ข้อบังคับ
ของ
สมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
หมวดที่ ๑
ความทั่วไป
๑. สมาคมนี้ชื่อว่า สมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
มีชอื่ เป็นภาษาอังกฤษ Animal Science and Agricultural Technology Alumni Association
ใช้อักษรย่อว่า ASATA
๒. เครื่องหมายของสมาคม กําหนดให้เป็นไปตามเครื่องหมายดังนี้

๓. สมาคมนี้ตั้งอยูท่ ี่ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
เลขที่ ๑ หมู่ ๓ ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐
๔. วัตถุประสงค์มีดังนี้
๔.๑ เป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานกิจกรรมของศิษย์เก่า กับหน่วยงานต่างๆ
๔.๒ เป็นศูนย์กลางในการติดต่อ และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก
๔.๓ สนับสนุนและส่งเสริมความก้าวหน้า ชื่อเสียง และเกียรติภูมิของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร และศิษย์เก่า
๔.๔ ประสานประโยชน์ระหว่างองค์กรหรือสถาบันอื่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย
๔.๕ ประสานประโยชน์ระหว่างองค์กรหรือสถาบันอื่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมงานกิจกรรมสาธารณะประโยชน์
๔.๖ สมาคมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองใดๆ ทั้งสิ้น
หมวดที่ ๒
สมาชิก
๕. สมาชิกของสมาคมมี ๓ ประเภท คือ
๕.๑ สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ นักศึกษาของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
๕.๒ สมาชิกสามัญ ได้แก่ ผู้ที่จบการศึกษาจากคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
๕.๓ สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคลากรอาจารย์ของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ที่มีความสนใจในกิจการของสมาคม หรือผู้มีอุปการคุณต่อสมาคม ทีค่ ณะกรรมการบริหารสามคมมี
มติ ให้เชิญเข้าเป็นสมาชิก

๖. สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก มีดังนี้
๖.๑ มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่สมาคมจัดขึ้น
๖.๒ มีสิทธิเสนอความคิดเห็น หรือสอบถามเกี่ยวกับการดําเนินงานของสมาคม
๖.๓ มีสิทธิประดับเครื่องหมายของสมาคม
๖.๔ มีสิทธิได้รับข่าวสารต่างๆ และสวัสดิการที่สมาคมจัดขึ้น
๖.๕ สมาชิกสามัญมีสิทธิได้รับเลือกเป็นกรรมการบริหารสมาคม และมีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งที่สมาคมจัดให้มีขึ้น
สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งเป็นสิทธิเฉพาะตัวจะใช้แทนกันมิได้
๖.๖ สมาชิกสามัญมีสิทธิในการเข้าชื่อเสนอให้สมาคมจัดประชุมใหญ่วิสามัญ
๖.๗ สมาชิกมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคม
๖.๘ สมาชิกมีหน้าที่ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของสมาคม
๖.๙ เมื่อเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล หรือที่อยู่ สมาชิกต้องแจ้งให้สมาคมทราบในเวลาอันสมควร
๗. ค่าลงทะเบียน และค่าบํารุงสมาคม
๗.๑ สมาชิกวิสามัญ
จะต้องจ่ายค่าลงทะเบียนครั้งแรก
๑๐๐ บาท
๗.๒ สมาชิกสามัญ
จะต้องเสียค่าลงทะเบียนครั้งแรก
๕๐๐ บาท
๗.๓ สมาชิกกิตติมศักดิ์ มิต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบํารุงสมาคมแต่อย่างใดทั้งสิ้น
๘. สมาชิกภาพของสมาชิกให้สิ้นสุดลงด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
๘.๑ ตาย
๘.๒ ลาออก โดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติ
๘.๓ ที่ประชุมใหญ่ของสมาคม หรือคณะกรรมการได้พิจารณาลงมติ ให้ออกจากการเป็นสมาชิกเนื่องจากประพฤติตนนํา
ความเสื่อมเสียมาสู่สมาคม
หมวดที่ ๓
การดําเนินกิจกรรมสมาคม
๙. ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งทําหน้าที่บริหารกิจการของสมาคม มีจํานวนอย่างน้อย ๘ คน อย่างมากไม่เกิน ๒๐ คนตาม
ที่กําหนดไว้ซึ่งตําแหน่งของกรรมการสมาคมมีตําแหน่งและหน้าที่โดยสังเขปดังนี้
๙.๑ นายกสมาคม
ทําหน้าที่เป็นหัวหน้าในการบริหารกิจการของสมาคม เป็นผู้แทนสมาคมในการติดต่อกับบุคคล
ภายนอก และทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ และการประชุมใหญ่ของสมาคม
๙.๒ อุปนายก
ทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคม ปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายกสมาคม
มอบหมายและทําหน้าที่แทนนายกสมาคม เมื่อนายกสมาคมไม่อยู่ หรือไม่สามารถจะปฏิบัติหน้า
ที่ได้
๙.๓ เลขานุการ
ทําหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของสมาคมทั้งหมด เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของสมาคมในการปฏิบัติ
กิจการของสมาคม และปฏิบัติตามคําสั่งของนายกสมาคม ตลอดจนทําหน้าที่เป็นเลขานุการใน
การประชุมต่างๆ ของสมาคม
๙.๔ เหรัญญิก
มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคม เป็นผู้จัดทําบัญชีรายรับ รายจ่าย บัญชีงบดุลของ
สมาคม และเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ของสมาคมไว้เพื่อตรวจสอบ

