
ข้อบังคับ 
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามมติท่ีประชมุใหญ่สามัญ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๒ เมื่อวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗) 
(ข้อแก้ไขมีเครื่องหมาย * ก ากับ มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) 
____________________________________ 

 
 

หมวดท่ี ๑ 
ความท่ัวไป 

 

ข้อ ๑ สมาคมนี้ช่ือว่า “สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี” ใช้อักษรย่อว่า “ศ.มรส.” มีช่ือ
ภาษาอังกฤษว่า Suratthani Rajabhat University Alumni Association  มีช่ือย่อภาษาอังกฤษว่า 
“SRUA.” 

 

ข้อ ๒ ในข้อบังคับนี้ค าว่าศิษย์เก่า  หมายถึง  ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับใดระดับหนึ่งจากวิทยาลัยครู                
สุราษฎร์ธานี สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

 

ข้อ ๓ เครื่องหมายตราสญัลกัษณ์ของสมาคม มีลักษณะดงันี ้
 ๓.๑    สีฟ้า – แดง เป็นสีประจ ามหาวิทยาลัย 

๓.๒     พระราชลัญจกรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี  และ              
ตราสัญลักษณ์วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี อยู่บนพื้นเดียวกัน หมายถึง การเป็นหนึ่งเดียวของ        
ศิษย์เก่ารุ่นต่าง ๆ 

 ๓.๓     เชือกผูกที่ฐาน หมายถึง สายใยสัมพันธ์ของศิษย์เก่ารุ่นต่างๆที่มัดรวมไว้ด้วยกัน 
 

ตราเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสมาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ ๔ ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่  เลขที่  ๒๗๒  หมู่ ๙  ต าบลขุนทะเล อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๐๐  
โทรศัพท์  ๐๗๗ ๓๕๕ ๖๒๖ 

 

ข้อ ๕ วัตถุประสงค์ 
๕.๑ เป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานระหว่างศิษย์เก่ารุ่นต่าง ๆ ประกอบด้วยศิษย์เก่า

วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี  สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี   และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏ        
สุราษฎร์ธานี 

๕.๒ เพื่อให้ความช่วยเหลือและผดงุเกียรติของสมาชิกศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจบุัน 
๕.๓  เพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
๕.๔ เพื่อสง่เสรมิความสามัคคี และสร้างความสมัพันธ์อันดีระหว่างมวลสมาชิก 
 
 



 

 

๒ 

 
 

 
๕.๕ เพื่อด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สังคมและ

ประเทศชาติ 
 

๕.๖ เพื่อกระท าการอื่นใดอันจ าเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น โดยด าเนินการเป็นองค์กรอิสระ
ที่ไม่ได้มุ่งหวังแสวงหาผลก าไร ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองและไม่จัดตั้งโต๊ะบิลเลียด ไม่ด าเนิน     
การใดๆ ที่เกี่ยวกับการพนัน การแสวงหาผลก าไรมาแบ่งปันกันตลอดจนไม่ท าให้เสื่อมเสีย
ศีลธรรมจารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 

 

หมวดท่ี ๒ 
สมาชิก 

 

ข้อ ๖ สมาชิกของสมาคมมี ๒  ประเภท  คือ 
๖.๑ สมาชิกสามัญที่จะเป็นศิษย์เก่า ประกอบด้วย  ศิษย์เก่าวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี  สถาบันราชภัฏ

สุราษฎร์ธานี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
๖.๒ สมาชิกกิตติมศักดิ์  ได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติ หรือทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีอุปการคุณแก่สมาคม   

ศิษย์เก่าที่มีคุณูปการแก่มหาวิทยาลัย บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ซึ่งคณะกรรมการลงมติเชิญเข้าเป็น
สมาชิกของสมาคม 

 

ข้อ ๗  ค่าลงทะเบียน  และค่าบ ารุงสมาคม 
*๗.๑  สมาชิกสามัญรายปี  จะต้องเสียค่าลงทะเบียนครั้งแรก ๒๐๐ บาท และค่าบ ารุงสมาคม         

รายปี ๆ ละ ๑๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓๐๐ บาท 
*๗.๒    สมาชิกสามัญตลอดชีพ จะต้องเสียค่าลงทะเบียนแรกเข้า ๒๐๐ บาท และค่าบ ารุงสมาคม    

