
- ส ำเนำ - 
ข้อบังคับ 

ของ 
สมาคมนิสิตเก่าคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
หมวดที่ ๑ 
ความท่ัวไป 

 
ข้อ ๑. สมำคมนี้มีชื่อว่ำ “สมำคมนิสิตเก่ำคณะวิทยำกำรสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยบูรพำ” ใช้อักษร

ภำษำไทยว่ำ "ส.วก.มบ."  มีชือ่ในภำษำอังกฤษว่ำ “Burapha Informatics Alumni 
Association” ใช้อักษรย่อภำษำอังกฤษว่ำ "B.I.A"  

ข้อ ๒. เครื่องหมำยของสมำคมมีลักษณะดังรูปนี้ 
 

 
 

 เครื่องหมำยของสมำคม มีลักษณะเป็นรูปเกลียวคลื่นวงกลมไล่โทนสีน้ ำเงินจำกเข้มไป
อ่อน และตรงกลำงมีตัวอักษรสีด ำค ำว่ำ “BIA” พร้อมกับมีรัศมีสีทอง  โดยมีควำมหมำยดังนี้ 

- เกลียวคลื่นวงกลมไล่โทนสีน้ ำเงินจำกเข้มไปอ่อน หมำยถึงควำมกลมเกลียว ตัวอักษรสี
ด ำที่อยู่ตรงกลำง เป็นอักษรย่อภำษำอังกฤษของชื่อสมำคม 

- สีน้ ำเงินที่เกลียวคลื่น เป็นหนึ่งในสีประจ ำคณะ หมำยถึงกำรเป็นส่วนหนึ่งของคณะ 
- รัศมีสีทอง หมำยถึงชื่อเสียงของนิสิตเก่ำท่ีประสบควำมส ำเร็จในชีวิต 

ข้อ ๓. ส ำนักงำนของสมำคม ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๑๖๙ คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยบูรพำ  
ถนนลงหำดบำงแสน ต ำบลแสนสุข อ ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑ 
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ข้อ ๔. วัตถุประสงค์ของสมำคม 
๔.๑ เพ่ือธ ำรงและส่งเสริมมหำวิทยำลัยบูรพำ และคณะวิทยำกำรสำรสนเทศ 
๔.๒ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติภูมิของคณะวิทยำกำรสำรสนเทศ 
๔.๓ เพ่ือเป็นศูนย์ประสำนงำนระหว่ำงศิษย์เก่ำกับคณะวิทยำกำรสำรสนเทศ 
๔.๔ เพ่ือเสริมสร้ำงควำมสำมัคคีระหว่ำงนิสิตเก่ำ 
๔.๕ เพ่ือสงเครำะห์และจัดสวัสดิกำรแก่สมำชิกในทำงที่ชอบ 
๔.๖ เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมกำรศึกษำ กำรค้นคว้ำวิจัย และกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
๔.๗ เพ่ือส่งเสริมศีลธรรม ท ำนุบ ำรุงศำสนำ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
๔.๘ เพ่ือร่วมมือกับสมำคม องค์กร หรือสถำบันอ่ืนที่มีวัตถุประสงค์ท่ีสอดคล้องกัน เพ่ือ

สำธำรณประโยชน์ โดยไม่เกี่ยวข้องกับกำรเมือง 
๔.๙ ไม่จัดตั้งโต๊ะสนุ๊กเกอร์และโต๊ะบิลเลียด รวมทั้งกำรพนนัทุกประเภทภำยในสมำคม 

 
หมวดที่ ๒ 
สมาชิก 

 
ข้อ ๕. สมำชิกของสมำคม มี ๓ ประเภท คือ 

๕.๑ สมำชิกสำมัญ ได้แก่ ศิษย์เก่ำ และบุคลำกรของคณะวิทยำกำรสำรสนเทศ 
๕.๒ สมำชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผู้ที่อุปกำระช่วยเหลือท ำประโยชน์แก่สมำคม หรือ ผู้มีเกียรติ

ที่คณะกรรมกำรบริหำรเห็นสมควรเชิญเป็นสมำชิกกิตติมศักดิ์ 
๕.๓ ยุวสมำชิก ได้แก่ นิสิตปัจจุบันของคณะวิทยำกำรสำรสนเทศ 

