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ขอบังคับสมาคมศิษย เกามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ .ศ .  ๒๕๑๒  

(แกไขเปลี่ยนแปลง พ.ศ. ๒๕๓๙) 
Mahachulalongkorn rajavidyalaya Alumni Association 

 
 โดยที่เปนการสมควรแกไขปรับปรุงขอบังคับสมาคมศิษยเกา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๑๒ ใหเปนไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ฉบับปรับปรุงแกไขใหมและสอดคลองกับความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม และเพื่อใหการบรหิารงานของสมาคมดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่ง  สมาคมศิษย
เกามหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของทีป่ระชุมใหญ สมัยวิสามัญสมาชิกครั้งที่ ๑/๒๕๓๘   
เมื่อวันอาทิตยที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๓๘  จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี ้
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป  

 ขอ   ๑ ขอบังคับนี้ เรียกวา  ขอบงัคบัสมาคมศิษยเกามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๑๒  
(แกไขเปล่ียนแปลง พ.ศ. ๒๕๓๙) 
 ขอ   ๒ สมาคมนี้มีช่ือวา สมาคมศิษยเกามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใชอักษรยอวา สศก ม.จ.ร. มี

ช่ือในภาษาอังกฤษวา Mahachulalongkorn rajavidyalaya Alumni Association 

ใชอักษรยอวา MAA 
 ขอ   ๓ เครื่องหมายสมาคมเปนรูปตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัย แบบมีพระเกี้ยวซอนธรรมจักร 
บริเวณหมอนรองรับพระเกีย้วจารึกอักษรยอวา สศก ม.จ.ร. ใตหมอนรองรับพระเกีย้วจารึกอักษรวา สมาคม
ศิษยเกามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ขอ   ๔ ที่ตั้งสมาคม สํานักงานของสมาคมตั้งอยู  เลขที่ ๓ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ แขวง
พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ๑๐๒๐๐ 
 ขอ   ๕ ในขอบังคับนี ้
  คําวา สมาคม หมายถึง สมาคมศิษยเกามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  คําวา มหาวิทยาลัย  หมายถึง มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ในพระบรม
ราชูปถัมภ 
  คําวา ศิษยเกา หมายถึง ศิษยเกามหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 
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  คําวา สมาชิก หมายถึง สมาชิกสมาคมศิษยเกามหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 
  คําวา กรรมการ หมายถึง คณะกรรมการบรหิารสมาคมศิษยเกามหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย 
  คําวา นายกสมาคม หมายถึง นายกสมาคมศิษยเกามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ขอ   ๖ ใหยกเลิกขอบงัคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใดทีข่ัดหรือแยงกบัขอบังคับนี้และใหใช
ขอบังคับนี้แทน 
 ขอ   ๗ ใหนายกสมาคมรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้และเพือ่ใหการบริหารงานของสมาคมมี
ประสิทธิภาพ นายกสมาคมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ มีอํานาจออก กฎ ระเบียบ คําสั่ง หรือ
ประกาศที่ไมขดัหรือแยงกับขอบังคับนี้ 
 

หมวด ๒ 
วัตถุประสงค  

 ขอ   ๘ สมาคมนี้ มีวัตถุประสงคดังตอไปนี ้
(๑) เพื่อธํารงและสงเสริมมหาวทิยาลัย 
(๒) เพื่อเผยแผและรวมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
(๓) เพื่อเปนศูนยประสานงานระหวางศษิยเกากับมหาวิทยาลัย 
(๔) เพื่อเสริมสรางสามัคคีธรรมระหวางศิษยเกาดวยกัน 
(๕) เพื่อสงเคราะหและจัดสวัสดกิารแกสมาชิกในทางที่ชอบ 
(๖) เพื่อสนบัสนุนและสงเสริมการศึกษา การคนควาวจิัย และการบริการวชิาการแกสังคม 
(๗) เพื่อสงเสริมศีลธรรม ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 
(๘) เพื่อรวมมือกับสมาคม องคการ หรือสถาบันอื่นที่มีวัตถุประสงคสอดคลองกัน ทั้งนี้ 

ไมเกี่ยวของกบัการเมือง 
 

หมวด ๓ 
สมาชิก  

 ขอ   ๙ สมาชิกมี ๓ ประเภท คือ 
(๑) สมาชิกประเภทสามัญ ไดแก ผูที่เคยเปนนสิิต นักศึกษา หรือนักเรียนในสถานศึกษา

