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2559
ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ ข้อบังคับของสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ.2559 ”
ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2559 หลังจากที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2559
ให้ความเห็นชอบ
นับตั้งแต่วันที่ใช้ข้อบังคับนี้ ให้ยกเลิกข้อบังคับสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2529
และฉบับเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับที่ได้ใช้มาก่อนโดยสิ้นเชิง
มติ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ มติ ค ณะกรรมการ ค าสั่ ง ระเบี ย บแบบแผนต่ า ง ๆ ซึ่ ง มี อ ยู่ โ ดยอาศั ย
ตามข้อบังคับเดิม ก่อนวันใช้ข้อบังคับนี้ และยังมีผลใช้บังคับอยู่ในวันใช้ข้อบังคับนี้ให้มีผลใช้บังคับต่อไป

ข้อ 1 ชื่อสมาคม
สมาคมนี้มีชื่อว่า “สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์” ซึ่งต่อไป
อาจจะใช้คาว่า“สมาคม”แทนก็ได้
ชื่อเป็นอักษรย่อว่า“ส.บส.ร.”
ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Bansomdej Chao Praya Alumni Association Under Royal
Patronage”
ชื่อเป็นอักษรย่อว่า “B.A.R”
ข้อ 2 เครื่องหมายสมาคม
เป็นรูปตราสุริยะมณฑลอยู่ในเสมาและมีคาว่า “สจฺจ เว
อมตา วาจา” ที่ฐานเสมากับ ชื่อ “สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ” เป็นแถวโค้งสองแถวอยู่ใต้
รูปตรา เสมานั้นด้านบนมีรูปพระมหาพิชัยมงกุฎพร้อมทั้งรัศมีแผ่
โดยรอบ
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ข้อ 3 สานักงานของสมาคม
สานักงานใหญ่ของสมาคม ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เลขที่ 1061
ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
ข้อ 4 วัตถุประสงค์ของสมาคม
4.1 เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก
4.2 เพื่อส่งเสริมศีล ธรรม วัฒนธรรม การศึกษาเล่าเรียนและการกีฬาที่เกี่ยวข้องกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและสมาคม
4.3 เพื่อเสริมสร้างความเจริญ และชื่อเสียงของสถาบันการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาและสมาคม
4.4 เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนสมาชิก นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
4.5 ส่งเสริม สนับสนุน ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
4.6 ไม่ดาเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใด

ข้อ 5 สมาชิกสมาคมแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
5.1 สมาชิกสามัญ ได้แก่ ผู้ที่เคยเป็นนักเรียนโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโรงเรียน
ฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โรงเรียนสาธิตบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โรงเรียนมัธยมสุขุ
มาลัย โรงเรียนประถมวัดอนงคาราม นิสิต นักศึกษา วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สถาบันราช
ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และครู อาจารย์ บุคลากร
ของสถานศึกษาที่กล่าวมาแล้ว
5.2 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผู้มีเกียรติหรือผู้ที่มีอุปการคุณแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาและสมาคมซึ่งคณะกรรมการบริหารของสมาคมทั้งหมดจานวนไม่ต่ากว่า 2