ข้อ ๖. สมำชิกจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
๖.๑ เป็นผู้ที่บรรลุนิติภำวะ 
๖.๒ เป็นผู้ที่มีควำมประพฤติเรียบร้อย 
๖.๓ ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ 
๖.๔ ไม่ต้องค ำพิพำกษำของศำลถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลำย หรือไร้ควำมสำมำรถ หรือ

เสมือนไร้ควำมสำมำรถ หรือต้องโทษจ ำคุก ยกเว้นควำมผิดฐำนประมำท หรือลหุโทษ  
กำรต้องค ำพิพำกษำของศำลถึงท่ีสุดในกรณีดังกล่ำว จะต้องเป็นในขณะที่สมัครเข้ำเป็น
สมำชิก หรือในระหว่ำงที่เป็นสมำชิกของสมำคมเท่ำนั้น 

ข้อ ๗. ค่ำลงทะเบียนและค่ำบ ำรุงสมำคม 
๗.๑ สมำชิกสำมัญ เสียค่ำลงทะเบียนและค่ำบ ำรุงตลอดชีพ ๒๐๐ บำท (สองร้อยบำทถ้วน) 
๗.๒ สมำชิกกิตติมศักดิ์ ไม่ต้องเสียค่ำลงทะเบียนและค่ำบ ำรุง 
๗.๓ ยุวสมำชิก ไม่ต้องเสียค่ำลงทะเบียนและค่ำบ ำรุง 
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ข้อ ๘. กำรสมัครเข้ำเป็นสมำชิกสำมัญ 

ผู้ประสงคท์ี่จะสมัครเข้ำเป็นสมำชิกสำมัญของสมำคม ยื่นใบสมัครพร้อมทั้งช ำระค่ำลงทะเบียน
และค่ำบ ำรุงสมำคม โดยมีสมำชิกสำมัญรับรองอย่ำงน้อย ๑ คน  เมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรบริหำรแล้ว ให้ถือว่ำผู้นั้นได้สิทธิ์แห่งกำรเป็นสมำชิกตั้งแต่วันที่คณะ
กรรมกำรบริหำรอนุมัติเป็นต้นไป 

ข้อ ๙. กำรสมัครเข้ำเป็นยุวสมำชิก  

ผู้ประสงค์ท่ีจะสมัครเข้ำเป็นยุวสมำชิกให้ยื่นใบสมัครตำมแบบสมำคมต่อนำยกสโมสรนิสิตคณะ
วิทยำกำรสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยบูรพำ โดยมีสมำชิกสำมัญรับรองอย่ำงน้อย ๑ คน  เมื่อได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกนำยทะเบียนแล้ว ให้ถือว่ำผู้นั้นได้สิทธิ์แห่งกำรเป็นยุวสมำชิกตั้งแต่วันที่นำย
ทะเบียนอนุมัติเป็นต้นไป 

ข้อ ๑๐. สมำชิกภำพของสมำชิกกิตติมศักดิ์ ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือตอบรับค ำเชิญ ของผู้ที่คณะ
กรรมกำรบริหำรได้พิจำรณำลงมติให้เชิญเข้ำเป็นสมำชิกของสมำคม 

ข้อ ๑๑. สมำชิกภำพของสมำชิก ให้สิ้นสุดลงด้วยสำเหตุดังต่อไปนี้ 
๑๑.๑ ตำย 
๑๑.๒ ลำออก โดยยื่นเป็นลำยลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำร

บริหำรได้พิจำรณำอนุมัติ และสมำชิกผู้นั้นได้ช ำระหนี้สินที่ยังติดค้ำงกับสมำคมเป็นที่
เรียบร้อย 

๑๑.๓ ขำดคุณสมบัติสมำชิก 
๑๑.๔ ที่ประชุมใหญ่ของสมำคมหรือคณะกรรมกำรบริหำร ได้พิจำรณำลงมติให้พ้นสมำชิก

ภำพด้วยเหตุที่ผู้นั้นประพฤติตนน ำควำมเสื่อมเสียมำสู่สมำคม 
ข้อ ๑๒. สิทธิของสมำชิก 