ของมหาวิทยาลัยติดตอกันเปนเวลาอยางนอย ๑ ปการศึกษา 
(๒) สมาชิกประเภทวิสามัญ ไดแก 

๑)  ผูที่เคยเปนนิสิต นักศึกษา หรือนักเรียนในสถานศึกษาของมหาวิทยาลัย ติดตอกัน
ไมถึง ๑ ปการศึกษา  
๒) ผูเคยศึกษา อบรม หรือสัมมนาที่สวนงานของมหาวิทยาลัยจัดขึ้น 
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๓) ผูที่ไดรับการแตงตั้งหรือบรรจุเปนเจาหนาที่ ครู อาจารยของมหาวิทยาลัย
ติดตอกันเปนเวลาอยางนอย ๑ ปการศึกษา  

๔) ผูที่เปนบิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร หรือผูปกครองของสมาชิกประเภทสามัญ 
(๓) สมาชิกประเภทกิตติมศักดิ์ ไดแก บุคคลผูซ่ึงทําประโยชนแกสมาคม หรือ

มหาวิทยาลัย หรือผูที่เคยไดรับปริญญากิตติมศกัดิ์ หรือเข็มเกียรติคุณจากมหาวิทยาลยั 
ขอ   ๑๐   ผูที่ประสงคจะสมัครเปนสมาชิกประเภทสามัญ หรือประเภทวิสามัญ ใหยืน่ใบสมัครตาม

แบบของสมาคมตอนายทะเบียน 
ขอ   ๑๑    สมาชิกประเภทกิตติมศกัดิ์ จะตองไดรับคะแนนเสียงจากรรมการเปนเอกฉันท 
ขอ   ๑๒   ผูที่สมัครเปนสมาชิกตามขอ ๑๐ ตองมีคุณสมบัติ ดังนี ้

(๑)  มีคุณสมบัติตามขอ (๙) 
(๒)  มีความประพฤติเรียบรอย 
(๓)  ไมเปนโรคที่สังคมรังเกียจ 
(๔)  ไมเปนผูตองรับโทษอาญาจําคุกโดยคําพพิากษาถึงที่สุด เวนแตความผิดลหุ

โทษ หรือทําความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
ขอ   ๑๓    เมื่อนายทะเบียนไดรับใบสมัครแลว ใหตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครแลวนําเสนอ

กรรมการพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป 
ขอ   ๑๔    เมื่อกรรมการมีมติเปนประการใดแลวใหนายทะเบียนทาํหนังสือแจงใหผูสมัครทราบเปน

ลายลักษณอักษร 
ขอ   ๑๕   ใหนายทะเบียนออกเลขที่ บัตรประจําตัว ลงชือ่ในทะเบียนสมาชิกทุกประเภทและ

ประกาศรายชือ่ในเอกสารของสมาคม 
ขอ   ๑๖    คณะกรรมการเปนผูกําหนดรูปแบบ และอนมุัติจัดทําบัตรประจําตัวสมาชิกและนายก

สมาคมเปนผูลงชื่อในบัตรประจําตัวนั้น 
ขอ   ๑๗   ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นวาผูสมัครเปนสมาชิกขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง

และมีมตไิมรับเขาเปนสมาชิก ใหนายทะเบียนแจงใหผูสมัครทราบเปนลายลักษณอักษรพรอมกับคืนคาบํารุง
ภายใน ๗ วัน แตไมตัดสิทธิผู์สมัครผูนั้นที่จะสมัครใหมอีก 

ขอ   ๑๘   สมาชิกประเภทสามัญและประเภทวิสามญั เสียเงินคาสมัครคนละ ๑๐ บาท เงินคาสมัคร
สมาคมจะไมสงคืนไมวากรณีใด ๆ และเสยีเงินคาบํารุงสมาคม ดังนี ้

(๑)  สมาชิกประเภทสามัญ ปละ ๕๐ บาท 
(๒)  สมาชิกประเภทวิสามัญ ปละ ๒๐ บาท 
(๓)  คาบํารุงตลอดชีพ  ๒๐๐ บาท 

คาบํารุงสมาชิก ผูสมัครจะตองชําระในวันยื่นใบสมัครหรือจะชําระภายใน ๓๐ วันหลังจากวันทีย่ื่น
ใบสมัครก็ได 
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หมวด ๔ 
สิทธิและหนาที่ของสมาชิก  

