ข้อบังคับ (ฉบับแก้ไข)
สมาคมผูป
้ กครองและครูโรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน
หมวดที่ 1
ความทัว
่ ไป
ข้อ 1. สมาคมนี้มีชื่อว่า สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนานาชาติคอนเคอร์เดียน เรียกเป็น
ภาษาอังกฤษว่า Concordian Parent & Teacher Association ย่อว่า Concordian PTA
ข้อ 2. เครื่องหมายของสมาคมมีลักษณะเป็นรูปเด็กและผู้ปกครองจับมือกัน
รูปเครื่องหมายสมาคม

ข้อ 3. สานักงานของสมาคมตั้งอยู่ ณ 918 หมู่ 8 ตาบลบางแก้ว อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
10540
ข้อ 4. วัตถุประสงค์ของสมาคมเพื่อ
4.1

เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองครูและนักเรียนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและสร้างสังคมที่ดี
ต่อไป

4.2

จัดกิจกรรมสาหรับสมาชิก

4.3

สนับสนุนให้สมาชิกช่วยเหลือและเสียสละเพื่อสังคมส่วนรวม

4.4

สนับสนุนด้านการศึกษาและกิจกรรมต่างๆแก่นก
ั เรียน
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หมวดที่ 2
สมาชิก
ข้อ 5. สมาชิกของสมาคมมี 2 ประเภท คือ
5.1

สมาชิกสามัญ ได้แก่
5.1.1 บุคคลธรรมดาซึ่งมีรายชื่อเป็นผู้ปกครองของนักเรียนในโรงเรียนนานาชาติคอน
คอร์เดียน
5.1.2 ครูประจาของโรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน

5.2

สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติ หรือ ทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีอุปการคุณแก่
สมาคม ซึ่งคณะกรรมการลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม

ข้อ 6. สมาชิกจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
6.1

เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว

6.2

เป็นผู้มีรายชื่อเป็นผู้ปกครองของนักเรียนหรือเป็นครูประจาในโรงเรียนนานาชาติคอนคอร์
เดียนหรือเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์

6.3

เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย

6.4

ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ

6.5

ไม่ต้องคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้
ความสามารถ หรือต้องโทษจาคุก ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือ ลหุโทษ การต้องคา
พิพากษาของศาลถึงที่สุดในกรณีดังกล่าว จะต้องเป็นในขณะที่สมัครเป็นสมาชิกหรือใน
ระหว่างที่เป็นสมาชิกของสมาคมเท่านั้น

ข้อ 7. ค่าลงทะเบียน และค่าบารุงสมาคม
7.1

สมาชิกสามัญ ค่าลงทะเบียนครั้งแรก ............-......... บาท
ค่าบารุงสมาคมเป็นรายเดือน ๆ ละ ........-............บาท
หรือค่าบารุงเป็นรายปี ๆ ละ ..........1,000.............บาทต่อนักเรียน 1 คน
ในกรณีครูที่เป็นสมาชิกสามัญและมีบุตร จ่ายค่าบารุงปีละ 500 บาทต่อนักเรียน 1
คน ครูที่ไม่มีบุตรไม่ต้องเสียค่าบารุง โดยค่าบารุงอาจจะเรียกเก็บเพิ่มขึ้นตามความ
เหมาะสมตามแต่ที่ประชุมใหญ่จะเห็นสมควร
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7.2

สมาชิกกิตติมศักดิ์ มิต้องเสียค่าทะเบียนและค่าบารุงสมาคมแต่อย่างใดทั้งสิ้น

ข้อ 8. การเป็นสมาชิกของสมาคมให้ผู้ปกครองนักเรียนเป็นสมาชิกของสมาคมโดยยื่นใบสมัครตามแบบ
ต่อเลขานุการและให้เป็นสมาชิกของสมาคมโดยทันทีเมื่อได้ชาระเงินบารุงตามข้อ 9 แล้ว
ข้อ 9. ให้ผู้สมัครชาเงินค่าบารุงสมาคมโดยวิธีการหักเงินมัดจาที่ผู้สมัครนั้นได้ชาระไว้กับโรงเรียนตาม
จานวนเงิน ที่ระบุ ในข้อ 7 และสมาชิกภาพของผู้สมัครให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้สมัครได้ชาระเงิน
ค่าลงทะเบียน และค่าบารุงสมาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ข้อ 10. สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่หนังสือตอบรับคาเชิญของผู้ที่
คณะกรรมการได้พิจารณาลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมได้มาถึงยังสมาคม
ข้อ 11. สมาชิกภาพของสมาชิกให้สิ้นสุดลงด้วยเหตุดังต่อไปนี้
11.1