๑๒.๑ เข้ำใช้สถำนที่ของสมำคม 
๑๒.๒ เสนอควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรด ำเนินกิจกำรของสมำคมต่อคณะกรรมกำรบริหำร 
๑๒.๓ ได้รับสวัสดิกำรต่ำง ๆ ที่สมำคมจัดขึ้น 
๑๒.๔ เข้ำร่วมประชุมใหญ่ของสมำคม 
๑๒.๕ สมำชิกสำมัญมีสิทธิในกำรเลือกตั้ง หรือได้รับกำรเลือกตั้ง หรือถูกแต่งตั้งเป็นกรรมกำร 
๑๒.๖ สำมำรถออกเสียงลงมติต่ำง ๆ ในที่ประชุมได้คนละ ๑ คะแนนเสียง 
๑๒.๗ ร้องขอต่อคณะกรรมกำรบริหำร เพ่ือตรวจสอบเอกสำรและบัญชีทรัพย์สินของสมำคม 
๑๒.๘ สมำชิกสำมัญมีสิทธิเข้ำชื่อร่วมกันหรือท ำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมกำรบริหำรให้จัด

ประชุมใหญ่วิสำมัญตำมที่ข้อบังคับได้ก ำหนดไว้ 
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ข้อ ๑๓. หน้ำที่ของสมำชิก 
๑๓.๑ ช ำระค่ำบ ำรุงสมำคมตำมท่ีก ำหนด 
๑๓.๒ จะต้องประพฤติตำมข้อบังคับ และระเบียบของสมำคมอย่ำงเคร่งครัด 
๑๓.๓ ประพฤติตนให้สมกับเกียรติที่เป็นสมำชิกของสมำคม 
๑๓.๔ ให้ควำมร่วมมือ และสนับสนุนกำรด ำเนินกิจกำรต่ำง ๆ ของสมำคม 
๑๓.๕ ร่วมกิจกรรมที่ทำงสมำคมได้จัดขึ้น 
๑๓.๖ ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของสมำคมให้เป็นที่รู้จักอย่ำงแพร่หลำย 

 
หมวดที่ ๓ 

การด าเนินกิจการสมาคม 
 
ข้อ ๑๔. ให้คณะกรรมกำรคณะหนึ่ง ท ำหน้ำที่บริหำรกิจกำรของสมำคมให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ตำม 

ข้อ ๔ โดยมีอย่ำงน้อย ๘ คน และอย่ำงมำกไม่เกิน ๒๐ คน  คณะกรรมกำรนี้ ได้มำจำกกำร
เลือกตั้งของที่ประชุมใหญ่ของสมำคม และให้ผู้ที่ได้เลือกตั้งจำกที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งกันเองเป็น
นำยกสมำคม ๑  คน ส ำหรับต ำแหน่งกรรมกำรในต ำแหน่งอ่ืน ๆ  ให้นำยกเป็นผู้แต่งตั้งจำกท่ี
ประชุมใหญ่เข้ำด ำรงต ำแหน่งต่ำง ๆ ของสมำคม  ตำมที่ได้ก ำหนดไว้ซึ่งต ำแหน่งของกรรมกำร
สมำคมมีต ำแหน่งและหน้ำที่โดยสังเขปดังต่อไปนี้ 
๑๔.๑ นำยกสมำคม ท ำหน้ำที่เป็นหัวหน้ำในกำรบริหำรกิจกำรของสมำคมเป็นผู้แทนสมำคม

ในกำรติดต่อกับบุคคลภำยนอก  และท ำหน้ำที่เป็นประธำนในที่ประชุมคณะกรรมกำร 
และกำรประชุมใหญ่ของสมำคม 

๑๔.๒ อุปนำยก ท ำหน้ำที่เป็นผู้ช่วยนำยกสมำคมในกำรบริหำรกิจกำรสมำคม ปฏิบัติตำม
หน้ำที่ที่นำยกสมำคมได้มอบหมำยและท ำหน้ำที่แทนนำยกสมำคม เมื่อนำยกสมำคม 
ไม่อยู่ หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ แต่กำรท ำหน้ำที่แทนนำยกสมำคมให้ อุปนำยก
ตำมล ำดับต ำแหน่งเป็นผู้กระท ำแทน 

๑๔.๓ เลขำนุกำร ท ำหน้ำที่เก่ียวกับธุรกำรของสมำคมทั้งหมดเป็นหัวหน้ำ  เจ้ำหน้ำที่ของ
สมำคมในกำรปฏิบัติกิจกำรสมำคม  และปฏิบัติตำมค ำสั่งของนำยกสมำคม ตลอดจน
ท ำหน้ำที่เป็นเลขำนุกำรในกำรประชุมต่ำง ๆ ของสมำคม 

