คำปรำรภ
เนื่องจากข้อบังคับของสมาคมนักเรี ยนเก่าพระปฐมวิยาลัย ซึ่งมีผลใช้บงั คับมาตั้งแต่ วันที่
30 เมษายน พ.ศ.2477 ได้แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อปี พ.ศ. 2501 และได้ใช้มาจนถึงปัจจุบนั นี้ มีขอ้ ความบาง
ตอนไม่เหมาะกับกาลสมัย และขาดสาระสาคัญในบางประการ คณะกรรมการบริ หารสมาคม
นักเรี ยนเก่าพระปฐมวิทยาลัยประจาปี พ.ศ.2517 เห็นสมควรปรับปรุ งแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้
เหมาะสมยิง่ ขึ้น โดยมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญประจาปี เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2518 จึงให้ยกเลิก
ข้อบังคับสมาคมศิษย์เก่าพระปฐม พ.ศ. 2477 (แก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ.2501) และให้ตราข้อบังคับขึ้น
ใหม่เพื่อใช้แทนข้อบังคับดังกล่าว และเนื่องจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2535 ของสมาคมศิษย์
เก่าพระปฐมวิทยาลัยเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2536 ได้มีมติให้เปลี่ยนแปลงข้อบังคับของสมาคม
โดยให้ยกเลิกความในข้อ 19 ของข้อบังคับสมาคมศิษย์เก่าพระปฐม พ.ศ. 2518 และให้ใช้ขอ้ ความ
ใหม่แทน และต่อมาคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าพระปฐมวิทยาลัยประจาปี ๒๕๖๑ได้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงข้อบังคับมาตรา 5,10,11 และ 24 ซึ่งสานักงานจดทะเบียนได้อนุมตั ิให้จดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงข้อบังคับของสมาคมศิษย์เก่าพระปฐมวิทยาลัยเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เพื่อ
อานวยความสะดวกและรวดเร็ วแก่ผใู ้ ช้ขอ้ บังคับของสมาคมทางสมาคมศิษย์เก่าพระปฐมวิทยาลัย
จึงได้จดั พิมพ์เป็ นรู ปเล่มในลักษณะที่รวมเป็ นฉบับเดียว โดยได้นาข้อความที่เปลี่ยนแปลงใหม่ ใน
ข้อบังคับมาพิมพ์แทนข้อความเก่าที่ถูกแก้ไขหรื อยกเลิกไป
จึงหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า ข้อบังคับสมาคมศิษย์เก่าพระปฐมวิทยาลัยเล่มนี้ จะอานวยประโยชน์
ให้แก่สมาชิกสมาคมศิษย์เก่าพระปฐมวิทยาลัย และผูเ้ กี่ยวข้องตามสมควร
สมาคมศิษย์เก่าพระปฐมวิทยาลัย
11 กรกฎาคม 2563

