ข้อบังคับทั่วไป
ชื่อและเครื่องหมาย
ข้อ ๑ สมาคมนี้ชื่อว่า “สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านค่าย”
ข้อ ๒ เครื่องหมายของสมาคม คือ
และมีอักษรย่อ “บ.ค.” อยู่ข้างในตามแบบที่ปรากฎอยู่ในข้อบังคับต่อไปนี้
สานักงาน
ข้อ ๓ สานักงานของสมาคม ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนบ้านค่าย ตาบลหนองละลอก อาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
วัตถุประสงค์
ข้อ ๔ สมาคมนี้มีวัตถุประสงค์ คือ
๔.๑ เพื่อสมานความสามัคคีระหว่างสมาชิก
๔.๒ ส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนบ้านค่ายที่เรียนดีแต่ยากจนให้เรียนในระดับสูงขึ้น
๔.๓ ทานุบารุงโรงเรียนบ้านค่าย
๔.๔ ส่งเสริมวัฒนธรรม ความรู้ ความบันเทิง การกีฬา และสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิก
๔.๕ เพื่ออนุเคราะห์ช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบเคราะห์กรรม ในโอกาสอันสมควร
๔.๖ บาเพ็ญสาธารณกุศลอื่นๆ ตามสมควร
๔.๗ ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
สมาชิก
ผู้ที่มีสิทธิเป็นสมาชิก
ข้อ ๕ คุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นสมาชิก
ผู้ที่เคยศึกษาหรือเป็นครูมาแล้วในโรงเรียนบ้านค่าย
วิธีเข้าเป็นสมาชิก
ข้อ ๖ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังกล่าวในข้อ ๕ เมื่อได้ยื่นใบสมัครต่อเลขาธิการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ หรือบุคคลที่
ได้รับเชิญจากคณะกรรมการให้เป็นสมาชิกกิติมศักดิ์
ประเภทของสมาชิก
ข้อ ๗ มาชิกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท
๗.๑ สมาชิกสามัญ ได้แก่สมาชิกทั่วไปตามข้อ ๕
๗.๒ สมาชิกกิติมศักดิ์ ได้แก่บุคคลซึ่งได้รับเชิญจากคณะกรรมการ
ข้อ ๘ สมาชิกสามัญต้องเสียค่าลงทะเบียน ๑๐ บาท และเสียค่าบารุง ปีละ ๑๐ บาท โดยให้ชาระในวันเข้าเป็นสมาชิก ผู้ที่ชาระ
ค่าสมัครครั้งเดียว ๒๐๐ บาท ให้ถือว่าเป็นสมาชิกสามัญตลอดชีพ
สิทธิของสมาชิก
ข้อ ๙ สมาชิกมีสิทธิดังนี้
๙.๑ ประดับเครื่องหมายของสมาคมไว้ในโอกาสอันควร
๙.๒ เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการของสมาคมต่อคณะกรรมการ
๙.๓ ไต่ถาม ตรวจสอบกิจการ เอกสาร การทะเบียน และทรัพย์สินของสมาคม

๙.๔ ใช้สถานที่ของสมาคมภายใต้ข้อบังคับและระเบียบที่ว่าไว้เพื่อการนั้น
๙.๕ ได้รับความอนุเคราะห์จากสมาคม
การขาดจากสมาชิกภาพ
ข้อ ๑๐ สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเมื่อ
๑๐.๑ ตาย
๑๐.๒ ลาออก
๑๐.๓ ไม่ชาระค่าบารุงเป็นเวลา ๓ ปี
๑๐.๔ สมาคมให้ออกโดยมีมติของที่ประชุมใหญ่ ในคะแนนเสียง ๒ ใน ๓ ของจานวนสมาชิกที่มาประชุม
๑๐.๕ คณะกรรมการมีมติให้ออกเป็นเอกฉันท์
วิธีจัดการสมาคม
คณะกรรมการ
ข้อ ๑๑ ให้มีกรรมการอย่างน้อย ๙ คน อย่างมาก ๑๕ คน มีหน้าที่อานวยการและบริหารกิจการของสมาคมให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และระเบียบข้อบังคับ
วิธีเลือกกรรมการ
ข้อ ๑๒ ให้สมาชิกเสนอชื่อสมาชิกผู้ที่สมควร โดยมีสมาชิกรับรองอย่างน้อย ๓ คน ผู้ได้คะแนนสูงสุด ตามลาดับ ผู้นั้นได้รับเลือก
เป็นกรรมการ ถ้าได้คะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีจับฉลาก
ข้อ ๑๓ กรรมการเจ้าหน้าที่ให้มีดังนี้
ให้มีตาแหน่งนายก ๑ คน อุปนายกไม่เกิน ๒ คน เลขาธิการ เหรัญญิก ปฏิคม สาราณียกร นายทะเบียนและที่ปรึกษาทาง
กฎหมาย ตาแหน่งละ ๑ คน นอกนั้นเป็นกรรมการ โดยให้คณะกรรมการเลือกตั้งกันเอง กรรมการแต่ละท่านมีสิทธิเลือกสมาชิก
เป็นผู้ช่วยได้ไม่เกิน ๒ คน
ข้อ ๑๔ คณะกรรมการต้องออกทั้งคณะเมื่อครบ ๒ ปี นับแต่วันเลือกตั้ง แต่ต้องอยู่รักษาหน้าที่จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะ
เข้ารับหน้าที่ นอกจากที่คณะกรรมการต้องพ้นหน้าที่โดยเฉพาะตัวคือ
๑๔.๑ ตาย
๑๔.๒ ลาออก
๑๔.๓ ขาดจากสมาชิกภาพ
๑๔.๔ ขาดประชุมเกินกว่า ๓ ครั้ง โดยไม่มีเหตุอันสมควร และกรรมการลงมติให้ออก กรรมการผู้ใดขาดจากตาแหน่งก่อนถึง
กาหนดออกตามวาระ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการเลือกออกจากผู้ที่ถูกเสนอชื่อรับเลือกเป็นกรรมการในปีนั้น หากไม่มีบุคคล
ดังกล่าวให้เลือกจากสมาชิกและกรรมการใหม่ที่เข้ามาแทนที่นี้ มีเวลาอยู่ในตาแหน่งเท่าที่กาหนดเวลาของผู้ที่ตนแทน กรรมการ
ที่เคยดารงตาแหน่ง และต้องออกไปตามกาหนดเวลาไม่ขาดสิทธิที่จะได้รับเลือกเป็นกรรมการอีก
การประชุมของกรรมการ
ข้อ ๑๕ ให้คณะกรรมการประชุมกันปีละไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง การประชุมคณะกรรมการ ถ้านายกหรืออุปนายกไม่อยู่ในที่ประชุม
ให้ที่ประชุมเลือกตั้งขึ้นแทน การปรึกษาลงมติใด ให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงกันให้ประธานชี้ขาด

