ข้อบังคับ
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสองพีน่ อ้ งวิทยา
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ข้ อบังคับ
สมาคมศิษย์ เก่ าโรงเรียนสองพีน่ ้ องวิทยา
-------------------------------------หมวด 1
ชื่อ, ทีต่ ้งั , เครื่องหมาย และวัตถุประสงค์
ข้อ 1. สมาคมนี้มีชื่อว่า “สมาคมศิษย์เก่าโรงเรี ยนสองพี่นอ้ งวิทยา” ใช้อกั ษรย่อ ส.ส.น.
ข้อ 2. ส านั ก งานของสมาคม ตั้ง อยู่ ที่ โ รงเรี ยนสองพี่ น้ อ งวิ ท ยา ต าบลบางตาเถร
อาเภอสองพี่นอ้ ง จังหวัดสุ พรรณบุรี
ข้อ 3. สมาคมนี้มีตราเป็ นเครื่ องหมายดังนี้
รู ปวงกลมภายในมีรูปเด็กผมจุก สองคน มีตวั อักษร “สมาคมศิษย์เก่า
โรงเรี ยนสองพี่นอ้ งวิทยา” อยูร่ อบวงกลมด้านล่าง

ข้อ 4. วัตถุประสงค์ของสมาคมนี้คือ
(1) เพื่อสนับสนุนส่ งเสริ มความสัมพันธ์ของสมาชิกและนักเรี ยน
โรงเรี ยนสองพี่นอ้ งวิทยา
(2) เพื่อสนับสนุนส่ งเสริ มการศึกษาและกิจกรรมของโรงเรี ยนสองพี่นอ้ งวิทยา
(3) เพื่อประกอบกิจกรรมอันเป็ นสาธารณกุศลและสาธารณประโยชน์
(4) เพื่อสนับสนุนเผยแพร่ เกียรติคุณและความเจริ ญก้าวหน้า ของ
โรงเรี ยนสองพี่นอ้ งวิทยา
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หมวด 2
สมาชิก
ข้อ 5. สมาชิกของสมาคมนี้มี 3 ประเภท
(1) สมาชิกสามัญ ได้แก่ศิษย์เก่าของโรงเรี ยนสองพี่นอ้ งวิทยา
(2) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ผทู ้ รงคุณวุฒิ ซึ่ งคณะกรรมการเห็นชอบเชิญเข้าเป็ น
สมาชิก ด้วยคะแนนไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนคณะกรรมการ
(3) สมาชิกสมทบ ได้แก่บุคคลอื่นนอกจาก (1), (2)
ข้อ 6. ผูส้ มัครเป็ นสมาชิกต้องทาคาขอสมัครตามแบบที่กาหนดไว้ ยืน่ ต่อเลขานุการ
โดยมีสมาชิกรับรอง 1 คน (เว้นแต่การสมัครครั้งแรกตั้งสมาคมไม่ตอ้ งมีผรู้ ับรอง)
ข้อ 7. ให้เลขานุการนาใบสมัครนั้นเสนอต่อกรรมการ เมื่อคณะกรรมการลงมติเป็ น
ประการใดแล้ว ให้เลขานุการแจ้งให้ผสู้ มัครทราบ
ข้อ 8. เมื่อมีการยอมรับผูส้ มัครผูใ้ ดเข้าเป็ นสมาชิกประเภทใดแล้ว ผูส้ มัครจะต้องชาระค่า
จดทะเบียนเป็ นสมาชิ กและค่าบารุ งในประเภทนั้น ภายในกาหนด 60 วัน นับแต่วนั ที่เลขานุ การ
แจ้งการยอมรับจึงจะถื อว่าผูน้ ้ นั เป็ นสมาชิ ก ถ้าผูส้ มัครมิได้ชาระตามกาหนด ให้ถือว่าการขอสมัคร
และการยอมรับผูน้ ้ นั เข้าเป็ นสมาชิกเป็ นอันระงับไป
ข้อ 9. ถ้ามีการไม่ยอมรับผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิ กประเภทใดด้วยเหตุใดก็ตาม ผูส้ มัครนั้น
จะยืน่ คาขอสมัครเป็ นสมาชิกประเภทนั้นไม่ได้ ภายในกาหนด 1 ปี นับจากวันที่เลขานุ การแจ้งการ
ไม่ยอมรับ และถ้ามีการไม่ยอมรับผูใ้ ดเป็ นสมาชิกถึง 3 คราวแล้ว ผูน้ ้ นั หมดสิ ทธิ จะขอเป็ นสมาชิก

หมวด 3
ค่ าจดทะเบียนและค่ าบารุง
ข้อ 10. ค่าจดทะเบียนสมาชิกและค่าบารุ งของสมาชิกตามข้อ 5(1) และ (3) มีอตั ราดังนี้
