ข้ อบังคับ
ของ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู หนองบัวลาภู จากัด (ส.ส.นภ.)
พ.ศ. 2555

หมวด 1

ข้ อความทัว่ ไป
ข้อ 1. สมาคมนี้เรี ยกว่า “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองบัวลาภู
จากัด ใช้อกั ษรย่อว่า ส.ส.นภ. และภาษาอังกฤษ “ Cremation Welfare Association for Member of
Teacher Saving Cooperative Nong Bua Lam Phu Limited ” และใช้อกั ษรย่อว่า C.W.A.T. NBP
ข้อ 2. ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ที่นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจาท้องที่
จังหวัดหนองบัวลาภู รับจดทะเบียนเป็ นต้นไป
ข้อ 3. สานักงานของสมาคมตั้งอยูท่ ี่สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองบัวลาภู จากัด เลขที่
175 ถนนวิจารณ์รังสรรค์ ตาบลหนองบัว อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู
ท้องที่ดาเนินงาน จังหวัดหนองบัวลาภู
ข้อ 4. เครื่ องหมายของสมาคมเป็ นรู ปลักษณะวงกลม มีชื่อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองบัวลาภู จากัด และอักษรย่อว่า “ส.ส.นภ.”
(1) ด้านนอกวงกลมพิมพ์ดว้ ยข้อความ “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ครู หนองบัวลาภู จากัด”
(2) ภายในวงกลมเป็ นรู ปเสมาธรรมจักร มีดอกบัวอยูเ่ หนือผิวน้ าล้อมรอบ
ข้อ 5. ในข้อบังคับนี้
“สมาคม”
หมายความว่า สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ครู หนองบัวลาภู จากัด (ส.ส.นภ.)
“สมาชิก”
หมายความว่า สมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
และครอบครัวสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
หนองบัวลาภู จากัด (ส.ส.นภ.)
“คณะกรรมการ”
หมายความว่า คณะกรรมการดาเนินการกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองบัวลาภู จากัด (ส.ส.นภ.)
“นายกสมาคม”
หมายความว่า นายกสมาคมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์หนองบัวลาภู จากัด

(ส.ส.นภ.)
“เงินค่าสมัคร”
หมายความว่า เงินค่าธรรมเนียมการเข้าเป็ นสมาชิกของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ครู หนองบัวลาภู จากัด (ส.ส.นภ.)
“เงินค่าบารุ ง”
หมายความว่า เงินที่สมาชิกจ่ายเป็ นค่าธรรมเนียมบารุ งสมาคม
เมื่อสมัครเข้าเป็ นสมาชิกครั้งแรกและจ่ายเป็ น
รายปี ปี ละสี่ สิบบาท
“เงินสงเคราะห์”
หมายความว่า เงินที่สมาชิกร่ วมกันออกช่วยเหลือเป็ นค่าจัดการ
ศพและสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกซึ่ง
ถึงแก่ความตายรวมทั้งเป็ นค่าใช้จ่าย เพื่อดาเนิน
กิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองบัวลาภู จากัด
(ส.ส.นภ.)
“เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า” หมายความว่า เงินสงเคราะห์ที่สมาชิกฝากสมาคมไว้เพื่อสารอง
จ่ายเป็ นเงินสงเคราะห์เมื่อสมาชิกคนใดคนหนึ่ง
ถึงแก่ความตาย
ข้อ 6. สมาคมจะเปิ ดทาการในวันเปิ ดทางานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครู หนองบัวลาภู จากัด ทุกวัน ระหว่าง เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น.
หมวด 2
วัตถุประสงค์
ข้อ 7. สมาคมมีวตั ถุประสงค์เพื่อทาการสงเคราะห์ซ่ ึ งกันและกันในการจัดการศพ และสงเคราะห์
ครอบครัวของสมาชิกที่ถึงแก่ความตายด้วยเงินสงเคราะห์โดยไม่ประสงค์จะหากาไรมาแบ่งกัน
หมวด 3
สมาชิกภาพและการขาดจากสมาชิกภาพ
ข้อ 8. สมาชิกของสมาคมได้แก่บุคคลที่มีคุณสมบัติตาม ข้อ 9. แห่งข้อบังคับนี้
ข้อ 9. ผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกของสมาคม ต้องเป็ น
(ก) สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองบัวลาภู จากัด หรื อคู่สมรสตามกฎหมาย
(ข) เจ้าหน้าที่สมาคมฯ หรื อคู่สมรส หรื อบุตรตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่
(ค) บุตรของสมาชิกตาม (ก) และ (ข)
สมาชิกตาม (ก) , (ข) และ (ค) ต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้

