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ข้อบังคบั 
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสองพีน้่องวทิยา 

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

หมวด  1 
ช่ือ,  ทีต่ั้ง,  เคร่ืองหมาย  และวตัถุประสงค์ 

 

ขอ้  1. สมาคมน้ีมีช่ือวา่  “สมาคมศิษยเ์ก่าโรงเรียนสองพี่นอ้งวทิยา”   ใชอ้กัษรยอ่  ส.ส.น. 
ขอ้  2. ส านักงานของสมาคม  ตั้ งอยู่ ท่ีโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา   ต าบลบางตาเถร             

อ าเภอสองพี่นอ้ง  จงัหวดัสุพรรณบุรี 
ขอ้  3. สมาคมน้ีมีตราเป็นเคร่ืองหมายดงัน้ี 
   รูปวงกลมภายในมีรูปเด็กผมจุก สองคน มีตวัอกัษร  “สมาคมศิษยเ์ก่า 
โรงเรียนสองพี่นอ้งวทิยา” อยูร่อบวงกลมดา้นล่าง 
 
 

 
 
 
ขอ้  4. วตัถุประสงคข์องสมาคมน้ีคือ 

(1) เพื่อสนบัสนุนส่งเสริมความสัมพนัธ์ของสมาชิกและนกัเรียน 
โรงเรียนสองพี่นอ้งวทิยา  

 (2) เพื่อสนบัสนุนส่งเสริมการศึกษาและกิจกรรมของโรงเรียนสองพี่นอ้งวทิยา 
 (3) เพื่อประกอบกิจกรรมอนัเป็นสาธารณกุศลและสาธารณประโยชน์ 
 (4) เพื่อสนบัสนุนเผยแพร่เกียรติคุณและความเจริญกา้วหนา้ ของ  
  โรงเรียนสองพี่นอ้งวทิยา 
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หมวด  2 
สมาชิก 

 

ขอ้  5. สมาชิกของสมาคมน้ีมี  3  ประเภท 
 (1) สมาชิกสามญั  ไดแ้ก่ศิษยเ์ก่าของโรงเรียนสองพี่นอ้งวทิยา 
 (2) สมาชิกกิตติมศกัด์ิ  ไดแ้ก่ผูท้รงคุณวุฒิ  ซ่ึงคณะกรรมการเห็นชอบเชิญเขา้เป็น

สมาชิก  ดว้ยคะแนนไม่นอ้ยกวา่  3  ใน  4  ของจ านวนคณะกรรมการ 
 (3) สมาชิกสมทบ  ไดแ้ก่บุคคลอ่ืนนอกจาก  (1),  (2) 
ขอ้  6. ผูส้มคัรเป็นสมาชิกตอ้งท าค าขอสมคัรตามแบบท่ีก าหนดไว ้ ยืน่ต่อเลขานุการ     

โดยมีสมาชิกรับรอง  1  คน  (เวน้แต่การสมคัรคร้ังแรกตั้งสมาคมไม่ตอ้งมีผูรั้บรอง) 
ขอ้  7. ใหเ้ลขานุการน าใบสมคัรนั้นเสนอต่อกรรมการ  เม่ือคณะกรรมการลงมติเป็น

ประการใดแลว้  ใหเ้ลขานุการแจง้ใหผู้ส้มคัรทราบ 
ขอ้  8. เม่ือมีการยอมรับผูส้มคัรผูใ้ดเขา้เป็นสมาชิกประเภทใดแลว้  ผูส้มคัรจะตอ้งช าระค่า

จดทะเบียนเป็นสมาชิกและค่าบ ารุงในประเภทนั้น  ภายในก าหนด  60  วนั  นบัแต่วนัท่ีเลขานุการ
แจง้การยอมรับจึงจะถือวา่ผูน้ั้นเป็นสมาชิก  ถา้ผูส้มคัรมิไดช้ าระตามก าหนด  ให้ถือวา่การขอสมคัร
และการยอมรับผูน้ั้นเขา้เป็นสมาชิกเป็นอนัระงบัไป 

ขอ้  9. ถา้มีการไม่ยอมรับผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกประเภทใดดว้ยเหตุใดก็ตาม  ผูส้มคัรนั้น
จะยืน่ค  าขอสมคัรเป็นสมาชิกประเภทนั้นไม่ได ้ ภายในก าหนด  1  ปี  นบัจากวนัท่ีเลขานุการแจง้การ
ไม่ยอมรับ  และถา้มีการไม่ยอมรับผูใ้ดเป็นสมาชิกถึง  3  คราวแลว้  ผูน้ั้นหมดสิทธิจะขอเป็นสมาชิก 
 

หมวด  3 
ค่าจดทะเบียนและค่าบ ารุง 

 

