ระเบียบและข้อบังคับชมรมศิษย์เก่ายอแซฟวิทยา
.....................................................................................................................................
หมวด 1
ชื่อ เครื่องหมาย และสถานที่ตั้ง
ข้อ 1 ชมรมนี้มีชื่อว่า "ชมรมศิษย์เก่ายอแซฟวิทยา" มีชื่อภาษาอังกฤษว่า "Josephvithaya Alumni Club"
ข้อ 2 เครื่องหมายของชมรมเป็นรูปตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนมีอักษรภาษาไทยว่า "ชมรมศิษย์เก่ายอแซฟ
วิทยา" ใต้รูปสัญลักษณ์โรงเรียน
ข้อ 3 สานักงานของชมรมตั้งอยู่ที่ เลขที่ 7 ถนนเทศบาลสาย 9 ตาบลท่าใหม่ อาเภอท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุรี
หมวดที่ 2
วัตถุประสงค์
ข้อ 4 ชมรมมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
4.1 ส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างศิษย์เก่าทุกรุ่น
4.2 ส่งเสริมด้านสวัสดิการและด้านการศึกษาของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
4.3 ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของโรงเรียน
4.4 ส่งเสริมเกียรติยศของโรงเรียนยอแซฟวิทยาและศิษย์เก่าที่ประกอบคุณงามความดี
4.5 ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองทุกระดับ
หมวด 3
ประเภทสมาชิก คุณสมบัติ การสมัครเข้าเป็นสมาชิก
ข้อ 5 สมาชิกของชมรมมี 2 ประเภท คือ
5.1 สมาชิกกิตติมศักดิ์
5.2 สมาชิกสามัญ
ข้อ 6 สมาชิกกิตติมศักดิ์
6.1 บุคคลที่อุปการะช่วยเหลือทาประโยชน์แก่ชมรมศิษย์เก่ายอแซฟวิทยา
6.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนยอแซฟวิทยา
6.3 ผู้มีเกียรติที่คณะกรรมการบริหารชมรมเห็นสมควรเชิญเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์
ข้อ 7 สมาชิกสามัญ ได้แก่
7.1 ผู้สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนยอแซฟวิทยาทุกคน
7.2 ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนยอแซฟวิทยา
7.3 ผู้ที่เคยเป็นนักเรียนในโรงเรียนยอแซฟวิทยา

ข้อ 8 การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของชมรม
8.1 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้ยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มการรับสมัครสมาชิก ของ
ชมรมต่อนายทะเบียนชมรม
8.2 ให้นายทะเบียนนารายชื่อส่งเลขานุการ เลขานุการรวบรวมรายชื่อผู้สมัครเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาในการรับรองเข้าเป็นสมาชิก
8.3 ผู้ที่ได้เป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์แล้ว ให้นายทะเบียนลงชื่อไว้ในทะเบียนสมาชิกของชมรม
ข้อ 9 สมาชิกมีสิทธิ
9.1 เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ
9.2 สมาชิกสามัญ มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง และสมัครเป็นกรรมการบริหารของชมรม
9.3 ระดมทรัพยากรเพื่อร่วมบริการและส่งเสริมสวัสดิการทางการศึกษาของโรงเรียนยอแซฟวิทยา
ข้อ 10 สมาชิกมีหน้าที่
10.1 ปฏิบัติตามข้อบังคับของชมรมและระเบียบ ซึ่งคณะกรรมการบริหารกาหนดขึ้น
10.2 สนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรมของชมรม เพื่อให้การดาเนินงานของชมรมบรรลุตาม
วัตถุประสงค์
ข้อ 11 สมาชิกภาพขาดลงเมื่อ
11.1 ตาย
11.2 ลาออก โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
11.3 คณะกรรมการบริหารมีมติให้พ้นสมาชิกภาพด้วยเหตุที่ผู้นั้นประพฤติตนเป็นปรปักษ์ หรือนา
ความเสื่อมเสียมาสู่ชมรม
หมวด 4
คณะกรรมการบริหาร อานาจหน้าที่
ข้อ 12 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า "คณะกรรมการบริหาร" มีหน้าที่บริหารกิจการของชมรมให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย ประธาน รองประธาน เลขานุการ
เหรัญญิก ปฏิคม นายทะเบียน ประชาสัมพันธ์ รวมกันแล้วมีจานวนไม่ต่ากว่า 15 คน แต่ไม่เกิน
21 คน โดยดารงตาแหน่งวาระละ 2 ปี
ข้อ 13 ผู้ที่จะดารงตาแหน่งประธานชมรม ต้องมาจากการเลือกตั้งของสมาชิกสามัญ สาหรับตาแหน่งอื่น
ให้ประธานเป็นผู้แต่งตั้ง
ข้อ 14 ตาแหน่งประธานชมรม เป็นได้ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน หลังจากเว้น 1 วาระ สามารถรับเลือกเป็น
ประธานได้อีก แต่ขณะไม่ได้เป็นประธานชมรมสามารถดารงตาแหน่งอื่นได้
ข้อ 15 ตาแหน่งอื่นที่ไม่ใช่ประธานชมรม สามารถดารงตาแหน่งได้ไม่มีกาหนดวาระ