๙.๕ ปฏิคม

มีหน้าที่ในการให้การต้อนรับแขกของสมาคม เป็นหัวหน้าในการจัดเตรียมสถานที่ของสมาคม
และจัดเตรียมสถานที่ประชุมต่างๆ ของสมาคม
๙.๖ นายทะเบียน
มีหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของสมาคมประสานงานกับเหรัญญิกในการเรียกเก็บเงิน
ค่าลงทะเบียนและค่าบํารุงสมาคมจากสมาชิก
๙.๗ ประชาสัมพันธ์
มีหน้าที่เผยแพร่กิจการและชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคมให้สมาชิกและบุคคลโดยทั่วไปให้เป็นที่
รู้จักแพร่หลาย
๙.๘ กรรมการตําแหน่งอื่นๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรกําหนดให้มีขึ้น โดยมีจํานวนเมื่อรวมกับ
ตําแหน่งกรรมการข้างต้นแล้วจะต้องไม่เกินจํานวนที่ข้อบังคับได้กําหนดไว้
คณะกรรมการบริหารชุดแรก ให้ผู้เริ่มการจัดตั้งสมาคมเป็นผู้เลือกตั้งประกอบด้วยนายกสมาคมและกรรมการอื่นๆ ตาม
จํานวนที่เห็นสมควรตามข้อบังคับของสมาคม
๑๐. คณะกรรมการบริหารสมาคม มีวาระดํารงตําแหน่งคราวละ ๒ ปี
๑๑. ตําแหน่งกรรมการบริหารสมาคม ถ้าต้องว่างลงก่อนกําหนดตามวาระ ให้คณะกรรมการบริหารสมาคมแต่งตั้งสมาชิก
สามัญคนใดคนหนึ่งที่เห็นสมควรเข้าดํารงตําแหน่งแทนตําแหน่งที่ว่างลงนั้น แต่ผู้ดํารงตําแหน่งแทน อยู่ในตําแหน่งได้เท่า
กับวาระของผู้ที่ตนแทนเท่านั้น
๑๒. กรรมการบริหารจะพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุต่อไปนี้คือ
๑๒.๑ ถึงคราวออกตามวาระ
๑๒.๒ ตาย
๑๒.๓ ลาออก โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อนายกสมาคม ยกเว้นการลาออกของนายกสมาคมให้แจ้งต่อเลขานุการ
๑๒.๔ ขาดสมาชิกภาพ
๑๒.๕ ขาดประชุมคณะกรรมการบริหารติดต่อกัน ๓ ครั้ง โดยไม่แจ้งให้เลขานุการทราบ
๑๒.๖ คณะกรรมการบริหารมีมติไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ให้ออก เนื่องจากทําความเสื่อมเสียแก่สมาคม
๑๒.๗ เมื่อนายกสมาคมพ้นจากตําแหน่ง
๑๒.๘ เฉพาะตําแหน่งนายกสมาคม จะพ้นจากตําแหน่งเมื่อที่ประชุมใหญ่ของสมาคมมีมติให้ถอดถอนด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของผู้มาประชุม
๑๓. อํานาจและหน้าที่ของกรรมการบริหารสมาคม มีหน้าที่บริหารกิจการของสมาคมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ภายใต้ข้อ
บังคับนี้ และมีอํานาจออกระเบียบหรือประกาศใดๆ ที่ไม่ขัดแย้งกับข้อบังคับนี้
๑๔. การประชุมคณะกรรมการบริหาร ต้องมีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหาร
ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน
ที่ประชุมชี้ขาด
๑๕. ให้คณะกรรมการบริหารเชิญผู้แทนองค์กรศิษย์เก่าของคณะต่างๆ ร่วมเป็นกรรมการที่ปรึกษา นอกจากนี้คณะกรรมการ
บริหารอาจเชิญบุคคลอื่นใดเป็นที่ปรึกษาเพิ่มเติม เพื่อให้คําแนะนําเกี่ยวกับการบริหารกิจการของสมาคม กรรมการที่
ปรึกษาจะได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมใดๆ ที่สมาคมจัดขึ้น แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติ กรรมการที่ปรึกษาสิ้นสุดวาระการ
ดํารงตําแหน่งเมื่อคณะกรรมการบริหารชุดที่เสนอแต่งตั้งพ้นจากตําแหน่ง
๑๖. ให้คณะกรรมการบริหารเสนอแต่งตั้งผู้แทนองค์กรศิษย์เก่าของคณะต่างๆ เป็นอนุกรรมการประสานงาน เพื่อประสานงาน
ระหว่างสมาคมกับองค์กรศิษย์เก่าของคณะต่างๆ อนุกรรมการประสานงานสิ้นสุดวาระการดํารงตําแหน่งเมื่อคณะกรรมการ
บริหารชุดที่เสนอแต่งตั้งครบวาระ

