
ขอบังคบั 
วาดวย ชมรมผูปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

พ.ศ. ๒๕๕๗ 
-------------------------------------------------   

             โดยเปนการสมควรใหมีขอบังคับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วาดวย ชมรม
ผูปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เพ่ือใหสอดคลองกับการดําเนินงานของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  และเพ่ือใหการบริหารงานของชมรมผูปกครองและครูโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ดําเนินไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วาดวยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  พ.ศ.๒๕๕๕     
ขอ ๑๒(๒) จึงออกขอบังคับไวถือเปนแนวทางปฏิบัติดังตอไปน้ี 
 

หมวดที่ ๑ 
บทนิยาม 

 
 

ขอ ๑  ในขอบังคับน้ี 
 “ชมรม”    หมายความวา  ชมรมผูปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 “โรงเรียน”    หมายความวา   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 “ผูปกครอง”  หมายความวา บิดามารดา ผูที่ใหการอุปการะเลี้ยงดู และหรือผูที่มีหนาที่รับผิดชอบ
ในฐานะผูปกครองนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียน 
           “คร”ู  หมายความวา  ขาราชการ พนักงานราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย ที่ทําหนาที่หลกั 
ทางดานการเรียน การสอน และการสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน ดวยวิธีการตางๆ ในโรงเรียน 
  “สมาชิก”   หมายความวา  สมาชิกสามัญ และสมาชิกกิตติมศักด์ิ 
  “คณะกรรมการ”    หมายความวา    คณะบุคคลผูดําเนินการเพ่ือใหกิจกรรมของผูปกครอง ครู
และนักเรียนเปนไปตามวัตถุประสงคของชมรม  และใหหมายความรวมถึงประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา   
และผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 “คณะกรรมการตรวจสอบ”    หมายความวา  คณะบุคคลผูซึ่งไดรับการแตงต้ังใหเปนผูตรวจสอบ
บัญชีรับ-จาย และบัญชีงบดุล ของชมรม    
 “คณะอนุกรรมการ”  หมายความวา  คณะบุคคลที่ไดรับการแตงต้ังหรือมอบหมายจากประธาน
กรรมการ หรือคณะกรรมการ         ใหปฏิบัติงานในเรื่องใด ๆ  และใหหมายความรวมถึง   คณะทํางาน  
คณะบุคคลอ่ืนที่ปฏิบัติงานใหแกชมรม 
          “นายทะเบียน”    หมายความวา  นายทะเบียนของชมรม 
           “เลขานุการ”       หมายความวา  เลขานุการของชมรม 
 “การประชุมใหญของชมรม”    หมายความวา   การประชุมชมรมผูปกครองและครูโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

“การประชุมใหญสามัญ”   หมายความวา  การประชุมที่คณะกรรมการจัดใหมีการประชุมสมาชิก
ของชมรม  เพ่ือดําเนินการปรึกษาหารือและรับรองกิจการของชมรม 



 ๒ 

 “การประชุมใหญวิสามัญ”      หมายความวา  การประชุมที่คณะกรรมการไดจัดใหมีการประชุม
ใหญตามมติของคณะกรรมการชมรมและหรือสมาชิกรองขอ 
 “การประชุมทั่วไป”    หมายความวา การประชุมสมาชิกซึ่งกําหนดเปนครั้งคราวตามความจําเปน 

 
 

หมวดที่ ๒ 
ความทั่วไป 

ขอ ๒    ขอบังคับน้ีเรียกวา ขอบังคับ วาดวยชมรมผูปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี   พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
ขอ ๓   ขอบังคับน้ีใชบังคับถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
ขอ ๔   ชมรมน้ีช่ือวา  “ชมรมผูปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี”   ช่ือยอวา 
ชป.สร.อด. มช่ืีอเปนภาษาอังกฤษวา “The Demonstration School of  Udonthani  Rajabhat 
University’s Parents & Teachers  Association’’ อักษรยอ  DUDR.PA   
ขอ ๕  สํานักงานของชมรม ต้ังอยู ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เลขที่ ๖๔ ถนนทหาร  
ตําบลหมากแขง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  
ขอ ๖    วัตถปุระสงคของชมรม มีดังน้ี  

