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ประกาศนายทะเบียนสมาคม
ประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา
เรื่อง จดทะเบียนการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของสมาคม
ดวย นายนิพนธ คลายสิงห ไดยื่นคําขอจดทะเบียนการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของสมาคม
ผูปกครองและครูเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ดังนี้
ขอที่ ๑ ขอบังคับนีเ้ รียกวา “ขอบังคับสมาคมผูปกครองและครูเบญจมราชรังสฤษฎิ์ แกไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ ๒
ขอที่ ๒ ใหยกเลิกขอความตามขอ ๘, ๑๖, ๑๘, ๑๙, ๒๐, ๔o ตามขอบังคับสมาคมผูปกครอง
และครูเบญจมราชรังสฤษฎิ์ แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๙ และใหใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ ๘ สมาชิกสามัญ ตองมีคุณสมบัติดังนี้ คือ
(๑) บรรลุนิติภาวะแลว
(๒) มีความประพฤติดี
(๓) เปนหรือเคยเปนผูปกครองนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
(๔) เปนหรือเคยเปนครูในโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
(๕) บิดามารดาของผูที่เปนหรือเคยเปนนักเรียนในโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
(๖) เปนผูกอตั้งนิธิมูลนิธิชวยนักเรียนในฉะเชิงเทรา โดยมีเงื่อนไขดอกผลชวยสงเคราะห
นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์และหรือนิธิมูลนิธิเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ขอ ๑๖ การชําระเงินคาสมาชิกสมาคมและคาบํารุงสมาคม
(๑) ผูปกครองนักเรียนทุกคนตองเปนสมาชิกสามัญและเมื่อนํานักเรียนในปกครองมาเขาเรียน
ในทุกระดับชั้น (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑-๖) ตองชําระคาสมาชิก ๕๐๐ บาทตอป ตอนักเรียน ๑ คน
(๒) สมาชิกกิตติมศักดิ์ สมาชิกที่เปนครูหรือเคยเปนครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ไมตองเสียคาสมาชิกและคาบํารุง
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ขอ ๑๘ (๑) กรรมการของสมาคมนี้ แบงออกเปน ๔ ประเภท คือ
ประเภทที่ ๑ กรรมการกิตติมศักดิ์
ประเภทที่ ๒ กรรมการอุปถัมภ
ประเภทที่ ๓ กรรมการที่ปรึกษา
ประเภทที่ ๔ กรรมการบริหาร
(๒) การแตงตั้งกรรมการประเภทที่ ๑-๓ ใหถือตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการบริหาร
โดยมีไดไมจํากัดจํานวน
(๓) สมาคมใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ทําหนาที่บริหารสมาคม มีจํานวนไมนอยกวา ๑๕ คน
และไมเกิน ๓๐ คน ประกอบดวย นายกสมาคม ๑ อุปนายกสมาคม ๒ เลขาธิการ ๑ เลขานุการ ๑
นายทะเบียน ๑ เหรัญญิก ๑ ปฏิคม ๑ บรรณารักษ ๑ ที่ปรึกษากฎหมาย ๑ ประชาสัมพันธ ๑
และกรรมการตําแหนงอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
ขอ ๑๙ วิธีเลือกและแตงตั้งคณะกรรมการสมาคม
(๑) ใหผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์เปนประธานกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคม
ทําหนาที่เลือกตัง้ นายกสมาคมในวันประชุมใหญสามัญประจําปที่นายกสมาคมขณะนั้นดํารงตําแหนงครบวาระ
โดยใหประธานกรรมการเลือกตั้งนั้นแตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งจํานวน ๕ คน จัดใหมีการเลือกตั้งนายกสมาคม
ใหเปนที่เรียบรอยตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุไวในขอบังคับนี้
(๒) ใหประธานกรรมการเลือกตั้งประกาศรับสมัครผูที่จะรับเลือกตั้งเปนนายกสมาคม
และรับสมัครใหเสร็จสิ้นกอนวันนัดประชุมใหญสามัญ ตามขอ (๑) ไมนอยกวา ๑๕ วัน
