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 ข้อบังคับ 
ของ 

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสัตหบี-สิงห์สมุทร 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
หมวดที่  ๑  
ความทั่วไป 

ข้อ ๑  สมาคมนีมี้ช่ือวา่  สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตัหีบ - สิงห์สมทุร เรียกและเขียนช่ือยอ่ภาษาไทยว่า “ สศส ” 
มีช่ือเป็นภาษาองักฤษวา่ Sattahip - Singsamut  School  Alumni  Association   เขียนยอ่เป็นภาษาองักฤษวา่   
“ SSA” 
ข้อ  ๒  เคร่ืองหมายของสมาคม 
 

  
 
 

      
 
 
 
 
ข้อ  ๓  สํานกังานใหญ่ของสมาคมตัง้อยู่ ท่ี  ๒๕๐๘  หมู ่ ๑  ถ.สขุมุวิท  ต.สตัหีบ  อ.สตัหีบ  จ.ชลบรีุ ๒๐๑๘๐   
ข้อ  ๔  วตัถปุระสงค์ของสมาคม 
 ๔.๑   สง่เสริมสามคัคีธรรม ผดงุเกียรตแิละสงเคราะห์ช่วยเหลือระหว่างมวลสมาชิก 
 ๔.๒   สง่เสริมความสามคัคีระหวา่งศษิย์เก่าและศษิย์ปัจจบุนั 

เคร่ืองหมายของสมาคมประกอบด้วย 
๑. ตวัอกัษรภาษาองักฤษ S สีฟ้า หมายถึง ศษิย์เก่าโรงเรียนสตัหีบ - สิงห์สมทุรท่ีจบ
การศกึษาไปแล้ว 
๒. ก้านสมอสีเขียว หมายถึง ถ่ินท่ีอยูแ่ละท่ีตัง้ของโรงเรียน นัน่คืออําเภอสตัหีบ  
จงัหวดัชลบรีุ อนัเป็นถ่ินท่ีรัก 
๓. สว่นยอดบนสมอสีเหลือง หมายถึง ศษิย์เก่าท่ีได้รวมตวักนัเพ่ือความเป็นหนึง่เดียว  
เหนียวแนน่ เป็นปึกแผน่ 
๔. สว่นยอดสดุสมอสีส้ม หมายถึง ศษิย์เก่าท่ีเป็นแรงขบัเคล่ือนให้กบัโรงเรียน 
๕. เพลิงสีมว่ง หมายถึง ความเจิดจรัสของศิษย์เก่าท่ีได้สร้างช่ือเสียงให้กบัโรงเรียน 
๖. ประกายไฟสีแดง หมายถึง ความเจริญก้าวหน้าของศิษย์เก่าท่ีสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้กบั
สงัคมไทย 
ทัง้ ๖ รวมกนัเป็นเคร่ืองหมายของสมาคม ซึง่หมายถึง ศิษย์เก่าโรงเรียนสตัหีบ – สิงห์สมทุร 
และหมายถึง สีประจํารุ่นของโรงเรียนในปัจจบุนั  
 



๒ 

 

 
 

 ๔.๓   สง่เสริมโรงเรียนสตัหีบ - สิงห์สมทุรให้เจริญก้าวหน้า   
๔.๔   สง่เสริมกีฬาและนนัทนาการ ของมวลสมาชิก 
๔.๕   บําเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
๔.๖   สง่เสริมการศกึษาและเผยแพร่วิทยาการตามวตัถปุระสงค์ของโรงเรียน 

 ๔.๗   สง่เสริมกิจกรรมตา่งๆ ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สมาชิก โรงเรียน หรือ ชมุชน      
 ๔.๘   สง่เสริมสวสัดกิารของสมาชิก ข้าราชการครูและบคุลากรของโรงเรียนสตัหีบ - สิงห์สมทุร 
 ๔.๙   สง่เสริมความสามคัคี และร่วมมือกบัประชาชนในอําเภอสตัหีบ จงัหวดัชลบรีุ 

๔.๑๐ ร่วมมือกบัองค์การกศุลและองค์การสาธารณประโยชน์เพ่ือสาธารณประโยชน์ 
๔.๑๑ สมาคมนีไ้มเ่ก่ียวข้องกบัการเมือง 
๔.๑๒ สมาคมไมจ่ดัตัง้โต๊ะสนุ๊กเกอร์และโต๊ะบลิเลียด รวมทัง้การพนนัทกุประเภทภายในสมาคม 

      
หมวดที่  ๒ 

สมาชิก 

ข้อ  ๕  สมาชิกของสมาคมมี ๓ ประเภท คือ 

 ๕.๑  สมาชิกสามญั ได้แก่ 
       ๕.๑.๑  ผู้ เคยขึน้ทะเบียนเป็นนกัเรียนโรงเรียนสตัหีบและพ้นสภาพการเป็นนกัเรียน   
ตามข้อบงัคบัของโรงเรียนสตัหีบไปแล้ว ก่อนวนัท่ี ๒๒ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ (ก่อนโอนย้ายโรงเรียนจาก
กองทพัเรือให้กรมสามญัศกึษา) 

