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แก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ ๙ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

หมวดที่ 1  
ข้อความทั่วไป 

 

ข้อที่ 1  สมาคมน้ีช่ือว่า “สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย” ใช้อักษรย่อว่า “ส.บ.ม.ท.” 
มีช่ือภาษาอังกฤษว่า “Secondary School Administrator Association of Thailand” ใช้อักษร
ย่อว่า “S.A.A.T.”  

ข้อที่ 2  ข้อบังคับน้ีใช้ช่ือว่า “ข้อบังคับสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 
25๑4” 

ข้อที่ 3  ให้ยกเลิกข้อบังคับสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยฉบับแรกต้ัง (พ.ศ.2514) 
และฉบับแก้เพ่ิมเติมลงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2520) 

ข้อที่ 4  ให้ใช้บังคับน้ี ต้ังแต่วันที่ได้จดทะเบียน ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นต้นไป 
ข้อที่ 5  “เขตพ้ืนที่การศึกษา”     หมายถึง   เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 “โรงเรียนมัธยมศึกษา” หมายถึง   โรงเรียนที่เปิดทําการสอนระดับมัธยมศึกษา สังกัดเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษาพิเศษ หรือสังกัดกรมสามัญเดิม หรือ
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสังกัดสํานักงานส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

 “ผู้บริหาร”      หมายถึง  ผู้ที่ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ 
ผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาหรือผู้ที่ดํารงตําแหน่งหรือเคย
ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสามัญศึกษาจังหวัดและผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 “รองผู้บริหาร”  หมายถึง  ผู้ที่ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งผู้ช่วยครูใหญ่ ผู้ช่วย
อาจารย์ใหญ่ ผู้ช่วยผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการโรงเรียน
มัธยมศึกษาหรือผู้ที่ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งผู้ช่วย
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือรองผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

 “สมาคม”  หมายถึง  สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 
 “สมาชิก”  หมายถึง  สมาชิกของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 
 “กรรมการบริหาร”  หมายถึง  กรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 
 “นายก”  หมายถึง  นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 

“อุปนายก”  หมายถึง  อุปนายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 
“ปี”  หมายถึง  รอบปี ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 

 

ข้อบังคับ 
สมาคมผู้บรหิารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 

พุทธศักราช 25๑๔ 
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“นายกกิตติมศักด์ิ”  หมายถึง  ผู้ที่เคยเป็นนายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 
“สาขา”  หมายถึง  สาขาของสมาคมที่ต้ังอยู่ในแต่ละจังหวัด 
“ประธานสาขา”  หมายถึง  ผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังให้ทําหน้าที่ประสานงานและดําเนินการต่างๆ 

ในนามของสมาคมกับสมาชิกของสาขาน้ัน โดยความเห็นชอบ
ของสมาชิกในสาขานั้น 

ข้อที่ 6 เครื่องหมายสมาคม มีลักษณะเป็นรูปเทียน ที่มีเปลวรุ่งโรจน์ภายในเทียนมีอักษรย่อนามสมาคม 
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ “ส.บ.ม.ท.” และ “S.A.A.T.”  

ข้อที่ 7 สมาคมต้ังอยู่ที่ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ เลขที่ ๓๓๐/๓ ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม 
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ 

 

ที่ต้ังสาขาสมาคม ให้ต้ังอยู่ที่โรงเรียนมัธยมศึกษาในแต่ละจังหวัด ตามท่ีกรรมการบริหารสมาคม
กําหนด การเปลี่ยนแปลงที่ต้ังของสมาคมและสาขาให้เป็นไปโดยความเห็นชอบของกรรมการบริหาร
สมาคมฯ 
 

หมวดที่ 2 
วัตถุประสงค์ของสมาคม 

 

ข้อที่ 8 วัตถุประสงค์ของสมาคม 
(๑) เพ่ือเป็นศูนย์กลางส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการท่ีสมาชิกและสมาคมพึงมีเพ่ือพัฒนา

การศึกษาและพัฒนาประเทศ 
(๒) เพ่ือเป็นศูนย์ในการให้คําแนะนํา หรือข้อเสนอแนะแก่สมาชิกและทางราชการ ในการปฏิบัติ

หน้าที่ของสมาชิกและปัญหาการมัธยมศึกษา 
(๓) เพ่ือเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเป็นประสบการณ์เก่ียวกับการปฏิบัติตามอํานาจ

หน้าที่ของสมาชิกรวมทั้งปัญหาการมัธยมศึกษาและการศึกษาทั่วไป  
(๔) เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์กับสถาบันครูอ่ืน หรือสถาบันอ่ืนที่เก่ียวข้องกับครูหรือที่เก่ียวข้องกับ

การศึกษาที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันทั้งในและนอกประเทศ  
(๕) เพ่ือเป็นศูนย์กลางสําหรับการเผยแพร่เอกสารข่าวสารของสมาคม ของทางราชการ หรืออ่ืนๆ 

ที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิก 
(๖) เพ่ือส่งเสริมมิตรภาพระหว่างสมาชิกและสวัสดิการของสมาชิก 
(๗) เพ่ือส่งเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพในการบริหารงานของสมาชิก 
(๘) เพ่ือพิทักษ์สิทธ์ิของสมาชิกที่มีอยู่ตามกฎหมายและตามระเบียบของทางราชการ และสวัสดิภาพ

ของสมาชิก 
(๙) เพ่ือบําเพ็ญสาธารณประโยชน์และการกุศลทั่วไป 
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หมวดที่ 3 
อํานาจหนา้ที่ของสมาคม 

 

ข้อที่ 9 สมาคมมีอํานาจหน้าที่ภายในขอบวัตถุประสงค์ของสมาคม 
ข้อที่ 10 สมาคมมีอํานาจดําเนินคดีกับผู้ที่ทําความเสียหาย หรือทําความเสื่อมเสียแก่สมาคมทั้งในทางแพ่ง 

และอาญา 
ข้อที่ 11  สมาคมควรมีหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

(๑) จัดให้มีการแสดงปาฐกถา การอภิปราย การสัมมนา การประชุมทางวิชาการ 
(๒) ติดต่อประสานงานกับสถาบันอ่ืนที่ทําหน้าที่เก่ียวกับการบริหารการมัธยมศึกษาหรือการศึกษา

ในระดับอ่ืนที่มีวัตถุประสงค์ในทํานองเดียวกัน ทั้งในและนอกประเทศ 
(๓) จัดทําเอกสาร ข่าวสาร เพ่ือเผยแพร่แก่สมาชิกและบุคคลที่สมาคมเห็นสมควร 
(๔) จัดให้มีที่อยู่อาศัย เครื่องอุปโภคบริโภคอันจําเป็นแก่ชีวิตประจําวัน เพ่ือเป็นสวัสดิการ 

แก่สมาชิกตามสมควร 
(๕) จัดกิจกรรมหาเงินเพ่ือพัฒนาสมาคม 
(๖) จัดให้สมาชิกไปทัศนศึกษาและดูงาน เพ่ือเป็นสวัสดิการ หรือเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

ในตําแหน่ง หน้าที่ หรือเพ่ือประโยชน์ต่อการมัธยมศึกษา 
(๗) จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมหรือบําเพ็ญประโยชน์สาธารณะกุศล 
(๘) จัดให้มีการวิจัยในขอบวัตถุประสงค์ของสมาคมและเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกหรือสมาคม 
(๙) จัดให้มีการสังสรรค์ร่วมกันหรือเดินทางไปดูงาน หรือทัศนศึกษาร่วมกัน ทั้งในและนอกประเทศ 

เพ่ือส่งเสริมมิตรภาพในหมู่สมาชิก 
(๑๐) จัดกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกหรือสมาคม ตามท่ีเห็นสมควร 
(๑๑) ประกาศแต่งต้ังประธานสาขา มอบหมายหน้าที่ให้ดําเนินการตามท่ีเห็นสมควร 

 

หมวดที่ 4 
สมาชิก 

 

ข้อที่ 12 สมาชิกของสมาคม มี 5 ประเภท คือ 
(๑) สมาชิกสามัญ ได้แก่ ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารโรงเรียนหรือ ผู้อํานวยการสามัญศึกษาจังหวัด

หรือผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(๒) สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ ผู้ที่ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงเรียนหรือ

รองผู้อํานวยการโรงเรียนหรือผู้ช่วยผู้อํานวยการสามัญศึกษาจังหวัดหรือรองผู้อํานวยการเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

(๓) สมาชิกสถาบัน ได้แก่ โรงเรียนมัธยมศึกษา สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เก่ียวข้องกับโรงเรียน
มัธยมศึกษา องค์กรหรือสถาบันใดในประเทศหรือต่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์ทํานองเดียวกัน 

(๔) สมาชิกกิตติมศักด์ิ ได้แก่ บุคคลที่สมาคมเชิญ หรือทูลเชิญให้เป็นสมาชิก 
(๕) สมาชิก สมทบ ได้แก่ ผู้ที่เคยเป็นหรือเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา

ที่เป็นสมาชิกสถาบัน 
ข้อที่ 13 การขอเข้าเป็นสมาชิก ต้องย่ืนคําขอตามแบบและวิธีที่สมาคมกําหนด สมาชิกจะเริ่มต้น 

เมื่อคณะกรรมการบริหารได้มีมติให้เข้าเป็นสมาชิกและได้ชําระค่าบํารุง ตามท่ีสมาคมกําหนดแล้ว 
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ข้อที่ 14  ค่าบํารุงและค่าลงทะเบียนสมาชิก 
(1) สมาชิกสามัญ เสียค่าบํารุงและค่าลงทะเบียนเพียงคร้ังเดียว 500 บาท 
(2) สมาชิกวิสามัญ เสียค่าบํารุงและค่าลงทะเบียนเพียงคร้ังเดียว 300 บาท 
(3) สมาชิกสถาบัน เสียค่าบํารุงและค่าลงทะเบียนเพียงคร้ังเดียว 1,000 บาท 
(4) สมาชิกกิตติมศักด์ิไม่เสียค่าบํารุง และค่าลงทะเบียน 
(5) สมาชิก สมทบ เสียค่าบํารุงและคา่ลงทะเบียนเพียงคร้ังเดียว 300 บาท 

ข้อที่ 15 สิทธิของสมาชิกสามัญ 
(1) เข้าร่วมประชุมใหญ่ 
(2) เข้าร่วมประชุมเฉพาะกิจตามที่สมาคมจัด 
(3) ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ 
(4) สมัครเข้ารับเลือกต้ังเป็นนายก 
(5) สมัครเข้ารับเลือกต้ังเป็นกรรมการบริหาร 
(6) รับการแต่งต้ังเป็นผู้แทนสมาคม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากนายก เพ่ือดําเนินการอย่างใด

อย่างหน่ึง ภายในขอบวัตถุประสงค์ของสมาคมในนามสมาคม 
(7) แสดงความคิดเห็น และเสนอแนะคณะกรรมการบริหารเก่ียวกับกิจการของสมาคมเพ่ือพัฒนา

สมาคม หรือแก้ไขปัญหาของสมาคม 
(8) รับสวัสดิการ รับบริการ หรือผลประโยชน์อ่ืน ที่สมาคมพึงมีให้ 
(9) รับค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินการต่างๆ ภายในขอบวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ของ

สมาคมตามมติของกรรมการบริหาร 
(10)  รับการพิทักษ์สิทธ์ิและสวัสดิภาพจากสมาคม 
(11)  ประดับเคร่ืองหมายของสมาคม 
(12)  รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการสาขา 

ข้อที่ 16 สมาชิกวิสามัญและสมาชิกสมทบ มีสิทธิเช่นเดียวกันกับสมาชิกสามัญ เว้นแต่ที่กําหนดไว้ใน ข้อ 15 
(3) (4) (5) (6) และ (12) สิทธิของสมาชิกสถาบันได้กําหนดเป็นที่ต้ังสาขาและมีเช่นเดียวกับ
สมาชิกสามัญเว้นแต่สิทธิที่พึงได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่าน้ัน 

ข้อที่ 17  หน้าที่ของสมาชิก 
(1) ต้องสนับสนุนและส่งเสริมกิจการ หรือกิจกรรมต่างๆ ภายในขอบวัตถุประสงค์ของสมาคม 
(2) ต้องเชิดชูและปกป้องศักด์ิและเกียรติของสมาคม 
(3) ต้องร่วมกันพัฒนาสมาคม 
(4) ต้องให้ความร่วมมือในกิจการ หรือกิจกรรมต่างๆ ของสมาคม 
(5) ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคม 

ข้อที่ 18  สมาชิกภาพของสมาชิกสามัญ สมาชิกวิสามัญและสมาชิกสมทบ สิ้นสุดลงด้วยเหตุดังต่อไปน้ี 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคม 
(4) มีความประพฤติหรือกระทําใดๆ อันเป็นเหตุให้สมาคมเสียหายอย่างร้ายแรง 
(5) กระทําความผิดทางอาญา โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือ

ความผิดอันกระทําโดยประมาท 
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ข้อที่ 19  สมาชิกภาพของสมาชิกสถาบัน สิ้นสุดลงด้วยเหตุดังต่อไปน้ี 
(1) เลิกล้ม 
(2) ลาออก 
(3) ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคม 
(4) กระทําการหรือกิจกรรมใดๆ อันขัดต่อวัตถุประสงค์ของสมาคมหรือทําความเสียหาย หรือนํา

ความเสื่อมเสียมาสู่สมาคม 
ข้อที่ 20 คณะกรรมการบริหารอาจมีมติ เชิญ เรียนเชิญ กราบเรียนเชิญ ทูล กราบทูล ผู้ทรงเกียรติคุณ 

