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หมวด 1 
ช่ือเคร่ืองหมายและสถานทีต่ั้ง 

ขอ้ 1. สมาคมน้ีช่ือวา่ “สมาคมนิสิตเก่ามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถมัภ”์  ใชอ้กัษรยอ่   
“ส.มก. มีช่ือภาษาองักฤษวา่  “Kasetsart University Alumni Association  Under the King’s Patronage”  
ใชอ้กัษรวา่   “K U A”  

ขอ้ 2.   เคร่ืองหมายของสมาคมเป็นรูปพระพิรุณทรงนาค มีพระมหามงกุฎ พร้อมดว้ยรัศมีครอบอยูด่า้นบน  
  ดา้นล่างของเคร่ืองหมาย  เป็นช่ือสมาคมดงัรูป 
 
 
 
 
 
ขอ้ 3.   ส านกังานของสมาคม ตั้งอยูท่ี่  เลขท่ี 50  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจกัร  
            จงัหวดักรุงเทพฯ   10900 
ค านิยาม 
สมาชิก หมายถึง สมาชิกสมาคมนิสิตเก่ามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์
นิสิตเก่า  หมายถึง  นิสิตมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ท่ีเคยลงทะเบียนในภาคเรียนปกติ 
ไม่นอ้ยกวา่  2  ภาคการศึกษา  และปัจจุบนัไดพ้น้สภาพการเป็นนิสิตแลว้  
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  ความหมายรวมถึง  บรรดาสถาบนัการศึกษาต่างๆ ในขั้น 
อุดมศึกษา ซ่ึงเคยหรือต่อมาไดเ้ขา้อยูใ่นมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ รวมถึงวทิยาเขตต่างๆ  
วทิยาลยัการชลประทาน และวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 
 

หมวด 2 
วตัถุประสงค์ 

ขอ้ 4. เพื่อส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่วทิยาการตามวตัถุประสงคข์องมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์   
ขอ้ 5. *เพื่อสนบัสนุนการศึกษา  การคน้ควา้  และวจิยัของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ขอ้ 6. *เพื่อส่งเสริมสามคัคีธรรม ผดุงเกียรติ  และประสานความสัมพนัธ์ สงเคราะห์ช่วยเหลือระหวา่งสมาชิก 
  และใหส้วสัดิการแก่สมาชิก 
ขอ้ 7.   เพื่อส่งเสริมการกุศล  การกีฬา และการบนัเทิง  และศิลปวฒันธรรมของสมาชิกฯ  
             และมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ขอ้ 8.   เพือ่ส่งเสริมเกียรติแห่งสถานศึกษา  และสมาชิกผูป้ระกอบกิจอนัเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
ขอ้ 9. *เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งสถาบนัต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศท่ีมีวตัถุประสงคท์  านองเดียวกนั                       
ขอ้ 10. ไม่เก่ียวขอ้งกบัการเมือง 
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หมวด 3 
สมาชิก 

ขอ้ 11. *สมาชิกมี  4  ประเภท คือ 
(1)  สมาชิกสามญั ไดแ้ก่ ผูท่ี้เคยศึกษาในมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  ค  าวา่  ในระดบัปริญญาตรี   

ปริญญาโท  และปริญญาเอก 
(2) สมาชิกวสิามญั  ไดแ้ก่  คณาจารย ์ ของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ทุกวทิยาเขต 
(3) สมาชิกกิตติมศกัด์ิ  ไดแ้ก่  ผูท่ี้ด ารงหรือเคยด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

อธิการบดีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ตลอดจนผูมี้เกียรติคุณ  หรือผูท้รงคุณวฒิุ  หรือผูท่ี้ไดรั้บ 
ปริญญากิตติมศกัด์ิท่ีคณะกรรมการบริหารสมาคมมีมติเป็นเอกฉนัทใ์หเ้ชิญเป็นสมาชิกกิตติมศกัด์ิ 

(4) สมาชิกสมทบ  ไดแ้ก่  ชมรมหรือสมาคมอ่ืนท่ีมีสมาชิกส่วนใหญ่เป็นผูมี้คุณสมบติั  
       เช่นเดียวกบัสมาชิกสามญั 

ขอ้ 12. * ผูท่ี้ประสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นสมาชิกสามญั  สมาชิกวสิามญั  หรือสมาชิกสมทบของสมาคม  
ใหย้ืน่ใบสมคัรตามแบบวธีิการของสมาคมต่อเลขาธิการสมาคม 

ขอ้ 13. * ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกตามขอ้ 12. ตอ้งประกอบดว้ยคุณสมบติั  ดงัน้ี 
  (1)  มีคุณสมบติัตามขอ้ 11  (1)  (2)  หรือ  (4)  แลว้แต่กรณี 

