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ข้อบังคับ
สมาคม ศิษย์เก่าเทคโนฯไทย-เยอรมัน ขอนแก่น(ส่วนกลาง)
หมวดที่ ๑
ความรู้ทั่วไป
ข้อ ๑. สมาคมนี้มีชื่อว่า สมาคมศิษย์เก่าเทคโนฯไทย-เยอรมัน ขอนแก่น(ส่วนกลาง)
ย่อว่า ส.ท.ท.ย.(ส่วนกลาง) เรียกเป็นภาษา อังกฤษว่า Thai-German Institute of Technology Khon Kean Alumni
Association (Central Region)
ย่อว่า TGTKAA(Central Region)
ข้อ ๒. เครื่องหมายสมาคมมีลักษณะเป็นรูป คัตเตอร์ มีคมตัด 6 ชุด
มีความหมายว่า “ ใบตัด” ที่มีความแข็งเปรียบเสมือนพลังอันเข้มแข็ง อดทน “ความคม” เปรียบเสมือนปัญญาอัน
เฉียบแหลม “คมตัด 6 ชุด” เปรียบเสมือนความสามัคคีช่วยกันทํางานให้สําเร็จ

ข้อ ๓. สํานักงานสมาคมตั้งอยู่ ณ.
บ้านเลขที่ 50/23 หมู่บ้านฝนทองนิเวศน์ ถนน พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขต บางเขน กรุงเทพฯ 10220
ข้อ ๔. วัตถุประสงค์ของสมาคมเพื่อ
๔.๑ ส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อกันในระหว่างสมาชิก
๔.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของสมาชิกและเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริม
เศรษฐกิจของประเทศ
๔.๓ ส่งเสริมสวัสดิการของสมาชิก
๔.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของศิษย์เก่าเทคฯโนไทย-เยอรมัน ขอนแก่น(ส่วนกลาง) และสมาชิก
๔.๕ ส่งเสริมเชิดชูเกียรติของสถาบันฯและสมาชิกที่ดเี ด่น
๔.๖ ส่งเสริมการบําเพ็ญสาธารณประโยชน์
๔.๗ เปิดอบรม สัมมนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีและการจัดการ และออกวารสารของสมาคมฯ
๔.๘ รวบรวม เรียบเรียง แปล และ พิมพ์หนังสือทางวิชาการและเอกสารเกี่ยวกับเทคโนโลยี
๔.๙ ร่วมมือกับสถาบันอื่น เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
๔.๑๐ สนับสนุนให้เกิดความนิยมความเป็นไทยและภูมิปัญญาไทย
๔.๑๑ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง
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หมวดที่ ๒
สมาชิก
ข้อ ๕. สมาชิกของสมาคมมี ๒ ประเภท คือ
๕.๑ สมาชิกสามัญ ได้แก่บุคคลที่เคยศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคไทยเยอรมันขอนแก่นหรือสถาบันใหม่ที่เปลี่ยนจากชื่อ
เดิม
บุคคลที่เคยประกอบอาชีพในวิทยาลัยเทคนิคไทยเยอรมันขอนแก่นหรือสถาบันใหม่ที่เปลี่ยนไปจากชื่อเดิม
๕.๒ สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติ หรือทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีอุปการคุณแก่สมาคมซึ่งคณะกรรมการลง
มติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม
ข้อ ๖. สมาชิกจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๖.๑ เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว
๖.๒ เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
๖.๓ ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
๖.๔ ไม่ต้องคําพิพากษาของศาลถึงที่ สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
หรือต้องโทษจําคุก ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ การต้องคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดในกรณี
ดังกล่าว จะต้องเป็นในขณะที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือในระหว่างที่เป็นสมาชิกของสมาคมเท่านั้น
ข้อ ๗. ค่าลงทะเบียน และค่าบํารุงสมาคม
๗.๑ สมาชิกสามัญ
จะต้องเสีย
ค่าลงทะเบียนครั้งแรก
100บาท
ค่าบํารุงเป็นรายปีๆ ละ
400บาท
๗.๒ สมาชิกกิตติมศักดิ์
มิต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบํารุงสมาคมแต่อย่างใดทั้งสิ้น
