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ข้อบังคับ 
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

Rajamangala University of Technology Thanyaburi Engineering Alumni Association 
 
หมวด ๑ 
บทท่ัวไป  
 
ข้อ๑ ข้อบังคับนี้ เรียกว่า  
 ข้อบังคับสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ข้อ๒ สมาคมนี้ชื่อว่า “สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” 

ใช้อักษรย่อว่า  “สวศ.มทรธ”  
มีชื่อในภาษาอังกฤษว่า  
“Rajamangala University of Technology Thanyaburi Engineering  Alumni  Association” 
ใช้อักษรย่อว่า “RMUTTEA” 

ข้อ๓ เคร่ืองหมายสมาคมเป็นสัญลักษณ์รูปเฟืองขบกัน ๒ ตัว ตัวหนึ่งขับอยู่กับเฟืองสะพาน ใต้สัญลักษณ์ปัก
อักษรย่อว่า “สวศ.มทรธ”  

ข้อ๔ ส านักงานของสมาคมตั้งอยู่ที่ ชั้น ๙ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ๓๙ หมู่ ๑ ต าบลคลองหก อ าเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๑๐  

ข้อ๕  ค านิยามในข้อบังคับนี้  
 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

“สมาคม” หมายถึง สมาคมศษิย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
“คณะ”  หมายถึง คณะวิ ศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถาบันเทคโนโลยี 
ราชมงคล ทั้งนี้ให้รวมถึงคณะวิศวกรรมเทคโนโลยี  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 
“ศิษย์เก่า” หมายถึง ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล ทั้งนี้ให้รวมถึงศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมเทคโนโลยี  วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
อาชีวศึกษา 
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ทั้งนี้ให้รวมถึงศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมเทคโนโลยี  วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
อาชีวศึกษา 
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“กรรมการ” หมายถึง บุคคลที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ จ านวน ๑๕ คน และบุคคลที่นายกสมาคม 
แต่งตั้งจ านวน ๑๐ คน 
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
“นายกสมาคม” หมายถึง นายกสมาคมศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
“ท่ีปรึกษา” หมายถึง บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์ หรือผู้มีคุณประโยชน์ต่อ
กิจการสมาคม 

ข้อ๖ ให้นายกสมาคม รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้และเพื่อให้การบริหารงานของสมาคมมีประสิทธิภาพ 
นายกสมาคม มีอ านาจออก กฎ ระเบียบ ค าสั่ง หรือประกาศที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ โดยผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ 

 
หมวด ๒  
วัตถุประสงค์ 
 
ข้อ๗ สมาคมนี้ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้  
 (๑) เป็นศูนย์กลางให้กับศิษย์เก่าและคณะ ในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์และ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมของศิษย์เก่าสมาคม 
(๒) เป็นศูนย์กลางให้กับศิษย์เก่าและคณะ ในการติดต่อประสานงานและสร้างความร่วมมือความ

สามัคคีให้การช่วยเหลือสนับสนุนระหว่างศิษย์เก่าด้วยกัน นักศึกษาปัจจุบัน เพื่อสนับสนุน และ
ส่งเสริมงานด้านการศึกษา การค้นคว้าวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม  

 (๓) ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือเกื้อกูล สงเคราะห์และจัดสวัสดิการแก่ศิษย์เก่าในทางที่ชอบและ
ส่งเสริม กิจกรรมอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า และไม่ขัดต่อข้อบังคับของสมาคม  

(๔) ส่งเสริมศีลธรรม การกุศล สาธารณประโยชน์ ท านุบ ารุงศาสนาและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

(๕) ร่วมกับสมาคม องค์กร หรือสถาบันอื่นที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกัน โดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง 
และไม่ขัดต่อข้อบังคับของสมาคม 
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หมวด ๓  
สมาชิก  
 
ข้อ๘    สมาชิกสมาคมศิษย์เก่าของคณะมี ๓ ประเภท คือ 

(๑) สมาชิกประเภทสามัญ ได้แก่ ผู้ที่จบการศึกษาจากคณะ  
(๒) สมาชิกประเภทวิสามัญ ได้แก่ บุคคลทั่วไปที่ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงาน ใน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ทั้งนี้
ให้รวมถึง คณะวิศวกรรมเทคโนโลยี  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 

