ระเบียบการดําเนินงาน
ชมรมบัณฑิต มสธ. สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช
-----------------------เพื่อให้บณ
ั ฑิต มสธ. ซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราชในจังหวัดต่าง ๆ ได้มีแหล่งกลางในการ
ติดต่อ พบปะสังสรรค์ บําเพ็ญประโยชน์แก่สังคมร่วมกัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเพื่อให้มีโอกาส
ร่วมกันดําเนินกิจกรรมดังกล่าว ณ ท้องถิ่นของตนในฐานะตัวแทนของสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช ในรูปของ
ชมรม จึงได้จัดตั้งชมรมบัณฑิต มสธ. สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราชขึ้น โดยมีระเบียบการดําเนินงาน ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้ เรียกว่า ระเบียบการดําเนินงานของชมรมบัณฑิต มสธ. สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช
ข้อ 2. ระเบียบการดําเนินงานนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ทีส่ มาคมสุโขทัยธรรมาธิราช ได้รับรองการจัดตั้ง
ชมรมบัณฑิต มสธ.
ข้อ 3. ในระเบียบการดําเนินงานนี้
“ชมรม”

หมายถึง ชมรมบัณฑิต มสธ. สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช

“สมาชิก”

หมายถึง สมาชิกชมรมบัณฑิต มสธ. สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช

“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการบริหารชมรมบัณฑิต มสธ.สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช
“สมาคม”

หมายถึง สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช

ข้อ 4. ชมรมนี้มีชื่อเรียกว่า “ชมรมบัณฑิต มสธ.(ระบุชื่อจังหวัด) สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช” มี
อักษรย่อว่า ชบ.สสธ.(ระบุชื่อจังหวัด) สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช
ข้อ 5. ชมรมนี้ใช้เครื่องหมายสมาคม เป็นเครื่องหมายชมรม โดยมีรปู เป็นยอดเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์
มีตรีศรภายใต้พระมหามงกุฎอยู่ตรงกลาง และมีข้อความสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราชกํากับ
และให้เพิม่ ข้อความ ชมรมบัณฑิต มสธ.(ระบุชื่อจังหวัด) สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช ใต้
เครื่องหมายสมาคม
ข้อ 6. ชมรมมีสถานทีท่ ําการตั้งอยู่ที่
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

-2ข้อ 7. ชมรมมีวัตถุประสงค์หลัก เช่นเดียวกับวัตถุประสงค์ของสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช คือ
(1) เพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรม และผดุงเกียรติของสมาชิก
(2) เพื่อส่งเสริมการแลกเปลีย่ นความรู้และความคิดเห็นทางวิชาการระหว่างมวลสมาชิก
(3) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และสมาคม
สุโขทัยธรรมาธิราช
(4) เพื่อบําเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคม
(5) ชมรมนี้ไม่เกีย่ วข้องกับการเมือง

