ข้ อบังคับ
ของ

สมาคมปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสั งคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
พ.ศ. ๒๕๕๓
หมวด ๑
ชื่อ เครื่องหมาย สถานที่ต้ งั
ข้อ ๑

สมาคมนี้ มี ชื่ อ ว่ า "สมาคมปรั ช ญาดุ ษ ฎี บัณ ฑิ ต ทางสั ง คมศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลัย
รามคําแหง" ใช้ชื่อย่อว่า ส.ป.ด.มร และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า “Doctor of Philosophy
in Social Sciences Association Ramkhamhaeng University” อักษรย่อว่า Ph.D.RU
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้เริ่ มใช้บงั คับได้นบั ตั้งแต่วนั ที่สมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็ น
นิติบุคคลเป็ นต้นไป
ข้อ ๓ เครื่ องหมายของสมาคมมีลกั ษณะเป็ นตราพ่อขุนรามคําแหงนัง่ ประทับสถิตอยู่ตรง
กลางดอกบัว ตู มสี ทองขอบนํ้า เงิ น ภายใต้อ งค์พ่ อขุนมี อกั ษรย่อของสมาคมเป็ น
ภาษาอังกฤษว่า Ph.D.RU ซึ่ งห่ อหุ ม้ ด้วยกลีบดอกบัวสี ทอง ๑๐ กลีบ ที่ตดั ด้วยเส้นสี
นํ้าเงิ น โดยดอกบัวตูมและกลีบดอกบัวนั้นตั้งมัน่ อยู่บนฐาน คื อ อักษรชื่ อเต็มของ
สมาคมเป็ นภาษาอังกฤษ รายละเอียดปรากฎตามรู ปแบบข้างล่างนี้

รู ปตราเครื่องหมายสมาคม
๑

ข้อ ๔ สํา นัก งานของสมาคมตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๒๐๘๖ ชั้น ๔ อาคารท่ า ชัย มหาวิ ท ยาลัย
รามคําแหง ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร ๑๐๒๔๐
หมวด ๒
วัตถุประสงค์
ข้อ ๕ สมาคมมีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
(๑)
ส่ งเสริ มการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รง
เป็ นประมุข
(๒) เป็ นศู นย์กลางการแลกเปลี่ ย นความรู ้ แ ละความคิ ด เห็ นระหว่า งสมาชิ ก
ตลอดจนส่ งเสริ มความสัมพันธ์ อนั ดี ระหว่างสมาชิ ก องค์กร หน่ วยงาน
ภาครัฐ หน่วยงานภาค เอกชนและประชาชนทัว่ ไป
(๓) ส่ งเสริ มการพัฒนาวิชาการ กิ จการ รวมทั้งเผยแพร่ ชื่อเสี ยงของโครงการ
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตทางสังคมศาสตร์และมหาวิทยาลัยรามคําแหง
(๔) ส่ งเสริ มการศึกษาและกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อสมาชิกและบุคคลทัว่ ไป
(๕) ส่ งเสริ มและสนับสนุนงานวิจยั ของสมาชิ กและบุคคลทัว่ ไป ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
(๖)
ส่ งเสริ มกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม
(๗) ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเมือง

๒

หมวด ๓
ประเภทสมาชิก คุณสมบัติ การสมัครเข้ าเป็ นสมาชิกและค่ าบํารุ ง
ข้อ ๖

สมาชิกของสมาคมมี ๓ ประเภท ดังนี้
(๑)
สมาชิ กสามัญ ได้แก่ นักศึ กษาหรื อผูท้ ี่ จบการศึ กษาจากโครงการปรัชญา
ดุษฎีบณ
ั ฑิตทางสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคําแหง
(๒) สมาชิ กวิ ส ามัญ ได้แ ก่ คณาจารย์ ผูเ้ คยศึ กษาในโครงการปรั ช ญาดุ ษ ฎี
บัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง บุ คลากร และนักวิจยั ที่
ปฏิ บตั ิ งานในมหาวิทยาลัยรามคําแหง ตลอดจนผูส้ นใจทัว่ ไปที่ ขอสมัคร
เป็ นสมาชิ ก แต่ตอ้ งเป็ นผูท้ ี่มีผลงานหรื อเคยให้การสนับสนุนด้านการวิจยั
ทางสังคมศาสตร์
(๓) สมาชิ ก กิ ต ติ ม ศัก ดิ์ ได้แ ก่ บุ ค คลที่ อุ ป การะช่ ว ยเหลื อ ทํา ประโยชน์ แ ก่
สมาคม หรื อผูม้ ีเกียรติที่คณะกรรมการบริ หารเห็นสมควร เชิ ญเป็ นสมาชิ ก
กิตติมศักดิ์
ข้อ ๗ ผูใ้ ดประสงค์จะสมัครเข้าเป็ นสมาชิ กของสมาคมให้ยื่นใบสมัครต่อสมาคม และเมื่อ
นายทะเบี ย นได้รับใบสมัค รแล้วให้ตรวจสอบคุ ณ สมบัติข องผูส้ มัค ร และให้ปิ ด
ประกาศรายชื่อของผูส้ มัครไว้ที่ทาํ การของสมาคมเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวัน
ในกรณี ที่ไม่มีผใู ้ ดคัดค้าน ให้เลขาธิ การสมาคมนํารายชื่ อผูส้ มัครเสนอต่อที่ประชุ ม
คณะกรรมการบริ หารเพื่อพิจารณาการรับสมัครเข้าเป็ นสมาชิก
เมื่อคณะกรรมการบริ หารได้ลงมติรับสมัครเข้าเป็ นสมาชิกแล้ว ให้เลขาธิ การสมาคม
แจ้งเป็ นหนังสื อให้ผูส้ มัครทราบ ทั้งนี้ ผูส้ มัครยังไม่เป็ นสมาชิ กจนกว่าจะได้ชาํ ระค่าบํารุ ง
ครบถ้วน

๓

ในกรณี ที่ผทู ้ ี่ ได้เป็ นสมาชิ กโดยสมบูรณ์ แล้วให้นายทะเบี ยนลงชื่ อไว้ในทะเบี ยน
สมาชิกของสมาคม
ข้อ ๘ ค่าบํารุ งของสมาชิกมีดงั นี้
(๑)
สมาชิ ก กิ ต ติ ม ศัก ดิ์ และสมาชิ ก สามัญ ได้รั บ ยกเว้น ไม่ ต ้อ งเสี ย ค่ า บํา รุ ง
สมาคม
(๒) สมาชิกวิสามัญ ให้เสี ยค่าบํารุ งสมาคมครั้งเดียวตลอดชีพหนึ่งพันบาท
หมวด ๔
สิ ทธิและหน้ าที่ของสมาชิก
ข้อ ๙

สมาชิกของสมาคมมีสิทธิ ดงั ต่อไปนี้
(๑)
ประดับตราเครื่ องหมายของสมาคม
(๒) เข้าร่ วมการประชุ มใหญ่ ส ามัญ ประชุ มใหญ่วิสามัญ และการประชุ ม
วิชาการ ของสมาคม
(๓) มีสิทธิ ออกเสี ยงเลือกตั้ง และเป็ นกรรมการบริ หารสมาคม
(๔) ได้รับบริ การหรื อผลประโยชน์ที่สมาคมจัดให้แก่สมาชิก
(๕)
มีสิทธิ ร้องขอต่อคณะกรรมการบริ หาร เพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญชี
ทรัพย์สินของสมาคม
(๖)
มี สิ ท ธิ เ ข้า ชื่ อ ร่ วมกันจํา นวนไม่ น้อ ยกว่า หนึ่ งในสามของสมาชิ กสามัญ
ทั้งหมด หรื อสมาชิ กจํานวนไม่นอ้ ยกว่าห้าสิ บคน มีหนังสื อแจ้งต่อคณะ
กรรมการบริ หารให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญได้

๔

ข้อ ๑๐ สมาชิกของสมาคมมีหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(๑)
ปฏิ บ ัติ ต ามข้อ บังคับ และระเบี ย บของสมาคมซึ่ งคณะกรรมการบริ หาร
กําหนด
(๒) สนับสนุ นและส่ งเสริ มกิ จกรรมของสมาคม เพื่ อให้การดําเนิ นงานของ
สมาคมบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้
(๓) เผยแพร่ ชื่อเสี ยงของสมาคมและมหาวิทยาลัยรามคําแหงให้เป็ นที่รู้จกั อย่าง
แพร่ หลาย
(๔) ไม่ ป ระพฤติ ต นเป็ นที่ เ สื่ อ มเสี ย ชื่ อ เสี ย งของสมาคมและมหาวิ ท ยาลัย
รามคําแหง
หมวด ๕
การขาดจากสมาชิกภาพ
ข้อ ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกให้สิ้นสุ ดลงเพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(๑)
ตาย
(๒) ลาออก โดยยื่นหนังสื อเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อคณะกรรมการบริ หาร และ
คณะกรรมการบริ หารได้พิจารณาอนุมตั ิให้ออก
(๓) ที่ประชุมใหญ่ของสมาคม หรื อคณะกรรมการบริ หารได้พิจารณาลงมติให้
พ้น สมาชิ กภาพ เพราะเหตุ ป ระพฤติ ตนเสื่ อมเสี ยหรื อทําให้สมาคมเสี ย
ชื่อเสี ยง