๕.๑.๒  ผู้ เคยขึน้ทะเบียนเป็นนกัเรียนโรงเรียนสิงห์สมทุรและพ้นสภาพการเป็นนกัเรียนตาม 
ข้อบงัคบัของโรงเรียนสิงห์สมทุรไปแล้ว 

๕.๑.๓  ผู้ เป็นหรือเคยเป็นครูหรือผู้บริหารในโรงเรียนสิงห์สมทุรและโรงเรียนสตัหีบก่อนวนัท่ี      
๒๒ ธนัวาคม ๒๕๒๓ (ก่อนโอนย้ายโรงเรียนจากกองทพัเรือให้กรมสามญัศกึษา) 

๕.๒  สมาชิกกิตตมิศกัดิ ์ได้แก่ บคุคลผู้ทรงเกียรต ิหรือทรงคณุวฒุิ หรือผู้ มีอปุการคณุแก่สมาคมซึง่ 
คณะกรรมการบริหารลงมตใิห้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม 

๕.๓  สมาชิกสมทบ ได้แก่ นกัเรียนปัจจบุนัของโรงเรียนสิงห์สมทุร 
ข้อ  ๖  สมาชิกจะต้องประกอบด้วยคณุสมบตัิ ดงัตอ่ไปนี ้
 ๖.๑   เป็นผู้บรรลนุิตภิาวะแล้ว 
 ๖.๒  เป็นผู้ มีความประพฤตเิรียบร้อย 
 ๖.๓  ไมเ่ป็นโรคท่ีสงัคมรังเกียจ 
 ๖.๔  ไมต้่องคําพิพากษาของศาลถึงท่ีสดุให้เป็นบคุคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถหรือเสมือน 
ไร้ความสามารถ หรือต้องโทษจําคกุ ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือลหโุทษ การต้องคําพิพากษาของศาลถึง
ท่ีสดุ  ในกรณีดงักลา่วจะต้องเป็นในขณะท่ีสมคัรเข้าเป็นสมาชิกหรือในระหวา่งท่ีเป็นสมาชิกของสมาคมเทา่นัน้ 
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ข้อ  ๗  คา่ลงทะเบียน และคา่บํารุงสมาคม 
 ๗.๑  สมาชิกสามญั ไมเ่สียคา่ลงทะเบียนครัง้แรก 
         คา่บํารุงสมาคมเป็นรายเดือนๆ ละ ๐ บาท 
        หรือคา่บํารุงเป็นรายปีๆ ละ ๐ บาท 
 ๗.๒  สมาชิกกิตตมิศกัดิ ์มิต้องเสียคา่ลงทะเบียนและคา่บํารุงสมาคมแตอ่ยา่งใดทัง้สิน้ 
ข้อ ๘ สมาชิกภาพของสมาชิกกิตตมิศกัดิ์ ให้เร่ิมนบัตัง้แตว่นัท่ีหนงัสือตอบรับคําเชิญของผู้ ท่ี คณะกรรมการ
บริหารได้พิจารณาลงมตใิห้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมได้มาถึงยงัสมาคม 

ข้อ ๙ สมาชิกภาพของสมาชิกให้สิน้สดุลงด้วยเหตดุงัตอ่ไปนี ้
๙.๑  เสียชีวิต   
๙.๒ ลาออก โดยย่ืนหนงัสือเป็นลายลกัษณ์อกัษรตอ่คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารได้

พิจารณาอนมุตั ิ 
๙.๓  ขาดคณุสมบตัสิมาชิก 
๙.๔  ท่ีประชมุใหญ่ของสมาคม  หรือคณะกรรมการบริหารได้พิจารณาลงมตใิห้ลบช่ือออกจากทะเบียน 

