
 

 
 
 
 

ข้อบังคับ 
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ฉบับที่ ๕ พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งท่ี ๑ พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒ 

ข้อบังคับ 
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ฉบับที่ ๕  พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
(แก้ไขเพ่ิมเติม คร้ังที่ ๑ พุทธศักราช ๒๕๖๐) 
…………………………………………………………………………. 

 
 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๑๖  
เดิมใช้ชื่อว่า  สมาคมนักเรียนเก่าวิทยาลัยครูพระนคร  ส านักงานสมาคมตั้งอยู่ที่  ๑๒๐  ซอยพาณิชกุล              
ถนนคลองตัน แขวงพระโขนง เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร และต่อมาได้ย้ายส านักงานสมาคมมาตั้งอยู่ที่
ปัจจุบัน และมีการปรับเปลี่ยนชื่อสมาคมมาเป็นล าดับจนกระท่ังปัจจุบันใช้ชื่อว่า สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร  
 โดยเป็นการสมควรให้มีข้อบังคับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เพ่ือใช้ในการบริหารงาน
สมาคม ซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมใหญ่  จึงออก “  ข้อบังคับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนคร ” ไว้ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ ๑. ข้อบังคับสมาคมนี้เรียกว่า  “  ข้อบังคับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ฉบับที่ ๕ 
พุทธศักราช ๒๕๕๒ ” 
 

 ข้อ ๒. ให้ยกเลิกข้อบังคับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่ผ่านมาทั้งหมด                     
และให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่นายทะเบียนได้รับจดทะเบียนแล้ว 
 

 ข้อ ๓. ในข้อบังคับนี้มีนิยามศัพท์เฉพาะดังนี้ 
  นายทะเบียน หมายความว่า  นายทะเบียนสมาคม กรมการปกครอง  
                     กระทรวงมหาดไทย  
  สมาคม  หมายความว่า  สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
  สมาชิก หมายความว่า  สมาชิก สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
  คณะกรรมการ  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารสมาคม ที่ท าหน้าที่บริหาร                        
                                                                 กิจการของสมาคม 
  นายกสมาคม หมายความว่า นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
  อุปนายกสมาคม  หมายความว่า อุปนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
 เลขาธิการสมาคม หมายความว่า เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 
 

หมวดที ่๑ 
ความทั่วไป 

 

         ข้อ ๔. สมาคมนี้มีชื่อว่า “ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ” ใช้อักษรย่อว่า “ ส.ร.พ. ”      
และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “ PHRANAKHON RAJABHAT UNIVERSITY ALUMNI ASSOCIATION ”  
ใช้อักษรย่อว่า “  P.R.U.A.A. ” 



 ๓ 

 ข้อ ๕. เครื่องหมายของสมาคมมีลักษณะเป็นรูปพระพิฆเนศวร ๔ กร ประทับนั่งบนหัวกระโหลกอยู่ใน
กรอบวงกลมสองชั้น ภายในกรอบวงกลมด้านบนมีข้อความว่า  “ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
”  ด้านล่างมีข้อความว่า “  ๕  กันยายน  ๒๕๑๖ ” ซึ่งเป็นวันก่อตั้งสมาคม 
  ขนาดของเครื่องหมายนี้  ย่อมเปลี่ยนไปตามลักษณะของการใช้จะต้องเป็นส่วนขยายหรือส่วนยอ่
จากแบบที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้เท่านั้น 
   
  รูปของเครื่องหมายสมาคม 
 

 
 
 ข้อ ๖. ส านักงานใหญ่ของสมาคมตั้งอยู่  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  เลขที่  ๙  ถนนแจ้งวัฒนะ 
แขวงอนุสาวรีย์  เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๒๐ 
 

หมวดที ่๒ 
วัตถุประสงค ์

 

 ข้อ ๗. วัตถุประสงค์ของสมาคม  เพ่ือ 
  (๑)   ส่งเสริมความสามัคคีระหว่างสมาชิก 
 (๒)  ส่งเสริมการศึกษา  ศีลธรรม  วัฒนธรรม  และประเพณีอันดีงาม 
 (๓)   ส่งเสริมความสัมพันธ์ของสมาชิก เพ่ือให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
 (๔)   ส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการในด้านต่าง ๆ 
 (๕)   แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และเพ่ิมพูนความรู้ระหว่างสมาชิก 
 (๖)   ช่วยเหลือทุนการศึกษาแกน่ักศึกษาปัจจุบัน และสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย 
 (๗)   ส่งเสริม  เผยแพร่  ชื่อเสียงผดุงเกียรติสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   
                            และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 (๘)   บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และสาธารณะกุศล 
 (๙)   ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
 

 



