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ขอบังคับ 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก จํากัด 

พ.ศ. 2551 
--------------------------------------------------------------- 

  
อาศัยอํานาจตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก จํากัด ขอ 3 (17) โดยมติในที่ประชุมใหญวิสามัญ 

เม่ือวันที่ 11 กรกฎาคม 2551 ใหจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห  ทั้งนี้เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2545 จึงจัดตั้งสมาคมนี้ขึ้น  
 
หมวด 1 
ขอความทั่วไป 
 ขอ 1  สมาคมนี้  เรียกวา   “  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก จํากัด   ” โดย
ใชช่ือยอวา  ส.ค.พล.      

ขอ  2 ขอบังคับนี้ เรียกวา “ ขอบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก จํากัด  
พ.ศ. 2551 ” 

ขอ 3 ใหใชบังคับนับตั้งแตวันท่ีท่ีนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหประจําทองท่ีรับจดทะเบียนเปนตน
ไป 

ขอ 4  สํานักงานสมาคมตั้งอยูท่ี สหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก จํากัด  เลขท่ี   137   หมูท่ี 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 ในขอบังคับนี ้
“สมาคม”   หมายความวา    สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก จํากัด    

 “สมาชิก”   หมายความวา    สมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก 
จํากัด   
 “ขาราชการ” หมายความวา  ขาราชการท่ีปฏิบัติหนาท่ีในหนวยงานการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการใน
จังหวัดพิษณุโลก 
 “ลูกจางประจํา” หมายความวา  ลูกจางประจําท่ีปฏิบัติหนาท่ีในหนวยงานการศึกษา สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดพิษณุโลก 
 “พนักงาน”  หมายความวา  เจาหนาท่ีของสหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก หรือ เจาหนาท่ีของสมาคมฯ หรือ
พนักงานขององคกรปกครองทองถ่ินท่ีมีหนาท่ีประจําเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ในจังหวัดพิษณุโลก 
 “บําเหน็จบํานาญ” หมายความวา ขาราชการหรือลูกจางประจําหรือพนักงาน ของหนวยงานทางการศึกษาท่ี
ไดรบัเงินลักษณะบําเหน็จบํานาญหรือเจาหนาท่ีสหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก จํากัด หรือ เจาหนาท่ีของสมาคมฯ ท่ี
ไดรับเงินบําเหน็จ  

 “การรับสมัครกรณีพิเศษ”  หมายความวา  เปนการรับสมัครสมาชิก เนื่องในโอกาสวันสําคัญตามมติท่ี
คณะกรรมการ  พิจารณาเห็นสมควร 
 “คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครู
พิษณุโลก จํากัด     
 “กรรมการ”  หมายความวา   กรรมการดําเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออม
ทรัพยครูพิษณุโลก จํากัด    
 “คณะอนุกรรมการ” หมายความวา  คณะอนุกรรมการท่ีไดรับการแตงตัง้จากคณะกรรมการหรือนายกสมาคม
ใหปฏิบัติหนาท่ีเกี่ยวกับกิจการของสมาคม 
 “นายกสมาคม”   หมายความวา   นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก 
จํากัด    
 “ผูจัดการสมาคม”   หมายความวา    ผูจัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครู
พิษณุโลก จํากัด    
 “เจาหนาท่ี”   หมายความวา    เจาหนาท่ีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก 
จํากัด    
 “เงินคาสมัคร”  หมายความวา  เงินคาสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณ
ออมทรัพยครูพิษณุโลก จํากัด   
 “เงินคาบํารงุ”   หมายความวา   เงินคาบํารุงสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก 
จํากัด  ท่ีสมาชิกตองชําระใหกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก จํากัด  เปนรายป 
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 “เงินสงเคราะห”   หมายความวา  เงินท่ีสมาชิกรวมกันออกชวยเหลือเปนคาจัดการศพ  หรือ  
คาจัดการศพ  และสงเคราะหครอบครัวของสมาชิก   ซ่ึงถึงแกความตาย    รวมท้ังเปนคาใชจายเพ่ือดําเนินกิจการของ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก จํากัด  
 “เงินสงเคราะหลวงหนา”   หมายความวา   เงินสงเคราะหท่ีสมาชิกฝากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก
สหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก จํากัด ไว  เพ่ือสํารองจายเปนเงินสงเคราะห   เม่ือสมาชิกถึงแกความตาย 
 “ พระราชบัญญัต ิ”  หมายความวา  พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห  
 “ กฎกระทรวง”  หมายความวา  กฎกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนษุย 

“ หนวยงาน ”   หมายความวา   หนวยงานทางการศึกษา  และหรือสถานศึกษาตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 4  
วรรคแปด  และวรรคเกา  แหงพระราชบัญญัติสภาครู  และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546   และหรือหนวยงาน
สถานศึกษาอ่ืนในลักษณะเดียวกัน  ซ่ึงมีสถานท่ีตั้งอยูในจังหวัดพิษณโุลก และสํานักงานสหกรณออมทรัพยครู
พิษณุโลก จํากัด  

 “ หนวย ส.ค.พล.”   หมายความวา   เครือขายในการประสานงาน การใหบริการ และอํานวยความสะดวกแก 
สมาชิก ส.ค.พล. ในกลุมหรือสังกัด  การกําหนดหนวย ส.ค.พล.  ใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

ขอ 7  สมาคมเปดทําการในวันจันทร  ถึงวันศุกร   ระหวางเวลา  08.30  น. ถึงเวลา  16.30  น.   เวน
วันหยุดราชการ    

ขอ 8  ใหนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก จํากัด  รักษาการตาม
ขอบังคับนี ้
 

หมวด  2 
วัตถุประสงค 

ขอ 9  สมาคมมีวัตถุประสงคเพ่ือ ทําการสงเคราะหซ่ึงกันและกันในการจัดการศพ   และสงเคราะห ครอบครัว
ของสมาชิกท่ีถึงแกความตายดวยเงินสงเคราะห   โดยไมประสงคจะหากําไรมาแบงปนกัน ซ่ึงการตายนี้รวมถึงการ
สาบสูญตามคําส่ังศาล 

 
หมวด  3 

สมาชิกภาพและการขาดจากสมาชิกภาพ 

ขอ 10  สมาชิกสมาคม   มี  2  กลุม   ไดแก   
              ( 1 )  กลุมขาราชการและพนักงานไดแก    สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก จํากัด  กลุม 
ขาราชการหรือลูกจางประจําท่ีปฏิบัติหนาท่ีทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือ เจาหนาท่ีของสหกรณออม
ทรัพยครูพิษณุโลก จํากัด หรือ เจาหนาท่ีของสมาคมฯ หรือ พนักงานขององคกรปกครองทองถ่ินท่ีทําหนาท่ีประจํา



 4

เกี่ยวกับการจัดการศึกษา  ยกเวนลูกจางช่ัวคราว   และตองมีคุณสมบัติตามขอ 11   ซ่ึงไดแสดงความจํานงตามขอ 12  
และคณะกรรมการมีมติใหความเห็นชอบรับเขาเปนสมาชิกตามขอ 13  แหงขอบังคับนี้แลว 

