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ข้ อบังคับ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ ออมทรั พย์ครอดรธานี
จํากัด
ูุ
พ.ศ. ๒๕๖๔
โดยทีเป็ นการสมควรปรับปรุ งข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู อุดรธานี
จํากัด พ.ศ. ๒๕๔๔ และทีแก้ไขเพิมเติม พ.ศ.๒๕๔๕ และทีแก้ไขเพิมเติม พ.ศ.๒๕๔๖ และทีแก้ไขเพิมเติม
พ.ศ.๒๕๔๘ และทีแก้ไขเพิมเติม พ.ศ.๒๕๔๙ และทีแก้ไขเพิมเติม พ.ศ.๒๕๖๐ และทีแก้ไขเพิมเติม พ.ศ.๒๕๖๑
และทีแก้ไขเพิมเติม พ.ศ.๒๕๖๔ ให้เหมาะสม
และมติทีประชุมใหญ่สามัญประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมือวันที ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จึงให้ออกข้อบังคับ
ไว้ดงั ต่อไปนี
ข้อ ๑. ข้อบังคับนีเรี ยกว่า “ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ส มาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู อุดรธานี จํากัด
พ.ศ. ๒๕๖๓ ” อักษรย่อใช้ ส.ส.อด. และภาษาอังกฤษ “ Cremation Welfare Association for Member of Teacher
Saving Cooperative Udonthani Limited ” อักษรย่อใช้ C.W.A.T.
ข้อ ๒. ข้อบังคับนีให้ใช้บงั คับนับแต่วนั ทีนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจําท้องทีเทศบาลนคร
อุดรธานีรับจดทะเบียน
ข้อ ๓. ให้ยกเลิกข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู อุดรธานี จํากัด
พ.ศ. ๒๕๔๔ และทีแก้ไขเพิมเติม พ.ศ.๒๕๔๕ และทีแก้ไขเพิมเติม พ.ศ.๒๕๔๖ และทีแก้ไขเพิมเติม พ.ศ.๒๕๔๘
และทีแก้ไขเพิมเติม พ.ศ.๒๕๔๙ และทีแก้ไขเพิมเติม พ.ศ.๒๕๖๐ และทีแก้ไขเพิมเติม พ.ศ.๒๕๖๑
ข้อ ๔. เครื องหมายของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู อุดรธานี จํากัด
มีรูปลักษณะ ดังนี
เป็ นรู ปลักษณะวงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสี เซนติเมตร เส้นรอบวงนอกสองเส้น เส้นรอบวงในหนึ งเส้น
ระหว่างเส้นรอบวงนอกและวงใน มีชือสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู อุดรธานี จํากัด และ
อักษรย่อว่า ส.ส.อด. กลางดวงตรามีรูปอนุ สาวรี ยพ์ ระรู ป พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม
อยู่ภายในเสมา

สัญลักษณ์ ส.ส.อด.หมายถึง สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครู อุดรธานี จํากัด
วงกลม หมายถึง การบริ หารจัดการภายในสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู อดุ รธานี จํากัด
สี ฟ้า หมายถึง วันก่อตัง (วันศุกร์ ๒๖ เม.ย.๒๕๔๕ )
เสมา หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู อุดรธานี จํากัด
รปอนสาวรี
ู ุ ย์พระรปู พลตรีพระเจ้ าบรมวงเธอกรมหลวงประจักษ์ ศิลปาคม หมายถึง ผูท้ รงก่อตังเมืองอุดรธานี
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หมวด ๑
ข้ อความทัวไป
ข้อ ๕. ในข้อบังคับนี
“สมาคม” หมายความว่า สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์สมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์ครู อดุ รธานี จํากัด
(ส.ส.อด.)
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
อุดรธานี จํากัด (ส.ส.อด.)
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู อุดรธานี จํากัด (ส.ส.อด.)
“นายกสมาคม” หมายความว่า นายกสมาคมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ครู อดุ รธานี จํากัด (ส.ส.อด.)
“เงินค่าสมัคร” หมายความว่า เงินค่าธรรมเนียมการเข้าเป็ นสมาชิกของสมาคม
“เงินค่าบํารุ ง” หมายความว่า เงินทีสมาชิกจ่ายเป็ นค่าบํารุ งสมาคมเมือสมัครเข้าเป็ นสมาชิ กครัง
แรกและจ่ายเป็ นรายปี
“เงินสงเคราะห์” หมายความว่า เงินทีสมาชิกร่ วมกันออกช่วยเหลือเป็ นค่าจัดการศพและสงเคราะห์
ครอบครัวของสมาชิกซึ งถึงแก่ ความตายรวมทังเป็ นค่าใช้จ่าย เพือดําเนินกิ จการของสมาคม
“เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า” หมายความว่า เงินสงเคราะห์ทีสมาชิกฝากสมาคมไว้เพือสํารองจ่ายเป็ น
เงินสงเคราะห์เมือสมาชิ กคนใดคนหนึ งถึงแก่ความตาย
“เจ้าหน้าที” หมายความว่า ผูป้ ฏิบตั ิหน้าทีและรับเงินค่าจ้างรายเดือน ตามระเบียบของสมาคม
“เงินบริ จาค” หมายความว่า เงินทีมีผบู ้ ริ จาคให้สมาคมเพือนําไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของสมาคม
“เงินอืนๆ”
หมายความว่า เงินรายได้ของสมาคมทีนอกเหนือจากทีระบุไว้ในข้อบังคับ
“เงินฝาก”
หมายความว่า เงินทุกประเภททีสมาคมได้นาํ ฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู อดุ รธานี
จํากัดหรื อธนาคารออมสิ นหรื อธนาคารพาณิชย์หรื อสถาบันการเงินทีกระทรวงการคลังรับรอง
“เงินสะสม” หมายความว่า เงินรายได้ของสมาคมทีเหลือ จ่ายในแต่ละปี เพือสมทบทุน
เสริ มสร้างความมันคงของสมาคม ทุนเพือการพัฒนาสมาชิก ทุนบําเหน็จของเจ้าหน้าที
“นายทะเบียน” หมายความว่า นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ประจําท้องทีเทศบาลนคร
อุดรธานี
“นายทะเบียนกลาง” หมายความว่า ผูอ้ าํ นวยการสํานักกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์
“ปลัดกระทรวง” หมายความว่า ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์
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หมวด ๒
วัตถประสงค์
ุ
ข้อ ๖. สมาคมมีวตั ถุประสงค์เพือทําการสงเคราะห์ซึงกันและกันในการจัดการศพ และสงเคราะห์
ครอบครัวของสมาชิกซึ งถึงแก่ ความตาย โดยมิได้ประสงค์ จะหากําไรหรื อรายได้เพือแบ่งปันกัน ซึ งการตายนี
รวมถึงการสาบสู ญ ตามคําสังศาล
หมวด ๓
ทีตังสํ านั กงานและวันเวลาเปิ ดทําการ
ข้อ ๗. สํานักงานของสมาคมตังอยู่ที เลขที ๕ ถนนโพนพิสยั ตําบลหมากแข้ง อําเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณี ย์ ๔๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒-๒๒๓๓๙๑ โทรสาร ๐๔๒-๒๒๓๓๙๑
ข้อ ๘. สมาคมจะเปิ ดทําการในวันจันทร์ ถึง วันศุก ร์ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น.
