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ขอบังคับ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก จํากัด
พ.ศ. 2551
--------------------------------------------------------------อาศัยอํานาจตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก จํากัด ขอ 3 (17) โดยมติในที่ประชุมใหญวิสามัญ
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2551 ใหจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2545 จึงจัดตั้งสมาคมนี้ขึ้น

หมวด 1
ขอความทั่วไป
ขอ 1 สมาคมนี้ เรียกวา “ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก จํากัด ” โดย
ใชชื่อยอวา ส.ค.พล.
ขอ 2 ขอบังคับนี้ เรียกวา “ ขอบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก จํากัด
พ.ศ. 2551 ”
ขอ 3 ใหใชบังคับนับตั้งแตวันที่ที่นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหประจําทองที่รับจดทะเบียนเปนตน
ไป
ขอ 4 สํานักงานสมาคมตั้งอยูที่ สหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก จํากัด เลขที่ 137 หมูที่ 8
ตําบล หัวรอ อําเภอ เมือง จังหวัด พิษณุโลก
ขอ 5 เครื่องหมายของสมาคมเปนรูปลักษณะ วงกลมสองวงซอนทับกัน วงนอกมีเสนผา ศูนยกลาง 5
เซนติเมตร วงในมีเสนผาศูนยกลาง 4 เซนติเมตร รอบวงกลมเปนรูปกลีบดอกบัว 9 กลีบ ชองวางระหวาง
วงกลมสองวงมีอักษรเขียนวา สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก จํากัด และกลาง
วงกลมเปนตราของสหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก จํากัด

กลีบดอกบัว 9 กลีบ หมายถึง สัญลักษณแทนสมาชิกสหกรณใน 9 อําเภอของจังหวัดพิษณุโลก
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ขอ 6 ในขอบังคับนี้
“สมาคม” หมายความวา สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก จํากัด
“สมาชิก” หมายความวา สมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก
จํากัด
“ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการที่ปฏิบัติหนาที่ในหนวยงานการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการใน
จังหวัดพิษณุโลก
“ลูกจางประจํา” หมายความวา ลูกจางประจําที่ปฏิบัติหนาที่ในหนวยงานการศึกษา สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดพิษณุโลก
“พนักงาน” หมายความวา เจาหนาที่ของสหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก หรือ เจาหนาที่ของสมาคมฯ หรือ
พนักงานขององคกรปกครองทองถิ่นที่มีหนาที่ประจําเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ในจังหวัดพิษณุโลก
“บําเหน็จบํานาญ” หมายความวา ขาราชการหรือลูกจางประจําหรือพนักงาน ของหนวยงานทางการศึกษาที่
ไดรบั เงินลักษณะบําเหน็จบํานาญหรือเจาหนาที่สหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก จํากัด หรือ เจาหนาที่ของสมาคมฯ ที่
ไดรับเงินบําเหน็จ
“การรับสมัครกรณีพิเศษ” หมายความวา เปนการรับสมัครสมาชิก เนื่องในโอกาสวันสําคัญตามมติที่
คณะกรรมการ พิจารณาเห็นสมควร
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครู
พิษณุโลก จํากัด
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการดําเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออม
ทรัพยครูพิษณุโลก จํากัด
“คณะอนุกรรมการ” หมายความวา คณะอนุกรรมการที่ไดรับการแตงตัง้ จากคณะกรรมการหรือนายกสมาคม
ใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับกิจการของสมาคม
“นายกสมาคม” หมายความวา นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก
จํากัด
“ผูจัดการสมาคม” หมายความวา ผูจัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครู
พิษณุโลก จํากัด
“เจาหนาที”่ หมายความวา เจาหนาที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก
จํากัด
“เงินคาสมัคร” หมายความวา เงินคาสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณ
ออมทรัพยครูพิษณุโลก จํากัด
“เงินคาบํารุง” หมายความวา เงินคาบํารุงสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก
จํากัด ที่สมาชิกตองชําระใหกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก จํากัด เปนรายป
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“เงินสงเคราะห” หมายความวา เงินที่สมาชิกรวมกันออกชวยเหลือเปนคาจัดการศพ หรือ
คาจัดการศพ และสงเคราะหครอบครัวของสมาชิก ซึ่งถึงแกความตาย รวมทั้งเปนคาใชจายเพื่อดําเนินกิจการของ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก จํากัด
“เงินสงเคราะหลวงหนา” หมายความวา เงินสงเคราะหที่สมาชิกฝากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก
สหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก จํากัด ไว เพื่อสํารองจายเปนเงินสงเคราะห เมื่อสมาชิกถึงแกความตาย
“ พระราชบัญญัติ ” หมายความวา พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห
“ กฎกระทรวง” หมายความวา กฎกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
“ หนวยงาน ” หมายความวา หนวยงานทางการศึกษา และหรือสถานศึกษาตามที่กําหนดไวในมาตรา 4
