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ธรรมนูญสามัคคีสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์
(สมาคมนักเรียนไทยในสหราชอาณาจักร)
หมวด ๑
ว่าด้วยลักษณะทั่วไปของสมาคม
๑.๑ สมาคมนี้ให้มีนามว่า “สามัคคีสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์” ใช้คำเป็นภาษาอังกฤษว่า Samaggi Samagom หรือ Thai Students’ Association in the UK
๑.๒ สมาคมนี้มีที่อยู่ ณ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ เลขที่ 28 ถนน Princes Gate, London SW7 1PT
๑.๓ สมาคมนี้ให้มีตราและสีดังต่อไปนี้
- ตรา: ช้างไอยราพตทรงเครื่องยืนแท่นหันหน้าเต็ม บนศีรษะมีพระมหาวชิราวุธและกูบครอบ บนกูบนั้นมีพระมหามงกุฎ
- สี: น้ำเงิน ขาว แดง ริ้วขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก สลับกัน หรือตามที่คณะกรรมการบริหารจะตกลงกัน
๑.๔ สมาคมนี้ให้มีวารสาร เรียกว่า สามัคคีสาร ซึ่งจะออกตามเห็นสมควร แต่ไม่น้อยกว่าปีละหนึ่งฉบับ
๑.๕ สมาคมนี้ให้มีห้องสมุด สถานที่ของห้องสมุดให้อยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ
๑.๖ สมาคมนี้อาจรับสมาคมอื่นเป็นสาขา สมาคมใดต้องการเป็นสาขาของสมาคมนี้ ให้เจ้าหน้าที่แจ้งความต่อเลขานุการ แล้วให้เลขานุการเสนอเรื่องต่อที่ประชุมคณะ
กรรมการบริหาร เมื่อสมาชิกส่วนมากในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารออกเสียงลงคะแนนรับแล้ว ให้นับว่าสมาคมนั้นเข้าเป็นสาขาของสมาคมนี้ได้
๑.๗ สมาคมสาขาจะต้องยื่นรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมของสมาคมของตนต่อเลขานุการของสามัคคีสมาคมฯ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปีการ
ศึกษานั้นๆ
๑.๘ ผู้อุปถัมภ์ คือ ผู้มีอุปการคุณแก่สมาคม ให้กรรมการบริหารเป็นผู้เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารลงมติเห็นชอบเชิญขึ้นเป็น
ผู้อุปถัมภ์

หมวด ๒
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
๒.๑ วัตถุประสงค์หลักของสมาคมคือ เพื่อส่งเสริมความสามัคคี และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่นักเรียนไทยในสหราชอาณาจักร รวมถึงการสร้างภาพสักษณ์ที่ดีของ
นักเรียนไทยไทยและประเทศไทยในต่างประเทศ
๒.๒ สมาคมจะให้การสนับสนุนการศึกษา การค้นคว้าวิจัย และอาชีพแก่นักเรียนไทย โดยการจัดงานสามัคคีวิชาการและอาชีพ เป็นประจำทุกปี รวมถึงกิจกรรมอื่นใดอันจะ
ส่งเสริมการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของสมาคม
๒.๓ สมาคมจะให้การสนับสนุนกีฬาและกิจกรรมนันทนาการระหว่างสถาบันที่มีนักเรียนไทยศึกษาอยู่ โดยการจัดงานสามัคคีกีฬา เป็นประจำทุกปี รวมถึงกิจกรรมอื่นใดอัน
จะส่งเสริมการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของสมาคม
๒.๔ สมาคมจะส่งเสริมกิจกรรมบันเทิง และการเผยแพร่วัฒนธรรมไทย โดยการจัดงานเทศกาลดนตรีสามัคคี เป็นประจำทุกปี รวมถึงกิจกรรมอื่นใดอันจะส่งเสริมการบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของสมาคม
๒.๕ สมาคมจะส่งเสริมการมีส่วนร่วม การแสดงความคิดเห็น ความโปร่งใสในการทำงาน และความรับผิดชอบของคณะกรรมบริหารสมาคม โดยการจัดงานประชุมใหญ่
สามัญประจำปี

หมวด ๓
ว่าด้วยการเป็นสมาชิก
๓.๑ สมาคมนี้ให้มีสมาชิกสามประเภท คือ สมาชิกกิตติมศักดิ์ สมาชิกสามัญ และสมาชิกวิสามัญ
๓.๒ สมาชิกกิตติมศักดิ์ คือ ผู้ใดผู้หนึ่งมีสัญชาติใดก็ตาม ที่คณะกรรมการบริหารนำเสนอในที่ประชุม และที่ประชุมลงมติเห็นชอบเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์เพื่อเกียรติแห่ง
สมาคม
๓.๓ สมาชิกสามัญ ได้แก่ สมาชิกที่เป็นคนไทย ที่กำลังศึกษาอยู่ในสหราชอาณาจักร อายุตั้งแต่ ๑๒ ปีขึ้นไป
๓.๔ สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ สมาชิกที่ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนไทยในสถาบันการศึกษาที่ได้จดทะเบียนและได้รับการรับรองจากสมาคม
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หมวด ๔
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
๔.๑ สมาชิกวิสามัญมีสิทธิเข้าร่วมและแสดงความคิดเห็นในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี รวมถึงมีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการบริหาร
๔.๒ สมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญมีสิทธิเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหาร
๔.๓ สมาชิกวิสามัญมีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับสมาคม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี การเข้าร่วมการประชุมเร่งด่วน การ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสมาคมให้แก่สมาชิกในสมาคมของตน การจัดกิจกรรมใด ๆ และการปฏิบัติตามกฎและธรรมนูญของสามัคคีสมาคม ภายในสมาคมของตน
๔.๔ สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงเมื่อสมาชิกตาย ลาออก ออกจากสหราชอาณาจักรเป็นการถาวร เป็นบุคคลวิกลจริต หรือเป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการบริหารลงความเห็น
เป็นเอกฉันท์ให้ลบชื่อออกจากทะเบียนของสมาคมเนื่องจากประพฤติตนให้เป็นที่เสื่อมเสียเกียรติของสมาคม