เพราะสมาชิกผู้นัน้ได้ประพฤตนํิาความเส่ือมเสียมาสูส่มาคม 
ข้อ ๑๐  สิทธิและหน้าท่ีของสมาชิก 
 ๑๐.๑    สมาชิกมีสิทธิเข้าใช้สถานท่ี สโมสร สนามกีฬา และอ่ืนๆ ของสมาคมตามระเบียบข้อบงัคบัท่ี
กําหนดไว้โดยเทา่เทียมกนั 
 ๑๐.๒    สมาชิกอาจแสดงความคิดเห็นเป็นหนงัสือเก่ียวด้วยกิจการของสมาคมสง่ไปยงัคณะ
กรรมการบริหาร เม่ือไมไ่ด้รับความเห็นชอบหรือไมพ่อใจในผลแหง่การพิจารณา จะเสนอตอ่ท่ีประชมุใหญ่คราว
ตอ่ไปก็ได้ แตต้่องย่ืนความประสงค์เป็นหนงัสือตอ่เลขาธิการก่อนการประชมุไมน้่อยกวา่ ๑๐ วนั 
 ๑๐.๓    สมาชิกมีสิทธิได้รับสวสัดกิารตา่งๆ ท่ีสมาคมได้จดัให้มีขึน้ 
 ๑๐.๔    สมาชิกมีสิทธิเข้าร่วมประชมุใหญ่สามญัของสมาคม และประชมุใหญ่วิสามญัทัง้มีสิทธิขอรับ
ทราบ หรือตรวจดกิูจการ บญัชีการเงิน การทะเบียนของสมาคมได้แตต้่องย่ืนความจํานงเป็นหนงัสือตอ่คณะ
กรรมการบริหารล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ ๑๐ วนั 
 ๑๐.๕    สมาชิกสามญัมีสิทธิในการเลือกตัง้  หรือได้รับการเลือกตัง้  หรือแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริหาร
สมาคมและมีสิทธิออกเสียงลงมตติา่งๆ ในท่ีประชมุได้คนละ ๑ คะแนนเสียง 
 ๑๐.๖    สมาชิกมีสิทธิร้องขอตอ่คณะกรรมการบริหาร เพ่ือตรวจสอบเอกสารและบญัชีทรัพย์สิน 
ของสมาคม 
 ๑๐.๗    สมาชิกมีสิทธิเข้าช่ือร่วมกนัอยา่งน้อยหนึง่ในสามของสมาชิกสามญัทัง้หมดร้องขอตอ่ 
คณะกรรมการบริหารให้จดัประชมุใหญ่วิสามญัได้ 
 ๑๐.๘    สมาชิกมีหน้าท่ีจะต้องปฏิบตัิตามระเบียบปฏิบตัิ  และข้อบงัคบัของสมาคมโดยเคร่งครัด 
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 ๑๐.๙    สมาชิกมีหน้าท่ีประพฤตตินให้สมกบัเกียรตท่ีิเป็นสมาชิกของสมาคม 
 ๑๐.๑๐  สมาชิกมีหน้าท่ีให้ความร่วมมือและสนบัสนนุการดําเนินกิจการตา่ง ๆ  ของสมาคม 
 ๑๐.๑๑  สมาชิกมีหน้าท่ีสง่เสริมและร่วมกิจกรรมท่ีสมาคมได้จดัให้มีขึน้ 
 ๑๐.๑๒  สมาชิกมีหน้าท่ีชว่ยเผยแพร่ช่ือเสียงของสมาคมให้เป็นท่ีรู้จกัอย่างแพร่หลาย 
  

 
หมวดที่  ๓ 

การด าเนินการสมาคม 

ข้อ ๑๑  คณะกรรมการบริหารสมาคมมี ๒ ประเภท ดงัตอ่ไปนี ้
 ๑๑.๑ คณะกรรมการบริหารสมาคมประเภทตวัแทนรุ่น มาจากการคดัเลือกตวัแทนภายในรุ่นท่ีจบ
การศกึษาตามข้อ ๕.๑.๑ และ ๕.๑.๒ รุ่นละ ๓ คน และสง่ตวัแทนท่ีได้รับการคดัเลือกในแตล่ะรุ่นมาเป็นคณะ
กรรมการบริหารสมาคมประเภทตวัแทนรุ่นของตนเองตามท่ีจบการศกึษาในระดบัชัน้ ม.๖  
 โดยสง่ช่ือรายช่ือตวัแทนรุ่นเป็นจดหมายมาท่ีนายทะเบียนของสมาคม และให้มีผู้ รับรองในรุ่นตวัเอง
จํานวน ๕ คนในจดหมายด้วย สง่ให้นายทะเบียนก่อนจบการศกึษาของโรงเรียนสิงห์สมทุรในแตล่ะปี  
 คณะกรรมการบริหารสมาคมประเภทตวัแทนรุ่น มีหน้าท่ีสําคญัในการเข้าร่วมประชมุ แสดงความคิดเห็น
ในการดําเนินการ ตรวจสอบการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารสมาคม และออกเสียงรับรองนายกสมาคม
ในการประชมุใหญ่ของสมาคม 
 หากตวัแทนรุ่นใด ขาดจากสมาชิกภาพตามข้อ ๙ ให้แตล่ะรุ่นเลือกตวัแทนขึน้มาได้ใหม่ และทําจดหมาย
มาท่ีนายทะเบียนของสมาคม และให้มีผู้ รับรองในรุ่นตวัเองจํานวน ๕ คนในจดหมายด้วย จงึจะถือได้ว่าเป็น
ตวัแทนรุ่นโดยสมบรูณ์ 
 ๑๑.๒ คณะกรรมการบริหารสมาคม ประกอบด้วยนายกสมาคม และกรรมการบริหารของสมาคม 
ข้อ ๑๒ ท่ีมาและขัน้ตอนการแตง่ตัง้นายกสมาคมมีดงัตอ่ไปนี ้

