
 
 

 
 

 

 

 

 

 

ระเบียบและข้อบังคับ 

ชมรมศิษย์เก่าสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 

หมวดที่ 1 ข้อบังคับท่ัวไป 

1. ชื่อชมรม ชมรมนี้มีชื่อว่า “ชมรมศิษย์เก่าสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3” 

เ รี ย กภาษา อั งกฤษว่ า  “Institute of Vocational Education : Southern Region 3 Alummi 

Club” 

2. ที่ท าการ “ส านักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3” 

3. เครื่องหมายชมรม เครื่องหมายมีลักษณะ 

- สีแดง (รหัสสี  C24,M98,Y80,K15) สื่อความหมายถึง ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม 

- สีฟ้า (รหัสสี C79,M55) สื่อความหมายถึง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ    

- สี เขียว (รหัสสี  C73,M21,Y92,K5) สื่อความหมายถึง ประเภทวิชา

เกษตรกรรม    

- สีน้ าเงิน (รหัสสี C96,M93,Y29,K18) สื่อความหมายถึง ประเภทวิชา  

คหกรรม  

- สี เทา (รหัสสี  C58,M49,Y47,K15) สื่อความหมายถึง ประเภทวิชา

ศิลปกรรม    

- สีเหลือง (รหัสสี C6,M12,Y80) สื่อความหมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง 

หมวดที่ 2 วัตถุประสงค์  

4. ชมรมมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

4.1 เป็นศูนย์กลางในการติดต่อและประสานงานกับศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ ครูฝึกในสถาน

ประกอบการ และบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 



 
 

 
 

4.2 สนับสนุนและส่งเสริมให้สมาชิกมีการจัดการและพัฒนากิจกรรมต่างๆ เพ่ือสร้างสานสัมพันธ์อันดี

ต่อกัน ร่วมมือกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

4.3 พัฒนาสมาชิกให้มีจรรยาบรรณและรักในวิชาชีพเพ่ือผลักดันสู่ความเป็นมืออาชีพ 

4.4 เพ่ือด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวมทั้งนี้ เพ่ือเป็นการเผยแพร่

ชื่อเสียงของชมรมและสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3  

หมวดที่ 3 สมาชิกและสมาชิกภาพ 

5. ประเภทของสมาชิก สมาชิกชมรมแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 

5.1 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลที่คณะกรรมการลงมติเชิญให้เป็นสมาชิกโดยบุคคลนั้นเป็นผู้มี

ความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อชมรม 

5.2 สมาชิกสามัญ ได้แก่ ศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาจากสถาบันการอาชีวศึกษา    

ภาคใต้ 3 และสมัครเข้าเป็นสมาชิก โดยคณะกรรมการชมรมลงมติรับเข้าเป็นสมาชิก เพ่ือด าเนิน

กิจกรรมต่างๆ 

5.3 สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 และบุคคล

ทั่วไปนอกจากที่กล่าวแล้วใน 5.1 และ 5.2 เป็นผู้แสดงความจ านงขอสมัครเป็นสมาชิก และ

คณะกรรมการชมรมลงมติรับเข้าเป็นสมาชิก 

6. การสมัครเป็นสมาชิก ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกชมรม (ยกเว้นสมาชิกกิตติมศักดิ์) ต้องยื่นแบบ

สมัครตามแบบที่ก าหนดไว้ต่อ นายทะเบียนของชมรม 

7. การพิจารณาค าขอสมัครเข้าเป็นสมาชิก ให้นายทะเบียนน าใบสมัครเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

และเม่ือคณะกรรมการลงมติรับแล้ว ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้ผู้สมัครทราบ 

8. ค่าธรรมเนียมสมัครเข้าเป็นสมาชิกของชมรม 

8.1 สมาชิกกิตติมศักดิ์ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัคร 

8.2 สมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญ ช าระค่าธรรมเนียมสมัครตลอดชีพ 300 บาท 

9. ถ้าผู้สมัครขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกตามที่ก าหนดไว้ทางชมรมจะไม่รับเข้าเป็นสมาชิก และจะคืน

ค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้สมัคร 

10. การขาดสมาชิกภาพ สมาชิกภาพสิ้นสุดลงในกรณีต่อไปนี้ 

10.1 เสียชีวิต 

10.2 ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อคณะกรรมการของชมรม และได้ช าระหนี้สินที่ค้างช าระต่อ