(๑) เพ่ือเสรมิสรางความสัมพันธอันดี มีการประสาน แลกเปลี่ยนความรู  ความคิดเห็นและ
ประสบการณ ระหวางผูปกครอง ครู  และผูมีอุปการคุณของโรงเรียน ใหเกิดความเขาใจในดานการพัฒนา  
การเรียน การสอน และการปรับปรุงโรงเรียน 

(๒)  เพ่ือใหความรวมมือและชวยเหลือในการศึกษาของนักเรียน การแกปญหา การอบรมสั่งสอน 
นักเรียน ใหเปนผูมีความรู ความประพฤติดี มีวัฒนธรรม และสุขภาพสมบูรณ เปนพลเมืองดีของชาติ  

(๓)  เพ่ือใหผูปกครองมีสวนรวมในกิจการของโรงเรียน  
(๔)  เพ่ือสงเสริมสวัสดิการในดานทุนการศึกษา การรักษาพยาบาล การกีฬา อุปกรณการศึกษา 

ที่ดิน และอาคารเรียนของโรงเรียน  
(๕)  เพ่ือใหความรวมมือประสานงานกับหนวยงาน องคการ ชุมชน ชมรม บุคคลหรือคณะบุคคล 

ทั้งในสวนของรัฐและเอกชน ซึ่งทําใหเกิดประโยชนทางดานการศึกษา และอาชีพในอนาคตของนักเรียน หรือ
เพ่ือสาธารณกุศล  

(๖)  เพ่ือการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของชมรมน้ีจะตองไมขัดตอกฎหมายและศีลธรรมอันดีงาม
และไมเปนไปเพ่ือพรรคการเมืองหรือเพ่ือลัทธิศาสนาใด  

 
หมวดที่ ๓ 
สมาชิก 

ขอ ๗   สมาชิกของชมรมมี ๒ ประเภท คือ 
(๑) สมาชิกสามัญ  ไดแก ผูปกครองนักเรียน บิดา มารดา ของนักเรียน และครูของโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
(๒) สมาชิกกิตติมศักด์ิ ไดแก บุคคลผูทรงเกียรติ หรือทรงคุณวุฒิ หรือผูมีอุปการคุณตอชมรม ซึ่ง

คณะกรรมการลงมติใหเชิญเขาเปนสมาชิกของชมรม  

 
 



 ๓ 

ขอ ๘ สมาชิกตองประกอบดวยคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี 
 (๑)  เปนผูบรรลุนิติภาวะ  
 (๒)  เปนผูมีความประพฤติดี 
 (๓)  ไมเปนโรคที่สังคมรังเกียจ 
ขอ ๙  คาลงทะเบียน และคาบํารุงชมรม 

(๑) สมาชิกสามัญ จะตองเสีย  
คาลงทะเบียนครั้งแรก ๕๐ บาท  
คาบํารุงชมรมตลอดชีพ ๓๐๐ บาท หรือคาบํารุงชมรมเปนรายป ๆ ละ ๑๐๐ บาท  

(๒)  สมาชิกกิตติมศักด์ิ และพนักงานสายสนับสนุนของโรงเรียน ไมตองชําระคาลงทะเบียนและคา     
      บํารุงชมรม 

ขอ ๑๐ การสมัครเปนสมาชิกของชมรม ใหผูประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกตองย่ืนใบสมัครตามแบบของ
ชมรมตอนายทะเบียน และผูสมัครไดชําระคาลงทะเบียน และคาบํารุงตามระเบียบชมรมแลวสมาชิกภาพจะ
เริ่มขึ้น  
ขอ ๑๑ ถาคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติใหรับผูสมัครเขาเปนสมาชิก ก็ใหผูสมัครน้ันชําระเงินคาลงทะเบียน
และคาบํารุงชมรมใหเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากเลขานุการ และสมาชิกภาพของผูสมัคร 
ใหเริ่มนับต้ังแตวันที่ผูสมัครไดชําระเงินคาลงทะเบียน และคาบํารุงชมรมเปนที่เรียบรอยแลว แตถาผูสมัครไม
ชําระเงินคาลงทะเบียนและคาบํารุงภายในกําหนด ก็ใหถอืวาการสมัครคราวน้ันเปนอันยกเลิก  
ขอ ๑๒ สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักด์ิ ใหเริ่มนับต้ังแตวันที่ไดรับการตอบรับของผูที่คณะกรรมการ    
ไดพิจารณาลงมติใหเชิญเขาเปนสมาชิกของชมรม  
ขอ ๑๓ สมาชิกภาพของสมาชิกใหสิ้นสุดลงดวยเหตุดังตอไปน้ี  