ค่าจดทะเบียน 10 บาท
ค่าบารุ งปี ละ 100 บาท
อนึ่ งหากสมาชิ กผูใ้ ด ส่ งเงิ นค่าบารุ งรายปี ติดต่อกันครบ 10 ปี ไม่ตอ้ งส่ งค่าบารุ ง
ตลอดไป โดยถือว่ายังคงมีสภาพเป็ นสมาชิก
ข้อ 11. ค่าจดทะเบียนและค่าบารุ งในปี แรก ให้ชาระตามความในข้อ 8
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ค่าบารุ งในปี ต่อไปต้องชาระภายในเดือนเมษายนของปี นั้น ๆ เว้นแต่คณะกรรมการ
จะมีมติเป็ นอย่างอื่นโดยทัว่ ไป หรื อรายบุคคลก็ได้
ข้อ 12. สมาชิ กตามข้อ 5(1) และ (3) ผูใ้ ดมีความประสงค์จะเป็ นสมาชิ กตลอดชี พของ
สมาคมนี้ ก็ให้ชาระค่าบารุ งคราวเดียว 500 บาท

หมวด 4
สิ ทธิของสมาชิก
ข้อ 13. สมาชิ กอาจแสดงความคิ ดเห็ นเป็ นหนังสื อเกี่ ยวด้วยกิ จการของสมาคม ส่ งไปยัง
คณะกรรมการ เมื่ อไม่ ไ ด้รับ ความเห็ นชอบหรื อไม่ พ อใจในผลแห่ ง การพิ จารณา จะเสนอต่ อ ที่
ประชุ มใหญ่ในคราวต่อไปก็ได้ แต่ตอ้ งยื่นความประสงค์เป็ นหนังสื อต่อประธานในที่ ประชุ มนั้น
ก่อนการประชุม
ข้อ 14. สมาชิ กมีสิทธิ ขอรับทราบหรื อตรวจดูกิจการ การบัญชี การเงิ น การทะเบียนของ
สมาคมได้ แต่ตอ้ งยืน่ ความจานงเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน
การใช้สิทธิ ในข้อนี้ ตอ้ งเป็ นไปโดยสุ ภาพและสุ จริ ต มิ ฉ ะนั้นคณะกรรมการอาจ
ระงับสิ ทธิ ขอ้ นี้เสี ยได้

หมวด 5
การขาดจากสมาชิกภาพ
ข้อ 15. สมาชิกขาดจาดสมาชิกภาพเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ถูกลบชื่อจากทะเบียน
ข้อ 16. ให้นายทะเบียนของสมาคม ประกาศรายชื่อผูท้ ี่ขาดสมาชิกภาพเป็ นคราว ๆ ไป
ให้เป็ นหน้า ที่ ข องสมาชิ ก ที่ ไ ด้ท ราบการตายของเพื่ อนสมาชิ ก ช่ วยแจ้ง แก่ นาย
ทะเบียนเพื่อรักษาทะเบียนให้ตรงต่อความจริ งเสมอด้วย
ข้อ 17. สมาชิ กผูใ้ ดประสงค์จะลาออกจากสมาชิ กภาพก็ยอ่ มทาได้ โดยแจ้งความประสงค์
เป็ นหนังสื อไปยังเลขานุ การก่ อนถึ งกาหนดที่ จะต้องชาระค่าบารุ งในคราวต่อไป มิฉะนั้นจะต้อง
ชาระค่าบารุ ง สาหรับปี ที่ลาออกนั้นด้วย
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เมื่อมีคาขอออกจากสมาชิกภาพ ให้เลขานุการเสนอคาขอต่อคณะกรรมการเพื่อ
อนุมตั ิ
ข้อ 18. เมื่อปรากฏว่าศาลมีคาสั่งแสดงว่า สมาชิกผูใ้ ดเป็ นผูไ้ ร้ความสามารถ หรื อเสมือนไร้
ความสามารถ หรื อล้มละลาย คณะกรรมการอาจพิจารณาลบชื่อผูน้ ้ นั ออกจากทะเบียนก็ได้
ข้อ 19. สมาชิ ก ผูใ้ ดเป็ นโรคติ ด ต่ อ อย่า งร้ า ยแรง อัน เป็ นที่ น่ า รั ง เกี ย จแก่ สั ง คม ซึ่ งทาง
ราชการถื อว่าหมดสิ ทธิ์ หรื อไม่มีสิทธิ์ เป็ นข้าราชการ คณะกรรมการอาจพิจารณาลบชื่ อออกจาก
ทะเบียนเสี ยได้
ข้อ 20. ผูท้ ี่พน้ สภาพอันเป็ นเหตุให้ถู กลบชื่ อจากทะเบีย นสมาชิ ก ตาม ข้อ 18 – 19 แล้ว
อาจขอสมัครเข้าเป็ นสมาชิ กอีกต่อไปได้ เมื่อมีการยอมรับเข้าเป็ นสมาชิ กแล้ว ผูน้ ้ นั ไม่ตอ้ งเสี ยค่าจด
ทะเบียนอีก
