
ร่างระเบียบ  ข้อบังคับ 
สมาคมสหพนัธ์ศิษย์เก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

The Union of Rajamangala University of Technology Alumni  Associations 
…………………………….. 

หมวด  1 
ช่ือและวตัถุประสงค์ 

ขอ้  1. สมาคมน้ีช่ือวา่ “สมาคมสหพนัธ์ศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล” ใชอ้กัษรยอ่วา่ “ส.สมทร”    
มีช่ือภาษาองักฤษวา่ “The Union of Rajamangala University of Technology Alumni Associations 
อกัษรยอ่วา่ “URMUTAA”ซ่ึงต่อไปเรียกวา่ “สมาคมสหพนัธ์” 

ขอ้  2. เคร่ืองหมายของสมาคมสหพนัธ์ เป็นรูปตรามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล บรรจุอยูภ่ายในรูปวงรี 2 
วง ซอ้นกนั มีขอ้ความอกัษรยอ่ ส.สมทร. อยูด่า้นล่างตรามหาวทิยาลยั และช่ือสมาคมสหพนัธ์สมาคม
ศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลบรรจุอยูภ่ายในวงรีรอบนอกโดยมีดอกไมทิ้พยปิ์ดหวัและทา้ย
ช่ือสมาคม 

ขอ้  3. ส านกังานของสมาคมสหพนัธ์ ตั้งอยู่ท่ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ต าบลคลองหก อ าเภอ
ธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี  

ขอ้  4. วตัถุประสงคข์องสมาคมสหพนัธ์เพื่อ 
4.1 เป็นศูนยก์ลางในการติดต่อประสานงาน แลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์และ

เผยแพร่ข่าวสาร พร้อมทั้ งสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่าทุกแห่งท่ีสังกัดภายใต้
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

4.2 เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ขอ้มูลในการจดัการศึกษา กิจกรรมของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้ง 
ประสานงานในความร่วมมือระหวา่งเอกชนและมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

4.3 เป็นท่ีปรึกษาใหก้บัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล เพื่อปรับปรุง หลกัสูตรการเรียน การสอน 
ใหท้นัต่อเหตุการณ์ รวมถึงการปรึกษาในกิจการทัว่ไป พร้อมทั้งใหก้ารสนบัสนุน ช่วยเหลือ
เก้ือกลู และด าเนินกิจกรรมสหกิจศึกษา ร่วมกบัมหาวทิยาลยัใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายและ
วตัถุประสงค ์

4.4 ส่งเสริมและสนบัสนุนนวตักรรมและส่ิงประดิษฐข์องมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลและ
อาจารยน์กัประดิษฐ ์เพื่อออกสู่เชิงพาณิชย ์รวมถึงการส่งเสริมและสนบัสนุนงานวฒันธรรม 
 

หมวด  2 
สมาชิก 

ขอ้  5. สมาชิกมี 3 ประเภทคือ 
5.1 สมาชิกสามญั ได้แก่ สมาคมศิษยเ์ก่าทุกแห่ง ท่ีสังกดัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล และ

สมาชิกสามญัตอ้งมีหนงัสือแต่งตั้งนายกสมาคมศิษยเ์ก่า และกรรมการบริหาร รวม 3 ท่าน ตาม
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มติของกรรมการบริหารของสมาชิกสามญั เขา้มาเป็นตวัแทนใช้สิทธิและหน้าท่ีแทนสมาชิก
สามญั รวมถึงการเขา้รับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมสหพนัธ์ 

5.2 สมาชิกสมทบ ไดแ้ก่ สมาคมศิษยเ์ก่าของสถานศึกษาอ่ืน องคก์รหรือหน่วยงานภาครัฐและภาค
ธุรกิจเอกชน  

5.3 สมาชิกกิตติมศกัด์ิ ได้แก่ สมาชิกสามญั หรือผูมี้เกียรติคุณหรือผูท้รงคุณวุฒิท่ีคณะกรรมการ
บริหารสมาคมมีมติเป็นเอกฉนัทใ์หเ้ชิญเป็นสมาชิกกิตติมศกัด์ิ 

ขอ้  6. ผูท่ี้ประสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นสมาชิกสามญัและสมาชิกสมทบของสมาคมสหพนัธ์ ให้ยื่นใบสมคัรตาม
แบบวธีิการของสมาคมสหพนัธ์ พร้อมดว้ยค่าบ ารุงต่อเลขานุการสมาคมสหพนัธ์ 

ขอ้  7. ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกตามขอ้ 6 ตอ้งประกอบดว้ยคุณสมบติัดงัน้ี 
7.1 ตอ้งมีการจดทะเบียนอยา่งถูกตอ้งตามท่ีกฎหมายก าหนด 
7.2 ตอ้งไม่เป็นองคก์รหรือหน่วยงานท่ีตอ้งโทษค าพิพากษาตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์เวน้แต่การ

