ข้อบังคับ
ของ
ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
ในความอุปถัมภ์ของ แม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล
หมวดที่ 1
ความรู้ทั่วไป
ข้อที่ 1 ชมรมนี้มีชื่อว่า “ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)”
ข้อที่ 2 เครื่องหมาย หรือ สัญลักษณ์ของชมรม คือ รูปมือค้ําชูสัญลักษณ์ หมายถึง
การยอมรับส่งเสริม

-2ข้อที่ 3 สํานักงานของชมรม ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
226 ถนนศรีพานิช อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ข้อที่ 4 วัตถุประสงค์ของชมรมเพื่อ
4.1 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองและครู อันจะ
ก่อให้เกิดความร่วมมือในการส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา
ศีลธรรม
วัฒนธรรมและสวัสดิการของนักเรียนโรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
4.2 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ต่างๆ ในการ
แก้ปัญหา ตลอดจนอบรมสั่งสอนนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนราษฎร์
วิทยา (ตี่มิ้ง) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งให้โอกาสแก่
ผู้ปกครองให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการศึกษาและการแนะแนวการ
ประกอบอาชีพ
4.3 เพื่อร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ องค์กร สมาคม และคณะบุคคล ใน
อันที่จะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความสามารถ มีความ
ประพฤติดี พลานามัยและอาชีพในอนาคตเพื่อเป็นพลเมืองดีของชาติ
ต่อไป
4.4 จัดกิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัด
การศึกษาและการบริหารโรงเรียนตลอดจนสวัสดิการของนักเรียนและ
สมาชิก
4.5 เพื่อสอดคล้องกับการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ชมรมจะไม่
เกี่ยวข้องกับการเมือง นิกายศาสนาใดๆ ตลอดจนจะไม่ดําเนินการใดๆ
ที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีของปวงชน
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หมวดที่ 2
สมาชิก

และค่าบํารุงเป็นรายปีๆ ละ
100 บาท
7.2 สมาชิกกิตติมศักดิ์ มิต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบํารุงชมรมแต่อย่าง
ใดทั้งสิ้น
ข้อที่ 8 ก. ผู้ปกครองนักเรียนและครูปัจจุบันต้องเป็นสมาชิก
ข. ผู้ที่เคยเป็นผู้ปกครองและเคยเป็นครูหรือสมัครใจจะเข้ามาเป็นสมาชิก
ของชมรมต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกของชมรม ให้ผู้ประสงค์ที่จะสมัคร
เข้าเป็นสมาชิกของชมรมยื่นใบสมัครตามแบบของชมรมต่อเลขานุการ
โดยมีสมาชิกสามัญรับรองอย่างน้อย 1 คน และให้เลขานุการติด
ประกาศรายชื่อผู้สมัครไว้ ณ สํานักงานของชมรมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
15 วัน เพื่อให้สมาชิกอื่นๆ ของชมรมจะได้คัดค้านการสมัครนั้น เมื่อ
ครบกําหนดประกาศแล้วก็ให้เลขานุการนําใบสมัครและหนังสือ
คัดค้านของสมาชิก (ถ้ามี) เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อ
พิจารณาว่าจะรับ หรือไม่รับเข้าเป็นสมาชิกของชมรม และเมื่อ
คณะกรรมการพิจารณาการสมัครแล้ว ผลเป็นประการใดให้เลขานุการ
เป็นผู้ชี้แจงให้ผู้สมัครทราบโดยเร็ว
ข้อที่ 9 ถ้าคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้รับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก ก็ให้ผู้สมัคร
นั้นชําระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบํารุงชมรมให้เสร็จภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งจากเลขานุการ และสมาชิกภาพของผู้สมัครให้เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ผู้สมัครได้ชําระเงินค่าลงทะเบียน และค่าบํารุงชมรมเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว แต่ถ้าผู้สมัครไม่ชําระเงินค่าลงทะเบียน และค่าบํารุงภายในกําหนด
ให้ถือว่าการสมัครคราวนั้นเป็นอันยกเลิก