ข้อ 21. สมาชิกผูใ้ ดไม่ชาระค่าบารุ งหรื อหนี้ สินอย่างอื่นแก่สมาคม ให้เหรัญญิกส่ งหนังสื อ
เตือนไป 2 ครั้ง การเตือนครั้งที่ 1 และที่ 2 ให้มีระยะห่ างกันไม่นอ้ ยกว่า 60 วัน และถ้าสมาชิ กผู ้
นั้นยังไม่ชาระหรื อไม่ช้ ีแจงเหตุผลให้เป็ นที่พอใจ คณะกรรมการมีอานาจ ให้ลบชื่ อสมาชิ กผูน้ ้ นั ออก
จากทะเบียนได้แล้ว ให้เลขานุการแจ้งให้ผถู้ ูกลบชื่อทราบ
ผูถ้ ูกลบชื่อตามข้อบังคับนี้ อาจยื่นคาขอกลับเป็ นสมาชิ กอีกได้ โดยยอมชาระเงินที่
ค้า งกับ ค่ า จดทะเบี ย นให้ เ ลขานุ ก ารน าค าขอเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ เพื่ อ อนุ ม ัติ ใ ห้
ลงทะเบียนสมาชิกผูน้ ้ นั เข้าเป็ นสมาชิกอีกตามเดิม
ข้อ 22. คณะกรรมการสั่งลบชื่อสมาชิกผูใ้ ดออกจากทะเบียนได้ถา้ สมาชิกผูน้ ้ นั
(1) กระทาความผิดถึ งต้องรับอาญาจาคุ กโดยคาพิพากษา โทษจาคุ กในประเภท
ความผิดที่เป็ นที่น่าละอาย หรื อประเภทความผิดที่สุภาพชนไม่ควรประพฤติ
ไม่วา่ กรณี ใด ๆ เว้นแต่ความผิดฐานลหุ โทษ และความผิดอันได้กระทาโดย
ฐานประมาท
(2) ประพฤติตนในทางที่อาจจะนามาซึ่ งความเสื่ อมเสี ยมาสู่ สมาคม
ผูถ้ ูกลบชื่ อไม่มีสิทธิ์ เป็ นสมาชิ กอีกจนกว่าจะพ้นกาหนด 1 ปี นับแต่วนั ที่ถูก
ลบชื่ อ และเมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาคาขอรับสมัครและไม่รับสมัครผูน้ ้ นั เข้าเป็ นสมาชิ กแล้ว
ผูส้ มัครมีสิทธิ์ จะยื่นได้อีกเพียงครั้งเดี ยวเมื่อพ้นกาหนด 1 ปี นับแต่วนั ที่คณะกรรมการวินิจฉัยไม่
ยอมรับนั้นแล้ว
หากคณะกรรมการหรื อ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ยอมรั บ เข้า เป็ นสมาชิ ก แล้ว ต้องถื อ
เสมือนเป็ นสมาชิกที่เข้าใหม่
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ข้อ 23. คะแนนเสี ยงคณะกรรมการในการลบชื่ อสมาชิ กต้องถึ ง 2 ใน 3 ของกรรมการ
ทั้งหมด
สมาชิกที่ได้รับมติให้ถูกลบชื่อ อาจยืน่ คาขอต่อที่ประชุ มใหญ่สมาชิ กคราวต่อไปได้
อีกเพียงครั้งเดียว แต่คาขอนั้นต้องยื่นเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อประธานในที่ประชุ มก่อนเวลาประชุ ม
และสมาชิกนั้นต้องยืน่ และอยูใ่ นที่ประชุมด้วยตนเองโดยตลอด
ข้อ 24. การลบชื่ อ ไม่ทาให้สมาคมหมดสิ ทธิ์ ที่จะเรี ยกร้องหนี้ สินที่สมาชิ กผูน้ ้ นั ค้างอยูก่ บั
สมาคมต่อไปได้
และสมาชิกผูน้ ้ นั ไม่มีสิทธิ์ จะเรี ยกร้องเงิน หรื อทรัพย์สินใดที่ตนได้ชาระหรื อให้แก่
สมาคมไว้แล้ว

หมวด 6
คณะกรรมการ
ข้อ 25. คณะกรรมการสมาคมประกอบด้วย
(ก) กรรมการเจ้าหน้าที่เป็ นผูบ้ ริ หารกิจการของสมาคมโดยตรงมี 15 คน คือ
นายก 1 อุปนายก 4 (อุปนายกคนที่ 4 ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนโดยตาแหน่ง)เลขานุการ 1
ผูช้ ่วยเลขานุการ 1 เหรัญญิก 1 ผูช้ ่วยเหรัญญิก 1
นายทะเบี ย น 1 ผู ้ช่ ว ยนายทะเบี ย น 1 ปฏิ ค ม 1 ผู ้ช่ ว ยปฏิ ค ม 1 ประชาสั ม พัน ธ์ 1 ผู ้ช่ ว ย
