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ข้อบังคบั 

 

สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร มหาวทิยาลยัมหิดล 

---------------------------- 

หมวดที ่๑ 

ช่ือ  เคร่ืองหมายและส านักงาน 

ขอ้ ๑. สมาคมน้ีมีช่ือวา่สมาคมศิษยเ์ก่าคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร มหาวทิยาลยัมหิดล 

 ช่ือยอ่ สมาคมศิษยเ์ก่า ICT มหิดล  ตวัยอ่ สศ.ทส.มม. 

ช่ือเป็นภาษาองักฤษวา่    Mahidol University, Faculty of Information and Communication Technology 
Alumni Association 

 ยอ่วา่ MUICT Alumni Association ตวัยอ่ MU.ICT.AA. 

 

ขอ้ ๒.  เคร่ืองหมายของสมาคมมีลกัษณะเป็นรูปตรามหาวิทยาลยัมหิดลอยู่ดา้นบน ตราคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร อยูด่า้นซา้ย มีตวัอกัษรภาษาองักฤษวา่ “MUICT Alumni Association” และตวัอกัษร
ภาษาไทยวา่ “สมาคมศิษยเ์ก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลยัมหิดล” อยู่ดา้นล่างตรา
มหาวทิยาลยัมหิดล และสัญลกัษณ์รูปคนอยูร่ะหวา่งตวัอกัษรภาษาองักฤษ MUICT  
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เคร่ืองหมายของสมาคมมีความหมายวา่  

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล หมายถึง มหาวิทยาลัยมหิดล ตราสัญลักษณ์คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร หมายถึง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลยัมหิดล  ตวัอกัษร
ภาษาองักฤษ MUICT Alumni Association และตวัอกัษรภาษาไทย สมาคมศิษยเ์ก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร มหาวิทยาลยัมหิดล หมายถึง ศิษยเ์ก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และศิษยเ์ก่า
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล และสัญลกัษณ์รูปคน หมายถึง ความสามคัคี และ
การมุ่งผลเพื่อประโยชน์แก่สังคมตามปณิธานของมหาวทิยาลยัมหิดล  
 

ขอ้ ๓. ส านกังานของสมาคมตั้งอยู่ ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลยัมหิดล เลขท่ี 
๙๙๙  ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ๗๓๑๗๐ 

 

หมวดที ่๒ 

วตัถุประสงค์ 
 

ขอ้ ๔.  สมาคมมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

๔.๑ เพื่อเป็นศูนยก์ลางในการติดต่อและส่งเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งศิษยเ์ก่าและคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร มหาวทิยาลยัมหิดล 

๔.๒ เพื่อสนบัสนุนการด าเนินกิจกรรมดา้นต่างๆ ของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

มหาวทิยาลยัมหิดล 
๔.๓  เพื่อส่งเสริมเกียรติของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร มหาวทิยาลยัมหิดล และสมาชิก 

ท่ีดีเด่น 
๔.๔ ส่งเสริมการบ าเพญ็สาธารณประโยชน์ต่างๆ 

๔.๕ ไม่มีการจดัตั้งโตะ๊บิลเลียด 
๔.๖ ไม่ด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเมือง 
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หมวดที ่๓ 

สมาชิก 
 

ขอ้ ๕. สมาชิกของสมาคมมี ๔ ประเภท คือ 
๕.๑ สมาชิกสามญั ไดแ้ก่ ผูส้ าเร็จการศึกษาทุกระดบั ทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จาก

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร และภาควชิาคอมพิวเตอร์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

 ๕.๒  สมาชิกวสิามญั ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร อาจารย ์และบุคลากร ประจ าคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสาร และผูส้นใจอ่ืนๆ 

 ๕.๓ ยวุสมาชิก ไดแ้ก่ นกัศึกษาของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
๕.๔ สมาชิกกิตติมศกัด์ิ ไดแ้ก่ บุคคลผูท้รงเกียรติ หรือทรงคุณวฒิุ หรือผูมี้อุปการะคุณแก่สมาคม 

ซ่ึงไดรั้บเชิญจากสมาคม 

 
ขอ้ ๖. สมาชิกจะตอ้งประกอบดว้ยคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

