
 
ข้อบังคับ 

ของ 
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

หมวดที่ 1 
ความทั่วไป 

 

ข้อ 1.  สมาคมนี้มีชื่อว่า “สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร” มีชื่อย่อว่า 

“ส.วศ.มน.” มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “NARESUAN UNIVERSITY ENGINEERING ALUMNI ASSOCIATION” 

มีชื่อย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “NUEA”  
 
ขอ้ 2.  เครื่องหมายของสมาคมเป็นดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

ส่วนด้านในของเครื่องหมายของสมาคมประกอบด้วย รูปช้างศึกยืนบนแม่น้้าน่านที่มีส่วนโค้งด้านบนเป็น

รูปเกียร์สีเลือดหมู ภายในของเกียร์มีส่วนโค้งสีส้มทองซึ่งด้านในมีเงาสีขาวของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรง

หลั่งน้้าทักษิโณทก  

ส่วนชั้นนอกของเครื่องหมายของสมาคมประกอบด้วยริ้วธงโค้งลายไทยซ้อนกัน 3 ชั้น โอบล้อมส่วนล่าง

ของเกียร์ โดยริ้วธงประกอบด้วยสีส้มทอง แสด และเทาซ้อนกันตามล้าดับ ซึ่งภายในริ้วธงมีค้าว่า “สมาคมศิษย์

เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร” ด้านบนสุดของเครื่องหมายของสมาคม เป็นชื่อของสมาคมใน

ภาษาอังกฤษ เขียนว่า “NARESUAN UNIVERSITY ENGINEERING ALUMNI ASSOCIATION” 
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สีเลือดหมู      หมายถึง   คณะวิศวกรรมศาสตร์ เนื่องจากเป็นสีพระโลหิตของพระวิษณุ 
สีส้มทอง      หมายถึง   ความสุขสว่างรุ่งเรือง เปรียบเสมือนแสงอาทิตย์ 

สเีทา          หมายถึง   สีของสมอง สื่อถึงความคิดหรือสติปัญญา 

สีแสด         หมายถึง   สีของคุณธรรมและความกล้าหาญ เนื่องจากสีแสด 

                ประกอบด้วย  สแีดง    หมายถึง สมเด็จพระนเรศวร แปลว่า ความกล้าหาญ 

                ประกอบด้วย  สีเหลือง หมายถึง พระพุทธชินราช แปลว่า คุณธรรม 

 
ขอ้ 3. ท่ีตัง้ของส้านักงานสมาคม  

ส้านักงานสมาคมตั้งอยู่ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ต้าบลท่าโพธิ์ 

อ้าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

 

ข้อ 4. วตัถุประสงค์ของสมาคม 

4.1 เพือ่สง่เสริมความสัมพันธอ์ันดี ระหว่างศิษย์เก่า นสิิตปัจจุบัน และคณะวศิวกรรมศาสตร์  

4.2 เพือ่แลกเปลีย่นวิสัยทัศน์และประสบการณ์ระหว่างศิษย์เก่า นิสิตปัจจุบันและบุคคลากรของคณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

4.3 เพือ่สง่เสริมให้เกิดความรว่มมือระหว่างศิษย์เก่า นสิิตปจัจุบันและคณะวศิวกรรมศาสตร์ ในการ
ด้าเนินกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม  

4.4 เพือ่สง่เสริมสนับสนนุกิจกรรมต่างๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้เจริญก้าวหน้า  
4.5 เพื่อเป็นศนูย์กลางขา่วสารความเคลื่อนไหวของบรรดาศิษย์เกา่และกิจกรรมภายในคณะ

วิศวกรรมศาสตร์  

4.6 เพื่อด้าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ของ

สมาชิก  

4.7 ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง 

4.8 เพื่อด้าเนินการ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศล เพื่อการกุศล และองค์การสาธารณประโยชน์ เพื่อ

สาธารณประโยชน์ 

4.9 ไม่จัดตั้งโต๊ะบิลเลียด 

 

