
๑ 

 

ข้อบังคับ 
สมาคมรองผู้อ านวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย 

 
หมวดที่ ๑ ทั่วไป 

 
ข้อ. ๑   สมาคมนี้มีชื่อว่า   “สมาคมรองผู้อ านวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแห่งประเทศไทย” 
 ชื่อย่อว่า  ส.ร.ก.ศ.  
 ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Association of Deputy Director of Basic Education Institutions  
          of Thailand” 
ข้อ. ๒  ส านักงานตั้งอยู่ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เลขที่ ๒๗๗ ตึก ๘  ถนนพญาไท  แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน    
         กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ 
ข้อ. ๓  เครื่องหมายของสมาคมฯ มีลักษณะดังนี้ 

 

 
          -  เครื่องหมาย    “สมาคมรองผู้อ านวยการสถานศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแห่งประเทศไทย”  

 เส้นผ่าศูนย์กลาง  ๖  เซนติเมตร  ปักท่ีกระเป๋าเสื้อสมาคมฯ ด้านซ้ายมือ 
  -  วงกลมกลางสีน้ าเงิน มีเครื่องหมายเสมาธรรมจักรเส้นสีขาว 
  -  วงกลมที่สองสีขาวมีเครื่องหมายมือขวาจับกัน  ๙  มือ โดยใช้เส้นสีแดง 
  -  วงกลมนอก สีแดง มีชื่อสมาคมฯ โดยรอบ เส้นตัวหนังสือสีขาว 
  -  ขอบเส้นรอบวงนอก สีขาว 
 

หมวดที่ ๒ 
วัตถุประสงค์ 

 
ข้อ. ๔ วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ มีดังนี้ 
 ๔.๑ ส่งเสริมความสามัคคีระหว่างรองผู้อ านวยการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในประเทศ 

๔.๒ ส่งเสริมมาตรฐานการด าเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปในแนวเดียวกัน 
๔.๓ เป็นศูนย์รวมในการด าเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแก้ปัญหาร่วมกัน 
๔.๔ เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษาแก่เยาวชนของชาติ 



๒ 

 

 
๔.๕ ร่วมมือกับรัฐบาล หน่วยงาน องค์กรทางการศึกษาทั้งภาครัฐ เอกชนและผู้บริหารสถานศึกษา ในอันที่ 
      จะก่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาของชาติ 
๔.๖ ส่งเสริมความรู้ทางด้านการศึกษา, ด้านวิชาการและสังคม  รวมทั้งพัฒนาความก้าวหน้าแก่สมาชิก 
๔.๗ จัดสวสัดิการบริการแก่สมาชิกในโอกาสที่เหมาะสม โดยไม่ด าเนินการใดๆ เกี่ยวกับการพนัน การหา 
      ผลก าไรที่แบ่งปันกัน ตลอดจนไม่ท าให้เสื่อมเสียศีลธรรมจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 

 
หมวดที่ ๓ 
สมาชิก 

 
ข้อ. ๕  สมาชิกของสมาคมฯ มี ๓ ประเภท คือ 

 ๕.๑ สมาชิกสามัญ ได้แก่รองผู้อ านวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
      การศึกษามัธยมศึกษา, สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สังกัดส านักบริหารการศึกษา 
      พิเศษ และสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๕.๒ สมาชิกวิสามัญ ได้แก่สมาชิกในข้อ ๕.๑) ที่ลาออกจากราชการ เกษียณอายุราชการ เปลี่ยนต าแหน่ง  
 ๕.๓ สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ที่ปรึกษาของสมาคมฯ,  ผู้มีอุปการคุณแก่สมาคมฯ, ผู้มีเกียรติผู้ทรงคุณวุฒิ  
      ที่สมาคมฯ เห็นสมควรเชิญเข้ามาเป็นสมาชิก ฯลฯ 

