สมาคมธรรมศาสตร์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

99 ซอยงามดูพลี
ถนนพระราม 4
ทุ่งมหาเมฆ สาทร
กรุ งเทพมหานคร 10120
โทร.02-2860861,02-6798322
โทรสาร.02-2864194 E-mail info@tuasso.com

ใบสมัครเข้ าเป็ นสมาชิก
ข้าพเจ้าขอสมัครเข้าเป็ นสมาชิกของสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประเภทตลอดชีพ และขอแจ้ง
รายการที่ควรทราบต่อไปนี้
(1) ชื่อ – สกุล (นาย, นาง, นางสาว, ยศ, ตาแหน่งถ้ามี) ……………………………..............………………………
(2) วัน เดือน ปี เกิด………………….……….. บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่…….............…………….……..…..
(3) อาชีพ หรื อประเภทธุรกิจ………....…...…………………………… ตาแหน่ง…………….......………….…....
(4) เบอร์โทรศัพท์……………...…….…………………… E-Mail…………………...…………….......…………
(5) ที่อยู่ บ้านเลขที่….……. ซอย……..………………….ถนน………………....….……แขวง/ตาบล……........…
เขต/อาเภอ………….....….….……….จังหวัด………………..……......……….รหัสไปรษณี ย ์ ……...………..
(6) สถานที่ทางาน……….…….........……………………….. เลขที่…….……… ตรอก/ซอย…………..………...
ถนน.………………….……………..แขวง/ตาบล……….….…....………...…เขต/อาเภอ……….………........
จังหวัด……………….……………..รหัสไปรษณี ย ์ ……….......……..……… โทรศัพท์…………......……….
(7) เข้าเป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะ…………….............…………………………………………..
เมื่อ พ.ศ………….....…………. เลขทะเบียนนักศึกษา………………………………........……….…………..
(8) เพื่อนร่ วมรุ่ นที่ขา้ พเจ้าติดต่ออยูเ่ ป็ นประจาในปัจจุบนั คือ (ระบุชื่อ และสถานที่ติดต่อ ถ้าเนื้อที่ไม่พอโปรดต่อ ด้านหลัง)
(1)………………………………………………………..............………………………………………..
(2)………………………………………………………...............……………………………………….
(3)………………………………………………………...............……………………………………….
ข้าพเจ้ายินดีปฏิบตั ิตามข้อบังคับของสมาคมฯ ทุกประการ
ลงชื่อ…………………………………………………ผู้สมัคร
วันที่…………เดือน……………………….พ.ศ……………...
ให้เลขาธิ การนาใบสมัครเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อทราบในโอกาสแรกที่กระทาได้เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการ
เลขประจาตัวสมาชิก……………..………. เมื่อวันที่…....……เดือน…………..….…………….พ.ศ……………....
ลงชื่อ…………………………………………….…………….
(………………………………………………………...)
เลขาธิการ
(สาหรับเจ้ าหน้ าที่สมาคม)
ใบเสร็ จรับเงินเล่มที่……………. เลขที่………………….วันที่ออก………………………….ผูร้ ับเงิน……………..
บันทึกข้อมูลแล้ว เมื่อวันที่ ……………………….……………………… โดย……......……………………………..

ข้ อบังคับ
หมวด 2
สมาชิก
ข้อ 5 สมาชิกสมาคมมี 3 ประเภท
(1) สมาชิกสามัญ ได้แก่
ก. ผูเ้ คยขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
พ้นสภาพการเป็ นนักศึกษาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยไปแล้ว
ข. ผูเ้ ป็ น หรื อเคยเป็ นอาจารย์ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ค. ผูไ้ ด้รับปริ ญญากิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ง. ผูส้ อบไล่ได้วชิ ากฎหมายชั้นเนติบณ
ั ฑิตจากโรงเรี ยนกฎหมาย กระทรวงยุติธรรม หรื อผูส้ าเร็ จวิชา
กฎหมายจากคณะนิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.2476
(2) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่นกั ศึกษาปัจจุบนั แห่งมหาวิทยาลัย
ข้อ 6 ผูส้ มัครเป็ นสมาชิกสามัญ หรื อสมาชิกสมทบ ให้ยื่นใบสมัครต่อเลขาธิ การ เมื่อเลขาธิ การตรวจสอบแล้ว
เห็ นว่า บุ คคลผูป้ ระสงค์จะเข้าเป็ นสมาชิ กมี คุณ สมบัติตามที่ กาหนดไว้ ให้เลขาธิ การรับรองใบสมัครใบนั้นและแจ้งให้
ผูส้ มัครทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ให้เลขาธิ ก ารน าใบสมัค รนั้น เสนอต่ อ คณะกรรมการเพื่ อ ทราบในโอกาสแรกที่ ก ระท าได้เมื่ อ มี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการ
ค่าธรรมเนียมในการสมัครเป็ นสมาชิกให้เป็ นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด

หมวด 3
สิ ทธิและหน้ าทีส่ มาชิก
ข้อ 7 สมาชิกมีสิทธิใช้สถานที่ สโมสร สนามกีฬา และอื่นๆ ของสมาคมตามระบัยบที่คณะกรรมการกาหนดไว้
ข้อ 8 สมาชิกมีสิทธิ ที่จะเข้าร่ วมประชุมใหญ่สามัญ และประชุมใหญ่วิสามัญทั้งมีสิทธิ ขอรับทราบ หรื อตรวจดู
กิจการ บัญชีการเงิน การทะเบียนของสมาคมได้แต่ตอ้ งยื่นความจานงเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า
10 วัน
ข้อ 9 สมาชิกอาจแสดงความคิดเห็นเป็ นหนังสื อเกี่ยวด้วยกิจกราของสมาคมส่ งไปยังคณะกรรมการเมื่อไม่ได้รับ
ความเห็นชอบหรื อไม่พอใจในผลแห่งการพิจารณา จะเสนอต่อที่ประชุมใหญ่คราวต่อไปก็ได้ แต่ตอ้ งยืน่ ความประสงค์เป็ น
หนังสื อต่อเลขาธิการก่อนการประชุมไม่นอ้ ยกว่า 10 วัน
ข้อ 10 สมาชิกจะได้รับบัตรประจาตัว ซึ่ งออกให้โดยสมาคมตามระเบี ยบที่ คณะกรรมการจะได้กาหนดในการ
ติดต่อกับสมาคมด้วยตนเอง ให้แสดงบัตรประจาตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของสมาคมทุกครั้ง ในกรณี ที่สมาชิกกับสมาคม
ทางหนังสื อ ให้แจ้งชื่อ หมายเลขทะเบียน ให้ทราบด้วย สมาคมจะเรี ยกบัตรประจาตัวคืน เมื่อสมาชิกผูน้ ้ นั ขาดจากสมาชิก
ภาพ
ข้อ 11 สมาชิกมีหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(1) ปฏิบตั ิตามข้อบังคับและระเบียบของสมาคม
(2) รักษาคุณธรรม ความดีงาม และไม่ประพฤติเสื่ อมเสี ยด้วยประการทั้งปวง
(3) ส่งเสริ มและร่ วมมือในกิจการของสมาคม

