ขอบังคับ
ของ
สมาคมศิษยเกาคณะวิศวกรรมศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
หมวด 1
ชื่อ ที่ตั้ง และเครื่องหมายสมาคม
ขอ 1.

ขอ 2.

ขอ 3.

สมาคมนี้ ชื่ อ ว า “สมาคมศิ ษ ย เก า คณะวิ ศ วกรรมศาสตร สถาบั น
เทคโนโลยีพ ระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง” ใชอักษรยอวา “ส.ว.ส.จ.ล.”
มีชื่อภาษาอังกฤษวา“KING MONGKUT’S INSTITUTE OF TECHNOLOGY
LADKRABANG ENGINEERING ALUMNI ASSOCIATION” ใช อั ก ษ รย อ
วา “K.M.I.T.L.E.A.”
ที่ ตั้ ง สํ า นั ก งานใหญ ข องสมาคมตั้ ง อยู ณ ชั้ น 2 อาคารสมาคมศิ ษ ย เก า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 3 หมู 2 ถนนฉลอง
กรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10520
เครื่องหมายของสมาคมเปนตรามหามงกฎของพระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูหัว รัช กาลที่ 4 มี อักษรภาษาไทยวา “สมาคมศิ ษยเกาคณะวิศวกรรม
ศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง” ลอมรอบ
หมวด 2
วัตถุประสงค

ขอ 4.

วัตถุประสงคของสมาคม เพื่อ
4.1 สงเสริมความสัมพันธระหวางสมาชิก
4.2 เผยแพรชื่อเสียงของคณะและสถาบันฯ
4.3 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมของคณะฯ และสถาบัน
4.4 สงเสริมสนับสนุนดานวิชาการแกมวลสมาชิก
4.5 รวมมือกับสมาคม องคการ หรือสถาบันอื่นใด ซึ่งมีวัตถุประสงคสงเสริม
การศึกษา วัฒนธรรม และมนุษยธรรม

ขอ 5.

สมาคมนี้ไมเกี่ยวกับการเมือง
หมวด 3
สมาชิก

ขอ 6.

ขอ 7.

ขอ 8.

ขอ 9.
ขอ 10.

ขอ 11.

ขอ 12.

สมาชิกของสมาคมมี 3 ประเภท คือ
6.1 สมาชิกสามัญ
6.2 สมาชิกสมทบ
6.3 สมาชิกกิตติมศักดิ์
สมาชิกสามัญ คือ บุคคลที่จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาเดิมที่เปนตน
กําเนิ ดคณะของคณะวิศ วกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพ ระจอมเกล าเจาคุ ณ
ทหารลาดกระบั ง หรื อเคยเป นนั ก ศึ ก ษา หรือบุ ค คลที่ สํ าเร็จ การศึ ก ษาจากคณะ
วิศวกรรมศาสตร สถาบันพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
สมาชิ ก สมทบ คื อ ผู ที่ ส นใจ และสนั บ สนุ น กิ จ การของสมาคม ได แ ก
บุคคลที่เปนอาจารยขาราชการ และนักศึกษาปจจุบันของคณะวิศวกรรมศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดแก บุคคลผูทรงเกียรติหรือทรงคุณวุฒิ หรือผูมี
อุปการคุณแกสมาคม ซึ่งคณะกรรมการลงมติใหเชิญเปนสมาชิกของสมาคม
ผูที่ประสงคจะเปนสมาชิกสามัญหรือสมาชิกสมทบ ตองยื่นคําขอสมัคร
เขาเปนสมาชิกตอเลขานุการสมาคมตามแบบฟอรมที่สมาคมกําหนด โดยไมตอง
เสียคาลงทะเบียน และคาบํารุงรายป ซึ่งคุณสมบัติของสมาชิกประกอบดังตอไปนี้
10.1 เปนผูบรรลุนิติภาวะแลว
10.2 เปนผูมีความประพฤติเรียบรอย
10.3 ไมเปนโรคที่สังคมรังเกียจ
10.4 ไมตองคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดใหเปนบุคคลลมละลาย หรือไร
ความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ หรือตองโทษจําคุก ยกเวนความ
ผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ การตองคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดใน กรณี
ดังกลาว จะตองเปนในขณะที่เขาเปนสมาชิก หรือในระหวางที่เปนสมาชิก
ของสมาคมเทานั้น
ความเป น สมาชิ ก เริ่ ม ขึ้ น เมื่ อ เลขานุ ก ารสมาคม โดยอนุ มั ติ ข องคณะ
กรรมการบริหารสมาคม ไดประกาศชื่อภูมิลําเนา และอาชีพของผูสมัครใหเปน
สมาชิกไว ณ สํานักงานของสมาคมแลว
ความเปนสมาชิกสิ้นสุดลง เมื่อผูเปนสมาชิกนั้น
12.1 ตาย