 ( 2 ) กลุมบําเหน็จบํานาญ   ไดแก  สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก จํากัด  กลุม บําเหน็จ
บํานาญ หรือลูกจางประจําท่ีเกษียณอายุราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือ เจาหนาท่ีของสหกรณออมทรัพยครู
พิษณุโลก จํากัด  ท่ีเกษียณอายุแลว หรือ เจาหนาท่ีของสมาคมฯท่ีเกษียณอายุ หรือ พนกังานขององคกรปกครองทองถ่ิน
ท่ีทําหนาท่ีประจําเกี่ยวกับการจัดการศึกษาท่ีเกษียณอายุราชการแลว     และตองมีคุณสมบัติตามขอ 11   ซ่ึงไดแสดง
ความจํานงตามขอ 12  และคณะกรรมการมีมติใหความเห็นชอบรับเขาเปนสมาชิกตามขอ 13  แหงขอบังคับนี้แลว 

ขอ 11 ผูสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคมตองมีคุณสมบัติ   ดังตอไปนี ้
  ( 1 )   เปนผูบรรลุนิติภาวะ มีอาย ุนับถึงวันสมัครไมเกิน 40  ปบริบูรณ 
  ( 2 )  ไมเปนบุคคลลมละลาย หรือเปนคนไรความสามารถ     

( 3 )   ไมเปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
( 4  )   ตองมีสุขภาพสมบูรณในวันสมัคร 

                           ( 5 )  ไมเปนโรคติดตอรายแรง   หรือเปนโรคเรื้อรังจนรักษาไมหาย 
( 6 )   ตองมีความประพฤติดี   และยินยอมปฏิบัติตามขอบังคับ 
( 7 )  ตองเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก จํากัด  

การกําหนดอายุตาม ( 1 )    ไมใชบังคับแกผูท่ีบรรจุยายโอนเขามาสังกัดหนวยงานในจังหวัดพิษณุโลก   ตาม
ขอ 6 (วรรค 3 และวรรค 4)ท้ังนี้  ตองสมัครเขาเปนสมาชิกสมาคมภายในเวลา  6 เดือน   นับตั้งแตวันท่ียาย  หรือโอน
เขามา  ท้ังนี้อายุตองไมเกิน 55  ปนับถึงวันยื่นใบสมัคร ยกเวน เคยเปน หรือเปนสมาชิกตามระเบียบสหกรณออมทรัพย
ครูพิษณุโลก จํากัด วาดวย การจัดใหสวัสดิการแกสมาชิก(ก.ส.ส.) พ.ศ. 2548  กอนวันจดทะเบียนสมาคมนี ้

การรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ  และการกําหนดคุณสมบัติสมาชิก นอกเหนือจากท่ีกําหนดไวใน 
ขอ 11  แหงขอบังคับนี้  ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการ 

ขอ 12 ผูท่ีประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคม    ตองยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมดวยตนเอง    
ณ  หนวยงานท่ีสมาชิกสังกัด หรือท่ีทําการสมาคมในวันเปดทําการ   โดยมีสมาชิกของสมาคมไมนอยกวา  2  คน   หรือ
กรรมการของสมาคม  จํานวน  1  คน  รับรองคุณสมบัต ิ

ขอ 13 สมาชิกภาพของผูสมัครเขาเปนสมาชิกจะสมบูรณเริ่มตั้งแตวันท่ีคณะกรรมการของสมาคมไดมีมติให
เขาเปนสมาชิก   และผูสมัครเขาเปนสมาชิกไดชําระเงินคาสมัคร   และชําระเงินตางๆ  ตามขอบังคับนี้แลว    

ขอ 14 สมาชิกภาพยอมส้ินสุดลงในกรณี    ดังตอไปนี ้
( 1 )  ตาย 
( 2 )  ลาออก เปนหนังสือตามแบบท่ีสมาคมกําหนด และใหมีผลตั้งแตวันท่ีคณะกรรมการมีมติใหออก 
( 3 )  ท่ีประชุมใหญมีมติใหออก 
( 4 )  ถูกคัดช่ือออกเพราะขาดสงเงินสงเคราะห   และไดรับหนังสือเตือนจากสมาคม แลว 
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สามครั้งแตละครั้งมีเวลาหางกัน 15 วัน ซ่ึงครั้งสุดทายไดทําหนังสือลงทะเบียนตอบรับและทางสมาคมไดนําเงิน
สงเคราะหลวงหนามาจายเปนเงินสงเคราะหหมดแลว(ถามี)  หรือสมาคมติดตอหาหลักแหลงท่ีอยูไมได  และ
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรใหพนจากสมาชิกภาพ 

การส้ินสุดแหงสมาชิกภาพตามขอนี้   สมาชิกไมมีสิทธิเรียกเงินคาสมัคร    เงินคาบํารุง    และเงิน 
สงเคราะหท่ีไดชําระตามขอบังคับนี้คืนจากสมาคม    เวนแตเงินสงเคราะหลวงหนาท่ียังไมไดตกอยูในความผูกพันท่ี
จะตองจายเปนเงินสงเคราะหใหแกสมาชิกท่ีถึงแกความตาย 

ขอ 15  สมาคมจะแจงเปนหนังสือใหสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพ ตามขอ 14  (2) (3) (4) เพ่ือทราบ นับแต
วันท่ีท่ีประชุมมีมติ ภายใน 15 วัน สมาชิกท่ีพนจากสมาชิกสภาพ ตามขอ 14 (4) มีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการภายใน  
15 วัน นับแตวันท่ีไดรับหนังสือ ใหคณะกรรมการวินิจฉัยคําอุทธรณใหแลวเสร็จภายใน 45 วัน นับแตวันยื่นอุทธรณคํา
วินิจฉัยของคณะกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการถือเปนท่ีสุด 

 
หมวด  4 

เงินคาสมัคร   เงินคาบํารุง   และเงินสงเคราะห 
 

ขอ 16 เม่ือสมาคมรับสมัครผูใดเขาเปนสมาชิกแลว  ผูนั้นมีหนาท่ีตองชําระเงินใหแกสมาคม ดังนี ้
  (1)   เงินคาสมัครเขาเปนสมาชิก  เปนเงิน 100 บาท (หนึ่งรอยบาทถวน) 

(2) เงินคาบํารุงปละ 20 บาท (ยี่สิบบาทถวน) 
(3) เงินสงเคราะหลวงหนา   เปนไปตามท่ีประชุมใหญ 

ขอ 17 เม่ือสมาชิกของสมาคมคนใดคนหนึ่งถึงแกความตาย   สมาชิกทุกคนมีหนาท่ีตองชําระเงินสงเคราะห
รายศพสูงสุดตาม  กฎกระทรวง กําหนด  