ประชาสัมพันธ์ 1 และกรรมการอื่น ๆ รวมแล้วไม่เกิน 25 คน
(ข) กรรมการที่ปรึ กษา กรรมการสมาคมอาจพิจารณาเชิ ญผูท้ รงคุณวุฒิ และผูท้ ี่
เห็นเหมาะสมเป็ นกรรมการที่ปรึ กษาของสมาคมได้ในจานวนตามสมควร
ข้อ 26. กรรมการเจ้าหน้าที่ตอ้ งเลือกตั้งจากสมาชิกของสมาคม
ข้อ 27. กรรมการเจ้าหน้าที่และกรรมการที่ปรึ กษาต้องบรรลุนิติภาวะ
ข้อ 28. คณะกรรมการมีอานาจและหน้าที่ดาเนิ นกิ จการของสมาคมตามวัตถุประสงค์ และ
ภายใต้ขอ้ บังคับนี้
คณะกรรมการต้องรับผิดชอบในกิจการทั้งปวงร่ วมกัน
ข้อ 29. กรรมการสมาคมดารงตาแหน่งตามวาระ 3 ปี ผูท้ ี่ออกจากตาแหน่งไปแล้วมีสิทธิ์
รับเลือกเป็ นกรรมการใหม่ได้
ข้อ 30. นายกกรรมการต้องเลือกโดยที่ประชุมใหญ่
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ในปี ใดถ้านายกกรรมการคนเดิ ม ยังไม่ออกจากตาแหน่ งโดยถึ งวาระหรื อโดยเหตุ
อื่นไม่ตอ้ งเลือกนายกใหม่อีก
ข้อ 31. คณะกรรมการต้องเลื อกตั้งจากที่ประชุ มใหญ่ แต่จะกระทาโดยวิธีใดบ้างให้เป็ น
หน้าที่ของนายกกรรมการกาหนดตามความเหมาะสม
กรรมการที่ ว่า งลงก่ อนถึ ง กาหนดเลื อกตั้ง จากที่ ป ระชุ ม ใหญ่ใ ห้เป็ นหน้า ที่ ข อง
คณะกรรมการ เชิญสมาชิกเข้าดารงตาแหน่งตามประเภทที่วา่ งลงนั้น ผูท้ ี่เข้ามาแทนย่อมมีสิทธิ์ เพียง
เท่าที่ผทู ้ ี่ตนแทนเท่านั้น
หากตาแหน่งว่างลงก่อนหน้าการประชุ มใหญ่ ไม่ถึง 3 เดื อน นายกสมาคมจะรอ
ไว้ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกก็ได้ ในกรณี เช่นนี้ ผทู ้ ี่เข้ามาโดยที่ประชุ มใหญ่ยอ่ มมีสิทธิ อยูใ่ นตาแหน่งได้
ครบ 3 ปี
ข้อ 32. ให้นายกสมาคมเลือกกรรมการเจ้าหน้าที่จากกรรมการที่มาจากสมาชิกของสมาคม
กรรมการเจ้าหน้าที่ที่ดารงตาแหน่งตลอดเวลาที่นายกสมาคมอยูใ่ นตาแหน่ง
ข้อ 33. นายกสมาคมจะให้กรรมการ เจ้าหน้าที่ผใู ้ ดพ้นจากตาแหน่ง และตั้งกรรมการอื่น
แทนก็ได้ กรรมการเจ้าหน้าที่ผพู ้ น้ ตาแหน่งเช่นว่านี้ยงั คงเป็ นกรรมการที่ปรึ กษา
ข้อ 34. กรรมการพ้นตาแหน่งเมื่อถึงวาระลาออก หรื อขาดจากสมาชิกภาพ
คณะกรรมการที่ออกจากตาแหน่งเพราะเหตุใดก็ตาม ต้องรักษาการแทนจนกว่าจะมี
กรรมการมารั บหน้าที่ แทน ซึ่ งจะต้องมอบหมายแก่ กนั ให้เสร็ จสิ้ นใน 1 เดื อน นับแต่ที่ได้มีการ
แต่งตั้งใหม่
ข้อ 35. นายกสมาคมมี อ านาจและหน้ า ที่ ค วบคุ ม กิ จ การของสมาคมให้ ด าเนิ น ไปตาม
ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมกรรมการเป็ นหัวหน้ากรรมการเจ้าหน้าที่ และมีอานาจบังคับบัญชา
พนักงานของสมาคม
นายกสมาคมมี อานาจแต่ง ตั้งและถอดถอน ลงโทษ พนักงานของสมาคม ตาม
ความเห็นของคณะกรรมการ
ข้อ 36. ในกรณี ที่นายกสมาคมไม่อยูไ่ ม่อาจปฏิบตั ิการได้ ให้อุปนายกทาหน้าที่แทน
ข้อ 37. ให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
ในที่ ประชุ มกรรมการทุ กครั้ ง เหรั ญญิ กต้องเสนอยอดเงิ นประเภทต่าง ๆ ตามที่
