ข้อบังคับ 1
ข้ อบังคับ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ร้อยเอ็ด จากัด 2
พ.ศ. 2560
...................................
ข้ อ 1. ข้ อบังคับนีเ้ รียกว่า “ข้ อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ร้อยเอ็ด จากัด 2
พ.ศ. 2560” โดยใช้ อกั ษรย่อว่ า “สฌ.สอ.รอ. 2” ชื่ อภาษาอังกฤษ “Cremation Association of Welfare of Roi-et
Teacher’s Saving and Credit Cooperative, Limited 2” ชื่ อย่อภาษาอังกฤษ CWRTSC2.
ข้ อ 2. ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจําท้องที่เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด ตําบลในเมือง อําเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด รับจดทะเบียนเป็ นต้นไป
ข้ อ 3. เครื่ องหมายของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จํากัด 2 เป็ นรู ปลักษณะ
วงกลม 2 วงซ้อนกัน ระหว่างวงกลมทั้ง 2 วงด้านบนมีชื่อ “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์”
ด้านล่างมีชื่อ “สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ดจํากัด 2” ภายในวงกลมมีสัญลักษณ์ชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด อยูต่ รงกลาง วงกลม หมายถึง การบริ หาร
จัดการภายใต้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ที่มีความอบอุ่นเอื้ออาทรต่อกัน
หมวด 1
ข้ อความทัว่ ไป
ข้ อ 4. ในข้อบังคับนี้
“สมาคม” หมายความว่า สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จํากัด 2
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จํากัด 2
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออม
ทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จํากัด 2
“นายกสมาคม” หมายความว่า นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จํากัด 2
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการดําเนินการ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ร้อยเอ็ด จํากัด 2
“เจ้ าหน้ าที”่ หมายความว่า เจ้าหน้าที่ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จํากัด 2
“บุคคลอื่นใด” หมายความว่า บุคคลที่สมาคมแต่งตั้ง หรื อมอบหมายให้ช่วยเหลืองานสมาคม ได้แก่
บุคคลทัว่ ไป สมาชิก กรรมการดําเนินการหรื อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จํากัด
“เงินค่ าสมัคร” หมายความว่า เงินที่เรี ยกเก็บจากผูท้ ี่สมัครเข้าเป็ นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จํากัด 2
“เงินค่ าบารุ ง” หมายความว่า เงินที่เรี ยกเก็บจากสมาชิกเป็ นรายเดือนหรื อรายปี เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จํากัด 2

