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ข้อบังคับฉบับใหม่ 
ข้อบังคับสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  

ประจ าปี  พ.ศ. 2565 
 

หมวด 1 
ชื่อ เครื่องหมาย สถานที่ตั้ง 

ข้อ 1 สมาคมนี้มชีื่อว่า "สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลยัมหิดล"  ใช้ชื่อย่อ สศบม. มีชื่อภาษาอังกฤษ
 ว่า  "Graduate Studies of Mahidol University Alumni  Association" อักษรย่อว่า  "G.M.U.A.A" 
 
ข้อ 2 เครื่องหมายของสมาคมเป็นรูปตรามหาวิทยาลัยมหิดล   มีอักษรภาษาไทยวา่ 
 “สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลยั” และภาษาอังกฤษว่า “Graduate Studies of 
 Mahidol University Alumni Association” ใต้รูปตรามหาวทิยาลัยมหิดล 
 
ข้อ 3  ส านักงานของสมาคมตั้งอยู่ที่ อาคารกิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  

  25/25 หมู่ที่ 5 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  73170  
 

หมวด 2 
วัตถุประสงค ์

ข้อ 4 สมาคมมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
 4.1  ส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อกันในระหว่างสมาชิก 

4.2  ส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่วิทยาการ  
4.3 ส่งเสริมสวัสดิการของสมาชิก  

 4.4  ส่งเสริมเกียรติและสนับสนุนกิจการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  
 4.5  ส่งเสริมและเชิดชูเกียรติของสมาชิกที่ดีเด่น  
 4.6  ส่งเสริมการบ าเพ็ญประโยชน์ ด้านดนตรี การกีฬา ศิลปวัฒนธรรม สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
       และนวัตกรรมการสาธารณสุข ทรัพยากร การพลังงาน  และสิ่งแวดล้อม** 
 4.7 ไม่เก่ียวข้องกับการเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 
 เดิม  ข้อ 3  ส านักงานของสมาคมต้ังอยู่ที่ส านักงานมหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 5 เลขที่ 198/2 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  (2544) 
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หมวด 3  
ประเภทสมาชิก คุณสมบัติ การสมัครเข้าเป็นสมาชิกและค่าบ ารุง 

ข้อ 5 สมาชิกของสมาคมมี 4 ประเภท คือ  
5.1 สมาชิกกิตติมศักดิ์ 
5.2 สมาชิกสามัญ  
5.3 สมาชิกวิสามัญ  
5.4  ยุวสมาชิก 

 
ข้อ 6 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่  
 บุคคลที่อุปการะช่วยเหลือท าประโยชน์แก่สมาคม หรือผู้มีเกียรติที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเชิญเป็น
สมาชิกกิตติมศักดิ ์
 
ข้อ 7 สมาชิกสามัญ ได้แก่  

7.1  ผู้ส าเร็จการศึกษาจากบัณฑติวทิยาลัย มหาวิทยาลัย มหิดล  
7.2 อาจารย์ประจ าที่สอนในระดบับณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัมหิดลไม่น้อยกว่า 2 ปี  
7.3 ผู้ที่เคยเป็นนักศึกษาในบัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล หรือมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ทัง้นี้ให้อยู่ใน

ดุลพินิจของคณะกรรมการบริหาร 
 

ข้อ 8 สมาชิกวสิามัญ ได้แก่ ผู้สนใจทัว่ไปที่ขอสมัครเป็นสมาชิก และคณะกรรมการบริหารรับรอง 
 

ข้อ 9 ยุวสมาชิก ได้แก่ นักศึกษาปัจจุบันของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

ข้อ 10  การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม  
10.1 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้ยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมต่อนายทะเบียน โดยมีนายทะเบียน

และเลขาธิการเป็นผู้รับรอง 
10.2 ให้เลขาธิการน ารายชื่อผู้สมัคร เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาในการรับเข้าเป็น