คณะกรรมการกาหนด ต่อที่ประชุมคณะกรรมการด้วย
ข้อ 38. การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีคณะกรรมการมาประชุ มไม่นอ้ ยกว่าครึ่ งจานวนที่
มีตวั อยู่ เว้นแต่การประชุมครั้งแรกไม่ครบองค์ประชุ ม ในการประชุ มครั้งที่ 2 ให้ถือองค์ประชุ ม 1
ใน 3
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ข้อ 39. นอกจากจะได้บงั คับเป็ นอย่างอื่น มติของที่ประชุ มกรรมการให้ถือคะแนนเสี ยงข้าง
มาก ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานมีคะแนนเสี ยงอีกเสี ยงหนึ่ง เป็ นเสี ยงชี้ขาด
ข้อ 40. การลงคะแนนเสี ย งในที่ ป ระชุ ม กรรมการนั้น ให้ ล งคะแนนโดยเปิ ดเผยเป็ น
รายบุคคลไป แต่ถา้ ประธานเห็นสมควรหรื อกรรมการ 3 คนร้ องขอก็ให้ประธานสั่งให้ลงคะแนน
ลับ
ข้อ 41. กรรมการจานวน 1 ใน 3 มีสิทธิ ขอให้เรี ยกประชุ มคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ข้อเสนอใด ๆ ก็ได้ ให้นายกสมาคมเรี ยกประชุ มกรรมการตามคาขอนี้ ทนั ที แต่ตอ้ งนัดหมายให้
คณะกรรมการทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน

หมวด 7
การเงินและการบัญชี
ข้อ 42. การเงิ นของสมาคมนั้น ต้องรั กษาไว้เป็ นทุ นส ารองไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 25 ของ
รายได้เสมอไป
ข้อ 43. ทุ นส ารองดัง ที่ ก ล่ า วมานั้น จะน ามาใช้จ่า ยไม่ ไ ด้ เว้นแต่ จะได้รับ อนุ ม ัติจ ากที่
ประชุมใหญ่
ข้อ 44. ทุนสารองต้องเก็บไว้ในธนาคารกรุ งไทยสาขาสองพี่นอ้ งหรื อฝากประจาในธนาคาร
อื่นใดที่คณะกรรมการเห็นชอบเป็ นเอกฉันท์
ทุนสารองจะนามาหาประโยชน์ในนามของสมาคมได้เพียงประการต่อไปนี้ คือ
(1) ซื้ อสลากออมสิ นที่มีสิทธิ ได้ทุนคืนทั้งหมด
(2) ซื้ อพันธบัตรหรื อตราสารอื่นของรัฐบาล แต่จะทาได้ก็แต่ที่สลากพันธบัตรหรื อ
ตราสารนั้น มีอายุการไถ่ ถอนไม่เกิ น 5 ปี และจากัดเพียงครึ่ งหนึ่ งของจานวนทุนสารองทั้งหมด
เท่านั้น
ข้อ 45. ให้เหรัญญิกจัดให้มีบญั ชี การเงินของสมาคมพร้ อมด้วยใบสาคัญและหลักฐานให้
ถูกต้อง ตามหลักวิชาการและให้ตรงต่อความเป็ นจริ งเสมอ
ข้อ 46. เงินสมาคมนั้นเมื่อเกินกว่า 5,000 บาท ให้ฝากไว้ในธนาคาร ซึ่งคณะกรรมการได้
กาหนดโดยมติเอกฉันท์และต้องกระทาในนามสมาคม
ให้นายกสมาคมหรื ออุปนายก กับเหรัญญิกหรื อปฏิคม ร่ วมกันรักษาและทาหน้าที่
เบิกจ่ายการเงินตามที่กล่าวมาในนามของสมาคม ตามมติคณะกรรมการให้อานาจวงเงินไว้
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หลักฐานเกี่ ยวกับการเงิ นหรื อหลักทรั พย์ที่กล่ าวมาให้อยู่ในความรั บผิดชอบของ
นายกสมาคม หรื อ กรรมการเจ้า หน้า ที่ ที่ ไ ด้รั บ มอบหมายกับ เหรั ญญิ ก ร่ ว มกัน รั ก ษาเพื่ อ รอการ
ตรวจสอบบัญชี
ข้อ 47. ให้คณะกรรมการเชิ ญสมาชิ กสามัญซึ่ งมิใช่ กรรมการ และรู ้ วิชาบัญชี เป็ นผูส้ อบ
บัญชีของสมาคมปี ละ 1 นาย
ผูต้ รวจสอบบัญชีอาจได้รับเชิ ญซ้ ากันได้