ตลอดชีพ   ๓๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๕๐๐ บาท 
*๗.๓ สมาชิกกิตติมศักดิ์  มิต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบ ารุงสมาคมแต่อย่างใดทั้งสิ้น 

 

ขอ้ ๘ การสมัครเป็นสมาชิกของสมาคม  ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมยื่นใบสมัครตามแบบ
ของสมาคมต่อเลขานุการสมาคม  โดยมีสมาชิกรับรองอย่างน้อย  ๑  คน และให้เลขานุการติดประกาศ
รายช่ือผู้สมัครไว้  ณ  ส านักงานของสมาคมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๑๕  วัน เพื่อให้สมาชิกอื่นๆ ของ
สมาคมจะได้คัดค้านการสมัครนั้นเมื่อครบก าหนดประกาศแล้วก็ให้เลขานุการน าใบสมัคร  และหนังสือ
คัดค้านของสมาชิก (ถ้ามี) เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติว่าจะรับหรือไม่รับเป็น
สมาชิกของสมาคมและเมื่อกรรมการพิจารณาการสมัครแล้วผลเป็นประการใดให้เลขานุการเป็นผู้แจ้งให้
ผู้สมัครทราบโดยเร็ว 

 

ข้อ ๙ ถ้าคณะกรรมการพิจารณาให้ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก  ก็ให้ผู้สมัครนั้นช าระเงินค่าลงทะเบียน และค่าบ ารุง
สมาคมให้แล้วเสร็จภายใน  ๓๐  วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเลขานุการ  และสมาชิกภาพของผู้สมัคร  
ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้สมัครได้ช าระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบ ารุงสมาคมเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว             
แต่ถ้าผู้สมัครไม่ช าระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบ ารุงภายในที่ก าหนด  ก็ให้ถือว่าการสมัครคราวนั้น        
เป็นอันยกเลิก 

 

ข้อ ๑๐ สมาชิกกิตติมศักดิ์  ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่หนังสือตอบรับค าเชิญของผู้ที่คณะกรรมการได้พิจารณา ลงมติ   
ให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ได้มาถึงสมาคม 

 
 



 

 

๓ 

 
 

 
ข้อ ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกใหส้ิ้นสุดลงด้วยเหตุดังนี ้

๑๑.๑ ตาย 
๑๑.๒ ลาออก  โดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการ      

ได้พิจารณาอนุมัติและสมาชิกผู้นั้นได้ช าระหนี้ที่ยังติดค้างอยู่กับสมาคม (ถ้ามี) เป็นที่
เรียบร้อย 

๑๑.๓ ที่ประชุมของสมาคมหรือคณะกรรมการได้พิจารณาลงมติให้ลบช่ืออกจากทะเบียน
สมาชิกเพราะสมาชิกผู้นั้นได้ประพฤติน าความเสื่อมเสีย มาสู่สมาคม 

 

ข้อ ๑๒  สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 
๑๒.๑ มีสิทธิเข้าใช้สถานที่ของสมาคมโดยเท่าเทียมกัน 
๑๒.๒ มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกบัการด าเนินงานของคณะกรรมการสมาคม 
๑๒.๓ มีสิทธิได้รบัสวัสดิการต่าง ๆ ทีส่มาคมจัดใหม้ีขึ้น 
๑๒.๔ มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม 
๑๒.๕  สมาชิกสมาคมมสีิทธิในการเลอืกตั้ง  หรือได้รับการเลอืกตั้ง  หรือแต่งตั้งเป็นกรรมการ                                  

สมาคมหรือมีสทิธิออกเสียงลงมติต่าง ๆ ในที่ประชุมได้คนละ ๑ เสียง 
๑๒.๖ มีสิทธิรอ้งขอต่อคณะกรรมการ  เพือ่ตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรพัย์สินของสมาคม 
๑๒.๗ มีสิทธิเข้าช่ือร่วมกันอย่างนอ้ยหนึง่ในสามของสมาชิกสามญัทั้งหมดร้องขอต่อ

คณะกรรมการให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญได ้
         ๑๒.๘  มีหน้าทีป่ฏิบัติตามระเบียบ  และข้อบงัคับของสมาคมโดยเคร่งครัด 

๑๒.๙ มีหน้าทีป่ฏิบัติตนใหส้มเกียรตทิี่เป็นสมาชิกของสมาคม 
๑๒.๑๐ มีหน้าที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการด าเนินกจิการต่าง ๆ ของสมาคม 

