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ข้อบังคับ
สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
พุทธศักราช 25๑๔
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๙ พุทธศักราช ๒๕๖๒

หมวดที่ 1
ข้อความทั่วไป
ข้อที่ 1 สมาคมนี้ชื่อว่า “สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย” ใช้อักษรย่อว่า “ส.บ.ม.ท.”
มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “Secondary School Administrator Association of Thailand” ใช้อักษร
ย่อว่า “S.A.A.T.”
ข้อที่ 2 ข้อบังคับนี้ใช้ชื่อว่า “ข้อบังคับสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย พุทธศักราช
25๑4”
ข้อที่ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยฉบับแรกตั้ง (พ.ศ.2514)
และฉบับแก้เพิ่มเติมลงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2520)
ข้อที่ 4 ให้ใช้บังคับนี้ ตั้งแต่วันที่ได้จดทะเบียน ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นต้นไป
ข้อที่ 5 “เขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“โรงเรียนมัธยมศึกษา” หมายถึง โรงเรียนที่เปิดทําการสอนระดับมัธยมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพิเศษ หรื อสังกัดกรมสามัญ เดิม หรือ
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสังกัดสํานักงานส่งเสริม
การศึกษาเอกชน
“ผู้บริหาร”
หมายถึง ผู้ที่ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่
ผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาหรือผู้ที่ดํารงตําแหน่งหรือเคย
ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสามัญศึกษาจังหวัดและผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
“รองผู้บริหาร”
หมายถึง ผู้ที่ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งผู้ช่วยครูใหญ่ ผู้ช่วย
อาจารย์ ใ หญ่ ผู้ ช่วยผู้อํ านวยการ รองผู้อํานวยการโรงเรีย น
มัธยมศึกษาหรือผู้ที่ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งผู้ช่วย
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือรองผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“สมาคม”
หมายถึง สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
“สมาชิก”
หมายถึง สมาชิกของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
“กรรมการบริหาร” หมายถึง กรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
“นายก”
หมายถึง นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
“อุปนายก”
หมายถึง อุปนายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
“ปี”
หมายถึง รอบปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม
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“นายกกิตติมศักดิ์”
“สาขา”
“ประธานสาขา”

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ผู้ที่เคยเป็นนายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
สาขาของสมาคมที่ตั้งอยู่ในแต่ละจังหวัด
ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทําหน้าที่ประสานงานและดําเนินการต่างๆ
ในนามของสมาคมกับสมาชิกของสาขานั้น โดยความเห็นชอบ
ของสมาชิกในสาขานั้น
ข้อที่ 6 เครื่องหมายสมาคม มีลักษณะเป็นรูปเทียน ที่มีเปลวรุ่งโรจน์ภายในเทียนมีอักษรย่อนามสมาคม
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ “ส.บ.ม.ท.” และ “S.A.A.T.”

ข้อที่ 7 สมาคมตั้งอยู่ที่ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ เลขที่ ๓๓๐/๓ ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
ที่ตั้งสาขาสมาคม ให้ตั้งอยู่ที่โรงเรียนมัธยมศึกษาในแต่ละจังหวัด ตามที่กรรมการบริหารสมาคม
กําหนด การเปลี่ยนแปลงที่ตั้งของสมาคมและสาขาให้เป็นไปโดยความเห็นชอบของกรรมการบริหาร
สมาคมฯ

หมวดที่ 2
วัตถุประสงค์ของสมาคม
ข้อที่ 8 วัตถุประสงค์ของสมาคม
(๑) เพื่ อ เป็ น ศู น ย์ ก ลางส่ ง เสริ ม ความก้ า วหน้ า ทางวิ ช าการที่ ส มาชิ ก และสมาคมพึ ง มี เ พื่ อ พั ฒ นา
การศึกษาและพัฒนาประเทศ
(๒) เพื่อเป็นศูนย์ในการให้คําแนะนํา หรือข้อเสนอแนะแก่สมาชิกและทางราชการ ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของสมาชิกและปัญหาการมัธยมศึกษา
(๓) เพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเป็นประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติตามอํานาจ
หน้าที่ของสมาชิกรวมทั้งปัญหาการมัธยมศึกษาและการศึกษาทั่วไป
(๔) เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์กับสถาบันครูอื่น หรือสถาบันอื่นที่เกี่ยวข้องกับครูหรือที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันทั้งในและนอกประเทศ
(๕) เพื่อเป็นศูนย์กลางสําหรับการเผยแพร่เอกสารข่าวสารของสมาคม ของทางราชการ หรืออื่นๆ
ที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิก
(๖) เพื่อส่งเสริมมิตรภาพระหว่างสมาชิกและสวัสดิการของสมาชิก
(๗) เพื่อส่งเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพในการบริหารงานของสมาชิก
(๘) เพื่อพิทักษ์สิทธิ์ของสมาชิกที่มีอยู่ตามกฎหมายและตามระเบียบของทางราชการ และสวัสดิภาพ
ของสมาชิก
(๙) เพื่อบําเพ็ญสาธารณประโยชน์และการกุศลทั่วไป
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หมวดที่ 3
อํานาจหน้าที่ของสมาคม
ข้อที่ 9 สมาคมมีอํานาจหน้าที่ภายในขอบวัตถุประสงค์ของสมาคม
ข้อที่ 10 สมาคมมีอํานาจดําเนินคดีกับผู้ที่ทําความเสียหาย หรือทําความเสื่อมเสียแก่สมาคมทั้งในทางแพ่ง
และอาญา
ข้อที่ 11 สมาคมควรมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีการแสดงปาฐกถา การอภิปราย การสัมมนา การประชุมทางวิชาการ
(๒) ติดต่อประสานงานกับสถาบันอื่นที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารการมัธยมศึกษาหรือการศึกษา
ในระดับอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในทํานองเดียวกัน ทั้งในและนอกประเทศ
(๓) จัดทําเอกสาร ข่าวสาร เพื่อเผยแพร่แก่สมาชิกและบุคคลที่สมาคมเห็นสมควร
(๔) จั ด ให้ มี ที่ อ ยู่ อ าศั ย เครื่ อ งอุ ป โภคบริ โ ภคอั น จํ า เป็ น แก่ ชี วิ ต ประจํ า วั น เพื่ อ เป็ น สวั ส ดิ ก าร
แก่สมาชิกตามสมควร
(๕) จัดกิจกรรมหาเงินเพื่อพัฒนาสมาคม
(๖) จัดให้สมาชิกไปทัศนศึกษาและดูงาน เพื่อเป็นสวัสดิการ หรือเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ในตําแหน่ง หน้าที่ หรือเพื่อประโยชน์ต่อการมัธยมศึกษา
(๗) จัดให้มีกิจกรรมเพื่อบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมหรือบําเพ็ญประโยชน์สาธารณะกุศล
(๘) จัดให้มีการวิจัยในขอบวัตถุประสงค์ของสมาคมและเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกหรือสมาคม
(๙) จัดให้มีการสังสรรค์ร่วมกันหรือเดินทางไปดูงาน หรือทัศนศึกษาร่วมกัน ทั้งในและนอกประเทศ
เพื่อส่งเสริมมิตรภาพในหมู่สมาชิก
(๑๐) จัดกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกหรือสมาคม ตามที่เห็นสมควร
(๑๑) ประกาศแต่งตั้งประธานสาขา มอบหมายหน้าที่ให้ดําเนินการตามที่เห็นสมควร

หมวดที่ 4
สมาชิก
ข้อที่ 12 สมาชิกของสมาคม มี 5 ประเภท คือ
(๑) สมาชิกสามัญ ได้แก่ ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารโรงเรียนหรือ ผู้อํานวยการสามัญศึกษาจังหวัด
หรือผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๒) สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ ผู้ที่ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงเรียนหรือ
รองผู้อํานวยการโรงเรียนหรือผู้ช่วยผู้อํานวยการสามัญศึกษาจังหวัดหรือรองผู้อํานวยการเขต
พื้นที่การศึกษา
(๓) สมาชิ ก สถาบั น ได้ แ ก่ โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา สมาคม ชมรม มู ล นิ ธิ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ โรงเรี ย น
มัธยมศึกษา องค์กรหรือสถาบันใดในประเทศหรือต่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์ทํานองเดียวกัน
(๔) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลที่สมาคมเชิญ หรือทูลเชิญให้เป็นสมาชิก
(๕) สมาชิก สมทบ ได้แก่ ผู้ที่เคยเป็นหรือเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ที่เป็นสมาชิกสถาบัน
ข้อที่ 13 การขอเข้ า เป็ น สมาชิ ก ต้ อ งยื่ น คํ า ขอตามแบบและวิ ธี ที่ ส มาคมกํ า หนด สมาชิ ก จะเริ่ ม ต้ น
เมื่อคณะกรรมการบริหารได้มีมติให้เข้าเป็นสมาชิกและได้ชําระค่าบํารุง ตามที่สมาคมกําหนดแล้ว
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ข้อที่ 14 ค่าบํารุงและค่าลงทะเบียนสมาชิก
(1) สมาชิกสามัญ เสียค่าบํารุงและค่าลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว 500 บาท
(2) สมาชิกวิสามัญ เสียค่าบํารุงและค่าลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว 300 บาท
(3) สมาชิกสถาบัน เสียค่าบํารุงและค่าลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว 1,000 บาท
(4) สมาชิกกิตติมศักดิ์ไม่เสียค่าบํารุง และค่าลงทะเบียน
(5) สมาชิก สมทบ เสียค่าบํารุงและค่าลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว 300 บาท
ข้อที่ 15 สิทธิของสมาชิกสามัญ
(1) เข้าร่วมประชุมใหญ่
(2) เข้าร่วมประชุมเฉพาะกิจตามที่สมาคมจัด
(3) ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่
(4) สมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นนายก
(5) สมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหาร
(6) รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนสมาคม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากนายก เพื่อดําเนินการอย่างใด
อย่างหนึ่ง ภายในขอบวัตถุประสงค์ของสมาคมในนามสมาคม
(7) แสดงความคิดเห็น และเสนอแนะคณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับกิจการของสมาคมเพื่อพัฒนา
สมาคม หรือแก้ไขปัญหาของสมาคม
(8) รับสวัสดิการ รับบริการ หรือผลประโยชน์อื่น ที่สมาคมพึงมีให้
(9) รับค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินการต่างๆ ภายในขอบวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ของ
สมาคมตามมติของกรรมการบริหาร
(10) รับการพิทักษ์สิทธิ์และสวัสดิภาพจากสมาคม
(11) ประดับเครื่องหมายของสมาคม
(12) รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสาขา
ข้อที่ 16 สมาชิกวิสามัญและสมาชิกสมทบ มีสิทธิเช่นเดียวกันกับสมาชิกสามัญ เว้นแต่ที่กําหนดไว้ใน ข้อ 15
(3) (4) (5) (6) และ (12) สิ ท ธิ ข องสมาชิ ก สถาบัน ได้ กํา หนดเป็ น ที่ตั้ ง สาขาและมี เช่ น เดีย วกั บ
สมาชิกสามัญเว้นแต่สิทธิที่พึงได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น
ข้อที่ 17 หน้าที่ของสมาชิก
(1) ต้องสนับสนุนและส่งเสริมกิจการ หรือกิจกรรมต่างๆ ภายในขอบวัตถุประสงค์ของสมาคม
(2) ต้องเชิดชูและปกป้องศักดิ์และเกียรติของสมาคม
(3) ต้องร่วมกันพัฒนาสมาคม
(4) ต้องให้ความร่วมมือในกิจการ หรือกิจกรรมต่างๆ ของสมาคม
(5) ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคม
ข้อที่ 18 สมาชิกภาพของสมาชิกสามัญ สมาชิกวิสามัญและสมาชิกสมทบ สิ้นสุดลงด้วยเหตุดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคม
(4) มีความประพฤติหรือกระทําใดๆ อันเป็นเหตุให้สมาคมเสียหายอย่างร้ายแรง
(5) กระทําความผิดทางอาญา โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือ
ความผิดอันกระทําโดยประมาท
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ข้อที่ 19 สมาชิกภาพของสมาชิกสถาบัน สิ้นสุดลงด้วยเหตุดังต่อไปนี้
(1) เลิกล้ม
(2) ลาออก
(3) ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคม
(4) กระทําการหรือกิจกรรมใดๆ อันขัดต่อวัตถุประสงค์ของสมาคมหรือทําความเสียหาย หรือนํา
ความเสื่อมเสียมาสู่สมาคม
ข้อที่ 20 คณะกรรมการบริหารอาจมีมติ เชิญ เรียนเชิญ กราบเรียนเชิญ ทูล กราบทูล ผู้ทรงเกียรติคุณ
เป็ นสมาชิ กกิตติม ศักดิ์ของสมาคม สมาชิกภาพของสมาชิกกิ ตติม ศักดิ์สิ้นสุ ด ด้วยมติของคณะ
กรรมการบริหารสมาคมเท่านั้น