๑๒.๑ ให้ตัง้คณะกรรมการสรรหานายกสมาคมซึง่ประกอบไปด้วย ตวัแทนของนายกสมาคมฯ คนเก่า ๒ 
ทา่น ผู้ อํานวยการโรงเรียนสิงห์สมทุรหรือตวัแทน ๑ ทา่น ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วนัก่อนท่ีนายกสมาคมคนเก่าจะ
หมดวาระ โดยให้นายกสมาคมคนเก่าท่ีกําลงัจะหมดวาระเป็นผู้ ดําเนินการและเป็นประธานคณะกรรมการสรรหา
นายกสมาคม พร้อมทัง้ดําเนินการตามข้อ ๑๒ นี ้จนกวา่จะแล้วเสร็จ 
 ๑๒.๒ ให้คณะกรรมการสรรหานายกสมาคม ตามข้อ ๑๒ (๑) ทําหน้าท่ีคดัเลือก กลัน่กรองรายช่ือผู้ ท่ี
เหมาะสมเป็นนายกสมาคม ๑ ทา่น เสนอให้คณะกรรมการบริหารสมาคมประเภทตวัแทนรุ่นรับรอง ในการประชมุ
ใหญ่ของสมาคม และให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วนัก่อนท่ีนายกสมาคมคนเก่าจะหมดวาระ 
 ๑๒.๓ ให้คณะกรรมการบริหารสรรหานายกสมาคมมีอํานาจเรียกคณะกรรมการสมาคมประเภทตวัแทน
รุ่น ประชมุใหญ่ เพ่ือลงมตรัิบรองนายกสมาคมให้เรียบร้อยภายใน ๒๐ วนัก่อนท่ีนายกสมาคมคนเก่าหมดจะวาระ 
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เม่ือคณะกรรมการบริหารสมาคมประเภทตวัแทนรุ่นรับรองแล้วให้ถือวา่หมดหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหานายก
สมาคม 
 ๑๒.๔ หากมีอปุสรรคอนัใดท่ีไมส่ามารถดําเนินได้ตามข้อนีใ้ห้อยูใ่นดลุพินิจของคณะกรรมการสรรหา
นายกสมาคม 
ข้อ ๑๓ นายกสมาคมให้ดํารงตําแหนง่คราวละ ๒ ปี แตไ่มเ่กิน ๒ วาระ ให้นายกสมาคมแตง่ตัง้กรรมการบริหาร
สมาคมจากสมาชิกสามญั หรือ คณะกรรมการบริหารสมาคมประเภทตวัแทนรุ่นอีกไมน้่อยกวา่ ๑๐ คน และไมเ่กิน 
๓๐ คน ให้ดํารงตําแหนง่อปุนายก เลขาธิการ เหรัญญิก นายทะเบียน ประชาสมัพนัธ์ และตําแหนง่ท่ีเรียกช่ือเป็น
อยา่งอ่ืนตามแตจ่ะเห็นสมควร ถ้าตําแหนง่นายกสมาคมว่างลง ให้อปุนายกรักษาการแทน ถ้ากรรมการวา่งลงก่อน
ถึงกําหนดนายกสมาคมอาจแตง่ตัง้สมาชิกสามญัเข้าดํารงตําแหนง่แทน และให้กรรมการบริหารผู้ได้รับการแตง่
ตัง้อยูใ่นตําแหนง่เพียงระยะเวลาของผู้ ท่ีตนแทน คณะกรรมการบริหารท่ีได้รับแตง่ตัง้อยูใ่นตําแหนง่เทา่กบั
ระยะเวลาดํารงตําแหนง่ของนายกสมาคม นายกสมาคมซึง่ได้รับการรับรองและกรรมการบริหารจะต้องรับมอบ
งานจากนายกสมาคมคนเก่าและกรรมการบริหารภายใน ๑ เดือน นบัแตว่นัได้รับการรับรอง ทัง้นีน้ายกสมาคมคน
เก่าและกรรมการบริหารจะต้องสง่มอบงานเม่ือนายกสมาคมคนใหมแ่ละกรรมการบริหารแสดงความจํานงจะเข้า
รับงาน 
ข้อ ๑๔ คณะกรรมการบริหารมีอํานาจแตง่ตัง้กรรมการท่ีปรึกษาจากสมาชิกสามญัอนัสมควรแก่ตําแหนง่ท่ีปรึกษา
ของสมาคมตามจํานวนท่ีเห็นสมควร การลงมตแิตง่ตัง้กรรมการท่ีปรึกษาของสมาคม ต้องมีคะแนนเสียงไมน้่อย
กวา่ ๒ ใน ๓ ของจํานวนกรรมการบริหาร กรรมการท่ีปรึกษาอยู่ในตําแหนง่เทา่กบัระยะเวลาการดํารงตําแหนง่ของ
คณะกรรมการบริหารท่ีแตง่ตัง้ตน กรรมการท่ีปรึกษาไมมี่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชมุคณะกรรมการ
บริหาร 
ข้อ ๑๕ คณะกรรมการบริหารมีอํานาจและหน้าท่ีในการดําเนินกิจการตามวตัถปุระสงค์ของสมาคม และภายใต้
ข้อบงัคบันี ้ให้มีอํานาจหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้ 
   ๑๕.๑  กําหนดนโยบายของสมาคม และดําเนินงานตามนโยบายนัน้  
   ๑๕.๒ ควบคมุการเงินและทรัพย์สินตา่งๆ ของสมาคม  
  ๑๕.๓ ดําเนินการให้เป็นไปตามมตท่ีิประชมุคณะกรรมการบริหาร และวตัถปุระสงค์ของข้อบงัคบันี ้ 
   ๑๕.๔ ตราระเบียบข้อบงัคบัเก่ียวกบัการดําเนินกิจการของสมาคม  
   ๑๕.๕ แตง่ตัง้หรือถอดถอนคณะอนกุรรมการขึน้คณะหนึง่ หรือหลายคณะ เพ่ือดําเนินการเฉพาะอย่าง
ของสมาคม ภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการบริหาร  