ขอ 13.

12.2 ลาออก โดยยื่นหนังสือเปนลายลักษณอักษรตอคณะกรรมการ และ
คณะกรรมการใหพิจารณาอนุมัติ และสมาชิกผูนั้นไดชําระหนี้สินที่ยังติด
คางอยู กับสมาคมเปนที่เรียบรอย
12.3 ขาดคุณสมบัติสมาชิก
12.4 ที่ประชุมใหญของสมาคม หรือคณะกรรมการไดพิจารณาลงมติใหลบชื่อ
ออกจากทะเบียน เพราะสมาชิกผูนั้นไดประพฤติตนเสียหายนําความเสื่อม
เสียมาสูสมาคม
เมื่อสมาชิกภาพของผูใดสิ้นสุดลงผูนั้นจะยกเอาเหตุแหงการนั้นมาอาง
สิทธิ์เรียกรองคาเสียหาย หรืออื่นใดจากสมาคม หรือคณะกรรมการบริหารสมาคม
ไมได
หมวด 4
สิทธิ และหนาที่ของสมาชิก

ขอ 14.

สมาชิกมีสิทธิ
14.1 มีสิทธิเขาใชสถานที่ของสมาคมโดยเทาเทียมกัน
14.2 มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการของสมาคมตอ
คณะกรรมการ
14.3 มีสิทธิไดรับสวัสดิการตางๆ ที่สมาคมจัดใหมีขึ้น
14.4 มีสิทธิเขารวมประชุมใหญของสมาคม
14.5 สมาชิกสามัญมีสิทธิในการเลือกตั้ง หรือไดรับการเลือกตั้ง หรือแตงตั้งเปน
กรรมการสมาคม และมีสิทธิออกเสียงลงมติตางๆ ในที่ประชุมไดคนละ 1
คะแนนเสียง
14.6 มีสิทธิรองขอตอคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบเอกสาร และบัญชีทรัพยสิน
ของสมาคม
14.7 มีสิทธิเขาชื่อรวมกันอยางนอย 1 ใน 3 ของสมาชิกสามัญทั้งหมดรองขอตอ
คณะกรรมการใหจัดประชุมใหญวิสามัญได
14.8 มีหนาที่ตองปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติและขอบังคับของสมาคม โดย
เครงครัด
14.9 มีหนาที่ตองปฏิบัติตนใหสมกับเกียรติที่เปนสมาชิกสมาคม
14.10 มีหนาที่ใหความรวมมือ และสนับสนุนการดําเนินกิจการตางๆ ของ
สมาคม
14.11 มีหนาที่รวมกิจกรรมที่สมาคมไดจัดใหมีขึ้น
14.12 มีหนาที่ชวยเผยแพรชื่อเสียงของสมาคมใหเปนที่รูจักอยางแพรหลาย

หมวด 5
การบริหารสมาคม
ขอ 15.

