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็
ได้ และอาจตั้งกรรมการที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญก็ได้
ข้อ 28 ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารตามปกติ อย่างน้อยปีละไม่น้อยกว่า 6
ครั้ง โดยให้นายกสมาคมเป็นผู้กาหนดและให้เลขาธิการเป็นผู้แจ้งให้กรรมการทราบ
วัน เวลาและสถานที่ พร้อมทั้งแจ้งระเบียบวาระการประชุมครั้งนั้นๆ ล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 7 วัน เพื่อปรึกษาหารือบริหารงานของสมาคมองค์ประชุมต้องไม่น้อยกว่า
ครึ่งหนึ่งของกรรมการบริหารที่กาลังบริหารงานอยู่ในการลงมติที่ประชุมให้ถือเสียง
ข้างมากถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

ข้อ 21 ถ้าตาแหน่งนายกสมาคม ว่างลงก่อนกาหนดเลือกตั้งใหม่ ให้อุปนายกปฏิบัติ
หน้าที่แทนตามลาดับ ถ้าตาแหน่งอุปนายกว่างลงก่อนกาหนดเลือกตั้งใหม่ ให้ปล่อย
ว่างไว้ ส่วนตาแหน่งกรรมการอื่นๆ ถ้าว่างลงให้คณะกรรมการบริหารสมาคมเชิญ
สมาชิกที่เหมาะสมมาเป็นแทน

ข้อ 22 เพื่อประโยชน์แก่การบริหารงานตามวัตถุประสงค์ของสมาคมคณะกรรมการ
อาจตั้งอนุกรรมการหรือผู้ใด ให้ทาหน้าที่อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างก็ได้ และอาจตั้ง
กรรมการที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญก็ได้
ข้อ 23 ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมตามปกติอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง
โดยให้นายกสมาคมกาหนด และให้เลขาธิการเป็นผู้แจ้งให้กรรมการทราบ วัน เวลา
และสถานที่ พร้อมทั้งแจ้งระเบียบวาระการประชุมครั้งนั้นๆ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7
วัน เพื่อปรึกษาหารือการบริหารงานของสมาคม องค์ประชุมต้องไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง
ของจานวนกรรมการบริหารสมาคมที่กาลังบริหารอยู่ในการลงมติที่ประชุม ให้ถือ
เสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
หมวด 9
การประชุมใหญ่
ข้อ 29 คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่จัดให้มีการประชุมใหญ่อย่างน้อยปีละครั้ง
ข้อ 24 คณะกรรมการบริหารสมาคม มีหน้าที่จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญอย่าง
ภายในเดือนมิถุนายนเพื่อปรึกษาหารือการบริหารตามระเบียบข้อบังคับของสมาคม น้อยปีละครั้ง เพื่อปรึกษาหารือการบริหารงานตามระเบียบข้อบังคับของสมาคม
เพื่อเลือกผู้ตรวจบัญชี พิจารณากิจการและงบดุลของสมาคมซึ่งคณะกรรมการ
ของสมาคม เพื่อเลือกผู้ตรวจบัญชี พิจารณากิจการ และงบดุลของสมาคมซึ่ง
บริหารเป็นผู้เสนอองค์ประชุมสมาชิกต้องไม่น้อยกว่า 50 คน ถ้าไม่ครบองค์ประชุม คณะกรรมการบริหารสมาคมเป็นผู้เสนอองค์ประชุมต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 50 คน
ก็ให้จัดใหม่อีกครั้งให้มีระยะห่างจากครั้งแรกไม่น้อยกว่า 15 วัน นัดนี้มีสมาชิก
ถ้าไม่ครบองค์ประชุม ก็ให้จัดประชุมใหม่อีกครั้งให้มีระยะห่างจากครั้งแรกไม่น้อย

เท่าใด ก็ถือว่าครบองค์ประชุมได้ ในการลงมติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้า
คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด ยกเว้นข้อที่ 31

กว่า 15 วัน นัดนี้มีสมาชิกประชุมเท่าใด ก็ถือว่าครบองค์ประชุมได้ ในการลงมติที่
ประชุม ให้ถือมติเสียงข้องมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้
ชี้ขาด ยกเว้น ข้อ 35