ข้อบังคับ
สมาคมศิษย์เก่าพระปฐมวิทยาลัย พ.ศ.2518
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2562
หมวด 1
ข้ อควำมทั่วไป
ข้อที่ 1. ให้ยกเลิกข้อบังคับของสมาคมนักเรี ยนเก่าพระปฐมวิทยาลัย พ.ศ.2501
ข้อที่ 2. สมาคมนี้ชื่อว่า “สมำคมศิษย์เก่ำพระปฐมวิทยำลัย” ใช้อกั ษรย่อว่า ส.พ.ฐ.
ข้อที่ 3. เครื่ องหมำยของสมำคม เป็ นรู ปองค์พระปฐมเจดียม์ ีอกั ษรย่อของสมาคมอยูใ่ ต้ฐาน
พระองค์ยอดองค์พระมีรัศมีอยูภ่ ายในวงกลม และมีชื่อของสมาคมอยูร่ อบวงกลม
ข้อที่ 4. สำนักงำนของสมำคม ตั้งอยูท่ ี่ ถนนเทศา ตาบลพระปฐมเจดีย ์ อาเภอเมืองนครปฐมและอาจ
ตั้งสาขาขึ้นได้ตามความเหมาะสม
หมวด 2
วัตถุประสงค์
ข้อ 5. วัตถุประสงค์ของสมาคม มีดงั ต่อไปนี้
(1)
เพื่อส่ งเสริ มการศึกษา การกีฬา ตลอดจนผดุงเกียรติยศ และชื่อเสี ยงของโรงเรี ยน
พระปฐมวิทยาลัยให้เจริ ญรุ่ งเรื องสื บไป
(2)
เพื่อเป็ นศูนย์กลางสาหรับสมาชิก ในการพบปะแลกเปลี่ยนความรู ้ ความคิดเห็น
และประสบการณ์ต่างๆ อันเป็ นการส่ งเสริ มให้สมาชิกได้มีการร่ วมมือและประสานงาน
อันดียงิ่ เพื่อปฏิบตั ิงานตามวัตถุประสงค์ของสมาคม
(3)
เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อนตามทานองคลองธรรมตลอดจนให้
ความอนุเคราะห์ในเรื่ องการสวัสดิการและการสงเคราะห์ช่วยเหลือกันในระหว่าง
สมาชิกตามควรแก่กรณี
(4)
ส่ งเสริ มการกุศล
(5)
ร่ วมมือกับสมาคมหรื อมูลนิธิอื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์ของสมาคม ทั้งนี้ไม่มี
วัตถุประสงค์เพื่อดาเนินการในทางการเมือง

หมวด 3
กำรรับสมำชิก
ข้อ 6. ผูม้ ีสิทธิเข้าเป็ นสมาชิกของสมาคม คือ
(1)
ผูเ้ คยศึกษาอยูใ่ นโรงเรี ยน ชำนะโฉด ซึ่งเป็ นโรงเรี ยนเดิม
(2)
ผูท้ ี่เคยศึกษาอยูใ่ นโรงเรี ยนพระปฐมเจดีย ์ (เดิม) โรงเรี ยนพระประโทน (เดิม)
โรงเรี ยนประจาจังหวัดนครปฐม(เดิม) และโรงเรี ยนพระปฐมวิทยาลัย
(3)
ผูท้ ี่เคยเป็ นครู สอนในโรงเรี ยนดังกล่าว (1) และ (2)
(4)
ผูท้ ี่เคยเป็ นครู สอนยุวชนทหารในโรงเรี ยนพระปฐมวิทยาลัย
(5)
ผูท้ ี่เคยเป็ นครู สอนนักศึกษาวิชาทหาร ในโรงเรี ยนพระปฐมวิทยาลัย
ข้อ 7. ผูส้ มัครต้องยืน่ ใบสมัครตามแบบของสมาคม พร้อมด้วยเงินค่าบารุ งต่อนายทะเบียน เมื่อนาย
ทะเบียนได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว จะได้เสนอใบสมัครพร้อมทั้งความเห็นต่อนายกสมาคม
เพื่อพิจารณา
ข้อ 8. เมื่อนายกสมาคมมีคาสัง่ รับผูใ้ ดเป็ นสมาชิกแล้ว ให้เลขานุการแจ้งเป็ นหนังสื อ พร้อมทั้งออก
บัตรประจาตัวสมาชิกให้ผนู ้ ้ นั และประกาศชื่อไว้ ณ สานักงานใหญ่ของสมาคม ไม่นอ้ ยกว่า
7 วัน
ข้อ 9. ในกรณีที่นายกสมาคม มีคาสัง่ ไม่รับผูใ้ ดเป็ นสมาชิกให้เลขานุการแจ้งเป็ นหนังสื อพร้อมทั้ง
เหตุผลให้ผนู ้ ้ นั ทราบ และคืนเงินค่าบารุ งให้แก่ผนู ้ ้ นั ภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่นายกสมาคมมี
คาสัง่ หากไม่พอใจ ผูน้ ้ นั มีสิทธิที่จะอุทธรณ์ต่อประชุมใหญ่ได้ มติของที่ประชุมใหญ่ถือเป็ น
ที่สุด
หมวด 4
ค่ำบำรุงสมำคม
ข้อ 10. ผูส้ มัครเป็ นสมาชิกสามัญ ให้ชาระเงินค่าบารุ ง 100 บาท
ข้อ 11. สมาชิกมีหน้าที่ตอ้ งชาระค่าบารุ งรายปี ๆละ 100 บาทหรื อค่าบารุ งตลอดชีพจานวน 2,000
บาทแล้วกรณี
หมวด 5
สิ ทธิและหน้ ำที่ของสมำชิก
ข้อ 12. สมาชิกมีสิทธิดงั ต่อไปนี้
(1) ประดับเครื่ องหมายของสมาคมได้ในโอกาสอันสมควร

การเข้าประชุมใหญ่ แสดงหรื อเสนอความคิดเห็น สอบถามและซักถามเกี่ยวกับ
กิจกรรมของสมาคมต่อคณะกรรมการ
(3) ออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการและได้รับเลือกตั้งเป็ นคณะกรรมการ
(4) ได้รับสงเคราะห์ หรื อช่วยเหลือตามกรณีที่สมาคมเห็นสมควร
ข้อ 13. สมาชิกมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามข้อบังคับของสมาคมและแจ้งให้นายทะเบียนทราบเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เช่น ย้ายที่อยู่ หรื อที่ทางาน เปลี่ยนชื่อตัวหรื อชื่อสกุล
เป็ นต้น
ข้อ 14. สมาชิกต้องรับผิดชอบต่อความเสี ยหายใด ๆ ในทรัพย์สินหรื อชื่อเสี ยงของสมาคม ซึ่งตนได้
ก่อให้เกิดขึ้น หรื อเกิดจากบุคคลภายนอกที่สมาชิกผูน้ ้ นั พามา
ข้อ 15. สมาชิกควรสนับสนุน และส่ งเสริ มกิจกรรมของสมาคม เพื่อให้การดาเนินงานของสมาคม
บรรลุผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์
(2)

หมวด 6
กำรขำดจำกสมำชิก
ข้อ 16. สมาชิกจะขาดจากการเป็ นสมาชิกเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ลบชื่อออก
ข้อ 17. สมาชิกผูใ้ ดมีความประพฤติไม่เหมาะสม อันอาจจะทาให้เกิดความเสื่ อมเสี ยแก่สมาคม ทั้ง
ในทางตรงหรื อทางอ้อม คณะกรรมการอาจจะประชุมพิจารณาให้ลาออกเสี ยก็ได้ แต่ไม่ตดั
สิ ทธิ์สมาชิกผูน้ ้ นั ที่จะอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่
ข้อ 18. เมื่อสมาชิกลาออก หรื อคณะกรรมการมีมติให้ลบชื่อสมาชิกผูใ้ ดออกจากทะเบียน ให้นาย
ทะเบียนจาหน่ายชื่อผูน้ ้ นั ออกจากทะเบียน และประกาศชื่อไว้ ณ สานักงานใหญ่ของสมาคม
ไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน
หมวด 7
คณะกรรมกำร
ข้อ 19. ให้มีคณะกรรมการบริ หารสมาคมตามวัตถุประสงค์ในข้อบังคับ 19 คน โดยให้ที่ประชุม
ใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกที่เข้าประชุมเป็ นนายกสมาคม 1 คน อุปนายก 2 คน กับกรรมการ
อีก 10 คน แล้วให้นายกสมาคมเลือกแต่งตั้งจากสมาชิกเป็ นกรรมการอีก 5 คน และให้
ผูอ้ านวยการหรื อาจารย์ใหญ่โรงเรี ยนพระปฐมวิทยาลัย เป็ นกรรมการโดยตาแหน่ง สมาชิก
ที่จะได้รับเลือกตั้งเป็ นคณะกรรมการบริ หารสมาคมดังกล่าวจากที่ประชุมใหญ่และเลือก