ขอ   ๑๙  สมาชิกของสมาคมมีสิทธิและหนาที่ ดังนี ้
  สิทธิของสมาชิก 

(๑)  มีสิทธิประดับเครื่องหมายของสมาคม 
(๒)  มีสิทธิไดรับบัตรประจําตัวตามระเบียบทีส่มาคมกําหนด 
(๓)  มีสิทธิไดรับเอกสารสมาคม 
(๔)  มีสิทธิเขารวมประชุม รวมกจิกรรมตาง ๆ ที่สมาคมเปนผูจัด 
(๕)  สมาชิกประเภทสามัญมสิีทธิไดรับเลือกตั้งเปนนายกสมาคมและกรรมการ 
(๖)  สมาชิกประเภทสามัญมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนายกสมาคมและกรรมการ 
(๗)  มีสิทธิเสนอความคิดเห็น ตั้งกระทูถาม หรือขอปรึกษาตอที่ประชุม เพือ่ความ

เจริญกาวหนาของสมาคม 
(๘)  มีสิทธิไดรับประโยชนตามวัตถุประสงคของสมาคม 
(๙)  มีสิทธิไดรับสวัสดิการตามระเบียบที่สมาคมกําหนด 
หนาที่ของสมาชิก 
(๑)  มหีนาที่ชวยเหลือสมาคมและปฏิบัติตามขอบังคับของสมาคม 
(๒)  มีหนาที่รักษาคุณธรรม ความดีงาม โดยไมกระทําการใด ๆ อันไดช่ือวาประพฤติช่ัว 
(๓)  มีหนาที่สงเสริมและรวมมือในกจิกรรมของสมาคม 
(๔)  มีหนาที่ชําระคาบํารุงสมาคมตามที่กําหนดไวในขอ  ๑๘ 
(๕)  มีหนาที่สงเสริมและพัฒนาสมาคมและมหาวิทยาลัย 

ขอ   ๒๐  สมาชกิภาพสิ้นสุด เมื่อ 
(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก โดยแสดงความจํานงเปนลายลักษณอักษรตอนายทะเบยีนแลวใหนายทะเบียน

นําหนังสือเสนอตอคณะกรรมการพิจารณา 
(๓)  ที่ประชุมใหญลงมติใหขาดจากสมาชิกภาพโดยคะแนนเสียงไมต่ํากวา ๓ ใน ๔ ของ

สมาชิกที่เขาประชุม 
ในกรณีที่ขาดจากสมาชิกภาพตาม (๓) เมื่อพนกําหนด ๑ ปแลว อาจสมคัรเขาเปนสมาชิกใหมได 

 

หมวด ๕ 
คณะกรรมการบริหารสมาคม  

ขอ   ๒๑   คณะกรรมการ ประกอบดวย 
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  นายก    ๑ คน 
  อุปนายก   ๒ คน 
  เลขาธิการ   ๑ คน 
  เหรัญญิก   ๑ คน 
  สวัสดิการ   ๑ คน 
  ปฏิคมและสันทนาการ  ๑ คน 
  สาราณียกรและวิชาการ  ๑ คน 
  นายทะเบียน   ๑ คน 
  ประชาสัมพันธ   ๑ คน 
  วิเทศสัมพันธ   ๑ คน 
  กรรมการกลาง   ๑๘ คน 
คณะกรรมการตามขอ  ๒๑ อาจมผูีชวย หรือกรรมการประจําแผนกกไ็ด 
ขอ   ๒๒   กรรมการที่เลือกตั้งจากที่ประชมุใหญใหเลือกจากสมาชิกประเภทสามัญ 
ขอ   ๒๓   นายกสมาคมตองเลือกตั้งจากทีป่ระชุมใหญโดยวิธีเสนอชื่อบุคคลผูที่เปนสมาชิกประเภท

สามัญและตองมีสมาชิประเภทสามัญรับรองอยางนอย ๕ คน แลวออกเสียงลงคะแนนผูที่ไดรับการเสนอชื่อ
นั้น 

การเลือกตั้งนายกสมาคม ใหเปนไปตามหลกัเกณฑและวธีิการที่ที่ประชุมใหญกําหนด 
ขอ   ๒๔   นายกสมาคมมีวาระการดํารงตําแหนงสามป และอาจไดรับการเลือกตั้งใหมได แตจะ

ดํารงตําแหนงติดตอกันไดไมเกินสองวาระ 
ขอ   ๒๕   คณะกรรมการมีจาํนวนรวมกนัไมเกิน  ๒๙  คน แตตองไมนอยกวา ๑๕ คนใหที่ประชุม