ข้อที่ 5 สมาชิกของชมรมมี 2 ประเภท คือ
5.1 สมาชิกสามัญ ได้แก่
5.1.1. ผู้ปกครองและครูโรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ในปัจจุบัน หรือ
5.1.2 ผู้ที่เคยเป็นผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) หรือ
5.1.3 ผู้ที่เคยเป็นครู อาจารย์ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
5.2 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติ หรือทรงคุณวุฒิ หรือผู้มี
อุปการะคุณแก่ชมรม ซึ่งคณะกรรมการลงมติให้เชิญเข้ามาเป็นสมาชิกของ
ชมรม
ข้อที่ 6 สมาชิกจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
6.1 เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว
6.2 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
6.3 ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
6.4 ไม่ต้องคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้
ความสามารถ หรือต้องโทษจําคุก ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุ
โทษ การต้องคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดในกรณีดังกล่าว จะต้องเป็นไป
ในขณะที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกของชมรมเท่านั้น
ข้อที่ 7 ค่าลงทะเบียนและค่าบํารุงชมรม
7.1 สมาชิกสามัญ จะต้องเสียค่าลงทะเบียนครั้งแรก 20 บาท
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ข้อที่ 10 สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่หนังสือตอบรับคําเชิญ
ของผู้ที่คณะกรรมการได้พิจารณาลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของชมรมได้มาถึง
ยังชมรม
ข้อที่ 11 สมาชิกภาพของสมาชิกให้สิ้นสุดลงด้วยเหตุดังต่อไปนี้
11.1 ตาย
11.2 ลาออกโดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการ และ
คณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติ และสมาชิกผู้นั้นได้ชําระหนี้สินที่ยังติด
ค้างอยู่กับชมรมเป็นที่เรียบร้อย
11.3 ขาดคุณสมบัติสมาชิกที่ประชุมใหญ่ของชมรม หรือคณะกรรมการได้
พิจารณาลงมติให้ลบชื่อออกจากทะเบียนเพราะสมาชิกผู้นั้นได้ประพฤตินํา
ความเสื่อมเสียมาสู่ชมรม
ข้อที่ 12 สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
12.1 มีสิทธิเข้าใช้สถานที่ของชมรมโดยเท่าเทียมกัน
12.2 มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการของชมรมต่อคณะกรรมการ
12.3 มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่างๆ ที่ชมรมได้จัดให้มีขึ้น
12.4 มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของชมรม
12.5 สมาชิกสามัญมีสิทธิในการเลือกตั้ง หรือได้รับการเลือกตั้ง หรือ
แต่งตั้ง เป็นกรรมการชมรมและมีสิทธิออกเสียงลงมติต่างๆ ในที่ประชุม
ได้คนละ 1 คะแนนเสียง
12.6 มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพย์สิน
ของชมรม

12.7 มีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันอย่างน้อย 1 ใน 3 ของสมาชิกสามัญทั้งหมด
ร้องขอต่อคณะกรรมการให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญได้
12.8 มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติและข้อบังคับของชมรมโดย
เคร่งครัด
12.9 มีหน้าที่ประพฤติตนให้สมกับเกียรติที่เป็นสมาชิกของชมรม
12.10 มีหน้าที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดําเนินการต่างๆของชมรม
12.11 มีหน้าที่ร่วมกิจกรรมที่ชมรมได้จัดให้มีขึ้น
12.12 มีหน้าที่ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของชมรมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

หมวดที่ 3
การดาเนินกิจการชมรม
ข้อที่ 13 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ทําหน้าที่บริหารกิจการของชมรม มีจํานวน
อย่างน้อย 20 คน อย่างมากไม่เกิน 40 คน คณะกรรมการนี้ได้มาจากการ
เลือกตั้งของที่ประชุมใหญ่ของชมรม และผู้ที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุม
ใหญ่เลือกตั้งกันเอง เป็นประธานชมรม 1 คน และรองประธาน 3 คน
สําหรับกรรมการในตําแหน่งอื่นๆ ให้ประธานเป็นผู้แต่งตั้ง ผู้ที่ได้รับ
เลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่จะเข้าดํารงตําแหน่งต่างๆ ของชมรมตามที่
กําหนดไว้ ซึ่งตําแหน่งของกรรมการชมรมมีตําแหน่งและหน้าที่โดยสังเขป
ดังต่อไปนี้