ตาย

11.2

ลาออก โดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการได้
พิจารณาอนุมัติ และสมาชิกผู้นั้นได้ชาระหนี้สินที่ยังติดค้างอยู่กับสมาคมเป็นทีเ่ รียบร้อย

11.3

ขาดคุณสมบัติสมาชิกตามที่ระบุไว้ในข้อ 6

11.4

ที่ประชุมใหญ่ของสมาคม หรือคณะกรรมการได้พิจารณาลงมติให้ลบชื่อออกจากทะเบียน
เพราะสมาชิกผู้นั้นได้ประพฤตินาความเสื่อมเสียมาสู่สมาคม

11.5

สิ้นสุดการเป็นครูประจาของโรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน

11.6

สาหรับสมาชิกกิตติมศักดิ์ ให้หมดสภาพการเป็นสมาชิกพร้อมกรรมการชุดที่เสนอให้เป็น
สมาชิกกิตติมศักดิ์

ข้อ 12. สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
12.1

มีสิทธิเข้าใช้สถานที่ของสมาคมโดยเท่าเทียมกัน

12.2

มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการ

12.3

มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น

12.4

มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม

12.5

สมาชิกสามัญมีสิทธิในการเลือกตั้ง หรือเป็นกรรมการของสมาคมและมีสิทธิออกเสียงลงมติ
ต่างๆ ในที่ประชุมได้คนละ1 คะแนนเสียงต่อนักเรียน 1 คน และครูที่ไม่มีบุตร มีสิทธิ 1
คะแนนเสียง
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12.6

มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพย์สินของสมาคม

12.7

มีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันอย่างน้อย 1 ใน 5 ของสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือสมาชิกจานวนไม่
น้อยกว่า 100 คน ทาหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญได้

12.8

มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ และข้อบังคับของสมาคมโดยเคร่งครัด

12.9

มีหน้าที่ประพฤติตนให้สมกับเกียรติที่เป็นสมาชิกของสมาคม

12.10 มีหน้าที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดาเนินกิจการต่าง ๆ ของสมาคม
12.11 มีหน้าที่ร่วมกิจกรรมที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น
12.12 มีหน้าที่ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคมให้เป็นที่รู้จก
ั อย่างแพร่หลาย
12.13 สมาชิกกิตติมศักดิ์ไม่มีสิทธิออกเสียง

หมวดที่ 3
การดาเนินกิจการสมาคม
ข้อ 13. ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ทาหน้าที่บริหารกิจการของสมาคม มีจานวนอย่างน้อย 7 คน อย่าง
มากไม่เกิน 15 คน คณะกรรมการนี้ ได้มาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม และให้ผู้
ที่ได้เลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ เลือกตั้งกันเองเป็นนายกสมาคม 1 คน ภายใน 30 วัน หลังจาก
ได้รับเลือกตั้ง สาหรับตาแหน่งกรรมการในตาแหน่งอื่น ๆ ให้นายกเป็นผู้แต่งตั้งผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง
จากที่ประชุมใหญ่เข้าดารงตาแหน่งต่าง ๆ ของสมาคม ตามที่ได้กาหนดไว้ซึ่งตาแหน่งของ
กรรมการสมาคม มีตาแหน่งและหน้าที่โดยสังเขปดังต่อไปนี้
13.1 นายกสมาคม

นายกสมาคมทาหน้าที่เป็นหัวหน้าในการบริหารกิจการของสมาคมเป็น
ผู้แทนสมาคมในการติดต่อกับบุคคลภายนอกและทาหน้าที่เป็นประธานในที่
ประชุมคณะกรรมการและการประชุมใหญ่ของสมาคมโดยดารงตาแหน่ง
ติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 สมัย