ข้อ 48. ให้คณะกรรมการจัดทาบัญชี รายละเอียด และงบดุลเสนอต่อที่ประชุ มใหญ่ทุกรอบ
ปี การบัญชี โดยผ่านการตรวจสอบของผูส้ อบบัญชีและให้คารับรองแล้ว

หมวด 8
การประชุมใหญ่ สมาชิก
ข้อ 49. ให้นายกสมาคม จัดให้มีการประชุมใหญ่ของสมาชิกทั้งหมดทุก ๆ รอบปี ภายใน
เดือนเมษายน เป็ นการประชุมสามัญประจาปี
ข้อ 50. ให้คณะกรรมการจัดการโฆษณาให้สมาชิกทราบ โดยวิธีต่อไปนี้ อย่างน้อย 2 วิธี
ก่อนหน้าประชุมใหญ่น้ นั ไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน กล่าวคือ
(1) ประกาศหนังสื อพิมพ์รายวัน ไม่นอ้ ยกว่า 5 ครั้ง
(2) ประกาศทางวิทยุกระจายเสี ยง ไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน
(3) ส่ งหนังสื อถึงสมาชิกทุกคน โดยทางไปรษณี ย ์
(4) วิธีอื่น ๆ ตามที่กรรมการเห็นชอบ
ข้อ 51. ให้นายกสมาคมจัดส่ งงบดุล และบัญชี รายละเอียดการเงิน ตามข้อ 49 แก่สมาชิ ก
สามัญทุกคนก่อนหน้าการประชุมไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน
ข้อ 52. ก่อนที่จะดาเนินการประชุมใหญ่ให้เลือกตั้งประธานที่ประชุมทุกครั้ง
ข้อ 53. ที่ประชุมใหญ่มีอานาจอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1) เลือกตั้งกรรมการและนายกสมาคมตามข้อบังคับนี้
(2) อนุมตั ิงบดุลและบัญชีการเงินทั้งปวง
(3) พิจารณาอนุมตั ิมติใด ๆ ที่คณะกรรมการนาขึ้นปรึ กษา
(4) พิจารณาคาขอและลงมติของสมาชิกซึ่งถูกลบชื่อ
(5) พิจารณาความเห็นของสมาชิ กซึ่ งยืน่ ไว้ โดยชอบด้วยข้อบังคับนี้
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เมื่อที่ประชุ มใหญ่ได้มีมติ ให้คาแนะนาแก่คณะกรรมการปฏิ บตั ิตามญัตติน้ นั หรื อ
ให้ตกไปเป็ นประการใดแล้วถือว่าเป็ นข้อผูกพัน คณะกรรมการต้องปฏิบตั ิตามเสมอไป
ข้อ 54. สมาชิ ก ทุกประเภทมี สิ ทธิ ล งคะแนนเสี ยงเท่ ากันคนละ 1 เสี ย ง เว้นแต่ ในกรณี
ต่อไปนี้
(1) สมาชิกที่ถูกคณะกรรมการลงมติให้ลบชื่อ
(2) สมาชิกพิเศษและสมาชิกกิตติมศักดิ์ไม่มีสิทธิ ออกเสี ยง หรื อแสดงความคิดเห็น
ในกรณี ที่สมาชิกสามัญถูกคณะกรรมการสั่งให้ลบชื่อ
ข้อ 55. ถ้ากรรมการเจ้าหน้า ที่ หรื อสมาชิ กไม่น้อยกว่า 10 คน ขอร้ องให้ประธานในที่
ประชุมสัง่ ให้ลงคะแนนลับ
ข้อ 56. คณะกรรมการหรื อสมาชิ กไม่นอ้ ยกว่า 50 คนร้องขอให้มีการประชุ มใหญ่สมาชิ ก
ก็ได้เมื่อนายกสมาคมได้รับคาขอเช่นนี้ ให้เรี ยกประชุมใหญ่สมาชิกตามข้อที่ 50
ข้อ 57. มติที่ประชุ มใหญ่ให้ถือเสี ยงข้างมากหากคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานออกเสี ยง
ได้อีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
ข้อ 58. ที่ประชุ มใหญ่เท่านั้นที่มีสิทธิ แก้ขอ้ บังคับนี้ และต้องมีคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 2
ใน 3 ของสมาชิกทั้งหมด
การแก้ไขข้อบังคับนี้ ตอ้ งเสนอร่ างต่อสมาชิ กสามัญก่อนวันประชุ มไม่น้อยกว่า 7
