เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๗๓ ง

หนา้ ๑๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กันยายน ๒๕๖๕

ประกาศนายทะเบียนสมาคม
ประจําจังหวัดมหาสารคาม
เรื่อง จดทะเบียนแกไขเพิม่ เติมขอบังคับของสมาคม
ดวย นางสาวสุดารัตน โยธาวงศ ตําแหนงเลขานุการ ผูไดรับมอบอํานาจใหยื่นคําขอจดทะเบียน
แกไขเพิ่มเติมขอบังคับ “สมาคมศิษยเกาวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ดังนี้
ขอบังคับ
สมาคมศิษยเกาวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หมวดที่ ๒
สมาชิก
ขอบังคับเดิม
ขอ ๗ คาลงทะเบียน และคาบํารุงสมาคม
๗.๑ สมาชิกสามัญ จะตองเสียคาลงทะเบียนเปนครั้งแรก ๒๕๐ บาท
ขอบังคับใหม
ขอ ๗ คาลงทะเบียน และคาบํารุงสมาคม
๗.๑ สมาชิกสามัญ จะตองเสียคาลงทะเบียนเปนครั้งแรก ๒๐๐ บาท
หมวดที่ ๓
การดําเนินการสมาคม
ขอบังคับเดิม
ขอ ๑๓ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งทําหนาที่บริหารกิจการของสมาคมมีจํานวนอยางนอย ๑๕ คน
อยางมากไมเกิน ๓๕ คน คณะกรรมการนี้ตองเปนสมาชิกสามัญที่ไดมาจากการเลือกของที่ประชุมใหญ
ของสมาคม และใหผูที่ไดรับเลือกจากที่ประชุมใหญ เลือกกันเองเปนนายกสมาคม ๑ คน และอุปนายก ๔ คน
สําหรับ กรรมการในตําแหนง อื่น ๆ ใหน ายกสมาคมเปน ผูแ ตงตั้ง ผูที่ไดรับ เลือกจากที่ประชุม ใหญ
เขาดํารงตําแหนงตาง ๆ ของสมาคมตามที่ไดกําหนดไว

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๗๓ ง

หนา้ ๑๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กันยายน ๒๕๖๕

ขอบังคับใหม
ขอ ๑๓ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งทําหนาที่บริหารกิจการของสมาคมมีจํานวนอยางนอย ๑๕ คน
อยางมากไมเกิน ๓๕ คน คณะกรรมการนี้ตองเปนสมาชิกสามัญที่ไดมาจากการเลือกของที่ประชุมใหญ
ของสมาคม และใหผูที่ไดรับเลือกจากที่ประชุมใหญ เลือกกันเองเปนนายกสมาคม ๑ คน และอุปนายก
ไมเกิน ๖ คน สําหรับกรรมการในตําแหนงอืน่ ๆ ใหนายกสมาคมเปนผูแตงตั้ง ผูที่ไดรับเลือกจากที่ประชุมใหญ
เขาดํารงตําแหนงตาง ๆ ของสมาคมตามที่ไดกําหนดไว
ขอบังคับเดิม
ขอ ๑๓.๔ เหรัญญิก มีหนาที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคม เปนผูจัดทําบัญชีรายรับรายจาย
บัญชีงบดุล ของสมาคมและเก็บเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของสมาคมไวเพื่อตรวจสอบ
ขอบังคับใหม
ขอ ๑๓.๔ เหรั ญ ญิ ก และบริ ห ารทรั พย สิ น มี ห นา ที่ เ กี่ ยวกั บ การเงิน ทั้ ง หมดของสมาคม
เปนผูจัดทําบัญชีรายรับรายจาย บัญชีงบดุลของสมาคมและเก็บเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของสมาคมไว
เพื่อตรวจสอบ บริหารจัดการงบประมาณ รายรับรายจาย และจัดหารายได ทุนการศึกษา และทุนอื่น ๆ
จัดสรรงบประมาณ ผลประโยชนของสมาชิก และภารกิจของสมาคม
ขอบังคับเดิม
ขอ ๑๓.๕ ปฏิคม มีหนาที่ในการใหการตอนรับแขกของสมาคม เปนหัวหนาในการจัดเตรียม
สถานที่ของสมาคมและจัดเตรียมสถานที่ประชุมตาง ๆ ของสมาคม
ขอบังคับใหม
ขอ ๑๓.๕ ฝายประสานงานและกิจกรรม มีหนาที่ในการใหการตอนรับ แขกของสมาคม
เปนหัวหนาในการจัดเตรียมสถานที่ของสมาคมและจัดเตรียมสถานที่ประชุมตาง ๆ อํานวยความสะดวก
ในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของสมาคม
ขอบังคับเดิม
ขอ ๑๓.๖ นายทะเบียน มีหนาที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของสมาคมประสานงาน
กับเหรัญญิกในการเรียกเก็บเงินคาบํารุงสมาคมจากสมาชิก