หยุดทําการ วัน เสาร์ วันอาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์ วันหยุดตามมติของคณะรัฐมนตรี และหยุดตามมติของ
คณะกรรมการดําเนินการ
หมวด ๔
วิธีการรั บสมาชิกและการขาดจากสมาชิ กภาพ
ข้อ ๙. ผูท้ ีประสงค์จะสมัครเข้าเป็ นสมาชิกของสมาคมต้องยืนใบสมัครตามแบบของสมาคมด้วย
ตนเอง ณ ทีตังสํานักงานของสมาคมในวันเวลาเปิ ดทําการ โดยมีสมาชิกของสมาคมไม่นอ้ ยกว่าสองคนหรื อ
กรรมการของสมาคมรับรองคุณสมบัติ
ข้อ ๑๐. ผูม้ ีสิทธิ สมัครเป็ นสมาชิกของสมาคมได้แก่บุคคลดังต่อไปนี
(ก) สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู อุดรธานี จํากัด ทังสมาชิกประเภทสามัญและสมาชิกสมทบ
(ข) ครู หรื อบุคลากรทางการศึกษาอืนทุกสังกัดในจังหวัดอุดรธานี
(ค) เจ้าหน้าทีของสมาคม
(ง) คูส่ มรสตามกฎหมายของสมาชิกตาม (ก) (ข) (ค)
(จ) บุตรชอบด้วยกฎหมายของสมาชิก ตาม (ก) (ข) (ค) และ (ง)
(ฉ) บิดา มารดา ของสมาชิก ตาม (ก) (ข) (ค) และ (ง)
ข้อ ๑๑. คุณสมบัตขิ องสมาชิก
(๑) สมาชิ กตามข้อ ๑๐ (ก) (ข) (ค) (ง) และ (จ) ต้องเป็ นผูบ้ รรลุนิติภาวะ และมีอายุไม่เกิ น ๔๕ ปี
นับถึงวันสมัคร แต่คณะกรรมการอาจมีมติให้รับบุคคลทีอายุเกิน ๔๕ ปี เข้าเป็ นสมาชิก
ในโอกาสพิเศษต่าง ๆ ก็ได้ ส่ วนบุคคลตามข้อ ๑๐ (ฉ) ต้องมีอายุไม่เกิน ๖๕ ปี เข้าเป็ นสมาชิก
ในโอกาสพิเศษต่าง ๆ ก็ได้
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(๒) มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ในวันสมัครและไม่เป็ นโรคติดต่อร้ ายแรง
(๓) ชือในทะเบียนบ้านถูกต้องตามกฎหมาย
(๔) มีความประพฤติดีและยินยอมปฏิบตั ิตามข้อบังคับของสมาคม
(๕) ไม่เป็ นบุคคลวิกลจริ ตหรื อจิตฟั นเฟื อนไม่สมประกอบ
(๖) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลายตามคําสังศาล
ข้อ ๑๒. ผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิ กต้องนําเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าทีของรัฐ
(๒) สําเนาทะเบียนบ้าน
(๓) ใบรับรองแพทย์แผนปั จจุบนั ชันหนึง จากสถานพยาบาลของรัฐ ตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล
(๔) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูร้ ับเงินสงเคราะห์
(๕) สําเนาทะเบียนบ้านผูร้ ับเงินสงเคราะห์
(๖) หลักฐานอืนตามทีสมาคมกําหนด
ข้อ ๑๓. ผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิ ก จะมีสมาชิกภาพสมบูรณ์ เมือพ้นกําหนด ๙๐ วัน นับแต่วนั ที
คณะกรรมการมีมติรับเข้าเป็ นสมาชิก และได้ชาํ ระเงินค่าสมัคร ค่าบํารุ งและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าตามอัตรา
ทีสมาคมกําหนดแก่สมาคม เงินค่าสมัครสมาคมจะไม่คนื ให้ผสู ้ มัคร ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทังสิ น
กรณีสมาชิกทีเคยถูกประกาศให้พน้ สมาชิกภาพตามข้อ ๑๖ (๔) สามารถสมัครเข้าเป็ น
สมาชิ กได้อกี เมือพ้นระยะเวลา ๒ ปี นับแต่วนั ทีถูกสมาคมประกาศให้พน้ จากสมาชิกภาพ โดยต้องชําระค่า
สมัคร ค่าบํารุ ง เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและเงินบริ จาคตามทีสมาคมกําหนด
ข้อ ๑๔. สมาคมจะมอบหลักฐานการเป็ นสมาชิ กให้แก่สมาชิกทุกคน สมาชิกของสมาคมจะมี
หมายเลขประจําตัวได้หมายเลขเดียวเท่านัน
ข้อ ๑๕. ผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกจะต้องระบุชือผูจ้ ดั การศพ และชื อผูท้ ีประสงค์ให้ได้รับเงินสงเคราะห์
ซึ งต้องเป็ นบุคคลในครอบครัวของตน ตามข้อ ๒๕ ไว้ในใบสมัคร ถ้ามีการเปลียนแปลงผูจ้ ดั การศพและผูร้ บั
เงินสงเคราะห์ในภายหลัง สมาชิกต้องแจ้งให้สมาคมทราบเป็ นหนังสื อตามแบบทีสมาคมกําหนด
ข้อ ๑๖. สมาชิ กภาพย่อมสิ นสุ ดลงในกรณีดงั ต่อไปนี
(๑) ตาย
(๒) ลาออก เป็ นหนังสื อ และให้มีผลตังแต่วนั ทีผูป้ ระสงค์จะลาออกแสดงเจตนา
(๓) ทีประชุมใหญ่มีมติให้ออก
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(๔) ถูกคัดชือออกเนืองจากขาดส่ งเงินสงเคราะห์เป็ นระยะเวลา ๓ เดือน ติดต่อกัน ซึ งสมาคมได้แจ้ง
เป็ นหนังสื อให้ไปชําระเงินสงเคราะห์ ตามข้อ ๒๑ แล้วจํานวน ๒ ครัง แต่ละครังมีระยะเวลาห่างกัน ๑๕ วัน
ซึ งครังสุ ดท้ายได้ทาํ หนังสือ ลงทะเบียนแบบตอบรับ หรื อสมาคมติดต่อหาหลักแหล่งทีอยู่ไม่ได้ เมือ
คณะกรรมการ พิจารณาแล้วจะมีมติและประกาศให้ผนู ้ นั พ้นจากสมาชิกภาพเป็ นการชัวคราว เป็ นระยะเวลา
๙๐ วัน หากสมาชิกไม่มาติดต่อชําระเงินสงเคราะห์ทีค้างจ่ายให้ครบถ้วน ภายในระยะเวลาดังกล่าว สมาคมจะ
ประกาศให้พน้ สมาชิกภาพเป็ นการถาวรต่อไป
ถ้าสมาชิกถึงแก่ความตายในระหว่างทีถูกให้พน้ จากสมาชิกภาพเป็ นการชัวคราว ผูม้ ีสิทธิ รับเงิน
สงเคราะห์ของสมาชิกผูน้ นั จะไม่มสี ิ ทธิ ได้รับเงินสงเคราะห์ตามข้อบังคับนีและเมือถูกให้พน้ สมาชิกภาพเป็ น
การถาวรแล้วสมาชิกจะไม่มสี ิ ทธิเรี ยกเงินค่าสมัคร เงินค่าบํารุ งและเงินสงเคราะห์ทีได้ชาํ ระมาแล้วคืนจาก
สมาคม เว้นแต่เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าทียังไม่ได้ตกอยูใ่ นความผูกพันทีจะต้องจ่ายเป็ นเงินสงเคราะห์ให้แก่
สมาชิ กทีถึงแก่ความตาย
ข้อ ๑๗. สมาคมจะแจ้งเป็ นหนังสื อให้สมาชิกทีขาดจากสมาชิ กภาพ ตามข้อ ๑๖ (๓) และ (๔) เพือ
ทราบ นับแต่วนั ทีคณะกรรมการมีมติ ภายใน ๑๕ วัน สมาชิกทีพ้นจากสมาชิกภาพตามข้อ ๑๖ (๔) มีสิทธิ
