
 

 

 

ระเบียบชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานคร 

ว่าด้วยการบริหารงานของคณะกรรมการชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2559 
---------------------------------------------------- 

 เพื่อให้การปฏิบัติงานของชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

มีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อวิทยากรอิสลามศึกษา โรงเรียน และนักเรียน 

คณะกรรมการชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานคร ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 21 

พฤศจิกายน 2559  กําหนดระเบียบ ไว้ดังต่อไปนี ้

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานคร 

ว่าด้วยการบริหารงานของคณะกรรมการชมรมวิทยากรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2559” 

 ข้อ 2 ระเบียบนี้ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการชมรมวิทยากรอิสลามศึกษา มีมติเป็นต้นไป 

  บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใดที่กําหนดไว้แล้ว ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

 ข้อ 3 ให้คณะกรรมการชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานคร รักษาการตามระเบียบนี้ 

และมีอํานาจตีความ วินิจฉัยปัญหา กําหนดหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ประกาศ และคําสั่ง 

เพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

 ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 

“ชมรม” หมายถึง ชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานคร 

  “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานคร 

 “ประธาน” หมายถึง ประธานชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานคร 

  “รองประธาน” หมายถึง รองประธานชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานคร 

  “เลขานุการ” หมายถึง เลขานุการชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานคร 

  “นายทะเบียน” หมายถึง นายทะเบียนชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานคร 

  “เหรัญญิก” หมายถึง เหรัญญิกชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานคร 

  “ที่ปรึกษา” หมายถึง คณะกรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานคร ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 

กรุงเทพมหานคร หรือบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และคณะกรรมการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา 

“วิทยากรอิสลามศึกษา” หมายถึง วิทยากรอิสลามศึกษาที่สอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

  “สมาชิก” หมายถึง วิทยากรอิสลามศึกษา 

บุคคลทั่วไปที่ประสงค์เป็นสมาชิกของชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานคร 

 

 

 



หมวด 1  

บททั่วไป 

 ข้อ 5 ชมรมนี้ มีชื่อเป็นภาษาไทยว่า “ชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานคร” ใช้อักษรย่อภาษาไทยว่า 

“วอศ.กทม” มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Islamic Studies Lecturer club of Bangkok” ใช้ชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า 

“ISLB” และมีชื่อเป็นภาษาอาหรับว่า اتحادالمدرسینالدراساتاإلسالمیة    
ข้อ 6 ตราสัญลักษณ์ของชมรม เป็นรูปโดมศีลปะแบบอิสลาม  หมายถึง 

ความเป็นมุสลิม มีชื่อชมรมเป็นภาษาไทย ภาษาอาหรับ และภาษาอังกฤษ อยู่ตรงกลาง 

มีรูปหนังสือ หมายถึง การศึกษา และมีรูปวงกลมคล้องกันอยู่ด้านล่าง หมายถึง 

ความสามัคคีของมวลวิทยากรอิสลามศึกษาและสมาชิก 

 

                                                   หมวดที่ 2 

วัตถุประสงค์และที่ตั้งชมรม 

ข้อ 7 ชมรมมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

(1) เพื่อดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล กรุงเทพมหานคร สํานักการศึกษา สํานักงานเขต 
คณะกรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานคร                 อันจะเป็นประโยชน์ต่อวิทยากรอิสลามศึกษา โรงเรียน 
นักเรียน และสังคมส่วนรวม 

(2) เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการเรียนการสอนอิสลามศึกษา 
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในทุกระดับ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(3) เพื่อส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีระหว่างวิทยากรอิสลามศึกษา สมาชิก องค์กร 
และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(4) เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพวิทยากรอิสลามศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้เป็นที่ยอ
มรับของสังคม 

(5) เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดทําสื่อการเรียนการสอน 
และเผยแผ่องค์ความรู้และวิชาการการเรียนการสอนวิชาอิสลามศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้ทุกภาคส่วนได้
รับทราบ 

(6) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากับหน่วยงาน 
หรือองค์กรอื่นๆในการการดําเนินกิจการอันจะเป็น ประโยชน์ต่อชมรมและสังคมโดยรวม 