ข้อ.๖  ผู้ประสงค์เข้าเป็นสมาชิกสามัญ ต้องยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมฯ ในรูปแบบเอกสารหรือระบบออนไลน์ 
         ต่อเลขาธิการ โดยมีสมาชิกสามัญไม่น้อยกว่าสองคนลงลายมือชื่อ / ให้การรบัรอง พร้อมช าระค่าสมัคร 
         สมาชิกและค่าบ ารุงสมาคมฯ 
ข้อ.๗  เมื่อคณะกรรมการมีมติรับผู้ใดเป็นสมาชิกแล้ว ให้ถือว่าผู้นั้นได้เป็นสมาชิกของสมาคมอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน 
        หากคณะกรรมการมีมติไม่รับเข้าเป็นสมาชิกให้ถือว่าการสมัครตกไป โดยสมาคมฯ จะคืนเงินค่าสมัครและ 
        ค่าบ ารุงสมาคมฯ ให้ 

 

 
หมวดที่ ๔ 

การลงทะเบียนและค่าบ ารุงสมาคมฯ 
 

ข้อ. ๘  สมาชิกต้องช าระค่าลงทะเบียนสมัครสมาชิกคนละ  ๕๐ บาท พร้อมค่าบ ารุงสมาคมฯ รายปี ปีละ๑๐๐บาท 
          หรือค่าบ ารุงสมาคมฯ ตลอดชีพ  ๓๐๐  บาท 
ข้อ. ๙  สมาชิกกิตติมศักดิ์ย่อมได้รับเกียรติจากสมาคมฯ โดยไม่ต้องช าระค่าลงทะเบียนและค่าบ ารุงสมาคมฯ 

       
 



๓ 

 

 
หมวดที่ ๕ 

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 
 

ข้อ. ๑๐ สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก มีดังนี้ 
๑๐.๑  มีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายของสมาคมฯ 

   ๑๐.๒  มีสิทธิ์เสนอความคิดเห็นในการเสริมสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสมาคมฯ 
   ๑๐.๓  มีสิทธิ์ขอความช่วยเหลือจากสมาคมฯ เท่าที่คณะกรรมการจะพิจารณาและอยู่ในความสามารถ 
                 ที่จะช่วยเหลือได้ 
   ๑๐.๔  มีสิทธิ์เสนอญัตติเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการสมาคมฯ เพ่ือน าเข้าระเบียบวาระ 
                 พิจารณา ในที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ โดยมีสมาชิกรับรองญัตติไม่น้อยกว่า ๑๐ คน  
   ๑๐.๕  มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งและเสนอชื่อสมาชิกเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสมาคมฯ 
   ๑๐.๖  มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสมาคมฯ 
   ๑๐.๗  มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบของสมาคมฯ โดยเคร่งครัด 
   ๑๐.๘  มีหน้าทีต่้องช าระค่าบ ารุงสมาคมฯ ตามก าหนด 
   ๑๐.๙  มีหน้าที่ต้องช่วยเหลือ, ส่งเสริมและเข้าร่วมกิจการหรือกิจกรรมของสมาคมฯ 
   ๑๐.๑๐ สิทธิ์และหน้าที่จะสมบูรณ์เมื่อสมาชิกไม่ค้างค่าบ ารุงสมาคม 

 
หมวดที่ ๖ 

การขาดสมาชิกภาพ 
 

ข้อ.๑๑  สมาชิกภาพสิ้นสุดลงเมื่อ 
 ๑๑.๑  ตาย 
 ๑๑.๒  ลาออกโดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อเลขาธิการ 

๑๑.๓  ถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถหรือบุคคลล้มละลาย 
๑๑.๔  ไม่ช าระค่าบ ารุงติดต่อกันเป็นเวลา ๓ ปี 

     ๑๑.๕  ฝ่าฝืนข้อบังคับของสมาคมฯ หรือประพฤติตนเป็นที่น่ารังเกียจหรือน าความเสื่อมเสียมาสู่สมาคมฯ  
                    โดยการลงมติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกที่มาประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
                    ให้พ้นสมาชิกภาพ ผู้นั้นจะเอาเหตุแห่งการนั้นๆ มาอ้างเพ่ือเรียกค่าเสียหายใดๆ จากสมาคมฯ หรือ 
                    คณะกรรมการสมาคมฯ มิได้ 

 
 
 



๔ 

 

