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ข้ อบังคับ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู พษิ ณุโลก จํากัด และคู่สมรส
พ.ศ. 2556
-------------------------------------------------------------------------หมวด 1
ข้ อความทัว่ ไป
ข้ อ 1
สมาคมนี้ เรี ยกว่า “ สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์สมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พิษณุโลก จํากัด และคู่สมรส ” โดยใช้ชื่อย่อว่า “ สคส.พล. ”
ข้ อ 2 ข้อบังคับนี้ เรี ยกว่า “ ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พิษณุโลก จํากัดและคู่สมรส พ.ศ. 2556 ”
ข้ อ 3 ให้ใช้บงั คับนับตั้งแต่วนั ที่นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจําท้องที่รับจด
ทะเบียนเป็ นต้นไป
ข้ อ 4 สํานักงานสมาคม ตั้งอยูท่ ี่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู พิษณุโลก จํากัด เลขที่ 137 หมู่ที่ 8
ตําบล หัวรอ อําเภอ เมือง จังหวัด พิษณุโลก
ข้ อ 5 เครื่ องหมายของสมาคมเป็ นรู ปลักษณะ วงกลมสองวงซ้อนทับกัน วงนอกมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5
เซนติเมตร วงในมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 เซนติเมตร รอบวงกลมเป็ นรู ปกลีบดอกบัว 9 กลีบ ช่องว่าง
ระหว่างวงกลมสองวง มีอกั ษรเขียนว่า สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พิษณุโลก จํากัด และคู่สมรส และกลางวงกลมเป็ นตราของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พิษณุโลก จํากัด

กลีบดอกบัว 9 กลีบ หมายถึง สัญลักษณ์แทนสมาชิกสหกรณ์ใน 9 อําเภอของจังหวัดพิษณุโลก
ข้ อ 6 ในข้อบังคับนี้
“สมาคม”
หมายความว่า สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พิษณุโลก จํากัดและคู่สมรส
“คู่สมรส” หมายความว่ า สามีหรือภรรยาทีจ่ ดทะเบียนสมรสถูกต้ องตามกฎหมาย
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ครู พิษณุโลก จํากัดและคู่สมรส
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“ข้ าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการที่ ปฏิ บตั ิ หน้าที่ ในหน่ วยงานการศึ กษา สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดพิษณุโลก
“ลูกจ้ างประจํา” หมายความว่า ลูกจ้างประจําที่ปฏิบตั ิหน้าที่ในหน่ วยงานการศึกษา สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดพิษณุโลก
“ พนักงานราชการ” หมายความว่ า พนักงานราชการทีป่ ฏิบัติหน้ าทีใ่ นหน่ วยงานทางการศึกษา
สั งกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดพิษณุโลก
“พนักงาน” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พิษณุโลก หรื อ เจ้าหน้าที่ของ
สมาคมฯ หรื อพนักงานขององค์กรปกครองท้องถิ่ นที่ มีห น้าที่ ประจําเกี่ ยวกับการจัดการศึ กษา ใน
จังหวัดพิษณุโลก
“บําเหน็จบํานาญ” หมายความว่า ข้าราชการหรื อลูกจ้างประจําหรื อพนักงาน ของหน่ วยงาน
ทางการศึกษาที่ได้รับเงินลักษณะบําเหน็จบํานาญ
“การรับสมัครกรณีพเิ ศษ” หมายความว่า เป็ นการรับสมัครสมาชิก เนื่องในโอกาสวันสําคัญ
ตามมติที่คณะกรรมการ พิจารณาเห็นสมควร
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ครู พิษณุโลก จํากัด และคู่สมรส
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการดําเนิ นกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู พิษณุโลก จํากัดและคู่สมรส
“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุ กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
หรื อนายกสมาคมให้ปฏิบตั ิหน้าที่เกี่ยวกับกิจการของสมาคม
“นายกสมาคม” หมายความว่า นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พิษณุโลก จํากัดและคู่สมรส
“ผู้จัดการสมาคม” หมายความว่า ผูจ้ ดั การสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิ กสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครู พิษณุโลก จํากัด และคู่สมรส
“เจ้ าหน้ าที”่ หมายความว่า เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ครู พิษณุโลก จํากัด และคู่สมรส
“เงินค่ าสมัคร” หมายความว่า เงินค่าสมัครเข้าเป็ นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พิษณุโลก จํากัด และคู่สมรส
“เงินค่ าบํารุ ง” หมายความว่า เงินค่าบํารุ งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครู พิษณุ โลก จํากัด และคู่สมรส ที่สมาชิ กต้องชําระให้กบั สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิ ก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู พิษณุโลก จํากัด และคู่สมรส เป็ นรายปี
“เงินสงเคราะห์ ” หมายความว่า เงินที่สมาชิกร่ วมกันออกช่วยเหลือเป็ นค่าจัดการศพ หรื อ
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ค่าจัดการศพ และสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิก ซึ่งถึงแก่ความตาย รวมทั้งเป็ นค่าใช้จ่ายเพื่อดําเนิน
กิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พิษณุโลก จํากัด และคู่สมรส
“เงินสงเคราะห์ ล่วงหน้ า”
หมายความว่า เงินสงเคราะห์ที่สมาชิ กฝากสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พิษณุโลก จํากัดและคู่สมรส เพื่อสํารองจ่ายเป็ นเงินสงเคราะห์
เมื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย
“พระราชบัญญัติ” หมายความว่า พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์
“กฎกระทรวง” หมายความว่า กฎกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
“หน่ วยงาน” หมายความว่า หน่วยงานทางการศึกษา และหรื อสถานศึกษาตามที่กาํ หนดไว้
ในมาตรา 4
วรรคแปด และวรรคเก้า แห่ งพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.2546
และหรื อหน่ วยงานสถานศึกษาอื่นในลักษณะเดียวกัน ซึ่ งมีสถานที่ต้ งั อยู่ในจังหวัด
พิษณุโลก และสํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พิษณุโลก จํากัด
“หน่ วย สคส.พล.” หมายความว่า เครื อข่ายในการประสานงาน การให้บริ การ และอํานวย
ความสะดวกแก่ สมาชิก สคส.พล. ในกลุ่มหรื อสังกัด
การกําหนดหน่วย สคส.พล. ให้เป็ นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
ข้ อ 7 สมาคมเปิ ดทําการในวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.