(1) ไม่เป็ นคนวิกลจริ ตหรื อจิตฟั่นเฟื อนไม่สมประกอบ
(2) ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และในวันสมัครไม่เป็ นโรคติดต่อร้ายแรง หรื อโรค
เรื้ อรังจนรักษาไม่หาย ทั้งนี้ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการ
(3) มีอายุไม่เกิน 65 ปี บริ บูรณ์ นับถึงวันสมัคร เว้นแต่คณะกรรมการมีมติให้รับ
บุคคลที่มีอายุเกิน 65 ปี บริ บูรณ์ เข้าเป็ นสมาชิกได้เนื่ องในโอกาสพิเศษต่าง ๆ
(4) มีทะเบียนบ้านถูกต้องตามกฎหมาย
(5) ต้องมีความประพฤติดีและยินยอมปฏิบตั ิตามข้อบังคับ
(ง) บิดา มารดา ของสมาชิกตาม (ก) , (ข) และ (8) ต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
(1) ไม่เป็ นคนวิกลจริ ตหรื อจิตฟั่ นเฟื อนไม่สมประกอบ
(2) ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และในวันสมัครไม่เป็ นโรคติดต่อร้ายแรงหรื อโรค
เรื้ อรังจนรักษาไม่หาย ทั้งนี้ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการ
(3) มีอายุไม่เกิน 65 ปี บริ บูรณ์ นับถึงวันสมัคร เว้นแต่คณะกรรมการมีมติให้รับบุคคล
ที่มีอายุเกิน 65 ปี บริ บูรณ์ เข้าเป็ นสมาชิกได้เนื่ องในโอกาสพิเศษต่าง ๆ
(4) มีทะเบียนบ้านถูกต้องตามกฎหมาย
(5) ต้องมีความประพฤติดีและยินยอมปฏิบตั ิตามข้อบังคับ
ข้อ 10. ผูท้ ี่ประสงค์สมัครเข้าเป็ นสมาชิกของสมาคม ต้องยืน่ ใบสมัครตามแบบของสมาคม
พร้อมใบรับรองแพทย์ของทางราชการเท่านั้น ณ สานักงานของสมาคม ในวันเปิ ดทาการ โดยมีสมาชิกของ
สมาคม ไม่นอ้ ยกว่าสองคน หรื อกรรมการของสมาคมรับรองคุณสมบัติ
ข้อ 11. สมาชิกภาพของผูส้ มัคร เข้าเป็ นสมาชิก จะสมบูรณ์เริ่ มตั้งแต่วนั ที่คณะกรรมการมีมติ
รับเข้าเป็ นสมาชิก เว้นแต่สมาชิกภาพของผูเ้ ริ่ มก่อการจัดตั้งสมาคม จะเริ่ มตั้งแต่วนั ที่นายทะเบียนรับจด
ทะเบียนสมาคมเป็ นต้นไป
ข้อ 12. สมาคมจะออกหนังสื อหลักฐานแสดงการเป็ นสมาชิกตามแบบของสมาคมให้แก่สมาชิก
ทุกคน
ข้อ 13. ผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกจะต้องระบุชื่อผูจ้ ดั การศพและผูท้ ี่ประสงค์ให้ได้รับเงินสงเคราะห์
ซึ่งต้องเป็ นบุคคลในครอบครัวของตนตาม ข้อ 21. ไว้ให้ชดั แจ้งในใบสมัครถ้ามีการเปลี่ยนแปลงผูจ้ ดั การ
ศพและผูร้ ับเงินสงเคราะห์ในภายหลัง สมาชิกต้องแจ้งให้สมาคมทราบโดยมิชกั ช้า ถ้าไม่มีผจู ้ ดั การศพให้ถือ
ว่าผูร้ ับเงินสงเคราะห์เป็ นผูจ้ ดั การศพ หรื อถ้าไม่มีผจู ้ ดั การศพและผูร้ ับเงินสงเคราะห์ให้สมาคมเป็ นผูจ้ ดั การ
ศพ ในกรณี ที่สมาคมเป็ นผูจ้ ดั การศพสมาคมต้องจัดการศพให้เหมาะสมแก่ฐานานุ รูปและศาสนาของสมาชิก
นั้น
ข้อ 14. สมาชิกภาพย่อมสิ้ นสุ ดลงในกรณี ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ออก

(4) สาบสู ญตามคาสั่งของศาล
(5) ถูกถอนชื่อเนื่องจากขาดส่ งเงินสงเคราะห์สามงวดติดต่อกัน และสมาคมได้ประกาศ
ให้ทราบตามที่อยูผ่ สู ้ มัครแจ้งไว้กบั สมาคมฯ หรื อสานักงานสมาคมฯ หรื อตามที่อยู่
ของหน่วยงานต้นสังกัด หากไม่มาติดต่อชาระเงินสงเคราะห์ศพ ภายใน 60 วัน นับ
ถัดจากวันประกาศให้ถือว่าสิ้ นสุ ดสมาชิกภาพ เว้นแต่รายใดมีความประสงค์จะขอ
กลับเข้าเป็ นสมาชิกตามเดิมให้ยนื่ คาขอตามแบบที่กาหนดพร้อมกับใบรับรองแพทย์
ต่อนายกสมาคม และชาระเงินค่าสงเคราะห์ศพย้อนหลัง และได้รับการรับรองจาก
คณะกรรมการบริ หารสมาคม
(6) ผูใ้ ดยืน่ เอกสารตาม ข้อ 9. และ ข้อ 10. อันเป็ นเท็จหรื อปกปิ ดข้อความอันแจ้ง
ให้ทราบเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ ทธิในการสมัครเป็ นสมาชิ กสมาคมฯ ผูน้ ้ นั ถือได้วา่ ไม่มีสิทธิ
เป็ นสมาชิกสมาคมฯ และมิได้รับการสงเคราะห์ตามข้อบังคับนี้ และจะคืนเงิน
สงเคราะห์ล่วงหน้าให้เพื่อพ้นสมาชิกภาพเท่าที่สมาชิกผูน้ ้ นั ไม่ตกอยูใ่ นความผูกพันที่
จะต้องจ่ายเงินสงเคราะห์ตามที่จ่ายไว้ล่วงหน้า
(7) สมาชิกรายใดขาดจากการเป็ นสมาชิกตาม ข้อ 14. (2) สมาชิกผูน้ ้ นั ไม่มีสิทธิ ขอกลับ
เข้าเป็ นสมาชิกของสมาคม และไม่มีสิทธิ เรี ยกร้องสิ ทธิ ใด ๆ
การสิ้ นสุ ดแห่งสมาชิกภาพตามข้อนี้ สมาชิกไม่มีสิทธิ เรี ยกเงินค่าธรรมเนียมและเงิน
สงเคราะห์ที่ได้ชาระ ตามข้อบังคับนี้คืนมาจากสมาคม เว้นแต่เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าที่ยงั ไม่ได้ตกอยูใ่ น
ความผูกพันที่จะต้องจ่ายเป็ นเงินสงเคราะห์ให้แก่สมาชิกที่ถึงแก่ความตาย
หมวด 4
เงินค่ าธรรมเนียมและเงินสงเคราะห์
ข้อ 15. เมื่อบุคคลผูซ้ ่ ึ งจะสมัครเข้าเป็ นสมาชิกของสมาคมฯ บุคคลผูน้ ้ นั ต้องชาระเงินตามที่
สมาคมกาหนด หรื อจะคืนให้ก็ต่อเมื่อตรวจสอบแล้วขาดคุณสมบัติการเป็ นสมาชิก ดังนี้
(1) เงินค่าสมัครให้แก่สมาคมเป็ นเงิน 40.- บาท
(2) เงินค่าบารุ ง ปี ละ 40.- บาท
(3) เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 2,500 บาทต่อปี หรื อไม่เกิน 125 ศพ โดยหัก
ณ ที่จ่าย หรื อหักจากเงินปั นผลของสมาชก แต่ถา้ ชาระเงินสงเคราะห์ศพแล้วเมื่อสิ้ นปี
เงินยังเหลือ ในปี ถัดไปจะหัก ณ ที่จ่าย หรื อหักจากเงินปั นผลของสมาชิกเพิ่มเฉพาะ
ส่ วนที่ยงั ขาดเท่านั้น โดยรวมแล้วไม่เกิน 2,500 บาทต่อปี
(4) เงินเสริ มสร้างความมัน่ คงของสมาคม ให้ชาระเมื่อยืน่ ใบสมัครเป็ นสมาชิกใหม่ ดังนี้
( อายุ 35 - 60 ปี บริ บูรณ์) จานวน 2,000.- บาท
( อายุ 61 - 65 ปี บริ บูรณ์) จานวน 3,000.- บาท

