
ข�อบังคับ  

ชมรมครูหมากล�อมแห�งประเทศไทย  

สังกัดสมาคมกีฬาหมากล�อมแห�งประเทศไทย ป� พ.ศ. 2563  

 

หมวดท่ี 1   

บทท่ัวไป  
 

ข�อ 1. ชื่อชมรม ชมรมนี้ชื่อว�า “ชมรมครูหมากล�อมแห�งประเทศไทย”  
 

ข�อ 2. สัญลักษณ(ของชมรม  

 
 

ข�อ 3. วัตถุประสงค(ของ ชมรมครูหมากล�อมแห�งประเทศไทย 

3.1. เพ่ือส�งเสริม สนับสนุน เผยแพร�กีฬาหมากล�อมให�เป3นท่ีรู�จัก  

3.2. เพ่ือส�งเสริม สนับสนุน เยาวชนและประชาชน ให�มีการพัฒนาทักษะความสามารถ ให�ดียิ่งข้ึน 
และส�งเข�าร�วมการแข�งขันท่ีสมาคมกีฬาหมากล�อมแห�งประเทศไทยจะจัดให�มีข้ึน  

3.3. เพ่ือส�งเสริม สนับสนุน การพัฒนาบุคลากร และครูผู�สอนด�านกีฬาหมากล�อมให�มีมาตรฐาน                
ในระดับประเทศ  

 

หมวดท่ี 2 

สมาชิก สิทธิ และหน�าท่ีของสมาชิก 

 

ข�อ 4. สมาชิกของชมรมมี 3 ประเภทคือ  

4.1. สมาชิก ได�แก� บุคคลท่ีสนใจในกีฬาและต�องการสนับสนุนกิจกรรมของชมรม  

4.2. สมาชิกบริหาร ได�แก� บุคคลท่ีมีความรู� ความสามารถ และต�องการสนับสนุนกิจกรรมของชมรม 

4.3. สมาชิกถาวร ได�แก�  บุคคลผู�ทรงเกียรติ หรือทรงคุณวุฒิ  หรือผู� มี อุปการคุณแก�ชมรม               
ซ่ึง คณะกรรมการลงมติให�เชิญเข�าเป3นสมาชิกของชมรม  

  



ข�อ 5. สมาชิกของชมรมจะต�องประกอบด�วยคุณสมบัติ ดังต�อไปนี้  

 5.1. เป3นผู�มีสัญชาติไทย 

 5.2. เป3นผู�มีอายุไม�ตํ่ากว�า 18 ป?   

5.3. เป3นผู�มีความประพฤติเรียบร�อย  
 

ข�อ 6. สมาชิกบริหารของชมรมจะต�องประกอบด�วยคุณสมบัติ ดังต�อไปนี้  

 61. เป3นผู�มีสัญชาติไทย 

 6.2. เป3นผู�มีอายุไม�ตํ่ากว�า 20 ป?   

6.3. เป3นผู�มีความประพฤติเรียบร�อย  

6.4. เป3นผู�ท่ีสนใจกีฬาหมากล�อมของชมรมฯ พร�อมท่ีจะเข�าร�วมในกิจกรรม และการประชุมของชมรม              
ไม�น�อยกว�า 70 เปอร(เซ็นต�อป?หรือเป3นผู�ทําคุณประโยชน(แก�วงการสอนกีฬาหมากล�อม 

 

ข�อ 7. การสมัครเข�าเป3นสมาชิกบริหารของชมรม ให�ผู�ประสงค(จะสมัครเข�าเป3นสมาชิกบริหารของชมรม ยื่นใบ 
สมัครตามแบบของชมรมต�อประธานชมรมเพ่ือพิจารณาการรับสมาชิกในท่ีประชุมของชมรมต�อไป  

 

ข�อ 8. สมาชิกภาพของสมาชิกถาวร ให�เริ่มนับต้ังแต�วันท่ีหนังสือตอบรับคําเชิญ ของผู�ท่ีคณะกรรมการ ได�มีมติ
ให�เชิญเข�าเป3นสมาชิกของชมรม ได�มาถึงยังชมรม  
 

ข�อ 9. สมาชิกภาพของสมาชิก สมาชิกบริหาร สมาชิกถาวร ให�สิ้นสุดลงด�วยเหตุดังต�อไปนี้  