ใหมีคณะกรรมการบริหารสมาคมคณะหนึ่งมีจํานวนไมนอยกวาเกาคน
แตไมเกินสิบหาคน ประกอบดวย นายก อุปนายก เลขานุการ เหรัญญิก ปฏิคม นาย
ทะเบียน และสาราณียกร ประชาสัมพันธ สวัสดิการ และกรรมการตําแหนงอื่นๆ
ตามแตจะกําหนดขึ้น
15.1 นายกสมาคม ทําหนาที่เปนหัวหนาในการบริหารกิจการของสมาคม
ในการติดตอกับบุคคลภายนอก และทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมคณะ
กรรมการ และการประชุมใหญของสมาคม
15.2 อุปนายก ทํ าหน าที่ เป นผู ช ว ยนายกสมาคมในการบริห ารกิ จการสมาคม
ปฏิ บั ติ ต ามหน า ที่ น ายกสมาคมได ม อบหมาย และทํ า หน า ที่ แ ทนนายก
สมาคมเมื่อนายกสมาคมไมอยู หรือไมสามารถจะปฏิบัติหนาที่ได แตการทํา
หนาที่แทนนายกสมาคม ใหอุปนายกตามลําดับตําแหนงเปนผูกระทําแทน
15.3 เลขานุการ
ทําหนาที่เกี่ยวกับงานธุรการของสมาคมทั้งหมดเปน
หัวหนาเจาหนาที่ของสมาคมในการปฏิบัติกิจการของสมาคม และปฏิบัติ
ตามคําสั่งของนายกสมาคม ตลอดจนทําหนาที่เปนเลขานุการในการประชุม
ตางๆ ของสมาคม
15.4 เหรัญญิก มีหนาที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมด เปนผูจัดทําบัญชีรายรับ– รายจาย
บั ญชี งบดุ ลของสมาคม และเก็บ เอกสารหลั กฐานตางๆ ของสมาคมไวเพื่ อ
ตรวจสอบ
15.5 ปฏิคม มีหนาที่ในการใหการตอนรับแขกของสมาคม เปนหัวหนาใน
การจัดเตรียมสถานที่ของสมาคม และจัดเตรียมสถานที่ประชุมตางๆ ของ
สมาคม
15.6 นายทะเบียน
มีหนาที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของสมาคม
ประสานงานกับเหรัญญิกในการเรียกเก็บเงินคาบํารุงสมาคมจากสมาชิก
15.7 ประชาสัมพันธ มี ห น า ที่ เผยแพร กิ จ การและชื่ อ เสี ย งเกี ย รติ คุ ณ ของ
สมาคมใหสมาชิก และบุคคลทั่วไปใหเปนที่รูจักแพรหลาย
15.8 กรรมการตําแหนงอื่นๆ ตามความเหมาะสม ซึ่ งคณะกรรมการเห็น สม
ควรกําหนดใหมีขึ้น โดยมีจํานวนเมื่อรวมกับตําแหนงกรรมการตามขางตน
แลวจะตองไมเกินจํานวนที่ขอบังคับไดกําหนดไว แตถาคณะกรรมการมิได
กําหนดตําแหนงก็ถือวาเปนกรรมการกลาง

ขอ 16.

ขอ 17.

ขอ 18.

ขอ 19.

ขอ 20.