(2)  มีความประพฤติเรียบร้อย 
(3)  ไม่ติดยาเสพติดใหโ้ทษ 

   (4)  ไม่เป็นคนวกิลจริต  หรือจิตฟ่ันเฟือน  ไม่สมประกอบ 
  (5)  ไม่เป็นผูต้อ้งรับอาญาจ าคุกโดยค าพิพากษาโทษจ าคุก  เวน้แต่ความผดิลหุโทษ  ความผดิอนัได ้
          กระท าข้ึนโดยประมาท 
ขอ้ 14. *เม่ือคณะกรรมการบริหารสมาคมรับสมคัรผูเ้ขา้เป็นสมาชิกตามขอ้  12   แลว้ใหเ้ลขาธิการสมาคม  
             แจง้ใหผู้ส้มคัรทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร  พร้อมกบัส่งสมุดขอ้บงัคบัท่ีใชบ้งัคบัอยูข่องสมาคมไปดว้ย   
  1  เล่ม  และใหแ้จง้นายทะเบียนและเหรัญญิกสมาคมทราบเป็นลายลกัษณ์ภายใน 7  วนั 
ขอ้ 15. ใหน้ายทะเบียนสมาคมใหเ้ลขท่ีสมาชิก  ออกบตัรสมาชิก  และลงช่ือผูไ้ดรั้บเขา้เป็นสมาชิกของสมาคม 

ทุกประเภทไวใ้นทะเบียนสมาชิก  และประกาศช่ือใหท้ราบทัว่กนั  ในวารสารและท่ีส านกังานสมาคม 
ขอ้ 16. *บตัรประจ าตวัของสมาชิกคณะกรรมการบริหารสมาคมเป็นผูก้  าหนด  และจดัท าข้ึน  
ขอ้ 17. *ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริหารสมาคมพิจารณาเห็นวา่  รับผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกไม่ได ้ 

ใหเ้ลขาธิการสมาคมแจง้ใหผู้ส้มคัรทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรแต่ไม่ตดัสิทธิผูส้มคัรผูน้ั้นท่ีจะสมคัรใหม่
อีกเม่ือพน้ระยะ 1 ปี 

ขอ้ 18. สมาชิกสมาคมหรือสมาชิกวสิามญัอาจจะไดรั้บเชิญเป็นสมาชิกกิตติมศกัด์ิได ้ โดยไม่เสียสิทธิในการเป็น 
  สมาชิกเดิม แต่ตอ้งปฏิบติัตามหนา้ท่ีของการเป็นสมาชิกสามญั  หรือวสิามญัโดยสมบูรณ์ 
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หมวด  4 
ค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมอ่ืน 

 
ขอ้ 19. *สมาชิกไม่ตอ้งเสียค่าสมคัรเขา้เป็นสมาชิกและค่าบ ารุงประจ าปี     
ขอ้ 20. *สมาคมอาจวางระเบียบเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการท าบตัรสมาชิก  หรือกิจกรรมอ่ืนได ้
 ตามท่ีคณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร 
 

หมวด  5 
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 

ขอ้ 21. สมาชิกมีสิทธิประดบัเคร่ืองหมายของสมาคม ซ่ึงสมาคมเป็นผูจ้  าหน่ายให้ 
ขอ้ 22.  สมาชิกมีสิทธิใชส้ถานท่ี  รับวารสาร  หรือข่าวสารของสมาคม และรับบริการต่างๆ 
  ท่ีสมาคมจดัใหมี้ข้ึน 
ขอ้ 23. *สมาชิกมีสิทธิเขา้ประชุมในท่ีประชุมใหญ่  ซ่ึงเลขาธิการสมาคมจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
ขอ้ 24. สมาชิกมีสิทธิในการเสนอความเห็นเก่ียวกบักิจการทั้งหลายของสมาคม  ต่อคณะกรรมการบริหารสมาคม 

หรือในท่ีประชุมใหญ่ 
ขอ้ 25.  สมาชิกสามญัเท่านั้น  มีสิทธิสมคัรเขา้รับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคม 
ขอ้ 26. *สมาชิกสามญัเท่านั้นมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนายกสมาคม  และการลงมติอ่ืนๆ  โดยถือหลกัสมาชิก 

1  คน  ลงคะแนนเสียงได ้ 1  เสียง 
ขอ้  27. สมาชิกมีหนา้ท่ีร่วมมือส่งเสริม  และปฏิบติัตามวตัถุประสงคข์องสมาคม  ช่วยเหลือและรักษาเกียรติคุณ 

ของสมาคม  ปฏิบติัตามระเบียบและขอ้บงัคบัของสมาคม  และใหค้วามร่วมมือในการเป็นกรรมการหรือ
อนุกรรมการช่วยการด าเนินงานของสมาคม 

ขอ้ 28.  ผูท่ี้ขาดจากสมาชิกภาพ  ไม่ไดรั้บสิทธิและหนา้ท่ีท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้  และไม่มีสิทธิเรียกร้องเก่ียวกบั 
  ทรัพยสิ์นของสมาคม 
 

หมวด  6 
การขาดจากสมาชิกภาพ 

ขอ้ 29. *สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพต่อเม่ือ 
(1)  ตาย (ส าหรับบุคคลธรรมดา) 
(2)  เลิกเป็นชมรมหรือสมาคม  (ส าหรับสมาชิกสมทบ) 
(3)  ลาออก 
(4)  มีพฤติกรรมเป็นท่ีเส่ือมเสียแก่สมาคม  โดยขาดคุณสมบติัตามขอ้  13  หมวด  3   
      หรือคณะกรรมการบริหาร  ลงมติใหอ้อกดว้ยเสียงไม่นอ้ยกวา่  3  ใน  4 
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ขอ้ 30. สมาชิกคนใดประสงคจ์ะลาออกจากสมาชิกภาพใหแ้สดงความจ านงเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
ยืน่ต่อเลขาธิการสมาคม  เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริหารสมาคมเพื่อทราบ 