ขอ้  10. ค่าจดทะเบียนสมาชิกและค่าบ ารุงของสมาชิกตามขอ้  5(1)  และ  (3)  มีอตัราดงัน้ี 
 ค่าจดทะเบียน 10   บาท 
 ค่าบ ารุงปีละ 100   บาท 
 อน่ึงหากสมาชิกผูใ้ด  ส่งเงินค่าบ ารุงรายปีติดต่อกนัครบ  10  ปี  ไม่ตอ้งส่งค่าบ ารุง

ตลอดไป  โดยถือวา่ยงัคงมีสภาพเป็นสมาชิก 
ขอ้  11. ค่าจดทะเบียนและค่าบ ารุงในปีแรก  ใหช้ าระตามความในขอ้  8 
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 ค่าบ ารุงในปีต่อไปตอ้งช าระภายในเดือนเมษายนของปีนั้น ๆ  เวน้แต่คณะกรรมการ
จะมีมติเป็นอยา่งอ่ืนโดยทัว่ไป  หรือรายบุคคลก็ได ้

ขอ้  12. สมาชิกตามขอ้  5(1)  และ  (3)  ผูใ้ดมีความประสงค์จะเป็นสมาชิกตลอดชีพของ
สมาคมน้ี  ก็ใหช้ าระค่าบ ารุงคราวเดียว  500  บาท 

 
หมวด  4 

สิทธิของสมาชิก 
 

ขอ้  13. สมาชิกอาจแสดงความคิดเห็นเป็นหนงัสือเก่ียวด้วยกิจการของสมาคม  ส่งไปยงั
คณะกรรมการ  เม่ือไม่ได้รับความเห็นชอบหรือไม่พอใจในผลแห่งการพิจารณา  จะเสนอต่อท่ี
ประชุมใหญ่ในคราวต่อไปก็ได้  แต่ตอ้งยื่นความประสงค์เป็นหนังสือต่อประธานในท่ีประชุมนั้น
ก่อนการประชุม 

ขอ้  14. สมาชิกมีสิทธิขอรับทราบหรือตรวจดูกิจการ  การบญัชี  การเงิน  การทะเบียนของ
สมาคมได ้ แต่ตอ้งยืน่ความจ านงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่  7  วนั 

 การใช้สิทธิในขอ้น้ีตอ้งเป็นไปโดยสุภาพและสุจริต  มิฉะนั้นคณะกรรมการอาจ
ระงบัสิทธิขอ้น้ีเสียได ้
 

หมวด  5 
การขาดจากสมาชิกภาพ 

 

ขอ้  15. สมาชิกขาดจาดสมาชิกภาพเม่ือ 
 (1) ตาย 
 (2) ลาออก 
 (3) ถูกลบช่ือจากทะเบียน 
ขอ้  16. ใหน้ายทะเบียนของสมาคม  ประกาศรายช่ือผูท่ี้ขาดสมาชิกภาพเป็นคราว ๆ ไป 
 ให้เป็นหน้าท่ีของสมาชิกท่ีได้ทราบการตายของเพื่อนสมาชิก  ช่วยแจ้งแก่นาย

ทะเบียนเพื่อรักษาทะเบียนใหต้รงต่อความจริงเสมอดว้ย 
ขอ้  17. สมาชิกผูใ้ดประสงคจ์ะลาออกจากสมาชิกภาพก็ยอ่มท าได ้ โดยแจง้ความประสงค์

เป็นหนงัสือไปยงัเลขานุการก่อนถึงก าหนดท่ีจะตอ้งช าระค่าบ ารุงในคราวต่อไป  มิฉะนั้นจะตอ้ง
ช าระค่าบ ารุง  ส าหรับปีท่ีลาออกนั้นดว้ย 
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 เม่ือมีค าขอออกจากสมาชิกภาพ  ใหเ้ลขานุการเสนอค าขอต่อคณะกรรมการเพื่อ
อนุมติั 

ขอ้  18. เม่ือปรากฏวา่ศาลมีค าสั่งแสดงวา่  สมาชิกผูใ้ดเป็นผูไ้ร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้
ความสามารถ  หรือลม้ละลาย  คณะกรรมการอาจพิจารณาลบช่ือผูน้ั้นออกจากทะเบียนก็ได ้

ขอ้  19. สมาชิกผูใ้ดเป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง  อันเป็นท่ีน่ารังเกียจแก่สังคม  ซ่ึงทาง
ราชการถือว่าหมดสิทธ์ิ  หรือไม่มีสิทธ์ิเป็นขา้ราชการ  คณะกรรมการอาจพิจารณาลบช่ือออกจาก
ทะเบียนเสียได ้

ขอ้  20. ผูท่ี้พน้สภาพอนัเป็นเหตุให้ถูกลบช่ือจากทะเบียนสมาชิกตาม  ข้อ 18 – 19  แล้ว  
อาจขอสมคัรเขา้เป็นสมาชิกอีกต่อไปได ้ เม่ือมีการยอมรับเขา้เป็นสมาชิกแลว้  ผูน้ั้นไม่ตอ้งเสียค่าจด
ทะเบียนอีก 