เว้นวันหยุดราชการ
ข้ อ 8 ให้นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พิษณุโลก จํากัดและคู่
สมรส รักษาการ ตามข้อบังคับนี้

หมวด 2
วัตถุประสงค์
ข้ อ 9
สมาคมมีวตั ถุประสงค์เพื่อ ทําการสงเคราะห์ซ่ ึ งกันและกันในการจัดการศพ และ
สงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิ กที่ถึงแก่ความตายด้วยเงินสงเคราะห์ โดยไม่ประสงค์จะหากําไรมา
แบ่งปันกัน ซึ่งการตายนี้รวมถึงการสาบสูญตามคําสัง่ ศาล

หมวด 3
สมาชิกภาพและการขาดจากสมาชิกภาพ
ข้ อ 10 สมาชิกสมาคม ได้แก่บุคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ 11 แห่ งข้อบังคับนี้ ซึ่งได้แสดงความ
จํานงตามข้อ 12 และคณะกรรมการมีมติรับเข้าเป็ นสมาชิกตามข้อ 13 แล้ว
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ข้ อ 11 ผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกของสมาคมต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
( 1 ) เป็ นผูบ้ รรลุนิติภาวะ
( 2 ) ต้ องเป็ นสมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูพษิ ณุโลก จํากัด หรือ คู่สมรส
( 3 ) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อเป็ นคนไร้ความสามารถ
( 4 ) ไม่เป็ นคนวิกลจริ ตหรื อจิตฟั่นเฟื อนไม่สมประกอบ
( 5 ) ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ในวันสมัคร
( 6 ) ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ายแรง หรื อเป็ นโรคเรื้ อรังจนรักษาไม่หาย
( 7 ) ต้องมีความประพฤติดี และยินยอมปฏิบตั ิตามข้อบังคับ
การรับสมัครสมาชิกกรณี พเิ ศษ และการกําหนดคุณสมบัติสมาชิก นอกเหนือจากที่กาํ หนดไว้
ในข้อ 11 แห่ งข้อบังคับนี้ ให้เป็ นไปตามมติของคณะกรรมการ
ข้ อ 12 ผูท้ ี่ ประสงค์จะสมัครเข้าเป็ นสมาชิ ก ของสมาคม ต้องยื่นใบสมัครตามแบบของ
สมาคมด้วยตนเอง ณ หน่วยงานที่สมาชิกสังกัด หรื อที่ทาํ การสมาคมในวันเปิ ดทําการ โดยมีสมาชิก
ของสมาคมไม่นอ้ ยกว่า 2 คน หรื อกรรมการของสมาคม จํานวน 1 คน รับรองคุณสมบัติ
ข้ อ 13 สมาชิ กภาพของผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิ กจะสมบูรณ์เริ่ มตั้งแต่วนั ที่คณะกรรมการของ
สมาคมได้มีมติให้เข้าเป็ นสมาชิก และผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกได้ชาํ ระเงินค่าสมัคร และชําระเงินต่างๆ
ตามข้อบังคับนี้แล้ว
ข้ อ 14 สมาชิกภาพย่อมสิ้ นสุ ดลงในกรณี ดังต่อไปนี้
( 1 ) ตาย
( 2 ) ลาออก เป็ นหนังสื อตามแบบที่สมาคมกําหนด และให้มีผลตั้งแต่วนั ที่
คณะกรรมการมีมติให้ออก
( 3 ) ที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ครู พิษณุโลก จํากัดและคู่สมรส มีมติให้ออก
( 4 ) ถูกคัดชื่อออกเพราะขาดส่ งเงินสงเคราะห์ และได้รับหนังสื อเตือนจากสมาคม
แล้วสามครั้งแต่ละครั้งมีเวลาห่ างกัน 15 วัน ซึ่งครั้งสุ ดท้ายได้ทาํ หนังสื อลงทะเบียนตอบรับและทาง
สมาคมได้นาํ เงินสงเคราะห์ล่วงหน้ามาจ่ายเป็ นเงินสงเคราะห์หมดแล้ว(ถ้ามี) หรื อสมาคมติดต่อหา
หลักแหล่งที่อยูไ่ ม่ได้ และคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้พน้ จากสมาชิกภาพ
(5) ขาดคุณสมบัติตามข้ อบังคับสมาคมฯ ข้ อ 11(3) (4) (5) (6) (7)
การสิ้ นสุ ดแห่งสมาชิกภาพตามข้อนี้ สมาชิกไม่มีสิทธิเรี ยกเงินค่าสมัคร เงินค่าบํารุ ง และ
เงินสงเคราะห์ที่ได้ชาํ ระตามข้อบังคับนี้คืนจากสมาคม เว้นแต่เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าที่ยงั ไม่ได้ตกอยู่
ในความผูกพันที่จะต้องจ่ายเป็ นเงินสงเคราะห์ให้แก่สมาชิกที่ถึงแก่ความตาย
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(6) กรณีสมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูพษิ ณุโลก จํากัด ได้ นําคู่สมรสมาสมัครกับสมาคมฯ
และได้ เสี ยชีวติ หรือลาออก หรือถูกให้ ออกจากสหกรณ์ ฯ ไม่ ว่ากรณีใดๆ คู่สมรสของสมาชิกผู้น้ันยังถือ
เป็ นสมาชิกสมาคมฯ อยู่และต้ องส่ งเงินค่ าบํารุ งเงินสงเคราะห์ รายศพหรือเงินสงเคราะห์ ล่วงหน้ าให้ กบั
สมาคม
ข้ อ 15 สมาคมจะแจ้งเป็ นหนังสื อให้สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ตามข้อ 14 (2) (3) (4) (5)
เพื่อทราบ นับแต่วนั ที่ที่ประชุมมีมติ ภายใน 15 วัน สมาชิกที่พน้ จากสมาชิกสภาพ ตามข้อ 14 (4) มีสิทธิ
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อ ให้คณะกรรมการวินิจฉัยคําอุทธรณ์
ให้แล้วเสร็ จภายใน 45 วัน นับแต่วนั ยืน่ อุทธรณ์คาํ วินิจฉัยของคณะกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ
ถือเป็ นที่สุด

หมวด 4
เงินค่ าสมัคร เงินค่ าบํารุง และเงินสงเคราะห์
ข้ อ 16 เมื่อสมาคมรับสมัครผูใ้ ดเข้าเป็ นสมาชิกแล้วผูน้ ้ นั มีหน้าที่ตอ้ งชําระเงินให้แก่สมาคม
ดังนี้
(1) เงินค่าสมัครเข้าเป็ นสมาชิก เป็ นเงิน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
(2) เงินค่าบํารุ งปี ละ 20 บาท (ยีส่ ิ บบาทถ้วน)
(3) เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า เป็ นไปตามที่มติประชุมใหญ่