ข้อบังคับ 2
“เงินสงเคราะห์ ” หมายความว่า เงินที่สมาชิกร่ วมกันออกช่วยเหลือเป็ นค่าจัดการศพ หรื อค่าจัดการ
ศพ และสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกซึ่ งถึงแก่ความตาย รวมทั้งเป็ นค่าใช้จ่ายเพื่อดําเนินกิจการของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จํากัด 2
“เงินสงเคราะห์ ล่วงหน้ า” หมายความว่า เงินที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ร้อยเอ็ด จํากัด 2 เรี ยกเก็บไว้ล่วงหน้าเพื่อสํารองจ่ายเป็ นเงินสงเคราะห์ เมื่อสมาชิกคนใดคนหนึ่งถึงแก่ความตาย
“หน่ วยงานของรัฐ” หมายความว่า หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริ หารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
“หน่ วยงานทางการศึกษา” หมายความว่า หน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ
และหรื อหน่วยงานที่จดั การศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ที่สังกัดกระทรวงอื่น ประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัย
วิทยาลัย โรงเรี ยน กองการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
“นายทะเบียน” หมายความว่า นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจําท้องที่เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด ตําบลในเมือง อําเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
“นายทะเบียนกลาง” หมายความว่า ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว
“ปลัดกระทรวง” หมายความว่า ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
หมวด 2
วัตถุประสงค์
ข้ อ 5. สมาคมมีวตั ถุประสงค์เพื่อทําการสงเคราะห์ซ่ ึ งกันและกันในการจัดการศพ หรื อการจัดการศพและ
สงเคราะห์ ครอบครั วของบุ คคลใดบุ คคลหนึ่ ง ซึ่ งถึ งแก่ ความตาย โดยมิ ได้ประสงค์จะหากําไรหรื อรายได้เพื่ อ
แบ่งปั นกัน ซึ่ งการตายนี้ ไม่รวมถึง การสาบสู ญตามคําสั่งศาล
หมวด 3
ทีต่ ้งั สานักงานและวันเวลาเปิ ดทาการ
ข้ อ 6. สํานักงานของสมาคมตั้งอยูท่ ี่ภายในอาคารสํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จํากัด เลขที่ 66
ถนนปัทมานนท์ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร. 0-4351-1022 ต่อ 132
ข้ อ 7. สมาคมจะเปิ ดทําการในวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. หรื อวัน เวลา ที่
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จํากัด เปิ ดทําการทุกวัน หยุดทําการในวันเสาร์ และอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
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หมวด 4
วิธีการรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ
ข้ อ 8. สมาชิกของสมาคม มี 2 ประเภท คือ
สมาชิกสามัญ ได้แก่ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ดจํากัด ประเภทสามัญ และที่เคยเป็ น
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ดจํากัดประเภทสามัญ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้าง
ชัว่ คราวรายเดือน ในหน่วยงานทางการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน เจ้าหน้าที่สมาคม เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จํากัด ลูกจ้างชัว่ คราวสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ดจํากัด
สมาชิกสมทบ ได้แก่ คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรม บิดา มารดา พี่นอ้ งร่ วมบิดาเดียวกัน หรื อพี่นอ้ ง
ร่ วมบิดาหรื อมารดาเดียวกันของสมาชิกสามัญ
ข้ อ 9. ผูท้ ี่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็ นสมาชิกของสมาคมต้องยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมด้วยตนเอง ณ
ที่ต้ งั สํานักงานของสมาคม ในวันเวลาเปิ ดทําการ และต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
(1) เป็ นผูบ้ รรลุนิติภาวะ
(2) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อเป็ นคนไร้ความสามารถ
(3) มีสุขภาพแข็งแรง
(4) มีอายุในวันสมัครไม่เกิน 35 ปี บริ บูรณ์ นับถึงสิ้ นปี ปฏิทิน เว้นแต่ผทู ้ ี่ยา้ ยมารับราชการหรื อผู ้
ที่บรรจุเข้าทํางานใหม่ครั้งแรก หรื อโอนสมาชิ กภาพจากสหกรณ์ อื่น มาเป็ นสมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด
จํากัด ซึ่ งมีอายุเกิน 35 ปี บริ บูรณ์แล้วแต่ตอ้ งสมัครเป็ นสมาชิกภายใน 180 วัน
(5) เป็ นบุคคลที่มีชื่อในทะเบียนบ้านถูกต้องตามกฎหมาย
(6)ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ายแรงหรื อเป็ นโรคเรื้ อรังจนรักษาไม่หาย
(7) มีความประพฤติดีและยินยอมปฏิบตั ิตามข้อบังคับ
(8) คณะกรรมการอาจมีมติรับบุคคลที่มีอายุเกิน 35 ปี เข้าเป็ นสมาชิกได้เนื่องในโอกาสพิเศษต่าง ๆ
ข้ อ 10 . ผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกต้องนําเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(2) สําเนาทะเบียนบ้าน
(3) ใบรับรองแพทย์แผนปั จจุบนั ชั้นหนึ่ง จากสถานพยาบาลของรัฐ ตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล
(4) สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
ข้ อ 11. สมาชิกภาพของผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกจะสมบูรณ์ได้นบั แต่วนั ที่คณะกรรมการมีมติรับเข้าเป็ น
สมาชิกและผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกได้ชาํ ระเงินค่าสมัครและชําระเงินต่าง ๆ ตามข้อบังคับนี้แล้ว เงินค่าสมัครและค่า
บํารุ ง สมาคมจะไม่คืนให้ผสู ้ มัครไม่วา่ กรณี ใด ๆ ทั้งสิ้ นและมีสิทธิ์ ได้รับเงินสงเคราะห์จากสมาคม ด้วยเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
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(1) ถึงแก่ความตายทุกกรณี นับแต่วนั ที่คณะกรรมการมีมติรับเข้าเป็ นสมาชิก เว้นแต่ถึงแก่ความตายด้วย
โรคมะเร็ งในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ที่คณะกรรมการมีมติรับเข้าเป็ นสมาชิก ไม่มีสิทธิ์ ได้รับเงินสงเคราะห์
(2) ถึงแก่ความตายด้วย อุบตั ิเหตุ มีสิทธิ์ ได้รับเงินสงเคราะห์ นับแต่วนั ที่สมาคม ได้รับเงินค่าสมัคร
ค่าบํารุ งรายปี และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ตามอัตราที่สมาคมกําหนดถูกต้องครบถ้วน
ข้ อ 12. สมาคมจะมอบหลักฐานการเป็ นสมาชิก ในรู ปสมุดชําระเงินประจําตัวสมาชิก ตามแบบของ
สมาคมให้แก่สมาชิกทุกคน
ข้ อ 13. ผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกจะต้องระบุชื่อผูจ้ ดั การศพ และผูท้ ี่ประสงค์ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ซ่ ึงต้อง
เป็ นบุคคล ตามข้อ 23 ไว้ให้ชดั แจ้งในใบสมัคร ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงผูจ้ ดั การศพ และผูร้ ับเงินสงเคราะห์ภายหลัง
สมาชิกต้องแจ้งให้สมาคมทราบเป็ นหนังสื อตามแบบที่สมาคมกําหนด
ข้ อ 14. สมาชิกภาพย่อมสิ้ นสุ ดลงในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก เป็ นหนังสื อตามแบบที่สมาคมกําหนด และให้มีผลตั้งแต่ วันที่ยนื่ ใบลาออก
(3) ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ออก
(4) ถูกคัดชื่อออกเนื่องจากขาดส่ งเงินสงเคราะห์ ติดต่อกัน 3 เดือน โดยสมาคม แจ้งเป็ นหนังสื อให้
ไปชําระเงินสงเคราะห์ ตามข้อ 17, ข้อ 20 แล้ว ภายใน 30 วัน ไม่นาํ เงินมาชําระและคณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติ
ให้พน้ จากสมาชิกภาพ
การสิ้ นสุ ดแห่งสมาชิกภาพตามข้อนี้ สมาชิกไม่มีสิทธิ เรี ยกเงินค่าสมัคร เงินค่าบํารุ ง และ เงิน
สงเคราะห์ที่ได้ชาํ ระตามข้อบังคับนี้คืนจากสมาคม ไม่วา่ กรณี ใด ๆ เว้นแต่เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าที่ยงั ไม่ได้ตกอยู่
ในความผูกพันที่จะต้องจ่ายเป็ นเงินสงเคราะห์ให้แก่สมาชิกที่ถึงแก่ความตาย
ข้ อ 15. สมาคมจะแจ้งเป็ นหนังสื อให้สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ตาม ข้อ 14 (2) (3) (4) เพื่อทราบ
ภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่ ที่ประชุมมีมติ
สมาชิกที่ถูกให้พน้ จากสมาชิกภาพตามข้อ 14 (4) มีสิทธิ ยนื่ อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ ภายใน 15
วัน นับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อแจ้งจากสมาคม ให้คณะกรรมการวินิจฉัยคําอุทธรณ์ของสมาชิกตามวรรคสอง ให้แล้ว
เสร็ จภายใน 30 วัน นับแต่วนั ยืน่ อุทธรณ์ และวินิจฉัยของคณะกรรมการ ให้ถือเป็ นที่สุด ส่ วนการขอความเป็ น
ธรรมคืนสมาชิกภาพให้เป็ นไปตามระเบียบที่สมาคมกําหนด
หมวด 5
เงินค่ าสมัคร เงินค่ าบารุ ง และเงินสงเคราะห์
ข้อ 16. ผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิ กของสมาคม ต้องชําระเงินให้แก่สมาคมดังนี้
(1) เงินค่าสมัครคนละ 100 บาท
(2) เงินค่าบํารุ ง ปี ละ 50 บาท
(3) เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า เป็ นเงิน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) หรื อตามประกาศของสมาคม
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ข้ อ 17. เมื่อสมาชิกของสมาคมคนใดคนหนึ่งถึงแก่ความตาย นับแต่วนั ที่สมาคมรับเข้าเป็ นสมาชิกโดย
สมบูรณ์ สมาชิกทุกคนมีหน้าที่ตอ้ งชําระเงินสงเคราะห์น้ นั รายละ 20 บาท (ยีส่ ิ บบาทถ้วน) หรื อตามประกาศของ
สมาคม
ข้ อ 18. การชําระเงินค่าสมัคร เงินค่าบํารุ ง เงินสงเคราะห์ หรื อเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าให้ชาํ ระได้ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(1) ด้วยตนเอง ณ สํานักงานของสมาคม หรื อสถานที่ที่สมาคมกําหนด
(2) ทางธนาณัติหรื อตัว๋ แลกเงินในนามสมาคม
(3) สมาชิกยินยอมให้ตน้ สังกัด หักเงิน ณ ที่จ่าย
(4) สมาชิกยินยอมให้สมาคม หักจากบัญชีเงินฝากของสมาชิก ในสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด
จํากัด โดยได้รับคํายินยอมจากสมาชิกเจ้าของบัญชี
(5) ชําระเงินผ่านบัญชีธนาคาร.กรุ งไทย..... สาขา..ตลาดหายโศรก. ประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จํากัด 2” เลขที่ 2936005132
การรับเงินทุกประเภท สมาคมจะออกหลักฐานการรับเงินทุกครั้ง ตามแบบที่สมาคมกําหนด
ข้ อ 19. การชําระเงินสงเคราะห์ ตามข้อ 18 สมาชิกต้องชําระให้สมาคมภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่รับแจ้ง
การตายของสมาชิกหรื อได้รับหนังสื อจากสมาคมให้ชาํ ระเงิน
ข้ อ 20. สมาคมจะเรี ยกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าจากสมาชิก เพื่อสํารองจ่ายเป็ นค่าจัดการศพและ
สงเคราะห์ครอบครัว จานวน 100 ศพ เป็ นเงิน 2,000 บาท และสมาคมจะคืนให้แก่สมาชิกเท่าที่สมาชิกผูน้ ้ นั ยังไม่ตก
อยูใ่ นความผูกพันที่จะต้องจ่ายเงินสงเคราะห์ ตามที่จ่ายไว้ล่วงหน้า และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้านี้ ห้ามสมาคม
นําไปใช้ในกิจการอื่นใด เว้นแต่จะนําไปใช้สาํ รองเป็ นเงินสงเคราะห์ของสมาชิกผูน้ ้ นั เองในเมื่อสมาชิกอื่นถึงแก่
ความตาย
หมวด 6
สิ ทธิและหน้ าที่ของสมาชิก
ข้ อ 21. สมาชิกมีสิทธิ ดงั ต่อไปนี้
(1) แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการของสมาคมต่อคณะกรรมการและเรี ยกร้องให้คณะกรรมการ
กระทําหรื องดเว้นการกระทําเพื่อประโยชน์ของสมาคม
(2) เข้าร่ วมประชุมใหญ่ของสมาคม และลงสมัครรับเลือกตั้งเป็ นกรรมการเพื่อบริ หารงานสมาคม
รวมทั้งออกเสี ยงลงคะแนนทุกครั้ง
(3) ขอตรวจสอบบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบการดําเนินกิจการของสมาคมในวันเวลา
เปิ ดทําการ
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(4) ลงชื่อร่ วมกันไม่นอ้ ยกว่า 50 คน หรื อจํานวนไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
ร้องขอต่อคณะกรรมการให้เรี ยกประชุมใหญ่วสิ ามัญเพื่อการใดการหนึ่งเมื่อใดก็ได้
(5) ร้องขอต่อนายทะเบียนให้สั่งเพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม ถ้าได้นดั เรี ยกหรื อได้
ประชุมกันหรื อได้ลงมติฝ่าฝื นต่อกฎหมายหรื อข้อบังคับของสมาคม และต้องร้องขอภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่
ที่ประชุมใหญ่ลงมติ
(6) ขอตรวจเอกสาร คัดเอกสาร หรื อขอให้คดั รายการและรับรองสําเนาเอกสารของสมาคมจาก
นายทะเบียน
(7) มอบฉันทะเป็ นหนังสื อให้ผูอ้ ื่นซึ่ งมิใช่สมาชิกเข้าร่ วมประชุมใหญ่ และออกเสี ยงลงคะแนน
แทนตนได้ ผูร้ ับมอบฉันทะคนหนึ่ง รับมอบฉันทะได้คนเดียว
(8) ลงชื่อร่ วมกันไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสี่ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดร้องขอนายทะเบียนสัง่ ให้ เลิก
สมาคมพร้อมด้วยเหตุผล หรื อร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลสั่งให้เลิกสมาคม
(9) แสดงความจํานงต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อเป็ นผูช้ าํ ระบัญชีในกรณี ที่สมาคมต้องเลิกตามมติ
ที่ประชุมใหญ่
(10) ลงชื่อร่ วมกันไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดร้องขอต่อนายทะเบียนเพื่อ
แต่งตั้งผูช้ าํ ระบัญชีคนใหม่แทนผูช้ าํ ระบัญชีที่ได้ต้ งั ไว้
(11) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการสมาคม กรณี ถูกคัดชื่อออกตามข้อ 14 (4)
ข้ อ 22. สมาชิกมีหน้าที่ดงั นี้
(1) ปฏิบตั ิตามระเบียบ ข้อบังคับ และคําสั่งของสมาคม
(2) ต้องชําระเงินสงเคราะห์ให้เรี ยบร้อยภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่รับแจ้งการตายของสมาชิกหรื อ
ได้รับแจ้งให้ชาํ ระเงินสงเคราะห์จากสมาคม
(3) เก็บรักษาสมุดชําระเงินประจําตัวสมาชิก หรื อบัตรประจําตัวสมาชิก ถ้าหายต้องรี บแจ้ง เพื่อ
ขอใบแทนใหม่จากสมาคม
(4) แจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ชื่อสกุล หรื อวัน เดือน ปี เกิดต่อสมาคม ภายในสิ บห้าวัน นับตั้งแต่
วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
(5) แจ้งความประสงค์เป็ นหนังสื อ ตามแบบที่สมาคมกําหนด ที่จะเปลี่ยนแปลงบุคคลผูจ้ ดั การศพ
หรื อผูร้ ับเงินสงเคราะห์ ตามที่แสดงความจํานงไว้ในใบสมัคร ตามข้อ 13 โดยยืน่ คําร้องต่อนายกสมาคม
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หมวด 7
วิธีการจ่ ายเงินค่ าจัดการศพหรื อค่ าจัดการศพและสงเคราะห์ ครอบครัว
ข้ อ 23. ในกรณี ที่สมาชิกถึงแก่ความตาย ให้สมาคมจ่ายค่าจัดการศพหรื อค่าจัดการศพและสงเคราะห์
ครอบครัว ให้แก่บุคคลที่สมาชิกได้ระบุไว้ในใบสมัครให้เป็ นผูร้ ับเงินสงเคราะห์และหรื อเป็ นผูจ้ ดั การศพโดย
ผูอ้ ยูล่ าํ ดับก่อนย่อมตัดสิ ทธิ ผูอ้ ยูล่ าํ ดับหลัง ซึ่ งต้องเป็ นบุคคล ตาม (2) (3) (4) (5) (6) (7) ดังต่อไปนี้