ข้อ 5.  ในข้อบังคับนี้  

“สมาคม”      หมายถึง  สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

“ศิษย์เก่า”    หมายถึง  ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

“คณะกรรมการ”    หมายถึง  คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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หมวดที่ 2 
สมาชิก 

ขอ้ 6.  สมาชิกของสมาคม มี 3 ประเภท ดังนี้  
        6.1 สมาชิกสามญั ได้แก ่ บุคคลที่เคยเปน็นิสิตระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

        6.2 สมาชิกสมทบ ได้แก่ นิสติที่ก้าลังศกึษาอยู่ในระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

นเรศวร 

        6.3 สมาชิกกิตติมศักดิ ์ได้แก่ อาจารย์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หรือบุคคลผู้ทรง

เกียรติ หรือผู้ทรงคุณวุฒ ิหรือผู้มีอุปการคุณแก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซ่ึงคณะกรรมการลง

มติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม  
 
ขอ้ 7.  ค่าลงทะเบียน และค่าบ้ารงุสมาคม  

       7.1 สมาชิกสามัญ จะต้องเสียคา่ลงทะเบียน และค่าบ้ารุงสมาคม ดังนี้ 

ค่าลงทะเบียนครั้งแรก 100.- บาท 

ค่าบ้ารุงสมาคมเป็นรายปี ปีละ 300.- บาท 

หรือค่าบ้ารุงสมาคมตลอดชีพ 1,500.- บาท 
คณะกรรมการอาจก้าหนดค่าลงทะเบียน และค่าบ้ารุงสมาคมได้ใหม่ ตามความเหมาะสม  

       7.2 สมาชิกสมทบ ไม่ต้องเสียคา่ลงทะเบียน และค่าบ้ารุงสมาคมแต่อย่างใดทั้งสิ้น จนกว่าจะท้าการยื่นเรื่อง

ขอส้าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และท้าการสมัครเข้าร่วมเป็น

สมาชิกสามัญของสมาคม 

       7.3 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน และค่าบ้ารุงสมาคมแต่อย่างใดทั้งสิ้น 

 

ขอ้ 8.  การสมัครเข้าเป็นสมาชิก  

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญ ให้ยื่นใบสมัครตามแบบพิมพ์ของสมาคมต่อนายทะเบียน

สมาคม พร้อมทั้งช้าระคา่บ้ารุงสมาคมตามระเบียบที่คณะกรรมการก้าหนดตามข้อบังคับของสมาคม โดยให้ถือ

เป็นสมาชิก เมือ่ได้รบัการตอบรับจากนายทะเบียนแล้ว  
 
ข้อ 9.  การเปลี่ยนแปลงสมาชิก 

สมาชิกสมทบจะเปลีย่นประเภทเป็นสมาชกิสามัญทันที เมื่อจบการศกึษาระดับปริญญาตรี และได้ช้าระคา่

บ้ารุงสมาคมแล้ว  
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ขอ้ 10. สิทธิและหน้าทีข่องสมาชิก  

10.1 มีสิทธิที่จะประดับเครือ่งหมายของสมาคม  

10.2 มีสิทธิที่จะใช้สถานที่ของสมาคม ตามระเบียบที่สมาคมก้าหนด  

10.3 มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่างๆ ที่สมาคมได้จดัให้มีขึ้น  

10.4 มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม และร่วมกิจกรรมใดๆที่สมาคมจัดให้มีขึ้น  

10.5 มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการด้าเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการ  

 
10.6 สมาชิกสามัญมีสิทธิในการเลือกตั้ ง หรือได้ รับการเลือกตั้ ง หรือแต่งตั้ งเป็นกรรมการ หรือ

อนุกรรมการของสมาคม และมีสทิธิออกเสียงลงมติต่างๆ ในที่ประชุม  

10.7 สมาชิกสามัญ จ้านวนไม่น้อยกว่า 50 คน มีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันร้องขอต่อคณะกรรมการ ให้มีการ

ประชุมใหญ่วิสามัญได้ โดยแสดงความจ้านงเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางเลขานุการสมาคม  

