
 

 ๑ 

ข้อบังคบั 

ของ 

สมาคมปรัชญาดุษฎบัีณฑิตทางสังคมศาสตร์มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

หมวด ๑ 

ช่ือ เคร่ืองหมาย สถานที่ตั้ง 
 

ขอ้ ๑ สมาคมน้ีมีช่ือว่า "สมาคมปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัย

รามคาํแหง" ใชช่ื้อย่อว่า ส.ป.ด.มร และมีช่ือภาษาองักฤษว่า “Doctor of Philosophy 

in Social Sciences Association Ramkhamhaeng University”   อกัษรยอ่วา่ Ph.D.RU 

ขอ้ ๒   ขอ้บงัคบัน้ีใหเ้ร่ิมใชบ้งัคบัไดน้บัตั้งแต่วนัท่ีสมาคมไดรั้บอนุญาตใหจ้ดทะเบียนเป็น

นิติบุคคลเป็นตน้ไป 

ขอ้ ๓   เคร่ืองหมายของสมาคมมีลกัษณะเป็นตราพ่อขุนรามคาํแหงนัง่ประทบัสถิตอยู่ตรง

กลางดอกบัวตูมสีทองขอบนํ้ าเงิน ภายใต้องค์พ่อขุนมีอกัษรย่อของสมาคมเป็น

ภาษาองักฤษว่า Ph.D.RU ซ่ึงห่อหุม้ดว้ยกลีบดอกบวัสีทอง ๑๐ กลีบ ท่ีตดัดว้ยเส้นสี

นํ้ าเงิน โดยดอกบวัตูมและกลีบดอกบวันั้นตั้งมัน่อยู่บนฐาน คือ อกัษรช่ือเต็มของ

สมาคมเป็นภาษาองักฤษ รายละเอียดปรากฎตามรูปแบบขา้งล่างน้ี 

                                                                                 

 

 

 

รูปตราเคร่ืองหมายสมาคม 



 

 ๒ 

ขอ้ ๔  สํานักงานของสมาคมตั้ งอยู่ ณ เลขท่ี ๒๐๘๖ ชั้น ๔ อาคารท่าชัย มหาวิทยาลัย

รามคาํแหง  ถนนรามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐  
 

หมวด ๒ 

วตัถุประสงค์ 

 

ขอ้ ๕  สมาคมมีวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

(๑)  ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รง

เป็นประมุข 

(๒)  เป็นศูนย์กลางการแลกเปล่ียนความรู้และความคิดเห็นระหว่างสมาชิก 

ตลอดจนส่งเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างสมาชิก องค์กร หน่วยงาน

ภาครัฐ หน่วยงานภาค เอกชนและประชาชนทัว่ไป 

(๓)  ส่งเสริมการพฒันาวิชาการ กิจการ รวมทั้งเผยแพร่ช่ือเสียงของโครงการ

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิตทางสงัคมศาสตร์และมหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

 (๔)  ส่งเสริมการศึกษาและกิจกรรมท่ีเป็นประโยชนต่์อสมาชิกและบุคคลทัว่ไป 

(๕)  ส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิจยัของสมาชิกและบุคคลทัว่ไป ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ 

 (๖)  ส่งเสริมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชนต่์อสงัคม 

 (๗)  ไม่เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมทางการเมือง 

   

 

 

 



 

 ๓ 

หมวด ๓ 

ประเภทสมาชิก คุณสมบัติ การสมคัรเข้าเป็นสมาชิกและค่าบํารุง 

 

ขอ้ ๖   สมาชิกของสมาคมมี ๓ ประเภท ดงัน้ี 

(๑) สมาชิกสามญั ไดแ้ก่ นักศึกษาหรือผูท่ี้จบการศึกษาจากโครงการปรัชญา

ดุษฎีบณัฑิตทางสงัคมศาสตร์มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

(๒) สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ คณาจารย์ ผูเ้คยศึกษาในโครงการปรัชญาดุษฎี

บณัฑิตทางสังคมศาสตร์มหาวิทยาลยัรามคาํแหง บุคลากร และนักวิจยัท่ี

ปฏิบติังานในมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ตลอดจนผูส้นใจทัว่ไปท่ีขอสมคัร

เป็นสมาชิก แต่ตอ้งเป็นผูท่ี้มีผลงานหรือเคยใหก้ารสนบัสนุนดา้นการวิจยั

ทางสงัคมศาสตร์ 

(๓)  สมาชิกกิตติมศักด์ิ ได้แก่ บุคคลท่ีอุปการะช่วยเหลือทําประโยชน์แก่

สมาคม หรือผูมี้เกียรติท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร เชิญเป็นสมาชิก