๖.๑ เป็นผูบ้รรลุนิติภาวะแลว้หรือเป็นนกัศึกษาของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
๖.๒ เป็นผูมี้ความประพฤติเรียบร้อย 
๖.๓ ไม่เป็นโรคท่ีสังคมรังเกียจ 
๖.๔ ไม่ตอ้งค าพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดให้เป็นบุคคลลม้ละลาย หรือไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้

ความสามารถ หรือตอ้งโทษจ าคุก ยกเวน้ความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ การตอ้งค าพิพากษาของศาลถึง
ท่ีสุดในกรณีดงักล่าวจะตอ้งเป็นในขณะท่ีสมคัรเขา้เป็นสมาชิกหรือในระหวา่งท่ีเป็นสมาชิกของสมาคมเท่านั้น 
 
ขอ้ ๗. การเสียค่าบ ารุงสมาคม ใหเ้ป็นไปตามประกาศของสมาคม  
 
ขอ้ ๘. การสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของสมาคม 

๘.๑ ใหผู้ป้ระสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของสมาคมยืน่ใบสมคัรตามแบบของสมาคมพร้อมช าระเงิน
ค่าบ ารุง 
 ๘.๒  ผูส้มคัร จะเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์เม่ือ นายทะเบียนลงช่ือไวใ้นทะเบียนสมาชิกของสมาคมและ
รายงานต่อคณะกรรมการบริหาร โดยไม่มีขอ้คดัคา้นภายใน ๑ เดือน ในกรณีท่ีผูส้มคัรไดรั้บการคดัคา้นจากคณะ
กรรมการบริหาร ใหส้มาคมด าเนินการคืนเงินค่าสมคัรและ/หรือค่าบ ารุงให้แก่ผูส้มคัรท่ีไดรั้บการคดัคา้นภายใน 
๑ เดือน นบัจากวนัท่ีคณะกรรมการบริหารประกาศการคดัคา้น 
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ขอ้ ๙. สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศกัด์ิ เป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์เม่ือบุคคลผูไ้ดรั้บเชิญจากสมาคมมิไดป้ฏิเสธ
ค าเชิญการเป็นสมาชิกกิตติมศกัด์ิ โดยตวัแทนของสมาคมผูเ้ชิญไดแ้จง้ต่อคณะกรรมการบริหารและนายทะเบียน
ใหล้งช่ือไวใ้นทะเบียนสมาชิกของสมาคมแลว้ 
 
ขอ้ ๑๐. สมาชิกภาพของสมาชิกใหส้ิ้นสุดลงดว้ยเหตุดงัต่อไปน้ี 

๑๐.๑ ตาย 
๑๐.๒ ลาออกโดยยืน่หนงัสือเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหาร

ไดพ้ิจารณาอนุมติั และสมาชิกผูน้ั้นไดช้ าระหน้ีสินท่ียงัติดคา้งอยูก่บัสมาคมเป็นท่ีเรียบร้อย 
๑๐.๓ ขาดคุณสมบติัสมาชิกในขอ้ ๖ 
๑๐.๔ คณะกรรมการบริหารไดพ้ิจารณาลงมติให้ถอนช่ือออกจากทะเบียนดว้ยเหตุท่ีผูน้ั้นประพฤติตน

เป็นปรปักษ ์หรือน าความเส่ือมเสียมาสู่สมาคม 

 
ขอ้ ๑๑. หนา้ท่ีและสิทธิของสมาชิก 

๑๑.๑ มีหนา้ท่ีใหค้วามร่วมมือและสนบัสนุนการด าเนินกิจการต่างๆ ของสมาคม 

๑๑.๒ มีหนา้ท่ีร่วมกิจกรรมท่ีสมาคมไดจ้ดัใหมี้ข้ึน 
๑๑.๓ มีหนา้ท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามระเบียบ ขอ้ปฏิบติั ประกาศ และขอ้บงัคบัของสมาคมโดยเคร่งครัด 
๑๑.๔ มีหนา้ท่ีประพฤติตนใหส้มกบัเกียรติท่ีเป็นสมาชิกของสมาคม 

๑๑.๕ มีหนา้ท่ีช่วยเผยแพร่ช่ือเสียงและเกียรติภูมิของสมาคมใหเ้ป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลาย 
๑๑.๖ มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม 

๑๑.๗ มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการบริหาร 
๑๑.๘ มีสิทธิเขา้ใชส้ถานท่ีของสมาคมโดยเท่าเทียมกนัตามระเบียบและเง่ือนไขท่ีสมาคมก าหนดไว ้
๑๑.๙ มีสิทธิไดรั้บสวสัดิการต่างๆท่ีสมาคมไดจ้ดัใหมี้ข้ึน 
๑๑.๑๐ มีสิทธิประดบัเขม็ และ/หรือเคร่ืองหมายสมาคมในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีสมาคมจดัท าข้ึน 

 

หมวดที ่๔ 
การบริหารสมาคม 

 

ขอ้ ๑๒. ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว่า “คณะกรรมการบริหาร” ท าหน้าท่ีบริหารกิจการของ
สมาคมให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ มีจ  านวนอย่างน้อย ๑๐ คน แต่ไม่เกิน ๑๘ คน ซ่ึงต าแหน่งของกรรมการ
สมาคม มีต าแหน่งและหนา้ท่ีโดยสังเขป ดงัต่อไปน้ี 
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๑๒.๑ นายกสมาคม ท าหนา้ท่ีบริหารกิจการของสมาคมใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ 
และขอ้บงัคบัของสมาคม เป็นผูแ้ทนสมาคมในการติดต่อกบับุคคลภายนอก 
และท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารและการประชุม 
ใหญ่ของสมาคม 

๑๒.๒ อุปนายก  ท าหนา้ท่ีเป็นผูช่้วยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคม ปฏิบติัตาม 
หนา้ท่ีท่ีนายกสมาคมไดม้อบหมายและท าหนา้ท่ีแทนนายกสมาคม 
เม่ือนายกสมาคมไม่อยูห่รือไม่สามารถจะปฏิบติัหนา้ท่ีได ้แต่การท าหนา้ท่ี
แทนนายกสมาคมใหอุ้ปนายกตามล าดบัต าแหน่งเป็นผูก้ระท าการแทน       
อุปนายกมีสิทธิและความรับผดิชอบเช่นเดียวกบันายกสมาคมทุกประการ 

๑๒.๓ เลขาธิการ ท าหนา้ท่ีเก่ียวกบังานธุรการของสมาคมทั้งหมด เป็นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีของ 
สมาคมในการปฏิบติักิจการของสมาคม และปฏิบติัตามค าสั่งของนายก
สมาคม ตลอดจนท าหนา้ท่ีเป็นเลขานุการในการประชุมต่างๆ ของสมาคม 

๑๒.๔ เหรัญญิก  มีหนา้ท่ีเก่ียวกบัการเงินทั้งหมดของสมาคม เป็นผูจ้ดัท าบญัชีรายรับรายจ่าย 
บญัชีงบดุลของสมาคม และเก็บเอกสารหลกัฐานต่างๆ ของสมาคมไวเ้พื่อ 

ตรวจสอบ 

๑๒.๕ ปฏิคม  มีหนา้ท่ีในการใหก้ารตอ้นรับแขกของสมาคม เป็นหวัหนา้ในการจดัเตรียม 
สถานท่ีของสมาคมและจดัเตรียมสถานท่ีประชุมต่างๆ ของสมาคม รวมทั้ง 
อ านวยความสะดวกในเร่ืองสวสัดิการท่ีสมาคมจดัใหส้มาชิก 

๑๒.๖ นายทะเบียน มีหนา้ท่ีเก่ียวกบัทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของสมาคม โดยจดัท าทะเบียนและ
ประวติัของสมาชิกใหถู้กตอ้งเป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ ประสานงานกบั 
เหรัญญิกในการเรียกเก็บเงินค่าบ ารุงสมาคมจากสมาชิก 

๑๒.๗ ประชาสัมพนัธ์ มีหนา้ท่ีเผยแพร่กิจการและช่ือเสียงเกียรติคุณของสมาคมใหส้มาชิกและ 
บุคคลโดยทัว่ไปใหเ้ป็นท่ีรู้จกัแพร่หลาย 