10.8 มีสทิธิถอืบัตรสมาคม และรับสิทธิประโยชน์ท่ีสมาคมไดจ้ัดขึ้น  

10.9 มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ และข้อบงัคบัของสมาคม  

10.10 มีหน้าที่ประพฤติตนให้สมเกียรติที่เป็นสมาชิกของสมาคม  

10.11 มีหน้าที่ให้ความร่วมมอื และสนับสนุนการด้าเนินกิจการต่างๆ ของสมาคม  

10.12 มีหนา้ที่ร่วมกิจกรรมทีส่มาคมได้จัดให้มีขึ้น  

10.13 มีหน้าที่ชว่ยเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคมให้เป็นที่รู้จกัอย่างแพร่หลาย  

 

ข้อ 11. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกภาพของสมาชิกให้สิ้นสดุลงด้วยเหตุดังต่อไปนี้  

11.1 เสียชีวิต  

11.2 ลาออก โดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการได้พิจารณา

อนุมัติ สมาชิกภาพถือว่าสิ้นสุดลงเมื่อสมาชิกผู้นั้นได้ช้าระหนี้สินที่ติดค้างอยู่กับสมาคมเป็นที่เรียบรอ้ยแล้ว  

11.3  ถูกลบชื่อออกจากทะเบียน โดยมติ 2 ใน 3 ของที่ประชุมคณะกรรมการที่มาประชุม ซ่ึงจะต้องมี

กรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการทั้งหมดลงมติ ให้ลบชื่อออกจากทะเบียนได้ เมื่อปรากฏ

ความผิดอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้  

11.3.1 กระท้าตนเป็นทีเ่สื่อมเสียชื่อเสียงของสมาคม หรือเปน็ที่รงัเกียจแกส่ังคม  

11.3.2 ละเมดิระเบียบข้อบังคบัของสมาคม โดยเจตนาท้าให้เกดิความเสียหายแก่สมาคม  ทั้งนี้

ต้องให้โอกาสแก่สมาชิกที่จะถูกลบชื่อไดช้ี้แจงเหตุผล ก่อนที่จะพิจารณาลบชื่อ  

 
ข้อ 12. เมื่อมีผู้ขาดจากสมาชิกภาพ ตามข้อ11. ให้นายทะเบียนประกาศไว้ ณ ที่ท้าการสมาคมเมื่อประกาศ
ครบสิบห้าวันแล้ว ให้จ้าหน่ายชื่อออกจากทะเบียน 
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ข้อ 13. สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพตาม ข้อ 11.3 จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ได้ ภายหลังถูกลบชื่อออกพ้น
เวลาสิบสองเดือน  และต้องได้รับความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการที่ มาประชุมกัน โดย
คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจะต้องมีไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด 

 
 

หมวดที่ 3 
การด าเนินกิจการสมาคม 

 
ข้อ 14. ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ท้าหน้าที่บริหารกิจการของสมาคม ประกอบด้วยกรรมการจากสมาชิก
สามัญ อย่างน้อย 7 คน อย่างมากไม่เกิน 30 คน กรรมการนี้ได้มาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมใหญ่สมาคม 
โดยในที่ประชุมจะท้าการเลือกนายกสมาคมจ้านวน 1 คนจากคณะกรรมการที่ได้รับคัดเลือกแล้วในรอบแรก 
แล้วให้นายกสมาคมก้าหนดต้าแหน่งหน้าที่กรรมการอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร ซึ่งกรรมการสมาคมมีต้าแหน่งและ
หน้าที่โดยสังเขป ดังตอ่ไปนี้ 
 

14.1 นายกสมาคม ท้าหน้าที่เป็นหัวหน้าในการบริหารกิจการของสมาคม เป็นผู้แทนของสมาคม ใน
การติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัย ส่วนราชการอื่น หรือบุคคลภายนอก ลงนามในการท้านิติกรรมตามมติ
ที่ประชุมใหญ่ของสมาคม หรือมติคณะกรรมการ และท้าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ และการ
ประชุมใหญ่ของสมาคม 

