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สมาคมครูชา งเชื่อมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
......................................
หมวดที่ 1
ความทั่วไป
ขอ 1 สมาคมนี้มีชื่อวา “สมาคมครูชางเชื่อมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ใชอักษรชื่อยอภาษาไทยวา
“ส.ช.อ.น.”
ใชชื่อภาษาอังกฤษวา “North-Eastern Welding Instructor Society” และใชชื่อยอภาษาอังกฤษวา
“NEWS”
ขอ 2 เครื่องหมายของสมาคม สมาคมมีเครื่องหมายเปนลักษณะวงกลม ที่ขอบวงกลมดานบนมีอักษร
ภาษาไทยคํ า ว า “สมาคมครู ช า งเชื่ อ มภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ” ขอบวงกลมด า นล า งมี อั ก ษร
ภาษาอังกฤษ คําวา “North-Eastern Welding Instructor Society” บริเวณตรงกลางวงกลมเปนรูป
“ชางเชื่อมปฏิบัติงานเชื่อมอารคไฟฟาดวยมือ” และมีอักษรยอ “NEWS” เครื่องหมายของสมาคม
แสดงถึงการรวมขาวสาร แนวคิด ตลอดจนมวลสมาชิก เพื่อสรางประโยชนใหกับวงการวิชาชีพ
สาขาช า งโลหะการ หรื อ ช า งเชื่ อ มโลหะ ของสถานศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รูปที่1 แสดงเครื่องหมายของสมาคม
ขอ 3 สํานักงานใหญของสมาคมตั้งอยู ณ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เลขที่ 219 บานธาตุนาเวง ตําบลธาตุเชิงชุม ถนน นิตโย (สกลนคร – อุดรธานี) อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย 47000
ขอ 4 วัตถุประสงคของสมาคม
4.1 สงเสริมและใหความรูทางวิชาการและปฏิบัติการ ดานเทคโนโลยีและวิศวกรรมการเชื่อมใหกับ
ครูผูสอน นักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการ และผูสนใจทัว่ ไป
4.2 ชวยสงเสริมพัฒนาสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจําสายงาน และผลงานวิชาการใหกับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ทีเ่ กี่ยวของกับงานเชื่อม
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4.3 เปนศูนยกลาง และตัวแทนของสมาชิก ในการเผยแพรผลงาน และแลกเปลีย่ นความรูทาง
วิชาการทีเ่ กี่ยวของกับงานเชื่อมระหวางครูและบุคลากรทางการศึกษาดานอาชีวศึกษากับ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน
4.4 เพื่อยกระดับครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และนักศึกษาสาขางานเชื่อมในประเทศ
ใหมีความรูความสามารถใหไดมาตรฐานและเปนที่ยอมรับในระดับสากล
4.5 สงเสริมสนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา สรางงานวิจยั และพัฒนา
เทคโนโลยีในสาขางานเชื่อม
4.6 สงเสริมการเพิ่มจํานวนและคุณภาพของนักศึกษาชางเชื่อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4.7 สงเสริมความรวมในการจัดการศึกษารวมกันระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการ
4.8 สนับสนุนชวยเหลือการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษาในสาขาวิชาชางเชือ่ มใหได