ขอ 18 การชําระเงินคาสมัคร  เงินคาบํารุง  เงินสงเคราะห     หรือเงินสงเคราะหลวงหนา  ใหชําระตอสมาคม   
ณ  ท่ีทําการของสมาคม  ในวันเปดทําการ หรือ ยินยอมใหหนวยงานตนสังกัดหักสงสมาคมในวันส้ินเดือน      

การรับเงินคาสมัคร เงินคาบํารุง  เงินสงเคราะห  และเงินสงเคราะหลวงหนา ใหสมาคมออก 
ใบเสร็จรับเงินไวเปนหลักฐาน    

ขอ 19 การชําระเงิน ตามขอ 15 ขอ 16  สมาชิกตองชําระใหสมาคม   ณ  หนวยงานท่ีสมาชิกสังกัด 
 ภายใน  5  วัน     นับแตวันไดรับแจงการตายของสมาชิก    หรือไดรับแจงใหชําระเงินสงเคราะหจากสมาคมหรือ 
ยินยอมใหหนวยงานตนสังกัดหักสงสมาคมในวันส้ินเดือน   

การเรียกเก็บเงินดังกลาว คณะกรรมการสมาคม อาจทําความตกลงใหสหกรณออมทรัพยคร ู
พิษณุโลก จํากัด จัดเก็บพรอมเงินคาหุนรายเดือนของสมาชิกสหกรณ ได 

ขอ 20  สมาคมจะเรียกเก็บเงินสงเคราะหลวงหนาจากสมาชิก  เพ่ือสํารองจายเปนคาจัดการศพ   ซ่ึงตองไมเกิน
อัตราท่ีท่ีประชุมใหญมีมติกําหนด แตตองไมขัดกฎกระทรวง  และเงินจํานวนนี้สมาคมจะคืนใหแกสมาชิกเทาท่ีสมาชิก
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ผูนั้น ยังไมตกอยูในความผูกพันท่ีจะตองจายเงินสงเคราะหตามท่ีจายไวลวงหนา   และเงินสงเคราะหลวงหนานี้  หาม
สมาคมนําไปใชจายในกิจการอ่ืนใด   เวนแตจะนําไปใชสํารองจายเปนเงินสงเคราะหของสมาชิกผูนั้นเอง  เม่ือสมาชิก
อ่ืนถึงแกความตาย 

ขอ 21 สมาคมจะจายเงินสงเคราะหใหแกสหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก จํากัด เพ่ือชําระหนี้ท่ี 
สมาชิกมีตอสหกรณกอนใหแกทายาท สวนเงินท่ีเหลือจากการชําระหนี้ใหจายใหทายาทท่ีชอบดวยกฎหมาย  ตามลําดับ   
ดังตอไปนี้   คือ 

ในกรณีผูจัดการศพ  และผูรับเงินสงเคราะหเปนคนละคน  จะจายเงินใหผูจัดการศพ   เปนผูรับเงินสําหรบัคา
จัดการศพ   สวนท่ีเหลือจายใหผูรับเงินสงเคราะห  โดยสมาคมจะจายเงินสงเคราะหใหท้ังหมดภายใน  90  วัน นับแต
วันรับคําขอรับเงินสงเคราะหหรือแบงจายใหเปน  ดังนี้ คือ 

(1)   การจายเงินคาจัดการศพ   สมาคมจะจายเงินคาจัดการศพ    ตามคําขอรับเงินคาจัดการศพ  จํานวนรายละ
ไมเกินหาหม่ืนบาทถวน   ภายใน  30  วันนับตั้งแตวันท่ีสมาชิกถึงแกความตาย     
           (2)   สมาคมจะจายเงินสวนท่ีเหลือจากท่ีเรียกเก็บไดท้ังหมดภายใน  90  วัน   นับแตวันจายครั้งแรก  และ

ภายหลังจากท่ีเรียกเก็บไดอีก 
(3)   หากทายาทสมาชิกผูถึงแกกรรมหรือผูมีสิทธิไดรับเงินคาจัดการศพ   หรือผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห

ครอบครัวไมติดตอขอรับเงินคาจัดการศพ   และหรือเงินสงเคราะหครอบครัวภายใน  2  ป  นับแตสมาชิกถึงแกความ
ตาย   ใหเงินนั้นตกเปนของสมาคมฯ 

การจายเงินสงเคราะห  สมาคมจะหักไวเปนคาใชจายของสมาคมเปนจํานวนรอยละของเงินสงเคราะหท่ีเรียก
เก็บได แตตองไมเกินกวาท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวง     

การจายเงินสงเคราะห  ใหนําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาลงมติ   และในกรณีนี้มติท่ีประชุม
คณะกรรมการใหถือเปนท่ีสุด 

ขอ 22 เม่ือสมาชิกผูใดถึงแกความตาย สมาคมจะจายเงินคาจัดการศพ  หรือ เงินสงเคราะหครอบครัว   และ
เงินทําบุญ ใหแกบุคคลท่ีสมาชิกไดระบุไวในใบสมัครสมาชิก ส.ค.พล. หรือแบบระบุทายาท ซ่ึงตองเปนบุคคล
ดังตอไปนี ้

(1) สามี  ภริยา  บุตร  และบิดา  มารดา  ของสมาชิก 
(2) พ่ีนองรวมบิดามารดาเดียวกัน  ของสมาชิก 
(3) พ่ีนองรวมบิดาหรือมารดาเดียวกัน  ของสมาชิก 
(4) ปู  ยา  ตา  ยาย  ของสมาชิก 
(5) ลุง  ปา  นา  อา  ของสมาชิก 
(6) ผูอุปการะเล้ียงดู   หรือผูอยูในอุปการะเล้ียงดู  ของสมาชิก 

ในกรณีท่ีไมมีบุคคลท่ีระบุไวในใบสมัครตามวรรคหนึ่ง    หรือมีบุคคลท่ีระบุไวในใบสมัครหรือแบบระบุ
ทายาท  แตไมอาจจัดการศพตามเจตนาของสมาชิกได   หรือในกรณท่ีีสมาชิกไมไดระบุบุคคลใดไวในใบสมัคร   
บุคคลตามวรรคหนึ่ง อาจยื่นคํารองตอสมาคม   เพ่ือขอเปนผูจัดการศพ   และเม่ือสมาคมเห็นวาบุคคลนั้นสามารถ
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จัดการศพไดจริง ใหสมาคมจายคาจัดการศพแกบุคคลดังกลาว  แตถาสมาคมเห็นวา บุคคลนั้นไมสามารถจัดการศพได    
ใหสมาคมจัดการศพแกสมาชิกตามฐานานุรูป   และศาสนาของสมาชิกนั้น  ๆ  ถาหากมีเงินคาจัดการศพ   หรือเงินคา
จัดการศพและเงินสงเคราะหครอบครัวเหลืออยู    ใหจายแกบุคคลท่ีระบุไวในใบสมัคร   แตถาไมมีบุคคลท่ีระบุไวใน
ใบสมัครหรือแบบระบุทายาท ใหจายเงินดังกลาวใหแกบุคคลในวรรคหนึ่งตามลําดับกอนหลัง    ลําดับกอนยอมตัด
สิทธิผูอยูลําดับหลัง       แตถามีผูอยูในลําดับเดียวกันหลายคน   ใหไดรับเงินในสัดสวนท่ีเทากนั    หากไมอาจแบงเงิน
ใหแกบุคคลใดได   ใหเงินนั้นตกเปนของสมาคม    

การเปล่ียนแปลงแกไขการระบุทายาทผูมีสิทธ์ิรับเงินสงเคราะหครอบครัวใหเปนไปตามประกาศของสมาคม 
 

หมวด  5 
สิทธิและหนาที่ของสมาชิก 

ขอ 23 สมาชิกมีสิทธิ   ดังตอไปนี ้
(1) แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการของสมาคมตอคณะกรรมการ  และมีสิทธิ 

เรียกรองใหคณะกรรมการกระทํา  หรืองดเวนการกระทํา  เพ่ือประโยชนของสมาคม    หรือปองกันความเสียหายอัน
เกิดขึ้นแกสมาคม 

(2) เขารวมประชุมใหญของสมาคม  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทุกครั้ง 
(3) ขอตรวจสอบบัญชี     และเอกสารของสมาคม  เพ่ือทราบการดําเนินการของสมาคม 

ในวันเปดทําการของสมาคม 
(4) ทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ      เพ่ือการใดการหนึ่ง 

เม่ือใดก็ได  โดยมีจํานวนสมาชิกอ่ืนรวมดวยไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกท้ังหมด   หรือไมนอยกวาหาสิบ
คน 

(5) รองขอตอนายทะเบียนใหส่ังเพิกถอนมติของท่ีประชุมใหญท่ีไดลงมติฝาฝนกฎหมาย 
หรือขอบังคับของสมาคมภายในสามสิบวัน    นบัแตวันท่ีท่ีประชุมใหญลงมต ิ

(6) ยื่นคํารองขอตอนายทะเบียนขอใหเลิกสมาคมพรอมดวยเหตุผลประกอบคํารองขอ 
โดยมีสมาชิกอ่ืนรวมดวยไมนอยกวาหนึ่งในส่ีของสมาชิกท้ังหมด 

ขอ 24 สมาชิกมีหนาท่ี    ดังนี้ 
  (1)  ปฏิบัติตามระเบียบ   ขอบังคับ   และคําส่ังของสมาคม 

(2) ตองชําระเงินสงเคราะหใหเรียบรอยภายใน  5  วัน   นับแตวันไดรับแจงการตายของ 
สมาชิกหรือไดรับแจงใหชําระเงินสงเคราะหจากสมาคม 

(3) เก็บรักษาหนังสือสําคัญการเปนสมาชิก 
(4) การยายท่ีอยู   เปล่ียนช่ือ  เปล่ียนช่ือสกุล    แกไขวัน  เดือน  ปเกิดของสมาชิกใหยื่นคํา 
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รองตอนายทะเบียนสมาคมภายในสิบหาวัน  นับแตวันยาย  เปล่ียน  หรือแกไข   เพ่ือสมาคมจะไดแกไขหลักฐานตาง ๆ  
ในทะเบียนใหถูกตอง 

( 5 )  เม่ือสมาชิกผูใดถึงแกความตาย 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.,ทองถ่ิน และสังกัดอ่ืน  1  คน 
( 4 ) กรรมการประจําหนวยจากขาราชการบํานาญ 1  คน 
( 5 ) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก ประธานกรรมการสหกรณฯ และผูจัดการสหกรณฯ  รวม 2   คน 
( 6 ) กรรมการอ่ืน ใหมีตามท่ีประชุมใหญมีมติเลือกเพ่ิมก็ได  ท้ังนี้ไมใหเกินจํานวนกรรมการท่ี 

กําหนด ใหกรรมการตามขอ 24 ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4 ) และ (5 ) เลือกกันเอง  ดํารงตําแหนงนายกสมาคมหนึ่งคน  อุปนายก 
ไมเกินสองคน  เลขานุการหนึ่งคน  เหรัญญิกหนึ่งคน  นายทะเบียนหนึ่งคน และตําแหนงอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ
กําหนด   เปนผูดําเนินกิจการสมาคม  คณะกรรมการดําเนินกิจการของสมาคม     อาจตั้งคณะอนุกรรมการ   เพ่ือ
ปฏิบัติงานตามท่ีคณะกรรมการดําเนินกิจการของสมาคม มอบหมายก็ได 
 บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการแตละตําแหนง 
นายกสมาคม - ทําหนาท่ีเปนหัวหนาในการบริหารกิจการของสมาคมใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
                              ถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และวัตถุประสงคของสมาคม เปนผูแทนสมาคม 
                             ในการติดตอกับบุคคลภายนอก และเปนประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการ และการ 
                              ประชุมใหญของสมาคม 
อุปนายกสมาคม   - ทําหนาท่ีเปนผูชวยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคม ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ี 
                               นายกสมาคมไดมอบหมายและทําหนาท่ีแทนนายกสมาคม เม่ือนายกสมาคมไมอยู 
                               หรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได 
เลขานุการ             -ทําหนาท่ีเกี่ยวกับงานธุรการของสมาคม นัดการประชุมกรรมการ การประชุมใหญ  
                               จดและรักษารายงานการประชุม ดําเนินการจดทะเบียนกรรมการ จดทะเบียนแกไข หรือ 
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                               เพ่ิมเติมขอบังคับ และรายงานทะเบียนสมาชิก บัญชีงบดุลตอนายทะเบียน และปฏิบัต ิ
                               ตามคําส่ังของนายกสมาคม ตลอดจนทําหนาท่ีเปนเลขานุการในการประชุมตางๆของ 
                               สมาคม 
เหรัญญิก - มีหนาท่ีเกี่ยวกับการเงินท้ังหมดของสมาคม เปนผูจดัทําบัญชีรายไดรายจาย บัญชีงบดุล 
                              ของสมาคม และเก็บเอกสารหลักฐานตางๆทางการเงิน บัญชีของสมาคมไวเพ่ือตรวจสอบ 
                              รายงานฐานการเงิน และงบดุลของสมาคมตอนายทะเบียน 
นายทะเบียน - มีหนาท่ีจัดทําและรักษาทะเบียนสมาชิก ตลอดจนหลักฐานเอกสารตางๆเกี่ยวกับทะเบียน 

สมาชิก 
กรรมการตําแหนงอื่นๆ – มีหนาท่ีตามท่ีนายกสมาคมมอบหมาย 

    ขอ 26   คุณสมบัติคณะกรรมการ สมาชิกท่ีจะไดรับเลือกตั้งเปน กรรมการตองเปนผูมีคุณสมบัติสมควรแก
วัตถุประสงคของสมาคม ดังตอไปนี้    

(1) เปนสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
(2) ไมเคยถูกนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหประจําทองท่ี  ส่ังใหพนจากตําแหนง

กรรมการสมาคม 
(3) ไมเคยถูกท่ีประชุมใหญสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหถอดถอนใหออกจากตําแหนงกรรมการ  