๑๒.๘ กิจกรรมสัมพนัธ์  มีหนา้ท่ีจดักิจกรรมต่างๆ ของสมาคม 

๑๒.๙ กรรมการ มีหนา้ท่ีช่วยเหลือกิจการฝ่ายต่างๆ ของสมาคม และมีหนา้ท่ีอ่ืนๆ     
ตามท่ีนายกสมาคมจะมอบหมายให ้
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คณะกรรมการบริหาร อาจมีท่ีปรึกษาสมาคม ไดแ้ก่ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
มหาวทิยาลยัมหิดล และบุคคลท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควรใหเ้ป็นท่ีปรึกษาสมาคม มีหนา้ท่ี ให้ค  าปรึกษา
และแนะน าการด าเนินงานของสมาคม 

 
ขอ้ ๑๓. ผูท่ี้จะด ารงต าแหน่งนายกสมาคมตอ้งเป็นสมาชิกสามญั และไดรั้บการเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ่สามญั 
ส าหรับต าแหน่งอ่ืน ใหน้ายกสมาคมเป็นผูแ้ต่งตั้งจากสมาชิกสามญัของสมาคม 
  
ขอ้ ๑๔. นายกสมาคมสามารถอยูใ่นต าแหน่งไดค้ราวละ ๒ ปี ติดต่อกนัไดไ้ม่เกิน ๒ วาระ และเม่ือนายกสมาคม
อยู่ในต าแหน่งครบก าหนดตามวาระแล้ว แต่คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ยงัไม่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็น
ทางการก็ให้คณะกรรมการบริหารท่ีครบก าหนดตามวาระรักษาการไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการบริหาร
ชุดใหม่จะไดรั้บการแต่งตั้งอยา่งเป็นทางการ และเม่ือคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ไดรั้บการแต่งตั้งอยา่งเป็น
ทางการแลว้ ก็ให้ท าการส่งและรับมอบงานกนัระหวา่งคณะกรรมการบริหารชุดเก่าและคณะกรรมการบริหาร
ชุดใหม่ใหเ้สร็จส้ินภายใน ๓๐ วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ไดรั้บการแต่งตั้งอยา่งเป็นทางการ 
 

ขอ้ ๑๕. คณะกรรมการบริหารอาจจะพน้จากต าแหน่งซ่ึงมิใช่เป็นการออกตามวาระดว้ยเหตุผลต่อไปน้ีคือ 
๑๕.๑ ตาย 
๑๕.๒ ลาออก 

๑๕.๓ ขาดจากสมาชิกภาพ 
๑๕.๔ ท่ีประชุมใหญ่ลงมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 

 ๑๕.๕ ถูกถอดถอนโดยนายกสมาคม 
 

ขอ้ ๑๖. นายกสมาคมมีอ านาจถอดถอนคณะกรรมการบริหารทุกต าแหน่ง ยกเวน้ต าแหน่งอุปนายก เลขาธิการ 
เหรัญญิก และนายทะเบียน จะตอ้งไดรั้บมติจากท่ีประชุมใหญ่เท่านั้น 
 

ขอ้ ๑๗. ถา้กรรมการบริหารต าแหน่งใดวา่งลง ตามเหตุผลในขอ้ ๑๕ แต่ยงัเป็นไปตามขอ้ ๑๒ ให้คณะกรรมการ
บริหารปฏิบติัหน้าท่ีต่อจนหมดวาระ ยกเวน้ต าแหน่งตามขอ้ ๑๖ ให้นายกสมาคมเป็นผูแ้ต่งตั้งสมาชิกสามญั
ปฏิบติัหนา้ท่ีแทน 

 

ขอ้ ๑๘. ต าแหน่งนายกสมาคม ถา้ตอ้งวา่งลงก่อนครบก าหนดตามวาระ ใหอุ้ปนายกท าหนา้ท่ีรักษาการแทน และ
ใหด้ าเนินการเลือกตั้งต าแหน่งนายกสมาคมใหเ้สร็จส้ินในการประชุมใหญ่สมาชิกคร้ังต่อไป 



~ ๗ ~ 

 

ขอ้ ๑๙. กรรมการบริหารท่ีประสงค์จะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกเป็นลายลักษณ์อกัษรต่อคณะ
กรรมการบริหาร และใหพ้น้จากต าแหน่งเม่ือคณะกรรมการบริหารมีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 
 