คณะกรรมการชุดแรก ใหผูเริ่มการจัดตั้งสมาคมเปนผูเลือกตั้งประกอบดวย
นายกสมาคม และกรรมการอื่นๆ ตามจํานวนที่ เห็ นสมควรตามขอบั งคั บ
ของสมาคม
คณะกรรมการบริหารสมาคมนี้ตองประกอบดวยสมาชิกสามัญทั้งหมด โดย
ได รับ เลื อ กตั้ ง มาจากที่ ป ระชุ ม ใหญ แ ห ง สมาชิ ก โดยที่ ค ณะกรรมการบริ ห าร
สมาคมจะมีสมาชิกสามัญ (ใหพิจารณาจากปการศึกษาที่เขาศึกษาปเดียวกัน) ไดไม
เกินหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริหารทั้งหมด
สําหรับสมาชิกสามัญที่เขาดํารงตําแหนงแทนกรรมการที่วางลงนั้น ไมตอง
ไดรับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ นายกสมาคมเปนผูแตงตั้งสมาชิกสามัญคนใด
คนหนึ่งโดยไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารสมาคม ตามที่ระบุไวในขอ 17.
วรรคแรก
การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมจากที่ประชุมใหญทั้งหมดนั้น เปน
สิทธิและหนาที่ของที่ประชุมใหญที่จะคัดเลือกจากสมาชิกสามัญของสมาคม โดย
วิธีใหสมาชิกเสนอชื่อเขารับการคัดเลือก
การเสนอชื่อเขารับการคัดเลือกแตละรายตองมีสมาชิกรับรอง ไมนอยกวา
หาคน จึงมีสิทธิเขารับการคัดเลือก
ถามีการเสนอชื่อเขารับการคัดเลือกมากกวาสิบหาคน ใหมีการออกเสียงลง
คะแนนโดยวิธีใดวิธีหนึ่ ง ตามที่ ประชุมใหญ หรือคณะกรรมการบริหารสมาคม
กําหนดขึ้น เพื่อใหผูไดคะแนนนิยมสูงสุดตามลําดับในสิบหาคนแรกเปนกรรมการ
หากมีการเสนอชื่อไมต่ํา และไมเกินจํานวนตามขอ 15. แลว ใหถือวาผูถูกเสนอชื่อ
นั้นไดรับคัดเลือกเปนกรรมการบริหารสมาคม
ในสมัยที่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคม ใหที่ประชุมใหญแตง
ตั้งสมาชิกสามัญไมนอยกวาหาคน เพื่อเปนกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง และตรวจ
นับคะแนนในการออกเสียงลงคะแนน
ถามีผูใดมีคะแนนนิยมเทากันทําใหเกินสิบหาคน ตองจัดใหมีการจับฉลาก
ในระหวางผูที่มีคะแนนนิยมเทากันนั้น
ใหคณะกรรมการบริหารสมาคมที่ไดรับเลือกตั้งทั้งสิบหาคน หรือไมต่ํากวา
เกาคนนั้น เลือกตั้งกันเอง เปนนายกสมาคม 1 คน อุปนายกคนที่หนึ่ง 1 คน
อุปนายกคนที่สอง 1 คน และใหนายกสมาคมพิจารณาแตงตั้งกรรมการบริหารใน
ตําแหนงตางๆ ตามที่ระบุไวในขอ 15. นั้น
คณะกรรมการบริหารของสมาคมสามารถอยูในตําแหนงไดคราวละ 2 ป
และเมื่อคณะกรรมการอยูตําแหนงครบกําหนดตามวาระแลว แตคณะกรรมการชุด
ใหม ยั ง ไม ไ ด รับ อนุ ญ าตให จดทะเบี ย นจากราชการ ก็ ใ ห ค ณะกรรมการที่ ค รบ
กําหนดตามวาระรักษาการไปพลางกอนจนกวาคณะกรรมการชุดใหมจะไดรับ

ขอ 21.

ขอ 22.

ขอ 23.

ขอ 24.

ขอ 25.