ข้อ 8 สถานที่ตั้งชมรม ตั้งอยู่ ณ สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานคร เลขที่ 45 หมู่ 3 

ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร   

 

หมวด 3  

สมาชิกชมรม 

ข้อ 9 สมาชิกชมรม ประกอบด้วย 

(1) สมาชิกสามัญ  ได้แก่ ผู้ที่เป็นวิทยากรอิสลามศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
(2) สมาชิกวิสามัญ  ได้แก่ 

บุคคลทั่วไปที่สนใจในกิจกรรมของชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานคร 
(3) สมาชิกกิตติมศักดิ์  ได้แก่  ที่ปรึกษา ผู้ทรงเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ 

ซึ่งคณะกรรมการเชิญเข้ามาเป็นสมาชิก 



ข้อ 10 ให้นายทะเบียนเสนอรายชื่อผู้ประสงค์จะเป็นสมาชิกต่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการชมรมเพื่อพิจารณา 
เมื่อที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับเข้าเป็นสมาชิก ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นสมาชิกของชมรมตั้งแต่วันที่มีมติ 

ข้อ 11 เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการชมรมมีมติรับผู้ที่ประสงค์เป็นสมาชิกแล้วให้ผู้สมัครชําระค่าบํารุงภายใน15วัน 
ข้อ 12  หากที่ประชุมคณะกรรมการชมรมมีมติไม่ยอมรับผู้ประสงค์เป็นสมาชิกด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม 

ผู้นั้นจะสมัครเป็นสมาชิกไม่ได้ภายในกําหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่มีมติ 
และหากมีเหตุอันควรที่ประชุมคณะกรรมการชมรมมีมติไม่รับบุคคลผู้นั้นติดต่อกัน 3 ครั้ง 
ถือว่าหมดสิทธิ์ที่จะขอเป็นสมาชิกอีกต่อไป การมีมติไม่รับบุคคลเป็นสมาชิกไม่จําเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ   

 

หมวด 4  
ค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกและค่าบํารุง 

ข้อ 13  สมาชิกจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกดังนี้ 
(1) ผู้ประสงค์สมัครเป็นสมาชิกสามัญ และสมาชิกวิสามัญ ไม่ต้องเสียค่าสมัครใดๆ ทั้งสิ้น 
(2) สมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญ จะต้องเสียค่าบํารุงเป็นรายปี ปีละ 100 บาท  
ให้สมาชิกชําระค่าบํารุงสมาชิกได้ที่เหรัญญิก เมื่อเหรัญญิกรับเงินแล้ว 

จะต้องออกใบเสร็จรับเงินแก่สมาชิกผู้นั้นด้วย 

 
หมวด 5  

คุณสมบัติของสมาชิก 
ข้อ 14  สมาชิกสามัญ และสมาชิกวิสามัญ จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกําเนิด 
(2) มีอายุไม่ต่ํากว่า 15 ปีบริบูรณ ์
(3) เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในศาสนาอิสลามเป็นอย่างดี 
(4) เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามโดยเคร่งครัด 
(5) เป็นผู้มีความสัมพันธ์อันดีกับทุกศาสนา 
(6) เป็นผู้มีความเลื่อมใสในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระปร

ะมุข 
(7) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย  
(8) ไม่เป็นผู้ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 

เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
(9) ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความ 

สามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(10)  สมาชิกสามัญต้องเป็นวิทยากรอิสลามศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 

หมวด 6  

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 

ข้อ 15 สมาชิกทุกประเภทมีสิทธิและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(1)  แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะทั้งที่เป็นวาจา และลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวกับกิจการของชมรม 

ส่งไปยังคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของชมรม เพื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ชมรมทราบและวินิจฉัย 

ในที่ประชุมคณะกรรมการชมรมหรืออาจนําเรื่องนั้นๆ เข้าสู่ที่ประชุมใหญ่ก็ได้แล้วแต่กรณี 

(2)  มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจําปีของชมรม 



(3)  มีสิทธิในการเสนอชื่อหรือเป็นผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการชมรม 