13.2 อุปนายก

ทาหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคม ปฏิบัติตาม
หน้าที่ นายกสมาคมได้มอบหมายและทาหน้าที่แทนนายกสมาคมเมื่อนายก
สมาคมไม่อยู่ หรือไม่สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ได้ แต่การทาหน้าที่แทน
นายกสมาคม ให้อุปนายกตามลาดับตาแหน่งเป็นผู้กระทาการแทน
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13.3 เลขานุการ

ทาหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของสมาคมทั้งหมด เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของ
สมาคมในการปฏิบัติกจ
ิ การของสมาคม และปฏิบัตต
ิ ามคาสั่งของนายก
สมาคม ตลอดจนทาหน้าที่เป็นเลขานุการในการประชุมต่าง ๆ ของสมาคม

13.4 เหรัญญิก

มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคม เป็นผู้จัดทาบัญชี รายรับ
รายจ่าย บัญชีงบดุลของสมาคม และเก็บเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของ
สมาคมไว้เพื่อตรวจสอบ

13.5 ปฏิคม

มีหน้าที่ในการให้การต้อนรับแขกของสมาคม เป็นหัวหน้าในการจัดเตรียม
สถานที่ของสมาคม และจัดเตรียมสถานที่ประชุมต่าง ๆ ของสมาคม

13.6 นายทะเบียน

มีหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของสมาคม ประสานงานกับ
เหรัญญิกในการเรียกเก็บเงินค่าบารุงสมาคมจากสมาชิก

13.7 ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เผยแพร่กิจการและชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคมให้สมาชิกและ
บุคคลโดยทั่วไปให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
13.8 เลขาธิการ

ทาหน้าที่อานวยการบริหารและดาเนินงานของสมาคมทั้งหมด

13.9 กรรมการตาแหน่งอื่นๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควร กาหนด ให้มีขึ้น
โดยมีจานวนเมื่อรวมกับตาแหน่งกรรมการตามข้างต้นแล้วจะต้องไม่เกิน
จานวนที่ข้อบังคับได้กาหนดไว้ แต่ถ้าคณะกรรมการมิได้กาหนดตาแหน่งก็
ถือว่าเป็นกรรมการกลาง
คณะกรรมการชุดแรก ให้ผู้เริ่มการจัดตั้งสมาคมเป็นผู้เลือกตั้ง ประกอบด้วยนายกสมาคม และ
กรรมการอื่น ๆ ตามจานวนที่เห็นสมควรตามข้อบังคับของสมาคม
ข้อ 14. คณะกรรมการของสมาคมสามารถอยูใ
่ นตาแหน่งได้คราวละ 2 ปี และเมื่อคณะกรรมการอยู่
ตาแหน่งครบกาหนดตามวาระแล้ว แต่คณะกรรมการชุดใหม่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน
จากทางราชการ ก็ให้คณะกรรมการที่ครบกาหนดวาระรักษาการไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรม
ชุดใหม่จะได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ และเมื่อคณะกรรมการชุดใหม่ได้รับ
อนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ให้ทาการส่งและรับมอบงานกัน
ระหว่างคณะกรรมการชุดเก่าและคณะกรรมการชุดใหม่ให้เป็นที่เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับตั้งแต่
วันที่คณะกรรมการชุดใหม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ
ข้อ 15. ตาแหน่งกรรมการสมาคม ถ้าต้องว่างลงก่อนครบกาหนดตามวาระก็ให้คณะกรรมการแต่งตั้ง
สมาชิกสามัญคนใดคนหนึ่งที่เห็นสมควรเข้าดารงตาแหน่งแทนตาแหน่งที่ว่างลงนั้น แต่ผู้ดารง
ตาแหน่งแทนอยู่ในตาแหน่งได้เท่ากับวาระของผู้ทต
ี่ นแทนเท่านั้น
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ข้อ 16. กรรมการจะพ้นจากตาแหน่งซึ่งมิใช่การออกตามวาระด้วยเหตุผลต่อไปนี้ คือ
16.1

