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ข้อบังคบั 
สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพษิณุโลก จาํกดั และคู่สมรส 

พ.ศ. 2556 
-------------------------------------------------------------------------- 

 

หมวด 1 
ข้อความทัว่ไป 

 

 ข้อ 1  สมาคมน้ี  เรียกว่า   “  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รู
พิษณุโลก จาํกดั และคู่สมรส  ” โดยใชช่ื้อยอ่วา่  “ สคส.พล. ”      

ข้อ  2 ขอ้บงัคบัน้ี เรียกว่า “ ขอ้บงัคบัสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รู
พิษณุโลก จาํกดัและคู่สมรส  พ.ศ. 2556 ” 

ข้อ 3 ใหใ้ชบ้งัคบันบัตั้งแต่วนัท่ีนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจาํทอ้งท่ีรับจด
ทะเบียนเป็นตน้ไป 

ข้อ 4  สาํนกังานสมาคม ตั้งอยูท่ี่ สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพิษณุโลก จาํกดั  เลขท่ี 137   หมู่ท่ี 8    
ตาํบล หวัรอ    อาํเภอ เมือง   จงัหวดั พิษณุโลก 
ข้อ 5  เคร่ืองหมายของสมาคมเป็นรูปลกัษณะ วงกลมสองวงซอ้นทบักนั  วงนอกมีเสน้ผา่ศูนยก์ลาง  2.5 
เซนติเมตร  วงในมีเสน้ผา่ศูนยก์ลาง  1.5  เซนติเมตร  รอบวงกลมเป็นรูปกลีบดอกบวั 9 กลีบ  ช่องวา่ง
ระหวา่งวงกลมสองวง มีอกัษรเขียนวา่  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รู
พิษณุโลก จาํกดั และคู่สมรส  และกลางวงกลมเป็นตราของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพิษณุโลก จาํกดั 

 
กลบีดอกบัว  9 กลบี  หมายถึง  สญัลกัษณ์แทนสมาชิกสหกรณ์ใน  9  อาํเภอของจงัหวดัพิษณุโลก 
 ข้อ 6 ในขอ้บงัคบัน้ี 

“สมาคม”   หมายความว่า    สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รู
พิษณุโลก จาํกดัและคู่สมรส  

“คู่สมรส”  หมายความว่า  สามีหรือภรรยาทีจ่ดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย   
 “สมาชิก”   หมายความวา่    สมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูพิษณุโลก จาํกดัและคู่สมรส   
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 “ข้าราชการ” หมายความว่า  ขา้ราชการท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในหน่วยงานการศึกษา สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจงัหวดัพิษณุโลก 
 “ลูกจ้างประจํา” หมายความว่า  ลูกจา้งประจาํท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในหน่วยงานการศึกษา สังกดั
กระทรวงศึกษาธิการในจงัหวดัพิษณุโลก 
 “ พนักงานราชการ” หมายความว่า พนักงานราชการทีป่ฏิบัติหน้าทีใ่นหน่วยงานทางการศึกษา
สังกดักระทรวงศึกษาธิการในจังหวดัพษิณุโลก 
 “พนักงาน”  หมายความว่า  เจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพิษณุโลก หรือ เจา้หนา้ท่ีของ
สมาคมฯ หรือพนักงานขององค์กรปกครองทอ้งถ่ินท่ีมีหน้าท่ีประจาํเก่ียวกับการจัดการศึกษา ใน
จงัหวดัพิษณุโลก 
 “บําเหน็จบํานาญ” หมายความว่า ขา้ราชการหรือลูกจา้งประจาํหรือพนกังาน ของหน่วยงาน
ทางการศึกษาท่ีไดรั้บเงินลกัษณะบาํเหน็จบาํนาญ  

 “การรับสมัครกรณีพเิศษ”  หมายความว่า  เป็นการรับสมคัรสมาชิก เน่ืองในโอกาสวนัสาํคญั
ตามมติท่ีคณะกรรมการ  พิจารณาเห็นสมควร 
 “คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์     
ออมทรัพยค์รูพิษณุโลก จาํกดั และคู่สมรส     
 “กรรมการ”  หมายความว่า   กรรมการดาํเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพิษณุโลก จาํกดัและคู่สมรส    
 “คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า  คณะอนุกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
หรือนายกสมาคมใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบักิจการของสมาคม 
 “นายกสมาคม” หมายความว่า นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รู
พิษณุโลก จาํกดัและคู่สมรส    
 “ผู้จัดการสมาคม” หมายความว่า ผูจ้ดัการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพยค์รูพิษณุโลก จาํกดั และคู่สมรส    
 “เจ้าหน้าที”่   หมายความวา่    เจา้หนา้ท่ีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูพิษณุโลก จาํกดั และคู่สมรส    
 “เงินค่าสมัคร”  หมายความว่า  เงินค่าสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพิษณุโลก จาํกดั และคู่สมรส   
 “เงินค่าบํารุง” หมายความว่า  เงินค่าบาํรุงสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพยค์รูพิษณุโลก จาํกดั และคู่สมรส  ท่ีสมาชิกตอ้งชาํระให้กบัสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพิษณุโลก จาํกดั และคู่สมรส เป็นรายปี 

 “เงินสงเคราะห์” หมายความวา่  เงินท่ีสมาชิกร่วมกนัออกช่วยเหลือเป็นค่าจดัการศพ หรือ  
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ค่าจดัการศพ  และสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิก ซ่ึงถึงแก่ความตาย  รวมทั้งเป็นค่าใชจ่้ายเพื่อดาํเนิน
กิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพิษณุโลก จาํกดั และคู่สมรส  
 “เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า”   หมายความว่า   เงินสงเคราะห์ท่ีสมาชิกฝากสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพิษณุโลก จาํกดัและคู่สมรส  เพื่อสาํรองจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ 
เม่ือสมาชิกถึงแก่ความตาย 
 “พระราชบัญญตัิ”  หมายความวา่  พระราชบญัญติัการฌาปนกิจสงเคราะห์  
 “กฎกระทรวง”  หมายความวา่  กฎกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์

“หน่วยงาน”   หมายความว่า   หน่วยงานทางการศึกษา  และหรือสถานศึกษาตามท่ีกาํหนดไว้
ในมาตรา 4  วรรคแปด  และวรรคเกา้  แห่งพระราชบญัญติัสภาครู  และบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.2546   และหรือหน่วยงานสถานศึกษาอ่ืนในลกัษณะเดียวกนั  ซ่ึงมีสถานท่ีตั้งอยู่ในจงัหวดั
พิษณุโลก และสาํนกังานสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพิษณุโลก จาํกดั  

 “หน่วย สคส.พล.”   หมายความว่า   เครือข่ายในการประสานงาน การใหบ้ริการ และอาํนวย
ความสะดวกแก่ สมาชิก สคส.พล. ในกลุ่มหรือสงักดั   

การกาํหนดหน่วย สคส.พล.  ใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการกาํหนด 
 

ข้อ 7  สมาคมเปิดทาํการในวนัจนัทร์  ถึงวนัศุกร์   ระหว่างเวลา  08.30  น. ถึงเวลา  16.30  น.   
เวน้วนัหยดุราชการ   

 

ข้อ 8  ใหน้ายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพิษณุโลก จาํกดัและคู่
สมรส  รักษาการ ตามขอ้บงัคบัน้ี 

 

หมวด  2 
วตัถุประสงค์ 

ข้อ 9  สมาคมมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ทาํการสงเคราะห์ซ่ึงกนัและกนัในการจดัการศพ และ
สงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกท่ีถึงแก่ความตายดว้ยเงินสงเคราะห์ โดยไม่ประสงคจ์ะหากาํไรมา
แบ่งปันกนั ซ่ึงการตายน้ีรวมถึงการสาบสูญตามคาํสัง่ศาล 