หมวด ๕
ว่าด้วยคณะกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
๕.๑ สมาคมนี้ให้มีกรรมการ เรียกว่า “คณะกรรมการบริหาร” ดังต่อไปนี้
- สภานายก
- อุปนายกฝ่ายวิชาการ
- อุปนายกฝ่ายกิจกรรม
- อุปนายกฝ่ายประชาสัมพันธ์
- อุปนายกฝ่ายการตลาด
- อุปนายกฝ่ายนโยบาย
- เลขานุการ
- อุปนายกฝ่ายการเงิน
- อุปนายกฝ่ายกฎหมาย
- อุปนายกฝ่ายสารสนเทศ
๕.๒ คณะกรรมการบริหารทุกคนจะทำหน้าที่เป็นผู้จัดการทรัสต์ของสมาคมในแต่ละปีอีกด้วย (หากจำเป็น)
๕.๓ เมื่อวาระของสภานายกคนปัจจุบันใกล้จะสิ้นสุดลง ให้สภานายกออกประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีสมาชิกไม่ต่ำกว่า ๓ คน อันประกอบไปด้วย
ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๑ คน และสมาชิกไม่ต่ำกว่า ๒ คน เพื่อทำหน้าที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกที่ลงสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งสภานายกคนถัดไป โดย
กำหนดกรอบระยะเวลาในการรับสมัครให้เหมาะสมตามดุลยพินิจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง รับใบสมัครและเอกสารแนบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสมัครรับ
เลือกตั้ง ออกประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงประกาศผลการเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการจัดการเลือกตั้งสภานายกด้วยความสุจริตและ
โปร่งใสสูงสุด
๕.๔ ผู้มีสิทธิได้รับเลือกเป็นกรรมการบริหารของสมาคม คือ สมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญ (เมื่อหมดวาระตำแหน่งในสมาคมนักเรียนไทยในสถาบันการศึกษาของตน)
โดยให้สภานายกคนเก่าเปิดโอกาสให้สมาชิกสามัญที่มีความประสงค์สมัครเข้ารับตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารได้รับข้อมูลรายละเอียดการทำงานและความรับผิดชอบ
ของแต่ละตำแหน่ง ก่อนจะหมดวาระของตน หรืออาจให้สภานายกคนใหม่กระทำการดังกล่าวแทนได้ โดยต้องกระทำให้เร็วที่สุดหลังจากการเลือกตั้งสภานายกเสร็จสิ้น
๕.๕ สภานายกจะเป็นผู้คัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการบริหารในแต่ละปี โดยคำนึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ประสบการณ์การทำงาน ความสามารถในการทำงานร่วมกับ
คณะกรรมการบริหาร และความรับผิดชอบส่วนบุคคลของผู้สมัครแต่ละคน
๕.๖ หลังจากการเลือกตั้งสภานายกคนใหม่เสร็จสิ้น สภานายกผู้นั้นจะคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่โดยเร็ว โดยประกาศให้มีการรับสมัครสมาชิกคณะ
กรรมการบริหาร และประกาศรายชื่อคณะกรรมการบริหารให้สมาชิกทั่วไปทราบหลังจากที่คัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการบริหารได้ครบทุกตำแหน่ง
๕.๗ คณะกรรมการบริหารชุดเก่าต้องมอบหมายตราประทับสมาคม งาน รายการทรัพย์สิน บัญชีธนาคาร และเอกสารต่าง ๆ ให้คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ รวมถึงการ
เปลี่ยนแแปลงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดการทรัสต์ในสารบบของราชการ (หากจำเป็น) ให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งเดือนหลังการคัดเลือกกรรมการบริหารเสร็จสิ้น โดยให้
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนใน ประเทศอังกฤษ เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองการโอนข้อมูลเหล่านี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
๕.๘ สมาชิกผู้เดียวจะมีหน้าที่เป็นกรรมการบริหารเกินหนึ่งหน้าที่ไม่ได้ นอกจากเพื่อรับหน้าที่รักษาการในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารใด ๆ ว่างลง
๕.๙ สมาชิกผู้ใดจะเป็นกรรมการในหน้าที่เดิมเกินสองวาระไม่ได้
๕.๑๐ คณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบันอาจจะเชิญผู้หนึ่งผู้ใดเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารด้วยได้ แต่ผู้ที่ได้รับเชิญไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมคณะ
กรรมการบริหาร
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๕.๑๑ ถ้าสภานายกและ/หรือเสียงส่วนมากของคณะกรรมการบริหารเห็นว่ากรรมการผู้ใดบกพร่อง ไม่สามารถจะทำหน้าที่ของตนได้ หรือมีเหตุผลร้ายแรงอื่นใดอันเป็นการ
สมควรให้กรรมการบริหารผู้นั้นพ้นจากตำแหน่ง ให้แจ้งต่อกรรมการบริหารผู้ถูกกล่าวหา และหาบุคคลอื่นที่เหมาะสมมารับตำแหน่งแทนโดยเร็วที่สุด โดยหากจำเป็น สภา
นายกสามารถแต่งตั้งบุคคลใดมาเป็นผู้รักษาการแทนกรรมการบริหารผู้ที่ถูกถอดถอนเป็นการชั่วคราวได้ จนกว่าจะสามารถหาบุคคลที่เหมาะสมมารับตำแหน่งแทน