เพราะเหตุทุจริตตอหนาท่ี   หรือไมเคยตองโทษตามกฎหมายวาดวยการฌาปนกิจสงเคราะห 
(4) ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก   เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดได

กระทําโดยประมาท   หรือความผิดลหุโทษ 
(5) ไมเคยถูกไลออก   ปลดออก   หรือใหออกจากสวนราชการ   หนวยงานของรัฐ   หรือ

รัฐวิสาหกิจ   หรือไมเคยถูกนายจางเลิกจาง   เพราะเหตุทุจริตตอหนาท่ี 
 (6)  ไมเปนกรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอ่ืน 
     ใหคณะกรรมการเปนผูแทนของสมาคม  ในกิจการเกี่ยวกับบุคคลภายนอก  ในการ นี้  
คณะกรรมการจะแตงตั้งกรรมการคนหนึ่งคนใด   หรือหลายคนขึ้นทําการแทนก็ได 

ขอ 27 กรรมการของสมาคมไมมีสิทธิไดรับคาจาง  หรือเงิน  หรือประโยชนอยางอ่ืนทํานอง 

              เดียวกันจากสมาคม 

กรรมการของสมาคมอาจไดรับเบ้ียประชุม  คาพาหนะ  หรือเงิน  หรือ 

        ประโยชนอยางอ่ืนทํานองเดียวกันจากสมาคม  ตามท่ีระเบียบสมาคมกําหนด 

ขอ 28 คณะกรรมการซ่ึงไดรับเลือกตั้งตามขอ 24 25 และจดทะเบียนแลว อยูในตําแหนงคราวละ 2  ป  นับ
แตวันท่ีท่ีประชุมใหญมีมติ  และตองออกตามวาระ  กรรมการท่ีพนจากตําแหนงไปแลว   อาจไดรับเลือกเปนกรรมการ
ของสมาคมอีกก็ได 
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 คณะกรรมการชุดท่ีออกตามวาระ  จะตองปฏิบัติหนาท่ีจนกวาจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม  และ
คณะกรรมการชุดใหมเขามารับตําแหนงแทนแลว  จึงจะพนจากหนาท่ี 

ขอ 29 การพนจากตําแหนงของกรรมการ   ยอมพนจากตําแหนง   โดยเหตุดังตอไปนี ้
(1) ครบกําหนดตามวาระ 
(2) ยายออกจากหนวย ส.ค.พล.  ตามขอ 6  วรรค  20 
(3) ตาย 
(4) ลาออก 
(5) ขาดจากสมาชิกภาพ 
(6) ขาดคุณสมบัติตามขอ 24  ขอใดขอหนึ่ง 
(7) ท่ีประชุมใหญมีมติใหออก 
(8) กระทําความผิดและถูกลงโทษตามกฎหมายวาดวยการฌาปนกิจสงเคราะหขอใดขอหนึ่ง 

กรณีตําแหนงกรรมการหนวย ส.ค.พล. ตามท่ีกําหนดไวในขอ 6 วรรค 20 วางลง   เพราะเหตุไมใชออกตาม
วาระ ใหสมาชิกเลือกบุคคลในสังกัดหนวย ส.ค.พล. นั้นแทน 

นอกจากกรรมการหนวย ส.ค.พล.  ตามวรรคหนึ่งคณะกรรมการอาจเรียกประชุมใหญ  เพ่ือเลือกสมาชิกคนใด
คนหนึ่งเขาดํารงตําแหนงแทนก็ได 

หากมีการเลือกใหดํารงตําแหนงแทน    ใหกรรมการท่ีไดรับเลือกอยูในตําแหนงตามวาระท่ีตนแทน แตท้ังนี้
ตองมีเวลาไมนอยกวา 120 วัน นับถึงวันครบวาระ 

ขอ 30  ใหมีการประชุมกรรมการอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง  ในกรณีจําเปน  นายกสมาคมหรือกรรมการไม
นอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมด  จะเรียกประชุมพิเศษขึ้นก็ได 

ขอ 31  การเลือกกรรมการหรือการเปล่ียนกรรมการ  ท่ีนอกเหนือจากกรรมการหนวย ส.ค.พล.   ตามท่ีกําหนด
ไวในขอ 6 วรรค 21   ใหกระทําไดโดยมติของท่ีประชุมใหญ     และตองนําไปจดทะเบียนภายในสิบส่ีวันนับแตวันท่ีท่ี
ประชุมใหญลงมต ิ  

ขอ 32 คณะกรรมการมีอํานาจและหนาท่ีในการดําเนินกิจการของสมาคมทุกประการ  และใหหมายความ
รวมถึง 
  (1)   จัดดําเนินกิจการของสมาคมใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2545 
กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ  มติของท่ีประชุมใหญ หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

(2) กําหนดอํานาจหนาท่ีของกรรมการแตละตําแหนง 
(3) แตงตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่งใหรักษาการแทนในตําแหนงกรรมการท่ีวางลง  ซ่ึงยัง 

ไมไดมีการเลือกแทน 
(4) วางระเบียบในการปฏิบัติงานของสมาคม  และการใชจายเงินของสมาคม  โดยไดรับ 

อนุมัติจากท่ีประชุมใหญ 
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(5) วาจาง  แตงตั้ง  และถอดถอนเจาหนาท่ี  และพนักงานท้ังปวง  เพ่ือใหการดําเนินงาน 
ของสมาคมเปนไปโดยเรียบรอย 
  (6)  จัดทํา เก็บรักษาเอกสาร หลักฐานทางการเงิน และการบัญชี ทะเบียนสมาชิกและทรัพยสินของ
สมาคม 

(7)  วางระเบียบการจัดสวัสดิการเจาหนาท่ี  และพนักงานของสมาคม 
การใชจายเงินของสมาคมตองเปนไปตามวัตถุประสงคขอบังคับ และระเบียบของสมาคมท่ีวางไวโดยไมขัดตอ

กฎหมาย   มิฉะนั้น  คณะกรรมการจะตองรับผิดเปนสวนตัว 

ขอ 33 องคประชุมในการประชุมคณะกรรมการ  จะตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการท้ังหมด  จึงจะนับไดวาเปนองคประชุม 

ขอ 34 ใหนายกสมาคมเปนประธานท่ีประชุม   ถานายกสมาคมไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได  ใหอุปนายก สมาคม
ทําหนาท่ีประธานท่ีประชุม  และหากนายกสมาคม  และอุปนายกสมาคมไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได   ใหท่ีประชุมเลือก
กรรมการคนใดคนหนึ่งทําหนาท่ีประธานท่ีประชุม  การวินิจฉัยช้ีขาดใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑ  ถาคะแนนเสียง
เทากัน  ใหประธานท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงช้ีขาด 
 ขอ  35   ในกรณีท่ีนายกสมาคมไมอาจปฏิบัติงานได  ใหอุปนายกสมาคมเปนผูทําการแทน  ถามีอุปนายก
สมาคมหลายคน  ใหอุปนายกสมาคมคนท่ี 1 เปนผูทําการแทน   หากอุปนายกสมาคมคนท่ี 1 ไมอาจปฏิบัติงานได  ให
อุปนายกสมาคมคนถัดไปเปนผูทําการแทน  ถาไมมีผูดํารงตําแหนงอุปนายกสมาคม หรือมีแตไมอาจปฏิบัติงานได  ให
คณะกรรมการแตงตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนผูทําการแทน 