ข้ อ 17 เมื่อสมาชิกของสมาคมคนใดคนหนึ่งถึงแก่ความตาย สมาชิกทุกคนมีหน้าที่ตอ้ งชําระ
เงินสงเคราะห์รายศพสูงสุ ดตาม กฎกระทรวง กําหนด
ข้ อ 18 การชําระเงินค่าสมัคร เงินค่าบํารุ ง เงินสงเคราะห์ หรื อเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ให้
ชําระต่อสมาคม ณ ที่ทาํ การของสมาคม ในวันเปิ ดทําการ หรื อ ยินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดหักส่ ง
สมาคมในวันสิ้ นเดือน
การรับเงินค่าสมัคร เงินค่าบํารุ ง เงินสงเคราะห์ และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ให้สมาคมออก
ใบเสร็ จรับเงินไว้เป็ นหลักฐาน
ข้ อ 19 การชําระเงิน ตามข้อ 16 ข้อ 17 สมาชิกต้องชําระให้สมาคม ณ หน่วยงานที่สมาชิก
สังกัด ภายใน 5 วัน นับแต่วนั ได้รับแจ้งการตายของสมาชิก หรื อได้รับแจ้งให้ชาํ ระเงินสงเคราะห์
จากสมาคมหรื อ ยินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดหักส่ งสมาคมในวันสิ้ นเดือน
การเรี ยกเก็บเงินดังกล่าว คณะกรรมการสมาคม อาจทําความตกลงให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พิษณุโลก จํากัด จัดเก็บพร้อมเงินค่าหุ น้ รายเดือนของสมาชิกสหกรณ์ ได้
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ข้ อ 20 สมาคมจะเรี ยกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าจากสมาชิก เพื่อสํารองจ่ายเป็ นค่าสงเคราะห์
ศพ ซึ่ งต้องไม่ เกิ นอัตราที่ ที่ประชุ มใหญ่มีมติกาํ หนด แต่ตอ้ งไม่ขดั กฎกระทรวง และเงิ นจํานวนนี้
สมาคมจะคืนให้แก่สมาชิ กเท่าที่สมาชิ กผูน้ ้ นั ยังไม่ตกอยู่ในความผูกพันที่จะต้องจ่ายเงิ นสงเคราะห์
ตามที่จ่ายไว้ล่วงหน้า และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้านี้ ห้ามสมาคมนําไปใช้จ่ายในกิจการอื่นใด เว้นแต่
จะนําไปใช้สาํ รองจ่ายเป็ นเงินสงเคราะห์ของสมาชิกผูน้ ้ นั เอง เมื่อสมาชิกอื่นถึงแก่ความตาย
ข้ อ 21 สมาคมจะจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู พิษณุโลก จํากัด เพื่อชําระหนี้
ที่สมาชิกมีต่อสหกรณ์ก่อนให้แก่ทายาท ส่วนเงินที่เหลือจากการชําระหนี้ให้จ่ายให้ทายาทที่ชอบด้วย
กฎหมาย ตามลําดับ ดังต่อไปนี้ คือ
ในกรณี ผจู ้ ดั การศพ และผูร้ ับเงินสงเคราะห์เป็ นคนละคน จะจ่ายเงินให้ผจู ้ ดั การศพ เป็ นผูร้ ับ
เงินสําหรับค่าจัดการศพ ส่ วนที่เหลือจ่ายให้ผรู ้ ับเงินสงเคราะห์ โดยสมาคมจะจ่ายเงินสงเคราะห์ให้
ทั้งหมดภายใน 90 วัน นับแต่วนั รับคําขอรับเงินสงเคราะห์หรื อแบ่งจ่ายให้เป็ น ดังนี้ คือ
(1) การจ่ายเงินค่าจัดการศพ สมาคมจะจ่ายเงินค่าจัดการศพ ตามคําขอรับเงินค่าจัดการศพ
จํานวนรายละไม่เกินห้าหมื่นบาทถ้วน ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วนั ที่สมาชิกถึงแก่ความตาย
(2) สมาคมจะจ่ายเงินส่ วนที่เหลือจากที่เรี ยกเก็บได้ท้ งั หมดภายใน 90 วันนับแต่วนั จ่ายครั้งแรก
และภายหลังจากที่เรี ยกเก็บได้อีก
(3) หากทายาทสมาชิกผูถ้ ึงแก่กรรมหรื อผูม้ ีสิทธิได้รับเงินค่าจัดการศพ หรื อผูม้ ีสิทธิ ได้รับ
เงินสงเคราะห์ครอบครัวไม่ติดต่อขอรับเงินค่าจัดการศพ และหรื อเงินสงเคราะห์ครอบครัวภายใน 2 ปี
นับแต่สมาชิกถึงแก่ความตาย ให้เงินนั้นตกเป็ นของสมาคมฯ
การจ่ายเงินสงเคราะห์ สมาคมจะหักไว้เป็ นค่าใช้จ่ายของสมาคมเป็ นจํานวนร้อยละของเงิน
สงเคราะห์ที่เรี ยกเก็บได้ แต่ตอ้ งไม่เกินกว่าที่กาํ หนดไว้ในกฎกระทรวง
การจ่ายเงินสงเคราะห์ ให้นาํ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาลงมติ และในกรณี น้ ี มติ
ที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเป็ นที่สุด
ข้ อ 22 เมื่อสมาชิ กผูใ้ ดถึงแก่ความตาย สมาคมจะจ่ายเงินค่าจัดการศพ หรื อ เงินสงเคราะห์
ครอบครัว และเงินทําบุญ ให้แก่บุคคลที่สมาชิกได้ระบุไว้ในใบสมัครสมาชิก สคส.พล. หรื อแบบระบุ
ทายาท ซึ่งต้องเป็ นบุคคลดังต่อไปนี้
(1) สามี ภริ ยา บุตร และบิดา มารดา ของสมาชิก
(2) พี่นอ้ งร่ วมบิดามารดาเดียวกัน ของสมาชิก
(3) พี่นอ้ งร่ วมบิดาหรื อมารดาเดียวกัน ของสมาชิก
(4) ปู่ ย่า ตา ยาย ของสมาชิก
(5) ลุง ป้ า น้า อา ของสมาชิก
(6) ผูอ้ ุปการะเลี้ยงดู หรื อผูอ้ ยูใ่ นอุปการะเลี้ยงดู ของสมาชิก
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ในกรณี ที่ไม่มีบุคคลที่ระบุไว้ในใบสมัครตามวรรคหนึ่ ง หรื อมีบุคคลที่ระบุไว้ในใบสมัคร
หรื อแบบระบุทายาท แต่ไม่อาจจัดการศพตามเจตนาของสมาชิกได้ หรื อในกรณี ที่สมาชิกไม่ได้ระบุ
บุคคลใดไว้ในใบสมัคร บุคคลตามวรรคหนึ่ ง อาจยืน่ คําร้องต่อสมาคม เพื่อขอเป็ นผูจ้ ดั การศพ และ
เมื่อสมาคมเห็นว่าบุคคลนั้นสามารถจัดการศพได้จริ ง ให้สมาคมจ่ายค่าจัดการศพแก่บุคคลดังกล่าว แต่
ถ้าสมาคมเห็นว่า บุคคลนั้นไม่สามารถจัดการศพได้ ให้สมาคมจัดการศพแก่สมาชิกตามฐานานุรูปและ
ศาสนาของสมาชิกนั้น ๆ ถ้าหากมีเงินค่าจัดการศพ หรื อเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัว
เหลืออยู่ ให้จ่ายแก่บุคคลที่ระบุไว้ในใบสมัคร แต่ถา้ ไม่มีบุคคลที่ระบุไว้ในใบสมัครหรื อแบบระบุ
ทายาท ให้จ่ายเงินดังกล่าวให้แก่บุคคลในวรรคหนึ่ งตามลําดับก่อนหลัง ลําดับก่อนย่อมตัดสิ ทธิ ผอู ้ ยู่
ลําดับหลัง แต่ถา้ มีผอู ้ ยูใ่ นลําดับเดียวกันหลายคน ให้ได้รับเงินในสัดส่ วนที่เท่ากัน หากไม่อาจแบ่งเงิน
ให้แก่บุคคลใดได้ ให้เงินนั้นตกเป็ นของสมาคม
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขการระบุทายาทผูม้ ีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้เป็ นไปตาม
ผูส้ มัครระบุครั้งล่าสุ ด

หมวด 5
สิ ทธิและหน้ าทีข่ องสมาชิก
ข้ อ 23 สมาชิกมีสิทธิ ดังต่อไปนี้
(1) แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการของสมาคมต่อคณะกรรมการ และมีสิทธิ
เรี ยกร้องให้คณะกรรมการกระทํา หรื องดเว้นการกระทําเพื่อประโยชน์ของสมาคม หรื อป้ องกันความ
เสี ยหายอันเกิดขึ้นแก่สมาคม
(2) เข้าร่ วมประชุมใหญ่ของสมาคม และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนทุกครั้ง
(3) ขอตรวจสอบบัญชี และเอกสารของสมาคม เพื่อทราบการดําเนินการของ
สมาคมในวันเปิ ดทําการของสมาคม
(4) ทําหนังสื อร้องขอต่อคณะกรรมการให้เรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อการใด
การหนึ่งเมื่อใดก็ได้ โดยมีจาํ นวนสมาชิกอื่นร่ วมด้วยไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
หรื อไม่นอ้ ยกว่าห้าสิ บคน
(5) ร้องขอต่อนายทะเบียนให้สงั่ เพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่ที่ได้ลงมติฝ่าฝื น
กฎหมายหรื อข้อบังคับของสมาคมภายในสามสิ บวัน นับแต่วนั ที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ
(6) ยืน่ คําร้องขอต่อนายทะเบียนขอให้เลิกสมาคมพร้อมด้วยเหตุผลประกอบ
คําร้องขอโดยมีสมาชิกอื่นร่ วมด้วยไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสี่ ของสมาชิกทั้งหมด
(7) คู่ ส มรสที่ ส มัค รเป็ นสมาชิ ก สมาคมฯ ไม่ มี สิ ท ธิ แ ละหน้า ที่ ต ามข้อ บัง คับ ของ
สมาคมตามข้อ (1)-(6)
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ข้ อ 24
สมาชิกมีหน้าที่ ดังนี้
(1) ปฏิบตั ิตามระเบียบ ข้อบังคับ และคําสัง่ ของสมาคม
(2) ต้องชําระเงินสงเคราะห์ให้เรี ยบร้อยภายใน 5 วัน นับแต่วนั ได้รับแจ้งการตาย
ของสมาชิกหรื อได้รับแจ้งให้ชาํ ระเงินสงเคราะห์จากสมาคม
(3) เก็บรักษาหนังสื อสําคัญการเป็ นสมาชิก
(4) การย้ายที่อยู่ เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนชื่อสกุล แก้ไขวัน เดือน ปี เกิดของสมาชิกให้
ยื่นคําร้องต่อนายทะเบียนสมาคมภายในสิ บห้าวัน นับแต่วนั ย้าย เปลี่ยน หรื อแก้ไข เพื่อสมาคมจะได้
แก้ไขหลักฐานต่าง ๆ ในทะเบียนให้ถูกต้อง
( 5 ) เมื่อสมาชิกผูใ้ ดถึงแก่ความตาย ให้ผจู ้ ดั การศพ ผูม้ ีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์
ของสมาชิ กแจ้งให้สมาคมทราบภายใน 7 วัน พร้อมด้วยหลักฐาน คือ หนังสื อสําคัญแสดงการเป็ น
สมาชิก ใบมรณะบัตร สําเนาทะเบียนบ้านของผูต้ าย สําเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจําตัวประชาชนของ
ผูจ้ ดั การศพ และหรื อผูร้ ับเงินสงเคราะห์

หมวด 6
คณะกรรมการ และการดําเนินกิจการ
ข้ อ 25 ให้มีคณะกรรมการดําเนิ นกิจการของสมาคมคณะหนึ่ ง จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 15 คน
และ ไม่เกิน 25 คน ประกอบด้วย
( 1 ) กรรมการประจําหน่วยระดับประถมศึกษา สังกัด สพฐ. อําเภอละ 1 คน
ยกเว้น อําเภอเมือง 2 คน รวม 10 คน
( 2 ) กรรมการประจําหน่วยระดับมัธยมศึกษา สังกัด สพฐ 1 คน
( 3 ) กรรมการประจําหน่วยสังกัดมหาวิทยาลัย, อาชีวศึกษา, กศน.,ท้องถิ่นและสังกัดอื่น 1 คน
( 4 ) กรรมการประจําหน่วยจากข้าราชการบํานาญ 1 คน
( 5 ) กรรมการโดยตําแหน่งได้แก่ ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ, ผูจ้ ดั การสหกรณ์ฯ รวม 2 คน
( 6 ) กรรมการอื่น ให้มีตามที่ประชุมใหญ่มีมติเลือกเพิ่มก็ได้ ทั้งนี้ ไม่ให้เกินจํานวนกรรมการ
ที่กาํ หนดให้ กรรมการตามข้อ 25 (1) (2) (3) (4) และ(5) เลือกกันเองดํารงตําแหน่งนายกสมาคมหนึ่งคน
อุปนายกไม่เกินสองคน เลขานุการหนึ่งคน เหรัญญิกหนึ่งคน นายทะเบียนหนึ่งคน และตําแหน่งอื่น
ตามที่คณะกรรมการกําหนด เป็ นผูด้ าํ เนินกิจการสมาคม คณะกรรมการดําเนินกิจการของสมาคม อาจ
ตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อปฏิบตั ิงานตามที่คณะกรรมการดําเนินกิจการของสมาคม มอบหมายก็ได้
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บทบาทหน้ าทีข่ องคณะกรรมการแต่ ละตําแหน่ ง
นายกสมาคม - ทําหน้าที่เป็ นหัวหน้าในการบริ หารกิจการของสมาคมให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและวัตถุประสงค์ของสมาคมเป็ นผูแ้ ทน
สมาคม ในการติดต่อกับบุคคลภายนอก และเป็ นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ
และการประชุมใหญ่ของสมาคม
