ข้ อบังคับ
สมาคมนักเรียนเก่าเยอรมัน ในพระบรมราชูปถัมภ์
(แก้ไขในการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2544)
หมวด 1 บททั่วไป
ข้ อ 1. สมาคมนี้ชื่อว่า “ สมาคมนักเรี ยนเก่าเยอรมัน ในพระบรมราชูปถัมภ์ ” ใช้ชื่อย่อว่า “ส.น.ย.” มีชื่อเป็ น
ภาษาเยอรมันว่า "VEREIN DER EHEMALIGEN THAI STUDENTEN IN DEUTSCHLAND UNTER
KÖNIGLICHER SCHIRMHERRSCHAFT" ใช้ชื่อย่อว่า "V.T.D."
ข้ อ 2. สานักงานใหญ่ของสมาคมฯ ตั้งอยูเ่ ลขที่ 18/1 ซอยงามดูพลี (อรรถการประสิ ทธิ์) ถนนพระราม 4
กรุ งเทพมหานคร 10120
ข้ อ 3. เครื่ องหมายสมาคมเป็ นรู ปโล่ห์ ข้างบนมีอกั ษรย่อภาษาไทยว่า ส.น.ย. และอักษรโรมันว่า V.T.D. รู ปโล่ห์
แบ่งครึ่ งตามแนวดิ่ง ส่ วนขวามีสีธงชาติไทยและมีรูปช้างสามเศียรตรงกลาง ส่วนซ้ายมีสีธงชาติเยอรมันและ
มีรูปนกอินทรี ตรงกลาง

หมวด 2 วัตถุประสงค์
ข้ อ 4. สมาคมมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
4.1
4.2
4.3
4.4

เพื่อส่งเสริ มความสามัคคีและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก
เพื่อส่งเสริ มความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
เพื่อส่งเสริ มกิจกรรมทางสังคม กีฬา สุขภาพอนามัย บันเทิง งานประเพณี และกิจกรรมอื่นๆที่ไม่ขดั
ต่อกฎหมาย ความสงบเรี ยบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
เพือ่ ส่งเสริ มอาชีพ การศึกษาและงานสาธารณกุศล อันจะเป็ นการเสริ มสร้างเกียรติภูมิให้กบั สมาคม
โดยตรง

หมวด 3 ประเภทสมาชิกและการเป็ นสมาชิก
ข้ อ 5. สมาชิกของสมาคม แบ่งเป็ น 3 ประเภท คือ
5.1

สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลที่
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5.1.1 เคยศึกษา อบรม ฝึ กงาน หรื อดูงานอยูใ่ น ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันเป็ นเวลา
ติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
5.1.2 เคยรับราชการอยูใ่ นประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
/ 5.1.3 ผูท้ ี่เป็ นคู่สมรส …
5.1.3 ผูท้ ี่เป็ นคู่สมรสของบุคคลตามข้อ 5.1.1 หรื อ 5.1.2 หรื อสมาชิกในครอบครัวโดยตรงของ
บุคคลดังกล่าวและพานักอยูใ่ นประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันด้วย
5.1.4 ผูท้ ี่เคยได้รับทุน หรื อได้รับเชิญไปดูงาน ศึกษา ฝึ กอบรมหรื อฝึ กงานในประเทศสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมัน โดยรัฐบาลไทย หรื อองค์กรไทย หรื อเยอรมันที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติ
5.2

5.3

สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ บุคคลที่
5.2.1 เคยศึกษา อบรม ฝึ กงาน หรื อรับราชการอยูใ่ นประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันน้อยกว่า
1 ปี
5.2.2 มีความสนใจในกิจการของสมาคม
5.2.3 คุณสมบัติครบตามข้อ 5.1 แต่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อบรรลุนิติภาวะแล้วเลื่อนเป็ นสมาชิก
สามัญโดยอัตโนมัติ
สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลที่ทรงคุณวุฒิ หรื อมีอุปการะคุณต่อสมาคม ซึ่งคณะกรรมการบริ หาร
ของสมาคมเห็นสมควรเชิญเป็ นสมาชิกเพื่อเป็ นเกียรติแก่สมาคม

ข้ อ 6. คุณสมบัติของสมาชิก ผูท้ ี่เป็ นสมาชิกของสมาคมต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