ขอ  36  อํานาจในการส่ัง  การอนุญาต  การอนุมัติ  การปฏิบัติงาน  หรือการดําเนินการอ่ืนใดของสมาคม  
คณะกรรมการ   และหรือนายกสมาคมอาจมอบอํานาจใหกรรมการ  ผูจัดการ  หรือเจาหนาท่ีไดตามมติของ
คณะกรรมการ 
 

หมวด  7 
การประชุมใหญ 

ขอ 37 ใหมีการประชุมใหญสามัญครั้งแรก  ภายใน  90  วัน   นับแตวันจดทะเบียนเพ่ือใหท่ีประชุมใหญ
พิจารณาเรื่องตาง ๆ  ดังนี ้

(1) รับรองขอบังคับท้ังฉบับท่ีผูเริ่มกอการจัดตั้งสมาคมนําไปจดทะเบียน 
(2) เลือกตั้งกรรมการดําเนินงาน  และมอบหมายกิจการท้ังปวงใหแกคณะกรรมการ 
(3) กําหนดอัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะหลวงหนา   เพ่ือสํารองจายเปนคาจัดการศพ 
(4) กําหนดอัตราหักเงินสงเคราะห   เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานของสมาคม 
(5) กําหนดแผนงาน โครงการ งบประมาณ เพ่ือวางระเบียบสมาคม เกี่ยวกับอัตราเบ้ียประชุม  คา

พาหนะ  เงิน  หรือประโยชนอยางอ่ืนทํานองเดียวกันใหแกกรรมการของสมาคม  ตอไป 
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(6) เรื่องอ่ืน ๆ  (ถามี) 
คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญหลังจากการประชุมใหญสามัญครั้งแรก  ปละหนึ่งครั้ง  

ภายใน  120  วันนับแตวันส้ินปปฏิทิน  เพ่ือ 
(1) รับรองรายงานการประชุมใหญคราวกอน 
(2) พิจารณารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินกิจการของสมาคมท่ีผานมาในรอบป 
(3) รายงานจํานวนสมาชิกท่ีเพ่ิมขึ้นหรือลดลง 
(4) รายงานฐานะการเงิน  พิจารณาอนุมัติงบดุล 
(5) อนุมัติแผนงาน โครงการ และงบประมาณประจําป 
(6) เลือกตั้งคณะกรรมการ  ในปท่ีครบกําหนดวาระ  หรือเลือกเพ่ิมตามขอ  28 
(7) เรื่องอ่ืน ๆ   (ถามี) 

เพ่ือการใดการหนึ่ง  ซ่ึงคณะกรรมการเห็นสมควร  หรือสมาชิกมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวน
สมาชิกท้ังหมดหรือไมนอยกวาหาสิบคน     จะทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเม่ือใดก็
ได 

ในกรณีท่ีสมาชิกขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ  ใหคณะกรรมการเรียกประชุมภายในสามสิบวันนับแตวันได
รับคํารองขอ 

ขอ 38   การประชุมใหญ  ตองมีสมาชิก  หรือผูแทนสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ท้ังหมด  หรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน  จึงจะเปนองคประชุม 
 ถาในการประชุมนัดแรก สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกมาไมครบองคประชุม  หากการประชุมนั้น  ไดนัดโดย
สมาชิกรองขอ ใหเลิกประชุม  ถาการประชุมนั้นมิใชโดยสมาชิกรองขอ ใหนัดประชุมใหมอีกครั้งหนึ่งภายในสามสิบ
วัน  การประชุมครั้งหลังนี้มีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกท้ังหมด 
หรือไมนอยกวาสามสิบคน  ก็ใหถือวาเปนองคประชุม 

ในการประชุมใหญ  เพ่ือแกไขหรือเพ่ิมเติมขอบังคับ  เลิกสมาคม  และลงมติตามขอ  14( 3 )   
และขอ  28(7)   ตองมีผูมาประชุมตามวรรคหนึ่งเทานั้น(ท่ีประชุมมีมติใหออก) 

ขอ 39 ในการประชุมใหญ  สมาชิกคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน  การวินิจฉัยช้ีขาดใหถือเสียงขาง
มาก    ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด  เวนแตจะกําหนดไว
ในขอบังคับเปนอยางอ่ืน 
 ในการประชุมใหญ สมาชิกจะมอบฉันทะใหผูอ่ืน มาประชุมใหญ  และออกเสียงแทนตนมิได   

ขอ 40 คณะกรรมการจะตองสงหนังสือบอกกลาวถึง  วัน  เวลา  สถานท่ี  และระเบียบวาระของการประชุม
ใหญไปใหสมาชิกทุกคนไดทราบ  โดยสงจดหมายทางไปรษณียลงทะเบียน  ณ  ท่ีอยูของสมาชิกท่ีปรากฏในทะเบียน
สมาชิก   หรือสงใหถึงตัวสมาชิกกอนวันประชุมไมนอยกวา  7  วัน 

ขอ 41  การประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก  กรณีท่ีสหกรณมีสมาชิกเกินกวา 1,000 คน ใหการประชุมใหญ
ประกอบดวยผูแทนสมาชิกเทานั้น 
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วิธีการเลือกตั้ง จํานวน และการดํารงตําแหนงผูแทนสมาชิก ใหกําหนด ดังนี ้
(1) สมาชิกเทานั้นมีสิทธิไดรับเลือกเปนผูแทนสมาชิก 
(2) วิธีการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก อาจกําหนดโดย ตามลักษณะการแบงสวนงานภายในของหนวยงานตนสังกัด

ของสมาชิก สภาพทองท่ี หรือตามกลุมของสมาชิก โดยใหมีการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกกอนการประชุม
ใหญไมนอยกวา สามสิบวัน ท้ังนี้ใหเปนไปตามระเบียบของสมาคม 

(3) จํานวนผูแทนสมาชิก ใหใชอัตราสวน  จํานวนสมาชิก 20 คนตอผูแทนสมาชิกหนึ่งคน ถาเศษของจํานวน
สมาชิกดังกลาวเกินกึ่งหนึ่งใหเลือกตั้งผูแทนสมาชิกเพ่ิมขึ้นหนึ่งคน  

(4) การดํารงตําแหนงผูแทนสมาชิก ผูแทนสมาชิกมีวาระอยูในตําแหนงคราวละหนึ่งป นับแตวันเลือกตั้ง ถา
ยังไมมีการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหม ก็ใหผูแทนสมาชิกคนเดิมอยูในตําแหนงตอไปพลางกอน 

(5) การพนจากตําแหนง ผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนง เม่ือ 
1.) ลาออก 
2.) ออกตามวาระ 
3.) ขาดจากสมาชิกภาพ 

