ระเบียบโรงเรียนอัสสั มชัญ ว่าด้ วย “กองทุนนักกีฬาประเภทฟุตบอล ”
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบตั ิ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ได้ต้ งั เอาไว้ จึงเห็นสมควร จัดทา
ระเบียบการใช้ “กองทุนนักกีฬาประเภทฟุตบอล” โดยให้มีเกณฑ์ดงั นี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบโรงเรี ยนอัสสัมชัญ ว่าด้วยกองทุนนักกีฬาประเภทฟุตบอล”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้บงั คับใช้ต้ งั แต่วนั ถัดจากวันประกาศเป็ นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“โรงเรี ยน” หมายถึง โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
“ผูอ้ านวยการ” หมายถึง ผูไ้ ด้รับการแต่งตั้งจากประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรี ยล แห่ งประเทศไทย/
ผูร้ ับใบอนุญาต และกระทรวงศึกษาธิ การให้ดารงตาแหน่งผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของโรงเรี ยนอัสสัมชัญ
“ประธาน” หมายถึง ผูท้ ี่ได้รับแต่งตั้งจากโรงเรี ยนให้ดูแลรับผิดชอบงานนักกีฬา ทุนประเภทฟุตบอล
“กองทุน” หมายถึง กองทุนนักกีฬาประเภทฟุตบอล
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากโรงเรี ยนให้ดาเนินการ บริ หารกองทุน
“นักกีฬาทุนประเภทฟุตบอล” หมายถึง นักเรี ยนที่ผา่ นการคัดเลือกเป็ นนักกีฬาของโรงเรี ยน และได้มี
การตกลงทาสัญญากับโรงเรี ยนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ น นักกีฬาทุนประเภทฟุตบอล ของโรงเรี ยนอัสสัมชัญ
“ค่าใช้จ่าย” หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ใช้สาหรับอุปกรณ์การเรี ยน/เครื่ องแต่งกายที่จาเป็ น /ค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติมอื่นๆ ที่จาเป็ นในการเรี ยนรวมทั้งค่าใช้จ่ายส่ วนตัว (Pocket Money) ในการเดินทาง ไปแข่งขัน
ต่างประเทศ/ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็ นในการแข่งขัน
“รายได้” หมายถึง เงินรายได้ที่ได้มาจากการจัดหา/เงินรายได้ที่ได้รับมาจากการแข่งขัน /เงินรายได้ที่
ได้รับมาจากการบริ จาคหรื อการสนับสนุน
“ทีมงานผูฝ้ ึ กสอน (Staff Coach)” หมายถึง คณะทีมงานที่ดูแลในด้านการฝึ กซ้อม การเตรี ยมทีมเข้า
แข่งขันของนักกีฬาทุนประเภทฟุตบอลของโรงเรี ยน โดยได้มีสัญญาว่าจ้าง เป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อเป็ น
บุคลากรของโรงเรี ยนที่ได้คาสั่งให้ปฏิบตั ิหน้าที่เกี่ยวข้องกับทีมฟุตบอล
“รางวัลพิเศษ”หมายถึง รางวัลที่ได้รับนอกเหนือจากข้างต้นที่กล่าวมาแล้วอาจเป็ น ในรู ปเงินหรื อ สิ่ งของ
ที่ได้รับจากบุคคลหรื อองค์กรต่างๆ ที่ จะประสงค์ให้กบั กองทุน
ข้อ 4 ให้ผอู ้ านวยการรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจออกคาสั่งและประกาศเพื่อ ปฏิบตั ิการให้เป็ นไป
ตามระเบียบนี้
หมวดที่ 1
วัตถุประสงค์
ข้อ 5 กองทุนนักกีฬาประเภทฟุตบอล มีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
5.1 เพื่อเป็ นขวัญและกาลังให้กบั คณะผูฝ้ ึ กสอนและนักกีฬาทุนประเภทฟุตบอล
5.2 เพื่อนาไปใช้จ่ายในสิ่ งที่จาเป็ นในด้านต่างๆ ของงานนักกีฬาทุนประเภทฟุตบอล