(4)  มีสิทธิในการออกเสียงเพื่อลงมติในที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปีได้ครั้งละ 1 

คะแนนเสียงต่อการลงมติ 1 ครั้ง 

(5) ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับสื่อและส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนอิสลามศึกษา 

(6)  คณะกรรมการอาจให้การช่วยเหลือแก่สมาชิกได้ในบางกรณี แม้ไม่ระบุไว้ ในทุกระเบียบข้อบังคับ  

ก็ตาม   

(7) สมาชิกมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบของชมรมอย่างเคร่งครัด 

(8) คณะกรรมการ และสมาชิกชมรม ต้องประสานงานและดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล 

สํานักการศึกษา สํานักงานเขต และโรงเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานครอย่างเคร่งครัด 

 

หมวด 7  

การขาดจากสมาชิกภาพ 

ข้อ 16 สมาชิกขาดจากการเป็นสมาชิกภาพด้วยสาเหตุดังนี้ 

(1)  ตาย 

(2)  ลาออก 

(3)  คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ออก 

(4)  ให้นายทะเบียนประกาศรายชื่อผู้ที่ขาดจากการเป็นสมาชิกภาพเป็นคราวๆ ไป 

(5) การขาดจากการเป็นสมาชิกภาพ ไม่ทําให้ชมรม หมดสิทธิ์ที่จะเรียกร้องเงิน 

หรือทรัพย์สินอื่นใดที่ตนได้ก่อหนี้ไว้กับชมรม หรือในนามชมรม เมื่อคณะกรรมการตรวจพบ 

ข้อ 17  เมื่อสมาชิกผู้ใดตาย ให้นายทะเบียนคัดรายชื่อชื่อผู้นั้นออกจากทะเบียนสมาชิก 

ข้อ 18  สมาชิกผู้ใดประสงค์จะลาออกจากสมาชิกภาพ 

ให้แจ้งความประสงค์ไปยังนายทะเบียนเพื่อนําเสนอคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ และถอนชื่อออกจากทะเบียนต่อไป 

ข้อ 19 ผู้ใดถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือสาบสูญให้นายทะเบียนถอนชื่อออกจากทะเบียน 

ข้อ 20 ผู้ใดพ้นจากสมาชิกภาพแล้วอาจเป็นสมาชิกอีกได้ โดยต้องชําระค่าบํารุงตามกฎข้อบังคับที่กําหนดไว้ 

ข้อ 21 สมาชิกผู้ใดไม่ชําระค่าบํารุง หรือหนี้สินอื่นใดของชมรม ให้เหรัญญิก 

หรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายส่งหนังสือเตือน หากพ้นเวลา 1 เดือน 

สมาชิกผู้นั้นไม่มาชี้แจงแสดงเหตุผลแก่คณะกรรมการ 

ให้คณะกรรมการมีมติให้ผู้นั้นออกจากสมาชิกภาพและให้แจ้งสมาชิกผู้นั้นทราบ สมาชิกผู้นั้นอาจเป็นสมาชิกได้อีก 

หากชําระค่าบํารุงหรือหนี้สินแล้ว โดยคณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติตามความประสงค์ของสมาชิกผู้นั้น 

ข้อ 22 คณะกรรมการพิจารณาสั่งให้ออกจากการเป็นสมาชิกภาพได้ หากสมาชิกมีความผิด ดังนี้ 

(1) เป็นผู้กระทําผิดทางอาญาโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่ความผิดลหุโทษ 
หรือความผิดโดยประมาท 

(2) มีความประพฤติที่เสียหายร้ายแรงและมีผลกระทบต่อชมรม 
(3) ฝ่าฝืน ละเลย และไม่ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของชมรม  

 

 



หมวด 8 

คณะกรรมการ 

ข้อ 23 การสรรหาคณะกรรมการชมรม ให้ปฏิบัติดังนี้ 

(1)  คณะกรรมการชมรมต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่า 15 คน และไม่เกิน 25 คน  