ขอ้ ๒๐. อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหาร 
๒๐.๑ มีอ านาจออกระเบียบ ข้อปฏิบติั และประกาศต่างๆ เพื่อให้สมาชิกได้ปฏิบัติ โดยระเบียบ           

ขอ้ปฏิบติั และประกาศนั้น จะตอ้งไม่ขดัต่อขอ้บงัคบัฉบบัน้ี 
๒๐.๒ มีอ านาจแต่งตั้งและถอดถอนเจา้หนา้ท่ี สมาชิก และกรรมการบริหารของสมาคม 

๒๐.๓ มีอ านาจแต่งตั้งกรรมการท่ีปรึกษาหรืออนุกรรมการได ้แต่กรรมการท่ีปรึกษาหรืออนุกรรมการ 
จะสามารถอยูใ่นต าแหน่งไดไ้ม่เกินวาระของคณะกรรมการบริหารท่ีแต่งตั้ง 

๒๐.๔ มีอ านาจเรียกประชุมใหญ่สามญัประจ าปีและประชุมใหญ่วสิามญั 
๒๐.๕ มีอ านาจแต่งตั้งกรรมการในต าแหน่งอ่ืนๆ ท่ียงัมิไดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี 
๒๐.๖ มีอ านาจบริหารกิจการของสมาคมเพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ตลอดจนมีอ านาจอ่ืนๆ ตามท่ี

ขอ้บงัคบัไดก้ าหนดไว ้
๒๐.๗ มีหนา้ท่ีรับผดิชอบในกิจการทั้งหมด รวมทั้งการเงินและทรัพยสิ์นทั้งหมดของสมาคม 
๒๐.๘ มีหนา้ท่ีจดัท าเอกสารหลกัฐานต่างๆ ทั้งท่ีเก่ียวกบัการเงิน ทรัพยสิ์น และการด าเนินกิจกรรต่างๆ 

ของสมาคมใหถู้กตอ้งตามหลกัวชิาการ และสามารถจะใหส้มาชิกตรวจดูไดเ้ม่ือสมาชิกร้องขอ 

๒๐.๙ จดัท าบนัทึกการประชุมต่างๆ ของสมาคมเพื่อเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน และจดัส่งให้สมาชิกไดรั้บ
ทราบ 

๒๐.๑๐ มีหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีขอ้บงัคบัไดก้ าหนดไว ้
 

หมวดที ่๕ 
การประชุม 

 

ขอ้ ๒๑. การประชุมของสมาคมมี ๓ ประเภท คือ 
๒๑.๑ การประชุมคณะกรรมการบริหาร 
๒๑.๒ การประชุมใหญ่สามญั 

๒๑.๓ การประชุมใหญ่วสิามญั 
 
 
 



~ ๘ ~ 

 

ขอ้ ๒๒. การประชุมคณะกรรมการบริหาร มีดงัน้ี 

 ๒๒.๑ ใหมี้การประชุมคณะกรรมการบริหาร อยา่งนอ้ยปีละ ๒ คร้ัง โดยใหเ้ลขาธิการเป็นผูเ้รียกประชุม
ตามความเห็นชอบของนายกสมาคม หรือของกรรมการบริหาร ตั้งแต่ ๕ คนข้ึนไป 

 ๒๒.๒ องค์ประชุมทุกคร้ังต้องมีกรรมการบริหารเข้าประชุมไม่น้อยกว่าคร่ึงหน่ึงของคณะ
กรรมการบริหารทั้งหมด โดยมีนายกสมาคมเป็นประธานในท่ีประชุม ในกรณีท่ีนายกสมาคมไม่อยู ่ให้อุปนายก
ท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมแทน หากอุปนายกไม่อยู่ ให้ผูท่ี้นายกสมาคมมอบหมายท าหน้าท่ีประธานในท่ี
ประชุมแทน หากไม่มีผูไ้ดรั้บมอบหมาย ให้ท่ีประชุมท าการเลือกตั้งกรรมการบริหารท่ีเขา้ร่วมประชุมปฏิบติั
หนา้ท่ีประธานในท่ีประชุมแทน 
 ๒๒.๓ มติของคณะกรรมการบริหารใหถื้อเสียงขา้งมาก ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุม
เป็นผูช้ี้ขาด 
 