เป็นสมาชิกกิตติมศักด์ิของสมาคม สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักด์ิสิ้นสุด ด้วยมติของคณะ
กรรมการบริหารสมาคมเท่าน้ัน 

 

หมวดที่ 5 
การบริหารสมาคม 

 

ข้อที่ 21 ให้มีคณะกรรมการบริหารจํานวนสี่สิบเอ็ดคน ประกอบด้วย นายกหนึ่งคน และกรรมการที่มาจาก
การเลือกต้ังในที่ประชุมใหญ่ย่ีสิบคน กรรมการท่ีมาจากการแต่งต้ังโดยนายกยี่สิบคน ตําแหน่งต่างๆ 
ของกรรมการบริหารในสมาคมให้มีอุปนายก เลขาธิการ เหรัญญิก ตําแหน่งนอกจากนั้นให้ 
คณะกรรมการบริหารเป็นผู้กําหนด ตามความเหมาะสมและความจําเป็น 

ข้อที่ 22 การเลือกต้ังคณะกรรมการบริหาร ให้สมาชิกเสนอช่ือสมาชิกที่เห็นสมควรเป็นหนังสือพร้อมกับ
สมาชิกผู้รับรองไม่น้อยกว่าสิบคนเข้ารับเลือกต้ังเป็นนายกหรือกรรมการบริหารไปยังสมาคมย่ืนต่อ
เลขาธิการสมาคมหรือคณะกรรมการท่ีคณะกรรมการบริหารแต่งต้ังขึ้นเพ่ือรับสมัครล่วงหน้า 
ภายในวันแรกของการประชุมใหญ่ที่มีการเลือกต้ัง ต้ังแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ผู้เสนอหน่ึงคน
เสนอสมาชิกเข้าแข่งขันเป็นนายกได้หน่ึงช่ือ เสนอเข้าแข่งขันเป็นกรรมการบริหารหน่ึงช่ือ ผู้ที่ถูก
เสนอช่ือเข้าแข่งขันรับเลือกต้ังต้องอยู่ในที่ประชุมและสามารถแสดงตนต่อที่ประชุมได้ 

 

การกําหนดจํานวนที่มาของกรรมการเลือกต้ัง วิธีดําเนินการเลือกต้ังและการกําหนดอ่ืนใดที่ทําให้
การเลือกต้ังดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นระเบียบให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
กําหนด 

ข้อที่ 23  การเลือกต้ังในท่ีประชุมเลือกสมาชิกผู้อาวุโสที่เห็นสมควร เป็นประธานดําเนินการเลือกต้ังและ
ประกาศผลการเลือกต้ังให้ที่ประชุมทราบเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้มอบหมายให้ผู้ได้รับเลือกต้ัง
เป็นนายก เป็นประธานที่ประชุมต่อไป ในกรณีดังต่อไปน้ีให้นายกเป็นประธานดําเนินการเลือกต้ัง 

(๑) นายกไม่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อหรือไม่มีสมาชิกผู้ใดเสนอช่ือนายก เพ่ือเป็นนายก
ติดต่อกันอีกหน่ึงวาระ 

(๒) ไม่มีสมาชิกผู้ใดได้รับการเสนอช่ือ เพ่ือแข่งขันรับเลือกต้ังเป็นนายก 
ข้อที่ 24 การดําเนินการเลือกต้ังที่มิได้บัญญัติไว้ในข้อบังคับน้ี ให้ใช้ขนบธรรมเนียมประเพณีนิยมในการ

ประชุมใหญ่เพ่ือเลือกต้ังมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข้อที่ 25 ให้ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นนายก แถลงนโยบายหลักในการบริหารสมาคมในที่ประชุมใหญ่ 
ข้อที่ 26 ให้นายกประกาศรายช่ือคณะกรรมการทั้ งหมด  ภายในสามสิบวันนับต้ังแต่วันเลือกต้ัง 

ให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน 
ข้อที่ 27  อํานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
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(๑) บริหารกิจการสมาคมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยใช้อํานาจหน้าที่ของสมาคม 
(๒) ออกระเบียบของสมาคมเพ่ือให้การบริหารกิจการของสมาคมดําเนินไปด้วยดีและเรียบร้อย 
(๓) พิจารณาอนุมัติการเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม และการให้ออกจากสมาชิกภาพ 
(๔) แต่งต้ังอนุกรรมการ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ของสมาคมตามมติที่คณะกรรมการ

บริหารมอบหมาย 
(๕) แต่งต้ังประธานสาขาและที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาของสมาคม 
(๖) จัดหาและจัดต้ังสํานักงานของสมาคม และสํานักงานสาขาของสมาคม 
(๗) จัดจ้างหรือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของสมาคม ตามความเหมาะสม เพ่ือดําเนินกิจการของสมาคม 
(๘) ตีความข้อบังคับของสมาคมในกรณีที่มีปัญหา มติของกรรมการบริหารถือเป็นที่สุด 
(๙) ดําเนินคดีแพ่งและอาญาในนามสมาคม 
(๑๐) จัดให้มีการเก็บรักษาดูแลให้เรียบร้อยและเป็นปัจจุบันซึ่งบรรดาพัสดุสํานักงาน ระเบียบ 

สมุดบัญชี และเอกสารสําคัญต่างๆ 
(๑๑) จัดให้มีการดําเนินการในเรื่องมาตรฐานการศึกษา การประเมินและการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
(๑๒) เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีประชุมใหญ่เสนอให้สมาคมพิจารณาดําเนินการและคณะกรรมการพิจารณา

แล้วเห็นเป็นการสมควร 
ข้อที่ 28 นายกมีอํานาจหน้าที่ดําเนินกิจกรรมของสมาคม ตามมติคณะกรรมการบริหาร และมอบอํานาจให้

นายกกระทําใดๆ ตามท่ีเห็นสมควร เพ่ือประโยชน์ของสมาคมและประโยชน์ของสมาชิกและให้มี
อํานาจหน้าที่รับผิดชอบกิจการในสํานักงานของสมาคม นายกอาจมอบอํานาจที่รับผิดชอบให้ 
อุปนายก หรือกรรมการบริหารคนหน่ึงหรือหลายคนทําการแทนได้ 

 

 นายกกิตติมศักด์ิ เป็นกรรมการกิตติมศักด์ิของสมาคม มีหน้าที่ให้คําปรึกษาให้ความเห็นข้อเสนอแนะ
แก่นายก กรรมการบริหารสมาคม และสมาชิก 

 

 นายกกิตติมศักด์ิสามารถช่วยเหลือดําเนินการ เฉพาะกิจของสมาคมได้ตามมติของคณะ
กรรมการบริหารหรือตามที่นายกร้องขอ 

ข้อที่ 29 เมื่อคณะกรรมการบริหารลงมติให้ ดําเนินคดีแพ่ง คดีอาญา แก่ผู้ใดให้นายกหรือกรรมการบริหาร 
เป็นผู้ดําเนินคดีในนามของสมาคมเว้นแต่คณะกรรมการบริหารลงมติให้สมาชิกอ่ืนเป็นผู้ดําเนินคดี 
ในนามสมาคม 

ข้อที่ 30 ให้กรรมการบริหารสมาคมอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี สําหรับตําแหน่งนายกให้ดํารงตําแหน่งได้ 
ไม่เกิน ๒ วาระติดต่อกัน แต่เมื่อครบสองวาระแล้วถ้ามีสมาชิกสามัญไม่น้อยกว่า ๓๐ คน เข้าช่ือกัน
ขอให้นายกผู้ครบวาระดํารงตําแหน่งนายกต่อไปอีก ๑ วาระ และที่ประชุมใหญ่มีมติเห็นชอบด้วย 
ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่ในคราวน้ัน ให้นายกผู้น้ันดํารงตําแหน่งนายกได้ต่ออีก 
ไม่เกิน ๑ วาระ 

 

 ถ้าตําแหน่งกรรมการบริหารว่างลงให้เป็นหน้าที่ของนายกฯ เป็นผู้ประกาศแต่งต้ังโดยความเห็นชอบ
จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการบริหารที่เข้าประชุม และให้ผู้ที่ 
ได้รับแต่งต้ังใหม่อยู่ในตําแหน่งได้เท่ากับเวลาของผู้ที่ตนแทน 
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 ถ้าตําแหน่งนายกสมาคมฯ ว่างลง ให้คณะกรรมการบริหารเลือกกรรมการบริหารคนหน่ึงที่มาจาก
การเลือกต้ังขึ้นเป็นนายกฯ และให้ผู้ที่ได้รับแต่งต้ังอยู่ในตําแหน่งได้เท่ากับเวลาที่ตนแทน 

 

  กรรมการบริหารสิ้นสุดลงด้วยเหตุดังต่อไปน้ี 
(1) สิ้นสุดวาระ 
(2) ตาย 
(3) ลาออก 
(4) ขาดสมาชิกภาพของสมาชิกสามัญ 

ข้อที่ 31 ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร สองเดือนต่อครั้งเป็นอย่างน้อยองค์ประชุมต้องไม่น้อยกว่าก่ึง
หน่ึงของกรรมการบริหารทั้งหมด 

 

 ให้นายกหรืออุปนายกท่ีได้รับมอบหมายจากนายก เป็นประธานในที่ประชุม ถ้านายกหรืออุปนายก 
 ไม่มาหรือไม่อยู่ในที่ประชุม ให้กรรมการบริหารเลือกกรรมการบริหารคนหน่ึงเป็นประธานที่ประชุม
ในครั้งน้ัน 

ข้อที่ 32 มติของคณะกรรมการบริหาร ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของกรรมการบริหารที่เข้า
ประชุม เว้นแต่มติที่ประชุมตามข้อ 18 (3) (4) ข้อที่ 19 (3) (4) และข้อ 20 วรรคสอง ต้องได้
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการที่เข้าประชุมกรรมการหน่ึงคน มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนได้หน่ึงเสียง ในกรณีที่มีคะแนนเท่ากัน ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึง
เสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

ข้อที่ 33 ให้เลขาธิการเป็นเลขานุการของที่ประชุม ทําหน้าที่เป็นผู้จด หรือจัดให้จดรายงานการประชุม และ
ต้องส่งรายงานการประชุมไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมกรรมการบริหารในคราวต่อไป 

ข้อที่ 34 เลขาธิการเป็นผู้ออกหนังสือเชิญ พร้อมทั้งกําหนด ระเบียบวาระการประชุมและกําหนด วัน เวลา 
และสถานที่ประชุมให้ชัดเจน 

 

หมวดที่ 6 
การประชุมใหญ ่

 

ข้อที่ 35 ให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ปีละหน่ึงคร้ัง โดยแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกทราบล่วงหน้า 
ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน หนังสือแจ้งต้องลงช่ือนายกหรืออุปนายก ผู้ได้รับมอบหมาย มีกําหนดระเบียบ
วาระการประชุมกําหนด วันเวลาสถานที่ประชุมให้ชัดเจน 

ข้อที่ 36 ในการประชุมใหญ่สามัญต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าห้าสิบคน จึงจะเป็นองค์ประชุม ถ้าไม่
ครบองค์ประชุม ให้นายกมีหนังสือแจ้งนัดหมายการประชุมครั้งที่สอง ไม่ตํ่ากว่าสามสิบวันและไม่เกิน
หกสิบวัน นับแต่วันประชุมครั้งแรก การประชุมครั้งที่สองไม่ว่าจะมีสมาชิกมาประชุมจํานวนเท่าใดก็ตาม 
ถือว่าครบองค์ประชุม 

ข้อที่ 37 การประชุมใหญ่วิสามัญอาจทําได้ เมื่อมีสมาชิกสามัญต้ังแต่ห้าสิบคนข้ึนไป หรือกรรมการบริหาร
ต้ังแต่ห้าคนขึ้นไปร้องขอเป็นหนังสือพร้อมกับเสนอเป็นเหตุผล ให้เปิดประชุมใหญ่วิสามัญย่ืนต่อ
นายก ให้นายกหรือผู้กระทําการแทน เรียกประชุมโดยด่วน กําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบ
วาระการประชุม แจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกทราบ ทั้งน้ีต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน และไม่เกินกว่า
สามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ 
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 องค์ประชุมของการประชุมใหญ่วิสามัญ ต้องไม่น้อยกว่าห้าสิบคน ถ้าถึงเวลากําหนดนัดหมาย 
มีสมาชิกมาประชุมไม่ครบองค์ประชุม ถือว่าการร้องขอประชุมใหญ่วิสามัญด้วยเหตุน้ัน สิ้นสุด 
จะเรียกประชุมอีกไม่ได้ 

ข้อที่ 38 ในการประชุมใหญ่ ให้นายกเป็นประธานในท่ีประชุม ถ้านายกไม่มาหรือไม่อยู่ในที่ประชุม ให้อุปนายก
เป็นประธานในที่ประชุม ถ้านายกและอุปมานายกไม่มา หรือไม่อยู่ในที่ประชุม ให้ที่ประชุมเลือก
กรรมการบริหารคนใดคนหน่ึง เป็นประธานในที่ประชุม 

ข้อที่ 39 มติที่ประชุมใหญ่ให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึง 
เป็นเสียงช้ีขาด เว้นแต่ในข้อบังคับน้ีจะกําหนดให้เป็นอย่างอ่ืน 

 

 การลงคะแนนเสียงตามปกติ ให้ใช้วิธีตรงและเปิดเผย เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้ลงคะแนนโดยวิธีตรง
และลับ 

ข้อที่ 40 การดําเนินการในที่ประชุมใหญ่ ถ้ามิได้มีบทบัญญัติไว้ในข้อบังคับน้ีให้ใช้ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ในการประชุมโดยทั่วไปมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อที่ 41 การประชุมใหญ่สามัญประจําปี ต้องจัดให้มีการแสดงปาฐกถา การอภิปราย หรือการสัมมนา 
ทางวิชาการ และข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกตามที่บัญญัติไว้
ในข้อ 11(1) ประกอบกับ ข้อ 8 (1)(2) 