ขอ้  21. สมาชิกผูใ้ดไม่ช าระค่าบ ารุงหรือหน้ีสินอยา่งอ่ืนแก่สมาคม  ให้เหรัญญิกส่งหนงัสือ
เตือนไป  2  คร้ัง  การเตือนคร้ังท่ี 1  และท่ี  2  ให้มีระยะห่างกนัไม่นอ้ยกวา่  60  วนั  และถา้สมาชิกผู ้
นั้นยงัไม่ช าระหรือไม่ช้ีแจงเหตุผลใหเ้ป็นท่ีพอใจ  คณะกรรมการมีอ านาจ  ให้ลบช่ือสมาชิกผูน้ั้นออก
จากทะเบียนไดแ้ลว้  ใหเ้ลขานุการแจง้ใหผู้ถู้กลบช่ือทราบ 

 ผูถู้กลบช่ือตามขอ้บงัคบัน้ี  อาจยื่นค าขอกลบัเป็นสมาชิกอีกได ้ โดยยอมช าระเงินท่ี
ค้างกับค่าจดทะเบียนให้เลขานุการน าค าขอเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ  เพื่ออนุมัติให้
ลงทะเบียนสมาชิกผูน้ั้นเขา้เป็นสมาชิกอีกตามเดิม 

ขอ้  22. คณะกรรมการสั่งลบช่ือสมาชิกผูใ้ดออกจากทะเบียนไดถ้า้สมาชิกผูน้ั้น 
 (1) กระท าความผิดถึงตอ้งรับอาญาจ าคุกโดยค าพิพากษา  โทษจ าคุกในประเภท

ความผดิท่ีเป็นท่ีน่าละอาย  หรือประเภทความผดิท่ีสุภาพชนไม่ควรประพฤติ 
  ไม่วา่กรณีใด ๆ  เวน้แต่ความผดิฐานลหุโทษ  และความผิดอนัไดก้ระท าโดย

ฐานประมาท 
 (2) ประพฤติตนในทางท่ีอาจจะน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียมาสู่สมาคม 
  ผูถู้กลบช่ือไม่มีสิทธ์ิเป็นสมาชิกอีกจนกวา่จะพน้ก าหนด  1  ปี  นบัแต่วนัท่ีถูก

ลบช่ือ  และเม่ือคณะกรรมการไดพ้ิจารณาค าขอรับสมคัรและไม่รับสมคัรผูน้ั้นเขา้เป็นสมาชิกแล้ว  
ผูส้มคัรมีสิทธ์ิจะยื่นไดอี้กเพียงคร้ังเดียวเม่ือพน้ก าหนด  1  ปี  นบัแต่วนัท่ีคณะกรรมการวินิจฉัยไม่
ยอมรับนั้นแลว้ 

  หากคณะกรรมการหรือท่ีประชุมใหญ่  ยอมรับเข้าเป็นสมาชิกแล้วต้องถือ
เสมือนเป็นสมาชิกท่ีเขา้ใหม่ 
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ขอ้  23. คะแนนเสียงคณะกรรมการในการลบช่ือสมาชิกตอ้งถึง  2  ใน  3  ของกรรมการ
ทั้งหมด 

 สมาชิกท่ีไดรั้บมติใหถู้กลบช่ือ  อาจยืน่ค  าขอต่อท่ีประชุมใหญ่สมาชิกคราวต่อไปได้
อีกเพียงคร้ังเดียว  แต่ค าขอนั้นตอ้งยื่นเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อประธานในท่ีประชุมก่อนเวลาประชุม  
และสมาชิกนั้นตอ้งยืน่และอยูใ่นท่ีประชุมดว้ยตนเองโดยตลอด 

ขอ้  24. การลบช่ือ  ไม่ท าให้สมาคมหมดสิทธ์ิท่ีจะเรียกร้องหน้ีสินท่ีสมาชิกผูน้ั้นคา้งอยูก่บั
สมาคมต่อไปได ้

 และสมาชิกผูน้ั้นไม่มีสิทธ์ิจะเรียกร้องเงิน  หรือทรัพยสิ์นใดท่ีตนไดช้ าระหรือให้แก่
สมาคมไวแ้ลว้ 
 

หมวด  6 
คณะกรรมการ 

ขอ้  25. คณะกรรมการสมาคมประกอบดว้ย 
(ก) กรรมการเจา้หนา้ท่ีเป็นผูบ้ริหารกิจการของสมาคมโดยตรงมี  15  คน  คือ   