(อายุ 66 ปี บริ บูรณ์ ขึ้นไป) จานวน 4,500.- บาท)
ข้อ 16. เมื่อสมาชิกของสมาคมคนใดคนหนึ่งถึงแก่ความตาย ให้ถือปฏิบตั ิดงั นี้
(1) สมาชิกตามข้อ 9 (ก) (ข) และ (ค) ถึงแก่ความตาย ให้สมาชิ กตามข้อ 9 (ก) (ข) และ (ค)
ทุกคนมีหน้าที่ชาระเงินสงเคราะห์ รายละ 20 บาท และสมาชิกตาม ข้อ 9 (ง) มีหน้าที่
ชาระเงินสงเคราะห์รายละ 3 บาท
(2)
สมาชิกตามข้อ 9 (ง) ถึงแก่ความตายให้สมาชิ กตามข้อ 9 (ง) ทุกคนมีหน้าที่ชาระ
เงินสงเคราะห์ รายละ 20 บาท และสมาชิกตามข้อ 9 (ก) (ข)
และ (ค) มีหน้าที่ชาระเงินสงเคราะห์ รายละ 3 บาท
ข้อ 17. การชาระเงินค่าธรรมเนียมและเงินสงเคราะห์ศพ สมาชิกที่เป็ นข้าราชการครู ข้าราชการ
บานาญ ลูกจ้างประจา เจ้าหน้าที่หน่วยงาน ต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินเดือน หรื อเงินบานาญหรื อ
ค่าจ้าง เป็ นผูห้ กั ณ ที่จ่าย ในวันจ่ายเงินเดือนหรื อเงินบานาญ หรื อค่าจ้าง เพื่อชาระเป็ นเงินสงเคราะห์ศพ
สาหรับตนเองหรื อคู่สมรส หรื อบุตร หรื อบิดา มารดา (ถ้ามี) แต่ถา้ สมาชิกที่ไม่มีเงินหัก ณ ที่จ่าย ต้อง
ชาระเงินสงเคราะห์ดว้ ยตนเอง หรื อมอบหมายให้บุคคลอื่นชาระแทน ณ ที่ทาการหรื อสานักงานสมาคม
ภายในวันสุ ดท้ายของทุกสิ้ นเดือน และหรื อยินยอมให้หกั เงินปั นผลเมื่อสิ้ นเดือนตุลาคมของทุกปี หรื อชาระ
ตามระเบียบของสมาคมกาหนด
ข้อ 18. เงินสงเคราะห์ที่ได้รับจาก ข้อ 17. แบ่งจ่ายดังนี้
(1) หักเป็ นค่าใช้จ่ายในกิจการของสมาคมได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 6 ของเงินสงเคราะห์
ที่เรี ยกเก็บได้
(2) จ่ายเงินสงเคราะห์งวดแรกเป็ นค่าจัดการศพ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
เมื่อผูร้ ับประโยชน์ยนื่ เอกสารและหลักฐานประกอบถูกต้องชัดเจน
(3) จ่ายเงินสงเคราะห์งวดที่สองให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ตามที่สมาชิกสมาคมได้ระบุไว้
โดยความเห็นชอบและได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
(4) เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินสงเคราะห์ตาม ข้อ 18. (3)
ให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์แล้ว หากผูร้ ับประโยชน์ผมู ้ ีสิทธิ์ ตามลาดับแรกไม่มาติดต่อขอรับ
เงินสงเคราะห์ ภายใน 60 วัน สมาคมจะปิ ดประกาศไว้ ณ ที่ทาการสมาคมอีก 30 วัน
หากผูร้ ับประโยชน์ลาดับแรกไม่มาติดต่อขอรับเงินสงเคราะห์อีก สมาคมจะจ่ายเงิน
สงเคราะห์ให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ตามลาดับถัดไป
ข้อ 19. สมาคมจะเรี ยกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าจากสมาชิก เพื่อสารองจ่ายเป็ นค่าจัดการศพ และ
สงเคราะห์ครอบครัว ต้องรอมติที่ประชุมใหญ่หลังได้รับอนุญาต และเงินจานวนนี้สมาคมจะคืนให้แก่
สมาชิกเท่าที่สมาชิกผูน้ ้ นั ยังไม่ตกอยูใ่ นความผูกพันที่จะต้องจ่ายเงินสงเคราะห์ตามที่จ่ายไว้ล่วงหน้าและเงิน
สงเคราะห์ล่วงหน้านี้ ห้ามสมาคมนาไปใช้จ่ายในกิจการอื่นใดเว้นแต่จะนาไปใช้สารองเป็ นเงินสงเคราะห์
ของสมาชิกผูน้ ้ นั เอง ในเมื่อสมาชิกอื่นถึงแก่ความตาย