หมวดที่ 5
การบริหารสมาคม
ข้อที่ 21 ให้มีคณะกรรมการบริหารจํานวนสี่สิบเอ็ดคน ประกอบด้วย นายกหนึ่งคน และกรรมการที่มาจาก
การเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่ยี่สิบคน กรรมการที่มาจากการแต่งตั้งโดยนายกยี่สิบคน ตําแหน่งต่างๆ
ของกรรมการบริ ห ารในสมาคมให้ มี อุ ป นายก เลขาธิ ก าร เหรั ญ ญิ ก ตํ า แหน่ ง นอกจากนั้ น ให้
คณะกรรมการบริหารเป็นผู้กําหนด ตามความเหมาะสมและความจําเป็น
ข้อที่ 22 การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร ให้สมาชิกเสนอชื่อสมาชิกที่เห็นสมควรเป็นหนังสือพร้อมกับ
สมาชิกผู้รับรองไม่น้อยกว่าสิบคนเข้ารับเลือกตั้งเป็นนายกหรือกรรมการบริหารไปยังสมาคมยื่นต่อ
เลขาธิ ก ารสมาคมหรือ คณะกรรมการที่ค ณะกรรมการบริ ห ารแต่ งตั้ งขึ้ นเพื่ อรั บสมั ค รล่ว งหน้ า
ภายในวันแรกของการประชุมใหญ่ที่มีการเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ผู้เสนอหนึ่งคน
เสนอสมาชิกเข้าแข่งขันเป็นนายกได้หนึ่งชื่อ เสนอเข้าแข่งขันเป็นกรรมการบริหารหนึ่งชื่อ ผู้ที่ถูก
เสนอชื่อเข้าแข่งขันรับเลือกตั้งต้องอยู่ในที่ประชุมและสามารถแสดงตนต่อที่ประชุมได้

ข้อที่ 23

ข้อที่ 24
ข้อที่ 25
ข้อที่ 26
ข้อที่ 27

การกําหนดจํานวนที่มาของกรรมการเลือกตั้ง วิธีดําเนินการเลือกตั้งและการกําหนดอื่นใดที่ทําให้
การเลือกตั้งดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นระเบียบให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
กําหนด
การเลือกตั้งในที่ประชุมเลือกสมาชิกผู้อาวุโสที่เห็นสมควร เป็นประธานดําเนินการเลือกตั้งและ
ประกาศผลการเลือกตั้งให้ที่ประชุมทราบเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้มอบหมายให้ผู้ได้รับเลือกตั้ง
เป็นนายก เป็นประธานที่ประชุมต่อไป ในกรณีดังต่อไปนี้ให้นายกเป็นประธานดําเนินการเลือกตั้ง
(๑) นายกไม่มี สิท ธิ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่อ หรื อ ไม่มี ส มาชิ กผู้ ใ ดเสนอชื่อ นายก เพื่อ เป็ น นายก
ติดต่อกันอีกหนึ่งวาระ
(๒) ไม่มีสมาชิกผู้ใดได้รับการเสนอชื่อ เพื่อแข่งขันรับเลือกตั้งเป็นนายก
การดําเนินการเลือกตั้งที่มิได้บัญญัติไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ใช้ขนบธรรมเนียมประเพณีนิยมในการ
ประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ให้ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นนายก แถลงนโยบายหลักในการบริหารสมาคมในที่ประชุมใหญ่
ให้ น ายกประกาศรายชื่ อ คณะกรรมการทั้ ง หมด ภายในสามสิ บ วั น นั บ ตั้ ง แต่ วั น เลื อ กตั้ ง
ให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน
อํานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
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(๑) บริหารกิจการสมาคมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยใช้อํานาจหน้าที่ของสมาคม
(๒) ออกระเบียบของสมาคมเพื่อให้การบริหารกิจการของสมาคมดําเนินไปด้วยดีและเรียบร้อย
(๓) พิจารณาอนุมัติการเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม และการให้ออกจากสมาชิกภาพ
(๔) แต่งตั้งอนุกรรมการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ของสมาคมตามมติที่คณะกรรมการ
บริหารมอบหมาย
(๕) แต่งตั้งประธานสาขาและที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาของสมาคม
(๖) จัดหาและจัดตั้งสํานักงานของสมาคม และสํานักงานสาขาของสมาคม
(๗) จัดจ้างหรือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของสมาคม ตามความเหมาะสม เพื่อดําเนินกิจการของสมาคม
(๘) ตีความข้อบังคับของสมาคมในกรณีที่มีปัญหา มติของกรรมการบริหารถือเป็นที่สุด
(๙) ดําเนินคดีแพ่งและอาญาในนามสมาคม
(๑๐) จัดให้มีการเก็บรักษาดูแลให้เรียบร้อยและเป็นปัจจุบันซึ่งบรรดาพัสดุสํานักงาน ระเบียบ
สมุดบัญชี และเอกสารสําคัญต่างๆ
(๑๑) จัดให้มีการดําเนินการในเรื่องมาตรฐานการศึกษา การประเมินและการประกันคุณภาพ
การศึกษา
(๑๒) เรื่องอื่นๆ ตามที่ประชุมใหญ่เสนอให้สมาคมพิจารณาดําเนินการและคณะกรรมการพิจารณา
แล้วเห็นเป็นการสมควร
ข้อที่ 28 นายกมีอํานาจหน้าที่ดําเนินกิจกรรมของสมาคม ตามมติคณะกรรมการบริหาร และมอบอํานาจให้
นายกกระทําใดๆ ตามที่เห็นสมควร เพื่อประโยชน์ของสมาคมและประโยชน์ของสมาชิกและให้มี
อํ า นาจหน้ า ที่ รั บ ผิด ชอบกิ จ การในสํ านั ก งานของสมาคม นายกอาจมอบอํา นาจที่รั บผิ ด ชอบให้
อุปนายก หรือกรรมการบริหารคนหนึ่งหรือหลายคนทําการแทนได้
นายกกิตติมศักดิ์ เป็นกรรมการกิตติมศักดิ์ของสมาคม มีหน้าที่ให้คําปรึกษาให้ความเห็นข้อเสนอแนะ
แก่นายก กรรมการบริหารสมาคม และสมาชิก
นายกกิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ ส ามารถช่ ว ยเหลื อ ดํ า เนิ น การ เฉพาะกิ จ ของสมาคมได้ ต ามมติ ข องคณะ
กรรมการบริหารหรือตามที่นายกร้องขอ
ข้อที่ 29 เมื่อคณะกรรมการบริหารลงมติให้ ดําเนินคดีแพ่ง คดีอาญา แก่ผู้ใดให้นายกหรือกรรมการบริหาร
เป็นผู้ดําเนินคดีในนามของสมาคมเว้นแต่คณะกรรมการบริหารลงมติให้สมาชิกอื่นเป็นผู้ดําเนินคดี
ในนามสมาคม
ข้อที่ 30 ให้กรรมการบริหารสมาคมอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี สําหรับตําแหน่งนายกให้ดํารงตําแหน่งได้
ไม่เกิน ๒ วาระติดต่อกัน แต่เมื่อครบสองวาระแล้วถ้ามีสมาชิกสามัญไม่น้อยกว่า ๓๐ คน เข้าชื่อกัน
ขอให้นายกผู้ครบวาระดํารงตําแหน่งนายกต่อไปอีก ๑ วาระ และที่ประชุมใหญ่มีมติเห็นชอบด้วย
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่ในคราวนั้น ให้นายกผู้นั้นดํารงตําแหน่งนายกได้ต่ออีก
ไม่เกิน ๑ วาระ
ถ้าตําแหน่งกรรมการบริหารว่างลงให้เป็นหน้าที่ของนายกฯ เป็นผู้ประกาศแต่งตั้งโดยความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการบริหารที่เข้าประชุม และให้ผู้ที่
ได้รับแต่งตั้งใหม่อยู่ในตําแหน่งได้เท่ากับเวลาของผู้ที่ตนแทน
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ถ้าตําแหน่งนายกสมาคมฯ ว่างลง ให้คณะกรรมการบริหารเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งที่มาจาก
การเลือกตั้งขึ้นเป็นนายกฯ และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งอยู่ในตําแหน่งได้เท่ากับเวลาที่ตนแทน
กรรมการบริหารสิ้นสุดลงด้วยเหตุดังต่อไปนี้
(1) สิ้นสุดวาระ
(2) ตาย
(3) ลาออก
(4) ขาดสมาชิกภาพของสมาชิกสามัญ
ข้อที่ 31 ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร สองเดือนต่อครั้งเป็นอย่างน้อยองค์ประชุมต้องไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของกรรมการบริหารทั้งหมด
ให้นายกหรืออุปนายกที่ได้รับมอบหมายจากนายก เป็นประธานในที่ประชุม ถ้านายกหรืออุปนายก
ไม่มาหรือไม่อยู่ในที่ประชุม ให้กรรมการบริหารเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
ในครั้งนั้น
ข้อที่ 32 มติของคณะกรรมการบริหาร ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหารที่เข้า
ประชุม เว้นแต่มติที่ประชุมตามข้อ 18 (3) (4) ข้อที่ 19 (3) (4) และข้อ 20 วรรคสอง ต้องได้
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการที่เข้าประชุมกรรมการหนึ่งคน มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนได้หนึ่งเสียง ในกรณีที่มีคะแนนเท่ากัน ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง
เสียงเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อที่ 33 ให้เลขาธิการเป็นเลขานุการของที่ประชุม ทําหน้าที่เป็นผู้จด หรือจัดให้จดรายงานการประชุม และ
ต้องส่งรายงานการประชุมไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมกรรมการบริหารในคราวต่อไป
ข้อที่ 34 เลขาธิการเป็นผู้ออกหนังสือเชิญ พร้อมทั้งกําหนด ระเบียบวาระการประชุมและกําหนด วัน เวลา
และสถานที่ประชุมให้ชัดเจน

หมวดที่ 6
การประชุมใหญ่
ข้อที่ 35 ให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ปีละหนึ่งครั้ง โดยแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกทราบล่วงหน้ า
ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน หนังสือแจ้งต้องลงชื่อนายกหรืออุปนายก ผู้ได้รับมอบหมาย มีกําหนดระเบียบ
วาระการประชุมกําหนด วันเวลาสถานที่ประชุมให้ชัดเจน
ข้อที่ 36 ในการประชุมใหญ่สามัญต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าห้าสิบคน จึงจะเป็นองค์ประชุม ถ้าไม่
ครบองค์ประชุม ให้นายกมีหนังสือแจ้งนัดหมายการประชุมครั้งที่สอง ไม่ต่ํากว่าสามสิบวันและไม่เกิน
หกสิบวัน นับแต่วันประชุมครั้งแรก การประชุมครั้งที่สองไม่ว่าจะมีสมาชิกมาประชุมจํานวนเท่าใดก็ตาม
ถือว่าครบองค์ประชุม
ข้อที่ 37 การประชุมใหญ่วิสามัญอาจทําได้ เมื่อมีสมาชิกสามัญตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไป หรือกรรมการบริหาร
ตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปร้องขอเป็นหนังสือพร้อมกับเสนอเป็นเหตุผล ให้เปิดประชุมใหญ่วิสามัญยื่นต่อ
นายก ให้นายกหรือผู้กระทําการแทน เรียกประชุมโดยด่วน กําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบ
วาระการประชุม แจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกทราบ ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน และไม่เกินกว่า
สามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ
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องค์ ป ระชุม ของการประชุม ใหญ่วิ สามั ญ ต้องไม่น้ อ ยกว่า ห้าสิ บคน ถ้า ถึงเวลากํา หนดนัดหมาย
มีส มาชิ กมาประชุม ไม่ครบองค์ ประชุม ถื อว่ าการร้องขอประชุ มใหญ่ วิสามั ญ ด้วยเหตุนั้น สิ้นสุด
จะเรียกประชุมอีกไม่ได้
ข้อที่ 38 ในการประชุมใหญ่ ให้นายกเป็นประธานในที่ประชุม ถ้านายกไม่มาหรือไม่อยู่ในที่ประชุม ให้อุปนายก
เป็นประธานในที่ประชุม ถ้านายกและอุปมานายกไม่มา หรือไม่อยู่ในที่ประชุม ให้ที่ประชุมเลือก
กรรมการบริหารคนใดคนหนึ่ง เป็นประธานในที่ประชุม
ข้อที่ 39 มติที่ประชุมใหญ่ให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง
เป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่ในข้อบังคับนี้จะกําหนดให้เป็นอย่างอื่น
การลงคะแนนเสียงตามปกติ ให้ใช้วิธีตรงและเปิดเผย เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้ลงคะแนนโดยวิธีตรง
และลับ
ข้อที่ 40 การดําเนินการในที่ประชุมใหญ่ ถ้ามิได้มีบทบัญญัติไว้ในข้อบังคับนี้ให้ใช้ขนบธรรมเนียมประเพณี
ในการประชุมโดยทั่วไปมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อที่ 41 การประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประจํ า ปี ต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารแสดงปาฐกถา การอภิ ป ราย หรื อ การสั ม มนา
ทางวิชาการ และข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกตามที่บัญญัติไว้
ในข้อ 11(1) ประกอบกับ ข้อ 8 (1)(2)
ข้อที่ 42 การประชุมใหญ่สามัญประจําปี ให้คณะกรรมการบริหารแถลงกิจการในรอบปี พร้อมทั้งเสนองบดุล
ของสมาคมให้ที่ประชุมรับรอง