สมาชิกภาพ
ข้อ 8. สมาชิกของชมรม ได้แก่ สมาชิกสามัญและสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช
ซึ่งมีภมู ิลาํ เนาอยู่ในจังหวัด (ระบุชื่อจังหวัด)
ข้อ 9. การเข้าเป็นสมาชิกชมรม จะต้องเป็นไปโดยสมัครใจ
ข้อ 10. สมาชิกของชมรมมีสิทธิและหน้าที่ดังนี้
10.1 สมาชิกมีหน้าที่ปฏิบตั ิตามข้อบังคับของชมรม
10.2 สมาชิกมีสิทธิใช้ หรือประดับเครือ่ งหมาย หรือสัญลักษณ์ของชมรม
10.3 สมาชิกสามัญมีสิทธิเลือกตั้งและรับเลือกตั้งเป็นกรรมการชมรม
10.4 สมาชิกมีสิทธิเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และสมาชิกสามัญ
มีสิทธิลงคะแนนเสียงตามที่กําหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับของชมรม
10.5 สมาชิกมีสิทธิเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ชมรมจัดขึ้น รวมทั้งใช้บริการต่าง ๆ ของ
ชมรมภายใต้ระเบียบที่ชมรมกําหนด
ข้อ 11. สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเมื่อ
11.1 ตาย
11.2 ลาออกจากการเป็นสมาชิก หรือขาดคุณสมบัติตามข้อ 8.
11.3 ถูกให้ออกโดยมติของคณะกรรมการ โดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
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คณะกรรมการบริหารชมรม
ข้อ 12. คณะกรรมการบริหารชมรม ประกอบด้วย กรรมการทีม่ าจากการเลือกตั้ง โดยสมาชิก
สามัญ ตามข้อ 13.
ข้อ 13. ให้สมาชิกสามัญทีเ่ ข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจําปีเป็นผู้เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชมรม
ข้อ 14. คณะกรรมการบริหารชมรม มีจํานวนไม่เกิน 15 คน ประกอบด้วย
14.1 ประธาน
14.2 รองประธาน
14.3 เลขานุการ
14.4 เหรัญญิก
14.5 กรรมการกลาง หรือตําแหน่งอื่นทีท่ ี่ประชุมใหญ่สามัญกําหนดตามความเหมาะสม
ให้คณะกรรมการมีวาระในการดํารงตําแหน่ง คราวละ 3 ปี
ข้อ 15. คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
15.1 กําหนดนโยบาย จัดทําแผนงาน วางโครงการเพื่อดําเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
15.2 บริหารงานทั่วไปให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
15.3 แถลงผลการดําเนินงานในรอบปี รวมทั้งบัญชีการใช้จ่ายของชมรมต่อที่ประชุมใหญ่
สามัญ
15.4 รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน การเก็บรักษาเอกสาร วัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของชมรม
ข้อ 16. สถานภาพของกรรมการจะสิ้นสุดลงเมื่อ
16.1 ถึงคราวออกตามวาระ
16.2 ลาออก
16.3 ขาดจากสมาชิกภาพ
16.4 ตาย
16.5 ไม่มาประชุมคณะกรรมการบริหารโดยไม่ลาติดต่อกัน 3 ครั้ง เมื่อได้ทราบวันนัด
ประชุมแล้ว
ข้อ 17. ถ้าตําแหน่งกรรมการว่างลงก่อนจะถึงคราวออกตามวาระ ให้มีการเลือกตั้งกรรมการใหม่
ขึ้นแทนโดยคณะกรรมการ ทั้งนี้ต้องได้รับมติเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวน
กรรมการบริหารชมรมที่มาประชุมและให้อยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าเวลาของผู้ที่ตนเข้ามาแทน
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การดําเนินงาน
ข้อ 18. ให้คณะกรรมการประชุมปรึกษากิจการของชมรมเพื่อดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ของชมรม
อย่างน้อย 1 ครั้ง ภายใน 2 เดือน โดยจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่ง
ของคณะกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม
ในการประชุมให้ประธานชมรมเป็นประธานในทีป่ ระชุม หากประธานไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีไ่ ด้ ให้
รองประธานปฏิบัติหน้าที่แทน หากรองประธานไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีไ่ ด้ ให้กรรมการในที่ประชุมเลือก
กรรมการคนใดคนหนึง่ ในทีป่ ระชุมเป็นประธานในทีป่ ระชุม
ข้อ 19. การลงมติในทีป่ ระชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการทีม่ าประชุมในคราวนั้น
เป็นเกณฑ์ ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพื่อชี้ขาด

