ข้อบังคับชมรมศิษย์มหาวิทยาลัยนเรศวรพิจติ ร
*********************************
หมวดที่ 1
ข้อบังคับทั่วไป
ข้อที่ 1. ชื่อชมรม
ชมรมนี้ชื่อว่า
ใช้อักษรย่อ
ข้อที่ 2. สถานที่ตั้งของชมรม
ชมรมนี้ตั้งอยู่ที่
โทรศัพท์

“ชมรมศิษย์มหาวิทยาลัยนเรศวรพิจิตร”
ช.มน.พจ.

ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิจิตร
จันทร์-ศุกร์
0-5665-2337 , 0-5661-3707
เสาร์-อาทิตย์
0-5661-6189
โทรสาร
0-5661-6175
ข้อที่ 3. เครื่องหมายของชมรมเป็นรูป ช้างศึกอยู่ในโล่กลมแบบโบราณ ตอนล่างรูปช้างศึกมีอักษรชื่อ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อยู่ภายในป้ายชายธง ตอนล่างโล่แบบโบราณมีอักษรชื่อย่อของชมรม ช.มน.พจ. ภายนอกโล่กลมแบบโบราณมีอักษร
ชื่อชมรมศิษย์มหาวิทยาลัยนเรศวรพิจิตร

ข้อที่ 4. ให้ข้อความในข้อบังคับต่อไปนี้ มีความหมายดังนี้
“ชมรม”
หมายถึง ชมรมศิษย์มหาวิทยาลัยนเรศวรพิจิตร
“คณะกรรมการ”
หมายถึง คณะกรรมการบริหารชมรมศิษย์มหาวิทยาลัยนเรศวรพิจติ ร
“กรรมการ”
หมายถึง กรรมการบริหารชมรมศิษย์มหาวิทยาลัยนเรศวรพิจติ ร
“ประธานกรรมการ”
หมายถึง ประธานกรรมการบริหารชมรมศิษย์มหาวิทยาลัยนเรศวรพิจิตร
“สมาชิก”
หมายถึง สมาชิกชมรมศิษย์มหาวิทยาลัยนเรศวรพิจิตร
ข้อที่ 5. ให้ประธานกรรมการรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอานาจตีความหรือวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัตติ าม
ข้อบังคับนี้
ในกรณีมีเหตุอันควรประธานกรรมการอาจปรึกษากรรมการ และมีความเห็นยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามความ
ในข้อบังคับในส่วนที่ไม่เกีย่ วข้องกับการเงินได้
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หมวดที่ 2
วัตถุประสงค์
ข้อที่ 6. ชมรมศิษย์มหาวิทยาลัยนเรศวรพิจติ ร มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
6.1 เทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล
6.2 ส่งเสริมความสามัคคีและเอื้ออาทรต่อกันของสมาชิก
6.3 ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาประสานงานร่วมมือกันดาเนินงานและเผยแพร่วิทยาการแก่สมาชิก
6.4 ส่งเสริม สนับสนุน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยนเรศวร
6.5 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลในโอกาสอันควร
6.6 เป็นกลางทางการเมือง การศาสนา
หมวดที่ 3
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ข้อที่ 7. ประเภทของสมาชิก
สมาชิกของชมรมแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
7.1 สมาชิกสามัญ
7.2 สมาชิกกิตติมศักดิ์
ข้อที่ 8. สมาชิกสามัญต้องมีคณ
ุ สมบัติดังต่อไปนี้
8.1 เป็นนิสิตหรือศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร
8.2 เป็นบุคคลที่มีความประพฤติดี
8.3 ไม่เป็นผูม้ ีวิกลจริต จิตฟั่นเฟือน หรือติดยาเสพติด
8.4 ไม่เป็นผูม้ ีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือเสื่อมเสียทางศีลธรรม
ข้อที่ 9. ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกสามัญ ให้ยื่นใบสมัครต่อนายทะเบียนชมรม ตามแบบที่ชมรมกาหนด
ข้อที่ 10. สถานภาพการเป็นสมาชิกสามัญเริ่มตั้งแต่วันที่ประธานกรรมการบริหารลงนามเห็นชอบ
ข้อที่ 11. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้อุปการคุณแก่ชมรมหรือผู้ที่มีความเหมาะสม ซึง่ ที่ประชุมคณะกรรม
บริหารมีมติไม่น้อยกว่าสามในสี่ ให้เชิญเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์
ข้อที่ 12. เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมีมติให้เชิญผู้ใดเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ และให้เป็นประธานกรรมการบริหารมี
หนังสือแจ้งให้บุคคลนั้นทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
ข้อที่ 13. ค่าบารุงชมรม