 ๔ 

หมวดที ่๓ 
สมาชิก การได้มา และการขาดสมาชิกภาพ 

 

 ข้อ ๘. สมาชิกของสมาคมมี ๒ ประเภท คือ 
  สมาชิกสามัญ  ได้แก่ 
 (๑ )  ผู้ที่ผ่านการศึกษาในโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์เทพศิรินทร์ โรงเรียน
  ฝึกหัดอาจารย์ฝั่งตะวันตก  โรงเรียนฝึกหัดครูวัดบวรนิเวศ  โรงเรียนฝึกหัดครูประถม
  พระราชวังสนามจันทร์ โรงเรียนฝึกหัดครูประถมพระนคร โรงเรียนฝึกหัดครูพระนคร 
  วิทยาลัยครูพระนคร สถาบันราชภัฏพระนคร  และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 (๒)  ผู้ที่เคยเป็น หรืออยู่ระหว่างเป็นครู อาจารย์ในโรงเรียน วิทยาลัย สถาบัน และ 
  มหาวิทยาลัย ตามข้อ ๘(๑ ) 
  (๓)  ผู้ที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรของโรงเรียน วิทยาลัย สถาบันและมหาวิทยาลัย            
   ตามข้อ ๘(๑ ) 
 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีอุปการะคุณแก่สมาคม 
และคณะกรรมการลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม 
 

 ข้อ ๙. สมาชิกจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
 (๑)   เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว 
 (๒)  เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย 
 (๓)   ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ 
 (๔)   ไม่ต้องค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถ หรือ 
  ต้องโทษจ าคุก และการต้องค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดในกรณีดังกล่าว  จะต้องเป็นใน

ขณะที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือในระหว่างที่เป็นสมาชิกของสมาคมเท่านั้น ยกเว้น
ความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ   

 ข้อ ๑๐. การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมยื่นใบสมัคร
ตามแบบของสมาคม พร้อมทั้งช าระค่าบ ารุงสมาคมตามระเบียบ ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครในแต่ละรุ่น ที่ช าระค่าบ ารุงสมาคมแล้วถือว่าเป็นสมาชิกของสมาคม 
 

  ข้อ ๑๑. สมาชิกภาพของสมาชิกสามัญให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่สมาคมได้รับช าระค่าบ ารุงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
  

 ข้อ ๑๒. สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่สมาคมได้รับหนังสือตอบรับค าเชิญ  ของ
ผู้ที่คณะกรรมการมีมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ 
  

 ข้อ ๑๓. สมาชิกภาพของสมาชิกให้สิ้นสุดลงด้วยเหตุดังต่อไปนี้ 
 (๑)   ตาย 
 (๒)  ลาออก  โดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการ       
 ได้พิจารณาอนุมัติ  และสมาชิกผู้นั้นต้องช าระหนี้สินที่ยังติดค้างอยู่กับสมาคมให้เป็นที่
 เรียบร้อย ภายใน ๓๐ วัน 
 (๓)   ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๙ 
 (๔)   คณะกรรมการสมาคมจ านวนสองในสามลงมติให้ออก  เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสมาชิก 
  ผู้นั้นได้ประพฤตตินน าความเสื่อมเสียมาสู่สมาคม ให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีมติ 



 ๕ 

  ให้ออก โดยให้ส านักงานสมาคมจัดท าจดหมายลงทะเบียนแจ้งให้สมาชิกผู้นั้นทราบ 
  ภายใน ๗ วัน หากสมาชิกมีความประสงค์ที่จะคัดค้านตามมตินั้น ให้ท าหนังสือคัดค้าน 
  ต่อนายกสมาคมภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่มีมติให้ออก และให้น าเสนอขอความ 
  เห็นชอบต่อท่ีประชุมใหญ่ เพ่ือลงมติโดยใช้เสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิก 
  ที่เข้าประชุม ร่วมกันพิจารณาว่าควรจะรับค าคัดค้านไว้หรือไม่ ถ้ายอมรับค าคัดค้านนั้น  
  ก็ให้มีการลงมติอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือพิจารณาถึงการคืนสมาชิกภาพ และจะต้องมีคะแนน 
  เสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกที่เข้าประชุม 
 

หมวดที ่๔ 
อัตราการจัดเก็บค่าบ ารุงสมาคม 

 

 ข้อ ๑๔. ค่าบ ารุงสมาคม 
(๑) สมาชิกสามัญ สามารถช าระค่าบ ารุงสมาคม ประเภทชั่วคราว ๕ ปี หรือประเภท      

ตลอดชีพ ตามอัตราที่ก าหนดไว้ในประกาศของสมาคม 
 (๒) สมาชิกกิตติมศักดิ์  ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าบ ารุงสมาคม 

 
 
 