อุทธรณ์ต่อสมาคม ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วนั ทีได้รับหนังสื อ ให้คณะกรรมการวินิจฉัยให้แล้วเสร็ จ ภายใน
๗ วัน นับแต่วนั ทียืนอุทธรณ์ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ถือเป็ นทีสุ ด
หมวด ๕
เงินค่ าสมัคร เงินค่าบํารงุ และเงินสงเคราะห์
ข้อ ๑๘. ผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกของสมาคม ต้องชําระเงินให้แก่สมาคมดังต่อไปนี
(๑) เงินค่าสมัคร ๑๐๐ บาท (หนึงร้ อยบาทถ้วน)
(๒) เงิน ค่าบํารุง ๕๐ บาท (ห้าสิ บบาทถ้วน)
(๓) เงินค่าสงเคราะห์ล่วงหน้า ๑,๐๐๐ บาท (หนึงพันบาทถ้วน)
ข้อ ๑๙. เมือสมาชิกของสมาคมคนใดคนหนึงถึงแก่ความตาย สมาชิกทุกคนทีเหลืออยูม่ ีหน้าทีชําระเงิน
สงเคราะห์ศพ รายละ ๒๐ บาท
ข้อ ๒๐. การชําระเงินค่าสมัค ร เงินค่าบํารุ ง เงินสงเคราะห์หรื อเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ให้ชาํ ระได้ใน
กรณีดงั ต่อไปนี
(๑) สมาชิกทีเป็ นราชการประจํา ข้าราชการบํานาญ ลูกจ้างประจํา ต้องยินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัด
หรื อหน่วยงานทีจ่ายเงินเดือน บํานาญ ค่าจ้างเป็ นผูห้ กั เงิน ณ ทีจ่าย ในวันจ่ายเงินเดือน บํานาญ ค่าจ้าง เพือ
ชําระเป็ นเงินค่าบํารุ งและเงินสงเคราะห์สําหรับตนเอง คู่สมรส บุตรและ/หรื อบุคคลตามทีแจ้งไว้กบั สมาคม
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(๒) การชําระเงินค่าสมัคร ค่าบํารุ ง เงินสงเคราะห์หรือเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ให้ชาํ ระต่อเหรัญญิก
หรื อผู้ทเหรั
ี ญญิกมอบหมาย ณ สํานักงานของสมาคมในวันเปิ ดทําการด้วยตนเอง ณ สํานักงานของสมาคม
หรื อสถานทีทีสมาคมกําหนด
(๓) ทางธนาณัติหรื อตัวแลกเงินในนามสมาคม
(๔) โอนเงินเข้าบัญชีเ งินฝากของสมาคม บัญชีเลขที ๔๐๑-๖-๐๗๗๕๔-๐ ธนาคารกรุ งไทย สาขา
อุดรธานี
(๕) หักจากบัญชีเงินฝากของสมาชิ ก โดยได้รับความยินยอมจากสมาชิกเจ้าของบัญชีแล้ว
(๖) การรับเงินทุกประเภท สมาคมจะออกหลักฐานการรับเงินทุกครังตามแบบทีสมาคมกําหนด
ข้อ ๒๑. การชําระเงินสงเคราะห์ ตามข้อ ๒๐ สมาชิกต้องชําระให้สมาคมภายใน ๑๕ วัน นับแต่วนั ที
ได้รับแจ้งการตายของสมาชิกหรื อได้รับหนังสื อจากสมาคมให้ไปชําระเงิน
ข้อ ๒๒. สมาคมจะเรี ยกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าจากสมาชิกเพือสํารองจ่ายเป็ นค่าจัดการศพและ
สงเคราะห์ครอบครัว จํานวน ๕๐ ศพ เป็ นเงิน ๑,๐๐๐ บาท และสมาคมจะคืนให้แก่ สมาชิกเท่าทีสมาชิก ผูน้ นั
ยังไม่ตกอยู่ในความผูกพันทีจะต้องจ่ายเงินสงเคราะห์
หมวด ๖
สิ ทธิและหน้ าทีของสมาชิก
ข้อ ๒๓. สมาชิกมีสิทธิ ดงั ต่อไปนี
(๑) แสดงความคิดเห็นเกียวกับกิจการของสมาคมต่อคณะกรรมการและเรี ยกร้องให้คณะกรรมการ
กระทําหรืองดเว้นการกระทําเพือประโยชน์ของสมาคม
(๒) เข้าร่ วมประชุมใหญ่ของสมาคม และลงสมัครรับเลือกตังเป็ นกรรมการเพือบริ หารงาน สมาคม
รวมทังออกเสี ยงลงคะแนนทุกครัง
(๓) ขอตรวจสอบบัญชีและเอกสารทีเกี ยวข้อง เพือทราบการดําเนินกิจการของสมาคมในวัน เวลาเปิ ด
ทําการ
(๔) ลงชือร่ วมกันไม่นอ้ ยกว่า ๕๐ คน หรื อจํานวนไม่นอ้ ยกว่าหนึงในห้าของจํานวนสมาชิก ทังหมด
ร้ องขอต่อคณะกรรมการให้เรี ยกประชุมใหญ่วสิ ามัญเพือการใดการหนึงเมือใดก็ได้
(๕) ร้ องขอต่อนายทะเบียนให้ส่งเพิกถอนมติของทีประชุมใหญ่ของสมาคม ถ้าได้นดั เรี ยกหรื อ ได้
ประชุ มกันหรือได้ลงมติฝ่าฝื นต่อกฎหมายหรื อข้อบังคับของสมาคม และต้องร้องขอ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่
วันทีทีประชุมใหญ่ลงมติ
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(๖) ขอตรวจเอกสาร คัดเอกสาร หรื อขอคัดรายการและรับรองสําเนาเอกสารของสมาคม จากนาย
ทะเบียน
(๗) ลงชื อร่ วมกันไม่นอ้ ยกว่าหนึงในสี ของจํานวนสมาชิกทังหมดร้ องขอนายทะเบียน สังให้เลิก
สมาคมพร้ อมด้วยเหตุผล หรื อร้ องขอต่อศาลเพือให้ศาลสังให้เลิกสมาคม
(๘) แสดงความจํานงต่อทีประชุมใหญ่เพือเป็ นผูช้ าํ ระบัญชีในกรณี ทสมาคมต้
ี
องเลิกตาม มติทีประชุม
ใหญ่
(๙) ลงชือร่ วมกันไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกทังหมดร้องขอต่อนายทะเบียน เพือ
แต่งตังผูช้ าํ ระบัญชีคนใหม่แทนผูช้ าํ ระบัญชี ทีได้ตงั ไว้
(๑๐) อุทธรณ์ต่อสมาคม กรณี ถกู คัดชือออกตามข้อ ๑๖(๔) ภายใน ๙๐ วัน นับแต่ทีถูกประกาศให้พน้
จากสมาชิ กภาพ
ข้อ ๒๔. สมาชิกมีหน้าที ดังนี
(๑) ปฏิบตั ิตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศและคําสังของสมาคม
(๒) ชําระเงินสงเคราะห์ให้เรี ยบร้ อยภายใน ๑๕ วัน นับแต่วนั ทีได้รับแจ้งการตาย ของสมาชิกหรื อ
ได้รับหนังสื อแจ้งจากสมาคมให้ไปชําระเงิน
(๓) เก็บรักษาหลักฐานการเป็ นสมาชิ กและหลักฐานการจ่ายเงินสงเคราะห์
(๔) แจ้งการเปลียนแปลงทีอยู่ ชือสกุล หรื อวัน เดือน ปี เกิดต่อสมาคม ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วนั ทีมี
การเปลียนแปลง โดยแจ้งความประสงค์เป็ นหนังสื อ ตามแบบทีสมาคมกําหนด เพือสมาคมจะได้แก้ไข
หลักฐานต่าง ๆ ในทะเบียนให้ถูกต้อง
(๕) แจ้งความประสงค์เป็ นหนังสื อตามแบบทีสมาคมกําหนดทีจะเปลียนแปลงบุคคล ผูจ้ ดั การศพ
หรื อผู้รับเงินสงเคราะห์
(๖) เมือสมาชิกผู้ใดถึงแก่ความตาย ให้ผจู ้ ดั การศพหรื อผูม้ สี ิ ทธิ ได้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัวของ
สมาชิ ก แจ้งให้สมาคมทราบภายในสิ บห้าวัน พร้ อมด้วยหลักฐานแสดงการเป็ นสมาชิก ใบเสร็ จรับเงินครัง
สุ ดท้าย สําเนาใบมรณบัตร สําเนาทะเบียนบ้านผูต้ าย (ประทับ “ตาย”) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูต้ าย
สําเนาทะเบียนบ้านผูจ้ ดั การศพหรื อผูร้ ับเงินสงเคราะห์ และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูจ้ ดั การศพ หรื อ
ผูร้ ับเงินสงเคราะห์พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้อง
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หมวด ๗
วิธีการจ่ ายเงินค่ าจัดการศพและค่ าสงเคราะห์ ครอบครั ว
ข้อ ๒๕. ในกรณี ทีสมาชิกถึงแก่ความตาย สมาคมจะจ่ายเงินค่าจัดการศพหรื อค่าจัดการศพและ
สงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ บุคคลทีสมาชิกได้ระบุไว้ในใบสมัคร ให้เป็ นผูร้ ับเงินสงเคราะห์และหรื อเป็ นผูร้ ับ
จัดการศพ ซึ งต้องเป็ นบุคคล ดังต่อไปนี
(๑) สามี ภริ ยา บุตร บิดา มารดา
(๒) พีน้องร่ วมบิดามารดาเดียวกัน
(๓) พีน้องร่ วมบิดาหรื อมารดาเดียวกัน
(๔) ปู่ ย่า ตา ยาย
(๕) ลุง ป้ า น้า อา
(๖) ผูอ้ ุปการะเลียงดู หรื อผูอ้ ยู่ในอุปการะเลียงดู
ในกรณี ทสมาชิ
ี
กไม่ได้ระบุให้บุคคลใดเป็ นผูจ้ ดั การศพ หรื อมีผจู ้ ดั การศพแต่ไม่อาจจัดการศพของ
สมาชิ กได้ หรือไม่มีบุคคลทีสมาชิกระบุไว้ในใบสมัครให้เป็ นผูจ้ ดั การศพ บุคคลตาม (๑)-(๖) อาจยืนคําร้อง
ต่อสมาคมเพือขอเป็ นผูจ้ ดั การศพ และเมือสมาคมเห็นว่าบุคคลนันสามารถจัดการศพได้จริ ง ให้สมาคมจ่ายค่า
จัดการศพแก่บคุ คลดังกล่าว แต่ถา้ สมาคมเห็นว่าบุคคลนันไม่สามารถ จัดการศพได้ ให้สมาคมจัดการศพแก่
สมาชิ กให้เหมาะสมกับฐานานุรูปและศาสนาของสมาชิกนันๆ
ถ้าหากมีเงินเหลือจากการจัดการศพ ให้จา่ ยแก่ บคุ คลใน (๑)-(๖) ตามลําดับก่อนหลัง โดยผูอ้ ยูล่ าํ ดับ
ก่อนย่อมตัดสิ ทธิ ผอู ้ ยูล่ าํ ดับหลัง แต่ถา้ มีผอู ้ ยูใ่ นลําดับเดียวกันหลายคนให้ได้รับเงินในสัดส่ วนทีเท่ากัน ใน
กรณีถา้ สมาชิ กมีหนีสินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู อุดรธานี จํากัด สมาคมจะโอนเงินสงเคราะห์ครอบครัว
สมาชิ กไปชําระหนี ให้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์ครู อุดรธานี จํากัด เพือแบ่งเบาภาระผู้คาํ ประกัน
ข้อ ๒๖. สมาคมจะจ่ายเงินค่าจัดการศพหรื อค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ผจู ้ ดั การศพ
และผูร้ ับเงินสงเคราะห์ แล้วแต่กรณี ดังนี
(๑) จ่ายเงินครังแรก จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท ภายใน ๗ วัน นับแต่วนั ทีได้รับคําขอ
(๒) จ่ายเงินส่ วนทีเหลือภายใน ๙๐ วัน นับแต่วนั ทีสมาคมได้จ่ายเงินครังแรก
การจ่ายเงินค่าจัดการศพ หรื อค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวรายใดมีปัญหาให้นาํ เข้าทีประชุม
คณะกรรมการ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ถือเป็ นทีสุ ด และไม่ถือว่าเงินนีเป็ นมรดกของสมาชิกผูถ้ ึงแก่
ความตาย ทายาทโดยธรรมของสมาชิกทีถึงแก่ ความตายไม่มีสิทธิ เรี ยกร้อง หรื อถือเป็ นเหตุฟ้องร้องเรี ยกเงิน
ดังกล่าวได้ ไม่วา่ ด้วยกรณี ใด ๆ ทังสิน
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กรณีสมาชิกถึงแก่ความตายภายในเวลา ๙๐ วัน นับตังแต่วนั ทีคณะกรรมการมีมติรับเข้าเป็ นสมาชิ ก
สมาคมจะจ่ายคืนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า แต่จะไม่จ่ายเงินสงเคราะห์ ทีพึงได้รับตามข้อบังคับนี ยกเว้นกรณี ที
ถึงแก่ความตายโดยอุบตั ิเหตุ
ข้อ ๒๗. สมาคมจะหักเงินสงเคราะห์ไว้เป็ นค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นกิจการของสมาคม ตามอัตราที
กําหนดไว้ในกฎกระทรวง
หมวด ๘
การใช้จ่ายและการเก็บรักษาเงิน
ข้อ ๒๘. สมาคมจะใช้จ่ายเงินในการดําเนินกิจการ ดังนี
(๑) ค่าเบียประชุม ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ และค่าเช่าทีพักของกรรมการ
(๒) เงิน เดือนค่าจ้าง และค่าล่วงเวลาของเจ้าหน้าทีสมาคม
(๓) ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ และค่าเช่ าทีพักของเจ้าหน้าทีสมาคม
(๔) ค่าสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนบําเหน็จ และค่าเครื องแบบของเจ้าหน้าทีสมาคม
(๕) ค่าใช้จ่ายเกียวกับการประชุมใหญ่
(๖) ค่าลงทะเบียนในการเข้าร่ วมประชุม อบรม และสัมมนาของกรรมการและเจ้าหน้าทีสมาคม
(๗) ค่าใช้จา่ ยในการจัดซื อทีดิน อาคารและครุ ภณั ฑ์ หรื อการจัดจ้างก่อสร้ างต่อเติมอาคารสํานักงานของ
สมาคม
(๘) ค่าเช่าทีดิน และอาคารสํานักงานของสมาคม
(๙) ค่าใช้จา่ ยในการจัดซือพัสดุ ค่าซ่ อมแซม ค่าบํารุ งรักษา และค่าเสื อมราคา
(๑๐) ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณู ปโภค ได้แก่ ค่านําประปา ค่าไฟฟ้ า ค่าโทรศัพท์ และค่าไปรษณี ย ์
(๑๑) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ค่าธรรมเนียมทีเกี ยวกับการดําเนินกิ จการของสมาคม
(๑๒) ค่าใช้จ่ายสําหรับผูท้ าํ บัญชี ผูต้ รวจบัญชี ผูส้ อบบัญชี ผูช้ าํ ระบัญชี และค่าใช้จ่าย ในการเลิก
สมาคม
(๑๓) ค่าพวงหรี ดและค่าพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกทีถึงแก่ความตาย
(๑๔) ค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามทีได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนกลาง
ข้อ ๒๙. ค่าใช้จ่ายตามข้อ ๒๘(๑) (๒) (๓) (๔) และ (๑๓) สมาคมต้องวางเป็ นระเบียบและนําเสนอ ที
ประชุ มใหญ่พิจารณาอนุมตั ิ และส่ งให้นายทะเบียนพิจารณาให้ความเห็นชอบภายใน ๓๐ วัน และเมือนาย
ทะเบียนอนุ มตั แิ ล้วจึงจะถือปฏิบตั ิได้
ข้อ ๓๐. เงินทุกประเภททีสมาคมได้รับ ต้องนําฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู อุดรธานี จํากัด ธนาคาร
ของรัฐหรือธนาคารพาณิชย์ในนามของสมาคม เหรัญญิกของสมาคมจะเก็บรักษาเงินสดไว้ เพือเป็ นค่าใช้จา่ ย
ได้ไม่เกิ น ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมืนบาทถ้วน) นายกสมาคมมีอาํ นาจสังจ่ายเงินของสมาคมได้ไม่เกิ นครังละ
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๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึงแสนบาทถ้วน) นายกสมาคม โดยมติของคณะกรรมการสังจ่ายเงินของสมาคมได้ไม่เกิน
๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)
จํานวนเงินค่าใช้จ่ายเกินกว่า จํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) ต้องขออนุมตั ิจากทีประชุม
ใหญ่ในแต่ละรายการ ยกเว้นการจ่ายเงินสงเคราะห์
ข้อ ๓๑. นายกสมาคมและกรรมการอืนอีกไม่นอ้ ยกว่า ๒ คน ในตําแหน่ง อุปนายก เหรัญญิกและ
เลขานุการ ต้องอนุมตั คิ ่าใช้จ่ายในแต่ละรายการ ก่อนการจ่ายเงินและการเบิกถอนเงินจากธนาคารหรื อสหกรณ์
ออมทรัพย์ครู อดุ รธานี จํากัด ให้นายกสมาคมและกรรมการอืนอีก ไม่นอ้ ยกว่า ๒ คน ลงนามร่ วมกัน ใน
กรณีนายกสมาคมไม่อยู่หรื อไม่สามารถปฏิ บตั ิหน้าทีได้ ให้อุปนายกทีได้รับมอบหมายแทนตามลําดับ
ข้อ ๓๒. เงินหรื อผลประโยชน์ของสมาคมทีได้รับมา หรื อมีผบู ้ ริ จาค หรื อดอกเบียทีเกิดจากเงินฝาก
ธนาคารหรื อสถาบันการเงินและสหกรณ์ออมทรัพย์ครู อุดรธานี จํากัด ในนามของสมาคมต้องตกเป็ นของ
สมาคมทังสิ น
ข้อ ๓๓. สมาคมจะแต่งตังบุคคลทีเหมาะสมเป็ นผูต้ รวจบัญชี โดยความเห็นชอบของทีประชุมใหญ่
และต้องรายงานผลให้คณะกรรมการทราบทุกเดือน ผูต้ รวจบัญชีจะได้รับค่าตอบแทนตาม ทีสมาคมกําหนด
หมวด ๙
การประชมใหญ่
ุ
ข้อ ๓๔. นับแต่จดทะเบียนจัดตังสมาคม ผูเ้ ริ มก่อการจะต้องนัดสมาชิกมาประชุมใหญ่สามัญ ครังแรก
ภายใน ๙๐ วัน เพือ
(๑) รับรองข้อบังคับทังฉบับ
(๒) เลือกตังคณะกรรมการและมอบหมายงาน
(๓) กําหนดอัตราเรี ยกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า
(๔) กําหนดอัตราการหักเงินค่าจัดการศพ หรื อค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวไว้ เป็ นค่าใช้จ่าย
(๕) กําหนดจํานวนเงินเบียเลียง เบียประชุม ค่าพาหนะ เงินหรื อประโยชน์อย่างอืนทํานอง เดียวกัน
ให้แก่กรรมการ
(๖) เรื องอืนๆ
ในระหว่างทียังไม่ได้มีการประชุมใหญ่สามัญครังแรก ผูเ้ ริ มก่ อการจัดตังสมาคมมี อํานาจหน้าทีและ
ความรับผิดชอบเช่นเดียวกับคณะกรรมการ
ข้อ ๓๕. สมาคมจะต้องเรี ยกประชุมใหญ่สามัญประจําปี ปี ละหนึ งครังภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่ วันสิ นปี
ปฏิทิน
(๑) รับทราบรายงานกิจการในรอบปี ทีผ่านมา
(๒) พิจารณาอนุมตั ิบญั ชีรายได้ รายจ่ายและบัญชีงบดุล
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(๓) เลือกตังคณะกรรมการชุดใหม่แทนคณะกรรมการเมือครบวาระหรื อทดแทนตําแหน่งทีว่าง
(๔) พิจารณาแก้ไขหรื อเพิมเติมข้อบังคับ
(๕) เรื องอืนๆ
การประชุ มใหญ่สามัญหรื อวิสามัญจะประชุมโดยสมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิกก็ได้ ให้เป็ นไปตาม
ระเบียบทีคณะกรรมการกําหนด
ข้อ ๓๖. สมาคมจะเรี ยกประชุมใหญ่วสิ ามัญ ในกรณีทีต้องขอความเห็นชอบหรื อมติจากทีประชุ ม ใน
การดําเนิ นกิจการของสมาคม
(๑) คณะกรรมการเรี ยกประชุม
(๒) สมาชิกจํานวนไม่นอ้ ยกว่าหนึงในห้าของจํานวนสมาชิกทังหมด หรื อไม่นอ้ ยกว่า ห้าสิ บคนลงชือ
ร่ วมกันร้ องขอต่อสมาคมให้เรี ยกประชุมใหญ่วสิ ามัญเพือการใดการหนึง
ในกรณี ทสมาชิ
ี
กเป็ นผูร้ ้ องขอ ให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมภายในสามสิ บวัน นับแต่วนั ทีได้ รับคํา
ร้ องขอ ถ้าสมาคมไม่เรี ยกประชุ มในระยะเวลาดังกล่าว ให้นายทะเบียนเรี ยกประชุมได้
(๓) นายทะเบียนสังให้เรี ยกประชุม
ข้อ ๓๗. สมาคมจะส่ งหนังสื อนัดประชุมใหญ่ไปยังสมาชิกทุกคนก่อนวันนัดประชุมไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด
วัน หนังสื อเชิญประชุ มต้องระบุสถานที วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุ ม พร้อมทัง รายละเอียดและ
เอกสารทีเกียวข้องไปด้วย
ข้อ ๓๘. การประชุมใหญ่ตอ้ งมีสมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิ กตามสัดส่ วนทีสมาคมกําหนดไว้ในระเบียบ
มาร่ วมประชุมกันและต้องมีสมาชิก หรื อผูแ้ ทนสมาชิกไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของจํานวนสมาชิก หรื อผูแ้ ทน
สมาชิ กทังหมด หรื อไม่นอ้ ยกว่าหนึงร้อยคน จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ถ้าในการประชุ มนัดแรก สมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิกสมาไม่ครบองค์ประชุม หากการประชุมนันได้นดั
โดยสมาชิกร้องขอให้เลิกประชุม ถ้าการประชุมนันมิใช่โดยสมาชิ กร้ องขอให้นดั ประชุ มใหญ่อีกครังภายใน
