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ข้อบังคับ
ของสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช ในพระราชูปถัมภ์
ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

หมวดที่หนึ่ง
ชื่อและเครื่องหมาย
ข้อ 1. สมาคมนี้มีชื่อว่า “สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร” ใช้อักษรย่อว่า “ส.ส.ธ.” ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Sukhothai Thammathirat
Association under The Patronage of H.R.H. Crown Prince Maha Vajiralongkorn” ใช้อักษรย่อว่า
“S.T.A.”
ข้อ 2. สมาคมนี้ใช้เครื่องหมาย ยอดเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์มีตรีศรภายใต้พระมหามงกุฎ อยู่ตรงกลาง และมี
ข้อความ “สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร” กํากับ

ข้อ 3. สมาคมนี้มีสํานักงานตั้งอยู่ที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 9/9 หมู่ที่ 9 ตําบลบางพูด อําเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
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หมวดที่สอง
วัตถุประสงค์
ข้อ 4. สมาคมมีวตั ถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(1) เพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรมและผดุงเกียรติของสมาชิก
(2) เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นทางวิชาการระหว่างมวลสมาชิก
(3) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(4) เพื่อบําเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคม
(5) สมาคมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

หมวดที่สาม
สมาชิก
ข้อ 5. ผู้มีสิทธิเข้าเป็นสมาชิก ต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1) เคยศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาแล้ว และมีอายุต้งั แต่ย่สี ิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป
(2) เป็นหรือเคยเป็นคณาจารย์ประจํา ข้าราชการประจํา พนักงานของมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจําเงิน
รายได้ ผู้อาํ นวยการศูนย์วิทยพัฒนา คณาจารย์พิเศษ อาจารย์สอนเสริม ผู้ผลิตชุดวิชา และหัวหน้า
ศูนย์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(3) เป็นนักศึกษาและผู้เรียนปัจจุบันของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(4) เป็นผู้มีอุปการคุณต่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และสมาคม ซึ่งได้รับเชิญจากสมาคมให้เป็น
สมาชิก
ข้อ 6. สมาคมนี้มีสมาชิกแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ
(1) สมาชิกสามัญ ได้แก่ ผู้ที่มีคุณสมบัตติ าม ข้อ 5(1) (2) และ (3) ซึ่งได้ยื่นคําขอเข้าเป็นสมาชิก
(2) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผู้ที่สมาคมเห็นสมควรเชิญเข้าเป็นสมาชิกตาม ข้อ 5 (4)
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ข้อ 7. บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติดังกล่าวใน ข้อ 5 ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้ยนื่ ใบสมัครตามแบบของ
สมาคมต่อเลขาธิการ โดยมีสมาชิกรับรองสองนาย เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
และได้ชาํ ระค่าบํารุงสมาคมและลงทะเบียนแล้ว ให้ถือว่าผู้น้นั ได้สิทธิแห่งการเป็นสมาชิกตั้งแต่วัน
ลงทะเบียน เป็นต้นไป
ข้อ 8. สมาชิกสามัญ มีหน้าที่ดังนี้ คือ
(1) ชําระค่าบํารุงสมาคมตามระเบียบที่สมาคมกําหนดไว้
(2) ปฏิบัติตามระเบียบและวัตถุประสงค์ของสมาคม
(3) เข้าร่วมประชุมและร่วมกิจกรรมของสมาคมอย่างสม่าํ เสมอ
(4) ช่วยเหลือเกื้อกูลสมาคมและสมาชิกตามกําลังความสามารถ
(5) สมัครสมานสามัคคีในบรรดาสมาชิกทั้งมวล
ข้อ 9. สมาชิกสามัญ มีสิทธิ
(1) ได้รับประโยชน์จากกิจการและสถานที่ของสมาคมโดยเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ภายใต้ข้อบังคับและระเบียบ
ที่คณะกรรมการบริหารได้วางไว้
(2) ออกเสียงเลือกตั้งกรรมการบริหาร และขอเข้าฟังการประชุมของคณะกรรมการบริหาร
(3) ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารของสมาคมตามข้อบังคับนี้
(4) ประดับเครื่องหมายของสมาคมในโอกาสอันควร
(5) เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการของสมาคมต่อคณะกรรมการบริหาร
(6) ไต่สวนตรวจสอบกิจการและทรัพย์สินของสมาคม
(7) ร้องขอต่อสมาคมให้ช่วยเหลือในเมื่อเกิดความจําเป็นบางประการ
(8) ใช้สถานทีข่ องสมาคมแต่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบที่วางไว้เพื่อการนั้น
ข้อ 10. สมาชิกกิตติมศักดิม์ ีสิทธิตาม ข้อ 9 ทุกประการ เว้นข้อ 9 (3)
ข้อ 11. สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพ เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก โดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการได้พิจารณา
อนุมัติและสมาชิกผู้น้นั ได้ชาํ ระหนี้สินที่ยงั ติดค้างอยู่กบั สมาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
(3) คณะกรรมการบริหารลงมติให้ออก ด้วยเหตุทไี่ ม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคมหรือประพฤติ
เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติคุณของสมาคม
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หมวดที่สี่
ค่าบํารุง
ข้อ 12. สมาคมจะเรียกเก็บค่าบํารุงจากสมาชิกสามัญคราวเดียว ห้าร้อยบาท โดยถือเป็นสมาชิกตลอดชีพ
ข้อ 13. สมาชิกกิตติมศักดิไ์ ม่ต้องเสียค่าบํารุง

