
ข้อบังคับทั่วไป 

ชื่อและเคร่ืองหมาย 
ข้อ ๑ สมาคมนี้ช่ือว่า  “สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านค่าย” 

 
ข้อ ๒ เครื่องหมายของสมาคม คือ  

และมีอักษรย่อ “บ.ค.” อยู่ข้างในตามแบบท่ีปรากฎอยู่ในข้อบังคับต่อไปนี้ 

ส านักงาน 
ข้อ ๓ ส านักงานของสมาคม ต้ังอยู่ในบริเวณโรงเรียนบ้านค่าย ต าบลหนองละลอก อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 
วัตถุประสงค์ 
 ข้อ ๔ สมาคมนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 
๔.๑ เพื่อสมานความสามัคคีระหว่างสมาชิก 
๔.๒ ส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนบ้านค่ายท่ีเรียนดีแต่ยากจนให้เรียนในระดับสูงขึ้น 
๔.๓ ท านุบ ารุงโรงเรียนบ้านค่าย 
๔.๔ ส่งเสริมวัฒนธรรม ความรู้ ความบันเทิง การกีฬา และส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่สมาชิก 
๔.๕ เพื่ออนุเคราะห์ช่วยเหลือสมาชิกท่ีประสบเคราะห์กรรม ในโอกาสอันสมควร 
๔.๖ บ าเพ็ญสาธารณกุศลอื่นๆ ตามสมควร 
๔.๗ ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง 

สมาชิก 

ผู้ที่มีสิทธิเป็นสมาชิก 
ข้อ ๕  คุณสมบัติของผู้ท่ีจะเป็นสมาชิก 
ผู้ท่ีเคยศึกษาหรือเป็นครูมาแล้วในโรงเรียนบ้านค่าย 
วิธีเข้าเป็นสมาชิก 
ข้อ ๖  บุคคลท่ีมีคุณสมบัติดังกล่าวในข้อ ๕ เมื่อได้ยื่นใบสมัครต่อเลขาธิการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ หรือบุคคลท่ี
ได้รับเชิญจากคณะกรรมการให้เป็นสมาชิกกิติมศักดิ์ 
ประเภทของสมาชิก 
ข้อ ๗ มาชิกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท  
๗.๑ สมาชิกสามัญ ได้แก่สมาชิกท่ัวไปตามข้อ ๕ 
๗.๒ สมาชิกกิติมศักดิ์ ได้แก่บุคคลซึ่งได้รับเชิญจากคณะกรรมการ 
ข้อ ๘ สมาชิกสามัญต้องเสียค่าลงทะเบียน ๑๐ บาท และเสียค่าบ ารุง ปีละ ๑๐ บาท โดยให้ช าระในวันเข้าเป็นสมาชิก ผู้ท่ีช าระ
ค่าสมัครครั้งเดียว ๒๐๐ บาท ให้ถือว่าเป็นสมาชิกสามัญตลอดชีพ 
สิทธิของสมาชิก 
ข้อ ๙ สมาชิกมีสิทธิดังนี้ 
๙.๑ ประดับเครื่องหมายของสมาคมไว้ในโอกาสอันควร 
๙.๒ เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการของสมาคมต่อคณะกรรมการ 
๙.๓ ไต่ถาม ตรวจสอบกิจการ เอกสาร การทะเบียน และทรัพย์สินของสมาคม 



๙.๔ ใช้สถานท่ีของสมาคมภายใต้ข้อบังคับและระเบียบท่ีว่าไว้เพื่อการนั้น 
๙.๕ ได้รับความอนุเคราะห์จากสมาคม 

การขาดจากสมาชิกภาพ 
ข้อ ๑๐ สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเมื่อ 
๑๐.๑ ตาย 
๑๐.๒ ลาออก 
๑๐.๓ ไม่ช าระค่าบ ารุงเป็นเวลา ๓ ปี 
๑๐.๔ สมาคมให้ออกโดยมีมติของท่ีประชุมใหญ่ ในคะแนนเสียง ๒ ใน ๓ ของจ านวนสมาชิกท่ีมาประชุม 
๑๐.๕ คณะกรรมการมีมติให้ออกเป็นเอกฉันท์ 

วิธีจัดการสมาคม   

คณะกรรมการ 
ข้อ ๑๑ ให้มีกรรมการอย่างน้อย ๙ คน อย่างมาก ๑๕ คน มีหน้าท่ีอ านวยการและบริหารกิจการของสมาคมให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และระเบียบข้อบังคับ 
วิธีเลือกกรรมการ 
ข้อ ๑๒ ให้สมาชิกเสนอช่ือสมาชิกผู้ท่ีสมควร โดยมีสมาชิกรับรองอย่างน้อย ๓ คน ผู้ได้คะแนนสูงสุด ตามล าดับ ผู้นั้นได้รับเลือก
เป็นกรรมการ ถ้าได้คะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีจับฉลาก 
ข้อ ๑๓ กรรมการเจ้าหน้าท่ีให้มีดังนี้ 
ให้มีต าแหน่งนายก ๑ คน อุปนายกไม่เกิน ๒ คน เลขาธิการ เหรัญญิก ปฏิคม สาราณียกร นายทะเบียนและท่ีปรึกษาทาง
กฎหมาย  ต าแหน่งละ ๑ คน นอกนั้นเป็นกรรมการ โดยให้คณะกรรมการเลือกตั้งกันเอง กรรมการแต่ละท่านมีสิทธิเลือกสมาชิก
เป็นผู้ช่วยได้ไม่เกิน ๒ คน  
ข้อ ๑๔ คณะกรรมการต้องออกทั้งคณะเมื่อครบ ๒ ปี นับแต่วันเลือกตั้ง แต่ต้องอยู่รักษาหน้าท่ีจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะ
เข้ารับหน้าท่ี นอกจากท่ีคณะกรรมการต้องพ้นหนา้ท่ีโดยเฉพาะตัวคือ 
๑๔.๑ ตาย 
๑๔.๒ ลาออก 
๑๔.๓ ขาดจากสมาชิกภาพ 
๑๔.๔ ขาดประชุมเกินกว่า ๓ ครั้ง โดยไม่มีเหตุอันสมควร และกรรมการลงมติให้ออก กรรมการผู้ใดขาดจากต าแหน่งก่อนถึง
ก าหนดออกตามวาระ ให้ท่ีประชุมคณะกรรมการเลือกออกจากผู้ท่ีถูกเสนอช่ือรับเลือกเป็นกรรมการในปีนั้น หากไม่มีบุคคล 
ดังกล่าวให้เลือกจากสมาชิกและกรรมการใหม่ท่ีเข้ามาแทนท่ีนี้ มีเวลาอยู่ในต าแหน่งเท่าท่ีก าหนดเวลาของผู้ท่ีตนแทน กรรมการ
ท่ีเคยด ารงต าแหน่ง และต้องออกไปตามก าหนดเวลาไม่ขาดสิทธิที่จะได้รับเลือกเป็นกรรมการอีก 