ใน 3 ลงมติเชิญ
5.3 สมาชิกสมทบได้แก่สามีหรือภรรยาของสมาชิกสามัญและสมาชิกกิตติมศักดิ์ทั้งนี้
คณะกรรมการบริหารสมาคมจานวน 2 ใน 3 มีมติเชิญเช่นเดียวกัน
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ข้อ 6 สมาชิกจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
6.1 เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
6.2 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
6.3 ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
6.4 ไม่ต้องคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถ หรือ
เสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องโทษจาคุก ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษการต้องคา
พิพากษาของศาลถึงที่สุด
ข้อ 7 ค่าลงทะเบียนและค่าบารุง
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารสมาคมกาหนด
ข้อ 8 การเข้าเป็นสมาชิก
ให้ ผู้ ที่ เ คยเป็ น นั ก เรี ย น นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา ครู อาจารย์ และบุ ค ลากร ตามข้ อ 5.1 และ
ผู้ที่คณะกรรมการบริหารสมาคมลงมติเชิญ ตามข้อ 5.2 เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ และ ตามข้อ 5.3
เป็นสมาชิกสมทบ
ข้อ 9 สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่หนังสือตอบรับคาเชิญของผู้ที่คณะกรรมการ
ได้พิจารณาลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมมาถึงสมาคม
ข้อ 10 การขาดจากสมาชิกภาพ
สมาชิกทุกประเภทขาดจากสมาชิกภาพเมื่อ
10.1 ตาย
10.2 ลาออกเป็นลายลักษณ์อักษร
10.3 คณะกรรมการลงมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ให้ออกจากสมาชิกภาพและอาจ
สมัครเข้า เป็นสมาชิกอีกได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2
ใน 3 สาหรับสมาชิกกิตติมศักดิ์ต้องเป็นมติเอกฉันท์
ข้อ 11 สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
11.1 มีสิทธิประดับเครื่องหมายของสมาคมได้
11.2
มีสิทธิใช้สถานที่ของสมาคมตามระเบียบ และสิทธิได้รับประโยชน์อันพึงได้
ตามวัตถุประสงค์ ภายในขอบเขตของสมาคมนี้
11.3 มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ประจาปีหรือการประชุมอื่นใดที่สมาคมจัดขึ้น
11.4 มีสิทธิเสนอความคิดเห็นใด ๆ ที่เกี่ยวกับการดาเนินงาน เพื่อความก้าวหน้าของ
สมาคมต่อคณะกรรมการสมาคมหรือกรรมการคนใดคนหนึ่ง
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11.5 สมาชิกสามัญเท่านั้นมีสิทธิได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสมาคม
11.6 สมาชิกสามัญมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งนายกสมาคมและผู้สอบบัญชี
11.7 สมาชิกสามัญมีสิทธิเรียกร้องให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญได้
11.8 มีหน้าที่ช่วยเหลือส่งเสริมงานของสมาคม
11.9 มีหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสมาคม
11.10 สมาชิกคนใดเปลี่ ยนชื่อ ชื่อสกุล หรือย้ายที่อยู่และที่ทางานจะต้องแจ้งต่อนาย
ทะเบียนของสมาคมทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง

ข้อ 12 คณะกรรมการบริหารสมาคม
ซึ่งต่อไปอาจจะใช้คาว่า“คณะกรรมการ”แทนก็ได้
12.1 ในที่ป ระชุมใหญ่ให้ ส มาชิก สามัญ เสนอชื่อ สมาชิกผู้ ใดผู้ ห นึ่งขึ้น เป็นนายกสมาคม
เพื่อบริหารงานสมาคม โดยการเลือกตั้ง
12.2 ให้นายกสมาคมแต่งตั้งสมาชิกสามัญขึ้นเป็นกรรมการ มีจานวนไม่น้อยกว่า 19 คน