มาตรฐานการยอมรับทั้งจากภาครัฐและเอกชน
4.9 เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริมความสามัคคีและความเขาใจอันดีระหวางสมาชิก
4.10 เพื่อดําเนินการอื่น ๆ อันเปนการสงเสริมใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาว

หมวดที่ 2
สมาชิก
ขอ 5 สมาชิกของสมาคมมี 2 ประเภท คือ
5.1 สมาชิกสามัญ ไดแกครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวของกับการสอนงานเชื่อม และบุคคล
หรือนิติบคุ คลจากสถานประกอบการที่ใหความรวมมือในการจัดการศึกษารวมกันกับสถาน
ศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่สมัครเขาเปนสมาชิกสามัญ
5.2 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดแก บุคคลผูทรงเกียรติ หรือทรงคุณวุฒิ หรือผูมีอุปการะคุณแกสมาคมซึ่ง
คณะกรรมการลงมติใหเชิญเขาเปนสมาชิกของสมาคม
ขอ 6 สมาชิกจะตองประกอบดวยคุณสมบัติดังตอไปนี้
6.1 เปนผูบรรลุนิติภาวะแลว
6.2 เปนผูมีความประพฤติเรียบรอย
6.3 ไมเปนโรคที่สังคมรังเกียจ
6.4 ไมตองคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดใหเปนบุคคลลมละลาย หรือไรความสามารถ หรือเสมือน
ไรความสามารถ หรือตองโทษจําคุก ยกเวนความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษการตอง
คําพิพากษาของศาลถึงที่สุดในกรณีดงั กลาว จะตองเปนในขณะที่สมัครเขาเปนสมาชิกหรือใน
ระหวางที่เปนสมาชิกของสมาคมเทานั้น
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ขอ 7 คาลงทะเบียน และคาบํารุงสมาคม
7.1 สมาชิกสามัญ จะตองชําระคาลงทะเบียนครั้งแรก จํานวนเงิน 500 บาท โดยใหชําระครั้ง
เดียว 500 บาท หรือ ชําระคาบํารุงครั้งแรก 100 บาท สวนที่เหลือใหชําระ
ใหเสร็จภายใน 4 ป
คาบํารุงสมาคมเปนรายเดือน ๆ ละ..................................................บาท
หรือคาบํารุงเปนรายป ๆ ละ
200
บาท
7.2 สมาชิกกิตติมศักดิ์ มิตองชําระคาลงทะเบียน และคาบํารุงสมาคมแตอยางใดทั้งสิ้น
ขอ 8 การสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคม ใหผูประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคม ยื่นใบสมัคร
ตามแบบของสมาคมตอเลขานุการ โดยมีสมาชิกสามัญรับรองอยางนอย 1 คน และใหเลขานุการ
ติดประกาศรายชื่อผูสมัครไว ณ สํานักงานสมาคมเปนเวลาไมนอยกวา 15 วัน เพื่อใหสมาชิกอื่นๆ
ของสมาคมจะไดคัดคานการสมัครนั้น เมื่อครบกําหนดประกาศแลวก็ใหเลขานุการนําใบสมัครและ
หนังสือคัดคานของสมาชิก (ถามี) เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัตวิ าจะรับ
หรือไมรับเขาเปนสมาชิกของสมาคม และเมื่อคณะกรรมการพิจารณาการสมัครแลว
ผลเปน
ประการใด ใหเลขานุการเปนผูแจงใหผูสมัครทราบโดยเร็ว
ขอ 9 ถาคณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิใหรับผูสมัครเขาเปนสมาชิก ก็ใหผูสมัครนั้นชําระเงินคาลงทะเบียน
และคาบํารุงสมาคมใหเสร็จภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากเลขานุการ และสมาชิกภาพ
