ข้อบังคับของ
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2553
หมวดที$ 1
ชื$อ เครือ$ งหมาย สถานทีต$ * งั
ข้อ 1
ข้อ 2

สมาคมนี มีชือว่า “สมาคมศิ ษย์เก่ าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิ ลปากร” ใช้ชือย่อว่า “ศวศ.” มีชือใน
ภาษาอังกฤษว่า “Silpakorn University Science Alumni Association” อักษรย่อว่า SUSAA
เครืองหมายของสมาคมภาษาไทยมีลกั ษณะเป็ นรู ปวงกลมสองวงคู่ ขนานกัน ตรงกลางมีรูปสัญลักษณ์อะตอม
มีเส้นโค้ง 3 เส้น 3 สี อันได้แก่ สีเขียวเวอร์ริเดียน สีเหลืองจําปา และสีเขียวเข้ม วิง ล้อมรอบทรงกลม
ทีม องไม่เห็น มีรูปองค์พระพิฆเนศวร์สดี าํ ประทับอยู่ภายในวงกลม ด้านล่างของทรงกลมมีเลขระบุ พ.ศ. “๒๕๕๓”
ระหว่างเส้นขนานของวงกลมบรรจุป้ายลายไทย มีคาํ ว่า “สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์” อยู่ดา้ นบน และคําว่า
“มหาวิทยาลัยศิลปากร” อยู่ดา้ นล่าง ตรงกลางทังซ้ายและขวา มีตวั หนังสือคําว่า “SC” ด้านนอกมีเส้นโค้งสีเทา
อยู่ดา้ นบนและด้านล่างมีเส้นโค้งเป็ นช่อสีเขียวเวอร์รเิ ดียนและสีเหลืองจําปา
เครืองหมายของสมาคมภาษาอังกฤษมีลกั ษณะเป็ นรูปวงกลมสองวงคู่ขนานกัน ตรงกลางมีรูปสัญลักษณ์อะตอม
มีเส้นโค้ง 3 เส้น 3 สี อันได้แก่ สีเขียวเวอร์ริเดียน สีเหลืองจําปา และสีเขียวเข้ม วิง ล้อมรอบทรงกลม
ทีมองไม่เห็น มีรูปองค์พระพิฆเนศวร์สดี าํ ประทับอยู่ภายในวงกลม ด้านล่างของทรงกลมมีเลขระบุ ค.ศ. “2010”
ระหว่างเส้นขนานของวงกลมบรรจุป้ายลายไทย มีคาํ ว่า “Science Alumni Association” อยู่ดา้ นบน และคําว่า
“Silpakorn University” อยู่ดา้ นล่าง ตรงกลางทังซ้ายและขวา มีตวั หนังสือคําว่า “SC” ด้านนอกมีเส้นโค้งสีเทา
อยู่ดา้ นบนและด้านล่างมีเส้นโค้งเป็ นช่อสีเขียวเวอร์รเิ ดียนและสีเหลืองจําปา
- วงกลม 2 วงคู่ ขนานกัน บรรจุป้ายชือสมาคมฯ และมหาวิทยาลัยฯ ทีมีลกั ษณะเป็ นลายไทย แสดงถึง
ความต่อเนืองเป็ นนิรนั ดร์ และแสดงถึงความมีศาสตร์และศิลป์ ของศิษย์เก่าฯ อันเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะและ
แตกต่างของคณะวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร
- เส้นโค้ง 3 เส้น ล้อมรู ปทรงกลม เป็ นสัญญลักษณ์ของอะตอม แสดงถึงวิทยาการทางวิทยาศาสตร์ และ
ความกลมเกลียวเป็ นอันหนึงอันเดียวกันของศิษย์เก่าฯ ทุกคน ทีไ ม่สามารถแบ่งแยกได้
- เส้นสีเขียวเวอร์รเิ ดียน เป็ นเส้นของสีประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร
- เส้นสีเหลืองจําปา เป็ นเส้นของสีประจําคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- เส้นสีเขียวเข้ม เป็ นเส้นทีอยู่ตรงกลาง เป็ นสีทเี กิดจากการผสมผสานระหว่าง สีเขียวเวอร์ริเดียนและสีเหลือง
จําปา
- องค์พระพิฆเนศวร์สีดาํ เป็ นสัญญลักษณ์ของเทพแห่งความรู แ้ ละศิลปวิทยาการของมหาวิทยาลัยศิลปากร
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-

ข้อ 3

แสดงถึง ศูนย์รวมจิตใจของศิษย์เก่าแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกคน
ตัวอักษร SC เป็ นอักษรย่อภาษาอังกฤษ เป็ นสัญลักษณ์แทนคําว่า SCIENCE แสดงถึง ศิษย์เก่าฯ ทุกรุ่น
ตังแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นปัจจุบนั ทีม เี พิม ขึนทุกปี
ตัวอักษร ๒๕๕๓ และ 2010 แสดงถึง ปี พทุ ธศักราช และ ปี คริสตศักราช ทีก ่อตังสมาคมฯ
เส้นโค้ง รอบนอกด้า นบนสีเทา เป็ น เส้น ของสีทีผ สมระหว่ า งสีขาวและสีด าํ แสดงถึง ความสมดุ ลย์และ
ทางสายกลาง
เส้นโค้งรอบนอกด้านล่างสีเขียวเวอร์ริเดียนและสีเหลืองจําปา เป็ นสัญญลักษณ์คล้ายรู ปมือซ้ายและขวา
แสดงถึ ง จิ ต สํา นึ ก ของศิ ษ ย์เ ก่ า ฯ ทุ ก คน ทีร ะลึก ถึ ง พระคุ ณ ของคณะฯ และมหาวิท ยาลัย ฯ ที ไ ด้อุ ม้ ชู
หล่อหลอมและประสิทธิ[ประสาทวิชาต่างๆ ให้แก่ศิษย์เก่าฯ ทุกคน

สํานักงานของสมาคมตังอยู่ ณ เลขที 6 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตําบลพระปฐมเจดีย ์ อําเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม 73000
หมวดที$ 2
วัตถุประสงค์

ข้อ 4

สมาคมมีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี
4.1 ส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างสมาชิก
4.2 ส่งเสริมสนับสนุ นกิจการและเผยแพร่ชอื เสียงเกียรติภมู ขิ องคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
4.3 ส่งเสริมกิจกรรมทีเ ป็ นประโยชน์ต่อสมาชิกและสังคมโดยรวม
4.4 ไม่เกียวข้องกับการเมือง
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หมวดที$ 3
ประเภทสมาชิก คุณสมบัติ การสมัครเข้าเป็ นสมาชิกและค่าบํารุง
ข้อ 5

ข้อ 6
ข้อ 7

ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10

ข้อ 11

สมาชิกของสมาคม มี 4 ประเภท คือ
5.1 สมาชิกกิตติมศักดิ[
5.2 สมาชิกสามัญ
5.3 สมาชิกวิสามัญ
5.4 ยุวสมาชิก
สมาชิกกิตติมศักดิ[ ได้แก่บคุ คลทีอ ปุ การะช่วยเหลือทําประโยชน์แก่สมาคม หรือผูม้ เี กียรติทคี ณะกรรมการบริหาร
เห็นสมควรเชิญเป็ นสมาชิกกิตติมศักดิ[
สมาชิกสามัญ ได้แก่
7.1 ผูส้ าํ เร็จการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
7.2 อาจารย์และนักวิทยาศาสตร์ทปี ฏิบตั ิงานประจําในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในอดีตและ
ปัจจุบนั
7.3 ผู ท้ ี เ คยเป็ น นัก ศึ ก ษาในคณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย ศิ ล ปากร ทังนี ให้อ ยู่ ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของ
คณะกรรมการบริหาร
สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ เจ้า หน้า ทีทีปฏิบตั ิง านในคณะวิทยาศาสตร์ ผู ส้ นใจทัว ไปทีขอสมัค รเป็ น สมาชิก และ
มีผลงานหรือให้การสนับสนุ นด้านวิทยาศาสตร์
ยุวสมาชิก ได้แก่ นักศึกษาปัจจุบนั ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
การสมัครเข้าเป็ นสมาชิกของสมาคม
10.1
ผูป้ ระสงค์จะสมัครเข้าเป็ นสมาชิกให้ยนื ใบสมัครตามแบบของสมาคมต่อเลขานุ การ
10.2
ให้เลขานุ การนํารายชือผูส้ มัคร เสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริหารเพือพิจารณาการรับสมัครเข้า
เป็ นสมาชิก
10.3
เมือคณะกรรมการบริหารได้ลงมติรบั สมัครเข้าเป็ นสมาชิกแล้วให้เลขานุ การแจ้งให้ผูส้ มัครทราบเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร ผูส้ มัครยังไม่มสี ทิ ธิเป็ นสมาชิกโดยสมบูรณ์จนกว่าจะได้ชาํ ระค่ าบํารุงครบถ้วนตาม
ระเบียบว่าด้วยค่าบํารุง
10.4
ผูท้ ไี ด้เป็ นสมาชิกโดยสมบูรณ์แล้วให้นายทะเบียนลงชือไว้ในทะเบียนสมาชิกของสมาคม
การเสียค่าบํารุง
11.1
สมาชิกกิตติมศักดิ[ไม่ตอ้ งเสียค่าบํารุง
11.2
สมาชิกสามัญและวิสามัญ เสียค่าบํารุงสมาคมตลอดชีพ 500 บาท
11.3
ยุวสมาชิกไม่ตอ้ งเสียค่าบํารุง
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หมวดที$ 4
สิทธิและหน้าทีข$ องสมาชิก
ข้อ 12

