ข้ อบังคับ
สมาคมศิษย์ เก่ าคณะสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
(แก้ ไขเพิม่ เติมฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552
หมวด 1
ชื่อ เครื่องหมาย สถานทีต่ ้งั
ข้อ 1 สมาคมนี้ มีชื่อว่า “สมาคมศิษย์เก่าคณะสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล” ใช้ชื่อย่อ
สศ.สท. มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “FACULTY OF ENVIRONMENT AND RESOURCE STUDIES OF
MAHIDOL UNIVERSITY ALUMNI ASSOCIATION” อักษรย่อว่า “FERS ALUMNI”
ข้อ 2 เครื่ องหมายของสมาคมเป็ นรู ปตรามหาวิทยาลัยมหิ ดล มี อกั ษรภาษาไทยว่า “สมาคมศิ ษย์เก่ า คณะ
สิ่ ง แวดล้อ มและทรั พ ยากรศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล” และภาษาอัง กฤษว่า “FACULTY
OF
ENVIRONMENT AND RESOURCE STUDIES OF MAHIDOL UNIVERSITY ALUMNI
ASSOCIATION” ใต้รูปตรามหาวิทยาลัยมหิ ดล

ข้อ 3 สํานักงานของสมาคมตั้งอยูท่ ี่ คณะสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
หมวด 2
วัตถุประสงค์
ข้อ 4 สมาคมมีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
4.1 ส่ งเสริ มความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อกันในระหว่างสมาชิกศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบนั และ
บุคลากรของคณะสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
4.2 ส่ งเสริ มการศึกษา วิจยั เผยแพร่ วิทยาการและเทคโนโลยีดา้ นสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
สนับสนุนกิจการของคณะสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
4.3 ส่ งเสริ มเกียรติของคณะสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล และสมาชิกที่ดีเด่น
4.4 ส่ งเสริ มและสนับสนุนหรื อร่ วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
หมวด 3
ประเภทสมาชิก คุณสมบัติ
การสมัครเข้ าเป็ นสมาชิกและค่ าบํารุง
ข้อ 5 สมาชิกของสมาคมมี 3 ประเภท คือ
5.1 สมาชิกกิตติมศักดิ์
5.2 สมาชิกสามัญ
5.3 ยุวสมาชิก
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ข้อ 6 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่
บุคคลที่อุปการะช่วยเหลือทําประโยชน์แก่สมาคม หรื อผูม้ ีเกียรติที่คณะกรรมการบริ หารเห็นสมควร
เชิญเป็ นสมาชิกกิตติมศักดิ์
ข้อ 7 สมาชิกสามัญ ได้แก่
7.1 ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากคณะสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
7.2 บุคลากร (คณาจารย์และเจ้าหน้าที่) คณะสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
7.3 อาจารย์พิเศษที่เคยสอนในคณะสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
7.4 ผูท้ ี่เคยศึกษาในคณะสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ทั้งนี้ให้อยูใ่ นดุจพินิจ
ของคณะกรรมการบริ หาร
ข้อ 8 ยุวสมาชิก ได้แก่
นักศึกษาปัจจุบนั ของคณะสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ข้อ 9 การสมัครเข้าเป็ นสมาชิกของสมาคม
9.1 ผูป้ ระสงค์จ ะสมัค รเข้า เป็ นสมาชิ ก ให้ยื่น ใบสมัค รตามแบบของสมาคม ต่ อ เลขาธิ ก าร โดยมี