อนุญาตใหจดทะเบียนจากราชการ และเมื่อคณะกรรมการชุดใหมไดรับอนุญาตให
จดทะเบี ย นจากราชการเป น ที่ เรี ย บร อ ยแล วก็ ใ ห ทํ าการส งและรั บ มอบงานกั น
ระหวางคณะกรรมการชุดเกาและคณะกรรมการชุดใหมใหเปนที่เสร็จสิ้นภายใน
30 วัน นับตั้งแตวันที่คณะกรรมการชุดใหมไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนจากราช
การ
ใหนายกสมาคมเปนผูแทนบริหารกิจการทั่วไปของสมาคมใหเปนไปตาม
วัตถุประสงค นโยบายขอบังคับ หรือระเบียบของสมาคม และเป นประธานการ
ประชุมในกรณีที่นายกสมาคมไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหอุปนายกลําดับอาวุโส
เปนผูทําการแทน สําหรับกรรมการบริหารสมาคมในตําแหนงตางๆ นั้น ใหมีหนา
ที่ตามตําแหนงที่นายกสมาคมไดมอบหมายกําหนดใหไว
ใหคณะกรรมการบริหารสมาคม มีอํานาจเชิญสมาชิกของสมาคมนี้ หรือ ผู
มีอุปการคุณ แกสมาคมเขาดํารงตําแหนงกรรมการที่ปรึกษาไดมีจํานวนตามที่เห็น
สมควร โดยให นายกสมาคมมีหนังสือเชิญไป กรรมการที่ปรึกษามีสิทธิเขารวม
ประชุมคระกรรมการบริหารสมาคม หรือการประชุมทั่วไปของสมาคมได และ
เสนอขอคิดเห็นใดๆ ก็ได แตไมมีสิทธิออกเสียงคะแนน
กรรมการที่ปรึกษายอมหมดสภาพไปตามคณะกรรมการบริหารสมาคม
นายกสมาคมพนจากตําแหนงเมื่อ
23.1 ตาย
23.2 ลาออก
23.3 ที่ประชุมใหญลงมติใหพนจากตําแหนง
23.4 ดํารงตําแหนงครบตามวาระ
ในกรณีที่ประชุมใหญลงมติใหนายกสมาคมพนจากตําแหนงกอนถึงวาระ
นั้น ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของสมาชิกที่รวมเปนองคประชุม
กรรมการบริหารสมาคมยอมพนจากตําแหนงเปนรายบุคคล เมื่อ
41.1 ตาย
41.2 ลาออก
41.3 คณะกรรมการบริหารสมาคมลงมติเปนเอกฉันทใหออก
41.4 ที่ประชุมใหญลงมติใหพนตําแหนง
41.5 ดํารงตําแหนงครบตามวาระ
ในกรณี ที่ประชุมใหญ ลงมติใหพนตําแหนงใหนําความในขอ 23. วรรค
สองมาใชบังคับ
ถาตําแหนงกรรมการบริหารสมาคมวางลงกอนจะถึงคราวออกตามวาระ
นายกสมาคมจะแตงตั้งสมาชิกสามัญผูใดที่เห็นสมควรเขารับตําแหนงแทนก็ได

โดยได รับ อนุ มั ติจากคณะกรรมการบริห ารสมาคม ผู ที่ ไ ด รับ ตํ าแหน งจะอยูใ น
ตําแหนงไดเพียงเทาเวลาของผูที่ตนเขามาแทนเทานั้น
ถาตําแหนงนายกสมาคมวางลง ใหอุปนายกคนที่หนึ่งเขาดํารงตําแหนง
แทน
หมวด 6
การประชุมและองคประชุม
ขอ 26.

ขอ 27.
ขอ 28.

ขอ 29.

ขอ 30.

ขอ 31.

