ขอบังคับ

สมาคมศิษ ยเกาเทคโนฯไทย-เยอรมันขอนแกน(สวนกลาง)
หมวดที่ ๑

๔.๓ สงเสริมสวัสดิการของสมาชิก
๔.๔ สงเสริมและสนับสนุนกิจการของศิษ ยเกาเทคโนฯ
บททั่วไป
ไทย-เยอรมันขอนแกน (สวนกลาง)และสมาชิก
๔.๕ สงเสริม สนับสนุน เชิดชูเกียรติ ชื่อเสียงของสถาบัน
ขอ ๑.สมาคมนี้มีชื่อวา “สมาคมศิษยเกาเทคโนฯไทย-เยอรมัน
และสมาชิกที่ดีเดน
ขอนแกน (สวนกลาง)”
๔.๖ สงเสริมการบําเพ็ญสาธารณประโยชน
๔.๗ เปดอบรม สัมมนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีและการจัดการ
ใชอักษรยอวา
“ส.ท.ย.ข.ก. (สวนกลาง)”
และออกวารสารของสมาคมฯ
ใชภาษาอังกฤษวา
“Thai-German Technology
๔.๘ รวบรวม เรียบเรียง แปล และพิมพหนังสือทางวิชาการ
Khonkaen Alumni Association
และเอกสารเกี่ยวกับเทคโนโลยี
(Central Region)”
๔.๙ รวมมือกับสถาบันอื่นสงเสริมการศึกษา วัฒนธรรม
ใชอักษรยอวา
“TGTKAA (Central Region)”
เพื่อพัฒนาความกาวหนาทางเทคโนโลยี
๔.๑๐ สนับสนุนใหเกิดความนิยมความเปนไทยและภูมปิ ญ ญาไทย
ขอ ๒.เครื่องหมายของสมาคมมีลักษณะเปนรูป คัตเตอร มีคมตัด
๔.๑๑ ไมดําเนินกิจการใดที่เกี่ยวกับการเมือง
6 ใบที่มีความคมความหมายวา
“คมตัด” ทีม่ คี วามแข็งเปรียบเสมือนพลังอันเขมแข็ง อดทน
หมวดที่ ๒
“คมตัด 6 ใบ” เปรียบเสมือนความสามัคคีชว ยกันทํางานให
สมาชิกและสมาชิกภาพ
สําเร็จ
“ความคม” เปรียบเสมือนปญญาอันเฉียบแหลม
ขอ ๕.ประเภทของสมาชิกสมาชิกของสมาคมมี ๒ ประเภท คือ
๕.๑ สมาชิกสามัญไดแกผูที่เคยศึกษา หรือจบการศึกษา
จากวิทยาลัยเทคนิคขอนแกนหรือวิทยาลัยเทคนิคไทย-เยอรมัน
ขอนแกนหรือวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิค
ขอนแกน หรือสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแกน หรือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแกน
๕.๒ สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดแก อาจารย บุคคลผูท รงเกียรติ
ข อ ๓.สํ า นั ก งานสมาคม ตั้ ง อยู บ า นเลขที่ ๕๐/๒๓ หมู บ า น หรือทรงคุณวุฒิหรือผูมีอุปการคุณแกสมาคมซึ่งคณะกรรมการ
ฝนทองนิเวศน ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพ ลงมติใหเชิญเขาเปนสมาชิกของสมาคมและบุคคลนัน้ ตอบรับคําเชิญ
๑๐๒๒๐
ขอ ๖.คุณสมบัติของสมาชิกสมาชิกจะตองประกอบดวยคุณสมบัติ
ดังตอไปนี้
ขอ ๔.วัตถุประสงคของสมาคม
๖.๑ เปนผูบรรลุนิติภาวะแลว
๔.๑ ส ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ แ ละความเข าใจอั น ดี ต อ กั น
๖.๒ เปนผูมีความประพฤติเรียบรอย
ระหวางสมาชิกศิษยเกา
๖.๓ ไมเปนโรคที่สังคมรังเกียจ
๔.๒ สงเสริมและสนับสนุนความกาวหนาทางเทคโนโลยีของ
สมาชิกและเผยแพรแกประชาชนทั่วไปเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจของ
ประเทศ