ข้อ 20. การจ่ายค่าสงเคราะห์ศพ สมาคมจะจ่ายให้เท่ากับจานวนเงินที่เรี ยกเก็บได้จากสมาชิก ซึ่งมี
อยูใ่ นประกาศจานวนสมาชิกงวดประจาเดือน ที่ประกาศรายชื่อสมาชิกผูน้ ้ นั ถึงแก่ความตาย
(1) จ่ายเงินสงเคราะห์งวดแรกเป็ นค่าจัดการศพไม่เกินสามหมื่นบาท ภายในหนึ่งวัน
นับแต่วนั ที่รับคาขอรับเงินสงเคราะห์
(2) จ่ายเงินสงเคราะห์งวดที่สอง คือเงินส่ วนที่เหลือจากที่สมาคมเรี ยกเก็บได้จากสมาชิก
ในงวดประจาเดือนถัดไปที่สมาชิกถึงแก่ความตายทั้งหมด ภายใน 90 วัน
(3) การจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว ถ้าสมาชิกที่ถึงแก่กรรมไม่มีหนี้สิ้นกับสหกรณ์
ออมทรัพย์ครู หนองบัวลาภู จากัด ก็จะได้รับเงินสงเคราะห์ส่วนที่เหลือเต็มจานวน
ถ้าสมาชิกผูถ้ ึงแก่ความตายมีหนี้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองบัวลาภู จากัด สมาคม
จะดาเนิ นการจ่ายเงินสงเคราะห์โดยหัก ณ ที่จ่ายเพื่อส่ งเงินสงเคราะห์ให้แก่สหกรณ์
ออมทรัพย์ครู หนองบัวลาภู จากัด เพื่อชาระหนี้สินก่อนเพื่อแบ่งเบาภาระผูค้ ้ าประกัน
ถ้ามีเงินสงเคราะห์ส่วนเหลือสมาคมจะจ่ายให้กบั ผูร้ ับประโยชน์ผมู้ ีสิทธิ์ รับเงิน
สงเคราะห์ตามส่ วนที่เหลือนั้นตามที่คณะกรรมการอนุมตั ิ
(4) สมาชิกที่ถึงแก่กรรมภายในเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วนั ที่คณะกรรมการมีมติรับเข้าเป็ น
สมาชิก สมาคมจะจ่ายคืนเงินสงเคราะห์ที่รับล่วงหน้า แต่จะไม่จ่ายเงินสงเคราะห์
ที่พึงได้รับตามข้อบังคับของสมาคม ยกเว้นกรณี ที่ถึงแก่กรรมโดยอุบตั ิเหตุ
(5) เงินสงเคราะห์น้ ีสมาคมถือว่าเป็ นเงินสงเคราะห์แก่สมาชิกของสมาคมโดยเฉพาะ และ
สมาคมจะจ่ายตามข้อบังคับนี้ หรื อตามมติคณะกรรมการในกรณี ที่มีปัญหาเท่านั้น จึง
ไม่ถือว่าเงินสงเคราะห์เป็ นมรดกของสมาชิกผูถ้ ึงแก่ความตาย ทายาทโดยธรรมของ
สมาชิกที่ถึงแก่ความตาย ไม่มีสิทธิ เรี ยกร้องเงินสงเคราะห์ หรื อถือเป็ นเหตุฟ้องร้อง
เรี ยกเงินสงเคราะห์ไม่ได้ไม่วา่ ด้วยกรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
ข้อ 21. บุคคลในครอบครัวของสมาชิกที่ถึงแก่ความตาย มีสิทธิ ได้รับเงินสงเคราะห์ตามลาดับได้
กระทาให้สมาชิกถึงแก่ความตายไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม ผูน้ ้ นั ไม่มีสิทธิ รับเงินดังกล่าว
(1) คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย
(2) บุตรชอบด้วยกฎหมาย
(3) บุตรบุญธรรม รวมถึงบุตรนอกสมรสที่บิดารับรองแล้ว
(4) บิดา มารดาของสมาชิก
(5) ผูอ้ ยูใ่ นอุปการะ ผูอ้ ุปการะของสมาชิกต้องมีชื่ออยูใ่ นทะเบียนบ้านของสมาชิกไม่นอ้ ย
กว่าสองปี นับแต่วนั สมาชิกถึงแก่ความตายซึ่ งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด้วย
ถ้าไม่มีบุคคลดังกล่าวข้างต้น สมาคมจะจัดการศพสมาชิกที่ถึงแก่ความตายให้ตามประเพณี ทางศาสนาของ
สมาชิกผูน้ ้ นั เมื่อมีเงินสงเคราะห์เหลือเท่าใดให้คณะกรรมการพิจารณาจ่ายตามที่เห็นสมควร
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สิ ทธิและหน้ าที่ของสมาชิก
ข้อ 22. สมาชิกมีสิทธิ ดังต่อไปนี้
(1) ทาหนังสื อร้องขอต่อคณะกรรมการให้เรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อการใดการหนึ่ง
เมื่อใดก็ได้โดยมีจานวนสมาชิกอื่นร่ วมด้วยไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนสมาชิก
ทั้งหมดหรื อไม่นอ้ ยกว่าห้าสิ บคน
(2) ขอตรวจสอบบัญชี และเอกสารของสมาคมเพื่อทราบการดาเนินกิจการของสมาคมใน
วันเปิ ดทาการสมาคม
(3) ร้องขอต่อนายทะเบียนให้สั่งเพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่ที่ได้ลงมติฝ่าฝื นกฎหมาย
หรื อข้อบังคับของสมาคมภายในสามสิ บวัน นับแต่วนั ที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ
(4) ยืน่ คาร้องขอต่อนายทะเบียนขอให้เลิกสมาคม พร้อมด้วยเหตุผลประกอบคาร้องขอ
โดยมีสมาชิกอื่นร่ วมด้วยไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสี่ ของสมาชิกทั้งหมด
(5) เข้าร่ วมประชุมใหญ่ของสมาคม และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนทุกครั้ง
(6) แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการของสมาคมต่อคณะกรรมการและมีสิทธิ เรี ยกร้องให้
คณะกรรมการกระทาหรื องดเว้นการกระทาเพื่อประโยชน์ของสมาคมหรื อป้ องกัน
ความเสี ยหายอันเกิดขึ้นแก่สมาคม
ข้อ 23. สมาชิกมีหน้าที่ ดังนี้
(1) ปฏิบตั ิตามระเบียบ ข้อบังคับ และคาสั่งของสมาคม
(2) ต้องชาระเงินสงเคราะห์ให้เรี ยบร้อยภายในสามสิ บวัน นับแต่วนั ได้รับแจ้งการตายของ
สมาชิกของสมาคม
(3) เก็บรักษาหนังสื อสาคัญการเป็ นสมาชิกของสมาคมไว้ ถ้าหายต้องรี บแจ้งเพื่อขอใบ
แทนใหม่จากสมาคม
(4) การย้ายที่อยู่ เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล แก้วนั เดือน ปี เกิดของสมาชิกให้ยนื่ คาร้อง
ต่อนายทะเบียนสมาคมภายในสิ บห้าวัน นับแต่วนั ย้าย เปลี่ยนหรื อแก้ไขเพื่อสมาคมจะ
ได้แก้ไขหลักฐานต่างๆ ในทะเบียนให้ถูกต้อง
(5) เมื่อสมาชิกผูใ้ ดถึงแก่ความตายให้ผจู ้ ดั การศพ ผูม้ ีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์หรื อ
ครอบครัวของสมาชิกแจ้งให้คณะกรรมการสมาคมทราบภายในสิ บห้าวัน พร้อมด้วย
หลักฐานคือหนังสื อสาคัญแสดงการเป็ นสมาชิก ใบเสร็ จรับเงินครั้งสุ ดท้าย
ใบมรณบัตร สาเนาทะเบียนบ้านผูต้ าย สาเนาทะเบียนบ้านผูจ้ ดั การศพหรื อผูร้ ับเงิน
สงเคราะห์ และบัตรประจาตัวหรื อบัตรประชาชน ผูจ้ ดั การศพหรื อผูร้ ับเงินสงเคราะห์
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คณะกรรมการและการดาเนินกิจการ

