ระเบียบสโมสรพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ว่าด้วยสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
พ.ศ. ๒๕๖๒
………………………………..
โดยเป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม เพื่ อ ให้ เกิด ความเหมาะสมมากยิ่ง ขึ้น อาศัย อำนาจตามข้อ ๑๙ ของระเบีย บสโมสร
พนั กงาน – เจ้ าหน้ าที่ ป ระจำตามสั ญ ญา มหาวิทยาลั ยราชภัฏ พิ บูล สงคราม ว่าด้ว ยสวัส ดิการพนักงาน –
เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา พ.ศ.๒๕๕๔ และมติที่ประชุมคณะกรรมการสโมสรพนักงานมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พิบูลสงคราม ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ จึงให้ออกระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสโมสรพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบสโมสรพนักงาน – เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ว่าด้วยสวัสดิการพนักงาน – เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา พ.ศ.๒๕๕๔
(๒) ระเบียบสโมสรพนักงาน – เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ว่าด้วยสวัสดิการพนักงาน – เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖
(๓) ระเบียบสโมสรพนักงาน – เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ว่าด้วยสวัสดิการพนักงาน – เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘
(๔) ระเบียบสโมสรพนักงาน – เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ว่าด้วยสวัสดิการพนักงาน – เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๙
(๕) ระเบียบสโมสรพนักงาน – เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยสวัสดิการพนักงาน – เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ.๒๕๖๐
(๖) ระเบียบสโมสรพนักงาน – เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ว่าด้วยสวัสดิการพนักงาน – เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๖๑
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
“สโมสร” หมายความว่า สโมสรพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสโมสรพนักมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสโมสรพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

๒

ข้อ ๕ ในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น อาจแต่งตั้งสมาชิกเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการได้
ข้อ ๖ ให้ น ายกสโมสรรักษาการตามระเบี ยบนี้ ในกรณี ที่มี ปัญ หาเกี่ยวกับ การปฏิ บัติตาม
ระเบียบนี้ ให้นายกสโมสรมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาด คำวินิจฉัยของนายกสโมสรให้เป็นดีที่สุด
หมวด ๑
วัตถุประสงค์และแนวปฏิบัติ
ข้อ ๗ วัตถุประสงค์ของสโมสร มีดังต่อไปนี้
(๑) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และส่งเสริมความสามัคคีของคณะพนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
(๒) เพื่อช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่สมาชิก
(๓) เพื่อพบปะสังสรรค์กันระหว่างสมาชิกตามโอกาสอันสมควร
(๔) เพื่อส่งเสริมสมาชิกได้มีการพักผ่อนหย่อนใจในบางโอกาส
(๕) เพื่อต้อนรับคณะบุคคลจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานอื่น
ข้อ ๘ แนวปฏิบัติของสโมสร มีดังนี้
(๑) เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามจุ ด ประสงค์ ให้ ค ณะกรรมการมี กิ จ กรรมต่ างๆตามความ
เหมาะสม เช่น ด้านกีฬา การจัดการบริการเครื่องอุปโภคบริโภค จัดทัศนศึกษาและการประชุมพบปะสังสรรค์
เป็นครั้งคราว เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมูค่ ณะและมหาวิทยาลัย
(๒) คณะกรรมการและสมาชิกสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ต้องช่วยกันรักษาและทรงไว้ซึ่งระเบียบของสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตลอดจนสร้าง
ความสามัคคีอันดีงามไว้อย่างเคร่งครัด
หมวด ๒
การเก็บรักษาและใช้จ่ายเงิน
ข้อ ๙ ให้นายกสโมสร อุปนายกสโมสรหนึ่งคน กรรมการฝ่ายการเงิน และเหรัญญิก มีหน้าที่
รับผิดชอบร่วมกันเกี่ยวกับการเงินและการบัญชีของสวัสดิการและเป็นผู้ลงชื่อฝากและถอนเงินธนาคารหรือ
สถาบันการเงินในนามของสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ข้อ ๑๐ คณะกรรมการมีอำนาจอนุมัติการใช้จ่ายในรายการและหลักเกณฑ์ ต่อไปนี้
(๑) ให้มีค่าตอบแทนในการดำเนินงานสำหรับคณะกรรมการ ดังนี้
- ที่ปรึกษา ๑,๐๐๐ บาทต่อปี
- นายกสโมสร ๕,๐๐๐ บาทต่อปี
- อุปนายก ๑,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี
- เหรัญญิก ๑๐,๐๐๐ บาทต่อปี
- กรรมการฝ่ายการเงิน ๒,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี
- คณะกรรมการ ๕๐๐ บาทต่อคนต่อปี
- เลขานุการ ๓,๐๐๐ บาทต่อปี
โดยค่าตอบแทนดังกล่าวให้จ่ายจากเงินดอกเบี้ยของสโมสร