   ๑๕.๖ เชิญผู้ทรงคณุวฒุิเป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการบริหาร 
    ๑๕.๗ การอ่ืนใดท่ีจําเป็นในการดําเนินกิจการของสมาคมตามวตัถปุระสงค์ 
ข้อ ๑๖ คณะกรรมการบริหารอาจสัง่ตัง้สาขาสมาคมหรืออนกุรรมการหรือผู้แทนของสมาคมเพ่ือดําเนินการตาม
วตัถปุระสงค์ของสมาคม 
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ข้อ ๑๗ เม่ือนายกสมาคมตัง้กรรมการบริหารแล้ว ให้จดทะเบียนภายในกําหนด ๑๔ วนั นบัแตว่นัท่ีแตง่ตัง้ 
ข้อ ๑๘ นายกสมาคมจะให้กรรมการบริหารผู้ใดพ้นจากตําแหนง่ท่ีแตง่ตัง้และตัง้กรรมการบริหารอ่ืนแทนก็ได้  
ข้อ ๑๙ กรรมการบริหารออกจากตําแหนง่โดยลาออกหรือขาดจากสมาชิกภาพต้องรักษาการอยูจ่นกวา่จะมี
กรรมการบริหารใหมม่ารับหน้าท่ี และให้กรรมการบริหารใหมเ่ข้ารับงานภายใน ๑ เดือน นบัตัง้แตมี่การแตง่ตัง้ 
ข้อ ๒๐ นายกสมาคมมีอํานาจ และหน้าท่ีควบคมุกิจการของสมาคมให้ดําเนินไปตามระเบียบข้อบงัคบัและมติ
ของคณะกรรมการบริหาร และมีอํานาจแตง่ตัง้บงัคบับญัชาลงโทษ ถอดถอนพนกังานของสมาคม 
ข้อ ๒๑ นายกสมาคมเป็นประธานในท่ีประชมุทกุประเภท ถ้านายกสมาคมไมอ่ยู่ ให้อปุนายกสมาคมเป็นประธาน
แทน ในกรณีท่ีนายกสมาคมและอปุนายกสมาคมไมอ่ยูใ่ห้เลขาธิการสมาคมเป็นประธานแทน 
ข้อ ๒๒ เลขาธิการของสมาคม หรือผู้ชว่ยเลขาธิการสมาคมเป็นเลขานกุารในท่ีประชมุทกุประเภท มีหน้าท่ี
รับผิดชอบเก่ียวกบัการจดัการประชมุ จดัระเบียบวาระการประชมุ บนัทกึรายงานการประชมุเก็บไว้เป็นหลกัฐาน 
และงานอ่ืนใด ซึง่ไมใ่ชห่น้าท่ีของกรรมการบริหารตําแหน่งตา่งๆ ตามท่ีนายกสมาคมมอบหมาย หากเลขาธิการ
สมาคม หรือผู้ชว่ยเลขาธิการสมาคมไมอ่ยู่ ให้นายกสมาคมตัง้กรรมการบริหารอ่ืนปฏิบตัหิน้าท่ีแทน 
ข้อ ๒๓ ให้นายกสมาคมเรียกประชมุคณะกรรมการบริหารอยา่งน้อย ๑ ครัง้ ตอ่ปี 
ข้อ ๒๔  การประชมุคณะกรรมการบริหารต้องมีกรรมการมาประชมุไมน้่อยกวา่ ๑ ใน ๓ ของจํานวนคณะ
กรรมการบริหาร จงึจะถือเป็นองค์ประชมุ 
ข้อ ๒๕ นอกจากจะได้บงัคบัไว้เป็นอยา่งอ่ืน มตขิองท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารให้ถือตามคะแนนเสียงข้างมาก 
ถ้าคะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานมีคะแนนเสียงอีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด การลงคะแนนเสียงในท่ีประชมุ
คณะกรรมการบริหารนัน้ให้ใช้วิธียกมือ แตถ้่ากรรมการบริหารตัง้แต ่๒ คนขึน้ไปร้องขอให้ลงคะแนนลบั ก็ให้
ประธานถามท่ีประชมุ และให้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารลงมตวิา่จะมีการลงคะแนนเสียงลบั หรือไม่ 
ข้อ ๒๖ กรรมการบริหาร ๑ ใน ๓ ของคณะกรรมการบริหารมีสิทธิขอให้เรียกประชมุคณะกรรมการบริหารเพ่ือ
พิจารณาเร่ืองสําคญั และรีบดว่นเก่ียวกบัการดําเนินกิจการของสมาคม ให้นายกสมาคมเรียกประชมุ
คณะกรรมการบริหารตามคําขอ โดยนดัหมายให้ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ ๓ วนั 
ข้อ ๒๗  กรรมการอาจจะพ้นจากตําแหนง่  ซึง่มิใชเ่ป็นการออกแบบตามวาระด้วยเหตผุลตอ่ไปนี ้ คือ   
   ๒๗.๑ เสียชีวิต 
   ๒๗.๒ ลาออก 
   ๒๗.๓ ขาดจากสมาชิกภาพตามข้อบงัคบัและตามท่ีกฎหมายได้กําหนดไว้ 
   ๒๗.๔ ท่ีประชมุใหญ่ลงมติให้ออกจากตําแหนง่ 
   ๒๗.๕ เป็นผู้ มีความประพฤตแิละปฏิบตัตินเป็นท่ีเส่ือมเสียและคณะกรรมการบริหารสมาคมมีมตใิห้ออก
โดยมีคะแนนเสียงไมน้่อยกว่าสามในส่ีของคณะกรรมการบริหารของสมาคม 
ข้อ ๒๘  กรรมการบริหารท่ีประสงค์จะลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริหารให้ย่ืนใบลาออกเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
ตอ่คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารมีมตใิห้ออก 
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หมวดที่ ๔ 