14.2 อุปนายก ท้าหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคม ปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายก
สมาคมได้มอบหมาย และท้าหน้าที่แทนนายกสมาคมเม่ือนายกสมาคมไม่อยู่  หรือไม่สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ได้ 
แต่การท้าหน้าที่แทนนายกสมาคม ให้อุปนายกตามล้าดับต้าแหน่งเป็นผู้กระท้าแทน 

14.3 เลขานุการ ท้าหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของสมาคมทั้งหมด เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของสมาคมใน
การปฏิบัติกิจการของสมาคม และปฏิบัติตามค้าสั่งของนายกสมาคมตลอดจนท้าหน้าที่เป็นเลขานุการในการ
ประชุมต่างๆ ของสมาคม 

14.4 เหรัญญิก มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงิน และทรัพย์สินทั้งหมดของสมาคม เป็นผู้จัดท้าบัญชีรายรับ 
รายจ่าย บัญชีงบดุลของสมาคม และเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ของสมาคม ไว้เพ่ือการตรวจสอบ 

14.5 ปฏิคม มีหน้าที่ในการต้อนรับ ให้ความสะดวกแก่สมาชิก และแขกของสมาคม เป็นหัวหน้าในการ
จัดเตรียมสถานที่ของสมาคม และจัดเตรียมสถานที่ประชุมต่างๆ ของสมาคม 

14.6 นายทะเบียน มีหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของสมาคม รับสมัครสมาชิก และจ้าหน่าย
ทะเบียนสมาชิกที่ขาดสมาชิกภาพ ประสานงานกับเหรัญญิกในการเรียกเก็บเงินค่าบ้ารุงสมาคมจากสมาชิก 

14.7 ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่จัดท้าข่าวสาร เผยแพร่กิจกรรม และชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคม ให้
สมาชิก และบุคคลโดยทั่วไปได้รับทราบให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 
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14.8 กรรมการต้าแหน่งอื่นๆ ให้นายกสมาคมก้าหนดกรรมการต้าแหน่งอื่นๆ ขึ้นตามท่ีเห็นสมควร โดย
มีจ้านวนเมื่อรวมกับต้าแหน่งกรรมการตามข้างต้นแล้ว  จะต้องไม่เกินจ้านวนที่ข้อบังคับได้ก้าหนดไว้ แต่ถ้า
กรรมการมิได้ก้าหนดต้าแหน่งไว้ก็ให้ถือว่าเป็นกรรมการกลาง 
 
ข้อ 15. การอยู่ในต้าแหน่งของคณะกรรมการ คณะกรรมการของสมาคมสามารถอยู่ในต้าแหน่งได้คราวละ 2 ป ี
และเมื่อคณะกรรมการอยู่ในต้าแหน่งครบก้าหนดตามวาระแล้ว แต่คณะกรรมการชุดใหม่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้
จดทะเบียนจากทางราชการ ก็ให้คณะกรรมการที่ครบก้าหนดตามวาระรักษาการไปพลางก่อน  จนกว่า
คณะกรรมการชุดใหม่จะได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการเป็นที่เรียบร้อย  จึงให้ท้าการส่งและรับ
มอบงานกันระหว่างคณะกรรมการชุดเก่าและคณะกรรมชุดใหม่ให้เป็นที่เสร็จสิ้น ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
คณะกรรมการชุดใหม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ 
 
ข้อ 16. ต้าแหน่งกรรมการสมาคม ถ้าต้องว่างลงก่อนครบก้าหนดตามวาระ ก็ให้นายกสมาคมแต่งตั้งสมาชิก
สามัญคนใดคนหนึ่งที่เห็นสมควรเข้าด้ารงต้าแหน่งแทนต้าแหน่งที่ว่างลงนั้น ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ต้าแหน่ง
นั้นๆ ว่างลง และให้ด้ารงต้าแหน่งเท่ากับวาระท่ีตนแทนเท่านั้น 

