
ประกาศมหา^ทยๆลํเยพะเยา
ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนลา!ตมหา!ทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๔๖๑

โดยทีเ่ปน็การเหน็สมควรใหม้รีะเบยีบชมรมผูป้กครองและครโูรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยั 
พะเยา และเท ีอ่ใหก้ารดำเบนีการของชมรมผูป้กครองและครโูรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัพะเยาม ี
ประสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิลตามเบ าัห มาย จงึอาศยัอำน าจต าม ค วาม ใน ม าตรา ๓๓ แหง่ 
พระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ใหอ้อกระเบยีบดงักลา่วไวด้งัตอ่ใปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนีเ้รยีกวา่ “ประกาศมหาวทิยาลยัพะเยาชมรมผูป้กครองและครโูรงเรยีน 
สาธติมหาวทิยาลยัพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๑”

ข้อ ๒ ประกาศนี?้หใ้ขบ้งัคบัตัง้แตว่นัที ่ ๓© พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
"มหาวทิยาลยั” หมายความวา่ มหาวทิยาลยัพะเยา
“โรงเรยีนสาธติ” หมายความวา่ โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัพะเยา
“ผูบ้รหิาร” หมายความวา่ ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัพะเยาและผูบ้รหิาร

โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัพะเยา
“อธกิารบด”ี หมายความวา่ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัพะเยา
“ผูอ้ำนวยการ” ห ม ายความ วา่ ผ ูอ้ ำน วยการโรงเรยีน ส าธติมห าวทิ ยาลยั

พะเยา
“ชมรม” ห ม าย ค ว าม ว า่  ช ม รม ผ ูป้ ก ค รอ งแ ล ะค รโูรงเร ยีน ส าธติ

ม ห าว ทิ ย าล ยั พ ะ เย า” “'กาอ กดโอก!: -  'โอดดเาอโ /\ร5ดต่ปิแ0ก 0? แาอ บกIVอโรแV 0เ กเาปิ7ฉ0 ออโกอกรเโดแอก
รดห๐0เ”

พ ะเยา
“คร”ู

“ผูป้กครอง” 
“นกัเรยีน”

ห ม ายความวา่ อาจารยโ์รงเรยีน ส าธติมห าวทิ ยาลยั

หมายความวา่ อดา มารดา หรือ ผูอ้ปุการะนกัเรยีน 
ห ม าย ค ว าม ว า่  น กั เร ยี น โ ร ง เร ยี น ส าธ ติ ม ห าว ทิ ย าล ยั

พ ะเยา
“คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการบรหิารชมรมผูป้กครองและครู

โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัพะเยา
ข้อ ๔ ใหย้กเสกิ ประกาศมหาวทิยาลยัพะเยาชมรมผูป้กครองและครโูรงเรยีนสาธติ 

มหาวทิยาลยัพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ (แกไ้ขเฟมิเตมิ พ.ศ.๒๕๕๘)



บทท่ัวโ,ป
ข้อ ๕'สำนกังานของชมรมผูป้กครองและครโูรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัพะเยา ตัง้อยูท่ี ่

โรงเรยีนสาธติ มหาวทิยาลยัพะเยา ตำบลแมก่า อำเภอฟอ้ง จงัหวดัพะเยา
ข้อ ๖ ใหม้เีครือ่งหมายของชมรมทีง่มลีกัษณะตามภาพประกอบทีง่มลีกัษณะเปน็รปู 

สตัภณัฑส์ขีาว บนพีน่หลงัรปูสลีาจารกียอดกสบีดอกบวัสมีว่ง เหนอ์ตวัอกัษร ''มพ" รปูอกัษรฝกัขาม 
ดา้นลา่งมขีอีมหาวทิยาลยัพะเยาสมีว่ง และขอีภาษาองักฤษ "บผเ’̂ 585117 0โ ภายโตช้ายธง
สทีอง ลอ้มรอบดว้ยวงกลมพีน่สมีว่งและแถบสทีองขอีวา่ ''ชมรมผูป้กครองและคร'ู' โวล้ว่นบนของวง 
โคง้ สว่นวงโคง้ดา้นลา่งเขยีนเปน็ขอีโรงเรยีนดว้ยตวัอกัษรภาษาโทยวา่ "โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยั 
พะเยา" และวงโคง้ดา้น,ขา้ยภบัดา้นขวามรีปูลายโทยเลน้สขีาว