-713.1 ประธาน ทําหน้าที่เป็นหัวหน้าในการบริหารกิจการของชมรม เป็น
ผู้แทนชมรมในการติดต่อกับบุคคลภายนอกและทําหน้าที่เป็นประธานในที่
ประชุมคณะกรรมการ และการประชุมใหญ่ของชมรม
13.2 รองประธาน ทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยประธานในการบริหารกิจการชมรม
ปฏิบัติหน้าที่ที่ประธานได้มอบหมาย และทําหน้าที่แทนประธานเมื่อ
ประธานไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้แต่การทําหน้าที่แทน
ประธานให้ประธานตามลําดับตําแหน่งเป็นผู้กระทําการแทน
13.3 เลขานุการ ทําหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของชมรมทั้งสิ้น เป็นหัวหน้า
เจ้าหน้าที่ของชมรมในการปฏิบัติกิจการของชมรม และปฏิบัติตามคําสั่ง
ของประธาน ตลอดจนเป็นเลขานุการในการประชุมต่างๆ ของชมรม
13.4 เหรัญญิก ทําหน้าที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหลายของชมรม เป็นผู้จัดการทํา
บัญชีรายรับรายจ่ายบัญชีงบดุลของชมรม และเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ
ของชมรมไว้เพื่อตรวจสอบ
13.5 ปฏิคม มีหน้าที่ในการให้การต้อนรับแขกของชมรม เป็นหัวหน้าในการ
จัดเตรียมสถานที่ของชมรม และจัดเตรียมสถานที่ในการประชุมต่างๆ ของ
ชมรม
13.6 นายทะเบียน มีหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของชมรม และ
ประสานงานกับเหรัญญิกในการเก็บเงินค่าบํารุงชมรมจากสมาชิก
13.7 ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เผยแพร่กิจการ และชื่อเสียงเกียรติคุณของ
ชมรม ให้สมาชิกและบุคคลทั่วไปให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

-813.8 คณะอนุกรรมการด้านอื่นๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการ
เห็นสมควรกําหนดให้มีขึ้น โดยมีจํานวนเมื่อรวมกับตําแหน่ง
กรรมการตามข้างต้นแล้ว จะต้องไม่เกินจํานวนที่ข้อบังคับได้กําหนด
ไว้ แต่ถ้าคณะกรรมการไม่ได้กําหนดก็ถือว่าเป็นกรรมการกลาง
ข้อที่ 14 คณะกรรมการของชมรม สามารถอยู่ในตําแหน่งได้คราวละ 2 ปี และเมื่อ
คณะกรรมการอยู่ในตําแหน่งครบตามวาระแล้ว แต่คณะกรรมการชุดใหม่
ยังตั้งไม่เสร็จ ก็ให้คณะกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระอยู่รักษาไปพลาง
ก่อน จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะตั้งเสร็จ และเมื่อคณะกรรมการชุด
ใหม่ตั้งได้แล้วก็ให้ทําการส่งและรับมอบหมายงานกันระหว่าง
คณะกรรมการชุดเก่าและคณะกรรมการชุดใหม่ให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน
ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการชุดใหม่จัดตั้งเสร็จ
ข้อที่ 15 ตําแหน่งคณะกรรมการชมรมฯ ถ้าต้องว่างลงก่อนครบกําหนดตามวาระก็
ให้คณะกรรมการแต่งตั้งสมาชิกสามัญคนใดคนหนึ่งที่เห็นสมควรเข้าดํารง
ตําแหน่งแทนตําแหน่งที่ว่างลงนั้น แต่ผู้ดํารงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่ง
ได้เท่ากับวาระของผู้ที่ตนแทนเท่านั้น
ข้อที่ 16 กรรมการอาจจะพ้นตําแหน่งซึ่งมิใช่เป็นการออกตามวาระด้วยเหตุผล
ดังต่อไปนี้คือ
16.1 ตาย
16.2 ลาออก
16.3 ขาดจากสมาชิกภาพ
16.4 ที่ประชุมใหญ่ให้ลงมติให้ออกจากตําแหน่ง
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ข้อที่ 17 กรรมการที่ประสงค์จะลาออกจากตําแหน่งกรรมการให้ยื่นใบลาออกเป็นลาย
ลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการและให้พ้นจากตําแหน่งเมื่อคณะกรรมการมีมติให้
ออก
ข้อที่ 18 อํานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ
18.1 มีอํานาจออกระเบียบต่างๆ เพื่อให้สมาชิกได้ปฏิบัติ โดยระเบียบปฏิบัติ
นั้นจะต้องไม่ขัดต่อข้อบังคับฉบับนี้
18.2 มีอํานาจแต่งตั้งและถอดถอนเจ้าพนักงานของชมรมฯ
18.3 มีอํานาจแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษา หรืออนุกรรมการได้ แต่กรรมการที่
ปรึกษาหรืออนุกรรมการจะสามารถอยู่ในตําแหน่งได้ไม่เกินวาระของ
คณะกรรมการที่แต่งตั้ง
18.4 มีอํานาจเรียกประชุมใหญ่สามัญประจําปีและประชุมใหญ่วิสามัญ
18.5 มีอํานาจแต่งตั้งกรรมการในตําแหน่งอื่นๆ ที่ยังมิได้กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้
18.6 มีอํานาจบริหารกิจการของชมรมเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตลอดจน
มีอํานาจอื่นๆ ตามที่ข้อบังคับได้กําหนดไว้
18.7 มีหน้าที่รับผิดชอบในกิจการทั้งหมด รวมทั้งการเงินและทรัพย์สินทั้งหมด
ของชมรมฯ