13.1 สมาชิกสามัญ ชาระค่าบารุงตลอดชีพ 200 บาท
13.2 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไม่ต้องเสียค่าบารุง
ข้อที่ 14. สมาชิกมีหน้าที่ส่งเสริมการดาเนินงานของชมรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และปฏิบัติตามข้อบังคับของชมรม
ข้อที่ 15. การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญ ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของชมรม
ข้อที่ 16. สิทธิของสมาชิกสามัญมีดังต่อไปนี้
16.1 ติดต่อสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริหารตามวัตถุประสงค์ของชมรม
16.2 มีสิทธิต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของชมรม
16.3 มีสิทธิขอทราบและตรวจสอบทะเบียน บัญชี หรือทรัพย์สินของชมรม ตามความจาเป็น
16.4 เข้าร่วมประชุมใหญ่ของชมรม
16.5 อภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นตามระเบียบวาระการประชุม
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16.6 ออกเสียงลงมติในที่ประชุม
ข้อที่ 17. สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงเมื่อ
17.1 ตาย
17.2 ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการบริหารและให้ถือว่าจากความเป็นสมาชิกนับแต่วันที่
ประธานกรรมการบริหารได้รับใบลาออก
17.3 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 8
17.4 คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันทร์ให้พ้นจากการเป็นสมาชิก
หมวดที่ 4
คณะกรรมการบริหาร
ข้อที่ 18. ให้มีคณะกรรมการชมรมประกอบด้วย ประธานกรรมการบริหาร 1 คน และคณะกรรมการบริหารจานวนไม่น้อย
กว่า 15 คน แต่ไม่เกิน 40 คน ซึ่งเลือกจากที่ประชุมใหญ่
ข้อที่ 19. ให้ประธานกรรมการบริหารเลือกบุคคลที่มคี ุณสมบัติเหมาะสมจาก คณะกรรมการบริหารเพือ่ ดารงตาแหน่ง
กรรมการบริหาร ทาหน้าที่ดังต่อไปนี้
19.1 รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 1
19.2 รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 2
19.3 เลขานุการ
19.4 ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 1
19.5 ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 2
19.6 เหรัญญิก
19.7 ผู้ช่วยเหรัญญิก
19.8 นายทะเบียน
19.9 ผู้ช่วยนายทะเบียน
19.10 ปฏิคม
19.11 ผู้ช่วยปฏิคม
19.12 ประชาสัมพันธ์
19.13 ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
19.14 สวัสดิการ
19.15 กรรมการอื่นตามความเหมาะสม
19.16 กรรมการ
การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารตาม (19.1) ถึง (19.16) ให้ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้ลงนามแต่งตั้งโดยทาเป็น
คาสั่ง
ข้อที่ 20. ประธานกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสองปี นับจากวันที่ได้รับเลือก
ข้อที่ 21. ให้ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้แทนของชมรมในการปฏิบัติภารกิจตามข้อบังคับและมติที่ประชุม และให้รายงาน
ผลการปฏิบตั ิงานของชมรมให้ที่ประชุมสามัญสมาชิกทราบ
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ข้อที่ 22. คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ตามตาแหน่งดังต่อไปนี้
ประธานกรรมการบริหาร มีหน้าที่บริหารกิจการของชมรมให้ดาเนินไปตามวัตถุประสงค์ด้วยความเรียบร้อย ภายใต้
มติของที่ประชุมคณะกรรมการ
รองประธานกรรมการบริหาร ทาหน้าที่แทนประธานกรรมการบริหารเมื่อประธานกรรมการบริหารไม่อยู่ หรือ
ปฏิบัติหน้าทีไ่ ม่ได้ และปฏิบัตหิ น้าที่ตามที่ประธานมอบหมาย
เลขานุการ มีหน้าที่ดาเนินกิจการทั่วไปจัดระเบียบวาระการประชุม นัดประชุม จัดทารายงานการประชุม รวบรวม
และเก็บรักษาเอกสารหลักฐานเกีย่ วกับการประชุมทั้งหมดของชมรม
เหรัญญิก มีหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับการเงินและการบัญชีของชมรมรวบรวมและรักษาเอกสารในสาคัญเกี่ยวกับ