ตอ้งโทษค าพิพากษานั้นมีอายเุกินกวา่ 1 ปี นบัจากวนัท่ียืน่สมคัรสมาชิก   
ขอ้  8. เม่ือคณะกรรมการบริหารสมาคมสหพนัธ์ รับสมคัรผูเ้ขา้เป็นสมาชิก ตามขอ้ 6 แล้ว ให้เลขานุการ

สมาคมสหพนัธ์ แจง้ใหผู้ส้มคัรทราบเป็นหนงัสือพร้อมกบัส่งขอ้บงัคบัของสมาคมสหพนัธ์ และให้แจง้
นายทะเบียนและเหรัญญิกสมาคมสหพนัธ์ ทราบเป็นหนงัสือภายใน 7 วนั 

ขอ้  9. ให้นายทะเบียนสมาคมสหพนัธ์ ให้เลขท่ีสมาชิก และลงช่ือผูไ้ดรั้บเขา้เป็นสมาชิกของสมาคมสหพนัธ์
ทุกประเภทไวใ้นทะเบียนสมาชิก และประกาศช่ือใหท้ราบทัว่กนัท่ีส านกังานสมาคมสหพนัธ์ 

ขอ้  10. คณะกรรมการบริหารสมาคมสหพนัธ์ ตอ้งจดัส่งเอกสารเพื่อแสดงความเป็นสมาชิกให้กบัสมาชิก 
ภายใน 15 วนั และใหน้ายกสมาคมสหพนัธ์ เป็นผูล้งช่ือในเอกสารการเป็นสมาชิกนั้น 

ขอ้  11. ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริหารสมาคมสหพนัธ์ พิจารณาเห็นว่ารับผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกไม่ได้ ให้
เลขานุการสมาคมสหพนัธ์ แจง้ใหผู้ส้มคัรทราบเป็นหนงัสือพร้อมกบัคืนค่าบ ารุงภายใน 7 วนั แต่ไม่ตดั
สิทธ์ิ ผูส้มคัรรายนั้นท่ีจะสมคัรใหม่อีกเม่ือพน้ระยะ 1 ปี 

ขอ้  12. สมาชิกสามญัอาจจะไดรั้บเชิญเป็นสมาชิกกิตติมศกัด์ิได ้โดยไม่เสียสิทธิในการเป็นสมาชิกเดิม แต่ตอ้ง
ปฏิบติัตามหนา้ท่ีของการเป็นสมาชิกสามญัโดยสมบูรณ์ 

 
หมวด  3 

ค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมอื่น 
ขอ้  13. สมาชิกสามญัตอ้งช าระค่าบ ารุงรายละ 10,000.00 บาท (หน่ึงหม่ืนบาท) ต่อปี สมาชิกสมทบช าระค่า

บ ารุงรายละ 10,000.00 บาท (หน่ึงหม่ืนบาท) ต่อปี  
ขอ้  14. ค่าบ ารุงสมาคมสหพนัธ์ ให้นับจากเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมเป็น 1 ปี เวน้แต่ผูส้มคัรเขา้เป็น

สมาชิกระหว่างปี ให้คิดค่าบ ารุงสมาชิกตามสัดส่วนเวลา หรือตามท่ีคณะกรรมการบริหารสมาคม
สหพนัธ์อนุมติั 

ขอ้  15. ค่าบ ารุงประจ าปี ใหช้ าระล่วงหนา้ภายในเดือนกุมภาพนัธ์ของทุกปี 
ขอ้  16. ค่าธรรมเนียมหมายถึงค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ นอกเหนือ จากค่าบ ารุงท่ีสมาชิกจะตอ้งช าระ 
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                                                                                 หมวด  4 
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 

ขอ้  17. สมาชิกมีสิทธิประดบัเคร่ืองหมายของสมาคมสหพนัธ์ ซ่ึงสมาคมสหพนัธ์ เป็นผูจ้  าหน่ายให ้
ขอ้  18. สมาชิกมีสิทธิใชส้ถานท่ี รับวารสาร หรือข่าวสารของสมาคมสหพนัธ์ และรับบริการต่าง ๆ ท่ีสมาคม

สหพนัธ์ จดัใหมี้ข้ึน 
ขอ้  19. สมาชิกมีสิทธิเขา้ประชุมในท่ีประชุมใหญ่ซ่ึงเลขานุการสมาคมจะแจง้ให้ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า  

15 วนั 
ขอ้  20. สมาชิกมีสิทธิในการเสนอความเห็น เก่ียวกบักิจการทั้งหลายของสมาคมสหพนัธ์ ต่อคณะกรรมการ