หากตําแหนงผูแทนสมาชิกวางกอนถึงคราวออกตามวาระ ถาผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนงไมวา 
ดวยประการใดๆ จนทําใหจํานวนผูแทนสมาชิกเหลือไมถึงหนึ่งรอยคน หรือไมถึงสามในส่ีของจํานวนผูแทนสมาชิก
ท้ังหมด ใหสมาคมดําเนินการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหครบตามจํานวนท่ีวาง และใหผูแทนสมาชิกท่ีไดรับเลือกตั้งอยู
ในตําแหนงไดเทากบัวาระท่ีเหลืออยูของผูท่ีตนแทน 

ขอ 42 ใหนายกสมาคมเปนประธานท่ีประชุม  ถานายกสมาคมไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหอุปนายก 
สมาคมปฏิบัติหนาท่ีแทน  หากท้ังนายกสมาคม  และอุปนายกสมาคมไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดใหท่ีประชุมเลือก
กรรมการคนใดคนหนึ่งขึ้นเปนประธานในท่ีประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

ขอ 43 การออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม  กระทําได  2  วิธี   คือ 
  (1)   ออกเสียงลงคะแนนเปดเผย   ใหใชวิธียกมือ 

(2)   ออกเสียงลงคะแนนลับ   ใหใชวิธีเขียนบัตรลงคะแนน 
      การนับคะแนนใหท่ีประชุมเลือกสมาชิกท่ีมาประชุมเปนกรรมการนับคะแนนไมนอยกวาสามคน 
 

หมวด  8 
การทะเบียน   การเงิน   และการบัญชี 

ขอ 44  สมาคมตองจัดใหมีทะเบียนสมาชิกตามแบบท่ีนายทะเบียนกลางกําหนด   และใหเก็บรักษาทะเบียน
ดังกลาวไวท่ีสํานักงาน  พรอมท้ังหลักฐาน  และเอกสารท่ีใชประกอบการลงทะเบียน 

ขอ 45  สมาคมตองสงสําเนาทะเบียนสมาชิกท่ีมีอยูในวันครบ 90 วัน    นับแตวันจดทะเบียนใหแกนาย
ทะเบียนภายใน 30 วันนับแตวันดังกลาว  และเม่ือส้ินเดือนมีนาคม    มิถุนายน     กันยายน   และธันวาคมของทุกป    
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สมาคมตองสงสําเนาทะเบียนสมาชิกในสวนท่ีมีการเปล่ียนแปลงท่ีมีอยูในวันส้ินเดอืนนั้นตอนายทะเบียนภายใน    30 
วันนับแตวันส้ินเดือนนั้น  ๆ

ขอ 46  สมาคมตองจัดใหมีบัญชีแสดงฐานะการเงินตามแบบท่ีนายทะเบียนกลางกําหนด  และตองเก็บรักษา
เอกสารประกอบบัญชีแสดงใหเห็นความถูกตองแหงบัญชีนั้นไวดวย 

ขอ 47  เงินทุกประเภทท่ีสมาคมไดรับ    ตองนําฝาก สหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก จํากัด    ในนามของ
สมาคม  เหรัญญิกจะเก็บรักษาเงินสดไวท่ีสํานักงาน  เพ่ือเปนคาใชจายไมเกินหาพันบาท 
 นายกสมาคมมีอํานาจส่ังจายเงินของสมาคมได  ครั้งละไมเกินสามหม่ืนบาท  ถาเกินสามหม่ืนบาท แตไมเกิน
หนึ่งแสนบาท  ใหนายกสมาคม โดยการอนุมัติของคณะกรรมการส่ังจายเงินของสมาคมได  ถาเกินหนึ่งแสนบาทตอง
ใหท่ีประชุมใหญอนุมัติเปนกรณีไป   เวนแตการส่ังจายเงินสงเคราะห หรือ งบประมาณ 
 การฝาก  และการถอนเงินของสมาคม  ตองกระทําในนามสมาคม  การถอนเงิน  ไมวากรณีใดๆ ตองมี นายก
สมาคม หรือ อุปนายกสมาคม  หรือ เลขานุการ หรือผูจัดการสมาคม  ลงนามรวมกับ เหรัญญิก ไมนอยกวา 2  คน  จึง
จะถอนเงขอ 48 การใชจายเงินของสมาคม      ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย   ขอบังคับ  ระเบียบ และวัตถุประสงคของการดําเนินกิจการสมาคม  ท้ังนี้ตองเปนไปตามแผนงบประมาณ
ประจําปท่ีคณะกรรมการไดอนุมัติแลว      

ขอ 49 เงินหรือผลประโยชนใดๆ  ของสมาคม  หรือเงินบริจาค  หรือดอกผลท่ีเกิดจากเงินฝากตองตกเปน
ทรัพยสินของสมาคมท้ังส้ิน 

ขอ 50     คณะกรรมการตองแตงตั้งบุคคลท่ีเหมาะสมจากสมาชิกเปนผูตรวจสอบการเงินของสมาคมอยางนอย 
3  คน โดยใชคุณสมบัติตามขอ 25 โดยอนุโลม  โดยตองรายงานผลการตรวจสอบใหนายกสมาคมเพ่ือนําเสนอตอ
คณะกรรมการ  ภายใน  60  วัน  นับแตวันส้ินปปฏิทิน  

ขอ 51 ใหสมาคมทําบัญชีรายได รายจายและบัญชีงบดุล  ตามแบบท่ีนายทะเบียนกลางกําหนด  เสนอตอท่ี
ประชุมใหญ  เพ่ืออนุมัติภายในกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวัน  นับแตวันส้ินปปฏิทิน   และตองสงสําเนางบดุลท่ีมีคํารับรอง
วาถูกตองตอนายทะเบียน   เพ่ือตรวจสอบภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีท่ีประชุมใหญอนุมัติ  และตองแสดงไวท่ี
สํานักงานเพ่ือใหสมาชิก  และผูมีสวนไดเสียตรวจดูดวย 

ขอ 52 หลักฐานเอกสารทางทะเบียน  ทางการเงิน  ทางบัญชี  และบัญชีงบดุล  สมาคมตองเก็บรักษาไวไม
นอยกวาสิบป 

ขอ 53  สมาคมจะใชจายเงินในการดําเนินกิจการ  ดังนี ้
1.) คาเบ้ียประชุม คาเบ้ียเล้ียง คาพาหนะ และคาเชาท่ีพักของกรรมการ 
2.) เงินเดือน คาจาง และคาลวงเวลาของเจาหนาท่ีสมาคม 
3.) คาเบ้ียเล้ียง คาพาหนะและคาเชาท่ีพัก ของเจาหนาท่ีสมาคม 
4.) คาสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนบําเหน็จ คาประกันชีวิตตอ และคาเครื่องแบบของ

เจาหนาท่ีสมาคม 
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5.) คาใชจายเกี่ยวกับการประชุมใหญ 
6.) คาลงทะเบียนในการเขารวมประชุม อบรม สัมมนา ของกรรมการ และเจาหนาท่ีสมาคม 
7.) คาใชจายในการจัดซ้ือท่ีดิน อาคาร และครุภัณฑ หรือการจัดจางกอสรางตอเติมอาคารสํานักงาน

ของสมาคม 
8.) คาเชาท่ีดิน และอาคารสํานักงานของสมาคม 
9.) คาใชจายในการจัดซ้ือวัสดุ คาซอมแซม คาบํารุงรักษา และคาเส่ือมราคา 
10.) คาใชจายดานสาธารณูปโภค ไดแก คาน้ําประปา คาไฟฟา คาโทรศัพท และไปรษณีย 
11.) คาใชจายเงินภาษีเงินได คาธรรมเนียมท่ีเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสามาคม 
12.) คาใชจายสําหรับผูทําบัญชี ผูตรวจสอบบัญชี ผูสอบบัญชี ผูชําระบัญชี และคาใชจายในการเลิก

สมาคม 
13.) คาพวงหรีด และคาพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกท่ีถึงแกความตาย 
14.)คาใชจายอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนกลาง 

ขอ 54 คาใชจายตามขอ 52(1)(2)(3)(4) และ (13 ) สมาคมตองวางระเบียบและนําเสนอท่ีประชุมใหญ 
พิจารณาอนุมัติ และสงใหนายทะเบียนพิจารณาเห็นชอบภายใน 30 วัน และเม่ือนายทะเบียนประจําทองท่ีอนุมัติแลว จึง
ถือปฏิบัติได 

 
หมวด  9 

การแกไข  หรือเพิ่มเติมขอบังคับ 

ขอ 55 การแกไขหรือเพ่ิมเติมขอบังคับ  ซ่ึงกระทําโดยมติของท่ีประชุมใหญนั้น   ตองมีคะแนนเสียงในการ
ลงมติไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกท่ีมาประชุม   และตองไมขัดตอวัตถุประสงคของสมาคม  หรือขัดตอ
กฎหมาย 
 เม่ือท่ีประชุมใหญมีมติแกไขหรือเพ่ิมเติมขอบังคับขอใดขอหนึ่งแลว   คณะกรรมการตองนําไปจดทะเบียน
ภายในสิบส่ีวันนับแตวันท่ีประชุมใหญมีมต ิ

ขอ 56 ในกรณีท่ีนายทะเบียนประจําทองท่ีไมรับจดทะเบียนแกไขหรอืเพ่ิมเติมขอบังคับตามขอ 53     ให
คณะกรรมการนัดประชุมใหญวิสามัญ           เพ่ือพิจารณาแกไขหรือเพ่ิมเติมขอบังคับนั้นอีกครั้งหนึ่ง   ภายใน  10  วัน  
นับแตวันท่ีไดรับแจงคําส่ังของนายทะเบียน      ถาท่ีประชุมใหญยืนยันใหแกไขหรือเพ่ิมเติมขอบังคับนั้นอยู    ให
คณะกรรมการทําหนังสืออุทธรณตอปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย โดยยื่นตอนายทะเบียน
ประจําทองท่ีภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันไดรับคําส่ังจากนายทะเบียนประจําทองท่ี 
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หมวด  10 
การเลิกสมาคม   และการชําระบัญชี 

ขอ 57 สมาคมยอมเลิกไดดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง   ดังตอไปนี ้
(1) ท่ีประชุมใหญลงมติใหเลิก 
(2) นายทะเบียนประจําทองท่ีส่ังใหเลิก  ตามมาตรา 52  แหงพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห  

พ.ศ.2545    
(3) ศาลส่ังใหเลิกตามมาตรา 54   แหงพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห  พ.ศ.2545    

ขอ 58 ในกรณีท่ีไดรับคําส่ังจากนายทะเบียนประจําทองท่ีใหเลิกสมาคม  ใหคณะกรรมการนัดประชุม
กรรมการโดยดวน  เพ่ือพิจารณาวาสมควรเลิกสมาคมหรือไมประการใด  ถาท่ีประชุมมีมติไมสมควรเลิก  โดยมีเหตุผล  
และวิธีการท่ีจะแกไข  ใหคณะกรรมการทําหนังสืออุทธรณตอปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย   โดยยื่นตอนายทะเบียนประจําทองท่ีภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําส่ังจากนายทะเบียน 

ขอ 59 เม่ือตองเลิกสมาคมใหคณะกรรมการจัดใหมีการชําระบัญชี    ตามพระราชบัญญัติการ 
ฌาปนกิจสงเคราะห  พ.ศ. 2545  หมวด 7   วาดวยการชําระบัญชี    

ขอ 60 เม่ือชําระบัญชีแลว   ถามีทรัพยสินของสมาคมเหลืออยูเทาใด   สมาคมจะโอนใหแกสมาคม  หรือนิติ
บุคคลการกุศลอยางอ่ืน  หรือสวนราชการตามท่ีท่ีประชุมใหญจะมีมติกําหนด  ในกรณีท่ีมิไดระบุไวในขอบังคับ หรือท่ี
ประชุมใหญมิไดมีมติไว   ใหทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดิน 
 

บทเฉพาะกาล 

 ขอ  61  ในระยะเริ่มกอตั้งสมาคมนี้  ใหคณะกรรมการชุดผูกอตั้ง  ทําหนาท่ีกรรมการชุดผูกอตั้ง  ทําหนาท่ี 
กรรมการสมาคมตอไปอีกหนึ่งวาระ  นับแตวันท่ีนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหประจําทองท่ี  รับจดทะเบียน
เปนตนไป 
 ในวาระแรกของการใชขอบังคับนี ้ เม่ือส้ินป พ.ศ. 2552  ใหกรรมการดําเนินการประจําหนวยออกจาก
ตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสองของกรรมการประจําหนวยท้ังหมด (เศษของจํานวนกรรมการท่ีเหลือใหปดขึ้น)  โดย
วิธีจับฉลาก  และใหถือวาเปนการพนจากตําแหนงตามวาระ  ใหแตละหนวยเลือกตั้งกรรมการดําเนินการประจําหนวย
เขาดํารงตําแหนงแทนใหครบตามจํานวนของแตละหนวย  ในปตอไปใหกรรมการดําเนินการท่ีอยูในตําแหนงจนครบ
วาระหรืออยูนานท่ีสุด  ออกจากตําแหนงสลับกันไป 

ขอ 62  ใหบรรดาสมาชิกโครงการสวัสดิการ ตามระเบียบสหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก จํากัด  วาดวยการจัด
ใหมีสวัสดิการแกสมาชิก( ก.ส.ส. )  พ.ศ. 2548  เปนสมาชิกของสมาคม โดยไดรับการยกเวน  คุณสมบัติตามขอ 11  
และไมตองเสียเงินคาสมัคร และคาบํารุงสมาคมรายปปแรก  นับแตวันท่ีท่ีนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
ประจําทองท่ี รับจดทะเบียนเปนตนไป ถึงส้ินป พ.ศ. 2551 