ในกรณีที่ต้าแหน่งนายกสมาคมว่างลง ให้อุปนายกคนที่ 1 ท้าหน้าที่แทน แต่ถ้ามีระยะเวลาด้ารง
ต้าแหน่งคงเหลือเกินกว่า 180 วัน ให้จัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญภายใน 60 วัน เพ่ือเลือกตั้งนายกสมาคม
คนใหม ่
 
ข้อ 17. กรรมการอาจจะพ้นจากต้าแหน่ง ซึ่งมิใช่เป็นการออกตามวาระ ด้วยเหตุผลต่อไปนี้ คือ 

17.1 ตาย 
17.2 ลาออก 
17.3 ขาดจากสมาชิกภาพ 
17.4 ที่ประชุมใหญ่ ลงมติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ให้ออกจากต้าแหน่ง 

 
ข้อ 18. กรรมการที่ประสงค์จะลาออกจากต้าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรต่อนายกสมาคม หรือ
เลขานุการ และจะต้องได้รับการอนุมัติการลาออกจากคณะกรรมเกินกึ่งหนึ่งของคณะกรรมทั้งหมด 
 
ข้อ 19. อ้านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 

19.1 มีอ้านาจออกระเบียบปฏิบัติต่างๆ เพ่ือให้สมาชิกได้ปฏิบัติ โดยระเบียบนั้นจะต้องไม่ขัดต่อ
ข้อบังคับฉบับนี ้

19.2 มีอ้านาจหน้าที่แต่งตั้ง และถอดถอนเจ้าหน้าที่ของสมาคม 
19.3 มีอ้านาจเชิญผู้ที่เห็นสมควร เข้าด้ารงต้าแหน่งกรรมการที่ปรึกษา 
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19.4 มีอ้านาจแต่งตั้ง กรรมการที่ปรึกษา หรืออนุกรรมการได ้แต่กรรมการที่ปรึกษา หรือ                          
อนุกรรมการ จะสามารถอยู่ในต้าแหน่งได้ไม่เกินวาระของคณะกรรมการที่แต่งตั้ง 

19.5 มีอ้านาจเรียกประชุมใหญ่สามัญประจ้าปี และประชุมใหญ่วิสามัญ 
19.6 มีอ้านาจแต่งตั้ง กรรมการในต้าแหน่งอื่นๆ ที่ยังมิได้ก้าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
19.7 มีอ้านาจบริหารกิจการของสมาคม เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตลอดจนอ้านาจอ่ืนๆ ตามที่

ข้อบังคับได้ก้าหนดไว้ 
19.8 มีหน้าที่รับผิดชอบในกิจการทั้งหมด รวมทั้งการเงิน และทรัพย์สินทั้งหมดของสมาคม 
19.9 มีหน้าที่จัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ ตามท่ีสมาชิกวิสามัญจ้านวนไม่น้อยกว่า 50 คน  เข้าชื่อ

ร้องขอให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญขึ้น ซึ่งการนี้จะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้น ภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ 

19.10 มีหน้าที่จัดท้าเอกสารต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงิน ทรัพย์สิน และการด้าเนินกิจกรรมต่างๆ ของ
สมาคมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และสามารถจะให้สมาชิกตรวจดูได้เมื่อสมาชิกร้องขอ 

19.11 จัดท้าบันทึกการประชุมต่างๆของสมาคม เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐาน และจัดส่งให้สมาชิกรับทราบ 
19.12 มีหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีข้อบังคับได้ก้าหนดไว้ 

 
ข้อ 20. การประชุมคณะกรรมการ 

20.1 ให้มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อปรึกษาหารือกิจการของสมาคม อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง 
20.2 การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของกรรมการ

ทั้งหมดจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม เว้นแต่การประชุมตามกรณีที่ระบุไว้ในข้อบังคับ ซึ่งก้าหนดองค์ประชุมไว้
เป็นกรณีพิเศษ มติของที่ประชุมคณะกรรมการ ถ้าข้อบังคับมิได้ก้าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนก็ให้ถือเอาคะแนนเสียง
ข้างมากเป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันก็ให้ ประธานในการประชุมเป็นผู้ชี้ขาด 