สมาชิกหรื อผูเ้ ริ่ มการจัดตั้งสมาคมสองคนเป็ นผูร้ ับรอง
9.2 ให้เลขาธิ การนํารายชื่อผูส้ มัคร เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ หาร เพื่อพิจารณาในการรับเข้า
เป็ นสมาชิก
9.3 เมื่อคณะกรรมการบริ หารได้ลงมติรับผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกแล้ว ให้เลขาธิ การแจ้งให้ผสู ้ มัครทราบ
เป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษร ผูส้ มัครไม่ มี สิทธิ เ ป็ นสมาชิ ก จนกว่า จะได้ช ําระค่ า บํา รุ ง ครบถ้ว นตาม
ระเบียบว่าด้วยค่าบํารุ ง
9.4 ผูท้ ี่ได้เป็ นสมาชิกโดยสมบูรณ์แล้วให้นายทะเบียนลงชื่อไว้ในทะเบียนสมาชิกของสมาคม
ข้อ 10 การเสี ยค่าบํารุ ง
10.1 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไม่ตอ้ งเสี ยค่าสมัครและค่าบํารุ ง
10.2 สมาชิกสามัญ เสี ยค่าบํารุ งสมาคมตลอดชีพ 500 บาท (ค่าสมัคร 100 บาท ค่าบํารุ ง 400 บาท)
10.3 ยุวสมาชิก เสี ยค่าสมัคร 100 บาท ครั้งเดียวเมื่อแรกเข้าเป็ นนักศึกษาจนจบหลักสู ตรและเมื่อจบ
การศึกษาแล้ว เสี ยค่าบํารุ ง 400 บาท จะเป็ นสมาชิกสามัญตลอดชีพ ถ้ายุวสมาชิกคนใดสําเร็ จ
การศึกษาแล้วไม่ชาํ ระค่าบํารุ ง 400 บาท ก็จะหมดสภาพไป
หมวด 4
สิ ทธิและหน้ าทีข่ องสมาชิก
ข้อ 11 สมาชิกมีสิทธิ
11.1 ประดับเข็มเครื่ องหมายของสมาคม และบัตรสมาชิก
11.2 เข้าร่ วมการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ประชุมวิสามัญ และการประชุมวิชาการ
11.3 สมาชิกสามัญ มีสิทธิออกเสี ยงเลือกตั้ง และเป็ นกรรมการบริ หารของสมาคม
11.4 ได้รับบริ การ หรื อผลประโยชน์ที่สมาคมจัดให้สมาชิก
11.5 มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพย์สินของสมาคม (ม.89)
ทั้งนี้ โดยมีสมาชิกสามัญรับรองอย่างน้อย 2 ราย
11.6 สมาชิกสามัญมีสิทธิเข้าชื่อร่ วมกันไม่นอ้ ยกว่า 21 คน ทําหนังสื อแจ้งต่อคณะกรรมการให้
จัดประชุมวิสามัญได้
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ข้อ 12 สมาชิกมีหน้าที่
12.1 ปฏิบตั ิตามข้อบังคับและระเบียบของสมาคมซึ่งคณะกรรมการบริ หารกําหนดขึ้น
12.2 สนับ สนุ น และส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมของสมาคม เพื่ อ ให้ ก ารดํา เนิ น งานของสมาคมบรรลุ ต าม
วัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้
หมวด 5
การขาดจากสมาชิกภาพ
ข้อ 13 สมาชิกภาพของสมาชิกขาดลงเมื่อ
13.1 ตาย
13.2 ลาออกโดยแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
13.3 คณะกรรมการบริ หารมีมติให้พน้ สมาชิกภาพด้วยเหตุที่ผนู ้ ้ นั ประพฤติตนเป็ นปรปั กษ์หรื อนําความ
เสื่ อมเสี ยมาสู่ สมาคม
หมวด 6
คณะกรรมการบริหาร
ข้อ 14 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ ง เรี ยกว่า “คณะกรรมการบริ หาร” มีหน้าที่บริ หารงานกิจการของสมาคม
ให้เป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์ คณะกรรมการบริ หารประกอบด้วย นายกสมาคม อุ ปนายกสมาคม
เลขาธิ การ เหรัญญิก ปฏิคม นายทะเบียน สาราณี ยกร ประชาสัมพันธ์ และกรรมการตําแหน่ งอื่นๆ
รวมกันแล้วมีจาํ นวนอย่างน้อย 11 คน แต่ไม่เกิน 19 คน โดยดํารงตําแหน่งวาระละ 2 ปี