ข้อ 16 ประธานชมรมมีหน้าที่บริหารกิจการของชมรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบและ
ข้อบังคับของชมรม เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้รักษาระเบียบการประชุม
และดาเนินการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับ
ข้อ 17 รองประธานชมรม มีหน้าที่ทาการแทนประธานชมรม กรณีประธานชมรมไม่อยู่หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ ในระหว่างทาการแทนประธานชมรม มีสิทธิและความรับผิดชอบเช่นเดียวกับประธาน
ชมรมทุกประการ
ข้อ 18 เลขานุการ มีหน้าที่รับผิดชอบในงานสารบรรณทั่วไป และหน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะในกิจการ
ดังต่อไปนี้
18.1 นัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ประชุมใหญ่ และประชุมวิชาการตามคาสั่งของประธาน
หรือตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารแล้วแต่กรณี
18.2 ทารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและการประชุมใหญ่
18.3 จัดทารายงานประจาปี และจัดทาทะเบียนครุภัณฑ์ของชมรม
ข้อ 19 เหรัญญิก มีหน้าที่รับ - จ่าย และรักษาเงิน รวมทั้งทาบัญชีรับ-จ่าย หนี้สิน และเอกสารการเงินของ
ชมรม ทาบัญชีรายการเงินเดือน งบประมาณและงบดุลประจาปี เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
และทารายงานการเงินเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
ข้อ 20 นายทะเบียน มีหน้าที่จัดทาทะเบียนและประวัติของสมาชิกให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
ข้อ 21 ปฏิคม มีหน้าที่ติดต่อ ต้อนรับ และอานวยความสะดวก ในเรื่องสวัสดิการที่ชมรมจัดให้สมาชิก
ข้อ 22 ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เผยแพร่กิจกรรมของโรงเรียนและชมรมศิษย์เก่ายอแซฟวิทยา
หมวด 5
การดาเนินงานของคณะกรรมการบริหาร
ข้อ 23 การบริหารชมรม โดยมีประธานชมรม ดูแลการดาเนินการกิจการของชมรมให้ดาเนินไปด้วยความ
เรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ หากตาแหน่งประธานชมรมว่างลง ให้ดาเนินการคัดเลือกให้มีประธาน
ชมรมใหม่ภายใน 60 วัน
ข้อ 24 การเปลี่ยนคณะกรรมการบริหาร กาหนดมอบหมายงาน ให้เสร็จสิ้นภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่
อายุของคณะกรรมการบริหารชุดเก่าสิ้นสุดลง โดยทาเป็นหนังสือไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ให้ระบุวัน
เริ่มต้นการมอบหมายงาน และวันเสร็จสิ้นการมอบหมายงานนั้นด้วย
ข้อ 25 ถ้ากรรมการบริหารตาแหน่งใดว่างลง ให้ประธานชมรมแต่งตั้งจากสมาชิกสามัญ เข้าดารงตาแหน่ง
ที่ว่างนั้นจนกว่าจะหมดอายุตามวาระ
ข้อ 26 กรรมการบริหารพ้นจากตาแหน่งโดย
26.1 ออกตามวาระ
26.2 ตาย
26.3 ลาออก