สิ บสี วัน การประชุมครังหลังนีมสี มาชิ กหรื อผูแ้ ทนสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ ยกว่าหนึงในสิ บของจํานวน
สมาชิ กทังหมดหรื อไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บคนก็ให้ถือว่าเป็ นองค์ประชุ ม
ในการประชุ มใหญ่เพือแก้ไขหรื อเพิมเติมข้อบังคับและการเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ต้องมีผมู ้ าประชุมตามวรรคหนึงเท่านัน
ข้อ ๓๙. ในการประชุ มใหญ่ผแู ้ ทนสมาชิ กคนหนึงมีเสี ยงหนึงในการลงคะแนน การวินิจฉัยชีขาดให้
ถือเสี ยงข้างมาก ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในทีประชุมออกเสี ยงเพิมขึนอีก เสี ยงหนึงเป็ นเสี ยงชีขาด
กรณีการแก้ไขหรื อเพิมเติมข้อบังคับและเลิกสมาคมจะต้องมีคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของผูม้ า
ประชุ ม
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ข้อ ๔๐. การออกเสี ยงลงคะแนนในทีประชุ ม
(๑) ออกเสี ยงลงคะแนนโดยเปิ ดเผย ให้ใช้วธิ ี ยกมือ
(๒) ออกเสี ยงลงคะแนนลับ ให้ใช้วธิ ีกาบัตรลงคะแนน
การนับคะแนนเสี ยงให้ทีประชุ มเลือกสมาชิกทีเข้าร่ วมประชุมเป็ นกรรมการนับคะแนนจํานวนไม่น้อย
กว่าสามคน
ข้อ ๔๑. สมาชิ กหรื อผูแ้ ทนสมาชิกจะมอบฉันทะเป็ นหนังสื อให้ผอู ้ ืน ซึ งมิใช่สมาชิกมาประชุมใหญ่
และออกเสี ยงแทนตนก็ได้ ผูร้ ับมอบฉันทะคนหนึงรับมอบฉันทะได้คนเดียว
ข้อ ๔๒. ในกรณี ทีจะมีมติเรื องใด ถ้าส่ วนได้เสี ยของกรรมการหรื อสมาชิกของสมาคมผูใ้ ดขัด กับ
ประโยชน์ได้เสี ยของสมาคม กรรมการหรื อสมาชิ กของสมาคมผูน้ นั จะออกเสี ยง ลงคะแนนในเรื องนันมิได้
ข้อ ๔๓. ให้นายกสมาคมเป็ นประธานในทีประชุม ถ้านายกสมาคมไม่อยู่หรื อไม่อาจปฏิ บตั ิ หน้าทีได้
ให้อุปนายกปฏิบตั ิหน้าทีแทน ถ้าทังนายกสมาคมและอุปนายกไม่อยูห่ รื อไม่อาจปฏิ บตั ิหน้าทีได้ ให้ทีประชุม
เลือกกรรมการคนใดคนหนึงขึนเป็ นประธานในทีประชุม เฉพาะการประชุมคราวนัน
หมวด ๑๐
คณะกรรมการ
ข้อ ๔๔. คณะกรรมการผูด้ าํ เนินกิจการของสมาคม โดยได้รับการเลือกตังระหว่างสมาชิกด้วยกันใน ที
ประชุ มใหญ่มีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า ๗ คน และไม่เกิ น ๑๕ คน ประกอบด้วย ตําแหน่งนายกสมาคม อุปนายก
นายทะเบียน เลขานุการ เหรัญญิกและกรรมการอืนๆ ตามทีเห็นสมควร และต้องมีคุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ตากว่
ํ ายีสิ บห้าปี บริ บูรณ์
(๓) มีวฒุ ิการศึกษาไม่ตากว่
ํ าชันประถมศึกษาปี ที ๔
(๔) มีภูมลิ าํ เนาหรื อถินทีอยู่ในจังหวัดทีจดทะเบียนทีตังสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
(๕) มีอาชีพเป็ นหลักแหล่งและมีฐานะมันคง
(๖) เป็ นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู อุดรธานี จํากัด
(๗) ไม่เป็ นกรรมการของสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์อืน
(๘) ไม่เป็ นผูม้ ีความประพฤติเสื อมเสียหรื อบกพร่ องในศีลธรรมอันดี
(๙) ไม่เป็ นภิกษุ สามเณร นักพรต หรื อนักบวชในศาสนาใด
(๑๐) ไม่เคยถูกนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ประจําท้องทีสังให้พน้ จากตําแหน่ง กรรมการ
สมาคม
(๑๑) ไม่เคยถูกทีประชุมใหญ่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ถอดถอนให้ออกจากตําแหน่งกรรมการ
เพราะเหตุทุจริ ตต่อหน้าที หรื อไม่เคยต้องโทษตามกฎหมายว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์
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(๑๒) ไม่เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุ ดให้จาํ คุก เว้นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิด ได้
กระทําโดยประมาทหรื อความผิดลหุ โทษ
(๑๓) ไม่เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ ความสามารถ
(๑๔) ไม่เป็ นบุคคลทีมีหนีสินล้นพ้นตัว หรื อบุคคลล้มละลาย
(๑๕) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออกจากส่ วนราชการ หน่ วยงานของรัฐ หรื อรัฐวิสาหกิจ
หรื อไม่เคยถูกนายจ้างเลิกจ้างเพราะเหตุทุจริ ตต่อหน้าที
ให้คณะกรรมการเป็ นผูแ้ ทนของสมาคมในกิจการเกียวกับบุคคลภายนอก ในการนี คณะกรรมการจะ
แต่งตังกรรมการคนใดคนหนึงหรื อหลายคนขึนทําการแทนก็ได้
บทบาทหน้ าทีแต่ละตําแหน่ งของกรรมการ
นายกสมาคม - ทําหน้าทีเป็ นหัวหน้าในการบริ หารกิจการของสมาคมให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
ถูกต้อ งตามกฎหมายข้อบังคับ ระเบียบ และวัตถุประสงค์ของสมาคม เป็ นผูแ้ ทน สมาคมในการติดต่อกับ
บุคคลภายนอกและเป็ นประธานในทีประชุ มคณะกรรมการ และการประชุมของสมาคม ปกครองบังคับบัญชา
เจ้าหน้าทีของสมาคม อนุมตั ิการดําเนินการ การเบิกจ่ายเงินตามข้อบังคับและระเบียบสมาคม สังดําเนินการ
ให้เป็ นไปตามข้อบังคับระเบียบ มติทีประชุ มใหญ่ มติคณะกรรมการคําสัง คําแนะนําของนายทะเบียน หรื อผู ้
มีอาํ นาจในการตรวจสอบการดําเนิ นการของสมาคม ปฏิบตั ิหน้าทีอืน ๆ ตามทีกฎหมายกําหนด
อุปนายกสมาคม - ทําหน้าทีเป็ นผูช้ ่วยนายกสมาคมในการบริ หารกิจการสมาคมปฏิบตั ิตามทีนายก
สมาคม ได้มอบหมาย และทําหน้าทีแทนนายกสมาคมเมือนายกสมาคมไม่อยู่ หรื อไม่สามารถ ปฏิบตั ิหน้าทีได้
ปฏิบตั ิหน้าทีตามทีสมาคมมอบหมาย
เลขานุการ - ทําหน้าทีเกียวกับงานธุรการของสมาคม นัดการประชุมกรรมการการประชุ มใหญ่ จด