         ๑๒.๑๑ มีหน้าทีร่่วมกจิกรรมที่สมาคมจัดใหม้ีขึ้น 
         ๑๒.๑๒ มีหน้าที่ช่วยเผยแพร่ช่ือเสียงของสมาคมใหเ้ป็นที่รูจ้ักกันอย่างแพรห่ลาย 

 

หมวดท่ี ๓ 
การด าเนินงาน 

 

ข้อ ๑๓  การด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของสมาคมให้อยู่ภายใต้การอ านวยการของคณะกรรมการ
บริหารสมาคมซึ่งมีจ านวนไม่ต่ ากว่า ๙ คน และไม่เกิน ๒๑ คน คณะกรรมการนี้ต้องเป็นสมาชิก
สามัญที่ได้มาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมใหญ่ของสมาคมและให้ผู้ที่ ได้รับการเลือกตั้ง         
จากที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งกันเองเป็นนายกสมาคม ๑ คนและอุปนายก ๒ คน ส าหรับกรรมการ  
ในต าแหน่งอื่น ๆ ให้นายกสมาคมเป็นผู้แต่งตั้งผู้ที่ ได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่เข้าด ารง         
ต าแหน่งต่างๆ ของสมาคมตามที่ได้ก าหนดไว้ซึ่งต าแหน่งของกรรมการสมาคมมีต าแหน่ง        
และหน้าที่โดยสังเขป  ดังต่อไปนี้ 

 

๑๓.๑ นายกสมาคม  ท าหน้าที่ เป็นหัวหน้าในการบริหารกิ จการของสมาคม   
ก าหนดนโยบายในการบริหารกิจการของสมาคม เป็นผู้แทน
สมาคมในการติดต่อกับบุคคลภายนอก และท าหน้าที่เป็น
ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและการประชุมใหญ่    
ของสมาคม 



 

 

๔ 

 
 

๑๓.๒ อุปนายก  ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคม 
ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกสมาคมและท าหน้าที่แทน
นายกสมาคม เมื่อนายกสมาคมไม่อยู่  หรือไม่สามารถ         
จะปฏิบัติหน้าที่ ได้  แต่การท าหน้าที่ แทนนายกสมาคม          
ให้อุปนายกตามล าดับต าแหน่งเป็นผู้กระท าการแทน 

๑๓.๓  เลขานุการ ท าหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของสมาคมทั้งหมด เป็นหัวหน้า
เจ้าหน้าที่ ของสมาคมในการปฏิบัติกิจการของสมาคม  
รับผิ ดชอบการด า เนินง านภายในส านั ก ง านสมาคม 
ประสานงานการจัดกิจกรรมภายในระหว่างคณะกรรมการ
สมาคม และปฏิบัติตามค าสั่งของนายกสมาคม ตลอดจน    
ท าหน้าที่เป็นเลขานุการในการประชุมต่าง ๆ ของสมาคม  

๑๓.๔ เหรัญญิก มีหน้าที่ เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคม เป็นผู้จัดท า   
บัญชีรายรับ-รายจ่าย บัญชีงบดุลของสมาคม และเก็บ
หลักฐานต่าง ๆ ของสมาคมไว้เพื่อตรวจสอบ และปฏิบัติงาน
ตามที่นายกสมาคมมอบหมาย 

 

๑๓.๕ นายทะเบียน ท าหน้าที่ เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทั้ งหมดของสมาคม 
ประสานงานกับเหรัญญิกในการเรียกเก็บเงินทะเบียนสมาชิก
และบ ารุงสมาคมจากสมาชิก 

๑๓.๖ ฝ่ายปฏิคม ท าหน้าที่ในการให้การต้อนรับแขกของสมาคม เป็นหัวหน้า  
ในการเตรียมสถานที่ของสมาคม และจัดเตรียมสถานที่
ประชุมต่าง ๆ ของสมาคมและปฏิบัติตามที่นายกสมาคม
มอบหมาย 

๑๓..๗ ประชาสัมพันธ์ ท าหน้าที่เผยแพร่กิจการ และช่ือเสียงเกียรติคุณของสมาคม
ให้สมาชิกและบุคคลโดยทั่วไปให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และ
ปฏิบัติงานตามที่นายกสมาคมมอบหมาย 