๕.๑๒ ถ้ากรรมการผู้ใดจะต้องไปจากสหราชอาณาจักรเป็นการถาวร หรือต้องการลาออกจากหน้าที่โดยเหตุใดก็ดี ให้กรรมการผู้นั้นแจ้งให้คณะกรรมการบริหารทราบ และ
เมื่อคณะกรรมการบริหารรับทราบแล้ว ให้กรรมการผู้นั้นออกจากการเป็นกรรมการบริหารต่อไป
๕.๑๓ เมื่อมีตำแหน่งกรรมการบริหารว่าง ให้คณะกรรมการบริหารเลือกสมาชิกหรือกรรมการผู้หนึ่งเป็นผู้รักษาการแทนกรรมการบริหารตำแหน่งที่ว่างอยู่ และประกาศชื่อ
กรรมการบริหารคนใหม่ให้สมาชิกทั่วไปทราบ
๕.๑๔ ให้สภานายกมีอำนาจชี้ขาดและอำนาจในการไขข้อพิพาททั้งปวงที่เกี่ยวกับระเบียบในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
๕.๑๕ ให้สภานายกมีสิทธิที่จะเรียกการประชุมสมาชิกวิสามัญ หรือการประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้ตั้งผู้ใดทำหน้าที่แทนชั่วคราว หรือให้คำแนะนำแก่กรรมการอื่น ๆ
ทั่วไป เมื่อเห็นว่าจำเป็นหรือสมควร
๕.๑๖ สภานายกจะเป็นผู้แทนสมาคม และผู้แทนนักเรียนไทยในสหราชอาณาจักรในงานประชุมและงานพิธีต่าง ๆ
๕.๑๗ หากสภานายกไม่ทำหรือไม่เหมาะสมที่จะทำหน้าที่เป็นประธาน หรือกระทำผิดร้ายแรงอื่นใดอันเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสมาคมหรือนักเรียนไทยในสหราช
อาณาจักรโดยรวม สมาชิกวิสามัญและ/หรือคณะกรรมการบริหารอาจยื่นญัตติเรียกประชุมวิสามัญพิเศษเพื่อลงมติถอดถอนสภานายกออกจากตำแหน่งได้ โดยต้องได้เสียง
เห็นชอบมากกว่าสองในสามของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด แล้วให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเลือกประธานชั่วคราวแทน
๕.๑๘ ให้อุปนายกของแต่ละฝ่ายมีหน้าที่หลักเป็นการช่วยเหลือสภานายก และให้ปฏิบัติหน้าที่แทนสภานายก ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายที่ตนรับผิดชอบ
๕.๑๙ ให้เลขานุการมีหน้าที่ทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี และการประชุมคณะกรรมการบริหาร ดูแลรักษาเอกสารของสมาคม รับตอบจดหมาย เรียกประชุม
สมาชิกตามที่สภานายกและ/หรือคณะกรรมการบริหารเห็นควร และช่วยเหลือสภานายกเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป
๕.๒๐ ให้อุปนายกฝ่ายการเงินมีหน้าที่รักษาบัญชี การเงินและทรัพย์สมบัติของสมาคม เงินค่าเข้าร่วมกิจกรรมและเงินอื่น ๆ ที่เป็นรายได้ของสมาคม มีหน้าที่จ่ายเงินตาม
ธรรมนูญของสมาคม รวมถึงวางแผนการเงิน และทำบัญชีงบดุลของสมาคม
๕.๒๑ ให้อุปนายกฝ่ายประชาสัมพันธ์มีหน้าที่จัดการการติดต่อสื่อสาร การเจรจา การร่วมงาน และการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับองค์กรภายนอกเพื่ออำนวยความสะดวก
ในการจัดกิจกรรมของสมาคม
๕.๒๒ ให้อุปนายกฝ่ายการตลาดมีหน้าที่จัดทำสื่อมัลติมีเดีย และดูแลช่องทางการติดต่อสื่อสาร รวมไปถึงโซเชียลมีเดียของสมาคม เพื่อเผยแพร่กิจกรรมและข่าวสารของ
สมาคม สมาคมสาขา สมาคมนักเรียนไทยอื่น ๆ รวมถึงจัดการด้านธุรกิจโฆษณาของสมาคม
๕.๒๓ ให้อุปนายกฝ่ายกิจกรรมมีหน้าที่เตรียม และจัดงานสามัคคีกีฬา และเทศกาลดนตรีสามัคคี และสนับสนุนกิจกรรมตามภูมิภาคอื่น ๆ
๕.๒๔ ให้อุปนายกฝ่ายวิชาการมีหน้าที่เตรียมและจัดงานสามัคคีวิชาการและอาชีพ และสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ ของนักเรียนไทย
๕.๒๕ ให้อุปนายกฝ่ายนโยบายมีหน้าที่ประสานงานช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการจัดงานกิจกรรมร่วมกับอุปนายกคนอื่น ๆ กำหนดและดำเนินนโยบายภูมิภาคใน
ปีนั้น ๆ และให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์และการดำเนินนโยบายแก่สภานายกและอุปนายกคนอื่น ๆ
๕.๒๖ ให้อุปนายกฝ่ายกฎหมายมีหน้าที่ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและธรรมนูญของสมาคมและของสหราชอาณาจักรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและการดำเนินงานทั่วไปของ
สมาคม บังคับใช้ธรรมนูญของสมาคม ดูแลการทำสัญญาและเอกสารราชการต่าง ๆ ในฐานะผู้ได้รับมอบอำนาจและในนามของสมาคม และเก็บรักษาตราประทับของ
สมาคม
๕.๒๗ ให้อุปนายกฝ่ายสารสนเทศมีหน้าที่ดูแลการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของสมาคม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจัดให้มี
ซอฟต์แวร์และหรือบริการประมวลผลข้อมูลสำหรับฝ่ายอื่น ๆ เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของฝ่ายอื่น ๆ การดูแลรักษาและการสร้างเนื้อหาให้เว็บไซต์ของสมาคม การเพิ่ม
คุณสมบัติใหม่ให้กับเว็บไซต์หากจำเป็น และการดูแลระบบอีเมล์ของสมาคม
๕.๒๘ หลังจากการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทุกตำแหน่งเสร็จสิ้น อุปนายกฝ่ายกฎหมายและอุปนายกฝ่ายสารสนเทศจะร่วมกันเสนอชื่อสมาชิกจากคณะ