ขอ้ 31. ผูท่ี้ขาดจากสมาชิกภาพแลว้  ใหเ้ลขาธิการแจง้ต่อเหรัญญิก  และนายทะเบียนสมาคมทราบภายใน 3 วนั  
ประกาศรายช่ือ  ณ  ส านกังานของสมาคมไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั และลงในวารสารของสมาคม 

                          
หมวด 7 

คณะกรรมการบริหารสมาคม 
ขอ้ 32. *คณะกรรมการบริหารสมาคมตอ้งมาจากสมาชิกสามญัเท่านั้น  ประกอบดว้ยบุคคลจ านวนอยา่งนอ้ย  15 คน   
              และอยา่งมากไม่เกิน 40 คน  ซ่ึงมีหนา้ท่ีต่างๆ  ดงัน้ี 
 (1)  นายก 
 (2)  อุปนายก 
 (3)  เลขาธิการ และผูช่้วยเลขาธิการ 
 (4)  เหรัญญิก และผูช่้วยเหรัญญิก 
 (5)  นายทะเบียน 
 (6)  ปฏิคม 
 (7)  สาราณียกร 
 (8)  ประธานฝ่ายกีฬา 
 (9)  ประธานฝ่ายหารายได ้
 (10)  ประธานฝ่ายสโมสรและพสัดุ 
 (11)  ประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ 
 (12)  ประธานฝ่ายสวสัดิการ 
 (13)  กรรมการกลาง 
                                                    

หมวด 8 
การเลือกตั้งนายกสมาคม 

ขอ้ 33. ใหท่ี้ประชุมใหญ่สามญัประจ าปีเลือกตั้งนายก ในวนัท่ี  2 กุมภาพนัธ์ ของทุกๆ  2  ปี   
เวน้แต่กรณีมีเหตุอนัสมควรไม่สามารถจดัการประชุมได ้ ใหเ้ล่ือนออกไปไดไ้ม่เกิน  30 วนั   
นบัจากวนัท่ี  2 กุมภาพนัธ์  ทั้งน้ี ใหมี้การแจง้ก าหนดการต่อสมาชิกล่วงหนา้  ไม่นอ้ยกวา่  15  วนั   

ขอ้ 34. ก่อนวนัท่ี  2  กุมภาพนัธ์  75  วนัของปีท่ีจะมีการเลือกตั้งนายกสมาชิกสามญั  ผูใ้ดประสงคจ์ะสมคัร 
รับเลือกตั้งเป็นนายกของสมาคม  ตอ้งส่งรูปถ่ายหนา้ตรงคร่ึงตวั  ขนาดโปสการ์ดตามจ านวนท่ีกรรมการ 
เลือกตั้งก าหนดใหเ้ลขาธิการสมาคม  พร้อมดว้ยใบสมคัร  ไม่นอ้ยกวา่  75  วนั  ก่อนวนัท่ี  2  กุมภาพนัธ์ 
ของปีท่ีจะมีการเลือกตั้งนายก 
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ขอ้ 35. สมาชิกท่ีสมคัรเขา้รับเลือกตั้ง  และสมาชิกท่ีมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  ตอ้งเป็นผูไ้ม่ขาดจากสมาชิกภาพ 
ตามขอ้  29  หมวด  6 

ขอ้ 36. เลขาธิการสมาคมตอ้งประกาศเลขท่ี  และช่ือของผูส้มคัรเขา้รับเลือกตั้งใหท้ราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่   
60  วนั  ณ  ท่ีท าการของสมาคม  และท่ีท าการสาขาของสมาคม 

ขอ้ 37. เลขาธิการสมาคมตอ้งประกาศเลขท่ี  และรายช่ือสมาชิกท่ีมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งให้ทราบก่อน 
การเลือกตั้งไม่นอ้ยกวา่  60  วนั  ณ  ท่ีท าการของสมาคม  และท่ีท าการสาขาของสมาคม 

ขอ้  37/1.  ในกรณีท่ีสมาชิกเห็นวา่ตนไม่มีรายช่ือผูใ้นบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้ง  ให้ยืน่ค  าร้องขอเพิ่มช่ือ 
 ต่อเลขาธิการสมาคม  ก่อนวนัเลือกตั้งไม่นอ้ยกวา่  30  วนั  และใหเ้ลขาธิการสมาคมแจง้ผล 

การแกไ้ขใหผู้ย้ืน่ค  าร้องทราบภายใน  10  วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าร้อง 
ขอ้ 38. ใหท่ี้ประชุมใหญ่สามญัเลือกประธานการเลือกตั้งและผูช่้วยอีก   4  คน  เป็นคณะกรรมการเลือกตั้ง     

ก่อนการเลือกตั้งไม่นอ้ยกวา่  6  เดือน  เพื่อก าหนดวธีิการด าเนินการและควบคุมการเลือกตั้งใหเ้ป็นไป
โดยบริสุทธ์ิยติุธรรม  คณะกรรมการเลือกตั้งตอ้งไม่เป็นผูท่ี้สมคัรเขา้รับเลือกตั้ง  ในกรณีท่ีประธาน 