หมวดที ่๕ 
สิทธิ และหน้าที่ของสมาชิก 

 

 ข้อ ๑๕. สมาชิกมีสิทธิ ดังต่อไปนี้ 
 (๑)   รับข่าวสาร และบริการต่างๆที่สมาคมจัดให้ 
 (๒)  เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการ 
 (๓)   ได้รับสวัสดิการต่างๆที่สมาคมจัดให้มีขึ้น 
 (๔)   เข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม 
 (๕)   สมาชิกสามัญมีสิทธิในการเลือกตั้ง หรือได้รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็นกรรมการ
  ของสมาคม  และมีสิทธิออกเสียงลงมติต่างๆในที่ประชุมใหญ่ได้คนละ ๑ คะแนนเสียง 
 (๖)   เข้าชื่อร่วมกันไม่น้อยกว่า ๕๐ คน ร้องขอต่อคณะกรรมการ  เพื่อตรวจสอบเอกสารและ
  บัญชีทรัพย์สินของสมาคม 
 (๗)   เข้าชื่อร่วมกันไม่น้อยกว่า  ๕๐  คน ร้องขอต่อคณะกรรมการให้จัดประชุมใหญ่    
  วิสามัญได้ 
 

 ข้อ ๑๖. สมาชิกมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (๑)   ปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสมาคมโดยเคร่งครัด 
 (๒)  ประพฤติตนให้สมกับศักดิ์ศรี และเกียรติภูมิที่เป็นสมาชิกของสมาคม 
 (๓)   ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนการด าเนินกิจการต่าง ๆ ของสมาคม 
 (๔)   ร่วมกิจกรรมที่สมาคมจัดขึ้น  และช าระเงินเพ่ือการนั้นตามระเบียบ  
 (๕)   ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
 



 ๖ 

หมวดที ่๖ 
การบริหารงานสมาคม 

 

 ข้อ ๑๗. โครงสร้างการบริหารสมาคมแบ่งเป็น ๔ ส่วน 
  ๑. ที่ปรึกษาสมาคม 
 ๒. คณะกรรมการ ประกอบด้วย 
  (๑)   นายกสมาคม 
  (๒)  อุปนายก 
  (๓)  เลขาธิการ 
  (๔)  เหรัญญิก 
  (๕)  ปฏิคม 
  (๖)   นายทะเบียน 
  (๗)  ประชาสัมพันธ์ 
  (๘)  สมาชิกสัมพันธ์ 
  (๙)   จัดหารายได้ และสิทธิประโยชน์ 
  (๑๐) กิจกรรมพิเศษ 
  (๑๑) กีฬา และนันทนาการ 
  (๑๒) ศิลปวัฒนธรรม 
  (๑๓) เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (๑๔) ประเมินผล 
  (๑๕) วิชาการ 
  (๑๖) พัสดุ 
 ๓. อนุกรรมการ 
 ๔. เจ้าหน้าที่สมาคม 
  

 ข้อ ๑๘. ที่ปรึกษาสมาคม คือบุคคลที่คณะกรรมการได้เชิญมาเป็นที่ปรึกษา มีหน้าที่ให้ค าแนะน า           
ในกิจการทั่วไปของสมาคม โดยอยู่ในต าแหน่งตามวาระของคณะกรรมการชุดที่เป็นผู้แต่งตั้งนั้น 
 

 ข้อ ๑๙. อนุกรรมการ คือบุคคลที่คณะกรรมการได้เสนอแต่งตั้งขึ้น มีหน้าที่ด าเนินกิจการตามที่ 
คณะกรรมการมอบหมายให้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ในต าแหน่งตามที่ได้รับมอบหมาย หรือตามวาระ                
ของคณะกรรมการชุดที่เป็นผู้แต่งตั้งนั้น 
 

 ข้อ ๒๐. ที่ปรึกษาสมาคม และอนุกรรมการ ไม่มีสิทธิออกเสียง ลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ 
 

 ข้อ ๒๑. เจ้าหน้าที่สมาคม ประกอบด้วย 
 (๑)   หัวหน้าส านักงาน คือ บุคคลที่คณะกรรมการได้เสนอแต่งตั้งขึ้น มีหน้าที่ดูแล         
  ปฏิบัติกิจการของสมาคม และปฏิบัติหน้าที่ตามที่เลขาธิการสมาคมมอบหมาย 

(๒) เจ้าหน้าที่งานธุรการ คือ บุคคลที่คณะกรรมการได้ว่าจ้างให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ           
งานธุรการของสมาคม และปฏิบัติหน้าที่ตามที่เลขาธิการสมาคมมอบหมาย  

 