แต่งตั้งจากนายกสมาคมดังกล่าวต้องมีอายุไม่นอ้ ยกว่า 25 ปี บริ บูรณ์
19.1 ให้ นำยกสมำคม มีหน้าที่รับผิดชอบในกิจการทัว่ ไปของสมาคม และเป็ นผูแ้ ทนของ
สมาคม
19.2 ให้ นำยกสมำคม เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็ นเลขานุการสมาคม ส่ วนเจ้าหน้าที่
อื่นๆที่เห็นสมควรนั้น ให้คณะกรรมการประชุมเลือกแต่งตั้งในระหว่างคณะกรรมการ
19.3 อุปนำยก มีหน้าที่รับผิดชอบช่วยเหลือและทาการแทนนายกสมาคม ในเมื่อนายก
สมาคมไม่อยู่ ว่างลง หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
19.4 เลขำนุกำรสมำคม มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบตั ิงาน ให้เป็ นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับและคาสัง่ ของนายกสมาคม เช่น นัดหมาย จัดเตรี ยม ระเบียบวาระ และจด
บันทึก ตลอดจนเก็บรักษารายงานการประชุม เก็บรักษาสรรพเอกสารและหลักฐาน
การดาเนินงานต่าง ๆ หรื อการติดต่อของสมาคม ควบคุมดูแลสานักงานและเจ้าหน้าที่
ตลอดจนการติดต่อกับสมาชิก และกระทากิจการอื่นใดที่ยงั ไม่ได้จดั ให้เป็ นของผูใ้ ด
โดยเฉพาะ
19.5 เหรัญญิก มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินการบัญชี และทรัพย์สินของสมาคม
19.6 นำยทะเบียน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสมัคร จัดทาและเก็บรักษาทะเบียนของ
สมาชิก และปรับปรุ งติดตามแก้ไข ให้ถูกต้องตรงกับความเป็ นจริ งอยูเ่ สมอ จัดพิมพ์
ทะเบียนดังกล่าวให้กรรมการ เพื่อความสะดวกแก่การติดต่อและประสานงาน
19.7 ประชำสั มพันธ์ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเผยแพร่ กิจกรรม หรื อแถลงข่าวสาร
ของสมาคมให้สมาชิกหรื อผูส้ นใจทราบ ทั้งโดยตรงถึงตัวและผ่านสื่ อสารมวลชน รับ
ฟังความคิดเห็นจากสมาชิกประมวลเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริ หาร เพื่อพิจารณา
ดาเนินการ ให้เป็ นผลดีแก่สมาชิกต่อไป
19.8 กรรมกำร มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้คาปรึ กษาหารื อ และเสนอแนะให้ความคิดเห็น
ตลอดจนช่วยเหลือกิจการต่าง ๆ ของสมาคมให้เจริ ญก้าวหน้าตามวัตถุประสงค์
ข้อ 20. คณะกรรมการอาจเชิญผูท้ รงคุณวุฒิ หรื อผูท้ าประโยชน์แก่สมาคมให้เป็ นที่ปรึ กษา เป็ นผู ้
อุปถัมภ์กไ็ ด้ ที่ปรึ กษาอยูใ่ นตาแหน่งได้เท่าอายุของคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
ข้อ 21. คณะกรรมการอยูใ่ นตาแหน่งได้คราวละ 2 ปี ในระหว่างที่คณะกรรมการชุดใหม่ ยังมิได้เข้า
รับหน้าที่ให้คณะกรรมการชุดเดิมบริ หารกิจการของสมาคมไปพลางก่อน จนกว่า
คณะกรรมการชุดใหม่จะได้เข้ารับมอบหน้าที่
ข้อ 22. กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ครบวาระ

ข้อ 23.

ข้อ 24.

ข้อ 25.
ข้อ 26.
ข้อ 27.