ของผูสมัคร ใหเริ่มนับตั้งแตวันที่ผูสมัครไดชําระเงินคาลงทะเบียน และคาบํารุงสมาคมเปนที่
เรียบรอยแลว แตถาผูสมัคร ไมชําระเงินคาลงทะเบียน และคาบํารุงสมาคมภายในกําหนด ก็ใหถือ
วาการสมัครคราวนั้นเปนอันยกเลิก
ขอ 10 สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ ใหเริ่มนับตั้งแตวันทีห่ นังสือตอบรับคําเชิญของผูที่คณะกรรมการ
ไดพิจารณาลงมติใหเชิญเขาเปนสมาชิกของสมาคม ไดมาถึงยังสมาคม
ขอ 11 สมาชิกภาพของสมาชิกใหสิ้นสุดลงดวยเหตุดังตอไปนี้
11.1 ตาย
11.2 ลาออก โดยยืน่ หนังสือเปนลายลักษณอักษรตอคณะกรรมการ และคณะกรรมการไดพิจารณา
อนุมัติ และสมาชิกผูนั้นไดชําระหนี้สินที่ยังติดคางอยูกับสมาคมเปนที่เรียบรอย
11.3 ขาดคุณสมบัตสิ มาชิก
11.4 ที่ประชุมใหญของสมาคม หรือคณะกรรมการไดพิจารณาลงมติใหลบชื่อออกจากทะเบียน
เพราะสมาชิกผูนั้นไดประพฤตินําความเสื่อมเสียมาสูสมาคม
ขอ 12 สิทธิและหนาที่ของสมาชิก
12.1 มีสิทธิเขาใชสถานที่ของสมาคมโดยเทาเทียมกัน
12.2 มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกีย่ วกับการดําเนินการของสมาคมตอคณะกรรมการ
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12.3 มีสิทธิไดรับสวัสดิการตางๆ ที่สมาคมไดจดั ใหมีขนึ้
12.4 มีสิทธิเขารวมประชุมใหญของสมาคม
12.5 สมาชิกสามัญมีสิทธิในการเลือกตั้ง หรือไดรับการเลือกตั้ง หรือแตงตั้งใหเปนกรรมการ
สมาคม และมีสิทธิออกเสียงลงมติตาง ๆ ในที่ประชุมไดคนละ 1 คะแนนเสียง
12.6 มีสิทธิรองขอตอคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพยสินของสมาคม
12.7 มีสิทธิเขาชื่อรวมกันอยางนอย 1 ใน 3 ของสมาชิกสามัญทั้งหมด รองขอตอคณะกรรมการ
ใหจดั ประชุมใหญวิสามัญได
12.8 มีหนาที่จะตองปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ และขอบังคับของสมาคมโดยเครงครัด
12.9 มีหนาที่ประพฤติตนใหสมกับเกียรติที่เปนสมาชิกของสมาคม
12.10 มีหนาที่ใหความรวมมือและสนับสนุนการดําเนินกิจการตางๆของสมาคม
12.11 มีหนาที่รวมกิจกรรมที่สมาคมไดจัดใหมขี ึ้น
12.12 มีหนาที่ชวยเผยแพรชื่อเสียงของสมาคมใหเปนที่รูจกั อยางแพรหลาย

หมวดที่ 3
การดําเนินกิจการสมาคม
ขอ 13 ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ทําหนาที่บริหารกิจการของสมาคม มีจํานวนอยางนอย 11 คน
อยางมากไมเกิน25 คน คณะกรรมการนี้ ไดมาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมใหญของสมาคม
ใหผูที่ไดเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญเลือกตั้งกันเองเปนนายกสมาคม 1 คน และอุปนายก 2 คน
สําหรับตําแหนงกรรมการในตําแหนงอื่น ๆ ใหนายกเปนผูแตงตั้งผูที่ไดรับเลือกตั้งจากที่ประชุม
ใหญเขาดํารงตําแหนงตาง ๆ ของสมาคม ตามที่ไดกาํ หนดไว ซึ่งตําแหนงของกรรมการสมาคมมี
ตําแหนงและหนาที่โดยสังเขปดังตอไปนี้
13.1 นายกสมาคม
ทําหนาที่เปนหัวหนาในการบริหารกิจการของสมาคมเปนผูแทน
สมาคมในการติดตอกับบุคคลภายนอกและทําหนาที่เปนประธาน
ในที่ประชุมคณะกรรมการและการประชุมใหญของสมาคม
13.2 อุปนายก
ทําหนาที่เปนผูชวยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคม
ปฏิบัติตามหนาที่นายกสมาคมไดมอบหมายและทําหนาที่แทน
นายกสมาคมเมื่อนายกสมาคมไมอยู หรือไมสามารถจะปฏิบัติ
หนาที่ได แตการทําหนาที่แทนนายกสมาคมใหอุปนายกตามลําดับตําแหนงเปนผูกระทําการแทน
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13.3 เลขานุการ

ทําหนาที่เกี่ยวกับงานธุรการของสมาคมทั้งหมด เปนหัวหนา
เจาหนาที่ของสมาคมในการปฏิบัติกิจการของสมาคม และปฏิบัติ
ตามคําสั่งของนายกสมาคม ตลอดจนทําหนาที่เปนเลขานุการใน
การประชุมตาง ๆ ของสมาคม
13.4 เหรัญญิก
มีหนาที่เกีย่ วกับการเงินทั้งหมดของสมาคมเปนผูจัดทําบัญชี
รายรับ รายจาย บัญชีงบดุลของสมาคม และเก็บเอกสารหลักฐาน
ตาง ๆ ของสมาคมไวเพื่อตรวจสอบ
13.5 ปฏิคม
มีหนาที่ในการใหการตอนรับแขกของสมาคม เปนหัวหนาใน
การจัดเตรียมสถานที่ของสมาคมและจัดเตรียมสถานที่ประชุม
ตาง ๆ ของสมาคม
13.6 นายทะเบียน
มีหนาที่เกีย่ วกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของสมาคม ประสานงาน
กับเหรัญญิกในการเรียกเก็บเงินคาบํารุงสมาคมจากสมาชิก
13.7 ประชาสัมพันธ
มีหนาที่เผยแพรกิจการและชือ่ เสียงเกียรติคุณของสมาคมให
สมาชิกและบุคคลโดยทั่วไปใหเปนที่รูจกั แพรหลาย
13.8 กรรมการตําแหนงอืน่ ๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรกําหนดใหมีขนึ้
โดยมีจํานวนเมื่อรวมกับตําแหนงกรรมการตามขางตนแลว
จะตองไมเกินจํานวนที่ขอบังคับไดกําหนดไว แตถา
คณะกรรมการมิไดกําหนดตําแหนงก็ถือวาเปนกรรมการกลาง
ขอ 14 คณะกรรมการของสมาคมสามารถอยูในตําแหนงไดคราวละ 2 ป และเมื่อคณะกรรมการอยูใน
ตําแหนงครบกําหนดตามวาระแลว แตคณะกรรมการชุดใหมยังไมไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนจาก
ทางราชการ ก็ ใ ห ค ณะกรรมการที่ ค รบกํ า หนดตามวาระรั ก ษาการไปพลางก อ น จนกว า
คณะกรรมการชุดใหมจะไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนจากทางราชการ และเมื่อคณะกรรมการชุด
ใหมไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนจากทางราชการเปนที่เรียบรอยแลว ก็ใหทําการสงและรับมอบงาน
กันระหวางคณะกรรมการชุดเกาและคณะกรรมการชุดใหมใหเปนที่เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับตัง้ แต
วันที่คณะกรรมการชุดใหมไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนจากทางราชการ
ขอ 15 ตําแหนงกรรมการสมาคม ถ าตองวางลงกอนครบกําหนดตามวาระก็ใหคณะกรรมการแตงตั้ง
สมาชิกสามัญคนใดคนหนึ่งที่เห็นสมควรเขาดํารงตําแหนงแทนตําแหนงที่วางลงนั้น แตผูดํารง
ตําแหนงแทนอยูในตําแหนงไดเทากับวาระของผูที่ตนแทนเทานั้น
ขอ 16 กรรมการอาจจะพนจากตําแหนง ซึ่งมิใชเปนการออกตามวาระดวยเหตุผลตอไปนี้ คือ
16.1 ตาย
16.2 ลาออก
/16.3 ขาดจาก...