 การเลือกตั้งตอ้งไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ ใหก้รรมการเลือกตั้งท่ีเหลือเลือกประธานข้ึนมาใหม่ 
 โดยวธีิเลือกตั้งกนัเอง  หากคณะกรรมการเลือกตั้งไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ั้งหมด  ใหค้ณะกรรมการ 
 บริหารสมาคมสรรหาคณะกรรมการเลือกตั้งข้ึนมาใหม่  เพื่อด าเนินการจดัการเลือกตั้งต่อไป 
ขอ้  38/1.  ในกรณีท่ีเห็นสมควร คณะกรรมการเลือกตั้งจะจดัใหผู้มี้สิทธิเลือกตั้งท่ีแจง้ความประสงคล่์วงหนา้ 
 ใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งทางไปรษณียก์็ได ้ การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งทางไปรษณีย ์ 

ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ  ดงัน้ี 
 (1)  ผูป้ระสงคล์งคะแนนเลือกตั้งทางไปรษณีย ์ ตอ้งเป็นผูมี้ช่ือผูใ้นบญัชีรายช่ือสมาชิกท่ีมีสิทธิ 

       ลงคะแนนเลือกตั้ง 
 (2)  ใหผู้ป้ระสงคจ์ะลงคะแนนเลือกตั้งทางไปรษณีย ์ แจง้ความประสงคต่์อคณะกรรมการเลือกตั้ง 

       เป็นลายลกัษณ์อกัษรภายใน  15  วนั  นบัจากวนัประกาศรายช่ือผูมี้ช่ือในบญัชีเลือกตั้ง   
      พร้อมแจง้ช่ือ  ท่ีอยู ่ ท่ีจะใหส่้งซองและบตัรเลือกตั้งไปใหด้ว้ย 
(3)  คณะกรรมการเลือกตั้งจะด าเนินการจดัส่งซองใส่บตัรเลือกตั้ง  พร้อมบตัรเลือกตั้งไปใหต้ามช่ือ            
      และท่ีอยูแ่จง้ให ้ (2)  พร้อมวธีิการลงคะแนน 
(4)  ผูท่ี้ลงคะแนนเลือกตั้งทางไปรษณียจ์ะตอ้งส่งบตัรเลือกตั้งท่ีลงคะแนนแลว้  พร้อมซองใส่บตัร    
       เลือกตั้งท่ีกรรมการเลือกตั้งด าเนินการให้เท่านั้น  ส่งกลบัมายงัคณะกรรมการเลือกตั้งก่อนวนั  
       ประชุมใหญ่ไม่นอ้ยกวา่  5  วนั 
(5)  ใหค้ณะกรรมการเลือกตั้งตรวจสอบรายช่ือ  ผูใ้ชสิ้ทธิเลือกตั้งล่วงหนา้จากซองใส่บตัรลงคะแนน            
       กบับญัชีรายช่ือท่ีประกาศและบนัทึกวา่ใชสิ้ทธิเลือกตั้งแลว้ 

 (6)  ซองท่ีใส่บตัรเลือกตั้งจะถูกเก็บไวท่ี้คณะกรรมการเลือกตั้ง  และจะถูกเปิดเพื่อนบัคะแนน 
      ในวนัประชุมใหญ่เท่านั้น  โดยใหแ้กะซองน าบตัรเลือกตั้งจากซองมารวมกนัใหห้มดก่อน   
      จึงด าเนินการนบัคะแนนพร้อมกบัการนบัคะแนนของผูท่ี้มาลงคะแนนดว้ยตนเอง 
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ขอ้ 39. ใหป้ระธานการเลือกตั้งนบัคะแนนเสียง  และประกาศผลการเลือกตั้งใหท่ี้ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 
ทราบภายในวนัเลือกตั้ง 

ขอ้ 40. ถา้สมาชิกสมคัรเขา้รับเลือกตั้งเพียง  1  คน  ใหถื้อวา่คนนั้นเป็นนายกสมาคม 
ขอ้ 41. ใหน้ายกสมาคมแต่งตั้งกรรมการบริหารสมาคมตามขอ้ 32 หมวด 7 จากสมาชิกสามญัหรือสมาชิกวสิามญั  

ภายใน  15  วนั หลงัจากวนัไดรั้บเลือกตั้งเป็นนายกสมาคม 
ขอ้ 42. คณะกรรมการบริหารสมาคมอยูใ่นต าแหน่งไดค้ราวละ  2  ปี  โดยนบัอายขุองคณะกรรมการบริหารสมาคม 

ตั้งแต่วนัท่ี  2  กุมภาพนัธ์  ของปีท่ีมีการเลือกตั้งเป็นตน้ไป 
 

หมวด  9 
อ านาจหน้าที่ของกรรมการบริหารสมาคม 

ขอ้ 43. นายกสมาคมเป็นประธานในท่ีประชุมกรรมการ  และในท่ีประชุมใหญ่มีหนา้ท่ีเป็นหวัหนา้ 
  และรับผดิชอบในการบริหารกิจการของสมาคม  และมีอ านาจถอดถอนกรรมการบริหารสมาคม 
  ท่ีตนแต่งตั้งได ้ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร 
ขอ้ 44. อุปนายก  มีหนา้ท่ีเป็นผูช่้วยนายกสมาคม  และท าหนา้ท่ีบริหารกิจการแทนเม่ือนายกไม่อยู ่
ขอ้ 45. *เลขาธิการและผูช่้วยเลขาธิการ มีหนา้ท่ีด าเนินงานของสมาคม  ตามท่ีนายกหรืออุปนายกจะก าหนด 

