
 
 
 

 
 

 
ข้อบังคบั 

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
            อาศัยมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ครั้งที่  ๑/ ๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๒๙  เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยที่เป็นการสมควร    
จึงมีมติให้ปรับปรุงข้อบังคับสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์          
ให้เหมาะสมย่ิงขึ้น ดังต่อไปน้ี   

หมวดที่ ๑   
บททั่วไป 

 
 ข้อ  ๑. ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ พ.ศ. ๒๕๕๙"     
 ข้อ  ๒. ให้ใช้ข้อบังคับน้ีต้ังแต่วันที่นายทะเบียนได้รับจดทะเบียนเป็นต้นไป 
 ข้อ  ๓.  ให้ยกเลิกข้อบังคับสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ทุก
ฉบับก่อนหน้าน้ี และใช้ข้อบังคับน้ีแทน 
            ข้อ ๔.  เว้นแต่ในข้อบังคับน้ีจะระบุความหมายไว้เป็นอย่างอ่ืน 
                     “สมาคม” หมายความถึง สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์   
                     “สมาชิก” หมายความถึง สมาชิกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ทุกประเภท 
                     “คณะกรรมการ” หมายความถึง   คณะกรรมการอํานวยการสมาคม  
  

หมวดที่ ๒   
ชื่อ เครื่องหมายและสถานท่ีต้ังสมาคม 

 
 ข้อ  ๕. สมาคมนี้มีช่ือว่า " สมาคมนิสิตเก่าจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ "  
เรียกโดยย่อว่า " สนจ. "  โดยเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า "CHULALONGKORN  UNIVERSITY  
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ALUMNI ASSOCIATION UNDER THE ROYAL PATRONAGE OF HIS MAJESTY THE KING "  มี
อักษรย่อว่า " CUAA"    
 ข้อ  ๖. เครื่ องหมายของสมาคมทํ าด้ วยโลหะสีทอง เป็ นเข็ มหรือดุมวงกลมขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๕  ซม. ภายในรูปวงกลมมีตราพระเก้ียวสีทอง ส่วนพ้ืนรองรับพระเก้ียวเป็น            
สีชมพู มีช่ือของสมาคมเป็นสีทองรอบวงกลม  เครื่องหมายของสมาคมน้ีจักปักด้วยไหมหรือด้ินสําหรับ
ประดับเสื้อกีฬาของสมาชิกโดยขยายส่วนต่างๆ  ของเคร่ืองหมายให้เหมาะสมกันแล้วย่อมทําได้  ทั้งน้ี
ต้องให้เป็นไปตามแบบที่สมาคมกําหนดไว้ด้วย 
 ข้อ  ๗.  สํานักงานของสมาคมต้ังอยู่ ณ บริเวณที่ต้ังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

หมวดที่ ๓   
วัตถุประสงค ์

 
 ข้อ  ๘. สมาคมมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปน้ี 

๑. สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๒. ส่งเสริมความสามัคคี ระหว่างมวลสมาชิกและสังคมท่ีเก่ียวข้อง 
๓. ส่งเสริมการกีฬาและการบันเทิง 
๔. ส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่วิทยาการ 
๕. ส่งเสริมเกียรติแห่งสถาบันการศึกษาและสมาชิก  ผู้ได้ประกอบกิจอันเป็น   

ประโยชน์แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและประเทศชาติ 
 

หมวดที่ ๔   
ประเภท คุณสมบัติ การสมัครเข้าเปน็สมาชิก ค่าบาํรุงและการขาดจากสมาชิกภาพ 