หมวดที่ห้า
การบริหารสมาคม
ข้อ 14. ให้มีคณะกรรมการบริหารคณะหนึ่งมีจาํ นวนไม่น้อยกว่าสิบเอ็ดคนและไม่เกินยี่สิบห้าคน ประกอบด้วย
นายก อุปนายก เลขาธิการ เหรัญญิก นายทะเบียน ประชาสัมพันธ์ และกรรมการกลาง
ข้อ 15. ให้ทปี่ ระชุมใหญ่เลือกตั้งนายกสมาคมและกรรมการสี่คน แล้วให้นายกสมาคม และกรรมการร่วมกัน
พิจารณาแต่งตั้ง อุปนายก เลขาธิการ เหรัญญิก นายทะเบียน และประชาสัมพันธ์
ให้กรรมการทั้งสิบคนนี้พิจารณาเชิญสมาชิกเข้าร่วมเป็นกรรมการกลาง หรือกรรมการตําแหน่ง
อื่นเพิ่มเติมได้ตามความจําเป็น แต่ต้องไม่เกินสิบห้าคน
ข้อ 16. การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารนั้น ให้สมาชิกเสนอผู้ที่สมควรเป็นนายกสมาคม โดยมีสมาชิกรับรอง
ไม่น้อยกว่าห้าคน ให้สมาชิกดําเนินการออกเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีซงึ่ ที่ประชุมใหญ่เห็นสมควร ผู้ที่ได้
คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคม ถ้าได้คะแนนเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมชี้ขาด
การเลือกตั้งกรรมการสี่คนนั้น ให้ใช้วิธีเดียวกันกับการเลือกตั้งนายกสมาคมโดยอนุโลม ผู้ที่ได้
คะแนนสูงสุดตามลําดับสี่คน เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง
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ข้อ 17. คณะกรรมการบริหารอยู่ในตําแหน่งคราวละสามปี และให้ปฏิบัตหิ น้าที่ ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม
ของปีถัดไป
คณะกรรมการบริหารต้องให้สัตยาบันแก่กิจการทั้งปวงที่ได้กระทําไปนับแต่วันเข้ารับหน้าที่ตาม
วรรคแรก จนถึงวันที่นายทะเบียนสมาคมตามกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนสมาคมอนุมัติโดยไม่ชกั ช้า
ก่อนครบวาระไม่น้อยกว่าสามสิบวัน คณะกรรมการบริหารต้องจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการ
บริหารชุดใหม่ และต้องส่งมอบงานแก่คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม ของปี
ที่ครบวาระ
ข้อ 18. ความเป็นกรรมการบริหารจะสิ้นสุดลงเมื่อ
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ลาออก
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ
(4) ตาย
(5) ไม่มาประชุมคณะกรรมการบริหารโดยไม่ลา ติดต่อกันสามครั้ง เมื่อได้ทราบวันนัดประชุมแล้ว
ข้อ 19. ถ้าตําแหน่งกรรมการบริหารใดว่างลงก่อนจะถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริหารจะเลือก
สมาชิกสามัญผู้ใดเข้ารับตําแหน่งก็ได้ ทั้งนี้ต้องได้รบั มติเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจํานวน
กรรมการบริหารที่มาประชุมและให้ผ้ทู ี่ได้รับเลือกอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าเวลาของผู้ที่ตนเข้ามาแทน
ข้อ 20. กรรมการบริหารทุกคน นอกจากนายกและกรรมการกลาง อาจแต่งตั้งสมาชิกเป็นกรรมการผู้ช่วยของตนได้
ตามจํานวนที่เห็นสมควรโดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้ช่วยมีสิทธิที่จะเสนอ
ความคิดเห็นในการประชุมคณะกรรมการบริหาร แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ความเป็นกรรมการ
ผู้ช่วยย่อมสิ้นสุดลงเมื่อกรรมการบริหารที่แต่งตั้งตนนั้นพ้นจากตําแหน่ง