ขอ ๑๐.สิทธิของสมาชิก
๑๐.๑ มีสิทธิเขาใชสถานที่ของสมาคมโดยเทาเทียมกัน
๑๐.๒ มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการของ
สมาคมตอคณะกรรมการ
๑๐.๓ มีสิทธิไดรับสวัสดิการตาง ๆ ที่สมาคมไดจัดใหมีขึ้น
๑๐.๔ มีสิทธิเขารวมประชุมใหญของสมาคม
๑๐.๕ สมาชิกสามัญมีสิทธิในการเลือกตั้ง หรือไดรับการ
เลือกตั้ง หรือแตงตั้งเปนกรรมการสมาคมและ มีสิทธิออกเสียงลง
มติตาง ๆ ในที่ประชุมไดคนละ ๑ คะแนนเสียง
๑๐.๖ มีสิทธิรองขอตอคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบ
เอกสารและบัญชีทรัพยสินของสมาคม
๑๐.๗ มีสิทธิเขาชื่อรวมกันอยางนอย ๑ ใน ๕ ของสมาชิก
สามัญทั้งหมด หรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่ง ทําหนังสือ
ขอ ๘.การสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคม
รองขอตอคณะกรรมการใหจัดประชุมใหญวิสามัญ
๘.๑ ใหผปู ระสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกสมาคมยืน่ ใบสมัคร
๑๐.๘ มีสิทธิตรวจตรากิจการและทรัพยสินของสมาคม
ในระหวางเวลาทําการของสมาคมได
ตามแบบของสมาคมตอกรรมการฝายทะเบียน
๘.๒ ใหฝา ยทะเบียนนํารายชือ่ ผูส มัครใหเลขานุการเพือ่ เสนอ
ต อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการสมาคมเพื่ อ พิ จ ารณาการรั บ สมั ค ร ขอ ๑๑.หนาที่ของสมาชิก
๑๑.๑ มีหนาทีจ่ ะตองปฎิบตั ติ ามระเบียบปฎิบตั แิ ละขอบังคับ
เขาเปนสมาชิก
๘.๓ เมื่ อ คณะกรรมการสมาคมได ล งมติ รั บ สมั ค รเข า ของสมาคม
เปนสมาชิกแลวใหฝายทะเบียนเแจงใหผูสมัครสมัครทราบเปน
๑๑.๒ มีหนาทีป่ ระพฤติตนใหสมกับเกียรติทเี่ ปนสมาชิกของ
ลายลักษณอกั ษรผูส มัครยังไมมสี ทิ ธิเปนสมาชิกโดยสมบูรณจนกวา สมาคม
จะไดชําระคาบํารุงสมาคมครบถวนตามขอบังคับ
๑๑.๓ มีหนาที่ ใหความรวมมือและสนับสนุนการดําเนิน
๘.๔ ผูท ี่ไดเปนสมาชิกโดยสมบูรณแลวใหนายทะเบียนลงชือ่ กิจการตาง ๆ ของสมาคม
ไวในทะเบียนสมาชิกของสมาคมฝายทะเบียนเสนอใหเลขานุการเปน
๑๑.๔ มีหนาที่รวมกิจกรรมที่สมาคมไดจัดใหมขี ึ้น
๑๑.๕มีหนาที่ชวยเผยแพรชื่อเสียงของสมาคมใหเปนที่รูจัก
ผูแจงใหผูสมัครทราบโดยเร็ว
อยางแพรหลาย
ขอ ๙.การขาดจากสมาชิกภาพสมาชิกภาพของสมาชิกใหสนิ้ สุดลง
ดวยเหตุดังตอไปนี้
หมวดที่ ๓
๙.๑ ตาย
การดําเนินกิจการสมาคม
๙.๒ ลาออก และสมาชิกผูน นั้ ไดชาํ ระหนีส้ นิ ทีย่ งั ติดคางอยู
กับสมาคมเปนที่เรียบรอยแลว
ขอ ๑๒.อํานาจและหนาที่กรรมการใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง
๙.๓ ขาดคุณสมบัติสมาชิก ขอ ๖
ทําหนาที่บริหารกิจการของสมาคม มีจํานวนอยางนอย ๙ คน
๙.๔ ที่ ป ระชุ ม ใหญ ข องสมาชิ ก หรื อ คณะกรรมการได อยางมากไมเกิน ๒๕ คน โดยที่นายกสมาคม ๑ คน และอุปนายก
พิจารณาลงมติใหลบชื่อออกจากทะเบียนเพราะสมาชิกผูนั้นได ๓ คน เลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ สําหรับตําแหนงกรรมการ
ประพฤตินําความเสื่อมเสียมาสูสมาคม
ในตําแหนงอื่น ๆ ใหนายกสมาคมเปนผูแตงตั้งตามที่กําหนดไวซึ่ง
๙.๕กระทําการละเมิดขอบังคับโดยเจตนา
ตําแหนงของกรรมการสมาคมมีตําแหนง และหนาที่โดยสังเขป
ดังตอไปนี้.
๖.๔ ไม ต อ งคํ า พิ พ ากษาของศาลถึ ง ที่ สุ ดให เ ป น บุ ค คล
ลมละลาย หรือไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ หรือ
ตองโทษจําคุก ยกเวนความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ การตอง
คําพิพากษาของศาลถึงที่สุดในกรณีดังกลาว จะตองเปนในขณะ
ที่สมัครเขาเปนสมาชิก หรือในระหวางที่เปนสมาชิกของสมาคม
เทานั้น
ขอ ๗.คาบํารุงสมาคมและคาธรรมเนียม
๗.๑ คาบํารุงสมาคมสามัญตลอดชีพ ๕๐๐ บาท (หารอย
บาทถวน)
๗.๒ สมาชิกกิตติมศักดิ์ไมตองชําระคาบํารุง
๗.๓ คาธรรมเนียมอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากคาบํารุงสมาคม
ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการสมาคม

๑๒.๑ นายกสมาคมทําหนาที่เปน หัวหนาในการบริหาร
กิจการของสมาคม คณะกรรมการของสมาคมเปนผูแทนของ
สมาคมในการติดตอกับบุคคลภายนอกและทําหนาทีเปนประธาน
ในทีป่ ระชุมคณะกรรมการตามทีก่ รรมการไดมอบหมายไว และเปน
ประธานการประชุมใหญสามัญของสมาคมเปนผูค วบคุมการปฏิบตั ิ
งานกิจการของสมาคมใหเปนไปตามขอบังคับและระเบียบปฏิบัติ
๑๒.๒ อุปนายกทําหนาที่เปนผูชวยนายกสมาคมในการ
บริ ห ารกิ จ การสมาคม ปฎิ บั ติ ต ามหน า ที่ ที่ นายกสมาคม ได
มอบหมายและทําหนาที่แทนนายกสมาคมเมื่อสมาคมไมอยู หรือ
ไมสามารถจะปฎิบัติหนาที่ ได แตการทําหนาที่แทนนายกสมาคม
ใหอุปนายกตามลําดับตําแหนงเปนผูกระทําการแทนหรือกิจการใด
ที่นายกมอบหมาย
๑๒.๓ เลขานุการทําหนาที่เกี่ยวกับงานธุรการของสมาคม
ทัง้ หมดเปนหัวหนา เจาหนาทีส่ มาคมในการปฎิบตั กิ จิ การของสมาคม
และปฎิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง ของนายกสมาคมตลอดจนทํ า หน า ที่ เ ป น
เลขานุการในการประชุมตาง ๆ ของสมาคมหรือกิจการใดที่นายก
มอบหมาย
๑๒.๔ เหรัญญิกมีหนาทีเ่ กีย่ วกับการเงินทัง้ หมดของสมาคม
เปนผูจัดทําบัญชี รายรับ รายจายบัญชีงบดุลของสมาคม และเก็บ
เอกสารหลักฐานตาง ๆของสมาคมไวเพื่อตรวจสอบหรือกิจการใด
ที่นายกมอบหมาย
๑๒.๕ ปฏิคม มีหนาที่ในการตอนรับแขกของสมาคม เปน
หัวหนาในการจัดเตรียมสถานที่ของสมาคม และจัดเตรียมสถานที่
ประชุมตาง ๆ ของสมาคมหรือกิจการใดที่นายกมอบหมาย
๑๒.๖ นายทะเบียนมีหนาที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมด
ของสมาคมประสานงานกับเหรัญญิกในการเรียกเก็บเงินคาบํารุง
สมาคมจากสมาชิกหรือกิจการใดที่นายกมอบหมาย
๑๒.๗ ประชาสัมพันธ มีหนาที่เผยแพรกิจการและชื่อเสียง
เกียรติคุณของสมาคมใหสมาชิก และบุคคลโดยทั่วไปใหเปนที่รูจัก
หรือกิจการใดที่นายกมอบหมาย
๑๒.๘ กรรมการตําแหนงอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ซึ่ง
คณะกรรมการเห็นสมควรกําหนดใหมีขึ้น โดยมีจํานวนเมื่อรวมกับ
ตําแหนงกรรมการตามขางตนแลวจะตองไมเกินจํานวนที่ขอบังคับ
ไดกําหนดไว แตถาคณะกรรมการมิไดกําหนดตําแหนงก็ถือวาเปน
กรรมการตัวแทนจังหวัดหรือภาค