ข้อ 24. ให้มีคณะกรรมการดาเนินกิจการของสมาคมคณะหนึ่ง เป็ นผูด้ าเนิ นกิจการของสมาคมโดย
การเลือกตั้งระหว่างสมาชิกด้วยกันจากที่ประชุมใหญ่สามัญ มีจานวนไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดคน และไม่เกินเก้าคน
ประกอบด้วยตาแหน่งนายกสมาคม อุปนายกสมาคม เหรัญญิก นายทะเบียน เลขานุการ และกรรมการอื่น ๆ
หรื อตามที่จะเห็นสมควร
สมาชิกที่จะได้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการต้องเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติสมควรแก่วตั ถุประสงค์ของสมาคม
ดังต่อไปนี้ คือ
(1) ต้องเป็ นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
หนองบัวลาภู จากัด
(2) ไม่เป็ นผูม้ ีความประพฤติเสื่ อมเสี ยหรื อบกพร่ องในศีลธรรมอันดี
(3) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็ นผูเ้ คยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเว้นแต่เป็ นความผิดลหุ โทษ
หรื อความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท และไม่เคยถูกลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์
(5) มีอาชีพเป็ นหลักฐานและมีฐานะมัน่ คง ให้คณะกรรมการเป็ นผูแ้ ทนของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ในการนี้คณะกรรมการ
จะแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งคนใด หรื อหลายคนขึ้นทาการแทนก็ได้
ข้อ 25. วิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการ ตาม ข้อ 24. ให้ดาเนินการ ดังนี้
ให้สมาชิกในที่ประชุมใหญ่เสนอชื่อสมาชิกที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ เป็ น
รายบุคคล โดยมีสมาชิกอื่นในที่ประชุม ให้การรับรองไม่นอ้ ยกว่า 5 คน จนครบจานวนกรรมการ แล้ว
มอบอานาจให้กรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งเลือกกันเอง เพื่อดารงตาแหน่งต่าง ๆ ให้ครบถ้วนแล้วเสนอ
ต่อที่ประชุมใหญ่ให้การรับรอง
ข้อ 26. กรรมการของสมาคมไม่มีสิทธิ ได้รับค่าจ้างหรื อเงินหรื อประโยชน์อย่างอื่นทานองเดียวกัน
จากสมาคม กรรมการของสมาคมอาจได้รับเบี้ยประชุม ค่าพาหนะหรื อเงิน หรื อประโยชน์อย่างอื่นทานอง
เดียวกันจากสมาคม ซึ่ งสมาคมจะวางระเบียบไว้ให้จ่ายตามมติที่ประชุมใหญ่กาหนด
ข้อ 27. คณะกรรมการซึ่ งได้รับเลือกตั้งตาม ข้อ 24. มีวาระอยูใ่ นตาแหน่งคราวละสองปี นับแต่
วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียน
ในกรณี ที่กรรมการพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ และได้มีการแต่งตั้งผูอ้ ื่นเป็ นกรรมการ
แทน ให้ผไู ้ ด้รับการแต่งตั้งอยูใ่ นตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยูข่ องผูซ้ ่ ึ งตนแทน
ข้อ 28. การพ้นจากตาแหน่งของกรรมการ กรรมการของสมาคมย่อมพ้นจากตาแหน่งดังต่อไปนี้
(1) ครบกาหนดตามวาระ
(2) ตาย
(3) ลาออก
(4) ขาดจากสมาชิกภาพ