๑๔.๔ เหรัญญิก มีหน้ำที่เกี่ยวกับกำรเงินทั้งหมดของสมำคม เป็นผู้จัดท ำบัญชีรำยรับรำยจ่ำย 
บัญชีงบดุลของสมำคม และเก็บเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ ของสมำคมไว้เพ่ือตรวจสอบ 

๑๔.๕ ปฏิคม มีหน้ำที่ในกำรให้กำรต้อนรับแขกของสมำคม  เป็นหัวหน้ำในกำรจัดเตรียม
สถำนที่ของสมำคม และจัดเตรียมสถำนที่ประชุมต่ำง ๆ ของสมำคม 

๑๔.๖ นำยทะเบียน มีหน้ำที่เก่ียวกับทะเบียนสมำชิกทั้งหมดของสมำคม ประสำนงำนกับ
เหรัญญิกในกำรเรียกเก็บเงินค่ำบ ำรุงสมำคมจำกสมำชิก 
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๑๔.๗ ประชำสัมพันธ์ มีหน้ำที่เผยแพร่กิจกำรและชื่อเสียงเกียรติคุณของสมำคมให้สมำชิกและ
บุคคลทั่วไปให้เป็นที่รู้จักแพร่หลำย 

๑๔.๘ กรรมกำรต ำแหน่งอ่ืน ตำมควำมเหมำะสม ซึ่งคณะกรรมกำรเห็นสมควรก ำหนดให้มีขึ้น 
โดยมีจ ำนวนเมื่อรวมกับต ำแหน่งกรรมกำรตำมข้ำงต้นแล้วจะต้องไม่เกินจ ำนวนที่ข้อบังคับ

ได้ก ำหนดไว้  แต่ถ้ำคณะกรรมกำรมิได้ก ำหนดต ำแหน่งก็ถือเป็นกรรมกำรกลำง  คณะกรรมกำร
ชุดแรกให้มำจำกกำรเลือกตั้งของที่ประชุมคณะผู้เริ่มกำรจัดตั้งโดยให้ผู้เริ่มกำรจัดตั้งสมำคมเป็นผู้
เลือกตั้ง ประกอบด้วยนำยกสมำคมและกรรมกำรอ่ืน ๆ ตำมจ ำนวนที่เห็นสมควรตำมข้อบังคับ
ของสมำคม 

ข้อ ๑๕. คณะกรรมกำรของสมำคมสำมำรถอยู่ในต ำแหน่งได้ครำวละ ๒ ปี และเมื่อคณะกรรมกำรอยู่ใน
ต ำแหน่งครบก ำหนดตำมวำระแล้ว  แต่คณะกรรมกำรชุดใหม่ยังไม่ได้รับอนุญำตให้จดทะเบียน
จำกทำงรำชกำร ก็ให้คณะกรรมกำรท่ีครบก ำหนดตำมวำระรักษำรำชกำรไปพลำงก่อน  จนกว่ำ
คณะกรรมกำรชุดใหม่จะได้รับอนุญำตให้จดทะเบียนจำกทำงรำชกำร และเม่ือคณะกรรมกำรชุด
ใหม่ได้รับอนุญำตให้จดทะเบียนทำงรำชกำรเรียบร้อยแล้ว ก็ให้ท ำกำรส่งและรับมอบงำนกัน
ระหว่ำงคณะกรรมกำรชุดเก่ำและคณะกรรมกำรชุดใหม่ให้เป็นที่เสร็จสิ้นภำยใน ๓๐ วัน 
นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมกำรชุดใหม่ได้รับอนุญำตให้จดทะเบียนจำกทำงรำชกำร 

ข้อ ๑๖. ต ำแหน่งกรรมกำรสมำคม ถ้ำต้องว่ำงลงก่อนครบก ำหนดตำมวำระก็ต้องให้คณะกรรมกำรแต่งตั้ง
สมำชิกสำมัญคนใดคนหนึ่งที่เห็นสมควรเข้ำด ำรงต ำแหน่งแทนต ำแหน่งที่ว่ำงลงนั้น  แต่ผู้ด ำรง
ต ำแหน่งแทนอยู่ใน ต ำแหน่งได้เท่ำกับวำระของผู้ที่ตนแทนเท่ำนั้น 