 (๓) สมาชิกประเภทกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลที่กรรมการเสียงข้างมากเชิญเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ 
ข้อ๙ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกประเภทสามัญ หรือประเภทวิสามัญให้ยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคม 

พร้อมช าระเงินค่าสมัครต่อนายทะเบียน  

ข้อ๑๐ ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
  (๑) มีคุณสมบัติตามข้อ ๘  

 (๒) มีความประพฤติเรียบร้อย  
 (๓) ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ  
(๔) ไม่เป็นผู้ต้องรับโทษอาญาจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือท าความผิด

อันได้กระท าโดยประมาท  
ข้อ๑๑ นายทะเบียน ได้รับใบสมัครแล้ว ให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร เมื่อผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน ให้

นายทะเบียนน าเสนอต่อนายกสมาคมเพื่ออนุมัติ และน าเสนอคณะกรรมการในที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้มี
มต ิ

ข้อ๑๒ เมื่อคณะกรรมการ มีมติเป็นประการใดแล้วให้นายทะเบียนท าหนังสือแจ้งให้ผู้สมัครทราบเป็นลายลักษณ์
อักษร  

ข้อ๑๓ ให้นายทะเบียนออกเลขที่ บัตรประจ าตัว ลงชื่อในทะเบียนสมาชิกทุกประเภทและประกาศรายชื่อให้
ทราบทั่วกันที่ส านักงานสมาคม  

ข้อ๑๔  ในกรณีที่นายทะเบียนพิจารณาเห็นว่าผู้สมัครเป็นสมาชิกซึ่งขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งและมีความเห็น
ไม่รับเข้าเป็นสมาชิก ให้นายทะเบียนแจ้งให้ผู้สมัครทราบเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมกับคืนค่าสมัคร
ภายใน ๑๕ วัน และรายงานให้คณะกรรมการทราบ แต่ไม่ตัดสิทธิ์ผู้สมัครผู้น้ันที่จะสมัครใหม่อีก  

ข้อ๑๕ การเก็บเงินค่าสมัครสมาชิก 
        (๑) สมาชิกประเภทสามัญและสมาชิกประเภทวิสามัญ เสียเงินค่าสมัคร ๒๐๐ บาทตลอดชีพ   
        (๒) สมาชิกประเภทกิตติมศักดิ์ ไม่ต้องเสียค่าสมาชิกเน่ืองจากได้รับเชิญจากสมาคม  
        (๓)   นักศึกษาที่ลงทะเบียนขอส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา  เสียเงินค่าสมัคร 50 บาทตลอดชีพ 
                        เงินค่าสมัครสมาคมจะไม่ส่งคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ   ค่าสมัครสมาชิก ผู้สมัครจะต้องช าระในวันยื่น 
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 ใบสมัครหรือช าระภายใน ๑๕ วันหลังจากวันที่ยื่นใบสมัคร 

หมวด ๔ 
สิทธิและหน้าท่ีของสมาชิก 

ข้อ๑๖ สมาชิกของสมาคมมีสิทธิและหน้าที่ ดังนี ้ 
(๑) ได้รับบัตรประจ าตัวตามระเบียบที่สมาคมก าหนด  

 (๒) ได้รับเอกสารข่าวสาร ตามที่สมาคมจัดด าเนินการ  
  (๓) มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่สมาคมเป็นผู้จัด  
  (๔) สมาชิกประเภทสามัญ มีสิทธิสมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมและ คณะกรรมการ 
  (๕) สมาชิกประเภทสามัญ มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนายกสมาคมและ คณะกรรมการ 
  (๖) มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เสนอข้อแนะน า ข้อคิดเห็น ตั้งค าถามหรือขอค าปรึกษาต่อที่ประชุม 