ตาย

16.2

ลาออก

16.3

ขาดจากสมาชิกภาพ

16.4

ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้ออกจากตาแหน่ง

16.5

นายกสมาคมพ้นจากตาแหน่ง

ข้อ 17. กรรมการที่ประสงค์จะลาออกจากตาแหน่งกรรมการให้ยื่นใบลาออกเป็นลายลักษณ์อก
ั ษรต่อ
คณะกรรมการ และให้พ้นจากตาแหน่งเมื่อคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้ออก
ข้อ 18. อานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ
18.1

มีอานาจออกระเบียบปฏิบต
ั ิต่าง ๆ เพื่อให้สมาชิกได้ปฏิบัติ โดยระเบียบปฏิบัตน
ิ ั้นจะต้องไม่
ขัดต่อบังคับฉบับนี้

18.2

มีอานาจแต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่ของสมาคม

18.3

มีอานาจแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษา หรือ อนุกรรมการได้ แต่กรรมการที่ปรึกษาหรือ
อนุกรรมการ จะสามารถอยู่ในตาแหน่งได้ไม่เกินวาระของคณะกรรมการที่แต่งตั้ง

18.4

มีอานาจเรียกประชุมใหญ่สามัญประจาปี และประชุมใหญ่วิสามัญ

18.5

มีอานาจแต่งตั้งกรรมการในตาแหน่งอื่น ๆ ที่ยังมิได้กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้

18.6

มีอานาจบริหารกิจการของสมาคม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนมีอานาจอื่น ๆ
ตามที่ข้อบังคับได้กาหนดไว้

18.7

มีหน้าที่รับผิดชอบในกิจการทั้งหมด รวมทั้งการเงิน และทรัพย์สินทั้งหมดของสมาคม

18.8

มีหน้าที่จัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญตามที่สมาชิกสามัญจานวนไม่น้อยกว่า 100 คน
ได้เข้าชื่อร้องขอให้จด
ั ประชุมใหญ่วิสามัญขึ้น โดยจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ
ขึ้นภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ

18.9

มีหน้าที่จัดทาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงิน ทรัพย์สินและการดาเนินกิจการ
ต่าง ๆ ของสมาคมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และสามารถจะให้สมาชิกตรวจดูได้เมื่อ
สมาชิกร้องขอ

18.10 จัดทาบันทึกการประชุมต่าง ๆ ของสมาคม เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานและจัดส่งให้สมาชิก
ได้รับทราบ
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18.11 มีหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ข้อบังคับได้กาหนดไว้
ข้อ 19. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ทั้งนี้ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหาร
กิจการของสมาคม
ข้อ 20. การประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม มติของที่ประชุมคณะกรรมการ ถ้าข้อบังคับมิได้กาหนดไว้เป็น
อย่างอื่น ก็ให้ถอ
ื คะแนนเสียงมากเป็นเอกฉันท์ แต่ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันก็ให้ประธานในการ
ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
ข้อ 21. ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้านายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่อยูใ
่ นที่ประชุม หรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้กรรมการที่เข้าประชุมในคราวนั้นเลือกตั้งกันเอง เพื่อให้กรรมการคน
ใดคนหนึ่งทาหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคราวนั้น

หมวดที่ 4
การประชุมใหญ่
ข้อ 22. การประชุมใหญ่ของสมาคมมี 2 ชนิดคือ
22.1

ประชุมใหญ่สามัญ

22.2

ประชุมใหญ่วิสามัญ

ข้อ 23. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจาปีๆละ 1 ครั้ง ภายในเดือนตุลาคมของทุก ๆ ปี
ข้อ 24. การประชุมวิสามัญอาจจะมีขึ้นได้ก็โดยเหตุที่คณะกรรมการเห็นควรจัดให้มีขน
ึ้ หรือเกิดขึ้นด้วย
การเข้าชื่อร่วมกันของสมาชิกจานวนไม่นอ
้ ยกว่า 100 คน ทาหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการให้
จัดให้มีขึ้น
ข้อ 25.การแจ้งกาหนดนัดประชุมใหญ่ ประชุมใหญ่วิสามัญ คณะกรรมการของสมาคมหรือเลขานุการ
ต้องส่งหนังสือนัดประชุมไปยังสมาชิกทุกคนซึ่งมีชื่อในทะเบียนของสมาคมก่อนวันนัดประชุมไม่
น้อยกว่า 7 วันหรือลงพิมพ์โฆษณาอย่างน้อยสองคราวในหนังสือพิมพ์ที่แพร่หลายในท้องที่ฉบับ
หนึ่งก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันก็ได้ การเรียกประชุมใหญ่ต้องระบุสถานที่ วัน เวลา และ
ระเบียบวาระการประชุมและจัดส่งรายละเอียดและเอกสารที่เกี่ยวข้องตามควรไปพร้อมกันด้วย
สาหรับการเรียกประชุมใหญ่โดยการพิมพ์โฆษณา รายละเอียดและเอกสารดังกล่าวต้องจัดไว้และ
พร้อมที่จะมอบให้แก่สมาชิกที่ร้องขอ ณ สถานที่ทผ
ี่ ู้เรียกประชุมกาหนด หรือสามารถทาได้ด้วย
วิธีการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล)
7