ข้อ ๑๗. ถ้ำหำกต ำแหน่งนำยกสมำคมว่ำงลง เพรำะเหตุอ่ืนนอกจำกกำรหมดวำระ ให้อุปนำยกเป็นนำยก
สมำคมไปจนหมดวำระ 

ข้อ ๑๘. กรรมกำรอำจจะพ้นจำกต ำแหน่ง ซึ่งมิใช่เป็นกำรออกตำมวำระด้วยเหตุผลต่อไปนี้คือ 

๑๘.๑ ตำย 

๑๘.๒ ลำออก 

๑๘.๓ ขำดจำกสภำพสมำชิก ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้ออกจำกต ำแหน่ง 
ข้อ ๑๙. อ ำนำจและหน้ำที่ของคณะกรรมกำร 

๑๙.๑ มีอ ำนำจออกระเบียบปฏิบัติต่ำง ๆ เพื่อให้สมำชิกได้ปฏิบัติ โดยระเบียบปฏิบัตินั้น
จะต้องไม่ขัดต่อข้อบังคับฉบับนี้ 

๑๙.๒ มีอ ำนำจแต่งตั้งและถอดถอนเจ้ำหน้ำที่สมำคม 

๑๙.๓ มีอ ำนำจแต่งตั้งกรรมกำรที่ปรึกษำ  หรืออนุกรรมกำรก็ได้ แต่กรรมกำรที่ปรึกษำ หรือ
อนุกรรมกำรจะสำมำรถด ำรงต ำแหน่งได้ไม่เกินวำระของกรรมกำรท่ีแต่งตั้ง 

๑๙.๔ มีอ ำนำจเรียกประชุมใหญ่ประจ ำปี และประชุมใหญ่วิสำมัญ 

๑๙.๕ มีอ ำนำจแต่งตั้งกรรมกำรในต ำแหน่งอื่น ๆ  ที่ยังมิได้ก ำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
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๑๙.๖ มีอ ำนำจบริหำรกิจกำรของสมำคม เพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ตลอดจนอ ำนำจ 
อ่ืน ๆ ตำมที่ข้อบังคับได้ก ำหนดไว้ 

๑๙.๗ มีหน้ำที่รับผิดชอบในกิจกำรทั้งหมด  รวมทั้งกำรเงินและทรัพย์สินทั้งหมดของสมำคม 

๑๙.๘ มีหน้ำที่จัดให้มีกำรประชุมใหญ่วิสำมัญ  ตำมท่ีสมำชิกสำมัญจ ำนวน ๑ ใน ๓  ของ
สมำชิกท้ังหมดได้เข้ำชื่อร้องขอให้จัดประชุมวิสำมัญขึ้น  ซึ่งกำรนี้จะต้องจัดให้มีกำร
ประชุมใหญ่วิสำมัญภำยใน ๓๐ วัน  นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ 

๑๙.๙ มีหน้ำที่จัดท ำเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ  ทั้งที่เกี่ยวกับกำรเงิน  ทรัพย์สินและกำรด ำเนิน
กิจกรรมต่ำงๆ ของสมำคมให้ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร  และสำมำรถจะให้สมำชิก
ตรวจดูได้เม่ือสมำชิกร้องขอ 

๑๙.๑๐ จัดท ำบันทึกกำรประชุมต่ำงๆ ของสมำคม  เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐำนและจัดส่งให้สมำชิก
ได้รับทรำบ 

๑๙.๑๑ มีหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ข้อบังคับได้ก ำหนดไว้ 
ข้อ ๒๐. คณะกรรมกำรจะต้องประชุมกันปีละ  ๔  ครั้ง  ทั้งนี้เพื่อปรึกษำหำรือเกี่ยวกับกำรบริหำรกิจกำร

ของสมำคม  ยกเว้นแต่กรณีมีเหตุจ ำเป็นก็ให้นำยกสมำคมเป็นผู้เลื่อนกำรประชุมตำมเหมำะสม 
ข้อ ๒๑. กำรประชุมคณะกรรมกำรจะต้องมีกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำครึ่งหนึ่งของกรรมกำร