วรรคแปด และวรรคเกา แหงพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และหรือหนวยงาน
สถานศึกษาอื่นในลักษณะเดียวกัน ซึ่งมีสถานที่ตั้งอยูในจังหวัดพิษณุโลก และสํานักงานสหกรณออมทรัพยครู
พิษณุโลก จํากัด
“ หนวย ส.ค.พล.” หมายความวา เครือขายในการประสานงาน การใหบริการ และอํานวยความสะดวกแก
สมาชิก ส.ค.พล. ในกลุมหรือสังกัด การกําหนดหนวย ส.ค.พล. ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ 7 สมาคมเปดทําการในวันจันทร ถึงวันศุกร ระหวางเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. เวน
วันหยุดราชการ
ขอ 8 ใหนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก จํากัด รักษาการตาม
ขอบังคับนี้

หมวด 2
วัตถุประสงค
ขอ 9 สมาคมมีวัตถุประสงคเพื่อ ทําการสงเคราะหซงึ่ กันและกันในการจัดการศพ และสงเคราะห ครอบครัว
ของสมาชิกที่ถึงแกความตายดวยเงินสงเคราะห โดยไมประสงคจะหากําไรมาแบงปนกัน ซึ่งการตายนี้รวมถึงการ
สาบสูญตามคําสั่งศาล

หมวด 3
สมาชิกภาพและการขาดจากสมาชิกภาพ
ขอ 10 สมาชิกสมาคม มี 2 กลุม ไดแก
( 1 ) กลุมขาราชการและพนักงานไดแก สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก จํากัด กลุม
ขาราชการหรือลูกจางประจําที่ปฏิบัติหนาที่ทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือ เจาหนาที่ของสหกรณออม
ทรัพยครูพิษณุโลก จํากัด หรือ เจาหนาที่ของสมาคมฯ หรือ พนักงานขององคกรปกครองทองถิ่นที่ทําหนาที่ประจํา
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เกี่ยวกับการจัดการศึกษา ยกเวนลูกจางชั่วคราว และตองมีคุณสมบัติตามขอ 11 ซึ่งไดแสดงความจํานงตามขอ 12
และคณะกรรมการมีมติใหความเห็นชอบรับเขาเปนสมาชิกตามขอ 13 แหงขอบังคับนี้แลว
( 2 ) กลุมบําเหน็จบํานาญ ไดแก สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก จํากัด กลุม บําเหน็จ
บํานาญ หรือลูกจางประจําที่เกษียณอายุราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือ เจาหนาที่ของสหกรณออมทรัพยครู
พิษณุโลก จํากัด ที่เกษียณอายุแลว หรือ เจาหนาที่ของสมาคมฯที่เกษียณอายุ หรือ พนักงานขององคกรปกครองทองถิ่น
ที่ทําหนาที่ประจําเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่เกษียณอายุราชการแลว และตองมีคุณสมบัติตามขอ 11 ซึ่งไดแสดง
ความจํานงตามขอ 12 และคณะกรรมการมีมติใหความเห็นชอบรับเขาเปนสมาชิกตามขอ 13 แหงขอบังคับนี้แลว
ขอ 11 ผูสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคมตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
( 1 ) เปนผูบรรลุนิติภาวะ มีอายุ นับถึงวันสมัครไมเกิน 40 ปบริบูรณ
( 2 ) ไมเปนบุคคลลมละลาย หรือเปนคนไรความสามารถ
( 3 ) ไมเปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
( 4 ) ตองมีสุขภาพสมบูรณในวันสมัคร
( 5 ) ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือเปนโรคเรื้อรังจนรักษาไมหาย
( 6 ) ตองมีความประพฤติดี และยินยอมปฏิบัติตามขอบังคับ
( 7 ) ตองเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก จํากัด
การกําหนดอายุตาม ( 1 ) ไมใชบงั คับแกผูที่บรรจุยายโอนเขามาสังกัดหนวยงานในจังหวัดพิษณุโลก ตาม
ขอ 6 (วรรค 3 และวรรค 4)ทั้งนี้ ตองสมัครเขาเปนสมาชิกสมาคมภายในเวลา 6 เดือน นับตั้งแตวันที่ยาย หรือโอน
เขามา ทั้งนี้อายุตองไมเกิน 55 ปนับถึงวันยื่นใบสมัคร ยกเวน เคยเปน หรือเปนสมาชิกตามระเบียบสหกรณออมทรัพย
ครูพิษณุโลก จํากัด วาดวย การจัดใหสวัสดิการแกสมาชิก(ก.ส.ส.) พ.ศ. 2548 กอนวันจดทะเบียนสมาคมนี้
การรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ และการกําหนดคุณสมบัติสมาชิก นอกเหนือจากที่กําหนดไวใน
ขอ 11 แหงขอบังคับนี้ ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการ
ขอ 12 ผูที่ประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคม ตองยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมดวยตนเอง
ณ หนวยงานที่สมาชิกสังกัด หรือที่ทําการสมาคมในวันเปดทําการ โดยมีสมาชิกของสมาคมไมนอยกวา 2 คน หรือ
กรรมการของสมาคม จํานวน 1 คน รับรองคุณสมบัติ
ขอ 13 สมาชิกภาพของผูสมัครเขาเปนสมาชิกจะสมบูรณเริ่มตั้งแตวันที่คณะกรรมการของสมาคมไดมีมติให
เขาเปนสมาชิก และผูสมัครเขาเปนสมาชิกไดชําระเงินคาสมัคร และชําระเงินตางๆ ตามขอบังคับนี้แลว
ขอ 14 สมาชิกภาพยอมสิ้นสุดลงในกรณี ดังตอไปนี้
( 1 ) ตาย
( 2 ) ลาออก เปนหนังสือตามแบบที่สมาคมกําหนด และใหมีผลตั้งแตวันที่คณะกรรมการมีมติใหออก
( 3 ) ที่ประชุมใหญมีมติใหออก
( 4 ) ถูกคัดชื่อออกเพราะขาดสงเงินสงเคราะห และไดรับหนังสือเตือนจากสมาคม แลว
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สามครั้งแตละครั้งมีเวลาหางกัน 15 วัน ซึ่งครั้งสุดทายไดทําหนังสือลงทะเบียนตอบรับและทางสมาคมไดนําเงิน
สงเคราะหลวงหนามาจายเปนเงินสงเคราะหหมดแลว(ถามี) หรือสมาคมติดตอหาหลักแหลงที่อยูไมได และ
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรใหพนจากสมาชิกภาพ
การสิ้นสุดแหงสมาชิกภาพตามขอนี้ สมาชิกไมมีสิทธิเรียกเงินคาสมัคร เงินคาบํารุง และเงิน
สงเคราะหที่ไดชําระตามขอบังคับนี้คืนจากสมาคม เวนแตเงินสงเคราะหลวงหนาที่ยังไมไดตกอยูในความผูกพันที่
