
ข้อบังคับ 

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

Rajamangala University of Technology Thanyaburi Alumni Association 

…………………………….. 

หมวด  1 

ช่ือและวตัถุประสงค์ 

ขอ้  1. สมาคมน้ีช่ือวา่ “สมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี” ใชอ้กัษรยอ่วา่ “ส.มทรธ.”    

มีช่ือภาษาองักฤษวา่ “Rajamangala University of Technology Thanyaburi Alumni Association          

ใชอ้กัษรยอ่วา่ RMUTTA” 

ขอ้  2. เคร่ืองหมายของสมาคมเป็นรูปตรามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรีบรรจุอยูภ่ายในรูปวงรี 2 วง 

ซอ้นกนั มีขอ้ความอกัษรยอ่ ส.มทรธ. อยูด่า้นล่างตรามหาวทิยาลยั และช่ือสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี บรรจุอยูภ่ายในวงรีรอบนอกโดยมีดอกไมทิ้พยปิ์ดหวัและทา้ยช่ือสมาคม 

ขอ้  3. สาํนกังานของสมาคมตั้งอยูท่ี่มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ชั้น 2 อาคารสโมสรขา้ราชการ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต - นครนายก ตาํบลคลองหก อาํเภอ

คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12110 

ขอ้  4. วตัถุประสงคข์องสมาคมเพื่อ 

4.1 เป็นศูนยก์ลางในการแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์และเผยแพร่ข่าวสาร ขอ้มูล

ในการจดัการศึกษาโดยทัว่ไปและท่ีเก่ียวขอ้งกบัมหาวทิยาลยั  

4.2 เป็นศูนยก์ลางในการติดต่อประสานงานและให้ความร่วมมือระหว่างนักศึกษาเก่า นักศึกษา

ปัจจุบนัและมหาวทิยาลยั 

4.3 ใหก้ารสนบัสนุน ช่วยเหลือเก้ือกลู และดาํเนินกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษาเก่า นกัศึกษา

ปัจจุบนั มหาวทิยาลยั และสังคมโดยรวม 

4.4 ส่งเสริมงานวฒันธรรม 

4.5 หารายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจ และการเป็นท่ีปรึกษาให้กบัองคก์รภาครัฐ และเอกชน เพื่อนาํ

รายไดม้าสนบัสนุนกิจกรรมของสมาคมศิษยเ์ก่าฯ 

หมวด  2 

สมาชิก 

ขอ้  5. สมาชิกมี 2 ประเภทคือ 

5.1     สมาชิกสามญั ไดแ้ก่ ผูท่ี้เคยศึกษา และสาํเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาสังกดัวทิยาลยัเทคโนโลย ี           

          และอาชีวศึกษา  สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล และ  

          มหาวทิยาลยัเทคโนโลยราชมงคลธญับุรี ดาํรงหรือเคยดาํรงตาํแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี  

         ท่ีปรึกษา คณบดี  รองคณบดี  ศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์ผูช่้วยศาสตราจารย ์อาจารย ์หรือ 

         อาจารยพ์ิเศษ และผูรั้บปริญญากิตติมศกัด์ิของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี รวมทั้งผูท่ี้ 

         สนใจในกิจการของสมาคม และกรรมการมีมติรับเป็นสมาชิก  



 2 

5.2 สมาชิกกิตติมศกัด์ิ ไดแ้ก่ ผูมี้เกียรติคุณหรือทรงคุณวฒิุท่ีคณะกรรมการบริหารสมาคมมีมติเป็น 

           เอกฉนัทใ์หเ้ชิญเป็นสมาชิกกิตติมศกัด์ิ 

ขอ้  6. ผูท่ี้ประสงค์จะสมคัรเขา้เป็นสมาชิกสามญัของสมาคม ให้ยื่นใบสมคัรตามแบบวิธีการของสมาคม 

พร้อมดว้ยค่าบาํรุงต่อเลขานุการสมาคม 

ขอ้  7. ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกตามขอ้ 6 ตอ้งประกอบดว้ยคุณสมบติัดงัน้ี 

7.1 มีความประพฤติเรียบร้อย 

7.2 ไม่เป็นโรคท่ีสังคมรังเกียจ 

7.3 ไม่เป็นผูต้อ้งรับอาญาจาํคุกโดยคาํพิพากษาโทษจาํคุกเวน้แต่ความผิดลหุโทษ ความผิดอนัได้

กระทาํข้ึนโดยประมาท 

ขอ้  8. เม่ือคณะกรรมการบริหารสมาคมรับสมคัรผูเ้ขา้เป็นสมาชิก ตามขอ้ 6 แลว้ ให้เลขานุการสมาคมแจง้ให้

ผูส้มคัรทราบเป็นหนังสือพร้อมกับส่งสมุดข้อบงัคบัอยู่ของสมาคมไปด้วย 1 เล่ม และให้แจ้งนาย

ทะเบียนและเหรัญญิกสมาคมทราบเป็นหนงัสือภายใน 7 วนั 

ขอ้  9. ใหน้ายทะเบียนสมาคมใหเ้ลขท่ีสมาชิกออกบตัรสมาชิกและลงช่ือผูไ้ดรั้บเขา้เป็นสมาชิกของสมาคมทุก

ประเภทไวใ้นทะเบียนสมาชิก และประกาศช่ือใหท้ราบทัว่กนัท่ีสาํนกังานสมาคม 

ขอ้  10. บตัรประจาํตวัของสมาชิก คณะกรรมการบริหารสมาคมเป็นผูก้าํหนดและจดัทาํข้ึน และให้นายก

สมาคมเป็นผูล้งช่ือในบตัรประจาํตวันั้น 

ขอ้  11. ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริหารสมาคมพิจารณาเห็นว่ารับผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกไม่ได ้ให้เลขานุการ

สมาคมแจง้ใหผู้ส้มคัรทราบเป็นหนงัสือพร้อมกบัคืนค่าบาํรุงภายใน 7 วนั แต่ไม่ตดัสิทธ์ิ ผูส้มคัรผูน้ั้นท่ี

จะสมคัรใหม่อีกเม่ือพน้ระยะ 1 ปี 

ขอ้  12. สมาชิกสามญัอาจจะไดรั้บเชิญเป็นสมาชิกกิตติมศกัด์ิได ้โดยไม่เสียสิทธิในการเป็นสมาชิกเดิม แต่ตอ้ง

ปฏิบติัตามหนา้ท่ีของการเป็นสมาชิกสามญัโดยสมบูรณ์ 

หมวด  3 

ค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมอื่น 

ขอ้  13. สมาชิกสามญัตอ้งเสียค่าบาํรุงคนละ 100 บาทต่อปี หรือค่าบาํรุงตลอดชีพคนละ 300 บาท ค่าบาํรุงตลอด

ชีพใหผ้อ่นชาํระไดเ้ป็น 3 งวด ๆ ละ 100 บาท และตอ้งชาํระให้เสร็จส้ินภายในเวลา 1 ปี ถา้พน้กาํหนด 

1 ปี ยงัไม่ไดช้าํระเงินค่าบาํรุงครบถว้น ใหถื้อวา่เป็นสมาชิกรายปีตามจาํนวนเงินท่ีไดช้าํระไวแ้ลว้ 

ขอ้  14. สมาชิกสามญั ซ่ึงเป็นสมาชิกของสมาคมครบสิบหา้ปีบริบูรณ์และไดช้าํระค่าบาํรุงสมาคมครบถว้นแลว้

ใหไ้ดรั้บการยกเวน้จากการเสียค่าบาํรุงต่อไป 

ขอ้  15. ค่าบาํรุงสมาคมให้นบัจากเดือนมกราคมถึงเดือนธนัวาคมเป็น 1 ปี เวน้แต่ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกท่ีเพิ่ง

สาํเร็จการศึกษาจากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี ให้นบัเวลาครบ 1 ปี ในเดือนธนัวาคมของ

ปีถดัไป 

ขอ้  16. ค่าบาํรุงประจาํปี ใหช้าํระล่วงหนา้ภายในเดือนกุมภาพนัธ์ของทุกปี 

ขอ้  17. ค่าธรรมเนียมหมายถึงค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ นอกเหนือ จากค่าบาํรุงท่ีสมาชิกจะตอ้งชาํระ 
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หมวด  4 

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 

ขอ้  18. สมาชิกมีสิทธิประดบัเคร่ืองหมายของสมาคม ซ่ึงสมาคมเป็นผูจ้าํหน่ายให้ 

ขอ้  19. สมาชิกมีสิทธิใชส้ถานท่ี รับวารสาร หรือข่าวสารของสมาคมและรับบริการต่าง ๆ ท่ีสมาคมจดัใหมี้ข้ึน 