18.8 มีหน้าที่จัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ ตามที่สมาชิกสามัญจํานวน 1
ใน 3 ของสมาชิกทั้งหมดได้เข้าชื่อร้องขอให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญ
ขึ้น ซึ่งการนี้จะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นภายใน 30
วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ
18.9 มีหน้าที่จัดทําเอกสารหลักฐานต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงิน ทรัพย์สิน
และการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของชมรมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
และสามารถจะให้สมาชิกตรวจดูได้เมื่อสมาชิกร้องขอ
18.10 จัดทําบันทึกการประชุมต่างๆ ของชมรมเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานและ
จัดส่งให้สมาชิกได้รับทราบ
18.11 มีหน้าที่อื่นๆ ตามที่ข้อบังคับได้กําหนดไว้
ข้อที่ 19 คณะกรรมการชมรมจะต้องประชุมกันอย่างน้อย 2 เดือน ต่อ 1 ครั้ง ทั้งนี้
เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารกิจการของชมรมฯ
ข้อที่ 20 การประชุมคณะกรรมการจะต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อย
กว่าครึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม มติของที่
ประชุมคณะกรรมการถ้าข้อบังคับมิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่นก็ให้ถือ
คะแนนเสียงมากเป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันก็ให้ประธานการ
ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
ข้อที่ 21 ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานชมรม และรองประธานชมรมไม่
อยู่ใน ที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้คณะกรรมการที่
เข้าประชุมในคราวนั้นเลือกตั้งกันเอง เพื่อให้กรรมการคนใดคนหนึ่งทํา
หน้าที่เป็นประธานในการประชุมคราวนั้น
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หมวดที่ 4
การประชุมใหญ่
ข้อที่ 22 การประชุมใหญ่ของชมรมมี 2 ชนิด คือ
22.1 การประชุมใหญ่สามัญ
22.2 การประชุมใหญ่วิสามัญ
ข้อที่ 23 คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ปีละ 1
ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม ของทุกๆ ปี
ข้อที่ 24 การประชุมใหญ่วิสามัญอาจจะมีขึ้นได้ก็โดยเหตุที่คณะกรรมการเห็น
ควรจัดให้มีขึ้น หรือเกิดขึ้นด้วยการเข้าชื่อร่วมกันของสมาชิก ไม่น้อย
กว่า 1 ใน 3 ของสมาชิกสามัญทั้งหมดร้องขอต่อคณะกรรมการให้จัดให้
มีขึ้น
ข้อที่ 25 การแจ้งกําหนดนัดประชุมใหญ่ให้เลขานุการเป็นผู้แจ้งกําหนดนัด
ประชุมใหญ่ให้สมาชิกได้ทราบ และการแจ้งจะต้องแจ้งเป็นลาย
ลักษณ์อักษรโดยระบุวัน เวลา และสถานที่ให้ชัดเจนโดยจะต้องแจ้ง
ให้สมาชิกได้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน และประกาศแจ้ง
กําหนดนัดประชุมไว้
ณ สํานักงานชมรมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7
วัน ก่อนถึงกําหนดการประชุมใหญ่
ข้อที่ 26 การประชุมใหญ่สามัญประจําปี จะต้องมีวาระการประชุมอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
26.1 แถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปี

- 12 26.2 แถลงบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุลของปีที่ผ่านมาให้
สมาชิกได้ทราบ
26.3 เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เมื่อครบกําหนดวาระ
26.4 เลือกตั้งผู้สอบบัญชี
26.5 เรื่องอื่นๆ ถ้ามี
ข้อที่ 27 ในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี หรือการประชุมใหญ่วิสามัญ
จะต้องมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของ
สมาชิกทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม แต่ถ้าเมื่อถึง
กําหนดเวลาประชุมยังมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์
ประชุม ก็ให้ขยายเวลาออกไปอีกพอสมควร แต่เมื่อครบ
กําหนดเวลาที่ขยายออกไปแล้ว ยังมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุม
ไม่ครบองค์ประชุมก็ให้เลื่อนการประชุมคราวนั้นออกไป และจัด
ให้มีการประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งหลังจากเวลาได้ล่วงเลยมาแล้วไม่
น้อยกว่า 14 วัน นับแต่วันนัดประชุมครั้งแรก การประชุมครั้งนี้
ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อที่ 28 การลงมติต่างๆ ในที่ประชุมใหญ่ ถ้าข้อบังคับได้กําหนดไว้เป็น
อย่างอื่นก็ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสียงที่
ลงมติเป็นคะแนนเสียงเท่ากันก็ให้ประธานในการประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
ข้อที่ 29 ในการประชุมใหญ่ของชมรมถ้าประธานและรองประธานไม่
มาร่วมประชุมหรือไม่สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้ที่ประชุม

- 13 ใหญ่ทําการเลือกตั้งประธานที่มาประชุมคนใดคนหนึ่งให้ทําหน้าที่เป็นประธานในการ
ประชุมคราวนั้น

หมวดที่ 5
การเงินและทรัพย์สิน
ข้อที่ 30 การเงินและทรัพย์สินทั้งหมด ให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เงิน
สดของชมรมฯ ถ้ามีให้ฝากไว้ในธนาคารกรุงไทย สาขาแม่สอด อําเภอแม่สอด
จังหวัดตาก
ข้อที่ 31 การลงนามในตั๋วเงินหรือเช็คของชมรม จะต้องมีลายมือชื่อของประธานชมรม
หรือผู้ทําการแทนลงนามร่วมกับเหรัญญิกหรือเลขานุการ พร้อมกับประทับตรา
ของชมรมจึงจะถือว่าใช้ได้
ข้อที่ 32 ให้ประธานชมรมมีอํานาจสั่งจ่ายเงินของชมรมได้ครั้งละไม่เกิน 50,000 บาท
(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ถ้าเกินกว่านั้นจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ข้อที่ 33 ให้เหรัญญิกมีอํานาจเก็บรักษาเงินสดของชมรมได้ไม่เกิน 5,000 บาท (สอง
พันบาทถ้วน) ถ้าเกินกว่าจํานวนนี้จะต้องนําฝากธนาคารในบัญชีของชมรมทันที
ที่โอกาสอํานวยให้
ข้อที่ 34 เหรัญญิกจะต้องทําบัญชีรายรับรายจ่ายและบัญชีงบดุลให้ถูกต้องตามหลัก
วิชาการการรับหรือจ่ายเงินทุกครั้ง จะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อ
ของประธานชมรมฯ หรือผู้ทําการแทนร่วมกับเหรัญญิกหรือผู้ทําการแทนพร้อม
กับประทับตราของชมรมทุกครั้ง

- 14 ข้อที่ 35 ผู้สอบบัญชีจะต้องมิใช่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของชมรมและจะต้องเป็น
ผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต
ข้อที่ 36 ผู้สอบบัญชีมีอํานาจหน้าที่จะเรียกเอกสารที่เกี่ยวกับการเงิน และทรัพย์สิน
จากคณะกรรมการและสามารถจะเชิญกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ของชมรม
เพื่อสอบถามเกี่ยวกับการบัญชีและทรัพย์สินของชมรมได้
ข้อที่ 37 คณะกรรมการจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชีเมื่อได้รับการร้องขอ

หมวดที่ 6
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับและการเลิกชมรม
ข้อที่ 38 ข้อบังคับของชมรมจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่
เท่านั้น และองค์ประชุมจะต้องมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า
ครึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมด มติของที่ประชุมใหญ่ในการให้การ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
สมาชิกสามัญที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ข้อที่ 39 การเลิกชมรมจะเลิกได้ก็โดยมติของที่ประชุมใหญ่ของชมรม ยกเว้นเป็น
การเลิกเพราะเหตุของกฎหมายมติของที่ประชุมใหญ่ที่ให้เลิกชมรมจะต้องมี
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของสมาชิกสามัญที่เข้าร่วมประชุม
ทั้งหมดและองค์ประชุมใหญ่จะต้องไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด

- 15 ข้อที่ 41 เมื่อชมรมต้องเลิกไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตามทรัพย์สินของชมรมที่เหลืออยู่หลังจาก
ที่ได้ชําระบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ตกเป็นของโรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
เพื่อใช้ในกิจการของโรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)