เป็ นผูบ้ รรลุนิติภาวะ
มีความประพฤติเรี ยบร้อย
มีอาชีพเป็ นหลักฐาน
ไม่เป็ นโรคที่สังคมรังเกียจ
ไม่เคยจาคุกตามคาพิพากษาของศาล เว้นแต่คดีการเมือง หรื อความผิดฐานประมาทหรื อลหุโทษ
ไม่เคยถูกให้ออกจากสมาคม หรื อสโมสรอื่น เนื่องจากทาให้เกิดความเสี ยหายอย่างร้ายแรงแก่
สมาคมหรื อสโมสรนั้น
ไม่เป็ นบุคคลทีม่ ีหนี้สินล้นพ้นตัว

ข้ อ 7. การสมัครเป็ นสมาชิก ผูป้ ระสงค์จะสมัครเข้าเป็ นสมาชิกของสมาคม ให้ยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคม

โดยมีสมาชิกสามัญรับรองอย่างน้อย 2 นายต่อเลขาธิการสมาคม เมื่อคณะกรรมการบริ หารได้พิจารณาและ
อนุมตั ิแล้ว จึงให้รับเข้าเป็ นสมาชิกได้และจะต้องไปแสดงตัวในการประชุมใหญ่ที่จะมีข้ นึ ในโอกาสแรกเพื่อ
เป็ นการแนะนาตัวและรับเครื่ องหมายของสมาคม

ข้ อ 8. ค่าสมัครและค่าบารุ ง
8.1
8.2

สมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญ ต้องชาระค่าบารุ งสมาคมตลอดชีพเพียงครั้งเดียว 1,000 บาท
ค่าบารุ งต้องชาระพร้อมกับการยื่นสมัครเป็ นสมาชิก
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/ หมวด 4 สิ ทธิ …

หมวด 4 สิทธิและหน้ าที่ของสมาชิก
ข้ อ 9. สิ ทธิของสมาชิก
9.1 สมาชิกสามัญมีสิทธิ
9.1.1 เข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ ที่สมาคมจัดขึ้น
9.1.2 ประดับเข็มเครื่ องหมายของสมาคมได้
9.1.3 เลือกตั้ง หรื อได้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการฯ ของสมาคม
9.1.4 เสนอญัตติ แสดงความคิดเห็น และออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุมของสมาคม
9.1.5 เสนอความเห็นอันเป็ นประโยชน์ต่อกิจการของสมาคม
9.1.6 ใช้สถานที่และบริ การของสมาคมโดยความเสมอภาคและเชิญบุคคลภายนอกเป็ นแขกของ
สมาคมได้ โดยยินยอมปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามระเบียบของสมาคมและเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ในกรณีที่มีความเสี ยหายเกิดขึ้น
9.1.7 เรี ยกให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญตามวิธีการและข้อบังคับของสมาคม
9.2

สมาชิกวิสามัญ และสมาชิกกิตติมศักดิ์ มีสิทธิเช่นเดียวกับสมาชิกสามัญ เว้นแต่ไม่มีสิทธิออกเสี ยง
ลงคะแนนและรับเลือกตั้งเป็ นกรรมการฯของสมาคม

ข้ อ 10. หน้าที่ของสมาชิก สมาชิกมีหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
10.1
10.2
10.3

ปฏิบตั ิตามข้อบังคับและระเบียบของสมาคมโดยเคร่ งครัด
ช่วยเหลือ สนับสนุนและส่งเสริ มกิจกรรมของสมาคม
แจ้งให้เลขาธิการสมาคมทราบเป็ นหนังสื อ เมื่อย้ายที่อยูห่ รื อที่ทางาน

หมวด 5 การขาดจากสมาชิกภาพ
ข้ อ 11. สมาชิกภาพสิ้นสุดลงเมื่อ
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6

ตาย
ลาออกเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
กระทาผิดทางอาญาโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดฐานประมาท หรื อลหุโทษ
ถูกศาลสัง่ ให้เป็ นบุคคลไร้ความสามารถ หรื อเป็ นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ
ประพฤติการอันนาความเสื่ อมเสี ยแก่ชื่อเสี ยงหรื อกิจกรรมของสมาคม และมติของคณะกรรมการฯ
ไม่ต่ากว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการฯ ที่มาประชุมทั้งหมดให้ขาดจากสมาชิกภาพ
ไม่ชาระค่าบารุ งภายในกาหนดตาม ข้อ 8.2 และสมาคมได้เตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแล้ว

