
 
ข้อบังคบั 

ชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น พ.ศ.2561 
 

เพือ่ใหก้ารด าเนินกิจกรรมของชมรมศิษยเ์ก่า วทิยาลยันอร์ทเทิร์น เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย เห็นควรที่จะก าหนด 

แนวทางปฏิบติัไวเ้พือ่ถือปฏิบติัต่อไป จึงจ าเป็นตอ้งออกขอ้คบัน้ี 
 

ขอ้ 1. ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่ ขอ้บงัคบัชมรมศิษยเ์ก่า วทิยาลยันอร์ทเทิร์น พ.ศ.2561  

ขอ้ 2. ขอ้บงัคบัน้ี ใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่ วนัถดัจาก วนัประกาศเป็นตน้ไป 

ขอ้ 3. ในขอ้บงัคบัน้ี ถา้ขอ้ความมิไดแ้สดงใหเ้ห็นเป็นอยา่งอ่ืน 

 “วทิยาลยั” หมายความถึง วทิยาลยันอร์ทเทิร์น 

 “ชมรม” หมายความถึง ชมรมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยันอร์ทเทิร์น 

 “สมาชิก” หมายความถึง สมาชิกชมรมศิษยเ์ก่าวทิยาลยันอร์ทเทิร์น 

 “คณะกรรมการบริหาร” หมายความถึง คณะกรรมการบริหารชมรมศิษยเ์ก่าวทิยาลยันอร์ทเทิร์น 

 “คณะกรรมการกลาง” หมายความถึง คณะกรรมการบริหารชมรมศิษยเ์ก่าวทิยาลยันอร์ทเทิร์น 

ขอ้ 4. ใหป้ระธานชมรม รักษาการ ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัน้ีเพือ่ใหก้ารด าเนิน งานของชมรม บรรลุตามวตัถุประสงค์

ประธานชมรมโดยความเห็นชอบ ของคณะกรรมการบริหาร มีอ านาจที่จะออกประกาศ เพือ่ก าหนดแนวทางปฏิบติั

ตามขอ้บงัคบัน้ี 

 

หมวด 1 

วัตถุประสงค์ การจัดต้ัง 

ขอ้ 5. ให้จดัตั้ งชมรมขึ้ น เรียกเป็นภาษาไทยว่า “ชมรมศิษยเ์ก่าวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น” เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า 

“Northern College Alumni Club” โดยมีส านักงานตั้งอยู ่ณ อาคารอ านวยการ วิทยาลยันอร์ทเทิร์น เลขที่ 888 ต าบล

หนองบวัใต ้ อ าเภอเมือง  จงัหวดัตาก 



ขอ้ 6. เคร่ืองหมายของชมรมเป็นรูปวงกลมสองวงซ้อนกนั ภายในวงกลมนอกดา้นบนมีอกัษรภาษาไทยว่า วิทยาลยั

นอร์ทเทิร์น และดา้นล่างมีอกัษรภาษาไทยวา่ ชมรมศิษยเ์ก่า ส่วนวงกลมในประกอบดว้ยตรงกลางอกัษรภาษาองักฤษ 

“ntc” และมีพื้นดา้นหลงัเป็นรูปแผนที่ประเทศไทยและหนงัสือบนรูปโลก ซ่ึงเป็นตราสญัญาลกัษณ์ประจ าสถานบนั 

และมีตวัอกัษรภาษาองักฤษ “ALUMNI CLUB” อยูด่า้นล่าง 

ขอ้ 7. ชมรมศิษยเ์ก่าวทิยาลยันอร์ทเทิร์น มีวตัถุประสงคด์งัน้ี 

 7.1 เพือ่เสริมสร้างความสมัพนัธ ์ระหวา่งสมาชิกศิษยเ์ก่า กบันกัศึกษา และผูป้ฏิบติัการของวทิยาลยั 

 7.2 เพือ่เสริมสร้างและส่งเสริมความสมัพนัธร์ะหวา่งศิษยเ์ก่า และศิษยปั์จจุบนั และวทิยาลยั 

 7.3 เพือ่น าศกัยภาพของศิษยเ์ก่ามาส่งเสริมศกัยภาพของศิษยปั์จจุบนั  และวทิยาลยั 

 7.4 เพื่อด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวม ทั้งน้ีเพื่อเป็นการเผยแพร่ช่ือเสียงของ