๑๓.๘ กรรมการต าแหน่งอื่น ๆ ตามความเหมาะสม คณะกรรมการเห็นสมควรก าหนดให้มีขึ้น 
โดยมีจ านวนเมื่อรวมกับต าแหน่งกรรมการตามข้างต้น จะต้อง
ไม่เกินจ านวนที่ข้อบังคับได้ก าหนดไว้ แต่ถ้าคณะกรรมการ
มิได้ก าหนดต าแหน่งก็ถือว่าเป็นกรรมการกลาง 

 

ข้อ ๑๔ คณะกรรมการบริหารอยู่ในต าแหน่งวาระ ๒ ปี  โดยนายกสมาคมจะด ารงต าแหน่งติดต่อกันได้ 
ไม่เกิน ๒ วาระ และเมื่อคณะกรรมการก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ง แต่คณะกรรมการชุดใหม่
ยังไม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการก็ให้คณะกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระ
รักษาการไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน              
จากทางราชการ และเมื่อคณะกรรมการชุดใหม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ    
เป็นที่ เรียบร้อยแล้วก็ ให้ท าการส่งและรับมอบงานกั นระหว่างคณะกรรมการชุดเก่ า              
และคณะกรรมการชุดใหม่ให้เป็นที่เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการชุดใหม่
ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ 

 



 

 

๕ 

 
 

ข้อ ๑๕ ต าแหน่งคณะกรรมการว่าลงเพราะเหตุอื่นนอกจากหมดวาระให้ปฏิบัติต่อไปนี้  
๑๕.๑ ต าแหน่งนายกสมาคม 
  ถ้าเป็นต าแหน่งนายกสมาคมว่างลงก็ให้คณะกรรมการบริหารสมาคม เท่าที่เหลืออยู่ใน
ขณะนั้นเลือกกันเองเป็นนายกสมาคม  ๑  คน นายกสมาคมคนใหม่ที่เลือกแทนจะอยู่ในต าแหน่ง
ได้เท่ากับก าหนดเวลาที่เหลืออยู่ของต าแหน่งนายกสมาคมคนเดิมเท่านั้น การด าเนินการเลือก
นายกสมาคมแทนต าแหน่งที่ว่างลงให้กระท าให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐  วันนับตั้งแต่วันที่ต าแหน่ง
ว่างลงยกเว้นกรณีที่ระยะเวลาของวาระที่เหลืออยู่ไม่ถึง ๔๕ วัน ก็ไม่ต้องเลือกแทน 

  ๑๕.๒ คณะกรรมการบรหิารอื่นที่ไม่ใช่นายกสมาคม 
ต าแหน่งกรรมการบริหารสมาคม ถ้าต้องว่างเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออก       

ตามวาระ ให้คณะกรรมการบริหารสมคมเชิญสมาชิกผู้หนึ่ งผู้ ใดที่ เห็นสมควรเข้าเป็น
กรรมการบริหารแทนตามจ านวนที่ขาด แต่กรรมการที่เข้ามารับต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่ง      
ได้ เพียงเท่าก าหนดเวลาของผู้ซึ่ งตนแทนเท่านั้น  ก าหนดระยะเวลาในการคัดเลือก
กรรมการบริหารสมาคมมาแทนต าแหน่งที่ว่างลงให้ยึดถือเช่นเดียวกับการคัดเลือกต าแหน่ง    
นายกสมาคม 

 

ข้อ ๑๖ กรรมการอาจจะพ้นจากต าแหนง่ ซึ่งมิใช่เป็นการออกตามวาระด้วยเหตผุลต่อไปนี้  คือ 
๑๖.๑ ตาย 
๑๖.๒ ลาออก 
๑๖.๓ ขาดจากสมาชิกภาพตามข้อบังคับและตามที่กฎหมายก าหนดไว้ 
๑๖.๔ ที่ประชุมมีมติให้ออกจากต าแหน่ง 
๑๖.๕ เป็นผู้มีความประพฤติและปฏิบัติตนเป็นที่เสื่อมเสียและคณะกรรมการสมาคมมีมติให้ 

ออกโดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของคณะกรรมการสมาคม  
 

ข้อ ๑๗ กรรมการที่ประสงค์จะลาออกจากต าแหน่งกรรมการบริหารสมาคมให้ยื่นหนังสือลาออกเป็นลาย
ลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการบริหารสมาคมมีมติให้ออก 

 