วัน พร้อมทั้งแจ้งวันประชุม รวมทั้งเหตุผลโดยละเอียดด้วย
องค์ประชุมต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 2 ของสมาชิกทั้งหมด ถ้าไม่
ครบองค์ประชุมให้เลื่อนการประชุมออกไป 15 วัน แล้วให้นดั ประชุมใหม่ การประชุมครั้งหลังนี้มี
สมาชิกเท่าไรก็ให้ถือว่าครบองค์ประชุม

หมวด 9
เบ็ดเตล็ด
ข้อ 59. ให้ ค ณะกรรมการในขั้น เริ่ ม ด าเนิ น การตามข้อ บัง คับ นี้ ปฏิ บ ัติ ใ ห้ เ ป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์จนครบวาระ 3 ปี
ข้อ 60. ในการประชุ ม ทุ ก ประเภท ให้เ ลขานุ ก ารสมาคมเป็ นเลขานุ ก ารที่ ป ระชุ ม โดย
ตาแหน่ ง มีหน้าที่ รับผิดชอบโดยตรงที่จะจัดระเบียบวาระการประชุ มส่ งแก่สมาชิ กหรื อกรรมการ
แล้วแต่กรณี ก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน เว้นแต่จะเป็ นการประชุ มกรรมการเป็ นการ
ด่วนเท่านั้น หากเลขานุการไม่อาจทาการได้ทนั ให้นายกสมาคมจัดตั้งกรรมการอื่นแทนได้
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ข้อ 61. การติ ดต่อกับสมาชิ กตามปกติ (นอกจากการประชุ มใหญ่) กรรมการเจ้าหน้าที่ มี
อานาจติดต่อไปยังตาบลที่อยูห่ รื อที่ทาการตามที่สมาชิ กได้แจ้งไว้ แต่ถา้ ทาตามนั้นไม่ได้จะประกาศ
การติดต่อไว้ที่ที่ต้ งั สมาคมหรื อวิธีอื่นใดที่ คณะกรรมการเห็ นสมควรก็ได้และเมื่อประกาศครบ 30
วันแล้ว ให้ถือว่าได้มีการติดต่อตามข้อบังคับนี้แล้ว
ข้อ 62. ในการติดต่อกับบุคคลภายนอกในนามของสมาคมนั้น ให้ทาแต่นายกสมาคมหรื อ
อุปนายกตามที่นายกสมาคมมอบหมาย
การติ ดต่อกับสมาชิ กนั้น กรรมการเจ้า หน้าที่ แต่ละคนย่อมมี อานาจทาได้ภายใน
ขอบเขตหน้าที่ของตน
ข้อ 63. สมาคมนี้จะเลิกได้ก็แต่มติพิเศษของสมาชิ กทั้งหมด ซึ่ งรวมคะแนนเสี ยงได้ไม่นอ้ ย
กว่า 3 ใน 4 ของสมาชิกทั้งหมดและโดยคะแนนลับ
ข้อ 64. ทรัพย์สินและการเงินของสมาคมนี้ เมื่อได้เลิกแล้วมอบให้จงั หวัดสุ พรรณบุรี เพื่อ
จัดผลประโยชน์ให้แก่โรงเรี ยนสองพี่นอ้ งวิทยา จังหวัดสุ พรรณบุรี โดยเฉพาะ
ข้อ 65. เมื่อมีมติพิเศษให้เลิกสมาคมนี้ แล้ว ให้สมาชิ กเลือกตั้งผูแ้ ทนสมาชิ กแต่ละประเภท
ฝ่ ายละ 1 คน ประกอบกันขึ้นเป็ นผูช้ าระบัญชีของสมาคมนี้
--------------------------------------------------
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ระเบียบควบคุมการเงินของสมาคมศิษย์ เก่าโรงเรียนสองพีน่ ้ องวิทยา พ.ศ. 2555
-----------------------------------------------โดยที่เป็ นการสมควรควบคุมการเงินของสมาคมให้เป็ นการรัดกุมเพื่อความมัน่ คงและให้เกิด
ประโยชน์สมตามความมุ่งหมายของสมาคมอย่างแท้จริ ง คณะกรรมการของสมาคมจึงเห็ นเป็ นการ
สมควรวางระเบียบการควบคุมการเงินขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบการควบคุมการเงินของสมาคมศิษย์เก่า
โรงเรี ยนสองพี่นอ้ งวิทยา พ.ศ. 2555”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่ซ่ ึ งที่ประชุมคณะกรรมการของสมาคมได้