นายก  1  อุปนายก  4  (อุปนายกคนท่ี 4 ผูอ้  านวยการโรงเรียนโดยต าแหน่ง)เลขานุการ  1  
ผูช่้วยเลขานุการ  1  เหรัญญิก  1  ผูช่้วยเหรัญญิก  1   
นายทะเบียน 1  ผู ้ช่วยนายทะเบียน 1  ปฏิคม  1  ผู ้ช่วยปฏิคม  1  ประชาสัมพันธ์  1  ผู ้ช่วย
ประชาสัมพนัธ์  1  และกรรมการอ่ืน ๆ  รวมแลว้ไม่เกิน  25  คน 

  (ข) กรรมการท่ีปรึกษา  กรรมการสมาคมอาจพิจารณาเชิญผูท้รงคุณวุฒิ  และผูท่ี้
เห็นเหมาะสมเป็นกรรมการท่ีปรึกษาของสมาคมไดใ้นจ านวนตามสมควร 

ขอ้  26. กรรมการเจา้หนา้ท่ีตอ้งเลือกตั้งจากสมาชิกของสมาคม 
ขอ้  27. กรรมการเจา้หนา้ท่ีและกรรมการท่ีปรึกษาตอ้งบรรลุนิติภาวะ 
ขอ้  28. คณะกรรมการมีอ านาจและหนา้ท่ีด าเนินกิจการของสมาคมตามวตัถุประสงค ์ และ

ภายใตข้อ้บงัคบัน้ี 
 คณะกรรมการตอ้งรับผดิชอบในกิจการทั้งปวงร่วมกนั 
ขอ้  29. กรรมการสมาคมด ารงต าแหน่งตามวาระ  3  ปี  ผูท่ี้ออกจากต าแหน่งไปแลว้มีสิทธ์ิ

รับเลือกเป็นกรรมการใหม่ได ้
ขอ้  30. นายกกรรมการตอ้งเลือกโดยท่ีประชุมใหญ่ 
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 ในปีใดถา้นายกกรรมการคนเดิม  ยงัไม่ออกจากต าแหน่งโดยถึงวาระหรือโดยเหตุ
อ่ืนไม่ตอ้งเลือกนายกใหม่อีก 

ขอ้  31. คณะกรรมการตอ้งเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ่  แต่จะกระท าโดยวิธีใดบา้งให้เป็น
หนา้ท่ีของนายกกรรมการก าหนดตามความเหมาะสม 

 กรรมการท่ีว่างลงก่อนถึงก าหนดเลือกตั้ง  จากท่ีประชุมใหญ่ให้เป็นหน้าท่ีของ
คณะกรรมการ  เชิญสมาชิกเขา้ด ารงต าแหน่งตามประเภทท่ีวา่งลงนั้น  ผูท่ี้เขา้มาแทนยอ่มมีสิทธ์ิเพียง
เท่าท่ีผูท่ี้ตนแทนเท่านั้น 

 หากต าแหน่งวา่งลงก่อนหนา้การประชุมใหญ่  ไม่ถึง  3  เดือน  นายกสมาคมจะรอ
ไวใ้หท่ี้ประชุมใหญ่เลือกก็ได ้ ในกรณีเช่นน้ีผูท่ี้เขา้มาโดยท่ีประชุมใหญ่ยอ่มมีสิทธิอยูใ่นต าแหน่งได้
ครบ  3  ปี 

ขอ้  32. ใหน้ายกสมาคมเลือกกรรมการเจา้หนา้ท่ีจากกรรมการท่ีมาจากสมาชิกของสมาคม 
 กรรมการเจา้หนา้ท่ีท่ีด ารงต าแหน่งตลอดเวลาท่ีนายกสมาคมอยูใ่นต าแหน่ง 
ขอ้  33. นายกสมาคมจะให้กรรมการ  เจา้หน้าท่ีผูใ้ดพน้จากต าแหน่ง  และตั้งกรรมการอ่ืน

แทนก็ได ้ กรรมการเจา้หนา้ท่ีผูพ้น้ต าแหน่งเช่นวา่น้ียงัคงเป็นกรรมการท่ีปรึกษา 
ขอ้  34. กรรมการพน้ต าแหน่งเม่ือถึงวาระลาออก  หรือขาดจากสมาชิกภาพ 
 คณะกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งเพราะเหตุใดก็ตาม  ตอ้งรักษาการแทนจนกวา่จะมี

กรรมการมารับหน้าท่ีแทน  ซ่ึงจะตอ้งมอบหมายแก่กนัให้เสร็จส้ินใน  1  เดือน  นับแต่ท่ีได้มีการ
แต่งตั้งใหม่ 

ขอ้  35. นายกสมาคมมีอ านาจและหน้าท่ีควบคุมกิจการของสมาคมให้ด าเนินไปตาม
ขอ้บงัคบั  และมติของท่ีประชุมกรรมการเป็นหัวหนา้กรรมการเจา้หนา้ท่ี  และมีอ านาจบงัคบับญัชา
พนกังานของสมาคม 