บริหารสมาคมสหพนัธ์ หรือในท่ีประชุมใหญ่ 
ขอ้  21. สมาชิกสามญัโดยนายกสมาคมศิษยเ์ก่าเท่านั้น มีสิทธิสมคัรเขา้รับการเลือกตั้งเป็นนายกของสมาคม

สหพนัธ์ 
ขอ้  22. สมาชิกสามญัมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนายกของสมาคมสหพนัธ์ และการลงมติอ่ืน ๆ โดยถือหลกั

สมาชิก 1 รายลงคะแนนเสียงได ้1 เสียง 
ขอ้  23. สมาชิกมีหน้าท่ีร่วมมือส่งเสริม และปฏิบติัตามวตัถุประสงค์ของสมาคมสหพนัธ์ ช่วยเหลือและรักษา

เกียรติคุณของสมาคมสหพนัธ์ ปฏิบติัตามระเบียบและขอ้บงัคบั พร้อมทั้งให้ความร่วมมือในการเป็น
กรรมการหรืออนุกรรมการช่วยการด าเนินงานของสมาคมสหพนัธ์ 

ขอ้  24. สมาชิกมีสิทธิในการไดรั้บการแต่งตั้งจากสมาคมสหพนัธ์ ให้เป็นผูแ้ทนเขา้ร่วมด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
กบัองคก์รภายนอก 

ขอ้  25. ผูท่ี้ขาดจากสมาชิกภาพ ไม่ไดรั้บสิทธิและหนา้ท่ีท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้และไม่มีสิทธิเรียกร้องเก่ียวกบั
ทรัพยสิ์นของสมาคมสหพนัธ์ 

 
หมวด  5 

การขาดจากสมาชิกภาพ 
ขอ้  26. การขาดจากสมาชิก ต่อเม่ือ 

26.1 ตอ้งโทษค าพิพากษาทางแพง่และพาณิชยจ์นถึงท่ีสุด ระหวา่งเป็นสมาชิก   
26.2 คา้งช าระค่าบ ารุงสมาชิก เกินกวา่ 2 ปี หรือ ลาออก 
26.3 ขาดคุณสมบติัตามขอ้ 7 หมวด 2 และประพฤติตนเป็นการเส่ือมเสียแก่สมาคมอยา่งร้ายแรงและ

คณะกรรมการบริหารสมาคมลงมติใหอ้อกดว้ยเสียง 3 ใน 4 
26.4 สมาชิกสามารถเปล่ียนแปลงผูแ้ทนของตนเองได ้โดยท าหนงัสือเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากสมาชิก 

ยืน่ต่อเลขานุการสมาคมสหพนัธ์ยกเวน้กรณีท่ีสมาชิกสามญั มีการเปล่ียนแปลงกรรมการบริหาร
ชุดใหม่ ใหด้ าเนินการตามหมวด 2 ขอ้ 5 (5.1) ยืน่ต่อเลขานุการสมาคมสหพนัธ์ 

ขอ้  27. สมาชิกรายใดประสงค์จะลาออกจากสมาชิกภาพให้แสดงความจ านงเป็นลายลักษณ์อกัษรยื่นต่อ
เลขานุการสมาคมสหพนัธ์ เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริหารเพื่อทราบ 



 4 

ขอ้  28. สมาชิกรายใดไม่ช าระค่าบ ารุง หรือมีหน้ีสินอยา่งอ่ืนกบัสมาคมสหพนัธ์ ให้เหรัญญิกส่งหนงัสือเตือน
ไป 3 คร้ัง การเตือนแต่ละคร้ัง ใหมี้ระยะห่างกนัไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั ถา้สมาชิกรายนั้นยงัไม่ช าระหรือไม่
ช้ีแจงแสดงเหตุผลจนเป็นท่ีพอใจภายใน 30 วนัหลงัจากการเตือนคร้ังสุดทา้ย คณะกรรมการบริหาร
สมาคมสหพนัธ์ สามารถถอนช่ือสมาชิกรายนั้นออกจากทะเบียนสมาชิกได ้และให้เลขานุการสมาคม
สหพนัธ์ แจง้ใหส้มาชิกรายนั้นทราบเป็นหนงัสือภายใน 7 วนั 

ขอ้  29. ผูท่ี้ขาดจากสมาชิกภาพแล้ว ให้เลขานุการแจง้ต่อเหรัญญิกและนายทะเบียนสมาคมสหพนัธ์ ทราบ
ภายใน 7 วนั และประกาศรายช่ือ ณ ส านกังานของสมาคมสหพนัธ์ ไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั  

 
หมวด  6 

คณะกรรมการบริหารสมาคม 
ขอ้  30. คณะกรรมการบริหารสมาคมสหพนัธ์ ประกอบดว้ย บุคคลท่ีเป็นผูแ้ทนจากสมาชิกสามญั จ านวนอยา่ง