กรรมการสมาคมหนึ่งคนมารับตำแหน่งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งการเสนอชื่อดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร และให้เจ้าหน้าที่
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ดูแลและแนะนำคณะกรรมกรบริหารในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องของสมาคม รวมไป
ถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่ใช้บังคับที่เกี่ยวข้องกับการโอนข้อมูล
๕.๒๙ กรรมการบริหารแต่ละคนสามารถเข้าชื่อทำสัญญากับบุคคลภายนอกในนามของสมาคมได้ และจึงเป็นผู้มีอำนาจลงนามของสมาคม เท่าที่สัญญานั้นเกี่ยวข้องกับการ
ทำงานของฝ่ายของตน โดยจะต้องหารือและได้รับความเห็นชอบจากสภานายกและอุปนายกฝ่ายกฎหมายก่อนทุกครั้ง หากกรรมการคนใดเข้าชื่อทำสัญญากับบุคคล
ภายนอก อันเป็นการผิดเจตนารมณ์ของสมาคม คณะกรรมการบริหาร โดยเสียงข้างมาก สามารถออกเอกสารปฏิเสธความรับผิดในการทำสัญญานั้น ๆ ได้ เท่าที่กฎหมายใน
ประเทศที่เกี่ยวข้องจะอนุญาต
๕.๓๐ สามัคคีสารเป็นวารสารของสมาคม นโยบายของวารสารนี้อยู่ในความรับผิดชอบของบรรณาธิการสามัคคีสารโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร และ
ให้บรรณาธิการสามัคคีสารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำสามัคคีสาร
๕.๓๑ กรรมการบริหารสามารถขอลาออกจากตำแหน่งได้โดยแจ้งความประสงค์จะลาออกต่อสภานายกโดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งเสนอชื่อบุคคลใดก็ได้ที่ตนเห็นสมควรให้มารับ
ตำแหน่งแทน โดยสภานายกและคณะกรรมการบริหารที่เหลือจะทำตามคำเสนอหรือไม่ก็ได้ แล้วแต่จะเห็นสมควร
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๕.๓๒ จำนวน ตำแหน่ง และขอบเขตหน้าที่ของสมาชิกคณะกรรมการบริหารอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับวิจารณญาณส่วนรวมของคณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน
ทุกคน
๕.๓๓ สมาชิกคณะกรรมการบริหารสามารถเสนอให้สร้างตำแหน่งใหม่ในคณะกรรมการบริหารได้ โดยสมาชิกผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับความจำเป็นและขอบเขต
หน้าที่ของตำแหน่งใหม่นั้น และจะสร้างตำแหน่งใหม่นั้นได้หลังจากคณะกรรมการบริหารลงคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากอย่างง่าย
อนุกรรมการ
๕.๓๔ อนุกรรมการ คือสมาชิกสามัญซึ่งได้รับมอบหมายหน้าที่จากกรรมการบริหารโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
๕.๓๕ กรรมการบริหารสามารถเสนอชื่อสมาชิกสามัญผู้ที่ได้สมัครรับตำแหน่งอนุกรรมการในปีการศึกษานั้น ๆ ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณา โดยกรรมการบริหาร
สามารถแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงอนุกรรมการได้อย่างอิสระในปีการศึกษานั้น ๆ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
๕.๓๖ ในการคัดเลือกและแต่งตั้งอนุกรรมการนั้น กรรมการบริหารผู้นั้นจะต้องคำนึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ประสบการณ์การทำงาน ความสามารถในการทำงานร่วม
กับผู้อื่นในฝ่ายของตน และความรับผิดชอบส่วนบุคคลของผู้สมัครแต่ละคน
๕.๓๗ สภานายกและ/หรือคณะกรรมการบริหารสามารถคัดค้านการแต่งตั้งอนุกรรมการคนใดคนหนึ่งได้ โดยต้องแจ้งเหตุผลอันสมควรให้กรรมการบริหารผู้ที่ประสงค์จะ
แต่งตั้งทราบและเข้าใจ
๕.๓๘ อนุกรรมการมีสิทธิเข้าร่วมประชุมบริหารงานของคณะกรรมการบริหารเพื่อแสดงความเห็น แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร เว้นแต่จะได้รับ
มอบหมายจากกรรมการให้เข้าประชุมแทนกรรมการในตำแหน่งนั้น
๕.๓๙ อนุกรรมการมีหน้าที่ช่วยเหลือกรรมการบริหารในการบริหารกิจการของสมาคมในหน้าที่ที่ตนสังกัดตามแต่กรรมการบริหารผู้นั้นจะเห็นสมควร โดยอนุกรรมการหรือ
อุปนายกฝ่ายนั้น ๆ จะต้องกำหนดขอบข่ายหน้าที่และความรับผิดชอบของอนุกรรมการแต่ละคนให้ชัดเจน
๕.๔๐ อุปนายกฝ่ายจะเป็นผู้รับผิดชอบในการกระทำของอนุกรรมการในฝ่ายของตน เท่าที่การกระทำนั้นเกี่ยวข้องกับงานที่อนุกรรมการได้รับมอบหมายในฐานะผู้ช่วย
๕.๔๑ การดำเนินงานของอนุกรรมการคนใดคนหนึ่งอาจสิ้นสุดได้หากสภานายกหรืออุปนายกผู้เป็นอุปนายกฝ่ายของอนุกรรมการคนนั้นๆ เห็นสมควรให้อนุกรรมการคน
นั้นๆ พ้นจากตำแหน่ง โดยอุปนายกต้องได้รับความยินยอมจากสภานายกและ/หรือเสียงส่วนมากของคณะกรรมการบริหารก่อนจะสามารถถอดถอดอนุกรรมการคนหนึ่งได้
๕.๔๒ อนุกรรมการสามารถขอลาออกจากตำแหน่งได้โดยแจ้งความประสงค์จะลาออกต่ออุปนายกฝ่ายของตนโดยเร็วที่สุด

