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ขอ้บงัคบั 

ของ 

สมาคมศิษยเ์ก่าวิทยาลยัการอาชีพพยคัฆภูมิพิสยั 

 

หมวดที ่1 

ความทัว่ไป 

ข้อ 1   สมาคมน้ีมีช่ือว่า สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภมูิพิสยั ย่อว่า  ส.วก.พ. ช่ือภาษาองักฤษว่า  

Alumni Association of Phayakkhaphum Phisai Industrial and Community Education College ย่อว่า AAPC. 

ข้อ 2   เคร่ืองหมายของสมาคมมีลักษณะเป็นรูป พระวษิณุกรรมประทบันัง่บนทัง่ เบ้ืองหลงัมีหนา้เสือลอ้มรอบ

ดว้ยฟันเฟืองสีเหลือง มีความหมายวา่ “องค์พระวษิณุกรรม” เป็นทียึ่ดเหนีย่วจติใจศิษยเ์ก่าทกุคนใหค้วาม

เคารพบูชาในฐานะครูช่าง “ทัง่” ซึง่เป็นฐานดา้นล่างองค์พระวษิณุกรรมทีมี่ความหนกัแน่นเป็นเครือ่งมือส าคญั

ส าหรบังานช่างฝีมือ “เสือ” แสดงถึงภมิูหลงัของศิษยเ์ก่าทีส่ าเร็จการศึกษาจากถ่ินวิทยาลยัการอาชีพพยคัฆภมิู

พิสยั “ฟันเฟืองสีเหลือง” หมายความถึงศิษยเ์ก่าทกุคนทีเ่ปรียบเสมือนฟันเฟืองขบัเคลือ่นชุมชน ทอ้งถ่ิน และ

สงัคมใหมี้ความเจริญรุ่งเรือง แสดงดังรูปน้ี 

 

 

ข้อ 3   ส านักงานใหญ่ของสมาคมตั้งอยู่ ณ วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภมูิพิสัย เลขที่ 57 หมู่ 6 ต าบลก้ามปู 

อ าเภอพยัคฆภมูิพิสยั จังหวัดมหาสารคาม 

ข้อ 4   วัตถุประสงค์ของสมาคม เพ่ือ 

4.1 เป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงาน เสริมสร้างสบืสานความสมัพันธ์สนับสนุนคุ้มครองสทิธิ

ประโยชน์และส่งเสริมความก้าวหน้าช่ือเสยีงเกียรติยศของศิษย์เก่าวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภมูิพิสัย 

4.2 ส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการและกจิกรรมพัฒนาศักยภาพแก่มวลสมาชิกของศิษย์เก่าวิทยาลัยการ

อาชีพพยัคฆภมูิพิสัย 

4.3 ร่วมมือกบัสมาคม องค์การ หรือ สถาบันอื่นใด ซ่ึงมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมการศึกษา วัฒนธรรม และ

มนุษยธรรม 

4.4 รักษาและเผยแพร่ช่ือเสียงและเกยีรติภมูิของวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภมูิพิสัยให้สถาพรสบืไป 
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หมวดที ่2 

สมาชิก 

ข้อ 5   สมาชิกของสมาคมมี 3 ประเภท  คือ 

5.1 สมาชิกสามัญ  ได้แก่ บุคคลที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภมูิพิสยั หรือ เคยเป็น

นักเรียน นักศึกษา  

5.2 สมาชิกสมทบ คือ ผู้ที่สนใจและสนับสนุนกิจการของสมาคม ได้แก่ ครู-อาจารย์ และบุคลากร

ทางการศึกษา 

5.3 สมาชิกกิตติมศักด์ิ  ได้แก่  บุคคลผู้ทรงเกียรติ  หรือทรงคุณวุฒิ  หรือผู้มีอุปการคุณแก่สมาคม 

ซ่ึงคณะกรรมการลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม 

ข้อ 6   สมาชิกจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ  ดังต่อไปน้ี 