ข้อที่ 42 การประชุมใหญ่สามัญประจําปี ให้คณะกรรมการบริหารแถลงกิจการในรอบปี พร้อมทั้งเสนองบดุล
ของสมาคมให้ที่ประชุมรับรอง 

 

หมวดที่ 7 
การพิทกัษส์ิทธ์ิและสวัสดิภาพของสมาชิก 

 

ข้อที่ 43 การพิทักษ์สิทธ์ิ ให้หมายถึง การพิทักษ์สิทธ์ิของสมาชิกที่มีอยู่โดยชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ 
แบบแผนของทางราชการ และให้รวมหมายถึงให้รู้ถึงสิทธ์ิที่ว่าน้ันด้วย การพิทักษ์สวัสดิภาพ หมายถึง 
การพิทักษ์สวัสดิภาพของสมาชิกให้ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความปลอดภัยจากการใช้อํานาจ
ในตําแหน่งหน้าที่โดยชอบ 

ข้อที่ 44 ให้มีคณะกรรมการพิทักษ์สิทธ์ิและสวัสดิภาพ เรียกช่ือย่อว่า “อ.พ.ส.” ประกอบด้วยกรรมการบริหาร
จํานวนอย่างน้อยสองคนและสมาชิกจากจังหวัดทุกจังหวัดไม่น้อยกว่าจังหวัดละหน่ึงคนร่วมเป็น
คณะกรรมการ ประธาน อ.พ.ส. นายกเป็นผู้สรรหาคัดเลือกและแต่งต้ัง 

ข้อที่ 45 ให้มีคณะอนุกรรมการพิทักษ์สิทธิและสวัสดิภาพระดับจังหวัดเรียกช่ือย่อว่า “อ .พ .ส .จ .” 
ประกอบด้วย ตัวแทนสมาชิกในจังหวัดมีจํานวนไม่น้อยกว่า 3 - 5 คนให้เลือกกันเอง เป็นประธาน
หน่ึงคนและเสนอช่ือให้นายกสมาคมเป็นผู้แต่งต้ังตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกําหนด 

ข้อที่ 46 อ.พ.ส. และ อ.พ.ส.จ. มีหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
(๑) ดูแลช่วยเหลือให้สมาชิกได้รู้ถึงสิทธิที่พึงมีพึงได้โดยชอบด้วยกฎหมาย และระเบียบแบบแผนของ

ทางราชการ และให้รู้ถึงวิธีพิทักษ์สิทธ์ิเช่นว่าน้ัน 
(๒) ดูแลช่วยเหลือให้สมาชิกได้รู้ถึงสิทธิที่เกิดจากอํานาจในตําแหน่งหน้าที่ราชการ 
(๓) ดูแลช่วยเหลือให้สมาชิกที่มีความประสงค์จะใช้สิทธ์ิที่มีอยู่ตามกฎหมายให้ได้ใช้สิทธ์ิโดยถูกต้อง 

ครบถ้วน และการเลือกใช้สิทธ์ิในกรณีที่มีทางเลือกหลายอย่าง 
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(๔) ดูแลช่วยเหลือให้สมาชิกที่เสียสิทธิที่มีอยู่ตามกฎหมาย เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือเพราะ
คําสั่งของผู้บังคับบัญชา 

(๕) ดูแลช่วยเหลือให้สมาชิกที่เข้าใจว่าตนมีสิทธิ อํานาจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย แต่คําสั่งของ
ผู้บังคับบัญชาที่เข้าใจว่าสั่งได้โดยชอบ แต่คําสั่งน้ันเป็นคําสั่งที่ไม่มีผลใช้บังคับตามกฎหมาย 
จึงไม่เกิดสิทธิอํานาจและหน้าที่เช่นว่าน้ัน 

(๖) ดูแลช่วยเหลือสมาชิกในกรณีที่การใช้สิทธิถูกโต้แย้งหน่วงเหน่ียวด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม 
(๗) ดูแลช่วยเหลือสมาชิกที่จําใจเพราะถูกบังคับโดยตรง หรือโดยปริยาย ให้สละสิทธ์ิที่มีอยู่ 

ตามกฎหมาย หรือตามระเบียบของทางราชการเพ่ือแลกเปลี่ยนกับสิทธิบางอย่างที่มีอยู่แล้ว 
ข้อที่ 47 วิธีดําเนินงานของ อ.พ.ส. และ อ.พ.ส.จ. 

(๑) การช่วยเหลือสมาชิก จะกระทําได้ก็ต่อเมื่อสมาชิกผู้น้ันร้องขอหรือเห็นควรช่วยเหลือโดยความยินยอม 
ของสมาชิกผู้น้ัน 

(๒) อ.พ.ส. และ อ.พ.ส.จ. จะช่วยเหลือสมาชิกเป็นคณะหรือแยกกันก็ได้ตามแต่จะเห็นสมควร 
และถือว่ากระทําในนามของสมาคม 

(๓) การช่วยเหลือที่ต้องการความช่วยเหลือจากประธาน อ.พ.ส. หรือ ประธาน อ.พ.ส.จ. แล้วแต่กรณี 
หรือจากสมาคม ก็ขอให้แจ้งให้ทราบถึงความต้องการเช่นว่าน้ัน พร้อมทั้งเหตุผลที่พอเข้าใจได้ 

(๔) เสนอแนะและให้ความร่วมมือกับกรมเจ้าสังกัดของสมาชิกเพ่ือให้กรมเจ้าสังกัดรู้ และเข้าใจ
ถูกต้องเพ่ือเป็นการช่วยเหลือในการแก้ปัญหาให้แก่สมาชิก 

(๕) ประสานงานให้ความช่วยเหลือ หรือขอความร่วมมือจากคุรุสภา โดยฝ่ายพิทักษ์สิทธ์ิ 
และรับเรื่องราวร้องทุกข์ เพ่ือช่วยเหลือสมาชิก 

(๖) ให้ข่าวสื่อสารมวลชน ในเรื่องที่เห็นว่าควรเผยแพร่ให้สมาชิกหรือสาธารณชนทราบ หรือในกรณี
ที่จําเป็นจะต้องให้สื่อมวลชนรู้ถึงความจริงความถูกต้องในกรณีที่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นในการ
ดําเนินการตามหน้าที่ เพ่ือพิทักษ์สิทธ์ิและสวัสดิภาพของสมาชิกตามข้อบังคับน้ี 

(๗) ประสานงาน และให้ความร่วมมือกับสมาคม ชมรม ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดต่างๆ 
เพ่ือระดมสรรพกําลังเพ่ือช่วยเหลือสมาชิก 

(๘) ประสานงาน และให้ความร่วมมือกับสมาคม ชมรม หรือกลุ่มบุคคล ที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน 
มีวัตถุประสงค์ในทํานองเดียวกันเพ่ือระดมสรรพกําลัง เพ่ือช่วยเหลือสมาชิก 

(๙) ประสานงานหรือขอความร่วมมือ จากหน่วยงานทางราชการหรือองค์กรเอกชน เช่น ตํารวจ 
อัยการ ทนายความ เพ่ือช่วยเหลือสมาชิก 

(๑๐) ขอความร่วมมือ ขอความช่วยเหลือจากสมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกเทศบาล สมาชิกสภาผู้แทน
สมาชิกวุฒิสภา ผู้มีอํานาจหน้าที่ในราชการหรือรัฐบาล เพ่ือช่วยเหลือสมาชิกในกรณีที่จําเป็น 

ข้อที่ 48 สมาชิกผู้ใดถูกละเมิดสิทธิ หรือถูกคุกคามสวัสดิภาพ ให้ถือว่าสมาชิกผู้น้ันถูกละเมิดหรือถูกคุกคาม
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งควรได้รับความช่วยเหลือจนกว่าจะพิสูจน์ได้เป็นอย่างอ่ืน 

ข้อที่ 49 เมื่อ อ.พ.ส หรือ อ.พ.ส.จ. ผู้ใดได้ดําเนินการช่วยเหลือสมาชิกหรือได้ช่วยเหลือไปแล้ว ได้ผลประการใด 
มีเหตุหรือข้อขัดข้องประการใดให้แจ้งให้ประธาน อ.พ.ส. ทราบ เพ่ือรายงานคณะกรรมการบริหาร
ต่อไป 

ข้อที่ 50 อ.พ.ส.จ สิ้นสุดด้วยเหตุดังต่อไปน้ี 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
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(๓) สิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสามัญ 
(๔) ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง หรือรักษาการในตําแหน่งหรือช่วยราชการในจังหวัดอ่ืน 
(๕) ขาดการประชุมมติติดต่อกันสามคร้ังโดยไม่แจ้งเหตุผล หรือ แจ้งแต่ไม่มีเหตุผลที่สมควร 
(๖) เป็นผู้ไม่สนใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ อ.พ.ส.จ. และอนุกรรมการ อ.พ.ส.จ. ลงมติด้วยคะแนน

สองในสามของผู้ที่เข้าประชุมให้ออก 
 

หมวดที่ 8 
การเงินและการพัสด ุ

 

ข้อที่ 51 เหรัญญิก เป็นผู้รับผิดชอบการเงินของสมาคม ร่วมกับนายกหรืออุปนายก ที่นายกมอบหมาย 
เป็นหนังสือ 

ข้อที่ 52 ให้เหรัญญิกทํารายงานเกี่ยวกับการเงิน รายรับ รายจ่าย และสภาพทางการเงิน เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร ในการประชุมประจําเดือนทุกครั้ง ถ้าไม่สามารถเสนอได้ในเดือนใดให้แจ้ง
เหตุผลและจดไว้ในรายงานการประชุม 

ข้อที่ 53 เงินของสมาคมให้นําไปฝากธนาคารพาณิชย์ ตามมติของคณะกรรมการบริหาร นายกและเหรัญญิก
เก็บรักษาเงินสดไว้ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารกําหนด ทั้งน้ีเพียงเพ่ือความคล่องตัวในการใช้จ่าย
เพ่ือกิจการ หรือกิจกรรมของสมาคม ให้สมาคมจัดสรรรายได้เพ่ือให้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานสาขา 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารและการใช้จ่ายให้เป็นตามวิธีการหลักเกณฑ์ที่สมาคม
กําหนด 

ข้อที่ 54 การอนุมัติสั่งจ่ายเงินของสมาคม ต้องมีลายมือช่ือนายก หรืออุปนายก ที่นายกมอบหมาย และ
ลายมือช่ือเหรัญญิก หรือผู้ช่วยเหรัญญิก 

ข้อที่ 55 การส่ังซื้อ สั่งจ้าง ต้องมีบันทึกเหตุผลและความจําเป็น และจํานวนเงินนําเสนอขออนุมัติเป็นหนังสือ 
และเมื่อได้รับอนุมัติจากนายกหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายแล้ว จึงจัดซื้อจัดจ้างได้ ในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 

ข้อที่ 56 อํานาจการอนุมัติสั่งซื้อ สั่งจ้าง หรือจ่ายเงินมีดังน้ี 
(๑) เหรัญญิกคร้ังละไม่เกินห้าพันบาท 
(๒) ประธานสาขาคร้ังละไม่เกินห้าพันบาท ถ้ามากกว่าน้ีต้องขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหาร 
(๓) นายกหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายครั้งละไม่เกินหน่ึงหมื่นห้าพันบาท ถ้าเกินกว่าน้ีให้ขออนุมัติ 

ต่อคณะกรรมการบริหาร 
ข้อที่ 57 การใช้จ่ายเงินของสมาคมต้องมีหลักฐานการจ่าย ตามหลักการบริหารการเงิน และการบัญชีที่ดี 

และเป็นปัจจุบัน 
ข้อที่ 58 การดูแลซ่อมแซมรักษาพัสดุ และการใช้พัสดุ ให้ถือตามการบริหารพัสดุของทางราชการ โดยอนุโลม 

และให้นายกหรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบ 
ข้อที่ 59 ให้คณะกรรมการบริหารแต่งต้ังผู้ตรวจสอบบัญชี ซึ่งจดทะเบียนไว้ตามกฎหมายเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี

ของสมาคม ปีละหน่ึงครั้ง 
ข้อที่ 60 ให้คณะกรรมการบริหาร รับผิดชอบงบดุลประจําปีของสมาคมถ้าที่ประชุมใหญ่ไม่รับรองให้ถือว่า

คณะกรรมการบริหารสิ้นสุดลง แต่ให้รักษาการต่อไป จนกว่าจะมีคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ 
แต่ทั้งน้ีต้องไม่เกินหกสิบวัน นับต้ังแต่วันสิ้นสุด 
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หมวดที่ 9 
การแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงข้อบังคับ 

 

ข้อที่ 61 การแก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของสมาคมจะกระทําได้โดยที่ประชุมใหญ่ของสมาคม 
ข้อที่ 62 ผู้ขอเสนอให้แก้ไข เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของสมาคม ได้แก่คณะกรรมการบริหาร 

สมาชิก ลงช่ือร่วมกันไม่น้อยกว่าสามสิบคนเป็นผู้เสนอ 
ข้อที่ 63 การเสนอให้ย่ืนเสนอต่อนายก อุปนายก หรือเลขาธิการ พร้อมร่างข้อบังคับที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติม 

หรือเปลี่ยนแปลงและข้อเปรียบเทียบพร้อมทั้งเหตุผลเป็นรายข้อจํานวนเอกสารเท่าจํานวนสมาชิก 
เพ่ือแจกจ่ายให้แก่สมาชิกโดยย่ืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวันกําหนดการประชุมใหญ่ 

ข้อที่ 64 ให้เลขาธิการโดยความเห็นชอบของนายก ทําหนังสือกําหนดวันเวลา และสถานที่ประชุมพร้อมทั้งส่ง
ร่างข้อบังคับที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงไปยังสมาชิก ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวัน
กําหนดการประชุมใหญ่ 

ข้อที่ 65 ร่างข้อบังคับที่ประชุมใหญ่ลงมติเห็นชอบ จะมีผลเป็นข้อบังคับโดยสมบูรณ์ใช้บังคับได้ต่อเมื่อได้จด
ทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วและเมื่อจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วให้ประกาศให้ทราบ
โดยทั่วกัน 

 

 ในขณะที่ร่างข้อบังคับยังมิได้เป็นข้อบังคับโดยสมบูรณ์ ให้ใช้ข้อบังคับเดิมไปพลางก่อน 
 

หมวดที่ 10 
การเลิกล้มสมาคมการชําระบัญชี 

 

ข้อที่ 66 สมาคมจะเลิกล้มได้โดยมติที่ประชุมใหญ่ของสมาชิก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของสมาชิก 
ที่มาประชุมตามจํานวนที่ลงทะเบียนเข้าประชุม 

ข้อที่ 67 เมื่อมติที่ประชุมใหญ่ให้เลิกล้มสมาคม ให้ที่ประชุมใหญ่แต่งต้ัง ผู้ชําระบัญชีที่ได้จดทะเบียนไว้ 
ตามกฎหมาย ชําระบัญชีให้เสร็จเรียบร้อยภายในเวลาไม่เกินเก้าสิบวัน นับแต่วันลงมติตามข้อ 66 
เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกาศให้สมาชิกทราบและดําเนินการต่อไปตามข้อ 68 จนแล้วเสร็จ 

ข้อที่ 68 ทรัพย์สินของสมาคมที่เหลือจากการชําระบัญชีมีอยู่เท่าใด ให้ตกเป็นนิติบุคคล ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 
ในทํานองเดียวกันหรือคล้ายกันหรือองค์การกุศลอ่ืนแล้วแต่ที่ประชุมใหญ่ลงมติเห็นชอบ และนิติบุคคล 
หรือองค์กรน้ันยอมรับ 

 

 ถ้าทรัพย์สินดังกล่าวในวรรคแรก ไม่สามารถเป็นของนิติบุคคลหรือองค์กรใดได้ ด้วยเหตุใดก็ตาม 
ให้ตกเป็นของแผ่นดิน 

 

หมวดที่ 11 
บทเฉพาะกาล 

 

ข้อที่ 69 เมื่อร่างข้อบังคับ มีผลเป็นข้อบังคับตามข้อ 4 ได้แล้ว ให้คณะกรรมการบริหารของสมาคมเป็นคณะ
กรรมการบริหารต่อไปจนกว่าจะครบวาระตามข้อบังคับเดิม 
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ใบสมัครเปน็สมาชิกสถาบนั 
สมาคมผูบ้รหิารโรงเรียนมัธยมศึกษาแหง่ประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) 

 
เขียนที่…………………………………………… 

       วันที่…….เดือน……………….………พ.ศ. ……………… 
ด้วยโรงเรียน……………………………………………..………..……………….. สังกัด……………………...……………………………. 
ต้ังอยู่เลขท่ี……………………………….. ถนน………………..........………… ตําบล/แขวง…………………….……..……………..
อําเภอ/เขต…………….……….…….…….……… จังหวัด……………….….…….……….. รหัสไปรษณีย์…………………….…….
โทรศัพท์………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….
  

มีความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกสถาบันของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 
พร้อมกันน้ีขอชําระค่าสมัครเป็นสมาชิกสถาบัน จํานวน 1,000.00 บาท (หน่ึงพันบาทถ้วน) 

โดยจ่ายเป็น 
 เงินสด 
 โอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงศึกษาธิการ เลขบัญชี 0๕๙-๑-๑๓๗๑๕-๑  
ช่ือบัญชี ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย  
 
 

 

 บันทึกของเจ้าหน้าที่     ลงช่ือ……………………………….……ผู้สมัคร 
ใบเสร็จเล่มที่…..…………เลขที่………………………         (………………….…….…..………) 
ลงวันที่………เดือน……………………………พ.ศ.………………  ตําแหน่ง……………………………………………….. 
ลงช่ือ…………………………………………………ผู้รับเงิน โรงเรียน……………………………………….…..…… 
      (……………………………….…….…………) สังกัด…………………………….………….………… 
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ใบสมัครสมาชกิประเภทวิสามัญ 
สมาคมผูบ้รหิารโรงเรียนมัธยมศึกษาแหง่ประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) 

 

เขียนที่…………………………………………… 
       วันที่…….เดือน……………….………พ.ศ. ……………… 
 

เรียน   นายกสมาคมผูบ้ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 
ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว)……………….………...………..………………………………..…………………………………..……… 

ขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยโดยยินยอมปฏิบัติตาม
ระเบียบข้อบังคับของสมาคมทุกประการ ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติที่จะเป็นสมาชิกของสมาคม เพราะ 
   เป็นหรือเคยเป็นรองผู้อํานวยการโรงเรียน……………………………….……………………….……….. 
   เป็นหรือเคยเป็นผู้ช่วยอํานวยการสามัญศึกษาจังหวัด…………………………….…………..….…… 
   เป็นหรือเคยเป็นรองผู้อํานวยการเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา…………………….…..…….… 

ข้าพเจ้าเกิดวันที่………………………..…………เดือน…………………..……………..……พ.ศ.…………………..……… 
สัญชาติ…………………………………..…………..………ภรรยา/สามี ช่ือ…………………………………………….………………… 
อยู่บ้านเลขที่…………………..………ซอย/ตรอก…………………..…………………………..……ถนน……………….……..……… 
ตําบล/แขวง…………………..……………อําเภอ/เขต..........................จังหวัด……………….…..…………………………..…… 
รหัสไปรษณีย์…………………..………โทรศัพท์…………………..…………………………..………มือถือ…………..…………..…… 
 ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง…………………..……………………สถานศกึษา………………………………..……………..…… 
สังกัด......................................................................................... เขต………………..…… จังหวัด…..…………..…..…… 
เลขที…่………………..…………………..………ซอย/ตรอก……………………...………จังหวัด…………………..…………………… 
รหัสไปรษณีย์…………………..………โทรศัพท์…………………………………..………มือถือ………………………….……..……… 
E-mail ………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 

 

 ลงช่ือ………………………..…..…………..…… 
 (………………..….…………..………) 
 ตําแหน่ง…………..……………………..……… 
 บันทึกของเจ้าหน้าท่ี      
ใบเสร็จเล่มท่ี…..…………เลขท่ี………………………    
ลงวันท่ี………เดือน……………………………พ.ศ.………………   
ลงชื่อ…………………………………………………ผู้รับเงิน  
      (……………………………….…….…………)  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

บันทึกของสมาคม 
คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมแห่งประเทศไทย ได้พิจารณาคําขอสมัครเป็นสมาชิกของ 

(นาย,นาง,นางสาว)……………………………………………..………… แล้วเห็นว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของสมาคมฯ 
จึงมีมติให้รับเป็นสมาชิกเลขท่ี………………………………..….… วันท่ี………….…….เดือน………………..………………พ.ศ.…………………… 

 

 ลงนาม…………………………………..……………นายทะเบียน
          (…………………..………………………..) 
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ใบสมัครสมาชกิประเภทสามัญ 
สมาคมผูบ้รหิารโรงเรียนมัธยมศึกษาแหง่ประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) 

 

เขียนที่…………………………………………… 
       วันที่…….เดือน……………….………พ.ศ. ……………… 
 

เรียน   นายกสมาคมผูบ้ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 
ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว)……………….………...………..………………………………..…………………………………..……… 

ขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยโดยยินยอมปฏิบัติตาม
ระเบียบข้อบังคับของสมาคมทุกประการ ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติที่จะเป็นสมาชิกของสมาคม เพราะ 
   เป็นหรือเคยเป็นผู้อํานวยการโรงเรียน……………………………….……………………….……….. 
   เป็นหรือเคยเป็นผู้อํานวยการสามัญศึกษาจังหวัด…………………………….…………..….…… 
   เป็นหรือเคยเป็นผู้อํานวยการเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา…………………….…..…….… 

ข้าพเจ้าเกิดวันที่………………………..…………เดือน…………………..……………..……พ.ศ.…………………..……… 
สัญชาติ…………………………………..…………..………ภรรยา/สามี ช่ือ…………………………………………….………………… 
อยู่บ้านเลขที่…………………..………ซอย/ตรอก…………………..…………………………..……ถนน……………….……..……… 
ตําบล/แขวง…………………..……………อําเภอ/เขต..........................จังหวัด……………….…..…………………………..…… 
รหัสไปรษณีย์…………………..………โทรศัพท์…………………..…………………………..………มือถือ…………..…………..…… 
 ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง…………………..……………………สถานศกึษา………………………………..……………..…… 
สังกัด......................................................................................... เขต………………..…… จังหวัด…..…………..…..…… 
เลขที…่………………..…………………..………ซอย/ตรอก……………………...………จังหวัด…………………..…………………… 
รหัสไปรษณีย์…………………..………โทรศัพท์…………………………………..………มือถือ………………………….……..……… 
E-mail ………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 

 

 ลงช่ือ………………………..…..…………..…… 
 (………………..….…………..………) 
 ตําแหน่ง…………..……………………..……… 
 บันทึกของเจ้าหน้าท่ี      
ใบเสร็จเล่มท่ี…..…………เลขท่ี………………………    
ลงวันท่ี………เดือน……………………………พ.ศ.………………   
ลงชื่อ…………………………………………………ผู้รับเงิน  
      (……………………………….…….…………)  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

บันทึกของสมาคม 
คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมแห่งประเทศไทย ได้พิจารณาคําขอสมัครเป็นสมาชิกของ 

(นาย,นาง,นางสาว)……………………………………………..………… แล้วเห็นว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของสมาคมฯ 
จึงมีมติให้รับเป็นสมาชิกเลขท่ี………………………………..….… วันท่ี………….…….เดือน………………..………………พ.ศ.…………………… 

 

 ลงนาม…………………………………..……………นายทะเบียน
          (…………………..………………………..) 
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ระเบยีบสมาคมผูบ้รหิารโรงเรียนมัธยมศึกษาแหง่ประเทศไทย 
ว่าด้วยการเลอืกตั้งนายก และกรรมการบริหาร พ.ศ.2559 

 
อาศัยความในข้อที่ 5 และอํานาจตามข้อที่ 22 แห่งข้อบังคับของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา

แห่งประเทศไทย พ.ศ.25๑4 แก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่หน่ึง (พ.ศ.2536) แก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่สอง (พ.ศ.2539) 
แก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่สาม (พ.ศ.2545) และแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่เจ็ด (พ.ศ.2557) เพ่ือให้ระเบียบการเลือกต้ัง
นายกและกรรมการบริหาร เหมาะสมกับกาลสมัย คณะกรรมการสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่ง
ประเทศไทย ชุดที่ 22 ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อ 19 มกราคม 2559 จึงเห็นสมควรยกเลิกระเบียบ
สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเลือกต้ังนายก และกรรมการบริหาร 
พ.ศ.2545 และแก้ไขเพ่ิมเติม 2552 และให้ใช้ระเบียบน้ีแทน จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปน้ี 

ข้อที่ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการ
เลือกต้ังนายก และกรรมการบริหาร พ.ศ.2559” 

ข้อที่ 2 ให้ยกเลิกระเบียบสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเลือกต้ัง
นายก และกรรมการบริหาร พ.ศ.2545 และแก้ไขเพ่ิมเติม 2552 บรรดาระเบียบ มติคณะกรรมการบริหาร 
และคําสั่งอ่ืนใด ในส่วนที่กําหนดไว้แล้วในระเบียบน้ี หรือซึ่งขัด หรือแย้งกับระเบียบน้ี ให้ใช้ระเบียบน้ีแทน 

ข้อที่ 3 ให้ใช้ระเบียบน้ี ต้ังแต่วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2559  
ข้อที่ 4 ให้คณะกรรมการบริหาร รักษาการตามระเบียบน้ี มีอํานาจตรวจสอบและวินิจฉัยข้อโต้แย้ง 

ในเรื่องคุณสมบัติ การย่ืนใบสมัครของผู้สมัครรับเลือกต้ัง รวมทั้งแต่งต้ังกรรมการและเจ้าหน้าที่การเลือกต้ัง 
และกําหนดแบบเพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบน้ี 

ข้อที่ 5 การเลือกต้ังนายกและกรรมการบริหารให้อยู่ภายใต้ข้อบังคับข้อที่ 22 ข้อที่ 23 ข้อที่ 24 
แห่งข้อบังคับของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประทศไทย 

ข้อที่ 6 สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประทศไทย จะประกาศให้มีการรับสมัครล่วงหน้า
ก่อนการประชุมใหญ่ภายในวันแรกของการประชุมใหญ่ที่มีการเลือกต้ัง ตามประกาศกําหนดวันรับสมัคร 
และการลงคะแนนการเลือกต้ัง 

ให้สมาชิกที่ประสงค์จะเสนอช่ือหรือสมัครเข้ารับการเลือกต้ังเป็นนายกสมาคมย่ืนใบสมัคร
ตามแบบท้ายระเบียบน้ีโดยมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า 10 คน 

