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ข้อบังคบั 

สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์  มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี พ.ศ. 2563 

 

หมวดที' 1 

บททั'วไป 

ขอ้ 1  สมาคมนี* มีชื-อวา่ “สมาคมศิษยเ์ก่าเภสชัศาสตร์  มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี” 

ขอ้ 2  สมาคมนี*ใชชื้-อยอ่ สศภ. ม.อบ. ชื-อภาษาองักฤษ “The Pharmacy UBU Alumni Association” 

ชื-อยอ่ PUBUA 

ขอ้ 3  เครื-องหมายของสมาคม 

 

ขอ้ 4  สาํนกังานของสมาคมตั*งอยู ่ณ เลขที- 85 หมู่ 4 ถนนวารินเดช-เดชอุดม ตาํบลเมืองศรีไค 

อาํเภอวารินชาํราบ จงัหวดัอุบลราชธานี และไม่มีสาํนกังานสาขา 

ขอ้ 5  ในขอ้บงัคบันี*  

“สมาคม” หมายความวา่ สมาคมศิษยเ์ก่าเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 

“นายก” หมายความวา่ นายกสมาคมศิษยเ์ก่าเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

“กรรมการ” หมายความวา่ กรรมการสมาคมศิษยเ์ก่าเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

“สมาชิก” หมายความวา่ สมาชิกสมาคมศิษยเ์ก่าเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

ขอ้ 6  สมาคมมีวตัถุประสงค ์ดงันี*  

(1) เพื-อผดุงไวซึ้-งศกัดิX ศรีและเชิดชูเกียรติแห่งศิษยเ์ก่าเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

(2) เพื-อพิทกัษสิ์ทธิประโยชน์ในการประกอบวชิาชีพแก่สมาชิก 

(3) เพื-อบาํเพญ็ประโยชน์แก่สงัคมส่วนรวม 

(4) เพื-อเผยแพร่ความรู้ทางวชิาการและแลกเปลี-ยนความรู้ซึ- งกนัและกนั 

(5) เพื-อเป็นศูนยร์วมบริการข่าวสาร ความกา้วหนา้ทางวชิาการและวชิาชีพ  

(6) เพื-อเป็นตวัแทนในการประสานงาน ดาํเนินกิจการร่วมกบัองคก์รวชิาชีพอื-น  
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(7) เพื-อส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหว่างศิษยเ์ก่า ศิษยปั์จจุบนั และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยั

อุบลราชธานี 

(8) เพื-อสงเคราะห์ช่วยเหลือสมาชิกที-ได้รับความเดือดร้อน  ทั* งนี* โดยการพิจารณาของ

คณะกรรมการ 

(9) เพื-อสนบัสนุนการศึกษา และการจดักิจกรรมของคณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

(10) ไม่จดัตั*งโตะ๊บิลเลียด 

ขอ้ 7 ขอ้บงัคบันี* ใหใ้ชบ้งัคบัตั*งแต่วนัประกาศเป็นตน้ไป 

 

 

หมวดที' 2 

สมาชิก 

ขอ้ 8 ประเภทและคุณสมบติัของสมาชิก 

(1) สมาชิกกิตติมศกัดิX  คือ บุคคลหรือนิติบุคคลที-คณะกรรมการเห็นควรเชิญเขา้ร่วมเป็นสมาชิก

และขึ*นทะเบียนเป็นสมาชิก 

(2) สมาชิกสามญั คือ ผูส้าํเร็จการศึกษาจากคณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

(3) ยวุสมาชิก คือ นกัศึกษาเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี  

ขอ้ 9  การขึ*นทะเบียนสมาชิกทาํไดโ้ดยยื-นใบสมคัรต่อนายทะเบียนสมาคมพร้อมชาํระค่าบาํรุง 

ขอ้ 10  ค่าบาํรุงสมาคม 

(1) สมาชิกกิตติมศกัดิX  ไม่ตอ้งเสียค่าบาํรุง  
(2) สมาชิกสามญั เสียค่าบาํรุงสมาคมราย 3 ปี 500 บาท หรือตลอดชีพ 2,000 บาท 

(3) ยวุสมาชิก ไม่ตอ้งเสียค่าบาํรุง 
(4) ค่าบาํรุงสมาคมใหน้บัจากเดือนมกราคมถึงเดือนธนัวาคมเป็น 1 ปี เวน้แต่ผูที้-สมคัรครั* งแรกให้

นบัวนัครบ 1 ปีในเดือนธนัวาคมของปีถดัไป 

ขอ้ 11 สิทธิของสมาชิก 

(1) มีสิทธิออกเสียงเลือกตั*งคณะกรรมการ 
(2) มีสิทธิเป็นกรรมการ 
(3) เฉพาะสมาชิกสามญัมีสิทธิสมคัรรับเลือกตั*งเป็นนายกสมาคม 