ข้อ ๑๘ คณะกรรมการบริหารสมาคมมีอ านาจและหน้าที่  คือ  
๑๘.๑   มีอ านาจออกระเบยีบปฏิบตัิต่าง ๆ เพื่อให้สมาชิกได้ปฏิบัติ โดยระเบียบปฏิบัติน้ันจะต้อง       

ไม่ขัดต่อข้อบังคับฉบับนี้ 
๑๘.๒ มีอ านาจแต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่ของสมาคม 
๑๘.๓ มีอ านาจแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษา หรืออนุกรรมการได้ แต่กรรมการที่ปรึกษา         

หรืออนุกรรมการจะสามารถอยู่ในต าแหน่งได้ไม่เกินวาระของคณะกรรมการที่แต่งตั้ง   
๑๘.๔ มีอ านาจเรียกประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  และประชุมใหญ่วิสามัญ 
๑๘.๕ มีอ านาจแต่งตั้งกรรมการในต าแหน่งอื่น ๆ ที่ยังมิได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
๑๘.๖ มีอ านาจบริหารกิจการของสมาคม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนมีอ านาจ      

อื่นๆ ตามที่ข้อบังคับก าหนดไว้ 
๑๘.๗ มีหน้าที่รับผิดชอบในกิจการทั้งหมด รวมทั้งการเงิน และทรัพย์สินทั้งหมดของสมาคม 
๑๘.๘ มีหน้าที่จัดให้มีการประชุมใหญ่ วิสามัญ  ตามที่สมาชิกสามัญ จ านวน ๑ ใน ๔          

ของสมาชิกทั้งหมดร้องขอให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญข้ึน ซึ่งการนี้จะต้องจัดให้มีการ
ประชุมใหญ่วิสามัญข้ึนภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ 



 

 

๖ 

 
 

๑๘.๙ มีหน้าที่จัดเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงิน ทรัพย์สินและการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและสามารถจะให้สมาชิกตรวจดู
ได้เมื่อสมาชิกร้องขอ 

๑๘.๑๐ มีหน้าที่จัดท าบันทึกการประชุมต่าง ๆ ของสมาคม เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานและจัดส่งให้
สมาชิกได้รับ 

๑๘.๑๑ มีหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ข้อบังคับได้ก าหนดไว้ 
 

ข้อ ๑๙ คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง โดยให้จัดข้ึน ภายในวันที่ ๑๕        
ของทุก ๆ เดือน ทั้งนี้เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารกิจการของสมาคม 

 

ข้อ ๒๐ การประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการ
ทั้งหมดจึงถือว่าครบองค์ประชุม  มติของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ 
แต่ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ช้ีขาด 

 

ข้อ ๒๑ ในการประชุมคณะกรรมการ  ถ้านายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่อยู่ในที่ ประชุม หรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้กรรมการที่เข้าประชุมในคราวนั้นเลือกกันเอง  เพื่อให้กรรมการ     
คนใดคนหนึ่งท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคราวนั้น 

 

หมวดท่ี ๔  
การประชุมใหญ่ 

 

ข้อ  ๒๒ การประชุมใหญ่ของสมาคมมี ๒ ชนิด คือ 
๒๒.๑ ประชุมใหญส่ามัญ  
๒๒.๒ ประชุมใหญ่วิสามัญ 

 

ข้อ  ๒๓ คณะกรรมการจะต้องจัดให้การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๆ ละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนมีนาคม
ของทุก ๆ ปี 

 

ข้อ  ๒๔ การประชุมใหญ่วิสามัญ อาจจะมีข้ึนได้ก็โดยเหตุที่คณะกรรมการเห็นควรจดัให้มข้ึีนหรือ เกิดข้ึน
ด้วยการเข้าช่ือร่วมกันของสมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิก ทั้งหมดหรือ
สมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยคนหรือสมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ ในข้อบังคับจะท า
หนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการของสมาคมให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญก็ไดใ้นหนังสอืร้องขอนัน้
ต้องระบุว่าประสงค์ให้เรียกประชุม เพื่อการใด 

เมื่อคณะกรรมการของสมาคมได้รับหนังสือร้องขอให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญตาม
วรรคแรกให้คณะกรรมการของสมาคมเรียกประชุมใหญ่วิสามัญโดยจัดให้มีการประชุมข้ึน 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ 