-25.3 เพื่อเป็ นการสะสมทุนเป็ นค่าใช้จ่ายในในอนาคตที่จะเกิดขึ้นกับ นักกีฬาทุนประเภทฟุตบอล
5.4 เพื่อเป็ นกองทุนสาหรับการส่ งเสริ มและพัฒนานักกีฬาฟุตบอลของโรงเรี ยนอัสสัมชัญ อย่างต่อเนื่อง
หมวดที่ 2
คณะกรรมการกองทุน
ข้อ 6 คณะกรรมการกองทุนนักกีฬาประเภทฟุตบอล”ที่จะมาบริ หารจัดการกองทุนประกอบไปด้วย
6.1 ผูอ้ านวยการ เป็ นประธานกรรมการที่ปรึ กษา โดยตาแหน่ง
6.2 ประธานกองทุน เป็ นประธานกรรมการ โดยตาแหน่งจากการแต่งตั้งของผูอ้ านวยการ
6.3 กรรมการอื่นอีก 6 คน ดังนี้
6.3.1 ตัวแทนผูฝ้ ึ กสอนนักกีฬาทุนประเภทฟุตบอล 2 คน
6.3.2 หัวหน้าฝ่ ายกิจกรรม
6.3.3 หัวหน้างานกีฬา
6.3.4 หัวหน้าฝ่ ายการเงิน เป็ นเหรัญญิก โดยตาแหน่ง
6.3.5 กรรมการอีก 1 คน เป็ นเลขานุการโดยการแต่งตั้ง
ข้อ 7 คณะกรรมการอยูใ่ นตาแหน่งได้คราวละ 1 ปี การศึกษา
ข้อ 8 การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการ ทั้งหมดจึง
จะเป็ นองค์ประชุม
หมวดที่ 3
การใช้ จ่ายเงินกองทุน
ข้อ 9 การใช้จ่ายเงินในกองทุน มีดงั นี้
9.1 เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในด้านอุปกรณ์การเรี ยน เครื่ องแต่งกาย และอุปกรณ์อื่นๆ
ที่เกี่ยวกับการเรี ยนที่โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ของนักกีฬาทุนประเภทฟุตบอล
9.2 เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสาหรับการร่ วมแข่งขันในนามโรงเรี ยน
9.3 เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายส่ วนบุคคลเพิ่มเติม (Pocket Money) ให้กบั ผูฝ้ ึ กสอนและนักกีฬาทุน
ที่ได้รับคัดเลือกให้ลงเล่นในนามทีมชาติ (ในกรณี ที่จะต้องเดินทางไปต่างประเทศ)
9.4 เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็ นของผูฝ้ ึ กสอน นักกีฬาทุนประเภทฟุตบอล
ข้อ 10 การใช้จ่ายเงินจากกองทุนจะต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนก่อนทุกครั้ง
หมวดที่ 4
การบริหารรายได้ กองทุน
ข้อ 11 รายได้กองทุนมาจากแหล่งดังต่อไปนี้
11.1 เงินรางวัลจากการส่ งทีมเข้าแข่งขันโดยผูจ้ ดั การแข่งขันได้กาหนดรางวัลไว้
11.2 เงินรางวัลพิเศษที่ได้รับจาก กองเชียร์ ศิษย์เก่าฯ ผูป้ กครอง ยกเว้นของรางวัล
ส่ วนบุคคล เช่น รางวัลผูเ้ ล่นยอดเยีย่ ม ถ้วยหรื อโล่ห์รางวัล หรื อเงินรางวัลรายบุคคล เป็ นต้น

-311.3 เงินที่มีผบู ้ ริ จาคหรื อสนับสนุน เช่น จากผูป้ กครอง ศิษย์เก่าฯ หรื ออื่นๆ
ที่ให้กบั กองทุนเพื่อพัฒนาทีมฟุตบอล
11.4 เงินตอบแทนในเซ็นสัญญาเข้าสังกัดใหม่ของนักกีฬาทุนประเภทฟุตบอล
11.5 เงินจากการจัดหาอื่นๆ ที่ได้รับการอนุมตั ิจากผูอ้ านวยการ
11.6 เงินรายได้จากข้อ 11.1 จะนาเข้ากองทุนทั้งหมดก่อนจัดสรรให้กบั นักกีฬาฟุตบอล
ของโรงเรี ยนและทีมงานผูฝ้ ึ กสอนต่อไป โดยในอัตราส่ วนเข้ากองทุนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30
ข้อ 12 การจัดหารายได้โดยเฉพาะการนาเงินกองทุนออกไปลงทุนจะต้องได้รับการเห็นชอบ จากคณะกรรมการ
กองทุนก่อนทุกครั้ง
หมวดที่ 5
สิ ทธิหน้ าที่ต่อกองทุน
ข้อ 13 คณะกรรมการกองทุน ทีมงานผูฝ้ ึ กสอน นักกีฬาฟุตบอลของโรงเรี ยน ต้องร่ วมมือช่วยกันทาให้ กองทุนมี
ความมัน่ คงและยัง่ ยืนตลอดไป
ข้อ 14 คณะกรรมการกองทุน และผูเ้ กี่ยวข้องกับกองทุนนี้ มีหน้าที่ที่จะต้องช่วยกันสะสมเงินกองทุน หารายได้
และใช้จ่ายเงินในกองทุนด้วยความมัธยัสถ์
ข้อ 15 สิ ทธิ ที่จะได้รับประโยชน์จากกองทุนนี้ ของนักกีฬากองทุนฟุตบอลและทีมงานผูฝ้ ึ กสอน จะสิ้ นสุ ดลง
ทันทีเมื่อ
15.1 สิ้ นสุ ดสถานภาพการเป็ นผูฝ้ ึ กสอนตามคาสัง่ ของโรงเรี ยน
15.2 สิ้ นสุ ดสถานภาพการเป็ นนักกีฬาทุนประเภทฟุตบอลของโรงเรี ยน
15.3 สิ้ นสุ ดสถานภาพด้วยสาเหตุอื่นๆ เช่น เกษียณอายุ เสี ยชีวติ ลาออก เลิกจ้าง เป็ นต้น
หมวดที่ 6
อืน่ ๆ
ข้อ 16 การบริ หารจัดการกองทุนที่นอกเหนือจากที่ได้กล่าวข้างต้น ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการกองทุน
และได้รับการอนุมตั ิจากผูอ้ านวยการแล้ว คาวินิจฉัยของผูอ้ านวยการให้ถือเป็ นที่สิ้นสุ ด
ข้อ 17 การยกเลิกหรื อแก้ไขข้อความใดๆ ในระเบียบนี้ ให้เป็ นไปตามมติของคณะกรรมการกองทุนและได้รับ
การอนุมตั ิจากผูอ้ านวยการ
ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 เป็ นต้นไป

(ภราดา ดร. เดชาชัย ศรี พิจารณ์ )
ผูอ้ านวยการ