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๗๓ ง

หนา้ ๑๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กันยายน ๒๕๖๕

ขอบังคับใหม
ขอ ๑๓.๖ ฝายทะเบียนและฐานขอมูล มีหนาที่เกี่ยวกับรับสมัครสมาชิก จัดทําฐานขอมูล
ศิษยเกาแตละรุน การคนหาขอมูลศิษยเกา รับเขาและลาออก ของทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของสมาคม
ประสานงานกับเหรัญญิกและบริหารทรัพยสินในการเรียกเก็บเงินคาบํารุงสมาคมจากสมาชิก
ขอบังคับเดิม
ขอ ๑๓.๗ ประชาสัมพันธ มีหนาที่เผยแพรกิจการและชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคมใหสมาชิก
และบุคคลโดยทั่วไปใหเปนที่รูจักแพรหลาย
ขอบังคับใหม
ขอ ๑๓.๗ ฝายสื่อสารองคกร มีหนาที่ประชาสัมพันธ สรางสื่อใหกับสมาคม เผยแพรกิจการ
กิจกรรมทุกชองทางและชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคมใหสมาชิกและบุคคลโดยทั่วไปใหเปนที่รูจักแพรหลาย
ขอบังคับเดิม
ขอ ๑๓.๘ กรรมการตําแหนงอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรกําหนดใหมีขึ้น
โดยมีจํานวนเมื่อรวมกับตําแหนงกรรมการตามขางตนแลว จะตองไมเกินจํานวนที่ขอบังคับไดกําหนดไว
แตถาคณะกรรมการมิไดกําหนดตําแหนงก็ถือวาเปนกรรมการกลาง
ขอบังคับใหม
ขอ ๑๓.๘ ฝายบริการวิชาการและสงเสริมงานทํา มีหนาทีจ่ ัดกิจกรรมทางวิชาการ สรางแรงบันดาลใจ
ประสานกับรุน พี่ที่ทํางานอาชีพตาง ๆ ภาครัฐ เอกชน และประชาสัง คม มาแนะแนวการทํางาน
และประชาสัมพันธขอมูลการสมัครงานจากหนวยงานตาง ๆ
ขอความเพิ่มเติม
ขอ ๑๓ ฝายวัฒนธรรมชุมชนและสังคม มีหนาที่ จัดกิจกรรมประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมตาง ๆ
และชวยเหลือชุมชน เชื่อมสัมพันธกับชุมชน สังคม กิจกรรมสาธารณประโยชน ระดมทุนชวยเหลือ
ทั้งภายในและภายนอกสมาคม
ขอ ๑๓.๑๐ ฝายนิติการ มีหนาที่ แกไขขอบังคับ ออกขอบังคับ ปรับปรุงใหการทํางานมีประสิทธิภาพ
ไมขัดหรือแยงกับกฎหมายอื่น
ขอ ๑๓.๑๑ ฝายสวัสดิการและสิทธิประโยชน มีหนาที่ จัดสรรสวัสดิการ ดูแล สรางกําลังใจ
และประสานงานใหกับสมาชิกของสมาคม