20.3 ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้านายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่อยู่ในที่ประชุม  หรือไม่อาจ
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้กรรมการที่เข้าประชุมในคราวนั้นเลือกกันเอง เพ่ือให้กรรมการคนใดคนหนึ่งท้า
หน้าที่เป็นประธานการประชุมคราวนั้น 

 
หมวดที่ 4 

การประชุมใหญ่ 
 
ข้อ 21. การประชุมใหญ่ของสมาคม มี 2 ประเภท คือ 

21.1 การประชุมใหญ่สามัญ 
21.2 การประชุมใหญ่วิสามัญ 
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ข้อ 22. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ้าปี ปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนมิถุนายน ของ
ทุกๆ ปี 
 
ข้อ 23. การประชุมใหญ่วิสามัญ อาจจะมีข้ึนได้ดังนี้ 

23.1 คณะกรรมการเห็นสมควรจัดให้มีขึ้น 
23.2 สมาชิกสามัญจ้านวนไม่น้อยกว่า 50 คน ยื่นเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการให้จัดให้ มีข้ึน 

 
ข้อ 24. การแจ้งก้าหนดนัดประชุมใหญ่ ให้เลขานุการเป็นผู้แจ้งก้าหนดนัดประชุมใหญ่ให้สมาชิกได้ทราบ และ
การแจ้งจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุวัน เวลา และสถานที่ให้ชัดเจน   โดยจะต้องแจ้งให้สมาชิกได้
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนถึงก้าหนดวันประชุม 
 
ข้อ 25. การประชุมใหญ่สามัญประจ้าปี จะต้องมีวาระการประชุมอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

25.1 แถลงการด้าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 
25.2 แถลงบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุลของปีที่ผ่านมาให้สมาชิกทราบ 
25.3 เลือกตั้ง นายกสมาคม เมื่อครบก้าหนดวาระ 
25.4 เลือกตั้ง ผู้สอบบัญชี 
25.5 เรื่องอ่ืนๆ ถ้ามี 

 
ข้อ 26. ในการประชุมใหญ่สามัญประจ้าปี หรือการประชุมใหญ่วิสามัญ จะต้องมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมดจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม แต่ถ้าเมื่อถึงก้าหนดเวลาประชุมแล้ว
 ยังมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม ก็ให้ขยายเวลาออกไปอีกพอสมควร แต่เมื่อครบก้าหนด
ระยะเวลาที่ขยายออกไปแล้ว ยังมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม ก็ให้เลื่อนการประชุมคราว
นั้นไป และให้จัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายใน 15 วัน  นับแต่วันที่นัดประชุมครั้งแรก การประชุมครั้งหลังนี้ไม่
บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม 
 
ข้อ 27. การลงมติต่างๆในที่ประชุมใหญ่ ถ้าข้อบังคับมิได้ก้าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ก็ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก
เป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสียงที่ลงมติมีคะแนนเสียงเท่ากัน ก็ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด สมาชิกสมทบ 
สมาชิกกิตติมศักดิ ์และกรรมการที่ปรึกษาที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสามัญ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
ข้อ 28. ในการประชุมใหญ่ของสมาคม ถ้านายกสมาคม และอุปนายกสมาคมไม่มาร่วมประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้ที่ประชุมใหญ่ท้าการเลือกตั้งกรรมการที่มาร่วมประชุมคนใดคนหนึ่ง ให้ท้าหน้าที่เป็น
ประธานในการประชุมคราวนั้น 
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หมวดที่ 5 
การเงินและทรัพย์สิน 

 
ข้อ 29. การเงินและทรัพย์สินทั้งหมดให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  เงินสดของสมาคมถ้ามี ให้น้า
ฝากไว้กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
ข้อ 30. การลงนามในตั๋วเงิน หรือเช็คสั่งจ่ายของสมาคม หรือการท้านิติกรรมใดๆ  กับบุคคลภายนอกในนาม
ของสมาคม จะต้องมีลายมือชื่อของนายกสมาคม หรือกรรมการที่นายกสมาคมได้ มอบหมายให้ลงนามร่วมกับ
เหรัญญิกหรือเลขานุการที่ได้รับมอบหมายพร้อมกับประทับตราของ สมาคม จึงจะถือว่าใช้ได้ 
 