9.1. ตาย  

9.2. ลาออก โดยยื่นหนังสือเป3นลายลักษณ(อักษรต�อคณะกรรมการ  

9.3. ขาดคุณสมบัติสมาชิก  

9.4. ท่ีประชุมใหญ�ของชมรมหรือคณะกรรมการได�พิจารณาลงมติให�ลบชื่อออกจากทะเบียน  
 

ข�อ 10. สิทธิและหน�าท่ีของสมาชิกบริหาร  

10.1. มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานของชมรมต�อคณะกรรมการ  

10.2. มีสิทธิได�รับสวัสดิการต�างๆ ท่ีชมรมได�จัดให�มีข้ึน 

10.3. มีสิทธิเข�าร�วมประชุมใหญ�ของชมรม  



10.4. สมาชิกบริหารท่ีมีอายุตั้งแต� 6 เดือนข้ึนไปมีสิทธิในการเลือกต้ัง หรือได�รับการเลือกต้ัง หรือ
แต�งต้ังเป3นกรรมการชมรมท่ีประชุมได� คนละ 1 คะแนนเสียงสําหรับลงคะแนนเลือกต้ัง
คณะกรรมการ  

10.5. มีสิทธิร�องขอต�อคณะกรรมการ หรือเลขาธิการของสมาคมกีฬาหมากล�อมแห�งประเทศไทย เพ่ือ
ตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพย(สินของชมรม  

10.6. มีสิทธิเข�าลงชื่อร�วมกันอย�างน�อย 1 ใน 3 ของสมาชิกบริหารท้ังหมด สามารถทําหนังสือร�องขอ
ต�อคณะกรรมการ หรือเลขาธิการของสมาคมกีฬาหมากล�อมแห�งประเทศไทยให�จัดประชุมใหญ�
วิสามัญได�  

10.7. มีหน�าท่ีจะต�องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติและข�อบังคับของชมรมโดยเคร�งครัด  

10.8. มีหน�าท่ีประพฤติตนให�สมเกียรติท่ีเป3นสมาชิกของชมรม  

10.9. มีหน�าท่ีให�ความร�วมมือและสนับสนุนการดําเนินกิจการต�างๆ ของชมรม  

10.10. มีหน�าท่ีร�วมกิจกรรมท่ีชมรมได�จัดให�มีข้ึน  

10.11. มีหน�าท่ีช�วยเผยแพร�ชื่อเสียงของชมรมให�เป3นท่ีรู�จักอย�างแพร�หลาย  

10.12. สมาชิกบริหารท่ีริเริ่มโครงการ หรือกิจกรรมใดจนเป3นผลส�าเร็จ ให�ด�ารงต�าแหน�งหัวหน�า 

โครงการ หรือกิจกรรมนั้นตลอด โดยไม�มีการก�าหนดวาระ 

 

ข�อ 11. สิทธิและหน�าท่ีของสมาชิกถาวร 

11.1. มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานของชมรมต�อคณะกรรมการ  

11.2. มีสิทธิได�รับสวัสดิการต�างๆ ท่ีชมรมได�จัดให�มีข้ึน 

11.3. มีสิทธิเข�าร�วมประชุมใหญ�ของชมรม  

11.4. มีหน�าท่ีจะต�องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติและข�อบังคับของชมรมโดยเคร�งครัด  

11.5. มีหน�าท่ีประพฤติตนให�สมเกียรติท่ีเป3นสมาชิกถาวร 

11.6. มีหน�าท่ีพิจารณารับรองการสมัครของสมาชิกบริหาร  

11.7. มีหน�าท่ีรับรองสมาชิกบริหารชมรม ในช�วงแรกเริ่มจนกว�าจะจัดต้ังคณะกรรมการบริหารชมรม 
เม่ือจัดคณะกรรมการชมรมเสร็จแล�ว ในวาระต�อไปให�คณะกรรมการชมรม จํานวนไม�น�อยกว�า 
2 คน เป3นผู�รับรองการเป3นสมาชิกบริหาร 

 



 