ถ้าคณะกรรมการของสมาคมไม่เรียกประชุมภายในระยะเวลาตามวรรคสองสมาชิก   
ที่เป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมหรือสมาชิกอื่นรวมกันมีจ านวนไม่น้อยกว่าจ านวน สมาชิกที่ 
ก าหนดตามวรรคแรกจะเรียกประชุมเองก็ได้ 

 

ข้อ  ๒๕ การแจ้งก าหนดนัดประชุมใหญ่ใหเ้ลขานุการเป็นผูแ้จ้งก าหนดนัดประชุมใหญ่ให้สมาชิกได้ทราบ
และการแจ้งจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุวัน เวลาและสถานที่ให้ชัดเจน โดย
จะต้องแจ้งให้สมาชิกได้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน และประกาศแจ้งก าหนดนัดประชุมไว้ 



 

 

๗ 

 
 

ณ ส านักงานของสมาคมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๗ วัน ก่อนถึงก าหนดประชุมใหญ่ หรือลงพิมพ์
โฆษณาอย่างน้อยสองคราวในหนังสือพิมพ์ที่แพร่หลายในท้องที่ฉบับหนึ่งก่อน วันนัดประชุม   
ไม่น้อยกว่า ๗ วันก็ได ้

 

ซ้อ ๒๖ การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี จะต้องมีวาระการประชุมอยา่งน้อยดังต่อไปนี ้
๒๖.๑ แถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบป ี
๒๖.๒ แถลงบญัชีรายรบั รายจ่ายและบญัชีงบดลุของปีทีผ่่านมาใหส้มาชิกรบัทราบ 
๒๖.๓  เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหมเ่มือ่ครบก าหนดวาระ 
๒๖.๔   เลือกตั้งผู้สอบบญัชี 
๒๖.๕ ตรวจสอบทะเบียนสมาชิกให้เป็นปจัจบุัน 
๒๖.๖ เรื่องอื่น ๆ ถ้าม ี

 

ข้อ ๒๗  การประชุมใหญ่สามัญประจ าปีหรือการประชุมใหญ่วิสามัญต้องมีสมาชิกสามัญมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุมหากถึง
ก าหนดเวลาการประชุมแล้วสมาชิกยังไม่ครบองค์ประชุมถ้าการประชุมใหญ่ครั้งนั้นเป็นการ
ประชุมใหญ่ตามค าเรียกร้องของสมาชิกก็ให้งดการประชุม แต่ถ้าเป็นกรณีการประชุมใหญ่          
ที่คณะกรรมการสมาคมเป็นผู้ เรียกประชุมก็ให้ เรียกประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่ง โดยจัดให้               
มีการประชุมขึ้นภายใน ๑๔ วัน นับตั้งแต่วันที่นัดประชุมครั้งแรก การประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับ
ว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

หมายเหตุ การประชุมทุกครั้งต้องมีการลงลายมือช่ือผู้เข้าประชุมและสมาชิกผู้เข้าประชุมต้องแสดง 
เอกสารบัตรประจ าตัวประชาชนประกอบการลงลายมือช่ือหากสมาชิกเป็นนิติบุคคลต้องมี
หลักฐานแสดงการเป็นผู้มีอ านาจหรือผู้รับมอบอ านาจจากผู้มีอ านาจของนิติบุคคลนั้นหรือ
ผู้แทนผู้รับมอบอ านาจต้องมีหนังสีอมอบอ านาจประกอบการลงลายมือช่ือผู้เข้าร่วมประชุมด้วย 

 

ข้อ ๒๘ การลงมติต่าง ๆ ในที่ประชุมใหญ่ถ้าข้อบังคับมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นก็ให้ถือคะแนนเสียงข้าง
มากเป็นเกณฑ์แต่ถ้าคะแนนเสียงที่ลงมติมีคะแนนเสียงเท่ากันก็ให้ประธานในการประชุม       
เป็นผู้ช้ีขาด 

 

ข้อ ๒๙ ในการประชุมใหญ่ของสมาคม ถ้านายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่มาร่วมประชุมหรือไม่
สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้ที่ประชุมใหญ่ท าการเลือกตั้งกรรมการที่มาร่วมประชุมคนใดคน
หนึ่งให้ท าหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคราวนั้น 

 

หมวดท่ี ๕ 
การเงินและทรัพยส์ิน 

 

