เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๕ ง

หนา้ ๑๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

ประกาศนายทะเบียนสมาคม
ประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา
เรื่อง จดทะเบียนการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของสมาคม
ดวย สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนเซนตหลุยส โดย นางพวงทอง กุลละวณิชย ไดยื่นคําขอ
จดทะเบียนการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของสมาคม ดังนี้
ขอที่ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๔”
ขอที่ ๒ ใหยกเลิกขอบังคับสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนเซนตหลุยส แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งฉบับ และใหใชขอบังคับสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๔ นี้แทน
หมวด ๑
ชื่อและทีต่ ั้งของสมาคม
ขอ ๑ สมาคมนี้ ชื่อวา “สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา” มีชื่อ
ภาษาอังกฤษวา “Parent and Teacher Association of St. Louis School Chachoengsao”
ใชชื่อยอเปนภาษาไทยวา “ส.ป.ค.ซ.ล. และใชชื่อยอภาษาอังกฤษวา “SLC PTA”
ขอ ๒ สมาคมมีตราเครื่องหมาย ดังนี้

ขอ ๓ สํานักงานของสมาคมตั้งอยู ณ เลขที่ ๑๒๘ ถนนศุภกิจ ตําบลหนาเมือง อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๕ ง

หนา้ ๑๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

หมวด ๒
วัตถุประสงคของสมาคม
ขอ ๔ สมาคมมีวัตถุประสงค เพื่อ
๔.๑ เสริมสรางความเขาใจ และความสัมพันธอันดีระหวางผูปกครองและครูในการใหการศึกษา
อบรมนักเรียนใหอยูในศีลธรรม และวัฒนธรรมอันดีงาม เพื่อเปนพลเมืองที่ดีของชาติ
๔.๒ สง เสริมความรู และการแลกเปลี่ยนความคิด เห็นระหวางผูป กครองและครู
ใหดําเนินการรวมกันในการพัฒนาการศึกษาและแกไขปญหาเพื่อใหเกิดประโยชนแกนักเรียน
๔.๓ สรางความเขาใจระหวางผูปกครองและครู โดยการประกอบกิจกรรมตาง ๆ รวมกัน
เพื่อใหสมาชิกเกิดความรัก ความสามัคคี และผูกพันซึ่งกันและกัน
๔.๔ สนับสนุนใหทุนการศึกษาแกนักเรียน
๔.๕ รณรงคตอตาน ปองกัน ปราบปรามยาเสพติด และอบายมุขทุกชนิด เพื่อใหนักเรียน
มีความปลอดภัยและสวัสดิภาพที่ดี
๔.๖ รวมมือกับรัฐบาล องคกร สมาคมฯ บุคคล หรือคณะบุคคล เพื่อสงเสริมใหนักเรียน
เปนผูที่มีความรู ความประพฤติดี สุขภาพแข็งแรง พรอมที่จะเปนพลเมืองดีของชาติสืบไป
๔.๗ แนะแนวทางการศึกษาและอาชีพใหกับนักเรียน รวมทั้งประสานงานกับสถาบันการศึกษา
หรือสถาบันการอาชีพตาง ๆ เพื่อประโยชนแกผูเรียน
๔.๘ แนะแนวทางการศึกษาและอาชีพเสริมใหกับสมาชิกรวมทั้งประสานงานกับสถาบันการศึกษา
หรือสถาบันการอาชีพตาง ๆ เพื่อประโยชนแกผูปกครองและครู
๔.๙ สงเสริมการกีฬาตามประเพณีนิยม เพื่อเปนการสรางมนุษยสัมพันธที่ดีระหวางสมาชิก
๔.๑๐ ดําเนินการอื่นใดอันพึงกระทําเกี่ยวกับการกุศล และกิจกรรมสาธารณประโยชน
ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
๔.๑๑ วัตถุประสงคของสมาคมไมเกี่ยวของกับการเมือง หรือลัทธิศาสนาใด ไมจัดตั้ง
โตะสนุกเกอร ไมขัดตอกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีงามของสังคม หรือไมเปนภัยอันตรายตอความสงบสุข
ของประชาชน หรือความมั่นคงของชาติ
๔.๑๒ การดําเนินการตามวัตถุประสงคของสมาคมฯ จะตองสอดคลองกับนโยบาย
ของโรงเรียนไมขัดตอกฎหมาย นโยบายและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๕ ง