๓

(๒) งานเลี้ยงที่สโมสรจัดขึ้นสำหรับสมาชิก เช่น การต้อนรับพนักงานมหาวิทยาลัย
จากสถาบันการศึกษาอื่น การจัดทัศนศึก ษา ฯลฯ การใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรมให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร
(๓) สมาชิกมีความประสงค์กู้ยืมเงิน
(๔) การใช้จ่ายเงินใดๆ นอกเหนือจากเงินกู้ยืม ให้ใช้จ่ายจากเงินรายได้อื่นๆ ยกเว้น
เงินค่าหุ้น
(๕) อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ข้อ ๑๑ เหรัญญิกต้องแสดงบัญชีรายรับ – รายจ่ายให้คณะกรรมการและสมาชิกทราบทุกๆ
๖ เดือน
ข้อ ๑๒ ให้ที่ปรึกษามีอำนาจตรวจสอบฐานะทางการเงินได้อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
หมวด ๓
สมาชิก
ข้อ ๑๓ สมาชิก มี ๕ ประเภท คือ
(๑) สมาชิกประเภทลูกจ้างประจำ
(๒) สมาชิกประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย
(๓) สมาชิกประเภทพนักงานราชการ
(๔) สมาชิกประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
(๕) สมาชิกประเภทข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
การเป็นสมาชิกทั้ง ๕ ประเภท ต้องยื่นใบสมัครโดยเสียค่าสมัครและลงทะเบียนคนละ ๕๐
บาท เงินค่าสมัครและค่าลงทะเบียนทางสโมสรจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
หมวด ๔
ค่าบำรุง และรายได้
ข้อ ๑๔ สมาชิกทั้ง ๕ ประเภท ต้องเปิดบัญชีเงินสะสมคนละ ๑๕๐ บาท โดยแยกเป็นเงิน
สะสม ๑๐๐ บาท และค่าสมัคร ๕๐ บาท ในเดือนแรกของการเข้าเป็นสมาชิก ส่วนเดือนต่อ ๆ ไปให้ชำระเงิน
สะสมอย่างน้อยคนละ ๕ หุ้นๆละ ๒๐ บาท
ข้อ ๑๕ การชำระค่าบำรุงให้สมาชิกชำระในวันสิ้นเดือนของทุกเดือน ซึ่งงานคลังเป็นผู้หักเงิน
ไว้ โดยเหรัญญิกเป็นผู้รวบรวม
ข้อ ๑๖ สโมสรอาจมีรายได้อื่นๆ เช่น มีผู้อุทิศให้ หรือจากการลุงทุนของสโมสร หรือจากการ
จัดกิจกรรม ฯลฯ โดยคณะกรรมการต้องแจ้งให้สมาชิกทราบ
หมวด ๕
สิทธิของสมาชิก
ข้อ ๑๗ สิทธิของสมาชิก มีดังนี้
(๑) สมาชิกจะได้รับการบริการและร่วมในกิจกรรมที่สโมสรจัดขึ้น

