ข้อบังคับ
สมาคมรองผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา
หมวดที่ 1
บททั่วไป
ข้อที่ 1
1.1 สมาคม หมายถึง“สมาคมรองผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา มีอักษรย่อ ส.ร.ม. ชื่อภาษาอังกฤษ
“Association of Deputy Director of Secondary School : ADS”
1.2 คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการบริหารสมาคม
13 สมาชิกหมายถึง รองผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา
ข้อ ที่ 2 ส านั ก งานชั่ ว คราวตั้ งอยู่ โรงเรี ย นวั ฒ โนทั ย พายั พ เลขที่ 22 หมู่ ที่ ถนนบุ ญ เรื อ งฤทธิ์ ต าบลหายยา
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ข้อที่ 3 เครื่องหมายของสมาคมฯ มีลักษณะดังนี้

-

เครื่องหมาย เป็นวงกลม 3 วง
วงกลม ในสุดมีพื้นสีขาว มี รูปวงกลมสีแสด 3 วง มีตัวอักษร ส . ร. ม อยู่ตรงกลาง
วงกลมที่ 2 มีพื้นสีเหลือง
วงกลมวงนอกมีพื้นสีน้าเงิน มีชื่อสมาคมโดยรอบ

หมวดที่ 2
วัตถุประสงค์
ข้อ 4 วัตถุประสงค์มีดังนี้
4.1 ส่งเสริมความสามัคคีระหว่างรองผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา
4.2 ส่งเสริมความรู้และพัฒนาความก้าวหน้าแก่สมาชิกเพื่อ ให้เกิดประโยชน์ในการจัดการศึกษาของชาติ
4.3 เป็นศูนย์รวมในการดาเนินงานและแก้ปัญหาร่วมกันของสมาชิก
4.4 ร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อการศึกษาของชาติ
4.5 จัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก
4.6 ไม่จัดตั้งโต๊ะบิลเลียด
ทั้งนี้ ต้องไม่ดาเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการพนัน การหาผลกาไรเพื่อแบ่งปันกัน ไม่เกี่ยวข้องทางการเมือง
ตลอดจนไม่ทาให้เกิดความเสื่อมเสียต่อศีลธรรม จารีต ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
หมวดที่ 3
ประเภทสมาชิก
ข้อที่ 5 สมาชิกมี 3 ประเภท คือ
5.1 สมาชิก สามัญ ได้แก่ รองผู้อานวยการโรงเรียนมัธ ยมศึ กษา ที่ ปัจจุ บัน รับ ราชการในตาแหน่ ง รอง
ผู้อานวยการโรงเรียน
5.2 สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ สมาชิกสามัญที่เปลี่ยนตาแหน่ง หรือเกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากราชการไป
แล้ว หรือรองผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดอื่นที่สมัครเป็นสมาชิก
5.3 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผู้มีเกียรติผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีอุปการคุณแก่สมาคมฯ คณะกรรมการมีมติเชิญเข้า
มาเป็นสมาชิก
ข้อที่ 6 ผู้ประสงค์เข้าเป็นสมาชิกสามัญ ต้องยื่นใบสมัครต่อนายทะเบียนตามแบบของสมาคมพร้อมกับชาระ
ค่าธรรมเนียมและค่าบารุงสมาคมตามที่สมาคมกาหนดและให้นายทะเบียนนาเสนอต่อคณะกรรมการ
หมวดที่ 4
การจดทะเบียนและค่าบารุง
ข้อ 7 สมาชิกต้องชาระค่าธรรมเนียม คนละ 50 บาท และค่าบารุงสมาคมตลอดชีพ 300 บาท
ข้อ 8 สมาชิกกิตติมศักดิ์ย่อมได้รับเกียรติจากสมาคมโดยไม่ต้องชาระค่าลงทะเบียนและค่าบารุงสมาคม