การเลือกกรรมการให้วิทยากรเสนอตัวแทนแต่ละเขตเข้ามาเป็นกรรมการฯ เขตละ 1 คนเป็นอย่างน้อย 

หรือตามความเหมาะสมจากมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 

(2)  กรรมการเป็นผู้เลือกประธาน  รองประธาน  เลขานุการ 

 

ข้อ 24  คณะกรรมการบริหารชมรมให้มี ประธาน 1 คน รองประธาน 3 คน เลขานุการ 1 คน 

และให้คณะกรรมการในตําแหน่งดังกล่าวร่วมกันสรรหาคณะกรรมการในตําแหน่งอื่นๆ ต่อไปตามความเหมาะสม 

(1) คณะกรรมการอาจให้บุคคลอื่นเป็นที่ปรึกษาและผู้อุปถัมภ์ได้ 
(2) ที่ปรึกษาและผู้อุปถัมภ์มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมและอภิปรายได้ แต่ไม่มีสิทธิ์ออกเสียง 
(3) คณะกรรมการชมรมอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นอนุกรรมการในแต่ละฝ่ายได้ตามความเหมาะสม 

 

 

ข้อ 25  คณะกรรมการบริหารชมรมฯ และอนุกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

(1) เป็นมุสลิมผู้มีสัญชาติไทยโดยกําเนิด 

(2) มีอายุไม่ต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ ์

(3) เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในศาสนาอิสลามเป็นอย่างดี 

(4) เป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามโดยเคร่งครัด 

(5) เป็นผู้มีความสัมพันธ์อันดีกับทุกศาสนา 

(6) 

เป็นผู้มีความเลื่อมใสในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 

(7) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย  

(8) ไม่เป็นผู้ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 

เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(9) ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 

หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(10) เป็นสมาชิกของชมรมนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 90 วัน ก่อนวันคัดเลือก 

ข้อ 26  คณะกรรมการและอนุกรรมการ อยู่ในตําแหน่งได้คราวละ  2  ปี 

ข้อ 27  คณะกรรมการพ้นจากตําแหน่งเมื่อ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ออกตามวาระ 
(4) ขาดการเป็นสมาชิก 
(5) ศาลพิพากษาจําคุกถึงที่สุด 
(6) คณะกรรมการมีมติให้ออกเป็นเอกฉันท์ 



 

หมวด 9 

การบริหารชมรม 

ข้อ 28 คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ดําเนินการของชมรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของชมรม 

และมีอํานาจตั้งอนุกรรมการเพื่อดําเนินการของชมรม หรือเพื่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะก็ได้ 

แต่ต้องไม่ขัดกับข้อบังคับฉบับนี้ 

ข้อ 29 คณะกรรมการจะแต่งตั้งสมาชิกผู้ใดผู้หนึ่งแทน เมื่อตําแหน่งกรรมการว่างลงก็ได้ 

ข้อ 30 เมื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่แล้ว 

ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งมีอํานาจดําเนินการต่อไปจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ามาบริหารต่อภายใน 15 

วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

ข้อ 31 ประธาน มีอํานาจและหน้าที่ควบคุมกิจการของชมรม ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎข้อบังคับ 

และมติที่ประชุมคณะกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่ที่กําหนดไว้ในระเบียบ 

ข้อ 32 รองประธาน มีหน้าที่ควบคุมกิจการ ช่วยประธาน ตามที่ได้รับมอบหมายจากประธาน 

ข้อ 33 ประธาน จะเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

หรือคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน อาจร้องขอให้มีการประชุมก็ได้ 

ข้อ 34 ประธาน เป็นประธานโดยตําแหน่งในที่ประชุม ถ้าประธานและรองประธานไม่อยู่ 

หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ใดผู้หนึ่งทําหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน และหากประธาน 

หรือรองประธานเข้าสู่ที่ประชุม ให้ผู้ดําเนินการแทนนั้นมอบหน้าที่ให้ทันที 

ข้อ 35 

ประธานในที่ประชุมสามารถแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมได้ตามความเหมาะสมแต่ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงเมื่อต้องการมติในที่