ข้อ 26. การประชุมใหญ่สามัญประจาปี จะต้องมีวาระการประชุมอย่างน้อยดังต่อไปนี้
26.1

แถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปี

26.2

แถลงบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุลของปีทผ
ี่ ่านมาให้สมาชิกรับทราบ

26.3

เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ เมื่อครบกาหนดวาระ

26.4

เลือกตั้งผู้สอบบัญชี

26.5

เรื่องอื่น ๆ ถ้ามี

ข้อ 27. ในการประชุมใหญ่สามัญประจาปีหรือการประชุมใหญ่วิสามัญจะต้องมีสมาชิกสามัญเข้าร่วม
ประชุมไม่น้อยกว่า 100 เสียงจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม โดยเป็นการมาประชุมด้วยตนเองหรือรับ
มอบฉันทะ แต่ถ้าเมื่อถึงกาหนดเวลาประชุมยังมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม
ให้คณะกรรมการของสมาคมเรียกประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งโดยจัดให้มีการประชุมขึ้นภายใน 14
วันนับแต่วันที่นัดประชุมครั้งแรก สาหรับการประชุมในครั้งหลังนี้ถ้ามีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุม
เป็นจานวนเท่าใดก็ให้ถอ
ื ว่าครบองค์ประชุม ยกเว้นถ้าเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญที่เกิดขึ้นจาก
การร้องขอของสมาชิกก็ไม่ต้องจัดประชุมใหญ่ให้ถือว่าการประชุมเป็นอันยกเลิก
ข้อ 28. การลงมติต่างๆ ในที่ประชุมใหญ่ ถ้าข้อบังคับไม่ได้กาหนดไว้เป็นอย่างอื่นก็ให้ถือคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นเกณฑ์ แต่ถา้ คะแนนเสียงที่ลงมติมีคะแนนเสียงเท่ากันก็ให้ประธาน
ในการประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
ข้อ 29. ในการประชุมใหญ่ของสมาคม ถ้านายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่มาร่วมประชุม หรือไม่
สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมใหญ่ทาการเลือกตั้งกรรมการที่มาร่วมประชุมคนใดคน
หนึ่งให้ทาหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคราวนั้น