(๑)  ตาย 
 (๒)  ลาออก โดยย่ืนหนังสือเปนลายลักษณอักษรตอคณะกรรมการ และคณะกรรมการได พิจารณา
อนุมัติ และสมาชิกผูน้ันไดชําระหน้ีสินที่ยังติดคางอยูกับชมรมเปนที่เรียบรอย 
 (๓)  ขาดคุณสมบัติสมาชิก 
 (๔)  ที่ประชุมใหญสามัญ การประชุมใหญวิสามัญ หรือคณะกรรมการไดพิจารณาลงมติใหลบช่ือ
ออกจากทะเบียน เพราะสมาชิกผูน้ันไดประพฤตินําความเสื่อมเสียมาสูชมรม 
 (๕)  คางชําระคาบํารุงสมาชิกติดตอกันเปนเวลา ๒ ป  
ขอ ๑๔ สิทธิและหนาที่ของสมาชิก  

(๑)  มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการของชมรมตอคณะกรรมการ 
 (๒)  มีสิทธิไดรับสวัสดิการตาง ๆ ทีช่มรมไดจัดใหมีขึ้น 
 (๓)  มีสิทธิเขารวมประชุมใหญ 
 (๔)  สมาชิกสามัญมสีิทธิในการเลือกต้ัง หรือไดรับการเลือกต้ัง หรือแตงต้ังเปนกรรมการชมรมและ
มีสิทธิออกเสียงลงมติตาง ๆ ในที่ประชุมไดคนละ ๑ คะแนนเสียง 
 (๕)  มีสิทธิรองขอตอคณะกรรมการ เพ่ือตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรพัยสินของชมรม 
 (๖)  มสีิทธิเขาช่ือรวมกันอยางนอย ๑ ใน ๕ ของสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือสมาชิกจํานวนไมนอย 
กวา ๔๐ คน ทาํหนังสือรองขอตอคณะกรรมการใหจัดประชุมใหญวิสามญัได 
 (๗)  มีหนาที่จะตองปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ และขอบังคบัของชมรมโดยเครงครัด 

 
 



 ๔ 

 (๘)  มีหนาที่ประพฤติตนใหสมกับเกียรติที่เปนสมาชิกของชมรม 
 (๙)   มีหนาที่ใหความรวมมือและสนับสนุนการดําเนินกิจการตาง ๆ ของชมรม 
 (๑๐)  มีหนาทีร่วมกิจกรรมทีช่มรมไดจัดใหมีขึ้น 
 (๑๑)  มีหนาทีช่วยเผยแพรช่ือเสียงของชมรมใหเปนที่รูจักอยางแพรหลาย 

 

 
หมวดที่ ๔  

การดําเนินกิจการชมรม 
ขอ ๑๕ ใหมีคณะกรรมการคณะหน่ึง ทําหนาที่บริหารกิจการของชมรม มีจํานวนอยางนอย ๙ คน อยางมาก
ไมเกิน ๑๕  คน คณะกรรมการน้ี ไดมาจากการเลือกต้ังของที่ประชุมใหญของชมรม ซึ่งประกอบดวย ผูแทน
ครู จํานวน ๑ ใน ๓  ของคณะกรรมการทัง้หมด  และใหผูที่ไดเลือกต้ังจากที่ประชุมใหญของชมรม เลือกต้ัง
กันเองเปนประธานกรรมการ ๑ คน และใหผูอํานวยการโรงเรียนเปนรองประธานกรรมการ โดยตําแหนง  
สําหรับตําแหนงกรรมการในตําแหนงอ่ืน ๆ ใหประธานเปนผูแตงต้ังผูที่ไดรับเลือกต้ังจากที่ประชุมใหญเขา
ดํารงตําแหนงตาง ๆ ของชมรม ตามที่ไดกาํหนดไว ซึ่งตําแหนงของกรรมการมีตําแหนงและหนาที่โดยสังเขป
ดังตอไปน้ี  
    (๑) ประธานกรรมการทําหนาที่เปนหัวหนาในการบริหารกิจการของชมรม  เปนผูแทนชมรมในการ
ติดตอกับบุคคลภายนอกและทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและการประชุมใหญของชมรม  

(๒)  รองประธานกรรมการ ทําหนาที่เปนผูชวยประธานกรรมการในการบริหารกิจการชมรมปฏิบัติ 
ตามหนาที่ประธานกรรมการไดมอบหมายและทําหนาที่แทนประธานกรรมการเมื่อประธานกรรมการไมอยู 
หรือไมสามารถจะปฏิบัติหนาที่ได แตการทําหนาที่แทนประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการ
ตามลําดับตําแหนงเปนผูกระทําการแทน  

(๓)  เลขานุการ ทําหนาที่เกี่ยวกับงานธุรการของชมรมทั้งหมด เปนหัวหนาเจาหนาที่ของชมรมใน
การปฏิบัติกิจการของชมรม และปฏิบัติตามคําสั่งของประธานกรรมการ ตลอดจนทําหนาที่เปนเลขานุการ  
ในการประชุมตาง ๆ ของชมรม  

(๔) เหรัญญิก มีหนาที่เก่ียวกับการเงินทั้งหมดของชมรม เปนผูจัดทําบัญชีรายรับ รายจาย บัญชี   
งบดุลของชมรม และเก็บเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของชมรมไวเพ่ือตรวจสอบ  

(๕) ปฏิคม มีหนาที่ในการใหการตอนรับแขกของชมรม เปนหัวหนาในการจัดเตรียมสถานที่ของ
ชมรม และจัดเตรียมสถานที่ประชุมตาง ๆ ของชมรม  

(๖)  นายทะเบียน มีหนาที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของชมรม ประสานงานกับเหรัญญิกใน
การเรียกเก็บเงินคาบํารุงชมรมจากสมาชิก  

(๗) ประชาสัมพันธ มีหนาที่เผยแพรกิจการและช่ือเสียงเกียรติคุณของชมรมใหสมาชิก และบุคคล
โดยทั่วไปใหเปนที่รูจักแพรหลาย  

(๘)  กรรมการตําแหนงอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรกําหนดใหมีขึ้นโดยมี
จํานวนเมื่อรวมกับตําแหนงกรรมการตามขางตนแลวจะตองไมเกินจํานวนที่ขอบังคับไดกําหนดไว แตถา
คณะกรรมการดังกลาวมิไดกําหนดตําแหนงก็ถือวาเปนกรรมการกลาง  

(๙) ในกรณี บุคคลผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนพนจากตําแหนง ใหประธานกรรมการ
แตงต้ังผูที่ดํารงตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนคนใหมแทนบุคคลเดิม เปนรองประธานกรรมการ  

 
 



 ๕ 

ขอ ๑๖  คณะกรรมการ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๒ ป และเมื่อคณะกรรมการอยูตําแหนงครบ
กําหนดตามวาระแลว ใหคณะกรรมการชุดเดิมที่ครบกําหนดตามวาระรักษาการไปพลางกอน จนกวาจะไดมี
คณะกรรมการชุดใหม  และเมื่อไดคณะกรรมการชุดใหมแลว ก็ใหทําการสงและรับมอบงานกันระหวาง
คณะกรรมการชุดเกาและคณะกรรมการชุดใหมใหเปนที่เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับต้ังแตวันไดมี
คณะกรรมการชุดใหม  
ขอ ๑๗  ในกรณีตําแหนงกรรมการ วางลงกอนครบกําหนดตามวาระ ก็ใหคณะกรรมการแตงต้ังสมาชิก
สามัญคนใดคนหน่ึงที่เห็นสมควร เขาดํารงตําแหนงแทนตําแหนงที่วางลงน้ัน แตผูดํารงตําแหนงอยูใน
ตําแหนงไดเทากับวาระของผูที่ตนแทนเทาน้ัน  
ขอ ๑๘ กรรมการอาจจะพนจากตําแหนง ซึ่งมิใชเปนการออกตามวาระดวยเหตุผลตอไปน้ี คือ  