ข้อ 13

สมาชิกมีสทิ ธิ
12.1
ประดับตราเครืองหมายของสมาคม
12.2
เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประชุมใหญ่วสิ ามัญ และการประชุมวิชาการของสมาคม
12.3
สมาชิกสามัญ มีสทิ ธิออกเสียงเลือกตัง และเป็ นกรรมการบริหารสมาคม
12.4
ได้รบั บริการหรือผลประโยชน์ทสี มาคมจัดให้สมาชิก
12.5
สมาชิกสามัญมีสทิ ธิรอ้ งขอต่อคณะกรรมการ เพือ ตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพย์สนิ ของสมาคม
12.6
สมาชิกสามัญมีสทิ ธิเข้าชือร่วมกันอย่างน้อย 1 ใน 5 ของสมาชิกสามัญทังหมด หรือสมาชิกสามัญ
จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 50 คน ทําหนังสือแจ้งต่อคณะกรรมการให้จดั ประชุมใหญ่วสิ ามัญได้
สมาชิกมีหน้าที
13.1
ปฏิบตั ติ ามข้อบังคับและระเบียบของสมาคมซึง คณะกรรมการบริหารกําหนดขึน
13.2
สนับสนุ นและส่งเสริมกิจกรรมของสมาคม เพือให้การดําเนินงานของสมาคมบรรลุตามวัตถุประสงค์ที
กําหนดไว้
13.3
ช่วยเผยแพร่ชอื เสียงของสมาคมให้เป็ นทีร ูจ้ กั อย่างแพร่หลาย
13.4
ไม่ประพฤติตนเป็ นทีเ สือ มเสียชือเสียงแก่สมาคม
หมวดที$ 5
การขาดจากสมาชิกภาพ

ข้อ 14

สมาชิกภาพของสมาชิกให้สนสุ
ิ ดลงด้วยสาเหตุดงั ต่อไปนี
14.1
ตาย
14.2
ลาออก โดยยืนหนังสือเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการได้พจิ ารณาอนุ มตั ิ
และสมาชิกผูน้ นได้
ั ชาํ ระหนีสินทีย งั ติดค้างอยู่กบั สมาคมเป็ นทีเ รียบร้อย
14.3
ทีประชุมใหญ่ ของสมาคมหรือ คณะกรรมการได้พิจ ารณาลงมติให้พ น้ สมาชิกภาพด้วยเหตุทีผู น้ นั
ประพฤติตนนําความเสือ มเสียมาสู่สมาคม
หมวดที$ 6
คณะกรรมการบริหาร

ข้อ 15

ให้มคี ณะกรรมการคณะหนึงเรียกว่า “คณะกรรมการบริหาร” มีหน้าทีบริหารงานกิจการของสมาคมให้เป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์ คณะกรรมการประกอบด้ว ยนายก อุปนายก เลขานุ การ เหรัญญิก ปฏิคม นายทะเบียน
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ข้อ 16
ข้อ 17