ข้อ ๗  ชมรมมวีตัธปุระสงคต์งันี้
๗.๑ เพ ีอ่ลง่เสรมิความเขา้ใจ ความสมัพนัธ ์ ความรว่มมอื และแลกเปลีย่น 

ความรูป้ระสบการณร์ะหวา่งผูป้กครอง ครู ผูบ้รหีาร ผูม้อีปุการคณุ ตลอดจนเครอีขา่ยซมรม/สมาคม 
ทัว่ประเทศ

๗.๒ เพีอ่สง่เสรมี สนับสมุน การจดัการสกีษาของโรงเรยีนสาธติใหม้คีวามเปน็ 
เลศิ  โตม้าตรฐานสากล ปลกูฝงัน กั เรยีน มจีติสาธารณ ะ มคีวามเปน็ผูน้ำ รกัษล์งิแวดลอ้ม และ 
สลีปวฒันธรรมเพีอ่ใหน้กัเรยีนสมบรูณพ์รอ้มทกุดา้น

๓/.๓ เพีอ่ใหผู้ป้กครองมสีว่นรว่มในการพฒันาสง่เสรมีกจิการของโรงเรยีน 
สาธติในดา้นทนุการสกีษา อปุกรณ ก์ารสกีษา การกฬิ า โครงการ/กจิกรรม และประโยชนอ์ืน่ใดที ่
เกีย่วขอ้งกบัโรงเรยีนสาธติและนกัเรยีน



หมวดทิ ๑ 
สมา?๒

ข้อ ๘ สมารกิชมรมม ี๒ ประเภทคอื
๘.๑ สมารกิสามญั ใตแ้ก ่ ผูบ้รหิาร ผูป้กครอง ปดิา มารดาของมกัเรยีน และ 

ครู
๘.๒ ส ม ารกิ กติ ต มิ ศ กั ด ีใ้ต แ้ก  ่ ผ ูท้ รงคณุ วฒุ  ิ ผ ูม้ อี ปุการคณุ ตอ่ 'โรงเรยีน  

สา!เตและชมรมรงิชมรมใตม้มีตเิรญิ เขา้เปน็สมารกิของชมรม 
ข้อ ๙  สมารกิตอ้งประกอบดว้ยคณุสมบตัดิงันี ้

๙.๑ เปน็ผูบ้รรลฉุตภิาวะ 
๙.๒ เปน็ผูม้คีวามประพฤตเิรยีบรอ้ย 
๙.๓ ใม'เปน็ผูท้ีเ่ปน็โรคตดิตอ่รา้ยแรง หรอืทีส่งัคมรงัเกยีจ 
๙ .๔ ใม่เปน็ผู้ทีม่หีนีส้นิล้นพน้ตัว
๙.๕'ใมเ่ปน็ผูท้ ีถ่กูศาลพพ้ากษาใหเ้ปน็บคุคลลม้ละลาย หรอิใรค้วามสามารถ 

หรือต้องโทษ จำคกุ ยกเวน้ความมดีฐานประมาท หรือลหุโทษ 
ข้อ ๑๐ คา่ลงทะเปยีนและคา่บำรงุ

๑๐.๑ สมารกิสามญัจะตอ้งเสยีคา่ลงทะเปยีนแรกเขา้ ๕๐ บาท และคา่บำรงุ 
ชมรมรายป ีปลีะ ๕๐๐บาท

๑๐.๒ สมารกิกติตมิดกัดีห้รอืสมารกิสามญัทีเ่ปน็ผูบ้รหิารและครใูมต่อ้งชำระ 
คา่ลงทะเบยีนและคา่บำรงุชมรม

ข้อ ๑๑ การสมคัรเปน็สมารกิของชมรม สำหรบัสมารกิสามญั ยกเวน้ผูบ้รหิารและคร ู
ใหย้ืน่ใบสมคัรตามแบบของชมรมตอ่นายทะเบยีนชมรมพรอ้มกบัชำระคา่ลงทะเบยีน และคา่บำรงุการ 
เปน็สมารกิภาพของผูส้มคัร ใหเ้ริม่นบัตัง้แตว่นัทีผ่ ูส้มคัรใตช้ำระฝน็คา่ลงทะเบยีน และคา่บำรงุชมรม 
และใตร้บัใบเสรจีเปน็ทีเ่รยีบรอ้ยแลว้