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ 
(๔) ที่ประชุมใหญลงมติใหออกจากตําแหนง 
(๕) กรรมการขาดประชุม โดยไมแจงใหทางชมรมทราบติดตอกันเกินกวา ๓ ครั้ง เวนแตมติของ 
คณะกรรมการเปนอยางอ่ืน  

ขอ ๑๙ กรรมการที่ประสงคจะลาออกจากตําแหนงกรรมการใหย่ืนหนังสือลาออกเปนลายลักษณอักษรตอ
ประธานคณะกรรมการ และใหพนจากตําแหนงเมื่อคณะกรรมการมีมติใหออก  
ขอ ๒๐ คณะกรรมการมอํีานาจและหนาที ่ดังน้ี 

(๑) มีอํานาจออกระเบียบปฏิบัติตาง ๆ เพ่ือใหสมาชิกไดปฏิบัติ โดยระเบียบปฏิบัติน้ันจะตองไมขัด
ตอขอบังคับฉบับน้ี 

(๒) มีอํานาจแตงต้ังและถอดถอนเจาหนาที่ของชมรม 
 (๓) มีอํานาจแตงต้ังกรรมการที่ปรึกษา หรืออนุกรรมการได แตกรรมการที่ปรึกษา หรือ
อนุกรรมการ จะสามารถอยูในตําแหนงไดไมเกินวาระของคณะกรรมการที่แตงต้ัง 
 (๔) มีอํานาจเรียกประชุมใหญสามัญประจําป และประชุมใหญวิสามญั 
 (๕) มีอํานาจแตงต้ังกรรมการในตําแหนงอ่ืน ๆ ที่ยังมิไดกําหนดไวในขอบังคับน้ี 
 (๖) มีอํานาจบริหารกิจการของชมรม เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงค ตลอดจนมีอํานาจอ่ืน ๆตามที่
ขอบังคับไดกําหนดไว 

(๗) มีหนาที่รับผิดชอบในกิจการทั้งหมด รวมทั้งการเงินและทรัพยสินทั้งหมดของชมรม 
 (๘) มีหนาที่จัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญ ตามที่สมาชิกสามัญจํานวน ๑ ใน ๕  ของสมาชิก
ทั้งหมด หรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวา ๔๐ คนไดเขาช่ือรองขอใหจัดประชุมใหญวิสามัญขึ้น ซึ่งการน้ีจะตอง
จัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญขึ้นภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือรองขอ 

(๙)  มีหนาที่จัดทําเอกสารหลักฐานตาง ๆ ทั้งที่เก่ียวกับการเงิน ทรัพยสินและการดําเนินกิจกรรม
ตาง ๆ ของชมรมใหถูกตองตามหลักวิชาการ และสามารถจะใหสมาชิกตรวจดูได  เมื่อสมาชิกรองขอ 
 (๑๐) จัดทําบันทึกการประชุมตาง ๆ ของชมรม เพ่ือเก็บไวเปนหลักฐานและจัดสงใหสมาชิกไดรับ
ทราบ  

(๑๑) มีหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ขอบังคับไดกําหนดไว  

 
 



 ๖ 

ขอ ๒๑ คณะกรรมการจะตองประชุมทั่วไปอยางนอยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ทั้งน้ีเพ่ือปรึกษาหารือเก่ียวกับการ
บริหารกิจการของชมรม โดยใหกรรมการฝายเลขานุการออกหนังสือเชิญประชุมเปนลายลักษณอักษรตอ
คณะกรรมการลวงหนาอยางนอย ๗ วัน กอนวันประชุม โดยระบุ วัน เวลา สถานที่ประชุม และวาระการ
ประชุมใหชัดเจน  
ขอ ๒๒  การประชุมคณะกรรมการ จะตองมีกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวาครึ่งหน่ึงของกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะถือวาครบองคประชุม มติของที่ประชุมคณะกรรมการ ถาขอบังคับมิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 
ก็ใหถือคะแนนเสียงมากเปนเกณฑ แตถาคะแนนเสียงเทากัน ก็ใหประธานในการประชุมเปนผูช้ีขาด  
ขอ ๒๓  ในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม 
หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหกรรมการที่เขาประชุมในคราวน้ันเลือกต้ังกันเอง เพ่ือใหกรรมการคนใด
คนหน่ึงทําหนาที่เปนประธานในการประชุมคราวน้ัน  
 