การรับ-จ่ายเงิน ทาบัญชี งบการเงินของชมรม นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญสมาชิกประจาปี
นายทะเบียน มีหน้าที่จดั ทาบัญชีรายชื่อสมาชิกชมรม และรับสมัครการเป็นสมาชิกของชมรม
ปฏิคม มีหน้าที่ดูแลทรัพย์สิน และจัดการกิจกรรมของชมรม
ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เผยแพร่ขา่ วสารเกีย่ วกับการดาเนินกิจการของชมรม
สวัสดิการ มีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยและอานวยความสะดวกให้กบั คณะกรรมการบริหารและสมาชิกของชมรม
กรรมการ มีหน้าที่ดาเนินงานของชมรมให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้อที่ 23. คณะกรรมการบริหารพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
23.1 ครบวาระการดารงตาแหน่ง ตามข้อ 20
23.2 คณะกรรมการบริหารลาออก
23.3 ความเป็นประธานบริหารสิ้นสุดลง
24.4 กรรมการบริหารลาออกจนเหลือไม่ถึงกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริหารทั้งหมด
ข้อที่ 24. การปฏิบัติเมื่อคณะกรรมการบริหารพ้นจากตาแหน่ง
24.1 ในกรณีคณะกรรมการบริหารพ้นจากตาแหน่ง ตามข้อ 23.2 ให้คณะกรรมการบริการที่เหลือนั้นรักษาการต่อไป
และต้องเร่งจัดให้มีการประชุมวิสามัญสมาชิก เพื่อเลือกคณะกรรมการบริหารแทนตาแหน่งที่ว่าง และจัดให้มีคณะกรรมการ
บริหารชุดใหม่เข้ารับหน้าที่เท่ากับวาระที่เหลือ
ให้ที่ประชุมเลือกสมาชิกสามัญเป็นคณะกรรมการบริหารขึ้นใหม่ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่คณะกรรมการพ้นจาก
ตาแหน่ง เว้นแต่อายุคณะกรรมการชุดที่พ้นจากตาแหน่งเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ก็ให้คณะกรรมการบริหารที่เหลือ
รักษาการต่อเนื่องไปจนครบวาระถึงวันที่ประชุมใหญ่
24.2 ในกรณีคณะกรรมการบริหารพ้นจากตาแหน่งตามข้อ 23.1, 23.3 และ 23.4 ให้คณะกรรมการบริหารนั้น
รักษาการต่อไป และต้องเร่งจัดให้มีการประชุมวิสามัญสมาชิก เพื่อเลือกคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ภายในสีส่ ิบห้าวัน
ข้อที่ 25. นอกจากที่บัญญัติไว้ในข้อ 23 ความเป็นกรรมการบริหารสิ้นสุดลงเฉพาะตัวเมื่อ
25.1 พ้นจากสมาชิกภาพของสมาชิกตามข้อ 17
25.2 ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการบริหาร ในกรณีประธานกรรมการบริหารลาออก ให้ยื่น
หนังสือลาออกต่อรองประธานกรรมการบริหารในกรณีที่กรรมการบริหารพ้นจากตาแหน่ง ตามข้อ 25.1, 25.2 ถ้า
คณะกรรมการบริหารที่คงเหลืออยู่จานวนเกินกว่ากึ่งหนึ่งไม่ต้องเลือกกรรมการบริหารขึ้นแทนตาแหน่งที่ว่างก็ได้
ข้อที่ 26. วิธีการเลือกประธานคณะกรรมการบริหาร ให้สมาชิกเสนอชื่อสมาชิกที่ตนเห็นว่ามีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมต่อที่ประชุม
คาเสนอนั้นจะต้องมีสมาชิกในที่ประชุมรับรองไม่น้อยกว่าสามคน ชือ่ ที่จะเสนอไม่จากัดจานวน ให้สมาชิกเลือกจากสมาชิก
สามัญผูไ้ ด้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รบั เลือก ถ้ามีการเสนอชื่อเพียงหนึ่งชื่อ ให้ถือว่าผู้ได้รับเลือกถ้ามีผู้ได้รบั เลือกเป็นอันดับหนึ่ง
ด้วยคะแนนเท่ากันมากกว่าหนึ่งคนให้ตัดสินด้วยวิธีการจับสลาก
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ข้อที่ 27. วิธีการเลือกคณะกรรมการบริหาร จะต้องมีกรรมการบริหารเป็นผู้กาหนดจานวนและวิธีการก่อนวันประชุมสามัญ
สมาชิกแต่ต้องไม่ขัดต่อข้อบังคับนี้
ข้อที่ 28. การประชุมคณะกรรมการบริหาร จะต้องมีคณะกรรมการบริหารมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม
ในปีหนึ่งให้มีการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง
การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากเว้นแต่ที่มีบัญยัติไว้เป็นอย่างอื่น