และไม่เกิน 25 คน ตามโครงสร้างกรรมการบริหารสมาคม ข้อ 13 เพื่อบริหารงานของสมาคม และ
คณะกรรมการอาจพิจารณา แต่งตั้งที่ปรึกษาหรือ อนุกรรมการหรือตัวแทนของสมาคมได้ตามความ
เหมาะสม นายกสมาคมมีอานาจจะสั่ งให้ กรรมการหรืออนุกรรมการซึ่งตั้งขึ้นตามข้อนี้พ้นจาก
ตาแหน่งหน้าที่เมื่อมีเหตุผลอันสมควรก็ได้
12.3 ถ้าคณะกรรมการขาดจานวนลงก่อนถึงกาหนดออกตามวาระ ให้นายกสมาคมแต่งตั้ง
สมาชิกสามัญเข้าดารงตาแหน่งแทนและให้อยู่ในตาแหน่งชั่วระยะเวลาของคณะกรรมการ ชุดนั้น
12.4 ในกรณีที่นายกสมาคมไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้อุปนายกทาหน้าที่แทน และถ้า
นายกและอุปนายกไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้คณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการคนใดคนหนึ่งทา
หน้าที่แทน
12.5 นายกสมาคม มีอานาจแต่งตั้ง ถอดถอน และบังคับบัญชาพนักงานเจ้าหน้าที่ของ
สมาคมตามมติของคณะกรรมการ
ข้อ 13 โครงสร้างตาแหน่งและหน้าที่โดยสังเขป ของคณะกรรมการบริหารสมาคม ดังต่อไปนี้
13.1 นายกสมาคม ทาหน้าที่เป็นหัวหน้าในการบริหารกิจการของสมาคม เป็นผู้แทน
สมาคมในการติดต่อกับบุคคลภายนอกและทาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและการ
ประชุมใหญ่ของสมาคม
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13.2 อุปนายก ทาหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคมปฏิบัติตาม
หน้าที่ ที่นายกสมาคมได้มอบหมายและทาหน้าที่แทนนายกสมาคม เมื่อนายกสมาคมไม่ อยู่หรือไม่
สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ได้ แต่การทาหน้าที่แทนนายกสมาคมให้อุปนายกตามลาดับตาแหน่งเป็น
ผู้กระทาการแทน
13.3 เลขาธิการ มีหน้าที่ประมวลงาน กาหนดระเบียบวาระการประชุม เก็บรักษาเอกสาร
เกี่ยวกับกิจการทั่วไปของสมาคมและเก็บรักษาดวงตราสมาคม
13.4 เหรัญญิก มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคม เป็นผู้จัดทาบัญชีรายรับรายจ่าย
บัญชีงบดุลของสมาคมและเก็บเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของสมาคมไว้เพื่อตรวจสอบ
13.5 ปฏิคม มีหน้าที่ในการให้การต้อนรับแขกของสมาคม เป็นหัวหน้าในการจัดเตรียม
สถานที่ของสมาคมและจัดเตรียมสถานที่ประชุมต่าง ๆ ของสมาคม
13.6 นายทะเบียน มีหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของสมาคม ประสานงาน
กับเหรัญญิกในการเรียกเก็บเงินค่าบารุงสมาคมจากสมาชิก
13.7 ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เผยแพร่กิจการและชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคมให้สมาชิก
และบุคคลโดยทั่วไปให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
13.8 กรรมการตาแหน่งอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรกาหนด
ให้มีขึ้น โดยมีจานวนเมื่อรวมกับตาแหน่งกรรมการตามข้างต้นแล้วจะต้องไม่เกินจานวนที่ข้อบังคับได้
กาหนดไว้ แต่ถ้าคณะกรรมการมิได้กาหนดตาแหน่งก็ถือว่าเป็นกรรมการกลาง
ข้อ 14 คณะกรรมการของสมาคมอยู่ในตาแหน่งได้วาระละ 2 ปี และเมื่อคณะกรรมการอยู่ในตาแหน่งครบ
กาหนดตามวาระแล้ว แต่คณะกรรมการชุดใหม่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนจากทางราชการ ก็ให้
คณะกรรมการที่ครบกาหนดตามวาระรักษาการไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะได้รับ
การจดทะเบียนจากทางราชการ และเมื่อคณะกรรมการชุดใหม่ได้รับ การจดทะเบียนจากทางราชการ