๕

หมวด ๖
คณะกรรมการบริหาร
ข้อ ๑๒ ให้ มี ค ณะกรรมการของสมาคมคณะหนึ่ ง เรี ยกว่ า “คณะกรรมการบริ หาร”
ประกอบด้ว ย นายกสมาคม อุ ปนายก เลขาธิ การ เหรั ญ ญิ ก ปฎิ ค ม นายทะเบี ย น
ประชาสัมพันธ์ และกรรมการตําแหน่งอื่นๆ รวมกันแล้วมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าสิ บห้า
คน มีหน้าที่บริ หารงานกิจการของสมาคมให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ผูท้ ี่ จะดํารงตําแหน่ งนายกสมาคมต้องเป็ นสมาชิ กสามัญของสมาคม และต้องเป็ น
ผูท้ ี่มาจากการเลือกตั้งของที่ประชุ มใหญ่สมาชิ กสามัญ สําหรับกรรมการบริ หารตําแหน่งอื่น
ให้นายกสมาคมเป็ นผูแ้ ต่งตั้ง แต่ตอ้ งแต่งตั้งจากสมาชิกสามัญเท่านั้น
ข้อ ๑๓ ให้คณะกรรมการบริ หารของสมาคมในตําแหน่งต่างๆ มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑)
นายกสมาคม มี ห น้ า ที่ บ ริ หารกิ จ การของสมาคมให้ เ ป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ นโยบาย ข้อบังคับและระเบียบของสมาคม เป็ นประธานในที่
ประชุ มคณะกรรมการบริ หาร และเป็ นผูร้ ั กษาระเบี ยบการประชุ มและ
ดําเนินการประชุมให้เป็ นไปตามข้อบังคับ
(๒) อุปนายก มี หน้าที่ เป็ นผูช้ ่ วยนายกสมาคมในการบริ หารกิ จการสมาคม
ปฏิ บตั ิ หน้า ที่ ตามที่ นายกสมาคมได้มอบหมาย และทําหน้าที่ แทนนายก
สมาคมเมื่อนายกสมาคม ไม่อยู่ หรื อไม่สามารถจะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ โดยการ
ทําหน้าที่แทนนายกสมาคม ให้เรี ยงตามลําดับของอุปนายกที่ได้รับแต่งตั้ง
(๓) เลขาธิ การ มีหน้าที่ เกี่ ยวกับงานธุ รการของสมาคมทั้งหมด เป็ นหัวหน้า
เจ้าหน้าที่ของสมาคมในการปฏิบตั ิภารกิจของสมาคม และปฏิบตั ิตามคําสัง่
ของนายกสมาคม ตลอดจนทําหน้าที่ เป็ นเลขานุ การในการประชุ มต่ างๆ
ของสมาคม
๖

เหรัญญิก มีหน้าที่ เกี่ ยวกับการเงิ นทั้งหมดของสมาคม เป็ นผูจ้ ดั ทําบัญชี
รายรับ รายจ่าย บัญชีงบดุลของสมาคม และเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ของ
สมาคมไว้เพื่อรับการตรวจสอบ
(๕) ปฏิ คม มีหน้าที่ ติดต่อ ต้อนรับ และอํานวยความสะดวกในการจัดเตรี ยม
สถานที่ของสมาคมและจัดเตรี ยมสถานที่ประชุมต่างๆ ของสมาคม
(๖)
นายทะเบี ยน มีหน้าที่จดั ทําทะเบี ยนและประวัติของสมาชิ กทั้งหมดของ
สมาคมให้ถกู ต้องเป็ นปัจจุบนั อยูเ่ สมอ
(๗) ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เผยแพร่ กิจการและชื่ อเสี ยงเกียรติคุณของสมาคม
ให้สมาชิกและบุคคลโดยทัว่ ไปให้เป็ นที่รู้จกั แพร่ หลาย
(๘) กรรมการตําแหน่งอื่น มีหน้าที่คอยช่วยเหลือกิจการต่างๆ ของสมาคมและ
มีหน้าที่ตามที่นายกสมาคมมอบหมาย
ข้อ ๑๔ คณะกรรมการบริ หารสมาคมมีอาํ นาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑)
บริ หารกิ จการของสมาคม เพื่ อ ให้เป็ นไปตามวัต ถุ ประสงค์ ตลอดจนมี
อํานาจอื่นๆ ตามที่ขอ้ บังคับได้กาํ หนดไว้
(๒) มีอาํ นาจออกระเบี ยบปฏิ บตั ิ ต่างๆ เพื่อให้สมาชิ กได้ปฏิ บตั ิ โดยระเบี ยบ
ปฏิบตั ิน้ นั จะต้องไม่ขดั ต่อข้อบังคับ
(๓) แต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่ของสมาคม
(๔) แต่งตั้งกรรมการที่ ปรึ กษา หรื ออนุ กรรมการ แต่กรรมการที่ ปรึ กษาหรื อ
อนุกรรมการ จะสามารถอยูใ่ นตําแหน่งได้ไม่เกินวาระของคณะกรรมการที่
แต่งตั้ง
(๕) เรี ยกประชุมใหญ่สามัญประจําปี และประชุมใหญ่วิสามัญ
(๖)
แต่งตั้งกรรมการในตําแหน่งอื่นๆ ที่ยงั มิได้กาํ หนดไว้ในข้อบังคับนี้
(๔)

๗

(๗)

รับผิดชอบในกิ จการทั้งหมด รวมทั้งการเงิ น และทรัพย์สินทั้งหมดของ
สมาคม
(๘) จัดให้มีการประชุ มใหญ่วิสามัญตามที่ สมาชิ กสามัญจํานวนหนึ่ งในสาม
ของสมาชิกทั้งหมดได้เข้าชื่อร้องขอให้จดั ประชุมใหญ่วิสามัญขึ้น ซึ่ งการนี้
จะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้ นภายในสามสิ บวัน นับแต่วนั ที่
ได้รับหนังสื อ ร้องขอ
(๙)
ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ขอ้ บังคับได้กาํ หนดไว้
ข้อ ๑๕ คณะกรรมการบริ หารสมาคมมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี และสามารถ
ดํารงตําแหน่งได้ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
เมื่อคณะกรรมการบริ หารอยู่ในตําแหน่ งจนครบกําหนดวาระตามวรรคหนึ่ ง แต่ยงั
ไม่มีคณะกรรมการบริ หารชุ ดใหม่หรื อยังไม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการบริ หารจากทางราชการ ให้คณะกรรมการบริ หารที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ง
ปฏิ บ ัติหน้าที่ ไ ปพลางก่ อนจนกว่าคณะกรรมการบริ หารชุ ด ใหม่ จะได้รั บอนุ ญาตจากทาง
ราชการ และให้ท าํ การส่ งและรั บมอบงานระหว่า งคณะกรรมการบริ หารชุ ด เก่ า และ
คณะกรรมการบริ หารชุ ดใหม่ให้แล้วเสร็ จภายในสามสิ บวัน นับแต่ วนั ที่ คณะกรรมการ
บริ หารชุดใหม่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ
ข้อ ๑๖ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการบริ หารพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ
(๑)
ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้พน้ จากตําแหน่ง
(๕) ได้รับโทษทางอาญาโดยคําพิพากษาถึงที่ สุดให้จาํ คุก เว้นแต่ความผิดลหุ
โทษ หรื อความผิดอันได้กระทําขึ้นโดยประมาท
๘

(๖)

ก่อให้เกิดความเสี ยหายอย่างร้ายแรงแก่สมาคม และที่ประชุ มใหญ่ลงมติ
ไม่ไว้วางใจและถอดถอนกรรมการบริ หารทั้งคณะหรื อบางคนได้ ด้วย
คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจํานวนสมาชิกที่มาประชุม
ข้อ ๑๗ นายกสมาคม หรื อกรรมการบริ หารสมาคมที่ ประสงค์จะลาออกจากตําแหน่ งให้ยื่น
ใบลาออก เป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อคณะกรรมการบริ หาร และให้พน้ จากตําแหน่ ง
เมื่อคณะกรรมการบริ หารมีมติให้ออก
ข้อ ๑๘ ในกรณี ที่นายกสมาคมลาออก ให้ถือว่า คณะกรรมการบริ หารสมาคมพ้นจาก
ตําแหน่ งทั้งคณะ ในการนี้ ให้จดั มี การเลือกตั้งตําแหน่ งนายกสมาคมให้เสร็ จสิ้ น
ภายในเก้า สิ บ วัน นับแต่ ว นั ที่ ค ณะกรรมการบริ หารสมาคมพ้น ทั้งคณะ และให้
คณะกรรมการบริ หารสมาคมชุ ด ใหม่ มีวาระการดํา รงตํา แหน่ งตั้งแต่ วนั ที่ นายก
สมาคมได้รับการเลือกตั้ง
ในกรณี ที่ตาํ แหน่ งนายกสมาคมว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้อุปนายกดํารงตําแหน่ ง
แทนนายกสมาคมไปพลางก่อน และให้ดาํ เนิ นการจัดประชุมใหญ่สมาชิ กสามัญเพื่อเลือกตั้ง
นายกสมาคมภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่นายกสมาคมพ้นจากตําแหน่ง
ข้อ ๑๙ ในกรณี ที่ต าํ แหน่ งกรรมการสมาคมตําแหน่ งใดว่า งลงก่ อนครบวาระ ให้นายก
สมาคมแต่ งตั้งสมาชิ กสามัญคนใดคนหนึ่ งที่ เ ห็ นสมควรเข้า ดํา รงตํา แหน่ งแทน
ตําแหน่งที่ ว่างลงนั้น และให้ผซู ้ ่ ึ งได้รับแต่งตั้งแทนอยู่ในตําแหน่งได้เท่ากับเท่ากับ
วาระของผูท้ ี่ตนแทน

๙

ข้อ ๒๐ การประชุมของสมาคมแบ่งออกเป็ น ๓ ประเภท ดังต่อไปนี้
(๑) การประชุมคณะกรรมการบริ หาร
(๒) การประชุมใหญ่วิสามัญ
(๓) การประชุมใหญ่สามัญ
ข้อ ๒๑ ให้คณะกรรมการบริ หารประชุมปรึ กษาหารื อกิจการของสมาคมไม่นอ้ ยกว่าสามครั้ง
ต่อปี โดยให้เลขาธิ การเป็ นผูเ้ รี ยกประชุ มตามความเห็นชอบของนายกสมาคมหรื อ
ของกรรมการบริ หารตั้งแต่หา้ คนขึ้นไป
ข้อ ๒๒ การประชุมคณะกรรมการบริ หารจะต้องมีกรรมการมาประชุม ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ ง
ของจํา นวนคณะกรรมการบริ หารทั้ง หมด โดยให้นายกสมาคมเป็ นประธานที่
ประชุม ถ้านายกสมาคมหรื ออุปนายกไม่อยู่ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการบริ หารของ
สมาคมคนใดคนหนึ่ งในที่ ประชุ มเป็ นประธานที่ ประชุ มแทนเฉพาะในการประชุ ม
ครั้งนั้น
ข้อ ๒๓ นอกจากข้อบังคับจะได้กาํ หนดไว้เป็ นอย่างอื่น ในการประชุมให้กรรมการคนหนึ่ งมี
สิ ทธิ ออกเสี ยงหนึ่งเสี ยง มติของคณะกรรมการบริ หารให้ถือเสี ยงข้างมาก ถ้าคะแนน
เสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็ นผูช้ ้ ีขาด
ข้อ ๒๔ การประชุมใหญ่สามัญ ให้มีการประชุมอย่างน้อยปี ละหนึ่ งครั้ง โดยให้เลขาธิ การ
เป็ นผูน้ ดั หมาย พร้อมส่ งระเบียบวาระการประชุมให้สมาชิ กทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ย
กว่าสิ บห้าวัน องค์ประชุมของการประชุมใหญ่สามัญต้องประกอบด้วย สมาชิ กที่เข้า
ร่ ว มประชุ ม ด้ว ยตนเองหรื อ สมาชิ ก ที่ ไ ด้รั บ มอบหมายเป็ นลายลัก ษณ์ อกั ษรให้
สมาชิ กอื่นเป็ นผูแ้ ทนไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบห้าคน ในกรณี ที่พน้ เวลานัดหมายไปสามสิ บ
นาทีแล้ว ยังไม่ครบองค์ประชุม ให้ยกเลิกการประชุมในวันนั้น และให้เรี ยกประชุม
ใหม่ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่นดั ประชุ มครั้งแรก การประชุ มครั้งใหม่น้ ี ไม่ว่า
สมาชิกจะมาร่ วมประชุมเท่าใดให้ถือว่าครบองค์ประชุม
๑๐

ข้อ ๒๕ การประชุมใหญ่สามัญอย่างน้อยให้มีระเบียบวาระดังนี้
(๑)
นายกสมาคมแถลงผลงานในรอบปี
(๒) เหรัญญิกเสนองบดุล ซึ่ งผูต้ รวจบัญชีของสมาคมรับรองแล้ว
(๓) เสนอประมาณการรายรับ - รายจ่าย ประจําปี
(๔) ปรึ กษากิจการของสมาคม
(๕) เลือกตั้งตําแหน่งนายกสมาคมใหม่ตามวาระ (ถ้ามี)
(๖)
แต่งตั้งผูต้ รวจสอบบัญชี
ข้อ ๒๖ การประชุมใหญ่วิสามัญ ให้ดาํ เนินการดังนี้
(๑)
ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารพิจารณาให้เรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อ
มีเหตุสมควรด้วยคะแนนเสี ยงไม่ต่าํ กว่ากึ่งหนึ่ งของจํานวนกรรมการที่มีอยู่
หรื อ
(๒) สมาชิ ก สามัญ ไม่ น้อ ยกว่า ห้า สิ บ คน เข้า ชื่ อ ร้ องขอให้เ ปิ ดประชุ ม ใหญ่
วิสามัญ โดยแสดงความจํานงว่าประสงค์ให้เรี ยกประชุ มเพื่อการใดเป็ น
หนังสื อต่อเลขาธิ การ และให้เลขาธิ การนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ หาร
ให้เรี ยกประชุมต่อไป
เมื่อคณะกรรมการบริ หารได้รับหนังสื อร้องขอให้เรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญตาม (๒)
แล้ว ให้จัด ให้มีการประชุ มขึ้ นภายในสามสิ บ วันนับแต่ วนั ที่ ไ ด้รั บคํา ร้ องขอนั้น และให้
เลขาธิ การเป็ นผูน้ ดั หมายพร้อมกับส่ งระเบียบวาระการประชุมให้สมาชิ กทราบล่วงหน้าก่อน
วันนัดประชุมไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวัน
การประชุมใหญ่วิสามัญทุกครั้งต้องมีสมาชิ กเข้าประชุมไม่นอ้ ยกว่าห้าสิ บคน จึงจะ
เป็ นองค์ประชุมและดําเนิ นการประชุมต่อไปได้ ถ้าพ้นเวลานัดหมายไปสามสิ บนาทีแล้ว ยัง
ไม่ครบองค์ประชุมให้ยกเลิกการประชุมใหญ่วิสามัญนั้น

๑๑

การประชุมใหญ่ทุกครั้งให้นายกสมาคมเป็ นประธานที่ประชุม ถ้านายกสมาคมไม่
อยู่หรื อไม่สามารถดําเนิ นการได้ ให้อุปนายกเป็ นประธานที่ ประชุม ถ้าทั้งนายกสมาคมและ
อุปนายกไม่อยูห่ รื อไม่สามารถดําเนิ นการได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการบริ หารคนหนึ่ งเป็ น
ประธานที่ประชุมในครั้งนั้น
นอกจากข้อบังคับจะกําหนดไว้เป็ นอย่างอื่น มติ ของที่ ประชุ มใหญ่ให้ถือเสี ยงข้าง
มาก ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็ นผูช้ ้ ีขาด
ในการประชุมใหญ่และการประชุมคณะกรรมการบริ หารทุกครั้ง ให้เลขาธิ การเป็ นผู ้
บันทึ ก รายงานการประชุ มและให้ป ระธานที่ ประชุ มลงนามรั บรองเพื่ อ เก็บรั กษาไว้เ ป็ น
หลักฐาน
หมวด ๘
การเงินและทรัพย์ สิน
ข้อ ๒๗ สมาคมมีรายได้และทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
(๑)
ค่าบํารุ งจากสมาชิกสมาคม
(๒) เงินและทรัพย์สินที่ได้จากการบริ จาคหรื อมีผอู ้ ุทิศให้ เพื่อการดําเนิ นกิจการ
ตามวัตถุประสงค์ของสมาคม
(๓) รายได้และทรัพย์สินอันเกิดจากกิจกรรมใดๆที่สมาคมจัดขึ้น
(๔) การดําเนินกิจการอื่นๆ ของสมาคม ซึ่ งไม่ขดั ต่อวัตถุประสงค์ของสมาคม
(๕) ดอกผลที่เกิดจากรายได้และทรัพย์สินทั้งหมดของสมาคม
รายได้และทรัพย์สินของสมาคมให้ใช้จ่ายได้เพื่อกิจการและตามวัตถุประสงค์ของ
สมาคมเท่านั้น

๑๒

ข้อ ๒๘ ให้นายกสมาคมและเหรัญญิก เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการเงินและทรัพย์สินของสมาคม
ตามกฎหมาย และให้ทาํ รายงานการเงิ นและทรั พย์สินที่ ได้รับการรั บรองจากผู ้
ตรวจสอบบัญชีของสมาคม แล้วเสนอต่อคณะกรรมการบริ หารเป็ นรายปี อย่างน้อย
ปี ละหนึ่งครั้ง
ข้อ ๒๙ เงิ น ของสมาคมต้อ งนํา ฝากธนาคารหรื อ สถาบัน การเงิ น ที่ เ ชื่ อ ถื อ ได้ และที่
คณะกรรมการบริ หารรับรองในนามของสมาคม เงิ นส่ วนหนึ่ งให้นาํ ฝากธนาคาร
ประเภทเงิ น ฝากประจํา หรื อ กระทํา การอื่ น ใดที่ จ ะก่ อ ให้เ กิ ด ดอกผล ตามที่
คณะกรรมการบริ หารเห็นสมควร เว้นแต่กรณี เงิ นบริ จาคซึ่ งผูบ้ ริ จาคได้กาํ หนด
เงื่อนไขไว้เป็ นอย่างอื่น
ข้อ ๓๐ เหรัญญิกจะเก็บรักษาเงินสดไว้เป็ นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนได้ไม่เกินห้าพันบาท ถ้าเกิน
จากนั้นต้องนําฝากธนาคาร ในกรณี ที่มีกิจกรรมที่ตอ้ งมีค่าใช้จ่าย ให้นายกสมาคมมี
สิ ทธิ อนุมตั ิเงินเป็ นครั้งคราวตามวงเงินที่ที่ประชุมได้กาํ หนดไว้
ข้อ ๓๑ การถอนเงินของสมาคมจากธนาคารหรื อสถาบันการเงินอื่น และการสั่งจ่ายเงินของ
สมาคมจากธนาคาร โดยวิธีใช้เช็คธนาคาร จะต้องมีการลงนามโดยกรรมการบริ หาร
สองคน ได้แ ก่ นายกสมาคมหรื ออุ ป นายกในกรณี น ายกสมาคมไม่ อ ยู่ ห รื อไม่
สามารถปฎิบตั ิหน้าที่ได้กบั เหรัญญิก หรื อเลขาธิ การในกรณี ที่เหรัญญิกไม่อยู่หรื อไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
ข้อ ๓๒ คณะกรรมการบริ หาร จะใช้จ่ายได้ภายในวงเงินประมาณการที่ได้รับอนุมตั ิ เว้นแต่
ในกรณี จาํ เป็ นให้นายกสมาคมมี อาํ นาจสั่งจ่ ายนอกเหนื อจากวงเงิ นประมาณการ
รายจ่ายไม่เกิ นดุล ร้อยละสิ บของงบขาดดุล และแจ้งให้ที่ประชุ มคณะกรรมการ
บริ หารทราบในการประชุมคราวต่อไป

๑๓

ข้อ ๓๓ การจ่ายเงินทุกครั้งต้องมีหลักฐานในการจ่ายนั้นๆ ไว้เพื่อตรวจสอบ และหลักฐาน
นั้นให้เหรัญญิกเก็บรักษาไว้เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่าสิ บปี จึ งจะทําลายได้ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริ หาร
ข้อ ๓๔ ให้ที่ ประชุ มใหญ่ สามัญประจําปี แต่ งตั้งผูต้ รวจสอบบัญ ชี ซึ่ งได้จดทะเบี ย นไว้
ถูกต้องตามกฎหมายเป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีของสมาคม
หมวด ๙
การแก้ ไขข้ อบังคับ
ข้อ ๓๕ สมาชิกของสมาคมผูม้ ีสิทธิ ออกเสี ยงไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบคน หรื อคณะกรรมการบริ หาร
เสนอขอแก้ไขเปลี่ ยนแปลง เพิ่ มเติ มหรื อยกเว้นข้อบังคับสมาคมเฉพาะกรณี เป็ น
หนังสื อต่อเลขาธิ การล่วงหน้าก่อนที่จะมีการประชุมใหญ่น้ นั ไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บวัน
ข้อ ๓๖ ให้เลขาธิ การโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หารมีหน้าที่ ส่ งสําเนานั้นไป
ให้สมาชิ กผูม้ ีสิทธิ ออกเสี ยงทราบล่วงหน้าก่อนที่ จะมีการประชุ มใหญ่ไม่นอ้ ยกว่า
สิ บวัน และให้ประกาศไว้ ณ สํานักงานสมาคมไม่นอ้ ยกว่าห้าวัน ก่อนที่ จะมีการ
ประชุม
ข้อ ๓๗ การแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรื อยกเว้นข้อบังคับเฉพาะกรณี จะทําได้ต่อเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากที่ ประชุ มใหญ่สามัญประจําปี หรื อที่ ประชุ มใหญ่วิสามัญ ด้วย
คะแนนเสี ยง ไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิ กผูม้ ีสิทธิ ออกเสี ยงที่ มา
ประชุม
ข้อ ๓๘ ข้อบังคับที่ ได้แก้ไขเปลี่ ยนแปลงหรื อเพิ่ มเติ มดังกล่าวนั้น ให้ใช้บงั คับเมื่อได้จด
ทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว

๑๔

หมวด ๑๐
การเลิกสมาคมและการชําระบัญชี
ข้อ ๓๙ การเลิกสมาคม จะกระทําได้ก็แต่โดยมติของที่ประชุมใหญ่ดว้ ยคะแนนเสี ยงสามใน
สี่ ของสมาชิ กทั้งหมดมีมติ ให้เลิกเท่านั้น และเมื่อที่ประชุ มใหญ่มีมติ ให้เลิกสมาคม
แล้ว ให้คณะกรรมการบริ หารดําเนิ นกิ จการต่ อไปเพี ยงเท่ าที่ จาํ เป็ นเพื่ อการชําระ
บัญชีเท่านั้น
ข้อ ๔๐ ให้ที่ประชุมใหญ่เป็ นผูล้ งมติแต่งตั้งผูช้ าํ ระบัญชี และการชําระบัญชี ให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย
ทรัพย์สินของสมาคมทั้งหมดที่ เหลือจากการชําระบัญชี ให้ตกเป็ นของมหาวิทยาลัย
รามคําแหง เพื่อประโยชน์ของโครงการปรัชญาดุษฎี บณ
ั ฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง

๑๕

บทเฉพาะกาล
ข้อ ๔๑ ข้อ บัง คับ ฉบับ นี้ ให้ เ ริ่ มใช้บัง คับ ได้นับ ตั้ง แต่ ว ัน ที่ ส มาคมได้รั บ อนุ ญ าตให้ จ ด
ทะเบียนเป็ นนิติบุคคลเป็ นต้นไป
ข้อ ๔๒ เมื่อสมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคลจากทางราชการ ให้ถือว่าผูเ้ ริ่ ม
การจัดตั้งสมาคมทั้งหมดเป็ นสมาชิ กสามัญและกรรมการบริ หารจนกว่าจะได้มีการ
เลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่
ทั้งนี้ โดยไม่จาํ ต้องนําเอาบทบัญญัติแห่ งข้อบังคับของสมาคมให้หมวดที่ 6 ว่าด้วย
คณะกรรมการบริ หารสมาคมต้องเป็ นสมาชิ กสามัญของสมาคม และข้อบังคับของสมาคมใน
หมวดที่ 3 ว่าด้วยคุณสมบัติของสมาชิ กสามัญต้องเป็ นนักศึกษาหรื อผูส้ าํ เร็ จการศึกษา ทุกรุ่ น
ในโครงการปรัชญาดุษฎี บณ
ั ฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง มาบังคับใช้กบั
สมาชิ กสามัญและคณะกรรมการบริ หารชุ ดก่ อตั้งสมาคม โดยให้คณะกรรมการบริ หารชุ ด
ก่อตั้งสมาคมมีสถานภาพเป็ นสามัญสมาชิกตลอดไป
ข้อ ๔๓ ในปี แรกของการจัดตั้งสมาคมให้ผูส้ มัครเป็ นสมาชิ กสามัญและวิสามัญตลอดชี พ
จ่ายค่าบํารุ งโดยมีส่วนลดร้อยละห้าสิ บ
ข้อ ๔๔ เมื่ อ สมาคมได้รั บอนุ ญ าตให้จดทะเบี ย นเป็ นนิ ติ บุ ค คลจากทางราชการแล้ว ให้
คณะกรรมการบริ หารชุ ดก่ อตั้งจัดทําข้อบังคับว่าด้วยระเบี ยบและวิธีการเลื อกตั้ง
นายกสมาคม และจัดให้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมขึ้นใหม่ภายในหนึ่ งร้อยแปดสิ บ
วันนับแต่วนั ที่สมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลจากทางราชการ

๑๖