สมาชิก  
10.3 เมื่อคณะกรรมการบริหารได้ลงมติรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ให้เลขาธิการแจ้งให้ผู้สมัครทราบเป็นลาย

ลักษณ์อักษร ผู้สมัครยังไม่มีสิทธิเป็นสมาชิกจนกว่าจะได้ช าระค่าบ ารุงครบถ้วนตามระเบียบว่าด้วยค่าบ ารุง  
10.4 ผู้ที่ได้เป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์แล้วให้นายทะเบียนลงชื่อไว้ในทะเบียนสมาชิกของสมาคม 

 

ข้อ 11 การเสียค่าบ ารุง  
11.1 สมาชิกกิตติมศักดิ์ไม่ต้องเสียค่าบ ารุง  
11.2 สมาชิกสามัญ เสียค่าบ ารุงสมาคมตลอดชีพ 500 บาท  (ค่าสมัคร 100 บาท ค่าบ ารุง 400 บาท)  
11.3 สมาชิกวิสามัญ เสียค่าบ ารุงสมาคมตลอดชีพ 500 บาท (ค่าสมัคร 100 บาท ค่าบ ารุง 400 บาท)  
11.4  ยุวสมาชิก  เสียค่าสมัคร 100  บาท ครั้งเดียวเมื่อแรกเข้าเป็นนักศึกษาจนจบหลักสูตรและเมื่อจบการศึกษา

แล้วเสียค่าบ ารุง 400 บาท  จะได้เป็นสมาชิกสามัญตลอดชีพ ถ้ายุวสมาชิกคนใดส าเร็จการศึกษาแล้ว  ไม่
ช าระค่าบ ารุง 400 บาท ภายใน 90 วัน หลังส าเร็จการศึกษาก็จะหมดสิทธิ์การเป็นยุวสมาชิก 
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หมวด 4 
สิทธิและหน้าที่ของสมาชกิ 

ข้อ 12 สมาชิกมีสิทธิ  
12.1 ประดับเข็มเครื่องหมายของสมาคม  
12.2  เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ  ประชุมใหญ่วิสามัญ  และการประชุมวิชาการ  
12.3  สมาชิกสามัญ มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง  และเป็นกรรมการบริหารของสมาคม  
12.4 ได้รับบริการ หรือผลประโยชน์ที่สมาคมจัดให้สมาชิก 
12.5  มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการ  เพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพย์สินของสมาคม (ม.89)  

12.6 มีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันอย่างน้อย 1 ใน 5 ของสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือสมาชิก  จ านวนไมน่้อยกว่า 50  คน  
ท าหนังสือแจ้งยอดต่อคณะกรรมการให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญได้ 

 

ข้อ 13 สมาชิกมีหน้าที่  
13.1 ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบของสมาคมซึ่งคณะกรรมการบริหารก าหนดขึ้น  
13.2 สนับสนนุและส่งเสริมกิจกรรมของสมาคม เพื่อให้การด าเนินงานของสมาคมบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด

ไว ้
 

ข้อ 14 สมาชิกภาพของสมาชิกขาดลงเมื่อ  
14.1 ตาย 
14.2 ลาออกโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร  
14.3  คณะกรรมการบริหารมีมติให้พ้นสมาชิกภาพด้วยเหตุที่ผูน้ั้นประพฤติตนเปน็ปรปักษ์หรือน าความเสื่อมเสีย

มาสู่สมาคม 
 

หมวด 6 
คณะกรรมการบริหาร 

ข้อ 15 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า  “คณะกรรมการบริหาร” มีหน้าที่บริหารงาน กิจการของสมาคมให้เป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยนายกสมาคม อุปนายก เลขาธิการ  เหรัญญิก ปฏิคม นาย
ทะเบียน สาราณียกร ประชาสมัพันธ์ และกรรมการต าแหน่งอืน่ๆ รวมกันแล้วมีจ านวนไม่ต่ ากว่า 11 คน แต่ไม่เกิน 
19 คน โดยด ารงต าแหน่งวาระละ 2 ป ี