 ข้อ ๒๒.ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  ท าหน้าที่บริหารกิจการของสมาคม มีจ านวนไมน่้อยกว่า ๑๙ คน 
แตไ่ม่เกิน ๒๙ คน ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งนายกสมาคมในวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปีที่คณะกรรมการ ครบ



 ๗ 

ก าหนดต้องออกตามวาระ และเลือกตั้งกรรมการจ านวนสามในสี่ส่วน โดยถือคะแนนเสียงตามล าดับมากน้อย   
กรรมการอีกหนึ่งในสี่ให้นายกสมาคมเป็นผู้เลือก โดยไม่รวมนายกสมาคม และให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครซึ่งด ารงต าแหน่งขณะนั้นเป็นประธานที่ปรึกษา หากในกรณีท่ีอธิการบด ีพ้นจากต าแหน่งในระหว่างปีที่
ด ารงต าแหน่ง ให้นายกสมาคมแต่งตั้งผู้ที่มาด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครคนใหม่แทน
ต าแหน่งที่ว่างลง และให้ปฏิบัติหน้าที่จนครบก าหนดวาระของกรรมการชุดนั้น 
(* ข้อที่ ๒๒ แก้ไขเพิม่เตมิ ครั้งที ่๑ พทุธศักราช ๒๕๖๐ ตามมตทิี่ประชุมใหญ่สามญัประจ าป ี๒๕๕๘ และปี ๒๕๕๙(ครั้งที่ ๒) เมื่อวันอาทติย์ที ่
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) 

 ให้นายกสมาคมเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าด ารงต าแหน่งต่างๆของสมาคมตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการเสนอ 
  

 ข้อ ๒๓. คณะกรรมการ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้  
  นายกสมาคม ท าหน้าทีดั่งนี้ 
 (๑)   เป็นหัวหน้าในการบริหารกิจการทั่วไปของสมาคม  
 (๒)  เป็นผู้แทนสมาคมในการติดต่อกับบุคคลภายนอก    
 (๓)  เป็นผู้มีอ านาจในการลงนามแทนสมาคม   
 (๔)  เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ  และการประชุมใหญ่ของสมาคม    
 (๕)  มีอ านาจในการสั่งการฝ่ายต่างๆให้ปฏิบัติงานตามความเหมาะสม 
 อุปนายก ท าหน้าที่ดังนี้ 
 (๑)   เป็นผู้ช่วยนายกสมาคม ในการบริหารกิจการทั่วไปของสมาคม 
  (๒)  ท าการแทนนายกสมาคมเมื่อนายกสมาคมไม่อยู่ หรือไม่สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ได้  
  ซึ่งในการท าหน้าที่แทนนายกสมาคม ให้อุปนายกตามล าดับต าแหน่งเป็นผู้กระท าแทน  
 (๓)   ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่นายกสมาคมมอบหมาย 
 เลขาธิการ ท าหน้าทีด่ังนี้ 
 (๑)   เกี่ยวกับงานธุรการของสมาคมทั้งหมด      
 (๒)  เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของสมาคมในการปฏิบัติกิจการของสมาคม  
 (๓) เป็นเลขานุการในการประชุมต่างๆ ของสมาคม 
 (๔) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่นายกสมาคมมอบหมาย  
 เหรัญญิก   ท าหน้าทีด่ังนี้ 
 (๑) เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคม  
 (๒) จัดท าบัญชี รายรับ รายจ่าย บัญชีงบดุลของสมาคม และเก็บเอกสารหลักฐานต่าง ๆ    
  ของสมาคมไว้เพ่ือการตรวจสอบ 
 (๓) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่นายกสมาคมมอบหมาย  
 ปฏิคม   ท าหน้าที่ดังนี้ 
 (๑) ให้การต้อนรับแขกของสมาคม   
 (๒) เป็นหัวหน้าในการจัดเตรียมสถานที่ของสมาคม และจัดเตรียมสถานที่ประชุมต่าง ๆ ของ
  ของสมาคม 
 (๓) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่นายกสมาคมมอบหมาย  
 
 
 



 ๘ 

 
 นายทะเบียน  ท าหน้าทีด่ังนี้ 
 (๑) งานทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของสมาคม  
 (๒) ประสานงานกับเหรัญญิกในการเรียกเก็บเงินค่าบ ารุงสมาคมจากสมาชิก   
 (๓) จัดเตรียม รวบรวม ข้อมูลสมาชิกท้ังหมด ให้เป็นฐานข้อมูลที่สมบูรณ์ 
 (๔) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่นายกสมาคมมอบหมาย  
 ประชาสัมพันธ์  ท าหน้าทีด่ังนี้ 
 (๑) เผยแพร่กิจการ ชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคม และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
  ให้สมาชิก บุคคลทั่วไป ได้รู้จักอย่างแพร่หลาย 
 (๒) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่นายกสมาคมมอบหมาย   
 สมาชิกสัมพันธ์   ท าหน้าทีด่ังนี้ 
 (๑) ประสานงานระหว่างสมาคม สมาชิก  ศิษย์เก่า และประสานงานกับฝ่ายประชาสัมพันธ์  
  ฝ่ายวิชาการ  ในการจัดท าวารสารของสมาคม 
 (๒) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่นายกสมาคมมอบหมาย   