ข้อ 15 ผูท้ ี่จะดํารงตําแหน่งนายกสมาคมต้องเป็ นสมาชิกสามัญ และได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญ
สําหรับตําแหน่งอื่นให้นายกสมาคมเป็ นผูแ้ ต่งตั้งจากสมาชิกของสมาคม
หมวด 7
อํานาจหน้ าทีข่ องกรรมการบริหาร
ข้อ 16 นายกสมาคม ทําหน้าที่บริ หารกิจการของสมาคม ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ข้อบังคับ และ
ระเบียบของสมาคม เป็ นประธานในที่ประชุม และดําเนินการประชุมให้เป็ นไปตามข้อบังคับ
ข้อ 17 อุปนายก ทําหน้าที่เป็นผูช้ ่วยนายกสมาคมในการบริ หารกิจการสมาคมปฏิบตั ิตามหน้าที่ที่นายกสมาคม
ได้มอบหมาย และทําหน้าที่แทนนายกสมาคม เมื่อนายกไม่อยู่ หรื อไม่สามารถจะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ แต่
การทําหน้าที่แทนนายกสมาคม ให้อุปนายกตามลําดับตําแหน่งเป็ นผูก้ ระทําการแทน
ข้อ 18 เลขาธิ การ ทําหน้าที่เกี่ ยวกับงานธุ รการของสมาคมทั้งหมด เป็ นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของสมาคมในการ
ปฏิบตั ิกิจการของสมาคม และปฏิบตั ิตามคําสั่งของนายกสมาคม ตลอดจนทําหน้าที่เป็ นเลขานุ การใน
การประชุมต่างๆ ของสมาคม
ข้อ 19 เหรัญญิก มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคม เป็ นผูจ้ ดั ทําบัญชี รายรับและรายจ่าย บัญชีงบดุล
ของสมาคมและเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ของสมาคมไว้เพื่อตรวจสอบ
ข้อ 20 ปฏิคม มีหน้าที่ในการให้การต้อนรับแขกของสมาคม เป็นหัวหน้าในการจัดเตรี ยมสถานที่ของสมาคม
และจัดเตรี ยมสถานที่ประชุมต่างๆ ของสมาคม
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ข้อ 21 นายทะเบียน มีหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของสมาคม ประสานงานกับเหรัญญิก ในการเรี ยก
เก็บเงินค่าบํารุ งสมาคมจากสมาชิก
ข้อ 22 สาราณี ยกร มีหน้าที่รับผิดชอบจัดทําสื่ อต่างๆ ของสมาคม เว็บไซต์ แผ่นพับของสมาคม เป็ นต้น และ
ดําเนินการจัดทําวารสารของสมาคม
ข้อ 23 ประชาสัม พัน ธ์ มี ห น้า ที่ เ ผยแพร่ กิ จ การและชื่ อ เสี ย งเกี ย รติ คุณ ของสมาคมให้ส มาชิ ก และบุ ค คล
โดยทัว่ ไปเป็ นที่รู้จกั แพร่ หลาย
ข้อ 24 กรรมการอื่นๆ มีหน้าที่คอยช่วยเหลือกิจการฝ่ ายต่างๆ ของสมาคมและมีหน้าที่ตามแต่นายกสมาคมจะ
มอบหมายให้ คณะกรรมการชุดแรก ให้ผเู ้ ริ่ มการจัดตั้งสมาคมเป็ นผูเ้ ลือกตั้งประกอบด้วย นายกสมาคม
และกรรมการอื่นๆ ตามจํานวนที่เห็นสมควรตามข้อบังคับสมาคม
หมวด 8
การพ้นจากตําแหน่ งกรรมการบริหาร
ข้อ 25 กรรมการบริ หารพ้นจากตําแหน่งโดย
25.1 ออกตามวาระ
25.2 ตาย
25.3 ลาออก
25.4 ขาดจากสมาชิกภาพ
25.5 ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้ออก
25.6 ต้องรับอาญาจําคุกโดยคําพิพากษาโทษจําคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรื อ ความผิดอันได้กระทํา
ขึ้นโดยประมาท
25.7 ในกรณี ก่อให้เกิดความเสี ยหายอย่างร้ายแรงแก่สมาคม ที่ประชุมใหญ่ลงมติไม่ไว้วางใจและถอน
กรรมการบริ หารทั้งคณะหรื อบางคนได้ ด้วยคะแนนเสี ยง 3 ใน 4 ของจํานวนสมาชิกสามัญที่มา
ประชุม
25.8 ขาดประชุมคณะกรรมการบริ หารติดต่อกันอย่างน้อย 3 ครั้ง โดยไม่แจ้งให้ทราบ
หมวด 9
การดําเนินงานของคณะกรรมการบริหาร