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ขอ 17
ขอ 18

ขอ 19
ขอ 20

16.3 ขาดจากสมาชิกภาพ
16.4 ที่ประชุมใหญลงมติใหออกจากตําแหนง
กรรมการที่ ประสงค จ ะลาออกจากตํา แหนง กรรมการใหยื่ นใบลาออกเป นลายลัก ษณอัก ษรต อ
คณะกรรมการมีมติใหออก
อํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการ
18.1 มีอํานาจออกระเบียบปฏิบัติตางๆ เพื่อใหสมาชิกไดปฏิบัติ โดยระเบียบปฏิบัตินั้น จะตองไม
ขัดตอขอบังคับฉบับนี้
18.2 มีอํานาจแตงตั้งและถอดถอนเจาหนาที่ของสมาคม
18.3 มีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา หรืออนุกรรมการได แตกรรมการที่ปรึกษา หรือ
อนุกรรมการจะสามารถอยูในตําแหนงไดไมเกินวาระของคณะกรรมการที่แตงตั้ง
18.4 มีอํานาจเรียกประชุมใหญสามัญประจําป และประชุมใหญวิสามัญ
18.5 มีอํานาจแตงตั้งกรรมการในตําแหนงอื่นๆ ที่ยังมิไดกําหนดไวในขอบังคับนี้
18.6 มีอํานาจบริหารกิจการของสมาคม เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคตลอดจนมีอํานาจอื่น
ตามที่ขอบังคับไดกําหนดไว
18.7 มีหนาที่รับผิดชอบในกิจการทั้งหมด รวมทั้งการเงิน และทรัพยสินทั้งหมดของสมาคม
18.8 มีหนาที่จัดใหมีการประชุมใหญวสิ ามัญตามที่สมาชิกสามัญ จํานวน 1 ใน 3 ของสมาชิก
ทั้งหมด ไดเขาชื่อรองขอใหจัดประชุมใหญวิสามัญขึ้น ซึ่งการนี้จะตองจัดใหมีการประชุม
ใหญวิสามัญขึ้นภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือรองขอ
18.9 มีหนาที่จัดทําเอกสารหลักฐานตาง ๆ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงิน ทรัพยสินและการดําเนินกิจกรรม
ตาง ๆ ของสมาคมใหถูกตองตามหลักวิชาการและสามารถจะใหสมาชิกตรวจดูไดเมื่อ
สมาชิกรองขอ
18.10 จัดทําบันทึกประชุมตาง ๆ ของสมาคม เพื่อเก็บไวเปนหลักฐานและจัดสงใหสมาชิกได
รับทราบ
18.11 มีหนาที่อื่นๆ ตามที่ขอบังคับกําหนดไว
คณะกรรมการจะตองประชุมกันอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง โดยใหจัดขึ้นภายในวันที่10 ของทุกๆ
เดือน ทั้งนี้เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารกิจการของสมาคม
การประชุมคณะกรรมการ จะตองมีกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะถือวาครบองคประชุมมติของที่ประชุมคณะกรรมการ ถาขอบังคับมิไดกําหนดไวเปน
อยางอื่นก็ใหถือคะแนนเสียงมากเปนเกณฑ แตถาคะแนนเสียงเทากัน ก็ใหประธานในการประชุม
เปนผูชี้ขาด
/ขอ 21 ในการประชุม…
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ขอ 21 ในการประชุมคณะกรรมการ ถ านายกสมาคมและอุ ปนายกสมาคมไมอยูในที่ ป ระชุม หรือไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหกรรมการที่เขารวมประชุมในคราวนั้นเลือกตั้งกันเอง เพื่อใหกรรมการ
คนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานในการประชุมคราวนั้น

หมวดที่ 4
การประชุมใหญ
ขอ 22 การประชุมใหญของสมาคมมี 2 ชนิด คือ
22.1 ประชุมใหญสามัญ
22.2 ประชุมใหญวิสามัญ