ข้อ ๘. การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคม
ต่อ เลขานุ การ โดยมี สมาชิ กสามั ญ รั บ รองอย่ างน้ อ ย ๑ คน และให้ เ ลขานุ การติ ด ประกาศรายชื่ อ ผู้ สมั ค รไว้ ณ
สํานักงานของสมาคม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน เพื่อให้สมาชิกอื่นๆ ของสมาคมจะได้คัดค้านการสมัครนั้น เมื่อ
ครบกําหนดประกาศแล้ว ก็ขอให้เลขานุการนําใบสมัครและหนังสือคัดค้านของสมาชิก (ถ้ามี) เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติว่า จะรับหรือไม่รับเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมและเมื่อคณะกรรมการพิจารณาการ
สมัครแล้วผลเป็นประการใด ให้เลขานุการเป็นผู้แจ้งให้ผู้สมัครทราบโดยเร็ว
ข้อ ๙. ถ้าคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้ผู้รับสมัครเข้าเป็นสมาชิก ก็ให้ผู้นั้นชําระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบํารุงสมาคมให้
เสร็จภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเลขานุการและสมาชิกภาพของผู้สมัครให้ เริ่มนับตั้งแต่วันทีผ่ ู้สมัคร
ได้ชําระเงินค่าลงทะเบียน และค่าบํารุงสมาคมเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว แต่ถ้าผู้สมัครไม่ชําระเงินค่าลงทะเบียนและค่า
บํารุงภายในกําหนด ก็ให้ถือว่าการสมัครคราวนั้นเป็นอันยกเลิก
ข้อ ๑๐. สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ ให้เริ่มนับตั้งแต่วันทีห่ นังสือตอบรับคําเชิญของผูท้ ี่คณะกรรมการได้พิจารณาลง
มติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ได้มาถึงยังสมาคม
ข้อ ๑๑. สมาชิกภพของสมาชิกให้สิ้นสุดลงด้วยเหตุดังต่อไปนี้
๑๑.๑ ตาย
๑๑.๒ ลาออก และสมาชิกผู้นั้นได้ชําระหนี้สินที่ยังติดค้างอยู่กับสมาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
๑๑.๓ ขาดคุณสมบัติสมาชิก
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๑๑.๔ ที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกหรือคณะกรรมการได้พิจารณาลงมติให้ลบชื่อออกจากทะเบียนเพราสมาชิกผู้นั้นได้
ประพฤตินําความเสื่อมเสียมาสู้สมาคม
ข้อ ๑๒. สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
๑๒.๑ มีสิทธิเข้าใช้สถานที่ของสมาคมโดยเท่าเทียมกัน
๑๒.๒ มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการ
๑๒.๓ มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่างๆที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น
๑๒.๔ มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม
๑๒.๕ สมาชิกสามัญมีสิทธิในการเลือกตั้ง หรือได้รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็นกรรมการสมาคมและมีสิทธิออก
เสียงลงมติต่างๆ ในที่ประชุมได้คนละ ๑ คะแนนเสียง
๑๒.๖ มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพย์สินของสมาคม
๑๒.๗ มีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันอย่างน้อย ๑ ใน ๕ ของสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน
ทําหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญ
๑๒.๘ มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ และข้อบังคับของสมาคม
๑๒.๙ มีหน้าที่ประพฤติตนให้สมกับเกียรติที่เป็นสมาชิกของสมาคม
๑๒.๑๐ มีหน้าที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดําเนินกิจการต่างๆ ของสมาคม
๑๒.๑๑ มีหน้าที่ร่วมกิจกรรมที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น
๑๒.๑๒ มีหน้าที่ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

หมวดที่ ๓
การดําเนินกิจการสมาคม
ข้อ ๑๓. ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ทําหน้าที่บริหารกิจการของสมาคม มีจํานวนอย่างน้อย ๙ คน อย่างมากไม่เกิน ๒๕ คน
คณะกรรมการนี้ ได้มาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม และให้ผู้ที่ได้เลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่
เลือกตั้งกันเองเป็นนายกสมาคม ๑ คน และอุปนายก ๓ คน สําหรับตําแหน่งกรรมการในตําแหน่งอื่นๆ ให้น ายก
สมาคมเป็นผู้แต่งตั้ง ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง จากที่ประชุมใหญ่เข้าดํารงตําแหน่ง ต่างๆ ของสมาคม ตามที่กําหนดไว้ ซึ่ง
ตําแหน่งของกรรมการสมาคมมีตําแหน่ง และหน้าที่โดยสังเขป ดังต่อไปนี้
๑๓.๑ นายกสมาคม
ทําหน้าที่เป็นหัวหน้าในการบริหารกิจการของสมาคม คณะกรรมการของสมาคมเป็ น
ผู้แทนของสมาคม ในการติดต่อกับบุคคลภายนอกและทําหน้าที่เป็นประธานในที่
ประชุมคณะกรรมการ และการประชุมใหญ่ของสมาคม
๑๓.๒ อุปนายก
ทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคม ปฏิบัติตามหน้าที่ที่
นายกสมาคม ได้มอบหมายและทําหน้าที่แทนนายกสมาคมเมื่อนายกสมาคมไม่อยู่
หรือไม่สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ได้ แต่การทําหน้าที่แทนนายกสมาคม ให้อุปนายก
ตามลําดับตําแหน่งเป็นผู้กระทําการแทน
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๑๓.๓ เลขานุการ

ทําหน้าที่เกี่ยวกับงานธุระการของสมาคมทั้งหมดเป็นหัวหน้า เจ้าหน้าที่ของสมาคม
ในการปฏิบัติกิจการของสมาคมและปฏิบัติตามคําสั่งของนายกสมาคมตลอดจนทํา
หน้าที่เป็นเลขานุการในการประชุมต่างๆ ของสมาคม
๑๓.๔ เหรัญญิก
มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคม เป็นผู้จัดทําบัญชี รายรับ รายจ่าย บัญชี
งบดุลของสมาคม และเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆของสมาคมไว้เพื่อตรวจสอบ
๑๓.๕ ปฏิคม
มีหน้าที่ในการต้อนรับแขกของสมาคม เป็นหัวหน้าในการจัดเตรียมสถานที่ของ
สมาคม และจัดเตรียมสถานที่ประชุมต่างๆ ของสมาคม
๑๓.๖ นายทะเบียน
มีหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของสมาคมประสานงานกับเหรัญญิกในการ
เรียกเก็บเงินค่าบํารุงสมาคมจากสมาชิก
๑๓.๗ ประชาสัมพันธ์
มีห น้ าที่ เ ผยแพร่ กิจ การและชื่ อ เสี ยงเกีย รติ คุณของสมาคมให้ สมาชิ ก และบุ ค คล
โดยทั่วไปให้เป็นที่รู้จัก
๑๓.๘ กรรมการตําแหน่งอื่นๆ
ตามความเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรกําหนดให้มีขึ้น โดยมี
จํานวนเมื่อรวมกับตําแหน่งกรรมการตามข้างต้นแล้วจะต้องไม่เกินจํานวนที่ข้อบังคับ
ได้กําหนดไว้ แต่ถ้าคณะกรรมการมิได้กําหนดตําแหน่งก็ถือว่าเป็นกรรมการกลาง
คณะกรรมการชุดแรก ให้ผู้เริ่มการจัดตั้งสมาคมเป็นผูเ้ ลือกตั้ง ประกอบด้วยนายกสมาคมและกรรมการอื่นๆ ตาม
จํานวนทีเ่ ห็นสมควรตามข้อบังคับของสมาคม
ข้อ ๑๔. คณะกรรมการของสมาคมสามารถอยู่ในตําแหน่งได้คราวละ ๒ ปี และเมื่อคณะกรรมการอยู่ในตําแหน่งครบ
กํ า หนดตามวาระแล้ ว แต่ ค ณะกรรมการชุ ด ใหม่ ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ จ ดทะเบี ย นจากทางราชก ารก็ ใ ห้
คณะกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระรักษาการไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะได้รับอนุญาตให้จด
ทะเบียนจากทางราชการเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ให้ทําการส่งและรับมอบงานกันระหว่างคณะกรรมการชุดเก่าและ
คณะกรรมการชุดใหม่ให้เป็นที่เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการชุดใหม่ ได้รับอนุญาตให้จด