ข้อ 31. ให้นายกสมาคมมีอ้านาจสั่งจ่ายเงินของสมาคมได้ครั้งละไม่เกินจ้านวน 25,000.-บาท (สองหมื่นห้าพัน
บาทถ้วน) ถ้าเกินกว่านั้น จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ และคณะกรรมการจะอนุมัติให้สั่งจ่ายเงินได้
ครั้งละไม่เกิน 100,000.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ถ้าจ้าเป็นต้องจ่ายเกินกว่านี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
ใหญ่ของสมาคม 
 
ข้อ 32. ให้เหรัญญิกมีอ้านาจเก็บรักษาเงินสดของสมาคมได้ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร แต่ไม่เกิน 25,000.-
บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ถ้าเกินกว่าจ้านวนนี้จะต้องน้าฝากธนาคารหรือสหกรณ์ออมทรัพย์ในบัญชีของ
สมาคมทันทีที่โอกาสอ้านวยให้ 
 
ข้อ 33. เหรัญญิก จะต้องท้าบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุล ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ การรับหรือ
จ่ายเงินทุกครั้ง จะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อของนายกสมาคม หรือผู้ท้าการแทน ร่วมกับ
เหรัญญิกหรือผู้ท้าการแทน 
 
ข้อ 34. ผู้สอบบัญชี จะต้องมิใช่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคม และจะต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต 
 
ข้อ 35. ผู้สอบบัญชีมีอ้านาจหน้าที่จะเรียกเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินจากคณะกรรมการ  และ
สามารถจะเชิญกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ของสมาคม เพ่ือสอบถามเกี่ยวกับบัญชีและทรัพย์สินของสมาคม 
 
ข้อ 36. คณะกรรมการจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชี เมื่อได้รับการร้องขอ 
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หมวดที่ 6 
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับและการเลิกสมาคม 

 
ข้อ 37. ข้อบังคับของสมาคมจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่เท่านั้น และองค์ประชุม จะต้องมี
สมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมด  มติของที่ประชุมใหญ่ในการให้
เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับ จะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของสมาชิกท่ีเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
 
ข้อ 38. การเลิกสมาคม จะเลิกได้ก็โดยมติของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม ยกเว้นเป็นการเลิกเพราะเหตุผลของ
กฎหมาย มติของที่ประชุมใหญ่ที่ให้เลิกสมาคมจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3   ใน 4 ของสมาชิกสามัญที่
เข้าร่วมประชุมทั้งหมด และองค์ประชุมใหญ่จะต้องมีจ้านวนสมาชิก สามัญเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 50 คน 
 
ข้อ 39. เมื่อสมาคมต้องเลิกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทรัพย์สินของสมาคมที่เหลืออยู่ภายหลังจากท่ีได้ช้าระ
บัญชีเรียบร้อยแล้ว ให้ตกเป็นของคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  เพ่ือใช้ในกิจการของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ต่อไป  
 
 

หมวดที่ 7 
บทเฉพาะการ 

 
ข้อ 40. ข้อบังคับฉบับนี้ให้เริ่มใช้บังคับได้นับตั้งแต่วันที่สมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเป็นต้น
ไป 
 
ข้อ 41. เมื่อสมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจากทางราชการ ก็ให้ถือว่าผู้เริ่มก่อตั้งทั้งหมดเป็น
สมาชิกสามัญ และเป็นสมาชิกภาพของคณะกรรมการที่ตั้งขึ้น นับแต่วันที่ได้รับอนุญาตเป็นต้นไป 
 
 
                                                   ลงชื่อ....................................................ผู้จัดท้าข้อบังคับ 
                                                               (นายพิทยา ธนวณิชย์กุล) 
                                          นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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