หนา้ ๑๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

หมวด ๓
สมาชิก
ขอ ๕ สมาชิก แบงออกเปน ๒ ประเภท คือ
๕.๑ สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดแก ผูมีอุปการคุณตอสมาคมฯ หรือโรงเรียน หรือมี
เกียรติคุณพิเศษ ซึ่งคณะกรรมการบริหารมีมติเปนเอกฉันทใหเชิญเปนสมาชิก โดยไมตองเสียคาลงทะเบียน
และคาบํารุง
๕.๒ สมาชิกสามัญ ไดแก บุคคลที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้ คือ
๕.๒.๑ บรรลุนิติภาวะ ไมจํากัดเพศ ชาติ ศาสนา
๕.๒.๒ มีความประพฤติดี
๕.๒.๓ เปนหรือเคยเปนผูปกครองนักเรียน หรือครูในโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา
๕.๒.๔ คูสมรสของผูมีสิทธิ
๕.๒.๕ ครูโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ปจจุบัน เปนสมาชิกโดยตําแหนง
ไมตองเสียคาบํารุง
ขอ ๖ การเขาเปนสมาชิกสามัญใหม ผูสมัครตองแสดงความจํานงขอเขาเปนสมาชิกเปนลายลักษณอักษร
ตามแบบของสมาคมฯ โดยมีสมาชิก รับรองไมน อยกวา ๒ คน เมื่อไดป ระกาศรายชื่ อผูสมั ครไว
ณ สํานักงานของสมาคมฯ ไมนอยกวา ๗ วันแลว ใหคณะกรรมการบริหารพิจารณารับเขาเปนสมาชิก
สมาชิกภาพของสมาชิกสามัญเริม่ ตนขึ้นเมือ่ คณะกรรมการไดพิจารณาลงมติรับเปนสมาชิก และสมาชิกสามัญใหม
ตั้ง แตปการศึกษา ๒๕๕๔ ตองชําระคาบํารุง ตลอดชีพ ๒,๐๐๐ บาท สําหรับ สมาชิกสามัญ เดิ ม
ใหชําระคาบํารุงสมาชิกรายป ปละ ๒๐๐ บาท
การขาดจากสมาชิกภาพ
ขอ ๗ สมาชิกภาพ ยอมสิ้นสุดลง เมื่อ
๗.๑ ตาย
๗.๒ ลาออก
๗.๓ ถูกศาลสั่งใหเปนผูไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๕ ง

หนา้ ๑๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

๗.๔ ฝาฝนขอบังคับของสมาคมฯ หรือประพฤติตนอันอาจนําความเสื่อมเสียมาสูสมาคมฯ
และคณะกรรมการบริหารไมนอยกวา ๒ ใน ๓ มีมติใหออก
๗.๕ คางคาบํารุงถึง ๒ ป ติดกัน และคณะกรรมการบริหารมีมติใหพนจากสมาชิกภาพ
๗.๖ ครูโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ที่เกษียณอายุการทํางาน
ขอ ๘ สมาชิกผูใดประสงคจะลาออก ใหยื่นหนังสือออกตอสมาคมฯ แตทั้งนี้ขอใหชําระคาบํารุง
ที่คางอยูขณะนั้นใหเสร็จสิ้นเสียกอน
ขอ ๙ เมื่อสมาชิกภาพสิ้นสุดลง ผูนั้นจะยกเหตุการณนั้นมาอางสิทธิ์เรียกรองคาเสียหาย
หรืออื่นใดจากสมาคมฯ หรือกรรมการบริหารไมได
ขอ ๑๐ ใหนายทะเบียนจําหนายชื่อสมาชิกผูถูกลบชื่อจากทะเบียนและแจงใหสมาชิกทราบ
หรือปดประกาศไว ณ สํานักงานของสมาคมฯ
สิทธิและหนาที่ของสมาชิก
ขอ ๑๑ สมาชิกมีสิทธิประดับเครื่องหมายของสมาคมฯ ในโอกาสอันสมควร
ขอ ๑๒ สมาชิกมีสิทธิไดรับประโยชนตาง ๆ อันจักพึงมีพึงได เนื่องจากผลงานตามวัตถุประสงค
ของสมาคมฯ ทั้งมีความเสมอภาคในการรวมกิจกรรม และใชสถานที่ของสมาคมฯ ทั้งนี้ ตองปฏิบัติ
ตามขอบังคับ และระเบียบของสมาคมฯ
ขอ ๑๓ สมาชิกมีสิทธิเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับกิจการของสมาคมฯ ได
เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของสมาคมฯ
ขอ ๑๔ สมาชิกไมนอ ยกวา ๑ ใน ๓ ของสมาชิกทั้งหมดมีสิทธิจะรองขอตอคณะกรรมการบริหาร
เพื่อตรวจสอบเอกสารบัญ ชี และทรัพยสินของสมาคมฯ ไดในเวลาอัน สมควร และมีสิทธิจะเสนอ
ใหจัดประชุมใหญวิสามัญ เพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงและแกไขขอบังคับของสมาคมฯ ได
ขอ ๑๕ สมาชิกมีสิทธิเขารวมประชุมใหญสามัญประจําปของสมาคมฯ และสมาชิกสามัญเทานั้น
ที่จะมีสิทธิในการไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริหารสมาคมฯ หรือไดรับการแตงตั้งเปนนายกสมาคมฯ
และมีสิทธิออกเสียงลงมติตาง ๆ ในที่ประชุมไดคนละ ๑ คะแนนเสียง