กิตติมศกัด์ิ 

ขอ้ ๗ ผูใ้ดประสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของสมาคมใหย้ื่นใบสมคัรต่อสมาคม และเม่ือ

นายทะเบียนได้รับใบสมคัรแลว้ให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผูส้มคัร และให้ปิด

ประกาศรายช่ือของผูส้มคัรไวท่ี้ทาํการของสมาคมเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่เจด็วนั 

 ในกรณีท่ีไม่มีผูใ้ดคดัคา้น ใหเ้ลขาธิการสมาคมนาํรายช่ือผูส้มคัรเสนอต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาการรับสมคัรเขา้เป็นสมาชิก 

 เม่ือคณะกรรมการบริหารไดล้งมติรับสมคัรเขา้เป็นสมาชิกแลว้ ใหเ้ลขาธิการสมาคม

แจง้เป็นหนงัสือใหผู้ส้มคัรทราบ ทั้งน้ี ผูส้มคัรยงัไม่เป็นสมาชิกจนกว่าจะไดช้าํระค่าบาํรุง

ครบถว้น 



 

 ๔ 

 ในกรณีท่ีผูท่ี้ไดเ้ป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์แลว้ให้นายทะเบียนลงช่ือไวใ้นทะเบียน

สมาชิกของสมาคม 

ขอ้ ๘   ค่าบาํรุงของสมาชิกมีดงัน้ี 

(๑)  สมาชิกกิตติมศักด์ิและสมาชิกสามัญได้รับยกเวน้ไม่ต้องเสียค่าบํารุง

สมาคม 

 (๒)  สมาชิกวิสามญั ใหเ้สียค่าบาํรุงสมาคมคร้ังเดียวตลอดชีพหน่ึงพนับาท 
 

หมวด ๔ 

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 

   

ขอ้ ๙   สมาชิกของสมาคมมีสิทธิดงัต่อไปน้ี 

 (๑)  ประดบัตราเคร่ืองหมายของสมาคม 

(๒)  เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามญั ประชุมใหญ่วิสามญั และการประชุม

วิชาการ ของสมาคม 

 (๓)  มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง และเป็นกรรมการบริหารสมาคม 

 (๔)  ไดรั้บบริการหรือผลประโยชนท่ี์สมาคมจดัใหแ้ก่สมาชิก 

(๕)  มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการบริหาร เพ่ือตรวจสอบเอกสารและบญัชี

ทรัพยสิ์นของสมาคม 

(๖)  มีสิทธิเข้าช่ือร่วมกันจาํนวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของสมาชิกสามัญ

ทั้งหมด หรือสมาชิกจาํนวนไม่นอ้ยกว่าห้าสิบคน มีหนงัสือแจง้ต่อคณะ

กรรมการบริหารใหมี้การประชุมใหญ่วิสามญัได ้

 

 



 

 ๕ 

ขอ้ ๑๐ สมาชิกของสมาคมมีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

(๑) ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบของสมาคมซ่ึงคณะกรรมการบริหาร

กาํหนด 

(๒)  สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของสมาคม เพ่ือให้การดาํเนินงานของ

สมาคมบรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้

(๓)  เผยแพร่ช่ือเสียงของสมาคมและมหาวิทยาลยัรามคาํแหงใหเ้ป็นท่ีรู้จกัอย่าง

แพร่หลาย 

(๔)  ไม่ประพฤติตนเป็นท่ีเส่ือมเสียช่ือเสียงของสมาคมและมหาวิทยาลัย

รามคาํแหง 
   

หมวด ๕ 

การขาดจากสมาชิกภาพ 

   

ขอ้ ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกใหส้ิ้นสุดลงเพราะเหตุอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี 

(๑)  ตาย 

(๒)  ลาออก โดยยื่นหนงัสือเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อคณะกรรมการบริหาร และ

คณะกรรมการบริหารไดพิ้จารณาอนุมติัใหอ้อก 

(๓)  ท่ีประชุมใหญ่ของสมาคม หรือคณะกรรมการบริหารไดพิ้จารณาลงมติให้

พน้ สมาชิกภาพ เพราะเหตุประพฤติตนเส่ือมเสียหรือทาํให้สมาคมเสีย

ช่ือเสียง 

 

 

     



 

 ๖ 

หมวด ๖ 

คณะกรรมการบริหาร 

 

ขอ้ ๑๒ ให้มีคณะกรรมการของสมาคมคณะหน่ึง เ รียกว่า  “คณะกรรมการบริหาร” 

ประกอบดว้ย นายกสมาคม อุปนายก เลขาธิการ เหรัญญิก ปฎิคม นายทะเบียน 

ประชาสมัพนัธ์ และกรรมการตาํแหน่งอ่ืนๆ รวมกนัแลว้มีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าสิบหา้

คน มีหนา้ท่ีบริหารงานกิจการของสมาคมใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์

 ผูท่ี้จะดาํรงตาํแหน่งนายกสมาคมตอ้งเป็นสมาชิกสามญัของสมาคม และตอ้งเป็น 

ผูท่ี้มาจากการเลือกตั้งของท่ีประชุมใหญ่สมาชิกสามญั สําหรับกรรมการบริหารตาํแหน่งอ่ืน

ใหน้ายกสมาคมเป็นผูแ้ต่งตั้ง แต่ตอ้งแต่งตั้งจากสมาชิกสามญัเท่านั้น 

ขอ้ ๑๓ ใหค้ณะกรรมการบริหารของสมาคมในตาํแหน่งต่างๆ มีหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 

(๑)  นายกสมาคม  มีหน้า ท่ีบริหารกิจการของสมาคมให้เป็นไปตาม

วตัถุประสงค ์นโยบาย ขอ้บงัคบัและระเบียบของสมาคม เป็นประธานในท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริหาร และเป็นผูรั้กษาระเบียบการประชุมและ

ดาํเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั 

(๒)  อุปนายก มีหน้าท่ีเป็นผูช่้วยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคม 

ปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีนายกสมาคมได้มอบหมาย และทาํหน้าท่ีแทนนายก

สมาคมเม่ือนายกสมาคม ไม่อยู ่หรือไม่สามารถจะปฏิบติัหนา้ท่ีได ้โดยการ

ทาํหนา้ท่ีแทนนายกสมาคม ใหเ้รียงตามลาํดบัของอุปนายกท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

(๓)  เลขาธิการ มีหนา้ท่ีเก่ียวกบังานธุรการของสมาคมทั้งหมด เป็นหัวหนา้

เจา้หนา้ท่ีของสมาคมในการปฏิบติัภารกิจของสมาคม และปฏิบติัตามคาํสั่ง

ของนายกสมาคม ตลอดจนทาํหน้าท่ีเป็นเลขานุการในการประชุมต่างๆ 

ของสมาคม 



 

 ๗ 

(๔)  เหรัญญิก มีหนา้ท่ีเก่ียวกบัการเงินทั้งหมดของสมาคม เป็นผูจ้ดัทาํบญัชี

รายรับ รายจ่าย บญัชีงบดุลของสมาคม และเกบ็เอกสารหลกัฐานต่างๆ ของ

สมาคมไวเ้พ่ือรับการตรวจสอบ 

(๕)  ปฏิคม มีหนา้ท่ีติดต่อ ตอ้นรับ และอาํนวยความสะดวกในการจดัเตรียม

สถานท่ีของสมาคมและจดัเตรียมสถานท่ีประชุมต่างๆ ของสมาคม 

(๖)  นายทะเบียน มีหนา้ท่ีจดัทาํทะเบียนและประวติัของสมาชิกทั้งหมดของ

สมาคมใหถ้กูตอ้งเป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ 

(๗)  ประชาสัมพนัธ์ มีหนา้ท่ีเผยแพร่กิจการและช่ือเสียงเกียรติคุณของสมาคม

ใหส้มาชิกและบุคคลโดยทัว่ไปใหเ้ป็นท่ีรู้จกัแพร่หลาย 

(๘)  กรรมการตาํแหน่งอ่ืน มีหนา้ท่ีคอยช่วยเหลือกิจการต่างๆ ของสมาคมและ

มีหนา้ท่ีตามท่ีนายกสมาคมมอบหมาย 

ขอ้ ๑๔ คณะกรรมการบริหารสมาคมมีอาํนาจและหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 

(๑)  บริหารกิจการของสมาคม เพ่ือให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ตลอดจนมี

อาํนาจอ่ืนๆ ตามท่ีขอ้บงัคบัไดก้าํหนดไว ้

(๒)  มีอาํนาจออกระเบียบปฏิบติัต่างๆ เพ่ือให้สมาชิกไดป้ฏิบติั โดยระเบียบ

ปฏิบติันั้นจะตอ้งไม่ขดัต่อขอ้บงัคบั 

 (๓)  แต่งตั้งและถอดถอนเจา้หนา้ท่ีของสมาคม 

(๔)  แต่งตั้งกรรมการท่ีปรึกษา หรืออนุกรรมการ แต่กรรมการท่ีปรึกษาหรือ

อนุกรรมการ จะสามารถอยูใ่นตาํแหน่งไดไ้ม่เกินวาระของคณะกรรมการท่ี

แต่งตั้ง 

 (๕)  เรียกประชุมใหญ่สามญัประจาํปี และประชุมใหญ่วิสามญั 

 (๖)  แต่งตั้งกรรมการในตาํแหน่งอ่ืนๆ ท่ียงัมิไดก้าํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี 



 

 ๘ 

(๗)  รับผิดชอบในกิจการทั้งหมด รวมทั้งการเงิน และทรัพยสิ์นทั้งหมดของ

สมาคม 

(๘)  จดัให้มีการประชุมใหญ่วิสามญัตามท่ีสมาชิกสามญัจาํนวนหน่ึงในสาม 

ของสมาชิกทั้งหมดไดเ้ขา้ช่ือร้องขอใหจ้ดัประชุมใหญ่วิสามญัข้ึน ซ่ึงการน้ี

จะตอ้งจดัใหมี้การประชุมใหญ่วิสามญัข้ึนภายในสามสิบวนั นบัแต่วนัท่ี

ไดรั้บหนงัสือ ร้องขอ 

 (๙)  ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีขอ้บงัคบัไดก้าํหนดไว ้

ขอ้ ๑๕ คณะกรรมการบริหารสมาคมมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละสามปี และสามารถ

ดาํรงตาํแหน่งไดไ้ม่เกินสองวาระติดต่อกนั 

 เม่ือคณะกรรมการบริหารอยู่ในตาํแหน่งจนครบกาํหนดวาระตามวรรคหน่ึง แต่ยงั

ไม่มีคณะกรรมการบริหารชุดใหม่หรือยงัไม่ไดรั้บอนุญาตใหจ้ดทะเบียนแกไ้ขเปล่ียนแปลง

คณะกรรมการบริหารจากทางราชการ ใหค้ณะกรรมการบริหารท่ีครบวาระการดาํรงตาํแหน่ง

ปฏิบัติหน้าท่ีไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการบริหารชุดใหม่จะไดรั้บอนุญาตจากทาง

ราชการ และให้ทาํการส่งและรับมอบงานระหว่างคณะกรรมการบริหารชุดเก่า และ

คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ให้แลว้เสร็จภายในสามสิบวนั นับแต่วนัท่ีคณะกรรมการ 

บริหารชุดใหม่ไดรั้บอนุญาตจากทางราชการ 

ขอ้ ๑๖ นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระ กรรมการบริหารพน้จากตาํแหน่ง เม่ือ 

 (๑)  ตาย 

 (๒)  ลาออก 

 (๓)  ขาดจากสมาชิกภาพ 

 (๔)  ท่ีประชุมใหญ่ลงมติใหพ้น้จากตาํแหน่ง 

(๕)  ไดรั้บโทษทางอาญาโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคุก เวน้แต่ความผิดลหุ

โทษ หรือความผิดอนัไดก้ระทาํข้ึนโดยประมาท 



 

 ๙ 

(๖)  ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สมาคม และท่ีประชุมใหญ่ลงมติ 

ไม่ไวว้างใจและถอดถอนกรรมการบริหารทั้งคณะหรือบางคนได ้ ดว้ย

คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี ของจาํนวนสมาชิกท่ีมาประชุม 

ขอ้ ๑๗ นายกสมาคม หรือกรรมการบริหารสมาคมท่ีประสงคจ์ะลาออกจากตาํแหน่งใหย้ื่น

ใบลาออก เป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อคณะกรรมการบริหาร และให้พน้จากตาํแหน่ง

เม่ือคณะกรรมการบริหารมีมติใหอ้อก 

ขอ้ ๑๘ ในกรณีท่ีนายกสมาคมลาออก ให้ถือว่าคณะกรรมการบริหารสมาคมพน้จาก

ตาํแหน่งทั้งคณะ ในการน้ีให้จดัมีการเลือกตั้งตาํแหน่งนายกสมาคมให้เสร็จส้ิน

ภายในเก้าสิบวนั นับแต่วนัท่ีคณะกรรมการบริหารสมาคมพน้ทั้ งคณะ และให้

คณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่มีวาระการดาํรงตาํแหน่งตั้ งแต่วนัท่ีนายก

สมาคมไดรั้บการเลือกตั้ง 

 ในกรณีท่ีตาํแหน่งนายกสมาคมว่างลงไม่ว่าดว้ยเหตุใด ใหอุ้ปนายกดาํรงตาํแหน่ง

แทนนายกสมาคมไปพลางก่อน และใหด้าํเนินการจดัประชุมใหญ่สมาชิกสามญัเพ่ือเลือกตั้ง

นายกสมาคมภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีนายกสมาคมพน้จากตาํแหน่ง 

ขอ้ ๑๙ ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการสมาคมตาํแหน่งใดว่างลงก่อนครบวาระ ให้นายก

สมาคมแต่งตั้ งสมาชิกสามญัคนใดคนหน่ึงท่ีเห็นสมควรเข้าดาํรงตาํแหน่งแทน

ตาํแหน่งท่ีว่างลงนั้น และใหผู้ซ่ึ้งไดรั้บแต่งตั้งแทนอยู่ในตาํแหน่งไดเ้ท่ากบัเท่ากบั

วาระของผูท่ี้ตนแทน 

 

 

 

 

 



 

 ๑๐ 

ขอ้ ๒๐  การประชุมของสมาคมแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ดงัต่อไปน้ี 

 (๑) การประชุมคณะกรรมการบริหาร 

 (๒) การประชุมใหญ่วิสามญั 

 (๓) การประชุมใหญ่สามญั 

ขอ้ ๒๑ ใหค้ณะกรรมการบริหารประชุมปรึกษาหารือกิจการของสมาคมไม่นอ้ยกว่าสามคร้ัง

ต่อปี โดยใหเ้ลขาธิการเป็นผูเ้รียกประชุมตามความเห็นชอบของนายกสมาคมหรือ

ของกรรมการบริหารตั้งแต่หา้คนข้ึนไป 

ขอ้ ๒๒ การประชุมคณะกรรมการบริหารจะตอ้งมีกรรมการมาประชุม ไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึง

ของจํานวนคณะกรรมการบริหารทั้ งหมด โดยให้นายกสมาคมเป็นประธานท่ี

ประชุม ถา้นายกสมาคมหรืออุปนายกไม่อยู่ ใหท่ี้ประชุมเลือกกรรมการบริหารของ

สมาคมคนใดคนหน่ึงในท่ีประชุมเป็นประธานท่ีประชุมแทนเฉพาะในการประชุม

คร้ังนั้น 

ขอ้ ๒๓ นอกจากขอ้บงัคบัจะไดก้าํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน ในการประชุมใหก้รรมการคนหน่ึงมี

สิทธิออกเสียงหน่ึงเสียง มติของคณะกรรมการบริหารใหถื้อเสียงขา้งมาก ถา้คะแนน

เสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมเป็นผูช้ี้ขาด 

ขอ้ ๒๔ การประชุมใหญ่สามญั ให้มีการประชุมอย่างนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง โดยให้เลขาธิการ

เป็นผูน้ดัหมาย พร้อมส่งระเบียบวาระการประชุมใหส้มาชิกทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ย

กวา่สิบหา้วนั องคป์ระชุมของการประชุมใหญ่สามญัตอ้งประกอบดว้ย สมาชิกท่ีเขา้

ร่วมประชุมด้วยตนเองหรือสมาชิกท่ีได้รับมอบหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้

สมาชิกอ่ืนเป็นผูแ้ทนไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้คน ในกรณีท่ีพน้เวลานดัหมายไปสามสิบ

นาทีแลว้ ยงัไม่ครบองคป์ระชุม ใหย้กเลิกการประชุมในวนันั้น และใหเ้รียกประชุม

ใหม่ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีนดัประชุมคร้ังแรก การประชุมคร้ังใหม่น้ีไม่ว่า

สมาชิกจะมาร่วมประชุมเท่าใดใหถื้อวา่ครบองคป์ระชุม 



 

 ๑๑ 

ขอ้ ๒๕ การประชุมใหญ่สามญัอยา่งนอ้ยใหมี้ระเบียบวาระดงัน้ี 

 (๑)  นายกสมาคมแถลงผลงานในรอบปี 

 (๒)  เหรัญญิกเสนองบดุล ซ่ึงผูต้รวจบญัชีของสมาคมรับรองแลว้ 

 (๓)  เสนอประมาณการรายรับ - รายจ่าย ประจาํปี 

 (๔)  ปรึกษากิจการของสมาคม 

 (๕)  เลือกตั้งตาํแหน่งนายกสมาคมใหม่ตามวาระ (ถา้มี) 

 (๖)  แต่งตั้งผูต้รวจสอบบญัชี  

ขอ้ ๒๖  การประชุมใหญ่วิสามญั ใหด้าํเนินการดงัน้ี 

(๑)  ใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริหารพิจารณาใหเ้รียกประชุมใหญ่วิสามญัเม่ือ

มีเหตุสมควรดว้ยคะแนนเสียงไม่ตํ่ากวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการท่ีมีอยู ่

หรือ 

(๒)  สมาชิกสามญัไม่น้อยกว่าห้าสิบคน เข้าช่ือร้องขอให้เปิดประชุมใหญ่

วิสามญั โดยแสดงความจาํนงว่าประสงค์ให้เรียกประชุมเพ่ือการใดเป็น

หนงัสือต่อเลขาธิการ และให้เลขาธิการนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร

ใหเ้รียกประชุมต่อไป 

 เม่ือคณะกรรมการบริหารไดรั้บหนงัสือร้องขอใหเ้รียกประชุมใหญ่วิสามญัตาม (๒) 

แลว้ ให้จัดให้มีการประชุมข้ึนภายในสามสิบวนันับแต่วนัท่ีได้รับคาํร้องขอนั้น และให้

เลขาธิการเป็นผูน้ดัหมายพร้อมกบัส่งระเบียบวาระการประชุมใหส้มาชิกทราบล่วงหนา้ก่อน

วนันดัประชุมไม่นอ้ยกวา่เจด็วนั 

 การประชุมใหญ่วิสามญัทุกคร้ังตอ้งมีสมาชิกเขา้ประชุมไม่นอ้ยกว่าหา้สิบคน จึงจะ

เป็นองคป์ระชุมและดาํเนินการประชุมต่อไปได ้ถา้พน้เวลานดัหมายไปสามสิบนาทีแลว้ ยงั

ไม่ครบองคป์ระชุมใหย้กเลิกการประชุมใหญ่วิสามญันั้น 



 

 ๑๒ 

 การประชุมใหญ่ทุกคร้ังให้นายกสมาคมเป็นประธานท่ีประชุม ถา้นายกสมาคมไม่

อยู่หรือไม่สามารถดาํเนินการได ้ใหอุ้ปนายกเป็นประธานท่ีประชุม ถา้ทั้งนายกสมาคมและ

อุปนายกไม่อยูห่รือไม่สามารถดาํเนินการได ้ ใหท่ี้ประชุมเลือกกรรมการบริหารคนหน่ึงเป็น

ประธานท่ีประชุมในคร้ังนั้น 

 นอกจากขอ้บงัคบัจะกาํหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน มติของท่ีประชุมใหญ่ให้ถือเสียงขา้ง

มาก ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานท่ีประชุมเป็นผูช้ี้ขาด 

 ในการประชุมใหญ่และการประชุมคณะกรรมการบริหารทุกคร้ัง ใหเ้ลขาธิการเป็นผู ้

บันทึกรายงานการประชุมและให้ประธานท่ีประชุมลงนามรับรองเพ่ือเก็บรักษาไวเ้ป็น

หลกัฐาน 
 

หมวด ๘ 

การเงนิและทรัพย์สิน 

 

ขอ้ ๒๗ สมาคมมีรายไดแ้ละทรัพยสิ์น ดงัต่อไปน้ี 

 (๑)  ค่าบาํรุงจากสมาชิกสมาคม 

(๒)  เงินและทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการบริจาคหรือมีผูอุ้ทิศให ้เพ่ือการดาํเนินกิจการ

ตามวตัถุประสงคข์องสมาคม 

 (๓)  รายไดแ้ละทรัพยสิ์นอนัเกิดจากกิจกรรมใดๆท่ีสมาคมจดัข้ึน 

 (๔)  การดาํเนินกิจการอ่ืนๆ ของสมาคม ซ่ึงไม่ขดัต่อวตัถุประสงคข์องสมาคม 

 (๕)  ดอกผลท่ีเกิดจากรายไดแ้ละทรัพยสิ์นทั้งหมดของสมาคม  

 รายไดแ้ละทรัพยสิ์นของสมาคมให้ใชจ่้ายไดเ้พ่ือกิจการและตามวตัถุประสงค์ของ

สมาคมเท่านั้น 



 

 ๑๓ 

ขอ้ ๒๘ ใหน้ายกสมาคมและเหรัญญิก เป็นผูรั้บผิดชอบในการเงินและทรัพยสิ์นของสมาคม

ตามกฎหมาย และให้ทาํรายงานการเงินและทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บการรับรองจากผู ้

ตรวจสอบบญัชีของสมาคม แลว้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารเป็นรายปี อย่างนอ้ย

ปีละหน่ึงคร้ัง 

   

ขอ้ ๒๙ เงินของสมาคมต้องนําฝากธนาคารหรือสถาบันการเงินท่ีเช่ือถือได้ และท่ี

คณะกรรมการบริหารรับรองในนามของสมาคม เงินส่วนหน่ึงให้นาํฝากธนาคาร

ประเภทเงินฝากประจํา หรือกระทําการอ่ืนใดท่ีจะก่อให้เกิดดอกผล ตามท่ี

คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร เวน้แต่กรณีเงินบริจาคซ่ึงผูบ้ริจาคไดก้าํหนด

เง่ือนไขไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

ขอ้ ๓๐ เหรัญญิกจะเก็บรักษาเงินสดไวเ้ป็นค่าใชจ่้ายหมุนเวียนไดไ้ม่เกินหา้พนับาท ถา้เกิน

จากนั้นตอ้งนาํฝากธนาคาร ในกรณีท่ีมีกิจกรรมท่ีตอ้งมีค่าใชจ่้าย ใหน้ายกสมาคมมี

สิทธิอนุมติัเงินเป็นคร้ังคราวตามวงเงินท่ีท่ีประชุมไดก้าํหนดไว ้

ขอ้ ๓๑ การถอนเงินของสมาคมจากธนาคารหรือสถาบนัการเงินอ่ืน และการสั่งจ่ายเงินของ

สมาคมจากธนาคาร โดยวิธีใชเ้ช็คธนาคาร จะตอ้งมีการลงนามโดยกรรมการบริหาร

สองคน ได้แก่ นายกสมาคมหรืออุปนายกในกรณีนายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่

สามารถปฎิบติัหนา้ท่ีไดก้บัเหรัญญิก หรือเลขาธิการในกรณีท่ีเหรัญญิกไม่อยู่หรือไม่

สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้

ขอ้ ๓๒ คณะกรรมการบริหาร จะใชจ่้ายไดภ้ายในวงเงินประมาณการท่ีไดรั้บอนุมติั เวน้แต่

ในกรณีจาํเป็นให้นายกสมาคมมีอาํนาจสั่งจ่ายนอกเหนือจากวงเงินประมาณการ

รายจ่ายไม่เกินดุล  ร้อยละสิบของงบขาดดุล และแจง้ให้ท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริหารทราบในการประชุมคราวต่อไป 



 

 ๑๔ 

ขอ้ ๓๓ การจ่ายเงินทุกคร้ังตอ้งมีหลกัฐานในการจ่ายนั้นๆ ไวเ้พ่ือตรวจสอบ และหลกัฐาน

นั้นให้เหรัญญิกเก็บรักษาไวเ้ป็นเวลาไม่นอ้ยกว่าสิบปี จึงจะทาํลายได ้ โดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร 

ขอ้ ๓๔ ให้ท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปีแต่งตั้งผูต้รวจสอบบญัชี ซ่ึงไดจ้ดทะเบียนไว้

ถกูตอ้งตามกฎหมายเป็นผูต้รวจสอบบญัชีของสมาคม 

   

หมวด ๙ 

การแก้ไขข้อบังคับ 

   

ขอ้ ๓๕ สมาชิกของสมาคมผูมี้สิทธิออกเสียงไม่นอ้ยกว่ายี่สิบคน หรือคณะกรรมการบริหาร

เสนอขอแกไ้ขเปล่ียนแปลง เพ่ิมเติมหรือยกเวน้ขอ้บงัคบัสมาคมเฉพาะกรณีเป็น

หนงัสือต่อเลขาธิการล่วงหนา้ก่อนท่ีจะมีการประชุมใหญ่นั้นไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั 

ขอ้ ๓๖ ใหเ้ลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมีหนา้ท่ี ส่งสาํเนานั้นไป

ให้สมาชิกผูมี้สิทธิออกเสียงทราบล่วงหนา้ก่อนท่ีจะมีการประชุมใหญ่ไม่นอ้ยกว่า

สิบวนั และให้ประกาศไว ้ ณ สํานกังานสมาคมไม่นอ้ยกว่าห้าวนั ก่อนท่ีจะมีการ

ประชุม 

ขอ้ ๓๗ การแกไ้ขเปล่ียนแปลง เพ่ิมเติมหรือยกเวน้ขอ้บงัคบัเฉพาะกรณีจะทาํไดต่้อเม่ือไดรั้บ

ความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปี หรือท่ีประชุมใหญ่วิสามญั ดว้ย

คะแนนเสียง       ไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจาํนวนสมาชิกผูมี้สิทธิออกเสียงท่ีมา

ประชุม 

ขอ้ ๓๘ ขอ้บงัคบัท่ีไดแ้กไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมดงักล่าวนั้น ให้ใชบ้งัคบัเม่ือไดจ้ด

ทะเบียนต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีแลว้ 

 



 

 ๑๕ 

หมวด ๑๐ 

การเลกิสมาคมและการชําระบัญชี 

 

ขอ้ ๓๙ การเลิกสมาคม จะกระทาํไดก้็แต่โดยมติของท่ีประชุมใหญ่ดว้ยคะแนนเสียงสามใน

ส่ีของสมาชิกทั้งหมดมีมติให้เลิกเท่านั้น และเม่ือท่ีประชุมใหญ่มีมติให้เลิกสมาคม

แลว้ ให้คณะกรรมการบริหารดาํเนินกิจการต่อไปเพียงเท่าท่ีจาํเป็นเพ่ือการชาํระ

บญัชีเท่านั้น 

ขอ้ ๔๐ ใหท่ี้ประชุมใหญ่เป็นผูล้งมติแต่งตั้งผูช้าํระบญัชี และการชาํระบญัชีให้เป็นไปตาม

กฎหมาย 

 ทรัพยสิ์นของสมาคมทั้งหมดท่ีเหลือจากการชาํระบญัชีให้ตกเป็นของมหาวิทยาลยั

รามคาํแหง เพ่ือประโยชน์ของโครงการปรัชญาดุษฎีบณัฑิตทางสังคมศาสตร์มหาวิทยาลยั

รามคาํแหง 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 ๑๖ 

บทเฉพาะกาล 

 

ขอ้ ๔๑ ข้อบังคับฉบับน้ีให้เร่ิมใช้บังคับได้นับตั้ งแต่ว ันท่ีสมาคมได้รับอนุญาตให้จด

ทะเบียนเป็นนิติบุคคลเป็นตน้ไป 

ขอ้ ๔๒ เม่ือสมาคมไดรั้บอนุญาตใหจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจากทางราชการ ใหถื้อว่าผูเ้ร่ิม

การจดัตั้งสมาคมทั้งหมดเป็นสมาชิกสามญัและกรรมการบริหารจนกว่าจะไดมี้การ

เลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่  

ทั้งน้ี โดยไม่จาํตอ้งนาํเอาบทบญัญติัแห่งขอ้บงัคบัของสมาคมให้หมวดท่ี 6 ว่าดว้ย

คณะกรรมการบริหารสมาคมตอ้งเป็นสมาชิกสามญัของสมาคม และขอ้บงัคบัของสมาคมใน

หมวดท่ี 3 ว่าดว้ยคุณสมบติัของสมาชิกสามญัตอ้งเป็นนกัศึกษาหรือผูส้าํเร็จการศึกษา ทุกรุ่น

ในโครงการปรัชญาดุษฎีบณัฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง มาบงัคบัใชก้บั

สมาชิกสามญัและคณะกรรมการบริหารชุดก่อตั้งสมาคม โดยให้คณะกรรมการบริหารชุด

ก่อตั้งสมาคมมีสถานภาพเป็นสามญัสมาชิกตลอดไป 

ขอ้ ๔๓ ในปีแรกของการจดัตั้งสมาคมให้ผูส้มคัรเป็นสมาชิกสามญัและวิสามญัตลอดชีพ 

จ่ายค่าบาํรุงโดยมีส่วนลดร้อยละหา้สิบ 

ขอ้ ๔๔ เม่ือสมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจากทางราชการแลว้ ให้

คณะกรรมการบริหารชุดก่อตั้งจดัทาํขอ้บงัคบัว่าดว้ยระเบียบและวิธีการเลือกตั้ง

นายกสมาคม และจดัใหมี้การเลือกตั้งนายกสมาคมข้ึนใหม่ภายในหน่ึงร้อยแปดสิบ

วนันบัแต่วนัท่ีสมาคมไดรั้บอนุญาตใหจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจากทางราชการ 
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