 
ข้อ 16 ผู้ที่จะด ารงต าแหนง่นายกสมาคม ต้องมาจากการเลือกตั้งของสมาชิกสามัญ  ส าหรับต าแหน่งอืน่ให้นายกสมาคม 

เป็นผู้แต่งตัง้ 
 
 
 
 
                                                                                 
 เดิม  สมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่า  100 คน  แก้ไขตามข้อบังคับใหม่เป็นไม่น้อยกว่า  50 คน (2541) 
 เดิม เลขานุการ  แก้ไขตามข้อบังคับใหม่เป็น  เลขาธิการ  (2540) 
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หมวด 7 
อ านาจหน้าที่ของกรรมการบริหาร 

ข้อ 17 นายกสมาคม ท าหนา้ที่บริหารกิจการของสมาคมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ข้อบังคับ และระเบียบของ
สมาคม เป็นประธานในทีป่ระชมุคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้รักษาระเบียบการประชุม และด าเนินการประชุมให้ 
เป็นไปตามข้อบังคบั  

 
ข้อ 18 อุปนายก ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายกสมาคม ในการบริหารกิจการสมาคมปฏิบัติตามหน้าที่ที่นายกสมาคม ได้

มอบหมาย และท าหน้าที่แทนนายกสมาคม เมื่อนายกสมาคม ไม่อยู่ หรือไม่สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ได้ แต่การท า
หน้าที่แทนนายกสมาคม  ให้อุปนายกตามล าดับต าแหน่งเป็นผู้กระท าการแทน 

 
ข้อ 19 เลขาธิการ ท าหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของสมาคมทั้งหมด เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของสมาคมในการปฏิบัติกิจการ

ของสมาคม และปฏิบัติตามค าสั่งของนายกสมาคม  ตลอดจนท าหน้าที่เป็นเลขานุการในการประชุมต่างๆ ของ
สมาคม 

 
ข้อ 20 เหรัญญิก มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคม  เป็นผู้จัดท าบัญชี รายรับ-รายจ่าย บัญชีงบดุลของสมาคม

และเก็บเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของสมาคมไว้เพื่อตรวจสอบ  
 
ข้อ 21 ปฏิคม มีหน้าที่ในการให้การต้อนรับแขกของสมาคม เป็นหัวหน้าในการจัดเตรียมสถานที่ของสมาคม และ

จัดเตรียมสถานที่ประชุมต่างๆ ของสมาคม  
 
ข้อ 22 นายทะเบียน มีหน้าที่เก่ียวกับทะเบียนสมาชิกทัง้หมดของสมาคม ประสานงานกับเหรัญญิกในการเรียกเก็บเงินค่า

บ ารุงสมาคมจากสมาชิก 
 
ข้อ 23 สาราณียกร  มีหน้าที่รับผิดชอบห้องสมุดและด าเนินการจัดท าวารสารของสมาคม  
 
ข้อ 24 ประชาสัมพนัธ์ มีหน้าที่เผยแพร่กิจการและชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคมให้สมาชิก และบุคคลโดยทั่วไปให้เป็นที่

รู้จักแพร่หลาย 
 
ข้อ 25 กรรมการอ่ืน ๆ มีหน้าที่สนบัสนนุกิจการฝ่ายตา่งๆ  ของสมาคมและตามทีน่ายกสมาคมจะมอบหมายให้ 
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หมวด 8 
การพ้นจากต าแหน่งกรรมการบริหาร 

ข้อ 26  กรรมการบริหารพ้นจากต าแหน่งโดย  
26.1  ออกตามวาระ 
26.2  ตาย 
26.3  ลาออก  
26.4  ขาดจากสมาชิกภาพ  
26.5  ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้ออก  
26.6  ต้องรับอาญาจ าคุกโดยค าพิพากษาโทษจ าคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือ ความผิดอันได้กระท าขึ้นโดย