หมวดที่ ๕ 
การประชุมใหญ 

ขอ ๒๔ การประชุมใหญของชมรม ๒ ชนิด คือ  
(๑) ประชุมใหญสามญั  
(๒) ประชุมใหญวิสามัญ  

ขอ ๒๕  คณะกรรมการจะตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําป ๆ ละ ๑ ครั้ง  
ขอ ๒๖  การประชุมใหญวิสามัญ อาจจะมีขึ้นไดก็โดยเหตุที่คณะกรรมการเห็นสมควรจัดใหมีขึ้น หรือเกิดขึ้น
ดวยการเขาช่ือรวมกันของสมาชิกไมนอยกวา ๑ ใน ๕ ของสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือสมาชิกจํานวนไมนอย
กวา ๔๐ คน ทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการใหจัดใหมีขึ้น  
ขอ ๒๗  การแจงกําหนดนัดประชุมใหญใหเลขานุการเปนผูแจงกําหนดนัดประชุมใหญใหสมาชิกไดทราบ 
และการแจงจะตองแจงเปนลายลักษณอักษร โดยระบุวัน เวลา และสถานที่ใหชัดเจน โดยจะตองแจงให
สมาชิกไดทราบลวงหนาไมนอยกวา ๗ วัน และประกาศแจงกําหนดนัดประชุมไว ณ สํานักงานของชมรมเปน
เวลาไมนอยกวา ๗ วัน กอนถึงกําหนดการประชุมใหญ  
ขอ ๒๘  การประชุมใหญสามัญประจําป จะตองมีวาระการประชุมอยางนอยดังตอไปน้ี  

(๑) แถลงกิจการที่ผานมาในรอบป 
(๒) แถลงบัญชีรายรับ รายจาย และบัญชีงบดุลของปที่ผานมาใหสมาชิกรบัทราบ 
(๓) เลือกต้ังคณะกรรมการชุดใหม เมื่อครบกําหนดวาระ 
(๔) เลือกต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ 
(๕) เรื่องอ่ืน ๆ ถาม ี 

ขอ ๒๙  การประชุมใหญสามัญประจําป หรือการประชุมใหญวิสามัญตองมีสมาชิกประชุมไมนอยกวา
ครึ่งหน่ึง ของสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือไมนอยกวา ๕๐ คน หากสมาชิกไมครบองคประชุม ใหเรียกประชุม
ใหมภายใน ๑๔ วัน นับแตวันที่นัดประชุมครั้งแรก และในการเรียกประชุมครั้งที่สอง สมาชิกสามัญจะมา
เทาใดก็ตามใหถือวาครบองคประชุม ยกเวนถาเปนประชุมใหญวิสามัญที่เกิดขึ้นจากการรองขอของสมาชิก  
ก็ไมตองจัดประชุมใหญวิสามัญ ใหถือวาการประชุมเปนอันยกเลิก  
ขอ ๓๐  การลงมติตาง ๆ ในที่ประชุมใหญ ถาขอบังคับไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ก็ใหถือคะแนนเสียงขาง
มากเปนเกณฑ แตถาคะแนนเสียงที่ลงมติมีคะแนนเสียงเทากัน ก็ใหประธานในการประชุมเปนผูช้ีขาด  

 
 



 ๗ 

ขอ ๓๑ ในการประชุมใหญหรือการประชุมใหญของชมรม  ถาประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ
ไมมารวมประชุม หรือไมสามารถจะปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหที่ประชุมใหญทําการเลือกต้ังกรรมการที่มารวม
ประชุมคนใดคนหน่ึง ใหทําหนาที่เปนประธานในการประชุมคราวน้ัน  