(1) ผูท้ ี่สมาชิกแสดงความจํานงไว้ในใบสมัคร หรื อแจ้งไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร (หนังสื อ) ให้เป็ น
ผูร้ ับเงินตามข้อ 13
(2) สามี ภริ ยา บุตร และบิดา มารดา
(3) พี่นอ้ งร่ วมบิดา มารดาเดียวกัน
(4) พี่นอ้ งร่ วมบิดา หรื อ มารดาเดียวกัน
(5) ปู่ ย่า ตา ยาย
(6) ลุง ป้า น้า อา
(7) ผูอ้ ุปการะเลี้ยงดู หรื อผูอ้ ยูใ่ นอุปการะเลี้ยงดู
ในกรณี ที่สมาชิกไม่ได้ระบุให้บุคคลเป็ นผูจ้ ดั การศพหรื อมีผจู ้ ดั การศพ แต่ไม่อาจจัดการศพ ของ
สมาชิกได้หรื อไม่มีบุคคลที่สมาชิกระบุไว้ในใบสมัครให้เป็ นผูจ้ ดั การศพ บุคคลตาม (2) – (7) อาจยืน่ คําร้องต่อ
สมาคมเพื่อขอเป็ นผูจ้ ดั การศพ และเมื่อสมาคมเห็นว่าบุคคลนั้นสามารถจัดการศพได้จริ ง ให้สมาคมจ่ายค่าจัดการ
ศพแก่บุคคลดังกล่าว แต่ถา้ สมาคมเห็นว่าบุคคลนั้นไม่สามารถจัดการศพได้ ให้สมาคมจัดการศพแก่สมาชิกให้
เหมาะสมกับฐานานุรูปและศาสนาของสมาชิกนั้น ๆ
ถ้าหากมีเงินเหลือจากการจัดการศพ ให้จ่ายแก่บุคคลใน (2) – (7) ตามลําดับก่อนหลัง โดยผูอ้ ยู่
ลําดับก่อนย่อมตัดสิ ทธิ ผอู ้ ยูล่ าํ ดับหลัง แต่ถา้ มีผอู ้ ยูล่ าํ ดับเดียวกันหลายคน ให้ได้รับเงินในสัดส่ วนที่เท่ากัน หากไม่
อาจแบ่งเงินให้บุคคลใดได้ให้เงินนั้นตกเป็ นของแผ่นดิน
ข้ อ 24. สมาคมจะจ่ายเงินค่าจัดการศพหรื อค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ผจู ้ ดั การศพและ
ผูร้ ับเงินสงเคราะห์แล้วแต่กรณี ภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่สมาคมได้รับคําขอประกอบหลักฐานการตายของสมาชิกผู ้
ถึงแก่ความตายครบถ้วน การขอรับเงินสงเคราะห์ตอ้ งยืน่ คําขอตามแบบของสมาคมกําหนด
การจ่ายเงินค่าจัดการศพหรื อค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว ให้นบั จํานวนสมาชิกที่มีอยูใ่ น
วันที่สมาชิกนั้นถึงแก่ความตาย รายใดมีปัญหาให้นาํ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ และให้คาํ วินิจฉัยของ
คณะกรรมการให้เป็ นที่สุด จึงไม่ถือว่าเงินนี้ เป็ นมรดกของสมาชิกผูถ้ ึงแก่ความตาย ทายาทโดยธรรมของสมาชิกที่
ถึงแก่ความตายไม่มีสิทธิเรี ยกร้อง หรื อถือเป็ นเหตุฟ้องร้องเรี ยกเงินดังกล่าวได้ ไม่วา่ กรณี ใด ๆ ทั้งสิ้ น
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ข้ อ 25. สมาคมจะหักเงินสงเคราะห์ไว้เป็ นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจการ ตามข้อ 26 ในอัตราร้อยละ 4 ของ
เงินที่เรี ยกเก็บได้ โดยไม่เกินอัตราที่กาํ หนดไว้ในกฎกระทรวง
หมวด 8
การใช้ จ่ายและการเก็บรักษาเงิน
ข้ อ 26. สมาคมจะใช้จ่ายเงินในการดําเนินกิจการ ดังนี้
(1) ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พกั ของกรรมการสมาคม
(2) เงินเดือน ค่าจ้าง และค่าล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่สมาคม
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พกั ของเจ้าหน้าที่สมาคม
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนบําเหน็จ และค่าเครื่ องแบบของเจ้าหน้าที่สมาคม
(5) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชุมใหญ่
(6) ค่าลงทะเบียนในการเข้าร่ วมประชุม อบรม และสัมมนาของกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคม
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ อที่ดิน อาคารและครุ ภณั ฑ์ต่าง ๆ หรื อจัดจ้างการก่อสร้างต่อเติมอาคาร
สํานักงานของสมาคม
(8) ค่าเช่าที่ดิน และอาคารสํานักงานของสมาคม
(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ อวัสดุ ค่าซ่อมแซม ค่าบํารุ งรักษา และค่าเสื่ อมราคา
(10) ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณู ปโภค เช่น ค่านํ้า ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ และค่าไปรษณี ย ์
(11) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินกิจการ
ของสมาคม
(12) ค่าใช้จ่ายสําหรั บผูท้ าํ บัญชี ผูต้ รวจบัญชี ผูส้ อบบัญชี ผูช้ าํ ระบัญชี และค่าใช้จ่ายในการเลิ ก
สมาคม
(13) ค่าพวงหรี ดและค่าพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกสมาคมที่ถึงแก่ความตาย
(14) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่นายทะเบียนกลางให้ความเห็นชอบ
ข้ อ 27. ค่าใช้จ่ายตามข้อ 26 (1) (2) (3) (4) และ (13) สมาคมต้องวางเป็ นระเบียบ และนําเสนอที่ประชุม
ใหญ่พิจารณาอนุมตั ิ และส่ งให้นายทะเบียนพิจารณาให้ความเห็นชอบภายใน 30 วัน และเมื่อนายทะเบียนอนุมตั ิ
แล้วจึงจะถือปฏิบตั ิได้
ข้ อ 28. เงินทุกประเภทที่สมาคมได้รับ ต้องนําฝากธนาคารของรัฐหรื อธนาคารพาณิ ชย์ หรื อ สถาบัน
การเงินที่เชื่อถือได้ หรื อสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จํากัด ในนามของสมาคม เหรัญญิกของสมาคมจะเก็บรักษา
เงินสดไว้เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายได้ไม่เกิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) นายกสมาคมมีอาํ นาจสั่งจ่ายเงินของ
สมาคมได้ไม่เกิน ครั้งละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) และนายกสมาคม โดยอนุมตั ิของคณะกรรมการ สั่ง
จ่ายเงินของสมาคมได้ไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
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หากจํานวนเงินค่าใช้จ่ายเกินกว่า จํานวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ต้องขออนุมตั ิจาก
ที่ประชุมใหญ่ในแต่ละรายการ ยกเว้นการจ่ายเงินสงเคราะห์
ข้ อ 29. นายกสมาคมเละกรรมการอื่นอีกไม่นอ้ ยกว่า 2 คน ต้องอนุมตั ิค่าใช้จ่ายก่อนในแต่ละรายการ
ก่อนการจ่ายเงินและเบิกถอนเงินจากธนาคารให้นายกสมาคมและกรรมการอื่นอีกไม่นอ้ ยกว่า 2 คน ลงนามร่ วมกัน
ข้ อ 30. เงินหรื อผลประโยชน์ของสมาคมที่ได้รับมา หรื อมีผบู ้ ริ จาค หรื อดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินฝากธนาคาร
หรื อสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จํากัด ในนามของสมาคม ต้องตกเป็ นของสมาคมทั้งสิ้ น
ข้ อ 31. สมาคมจะแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสม เป็ นผูต้ รวจบัญชี โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ และ
ต้องรายงานผลให้คณะกรรมการทราบทุกเดือน
ผูต้ รวจบัญชีจะได้รับค่าตอบแทนตามที่สมาคมกําหนด และได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
กลาง
หมวด 9
การประชุ มใหญ่
ข้ อ 32. นับแต่จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม ผูเ้ ริ่ มก่อการจะต้องนัดสมาชิกมาประชุมใหญ่สามัญ ครั้งแรก
ภายใน 90 วัน
(1) รับรองข้อบังคับทั้งฉบับ
(2) เลือกตั้งคณะกรรมการและมอบหมายงาน
(3) กําหนดอัตราเรี ยกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า
(4) กําหนดอัตราการหักเงินค่าจัดการศพ หรื อค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวไว้เป็ น
ค่าใช้จ่าย
(5) กําหนดจํานวนเงินเบี้ยเลี้ยง เบี้ยประชุม ค่าพาหนะ เงินหรื อประโยชน์อย่างอื่นทํานองเดียวกัน
ให้แก่กรรมการ
(6) เรื่ องอื่น ๆ
ในระหว่างที่ยงั ไม่ได้มีการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก ผูเ้ ริ่ มก่อการจัดตั้งสมาคมมีอาํ นาจหน้าที่
และความรับผิดชอบ เช่นเดียวกับคณะกรรมการ
ข้ อ 33. สมาคมจะต้องเรี ยกประชุ ม ใหญ่สามัญประจํา ปี ปี ละหนึ่ งครั้ ง ภายใน 120 วัน นับแต่ วนั สิ้ นปี
ปฏิทิน เพื่อ
(1) รับทราบรายงานกิจการในรอบปี ที่ผา่ นมา
(2) พิจารณาอนุมตั ิบญั ชีรายได้ รายจ่ายและบัญชีงบดุล
(3) เลือกตั้งคณะกรรมการชุ ดใหม่แทนคณะกรรมการเมื่อครบวาระหรื อทดแทนตําแหน่งที่วา่ ง
(4) พิจารณาแก้ไขหรื อเพิ่มเติมข้อบังคับ
(5) เรื่ องอื่น ๆ
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ข้ อ 34. สมาคมจะเรี ยกประชุมใหญ่วสิ ามัญ ในกรณี ที่ตอ้ งขอความเห็นชอบหรื อมติจากที่ประชุมใหญ่
ในการดําเนินกิจการของสมาคม
(1) คณะกรรมการเรี ยกประชุม
(2) สมาชิกจํานวนไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนสมาชิกทั้งหมด หรื อไม่นอ้ ยกว่าห้าสิ บคนลง
ชื่อร่ วมกันร้องขอต่อสมาคมให้เรี ยกประชุมใหญ่วสิ ามัญเพื่อการใดการหนึ่งในกรณี ที่สมาชิกเป็ นผูร้ ้องขอ
ให้สมาคมเรี ยกประชุมภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับคําร้องขอ ถ้าสมาคมไม่เรี ยกประชุมในระยะเวลาดังกล่าว
ให้นายทะเบียนเรี ยกประชุมได้
(3) นายทะเบียนสั่งให้เรี ยกประชุม
ข้ อ 35. สมาคมจะส่ งหนังสื อนัดประชุมใหญ่ไปยังสมาชิกทุกคนก่อนวันนัดประชุมไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวัน
หนังสื อเชิ ญประชุมต้องระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุม พร้อมทั้งรายละเอียดและเอกสารที่
เกี่ยวข้องตามควรไปด้วย ส่ วนระเบียบวาระการประชุมฉบับสมบูรณ์ ให้สมาชิกมารับได้ในวันประชุม และสมาคม
จะนําข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมใหญ่ท้ งั หมดไว้ในเว็บไซด์ (Website) แอพพลิเคชัน่ ไลน์ (Application-Line)
และเฟซบุค๊ (Facebook) ของสมาคม
ข้ อ 36. การประชุมใหญ่ตอ้ งมีสมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิกมาร่ วมประชุมร่ วมกันไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมด หรื อไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งร้อยคนจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ถ้าในการประชุมนัดแรกไม่ครบองค์ประชุม หากการประชุมนั้นได้นดั โดยสมาชิกร้องขอให้เลิก
ประชุม ถ้าการประชุมนั้นมิใช่สมาชิกร้องขอ ให้นดั ประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายในสิ บสี่ วนั การประชุมครั้งหลังนี้
ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้ อ 37. ในการประชุมใหญ่ สมาชิกคนหนึ่งมีเสี ยงหนึ่งในการลงคะแนน การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสี ยงข้าง
มาก ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิม่ ขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
กรณี การแก้ไขหรื อเพิ่มเติมข้อบังคับ และการเลิกสมาคม ต้องมีคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองใน
สามของผูม้ าประชุม
ข้ อ 38. การออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ (โดยเลือกปฏิบตั ิได้ในแต่ละวาระการประชุม)
(1) ออกเสี ยงลงคะแนนโดยเปิ ดเผย ให้ใช้วธิ ียกมือ
(2) ออกเสี ยงลงคะแนนลับ ให้ใช้วธิ ีกาบัตรลงคะแนน
การนับคะแนนเสี ยงให้ที่ประชุมเลือกสมาชิกที่เข้าร่ วมประชุมเป็ นกรรมการนับคะแนนจํานวน
ไม่นอ้ ยกว่าสามคน
ข้ อ 39. สมาชิกจะมอบฉันทะเป็ นหนังสื อให้ผอู ้ ื่น ซึ่ งมิใช่สมาชิกมาประชุม และออกเสี ยงแทนตนได้
ผูร้ ับมอบฉันทะคนหนึ่งรับมอบฉันทะได้คนเดียว
ข้ อ 40. ในกรณี ที่จะมีมติเรื่ องใด ถ้าส่ วนได้เสี ยของกรรมการ หรื อสมาชิกของสมาคมผูใ้ ดขัดกับ
ประโยชน์ได้เสี ยของสมาคม กรรมการหรื อสมาชิกของสมาคมผูน้ ้ นั จะออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้นไม่ได้
ข้ อ 41. ให้นายกสมาคมเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้านายกสมาคมไม่อยูห่ รื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้
ให้อุปนายกสมาคมปฏิบตั ิหน้าที่แทน ถ้าทั้งนายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่อยูห่ รื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้
ที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งขึ้นเป็ นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
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หมวด 10
คณะกรรมการ
ข้ อ 42. คณะกรรมการผูด้ าํ เนินกิจการสมาคม โดยรับการเลือกตั้งระหว่างสมาชิกด้วยกันในที่ประชุมใหญ่
มีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า 7 คนและไม่เกิน 15 คน ประกอบด้วยตําแหน่ง นายกสมาคม อุปนายกสมาคม เลขานุการ
เหรัญญิก นายทะเบียน และกรรมการอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร และต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่าํ กว่ายีส่ ิ บห้าปี บริ บูรณ์
(3) มีวฒ
ุ ิไม่ต่าํ กว่าชั้นประถมศึกษาปี ที่สี่
(4) มีอาชีพเป็ นหลักแหล่งและมีฐานะมัน่ คง
(5) เป็ นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์น้ นั
(6) ไม่เป็ นกรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อื่น
(7) ไม่เป็ นผูม้ ีความประพฤติเสื่ อมเสี ย หรื อบกพร่ องในศีลธรรมอันดี
(8) ไม่เป็ นภิกษุ สามเณร นักพรต หรื อนักบวชในศาสนาใด
(9) ไม่เคยถูกนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจําท้องที่ สั่งให้พน้ จากตําแหน่ง
กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
(10) ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ถอดถอนให้ออกจากตําแหน่ง กรรมการ
เพราะเหตุทุจริ ตต่อหน้าที่หรื อไม่เคยต้องโทษตามกฎหมายว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์
(11) ไม่เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จาํ คุก เว้นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดได้
กระทําโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
(12) ไม่เป็ นคนไร้ความสามารถ หรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
(13) ไม่เป็ นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรื อบุคคลล้มละลาย
(14) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออกจากส่ วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรื อรัฐวิสาหกิจ
หรื อไม่เคยถูกนายจ้างเลิกจ้างเพราะเหตุทุจริ ตต่อหน้าที่
ให้คณะกรรมการเป็ นผูแ้ ทนของสมาคมในกิจการเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ในการนี้
คณะกรรมการจะแต่งตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่งหรื อหลายคนขึ้นทําการแทนได้
บทบาทหน้ าที่แต่ ละตาแหน่ งของกรรรมการ
- ทําหน้าที่เป็ นหัวหน้าในการบริ หารกิจการของสมาคมให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยถูกต้อง
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และวัตถุประสงค์ของสมาคมเป็ นผูแ้ ทนสมาคมในการ
ติดต่อกับบุคคลภายนอก และเป็ นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ และการประชุมของ
สมาคม
อุปนายกสมาคม - ทําหน้าที่เป็ นผูช้ ่วยนายกสมาคมในการบริ หารกิจการสมาคม ปฏิบตั ิตามที่นายกสมาคมได้
มอบหมาย และทําหน้าที่แทนนายกสมาคมเมื่อนายกสมาคมไม่อยูห่ รื อไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้าที่ได้
นายกสมาคม
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เลขานุการ

เหรัญญิก

นายทะเบียน

- ทําหน้าที่เกี่ยวกับงานธุ รการของสมาคม นัดการประชุมกรรมการ การประชุมใหญ่ จดและ
รักษารายงานการประชุม ดําเนินการจดทะเบียนกรรมการ จดทะเบียนแก้ไขหรื อเพิ่มเติม
ข้อบังคับและรายงานทะเบียนสมาชิก บัญชีงบดุลต่อนายทะเบียน และปฏิบตั ิตามคําสั่งของ
นายกสมาคม ตลอดจนทําหน้าที่เป็ นเลขานุการในการประชุมต่าง ๆ ของสมาคม
- มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคม เป็ นผูจ้ ดั ทําบัญชี รายได้ – รายจ่ายบัญชีงบดุล
ของสมาคม และเก็บเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ทางการเงิน บัญชีของสมาคมไว้เพื่อการ
ตรวจสอบ รายงานฐานะการเงินและงบดุลของสมาคมต่อนายทะเบียน
- มีหน้าที่จดั ทํา และรักษาทะเบียนสมาชิก ตลอดจนหลักฐานเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับทะเบียน
สมาชิก

ข้ อ 43. วิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการการดําเนินการ ตามข้อ 42 ให้สมาชิกในที่ประชุ มใหญ่ เสนอชื่อ
สมาชิกที่สมควรจะได้รับเลือกตั้งเป็ นคณะ จนครบตามจํานวนที่กาํ หนด โดยมีสมาชิกอื่นในที่ประชุมรับรอง ไม่
น้อยกว่า 5 คน เมื่อไม่มีสมาชิกผูใ้ ดเสนอชื่ อ สมาชิกที่สมควรได้รับเลือกตั้งเป็ นคณะกรรมการเพิ่มเติมอีก ก็ให้ถือ
เป็ นมติที่ประชุมใหญ่รับรองคณะกรรมการคณะนี้ หรื อในกรณี ที่มีสมาชิกเสนอชื่ อสมาชิกที่สมควรจะได้รับ
เลือกตั้งเป็ นคณะหลายคณะ ให้ประธานในที่ประชุม ขอให้สมาชิกในที่ประชุมใหญ่ เสนอชื่อคณะกรรมการ
ดําเนินการเลือกตั้ง จํานวน 5 คน เป็ นผูด้ าํ เนิ นการเลือกตั้ง โดยสมาชิกในที่ประชุมใหญ่ดว้ ยวิธีการลงคะแนนลับ
หากมีคะแนนเท่ากันให้ใช้วธิ ี การจับฉลาก
เมื่อที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งคณะกรรมการเสร็ จสิ้ นแล้ว ให้คณะกรรมการที่ได้รับเลือกตั้ง เลือก
กันเอง เพื่อดํารงตําแหน่ง นายกสมาคม อุปนายกสมาคม เลขานุการ เหรัญญิก นายทะเบียน และกรรมการอื่น ๆ จน
ครบตามที่กาํ หนดไว้ในข้อบังคับ
ข้ อ 44. กรรมการของสมาคมไม่มีสิทธิ ได้รับค่าจ้าง หรื อเงิน หรื อประโยชน์อย่างอื่นทํานองเดียวกันจาก
สมาคม กรรมการของสมาคมอาจได้รับเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ หรื อเงินหรื อประโยชน์อย่างอื่นทํานองเดียวกันจาก
สมาคม ซึ่ งสมาคมจะวางระเบียบไว้ให้จ่ายตามมติที่ประชุ มใหญ่กาํ หนด
ข้ อ 45. คณะกรรมการซึ่ งได้รับเลือกตั้งตามข้อ 42 และจดทะเบียนแล้ว อยูใ่ นตําแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่
วันที่ ที่ประชุมใหญ่มีมติ และต้องออกตามวาระ และจะดํารงตําแหน่งเกินกว่าสองวาระติดต่อกันไม่ได้
ในกรณี การเสนอชื่ อสมาชิกที่สมควรได้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการไม่ครบตามจํานวน
คณะกรรมการ ให้สมาชิกผูเ้ ข้าร่ วมประชุม เสนอชื่ อให้กรรมการที่ดาํ รงตําแหน่งสองวาระติดต่อกันเป็ นกรรมการ
สมาคมอีกก็ได้ โดยใช้มติที่ประชุมใหญ่ ไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม ให้ความเห็นชอบ
คณะกรรมการชุดที่ออกตามวาระจะต้องปฏิบตั ิหน้าที่จนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่
และคณะกรรมการชุดใหม่ ได้รับจดทะเบียนจากนายทะเบียนแล้ว จึงจะสามารถรับมอบหน้าที่และเข้ารับตําแหน่ง
แทน
กรณี ตาํ แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุไม่ใช่ออกตามวาระ และคณะกรรมการที่เหลือยังครบ
จํานวนขั้นตํ่าตามข้อบังคับ คณะกรรมการอาจเรี ยกประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกคนใดคนหนึ่งเข้าดํารงตําแหน่งแทน
หรื อไม่ก็ได้ และหากมีการเลือกก็ให้กรรมการที่ได้รับเลือกนั้นอยูใ่ นตําแหน่งตามวาระของผูท้ ี่ตนแทน
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การแต่งตั้งกรรมการและการเปลี่ยนตัวกรรมการ ให้ทาํ โดยมติที่ประชุมใหญ่ และต้องนําไปจด
ทะเบียนภายในสิ บสี่ วนั นับตั้งแต่วนั ที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ
ข้ อ 46. กรรมการของสมาคมย่อมพ้นจากตําแหน่งได้ ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) ครบกําหนดตามวาระ
(2) ตาย
(3) ลาออกโดยทําเป็ นหนังสื อ
(4) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 42
ข้ อ 47. ให้มีการประชุมกรรมการอย่างน้อยเดือนละครั้งในกรณี จาํ เป็ นนายกสมาคมหรื อคณะกรรมการไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการทั้งหมดจะเรี ยกประชุมพิเศษขึ้นก็ได้
ข้ อ 48. ในการประชุมคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะนับเป็ นองค์ประชุม
ข้ อ 49. ให้นายกสมาคมเป็ นประธานในที่ประชุ ม ถ้านายกสมาคมไม่อยูห่ รื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้
อุปนายกสมาคม เป็ นประธานในที่ประชุม ถ้าทั้งนายกสมาคม และอุปนายกสมาคมไม่อยูห่ รื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่
ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งทําหน้าที่ประธานในที่ประชุม การวินิจฉัย ชี้ขาดให้ถือเสี ยงข้างมาก ถ้า
คะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิม่ ขึ้นหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
ข้ อ 50. คณะกรรมการมีอาํ นาจและหน้าที่ในการดําเนินกิจการของสมาคม และให้รวมถึง
(1) ดําเนินกิจการของสมาคมให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์
พ.ศ. 2545 กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติของประชุมใหญ่ หรื อกฎหมายอื่น
(2) วางระเบียบในการปฏิบตั ิงานของสมาคมให้เป็ นไปตามข้อบังคับ
(3) ว่าจ้างแต่งตั้ง ถอดถอนเจ้าหน้าที่สมาคม
(4) จัดทําและเก็บเอกสาร หลักฐานทางการเงินละบัญชี ทะเบียนสมาชิก และทรัพย์สินของสมาคม
(5) แต่งตั้งที่ปรึ กษาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
(6) แต่งตั้งผูต้ รวจสอบกิจการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
หมวด 11
การเลิกสมาคม และการชาระบัญชี
ข้ อ 51. สมาคมย่อมเลิกได้ดว้ ยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้เลิก