ประมาท  
26.7  ในกรณีก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สมาคม ทีป่ระชุมใหญ่ลงมตไิม่ไวว้างใจและถอน

กรรมการบริหารทั้งคณะหรือบางคนได้ ด้วยคะแนนเสียง 3  ใน 4 ของจ านวนสมาชิกสามัญที่มาประชุม 
 

หมวด 9 
การด าเนินงานของคณะกรรมการบริหาร 

ข้อ 27 การบริหารสมาคมจะกระท าไดต้่อเมื่อได้จัดตั้งกรรมการบริหารตามข้อ 15 หมวด 6 แล้ว โดยมีนายกสมาคมซึ่ง
ได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกในที่ประชุมใหญ่เป็นประธาน 

 
ข้อ 28 คณะกรรมการบริหารมีอ านาจและหน้าที่ คือ  

28.1  บริหารกิจการของสมาคมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  
28.2  วางระเบียบขึ้นใช้โดยไม่ขัดแย้งต่อวัตถุประสงค์และข้อบังคับ  
28.3  แต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษาอนุกรรมการ  หรือพิจารณาเชิญผู้มีเกียรติคุณเข้าเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์  ทั้งนี้

จะเป็นการประจ าหรือชั่วคราวก็ได้  
28.4  แต่งตั้ง บรรจุ ปลด พนักงานของสมาคม  
28.5  พิจารณา และลงมติการรับและถอดถอนสมาชิก 
28.6  พิจารณาการให้สิ่งของส าหรับเป็นที่ระลึกในนามของสมาคมแก่ผู้ช่วยเหลือกิจการต่าง ๆ ของสมาคม  
28.7  พิจารณาการรับและการให้ความช่วยเหลือแก่บุคคล ส่วนราชการ  องค์การรัฐวิสาหกิจโดยไม่เป็นภาระ

ผูกพันในทางหนี้สนิแก่สมาคม  เว้นไว้แต่ได้รบัอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ 
 
ข้อ 29  ในขณะที่คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ยังไม่ได้รับมอบหมายการงานจากคณะกรรมการบริหารชุดเก่า  ให้

คณะกรรมการบริหารชุดเก่ารับผิดชอบบริหารงานต่อไปเท่าที่จ าเป็น แต่ทั้งนี้ต้องจัดการมอบหมายงานให้เสร็จสิ้น
ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่อายุของคณะกรรมกรรมการบริหารชุดเก่าสิ้นสุดลง การมอบหมายงานให้ท าเป็น
หนังสือไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ให้ระบุวันเร่ิมต้นการมอบหมายงาน และวันเสร็จสิ้นการมอบหมายงานนั้นด้วย   
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ข้อ 30 ถ้าต าแหน่งนายกสมาคมว่างลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้อุปนายกเป็นนายกสมาคมไปจน

หมดวาระ  แต่ถ้าว่างลงเพราะนายกสมาคมลาออกให้ถือว่าคณะกรรมการชุดนั้นหมดสภาพการเป็น
กรรมการบริหารของสมาคม และด าเนินการเลือกตั้งต าแหน่งนายกสมาคมให้เสร็จสิ้นภายใน 90 วัน 

 
ข้อ 31 ถ้ากรรมการบริหารต าแหน่งใดว่างลง ให้นายกสมาคมแตง่ตั้งจากสมาชิกสามัญเข้าด ารงต าแหนง่ที่ว่างนั้นจนกว่าจะ

หมดอายุตามวาระ 
 

หมวด 10 
การประชุม 

ข้อ 32 การประชุม แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ  
 32.1  การประชุมคณะกรรมการบริหาร  
 32.2  การประชุมใหญ่วิสามัญ  
 32.3  การประชุมใหญ่สามัญ 
 