 นายกสมาคมมีอ านาจแต่งตั้งและถอดถอน  ลงโทษ  พนักงานของสมาคม  ตาม
ความเห็นของคณะกรรมการ 

ขอ้  36. ในกรณีท่ีนายกสมาคมไม่อยูไ่ม่อาจปฏิบติัการได ้ ใหอุ้ปนายกท าหนา้ท่ีแทน 
ขอ้  37. ใหมี้การประชุมคณะกรรมการอยา่งนอ้ยเดือนละ  1  คร้ัง 
 ในท่ีประชุมกรรมการทุกคร้ัง  เหรัญญิกตอ้งเสนอยอดเงินประเภทต่าง ๆ  ตามท่ี

คณะกรรมการก าหนด  ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการดว้ย 
ขอ้  38. การประชุมคณะกรรมการ  ตอ้งมีคณะกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่คร่ึงจ านวนท่ี

มีตวัอยู ่ เวน้แต่การประชุมคร้ังแรกไม่ครบองคป์ระชุม  ในการประชุมคร้ังท่ี  2  ให้ถือองคป์ระชุม  1  
ใน  3 
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ขอ้  39. นอกจากจะไดบ้งัคบัเป็นอยา่งอ่ืน  มติของท่ีประชุมกรรมการให้ถือคะแนนเสียงขา้ง
มาก  ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานมีคะแนนเสียงอีกเสียงหน่ึง  เป็นเสียงช้ีขาด 

ขอ้  40. การลงคะแนนเสียงในท่ีประชุมกรรมการนั้ น  ให้ลงคะแนนโดยเปิดเผยเป็น
รายบุคคลไป  แต่ถา้ประธานเห็นสมควรหรือกรรมการ  3  คนร้องขอก็ให้ประธานสั่งให้ลงคะแนน
ลบั 

ขอ้  41. กรรมการจ านวน  1  ใน  3  มีสิทธิขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ขอ้เสนอใด ๆ ก็ได้  ให้นายกสมาคมเรียกประชุมกรรมการตามค าขอน้ีทนัที  แต่ตอ้งนัดหมายให้
คณะกรรมการทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่  3  วนั 

 

หมวด  7 
การเงินและการบัญชี 

ขอ้  42. การเงินของสมาคมนั้น  ตอ้งรักษาไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 25  ของ
รายไดเ้สมอไป 

ขอ้  43. ทุนส ารองดังท่ีกล่าวมานั้น  จะน ามาใช้จ่ายไม่ได้  เวน้แต่จะได้รับอนุมัติจากท่ี
ประชุมใหญ่ 

ขอ้  44. ทุนส ารองตอ้งเก็บไวใ้นธนาคารกรุงไทยสาขาสองพี่นอ้งหรือฝากประจ าในธนาคาร
อ่ืนใดท่ีคณะกรรมการเห็นชอบเป็นเอกฉนัท ์

 ทุนส ารองจะน ามาหาประโยชน์ในนามของสมาคมไดเ้พียงประการต่อไปน้ี  คือ 
 (1) ซ้ือสลากออมสินท่ีมีสิทธิไดทุ้นคืนทั้งหมด 
 (2) ซ้ือพนัธบตัรหรือตราสารอ่ืนของรัฐบาล  แต่จะท าไดก้็แต่ท่ีสลากพนัธบตัรหรือ

ตราสารนั้น  มีอายุการไถ่ถอนไม่เกิน  5  ปี  และจ ากดัเพียงคร่ึงหน่ึงของจ านวนทุนส ารองทั้งหมด
เท่านั้น 

ขอ้  45. ให้เหรัญญิกจดัให้มีบญัชีการเงินของสมาคมพร้อมดว้ยใบส าคญัและหลกัฐานให้
ถูกตอ้ง  ตามหลกัวชิาการและใหต้รงต่อความเป็นจริงเสมอ 

ขอ้  46. เงินสมาคมนั้นเม่ือเกินกวา่  5,000  บาท  ใหฝ้ากไวใ้นธนาคาร  ซ่ึงคณะกรรมการได้
ก าหนดโดยมติเอกฉนัทแ์ละตอ้งกระท าในนามสมาคม 

 ใหน้ายกสมาคมหรืออุปนายก  กบัเหรัญญิกหรือปฏิคม  ร่วมกนัรักษาและท าหนา้ท่ี
เบิกจ่ายการเงินตามท่ีกล่าวมาในนามของสมาคม  ตามมติคณะกรรมการใหอ้ านาจวงเงินไว ้
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 หลกัฐานเก่ียวกบัการเงินหรือหลกัทรัพยท่ี์กล่าวมาให้อยู่ในความรับผิดชอบของ
นายกสมาคม  หรือกรรมการเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายกับเหรัญญิกร่วมกันรักษาเพื่อรอการ
ตรวจสอบบญัชี 