ขอ 23 คณะกรรมการจะตองจัดใหการประชุมใหญสามัญประจําปๆ ละ1 ครั้ง ภายในเดือน พฤศจิกายน
ของ ทุก ๆ ป
ขอ 24 การประชุมใหญสามัญ อาจจะมีขึ้นไดก็โดยที่เหตุคณะกรรมการเห็นควรจัดใหมีขึ้น หรือเกิดขึ้น
ดวยการเขาชื่อรวมกันของสมาชิก ไมนอยกวา 1 ใน 3 ของสมาชิกสามัญทั้งหมดรองขอตอ
คณะกรรมการใหจัดใหมีขึ้น
ขอ 25 การแจงกําหนดนัดประชุมใหญใหเลขานุการเปนผูแจงกําหนดนัดประชุมใหญใหสมาชิกไดทราบ
และการแจงจะตองแจงเปนลายลักษณอักษร โดยระบุวัน เวลาและสถานที่ใหชัดเจน โดยจะตองแจง
ใหสมาชิกไดทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน และประกาศกําหนดแจงนัดประชุมไว ณ สํานักงาน
ของสมาคมเปนเวลาไมนอยกวา 7 วัน กอนถึงกําหนดการประชุมใหญ
ขอ 26 การประชุมใหญสามัญประจําป จะตองมีวาระการประชุมอยางนอยดังตอไปนี้
26.1 แถลงกิจการที่ผานมาในรอบป
26.2 แถลงบัญชีรายรับ รายจาย และบัญชีงบดุลของปที่ผานมาใหสมาชิกรับทราบ
26.3 เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม เมื่อครบกําหนดวาระ
26.4 เลือกตั้งผูสอบบัญชี
26.5 เรื่องอื่นๆ ถามี
ขอ 27 ในการประชุมใหญสามัญประจําป หรือการประชุมใหญวิสามัญจะตองมีสมาชิกสามัญเขารวม
ประชุมไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมด จึงจะถือวาครบองคประชุม แตถาเมื่อถึง
กําหนดเวลาประชุมยังมีสมาชิกสามัญเขารวมประชุมไมครบองคประชุม ก็ใหขยายเวลาออกไปอีก
พอสมควร แตเมื่อครบกําหนดเวลาที่ขยายออกไปแลว ยังมีสมาชิกสามัญเขารวมประชุมไมครบองค
ประชุม ก็ใหเลื่อนการประชุมคราวนั้นไป และใหจัดประชุมใหญอีกครั้งหนึ่งภายใน 14 วัน นับแต
วันที่นัดประชุมครั้งแรก การประชุมครั้งหลังนี้ ไมบังคับวาตองครบองคประชุม
/ขอ 28 การลงมติตาง ๆ…
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ขอ 28 การลงมติตางๆ ในที่ประชุมใหญ ถาขอบังคับไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ก็ใหถือคะแนนเสียงขาง
มากเปนเกณฑ แตถาคะแนนเสียงที่ลงมติมีคะแนนเสียงเทากัน ก็ใหประธานในการประชุมเปน
ผูชี้ขาด
ขอ 29 ในการประชุมใหญของสมาคม ถานายสมาคม และอุปนายกสมาคมไมมารวมประชุมหรือ ไม
สามารถจะปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหที่ประชุมใหญทําการเลือกตั้งกรรมการที่มารวมประชุมคนใดคน
หนึ่ง ใหทําหนาที่เปนประธานในการประชุมคราวนั้น

หมวดที่ 5
การเงินและทรัพยสิน
ขอ 30 การเงินและทรัพยสินทั้งหมดใหอยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เงินสดของสมาคมถามี ให
นําฝากไวในธนาคารกรุงไทย สาขาสกลนคร หรือสหกรณออมทรัพยครูสกลนคร
ขอ 31 การลงนามในตัว๋ เงินหรือเช็คของสมาคม จะตองมีลายมือชื่อของนายกสมาคม หรือผูทําการแทน ลง
นามรวมกับเหรัญญิก หรือเลขานุการ พรอมกับประทับตราของสมาคม จึงจะถือวาใชได
ขอ 32 ใหนายกสมาคมมีอํานาจสั่งจายเงินของสมาคมไดครั้งละไมเกิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) ถา