(4) ขาดจากการเป็ นสมาชิก พ้นตาแหน่งผูอ้ านวยการหรื ออาจารย์ใหญ่โรงเรี ยนพระ
ปฐมวิทยาลัย
ในกรณี ที่กรรมการว่างลงก่อนครบตามวาระ นายกสมาคมอาจแต่งตั้งให้สมาชิกเป็ น
กรรมการแทนก็ได้โดยประกาศชื่อไว้ ณ สานักงานใหญ่ ไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน กรรมการที่
ได้รับการแต่งตั้งให้แทนนี้ อยูใ่ นตาแหน่งได้ตามวาระของกรรมการที่ตนแทน
ตามปกติให้มีการประชุมกรรมการสองเดือนครั้ง หากมีความจาเป็ นจะต้องปรึ กษากิจการ
ของสมาคมโดยด่วนจะนัดประชุมกรรมการเมื่อใดก็ได้ และต้องมีกรรมการเข้าร่ วมประชุม
ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะถือว่าเป็ นองค์ประชุม ในการประชุมคราวใด ถ้านายกสมาคมหรื อ
อุปนายกไม่อยูใ่ นที่ประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ให้กรรมการที่เข้าประชุมเลือก
กรรมการด้วยกันคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม มติของที่ประชุมให้ถือเสี ยงข้างมาก ถ้า
คะแนนเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
คณะกรรมการอาจแต่งตั้งสมาชิกให้เป็ นอนุกรรมการเพื่อดาเนินกิจการใด ๆ อันอยูใ่ น
ขอบเขตแห่งอานาจหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการได้
คณะกรรมการ จะต้องจัดให้มีการบันทึกการประชุมของกรรมการไว้ทุกครั้ง
คณะกรรมการ จะต้องจัดให้มีทะเบียนสมาชิกซึ่งอย่างน้อย จะต้องมีรายการดังต่อไปนี้
(1) ชื่อ ที่อยู่ และอาชีพ
(2) วัน เดือน ปี ที่ลงทะเบียนเป็ นสมาชิก
(3) วัน เดือน ปี ที่ขาดจากการเป็ นสมาชิก

หมวด 8
กำรประชุมใหญ่
ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมสมาชิก เป็ นการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ภายใน
วันที่ 30 เมษายน ของปี ถัดไปเพื่อ
(1) แถลงกิจการของสมาคมที่ได้กระทาในรอบปี
(2) เสนองบดุลการเงินของสมาคม เพื่อที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมตั ิ
(3) ปรึ กษาหารื อในกิจการต่าง ๆ ของสมาคม
(4) แต่งตั้งผูต้ รวจสอบบัญชี
(5) เลือกตั้งกรรมการบริ หารชุดใหม่ในปี ที่ครบวาระ
ในกรณี ที่คณะกรรมการเห็นสมควร หรื อผูอ้ ุปถัมภ์กบั สมาชิกรวมกันตั้งแต่ 50
คนขึ้นไป เข้าชื่อกันทาหนังสื อร้องขอให้มีการประชุมวิสามัญ ให้คณะกรรมการเรี ยกประชุม
สมาชิกเป็ นการประชุมใหญ่ได้ ในกรณี เช่นนี้ คณะกรรมการต้องเรี ยกประชุมวิสามัญภายใน 30 วัน
นับแต่วนั ที่ได้ทาหนังสื อร้องขอ