องค์ประชุมกรรมการ
ข้อ ๑๖ การประชุมของคณะกรรมการแต่ละครั้ง จะต้องมีกรรมการอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจานวนคณะกรรมการจึงจะเป็นองค์
ประชุมได้
สมุดบัญชี
ข้อ ๑๗ ให้คณะกรรมการจัดให้มีรายรับ – รายจ่าย สมุดบันทึกหลักฐานรายงานการประชุม สมุดทะเบียน และเอกสารอื่นๆ
ตามสมควรแก่กิจการงานในหน้าที่ของตน
การเงิน
ข้อ ๑๘ ให้เหรัญญิกรักษาเงินได้ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) เงินที่เกิดจานวนให้ฝากไว้ยังธนาคารในนามสมาคม
การเบิกเงินจากธนาคารให้นายกหรืออุปนายกร่วมกับเหรัญญิกเป็นผู้ลงนามเบิก ในการจ่ายนั้น เลขาธิการสั่งจ่ายในคราวหนึ่งไม่
เกิน ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) นายกสั่งจ่ายคราวหนึ่งไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) ถ้าเกินกว่านี้จ่ายได้โดยมติ
ของกรรมการ
การประชุมใหญ่
การประชุมสามัญและวิสามัญ
ข้อ ๑๙ ให้มีประชุมใหญ่สามัญปีละ ๑ ครั้ง ตามวันเวลาซึ่งจะได้กาหนดให้คณะกรรมการแถลงกิจการของสมาคม เสนอบัญชีรับ
– จ่าย เลือกตั้งกรรมการ เลือกตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกิจการอื่นๆ คณะกรรมการหรือสมาชิกมีจานวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของ
จานวนสมาชิกมีสิทธิที่จะร้องขอให้เรียกประชุมสามัญเมื่อใดก็ได้ ให้เลขาธิการเป็นผู้นัดหมายเรียกประชุมพร้อมทั้งแจ้งระเบียบ
วาระให้สมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน การเรียกประชุมอาจนัดหมายประกาศทางหนังสือพิมพ์รายวันก็ได้
องค์ประชุม
ข้อ ๒๐ องค์ประชุมจะต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๔ ของจานวนสมาชิกทั้งหมดหรือสมาชิกตั้งแต่ ๔๐ คนขึ้นไป
โดยให้นายกหรืออุปนายกทาหน้าที่เป็นประธานชั่วคราวแล้วให้ที่ประชุมเลือกประธานขึ้น ๑ คน การลงมติใดๆ ให้ถือเสียงข้าง
มาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานชี้ขาด
การล้มเลิกสมาคม
ข้อ ๒๑ การล้มเลิกสมาคม ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๒๙๒ มติ ให้เลิกล้มสมาคมจะต้องมี
คะแนนเสียงเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของจานวนสมาชิกที่มาประชุม
ข้อ ๒๒ ถ้าต้องเลิกสมาคมนี้แล้ว ให้โอนบรรดาทรัพย์สินต่างๆ ของสมาคมให้แก่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
เบ็ดเตล็ด
ข้อ ๒๓ การตีความตามข้อบังคับนี้ ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
ข้อ ๒๔ การเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรือยกเลิกข้อบังคับนี้ ให้เป็นอานาจของที่ประชุมใหญ่

ข้อ ๒๕ ให้คณะกรรมการมีอานาจวางระเบียบการได้ โดยไม่ขัดข้องกับข้อบังคับนี้
ข้อ ๒๖ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันที่ .........เดือน........พ.ศ. ............. เป็นต้นไป
***************************