ให้สมาชิกที่ประสงค์จะเสนอช่ือหรือสมัครเข้ารับการเลือกต้ังเป็นกรรมการบริหารตามเขต
เลือกต้ังย่ืนใบสมัครตามแบบท้ายระเบียบน้ีโดยมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า 10 คน ผู้ที่ถูกเสนอช่ือหรือสมัคร
เข้ารับการเลือกต้ังต้องอยู่ในที่ประชุมและสามารถแสดงตนต่อที่ประชุมใหญ่ได้ 

ผู้ประสงค์จะใช้สิทธ์ิลงคะแนนเลือกต้ังต้องไปรายงานตัวในการประชุมใหญ่ในคราวน้ัน 
ข้อที่ 7 สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประทศไทย จะกําหนดเขตเลือกต้ังออกเป็น 21 เขต

เลือกต้ังตามแนบท้ายระเบียบน้ี 
ข้อที่ 8 สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ัง 

ไม่น้อยกว่า 10 วัน ก่อนวันลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง ซึ่งสมาชิกสามารถท่ีจะตรวจสอบแก้ไขและเพ่ิมเติมรายช่ือ
ผู้มีสิทธิเลือกต้ังได้ไม่เกิน 5 วันก่อนวันลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง 
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ข้อที่ 9 ในระหว่างการเปิดรับสมัครหรือเปิดรับการเสนอช่ือ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบ
คุณสมบัติและหลักฐานของผู้ถูกเสนอช่ือหรือสมัครให้เสร็จสิ้นภายในเวลาปิดรับสมัคร และจัดหมายเลข
ประจําตัวผู้สมัครรับเลือกต้ังเรียงตามลําดับการสมัครก่อนหลัง 

ในกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกต้ังส่งใบสมัครพร้อมกัน ให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่การเลือกต้ัง 
จัดให้ผู้สมัครที่ส่งใบสมัครพร้อมกัน จับฉลากหมายเลขประจําตัวผู้สมัครรับเลือกต้ัง เรียงตามลําดับต่อเน่ือง
จากหมายเลขประจําตัวผู้สมัครรับเลือกต้ังคนสุดท้ายก่อนหน้าน้ีที่ได้ออกให้แล้ว 

ข้อที่ 10 ให้ประกาศรายช่ือและหมายเลขประจําตัวผู้สมัครรับเลือกต้ังประกอบด้วย ช่ือ - นามสกุล 
หน่วยงานหรือสถานศึกษาของผู้สมัครรับเลือกต้ังโดยติดประกาศไว้ในที่เปิดเผย อันเหมาะสม บริเวณท่ีประชุมใหญ่ 
เพ่ือให้ผู้มีสิทธ์ิลงคะแนนเลือกต้ังตรวจดูรายช่ือและหมายเลขประจําตัวผู้สมัครรับเลือกต้ังได้โดยสะดวก 
และชัดเจน 

ข้อที่ 11 ในกรณีที่ผู้สมัครคนใดขอถอนการสมัครรับเลือกต้ัง ต้องทําหนังสือย่ืนต่อประธานกรรมการ
เลือกต้ังในวันประชุมใหญ่ ให้ประธานกรรมการเลือกต้ัง ประกาศถอนการสมัครรับเลือกต้ังของผู้สมัครคนน้ัน 
และให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่การเลือกต้ัง ถอนช่ือและเลขประจําตัวออกทันที โดยให้คงเลขประจําตัวผู้สมัคร
รายอ่ืนไว้ตามเดิม 

ข้อที่ 12 ให้สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย แต่งต้ังคณะกรรมการการเลือกต้ัง
เพ่ือดําเนินการเลือกต้ังนายกสมาคม และ กรรมการบริหาร ในการประชุมใหญ่ที่มีการเลือกต้ัง ให้เป็นไปด้วย
ความถูกต้อง เรียบร้อย บริสุทธ์ิ และยุติธรรม 

ประธานกรรมการการเลือกต้ัง และกรรมการการเลือกต้ัง จะเป็นผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็น 
นายกสมาคม หรือกรรมการบริหาร ในการประชุมใหญ่คราวเดียวกันมิได้ 

ข้อที่ 13 ให้ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกต้ังพิจารณามอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ 
ให้กรรมการเลือกต้ัง ดังน้ี 

๑. กรรมการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอช่ือหรือสมัครรับเลือกต้ัง
แบ่งเป็น 
(๑) กรรมการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอช่ือหรือสมัครรับเลือกต้ัง

นายกสมาคม จํานวน 3 - 5 คน 
(๒) กรรมการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอช่ือหรือสมัครรับเลือกต้ัง

คณะกรรมการประจําเขต จํานวนเขตละ 2 คน 
๒. กรรมการประจําเขตเลือกต้ัง ประกอบด้วย 

(๑) กรรมการตรวจรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ัง จํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน เพ่ือตรวจสอบ
รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ังและจ่ายบัตรเลือกต้ังให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังที่ตรวจสอบถูกต้อง
แล้ว 

(๒) กรรมการควบคุมหีบบัตรเลือกต้ังจํานวนไม่น้อยกว่า 2 คน เพ่ือควบคุมตรวจสอบ
ความเรยีบร้อยของหีบบัตรเลือกต้ัง และจํานวนบัตรเลือกต้ังในหีบบัตรเลือกต้ัง 

(๓) กรรมการตรวจนับคะแนนจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน เพ่ือตรวจนับคะแนนจากบัตร
เลือกต้ัง  

๓. กรรมการกลาง มีหน้าที่ รวบรวมผลคะแนนการเลือกต้ัง รับผลคะแนนจากเขตเลือกต้ัง
ทุกเขตเลือกต้ัง โดยเฉพาะผลคะแนนเลือกต้ังนายกสมาคม ต้องนํามารวมผลในสถานที่
เปิดเผยให้สมาชิกได้รับทราบ 
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ข้อที่ 14 ให้ประธานกรรมการการเลือกต้ัง กํากับดูแลการเลือกต้ังให้เป็นไปตามระเบียบน้ี 
ข้อที่ 15 ประธานกรรมการการเลือกต้ัง อาจเชิญบุคคลภายนอกที่เข้าร่วมประชุม เช่น ผู้แทน 

จากส่วนราชการที่เก่ียวข้องเป็นสักขีพยานในการเลือกต้ังก็ได้ 
ข้อที่ 16 ให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่ประธานกรรมการการเลือกต้ังมอบหมาย จัดหาอุปกรณ์ 

เครื่องมือเคร่ืองใช้ในการลงคะแนนและการตรวจนับคะแนนไว้ให้พร้อมก่อนดําเนินการเลือกต้ัง 
ข้อที่ 17 ให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่ประธานกรรมการการเลือกต้ังมอบหมาย ส่งมอบบัตรเลือกต้ัง

และหีบบัตรเลือกต้ังไว้ให้แก่ประธานการเลือกต้ังก่อนการลงคะแนนเลือกต้ัง 
ข้อที่ 18 ให้ประธานกรรมการการเลือกต้ังลงช่ือหรือประทับตราที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด

ลงบนบัตรเลือกต้ังทุกฉบับ 
ข้อที่ 19 ให้ประธานกรรมการการเลือกต้ังมอบบัตรเลือกต้ังให้กรรมการประจําเขตเลือกต้ังทั้ง 21 

เขตเลือกต้ัง 
ข้อที่ 20 ให้ประธานกรรมการการเลือกต้ังแจ้งเวลาการเ ร่ิมต้นลงคะแนนและเวลาสิ้นสุด 

การลงคะแนนช้ีแจงวิธีการลงคะแนน การใช้บัตรเลือกต้ัง และวิธีการตรวจนับคะแนน ตามประกาศกําหนดวัน
รับสมัครและการลงคะแนนการเลือกต้ัง 

ข้อที่ 21 บัตรเลือกต้ังแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ 
21.1 บัตรเลือกต้ังนายกสมาคม 
21.2 บัตรเลือกต้ังกรรมการประจําเขต 

ข้อที่ 22 สมาชิกผู้มีสิทธิเลือกต้ังจะได้รับบัตรเลือกต้ัง ตาม ข้อ 21 (21.1, 21.2) ทั้ง 2 ใบ 
ข้อที่ 23 เพ่ือความถูกต้องให้สมาชิกผู้มีสิทธิเลือกต้ังออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังนายกได้หน่ึงเสียง 

เลือกต้ังกรรมการบริหารในเขตเลือกต้ังของตนเองได้หน่ึงเสียง คือผู้มีสิทธิเลือกต้ังออกเสียงลงคะแนนในเขต
เลือกต้ังใด ให้ลงคะแนนออกเสียงเลือกต้ังผู้มีสิทธิรับเลือกต้ังเป็นกรรมการบริหาร ในเขตเลือกต้ังน้ันได้หน่ึงคน
และออกเสียงเลือกต้ังนายกได้หน่ึงคน 

ข้อที่ 24 สมาชิกผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ัง ต้องแสดงเลขที่สมาชิกพร้อมบัตรสมาชิก 
หรือ บัตรประจําตัวที่ทางราชการออกให้ เพ่ือแสดงต่อกรรมการตรวจรายช่ือผู้มีสิทธ์ิลงคะแนนเพ่ือรับบัตร
ลงคะแนน และต้องเป็นผู้ที่ได้ลงช่ือรายงานตัวเข้าประชุมใหญ่ในคราวน้ัน ต้ังแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. 

  เมื่อคณะกรรมการตรวจบัญชีรายช่ือและหลักฐานถูกต้องแล้ว ให้ผู้มีสิทธ์ิลงคะแนนลงลายมือช่ือ
รับบัตรเลือกต้ัง เพ่ือใช้ลงคะแนนตามวิธีการที่ประธานกรรมการการเลือกต้ังช้ีแจง 

  ในกรณีที่มีผู้ทักท้วงว่าผู้มาแสดงตนมิใช่ผู้มีสิทธ์ิลงคะแนนเลือกต้ังตามบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธ์ิ
เลือกต้ัง ให้กรรมการตรวจรายช่ือ ขอให้ผู้น้ันแสดงหลักฐานประกอบการวินิจฉัยจนเป็นที่พอใจก่อนที่จะมอบ
บัตรเลือกต้ังให้แก่ผู้น้ัน 

ข้อที่ 25 เมื่อผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ังได้รับบัตรเลือกต้ังแล้ว ให้ทําเครื่องหมายกากบาท (x) ในบัตรเลือกต้ังได้
ตามจํานวนและวิธีการท่ีประธานกรรมการการเลือกต้ังช้ีแจง และนําบัตรเลือกต้ังไปหย่อนลงในหีบบัตร
เลือกต้ังที่จัดไว้ 

  การใช้สิทธ์ิเฉพาะตัวของสมาชิก จะมอบหมายให้บุคคลอ่ืน ใช้สิทธ์ิแทนตนไม่ได้ 
ข้อที่ 26 ในระหว่างเปิดการลงคะแนน ห้ามมิให้เปิดหีบบัตรเลือกต้ัง เว้นแต่มีเหตุจําเป็นต้อง

หลีกเลี่ยงไม่ได้ และต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการเลือกต้ังก่อน การเปิดหีบบัตรเลือกต้ังต้องกระทํา
โดยเปิดเผย 

ข้อที่ 27 เมื่อหมดเวลาลงคะแนนเลือกต้ัง ให้ประธานกรรมการการเลือกต้ังประกาศปิดการลงคะแนน 
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ข้อที่ 28 เมื่อปิดการลงคะแนนแล้ว ให้กรรมการควบคุมหีบบัตรเลือกต้ังส่งมอบหีบบัตรเลือกต้ัง 
 ให้กรรมการตรวจนับคะแนนเพ่ือนับคะแนนโดยเปิดเผยในที่เลือกต้ังโดยมิชักช้า จะเลื่อนหรือประวิงเวลามิได้ 

ข้อที่ 29 บัตรเลือกต้ังต่อไปน้ีให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย 
(1) บัตรปลอม 
(2) บัตรที่มิได้ทําเคร่ืองหมายลงคะแนน  
(3) บัตรที่ไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนให้กับผู้สมัครคนใด 
(4) บัตรที่มิใช่บัตรซึ่งกรรมการประจําหน่วยเลือกต้ังน้ันมอบให้  
(5) บัตรทําเคร่ืองหมายอ่ืนนอกจากเคร่ืองหมายกากบาท (X)  
(6) บัตรที่ทําเคร่ืองหมายลงคะแนนนอกช่อง “ทําเคร่ืองหมาย”  
(7) บัตรที่ทําเคร่ืองหมายเลือกต้ังเกินจํานวนกรรมการบริหาร/นายกสมาคม ที่จะต้อง

เลือกต้ังในคราวนั้น  
(8) บัตรที่ปรากฏว่ามีการพับซ้อนกันมากกว่าหน่ึงบัตร  
(9) บัตรที่มีเครื่องหมายสังเกตหรือข้อความอ่ืนใดนอกเหนือจากที่มอียู่ตามปกติ 

ข้อที่ 30 การนับคะแนนให้กรรมการตรวจนับคะแนน ปฏิบัติดังน้ี  
(๑) หยิบบัตรเลือกต้ังออกจากหีบเลือกต้ังครั้งละหน่ึงใบ ตรวจสอบ และประกาศ 

ความถูกต้องว่าเป็นบัตรดีหรือบัตรเสีย ส่งต่อให้กรรมการตรวจนับคนท่ีสองเพ่ือขาน
หมายเลขท่ีได้รับการกาเคร่ืองหมาย พร้อมแสดงบัตรเลือกต้ังน้ันให้ผู้สังเกตการณ์ที่ดู
การนับคะแนนให้เห็นโดยทั่วกัน แล้วส่งให้กรรมการตรวจนับ คะแนนคนที่สาม
ตรวจสอบซ้ําแล้วนําเก็บใส่กล่อง โดยแยกบัตรดีและบัตรเสียไว้อย่างละกล่อง 