ชมรมเรียบร้อยแล้ว 

10.3 คณะกรรมการลงมติให้ลบชื่อออกจากทะเบียนสมาชิกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ

การประชุมด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดดังต่อไปนี้ 

  



 
 

 
 

10.3.1 กระท าการใดๆในลักษณะที่เป็นปฏิปักษ์ต่อชมรมหรือท าให้ชมรมเสื่อมเสียชื่อเสียง 

10.3.2 ละเมิดข้อบังคับชมรม 

หมวดที่ 4 สิทธิ์และหน้าที่ของสมาชิก 

11. สิทธิ์ของสมาชิก 

11.1 สมาชิกของชมรมมีสิทธิ์ที่จะเสนอความคิดเห็นหรือให้ค าแนะน าต่อคณะกรรมการชมรมในเรื่อง

ใดๆอันอยู่ในวัตถุประสงค์ของชมรมเพื่อให้ชมรมเจริญก้าวหน้า 

11.2 สมาชิกทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมประชุมใหญ่ 

11.3 สมาชิกทุกคนมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของชมรม 

11.4 สมาชิกสามารถรับสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆของชมรมตามมติท่ีประชุมของคณะกรรมการ 

12. หน้าที่ของสมาชิก 

12.1 สมาชิกจะต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของชมรมอย่างเคร่งครัด 

12.2 รักษาเกียรติและผลประโยชน์ของชมรม 

12.3 ส่งเสริมเผยแพร่และสนับสนุนกิจกรรมของชมรม 

12.4 สมาชิกทุกคนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมกับชมรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือเข้าประชุมใหญ่และ

ร่วมกิจกรรมพบปะสังสรรค์ ตามท่ีนัดหมาย 

12.5 สมาชิกสามารถเข้าร่วมประชุมตามนัดหมาย เพ่ือรับทราบการด าเนินกิจกรรมหรือการ

เปลี่ยนแปลงของชมรม 

13. คณะกรรมการบริหารชมรมเป็นตัวแทนของชมรมประกอบด้วย ประธานชมรม และคณะกรรมการ

อ่ืนๆ มีจ านวนรวมกันอย่างน้อย 15 คน แต่ไม่เกิน 30 คน คณะกรรมการมีวาระอยู่ ในต าแหน่ง     

คราวละ 2 ปี มีต าแหน่งดังนี้ 

(1) ประธานชมรม 

(2) รองประธาน 2 ถึง 5 คน 

(3) เลขานุการ + ผู้ช่วยเลขานุการ 

(4) กรรมการฝ่ายการเงิน 

(5) กรรมการฝ่ายบัญชี 

(6) กรรมการฝ่ายทะเบียน 

(7) กรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ 

(8) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

(9) กรรมการฝ่ายกิจกรรม 

 



 
 

 
 

14. คุณสมบัติของคณะกรรมการ จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

14.1 เป็นสมาชิกของชมรม 

14.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

14.3 ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 

14.4 ไม่เป็นโรคติดต่อที่สังคมรังเกียจ 

15. การพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการ 

15.1 ครบก าหนดออกตามวาระ 

15.2 ลาออกโดยคณะกรรมการลงมติอนุมัติแล้ว 

15.3 ขาดคุณสมบัติข้อ 14 และขาดจากสมาชิกภาพตามข้อ 10 

15.4 ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนจากต าแหน่ง 

16. กรณีต าแหน่งว่างลงก่อนก าหนดออกตามวาระ ประธานชมรมอาจแต่งตั้งสมาชิกสามัญคนหนึ่งคนใดที่

เหมาะสมให้ด ารงต าแหน่งแทน ผู้ที่รับแต่งตั้งจะอยู่ในต าแหน่งได้เท่าวาระของผู้ที่ตนแทน 

17. การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริหารประชุมอย่างน้อย 3 เดือน ต่อ 1 ครั้ง ประธานหรือกรรมการไม่น้อยกว่า 

1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริหาร อาจเรียกประชุมในกรณีพิเศษได้ 

18. องค์ประชุมในการประชุมของคณะกรรมการ การประชุมของคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการ        

มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะจึงจัดได้ว่าเป็นองค์ประชุม 

19. มติของการประชุมคณะกรรมการ นอกจากที่กล่าวไว้เป็นอย่างอ่ืนในข้อบังคับนี้ให้ถือเอาคะแนนเสียง

ข้างมากเป็นมติของที่ประชุมถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้อีกหนึ่งเสียงเป็น