หมวดที่หก
อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
ข้อ 21. คณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอํานาจหน้าทีด่ ําเนินกิจการของสมาคมให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบการ
และวัตถุประสงค์ที่ได้ตราขึ้นไว้ และตามมติของที่ประชุมใหญ่
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ข้อ 22. ให้คณะกรรมการบริหารเชิญบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการที่ปรึกษาของสมาคมได้ตามความจําเป็น
กรรมการที่ปรึกษามีสิทธิที่จะเสนอความคิดเห็นและร่วมอภิปรายในการประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ความเป็นกรรมการที่ปรึกษาย่อมสิ้นสุดลงเมื่อคณะกรรมการบริหารที่แต่งตั้งตนพ้นจาก
ตําแหน่ง
ข้อ 23. คณะกรรมการบริหารอาจตั้งสาขาสมาคม คณะกรรมการ หรือผู้แทนสมาคมเพื่อดําเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของสมาคมได้ตามความจําเป็น
ข้อ 24. กรรมการบริหารแต่ละตําแหน่งมีหน้าที่ดังนี้
(1) นายก มีหน้าที่กําหนดนโยบายและบริหารกิจการของสมาคมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และข้อบังคับ
ของสมาคม เป็นตัวแทนสมาคมในการติดต่อกิจการงานกับองค์การหรือบุคคลภายนอก เป็นประธาน
การประชุมกรรมการบริหารและการประชุมใหญ่ รวมทั้งมีอํานาจหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับนี้
(2) อุปนายก มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายก ทําการแทนนายกเมื่อได้รับมอบหมาย หรือเมื่อนายกไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้
(3) เลขาธิการ มีหน้าที่ดําเนินงานฝ่ายธุรการและกิจการบริหารโดยทั่วไปของสมาคม จัดทําและรักษา
ระเบียบวาระและรายงานการประชุม
(4) เหรัญญิก มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องการเงินและพัสดุของสมาคม ทําบัญชีการเงินและทะเบียนทรัพย์สิน
(5) นายทะเบียน มีหน้าที่จัดทําและรักษาทะเบียนสมาชิก
(6) ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารของสมาคม มหาวิทยาลัย และเป็นสื่อกลางให้แก่ชมรม
บัณฑิต ชมรมนักศึกษา
(7) กรรมการกลาง มีหน้าที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ในการประชุมของคณะกรรมการบริหาร
และช่วยเหลือปฏิบัติงานตามที่นายกหรือที่ประชุมมอบหมาย รวมทั้งช่วยเหลืองานแผนกอื่น ๆ ตาม
ความต้องการของแผนกนั้น ๆ

หมวดที่เจ็ด
การประชุม
ข้อ 25. ให้นายกกําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร อย่างน้อยสองเดือนครั้ง กรรมการบริหารตั้งแต่
ห้าคนขึ้นไป อาจมีหนังสือถึงนายกหรือเลขาธิการ ขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารเมื่อใดก็ได้
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ข้อ 26. กรรมการบริหารที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ อาจแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยของตนคนใดคนหนึ่งเข้า
ประชุมแทนก็ได้ โดยมอบอํานาจให้เป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ได้รบั มอบอํานาจให้ประชุมแทนย่อมมีสิทธิ
เช่นเดียวกับผู้ที่ตนแทนทุกประการ
ข้อ 27. การประชุมคณะกรรมการบริหารต้องมีกรรมการมาร่วมประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง จึงจะครบองค์ประชุม
ข้อ 28. การประชุมใหญ่สามัญให้จัดให้มีอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อคณะกรรมการบริหารจะได้แถลงกิจการที่ได้
ดําเนินมาในรอบปี หรือเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่เมื่อถึงวาระ
ข้อ 29. คณะกรรมการบริหารจํานวนไม่น้อยกว่าสิบคน หรือสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่าสามสิบคน อาจขอให้เปิด
การประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยให้ทาํ คําร้องเป็นหนังสือยืน่ ต่อนายก หรือเลขาธิการสมาคม
ข้อ 30. การประชุมใหญ่ต้องมีสมาชิกร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งหรือไม่ตา่ํ กว่าหนึ่งร้อยคน จึงจะครบองค์
ประชุม
ข้อ 31. การประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้เลขาธิการแจ้งกําหนดเวลา สถานที่และระเบียบวาระการประชุม
ให้กรรมการบริหารทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ยกเว้นกรณีรีบด่วน
สําหรับการประชุมใหญ่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
ข้อ 32. ให้นายกเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารและการประชุมใหญ่ ถ้านายกไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ให้อุปนายกทําหน้าที่แทน ถ้าอุปนายกไม่อาจปฏิบัตหิ น้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนใด
คนหนึ่งทําหน้าที่ประธานการประชุมเฉพาะคราวนั้น ๆ