หมวด ๖
ว่าด้วยการประชุม
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี
๖.๑ ให้คณะกรรมการบริหารจัดการประชุมวิสามัญสมาชิกภายใน ๓ เดือนหลังจากเปิดปีการศึกษาใหม่ โดยสภานายกจะให้เลขานุการส่งจดหมายเชิญไปยังสมาชิกวิสามัญ
เท่าที่จะติดต่อได้ โดยแจ้งวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม รวมทั้งญัตติที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และลงมติ (ถ้ามี) ให้สมาชิกวิสามัญทุกคนทราบก่อนหน้าวัน
ประชุมอย่างน้อย ๗ วัน ให้สมาชิกที่มาประชุมวิสามัญลงชื่อเป็นหลักฐานว่ามาประชุมและให้ถือว่าจำนวนสมาชิกที่ลงลายมือชื่อนี้เป็นจำนวนผู้มาประชุม ถ้ามีสมาชิกมา
ประชุมเป็นจำนวนน้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมด ไม่ให้นับว่าที่ประชุมนั้นเป็นองค์
๖.๒ ในกรณีที่มีผู้มาประชุมไม่ครบองค์ ให้คณะกรรมการบริหารแจ้งนัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีขึ้นใหม่อีก เป็นครั้งที่สองเพื่อพิจารณาในเรื่องเดียวกัน โดยแจ้งวัน
เวลา สถานที่ และวาระการประชุมให้สมาชิกวิสามัญทุกคนทราบล่วงหน้าก่อนหน้าวันประชุมอย่างน้อย ๔ วัน หากวาระการประชุมครั้งที่สองนี้ ยังมีผู้มาประชุมไม่ครบเป็น
องค์ตามที่กำหนดไว้ในย่อหน้าข้างต้นอีก ให้ถือว่าการประชุมครั้งนี้ พร้อมด้วยญัตติที่จะพิจารณาและขอรับมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นอันยกเลิกไป แต่หาก มี
ปัญหาสืบเนื่องจากการไม่มีการประชุมดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาและจัดการแก้ไขตามความจำเป็นหรือสมควร แต่มิให้ถือว่าเป็นการกระทำที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สามัญ และให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกรรมการผู้พิจารณาเรื่องนั้น ๆ
๖.๓ ญัตติใดที่จะเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญพิจารณาและขอมติเห็นชอบ ให้เลขานุการแจ้งความเป็นลายลักษณ์อักษรทุกถ้อยคำของญัตติให้สมาชิกวิสามัญทุกคนทราบ
ก่อนหน้าวันประชุมอย่างน้อย ๗ วัน (หรือ ๔ วัน ในกรณีที่เป็นการนัดครั้งที่สองหลักจากที่ประชุมครั้งแรกไม่ครบเป็นองค์) มิฉะนั้นให้ถือว่าญัตตินั้นเป็นญัตติด่วน
๖.๔ การพิจารณาและออกเสียงลงมติในญัตติด่วน จะกระทำได้ต่อเมื่อมีสมาชิกอยู่ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของสมาชิกวิสามัญทั้งหมด
การประชุมพิเศษสำหรับสมาชิกวิสามัญ
๖.๕ ให้คณะกรรมการบริหารจัดการประชุมพิเศษสำหรับสมาชิกวิสามัญ เมื่อสภานายกเห็นว่ามีเหตุจำเป็น หรือสมควรที่จะมีการประชุม หรือกรรมการบริหารจำนวนไม่
น้อยกว่าสองในสามของคณะกรรมการบริหารลงมติให้จัดการประชุม หรือสมาชิกวิสามัญไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าเข้าชื่อกันให้เรียกประชุม โดยให้เลขานุการประกาศวัน เวลา
สถานที่ และวาระการประชุมให้สมาชิกที่จะมาประชุมทราบก่อนหน้าโดยเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้
๖.๖ หากสมาชิกวิสามัญไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถตั้งผู้แทนหรือให้เจ้าหน้าที่ภูมิภาคของตนเข้าร่วมประชุมแทนได้
๖.๗ ในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารไม่ครบเป็นองค์ กล่าวคือ มีสมาชิกลงชื่อเข้าร่วมน้อยเกินกว่าที่สภานายกหรือคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร จะให้สภานายก
เลื่อนนัดการประชุมพิเศษออกไปตามแต่จะเห็นควร
การประชุมคณะกรรมการบริหาร
๖.๘ ให้คณะกรรมการบริหารจัดการประชุมเมื่อสภานายกเห็นว่าจำเป็น หรือสมควรที่จะมีการประชุม หรือเป็นประจำทุกๆ ช่วงระยะเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง ที่สภานายกเห็น
ควร โดยคำนึงถึงกิจกรรมและการดำเนินงานของสมาคม ในขณะนั้น ๆ ให้เลขานุการแจ้งวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมให้กรรมการทุกคนทราบก่อนหน้าวัน
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ประชุมอย่างน้อย ๔ วัน กรรมการผู้หนึ่งมีสิทธิที่จะตั้งผู้แทนสำหรับการประชุมนี้ได้หนึ่งคน ถ้ามีกรรมการหรือผู้แทนกรรมการมาประชุมน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของคณะกรรมการ
บริหารทั้งหมด ไม่ให้นับว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนั้นเป็นองค์
๖.๙ หากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนั้นไม่ครบองค์ ให้สภานายกเลื่อนการประชุมออกไปตามที่เห็นควร แล้วให้เลขานุการแจ้งคณะกรรมการบริหารถึงวัน เวลา สถานที่
และวาระการประชุมครั้งต่อไป
การลงคะแนน
๖.๑๐ เว้นแต่ธรรมนูญจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในการประชุมใด ๆ ญัตติที่เสนอให้ลงคะแนนให้ตัดสินโดยใช้เสียงส่วนมากของผู้ออกเสียง การลงคะแนนเสียง ให้ตัดสินโดย
วิธียกมือ เว้นแต่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนั้น ๆ จะเห็นชอบให้ลงคะแนนลับ
๖.๑๑ คณะกรรมการบริหารอาจกำหนดให้สมาชิกหรือกรรมการผู้ไม่อาจมาประชุมด้วยตนเอง ลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์หรือทางอินเทอร์เน็ตก็ได้ โดยหลังจากอนุมัติการ
ลงคะแนนเสียงทางไกลแล้วนั้น เลขานุการจะส่งหนังสือลงคะแนนเสียงพร้อมกับหนังสือเรียกการประชุมให้กับสมาชิกที่ได้รับความเห็นชอบนั้น และจะต้องได้รับคืนก่อนเริ่ม
ประชุมครั้งนั้น
๖.๑๒ ให้เลขานุการรวบรวมรายชื่อผู้ลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์และ/หรือทางอินเทอร์เน็ตไว้กับรายงานการประชุมครั้งนั้น ๆ และแจ้งผลการประชุมและการลงคะแนน
เสียงให้สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนทราบ ไม่ว่าจะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือประชุมทางไกล
หน้าที่ของประธานในที่ประขุม
๖.๑๓ ในการประชุมทุกประเภท หากสภานายกเข้าร่วมประชุมด้วย ให้สภานายกทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม หากสภานายกไม่ได้เข้าร่วมประชุมหรือประสงค์จะไม่
เป็นประธาน ไม่ว่าด้วยเหตุผลได้ สภานายกอาจแต่งตั้งประธานในที่ประชุมได้ หากสภานายกไม่ได้แต่งตั้งประธานในที่ประชุมไว้ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเลือกประธานในประชุม
ขึ้นมาหนึ่งคน
๖.๑๔ ให้ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมีหน้าที่จัดให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นในทุก ๆ ด้าน เว้นแต่การแสดงความคิดเห็นนั้นเป็น
เรื่องนอกประเด็น ยืดเยื้อโดยใช่เหตุ หรือเป็นการทำลายความสงบเรียบร้อยและระเบียบของการประชุม และให้ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่จัด
ดำเนินการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมตามเจตนารมณ์ของที่ประชุม ทั้งนี้ให้คำนึงถึงธรรมนูญของสมาคม ความเห็นพ้องต้องกันของที่ประชุม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นหลัก
๖.๑๕ ในการประชุมใด ๆ หากสมาชิกซึ่งรวมทั้งประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงเท่ากันในการตัดสินปัญหาใด ให้ประธานในที่ประชุมจัดการลงคะแนนเสียงใหม่อีกครั้ง
หนึ่ง ถ้าคะแนนเสียงจากการนับครั้งที่สองนี้ยังเท่ากันอยู่ ให้ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเปิดโอกาสให้สมาชิกได้แสดงความคิดเห็นในปัญหาหรือญัตตินั้นอีก
ครั้งหนึ่ง ก่อนหน้าที่จะมีการลงคะแนนเสียงเป็นครั้งที่สาม การลงคะแนนเสียงเป็นครั้งที่สามนี้อาจทำได้ด้วยวิธีลงคะแนนเสียงลับ ถ้ายังคงได้คะแนนเสียงเท่ากันอีก ให้
ประธานในที่ประชุมมีสิทธิพิเศษตัดสินชี้ขาดโดยการออกเสียงอีกหนึ่งคะแนน
การทำบันทึกและเสนอรายงานการประชุม
๖.๑๖ ให้เลขานุการหรือผู้แทนทำบันทึกรายงานการประชุม ไม่ว่าจะเป็นการประชุมสมาชิกประเภทใด
๖.๑๗ ให้เลขานุการและ/หรือบรรณาธิการสามัคคีสารสรุปผลการประชุมสำคัญใด ๆ ให้สมาชิกทราบ หรือนำลงพิมพ์ในเว็บไซต์สมาคมและ/หรือสามัคคีสาร แล้วแต่โอกาส
ตามที่เลขานุการและ/หรือสภานายกเห็นควร