๔

งานพิธี/โอกาส
๑. พิธีมงคลสมรส
๒. พิธีอุปสมบท

๓. พิธีศพ

๔. คลอดบุตร

(๒) สมาชิกจะได้รับเงินจากสโมสร ในงานพิธีหรือโอกาสต่างๆ ดังนี้
จำนวน(บาท)
เงื่อนไข
๑,๐๐๐
- ได้รับเฉพาะกรณีสมาชิกสมรสเท่านั้น โดยได้รับเพียงครั้งเดียว
๑,๐๐๐
- ได้รับเฉพาะกรณีที่สมาชิกอุปสมบทเท่านั้น โดยได้รับเพียงครั้งเดียว
- ต้องเป็นการอุปสมบทเพื่อทดแทนพระคุณบิดา มารดาเท่านั้น
ร้อยละ ๑๐ ของ
ค่าหุ้นที่มีอยู่
- ได้รับเฉพาะกรณีที่สมาชิกเสียชีวิตเท่านั้น (ไม่รวมค่าพวงหรีด)
แต่ต้องไม่ต่ำกว่า
๒,๐๐๐ บาท
๑,๐๐๐
- ได้รับกรณีที่บิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตรของสมาชิกเสียชีวิต
(ไม่รวมค่าพวงหรีด)
๑,๐๐๐
- ได้รับเฉพาะกรณีที่สมาชิกคลอดบุตรเท่านั้น โดยได้รับเพียง
ครั้งเดียว

(๓) สมาชิกมีสิทธิกู้ยืมเงินของสโมสรได้ โดยแยกเป็น
ประเภทเงินกู้ยืม
คุณสมบัติผู้กยู้ ืม
เงื่อนไขการผ่อนชำระ
๑. กู้ฉุกเฉิน
- ต้องมีเงินสะสมค่าหุ้นไม่น้อยกว่า - ผ่อนชำระภายใน ๔ เดือน
(ไม่เกิน ๘,๐๐๐ บาท
๒,๐๐๐ บาท
- อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๑ บาทต่อเดือน
โดยสามารถยื่นคำร้องขอกู้ - ต้องเป็นสมาชิกไม่ต่ำกว่า ๖ เดือน
(อัตราคงที่)
ได้วันจันทร์ – ศุกร์ ยกเว้น
- กรณีชำระคืนภายใน ๑๕ วันนับแต่
วันเสาร์ – อาทิตย์ และ
วันที่ได้รับเงินกู้ ไม่ต้องชำระดอกเบี้ย
วันหยุดนักขัตฤกษ์)
๒. กู้สามัญ (สามารถยื่นคำร้องขอกู้ได้ภายในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุด
นักขัตฤกษ์)
ก. ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท
- ต้องมีเงินสะสมค่าหุ้นตั้งแต่
- ผ่อนชำระภายใน ๑๕ เดือน
๒,๐๐๐ – ๕,๐๐๐ บาท
- อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๑ บาทต่อเดือน
- ต้องเป็นสมาชิกไม่ต่ำกว่า ๖ เดือน
(อัตราคงที่)
- กรณีชำระคืนภายใน ๑๕ วันนับแต่
วันที่ได้รับเงินกู้ ไม่ต้องชำระดอกเบี้ย
ข. ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท - ต้องมีเงินสะสมค่าหุ้นตั้งแต่
- ผ่อนชำระภายใน ๑๕ เดือน
๕,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ บาท
- อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๑ บาทต่อเดือน
- ต้องเป็นสมาชิกไม่ต่ำกว่า ๖ เดือน
(อัตราคงที่)
- กรณีชำระคืนภายใน ๑๕ วันนับแต่
วันที่ได้รับเงินกู้ ไม่ต้องชำระดอกเบี้ย

๕

ประเภทเงินกู้ยืม
ค. ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท

ง. ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท

จ. ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท

ฉ. ไม่เกินวงเงินสะสม
ค่าหุ้นที่มีอยู่ (ไม่เกิน
ร้อยละ ๘๐)

คุณสมบัติผู้กู้ยืม
- ต้องมีเงินสะสมค่าหุ้นตั้งแต่
๑๐,๐๐๑ – ๑๕,๐๐๐ บาท
- ต้องเป็นสมาชิกไม่ต่ำกว่า ๖ เดือน