หมวดที่ 7
การพิทกั ษ์สิทธิ์และสวัสดิภาพของสมาชิก
ข้อที่ 43 การพิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ์ ให้ ห มายถึ ง การพิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ์ ข องสมาชิ ก ที่ มี อ ยู่ โ ดยชอบด้ ว ยกฎหมาย ระเบี ย บ
แบบแผนของทางราชการ และให้รวมหมายถึงให้รู้ถึงสิทธิ์ที่ว่านั้นด้วย การพิทักษ์สวัสดิภาพ หมายถึง
การพิทักษ์สวัสดิภาพของสมาชิกให้ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความปลอดภัยจากการใช้อํานาจ
ในตําแหน่งหน้าที่โดยชอบ
ข้อที่ 44 ให้มีคณะกรรมการพิทักษ์สิทธิ์และสวัสดิภาพ เรียกชื่อย่อว่า “อ.พ.ส.” ประกอบด้วยกรรมการบริหาร
จํานวนอย่างน้อยสองคนและสมาชิกจากจังหวัดทุกจังหวัดไม่น้อยกว่าจังหวัดละหนึ่งคนร่วมเป็น
คณะกรรมการ ประธาน อ.พ.ส. นายกเป็นผู้สรรหาคัดเลือกและแต่งตั้ง
ข้อที่ 45 ให้ มี ค ณะอนุ ก รรมการพิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ แ ละสวั ส ดิ ภ าพระดั บ จั ง หวั ด เรี ย กชื่ อ ย่ อ ว่ า “อ.พ.ส.จ.”
ประกอบด้วย ตัวแทนสมาชิกในจังหวัดมีจํานวนไม่น้อยกว่า 3 - 5 คนให้เลือกกันเอง เป็นประธาน
หนึ่งคนและเสนอชื่อให้นายกสมาคมเป็นผู้แต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกําหนด
ข้อที่ 46 อ.พ.ส. และ อ.พ.ส.จ. มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ดูแลช่วยเหลือให้สมาชิกได้รู้ถึงสิทธิที่พึงมีพึงได้โดยชอบด้วยกฎหมาย และระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการ และให้รู้ถึงวิธีพิทักษ์สิทธิ์เช่นว่านั้น
(๒) ดูแลช่วยเหลือให้สมาชิกได้รู้ถึงสิทธิที่เกิดจากอํานาจในตําแหน่งหน้าที่ราชการ
(๓) ดูแลช่วยเหลือให้สมาชิกที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิ์ที่มีอยู่ตามกฎหมายให้ได้ใช้สิทธิ์โดยถูกต้อง
ครบถ้วน และการเลือกใช้สิทธิ์ในกรณีที่มีทางเลือกหลายอย่าง
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(๔) ดูแลช่วยเหลือให้สมาชิกที่เสียสิทธิที่มีอยู่ตามกฎหมาย เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือเพราะ
คําสั่งของผู้บังคับบัญชา
(๕) ดูแ ลช่วยเหลือ ให้สมาชิกที่เข้าใจว่าตนมีสิท ธิ อํานาจหรือหน้าที่ ตามกฎหมาย แต่ คําสั่งของ
ผู้บังคับบัญชาที่เข้าใจว่าสั่งได้โดยชอบ แต่คําสั่งนั้นเป็นคําสั่งที่ไม่มีผลใช้บังคับตามกฎหมาย
จึงไม่เกิดสิทธิอํานาจและหน้าที่เช่นว่านั้น
(๖) ดูแลช่วยเหลือสมาชิกในกรณีที่การใช้สิทธิถูกโต้แย้งหน่วงเหนี่ยวด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม
(๗) ดู แ ลช่ ว ยเหลื อ สมาชิ ก ที่ จํ า ใจเพราะถู ก บั ง คั บ โดยตรง หรื อ โดยปริ ย าย ให้ ส ละสิ ท ธิ์ ที่ มี อ ยู่
ตามกฎหมาย หรือตามระเบียบของทางราชการเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิทธิบางอย่างที่มีอยู่แล้ว
ข้อที่ 47 วิธีดําเนินงานของ อ.พ.ส. และ อ.พ.ส.จ.
(๑) การช่วยเหลือสมาชิก จะกระทําได้ก็ต่อเมื่อสมาชิกผู้นั้นร้องขอหรือเห็นควรช่วยเหลือโดยความยินยอม
ของสมาชิกผู้นั้น
(๒) อ.พ.ส. และ อ.พ.ส.จ. จะช่วยเหลือสมาชิกเป็นคณะหรื อแยกกั นก็ได้ตามแต่จะเห็นสมควร
และถือว่ากระทําในนามของสมาคม
(๓) การช่วยเหลือที่ต้องการความช่วยเหลือจากประธาน อ.พ.ส. หรือ ประธาน อ.พ.ส.จ. แล้วแต่กรณี
หรือจากสมาคม ก็ขอให้แจ้งให้ทราบถึงความต้องการเช่นว่านั้น พร้อมทั้งเหตุผลที่พอเข้าใจได้
(๔) เสนอแนะและให้ความร่วมมือกับกรมเจ้าสังกัดของสมาชิกเพื่อให้กรมเจ้าสังกัดรู้ และเข้าใจ
ถูกต้องเพื่อเป็นการช่วยเหลือในการแก้ปัญหาให้แก่สมาชิก
(๕) ประสานงานให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ หรื อ ขอความร่ ว มมื อ จากคุ รุ ส ภา โดยฝ่ า ยพิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ์
และรับเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อช่วยเหลือสมาชิก
(๖) ให้ข่าวสื่อสารมวลชน ในเรื่องที่เห็นว่าควรเผยแพร่ให้สมาชิกหรือสาธารณชนทราบ หรือในกรณี
ที่จําเป็นจะต้องให้สื่อมวลชนรู้ถึงความจริงความถูกต้องในกรณีที่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นในการ
ดําเนินการตามหน้าที่ เพื่อพิทักษ์สิทธิ์และสวัสดิภาพของสมาชิกตามข้อบังคับนี้
(๗) ประสานงาน และให้ความร่วมมือกับสมาคม ชมรม ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดต่างๆ
เพื่อระดมสรรพกําลังเพื่อช่วยเหลือสมาชิก
(๘) ประสานงาน และให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ สมาคม ชมรม หรื อ กลุ่ ม บุ ค คล ที่ เ รี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ น
มีวัตถุประสงค์ในทํานองเดียวกันเพื่อระดมสรรพกําลัง เพื่อช่วยเหลือสมาชิก
(๙) ประสานงานหรือขอความร่วมมือ จากหน่วยงานทางราชการหรือองค์กรเอกชน เช่น ตํารวจ
อัยการ ทนายความ เพื่อช่วยเหลือสมาชิก
(๑๐) ขอความร่วมมือ ขอความช่วยเหลือจากสมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกเทศบาล สมาชิกสภาผู้แทน
สมาชิกวุฒิสภา ผู้มีอํานาจหน้าที่ในราชการหรือรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในกรณีที่จําเป็น
ข้อที่ 48 สมาชิกผู้ใดถูกละเมิดสิทธิ หรือถูกคุกคามสวัสดิภาพ ให้ถือว่าสมาชิกผู้นั้นถูกละเมิดหรือถูกคุกคาม
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งควรได้รับความช่วยเหลือจนกว่าจะพิสูจน์ได้เป็นอย่างอื่น
ข้อที่ 49 เมื่อ อ.พ.ส หรือ อ.พ.ส.จ. ผู้ใดได้ดําเนินการช่วยเหลือสมาชิกหรือได้ช่วยเหลือไปแล้ว ได้ผลประการใด
มีเหตุหรือข้อขัดข้องประการใดให้แจ้งให้ประธาน อ.พ.ส. ทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการบริหาร
ต่อไป
ข้อที่ 50 อ.พ.ส.จ สิ้นสุดด้วยเหตุดังต่อไปนี้
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
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(๓) สิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสามัญ
(๔) ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง หรือรักษาการในตําแหน่งหรือช่วยราชการในจังหวัดอื่น
(๕) ขาดการประชุมมติติดต่อกันสามครั้งโดยไม่แจ้งเหตุผล หรือ แจ้งแต่ไม่มีเหตุผลที่สมควร
(๖) เป็นผู้ไม่สนใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ อ.พ.ส.จ. และอนุกรรมการ อ.พ.ส.จ. ลงมติด้วยคะแนน
สองในสามของผู้ที่เข้าประชุมให้ออก

หมวดที่ 8
การเงินและการพัสดุ
ข้อที่ 51 เหรั ญ ญิ ก เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบการเงิ น ของสมาคม ร่ ว มกั บ นายกหรื อ อุ ป นายก ที่ น ายกมอบหมาย
เป็นหนังสือ
ข้อที่ 52 ให้เหรัญญิกทํารายงานเกี่ยวกับการเงิน รายรับ รายจ่าย และสภาพทางการเงิน เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร ในการประชุมประจําเดือนทุกครั้ง ถ้าไม่สามารถเสนอได้ในเดือนใดให้แจ้ง
เหตุผลและจดไว้ในรายงานการประชุม
ข้อที่ 53 เงินของสมาคมให้นําไปฝากธนาคารพาณิชย์ ตามมติของคณะกรรมการบริหาร นายกและเหรัญญิก
เก็บรักษาเงินสดไว้ ตามที่คณะกรรมการบริหารกําหนด ทั้งนี้เพียงเพื่อความคล่องตัวในการใช้จ่าย
เพื่อกิจการ หรือกิจกรรมของสมาคม ให้สมาคมจัดสรรรายได้เพื่อให้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานสาขา
ความเห็ นชอบของคณะกรรมการบริห ารและการใช้จ่า ยให้ เป็นตามวิธีการหลักเกณฑ์ที่ส มาคม
กําหนด
ข้อที่ 54 การอนุมัติสั่งจ่ายเงินของสมาคม ต้องมีลายมือชื่อนายก หรืออุปนายก ที่นายกมอบหมาย และ
ลายมือชื่อเหรัญญิก หรือผู้ช่วยเหรัญญิก
ข้อที่ 55 การสั่งซื้อ สั่งจ้าง ต้องมีบันทึกเหตุผลและความจําเป็น และจํานวนเงินนําเสนอขออนุมัติเป็นหนังสือ
และเมื่อได้รับอนุมัติจากนายกหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายแล้ว จึงจัดซื้อจัดจ้างได้ ในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
ข้อที่ 56 อํานาจการอนุมัติสั่งซื้อ สั่งจ้าง หรือจ่ายเงินมีดังนี้
(๑) เหรัญญิกครั้งละไม่เกินห้าพันบาท
(๒) ประธานสาขาครั้งละไม่เกินห้าพันบาท ถ้ามากกว่านี้ต้องขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหาร
(๓) นายกหรื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายครั้ ง ละไม่ เ กิ น หนึ่ ง หมื่ น ห้า พั น บาท ถ้ า เกิ น กว่ า นี้ ใ ห้ ข ออนุ มั ติ
ต่อคณะกรรมการบริหาร
ข้อที่ 57 การใช้จ่ายเงินของสมาคมต้องมีหลักฐานการจ่าย ตามหลักการบริหารการเงิน และการบัญชีที่ดี
และเป็นปัจจุบัน
ข้อที่ 58 การดูแลซ่อมแซมรักษาพัสดุ และการใช้พัสดุ ให้ถือตามการบริหารพัสดุของทางราชการ โดยอนุโลม
และให้นายกหรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบ
ข้อที่ 59 ให้คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ซึ่งจดทะเบียนไว้ตามกฎหมายเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี
ของสมาคม ปีละหนึ่งครั้ง
ข้อที่ 60 ให้คณะกรรมการบริหาร รับผิดชอบงบดุลประจําปีของสมาคมถ้าที่ประชุมใหญ่ไม่รับรองให้ถือว่า
คณะกรรมการบริหารสิ้นสุดลง แต่ให้รักษาการต่อไป จนกว่าจะมีคณะกรรมการบริหารชุดใหม่
แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินหกสิบวัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุด
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หมวดที่ 9
การแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ
ข้อที่ 61 การแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของสมาคมจะกระทําได้โดยที่ประชุมใหญ่ของสมาคม
ข้อที่ 62 ผู้ขอเสนอให้แ ก้ ไข เพิ่ม เติม หรือเปลี่ยนแปลงข้อบั งคั บของสมาคม ได้ แ ก่ คณะกรรมการบริ ห าร
สมาชิก ลงชื่อร่วมกันไม่น้อยกว่าสามสิบคนเป็นผู้เสนอ
ข้อที่ 63 การเสนอให้ ยื่นเสนอต่อนายก อุปนายก หรือเลขาธิ การ พร้อมร่ างข้ อบั งคั บที่ข อแก้ไขเพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงและข้อเปรียบเทียบพร้อมทั้งเหตุผลเป็นรายข้อจํานวนเอกสารเท่าจํานวนสมาชิก
เพื่อแจกจ่ายให้แก่สมาชิกโดยยื่นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวันกําหนดการประชุมใหญ่
ข้อที่ 64 ให้เลขาธิการโดยความเห็นชอบของนายก ทําหนังสือกําหนดวันเวลา และสถานที่ประชุมพร้อมทั้งส่ง
ร่างข้อบังคับที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงไปยังสมาชิก ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวัน
กําหนดการประชุมใหญ่
ข้อที่ 65 ร่างข้อบังคับที่ประชุมใหญ่ลงมติเห็นชอบ จะมีผลเป็นข้อบังคับโดยสมบูรณ์ใช้บังคับได้ต่อเมื่อได้จด
ทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วและเมื่อจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วให้ประกาศให้ทราบ
โดยทั่วกัน
ในขณะที่ร่างข้อบังคับยังมิได้เป็นข้อบังคับโดยสมบูรณ์ ให้ใช้ข้อบังคับเดิมไปพลางก่อน