มอบหมายให ้ และมีหนา้ท่ีติดต่อกบัสมาชิก  และบุคคลภายนอกในกิจการทัว่ๆ ไป  รักษาระเบียบ
และขอ้บงัคบั  นดัประชุมกรรมการบริหารสมาคม  โดยแจง้ระเบียบวาระล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่  3 วนั 
เวน้แต่เป็นการด่วนจะนดัประชุมเร็วกวา่นั้นก็ได ้ จดบนัทึกการประชุมด าเนินการให้เป็นไปตามมติ
ของคณะกรรมการบริหารสมาคมหรือของสมาชิก  และเป็นผูรั้กษาสรรพเอกสารของสมาคมมิให้
สูญหายและเปิดเผย  เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการบริหารสมาคม 

ขอ้ 46. *เหรัญญิก  และผูช่้วยเหรัญญิก  มีหนา้ท่ีรับจ่ายและรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน รวมทั้งท าบญัชี 
แสดงฐานะทางการเงิน  รายไดห้รือรายรับ  ค่าใชจ่้ายหรือรายจ่ายประจ าเดือนและประจ างวด 
งบประมาณ  งบดุลประจ าปีเสนอคณะกรรมการบริหารสมาคม 

ขอ้ 47. นายทะเบียน  มีหนา้ท่ีจดัท าทะเบียนและประวติัของสมาชิก 
ขอ้ 48.  ปฏิคม  มีหนา้ท่ีติดต่อ  ตอ้นรับ 
ขอ้ 49.  *สาราณียกร  มีหนา้ท่ีด าเนินการเก่ียวกบัวารสารของสมาคม  และจดัการรับผดิชอบห้องสมุดของสมาคม 
ขอ้ 50. *ประธานฝ่ายกีฬา  มีหนา้ท่ีจดัการและประสานงานกิจกรรมดา้นกีฬาท่ีสมาคมเก่ียวขอ้งทั้งภายใน

และภายนอก 
ขอ้ 51. *ประธานฝ่ายหารายได ้ มีหนา้ท่ีด าเนินการเก่ียวกบัการหารายไดข้องสมาคม  โดยไม่สร้าง 

ภาระหน้ีสินผกูพนัต่อสมาคม 
ขอ้ 52. ประธานฝ่ายสโมสรและพสัดุ  มีหนา้ท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบังานดา้นสโมสรของสมาคม   
  และควบคุมดูแลทรัพยสิ์นท่ีเป็นของสมาคม 
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ขอ้ 53. *ประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์  มีหนา้ท่ีประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่กิจกรรมของสมาคม 
 ขอ้ 54. ประธานฝ่ายสวสัดิการ  มีหนา้ท่ีในการจดัการหรือจดัหาสวสัดิการ  และด าเนินกิจการอ่ืนๆ   
  อนัเป็นการสงเคราะห์ช่วยเหลือใหแ้ก่สมาชิกของสมาคม 
ขอ้ 55. กรรมการกลาง  มีหนา้ท่ีคอยช่วยเหลือกิจการฝ่ายต่างๆ  ของสมาคม  และมีหนา้ท่ีตามแต่นายกสมาคม 

จะมอบหมายให้ 
 

หมวด  10 
การพ้นจากต าแหน่งกรรมการบริหารสมาคม 

ขอ้ 56. กรรมการบริหารสมาคมพน้จากต าแหน่งโดย 
  (1)  ออกตามวาระ 
  (2)  ลาออก 
  (3)  ตาย 
  (4)  ขาดจากสมาชิกภาพ 
  (5)  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร 
  (6)  ตอ้งรับอาญาจ าคุกโดยค าพิพากษาโทษจ าคุก  เวน้แต่ความผดิลหุโทษ  หรือความผดิ 

              อนัไดก้ระท าข้ึนโดยประมาท 
  (7)  กรณีท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายอยา่งร้ายแรงแก่สมาคมท่ีประชุมใหญ่ลงมติไม่ไวว้างใจ  
           และถอนกรรมการบริหารสมาคมทั้งคณะหรือบางคนได ้ โดยคะแนนเสียง  3  ใน  4 
                     ของจ านวนสมาชิกท่ีมาประชุม 
ขอ้ 57. ถา้กรรมการบริหารผูใ้ดพน้จากต าแหน่ง  ตามขอ้  56  เวน้แต่ขอ้  56  (3)  (6)  และ  (7)    

ใหมี้การมอบหมายงานต่างๆ  ใหแ้ก่กรรมการบริหารสมาคมท่ีเขา้มารับหนา้ท่ีใหม่  ภายใน 30 วนั 
ในกรณีท่ีพน้จากต าแหน่งตามขอ้  56  (3)  และ  (6)  ใหค้ณะกรรมการท่ีเหลืออยูท่  าการมอบหมาย
งานต่าง ๆ แทน 

 
หมวด  11 

การด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารสมาคม 
ขอ้ 58. การบริหารสมาคมจะกระท าไดต่้อเม่ือไดจ้ดัตั้งกรรมการบริหารสมาคมตามขอ้  36  หมวด  7 แลว้   

โดยมีนายกสมาคมซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งจากสมาชิกในท่ีประชุมใหญ่เป็นประธาน 
ขอ้ 59. คณะกรรมการบริหารสมาคมมีอ านาจและหนา้ท่ีคือ 
  (1)  บริหารกิจการของสมาคมใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์
  (2)  วางระเบียบข้ึนใช ้ โดยไม่ขดัแยง้ต่อวตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบั 
  (3)  แต่งตั้งกรรมการท่ีปรึกษา  อนุกรรมการ  หรือพิจารณาเชิญผูมี้เกียรติคุณเขา้เป็นสมาชิกกิตติมศกัด์ิ   
          ทั้งน้ีจะเป็นการประจ าหรือชัว่คราวก็ได ้
  (4)  แต่งตั้ง  บรรจุ  ปลด  พนกังานของสมาคม 
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  (5)  พิจารณาและลงมติการรับและถอดถอนสมาชิก 
  (6)  พิจารณาการใหข้องส าหรับเป็นท่ีระลึกในนามของสมาคมแก่ผูท่ี้ช่วยเหลือกิจการของสมาคม 
  (7)  พิจารณาการรับและการใหค้วามช่วยเหลือแก่บุคคลองคก์าร รัฐวสิาหกิจ โดยไม่เป็นภาระผกูพนั 
          ในทางหน้ีสินแก่สมาคมเวน้ไวแ้ต่ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมใหญ่ 
  (8)  แต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการบริหารสาขาของสมาคมตามมติของสมาชิกสาขานั้นๆ 
  (9)  ออกระเบียบเก่ียวกบัการด าเนินงานของคณะกรรมการสาขาของสมาคม 
         คณะกรรมการเฉพาะกิจและอนุกรรมการ 
ขอ้ 60. ในขณะท่ีคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่  ยงัมิไดรั้บมอบหมายการงาน   

จากคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดเก่า   ใหค้ณะกรรมการบริหารสมาคมชุดเก่ารับผดิชอบ 
บริหารงานต่อไปไดเ้ท่าท่ีจ  าเป็นแก่การมอบหมายงาน  แต่ทั้งน้ีตอ้งจดัการมอบหมายการงาน 

            ใหเ้สร็จส้ินภายใน 90 วนั  นบัตั้งแต่วนัท่ีอายขุองคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดเก่าส้ินสุดลง  
  การมอบหมายการงานใหท้ าเป็นหนงัสือไวเ้ป็นหลกัฐาน  ทั้งน้ี  ใหร้ะบุวนัเร่ิมตน้มอบหมาย 
  วนัเสร็จส้ินของการมอบหมายการงานนั้นดว้ย 
ขอ้ 61. ในกรณีท่ีนายกสมาคมไม่สามารถปฏิบติังานไดใ้ห้อุปนายกสมาคมท าหนา้ท่ีแทน  ถา้ทั้งนายกและ 
  อุปนายกสมาคมไม่สามารถปฏิบติังานได ้ ใหค้ณะกรรมการบริหารสมาคมเลือกกรรมการคนใดคนหน่ึง 
  ท าหนา้ท่ีแทน 
ขอ้ 62. ถา้ต าแหน่งนายกสมาคมวา่งลง  เพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระใหอุ้ปนายกสมาคม  

ตามล าดบัเป็นนายกสมาคมไปจนหมดวาระ 
ขอ้ 63. ถา้กรรมการบริหารสมาคมต าแหน่งใดวา่งลง  ใหน้ายกสมาคมแต่งตั้งจากสมาชิกสามญั  

หรือสมาชิกวสิามญัเขา้ด ารงต าแหน่งท่ีวา่งนั้น  จนกวา่จะหมดอายตุามวาระ 
                                              

หมวด  12 
กรรมการที่ปรึกษาและอนุกรรมการ 

 
ขอ้ 64. กรรมการท่ีปรึกษา  ท่ีคณะกรรมการบริหารสมาคมไดเ้ชิญมาเป็นกรรมการ  มีหนา้ท่ีใหค้  าแนะน า 

ในกิจการทัว่ไปของสมาคม  และอยูใ่นต าแหน่งตามวาระของคณะกรรมการบริหารสมาคม 
ชุดท่ีผูแ้ต่งตั้งนั้น 

ขอ้ 65. *คณะอนุกรรมการประกอบดว้ย 
(1) คณะอนุกรรมการท่ีคณะกรรมการบริหารสมาคมไดแ้ต่งตั้งข้ึน  มีหนา้ท่ีด าเนินกิจการไปตาม 

ท่ีคณะกรรมการบริหารสมาคมจะมอบหมายใหเ้ป็นคร้ังคราว  และอยูใ่นต าแหน่งตามท่ีไดรั้บ 
มอบหมายหรือตามวาระของคณะกรรมการบริหารสมาคม ชุดเป็นผูแ้ต่งตั้งนั้น 

(2) คณะอนุกรรมการท่ีเป็นโดยต าแหน่ง  คือ  ประธานชมรมหรือนายกสมาคมตามขอ้  11  (4) 
ขอ้ 66. กรรมการท่ีปรึกษาและอนุกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร 
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หมวด  13 
การประชุม 

ขอ้ 67. การประชุมแบ่งออกเป็น  3  ประการ  คือ 
  (1)  การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม 
  (2)  การประชุมใหญ่วสิามญั 
  (3)  การประชุมใหญ่สามญั 
ขอ้ 68. การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม  มีดงัน้ี 
 (1) ใหค้ณะกรรมการบริหารสมาคมประชุมปรึกษาหารือกิจการของสมาคม  ปีหน่ึงไม่นอ้ยกวา่   