(5) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 24. ข้อใดข้อหนึ่ง
(6) ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ออก
(7) กระทาความผิดและถูกลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ขอ้ ใดข้อหนึ่ง
กรณี ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุใดไม่ใช่ออกตามวาระ หากตาแหน่งนั้นไม่ใช่
ตาแหน่งนายกสมาคม และคณะกรรมการที่เหลือยังครบจานวนขั้นต่าตามข้อบังคับ คณะกรรมการอาจเรี ยก
ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกคนใดคนหนึ่งเข้าดารงตาแหน่งหรื อไม่ก็ได้ และหากมีการเลือกก็ให้กรรมการที่
ได้รับเลือกนั้นอยูใ่ นตาแหน่งตามวาระของผูท้ ี่ตนแทน
ข้อ 29. ให้มีการประชุมกรรมการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ในกรณี จาเป็ นนายกสมาคมหรื อกรรมการ
ไม่นอ้ ยกว่าครึ่ งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดจะเรี ยกประชุมพิเศษขึ้นก็ได้
ข้อ 30. การตั้งกรรมการหรื อการเปลี่ยนตัวกรรมการ ให้กระทาได้โดยมติที่ประชุมใหญ่และต้อง
นาไปจดทะเบียนภายในสิ บสี่ วนั นับแต่วนั ที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ
ข้อ 31. คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ในการดาเนินกิจการของสมาคมทุกประการและให้
หมายความรวมถึง
(1) จัดดาเนินกิจการของสมาคมตามข้อบังคับตามมติของที่ประชุมใหญ่
(2) แต่งตั้งกรรมการให้ดารงตาแหน่งต่าง ๆ และกาหนดอานาจหน้าที่ของกรรมการแต่ละ
ตาแหน่ง
(3) วางระเบียบในการปฏิบตั ิงานของสมาคมและการใช้จ่ายเงินของสมาคมโดยได้รับ
อนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่
(4) ว่าจ้าง แต่งตั้ง และถอดถอนเจ้าหน้าที่และพนักงานทั้งปวง เพื่อให้การดาเนิ นงานของ
สมาคมเป็ นไปโดยเรี ยบร้อย
การใช้จ่ายเงินของสมาคมต้องเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ขอ้ บังคับและระเบียบของสมาคมที่วางไว้โดยไม่ขดั
ต่อกฎหมายมิฉะนั้นคณะกรรมการจะต้องรับผิดชอบเป็ นส่ วนตัว
ข้อ 32. องค์ประชุมในการประชุมของคณะกรรมการ จะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่า
ครึ่ งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะนับได้วา่ เป็ นองค์ประชุม
ข้อ 33. ให้นายกสมาคมของสมาคมเป็ นประธานที่ประชุม ถ้านายกสมาคมไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้
ให้อุปนายกสมาคมปฏิบตั ิหน้าที่แทน ถ้าทั้งนายกสมาคม และอุปนายกสมาคมไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ให้ที่
ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมการวินิจฉัยชี้ขาด ให้ถือเสี ยงข้างมากเป็ น
เกณฑ์ ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
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ข้อ 34. ให้ผเู ้ ริ่ มก่อการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ร่วมประชุมกัน และลงมติมอบหมายให้ผู ้
เริ่ มก่อการจัดตั้งสมาคมคนใดคนหนึ่งออกหนังสื อเชิ ญสมาชิกมาประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายในเก้าสิ บวัน
นับแต่วนั จดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ และมอบหมายการทั้งปวงให้แก่
คณะกรรมการในระหว่างที่ยงั มิได้มีการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก ภายในเก้าสิ บวันนับแต่วนั จดทะเบียน
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ และมอบหมายการทั้งปวงให้คณะกรรมการใน
ระหว่างที่ยงั มิได้มีการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก ให้ผเู ้ ริ่ มก่อการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ มีอานาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับคณะกรรมการ
ข้อ 35. ให้มีการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายในเก้าสิ บวัน นับแต่วนั จดทะเบียนเพื่อให้ที่ประชุม
ใหญ่พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ดังนี้
(1) รับรองข้อบังคับทั้งฉบับที่ผเู ้ ริ่ มก่อการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นาไปจด
ทะเบียน
(2) เลือกตั้งคณะกรรมการดาเนิ นงาน และมอบหมายงานทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการ
(3) กาหนดอัตราเรี ยกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า เพื่อสารองจ่ายเป็ นค่าจัดการศพ
(4) กาหนดอัตราการหักเงินสงเคราะห์ เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของสมาคม
(5) กาหนดอัตราเบี้ยประชุม ค่าพาหนะเงินหรื อประโยชน์อย่างอื่น ทานองเดียวกันให้แก่
กรรมการของสมาคมเพื่อวางระเบียบของสมาคมต่อไป
(6) เรื่ องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญหลังจากการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกปี
ละครั้งภายในเดือน มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ ของทุกปี เพื่อ
(1) รับรองรายงานการประชุมใหญ่คราวก่อน
(2) พิจารณารายงานการประจาปี แสดงผลการ ดาเนินกิจการของสมาคมที่ผา่ นมาในรอบ
ปี
(3) รายงานจานวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นหรื อลดลง
(4) รายงานฐานนะการเงินพิจารณาอนุมตั ิงบดุล
(5) เลือกตั้งคณะกรรมการ(ในปี ที่ครบกาหนด
(6) เรื่ องอื่นๆ
เพื่อการใดการหนึ่งซึ่ งคณะกรรมการเห็นสมควรหรื อสมาชิกมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในห้าของจานวน
สมาชิกทั้งหมดหรื อไม่นอ้ ยกว่าห้าสิ บคน จัดทาหนังสื อร้องขอต่อคณะกรรมการให้เรี ยกประชุมใหญ่
วิสามัญเมื่อใดก็ได้
ในกรณี ที่สมาชิกขอให้เรี ยกประชุมวิสามัญ ให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมภายในสามสิ บวันนับแต่วนั
ได้รับคาร้องขอ
ข้อ 37. การประชุมใหญ่ตอ้ งมีสมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิ กมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
สมาชิกทั้งหมดหรื อไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งร้อยคน จึงจะเป็ นองค์ประชุม

ถ้าในการประชุมนัดแรกสมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุม หากการประชุม
นั้นได้นดั โดยสมาชิกร้องขอให้เลิกประชุม ถ้าการประชุ มนั้นมิใช่โดยสมาชิกร้องขอให้นดั ประชุมใหญ่อีก
ครั้งหนึ่งภายในสามสิ บวัน การประชุมครั้งหลังนี้สมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสิ บ
ของจานวนสมาชิกทั้งหมดหรื อไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บคนก็ได้ถือว่าเป็ นองค์ประชุม
ข้อ 38. ในการประชุมใหญ่สมาชิกคนหนึ่งมีหนึ่งเสี ยงในการลงคะแนนการวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือ
เสี ยงข้างมาก ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด เว้น
แต่จะกาหนดไว้ในข้อบังคับเป็ นอย่างอื่น
ในการประชุมใหญ่ สมาชิกจะมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นมาประชุ มใหญ่และออกเสี ยงแทนตนได้
แต่การมอบฉันทะจะต้องทาเป็ นหนังสื อ และผูร้ ับมอบฉันทะคนหนึ่งมีหนึ่งเสี ยงในการลงคะแนนเท่านั้น
ข้อ 39. คณะกรรมการจะต้องส่ งหนังสื อบอกกล่าวถึง วันเวลา สถานที่ และระเบียบวาระของการ
ประชุมใหญ่ไปให้สมาชิกทุกคนได้ทราบ โดยส่ งจดหมายทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน ณ ที่อยูข่ องสมาชิกที่
ปรากฏในทะเบียนสมาชิก หรื อส่ งให้ถึงตัวสมาชิกก่อนประชุมไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวัน
ข้อ 40. ให้นายกสมาคมเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้านายกสมาคมไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ให้อุป
นายกสมาคมปฏิบตั ิหน้าที่แทน ถ้าทั้งนายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ให้ที่ประชุม
เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งขึ้นเป็ นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
ข้อ 41. การออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่กระทาได้ 2 วิธี คือ
(1) ออกเสี ยงลงคะแนนเปิ ดเผย ให้ใช้วธิ ียกมือ
(2) ออกเสี ยงลงคะแนนลับ ให้ใช้เขียนบัตรลงคะแนน
การนับคะแนนให้ที่ประชุมเลือกสมาชิกที่มาประชุมเป็ นกรรมการนับคะแนนไม่นอ้ ยกว่า
สามคน
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ข้อ 42. สมาคมต้องจัดให้มีทะเบียนสมาชิกตามแบบที่นายทะเบียนกลางกาหนดและให้เก็บรักษา
ทะเบียนดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานและเอกสารที่ใช้ประกอบการลงทะเบียนไว้ที่สานักงาน
ข้อ 43. สมาคมต้องส่ งสาเนาทะเบียนสมาชิกที่มีอยูใ่ นวันครบเก้าสิ บวันนับแต่วนั จดทะเบียนให้แก่
นายทะเบียนภายในสิ บสี่ วนั นับแต่วนั ดังกล่าว และเมื่อสิ้ นเดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกันยายน และ
ธันวาคมของทุกปี สมาคมต้องส่ งสาเนาทะเบียนสมาชิกในส่ วนที่มีการเปลี่ยนแปลงจานวนสมาชิกตามที่
เป็ นอยูใ่ นวันสิ้ นเดือนนั้น ต่อนายทะเบียนภายในสิ บสี่ วนั นับแต่วนั สิ้ นเดือนนั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
รัฐมนตรี ประกาศกาหนด
ข้อ 44. สมาคมต้องจัดให้มีสมุดชาระเงินประจาตัวสมาชิกให้แก่สมาชิก บัญชีชาระเงินประจาตัว
สมาชิก บัญชีแสดงฐานะการเงินและหลักฐานการรับจ่ายเงินตามแบบที่นายทะเบียนกลางกาหนดและต้อง
เก็บรักษาเอกสารประกอบบัญชีแสดงให้เห็นความถูกต้องแห่งบัญชีน้ นั ไว้ดว้ ย

สมาคมต้องรายงานจานวนเงินที่มีอยูใ่ นมือและในธนาคารตามที่เป็ นอยูใ่ นวันสิ้ นเดือน
มิถุนายนของทุกปี ต่อนายทะเบียนภายในสามสิ บวันนับแต่วนั สิ้ นเดือนนั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
รัฐมนตรี ประกาศกาหนด
ข้อ 45. เงินทุกประเภทที่สมาคม ได้รับต้องนาฝากธนาคารออมสิ น หรื อธนาคารพาณิ ชย์หรื อ
สถาบันการเงินที่กระทรวงการคลังรับรอง ที่เชื่อถือได้ในนามของสมาคม เหรัญญิกจะเก็บรักษาตัวเงินสด
ไว้ที่สานักงานเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายไม่เกิน 10,000 บาท นายกสมาคมมีอานาจสั่งจ่ายเงินของสมาคม ได้ไม่เกิน
ครั้งละ 20,000 บาท และนายกสมาคมโดยอนุมตั ิของคณะกรรมการสัง่ จ่ายเงินของสมาคม ได้ไม่เกินครั้งละ
100,000 บาท หากเกินกว่าจานวนที่กล่าว ต้องให้ที่ประชุ มใหญ่อนุมตั ิเป็ นราย ๆ ไป เว้นแต่การสั่งจ่ายเงิน
สงเคราะห์และเงินเดือนเจ้าหน้าที่สมาคม
การฝาก และการถอนเงินของสมาคมต้องกระทาในนามสมาคม การถอนเงินไม่วา่ กรณี ใด
ๆ ต้องมีนายกสมาคมหรื ออุปนายกสมาคมลงนามร่ วมกับเหรัญญิกและหรื อคณะกรรมการที่ได้รับ
มอบหมายจานวนไม่นอ้ ยกว่าสองในห้าคน จึงจะถอนเงินฝากได้
ข้อ 46. การใช้จ่ายเงินของสมาคมต้องวางระเบียบและกาหนดตามวัตถุประสงค์ของการดาเนินงาน
โดยได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่ และส่ งสาเนาระเบียบการใช้จ่ายเงินนั้น ๆ ให้นายทะเบียน เมื่อนาย
ทะเบียนอนุญาตแล้วจึงถือปฏิบตั ิได้
ข้อ 47. เงินหรื อผลประโยชน์ของสมาคมที่ได้รับมาหรื อมีผบู้ ริ จาคด้วยศรัทธาหรื อดอกผลที่ฝาก
ธนาคารต้องตกเป็ นของสมาคมทั้งสิ้ น
ข้อ 48. คณะกรรมการต้องแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป็ นกรรมการตรวจสอบการเงินของสมาคม
อย่างน้อย 3 คน และกรรมการต้องรายงานผลการตรวจสอบให้นายกสมาคมทราบทุกสิ บห้าวัน โดย
ผลัดเปลี่ยนกันตรวจสอบ และนายกสมาคมต้องนาไปเสนอที่ประชุมคณะกรรมการในการประชุม
ประจาเดือน
ข้อ 49. ให้คณะกรรมการทาบัญชีงบดุลตามแบบที่นายทะเบียนกลางกาหนด เสนอต่อที่ประชุม
ใหญ่เพื่ออนุมตั ิไม่ชา้ กว่าหกสิ บวันนับแต่วนั สิ้ นปี ปฏิทิน และต้องส่ งสาเนางบดุลที่มีคารับรองว่าถูกต้องต่อ
นายทะเบียนไม่ชา้ กว่าสิ บสี่ วนั แต่วนั ที่ประชุมใหญ่อนุมตั ิ และต้องแสดงไว้ที่สานักงานเพื่อให้สมาชิกและผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยตรวจดูดว้ ย
ข้อ 50. หลักฐานเอกสารทางทะเบียน ทางการเงิน ทางบัญชี และบัญชีงบดุล สมาคมต้องเก็บ
รักษาไว้ไม่นอ้ ยกว่าสิ บปี
หมวด 9

การแก้ไขหรือเพิม่ เติมข้ อบังคับ
ข้อ 51. การแก้ไขหรื อเพิ่มเติมข้อบังคับซึ่ งกระทาโดยมติของที่ประชุมใหญ่น้ นั ต้องมีคะแนนเสี ยง
ในการลงมติไม่ต่ากว่าสองในสามของจานวนสมาชิกที่มาประชุมและต้องไม่ขดั ต่อวัตถุประสงค์ของสมาคม
หรื อขัดต่อกฎหมาย
เมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้แก้ไขหรื อเพิ่มเติมข้อบังคับข้อใดข้อหนึ่งแล้ว คณะกรรมการต้องนาไปจด
ทะเบียนภายในสิ บสี่ วนั นับแต่วนั ที่ประชุมใหญ่มีมติ
ข้อ 52. ในกรณี ที่นายทะเบียนไม่รับจดทะเบียนแก้ไขหรื อเพิ่มข้อบังคับตามข้อ 51. ให้
คณะกรรมการนัดประชุมใหญ่วสิ ามัญ เพื่อพิจารณาแก้ไขหรื อเพิ่มเติมข้อบังคับนี้อีกครั้งหนึ่งภายในสิ บห้า
วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งคาสัง่ ของนายทะเบียน ถ้าที่ประชุมใหญ่ยนื ยันให้แก้ไขหรื อเพิ่มเติมข้อบังคับนั้น
อยู่ ให้คณะกรรมการทาหนังสื ออุทธรณ์ต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยยืน่ ต่อนายทะเบียนภายในกาหนด
สิ บห้าวันนับแต่วนั ได้รับคาสั่งจากนายทะเบียน
หมวด 10
การเลิกสมาคม และการชาระบัญชี
ข้อ 53. สมาคมย่อมเลิกได้ดว้ ยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ที่ประชุมใหญ่มีมติให้เลิก
(2) นายทะเบียนสั่งให้เลิก ตามมาตรา 52.
(3) ศาลสั่งให้เลิกตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545
ข้อ 54. เมื่อนายทะเบียนสั่งให้เลิกสมาคม กรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการ
ทั้งหมดของสมาคมโดยทาหนังสื อยืน่ ต่อนายทะเบียนภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับคาสั่งและให้นาย
ทะเบียนส่ งคาอุทธรณ์ต่อไปยังปลัดกระทรวงโดยมิชกั ช้า
ข้อ 55. เมื่อต้องเลิกสมาคม ให้คณะกรรมการจัดให้มีการชาระบัญชีตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิ ชย์บรรพ 3 ลักษณะ 22 หมวด 5 ว่าด้วยการชาระเงินบัญชี ห้างหุ น้ ส่ วนจดทะเบียนห้างหุ น้ ส่ วน
จากัดและบริ ษทั จากัด โดยอนุโลม
ข้อ 56. เมื่อชาระบัญชีแล้ว ถ้ามีทรัพย์สินของสมาคมเหลืออยูเ่ ท่าใด สมาคมจะโอนให้แก่สมาคม
หรื อนิติบุคคลการกุศลอื่น ตามที่ที่ประชุมใหญ่จะมีมติกาหนด
บทเฉพาะกาล

คณะกรรมการดาเนิ นการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
1. นายวีระ วงษ์นาม
9. นายสงวน เพียเทพ
2. นายสุ รชาติ โสภารัตน์ 10. นายชัยยง ผาจวง

3. นายจาเนียร มัตกิต
4. นายสราวุฒิ บัวคา
5. นายมงคล สุ ภกรรม
6. นายสนอง ท้าวพา
7. นายลิขิต พิบูลย์ดิฐ
8. นายประธาน หาญเชิงชัย

11. นายประยุทธ แก้วอาษา
12. นายสัมฤทธิ์ เหลาเพ็ง
13. นายกมล สมอหอม
14. นางเพิ่มพูน อามาตย์มนตรี
15. นายฐานันดร แพงคาแพง
16. นายธงชัย เมืองนาง
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