ข้อ ๑๒ สมารกิภาพของสมารกิกติตมิดกัตั ้ใหเ้ริม่นบัตัง้แตว่นัทีห่นงัสอีตอบรบัเรญิ 
การเปน็สมารกิใปถงียงันายทะเบยีนชมรม

ข้อ ๑๓ สมารกิภาพของสมารกิใตส้นิสดุลงดว้ยเหตดุงัตอ่ใปนี ้
๑๓.๑ ตาย
๑๓.๒ ลาออก และใตร้บัอนมุตัใิหล้าออกจากกรรมการชมรม 
๑๓.๓ ขาดคณุสมบตัขิองสมารกิ
๑๓.๔ คณะกรรมการชมรม ใตล้งมต ิ ๒ ใน ๓ ของจำนวนคณะกรรมการ 

ใหล้บยือ่ออกจากทะเบยีน
๑๓.๕ คา้งชำระคา่บำรงุชมรมเปน็เวลา ๑ ปี



ขอ้© ๔ สทิธแิละหนา้ทีข่องสมา?ก
©๔.© เสนอความดดีเหน้ เท ีย่วกบัการดำเนนิงานของโรงเรยีนสาธติและ 

ของชมรมตอ่คณะกรรมการ
©๔.๒ เขา้รว่มประชมุใหญข่องชมรม
©๔.๓ ในการเสอืกตัง้คณะกรรมการชมรม และมสีทิธอิอกเสยีงลงมตติา่ง ๆ

ในท่ีประชุมของชมรม
©๔.๔โตร้บัสวสัดกิารทีช่มรมจดัขึน้
©๔.๔ร้องขอต่อคณะกรรมการ เพ่ีอตรวจสอบเอกสารและบัญธิทรัพย์สินของชมรม 
©๔.๖ เขา้?อรว่มกนัอยา่งนอ้ย ๑ ใน ๔ ของสมาธกิสามญัทัง้หมด ทำหนงัสอื 

รอ้งขอตอ่คณะกรรมการใหจ้ดัประชมุวสิามญัของชมรมโต้
©๔.๗ ร่วมกจิกรรมทีช่มรมโตจ้ดัใหม้ขีึน้
©๔๘ ให้ความร่วมมีอและสนับสนุนการดำเนินกิจการของโรงเรียนสาธิตและของ

ชมรม
©๔.๙ เผยแพรแ่ละรกัษาขึอ้เสยีงของชมรมใหแ้พรห่ลาย

หมวดที่ ๒ 
การดำเน ้นกิจกรรม

ข้อ ©๔ใหม้คีณะกรรมการเพีอ่ดำเนนิการตามวตัอปุระสงคข์องชมรม ประกอบดว้ย 
คณะกรรมการทีเ่สอืกในการประชมุใหญจ่ากสมาธกิสามญัทีเ่ปน็ผูป้กครองนกัเรยีนโดยสมาธกิสามญั 
ทีเ่ปน็ผูป้กครองเสอืกประธาน © คน และเสอืกคณะกรรมการ จากตวัแทนผูป้กครองนกัเรยีนแตล่ะ 
ระตบัช ัน้อยา่งนอ้ยหอ้งละ๑ คนและจากสมาธกิสามญั ท ีเ่ปน็ครจูำนวน © © คนท ีเ่ส อืกโดยครใูน 
โรงเรยีนสาธติและผูอ้ำนวยการเปน็รองประธานโดยตำแหนง่ เก  ๑ คน

ข้อ ๑๖ การดำเนนิงานของชมรมจะต้องโมขั่ดต่อกฎหมาย ระเบยีบของ ดลีธรรมอนัด ี และ 
เพีอ่พรรคการเมอีง หรอีศาสนาใด

ข้อ ๑๗  คณะกรรมการ โตแ้ก่
ประธานของชมรม เปน็ประธานในการประชมุ และเปน็ผูล้งนามแทนชมรม 
๑๗.๒ รองประธาน จำนวน ๒ คน โดยผูอ้ำนวยการเปน็รองประธานคนที ่ ๑ 

มหีนา้ทีช่ว่ยเหสอืประธาน และทำภารกจิทีโ่ตร้บัมอบหมายในกรณทีีป่ระธานโมอ่ยูห่รอืโมส่ามารถปฏบิตั ิ
หน้าท่ีโต้ และใหร้องประธานตามลำดบัตำแหนง่ปฏบิตัหินา้ทีแ่ทนประธาน