นอ้ย 8 คน และอยา่งมากไม่เกิน 15 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. ใหท่ี้ประชุมใหญ่สามญัประจ าปีเลือกตั้งนายก ก่อนวนัท่ี 30 เมษายนของทุก ๆ 2 ปี โดยเลือกจากนายก

สมาคมศิษยเ์ก่า ท่ีเป็นผูแ้ทนของสมาชิกสามญัเท่านั้นดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก 
ขอ้  32. ให้ผูท่ี้ประสงคจ์ะสมคัรรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมสหพนัธ์ มาแสดงตนในวนัเลือกตั้งและจะตอ้งมี

ผูรั้บรองอยา่งนอ้ย 2 ท่าน และแสดงวสิัยทศัน์ในระหวา่งการเลือกตั้ง 
ขอ้  33. สมาชิกท่ีสมคัรรับเลือกตั้งและสมาชิกท่ีมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งตอ้งเป็นผูไ้ม่ขาดจากสมาชิกภาพ

ตามขอ้ 26 หมวด 5 
ขอ้  34. เลขานุการสมาคมสหพนัธ์ ตอ้งประกาศช่ือ และเลขท่ีของผูส้มคัรเขา้รับการเลือกตั้ง ให้ทราบล่วงหน้า

ในท่ีประชุมใหญ่สามญั ก่อนการเลือกตั้ง 
ขอ้  35. ให้คณะกรรมการบริหารสมาคมสหพนัธ์ ซ่ึงหมดอายุตามวาระเป็นผูเ้ตรียมการเลือกตั้ง โดยให้ท่ี

ประชุมใหญ่สามญัเลือกประธานการเลือกตั้ง และผูช่้วย 1 คน เป็นคณะกรรมการเลือกตั้ง ด าเนินการ
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และควบคุมการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยยุติธรรม คณะกรรมการเลือกตั้ง ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้สมคัรเขา้รับ
เลือกตั้ง 

ขอ้  36. ใหป้ระธานเลือกตั้งนบัคะแนนเสียง และประกาศผลการเลือกตั้งให้ท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปีทราบ
ภายในวนัเลือกตั้ง 

ขอ้  37. ถา้สมาชิกเขา้รับเลือกตั้งเพียง 1 คน ใหถื้อวา่คนนั้นเป็นนายกสมาคม 
ขอ้  38. ให้นายกสมาคมสหพนัธ์ แต่งตั้ง กรรมการบริหารสมาคมสหพนัธ์ตามข้อ 30 หมวด 6 จากสมาชิก

สามญัภายใน 15 วนั หลงัจากวนัไดรั้บเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมสหพนัธ์ 
ขอ้  39. คณะกรรมการบริหารสมาคมสหพันธ์ อยู่ในต าแหน่งได้คราวละ 2 ปี  โดยนับอายุของคณะ

กรรมการบริหารสมาคมสหพนัธ์ ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม ของปีท่ีมีการเลือกตั้งเป็นตน้ไป 
 

หมวด  8 
อ านาจหน้าที่ของกรรมการบริหารสมาคม 

ขอ้  40. นายกสมาคมสหพนัธ์ เป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการและในท่ีประชุมใหญ่มีหน้าท่ีเป็น
หวัหนา้และรับผดิชอบในการบริหารกิจการของสมาคมสหพนัธ์ เสนอความคิดเห็นต่าง ๆ ต่ออธิการบดี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล พร้อมทั้งด าเนินงานให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องสมาคมสหพนัธ์ 
และมีอ านาจถอดถอนกรรมการบริหารสมาคมท่ีตนแต่งตั้ งได้ โดยความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหาร  

ขอ้  41. อุปนายกมีหนา้ท่ีเป็นผูช่้วยนายกสมาคมสหพนัธ์ และท าหนา้ท่ีบริหารกิจการแทนเม่ือนายกไม่อยู ่
ขอ้  42. เลขานุการมีหน้าท่ีด าเนินงานของสมาคมสหพนัธ์ ตามท่ีนายกหรือ อุปนายกจะก าหนดมอบหมาย มี

หนา้ท่ีติดต่อกบัสมาชิก และบุคคลภายนอกในกิจการทัว่ ๆ ไป รักษาระเบียบและขอ้บงัคบั ท าการนดั
ประชุมกรรมการบริหารสมาคมสหพนัธ์ โดยแจง้ระเบียบวาระล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั จดบนัทึกการ
ประชุม ด าเนินการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารสมาคมสหพนัธ์ หรือสมาชิก และเป็น
ผูรั้กษาสรรพเอกสารของสมาคมสหพนัธ์ มิให้สูญเสียและเปิดเผย เวน้แต่จะได้รับอนุญาตจากคณะ
กรรมการบริหารสมาคมสหพนัธ์ 