ประชุม 

ข้อ 36 ต้องมีคณะกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม 

และมติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาดข้อ 34  

มติที่ประชุมคณะกรรมการดังกล่าวต่อไปนี้ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

(1) มติรับสมัคร 
(2) มติให้ถอนชื่อออกจากทะเบียนของสมาชิกภาพ 

ข้อ 37 การลงคะแนนเสียงที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 

ให้ใช้ข้อบังคับการประชุมของชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานคร 

ข้อ 38 จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญสําหรับสมาชิกปีละ 1 ครั้ง 

 

หมวด 10 

การเงินและทรัพย์สิน 

ข้อ 39 ชมรมอาจได้ทรัพย์สินโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้ 

(1) คณะผู้ริเริ่มก่อตั้งชมรม และหรือผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเป็นทุนเริ่มแรก 

(2) ทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้โดยพินัยกรรมโดยไม่มีข้อผูกพันในเรื่องหนี้สินของผู้ยกให้ 

(3) เงินที่ได้จากค่าบํารุงสมาชิกรายปี 



(4) เงินหรือทรัพย์สินจากผู้บริจาคในวาระต่างๆ 

ข้อ 40 

เหรัญญิกมีหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาเงินตามบัญชีทรัพย์สินของชมรมให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงและเป็นปัจจุบัน 

ข้อ 41 เหรัญญิกต้องแจ้งบัญชีรายรับ–รายจ่าย ที่เป็นปัจจุบัน เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง 

ข้อ 42 คณะกรรมการจะใช้จ่ายเงินได้ตามวัตถุประสงค์ของชมรมเท่านั้น 

ข้อ 43 เหรัญญิกมีอํานาจในการเก็บเงินสดได้ไม่เกิน 15,000 บาท หากเกินอํานาจนี้ ให้นําเก็บฝากไว้กับธนาคาร 

ข้อ 44 เหรัญญิกต้องแจ้งและเสนอบัญชีงบดุลประจําปี ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี โดยมีผู้ตรวจบัญชี 

และประธานฯรับรอง 

ข้อ 45 การจ่ายเงินหากมากกว่า  5,000 บาทขึ้นไป ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมกรรมการก่อนทุกครั้ง 

และเช็คสั่งจ่ายเงินต้องมีลายมือชื่อประธานชมรมหรือ เหรัญญิก คนใดคนหนึ่ง 

ข้อ 46 สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารต้องมีชื่อผู้ฝาก 2 คน อันประกอบด้วย ประธานและเหรัญญิก 

ข้อ 47 การเบิกจ่ายเงินในบัญชีธนาคารทุกครั้ง ต้องเป็นผู้มีชื่อในสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารคนใดคนหนึ่งก็ได้ 

 

หมวด 11 

การประชุมใหญ ่

ข้อ 48 การประชุมใหญ่สามัญประจําปี ให้คณะกรรมการเรียกประชุมภายในเดือนตุลาคมของทุกปี หรือ 

ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร เพื่อรับรองงบดุล และพิจารณาเรื่องอื่นๆ โดยประธานหรือผู้ทําการแทนประธาน 

เป็นประธานในที่ประชุม 

 

หมวด 12 

การแก้ไขข้อบังคับ 

ข้อ 49  การพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมระเบียบต้องมาจากคณะกรรมการตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป 

หรือสมาชิกสามัญไม่น้อยกว่า 50 คน ยื่นหนังสือต่อประธานหรือเลขานุการให้เรียกประชุมใหญ่เป็นกรณีพิเศษ 

โดยให้ประธาน เรียกประชุมภายใน 10 วัน นับตั้งแต่ได้รับหนังสือขอให้พิจารณาการขอเปลี่ยนแปลง 

ข้อ 50 การเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือเพิ่มเติมระเบียบชมรม จะมีผลบังคับใช้ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังนี้            

          (1) โดยมติของที่ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของคณะกรรมการ 

          (2) โดยมติของที่ประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกผู้เข้าประชุมใหญ่สามัญ 

ข้อ 51 กรณีมติของคณะกรรมการ ต้องมีคณะกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด 