สมาชิกกิตติมศักดิม์ ีสิทธิเข้าร่วมประชุม และแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม เว้นแต่การลงมติในที่ประชุมไม่สามารถกระทาได้
หมวดที่ 5
การประชุมใหญ่
ข้อที่ 29. การประชุมใหญ่ของชมรมมีอยู่ 2 ประเภท
29.1 การประชุมสามัญสมาชิก
29.2 การประชุมวิสามัญสมาชิก
ข้อที่ 30. การประชุมสามัญสมาชิกให้มีปีละหนึ่งครั้ง ไม่เกินเดือนกรกฎาคม
ข้อที่ 31. นอกจากการประชุมสามัญสมาชิกแล้ว เมื่อเห็นว่ามีความจาเป็นเพื่อประโยชน์ของชมรมให้ประธานกรรมการบริหาร
หรือผู้ทาหน้าที่แทนประธานกรรมการบริหาร เรียกประชุมวิสามัญสมาชิกได้
ข้อ ที่ 32. ให้ ประธานกรรมการบริห ารหรื อผู้ ทาหน้า ที่แ ทนประธานกรรมการบริ หารเป็ นประธานในที่ป ระชุม มี หน้ า ที่
ดาเนินการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม
ให้เลขานุคณะกรรมการบริหารทาหย่าที่เป็นเลขานุการของที่ประชุม
ข้อที่ 33. การประชุมใหญ่จะต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า 50 คน หรือจาหนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวน
สมาชิกทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม
ข้อที่ 34. การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากเว้นแต่ที่มีบัญยัติไว้เป็นอย่างอื่น
ข้อที่ 35. สมาชิกคนหนึ่งย่อมมีหนึ่งเสียงในการลงมติ
ข้อที่ 36. สมาชิกกิตติมศักดิ์มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ยกเว้นการลงมติในที่ประชุมไม่สามารถ
กระทาได้
หมดวที่ 6
การทะเบียน การเงินและการบัญชี
ข้อที่ 37. ชมรมมีรายได้จาก
37.1 ค่าบารุงสามัญสมาชิกตลอดชีพ 200 บาท
37.2 จากการรับบริจาค
37.3 จากการจัดกิจกรรมของชมรม
37.4 จากการดาเนินงานอื่น ๆ
ชมรมอาจต้องจัดให้มีทะเบียนสมาชิกและทะเบียนทรัพย์สินตามแบบของชมรม
ข้อที่ 38. เงินรายรับของชมรมให้นาฝากธนาคารไว้ โดยใช้ชื่อว่า
“ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวรพิจิตร”
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ข้อที่ 39. การจ่ายเงินของชมรม ให้ประธานชมรมมีอานาจสั่งจ่ายเงินได้ไม่เกิน ครั้งละ 5,000 บาท เหรัญญิกมีอานาจในการ
เก็บรักษาเงินสดไว้เพื่อใช้จ่ายในกิจการของชมรมได้ในวงเงินได้ไม่เกิน 3,00 บาท ถ้าเกินต้องนาฝากธนาคารที่ชมรมเปิดบัญชี
อยู่ ทั้งนี้นอกจากคณะกรรมการจะมีมติเป็นอย่างอื่น การลงนามในตั๋วสัญญาใช้เงินหรือเช็คให้ประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก ลงลายมือชื่อร่วมกัน ไม่น้อยกว่า 2 คน
ข้อที่ 40. ให้เหรัญญิกจัดทาบัญชีรับ-จ่ายเงิน และบัญชีงบการเงินของชมรมให้เป็นปัจจุบัน
ข้อที่ 41. ในการประชุมสามัญสมาชิกประจาปี คณะกรรมการบริหารโดยเหรัญญิกของชมรมต้องแจ้ง รายรับ -จ่ายและงบ
การเงินประจาปีของชมรมให้สมาชิกทราบ
หมวดที่ 7
การแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับ
ข้อที่ 42. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ กระทาได้โดยคณะกรรมการบริหารนาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาและจะต้องมี
คะแนนเสียงในการลงมติไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมจึงจะมีผลบังคับใช้
หมวดที่ 8
การยกเลิกชมรม
ข้อที่ 43. การยกเลิกชมรมกระทาได้โดยที่ประชุมใหญ่ลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนสมาชิกที่เข้า
ประชุมให้เลิกชมรมและมีผลบังคับนับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมมีมติ
ข้อที่ 44. เมื่อต้องเลิกชมรมตามข้อที่ 42 ทรัพย์สินทั้งหมดของชมรมที่เหลือจากการชาระหนี้แล้ว ให้มอบแก่หน่วยงานหรือ
องค์การใด ๆ ตามมติที่ประชุมใหญ่เห็นชอบ
บทเฉพาะกาล
ข้อที่ 45. เพื่อประโยชน์แห่งข้อบังคับนี้ ให้คณะกรรมการชุดเรามีกาหนดอยู่ในวาระ จนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการ
บริหาร
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