จะตองจายเปนเงินสงเคราะหใหแกสมาชิกที่ถึงแกความตาย
ขอ 15 สมาคมจะแจงเปนหนังสือใหสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ตามขอ 14 (2) (3) (4) เพื่อทราบ นับแต
วันที่ที่ประชุมมีมติ ภายใน 15 วัน สมาชิกที่พนจากสมาชิกสภาพ ตามขอ 14 (4) มีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการภายใน
15 วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือ ใหคณะกรรมการวินิจฉัยคําอุทธรณใหแลวเสร็จภายใน 45 วัน นับแตวันยื่นอุทธรณคํา
วินิจฉัยของคณะกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการถือเปนที่สุด

หมวด 4
เงินคาสมัคร เงินคาบํารุง และเงินสงเคราะห
ขอ 16 เมื่อสมาคมรับสมัครผูใดเขาเปนสมาชิกแลว ผูนั้นมีหนาที่ตองชําระเงินใหแกสมาคม ดังนี้
(1) เงินคาสมัครเขาเปนสมาชิก เปนเงิน 100 บาท (หนึ่งรอยบาทถวน)
(2) เงินคาบํารุงปละ 20 บาท (ยี่สิบบาทถวน)
(3) เงินสงเคราะหลวงหนา เปนไปตามที่ประชุมใหญ
ขอ 17 เมื่อสมาชิกของสมาคมคนใดคนหนึ่งถึงแกความตาย สมาชิกทุกคนมีหนาที่ตองชําระเงินสงเคราะห
รายศพสูงสุดตาม กฎกระทรวง กําหนด
ขอ 18 การชําระเงินคาสมัคร เงินคาบํารุง เงินสงเคราะห หรือเงินสงเคราะหลวงหนา ใหชําระตอสมาคม
ณ ที่ทําการของสมาคม ในวันเปดทําการ หรือ ยินยอมใหหนวยงานตนสังกัดหักสงสมาคมในวันสิ้นเดือน
การรับเงินคาสมัคร เงินคาบํารุง เงินสงเคราะห และเงินสงเคราะหลวงหนา ใหสมาคมออก
ใบเสร็จรับเงินไวเปนหลักฐาน
ขอ 19 การชําระเงิน ตามขอ 15 ขอ 16 สมาชิกตองชําระใหสมาคม ณ หนวยงานที่สมาชิกสังกัด
ภายใน 5 วัน นับแตวันไดรับแจงการตายของสมาชิก หรือไดรับแจงใหชําระเงินสงเคราะหจากสมาคมหรือ
ยินยอมใหหนวยงานตนสังกัดหักสงสมาคมในวันสิ้นเดือน
การเรียกเก็บเงินดังกลาว คณะกรรมการสมาคม อาจทําความตกลงใหสหกรณออมทรัพยครู
พิษณุโลก จํากัด จัดเก็บพรอมเงินคาหุนรายเดือนของสมาชิกสหกรณ ได
ขอ 20 สมาคมจะเรียกเก็บเงินสงเคราะหลวงหนาจากสมาชิก เพื่อสํารองจายเปนคาจัดการศพ ซึ่งตองไมเกิน
อัตราที่ที่ประชุมใหญมีมติกําหนด แตตองไมขัดกฎกระทรวง และเงินจํานวนนี้สมาคมจะคืนใหแกสมาชิกเทาที่สมาชิก
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ผูนั้น ยังไมตกอยูในความผูกพันที่จะตองจายเงินสงเคราะหตามที่จายไวลวงหนา และเงินสงเคราะหลวงหนานี้ หาม
สมาคมนําไปใชจายในกิจการอื่นใด เวนแตจะนําไปใชสํารองจายเปนเงินสงเคราะหของสมาชิกผูนั้นเอง เมื่อสมาชิก
อื่นถึงแกความตาย
ขอ 21 สมาคมจะจายเงินสงเคราะหใหแกสหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก จํากัด เพื่อชําระหนี้ที่
สมาชิกมีตอสหกรณกอนใหแกทายาท สวนเงินที่เหลือจากการชําระหนี้ใหจายใหทายาทที่ชอบดวยกฎหมาย ตามลําดับ
ดังตอไปนี้ คือ
ในกรณีผูจัดการศพ และผูรับเงินสงเคราะหเปนคนละคน จะจายเงินใหผูจัดการศพ เปนผูรับเงินสําหรับคา
จัดการศพ สวนที่เหลือจายใหผูรับเงินสงเคราะห โดยสมาคมจะจายเงินสงเคราะหใหทั้งหมดภายใน 90 วัน นับแต
วันรับคําขอรับเงินสงเคราะหหรือแบงจายใหเปน ดังนี้ คือ
(1) การจายเงินคาจัดการศพ สมาคมจะจายเงินคาจัดการศพ ตามคําขอรับเงินคาจัดการศพ จํานวนรายละ
ไมเกินหาหมื่นบาทถวน ภายใน 30 วันนับตั้งแตวันที่สมาชิกถึงแกความตาย
(2) สมาคมจะจายเงินสวนที่เหลือจากที่เรียกเก็บไดทั้งหมดภายใน 90 วัน นับแตวันจายครั้งแรก และ
ภายหลังจากที่เรียกเก็บไดอีก
(3) หากทายาทสมาชิกผูถึงแกกรรมหรือผูมีสิทธิไดรับเงินคาจัดการศพ หรือผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห
ครอบครัวไมติดตอขอรับเงินคาจัดการศพ และหรือเงินสงเคราะหครอบครัวภายใน 2 ป นับแตสมาชิกถึงแกความ
ตาย ใหเงินนั้นตกเปนของสมาคมฯ
การจายเงินสงเคราะห สมาคมจะหักไวเปนคาใชจายของสมาคมเปนจํานวนรอยละของเงินสงเคราะหที่เรียก
เก็บได แตตอ งไมเกินกวาที่กําหนดไวในกฎกระทรวง
การจายเงินสงเคราะห ใหนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาลงมติ และในกรณีนี้มติที่ประชุม
คณะกรรมการใหถือเปนที่สุด
ขอ 22 เมื่อสมาชิกผูใดถึงแกความตาย สมาคมจะจายเงินคาจัดการศพ หรือ เงินสงเคราะหครอบครัว และ
เงินทําบุญ ใหแกบุคคลที่สมาชิกไดระบุไวในใบสมัครสมาชิก ส.ค.พล. หรือแบบระบุทายาท ซึ่งตองเปนบุคคล
ดังตอไปนี้
(1) สามี ภริยา บุตร และบิดา มารดา ของสมาชิก
(2) พี่นองรวมบิดามารดาเดียวกัน ของสมาชิก
(3) พี่นองรวมบิดาหรือมารดาเดียวกัน ของสมาชิก
(4) ปู ยา ตา ยาย ของสมาชิก
(5) ลุง ปา นา อา ของสมาชิก
(6) ผูอุปการะเลี้ยงดู หรือผูอยูในอุปการะเลี้ยงดู ของสมาชิก
ในกรณีที่ไมมีบุคคลที่ระบุไวในใบสมัครตามวรรคหนึ่ง หรือมีบุคคลที่ระบุไวในใบสมัครหรือแบบระบุ
ทายาท แตไมอาจจัดการศพตามเจตนาของสมาชิกได หรือในกรณีที่สมาชิกไมไดระบุบุคคลใดไวในใบสมัคร
บุคคลตามวรรคหนึ่ง อาจยื่นคํารองตอสมาคม เพื่อขอเปนผูจัดการศพ และเมื่อสมาคมเห็นวาบุคคลนั้นสามารถ

7

จัดการศพไดจริง ใหสมาคมจายคาจัดการศพแกบุคคลดังกลาว แตถาสมาคมเห็นวา บุคคลนั้นไมสามารถจัดการศพได
ใหสมาคมจัดการศพแกสมาชิกตามฐานานุรูป และศาสนาของสมาชิกนั้น ๆ ถาหากมีเงินคาจัดการศพ หรือเงินคา
จัดการศพและเงินสงเคราะหครอบครัวเหลืออยู ใหจายแกบุคคลที่ระบุไวในใบสมัคร แตถาไมมีบุคคลที่ระบุไวใน