ขอ้  43. เหรัญญิกมีหน้าท่ีรับจ่ายและรักษาเงิน รวมทั้งท าบญัชีรับจ่ายหน้ีสินและเอกสารการเงินของสมาคม  
ท าบญัชีการเงินรายเดือนงบประมาณและงบดุลประจ าปีเสนอคณะกรรมการบริหารสมาคมสหพนัธ์ 

ขอ้  44. นายทะเบียนมีหนา้ท่ีจดัท าทะเบียนและประวติัของสมาชิก 
ขอ้  45. ปฏิคม ปฏิบติัหนา้ท่ีติดต่อและตอ้นรับ 
ขอ้  46. ประชาสัมพนัธ์มีหนา้ท่ีในการจดัการถ่ายภาพและเผยแพร่กิจกรรมของสมาคมสหพนัธ์ 
ขอ้  47. กรรมการกลางมีหนา้ท่ีคอยช่วยเหลือกิจการฝ่ายต่าง ๆ ของสมาคมสหพนัธ์ และมีหน้าท่ีตามแต่นายก

สมาคมสหพนัธ์จะมอบหมายให้ 
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หมวด  9 
การพ้นจากต าแหน่งกรรมการบริหารสมาคม 

ขอ้  48. กรรมการบริหารสมาคมสหพนัธ์พน้จากต าแหน่งโดย 
48.1    ออกตามวาระ 
48.2    ลาออก 
48.3     ตาย 
48.4     ขาดจากสมาชิกภาพ 
48.5    โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร 
48.6    ตอ้งรับอาญาจ าคุกโดยค าพิพากษาโทษจ าคุก เวน้แต่ความผดิลหุโทษหรือความผดิอนักระท าข้ึน  
         โดยประมาท และหรือลม้ละลายตามกฎหมายแพง่และพาณิชย ์
48.7    ในกรณีท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายอยา่งร้ายแรงแก่สมาคมสหพนัธ์ ท่ีประชุมใหญ่ลงมติไม่ไวว้างใจ   
          และถอนกรรมการบริหารสมาคมสหพนัธ์ ทั้งคณะหรือบางคนไดโ้ดยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของ  
          จ  านวนสมาชิกท่ีมาประชุม 

ขอ้  49. ถา้กรรมการบริหารผูใ้ดพน้จากต าแหน่ง ตามขอ้ 48 เวน้แต่ขอ้ 48 (3) (6) และ (7) ให้มีการมอบหมาย
งานต่าง ๆ ให้แก่กรรมการบริหารสมาคมสหพนัธ์ ท่ีเขา้มารับหน้าท่ีใหม่ภายใน 30 วนั ในกรณีท่ีพน้
จากต าแหน่งตามขอ้ 48 (3) และ (6) ใหค้ณะกรรมการท่ีเหลืออยูท่  าการมอบหมายงานต่าง ๆ แทน 
 

หมวด  10 
การด าเนินงานคณะกรรมการบริหารสมาคม 

ขอ้  50. การบริหารสมาคมสหพนัธ์ จะกระท าไดต่้อเม่ือ ไดจ้ดัตั้งกรรมการบริหารสมาคมตามขอ้ 30 หมวด 6 
แลว้ โดยมีนายกสมาคมสหพนัธ์ ซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งจากสมาชิกเป็นประธาน 

ขอ้  51. คณะกรรมการบริหารสมาคมสหพนัธ์ มีอ านาจและหนา้ท่ีคือ 
51.1   บริหารกิจการของสมาคมสหพนัธ์ ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องสมาคมสหพนัธ์ 
51.2   วางระเบียบข้ึนใช ้โดยไม่ขดัแยง้ต่อวตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบั 
51.3   แต่งตั้งกรรมการท่ีปรึกษา อนุกรรมการ หรือพิจารณาเชิญผูท่ี้มีเกียรติคุณเขา้เป็นสมาชิก   

                    กิตติมศกัด์ิ ทั้งน้ีจะเป็นการประจ าหรือชัว่คราวก็ได ้
51.4   แต่งตั้ง บรรจุ ปลด พนกังานของสมาคม 
51.5   พิจารณาและลงมติการรับและการถอนสมาชิก 
51.6   พิจารณาการให้ของส าหรับเป็นท่ีระลึกในนามของสมาคมแก่ผูช่้วยเหลือกิจการของสมาคม 
51.7   พิจารณาการรับและการใหค้วามช่วยเหลือแก่บุคคลองคก์ารรัฐวสิาหกิจโดยไม่เป็นภาระผกูพนั  
        ในทางหน้ีสินแก่สมาคมสหพนัธ์ เวน้ไวแ้ต่ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมใหญ่ 