การประชุมของกรรมการ 

ข้อ ๑๕  ให้คณะกรรมการประชุมกันปีละไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง การประชุมคณะกรรมการ ถ้านายกหรืออุปนายกไม่อยู่ในท่ีประชุม
ให้ท่ีประชุมเลือกตั้งขึ้นแทน การปรึกษาลงมติใด ให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงกันให้ประธานช้ีขาด 

 

  



องค์ประชุมกรรมการ 

ข้อ ๑๖  การประชุมของคณะกรรมการแต่ละครั้ง จะต้องมีกรรมการอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจ านวนคณะกรรมการจึงจะเป็นองค์
ประชุมได้ 

สมุดบัญชี 

ข้อ ๑๗  ให้คณะกรรมการจัดให้มีรายรับ – รายจ่าย สมุดบันทึกหลักฐานรายงานการประชุม สมุดทะเบียน และเอกสารอื่นๆ  
ตามสมควรแก่กิจการงานในหน้าท่ีของตน 

การเงิน 

ข้อ ๑๘  ให้เหรัญญิกรักษาเงินได้ไม่เกิน  ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) เงินท่ีเกิดจ านวนให้ฝากไว้ยังธนาคารในนามสมาคม 
การเบิกเงินจากธนาคารให้นายกหรืออุปนายกร่วมกับเหรัญญิกเป็นผู้ลงนามเบิก ในการจ่ายนั้น เลขาธิการส่ังจ่ายในคราวหนึ่งไม่
เกิน ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) นายกส่ังจ่ายคราวหนึ่งไม่เกิน ๒,๐๐๐  บาท (สองพันบาทถ้วน) ถ้าเกินกว่านี้จ่ายได้โดยมติ
ของกรรมการ 

การประชุมใหญ่ 

การประชุมสามัญและวิสามัญ 

ข้อ ๑๙ ให้มีประชุมใหญ่สามัญปีละ ๑ ครั้ง ตามวันเวลาซึ่งจะได้ก าหนดให้คณะกรรมการแถลงกิจการของสมาคม เสนอบัญชีรับ 
– จ่าย เลือกตั้งกรรมการ เลือกตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกิจการอื่นๆ คณะกรรมการหรือสมาชิกมีจ านวนไมน่้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของ
จ านวนสมาชิกมีสิทธิที่จะร้องขอให้เรียกประชุมสามัญเมื่อใดก็ได้ ให้เลขาธิการเป็นผู้นัดหมายเรียกประชุมพร้อมท้ังแจ้งระเบียบ
วาระให้สมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน การเรียกประชุมอาจนัดหมายประกาศทางหนังสือพิมพ์รายวันกไ็ด้ 

องค์ประชุม 

ข้อ ๒๐ องค์ประชุมจะต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๔ ของจ านวนสมาชิกท้ังหมดหรือสมาชิกตั้งแต่ ๔๐ คนขึ้นไป 
โดยให้นายกหรืออุปนายกท าหน้าท่ีเป็นประธานช่ัวคราวแล้วให้ท่ีประชุมเลือกประธานขึ้น ๑ คน การลงมติใดๆ ให้ถือเสียงข้าง
มาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานช้ีขาด 

การล้มเลิกสมาคม 

ข้อ ๒๑ การล้มเลิกสมาคม ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๒๙๒ มติ ให้เลิกล้มสมาคมจะต้องมี
คะแนนเสียงเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของจ านวนสมาชิกท่ีมาประชุม 

ข้อ ๒๒ ถ้าต้องเลิกสมาคมนี้แล้ว ให้โอนบรรดาทรัพย์สินต่างๆ ของสมาคมให้แก่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ 

เบ็ดเตล็ด 

ข้อ ๒๓ การตีความตามข้อบังคับนี้ ให้เป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร 

ข้อ ๒๔ การเปล่ียนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรือยกเลิกข้อบังคับนี้ ให้เป็นอ านาจของท่ีประชุมใหญ่ 



ข้อ ๒๕ ให้คณะกรรมการมีอ านาจวางระเบียบการได้ โดยไม่ขัดข้องกับข้อบังคับนี้ 

ข้อ ๒๖ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันท่ี .........เดือน........พ.ศ. ............. เป็นต้นไป 

*************************** 