- ทําหน้าที่เป็ นผูช้ ่วยนายกสมาคมในการบริ หารกิจการสมาคม ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่
อุปนายก
นายกสมาคมได้มอบหมายและทําหน้าที่แทนนายกสมาคม เมื่อนายกสมาคมไม่อยู่
สมาคม
หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
- ทําหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของสมาคม นัดการประชุมกรรมการ การประชุมใหญ่
เลขานุการ
จดและรักษารายงานการประชุม ดําเนินการจดทะเบียนกรรมการจดทะเบียนแก้ไข
หรื อเพิ่มเติมข้อบังคับ และรายงานทะเบียนสมาชิก บัญชีงบดุลต่อนายทะเบียน
และปฏิบตั ิตามคําสัง่ ของนายกสมาคม ตลอดจนทําหน้าที่เป็ นเลขานุการในการ
ประชุมต่าง ๆ ของสมาคม
- มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคม เป็ นผูจ้ ดั ทําบัญชีรายได้รายจ่าย บัญชี
เหรัญญิก
งบดุลของสมาคมและเก็บเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ทางการเงิน บัญชีของสมาคมไว้
เพื่อตรวจสอบรายงานฐานการเงิน และงบดุลของสมาคมต่อนายทะเบียน
นายทะเบียน - มีหน้าที่จดั ทําและรักษาทะเบียนสมาชิก ตลอดจนหลักฐานเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับ
ทะเบียนสมาชิก
กรรมการ
- มีหน้าที่ตามที่นายกสมาคมมอบหมาย
ตําแหน่ งอืน่ ๆ
ข้ อ 26
คุณสมบัติคณะกรรมการ สมาชิ กที่จะได้รับเลือกตั้งเป็ น กรรมการต้องเป็ นผูม้ ี
คุณสมบัติสมควรแก่วตั ถุประสงค์ของสมาคม ดังต่อไปนี้
(1) เป็ นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
(2) ไม่เคยถูกนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจําท้องที่ สัง่ ให้พน้ จาก
ตําแหน่งกรรมการสมาคม
(3) ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ถอดถอนให้ออกจาก
ตําแหน่งกรรมการ เพราะเหตุทุจริ ตต่อหน้าที่ หรื อไม่เคยต้องโทษตามกฎหมายว่าด้วยการฌาปนกิจ
สงเคราะห์
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(4) ไม่เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จาํ คุก เว้นแต่เป็ นโทษสําหรับ
ความผิดได้กระทําโดยประมาท หรื อความผิดลหุโทษ
(5) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออกจากส่ วนราชการ หน่วยงานของรัฐ
หรื อรัฐวิสาหกิจ หรื อไม่เคยถูกนายจ้างเลิกจ้าง เพราะเหตุทุจริ ตต่อหน้าที่
(6) ไม่เป็ นกรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อื่น
ให้คณะกรรมการเป็ นผูแ้ ทนของสมาคม ในกิจการเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ในการนี้
คณะกรรมการจะแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งคนใด หรื อหลายคนขึ้นทําการแทนก็ได้
ข้ อ 27 กรรมการของสมาคมไม่มีสิทธิ ได้รับค่าจ้าง หรื อเงิน หรื อประโยชน์อย่างอื่นทํานอง
เดียวกันจากสมาคม กรรมการของสมาคมอาจได้รับเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ หรื อเงิน หรื อ ประโยชน์
อย่างอื่นทํานองเดียวกันจากสมาคม ตามที่ระเบียบสมาคมกําหนด
ข้ อ 28 คณะกรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งตามข้อ 25 และจดทะเบียนแล้วอยูใ่ นตําแหน่งคราวละ
2 ปี นับแต่วนั ที่ที่ประชุมใหญ่มีมติ และต้องออกตามวาระ กรรมการที่พน้ จากตําแหน่ งไปแล้ว อาจ
ได้รับเลือกเป็ นกรรมการของสมาคมอีกก็ได้ แต่ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน
คณะกรรมการชุดที่ออกตามวาระ จะต้องปฏิบตั ิหน้าที่จนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการ
ชุดใหม่ และคณะกรรมการชุดใหม่เข้ามารับตําแหน่งแทนแล้ว จึงจะพ้นจากหน้าที่
ข้ อ 29 การพ้นจากตําแหน่งของกรรมการ ย่อมพ้นจากตําแหน่ง โดยเหตุดงั ต่อไปนี้
(1) ครบกําหนดตามวาระ
(2) ย้ายออกจากหน่วย สคส.พล. ตามข้อ 6 วรรคยีส่ ิ บเอ็ด
(3) ตาย
(4) ลาออก
(5) ขาดจากสมาชิกภาพ
(6) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 26 ข้อใดข้อหนึ่ง
(7) ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ออก
(8) กระทําความผิดและถูกลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์
ข้อใดข้อหนึ่ง
กรณี ตาํ แหน่งกรรมการหน่วย สคส.พล. ตามที่กาํ หนดไว้ในข้อ 6 วรรคยีส่ ิ บเอ็ดว่างลง เพราะ
เหตุไม่ใช่ออกตามวาระ ให้สมาชิกเลือกบุคคลในสังกัดหน่วย สคส.พล. นั้นแทน
นอกจากกรรมการหน่วย สคส.พล. ตามวรรคหนึ่ งคณะกรรมการอาจเรี ยกประชุมใหญ่ เพื่อ
เลือกสมาชิกคนใดคนหนึ่งเข้าดํารงตําแหน่งแทนก็ได้
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หากมีการเลือกให้ดาํ รงตําแหน่งแทน ให้กรรมการที่ได้รับเลือกอยูใ่ นตําแหน่งตามวาระที่ตน
แทน แต่ท้ งั นี้ตอ้ งมีเวลาไม่นอ้ ยกว่า 120 วัน นับถึงวันครบวาระ
ข้ อ 30 ให้มีการประชุมกรรมการอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง ในกรณี จาํ เป็ น นายกสมาคม
หรื อกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จะเรี ยกประชุมพิเศษขึ้นก็ได้
ข้ อ 31 การเลือกกรรมการหรื อการเปลี่ยนกรรมการ ที่นอกเหนือจากกรรมการหน่ วย สคส.