หมวดที่ 5
การเงินและทรัพย์สน
ิ
ข้อ 30. การเงินและทรัพย์สินทั้งหมดให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เงินสดของสมาคมถ้ามี
ให้นาฝากไว้ในธนาคาร ยูโอบี จากัด (มหาชน)สาขาย่อยเสรีเซ็นเตอร์ หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จากัด (มหาชน)สาขาเมกาบางนา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สาขาเมกาบางนา
ชื่อบัญชีคือ ”สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน”
ข้อ 31. การลงนามในเรื่องการถอนเงินหรือเช็คของสมาคมจะต้องมีลายมือชื่อของนายกสมาคมลงนาม
ร่วมกับเหรัญญิกหรือเลขานุการจึงจะถือว่าใช้ได้
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ข้อ 32. ให้นายกสมาคมมีอานาจสั่งจ่ายเงินของสมาคมได้ครั้งละไม่เกิน50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
ถ้าเกินกว่านั้นจะต้องได้รบ
ั อนุมัติจากคณะกรรมการและคณะกรรมการจะอนุมัติให้จ่ายเงินได้ครั้ง
ละไม่เกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ถ้าจาเป็นจะต้องจ่ายเกินกว่านี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมใหญ่ของสมาคม
ข้อ 33. ให้เหรัญญิกมีอานาจเก็บรักษาเงินสดของสมาคมได้ไม่เกิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ถ้า
เกินกว่าจานวนนี้ จะต้องนาฝากธนาคารในบัญชีของสมาคมทันที
ข้อ 34. เหรัญญิก จะต้องทาบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุลให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ การรับหรือ
จ่ายเงินทุกครั้งจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อของนายกสมาคม หรือผู้ทาการแทน
ร่วมกับเหรัญญิกหรือผู้ทาการแทน พร้อมกับประทับตราของสมาคมทุกครั้ง
ข้อ 35. ผู้สอบบัญชี จะต้องมิใช่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคม และจะต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับ
อนุญาต
ข้อ 36. ผู้สอบบัญชี มีอานาจหน้าที่จะเรียบเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินจากคณะกรรมการและ
สามารถจะเชิญกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมเพื่อสอบถาม เกี่ยวกับบัญชีและทรัพย์สินของ
สมาคมได้
ข้อ 37. คณะกรรมการจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชี เมื่อได้รับการร้องขอ

หมวดที่ 6
การเปลีย
่ นแปลงแก้ไขข้อบังคับและการเลิกสมาคม
ข้อ 38. ข้อบังคับของสมาคมจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยมติของที่ประชุมมติของที่ประชุมใหญ่ในการให้
เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของสมาชิกสามัญที่เข้าร่วม
ประชุมทั้งหมด และต้องมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 100 เสียง
ข้อ 39. การเลิกสมาคมจะเลิกได้กโ็ ดยมติของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม ยกเว้นเป็นการเลิกเพราะเหตุของ
กฎหมาย มติของที่ประชุมใหญ่ที่เลิกสมาคมจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของสมาชิก
สามัญที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ข้อ 40. เมื่อสมาคมต้องเลิกไม่ว่าด้วยเหตุใดๆก็ตาม ทรัพย์สินของสมาคมที่เหลืออยู่หลังจากทีไ
่ ด้ชาระ
บัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ตกเป็นของโรงพยาบาลเด็กและสภากาชาดไทยในอัตราส่วนเท่าๆกัน
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หมวดที่ 7
บทเฉพาะกาล
ข้อ 41. เมื่อคณะกรรมการหมดวาระลงหรือหมดสภาพลง ให้คณะกรรมการนั้นเป็นคณะกรรมการ
รักษาการอยูก
่ ่อน คณะกรรมการรักษาการดังกล่าวยังคงต้องดาเนินกิจการต่าง ๆ ของสมาคม
จนกว่าอานาจอนุมัติและสิทธิในการลงนามจะถูกโอนให้แก่คณะกรรมการชุดใหม่และนายก
สมาคมคนใหม่
ข้อ 42. เมื่อคณะกรรมการหมดวาระลงหรือหมดสภาพลง จะต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่
ภายใน 60 วัน
ข้อ 43. ให้คณะกรรมการทีก
่ าลังจะหมดวาระหรือคณะกรรมการรักษาการแต่งตั้งกรรมาธิการการเลือกตั้ง
1 คน ทาหน้าที่วางแผนและดาเนินการเลือกตั้ง กรรมาธิการดังกล่าวมีหน้าทีเ่ สนอวิธีการเลือกตั้ง
ต่อคณะกรรมการฯ คณะกรรมการฯต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมาชิกทุกคนจะต้องได้รับการบอก
กล่าวเกีย
่ วกับการเลือกตั้งและมีการจัดให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการสมาคม
ข้อ 44. หลังการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่และนายกสมาคมคนใหม่ คณะกรรมการที่กาลังจะหมด
วาระลงหรือคณะกรรมการรักษาการมีหน้าที่ส่งเอกสารการจดเปลีย
่ นแปลงคณะกรรมการสมาคม
แก่หน่วยงานราชการที่เกีย
่ วข้องภายใน 14 วัน

ลงชื่อ ..........................................ผูจ
้ ัดทาข้อบังคับ
(นายพัชร์ เคียงศิริ)
นายกสมาคม
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