หมวด 6
การประชุม
ข้อ 27 การประชุม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
27.1 การประชุมคณะกรรมการบริหาร
27.2 การประชุมใหญ่สามัญ
ข้อ 28 การประชุมคณะกรรมการบริหาร มีดังนี้
28.1 ให้คณะกรรมการบริหารประชุมปรึกษาหารือกิจการของชมรมปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง โดย
ให้เลขานุการเป็นผู้เรียกประชุม ตามความเห็นชอบของประธานชมรมหรือของ
กรรมการบริหารตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป
28.2 องค์ประชุมทุกครั้ง ต้องมีกรรมการบริหารเข้าประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของคณะ
กรรมการบริหารทั้งหมด ให้ประธานชมรมศิษย์เก่ายอแซฟวิทยาเป็นประธานที่ประชุม ถ้า
ประธานหรือผู้ทาหน้าที่แทนไม่อยู่ ให้ที่ประชุมเลือกตั้งประธานชมรมชั่วคราวในการประชุมนั้น
กรณีประเด็นต้องตัดสินใจให้แล้วเสร็จ
28.3 นอกจากจะได้บังคับไว้เป็นอย่างอื่น มติของคณะกรรมการบริหารให้ถือเสียงข้างมาก ถ้า
คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
ข้อ 29 การประชุมใหญ่สามัญประจาปี ให้คณะกรรมการบริหารเรียกประชุมใหญ่สามัญประจาปี อย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง
หมวด 7
การเงิน
ข้อ 30 รายได้ของชมรม มาจากเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค รายได้จากการจัดกิจกรรม รายได้อื่น ๆ
ให้ประธานชมรมและเหรัญญิกเป็นผู้รับผิดชอบในการเงินและทรัพย์สินของชมรมตามกฎหมายและ
ให้ทารายงานการเงินและทรัพย์สินเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเป็นรายปีอย่างน้อย 1 ครั้ง
ข้อ 31 เงินของชมรมต้องนาฝากธนาคารที่เชื่อถือได้ และที่คณะกรรมการบริหารได้รับรองในนามของ
ชมรม เงินส่วนหนึ่งให้นาฝากธนาคาร เมื่อเกิดดอกผลเป็นของชมรม
ข้อ 32 เหรัญญิกจะเก็บรักษาเงินสดไว้สารองจ่ายไม่เกิน 5,000 บาท ถ้าเกินจากนั้นต้องนาฝากธนาคาร
ข้อ 33 การสั่งจ่ายเงินของชมรมจากธนาคาร โดยวิธีใช้ใบถอนเงินของธนาคาร จะต้องมีการลงนามถอนโดย
กรรมการบริหารสองนาย คือประธานชมรมหรือรองประธานชมรมกับเหรัญญิก การดาเนินงาน
จะต้องใช้จ่ายภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ การจ่ายเงินทุกครั้งต้องมีหลักฐานในการจ่าย
และหลักฐานนั้นให้เหรัญญิกเก็บรักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี จึงจะทาลายได้

หมวด 8
การแก้ไขข้อบังคับ
ข้อ 34 คณะกรรมการบริหาร หรือสมาชิกสามัญจานวนไม่น้อยกว่า 10 คน มีสิทธิยื่นญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบข้อบังคับชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนยอแซฟวิทยา การยื่นญัตติของสมาชิกสามัญให้ยื่นเป็นลาย
ลักษณ์อักษรต่อประธานชมรม พร้อมระบุสาระ หลักการ และเหตุผลในการแก้ไข
ข้อ 35 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ จะต้องนาเข้าพิจารณาในที่ประชุมใหญ่ และจะต้องได้รับความเห็นชอบ
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้มาประชุม ให้ติดประกาศญัตติขอแก้ไขไว้ ณ สานักงาน
ชมรม หรือแจ้งทางสื่อสาร Online ถึงสมาชิก ไม่น้อยกว่า 5 วัน ก่อนที่จะมีการประชุม
หมวด 9
บทเฉพาะกาล
ข้อ 36 คณะกรรมการบริหารชมรมชุดผู้ก่อตั้งชมรมศิษย์เก่ายอแซฟวิทยา พ.ศ.2560 เป็นกรรมการบริหาร
เริ่มแรกของชมรม มีสิทธิและหน้าที่ทุกประการของคณะกรรมการบริหารตามความในข้อบังคับนี้
เป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มดาเนินการ
ข้อ 37 ให้คณะกรรมการบริหารเริ่มแรกนี้ดาเนินการรับสมัครสมาชิกของชมรมมีกาหนดภายใน 60 วัน นับ
แต่วันประกาศจัดตั้งชมรม
ข้อ 38 เมื่อกรรมการบริหารดาเนินการครบ 2 ปี ให้เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่และอยู่ในวาระ
ครั้งละ 2 ปี
ข้อ 39 การเลิกชมรมศิษย์เก่ายอแซฟวิทยา เมื่อ
39.1 ดาเนินการสาเร็จตามวัตถุประสงค์
39.2 เมื่อได้รับความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้
มาประชุม เมื่อมีการยกเลิกชมรมไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ทรัพย์สินของชมรมที่เหลืออยู่
หลังจากได้ชาระบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ตกเป็นของโรงเรียนยอแซฟวิทยา
ข้อ 40 ให้ผู้อานวยการโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการชมรมศิษย์เก่ายอแซฟวิทยา โดยตาแหน่ง
ข้อ 41 เริ่มใช้ระเบียบชมรมศิษย์เก่ายอแซฟวิทยา ตั้งแต่วันที่ประกาศใช้เป็นต้นไป
ประกาศใช้ ณ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ลงชื่อ

ผู้รับรองข้อบังคับ

( นายสนธยา วานิชสรรพ์ )
ประธานชมรมศิษย์เก่ายอแซฟวิทยา