ตกลงให้ถือใช้เป็ นระเบียบการเป็ นต้นไป
ข้อ 3. ในระเบียนนี้
“การควบคุมการเงิน” หมายความว่า ควบคุมการเบิกเงิน, การจ่ายเงิน และการเก็บ
รักษาเงินของสมาคม สุ ดแต่กรณี
“ใบสาคัญคู่จ่าย” หมายความว่า ใบเสร็ จรับเงินหลักฐานและบัญชี รายการประกอบ
หนี้ ที่ก่อให้เกิ ดขึ้น ซึ่ งใบเสร็ จรับเงิ นหรื อหลักฐานอื่น ๆ ดังกล่าวนั้น จะต้องแสดงจานวนเงิน ชื่ อ
เจ้าหนี้ ลูกหนี้ รายการสิ่ งของหรื อค่าแรง และวันเดือนปี ที่จ่ายเงิน
ข้อ 4. เงิ นรายได้ทุกประเภทของสมาคมให้ออกใบเสร็ จรับเงินไว้เป็ นหลักฐานทุกคราว
และให้เหรัญญิกผูจ้ ดั ทาบัญชีลงบัญชีไว้ท้ งั หมด ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ
ข้อ 5. ให้น ายกสมาคมมี อานาจสั่ ง จ่ า ยเงิ น เพื่ อกิ จ การของสมาคมได้ค ราวหนึ่ ง ไม่ เกิ น
5,000 บาท แต่ถ้ามี ความจาเป็ นต้องจ่ายเงิ นเกิ นกว่า 5,000 บาท ขึ้นไป ให้นาเสนอขออนุ มตั ิที่
ประชุมคณะกรรมการ จึงจะจ่ายได้
ข้อ 6. เมื่ อมี ก ารจ่ า ยเงิ นไม่ ว่า กรณี ใ ดและจ านวนเงิ นเท่ า ใด ต้อ งมี ใ บส าคัญ คู่ จ่ า ยเป็ น
หลักฐาน เว้นแต่การจ่ายเงิ นรายได้ซ่ ึ งเป็ นเงิ นจานวนเล็กน้อย ไม่สามารถเรี ยกใบเสร็ จรับเงิ นจาก
ผูร้ ับเงินได้ ก็ให้ผจู ้ ่ายเงินทาใบรับรองแทนพร้อมด้วยบันทึกเหตุที่เรี ยกใบเสร็ จรับเงินไม่ได้ไว้ อนึ่ ง
เพื่อให้การควบคุมการเงินของสมาคมให้ได้ผลดียงิ่ ขึ้น ใบสาคัญคู่จ่ายหรื อใบรับรองแทนการจ่ายเงิน
ทุกใบให้เลขานุการเป็ นผูต้ รวจสอบเสี ยก่อน เสร็ จแล้วส่ งให้นายกสมาคมลงนามอนุมตั ิจ่าย
ข้อ 7. ให้เหรัญญิกมีอานาจเก็บรักษาเงินสดไว้ได้ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ถ้าเกิน
กว่าที่กาหนดไว้ให้รีบนาส่ งฝากธนาคารในทันที แต่ถา้ ไม่อาจจะฝากได้ทนั ก็ให้จดั การนาฝากในวัน
ถัดไป อนึ่ ง ถึ งแม้เงิ นจะไม่เกินวงเงินเก็บรักษา ถ้านายกสมาคมเห็ นว่าไม่มีความจาเป็ นจะต้องใช้
จ่ายเงิน ก็อาจสั่งให้ฝากเข้าเก็บในธนาคารได้
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ข้อ 8. การฝากเงิ นในธนาคารให้เหรั ญญิ กเป็ นผูฝ้ าก แต่ถา้ จะถอนจากธนาคารให้นายก
หรื ออุปนายกและเหรัญญิกเป็ นผูล้ งนามถอน
ข้อ 9. เงินของสมาคมให้ฝากไว้ที่ “ธนาคารกรุ งไทย สาขาสองพี่นอ้ ง” หรื อธนาคารอื่น
ที่คณะกรรมการเห็นชอบ
ข้อ 10. ให้นายก, อุปนายกและเหรัญญิก เป็ นกรรมการควบคุ มดูแลการเงิ นของสมาคม
และให้เลขานุการทาหน้าที่เป็ นเลขานุการของกรรมการนี้ดว้ ย
ข้อ 11. ให้ค ณะกรรมการจัดให้มี ก ารตรวจสอบบัญชี และเอกสารหลัก ฐานต่ า ง ๆ ของ
สมาคม เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ โดยผ่านการตรวจสอบและรับรองของผูส้ อบบัญชีปีละ 1 ครั้ง
เป็ นอย่างน้อย และจะต้องทาการตรวจให้เสร็ จทันก่อนวันประชุมใหญ่ประจาปี ของทุกปี ไป
----------------------------------------------