ชมรมและวทิยาลยั 
 

หมวด 2 

สมาชิก 

ขอ้ 8. สมาชิกชมรมมี 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

 8.1 สมาชิก สามญั ไดแ้ก่ ผูส้ าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี จากวทิยาลยั 

 8.2 สมาชิก วิสามญั ไดแ้ก่ ผูส้ าเร็จการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา จากวทิยาลยั 

 8.3 สมาชิก กิตติมศกัด์ิ ไดแ้ก่ บุคคลที่คณะกรรมการกลางเรียนเชิญเขา้เป็นสมาชิก 

ขอ้ 9. ผูส้ าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี และระดบับณัฑิตศึกษาจากวทิยาลยันอร์ทเทิร์น เป็นสมาชิกสมาชิก

สามญัและสมาชิกวสิามญัตามล าดบัโดยผลของขอ้บงัคบัน้ี ส าหรับสมาชิกกิตติมศกัด์ินั้น สมาชิกสามญั และสมาชิก

วสิามญัจะเสนอช่ือต่อคณะกรรมการกลางเพือ่พจิารณาเชิญเขา้เป็นสมาชิกต่อไป 

ขอ้ 10. อตัราค่าบ ารุงชมรมมีดงัน้ี 

 10.1 สมาชิกสามญัและสมาชิกวสิามญั ช าระค่าบ ารุงตลอดชีพในอตัรา 400 บาท โดยช าระค่าบ ารุงเม่ือส าเร็จ

การศึกษา 

 10.2 สมาชิกกิตติมศกัด์ิ ไม่ตอ้งช าระค่าบ ารุง 

ขอ้ 11. สมาชิกมีสิทธ์ิดงัน้ี 

 11.1 เขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ชมรมจดัขึ้น 



 11.2 เสนอความเห็นเก่ียวกบั กิจกรรมของชมรมต่อกรรมการบริหารคณะกรรมการกลางและที่ประชุมใหญ่ 

 11.3 ไตร่ถามและหรือตรวจสอบการบริหารงาน และทรัพยสิ์นของชมรมจากคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการกลางและที่ประชุมใหญ ่

 11.4 สมาชิกสามญัและสมาชิกวสิามญัมีสิทธ์ิสมคัรรับเลือกตั้งเป็นประธานชมรม 

ขอ้ 12. สมาชิกมีหนา้ที่ดงัน้ี 

 12.1 ปฏิบติัตามขอ้บงัคบัน้ีโดยเคร่งครัด 

 12.2 ประพฤติตนให้เหมาะสมกบัการเป็นสมาชิก 

 12.3 ใหค้วามร่วมมือและสนบัสนุน การด าเนินกิจกรรมของชมรม 

 12.4 เขา้ร่วมกิจกรรมชมรมจดัขึ้น 

 12.5 ช่วยเผยแพร่ช่ือเสียงของชมรมและมหาวทิยาลยัใหเ้ป็นที่รู้จกัอยา่งกวา้งขวาง 

ขอ้ 13. การพน้สมาชิกภาพ เมือมีเหตุใดเหตุหน่ึงดงัน้ี 

 13.1 ลาออก 

 13.2 ตาย 

 13.3 คณะกรรมการกลางจ านวนไม่กวา่ 3 ใน 4 ประชุมและพจิารณา โดยคะแนนเสียงเกินกวา่คร่ึงหน่ึงของ

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีมติใหพ้น้จากสมาชิก 

ขอ้ 14. ใหน้ายทะเบียนจดัท าทะเบียนสมาชิกไวทุ้กประเภท  
 

หมวด 3 

สมาชิก 

ขอ้ 15. ใหมี้คณะกรรมการบริหาร จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 8 คน แต่ไม่เกิน 20 คน ประกอบไปดว้ย 

 -ประธานชมรม 

 -รองประธาน 

 -ที่ปรึกษา 

 -เลขานุการ 

 -ประชาสมัพนัธ ์

 -เหรัญญิก 



 -สวสัดิการ 

 -และต าแหน่งอ่ืนตามที่เห็นสมควร 

ขอ้ 16. ใหแ้ต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร ประกอบไปดว้ย 

 -อธิการบดี 

 -รองอธิการบดี 

 -คณบดี 

 -บุคคลที่คณะกรรมการ เห็นสมควร 

ขอ้ 17. การไดม้าซ่ึงคณะกรรมการบริหารใหด้ าเนินการดงัน้ี 

 17.1 ประธานชมรม ให้สมาชิกเสนอช่ือสมาชิกที่เห็นควร ด ารงต าแหน่ง ประธานชมรมต่อคณะกรรมการ