 
                ข้อ  ๙.  สมาชิกแบ่งออกเป็น  ๓  ประเภท คือ 

๑. สมาชิกสามัญ 
๒. สมาชิกกิตติมศักด์ิ 
๓. สมาชิกวิสามัญ 

                ข้อ ๑๐. สมาชิกสามัญได้แก่ บุคคลดังต่อไปน้ี 
 ๑.  ดํารงตําแหน่ง หรือเคยดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย และคณาจารย์ประจําของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 ๒.   เคยเป็นนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 ๓. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ศาสตราจารย์พิเศษและผู้ซึ่งได้รับปริญญากิตติมศักด์ิของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๑๑. สมาชิกกิตติมศักด์ิ ได้แก่บุคคลที่อุปการะช่วยเหลือทําคุณประโยชน์แก่สมาคมหรือผู้
มีเกียรติที่คณะกรรมการอํานวยการเห็นสมควรเชิญให้เป็นสมาชิกของสมาคม  
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 ข้อ ๑๒. ให้เลขาธิการนําช่ือสมาชิกกิตติมศักด์ิ ประกาศให้สมาชิกทั่วไปทราบ 
 ข้อ ๑๓. สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ สมาชิกสามัญที่ได้ชําระค่าบํารุงสมาคม 
           ข้อ ๑๔. สมาชิกวิสามัญจะต้องเสียค่าบํารุงสมาคมคร้ังเดียวเป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท หรือ   
ตามจํานวนที่คณะกรรมการอํานวยการมีมติเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  
   เงินค่าบํารุงสมาคมน้ี ให้คณะกรรมการอํานวยการจัดซื้อพันธบัตรรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
หรือฝากธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ หรือต๋ัวเงินที่รับรองหรืออาวัลโดยธนาคาร
พาณิชย์ที่ได้ผลประโยชน์มากกว่าผลประโยชน์พันธบัตรรัฐบาล  ทั้งน้ี  คณะกรรมการอํานวยการ
สามารถนําเฉพาะแต่ผลประโยชน์ของเงินค่าบํารุงสมาคมดังกล่าว มาใช้ในกิจกรรมของสมาคมได้ 
 ข้อ ๑๕. สมาชิกภาพของสมาชิกวิสามัญ  ย่อมเริ่มต้ังแต่วันที่สมาคมลงชื่อในทะเบียน 
 ข้อ ๑๖. สมาชิกภาพของสมาชิกวิสามัญย่อมสิ้นสุดลงเมื่อ 

๑. ตาย 
๒. มีความประพฤติไม่เหมาะสม 
๓. ลาออก 
๔. ละเมิดระเบียบ  หรือข้อบังคับของสมาคมโดยเจตนา  ซึ่งเมื่อได้รับคําตักเตือน

จากคณะกรรมการแล้ว ผู้น้ันยังกระทําอยู่ 
 การขาดจากสมาชิกภาพตามข้อ  ๑๖.๒  และข้อ  ๑๖.๔  ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาลงมติ  
 

หมวดที่  ๕ 
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 

 
 ข้อ ๑๗. สมาชิกวิสามัญจะได้รับสิทธ์ิและประโยชน์จากสมาคม  ดังต่อไปน้ี 

๑. บริหารกิจการของสมาคม ในฐานะเป็นผู้คัดเลือกกรรมการสรรหากรรมการ
อํานวยการ  เป็นผู้คัดเลือกกรรมการอํานวยการท่ีได้รับการสรรหา  หรือเป็นกรรมการอํานวยการได้ 

๒. มีสิทธ์ิใช้ประโยชน์ในสถานที่ของสมาคมและสโมสร เพ่ือการกีฬา การบันเทิง 
และอ่ืนๆ  และได้รับการปฏิบัติโดยเสมอภาค แต่ทั้งน้ีต้องอยู่ภายในขอบเขตวัตถุประสงค์และเป็นไป
ตามระเบียบข้อบังคับ 

๓. ได้รับนิตยสารชุมนุมจุฬาฯ  ตามท่ีสมาคมได้จัดทําขึ้น 
๔. ประโยชน์อ่ืนใดที่สมาคมมีมติให้ช่วยเหลือ 