ข้อ 52 กรณีมติของการประชุมใหญ่สามัญหรือประชุมพิเศษต้องมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง 

หรือไม่น้อยกว่า 50 คน จึงจะครบองค์ประชุม 

ข้อ 53 หากการประชุมครั้งแรกไม่ครบองค์ประชุมตามข้อ 51 และ ข้อ 52 ให้เลื่อนการประชุมออกไป 15 วัน 

ข้อ 54 หากการประชุมครั้งที่ 2 ไม่ครบองค์ประชุมตามข้อ 50 และข้อ 51 เมื่อครบกําหนดเวลา 1 ชั่วโมง 

ให้ถือว่าครบองค์ประชุม ส่วนมติที่ประชุมนั้นให้ถือตามระเบียบข้อ 50 (1) และ ข้อ 50 (2) 

 



 

หมวด 13  

เบ็ดเตล็ด 

ข้อ 56 การติดต่อกับสมาชิกให้เลขานุการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายติดต่อตามบ้านเลขที่ 

หรือตามที่สมาชิกแจ้งไว้ในใบสมัครทุกครั้งที่มีการประชุม วารสาร เอกสาร หรือหนังสือใดๆ ที่ออกตามวาระกําหนดเวลา 

 

หมวด 14 

บทเฉพาะกาล 

ข้อ 57 การยกเลิกชมรม ให้เลิกได้ตามมติของสมาชิกชมรม จํานวน 4 ใน 5 

ของสมาชิกทั้งหมดในการประชุมใหญ่ ถ้าชมรมเลิกกิจการ การชําระบัญชีหนี้สินให้ปฏิบัติตามกฎหมายหนี้สินของชมรม 

หรือแพ่งและพาณิชย์ เงินและทรัพย์สินที่เหลือจากการชําระบัญชี ให้โอนไปให้สมาคม ชมรม มูลนิธิ หรือสถาบันนิติบุคคล 

ที่มีวัตถุประสงค์คล้ายกัน 

    ประกาศ ณ วันที่ 1  ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

 

 

               (นายมนตรี ยะรังวงษ์ ) 

                         ประธานชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ระเบียบการ 
กองทุนสวัสดิการชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานคร 

----------------------------------------------- 
 

สมาชิก 
 สมาชิกสามัญ ผู้ที่เป็นวิทยากรอิสลามศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
จะต้องชําระค่าบํารุงสมาชิกชมรมวิทยากรอิสลามศึกษาฯ ตามมติของชมรมฯ 
 
สิทธิประโยชน์ 
 - สมาชิกที่เสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือจากชมรมฯ 20,000 (สองหมื่นบาท) 
 - สมาชิกที่เข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน เป็นผู้ป่วยใน (นอนโรงพยาบาล) ตั้งแต่ 3 
วันขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือจากชมรมฯ 5,000 (ห้าพันบาท) และรับสิทธิประโยชน์ได้เพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น 

- กรณีพ่อหรือแม่ของสมาชิกเสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือจากชมรมฯ 2,000 บาท 
- สมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์ อื่นๆตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรต่อไป 
 

หลักฐานการรับสิทธิประโยชน์ 
 - กรณีเสียชีวิตให้แจ้งคณะกรรมการชมรมฯ ประจําเขต 
 - กรณีรับการรักษาพยาบาลแจ้งคณะกรรมการประจําเขต พร้อมสําเนาใบรับรองแพทย์ 
 
การขาดจากการเป็นสมาชิก 
 - ตาย 
 - ลาออก 
 - ไม่ชําระค่าบํารุงสมาชิกชมรมฯ ตามระยะเวลาที่กําหนด 
 - ขาดจากการเป็นสมาชิกภาพตามระเบียบของชมรม หมวดที่ 7 
 - สมาชิกที่ขาดสภาพการเป็นสมาชิกในกรณีไม่ชําระค่าบํารุงชมรมฯ 
อาจเป็นสมาชิกได้อีกหากชําระค่าบํารุงในปีที่ขาดชําระจนครบแล้ว ทั้งนี้โดยคณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติ 

 