เพื่อความเจริญก้าวหน้าของสมาคม 
 (๗) ได้รับสิทธิประโยชน์ตามวัตถุประสงค์และระเบียบของสมาคม  
  (๘) สมาชิกมีหน้าที่ส่งเสริมและช่วยเหลือกิจกรรมของสมาคม  
ข้อ ๑๗ การสิ้นสุดสภาพการเป็นสมาชิก เมื่อ  

(๑) ตาย  
(๒) ลาออก โดยแสดงความจ านงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อนายทะเบียน ให้นายทะเบียนท าหนังสือเสนอ

นายกสมาคมเพื่ออนุมัติแล้วแจ้งที่ประชุมกรรมการทราบในคร้ังถัดไป 

(๓) คณะกรรมการลงมติใช้เสียงจ านวน ๓ ใน ๔ มีมติให้ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิกสร้าง
ความเสียหายให้แก่สมาคม  

(๔) ศาลสั่งให้เป็นบุคคลสาบสูญ  
  (๕) ศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 

(๖)  ในกรณีที่ขาดจากสมาชิกภาพตาม ข้อ ๑๗(๓) เมื่อพ้นก าหนด ๑ ปีแล้ว สามารถสมัครเข้าเป็น        
           สมาชิกใหม่ได้โดยช าระ ค่าสมัครใหม่ และด าเนินการตามข้อ ๑๑ 

 

 

 

 



๕ 
 

หมวด ๕  
คณะกรรมการ  

ข้อ๑๘ คณะกรรมการประกอบด้วย  
นายกสมาคม    ๑ คน  

อุปนายก    ๒ คน  

เลขานุการ    ๑ คน  

เหรัญญิก    ๑ คน  

ปฏิคม                                         ๑ คน   

           สาราณียกร    ๑  คน             
นายทะเบียน    ๑ คน  

ประชาสัมพันธ์    ๑ คน  

ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์   ๑ คน  

กรรมการ    ๑๕ คน 

       ๒๕  คน 

 
ข้อ๑๙ กรรมการที่เลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ให้เลือกจากสมาชิกประเภทสามัญ  
ข้อ๒๐ นายกสมาคมต้องเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่โดยวิธีเสนอชื่อบุคคลผู้ที่เป็นสมาชิกประเภทสามัญและต้องมี

สมาชิกประเภทสามัญรับรองอย่างน้อย ๕ คน แล้วออกเสียงลงคะแนนผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น  ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประชุมใหญ่ก าหนด 

ข้อ๒๑  คณะกรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่ง ๒ ปี และอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้ แต่จะด ารงต าแหน่ง
ติดต่อกันได้ไม่เกิน ๒ วาระ  

ข้อ๒๒ คณะกรรมการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง ๑๕ คนโดยเสนอชื่อบุคคลผู้ที่เป็นสมาชิกประเภทสามัญและมีผู้
รับรองอย่างน้อย ๒ คน  

ข้อ๒๓ นายกสมาคม จะแต่งต้ังสมาชิกประเภทสามัญหรือสมาชิกประเภทวิสามัญเป็นคณะกรรมการเพิ่มอีก  
 ๑๐ คน กรรมการที่นายกสมาคมแต่งตั้ง มีอ านาจและหน้าที่เช่นเดียวกันกับคณะกรรมการ 
ข้อ๒๔ ด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการให้เร่ิมนับจากวันที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่   
ข้อ๒๕ กรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งอนุกรรมการ กรรมการพิเศษ หรือ

กรรมการที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นเพื่อท ากิจกรรมใด ๆ ตามวัตถุประสงค์ของสมาคมได้ 
 
 
 



๖ 
 

ข้อ๒๖ ความเป็นกรรมการสิ้นสุดลง เมื่อ 
 (๑) ตาย  
 (๒) ลาออก  
 (๓)  ออกตามวาระ  
 (๔)  ขาดจากสมาชิกภาพ  
ข้อ๒๗ ในกรณีที่ความเป็นคณะกรรมการตามข้อ ๒๒ สิ้นสุดลงก่อนออกตามวาระ นายกสมาคมโดยความ