 ข้อ ๑๘. สมาชิกสามัญและสมาชิกกิตติมศักด์ิของสมาคม ได้รับสิทธ์ิและประโยชน์จากสมาคม
เช่นเดียวกับสมาชิกวิสามัญเว้นแต่สิทธ์ิตาม ข้อ ๑๗.๑ และข้อ ๑๗.๓  และสิทธ์ิและประโยชน์อ่ืนๆ  
ตามท่ีคณะกรรมการอํานวยการจะได้กําหนดขึ้น  
 ข้อ ๑๙. สมาชิกวิสามัญมีสิทธ์ิร้องขอต่อคณะกรรมการอํานวยการ  เพ่ือตรวจตราเอกสาร
บัญชีทรัพย์สินของสมาคมได้ในเวลาอันสมควร 
 ข้อ ๒๐ . สมาชิกย่อมมีสิทธ์ิเข้าประชุมใหญ่ แต่สมาชิกวิสามัญเท่าน้ันมีสิทธ์ิออกเสียง
ลงคะแนนได้คนละหน่ึงคะแนน การออกเสียงลงคะแนนเป็นสิทธิเฉพาะตัวจะแต่งต้ังตัวแทนไม่ได้ 
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 ข้อ ๒๑. สมาชิกวิสามัญจํานวนรวมกันต้ังแต่  ๑๐๐ คนขึ้นไป  มีสิทธิทําหนังสือร้องขอให้
คณะกรรมการอํานวยการเรียกประชุมวิสามัญได้ โดยระบุถึงความประสงค์ที่ต้องการจัดให้มีการ
ประชุมไปพร้อมกันด้วย   
          ให้คณะกรรมการอํานวยการจัดการประชุมใหญ่วิสามัญภายในเวลา ๖๐ วัน นับแต่รับหนังสือ
ร้องขอตามวรรคแรก โดยนําความในข้อ  ๓๘  และข้อ ๓๙  มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่อาจ
พิจารณาในการประชุมใหญ่สามัญประจําปีได้ในกําหนดเวลาดังกล่าว        
 ข้อ ๒๒. สมาชิกมีสิทธ์ิที่จะนําญาติมิตรมาในงานรื่นเริงของสมาคม หรือเย่ียมเยือนสมาคมเป็น
ครั้งคราวได้โดยสมาชิกผู้น้ันต้องรับผิดชอบสําหรับบุคคลที่ตนนํามา และต้องระมัดระวังที่จะไม่
ก่อให้เกิดความรําคาญและเป็นที่รังเกียจแก่สมาชิกอ่ืนๆ  
 ข้อ ๒๓. สมาชิกมีสิทธ์ิที่จะเสนอความเห็นเก่ียวกับกิจการของสมาคมต่อคณะกรรมการ
อํานวยการได้ 
 ข้อ ๒๔. สมาชิกมีสิทธ์ิประดับเคร่ืองหมายสมาคมได้ตามระเบียบ 
  

หมวดที่ ๖   
คณะกรรมการอํานวยการและการพ้นจากตําแหน่ง 

 
 ข้อ ๒๕ .  คณะกรรมการอํานวยการ มีจํานวนทั้งหมดไม่เกิน ๖๕ คน มีอํานาจหน้าที่
ดําเนินงานของสมาคมตามขอบเขต วัตถุประสงค์และระเบียบของสมาคม 
  ผู้ที่จะเป็นกรรมการอํานวยการประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปน้ี 

๑.   สมาชิกวิสามัญที่ได้รับคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ จํานวน ๑๕ คน ตามข้อ ๒๗  
๒.   นายกสมาคมนิสิตเก่าของคณะหรือเทียบเท่าคณะในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พร้อมทั้งนายกสมาคมนิสิตเก่าหอพักจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย* 
๓.   สมาชิกวิสามัญที่ได้รับแต่งต้ังจากนายกสมาคมตามข้อ ๒๙ 

