ระเบียบของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู นครราชสีมา จากัด
ว่ าด้ วย การเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ พ.ศ.2557
อาศัยอานาจตามความในข้อ ข้อ 50 ข้อ 51 และข้อ 58(1) แห่งข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสี มา จากัด พ.ศ.2552 แก้ไขเพิม่ เติม(ฉบับที่) 2 พ.ศ.2556 และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการสมาคมฯ ครั้งที่ 13/2557 เมื่อวันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2557 ให้ยกเลิกระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการ พ.ศ.2552 และได้วางระเบียบให้เหมาะสมดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสี มา จากัด
ว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ พ.ศ.2557”
ข้ อ 2 ให้ยกเลิก “ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสี มา จากัด
ว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ พ.ศ.2552”
ข้ อ 3 ระเบียบนี้ให้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ประกาศเป็ นต้นไป
ข้ อ 4 ในระเบียบนี้
“สมาคม” หมายความว่า สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสี มา จากัด
(ส.ส.นม.)
“คณะกรรมการดาเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดาเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสี มา จากัด (ส.ส.นม.)
“นายกสมาคม” หมายความว่า นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ครู
นครราชสี มา จากัด (ส.ส.นม.)
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสี มา
จากัด (ส.ส.นม.)
“คณะกรรมการอานวยการ” หมายความว่า คณะกรรมการดาเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสี มา จากัด (ส.ส.นม.)
“คณะกรรมการการเลือกตั้ง” หมายความว่า คณะบุคคลซึ่งคณะกรรมการดาเนินการเป็ นผูแ้ ต่งตั้งให้ปฏิบตั ิ
หน้าที่ในการดาเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการชุดใหม่
“ดาเนินการเลือกตั้ง” หมายความว่า การจัดทาประกาศ การรับสมัคร การตรวจสอบคุณสมบัติ การจัดทา
บัตรเลือกตั้ง การจัดให้มีการออกเสี ยงลงคะแนน การนับคะแนน การประกาศผลการเลือกตั้ง การรายงานผลการเลือกตั้งต่อ
คณะกรรมการดาเนินการ และการดาเนินการอย่างอื่นเพื่อให้การเลือกตั้งเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย บริ สุทธิ์ และยุติธรรม
ข้ อ 5 คณะกรรมการดาเนินการ ประกอบด้วยนายกสมาคมหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกไม่เกินสิ บสี่ คน ซึ่งที่
ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก ให้คณะกรรมการดาเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นดารงตาแหน่งนายกสมาคมหนึ่งคน
อุปนายกหนึ่งหรื อหลายคน เหรัญญิก นายทะเบียน เลขานุการ และกรรมการอื่น ๆ หรื อตามที่จะเห็นสมควร
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(1) จัดดาเนินกิจการของสมาคมตามข้อบังคับตามมติของที่ประชุมใหญ่
(2) แต่งตั้งกรรมการให้ดารงตาแหน่งต่าง ๆ และกาหนดอานาจหน้าที่ของกรรมการแต่ละตาแหน่ง
(3) ว่าจ้าง แต่งตั้ง และถอดถอนเจ้าหน้าที่และพนักงานทั้งปวงเพื่อให้การดาเนินงานของสมาคมเป็ นไป
โดยเรี ยบร้อย
(4) วางระเบียบในการปฏิบตั ิงานของสมาคม
(5) วางระเบียบในการจ่ายเงินของสมาคมโดยได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่
การใช้จ่ายเงินของสมาคมต้องเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ขอ้ บังคับ และระเบียบของสมาคมที่วางไว้โดยไม่ขดั
ต่อกฎหมาย มิฉะนั้นคณะกรรมการจะต้องรับผิดชอบเป็ นส่วนตัว
ข้ อ 7 บทบาทหน้าที่แต่ละตาแหน่งของกรรมการดาเนินการสมาคม มีดงั นี้
(1) นายกสมาคม ทาหน้าที่เป็ นหัวหน้าในการบริ หารกิจการของสมาคมให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และวัตถุประสงค์ของสมาคม เป็ นผูแ้ ทนสมาคมในการติดต่อ
กับบุคคลภายนอกและเป็ นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและการประชุมใหญ่ของสมาคม
(2) อุปนายก ทาหน้าที่เป็ นผูช้ ่วยนายกสมาคมในการบริ หารกิจการสมาคม ปฏิบตั ิตามที่นายกสมาคมได้
มอบหมาย และทาหน้าที่แทนนายกสมาคมเมื่อนายกสมาคมไม่อยู่ หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
(3) เลขานุการ ทาหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของสมาคม นักการประชุมกรรมการ การประชุมใหญ่ และ
รักษารายงานการประชุม ดาเนินการจดทะเบียนกรรมการ จดทะเบียนแก้ไขหรื อเพิ่มเติมข้อบังคับและ
รายงานทะเบียนสมาชิก บัญชีงบดุลต่อนายทะเบียน และปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของนายกสมาคม ตลอดจน
ทาหน้าที่เป็ นเลขานุการในการประชุมต่าง ๆ ของสมาคม
(4) เหรัญญิก มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคม เป็ นผูจ้ ดั ทาบัญชีรายได้-รายจ่าย บัญชีงบดุล
ของสมาคม และเก็บเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ทางการเงิน บัญชีของสมาคมเพื่อการตรวจสอบ รายงาน
ฐานะการเงินและงบดุลของสมาคมต่อนายทะเบียน
(5) นายทะเบียน มีหน้าที่จดั ทาและรักษาทะเบียนสมาชิก ตลอดจนหลักฐานเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับ
ทะเบียนสมาชิก
(6) กรรมการ ตาแหน่งอื่น ๆ มีหน้าที่ตามที่นายกสมาคมมอบหมาย
ข้ อ 8 สมาชิกที่จะได้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการต้องเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์วา่ ด้วยคุณสมบัติของกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545 ดังต่อไปนี้
(1) มีสญ
ั ชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่ายีส่ ิ บห้าปี บริ บูรณ์
(3) มีวฒ
ุ ิการศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นประถมศึกษาปี ที่สี่
(4) มีภูมิลาเนาหรื อถิ่นที่อยูใ่ นจังหวัดนครราชสี มา
(5) มีอาชีพเป็ นหลักแหล่งและมีฐานะมัน่ คง
(6) เป็ นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสี มา จากัด
(7) ไม่เป็ นกรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อื่น
ข้ อ 6
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(9) ไม่เป็ นภิกษุ สามเณร นักพรต หรื อนักบวชในศาสนาใด
(10) ไม่เคยถูกนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจประจาท้องที่ สัง่ ให้พน้ จากตาแหน่งกรรมการสมาคม
(11) ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่สมาคมถอดถอนให้ออกจากตาแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริ ตต่อหน้าที่
หรื อไม่เคยต้องโทษตามกฎหมายว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์
(12) ไม่เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดได้กระทาโดย
ประมาท หรื อความผิดลหุโทษ
(13) ไม่เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
(14) ไม่เป็ นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรื อบุคคลล้มละลาย
(15) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออกจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรื อรัฐวิสาหกิจ หรื อไม่
เคยถูกนายจ้างเลิกจ้างเพราะเหตุทุจริ ตต่อหน้าที่
ข้ อ 9 การเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ ให้ดาเนินการ ดังนี้
(1) ให้คณะกรรมการดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งจานวนไม่เกินเจ็ดคน เพื่อทาหน้าที่
ดาเนินการเลือกตั้งให้เป็ นไปโดยความเรี ยบร้อย บริ สุทธิ์ และยุติธรรม
(2) ให้กรรมการการเลือกตั้งได้รับค่าตอบแทนแบบเหมาจ่าย โดยมติคณะกรรมการดาเนินการ
(3) ให้คณะกรรมการดาเนินการเรี ยกประชุมใหญ่สามัญประจาปี เพื่อดาเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการเมื่อ
ครบวาระ
(4) การเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ ให้เลือกตั้งโดยวิธีเปิ ดเผย หรื อออกเสี ยงลงคะแนนลับให้ใช้วธิ ี
กาบัตรลงคะแนน ในกรณี ผสู ้ มัครรับเลือกตั้งเป็ นกรรมการครบตามจานวนตามข้อบังคับกาหนด ไม่
ต้องมีการเลือกตั้งลงคะแนน ให้นาเสนอที่ประชุมใหญ่รับรอง
(5) สมาชิกคนหนึ่งมีเสี ยงหนึ่งในการลงคะแนน และมีสิทธิลงคะแนนไม่เกินจานวนกรรมการดาเนินการ
ในการเลือกตั้งคราวนั้น ถ้าบัตรเลือกตั้งใดมีสมาชิกใช้สิทธิเกินกว่าจานวนดังกล่าว ให้ถือเป็ นบัตรเสี ย
(6) หากผูส้ มัครรับเลือกตั้งได้คะแนนเท่ากันให้ตดั สิ นชี้ขาดด้วยการให้ผสู ้ มัครรับเลือกตั้งนั้นหรื อผูแ้ ทนจับ
สลาก
(7) การประกาศผลการเลือกตั้ง และส่งผลการเลือกตั้งต่อสมาคม ให้ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ตามข้อ 9(1) เป็ นผูด้ าเนินการจัดส่งหลักฐานพร้อมการลงนามรับรองจากกรรมการเลือกตั้งทุกคน
ภายในสามวันนับแต่วนั เลือกตั้ง
ข้ อ 10 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอานาจหน้าที่วนิ ิจฉัยปั ญหาในการเลือกตั้ง เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งมี
มติเป็ นเช่นใด ให้ถือเป็ นข้อยุติ
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ข้ อ 11 คณะกรรมการซึ่งได้รับการเลือกตั้ง และจดทะเบียนแล้ว อยูใ่ นตาแหน่งคราวละสองปี นับแต่วนั ที่
นายทะเบียนรับจดทะเบียน
ข้ อ 12 การพ้นจากตาแหน่งของกรรมการ กรรมการของสมาคมย่อมพ้นจากตาแหน่งดังต่อไปนี้
(1) ครบกาหนดตามวาระ
(2) ตาย
(3) ลาออก
(4) ขาดจากสมาชิกภาพ
(5) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 6
(6) ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ออก
(7) กระทาความผิดและถูกลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์หรื อ นายทะเบียนสัง่ ให้พน้
จากตาแหน่งกรรมการ
เมื่อกรรมการพ้นจากตาแหน่งที่กล่าวข้างต้น และเวลาที่เหลืออยูไ่ ม่นอ้ ยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิ บวันก่อนออก
ตามวาระ คณะกรรมการที่เหลือยังครบจานวนขั้นต่าตามข้อบังคับ คณะกรรมการอาจเรี ยกประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิก คนใด
คนหนึ่งเข้าดารงตาแหน่งหรื อไม่ก็ได้ และหากมีการเลือกตั้งก็ให้กรรมการที่ได้รับเลือกนั้นอยูใ่ นตาแหน่งตามวาระของผูท้ ี่ตน
แทน
ข้ อ 13 ให้นายกสมาคมรักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2557
ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2557
(ลงชื่อ)

ชูเกียรติ ฉายพิมาย
(นายชูเกียรติ ฉายพิมาย)
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสี มา จากัด