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๗๓ ง

หนา้ ๑๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กันยายน ๒๕๖๕

ขอ ๑๓.๑๒ กรรมการตําแหนงอื่น ๆ ตามความเหมาะสมซึง่ คณะกรรมการเห็นสมควรกําหนดใหมีขึ้น
โดยมีจํานวนเมื่อรวมกับตําแหนงกรรมการตามขางตนแลว จะตองไมเกินจํานวนที่ขอบังคับไดกําหนดไว
แตถาคณะกรรมการมิไดกําหนดตําแหนงก็ถือวาเปนกรรมการกลาง
ขอ ๑๓.๑๓ ใหนายกสมาคมศิษยเกาวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาสมาคมศิษยเกาวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มีจํานวนตามความเหมาะสม คุณสมบัติของกรรมการ
ที่ปรึกษาเปนศิษยเกาวิทยาลัยการเมืองการปกครองหรือไมเปนศิษยเกาของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
หรือเปนผูมีประสบการณมีความรู ความสามารถ มีความมั่นคง เปนที่ยอมรับในมิติตาง ๆ ของสังคม
ขอใดขอหนึ่ง การเสนอชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษามาจากสมาชิกสมาคม คณะกรรมการบริหาร คณาจารย
บุคลากรวิทยาลัยการเมืองการปกครอง หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษยเกาวิทยาลัยการเมือง
การปกครองเห็นชอบวาบุคคลนั้นเหมาะสม
ขอบังคับเดิม
ขอ ๑๔ คณะกรรมการของสมาคมสามารถอยูในตําแหนงไดคราวละ ๒ ปนับตั้งแตไดรับการจดทะเบียน
และเมื่อคณะกรรมการอยูในตําแหนงครบกําหนดตามวาระแลว แตคณะกรรมการชุดใหมยังไมไดรับจดทะเบียน
จากทางราชการ ก็ใหคณะกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระรักษาการไปพลางกอนจนกวาคณะกรรมการชุดใหม
จะไดรับจดทะเบียนจากทางราชการ และเมื่อคณะกรรมการชุดใหมไดรับการจดทะเบียนจากทางราชการ
เปนที่เรียบรอยแลว ก็ใหทําการสงและรับมอบงานกันระหวางคณะกรรมการชุดเกาและคณะกรรมการชุดใหม
ใหเปนที่เสร็จสิ้น ภายใน ๗ วันนับตั้งแตวันที่คณะกรรมการชุดใหมไดรับจดทะเบียนจากทางราชการ
ขอบังคับใหม
ขอ ๑๔ คณะกรรมการของสมาคมสามารถอยูในตําแหนงไดคราวละ ๓ ปนับตั้งแตไดรับการจดทะเบียน
และเมื่อคณะกรรมการอยูในตําแหนงครบกําหนดตามวาระแลว แตคณะกรรมการชุดใหมยังไมไดรับจดทะเบียน
จากทางราชการ ก็ใหคณะกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระรักษาการไปพลางกอน จนกวาคณะกรรมการชุดใหม
จะไดรับจดทะเบียนจากทางราชการ และเมื่อคณะกรรมการชุดใหมไดรับการจดทะเบียนจากทางราชการ
เปนที่เรียบรอยแลว ก็ใหทําการสงและรับมอบงานกันระหวางคณะกรรมการชุดเกาและคณะกรรมการชุดใหม
ใหเปนที่เสร็จสิ้น ภายใน ๗ วันนับตั้งแตวันที่คณะกรรมการชุดใหมไดรับจดทะเบียนจากทางราชการ