 จัดหารายได้ และสิทธิประโยชน์  ท าหน้าที่ดังนี้ 
 (๑) จัดกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ เพ่ือหารายได้มาสนับสนุนการด าเนินกิจการของสมาคม      
  ทั้งภายใน และภายนอกสมาคม หรือมหาวิทยาลัย 
 (๒) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่นายกสมาคมมอบหมาย   
 กิจกรรมพิเศษ  ท าหน้าทีด่ังนี้ 
 (๑) จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตามข้อ ๗       
 (๒) สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการ  บุคลากร  และสมาชิกของสมาคม 
 (๓) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่นายกสมาคมมอบหมาย   
 กีฬา และนันทนาการ  ท าหน้าทีด่ังนี้ 
 (๑) จัดกิจกรรมด้านกีฬา   หรือนันทนาการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการมีส่วนร่วมระหว่างสมาชิก 
  ของสมาคม และหน่วยงานภายนอกสมาคม หรือมหาวิทยาลัย 
 (๒) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่นายกสมาคมมอบหมาย     
 ศิลปวัฒนธรรม  ท าหน้าทีด่ังนี้ 
 (๑) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีของไทย โดยเฉพาะที่
  เกี่ยวข้องกับสมาคม มหาวิทยาลัย และท้องถิ่น 
 (๒)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่นายกสมาคมมอบหมาย     
 เทคโนโลยีสารสนเทศ   ท าหน้าทีด่ังนี้ 
 (๑) ด้านข้อมูล ข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกีย่วข้อง เพ่ือเกิดประโยชน์แก่สมาชิก และ
  สมาคม 
 (๒) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่นายกสมาคมมอบหมาย   
 
 ประเมินผล  ท าหน้าทีด่ังนี้ 
 (๑)   ตรวจสอบประเมินผลการด าเนินกิจการของสมาคมในแต่ละกิจกรรม เพ่ือการปรับปรุง 
  พัฒนาการด าเนินงานของสมาคมให้ดีขึ้น 
 (๒) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่นายกสมาคมมอบหมาย   



 ๙ 

 วิชาการ  ท าหน้าที่ดังนี้ 
 (๑) ด้านเอกสารทางวิชาการต่างๆ  ที่เก่ียวข้องกับสมาคม     
 (๒) ประ สานงานกับฝ่ายประชาสัมพันธ์  และฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ 
 (๓) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่นายกสมาคมมอบหมาย  
 พัสดุ  ท าหน้าที่ดังนี้ 
 (๑)  ควบคุม ดูแล จัดท ารายละเอียดทรัพย์สินของสมาคม 
 (๒) จัดซื้อ จัดจ้าง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม 
 (๓)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่นายกสมาคมมอบหมาย   
 กรรมการต าแหน่งอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามความเหมาะสม ซ่ึงที่ประชุมมีมติก าหนดให้มีข้ึนโดยเมื่อรวม
กับต าแหน่งกรรมการทั้งหมดแล้ว จะต้องไม่เกินจ านวน ๒๙ คน และถ้าคณะกรรมการมิได้ก าหนดต าแหน่งให้ถือ
ว่าเป็นกรรมการบริหารทั่วไป 
 

 ข้อ ๒๔.วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการสมาคมมีวาระคราวละ ๒  ปี และอยู่ได้ติดต่อกันไม่เกิน 
๔ วาระ และเม่ือคณะกรรมการอยู่ในต าแหน่ง จนครบก าหนดวาระแล้ว แต่คณะกรรมการชุดใหม่ยังไม่ได้รับ
อนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการก็ให้คณะกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระรักษาการไปก่อน       จนกว่า
คณะกรรมการชุดใหม่จะได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ และเม่ือคณะกรรมการชุดใหม่ได้รับ
อนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ให้ท าการส่งรับมอบงานกันระหว่างคณะกรรมการ
ชุดเก่า และคณะกรรมการชุดใหม่ให้เป็นที่เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการชุดใหม่ได้รับ
อนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ 
 

 ข้อ ๒๕.กรณตี าแหน่งกรรมการสมาคม ถ้าต้องว่างลงก่อนครบก าหนดตามวาระ ให้คณะกรรมการแต่งตั้ง  
สมาชิกสามัญคนใดคนหนึ่งที่เห็นสมควร เข้าด ารงต าแหน่งตามต าแหน่งที่ว่างลงนั้น แต่ผู้ด ารงต าแหน่งแทน   อยู่
ในต าแหน่งได้เท่ากับวาระของผู้ที่ตนแทนเท่านั้น 
 