ข้อ 26 การบริ หารสมาคมของกระทําได้ต่อเมื่อจัดตั้งกรรมการบริ หารตามข้อ 15 หมวด 6 แล้ว โดยมีนายก
สมาคมซึ่งได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกในที่ประชุมใหญ่เป็ นประธาน
ข้อ 27 คณะกรรมการบริ หารมีอาํ นาจและหน้าที่ คือ
27.1 บริ หารกิจการของสมาคมให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
27.2 วางระเบียบขึ้นใช้โดยไม่ขดั แย้งต่อวัตถุประสงค์และข้อบังคับ
27.3 แต่งตั้งกรรมการที่ปรึ กษา อนุ กรรมการ หรื อพิจารณาเชิ ญผูม้ ีเกียรติคุณเข้าเป็ นสมาชิกกิตติมศักดิ์
ทั้งนี้จะเป็ นการประจําหรื อชัว่ คราวก็ได้
27.4 แต่งตั้ง บรรจุ ปลด พนักงานของสมาคม
27.5 พิจารณาและลงมติการรับและถอดถอนสมาชิก
27.6 พิจารณาการให้สิ่งของสําหรับเป็ นที่ระลึกในนามของสมาคมแก่ผชู ้ ่วยเหลือกิจการต่างๆ ของ
สมาคม
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27.7 พิจารณาการรับและการให้ความช่วยเหลือแก่บุคคล ส่ วนราชการองค์การ รัฐวิสาหกิจโดยไม่เป็ น
ภาระผูกพันในทางหนี้สินแก่สมาคม เว้นแต่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่
ข้อ 28 ในขณะที่คณะกรรมการบริ หารชุดใหม่ ยังไม่ได้รับมอบหมายการงานจากคณะกรรมการบริ หารชุดเก่า
ให้คณะกรรมการบริ หารชุดเก่ารับผิดชอบบริ หารงานต่อไปเท่าที่จาํ เป็น แต่ท้ งั นี้ ตอ้ งจัดการมอบหมาย
งานให้ เ สร็ จ สิ้ น ภายใน 30 วัน นับ ตั้ง แต่ ว นั ที่ อ ายุข องคณะกรรมการบริ ห ารชุ ด เก่ า สิ้ น สุ ด ลง การ
มอบหมายงานให้ทาํ เป็ นหนังสื อไว้เป็ นหลักฐาน ทั้งนี้ให้ระบุวนั เริ่ มต้นการมอบหมายงาน และวันเสร็ จ
สิ้ นการมอบหมายงานนั้นด้วย
ข้อ 29 ถ้าตําแหน่ งนายกสมาคมว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ แต่ถา้ ว่างลงเพราะนายก
สมาคมลาออกให้ถือว่าคณะกรรมการชุ ดนั้นหมดสภาพการเป็ นกรรมการบริ หารของสมาคม และ
ดําเนินการเลือกตั้งตําแหน่งนายกสมาคมให้เสร็ จสิ้ นภายใน 90 วัน
ข้อ 30 ถ้ากรรมการบริ หารตําแหน่งใดว่างลง ให้นายกสมาคมแต่งตั้งจากสมาชิกสามัญเข้าดํารงตําแหน่งที่ว่าง
นั้นจนกว่าจะหมดอายุตามวาระ
หมวด 10
การประชุ ม
ข้อ 31 การประชุมแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท คือ
31.1 การประชุมคณะกรรมการบริ หาร
31.2 การประชุมวิสามัญ
31.3 การประชุมใหญ่สามัญ
ข้อ 32 การประชุมคณะกรรมการบริ หาร มีดงั นี้
32.1 ให้คณะกรรมการบริ หารประชุมปรึ กษาหารื อกิจการของสมาคม ปี หนึ่ งไม่นอ้ ยกว่า 2 ครั้ง โดยให้
เลขาธิ ก ารเป็ นผูเ้ รี ย กประชุ ม ตามความเห็ น ชอบของนายกสมาคม หรื อ ของกรรมการบริ ห าร
ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป
32.2 องค์ประชุ มทุ กครั้ งต้องมี กรรมการบริ หารเข้าประชุ มไม่ น้อยกว่าครึ่ งหนึ่ งของคณะกรรมการ
บริ หารทั้งหมด ให้นายกสมาคมเป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธานหรื อผูท้ าํ หน้าที่แทนไม่อยู่ ให้ที่
ประชุมเลือกตั้งประธานชัว่ คราวในการประชุมนั้น
32.3 นอกจากจะได้บงั คับไว้เป็ นอย่างอื่ น มติ ของคณะกรรมการการบริ หารให้ถือเสี ยงข้างมาก ถ้า
คะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมเป็ นผูช้ ้ ีขาด