©๗.๓ เลขานกุาร ๑ คนมหีนา้ทีเ่ท ีย่วกบังานธรุการของชมรม ปฏบิตัติาม 
ภารกจิทีโ่ตร้บัมอบหมายจากประธานและรองประธาน ตลอดจนทำหนา้ทีเ่ปน็เลขานกุารในการประชมุ 
ของชมรม และใหม้ผีูช้ว่ยเลขานกุารโมน่อ้ยกวา่ ๑ คน



๑๗.๔ นายทะเบยีน มหีนา้ทีจ่ดัทำและรกัษาทะเบยีนสมา?กและใหม้ผีูช้ว่ยนาย 
ทะเบยีนโมน่อ้ยกว่า ๑ คน

© ๙ .*' เหรญัญกิมหีนา้ทีเ่กีย่วกบัการเงนิทัง้หมดของชมรม จดัทำบญั?รายรบั 
รายจา่ยบญั ?งบดลุ ทรพัยส์นิของชมรม และเกีบ่เอกสารหลกัฐานของชมรมเพีอ่รองรบัการตรวจสอบ 
และใหม้ผีูช้ว่ยเหรญัญกิโมน่อ้ยกวา่ ๑ คน

๑๗.๖ ปฏคิมมหีนา้ทีต่อ้นรบัสมา?กและผูม้าเยอืน การจดัเตรยีมสถานทีข่อง 
ชมรมเพีอ่การประชมุและการทำกจิกรรมของชมรมและใหม้ผีูช้ว่ยปฏคิมโมน่อ้ยกวา่ © คน

๑๗ .๗  ประชาสมัพนัธ ์ มหีนา้ทีเ่ผยแพรก่จิการ ชอ่เสยีง และเกยีรตคิณุของ 
ชมรม ใหแ้กส่มา?กและบคุคลที,่วโปเปน็ทีรู่จ้กัอยา่งแพรห่ลาย และใหม้ผีูช้ว่ยประชาสมัพนัธโ์มน่อ้ยกวา่ 
๑ คน

๑๗ .๘ กรรมการการตกิษา มหีนา้ท ีก่ารจดักจิกรรมตา้นการตกิษา รวบรวม 
ความคดิเหน์ขอ้เสนอแนะตอ่คณะกรรมการ

๑๗ .๙  กรรมการสวสัดกิาร มหีนา้ทีใ่นการดแูล ชว่ยเหลอื สง่เสรมีสวสัดกิาร
ของสมา?ก

๑๗ .๑๐ กรรมการจดัหารายโต ้ มหีนา้ทีใ่นการจดัหารายโต ้ เพีอ่ประโยชนใ์น 
กจิการของโรงเรยีนสา?ตและชมรม

๑๗ .๑๑ กรรมการฝา่ยโรงเรยีนสา?ต มหีนา้ทีใ่นการรบัมดีชอบขอ้ยลู การจดั 
กจิกรรมในโรงเรยีนสา?ตและประสานงานระหวา่งชมรมกบัโรงเรยีนสา?ต

๑๗.๑๒ กรรมการกลาง มหีนา้ทีด่ำเนนิกจิกรรมชมรม ดามทีโ่ดร้บัมอบหมาย 
๑๗.๑๓ กรรมการตรวจสอบภายใน มหีนา้ทีต่รวจสอบภายในชมรม เกีย่วกบั 

การเงนิ และการปฏบิต้หินา้ทีข่องชมรม และรายงานใหค้ณะกรรมการทราบทกุ ๖ เดอืน เปน็อยา่งนอ้ย 
ขอ้ ๑๘ การเลอืกคณะกรรมการใหม้กีารเลอืกภายในเดอืนแรกของทกุภาคเรยีนที ่ ๑ 

มกีารแตง่ตัง้คณะกรรมการ โดยคณะกรรมการอำนวยการโรงเรยีนสา?ต และคณะกรรมการปฏบิตั ิ
หนา้ทีภ่ายในเดอืนแรกของทกุภาคการตกิษาที ่ ๑ โดยมวีาระ ๑ ปี

ข้อ ๑ ๙  คณะกรรมการอาจเ?ญสมา?กกติตมิคกัที ่ เปน็คณะกรรมการทีป่รกีษาโตต้าม 
เหนสมควร และคณะกรรมการทีป่รกีษาจะอยูใ่นตำแหนง่จนหมดวาระของคณะกรรมการชดุนัน้