 ข้อ ๒๖.คณะกรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระตามข้อ ๒๔ ซึ่งมิใช่เป็นการออกตามวาระดังนี้ 
 (๑)   ตาย 
 (๒)  ลาออก 
 (๓)   ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๙ 
 (๔) ขาดการประชุมติดต่อกัน ๓ ครั้ง โดยไม่มีเหตุอันควร 
 (๕)   ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้ออกจากต าแหน่ง 
 
 ข้อ ๒๗.กรรมการที่ประสงค์จะลาออกจากต าแหน่งกรรมการ ให้ยื่นใบลาออกเป็นลายลักษณ์อักษร      
ต่อคณะกรรมการ และให้พ้นจากต าแหน่งเมื่อคณะกรรมการมีมติให้ออก 
 

 ข้อ ๒๘.อ านาจของคณะกรรมการมีดังนี้ 
 (๑)   เสนอออกระเบียบปฏิบัติต่างๆเพ่ือให้สมาชิกได้ปฏิบัติ โดยระเบียบปฏิบัตินั้นจะต้อง 
  ไม่ขัดต่อข้อบังคับนี้ 
 (๒)  เสนอแต่งตั้ง และถอดถอนเจ้าหน้าที่ของสมาคม  
 (๓ ) เสนอเชิญบุคคลผู้ทรงเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีอุปการะคุณแก่สมาคม เป็นสมาชิก    
  กิตติมศักดิ์ของสมาคม 



 ๑๐ 

 (๔)   เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา หรือคณะอนุกรรมการเพ่ือให้ค าปรึกษา และ    
  ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามที่เห็นสมควร โดยที่คณะกรรมการที่ปรึกษา หรือ
  คณะอนุกรรมการจะสามารถอยู่ในต าแหน่งได้ไม่เกินวาระของคณะกรรมการที่แต่งตั้ง 
  หรือเมื่อปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นลง                          
 (๕)   จัดให้มีการประชุมใหญ่ 
 (๖)   เสนอแต่งตั้งกรรมการในต าแหน่งอื่นๆ ที่ยังไม่ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
 (๗)   บริหารกิจการของสมาคม เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนมีอ านาจอ่ืนๆ ตามท่ี
  ระเบียบข้อบังคับก าหนดไว้ 
 

 ข้อ ๒๙.หน้าที่ของคณะกรรมการมีดังนี้ 
 (๑)   รับผิดชอบในการบริหารงาน การเงิน และทรัพย์สินทั้งหมดของสมาคม 
 (๒)  จัดให้มีการประชุมใหญ่ตามข้อ ๓๓ 
 (๓)   จัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ทั้งที่เก่ียวกับการเงิน ทรัพย์สิน และการด าเนินกิจการ
  ต่างๆ ของสมาคมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และสามารถจะให้สมาชิกตรวจสอบได้  
  เมื่อสมาชิกร้องขอ ตามข้อ ๑๕(๖) 
 (๔)   จัดท าบันทึกการประชุมต่างๆของสมาคม  เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐาน และประมวลเป็น 
  ข่าวสารเพื่อแจ้งให้สมาชิกได้รับทราบ 
 (๕)   อ่ืนๆตามที่ระเบียบข้อบังคับได้ก าหนดไว้ 
 

หมวดที ่๗ 
การประชุม 

 

 ข้อ ๓๐.การประชุมคณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อย ๒ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง เพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับ
การบริหารกิจการของสมาคม 
 
  ข้อ ๓๑. การประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม มติของที่ประชุมคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด ถ้าข้อบังคับมิได้ก าหนดไว้เป็น
อย่างอ่ืนก็ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันก็ให้ประธานในการประชุม      เป็นผู้ชี้
ขาด 
 

  ข้อ ๓๒. ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้านายกสมาคม และอุปนายกสมาคมไม่อยู่ในที่ประชุม    หรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้กรรมการที่เข้าประชุมในคราวนั้นเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งท าหน้าที่เป็นประธาน
ในการประชุมคราวนั้น 
 

  ข้อ ๓๓. การประชุมใหญ่ของสมาคมมี  ๒  ชนิดคือ 
 (๑)   การประชุมใหญ่สามัญ 
 (๒)  การประชุมใหญ่วิสามัญ 
 

 ข้อ ๓๔. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ปีละ ๑  ครั้ง ภายใน ๙๐ วนั 
นับตั้งแต่วันสิ้นบัญชีสากล 
 