 
หมวดที่ ๗ 

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ 
 

ข้อ. ๑๒  คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ต้องเป็นสมาชิกสามัญ หรือสมาชิกวิสามัญที่มีอายุไม่เกิน ๖๒ ปี จากรณี 
           เกษียณอายุราชการและอยู่ระหว่างวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการสมาคมฯ  หรือสมาชิกท่ีอยู่ระหว่าง 
           วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการสมาคมฯ ในกรณีเปลี่ยนต าแหน่งให้อยู่จนครบวาระฯ 
ข้อ. ๑๓  คณะกรรมการสมาคมฯ มีจ านวนไม่เกิน  ๒๕  คน ประกอบด้วย 
    ๑๓.๑ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ต้องมาจากการเลือกตั้งประกอบด้วยนายกสมาคมฯ และกรรมการ 
                     ที่มาจากตัวแทนภาค จ านวน  ๑๐ คน  ได้แก่ 
   ตัวแทนภาคเหนือ   จ านวน    ๒  คน 
   ตัวแทนภาคใต้    จ านวน   ๒  คน 
   ตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จ านวน  ๓  คน 
   ตัวแทนภาคกลาง   จ านวน  ๒  คน 
   ตัวแทนภาคตะวันออก   จ านวน  ๑  คน 
     ๑๓.๒ ผู้แทนรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่เป็นสมาชิกสามัญ จากเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาใน 
                      กรุงเทพมหานคร ๒ เขต  เขตละ ๓ คน  รวม ๖ คน   
              ๑๓.๓ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประกอบด้วย  อุปนายก ๔ คน เลขาธิการ ๑ คน และนาย 
                      ทะเบียน ๑ คน   โดยนายกสมาคมฯ เป็นผู้คัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถเข้ามาท า 
                      หน้าที่หรือต าแหน่งหน้าที่อ่ืนๆที่เห็นควรจะเพ่ิมเติมหรือมีความจ าเป็นในการบริหารอันที่เห็นว่า 
                      จะเกิดประโยชน์กับสมาคมฯ หรือสมาชิกของสมาคมฯ 
ข้อ. ๑๔  คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการบริหารกิจกรรมของสมาคมฯ ให้เป็นไปตาม 
           วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ข้อก าหนดของที่ประชุมใหญ่และมีอ านาจแต่งตั้งบุคคลเป็นอนุกรรมการเพ่ือด าเนิน 
           กิจกรรมใดๆ ได้ตามที่เห็นสมควร 
ข้อ. ๑๕  คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ มีอ านาจและหน้าที่เชิญผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ามาเป็นที่ปรึกษาได้ตาม 
           วาระของคณะกรรมการชุดนั้น 
ข้อ. ๑๖  คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ด ารงต าแหน่งคราวละ ๓ ปี  เมื่อครบก าหนดให้เรียกประชุมใหญ่สามัญ 
           เพ่ือจัดการเลือกตัง้คณะกรรมการชุดใหม่ภายในไม่เกิน  ๖๐ วัน  โดยกรรมการชุดใหม่จะต้องด าเนินการ 
           จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งระหว่างการดเนินการจดทะเบียน 
           เปลี่ยนแปลงกรรมการทั้งชุดให้คณะกรรมการสมาคมฯ ชุดเดิมรักษาการไปพลางก่อน  เมื่อการด าเนินการ 
           จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการทั้งชุดแล้วเสร็จ ให้ด าเนินการรับมอบงานจากกรรมการชุดเก่าภายใน  
           เวลา  ๖๐ วัน 
 



๕ 

 

 
 
ข้อ. ๑๗  กรณีกรรมการบริหารสมาคมฯ พ้นวาระด้วยเหตุสุดวิสัย ให้คณะกรรมการที่มีอยู่พิจารณาแต่งตั้งสมาชิกคน 
           หนึ่งคนใดที่เห็นสมควรเข้าเป็นกรรมการแทน โดยให้อยู่ในต าแหน่งได้เท่ากับก าหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทน 
ข้อ. ๑๘  คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย ๒  เดือนต่อครั้ง โดยให้เลขาธิการออก 
          หนังสือเชิญประชุมและแจ้งระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ทุกคน โดยแจ้งให้ 
          ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย  ๗  วันก่อนถึงก าหนดประชุม  การประชุมให้นายกสมาคมฯ เป็นประธานการ 
          ประชุม กรณีนายกสมาคมฯ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อุปนายกตามล าดับ เป็นประธานการ 
          ประชุม ถ้าอุปนายกไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการบริหารสมาคมฯ ที่มา 
          ประชุม ๑ คนเป็นประธานในที่ประชุม 
ข้อ. ๑๙ การประชุมต้องมีกรรมการบริหารสมาคมฯ มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดจึงถือว่าครบ 
          องค์ประชุม 
ข้อ. ๒๐ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ต้องประชุมครั้งแรกภายใน  ๓๐ วันหลังจากท่ีได้รับมอบหมายงานเป็นที่ 
          เรียบร้อย 
ข้อ. ๒๑ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ มีอ านาจออกระเบียบใดๆ โดยไม่มีข้อขัดแย้งหรือขัดต่อข้อบังคับนี้ 
ข้อ. ๒๒ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
  ๒๒.๑ ตาย หรือมีเหตุสุดวิสัย 
           ๒๒.๒ ถึงคราวออกตามวาระ 
  ๒๒.๓ ลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ มีมติให้ออกได้ 
  ๒๒.๔ ขาดจากการเป็นสมาชิกภาพตามข้อ ๑๑ 
 