ข้อ ๒๐ โดยการอนมุตัขิองคณ ะกรรมการ อาจมกีารแตง่ต ัง้คณ ะอนกุรรมการจาก 
สมา?ก เพีอ่ปฏบิตัหินา้ทีใ่นกจิการหรอีกจิกรรมตา้นตา่ง ®} โตต้ามสมควร

ข้อ ๒๑ คณะกรรมการสามารถออกประกาศสำหรบัการบรหีารงานของชมรมโต ้โดย 
โมข่ดัตอ่ระเบยีบ ขอ้บงัคบั คำสง หรอีประกาศใดของมหารทียาลยัและโม,ขดัตอ่ประกาศของชมรม และ 
ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตด้วย

ขอ้ ๒๒ ถา้มกีรรมการวา่งลงกอ่นครบวาระ คณ ะกรรมการอาจมกีารเลอืกตวัแทน 
หรอีอาจเชญ่สมา?กสามญัทีโ่ตค้ะแนนเลอืกตัง้ท ีผ่า่นมาทีม่คีะแนนรองลงโปมาแทนกรรมการทีว่า่ง



และจะอยูใ่นตำแหนง่เทา่กบัเวลาทีก่รรมการคนเดมิทีม่ เีวลาเหลอือยู ่ กรณทีีใ่มม่กีารแตง่ตัง้กรรมการ 
แทนใหล้อืวา่คณะกรรมการเทา่ทีม่อียูม่อีำนาจและปฏบิตัหินา้ทีต่อ่โปโต้

ข้อ ๒๓ ใหม้กีารประชมุคณะกรรมการอยา่งนอ้ยภาคการดกิษาละ ๑ ครัง้ และมกีาร 
ประชมุใหญส่ามญัประจำป ีปลีะ ๑ คร้ัง ทกุดน้ปกีารดกิษา ในการประชมุตอ้งมกีรรมการเขา้ประชมุโม ่
นอ้ยกวา่ครงืหม ืง่ของคณ ะกรรมการท ัง้หมด การสงมดใินคณ ะกรรมการใหล้อืเลยืงขา้งมากเปน็  
เกณฑ ์ถา้คะแนนเสยืงเทา่กนัใหป้ระธานทีป่ระชมุมสีทิธอิอกเสยืงนีข้าดโตเ้ก ๑ เสยิง

ข้อ ๒๙ การประชมุใหญส่ามญัประจำป ี จะตอ้งมวีาระการประชมุอยา่งนอ้ยดงัตอ่โปนี ้
๒๔.๑ แถลงกจิการทีผ่า่นมาในรอบปี
๒๔.๒ แถลงบญัธริายรบั รายจา่ย บญัธงิบดลุของปที ีผ่า่นมา และทรพัยส์นิ

ตา่ง ชุ ของชมรม
๒๔.๓ เตรยีมเสอืกตัง้ / เลอืกตัง้กรรมการชดุใหม ่ เมือ่ถงึวาระ 
๒๔.๔ ผลการตรวจสอบภายใน ผลการตรวจสอบบญัธิIII๒๔.๔ เรอืงธน ชุ

หมวดที่ ๓
การเงิน และทรัพย์สิน

ข้อ ๒๔ รายโตข้องชมรม มาจากตอ่โปนี้
๒๔.๑ คา่ลงทะเปยีนและคา่บำรงุชมรม
๒๔.๒ เงินหรีอทรัพย์สนิทีม่ผู้ีมอบให้
๒๔.๓ การจดักจิกรรม หรอีกจิการและทรพัยส์นิของชมรม
๒๔.๔ รายโต ้ และหรือ ผลประโยชนอ่ื์น ชุ

ข้อ ๒๖ การสงจา่ยของชมรม ประธานมอีำนาจสัง่จา่ยในกรณจีำเปน็และเรง่ดว่นโตโ้ม ่
เกนิคราวละ ©๐,๐๐๐ บาท และตอ้งแจง้ใหท้ ีป่ระชมุคณะกรรมการทราบในการประชมุครัง้ตอ่มา 
การจา่ยเงนิคราวละเกนิกวา่ทีก่ำหนดตอ้งจา่ยโดยมตขิองคณะกรรมการ