เป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว ก็ ใ ห้ ท าการส่ ง และรั บ มอบงานกั น ระหว่ า งคณะกรรมการ ชุ ด เก่ า และ
คณะกรรมการชุดใหม่ให้เป็นที่เสร็จสิ้น ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการชุดใหม่ได้รับการจด
ทะเบียนจากทางราชการ
ข้อ 15 ตาแหน่งกรรมการสมาคม ถ้าต้องว่างลงก่อนครบกาหนดตามวาระก็ให้คณะกรรมการแต่งตั้ง สมาชิก
สามัญคนใดคนหนึ่งที่เห็นสมควรเข้าดารงตาแหน่งแทนตาแหน่งที่ว่างลงนั้น แต่ผู้ดารงตาแหน่งแทนอยู่
ในตาแหน่งได้เท่ากับ วาระของผู้ที่ตนแทนเท่านั้น
ข้อ 16 กรรมการอาจจะพ้นจากตาแหน่ง ซึ่งมิใช่เป็นการออกตามวาระด้วยเหตุผลต่อไปนี้
16.1 ตาย
16.2 ลาออก
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16.3 ขาดจากสมาชิกภาพตามข้อบังคับและตามที่กฎหมายได้กาหนดไว้
16.4 ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้ออกจากตาแหน่ง
16.5 เป็นผู้มีความประพฤติและปฏิบัติตนเป็นที่เสื่อมเสียและคณะกรรมการสมาคมมีมติ
ให้ออก โดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของคณะกรรมการของสมาคม
ข้อ 17 กรรมการที่ประสงค์จ ะลาออกจากตาแหน่งกรรมการให้ ยื่นใบลาออกเป็นลายลั กษณ์อักษรต่อ
คณะกรรมการและคณะกรรมการมีมติให้ออก
ข้อ 18 อานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ
18.1 มีอานาจออกระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อให้สมาชิกได้ปฏิบัติ โดยระเบียบปฏิบัตินั้น
จะต้องไม่ขัดต่อข้อบังคับฉบับนี้
18.2 มีอานาจแต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่ของสมาคม
18.3 มีอานาจแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษา หรืออนุกรรมการได้ แต่กรรมการที่ปรึกษา หรือ
อนุกรรมการจะสามารถอยู่ในตาแหน่งได้ไม่เกินวาระของคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
18.4 มีอานาจเรียกประชุมใหญ่สามัญประจาปี และจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ ตามที่
สมาชิกสามัญ ไม่น้อยกว่า 300 คน เข้าชื่อร้องขอให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญขึ้น ซึ่งการนี้จะต้องจัดให้
มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ
18.5 มีอานาจแต่งตั้งกรรมการในตาแหน่งอื่น ๆ ที่ยังมิได้กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้
18.6 คณะกรรมการมีอานาจตั้งสาขาของสมาคมได้ โดยกาหนดระเบียบข้อบังคับตลอดจน
วิธี ป ฏิ บั ติใ ด ๆ ได้ ตามความเหมาะสม โดยมติ คณะกรรมการไม่น้ อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
กรรมการทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งในขณะนั้น
18.7 หากกรรมการผู้ใดปฏิบัติผิดจากข้อบังคับหรือข้อตกลงในคณะกรรมการแล้วกรรมการ
ผู้นั้นต้องรับผิดชอบเป็นการส่วนตัว
18.8 คณะกรรมการจะสร้างข้อผูกพันต่อเนื่องให้เกิดกับคณะกรรมการชุดต่อไปได้ก็ต่อเมื่อ
ได้รับความ เห็นชอบตามมติของที่ประชุมใหญ่
18.9 หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ข้อบังคับได้กาหนดไว้
ข้อ 19 ให้ คณะกรรมการประชุมเพื่อ ปรึกษาหารือ กิจการของสมาคมไม่น้อย กว่าปีล ะ 4 ครั้ง โดยให้
เลขาธิการเป็นผู้เรียกประชุมตามความเห็นชอบของสมาคม
ข้อ 20 การประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม มติข องที่ประชุมคณะกรรมการ ถ้าข้อบังคับมิได้กาหนดไว้เป็น
อย่างอื่นก็ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันก็ให้ประธานในการประชุม
เป็นผู้ชี้ขาด