 ๑๑ 

  ข้อ ๓๕.การประชุมใหญ่วิสามัญ อาจจะมีข้ึนได้ก็โดยเหตุที่คณะกรรมการเห็นควรจัดให้มีข้ึน หรือเกิดข้ึน
ด้วยการเข้าชื่อร่วมกันของสมาชิกไม่น้อยกว่า ๕๐ คน ร้องขอต่อคณะกรรมการให้จัดให้มีข้ึน และจะต้องจัด   ให้
มีการประชุมใหญ่ขึ้นภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ 
 

  ข้อ ๓๖.ให้เลขาธิการเป็นผู้แจ้งก าหนดนัดประชุมใหญ่ให้สมาชิกได้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุวัน 
เวลา และสถานที่ให้ชัดเจน พร้อมปิดประกาศให้สมาชิกทราบ ณ ส านักงานสมาคมไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน  ก่อนถึง
ก าหนดการประชุมใหญ่ 
 

  ข้อ ๓๗. การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี จะต้องมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 (๑)   แถลงกิจกรรมของสมาคมที่ผ่านมาในรอบปี และโครงการในรอบปีต่อไป 
 (๒)  แถลงบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุลของปีที่ผ่านมาให้สมาชิกรับทราบ 
 (๓)   เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เมื่อครบก าหนดวาระ 
 (๔)   เลือกตั้งผู้สอบบัญชี 
 (๕)   เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

 ข้อ ๓๘. ในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี หรือการประชุมใหญ่วิสามัญ จะต้องมีสมาชิกสามัญเข้าร่วม
ประชุมไม่น้อยกว่า ๕๐ คน จึงถือว่าครบองค์ประชุม หากถึงก าหนดเวลาประชุมแล้วยังมีสมาชิกสามัญ ไม่ครบ
องค์ประชุมก็ให้ขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน ๓๐ นาท ีและถ้าครบก าหนดเวลาที่ขยายออกไปแล้วยังมีสมาชิก
สามัญเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมก็ให้เลื่อนการประชุมคราวนั้นออกไป และให้จัดการประชุมใหญ่      อีก
ครั้งหนึ่งหลังจากเวลาได้ล่วงเลยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน แต่จะต้องไม่เกิน ๔๕ วัน นับจากวันที่ไม่อาจประชุม
ได้  และในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จ าเป็นต้องครบองค์ประชุม 
 

 ข้อ ๓๙. การลงมติต่างๆในที่ประชุมใหญ่ ถ้าข้อบังคับมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้ถือคะแนนเสียง   ข้าง
มากเป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสียงที่ลงมติมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในการประชุมเป็นผู้ชี้ขาด 
 

 ข้อ ๔๐. ในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี หรือการประชุมใหญ่วิสามัญของสมาคม ถ้านายกสมาคม             
หรืออุปนายกสมาคมไม่มาประชุม หรือไม่สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ที่ประชุมใหญ่ท าการเลือกกรรมการ  ที่
มาร่วมประชุมคนใดคนหนึ่ง ให้ท าหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคราวนั้น 
 

หมวดที ่๘ 
การเงิน และทรัพย์สิน 

 

  ข้อ ๔๑. การเงิน และทรัพย์สินของสมาคม ได้มาจากการช าระค่าบ ารุงสมาชิกสมาคม การบริจาคจากผู้ให้
การสนับสนุน และอุปการะแก่สมาคม หรือการจัดกิจกรรมการใดๆ ที่ได้เงินและทรัพย์สินมาโดยถูกต้อง      ตาม
กฎหมาย 
  ข้อ ๔๒. รายจ่ายให้แยกจ่ายจากรายได ้ซึ่งแบ่งเป็น ๒ ประเภทคือ 
  (๑)  รายได้ที่ได้มาจากการช าระค่าบ ารุงสมาคมของสมาชิก ให้ใช้จ่ายเพื่อเป็นประโยชน์
  ของสมาชิก และค่าใช้จ่ายในส านักงานของสมาคม 
 (๒)  รายได้ที่ได้มาจากการบริจาค  หรือรายได้ที่ได้มาจากการจัดกิจกรรมใดๆของสมาคม    
  ให้แบ่ง เป็นเงินเพ่ือใช้ในการบริจาคของสมาคมได้ไม่เกินร้อยละ ๓๐ จากยอดรายได้        
       ในปีนั้น หากมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเกินกว่าที่ก าหนด ให้เป็นไปตามมติที่ประชุม     
  ของคณะกรรมการ 



 ๑๒ 

   