ข้อ 18

ประชาสัมพันธ์ และกรรมการตําแหน่ งอืนๆ รวมกันแล้วมีจาํ นวนไม่ตาํ  กว่า 7 คน และไม่เกิน 21 คน โดยดํารง
ตําแหน่งวาระละ 2 ปี
ผู ท้ ีจะดํารงตําแหน่ งนายกสมาคมต้องมาจากการเลือกตังของสมาชิกสามัญ สํา หรับตําแหน่ งอืนให้นายกเป็ น
ผูแ้ ต่งตังจํานวนไม่เกิน 7 คน และให้สมาชิกเป็ นผูเ้ ลือกตังอีกจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 7 คน
ถ้าตําแหน่งนายกว่างเพราะเหตุอนื นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้อุปนายกเป็ นนายกไปจนหมดวาระ ถ้าว่างลง
เพราะนายกลาออก ให้ถอื ว่าคณะกรรมการชุดนันหมดสภาพการเป็ นกรรมการบริหารของสมาคม และดําเนินการ
เลือกตังตําแหน่งนายกให้เสร็จสินภายใน 90 วัน
ถ้า ตํา แหน่ ง กรรมการสมาคมว่ า งลงก่ อนครบกํา หนดตามวาระ ให้คณะกรรมการแต่ ง ตังสมาชิกสามัญคนใด
คนหนึงทีเ ห็นสมควรเข้าดํารงตําแหน่งแทนตําแหน่งทีว ่างลงนัน แต่ผูด้ าํ รงตําแหน่ งแทนจะอยู่ในตําแหน่ งได้เท่ากับ
วาระของผูท้ ตี นแทนเท่านัน
หมวดที$ 7
อํานาจหน้าทีข$ องคณะกรรมการบริหาร

ข้อ 19

ข้อ 20

ข้อ 21

ข้อ 22
ข้อ 23
ข้อ 24
ข้อ 25
ข้อ 26

นายกสมาคม มีหน้าทีบริหารกิจการของสมาคมให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ข้อบังคับและระเบียบของ
สมาคม เป็ นประธานในทีประชุมคณะกรรมการบริหาร เป็ นผู ร้ กั ษาระเบียบการประชุมและดําเนิ นการประชุม
ให้เป็ นไปตามข้อบังคับ
อุปนายก มีหน้าทีเป็ นผู ช้ ่วยนายกสมาคมในการบริหารกิจการของสมาคม ปฏิบตั ิหน้าทีตามทีนายกสมาคมได้
มอบหมายและทํา หน้า ที แ ทนนายกสมาคมเมื อ นายกสมาคมไม่ อ ยู่ หรื อ ไม่ ส ามารถจะปฏิ บ ตั ิ ห น้า ที ไ ด้
โดยการทําหน้าทีแ ทนนายกสมาคม ให้อปุ นายกตามลําดับตําแหน่งเป็ นผูก้ ระทําการแทน
เลขานุ การ มีหน้าทีเกียวกับงานธุ รการของสมาคมทังหมด เป็ นหัวหน้าเจ้าหน้าทีของสมาคมในการปฏิบตั ิภารกิจ
ของสมาคม และปฏิบตั ิตามคําสัง ของนายกสมาคม ตลอดจนทําหน้าทีเป็ นเลขานุ การในการประชุมต่างๆ ของ
สมาคม
เหรัญญิก มีหน้าทีเกียวกับการเงินทังหมดของสมาคม เป็ นผูจ้ ดั ทําบัญชีรายรับ รายจ่าย บัญชีงบดุลของสมาคม
และเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ของสมาคมไว้เพือ รับการตรวจสอบ
ปฏิคม มีหน้าที ติดต่ อ ต้อนรับ และอํานวยความสะดวกในการจัดเตรียมสถานทีของสมาคม และจัดเตรียม
สถานทีป ระชุมต่างๆ ของสมาคม
นายทะเบียน มีหน้าทีจ ดั ทําทะเบียนและประวัตขิ องสมาชิกทังหมดของสมาคมให้ถกู ต้องเป็ นปัจจุบนั อยู่เสมอ
ประชาสัมพันธ์ มีหน้าทีเผยแพร่กิจการและชือเสียงเกียรติคุณของสมาคมให้สมาชิกและบุคคลโดยทัว ไปให้เป็ นที
รูจ้ กั แพร่หลาย
กรรมการตํา แหน่ ง อื น ๆ มีห น้า ทีค อยช่ ว ยเหลือ กิจ การฝ่ ายต่ า งๆ ของสมาคมและมีห น้า ทีต ามแต่ น ายกจะ
มอบหมาย สําหรับคณะกรรมการชุดแรก ให้ผูเ้ ริมการจัดตังสมาคมเป็ นผูเ้ ลือกตังประกอบด้วย นายกสมาคม
และกรรมการอืนๆ ตามจํานวนทีเ ห็นสมควรตามข้อบังคับ
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ข้อ 27

คณะกรรมการบริหารของสมาคมสามารถอยู่ในตําแหน่ งได้คราวละ 2 ปี และเป็ นได้ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน
เมือ คณะกรรมการอยู่ ในตําแหน่ งครบกํา หนดตามวาระแล้ว แต่ ค ณะกรรมการชุดใหม่ยงั ไม่ได้รบั อนุ ญาตให้
จดทะเบียนจากทางราชการ ให้คณะกรรมการทีค รบกําหนดตามวาระรักษาการไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการ
ชุดใหม่จะได้รบั อนุ ญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ และเมือ คณะกรรมการชุดใหม่ได้รบั อนุ ญาตให้จดทะเบียน
จากทางราชการเป็ นทีเ รียบร้อยแล้ว ก็ให้ทาํ การส่งและรับมอบงานระหว่างคณะกรรมการชุดเก่าและคณะกรรมการ
ชุดใหม่ให้เป็ นทีเสร็จสินภายใน 30 วัน นับตังแต่ วนั ทีคณะกรรมการชุดใหม่ได้รบั อนุ ญาตให้จดทะเบียนจาก
ทางราชการ
หมวดที$ 8
การพ้นจากตําแหน่งกรรมการบริหาร

ข้อ 28

ข้อ 29

กรรมการบริหารพ้นจากตําแหน่ง โดย
28.1
ออกตามวาระ
28.2
ตาย
28.3
ลาออก
28.4
ขาดจากสมาชิกภาพ
28.5
ทีป ระชุมใหญ่ลงมติให้ออก
28.6
ต้องรับอาญาจําคุ กโดยคําพิพากษาจําคุก เว้นแต่ ความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทําขึนโดย
ประมาท
28.7
ในกรณี ก่ อ ให้เ กิ ด ความเสี ย หายอย่ า งร้า ยแรงแก่ ส มาคม ที ป ระชุ ม ใหญ่ ล งมติ ไ ม่ ไ ว้ว างใจและ
ถอนกรรมการบริหารทังคณะหรือบางคนได้ ด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจํานวนสมาชิกทีม าประชุม
กรรมการทีประสงค์จะลาออกจากตําแหน่ งกรรมการให้ยืนใบลาออกเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อคณะกรรมการและ
ให้พน้ จากตําแหน่งเมือ คณะกรรมการมีมติให้ออก
หมวดที$ 9
การดําเนินงานของคณะกรรมการบริหาร

ข้อ 30

คณะกรรมการบริหารมีอาํ นาจและหน้าที คือ
30.1
มีอ าํ นาจออกระเบียบปฏิบตั ิต่า งๆ เพือ ให้สมาชิกได้ปฏิบตั ิโดยระเบียบปฏิบตั ิน นจะต้
ั
อ งไม่ขดั ต่ อ
ข้อบังคับ
30.2
มีอาํ นาจแต่งตังและถอนถอนเจ้าหน้าทีข องสมาคม
30.3
มีอ าํ นาจแต่ ง ตังกรรมการทีปรึกษา หรื อ อนุ กรรมการได้ แต่ กรรมการทีปรึก ษาหรือ อนุ กรรมการ
จะสามารถอยู่ในตําแหน่งได้ไม่เกินวาระของคณะกรรมการทีแ ต่งตัง
30.4
มีอาํ นาจเรียกประชุมใหญ่สามัญประจําปี และประชุมใหญ่วสิ ามัญ
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30.5
30.6
30.7
30.8

30.9

ข้อ 31

ข้อ 32

มีอาํ นาจแต่งตังกรรมการในตําแหน่งอืนๆ ทีย งั มิได้กาํ หนดไว้ในข้อบังคับนี
มีอาํ นาจบริหารกิจการของสมาคม เพือให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนมีอาํ นาจอืนๆ ตามที
ข้อบังคับได้กาํ หนดไว้
มีหน้าทีร บั ผิดชอบในกิจการทังหมด รวมทังการเงิน และทรัพย์สนิ ทังหมดของสมาคม
มีหน้าทีจดั ให้มกี ารประชุมใหญ่วิสามัญ ตามทีสมาชิกสามัญจํานวน 1 ใน 3 ของสมาชิกทังหมด
ได้เข้าชือร้องขอให้จดั ประชุมใหญ่วสิ ามัญขึน ซึงการนีจะต้องจัดให้มกี ารประชุมใหญ่วสิ ามัญขึนภายใน
30 วัน นับตังแต่วนั ทีไ ด้รบั หนังสือร้องขอ
มีหน้าทีอ นื ๆ ตามทีข อ้ บังคับได้กาํ หนดไว้
หมวดที$ 10
การประชุม

การประชุมแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท คือ
31.1
การประชุมคณะกรรมการบริหาร
31.2
การประชุมใหญ่วสิ ามัญ
31.3
การประชุมใหญ่สามัญ
การประชุมคณะกรรมการบริหาร มีดงั นี
32.1
ให้คณะกรรมการบริหารประชุมปรึกษาหารือกิจการของสมาคม ปี หนึ งไม่นอ้ ยกว่า 3 ครัง โดยให้
เลขานุ การเป็ นผูเ้ รียกประชุมตามความเห็นชอบของนายกหรือของกรรมการบริหารตังแต่ 5 คนขึนไป
32.2
องค์ประชุมทุกครังต้องมีกรรมการบริหารเข้าประชุม ไม่นอ้ ยกว่าครึงหนึ งของคณะกรรมการบริหาร
ทังหมด ให้น ายกเป็ นประธานทีประชุม ถ้า ประธานหรือผู ท้ าํ หน้าทีแทนไม่อยู่ ให้ทีประชุมเลือกตัง
ประธานชัว คราวในการประชุมนัน
32.3

ข้อ 33

นอกจากจะได้บงั คับไว้เป็ นอย่างอืน มติของคณะกรรมการบริหารให้ถอื เสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานในทีป ระชุมเป็ นผูช้ ขาด
ี
การประชุมใหญ่ สามัญ ให้มีการประชุมใหญ่สามัญ อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง โดยให้เลขานุ การเป็ นผู น้ ดั หมาย
พร้อมส่งระเบียบวาระการประชุมให้สมาชิกทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน องค์ประชุมของการประชุมใหญ่
สามัญต้องประกอบด้วย สมาชิกหรือสมาชิกทีได้รบั มอบหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ให้สมาชิกอืนเป็ นผูแ้ ทน
ไม่นอ้ ยกว่าครึงหนึ งของจํานวนรุ่นของศิษย์เก่ าทังหมดในขณะนัน ในกรณี ทไี ม่ครบองค์ประชุม ให้ยกเลิกการ
ประชุมในวันนันและให้เรียกประชุมใหม่ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ทีนดั ประชุมครังแรก การประชุมครังนีสมาชิกจะ
มาเท่าใดไม่จาํ กัดให้ถอื เป็ นองค์ประชุมได้ การประชุมใหญ่สามัญให้มรี ะเบียบวาระดังนี
33.1
นายกแถลงผลงานในรอบปี
33.2
เหรัญญิกเสนองบดุล ซึง ผูต้ รวจบัญชีของสมาคมรับรองแล้ว
33.3
เสนอประมาณการรายรับ – รายจ่าย ประจําปี
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ข้อ 34