หมวด ๗
ว่าด้วยธรรมนูญ
การเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนธรรมนูญ
๗.๑ การเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนธรรมนูญจะทำได้โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเท่านั้น
๗.๒ ถ้าสมาชิกผู้ใดต้องการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนธรรมนูญของสมาคม ให้สมาชิกผู้นั้นเขียนคำของธรรมนูญตามที่ตนแนะนำว่าควรเป็นส่งเลขานุการ แล้วให้
เลขานุการเอาคำของสมาชิกนั้นแจ้งให้คณะกรรมการบริหารทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๒๔ ชั่วโมงก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา
๗.๓ การเปลี่ยนแปลงธรรมนูญใด จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกไม่ต่ำกว่าสองในสามของผู้มาประชุมคณะกรรมการบริหาร แต่หากการเปลี่ยนแปลงนั้น อาจส่งผลก
ระทบร้ายแรงต่อสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสามัญหรือวิสามัญ การเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสมาชิกวิสามัญ โดยได้รับความเห็นชอบไม่ต่ำ
กว่าสองในสามของผู้มาประชุม
๗.๔ เมื่อใดที่มีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนธรรมนูญของสมาคมตามข้อบังคับข้างต้น ให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการในการจัดการแก้ไขข้อความและจัดลำดับ
ธรรมนูญให้ถูกต้องเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง
การตีความ
๗.๕ ธรรมนูญของสมาคม ให้ตีความตามหลักเจตนารมณ์ของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารที่ผ่านข้อบังคับนั้น ๆ หากมีบันทึกการประชุมเก็บไว้
๗.๖ การตีความข้อบังคับใด ๆ ของธรรมนูญถ้าเกิดขึ้นในที่ประชุม ให้สมาชิกโดยเสียงข้างมากของผู้มาประชุมเป็นผู้ชี้ขาดในการตีความ
๗.๗ ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารที่จะจัดให้มีสำเนาธรรมนูญที่กำลังใช้อยู่จำนวนไม่ต่ำกว่าสองฉบับในห้องสมุดสมาคม
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๗.๘ การตีความใดๆ ที่เกี่ยวกับธรรมนูญหรือกฏระเบียบใดๆ ที่เป็นหลักสำคัญของการทำงานและสถานะของสมาคม จะต้องหารือกับอุปนายกฝ่ายกฎหมายทุกครั้ง โดย
คำนึงถึงการปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศอังกฤษ ความสอดคล้องกับการทำงานอันเป็นปัจจุบันของสมาคม รวมไปถึงความเหมาะสมตามบริบทของสมาคมและสังคม
เป็นหลัก
ข้อบังคับการเงิน
๗.๙ เงินของสามัคคีสมาคมฯ ให้ฝากไว้ในธนาคารประเทศอังกฤษ ในบัญชีของสมาคมโดยเฉพาะ
๗.๑๐ เงินรายรับ เงินบำรุงประจำปี และเงินรายได้อื่น ๆ ของสมาคมทั้งสิ้น ให้อุปนายกฝ่ายการเงินเป็นผู้เก็บรักษา ไว้ในบัญชีธนาคารในนามของสมาคมฯ โดยเร็วที่สุดหลัง
ได้รับเงิน โดยประสานงานฝ่ายกฎหมายของสมาคมเพื่อออกใบเสร็จเพื่อเป็นหลักฐาน และต้นขั้วใบเสร็จรักษาไว้เพื่อการตรวจสอบ
๗.๑๑ อุปนายกฝ่ายการเงินทำบัญชีรายรับรายจ่าย โดยบันทึกวันที่ จำนวนเงิน และที่มาของรายได้และ/หรือรายจ่าย โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
๗.๑๒ ให้อุปนายกฝ่ายการเงินและอุปนายกฝ่ายกฎหมายเป็นผู้สั่งจ่ายทุกใบที่ออกไปสำหรับการสั่งจ่ายเงินของสมาคมที่ฝากไว้ในธนาคารโดยลงนามร่วมกัน และประทับ
ตราของสมาคม หากอุปนายกฝ่ายการเงินหรืออุปนายกฝ่ายกฎหมายซึ่งเป็นผู้สั่งจ่ายออกจากหน้าที่ก่อนมีการเลือกตั้งใหม่ ให้ผู้รักษาการแทนตำแหน่งทั้งสองเป็นผู้สั่งจ่าย
แทน และให้อุปนายกฝ่ายการเงินเป็นผู้รวบรวมใบหลักฐานที่ธนาคารออกให้ หรือใบรับเงินที่ได้สั่งจ่ายไปนั้น พร้อมทั้งทำรายละเอียด
๗.๑๓ การจ่ายเงินใด ๆ ให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของสมาคมเป็นสำคัญที่สุด ถ้าหากอุปนายกฝ่ายการเงินและ/หรืออุปนายกฝ่ายกฎหมายจ่ายเงินหรือชำระค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่
คณะกรรมการบริหารลงมติว่าเป็นการผิดเจตนารมณ์และจุดประสงค์ของสมาคม หรือเป็นการใช้จ่ายเงินที่ฟุ่มเฟือยเกินสมควร ให้ผู้สั่งจ่ายรับผิดชอบในการใช้เงินคืน
๗.๑๔ กรรมการบริหารผู้ใดขออนุมัติเงินงบประมาณ เพื่อปฏิบัติงานในฝ่ายของตนในระหว่างปี เมื่อคณะกรรมการบริหารมีมติเห็นพ้องด้วยกับข้อเสนอ ให้กรรมการผู้นั้นลง
นามรับผิดชอบในเงินจำนวนนั้นเป็นหลักฐาน และอุปนายกฝ่ายการเงินบันทึกการอนุมัติงบประมาณดังกล่าวลงในแผนการใช้จ่ายเงิน ถ้าหากกรรมการผู้นั้นจ่ายเงินผิดไป
จากรายการที่ได้เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้กรรมการผู้นั้นใช้เงินคืนแก่สมาคม เว้นแต่คณะกรรมการบริหารมีมติเห็นสมควรยินยอม
๗.๑๕ ให้สภานายกมีอำนาจไต่ถามการใช้จ่าย หรือเรียกบัญชีทุก ๆ ฝ่ายของสมาคมมาตรวจสอบได้เมื่อประสงค์
๗.๑๖ ให้อุปนายกทุกฝ่ายที่ได้รับเงินงบประมาณไปปฏิบัติงานฝ่ายของตนในระหว่างปี ทำบัญชีรายจ่ายไว้โดยละเอียด และทำเอกสารประมาณการค่าใช้จ่ายภายในปีนั้น ๆ
เท่าที่จะทราบได้ ณ ขณะนั้น ๆ