ข้อ 29. คาบอกกล่าวนัดประชุมใหญ่สามัญประจาปี ให้ทาเป็ นหนังสื อ ระบุวนั เวลา และสถานที่
พร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุม โดยส่ งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม ไม่นอ้ ย
กว่า 7 วัน หรื อจะประกาศทางสื่ อมวลชนก็ได้
ในกรณีที่จำเป็ นรีบด่ วน และคณะกรรมการเห็นสมควรว่า ถ้าประชุมล่าช้าไปอาจ
ก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่สมาคม คณะกรรมการจะแจ้งวันนัดประชุมให้สมาชิกทราบเร็ วกว่าที่
กาหนดไว้กไ็ ด้
ข้อ 30. ในการประชุมใหญ่ทุกคราว ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ ยกว่า 50 คน จึงจะถือว่าเป็ นองค์
ประชุม
ข้อ 31. ในการประชุมใหญ่ ให้นายกสมาคมเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้านายกไม่อยูใ่ นที่ประชุม
หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้อุปนายกคนที่ 1 หรื อคนที่ 2 เป็ นประธานที่ประชุม ถ้า
นายกและอุปนายกไม่อยูใ่ นที่ประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ผเู ้ ข้าประชุมเลือก
กรรมการคนใดคนหนึ่งเป็ นประธาน ในการที่จะประชุมคราวนั้น
ข้อ 32. ในการประชุมทุกคราว ให้เลขานุการจดรายงานการประชุมให้สมาชิกทราบ ภายใน 30 วัน
นับแต่วนั ที่มีการประชุม
ข้อ 33. มติของที่ประชุมให้ถือเสี ยงข้างมาก รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของสมาคมด้วย
สมาชิกคนหนึ่งมี 1 เสี ยง ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม
ออกเสี ยงชี้ขาด
หมวด 9
กำรเงินและกำรบัญชี
ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีบญั ชีลงรายการดังต่อไปนี้
(1).รายการรับและรายการจ่าย
(2).รายการทรัพย์สินและหนี้สินของสมาคมให้ถูกต้องตามความเป็ นจริ ง
พร้อมด้วย
ข้อความอันเป็ นที่มาของรายการนั้น ๆ โดยมีเหรัญญิกเป็ นผูด้ าเนินการในการรับและ
จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน รักษาสมุดบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวกับการเงิน ตลอดจนทรัพย์สิน
ของสมาคมซึ่งจะต้องจัดทาสมุดทะเบียนทรัพย์สินขึ้นไว้เป็ นหลักฐาน
ข้อ 35. เงินทุนทุกประเภทของสมาคม จะต้องฝากไว้ในนามของสมาคม กับธนาคารที่
คณะกรรมการเห็นชอบเหรัญญิกจะเก็บเงินสดไว้สารองจ่ายได้ไม่เกิน 5,000 บาท ส่ วนที่เกิน
จะต้องนาฝากธนาคาร หรื อซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาล
ข้อ 36. นายกสมาคมมีอานาจสัง่ จ่ายเงิน เพือ่ กิจการของสมาคมได้ครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท เกิน
กว่านี้ตอ้ งได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ การสัง่ จ่ายเงินในธนาคาร ให้นายก หรื ออุปนายก
คนใดคนหนึ่งลงนามร่ วมกับเหรัญญิก จึงจะเป็ นอันใช้ได้

ข้อ 37. เหรัญญิกต้องจัดทางบดุล และบัญชีรายการรับ-จ่ายทุกรอบปี โดยมีผตู ้ รวจสอบบัญชีรับรอง
เพื่อให้คณะกรรมการเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี พิจารณาอนุมตั ิ
หมวด 10
กำรเลิกสมำคม
ข้อ 38. กำรเลิกสมำคม ต้องเป็ นมติของที่ประชุมใหญ่ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของ
สมาชิกที่เข้าประชุม และการประชุมดังกล่าวนี้ ต้องมีสมาชิกเข้าประชุมไม่นอ้ ยกว่า 100 คน
ข้อ 39. เมื่อชำระบัญชีเสร็จแล้ว หากยังมีทรัพย์สินเหลืออยูเ่ ท่าใด ให้โอนทรัพย์สินเป็ นของมูลนิธิ
สมาคมนักเรี ยนเก่าพระปฐมวิทยาลัย
หมวด 11
บทเฉพำะกำล
ข้อ 40. บรรดาศิษย์เก่าของโรงเรี ยนพระปฐมวิทยาลัยที่ได้เคยลงทะเบียนเป็ นสมาชิกไว้แล้ว ก่อน
ใช้ขอ้ บังคับฉบับนี้ดว้ ย
ข้อ 41. ให้คณะกรรมการบริ หารชุดปัจจุบนั บริ หารกิจการของสมาคมไปจนครบวาระตาม
ข้อบังคับเดิม