ใบสมัครหรือแบบระบุทายาท ใหจายเงินดังกลาวใหแกบุคคลในวรรคหนึ่งตามลําดับกอนหลัง ลําดับกอนยอมตัด
สิทธิผูอยูลําดับหลัง แตถามีผูอยูในลําดับเดียวกันหลายคน ใหไดรับเงินในสัดสวนที่เทากัน หากไมอาจแบงเงิน
ใหแกบุคคลใดได ใหเงินนั้นตกเปนของสมาคม
การเปลี่ยนแปลงแกไขการระบุทายาทผูม ีสิทธิ์รับเงินสงเคราะหครอบครัวใหเปนไปตามประกาศของสมาคม

หมวด 5
สิทธิและหนาที่ของสมาชิก
ขอ 23 สมาชิกมีสิทธิ ดังตอไปนี้
(1) แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการของสมาคมตอคณะกรรมการ และมีสิทธิ
เรียกรองใหคณะกรรมการกระทํา หรืองดเวนการกระทํา เพื่อประโยชนของสมาคม หรือปองกันความเสียหายอัน
เกิดขึ้นแกสมาคม
(2) เขารวมประชุมใหญของสมาคม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทุกครั้ง
(3) ขอตรวจสอบบัญชี และเอกสารของสมาคม เพื่อทราบการดําเนินการของสมาคม
ในวันเปดทําการของสมาคม
(4) ทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ เพื่อการใดการหนึ่ง
เมื่อใดก็ได โดยมีจํานวนสมาชิกอื่นรวมดวยไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาหาสิบ
คน
(5) รองขอตอนายทะเบียนใหสั่งเพิกถอนมติของที่ประชุมใหญที่ไดลงมติฝาฝนกฎหมาย
หรือขอบังคับของสมาคมภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ที่ประชุมใหญลงมติ
(6) ยื่นคํารองขอตอนายทะเบียนขอใหเลิกสมาคมพรอมดวยเหตุผลประกอบคํารองขอ
โดยมีสมาชิกอื่นรวมดวยไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของสมาชิกทั้งหมด
ขอ 24 สมาชิกมีหนาที่ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งของสมาคม
(2) ตองชําระเงินสงเคราะหใหเรียบรอยภายใน 5 วัน นับแตวันไดรับแจงการตายของ
สมาชิกหรือไดรับแจงใหชําระเงินสงเคราะหจากสมาคม
(3) เก็บรักษาหนังสือสําคัญการเปนสมาชิก
(4) การยายที่อยู เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนชื่อสกุล แกไขวัน เดือน ปเกิดของสมาชิกใหยื่นคํา
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รองตอนายทะเบียนสมาคมภายในสิบหาวัน นับแตวันยาย เปลี่ยน หรือแกไข เพื่อสมาคมจะไดแกไขหลักฐานตาง ๆ
ในทะเบียนใหถูกตอง
( 5 ) เมื่อสมาชิกผูใดถึงแกความตาย ใหผูจัดการศพ ผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห ของ
สมาชิกแจงใหสมาคมทราบภายใน 7 วัน พรอมดวยหลักฐาน คือ หนังสือสําคัญแสดงการเปนสมาชิก ใบ
มรณะบัตร สําเนาทะเบียนบานของผูตาย สําเนาทะเบียนบานและบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูจัดการศพ และหรือผูรับเงินสงเคราะห ”

หมวด 6
คณะกรรมการ และการดําเนินกิจการ
ขอ 25 ใหมีคณะกรรมการดําเนินกิจการของสมาคมคณะหนึ่ง จํานวนไมนอยกวา 15 คน และไมเกิน 25
คน ประกอบดวย
( 1 ) กรรมการประจําหนวยระดับประถมศึกษา สังกัด สพฐ. อําเภอละ 1 คน
ยกเวน อําเภอเมือง 2 คน รวม 10 คน
( 2 ) กรรมการประจําหนวยระดับมัธยมศึกษา สังกัด สพฐ 1 คน
( 3 ) กรรมการประจําหนวยสังกัดมหาวิทยาลัย , อาชีวศึกษา , กศน.,ทองถิ่น และสังกัดอื่น 1 คน
( 4 ) กรรมการประจําหนวยจากขาราชการบํานาญ 1 คน
( 5 ) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก ประธานกรรมการสหกรณฯ และผูจัดการสหกรณฯ รวม 2 คน
( 6 ) กรรมการอื่น ใหมีตามที่ประชุมใหญมีมติเลือกเพิ่มก็ได ทั้งนี้ไมใหเกินจํานวนกรรมการที่
กําหนด ใหกรรมการตามขอ 24 ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4 ) และ (5 ) เลือกกันเอง ดํารงตําแหนงนายกสมาคมหนึ่งคน อุปนายก
ไมเกินสองคน เลขานุการหนึ่งคน เหรัญญิกหนึ่งคน นายทะเบียนหนึ่งคน และตําแหนงอื่นตามที่คณะกรรมการ
กําหนด เปนผูดําเนินกิจการสมาคม คณะกรรมการดําเนินกิจการของสมาคม อาจตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อ
ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการดําเนินกิจการของสมาคม มอบหมายก็ได
บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการแตละตําแหนง
นายกสมาคม - ทําหนาที่เปนหัวหนาในการบริหารกิจการของสมาคมใหเปนไปดวยความเรียบรอย
ถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และวัตถุประสงคของสมาคม เปนผูแทนสมาคม
ในการติดตอกับบุคคลภายนอก และเปนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ และการ
ประชุมใหญของสมาคม
อุปนายกสมาคม - ทําหนาที่เปนผูชวยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคม ปฏิบัติหนาที่ตามที่
นายกสมาคมไดมอบหมายและทําหนาทีแ่ ทนนายกสมาคม เมื่อนายกสมาคมไมอยู
หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
เลขานุการ
-ทําหนาที่เกี่ยวกับงานธุรการของสมาคม นัดการประชุมกรรมการ การประชุมใหญ
จดและรักษารายงานการประชุม ดําเนินการจดทะเบียนกรรมการ จดทะเบียนแกไข หรือ
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เพิ่มเติมขอบังคับ และรายงานทะเบียนสมาชิก บัญชีงบดุลตอนายทะเบียน และปฏิบัติ
ตามคําสั่งของนายกสมาคม ตลอดจนทําหนาที่เปนเลขานุการในการประชุมตางๆของ
สมาคม
เหรัญญิก
- มีหนาที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคม เปนผูจดั ทําบัญชีรายไดรายจาย บัญชีงบดุล