เห็นชอบของกรรมการจะให้มีการเลือกตั้งซ่อมใหม่ภายใน ๓๐ วันก็ได้   
ข้อ๒๘ ในกรณีความเป็นนายกสมาคมสิ้นสุดลงก่อนครบวาระ ให้อุปนายกตามล าดับรักษาการในต าแหน่งนายก

สมาคมจนกว่าจะครบวาระ   
ข้อ๒๙ กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งเมื่อครบวาระ ลาออก หรือขาดจากสมาชิกภาพต้องรักษาการจนกว่าจะมี

กรรมการใหม่มารับหน้าที่ และให้มอบหมายงานให้เสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่มีกรรมการใหม่เข้ามา
แทน  

ข้อ๓๐ คณะกรรมการ มีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้  
(๑) นายกสมาคม  มีอ านาจและหน้าที่บริหารกิจการของสมาคมให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎ ระเบียบ 

ประกาศ หรือค าสั่งของสมาคม เป็นประธานที่ประชุมใหญ่สามัญ เป็นผู้รักษาระเบียบการประชุม 

เป็นผูก้ าหนดอ านาจและหน้าที่ของอุปนายก และคณะกรรมการ    เป็นกรรมการหรือผู้แทนสมาคม
เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และหรือ องค์กรที่ถูกต้องตามกฎหมายอ่ืนๆ โดยผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ    

(๒) อุปนายก มีอ านาจและหน้าที่ตามที่นายกสมาคม มอบหมายและช่วยเหลือนายกสมาคม ในกิจการ
ต่างๆ ท าการแทนนายกสมาคม เมื่อนายกสมาคมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  

(๓) เลขานุการ มีอ านาจและหน้าที่ด าเนินงานให้เป็นไปตามมติของกรรมการและสมาชิก ติดต่อ
ประสานงานกับมหาวิทยาลัย สมาชิก และบุคคลภายนอกในกิจการทั่วไป รักษาระเบียบ ข้อบังคับ 
จัดท าระเบียบวาระการประชุม นัดประชุมกรรมการ จดบันทึกการประชุม  เป็นกรรมการโดย
ต าแหน่งในกรรมการที่สมาคมแต่งตั้งขึ้น เป็นหัวหน้าส านักงานสมาคม รักษาเอกสารของสมาคม
มิให้สูญหายและเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการบริหารสมาคม จัดท าเอกสารผลงาน
สมาคมเสนอที่ประชุมใหญ่ 

(๔) เหรัญญิก  มีอ านาจและหน้าที่เก็บ รักษา และจ่ายเงินของสมาคม ท าบัญชีรายงานต่อกรรมการทุก
คร้ังที่มีการประชุมใหญ่ และด าเนินการเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของสมาคมตามระเบียบที่
สมาคมวางไว้ จัดท างบประมาณประจ าปี และเตรียมเอกสารการเงินท างบดุลประจ าปี  

 

 



๗ 
 

(๕)     ปฏิคม  มีอ านาจและหน้าที่ต้อนรับสมาชิก ในการเข้าร่วมประชุมหรือในกิจกรรมของสมาคมที่จัด
ขึ้น การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ เสนอหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนากองทุนสวัสดิการ หารายได้เข้า
กองทุน จัดสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการ การประชุมใหญ่สามัญ และการประชุมใหญ่
วิสามัญ 

(๖)     สาราณียกร มีอ านาจและหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับวารสารของสมาคม และจัดการรับผิดชอบ
ห้องสมุดของสมาคม 

(๗)     นายทะเบียน  มีอ านาจและหน้าที่เก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทะเบียนของสมาชิก ลงทะเบียนรับ
สมาชิก และจ าหน่ายสมาชิกออกจากทะเบียน ให้เลขประจ าตัวสมาชิก ท าบัตรประจ าตัว และบัตร
อ่ืนที่สมาคมก าหนด ลงชื่อในประกาศรายชื่อสมาชิก เรียกเก็บเงินค่าบ ารุงจากสมาชิก น าเงินที่
ได้รับจากสมาชิกทุกประเภทส่งเหรัญญิก พัฒนาระบบทะเบียน และการรับสมาชิก 