เงื่อนไขการผ่อนชำระ
- ผ่อนชำระภายใน ๑๕ เดือน
- อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๑ บาทต่อเดือน
(อัตราคงที่)
- กรณีชำระคืนภายใน ๑๕ วันนับแต่
วันที่ได้รับเงินกู้ ไม่ต้องชำระดอกเบี้ย
- ต้องมีเงินสะสมค่าหุ้นตั้งแต่
- ผ่อนชำระภายใน ๑๕ เดือน
๑๕,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาท
- อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๑ บาทต่อเดือน
- ต้องเป็นสมาชิกไม่ต่ำกว่า ๖ เดือน
(อัตราคงที่)
- กรณีชำระคืนภายใน ๑๕ วันนับแต่
วันที่ได้รับเงินกู้ ไม่ต้องชำระดอกเบี้ย
- ต้องมีเงินสะสมค่าหุ้นตั้งแต่
- ผ่อนชำระภายใน ๑๕ เดือน
๒๐,๐๐๑ – ๒๕,๐๐๐ บาท
- อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๑ บาทต่อเดือน
- ต้องเป็นสมาชิกไม่ต่ำกว่า ๖ เดือน
(อัตราคงที่)
- กรณีชำระคืนภายใน ๑๕ วันนับแต่
วันที่ได้รับเงินกู้ ไม่ต้องชำระดอกเบี้ย
- ต้องมีเงินสะสมค่าหุ้นตั้งแต่
- ผ่อนชำระภายใน ๓๐ เดือน
๒๕,๐๐๑ บาทขึ้นไป
- อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๑ บาทต่อเดือน
- ต้องเป็นสมาชิกไม่ต่ำกว่า ๖ เดือน
(อัตราคงที่)
- ต้องมีเงินเดือนเหลือให้หักชำระหนี้ - กรณีชำระคืนภายใน ๑๕ วันนับแต่
วันที่ได้รับเงินกู้ ไม่ต้องชำระดอกเบี้ย

“ในการชำระหนี้ให้ หักจากเงินเดือน/ค่าจ้างมาชำระจนครบตามเงื่อนไข กรณีสมาชิกรายใด
ชำระเงินกู้สามัญและกู้หุ้นยังไม่เกินร้อยละ ๗๕ ของยอดเงินต้น หรือกู้ฉุกเฉินยังไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของยอดเงิน
ต้นห้ามมิให้สมาชิกรายนั้นกู้สามัญ กู้หุ้น และกู้ฉุกเฉินครั้งใหม่ หากชำระเงินกู้สามัญ กู้หุ้น เกินร้อยละ ๗๕ ของ
ยอดเงินต้น หรือกู้ฉุกเฉินร้อยละ ๕๐ ของยอดเงินต้นแล้ว แต่ยังไม่ครบตามจำนวน ให้สามารถกู้สามัญ กู้หุ้น
และกู้ฉุกเฉินได้แต่ต้องหักส่วนที่ยังคงค้างชำระออกจากยอดเงินต้นที่กู้ครั้งใหม่ แล้วแต่กรณี”
ในการยื่ น คำร้ อ งขอกู้ ยื ม ทั้ ง สามประเภท ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบเกิ น กึ่ ง หนึ่ ง จาก
คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ยืม และต้องมีบุคคลค้ำประกัน ซึ่งผู้สามารถค้ำประกันได้ คือ
- ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือลูกจ้างประจำของมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ คน
- พนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานราชการของมหาวิทยาลัย จำนวน ๒ คน
- พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน ๓ คน
- พนักงานมหาวิทยาลัย /พนักงานราชการของมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ คน และพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน ๑ คน