และ รักษารายงานการประชุม ดําเนินการจดทะเบียนกรรมการ จดทะเบียนแก้ไขหรื อเพิมเติม ข้อบังคับและ
รายงานทะเบียนสมาชิ ก บัญชี งบดุล ต่อนายทะเบียน และปฏิบตั ิตาม คําสังของนายกสมาคม ตลอดจนทํา
หน้าทีเป็ นเลขานุการในการประชุมต่างๆของสมาคม ปฏิบตั ิงานอืนๆตามทีสมาคมมอบหมาย
เหรัญญิก - มีหน้าทีเกี ยวกับการเงินทังหมดของสมาคม เป็ นผูจั้ ดทําบัญชี รายได้-รายจ่าย บัญชี งบดุล
ของสมาคม กํากับ ควบคม ดูแลการจัดการจัดเก็บเงิน การเบิกจ่ายเงิน การนําเงิน ฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
อุดรธานี จํากัด และธนาคาร การเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของสมาคมรักษาระเบียบการใช้จ่ายเงินของ
สมาคม การปรับปรุ งแก้ไขระเบียบเกียวกับการเงินของสมาคม เก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ทางการเงิน การ
บัญชีของสมาคมไว้เพือตรวจสอบรายงานฐานะทางการเงินและงบดุลของสมาคมต่อนายทะเบียนเมือสิ นปี
ปฏิทินให้เสนอคณะกรรมการการพิจารณาภายใน ๖๐ วัน และนําเสนอทีประชุ มใหญ่พิจารณาให้ความ
เห็นชอบภายใน ๑๒๐ วัน รักษาระเบียบการใช้จา่ ยเงินสมาคมและรายงานจํานวนเงิน ทีมีอยู่ในธนาคารและ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู อุดรธานี จํากัด ตามทีมีอยู่ในวันสินเดือน ปฏิบตั ิงานอืน ๆ ตามทีสมาคมมอบหมาย
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นายทะเบียน - มีหน้าทีจัดทําและรักษาทะเบียนสมาชิก ตลอดจนหลักฐานเอกสารต่างๆ เกี ยวกับ
ทะเบียนสมาชิก รายงานจํานวนสมาชิกทีเพิมขึนหรื อ ลดลง ณ วันสิ นเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ
ธันวาคม ของทุกปี ต่อนายทะเบียนภายใน ๓๐ วัน นับตังแต่วนั สิ นเดือนนัน ติดต่อประสานงานกับ
คณะกรรมการหรื อสมาชิกทีเกียวข้องกับทะเบียนสมาชิ ก ปฏิบตั ิงานอืน ๆ ตามทีสมาคมมอบหมาย
กรรมการ - มีหน้าทีตามทีนายกสมาคมมอบหมาย
ข้อ ๔๕. วิธีการเลือกตังคณะกรรมการ ตามข้อ ๔๔ กระทําได้ ดังนี
ให้ผแู ้ ทนสมาชิกในทีประชุมใหญ่แต่ละเขตเสนอชือผูแ้ ทนสมาชิ กเพือรับการเลือกตังเป็ นกรรมการ
เฉพาะเขตนัน ๆ โดยมีผแู ้ ทนสมาชิกในทีประชุมให้การรับรองไม่นอ้ ยกว่า ห้าคนและผูเ้ สนอชือจะเสนอได้
เฉพาะผูแ้ ทนสมาชิกในเขตของตนเท่านัน เขตใดมีการเสนอชือมากกว่าหนึงคนให้ทีประชุ มใหญ่ลงคะแนน
เลือกตังแบบเปิ ดเผยโดยการยกมือ แต่ถา้ เขตใดมีการเสนอชือเพียงคนเดียวให้ถือว่าผูน้ นั เป็ นผูไ้ ด้รับการ
เลือกตังเป็ นกรรมการ
กรณี มกี ารเสนอชือผูด้ าํ รงตําแหน่งกรรมการมาแล้วเกินสองวาระติดต่อกันต้องมีมติเห็นชอบด้วยเสี ยง
สองในสามของผูม้ าประชุมจะกําหนดเป็ นอย่างอืน
เมือเลือกตังได้กรรมการครบจํานวนแล้วให้กรรมการทีได้รับเลือกตัง เลือกกันเองเพือดํารงตําแหน่ง
ต่างๆ ตามทีเห็นสมควรแล้วประกาศให้สมาชิกทราบต่อไป
ข้อ ๔๖. กรรมการของสมาคมไม่มีสิทธิ ได้รับค่าจ้าง หรื อประโยชน์อย่างอืนทํานองเดียวกันจาก
สมาคม
กรรมการของสมาคมอาจได้รับเบียประชุม ค่าพาหนะหรื อเงินหรื อประโยชน์อย่างอืน ทํานองเดียวกัน
จากสมาคมตามทีสมาคมได้วางระเบียบไว้ให้จา่ ยตามมติทีประชุมใหญ่กาํ หนด และส่ งให้นายทะเบียนเพือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้อ ๔๗. คณะกรรมการทีได้รับเลือกตังตามข้อที ๔๕ และจดทะเบียนแล้ว อยู่ในตําแหน่งคราวละ ๒
ปี นับแต่วนั ทีทีประชุมใหญ่มีมติและจะดํารงตําแหน่งเกิ นสองวาระติดต่อกันไม่ได้ เว้นแต่ทีประชุมใหญ่โดย
มติสองในสามของผูม้ าประชุมจะกําหนดเป็ นอย่างอืน
(๑) กรรมการชุดทีออกตามวาระจะต้องปฏิบตั ิหน้าทีจนกว่าจะมีการเลือกตังคณะกรรมการ ชุดใหม่
และคณะกรรมการชุดใหม่รับมอบหน้าทีเป็ นหนังสื อและเข้ารับตําแหน่งแทนแล้ว จึงจะพ้นหน้าที
กรรมการทีพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ สมาคมจะเรี ยกประชุ มใหญ่วสิ ามัญ เพือเลือกกรรมการ
แทนตําแหน่งทีว่างก็ได้ และให้อยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระทีเหลืออยู่ของกรรมการซึ งตนแทน
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ข้อ ๔๘. การพ้นจากตําแหน่งของกรรมการ กรรมการของสมาคมย่อมพ้นจากตําแหน่งดังต่อไปนี
(๑) ครบกําหนดตามวาระ
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๕) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๔๔ ข้อใดข้อหนึง
(๖) ทีประชุมใหญ่มีมติให้ออก
(๗) กระทําความผิดและถูกลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยการฌาปนกิ จสงเคราะห์ขอ้ ใดข้อ
หนึงกรณีตาํ แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุใดไม่ใช่ออกตามวาระ หากตําแหน่ งนันไม่ใช่ตาํ แหน่งนายก
สมาคม และคณะกรรมการทีเหลือยังครบจํานวนขันตําตามข้อบังคับ คณะกรรมการอาจเรี ยกประชุ มใหญ
เลือกตังสมาชิกคนใดคนหนึงเข้าดํารงตําแหน่งหรื อไม่ก็ได้ และหากมีการเลือกก็ให้กรรมการทีได้รับเลือกนัน
อยู่ในตําแหน่งตามวาระของผูท้ ตนแทน
ี
ข้อ ๔๙. ให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครัง ในกรณี จาํ เป็ นเร่ งด่วน นายก
สมาคมหรื อกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของจํานวน กรรมการทังหมดจะเรี ยกประชุมก็ได้
ข้อ ๕๐. การประชุ มคณะกรรมการ จะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของจํานวน
กรรมการทังหมดจึงจะนับเป็ นองค์ประชุม