ข้อ 33 การประชุมวิสามัญ ให้เรี ยกประชุมวิสามัญได้ดงั นี้
33.1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารเห็นสมควรให้เรี ยกประชุมวิสามัญ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่ต่าํ กว่า
ครึ่ งหนึ่ง
33.2 สมาชิกสามัญไม่นอ้ ยกว่า 21 คน มีสิทธิร้องขอให้เปิ ดประชุมวิสามัญได้ โดยแสดงความจํานงเป็ น
หนังสื อต่อสมาคมล่วงหน้า และเลขาธิการจัดให้มีการประชุมกรรมการบริ หาร ภายใน 15 วัน
33.3 ทั้งข้อ 33.1 และ 33.2 ให้เลขาธิการเป็ นผูน้ ดั หมายพร้อมกับส่ งระเบียบวาระการประชุมให้สมาชิก
ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน
33.4 การประชุมวิสามัญทุกครั้งต้องมีสมาชิกเข้าประชุมไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 5 จึงจะเป็ นองค์ประชุมและ
ดําเนินการได้ ถ้าพ้นเวลานัดหมายไป 30 นาทีแล้ว ยังไม่ครบองค์ประชุมให้ยกเลิกการประชุม
วิสามัญนั้น
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ข้อ 34 การประชุ มใหญ่ สามัญ ให้คณะกรรมการบริ หาร เรี ยกประชุ มใหญ่ สามัญ อย่างน้อยปี ละหนึ่ งครั้ ง
โดยให้เลขาธิการเป็ นผูน้ ดั หมาย พร้อมส่ งระเบียบวาระการประชุมให้สมาชิกทราบล่วงหน้า ไม่นอ้ ยกว่า
15 วัน องค์ประชุมของการประชุมใหญ่สามัญต้องประกอบด้วย สมาชิกหรื อสมาชิกที่ได้รับมอบหมาย
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ให้สมาชิกอื่นเป็ นผูแ้ ทนไม่นอ้ ยกว่า 50 คน ในกรณี ที่พน้ เวลานัดหมายไป 30 นาที
แล้ว ยังไม่ครบองค์ประชุม ให้ยกเลิกการประชุมในวันนั้น และให้เรี ยกประชุมใหม่ภายใน 15 วัน นับแต่
วันที่นดั ประชุ มครั้งแรก การประชุ มครั้งนี้ สมาชิ กจะมาเท่าใดไม่จาํ กัดให้ถือเป็ นองค์ประชุ มได้ การ
ประชุมใหญ่สามัญประจําปี ให้มีระเบียบวาระดังต่อไปนี้
1. นายกสมาคมแถลงผลงานในรอบปี
2. เหรัญญิกเสนองบดุล ซึ่งผูต้ รวจบัญชีของสมาคมรับรองแล้ว
3. เสนองบประมาณ
4. ปรึ กษากิจการของสมาคม
5. เลือกตั้งตําแหน่งนายกใหม่ตามวาระ (ถ้ามี)
ข้อ 35 การประชุ ม ทุ ก ครั้ งให้น ายกสมาคมเป็ นประธานที่ ป ระชุ ม ถ้า นายกสมาคมไม่ อ ยู่ห รื อ ไม่ ส ามารถ
ดําเนิ นการได้ ให้อุปนายกเป็ นประธานที่ประชุมถ้าทั้งนายกสมาคมและอุปนายกไม่สามารถดําเนิ นการ
ได้ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการบริ หารคนหนึ่งเป็ นประธานที่ประชุมนั้น
ข้อ 36 นอกจากจะบังคับไว้เ ป็ นอย่า งอื่ น มติ ของที่ ป ระชุ ม ให้ถือ เสี ย งข้างมาก ถ้า คะแนนเสี ยงเท่ ากัน ให้
ประธานที่ประชุมเป็ นผูช้ ้ ีขาด
ข้อ 37 ในการประชุมทุกครั้งให้เลขาธิ การเป็ นผูบ้ นั ทึก รายงานการประชุมให้ประธานที่ประชุมลงนามรับรอง
เพื่อรักษาไว้เป็ นหลักฐาน
หมวด 11
การเงิน
ข้อ 38 ให้นายกสมาคมและเหรัญญิก เป็นผูร้ ับผิดชอบในการเงินและทรัพย์สินของสมาคม ตามกฎหมายและ
ให้ทาํ รายงานการเงินและทรัพย์สิน เสนอต่อคณะกรรมการบริ หารเป็ นรายปี อย่างน้อย 1 ครั้ง
ข้อ 39 เงินของสมาคมต้องนําฝากสถาบันการเงินที่เชื่อถือได้ และที่คณะกรรมการบริ หารได้รับรองในนามของ
สมาคม เงินส่ วนหนึ่งให้นาํ ฝากสถาบันการเงินที่เชื่อถือได้ หรื อกระทําการอื่นใดที่จะก่อให้เกิดดอกออก
ผล ตามที่คณะกรรมการบริ หารเห็นสมควร เว้นแต่กรณี เงินบริ จาคซึ่ งผูบ้ ริ จาคได้กาํ หนดเงื่อนไขไว้เป็ น
อย่างอื่น
ข้อ 40 เหรัญญิกจะเก็บรักษาเงินสดไว้ สํารองจ่ายไม่เกิน 5,000 บาท ถ้าเกินจากนั้นต้องนําฝากธนาคารจะต้องมี
การลงนาม โดยกรรมการบริ หาร 2 ใน 4 คน คือเหรัญญิกลงนามร่ วมกับนายกสมาคม หรื ออุปนายก
หรื อเลขาธิการ
ข้อ 41 คณะกรรมการบริ หารจะต้องใช้จ่ายภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิเว้นแต่ ในกรณี ที่จาํ เป็ นก็ให้
นายกมีอาํ นาจสั่งจ่ายนอกเหนือจากงบประมาณรายจ่ายไม่เกินร้อยละสิ บของงบประมาณประจําปี และ
แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารทราบในการประชุมคราวต่อไป
ข้อ 42 การจ่ายเงินทุกครั้งต้องมีหลักฐานในการจ่ายนั้นๆ ไว้ เพื่อตรวจสอบ และหลักฐานนั้นให้เหรัญญิกเก็บ
รักษาไว้เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี จึงจะทําลายได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หาร
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ข้อ 43 ให้คณะกรรมการบริ หารแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี ซึ่ งได้จดทะเบียนไว้ถูกต้องตามกฎหมายเป็ นผูต้ รวจสอบ
บัญชีของสมาคม
หมวด 12
การแก้ ไขข้ อบังคับ
ข้อ 44 การแก้ไขเปลี่ ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อบังคับจะทําได้ต่อเมื่ อได้รับความเห็ นชอบจากที่ประชุ มใหญ่
สามัญประจําปี หรื อที่ประชุมวิสามัญ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนสมาชิกผูม้ ีสิทธิ
ออกเสี ยงที่มาประชุม
ข้อ 45 ให้เป็นหน้าที่ของเลขาธิ การ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หาร ส่ งสําเนานั้นไปให้สมาชิผมู ้ ี
สิ ทธิ ออกเสี ยงทราบไม่น้อยกว่า 20 วัน และให้ประกาศไว้ ณ สํานักงานสมาคมไม่น้อยกว่า 10 วัน
ก่อนที่จะมีการประชุม
หมวด 13
การเลิกสมาคมและการชําระบัญชี
ข้อ 46 การเลิ ก สมาคม จะกระทํา ได้โ ดยคะแนนเสี ย ง 3 ใน 4 ของสมาชิ ก สมาคมทั้ง หมดในที่ ป ระชุ ม มี
มติให้เลิก
ข้อ 47 ให้ที่ประชุมใหญ่เป็ นผูล้ งมติแต่งตั้งผูช้ าํ ระบัญชี และการชําระบัญชีให้เป็ นไปตามกฎหมาย
ข้อ 48 ทรั พย์สินของสมาคมที่ เหลื อจากการชําระบัญชี มีอยู่เท่าใด ให้ตกเป็ นของมหาวิทยาลัยมหิ ดล เพื่อ
ประโยชน์ของคณะสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
หมวด 14
บทเฉพาะกาล
ข้อ 49 ข้อบังคับฉบับนี้ ให้เริ่ มใช้บงั คับได้นบั ตั้งแต่วนั ที่สมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคลเป็น
ต้นไป
ข้อ 50 เมื่อสมาคมได้รับอนุ ญาตให้จดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคลจากทางราชการให้ถือว่าผูเ้ ริ่ มการทั้งหมดเป็ น
สมาชิกสามัญ
********************************
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ติดต่ อสอบถามรายละเอียดได้ ที่
สมาคมศิษย์เก่าคณะสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
999 หมู่ที่ 5 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทร. 0-2441-5000 ต่อ 1102
โทรสาร 0-2441-9507, 0-2441-9510
Home Page : http://www.en.mahidol.ac.th/alumniindex.html
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