กลาง และให้คณะกรรมการกลางเวน้แต่ผูด้  ารงต าแหน่งกรรมการบริหารพิจารณาลงมติเลือกผูท้ี่สมาควรด ารง

ต าแหน่งประธานชมรม 

 17.2 ต  าแหน่งอ่ืนๆ นอกจากขอ้ 17.1 ให้ประธานชมรม เสนอช่ือ สมาชิก ที่เห็นสมควรด ารงต าแหน่งนั้นๆ 

ต่อคณะกรรมการกลางผูท้ี่ไดรั้บการรับรองจากคณะกรรมการกลางเวน้แต่ผูด้  ารงต าแหน่งกรรมการบริหารเกินกว่า

คร่ึง ถือวา่ ไดรั้บความเห็นชอบใหด้ ารงต าแหน่งนั้น 

ขอ้ 18. คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหนา้ที่ดงัน้ี 

 18.1 บริหารงานของชมรมให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ การจดัตั้ง และนโยบายของคณะกรรมการกลาง 

ตลอดจนมติที่ประชุมใหญ่ 

 18.2 เสนองบดุลประจ าปีและรายงานการด าเนินงานในรอบปีต่อคณะกรรมการกลางและที่ประชุมใหญ่ 

 18.3 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อด าเนินกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งแต่งตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกเป็นที่

ปรึกษาเพือ่ด าเนินกิจกรรมนั้นๆ 

 18.4 ปฏิบติัหนา้ที่อ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้ง เพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัน้ี 

ขอ้ 19. คณะกรรมการบริหารแต่ละต าแหน่ง มีอ านาจหนา้ที่ดงัน้ี 

 19.1 ประธานชมรม มีอ านาจหนา้ที่ดงัน้ี 

  1.เป็นผูน้ าในการบริหารงานของชมรม และควบคุม ดูแลการบริหารงานให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์

การจดัตั้งและนโยบายของคณะกรรมการตลอดจนมีมติที่ประชุม 

  2.ท าหนา้ที่ปรานที่ประชุม คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกลางและที่ประชุมใหญ่ 



  3.ท าหนา้ที่ตวัแทนของชมรมเก่ียวกบักิจกรรมทั้งปวงของชมรม 

  4.ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้ง หรือที่มิได้ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรรมการบริหาร

โดยเฉพาะ 

 19.2 รองประธานชมรม มีอ านาจหน้าที่ บริหารงานของชมรมตามที่ประธาน มอบหมายและปฏิบตัิหน้าที่

ประธานชมรม ในกรณีที่ประธานชมรมไม่อาจปฏิบติัหนา้ที่ได ้

 19.3 เลขานุการ มีอ านาจหนา้ที่ดงัน้ี 

  1.เตรียมการประชุม จดัวาระการประชุมและบนัทึกการประชุม 

  2.ติดต่อประสานงานกบัคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการกลาง 

 19.4 เหรัญญิก มีหนา้ที่ดงัน้ี 

  1.รับจ่ายดูแลเก็บรักษาเงินและทรัพยสิ์นของชมรม 

  2.จดัท างบดุลประจ าปีและรายงานการด าเนินงานในรอบปี 

 19.5 นายทะเบียน มีอ านาจหนา้ที่จดัการดูและเก็บรักษาทะเบียนสมาชิก 

 19.6 ประชาสมัพนัธ ์มีหนา้ที่ดงัน้ี 

  1.จดัท าจุลสาร เผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมของชมรม 

  2.จดัท าเวบ็ไซตข์องชมรมเพื่อประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของชมรมตลอดจนเป็นที่แลกเปล่ียนความ

คิดเห็นของสมาชิก 

  3.จดัท าส่ือเผยแพร่กิจกรรม ตามช่องทางส่ือต่างๆ ตามความเหมาะสม 

 19.7 สวสัดิการ มีหน้าที่รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและอ านวยความสะดวกต่างๆให้แก่สมาชิก และ