ข้ อ 12. สมาชิกที่ลาออกจากสมาชิกภาพ ให้แสดงความจานงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อเลขาธิการ และสมาชิกภาพจะ

สิ้นสุดลงเมื่อคณะกรรมการบริ หารอนุมตั ิให้ลาออกแล้ว การลาออกไม่เป็ นเหตุให้สมาชิกผูน้ ้ นั หลุดพ้นจาก
หนี้สินใดๆ ที่ตอ้ งชาระให้กบั สมาคม
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/ ข้อ 13. ผูท้ ี่ขาดจาก …
ข้ อ 13. ผูท้ ี่ขาดจากสมาชิกภาพตามข้อ 11.5 หรื อ 11.6 มีสิทธิอุทธรณ์ได้โดยยื่นหนังสื ออุทธรณ์ต่อนายกสมาคม
ภายในกาหนด 1 เดือนนับแต่วนั ทราบมติของคณะกรรมการฯ โดยมีสมาชิกรับรองอีก 10 นาย ในกรณีน้ ีให้
นายกเสนอเรื่ องต่อที่ประชุมใหญ่ที่จะมีข้ นึ ในโอกาสแรก มติของที่ประชุมใหญ่ถือเป็ นเด็ดขาด ทั้งนี้ตอ้ งเกิน
กว่า 2 ใน 3 ของสมาชิกที่มาประชุม ในระหว่างอุทธรณ์ให้ถือว่าผูน้ ้ นั ยังมีสมาชิกภาพอยู่

หมวด 6 คณะกรรมการและการบริหารสมาคม
ข้ อ 14. คณะกรรมการบริ หาร
14.1

ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี เป็ นผูเ้ ลือกตั้งนายกสมาคมฯ ขึ้นเพียง 1 นาย และให้นายกแต่งตั้ง
สมาชิกสามัญขึ้นมาเป็ นกรรมการอืน่ ๆ อีก 20 ท่าน ดังรายละเอียดในข้อ 14.2

14.2

ให้นายกแต่งตั้งอุปนายกและกรรมการบริ หาร ซึ่ งประกอบด้วย เลขาธิการ เหรัญญิก ปฏิคม
นายทะเบียน ประธานฝ่ ายต่างๆ คือ บันเทิง กีฬา วิชาการ ประชาสัมพันธ์ ทัศนาจร และตามที่
เห็นสมควร

ข้ อ 15. วิธีเลือกตั้งกรรมการบริ หาร
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6

15.7
15.8

ให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งตามข้อ 30
การเลือกตั้งกระทาได้โดยทางตรงและด้วยวิธีลบั ในกรณีที่มีการเสนอชื่อผูร้ ับการเลือกตั้งมากกว่า
1 คน
สมาชิกสามัญที่ชาระค่าบารุ งตามข้อบังคับของสมาคมเรี ยบร้อยแล้วเท่านั้น จึงจะมีสิทธิออกเสี ยง
ลงคะแนนได้
สมาชิกสามัญคนหนึ่งมีสิทธิออกเสี ยงได้ 1 เสี ยง
ผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นนายกสมาคมฯ ตามข้อ 14.1 ต้องเป็ นสมาชิกสามัญ
และอยูใ่ นที่ประชุมในขณะนั้น
ในกรณีที่ผถู ้ ูกเสนอชื่อมิได้อยูใ่ นที่ประชุมนั้น ผูเ้ สนอชื่อต้องมีหนังสื อแสดงความยินยอมจากผูถ้ กู
เสนอชื่อ และมอบให้ประธานคณะกรรมการเลือกตั้งเพื่อแสดงให้ที่ประชุมทราบ ในกรณีที่ไม่มี
หนังสื อยินยอมต้องมีสมาชิกสามัญอย่างน้อย 10 นายให้การรับรอง
การเลือกตั้งต้องดาเนินไปโดยวิธีที่ไม่ขดั ต่อข้อบังคับของสมาคม
ให้นายกประกาศรายชื่อกรรมการบริ หารให้สมาชิกทราบภายใน 30 วันนับแต่วนั ประชุมใหญ่ฯ

ข้ อ 16. อานาจหน้าที่ของกรรมการบริ หาร
16.1

นายกสมาคม มีอานาจหน้าที่ควบคุมรับผิดชอบการบริ หารทัว่ ไปของสมาคม เป็ นประธานที่ประชุม
คณะกรรมการฯ ลงนามในเอกสารที่ผูกพันสมาคม และเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินของสมาคมร่ วมกับ
เหรัญญิก เป็ นผูแ้ ทนของสมาคมในงานพิธีต่างๆ และในกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก
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16.2