เมือ่ หมดวาระคณะกรรมการชุดเดิมจะยังคงปฏิบตั หิ นาทีร่ กั ษาการ
ไวจนกวาจะเลือกตั้งนายกคนใหมแลวเสร็จ แตทั้งนี้ใหอยูในกรอบ
ระเบียบขอบังคับสมาคม
๑๓.๒ คณะกรรมการอาจจะพนจากตําแหนง ซึง่ มิใชเปนการ
ออกตามวาระ
๑. ตาย
๒. ลาออก
๓. ขาดจากสมาชิกภาพ
๔. ที่ประชุมใหญลงมติใหออกจากตําแหนง
๑๓.๓ ตําแหนงคณะกรรมการวางลง นอกจากออกตาม
วาระ ใหนายกสมาคมแตงตั้งคณะกรรมการใหมแทนภายใน ๓๐
วัน เวนแตวาระการดํารงตําแหนงของนายกสมาคมจะสิ้นสุดลง
ไมเกิน ๓๐ วัน คณะกรรมการทีแ่ ตงตัง้ แทนตําแหนงทีว่ า งลงมีสทิ ธิ
ดํารงตําแหนงนั้น เทากับผูที่พนจากตําแหนง
๑๓.๔ ถาตําแหนงคณะกรรมการวางลงเมื่อถึงคราวออก
ตามวาระ ใหผูดํารงตําแหนงนั้นอยูปฏิบัติงาน จนกวาจะไดทําการ
มอบหมายงานใหคณะกรรมการที่ ไดรับเลือกตั้งหรือไดรับแตงตั้ง
ใหมใหเสร็จสิ้นภายใน ๑๕ วัน หลังจากเลือกตั้งคณะกรรมการ
ชุดใหม
ขอ ๑๔.อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
๑๔.๑ ดําเนินกิจการทั้งปวงของสมาคม ใหเปนไปตามขอ
บังคับนี้
๑๔.๒ ดําเนินกิจการอื่นใดตามที่เห็นสมควรเพื่อใหเกิด
ความเจริญกาวหนาตามวัตถุประสงคของสมาคม
๑๔.๓ มีอํานาจแตงตั้งกรรมการที่ปรึกษาหรืออนุกรรมการ
ไดแก กรรมการที่ปรึกษา หรืออนุกรรมการจะสามารถอยู ใน
ตําแหนงไดไมเกินวาระของคณะกรรมการที่แตงตั้ง
๑๔.๔ ออกระเบียบใดๆ เพือ่ ใหเกิดความเจริญกาวหนาของ
สมาคม แตทั้งนี้ตองไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้