(๘) ประชาสัมพันธ์   มีอ านาจและหน้าที่เผยแพร่กิจกรรมและชื่อเสียงของสมาคม ทางสื่อต่างๆ เช่น 
สิ่งพิมพ์ สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุโทรทัศน์ ฯลฯ 

(๙) ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์   รับมอบหมายงานจากประชาสัมพันธ์  มีอ านาจและหน้าที่เผยแพร่กิจกรรม
และชื่อเสียงของสมาคมทางสื่อต่างๆ เช่น สิ่งพิมพ์ สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุโทรทัศน์
ฯลฯ 

(๑๐ )   กรรมการ  มีอ านาจและหน้าที่ตามระเบียบข้อบังคับของสมาคม ตามที่นายกสมาคมมอบหมาย 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

หมวด ๖  
การประชุม  

ข้อ๓๑ การประชุมแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ  
(๑) การประชุมคณะกรรมการ 
(๒) การประชุมใหญ่สามัญ  

(๓) การประชุมใหญ่วิสามัญ  

ข้อ๓๒  การประชุมคณะกรรมการสมาคม 
(๑) นายกสมาคม เป็นผูก้ าหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม และแจ้งให้คณะกรรมการทราบ 
(๒) องค์ประชุม ต้องมีกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด โดยให้ 

นายกสมาคม เป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานไม่อยู่ให้อุปนายกตามล าดับ เป็นประธานในที่
ประชุมแทน 

(๓) มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึ้นได้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 



๘ 
 

ข้อ๓๓  การเรียกประชุมใหญ่สามัญ  
ให้นายกสมาคม  เรียกประชุมใหญ่สามัญอย่างน้อยปีละ ๑  คร้ัง และต้องมีสมาชิกตามข้อ๘ เข้าประชุม
ตั้งแต่ ๓๐ คนขึ้นไปจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม ในกรณีที่ไม่ครบองค์ประชุม ให้เรียกประชุมใหม่ภายใน 
๑๕ วัน การประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับให้ต้องครบองค์ประชุม  

ข้อ๓๔ การเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ  
(๑) คณะกรรมการ มีจ านวนรวมกันไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของทั้งหมด ขอเรียกประชุม  
(๒) สมาชิกประเภทสามัญไม่น้อยกว่า ๓๐ คน เข้าชื่อกันให้นายกสมาคมโดยความเห็นชอบของ

กรรมการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ  
(๓) ให้เลขานุการ เป็นผู้จัดท าระเบียบวาระการประชุม และท าหนังสือแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าไม่

น้อยกว่า ๑๕ วัน  
(๔) การเรียกประชุมใหญ่วิสามัญต้องมีสมาชิกเข้าประชุมไม่น้อยกว่า ๓๐ คน จึงจะครบองค์ประชุม  
(๕) ในกรณีไม่ครบองค์ประชุม ให้เรียกประชุมใหม่ภายใน ๑๕ วัน และให้เลขานุการแจ้งสมาชิก     

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ วัน  แต่การประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับให้ต้องครบองค์ประชุม  
ข้อ๓๕ การประชุมใหญ่สามัญ และการประชุมใหญ่วิสามัญทุกคร้ัง ให้นายกสมาคม เป็นประธานที่ประชุม ถ้า 

นายกสมาคม ไม่สามารถด าเนินการได้ ให้อุปนายกด าเนินการ ถ้าอุปนายกไม่สามารถด าเนินการได้  ให้ที่
ประชุมเลือกจากกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานที่ประชุมนั้น 

ข้อ๓๖  ให้มีประธานคนหน่ึงซึ่งที่ประชุมเลือกจากบุคคลผู้ซึ่งเป็นสมาชิกประเภทสามัญ ท าหน้าที่เป็นประธานใน
การเลือกตั้งนายกสมาคม มีอ านาจหน้าที่ตามความในข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐  

ข้อ๓๗ สมาชิกประเภทกิตติมศักดิ์ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนายกสมาคม และกรรมการ แต่มีสิทธิให้
ข้อเสนอแนะต่าง ๆต่อที่ประชุมได้  