ขอ้  52. ในขณะท่ีคณะกรรมการบริหารสมาคมสหพันธ์ชุดใหม่  ย ังมิได้รับมอบหมายการงาน จาก
คณะกรรมการบริหารสมาคมสหพนัธ์ชุดเก่า ให้คณะกรรมการบริหารชุดเก่ารับผิดชอบบริหารงาน
ต่อไปไดเ้ท่าท่ีจ  าเป็นแก่การมอบหมายงาน แต่ทั้งน้ีตอ้งจดัการมอบหมายงานให้เสร็จส้ินภายใน 30 วนั
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ตั้งแต่วนัท่ีอายุของคณะกรรมการบริหารชุดเก่าส้ินสุดลง การมอบหมายการงานให้ท าเป็นหนงัสือไว้
เป็นหลกัฐาน ทั้งน้ีใหร้ะบุวนัเร่ิมตน้และวนัเสร็จส้ินของการมอบหมายการงานนั้นดว้ย 

ขอ้  53. ในกรณีท่ีนายกสมาคมสหพนัธ์ ไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให้อุปนายกสมาคมสหพนัธ์ท าหนา้ท่ีแทน ถา้
ทั้งนายกและอุปนายก ไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให้คณะกรรมการบริหาร เลือกกรรมการคนใดคนหน่ึง
ท าหนา้ท่ีแทน 

ขอ้  54. ถา้ต าแหน่งนายกสมาคมสหพนัธ์ ว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้อุปนายกท า
หนา้ท่ีเป็นนายกสมาคมสหพนัธ์ ไปจนหมดวาระ แต่ถา้วา่งลงเพราะนายกสมาคมสหพนัธ์ ลาออกให้ถือ
วา่คณะกรรมการชุดนั้นหมดสภาพการเป็นกรรมการบริหารของสมาคมสหพนัธ์ แต่ใหรั้กษาการและให้
มีการเลือกตั้งใหม่ภายใน 30 วนั โดยด าเนินการตามขอ้บงัคบัหมวด 7 (ยกเวน้ขอ้ 31 หมวด 7) 

ขอ้  55. ถ้ากรรมการบริหารต าแหน่งใดว่างลง ให้นายกสมาคมสหพนัธ์ แต่งตั้ งจากสมาชิกสามญัเข้าด ารง
ต าแหน่งท่ีวา่งนั้น จนกวา่จะหมดอายตุามวาระ 

 
หมวด  11 

กรรมการที่ปรึกษาและอนุกรรมการ 
ขอ้  56. อธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลทุกท่าน เป็นกรรมการท่ีปรึกษาของสมาคมสหพนัธ์ โดย

ต าแหน่ง ส่วนกรรมการท่ีปรึกษา ท่ีคณะกรรมการบริหารสมาคมสหพนัธ์ ได้เชิญมาเป็นกรรมการมี
หน้าท่ีให้ค  าแนะน าในกิจการทัว่ไป และอยู่ในต าแหน่งตามวาระของคณะกรรมการบริหารสมาคม
สหพนัธ์ ชุดท่ีเป็นผูแ้ต่งตั้งนั้น 

ขอ้  57. คณะอนุกรรมการท่ีคณะกรรมการบริหารสมาคมได้แต่งตั้ งข้ึน มีหน้าท่ีด าเนินกิจการไปตามท่ี  
คณะกรรมการบริหารสมาคมจะมอบหมายให้เป็นคร้ังเป็นคราว และอยู่ในต าแหน่งตามท่ีได้รับ
มอบหมาย หรือตามวาระของคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดท่ีเป็นผูแ้ต่งตั้งนั้น 

ขอ้  58. กรรมการท่ีปรึกษาและอนุกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร 
 

หมวด  12 
ประชุม 

ขอ้  59. การประชุมแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ 
59.1   การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม 
59.2   การชุมใหญ่วสิามญั 
59.3   การประชุมใหญ่สามญั 

ขอ้  60. การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม มีดงัน้ี 
60.1   ใหค้ณะกรรมการบริหารสมาคม ประชุมปรึกษาหารือกิจการของสมาคมปีหน่ึงไม่นอ้ยกวา่ 4 คร้ัง  
        โดยใหเ้ลขานุการสมาคมเป็นผูเ้รียกประชุมตามความเห็นชอบของนายกสมาคม หรือของ   
         กรรมการบริหารสมาคมตั้งแต่ 5 คนข้ึนไป 
60.2    องคป์ระชุมทุกคร้ัง ตอ้งมีกรรมการบริหารสมาคมสหพนัธ์ เขา้ประชุมไม่นอ้ยกวา่คร่ึงหน่ึงของ 
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         ทั้งหมด ใหน้ายกสมาคมสหพนัธ์เป็นประธานท่ีประชุม หากประธานหรือผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีแทนไม่อยู ่ 
         ใหท่ี้ประชุมเลือกประธานข้ึนชัว่คราวในการประชุมนั้น 