(4) มีสิทธิเขา้ร่วมกิจกรรมของสมาคม 

(5) มีสิทธิไดรั้บการแจง้ข่าวความเคลื-อนไหวของสมาคม 

(6) มีสิทธิเสนอความเห็นต่อที-ประชุมคณะกรรมการและที-ประชุมใหญ่สามญั 

(7) มีสิทธิไต่ถามและเสนอให้มีการตรวจสอบการทาํงานของคณะกรรมการโดยการประชุม
วสิามญั 
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(8) มีสิทธิไดรั้บความช่วยเหลือจากสมาคมในกรณีไดรั้บความเดือดร้อน โดยการพิจารณาของ

คณะกรรมการ 

(9) มีสิทธิไดรั้บส่วนลดค่าลงทะเบียนงานประชุมวชิาการที-จดัโดยคณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยั
อุบลราชธานี 

ขอ้ 12  สภาพการเป็นสมาชิกสิ*นสุดลงเมื-อ 

(1) ตาย  
(2) ลาออก  

(3) ไดรั้บโทษโดยคาํพิพากษาถึงที-สุดใหจ้าํคุก เวน้แต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดอนัไดก้ระทาํ

โดยประมาท 

(4) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวชิาชีพเภสชักรรม 

(5) ไม่ชาํระค่าบาํรุงสมาคมภายในวนัที- 31 มกราคมนับถดัจากปีที-ครบกาํหนดชาํระค่าบาํรุง

สมาคม  

(6) เมื-อประพฤติการที-นาํมาซึ- งความเสื-อมเสียแก่วิชาชีพเภสัชกรรม โดยกรรมการไม่นอ้ยกว่า 2 

ใน 3 ลงมติใหส้มาชิกนั*นพน้สมาชิกภาพ  

 

หมวดที' 3 

การดาํเนินกจิการสมาคม 

ข้อ 13  คณะกรรมการมีจาํนวนอย่างน้อย 7 คน อย่างมากไม่เกิน 15 คน โดยมีที-มาจากการ

ลงคะแนนเลือกตั*ง 

คณะกรรมการตามวรรคหนึ-งประกอบดว้ยนายก 1 คน และกรรมการอื-นอีกไม่เกิน 14 คน 

ขอ้ 14  ใหค้ณะกรรมการชุดที-กาํลงัจะหมดวาระลงแต่งตั*งคณะอนุกรรมการเลือกตั*ง เป็นผูจ้ดัการ

เลือกตั*งคณะกรรมการชุดใหม่ 

ขอ้ 15  อาํนาจหนา้ที-ของคณะกรรมการ 

(1) บริหารกิจการของสมาคมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั 

(2) เสนอรายงานการเงินประจาํปีและรายงานผลการดาํเนินงานทุกปี 

(3) คณะกรรมการมีอาํนาจออกประกาศ ระเบียบปฏิบติั แต่งตั*งอนุกรรมการและที-ปรึกษาของ

สมาคมไดต้ามความเหมาะสม 

ขอ้ 16  การประชุมครั* งแรกของคณะกรรมการหลงัจากไดรั้บการเลือกตั*งแลว้ ให้มีการแต่งตั*ง

กรรมการดา้นต่าง ๆ ตามที-คณะกรรมการเห็นสมควร 

ขอ้ 17  ตาํแหน่งและหนา้ที-ของคณะกรรมการตามขอ้ 13 
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(1) นายก เป็นหวัหนา้ในการบริหารงานของคณะกรรมการ และควบคุมใหก้ารบริหารเป็นไปตาม

วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัสมาคม เป็นประธานที-ประชุมคณะกรรมการและที-ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 

และเป็นตวัแทนสมาคมในการดาํเนินการต่าง ๆ 

(2) อุปนายก ทาํหน้าที-แทนนายกในกรณีที-นายกไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าที-ได้ และ

ปฏิบติัหนา้ที-อื-น ๆ ตามที-นายกมอบหมาย 

(3) เลขานุการ มีหน้าที-ติดต่อสมาชิกและบุคคลภายนอกในกิจกรรมของสมาคม จดบนัทึกการ

ประชุม จดัระเบียบวาระการประชุม และนดัประชุมสมาคมทั*งประชุมคณะกรรมการและการประชุมใหญ่

สามญัประจาํปี และปฏิบติัหนา้ที-อื-น ๆ ตามที-ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ 

(4) เหรัญญิก มีหน้าที-รับ-จ่าย และรักษาเงินของสมาคม จดัทาํบญัชีการเงินประจาํปี เพื-อแจง้

สถานะทางการเงินของสมาคม และปฏิบติัหนา้ที-อื-น ๆ ตามที-ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ 