ข้อ ๓๐ สมาคมต้องเก็บรักษาเงินไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕ ของรายได้ และการจ่ายเงินทุน
ส ารองหรือการจ่ายเงินเพื่อด าเนินกจิกรรมใดๆ ที่มีวงเงินเกินกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท ต้องได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม และการเก็บรักษาเงินของสมาคม ต้องน าเงินสดฝาก
ไว้กับธนาคาร 

 

ข้อ ๓๑ ให้เหรัญญิกจัดให้มีบัญชีการเงินของสมาคม พร้อมด้วยใบส าคัญและหลักฐานให้ถูกต้องการรับ
เงินทุนทุกประเภท ให้เหรัญญิกออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานการจ่ายเงินทุกรายการ       



 

 

๘ 

 
 

ต้องมีใบส าคัญ อันมีรายการจ านวนเงินที่ถูกต้อง หลักฐานการรับจ่ายต้องเก็บรักษาไว้ เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ป ี

 

ข้อ ๓๒ เมื่อไม่มมีติของคณะกรรมการเป็นอย่างอื่นให้คณะกรรมการมีอ านาจอนุมัติสัง่จ่ายเพื่อกิจการ
สมาคมดังตอ่ไปนี ้

 ๓๒.๑ ให้นายกมีอ านาจอนุมัตสิั่งจ่ายได้ไม่เกินครัง้ละ ๕๐,๐๐๐ บาท  
 ๓๒.๒ ให้อุปนายกมีอ านาจอนมุัติสัง่จ่ายได้ไม่เกินครั้งละ ๓๐,๐๐๐ บาท 
 ๓๒.๓ ให้เลขานุการมอี านาจอนุมัตสิั่งจ่ายได้ไม่เกินครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
 

ข้อ  ๓๓  ให้นายกอุปนายก เลขานุการ ร่วมรบัผิดชอบ เกบ็รักษาหลกัฐานเกี่ยวกับการเงินและหลักฐาน
ทรัพยส์ินของสมาคม 

ข้อ  ๓๔ ให้นายก เลขานุการ และเหรัญญกิร่วมกันลงนามในใบสั่งจ่ายเงินของสมาคม 
 

ข้อ  ๓๕ ให้ที่ประชุมใหญ่วิสามัญ แต่งตั้งผู้มีใบอนุญาตตรวจสอบบัญชี  โดยมิใช่กรรมการของสมาคม
เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี จ านวน ๑  คน และให้เหรัญญิกของสมาคมจัดท าบัญชีแสดงรายละเอียด
งบดุลเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ ภายใน ๑๕๐ วัน หลังสิ้นปีการบัญชี โดยผ่านการตรวจสอบ 
และรับรองแล้ว 

 

หมวดท่ี ๖ 
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับและการเลิกสมาคม 

 

 

ข้อ  ๓๖ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อบังคับ ให้กระท าได้ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม
สามัญและต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของสมาชิกที่มีสิทธ์ิออก
เสียงที่มาประชุม 

 

ข้อ  ๓๗ การเลิกสมาคมจะเลิกได้ก็โดยมติของที่ประชุมใหญ่สามัญของสมาคมเว้นแต่เป็นการเลิกเพราะ
เหตุของกฎหมาย มติของที่ประชุมใหญ่สามญัให้เลกิสมาคมจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  ๓  
ใน ๔ ของสมาชิกที่มาประชุมและองค์ประชุมใหญ่ต้องไม่น้อยกว่า ๕๐ คน 

 

ข้อ  ๓๘ เมื่อสมาคมต้องเลกิกิจการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้ทรัพย์สินของสมาคมที่เหลืออยู่หลังจากที่ได้ช าระ
บัญชีเรียบร้อยแล้วให้ตกเป็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้เพื่อให้ก่อเกิดประโยชน์
ในการด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษาต่อไป 

 

หมวดท่ี ๗ 
บทเฉพาะกาล 

 

ข้อ  ๓๙ ข้อบังคับ ให้เริ่มใช้บังคับตั้งแต่วันที่สมาคมได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลถูกต้องแล้ว โดยให้ถือว่า
ผู้เริ่มการทั้งหมดเป็นสมาชิกสามัญ 

 
 

     (ลงช่ือ)......................................................ผู้จัดท าข้อบังคับ 
                  (นายศักดา  ศิริพันธ์ุ) 
                  เลขานุการ 