ใหญเลือกตั้ง  ๑๕  คนโดยเสนอชื่อบุคคลผูที่เปนสมาชิกประเภทสามญัและมีผูรับรองอยางนอย ๕ คน 
ขอ   ๒๖   นายกสมาคมโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการตามขอ ๒๕ จะแตงตั้งสมาชิกประเภท

สามัญหรือประเภทวิสามัญเปนกรรมการเพิ่มอีก  ๑๓  คนก็ได 
 กรรมการที่นายกสมาคมแตงตั้งตามความในวรรคกอน มอํีานาจและหนาที่เชนเดยีวกนักับกรรมการ
ในขอ ๒๕ 

ขอ   ๒๗   คณะกรรมการมีวาระการดํารงตาํแหนง ๓ ป วาระการดํารงตาํแหนงของกรรมการใหเร่ิม
นับจากวันที่ไดรับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ 

ขอ   ๒๘   นายกสมาคมโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งอนุกรรมการ 
กรรมการพิเศษ หรือกรรมการที่มีช่ือเรียกอยางอื่นเพื่อทาํกิจกรรมใด ๆ ตามวัตถุประสงคของสมาคมได 

ขอ   ๒๙   ความเปนกรรมการสิ้นสุดลง เมื่อ 
(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก 
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(๓)  ออกตามวาระ 
(๔)  ขาดจากสมาชกิภาพ 

ขอ   ๓๐   ในกรณีที่ความเปนกรรมการตามขอ ๒๕ ส้ินสุดลงกอนออกตามวาระ นายกสมาคมโดย
ความเหน็ชอบของกรรมการจะใหมีการเลอืกตั้งซอมใหมภายใน ๓๐ วนัก็ได 

ขอ   ๓๑    ในกรณีความเปนนายกสิ้นสุดลงกอนครบวาระ ใหอุปนายกสมาคมรักษาการในตําแหนง
นายกสมาคมจนกวาจะครบวาระ 

ขอ   ๓๒   กรรมการที่พนจากตําแหนงเมื่อถึงวาระ ลาออก หรือขาดจากสมาชิกภาพตองรักษาการ
แทนจนกวาจะมีกรรมการใหมมารบัหนาที่ และใหมอบหมายงานใหเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแตวนัที่มี
กรรมการใหมเขามาแทน 

ขอ   ๓๓   คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ ดังนี ้
(๑) นายกสมาคม มีอํานาจและหนาที่บริหารกิจการของสมาคมใหเปนไปตาม

ขอบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งของสมาคม เปนประธานทีป่ระชุม
ใหญสามัญ เปนผูรักษาระเบยีบการประชุมนั้น เปนกรรมการหรือผูแทน
สมาคมเขารวมกิจกรรมของมหาวิทยาลยั และกําหนดอํานาจและหนาที่ของอุป
นายก และกรรมการกลาง 

(๒) อุปนายก มีอํานาจและหนาที่ตามที่นากสมาคมมอบหมายและชวยเหลือนายก
สมาคมในกิจการตาง ๆ ทําการแทนนายกสมาคมเมื่อนายกสมาคมไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได 

(๓) เลขาธิการ มีอํานาจและหนาที่ดําเนินงานใหเปนไปตามมติของกรรมการและ
สมาชิก ติดตอประสานงานกบัมหาวิทยาลัย สมาชิก และบุคคลภายนอกใน
กิจการทัว่ไป รักษาระเบยีบ ขอบังคับ จัดทําระเบียบวาระการประชุม นดั
ประชุมกรรมการ จดบันทกึการประชุม เปนกรรมการโดยตําแหนงใน
กรรมการทุกคณะที่สมาคมแตงตั้งขึ้น เปนหัวหนาสํานักงานสมาคม รักษา
เอกสารของสมาคมมิใหสูญหายและเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อประโยชนในการ
บริหารสมาคม 

(๔) เหรัญญิก มีอํานาจและหนาที่เก็บ รักษา และจายเงนิของสมาคม ทําบัญชี
รายงานตอคณะกรรมการทุกเดือนที่มีการประชุมและดําเนินการเกี่ยวกบั
การเงินและทรัพยสินของสมาคมตามระเบียบที่สมาคมวางไว จัดทํา
งบประมาณประจําป และเตรียมเอกสารการเงนิทํางบดุลประจําป 