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๕ ง

หนา้ ๑๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

ขอ ๑๖ สมาชิกมีหนาที่จะตองเคารพและปฏิบัติตามขอบังคับและมติสมาคมฯ โดยเครงครัด
และชวยเผยแพรชื่อเสียงของสมาคมฯ ใหเปนที่รูจักอยางแพรหลาย
ขอ ๑๗ สมาชิกตองไมกระทําการใด ๆ อันนํามาซึ่งความเสียหายแกมวลสมาชิก และแกสมาคมฯ
ไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม
ขอ ๑๘ สมาชิกมีหนาที่ใหความรวมมือและสนับสนุนการดําเนินกิจการตาง ๆ ของสมาคมฯ
ขอ ๑๙ สมาชิกมีหนาที่ประพฤติตนใหสมกับเกียรติที่เปนสมาชิกของสมาคมฯ
หมวด ๔
การบริหาร
ขอ ๒๐ ใหผูอํานวยการโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา แตงตั้งผูที่ไดรับการคัดเลือก จํานวน ๑ คน
ที่มาจากคณะกรรมการสรรหา เปนนายกสมาคมฯ ใหนายกสมาคมฯ สรรหาสมาชิกสามัญที่เปนผูปกครอง
หรือเคยเปนผูปกครอง จํานวน ๙ คน และใหผูอํานวยการโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา สรรหา
สมาชิกสามัญที่เปนครูโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา จํานวน ๖ คน เพื่อเปนคณะกรรมการบริหาร
และทําหนาที่บริหารงานสมาคมฯ คณะกรรมการนี้ประกอบดวย
๑. นายกสมาคมฯ (ผูปกครองหรือเคยเปนผูปกครอง) ๑ คน
๒. อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๑ (ผูอํานวยการ)
๑ คน
๓. อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๒ (ฝายผูปกครอง)
๑ คน
๔. อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๓ (ฝายผูปกครอง)
๑ คน
๕. เลขานุการ
(ฝายผูปกครอง)
๑ คน
๖. ผูชวยเลขานุการ
(ฝายครู)
๑ คน
๗. เหรัญญิก
(ฝายผูปกครอง)
๑ คน
๘. ผูชวยเหรัญญิก
(ฝายครู)
๑ คน
๙. นายทะเบียน
(ฝายผูปกครอง)
๑ คน
๑๐. ผูชวยนายทะเบียน
(ฝายครู)
๑ คน
๑๑. ปฏิคม
(ฝายผูปกครอง)
๑ คน

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๕ ง

หนา้ ๑๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

๑๒. ผูชวยปฏิคม

(ฝายผูปกครอง)

๑ คน

๑๓. ผูชวยปฏิคม

(ฝายครู)

๑ คน

๑๔. ผูชวยปฏิคม

(ฝายครู)

๑ คน

๑๕. สาราณียกร

(ฝายผูปกครอง)

๑ คน

๑๖. ผูชวยสาราณียกร

(ฝายครู)

๑ คน

๑๗. ผูชวยสาราณียกร

(ฝายผูปกครอง)