ข้อ๓๘ การลงมติวินิจฉัยให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นเด็ดขาด ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานเป็นผู้ลงคะแนน
เสียงชี้ขาด  

ข้อ๓๙   ในการประชุมใหญ่และการประชุมกรรมการทุกคร้ัง ให้เลขานกุาร หรือผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมเป็นผู้
จดบันทึกการประชุม และให้ประธานที่ประชุมลงนามรับรองเพื่อเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน  

ข้อ๔๐    รายงานการประชุมใหญ่สามัญ การประชุมใหญ่วิสามัญ หรือการประชุมคณะกรรมการ ต้องได้รับการ
รับรองก่อนจึงจะมีผลบังคับใช้  การรับรองรายงานการประชุม จะกระท าได้โดยคณะกรรมการตาม
ประเภทของการประชุมนั้น โดยให้เลขานุการ สรุปรายงานการประชุม และส่งให้ผู้ที่เข้าประชุมทราบทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หากไม่มีสมาชิกทักท้วงรายงานการประชุมให้ถือว่ารายงานการประชุมนั้นได้รับ
การรับรองแล้ว ทั้งนี้ระยะเวลาส าหรับการรับรองรายงานการประชุมก าหนดภายใน ๗ วัน  

ข้อ๔๑   ให้นายทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกประเภทสามัญ และแจ้งให้สมาชิกทราบก่อนวันประชุมไม่น้อย
กว่า ๑๕ วัน รายชื่อสมาชิกประเภทสามัญที่นายทะเบียน ตรวจสอบแล้วให้ติดประกาศไว้บริเวณที่ประชุม
ไม่น้อยกว่า ๑ แห่ง  



๙ 
 

หมวด ๗ 
การบัญชีและทรัพย์สิน 
ข้อ๔๒ สมาคมอาจมีบัญชีรายได้และทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้  

(๑) จากเงินค่าสมัคร  
(๒) จากเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค  
(๓) จากเงินสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
(๔) จากเงินสนับสนุนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 (๕) จากรายได้อ่ืนๆ  
ข้อ๔๓ การฝากและการถอนเงินจากธนาคาร ให้นายกสมาคมและเลขานุการ  หรือเหรัญญิกลงนามร่วมกัน

จ านวน ๒ ใน ๓ การจ่ายเงินในกิจการของสมาคมให้นายกสมาคม มีอ านาจสั่งจ่ายได้ไม่เกินคร้ังละ 
๒๐,๐๐๐ บาท ถ้าเกินกว่านั้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  

ขอ้๔๔  การจ่ายเงินทุกคร้ังต้องมีหลักฐานในการจ่ายนั้นๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  
ข้อ๔๕ ให้นายกสมาคม เลขานุการและเหรัญญิก เป็นผู้รับผิดชอบการบัญชีและทรัพย์สินของสมาคมตาม

กฎหมาย และให้ท ารายงานการเงินและทรัพย์สินเสนอต่อคณะกรรมการทุกรอบปีปฏิทิน  
ข้อ๔๖ ให้คณะกรรมการ เลือกตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ซึ่งได้จดทะเบียนไว้ถูกต้องตามกฎหมายเป็นผู้  ตรวจสอบ

บัญชีของสมาคมปีละ ๑ คร้ัง ผู้ตรวจสอบบัญชีจะเลือกจากกรรมการมิได้  
ข้อ๔๗ ให้ผู้ตรวจสอบบัญชีมีอ านาจตรวจเอกสารทั้งปวงที่เกี่ยวกับการเงินและบัญชีตลอดจนทรัพย์สินของ

สมาคม และมีอ านาจสอบถามกรรมการเพื่อการดังกล่าว แล้วรายงานผลการตรวจสอบบัญชีภายใน ๓ 
เดือนหลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน  

ข้อ๔๘  ให้ผู้ตรวจสอบบัญชี  แสดงรายงานผลการตรวจสอบบัญชีของสมาคม ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญทุกคร้ังที่มี
การประชุม  