หมวดที่ 10
การเลิกล้มสมาคมการชําระบัญชี
ข้อที่ 66 สมาคมจะเลิกล้มได้โดยมติที่ประชุมใหญ่ของสมาชิก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของสมาชิก
ที่มาประชุมตามจํานวนที่ลงทะเบียนเข้าประชุม
ข้อที่ 67 เมื่ อ มติที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ใ ห้ เลิก ล้ ม สมาคม ให้ที่ ป ระชุม ใหญ่ แ ต่ งตั้ ง ผู้ ชํ าระบั ญ ชี ที่ ไ ด้ จ ดทะเบี ย นไว้
ตามกฎหมาย ชําระบัญชีให้เสร็จเรียบร้อยภายในเวลาไม่เกินเก้าสิบวัน นับแต่วันลงมติตามข้อ 66
เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกาศให้สมาชิกทราบและดําเนินการต่อไปตามข้อ 68 จนแล้วเสร็จ
ข้อที่ 68 ทรัพย์สินของสมาคมที่เหลือจากการชําระบัญชีมีอยู่เท่าใด ให้ตกเป็นนิติบุคคล ซึ่งมีวัตถุประสงค์
ในทํานองเดียวกันหรือคล้ายกันหรือองค์การกุศลอื่นแล้วแต่ที่ประชุมใหญ่ลงมติเห็นชอบ และนิติบุคคล
หรือองค์กรนั้นยอมรับ
ถ้าทรัพย์สินดังกล่าวในวรรคแรก ไม่สามารถเป็นของนิติบุคคลหรือองค์กรใดได้ ด้วยเหตุใดก็ตาม
ให้ตกเป็นของแผ่นดิน

หมวดที่ 11
บทเฉพาะกาล
ข้อที่ 69 เมื่อร่างข้อบังคับ มีผลเป็นข้อบังคับตามข้อ 4 ได้แล้ว ให้คณะกรรมการบริหารของสมาคมเป็นคณะ
กรรมการบริหารต่อไปจนกว่าจะครบวาระตามข้อบังคับเดิม
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ใบสมัครเป็นสมาชิกสถาบัน
สมาคมผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)
เขียนที่……………………………………………
วันที่…….เดือน……………….………พ.ศ. ………………
ด้วยโรงเรียน……………………………………………..………..……………….. สังกัด……………………...…………………………….
ตั้งอยู่เลขที่……………………………….. ถนน………………..........………… ตําบล/แขวง…………………….……..……………..
อําเภอ/เขต…………….……….…….…….……… จังหวัด……………….….…….……….. รหัสไปรษณีย์…………………….…….
โทรศัพท์………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….
มีความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกสถาบันของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
พร้อมกันนี้ขอชําระค่าสมัครเป็นสมาชิกสถาบัน จํานวน 1,000.00 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
โดยจ่ายเป็น
 เงินสด
 โอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงศึกษาธิการ เลขบัญชี 0๕๙-๑-๑๓๗๑๕-๑
ชื่อบัญชี ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย

บันทึกของเจ้าหน้าที่
ใบเสร็จเล่มที่…..…………เลขที่………………………
ลงวันที่………เดือน……………………………พ.ศ.………………
ลงชื่อ…………………………………………………ผู้รับเงิน
(……………………………….…….…………)

ลงชื่อ……………………………….……ผู้สมัคร
(………………….…….…..………)
ตําแหน่ง………………………………………………..
โรงเรียน……………………………………….…..……
สังกัด…………………………….………….…………
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ใบสมัครสมาชิกประเภทวิสามัญ
สมาคมผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)
เขียนที่……………………………………………
วันที่…….เดือน……………….………พ.ศ. ………………
เรียน นายกสมาคมผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว)……………….………...………..………………………………..…………………………………..………
ขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยโดยยินยอมปฏิบัติตาม
ระเบียบข้อบังคับของสมาคมทุกประการ ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติที่จะเป็นสมาชิกของสมาคม เพราะ
 เป็นหรือเคยเป็นรองผู้อํานวยการโรงเรียน……………………………….……………………….………..
 เป็นหรือเคยเป็นผู้ช่วยอํานวยการสามัญศึกษาจังหวัด…………………………….…………..….……
 เป็นหรือเคยเป็นรองผู้อํานวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา…………………….…..…….…
ข้าพเจ้าเกิดวันที่………………………..…………เดือน…………………..……………..……พ.ศ.…………………..………
สัญชาติ…………………………………..…………..………ภรรยา/สามี ชื่อ…………………………………………….…………………
อยู่บ้านเลขที่…………………..………ซอย/ตรอก…………………..…………………………..……ถนน……………….……..………
ตําบล/แขวง…………………..……………อําเภอ/เขต..........................จังหวัด……………….…..…………………………..……
รหัสไปรษณีย…์ ………………..………โทรศัพท์…………………..…………………………..………มือถือ…………..…………..……
ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง…………………..……………………สถานศึกษา………………………………..……………..……
สังกัด......................................................................................... เขต………………..…… จังหวัด…..…………..…..……
เลขที…่ ………………..…………………..………ซอย/ตรอก……………………...………จังหวัด…………………..……………………
รหัสไปรษณีย…์ ………………..………โทรศัพท์…………………………………..………มือถือ………………………….……..………
E-mail ………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
ลงชื่อ………………………..…..…………..……
(………………..….…………..………)
ตําแหน่ง…………..……………………..………
บันทึกของเจ้าหน้าที่
ใบเสร็จเล่มที่…..…………เลขที่………………………
ลงวันที่………เดือน……………………………พ.ศ.………………
ลงชื่อ…………………………………………………ผู้รับเงิน
(……………………………….…….…………)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
บันทึกของสมาคม
คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมแห่งประเทศไทย ได้พิจารณาคําขอสมัครเป็นสมาชิกของ
(นาย,นาง,นางสาว)……………………………………………..………… แล้วเห็นว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของสมาคมฯ
จึงมีมติให้รับเป็นสมาชิกเลขที่………………………………..….… วันที่………….…….เดือน………………..………………พ.ศ.……………………
ลงนาม…………………………………..……………นายทะเบียน
(…………………..………………………..)