ทะเบียนจากทางราชการ
ข้อ ๑๕. ตําแหน่งกรรมการสมาคม ถ้าต้องว่างลงก่อนครบกําหนดตามวาระก็ให้คณะกรรมการแต่งตั้งสมาชิกสามัญคนใด
คนหนึ่งทีเ่ ห็นสมควรเข้าดํารงตําแหน่งแทนตําแหน่งที่ว่างลงนั้น แต่ผู้ดํารงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งได้เท่ากับ
วาระของผูท้ ี่ตนแทนเท่านั้น
ข้อ ๑๖. กรรมการอาจจะพ้นจากตําแหน่ง ซึ่งมิใช่เป็นการออกตามวาระด้วยเหตุผลต่อไปนี้ คือ
๑๖.๑ ตาย
๑๖.๒ ลาออก
๑๖.๓ ขาดจากสมาชิกภาพ
๑๖.๔ ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้ออกจากตําแหน่ง
ข้อ ๑๗. กรรมการประสงค์จะลาออกจากตําแหน่งกรรมการให้ยนื่ ใบลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการ และให้
พ้นจากตําแหน่งเมื่อคณะกรรมการมีมติให้ออก
ข้อ ๑๘. อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
๑๘.๑ มีอํานาจออกระเบียบปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้สมาชิกได้ปฏิบัติ โดยระเบียบปฏิบัตินั้นจะต้องไม่ขัดต่อข้อบังคับ
ฉบับนี้
๑๘.๒ มีอํานาจแต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่สมาคม
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๑๘.๓ มีอํานาจแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษา หรืออนุกรรมการได้แต่กรรมการที่ปรึกษา หรืออนุกรรมการจะสามารถ
อยู่ในตําแหน่งได้ไม่เกินวาระของคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
๑๘.๔ มีอํานาจเรียกประชุมใหญ่สามัญประจําปี และประชุมใหญ่วิสามัญ
๑๘.๕ มีอํานาจแต่งตัง้ กรรมการในตําแหน่งอืน่ ๆ ที่ยงั มิได้กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้
๑๘.๖ มีอํานาจบริหารกิจการของสมาคม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนมีอํานาจอื่นๆ ตามที่ข้อบังคับ
ได้กําหนดไว้
๑๘.๗ มีหน้าที่รบั ผิดชอบในกิจการทั้งหมด รวมทัง้ การเงิน และทรัพย์สินทั้งหมดของสมาคม
๑๘.๘ มีหน้าทีจ่ ัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ ตามที่สมาชิกสามัญจํานวน ๑ ใน ๕ ของสมาชิกทั้งหมดได้เข้าชื่อ
ร้องขอให้จดั ประชุมใหญ่วิสามัญขึ้น ซึ่งการนี้จะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นภายใน ๓๐ วัน นับ
แต่วันที่ได้รบั หนังสือร้องขอ
๑๘.๙ มีหน้าที่จัดทําเอกสารหลักฐานต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงิน ทรัพย์สินและการดําเนินกิจกรรมต่างๆของ
สมาคมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และสามารถจะให้สมาชิกตรวจดูได้เมื่อสมาชิกร้องขอ
๑๘.๑๐ จัดทําบันทึกการประชุมต่างๆของสมาคม เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานและจัดส่งให้สมาชิกได้รับทราบ
๑๘.๑๑ มีหน้าที่อื่นๆ ตามที่ข้อบังคับได้กําหนดไว้
ข้อ ๑๙. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง โดยจัดให้มีขึ้นภายในวันที่ ศุกร์แรกของทุกๆ เดือน ทั้งนี้
เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารกิจการของสมาคม
ข้อ๒๐. การประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีกรรมการเข้าร่ว มประชุมไม่น้อยกว่าครั้งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดจึงจะถือว่า
ครบองค์ประชุม มติของที่ประชุมคณะกรรมการ ถ้าข้อบังคับมิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่นก็ถือคะแนนเสียงข้างมาก
เป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ก็ให้ประธานในการประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
ข้อ ๒๑. ในการประชุมคณะกรรมการถ้านายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ก็