การประชุมใหญ่ 

ข้อ ๒๙ คณะกรรมการบริหารต้องจดัให้มีการประชมุใหญ่สามญัปีละครัง้ ภายใน ๑๒๐ วนั นบัแตว่นัท่ีครบรอบปี
การบญัชี 
ข้อ ๓๐ คณะกรรมการบริหารต้องแจ้งวนันดัประชมุให้สมาชิกทราบก่อนหน้าการประชมุไมน้่อยกวา่ ๑๕ วนั โดย
วิธีการตอ่ไปนีอ้ยา่งน้อย ๑ วิธี  
   ๓๐.๑  ประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัไมน้่อยกวา่ ๒ ครัง้  

๓๐.๒ ประกาศทางวิทยกุระจายเสียงไมน้่อยกวา่ ๓ ครัง้  
   ๓๐.๓ สง่หนงัสือถึงสมาชิกทกุคนโดยทางไปรษณีย์  
  ๓๐.๔ วิธีอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการเห็นชอบ 
ข้อ ๓๑ ให้นายกสมาคม ปิดประกาศสําเนางบแสดงฐานะการเงิน ไว้ ณ ท่ีทําการสมาคม ก่อนหน้าการประชมุ
ใหญ่สามญัไมน้่อยกวา่ ๗ วนั 
ข้อ ๓๒ การประชมุใหญ่ต้องมีสมาชิก ซึง่มีสิทธ์ิออกเสียง มาประชมุไมน้่อยกวา่ ๕๐ คน จงึจะเป็นองค์ประชมุ 
ข้อ ๓๓ ท่ีประชมุใหญ่มีอํานาจและหน้าท่ีดงันี ้ 
   ๓๓.๑  รับรองนายกสมาคม และผู้สอบบญัชี  
   ๓๓.๒ พิจารณางบแสดงฐานะการเงินของสมาคม  
   ๓๓.๓ พิจารณาเร่ืองท่ีคณะกรรมการนําขึน้ปรึกษา  
   ๓๓.๔ พิจารณาข้อเสนอของสมาชิกซึง่ย่ืนไว้ตามข้อบงัคบันี ้
ข้อ ๓๔ สมาชิกสามญัมีสิทธิลงคะแนนเสียงคนละหนึง่เสียง การออกเสียงลงคะแนนเป็นสิทธิเฉพาะตวั  
จะแตง่ตัง้ตวัแทนมิได้ สมาชิกสมทบ และสมาชิกกิตตมิศกัดิไ์มมี่สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ข้อ ๓๕ การออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุใหญ่ให้ใช้วิธียกมือ เว้นแตส่มาชิกไมน้่อยกวา่ ๑ ใน ๓ ของสมาชิกในท่ี
ประชมุ ร้องขอให้ลงคะแนนลบัก็ให้จดัให้มีการลงคะแนนลบั 
ข้อ ๓๖ คณะกรรมการบริหารอาจเรียกให้มีการประชมุใหญ่วิสามญั สมาชิกไมน้่อยกวา่ ๕๐ คน อาจร้องขอให้มี
การประชมุใหญ่วิสามญัให้นายกสมาคมเรียกประชมุใหญ่วิสามญัภายใน ๓๐ วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับคําร้องนัน้ 
ข้อ ๓๗ มตท่ีิประชมุใหญ่ให้ถือตามเสียงข้างมากหากคะแนนเสียงเทา่กันให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียง 
ชีข้าด 