6  คร้ัง  โดยใหเ้ลขาธิการสมาคมเป็นผูเ้รียกประชุมตามความเห็นชอบของนายกสมาคม หรือ
ของกรรมการบริหารสมาคมตั้งแต่  5  คนข้ึนไป 

  (2) องคป์ระชุมทุกคร้ังตอ้งมีกรรมการบริหารสมาคมเขา้ประชุมไม่นอ้ยกวา่คร่ึงหน่ึงของ 
                   คณะกรรมการบริหารสมาคมทั้งหมด  ใหน้ายกสมาคมเป็นประธานท่ีประชุม  ถา้ประธานหรือ 
       ผูท้  าหนา้ท่ีแทนไม่อยูใ่หท่ี้ประชุมเลือกตั้งประธานข้ึนชัว่คราวในการประชุมนั้น        
  (3) นอกจากจะไดบ้งัคบัไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน  มติของคณะกรรมการบริหารสมาคมใหถื้อเสียงขา้งมาก   
                   ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั  ใหป้ระธานท่ีประชุมเป็นผูช้ี้ขาด 
ขอ้ 69. การประชุมใหญ่วสิามญัใหเ้รียกประชุมใหญ่วสิามญั  ไดด้งัน้ี 
  (1) คณะกรรมการบริหารสมาคมไดป้ระชุมเห็นสมควรดว้ยคะแนนเสียงไม่ต ่ากวา่คร่ึงหน่ึง 
                  ใหเ้รียกประชุมใหญ่วสิามญั 

(2) สมาชิกสามญัไม่นอ้ยกวา่  200*  คน  มีสิทธิร้องขอใหเ้ปิดประชุมใหญ่วสิามญัได ้ โดยแสดง    
      ความจ านงเป็นหนงัสือต่อเลขาธิการสมาคมล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่  15  วนั  ถา้สมาชิกท่ีร้องขอ 
     มาประชุมไม่ถึงจ านวน 200  คน ใหถื้อวา่ไม่ครบองคป์ระชุม 
(3) * ทั้งขอ้  (1)  และ  (2)  ใหเ้ลขาธิการสมาคมเป็นผูน้ดัหมายพร้อมกบัส่งระเบียบวาระการประชุม 

               ใหส้มาชิกทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 200  คน และก่อนเวลาประชุมไม่นอ้ยกวา่  7  วนั 
   (4) *การประชุมใหญ่วสิามญัทุกคร้ัง ตอ้งมีสมาชิกเขา้ประชุมไม่นอ้ยกวา่  200  คน จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
                   และด าเนินการได ้
ขอ้ 70. การประชุมใหญ่สามญั 
  (1) ใหค้ณะกรรมการบริหารสมาคม  เรียกประชุมใหญ่สามญัอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง  องคป์ระชุม 

             ของการประชุมใหญ่สามญัตอ้งประกอบดว้ย  สมาชิกไม่นอ้ยกวา่  60  คน ในกรณีท่ีไม่ครบ 
        องคป์ระชุมใหเ้รียกประชุมใหม่ภายใน  30  วนั การประชุมคร้ังน้ีสมาชิกจะมาเท่าใดไม่จ  ากดั   
       ใหถื้อเป็นองคป์ระชุมได ้ และใหมี้ระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

ก.  นายกสมาคมแถลงงานในรอบปี 
ข.  เหรัญญิกสมาคมเสนองบดุล  ซ่ึงผูต้รวจบญัชีของสมาคมรับรองแลว้ 
ค.  เสนองบประมาณ 
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ง.  ปรึกษากิจการของสมาคม 
จ.  เลือกตั้งกรรมการใหม่ตามวาระ  (ถา้มี) 

 (2)  ใหค้ณะกรรมการบริหารสมาคมเรียกประชุมใหญ่  โดยแจง้ใหส้มาชิกทราบล่วงหนา้เป็นหนงัสือ 
                 หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์  ไม่นอ้ยกวา่  15  วนั  พร้อมทั้งสถานท่ีและระเบียบวาระการประชุม 
ขอ้ 71. การประชุมใหญ่ทุกคร้ัง  ให้นายกสมาคมเป็นประธานท่ีประชุม  ถา้นายกไม่อยูห่รือไม่สามารถ

ด าเนินการไดใ้ห้อุปนายกสมาคมเป็นประธานท่ีประชุม  ถา้ทั้งนายกและอุปนายกไม่สามารถ
ด าเนินการได ้ ใหท่ี้ประชุมเลือกจากกรรมการบริหารสมาคมคนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชุมนั้น 

ขอ้ 72. นอกจากจะบงัคบัไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน  มติของท่ีประชุมใหญ่ใหถื้อเสียงขา้งมาก  คะแนนเสียงเท่ากนั 
ใหป้ระธานท่ีประชุมเป็นผูช้ี้ขาด 

ขอ้ 73. ในการประชุมใหญ่และประชุมคณะกรรมการบริหารทุกคร้ัง  ใหเ้ลขาธิการหรือผูช่้วยเลขาธิการสมาคม  
เป็นผูบ้นัทึกรายงานการประชุม  และใหป้ระธานท่ีประชุมลงนามรับรอง  เพื่อรักษาไวเ้ป็นหลกัฐาน 
และการประชุมทุกคร้ังตอ้งมีการรับรองรายงานการประชุมในคร้ังต่อไป 

                                         
หมวด 14 
การเงิน 

 
ขอ้ 74. *ใหน้ายกสมาคมและเหรัญญิกสมาคมเป็นผูรั้บผดิชอบในการเงิน  และทรัพยสิ์นของสมาคม 