(๓) การเลือกตั้งนายกสมาคม ใหสมาชิกสามัญในที่ประชุมใหญสามัญนั้น ออกเสียง
ลงคะแนนโดยวิธีลับ ผูรับเลือกตั้งคนใดไดคะแนนสูงสุดใหผูนั้นไดดํารงตําแหนงนายกสมาคม ถามีผูไดคะแนนเสียง
เทากันก็ใหมีการจับสลากในระหวางผูไดรับคะแนนเทากันแตถามีผูสมัครคนเดียวก็ใหผูนั้นเปนนายกสมาคม
โดยไมตองลงคะแนนและใหผูที่ไดรับเลือกตั้งเปนนายกสมาคมแตงตั้งคณะกรรมการประเภท ๔ โดยให
ผูอํานวยการโรงเรียนเปนอุปนายกคนที่ ๑ และมีคณะครูปจจุบันเปนกรรมการบริหาร ไมนอยกวาหนึ่งในสาม
ของคณะกรรมการทั้งหมดใหเสร็จสิ้นภายใน ๑๔ วัน นับแตวันที่ไดรับเลือกตั้งนั้น
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(๔) คณะกรรมการสมาคมดํารงตําแหนงไดคราวละ ๒ ป เมื่อครบกําหนดใหจัดการเลือกตั้ง
นายกสมาคมคนใหมแตกรณีที่นายกสมาคมพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหคณะกรรมการสมาคมที่เหลืออยู
ในขณะนั้นปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหมได เวนแตอายุของนายกสมาคม
ที่พนจากตําแหนงกอนครบวาระนั้นมีระยะเวลาเหลืออยูเกิน ๑๘๐ วัน ใหจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม
ใหเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับจากวันที่พนจากตําแหนงนั้น
ขอ ๒๐ กรรมการบริหารตําแหนงตาง ๆ มีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) นายกสมาคม
ทําหนาที่สูงสุดในการบริหารกิจการของสมาคม ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการของสมาคม
ใหเปนไปดวยความเรียบรอยและอยูในวัตถุประสงคของสมาคม เปนผูแทนสมาคมในการติดตอกับบุคคลภายนอก
และลงลายมือชื่อในเอกสารตาง ๆ ในนามสมาคมตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้ กับทําหนาที่ประธาน
ในที่ประชุมคณะกรรมการและการประชุมใหญของสมาคม
(๒) อุปนายก
ทําหนาที่เปน ผูชว ยนายกสมาคมในการบริห ารกิจการของสมาคม ปฏิบัติห นาที่
ตามที่นายกสมาคมไดมอบหมายและทําหนาที่แทนนายกสมาคมเมื่อนายกสมาคมไมอยูหรือไมสามารถ
จะปฏิ บัติห นาที่ แตการจะทําหนาที่ แ ทนนายกสมาคมใหอุป นายกตามลํา ดับ ตํ าแหนง กระทํ าแทน
และอาจลงลายมือชื่อในเอกสารตาง ๆ ของสมาคมตามที่กําหนดในขอบังคับนี้
(๓) เลขาธิการ
ทําหนาที่ เปนหัวหนาสวนงานตาง ๆ ของสมาคมทั้งหมด เกี่ยวกับหนังสือเอกสาร
และงานธุรการทั้งปวง ทําหนาที่เลขานุการในการประชุมตาง ๆ ของสมาคม นัดการประชุมกรรมการ
การประชุมใหญ บันทึก จัดทํารายงานการประชุมตาง ๆ และรักษารายงานการประชุม และรายงานประจําป
ตอนายทะเบียน ติดตอกับสมาชิกและบุคคลภายนอกดําเนินกิจการตาง ๆ ที่ไมอยูในหนาที่และอํานาจ
ของกรรมการตําแหนงอื่น ๆ โดยเฉพาะกับดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมายใหภายใตขอบังคับ
ระเบียบ มติ คําสั่งและประกาศของสมาคม
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(๔) เหรัญญิก
ทําหนาที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคม เรียก เก็บ รับ รักษา จายเงินและจัดทํา
บัญชีรายรับ รายจาย และงบดุลของสมาคม ทั้งเก็บรักษาเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการเงินของสมาคม
กับจัดเตรียมงบดุลเสนอและแถลงตอที่ประชุมใหญสามัญ
(๕) นายทะเบียน
ทําหนาที่ ทําและรักษาเกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทุกประเภทของสมาคมตลอดจนเอกสารตาง ๆ
ที่เกี่ยวกับการเปนสมาชิกและกรรมการสมาคม ทั้งประสานงานกับเหรัญญิกในการเรียกเก็บเงินคาลงทะเบียน
และคาบํารุงสมาคมจากสมาชิก
สมุดทะเบียนของสมาคมอยางนอยตองมีรายการ ดังตอไปนี้
๑. เลขลําดับสมาชิก
๒. ซื่อ นามสกุล สัญชาติ ที่อยูและอาชีพของสมาชิก