ขอ้  20. สมาชิกมีสิทธิเขา้ประชุมในท่ีประชุมใหญ่ซ่ึงเลขานุการสมาคมจะแจง้ให้ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า  

15 วนั 

ขอ้  21. สมาชิกมีสิทธิในการเสนอความเห็น เก่ียวกบักิจการทั้งหลายของสมาคมต่อคณะกรรมการบริหาร

สมาคมหรือในท่ีประชุมใหญ่ 

ขอ้  22. สมาชิกสามญัเท่านั้น มีสิทธิสมคัรเขา้รับการเลือกตั้งเป็นนายกของสมาคม 

ขอ้  23. สมาชิกสามญัมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนายกของสมาคมและการลงมติอ่ืน ๆ โดยถือหลกัสมาชิก 1 คน 

ลงคะแนนเสียงได ้1 เสียง 

ขอ้  24. สมาชิกมีหนา้ท่ีร่วมมือส่งเสริม และปฏิบติัตามวตัถุประสงคข์องสมาคมช่วยเหลือและรักษาเกียรติคุณ

ของสมาคมปฏิบติัตามระเบียบและขอ้บงัคบัของสมาคม และให้ความร่วมมือในการเป็นกรรมการหรือ

อนุกรรมการช่วยการดาํเนินงานของสมาคม 

ขอ้  25. ผูท่ี้ขาดจากสมาชิกภาพ ไม่ไดรั้บสิทธิและหนา้ท่ีท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้และไม่มีสิทธิเรียกร้องเก่ียวกบั

ทรัพยสิ์นของสมาคม 

หมวด  5 

การขาดจากสมาชิกภาพ 

ขอ้  26. สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพต่อเม่ือ 

26.1 ตาย 

26.2 ลาออก 

26.3 ขาดคุณสมบติัตามขอ้ 7 หมวด 2 และประพฤติตนเป็นการเส่ือมเสียแก่สมาคมอยา่งร้ายแรงและ

คณะกรรมการบริหารสมาคมลงมติใหอ้อกดว้ยเสียง 3 ใน 4 

ขอ้  27. สมาชิกคนใดประสงค์จะลาออกจากสมาชิกภาพให้แสดงความจาํนงเป็นลายลักษณ์อกัษรยื่นต่อ

เลขานุการสมาคม เพื่อนาํเสนอคณะกรรมการบริหารสมาคมเพื่อทราบ 

ขอ้  28. สมาชิกผูใ้ดไม่ชาํระค่าบาํรุง หรือมีหน้ีสินอย่างอ่ืนกบัสมาคมให้เหรัญญิกส่งหนังสือเตือนไป 3 คร้ัง 

การเตือนแต่ละคร้ัง ให้มีระยะห่างกนัไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั ถา้สมาชิกผูน้ั้นยงัไม่ชาํระหรือไม่ช้ีแจงแสดง

เหตุผลจนเป็นท่ีพอใจภายใน 30 วนัหลงัจากการเตือนคร้ังสุดทา้ยคณะกรรมการบริหารสมาคมถอนช่ือ

สมาชิกผูน้ั้นออกจากทะเบียนสมาชิกได ้และใหเ้ลขานุการสมาคมแจง้ให้ผูน้ั้นทราบเป็นหนงัสือภายใน 

7 วนั 

ขอ้  29. ผูท่ี้ขาดจากสมาชิกภาพแลว้ ให้เลขานุการแจง้ต่อเหรัญญิกและนายทะเบียนสมาคมทราบภายใน 3 วนั 

ประกาศรายช่ือ ณ สาํนกังานของสมาคมไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั  
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หมวด  6 

คณะกรรมการบริหารสมาคม 

ขอ้  30. คณะกรรมการบริหารสมาคม ประกอบดว้ย บุคคลจาํนวนอยา่งนอ้ย 8 คน และอยา่งมากไม่เกิน 29 คน 

และจะตอ้งประกอบดว้ยศิษยเ์ก่าอยา่งนอ้ย 5 คณะๆละ 1 คน เขา้มาเป็นกรรมการ ซ่ึงมีหนา้ท่ีต่าง ๆ ดงัน้ี 

30.1 นายก 

30.2 อุปนายก 

30.3 เลขานุการ 

30.4 เหรัญญิก 

30.5 นายทะเบียน 

30.6 ปฏิคม 

30.7 ประชาสัมพนัธ์ 

30.8 กรรมการกลาง 

หมวด  7 

การเลอืกตั้งกรรมการบริหารสมาคม 

ขอ้  31. ใหท่ี้ประชุมใหญ่สามญัประจาํปีเลือกตั้งนายกก่อนวนัท่ี 30 เมษายนของทุก ๆ 2 ปี โดยเลือกจากสมาชิก

สามญัเท่านั้นดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก 

ขอ้  32. ใหผู้ท่ี้ประสงคจ์ะสมคัรรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคม ให้มาแสดงตนในวนัเลือกตั้งนายกสมาคม จะตอ้ง

มีผูรั้บรองอยา่งนอ้ย 5 ท่าน พร้อมรูปถ่ายหนา้ตรงคร่ึงตวั ขนาด 2 น้ิว สองรูป ใหฝ่้ายเลขานุการสมาคม

พร้อมใบสมคัร และแสดงวสิัยทศัน์ในระหวา่งการเลือกตั้ง 

ขอ้  33. สมาชิกท่ีสมคัรรับเลือกตั้งและสมาชิกท่ีมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งตอ้งเป็นผูไ้ม่ขาดจากสมาชิกภาพ

ตามขอ้ 26 หมวด 5 

ขอ้  34. เลขานุการสมาคมต้องประกาศเลขท่ี และช่ือของผูส้มคัรเข้ารับการเลือกตั้ งให้ทราบล่วงหน้าใน            

ท่ีประชุมสามญั 

ขอ้  35. เลขานุการตอ้งประกาศเลขท่ี และรายช่ือสมาชิกท่ีมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งใหท้ราบก่อนการเลือกตั้ง  

ขอ้  36. ให้คณะกรรมการบริหารสมาคม ซ่ึงหมดอายุตามวาระเป็นผูเ้ตรียมการเลือกตั้ง โดยให้ท่ีประชุมใหญ่

สามญัเลือกประธานการเลือกตั้ง และผูช่้วยอีก 2 คน เป็นคณะกรรมการเลือกตั้ง ดาํเนินการและควบคุม

การเลือกตั้งใหเ้ป็นไปโดยยติุธรรม คณะกรรมการเลือกตั้ง ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้สมคัรเขา้รับเลือกตั้ง 

ขอ้  37. ใหป้ระธานเลือกตั้งนบัคะแนนเสียง และประกาศผลการเลือกตั้งให้ท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปีทราบ

ภายในวนัเลือกตั้ง 

ขอ้  38. ถา้สมาชิกเขา้รับเลือกตั้งเพียง 1 คน ใหถื้อวา่คนนั้นเป็นนายกสมาคม 

ขอ้  39. ให้นายกสมาคมแต่งตั้ง กรรมการบริหารสมาคมตามขอ้ 30 หมวด 6 จากสมาชิกสามญัภายใน 15 วนั 

หลงัจากวนัไดรั้บเลือกตั้งเป็นนายกสมาคม 

ขอ้  40. คณะกรรมการบริหารสมาคมอยู่ในตาํแหน่งได้คราวละ 2 ปี โดยนับอายุของคณะกรรมการบริหาร

สมาคมตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม ของปีท่ีมีการเลือกตั้งเป็นตน้ไป 
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หมวด  8 

อาํนาจหน้าที่ของกรรมการบริหารสมาคม 

ขอ้  41. นายกสมาคมเป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการและในท่ีประชุมใหญ่มีหน้าท่ีเป็นหัวหน้าและ

รับผดิชอบในการบริหารกิจการของสมาคม และมีอาํนาจถอดถอนกรรมการบริหารสมาคมท่ีตนแต่งตั้ง

ได ้โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร 

ขอ้  42. อุปนายกมีหนา้ท่ีเป็นผูช่้วยนายกสมาคม และทาํหนา้ท่ีบริหารกิจการแทนเม่ือนายกไม่อยู ่

ขอ้  43. เลขานุการมีหน้าท่ีดาํเนินงานของสมาคมตามท่ีนายกหรือ อุปนายกจะกาํหนดมอบหมายหนา้ท่ีติดต่อ

กับสมาชิก และบุคคลภายนอกในกิจการทั่ว  ๆ ไป รักษาระเบียบและข้อบังคับนัดประชุม

กรรมการบริหารสมาคมโดยแจง้ระเบียบวาระล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั เป็นการด่วนจะนดัประชุมเร็ว

กว่านั้นก็ได ้จดบนัทึกการประชุม ดาํเนินการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารสมาคมหรือ

สมาชิก และเป็นผูรั้กษาสรรพเอกสารของสมาคมมิให้สูญเสียและเปิดเผย เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจาก

คณะกรรมการบริหารสมาคม 

ขอ้  44. เหรัญญิกมีหน้าท่ีรับจ่ายและรักษาเงิน รวมทั้งทาํบญัชีรับจ่ายหน้ีสินและเอกสารการเงินของสมาคม  

ทาํบญัชีการเงินรายเดือนงบประมาณและงบดุลประจาํปีเสนอคณะกรรมการบริหารสมาคม 

ขอ้  45. นายทะเบียนมีหนา้ท่ีจดัทาํทะเบียนและประวติัของสมาชิก 

ขอ้  46. ปฏิคม ปฏิบติัหนา้ท่ีติดต่อและตอ้นรับ 

ขอ้  47. ประชาสัมพนัธ์มีหนา้ท่ีในการจดัการถ่ายภาพและเผยแพร่กิจกรรมของสมาคม 

ขอ้  48. กรรมการกลางมีหนา้ท่ีคอยช่วยเหลือกิจการฝ่ายต่าง ๆ ของสมาคมและมีหนา้ท่ีตามแต่นายกสมาคมจะ

มอบหมายให ้

หมวด  9 

การพ้นจากตําแหน่งกรรมการบริหารสมาคม 

ขอ้  49. กรรมการบริหารสมาคมพน้จากตาํแหน่งโดย 

49.1 ออกตามวาระ 

49.2 ลาออก 

49.3 ตาย 

49.4 ขาดจากสมาชิกภาพ 

49.5 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร 

49.6 ตอ้งรับอาญาจาํคุกโดยคาํพิพากษาโทษจาํคุก เวน้แต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดอนักระทาํข้ึน

โดนประมาท 

49.7 ในกรณีท่ีก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สมาคมท่ีประชุมใหญ่ลงมติไม่ไวว้างใจ และ

ถอนกรรมการบริหารสมาคมทั้งคณะหรือบางคนไดโ้ดยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจาํนวนสมาชิก

ท่ีมาประชุม 
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ขอ้  50. ถา้กรรมการบริหารผูใ้ดพน้จากตาํแหน่ง ตามขอ้ 49 เวน้แต่ขอ้ 49 (3) (6) และ (7) ให้มีการมอบหมาย

งานต่าง ๆ ใหแ้ก่กรรมการบริหารสมาคมท่ีเขา้มารับหนา้ท่ีใหม่ภายใน 30 วนั ในกรณีท่ีพน้จากตาํแหน่ง

ตามขอ้ 49 (3) และ (6) ใหค้ณะกรรมการท่ีเหลืออยูท่าํการมอบหมายงานต่าง ๆ แทน 

หมวด  10 

การดําเนินงานคณะกรรมการบริหารสมาคม 

ขอ้  51. การบริหารสมาคมจะกระทาํไดต้่อเม่ือ ไดจ้ดัตั้งกรรมการบริหารสมาคมตามขอ้ 30 หมวด 6 แลว้ โดยมี

นายกสมาคมซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งจากสมาชิกในท่ีประชุมเป็นประธาน 

ขอ้  52. คณะกรรมการบริหารสมาคมมีอาํนาจและหนา้ท่ีคือ 

52.1 บริหารกิจการของสมาคมใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์

52.2 วางระเบียบข้ึนใช ้โดยไม่ขดัแยง้ต่อวตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบั 

52.3 แต่งตั้ งกรรมการท่ีปรึกษา อนุกรรมการ หรือพิจารณาเชิญผู ้ท่ีมีเกียรติคุณเข้าเป็นสมาชิก

กิตติมศกัด์ิ ทั้งน้ีจะเป็นการประจาํหรือชัว่คราวก็ได ้

52.4 แต่งตั้ง บรรจุ ปลด พนกังานของสมาคม 

52.5 พิจารณาและลงมติการรับและการถอนสมาชิก 

52.6 พิจารณาการให้ของสาํหรับเป็นท่ีระลึกในนามของสมาคมแก่ผูช่้วยเหลือกิจการของสมาคม 

52.7 พิจารณาการรับและการให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลองคก์ารรัฐวิสาหกิจโดยไม่เป็นภาระผกูพนั

ในทางหน้ีสินแก่สมาคม เวน้ไวแ้ต่ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมใหญ่ 

ขอ้  53. ในขณะท่ีคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่ ยงัมิไดรั้บมอบหมายการงาน จากคณะกรรมการบริหาร

สมาคมชุดเก่า ใหค้ณะกรรมการบริหารสมาคมชุดเก่ารับผดิชอบบริหารงานต่อไปไดเ้ท่าท่ีจาํเป็นแก่การ

มอบหมายงาน แต่ทั้งน้ีตอ้งจดัการมอบหมายงานให้เสร็จส้ินภายใน 30 วนัตั้งแต่วนัท่ีอายุของคณะ

กรรมการบริหารสมาคมชุดเก่าส้ินสุดลงการมอบหมายการงานให้ทาํเป็นหนงัสือไวเ้ป็นหลกัฐาน ทั้งน้ี

ใหร้ะบุวนัเร่ิมตน้มอบหมายวนัเสร็จส้ินของการมอบหมายการงานนั้นดว้ย 

ขอ้  54. ในกรณีท่ีนายกสมาคมไม่สามารถปฏิบติังานได้ ให้อุปนายกสมาคมทาํหน้าท่ีแทน ถ้าทั้งนายกและ    

อุปนายกสมาคมไม่สามารถปฏิบติังานไดใ้หค้ณะกรรมการบริหารสมาคมเลือกกรรมการคนใดคนหน่ึง

ทาํหนา้ท่ีแทน 

ขอ้  55. ถา้ตาํแหน่งนายกสมาคมว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้อุปนายกสมาคมเป็น

นายกสมาคมไปจนหมดวาระ แต่ถา้วา่งลงเพราะนายกสมาคมลาออกใหถื้อวา่คณะกรรมการชุดนั้นหมด

สภาพการเป็นกรรมการบริหารของสมาคมและใหมี้การเลือกตั้งใหม่ภายใน 30 วนั 

ขอ้  56. ถ้ากรรมการบริหารสมาคมตาํแหน่งใดว่างลง ให้นายกสมาคมแต่งตั้งจากสมาชิกสามญัเข้าดํารง

ตาํแหน่งท่ีวา่งนั้น จนกวา่จะหมดอายตุามวาระ 
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หมวด  11 

กรรมการที่ปรึกษาและอนุกรรมการ 

ขอ้  57. กรรมการท่ีปรึกษา ท่ีคณะกรรมการบริหารสมาคมได้เชิญมาเป็นกรรมการมีหน้าท่ีให้คาํแนะนาํใน

กิจการทัว่ไปของสมาคม และอยู่ในตาํแหน่งตามวาระของคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดท่ีเป็น          

ผูแ้ต่งตั้งนั้น 

ขอ้  58. คณะอนุกรรมการท่ีคณะกรรมการบริหารสมาคมได้แต่งตั้ งข้ึน มีหน้าท่ีดําเนินกิจการไปตามท่ี  

คณะกรรมการบริหารสมาคมจะมอบหมายให้เป็นคร้ังเป็นคราว และอยู่ในตาํแหน่งตามท่ีได้รับ

มอบหมาย หรือตามวาระของคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดท่ีเป็นผูแ้ต่งตั้งนั้น 

ขอ้  59. กรรมการท่ีปรึกษาและอนุกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร 

หมวด  12 

ประชุม 

ขอ้  60. การประชุมแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ 

60.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม 

60.2 การชุมใหญ่วสิามญั 

60.3 การประชุมใหญ่สามญั 

ขอ้  61. การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม มีดงัน้ี 

61.1 ให้คณะกรรมการบริหารสมาคม ประชุมปรึกษาหารือกิจการของสมาคมปีหน่ึงไม่น้อยกวา่ 6 

คร้ัง โดยใหเ้ลขานุการสมาคมเป็นผูเ้รียกประชุมตามความเห็นชอบของนายกสมาคม หรือของ

กรรมการบริหารสมาคมตั้งแต่ 5 คนข้ึนไป 

61.2 องค์ประชุมทุกคร้ัง ตอ้งมีกรรมการบริหารสมาคมเขา้ประชุมไม่น้อยกว่าคร่ึงหน่ึงของคณะ