 

หมวด  3 
สมาชิกภาพและการขาดจากสมาชิกภาพ 

 

ข้อ 10  สมาชิกสมาคม  ไดแ้ก่บุคลท่ีมีคุณสมบติัตามขอ้ 11 แห่งขอ้บงัคบัน้ี ซ่ึงไดแ้สดงความ
จาํนงตามขอ้ 12 และคณะกรรมการมีมติรับเขา้เป็นสมาชิกตามขอ้ 13 แลว้   
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ข้อ 11 ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกของสมาคมตอ้งมีคุณสมบติั   ดงัต่อไปน้ี 
  ( 1 )   เป็นผูบ้รรลุนิติภาวะ 
                            ( 2 )  ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพษิณุโลก จํากดั หรือ คู่สมรส 
  ( 3 )  ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ     

( 4 )   ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
( 5 )   ตอ้งมีสุขภาพสมบูรณ์ในวนัสมคัร 

                           ( 6 )  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง   หรือเป็นโรคเร้ือรังจนรักษาไม่หาย 
( 7 )   ตอ้งมีความประพฤติดี   และยนิยอมปฏิบติัตามขอ้บงัคบั 

การรับสมคัรสมาชิกกรณีพเิศษ  และการกาํหนดคุณสมบติัสมาชิก นอกเหนือจากท่ีกาํหนดไว ้
ในขอ้ 11  แห่งขอ้บงัคบัน้ี  ใหเ้ป็นไปตามมติของคณะกรรมการ 

ข้อ 12 ผูท่ี้ประสงค์จะสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของสมาคม    ตอ้งยื่นใบสมคัรตามแบบของ
สมาคมดว้ยตนเอง    ณ  หน่วยงานท่ีสมาชิกสงักดั หรือท่ีทาํการสมาคมในวนัเปิดทาํการ   โดยมีสมาชิก
ของสมาคมไม่นอ้ยกวา่  2  คน   หรือกรรมการของสมาคม  จาํนวน  1  คน  รับรองคุณสมบติั 
 

ข้อ 13 สมาชิกภาพของผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกจะสมบูรณ์เร่ิมตั้งแต่วนัท่ีคณะกรรมการของ
สมาคมไดมี้มติใหเ้ขา้เป็นสมาชิก   และผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกไดช้าํระเงินค่าสมคัร   และชาํระเงินต่างๆ  
ตามขอ้บงัคบัน้ีแลว้    

 

ข้อ 14 สมาชิกภาพยอ่มส้ินสุดลงในกรณี    ดงัต่อไปน้ี 
( 1 )  ตาย 
( 2 )  ลาออก เป็นหนงัสือตามแบบท่ีสมาคมกาํหนด และใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี 

คณะกรรมการมีมติใหอ้อก 
( 3 )  ท่ีประชุมคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

ครูพิษณุโลก จาํกดัและคู่สมรส มีมติใหอ้อก 
( 4 )  ถูกคดัช่ือออกเพราะขาดส่งเงินสงเคราะห์ และไดรั้บหนงัสือเตือนจากสมาคม 

แลว้สามคร้ังแต่ละคร้ังมีเวลาห่างกนั 15 วนั ซ่ึงคร้ังสุดทา้ยไดท้าํหนงัสือลงทะเบียนตอบรับและทาง
สมาคมไดน้าํเงินสงเคราะห์ล่วงหนา้มาจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์หมดแลว้(ถา้มี)  หรือสมาคมติดต่อหา
หลกัแหล่งท่ีอยูไ่ม่ได ้ และคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรใหพ้น้จากสมาชิกภาพ 

(5)  ขาดคุณสมบัติตามข้อบงัคบัสมาคมฯ ข้อ 11(3) (4) (5) (6) (7) 
การส้ินสุดแห่งสมาชิกภาพตามขอ้น้ี   สมาชิกไม่มีสิทธิเรียกเงินค่าสมคัร  เงินค่าบาํรุง  และ 

เงินสงเคราะห์ท่ีไดช้าํระตามขอ้บงัคบัน้ีคืนจากสมาคม    เวน้แต่เงินสงเคราะห์ล่วงหนา้ท่ียงัไม่ไดต้กอยู่
ในความผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ใหแ้ก่สมาชิกท่ีถึงแก่ความตาย 
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(6)  กรณสีมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพษิณุโลก จํากดั ได้นําคู่สมรสมาสมัครกบัสมาคมฯ   
และได้เสียชีวติ หรือลาออก หรือถูกให้ออกจากสหกรณ์ฯ ไม่ว่ากรณใีดๆ คู่สมรสของสมาชิกผู้น้ันยงัถือ
เป็นสมาชิกสมาคมฯ อยู่และต้องส่งเงนิค่าบํารุงเงนิสงเคราะห์รายศพหรือเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าให้กบั
สมาคม 

ข้อ 15  สมาคมจะแจง้เป็นหนงัสือใหส้มาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพ ตามขอ้ 14  (2) (3) (4) (5) 
เพื่อทราบ นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมมีมติ ภายใน 15 วนั สมาชิกท่ีพน้จากสมาชิกสภาพ ตามขอ้ 14 (4) มีสิทธิ
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายใน  15 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือ ใหค้ณะกรรมการวินิจฉยัคาํอุทธรณ์
ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 45 วนั นบัแต่วนัยืน่อุทธรณ์คาํวินิจฉยัของคณะกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ
ถือเป็นท่ีสุด 

 

หมวด  4 

เงนิค่าสมัคร   เงนิค่าบํารุง   และเงนิสงเคราะห์ 
 

              ข้อ 16  เม่ือสมาคมรับสมคัรผูใ้ดเขา้เป็นสมาชิกแลว้ผูน้ั้นมีหนา้ท่ีตอ้งชาํระเงินใหแ้ก่สมาคม 
ดงัน้ี 
  (1)   เงินค่าสมคัรเขา้เป็นสมาชิก  เป็นเงิน 100 บาท (หน่ึงร้อยบาทถว้น) 

(2) เงินค่าบาํรุงปีละ 20 บาท (ยีสิ่บบาทถว้น) 
(3) เงินสงเคราะห์ล่วงหนา้   เป็นไปตามท่ีมติประชุมใหญ่ 

 

ข้อ 17 เม่ือสมาชิกของสมาคมคนใดคนหน่ึงถึงแก่ความตาย   สมาชิกทุกคนมีหนา้ท่ีตอ้งชาํระ
เงินสงเคราะห์รายศพสูงสุดตาม  กฎกระทรวง กาํหนด  
 

ข้อ 18 การชาํระเงินค่าสมคัร  เงินค่าบาํรุง  เงินสงเคราะห์     หรือเงินสงเคราะห์ล่วงหนา้  ให้
ชาํระต่อสมาคม   ณ  ท่ีทาํการของสมาคม  ในวนัเปิดทาํการ หรือ ยนิยอมใหห้น่วยงานตน้สังกดัหกัส่ง
สมาคมในวนัส้ินเดือน      

การรับเงินค่าสมคัร เงินค่าบาํรุง  เงินสงเคราะห์  และเงินสงเคราะห์ล่วงหนา้ ใหส้มาคมออก 
ใบเสร็จรับเงินไวเ้ป็นหลกัฐาน    
 

ข้อ 19 การชาํระเงิน ตามขอ้ 16 ขอ้ 17  สมาชิกตอ้งชาํระใหส้มาคม ณ หน่วยงานท่ีสมาชิก
สงักดั ภายใน  5  วนั   นบัแต่วนัไดรั้บแจง้การตายของสมาชิก    หรือไดรั้บแจง้ใหช้าํระเงินสงเคราะห์
จากสมาคมหรือ ยนิยอมใหห้น่วยงานตน้สงักดัหกัส่งสมาคมในวนัส้ินเดือน   

การเรียกเกบ็เงินดงักล่าว คณะกรรมการสมาคม อาจทาํความตกลงใหส้หกรณ์ออมทรัพยค์รู 
พิษณุโลก จาํกดั จดัเกบ็พร้อมเงินค่าหุน้รายเดือนของสมาชิกสหกรณ์ ได ้
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ข้อ 20  สมาคมจะเรียกเกบ็เงินสงเคราะห์ล่วงหนา้จากสมาชิก  เพื่อสาํรองจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์
ศพ ซ่ึงตอ้งไม่เกินอตัราท่ีท่ีประชุมใหญ่มีมติกาํหนด แต่ตอ้งไม่ขดักฎกระทรวง  และเงินจาํนวนน้ี
สมาคมจะคืนให้แก่สมาชิกเท่าท่ีสมาชิกผูน้ั้น ยงัไม่ตกอยู่ในความผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายเงินสงเคราะห์
ตามท่ีจ่ายไวล่้วงหนา้   และเงินสงเคราะห์ล่วงหนา้น้ี  หา้มสมาคมนาํไปใชจ่้ายในกิจการอ่ืนใด   เวน้แต่
จะนาํไปใชส้าํรองจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ของสมาชิกผูน้ั้นเอง  เม่ือสมาชิกอ่ืนถึงแก่ความตาย 
 

ข้อ 21 สมาคมจะจ่ายเงินสงเคราะห์ใหแ้ก่สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพิษณุโลก จาํกดั เพื่อชาํระหน้ี
ท่ีสมาชิกมีต่อสหกรณ์ก่อนใหแ้ก่ทายาท ส่วนเงินท่ีเหลือจากการชาํระหน้ีใหจ่้ายใหท้ายาทท่ีชอบดว้ย
กฎหมาย  ตามลาํดบั   ดงัต่อไปน้ี   คือ 

ในกรณีผูจ้ดัการศพ  และผูรั้บเงินสงเคราะห์เป็นคนละคน  จะจ่ายเงินใหผู้จ้ดัการศพ   เป็นผูรั้บ
เงินสาํหรับค่าจดัการศพ   ส่วนท่ีเหลือจ่ายให้ผูรั้บเงินสงเคราะห์  โดยสมาคมจะจ่ายเงินสงเคราะห์ให้
ทั้งหมดภายใน  90  วนั นบัแต่วนัรับคาํขอรับเงินสงเคราะห์หรือแบ่งจ่ายใหเ้ป็น  ดงัน้ี คือ 

(1)  การจ่ายเงินค่าจดัการศพ   สมาคมจะจ่ายเงินค่าจดัการศพ    ตามคาํขอรับเงินค่าจดัการศพ  
จาํนวนรายละไม่เกินหา้หม่ืนบาทถว้น   ภายใน  30  วนันบัตั้งแต่วนัท่ีสมาชิกถึงแก่ความตาย     
           (2)  สมาคมจะจ่ายเงินส่วนท่ีเหลือจากท่ีเรียกเกบ็ไดท้ั้งหมดภายใน 90 วนันบัแต่วนัจ่ายคร้ังแรก  

และภายหลงัจากท่ีเรียกเกบ็ไดอี้ก 
(3)   หากทายาทสมาชิกผูถึ้งแก่กรรมหรือผูมี้สิทธิไดรั้บเงินค่าจดัการศพ   หรือผูมี้สิทธิไดรั้บ

เงินสงเคราะห์ครอบครัวไม่ติดต่อขอรับเงินค่าจดัการศพ  และหรือเงินสงเคราะห์ครอบครัวภายใน  2 ปี  
นบัแต่สมาชิกถึงแก่ความตาย   ใหเ้งินนั้นตกเป็นของสมาคมฯ 

การจ่ายเงินสงเคราะห์  สมาคมจะหักไวเ้ป็นค่าใชจ่้ายของสมาคมเป็นจาํนวนร้อยละของเงิน
สงเคราะห์ท่ีเรียกเกบ็ได ้แต่ตอ้งไม่เกินกวา่ท่ีกาํหนดไวใ้นกฎกระทรวง     

การจ่ายเงินสงเคราะห์  ใหน้าํเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาลงมติ   และในกรณีน้ีมติ
ท่ีประชุมคณะกรรมการใหถื้อเป็นท่ีสุด 

ข้อ 22 เม่ือสมาชิกผูใ้ดถึงแก่ความตาย สมาคมจะจ่ายเงินค่าจดัการศพ  หรือ เงินสงเคราะห์
ครอบครัว   และเงินทาํบุญ ใหแ้ก่บุคคลท่ีสมาชิกไดร้ะบุไวใ้นใบสมคัรสมาชิก สคส.พล. หรือแบบระบุ
ทายาท ซ่ึงตอ้งเป็นบุคคลดงัต่อไปน้ี 

(1) สามี  ภริยา  บุตร  และบิดา  มารดา  ของสมาชิก 
(2) พี่นอ้งร่วมบิดามารดาเดียวกนั  ของสมาชิก 
(3) พี่นอ้งร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกนั  ของสมาชิก 
(4) ปู่  ยา่  ตา  ยาย  ของสมาชิก 
(5) ลุง  ป้า  นา้  อา  ของสมาชิก 
(6) ผูอุ้ปการะเล้ียงดู   หรือผูอ้ยูใ่นอุปการะเล้ียงดู  ของสมาชิก 
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ในกรณีท่ีไม่มีบุคคลท่ีระบุไวใ้นใบสมคัรตามวรรคหน่ึง  หรือมีบุคคลท่ีระบุไวใ้นใบสมคัร
หรือแบบระบุทายาท  แต่ไม่อาจจดัการศพตามเจตนาของสมาชิกได ้ หรือในกรณีท่ีสมาชิกไม่ไดร้ะบุ
บุคคลใดไวใ้นใบสมคัร   บุคคลตามวรรคหน่ึง อาจยืน่คาํร้องต่อสมาคม   เพื่อขอเป็นผูจ้ดัการศพ   และ
เม่ือสมาคมเห็นว่าบุคคลนั้นสามารถจดัการศพไดจ้ริง ใหส้มาคมจ่ายค่าจดัการศพแก่บุคคลดงักล่าว  แต่
ถา้สมาคมเห็นว่า บุคคลนั้นไม่สามารถจดัการศพได ้ใหส้มาคมจดัการศพแก่สมาชิกตามฐานานุรูปและ
ศาสนาของสมาชิกนั้น ๆ   ถา้หากมีเงินค่าจดัการศพ หรือเงินค่าจดัการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัว
เหลืออยู่ ให้จ่ายแก่บุคคลท่ีระบุไวใ้นใบสมคัร   แต่ถา้ไม่มีบุคคลท่ีระบุไวใ้นใบสมคัรหรือแบบระบุ
ทายาท ให้จ่ายเงินดงักล่าวให้แก่บุคคลในวรรคหน่ึงตามลาํดบัก่อนหลงั ลาํดบัก่อนย่อมตดัสิทธิผูอ้ยู่
ลาํดบัหลงั แต่ถา้มีผูอ้ยูใ่นลาํดบัเดียวกนัหลายคน   ใหไ้ดรั้บเงินในสัดส่วนท่ีเท่ากนั หากไม่อาจแบ่งเงิน
ใหแ้ก่บุคคลใดได ้ใหเ้งินนั้นตกเป็นของสมาคม    

การเปล่ียนแปลงแกไ้ขการระบุทายาทผูมี้สิทธ์ิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวใหเ้ป็นไปตาม
ผูส้มคัรระบุคร้ังล่าสุด 

 

หมวด  5 
สิทธิและหน้าทีข่องสมาชิก 

 

ข้อ 23 สมาชิกมีสิทธิ   ดงัต่อไปน้ี 
(1) แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบักิจการของสมาคมต่อคณะกรรมการ  และมีสิทธิ 

เรียกร้องให้คณะกรรมการกระทาํ หรืองดเวน้การกระทาํเพื่อประโยชน์ของสมาคม หรือป้องกนัความ
เสียหายอนัเกิดข้ึนแก่สมาคม 

(2) เขา้ร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทุกคร้ัง 
(3) ขอตรวจสอบบญัชี และเอกสารของสมาคม เพื่อทราบการดาํเนินการของ 

สมาคมในวนัเปิดทาํการของสมาคม 
(4) ทาํหนงัสือร้องขอต่อคณะกรรมการใหเ้รียกประชุมใหญ่วิสามญั เพื่อการใด 

การหน่ึงเม่ือใดก็ได ้ โดยมีจาํนวนสมาชิกอ่ืนร่วมดว้ยไม่นอ้ยกว่าหน่ึงในหา้ของจาํนวนสมาชิกทั้งหมด 
หรือไม่นอ้ยกวา่หา้สิบคน 

(5) ร้องขอต่อนายทะเบียนใหส้ัง่เพิกถอนมติของท่ีประชุมใหญ่ท่ีไดล้งมติฝ่าฝืน 
กฎหมายหรือขอ้บงัคบัของสมาคมภายในสามสิบวนั นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมใหญ่ลงมติ 

(6) ยืน่คาํร้องขอต่อนายทะเบียนขอใหเ้ลิกสมาคมพร้อมดว้ยเหตุผลประกอบ 
คาํร้องขอโดยมีสมาชิกอ่ืนร่วมดว้ยไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในส่ีของสมาชิกทั้งหมด 
                           (7)  คู่สมรสท่ีสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ ไม่มีสิทธิและหน้าท่ีตามขอ้บังคบัของ
สมาคมตามขอ้  (1)-(6) 
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ข้อ 24 สมาชิกมีหนา้ท่ี    ดงัน้ี 
  (1)  ปฏิบติัตามระเบียบ   ขอ้บงัคบั   และคาํสัง่ของสมาคม 

(2) ตอ้งชาํระเงินสงเคราะห์ใหเ้รียบร้อยภายใน  5  วนั   นบัแต่วนัไดรั้บแจง้การตาย 
ของสมาชิกหรือไดรั้บแจง้ใหช้าํระเงินสงเคราะห์จากสมาคม 

(3) เกบ็รักษาหนงัสือสาํคญัการเป็นสมาชิก 
(4) การยา้ยท่ีอยู ่  เปล่ียนช่ือ  เปล่ียนช่ือสกลุ   แกไ้ขวนั  เดือน  ปีเกิดของสมาชิกให ้

ยื่นคาํร้องต่อนายทะเบียนสมาคมภายในสิบห้าวนั นบัแต่วนัยา้ย เปล่ียน หรือแกไ้ข เพื่อสมาคมจะได้
แกไ้ขหลกัฐานต่าง ๆ  ในทะเบียนใหถู้กตอ้ง 

( 5 )  เม่ือสมาชิกผูใ้ดถึงแก่ความตาย ใหผู้จ้ดัการศพ ผูมี้สิทธิไดรั้บเงินสงเคราะห์  
ของสมาชิกแจง้ให้สมาคมทราบภายใน  7 วนั  พร้อมดว้ยหลกัฐาน คือ หนงัสือสาํคญัแสดงการเป็น
สมาชิก  ใบมรณะบตัร สาํเนาทะเบียนบา้นของผูต้าย สาํเนาทะเบียนบา้น บตัรประจาํตวัประชาชนของ
ผูจ้ดัการศพ   และหรือผูรั้บเงินสงเคราะห์   
 
 

หมวด  6 
คณะกรรมการ  และการดาํเนินกจิการ 

 

ข้อ 25 ให้มีคณะกรรมการดาํเนินกิจการของสมาคมคณะหน่ึง  จาํนวนไม่นอ้ยกว่า  15  คน 
และ  ไม่เกิน  25  คน  ประกอบดว้ย   

( 1 ) กรรมการประจาํหน่วยระดบัประถมศึกษา สงักดั สพฐ. อาํเภอละ 1  คน 
ยกเวน้ อาํเภอเมือง 2 คน  รวม 10  คน 

( 2 ) กรรมการประจาํหน่วยระดบัมธัยมศึกษา สงักดั สพฐ    1  คน 
( 3 ) กรรมการประจาํหน่วยสงักดัมหาวิทยาลยั, อาชีวศึกษา, กศน.,ทอ้งถ่ินและสงักดัอ่ืน 1 คน 
( 4 ) กรรมการประจาํหน่วยจากขา้ราชการบาํนาญ 1  คน 
( 5 ) กรรมการโดยตาํแหน่งไดแ้ก่ ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ, ผูจ้ดัการสหกรณ์ฯ รวม 2 คน 
( 6 ) กรรมการอ่ืน ใหมี้ตามท่ีประชุมใหญ่มีมติเลือกเพ่ิมกไ็ด ้ทั้งน้ี ไม่ใหเ้กินจาํนวนกรรมการ 

ท่ีกาํหนดให ้กรรมการตามขอ้ 25 (1) (2) (3) (4) และ(5) เลือกกนัเองดาํรงตาํแหน่งนายกสมาคมหน่ึงคน  
อุปนายกไม่เกินสองคน  เลขานุการหน่ึงคน  เหรัญญิกหน่ึงคน นายทะเบียนหน่ึงคน และตาํแหน่งอ่ืน
ตามท่ีคณะกรรมการกาํหนด เป็นผูด้าํเนินกิจการสมาคม  คณะกรรมการดาํเนินกิจการของสมาคม อาจ
ตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อปฏิบติังานตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินกิจการของสมาคม มอบหมายกไ็ด ้
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 บทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการแต่ละตําแหน่ง 

นายกสมาคม - ทาํหนา้ท่ีเป็นหวัหนา้ในการบริหารกิจการของสมาคมใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย
ถูกตอ้งตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัและวตัถุประสงคข์องสมาคมเป็นผูแ้ทน
สมาคม ในการติดต่อกบับุคคลภายนอก และเป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการ
และการประชุมใหญ่ของสมาคม 

อุปนายก
สมาคม 

- ทาํหนา้ท่ีเป็นผูช่้วยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคม ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ี
นายกสมาคมไดม้อบหมายและทาํหนา้ท่ีแทนนายกสมาคม เม่ือนายกสมาคมไม่อยู่
หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้

เลขานุการ - ทาํหนา้ท่ีเก่ียวกบังานธุรการของสมาคม นดัการประชุมกรรมการ การประชุมใหญ่  
จดและรักษารายงานการประชุม ดาํเนินการจดทะเบียนกรรมการจดทะเบียนแกไ้ข 
หรือเพิ่มเติมขอ้บงัคบั และรายงานทะเบียนสมาชิก บญัชีงบดุลต่อนายทะเบียน  
และปฏิบติัตามคาํสัง่ของนายกสมาคม ตลอดจนทาํหนา้ท่ีเป็นเลขานุการในการ 
ประชุมต่าง ๆ ของสมาคม 

เหรัญญกิ - มีหนา้ท่ีเก่ียวกบัการเงินทั้งหมดของสมาคม เป็นผูจ้ดัทาํบญัชีรายไดร้ายจ่าย บญัชี 
งบดุลของสมาคมและเกบ็เอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ทางการเงิน บญัชีของสมาคมไว ้
เพื่อตรวจสอบรายงานฐานการเงิน และงบดุลของสมาคมต่อนายทะเบียน 

นายทะเบียน - มีหนา้ท่ีจดัทาํและรักษาทะเบียนสมาชิก ตลอดจนหลกัฐานเอกสารต่าง ๆ เก่ียวกบั
ทะเบียนสมาชิก 

กรรมการ
ตําแหน่งอืน่ๆ 

- มีหนา้ท่ีตามท่ีนายกสมาคมมอบหมาย 

     

ข้อ 26   คุณสมบติัคณะกรรมการ สมาชิกท่ีจะไดรั้บเลือกตั้งเป็น กรรมการตอ้งเป็นผูมี้
คุณสมบติัสมควรแก่วตัถุประสงคข์องสมาคม ดงัต่อไปน้ี    

(1) เป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
(2) ไม่เคยถูกนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจาํทอ้งท่ี  สัง่ใหพ้น้จาก 

ตาํแหน่งกรรมการสมาคม 
(3) ไม่เคยถูกท่ีประชุมใหญ่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ถอดถอนใหอ้อกจาก 

ตาํแหน่งกรรมการ เพราะเหตุทุจริตต่อหนา้ท่ี หรือไม่เคยตอ้งโทษตามกฎหมายวา่ดว้ยการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ 
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(4) ไม่เคยตอ้งโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคุก   เวน้แต่เป็นโทษสาํหรับ 
ความผดิไดก้ระทาํโดยประมาท   หรือความผดิลหุโทษ 

(5) ไม่เคยถูกไล่ออก   ปลดออก   หรือใหอ้อกจากส่วนราชการ   หน่วยงานของรัฐ   
หรือรัฐวิสาหกิจ   หรือไม่เคยถูกนายจา้งเลิกจา้ง   เพราะเหตุทุจริตต่อหนา้ท่ี 

 (6)  ไม่เป็นกรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อ่ืน 
      

ใหค้ณะกรรมการเป็นผูแ้ทนของสมาคม ในกิจการเก่ียวกบับุคคลภายนอก ในการน้ี  
 คณะกรรมการจะแต่งตั้งกรรมการคนหน่ึงคนใด  หรือหลายคนข้ึนทาํการแทนกไ็ด ้
 

ข้อ 27 กรรมการของสมาคมไม่มีสิทธิไดรั้บค่าจา้ง หรือเงิน  หรือประโยชน์อยา่งอ่ืนทาํนอง
เดียวกนัจากสมาคม  กรรมการของสมาคมอาจไดรั้บเบ้ียประชุม  ค่าพาหนะ หรือเงิน  หรือ ประโยชน์
อยา่งอ่ืนทาํนองเดียวกนัจากสมาคม  ตามท่ีระเบียบสมาคมกาํหนด 

 

ข้อ 28 คณะกรรมการซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งตามขอ้ 25 และจดทะเบียนแลว้อยูใ่นตาํแหน่งคราวละ 
2  ปี  นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมใหญ่มีมติ  และตอ้งออกตามวาระ กรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งไปแลว้ อาจ
ไดรั้บเลือกเป็นกรรมการของสมาคมอีกกไ็ด ้ แต่ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกนั 
 คณะกรรมการชุดท่ีออกตามวาระ  จะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการ
ชุดใหม่  และคณะกรรมการชุดใหม่เขา้มารับตาํแหน่งแทนแลว้  จึงจะพน้จากหนา้ท่ี 

ข้อ 29 การพน้จากตาํแหน่งของกรรมการ  ยอ่มพน้จากตาํแหน่ง โดยเหตุดงัต่อไปน้ี 
(1) ครบกาํหนดตามวาระ 
(2) ยา้ยออกจากหน่วย สคส.พล.  ตามขอ้ 6  วรรคยีสิ่บเอด็ 
(3) ตาย 
(4) ลาออก 
(5) ขาดจากสมาชิกภาพ 
(6) ขาดคุณสมบติัตามขอ้ 26  ขอ้ใดขอ้หน่ึง 
(7) ท่ีประชุมใหญ่มีมติใหอ้อก 
(8) กระทาํความผดิและถูกลงโทษตามกฎหมายวา่ดว้ยการฌาปนกิจสงเคราะห์ 

ขอ้ใดขอ้หน่ึง 
 

กรณีตาํแหน่งกรรมการหน่วย สคส.พล. ตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 6 วรรคยีสิ่บเอด็ว่างลง   เพราะ
เหตุไม่ใช่ออกตามวาระ ใหส้มาชิกเลือกบุคคลในสงักดัหน่วย สคส.พล. นั้นแทน 

นอกจากกรรมการหน่วย สคส.พล.  ตามวรรคหน่ึงคณะกรรมการอาจเรียกประชุมใหญ่  เพื่อ
เลือกสมาชิกคนใดคนหน่ึงเขา้ดาํรงตาํแหน่งแทนกไ็ด ้
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หากมีการเลือกใหด้าํรงตาํแหน่งแทน    ใหก้รรมการท่ีไดรั้บเลือกอยูใ่นตาํแหน่งตามวาระท่ีตน
แทน แต่ทั้งน้ีตอ้งมีเวลาไม่นอ้ยกวา่ 120 วนั นบัถึงวนัครบวาระ 

 

ข้อ 30  ใหมี้การประชุมกรรมการอยา่งนอ้ยเดือนละหน่ึงคร้ัง  ในกรณีจาํเป็น  นายกสมาคม
หรือกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมด  จะเรียกประชุมพิเศษข้ึนกไ็ด ้

 

ข้อ 31  การเลือกกรรมการหรือการเปล่ียนกรรมการ  ท่ีนอกเหนือจากกรรมการหน่วย สคส.
พล.   ตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 6 วรรคยีสิ่บเอด็  ใหก้ระทาํไดโ้ดยมติของท่ีประชุมใหญ่  และตอ้งนาํไปจด
ทะเบียนภายในสิบส่ีวนันบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมใหญ่ลงมติ   

 

ข้อ 32 คณะกรรมการมีอาํนาจและหนา้ท่ีในการดาํเนินกิจการของสมาคมทุกประการ  และ
ใหห้มายความรวมถึง 
  (1)   จดัดาํเนินกิจการของสมาคมใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ พ.ศ. 2545 กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ขอ้บงัคบั  มติของท่ีประชุมใหญ่ หรือกฎหมายอ่ืน
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(2) กาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีของกรรมการแต่ละตาํแหน่ง 
(3) แต่งตั้งกรรมการคนใดคนหน่ึงใหรั้กษาการแทนในตาํแหน่งกรรมการท่ีวา่งลง   

ซ่ึงยงัไม่ไดมี้การเลือกแทน 
 

(4) วางระเบียบในการปฏิบติังานของสมาคม  และการใชจ่้ายเงินของสมาคม   
โดยไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมใหญ่ 

(5) วา่จา้ง แต่งตั้ง และถอดถอนเจา้หนา้ท่ี และพนกังานทั้งปวง เพื่อใหก้าร 
ดาํเนินงานของสมาคมเป็นไปโดยเรียบร้อย 
  (6)   จดัทาํ เกบ็รักษาเอกสาร หลกัฐานทางการเงิน และการบญัชี ทะเบียนสมาชิกและ
ทรัพยสิ์นของสมาคม 

(7)   วางระเบียบการจดัสวสัดิการเจา้หนา้ท่ี  และพนกังานของสมาคม 
 

การใชจ่้ายเงินของสมาคมตอ้งเป็นไปตามวตัถุประสงคข์อ้บงัคบั และระเบียบของสมาคมท่ีวาง
ไวโ้ดยไม่ขดัต่อกฎหมาย   มิฉะนั้น  คณะกรรมการจะตอ้งรับผดิเป็นส่วนตวั 

 

ข้อ 33 องคป์ระชุมในการประชุมคณะกรรมการ จะตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 
ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะนบัไดว้า่เป็นองคป์ระชุม 

 

ข้อ 34 ใหน้ายกสมาคมเป็นประธานท่ีประชุม  ถา้นายกสมาคมไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ ให ้
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อุปนายกสมาคมทาํหนา้ท่ีประธานท่ีประชุม  และหากนายกสมาคม  และอุปนายกสมาคมไม่อาจปฏิบติั
หนา้ท่ีได ้ใหท่ี้ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหน่ึงทาํหนา้ท่ีประธานท่ีประชุม การวินิจฉยั      ช้ีขาดให้
ถือเสียงขา้งมากเป็นเกณฑ ์ ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั  ให้ประธานท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียง
เป็นเสียงช้ีขาด 

 

ข้อ  35   ในกรณีท่ีนายกสมาคมไม่อาจปฏิบติังานได ้ ใหอุ้ปนายกสมาคมเป็นผูท้าํการแทน  ถา้
มีอุปนายกสมาคมหลายคน ให้อุปนายกสมาคมคนท่ี 1 เป็นผูท้าํการแทน หากอุปนายกสมาคมคนท่ี 1 
ไม่อาจปฏิบติังานได ้ ให้อุปนายกสมาคมคนถดัไปเป็นผูท้าํการแทน  ถา้ไม่มีผูด้าํรงตาํแหน่งอุปนายก
สมาคม หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติังานได ้ ใหค้ณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการคนหน่ึงเป็นผูท้าํการแทน 

 

ข้อ  36  อาํนาจในการสั่ง  การอนุญาต  การอนุมติั  การปฏิบติังาน  หรือการดาํเนินการอ่ืนใด
ของสมาคม  คณะกรรมการ   และหรือนายกสมาคมอาจมอบอาํนาจให้กรรมการ  ผูจ้ ัดการ  หรือ
เจา้หนา้ท่ีไดต้ามมติของคณะกรรมการ 
 

หมวด  7 
การประชุมใหญ่ 

 

ข้อ 37 ใหมี้การประชุมใหญ่สามญัคร้ังแรก  ภายใน  90  วนั นบัแต่วนัจดทะเบียนเพื่อใหท่ี้ 
ประชุมใหญ่พจิารณาเร่ืองต่าง ๆ  ดงัน้ี 

(1) รับรองขอ้บงัคบัทั้งฉบบัท่ีผูเ้ร่ิมก่อการจดัตั้งสมาคมนาํไปจดทะเบียน 
(2) เลือกตั้งกรรมการดาํเนินงาน  และมอบหมายกิจการทั้งปวงใหแ้ก่คณะกรรมการ 
(3) กาํหนดอตัราเรียกเกบ็เงินสงเคราะห์ล่วงหนา้   เพื่อสาํรองจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ 
(4) กาํหนดอตัราหกัเงินสงเคราะห์   เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานของสมาคม 
(5) กาํหนดแผนงาน โครงการ งบประมาณ เพือ่วางระเบียบสมาคม เก่ียวกบัอตัราเบ้ีย 

ประชุม  ค่าพาหนะ  เงิน  หรือประโยชน์อยา่งอ่ืนทาํนองเดียวกนัใหแ้ก่กรรมการของสมาคม  ต่อไป 
(6) เร่ืองอ่ืน ๆ  (ถา้มี) 

 

คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมใหญ่สามญัหลงัจากการประชุมใหญ่สามญัคร้ังแรก   
ปีละหน่ึงคร้ัง  ภายใน  120  วนันบัแต่วนัส้ินปีปฏิทิน  เพื่อ 

(1) รับรองรายงานการประชุมใหญ่ 
(2)  พิจารณารายงานประจาํปีแสดงผลการดาํเนินกิจการของสมาคมท่ีผา่นมาในรอบ

ปี 
(3) รายงานจาํนวนสมาชิกท่ีเพิม่ข้ึนหรือลดลง 
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(4) รายงานฐานะการเงิน  พิจารณาอนุมติังบดุล 
(5) อนุมติัแผนงาน โครงการ และงบประมาณประจาํปี 
(6) เลือกตั้งคณะกรรมการ  ในปีท่ีครบกาํหนดวาระ  หรือเลือกเพิ่มตามขอ้  29 
(7) เร่ืองอ่ืน ๆ   (ถา้มี) 

 

เพื่อการใดการหน่ึง  ซ่ึงคณะกรรมการเห็นสมควร หรือสมาชิกมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าหน่ึงในห้า
ของจาํนวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคน จะทาํหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการให้เรียก
ประชุมใหญ่วิสามญัเม่ือใดกไ็ด ้

ในกรณีท่ีสมาชิกขอใหเ้รียกประชุมใหญ่วิสามญั ใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมภายในสามสิบ
วนั  นบัแต่วนัไดรั้บคาํร้องขอ 

 

ข้อ 38   การประชุมใหญ่  ตอ้งมีสมาชิก  หรือผูแ้ทนสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของ
จาํนวนสมาชิกทั้งหมด  หรือไม่นอ้ยกวา่หน่ึงร้อยคน  จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ถา้ในการประชุมนดัแรก สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกมาไม่ครบองคป์ระชุม  หากการประชุมนั้น  
ไดน้ดัโดยสมาชิกร้องขอ ให้เลิกประชุม  ถา้การประชุมนั้นมิใช่โดยสมาชิกร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่
อีกคร้ังหน่ึงภายในสามสิบวนั  การประชุมคร้ังหลงัน้ีมีสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ยกว่า
หน่ึงในสิบของจาํนวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่นอ้ยกวา่สามสิบคน  กใ็หถื้อวา่เป็นองคป์ระชุม 

 

ในการประชุมใหญ่  เพื่อแกไ้ขหรือเพิ่มเติมขอ้บงัคบั  เลิกสมาคม  และขอ้  29(7)   ตอ้งมีผูม้า
ประชุมตามวรรคหน่ึงเท่านั้น 

ข้อ 39 ในการประชุมใหญ่  สมาชิกคนหน่ึงมีหน่ึงเสียงในการลงคะแนน  การวินิจฉัยช้ีขาด
ให้ถือเสียงขา้งมาก    ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็น
เสียงช้ีขาด  เวน้แต่จะกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัเป็นอยา่งอ่ืน 
  

ในการประชุมใหญ่ สมาชิกจะมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้น มาประชุมใหญ่  และออกเสียงแทนตนมิได ้  
 

ข้อ 40 คณะกรรมการจะตอ้งส่งหนงัสือบอกกล่าวถึง  วนั  เวลา  สถานท่ี  และระเบียบวาระ
ของการประชุมใหญ่ไปให้สมาชิกทุกคนไดท้ราบ  โดยส่งจดหมายทางไปรษณียล์งทะเบียน  ณ  ท่ีอยู่
ของสมาชิกท่ีปรากฏในทะเบียนสมาชิก   หรือส่งใหถึ้งตวัสมาชิกก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่  7  วนั 

 

ข้อ 41  การประชุมใหญ่โดยผูแ้ทนสมาชิก  กรณีท่ีสมาคมมีสมาชิกเกินกว่า 1,000 คน ใหก้าร
ประชุมใหญ่ประกอบดว้ยผูแ้ทนสมาชิกเท่านั้น 
 

วิธีการเลือกตั้ง จาํนวน และการดาํรงตาํแหน่งผูแ้ทนสมาชิก ใหก้าํหนด ดงัน้ี 
(1) สมาชิกเท่านั้นมีสิทธิไดรั้บเลือกเป็นผูแ้ทนสมาชิก 
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(2) วิธีการเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิก อาจกาํหนดโดย ตามลกัษณะการแบ่งส่วนงานภายในของ 
หน่วยงานตน้สงักดัของสมาชิก สภาพทอ้งท่ี หรือตามกลุ่มของสมาชิก โดยใหมี้การเลือกตั้งผูแ้ทน
สมาชิกก่อนการประชุมใหญ่ไม่นอ้ยกวา่ สามสิบวนั ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามระเบียบของสมาคม 

(3) จาํนวนผูแ้ทนสมาชิก ใหใ้ชอ้ตัราส่วน  จาํนวนสมาชิก 20 คนต่อผูแ้ทนสมาชิกหน่ึงคน ถา้ 
เศษของจาํนวนสมาชิกดงักล่าวเกินก่ึงหน่ึงใหเ้ลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิกเพิ่มข้ึนหน่ึงคน  

(4) การดาํรงตาํแหน่งผูแ้ทนสมาชิก ผูแ้ทนสมาชิกมีวาระอยูใ่นตาํแหน่งคราวละหน่ึงปี นบัแต่ 
วนัเลือกตั้ง ถา้ยงัไม่มีการเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิกใหม่ กใ็หผู้แ้ทนสมาชิกคนเดิมอยูใ่นตาํแหน่งต่อไป
พลางก่อน 

(5) การพน้จากตาํแหน่ง ผูแ้ทนสมาชิกพน้จากตาํแหน่ง เม่ือ 
1.) ลาออก 
2.) ออกตามวาระ 
3.) ขาดจากสมาชิกภาพ 

 

หากตาํแหน่งผูแ้ทนสมาชิกวา่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถา้ผูแ้ทนสมาชิกพน้จากตาํแหน่ง 
ไม่วา่ดว้ยประการใดๆ จนทาํใหจ้าํนวนผูแ้ทนสมาชิกเหลือไม่ถึงหน่ึงร้อยคน หรือไม่ถึงสามในส่ีของ
จาํนวนผูแ้ทนสมาชิกทั้งหมด ใหส้มาคมดาํเนินการเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิกใหค้รบตามจาํนวนท่ีวา่ง และ
ใหผู้แ้ทนสมาชิกท่ีไดรั้บเลือกตั้งอยูใ่นตาํแหน่งไดเ้ท่ากบัวาระท่ีเหลืออยูข่องผูท่ี้ตนแทน 

 

ข้อ 42 ใหน้ายกสมาคมเป็นประธานท่ีประชุม  ถา้นายกสมาคมไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ 
ใหอุ้ปนายกสมาคมปฏิบติัหนา้ท่ีแทน  หากทั้งนายกสมาคม  และอุปนายกสมาคมไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ี
ไดใ้หท่ี้ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหน่ึงข้ึนเป็นประธานในท่ีประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

 

ข้อ 43 การออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม  กระทาํได ้ 2  วิธี   คือ 
  (1)   ออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย   ใหใ้ชว้ิธียกมือ 

(2)   ออกเสียงลงคะแนนลบั   ใหใ้ชว้ิธีเขียนบตัรลงคะแนน 
       

การนบัคะแนนใหท่ี้ประชุมเลือกสมาชิกท่ีมาประชุมเป็นกรรมการนบัคะแนนไม่นอ้ยกวา่สามคน 
หมวด  8 

การทะเบียน   การเงนิ   และการบัญชี 
 

ข้อ 44  สมาคมตอ้งจดัใหมี้ทะเบียนสมาชิกตามแบบท่ีนายทะเบียนกลางกาํหนด   และใหเ้ก็บ
รักษาทะเบียนดงักล่าวไวท่ี้สาํนกังาน  พร้อมทั้งหลกัฐาน  และเอกสารท่ีใชป้ระกอบการลงทะเบียน 
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ข้อ 45  สมาคมตอ้งส่งสาํเนาทะเบียนสมาชิกท่ีมีอยูใ่นวนัครบ 90 วนั    นบัแต่วนัจดทะเบียน
ให้แก่นายทะเบียนภายใน 30 วนันบัแต่วนัดงักล่าว  และเม่ือส้ินเดือนมีนาคม    มิถุนายน     กนัยายน   
และธนัวาคมของทุกปี    สมาคมตอ้งส่งสาํเนาทะเบียนสมาชิกในส่วนท่ีมีการเปล่ียนแปลงท่ีมีอยูใ่นวนั
ส้ินเดือนนั้นต่อนายทะเบียนภายใน    30 วนันบัแต่วนัส้ินเดือนนั้น ๆ 

ข้อ 46  สมาคมตอ้งจดัใหมี้บญัชีแสดงฐานะการเงินตามแบบท่ีนายทะเบียนกลางกาํหนด  และ
ตอ้งเกบ็รักษาเอกสารประกอบบญัชีแสดงใหเ้ห็นความถูกตอ้งแห่งบญัชีนั้นไวด้ว้ย 

ข้อ 47  เงินทุกประเภทท่ีสมาคมไดรั้บ    ตอ้งนาํฝาก สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพิษณุโลก จาํกดั    
ในนามของสมาคม  เหรัญญิกจะเกบ็รักษาเงินสดไวท่ี้สาํนกังาน  เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายไม่เกินหา้พนับาท 
 นายกสมาคมมีอาํนาจสั่งจ่ายเงินของสมาคมได ้คร้ังละไม่เกินสามหม่ืนบาท ถา้เกินสามหม่ืน
บาท แต่ไม่เกินหน่ึงแสนบาท  ใหน้ายกสมาคม โดยการอนุมติัของคณะกรรมการสั่งจ่ายเงินของสมาคม
ได ้ ถา้เกินหน่ึงแสนบาทตอ้งใหท่ี้ประชุมใหญ่อนุมติัเป็นกรณีไป  เวน้แต่การสัง่จ่ายเงินสงเคราะห์ หรือ 
งบประมาณ เวน้แต่การสั่งจ่ายเงินสงเคราะห์ หรือ งบประมาณ 

 การฝาก  และการถอนเงินของสมาคม  ตอ้งกระทาํในนามสมาคม  การถอนเงิน  ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ตอ้งมี นายกสมาคม หรือ อุปนายกสมาคม หรือเลขานุการ หรือผูจ้ดัการสมาคม ลงนามร่วมกบั
เหรัญญิก ไม่นอ้ยกวา่ 2 คน จึงจะถอนเงินฝากไดรื้ 
 

ข้อ 48 การใชจ่้ายเงินของสมาคม ใหเ้ป็นไปตามประกาศกระทรวงการพฒันาสังคมและความ
มัน่คงของมนุษย ์ขอ้บงัคบั  ระเบียบ และวตัถุประสงคข์องการดาํเนินกิจการสมาคม  ทั้งน้ีตอ้งเป็นไป
ตามแผนงบประมาณประจาํปีท่ีคณะกรรมการไดอ้นุมติัแลว้      

 

ข้อ 49 เงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ  ของสมาคม  หรือเงินบริจาค  หรือดอกผลท่ีเกิดจากเงิน
ฝากตอ้งตกเป็นทรัพยสิ์นของสมาคมทั้งส้ิน 

 

ข้อ 50     คณะกรรมการตอ้งแต่งตั้งบุคคลท่ีเหมาะสมจากสมาชิกเป็นผูต้รวจสอบการเงินของ
สมาคมอยา่งนอ้ย  3 คน โดยใชคุ้ณสมบติัตามขอ้ 26 โดยอนุโลม  โดยตอ้งรายงานผลการตรวจสอบให้
นายกสมาคมเพ่ือนาํเสนอต่อคณะกรรมการ  ภายใน  60  วนั  นบัแต่วนัส้ินปีปฏิทิน  

 

ข้อ 51 ให้สมาคมทาํบญัชีรายได้ รายจ่ายและบญัชีงบดุล  ตามแบบท่ีนายทะเบียนประจาํ
ทอ้งท่ีกาํหนด  เสนอต่อท่ีประชุมใหญ่  เพื่ออนุมติัภายในกาํหนดหน่ึงร้อยยี่สิบวนั  นับแต่วนัส้ินปี
ปฏิทิน   และตอ้งส่งสาํเนางบดุลท่ีมีคาํรับรองว่าถูกตอ้งต่อนายทะเบียนประจาํทอ้งท่ี   เพื่อตรวจสอบ
ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมใหญ่อนุมติั  และตอ้งแสดงไวท่ี้สาํนกังานเพ่ือใหส้มาชิก  และผูมี้
ส่วนไดเ้สียตรวจดูดว้ย 
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ข้อ 52 หลกัฐานเอกสารทางทะเบียน  ทางการเงิน  ทางบญัชี  และบญัชีงบดุล  สมาคมตอ้ง
เกบ็รักษาไวไ้ม่นอ้ยกวา่สิบปี 