๓. ประเภทสมาชิก
๔. วัน เดือน ป ที่เขามาเปนสมาชิก
๕. วัน เดือน ป ที่แกไขเปลี่ยนแปลงประเภทสมาชิก
๖. วัน เดือน ป ที่พนจากการเปนสมาชิก
(๖) ปฏิคม
ทําหนาที่ ใหการตอนรับสมาชิกและผูที่มาเยี่ยมเยียนหรือติดตอกับสมาคม เปนหัวหนา
ในการจัดเตรียมสถานที่ทั้งดูแสรักษาความเรียบรอยและจัดเตรียมสถานที่ประชุมตาง ๆ ของสมาคม
กับทําทะเบียนรักษาทรัพยสินของสมาคมสําหรับใชสอยเพื่อการดังกลาวไวดวย
(๗) ประชาสัมพันธ
ทําหนาที่ เผยแพรกิจการและชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคมใหสมาชิกและบุคคลทั่วไป
รูจักแพรหลายกับจัดทําเอกสารเผยแพรกิจการดังกลาว และทําบัญชีการเงินเกี่ยวกับคาใชจายในการเผยแพร
ประชาสัมพันธ
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(๘) ที่ปรึกษากฎหมาย
ทําหนาที่ เปนที่ปรึกษากฎหมายของคณะกรรมการบริหาร มิใหกรรมการปฏิบัติการ
ผิดขอบังคับของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวย “สมาคม” พระราชบัญญัติกําหนดความผิด
เกี่ยวกับสมาคมและมูลนิธิและพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแหงชาติ
(๙) เลขานุการ
ทําหนาที่ เปนผูชวยเลขาธิการในการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับหนังสือเอกสารและงานธุรการทั้งปวง
ทําหนาที่แทนเลขาธิการเมื่อเลขาธิการไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดหรือเลขาธิการมอบหมาย
ในการปฏิบัติงาน นัดการประชุมกรรมการ การประชุมใหญ บันทึก จัดทํารายงานการประชุมตาง ๆ
และรักษารายงานการประชุม และรายงานประจําปตอนายทะเบียน ติดตอกับสมาชิกและบุคคลภายนอก
ดําเนินกิจการตาง ๆ ที่ไมอยูในหนาที่และอํานาจของกรรมการตําแหนงอื่นโดยเฉพาะกับดําเนินการอื่น ๆ
ตามที่คณะกรรมการมอบหมายใหภายใตขอบังคับ ระเบียบ มติ คําสั่งและประกาศของสมาคม
(๑๐) บรรณารักษ
มีหนาที่รักษา บริหาร และใหคําแนะนําเกี่ยวกับการใชเอกสารหรือสิ่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
กับสมาคม
(๑๑) กรรมการดํารงตําแหนงอื่น ๆ
มีหนาที่ ตามความเหมาะสมกับตําแหนงที่ตั้งขึ้น ซึ่งคณะกรรมการสมควรกําหนดใหมีขึ้น
โดยมีจํานวนเมื่อรวบรวมกับตําแหนงกรรมการตามขางตนแลวจะตองไมเกินจํานวนดังที่ขอบังคับไดกําหนดไว
แตถาคณะกรรมการมิไดกําหนดตําแหนงก็ใหถือวาเปนกรรมการกลาง
ขอ ๔๐ การสั่ง จายเงินสมาคมแตละครั้ง เลขาธิการมีอํานาจสั่งจายไมเกิ นหนึ่งหมื่นบาท
นายกไมเกินหนึง่ แสนหาหมื่นบาท แลวใหเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อทราบในการประชุมครั้งถัดไป
ถาหากมากกวานี้ตองจายโดยมติของคณะกรรมการบริหารที่มาประชุมไมนอยกวาครึ่งหนึ่ง การชวยเหลือนักเรียน
ผูปกครอง ครูปจจุบัน และอดีตครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เมื่อมีการเสียชีวิตใหความชวยเหลือ
รายละหาพันบาท กรณีประสบอุบัติเหตุใหพิจารณาความชวยเหลือตามความเหมาะสม”

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๗๑ ง

หนา้ ๑๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ กันยายน ๒๕๖๕

นายทะเบียนสมาคมประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา ไดมีคําสั่งใหรับจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
สมาคมรายนี้แลว เลขทะเบียนที่ ๔/๒๕๖๕ ตั้งแตวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๔ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
พูลทรัพย สมบูรณปญญา
รองผูวา ราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
นายทะเบียนสมาคมประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา

