
หมวด ๔ 

สมาชิกภาพและการขาดจากสมาชิกภาพ 

 ข้อ ๘  ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมต้องยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมด้วยตนเอง ณ  
ที่ตั้งส านักงานของสมาคมในวันเปิดท าการ  โดยมีสมาชิกของสมาคมไม่น้อยกว่า  ๒  คนหรือกรรมการของ สมาคม
รับรองคุณสมบัติ 

 ข้อ ๙  สมาชิกมี  ๔  ประเภท  คือ 

  ประเภท  ก  หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิจ ากัดท่ีเป็นสมาชิกของสมาคม  
           หรือเจ้าหน้าที่ของสมาคม 

  ประเภท  ข  หมายถึง  คู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายของสมาชิกสมาคมประเภท ก 

  ประเภท  ค  หมายถึง  บุตรโดยก าเนิดของสมาชิกสมาคมประเภท ก 

  ประเภท  ง  หมายถึง  บิดามารดาผู้ให้ก าเนิดของสมาชิกสมาคมประเภท ก 

 ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก ต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ 

  (๒)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นคนไร้ความสามรถ 

  (๓)  มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 

  (๔)  มีอายุไม่เกิน ๕๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่จะมีสมาชิกภาพสมบูรณ์ 

  (๕)  ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน  ไม่สมประกอบ 

 ข้อ ๑๐  ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องน าเอกสารหลักฐาน ประกอบการสมัครดังต่อไปนี้ 

  (๑)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

  (๒)  ส าเนาทะเบียนบ้าน 

  (๓)  ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง จากสถานพยาบาลของรัฐ ตามกฎหมายว่าด้วย 

สถานพยาบาล 

  (๔)   หลักฐานอื่นตามที่สมาคมก าหนด 

 ข้อ ๑๑  ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก  จะมีสมาชิกภาพสมบูรณ์  นับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติรับเข้าเป็น 
สมาชิก และผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกได้ช าระเงินค่าสมัครและช าระเงินต่าง ๆ ตามข้อบังคับนี้แล้ว โดยการหัก 
เงินเดือนสิ้นเดือนหรือช าระรายปี ยกเว้นสมาชิกภาพของผู้เริ่มก่อการจัดตั้งสมาคม จะเริ่มตั้งแต่วันที่นายทะเบียน 
รับจดทะเบียนสมาคม  และได้ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกไว้แล้ว  เงินค่าสมัครสมาคมจะไม่คืนให้ผู้สมัคร  ไม่ว่า 
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น 



 ข้อ ๑๒  สมาคมจะมอบหลักฐานการเป็นสมาชิกในรูปสมุดช าระเงินประจ าตัวสมาชิกให้แก่สมาชิกทุกคน  
สมาชิกของสมาคมจะมีหมายเลขประจ าตัวสมาชิกได้หมายเลขเดียวเท่านั้น 

 ข้อ ๑๓  ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกจะต้องระบุชื่อผู้จัดการศพและผู้ที่ประสงค์ให้ได้รับเงินสงเคราะห์  ซึ่ง ต้อง
เป็นบุคคลในครอบครัวของตน  ตามข้อ ๒๓  ไว้ให้ชัดในใบสมัคร  ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการศพ และรับ เงิน
สงเคราะห์ในภายหลัง  สมาชิกต้องแจ้งให้สมาคมทราบเป็นหนังสือตามแบบที่สมาคมก าหนด 

 ข้อ ๑๔  สมาชิกภาพย่อมสิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปนี้ 

  (๑) ตาย 

  (๒) ลาออกเป็นหนังสือตามแบบที่สมาคมก าหนด และให้มีผลตั้งแต่วันที่ยื่นหนังสือขอลาออก 

  (๓) ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ออก 

  (๔) ถูกตัดชื่อออกเนื่องจากขาดส่งเงินสงเคราะห์ โดยสมาคมแจ้งเป็นหนังสือให้ไปช าระเงิน 
สงเคราะห์ตามข้อ ๒๐ แล้ว จ านวน ๒ ครั้ง แต่ละครั้งมีระยะเวลาห่างกัน ๓๐ วัน  ซึ่งครั้งสุดท้ายได้ท าหนังสือ 
ลงทะเบียนแบบตอบรับ  หรือสมาคมติดต่อหาหลักแหล่งที่อยู่ไม่ได้  และคณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติให้ พ้น
จากสมาชิกภาพ  

  การสิ้นสุดสมาชิกภาพตามข้อนี้  สมาชิกไม่มีสิทธิ์เรียกเงินค่าสมัคร  เงินค่าบ ารุง  และเงิน 
สงเคราะห์ที่ได้ช าระตามข้อบังคับนี้คืนจากสมาคม  เว้นแต่เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าที่ยังไม่ได้ตกอยู่ในความผูกพัน ที่
จะต้องจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ให้แก่สมาชิกที่ถึงแก่ความตาย 

 ข้อ ๑๕ สมาคมจะแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ตามข้อ ๑๔ (๒) (๓) (๔)  เพ่ือทราบ  
นับแต่วันที่ที่ประชุมมีมติ  ภายใน ๗ วัน 

  สมาชิกท่ีพ้นจากสมาชิกภาพตามข้อ  ๑๔ (๔)  มีสิทธิอุทธรณ์ภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันที่รับ 
หนังสือ โดยใช้แบบฟอร์มสมาคม  บันทึกการอุทธรณ์ และอาศัยระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

  ให้คณะกรรมการวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน  ๖๐ วัน  นับแต่วันที่อุทธรณ์  ค าวินิจฉัยของ 
คณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด 

หมวด ๕ 

เงินค่าสมัคร  เงินค่าบ ารุง  และเงินสงเคราะห์ 

 ข้อ ๑๖  ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม  ต้องช าระเงินค่าสมัครเป็นเงินคนละห้าสิบบาท  และเมื่อ 
สมาคมมีมติรับเข้าเป็นสมาชิกตาม ข้อ  ๑๑  แล้ว  จะต้องช าระเงินให้แก่สมาคมดังนี้ 

  (๑) เงินค่าบ ารุงปีละ  ยี่สิบบาท 

  (๒) เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า  ตามอัตรา  ดังนี้ 

      สมาชิกประเภท  ก  ข  และ  ค  จ านวนหนึ่งพันบาท 

      สมาชิกประเภท  ง  จ านวนสองพันบาท 



 ข้อ ๑๗  เมื่อสมาชิกของสมาคมคนใดคนหนึ่งถึงแก่ความตาย  สมาชิกทุกคนมีหน้าทีต้องช าระเงิน 
สงเคราะห์นั้น  รายละยี่สิบบาท 

 ข้อ ๑๘  การช าระเงินค่าสมัคร  เงินค่าบ ารุง  เงินสงเคราะห์หรือเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าให้ช าระได้ ใน
กรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ด้วยตนเอง  ณ  ส านักงานของสมาคม  หรือสถานที่ที่สมาคมก าหนด 

  (๒)  ทางธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินในนามสมาคม 

  (๓)  โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จ ากัด สาขาถนนหฤทัย  บัญชีเลขที่ ๓๔๒-๑-๐๘๖๙๙-๐ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด  บัญชีเลขที่  ๐๑- ๐๑๐๒๓-๒๖๗ 

  (๔)  หักจากบัญชีเงินฝากของสมาชิก  โดยได้รับความยินยอมจากสมาชิกเจ้าของบัญชีแล้ว 

  (๕)  โดยการยินยอมหักเงินเดือนสิ้นเดือน  หรือช าระเงินรายปี 

  การรับเงินทุกประเภท  สมาคมจะออกหลักฐานการรับเงินทุกครั้งตามแบบที่สมาคมก าหนด 

 ข้อ ๑๙ การช าระเงินสงเคราะห์  ตามข้อ  ๑๘  สมาชิกต้องช าระให้สมาคมภายใน ๓๐ วัน  นับแต่วันที่ 
ได้รับแจ้งการตายของสมาชิก  หรือได้รับหนังสือแจ้งจากสมาคมให้ไปช าระเงิน 

 ข้อ ๒๐ สมาคมจะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าจากสมาชิกเพ่ือส ารองจ่าย ค่าจัดการศพและสงเคราะห์ 
ครอบครัว  สมาชิกประเภท ก  ข  และ ค  จ านวนหนึ่งพันบาท  สมาชิกประเภท  ง  จ านวน สองพันบาท  และ
สมาคมจะคืนให้แก่สมาชิก เท่าที่สมาชิกผู้นั้นยังไม่ตกอยู่ในความผูกพันที่จะต้องจ่ายเงินสงเคราะห์ 