(2) นายทะเบียนสั่งให้เลิก
(3) ศาลสั่งให้เลิกตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545
ข้ อ 52. ในกรณี ที่นายทะเบียนสั่งให้เลิก ให้คณะกรรมการนัดประชุมกรรมการโดยด่วน เพื่อพิจารณาว่า
สมควรเลิกสมาคมหรื อมีแนวทางแก้ไขประการใด ถ้าที่ประชุมมีมติไม่สมควรเลิกโดยมีเหตุผลและวิธีการแก้ไขให้
คณะกรรมการ ยืน่ อุทธรณ์ต่อปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ โดยทําเป็ นหนังสื อยืน่ ต่อ
นายทะเบียน ภายในสามสิ บวัน นับแต่วนั ที่ได้รับคําสั่งให้เลิก
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ข้ อ 53. เมื่อสมาคมต้องเลิกไม่วา่ ด้วยเหตุใด ๆ ให้มีการชําระบัญชี
ให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาตั้งผูช้ าํ ระบัญชี โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนภายในสามสิ บ
วันนับแต่วนั ที่เลิกหรื อนับแต่วนั ที่ปลัดกระทรวงมีคาํ สั่งให้ยกอุทธรณ์
ในกรณี ที่ที่ประชุมใหญ่ไม่อาจตั้งผูช้ าํ ระบัญชี หรื อนายทะเบียนไม่ให้ความเห็นชอบให้
นายทะเบียนแต่งตั้งผูช้ าํ ระบัญชีข้ ึนทําการชําระบัญชีได้
เมื่อนายทะเบียนเห็นสมควรหรื อเมื่อสมาชิกจํานวนไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดร้องขอต่อนายทะเบียน นายทะเบียนจะตั้งผูช้ าํ ระบัญชีคนใหม่แทนผูช้ าํ ระบัญชี ที่ได้ต้ งั ไว้ก็ได้
ผูช้ าํ ระบัญชีได้รับค่าตอบแทนของสมาคมตามที่นายทะเบียนกําหนด
ข้ อ 54. ให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสมาคมจัดการรักษาทรัพย์สินทั้งหมดของสมาคมไว้ จนกว่าผู ้
ชําระบัญชีจะเรี ยกส่ งมอบ
ข้ อ 55. ผูช้ าํ ระบัญชีตอ้ งทํางบดุลของสมาคมส่ งให้ผชู ้ าํ ระบัญชี รับรองว่าถูกต้อง และอาจร้องขอให้นาย
ทะเบียนตั้งผูต้ รวจสอบงบดุลได้
เมื่อผูส้ อบบัญชีรับรองงบดุลแล้ว ให้ผชู ้ าํ ระบัญชีเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่เพื่ออนุมตั ิและเสนอ
ต่อนายทะเบียนต่อไป
ข้ อ 56. เมื่อได้ชาํ ระบัญชีแล้ว ถ้ามีทรัพย์สินของสมาคมเหลืออยู่ จะโอนไปให้แก่สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ หรื อนิติบุคคลที่มีวตั ถุประสงค์เกี่ยวกับการกุศลสาธารณะหรื อเป็ นไปตามมติของที่ประชุมใหญ่
หมวด 12
บทเฉพาะกาล
ข้ อ 57. เมื่อสมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลจากนายทะเบียนแล้ว ก็ให้ถือว่าผูเ้ ริ่ มก่อการ
ทั้งหมด เป็ นสมาชิกของสมาคม และสมาชิกภาพของคณะกรรมการ เริ่ มขึ้นตั้งแต่วนั จดทะเบียนเป็ นต้นไป
ข้ อ 58. สมาคมอาจแต่งตั้งผูท้ รงคุณวุฒิ เป็ นที่ปรึ กษาสมาคมได้ ตามความเหมาะสม โดยมติของ
คณะกรรมการ
ข้ อ 59. ในวาระเริ่ มแรกไม่เกิน 90 วัน นับแต่วนั ที่นายทะเบียนประจําท้องที่ รับจดทะเบียนสมาคม ผูท้ ี่มี
ความประสงค์จะสมัครเป็ นสมาชิกของสมาคม สามารถสมัครได้โดยได้รับการยกเว้นคุณสมบัติ ตามข้อ 9 (4)
ข้ อ 60. สมาชิกที่ได้รับการยกเว้นคุณสมบัติ ตามข้อ 9 (4) หากสมาชิกถึงแก่กรรมก่อนกําหนดเวลา ที่
สมาคมกําหนด 90 วัน ไม่มีสิทธิ ได้รับเงินสงเคราะห์ ไม่วา่ กรณี ใด ๆ ทั้งสิ้ น
ข้ อ 61. ในวาระเริ่ มแรกการรับสมัครสมาชิกสมาคม ให้เจ้าหน้าที่จากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์
ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จํากัด เป็ นผูท้ าํ หน้าที่รับสมัครสมาชิ กไปพรางก่อน จนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ประจําสมาคมของ
ตนเอง โดยได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการกําหนด
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หมายเหตุ : เหตุผลในการแก้ไขข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จํากัด 2
พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 , พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 2) และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
ทั้งฉบับ เนื่องจากว่า ข้อบังคับนี้บางข้อ ขาดความชัดเจนไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ พ.ศ. 2545 ปิ ดกั้นโอกาสของบุคคลที่จะสมัครเข้าเป็ นสมาชิก ทําให้สมาคมไม่เจริ ญเติบโต
เท่าที่ควร และไม่สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในปั จจุบนั จึงจําเป็ นต้องแก้ไขข้อบังคับ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จํากัด 2 พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 , พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 2) และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ทั้งฉบับ
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ประวัติความเป็ นมา
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จํากัด 2 (สฌ.สอ.รอ.2) ได้ จดทะเบียนเป็ น
สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ตามความในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 เมื่อ
วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ทะเบียนเลขที่ รอ. 52004/2 เพื่อเป็ นการสร้างสวัสดิการอันเป็ นประโยชน์กบั สมาชิก
และครอบครัวของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จํากัด ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้าง
ชัว่ คราว ลูกจ้างรายเดือนในหน่วยงานของการศึกษาทั้งของรัฐ และเอกชน หรื อเจ้าหน้าที่สมาคม เจ้าหน้าที่ศูนย์
ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จํากัด ลูกจ้างชัว่ คราวสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จํากัด ไม่เป็ น
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด
โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อการสงเคราะห์ซ่ ึ งกันและกันในการจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของบุคคล
ใดบุคคลหนึ่ง ซึ่ งถึงแก่ความตาย โดยมิได้ประสงค์จะหากําไรหรื อรายได้
เพื่อแบ่งปั นกัน ซึ่ ง การตายนี้ ไม่รวมถึงการสาบสู ญ ตามคําสั่งศาล