                    ๔.   ประธานนิสิตเก่าภูมิภาค ๕ ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง  ภาคตะวันออก    
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้  
 ข้อ  ๒๖. ให้ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้คัดเลือกคณะกรรมการสรรหา จํานวน ๗  คน จากสมาชิก
วิสามัญหรือสมาชิกสามัญผู้เคยดํารงตําแหน่งนายกสมาคมหรืออุปนายก หรือผู้เป็นหรือเคยเป็น
กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดีหรือคณบดีในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ
สมาชิกกิตติมศักด์ิ หรือสมาชิกผู้อุปการะช่วยเหลือทําคุณประโยชน์แก่สมาคมอย่างย่ิง หรือผู้ได้รับ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งน้ี บุคคลดังกล่าวมาข้างต้นต้องมิใช่ผู้
ดํารงตําแหน่งกรรมการอํานวยการหรือนายกสมาคมในขณะคัดเลือกกรรมการสรรหา   
               ให้กรรมการสรรหาทําหน้าที่สรรหาบุคคลจากผู้เป็นสมาชิกวิสามัญจํานวนไม่น้อยกว่า    
๒ เท่าของจํานวนผู้มีสิทธิได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการอํานวยการตามข้อ ๒๕.๑ เพ่ือนําเสนอให้ที่

                                     
* แก้ไขเพิ่มโดยการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ เม่ือวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ 



 

 

- ๕ -  
ประชุมใหญ่คัดเลือกเป็นกรรมการอํานวยการตามข้อ ๒๗  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาที่
คณะกรรมการสรรหากําหนด  โดยก่อนพิจารณาผู้มีสิทธิได้รับคัดเลือกดังกล่าว ให้กรรมการสรรหา
หารือนายกสมาคมนิสิตเก่าของคณะหรือเทียบเท่าคณะในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามข้อ ๒๕.๒ 
ด้วย  ทั้งน้ี  สมาชิกวิสามัญมีสิทธิเสนอตนเองหรือเสนอสมาชิกวิสามัญคนหน่ึงคนใดต่อคณะกรรมการ
สรรหาด้วยก็ได้   
               กรรมการสรรหาให้มีวาระการดํารงตําแหน่ง ๒ ปี  ทั้งน้ี มิให้ดํารงตําแหน่งติดต่อกัน     
เกินกว่า ๒ วาระ ถ้าตําแหน่งว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
สรรหาที่เหลือคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๒๖ วรรคแรก เป็นกรรมการสรรหาแทนโดยให้
กรรมการสรรหาที่เข้ามารับตําแหน่ง อยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่ากําหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทนเท่าน้ัน 
               ข้อ  ๒๗. ให้ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้คัดเลือกกรรมการอํานวยการของสมาคมจํานวน ๑๕ คน
ตามรายช่ือจากบัญชีผู้รับเลือกต้ังที่คณะกรรมการสรรหาจัดทําขึ้นซึ่งอยู่ในการประชุมขณะนั้น เว้นแต่
กรณีมีเหตุจําเป็นอันสมควรและได้แจ้งให้นายกสมาคมทราบล่วงหน้า  แล้วเลือกผู้ที่ตนเห็นสมควรให้
เป็นกรรมการอํานวยการจํานวนไม่เกิน ๑๕  คน ลงในบัตรเลือกต้ังซึ่งคณะกรรมการสรรหากําหนด  ผู้
ได้คะแนนสูงกว่าผู้อ่ืนเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการอํานวยการ  
              ในกรณีที่มีคะแนนเท่ากันในลําดับสุดท้าย ให้ผู้ที่เข้าเป็นนิสิตก่อนเป็นกรรรมการอํานวยการ 
ในกรณีที่เข้าเป็นนิสิตพร้อมกันให้ใช้วิธีการจับฉลากโดยประธานในที่ประชุมใหญ่  
                ข้อ  ๒๘.  ให้กรรมการอํานวยการ ตามข้อ ๒๕.๑  คัดเลือกกรรมการอํานวยการ
ดังกล่าวคนหน่ึงเป็นนายกสมาคม  ในกรณีที่มีคะแนนเท่ากัน ให้คัดเลือกจากผู้มีคะแนนเท่ากันน้ันใหม่
จนกว่าจะได้นายกสมาคม  
                ข้อ ๒๙. ให้นายกสมาคมโดยความเห็นชอบของกรรมการอํานวยการตามข้อ ๒๕.๑ 
แต่งต้ังสมาชิกวิสามัญตามข้อ ๒๕.๓ เป็นกรรมการอํานวยการจนได้จํานวนครบตามที่กําหนดในข้อ ๒๕ 