         
หมวดที่ ๕ 

การเงนิและทรัพย์สิน 

ข้อ  ๓๘  คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินทัง้หมดให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
เงินสดของสมาคมถ้ามีให้นําฝากไว้ในธนาคารกรุงไทย สาขาสตัหีบ 
ข้อ  ๓๙  การลงนามในตัว๋เงินหรือเช็คของสมาคมจะต้องมีลายมือช่ือของนายกสมาคมหรือผู้ ทําการแทน 
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ลงนาม ร่วมกบัเหรัญญิก  หรือเลขาธิการ  พร้อมกบัประทบัตราของสมาคมจงึจะถือว่าใช้ได้ 
ข้อ  ๔๐  ให้นายกสมาคมมีอํานาจสัง่จา่ยเงินของสมาคมได้ครัง้ละ่ไมเ่กิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท( ห้าแสนบาทถ้วน )       
ถ้าเกินกวา่นัน้จะต้องได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารจะอนมุตัใิห้จ่ายเงินได้ครัง้ละ
ไมเ่กิน  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ( หนึง่ล้านบาทถ้วน ) ถ้าจําเป็นจะต้องจา่ยเกินกว่านีต้้องได้รับอนมุตัจิากท่ีประชมุ
ใหญ่ของสมาคม 
หมายเหตุ การสัง่จา่ยเงินของนายกสมาคมหรืออปุนายกสมาคมในกรณีทําหน้าท่ีแทน แล้วจงึรายงานให้ 
คณะกรรมการบริหารสมาคมทราบในการประชมุคราวตอ่ไปไมค่วรมีจํานวนมากนกัเพราะสมาคมเป็นองค์กรการ
กศุล  ดําเนินการในรูปคณะกรรมการบริหารทําการใดๆ  เป็นการทําในนามคณะกรรมการบริหารโดยนายกสมาคม
เป็นผู้แทนเพียงในนาม  ซึง่จะต้องดําเนินตามมตขิองท่ีประชมุคณะกรรมการบริหาร ทัง้กิจการภายในสมาคมและ
กบับคุคลภายนอก ไมเ่กิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท( ห้าแสนบาทถ้วน ) 
ข้อ  ๔๑   ให้เหรัญญิกมีอํานาจเก็บรักษาเงินสดของสมาคมได้ไมเ่กิน  ๒๐,๐๐๐ บาท ( สองหม่ืนบาทถ้วน )  
ถ้าเกินจํานวนนี ้ จะต้องนําฝากธนาคารในบญัชีของสมาคมทนัทีท่ีโอกาสอํานวยให้ 
ข้อ  ๔๒  เหรัญญิก จะต้องทําบญัชีรายรับ - รายจา่ยและบญัชีงบดลุให้ถกูต้องตามหลกัวิชาการการรับหรือการ 
จา่ยทกุครัง้จะต้องมีหลกัฐานเป็นหนงัสือ  ลงลายมือช่ือของนายกสมาคมหรือผู้ ท่ีทําการแทนร่วมกบัเหรัญญิก  
หรือผู้ ทําการแทน  พร้อมกบัประทบัตราของสมาคมทกุครัง้ 
ข้อ  ๔๓  ผู้สอบบญัชี จะต้องมิใช่กรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีของสมาคม และจะต้องเป็นผู้สอบบญัชีท่ีได้รับอนญุาต 
ข้อ  ๔๔  ผู้สอบบญัชี มีอํานาจหน้าท่ีจะเรียกเอกสารท่ีเก่ียวกบัการเงินและทรัพย์สินจากคณะกรรมการบริหารและ
สามารถจะเชิญกรรมการบริหารหรือเจ้าหน้าท่ีของสมาคมเพ่ือสอบถามเก่ียวกบับญัชีและทรัพย์สินของสมาคมได้ 
ข้อ  ๔๕  คณะกรรมการบริหารจะต้องให้ความร่วมมือกบัผู้สอบบญัชีเม่ือได้รับการร้องขอ 