(๕) นายทะเบียน มีอํานาจและหนาที่เก็บเอกสารที่เกี่ยวของกับทะเบยีนของสมาชิก 
ลงทะเบียนรับสมาชิก และจาํหนายสมาชกิออกจากทะเบยีน ใหเลขประจําตวั
สมาชิก ทําบัตรประจําตัว และบัตรอื่นที่สมาคมกําหนด ลงชื่อในประกาศ
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รายช่ือสมาชิก เรียกเก็บเงินคาบํารุงจากสมาชิก นําเงินทีไ่ดรับจากสมาชกิทุก
ประเภทสงเหรัญญิก พัฒนาระบบทะเบยีน และการรับสมาชิก 

(๖) สวัสดิการ มีอํานาจและหนาที่จัดสวัสดิการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ เสนอ
หลักเกณฑและวิธีการพัฒนากองทุนสวัสดิการ หารายไดเขากองทุน จดั
สถานที่ในการประชุมใหญสมัยสามัญสมาชิก วิสามัญสมาชิก และกิจกรรม
ของสมาคม 

(๗) ปฏิคมและสันทนาการ มีอํานาจและหนาที่ตอนรับสมาชิกทุกโอกาสที่มีการ
ประชุมหรือในกิจกรรมของสมาคมจัดขึ้น ตอนรับผูที่มาเยี่ยมสมาคม จดั
กิจกรรมสันทนาการในโอกาสตาง ๆ  และหาผูอุปถัมภกจิกรรมที่สมาคมจัด
ขึ้น 

(๘)  สาราณียกรและวิชาการ มีอํานาจและหนาที่เกี่ยวกับหองสมุด กิจกรรมทาง
วิชาการ ผลิตหนังสือทางวชิาการและจดัจําหนาย จัดทาํสิ่งพิมพ จัดทาํเอกสาร
ผลงานสมาคมเสนอที่ประชมุใหญสมาคม 

(๙) ประชาสัมพันธ มีอํานาจและหนาทีเ่ผยแพรกิจกรรมและชื่อเสียงของสมาคม
ทางสื่อตาง ๆ เชน ส่ิงพิมพ สถานีวิทยกุระจายเสียง สถานวีิทยุโทรทัศน 

(๑๐) วิเทศสัมพันธ มีอํานาจและหนาที่ติดตอกับตางประเทศ ในกิจกรรมทาง
วิชาการ การหาทุนจากมูลนธิิและองคการระหวางประเทศเพื่อนํามาใชพัฒนา
สมาคม ประสานงานกับสมาชิกในตางประเทศและทําหนาที่รับรองชาว
ตางประเทศทีม่าเยี่ยมสมาคม 

(๑๑)  กรรมการกลาง มีอํานาจและหนาที่ตามที่นายกสมาคมมอบหมาย โดย
ความเหน็ชอบของคณะกรรมการ 

 
 

หมวด ๖ 
การประชุม  

 ขอ   ๓๔   การประชุมแบงออกเปน ๓ ประเภท คือ 
(๑) การประชุมคณะกรรมการ 
(๒) การประชุมใหญสมัยสามัญ 
(๓) การประชุมใหญสมัยวิสามัญ 

ขอ   ๓๕   การประชุมคณะกรรมการ 
(๑) ใหคณะกรรมการประชุมอยางนอยเดือนละ ๑ คร้ัง โดยใหเลขาธิการโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการเปนผูเรียกประชุม 
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(๒)  นายกสมาคมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ กําหนดวนั เวลาและ
สถานที่ประชุมครั้งตอไป 

(๓)  องคประชุม ตองมีกรรมการเขาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการ
ทั้งหมด ใหนายกสมาคมเปนประธานที่ประชุม ถาประธานหรือผูทําหนาที่
ประธานไมอยู ใหที่ประชุมเลือกประธานขึ้นชั่วคราวในการประชุมครั้งนั้น 

(๔)  มติของคณะกรรมการใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานที่
ประชุมออกเสยีงเพิ่มขึ้นไดอีกหนึ่งเสยีงเปนเสียงชี้ขาด 

ขอ   ๓๖   การประชุมใหญสมัยสามัญ 
(๑) ใหนายกสมาคมโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ เรียกประชุมใหญสมัย

สามัญอยางนอยปละ ๑ คร้ัง และตองมีสมาชิกเขาประชมุตั้งแตหาสิบคนขึ้นไป
จึงจะถือวาเปนองคประชุม ในกรณีที่ไมครบองคประชุม ใหเรียกประชุมใหม
ภายใน ๑๕ วนั การประชุมครั้งหลังนี้ไมบังคับจะตองครบองคประชุม 