การประชุมใหญ่
ข้อ 20. ให้มีการประชุมใหญ่สามัญ ปีละ 1 ครั้ง
ข้อ 21. การประชุมใหญ่วิสามัญ อาจมีขึ้นได้ โดย
21.1 ประธานชมรมเป็นผู้เรียกประชุม
21.2 คณะกรรมการชมรมมีมติให้เรียกประชุม โดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของ
กรรมการที่เข้าประชุม
21.3 สมาชิกชมรมร้องขอต่อคณะกรรมการ หรือประธานชมรม โดยต้องมีสมาชิกเข้าชื่อ
รวมกันไม่น้อยกว่า 15 คน
ข้อ 22. การประชุมใหญ่สามัญ หรือวิสามัญ จะต้องมีสมาชิกมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
หรือไม่น้อยกว่า 30 คน
ข้อ 23. ถ้าหากการประชุมใหญ่ตามข้อ 21. และข้อ 22. มีสมาชิกมาประชุมไม่ครบองค์ประชุมให้
ประธานเรียกประชุมใหม่ภายใน 15 วัน นับแต่วันเรียกประชุมครั้งแรก โดยในการประชุม
ครั้งหลังนี้ ต้องมีสมาชิกไม่ต่ํากว่า 15 คน จึงจะเป็นองค์ประชุม
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การเงินของชมรม
ข้อ 24. ชมรมอาจมีรายได้เพื่อดําเนินการต่าง ๆ ดังนี้
24.1 รายได้จากค่าบํารุงที่เรียกเก็บจากสมาชิก
24.2 รายได้ที่ได้รับจากเงินอุดหนุนของสมาคม
24.3 รายได้ที่เกิดจากการจัดกิจกรรม
24.4 เงินและทรัพย์สินอย่างอื่นทีไ่ ด้รบั บริจาค
24.5 ดอกผลอันเกิดจากเงิน หรือทรัพย์สินที่ชมรมนําไปลงทุนเพื่อหารายได้
24.6 รายได้อื่น ๆ
ข้อ 25. ให้คณะกรรมการมีอํานาจจัดวางระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษาและเบิกจ่ายเงินของชมรม
ข้อ 26. ให้เหรัญญิกมีหน้าที่ดูแลรักษาเงินของชมรมให้อยู่ในสภาพปลอดภัยและจัดการด้านการเงิน
ของชมรมตามระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษาและเบิกจ่ายเงินของชมรม และให้เหรัญญิกมี
อํานาจและหน้าที่ดังนี้
26.1 รายงานฐานะการเงินของชมรมต่อคณะกรรมการตามเวลาทีช่ มรมกําหนด
26.2 เก็บรักษาเงินสดของชมรมไว้ได้ตามที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อ 27. ให้ประธานชมรมมีอํานาจสั่งจ่ายเงินของชมรมได้ครั้งละไม่เกิน 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
หากจําเป็นต้องจ่ายเงินเกินวงเงินนี้ ต้องได้รบั ความยินยอมจากคณะกรรมการชมรมก่อน
โดยให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการชมรมกําหนด
ข้อ 28. ให้ทีป่ ระชุมใหญ่แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี เพื่อทําการตรวจสอบบัญชีรับ-จ่าย ประจําปีของ
ชมรมในการปฏิบตั ิหน้าที่ ผู้ตรวจสอบบัญชีมีสิทธิเรียกให้กรรมการ หรือสมาชิกคนใดชี้แจง
หรือส่งเอกสารใด ๆ อันเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของชมรมได้ตามความจําเป็น
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การเลิกชมรม
ข้อ 29. การเลิกชมรมรมจะกระทําได้ เมื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช มีมติให้
ยุบเลิกหรือเมื่อที่ประชุมใหญ่ลงมติโดยมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของสมาชิกที่มาประชุม และเมื่อยกเลิกแล้ว บรรดาทรัพย์สินของชมรมทีเ่ หลืออยู่ให้มอบ
แก่สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช
ข้อ 30. การแก้ไขเพิม่ เติมระเบียบการดําเนินงานของชมรม จะกระทําได้ต้องเป็นมติจากที่ประชุมใหญ่
โดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของสมาชิกที่มาประชุม และต้องได้รบั ความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช จึงจะมีผลบังคับใช้
ให้ไว้ ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2548

(ศาสตราจารย์ ดร.วิจติ ร ศรีสอ้าน)
นายกสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