 

หมวดที่ ๘ 
การประชุมใหญ่ 

 
ข้อ. ๒๓ การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี หรือการประชุมใหญ่วิสามัญ จะต้องมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่น้อย 
          กว่า ๕๐ คน หรือกึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมดจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม แต่ถ้าเม่ือถึงก าหนดเวลา 
          ประชุมยังมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมไม่ครบองค์ประชุม ให้คณะกรรมการของสมาคมฯ เรียกประชุมใหญ่อีกครั้ง 
          หนึ่ง โดยจัดให้มีการประชุมขึ้นภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่นัดประชุมครั้งแรก ส าหรับการประชุมในครั้งหลัง 
          ถ้ามีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมเป็นจ านวนเท่าใด ก็ให้ถือว่าครบองค์ประชุม ยกเว้นถ้าเป็นการประชุม 
          ใหญ่วิสามัญที่เกิดจากการร้องขอของสมาชิกก็ไม่ต้องจัดประชุมใหญ่ให้ถือว่าการประชุมเป็นอันยกเลิก 
ข้อ. ๒๔ เมื่อกรรมการบริหารสมาคมฯ ตั้งแต่ ๕ คนข้ึนไป หรือสมาชิกสามัญตั้งแต่ ๕๐ คนข้ึนไปร้องขอพร้อมกับ 
          ทั้งอ้างเหตุผลให้มีการประชุมวิสามัญ ให้นายกสมาคมฯนัดเรียกประชุมได้เช่นเดียวกับ ข้อ.๒๓) 



๖ 

 

 
 
ข้อ. ๒๕ ในกรณีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ให้ที่ประชุมเลือกประธานคนหนึ่งและ 
          เลขาธิการคนหนึ่งท าหน้าที่จดรายงานการประชุมกับเลือกสมาชิกเป็นกรรมการเลือกตั้งตามท่ีเห็นสมควร 
          แล้วด าเนินการเช่นเดียวกับ หมวดที่ ๗  ข้อ.๑๓) 
ข้อ. ๒๖ ในการประชุมสามัญประจ าปีให้กรรมการบริหารสมาคมฯ แถลงกิจการในรอบปี พร้อมทั้งเสนองบดุลของ 
          สมาคมฯ ให้ที่ประชุมทราบ 
ข้อ. ๒๗ ให้ที่ประชุมใหญ่แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี 
      