พล. ตามที่กาํ หนดไว้ในข้อ 6 วรรคยีส่ ิ บเอ็ด ให้กระทําได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่ และต้องนําไปจด
ทะเบียนภายในสิ บสี่ วนั นับแต่วนั ที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ
ข้ อ 32 คณะกรรมการมีอาํ นาจและหน้าที่ในการดําเนินกิจการของสมาคมทุกประการ และ
ให้หมายความรวมถึง
(1) จัดดําเนินกิจการของสมาคมให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ พ.ศ. 2545 กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ มติของที่ประชุมใหญ่ หรื อกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
(2) กําหนดอํานาจหน้าที่ของกรรมการแต่ละตําแหน่ง
(3) แต่งตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่งให้รักษาการแทนในตําแหน่งกรรมการที่วา่ งลง
ซึ่งยังไม่ได้มีการเลือกแทน
(4) วางระเบียบในการปฏิบตั ิงานของสมาคม และการใช้จ่ายเงินของสมาคม
โดยได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่
(5) ว่าจ้าง แต่งตั้ง และถอดถอนเจ้าหน้าที่ และพนักงานทั้งปวง เพื่อให้การ
ดําเนินงานของสมาคมเป็ นไปโดยเรี ยบร้อย
(6) จัดทํา เก็บรักษาเอกสาร หลักฐานทางการเงิน และการบัญชี ทะเบียนสมาชิกและ
ทรัพย์สินของสมาคม
(7) วางระเบียบการจัดสวัสดิการเจ้าหน้าที่ และพนักงานของสมาคม
การใช้จ่ายเงินของสมาคมต้องเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ขอ้ บังคับ และระเบียบของสมาคมที่วาง
ไว้โดยไม่ขดั ต่อกฎหมาย มิฉะนั้น คณะกรรมการจะต้องรับผิดเป็ นส่ วนตัว
ข้ อ 33 องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่า
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะนับได้วา่ เป็ นองค์ประชุม
ข้ อ 34 ให้นายกสมาคมเป็ นประธานที่ประชุม ถ้านายกสมาคมไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้
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อุปนายกสมาคมทําหน้าที่ประธานที่ประชุม และหากนายกสมาคม และอุปนายกสมาคมไม่อาจปฏิบตั ิ
หน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งทําหน้าที่ประธานที่ประชุม การวินิจฉัย ชี้ขาดให้
ถือเสี ยงข้างมากเป็ นเกณฑ์ ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยง
เป็ นเสี ยงชี้ขาด
ข้ อ 35 ในกรณี ที่นายกสมาคมไม่อาจปฏิบตั ิงานได้ ให้อุปนายกสมาคมเป็ นผูท้ าํ การแทน ถ้า
มีอุปนายกสมาคมหลายคน ให้อุปนายกสมาคมคนที่ 1 เป็ นผูท้ าํ การแทน หากอุปนายกสมาคมคนที่ 1
ไม่อาจปฏิบตั ิงานได้ ให้อุปนายกสมาคมคนถัดไปเป็ นผูท้ าํ การแทน ถ้าไม่มีผดู ้ าํ รงตําแหน่งอุปนายก
สมาคม หรื อมีแต่ไม่อาจปฏิบตั ิงานได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็ นผูท้ าํ การแทน
ข้ อ 36 อํานาจในการสั่ง การอนุ ญาต การอนุมตั ิ การปฏิบตั ิงาน หรื อการดําเนิ นการอื่นใด
ของสมาคม คณะกรรมการ และหรื อนายกสมาคมอาจมอบอํานาจให้กรรมการ ผูจ้ ัดการ หรื อ
เจ้าหน้าที่ได้ตามมติของคณะกรรมการ

หมวด 7
การประชุมใหญ่
ข้ อ 37 ให้มีการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก ภายใน 90 วัน นับแต่วนั จดทะเบียนเพื่อให้ที่
ประชุมใหญ่พจิ ารณาเรื่ องต่าง ๆ ดังนี้
(1) รับรองข้อบังคับทั้งฉบับที่ผเู ้ ริ่ มก่อการจัดตั้งสมาคมนําไปจดทะเบียน
(2) เลือกตั้งกรรมการดําเนินงาน และมอบหมายกิจการทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการ
(3) กําหนดอัตราเรี ยกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า เพื่อสํารองจ่ายเป็ นเงินสงเคราะห์
(4) กําหนดอัตราหักเงินสงเคราะห์ เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของสมาคม
(5) กําหนดแผนงาน โครงการ งบประมาณ เพือ่ วางระเบียบสมาคม เกี่ยวกับอัตราเบี้ย
ประชุม ค่าพาหนะ เงิน หรื อประโยชน์อย่างอื่นทํานองเดียวกันให้แก่กรรมการของสมาคม ต่อไป
(6) เรื่ องอื่น ๆ (ถ้ามี)
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญหลังจากการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก
ปี ละหนึ่งครั้ง ภายใน 120 วันนับแต่วนั สิ้ นปี ปฏิทิน เพื่อ
(1) รับรองรายงานการประชุมใหญ่
(2) พิจารณารายงานประจําปี แสดงผลการดําเนินกิจการของสมาคมที่ผา่ นมาในรอบ
ปี
(3) รายงานจํานวนสมาชิกที่เพิม่ ขึ้นหรื อลดลง
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(4)
(5)
(6)
(7)

รายงานฐานะการเงิน พิจารณาอนุมตั ิงบดุล
อนุมตั ิแผนงาน โครงการ และงบประมาณประจําปี
เลือกตั้งคณะกรรมการ ในปี ที่ครบกําหนดวาระ หรื อเลือกเพิ่มตามข้อ 29
เรื่ องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เพื่อการใดการหนึ่ ง ซึ่ งคณะกรรมการเห็นสมควร หรื อสมาชิกมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในห้า
ของจํานวนสมาชิ กทั้งหมดหรื อไม่น้อยกว่าห้าสิ บคน จะทําหนังสื อร้องขอต่อคณะกรรมการให้เรี ยก
ประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้
ในกรณี ที่สมาชิกขอให้เรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญ ให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมภายในสามสิ บ
วัน นับแต่วนั ได้รับคําร้องขอ
ข้ อ 38 การประชุมใหญ่ ต้องมีสมาชิก หรื อผูแ้ ทนสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมด หรื อไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งร้อยคน จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ถ้าในการประชุมนัดแรก สมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุม หากการประชุมนั้น
ได้นดั โดยสมาชิกร้องขอ ให้เลิกประชุม ถ้าการประชุมนั้นมิใช่โดยสมาชิ กร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่
อีกครั้งหนึ่งภายในสามสิ บวัน การประชุมครั้งหลังนี้มีสมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ ยกว่า
หนึ่งในสิ บของจํานวนสมาชิกทั้งหมด หรื อไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บคน ก็ให้ถือว่าเป็ นองค์ประชุม
ในการประชุมใหญ่ เพื่อแก้ไขหรื อเพิ่มเติมข้อบังคับ เลิกสมาคม และข้อ 29(7) ต้องมีผมู ้ า