ขอ้ ๒๓. การประชุมใหญ่สามญั มีดงัน้ี 

๒๓.๑ คณะกรรมการบริหารจะตอ้งจดัให้มีการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีๆ ละ ๑ คร้ังภายในเดือน
พฤษภาคมของทุกๆ ปี 

 ๒๓.๒ การแจง้ก าหนดนดัประชุมใหญ่สามญั ใหเ้ลขาธิการเป็นผูแ้จง้ก าหนดนดัประชุมใหญ่ให้สมาชิก
ได้ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยระบุวนั เวลา และสถานท่ี ให้ชัดเจน โดยจะต้องแจง้ให้สมาชิกได้ทราบ
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ ๑๕ วนั 
 ๒๓.๓ ในการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีจะตอ้งมีสมาชิกสามญัและสมาชิกท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร จากสมาชิกอ่ืนให้เป็นผูแ้ทน รวมกันไม่น้อยกว่า ๓๐ คน เขา้ร่วมประชุมจึงจะถือว่าครบองค์
ประชุม แต่ถา้พน้ก าหนดเวลาประชุมไปแลว้ ๓๐ นาที ยงัมีจ  านวนสมาชิกเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุม ให้
คณะกรรมการบริหารขอมติจากสมาชิกในท่ีประชุม เพื่อด าเนินการประชุมต่อไป โดยถือว่าครบองค์ประชุม 
เวน้เสียแต่วา่ มีมติใหเ้รียกประชุมใหม่ การประชุมใหญ่สามญัประจ าปีจะตอ้งมีวาระประชุมอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

๒๓.๓.๑ แถลงกิจการท่ีผา่นมาในรอบปี 
๒๓.๓.๒ แถลงบญัชีรายรับ รายจ่าย และบญัชีงบดุลของปีท่ีผา่นมาใหส้มาชิกรับทราบ 
๒๓.๓.๓ เลือกตั้งนายกสมาคม เม่ือครบก าหนดวาระ 

  ๒๓.๓.๔ พิจารณาแผนงานและงบประมาณประจ าปี 
  ๒๓.๓.๕ เลือกตั้งผูส้อบบญัชี 
  ๒๓.๓.๖ เร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 
 



~ ๙ ~ 

 

ขอ้ ๒๔.การประชุมใหญ่วสิามญั ใหเ้รียกประชุมใหญ่วสิามญั ไดด้งัน้ี 
๒๔.๑ คณะกรรมการบริหารมีมติใหเ้รียกประชุมใหญ่วสิามญั  
๒๔.๒ สมาชิกสามญัไม่น้อยกวา่ ๕๐ คน มีสิทธิร้องขอให้เปิดประชุมใหญ่วิสามญัได ้โดยแสดงความ

จ านงเป็นหนงัสือต่อเลขาธิการ ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ ๑๕ วนั 
๒๔.๓ การแจง้ก าหนดนดัประชุมใหญ่วิสามญั ให้เลขาธิการเป็นผูแ้จง้ก าหนดนดัประชุมให้สมาชิกได้

ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยระบุวนั เวลา และสถานท่ี ให้ชดัเจน โดยจะตอ้งแจง้ให้สมาชิกไดท้ราบล่วงหนา้
ไม่นอ้ยกวา่ ๗ วนั 

๒๔.๔ การประชุมใหญ่วิสามญัทุกคร้ัง ตอ้งมีสมาชิกเขา้ประชุมไม่น้อยกว่า ๕๐ คน จึงจะครบองค์
ประชุมและด าเนินการประชุมได้ แต่ถ้าพน้ก าหนดเวลาประชุมไปแล้ว ๓๐ นาที ยงัมีสมาชิกสามญัเขา้ร่วม
ประชุมไม่ครบองคป์ระชุม ใหค้ณะกรรมการบริหารขอมติจากสมาชิกในท่ีประชุม เพื่อด าเนินการประชุมต่อไป 
หากมีมติเห็นชอบใหด้ าเนินการประชุม ใหถื้อวา่จ านวนสมาชิก ณ ขณะนั้น ครบองคป์ระชุม  