หมวดท่ี 3 

คณะกรรมการบริหารชมรม 
 

ข�อ 12. ให�มีคณะกรรมการทําหน�าท่ีตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารการจัดการกิจการของชมรมมีจํานวนอย�าง
น�อย 9 คน อย�างมากไม�เกิน 15 คน และให�ผู�ท่ีได�รับเลือกต้ังเป3นประธานจากท่ีประชุมใหญ� 1 คน 
สําหรับตําแหน�งกรรมการในตําแหน�งอ่ืนๆ ให� ประธานชมรมเป3นผู�แต�งต้ัง ผู�ท่ีได�รับเลือกจากท่ีประชุม
ใหญ� เข�าดํารงตําแหน�งต�างๆ ของชมรม ตามท่ีได�กําหนดไว� ซ่ึงตําแหน�งของกรรมการชมรม มีตําแหน�ง
และหน�าท่ีโดยสังเขปดังต�อไปนี้  

12.1. ประธานชมรม ทําหน�าท่ีเป3นหัวหน�าในการบริหารกิจการของชมรม เป3นผู�แทนชมรมในการ 
ติดต�อกับบุคคลภายนอกและทําหน�าท่ีเป3นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการ และการประชุมใหญ�
ของชมรม  

12.2. รองประธาน ทําหน�าท่ีเป3นผู�ช�วยประธานชมรมในการบริหารกิจการชมรมปฏิบัติตามหน�าท่ี           
ท่ีประธานชมรมได�รับมอบหมาย และทําหน�าท่ีแทนประธานชมรมเม่ือประธานชมรมไม�อยู� 
หรือไม�สามารถจะปฏิบัติหน�าท่ีได� แต�การทําหน�าท่ีแทนประธานชมรมให�อุปนายกตามลําดับ
ตําแหน�งเป3นผู�กระทําการแทน  

12.3. เลขาธิการ ทําหน�าท่ีเก่ียวกับงานธุรการของชมรมท้ังหมดเป3นหัวหน�าเจ�าหน�าท่ีของชมรมใน      
การปฏิบัติกิจการของชมรม และปฏิบัติตามคําสั่งของประธานชมรม ตลอดจนทําหน�าท่ี               
เป3นเลขานุการ ในการประชุมต�างๆ ของชมรม 

12.4. เหรัญญิก มีหน�าท่ีเก่ียวกับการเงินท้ังหมดของชมรมเป3นผู�จัดทําบัญชีรายรับรายจ�าย บัญชี            
งบดุลของชมรม และเก็บเอกสารหลักฐาน ต�างๆ ของชมรมไว�เพ่ือตรวจสอบ  

12.5. นายทะเบียน มีหน�าท่ีเก่ียวกับทะเบียนสมาชิกท้ังหมดของชมรม ประสานงาน กับเหรัญญิก 

12.6. ประชาสัมพันธ(มีหน�าท่ีเผยแพร�กิจการ และชื่อเสียงเกียรติคุณของชมรมให�สมาชิกและบุคคล 
โดยท่ัวไปให�เป3นท่ีรู�จักแพร�หลาย  

12.7. กรรมการตําแหน�งอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม ซ่ึงคณะกรรมการเห็นสมควรกําหนดให�มีข้ึนโดยมี 
จํานวนเม่ือรวมกับตําแหน�งกรรมการตามข�างต�นแล�ว จะต�องไม�เกินจํานวนท่ีข�อบังคับได�
กําหนดไว�  

12.8. คณะกรรมการ เป3นผู� ท่ี มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนสําหรับมติต�างๆ ของท่ีประชุม                  
ท่ีต�องการ ลงมติอย�างเป3นทางการ คณะกรรมการชุดแรก ให�ผู�ริเริ่มการจัดต้ังชมรมเป3นผู�
เลือกต้ัง ประกอบด�วยประธานชมรม และ กรรมการ อ่ืนๆ ตามจํานวนท่ีเห็นสมควรตาม
ข�อบังคับของชมรม  

 