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ข้อ 21 ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้านายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้กรรมการที่เข้าประชุมในคราวนั้นเลือกกันเอง เพื่อให้กรรมการคนใดคนหนึ่งทา
หน้าที่เป็นประธานในการประชุมคราวนั้น
ข้อ 22 นายกกิตติมศักดิ์
ให้นายกสมาคมทุกคนที่พ้นจากตาแหน่งไปแล้วเป็นนายกกิตติมศักดิ์ ของสมาคมศิษย์เก่า
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาในพระบรมราชูปถัมภ์

ข้อ 23 การประชุมใหญ่ของสมาคมมี 2 แบบ คือ
23.1 การประชุมใหญ่สามัญ
23.1.1 ให้มีการประชุมสมาชิกของสมาคมเรียกว่าการประชุมใหญ่สามัญปีละครั้ง
ในวั น ที่ 19 มกราคม ของทุ ก ปี อั น เป็ น วั น คล้ า ยวั น ถึ ง แก่ พิ ร าลั ย ของสมเด็ จ เจ้ า พระยา บรมมหาศรีสุริยวงศ์ เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย ก็ให้เลื่อนเป็นวันอื่นได้และอย่างน้อยต้องมีระเบียบวาระ
ดังนี้
(1) เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
(2) รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
(3) แถลงกิจการสมาคมในรอบปีที่ผ่านมา
(4) เสนองบดุลให้ที่ประชุมรับรอง
(5) เลือกตั้งนายกสมาคม (ในกรณีที่ครบวาระ)
(6) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
(7) เรื่องอื่น ๆ
23.1.2 การประชุมใหญ่สามัญของสมาคมทุกครั้งต้องมีสมาชิกเข้าประชุมไม่น้อยกว่า
50 คน จึ ง จะเป็ น องค์ ป ระชุ ม และด าเนิ น การประชุม ได้ ถ้า หากสมาชิก ไม่ ค รบองค์ป ระชุ ม
ให้เลขาธิการเรียก ประชุมใหม่ภายใน 30 วัน และถ้าในกรณีประชุมครั้งหลังนี้มี สมาชิกเท่าใดก็ถือ
เป็นองค์ประชุมได้
23.1.3 มติ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ใ ห้ ถื อ คะแนนเสี ย งข้ า งมากถ้ า คะแนนเสี ย งเท่ า กั น ให้
ประธานเป็นผู้ชี้ขาด
23.1.4 การลงมติของที่ประชุมใหญ่ให้กระทาได้สองประการ ประการหนึ่งลงคะแนน
โดยเปิดเผยใช้วิธียกมือแล้วนับจานวน อีกประการหนึ่งให้ลงคะแนนลับใช้วิธีเสนอบัตรลงคะแนนใน
กรณีที่มีการนับคะแนนลับให้ที่ประชุมตั้งกรรมการ 3 คน เพื่อนับคะแนน
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23.2 การประชุมใหญ่วิสามัญ
23.2.1 เมื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมเห็นสมควรให้มีการพิจารณาเรื่องใดเป็น
กรณีพิเศษ ก็ให้มีการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้องค์ประชุมข้อนี้ให้เป็นไปตามข้อ 23.1.2
23.2.2 เมื่อสมาชิก สามัญ ไม่ น้อยกว่ า 300 คน ลงชื่อร้ องขอให้ เรียกประชุ ม
โดยยื่นต่อคณะกรรมการบริหารสมาคมก็ให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญได้ ภายในกาหนดเวลาไม่เกิน
30 วัน นั บ แต่วัน ที่ได้รั บ การร้ องขอ การประชุมใหญ่ วิส ามัญนี้ต้องมีส มาชิกประชุมไม่น้อยกว่ า
จานวนผู้ที่ลงชื่อร้องขอจึงจะเป็นองค์ประชุมได้ ถ้าหากสมาชิกมาน้อยกว่าจานวนที่กาหนดนี้ ให้ถือ
ว่าการประชุมนั้นเป็นอันระงับไป
ข้อ 24 การแจ้งกาหนดนัดประชุมใหญ่ให้เลขาธิการเป็นผู้แจ้งกาหนดนัดประชุมใหญ่ให้สมาชิกได้ทราบและ
การแจ้งจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุวัน เวลาและสถานที่ให้ชัดเจน โดยจะต้องแจ้งให้
สมาชิกได้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน และประกาศแจ้งกาหนดนัดประชุมไว้ ณ สานักงานของ
สมาคมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนถึงกาหนดประชุมใหญ่
ข้อ 25 การลงมติต่าง ๆ ในที่ประชุมใหญ่ ถ้าข้อบังคับมิได้กาหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้ถือคะแนนเสียงข้าง
มากเป็นเกณฑ์แต่ถ้าคะแนนเสียงที่ลงมติมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในการประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
ข้อ 26 ในการประชุมใหญ่ ของสมาคม ถ้านายกสมาคมและอุป นายกสมาคมไม่มาร่ว มประชุมหรือไม่
สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้ที่ประชุมใหญ่ทาการเลือกกรรมการที่มาร่วมประชุมคนใดคนหนึ่ง
ให้ทาหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคราวนั้น

ข้อ 27 การเงินและทรัพย์สินทั้งหมดให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เงินสดของสมาคมถ้ามี
ให้ น าฝากไว้ ใ นธนาคาร พาณิ ช ย์ ในนาม “สมาคมศิ ษ ย์ เ ก่ า บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา
ในพระบรมราชูปถัมภ์”
ข้อ 28 การลงนามเบิ ก ถอน สั่ ง จ่ า ยในตั๋ ว เงิน หรื อเช็ ค บัญ ชี “สมาคมศิษ ย์เก่ าบ้ านสมเด็ จเจ้า พระยา
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ” จะต้องมีลายมือชื่อของนายกสมาคม หรือผู้ทาการแทนลงนามร่วมกับ
กรรมการและเหรัญญิก และหรือ กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก จึงจะถือว่าใช้ได้
ข้อ 29 ให้นายกสมาคมมีอานาจสั่งจ่ายเงินของสมาคมได้ครั้งละไม่เกิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
ถ้าเกินกว่านั้นจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการโดยคณะกรรมการจะอนุมัติให้จ่ายเงินได้ครั้งละ
ไม่เกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ถ้าจาเป็นจะต้องจ่ายเกินกว่านี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมใหญ่ของสมาคม
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ข้อ 30 ให้เหรัญญิกมีอานาจเก็บรักษาเงินสดของสมาคมได้ไม่เกิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
ถ้าเกินกว่าจานวนนี้ จะต้องนาฝากธนาคารในบัญชีของสมาคม
ข้อ 31 เหรัญญิก จะต้องทาบัญชีรายรับ รายจ่ายและบัญชีงบดุลให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ การรับหรือ
จ่ายเงินทุกครั้งจะต้องมีหลักฐานเป็น ลายลักษณ์อักษร ลงลายมือชื่อของนายกสมาคมหรือผู้ทาการ
แทนลงนามร่วมกับกรรมการและเหรัญญิก และหรือ กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก จึงจะถือว่าใช้ได้
พร้อมกับประทับตราของสมาคมทุกครั้ง
ข้อ 32 ผู้ส อบบั ญชี จะต้องมิใช่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคม และจะต้องเป็นผู้ สอบบัญชีที่ได้รับ
อนุญาต
ข้อ 33 ผู้สอบบัญชี มีอานาจที่จะเรียกเอกสารเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินจากคณะกรรมการและสามารถ
จะเชิญกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมเพื่อสอบถามเกี่ยวกับบัญชีและทรัพย์สินของสมาคมได้
ข้อ 34 คณะกรรมการจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชี เมื่อได้รับการร้องขอ
ข้อ 35 ให้นายกสมาคม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบัญชี และการเงินของสมาคมร่วมกับ กรรมการและ
เหรัญญิก และหรือ กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิกทุกกรณี
ข้อ 36 การปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการเงินของสมาคม ส่วนการ
บัญชีให้ถือปฏิบัติตามหลักบัญชีสากล
ข้อ 37 เหรัญญิกต้องจัดทางบดุลของวันสิ้นเดือนธันวาคมทุกรอบปีเพื่อนายกสมาคมเสนองบดุลนั้น ต่อที่