ขอ ๑๕.การประชุมกรรมการ
๑๕.๑ ใหมกี ารประชุมคณะกรรมการของสมาคม อยางนอย
เดือนละ ๑ ครัง้ และมีคณะกรรมการมาประชุมอยางนอยกึง่ หนึง่ จึง
จะครบองคประชุม
๑๕.๒ ในการประชุมคณะกรรมการ หากมิไดมีขอบังคับไว
ขอ ๑๓.การดํารงตําแหนงของคณะกรรมการสมาคม
เปนอยางอื่น ใหนายกสมาคมแจงให คณะกรรมการทราบลวงหนา
๑๓.๑ นายกสมาคมอยูในตําแหนงคราวละ ๒ ป แตทรง กอนวันประชุมไมนอยกวา ๗ วัน
ไวซึ่งสิทธิที่จะไดรับเลือกตั้งใหม แตติดตอกันได ไมเกิน ๒ วาระ

๑๕.๓ ใหนายกสมาคมเปนประธานในทีป่ ระชุมใหเลขานุการ
และกรรมการเปนเลขานุการการประชุม มติของทีป่ ระชุมใหถอื เอา
คะแนนเสียงขางมากเวนแตกรณีคะแนนเสียงเทากันใหนายกสมาคม
เปนผูชี้ขาด
๑๕.๔ ในการประชุมคณะกรรมการ ประธานในที่ประชุม
มีอาํ นาจเชิญหรืออนุญาตใหทปี่ รึกษาสมาคมหรือบุคคลทีเ่ ห็นสมควร
เขารวมประชุมในฐานะแขกผูม เี กียรติ หรือผูส งั เกตการณ เพือ่ ชีแ้ จง
หรือใหคําปรึกษาแกที่ประชุมได
๑๕.๕ ประธานในที่ประชุม ในการประชุมคณะกรรมการ
ถานายกสมาคมไมอยูในทีป่ ระชุม หรือไมสามารถปฎิบตั หิ นาทีก่ ็ให
อุปนายกเรียงตามลําดับ ถาอุปนายกไมอยูก็ใหกรรมการที่เขารวม
ในคราวนั้นเลือกตั้งกันเอง เพื่อใหกรรมการคนใดคนหนึ่งทําหนาที่
เปนประธานในการประชุมคราวนั้น

หมวดที่ ๔

ขอ ๑๘.การประชุมใหญวสิ ามัญแกสมาชิกอาจจัดใหมขี นึ้ ไดตอ เมือ่
คณะกรรมการมีมติเสียงขางมาก ไมนอยกวา ๒ ใน ๓ ของคณะ
กรรมการทัง้ หมดหรือสมาชิกสามัญจํานวนไมนอ ยกวา ๑ใน ๕ ของ
สมาชิกสามัญทั้งหมดรองขอเปนหนังสือตอคณะกรรมการสมาคม
ในกรณีที่สมาชิกสามัญรองขอใหแจงความประสงคอยางชัดแจง
เกี่ยวกับเรื่องที่ขอใหมีการประชุมและใหคณะกรรมการสมาคมจัด
ใหมีการประชุมภายใน ๓๐วัน นับจากวันที่ไดรับคํารองจากสมาชิก
ขอ ๑๙.การแจงกําหนดนัดประชุมใหญใหเลขานุการเปนผูแจง
กําหนดนัดประชุมใหญใหสมาชิกไดทราบและการแจงจะตองเปน
ลายลักษณอักษร โดยระบุวัน เวลา และสถานที่ ใหชัดเจน โดย
จะแจงใหสมาชิกไดทราบลวงหนาไมนอยกวา ๗ วัน กอนถึง
กํ า หนดการประชุ ม ผู มี สิ ท ธิ ล งคะแนนเสี ย งในการประชุ ม ใหญ
จะตองเปนสมาชิกเทานั้นจึงมีสิทธิลงคะแนน