การประชุมใหญสมัยสามัญ อาจมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
ก. เร่ืองแจงเพื่อทราบ 
ข. รับรองรายงานการประชุม 
ค. แถลงผลงานในรอบป 
ง. เสนองบดุลซ่ึงผูตรวจสอบบัญชีของสมาคมรับรองแลว 
จ. เลือกตั้งนายกสมาคมและคณะกรรมการ (ถามี) 
ฉ. สมาชิกแสดงความคิดเหน็ 

(๒)  ในขอ ๓๖ (๑) ใหเลขาธิการเปนผูจัดทําระเบียบวาระการประชุมและทาํ
หนังสือแจงใหสมาชิกทราบลวงหนาไมนอยกวา ๑๕ วัน 

ขอ   ๓๗   การประชุมใหญสมัยวิสามัญ 
(๑) กรรมการมีจํานวนรวมกันไมนอยกวา สองในสามของจาํนวนกรรมการ

ทั้งหมดรองขอ 
(๒)  สมาชิกประเภทสามัญไมนอยกวา ๕๐ คน เขาชื่อกันรองขอใหนายกสมาคม

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเรียกประชุม 
(๓) ในขอ ๓๗ (๑) และ (๒) ใหเลขาธิการเปนผูจัดทําระเบยีบวาระการประชุม 

และทําหนังสือแจงใหสมาชิกทราบลวงหนาไมนอยกวา ๑๕ วัน 
(๔) การประชุมใหญสมัยวิสามัญตองมีสมาชิกเขาประชุมไมนอยกวา ๕๐ คน จึง

จะเปนองคประชุม 
(๕) ในกรณีที่ไมครบองคประชุม ใหเรียกประชุมใหมภายใน ๑๕ วัน การประชุม

คร้ังหลังนี้ ไมบังคับจะตองครบองคประชุม 
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ขอ   ๓๘   การประชุมใหญทกุครั้งใหนายสมาคมเปนประธานที่ประชุม ถานายกสมาคมไมอยู ไม
สามารถดําเนินการได ใหอุปนายกสมาคมเปนประธานที่ประชุม ถาอุปนายกสมาคมไมสามารถดําเนินการได 
ใหที่ประชุมเลือกจากกรรมการหรือสมาชิกประเภทสามญัคนหนึ่งเปนประธานที่ประชุมนั้น 

ขอ   ๓๙   ใหมีประธานคนหนึ่งซึ่งที่ประชุมเลือกจากบคุคลผูซ่ึงเปนสมาชิกประเภทสามัญทําหนาที่
เปนประธานในการเลือกตั้งนายกสมาคม ประธานเลือกตั้งนายกสมาคมมีอํานาจหนาที่ตามความในขอ ๒๒  
ขอ ๒๓  ขอ ๒๕  ขอ ๓๙  ขอ ๔๐  ขอ ๔๑ และขอ ๔๔ 

ขอ   ๔๐   สมาชิกประเภทวสิามัญและสมาชิกประเภทกติติมศักดิ์ไมมสิีทธิออกเสียงลงคะแนน
เลือกตั้งนายกสมาคมและกรรมการ แตมีสิทธิใหขอเสนอแนะตาง ๆ ตอที่ประชุมได 

ขอ   ๔๑   การลงมติวินิจฉยัใหถือเอาเสียงขางมากเปนเด็ดขาด ถามีคะแนนเสียงเทากนั ใหประธาน
เปนผูลงคะแนนเสียงชี้ขาด 

ขอ   ๔๒  ในการประชุมใหญและการประชุมกรรมการทุกครั้ง ใหเลขาธิการหรือผูชวยเลขาธิการ
หรือกรรมการประจําแผนกเลขาธิการผูซ่ึงเลขาธิการมอบหมายเปนผูจดบันทึกการประชุม และใหประธานที่
ประชุมลงนามรับรองเพื่อเก็บรักษาไวเปนหลักฐาน 

ขอ   ๔๓   รายงานการประชมุใหญสมัยสามัญ การประใหญสมัยวิสามญั หรือการประชุม
คณะกรรมการตองไดรับการรับรองกอนจึงจะมีผลบังคับใช 

การรับรองรายงานการประชมุ จะกระทําไดโดยคณะกรรมการตามประเภทของการประชุมนั้น
รับรอง หรือกระทําโดยใชหนังสือเวียนถึงผูเขาประชุมตามประเภทของการประชุม หนังสือเวยีนรับรอง
รายงานการประชุมตองสงกลับคืนสมาคมภายใน ๑๕ วนั นับจากวันทีท่ี่ไดรับหนังสอืเวียน หากพนจากวันที่
กําหนดไวแลว ไมสงกลับคืน ใหถือวาผูเขารวมประชุมคนนั้นรองรองรายงานการประชุม 