๑ คน

ขอ ๒๑ ใหคณะกรรมการที่ปรึกษาผูอํานวยการโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ดําเนินการคัดสรร
คณะกรรมการสรรหานายกสมาคมผูปกครองและครูฯ จํานวน ๑๐ คน เพื่อดําเนินการคัดเลือกสมาชิกสามัญ
ที่เปนผูปกครองหรือเคยเปนผูปกครอง จํานวน ๑ คน เสนอชื่อตอผูอํานวยการโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา
แตงตั้งเปนนายกสมาคมผูปกครองและครูฯ
ขอ ๒๒ นายกสมาคมฯ อยูในตําแหนงวาระละ ๒ ป (ของปการศึกษา)
ขอ ๒๓ กรรมการบริหารสมาคมฯ ไมมีเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง คายานพาหนะ หรือคาอื่นใด
ที่จะพึงรับเปนการตอบแทนจากสมาคมฯ
ขอ ๒๔ ถาตําแหนงกรรมการบริหารสมาคมฯ ตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งวางลงกอนครบวาระ
ใหคณะกรรมการชุดปจจุบันคัดสรรสมาชิกสามัญผูใดผูหนึ่งมาดํารงตําแหนงแทนที่วางเทาระยะเวลาที่เหลือ
จนครบวาระ
ขอ ๒๕ นายกสมาคมฯ และกรรมการบริหาร คือบุคคลที่มีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๒๕.๑ เปนผูบรรลุนิติภาวะ
๒๕.๒ ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพ จนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ
หรือจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ หรือเปนโรคที่สังคมรังเกียจ
๒๕.๓ ไมเปนบุคคลลมละลาย
๒๕.๔ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี จนเปนที่รังเกียจของสังคม
๒๕.๕ ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิด
ทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
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๒๕.๖ ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต และเที่ยงธรรม หามมิใหอาศัย
หรือยอมใหผูอื่นอาศัยอํานาจหนาที่ของตน ไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออมหาประโยชนใหแกตนเอง
หรือผูอื่น
๒๕.๗ เปนผูมีความประพฤติเรียบรอย รักษาความสามัคคีและไมกระทําการอยางใด
ที่เปนการกลั่นแกลงกันและตองชวยเหลือกันและกันในการปฏิบัติงานระหวางกรรมการดวยกันและผูรวมปฏิบัติงาน
๒๕.๘ เปนผูที่มีจรรยาบรรณ ดังตอไปนี้
๒๕.๘.๑ จรรยาบรรณตอตนเอง
๒๕.๘.๒ จรรยาบรรณตอหนวยงาน
๒๕.๘.๓ จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชาและผูรวมงาน
๒๕.๘.๔ จรรยาบรรณตอผูปกครองและสังคม
หมวด ๕
สิทธิและหนาที่ของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
ขอ ๒๖ หนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
๒๖.๑ นายกสมาคมฯ
๒๖.๑.๑ มีหนาที่บริหารกิจการของสมาคมฯ ใหเปนไปตามวัตถุประสงค
นโยบายและขอบังคับของสมาคมฯ
๒๖.๑.๒ เปนประธานในการประชุม
๒๖.๑.๓ เปนผูลงนามแทนสมาคมฯ ในกรณีจะตองทําสัญญา หรือตราสาร
ตอบุคคลภายนอก อันจะผูกพันสมาคมฯ และจะตองประทับตราของสมาคมฯ กํากับลายเซ็นของนายกสมาคมฯ ดวย
๒๖.๑.๔ ควบคุม และสั่งจายเงินตามขอบังคับ
๒๖.๒ อุปนายกสมาคม ฯ
๒๖.๒.๑ รักษาการและทําการแทนนายกสมาคมฯ ในเมื่อนายกสมาคมฯ
ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
๒๖.๒.๒ เปนรองประธานในกรณีที่นายกสมาคมฯ เปนประธาน
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๒๖.๓ เลขานุการ
๒๖.๓.๑ มีหนาที่รับผิดชอบบริหารงานใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับและคําสั่ง
ของสมาคมฯ
๒๖.๓.๒ เตรียมระเบียบวาระการประชุม จดบันทึกและเก็บรักษารายงาน
การประชุม