หมวดที่ 5
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
ข้อที่ 9 สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก มีดังนี้
9.1 มีสิทธิประดับเครื่องหมายของสมาคมฯ
9.2 มีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการเสริมสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสมาคมฯ
9.3 มีสิทธิขอความช่วยเหลือจากสมาคมฯเท่าที่คณะคณะกรรมการจะพิจารณาและอยู่ ในความ สามารถ
ที่จะช่วยเหลือได้
9.4 มี สิ ท ธิ เสนอญั ต ติ เป็ น ลายลัก ษณ์ อั ก ษรต่ อคณะกรรมการ เพื่ อ น าเข้ าระเบี ย บวาระ พิ จารณาใน
ที่ประชุม โดยมีสมาชิกรับรองญัตติไม่น้อยกว่า 50 คน
9.5 มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งและเสนอชื่อสมาชิกเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการของสมาคมฯ
9.6 มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการของสมาคมฯ
9.7 มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบของสมาคมฯโดยเคร่งครัด
9.8 มีหน้าที่ต้องชาระค่าบารุงสมาคมฯ ตามกาหนด
9.9 มีหน้าที่ช่วยเหลือและส่งเสริมกิจการและกิจกรรมของสมาคม
หมวดที่ 6
การขาดสมาชิกภาพ
ข้อที่ 10 สมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงเมื่อ
10.1 ตาย
10.2 ลาออกจากสมาคมโดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อสมาคม
10.3 ถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถหรือ บุคคลล้มละลาย
10.4 ฝ่าฝืนข้อบังคับของสมาคมหรือประพฤติตนเป็นที่น่ารังเกียจ หรือนาความเสื่อมเสียมาสู่สมาคมโดย
การลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกที่มาประชุมใหญ่ สามัญ ประจาปี และสมาชิกภาพ
ผู้นั้นจะเอาเหตุแห่งการนั้น ๆมาอ้างเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากสมาคมหรือคณะคณะกรรมการมิได้
หมวดที่ 7
คณะกรรมการสมาคม
ข้อที่ 11 คณะกรรมการของสมาคมต้องเป็นสมาชิกสามัญ
ข้อที่ 12 คณะกรรมการสมาคม มีจานวนอย่างน้อย 5 คนไม่เกิน 25 คน ประกอบด้วย
12.1 นายกสมาคมเลือกจากที่ประชุมใหญ่
12.2 นายกสมาคมสรรหาคณะกรรมการเพิ่มเติมตามความเหมาะสมได้ไม่เกิน 24 คน
12.3 นายกสมาคมแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นอุปนายก 2 คน เลขาธิการ 1 คน ส่วนตาแหน่งอื่นให้เป็นไปตาม
มติที่ประชุมของคณะคณะกรรมการ
ข้อ 13 คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่บริหารกิจการของสมาคมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ข้อกาหนด
ของที่ประชุมใหญ่ และให้มีอานาจแต่งตั้งบุคคลเป็นอนุคณะกรรมการเพื่อดาเนินกิจการใด ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร

ข้อ 14 คณะกรรมการมีอานาจที่จะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีเกียรติมาเป็นที่ปรึกษาได้ตามวาระของคณะกรรมการ
ข้อ 15 คณะกรรมการดารงตาแหน่งได้วาระละ 2 ปีติดต่อกันไม่เกิน 2 วาระ เมื่อครบวาระให้เรียกประชุมใหญ่
สามัญประจาปี เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายใน90 วัน ให้คณะกรรมการชุดเก่าส่งมอบงานและทรัพย์สิน
ให้กับคณะกรรมการชุดใหม่ภายใน 30 วัน หลังจากการเลือกตั้ง
ข้อ 16 ถ้าคณะกรรมการพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ ไม่ว่าสาเหตุใด ให้คณะกรรมการที่มีอยู่พิจารณาแต่งตั้ง
สมาชิกคนหนึ่งคนใดเข้ามาเป็นคณะกรรมการแทน โดยให้อยู่ในตาแหน่งเท่ากับเวลาที่เหลือของผู้ซึ่งตนแทน
ข้อที่ 17 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 2 เดือนต่อครั้ง ให้เลขาธิการออกหนังสือ เชิญ ประชุม
และแจ้งระเบียบวาระการประชุมต่อคณะคณะกรรมการทุกคนโดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนมีการ
ประชุมการประชุมให้นายกสมาคมทาหน้าที่ประธานการประชุม กรณีที่นายกสมาคมไม่อยู่หรือ อยู่แต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อุปนายกตามลาดับปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม หาอุปนายกไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการ1 คน เป็นประธานในที่ประชุม
ข้อ 18 การประชุมจะต้องมีคณะกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนคณะกรรมการจึงถือว่าครบองค์
ประชุม
ข้อ19 คณะกรรมการจะต้องประชุมครั้งแรก ภายใน 30 วันหลังจากวันที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่
ข้อ 20 คณะกรรมการมีอานาจออกระเบียบใด ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสมาคมและไม่ขัดแย้งต่อข้อบังคับ
ข้อ 21 คณะกรรมการจะพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
21.1 ถึงคราวออกตามวาระ
21.2 ลาออกโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรและคณะคณะกรรมการมีมติให้ออกได้
21.3 ขาดจากการเป็นสมาชิกภาพตามข้อ 11
หมวดที่ 8
การประชุมใหญ่
ข้อ 22 การประชุมใหญ่กระทาปีละครั้ง โดยคณะกรรมการสมาคมกาหนดวัน เวลาและสถานที่ จัดประชุม และ
จะต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า 100คนหรือกึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด ถ้าการประชุมคราวใดสมาชิกไม่ครบ
องค์ประชุมให้คณะกรรมการเรียกประชุมอีกครั้งหนึ่ง ภายในกาหนดเวลา 30 วัน จะมีสมาชิกเท่าใดให้ถือว่าครบ
องค์ประชุม
ข้อ 23 เมื่อคณะกรรมการสมาคม จานวน 2 ใน 3 หรือสมาชิกสามัญตั้งแต่ 200 คนขึ้นไปร้องขอพร้อมกับทั้งอ้าง
เหตุผลให้มีการประชุมวิสามัญ ให้นายกสมาคมกาหนดวัน เวลา สถานที่ และเรียกประชุมได้เช่นเดียวกับข้อ 22