ข้อ 35

ข้อ 36
ข้อ 37

33.4
ปรึกษากิจการของสมาคม
33.5
เลือกตังตําแหน่งนายกใหม่ตามวาระ (ถ้ามี)
33.6
แต่งตังผูต้ รวจสอบบัญชี
การประชุมใหญ่วสิ ามัญ ให้เรียกประชุมใหญ่วสิ ามัญ ดังนี
34.1
ทีประชุมคณะกรรมการบริหารเห็นสมควรให้เรียกประชุมใหญ่ วิสามัญด้วยคะแนนเสียงไม่ตาํ  กว่ า
ครึงหนึง
34.2
สมาชิกสามัญไม่นอ้ ยกว่า 50 คน มีสทิ ธิรอ้ งขอให้เปิ ดประชุมใหญ่ได้ โดยแสดงความจํานงเป็ นหนังสือ
ต่อเลขานุ การล่วงหน้า ไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน
34.3
ให้เลขานุ การเป็ นผู น้ ดั หมายพร้อมกับส่งระเบียบวาระการประชุมให้สมาชิกทราบล่วงหน้าก่ อนเวลา
ประชุมไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน
34.4
การประชุมใหญ่วสิ ามัญทุกครังต้องมีสมาชิกเข้าประชุมไม่นอ้ ยกว่า 50 คน จึงจะเป็ นองค์ประชุมและ
ดําเนินการได้ ถ้าพ้นเวลานัดหมายไป 30 นาทีแล้ว ยังไม่ครบองค์ประชุมให้ยกเลิกการประชุมใหญ่
วิสามัญนัน
การประชุมใหญ่ทกุ ครังให้นายกเป็ นประธานทีป ระชุม ถ้านายกไม่อยู่หรือไม่สามารถดําเนินการได้ ให้อุปนายกเป็ น
ประธานทีป ระชุม ถ้าทังนายกและอุปนายกไม่สามารถดําเนินการได้ ให้ทปี ระชุมเลือกกรรมการบริหารคนหนึงเป็ น
ประธานทีป ระชุมนัน
นอกจากจะบังคับไว้เป็ นอย่างอืน มติของทีประชุมใหญ่ ให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน
ทีป ระชุมเป็ นผูช้ ขาด
ี
ในการประชุมใหญ่ และประชุมคณะกรรมการบริหารทุกครัง ให้เลขานุ การเป็ นผู บ้ นั ทึกรายงานการประชุมและ
ให้ประธานทีป ระชุมลงนามรับรองเพือ รักษาไว้เป็ นหลักฐาน
หมวดที$ 11
การเงินและทรัพย์สิน

ข้อ 38

ข้อ 39

ข้อ 40
ข้อ 41

ให้นายกและเหรัญญิก เป็ นผู ร้ บั ผิดชอบในการเงินและทรัพย์สินของสมาคมตามกฎหมาย และให้ทาํ รายงาน
การเงินและทรัพย์สินทีได้รบั รองจากผูต้ รวจสอบบัญชีของสมาคมแล้ว เสนอต่อคณะกรรมการบริหารเป็ นรายปี
อย่างน้อย 1 ครัง
เงินของสมาคมต้องนําฝากธนาคารหรือสถาบันการเงินทีเชือถือได้ และทีคณะกรรมการบริหารรับรองในนามของ
สมาคม เงินส่วนหนึงให้นาํ ฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจํา หรือกระทําการอืนใดทีจะก่อให้เกิดดอกออกผล
ตามทีค ณะกรรมการบริหารเห็นสมควร เว้นแต่กรณีเงินบริจาคซึง ผูบ้ ริจาคได้กาํ หนดเงือ นไขไว้เป็ นอย่างอืน
เหรัญญิกจะเก็บรักษาเงินสดไว้เป็ นค่ าใช้จ่ายหมุนเวียนไม่เกิน 10,000 บาท ถ้าเกินจากนันต้องนําฝากธนาคาร
ในกรณีทมี กี จิ กรรมทีต อ้ งมีค่าใช้จ่าย ให้นายกมีสทิ ธิอนุ มตั เิ งินเป็ นครังคราวตามวงเงินทีท ปี ระชุมได้กาํ หนดไว้
การถอนเงินของสมาคมจากธนาคารหรือสถาบันการเงินอืน และการสัง จ่ายเงินของสมาคมจากธนาคาร โดยวิธีใช้
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ข้อ 42