ข้อ ๕๑. ให้นายกสมาคมเป็ นประธานในทีประชุม ถ้านายกสมาคมไม่อยูห่ รื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที ได้
ให้อุปนายกสมาคมเป็ นประธานในทีประชุม ถ้าทังนายกสมาคม และอุปนายกสมาคม ไม่อยู่หรื อไม่อาจปฏิบตั ิ
หน้าทีได้ ให้ทีประชุ มเลือกกรรมการคนใดคนหนึ งทําหน้าทีประธาน ในทีประชุม การวินิจฉัยชีขาดให้ถือ
เสี ยงข้างมาก ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที ประชุมออกเสี ยงเพิมขึนอีกหนึงเสี ยงเป็ นเสี ยงชีขาด
ข้อ ๕๒. คณะกรรมการมีอาํ นาจและหน้าทีในการดําเนินกิจการของสมาคม และให้รวมถึง
(๑) ดําเนินกิ จการของสมาคมให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๔๕
กฎกระทรวง ประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของทีประชุมใหญ่หรื อกฎหมายอืน
(๒) แต่งตังกรรมการให้ปฏิบตั ิหน้าทีอย่างใดอย่างหนึงหรื อตามทีสมาคมมอบหมาย
(๓) วางระเบียบในการปฏิบตั ิงานของสมาคมและการใช้เงินของสมาคมโดยได้รับอนุมตั ิจากที
ประชุ มใหญ่
(๔) ว่าจ้าง แต่งตัง และถอดถอนเจ้าหน้าทีและพนักงานทังปวง เพือให้การดําเนินงานของสมาคม
เป็ นไปโดยเรี ยบร้อย
(๕) ตีความ วินิจฉัยชีขาดเมือมีปัญหาเกิ ดขึนจากการปฏิ บตั ิตามข้อบังคับนีหรื อทีข้อบังคับมิได้ระบุไว้
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(๖) ในกรณีความจําเป็ นเพือประโยชน์ของสมาคม คณะกรรมการอาจแต่งตังบุคคลทีมีความรู ้
ความสามารถและประสบการณ์เป็ นทีปรึ กษาได้เท่าทีจําเป็ น มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมและได้รับค่าตอบแทน
ตามทีสมาคมกําหนด
หมวด ๑๑
การเลิกสมาคม และการชําระบัญชี
ข้อ ๕๓. สมาคมย่อมเลิกด้วยเหตุใดเหตุหนึง ดังต่อไปนี
(๑) ทีประชุมใหญ่ลงมติให้เลิก
(๒) นายทะเบียนสังให้เลิก
(๓) ศาลสังให้เลิก
ข้อ ๕๔. ในกรณีทีนายทะเบียนสังให้เลิก กรรมการจํานวนไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการ
ทังหมดของสมาคมสามารถยืนอุทธรณ์ตอ่ ปลัดกระทรวงโดยทําเป็ นหนังสื อยืนต่อนายทะเบียนภายในสามสิ บ
วันนับแต่วนั ทีได้รับคําสังให้เลิก
ข้อ ๕๕. เมือสมาคมต้องเลิกไม่วา่ ด้วยเหตุใด ๆ ให้มีการชําระบัญชี
ให้ทีประชุมใหญ่พิจารณาตังผูช้ าํ ระบัญชีโดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน ภายในสามสิ บวัน
นับแต่วนั ทีเลิก หรื อนับแต่วนั ทีปลัดกระทรวงมีคาํ สังให้ยกอุทธรณ์
ในกรณี ทีทีประชุมใหญ่ไม่อาจตังผูช้ าํ ระบัญชี หรื อนายทะเบียนไม่ให้ความเห็นชอบ ให้นายทะเบียน
แต่งตังผูช้ าํ ระบัญชีขึนทําการชําระบัญชีได้ เมือนายทะเบียนเห็นสมควรหรื อเมือสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่า
สองในสามของจํานวน สมาชิกทังหมดร้องขอต่อนายทะเบียน นายทะเบียนจะแต่งตังผูช้ าํ ระบัญชี คนใหม่
แทนผูช้ าํ ระบัญชีทีได้ตงไว้
ั กไ็ ด้
ข้อ ๕๖. ให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าทีของสมาคมจัดการรักษาทรัพย์สินทังหมดของสมาคมไว้
จนกว่าผูช้ าํ ระบัญชี จะเรี ยกให้ส่งมอบ
ข้อ ๕๗. ผูช้ าํ ระบัญชีตอ้ งทํางบดุลของสมาคมส่ งให้ผสู ้ อบบัญชีเพือตรวจรับรองว่าถูกต้อง และอาจ
ร้ องขอให้นายทะเบียนตังผูส้ อบบัญชีเพือตรวจสอบงบดุลได้ เมือผูส้ อบบัญชี รับรองงบดุลแล้ว ให้ผชู ้ าํ ระบัญชี
เสนองบดุลต่อทีประชุมใหญ่ เพืออนุมตั ิและเสนอต่อนายทะเบียนต่อไป
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ข้อ ๕๘. เมือได้ชาํ ระบัญชีแล้ว ถ้ามีทรัพย์สินเหลืออยู่จะโอนไปให้แก่สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์
หรื อนิติบคุ คลทีมีวตั ถุประสงค์เกียวกับการกุศลสาธารณะหรื อเป็ นไปตามมติทีประชุมใหญ่
หมวด ๑๒
การแก้ ไขหรือเพิมเติมข้ อบังคับ
ข้อ. ๕๙ การแก้ไขหรื อเพิมเติมข้อบังคับซึ งกระทําโดยมติของทีประชุมใหญ่นนั ต้องมีคะแนนเสี ยง
ในการลงมติไม่ตากว่
ํ าสองในสามของจํานวนสมาชิกทีมาประชุมและต้องไม่ขดั ต่อวัตถุประสงค์ของสมาค
หรื อขัดต่อกฎหมาย
เมือทีประชุมใหญ่มีมติให้แก้ไขหรื อเพิมเติมข้อบังคับใดข้อหนึงแล้ว คณะกรรมการต้องนําไป
จดทะเบียนภายในสิ บสี วันนับตังแต่วนั ทีประชุมใหญ่มีมติ
ข้อ. ๖๐ ในกรณี ทีนายทะเบียนไม่รับจดทะเบียนแก้ไขหรื อเพิมเติมข้อบังคับตามข้อ ๕๙ ให้
คณะกรรมการนัดประชุ มใหญ่วสิ ามัญ เพือพิจารณาแก้ไขหรื อเพิมเติมข้อบังคับนีอีกครังหนึงภายในสามสิ บ
วัน นับแต่วนั ทีได้รับแจ้งคําสังของนายทะเบียน ถ้าทีประชุมใหญ่ยืนยันให้แก้ไขหรื อเพิมเติมข้อบังคับนันอยู่
ให้คณะกรรมการทําหนังสื ออุทธรณ์ตอ่ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์โดยยืนต่อ
นายทะเบียนภายในกําหนดสิ บสี วันนับตังแต่วนั ทีได้รับคําสังจากนายทะเบียน
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๖๑. ให้บรรดาระเบียบ ประกาศ หรื อคําสัง ทีออกตามข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์ครู อดุ รธานี จํากัด พ.ศ. ๒๕๔๔ และทีแก้ไขเพิมเติม พ.ศ.๒๕๔๕ และทีแก้ไข
เพิมเติม พ.ศ.๒๕๔๖ และทีแก้ไขเพิมเติม พ.ศ.๒๕๔๘ และทีแก้ไขเพิมเติม พ.ศ.๒๕๔๙ และทีแก้ไขเพิมเติม
พ.ศ.๒๕๖๐ และทีแก้ไขเพิมเติม พ.ศ.๒๕๖๑ คงใช้บงั คับได้ตอ่ ไป เท่าทีไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อบังคับนี ทังนี
จนกว่าจะมีระเบียบ ประกาศ หรื อคําสังออกมาใช้บังคับแทน