16.3

16.4

16.5
16.6

/ 16.2 อุปนายกสมาคม …
อุปนายกสมาคม เป็ นผูม้ ีอานาจและหน้าที่ดาเนินงานแทนนายกเมื่อนายกไม่อยู่ หรื อไม่สามารถ
ปฏิบตั ิ หน้าที่ได้ หรื อดาเนินการแทนในงานที่นายกได้มอบหมาย ทาหน้าที่แทนนายกในอานาจ
หน้าที่ที่ได้กาหนดไว้ในข้อ 16.1 ในกรณีที่ทาหน้าที่ประธานของที่ประชุมให้อุปนายกที่มีอาวุโส
สูงสุดตามอันดับทาหน้าที่ดงั กล่าว
เลขาธิการ มีอานาจหน้าที่ในงานธุรการทัว่ ไปของสมาคม ทาหน้าที่เลขานุการของที่ประชุม
คณะกรรมการฯ ทาหนังสื อนัดประชุมและทารายงานการประชุม จัดหนังสื อนัดประชุม
จัดทารายงานประจาปี งานสารบรรณ และงานโต้ตอบทัว่ ๆ ไปของสมาคม
เหรัญญิก มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการทาและรักษาบัญชีรับจ่าย รักษาเงินของสมาคม รักษาและ
ทาทะเบียนทรัพย์สินของสมาคม ทวงถามเงินค่าบารุ งสมาคมจากสมาชิก หรื อผลประโยชน์อื่นๆ
ที่สมาคมพึงจะได้รับจัดทาบัญชีงบดุลประจาปี
ปฏิคม มีอานาจหน้าที่ดูแลรักษาสถานที่ทาการของสมาคม หรื อสถานที่ที่สมาคมจัดให้มีงานต่างๆ
ขึ้น และจัดการควบคุมดูแลเรื่ องอาหารเครื่ องดื่ม
นายทะเบียน มีอานาจหน้าที่จดั ทา และรักษาทะเบียนสมาชิก ตรวจสอบ แก้ไขการเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับสมาชิก ปฏิบตั ิงานร่ วมกับเลขาธิการในการนัดประชุมใหญ่

16.7

ประชาสัมพันธ์ มีอานาจหน้าที่ประชาสัมพันธ์กิจการของสมาคม ให้เป็ นที่ทราบกันโดยทัว่ ไปใน
บรรดาสมาชิกและบุคคลทัว่ ไป โดยการแถลงข่าวทางหนังสื อเวียนของสมาคม หรื อสื่ อมวลชนอืน่ ๆ
16.8 กรรมการวิชาการ มีอานาจหน้าที่ส่งเสริ มการให้ความรู้แก่สมาชิก ออกวารสารของสมาคมร่ วมกับ
สาราณียากร
16.9 กรรมการกีฬา มีอานาจหน้าที่จดั รายการกีฬาสาหรับสมาชิกในโอกาสอันควร ประสานงานการ
แข่งขันกีฬาระหว่างกลุ่มของสมาคมกับกลุม่ อื่นๆ ตลอดจนควบคุมดูแลและบารุ งอุปกรณ์การกีฬา
ทั้งปวง
16.10 กรรมการบันเทิง มีอานาจหน้าที่จดั รายการบันเทิงในงานต่างๆ ที่สมาคมจัดให้มีข้ นึ และจัดสรร
รายการบันเทิง สาหรับสมาชิกโดยเฉพาะในโอกาสอันควร
16.11 กรรมการทัศนาจร มีอานาจหน้าที่จดั การนาเที่ยวให้แก่สมาชิกเพื่อการศึกษาหรื อพักผ่อนหย่อนใจ
ตามโอกาสอันควร
16.12 ประธานฝ่ ายกิจกรรมพิเศษ ดาเนินกิจกรรมพิเศษตามมติของคณะกรรมการบริ หารหรื อตามที่
เห็นสมควรจะดาเนินการ
16.13 กรรมการอื่นๆ มีอานาจหน้าที่ที่นายกได้แต่งตั้งขึ้นเพื่อมอบหมายงานอืน
่ ๆ นอกจากที่กล่าวข้างต้น
ให้ทา ทั้งนี้ตามความเหมาะสม

ข้ อ 17. คณะกรรมการบริ หาร มีสิทธิที่จะเชิญบุคคลใดเป็ นกรรมการที่ปรึ กษาได้ตามที่เห็นสมควร
ข้ อ 18. ให้ผทู ้ ี่เคยดารงตาแหน่งนายกสมาคมเป็ นที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์ของสมาคมและความเป็ นที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์
เป็ นสภาวะถาวร จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามข้อ 11
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ข้อ 19.