ทั้งหมด  จึงจะถือว่ำครบองค์ประชุม  มติของที่ประชุมคณะกรรมกำร  ถ้ำข้อบังคับมิได้ก ำหนดไว้
เป็นอย่ำงอ่ืนก็ให้ถือคะแนนเสียงมำกเป็นเกณฑ์  แต่ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกันก็ให้ประธำนในกำร
ประชุมเป็นผู้ชี้ขำด 

ข้อ ๒๒. ในกำรประชุมคณะกรรมกำร ถ้ำนำยกสมำคมและอุปนำยกสมำคมไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่
สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ก็ให้กรรมกำรที่เข้ำประชุมในครำวนั้นเลือกตั้งกันเอง เพ่ือให้กรรมกำรคน
ใดคนหนึ่งท ำหน้ำที่เป็นประธำนในกำรประชุมครั้งนั้น 

 
หมวดที่ ๔ 

การประชุมใหญ่ 
 
ข้อ ๒๓. กำรประชุมใหญ่ของสมำคมแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 

๒๓.๑ กำรประชุมใหญ่สำมัญ 

๒๓.๒ กำรประชุมใหญ่วิสำมัญ 
ข้อ ๒๔. คณะกรรมกำรบริหำรจะต้องจัดให้มีกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี ๆ ละ ๑ ครั้ง โดยให้จัดขึ้น

ภำยในเดือนมีนำคมของทุกปี 
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ข้อ ๒๕. กำรประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี จะต้องมีวำระกำรประชุมอย่ำงน้อย 

๒๕.๑ แถลงกิจกำรที่ผ่ำนมำในรอบปี 

๒๕.๒ แถลงบัญชีรำยรับ - รำยจ่ำย และบัญชีงบดุลของปีที่ผ่ำนมำให้สมำชิกได้รับทรำบ 

๒๕.๓ เสนอประมำณกำรรำยรับ - รำยจ่ำย ประจ ำปี 

๒๕.๔ ปรึกษำกิจกำรของสมำคม 

๒๕.๕ ตรวจสอบทะเบียนสมำชิกให้เป็นปัจจุบัน  

๒๕.๖ เลือกตั้งคณะกรรมกำรบริหำรชุดใหม่ เมื่อครบก ำหนดวำระ 

๒๕.๗ เลือกตั้งผู้สอบบัญชี 

๒๕.๘ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 

ข้อ ๒๖. กำรประชุมใหญ่วิสำมัญ ให้มีกำรจัดกำรประชุมใหญ่วิสำมัญ ดังนี้ 

๒๖.๑ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรเห็นควรจัดให้มีข้ึน 

๒๖.๒ สมำชิกสำมัญไม่น้อยกว่ำ ๑ ใน ๓ ของสมำชิกสำมัญทั้งหมดเข้ำชื่อร้องขอ หรือสมำชิก
สำมัญจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๑๐๐ คน ท ำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมกำรบริหำรล่วงหน้ำ
ไม่น้อยกว่ำ ๑๕ วัน ให้จัดประชุมใหญ่วิสำมัญขึ้น และคณะกรรมกำรบริหำรจะต้องจัด
ให้มีกำรประชุมใหญ่วิสำมัญภำยใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ 

ข้อ ๒๗. กำรแจ้งก ำหนดนัดประชุมใหญ่ ให้เลขำนุกำรเป็นผู้แจ้งก ำหนดนัดประชุมใหญ่ให้สมำชิกได้รับ
ทรำบโดยกำรแจ้งจะต้องแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษร พร้อมระบุวัน เวลำ สถำนที่ให้ชัดเจน และ
จะต้องแจ้งให้สมำชิกได้ทรำบล่วงหน้ำเป็นเวลำอย่ำงน้อย ๗ วัน ก่อนถึงก ำหนดกำรประชุมใหญ่ 