การประชุม

ขอ ๒๐.การลงมติที่ประชุมใหญการลงมติตาง ๆ ในที่ประชุมใหญ
ถาขอบังคับมิไดกาํ หนดไวเปนอยางอืน่ ก็ใหถอื คะแนนเสียงขางมาก
ขอ ๑๖.การประชุมใหญ การประชุมใหญของสมาคมมี ๒ ชนิด คือ เปนเกณฑยุติแตถาคะแนนเสียงที่ลงมติมีคะแนนเสียงเทากัน ก็ให
ประธานในการประชุมเปนผูชี้ขาด
๑๖.๑ ประชุมใหญสามัญ
๑๖.๒ ประชุมใหญวิสามัญ
มติ ข องการการประชุ ม ใหญ ใ ห เ อาเสี ย งข า งมากเป น ขอ ๒๑.ประธานในการประชุมใหญ่ในการประชุมใหญของสมาคม
ประมาณ ซึ่ ง จั ด ให มี ขึ้ น จะต อ งมี ส มาชิ ก สามั ญ เข า ประชุ ม ถานายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไมมารวมประชุม หรือไมสามา
ไมนอ ยกวากึง่ หนึง่ จึงจะถือวาครบองคประชุมในกรณีสมาชิกสามัญ รถจะปฎิบตั หิ นาที่ไดก็ใหทปี่ ระชุมทําการเลือกตัง้ กรรมการทีม่ ารวม
มาประชุมไมครบองคประชุม ใหนายกสมาคมเรียกประชุมใหญ ประชุมคนใดคนหนึง่ ใหทาํ หนาทีเ่ ปนประธานในการประชุมคราวนัน้
อีกครั้งหนึ่งภายใน ๑๔ วันนับจากวันกําหนดการประชุมครั้งนี้ และ
หมวดที่ ๕
คณะกรรมการมาเทาไรก็ถือวาครบองคประชุม
ขอ ๑๗.การประชุมใหญสามัญ แกสมาชิก คณะกรรมการสมาคม
จะตองจัดใหมีอยางนอยปละ ๑ครั้ง ภายในเดือน มีนาคมของทุกป
ควรจัดใหมีวาระการประชุมดังตอไปนี้
๑๗.๑ เลือกตั้งนายกสมาคม เมื่อครบวาระ
๑๗.๒ ประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลแกสมาชิกที่มีผล
งานดีเดน
๑๗.๓ รายงานผลการดําเนินงานและกิจกรรมประจําปของ
สมาคม
๑๗.๔ การแกไขขอบังคับหรือระเบียบปฏิบัติของสมาคม
๑๗.๕ เรื่องอื่น ๆ ( ถามี)

การเงินและทรัพยสิน

ขอ ๒๒.การเงินและทรัพยสินทั้งหมดใหอยูในความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ เงินสดของสมาคมถามีใหนาํ ฝากไวกบั ธนาคารของ
ประเทศไทย
ขอ ๒๓.การลงนามในการเบิกถอนเงินของสมาคม จะตองมีลายมือ
ชือ่ ของนายกสมาคม หรือผูท าํ การแทนลงนามรวมกับเหรัญญิกหรือ
เลขานุการสมาคม

ขอ ๒๔.อํานาจสั่งจายเงินใหนายกสมาคมมีอํานาจสั่งจายเงิน
ของสมาคมไดครั้งละไมเกิน 5,000 บาท (หาพันบาทถวน) ถา
เกินกวานัน้ จะตองไดรบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการพิจารณาและมีมติ
อยางนอยกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด

เพิ่มเติมขอบังคับ จะตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา ๒ ใน ๓ ของ
สมาชิ ก สามั ญ ที่ เ ข า ร ว มประชุ ม ทั้ ง หมดและสมาคมจะต อ งนํ า
ขอบังคับที่แกไขเพิ่มเติมไปจดทะเบียนตอนายทะเบียนทองที่ ๆ
สมาคมตั้งอยู ภายใน ๑๔ วัน นับจากลงมติ

ขอ ๒๕.เหรัญญิกเก็บรักษาเงินสดใหเหรัญญิกมีอํานาจเก็บรักษา
เงินสดของสมาคมไดไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถวน) ถา
เกินกวาจํานวนนี้ จะตองนําฝากธนาคารในบัญชีของสมาคมทันที
ที่โอกาสอํานวยให

ขอ ๓๑. การเลิกสมาคมจะเลิกไดก็โดยมติของที่ประชุมใหญของ
สมาคม ยกเวนเปนการเลิกเพราะเหตุของกฎหมายมติของทีป่ ระชุม
ใหญที่ใหเลิกสมาคมจะตองมีคะแนนเสียงไมนอ ยกวา ๓ ใน ๔ ของ
สมาชิกสามัญที่เขารวมประชุมทั้งหมดและองคประชุมใหญจะตอง
ไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมด

ขอ ๒๖.บัญชี รับ-จายเหรัญญิก จะตองทําบัญชีรายรับ- รายจาย
และบัญชีงบดุล ใหถูกตองตามหลักวิชาการ การรับหรือจายเงิน ขอ ๓๒.การแตงตั้งกรรมการของสมาคม ขึ้นใหมทั้งชุดหรือ
ทุกครั้ง จะตองมีหลักฐานเปน หนังสือ ลงลายมือชื่อของนายก การเปลี่ ย นแปลงกรรมการสมาคมให ก ระทํ า ตามข อ บั ง คั บ
สมาคม หรือผูทําการแทนรวมกับเหรัญญิกหรือผูทําการแทน
ของสมาคมและสมาคมต อ งนํ าไปจดทะเบี ย นต อ นายทะเบี ย น
ทองที่ ๆ สมาคมตั้งขึ้น ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่มีการแตงตั้งหรือ
ขอ ๒๗.ผูต รวจสอบบัญชี จะตองไมใชกรรมการหรือเจาหนาทีข่ อง เปลี่ยนแปลงกรรมการสมาคม
สมาคม และจะตองเปนผูส อบบัญชีที่ไดรบั อนุญาตจากทางราชการ
และมีใบอนุญาตนํามาแสดง
ขอ ๓๓. การจัดการทรัพยสนิ เมือ่ สมาคมตองเลิก ไมวา ดวยเหตุใด ๆ
ก็ตามทรัพยสินของสมาคมที่เหลืออยูหลังจากที่ไดชําระบัญชีเปนที่
ขอ ๒๘.อํานาจของผูตรวจสอบบัญชีผูสอบบัญชี มีอํานาจหนาที่ เรียบรอยแลวใหตกเปนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
จะเรียกเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินและทรัพยสินจากคณะกรรมการ วิทยาเขตขอนแกนเทานั้น
และสามารถเชิญกรรมการหรือเจาหนาที่ของสมาคมเพื่อสอบถาม
เกี่ ย วกั บ บั ญ ชี แ ละทรั พ ย สิ น ของสมาคมได โ ดยทํ า หนั ง สื อ เป น
หมวดที่ ๗
ลายลั ก ษณ อั ก ษรเสนอนายกสมาคม ผ า นทางเลขานุ ก ารเพื่ อ
บทเฉพาะกาล
พิจารณา
ขอ ๓๔. การเริ่มใชขอบังคับ ขอบังคับฉบับนี้ใหเริ่มใชบังคับไดนับ
ขอ ๒๙.กรรมการใหความรวมมือกับผูสอบบัญชีคณะกรรมการ ตัง้ แตวนั ทีส่ มาคมไดรบั อนุญาตใหจดทะเบียนเปนนิตบิ คุ คลเปนตน
จะตองใหความรวมมือกับผูสอบบัญชี เมื่อไดรับการรองขอแตทั้งนี้ ไปใหยกเลิกขอบังคับฉบับอื่นๆ(ถามี)
จะตองไดรับคําสั่งจากนายกสมาคมเสียกอน
ขอ ๓๕.การตีความในขอบังคับสมาคม หากเปนที่สงสัยใหนายก
สมาคมกับเลขานุการสมาคมเปนผูวินจิ ฉัยชี้ขาด

หมวดที่ ๖

การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับและการเลิกสมาคม

ขอ ๓๖. คณะกรรมการเปนสมาชิกสามัญเมือ่ สมาคมไดรบั อนุญาต
ใหจดทะเบียนเปนนิติบุคคลจากทางราชการ ก็ใหถือวาผูเริ่มการ
ข อ ๓๐.การแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข อ บั ง คั บ ข อ บั ง คั บ สมาคมจะแก ไ ข ทั้งหมดเปนสมาชิกสามัญโดยพลัน
เพิ่มเติมไดโดยมติของที่ประชุมใหญเทานั้น และองคประชุมใหญ
จะตองมีสมาชิกสามัญเขารวมประชุมไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของ
สมาชิ ก สมาคมทั้ ง หมด มติ ข องที่ ป ระชุ ม ใหญ ใ นการให แ ก ไ ข