ข้อ 25 สมาชิกสามัญไม่น้อยกว่า 50 คน ย่อมมีสิทธิเสนอหนังสือลงลายมือชื่อ
(ตรงกับข้อ 20)
ร่วมกัน ขอให้คณะกรรมการบริหารสมาคมจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญได้โดยใน
คาขอนั้น ต้องแสดงเหตุผลให้ชัดเจนด้วย
ข้อ 30 การนัดประชุมใหญ่นั้น เลขาธิการต้องทาหนังสือนัดหมายไปยังสมาชิก
ข้อ 26 การนัดประชุมใหญ่นั้น เลขาธิการต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน และประกาศไว้ ณ สานักงานใหญ่ของสมาคมด้วย
และประกาศไว้ ณ สานักงานใหญ่ของสมาคมด้วย
ข้อ 31 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคม จะทาได้ตามมติของ ข้อ 35 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม จะทาได้ตามมติของ
ที่ประชุมใหญ่ด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
ที่ประชุมใหญ่ด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของสมาชิกที่มาประชุม
หมวด 10
การเงิน
การเงิน
ข้อ 32 เงินของสมาคมต้องฝากไว้ที่ธนาคาร บริษัทเงินทุนที่มั่นคง ในนามของ
ข้อ 27 เงินของสมาคมต้องฝากไว้ในธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่นที่มั่นคง ในนาม
สมาคมในวันที่ได้รับเงินจานวนนั้น เว้นแต่ธนาคารปิดทาการให้ฝากทันทีเมื่อ
ของสมาคมในวันที่ได้รับเงินจานวนนั้น เว้นแต่ธนาคารปิดทาการ ให้ฝากทันทีที่
ธนาคารเปิดทาการ เหรัญญิกจะเก็บรักษาไว้เพื่อใช้จ่ายในกิจการประจาได้ไม่เกิน
ธนาคารเปิดทาการ เหรัญญิกจะเก็บรักษาเงินไว้เพื่อใช้จ่ายในกิจการประจาได้ไม่เกิน
2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)
20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
ข้อ 33 การเบิกเงินธนาคาร หรือบริษัทเงินทุน ต้องมีชื่อนายกสมาคม หรือ
ข้อ 28 การเบิกเงินธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่น ต้องมีชื่อนายกสมาคม หรือ
อุปนายกสมาคมฝ่ายหนึ่งกับเหรัญญิก หรือผู้ช่วยเหรัญญิกอีกฝ่ายหนึ่ง
อุปนายกสมาคมฝ่ายหนึ่ง กับเหรัญญิก หรือผู้ช่วยเหรัญญิกอีกฝ่ายหนึ่ง ลงชื่อร่วมกัน
ลงชื่อร่วมกันทั้งสองฝ่าย
ทั้งสองฝ่าย
ข้อ 34 การสั่งจ่ายเงินของสมาคมแต่ละครั้งให้นายกสมาคมมีอานาจในการสั่ง
ข้อ 29 การสั่งจ่ายเงินของสมาคมแต่ละครั้งให้นายกสมาคมมีอานาจในการสั่งจ่ายไม่
จ่ายเงินไม่เกิน 5,000 บาท(ห้าพันบาทถ้วน) แล้วเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
เกิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) และต้องแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
บริหารเพื่อทราบในคราวต่อไป เกินกว่านี้ต้องจ่ายโดยมติของคณะกรรมการบริหาร สมาคมทราบในการประชุมคราวถัดไป
ในกรณีที่ต้องจ่ายเกินกว่าจานวนนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารสมาคมก่อน

ข้อ 30 การรับเงินที่มีผู้บริจาคบารุงสมาคม หรือได้มาโดยวิธีอื่นๆ เหรัญญิกจะต้อง
ทาใบเสร็จรับเงินให้ไว้แก่ผู้บริจาคเพื่อเป็นหลักฐาน และในใบเสร็จรับเงินนั้นจะต้องมี
ลายมือชื่อของเหรัญญิกและผู้รับเงินทุกครั้ง
ข้อ 31 เหรัญญิกสมาคมจะต้องเก็บและรักษาบัญชี รายรับ/รายจ่าย บัญชีทรัพย์สิน
และบัญชีหนี้สิน ตลอดจนบัญชีอย่างอื่นๆ ที่จาเป็นทุกชนิด เพื่อแสดงฐานะของ
สมาคมโดยถูกต้องทั้งจะต้องเก็บรักษาเอกสารใบสาคัญต่างๆ อันเกี่ยวกับการบัญชีไว้
ให้ผู้สอบบัญชีตรวจและเป็นหลักฐานของสมาคมด้วย
ข้อ 32 ผู้สอบบัญชีสมาคมต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาต และไม่เป็นกรรมการบริหาร
หรือลูกจ้างของสมาคม
ข้อ 33 ผู้สอบบัญชีสมาคมมีอานาจตรวจเอกสารที่เกี่ยวกับการบัญชีของสมาคมและ
ในการสอบบัญชี มีอานาจสอบถามกรรมการบริหารและพนักงานใดๆ ของสมาคมได้
ข้อ 34 ให้ทาบัญชีงบดุลประจาปีซึ่งสิ้นสุดลงเพียงวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เพื่อ
แสดงฐานะการเงินของสมาคม เมื่อผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว ให้คณะกรรมการบริหาร
สมาคมเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่ของสมาคม