ข้อ ๒๘. ในกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี หรือกำรประชุมใหญ่วิสำมัญ จะต้องมีสมำชิกสำมัญเข้ำร่วม
ประชุมไม่น้อยกว่ำ ๓๐ คน จึงจะถือว่ำครบองค์ประชุม แต่ถ้ำเม่ือถึงก ำหนดเวลำประชุมและ
สมำชิกสำมัญเข้ำร่วมองค์ประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้ยกเลิกกำรประชุมครั้งนั้นและ
คณะกรรมกำรบริหำรเรียกประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภำยใน ๑๔ วัน นับตั้งแต่วันที่นัดประชุมครั้ง
แรก  ส ำหรับกำรประชุมในครั้งหลังนี้ ถ้ำมีสมำชิกสำมัญเข้ำร่วมประชุมเป็นจ ำนวนเท่ำใดก็ให้ถือ
ว่ำครบองค์ประชุม ยกเว้นว่ำถ้ำเป็นกำรประชุมใหญ่วิสำมัญที่เกิดขึ้นจำกกำรร้องขอของสมำชิกก็
ไม่ต้องจัดประชุมใหญ่ ให้ถือว่ำกำรประชุมเป็นอันยกเลิก 

ข้อ ๒๙. กำรลงมติต่ำง ๆ ในที่ประชุมใหญ่ ถ้ำข้อบังคับมิได้ก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอ่ืน ก็ให้ถือคะแนนเสียง
ข้ำงมำกเป็นเกณฑ์ แต่ถ้ำคะแนนเสียงที่ลงมติเท่ำกันให้ประธำนในกำรประชุมเป็นผู้ชี้ขำด 

ข้อ ๓๐. ในกำรประชุมใหญ่ของสมำคม ถ้ำนำยกสมำคมและอุปนำยกสมำคมไม่มำร่วมประชุม หรือไม่
สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้ที่ประชุมใหญ่ท ำกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรบริหำรที่มำร่วมประชุมคน
ใดคนหนึ่งท ำหน้ำที่เป็นประธำนในกำรประชุมครั้งนั้น 
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หมวดที่ ๕ 
การเงินและทรัพย์สิน 

 
ข้อ ๓๑. กำรเงินและทรัพย์สินทั้งหมดให้อยู่ในควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร เงินสดของสมำคมถ้ำมี

ให้น ำฝำกไว้ในธนำคำรหรือสถำบันกำรเงินตำมท่ีคณะกรรมกำรมีมติเห็นชอบ 

ข้อ ๓๒. กำรถอนเงินของสมำคม หรือกำรลงนำมในตั๋วเงินหรือเช็คของสมำคม จะต้องมีลำยมือชื่อของ
นำยกสมำคมหรืออุปนำยกลงนำมร่วมกับเหรัญญิก ในกรณีที่เหรัญญิกไม่สำมำรถท ำกำรได้ให้
นำยกสมำคมหรืออุปนำยกลงนำมร่วมกับเลขำนุกำร 

ข้อ ๓๓. ให้นำยกสมำคมมีอ ำนำจสั่งจ่ำยเงินของสมำคมได้ครั้งละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บำท (หนึ่งหมื่นบำท
ถ้วน) ถ้ำเกินกว่ำนั้นจะต้องได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำร 

ข้อ ๓๔. ให้เหรัญญิก มีอ ำนำจในกำรรักษำเงินสดของสมำคมได้ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บำท (หนึ่งหมื่นบำท
ถ้วน) ถ้ำเกินกว่ำจ ำนวนนี้  จะต้องน ำฝำกธนำคำรในบัญชีของสมำคมทันทีท่ีโอกำสอ ำนวยให้ 

ข้อ ๓๕. เหรัญญิก จะต้องท ำบัญชีรำยรับ รำยจ่ำย และบัญชีงบดุล ให้ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร กำรรับ
หรือจ่ำยเงินทุกครั้ง  จะต้องมีหลักฐำนเป็นหนังสือ  ลงลำยมือชื่อของนำยกสมำคมหรือผู้ท ำกำร
แทนร่วมกับเหรัญญิกหรือผู้ท ำกำรแทน 

ข้อ ๓๖. กำรจ่ำยเงินทุกครั้งต้องมีหลักฐำนในกำรจ่ำยนั้น ๆ ไว้เพื่อตรวจสอบ และหลักฐำนนั้นให้เหรัญญิก
เป็นผู้เก็บรักษำไว้เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ ๖ ปี จึงจะท ำลำยได้ โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร
บริหำร 

ข้อ ๓๗. ผู้สอบบัญชีจะต้องมิใช่กรรมกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ของสมำคมและจะต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับ
อนุญำต 

ข้อ ๓๘. ผู้สอบบัญชี มีอ ำนำจหน้ำที่จะเรียกเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรเงินและทรัพย์สินจำก
คณะกรรมกำรและสำมำรถจะเชิญกรรมกำร  หรือเจ้ำหน้ำที่ของสมำคมเพ่ือสอบถำม  เกี่ยวกับ
บัญชีและทรัพย์สินของสมำคมได้ 