6.1  กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว  กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องได้รับการจดทะเบียน

เป็นนิติบุคคลโดยถูกต้องตามกฎหมายไทย 

6.2  เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย 

6.3  ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ 

6.4  ไม่ต้องค าพิพากษาของศาลถึงที่สดุให้เป็นบุคคลล้มละลาย  หรือไร้ความสามารถ หรือเสมือน       

ไร้ความสามารถ  หรือต้องโทษจ าคุก  ยกเว้นความผิดฐานประมาท  หรือลหุโทษ                     

การต้องค าพิพากษาของศาลถึงที่สดุในกรณีดังกล่าว  จะต้องเป็นในขณะที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก   

หรือในระหว่างที่เป็นสมาชิกของสมาคมเทา่น้ัน 

ข้อ 7   ค่าลงทะเบียน และค่าบ ารุงสมาคม 

7.1 สมาชิกสามัญ   จะต้องเสยีค่าลงทะเบียนเป็นคร้ังแรก 50 บาท และ 

                       ค่าบ ารุงเป็นรายปีๆ ละ  100 บาท 

        หรือค่าลงทะเบียนตลอดชีพ 350 บาท 

7.2 สมาชิกสมทบ   จะต้องเสยีค่าลงทะเบียนเป็นคร้ังแรก 50 บาท และ 

                       ค่าลงทะเบียนตลอดชีพ 350 บาท 

7.3 สมาชิกกติติมศักด์ิ มิต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบ ารุงสมาคมแต่อย่างใดทั้งสิ้น 

ข้อ 8   การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมย่ืนใบสมัคร 

ตามแบบของสมาคมต่อเลขานุการ  โดยมีสมาชิกสามัญรับรองอย่างน้อย 1 คน  และให้เลขานุการ  

ติดประกาศรายช่ือผู้สมัครไว้  ณ ส านักงานของสมาคมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน  เพ่ือให้สมาชิก 

อื่นๆ ของสมาคม ได้คัดค้านการสมัครน้ัน เมื่อครบก าหนดประกาศแล้วกใ็ห้เลขานุการน าใบสมัคร 

และหนังสอืคัดค้านของสมาชิก (ถ้ามี) เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุมัติว่าจะรับ 

หรือไม่รับเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมและเมื่อคณะกรรมการพิจารณาการสมัครแล้ว ผลเป็นประการใด 

ให้เลขานุการเป็นผู้แจ้งให้ผู้สมัครทราบโดยเรว็ 

ข้อ 9   ถ้าคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก กใ็ห้ผู้สมัครน้ันช าระเงินค่าลงทะเบียน 

และค่าบ ารุงสมาคม  ให้เสรจ็ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเลขานุการ และสมาชิกภาพของ  

ผู้สมัคร  ให้เร่ิมนับต้ังแต่วันที่ผู้สมัครได้ช าระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบ ารุงสมาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว    
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แต่ถ้าผู้สมัครไม่ช าระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบ ารุงภายในก าหนด กใ็ห้ถือว่าการสมัครคราวน้ันเป็นอนัยกเลิก 

ข้อ 10  สมาชิกภาพของสมาชิกกติติมศักด์ิ ให้เร่ิมนับต้ังแต่วันที่หนังสอืตอบรับค าเชิญของผู้ที่คณะกรรมการ  

ได้พิจารณาลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ได้มาถึงยังสมาคม 

ข้อ 11   สมาชิกภาพของสมาชิกให้สิ้นสดุลงด้วยเหตุดังต่อไปนี้  

11.1  ตายหรือสิ้นสภาพนิติบุคคล 

11.2  ลาออก  โดยย่ืนหนังสอืเป็นลายลักษณ์อกัษรต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการ 

         ได้พิจารณาอนุมัติ และสมาชิกผู้น้ันได้ช าระหน้ีสินที่ยังติดค้างอยู่กบัสมาคมเป็นที่เรียบร้อย 