หมวดที่ ๙ 
การเงินการบัญชี 

 
ข้อ. ๒๘ การเงินของสมาคมฯ ให้ด าเนินไปตามที่คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เห็นสมควรและอยู่ในความ 
          รับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ภายใต้หลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ข้อ. ๒๙ เงินสมาคมฯ ให้ฝากไว้กับธนาคารในนามของ “สมาคมรองผู้อ านวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
           แห่งประเทศไทย”   เหรัญญิกมีอ านาจเก็บเงินสดไว้ในมือได้ไม่เกิน  ๒๐,๐๐๐ บาท 
ข้อ. ๓๐ การเบิกถอนหรือสั่งจ่ายจากธนาคาร ต้องมีลายมือชื่อของนายกสมาคมฯ หรืออุปนายกสมาคมฯ กับ 
          เหรัญญิกร่วมกันพร้อมประทับตราของสมาคมฯ จึงจะใช้ได้ 
ข้อ. ๓๑ นายกสมาคมฯ หรืออุปนายกสมาคมฯ มีอ านาจสั่งจ่ายเพื่อใช้ในกิจการตามวัตถุประสงค์หรือกรณีเร่งด่วน 
          ของสมาคมฯได้ครั้งละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท เลขาธิการมีอ านาจสั่งอนุมัติจ่ายเงินสมาคมฯ ได้ครั้งละไม่เกิน  
          ๕,๐๐๐ บาท หากมีการจ่ายเงินเกินกว่าจ านวนที่กล่าวข้างต้น ต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการ  
          บริหารสมาคมฯ ก่อน  ทัง้นี้การจ่ายเงินแต่ละครั้งต้องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ข้อ. ๓๒ เหรัญญิกท าบัญชีรับ –จ่ายและงบดุลของสมาคมฯ ให้เสร็จก่อนวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ไม่น้อยกว่า   
          ๑๖ วัน เพ่ือเสนอกรรมการพิจารณาและมอบให้ผู้ตรวจสอบบัญชีด าเนินการ  
ข้อ. ๓๓ รายได้ของสมาคมฯ มาจาก  

๓๓.๑  ค่าลงทะเบียน  
 ๓๓.๒  ค่าบ ารุงของสมาชิก  
 ๓๓.๓  เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์    
 ๓๓.๔  รายได้จากการจัดกิจกรรม   
ข้อ. ๓๔ การจ่ายเงินค่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงการประชุมและอ่ืนๆ ของคณะกรรมการบริหารสมาคม  
          ให้อยู่ใน ดุลพินิจของนายกสมาคมฯ โดยอนุมัติของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ทั้งนี้ให้อยู่ในหลักความ  
          ถูกต้อง  จ าเป็น  ประหยัด และคุมค่าตามสถานการณ์การเงินในขณะนั้น  
 



๗ 

 

 
 

หมวดที่ ๑๐ 
การแก้ไขข้อบังคับ 

 
ข้อ. ๓๕ การแก้ไขข้อบังคับของสมาคมฯ จะต้องได้มติของที่ประชุมใหญ่ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
 ของสมาชิกท่ีเข้าประชุม โดยคณะกรรมการต้องส่งร่างแก้ไขไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม 
      
 

หมวดที่ ๑๑ 
การเลิกสมาคมฯ 

 
ข้อ. ๓๖ สมาคมฯ นี้จะเลิกได้ โดยมติของที่ประชุมใหญ่ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนสมาชิกที่มา 
          ประชุมและให้เรียกประชุมอีกครั้งไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน เพ่ือยืนยันมติเดิมโดยต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  
          สามในสี่ เช่นเดียวกับครั้งแรก หากไม่มีมติยืนยันให้ถือว่าสมาคมฯ มิได้เลิก 
ข้อ. ๓๗ เมื่อเลิกสมาคมฯ ทรัพย์สินของสมาคมฯ ทั้งหมดให้ตกเป็นของสถานศึกษาที่สมาคมฯ ตั้งอยู่หรือตามท่ี 
          สมาคมฯ เห็นสมควรมอบให้เพ่ือประโยชน์กับการศึกษา 
 
 

หมวดที่ ๑๒ 
บทเฉพาะกาล 

 
ข้อ. ๓๘  ข้อบังคับนี้มีผลตั้งแต่วันที่สมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเป็นต้นไป 
ข้อ ๓๙.  เมื่อสมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการแล้ว ให้ถือว่าคณะกรรมการชุดก่อตั้งทั้งหมดเป็น 
           สมาชิกสามัญ 
ข้อ ๔๐.  การประกาศรับสมัครสมาชิกสามัญ และการเชิญบุคคลเข้าเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสมาคมให้ด าเนินการ 
           ได้ตามมติคณะกรรมการสมาคม 
ข้อ ๔๑.  เพ่ือให้การบริหารสมาคมฯ มีความต่อเนื่อง ให้คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ปัจจุบัน 
           ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะเกิดคณะกรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ตามข้อบังคับสมาคม 
 
 
 
 



๘ 

 

 
 
 

 
 

ข้อบังคับ 
สมาคมรองผู้อ านวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย 

ตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ  
 
 

วันศุกร์ที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๖๓ 
ณ ห้องประชุมโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

อ าเภอเมือง  จังหวดัล าปาง 
 