                 ให้นายกสมาคมแต่งต้ังกรรมการอํานวยการดํารงตําแหน่งดังต่อไปน้ี 
๑. อุปนายก 
๒. เลขาธิการ 
๓. เหรัญญิก 
๔. นายทะเบียน 
๕. สาราณียกร 
๖. ปฎิคม 
๗. ประธานสโมสร 
๘. ประชาสัมพันธ์  
๙. กรรมการกลาง หรือประธานกีฬา หรือประธานฝ่ายต่างๆ  ตามความเหมาะสม  

 ข้อ ๓๐. กรรมการอํานวยการชุดหน่ึงๆ อยู่ในตําแหน่งคราวละ  ๒ ปี  ถ้าตําแหน่งว่างลง
เพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ในกรณีเป็นกรรมการอํานวยการตามข้อ ๒๕.๑ ให้
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คณะกรรมการอํานวยการเชิญสมาชิกวิสามัญผู้ได้รับคะแนนคัดเลือกลําดับถัดไปเป็นกรรมการแทน
กรรมการที่ว่าง  
            หากตําแหน่งนายกสมาคมว่างลง ให้ดําเนินการตามวรรคแรกและตาม ข้อ ๒๘ ตามลําดับ 
           ส่วนกรณีเป็นกรรมการอํานวยการตามข้อ ๒๕.๓ ให้คณะกรรมการอํานวยการเชิญสมาชิก
วิสามัญผู้ใดผู้หน่ึงที่เห็นสมควรเข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ว่าง แต่ทั้งน้ี ให้กรรมการที่เข้ามารับ
ตําแหน่ง อยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่ากําหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทนเท่าน้ัน 
              ในการดํารงตําแหน่งนายกสมาคมตามวรรคแรกมิให้ติดต่อกันเกินกว่า ๒ วาระ  
              ในการดํารงตําแหน่งของกรรมการอํานวยการมิให้ติดต่อกันเกินกว่า ๒ วาระ เว้นแต่การ
เป็นกรรมการอํานวยการโดยตําแหน่งตามข้อ ๒๕.๒ และข้อ ๒๕.๔  
             ข้อ ๓๑. กรรมการอํานวยการจะขาดจากตําแหน่งโดย 

๑. ถึงคราวออกตามวาระ 
๒. ตาย  
๓. ลาออก 
๔. ขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกวิสามัญ 

 ให้กรรมการชุดเดิมส่งมอบงานให้เสร็จสิ้นภายใน  ๑๕  วัน นับแต่วันที่ได้ประชุมใหญ่เลือก
กรรมการอํานวยการตาม ข้อ ๒๕.๑  
 