ข้อ๔๙   เอกสารใดๆ อันเป็นหลักฐานทางนิติกรรม  และหรือสัญญาที่เป็นข้อผูกพันสมาคมที่ ต้องท าในนามของ
สมาคม การลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ต้องมีลายมือชื่อของนายกสมาคม เลขานุการ เหรัญญิก หรือ 
อุปนายก คนหน่ึงคนใด จ านวนรวมไม่น้อยกว่า ๓ คน   

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐ 
 

หมวด ๘ 

การแก้ไขข้อบังคับ 

  

ข้อ๕๐ สมาชิกประเภทสามัญไม่น้อยกว่า ๓๐ คน หรือกรรมการไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของคณะกรรมการทั้งหมด 
อาจร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรและแสดงเหตุผลขอแก้ไขข้อบังคับต่อเลขานุการ ล่วงหน้าก่อนจะมีการ
เรียกประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน  

ข้อ๕๑   เลขานุการ มีหน้าที่ส่งส าเนาข้อบังคับที่ขอแก้ไขนั้นให้สมาชิกประเภทสามัญล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน 
และประกาศไว้ที่ส านักงานสมาคมไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน ก่อนวันประชุมใหญ่  

ข้อ๕๒   การแก้ไขข้อบังคับจะกระท าได้เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สมาคม และต้องได้รับความเห็นชอบ
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของจ านวนสมาชิกผู้มีสิทธิ์ออกเสียงที่มาประชุมในที่ประชุมใหญ่
สามัญ 

ข้อ๕๓ ข้อบังคับที่ได้แก้ไขเสร็จแล้วจะมีผลบังคับใช้ต่อเมื่อได้จดทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ทะเบียนของทางราชการ
แล้ว  

 

หมวด ๙   

การเลิกสมาคม  

 

ข้อ๕๔ การยกเลิกสมาคมนอกจากที่กฎหมายบัญญัติไว้ ให้กระท าโดยคะแนนเสียง ๓ ใน ๔ ของจ านวนสมาชิก
ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมดในที่ประชุมใหญ่ 

ข้อ๕๕ ให้ที่ประชุมใหญ่แต่งต้ังผู้ตรวจสอบบัญชีและช าระบัญชีให้เป็นไปตามกฎหมาย  
ข้อ๕๖ ทรัพย์สินของสมาคมที่เหลือจากการช าระบัญชีมีอยู่เท่าใดให้ตกเป็นของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 
หมวด ๑๐ 

หมวดเบ็ดเตล็ด  

 

ขอ้๕๗ นายกสมาคม มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอนและสั่งการบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ของสมาคม และมีอ านาจลง
ลายมือชื่อและหรือประทับตราสมาคมแทนสมาคมในกิจการใดๆตามหน้าที่หรืองานที่ได้รับมอบจาก
คณะกรรมการ  

ข้อ๕๘ กรรมการ อาจเชิญผู้ที่เห็นสมควรเป็นที่ปรึกษาได้  
ข้อ๕๙ อนุกรรมการ กรรมการพิเศษ หรือคณะกรรมการที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นตามข้อ ๒๕ ที่สมาคมแต่งตั้งท างาน

เฉพาะกิจให้สิ้นสุดวาระเป็นกรรมการ ตามก าหนดหรือพร้อมกับวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ  



๑๑ 
 

ข้อ๖๐ สมาชิกกิตติมศักดิ์ มีสิทธิประดับเคร่ืองหมายของสมาคมได้   
ข้อ๖๑ ผู้เร่ิมก่อตั้งสมาคม ต้องเป็นกรรมการ มีอ านาจและหน้าที่ตามข้อบังคับนี้จนกว่าจะมีการเลือกตั้งกรรมการ

ขึ้นมาใหม่ 
 

หมวด ๑๑  
บทเฉพาะกาล 

 

ข้อ๖๒ ข้อบังคบันี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่       เดือน      พ.ศ.   

 

ลงชื่อ………………………..………….……. 
(.........................................................................) 

    นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
   แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 