หมวดที่ ๔
การประชุมใหญ่
๑๗. ให้มีการประชุมใหญ่สามัญปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนมกราคม เพื่อ
๑๗.๑ แถลงผลการดําเนินงานในรอบปี
๑๗.๒ แถลงฐานะทางการเงิน และบัญชีงบดุลที่ผู้ตรวจสอบบัญชีรับรองแล้ว
๑๗.๓ เลือกตั้งนายกสมาคม เมื่อครบวาระ
๑๗.๔ พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี
๑๗.๕ พิจารณาเรื่องอื่นๆ ถ้ามี
๑๘. สมาคมต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ เมื่อคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร หรือสมาชิกของสมาคมไม่น้อยกว่า
๕๐ คนเข้าชื่อกันขอให้มีการประชุมโดยเสนอคําขอ พร้อมระบุเหตุผลที่ชัดเจนต่อนายกสมาคม และให้สมาคมนัดภายใน
๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับคําขอ
๑๙. ในการประชุมใหญ่ทุกครั้งต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน
๒๐. การประชุมใหญ่ทุกครั้ง ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า ๕๐ คน จึงจะครบองค์ประชุม ถ้าไม่ครบองค์ประชุมให้นัด
ประชุมใหม่ภายใน ๓๐ วัน
๒๑. การเสนอญัตติใดๆ เว้นแต่ที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหาร จะต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า ๒๕ คน
๒๒. มติของการประชุมใหญ่ หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ถ้าคะแนนเท่ากันให้ประธานที่
ประชุมชี้ขาด
หมวดที่ ๕
การเงินและทรัพย์สิน
๒๓. การเงินและทรัพย์สินทั้งหมดให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร เงินสดของสมาคมถ้ามีให้นําฝากไว้ใน
ธนาคาร
๒๔. การลงนามในตั๋วเงินหรือเช็คของสมาคม จะต้องมีลายมือชื่อของนายกสมาคมหรือผู้ทําการแทนลงนามร่วมกับเหรัญญิก
หรือเลขานุการ
๒๕. เหรัญญิกสามารถเก็บรักษาเงินสดไว้เพื่อทดลองจ่ายได้ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๒๖. นายกสมาคมมีอํานาจสั่งจ่ายเงินของสมาคมได้ครั้งละไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาทถ้าเกิน ๕,๐๐๐ บาทแต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
ให้นายกสมาคมและเลขานุการเป็นผู้มีอํานาจสั่งจ่าย และถ้าการสั่งจ่ายในแต่ละครั้งเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ต้องได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริหาร
๒๗. เหรัญญิกต้องจัดให้มีบัญชีการเงิน พร้อมด้วยหลัดฐานการรับจ่ายให้ถูกต้องตามหลักการบัญชี หลักฐานการรับจ่ายต้อง
เก็บรักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี เพื่อการตรวจสอบ
๒๘. เหรัญญิกต้องจัดทํารายงานงบดุลที่ได้รับการตรวจสอบบัญชี และเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปีผู้ตรวจสอบบัญชี
ต้องเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต และต้องไม่ใช่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคม
๒๙. ทรัพย์สินอื่นของสมาคมที่มิใช่เป็นตัวเงิน ให้อยู่ในความรับผิดชอบของเลขานุการ