ขอ้  47. ให้คณะกรรมการเชิญสมาชิกสามญัซ่ึงมิใช่กรรมการ  และรู้วิชาบญัชี  เป็นผูส้อบ
บญัชีของสมาคมปีละ  1  นาย 

 ผูต้รวจสอบบญัชีอาจไดรั้บเชิญซ ้ ากนัได ้
ขอ้  48. ให้คณะกรรมการจดัท าบญัชีรายละเอียด  และงบดุลเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ทุกรอบ

ปีการบญัชี  โดยผา่นการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีและใหค้  ารับรองแลว้ 
 

หมวด  8 
การประชุมใหญ่สมาชิก 

ขอ้  49. ใหน้ายกสมาคม  จดัใหมี้การประชุมใหญ่ของสมาชิกทั้งหมดทุก ๆ รอบปี  ภายใน
เดือนเมษายน  เป็นการประชุมสามญัประจ าปี 

ขอ้  50. ใหค้ณะกรรมการจดัการโฆษณาใหส้มาชิกทราบ โดยวธีิต่อไปน้ี  อยา่งนอ้ย  2  วธีิ  
ก่อนหนา้ประชุมใหญ่นั้นไม่นอ้ยกวา่  15  วนั  กล่าวคือ 

 (1) ประกาศหนงัสือพิมพร์ายวนั  ไม่นอ้ยกวา่  5  คร้ัง 
 (2) ประกาศทางวทิยกุระจายเสียง  ไม่นอ้ยกวา่  3  วนั 
 (3) ส่งหนงัสือถึงสมาชิกทุกคน  โดยทางไปรษณีย ์
 (4) วธีิอ่ืน ๆ ตามท่ีกรรมการเห็นชอบ 
ขอ้  51. ให้นายกสมาคมจดัส่งงบดุล  และบญัชีรายละเอียดการเงิน  ตามขอ้  49  แก่สมาชิก

สามญัทุกคนก่อนหนา้การประชุมไม่นอ้ยกวา่  7  วนั 
ขอ้  52. ก่อนท่ีจะด าเนินการประชุมใหญ่ใหเ้ลือกตั้งประธานท่ีประชุมทุกคร้ัง 
ขอ้  53. ท่ีประชุมใหญ่มีอ านาจอยา่งนอ้ย  ดงัต่อไปน้ี 
 (1) เลือกตั้งกรรมการและนายกสมาคมตามขอ้บงัคบัน้ี 
 (2) อนุมติังบดุลและบญัชีการเงินทั้งปวง 
 (3) พิจารณาอนุมติัมติใด ๆ  ท่ีคณะกรรมการน าข้ึนปรึกษา 
 (4) พิจารณาค าขอและลงมติของสมาชิกซ่ึงถูกลบช่ือ 
 (5) พิจารณาความเห็นของสมาชิกซ่ึงยืน่ไว ้ โดยชอบดว้ยขอ้บงัคบัน้ี 
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 เม่ือท่ีประชุมใหญ่ไดมี้มติ  ให้ค  าแนะน าแก่คณะกรรมการปฏิบติัตามญตัตินั้นหรือ
ใหต้กไปเป็นประการใดแลว้ถือวา่เป็นขอ้ผกูพนั  คณะกรรมการตอ้งปฏิบติัตามเสมอไป 

ขอ้  54. สมาชิกทุกประเภทมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากนัคนละ  1  เสียง  เวน้แต่ในกรณี
ต่อไปน้ี 

 (1) สมาชิกท่ีถูกคณะกรรมการลงมติใหล้บช่ือ 
 (2) สมาชิกพิเศษและสมาชิกกิตติมศกัด์ิไม่มีสิทธิออกเสียง  หรือแสดงความคิดเห็น

ในกรณีท่ีสมาชิกสามญัถูกคณะกรรมการสั่งใหล้บช่ือ 
ขอ้  55. ถา้กรรมการเจา้หน้าท่ี  หรือสมาชิกไม่น้อยกว่า  10  คน  ขอร้องให้ประธานในท่ี

ประชุมสั่งใหล้งคะแนนลบั 
ขอ้  56. คณะกรรมการหรือสมาชิกไม่นอ้ยกวา่  50  คนร้องขอให้มีการประชุมใหญ่สมาชิก  

ก็ไดเ้ม่ือนายกสมาคมไดรั้บค าขอเช่นน้ี  ใหเ้รียกประชุมใหญ่สมาชิกตามขอ้ท่ี  50 
ขอ้  57. มติท่ีประชุมใหญ่ให้ถือเสียงขา้งมากหากคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานออกเสียง

ไดอี้กเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
ขอ้  58. ท่ีประชุมใหญ่เท่านั้นท่ีมีสิทธิแกข้อ้บงัคบัน้ีและตอ้งมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  2  