เสียงชี้ขาด 

20. ประธานที่ประชุม 

ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้ประธานชมรมเป็นประธานในที่ประชุม          

หากประธานไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานเป็นประธานในที่ประชุมแทน         

ในกรณีที่ไม่อยู่ทั้งประธานและรองประธาน ให้คณะกรรมการในที่ประชุมเลือกประธานจาก

คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้นๆ 

21. อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารชมรม มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

21.1 บริหารและจัดการทรัพย์สินของชมรมตามข้อบังคับและมติของที่ประชุมใหญ่ 

21.2 เลือกตั้งคณะกรรมการให้ด ารงต าแหน่งต่างๆในคณะกรรมการชมรม 

21.3 วางระเบียบในการปฏิบัติงานของชมรมและก าหนดกิจกรรมต่างๆในแต่ละปี 

21.4 เป็นตัวแทนของสมาชิกในการติดต่อของภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานต่างๆ 

21.5 บริหารชมรมตามนโยบายและมติของที่ประชุมใหญ่ 



 
 

 
 

22. คณะกรรมการบริหารชมรม ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 15 คน แต่ไม่เกิน 30 คน มีหน้าที่

ดังต่อไปนี้ 

22.1 ประธาน ท าหน้าที่เป็นหัวหน้าในการบริหารกิจการของชมรม เป็นผู้แทนของชมรมในการติดต่อ

กับบุคคลภายนอกและท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและการประชุมใหญ่

ของชมรม 

22.2 รองประธาน ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยประธานในการบริหารกิจกรรมของชมรม ตามที่ประธานได้

มอบหมายและท าหน้าที่แทนประธาน เมื่อประธานไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ แต่การ

ท าหน้าที่แทนประธานให้รองประธานตามล าดับต าแหน่งเป็นผู้กระท าแทน 

22.3 เลขานุการ ท าหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของชมรมทั้งหมดในการปฏิบัติกิจกรรมของชมรมและ

ปฏิบัติตามค าสั่งของประธานตลอดจนท าหน้าที่จัดการประชุมและเลขานุการในการประชุม

ต่างๆ ของชมรมรวมทั้งติดต่อกับสมาชิกและบุคคลที่เก่ียวข้อง 

22.4 กรรมการฝ่ายกิจกรรม ท าหน้าที่ด้านกิจกรรมของชมรมกับสมาชิกหรือองค์กรอ่ืนๆ 

22.5 กรรมการฝ่ายทะเบียน ท าหน้าที่เก่ียวกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของชมรมและประสานงานกับ

กรรมการฝ่ายการเงินในการเก็บเงินค่าธรรมเนียมสมัครชมรมจากสมาชิก 

22.6 กรรมการฝ่ายการเงิน มีหน้าที่เก่ียวกับการเงินทั้งหมดของชมรมและเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ 

เกี่ยวกับการเงินของชมรมไว้เพื่อตรวจสอบ 

22.7 กรรมการฝ่ายบัญชี เป็นผู้จัดการท าบัญชีรายรับ รายจ่ายของชมรม 

22.8 กรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ มีหน้าที่ให้การต้อนรับแขกของชมรม 

22.9 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เผยแพร่กิจการและชื่อเสียงของชมรมให้สมาชิกและ

บุคคลทั่วไปเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 

หมวดที่ 5 การเงินและการบัญชี 

23. รายได้ของชมรม 

23.1 รายได้จากค่าธรรมเนียมสมัครสมาชิก 

23.2 รายได้จากการบริจาคเข้าชมรม 

23.3 รายได้จากการจัดกิจกรรมของชมรม 

24. เงินค่าธรรมเนียมสมัครสมาชิกและรายได้อ่ืนๆ จะต้องฝากไว้กับธนาคารในนาม  ชื่อบัญชีชมรม      

ศิษย์เก่าเพ่ือนใต้ 3 และสามารถเบิกจ่ายโดยกรรมการ 2 ใน 3 ตามลายเซ็นที่ทั้ง 3 ท่านให้ไว้กับ

ธนาคารหรือตามตกลงกับธนาคาร 

25. ในการอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าธรรมเนียมสมัครสมาชิกและรายได้อ่ืนๆของชมรมประธานชมรมมีอ านาจ

อนุมัติแต่ผู้เดียวแต่ไม่เกิน 5,000.- บาท ต่อครั้งต่อเดือน หากประธานมีความจ าเป็นต้องเบิกเกิน 

5,000.- บาท จะต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการ 