ตามกฎหมาย  และใหท้ ารายงานแสดงฐานะทางการเงิน  รายไดห้รือรายรับ  ค่าใชจ่้ายหรือรายจ่าย 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน  เสนอต่อคณะกรรมการบริหารสมาคมทุก 6 เดือน 

ขอ้ 75. เงินของสมาคมตอ้งน ามาฝากธนาคารท่ีเช่ือถือได ้ และท่ีคณะกรรมการบริหารไดรั้บรองในนาม 
ของสมาคม  เงินส่วนหน่ึงให้น าฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจ า  หรือกระท าการอ่ืนใดท่ีจะ 
ก่อใหเ้กิดดอกออกผล  ตามท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร  เวน้แต่กรณีเงินบริจาคซ่ึงผูบ้ริจาค
ไดก้ าหนดเง่ือนไขไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

ขอ้ 76. *เหรัญญิกสมาคมจะเก็บรักษาเงินสดไวส้ ารองจ่ายไม่เกิน  30,000  บาท  ถา้เกินจากนั้น 
             ตอ้งน าฝากธนาคาร 
ขอ้ 77. *การสั่งจ่ายเงินของสมาคมจากธนาคารใหน้ายกสมาคมมีอ านาจสั่งจ่ายไดไ้ม่เกินคร้ัง  50,000  บาท   

นายกสมาคมหรือเลขาธิการหรือผูช่้วยเลขาธิการ  และเหรัญญิก หรือผูช่้วยเหรัญญิก  ฝ่ายละ 1 คน 
รวมเป็น 2 คน เป็นผูล้งลายมือช่ือสั่งจ่ายเงินในกิจการหน่ึง  หน่ึงคราวละไม่เกิน  50,000  บาท   
ถา้มีความจ าเป็นตอ้งสั่งจ่ายเงินคราวละเกิน  50,000  บาท  แต่ไม่เกิน  300,000  บาท  ใหข้อมติ 
จากคณะกรรมการบริหารสมาคม  ถา้คราวละเกินกวา่  300,000  บาท  ใหข้อมติจากท่ีประชุมใหญ่
เป็นกรณีไป 

ขอ้ 78. *การจ่ายเงินทุกคร้ังตอ้งมีเอกสารหลกัฐานในการจ่ายเพื่อเก็บไวต้รวจสอบ 
ขอ้ 79. *ใหท่ี้ประชุมใหญ่สามญัของสมาคม  แต่งตั้งผูส้อบบญัชี  ซ่ึงไดจ้ดทะเบียนไวถู้กตอ้งตามกฎหมาย

เป็นผูส้อบบญัชีของสมาคม 
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หมวด 15 
การแก้ไขข้อบังคับ 

ขอ้ 80. การแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้บงัคบั  จะท าไดต่้อเม่ือไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมใหญ่  
และตอ้งไดรั้บความเห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่  2  ใน  3  ของจ านวนสมาชิกผูมี้สิทธิ 
ออกเสียงท่ีมาประชุม 

ขอ้ 81. ท่ีประชุมใหญ่ลงมติในการน้ี  ก็ต่อเม่ือมีสมาชิกผูมี้สิทธิออกเสียงไม่นอ้ยกวา่  20  คน   
หรือคณะกรรมการบริหารสมาคมเป็นผูเ้สนอ  โดยใหก้ารเสนอเป็นหนงัสือต่อเลขาธิการสมาคม
ล่วงหนา้ก่อนท่ีจะมีการประชุมใหญ่นั้นไม่นอ้ยกวา่  30  วนั 

ขอ้ 82. *ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของเลขาธิการสมาคม  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารสมาคม  
ส่งส าเนานั้นไปใหส้มาชิกผูมี้สิทธิออกเสียงไม่นอ้ยกวา่  20  วนั  และใหป้ระกาศไว ้ ณ  ส านกังานสมาคม 
ไม่นอ้ยกวา่  15  วนั  ก่อนท่ีจะมีการประชุม 

ขอ้ 83. ขอ้บงัคบัท่ีไดแ้กไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมดงักล่าวนั้น  ใหใ้ชข้อ้บงัคบัเม่ือไดจ้ดทะเบียน 
ต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีแลว้ 

                  
หมวด  16 

การเลกิสมาคม และการช าระบัญชี 
 ขอ้ 84. การเลิกสมาคมใหก้ระท าโดยคะแนนเสียง  3  ใน  4  ของจ านวนสมาชิกผูมี้สิทธิออกเสียงทั้งหมด 

ในท่ีประชุมใหญ่ 
ขอ้ 85.  ใหท่ี้ประชุมใหญ่เป็นผูล้งมติแต่งตั้งผูช้  าระบญัชี  และการช าระบญัชีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
ขอ้ 86.  ทรัพยสิ์นของสมาคมท่ีเหลือจากการช าระบญัชีมีอยูเ่ท่าใด  ใหต้กเป็นของมหาวทิยาลยั 
              

หมวด 17* 
บทเฉพาะกาล 

 
ขอ้ 87. *ใหส้มาชิกสามญัรายปีท่ีมีอยูเ่ดิมเปล่ียนสถานภาพเป็นสมาชิกสามญัตลอดชีพ   

โดยการด า เนินการของคณะกรรมการบริหาร 
 