หมวดที่ ๖

การแก้ไขข้อบังคับของสมาคม
๓๐. คณะกรรมการบริหาร หรือสมาชิกสามัญจํานวนไม่น้อยกว่า ๕๐ คน มีสิทธิยื่นญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคม
การยื่นญัตติของสมาชิกสามัญให้ยื่นเป็นลายลักษณ์อักษรต่อนายกสมาคมพร้อมระบุสาระ หลักการ และเหตุผลในการ
แก้ไข
๓๑. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ จะต้องเข้าพิจารณาในที่ประชุมใหญ่ และจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่า ๒ ใน ๓ ของผู้มาประชุม
หมวดที่ ๗
การยกเลิกสมาคม
๓๒. การยกเลิกสมาคม ที่มิใช่เป็นการยกเลิกเพราะเหตุของกฎหมายบ้านเมือง จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบของที่
ประชุมใหญ่ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของผู้มาประชุม
๓๓. เมื่อมีการยกเลิกสมาคม ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ทรัพย์สินของสมาคมที่เหลืออยู่หลังจากได้ชําระบัญชีเป็นที่เรียบร้อย
แล้วให้ตกเป็นของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
หมวดที่ ๘
บทเฉพาะกาล
๓๔. ให้ใช้ข้อบังคับใหม่นี้เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ และให้ยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิมที่ประกาศใช้อยู่ก่อนหน้านี้
๓๕. ให้คณะกรรมการบริหารชุดที่ดํารงตําแหน่งอยู่ในวันพิจารณาอนุมัติข้อบังคับใหม่เป็นกรรมการบริหารตามข้อบังคับนี้
ต่อไป จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ที่นายกสมาคมได้รับเลือกตั้งตามข้อบังคับนี้

ลงชื่อ......................................ผูจ้ ัดทําข้อบังคับ
(นายพัลลภ มั่งมี)

วาระการประชุมคณะผู้เริ่มการ
จัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๖
ณ ห้อง สทก.๑๑๑๗ ตึกปฏิบัติการคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา
๒.๑ ชื่อสมาคม อักษรย่อ สัญลักษณ์สมาคม
๒.๒ สถานที่ตั้งสมาคม
๒.๓ วัตถุประสงค์ของสมาคม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเลือกตั้งคณะกรรมการชุดแรกของสมาคม
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