หมวดที่ ๗   
อํานาจหน้าทีแ่ละการบริหารงานสมาคม 

 
 ข้อ ๓๒. ข้อตกลง สัญญาหรือนิติกรรมใดๆ ที่ได้กระทําในนามสมาคม จะมีผลผูกพันสมาคม

ต่อเมื่อข้อตกลง สัญญาหรือนิติกรรมน้ันๆ  ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการอํานวยการ และ
ไม่เป็นการขัดกับวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และระเบียบของสมาคม โดยมีนายกสมาคมหรืออุปนายกท่ี
นายกสมาคมมอบหมายเป็นกลุ่มที่หน่ึง  กับเลขาธิการหรือเหรัญญิกหรือกรรมการอํานวยการอื่นที่
นายกสมาคมมอบหมายเป็นกลุ่มที่สอง  ลงนามร่วมกัน ๒ คนจากกลุ่มที่หน่ึง ๑ คน และกลุ่มที่สอง ๑ 
คน  ทั้งน้ี  เว้นแต่เป็นค่าใช้จ่ายบริหารสํานักงาน ค่าใช้จ่ายประจําของสโมสร ค่าใช้จ่ายโครงการ
ประจํา ให้เป็นไปตามระเบียบบริหารการเงินและงบประมาณของสมาคม 
 ข้อ ๓๓. ให้มีการประชุมกรรมการอํานวยการอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง เพ่ือตรวจตรา
การเงินและดําเนินงานของสมาคม องค์ประชุมของคณะกรรมการอํานวยการต้องมีกรรมการ        
มาประชุมกันต้ังแต่  ๑๕  คนขึ้นไป  ซึ่งจะต้องมีนายกหรืออุปนายกมาร่วมอยู่ด้วย  
 ข้อ ๓๔. ให้กรรมการอํานวยการคัดเลือกสมาชิกวิสามัญ   ผู้สมควรเป็นอนุกรรมการ       
เฉพาะกิจการของสมาคมเป็นครั้งคราว และแต่งต้ังบุคคลเป็นที่ปรึกษาสมาคมได้ตามสมควร 

 ข้อ ๓๕.  กรรมการอํานวยการแต่ละตําแหน่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังน้ี : 
๑. นายกสมาคม มีหน้าที่บริหารงานสมาคม ควบคุมกิจการทั่วไปของสมาคม        

ให้เป็นไปตามข้อบังคับ มติ ระเบียบ  นโยบายของสมาคม และตามกฎหมาย เป็นผู้แทนสมาคมในการ
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ติดต่อกับบุคคลภายนอก เป็นประธานท่ีประชุมใหญ่ และการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ 
รวมถึงเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงช้ีขาดเมื่อคะแนนเสียงในที่ประชุมเท่ากัน 

๒. อุปนายก มีหน้าที่ปฏิบัติงานแทนนายกสมาคมตามที่นายกสมาคมมอบหมาย 
และในกรณีที่นายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อุปนายกในลําดับอาวุโสตามคําสั่ง
นายกสมาคมเป็นผู้ปฏิบัติงานแทน  

๓. เลขาธิการ มีหน้าที่ดําเนินงานของสมาคมตามที่นายก หรืออุปนายกมอบหมายให้  
อีกทั้งมีหน้าที่ติดต่อกับสมาชิก และบุคคลภายนอกในกิจการของสมาคม ดําเนินการให้เป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับของสมาคม เรียกประชุม บันทึกการประชุม เก็บรักษารายงานการประชุม และ
โต้ตอบจดหมายอันเก่ียวกับกิจการของสมาคมตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ 
รับผิดชอบเก่ียวกับงานพัสดุ และทรัพย์สินของสมาคม ทําบัญชีทรัพย์สิน สํารวจทรัพย์สินประจําปี 
และกิจการอ่ืนๆ  ตามท่ีคณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย 

๔.  เหรัญญิก มีหน้าที่ด้านการเงินและบัญชีของสมาคม กํากับดูแลการเก็บ การ
รักษาเงิน  การทวงหน้ีและชําระหน้ีของสมาคม  การออกใบเสร็จรับเงินทุกประเภท และการจัดทํา
รายงานการเงินประจําปีให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองเพ่ือนําเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณา
รับรอง ตลอดจนจัดให้มีสมุดบัญชีและเอกสารทางการเงินของสมาคม พร้อมด้วยหลักฐานและ
ใบสําคัญในการรับและจ่ายเงินให้ถูกต้องตามหลักการบัญชี และการเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ของ
สมาคมไว้เพ่ือตรวจสอบ 