(๒) เมื่อหยิบบัตรเลือกต้ังออกจากหีบบัตรเลือกต้ังจนหมดแล้ว ให้ควํ่าหีบบัตรเลือกต้ัง 
ต่อหน้าผู้สังเกตการณ์นับคะแนนเลือกต้ังเพ่ือแสดงว่า ไม่มีบัตรเลือกต้ังเหลืออยู่ในหีบ
บัตรเลือกต้ัง 

(๓) ให้นับจํานวนบัตรเลือกต้ังแล้วแจ้งจํานวนให้ประธานกรรมการเลือกต้ังทราบ 
โดยมิชักช้า 

ข้อที่ 31 ให้กรรมการตรวจนับคะแนนควบคุมการนับคะแนนโดยตลอดจนกว่าจะเสร็จสิ้นสมบรูณ์ 
ข้อที่ 32 บัตรเสียให้จัดแยกไว้ โดยให้กรรมการตรวจนับคะแนนลงลายมือช่ือกํากับไว้ไม่น้อยกว่าสองคน 
ข้อที่ 33 การวินิจฉัยว่าบัตรใดเป็นบัตรเสียหรือไม่ ให้เป็นอํานาจของกรรมการตรวจนับคะแนน 

ไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการตรวจนับคะแนน ณ จุดน้ัน และให้ถือว่าคําวินิจฉัยน้ันเป็นที่สิ้นสุด 
ข้อที่ 34 เมื่อการนับคะแนนสิ้นสุดลงให้กรรมการตรวจนับคะแนนที่ทําการนับคะแนน ณ จุดน้ัน 

ลงนามในใบแจ้งผลการนับคะแนน แล้วส่งให้ประธานกรรมการเลือกต้ังเพ่ือรวมผลคะแนนของทุกเขต 
การเลือกต้ัง เพ่ือประกาศผลการนับคะแนน 

ข้อที่ 35 ให้ประธานกรรมการการเลือกต้ังประกาศรายช่ือผู้ได้รับการเลือกต้ัง เป็นนายกสมาคม 
และกรรมการบริหารประจําเขตเลือกต้ัง ให้ทราบโดยทั่วกัน 

ในกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกต้ังได้คะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีการจับฉลากเรียงลําดับจนครบจํานวน
ตามตําแหน่งที่พึงได้ในปีน้ันๆ 

ข้อที่ 36 เมื่อการเลือกต้ังสิ้นสุดลง ให้กรรมการประจําเขตเลือกต้ัง ส่งมอบสิ่งของต่อไปน้ี ให้แก่
ประธานการเลือกต้ัง 

(1) ประกาศผลการนับคะแนน 
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(2) รายงานผลการนับคะแนน 
(3) แบบกรอกคะแนนการนับคะแนน 
(4) บัญชีผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ัง ชุดที่ใช้ตรวจสอบการมาใช้สิทธ์ิลงคะแนนและมอบบัตรเลือกต้ัง 

ซึ่งได้ลงลายมือช่ือหรือพิมพ์ลายน้ิวมือ ของผู้รับบัตรเลือกต้ังที่มาใช้สิทธ์ิแล้ว 
(5) บัตรเลือกต้ังที่ยังไม่ได้ใช้ 
(6) บัตรเลือกต้ังที่ใช้แล้วแยกเป็น 2 ส่วน  

(ก) บัตรดี 
(ข) บัตรเสีย 

(7) บันทึกเอกสาร หรือหลักฐานอ่ืนใดที่ใช้เก่ียวกับการเลือกต้ัง 
(8) นําเอกสาร (1) - (3) อย่างละหนึ่งชุด พร้อมเอกสารตาม (4) - (7) ใส่ลงในหีบบัตร

เลือกต้ังน้ันพร้อมทั้งใส่กุญแจ และนําลูกกุญแจส่งมอบประธานการเลือกต้ัง 
(9) ปิดกระดาษซ่ึงมีลายมือช่ือกรรมการการเลือกต้ัง อย่างน้อยห้าคน ผนึกปิดซองใส่บัตรไว้

บนหีบบัตรเลือกต้ังตาม (8) 
ให้ประธานกรรมการการเลือกต้ังตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนส่งมอบหีบบัตรเลือกต้ังพร้อม

ลูกกุญแจให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่  ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการการเลือกต้ังนําไปเก็บรักษาไว้ 
ให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการการเลือกต้ังเก็บรักษา

สิ่งของต่างๆ ตามวรรคหน่ึง ไว้มีกําหนดสามสิบวันนับแต่วันเลือกต้ัง เมื่อพ้นกําหนดแล้ว ให้กรรมการ 
หรือเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการการเลือกต้ังทําลายเอกสารตามข้อ 34 (1) - (7) แล้วรายงาน
ให้คณะกรรมบริหารสมาคม ทราบในการประชุมคณะกรรมการบริหารคราวต่อไป 

ข้อที่ 37 ในกรณีผู้สมัครรับเลือกต้ังต้องการให้มีการนับคะแนนใหม่ ให้ทําเป็นหนังสือโดยมีสมาชิก 
ที่อยู่ในที่ประชุมลงลายมือช่ือรับรองอย่างน้อยห้าสิบคนส่งถึงประธานกรรมการการเลือกต้ัง ภายในหน่ึงช่ัวโมง
หลังการประกาศผลการนับคะแนน  

ให้ประธานกรรมการการเลือกต้ังเรียกประชุมคณะกรรมการการเลือกต้ังในทันทีเพ่ือพิจารณา
คําร้อง หากเห็นว่ามีเหตุอันสมควร ให้เปิดหีบบัตรเลือกต้ังนับคะแนนใหม่ได้ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการการ
เลือกต้ัง ให้ถือเป็นที่สุด 

ข้อที่ 38 ในกรณีทีมีผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการเลือกต้ังเป็นนายกเพียงคนเดียวให้ผู้ น้ันเป็นนายก 
โดยไม่ต้องมีการเลือกต้ัง 

ข้อที่ 39 ในกรณีที่ผู้มีสิทธิถูกเสนอช่ือเข้ารับเลือกต้ังเป็นกรรมการบริหารในเขตเลือกต้ัง หรือในส่วนใด
ตามความในข้อ 5 เท่าจํานวนที่กําหนดไว้ ให้ผู้ถูกเสนอช่ือดังกล่าวเป็นกรรมการบริหาร โดยไม่ต้องมี 
การเลือกต้ัง 

ข้อที่ 40 ในกรณีที่ไม่มีสมาชิกผู้มีสิทธิถูกเสนอช่ือเข้ารับเลือกต้ังเป็นกรรมการบริหารในเขตเลือกต้ัง 
หรือมีแต่น้อยกว่าจํานวนที่กําหนดไว้ ให้นายกสมาคมคนใหม่เป็นผู้พิจารณาคัดสรรสมาชิกผู้มีสิทธิจากเขต
เลือกต้ัง หรือในส่วนใดตามความในข้อ 5 แล้วแต่กรณี เป็นกรรมการบริหาร ภายใต้ข้อบังคับ ข้อ 26 
แห่งข้อบังคับของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 

ข้อที่ 41 ผู้สมัครรับเลือกต้ังจะสมัครรับเลือกต้ังเป็นนายกสมาคม หรือ กรรมการบริหารประจําเขต
เลือกต้ัง ในคราวเดียวกันมิได้ 

ข้อที่ 42 ในกรณีที่จําเป็นต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ เพ่ือดําเนินการเลือกต้ังนายกคนใหม่ 
หรือกรรมการบริหารชุดใหม่ทั้งหมด ให้นําระเบียบน้ีใช้บังคับโดยอนุโลม 
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ข้อที่ 43 ให้นายกสมาคมเป็นผู้รักษาการตามระเบียบน้ี ในกรณีที่มีปัญหาให้นายกสมาคมเป็น 
ผู้พิจารณาวินิจฉัยช้ีขาด เว้นแต่ปัญหาที่เก่ียวกับส่วนได้ส่วนเสียของการเลือกต้ังของนายกสมาคม ผู้น้ัน 
ให้ประธานดําเนินการเลือกต้ังเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยช้ีขาด และถือเป็นที่สุด 

 

 ประกาศมา ณ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2559 
 

                               (ลงช่ือ)       ดร.วัชรินทร์ ศรีบุรินทร ์
(ดร.วัชรินทร์ ศรีบุรินทร)์ 

นายกสมาคมผูบ้ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 
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ระเบยีบสมาคมผูบ้รหิารโรงเรียนมัธยมศึกษาแหง่ประเทศไทย 
ว่าด้วย การเลอืกตั้งนายก และกรรมการบริหาร พ.ศ.25๖๑ 

 
อาศัยอํานาจตามข้อ ๒๒ แห่งข้อบังคับของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๕๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่หน่ึง (พ.ศ.๒๕๓๖) แก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่สอง (พ.ศ.๒๕๓๙) แก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่สาม 
(พ.ศ.๒๕๔๕) และแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่เจ็ด (พ.ศ.๒๕๕๗) เพ่ือให้ระเบียบการเลือกต้ังนายกและกรรมการบริหาร 
เหมาะสมกับกาลสมัย คณะกรรมการสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ชุดที่ ๒๓ ในการ
ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ จึงเห็นควรยกเลิกระเบียบสมาคมผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเลือกต้ังนายก และกรรมการบริหาร พ.ศ.๒๕๕๙ และให้ใช้ระเบียบน้ีแทน 
จึงวางระเบียบไว้ดังน้ี 

ข้อที่ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการ
เลือกต้ังนายก และกรรมการบริหาร พ.ศ.๒๕๖๑” 

ข้อที่ ๒ ให้ยกเลิกระเบียบสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเลือกต้ัง
นายก และกรรมการบริหาร พ.ศ.๒๕๕๙ บรรดาระเบียบ มติคณะกรรมการบริหาร และคําสั่งอ่ืนใด ในส่วนที่
กําหนดไว้แล้วในระเบียบน้ี หรือซึ่งขัด หรือแย้งกับระเบียบน้ี ให้ใช้ระเบียบน้ีแทน 

ข้อที่ ๓ ให้ใช้ระเบียบน้ี ต้ังแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑  
ข้อที่ ๔ ให้คณะกรรมการบริหาร รักษาการตามระเบียบน้ี มีอํานาจตรวจสอบและวินิจฉัยข้อโต้แย้ง 

ในเร่ืองคุณสมบัติ การยื่นใบสมัครของผู้สมัครรับเลือกต้ังรวมทั้งแต่งต้ังกรรมการและเจ้าหน้าที่การเลือกต้ัง 
และกําหนดแบบเพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบน้ี 

ข้อที่ ๕ การเลือกต้ังนายกและกรรมการบริหารให้อยู่ภายใต้ข้อบังคับข้อ ๒๒ ข้อ ๒๓ ข้อ ๒๔ 
แห่งข้อบังคับของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประทศไทย 

ข้อที่ ๖ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประทศไทย จะประกาศให้มีการรับสมัครล่วงหน้า
ก่อนการประชุมใหญ่ภายในวันแรกของการประชุมใหญ่ที่มีการเลือกต้ัง ตามประกาศกําหนดวันรับสมัคร 
และการลงคะแนนการเลือกต้ัง 

ให้สมาชิกที่ประสงค์จะเสนอช่ือหรือสมัครเข้ารับการเลือกต้ังเป็นนายกสมาคมย่ืนใบสมัคร
ตามแบบท้ายระเบียบน้ีโดยมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า ๑๐ คน ผู้ที่ถูกเสนอช่ือหรือสมัครเข้ารับการเลือกต้ัง
ต้องอยู่ในที่ประชุมและสามารถแสดงตนต่อที่ประชุมใหญ่ได้ 

ให้สมาชิกที่ประสงค์จะเสนอช่ือหรือสมัครเข้ารับการเลือกต้ังเป็นกรรมการบริหารตามเขต
เลือกต้ัง ย่ืนใบสมัครตามแบบท้ายระเบียบน้ีโดยมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า ๑๐ คน ผู้ที่ถูกเสนอชื่อหรือสมัคร
เข้ารับการเลือกต้ังต้องอยู่ในที่ประชุมและสามารถแสดงตนต่อที่ประชุมใหญ่ได้ 

ผู้ประสงค์จะใช้สิทธ์ิลงคะแนนเลือกต้ังต้องไปรายงานตัวในการประชุมใหญ่ในคราวน้ัน 
ข้อที่ ๗ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประทศไทยจะกําหนดเขตเลือกต้ังออกเป็น ๒๑ เขต

เลือกต้ังตามแนบท้ายระเบียบน้ี 
ข้อที่ ๘ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ัง 

ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน ก่อนวันลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง ซึ่งสมาชิกสามารถที่จะตรวจสอบแก้ไขและเพ่ิมเติมรายช่ือ
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ผู้มีสิทธิเลือกต้ังไม่เกิน ๕ วันก่อนวันลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง
ให้ประกาศทางเว็บไซด์ (website) ของสมาคมและให้แจ้งไปที่ประธานสาขาของแต่ละจังหวัด 

ข้อที่ ๙ ในระหว่างการเปิดรับสมัครหรือปิดรับการเสนอช่ือ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบ
คุณสมบัติและหลักฐานของผู้ถูกเสนอช่ือหรือสมัครให้เสร็จสิ้นภายในเวลาปิดรับสมัคร และจัดหมายเลข
ประจําตัวผู้สมัครรับเลือกต้ังเรียงตามลําดับการสมัครก่อนหลัง 

ในกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกต้ังส่งใบสมัครพร้อมกัน ให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่การเลือกต้ัง 
จัดให้ผู้สมัครที่ส่งใบสมัครพร้อมกัน จับฉลากหมายเลขประจําตัวผู้สมัครรับเลือกต้ัง เรียงตามลําดับต่อเน่ือง
จากหมายเลขประจําตัวผู้สมัครรับเลือกต้ังคนสุดท้ายก่อนหน้าน้ีที่ได้ออกให้แล้ว 