ข�อ 13. คณะกรรมการของชมรมสามารถอยู�ในตําแหน�งได�วาระละ 2 ป?แต�ไม�เกิน 2 วาระติดต�อกัน โดย
สามารถกลับมาเป3นคณะกรรมการอีกครั้งได�เม่ือเว�นไป 1 วาระ และเม่ือคณะกรรมการอยู�ตําแหน�ง
ครบ ตามวาระแล�ว แต�คณะกรรมการชุดใหม�ยังไม�ได�รับอนุญาตให�จดทะเบียนจากทางสมาคมกีฬา
หมากล�อมแห�งประเทศไทย ก็ให�คณะกรรมการ ท่ีครบกําหนดตามวาระรักษาการไปพลางก�อน จนกว�า
คณะกรรมการชุดใหม�จะได�รับอนุญาตให�จดทะเบียน จากทางสมาคมกีฬาหมากล�อมแห�งประเทศไทย 
และเม่ือคณะกรรมการชุดใหม�ได�รับอนุญาตให�จดทะเบียนจากทางสมาคมกีฬาหมากล�อมแห�งประเทศไทย
เป3นท่ีเรียบร�อยแล�ว ก็ให�ทําการส�งและรับมอบงานกันระหว�างคณะกรรมการชุดเก�าและคณะกรรมการ
ชุดใหม�ให�เป3นท่ีเสร็จ สิ้นภายใน 30 วันนับต้ังแต�วันท่ีคณะกรรมการชุดใหม�ได�รับอนุญาตให�จด
ทะเบียนจากทางสมาคมกีฬาหมากล�อมแห�งประเทศไทย  
 

ข�อ 14. ตําแหน�งคณะกรรมการชมรม ถ�าต�องว�างลงก�อนครบกําหนดตามวาระ ก็ให�คณะกรรมการแต�งต้ัง
สมาชิกบริหารคนใดคนหนึ่งท่ีเห็นสมควรเข�าดํารงตําแหน�งแทนตําแหน�งท่ีว�างลงนั้น แต�ผู�ดํารง
ตําแหน�งแทนอยู�ในตําแหน�งได�เท�ากับวาระของผู�ท่ีตนแทนเท�านั้น  

 

ข�อ 15. คณะกรรมการอาจจะพ�นจากตําแหน�ง ซ่ึงมิใช�เป3นการออกตามวาระด�วยเหตุผลต�อไปนี้ คือ  

15.1. ตาย  

15.2. ลาออก โดยยื่นหนังสือเป3นลายลักษณ(อักษรต�อคณะกรรมการ  

15.3. ขาดสมาชิกภาพ  

15.4. ท่ีประชุมใหญ�ลงมติให�ออกจากตําแหน�ง 

15.5. กระทําการอันพิสูจน(ได�ว�าเป3นการทุจริตหรือคอรับชั่นซ่ึงส�งผลให�ชมรมเกิดความเสียหาย  
 

ข�อ 16. อํานาจและหน�าท่ีของคณะกรรมการ  

16.1. มีอํานาจออกระเบียบปฏิบัติต�างๆ เพ่ือให�สมาชิกได�ปฏิบัติ โดยระเบียบปฏิบัตินั้นจะต�องไม�            
ขัดต�อ ข�อบังคับฉบับนี้  

16.2. มีอํานาจเรียกประชุมใหญ�บริหารประจําป? และประชุมใหญ�วิสามัญ 

16.3. มีอํานาจแต�งต้ังกรรมการในตําแหน�งอ่ืนๆ ท่ียังมิได�กําหนดไว�ในข�อบังคับนี้  

16.4. มีอํานาจบริหารกิจการของชมรม เพ่ือให�เป3นไปตามวัตถุประสงค(ตลอดจนมีอําจาจอ่ืนๆ ตามท่ี 
ข�อบังคับได�กําหนดไว�  

16.5. มีหน�าท่ีรับผิดชอบในกิจการท้ังหมด รวมท้ังการเงินและทรัพย(สินท้ังหมดของชมรม  



16.6. มีหน�าท่ีจัดให�มีการประชุมใหญ�วิสามัญตามท่ีสมาชิกบริหารเข�าชื่อร�วมกันอย�างน�อย 1 ใน 3 
ของสมาชิกบริหารท้ังหมดร�องขอเป3นลายลักษณ(อักษร  

16.7. มีหน�าท่ีจัดทําเอกสารหลักฐานต�างๆ ท้ังท่ีเก่ียวกับการเงิน ทรัพย(สินและการดําเนินกิจกรรม
ต�างๆ ของชมรมให�ถูกต�องตามหลักวิชาการและสามารถจะให�สมาชิกตรวจดูได�เม่ือสมาชิกร�องขอ  

16.8. จัดทําบันทึกการประชุมต�างๆ ของชมรม เพ่ือเก็บไว�เป3นหลักฐานและจัดส�งให�สมาชิกได�รับทราบ  

16.9. มีอํานาจในการรับรองสมาชิกบริหารชมรม โดยสมาชิกบริหารชมรมต�องมีคณะกรรมการลงชื่อ
รับรองไม�น�อยกว�า 2 คน 

16.10. มีหน�าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีข�อบังคับได�กําหนดไว� 
 

ข�อ 17. คณะกรรมการชมรมจะต�องประชุมกันอย�างน�อย 1 ครั้งภายใน 2 เดือน ท้ังนี้เพ่ือปรึกษาหารือเก่ียวกับ
การบริหารกิจการของชมรม  

 

ข�อ 18. การประชุมคณะกรรมการ จะต�องมีกรรมการเข�าร�วมประชุมไม�น�อยกว�าครึ่งหนึ่งของกรรมการท้ังหมด
จึงจะถือว�าครบองค(ประชุมมติของท่ีประชุมคณะกรรมการ ถ�าข�อบังคับมิได�กําหนดไว�เป3นอย�างอ่ืน            
ก็ให�ถือ คะแนนเสียงมากของสมาชิกบริหารเป3นเกณฑ( แต�ถ�าคะแนนเสียงเท�ากันก็ให�ประธานในการ
ประชุมเป3นผู�ชี้ขาด  

 

ข�อ 19. ในการประชุมคณะกรรมการ ถ�าประธานชมรม และรองประธานชมรมไม�อยู�ในท่ีประชุม หรือไม�
สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได� ก็ให�กรรมการท่ีเข�าประชุมในคราวนั้นเลือกต้ังกันเอง เพ่ือให�กรรมการคนใด
คนหนึ่งทําหน�าท่ี เป3นประธานในการประชุมคราวนั้น 

 

หมวดท่ี 4 

การประชุมใหญ� 
 

ข�อ 20. การประชุมของชมรม 2 ชนิด คือ  

20.1. ประชุมใหญ�สามัญ 

20.2. ประชุมใหญ�วิสามัญ  
 

ข�อ 21. คณะกรรมการจะต�องจัดให�การประชุมใหญ�บริหารประจําป? ๆ ละ 1 ครั้ง ภายในเดือน มกราคม ของ
ทุกๆ ป?เพ่ือสรุปผลการทํางานและวางแผนกิจกรรมของป?ถัดไป  

 



ข�อ 22. การประชุมใหญ�วิสามัญอาจจะมีข้ึนได�ก็โดยเหตุท่ีคณะกรรมการเห็นควรจัดให�มีข้ึน หรือเกิดข้ึนด�วย
การเข�าชื่อร�วมกันอย�างน�อย 1 ใน 3 ของสมาชิกบริหารท้ังหมด ให�จัดประชุม โดยจัดทําหนังสือร�องขอ
ต�อคณะกรรมการของชมรมให�เรียกประชุมใหญ�วิสามัญบริหารก็ได� ในหนังสือร�องขอนั้นต�องระบุว�า
ประสงค(ให�เรียกประชุมเพ่ือการใด  

- เม่ือคณะกรรมการของชมรมได�รับหนังสือร�องขอให�เรียกประชุมใหญ�วิบริหารตามวรรคแรก ให� 
คณะกรรมการของชมรมเรียกประชุมใหญ�วิสามัญโดยจัดให�มีการประชุมข้ึนภายในสามสิบวัน 
นับต้ังแต�วันท่ีได�รับคําขอ  

- ถ�าคณะกรรมการของชมรมไม�เรียกประชุมภายในระยะเวลาตามวรรคสอง สมาชิกท่ีเป3นผู�ร�องขอให� 
เรียกประชุมหรือสมาชิกอ่ืนรวมกันมีจํานวนไม�น�อยกว�าจํานวนสมาชิกท่ีกําหนดตาม วรรคแรกจะ 
เรียกประชุมเองก็ได�  

 

ข�อ 23. การแจ�งกําหนดนัดประชุมใหญ�ให�เลขาธิการเป3นผู�แจ�งกําหนดนัดประชุมใหญ�ให�สมาชิก ได�ทราบและ
การแจ�งจะต�องแจ�งเป3นลายลักษณ(อักษร โดยระบุวัน เวลาและสถานท่ีให�ชัดเจน โดยจะต�องแจ�งให�
สมาชิกได�ทราบล�วงหน�าไม�น�อยกว�า 7 วัน และประกาศแจ�งกําหนดนัดประชุมไว� ณ เว็บไซด(ของชมรม 
กว�า 7 วัน ก�อนถึงกําหนดประชุมใหญ�  

 

ข�อ 24. การประชุมใหญ�บริหารประจําป? จะต�องมีวาระการประชุมอย�างน�อยดังต�อไปนี้  

25.1. แถลงกิจการท่ีผ�านมาในรอบป?  