ประชุมตามวรรคหนึ่งเท่านั้น
ข้ อ 39 ในการประชุ มใหญ่ สมาชิกคนหนึ่ งมีหนึ่ งเสี ยงในการลงคะแนน การวินิจฉัยชี้ขาด
ให้ถือเสี ยงข้างมาก ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่ งเป็ น
เสี ยงชี้ขาด เว้นแต่จะกําหนดไว้ในข้อบังคับเป็ นอย่างอื่น
ในการประชุมใหญ่ สมาชิกจะมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่น มาประชุมใหญ่ และออกเสี ยงแทนตนมิได้
ข้ อ 40 คณะกรรมการจะต้องส่ งหนังสื อบอกกล่าวถึง วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระ
ของการประชุมใหญ่ไปให้สมาชิ กทุกคนได้ทราบ โดยส่ งจดหมายทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน ณ ที่อยู่
ของสมาชิกที่ปรากฏในทะเบียนสมาชิก หรื อส่ งให้ถึงตัวสมาชิกก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน
ข้ อ 41 การประชุมใหญ่โดยผูแ้ ทนสมาชิก กรณี ที่สมาคมมีสมาชิกเกินกว่า 1,000 คน ให้การ
ประชุมใหญ่ประกอบด้วยผูแ้ ทนสมาชิกเท่านั้น
วิธีการเลือกตั้ง จํานวน และการดํารงตําแหน่งผูแ้ ทนสมาชิก ให้กาํ หนด ดังนี้
(1) สมาชิกเท่านั้นมีสิทธิได้รับเลือกเป็ นผูแ้ ทนสมาชิก
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(2) วิธีการเลือกตั้งผูแ้ ทนสมาชิก อาจกําหนดโดย ตามลักษณะการแบ่งส่ วนงานภายในของ
หน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิก สภาพท้องที่ หรื อตามกลุ่มของสมาชิก โดยให้มีการเลือกตั้งผูแ้ ทน
สมาชิกก่อนการประชุมใหญ่ไม่นอ้ ยกว่า สามสิ บวัน ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามระเบียบของสมาคม
(3) จํานวนผูแ้ ทนสมาชิก ให้ใช้อตั ราส่ วน จํานวนสมาชิก 20 คนต่อผูแ้ ทนสมาชิกหนึ่งคน ถ้า
เศษของจํานวนสมาชิกดังกล่าวเกินกึ่งหนึ่งให้เลือกตั้งผูแ้ ทนสมาชิกเพิ่มขึ้นหนึ่งคน
(4) การดํารงตําแหน่งผูแ้ ทนสมาชิก ผูแ้ ทนสมาชิกมีวาระอยูใ่ นตําแหน่งคราวละหนึ่งปี นับแต่
วันเลือกตั้ง ถ้ายังไม่มีการเลือกตั้งผูแ้ ทนสมาชิกใหม่ ก็ให้ผแู ้ ทนสมาชิกคนเดิมอยูใ่ นตําแหน่งต่อไป
พลางก่อน
(5) การพ้นจากตําแหน่ง ผูแ้ ทนสมาชิกพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ
1.) ลาออก
2.) ออกตามวาระ
3.) ขาดจากสมาชิกภาพ
หากตําแหน่งผูแ้ ทนสมาชิกว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าผูแ้ ทนสมาชิกพ้นจากตําแหน่ง
ไม่วา่ ด้วยประการใดๆ จนทําให้จาํ นวนผูแ้ ทนสมาชิกเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยคน หรื อไม่ถึงสามในสี่ ของ
จํานวนผูแ้ ทนสมาชิกทั้งหมด ให้สมาคมดําเนินการเลือกตั้งผูแ้ ทนสมาชิกให้ครบตามจํานวนที่วา่ ง และ
ให้ผแู ้ ทนสมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งอยูใ่ นตําแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลืออยูข่ องผูท้ ี่ตนแทน
ข้ อ 42 ให้นายกสมาคมเป็ นประธานที่ประชุม ถ้านายกสมาคมไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้
ให้อุปนายกสมาคมปฏิบตั ิหน้าที่แทน หากทั้งนายกสมาคม และอุปนายกสมาคมไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่
ได้ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งขึ้นเป็ นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
ข้ อ 43 การออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุม กระทําได้ 2 วิธี คือ
(1) ออกเสี ยงลงคะแนนเปิ ดเผย ให้ใช้วิธียกมือ
(2) ออกเสี ยงลงคะแนนลับ ให้ใช้วิธีเขียนบัตรลงคะแนน
การนับคะแนนให้ที่ประชุมเลือกสมาชิกที่มาประชุมเป็ นกรรมการนับคะแนนไม่นอ้ ยกว่าสามคน

หมวด 8
การทะเบียน การเงิน และการบัญชี
ข้ อ 44 สมาคมต้องจัดให้มีทะเบียนสมาชิกตามแบบที่นายทะเบียนกลางกําหนด และให้เก็บ
รักษาทะเบียนดังกล่าวไว้ที่สาํ นักงาน พร้อมทั้งหลักฐาน และเอกสารที่ใช้ประกอบการลงทะเบียน
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ข้ อ 45 สมาคมต้องส่ งสําเนาทะเบียนสมาชิกที่มีอยูใ่ นวันครบ 90 วัน นับแต่วนั จดทะเบียน
ให้แก่นายทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วนั ดังกล่าว และเมื่อสิ้ นเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน
และธันวาคมของทุกปี สมาคมต้องส่ งสําเนาทะเบียนสมาชิกในส่ วนที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีอยูใ่ นวัน
สิ้ นเดือนนั้นต่อนายทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วนั สิ้ นเดือนนั้น ๆ
ข้ อ 46 สมาคมต้องจัดให้มีบญั ชีแสดงฐานะการเงินตามแบบที่นายทะเบียนกลางกําหนด และ
ต้องเก็บรักษาเอกสารประกอบบัญชีแสดงให้เห็นความถูกต้องแห่งบัญชีน้ นั ไว้ดว้ ย
ข้ อ 47 เงินทุกประเภทที่สมาคมได้รับ ต้องนําฝาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครู พิษณุโลก จํากัด
ในนามของสมาคม เหรัญญิกจะเก็บรักษาเงินสดไว้ที่สาํ นักงาน เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายไม่เกินห้าพันบาท
นายกสมาคมมีอาํ นาจสั่งจ่ายเงินของสมาคมได้ ครั้งละไม่เกินสามหมื่นบาท ถ้าเกินสามหมื่น
บาท แต่ไม่เกินหนึ่งแสนบาท ให้นายกสมาคม โดยการอนุมตั ิของคณะกรรมการสั่งจ่ายเงินของสมาคม
ได้ ถ้าเกินหนึ่งแสนบาทต้องให้ที่ประชุมใหญ่อนุมตั ิเป็ นกรณี ไป เว้นแต่การสัง่ จ่ายเงินสงเคราะห์ หรื อ
งบประมาณ เว้นแต่การสั่งจ่ายเงินสงเคราะห์ หรือ งบประมาณ
การฝาก และการถอนเงินของสมาคม ต้องกระทําในนามสมาคม การถอนเงิ น ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ต้องมี นายกสมาคม หรื อ อุปนายกสมาคม หรื อเลขานุ การ หรื อผูจ้ ดั การสมาคม ลงนามร่ วมกับ
เหรัญญิก ไม่นอ้ ยกว่า 2 คน จึงจะถอนเงินฝากได้รื
ข้ อ 48 การใช้จ่ายเงินของสมาคม ให้เป็ นไปตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์ ข้อบังคับ ระเบียบ และวัตถุประสงค์ของการดําเนิ นกิจการสมาคม ทั้งนี้ ตอ้ งเป็ นไป
ตามแผนงบประมาณประจําปี ที่คณะกรรมการได้อนุมตั ิแล้ว
ข้ อ 49 เงินหรื อผลประโยชน์ใด ๆ ของสมาคม หรื อเงินบริ จาค หรื อดอกผลที่เกิดจากเงิน
ฝากต้องตกเป็ นทรัพย์สินของสมาคมทั้งสิ้ น