การประชุมใหญของสมาคมมี 2 ชนิด คือ
26.1 ประชุมใหญสามัญ
26.2 ประชุมใหญวิสามัญ
คณะกรรมการจะตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําป ปละ 1 ครั้ง
ภายในเดือนสิงหาคมของทุกๆ ป
การประชุมใหญวิสามัญ อาจจะมีขึ้นไดก็โดยเหตุที่คณะกรรมการเห็นสม
ควรจัดใหมีขึ้น หรือเกิดขึ้นดวยการเขาชื่อรวมกันของสมาชิกสามัญไมนอยกวา 1
ใน 3 ของสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวา 100 คน รองขอตอคณะกรรมการใหจัด
ใหมีขึ้น
การแจงกําหนดนัดประชุมใหญ ใหเลขานุการสมาคมเปนผูแจงกําหนดนัด
ประชุมใหญใหสมาชิกทราบ และการแจงจะตองเปนลายลักษณอักษร โดยระบุวัน
เวลา และสถานที่ใหชัดเจน โดยจะตองใหสมาชิกไดทราบลวงหนาไมนอยกวา 7
วัน และประกาศแจงกําหนดวันประชุมใหญไว ณ สํานักงานของสมาคมเปนเวลา
ไมนอยกวา 7 วันกอนถึงกําหนดการประชุมใหญ
การประชุมใหญสามัญประจําป จะตองมีวาระการประชุมอยางนอย ดังตอไปนี้
30.1 แถลงกิจการที่ผานมาในรอบป
30.2 แถลงบั ญชีรายรับ – รายจาย และบัญชีงบดุลของปที่ผานมาให สมาชิกรับ
ทราบ
30.3 เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหมเมื่อครบกําหนดวาระ
30.4 เลือกตั้งผูสอบบัญชี
30.5 เรื่องอื่นๆ ถามี
ในการประชุมใหญสามัญประจําป หรือการประชุมใหญวิสามัญจะตองมี
สมาชิกสามัญเขารวมประชุมไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือ
ไมนอยกวา 100 คน จึงจะถือวาครบองคประชุม แตถาเมื่อถึงกําหนดเวลาประชุม
ยั ง มี ส มาชิ ก สามั ญ เข า ร วมประชุ ม ไม ค รบองค ป ระชุ ม ให ค ณะกรรมการของ
สมาคมเรียกประชุมใหญอีกครั้งหนึ่ง โดยจัดใหมีการประชุมขึ้นภายใน 14 วัน

ขอ 32.

ขอ 33.

นับแตวันที่นัดประชุมครั้งแรก สําหรับการประชุมในครั้งหลังนี้ ถามีสมาชิกสามัญ
เข ารว มประชุ ม เป นจํ านวนเท าใดก็ ให ถื อวาครบองค ป ระชุ ม ยกเวน ถ าเป น การ
ประชุมใหญวิสามัญที่เกิดขึ้นจากการรองขอของสมาชิกก็ไมตองจัดประชุมใหญ
ใหถือวาการประชุมเปนอันยกเลิก
การลงมติตางๆ ในที่ประชุมใหญ ถาขอบังคับมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น
ก็ใหถือคะแนนเสียงขางมากเปนเกณฑ แตถาคะแนนเสียงที่ลงมติมีคะแนนเทากัน
ก็ใหประธานในการประชุมเปนผูชี้ขาด
ในการประชุมใหญของสมาคม ถานายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม
มารวมประชุม หรือไมสามารถจะปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหที่ประชุมใหญทําการเลือก
ตั้ ง กรรมการที่ ม าร วมประชุ ม คนใดคนหนึ่ ง ให ทํ า หน า ที่ เป น ประธาน ในการ
ประชุมคราวนั้น
หมวด 7
ทรัพยสินและการเงิน

ขอ 34.

ขอ 35.

ขอ 36.

ขอ 37.