๕. นายทะเบียน มีหน้าที่จัดทําทะเบียนประวัติสมาชิก และทําเนียบสมาชิกสมาคม 
๖ . สาราณี ยกร มีห น้าที่ จัดทํ านิตยสารชุมนุมจุฬาฯ  ตลอดจนงานส่ือสาร             

ทุกประเภท จัดทําวารสารหรือข่าวสารเก่ียวกับสมาคม เพ่ือแจกจ่ายหรือจําหน่ายแก่สมาชิก        
ตามท่ีคณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย 

๗. ปฏิคม มีหน้าที ่อํานวยความสะดวกให้สมาชิกและผู้ร่วมในกิจการสมาคม 
ตลอดจนจัดกิจกรรมและงานสังคมที่สมาคมจัดขึ้น 

๘ . ประธานสโมสร มีหน้าที่บริหารงานอาคารสถานที่ของสมาคม และการ
บํารุงรักษาอาคารสถานที่ ตลอดจนอํานวยความสะดวกด้านอาคารสถานที่ในการจัดกิจกรรมและงาน
สังคมของสมาคม  

๙. ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และกิจกรรมของสมาคม 
เพ่ือประโยชน์และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก ตลอดจนงานส่ือสารทุกประเภท จัดทําวารสาร
หรือข่าวสารเกี่ยวกับสมาคม เพ่ือแจกจ่ายหรือจําหน่ายแก่สมาชิก ตามที่คณะกรรมการอํานวยการ
มอบหมาย   
                กรรมการกลาง  มีหน้าที่ให้ความคิดเห็น และร่วมรับผิดชอบการดําเนินงานของสมาคม
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์อันเป็นประโยชน์ต่อสมาคม 
             ข้อ ๓๖.  การบริหารการเงินของสมาคมให้เป็นไปตามระเบียบการบริหารการเงินของ
สมาคมซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอํานวยการ และเสนอระเบียบให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ            
             ข้อ ๓๗.  ให้ที่ประชุมใหญ่แต่งต้ังผู้สอบบัญชี  ๑  คน  และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี          
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หมวดที่ ๘ 

 การประชุมใหญ ่
 
 ข้อ ๓๘.  เน่ืองจากรอบบัญชีของสมาคมเร่ิมต้ังแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม 
ของทุกปี จึงให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี  ปีละหนึ่งครั้ง โดยปกติภายในเดือนพฤษภาคมของ
ทุกปี  
  การประชุมใหญ่ต้องมีสมาชิกวิสามัญมาประชุมไม่น้อยกว่า ๕๐ คน ซึ่งในจํานวนน้ีต้องมี
กรรมการอํานวยการมาร่วมประชุม ไม่น้อยกว่า ๑๐  คน จึงจะถือเป็นองค์ประชุมได้ ถ้าสมาชิกมาไม่
ครบองค์ประชุมให้เรียกประชุมอีกคร้ังหน่ึงภายใน ๑๔ วัน ถ้าสมาชิกมาเท่าไรก็ให้ถือว่าครบองค์
ประชุม 
 ข้อ ๓๙. การประชุมใหญ่ดังกล่าวในข้อ ๓๘ น้ัน ให้เลขาธิการโดยอนุมัติของคณะกรรมการ
อํานวยการประกาศกําหนดวัน  เวลา  และสถานที่ที่จะประชุมแจ้งไปยังสมาชิกวิสามัญล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า  ๑๕ วัน ก่อนกําหนดวันประชุม 
              การประกาศตามวรรคแรก อาจดําเนินการโดยประกาศวัน เวลา สถานที่ประชุมใหญ่ใน
หนังสือพิมพ์รายวันและทางเว็บไซต์สมาคม  หรือที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิคส์ หรือไปรษณีย์ตามที่สมาชิก
วิสามัญแจ้งในข้อมูลทะเบียนสมาคม หรือตามวิธีการอ่ืนที่คณะกรรมการอํานวยการเห็นสมควร  
 ข้อ ๔๐. ให้คณะกรรมการอํานวยการเป็นผู้ทํารายงานประจําปีรวมเร่ืองราวกิจการงานแต่ละ
อย่างตามวัตถุประสงค์  ตลอดจนแสดงงบดุลประจําปี เพ่ือสมาชิกวิสามัญทั้งหลายอาจตรวจดูได้ไม่
น้อยกว่า ๗ วันก่อนวันประชุมใหญ่  หรือเผยแพร่ลงในเว็บไซต์สมาคมเพ่ือประโยชน์แก่การตรวจสอบ
ของสมาชิกวิสามัญ   
 ข้อ ๔๑. นอกจากการประชุมใหญ่สามัญประจําปีดังกล่าวแล้ว หากมีกรณีพิเศษในปีใด        
ที่กรรมการอํานวยการเห็นสมควร อาจจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญด้วยก็ได้ แต่การเรียกประชุม
ใหญ่วิสามัญน้ี ให้ระบุความประสงค์ที่จะต้องการประชุมโดยชัดแจ้งให้สมาชิกวิสามัญทราบพร้อมกัน
ไปด้วย  โดยให้นําความในข้อ  ๓๘  และข้อ ๓๙  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
หมวดที่ ๙  