(5) นายทะเบียน มีหนา้ที-จดัทาํและรักษาทะเบียนของสมาคม รับเงินค่าบาํรุงจากสมาชิก และเงิน

ที-ไดรั้บจากการบริจาค และปฏิบติัหนา้ที-อื-น ๆ ตามที-ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ 

(6) ประชาสมัพนัธ์ มีหนา้ที-เผยแพร่กิจกรรมของสมาคม และจดัทาํเอกสารเผยแพร่ของสมาคม 

(7) ปฏิคม มีหนา้ที-ตอ้นรับแขกของสมาคม เป็นหวัหนา้ในการจดัเตรียมสถานที-ของสมาคมและ

จดัเตรียมสถานที-ประชุมต่าง ๆ ของสมาคม 

ขอ้ 18  การประชุมของคณะกรรมการ 

(1) ในการประชุมตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่กึ-งหนึ-งจึงจะถือวา่ครบองคป์ระชุม 

(2) มติที-ประชุมใหถื้อเสียงขา้งมากเป็นเกณฑ ์ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที-ประชุมเป็นผู ้

ออกเสียงชี*ขาด 

(3) ให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 3 ครั* ง โดยให้จัดขึ*นภายในเดือนเมษายน 

สิงหาคม และธนัวาคม 

(4) คณะกรรมการที-มาประชุมในสถานที-จะไดรั้บเบี*ยประชุมครั* งละ 300 บาท 

ข้อ 19  คณะกรรมการมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปีนับแต่วนัที-ได้รับเลือกและให้

รักษาการไปจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะไดรั้บอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการและให้ทาํการส่ง

และรับมอบงานกนัใหเ้สร็จสิ*นภายใน 30 วนั นบัแต่วนัที-คณะกรรมการชุดใหม่ไดรั้บอนุญาตใหจ้ดทะเบียน

จากทางราชการ 

นายกจะดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัไดไ้ม่เกิน 2 ครั* ง 

ในกรณีที-ตาํแหน่งนายกว่างลงก่อนหมดวาระ ให้คณะกรรมการดาํเนินการคดัเลือกนายกจาก

คณะกรรมการที-มีอยู ่และใหมี้วาระการดาํรงตาํแหน่งเท่าเวลาที-เหลืออยูข่องผูที้-ตนดาํรงตาํแหน่งแทน 

ในกรณีที-ตาํแหน่งกรรมการว่างลงก่อนหมดวาระ ให้คดัเลือกผูส้มคัรกรรมการที-มีคะแนนใน

ลาํดบัถดัไปขึ*นมาแทน และใหมี้วาระการดาํรงตาํแหน่งเท่าเวลาที-เหลืออยูข่องผูที้-ตนดาํรงตาํแหน่งแทน 
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ขอ้ 20  กรรมการพน้จากตาํแหน่ง เมื-อ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 

(3) พน้จากตาํแหน่งตามวาระ 
(4) ขาดจากสมาชิกภาพ 

(5) ที-ประชุมใหญ่ลงมติใหอ้อก 

ขอ้ 21  ในการประชุมคณะกรรมการ ถา้นายกหรืออุปนายกไม่อยู่ในที-ประชุมหรือไม่สามารถ

ปฏิบติัหนา้ที-ได ้ใหค้ณะกรรมการที-เขา้ประชุมในคราวนั*นเลือกตั*งกนัเอง เพื-อใหก้รรมการคนใดคนหนึ-งทาํ

หนา้ที-เป็นประธานในการประชุมคราวนั*น 

หมวดที' 4 

การประชุมใหญ่ 

ขอ้ 22  คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมใหญ่สามญัทุก 1 ปี ภายในเดือนธนัวาคมของทุกๆ ปี

เพื-อแถลงถึงผลการดาํเนินงานในรอบ 1 ปีที-ผา่นมาพร้อมทั*งเสนองบการเงินดว้ย 

ขอ้ 23  การจดัประชุมใหญ่สามญัตอ้งแจง้ให้สมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนั

ประชุม 

ขอ้ 24  การประชุมใหญ่วสิามญั สามารถกระทาํไดโ้ดย 

(1) สมาชิกไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ร้องขอ หรือ 

(2) คณะกรรมการเห็นสมควร 
ขอ้ 25  การประชุมใหญ่สามญัประจาํปีจะตอ้งมีระเบียบวาระการประชุมอยา่งนอ้ยดงัต่อไปนี*  