 
หมวดที่ ๖ 

การเปล่ียนแปลงแก้ไขข้อบังคับและการเลิกสมาคม 

ข้อ ๔๖ การประชมุใหญ่เพ่ือแก้ข้อบงัคบั จะต้องมีสมาชิกมาประชมุไมน้่อยกวา่ ๑๐๐ คน มตใิห้แก้ข้อบงัคบัต้องมี
คะแนนเสียง ๒ ใน ๓ ของจํานวนสมาชิกท่ีมาประชมุ ให้คณะกรรมการบริหารสง่ร่างข้อบงัคบัท่ีแก้ไข พร้อมทัง้
เหตผุลไปยงัสมาชิกโดยทางไปรษณีย์ล่วงหน้าก่อนวนักําหนดวนัประชมุใหญ่ ไมน้่อยกวา่ ๑๕ วนั ในกรณีท่ีสมาชิก
มาประชมุไมค่รบองค์ประชมุตามวรรคหนึง่ หากแตว่า่มีสมาชิกใช้สิทธิลงคะแนนเสียงลว่งหน้าก่อนวนัประชมุใหญ่ 
เห็นชอบตามร่างข้อบงัคบัท่ีแก้ไขทัง้ฉบบัไมน้่อยกวา่ ๗๐ คน ให้ถือว่าร่างข้อบงัคบัท่ีแก้ไขดงักลา่วได้รับมตคิวาม
เห็นชอบให้แก้ไขได้ 
ข้อ  ๔๗  การเลิกสมาคมจะเลิกได้โดยมตขิองท่ีประชมุใหญ่ของสมาคม  ยกเว้นเป็นการเลิกเพราะเหตขุอง  
กฎหมาย มติของท่ีประชมุใหญ่ท่ีให้เลิกสมาคมจะต้องมีคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ ๓ ใน ๔ ของสมาชิก  สามญัท่ีเข้า
ร่วมประชมุทัง้หมด  และองค์ประชมุใหญ่จะต้องไมน้่อยกวา่ครัง้หนึง่ของสมาชิกสามญัทัง้หมด 



๙ 

 

 
 

ข้อ  ๔๘  เม่ือสมาคมต้องเลิก ไมว่า่เหตใุดๆก็ตามทรัพย์สินของสมาคมท่ีเหลืออยูห่ลงัจากท่ีได้ ชําระบญัชีเป็นท่ี
เรียบร้อยแล้วให้ตกเป็นของ โรงเรียนสิงห์สมทุร  
 

หมวดที่ ๗ 

บทเบ็ดเตล็ด 

ข้อ ๔๙  การตีความข้อบงัคบัของสมาคม  หากเป็นท่ีสงสยัให้ท่ีประชมุใหญ่โดยเสียงข้างมากของท่ีประชมุ 
ชีข้าด 
ข้อ ๕๐  ให้นําบทบญัญัตแิห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์วา่ด้วยสมาคมมาใช้บงัคบั  ในเม่ือข้อบงัคบัของ
สมาคมมิได้กําหนดไว้  และหากมีข้อบงัคบัใดขดักบัประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ก็ถือปฏิบตัติามประมวล
กฎหมายแพง่และพาณิชย์ 
ข้อ ๕๑ สมาคมต้องไมดํ่าเนินการหาผลประโยชน์มาแบง่ปันกนั  หรือเพ่ือบคุคลใดนอกจากเพ่ือดําเนินการตาม  
วตัถปุระสงค์ของสมาคมเอง 

  
หมวดที่ ๘ 

บทเฉพาะกาล 

ข้อ  ๕๒  ข้อบงัคบัฉบบันีน้ัน้  ให้เร่ิมใช้บงัคบัได้นบัตัง้แตว่นัท่ีสมาคมได้รับอนญุาตให้จดทะเบียนเป็น 
นิตบิคุคล เป็นต้นไป 
ข้อ  ๕๓  เม่ือสมาคมได้รับอนญุาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลจากทางราชการ ก็ให้ถือวา่ผู้ เร่ิมการทัง้หมดเป็น
สมาชิกสามญัและสมาชิกภาพของคณะกรรมการบริหารท่ีตัง้ขึน้ เร่ิมตัง้แตว่นัจดทะเบียนเป็นต้นไป 
 
                                        ประกาศใช้ข้อบงัคบัตัง้แตว่นัท่ี  ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙  เป็นต้นไป 
 
 
     (ลงช่ือ)…………………………………………….ผู้จดัทําข้อบงัคบั 
                (นายณฐัภมูิ  รัฐชยากร) 
                                            นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตัหีบ-สิงห์สมทุร 
   