กรรมการบริหารสมาคมทั้งหมด ให้นายกสมาคมเป็นประธานท่ีประชุม ประธานหรือผูท่ี้ทาํ

หนา้ท่ีแทนไม่อยูใ่หท่ี้ประชุมเลือกตั้งประธานข้ึนชัว่คราวในการประชุมนั้น 

ขอ้  62. การประชุมใหญ่วสิามญัใหเ้รียกประชุมใหญ่วสิามญัได ้ดงัน้ี 

62.1 คณะกรรมการบริหารสมาคมได้ประชุมเห็นสมควร ดว้ยคะแนนเสียงไม่ตํ่ากว่าคร่ึงหน่ึงให้

เรียกประชุมใหญ่วสิามญั 

62.2 สมาชิกสามญัไม่นอ้ยกวา่ 200 คน มีสิทธิร้องขอใหเ้ปิดประชุมใหญ่วิสามญัได ้โดยแสดงความ

จาํนงเป็นหนังสือต่อเลขานุการสมาคมล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 15 วนั ถ้าสมาชิกท่ีร้องขอมา

ประชุมไม่ถึงจาํนวน 200 คน ใหถื้อวา่ไม่ครบองคป์ระชุม 

62.3 ทั้งขอ้ (1) และ (2) ใหเ้ลขานุการสมาคมเป็นผูน้ดัหมายพร้อมกบัส่งระเบียบวาระการประชุมให้

สมาชิกทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 200 คน และก่อนเวลาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั 

62.4 การประชุมใหญ่วสิามญัทุกคร้ัง ตอ้งมีสมาชิกเขา้ประชุมไม่นอ้ยกวา่ 200 คน จึงจะเป็นองค์

ประชุมและดาํเนินการได ้
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ขอ้  63. การประชุมใหญ่สามญั 

63.1 ให้คณะกรรมการบริหารสมาคม เรียกประชุมใหญ่สามญัอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ังองค์ประชุม

ของการประชุมใหญ่สามญัตอ้งประกอบดว้ยสมาชิกไม่นอ้ยกว่า 30 คน ในกรณีท่ีไม่ครบองค์

ประชุมใหเ้รียกประชุมใหม่ภายใน 30 วนั การประชุมคร้ังน้ีสมาชิกจะมาเท่าใดไม่จาํกดั ให้ถือ

เป็นองคป์ระชุมได ้และใหมี้ระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

63.1.1 นายกสมาคมแถลงงานในรอบปี 

63.1.2 เหรัญญิกสมาคมเสนองบดุล ซ่ึงผูต้รวจบญัชีของสมาคมรับรองแลว้ 

63.1.3 เสนองบประมาณ 

63.1.4 ปรึกษากิจการของสมาคม 

63.1.5 เลือกตั้งกรรมการใหม่ตามวาระ (ถา้มี) 

63.2 ให้คณะกรรมการบริหารสมาคมเรียกประชุมใหญ่ โดยแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าเป็น

หนงัสือไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั พร้อมทั้งสถานท่ีและระเบียบวาระการประชุม 

ขอ้  64. การประชุมใหญ่ทุกคร้ัง ใหน้ายกสมาคมเป็นประธานท่ีประชุมถา้นายกไม่อยูห่รือไม่สามารถดาํเนินการ

ได้ให้อุปนายกสมาคมเป็นประธานท่ีประชุมถ้าทั้งนายกและอุปนายกไม่สามารถดาํเนินการได้ ให ้      

ท่ีประชุมเลือกจากกรรมการบริหารสมาคมคนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชุมนั้น 

ขอ้  65. นอกจากจะบงัคบัไวเ้ป็นอย่างอ่ืน มติของท่ีประชุมใหญ่ให้ถือเสียงข้างมากคะแนนเสียงเท่ากันให้

ประธานท่ีประชุมเป็นผูช้ี้ขาด 

ขอ้  66. ในการประชุมใหญ่และประชุมคณะกรรมการบริหารทุกคร้ัง ให้เลขานุการหรือผูช่้วยเลขานุการสมาคม 

เป็นผูบ้นัทึกรายงานการประชุมและใหป้ระธานท่ีประชุมลงนามรับรอง เพื่อรักษาไวเ้ป็นหลกัฐาน 

หมวด  13 

การเงิน 

ขอ้  67. ให้นายกสมาคมและเหรัญญิกสมาคมเป็นผูรั้บผิดชอบในการเงิน และทรัพย์สินของสมาคมตาม

กฎหมาย และทาํรายงานการเงิน และทรัพยสิ์นเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสมาคมทุก 6 เดือน 

ขอ้  68. เงินของสมาคมต้องนาํฝากธนาคารท่ีเช่ือถือได้ และท่ีคณะกรรมการบริหารได้รับรองในนามของ