การเงิน และทรัพยสินทั้งหมดของสมาคมใหอยูในความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ เงินสดของสมาคมถามีใหนําฝากไวในธนาคารออมสิน สาขาลาด
กระบัง กรุงเทพมหานคร หรือตามแตคณะกรรมการจะเห็นสมควร
การลงนามในตั๋ วเงิน หรือเช็ค ของสมาคมจะต องมี รายมือชื่ อของนายก
สมาคมหรือผูทํ าการแทนลงนามรวมกั บเหรัญญิ ก หรือผูทํ าการแทน พรอมกั บ
ประทับตราของสมาคม จึงจะถือวาใชได
อํานาจการสั่งจาย
36.1 นายกสมาคมมีอํานาจการสั่งจายเงินไดไมเกินครั้งละ 10,000 บาท (หนึ่ง
หมื่นบาทถวน)
36.2 นายกสมาคมถาสั่งจายเงินเกินกวาครั้งละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท
ถวน) จะตองขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
36.3 คณะกรรมการบริหารสมาคมจะอนุมัติใหจายเงินไดไมเกินครั้งละ
300,000 บาท (สามแสนบาทถวน)
36.4 คณะกรรมการบริหารสมาคมถาจะอนุมัติใหจายเงินเกินกวาครั้งละ
300,000 บาท (สามแสนบาทถวน) จะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ
ของสมาคม
ใหเหรัญญิกมีอํานาจเก็บรักษาเงินสดของสมาคมไดครั้งละไมเกิน 10,000
บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) ถาเกินกวานี้จะตองนําฝากธนาคารในบัญชีของสมาคม
ทันทีที่โอกาสอํานวยให

ขอ 38.

ขอ 39.
ขอ 40.

ขอ 41.

เหรัญญิกจะตองทําบัญชีรายรับ – รายจาย และบัญชีงบดุล ใหถูกตองตาม
หลักวิชาการ และการรับหรือจายเงินทุกครั้ง จะตองมีหลักฐานเปนหนังสือลงลาย
มือชื่ อของนายกสมาคม หรื อผู ทํ าการแทนรวมกั บ เหรัญ ญิ ก หรื อผู ทํ าการแทน
พรอมประทับตราของสมาคมทุกครั้ง
ผูสอบบัญชี จะตองมิใชกรรมการ หรือเจาหนาที่ของสมาคม และจะตอง
เปนผูสอบบัญชีที่ไดรับอนุญาต
ผูสอบบัญชี มีอํานาจหนาที่จะเรียกเอกสารที่เกี่ยวกับการเงิน และทรัพย
สินจากคณะกรรมการ และสามารถจะเรียกกรรมการ หรือเจาหนาที่ของสมาคม
เพื่อสอบถามเกี่ยวกับทรัพยสินของสมาคมได
คณะกรรมการจะตองใหความรวมมือกับผูตรวจสอบบัญชีเมื่อไดรับการ
รองขอ
หมวด 8
การแกไขขอบังคับและการเลิกสมาคม

ขอ 42

ขอ 43.

ขอ 44.

ขอบังคับของสมาคมจะเปลี่ยนแปลงแกไขไดก็โดยมติของที่ประชุมใหญ
เทานั้น และองคประชุมใหญจะตองมีสมาชิกสามัญรวมประชุมใหญไมนอยกวา 2
ใน 3 ของสมาชิกสามัญที่เขารวมประชุมทั้งหมด
การเลิกสมาคม จะเลิกไดก็โดยมติของที่ประชุมใหญของสมาคม ยกเวน
เปนการเลิกเพราะเหตุของกฎหมาย มติของที่ประชุมใหญที่ใหเลิกสมาคมจะตองมี
คะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของสมาชิกสามัญที่เขารวมประชุมทั้งหมด และ
องคประชุมใหญจะตองไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมด
เมื่อสมาคมตองเลิก ไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม ทรัพยสินของสมาคมที่เหลือ
อยูหลังจากที่ไดชําระบัญชีเปนที่เรียบรอยแลว ใหตกเปนของสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เพื่อใชในกิจการของคณะวิศวกรรมศาสตร
บทเฉพาะกาล

ขอ 45.

ขอบังคับนี้ใหเริ่มใชบังคับได นับตั้งแตวันที่สมาคมไดรับอนุญาตใหแก
ไขขอบังคับเปนตนไป

ลงชื่อ..............................................................................ผูจัดทํา/แกไขขอบังคับ
( นายสมศักดิ์ อัครวราวงศ )