ของสมาคม และเก็บเอกสารหลักฐานตางๆทางการเงิน บัญชีของสมาคมไวเพื่อตรวจสอบ
รายงานฐานการเงิน และงบดุลของสมาคมตอนายทะเบียน
นายทะเบียน - มีหนาที่จัดทําและรักษาทะเบียนสมาชิก ตลอดจนหลักฐานเอกสารตางๆเกี่ยวกับทะเบียน
สมาชิก
กรรมการตําแหนงอื่นๆ – มีหนาที่ตามที่นายกสมาคมมอบหมาย
ขอ 26 คุณสมบัติคณะกรรมการ สมาชิกที่จะไดรับเลือกตั้งเปน กรรมการตองเปนผูมีคุณสมบัติสมควรแก
วัตถุประสงคของสมาคม ดังตอไปนี้
(1) เปนสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
(2) ไมเคยถูกนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหประจําทองที่ สั่งใหพนจากตําแหนง
กรรมการสมาคม
(3) ไมเคยถูกที่ประชุมใหญสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหถอดถอนใหออกจากตําแหนงกรรมการ
เพราะเหตุทุจริตตอหนาที่ หรือไมเคยตองโทษตามกฎหมายวาดวยการฌาปนกิจสงเคราะห
(4) ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดได
กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(5) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือไมเคยถูกนายจางเลิกจาง เพราะเหตุทุจริตตอหนาที่
(6) ไมเปนกรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอื่น
ใหคณะกรรมการเปนผูแทนของสมาคม ในกิจการเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ในการ นี้
คณะกรรมการจะแตงตั้งกรรมการคนหนึ่งคนใด หรือหลายคนขึ้นทําการแทนก็ได
ขอ 27 กรรมการของสมาคมไมมีสิทธิไดรับคาจาง หรือเงิน หรือประโยชนอยางอื่นทํานอง
เดียวกันจากสมาคม
กรรมการของสมาคมอาจไดรับเบี้ยประชุม คาพาหนะ หรือเงิน หรือ
ประโยชนอยางอื่นทํานองเดียวกันจากสมาคม ตามที่ระเบียบสมาคมกําหนด
ขอ 28 คณะกรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้งตามขอ 24 25 และจดทะเบียนแลว อยูในตําแหนงคราวละ 2 ป นับ
แตวันที่ที่ประชุมใหญมีมติ และตองออกตามวาระ กรรมการที่พนจากตําแหนงไปแลว อาจไดรับเลือกเปนกรรมการ
ของสมาคมอีกก็ได
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คณะกรรมการชุดที่ออกตามวาระ จะตองปฏิบัติหนาที่จนกวาจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม และ
คณะกรรมการชุดใหมเขามารับตําแหนงแทนแลว จึงจะพนจากหนาที่
ขอ 29 การพนจากตําแหนงของกรรมการ ยอมพนจากตําแหนง โดยเหตุดังตอไปนี้
(1) ครบกําหนดตามวาระ
(2) ยายออกจากหนวย ส.ค.พล. ตามขอ 6 วรรค 20
(3) ตาย
(4) ลาออก
(5) ขาดจากสมาชิกภาพ
(6) ขาดคุณสมบัติตามขอ 24 ขอใดขอหนึ่ง
(7) ที่ประชุมใหญมีมติใหออก
(8) กระทําความผิดและถูกลงโทษตามกฎหมายวาดวยการฌาปนกิจสงเคราะหขอใดขอหนึ่ง
กรณีตําแหนงกรรมการหนวย ส.ค.พล. ตามที่กําหนดไวในขอ 6 วรรค 20 วางลง เพราะเหตุไมใชออกตาม
วาระ ใหสมาชิกเลือกบุคคลในสังกัดหนวย ส.ค.พล. นั้นแทน
นอกจากกรรมการหนวย ส.ค.พล. ตามวรรคหนึ่งคณะกรรมการอาจเรียกประชุมใหญ เพื่อเลือกสมาชิกคนใด
คนหนึ่งเขาดํารงตําแหนงแทนก็ได
หากมีการเลือกใหดํารงตําแหนงแทน ใหกรรมการที่ไดรับเลือกอยูในตําแหนงตามวาระที่ตนแทน แตทั้งนี้
ตองมีเวลาไมนอยกวา 120 วัน นับถึงวันครบวาระ
ขอ 30 ใหมีการประชุมกรรมการอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง ในกรณีจําเปน นายกสมาคมหรือกรรมการไม
นอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จะเรียกประชุมพิเศษขึ้นก็ได
ขอ 31 การเลือกกรรมการหรือการเปลี่ยนกรรมการ ที่นอกเหนือจากกรรมการหนวย ส.ค.พล. ตามที่กําหนด
ไวในขอ 6 วรรค 21 ใหกระทําไดโดยมติของที่ประชุมใหญ และตองนําไปจดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแตวันที่ที่
ประชุมใหญลงมติ
ขอ 32 คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ในการดําเนินกิจการของสมาคมทุกประการ และใหหมายความ
รวมถึง
(1) จัดดําเนินกิจการของสมาคมใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2545
กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ มติของที่ประชุมใหญ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(2) กําหนดอํานาจหนาที่ของกรรมการแตละตําแหนง
(3) แตงตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่งใหรักษาการแทนในตําแหนงกรรมการที่วางลง ซึ่งยัง
ไมไดมีการเลือกแทน
(4) วางระเบียบในการปฏิบัติงานของสมาคม และการใชจายเงินของสมาคม โดยไดรับ
อนุมัติจากที่ประชุมใหญ
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(5) วาจาง แตงตั้ง และถอดถอนเจาหนาที่ และพนักงานทั้งปวง เพื่อใหการดําเนินงาน
ของสมาคมเปนไปโดยเรียบรอย
(6) จัดทํา เก็บรักษาเอกสาร หลักฐานทางการเงิน และการบัญชี ทะเบียนสมาชิกและทรัพยสินของ
สมาคม
(7) วางระเบียบการจัดสวัสดิการเจาหนาที่ และพนักงานของสมาคม
การใชจายเงินของสมาคมตองเปนไปตามวัตถุประสงคขอบังคับ และระเบียบของสมาคมที่วางไวโดยไมขัดตอ
กฎหมาย มิฉะนั้น คณะกรรมการจะตองรับผิดเปนสวนตัว
ขอ 33 องคประชุมในการประชุมคณะกรรมการ จะตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะนับไดวาเปนองคประชุม
ขอ 34 ใหนายกสมาคมเปนประธานที่ประชุม ถานายกสมาคมไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหอุปนายก สมาคม
ทําหนาที่ประธานที่ประชุม และหากนายกสมาคม และอุปนายกสมาคมไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือก
กรรมการคนใดคนหนึ่งทําหนาที่ประธานที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑ ถาคะแนนเสียง
เทากัน ใหประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
ขอ 35 ในกรณีที่นายกสมาคมไมอาจปฏิบัติงานได ใหอุปนายกสมาคมเปนผูทําการแทน ถามีอุปนายก
สมาคมหลายคน ใหอุปนายกสมาคมคนที่ 1 เปนผูทําการแทน หากอุปนายกสมาคมคนที่ 1 ไมอาจปฏิบัติงานได ให
อุปนายกสมาคมคนถัดไปเปนผูทําการแทน ถาไมมีผดู ํารงตําแหนงอุปนายกสมาคม หรือมีแตไมอาจปฏิบัติงานได ให
คณะกรรมการแตงตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนผูทําการแทน
ขอ 36 อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติงาน หรือการดําเนินการอื่นใดของสมาคม
คณะกรรมการ และหรือนายกสมาคมอาจมอบอํานาจใหกรรมการ ผูจ ัดการ หรือเจาหนาที่ไดตามมติของ
คณะกรรมการ

หมวด 7
การประชุมใหญ
ขอ 37 ใหมีการประชุมใหญสามัญครั้งแรก ภายใน 90 วัน นับแตวันจดทะเบียนเพื่อใหที่ประชุมใหญ
พิจารณาเรื่องตาง ๆ ดังนี้
(1) รับรองขอบังคับทั้งฉบับที่ผูเริ่มกอการจัดตั้งสมาคมนําไปจดทะเบียน
(2) เลือกตั้งกรรมการดําเนินงาน และมอบหมายกิจการทั้งปวงใหแกคณะกรรมการ
(3) กําหนดอัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะหลวงหนา เพื่อสํารองจายเปนคาจัดการศพ
(4) กําหนดอัตราหักเงินสงเคราะห เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานของสมาคม
(5) กําหนดแผนงาน โครงการ งบประมาณ เพื่อวางระเบียบสมาคม เกี่ยวกับอัตราเบี้ยประชุม คา
พาหนะ เงิน หรือประโยชนอยางอื่นทํานองเดียวกันใหแกกรรมการของสมาคม ตอไป
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(6) เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญหลังจากการประชุมใหญสามัญครั้งแรก ปละหนึ่งครั้ง
ภายใน 120 วันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน เพื่อ
(1) รับรองรายงานการประชุมใหญคราวกอน
(2) พิจารณารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินกิจการของสมาคมที่ผานมาในรอบป
(3) รายงานจํานวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
(4) รายงานฐานะการเงิน พิจารณาอนุมัติงบดุล
(5) อนุมัติแผนงาน โครงการ และงบประมาณประจําป
(6) เลือกตั้งคณะกรรมการ ในปที่ครบกําหนดวาระ หรือเลือกเพิ่มตามขอ 28
(7) เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
เพื่อการใดการหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควร หรือสมาชิกมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาหาสิบคน จะทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเมื่อใดก็
ได
ในกรณีที่สมาชิกขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ ใหคณะกรรมการเรียกประชุมภายในสามสิบวันนับแตวันได
รับคํารองขอ
ขอ 38 การประชุมใหญ ตองมีสมาชิก หรือผูแทนสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมด หรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน จึงจะเปนองคประชุม
ถาในการประชุมนัดแรก สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกมาไมครบองคประชุม หากการประชุมนั้น ไดนัดโดย
สมาชิกรองขอ ใหเลิกประชุม ถาการประชุมนั้นมิใชโดยสมาชิกรองขอ ใหนัดประชุมใหมอีกครั้งหนึ่งภายในสามสิบ
วัน การประชุมครั้งหลังนี้มีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
หรือไมนอยกวาสามสิบคน ก็ใหถือวาเปนองคประชุม
ในการประชุมใหญ เพื่อแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับ เลิกสมาคม และลงมติตามขอ 14( 3 )
และขอ 28(7) ตองมีผูมาประชุมตามวรรคหนึ่งเทานั้น(ที่ประชุมมีมติใหออก)
ขอ 39 ในการประชุมใหญ สมาชิกคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน การวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขาง
มาก ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด เวนแตจะกําหนดไว
ในขอบังคับเปนอยางอื่น
ในการประชุมใหญ สมาชิกจะมอบฉันทะใหผูอื่น มาประชุมใหญ และออกเสียงแทนตนมิได
ขอ 40 คณะกรรมการจะตองสงหนังสือบอกกลาวถึง วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระของการประชุม
ใหญไปใหสมาชิกทุกคนไดทราบ โดยสงจดหมายทางไปรษณียลงทะเบียน ณ ที่อยูของสมาชิกที่ปรากฏในทะเบียน
สมาชิก หรือสงใหถึงตัวสมาชิกกอนวันประชุมไมนอยกวา 7 วัน
ขอ 41 การประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก กรณีที่สหกรณมีสมาชิกเกินกวา 1,000 คน ใหการประชุมใหญ
ประกอบดวยผูแทนสมาชิกเทานั้น
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วิธีการเลือกตั้ง จํานวน และการดํารงตําแหนงผูแทนสมาชิก ใหกําหนด ดังนี้
(1) สมาชิกเทานั้นมีสิทธิไดรับเลือกเปนผูแทนสมาชิก
(2) วิธีการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก อาจกําหนดโดย ตามลักษณะการแบงสวนงานภายในของหนวยงานตนสังกัด
ของสมาชิก สภาพทองที่ หรือตามกลุมของสมาชิก โดยใหมีการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกกอนการประชุม
ใหญไมนอยกวา สามสิบวัน ทั้งนี้ใหเปนไปตามระเบียบของสมาคม