ข้ อ 50 คณะกรรมการต้องแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมจากสมาชิกเป็ นผูต้ รวจสอบการเงินของ
สมาคมอย่างน้อย 3 คน โดยใช้คุณสมบัติตามข้อ 26 โดยอนุโลม โดยต้องรายงานผลการตรวจสอบให้
นายกสมาคมเพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการ ภายใน 60 วัน นับแต่วนั สิ้ นปี ปฏิทิน
ข้ อ 51 ให้สมาคมทําบัญชี รายได้ รายจ่ ายและบัญชี งบดุ ล ตามแบบที่ นายทะเบี ยนประจํา
ท้องที่ กาํ หนด เสนอต่อที่ ประชุ มใหญ่ เพื่ออนุ มตั ิภายในกําหนดหนึ่ งร้ อยยี่สิบวัน นับแต่วนั สิ้ นปี
ปฏิทิน และต้องส่ งสําเนางบดุลที่มีคาํ รับรองว่าถูกต้องต่อนายทะเบียนประจําท้องที่ เพื่อตรวจสอบ
ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ที่ประชุมใหญ่อนุมตั ิ และต้องแสดงไว้ที่สาํ นักงานเพื่อให้สมาชิก และผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยตรวจดูดว้ ย
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ข้ อ 52 หลักฐานเอกสารทางทะเบียน ทางการเงิน ทางบัญชี และบัญชี งบดุล สมาคมต้อง
เก็บรักษาไว้ไม่นอ้ ยกว่าสิ บปี
ข้ อ 53 สมาคมจะใช้จ่ายเงินในการดําเนินกิจการ ดังนี้
1) ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พกั ของกรรมการ
2) เงินเดือน ค่าจ้าง และค่าล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่สมาคม
3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะและค่าเช่าที่พกั ของเจ้าหน้าที่สมาคม
4) ค่าสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนบําเหน็จ และค่าเครื่ องแบบของเจ้าหน้าที่
สมาคม
5) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชุมใหญ่
6) ค่าลงทะเบียนในการเข้าร่ วมประชุม อบรม สัมมนา ของกรรมการ และเจ้าหน้าที่
สมาคม
7) ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อที่ดิน อาคาร และครุ ภณ
ั ฑ์ หรื อการจัดจ้างก่อสร้างต่อเติม
อาคารสํานักงานของสมาคม
8) ค่าเช่าที่ดิน และอาคารสํานักงานของสมาคม
9) ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ ค่าซ่อมแซม ค่าบํารุ งรักษา และค่าเสื่ อมราคา
10) ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค ได้แก่ ค่านํ้าประปา ค่าไฟฟ้ า ค่าโทรศัพท์ และ
ไปรษณี ย ์
11) ค่าใช้จ่ายเงินภาษีเงินได้ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสามาคม
12) ค่าใช้จ่ายสําหรับผูท้ าํ บัญชี ผูต้ รวจสอบบัญชี ผูส้ อบบัญชี ผูช้ าํ ระบัญชี และ
ค่าใช้จ่ายในการเลิกสมาคม
13) ค่าพวงหรี ด และค่าพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกที่ถึงแก่ความตาย
14) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนประจําท้องที่
ข้ อ 54 ค่าใช้จ่ายตามข้อ 52(1) (2) (3) (4) และ (13 ) สมาคมต้องวางระเบียบและนําเสนอที่
ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมตั ิ และส่ งให้นายทะเบียนประจําท้องที่พิจารณาเห็นชอบภายใน 30 วัน และ
เมื่อนายทะเบียนประจําท้องที่อนุมตั ิแล้ว จึงถือปฏิบตั ิได้

หมวด 9
การแก้ ไข หรือเพิม่ เติมข้ อบังคับ
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ข้ อ 55 การแก้ไ ขหรื อเพิ่ มเติ มข้อบังคับ ซึ่ งกระทําโดยมติ ของที่ ป ระชุ ม ใหญ่ น้ ัน ต้องมี
คะแนนเสี ยงในการลงมติไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิ กที่มาประชุม และต้องไม่ขดั ต่อ
วัตถุประสงค์ของสมาคม หรื อขัดต่อกฎหมาย
เมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติแก้ไขหรื อเพิ่มเติมข้อบังคับข้อใดข้อหนึ่ งแล้ว คณะกรรมการต้องนําไป
จดทะเบียนภายในสิ บสี่ วนั นับแต่วนั ที่ประชุมใหญ่มีมติ
ข้ อ 56 ในกรณี ที่นายทะเบียนประจําท้องที่ไม่รับจดทะเบียนแก้ไขหรื อเพิ่มเติมข้อบังคับตาม
ข้อ 55 ให้คณะกรรมการนัดประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อพิจารณาแก้ไขหรื อเพิ่มเติมข้อบังคับนั้นอีกครั้ง
หนึ่ ง ภายใน 10 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งคําสั่งของนายทะเบียนประจําท้องที่ ถ้าที่ประชุมใหญ่
ยืนยันให้แก้ไขหรื อเพิ่มเติมข้อบังคับนั้นอยู่ ให้คณะกรรมการทําหนังสื ออุทธรณ์ต่อปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ โดยยื่นต่อนายทะเบียนประจําท้องที่ภายในกําหนดสามสิ บวัน
นับแต่วนั ได้รับคําสัง่ จากนายทะเบียนประจําท้องที่

หมวด 10
การเลิกสมาคม และการชําระบัญชี
ข้ อ 57 สมาคมย่อมเลิกได้ดว้ ยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้เลิก
(2) นายทะเบียนประจําท้องที่สงั่ ให้เลิก ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545
(3) ศาลสัง่ ให้เลิกตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์
พ.ศ.2545
ข้ อ 58 ในกรณี ที่ได้รับคําสั่งจากนายทะเบียนประจําท้องที่ให้เลิกสมาคม ให้คณะกรรมการ
นัดประชุมกรรมการโดยด่วน เพื่อพิจารณาว่าสมควรเลิกสมาคมหรื อไม่ประการใด ถ้าที่ประชุมมีมติ
ไม่ ส มควรเลิ ก โดยมี เ หตุ ผ ล และวิ ธี ก ารที่ จ ะแก้ไ ข ให้ ค ณะกรรมการทํา หนั ง สื อ อุ ท ธรณ์ ต่ อ
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ โดยยืน่ ต่อนายทะเบียนประจําท้องที่ภายใน
สามสิ บวันนับแต่วนั ได้รับคําสัง่ จากนายทะเบียนประจําท้องที่
ข้ อ 59 เมื่อต้องเลิกสมาคมให้คณะกรรมการจัดให้มีการชําระบัญชี ตามพระราชบัญญัติการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 หมวด 7 ว่าด้วยการชําระบัญชี

18
ข้ อ 60 เมื่อชําระบัญชี แล้ว ถ้ามี ทรั พย์สินของสมาคมเหลื ออยู่เท่าใด สมาคมจะโอนให้แก่
สมาคม หรื อนิติบุคคลการกุศลอย่างอื่น หรื อส่ วนราชการตามที่ที่ประชุมใหญ่จะมีมติกาํ หนด ในกรณี
ที่มิได้ระบุไว้ในข้อบังคับ หรื อที่ประชุมใหญ่มิได้มีมติไว้ ให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็ นของแผ่นดิน

บทเฉพาะกาล
ข้ อ 61 ในระยะเริ่ มก่อตั้งสมาคมนี้ ให้คณะกรรมการชุดผูก้ ่อตั้ง ทําหน้าที่กรรมการสมาคม
นับแต่วนั ที่นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจําท้องที่ รับจดทะเบียนเป็ นต้นไป