หมวดที่แปด
มติที่ประชุม
ข้อ 33. ในการลงมติใด ๆ ให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ นอกจากจะได้กาํ หนดไว้เป็นอย่างอื่นในระเบียบ
ข้อบังคับนี้ ถ้ามีเสียงเสมอกันให้ประธานเป็นผู้ชี้ขาด
ข้อ 34. สมาชิกมีสิทธิออกเสียงคนละหนึ่งเสียง
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หมวดที่เก้า
การเงิน
ข้อ 35. รายได้ของสมาคมประกอบด้วย
(1) ค่าบํารุงที่เรียกเก็บจากสมาชิก
(2) รายได้ที่เกิดจากการจัดกิจกรรม
(3) เงินและทรัพย์สินอย่างอื่นซึง่ บุคคลบริจาคให้แก่สมาคม
(4) ดอกผลอันเกิดจากเงินหรือทรัพย์สินที่สมาคมนําไปลงทุนเพื่อหารายได้
ข้อ 36. นายกสมาคมมีอาํ นาจสั่งจ่ายเงินของสมาคมเพื่อกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งได้คราวละไม่เกินห้าหมืน่ บาท
ถ้าวงเงินเกินห้าหมื่นบาท ให้อยู่ในอํานาจการสั่งจ่ายของคณะกรรมการบริหาร
ข้อ 37. เหรัญญิกมีเงินสดสํารองจ่ายประจําได้ไม่เกินสองหมื่นบาท
ข้อ 38. การรักษาเงินนอกจากที่กล่าวไว้ในข้อ 37 ให้เหรัญญิกและนายก หรือผู้ทําการแทนนายก จัดฝากใน
ธนาคารหรือจัดหาดอกผล ทั้งนี้โดยอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร การเบิกจ่ายเงินในธนาคาร ให้
นายกหรืออุปนายกหรือเลขาธิการกับเหรัญญิกเป็นผู้ลงนามเบิก
ข้อ 39. การจ่ายเงินจะต้องมีหลักฐานเป็นเอกสาร โดยมีลายมือชือ่ อนุมัติของนายกหรือผู้ทําการแทน
ข้อ 40. ให้เหรัญญิกทําบัญชีแสดงฐานะการเงินประจําเดือนเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและให้ทําบัญชีงบดุล
ประจําปีเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ
ข้อ 41. ให้ที่ประชุมใหญ่ต้งั ผู้สอบบัญชีเพื่อทําการตรวจสอบบัญชีรับจ่าย และงบดุลประจําปีของสมาคม

หมวดที่สิบ
การแก้ไขข้อบังคับของสมาคม
ข้อ 42. การแก้ไขข้อบังคับของสมาคมจะกระทําได้โดยที่ประชุมใหญ่สามัญลงมติให้เปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ผ้เู สนอ
ขอเปลี่ยนแปลงข้อบังคับต้องเสนอรายละเอียดการขอเปลี่ยนแปลงมาเป็นลายลักษณ์อักษร ผ่านทาง
คณะกรรมการบริหารเพือ่ พิจารณาเสียชั้นหนึ่งก่อน แล้วจึงจะเข้าที่ประชุมใหญ่
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หมวดที่สิบเอ็ด
การเลิกสมาคม
ข้อ 43. การเลิกสมาคมจะกระทําได้เมือ่ ที่ประชุมใหญ่ลงมติ โดยมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของสมาชิกที่มาประชุมประการหนึ่ง และเลิกตามกฎหมายอีกประการหนึ่ง เมื่อเลิกสมาคมแล้วบรรดา
ทรัพย์สินของสมาคมที่เหลืออยู่ให้มอบแก่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ข้อ 44. ให้ใช้ข้อบังคับนี้ต้งั แต่วนั ที่ได้รบั อนุญาตให้จดทะเบียนสมาคมเป็นต้นไป

บทเฉพาะกาล
ข้อ 45. ให้คณะกรรมการบริหารชุดที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนวันทีข่ ้อบังคับที่ได้แก้ไขใหม่นี้ใช้บังคับ คงอยู่ปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไป จนครบวาระตามข้อบังคับเดิม
ข้อ 46. สมาชิกสมทบ ยังคงให้มีสถานภาพเป็นสมาชิกได้ต่อไป จนกว่าจะครบอายุการเป็นสมาชิกสมทบ
หมายเหตุ สํานักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้อนุญาตให้ดาํ เนินการจัดตั้งสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อวันที่
20 มีนาคม 2527 ตามใบอนุญาตที่ ต.146/2527 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2527 และกรมตํารวจ
ได้รับจดทะเบียนเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2527 ตามทะเบียนสมาคมเลขลําดับ จ.2012 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2527