(3) จํานวนผูแทนสมาชิก ใหใชอัตราสวน จํานวนสมาชิก 20 คนตอผูแทนสมาชิกหนึ่งคน ถาเศษของจํานวน
สมาชิกดังกลาวเกินกึ่งหนึ่งใหเลือกตั้งผูแทนสมาชิกเพิ่มขึ้นหนึ่งคน
(4) การดํารงตําแหนงผูแทนสมาชิก ผูแทนสมาชิกมีวาระอยูในตําแหนงคราวละหนึ่งป นับแตวันเลือกตั้ง ถา
ยังไมมีการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหม ก็ใหผูแทนสมาชิกคนเดิมอยูในตําแหนงตอไปพลางกอน
(5) การพนจากตําแหนง ผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนง เมื่อ
1.) ลาออก
2.) ออกตามวาระ
3.) ขาดจากสมาชิกภาพ
หากตําแหนงผูแทนสมาชิกวางกอนถึงคราวออกตามวาระ ถาผูแ ทนสมาชิกพนจากตําแหนงไมวา
ดวยประการใดๆ จนทําใหจํานวนผูแทนสมาชิกเหลือไมถึงหนึ่งรอยคน หรือไมถึงสามในสี่ของจํานวนผูแทนสมาชิก
ทั้งหมด ใหสมาคมดําเนินการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหครบตามจํานวนที่วาง และใหผูแทนสมาชิกที่ไดรับเลือกตั้งอยู
ในตําแหนงไดเทากับวาระที่เหลืออยูของผูที่ตนแทน
ขอ 42 ใหนายกสมาคมเปนประธานที่ประชุม ถานายกสมาคมไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหอุปนายก
สมาคมปฏิบัติหนาที่แทน หากทั้งนายกสมาคม และอุปนายกสมาคมไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหที่ประชุมเลือก
กรรมการคนใดคนหนึ่งขึ้นเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
ขอ 43 การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม กระทําได 2 วิธี คือ
(1) ออกเสียงลงคะแนนเปดเผย ใหใชวิธียกมือ
(2) ออกเสียงลงคะแนนลับ ใหใชวิธีเขียนบัตรลงคะแนน
การนับคะแนนใหที่ประชุมเลือกสมาชิกที่มาประชุมเปนกรรมการนับคะแนนไมนอยกวาสามคน

หมวด 8
การทะเบียน การเงิน และการบัญชี
ขอ 44 สมาคมตองจัดใหมีทะเบียนสมาชิกตามแบบที่นายทะเบียนกลางกําหนด และใหเก็บรักษาทะเบียน
ดังกลาวไวที่สํานักงาน พรอมทั้งหลักฐาน และเอกสารที่ใชประกอบการลงทะเบียน
ขอ 45 สมาคมตองสงสําเนาทะเบียนสมาชิกที่มีอยูในวันครบ 90 วัน นับแตวันจดทะเบียนใหแกนาย
ทะเบียนภายใน 30 วันนับแตวันดังกลาว และเมื่อสิ้นเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของทุกป
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สมาคมตองสงสําเนาทะเบียนสมาชิกในสวนที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีอยูในวันสิ้นเดือนนั้นตอนายทะเบียนภายใน 30
วันนับแตวันสิ้นเดือนนั้น ๆ
ขอ 46 สมาคมตองจัดใหมีบัญชีแสดงฐานะการเงินตามแบบที่นายทะเบียนกลางกําหนด และตองเก็บรักษา
เอกสารประกอบบัญชีแสดงใหเห็นความถูกตองแหงบัญชีนั้นไวดวย
ขอ 47 เงินทุกประเภทที่สมาคมไดรับ ตองนําฝาก สหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก จํากัด ในนามของ
สมาคม เหรัญญิกจะเก็บรักษาเงินสดไวที่สํานักงาน เพื่อเปนคาใชจายไมเกินหาพันบาท
นายกสมาคมมีอํานาจสั่งจายเงินของสมาคมได ครั้งละไมเกินสามหมื่นบาท ถาเกินสามหมื่นบาท แตไมเกิน
หนึ่งแสนบาท ใหนายกสมาคม โดยการอนุมัติของคณะกรรมการสั่งจายเงินของสมาคมได ถาเกินหนึ่งแสนบาทตอง
ใหที่ประชุมใหญอนุมัติเปนกรณีไป เวนแตการสั่งจายเงินสงเคราะห หรือ งบประมาณ
การฝาก และการถอนเงินของสมาคม ตองกระทําในนามสมาคม การถอนเงิน ไมวากรณีใดๆ ตองมี นายก
สมาคม หรือ อุปนายกสมาคม หรือ เลขานุการ หรือผูจัดการสมาคม ลงนามรวมกับ เหรัญญิก ไมนอยกวา 2 คน จึง
จะถอนเงขอ 48 การใชจายเงินของสมาคม ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย ขอบังคับ ระเบียบ และวัตถุประสงคของการดําเนินกิจการสมาคม ทั้งนี้ตองเปนไปตามแผนงบประมาณ
ประจําปที่คณะกรรมการไดอนุมัติแลว
ขอ 49 เงินหรือผลประโยชนใดๆ ของสมาคม หรือเงินบริจาค หรือดอกผลที่เกิดจากเงินฝากตองตกเปน
ทรัพยสินของสมาคมทั้งสิ้น
ขอ 50 คณะกรรมการตองแตงตั้งบุคคลที่เหมาะสมจากสมาชิกเปนผูตรวจสอบการเงินของสมาคมอยางนอย
3 คน โดยใชคุณสมบัติตามขอ 25 โดยอนุโลม โดยตองรายงานผลการตรวจสอบใหนายกสมาคมเพื่อนําเสนอตอ
คณะกรรมการ ภายใน 60 วัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
ขอ 51 ใหสมาคมทําบัญชีรายได รายจายและบัญชีงบดุล ตามแบบที่นายทะเบียนกลางกําหนด เสนอตอที่
ประชุมใหญ เพื่ออนุมัติภายในกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน และตองสงสําเนางบดุลที่มีคํารับรอง
วาถูกตองตอนายทะเบียน เพื่อตรวจสอบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญอนุมัติ และตองแสดงไวที่
สํานักงานเพื่อใหสมาชิก และผูมีสว นไดเสียตรวจดูดวย
ขอ 52 หลักฐานเอกสารทางทะเบียน ทางการเงิน ทางบัญชี และบัญชีงบดุล สมาคมตองเก็บรักษาไวไม
นอยกวาสิบป
ขอ 53 สมาคมจะใชจายเงินในการดําเนินกิจการ ดังนี้
1.) คาเบี้ยประชุม คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ และคาเชาที่พักของกรรมการ
2.) เงินเดือน คาจาง และคาลวงเวลาของเจาหนาที่สมาคม
3.) คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะและคาเชาที่พัก ของเจาหนาที่สมาคม
4.) คาสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนบําเหน็จ คาประกันชีวิตตอ และคาเครื่องแบบของ
เจาหนาที่สมาคม
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5.) คาใชจายเกี่ยวกับการประชุมใหญ
6.) คาลงทะเบียนในการเขารวมประชุม อบรม สัมมนา ของกรรมการ และเจาหนาที่สมาคม
7.) คาใชจายในการจัดซื้อที่ดิน อาคาร และครุภัณฑ หรือการจัดจางกอสรางตอเติมอาคารสํานักงาน
ของสมาคม
8.) คาเชาที่ดิน และอาคารสํานักงานของสมาคม
9.) คาใชจายในการจัดซื้อวัสดุ คาซอมแซม คาบํารุงรักษา และคาเสื่อมราคา
10.) คาใชจายดานสาธารณูปโภค ไดแก คาน้ําประปา คาไฟฟา คาโทรศัพท และไปรษณีย
11.) คาใชจายเงินภาษีเงินได คาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสามาคม
12.) คาใชจายสําหรับผูทําบัญชี ผูตรวจสอบบัญชี ผูสอบบัญชี ผูชําระบัญชี และคาใชจายในการเลิก
สมาคม
13.) คาพวงหรีด และคาพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกที่ถึงแกความตาย
14.)คาใชจายอื่นๆ ตามที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนกลาง
ขอ 54 คาใชจายตามขอ 52(1)(2)(3)(4) และ (13 ) สมาคมตองวางระเบียบและนําเสนอที่ประชุมใหญ
พิจารณาอนุมัติ และสงใหนายทะเบียนพิจารณาเห็นชอบภายใน 30 วัน และเมื่อนายทะเบียนประจําทองที่อนุมัติแลว จึง
ถือปฏิบัติได

หมวด 9
การแกไข หรือเพิ่มเติมขอบังคับ
ขอ 55 การแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับ ซึ่งกระทําโดยมติของที่ประชุมใหญนั้น ตองมีคะแนนเสียงในการ
ลงมติไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกที่มาประชุม และตองไมขัดตอวัตถุประสงคของสมาคม หรือขัดตอ
กฎหมาย
เมื่อที่ประชุมใหญมีมติแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับขอใดขอหนึ่งแลว คณะกรรมการตองนําไปจดทะเบียน
ภายในสิบสี่วันนับแตวันที่ประชุมใหญมีมติ
ขอ 56 ในกรณีที่นายทะเบียนประจําทองที่ไมรับจดทะเบียนแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับตามขอ 53 ให
คณะกรรมการนัดประชุมใหญวิสามัญ
เพื่อพิจารณาแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับนั้นอีกครั้งหนึ่ง ภายใน 10 วัน
นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งของนายทะเบียน ถาที่ประชุมใหญยืนยันใหแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับนั้นอยู ให
คณะกรรมการทําหนังสืออุทธรณตอปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย โดยยื่นตอนายทะเบียน
ประจําทองที่ภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันไดรับคําสั่งจากนายทะเบียนประจําทองที่
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หมวด 10
การเลิกสมาคม และการชําระบัญชี
ขอ 57 สมาคมยอมเลิกไดดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้
(1) ที่ประชุมใหญลงมติใหเลิก
(2) นายทะเบียนประจําทองที่สั่งใหเลิก ตามมาตรา 52 แหงพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห
พ.ศ.2545
(3) ศาลสั่งใหเลิกตามมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ.2545
ขอ 58 ในกรณีที่ไดรับคําสั่งจากนายทะเบียนประจําทองที่ใหเลิกสมาคม ใหคณะกรรมการนัดประชุม
กรรมการโดยดวน เพื่อพิจารณาวาสมควรเลิกสมาคมหรือไมประการใด ถาที่ประชุมมีมติไมสมควรเลิก โดยมีเหตุผล
และวิธีการที่จะแกไข ใหคณะกรรมการทําหนังสืออุทธรณตอปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
มนุษย โดยยื่นตอนายทะเบียนประจําทองที่ภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําสั่งจากนายทะเบียน
ขอ 59 เมื่อตองเลิกสมาคมใหคณะกรรมการจัดใหมีการชําระบัญชี ตามพระราชบัญญัติการ
ฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2545 หมวด 7 วาดวยการชําระบัญชี
ขอ 60 เมื่อชําระบัญชีแลว ถามีทรัพยสินของสมาคมเหลืออยูเทาใด สมาคมจะโอนใหแกสมาคม หรือนิติ
บุคคลการกุศลอยางอื่น หรือสวนราชการตามที่ที่ประชุมใหญจะมีมติกําหนด ในกรณีที่มิไดระบุไวในขอบังคับ หรือที่
ประชุมใหญมิไดมีมติไว ใหทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดิน
บทเฉพาะกาล
ขอ 61 ในระยะเริ่มกอตั้งสมาคมนี้ ใหคณะกรรมการชุดผูกอตั้ง ทําหนาที่กรรมการชุดผูกอตั้ง ทําหนาที่
กรรมการสมาคมตอไปอีกหนึ่งวาระ นับแตวันที่นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหประจําทองที่ รับจดทะเบียน
เปนตนไป
ในวาระแรกของการใชขอบังคับนี้ เมื่อสิ้นป พ.ศ. 2552 ใหกรรมการดําเนินการประจําหนวยออกจาก
ตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสองของกรรมการประจําหนวยทั้งหมด (เศษของจํานวนกรรมการที่เหลือใหปดขึ้น) โดย
วิธีจับฉลาก และใหถือวาเปนการพนจากตําแหนงตามวาระ ใหแตละหนวยเลือกตั้งกรรมการดําเนินการประจําหนวย
เขาดํารงตําแหนงแทนใหครบตามจํานวนของแตละหนวย ในปตอไปใหกรรมการดําเนินการที่อยูในตําแหนงจนครบ
วาระหรืออยูนานที่สุด ออกจากตําแหนงสลับกันไป
ขอ 62 ใหบรรดาสมาชิกโครงการสวัสดิการ ตามระเบียบสหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก จํากัด วาดวยการจัด
ใหมีสวัสดิการแกสมาชิก( ก.ส.ส. ) พ.ศ. 2548 เปนสมาชิกของสมาคม โดยไดรับการยกเวน คุณสมบัติตามขอ 11
และไมตองเสียเงินคาสมัคร และคาบํารุงสมาคมรายปปแรก นับแตวันที่ที่นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
ประจําทองที่ รับจดทะเบียนเปนตนไป ถึงสิ้นป พ.ศ. 2551