(ตรงกับข้อ 31)

หมวด 11
การแก้ไขข้อบังคับ
ข้อ 35 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม จะทาได้ตามมติของ
ที่ประชุมใหญ่ด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของสมาชิกที่มาประชุม

หมวด 12
การเลิกสมาคม
การเลิกสมาคม
ข้อ 35 เมื่อสมาคมเลิก ถ้าเป็นไปตามมติของสมาชิกจะต้องมีเสียงให้เลิกไม่น้อย
ข้อ 36 เมื่อสมาคมเลิก ถ้าเป็นไปตามมติของสมาชิก จะต้องมีคะแนนเสียงที่ให้เลิกไม่
กว่า 9 ใน 10 ของสมาชิกที่มาประชุมใหญ่นั้น ก็ให้เรียกประชุมใหญ่อีกครั้ง
น้อยกว่า 9 ใน 10 ของสมาชิกที่มาประชุมใหญ่นั้น แล้วให้เรียกประชุมใหญ่อีกครั้ง
ภายหลังการประชุมครั้งแรกไม่น้อยกว่า 15 วัน แต่ไม่เกิน 30 วัน เพื่อยืนยัน
หนึ่ง ภายหลังการประชุมครั้งแรกไม่น้อยกว่า 15 วัน แต่ไม่เกิน 30 วัน เพื่อยืนยันมติ
มติเดิมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 9 ใน 10 เช่นกัน และถ้ามติเป็นดังกล่าวก็ให้
เดิม โดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 9 ใน 10 เช่นกัน และถ้ามติเป็นดังกล่าวก็ให้
คณะกรรมการบริหารดาเนินการเพื่อเลิกสมาคมโดยด่วน แต่ถ้าการประชุมเพื่อ
คณะกรรมการบริหารสมาคมดาเนินการเพื่อเลิกสมาคมโดยด่วน แต่ถ้าการประชุม
ยืนยันมติเดิม สมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามข้อ 29 หรือมติเดิมไม่ เพื่อยืนยันมติเดิม สมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามข้อ 24 หรือมติ
ถึง 9 ใน 10 ของสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมก็ถือว่า ก็ให้ถือว่าสมาคมมิได้ถูกเลิก
ยืนยันเดิมไม่ถึง 9 ใน 10 ของสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม ก็ถือว่าสมาคมมิได้ถูกเลิก
และให้คงดาเนินการตามวัตถุประสงค์สืบไป
และให้คงดาเนินการตามวัตถุประสงค์สืบไป
ข้อ 36 เมื่อสมาคมต้องเลิกไปด้วยประการใดก็ดี ถ้ามีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใดให้ตก ข้อ 37 เมื่อสมาคมต้องเลิกไปด้วยประการใดก็ดี ถ้ามีทรัพย์สินเหลือเท่าใด ให้ตกเป็น
เป็นของกรมสามัญศึกษา เพื่อใช้เป็นประโยชน์เกี่ยวกับกิจการของการศึกษา
ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เพื่อใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษาของ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ หรือนิติบุคคลอื่นใดซึ่งมีวัตถุประสงค์ทานอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
เดียวกันกับของสมาคมนี้ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเช่นว่านั้น
บทเฉพาะกาล
หมวด 13
บทเฉพาะกาล
ข้อ 37 ให้คณะกรรมการบริหารของชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียน
ข้อ 38 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม จะมีผลบังคับใช้ก็
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการแปรสภาพ เป็นคณะกรรมการบริหารของสมาคมนั้นไป ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากทางราชการแล้ว
ทันทีที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นสมาคมแล้ว และให้คงบริหารต่อไปจนถึง
กาหนดการประชุมใหญ่ครั้งแรกของสมาคมจึงให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการ
บริหารขึ้นตามความในข้อบังคับนี้
ข้อ 39 ในวันที่ข้อบังคับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในที่ประชุมใหญ่ ประจาปี 2560
มีผลใช้บังคับแล้ว ให้คณะกรรมการบริหารสมาคมที่มีอยู่เดิม ยังคงเป็น
คณะกรรมการบริหารสมาคมต่อไปจนกว่าจะครบวาระ