ขอ้  61. การประชุมใหญ่วสิามญัใหเ้รียกประชุมใหญ่วสิามญัได ้ดงัน้ี 
61.1  คณะกรรมการบริหารสมาคมไดป้ระชุมเห็นสมควร ดว้ยคะแนนเสียงไม่ต ่ากวา่คร่ึงหน่ึงให ้
เรียกประชุมใหญ่วสิามญั 
61.2  สมาชิกสามญัไม่น้อยกว่า 10 ราย มีสิทธิร้องขอให้เปิดประชุมใหญ่วิสามญัได้ โดยแสดงความ

จ านงเป็นหนงัสือต่อเลขานุการสมาคมสหพนัธ์ล่วงหนา้ ไม่นอ้ยกว่า 15 วนั ถา้สมาชิกท่ีร้องขอมา
ประชุมไม่ถึงจ านวน 10ราย ใหถื้อวา่ไม่ครบองคป์ระชุม 

61.3  ทั้งขอ้ (1) และ (2) ให้เลขานุการสมาคมสหพนัธ์ เป็นผูน้ัดหมายพร้อมกบัส่งระเบียบวาระการ
ประชุมใหส้มาชิกทราบล่วงหนา้ก่อนเวลาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั 

61.4  การประชุมใหญ่วสิามญัทุกคร้ัง ตอ้งมีสมาชิกเขา้ประชุมไม่นอ้ยกวา่ 10 ราย จึงจะเป็นองคป์ระชุม
และด าเนินการได ้

ขอ้  62. การประชุมใหญ่สามญั 
62.1 ให้คณะกรรมการบริหารสมาคมสหพนัธ์ เรียกประชุมใหญ่สามญัอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ังองค์

ประชุมของการประชุมใหญ่สามญัตอ้งประกอบดว้ยสมาชิกไม่น้อยกว่า 10 ราย ในกรณีท่ีไม่ครบ
องคป์ระชุมใหเ้รียกประชุมใหม่ภายใน 30 วนั การประชุมคร้ังน้ีสมาชิกจะมาเท่าใดไม่จ  ากดั ให้ถือ
เป็นองคป์ระชุมได ้และใหมี้ระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

62.1.1 นายกสมาคมแถลงงานในรอบปี 
62.1.2 เหรัญญิกสมาคมเสนองบดุล ซ่ึงผูต้รวจบญัชีของสมาคมรับรองแลว้ 
62.1.3 เสนองบประมาณ 
62.1.4 ปรึกษากิจการของสมาคม 
62.1.5 เลือกตั้งกรรมการใหม่ตามวาระ (ถา้มี) 

62.2 ให้คณะกรรมการบริหารสมาคมสหพนัธ์ เรียกประชุมใหญ่ โดยแจง้ให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
เป็นหนงัสือไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั พร้อมทั้งสถานท่ีและระเบียบวาระการประชุม 

ขอ้  63. การประชุมใหญ่ทุกคร้ัง ให้นายกสมาคมสหพนัธ์ เป็นประธานท่ีประชุมถา้นายกไม่อยูห่รือไม่สามารถ
ด าเนินการไดใ้ห้อุปนายกเป็นประธานท่ีประชุมถา้ทั้งนายกและอุปนายกไม่สามารถด าเนินการได ้ให ้      
ท่ีประชุมเลือกจากกรรมการบริหารสมาคมสหพนัธ์ คนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชุมนั้น 

ขอ้  64. นอกจากจะบงัคบัไวเ้ป็นอย่างอ่ืน มติของท่ีประชุมใหญ่ให้ถือเสียงข้างมากคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานท่ีประชุมเป็นผูช้ี้ขาด 

ขอ้  65. ในการประชุมใหญ่และประชุมคณะกรรมการบริหารทุกคร้ัง ให้เลขานุการหรือผูช่้วยเลขานุการสมาคม 
เป็นผูบ้นัทึกรายงานการประชุมและใหป้ระธานท่ีประชุมลงนามรับรอง เพื่อรักษาไวเ้ป็นหลกัฐาน 
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หมวด  13 
การเงิน 

ขอ้  66. ให้นายกสมาคมสหพนัธ์และเหรัญญิกเป็นผูรั้บผิดชอบในการเงิน และทรัพยสิ์นของสมาคมสหพนัธ์
ตามกฎหมาย และท ารายงานการเงิน และทรัพยสิ์นเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสมาคมทุก 6 เดือน 