สมาคมเงินส่วนหน่ึงใหน้าํฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจาํหรือกระทาํการอ่ืนใดท่ีจะก่อให้เกิดดอก

ออกผล ตามท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเวน้แต่กรณีเงินบริจาค ซ่ึงผูบ้ริจาคไดก้าํหนดเง่ือนไขไว้

เป็นอยา่งอ่ืน 

ขอ้  69. เหรัญญิกสมาคมจะเก็บรักษาเงินสดไวส้าํรองจ่ายไม่เกิน 5,000 บาท ถา้เกินจากนั้นตอ้งนาํฝากธนาคาร 

ขอ้  70. การสั่งจ่ายเงินของสมาคมจากธนาคาร ให้นายกหรือเลขานุการและเหรัญญิกร่วมกนั 2 นายเป็นผูล้ง

ลายมือช่ือ สั่งจ่ายเงินในกิจการหน่ึงหน่ึงคราวละไม่เกิน 10,000 บาท ถา้มีความจาํเป็นตอ้งสั่งจ่ายเงิน

คราวละเกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ให้ขอมติจากคณะกรรมการบริหารสมาคม  ถา้คราว

ละเกินกวา่ 100,000 บาท ใหข้อมติจากท่ีประชุมใหญ่เป็นกรณีไป 

ขอ้  71. การจ่ายเงินทุกคร้ังตอ้งมีหลกัฐานในการจ่ายนั้น ๆ ไวเ้ป็นหนงัสือ เพื่อเก็บสอบจนครบจาํนวน 
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ขอ้  72. ให้คณะกรรมการบริหารสมาคมแต่งตั้งผูส้อบบญัชี ซ่ึงได้จดทะเบียนไวถู้กตอ้งตามกฎหมายเป็นผู ้

ตรวจสอบบญัชีของสมาคม 

หมวด  14 

การแก้ไขข้อบังคับ 

ขอ้  73. การแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้บงัคบั จะทาํไดต้่อเม่ือไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมใหญ่ และตอ้ง

ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนสมาชิกผูมี้สิทธิออกเสียงท่ีมา

ประชุม 

ขอ้  74. ท่ีประชุมให้ลงมติในการน้ี ก็ต่อเม่ือมีสมาชิกผูมี้สิทธิออกเสียงไม่น้อยกว่า 20 คน หรือคณะกรรมการ

บริหารสมาคมเป็นผูเ้สนอโดยใหเ้สนอเป็นหนงัสือต่อเลขานุการสมาคมล่วงหนา้ก่อนท่ีจะมีการประชุม

ใหญ่นั้น ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

ขอ้  75. ให้เป็นหน้าท่ีของเลขานุการสมาคม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารสมาคมส่งสําเนานั้น

ไปให้สมาชิกผูมี้สิทธิออกเสียงไม่น้อยกว่า 20 วนัและให้ประกาศไว ้ณ สํานกังานสมาคมไม่น้อยกว่า  

10 วนั ก่อนท่ีจะมีการประชุม 

ขอ้  76. ขอ้บงัคบัท่ีไดแ้กไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมดงักล่าวนั้น ให้ใชบ้งัคบัไดเ้ม่ือไดจ้ดทะเบียนต่อพนกังาน

เจา้หนา้ท่ีแลว้ 

หมวด  15 

การเลกิสมาคมและการชําระบัญชี 

ขอ้  77. การเลิกสมาคมให้กระทาํโดยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจาํนวนสมาชิกผูมี้สิทธิออกเสียงทั้งหมดในท่ี

ประชุมใหญ่ 

ขอ้  78. ใหท่ี้ประชุมใหญ่เป็นผูล้งมติแต่งตั้งผูช้าํระบญัชี และการชาํระบญัชีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

ขอ้  79. ทรัพย์สินของสมาคมท่ีเหลือจาการชําระบัญชีมีอยู่เท่าใดให้ตกเป็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี       

ราชมงคลธญับุรี 

หมวด  16 

บทเฉพาะกาล 

ขอ้  80. ขอ้บงัคบัฉบบัน้ีให้เร่ิมใช้บงัคบัได้นับตั้งแต่วนัท่ีสมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  

เป็นตน้ไป 

ขอ้  81. เม่ือสมาคมไดรั้บอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจากทางราชการให้ถือว่าผูเ้ร่ิมการและกรรมการ

ทั้งหมดเป็นสมาชิกสามญั 