๒๖.๓.๓ ทําจดหมายโตตอบและมีหนาที่รับผิดชอบงาน ซึ่งมิไดจัดใหอยูในตําแหนง
หนาที่ใด หรือยังมิไดตั้งกรรมการบริหารผูใดขึ้น
๒๖.๔ เหรัญญิก
๒๖.๔.๑ ดําเนินงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และทรัพยสินของสมาคมฯ
๒๖.๔.๒ เก็บรักษาและเบิกจายเงินของสมาคมฯ ภายในระเบียบและตามที่กําหนด
ไวในขอบังคับ
๒๖.๔.๓ เก็บรักษาหลักฐานและใบสําคัญตาง ๆ ทางการเงินของสมาคมฯ
ไวอยางนอย ๕ ป
๒๖.๕ นายทะเบียน
๒๖.๕.๑ จัดทําและรักษาทะเบียน รวมทั้งจัดทําทําเนียบและออกบัตรสมาชิก
ตามแบบและวิธีการที่คณะกรรมการบริหารกําหนด
๒๖.๕.๒ แกไขปรับปรุงทะเบียนของสมาชิกใหถูกตองตามความเปนจริง
เพื่อประโยชนทางการสื่อสารระหวางมวลสมาชิก
๒๖.๕.๓ รักษาสถานที่เก็บรักษาและเบิกจายพัสดุ ทําบัญชีเกี่ยวกับพัสดุ
๒๖.๖ ปฏิคม
๒๖.๖.๑ มีหนาที่ตอนรับใหความสะดวกแกสมาชิกและผูที่มาเยือนสมาคมฯ
๒๖.๖.๒ ติดตอและประสานงานดานกิจกรรมตาง ๆ ของสมาคมฯ
๒๖.๖.๓ อํานวยการและรักษาความปลอดภัยในกิจกรรมของสมาคมฯ
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๒๖.๗ สาราณียกร
๒๖.๗.๑ มีหนาที่ในการออกขาวสารและจัดพิมพเอกสารตาง ๆ ของสมาคมฯ
ออกเผยแพร
๒๖.๗.๒ จัดทําประวัติของสมาคมฯ จัดทําและเผยแพรวารสาร จัดหาหนังสือ
สิ่งพิมพที่สงเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตรและนโยบายของโรงเรียน ตลอดจนเผยแพรกิจกรรมทั่วไป
ขอ ๒๗ คณะกรรมการบริหารและผูสอบบัญชี อยูในตําแหนงวาระละ ๒ ป เมื่อครบกําหนดแลว
ใหคณะกรรมการชุดเกามีอํานาจบริหารงานตอไป จนกวาคณะกรรมการบริหารชุดใหมจะไดรบั การจดทะเบียน
จากนายทะเบียนสมาคมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ขอ ๒๘ ใหนายกสมาคมฯ ตั้งอุปนายกไมเกิน ๓ คน และตั้งคณะกรรมการอื่นดํารงตําแหนง
ตามความจําเปน เมื่อตําแหนงกรรมการบริหารวางลงกอนครบวาระ นายกสมาคมฯ จะสรรหาสมาชิกสามัญ
เปนกรรมการบริหารแทนอยูในตําแหนงเทาระยะเวลาที่เหลือจนครบวาระ
ขอ ๒๙ เพื่อประโยชนในการบริหารใหเปนไปตามวัตถุประสงคของสมาคมฯ คณะกรรมการบริหาร
สามารถตั้งอนุกรรมการ กรรมการที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญได
ขอ ๓๐ คณะกรรมการบริหาร อนุกรรมการ กรรมการที่ปรึกษา และผูเชี่ยวชาญ ที่ไดรับแตงตั้ง
ใหถือเปนตําแหนงกิตติมศักดิ์ไมมีเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง คายานพาหนะ หรือคาตอบแทนอื่นใดจากสมาคมฯ
ขอ ๓๑ ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารโดยปกติ ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือ
กิจการของสมาคมฯ องค ป ระชุ มตอ งมีไ ม นอยกวา ๒ ใน ๓ ของจํ านวนคณะกรรมการบริห าร
การลงมติใหถือตามคะแนนเสียงสวนมาก เวนแตไดระบุไวเปนอยางอื่นในขอบังคับนี้
ขอ ๓๒ กรรมการบริหารสมาคมฯ พนจากตําแหนง ซึ่งมิใชเปนการออกตามวาระดวยเหตุผล
ดังตอไปนี้
๓๒.๑ ตาย
๓๒.๒ ลาออก
๓๒.๓ ที่ประชุมใหญสามัญประจําปมีมติใหออกจากตําแหนง
ขอ ๓๓ กรรมการบริห ารสมาคมฯ ที่ป ระสงคจะลาออกจากตําแหนง ใหยื่น ใบลาออก
เปนลายลักษณอักษรตอคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และใหพนจากตําแหนงเมื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
มีมติใหออก
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ขอ ๓๔ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ มีหนาที่จัด ใหมีการประชุมใหญสามัญ ประจําป