ข้อ 33 การประชุมคณะกรรมการบริหาร มีดังนี้  

33.1  ให้คณะกรรมการบริหารประชุมปรึกษาหารือกิจการของสมาคม ปีหนึง่ไมน่้อยกว่า 3 คร้ัง โดยให้เลขาธิการ
เป็นผู้เรียกประชุมตามความเห็นชอบของนายกสมาคม หรือของกรรมการบริหารตั้งแต่ 5 คน ขึ้นไป 

33.2  องค์ประชุมทุกคร้ังต้องมีกรรมการบริหารเข้าประชุมไม่น้อยกว่าคร่ึงหนึ่งของคณะกรรมการบริหารทั้งหมดให้
นายกสมาคมเป็นประธานที่ประชุม  ถ้าประธานหรือผู้ท าหน้าที่แทนไม่อยู่  ให้ที่ประชุมเลือกตั้งประธาน
ชั่วคราวในการประชุมนั้น 

33.3 นอกจากจะได้บังคับไว้เป็นอย่างอ่ืน มติของคณะกรรมการบริหารให้ถือเสียงข้างมาก  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  
ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด   

 
ข้อ 34  การประชุมใหญ่วิสามัญ ให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้ดังนี้  

34.1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเห็นสมควรให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ ากว่าครึ่งหนึ่ง  
34.2  สมาชิกสามัญไม่น้อยกว่า  50  คน มีสิทธิร้องขอให้เปิดประชุมใหญ่วิสามัญได้  โดยแสดงความจ านงเป็น

หนังสือต่อเลขาธิการล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 15 วัน   ถ้าสมาชิกที่ร้องขอมาประชุมไม่ถึงจ านวน 50  คน  ให้
ถือว่าไม่ครบองค์ประชุม   

34.3  ทั้งข้อ  34.1  และ  34.2 ให้เลขาธิการเป็นผู้นัดหมายพร้อมกับส่งระเบียบวาระการประชุมให้สมาชิกทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 50 คน และก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน  

34.4 การประชุมใหญ่วิสามัญทุกครั้งต้องมีสมาชิกสามัญเข้าประชุมไม่น้อยกว่า 50 คน จึงจะเป็นองค์ประชุมและ
ด าเนินการได้  ถ้าพ้นเวลานัดหมายไป 30 นาทีแล้ว  ยังไม่ครบองค์ประชุมให้ยกเลิกการประชุมใหญ่วิสามัญ
นั้น  
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ข้อ 35 การประชุมใหญ่สามัญ  

35.1 ให้คณะกรรมการบริหาร เรียกประชุมใหญ่สามัญ  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยให้เลขาธิการ  เป็นผู้นัดหมาย 
พร้อมส่งระเบียบวาระการประชุมให้สมาชิกทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า  15 วัน องค์ประชุมของการประชุม
ใหญ่สามัญต้องประกอบด้วย สมาชิกหรือสมาชิกที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ให้สมาชิกอ่ืน เป็น
ผู้แทนไม่น้อยกว่า 50 คน ในกรณีที่พ้นเวลานัดหมายไป 30 นาทีแล้ว ยังไม่ครบองค์ประชุม  ให้ยกเลิกการ
ประชุมในวันนั้นและให้เรียกประชุมใหม่ภายใน  14 วัน นับแต่วันที่นัดประชุมครั้งแรก การประชุมครั้งนี้ 
สมาชิกจะมาเท่าใดไม่จ ากัดให้ถือเป็นองค์ประชุมได้ การประชุมใหญ่สามัญให้มีระเบียบวาระดังต่อไปนี้  

  35.1.1 นายกสมาคม  แถลงผลงานในรอบปี 
  35.1.2 เหรัญญิกเสนองบดุล  ซึง่ผู้ตรวจบัญชีของสมาคมรับรองแล้ว 
  35.1.3 เสนองบประมาณ  
  35.1.4 ปรึกษากิจการของสมาคม  
  35.1 5 เลือกตั้งต าแหน่งนายกสมาคมใหม่ตามวาระ (ถา้มี) 
 