 

ข้อ 53  สมาคมจะใชจ่้ายเงินในการดาํเนินกิจการ  ดงัน้ี 
1) ค่าเบ้ียประชุม ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ และค่าเช่าท่ีพกัของกรรมการ 
2) เงินเดือน ค่าจา้ง และค่าล่วงเวลาของเจา้หนา้ท่ีสมาคม 
3) ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะและค่าเช่าท่ีพกั ของเจา้หนา้ท่ีสมาคม 
4) ค่าสมทบกองทุนประกนัสงัคม กองทุนบาํเหน็จ  และค่าเคร่ืองแบบของเจา้หนา้ท่ี 

สมาคม 
5) ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการประชุมใหญ่ 
6) ค่าลงทะเบียนในการเขา้ร่วมประชุม อบรม สมัมนา ของกรรมการ และเจา้หนา้ท่ี 

สมาคม 
7) ค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือท่ีดิน อาคาร และครุภณัฑ ์หรือการจดัจา้งก่อสร้างต่อเติม 

อาคารสาํนกังานของสมาคม 
8) ค่าเช่าท่ีดิน และอาคารสาํนกังานของสมาคม 
9) ค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือวสัดุ ค่าซ่อมแซม ค่าบาํรุงรักษา และค่าเส่ือมราคา 

 
10) ค่าใชจ่้ายดา้นสาธารณูปโภค ไดแ้ก่ ค่านํ้ าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศพัท ์และ 

 ไปรษณีย ์
11) ค่าใชจ่้ายเงินภาษีเงินได ้ค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินกิจการของสามาคม 
12) ค่าใชจ่้ายสาํหรับผูท้าํบญัชี ผูต้รวจสอบบญัชี ผูส้อบบญัชี ผูช้าํระบญัชี และ 

ค่าใชจ่้ายในการเลิกสมาคม 
13) ค่าพวงหรีด และค่าพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกท่ีถึงแก่ความตาย 
14) ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนประจาํทอ้งท่ี 

 

ข้อ 54  ค่าใชจ่้ายตามขอ้ 52(1) (2) (3) (4) และ (13 ) สมาคมตอ้งวางระเบียบและนาํเสนอท่ี 
ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมติั และส่งใหน้ายทะเบียนประจาํทอ้งท่ีพิจารณาเห็นชอบภายใน 30 วนั และ
เม่ือนายทะเบียนประจาํทอ้งท่ีอนุมติัแลว้ จึงถือปฏิบติัได ้

 

หมวด  9 
การแก้ไข  หรือเพิม่เตมิข้อบังคบั 
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ข้อ 55 การแก้ไขหรือเพิ่มเติมขอ้บงัคบั  ซ่ึงกระทาํโดยมติของท่ีประชุมใหญ่นั้น   ตอ้งมี
คะแนนเสียงในการลงมติไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนสมาชิกท่ีมาประชุม   และตอ้งไม่ขดัต่อ
วตัถุประสงคข์องสมาคม  หรือขดัต่อกฎหมาย 
  

เม่ือท่ีประชุมใหญ่มีมติแกไ้ขหรือเพิ่มเติมขอ้บงัคบัขอ้ใดขอ้หน่ึงแลว้ คณะกรรมการตอ้งนาํไป         
จดทะเบียนภายในสิบส่ีวนันบัแต่วนัท่ีประชุมใหญ่มีมติ 

 

ข้อ 56 ในกรณีท่ีนายทะเบียนประจาํทอ้งท่ีไม่รับจดทะเบียนแกไ้ขหรือเพิ่มเติมขอ้บงัคบัตาม
ขอ้ 55     ใหค้ณะกรรมการนดัประชุมใหญ่วิสามญั เพื่อพิจารณาแกไ้ขหรือเพิ่มเติมขอ้บงัคบันั้นอีกคร้ัง
หน่ึง   ภายใน  10  วนั  นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้คาํสั่งของนายทะเบียนประจาํทอ้งท่ี ถา้ท่ีประชุมใหญ่
ยนืยนัใหแ้กไ้ขหรือเพิ่มเติมขอ้บงัคบันั้นอยู ่ใหค้ณะกรรมการทาํหนงัสืออุทธรณ์ต่อปลดักระทรวงการ
พฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์โดยยื่นต่อนายทะเบียนประจาํทอ้งท่ีภายในกาํหนดสามสิบวนั
นบัแต่วนัไดรั้บคาํสัง่จากนายทะเบียนประจาํทอ้งท่ี 

หมวด  10 
การเลกิสมาคม   และการชําระบัญชี 

 

ข้อ 57 สมาคมยอ่มเลิกไดด้ว้ยเหตุใดเหตุหน่ึง   ดงัต่อไปน้ี 
(1) ท่ีประชุมใหญ่ลงมติใหเ้ลิก 
(2) นายทะเบียนประจาํทอ้งท่ีสัง่ใหเ้ลิก  ตามมาตรา 52  แห่งพระราชบญัญติัการ 

ฌาปนกิจสงเคราะห์  พ.ศ.2545    
(3) ศาลสัง่ใหเ้ลิกตามมาตรา 54   แห่งพระราชบญัญติัการฌาปนกิจสงเคราะห์ 

พ.ศ.2545    
 

ข้อ 58 ในกรณีท่ีไดรั้บคาํสั่งจากนายทะเบียนประจาํทอ้งท่ีให้เลิกสมาคม ให้คณะกรรมการ
นดัประชุมกรรมการโดยด่วน  เพื่อพิจารณาว่าสมควรเลิกสมาคมหรือไม่ประการใด  ถา้ท่ีประชุมมีมติ
ไม่สมควรเลิก   โดยมีเหตุผล  และวิธีการท่ีจะแก้ไข  ให้คณะกรรมการทําหนังสืออุทธรณ์ต่อ
ปลดักระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์ โดยยืน่ต่อนายทะเบียนประจาํทอ้งท่ีภายใน
สามสิบวนันบัแต่วนัไดรั้บคาํสัง่จากนายทะเบียนประจาํทอ้งท่ี 

 

ข้อ 59 เม่ือตอ้งเลิกสมาคมใหค้ณะกรรมการจดัใหมี้การชาํระบญัชี  ตามพระราชบญัญติัการ 
ฌาปนกิจสงเคราะห์  พ.ศ. 2545  หมวด 7 วา่ดว้ยการชาํระบญัชี    
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ข้อ 60 เม่ือชาํระบญัชีแลว้ ถา้มีทรัพยสิ์นของสมาคมเหลืออยู่เท่าใด สมาคมจะโอนให้แก่
สมาคม  หรือนิติบุคคลการกุศลอยา่งอ่ืน หรือส่วนราชการตามท่ีท่ีประชุมใหญ่จะมีมติกาํหนด ในกรณี
ท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นขอ้บงัคบั หรือท่ีประชุมใหญ่มิไดมี้มติไว ้ใหท้รัพยสิ์นนั้นตกเป็นของแผน่ดิน 

 

บทเฉพาะกาล 

ข้อ  61  ในระยะเร่ิมก่อตั้งสมาคมน้ี  ใหค้ณะกรรมการชุดผูก่้อตั้ง  ทาํหนา้ท่ีกรรมการสมาคม 
นบัแต่วนัท่ีนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจาํทอ้งท่ี  รับจดทะเบียนเป็นตน้ไป 

                                                                                                                                   
 
   
 