ข อ้ ๒ ๗ ใหเ้หรญัญก่ มอีำนาจเกบิรกัษาเงนิสดของชมรมโตโ้มเ่กนิ© ๐,๐๐๐ บาท 
ถา้เกนิกวา่จำนวนนี ้ตอ้งนา่ฝากธนาคารในบญัธขิองชมรมภายใน ๒ วนัทำการทนัที

ข้อ ๒๘ เหรญัญกิ จะตอ้งทำบญัธริายรบั รายจา่ย และบญัธงิบดลุ ใหถ้กูตอ้งตามหลกั 
กชิาการ ใหข้อ้ยลูเปน็ปจัจบุนัอยูเ่สมอ การรบัหรอืจา่ยเงนิทกุครัง้ตอ้งมหีลกัฐานเปน็หนงัสอืลงลายมอี 
นีอ้ประธานหรอืผูป้ฏบิตัหินา้ทีแ่ทนและเหรญัญกิทกุครัง้

ข้อ ๒๙ ผูส้อบบญัธ ิจะตอ้งมใิซก่รรมการในชมรม และจะตอ้งเปน็ผูส้อบบญัธทิ'ีโตร้บั
อนุญาต



ขอ้ ๓๐ ผ ูส้อบบญั ขส้ามารถเรยีกเอกสารท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการเงนิ  ทรพัยส์นิ การจดั 
กจิกรรม ฯลฯ เกีย่วกบัการเงนิของชมรม และสามารถเขญ้ กรรมการ หรอืเจา้หนา้ทีข่องชมรมเพ ีอ่ 
สอบถามเกีย่วกบับญัข ้การเงนิ และทรัพย์สินได้

ข้อ ๓๑ คณะกรรมการ มขีอบเขตอนมุตัใิหใ้ชเ้งินดงัตอ่ไปนึ่
๓๑.๑ การจดัโครงการ/กจีกรรมการเสรมิสรา้งความเขา้ใจ ความสมัพนัธ ์

ความรว่มมอื และแลกเปกีย่นความรูป้ระสบการถ4ระหวา่งผูป้กครอง คร ู ผูบ้รหิาร ผ ูม้ อืปุการคณุ  
ตลอดจนการสานลมัพนัธร์ะหวา่งชมรม/สมาคมทัว่ประเทศ

๓๑.๒ การจดัการสกิษา กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน และ 
วสัดคุรกุณัฑท์างการสกีษา ตลอดจนสงิอีน่ใดทีฬ่ง่ผลประโยชนต์อ่การพฒันาการเรยีนรูข้องนกัเรยีนให ้
มคีวามเปน็เลศิทัง่ทางวชิาการและทกัษะทางลงัคม

๓๑.๓ สวสตกิารชองสมาขก้

หมวดที่ ๕'
การเลิกชมรม

ข้อ ๓๒ การเลกิชมรม จะเลกิไดก้ีโ่ดยมตขิองทีป่ระชมุใหญข่องชมรม ยกเวน้การเลกิ 
เพราะเหตชุองกฎหมาย มตทิีป่ระชมุใหญใ่หเ้ลกิชมรมจะตอ้งมคีะแนนเสยืงไมน่อ้ยกวา่ ๓ ใน ๔ ของ 
สมาขก้สามญัทีเ่ขา้รว่มประชมุทัง่หมด และองคป์ระชมุใหญจ่ะตอ้งไมน่อ้ยกวา่ครงีหนึง่ของสมาขก้ 
สามญัทัง่หมด หรือ ยกเลกิโดยคำสัง่อธกิารบสี

ข้อ ๓๓ เมึอ่ชมรมตอ้งเลกิ ไมว่า่ดว้ยเหตใุด ชุ ก ีต่าม ทรพัยส์นิของชมรมทีเ่หลอือยู ่
หลงัจากทีไ่ดช้ำระบญัขเ้ปน็ทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ใหต้กเปน็ของโรงเรยีนสาธติเพีอ่ประโยชนข์องโรงเรยีน 
สาธติ (ผูร้บัตอ้งมฐีานะเปน็นต้บิคุคลทีม่วีตัถปุระสงคเ์พีอ่การกศุลสาธารณประโยชน)์

ประกาศ ณ วันท่ี ๓๑ พถษุภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ศาสตราจารยฟ์เิศษ ดร.มณฑล สงวนเสรมิศร)ี 
อธกิารบดมีหาวทิยาลยัพะเยา