ข้อ 36 การประชุมใหญ่ทุกครั้งให้นายกสมาคมเป็นประธานที่ประชุม  ถ้านายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่สามารถด าเนินการได้ 

ให้อุปนายกเป็นประธานที่ประชุมถ้าทั้งนายกสมาคมและอุปนายกไม่สามารถด าเนินการได้ให้ที่ประชุมเลือก
กรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุมนั้น 

 
ข้อ 37 นอกจากจะบังคับไว้เป็นอย่างอ่ืน มติของที่ประชุมใหญ่ให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่

ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด 
 
ข้อ 38 ในการประชุมใหญ่และประชุมคณะกรรมการบริหารทุกครั้ง  ให้เลขาธิการเป็นผูบ้ันทึกรายงานการประชุมและให้

ประธานที่ประชุมลงนามรับรอง เพื่อรักษาไว้เป็นหลักฐาน 
 

หมวด 11 
การเงินและทรัพย์สิน 

ข้อ 39 ให้นายกสมาคมและเหรัญญิก  เป็นผู้รบัผิดชอบในการเงินและทรัพย์สินของสมาคมตามกฎหมายและให้ท ารายงาน
การเงินและทรัพยส์ิน เสนอต่อคณะกรรมการบริหารเป็นรายปอีย่างน้อย 1 คร้ัง 

 
ข้อ 40 เงินของสมาคมต้องน าฝากธนาคารที่เชื่อถือได้ และที่คณะกรรมการบริหารได้รับรองในนามของสมาคม  เงินส่วน

หนึ่งให้น าฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจ า   หรือกระท าการอ่ืนใดที่จะก่อให้เกิดดอกออกผล ตามที่
คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร  เว้นแต่กรณีเงินบริจาคซึ่งผู้บริจาคได้ก าหนดเงื่อนไขไว้เป็นอย่างอื่น  

 
ข้อ 41 เหรัญญิกสามารถเก็บรักษาเงินสดไว้  ไม่เกิน  5,000 บาท  ถ้าเกินจากนั้นต้องน าฝากธนาคาร  
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ข้อ 42 การสั่งจ่ายเงนิของสมาคมจากธนาคาร  โดยวิธีใช้เช็คธนาคารจะต้องมีการลงนาม  โดยกรรมการบริหารสองคน

คือ นายกสมาคมหรืออุปนายก กับเหรัญญิกหรือเลขาธิการ 
 
ข้อ 43 คณะกรรมการบริหาร จะต้องใช้จ่ายภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ  เว้นแต่ในกรณีที่จ าเป็นก็ให้นายก

สมาคมมีอ านาจสั่งจ่ายนอกเหนือจากงบประมาณรายจา่ยไม่เกินร้อยละสิบของงบประมาณประจ าปี และแจ้งให้ที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารทราบในการประชุมคราวต่อไป  

 
ข้อ 44 การจ่ายเงินทุกครั้งต้องมีหลักฐานในการจ่ายนั้น ๆ ไว้ เพื่อตรวจสอบ  และหลักฐานนั้นให้เหรัญญิกเก็บรักษาไว้

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  3  ปี จึงจะท าลายได้  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร  
 
ข้อ 45 ให้คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งได้จดทะเบียนไว้ถูกต้องตามกฎหมายเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของ

สมาคม  
 
ข้อ 46 อ านาจในการจัดการทรัพย์สินของสมาคม 

46.1 การเช่า หรือการให้เช่า หรืออนุญาตให้มีการเข้าใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ใด ๆ ของสมาคม จะ
 กระท าได้เมื่อได้รับอนุมัติจาก 2 ใน 3 ของคณะกรรมการบริหารสมาคมที่เข้าประชุม 
46.2  การโอน การขาย การซื้อ หรือการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ของสมาคม ต้องเป็นไปตาม
 มติ 2 ใน 3 ของกรรมการบริหารสมาคมที่เข้าประชุม 