14

ใบสมัครสมาชิกประเภทสามัญ
สมาคมผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)
เขียนที่……………………………………………
วันที่…….เดือน……………….………พ.ศ. ………………
เรียน นายกสมาคมผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว)……………….………...………..………………………………..…………………………………..………
ขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยโดยยินยอมปฏิบัติตาม
ระเบียบข้อบังคับของสมาคมทุกประการ ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติที่จะเป็นสมาชิกของสมาคม เพราะ
 เป็นหรือเคยเป็นผู้อํานวยการโรงเรียน……………………………….……………………….………..
 เป็นหรือเคยเป็นผู้อํานวยการสามัญศึกษาจังหวัด…………………………….…………..….……
 เป็นหรือเคยเป็นผู้อํานวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา…………………….…..…….…
ข้าพเจ้าเกิดวันที่………………………..…………เดือน…………………..……………..……พ.ศ.…………………..………
สัญชาติ…………………………………..…………..………ภรรยา/สามี ชื่อ…………………………………………….…………………
อยู่บ้านเลขที่…………………..………ซอย/ตรอก…………………..…………………………..……ถนน……………….……..………
ตําบล/แขวง…………………..……………อําเภอ/เขต..........................จังหวัด……………….…..…………………………..……
รหัสไปรษณีย…์ ………………..………โทรศัพท์…………………..…………………………..………มือถือ…………..…………..……
ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง…………………..……………………สถานศึกษา………………………………..……………..……
สังกัด......................................................................................... เขต………………..…… จังหวัด…..…………..…..……
เลขที…่ ………………..…………………..………ซอย/ตรอก……………………...………จังหวัด…………………..……………………
รหัสไปรษณีย…์ ………………..………โทรศัพท์…………………………………..………มือถือ………………………….……..………
E-mail ………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
ลงชื่อ………………………..…..…………..……
(………………..….…………..………)
ตําแหน่ง…………..……………………..………
บันทึกของเจ้าหน้าที่
ใบเสร็จเล่มที่…..…………เลขที่………………………
ลงวันที่………เดือน……………………………พ.ศ.………………
ลงชื่อ…………………………………………………ผู้รับเงิน
(……………………………….…….…………)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
บันทึกของสมาคม
คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมแห่งประเทศไทย ได้พิจารณาคําขอสมัครเป็นสมาชิกของ
(นาย,นาง,นางสาว)……………………………………………..………… แล้วเห็นว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของสมาคมฯ
จึงมีมติให้รับเป็นสมาชิกเลขที่………………………………..….… วันที่………….…….เดือน………………..………………พ.ศ.……………………
ลงนาม…………………………………..……………นายทะเบียน
(…………………..………………………..)
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ระเบียบสมาคมผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยการเลือกตั้งนายก และกรรมการบริหาร พ.ศ.2559
อาศัยความในข้อที่ 5 และอํานาจตามข้อที่ 22 แห่งข้อบังคับของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
แห่งประเทศไทย พ.ศ.25๑4 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่หนึ่ง (พ.ศ.2536) แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่สอง (พ.ศ.2539)
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่สาม (พ.ศ.2545) และแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่เจ็ด (พ.ศ.2557) เพื่อให้ระเบียบการเลือกตั้ง
นายกและกรรมการบริหาร เหมาะสมกับกาลสมัย คณะกรรมการสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่ง
ประเทศไทย ชุดที่ 22 ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อ 19 มกราคม 2559 จึงเห็นสมควรยกเลิกระเบียบ
สมาคมผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาแห่ ง ประเทศไทย ว่ า ด้ ว ยการเลื อ กตั้ ง นายก และกรรมการบริ ห าร
พ.ศ.2545 และแก้ไขเพิ่มเติม 2552 และให้ใช้ระเบียบนี้แทน จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อที่ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการ
เลือกตั้งนายก และกรรมการบริหาร พ.ศ.2559”
ข้อที่ 2 ให้ยกเลิกระเบียบสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเลือกตั้ง
นายก และกรรมการบริหาร พ.ศ.2545 และแก้ไขเพิ่มเติม 2552 บรรดาระเบียบ มติคณะกรรมการบริหาร
และคําสั่งอื่นใด ในส่วนที่กําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัด หรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อที่ 3 ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2559
ข้อที่ 4 ให้คณะกรรมการบริหาร รักษาการตามระเบียบนี้ มีอํานาจตรวจสอบและวินิจฉัยข้อโต้แย้ง
ในเรื่องคุณสมบัติ การยื่นใบสมัครของผู้สมัครรับเลือกตั้ง รวมทั้งแต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่การเลือกตั้ง
และกําหนดแบบเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้
ข้อที่ 5 การเลือกตั้งนายกและกรรมการบริหารให้อยู่ภายใต้ข้อบังคับข้อที่ 22 ข้อที่ 23 ข้อที่ 24
แห่งข้อบังคับของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประทศไทย
ข้อที่ 6 สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประทศไทย จะประกาศให้มีการรับสมัครล่วงหน้า
ก่อนการประชุมใหญ่ภายในวันแรกของการประชุมใหญ่ที่มีการเลือกตั้ง ตามประกาศกําหนดวันรับสมัคร
และการลงคะแนนการเลือกตั้ง
ให้สมาชิกที่ประสงค์จะเสนอชื่อหรือสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมยื่นใบสมัคร
ตามแบบท้ายระเบียบนี้โดยมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า 10 คน
ให้สมาชิกที่ประสงค์จะเสนอชื่อหรือสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารตามเขต
เลือกตั้งยื่นใบสมัครตามแบบท้ายระเบียบนี้โดยมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า 10 คน ผู้ที่ถูกเสนอชื่อหรือสมัคร
เข้ารับการเลือกตั้งต้องอยู่ในที่ประชุมและสามารถแสดงตนต่อที่ประชุมใหญ่ได้
ผู้ประสงค์จะใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งต้องไปรายงานตัวในการประชุมใหญ่ในคราวนั้น
ข้อที่ 7 สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประทศไทย จะกําหนดเขตเลือกตั้งออกเป็น 21 เขต
เลือกตั้งตามแนบท้ายระเบียบนี้
ข้อที่ 8 สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
ไม่น้อยกว่า 10 วัน ก่อนวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ซึ่งสมาชิกสามารถที่จะตรวจสอบแก้ไขและเพิ่มเติมรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ไม่เกิน 5 วันก่อนวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
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ข้อที่ 9 ในระหว่างการเปิดรับสมัครหรือเปิดรับการเสนอชื่อ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบ
คุณสมบัติและหลักฐานของผู้ถูกเสนอชื่อหรือสมัครให้เสร็จสิ้นภายในเวลาปิดรับสมัคร และจัดหมายเลข
ประจําตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเรียงตามลําดับการสมัครก่อนหลัง
ในกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งส่งใบสมัครพร้อมกัน ให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่การเลือกตั้ง
จัดให้ผู้สมัครที่ส่งใบสมัครพร้อมกัน จับฉลากหมายเลขประจําตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง เรียงตามลําดับต่อเนื่อง
จากหมายเลขประจําตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งคนสุดท้ายก่อนหน้านี้ที่ได้ออกให้แล้ว
ข้อที่ 10 ให้ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจําตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งประกอบด้วย ชื่อ - นามสกุล
หน่วยงานหรือสถานศึกษาของผู้สมัครรับเลือกตั้งโดยติดประกาศไว้ในที่เปิดเผย อันเหมาะสม บริเวณที่ประชุมใหญ่
เพื่ อให้ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลื อกตั้งตรวจดูรายชื่อและหมายเลขประจําตัวผู้ส มัครรับเลือกตั้งได้ โดยสะดวก
และชัดเจน
ข้อที่ 11 ในกรณีที่ผู้สมัครคนใดขอถอนการสมัครรับเลือกตั้ง ต้องทําหนังสือยื่นต่อประธานกรรมการ
เลือกตั้งในวันประชุมใหญ่ ให้ประธานกรรมการเลือกตั้ง ประกาศถอนการสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครคนนั้น
และให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่การเลือกตั้ง ถอนชื่อและเลขประจําตัวออกทันที โดยให้คงเลขประจําตัวผู้สมัคร
รายอื่นไว้ตามเดิม
ข้อที่ 12 ให้สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เพื่อดําเนินการเลือกตั้งนายกสมาคม และ กรรมการบริหาร ในการประชุมใหญ่ที่มีการเลือกตั้ง ให้เป็นไปด้วย
ความถูกต้อง เรียบร้อย บริสุทธิ์ และยุติธรรม
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง และกรรมการการเลือกตั้ง จะเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น
นายกสมาคม หรือกรรมการบริหาร ในการประชุมใหญ่คราวเดียวกันมิได้
ข้อที่ 13 ให้ที่ ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ งพิจารณามอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ
ให้กรรมการเลือกตั้ง ดังนี้
๑. กรรมการรั บ สมั ค รและตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ถู ก เสนอชื่ อ หรื อ สมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง
แบ่งเป็น
(๑) กรรมการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอชื่อหรือสมัครรับเลือกตั้ง
นายกสมาคม จํานวน 3 - 5 คน
(๒) กรรมการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอชื่อหรือสมัครรับเลือกตั้ง
คณะกรรมการประจําเขต จํานวนเขตละ 2 คน
๒. กรรมการประจําเขตเลือกตั้ง ประกอบด้วย
(๑) กรรมการตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อตรวจสอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและจ่ายบัตรเลือกตั้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ตรวจสอบถูกต้อง
แล้ว
(๒) กรรมการควบคุมหีบบัตรเลือกตั้งจํานวนไม่น้อยกว่า 2 คน เพื่อควบคุมตรวจสอบ
ความเรียบร้อยของหีบบัตรเลือกตั้ง และจํานวนบัตรเลือกตั้งในหีบบัตรเลือกตั้ง
(๓) กรรมการตรวจนับคะแนนจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อตรวจนับคะแนนจากบัตร
เลือกตั้ง
๓. กรรมการกลาง มีหน้าที่ รวบรวมผลคะแนนการเลือกตั้ง รับผลคะแนนจากเขตเลือกตั้ง
ทุกเขตเลือกตั้ง โดยเฉพาะผลคะแนนเลือกตั้งนายกสมาคม ต้องนํามารวมผลในสถานที่
เปิดเผยให้สมาชิกได้รับทราบ
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ข้อที่ 14 ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้ง กํากับดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ข้ อ ที่ 15 ประธานกรรมการการเลื อ กตั้ ง อาจเชิญ บุ ค คลภายนอกที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม เช่ น ผู้ แ ทน
จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นสักขีพยานในการเลือกตั้งก็ได้
ข้ อ ที่ 16 ให้ก รรมการหรื อ เจ้ า หน้ าที่ ที่ ป ระธานกรรมการการเลือ กตั้ ง มอบหมาย จัด หาอุ ป กรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ในการลงคะแนนและการตรวจนับคะแนนไว้ให้พร้อมก่อนดําเนินการเลือกตั้ง
ข้อที่ 17 ให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่ประธานกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย ส่งมอบบัตรเลือกตั้ง
และหีบบัตรเลือกตั้งไว้ให้แก่ประธานการเลือกตั้งก่อนการลงคะแนนเลือกตั้ง
ข้อที่ 18 ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งลงชื่อหรือประทับตราที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
ลงบนบัตรเลือกตั้งทุกฉบับ
ข้อที่ 19 ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งมอบบัตรเลือกตั้งให้กรรมการประจําเขตเลือกตั้งทั้ง 21
เขตเลือกตั้ง
ข้ อ ที่ 20 ให้ ป ระธานกรรมการการเลื อ กตั้ ง แจ้ ง เวลาการเริ่ ม ต้ น ลงคะแนนและเวลาสิ้ น สุ ด
การลงคะแนนชี้แจงวิธีการลงคะแนน การใช้บัตรเลือกตั้ง และวิธีการตรวจนับคะแนน ตามประกาศกําหนดวัน
รับสมัครและการลงคะแนนการเลือกตั้ง
ข้อที่ 21 บัตรเลือกตั้งแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ
21.1 บัตรเลือกตั้งนายกสมาคม
21.2 บัตรเลือกตั้งกรรมการประจําเขต
ข้อที่ 22 สมาชิกผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกตั้ง ตาม ข้อ 21 (21.1, 21.2) ทั้ง 2 ใบ
ข้อที่ 23 เพื่อความถูกต้องให้สมาชิกผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนายกได้หนึ่งเสียง
เลือกตั้งกรรมการบริหารในเขตเลือกตั้งของตนเองได้หนึ่งเสียง คือผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนนในเขต
เลือกตั้งใด ให้ลงคะแนนออกเสียงเลือกตั้งผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหาร ในเขตเลือกตั้งนั้นได้หนึ่งคน
และออกเสียงเลือกตั้งนายกได้หนึ่งคน
ข้ อ ที่ 24 สมาชิ กผู้ มี สิ ท ธิอ อกเสี ย งลงคะแนนเลื อ กตั้ ง ต้ อ งแสดงเลขที่ ส มาชิ ก พร้ อมบั ต รสมาชิ ก
หรือ บัตรประจําตัวที่ทางราชการออกให้ เพื่อแสดงต่อกรรมการตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเพื่อรับบัตร
ลงคะแนน และต้องเป็นผู้ที่ได้ลงชื่อรายงานตัวเข้าประชุมใหญ่ในคราวนั้น ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น.
เมื่อคณะกรรมการตรวจบัญชีรายชื่อและหลักฐานถูกต้องแล้ว ให้ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนลงลายมือชือ่
รับบัตรเลือกตั้ง เพื่อใช้ลงคะแนนตามวิธีการที่ประธานกรรมการการเลือกตั้งชี้แจง
ในกรณีที่มีผู้ทักท้วงว่าผู้มาแสดงตนมิใช่ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้ง ให้กรรมการตรวจรายชื่อ ขอให้ผู้นั้นแสดงหลักฐานประกอบการวินิจฉัยจนเป็นที่พอใจก่อนที่จะมอบ
บัตรเลือกตั้งให้แก่ผู้นั้น
ข้อที่ 25 เมื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้รับบัตรเลือกตั้งแล้ว ให้ทําเครื่องหมายกากบาท (x) ในบัตรเลือกตั้งได้
ตามจํานวนและวิธีการที่ประธานกรรมการการเลือกตั้งชี้แจง และนําบัตรเลือกตั้ งไปหย่อนลงในหีบบัตร
เลือกตั้งที่จัดไว้
การใช้สิทธิ์เฉพาะตัวของสมาชิก จะมอบหมายให้บุคคลอื่น ใช้สิทธิ์แทนตนไม่ได้
ข้ อ ที่ 26 ในระหว่ า งเปิ ด การลงคะแนน ห้ า มมิ ใ ห้ เ ปิ ด หี บ บั ต รเลื อ กตั้ ง เว้ น แต่ มี เ หตุ จํ า เป็ น ต้ อ ง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ และต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน การเปิดหีบบัตรเลือกตั้งต้องกระทํา
โดยเปิดเผย
ข้อที่ 27 เมื่อหมดเวลาลงคะแนนเลือกตั้ง ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งประกาศปิดการลงคะแนน
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ข้อที่ 28 เมื่อปิดการลงคะแนนแล้ว ให้กรรมการควบคุมหีบบัตรเลือกตั้งส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้ง
ให้กรรมการตรวจนับคะแนนเพื่อนับคะแนนโดยเปิดเผยในที่เลือกตั้งโดยมิชักช้า จะเลื่อนหรือประวิงเวลามิได้
ข้อที่ 29 บัตรเลือกตั้งต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย
(1) บัตรปลอม
(2) บัตรที่มิได้ทําเครื่องหมายลงคะแนน
(3) บัตรที่ไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนให้กับผู้สมัครคนใด
(4) บัตรที่มิใช่บัตรซึ่งกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งนั้นมอบให้
(5) บัตรทําเครื่องหมายอื่นนอกจากเครื่องหมายกากบาท (X)
(6) บัตรที่ทําเครื่องหมายลงคะแนนนอกช่อง “ทําเครื่องหมาย”
(7) บัตรที่ทําเครื่องหมายเลือกตั้งเกินจํานวนกรรมการบริหาร/นายกสมาคม ที่จะต้อง
เลือกตั้งในคราวนั้น
(8) บัตรที่ปรากฏว่ามีการพับซ้อนกันมากกว่าหนึ่งบัตร
(9) บัตรที่มีเครื่องหมายสังเกตหรือข้อความอื่นใดนอกเหนือจากที่มอี ยู่ตามปกติ
ข้อที่ 30 การนับคะแนนให้กรรมการตรวจนับคะแนน ปฏิบัติดังนี้
(๑) หยิ บ บั ต รเลื อ กตั้ ง ออกจากหี บ เลื อ กตั้ ง ครั้ ง ละหนึ่ ง ใบ ตรวจสอบ และประกาศ
ความถูกต้องว่าเป็นบัตรดีหรือบัตรเสีย ส่งต่อให้กรรมการตรวจนับคนที่สองเพื่อขาน
หมายเลขที่ได้รับการกาเครื่องหมาย พร้อมแสดงบัตรเลือกตั้งนั้นให้ผู้สังเกตการณ์ที่ดู
การนั บ คะแนนให้ เ ห็ น โดยทั่ ว กั น แล้ ว ส่ ง ให้ ก รรมการตรวจนั บ คะแนนคนที่ ส าม
ตรวจสอบซ้ําแล้วนําเก็บใส่กล่อง โดยแยกบัตรดีและบัตรเสียไว้อย่างละกล่อง
(๒) เมื่อหยิบบัตรเลือกตั้งออกจากหีบบัตรเลือกตั้งจนหมดแล้ว ให้คว่ําหีบบัตรเลือกตั้ง
ต่อหน้าผู้สังเกตการณ์นับคะแนนเลือกตั้งเพื่อแสดงว่า ไม่มีบัตรเลือกตั้งเหลืออยู่ในหีบ
บัตรเลือกตั้ง
(๓) ให้ นั บ จํ า นวนบั ต รเลื อ กตั้ ง แล้ ว แจ้ ง จํ า นวนให้ ป ระธานกรรมการเลื อ กตั้ ง ทราบ
โดยมิชักช้า
ข้อที่ 31 ให้กรรมการตรวจนับคะแนนควบคุมการนับคะแนนโดยตลอดจนกว่าจะเสร็จสิ้นสมบรูณ์
ข้อที่ 32 บัตรเสียให้จัดแยกไว้ โดยให้กรรมการตรวจนับคะแนนลงลายมือชื่อกํากับไว้ไม่นอ้ ยกว่าสองคน
ข้อที่ 33 การวินิจฉัยว่าบัตรใดเป็นบัตรเสียหรือไม่ ให้เป็นอํานาจของกรรมการตรวจนับคะแนน
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการตรวจนับคะแนน ณ จุดนั้น และให้ถือว่าคําวินิจฉัยนั้นเป็นที่สิ้นสุด
ข้อที่ 34 เมื่อการนับคะแนนสิ้นสุดลงให้กรรมการตรวจนับคะแนนที่ทําการนับคะแนน ณ จุดนั้น
ลงนามในใบแจ้ ง ผลการนั บ คะแนน แล้ ว ส่ ง ให้ ป ระธานกรรมการเลื อ กตั้ ง เพื่ อ รวมผลคะแนนของทุ ก เขต
การเลือกตั้ง เพื่อประกาศผลการนับคะแนน
ข้อที่ 35 ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้ง เป็นนายกสมาคม
และกรรมการบริหารประจําเขตเลือกตั้ง ให้ทราบโดยทั่วกัน
ในกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้คะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีการจับฉลากเรียงลําดับจนครบจํานวน
ตามตําแหน่งที่พึงได้ในปีนั้นๆ
ข้อที่ 36 เมื่อการเลือกตั้งสิ้นสุดลง ให้กรรมการประจําเขตเลือกตั้ง ส่งมอบสิ่งของต่อไปนี้ ให้แก่
ประธานการเลือกตั้ง
(1) ประกาศผลการนับคะแนน
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(2) รายงานผลการนับคะแนน
(3) แบบกรอกคะแนนการนับคะแนน
(4) บัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ชุดที่ใช้ตรวจสอบการมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนและมอบบัตรเลือกตั้ง
ซึ่งได้ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือ ของผู้รับบัตรเลือกตั้งที่มาใช้สิทธิ์แล้ว
(5) บัตรเลือกตั้งที่ยังไม่ได้ใช้
(6) บัตรเลือกตั้งที่ใช้แล้วแยกเป็น 2 ส่วน
(ก) บัตรดี
(ข) บัตรเสีย
(7) บันทึกเอกสาร หรือหลักฐานอื่นใดที่ใช้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
(8) นํ า เอกสาร (1) - (3) อย่ า งละหนึ่งชุ ด พร้อมเอกสารตาม (4) - (7) ใส่ล งในหี บบัต ร
เลือกตั้งนั้นพร้อมทั้งใส่กุญแจ และนําลูกกุญแจส่งมอบประธานการเลือกตั้ง
(9) ปิดกระดาษซึ่งมีลายมือชื่อกรรมการการเลือกตั้ง อย่างน้อยห้าคน ผนึกปิดซองใส่บัตรไว้
บนหีบบัตรเลือกตั้งตาม (8)
ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งพร้อม
ลูกกุญแจให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการการเลือกตั้งนําไปเก็บรักษาไว้
ให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการการเลือกตั้งเก็บรักษา
สิ่ ง ของต่ า งๆ ตามวรรคหนึ่ ง ไว้ มี กํ า หนดสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น เลื อ กตั้ ง เมื่ อ พ้ น กํ า หนดแล้ ว ให้ ก รรมการ
หรือเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการการเลือกตั้งทําลายเอกสารตามข้อ 34 (1) - (7) แล้วรายงาน
ให้คณะกรรมบริหารสมาคม ทราบในการประชุมคณะกรรมการบริหารคราวต่อไป
ข้อที่ 37 ในกรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องการให้มีการนับคะแนนใหม่ ให้ทําเป็นหนังสือโดยมีสมาชิก
ที่อยู่ในที่ประชุมลงลายมือชื่อรับรองอย่างน้อยห้าสิบคนส่งถึงประธานกรรมการการเลือกตั้ง ภายในหนึ่งชั่วโมง
หลังการประกาศผลการนับคะแนน
ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเรียกประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งในทันทีเพื่อพิจารณา
คําร้อง หากเห็นว่ามีเหตุอันสมควร ให้เปิดหีบบัตรเลือกตั้งนับคะแนนใหม่ได้ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ให้ถือเป็นที่สุด
ข้ อ ที่ 38 ในกรณี ที มี ผู้ ถู ก เสนอชื่ อ เข้ า รั บ การเลื อ กตั้ ง เป็ น นายกเพี ย งคนเดี ย วให้ ผู้ นั้ น เป็ น นายก
โดยไม่ต้องมีการเลือกตั้ง
ข้อที่ 39 ในกรณีที่ผู้มีสิทธิถูกเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารในเขตเลือกตั้ง หรือในส่วนใด
ตามความในข้ อ 5 เท่ า จํ า นวนที่ กํ า หนดไว้ ให้ ผู้ ถู ก เสนอชื่ อ ดั ง กล่ า วเป็ น กรรมการบริ ห าร โดยไม่ ต้ อ งมี
การเลือกตั้ง
ข้อที่ 40 ในกรณีที่ไม่มีสมาชิกผู้มีสิทธิถูกเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารในเขตเลือกตั้ง
หรือมีแต่น้อยกว่าจํานวนที่กําหนดไว้ ให้นายกสมาคมคนใหม่เป็นผู้พิจารณาคัดสรรสมาชิกผู้มีสิทธิจากเขต
เลื อ กตั้ ง หรื อ ในส่ ว นใดตามความในข้ อ 5 แล้ ว แต่ ก รณี เป็ น กรรมการบริ ห าร ภายใต้ ข้ อ บั ง คั บ ข้ อ 26
แห่งข้อบังคับของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
ข้อที่ 41 ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคม หรือ กรรมการบริหารประจําเขต
เลือกตั้ง ในคราวเดียวกันมิได้
ข้ อ ที่ 42 ในกรณี ที่ จํ า เป็ น ต้ อ งเรี ย กประชุ ม ใหญ่ วิ ส ามั ญ เพื่ อ ดํ า เนิ น การเลื อ กตั้ ง นายกคนใหม่
หรือกรรมการบริหารชุดใหม่ทั้งหมด ให้นําระเบียบนี้ใช้บังคับโดยอนุโลม
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ข้อ ที่ 43 ให้ น ายกสมาคมเป็ น ผู้ รั ก ษาการตามระเบี ย บนี้ ในกรณี ที่ มี ปั ญ หาให้ น ายกสมาคมเป็ น
ผู้พิจารณาวิ นิจฉั ยชี้ ขาด เว้ น แต่ ปัญหาที่เกี่ยวกั บส่ วนได้ ส่ วนเสียของการเลือกตั้งของนายกสมาคม ผู้ นั้น
ให้ประธานดําเนินการเลือกตั้งเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด และถือเป็นที่สุด
ประกาศมา ณ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2559
(ลงชื่อ)