ขอ   ๔๔   ใหนายทะเบียนตรวจสอบรายชือ่สมาชิกประเภทสามัญ และแจงใหสมาชิกทราบกอนวัน
ประชุมไมนอยกวา ๑๕ วนั 

รายช่ือสมาชิกประเภทสามญัที่นายทะเบียนตรวจสอบแลว ใหตดิประกาศไวบริเวณที่ประชุมไมนอย
วา ๑ แหง 

 

หมวด ๗ 
การเงินและทรัพยสิน  

ขอ   ๔๕   สมาคมมีรายไดและทรัพยสิน ดงัตอไปนี้  
    (๑)  จากเงินคาสมัครและคาบํารุงสมาชิกประจําป 
    (๒)  จากเงนิหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาค 

                                (๓)  จากเงินอุดหนุนของมหาวิทยาลัย 
                                (๔)  จากเงินอุดหนุนของมูลนิธิศิษยเกามหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 
                                (๕)  จากรายไดอ่ืน ๆ  
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ขอ   ๔๖   เงินของสมาคมตองฝากไวกับธนาคารที่มีฐานะทางการเงินมัน่คงในนามของสมาคมและ
ใหเหรัญญิกมีเงินสํารองจายไดไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท ถาเกินกวานั้นตองไดรับความเหน็ชอบจาก
คณะกรรมการ 

ขอ   ๔๗   การฝากและการถอนเงินจากธนาคาร ใหนายกสมาคมและเลขาธิการ หรือเหรัญญิกลง
นามรวมกนัจํานวนสองในสาม การจายเงนิในกจิการของสมาคมใหนายกสมาคมมีอํานาจสั่งจายไดไมเกิน
คร้ังละ ๒๐,๐๐๐ บาท ถาเกินกวานั้นจะตองไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ 

ขอ   ๔๘   การจายเงินทกุครั้งตองมีหลักฐานในการจายนัน้ ๆ ไวเปนลายลักษณอักษร 
ขอ   ๔๙   ใหนายกสมาคม เลขาธิการและเหรัญญิกเปนผูรับผิดชอบการเงินและทรัพยสินของ

สมาคมตามกฎหมาย และใหทํารายงานการเงินและทรพัยสินเสนอตอคณะกรรมการทุกหนึ่งปปฏิทิน 
ขอ   ๕๐   ใหคณะกรรมการเลือกตั้งผูตรวจสอบบัญชี ซ่ึงไดจดทะเบยีนไวถูกตองตามกฎหมายเปนผู

ตรวจสอบบัญชีของสมาคมปละ ๑ คร้ัง 
  ผูตรวจสอบบัญชีจะเลือกจากกรรมการของสมาคมมิได 
ขอ   ๕๑   ใหผูตรวจสอบบัญชีมีอํานาจตรวจเอกสารทัง้ปวงที่เกีย่วกบัการเงินและบัญชีตลอดจน

ทรัพยสินและการเงินของสมาคม และมีอํานาจสอบถามกรรมการเพื่อการดังกลาว แลวรายงานผลการ
ตรวจสอบบัญชีภายในสามเดือนหลังจากวนัสิ้นปปฏิทิน 

ขอ   ๕๒   ใหคณะกรรมการแสดงรายงานผลการตรวจสอบบัญชีของสมาคมตอที่ประชุมใหญสมยั
สามัญทุกครั้งที่มีการประชมุ 

ขอ   ๕๓   เอกสารใด ๆ อันเปนหลักฐานทางนิตกิรรมซึ่งทําไวในนามของสมาคม นายกสมาคมกับ
เลขาธิการตองลงลายมือช่ือเปนหลักฐาน และมีกรรมการอีกสองคนลงลายมือช่ือในฐานะพยาน 