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๗๓ ง

หนา้ ๑๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กันยายน ๒๕๖๕

ขอบังคับเดิม
ขอ ๑๘.๘ มีหนาที่จัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญ ตามที่สมาชิกสามัญ จํานวน ๑ ใน ๓
ของสมาชิกทั้งหมด ไดเขาชื่อรองขอใหจัดประชุมใหญวิสามัญขึ้น ซึ่งการนี้จะตองจัดใหมีการประชุมใหญ
วิสามัญขึ้นภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือรองขอ
ขอบังคับใหม
ขอ ๑๘.๘ มีหนาที่จัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญ ตามที่สมาชิกสามัญ จํานวน ๑ ใน ๕
ของสมาชิกทั้งหมด ไดเขาชื่อรองขอใหจัดประชุมใหญวิสามัญขึ้น ซึ่งการนี้จะตองจัดใหมีการประชุมใหญ
วิสามัญขึ้นภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือรองขอ
ขอบังคับเดิม
ขอ ๒๓ คณะกรรมการจะตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําป ๆ ละ ๑ ครั้ง ภายใน
เดือนสิงหาคมของทุก ๆ ป
ขอบังคับใหม
ขอ ๒๓ คณะกรรมการจะตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําป ๆ ละ ๑ ครั้ง
ขอบังคับเดิม
ขอ ๒๔ การประชุมใหญวิสามัญ อาจจะมีขึ้นไดก็โดยเหตุที่คณะกรรมการเห็นควรจัดใหมีขึ้น
หรือเกิดขึ้นดวยการเขาชื่อรวมกันของสมาชิกจํานวนไมนอยกวา ๑ ใน ๓ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
ทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการของสมาคมใหเรียกประชุมใหญวิสามัญก็ได ในหนังสือรองขอนั้นตองระบุวา
ประสงคใหเรียกประชุมเพื่อการใดเมื่อคณะกรรมการของสมาคมไดรับหนังสือรองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ
ตามวรรคแรก ใหคณะกรรมการของสมาคมเรียกประชุมใหญวิสามัญ โดยจัดใหมีการประชุมขึ้นภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ ถาคณะกรรมการของสมาคมไมเรียกประชุมภายในระยะเวลาตามวรรคสอง
สมาชิกที่เปนผูรองขอใหเรียกประชุมหรือสมาชิกอื่นรวมกันมีจํานวนไมนอยกวาจํานวนสมาชิกที่กําหนด
ตามวรรคแรก จะเรียกประชุมเองก็ได
ขอบังคับใหม
ขอ ๒๔ การประชุมใหญวิสามัญ อาจจะมีขึ้นไดก็โดยเหตุที่คณะกรรมการเห็นควรจัดใหมีขึ้น
หรือเกิดขึ้นดวยการเขาชื่อรวมกันของสมาชิกจํานวนไมนอยกวา ๑ ใน ๕ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๗๓ ง