ดร.วัชรินทร์ ศรีบรุ ินทร์
(ดร.วัชรินทร์ ศรีบุรินทร์)
นายกสมาคมผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
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ระเบียบสมาคมผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
ว่าด้วย การเลือกตั้งนายก และกรรมการบริหาร พ.ศ.25๖๑
อาศัยอํานาจตามข้อ ๒๒ แห่งข้อบังคับของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่หนึ่ง (พ.ศ.๒๕๓๖) แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่สอง (พ.ศ.๒๕๓๙) แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่สาม
(พ.ศ.๒๕๔๕) และแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่เจ็ด (พ.ศ.๒๕๕๗) เพื่อให้ระเบียบการเลือกตั้งนายกและกรรมการบริหาร
เหมาะสมกับกาลสมัย คณะกรรมการสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ชุดที่ ๒๓ ในการ
ประชุ ม ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่ อ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ จึ ง เห็ น ควรยกเลิ ก ระเบี ย บสมาคมผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเลือกตั้งนายก และกรรมการบริหาร พ.ศ.๒๕๕๙ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
จึงวางระเบียบไว้ดังนี้
ข้อที่ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการ
เลือกตั้งนายก และกรรมการบริหาร พ.ศ.๒๕๖๑”
ข้อที่ ๒ ให้ยกเลิกระเบียบสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเลือกตั้ง
นายก และกรรมการบริหาร พ.ศ.๒๕๕๙ บรรดาระเบียบ มติคณะกรรมการบริหาร และคําสั่งอื่นใด ในส่วนที่
กําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัด หรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อที่ ๓ ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑
ข้อที่ ๔ ให้คณะกรรมการบริหาร รักษาการตามระเบียบนี้ มีอํานาจตรวจสอบและวินิจฉัยข้อโต้แย้ง
ในเรื่องคุณสมบัติ การยื่นใบสมัครของผู้สมัครรับเลือกตั้งรวมทั้งแต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่การเลือกตั้ง
และกําหนดแบบเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้
ข้ อ ที่ ๕ การเลื อ กตั้ ง นายกและกรรมการบริ ห ารให้ อ ยู่ ภ ายใต้ ข้ อ บั ง คั บ ข้ อ ๒๒ ข้ อ ๒๓ ข้ อ ๒๔
แห่งข้อบังคับของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประทศไทย
ข้อที่ ๖ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประทศไทย จะประกาศให้มีการรับสมัครล่วงหน้า
ก่อนการประชุมใหญ่ภายในวันแรกของการประชุมใหญ่ที่มีการเลือกตั้ง ตามประกาศกําหนดวันรับสมัคร
และการลงคะแนนการเลือกตั้ง
ให้สมาชิกที่ประสงค์จะเสนอชื่อหรือสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมยื่นใบสมัคร
ตามแบบท้ายระเบียบนี้โดยมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า ๑๐ คน ผู้ที่ถูกเสนอชื่อหรือสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง
ต้องอยู่ในที่ประชุมและสามารถแสดงตนต่อที่ประชุมใหญ่ได้
ให้สมาชิกที่ประสงค์จะเสนอชื่อหรือสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารตามเขต
เลือกตั้ง ยื่นใบสมัครตามแบบท้ายระเบียบนี้โดยมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า ๑๐ คน ผู้ที่ถูกเสนอชื่อหรือสมัคร
เข้ารับการเลือกตั้งต้องอยู่ในที่ประชุมและสามารถแสดงตนต่อที่ประชุมใหญ่ได้
ผู้ประสงค์จะใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งต้องไปรายงานตัวในการประชุมใหญ่ในคราวนั้น
ข้อที่ ๗ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประทศไทยจะกําหนดเขตเลือกตั้งออกเป็น ๒๑ เขต
เลือกตั้งตามแนบท้ายระเบียบนี้
ข้อที่ ๘ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน ก่อนวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ซึ่งสมาชิกสามารถที่จะตรวจสอบแก้ไขและเพิ่มเติมรายชื่อ
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ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่เกิน ๕ วันก่อนวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ให้ประกาศทางเว็บไซด์ (website) ของสมาคมและให้แจ้งไปที่ประธานสาขาของแต่ละจังหวัด
ข้อที่ ๙ ในระหว่างการเปิดรับสมัครหรือปิดรับการเสนอชื่อ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบ
คุณสมบัติและหลักฐานของผู้ถูกเสนอชื่อหรือสมัครให้เสร็จสิ้นภายในเวลาปิดรับสมัคร และจัดหมายเลข
ประจําตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเรียงตามลําดับการสมัครก่อนหลัง
ในกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งส่งใบสมัครพร้อมกัน ให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่การเลือกตั้ง
จัดให้ผู้สมัครที่ส่งใบสมัครพร้อมกัน จับฉลากหมายเลขประจําตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง เรียงตามลําดับต่อเนื่อง
จากหมายเลขประจําตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งคนสุดท้ายก่อนหน้านี้ที่ได้ออกให้แล้ว
ข้อที่ ๑๐ ให้ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจําตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งประกอบด้วย ชื่อ - นามสกุล
หน่วยงานหรือสถานศึกษาของผู้สมัครรับเลือกตั้งโดยติดประกาศไว้ในที่เปิดเผย อันเหมาะสมบริเวณที่ประชุมใหญ่
เพื่อให้ผู้ มีสิ ทธิ์ ลงคะแนนเลื อกตั้งตรวจดู รายชื่อและหมายเลขประจําตัวผู้ส มัครรับเลือกตั้งได้โดยสะดวก
และชัดเจน
ข้อที่ ๑๑ ในกรณีที่ผู้สมัครคนใดขอถอนการสมัครรับเลือกตั้ง ต้องทําหนังสือยื่นต่อประธานกรรมการ
เลือกตั้งในวันประชุมใหญ่ ให้ประธานกรรมการเลือกตั้ง ประกาศถอนการสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครคนนั้น
และให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่การเลือกตั้ง ถอนชื่อและเลขประจําตัวออกทันที โดยให้คงเลขประจําตัวผู้สมัคร
รายอื่นไว้ตามเดิม
ข้อที่ ๑๒ ให้สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เพื่อดําเนินการเลือกตั้งนายกสมาคม และ กรรมการบริหาร ในการประชุมใหญ่ที่มีการเลือกตั้ง ให้เป็นไปด้วย
ความถูกต้อง เรียบร้อย บริสุทธิ์ และยุติธรรม
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง และกรรมการการเลือกตั้ง จะเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น
นายกสมาคม หรือกรรมการบริหาร ในการประชุมใหญ่คราวเดียวกันมิได้
ข้อที่ ๑๓ ให้ที่ ประชุ มคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณามอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ
ให้กรรมการเลือกตั้งดังนี้
๑. กรรมการรั บ สมั ค รและตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ถู ก เสนอชื่ อ หรื อ สมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง
แบ่งเป็น
(๑) กรรมการรั บ สมั ค รและตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ถู ก เสนอชื่ อ หรื อ สมั ค ร
รับเลือกตั้งนายกสมาคม จํานวน ๓ - ๕ คน
(๒) กรรมการรั บ สมั ค รและตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ถู ก เสนอชื่ อ หรื อ สมั ค ร
รับเลือกตั้งคณะกรรมการประจําเขต จํานวนเขตละ ๒ คน
๒. กรรมการประจําเขตเลือกตั้ง ประกอบด้วย
(๑) กรรมการตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน เพื่อตรวจสอบ
รายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ เ ลื อกตั้ งแ ล ะ จ่ า ย บั ตร เลื อ ก ตั้ ง ใ ห้ ผู้ มี สิ ทธิ เ ลื อ ก ตั้ ง
ที่ตรวจสอบถูกต้องแล้ว
(๒) กรรมการควบคุ ม หี บ บั ต รเลื อ กตั้ ง จํ า นวนไม่ น้ อ ยกว่ า ๒ คน เพื่ อ ควบคุ ม
ตรวจสอบความเรียบร้อยของหีบบัตรเลือกตั้ง และจํานวนบัตรเลือกตั้งในหีบ
บัตรเลือกตั้ง
(๓) กรรมการตรวจนั บคะแนนจํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน เพื่อตรวจนั บคะแนน
จากบัตรเลือกตั้ง
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๓. กรรมการกลาง มีหน้าที่ รวบรวมผลคะแนนการเลือกตั้ง รับผลคะแนนจากเขตเลือกตั้ง
ทุกเขตเลือกตั้ง โดยเฉพาะผลคะแนนเลือกตั้งนายกสมาคม ต้องนํามารวมผลในสถานที่
เปิดเผยให้สมาชิกได้รับทราบ
ข้อที่ ๑๔ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้ง กํากับดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ข้อที่ ๑๕ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง อาจเชิญบุคคลภายนอกที่เข้าร่วมประชุม เช่นผู้แทนจากส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องเป็นสักขีพยานในการเลือกตั้งก็ได้
ข้อที่ ๑๖ ให้ก รรมการหรื อ เจ้ าหน้าที่ ที่ป ระธานกรรมการการเลื อกตั้ งมอบหมาย จั ด หาอุป กรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ในการลงคะแนนและการตรวจนับคะแนนไว้ให้พร้อมก่อนดําเนินการเลือกตั้ง
ข้อที่ ๑๗ ในพื้นที่ที่จัดให้มีการเลือกตั้งหากสามารถดําเนินการเลือกตั้งโดยใช้วิธีการเลือกตั้งด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ใช้วิธีการเลือกตั้งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ดําเนินการให้เป็นไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม
การเลือกตั้งวิธีนี้ให้นําเอาวิธีการเลือกตั้งโดยการหย่อนบัตรบางกรณีมาใช้เท่าที่จําเป็นโดยอนุโลม
ข้อที่ ๑๘ กรณีที่ต้องดําเนินการเลือกตั้งโดยใช้วิธีการหย่อนบัตรเลือกตั้งให้ดําเนินการดังนี้
(๑) ให้ ก รรมการหรื อเจ้ าหน้ าที่ ที่ ประธานกรรมการการเลื อกตั้ง มอบหมาย ส่งมอบบัต ร
เลือกตั้งและหีบบัตรเลือกตั้งไว้ให้แก่ประธานการเลือกตั้งก่อนการลงคะแนนเลือกตั้ง
(๒) ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งลงชื่อหรือประทับตราที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนดลงบนบัตรเลือกตั้งทุกฉบับ
(๓) ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งมอบบัตรเลือกตั้งให้กรรมการประจําเขตเลือกตั้งทั้ง ๒๑
เขตเลือกตั้ง
(๔) ให้ ป ระธานกรรมการการเลื อ กตั้ ง แจ้ ง เวลาการเริ่ ม ต้ น ลงคะแนนและเวลาสิ้ น สุ ด
การลงคะแนน ชี้แจงวิธีการลงคะแนน การใช้บัตรเลือกตั้ง และวิธีการตรวจนับคะแนน
ตามประกาศกําหนดวันรับสมัครและการลงคะแนนการเลือกตั้ง
ข้อที่ ๑๙ บัตรเลือกตั้งแบ่งเป็น ๒ ชนิด คือ
(๑) บัตรเลือกตั้งนายกสมาคม
(๒) บัตรเลือกตั้งกรรมการประจําเขต
ข้อที่ ๒๐ สมาชิกผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกตั้ง ตามข้อ ๑๙ (๑) (๒) ทั้ง ๒ ใบ
ข้อที่ ๒๑ เพื่อความถูกต้องให้สมาชิกผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนายกได้หนึ่งเสียง
เลือกตั้งกรรมการบริหารในเขตเลือกตั้งของตนเองได้หนึ่งเสียง คือผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนนในเขต
เลือกตั้งใด ให้ลงคะแนนออกเสียงเลือกตั้งผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหาร ในเขตเลือกตั้งนั้นได้หนึ่งคน
และออกเสียงเลือกตั้งนายกได้หนึ่งคน
ข้ อที่ ๒๒ สมาชิก ผู้ มี สิ ท ธิอ อกเสีย งลงคะแนนเลื อกตั้ง ต้อ งแสดงเลขที่ ส มาชิ ก พร้อมบั ตรสมาชิ ก
หรือบัตรประจําตัวที่ทางราชการออกให้ เพื่อแสดงต่อกรรมการตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเพื่อรับบัตร
ลงคะแนน และต้องเป็นผู้ที่ได้ลงชื่อรายงานตัวเข้าประชุมใหญ่ในคราวนั้น ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
เมื่อคณะกรรมการตรวจบัญชีรายชื่อและหลักฐานถูกต้องแล้ว ให้ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนลงลายมือชือ่
รับบัตรเลือกตั้ง เพื่อใช้ลงคะแนนตามวิธีการที่ประธานกรรมการเลือกตั้งชี้แจง
ในกรณีที่ มีผู้ทั กท้ว งว่า ผู้ม าแสดงตนมิใ ช่ ผู้มีสิ ท ธิ์ล งคะแนนเลื อ กตั้ง ตามบัญ ชี ร ายชื่อผู้ มีสิท ธิ์
เลือกตั้ง ให้กรรมการตรวจรายชื่อ ขอให้ผู้นั้นแสดงหลักฐานประกอบการวินิจฉัยจนเป็นที่พอใจก่อนที่จะมอบ
บัตรเลือกตั้งให้แก่ผู้นั้น
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ข้อที่ ๒๓ เมื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้รับบัตรเลือกตั้งแล้ว ให้ทําเครื่องหมายกากบาท (x) ในบัตรเลือกตั้งได้
ตามจํ านวนและวิ ธีการที่ประธานกรรมการการเลือกตั้งชี้แจง และนําบัตรเลือกตั้งไปหย่อนลงในหีบบั ตร
เลือกตั้งที่จัดไว้
การใช้สิทธิ์เฉพาะตัวของสมาชิก จะมอบหมายให้บุคคลอื่น ใช้สิทธิ์แทนตนไม่ได้
ข้อที่ ๒๔ ในระหว่างเปิดการลงคะแนน ห้ามมิให้เปิดหีบบัตรเลือกตั้ง เว้นแต่มีเหตุจําเป็นที่หลีกเลี่ยง
ไม่ได้ และต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน การเปิดหีบบัตรเลือกตั้งต้องกระทําโดย
เปิดเผย
ข้อที่ ๒๕ เมื่อหมดเวลาลงคะแนนเลือกตั้ง ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งประกาศปิดการลงคะแนน
ข้อที่ ๒๖ เมื่อปิดการลงคะแนนแล้ว ให้กรรมการควบคุมหีบบัตรเลือกตั้งส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งให้
กรรมการตรวจนับคะแนนเพื่อนับคะแนนโดยเปิดเผยในที่เลือกตั้งโดยมิชักช้า จะเลื่อนหรือประวิงเวลามิได้
ข้อที่ ๒๗ บัตรเลือกตั้งต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย
(๑) บัตรปลอม
(๒) บัตรที่มิได้ทําเครื่องหมายลงคะแนน
(๓) บัตรที่ไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนให้กับผู้สมัครคนใด
(๔) บัตรที่มิใช่บัตรซึ่งกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งนั้นมอบให้
(๕) บัตรทําเครื่องหมายอื่นนอกจากเครื่องหมายกากบาท (X)
(๖) บัตรที่ทําเครื่องหมายลงคะแนนนอกช่อง “ทําเครื่องหมาย”
(๗) บั ต รที่ ทํ า เครื่อ งหมายเลือ กตั้ ง เกิ น จํ า นวนกรรมการบริ ห าร/นายกสมาคม ที่ จ ะต้ อ ง
เลือกตั้งในคราวนั้น
(๘) บัตรที่ปรากฏว่ามีการพับช้อนกันมากกว่าหนึ่งบัตร
(๙) บัตรที่มีเครื่องหมายสังเกตหรือข้อความอื่นใดนอกเหนือจากที่มีอยู่ตามปกติ
ข้อที่ ๒๘ การนับคะแนนให้กรรมการตรวจนับคะแนน ปฏิบัติดังนี้
(๑) หยิ บ บั ต รเลื อ กตั้ ง ออกจากหี บ เลื อ กตั้ ง ครั้ ง ละหนึ่ ง ใบ ตรวจสอบ และประกาศ
ความถูกต้องว่าเป็นบัตรดีหรือบัตรเสีย ส่งต่อให้กรรมการตรวจนับคนที่สองเพื่อขาน
หมายเลขที่ได้รับการกาเครื่องหมาย พร้อมแสดงบัตรเลือกตั้งนั้นให้ ผู้สังเกตการณ์
ที่ดูการนับคะแนนให้เห็นโดยทั่วกัน แล้วส่งให้กรรมการตรวจนับ คะแนนคนที่สาม
ตรวจสอบซ้ําแล้วนําเก็บใส่กล่อง โดยแยกบัตรดีและบัตรเสียไว้อย่างละกล่อง
(๒) เมื่อหยิบบัตรเลือกตั้งออกจากหีบบัตรเลือกตั้งจนหมดแล้ว ให้ค ว่ําหีบบัตรเลือกตั้ ง
ต่อหน้าผู้สังเกตการณ์นับคะแนนเลือกตั้งเพื่อแสดงว่า ไม่มีบัตรเลือกตั้งเหลืออยู่ในหีบบัตร
(๓) ให้นับจํานวนบัตรเลือกตั้งแล้วแจ้งจํานวนให้ประธานกรรมการเลือกตั้งทราบโดยมิชักช้า
ข้อที่ ๒๙ ให้กรรมการตรวจนับคะแนนควบคุมการนับคะแนนโดยตลอดจนกว่าจะเสร็จสิ้นสมบรูณ์
ข้อที่ ๓๐ บัตรเสียให้จัดแยกไว้ โดยให้กรรมการตรวจนับคะแนนลงลายมือชื่อกํากับไว้ไม่น้อยกว่าสองคน
ข้อที่ ๓๑ การวินิจฉัยว่าบัตรใดเป็นบัตรเสียหรือไม่ ให้เป็นอํานาจของกรรมการตรวจนับคะแนน
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการตรวจนับคะแนน ณ จุดนั้น และให้ถือว่าคําวินิจฉัยนั้นเป็นที่สุด
ข้อที่ ๓๒ เมื่อการนับคะแนนสิ้นสุดลงให้กรรมการตรวจนับคะแนนที่ทําการนับคะแนน ณ จุดนั้น
ลงนามในใบแจ้งผลการนับคะแนน แล้วส่งให้ประธานกรรมการเลือกตั้งเพื่อรวมผลคะแนนของทุกเขตการ
เลือกตั้ง เพื่อประกาศผลการนับคะแนน