ข้อ ๓๙. คณะกรรมกำรจะต้องให้ควำมร่วมมือกับผู้สอบบัญชี เมื่อได้รับกำรร้องขอ 
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หมวดที่ ๖ 
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับและการเลิกสมาคม 

 
ข้อ ๔๐. กำรแก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงหรือยกเว้นข้อบังคับเฉพำะกรณี กระท ำได้โดยมติของที่ประชุม

ใหญ่เท่ำนั้น โดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ ๒ ใน ๓ ของสมำชิกสำมัญท่ีเข้ำร่วมประชุมทั้งหมด 
หรือ 

ข้อ ๔๑. ในกรณีที่จ ำเป็นคณะกรรมกำรบริหำร สำมำรถแก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงหรือยกเว้นข้อบังคับ
เฉพำะกรณี โดยจะต้องมีคะแนนเสียงของที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรไม่น้อยกว่ำ ๒ ใน ๓ 
ของจ ำนวนคณะกรรมกำรบริหำรทั้งหมด 

ข้อ ๔๒. ข้อบังคับที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมดังกล่ำวนั้น ให้ใช้บังคับได้เมื่อจดทะเบียนต่อ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่แล้ว 

ข้อ ๔๓. กำรเลิกสมำคม จะเลิกได้ก็โดยมติของที่ประชุมใหญ่ของสมำคม โดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ ๓  
ใน ๔ ของสมำชิกสำมัญท่ีเข้ำร่วมประชุมทั้งหมด  ยกเว้นเป็นกำรเลิกเพรำะเหตุของกฎหมำย 

ข้อ ๔๔. เมื่อสมำคมต้องเลิก ไม่ว่ำด้วยเหตุใดก็ตำม ให้ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้ลงมติแต่งตั้งผู้ช ำระบัญชี โดยให้
กำรช ำระบัญชีให้เป็นไปตำมกฎหมำย และทรัพย์สินของสมำคมที่เหลือจำกที่ได้ช ำระบัญชี
เรียบร้อยแล้ว ให้ตกเป็นของมูลนิธิชัยพัฒนำ 

 
หมวดที่ ๗ 

บทเบ็ดเตล็ด 
 

ข้อ ๔๕. กำรตีควำมข้อบังคับของสมำคม หำกเป็นที่สงสัยให้ที่ประชุมใหญ่โดยเสียงข้ำงมำกของที่ประชุม
เป็นผู้ชี้ขำด 

ข้อ ๔๖. ให้น ำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ว่ำด้วยสมำคมมำใช้บังคับ ในเมื่อ
ข้อบังคับของสมำคมมิได้ก ำหนดไว้ และหำกมีข้อบังคับใดขัดกับประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย์ ก็ให้ถือปฏิบัติตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ 

ข้อ ๔๗. สมำคมต้องไม่ด ำเนินกำรหำผลประโยชน์มำแบ่งปันกัน หรือเพ่ือบุคคลใดนอกจำกเพ่ือด ำเนินกำร
ตำมวัตถุประสงค์ของสมำคมเอง 

 
 
 
 

 



- 10 - 

หมวดที่ ๘ 
บทเฉพาะกาล 

 
ข้อ ๔๘. ข้อบังคับฉบับนี้นั้น ให้เริ่มใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่สมำคมได้รับอนุญำตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

เป็นต้นไป 
ข้อ ๔๙. เมื่อสมำคมได้รับอนุญำตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจำกทำงรำชกำร ให้ถือว่ำผู้เริ่มกำรทั้งหมด

เป็นสมำชิกสำมัญ และกรรมกำรที่ตั้งขึ้น เริ่มตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเป็นต้นไป 
 

 
 พีระศักดิ์  เพียรประสิทธิ์ ผู้จัดท ำข้อบังคับสมำคม 
 (นำยพีระศักดิ์  เพียรประสิทธิ์) 
 นำยกสมำคม 
 วันที่ ๑๔ กันยำยน ๒๕๖๐ 
 
 ส ำเนำถูกต้อง 
  
  
 (นำยวรชำติ  จำรุวชิรบดี) 
 เลขำนุกำร 
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