 
ขอ้ ๒๕. การลงมติต่างๆ ในท่ีประชุมใหญ่ ถา้ขอ้บงัคบัมิไดก้ าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน ก็ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมาก
เป็นเกณฑ ์แต่ถา้คะแนนเสียงท่ีลงมติมีคะแนนเสียงเท่ากนัก็ใหป้ระธานในท่ีประชุมเป็นผูช้ี้ขาด 
 

ขอ้ ๒๖. ในการประชุมใหญ่ของสมาคม ถา้นายกสมาคมและอุปนายก ไม่เขา้ร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติั
หน้าท่ีได้ ให้ผูท่ี้ได้รับมอบหมายจากนายกสมาคมปฏิบติัหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมแทน หากไม่มีผูไ้ด้รับ
มอบหมาย ใหท่ี้ประชุมใหญ่ท าการเลือกตั้งกรรมการบริหารท่ีเขา้ร่วมประชุมปฏิบติัหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุม
แทน  

 
หมวดที ่๖ 

การเงินและทรัพย์สิน 
 

ขอ้ ๒๗. การเงินและทรัพยสิ์นทั้งหมดใหอ้ยูใ่นความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร เงินสดของสมาคมถา้
มี ใหน้ าฝากไวใ้นสถาบนัการเงินท่ีเช่ือถือได ้

 
ขอ้ ๒๘. การลงนามในตัว๋เงินหรือเช็คของสมาคมจะตอ้งมีลายมือช่ือของนายกสมาคม หรืออุปนายกลงนาม
ร่วมกบัเหรัญญิก  หรือเลขาธิการ  
 



~ ๑๐ ~ 

 

ขอ้ ๒๙. ให้นายกสมาคมมีอ านาจสั่งจ่ายเงินของสมาคมไดค้ร้ังละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหม่ืนบาทถว้น) 

และแจง้ให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารทราบในการประชุมคราวต่อไป ถา้เกินกว่านั้น จะตอ้งไดรั้บอนุมติั
จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร  
 
ขอ้ ๓๐. ใหเ้หรัญญิกมีอ านาจเก็บรักษาเงินสดของสมาคมไดไ้ม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหม่ืนบาทถว้น) ถา้เกิน
กวา่จ านวนน้ี จะตอ้งน าฝากธนาคารในบญัชีของสมาคมทนัทีท่ีโอกาสอ านวยให้ 
 
ขอ้ ๓๑. การรับและจ่ายเงินทุกคร้ังตอ้งมีหลกัฐานลงลายมือช่ือของนายกสมาคมหรืออุปนายก ร่วมกบัเหรัญญิก
หรือเลขาธิการ ในการรับและจ่ายเงินนั้นๆ ไวเ้พื่อตรวจสอบ และหลกัฐานนั้นๆ ให้เหรัญญิกเก็บรักษาไวเ้ป็น
เวลาไม่นอ้ยกวา่ ๔ ปี จึงจะท าลายไดโ้ดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร 
 

ขอ้ ๓๒. เหรัญญิกมีหนา้ท่ีจดัท ารายงานทางการเงินเสนอต่อคณะกรรมการสมาคม อยา่งนอ้ยปีละ ๑ คร้ัง 
 
ขอ้ ๓๓. ให้คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งผูต้รวจสอบบญัชี ซ่ึงได้จดทะเบียนไวถู้กต้องตามกฎหมายเป็นผู ้
ตรวจสอบบญัชีของสมาคม 

 
หมวดที ่๗ 

การเปลีย่นแปลงแก้ไขข้อบังคบัและการเลกิสมาคม 
 

ขอ้ ๓๔. ขอ้บงัคบัสมาคมจะเปล่ียนแปลงแกไ้ขไดโ้ดยมติของท่ีประชุมใหญ่เท่านั้น ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่
๒ ใน ๓ ของสมาชิกท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 

 
ขอ้ ๓๕. ขอ้บงัคบัท่ีไดแ้กไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมดงักล่าวนั้น ให้ใช้บงัคบัเม่ือไดจ้ดทะเบียนต่อพนกังาน
เจา้หนา้ท่ีแลว้ 
 