25
ข้ อ ที่ ๓๓ ให้ ป ระธานกรรมการเลื อ กตั้ ง ประกาศรายชื่ อ ผู้ ไ ด้ รั บ การเลื อ กตั้ ง เป็ น นายกสมาคม
และกรรมการบริหารประจําเขตเลือกตั้ง ให้ทราบโดยทั่วกัน
ในกรณี ที่ ผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ได้ ค ะแนนเท่ า กั น ให้ ใ ช้ วิ ธี ก ารจั บ ฉลากเรี ย งลํ า ดั บ จนครบ
ตามตําแหน่งที่พึงได้ในปีนั้นๆ
ข้อที่ ๓๔ เมื่อการเลือกตั้งสิ้นสุดลง ให้กรรมการประจําเขตเลือกตั้ง ส่งมอบสิ่งของต่อไปนี้ ให้แก่
ประธานการเลือกตั้ง
(๑) ประกาศผลการนับคะแนน
(๒) รายงานผลการนับคะแนน
(๓) แบบกรอกคะแนนการนับคะแนน
(๔) บัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ชุดที่ใช้ตรวจสอบการมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนและมอบบัตรเลือกซึ่งได้
ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือ ของผู้รับบัตรเลือกตั้งที่มาใช้สิทธิ์แล้ว
(๕) บัตรเลือกตั้งที่ยังไม่ได้ใช้
(๖) บัตรเลือกตั้งที่ใช้แล้วแยกเป็น ๒ ส่วน
(ก) บัตรดี
(ข) บัตรเสีย
(๗) บันทึกเอกสาร หรือหลักฐานอื่นใดที่ใช้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
(๘) นําเอกสาร (๑) - (๓) อย่างละหนึ่ งชุด พร้อมเอกสารตาม (๔) - (๗) ใส่ล งในหีบบั ตร
เลือกตั้งนั้นพร้อมทั้งใส่กุญแจส่งมอบประธานการเลือกตั้ง
(๙) ปิดกระดาษซึ่งมีลายมือชื่อกรรมการการเลือกตั้ง อย่างน้อยห้าคน ผนึกปิดช่องใส่บัตรไว้
บนหีบบัตรเลือกตั้งตาม (๘)
ให้ ป ระธานกรรมการการเลื อ กตั้ ง ตรวจสอบความถู กต้ อ ง ก่ อ นส่ ง มอบหี บ บั ต รเลื อ กตั้ ง
พร้อมลูกกุญแจให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการการเลือกตั้งนําไปเก็บรักษาไว้
ให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการการเลือกตั้งเก็บรักษา
สิ่ ง ของต่ า งๆ ตามวรรคหนึ่ ง ไว้ มี กํ า หนดสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น เลื อ กตั้ ง เมื่ อ พ้ น กํ า หนดแล้ ว ให้ ก รรมการ
หรือเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการการเลือกตั้งทําลายเอกสารตามข้อ ๓๔ (๑) - (๗)
แล้วรายงานให้คณะกรรมบริหารสมาคม ทราบในการประชุมคณะกรรมการบริหารคราวต่อไป
ข้อที่ ๓๕ ในกรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องการให้มีการนับคะแนนใหม่ ให้ทําเป็นหนังสือโดยมีสมาชิก
ที่อยู่ในที่ประชุมลงลายมือชื่อรับรองอย่างน้อยห้าสิบคนส่งถึงประธานกรรมการการเลือกตั้ง ภายในหนึ่งชั่วโมง
หลังการประกาศผลการนับคะแนน
ให้ ป ระธานกรรมการการเลื อ กตั้ ง เรี ย กประชุ ม คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ในทั น ที
เพื่อพิจารณาคําร้อง หากเห็นว่ามีเหตุอันสมควร ให้เปิดหีบบัตรเลือกตั้งนับคะแนนใหม่ได้ คําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้ถือเป็นที่สุด
ข้ อ ที่ ๓๖ ในกรณี ที่ มี ผู้ ถู ก เสนอชื่ อ เข้ า รั บ การเลื อ กตั้ ง เป็ น นายกเพี ย งคนเดี ย วให้ ผู้ นั้ น เป็ น นายก
โดยไม่ต้องมีการเลือกตั้ง
ข้อที่ ๓๗ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิถูกเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารในเขตเลือกตั้ง หรือในส่วนใด
ตามความในข้อ ๕ เท่าจํานวนที่กําหนดไว้ ให้ผู้ถูกเสนอชื่อดังกล่าวเป็นกรรมการบริหาร โดยไม่ต้องมีการ
เลือกตั้ง
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ข้อที่ ๓๘ ในกรณีที่ไม่มีสมาชิกผู้มีสิทธิถูกเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารในเขตเลือกตั้ง
หรือมีแต่น้อยกว่าจํานวนที่กําหนดไว้ ให้นายกสมาคมคนใหม่เป็นผู้พิจารณาคัดสรรสมาชิกผู้มีสิทธิจากเขต
เลื อ กตั้ ง หรื อ ในส่ ว นใดตามความในข้ อ ๕ แล้ ว แต่ ก รณี เป็ น กรรมการบริ ห าร ภายใต้ ข้ อ บั ง คั บ ข้ อ ๒๖
แห่งข้อบังคับของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
ข้อที่ ๓๙ ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคม หรือ กรรมการบริหารประจําเขต
เลือกตั้ง ในคราวเดียวกันมิได้
ข้ อ ที่ ๔๐ ในกรณี ที่ จํ า เป็ น ต้ อ งเรี ย กประชุ ม ใหญ่ วิ ส ามั ญ เพื่ อ ดํ า เนิ น การเลื อ กตั้ ง นายกคนใหม่
หรือกรรมการบริหารชุดใหม่ทั้งหมด ให้นําระเบียบนี้ใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อที่ ๔๑ ให้นายกสมาคมเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ ในกรณีที่เป็นปัญหาให้นายกสมาคมเป็นผู้
พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าด เว้ น แต่ ปั ญ หาที่ เ กี่ ย วกั บ ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ของการเลื อ กตั้ ง ของนายกสมาคม ผู้ นั้ น
ให้ประธานดําเนินการเลือกตั้งเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด และถือเป็นที่สุด
ประกาศมา ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑

(นายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ)
นายกสมาคมผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
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เอกสาร ตารางกําหนดเขตการเลือกตั้งแนบท้ายระเบียบฯ
เขตทีเ่ ลือกตั้ง
1
2

สพม.
1
2
3
4

3

5

4

6
7

5

8
9

6

10

7

11

8

12

9

13
14

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
พระนครศรีอยุธยา
ปทุมธานี
สระบุรี
สิงห์บุรี
ลพบุรี
อ่างทอง
ชัยนาท
ฉะเชิงเทรา
สมุทรปราการ
ปราจีนบุรี
นครนายก
สระแก้ว
กาญจนบุรี
ราชบุรี
นครปฐม
สุพรรณบุรี
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สุราษฎร์ธานี
ชุมพร
นครศรีธรรมราช
พัทลุง
ตรัง
กระบี่
พังงา
ภูเก็ต
ระนอง

จํานวนทีเ่ ลือก
1
1

1

1

1

1

1
1
1

หมายเหตุ

28
เขตทีเ่ ลือกตั้ง
10

สพม.
15
16

11

17
18

12

19
20
21

13

14
15

22
23
24
25
26
27
28
29

16

17

30
31
32
33
34
35

จังหวัด
นราธิวาส
ปัตตานี
ยะลา
สงขลา
สตูล
จันทบุรี
ตราด
ชลบุรี
ระยอง
เลย
หนองบัวลําภู
อุดรธานี
หนองคาย
บึงกาฬ
นครพนม
มุกดาหาร
สกลนคร
กาฬสินธุ์
ขอนแก่น
มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด
ศรีสะเกษ
ยโสธร
อุบลราชธานี
อํานาจเจริญ
ชัยภูมิ
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
สุรินทร์
เชียงใหม่
แม่ฮ่องสอน
ลําปาง
ลําพูน

จํานวนทีเ่ ลือก
1

1

1

1

1
1

1

1

หมายเหตุ

29
เขตทีเ่ ลือกตั้ง
18

สพม.
36
37

19

38
39

20

40
41
42

21

จังหวัด
เชียงราย
พะเยา
แพร่
น่าน
สุโขทัย
ตาก
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
เพชรบูรณ์
กําแพงเพชร
พิจิตร
นครสวรรค์
อุทัยธานี
ข้าราชการเกษียณอายุ

รวม

จํานวนทีเ่ ลือก
1

หมายเหตุ

1

1

-

20 คน

ผู้เกษียณอายุราชการรับบัตร 2 ใบ
1.บัตรเลือกตั้งนายกสมาคม
หย่อนลงตู้ที่หน่วย 21
2.บัตรเลือกตั้งคณะกรรมการเขตฯ
หย่อนลงตู้ที่ประสงค์จะเลือก
ในเขตนั้นๆ ซึ่งจัดตู้ลงคะแนนไว้
ทั้งหมด 20 เขต

30

ใบเสนอรับการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร
สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
ชุดที่ 24 ประจําปี 2561 - 2563
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว………………………………………นามสกุล…………………….……………………สมาชิกเลขที…่ ….…..…
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียน.......................................... สังกัด………………………………เขต…………จังหวัด…..……….…..
ขอเสนอ นาย/นาง/นางสาว……………………..………………………นามสกุล……………………..……………………………..
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียน.......................................... สังกัด…………………เขต…………จังหวัด…..……….…..
สมาชิกเลขที…่ …………………………………………… เป็น  นายก ส.บ.ม.ท.
 กรรมการบริหารสมาคมฯ กลุ่มที…่ …………………
ผู้รับรอง (เขียนชือ่ ตัวบรรจง)
1. ลงชื่อ…………………………………………..
(……………………………………………)
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียน……………………………..
จังหวัด…………………….…. สมาชิกเลขที่…………………

๖. ลงชื่อ…………………………………………..
(……………………………………………)
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียน……………………………..
จังหวัด…………………….…. สมาชิกเลขที่…………………

๒. ลงชื่อ…………………………………………..
(……………………………………………)
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียน……………………………..
จังหวัด…………………….…. สมาชิกเลขที่…………………

๗. ลงชื่อ…………………………………………..
(……………………………………………)
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียน……………………………..
จังหวัด…………………….…. สมาชิกเลขที่…………………

๓. ลงชื่อ…………………………………………..
(……………………………………………)
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียน……………………………..
จังหวัด…………………….…. สมาชิกเลขที่…………………

๘. ลงชื่อ…………………………………………..
(……………………………………………)
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียน……………………………..
จังหวัด…………………….…. สมาชิกเลขที่…………………

๔. ลงชื่อ…………………………………………..
(……………………………………………)
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียน……………………………..
จังหวัด…………………….…. สมาชิกเลขที่…………………

๙. ลงชื่อ…………………………………………..
(……………………………………………)
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียน……………………………..
จังหวัด…………………….…. สมาชิกเลขที่…………………

๕. ลงชื่อ…………………………………………..
(……………………………………………)
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียน……………………………..
จังหวัด…………………….…. สมาชิกเลขที่…………………

๑๐. ลงชื่อ…………………………………………..
(……………………………………………)
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียน……………………………..
จังหวัด…………………….…. สมาชิกเลขที่…………………

ลงชื่อ…………………………………………ผู้เสนอ
(……………………………………………)
…………./…………………/………..
หมายเหตุ ผู้เสนอ ผู้ถูกเสนอ และผู้รับรองต้องเป็นสมาชิกประเภทสามัญ
การเสนอชื่อให้เสนอชื่อภายในวันแรกของการประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่เท่านั้น