ข้ อ 20.

ข้ อ 21.

ข้ อ 22.

ข้ อ 23.

/ ข้อ 19. คณะกรรมการ …
คณะกรรมการบริ หารมีอานาจแต่งตั้งสมาชิกเป็ นกรรมการกลางเพื่อช่วยดาเนินงานของสมาคม
ตามที่เห็นสมควร ในกรณีที่มีความจาเป็ นอาจแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกได้
การประชุมและการบริ หารงานของคณะกรรมการฯ
20.1 กรรมการบริ หารต้องมีการประชุมย่อยอย่างน้อย 2 เดือนต่อหนึ่งครั้ง ให้นายกเป็ นประธานของ
ที่ประชุม ถ้านายกไม่อยูใ่ ห้อุปนายกทาหน้าที่ประธาน ถ้าทั้งนายกและอุปนายกไม่อยูใ่ ห้ที่ประชุม
เลือกกรรมการท่านหนึ่งขึ้นเป็ นประธานเฉพาะการประชุมคราวนั้น
20.2 กรรมการบริ หารต้องมาประชุมไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 จึงจะครบองค์ประชุม
ถ้าการประชุมมิได้มีข้ นึ เนื่องจากกรรมการบริ หารไม่ครบองค์ประชุมให้เรี ยกประชุมใหม่ภายใน 30 วัน
ในกรณีเรี ยกประชุมทดแทนถ้ากรรมการมาประชุมไม่ถึง 1 ใน 3 ก็ให้ถือว่าครบองค์ประชุม
20.3 มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากเป็ นเกณฑ์ ในกรณีที่มีคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธาน
ที่ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
20.4 คณะกรรมการบริ หารมีอานาจหน้าที่ดาเนินกิจการให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคมหรื อตาม
ระเบียบข้อบังคับที่ได้กาหนดไว้เพื่อดาเนินกิจการและบริ หารสมาคม หรื อตามมติของที่ประชุมใหญ่
แห่งสมาชิก
20.5 คณะกรรมการบริ หารมีอานาจออกระเบียบใดๆ ที่ไม่ขดั ต่อข้อบังคับของสมาคม หรื อกฎหมาย
หรื อความสงบเรี ยบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน
20.6 นายกโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หาร มีอานาจแต่งตั้งกรรมการอย่างน้อย 2 คน
เป็ นตัวแทน มีอานาจเต็มที่เพื่อทากิจการใดๆ ในนามสมาคมได้
20.7 ในกรณีที่มีกิจการที่จะต้องทาอย่างรี บด่วน และหากเนิ่นช้าจะก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่สมาคมได้
นายกมีอานาจสั่งให้กรรมการตามข้อ 20.6 ดาเนินการไปก่อนได้แล้วแจ้งให้ที่ประชุม
คณะกรรมการฯทราบถึงเหตุผลและความจาเป็ นสาหรับการนั้น
20.8 กิจการใด ๆ ที่กรรมการฯ ตามข้อ 20.7 ได้กระทาก่อนได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ หารให้ถือว่าผูกพันต่อสมาคม
กรรมการบริ หาร ย่อมพ้นตาแหน่งเฉพาะตัวเมื่อ
21.1 ตาย
21.2 ลาออก
21.3 ขาดสมาชิกภาพตามข้อ 11
21.4 ที่ประชุมใหญ่แห่งสมาชิกลงมติให้ถอดถอน
21.5 ขาดการประชุมคณะกรรมการบริ หารติดต่อกัน 3 ครั้ง โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการบริ หารว่างลงตามข้อ 21 ให้นายกแต่งตั้งสมาชิกสามัญเป็ นกรรมการบริ หารแทน
แต่กรรมการฯ ที่มาแทนนั้นจะอยูใ่ นตาแหน่งได้เพียงเท่าระยะเวลาที่กรรมการบริ หารซึ่งตนมาแทนจะพึงอยู่
ได้ การแต่งตั้งกรรมการบริ หารตามข้อ 22 อาจระงับเสี ยก็ได้ ถ้าระยะเวลาที่คณะกรรมการบริ หารต้องออก
ตามวาระตามข้อ 23 เหลืออยูไ่ ม่เกิน 6 เดือน
คณะกรรมการบริ หารอยูใ่ นตาแหน่งตามวาระคราวละ 2 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 1 เดือนพฤศจิกายนของปี หนึ่งไป
จนถึงวันที่ 31 ตุลาคมจนครบ 2 ปี กรรมการฯที่ออกไปตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการฯอีกได้
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/ ข้อ 24. ให้คณะกรรมการ …
ข้ อ 24. ให้คณะกรรมการบริ หารชุดเดิมดาเนินกิจการอันเป็ นปกติธุระของสมาคมต่อไป จนกว่าจะได้มอบงานให้
คณะกรรมการบริ หารชุดใหม่ แต่ท้ งั นี้ตอ้ งไม่เกิน 1 เดือนนับตั้งแต่วนั ที่คณะกรรมการฯชุดใหม่ได้รับเลือก