หมวด ๘
นโยบายภูมิภาค
๘.๑ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการบริหารดูแลและจัดกิจกรรมของสมาคม สมาคมนักเรียนไทยในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ จะแบ่งออกเป็น ๗ ภูมิภาค ดังนี้
- ภูมิภาคเหนือสุด: University of Aberdeen, Durham University, University of Edinburgh, University of Strathclyde, University of Sunderland,
University of St Andrews, University of Stirling, Northumbria University, University of Glasgow, Newcastle University, and University of Dundee
- ภูมิภาคเหนือ: University of Huddersfield, University of Hull, Hull York Medical School, University of Leeds, University of Liverpool, University of
Manchester, The University of Sheffield, University of York, The University of Nottingham, and Sheffield Hallam University
- ภูมิภาคกลางและตะวันออก: Aston University, University of Birmingham, Birmingham City University, University of Essex, University of Leicester,
Loughborough University, University of Cambridge, Concord College, Coventry University, Oxford Brookes University, University of Oxford, The
University of Warwick , University of east Anglia, and Cranfield University
- ภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้: Bangor University, University of Bath, University of Exeter, University of Plymouth, Cardiff University, University of Bristol,
University of the West of England
- ภูมิภาคใต้: Bournemouth University, University of Brighton, University of Reading, University of Kent, University of Sussex, University of
Southampton, University for the Creative Arts, University of Surrey
- ภูมิภาคลอนดอน: Brunel University London, Royal Holloway University of London, City University of London, London School of Economics and
Political Science, Imperial College London, University of Greenwich, King’s College London, Kingston University London, University College
London, School of Oriental and African Studies, University of London, University of the Arts London, and Queen Mary, University of London
- ภูมิภาคไอร์แลนด์เหนือ: Queen’s University Belfast
โดยรายชื่อสถาบันข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ หากมีการรับสมาคมสาขาหรือมีการจดทะเบียนสมาคมนักเรียนไทยเพิ่ม โดยอุปนายกฝ่ายนโยบายและ/หรือคณะกรรมการ
บริหารสามารถแก้ไขบทบัญญัตินี้ได้ โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการแก้ไขธรรมนูญตามหมวด ๗ และต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริหารทราบถึงการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้ง
๘.๒ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี คณะกรรมการบริหารจะต้องจัดสรรเวลาตามสมควรให้ผู้เข้าร่วมประชุมจากแต่ละภูมิภาคได้พบปะพูดคุย และหารือธุรกิจที่เกี่ยวกับ
ภูมิภาคของตน
กิจกรรมภูมิภาค
๘.๓ สมาคมจะส่งเสริมให้แต่ละภูมิภาคจัดกิจกรรมในรูปแบบใด ๆ ก็ได้เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์และเป้ามหายของสมาคมในภูมิภาคนั้น ๆ อย่างเต็มที่ และสมาคมในแต่ละ
ภูมิภาคจะพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะจัดกิจกรรมเหล่านั้นให้สำเร็จ
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๘.๔ กรรมการบริหารในแต่ละปี โดยเฉพาะอนุกรรมการฝ่ายการเงินและอุปนายกฝ่ายนโยบาย จะกำหนดอัตราที่สมาคมภูมิภาคสามารถขอเบิกเงินช่วยเหลือในการจัด
กิจกรรมภูมิภาคในแต่ละขนาดหรือรูปแบบได้ เพื่อเป็นการสนับสนุนเป้าหมายตามข้อ ๘.๓
ประธานภูมิภาค
๘.๕ สมาคมและสถาบันในแต่ละภูมิภาคสามารถเลือกประธานภูมิภาคในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี หรือการประชุมที่จัดเองในภูมิภาคของตนก็ได้ แต่ในกรณีหลัง จะ
ต้องแจ้งญัตติและผลของการประชุมในคณะกรรมการบริหารของสมาคมทราบทั้งก่อนและหลังการประชุม โดยจะต้องได้รับเสียงข้างมากอย่างง่ายในการประชุมนั้น ๆ หาก
มีผู้สมัครเพียงคนเดียว ผู้สมัครคนนั้นจะต้องได้รับเสียงไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของผู้มาประชุมทั้งหมด
๘.๖ ประธานภูมิภาคจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการสื่อสารและประสานงานระหว่างสมาคมและสมาคมของสถาบันในภูมิภาคของตน รวมถึงเป็นตัวแทนของสมาคมและ
สถาบันในภูมิภาคนั้น ๆ ในงานประชุมหรือพิธีที่สมาคมจัดหรือได้รับเชิญให้เข้าร่วม
๘.๗ หากภูมิภาคใดไม่ประสงค์หรือไม่สามารถเลือกประธานภูมิภาคได้ ให้อุปนายกฝ่ายนโยบายแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมมารับหน้าที่เจ้าหน้าที่ภูมิภาคนั้น ๆ โดยคำนึงถึง
ความสามารถในการประสานงานและเป็นตัวแทนภูมิภาคนั้น ๆ ได้อย่างเต็มที่ และสมาคมและสถาบันในภูมิภาคนั้น ๆ อาจลงมติไม่ยอมรับเจ้าหน้าที่ภูมิภาคนนั้น ๆ ได้ โดย
ต้องลงมติและได้รับเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของผู้เข้าร่วมประชุมจากภูมิภาคนั้น ๆ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในกรณีดังกล่าว ให้อุปนายกฝ่ายนโยบาย
แต่งตั้งผู้อื่นมารับหน้าที่เจ้าหน้าที่ภูมิภาคแทน
๘.๘ อุปนายกฝ่ายนโยบายอาจหารือกับคณะกรรมการบริหารและกำหนดเป็นนโยบายในปีนั้น ๆ ว่าให้เจ้าหน้าที่ภูมิภาคปฏิบัติหน้าที่แทนประธานภูมิภาคของทุกภูมิภาคได้
เนื่องจากมีเหตุจำเป็นหรือสมควร โดยประกาศในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี และตัวแทนจากสมาคมและสถาบันในแต่ละภูมิภาคสามารถลงมติไม่รับนโยบายดังกล่าวใน
ภูมิภาคของตนได้ โดยต้องได้เสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของผู้เข้าร่วมประชุมจากภูมิภาคนั้น ๆ ในกรณีดังกล่าว ให้ผู้เข้าร่วมประชุมจากภูมิภาคนั้น ๆ จัดการเลือกตั้ง
ประธานภูมิภาคในที่ประชุม
๘.๙ ข้อ ๘.๘ จะไม่มีผลบังคับใช้กับภูมิภาคใด ๆ ที่ได้เลือกหรือกำลังจะเลือกประธานภูมิภาคของตนเองอยู่แล้วก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี

หมวด ๙
คำประกาศอื่นๆ
๙.๑ ธรรมนูญฉบับนี้ ให้ใช้แทนธรรมนูญและ/หรือข้อบังคับทั่วไปฉบับเก่าของสมาคมทั้งสิ้น ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
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คณะกรรมการบริหารสามัคคีสมาคม คณะที่ ๑๑๙ อันเป็นคณะปัจจุบัน ในวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ลงความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
และร่วมกันลงนามให้ประกาศใช้ร่างธรรมนูญฉบับที่แก้ไขแล้วนี้เป็นข้อบังคับของสมาคมสืบต่อไปในอนาคต

BET

.

นายพีร์ อัศวจินดา
สภานายก
นายพงศ์ปณต สวะกิจ
เลขานุการ

นางสาวอี้ฝัน หลิว
ผู้ช่วยเลขานุการ

นายนฤทธิ์ นวนด้วง
อุปนายกฝ่ายวิชาการ

นายวรากร รัตนากร
อุปนายกฝ่ายกิจกรรม

นางสาวปิยพัชร จามีกรกุล
อุปนายกฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายธารธรรม นวธรรมธานนท์
อุปนายกฝ่ายการตลาด

นางสาวณิชารีย์ ปิตารังสีกุล
อุปนายกฝ่ายการเงิน

นางสาวปานไพลิน จันทรสมบัติ
อุปนายกฝ่ายกฎหมาย

นายเชษฐ์ วงศ์สุรพิเชษฐ์
อุปนายกฝ่ายนโยบาย

นายปณวัฒน์ วงศ์แกล้ว
อุปนายกฝ่ายสารสนเทศ