ข้อที่ ๑๐ ให้ประกาศรายช่ือและหมายเลขประจําตัวผู้สมัครรับเลือกต้ังประกอบด้วย ช่ือ - นามสกุล 
หน่วยงานหรือสถานศึกษาของผู้สมัครรับเลือกต้ังโดยติดประกาศไว้ในที่เปิดเผย อันเหมาะสมบริเวณที่ประชุมใหญ่ 
เพ่ือให้ผู้มีสิทธ์ิลงคะแนนเลือกต้ังตรวจดูรายช่ือและหมายเลขประจําตัวผู้สมัครรับเลือกต้ังได้โดยสะดวก 
และชัดเจน 

ข้อที่ ๑๑ ในกรณีที่ผู้สมัครคนใดขอถอนการสมัครรับเลือกต้ัง ต้องทําหนังสือย่ืนต่อประธานกรรมการ
เลือกต้ังในวันประชุมใหญ่ ให้ประธานกรรมการเลือกต้ัง ประกาศถอนการสมัครรับเลือกต้ังของผู้สมัครคนน้ัน 
และให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่การเลือกต้ัง ถอนช่ือและเลขประจําตัวออกทันที โดยให้คงเลขประจําตัวผู้สมัคร
รายอ่ืนไว้ตามเดิม 

ข้อที่ ๑๒ ให้สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย แต่งต้ังคณะกรรมการการเลือกต้ัง
เพ่ือดําเนินการเลือกต้ังนายกสมาคม และ กรรมการบริหาร ในการประชุมใหญ่ที่มีการเลือกต้ัง ให้เป็นไปด้วย
ความถูกต้อง เรียบร้อย บริสุทธ์ิ และยุติธรรม 

ประธานกรรมการการเลือกต้ัง และกรรมการการเลือกต้ัง จะเป็นผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็น 
นายกสมาคม หรือกรรมการบริหาร ในการประชุมใหญ่คราวเดียวกันมิได้ 

ข้อที่ ๑๓ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกต้ังพิจารณามอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ 
ให้กรรมการเลือกต้ังดังน้ี 

๑. กรรมการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอช่ือหรือสมัครรับเลือกต้ัง
แบ่งเป็น 

(๑) กรรมการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอช่ือหรือสมัคร 
รับเลือกต้ังนายกสมาคม จํานวน ๓ - ๕ คน 

(๒) กรรมการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอช่ือหรือสมัคร 
รับเลือกต้ังคณะกรรมการประจําเขต จํานวนเขตละ ๒ คน 

๒. กรรมการประจําเขตเลือกต้ัง ประกอบด้วย 
(๑) กรรมการตรวจรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ัง จํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน เพ่ือตรวจสอบ

ราย ช่ื อผู้ มี สิ ท ธ์ิ เ ลื อ ก ต้ั ง และจ่ า ย บั ต ร เ ลื อ ก ต้ั ง ใ ห้ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ ก ต้ั ง 
ที่ตรวจสอบถูกต้องแล้ว 

(๒) กรรมการควบคุมหีบบัตรเลือกต้ังจํานวนไม่น้อยกว่า ๒ คน เพ่ือควบคุม
ตรวจสอบความเรียบร้อยของหีบบัตรเลือกต้ัง และจํานวนบัตรเลือกต้ังในหีบ
บัตรเลือกต้ัง 

(๓) กรรมการตรวจนับคะแนนจํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน เพ่ือตรวจนับคะแนน 
จากบัตรเลือกต้ัง  
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๓. กรรมการกลาง มีหน้าที่ รวบรวมผลคะแนนการเลือกต้ัง รับผลคะแนนจากเขตเลือกต้ัง 
ทุกเขตเลือกต้ัง โดยเฉพาะผลคะแนนเลือกต้ังนายกสมาคม ต้องนํามารวมผลในสถานที่
เปิดเผยให้สมาชิกได้รับทราบ 

ข้อที่ ๑๔ ให้ประธานกรรมการการเลือกต้ัง กํากับดูแลการเลือกต้ังให้เป็นไปตามระเบียบน้ี 
ข้อที่ ๑๕ ประธานกรรมการการเลือกต้ัง อาจเชิญบุคคลภายนอกที่เข้าร่วมประชุม เช่นผู้แทนจากส่วน

ราชการที่เก่ียวข้องเป็นสักขีพยานในการเลือกต้ังก็ได้ 
ข้อที่ ๑๖ ให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่ประธานกรรมการการเลือกต้ังมอบหมาย จัดหาอุปกรณ์ 

เครื่องมือเคร่ืองใช้ในการลงคะแนนและการตรวจนับคะแนนไว้ให้พร้อมก่อนดําเนินการเลือกต้ัง 
ข้อที่ ๑๗ ในพ้ืนที่ที่จัดให้มีการเลือกต้ังหากสามารถดําเนินการเลือกต้ังโดยใช้วิธีการเลือกต้ังด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ใช้วิธีการเลือกต้ังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ดําเนินการให้เป็นไปโดยบริสุทธ์ิยุติธรรม 
การเลือกต้ังวิธีน้ีให้นําเอาวิธีการเลือกต้ังโดยการหย่อนบัตรบางกรณีมาใช้เท่าที่จําเป็นโดยอนุโลม 

ข้อที่ ๑๘ กรณีที่ต้องดําเนินการเลือกต้ังโดยใช้วิธีการหย่อนบัตรเลือกต้ังให้ดําเนินการดังน้ี 
(๑) ให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่ประธานกรรมการการเลือกต้ังมอบหมาย ส่งมอบบัตร

เลือกต้ังและหีบบัตรเลือกต้ังไว้ให้แก่ประธานการเลือกต้ังก่อนการลงคะแนนเลือกต้ัง 
(๒) ให้ประธานกรรมการการเลือกต้ังลงช่ือหรือประทับตราที่คณะกรรมการการเลือกต้ัง

กําหนดลงบนบัตรเลือกต้ังทุกฉบับ 
(๓) ให้ประธานกรรมการการเลือกต้ังมอบบัตรเลือกต้ังให้กรรมการประจําเขตเลือกต้ังทั้ง ๒๑ 

เขตเลือกต้ัง 
(๔) ให้ประธานกรรมการการเลือกต้ังแจ้งเวลาการเริ่มต้นลงคะแนนและเวลาสิ้นสุด 

การลงคะแนน ช้ีแจงวิธีการลงคะแนน การใช้บัตรเลือกต้ัง และวิธีการตรวจนับคะแนน 
ตามประกาศกําหนดวันรับสมัครและการลงคะแนนการเลือกต้ัง 

ข้อที่ ๑๙ บัตรเลือกต้ังแบ่งเป็น ๒ ชนิด คือ 
(๑) บัตรเลือกต้ังนายกสมาคม 
(๒) บัตรเลือกต้ังกรรมการประจําเขต 

ข้อที่ ๒๐ สมาชิกผู้มีสิทธิเลือกต้ังจะได้รับบัตรเลือกต้ัง ตามข้อ ๑๙ (๑) (๒) ทั้ง ๒ ใบ 
ข้อที่ ๒๑ เพ่ือความถูกต้องให้สมาชิกผู้มีสิทธิเลือกต้ังออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังนายกได้หน่ึงเสียง 

เลือกต้ังกรรมการบริหารในเขตเลือกต้ังของตนเองได้หน่ึงเสียง คือผู้มีสิทธิเลือกต้ังออกเสียงลงคะแนนในเขต
เลือกต้ังใด ให้ลงคะแนนออกเสียงเลือกต้ังผู้มีสิทธิรับเลือกต้ังเป็นกรรมการบริหาร ในเขตเลือกต้ังน้ันได้หน่ึงคน
และออกเสียงเลือกต้ังนายกได้หน่ึงคน 

ข้อที่ ๒๒ สมาชิกผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ัง ต้องแสดงเลขที่สมาชิกพร้อมบัตรสมาชิก 
หรือบัตรประจําตัวที่ทางราชการออกให้ เพ่ือแสดงต่อกรรมการตรวจรายช่ือผู้มีสิทธ์ิลงคะแนนเพ่ือรับบัตร
ลงคะแนน และต้องเป็นผู้ที่ได้ลงช่ือรายงานตัวเข้าประชุมใหญ่ในคราวน้ัน ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 

  เมื่อคณะกรรมการตรวจบัญชีรายช่ือและหลักฐานถูกต้องแล้ว ให้ผู้มีสิทธ์ิลงคะแนนลงลายมือช่ือ
รับบัตรเลือกต้ัง เพ่ือใช้ลงคะแนนตามวิธีการที่ประธานกรรมการเลือกต้ังช้ีแจง 

 ในกรณีที่มีผู้ทักท้วงว่าผู้มาแสดงตนมิใช่ผู้มีสิทธ์ิลงคะแนนเลือกต้ังตามบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธ์ิ
เลือกต้ัง ให้กรรมการตรวจรายช่ือ ขอให้ผู้น้ันแสดงหลักฐานประกอบการวินิจฉัยจนเป็นที่พอใจก่อนที่จะมอบ
บัตรเลือกต้ังให้แก่ผู้น้ัน 
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ข้อที่ ๒๓ เมื่อผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ังได้รับบัตรเลือกต้ังแล้ว ให้ทําเครื่องหมายกากบาท (x) ในบัตรเลือกต้ังได้
ตามจํานวนและวิธีการท่ีประธานกรรมการการเลือกต้ังช้ีแจง และนําบัตรเลือกต้ังไปหย่อนลงในหีบบัตร
เลือกต้ังที่จัดไว้ 

 การใช้สิทธ์ิเฉพาะตัวของสมาชิก จะมอบหมายให้บุคคลอ่ืน ใช้สิทธ์ิแทนตนไม่ได้ 
ข้อที่ ๒๔ ในระหว่างเปิดการลงคะแนน ห้ามมิให้เปิดหีบบัตรเลือกต้ัง เว้นแต่มีเหตุจําเป็นที่หลีกเลี่ยง

ไม่ได้ และต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการเลือกต้ังก่อน การเปิดหีบบัตรเลือกต้ังต้องกระทําโดย
เปิดเผย 

ข้อที่ ๒๕ เมื่อหมดเวลาลงคะแนนเลือกต้ัง ให้ประธานกรรมการการเลือกต้ังประกาศปิดการลงคะแนน 
ข้อที่ ๒๖ เมื่อปิดการลงคะแนนแล้ว ให้กรรมการควบคุมหีบบัตรเลือกต้ังส่งมอบหีบบัตรเลือกต้ังให้

กรรมการตรวจนับคะแนนเพ่ือนับคะแนนโดยเปิดเผยในที่เลือกต้ังโดยมิชักช้า จะเลื่อนหรือประวิงเวลามิได้ 
ข้อที่ ๒๗ บัตรเลือกต้ังต่อไปน้ีให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย 

(๑) บัตรปลอม 
(๒) บัตรที่มิได้ทําเคร่ืองหมายลงคะแนน  
(๓) บัตรที่ไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนให้กับผู้สมัครคนใด 
(๔) บัตรที่มิใช่บัตรซึ่งกรรมการประจําหน่วยเลือกต้ังน้ันมอบให้  
(๕) บัตรทําเคร่ืองหมายอ่ืนนอกจากเคร่ืองหมายกากบาท (X)  
(๖) บัตรที่ทําเคร่ืองหมายลงคะแนนนอกช่อง “ทําเคร่ืองหมาย”  
(๗) บัตรที่ทําเคร่ืองหมายเลือกต้ังเกินจํานวนกรรมการบริหาร/นายกสมาคม ที่จะต้อง

เลือกต้ังในคราวนั้น  
(๘) บัตรที่ปรากฏว่ามีการพับช้อนกันมากกว่าหน่ึงบัตร  
(๙) บัตรที่มีเครื่องหมายสังเกตหรือข้อความอ่ืนใดนอกเหนือจากที่มีอยู่ตามปกติ 

ข้อที่ ๒๘ การนับคะแนนให้กรรมการตรวจนับคะแนน ปฏิบัติดังน้ี  
(๑) หยิบบัตรเลือกต้ังออกจากหีบเลือกต้ังครั้งละหน่ึงใบ ตรวจสอบ และประกาศ 

ความถูกต้องว่าเป็นบัตรดีหรือบัตรเสีย ส่งต่อให้กรรมการตรวจนับคนท่ีสองเพ่ือขาน
หมายเลขท่ีได้รับการกาเครื่องหมาย พร้อมแสดงบัตรเลือกต้ังน้ันให้ผู้สังเกตการณ์ 
ที่ดูการนับคะแนนให้เห็นโดยทั่วกัน แล้วส่งให้กรรมการตรวจนับ คะแนนคนที่สาม
ตรวจสอบซ้ําแล้วนําเก็บใส่กล่อง โดยแยกบัตรดีและบัตรเสียไว้อย่างละกล่อง 

(๒) เมื่อหยิบบัตรเลือกต้ังออกจากหีบบัตรเลือกต้ังจนหมดแล้ว ให้ควํ่าหีบบัตรเลือกต้ัง 
ต่อหน้าผู้สังเกตการณ์นับคะแนนเลือกต้ังเพ่ือแสดงว่า ไม่มีบัตรเลือกต้ังเหลืออยู่ในหีบบัตร 