ข้ อ 24 ในกรณี ก ารประชุ ม ใหญ่ แ ละมี ก ารเลื อ กตั้ ง นายกสมาคมให้ ที่ ป ระชุ ม เลื อ กสมาชิ ก ในที่ ป ระชุ ม เป็ น
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกอบด้วยประธานหนึ่งคน กรรมการอย่างน้อยสามคนและเลขานุ การหนึ่ง คน
เพื่อจดบันทึกการประชุม แล้วดาเนินการเลือกตั้งตามหมวดที่ 7 ข้อ 12
ข้อ 25 ในการประชุมสามัญประจาปีให้คณะกรรมการสมาคมแถลงกิจการในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งเสนองบดุล
ประจาปีของสมาคม
ข้อ 26 ให้คณะกรรมการนาเสนอ ชื่อ ผู้ตรวจสอบบัญชี ต่อที่ประชุมใหญ่ เพื่อขอความเห็นชอบ และแต่งตั้งเป็น
ผู้ตรวจสอบกิจการของสมาคม
หมวดที่ 9
การเงินการบัญชี
ข้อ 27 การบริหารเงินของสมาคมให้ดาเนินการไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของสมาคมโดยให้อยู่ในความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการสมาคม
ข้อ 28 เงินของสมาคมให้ฝากไว้กับธนาคารในนามของสมาคม เหรัญญิกมีอานาจเก็บเงินสดไว้ในมือไม่เกิน 10,000
บาท
ข้อ 29 การเบิก – ถอน หรือสั่งจ่ายจากธนาคารจะต้องมีลายมือชื่อของนายกสมาคมหรืออุปนายกสมาคมกับ
เหรัญญิกและกรรมการอีก 1 คน ร่วมลงลายมือชื่ออย่างน้อย 2 ใน 3 และประทับตราของสมาคม จึงจะสามารถ
เบิก – ถอนเงิน ของสมาคมได้
ข้อ 30 นายกสมาคมฯหรืออุปนายกสมาคมมีอานาจสั่งจ่าย เพื่อใช้ในกิจการตามวัตถุประสงค์หรือกรณีเร่งด่วนของ
สมาคมได้ครั้งละไม่เกิน 20,000 บาทเลขาธิการมีอานาจสั่งอนุมัติจ่ายเงินสมาคมได้ครั้งละไม่เกิน 10,000บาท หาก
มีการจ่ายเงินเกินว่าจานวนที่กล่าวข้างต้น ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะคณะกรรมการสมาคมก่อน และการ
จ่ายเงินแต่ละครั้งต้องแจ้งให้ที่ประชุมคณะคณะกรรมการทราบทุกครั้ง
ข้อ 31 เหรัญ ญิก มีหน้าที่ทาบัญชีรับ - จ่าย และงบดุลของสมาคมให้เสร็จก่อนวันประชุมใหญ่สามัญประจาปี ไม่
น้อยกว่า 30วัน เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาและมอบให้ผู้ตรวจสอบบัญชีดาเนินการ
ข้อ 32 รายได้ของสมาคม มาจาก
32.1 ค่าลงทะเบียน
32.2 ค่าบารุงของสมาชิก
32.3 เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์
32.4 รายได้จากการจัดกิจกรรม

หมวดที่ 10
การแก้ไขข้อบังคับ
ข้อ 33 การแก้ไขข้ อบั งคับ ของสมาคมจะต้อ งกระทาและได้ ม ติจ ากสมาชิก ที่ล งชื่อ เข้าประชุ มใหญ่ โดยคณะ
คณะกรรมการจะต้องส่งร่างแก้ไขไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
หมวดที่ 11
การเลิกสมาคมฯ
ข้อ 34 สมาคมนี้จะเลิกได้ โดยมติของที่ประชุมใหญ่ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนสมาชิกที่มา
ประชุมและให้เรียกประชุมอีกครั้งไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อยืนยันมติเดิม โดยต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
เช่นเดียวกับครั้งแรก หากไม่มีมติยืนยันให้ถือว่า สมาคมมิได้เลิก
ข้ อ 35 เมื่ อ เลิ ก สมาคมทรั พ ย์ สิ น ของสมาคมฯ ทั้ ง หมดให้ ต กเป็ น ของโรงเรี ย นวั ฒ โนทั ย พายั พ เลขที่ 22
ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตาบลหายยา อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประโยชน์กับการศึกษา
บทเฉพาะกาล
ข้อ 36 ข้อ บั งคับ ฉบั บ นี้นั้ น ให้เริ่มใช้บั งคับ ได้ นั บตั้ ง แต่ วันที่ ส มาคมได้รับ อนุ ญ าตให้ จดทะเบี ยนเป็ น นิติ บุ คคล
เป็นต้นไป
ข้อ 37 เมื่อสมาคมได้รับอนุ ญาตให้ จดทะเบียนเป็นนิติบุ คคลจากทางราชการแล้ว ก็ให้ถือว่าผู้เริ่มการทั้ งหมด
สมาชิกสามัญ และสมาชิกภาพของคณะกรรมการที่ตั้งขึ้น เริ่มต้นตั้งแต่วันจดทะเบียนเป็นต้นไป
หมายเหตุ

การชาระค่าธรรมเนียม และบารุงสมาคม แรกเข้าในระหว่างวันแรกของการรับสมัครสมาชิกนับ
จากการจดทะเบียนจนถึงวันประชุมใหญ่ประจาปี 2562 สมาชิกจะได้รับการงดเว้นการชาระ