25.2. แถลงบัญชีรายรับ รายจ�าย และบัญชีงบดุลของป?ท่ีผ�านมาให�สมาชิกรับทราบ  

25.3. เลือกต้ังคณะกรรมการชุดใหม� เม่ือครบกําหนดวาระ  

25.4. เรื่องอ่ืนๆ ถ�ามี  
 

ข�อ 25. ในการประชุมใหญ�บริหารประจําป? หรือการประชุมใหญ�วิสามัญจะต�องมีสมาชิกบริหารเข�าร�วมประชุม
ไม� น�อยกว�า 20 คน จึงจะถือว�าครบองค(ประชุม แต�ถ�าเม่ือถึงกําหนดเวลาประชุมยังมี สมาชิกบริหาร
เข�าร�วมประชุมไม�ครบองค(ประชุม ให�คณะกรรมการของชมรมเรียกประชุมใหญ�อีกครั้งหนึ่ง โดย จัดให�
มีการประชุมข้ึนภายใน 15 วัน นับแต�วันท่ีนัดประชุมครั้งแรกสําหรับการประชุมในครั้งหลังนี้ ถ�ามี 
สมาชิกบริหารเข�าร�วมประชุมเป3นจํานวนเท�าใดก็ให�ถือว�าครบองค(ประชุม  

 

ข�อ 26. การลงมติต�างๆ ในท่ีประชุม ให�ถือคะแนนเสียงข�างมากเป3นเกณฑ( แต�ถ�าคะแนนเสียงท่ีลงมติมีคะแนน 
เสียงเท�ากัน ก็ให�ประธานในการประชุมเป3นผู�ชี้ขาด  

 



ข�อ 27. ในการประชุมใหญ�ของชมรม ถ�าประธานชมรม และรองประธานชมรมไม�มาร�วมประชุม หรือไม�
สามารถจะปฏิบัติหน�าท่ีได� ก็ให�ท่ีประชุมใหญ�ทําการเลือกกรรมการท่ีมาร�วมประชุมคนใดคนหนึ่ง ทํา
หน�าท่ีเป3น ประธานในการประชุมคราวนั้น  
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การเงิน 
 

ข�อ 28. รายได�ของชมรมได�จาก  

28.1. ผู�มีจิตศรัทธาบริจาคเข�าชมรม  

28.2. การจัดกิจกรรมของชมรม  

28.3. หน�วยงานภาครัฐและเอกชนสนับสนุนการเงิน  
 

ข�อ 29. เงินรายได�ของชมรมต�องนําไปฝากธนาคารหรือสถาบันการเงินในนามชมรมและเหรัญญิกเป3นผู�เก็บ
รักษาบัญชี  

 

ข�อ 30. เหรัญญิกเป3นผู�ควบคุมการเบิกจ�ายตามคําสั่งของผู�มีอํานาจในการจ�ายเงินของชมรม โดยให�มีหลักฐาน
การรับ - จ�ายเงิน เพ่ือท่ีจะตรวจสอบได�  

 

ข�อ 31. การถอนเงินจากธนาคารเป3นอํานาจของประธาน หรือรองประธานท่ีประธานมอบอํานาจ ลงชื่อร�วมกัน 
2 ใน 3 สําหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย(  

 

ข�อ 32. ให�เหรัญญิก มีหน�าท่ีเก็บรักษาสมุดบัญชีของชมรม เพ่ือสะดวกในการเบิกจ�ายเงิน ในวงเงินท่ีไม�สูง
จนเกินไปและผ�านการเห็นชอบอนุมัติจากประธานชมรมแล�ว รวมท้ังต�องจัดทําบัญชีไว�ให�เรียบร�อย  

 

ข�อ 33. อํานาจในการสั่งจ�ายเงิน  

33.1. ประธานชมรมสั่งจ�ายเงินได�ครั้งละไม�เกิน 50,000.- บาท (ห�าหม่ืนบาทถ�วน)  

33.2. จํานวนเงินท่ีเกินกว�าอํานาจประธานชมรมจะสั่งจ�ายได� ให�เป3นอํานาจของคณะกรรมการบริหาร 
ชมรม ในการพิจารณาจ�ายเงินโดยไม�จํากัดวงเงิน  