หนา้ ๑๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กันยายน ๒๕๖๕

ทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการของสมาคมใหเรียกประชุมใหญวิสามัญก็ได ในหนังสือรองขอนั้นตองระบุวา
ประสงคใหเรียกประชุมเพื่อการใดเมื่อคณะกรรมการของสมาคมไดรับหนังสือรองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ
ตามวรรคแรก ใหคณะกรรมการของสมาคมเรียกประชุมใหญวิสามัญ โดยจัดใหมีการประชุมขึ้นภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอถาคณะกรรมการของสมาคมไมเรียกประชุมภายในระยะเวลาตามวรรคสอง
สมาชิกที่เปนผูรองขอใหเรียกประชุมหรือสมาชิกอื่นรวมกันมีจํานวนไมนอยกวาจํานวนสมาชิกที่กําหนด
ตามวรรคแรก จะเรียกประชุมเองก็ได
ขอบังคับเดิม
ข อ ๒๕ การแจ ง กํ า หนดนั ด ประชุ ม ใหญ ใ ห เ ลขานุ ก ารเป น ผู แ จ ง กํ า หนดนั ด ประชุ ม ใหญ
ใหสมาชิกไดทราบและการแจงจะตองแจงเปนลายลักษณอักษร โดยระบุวัน เวลาและสถานที่ใหชัดเจน
โดยจะตองแจงใหสมาชิกไดทราบลวงหนาไมนอยกวา ๗ วัน และประกาศแจงกําหนดนัดประชุมไว
ณ สํานักงานของสมาคมเปนเวลาไมนอยกวา ๗ วัน กอนถึงกําหนดประชุมใหญหรือลงพิมพโฆษณา
อยางนอยสองคราวในหนังสือพิมพที่แพรหลายในทองที่ฉบับหนึ่งกอนวันนัดประชุมไมนอยกวา ๗ วันก็ได
ขอบังคับใหม
ข อ ๒๕ การแจ ง กํ า หนดนั ด ประชุ ม ใหญ ใ ห เ ลขานุ ก ารเป น ผู แ จ ง กํ า หนดนั ด ประชุ ม ใหญ
ใหสมาชิกไดทราบ และการแจงจะตองแจงเปนลายลักษณอักษร โดยระบุวัน เวลาและสถานที่ใหชัดเจน
ในการจัดสงรายละเอียดและเอกสารที่เกี่ยวของตามควรไปพรอมกันดวย โดยจะตองแจงใหสมาชิกไดทราบลวงหนา
ไมนอยกวา ๗ วัน และประกาศแจงกําหนดนัดประชุมไว ณ สํานักงานของสมาคมเปนเวลาไมนอยกวา ๗ วัน
กอนถึงกําหนดประชุมใหญหรือลงพิมพโฆษณาอยางนอยสองคราวในหนังสือพิมพที่แพรหลายในทองที่
ฉบับหนึ่งกอนวันนัดประชุมไมนอยกวา ๗ วันก็ได
หมวดที่ ๕
การเงินและทรัพยสิน
ขอบังคับเดิม
ข อ ๓๑ การลงนามในตั๋ ว เงิ น หรื อ เช็ ค ของสมาคมจะต อ งมี ล ายมื อ ชื่ อ ของนายกสมาคม
หรือผูทําการแทนลงนามรวมกับเหรัญญิก หรือเลขานุการจึงจะถือวาใชได

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๗๓ ง

หนา้ ๑๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กันยายน ๒๕๖๕

ขอบังคับใหม
ขอ ๓๑ การลงนามในตั๋ว เงิน หรือเช็คของสมาคม จะต องมีลายมือชื่อของนายกสมาคม
หรือผูทําการแทนลงนามรวมกับเหรัญญิกและบริหารทรัพยสินหรือเลขานุการจึงจะถือวาใชได
ขอบังคับเดิม
ขอ ๓๓ ใหเหรัญญิกมีอํานาจเก็บรักษาเงินสดของสมาคมไดไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน)
ถาเกินกวาจํานวนนี้ จะตองนําฝากธนาคารในบัญชีของสมาคมทันทีที่โอกาสอํานวยให
ขอบังคับใหม
ขอ ๓๓ เหรัญญิกและบริหารทรัพยสินมีอํานาจเก็บรักษาเงินสดของสมาคมไดไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
(หนึ่งหมื่นบาทถวน) ถาเกินกวาจํานวนนี้ จะตองนําฝากธนาคารในบัญชีของสมาคมทันทีที่โอกาสอํานวยให
ขอบังคับเดิม
ขอ ๓๔ เหรัญญิก จะตองทําบัญชีรายรับ รายจายและบัญชีงบดุลใหถูกตองตามหลักวิชาการ
การรับหรือจายเงินทุกครั้งจะตองมีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อของนายกสมาคมหรือผูทําการแทน
รวมกับเหรัญญิกหรือผูทําการแทน พรอมกับประทับตราของสมาคมทุกครั้ง
ขอบังคับใหม
ขอ ๓๔ เหรัญญิกและบริหารทรัพยสินจะตองทําบัญชีรายรับ รายจายและบัญชีงบดุลใหถูกตอง
ตามหลักวิชาการ การรับหรือจายเงินทุกครั้งจะตองมีหลักฐานเปนหนังสือ ลงลายมือชื่อของนายกสมาคม
หรือผูทําการแทนรวมกับฝายคลังและบริหารทรัพยสิน หรือผูทําการแทน พรอมกับประทับตราของสมาคมทุกครั้ง
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๔ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
อนุพงศ คําภูแกว
ปลัดจังหวัด ปฏิบตั ิราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดมหาสารคาม
นายทะเบียนสมาคมประจําจังหวัดมหาสารคาม