ใน  3  ของสมาชิกทั้งหมด 
 การแก้ไขขอ้บงัคบัน้ีตอ้งเสนอร่างต่อสมาชิกสามญัก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า  7  

วนั  พร้อมทั้งแจง้วนัประชุม  รวมทั้งเหตุผลโดยละเอียดดว้ย 
 องคป์ระชุมตอ้งมีสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ยกวา่  1  ใน  2  ของสมาชิกทั้งหมด  ถา้ไม่

ครบองคป์ระชุมใหเ้ล่ือนการประชุมออกไป  15  วนั  แลว้ใหน้ดัประชุมใหม่  การประชุมคร้ังหลงัน้ีมี
สมาชิกเท่าไรก็ใหถื้อวา่ครบองคป์ระชุม 

 

หมวด  9 
เบ็ดเตลด็ 

ขอ้  59. ให้คณะกรรมการในขั้นเร่ิมด าเนินการตามข้อบังคับน้ี  ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
วตัถุประสงคจ์นครบวาระ 3 ปี 

ขอ้  60. ในการประชุมทุกประเภท  ให้เลขานุการสมาคมเป็นเลขานุการท่ีประชุมโดย
ต าแหน่ง  มีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงท่ีจะจดัระเบียบวาระการประชุมส่งแก่สมาชิกหรือกรรมการ
แลว้แต่กรณี  ก่อนการประชุมล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่  3  วนั  เวน้แต่จะเป็นการประชุมกรรมการเป็นการ
ด่วนเท่านั้น  หากเลขานุการไม่อาจท าการไดท้นั  ใหน้ายกสมาคมจดัตั้งกรรมการอ่ืนแทนได ้
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ขอ้  61. การติดต่อกบัสมาชิกตามปกติ  (นอกจากการประชุมใหญ่)  กรรมการเจา้หน้าท่ีมี
อ านาจติดต่อไปยงัต าบลท่ีอยูห่รือท่ีท าการตามท่ีสมาชิกไดแ้จง้ไว ้ แต่ถา้ท าตามนั้นไม่ไดจ้ะประกาศ
การติดต่อไวท่ี้ท่ีตั้งสมาคมหรือวิธีอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรก็ไดแ้ละเม่ือประกาศครบ  30  
วนัแลว้  ใหถื้อวา่ไดมี้การติดต่อตามขอ้บงัคบัน้ีแลว้ 

ขอ้  62. ในการติดต่อกบับุคคลภายนอกในนามของสมาคมนั้น  ให้ท าแต่นายกสมาคมหรือ
อุปนายกตามท่ีนายกสมาคมมอบหมาย 

 การติดต่อกบัสมาชิกนั้น  กรรมการเจา้หน้าท่ีแต่ละคนย่อมมีอ านาจท าได้ภายใน
ขอบเขตหนา้ท่ีของตน 

ขอ้  63. สมาคมน้ีจะเลิกไดก้็แต่มติพิเศษของสมาชิกทั้งหมด  ซ่ึงรวมคะแนนเสียงไดไ้ม่นอ้ย
กวา่  3  ใน  4  ของสมาชิกทั้งหมดและโดยคะแนนลบั 

ขอ้  64. ทรัพยสิ์นและการเงินของสมาคมน้ี  เม่ือไดเ้ลิกแลว้มอบให้จงัหวดัสุพรรณบุรี  เพื่อ
จดัผลประโยชน์ใหแ้ก่โรงเรียนสองพี่นอ้งวทิยา  จงัหวดัสุพรรณบุรี  โดยเฉพาะ 

ขอ้  65. เม่ือมีมติพิเศษให้เลิกสมาคมน้ีแลว้  ให้สมาชิกเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิกแต่ละประเภท  
ฝ่ายละ  1  คน  ประกอบกนัข้ึนเป็นผูช้  าระบญัชีของสมาคมน้ี 
 

-------------------------------------------------- 
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ระเบียบควบคุมการเงินของสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสองพีน้่องวทิยา  พ.ศ. 2555 
------------------------------------------------ 

 
โดยท่ีเป็นการสมควรควบคุมการเงินของสมาคมใหเ้ป็นการรัดกุมเพื่อความมัน่คงและให้เกิด

ประโยชน์สมตามความมุ่งหมายของสมาคมอยา่งแทจ้ริง  คณะกรรมการของสมาคมจึงเห็นเป็นการ
สมควรวางระเบียบการควบคุมการเงินข้ึนไว ้ ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้  1. ระเบียบน้ีเรียกวา่  “ระเบียบการควบคุมการเงินของสมาคมศิษยเ์ก่า 
โรงเรียนสองพี่นอ้งวทิยา  พ.ศ. 2555” 