การแก้ไขข้อบงัคับและวางระเบียบ 
 
  ข้อ ๔๒. ห้ามมิให้ต้ังข้อบังคับขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมแก้ไขดัดแปลงข้อบังคับน้ี นอกจากกระทํา
โดยที่ประชุมใหญ่ด้วยมติสองในสามของจํานวนสมาชิกวิสามัญที่มาประชุม 
 ข้อ ๔๓. นอกจากข้อบังคับน้ีจะกําหนดเป็นอย่างอ่ืน ให้กรรมการอํานวยการมีอํานาจ       
วางระเบียบการที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับ  เพ่ือจัดการให้เป็นไปตามความประสงค์แห่ง ข้อบังคับน้ี 
                

 
 



 

 

- ๙ -  
หมวดที่ ๑๐ 

การเลิกสมาคมและการชาํระบัญช ี
 
 ข้อ ๔๔. ถ้าสมาคมต้องเลิกด้วยเหตุผลใดก็ตาม  ให้ทรัพย์สินทั้งหมดของสมาคมตกเป็นของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

หมวดที่ ๑๑  
บทเฉพาะกาล 

 
 ข้อ ๔๕.  บรรดาระเบียบการ หรือคําสั่งของสมาคมในส่วนที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับน้ี ให้มี
ผลใช้บังคับต่อไปได้  
            ข้อ ๔๖. ให้คณะกรรมการอํานวยการที่ดํารงตําแหน่งอยู่ในวันพิจารณาอนุมัติข้อบังคับน้ี  
เป็นคณะกรรมการอํานวยการจนกว่าจะครบวาระที่กําหนดในข้อบังคับตาม ข้อ ๓  
            ข้อ ๔๗. จํานวนกรรมการอํานวยการตามข้อ ๒๕  และการเริ่มต้นนับระยะเวลาในการดํารง
ตําแหน่งติดต่อกันของนายกสมาคมและกรรมการอํานวยการตามข้อ ๓๐ วรรคสี่ และวรรคห้า  ให้ใช้
บังคับกับกรรมการอํานวยการที่ได้รับเลือกต้ังใหม่ตามข้อบังคับน้ี   
            ข้อ ๔๘. ให้สมาชิกวิสามัญที่มีอยู่ในวันที่ข้อบังคับน้ีใช้บังคับ เป็นสมาชิกวิสามัญตาม
ข้อบังคับน้ี 
 

............................................ 