ข้อบังคับ 20
คณะกรรมการดาเนินการ ผู้เริ่มการจัดตั้งสมาคม
1.

นายธงชัย พุทธมอญ

ประธาน

2.

ดร.เทวฤทธิ์ พลเยีย่ ม

อุปนายก

3.

นายสุ รเดช มูลจันที

เลขานุการ

4.

นางมยุรี โอวาทกานนท์

เหรัญญิก

5.

นายสุ ริยา โคตะชัย

กรรมการ

6.

นายไชยรัตน์ ธรรมประเสริ ฐ

กรรมการ

7.

นายทองพูล พลเยีย่ ม

กรรมการ

8.

นายสมาน นาเมืองรักษ์

กรรมการ

9.

นายวิชยั ขจรมณี

กรรมการ

คณะกรรมการดาเนินการ (ชุดที่ 1)
1. นายธงชัย

พุทธมอญ

ประธาน

2. นายมงคล

ชิดชอบ

อุปนายก คนที่ 1

3. นายเทวฤทธิ์

พลเยีย่ ม

อุปนายก คนที่ 2

4. นายนิ ยม

บุญจันทร์

เลขานุการ

5. นายวิชยั

ขจรมณี

เหรัญญิก

6. นายสมาน

นาเมืองรักษ์

นายทะเบียน

7. นายสุ ริยา

โคตะชัย

กรรมการ

8. นายอนันต์
9. นายราศี

ลักษณะงาม

ดารุ นิกร

กรรมการ
กรรมการ

10.

นายวีระศักดิ์ พลเยีย่ ม

กรรมการ

11.

นายกานต์ แก่นสา

กรรมการ

12.

นายเศษพงศ์ โนนเวียงแก

กรรมการ

13.

นายสุ รเดช มูลจันที

กรรมการและประชาสัมพันธ์

14.

นายสุ กิจ เดชโภชน์

กรรมการ/ฝ่ ายกฎหมาย

15.

นายสุ รัตน์ โทนหงสา

กรรมการ/ฝ่ ายกฎหมาย
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คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 2 (ชุดปัจจุบัน)
1. นายมงคล

ชิดชอบ

2. นายไพบูลย์
3. นายบุญยัง

อินทร์งาม

ถินคําเชิด

นายกสมาคม
อุปนายก คนที่ 1
อุปนายก คนที่ 2

4. นายนิ ยม

บุญจันทร์

เลขานุการ

5. นายสุ กิจ

เดชโภชน์

ผูช้ ่วยเลขานุการ

6. นายสุ รเดช

มูลจันที

นายทะเบียน

7. นายกระจ่าง

ประทาย

ผูช้ ่วยนายทะเบียน

8. นายวิชยั

ขจรมณี

เหรัญญิก

วิเชียรศรี

ผูช้ ่วยเหรัญญิก

10.

นายจักรกฤษณ์ ถินคําเชิด

ประชาสัมพันธ์

11.

นายเวชสุ วรรณ วรเชษฐ์

ผูช้ ่วยประชาสัมพันธ์

12.

นายโกเมท บุญไชย

กรรมการ

13.

นายบุญศิลป สี ทาํ มา

กรรมการ

14.

นางวัชณี ย ์ เปลริ นทร์

กรรมการ

15.

นายอัมพร โสมเกตริ นทร์

กรรมการ

9. นายคําพูล
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