เกินกวานัน้ จะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการและคณะกรรมการจะอนุมัติใหจายเงินของสมาคม
ไดครั้งละไมเกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) ถาจําเปนจะตองจายเกินกวานี้ ตองไดรับอนุมัติ
จากที่ประชุมใหญของสมาคม
ขอ 33 ใหเหรัญญิกมีอํานาจเก็บรักษาเงินสดของสมาคมไดไมเกิน10,000 บาท (หนึง่ หมื่นบาทถวน) ถา
เกินกวาจํานวนนี้ จะตองนําฝากธนาคารในบัญชีของสมาคมทันทีที่โอกาสอํานวยให
ขอ 34 เหรัญญิก จะตองทําบัญชีรายรับ รายจาย และบัญชีงบดุล ใหถูกตองตามหลักวิชาการ การรับหรือ
จายเงินทุกครั้ง จะตองมีหลักฐานเปนหนังสือ ลงลายมือชื่อของนายกสมาคมหรือผูทําการแทน
รวมกับเหรัญญิกหรือผูทําการแทน พรอมกับประทับตราของสมาคมทุกครั้ง
ขอ 35 ผูสอบบัญชี จะตองมิใชกรรมการหรือเจาหนาที่ของสมาคม และจะตองเปนผูส อบบัญชีที่ไดรับ
อนุญาต
ขอ 36 ผูสอบบัญชี มีอํานาจหนาที่จะเรียกเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินและทรัพยสินจากคณะกรรมการและ
สามารถจะเชิญกรรมการ หรือเจาหนาที่ของสมาคมเพื่อสอบถาม เกี่ยวกับบัญชีและทรัพยสินของ
สมาคมได
ขอ 37 คณะกรรมการจะตองใหความรวมมือกับผูสอบบัญชี เมื่อไดรับการรองขอ
/หมวดที่ 6…
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หมวดที่ 6
การเปลี่ยนแปลงแกไขขอบังคับและการเลิกสมาคม
ขอ 38 ขอบังคับของสมาคมจะเปลี่ยนแปลงแกไขไดโดยมติของที่ประชุมใหญเทานั้น และองคประชุมใหญ
จะตองมีสมาชิกสามัญเขารวมประชุมไมนอ ยกวาครึ่งหนึง่ ของสมาชิกสามัญทั้งหมด มติของที่
ประชุมใหญในการใหเปลี่ยนแปลงแกไขขอบังคับ จะตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของ
สมาชิกสามัญที่เขารวมประชุมทั้งหมด
ขอ 39 การเลิกสมาคมจะเลิกไดก็โดยมติของที่ประชุมใหญของสมาคม ยกเวนเปนการเลิกเพราะเหตุของ
กฎหมายมติของที่ประชุมใหญที่ใหเลิกสมาคมจะตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของสมาชิก
สามัญที่เขารวมประชุมทั้งหมด และองคประชุมใหญจะตองไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญ
ทั้งหมด
ขอ 40 เมื่อสมาคมตองเลิก ไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม ทรัพยสินของสมาคมที่เหลืออยู หลังจากที่ไดชําระบัญชี
เปนที่เรียบรอยแลว ใหตกเปนของ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
(ผูรับตองมีฐานะเปนนิติบุคคล ที่มีวัตถุประสงคเพื่อการกุศลสาธารณประโยชน)

หมวดที่ 7
บทเฉพาะกาล
ขอ 41 ขอบังคับฉบับนี้นั้น ใหเริ่มใชบังคับไดนับตั้งแตวันที่สมาคมไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนเปน
นิติบุคคลเปนตนไป
ขอ 42 เมื่อสมาคมไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนเปนนิตบิ ุคคลจากทางราชการ ก็ใหถอื วาผูรับเริ่มการทั้งหมด
เปนสมาชิกสามัญ และสมาชิกภาพของคณะกรรมการที่ตั้งขึ้น เริ่มตั้งแตวนั จดทะเบียนเปนตนไป

(ลงชื่อ)………………………………. ผูจัดทําขอบังคับ
(นายบัณฑิต อมรสิน)