 
หมวด 12 

การแก้ไขข้อบังคับ 
ข้อ 47  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อบังคับจะท าได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

 หรือที่ประชุมใหญ่วิสามัญ  ด้วยคะแนน เสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3  ของจ านวนสมาชิกผู้มีสิทธิออกเสียงที่มาประชุม  
 
ข้อ 48 ที่ประชุมใหญ่ลงมติแก้ไขข้อบังคับก็ต่อเมือ่มีสมาชิกผู้มีสิทธิออกเสียงไม่น้อยกว่า 20 คน หรือคณะกรรมการบริหาร
 เป็นผู้เสนอโดยให้เสนอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการล่วงหน้าก่อนทีจ่ะมีการประชุมใหญ่นั้นไม่น้อยกว่า 30 วัน 
 
ข้อ 49 เลขาธิการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารสมาคม  มีหน้าที่ส่งส าเนานัน้ไปให้สมาชิกผู้มีสิทธิออกเสียง
 ทราบไมน่้อยกว่า 20 วัน และให้ประกาศไว้  ณ ส านักงานสมาคมไม่น้อยกว่า 10 วัน ก่อนที่จะมีการประชุม 
 
ข้อ 50 ข้อบังคับที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมดังกล่าวนัน้ ให้ใช้ข้อบังคับเมื่อได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที ่
 แล้ว 
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หมวด 13 
การเลิกสมาคมและการช าระบญัชี 

 
ข้อ 51 การเลิกสมาคม จะกระท าได้โดยคะแนนเสียง  3  ใน  4  ของสมาชิกทั้งหมดมีมติให้เลิก  
 
ข้อ 52 ให้ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้ลงมติแต่งตั้งผู้ช าระบัญชี  และการช าระบัญชีให้เป็นไปตามกฎหมาย  
 
ข้อ 53 ทรัพย์สินของสมาคมที่เหลือจากการช าระบัญชีมีอยู่เท่าใดให้ตกเป็นของมหาวิทยาลยัมหิดล เพื่อประโยชน์ของ

บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

หมวด 14 
บทเฉพาะกาล 

ข้อ 54  ข้อบังคับฉบับนี้นั้น ให้เร่ิมใช้บังคับได้นับตั้งแต่วันที่สมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเป็นต้นไป  
 
ข้อ 55 เมื่อสมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเปน็นิตบิุคคลจากทางราชการให้ถือว่าผู้เริ่มการทั้งหมดเป็นสมาชิกสามัญ 
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ติดต่อสอบถามรายละเอียดไดท้ี่ 

 
สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลยัมหิดล 
อาคารกิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลยัมหิดล 
25/25  หมู่ 5 ถนนพุทธมณฑลสาย 4  ต าบลศาลายา 
อ าเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  73170 
โทร. (02) 800-2447 (สายตรง),  (02)  441-4125 (อัตโนมัติ 15 เลขหมาย) ต่อ  117 
โทรสาร  (02)  800-2447 
โฮมเพจ  https://gralumni.mahidol.ac.th/ 

 
จัดท าข้อบังคับสมาคมศิษย์เก่าฯ  โดย 
คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวทิยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
 

ใบอนุญาตจัดตัง้สมาคม 
เลขอนุญาตที่  ต.460/2537 

13 มิถุนายน 2537 
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 

ทะเบียนเลขที่  3450/2538 
 28  กุมภาพันธ์  2538 
บัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี 

เลขที่  0994000178263 
 

 
ขอรับรองว่าถูกต้อง 

 

 
(ลงชื่อ……………………………………………………..) 
(ศาสตราจารย์ เกียรติคุณสมทรง  เลขะกุล) 

อุปนายกปฏบิัติงานแทน 

นายกสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวทิยาลัยมหิดล 


