
 

ขอ้บงัคบั 

สมาคม ศิษยเ์ก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์พ.ศ. 2553 

หมวดที่ 1 

ความทัว่ไป 

ขอ้ 1.1  ข้อบงัคับนี้ เรียกว่า “ขอ้บงัคบั สมาคม ศิษยเ์ก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร   

  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์พ.ศ. 2553” 

..............................................................................................................................  

ขอ้ 1.2  สมาคมนี้  มีช่ือเรียกว่า “สมาคม ศิษยเ์ก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร    

  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร”์ มีอกัษรย่อว่า “ ส.อ.ก ม.อ.” มีชื่อภาษาอังกฤษว่า  

  “ PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY, AGRO-INDUSTRY ALUMNI   

  ASSOCIATION” มีอักษรย่อว่า “ PSU AAA ” 

.............................................................................................................................. 

ขอ้ 1.3  เคร่ืองหมายของ สมาคม ศิษย์เก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

  เป็นรูปสญัลักษณ์ สี และตัวอกัษร และมีความหมาย ดังที่แสดงไว้ข้างล่างนี้  

         

                     
 

-  สีชมพูบวัหลวง หมายถึง สีประจาํคณะอุตสาหกรรมเกษตรเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

-  รูปสญัลกัษณด์อกบวัหลวง หมายถึง ดอกไม้ประจาํคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

-  รูปสญัลกัษณส์ายน้ํารองรบัดอกบวัหลวง 3 สาย หมายถึง การร่วมกนัเชิดชูดอกบัวหลวงให้ 

 โดดเด่น โดยกลุ่มบุคคล 3 กลุ่ม คือ 1.อาจารย์และบุคลากร, 2.ศิษย์เก่า, 3.ศิษย์ปัจจุบัน 

-  เลข 2553 หมายถึงปีที่ บุคคลทั้ง 3 กลุ่มดังกล่าว ได้ร่วมตกลงมติ ในการก่อต้ังสมาคมศิษย์เก่า

 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ข้ึนในวันที่ 1 พฤษภาคม 2553 

-  มีข้อความ ช่ือ สมาคม ศิษย์เก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ 

 PSU-Agro-Industry Alumni Association ล้อมรอบอยู่ในวงกลมวงใหญ่ 



 

....................................................................................................................... 

 

ขอ้ 1.4  สาํนักงานของ ศิษย์เก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

  ตั้งอยู่ที่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่15 ถ.กาญจวณิชย์  

  ต.คอหงส ์อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 

  กรณีที่มีการ เปล่ียนแปลงที่ต้ังของสาํนักงานซ่ึงจะได้แจ้งให้สมาชิกทราบภายใน 15 วัน  

  หลังจากที่ได้เปล่ียนแปลง 

..........................................................................................................................  

ขอ้ 1.5  คาํนิยามในข้อบังคับนี้   

  “สมาคม” หมายถึง สมาคมศิษย์เก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

  “สํานกังาน” หมายถึง สาํนักงานสมาคม ศิษย์เก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร   

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

  “กรรมการ” หมายถึง กรรมการ ศิษย์เก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร    

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

  “ผูจั้ดการสมาคม” หมายถึง ผู้จัดการสมาคมที่คณะกรรมการแต่งต้ังให้เป็นผู้รับผิดชอบการ 

  บริหารงานของสาํนักงานสมาคม ศิษย์เก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร    

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

  “ทีป่รึกษา” หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้ที่เคยดาํรงตาํแหน่งนายกสมาคม ที่ได้รับการ 

  พิจารณาเชิญจากนายกสมาคม  

...........................................................................................................................  

หมวดที ่2 

วตัถุประสงค ์

ขอ้ 2.1  สมาคม ศิษย์เก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีวัตถุประสงค์ 

  ดังต่อไปนี้  

  (1)  เป็นศูนย์กลางในการประสานงานและดาํเนินกจิกรรมของศิษย์เก่าคณะอุตสาหกรรม-

   เกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสมาชิก 

   (2) เสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธท์ี่ดีระหว่างศิษย์เก่าและสมาชิก 

  (3)  เพื่อส่งเสริมกจิกรรมและการดาํเนินงานต่าง ๆ ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร  

   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมทั้งของนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร  

   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

    (4)  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ศิษย์เก่า ได้ใช้วิชาชีพอุตสาหกรรมเกษตร พัฒนาคุณภาพ



 

   ชีวิตของประชาชนและสังคม และให้เป็นที่ยอมรับนับถือของสังคม                     

  (5)  เพื่อให้ความช่วยเหลือ ร่วมมือ และประสานงานกบัสมาชิกและองค์การอื่น ๆ ในการ

   ดาํเนนิการที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกหรือสงัคมส่วนรวม                                              

  (6)  เพื่อธาํรงไว้ซ่ึงเกยีรติยศและศักด์ิศรีของสมาชิกและจรรยาบรรณวิชาชีพอุตสาหกรรม

   เกษตร 

 

...............................................................................................................................  

หมวดที ่3 

สมาชิกภาพ 

ขอ้ 3.1  สมาชิกสมาคมมี 4 ประเภท คือ  

    (1)  สมาชิกสามัญ ได้แก่ผู้ที่สาํเรจ็การศึกษาในหลักสตูรอุตสาหกรรมเกษตรทุกสาขา ของ

   คณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซ่ึงได้ขอสมัครเข้าเป็นสมาชิก 

   และคณะกรรมการสมาคมได้รับเข้าเป็นสมาชิกอย่างถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของ

   สมาคมแล้ว                                                                                              

  (2)  สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ นกัศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

   หรือบุคคลในวงการอุตสาหกรรมเกษตร นิสติ นกัศึกษา ประชาชนทั่วไป ซ่ึงได้ขอสมัคร

   เข้าเป็นสมาชิก และคณะกรรมการสมาคม ได้พิจารณารับเข้าเป็นสมาชิกอย่างถูกต้อง

   ตามระเบียบข้อบังคับสมาคมแล้ว  

    (3)  สมาชิกองค์กรหรือสถาบัน ได้แก่ สถาบันการศึกษา สมาคม ชมรม สโมสร หรือกลุ่ม

   ทางวิชาชีพ อุตสาหกรรมเกษตร หรือองค์กร ที่เรียกชื่ออย่างอื่นทางวิชาการหรือวิชาชีพ

   อุตสาหกรรมเกษตร ที่มีวัตถุประสงค์ไม่ขัดหรือแย้งกบัวัตถุประสงค์ของสมาคม ซ่ึงได้

   ขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกและคณะกรรมการ สมาคม ได้พิจารณารับเข้าเป็นสมาชิกอย่าง

   ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของสมาคมแล้ว  

    (4)  สมาชิกกติติมศักดิ์ ได้แก่บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงเกียรติคุณทางวิชาชีพอุตสาหกรรม-

   เกษตร หรือบุคคลผู้มีความรอบรู้ เชี่ยวชาญ ในงานด้านอุตสาหกรรมเกษตร หรือบุคคล

   ที่ให้ความอุปถัมภ์ วงการวิชาชีพอุตสาหกรรมเกษตรซ่ึงคณะกรรมการสมาคมพิจารณา

   แล้วเหน็สมควรได้รับการยกย่องสรรเสริญให้เป็นที่ปรากฎแก่สังคมและวงการวิชาชีพ

   อุตสาหกรรมเกษตร นายกสมาคม หรือคณะกรรมการได้เชิญเข้าเป็นสมาชิกกติติมศักด์ิ

   ของสมาคม และได้รายงานให้ที่ประชุมใหญ่ทราบแล้วสมาชิกองค์กรหรือสถาบัน (3) 

   ต้องแต่งต้ังคณะบุคคลจาํนวนไม่เกนิ สองคนเป็นผู้แทน เพื่อดาํเนินกจิกรรมในสมาคม

   ในนามองค์กร หรือสถาบันการแต่งต้ังหรือเปล่ียนแปลงผู้แทนตามวรรคก่อนดังกล่าว

   ข้างต้นให้กระทาํเป็นหนังสอืถึงสาํนักงานและให้มีผลเม่ือได้รับ ความเหน็ชอบจาก  



 

คณะกรรมการแล้ว 

................................................................................................................................  

ขอ้ 3.2  การสมัครเข้าเป็นสมาชิกนั้น ให้ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 3.1 สามารถเข้าเป็นสมาชิกได้ โดยย่ืน 

  ใบสมัครตามระเบียบของสมาคมก่อนที่จะกาํหนดในภายภาคหน้านายทะเบียนจะนาํใบสมัคร

  เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณารับเข้าเป็นสมาชิกและเม่ือคณะกรรมการได้พิจารณา 

  เหน็ชอบให้รับเข้าเป็นสมาชิกแล้วให้นายทะเบียนลงทะเบียนรับผู้สมัครเป็นสมาชิก นาย 

  ทะเบียน จะแจ้งผลการพิจารณาการรับเข้าเป็นสมาชิกของคณะกรรมการให้ผู้สมัครเป็น  

  สมาชิกทราบทั้งในกรณีที่รับและไม่รับเข้าเป็นสมาชิก การพิจารณาและการ ตัดสนิว่าจะรับ

  หรือไม่รับบุคคลหรือองค์กรสถาบันใดเป็นสมาชิก ถือเป็นสทิธเิดด็ขาดของคณะกรรมการ 

  และก่อนจะรับเข้าเป็นสมาชิก คณะกรรมการอาจขอทราบรายละเอยีดเพิ่มเติมจากผู้สมัครได้ 

  สมาชิกภาพของสมาชิกกติติมศักด์ิ ให้เร่ิมนับตั้งแต่วันที่หนังสือตอบรับคาํเชิญของผู้ที่ 

  คณะกรรมการได้พิจารณาลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมส่งมาถึงสมาคม 

.................................................................................................................................  

ขอ้ 3.3  สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้   

    (1)  ตาย  

    (2)  ลาออกโดยแจ้งเป็นหนังสอืไปยังคณะกรรมการ การลาออกจะมีผลนับต้ังแต่วันที่ 

   หนังสือลาออกส่งถึงสาํนักงาน 

    (3)  ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบิัติตามข้อบังคับและระเบียบของสมาคม หรือ กระทาํตนเป็นปฏปัิกษ์

   ต่อสมาคม หรือประพฤติตนเป็นที่เสื่อมเสียแก่สมาคม และคณะกรรมการมีมติให้ออก

   ด้วยคะแนนเสียง สองในสามของคณะกรรมการ เม่ือได้ดาํเนินการแล้วให้รายงานให้ที่

   ประชุมใหญ่ทราบ  

    (4)  ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ออก 

    (5)  เลิกกจิการหรือล้มละลายในกรณีเป็นสมาชิกองค์กรหรือสถาบัน 

    (6)  ขาดคุณสมบัติตามที่กาํหนดไว้ในข้อ 3.1 แห่งข้อบังคับนี้   

...................................................................................................................................  

หมวดที ่4 

   สิทธิและหนา้ที่ของสมาชิก 

ขอ้ 4.1  สมาชิกมีสิทธดัิงต่อไปนี้   

   (1)  เข้าร่วมประชุมใหญ่หรือในกรณีเป็นสมาชิกองค์กรหรือสถาบัน แต่งต้ังคณะผู้แทนไม่

   เกนิ 2 คน เพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่ 

    (2)  สมาชิกสามัญเท่านั้นที่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมหรือได้รับแต่งตั้งเป็น

   กรรมการ อนุกรรมการหรือได้รับแต่งต้ังให้ปฏบิัติหน้าที่อื่นของสมาคม 



 

    (3)  เสนอความคิดเหน็ รับรองข้อเสนอ อภิปรายสนับสนุนหรือคัดค้าน ตั้งข้อซักถาม 

   เกี่ยวกบักจิการของสมาคม ออกเสยีงลงคะแนนเพื่อลงมติในเร่ืองต่าง ๆ สมาชิกสามัญ 

   สมาชิกองค์กรหรือสถาบัน เท่านั้นที่มีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน สมาชิกหนึ่งรายลงได้

   หนึ่งเสยีง  

    (4)  ขอให้สมาคม จัดการประชุมใหญ่วิสามัญตามข้อ 7.2 แห่งข้อบังคับนี้   

    (5)  ตรวจสอบทะเบียนสมาชิก เอกสารหรือบัญชีของสมาคม 

    (6)  ได้รับความช่วยเหลือและผลประโยชน ์หรือบริการที่สมาคมจัดข้ึน  

    (7)  เข้าร่วมกจิกรรมต่าง ๆ ที่สมาคมจัดข้ึน  

    (8)  ประดับเคร่ืองหมายของสมาคมได้  

...................................................................................................................................  

ขอ้ 4.2  สมาชิกมีหน้าที่ต่อไปนี้   

    (1)  ปฏบิัติตามข้อบังคับ ระเบียบ มติของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม และมติของ 

   คณะกรรมการโดยเคร่งครัด 

    (2)  เข้าร่วมประชุมและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่สมาคมจัดข้ึน  

    (3)  ชาํระค่าบาํรงุในกรณีที่มีการเรียกเกบ็ 

    (4)  ให้ความร่วมมือช่วยและช่วยเหลือในการดาํเนินกจิกรรมของสมาคม 

    (5)  รักษาผลประโยชน์ของสมาคม และไม่กระทาํตนเป็นปฏปัิกษ์ 

    (6)  แจ้งข้อมูลต่างๆ ต่อนายทะเบียนหรือเลขานุการเม่ือมีการเปล่ียนแปลงที่อยู่  

   คุณสมบัติของสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกและอื่น ๆ  

    (7)  สร้างสรรค์และธาํรงรักษาไว้ซ่ึงเกียรติยศและศักด์ิศรีตลอดจนชื่อเสยีงของสมาคม 

   โดยปฏบิัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพอุตสาหกรรมเกษตรอย่างเคร่งครัด 

...................................................................................................................................  

หมวดที ่5 

ค่าสมคัรเขา้เป็นสมาชิกและค่าบาํรุง 

ขอ้ 5.1  ให้คณะกรรมการเป็นผู้กาํหนดระเบียบ เร่ืองค่าสมัครและค่าบาํรุง โดยจะยกเว้น 

  ไม่จัดเกบ็ หรือจัดเกบ็จาํนวนเท่าใดกไ็ด้ แต่สูงสดุแล้วต้องไม่เกนิอตัราที่กาํหนดไว้ข้างล่างนี้  

  อตัราสงูสุดของค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิกและค่าบาํรุง ของสมาคม กาํหนดไว้ดังต่อไปนี้   

  ก.  สมาชิกสามัญ  500.- บาท 

  ข.  สมาชิกวิสามัญ  1,000.- บาท 

  ค.  สมาชิกองค์กรหรือสถาบัน 1,500.- บาท 

  ง.  สมาชิกกติติมศักดิ์ ไม่ต้องชาํระค่าสมัครและค่าบาํรุง  

...................................................................................................................................  



 

ขอ้ 5.2  นักศึกษาที่กาํลังศึกษาอยู่ที่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับ 

  การยกเว้นค่าสมัครและค่าบาํรุงทุกกรณีและให้สมาชิกภาพของสมาชิกวิสามัญสิ้นสุดเม่ือพ้น 

  จากการเป็นนกัศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แล้ว 

...................................................................................................................................  

ขอ้ 5.3  การชาํระค่าสมัครและค่าบาํรุงให้ชาํระเป็นเงินสด เชค็ ตัว๋แลกเงิน เชค็ไปรษณีย์  

  หรือธนาณัติสั่งจ่ายในนาม สมาคม ศิษย์เก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร    

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยชาํระ ณ ที่ทาํการสาํนักงานของสมาคม ศิษย์เก่าคณะ 

  อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือให้ผู้แทนสมาคมไปรับชาํระเงินสดจาก

  สมาชิก

................................................................................................................................... 

หมวดที ่6 

ทะเบียนสมาชิกและทะเบียนค่าสมคัรและค่าบาํรุง 

ขอ้ 6.1  ทะเบียนสมาชิกอย่างน้อยต้องมีรายละเอยีดดังต่อไปนี้   

    (1)  ลาํดับที่ การเข้าเป็นสมาชิก 

    (2)  ลาํดับเลขทะเบียนประจาํตัวสมาชิก 

    (3)  สมาชิก ในกรณีเป็นสมาชิกองค์กรหรือสถาบัน ช่ือผู้แทนองค์กรหรือสถาบัน  

    (4) วัน เดือน ปี เกดิของสมาชิกหรือผู้แทน  

    (5) สญัชาติของสมาชิกหรือผู้แทน 

    (6)  ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท ์ของสมาชิกหรือผู้แทน  

                                                                                                            

 (7)  หน้าที่การงานของสมาชิกหรือผู้แทน และตาํแหน่งในสถานประกอบกจิการ  

     หรือสมาคม ชมรม กลุ่ม องค์กร หรือสถาบัน  

    (8)  ชื่อสถานประกอบกจิการหรือสมาคม ชมรม กลุ่มองค์กร หรือสถาบัน  

    (9)  ที่ตั้งสาํนักงานของสมาชิก 

    (10) วัน เดือน ปี ที่เข้าเป็นสมาชิก 

    (11) วัน เดือน ปี สิ้นสุดสมาชิกภาพ 

    (12) รูปถ่าย ของสมาชิกหรือผู้แทน ขนาด 1 นิ้ ว หรือ 2 นิ้ ว จาํนวน 1 รูป 

...................................................................................................................................  

ขอ้ 6.2  ทะเบียนค่าสมัครและค่าบาํรุงอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้   

     (1)  ลาํดับเลขทะเบียนประจาํตัวสมาชิก 

    (2)  ชื่อสมาชิก 

    (3)  ค่าสมัครและค่าบาํรุง 



 

    (4)  วัน เดือน ปี ที่ได้รับเงิน 

    (5)  ลายมือชื่อผู้รับเงิน 

...................................................................................................................................  

หมวดที ่7 

การประชุมใหญ่ 

ขอ้ 7.1  การประชุมใหญ่สามัญประจาํปีให้จัดข้ึนภายในเดือนพฤษภาคมของปีถัดไป 

  กาํหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจาํปีนั้นให้คณะกรรมการเป็นผู้กาํหนด วาระการประชุม 

  ใหญ่สามัญประจาํปีนั้นอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยวาระต่าง ๆ ดังนี้   

  (1)  แจ้งเพื่อทราบ 

  (2)  รับรองรายงานการประชุมใหญ่คร้ังที่แล้ว  

  (3)  เสนอรายงานประจาํปี 

  (4)  เสนองบดุลและรายงานการสอบบัญชีเพื่อให้สมาชิกพิจารณารับรอง 

  (5)  เลือกตั้งผู้สอบบัญชี 

  (6)  เสนอแผนงานโครงการและงบประมาณรวมทั้งนโยบายการดาํเนินงาน 

  (7)  เลือกต้ังนายกสมาคมตามวาระ 

  (8)  เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

  ให้นายกสมาคมหรือเลขานุการซ่ึงนายกสมาคม มอบหมายเป็นผู้เรียกประชุม โดยมี 

  หนังสือแจ้งสมาชิก ปิดประกาศที่สาํนักงานหรือด้วยวิธกีารอื่น เพื่อให้สมาชิกทราบเป็น 

  การล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน  

...................................................................................................................................  

ขอ้ 7.2  การประชุมใหญ่วิสามัญอาจจัดข้ึนได้โดยคณะกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม 

  เม่ือคณะกรรมการเหน็สมควรหรือเม่ือสมาชิกจาํนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของสมาชิก 

  สามัญทั้งหมด ทาํหนังสอืลงลายมือช่ือโดยระบุวัตถุประสงค์และ เหตุผลอย่างชัดแจ้งในการ 

  ร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิชาสามัญเพื่อ พิจารณาหรือดาํเนินการอย่างใด 

  อย่างหนึ่งเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือเพื่อผลประโยชน์ของสมาคมหรือสมาชิกโดย 

  ส่วนรวม ให้คณะกรรมการเรียกประชุมใหญ่วสิามัญภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับ 

  หนังสือ ระเบียบวิธใีนการเรียกประชุม และระเบียบวาระการประชุมใหญ่วิสามัญ 

  ให้ใช้ระเบียบตามการประชุมใหญ่สามัญประจาํปีโดยอนุโลม 

...................................................................................................................................  

ขอ้ 7.3  การประชุมใหญ่ต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจาํนวนสมาชิกทั้งหมด 

  ตามทะเบียนสมาชิก หรือมีสมาชิกผู้มีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไม่น้อยกว่า 30 คน 

  เข้าประชุมจึงจะครบองค์ประชุมเม่ือถึงกาํหนดเวลาประชุมแล้ว หากสมาชิกยังมาไม่ครบ 



 

  องค์ประชุมตามที่กาํหนดไว้ข้างต้น ให้ประธานแจ้งขยายกาํหนดเวลาเร่ิมประชุมออกไป 

  ได้อกีไม่เกนิสองชั่วโมงให้สมาชิกในที่ประชุมทราบ หากพ้นกาํหนดเวลาที่ได้ขยายแล้ว 

  แต่องค์ประชุมยังไม่ครบตามที่กาํหนดอกีให้เล่ือนการประชุมออกไปและให้ดาํเนินการ 

  ประชุมใหม่ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ไม่อาจประชุมได้ และในการประชุมคร้ังใหม่ 

  นี้ ไม่ว่าสมาชิกจะมาประชุมเป็นจาํนวนเท่าใดกใ็ห้ถือว่าเป็นการครบองค์ประชุม  

...................................................................................................................................  

ขอ้ 7.4  สมาชิกอาจเสนอให้บรรจุญตัติหรือเร่ืองใด ๆ ในวาระการประชุมได้ โดยทาํหนังสอื 

  เสนอต่อนายกสมาคมหรือเลขาธกิาร ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกาํหนดไว้ก่อนการ 

  ประชุมใหญ่ ญัตติเร่ืองที่เสนอ ให้บรรจุในวาระการประชุมดังกล่าวในวรรคหนึ่ง จะต้องมี 

  สมาชิกลงลายมือชื่อสนับสนุนในหนังสอืเสนอญัตติไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของสมาชิกที่มา 

  ประชุม ญัตติหรือเร่ืองที่เสนอในระหว่างการประชุมที่ประชุมจะพิจารณาได้ จะต้องมี 

  สมาชิกสนับสนุนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของสมาชิกที่มาประชุม  

...................................................................................................................................  

ขอ้ 7.5  การออกเสยีงลงมติใด ๆ ในที่ประชุมใหญ่ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของสมาชิก 

  ผู้มีสิทธิ โดยสมาชิกหนึ่งรายไม่ว่าจะส่งผู้แทนเข้าประชุมกี่คนกต็ามมีสทิธลิงคะแนนเสยีง 

  ได้หนึ่งเสียง ถ้ามติในเร่ืองใดมีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานลงคะแนนเสยีงออกเสียง 

  หนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ยกเว้นมติในเร่ืองการแก้ไขข้อบังคับจะต้องได้รับความเหน็ชอบจาก 

  สมาชิกเกนิกว่าสองในสามของจาํนวนสมาชิกทั้งหมดที่เข้าประชุม  

...................................................................................................................................  

ขอ้ 7.6  การออกเสยีงลงคะแนนเสยีงเพื่อขอมติที่ประชุมใหญ่นั้นอาจกระทาํได้โดยการ 

  ลงคะแนนเสียงโดยเปิดเผยหรือการลงคะแนนลับทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมติที่ประชุม ยกเว้น 

  การลงมติในเร่ืองต่อไปนี้ ต้องกระทาํโดยการลงคะแนนลับเท่านั้น  

  (1)  การเลือกต้ังนายกสมาคม 

  (2)  การลงมติไม่ไว้วางใจกรรมการและการรับทราบการลาออกของกรรมการทั้งคณะ 

  (3)  การรับรองงบดุลรายงานการสอบบัญชรีายงานประจาํปี 

  (4)  การเลือกต้ังผู้สอบบัญชี 

  (5)  การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 

  (6)  การเลิกสมาคม และการแต่งต้ังผู้ชาํระบัญชี 

  (7)  การดาํเนินกจิการอนัอาจกระทบกระเทอืนถึงส่วนได้เสียของสมาชิกเป็นส่วนรวม 

  (8)  อื่น ๆ ตามที่สมาชิกที่มาประชุมเหน็สมควร  

...................................................................................................................................  



 

หมวดที ่8 

คณะกรรมการของสมาคมและการบริหารสมาคม 

ขอ้ 8.1  คณะกรรมการของสมาคม ประกอบด้วยนายกสมาคมที่มาจากการเลือกต้ังคณะกรรมการ 

  ที่นายกสมาคมแต่งต้ัง รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่เกนิ 30 คน คณะกรรมการแต่ละ 

  สมัยจะเป็นจาํนวนเท่าใดนั้น ให้นายกสมาคมเป็นผู้พิจารณากาํหนดจาํนวนกรรมการแต่ละ

  คณะ

.............................................................................................................................. 

ขอ้ 8.2  กรรมการต้องมีคุณสมบัติดังนี้   

  (1) เป็นสมาชิกสามัญหรือเป็นผู้แทนของสมาชิกองค์กรหรือสถาบันคนใดคนหนึ่ง 

  (2)  มีสญัชาติไทย

.............................................................................................................................. 

ขอ้ 8.3  นายกสมาคมและคณะกรรมการอยู่ในตาํแหน่งคราวละ 2 ปี ผู้ได้รับเลือกตั้งให้เป็น 

  นายกสมาคม จะดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัเกนิกว่าสองสมัย

ไม่ได้.............................................................................................................................. 

ขอ้ 8.4  หากกรรมการคนใดพ้นจากตาํแหน่งก่อนครบวาระให้นายกสมาคมแต่งต้ังกรรมการ 

  แทนในตาํแหน่งที่ว่าง อายุการทาํงานเท่ากบัวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซ่ึงตนแทน 

  และดาํเนินการให้แล้วเสรจ็ภายในกาํหนดเวลา 60 วัน นับแต่วันที่กรรมการนั้นพ้นจาก 

  ตาํแหน่ง

.............................................................................................................................. 

ขอ้ 8.5  นอกจากกรรมการจะพ้นจากตาํแหน่งตามวาระข้อ 8.3 แล้ว ให้กรรมการพ้น 

  จากตาํแหน่งในกรณีดังต่อไปนี้   

  (1)  ตาย 

  (2)  ลาออกโดยแจ้งเป็นหนังสอืต่อนายกสมาคมหรือผู้ทาํการแทน และการลาออกนั้น 

   จะมีผลนับแต่วันที่หนังสอืนั้นไปถึงนายกสมาคมหรือผู้ทาํการแทนและให้นายกสมาคม 

   หรือผู้ทาํ การแทนแจ้งการลาออกของกรรมการในที่ประชุมกรรมการคราวต่อไป 

  (3)  ขาดคุณสมบัติตามข้อ 8.2 แห่งข้อบังคับนี้  

  (4)  เป็นบุคคลไร้ความสามารถตามคาํสั่งของศาล 

  (5)  ได้รับโทษจาํคุกโดยพิพากษาถึงที่สดุให้จาํคุก 

  (6)  ที่ประชุมมีมติไม่ไว้วางใจ 

  (7)  ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบิัติตามข้อบังคับหรือมติใด ๆ ของที่ประชุมใหญ่อนัชอบด้วยกฎหมาย 

   หรือกระทาํการใด ๆ อนัก่อให้เกดิความเสื่อมเสียต่อสมาคม และคณะกรรมการจาํนวน 



 

   สองในสามมีมติให้งดปฏบิัติหน้าที่หรือ ที่ประชุมมีมติให้ออก 

  (8)  นายกสมาคมให้ออกหรือปลดออกจากตาํแหน่ง 

.............................................................................................................................. 

ขอ้ 8.6  ให้กรรมการพ้นจากตาํแหน่งทั้งคณะในกรณี ดังต่อไปนี้   

  (1)  นายกสมาคมหมดวาระ 

  (2)  ที่ประชุมใหญ่มีมติไม่ไว้วางใจกรรมการทั้งคณะ

............................................................................................................................. 

ขอ้ 8.7  เม่ือกรรมการพ้นจากตาํแหน่งทั้งคณะให้คณะกรรมการที่พ้นจากตาํแหน่งจัด 

  ให้มีการประชุมใหญ่ เพื่อเลือกต้ังนายกสมาคมจากที่ประชุมภายใน 30 วัน นับแต่วัน 

  ที่ครบวาระหรือวันที่พ้นจากตาํแหน่งทั้งคณะแล้วแต่กรณ ีและมอบหมายอาํนาจหน้าที่ 

  และกจิการทั้งปวงของสมาคม ให้นายกสมาคมคนใหม่รับมอบไปดาํเนินการภายใน 15 วัน 

  นับแต่วันที่มีการเลือกตั้ง คณะกรรมการที่พ้นจากตาํเหน่งต้องอยู่ในตาํแหน่งเพื่อดาํเนิน 

  งานต่อไป จนกว่าคณะกรรมการ ชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่เรียบร้อยแล้ว 

.............................................................................................................................. 

ขอ้ 8.8  คณะกรรมการเป็นผู้ดาํเนินกจิการของสมาคมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ 

 ข้อบงัคับนี้  และมติของที่ประชุมใหญ่และเป็นผู้แทนสมาคมในกจิกรรมอนัเกี่ยวกบั  

บุคคลภายนอกเพื่อการนี้คณะกรรมการจะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนทาํการ 

 แทนได้โดยมอบอาํนาจเป็นหนังสือลงนามโดยนายกสมาคมพร้อมประทบัตราสมาคม 

 เว้นแต่คณะกรรมการจะมีมติมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งลงนามแทนนายก 

 สมาคมเป็นเฉพาะ

กรณ.ี............................................................................................................................. 

ขอ้ 8.9  ให้นายกสมาคมซ่ึงได้รับการเลือกต้ังจากที่ประชุมใหญ่เลือกกรรมการด้วยกนั 

  เพื่อดาํรงตาํแหน่ง อุปนายก 2 คน เลขานุการ 1 คน เหรัญญิก 1 คน นายทะเบียน 2 คน 

  และกรรมการตาํแหน่งอื่น ๆ ตามที่เหน็สมควร

.............................................................................................................................. 

ขอ้ 8.10  คณะกรรมการมีอาํนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้   

  (1)  พิจารณารับสมาชิก 

  (2)  กาํหนดระเบียบ เร่ืองการเกบ็เงินค่าสมัครและเงินค่าบาํรุงไม่เกนิตามอตัราที่กาํหนด 

   ไว้ในข้อบังคับนี้  หรือยกเว้นการเกบ็เงินค่าสมัครและเงินค่าบาํรุงในช่วงระยะเวลาที่ 

   กาํหนด 

  (3)  จัดประชุมใหญ่หรือเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาเหน็สมควร 



 

  (4)  เสนอรายงานประจาํปี รายงานผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงินต่อที่ประชุมใหญ่ 

  (5)  พิจารณาแต่งต้ังหรือถอดถอนที่ปรึกษาเพื่อดาํเนินงานหรือให้คาํปรึกษา แนะนาํแก ่

   คณะกรรมการ 

  (6)  พิจารณาแต่งต้ังหรือยกเลิกคณะอนุกรรมการ หรือคณะทาํงาน 

  (7)  พิจารณาจ้าง เลิกจ้าง แต่งต้ัง ถอดถอนหรือมอบหมายอาํนาจหน้าที่แก่ผู้จัดการสมาคม 

   เจ้าหน้าที่ของสมาคม ตามที่เหน็สมควร รวมทั้งการพิจารณากาํหนดตาํแหน่ง  

   ค่าตอบแทน ตลอดจนผลประโยชน์อื่น ๆ ให้หรือพิจารณาโทษ/ความดีความชอบแก่

   เจ้าหน้าที่ 

  (8)  กาํหนดนโยบายและระเบียบวิธกีารดาํเนินใด ๆ ที่จาํเป็นเพื่อประโยชน์ในการ 

   บริหารงานสมาคม 

  (9)  พิจารณาตัดสนิปัญหาต่าง ๆ ที่เกดิข้ึนจากการดาํเนินงานของสมาคมรวมทั้งการตีความ 

   ข้อบังคับหรือข้อกาํหนดอื่นที่เกี่ยวข้องในการดาํเนินงานของสมาคม 

  (10) พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมก่อนนาํเสนอต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณา  

   ให้ความเหน็ชอบ 

  (11) จัดให้มีบริการให้คาํปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหา หรือข้อขัดแย้งเกี่ยวกบัการบริหารงานและ  

   การทาํงาน 

   

  (12) จัดให้มีบริการ ส่งเสริม ให้ความสนับสนุน ด้านการศึกษา การสาํรวจวิจัย และบริการ  

   ทางวิชาการต่าง ๆ ภายใต้ขอบเขตของวัตถุประสงค์ของสมาคม ตามที่กาํหนดไว้ในข้อ  

   บังคับนี้  

  (13) จัดให้มีการจัดสรรเงินหรือทรัพย์สนิเพื่อเป็นสวัสดิการแก่สมาชิก หรือ  

   สาธารณประโยชน์ตามมติที่ประชุมใหญ่ 

  (14) จัดให้มีบริการสนเทศ เพื่อให้สมาชิกติดต่อเกี่ยวกบัการปฏบิัติงาน 

  (15) จัดกจิกรรมงานสังสรรค์ เพื่อส่งเสริมความสมัพันธ์ในหมู่มวลสมาชิก 

  (16) มีอาํนาจบริหารกจิการของสมาคมทั่วไป เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตลอดจนมี 

   อาํนาจดาํเนินการอื่น ๆ ตามข้อบังคับนี้กาํหนด

เอาไว้.............................................................................................................................. 

ขอ้ 8.11  นายกสมาคมผู้ได้รับเลือกต้ังให้ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการผู้ได้รับเลือกต้ังให้ดาํรง 

  ตาํแหน่ง มีอาํนาจหน้าที่อย่างน้อยดังต่อไปนี้   

  (1)  นายกสมาคม มีอาํนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้   

   -  เป็นประธานกรรมการประชุมใหญ่และการประชุมคณะกรรมการ 

   -  ควบคุมการบริหารงานโดยทั่วไปของสมาคมและดูแลเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายให้ปฏบิัติ

    ตามระเบียบข้อบังคับของสมาคม                                                                                              

   -  บริหารงาน จัดการและดาํเนินกจิการของสมาคมให้เป็นไปตามข้อบังคับ 



 

    และมติของที่ประชุมใหญ่ 

  (2)  อุปนายก มีอาํนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้   

   -  ปฏบิัติหน้าที่แทนนายกสมาคมตามที่ได้รับมอบหมาย 

   -  ช่วยเหลือและปฏบิัติหน้าที่แทนนายกสมาคม เม่ือนายกสมาคมไม่สามารถปฏบิัติ

    หน้าที่ได้  

  (3)  เลขานุการ มีอาํนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้   

   -  บริหารงานของสมาคม ตามระเบียบข้อบงัคับและดาํเนินการตามคาํสั่งหรือมติของ

    ทีป๋ระชุมคณะกรรมการและที่ประชุมใหญ่ 

   -  ดาํเนนิการจัดเตรียมการประชุมและการบันทกึรายงานการประชุม 

   -  จัดทาํรายงานประจาํปี แสดงผลการดาํเนินงานของสมาคม เสนอต่อนายกสมาคม

    เพื่อแถลงต่อที่ประชุม  

   -  ควบคุมดูแลรับผิดชอบงานด้านเอกสารและประกาศต่าง ๆ ของสมาคม 
  -  แจ้งผลการประชุมใหญ่ให้สมาชิกทราบ 

 (4)  เหรญัญิก มีอาํนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้   

  -  รับจ่ายและรักษาเงิน ตลอดจนการจัดทาํและควบคุมบัญชีการรับ-จ่ายเงิน     ของ   

สมาคม 

  -  จัดเตรียมทาํรายการแถลงฐานะทางการเงินเสนอต่อคณะกรรมการหรือที่ประชุม

ใหญ่ 

  - จัดทาํบัญชีรายจ่าย บัญชีทรัพย์สนิ บัญชีลูกหนี้  บัญชีเจ้าหนี้ของสมาคม 

 (5)  นายทะเบียน มีอาํนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้   

  - รับสมัคร และจัดทะเบียนสมาชิก 

  - จัดทาํทะเบียนค่าบาํรุงสมาชิก                                                                        

 (6)  ปฏิคม มีหน้าที่ในการให้การต้อนรับแขกของสมาคม เป็นหัวหน้าในการจัดเตรียม     

สถานที่ของสมาคม และจัดเตรียมสถานที่ประชุมต่าง ๆ ของสมาคม 

  (7)  ประชาสมัพนัธ ์มีหน้าที่เผยแพร่กจิการและชื่อเสยีงเกียรติคุณของสมาคมให้สมาชิก

และบุคคลโดยทั่วไปให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย                                                                             

(8)  กรรมการอื่น ๆ ตามที่นายกสมาคมมอบหมาย 

..............................................................................................................................      

ขอ้ 8.12  กรรมการผู้ใดก่อให้เกดิภาระหนี้แก่สมาคม โดยไม่ชอบด้วยข้อบังคับหรือมติของที่ 

  ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมใหญ่กรรมการผู้นั้นจะต้องรับผิดในหนี้สนินั้นเป็นการ 

  ส่วนตัว

..............................................................................................................................                                                                                                            



 

ขอ้ 8.13  ให้คณะกรรมการจัดการประชุมสามัญอย่างน้อยปีละ 3 คร้ัง โดยคณะกรรมการเป็นผู้ 

  กาํหนดวัน เวลาและสถานที่ ตลอดจนระเบยีบวาระการประชุม 

  การประชุมวิสามัญให้กระทาํได้ในกรณีดังต่อไปนี้   

  (1)  นายกสมาคม พิจารณาเหน็สมควรเรียกประชุมวิสามัญ 

  (2)  กรรมการไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของคณะกรรมการลงลายมือช่ือทาํหนังสอืเสนอนายก

   สมาคมให้เรียกประชุมวิสามัญ

.............................................................................................................................. 

ขอ้ 8.14  การเรียกประชุมคณะกรรมการต้องทาํเป็นหนังสอื ระบุวันเวลาและสถานที่ และระเบียบวาระ 

  การประชุม แจ้งให้กรรมการทุกคนทราบก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน เว้นแต่จะได้มีการ  

  นัดหมายในที่ประชุมให้กรรมการทุกคนได้ทราบล่วงหน้าแล้ว หรือมีความจาํเป็นต้องเรียก 

  ประชุมด่วนกใ็ห้ใช้วิธอีื่น

ได้.............................................................................................................................. 

ขอ้ 8.15  การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของคณะ 

  กรรมการทั้งหมดจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม กรรมการทุกคนที่เข้าประชุมมีสทิธแิสดงความ 

  เหน็และอภิปราย และการลงมติของที่ประชุมให้ถือเสยีงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียง 

  หนึ่งเสยีง ในการลงคะแนนถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนัให้ประธานในที่ประชุมออกเสยีงเพิ่มข้ึนอกี 

  หนึ่งเสยีงเป็นเสียงชี้ ขาด การออกเสยีงลงคะแนนจะกระทาํโดยวิธเีปิดเผยหรือลับกไ็ด้แล้วแต่ 

  มติของที่ประชุมจะเหน็สมควรตามแต่กรณ ี

................................................................................................................................... 

หมวดที ่9                                                                                                                 

การเงินและทรพัยส์ิน 

ขอ้ 9.1  รายได้ของสมาคม 

  (1)  ค่าบาํรุงและค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิก 

  (2)  การบริจาคโดยไม่มีเง่ือนไข 

  (3)  การดาํเนินกจิการของสมาคม ซ่ึงไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ตามที่กาํหนดไว้ในข้อบังคับนี้  

  (4)  รายได้อื่น ๆ ที่ไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ตามที่กาํหนดไว้ในข้อบังคับนี้และไม่ขัดต่อ 

   กฎหมาย

.............................................................................................................................. 

ขอ้ 9.2  รายจ่ายของสมาคม จะจ่ายจากรายได้โดยจ่ายจะทาํได้แต่เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  เท่านั้น 

  (1) ค่าใช้จ่ายเงินเดือนเบี้ยเล้ียงและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สาํหรับผู้จัดการสมาคม เจ้าหน้าที่หรือ 

   ลูกจ้างของสมาคม 

  (2)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พักและค่าอาหารเท่าที่จาํเป็น เนื่องจากการที่ผู้แทน 



 

   สมาคมไปประชุมหรือหารือในนามสมาคม เพื่อดาํเนินการในเร่ืองที่เป็นประโยชน์แก่

   สมาชิกโดยตรงหรือเพื่อความร่วมมือกบัสถาบัน หรือองค์การอื่นในเร่ืองดังกล่าว 

  (3)  ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าธรรมเนียม หรือค่าบาํรุงสมาชิกในการเข้าร่วมกบัสถาบัน หรือ 

   องค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดาํเนินการของสมาคมบรรลุผลวัตถุประสงค์ที่กาํหนด

   ไว้ในข้อบังคับนี้   

  (4)  ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและดาํเนินงานของสมาคมรวมทั้งค่าตรวจสอบบัญชี 

  (5)  ค่าธรรมเนียม และอื่น ๆ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาํหนด 

  (6)  ค่าใช้จ่ายตามที่สมาคมได้มีกาํหนดไว้ในข้อบังคับนี้และได้มีการกาํหนดระเบียบวธิกีาร

   จ่ายเงินไว้แล้ว 

  (7)  ค่าใช้จ่ายเพื่อการอื่นอนัก่อประโยชน์แก่สมาคมและสมาชิก ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการ  

จ่ายเงินจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน       

..............................................................................................................................                                                                                    

ขอ้ 9.3  นายกสมาคมมีอาํนาจสั่งจ่ายเงินได้ไม่เกนิคร้ังละ 50,000 บาท การจ่ายเงินคร้ังละ 50,001- 

  500,000 บาท จะกระทาํได้โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ การจ่ายเงินมากกว่า              

  500,000 บาท  จะกระทาํได้โดยมติที่ประชุมใหญ่       

..............................................................................................................................  

ขอ้ 9.4  เหรัญญิกจะเกบ็รักษาเงินสดของสมาคมไว้ได้ไม่เกนิห้าพันบาท นอกจากนั้นต้องนาํฝาก 

  ธนาคาร และหรือสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในนามของสมาคมในกรณี

  ที่มีความจาํเป็นต้องถือเงินสดมากกว่าห้าพันบาทให้เหรัญญิกขออนุมัติจากคณะกรรมการเป็น

  คราว ๆ ไป   

..............................................................................................................................                                                                                                  

ขอ้ 9.5  การจ่ายเงิน ให้เหรัญญิกเป็นผู้จ่ายตามหลักฐานการขอเบิกจ่ายเป็นหนังสอื ซ่ึงมีนายก 

  สมาคมเป็นผู้ลงนามอนุมัติกรณีนายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏบิัติหน้าที่ได้ให้อุปนายก 

  คนใดคนหนึ่งร่วมกบัเลขานุการ เป็นผู้ลงนามอนุมัติ การสั่งจ่ายเงินเกนิกว่า 50,000 บาท 

  แต่ไม่เกนิ 500,000 บาท จะต้องได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการก่อนจึงจะจ่ายได้ 

  การสั่งจ่ายเงินหรือเบิกเงินจากธนาคารและหรือสหกรณ์ออมทรัพย์    

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือลงนามในตัว๋เงินหรือเชค็ ให้บุคคลใน (1) และ (2)  

  ต่อไปนี้ เป็นผู้มีอาํนาจลงลายมือช่ือร่วมกนั 2 คน พร้อมประทบัตราสมาคม (1) นายก 

  สมาคม หรืออุปนายก ในกรณีที่นายกสมาคมไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏบิัติหน้าที่ได้ (2)  

  เหรัญญิกในกรณีที่เหรัญญิกไม่อยู่ ให้เลขานุการเป็นผู้มีอาํนาจ 

  ลงลายมือชื่อแทน

.............................................................................................................................. 

ขอ้ 9.6  เงินทุนของสมาคม นอกเหนือจากการนาํฝากธนาคารและหรือสหกรณ์ออมทรัพย์ 

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในนามของสมาคมแล้ว คณะกรรมการอาจพิจารณานาํไปลงทุน 



 

  เพื่อหาดอกผลโดยถือพันธบัตร หรือทรัพย์สนิใด กไ็ด้ ทั้งนี้ ต้องได้รับความเหน็ชอบจากที่

  ประชุมคณะกรรมการ 

..............................................................................................................................                                                                                   

ขอ้ 9.7  คณะกรรมการอาจทาํการเช่า หรือเช่าซ้ือ หรือดาํเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้มาซ่ึง 

  ทรัพย์สนิและสิทธเิอกสิทธิใด ๆ ตามที่พิจารณาเหน็สมควรหรือเหมาะสม และไม่ขัดต่อ 

  วัตถุประสงค์ของสมาคม ตามข้อบังคับนี้ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของสมาคม 

..............................................................................................................................              

ขอ้ 9.8  ปีของการเงินและบัญชีของสมาคม ได้เร่ิมต้นจาก วันที่ 1 มกราคมและสิ้นสุดลง 

  ในวันที่ 31 ธนัวาคมของทุกปี สมาคมจะต้อง จัดทาํงบดุลอย่างน้อยคร่ึงหนึ่งทุกรอบ 12เดือน

  งบดุล ต้องมีรายการแสดงจาํนวนทรัพย์สนิและหนี้ สนิของสมาคมกบัทั้งบัญชีรายรับรายจ่าย 

  งบดุลต้องทาํให้แล้วเสรจ็และจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วนาํเสนอขอรับรองต่อที่ประชุม

  ใหญ่ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีการ

บัญชี.............................................................................................................................. 

ขอ้ 9.9  ผู้สอบบัญชีซ่ึงได้รับเลือกต้ังจากที่ประชุมใหญ่จะต้องไม่เป็นกรรมการของสมาคม 

  และมีหน้าที่ตรวจ สอบบัญชีหลักฐานการรับ จ่ายเงินและทรัพย์สนิของสมาคม และเสนอ 

  รายงานต่อที่ประชุม

ใหญ่...................................................................................................................................  

หมวดที ่10 

การเลิกสมาคม 

ขอ้ 10.1  การเลิกสมาคมจะกระทาํได้กแ็ต่โดยมติที่ประชุมใหญ่เท่านั้นและจะต้องได้รับคะแนน 

  เสยีงเกนิ กึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดที่เข้าประชุม เม่ือที่ประชุมใหญ่มีมติให้เลิกสมาคมตาม 

  วรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการดาํเนินกจิการต่อไป เพียงเท่าที่จาํเป็น เพื่อการชาํระบญัชเีท่านั้น

.............................................................................................................................. 

ขอ้ 10.2  เม่ือชาํระบัญชีแล้ว ถ้ามีทรัพย์สนิเหลือเท่าใด ผู้ชาํระบัญชีจะไม่แบ่งให้สมาชิก 

  แต่จะโอนทรัพย์สนิที่เหลือให้ตกเป็นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อนาํไปใช้ใน 

  กจิกรรมของ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.......................................................................................................

....................... 

 

 



 

หมวดที ่11 

บทเฉพาะกาล 

ขอ้ 11.1 ข้อบังคับฉบับนี้  ให้เร่ิมใช้บังคับได้ นับตั้งแต่วันที่สมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน 

  เป็นนิติบุคคลเป็นต้นไป

..............................................................................................................................                                                                                       

ขอ้ 11.2  เม่ือสมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจากทางราชการ ให้ถือว่าผู้เร่ิม 

  ก่อการทั้งหมดเป็นสมาชิกสามัญ

.............................................................................................................................. 

ขอ้ 11.3  ให้สมาชิกสามัญ สมาชิกวิสามัญ สมาชิกองค์กรหรือสถาบัน สมาชิกกติติมศักดิ์  

  ซ่ึงมีชื่อในทะเบียนของสมาคมก่อนวันที่ ข้อบังคับนี้ มีผลใช้บังคับ เป็นสมาชิกสามัญ สมาชิก

  วิสามัญสมาชิกองค์กรหรือสถาบัน สมาชิกกติติมศักดิ์ ตามข้อบังคับนี้  

 

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