ขอ้  67. เงินของสมาคมสหพนัธ์ตอ้งน าฝากธนาคารท่ีเช่ือถือได ้และท่ีคณะกรรมการบริหารไดรั้บรองเงินส่วน
หน่ึงให้น าฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจ าหรือกระท าการอ่ืนใดท่ีจะก่อให้เกิดดอกออกผล ตามท่ี
คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเวน้แต่กรณีเงินบริจาค ซ่ึงผูบ้ริจาคไดก้ าหนดเง่ือนไขไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

ขอ้  68. เหรัญญิกสมาคมสหพนัธ์ จะเก็บรักษาเงินสดไวส้ ารองจ่ายไม่เกิน 5,000 บาท นอกนั้นให้น าฝาก
ธนาคาร 

ขอ้  69. การสั่งจ่ายเงินของสมาคมสหพนัธ์จากธนาคาร ใหน้ายกหรือเลขานุการและเหรัญญิกร่วมกนั 2 นายเป็น
ผูล้งลายมือช่ือ สั่งจ่ายเงินในกิจการหน่ึงหน่ึงคราวละไม่เกิน 50,000 บาท ถ้ามีความจ าเป็นตอ้งสั่ง
จ่ายเงินคราวละเกิน 50,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาท ใหข้อมติจากคณะกรรมการบริหารสมาคม  ถา้
คราวละเกินกวา่ 500,000 บาท ใหข้อมติจากท่ีประชุมใหญ่เป็นกรณีไป 

ขอ้  70. การจ่ายเงินทุกคร้ังตอ้งมีหลกัฐานในการจ่ายนั้น ๆ ไวเ้ป็นหนงัสือ เพื่อเก็บสอบจนครบจ านวน 
ขอ้  71. ให้คณะกรรมการบริหารสมาคมแต่งตั้งผูส้อบบญัชี ซ่ึงได้จดทะเบียนไวถู้กตอ้งตามกฎหมายเป็นผู ้

ตรวจสอบบญัชีของสมาคม 
 

หมวด  14 
การแก้ไขข้อบังคับ 

ขอ้  72. การแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้บงัคบั จะท าไดต่้อเม่ือไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมใหญ่ และตอ้ง
ไดรั้บความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าคร่ึงหน่ึง ของจ านวนสมาชิกผูมี้สิทธิออกเสียงท่ีมา
ประชุม 

ขอ้  73. ท่ีประชุมให้ลงมติในการน้ี ก็ต่อเม่ือมีสมาชิกผูมี้สิทธิออกเสียงไม่นอ้ยกวา่ 10 ราย หรือคณะกรรมการ
บริหารสมาคมเป็นผูเ้สนอโดยให้เสนอเป็นหนงัสือต่อเลขานุการสมาคมสหพนัธ์ ล่วงหนา้ก่อนท่ีจะมี
การประชุมใหญ่นั้น ไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั 

ขอ้  74. ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของเลขานุการสมาคมสหพนัธ์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารส่งส าเนานั้น
ไปให้สมาชิกผูมี้สิทธิออกเสียงไม่น้อยกวา่ 15 วนัและให้ประกาศไว ้ณ ส านกังานสมาคมสหพนัธ์ ไม่
นอ้ยกวา่ 10 วนั ก่อนท่ีจะมีการประชุม 

ขอ้  75. ขอ้บงัคบัท่ีไดแ้กไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมดงักล่าวนั้น ให้ใชบ้งัคบัไดเ้ม่ือไดจ้ดทะเบียนต่อพนกังาน
เจา้หนา้ท่ีแลว้ 
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หมวด  15 
การเลกิสมาคมและการช าระบัญชี 

ขอ้  76. การเลิกสมาคมให้กระท าโดยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจ านวนสมาชิกผูมี้ สิทธิออกเสียงทั้งหมดในท่ี
ประชุมใหญ่ 

ขอ้  77. ใหท่ี้ประชุมใหญ่เป็นผูล้งมติแต่งตั้งผูช้  าระบญัชีและการช าระบญัชีให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ขอ้  78. ทรัพย์สินของสมาคมท่ีเหลือจาการช าระบัญชีมีอยู่เท่าใดให้ตกเป็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี       

ราชมงคล 
 

หมวด  16 
บทเฉพาะกาล 

ขอ้  79. ขอ้บงัคบัฉบบัน้ีให้เร่ิมใช้บงัคบัได้นับตั้งแต่วนัท่ีสมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  
เป็นตน้ไป 

ขอ้  80. เม่ือสมาคมไดรั้บอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจากทางราชการให้ถือว่าผูเ้ร่ิมการและกรรมการ
ทั้งหมดเป็นสมาชิกสามญัและเป็นกรรมการบริหารสมาคมสหพนัธ์ เป็นเวลา ๒ ปี และให้ท าการ
เลือกตั้งนายกสมาคมสหพนัธ์คนใหม่ เม่ือกรรมการชุดน้ีครบวาระ  

 