11.3  ขาดคุณสมบัติสมาชิก 

11.4  ที่ประชุมใหญ่ของสมาคม หรือคณะกรรมการได้พิจารณาลงมติให้ลบช่ือออกจากทะเบียน   

         เพราะสมาชิกผู้น้ันได้ประพฤติน าความเสื่อมเสยีมาสู่สมาคม 

ข้อ 12   สิทธแิละหน้าที่ของสมาชิก 

12.1  มีสทิธิเข้าใช้สถานที่ของสมาคมโดยเทา่เทยีมกนั 

12.2  มีสทิธิเสนอความคิดเหน็เกี่ยวกบัการด าเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการ 

12.3  มีสทิธิได้รับสวัสดิการต่างๆ ที่สมาคมได้จัดให้มีข้ึน 

12.4  มีสทิธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม 

12.5  สมาชิกสามัญมีสิทธิในการเลือกตั้ง หรือได้รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็นกรรมการสมาคม

และมีสิทธิออกเสียงลงมติต่างๆ ในที่ประชุมได้คนละ 1 คะแนนเสยีง 

12.6  มีสทิธร้ิองขอต่อคณะกรรมการ เพ่ือตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพย์สนิของสมาคม 

12.7  มีสทิธิเข้าช่ือร่วมกนัอย่างน้อย 1 ใน 3 ของสมาชิกสามัญทั้งหมดร้องขอต่อคณะกรรมการ 

ให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญได้ 

12.8  มีหน้าที่จะต้องปฏบัิติตามระเบียบปฏบัิติ  และข้อบังคับของสมาคมโดยเคร่งครัด 

12.9  มีหน้าที่ประพฤติตนให้สมกบัเกยีรติที่เป็นสมาชิกของสมาคม 

12.10  มีหน้าที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการด าเนินกจิการต่างๆ ของสมาคม 

12.11  มีหน้าที่ร่วมกจิกรรมที่สมาคมได้จัดให้มีข้ึน 

12.12  มีหน้าที่ช่วยเผยแพร่ช่ือเสยีงของสมาคมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย  

 

หมวดที ่3 

การด าเนินการสมาคม 

ข้อ 13   ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงท าหน้าที่บริหารกิจการของสมาคมมีจ านวนอย่างน้อย  15 คน 

อย่างมากไม่เกนิ 23 คน คณะกรรมการน้ีต้องเป็นสมาชิกสามัญที่ได้มาจากการเลือกของที่ประชุมใหญ่ 

ของสมาคม และให้ผู้ที่ได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่ เลือกกันเองเป็นนายกสมาคม 1 คน และ  

อุปนายก 2 คน ส าหรับกรรมการในต าแหน่งอื่นๆ ให้นายกสมาคมเป็นผู้แต่งต้ัง ผู้ที่ได้รับเลือก             

จากที่ประชุมใหญ่เข้าด ารงต าแหน่งต่างๆ ของสมาคมตามที่ได้ก าหนดไว้  ซ่ึงต าแหน่งของกรรมการสมาคม 

มีต าแหน่งและหน้าที่โดยสังเขป ดังต่อไปน้ี 
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              13.1  นายกสมาคม ท าหน้าที่เป็นหัวหน้าในการบริหารกจิการของสมาคม  เป็นผู้แทน

สมาคมในการติดต่อกบับุคคลภายนอกและท าหน้าที่เป็นประธาน 

  ในที่ประชุมคณะกรรมการและการประชุมใหญ่ของสมาคม 

             13.2  อุปนายก ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายกสมาคมในการบริหารกจิการสมาคม 

ปฏบัิติตามหน้าที่ที่นายกสมาคมได้มอบหมายและท าหน้าที่แทน 

นายกสมาคม  เมื่อนายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่สามารถจะปฏบัิติ 

หน้าที่ได้ แต่การท าหน้าที่แทนนายกสมาคมให้อุปนายกตามล าดับ

ต าแหน่งเป็นผู้กระท าการแทน 

             13.3  เลขานุการ ท าหน้าที่เกี่ยวกบังานธุรการของสมาคมทั้งหมด เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่

ของสมาคมในการปฏบัิติกจิการของสมาคมและปฏบัิติตามค าสั่ง 

  ของนายกสมาคม  ตลอดจนท าหน้าที่เป็นเลขานุการในการประชุม

ต่างๆ ของสมาคม 

             13.4  เหรัญญิก มีหน้าที่เกี่ยวกบัการเงินทั้งหมดของสมาคม  เป็นผู้จัดท าบัญชีรายรับ

รายจ่าย บัญชีงบดุลของสมาคมและเกบ็เอกสารหลักฐานต่างๆ ของ

สมาคมไว้เพ่ือตรวจสอบ 

             13.5  ปฏคิม มีหน้าที่ในการให้การต้อนรับแขกของสมาคม เป็นหัวหน้าในการ

จัดเตรียมสถานที่ของสมาคมและจัดเตรียมสถานที่ประชุมต่างๆ  

ของสมาคม 

             13.6  นายทะเบียน มีหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของสมาคมประสานงาน   

กับเหรัญญิกในการเรียกเกบ็เงินค่าบ ารุงสมาคมจากสมาชิก 

             13.7  ประชาสมัพันธ ์ มีหน้าที่เผยแพร่กจิการและช่ือเสียงเกยีรติคุณของสมาคมให้สมาชิก

และบุคคลโดยทั่วไปให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 

             13.8  กรรมการต าแหน่งอื่นๆ  ตามความเหมาะสม ซ่ึงคณะกรรมการเหน็สมควรก าหนดให้มีข้ึน   

โดยมีจ านวนเมื่อรวมกบัต าแหน่งกรรมการตามข้างต้นแล้ว จะต้อง   

ไม่เกนิจ านวนที่ข้อบังคับได้ก าหนดไว้  แต่ถ้าคณะกรรมการมิได้

ก าหนดต าแหน่งกถ็ือว่าเป็นกรรมการกลาง 

ข้อ 14   คณะกรรมการของสมาคมสามารถอยู่ในต าแหน่งได้คราวละ 4 ปี นับตั้งแต่ได้รับการจดทะเบียนและเมื่อ

คณะกรรมการอยู่ในต าแหน่งครบก าหนดตามวาระแล้ว แต่คณะกรรมการชุดใหม่ยังไม่ได้รับจดทะเบียนจากทาง

ราชการ กใ็ห้คณะกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระรักษาการไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะได้รับ

จดทะเบียนจากทางราชการ และเมื่อคณะกรรมการชุดใหม่ได้รับการจดทะเบียนจากทางราชการเป็นที่เรียบร้อย

แล้ว  กใ็ห้ท าการส่งและรับมอบงานกนัระหว่างคณะกรรมการชุดเก่าและคณะกรรมการชุดใหม่ให้เป็นที่เสรจ็สิ้น 

ภายใน 7 วัน นับต้ังแต่วันที่คณะกรรมการชุดใหม่ได้รับจดทะเบียนจากทางราชการ 

ข้อ 15   ต าแหน่งกรรมการสมาคม  ถ้าต้องว่างลงก่อนครบก าหนดตามวาระกใ็ห้คณะกรรมการแต่งตั้ง 

สมาชิกสามัญคนใดคนหน่ึงที่เหน็สมควรเข้าด ารงต าแหน่งแทนต าแหน่งที่ว่างลงน้ัน  แต่ผู้ด ารงต าแหน่งแทน 
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อยู่ในต าแหน่งได้เทา่กบั วาระของผู้ที่ตนแทนเทา่น้ัน  และถ้าเป็นต าแหน่งนายกสมาคมว่างกใ็ห้คณะกรรมการ

เลือกกนัเองเป็นนายกสมาคม 

ข้อ 16   กรรมการอาจจะพ้นจากต าแหน่ง ซ่ึงมิใช่เป็นการออกตามวาระด้วยเหตุผลต่อไปนี้   คือ 

16.1  ตาย 

16.2  ลาออก 

16.3  ขาดจากสมาชิกภาพตามข้อบังคับและตามที่กฎหมายได้ก าหนดไว้ 

16.4  ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้ออกจากต าแหน่ง 

16.5  เป็นผู้มีความประพฤติและปฏบัิติตนเป็นที่เสื่อมเสยีและคณะกรรมการสมาคมมีมติให้ออก  

โดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของคณะกรรมการของสมาคม 

ข้อ 17   กรรมการที่ประสงค์จะลาออกจากต าแหน่งกรรมการให้ย่ืนใบลาออกเป็นลายลักษณ์อกัษร 

ต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการมีมติให้ออก 

ข้อ 18   อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ 

18.1  มีอ านาจออกระเบียบปฏบัิติต่างๆ เพ่ือให้สมาชิกได้ปฏบัิติ โดยระเบียบปฏบัิติน้ันจะต้องไม่ขัดต่อ   

         ข้อบังคับฉบับน้ี 

18.2  มีอ านาจแต่งต้ังและถอดถอนเจ้าหน้าที่ของสมาคม 

18.3  มีอ านาจแต่งต้ังกรรมการที่ปรึกษา หรืออนุกรรมการได้  แต่กรรมการที่ปรึกษา หรืออนุกรรมการ 

จะสามารถอยู่ในต าแหน่งได้ไม่เกนิวาระของคณะกรรมการที่แต่งต้ัง 

18.4  มีอ านาจเรียกประชุมใหญ่สามัญประจ าปี และประชุมใหญ่วิสามัญ 

18.5  มีอ านาจแต่งต้ังกรรมการในต าแหน่งอื่นๆ ที่ยังมิได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับน้ี 

18.6  มีอ านาจบริหารกจิการของสมาคม เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตลอดจนมีอ านาจอื่นๆ  

ตามที่ข้อบังคับได้ก าหนดไว้ 

18.7  มีหน้าที่รับผิดชอบในกจิการทั้งหมด รวมทั้งการเงินและทรัพย์สนิทั้งหมดของสมาคม 

18.8  มีหน้าที่จัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ ตามที่สมาชิกสามัญ จ านวน 1 ใน 3 ของสมาชิก 

ทั้งหมดได้เข้าช่ือร้องขอให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญขึ้น ซ่ึงการน้ีจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่

วิสามัญข้ึนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสอืร้องขอ 

18.9  มีหน้าที่จัดท าเอกสารหลักฐานต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงิน ทรัพย์สินและการด าเนินกจิกรรม 

 ต่างๆ ของสมาคมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและสามารถจะให้สมาชิกตรวจดูได้เมื่อสมาชิก    

ร้องขอ 

18.10  จัดท าบันทกึการประชุมต่างๆ ของสมาคม เพ่ือเกบ็ไว้เป็นหลักฐานและจัดส่งให้สมาชิก    

           ได้รับทราบ 

  18.11  มีหน้าที่อื่นๆ ตามที่ข้อบังคับได้ก าหนดไว้ 

ข้อ 19   คณะกรรมการจะต้องประชุมกนัอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง หรือตามความจ าเป็นเร่งด่วน   

ทั้งน้ีเพ่ือปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารกจิการของสมาคม 

ข้อ 20   การประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าคร่ึงหน่ึงของกรรมการ 

ทั้งหมดจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม มติของที่ประชุมคณะกรรมการ ถ้าข้อบังคับมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 
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กใ็ห้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ ์แต่ถ้าคะแนนเสยีงเทา่กนักใ็ห้ประธานในการประชุมเป็นผู้ช้ีขาด 

ข้อ 21   ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้านายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ 

ปฏบัิติหน้าที่ได้กใ็ห้กรรมการที่เข้าประชุมในคราวน้ันเลือกกนัเอง เพ่ือให้กรรมการคนใดคนหน่ึงท าหน้าที่    

เป็นประธานในการประชุมคราวน้ัน 

 

หมวดที ่4 

การประชุมใหญ่ 

ข้อ 22   การประชุมใหญ่ของสมาคมมี 2 ชนิด  คือ 

22.1  การประชุมใหญ่สามัญ 

22.2  การประชุมใหญ่วิสามัญ 

ข้อ 23   คณะกรรมการจะต้องจัดให้การประชุมใหญ่สามัญประจ าปีอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง ภายในเดือน

กุมภาพันธ ์และเดือนตุลาคมของทุกๆ ปี  

ข้อ 24   การประชุมใหญ่วิสามัญ  อาจจะมีข้ึนได้กโ็ดยเหตุที่คณะกรรมการเหน็ควรจัดให้มีข้ึนหรือ 

เกดิขึ้นด้วยการเข้าช่ือร่วมกันของสมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนสมาชิกทั้งหมด ท าหนังสอื 

ร้องขอต่อคณะกรรมการของสมาคมให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญกไ็ด้  ในหนังสอืร้องขอน้ันต้องระบุว่า 

ประสงค์ให้เรียกประชุมเพ่ือการใด   

เมื่อคณะกรรมการของสมาคมได้รับหนังสอืร้องขอให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญตามวรรคแรก 

ให้คณะกรรมการของสมาคมเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ  โดยจัดให้มีการประชุมข้ึนภายในสามสบิวัน 

นับแต่วันที่ได้รับค าขอ  

ถ้าคณะกรรมการของสมาคมไม่เรียกประชุมภายในระยะเวลาตามวรรคสอง สมาชิกที่เป็นผู้ร้องขอ     

ให้เรียกประชุมหรือสมาชิกอื่นรวมกนัมีจ านวนไม่น้อยกว่าจ านวนสมาชิกที่ก  าหนดตามวรรคแรก 

จะเรียกประชุมเองกไ็ด้ 

ข้อ 25   การแจ้งก าหนดนัดประชุมใหญ่ให้เลขานุการเป็นผู้แจ้งก าหนดนัดประชุมใหญ่ให้สมาชิกได้ทราบ 

และการแจ้งจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อกัษร โดยระบุวัน เวลาและสถานที่ให้ชัดเจน โดยจะต้องแจ้งให้ 

สมาชิกได้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน  และประกาศแจ้งก าหนดนัดประชุมไว้ ณ ส านักงานของสมาคม 

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนถึงก าหนดประชุมใหญ่หรือลงพิมพ์โฆษณาอย่างน้อยสองคราวในหนังสือพิมพ์ 

ที่แพร่หลายในท้องที่ฉบับหน่ึงก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันกไ็ด้  

ข้อ 26   การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี จะต้องมีวาระการประชุมอย่างน้อยดังต่อไปน้ี 

26.1  แถลงกจิการที่ผ่านมาในรอบปี 

26.2  แถลงบัญชีรายรับ รายจ่ายและบัญชีงบดุลของปีที่ผ่านมาให้สมาชิกรับทราบ 

26.3  เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เมื่อครบก าหนดวาระ 

26.4  เลือกตั้งผู้สอบบัญชี 

26.5  ตรวจสอบทะเบียนสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน 

26.6  เร่ืองอื่นๆ ถ้ามี 
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ข้อ 27   การประชุมใหญ่สามัญประจ าปีหรือการประชุมใหญ่วิสามัญ  ต้องมีสมาชิกสามัญมาประชุมไม่น้อยกว่า

กึ่งหน่ึง หรือไม่น้อยกว่า 9  คน  จึงจะครบองค์ประชุม หากถึงก าหนดเวลาการประชุมแล้วสมาชิกยังไม่ครบองค์

ประชุม  ถ้าการประชุมใหญ่คร้ังน้ันเป็นการประชุมใหญ่ตามค าเรียกร้องของสมาชิกกใ็ห้งดการประชุม     แต่ถ้า

เป็นกรณีการประชุมใหญ่ที่คณะกรรมการสมาคมเป็นผู้เรียกประชุม กใ็ห้เรียกประชุมใหญ่อกีคร้ังหน่ึง      โดยจัด

ให้มีการประชุมขึ้นภายใน 14 วัน นับต้ังแต่วันที่นัดประชุมคร้ังแรกการประชุมคร้ังหลังน้ีไม่บังคับว่าจะต้องครบ

องค์ประชุม 

ข้อ 28  การลงมติต่างๆ ในที่ประชุมใหญ่ ถ้าข้อบังคับมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น กใ็ห้ถือคะแนนเสยีงข้างมาก 

เป็นเกณฑ์แต่ถ้าคะแนนเสียงที่ลงมติมีคะแนนเสียงเทา่กนั  กใ็ห้ประธานในการประชุมเป็นผู้ช้ีขาด 

ข้อ 29  ในการประชุมใหญ่ของสมาคม ถ้านายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่มาร่วมประชุมหรือไม่สามารถ 

จะปฏบัิติหน้าที่ได้กใ็ห้ที่ประชุมใหญ่ท าการเลือกกรรมการที่มาร่วมประชุมคนใดคนหน่ึง ให้ท าหน้าที่เป็น

ประธานในการประชุมคราวน้ัน 

 

หมวดที ่5 

การเงินและทรพัยสิ์น 

ข้อ 30   การเงินและทรัพย์สินทั้งหมดให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เงินสดของสมาคมถ้ามี 

ให้น าฝากไว้ในธนาคาร กรุงไทย สาขาพยัคฆภมูิพิสัย โดยให้มีคณะกรรมการผู้ถือบัญชี 5 คน ประกอบด้วย 

นายกสมาคม เหรัญญิก เลขานุการ และกรรมการอื่นอกี 2 คน ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารกจิการ

ของสมาคม 

ข้อ 31   การลงนามในตัว๋เงินหรือเชค็ของสมาคม จะต้องมีลายมือช่ือคณะกรรมการบริหารกจิการของสมาคม ผู้

ถือบัญชี อย่างน้อย 3 ใน 5  

ข้อ 32   ให้นายกสมาคมมีอ านาจอนุมัติให้จ่ายเงินของสมาคมได้คร้ังละไม่เกนิ 50,000 บาท 

(ห้าหม่ืนบาทถ้วน) ถ้าเกนิกว่านั้นจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและคณะกรรมการ  จะอนุมัติให้จ่ายเงิน

ได้คร้ังละไม่เกนิ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ถ้าจ าเป็นจะต้องจ่ายเกนิกว่านี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่

ประชุมใหญ่ของสมาคม 

ข้อ 33  ให้เหรัญญิกมีอ านาจเกบ็รักษาเงินสดของสมาคมได้ไม่เกนิ 10,000 บาท (หน่ึงหม่ืนบาทถ้วน) ถ้าเกนิ

กว่าจ านวนน้ี จะต้องน าฝากธนาคารในบัญชีของสมาคมทนัททีี่โอกาสอ านวยให้ 

ข้อ 34   เหรัญญิก จะต้องท าบัญชีรายรับ รายจ่ายและบัญชีงบดุลให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ การรับ 

หรือจ่ายเงินทุกคร้ังจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสอื ลงลายมือช่ือของนายกสมาคมหรือผู้ท าการแทนร่วมกบั 

เหรัญญิก หรือผู้ท าการแทน  พร้อมกบัประทบัตราของสมาคมทุกคร้ัง 

ข้อ 35   ผู้สอบบัญชี จะต้องมิใช่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคม และจะต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับ 

อนุญาต 

ข้อ 36   ผู้สอบบัญชี  มีอ านาจที่จะเรียกเอกสารเกี่ยวกบัการเงินและทรัพย์สนิจากคณะกรรมการและสามารถ 

จะเชิญกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมเพ่ือสอบถามเกี่ยวกบับัญชีและทรัพย์สนิของสมาคมได้ 

ข้อ 37   คณะกรรมการจะต้องให้ความร่วมมือกบัผู้สอบบัญชี เม่ือได้รับการร้องขอ 



ข้อบงัคบัของสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภมูพิิสยั                                                             หน้าที่ 8 จาก 8 

 

 

 

หมวดที ่6 

การเปลีย่นแปลงแกไ้ขขอ้บงัคบัและการเลิกสมาคม 

ข้อ 38   ข้อบังคับของสมาคมจะเปล่ียนแปลงแก้ไขได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่เทา่น้ัน และองค์ประชุมใหญ่ 

จะต้องมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าคร่ึงหน่ึงของสมาชิกสามัญทั้งหมด มติของที่ประชุมใหญ่ 

ในการให้เปล่ียนแปลงแก้ไขข้อบังคับ จะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของสมาชิกสามัญที่เข้าร่วม 

ประชุมทั้งหมด 

ข้อ 39   การเลิกสมาคมจะเลิกได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม ยกเว้นเป็นการเลิกเพราะเหตุของกฎหมาย 

มติของที่ประชุมใหญ่ที่ให้เลิกสมาคมจะต้องมีคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของสมาชิกสามัญที่เข้าร่วมประชุม 

ทั้งหมด และองค์ประชุมใหญ่จะต้องไม่น้อยกว่าคร่ึงหน่ึงของสมาชิกสามัญทั้งหมด 

ข้อ 40   เม่ือสมาคมต้องเลิก ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ กต็าม ทรัพย์สนิของสมาคมที่เหลืออยู่หลังจากที่ได้ช าระบัญชี 

เป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ตกเป็นเงินรายได้สถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภมูิพิสยั 

 

หมวดที ่7 

บทเบด็เตล็ด 

ข้อ 41   การตีความข้อบังคับของสมาคม หากเป็นที่สงสัยให้ที่ประชุมใหญ่โดยเสียงข้างมากของที่ประชุมช้ีขาด 

ข้อ 42   ให้น าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยสมาคมมาใช้บังคับ เมื่อข้อบังคับ 

ของสมาคมมิได้ก าหนดไว้ และหากมีข้อบังคับใดขัดกบัประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กใ็ห้ถือปฏบัิติ 

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

ข้อ 43   สมาคมต้องไม่ด าเนินการหาผลประโยชน์มาแบ่งปันกัน หรือเพ่ือบุคคลใด นอกจากเพ่ือด าเนินการ 

ตามวัตถุประสงค์ของสมาคมเอง 

 

 

หมวดที ่8 

บทเฉพาะกาล 

ข้อ 44   ข้อบังคับฉบับน้ี  ให้เร่ิมใช้บังคับได้นับตั้งแต่วันที่สมาคมได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 

เป็นต้นไป 

ข้อ 45   เมื่อสมาคมได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจากทางราชการ  กใ็ห้ถือว่าผู้เร่ิมการทั้งหมด 

เป็นสมาชิกสามัญและสมาชิกภาพของคณะกรรมการที่ต้ังข้ึน เร่ิมต้ังแต่วันจดทะเบียนเป็นต้นไป 

 

(ลงช่ือ)      ศุภกติต์ิ   นาวงค์        ผู้จัดท าข้อบังคับ 

                                             (นายศุภกติต์ิ   นาวงค์) 

 

 

(ลงช่ือ)       พนม  คูค า          ผู้จัดท าข้อบังคับ   (ลงช่ือ)       วิไลภรณ์  สมดวงศรี      ผู้จัดท าข้อบังคับ 

        (นายพนม  คูค า)                                              (นางวิไลภรณ์  สมดวงศรี)    