ให้กรรมการที่เข้าประชุมในคราวนั้นเลือกตั้งกันเอง เพื่อให้กรรมการคนใดคนหนึ่งทําหน้าที่เป็นประธานในการ
ประชุมคราวนั้น

หมวดที่ ๔
การประชุมใหญ่
ข้อ ๒๒. การประชุมใหญ่ของสมาคมมี ๒ ชนิด คือ
๒๒.๑ ประชุมใหญ่สามัญ
๒๒.๒ ประชุมใหญ่วิสามัญ
ข้อ ๒๓. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมสามัญประจําปีๆละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม ของทุกๆ ปี
ข้อ ๒๔. การประชุมใหญ่วิสามัญ อาจจะมีขึ้นได้ก็โดยเหตุที่คณะกรรมการเห็นควรจัดให้มีขึ้น หรือเกิดขึ้นด้วยการเข้าชื่อ
ร่วมกันของสมาชิกไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕ ของสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน ทํา
หนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการให้จัดให้มีขึ้น
ข้อ ๒๕. การแจ้งกําหนดนัดประชุมใหญ่ให้เลขานุการเป็นผู้แจ้งกําหนดนัดประชุมใหญ่ให้สมาชิกได้ทราบและการแจ้ง
จะต้องเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุวัน เวลา และสถานที่ให้ชัดเจน โดยจะต้องแจ้งให้สมาชิกได้ทราบล่วงหน้า
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ไม่น้อยกว่า ๗ วัน และประกาศแจ้งกําหนดนัดประชุมไว้ ณ สํานักงานของสมาคมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๗ วัน ก่อน
ถึงกําหนดการประชุม
ข้อ ๒๖. การประชุมใหญ่สามัญประจําปี จะต้องมีวาระการประชุมอย่างน้อยดังต่อไปนี้
๒๖.๑ แถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปี
๒๖.๒ แถลงบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุล ของปีที่ผ่านมาให้สมาชิกรับทราบ
๒๖.๓ เลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ เมื่อครบกําหนดวาระ
๒๖.๔ เลือกตั้งผู้สอบบัญชี
๒๖.๕ เรื่องอื่นๆ ถ้ามี
ข้อ ๒๗. ในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี หรือการประชุมใหญ่วิสามัญจะต้องมีสมาชิกสามัญเข้าร่วม ประชุมไม่น้อยกว่า
ครึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม แต่ถ้าเมื่อถึงกําหนดเวลาประชุมยังมีสมาชิกสามัญ
เข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้คณะกรรมการของสมาคม เรียกประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งโดยจัดให้มีการ
ประชุมขึ้นใหม่ภายใน ๑๔ วัน นับแต่วันที่นัดประชุมครั้งแรก สําหรับการประชุมในครั้งหลั งนี้ถ้ามีสมาชิกสามัญ
เข้าร่วมประชุมเป็นจํานวนเท่าใด ก็ให้ถือว่าครบองค์ประชุม ยกเว้นถ้าเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญที่เกิดขึ้นจากการ
ร้องขอของสมาชิก ก็ไม่ต้องจัดประชุมใหญ่ให้ถือว่าเป็นการประชุมเป็นอันยกเลิก
ข้อ ๒๘. การลงมติต่างๆ ในที่ประชุมใหญ่ ถ้าข้อบังคับมิได้กํา หนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์
แต่ถ้าคะแนนเสียงที่ลงมติมีคะแนนเสียงเท่ากัน ก็ให้ประธานในการประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
ข้อ๒๙. ในการประชุมใหญ่ของสมาคม ถ้านายกสมาคม และอุปนายกสมาคมไม่มาร่วมประชุม หรือไม่สามารถจะปฏิบัติ
หน้าที่ได้ก็ให้ที่ประชุ มทําการเลือกตั้งกรรมการที่มาร่วมประชุมคนใดคนหนึ่ง ให้ทําหน้าที่เป็นประธานในการ
ประชุมคราวนั้น

หมวดที่ ๕
การเงินและทรัพย์สิน
ข้อ ๓๐. การเงินและทรัพย์สินทั้งหมดให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เงินสดของสมาคมถ้ามีให้นําฝากไว้กับ
ธนาคาร กรุงไทยจํากัด(มหาชน) สาขา ย่อยการท่าเรือแห่งประเทศไทย
ข้อ ๓๑. การลงนามในตั๋วเงินหรือเช็คของสมาคม จะต้องมีลายมือชื่อของนายกสมาคม หรือผูท้ ําการแทนลงนามร่วมกับ