ขอ้ ๓๖. การเลิกสมาคมจะเลิกได้ก็โดยมติของท่ีประชุมใหญ่ของสมาคม ยกเวน้เป็นการเลิกเพราะเหตุของ
กฎหมาย มติของท่ีประชุมใหญ่ท่ีให้เลิกสมาคมจะตอ้งมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของสมาชิกสามญั
ทั้งหมด 

 



~ ๑๑ ~ 

 

ขอ้ ๓๗. เม่ือสมาคมตอ้งเลิกไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ ก็ตาม ทรัพยสิ์นของสมาคมท่ีเหลืออยู่หลงัจากท่ีไดช้ าระบญัชี
เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ใหต้กเป็นของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร มหาวทิยาลยัมหิดล 

 
หมวดที ่๘ 

บทเฉพาะกาล 
 

ขอ้ ๓๘.ให้ผูเ้ร่ิมก่อตั้งสมาคมท่ีแสดงรายช่ือในค าร้องขออนุญาตจดทะเบียนสมาคม เป็นคณะกรรมการบริหาร
เร่ิมแรกของสมาคม คณะกรรมการบริหารเร่ิมแรกน้ี มีอ านาจ หน้าท่ี และสิทธิทุกประการของคณะ
กรรมการบริหารตามความในขอ้บงัคบัน้ี 
 ทั้งน้ีสมาชิกชมรมศิษยเ์ก่าภาควชิาคอมพิวเตอร์ และผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกสมาคม และไดช้ าระค่าบ ารุง
สมาคมเรียบร้อยแล้ว รวมถึงผูไ้ดรั้บเชิญเขา้เป็นสมาชิกกิตติมศกัด์ิ ก่อนวนัท่ีสมาคมไดถู้กก่อตั้งข้ึน เม่ือนาย
ทะเบียนไดล้งช่ือไวใ้นทะเบียนสมาชิกของสมาคมเรียบร้อยแลว้ ให้สมาชิกดงักล่าวมีสภาพเป็นสมาชิกสามญั  
วสิามญั หรือสมาชิกกิตติมศกัด์ิ ของสมาคม แลว้แต่ละกรณี โดยปริยาย 
 
ขอ้ ๓๙. เม่ือปฏิบติัตามขอ้ ๓๘ แลว้ ใหค้ณะกรรมการบริหารชุดดงักล่าวรักษาการต่อไป เพื่อจดัให้มีการเลือกตั้ง
นายกสมาคม ตามวธีิการในขอ้บงัคบัน้ีใหเ้สร็จส้ิน ภายในเวลาไม่เกิน ๓ ปี 

 
ขอ้ ๔๐. ในระยะแรก ใหใ้ชอ้ตัราค่าบ ารุงสมาคม ดงัน้ี 

๔๐.๑ สมาชิกสามญั เสียค่าบ ารุงสมาคมตลอดชีพ ๕๐๐ บาท (ค่าสมคัร ๑๐๐ บาท ค่าบ ารุง ๔๐๐ บาท) 
๔๐.๒ สมาชิกวสิามญั เสียค่าบ ารุงสมาคมตลอดชีพ ๕๐๐ บาท (ค่าสมคัร ๑๐๐ บาท ค่าบ ารุง ๔๐๐ บาท) 

 ๔๐.๓ ยุวสมาชิก เสียค่าสมคัร ๓๐๐ บาท คร้ังเดียวเม่ือแรกเขา้เป็นนกัศึกษาจนจบหลกัสูตร และเม่ือ
ส าเร็จการศึกษาและช าระค่าบ ารุง ๒๐๐ บาทแลว้ ให้มีสภาพเป็นสมาชิกสามญัตลอดชีพนบัตั้งแต่วนัท่ีส าเร็จ
การศึกษา หากยุวสมาชิกส าเร็จการศึกษาแล้วและไม่ประสงค์จะช าระค่าบ ารุง ๒๐๐ บาท ให้ถือว่าสภาพ       
ยวุสมาชิกส้ินสุดลง ณ วนัท่ีส าเร็จการศึกษา  

๔๐.๔ สมาชิกกิตติมศกัด์ิ ไม่ตอ้งเสียค่าสมคัรและค่าบ ารุงสมาคมแต่อยา่งใดทั้งส้ิน 

 