(1) เรื-องประธานแจง้เพื-อทราบ 

(2) เรื-องเสนอเพื-อทราบ 

(3) เรื-องเสนอเพื-อพิจารณา 

(4) เรื-องสืบเนื-อง 

(5) เรื-องอื-นๆ 

ขอ้ 26  การประชุมใหญ่สามญัประจาํปีหรือการประชุมใหญ่วิสามญัจะตอ้งมีสมาชิกเขา้ร่วม

ประชุมไม่นอ้ยกวา่ครึ- งหนึ-งของสมาชิกทั*งหมดจึงจะถือวา่ครบองคป์ระชุม 

ขอ้ 27  ในการประชุมใหญ่ของสมาคม ถา้นายกหรืออุปนายกไม่อยูใ่นที-ประชุมหรือไม่สามารถ

ปฏิบติัหนา้ที-ได ้ให้สมาชิกที-เขา้ประชุมในคราวนั*นเลือกกรรมการคนใดคนหนึ-ง ทาํหนา้ที-เป็นประธานใน

การประชุมคราวนั*น 

ขอ้ 28  มติที-ประชุมให้ถือเสียงขา้งมากเป็นเกณฑ์ ถา้คะแนนเท่ากนัให้ประธานในที-ประชุมใช้

สิทธิออกเสียงเพื-อตดัสินชี*ขาด 
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หมวดที' 5 

การเงนิและทรัพย์สิน 

ข้อ  29   เ งินของสมาคมให้ฝากไว้ในบัญชี  “สมาคมศิษย์เ ก่าเภสัชศาสตร์   มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี” โดยเปิดบญัชี 4 คน ประกอบดว้ยเหรัญญิก 1 คน และกรรมการ 3 คน และมิให้จดัทาํบตัร

เอทีเอม็ 

ขอ้ 30  ใหเ้หรัญญิกเป็นผูเ้กบ็รักษาสมุดคู่ฝาก และบญัชีรับ-จ่าย 

ขอ้ 31  ในการเบิกเงินแต่ละครั* ง ใหผู้มี้สิทธิX เบิกในบญัชี 2 ใน 4 ร่วมลงชื-อเบิก 

ขอ้ 32  นายกมีอาํนาจอนุมติัจ่ายเงินไดไ้ม่เกินครั* งละ 10,000 บาท กรณีที-มีการจ่ายมากกวา่ครั* งละ 

10,000 บาท ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการ 

ขอ้ 33  การเบิกเงินจากบญัชีทุกครั* งใหมี้การจดัทาํบญัชีรับ-จ่ายใหน้ายกตรวจสอบทุกครั* งที-มีการ

เบิก-จ่าย 

ขอ้ 34  เหรัญญิกมีสิทธิรักษาเงินสดไวใ้นมือเพื-อใชจ่้ายในกิจการของสมาคมไดไ้ม่เกิน 10,000 

บาท และตอ้งจดัทาํบญัชีเงินสด รับ-จ่ายประจาํวนั และเสนอรายการใชจ่้ายต่อคณะกรรมการในการประชุม

ทุกครั* ง 

ขอ้ 35 ใหค้ณะกรรมการแต่งตั*งผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เป็นผูต้รวจสอบบญัชีของสมาคม 

 

หมวดที' 6 

การแก้ไขข้อบังคบั 

ขอ้ 36  ที-ประชุมใหญ่สามญัโดยสมาชิกไม่นอ้ยกว่าครึ- งหนึ- งของที-ประชุมมีสิทธิลงมติให้มีการ

แกไ้ขขอ้บงัคบั และองคป์ระชุมใหญ่จะตอ้งมีสมาชิกสามญัเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ครึ- งหนึ-งของสมาชิก

ทั*งหมด 

หมวดที' 7 

การเลกิสมาคมและการชําระบัญชี 

ขอ้ 37  การเลิกสมาคมจะกระทาํไดโ้ดยมติที-ประชุมใหญ่ของสมาคม ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 

2 ใน 3 ของสมาชิกที-เขา้ร่วมประชุมทั*งหมดมีมติใหเ้ลิก และองคป์ระชุมใหญ่จะตอ้งมีสมาชิกสามญัเขา้ร่วม

ประชุมไม่นอ้ยกวา่ครึ- งหนึ-งของสมาชิกทั*งหมด ยกเวน้เป็นการเลิกเพราะเหตุของกฎหมาย 

ขอ้ 38  ใหที้-ประชุมใหญ่เป็นผูล้งมติแต่งตั*งผูช้าํระบญัชี และการชาํระบญัชีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

ขอ้ 39  ทรัพยสิ์นของสมาคมที-เหลือจากการชาํระบญัชีมีอยู่เท่าใด ให้ตกเป็นของมหาวิทยาลยั

อุบลราชธานี เพื-อประโยชน์ของคณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 
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                                                          ลงชื-อ    

 (นายเด่นชยั ดอกพอง)  

              นายกสมาคมศิษยเ์ก่าเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

 

 

 

 