๖

ในกรณีกู้ยืมเงินประเภทเงินสะสมค่าหุ้นที่มีอยู่ (ไม่เกินร้อยละ ๘๐) หากผู้กู้ไม่มีภาระในการ
ค้ำประกันผู้กู้รายอื่น ให้สามารถกู้ยืมเงินได้โดยไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน
หากสมาชิกรายใดไม่ชำระหนี้เงินกู้ยืมในเดือนใด จะถูกตัดสิทธิ ในการขอกู้ยืมเป็นระยะเวลา
๖ เดือนนับจากเดือนที่มิได้ชำระ
(๔) ในกรณีที่สมาชิกเจ็บป่วยต้องเข้านอนรับการรักษาตัวที่ โรงพยาบาล สมาชิกจะได้รับเงิน
ช่วยเหลือ จำนวน ๕๐๐ บาท หรืออาจเป็นกระเช้าเยี่ยมไข้ โดยสามารถรับได้ไม่เกินปีละ ๑ ครั้ง และต้องมี
ใบรับรองแพทย์ประกอบ
(๕) ในกรณีที่สมาชิกประสบภัยธรรมชาติ ได้แก่ อัคคีภัยหรือวาตภัย จนทำให้บ้านเรือน/ที่พัก
อาศัย ได้รับความเสียหาย สมาชิกจะได้รับเงินช่วยเหลือ จำนวน ๒,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ สมาชิกจะต้องมีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้านจึงจะสามารถได้รับเงินช่วยเหลือ
หากภัยธรรมชาติดังกล่าว ทำให้บ้านเรือน/ที่พักอาศัย เกิดความเสียหายอย่างมากสโมสรอาจ
ตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเงินช่วยเหลือในอัตราที่มากกว่า ๒,๐๐๐ บาทได้ โดยให้เป็นกรณีๆ ไป
(๖) สมาชิกจะได้รับเงินสะสมค่าหุ้นคืนทั้งหมด เมื่อขาดจากการเป็นสมาชิกตาม ข้อ ๑๘
(๗) สมาชิกสามารถแสดงความคิดเห็ นเป็นหนังสื อเกี่ยวกับกิจการของสโมสรโดยส่งไปยัง
คณะกรรมการ
หมวด ๖
การขาดจากสมาชิกภาพ
ข้อ ๑๘ สมาชิกขาดจากการเป็นสมาชิก เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออกจากมหาวิทยาลัยหรือพ้นจากการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
(๓) ลาออกจากสโมสร โดยสมาชิก ที่สามารถขอลาออกจากสโมสรได้คือ สมาชิกซึ่ง
ปฏิบัติงานสายวิชาการหรือสายสอนเท่านั้น
(๔) คณะกรรมการให้ออกจากการเป็นสมาชิกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย ทำให้
เกิดความเสียหายแก่สโมสรหรือสมาชิกรายอื่นๆ
การให้ออกจากการเป็นสมาชิกตาม (๔) ต้องมีคะแนนเสียงลงมติไม่น้อยกว่าสองใน
สามจำนวนคณะกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
หมวด ๗
การแก้ไขและยกเลิกระเบียบ
ข้อ ๑๙ ระเบียบฉบับนี้ สามารถแก้ไขได้โดยมติของคณะกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของคณะกรรมการที่มีอยู่ ในกรณีจะยกเลิกระเบียบฉบับนี้ให้มีมติของคณะกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ใน
๔ ของคณะกรรมการที่มีอยู่

๗

หมวด ๘
การประชุมใหญ่
ข้อ ๒๐ การประชุมใหญ่ต้องมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของสมาชิก
ทั้งหมด หากการประชุมมีสมาชิกไม่ครบตามจำนวน ให้เรียกประชุมใหม่ภายใน ๒ วันนับแต่วันนัดประชุมครั้ง
แรกและให้ถือว่าการประชุมครั้งหลังเป็นการประชุมใหญ่
ข้อ ๒๑ ให้ มี การประชุ ม ใหญ่ ทุ ก สิ้ น ภาคเรียน เพื่ อพิ จารณางบดุ ล รับ ทราบการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ข้อ ๒๒ การประชุมใหญ่วิสามัญอาจกระทำได้ตามความจำเป็น หากสมาชิกรวบรวม
รายชื่อไม่ตำกว่า ๓๐ คน
ข้ อ ๒๓ มติ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ให้ ถื อ คะแนนเสี ย งข้ างมาก ถ้ าคะแนนเสี ย งเท่ า กั น ให้
ประธานในที่ประชุมชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางสาวพนาวัน เปรมศรี)
นายกสโมสรพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