หมวด ๘ 
การแกไขขอบังคับ  

 ขอ   ๕๔   สมาชิกประเภทสามัญไมนอยกวา ๒๐ คน หรือกรรมการไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวน
กรรมการทั้งหมด อาจรองขอเปนลายลักษณอักษรและแสดงเหตุผลขอแกไขขอบังคบัตอเลขาธิการลวงหนา
กอนจะมีการประชุมใหญไมนอยกวา ๓๐ วัน 
 ขอ   ๕๕   เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ มีหนาที่สงสําเนาขอบังคับที่ขอแกไขนัน้
ใหสมาชิกประเภทสามัญลวงหนาไมนอยกวา ๑๕ วัน และประกาศไวที่สํานักงานสมาคมไมนอยกวา ๑๐ วัน 
กอนวนัประชมุใหญ 
 ขอ   ๕๖    การแกไขขอบังคบัจะกระทําไดเมื่อไดรับอนุมตัิจากที่ประชมุใหญและตองไดรับความ
เห็นชอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา ๒ ใน ๓ ของจํานวนสมาชิกผูมสิีทธิ์ออกเสียงที่มาประชุม 
 ขอ   ๕๗   ขอบังคับที่ไดแกไขเสร็จแลวจะมีผลบังคับใชตอเมื่อไดจดทะเบียนกับเจาหนาที่ทะเบียน
ของทางราชการแลว 
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หมวด ๙ 
การเลิกสมาคม  

 ขอ   ๕๘   การเลิกสมาคมนอกจากทีก่ฎหมายบัญญัติไว ใหกระทําโดยคะแนนเสียง ๓ ใน ๔ ของ
จํานวนสมาชิกผูมีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมดในที่ประชุมใหญ 
 ขอ   ๕๙   ใหที่ประชุมใหญแตงตั้งผูตรวจสอบบัญชีและชําระบัญชีใหเปนไปตามกฎหมาย 
 ขอ   ๖๐    ทรัพยสินของสมาคมที่เหลือจากการชําระบัญชีมีอยูเทาใด ใหตกเปนของมหาวิทยาลัย 
มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ 

หมวด ๑๐ 
หมวดเบ็ดเตล็ด  

 ขอ   ๖๑   นายกสมาคมมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนและบังคับบัญชาเจาหนาที่ของสมาคมตามมติของ
คณะกรรมการ และมีอํานาจลงลายมือช่ือและหรือประทบัตราสมาคมแทนสมาคมในกิจการใด ๆ ตามหนาที่
หรืองานที่ไดรับมอบจากคณะกรรมการ 
 ขอ   ๖๒  คณะกรรมการอาจเชิญผูที่เห็นสมควรเปนผูอุปถัมภหรือที่ปรึกษาสมาคมได 
 ขอ   ๖๓   อนุกรรมการ กรรมการพิเศษ หรือคณะกรรมการที่มีช่ือเรียกอยางอืน่ตามขอ ๒๘ ที่
สมาคมแตงตั้งทํางานเฉพาะกิจใหส้ินสุดภาวะเปนกรรมการพรอมกับวาระการดํารงตําแหนงของ
คณะกรรมการ 
 ขอ   ๖๔   ผูอุปถัมภและที่ปรึกษาสมาคม มีสิทธิประดับเครื่องหมายของสมาคมได 

หมวด  ๑๑ 
บทเฉพาะกาล  

 ขอ   ๖๕   นายกสมาคม และคณะกรรมการที่ดํารงตําแหนงตามขอบังคับสมาคมศิษยเกา มหาจฬุาลง
กรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๑๒ ใหดํารงตําแหนงตอไปจนหมดวาระตามขอบังคับฯ ฉบับเดิม เมื่อหมดวาระ
การดํารงตําแหนงแลว ตองจัดใหมีการประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งนายกสมาคมและคณะกรรมการตามขอ  ๒๒ 
ขอ ๒๓ และขอ ๑๕ แหงขอบังคับฉบับนี้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวันหมดวาระการดาํรงตําแหนง 
 ขอ   ๖๖   ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนัที่  ๑๒  เดือน กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 
 
   ลงชื่อ 

                                                                 
                (นายบญุมี  แทนแกว)  
                 อุปนายกสมาคม รักษาการในตําแหนง 
                                             นายกสมาคมศษิยเกามหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย 



http://alumni.mcu.ac.th 

 
 
สมาคมศิษยเกา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ตึกเล็กไสยจิตต วัดมหาธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง 
 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร.0-26236329 
เว็บไซตสมาคมศิษยเกา มจร. http://alumni.mcu.ac.th 
อีเมลติดตอสมาคมศิษยเกา มจร. alumni@mcu.ac.th  
 
ขอบังคับนี้ คัดลอกจากตนฉบับ เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษยเกา ครั้งที่ ๑/๒๕๔๘ 
นายธฤญเดชา  ลิภา   
พิมพ/ทาน 
๑๔  มกราคม  ๒๕๔๙ 