หมวด 7 การประชุมใหญ่
ข้ อ 25. การประชุมใหญ่สามัญประจาปี
25.1
25.2

ให้คณะกรรมการฯ ถือเอาวันที่ 20 กันยายนของทุกปี ซึ่งเป็ นวันสถาปนาสมาคมและเป็ นวันคล้าย
วันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ที่เมืองไฮเดลเเบร์ก ประเทศ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันเป็ นวันประชุมใหญ่สามัญประจาปี
ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน หรื อมีเหตุจาเป็ นอย่างยิ่งอันมิอาจจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญขึ้น
ในวันดังกล่าวตามข้อ 25.1 ได้ ก็ให้จดั ให้มีข้ นึ ภายใน 1 เดือนก่อนหรื อหลังจากวันนั้น

ข้อ 26. การประชุมใหญ่วิสามัญ
26.1 เมื่อมีเหตุอนั คณะกรรมการบริ หารลงมติเห็นสมควร หรื อสมาชิกสามัญไม่นอ้ ยกว่า 20 คน เข้าชื่อกัน
ยื่นหนังสื อต่อสมาคมเสนอให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญสมาชิก
26.2 เรื่ องที่ประชุมต้องเป็ นเรื่ องที่เกินอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริ หารและเป็ นเรื่ องด่วนที่ตอ้ งขอ
อนุมตั ิต่อที่ประชุมใหญ่แห่งสมาชิก หรื อเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสี ยของสมาชิกหรื อสมาคม
โดยตรง
ข้ อ 27. ในการจัดประชุมใหญ่แต่ละครั้ง ให้เลขาธิการร่ วมมือกับนายทะเบียนส่งคาบอกกล่าวไปยังสมาชิกทุกคนที่
ปรากฏในทะเบียนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน กับให้ระบุวนั เวลาและสถานที่ที่จะประชุมพร้อมทั้ง
วัตถุประสงค์ไปด้วย

ข้ อ 28. ระเบียบวาระสาหรับการประชุมใหญ่สามัญประจาปี อย่างน้อยต้องมี ดังนี้
28.1
28.2
28.3
28.4
28.5

รายการกิจการของสมาคมทีไ่ ด้กระทามาในรอบปี
รายงานการเงินและการรับรองงบดุล
เลือกตั้งผูส้ อบบัญชี
เลือกตั้งนายกสมาคมฯ (เมื่อครบ 2 ปี )
เรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้ อ 29. การประชุมต้องมีสมาชิกมาประชุมใหญ่ไม่นอ้ ยกว่า 20 คน จึงจะครบองค์ประชุม
ข้ อ 30. ให้ที่ประชุมใหญ่ เลือกผูเ้ ข้าร่ วมประชุมเป็ นประธานและกรรมการเลือกตั้ง รวมทั้งหมด 3 ท่าน เพื่อ

ดาเนินการเลือกตั้งเรี ยกว่า “คณะกรรมการเลือกตั้ง”
ข้ อ 31. มติของที่ประชุมให้ใช้ความในข้อ 20.3 มาบังคับโดยอนุโลม
ข้ อ 31.1 การรับรองรายงานการประชุมใหญ่ให้ที่ประชุมกรรมการบริ หารรับรองแทนที่ประชุมใหญ่ในครั้งต่อไป
ในทันทีที่มีการประชุมคณะกรรมการบริ หารครั้งต่อจากการประชุมใหญ่ เพื่อให้สามารถดาเนินกิจกรรมได้
ตามมติที่ประชุมใหญ่ได้ทนั ที
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/ หมวด 8 การเงิน …