 ข้อ ๔๓. การเงิน และทรัพย์สินทั้งหมดให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เงินสดของสมาคม ให้
น าฝากไว้ในธนาคารที่คณะกรรมการก าหนด และการถอนเงินจากธนาคารให้บุคคล ๒ คนเป็นผู้ลงชื่อสั่งจ่าย คือ 
นายกสมาคม หรืออุปนายกสมาคม หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายกับเหรัญญิก 
 

  ข้อ ๔๔. การลงนามในตั๋วเงินหรือเช็คของสมาคม จะต้องมีลายมือชื่อของนายกสมาคม หรืออุปนายก
สมาคมลงนามร่วมกับเหรัญญิก พร้อมกับประทับตราของสมาคมจึงจะถือว่าสมบูรณ์ 
 

 ข้อ ๔๕.นายกสมาคมมีอ านาจสั่งจ่ายเงินของสมาคมได้ครั้งละไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาท)    ถ้า
เกินกว่านั้นจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมของคณะกรรมการ จ านวนสองในสามของที่ประชุมในคราวนั้น 
  ทั้งนี้การใช้จ่ายเงินต่างๆให้เป็นไปตามข้อ ๔๒ หรือตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการ 
  ข้อ ๔๖. เหรัญญิกสามารถเก็บรักษาเงินสดของสมาคมได้ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาท)            
ถ้าเกินกว่าจ านวนนี้ จะต้องน าฝากธนาคารในบัญชีของสมาคมทันที ทั้งนีภ้ายใน ๓ วันท าการ 
 

  ข้อ ๔๗. เหรัญญิกจะต้องท าบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุล ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ การรับหรือ
จ่ายเงินทุกครั้งจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อของนายกสมาคมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายร่วมกับ
เหรัญญิก หรือผู้ท าการแทน พร้อมกับประทับตราสมาคมทุกครั้ง 
 

 ข้อ ๔๘. ผู้สอบบัญชี จะต้องไม่ใช่กรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ของสมาคม และจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับ           
การเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของสมาคม และให้ด าเนินการสอบบัญชีของสมาคมให้เสร็จสิ้น
ภายในเวลาอันสมควร 
 

 ข้อ ๔๙.ผู้สอบบัญชีมีอ านาจหน้าที่ท่ีจะเรียกเอกสารที่เกี่ยวกับการเงิน และทรัพย์สิน จากคณะกรรมการ 
และสามารถจะเชิญกรรมการ หรือเจ้าหน้าทีข่องสมาคมมาเพ่ือสอบถามเก่ียวกับบัญชี และทรัพย์สินของสมาคม
ได้ คณะกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ของสมาคม จะต้องให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชีเมื่อได้รับการร้องขอ 
 

 ข้อ ๕๐.กรณีท่ีสมาคมจัดซื้อ จัดจ้างทรัพย์สิน ที่มีราคาตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป ให้มีการเสนอราคา
ตั้งแต่ ๒ รายขึ้นไป หากไม่มีผู้เสนอราคาให้ฝ่ายพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเป็นผู้สืบราคา 
และน าเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการในที่ประชุม 
 

หมวดที ่๙ 
การเแก้ไข เพ่ิมเติมข้อบังคับ 

 

  ข้อ ๕๑. การแก้ไข เพ่ิมเติมข้อบังคับของสมาคม อาจจะเสนอโดยมติของคณะกรรมการ หรือโดยสมาชิก
ซึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่า ๕๐ คน เข้าชื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา มติที่ประชุมใหญ่อันมีผลให้            
แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ จะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของจ านวนสมาชิกสามัญที่เข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด 
 

หมวดที ่๑๐ 
การเลิกสมาคม 

 

 ข้อ ๕๒.การเลิกสมาคม จะเลิกได้โดยเหตุ  ๒ ประการ คือ 
 (๑)   การเลิกเพราะเหตุของกฎหมาย 



 ๑๓ 

 (๒)  การเลิกโดยมติของที่ประชุมใหญ่ของสมาคมมติให้เลิก ๒ ครั้งติดต่อกัน     
  มติของที่ประชุมใหญ่ที่ให้เลิกสมาคมจะต้องมีคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 ข้อ ๕๓. เมือ่สมาคมต้องเลิกไม่ว่าด้วยเหตุใดๆก็ตาม ทรัพย์สินของสมาคมที่เหลืออยู่หลังจากท่ีได้      
ช าระบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้เป็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หรือองค์กรสาธารณะกุศล                
ตามมติที่ประชุมใหญ่ในครั้งที่มีมติยกเลิก 

 
หมวดที ่๑๑ 

บทเฉพาะกาล 
 
 ข้อ ๕๔. ข้อบังคับฉบับนี้ให้เริ่มใช้บังคับได้ นับตั้งแต่วันที่สมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
แก้ไขข้อบังคับเป็นต้นไป 
 
   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
                 