ชมรม ต าแหน่งตามขอ้ที่ 19.2 ถึง 19.7 รวมทั้งต  าแหน่งอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรก าหนดขึ้น ตามขอ้ที่ 

15 มีหนา้ที่ปฏิบตัิงานอ่ืนๆ ตามที่ประธานชมรมมอบหมายดว้ย 

ขอ้ 20. คณะกรรมการบริหารมีวาระ การด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี นบัตั้งแต่วนัที่ประธานชมรมไดรั้บการคดัเลือก 

 นอกจากพนัจากต าแหน่งตามวาระกรรมการบริหารพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

  1.ลาออก 

  2.ตาย 

  3.คณะกรรมการกลางเวน้แต่ผูด้  ารงต าแหน่งกรรมการบริหารจ านวนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ประชุม

และพจิารณาโดยคะแนนเสียงเกินกวา่คร่ึงหน่ึงของผูเ้ขา้ร่วมประชุมแลว้มีมติใหพ้นัจากต าแหน่ง 



  4.ที่ประชุมใหญ่โดยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 

ขอ้ 21. ในกรณีที่กรรมการบริหาร ต  าแหน่งใดพน้จากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้ประธานชมรมเลือกสมาชิกคนใด

คนหน่ึงท าหน้าที่ในต าแหน่งดงักล่าว และให้ผูซ่ึ้ง ท  าหน้าที่แทนมีวาระการด ารงต าแหน่งเท่าที่เหลืออยูข่องผูซ่ึ้งตน

แทน 

ข้อ 22. ในกรณีที่กครบวาระการด ารงต าแหน่งแล้วแต่ยงัไม่มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ให้

คณะกรรมการบริหารชุดเดิมท าหนา้ที่ต่อไปจนกวา่ จะมีคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ 

ขอ้ 23. ใหมี้คณะกรรมการกลาง ประกอบดว้ย 

 23.1 คณะกรรมการบริหาร และผูแ้ทนองคก์รนกัศึกษาวทิยาลยัเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 

 23.2 ผูแ้ทนรุ่นของสมาชิกสามญั และผูแ้ทนรุ่นของสมาชิกวสิามญัทุกรุ่นเป็นกรรมการ 

ขอ้ 24. คณะกรรมการกลางมีอ านาจหนา้ที่ดงัน้ี 

 24.1 ก าหนดนโยบายบริหารงานของชมรม 

 24.2 ใหค้วามเห็นเก่ียวกบังบดุลประจ าปีและรายงานการด าเนินงานในรอบปีต่อที่ประชุมใหญ่ 

 24.3 ปฏิบติัหนา้ที่อ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้งเพือ่ใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามขอ้บงัคบัน้ี ให้ประธานชมรมท าหน้าที่

ประธานคณะกรรมการกลางและใหป้ระธานชมรมแต่งตั้งกรรมการคนใดคนหน่ึงท าหนา้ที่เลขานุการ 

ขอ้ 25. กรรมการกลางโดยต าแหน่ง จะพน้จากต าแหน่งเม่ือพน้จากต าแหน่งกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการ

องค์การนักศึกษาผูแ้ต่งตั้งผูแ้ทนพน้จากต าแหน่ง แล้วแต่กรณี ผูแ้ทนรุ่นของสมาชิกสามัญผูแ้ทนรุ่นของสมาชิก

วสิามญัมีวาระด ารงต าแหน่ง 2 ปี นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระผูแ้ทนรุ่นของสมาชิกสามญั และผูแ้ทนรุ่น

ของสมาชิกวสิามญัพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

1.ลาออก 

  2.ตาย 

  3.คณะกรรมการกลางเวน้แต่ผูด้  ารงต าแหน่งกรรมการบริหารจ านวนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ประชุม

และพจิารณาโดยคะแนนเสียงเกินกวา่คร่ึงหน่ึงของผูเ้ขา้ร่วมประชุมแลว้มีมติใหพ้นัจากต าแหน่ง 

 

 

 

 



หมวด 4 

การประชุม 

ขอ้ 26. ใหมี้การประชุมคณะกรรมการบริหารอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อหน่ึงคร้ัง ทั้งน้ี ประธานชมรม หรือ

กรรมการบริหารชมรมจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 มีสิทธ์ิเสนอ ใหมี้การประชุมคณะกรรรมการบริหารวาระพิเศษได้ 

ขอ้ 27. ใหมี้การประชุมคระกรรมการกลาง อยา่งนอ้ย ภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง 

ขอ้ 28. การประชุมตอ้งมีกรรมการร่วมประชุมเกินกวา่คร่ึงหน่ึงจึงจะ ครบองคป์ระชุม ในกรณีที่ประธานไม่สามารถ

ปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหท้ี่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหน่ึงท าหนา้ที่ ประธานแทน 

ขอ้ 29. การลงมิติในที่ประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก กรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานที่ประชุมออกเสียงช้ีขาดได ้

ขอ้ 30. ใหมี้การประชุมใหญ่ปีละ 1 คร้ัง และให้น าความในขอ้ 28 และขอ้ 29 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 

หมวด 5 

การเงินและทรัพย์สิน 

ขอ้ 31. รายไดข้องชมรมมาจาก 

 31.1 ค่าบ ารุงจากสมาชิกวสิามญัและสามญั 

 31.2 เงินหรือทรัพยสิ์นที่บุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนบริจาคหรือมอบให ้

 31.3 รายไดจ้ากการจดักิจกรรมของชมรม 

 31.4 รายไดอ่ื้นอ่ืนนอกจากขอ้ 31.1 และขอ้ 31.3 รายไดข้องชมรมใหใ้ชต้ามวตัถุประสงคก์ารจดัตั้งชมรม

เท่านั้น 

ขอ้ 32. เงินของชมรมใหน้ าฝากธนาคารหรือสถาบนัการเงินที่มัน่คงการฝากและถอนเงินให ้ประธานชมรมหรือ

เหรัญญิกร่วมกบัคณะกรรมที่ประธานชมรมมอบหมาย ลงช่ือ 3 คน ทรัพยสิ์นของชมรมใหป้ระธานชมรมจดัใหมี้การ

เก็บรักษาตามที่เห็นวา่เหมาะสม 

ขอ้ 33. ประธานชมรมมีอ านาจสัง่จ่ายเงินไดค้ร้ังไม่เกิน 10,000 บาท การสัง่จ่ายเงินเกิน 10,000 บาท เป็นอ านาจของ

คณะกรรมการบริหาร พจิารณา มีมติ 

ขอ้ 34. ใหร้อบบญัชีของชมรม เป็นไปตามรอบบญัชีของวทิยาลยั ให้เหรัญญิกจดัท าบญัชีการเงินและทรัพยสิ์นตาม

หลกัการท าบญัชี เม่ือส้ินรอบปีบญัชีใหป้ระธานชมรมจดัใหมี้การตรวจรับรองบญัชีทุกคร้ังดว้ย 

 



บทเฉพาะกาล 

ขอ้ 35. ในระหวา่งที่ยงัไม่มีคณะกรรมการบริหารตามขอ้บงัคบัน้ี ใหค้ณะกรรมการผูก่้อตั้งชมรมปฏิบติัหนา้ที่

คณะกรรมการ บริหารไปพลางก่อน และตอ้งจดัใหมี้คณะกรรมการบริหารใหแ้ลว้เสร็จภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัที่

ขอ้บงัคบัน้ีใชบ้งัคบั 

ขอ้ 36. ในระยะเวลา 2 ปีนบัแต่วนัที่ขอ้บงัคบัน้ี ใชบ้งัคบัมิใหน้ าขอ้บงัคบัเก่ียวกบัที่ประชุมใหญ่มาใชบ้งัคบั 

ขอ้ 37. การแกไ้ขขอ้บงัคบัน้ีอาจท าไดเ้ม่ือคณะกรรมการกลางจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ใหค้วามเห็นชอบทั้งน้ีหาก

น าขอ้บงัคบั เก่ียวกบัที่ประชุมใหญ่มาใชบ้งัคบัแลว้ ใหเ้ป็นอ านาจหนา้ที่ของที่ประชุมใหญ่ 

 

  ประกาศ ณ วนัที่ 27 มกราคา 2562 

 

 

                                                                    (นายพรประเวท  จกัภิละ) 

     ประธานชมรมศิษยเ์ก่าวทิยาลยันอร์ทเทิร์น 

 

 