หมวด 8 การเงินของสมาคม
ข้ อ 32. เหรัญญิกจะเก็บเงินสดไว้ได้ไม่เกิน 10,000 บาท นอกนั้นให้ฝากไว้กบั ธนาคารพาณิชย์ที่เชื่อถือได้ตามติของ

ที่ประชุมกรรมการบริ หารในนามสมาคม
ข้ อ 33. การเบิกจ่ายเงินของสมาคมจากธนาคาร ให้นายก หรื ออุปนายกคนใดคนหนึ่ง หรื อเลขาธิการลงนามร่ วมกับ
เหรัญญิกในใบขอถอนเงิน
ข้ อ 34. ให้ถือวันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปี เป็ นวันสิ้นงวดการบัญชีของสมาคม เหรัญญิกมีหน้าที่ตอ้ งทางบดุลส่งให้
ผูส้ อบบัญชีตรวจสอบและรับรอง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี หากจาเป็ นต้องทาก่อนวัน
สิ้นงวดก็ให้แบ่งทาจนถึงระยะใกล้ที่สุดของวันประชุมใหญ่ก็ได้

หมวด 9 การเลิกสมาคมและการชาระบัญชี
ข้ อ 35. เมื่อที่ประชุมใหญ่ลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยง 3 ใน 4 ของผูท้ ี่มาประชุมให้เลิกสมาคมถึง 2 ครั้ง ภายใน 3 เดือน
สมาคมก็เป็ นอันเลิกตามมติของที่ประชุมใหญ่ การพิจารณาเลิกสมาคมดังกล่าว สมาชิกต้องมาประชุมไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกที่ปรากฏในทะเบียน
ข้อ 36. ให้ที่ประชุมใหญ่ลงมติเลือกตั้งผูช้ าระบัญชีและการชาระบัญชีน้ นั ให้เป็ นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับการชาระ
บัญชีที่ใช้อยูใ่ นเวลาเลิกสมาคม
ข้อ 37. ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคนต่อสมาคมนั้น จากัดเพียงเท่าจานวนค่าบารุ งและหนี้สินอย่างอื่นที่
ค้างชาระอยู่
ข้ อ 38. เมื่อชาระบัญชีแล้ว หากมีทรัพย์สินเหลืออยูเ่ ท่าใดให้ตกเป็ นของนิติบุคคลที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อบารุ ง
การศึกษา หรื อการสาธารณกุศลอย่างอื่น ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั มติของที่ประชุมใหญ่ให้เลิก

หมวด 10 บทเบ็ดเสร็จ
ข้ อ 39. การแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดทอนข้อบังคับนี้จะกระทาได้ก็โดยที่ประชุมใหญ่แห่งสมาชิกเท่านั้น

โดยคณะกรรมการบริ หารเป็ นผูเ้ สนอ หรื อสมาชิกไม่นอ้ ยกว่า 2 คนเป็ นผูเ้ สนอให้แก้ไขเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ต่อคณะกรรมการบริ หารก่อนการประชุมคณะกรรมการบริ หารครั้งสุดท้ายก่อนการประชุมใหญ่ มติในเรื่ อง
นี้ตอ้ งมีคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนสมาชิกที่มาประชุม ข้อบังคับทีม่ ิใช่เป็ นสาระสาคัญและ
ไม่เกี่ยวกับหลักการให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตัดทอนได้ โดยมติเป็ นเอกฉันท์ของคณะ
กรรมการบริ หาร
ข้ อ 40. สมาคมจะตั้งสโมสรขึ้นได้ก็โดยมติของที่ประชุมใหญ่ ส่วนข้อบังคับของสโมสรให้คณะกรรมการบริ หาร
เป็ นผูก้ าหนด
ข้ อ 41. สมาคมนี้ไม่มีวตั ถุประสงค์ หรื อมีกิจกรรมทางการเมือง สมาชิกหรื อบุคคลใดจะนาชื่อหรื อใช้สถานที่ของ
สมาคม เพื่อความมุ่งหมาย หรื อกระทากิจกรรมทางการเมืองไม่ได้
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