ข้อ 43
ข้อ 44

ข้อ 45

ข้อ 46
ข้อ 47

ข้อ 48

เช็คธนาคาร จะต้องมีการลงนามโดยกรรมการบริหารสองคน คือ นายกหรืออุปนายก กับเหรัญญิกหรือเลขานุ การ
คณะกรรมการบริหาร จะใช้จ่ายภายในวงเงินประมาณการทีได้รบั อนุ มตั ิ เว้นแต่ในกรณี จาํ เป็ นให้นายกมีอาํ นาจ
สัง จ่ายนอกเหนือจากวงเงินประมาณการรายจ่ายไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินประมาณการทีได้รบั อนุ มตั ิ และแจ้ง
ให้ทปี ระชุมคณะกรรมการบริหารทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินทุกครังต้องมีหลักฐานในการจ่ายนันๆ ไว้เพือตรวจสอบ และหลักฐานนันให้เหรัญญิกเก็บรักษาไว้เป็ น
เวลาไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี จึงจะทําลายได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
ให้ทปี ระชุมใหญ่ประจําปี แต่งตังผูต้ รวจสอบบัญชี ซึงได้จดทะเบียนไว้ถูกต้องตามกฎหมายเป็ นผูต้ รวจสอบบัญชี
ของสมาคม
หมวดที$ 12
การแก้ไขข้อบังคับ
การแก้ไขเปลีย นแปลง เพิมเติม หรือยกเว้นข้อบังคับเฉพาะกรณี จะทําได้ต่อเมือ ได้รบั ความเห็นชอบจากทีประชุม
ใหญ่สามัญประจําปี หรือทีประชุมใหญ่วสิ ามัญ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนสมาชิกผูม้ สี ทิ ธิ
ออกเสียงทีม าประชุม
ทีประชุมใหญ่ลงมติในการนีก็ต่อเมือ มีสมาชิกผูม้ สี ทิ ธิออกเสียงไม่นอ้ ยกว่า 20 คน หรือคณะกรรมการบริหารเป็ น
ผูเ้ สนอโดยให้เสนอเป็ นหนังสือต่อเลขานุ การล่วงหน้าก่อนทีจ ะมีการประชุมใหญ่นนไม่
ั นอ้ ยกว่า 30 วัน
ให้เป็ น หน้า ทีของเลขานุ การ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร ส่ ง สํา เนานันไปให้สมาชิกผู ม้ ีสิทธิ
ออกเสียงทราบไม่นอ้ ยกว่า 10 วัน และให้ประกาศไว้ ณ สํานักงานสมาคมไม่นอ้ ยกว่า 5 วัน ก่อนทีจะมี
การประชุม
ข้อบังคับทีไ ด้แก้ไขเปลีย นแปลงหรือเพิม เติมดังกล่าวนัน ให้ใช้บงั คับเมือ ได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าทีแ ล้ว
หมวดที$ 13
การเลิกสมาคมและการชําระบัญชี

ข้อ 49
ข้อ 50
ข้อ 51

การเลิกสมาคม จะกระทําได้โดยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของสมาชิกทังหมดมีมติให้เลิก
ให้ทปี ระชุมใหญ่เป็ นผูล้ งมติแต่งตังผูช้ าํ ระบัญชี และการชําระบัญชีให้เป็ นไปตามกฎหมาย
ทรัพย์สนิ ของสมาคมทีเหลือจากการชําระบัญชีมอี ยู่เท่าใดให้ตกเป็ นของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพือประโยชน์ของ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หมวดที$ 14
บทเฉพาะกาล

ข้อ 52

ข้อบังคับฉบับนีให้เริมใช้บงั คับได้นบั ตังแต่วนั ทีส มาคมได้รบั อนุ ญาตให้จดทะเบียนเป็ นนิตบิ คุ คลเป็ นต้นไป
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ข้อ 53

เมือ สมาคมได้รบั อนุ ญาตให้จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลจากทางราชการ ให้ถอื ว่าผูเ้ ริมการจัดตังสมาคมทังหมดเป็ น
สมาชิกสามัญและกรรมการบริหารจนกว่าจะได้มกี ารเลือกตังกรรมการบริหาร ภายใน 1 ปี
ผูร้ บั รองข้อบังคับ

(นายสันติ สุรรัตน์)
นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ
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