ขอ้  2. ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการของสมาคมได้
ตกลงใหถื้อใชเ้ป็นระเบียบการเป็นตน้ไป 

ขอ้  3. ในระเบียนน้ี 
 “การควบคุมการเงิน”  หมายความวา่  ควบคุมการเบิกเงิน,  การจ่ายเงิน  และการเก็บ

รักษาเงินของสมาคม  สุดแต่กรณี 
 “ใบส าคญัคู่จ่าย”  หมายความวา่  ใบเสร็จรับเงินหลกัฐานและบญัชีรายการประกอบ

หน้ีท่ีก่อให้เกิดข้ึน  ซ่ึงใบเสร็จรับเงินหรือหลกัฐานอ่ืน ๆ  ดงักล่าวนั้น  จะตอ้งแสดงจ านวนเงิน  ช่ือ
เจา้หน้ี  ลูกหน้ี  รายการส่ิงของหรือค่าแรง  และวนัเดือนปีท่ีจ่ายเงิน 

ขอ้  4. เงินรายได้ทุกประเภทของสมาคมให้ออกใบเสร็จรับเงินไวเ้ป็นหลกัฐานทุกคราว
และใหเ้หรัญญิกผูจ้ดัท าบญัชีลงบญัชีไวท้ั้งหมด  ก่อนหกัรายจ่ายใด ๆ 

ขอ้  5. ให้นายกสมาคมมีอ านาจสั่งจ่ายเงินเพื่อกิจการของสมาคมได้คราวหน่ึงไม่เกิน  
5,000  บาท  แต่ถ้ามีความจ าเป็นตอ้งจ่ายเงินเกินกว่า  5,000  บาท  ข้ึนไป  ให้น าเสนอขออนุมติัท่ี
ประชุมคณะกรรมการ  จึงจะจ่ายได ้

ขอ้  6. เม่ือมีการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดและจ านวนเงินเท่าใด  ต้องมีใบส าคญัคู่จ่ายเป็น
หลกัฐาน  เวน้แต่การจ่ายเงินรายไดซ่ึ้งเป็นเงินจ านวนเล็กน้อย  ไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินจาก
ผูรั้บเงินได ้ ก็ใหผู้จ่้ายเงินท าใบรับรองแทนพร้อมดว้ยบนัทึกเหตุท่ีเรียกใบเสร็จรับเงินไม่ไดไ้ว ้ อน่ึง
เพื่อใหก้ารควบคุมการเงินของสมาคมใหไ้ดผ้ลดียิง่ข้ึน  ใบส าคญัคู่จ่ายหรือใบรับรองแทนการจ่ายเงิน
ทุกใบใหเ้ลขานุการเป็นผูต้รวจสอบเสียก่อน  เสร็จแลว้ส่งใหน้ายกสมาคมลงนามอนุมติัจ่าย 

ขอ้  7. ใหเ้หรัญญิกมีอ านาจเก็บรักษาเงินสดไวไ้ดภ้ายในวงเงินไม่เกิน  5,000  บาท  ถา้เกิน
กวา่ท่ีก าหนดไวใ้ห้รีบน าส่งฝากธนาคารในทนัที  แต่ถา้ไม่อาจจะฝากไดท้นัก็ให้จดัการน าฝากในวนั
ถดัไป  อน่ึง  ถึงแมเ้งินจะไม่เกินวงเงินเก็บรักษา  ถา้นายกสมาคมเห็นว่าไม่มีความจ าเป็นจะตอ้งใช้
จ่ายเงิน  ก็อาจสั่งใหฝ้ากเขา้เก็บในธนาคารได ้
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ขอ้  8. การฝากเงินในธนาคารให้เหรัญญิกเป็นผูฝ้าก  แต่ถา้จะถอนจากธนาคารให้นายก
หรืออุปนายกและเหรัญญิกเป็นผูล้งนามถอน 

ขอ้  9. เงินของสมาคมให้ฝากไวท่ี้  “ธนาคารกรุงไทย  สาขาสองพี่นอ้ง”  หรือธนาคารอ่ืน  
ท่ีคณะกรรมการเห็นชอบ 

ขอ้  10. ให้นายก,  อุปนายกและเหรัญญิก  เป็นกรรมการควบคุมดูแลการเงินของสมาคม  
และใหเ้ลขานุการท าหนา้ท่ีเป็นเลขานุการของกรรมการน้ีดว้ย 

ขอ้  11. ให้คณะกรรมการจดัให้มีการตรวจสอบบญัชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของ
สมาคม  เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ  โดยผา่นการตรวจสอบและรับรองของผูส้อบบญัชีปีละ 1 คร้ัง  
เป็นอยา่งนอ้ย  และจะตอ้งท าการตรวจใหเ้สร็จทนัก่อนวนัประชุมใหญ่ประจ าปีของทุกปีไป 
 

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

 
 