เหรัญญิก หรือเลขานุการ พร้อมกับประทับตราของสมาคมจึงจะถือว่าใช้ได้
ข้อ ๓๒. ให้นายกสมาคมมีอํานาจสั่งจ่ายเงินของสมาคมได้ครั้งละไม่เกิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ถ้าเกินกว่านั้น
จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและคณะกรรมการจะอนุมัติให้จ่ายเงินได้ครั้งละไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่ง
แสนบาทถ้วน) ถ้าจําเป็นจะต้องจ่ายเกินกว่านี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสมาคม
ข้อ ๓๓. ให้เหรัญญิกมีอํานาจเก็บรักษาเงินสดของสมาคมได้ไม่เกิน 10,000บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ถ้าเกินกว่าจํานวนนี้
จะต้องนําฝากธนาคารในบัญชีของสมาคมทันทีที่โอกาสอํานวยให้
ข้อ ๓๔. เหรัญญิก จะต้องทําบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุล ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ การรับหรือจ่ายเงินทุกครั้ง
จะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อของนายกสมาคม หรือผู้ทําการแทนร่วมกับเหรัญญิกหรือผู้ทําการแทน
พร้อมกับประทับตราของสมาคมทุกครั้ง
ข้อ ๓๕. ผู้ตรวจสอบบัญชี จะต้องมิใช่กรรมการหรือเจ้าหน้าทีข่ องสมาคม และจะต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รบั อนุญาต
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ข้อ ๓๖. ผู้สอบบัญชี มีอํานาจหน้าที่จะเรียกเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินจากคณะกรรมการ และสามารถจะเชิญ
กรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมเพื่อสอบถาม เกี่ยวกับบัญชีและทรัพย์สินของสมาคมได้
ข้อ ๓๗. คณะกรรมการจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชี เมื่อได้รับการร้องขอ

หมวดที่ ๖
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับและการเลิกสมาคม
ข้อ ๓๘. ข้อบังคับสมาคมจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่เท่านั้น และองค์ประชุมใหญ่จะต้องมีสมาชิก
สามัญเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครั้งหนึ่งของสมาชิกสมาคมทั้งหมด มติของที่ประชุมใหญ่ในการให้เปลี่ยนแปลง
แก้ข้อบังคับ จะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของสมาชิกสามัญที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ข้อ ๓๙. การเลิกสมาคมจะเลิกได้ก็โดยมติของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม ยกเว้นเป็นการเลิกเพราะเหตุของกฎหมายมติของที่
ประชุมใหญ่ที่ให้เลิกสมาคมจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของสมาชิกสามัญที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
และองค์ประชุมใหญ่จะต้องไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมด
ข้อ ๔๐. เมื่อสมาคมต้องเลิก ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ทรัพย์สินของสมาคมที่เหลืออยู่หลังจากที่ได้ชําระบัญชีเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว ให้ตกเป็นของมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูประถัมภ์ (ผู้รับต้องมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์เพื่อ
การกุศลสาธารณะประโยชน์)

หมวดที่ ๗
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๔๑. ข้อบังคับฉบับนี้นั้น ให้เริ่มใช้บังคับได้นับตั้งแต่วันที่สมาคม ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเป็นต้นไป
ข้อ ๔๒. เมื่อสมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจากทางราชการ ก็ให้ถือว่าผู้เริ่มการทั้งหมดเป็นสมาชิกสามัญ