 
หมวดที่ ๖  

การเงนิและทรัพยสนิ 
ขอ ๓๒  การเงินและทรัพยสินทั้งหมดใหอยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เงินสดของชมรมถามีให
นําฝากไวใน ธนาคารพาณิชยตามที่คณะกรรมการกําหนด  
ขอ ๓๓  การลงนามในต๋ัวเงินหรือเช็คของชมรม     จะตองมีลายมือช่ือของประธานกรรมการหรือผูทําการ
แทนลงนามรวมกับเหรัญญิก หรือเลขานุการ  
ขอ ๓๔ การซือ้หรือจําหนายทรัพยสินของชมรมใหขออนุมติัดังตอไปน้ี 
       (๑)  ซื้อหรือจําหนายทรัพยสินเกินกวา ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตองไดรับอนุญาตจากที่ประชุมใหญ 
       (๒)  ซื้อหรือจําหนายทรัพยสินเกินกวา  ๕,๐๐๐ บาท ตองไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ           
       (๓)  ประธานกรรมการมีสิทธิซื้อหรือจําหนายทรัพยสินไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท 
ขอ ๓๕  ใหเหรัญญิกเปนผูจัดทําบัญชีการเงินและทรัพยสินของชมรม ใหถูกตองตามหลักการ  หลักวิชาการ 
ทางบัญชี โดยใหคณะกรรมการวางระเบียบทางการเงินหรือทรัพยสินของชมรม ใหเหมาะสมรัดกุม  ทั้งน้ี
เหรัญญิก มีอํานาจเก็บรักษาเงินสดของชมรมไดไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท (หาพันบาทถวน) ถาเกินกวาจํานวนน้ี  
จะตองนําฝากธนาคารในบัญชีของชมรม  และใหเหรัญญิกทําหลักฐานแสดงการรับ-จายเงิน ทํางบแสดง
ฐานะการเงินเสนอตอที่ประชุมคณะกรรม  และจัดทําบัญชีรับจายรายเดือนของชมรม เสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการทุกเดือน พรอมใหมีประกาศไวอยางเปดเผย ณ สํานักงานของชมรมทุกเดือน 
ขอ ๓๖ ใหมีคณะกรรมการตรวจสอบ บัญชีรับ-จาย และการจัดทํางบดุลของชมรม ประจําป เสนอตอที่
ประชุมใหญประจําป  
 ใหถือเอาวันที่ ๓๑ มีนาคม ของแตละป เปนวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชีประจําปของชมรม 
ขอ ๓๗  คณะกรรมการตรวจสอบ มีอํานาจหนาที่จะเรียกเอกสารที่เก่ียวกับการเงินและทรัพยสินจาก
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ  และสามารถจะเชิญกรรมการ หรือเจาหนาที่ของชมรมเพ่ือสอบถาม 
เกี่ยวกับบัญชีและทรัพยสินของชมรมได  
ขอ ๓๘  คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือเจาหนาที่ของชมรมจะตองใหความรวมมือกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เมื่อไดรับการรองขอ  
ขอ ๓๙  ขอบังคับของชมรมจะเปลี่ยนแปลงแกไขไดโดยมติของที่ประชุมใหญเทาน้ัน และองคประชุมใหญ
จะตองมีสมาชิกสามัญเขารวมประชุมไมนอยกวาครึ่งหน่ึงของสมาชิกสามัญทั้งหมด มติของที่ประชุมใหญใน
การใหเปลี่ยนแปลงแกไขขอบังคับ จะตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา ๒ ใน ๓ ของสมาชิกสามัญที่เขารวม
ประชุมทั้งหมด  
ขอ ๔๐  การเลิกชมรมจะเลิกไดก็โดยมติของที่ประชุมใหญของชมรม ยกเวนเปนการเลิกเพราะเหตุของ 
กฎหมาย มติของที่ประชุมใหญที่ใหเลิกชมรมจะตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา ๓ ใน ๔ ของสมาชิกสามัญที่
เขารวมประชุมทั้งหมด 

 
 



 ๘ 

ขอ ๔๑  เมื่อชมรมตองเลิก ไมวาดวยเหตุใด ๆ ก็ตาม ทรัพยสินของชมรมที่เหลืออยูหลังจากที่ไดชําระบัญชี
เปนที่เรียบรอยแลว ใหตกเปนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เพ่ือประโยชนของโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
 

     ประกาศ  ณ วันที่ ๒๗  มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ 
 

(นายณัติเทพ พิทักษานุรัตน) 
ประธานคณะกรรมการอํานวยการ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 
 
 

 
 