ประชุมใหญ่
ข้อ 38 การปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินให้นายกสมาคมแต่งตั้งบุคคลในคณะกรรมการบริหารไม่น้อยกว่า 2 คน
มีหน้าที่เป็นผู้เก็บรักษาสิ่งของซึ่งเป็นทรัพย์สินของสมาคม ให้กรรมการเกี่ยวกับทรัพย์สิน เป็นผู้ทา
ทะเบียนคุมทรัพย์สินมีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันกับกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งนั้นทุกกรณี
ข้อ 39 กรรมการที่ ไ ด้รั บ แต่ง ตั้ง ตามข้อ 38 ต้อ งส ารวจทรัพ ย์ สิ น ของสมาคมภายในวัน ที่ 15 ธัน วาคม
ทุกรอบปี แล้ว ทารายงานผลการส ารวจทรัพย์สิ นที่อยู่นั้นเป็นรายละเอียดทั้งจานวน และราคา
โดยแจ้ งยอดยกมาจากปี ก่อน ยอดเพิ่มหรือลดในรอบปีและยอดยกไปในปีต่อไป เสนอต่อคณะ
กรรมการบริ ห ารได้ ท ราบก่ อ นการประชุ ม ใหญ่ เ พื่ อ เตรี ย มส่ ง มองทรั พ ย์ สิ น ที่ มี นั้ นให้ ค ณะ
กรรมการบริ ห ารชุดใหม่ต่อไป โดยให้ เหรัญญิกส าเนารายงานผลการส ารวจทรัพย์สิ นให้ ผู้ ส อบ
บัญชีพร้อมงบดุลที่ต้องทาตามข้อ 37 นั้นด้วย
ข้อ 40 ให้ที่ประชุม กรรมการบริหารชุดใหม่ ตั้งผู้สอบบัญชีใหม่ เมื่อได้รับการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
กรรมการบริหารสมาคมขึ้นใหม่จากทางราชการ

10

ข้อ 41 ข้อบังคับของสมาคมจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่ สามัญหรือวิสามัญ เท่านั้น
และองค์ประชุมข้อนี้ให้เป็นไปตามข้อ 23.1.2 มติของที่ประชุมใหญ่ สามัญหรือวิสามัญในการให้
เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับ จะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของสมาชิกสามัญที่เข้าร่วม
ประชุมทั้งหมด
ข้อ 42 การเลิกสมาคมจะเลิกได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่สามัญหรือวิสามัญของสมาคม ยกเว้นเป็นการเลิกเพราะ
เหตุ ของกฎหมาย มติ ของที่ ประชุ มใหญ่ ที่ ให้ เลิ กสมาคมจะต้ องมี คะแนนเสี ยงไม่ น้ อยกว่ า 3 ใน 4
ของสมาชิกสามัญที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด องค์ประชุมข้อนี้ให้เป็นไปตามข้อ 23.1.2 และต้องเป็นมติ
ของการประชุม 2 ครั้งติดต่อกันโดยมีระยะประชุมห่างกันไม่น้อยกว่า 30 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน
ข้อ 43 เมื่อสมาคมต้องเลิก ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ทรัพย์สินของสมาคมที่เหลืออยู่หลังจากที่ได้ชาระบัญชี
เป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ตกเป็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ข้อ 44 การตีความข้อบังคับของสมาคม หากเป็นที่สงสัยให้ที่ประชุมใหญ่โดยเสียงข้างมากของที่ประชุมชี้ขาด
ข้อ 45 ให้นาบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยสมาคมมาใช้บังคับ ในเมื่อข้อบังคับ
ของสมาคมมิได้กาหนดไว้ และหากมีข้อบังคับใดขัดกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็ให้ถือ
ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ข้อ 46 สมาคมต้องไม่ดาเนินการหาผลประโยชน์มาแบ่งปันกัน หรือเพื่อบุคคลใด นอกจากเพื่อดาเนินการ
ตามวัตถุประสงค์ของสมาคมเอง

ข้อ 47 ให้นายกสมาคมรักษาการไปตามข้อบังคับนี้
ข้อบังคับนี้แก้ไขโดยมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ เมื่อวันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา)
นายกสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ในพระบรมราชูปถัมภ์