(๓) ให้นับจํานวนบัตรเลือกต้ังแล้วแจ้งจํานวนให้ประธานกรรมการเลือกต้ังทราบโดยมิชักช้า 
ข้อที่ ๒๙ ให้กรรมการตรวจนับคะแนนควบคุมการนับคะแนนโดยตลอดจนกว่าจะเสร็จสิ้นสมบรูณ์ 
ข้อที่ ๓๐ บัตรเสียให้จัดแยกไว้ โดยให้กรรมการตรวจนับคะแนนลงลายมือช่ือกํากับไว้ไม่น้อยกว่าสองคน 
ข้อที่ ๓๑ การวินิจฉัยว่าบัตรใดเป็นบัตรเสียหรือไม่ ให้เป็นอํานาจของกรรมการตรวจนับคะแนน 

ไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการตรวจนับคะแนน ณ จุดน้ัน และให้ถือว่าคําวินิจฉัยน้ันเป็นที่สุด 
ข้อที่ ๓๒ เมื่อการนับคะแนนสิ้นสุดลงให้กรรมการตรวจนับคะแนนที่ทําการนับคะแนน ณ จุดน้ัน 

ลงนามในใบแจ้งผลการนับคะแนน แล้วส่งให้ประธานกรรมการเลือกต้ังเพ่ือรวมผลคะแนนของทุกเขตการ
เลือกต้ัง เพ่ือประกาศผลการนับคะแนน 
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ข้อที่ ๓๓ ให้ประธานกรรมการเลือกต้ังประกาศรายช่ือผู้ได้รับการเลือกต้ัง เป็นนายกสมาคม 
และกรรมการบริหารประจําเขตเลือกต้ัง ให้ทราบโดยทั่วกัน 

ในกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกต้ังได้คะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีการจับฉลากเรียงลําดับจนครบ 
ตามตําแหน่งที่พึงได้ในปีน้ันๆ 

ข้อที่ ๓๔ เมื่อการเลือกต้ังสิ้นสุดลง ให้กรรมการประจําเขตเลือกต้ัง ส่งมอบสิ่งของต่อไปน้ี ให้แก่
ประธานการเลือกต้ัง 

(๑) ประกาศผลการนับคะแนน 
(๒) รายงานผลการนับคะแนน 
(๓) แบบกรอกคะแนนการนับคะแนน 
(๔) บัญชีผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ัง ชุดที่ใช้ตรวจสอบการมาใช้สิทธ์ิลงคะแนนและมอบบัตรเลือกซึ่งได้

ลงลายมือช่ือหรือพิมพ์ลายน้ิวมือ ของผู้รับบัตรเลือกต้ังที่มาใช้สิทธ์ิแล้ว 
(๕) บัตรเลือกต้ังที่ยังไม่ได้ใช้ 
(๖) บัตรเลือกต้ังที่ใช้แล้วแยกเป็น ๒ ส่วน  

(ก) บัตรดี 
(ข) บัตรเสีย 

(๗) บันทึกเอกสาร หรือหลักฐานอ่ืนใดที่ใช้เก่ียวกับการเลือกต้ัง 
(๘) นําเอกสาร (๑) - (๓) อย่างละหนึ่งชุด พร้อมเอกสารตาม (๔) - (๗) ใส่ลงในหีบบัตร

เลือกต้ังน้ันพร้อมทั้งใส่กุญแจส่งมอบประธานการเลือกต้ัง 
(๙) ปิดกระดาษซ่ึงมีลายมือช่ือกรรมการการเลือกต้ัง อย่างน้อยห้าคน ผนึกปิดช่องใส่บัตรไว้

บนหีบบัตรเลือกต้ังตาม (๘) 
ให้ประธานกรรมการการเลือกต้ังตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนส่งมอบหีบบัตรเลือกต้ัง 

พร้อมลูกกุญแจให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการการเลือกต้ังนําไปเก็บรักษาไว้ 
ให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการการเลือกต้ังเก็บรักษา

สิ่งของต่างๆ ตามวรรคหน่ึง ไว้มีกําหนดสามสิบวันนับแต่วันเลือกต้ัง เมื่อพ้นกําหนดแล้ว ให้กรรมการ 
หรือเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการการเลือกต้ังทําลายเอกสารตามข้อ ๓๔ (๑) - (๗) 
แล้วรายงานให้คณะกรรมบริหารสมาคม ทราบในการประชุมคณะกรรมการบริหารคราวต่อไป 

ข้อที่ ๓๕ ในกรณีผู้สมัครรับเลือกต้ังต้องการให้มีการนับคะแนนใหม่ ให้ทําเป็นหนังสือโดยมีสมาชิก 
ที่อยู่ในที่ประชุมลงลายมือช่ือรับรองอย่างน้อยห้าสิบคนส่งถึงประธานกรรมการการเลือกต้ัง ภายในหน่ึงช่ัวโมง
หลังการประกาศผลการนับคะแนน  

ให้ประธานกรรมการการเลือกต้ังเรียกประชุมคณะกรรมการการเลือกต้ังในทันที 
เพ่ือพิจารณาคําร้อง หากเห็นว่ามีเหตุอันสมควร ให้เปิดหีบบัตรเลือกต้ังนับคะแนนใหม่ได้ คําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการการเลือกต้ัง ให้ถือเป็นที่สุด 

ข้อที่ ๓๖ ในกรณีที่มีผู้ถูกเสนอช่ือเข้ารับการเลือกต้ังเป็นนายกเพียงคนเดียวให้ผู้ น้ันเป็นนายก 
โดยไม่ต้องมีการเลือกต้ัง 

ข้อที่ ๓๗ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิถูกเสนอชื่อเข้ารับเลือกต้ังเป็นกรรมการบริหารในเขตเลือกต้ัง หรือในส่วนใด
ตามความในข้อ ๕ เท่าจํานวนที่กําหนดไว้ ให้ผู้ถูกเสนอช่ือดังกล่าวเป็นกรรมการบริหาร โดยไม่ต้องมีการ
เลือกต้ัง 
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ข้อที่ ๓๘ ในกรณีที่ไม่มีสมาชิกผู้มีสิทธิถูกเสนอชื่อเข้ารับเลือกต้ังเป็นกรรมการบริหารในเขตเลือกต้ัง 
หรือมีแต่น้อยกว่าจํานวนที่กําหนดไว้ ให้นายกสมาคมคนใหม่เป็นผู้พิจารณาคัดสรรสมาชิกผู้มีสิทธิจากเขต
เลือกต้ัง หรือในส่วนใดตามความในข้อ ๕ แล้วแต่กรณี เป็นกรรมการบริหาร ภายใต้ข้อบังคับ ข้อ ๒๖             
แห่งข้อบังคับของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 

ข้อที่ ๓๙ ผู้สมัครรับเลือกต้ังจะสมัครรับเลือกต้ังเป็นนายกสมาคม หรือ กรรมการบริหารประจําเขต
เลือกต้ัง ในคราวเดียวกันมิได้ 

ข้อที่ ๔๐ ในกรณีที่จําเป็นต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ เพ่ือดําเนินการเลือกต้ังนายกคนใหม่          
หรือกรรมการบริหารชุดใหม่ทั้งหมด ให้นําระเบียบน้ีใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อที่ ๔๑ ให้นายกสมาคมเป็นผู้รักษาการตามระเบียบน้ี ในกรณีที่เป็นปัญหาให้นายกสมาคมเป็นผู้
พิจารณาวินิจฉัยช้ีขาด เว้นแต่ปัญหาที่เก่ียวกับส่วนได้ส่วนเสียของการเลือกต้ังของนายกสมาคม ผู้ น้ัน 
ให้ประธานดําเนินการเลือกต้ังเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยช้ีขาด และถือเป็นที่สุด 

 

ประกาศมา ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
 
 
 

(นายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ) 
นายกสมาคมผูบ้ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 
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เอกสาร ตารางกําหนดเขตการเลือกต้ังแนบท้ายระเบียบฯ 
 

เขตทีเ่ลือกตั้ง สพม. จังหวัด จํานวนทีเ่ลือก หมายเหต ุ
1 1 กรุงเทพมหานคร 1  

2 กรุงเทพมหานคร 
2 3 นนทบุรี 1  

พระนครศรีอยุธยา 
4 ปทุมธานี 

สระบุรี 
3 5 สิงห์บุรี 1  

ลพบุรี 
อ่างทอง 
ชัยนาท 

4 6 ฉะเชิงเทรา 1  
สมุทรปราการ 

7 ปราจีนบุรี 
นครนายก 
สระแก้ว 

5 8 กาญจนบุร ี 1  
ราชบุรี 

9 นครปฐม 
สุพรรณบุร ี

6 10 เพชรบุรี 1  
ประจวบคีรีขันธ์ 
สมุทรสงคราม 
สมุทรสาคร 

7 11 สุราษฎร์ธานี 1  
ชุมพร 

8 12 นครศรีธรรมราช 1  
พัทลุง 

9 13 ตรัง 1  
กระบ่ี 

14 พังงา 
ภูเก็ต 
ระนอง 
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เขตทีเ่ลือกตั้ง สพม. จังหวัด จํานวนทีเ่ลือก หมายเหต ุ
10 15 นราธิวาส 1  

ปัตตานี 
ยะลา 

16 สงขลา 
สตูล 

11 17 จันทบุรี 1  
ตราด 

18 ชลบุรี 
ระยอง 

12 19 เลย 1  
หนองบัวลําภู 

20 อุดรธานี 
21 หนองคาย 

บึงกาฬ 
13 22 นครพนม 1  

มุกดาหาร 
23 สกลนคร 
24 กาฬสินธ์ุ 

14 25 ขอนแก่น 1  
26 มหาสารคาม 
27 ร้อยเอ็ด 

15 28 ศรีสะเกษ 1  
ยโสธร 

29 อุบลราชธานี 
อํานาจเจริญ 

16 30 ชัยภูมิ 1  
31 นครราชสีมา 
32 บุรีรัมย์ 
33 สุรินทร ์

17 34 เชียงใหม่ 1  
แม่ฮ่องสอน 

35 ลําปาง 
ลําพูน 

 
 
 

    



29 

เขตทีเ่ลือกตั้ง สพม. จังหวัด จํานวนทีเ่ลือก หมายเหต ุ
18 36 เชียงราย 1  

พะเยา 
37 แพร่ 

น่าน 
19 38 สุโขทัย 1  

ตาก 
39 พิษณุโลก 

อุตรดิตถ์ 
40 เพชรบูรณ์ 

20 41 กําแพงเพชร 1  
พิจิตร 

42 นครสวรรค ์
อุทัยธานี 

21 ข้าราชการเกษียณอายุ - ผู้เกษียณอายุราชการรับบัตร 2 ใบ 
1.บัตรเลือกต้ังนายกสมาคม  
   หย่อนลงตู้ที่หน่วย 21 
2.บัตรเลือกต้ังคณะกรรมการเขตฯ  
   หย่อนลงตู้ที่ประสงค์จะเลือก 
   ในเขตนั้นๆ ซึ่งจัดตู้ลงคะแนนไว้ 
   ทั้งหมด 20 เขต 

รวม 20 คน 
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ใบเสนอรับการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร 
สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศกึษาแห่งประเทศไทย 

ชุดที่ 24 ประจําป ี2561 - 2563 
 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว………………………………………นามสกุล…………………….……………………สมาชิกเลขที…่….…..… 
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียน.......................................... สังกดั………………………………เขต…………จังหวัด…..……….….. 
 ขอเสนอ นาย/นาง/นางสาว……………………..………………………นามสกุล……………………..…………………………….. 

ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียน.......................................... สังกดั…………………เขต…………จังหวัด…..……….….. 
สมาชิกเลขที…่…………………………………………… เป็น  นายก ส.บ.ม.ท. 

        กรรมการบริหารสมาคมฯ กลุ่มที…่………………… 
 

ผู้รับรอง (เขียนชือ่ตวับรรจง) 
 

1. ลงชื่อ………………………………………….. ๖. ลงชื่อ…………………………………………..          
        (……………………………………………)         (……………………………………………) 
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียน…………………………….. ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียน…………………………….. 
จังหวัด…………………….…. สมาชิกเลขท่ี………………… จังหวัด…………………….…. สมาชิกเลขท่ี………………… 
 

๒. ลงชื่อ………………………………………….. ๗. ลงชื่อ…………………………………………..          
        (……………………………………………)         (……………………………………………) 
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียน…………………………….. ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียน…………………………….. 
จังหวัด…………………….…. สมาชิกเลขท่ี………………… จังหวัด…………………….…. สมาชิกเลขท่ี………………… 
 

๓. ลงชื่อ………………………………………….. ๘. ลงชื่อ…………………………………………..          
        (……………………………………………)         (……………………………………………) 
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียน…………………………….. ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียน…………………………….. 
จังหวัด…………………….…. สมาชิกเลขท่ี………………… จังหวัด…………………….…. สมาชิกเลขท่ี………………… 
 

๔. ลงชื่อ………………………………………….. ๙. ลงชื่อ…………………………………………..          
        (……………………………………………)         (……………………………………………) 
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียน…………………………….. ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียน…………………………….. 
จังหวัด…………………….…. สมาชิกเลขท่ี………………… จังหวัด…………………….…. สมาชิกเลขท่ี………………… 
 

๕. ลงชื่อ………………………………………….. ๑๐. ลงชื่อ…………………………………………..          
        (……………………………………………)         (……………………………………………) 
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียน…………………………….. ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียน…………………………….. 
จังหวัด…………………….…. สมาชิกเลขท่ี………………… จังหวัด…………………….…. สมาชิกเลขท่ี………………… 
 

 
ลงชื่อ…………………………………………ผู้เสนอ 

        (……………………………………………) 
…………./…………………/……….. 

 

หมายเหตุ  ผู้เสนอ ผู้ถูกเสนอ และผู้รับรองต้องเป็นสมาชิกประเภทสามัญ  
 การเสนอชื่อให้เสนอชื่อภายในวันแรกของการประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่เท่านั้น 