อยางนอยปละ ๑ ครั้งเพื่อรายงานกิจการและงบดุลของสมาคมฯ ปรึกษาหารือบริหารงานตามขอบังคับ
ซึ่งคณะกรรมการเปนผูเสนอ องคประชุมตองไมนอยกวา ๑๐๐ คน ถาไมครบองคประชุมใหนัดใหมอีกครั้ง
ใหมีระยะหางจากครั้งแรกไมนอยกวา ๑๕ วัน ครั้งหลังนี้จะมีสมาชิกจํานวนเทาใดใหถือเปนองคประชุมได
ขอ ๓๕ การนัดประชุมใหญสามัญประจําปหรือประชุมใหญวิสามัญ เลขานุการตองทําหนังสือ
แจงใหสมาชิกทราบลวงหนาไมนอยกวา ๑๕ วัน และประกาศไว ณ สํานักงานของสมาคมฯ ดวย
ขอ ๓๖ การแกไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม ขอบังคับของสมาคมฯ จะทําไดตอเมื่อมีมติ
ของที่ประชุมใหญสามัญประจําปดว ยคะแนนเสียง ๒ ใน ๓ แลวสงสําเนาขอบังคับที่แกไขเปลี่ยนแปลง
หรือเพิ่มเติมใหม ๓ ฉบับ ไปจดทะเบียนภายใน ๑๔ วันนับแตวันที่ไดลงมติ
หมวด ๖
การเงินและทรัพยสิน
ขอ ๓๗ เงินของสมาคมฯ ตองฝากไวในธนาคารใดธนาคารหนึ่งในนามของสมาคมฯ ตามมติ
ของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
ขอ ๓๘ การถอนเงินเปนอํานาจหนาที่ของนายกสมาคมฯ เหรัญญิก และอุปนายก คนที่ ๑
ลงนามรวมกัน ๓ คน
ขอ ๓๙ นายกสมาคมฯ มีสิทธิสั่งจายเงินไดไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท แลวเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารในคราวตอไป ถาจะจายเกินกวานี้ตองขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกอน
ขอ ๔๐ ใหเหรัญญิกมีสิทธิเก็บรักษาเงินสดไวไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท เพื่อสะดวกแกการจาย
ในกิจการประจําตามปกติ
ขอ ๔๑ ใหที่ประชุมใหญแตงตั้งผูสอบบัญชี ๑ คน ซึ่งมิใชกรรมการหรือเจาหนาที่ของสมาคมฯ
และตองเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย
ขอ ๔๒ หลักฐานและใบสําคัญตาง ๆ ทางการเงินของสมาคมฯ ตองเก็บรักษาไวอยางนอย ๕ ป
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หมวด ๗
การยกเลิกสมาคม
ขอ ๔๓ เมื่อมีมติในการยกเลิกสมาคมฯ หรือมีเหตุอันสมควรใหยกเลิก และทางสมาคมฯ
ไดชําระบัญชีเปนที่เรียบรอยแลว ทรัพยสินที่เหลือทุกประการใหเปนสมบัติของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียล
แหงประเทศไทย เพื่อนําไปใชประโยชนแกสวัสดิการของครูและกิจการของโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา
หมวด ๘
บทเฉพาะกาล
ขอ ๔๔ ใหผูเริ่มการกอตัง้ สมาคมฯ นี้ มีอํานาจหนาที่ดําเนินงานเหมือนกับคณะกรรมการบริหาร
ทุกประการ จนกวาคณะกรรมการบริหารซึ่งที่ประชุมใหญสามัญประจําปแตงตั้งมารับมอบหมายดําเนินงาน
ขอ ๔๕ การเขาเปนสมาชิกสามัญในปที่กอตัง้ สมาคมฯ ผูที่มีคุณสมบัติตามระบุในขอบังคับสมาคมฯ
จะสมัครเขาเปนสมาชิกไดโดยไมตองมีสมาชิกรับรอง
ขอ ๔๖ ใหผูเริ่มการกอตั้งสมาคมฯ นี้ จัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําปครั้งแรกภายใน ๙๐ วัน
นับแตวันที่ไดรับอนุมัติจัดตั้งสมาคมฯ ไดตามกฎหมาย เพื่อจัดตั้งกรรมการบริหาร
นายทะเบียนสมาคมประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา ไดมีคําสั่งใหรับจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
สมาคมรายนี้แลว เลขทะเบียนที่ ๑/๒๕๖๕ ตั้งแตวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๔ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
พูลทรัพย สมบูรณปญญา
รองผูวา ราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
นายทะเบียนสมาคมประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา

