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ข้อบังคับ 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครอดรธานี  จํากัดู ุ    

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

โดยทีเป็นการสมควรปรับปรุงขอ้บงัคบัสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูอุดรธานี 

จาํกดั  พ.ศ. ๒๕๔๔ และทีแก้ไขเพิมเติม พ.ศ.๒๕๔๕ และทีแกไ้ขเพิมเติม พ.ศ.๒๕๔๖ และทีแกไ้ขเพิมเติม  

พ.ศ.๒๕๔๘  และทีแกไ้ขเพิมเติม พ.ศ.๒๕๔๙ และทีแกไ้ขเพิมเติม พ.ศ.๒๕๖๐ และทีแกไ้ขเพิมเติม พ.ศ.๒๕๖๑  

และทีแกไ้ขเพิมเติม พ.ศ.๒๕๖๔  ใหเ้หมาะสม  

และมติทีประชุมใหญส่ามญัประจาํปี พ.ศ. ๒๕๖๓  เมือวนัที  ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  จึงใหอ้อกขอ้บงัคบั

ไวด้งัต่อไปนี 

 ขอ้ ๑. ขอ้บงัคบันีเรียกวา่ “ขอ้บงัคบัสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูอุดรธานี จาํกดั 

พ.ศ. ๒๕๖๓ ”  อกัษรยอ่ใช้ ส.ส.อด. และภาษาองักฤษ “ Cremation  Welfare  Association  for  Member  of  Teacher  

Saving  Cooperative Udonthani  Limited ” อกัษรยอ่ใช ้ C.W.A.T. 

ขอ้ ๒. ขอ้บงัคบันีใหใ้ชบ้งัคบันบัแต่วนัทีนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจาํทอ้งทีเทศบาลนคร

อุดรธานีรับจดทะเบียน 

ขอ้ ๓. ใหย้กเลิกขอ้บงัคบัสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูอุดรธานี จาํกดั  

พ.ศ. ๒๕๔๔  และทีแกไ้ขเพิมเติม พ.ศ.๒๕๔๕ และทีแกไ้ขเพิมเติม พ.ศ.๒๕๔๖ และทีแกไ้ขเพิมเติม  พ.ศ.๒๕๔๘ 

และทีแกไ้ขเพิมเติม พ.ศ.๒๕๔๙  และทีแกไ้ขเพิมเติม พ.ศ.๒๕๖๐ และทีแกไ้ขเพิมเติม พ.ศ.๒๕๖๑ 

ขอ้ ๔. เครืองหมายของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูอุดรธานี จาํกดั  

มีรูปลกัษณะ  ดงันี  

เป็นรูปลกัษณะวงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางสีเซนติเมตร เส้นรอบวงนอกสองเส้น เส้นรอบวงในหนึงเส้น  

ระหวา่งเส้นรอบวงนอกและวงใน  มชืีอสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูอุดรธานี จาํกดั และ

อกัษรยอ่วา่ ส.ส.อด.  กลางดวงตรามรูีปอนุสาวรียพ์ระรูป  พลตรีพระเจา้บรมวงศเ์ธอ    กรมหลวงประจกัษศ์ิลปาคม 

อยู่ภายในเสมา                                                                               

                                                                      
สัญลกัษณ์ ส.ส.อด.หมายถึง สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูอุดรธานี จาํกดั  

    วงกลม หมายถึง การบริหารจดัการภายในสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูอดุรธานี จาํกดั 

     สีฟ้า หมายถึง วนัก่อตงั (วนัศุกร์ ๒๖ เม.ย.๒๕๔๕ ) 

     เสมา หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูอุดรธานี จาํกดั  

     รปอนสาวรีย์ู ุ พระรป  ู พลตรีพระเจ้าบรมวงเธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม หมายถึง  ผูท้รงก่อตงัเมอืงอุดรธานี
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  หมวด  ๑ 

ข้อความทัวไป 

 ขอ้  ๕. ในขอ้บงัคบัน ี

“สมาคม”   หมายความวา่ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอดุรธานี จาํกดั 

(ส.ส.อด.) 

 “สมาชิก”   หมายความวา่ สมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รู

อุดรธานี จาํกดั    (ส.ส.อด.) 

 “คณะกรรมการ”   หมายความว่า คณะกรรมการดาํเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก 

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูอุดรธานี จาํกดั  (ส.ส.อด.) 

 “นายกสมาคม”   หมายความวา่  นายกสมาคมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

ครูอดุรธานี จาํกดั (ส.ส.อด.)  

 “เงินค่าสมคัร”   หมายความวา่ เงินค่าธรรมเนียมการเขา้เป็นสมาชิกของสมาคม 

 “เงินค่าบาํรุง”   หมายความวา่  เงินทีสมาชิกจ่ายเป็นค่าบาํรุงสมาคมเมือสมคัรเขา้เป็นสมาชิกครัง

แรกและจา่ยเป็นรายปี 

 “เงินสงเคราะห์”  หมายความว่า  เงินทีสมาชิกร่วมกนัออกช่วยเหลอืเป็นค่าจดัการศพและสงเคราะห์

ครอบครัวของสมาชิกซึงถึงแก่ความตายรวมทงัเป็นค่าใชจ่้าย เพอืดาํเนินกิจการของสมาคม 

 “เงินสงเคราะห์ล่วงหนา้”  หมายความว่า  เงินสงเคราะห์ทีสมาชิกฝากสมาคมไวเ้พือสํารองจ่ายเป็น

เงินสงเคราะห์เมือสมาชิกคนใดคนหนึงถึงแก่ความตาย 

 “เจา้หนา้ที”   หมายความวา่  ผูป้ฏิบติัหนา้ทีและรับเงินค่าจา้งรายเดือน ตามระเบียบของสมาคม 

“เงินบริจาค”   หมายความวา่  เงินทีมีผูบ้ริจาคใหส้มาคมเพอืนาํไปใช้ตามวตัถุประสงคข์องสมาคม 

 “เงินอืนๆ”   หมายความวา่  เงินรายไดข้องสมาคมทีนอกเหนือจากทีระบุไวใ้นขอ้บงัคบั 

 “เงินฝาก”   หมายความวา่  เงินทุกประเภททีสมาคมไดน้าํฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอดุรธานี  

จาํกดัหรือธนาคารออมสินหรือธนาคารพาณิชยห์รือสถาบนัการเงินทีกระทรวงการคลงัรับรอง 

 “เงินสะสม”   หมายความวา่  เงินรายไดข้องสมาคมทีเหลอืจ่ายในแตล่ะปี  เพือสมทบทุน

เสริมสร้างความมนัคงของสมาคม ทุนเพือการพฒันาสมาชิก ทุนบาํเหน็จของเจา้หน้าที 

 “นายทะเบียน”   หมายความวา่  นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจาํทอ้งทีเทศบาลนคร

อุดรธานี 

 “นายทะเบียนกลาง”  หมายความว่า  ผูอ้าํนวยการสํานกักิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว  กระทรวง

การพฒันาสังคมและความมนัคงของมนุษย ์

 “ปลดักระทรวง”  หมายความวา่  ปลดักระทรวงการพฒันาสังคมและความมนัคงของมนุษย ์
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หมวด  ๒ 

วัตถประสงค์ุ    

ขอ้ ๖. สมาคมมีวตัถุประสงคเ์พือทาํการสงเคราะห์ซึงกนัและกนัในการจดัการศพ และสงเคราะห์

ครอบครัวของสมาชิกซึงถึงแก่ความตาย โดยมิไดป้ระสงค ์จะหากาํไรหรือรายไดเ้พือแบ่งปันกนั ซึงการตายนี

รวมถึงการสาบสูญ ตามคาํสังศาล  

 

หมวด  ๓ 

ทีตังสํานักงานและวันเวลาเปิดทําการ 

ขอ้ ๗. สํานกังานของสมาคมตงัอยู่ที เลขที  ๕  ถนนโพนพิสยั   ตาํบลหมากแขง้  อาํเภอเมืองอุดรธานี     

จงัหวดัอุดรธานี รหสัไปรษณีย ์ ๔๑๐๐๐  โทรศพัท ์ ๐๔๒-๒๒๓๓๙๑ โทรสาร  ๐๔๒-๒๒๓๓๙๑ 

  ขอ้ ๘. สมาคมจะเปิดทาํการในวนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์  ระหวา่งเวลา  ๐๘.๓๐  น. ถึง  เวลา  ๑๖.๓๐  น.  

หยุดทาํการ  วนัเสาร์ วนัอาทิตย ์ วนันกัขตัฤกษ์ วนัหยุดตามมติของคณะรัฐมนตรี และหยุดตามมติของ

คณะกรรมการดาํเนินการ 

 

หมวด  ๔ 

วิธีการรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ 

ขอ้ ๙. ผูที้ประสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของสมาคมตอ้งยืนใบสมคัรตามแบบของสมาคมดว้ย

ตนเอง  ณ ทีตงัสํานกังานของสมาคมในวนัเวลาเปิดทาํการ โดยมีสมาชิกของสมาคมไม่นอ้ยกวา่สองคนหรือ

กรรมการของสมาคมรับรองคุณสมบตั ิ

ขอ้ ๑๐. ผูมี้สิทธิสมคัรเป็นสมาชิกของสมาคมไดแ้ก่บุคคลดงัต่อไปนี 

 (ก)  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูอุดรธานี จาํกดั ทงัสมาชิกประเภทสามญัและสมาชิกสมทบ 

 (ข)  ครู หรือบุคลากรทางการศึกษาอนืทุกสังกดัในจงัหวดัอุดรธานี 

(ค)  เจา้หนา้ทีของสมาคม 

(ง)   คูส่มรสตามกฎหมายของสมาชิกตาม (ก) (ข) (ค) 

 (จ)  บุตรชอบดว้ยกฎหมายของสมาชิก ตาม (ก) (ข) (ค) และ (ง) 

 (ฉ)  บิดา มารดา ของสมาชิก ตาม (ก) (ข) (ค) และ (ง) 

ขอ้ ๑๑.  คุณสมบติัของสมาชิก 

(๑) สมาชิกตามขอ้ ๑๐ (ก) (ข) (ค) (ง) และ (จ) ตอ้งเป็นผูบ้รรลนุิติภาวะ และมีอายุไม่เกิน ๔๕ ปี 

นบัถึงวนัสมคัร แต่คณะกรรมการอาจมีมติใหรั้บบุคคลทีอายุเกิน  ๔๕  ปี เขา้เป็นสมาชิก 

ในโอกาสพิเศษต่าง ๆ ก็ได ้ส่วนบุคคลตามขอ้ ๑๐ (ฉ) ตอ้งมีอายุไม่เกิน ๖๕ ปีเข้าเป็นสมาชิก 

ในโอกาสพิเศษต่าง ๆ ก็ได ้
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(๒) มีสุขภาพสมบรูณแ์ขง็แรง ในวนัสมคัรและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 

(๓) ชือในทะเบยีนบา้นถกูตอ้งตามกฎหมาย 

(๔) มีความประพฤติดีและยนิยอมปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของสมาคม 

(๕) ไม่เป็นบุคคลวกิลจริตหรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ 

(๖) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลายตามคาํสังศาล 

ขอ้ ๑๒. ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกตอ้งนาํเอกสารหลกัฐาน ดงัต่อไปนี  

(๑) สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสําเนาบตัรประจาํตวัเจา้หนา้ทีของรัฐ  

(๒) สําเนาทะเบียนบา้น  

(๓) ใบรับรองแพทยแ์ผนปัจจุบนัชนัหนึง จากสถานพยาบาลของรัฐ ตามกฎหมายวา่ดว้ย 

        สถานพยาบาล  

(๔) สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชนผูรั้บเงินสงเคราะห์ 

(๕) สําเนาทะเบียนบา้นผูรั้บเงินสงเคราะห์ 

(๖) หลกัฐานอืนตามทีสมาคมกาํหนด 

ขอ้ ๑๓. ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิก จะมีสมาชิกภาพสมบูรณ์ เมือพน้กาํหนด  ๙๐  วนั นบัแต่วนัที

คณะกรรมการมีมติรับเขา้เป็นสมาชิก และไดช้าํระเงินค่าสมคัร ค่าบาํรุงและเงินสงเคราะห์ล่วงหนา้ตามอตัรา

ทีสมาคมกาํหนดแก่สมาคม เงินค่าสมคัรสมาคมจะไม่คนืใหผู้ส้มคัร ไม่ว่ากรณีใดๆ ทงัสิน   

 กรณีสมาชิกทีเคยถูกประกาศให้พน้สมาชิกภาพตามขอ้ ๑๖ (๔) สามารถสมคัรเขา้เป็น

สมาชิกไดอ้กี เมือพน้ระยะเวลา ๒ ปี นบัแต่วนัทีถูกสมาคมประกาศให้พน้จากสมาชิกภาพ โดยตอ้งชาํระค่า

สมคัร ค่าบาํรุง เงินสงเคราะห์ล่วงหนา้และเงินบริจาคตามทีสมาคมกาํหนด 

ขอ้ ๑๔. สมาคมจะมอบหลกัฐานการเป็นสมาชิกใหแ้ก่สมาชิกทุกคน สมาชิกของสมาคมจะมี

หมายเลขประจาํตวัไดห้มายเลขเดียวเท่านนั 

ขอ้ ๑๕. ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกจะตอ้งระบุชือผูจ้ดัการศพ และชือผูที้ประสงคใ์หไ้ดรั้บเงินสงเคราะห์ 

ซึงตอ้งเป็นบุคคลในครอบครัวของตน ตามขอ้ ๒๕ ไวใ้นใบสมคัร ถ้ามกีารเปลียนแปลงผูจ้ดัการศพและผูร้บั

เงินสงเคราะห์ในภายหลงั สมาชิกตอ้งแจง้ให้สมาคมทราบเป็นหนงัสือตามแบบทีสมาคมกาํหนด  

ขอ้ ๑๖. สมาชิกภาพย่อมสินสุดลงในกรณีดงัต่อไปน ี 

(๑) ตาย  

(๒) ลาออก เป็นหนงัสือ และให้มีผลตงัแต่วนัทีผูป้ระสงคจ์ะลาออกแสดงเจตนา  

(๓) ทีประชุมใหญ่มีมติใหอ้อก  
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(๔) ถกูคดัชือออกเนืองจากขาดส่งเงินสงเคราะหเ์ป็นระยะเวลา ๓ เดือน  ติดตอ่กัน ซึงสมาคมไดแ้จง้

เป็นหนงัสือใหไ้ปชาํระเงนิสงเคราะห์  ตามขอ้ ๒๑ แลว้จาํนวน ๒ ครัง แต่ละครังมีระยะเวลาห่างกนั ๑๕ วนั 

ซึงครังสุดทา้ยไดท้าํหนงัสือ ลงทะเบียนแบบตอบรับ หรือสมาคมติดต่อหาหลกัแหล่งทีอยู่ไม่ได้ เมือ

คณะกรรมการ พิจารณาแลว้จะมีมติและประกาศใหผู้น้นัพน้จากสมาชิกภาพเป็นการชวัคราว เป็นระยะเวลา 

๙๐ วนั หากสมาชิกไม่มาติดต่อชาํระเงินสงเคราะห์ทีคา้งจา่ยให้ครบถว้น ภายในระยะเวลาดงักล่าว สมาคมจะ

ประกาศใหพ้น้สมาชิกภาพเป็นการถาวรต่อไป  

ถา้สมาชิกถึงแก่ความตายในระหวา่งทีถูกใหพ้น้จากสมาชิกภาพเป็นการชวัคราว ผูมี้สิทธิรับเงิน

สงเคราะห์ของสมาชิกผูน้นัจะไม่มีสิทธิไดรั้บเงินสงเคราะห์ตามขอ้บงัคบันีและเมือถูกใหพ้น้สมาชิกภาพเป็น

การถาวรแลว้สมาชิกจะไม่มสิีทธิเรียกเงินค่าสมคัร เงินค่าบาํรุงและเงินสงเคราะห์ทีไดช้าํระมาแลว้คืนจาก

สมาคม  เวน้แต่เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าทียงัไม่ไดต้กอยู่ในความผูกพนัทีจะตอ้งจา่ยเป็นเงินสงเคราะห์ใหแ้ก่

สมาชิกทีถึงแก่ความตาย 

ขอ้ ๑๗. สมาคมจะแจง้เป็นหนงัสือใหส้มาชิกทีขาดจากสมาชิกภาพ ตามขอ้ ๑๖ (๓) และ (๔) เพือ

ทราบ นบัแต่วนัทีคณะกรรมการมีมติ ภายใน ๑๕ วนั สมาชิกทีพน้จากสมาชิกภาพตามขอ้ ๑๖ (๔) มีสิทธิ

อุทธรณ์ต่อสมาคม ภายใน  ๙๐  วนั  นบัแต่วนัทีไดรั้บหนงัสือ ใหค้ณะกรรมการวนิิจฉยัใหแ้ลว้เสร็จ ภายใน  

๗  วนั นบัแต่วนัทียืนอุทธรณ์  คาํวนิิจฉยัของคณะกรรมการให้ถือเป็นทีสุด 

หมวด  ๕ 

เงินค่าสมัคร  เงินค่าบํารง  และเงินสงเคราะห์ุ  

ขอ้ ๑๘. ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกของสมาคม ตอ้งชาํระเงินใหแ้ก่สมาคมดงัตอ่ไปนี  

(๑) เงนิค่าสมคัร   ๑๐๐  บาท (หนึงร้อยบาทถว้น)  

(๒) เงินค่าบาํรุง     ๕๐  บาท  (หา้สิบบาทถว้น)  

(๓) เงนิค่าสงเคราะห์ล่วงหน้า  ๑,๐๐๐  บาท (หนึงพนับาทถว้น) 

    ขอ้ ๑๙. เมือสมาชิกของสมาคมคนใดคนหนึงถึงแก่ความตาย สมาชิกทุกคนทีเหลืออยู่มีหนา้ทีชาํระเงิน

สงเคราะห์ศพ รายละ ๒๐ บาท 

ขอ้ ๒๐. การชาํระเงินค่าสมคัร เงินค่าบาํรุง เงินสงเคราะห์หรือเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า  ใหช้าํระไดใ้น 

กรณีดงัต่อไปนี  

(๑)  สมาชิกทเีป็นราชการประจาํ ขา้ราชการบาํนาญ ลูกจา้งประจาํ  ตอ้งยินยอมใหห้น่วยงานตน้สังกดั

หรือหน่วยงานทีจ่ายเงินเดือน  บาํนาญ  ค่าจา้งเป็นผูห้กัเงนิ ณ ทีจ่าย  ในวนัจา่ยเงินเดือน  บาํนาญ  ค่าจา้ง  เพือ

ชาํระเป็นเงินค่าบาํรุงและเงินสงเคราะห์สําหรับตนเอง  คู่สมรส  บุตรและ/หรือบุคคลตามทีแจง้ไวก้บัสมาคม 
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  (๒)  การชาํระเงินค่าสมคัร ค่าบาํรุง เงินสงเคราะห์หรือเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ให้ชาํระต่อเหรัญญิก

หรือผู้ทีเหรัญญกิมอบหมาย  ณ  สํานกังานของสมาคมในวนัเปิดทาํการดว้ยตนเอง ณ สํานกังานของสมาคม 

หรือสถานทีทีสมาคมกาํหนด  

(๓)  ทางธนาณติัหรือตวัแลกเงินในนามสมาคม  

(๔)  โอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากของสมาคม บญัชีเลขที ๔๐๑-๖-๐๗๗๕๔-๐ ธนาคารกรุงไทย สาขา

อุดรธานี  

(๕)  หกัจากบญัชีเงินฝากของสมาชิก โดยไดรั้บความยินยอมจากสมาชิกเจา้ของบญัชีแลว้  

(๖)  การรับเงินทุกประเภท สมาคมจะออกหลกัฐานการรับเงินทุกครังตามแบบทีสมาคมกาํหนด  

ขอ้ ๒๑. การชาํระเงินสงเคราะห์ ตามขอ้ ๒๐ สมาชิกตอ้งชาํระใหส้มาคมภายใน ๑๕ วนั นบัแต่วนัที

ไดรั้บแจง้การตายของสมาชิกหรือไดรั้บหนงัสือจากสมาคมใหไ้ปชาํระเงิน  

ขอ้ ๒๒. สมาคมจะเรียกเก็บเงนิสงเคราะห์ล่วงหนา้จากสมาชิกเพือสํารองจา่ยเป็นค่าจดัการศพและ 

สงเคราะห์ครอบครัว จาํนวน  ๕๐  ศพ เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท และสมาคมจะคืนใหแ้ก่สมาชิกเท่าทีสมาชิก ผูน้นั

ยงัไม่ตกอยู่ในความผูกพนัทีจะตอ้งจ่ายเงินสงเคราะห ์                   

                                                                                                                               

หมวด  ๖ 

สิทธิและหน้าทีของสมาชิก 

 

ขอ้ ๒๓. สมาชิกมีสิทธิดงัต่อไปนี  

(๑) แสดงความคิดเห็นเกียวกบักิจการของสมาคมต่อคณะกรรมการและเรียกร้องใหค้ณะกรรมการ 

กระทาํหรืองดเวน้การกระทาํเพือประโยชนข์องสมาคม  

(๒) เขา้ร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม และลงสมคัรรับเลือกตงัเป็นกรรมการเพือบริหารงาน สมาคม 

รวมทงัออกเสียงลงคะแนนทุกครัง  

(๓) ขอตรวจสอบบญัชีและเอกสารทีเกียวขอ้ง เพือทราบการดาํเนินกิจการของสมาคมในวนั เวลาเปิด

ทาํการ  

(๔) ลงชือร่วมกนัไม่นอ้ยกวา่ ๕๐ คน หรือจาํนวนไม่นอ้ยกวา่หนึงในหา้ของจาํนวนสมาชิก ทงัหมด

ร้องขอต่อคณะกรรมการใหเ้รียกประชุมใหญ่วสิามญัเพือการใดการหนึงเมือใดก็ได ้ 

(๕) ร้องขอต่อนายทะเบียนใหส่้งเพิกถอนมติของทีประชุมใหญ่ของสมาคม ถา้ไดน้ดัเรียกหรือ ได้

ประชุมกนัหรือไดล้งมติฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือขอ้บงัคบัของสมาคม และตอ้งร้องขอ ภายใน ๓๐ วนั นบัแต่

วนัทีทีประชุมใหญ่ลงมติ  
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(๖) ขอตรวจเอกสาร คดัเอกสาร หรือขอคดัรายการและรับรองสําเนาเอกสารของสมาคม จากนาย

ทะเบียน  

 (๗) ลงชือร่วมกนัไม่นอ้ยกวา่หนึงในสีของจาํนวนสมาชิกทงัหมดร้องขอนายทะเบียน สังใหเ้ลกิ 

สมาคมพร้อมดว้ยเหตุผล หรือร้องขอตอ่ศาลเพือให้ศาลสังใหเ้ลกิสมาคม  

(๘) แสดงความจาํนงต่อทีประชุมใหญเ่พือเป็นผูช้าํระบญัชีในกรณีทีสมาคมตอ้งเลิกตาม มติทีประชุม

ใหญ ่ 

(๙) ลงชือร่วมกนัไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจาํนวนสมาชิกทงัหมดร้องขอต่อนายทะเบียน เพือ

แต่งตงัผูช้าํระบญัชีคนใหม่แทนผูช้าํระบญัชีทีไดต้งัไว ้ 

(๑๐) อุทธรณ์ต่อสมาคม กรณีถกูคดัชือออกตามขอ้ ๑๖(๔) ภายใน ๙๐ วนั นบัแต่ทีถูกประกาศใหพ้น้

จากสมาชิกภาพ 

ขอ้ ๒๔. สมาชิกมีหนา้ที ดงันี  

 

(๑) ปฏิบติัตามขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศและคาํสังของสมาคม  

(๒) ชาํระเงินสงเคราะห์ให้เรียบร้อยภายใน  ๑๕  วนั นบัแต่วนัทีไดรั้บแจง้การตาย ของสมาชิกหรือ

ไดรั้บหนงัสือแจง้จากสมาคมใหไ้ปชาํระเงนิ  

(๓) เก็บรักษาหลกัฐานการเป็นสมาชิกและหลกัฐานการจ่ายเงินสงเคราะห์  

(๔) แจง้การเปลียนแปลงทีอยู่ ชือสกลุ หรือวนั เดือน ปีเกิดต่อสมาคม ภายใน  ๑๕  วนั นบัแต่วนัทีมี

การเปลียนแปลง โดยแจง้ความประสงคเ์ป็นหนงัสือตามแบบทีสมาคมกาํหนด  เพอืสมาคมจะไดแ้ก้ไข

หลกัฐานต่าง ๆ ในทะเบียนใหถู้กตอ้ง 

(๕) แจง้ความประสงคเ์ป็นหนงัสือตามแบบทีสมาคมกาํหนดทีจะเปลียนแปลงบุคคล ผูจ้ดัการศพ

หรือผู้รับเงนิสงเคราะห ์ 

(๖) เมือสมาชิกผู้ใดถึงแก่ความตาย  ให้ผูจ้ดัการศพหรือผูมี้สิทธิไดรั้บเงินสงเคราะห์ครอบครัวของ

สมาชิก แจง้ใหส้มาคมทราบภายในสิบหา้วนั  พร้อมดว้ยหลกัฐานแสดงการเป็นสมาชิก  ใบเสร็จรับเงินครัง

สุดทา้ย สําเนาใบมรณบตัร  สําเนาทะเบียนบา้นผูต้าย  (ประทบั “ตาย”)  สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชนผูต้าย  

สําเนาทะเบียนบา้นผูจ้ดัการศพหรือผูร้ับเงินสงเคราะห์  และสําเนาบตัรประจาํตวัประชาชนผูจ้ดัการศพ  หรือ

ผูรั้บเงินสงเคราะห์พร้อมรับรองสําเนาถูกตอ้ง 
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หมวด  ๗ 

วิธีการจ่ายเงินค่าจัดการศพและค่าสงเคราะห์ครอบครัว 

 

ขอ้ ๒๕. ในกรณีทีสมาชิกถึงแก่ความตาย สมาคมจะจา่ยเงินค่าจดัการศพหรือค่าจดัการศพและ

สงเคราะห์ครอบครัวใหแ้ก่บุคคลทีสมาชิกไดร้ะบุไวใ้นใบสมคัร  ใหเ้ป็นผูรั้บเงินสงเคราะห์และหรือเป็นผูรั้บ

จดัการศพ  ซึงตอ้งเป็นบคุคล ดงัต่อไปนี 

(๑)  สามี  ภริยา  บุตร  บิดา  มารดา 

(๒)  พีนอ้งร่วมบิดามารดาเดียวกัน  

(๓)  พีนอ้งร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกนั 

(๔)  ปู่ ยา่ ตา ยาย  

(๕)  ลุง ป้า นา้ อา  

(๖)  ผูอุ้ปการะเลียงดู หรือผูอ้ยู่ในอุปการะเลียงด ู 

ในกรณีทีสมาชิกไม่ไดร้ะบุใหบุ้คคลใดเป็นผูจ้ดัการศพ หรือมผีูจ้ดัการศพแต่ไม่อาจจดัการศพของ

สมาชิกได ้หรือไม่มีบุคคลทสีมาชิกระบุไวใ้นใบสมคัรใหเ้ป็นผูจ้ดัการศพ  บุคคลตาม (๑)-(๖) อาจยนืคาํร้อง

ต่อสมาคมเพือขอเป็นผูจ้ดัการศพ และเมือสมาคมเห็นว่าบคุคลนนัสามารถจดัการศพไดจ้ริง ใหส้มาคมจ่ายค่า

จดัการศพแก่บคุคลดงักล่าว   แต่ถา้สมาคมเห็นวา่บุคคลนนัไม่สามารถ จดัการศพได ้ให้สมาคมจดัการศพแก่

สมาชิกใหเ้หมาะสมกบัฐานานุรูปและศาสนาของสมาชิกนนัๆ  

ถา้หากมีเงินเหลือจากการจดัการศพ ให้จา่ยแก่บุคคลใน (๑)-(๖) ตามลาํดบัก่อนหลงั โดยผูอ้ยูล่าํดบั

ก่อนย่อมตดัสิทธิผูอ้ยูล่าํดบัหลงั แต่ถา้มผีูอ้ยูใ่นลาํดบัเดียวกนัหลายคนใหไ้ดรั้บเงินในสดัส่วนทีเท่ากนั  ใน

กรณีถา้สมาชิกมีหนีสินกบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูอุดรธานี  จาํกดั  สมาคมจะโอนเงินสงเคราะห์ครอบครัว

สมาชิกไปชาํระหนีให้กบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูอุดรธานี  จาํกดั  เพือแบง่เบาภาระผู้คาํประกนั 

ขอ้ ๒๖. สมาคมจะจ่ายเงินค่าจดัการศพหรือค่าจดัการศพและสงเคราะห์ครอบครัวใหแ้ก่ผูจ้ดัการศพ

และผูร้ับเงินสงเคราะห์ แลว้แตก่รณี ดงันี 

(๑) จ่ายเงินครังแรก จาํนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ภายใน ๗ วนั นบัแต่วนัทีไดรั้บคาํขอ 

(๒) จ่ายเงินส่วนทีเหลอืภายใน ๙๐ วนั นบัแต่วนัทีสมาคมไดจ่้ายเงินครังแรก 

การจ่ายเงินค่าจดัการศพ หรือค่าจดัการศพและสงเคราะหค์รอบครัวรายใดมีปัญหาใหน้าํเขา้ทีประชุม

คณะกรรมการ  คาํวินิจฉยัของคณะกรรมการให้ถือเป็นทีสุด และไม่ถือวา่เงินนีเป็นมรดกของสมาชิกผูถึ้งแก่

ความตาย  ทายาทโดยธรรมของสมาชิกทีถึงแก่ความตายไม่มีสิทธิเรียกร้อง  หรือถือเป็นเหตุฟ้องร้องเรียกเงิน

ดงักล่าวได ้ ไม่วา่ดว้ยกรณีใด ๆ ทงัสิน  
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กรณีสมาชิกถึงแก่ความตายภายในเวลา ๙๐ วนั นบัตงัแต่วนัทีคณะกรรมการมีมติรับเขา้เป็นสมาชิก  

สมาคมจะจ่ายคืนเงินสงเคราะห์ล่วงหนา้  แต่จะไม่จ่ายเงินสงเคราะห์ ทีพึงไดรั้บตามขอ้บงัคบันี  ยกเวน้กรณีที

ถึงแก่ความตายโดยอุบติัเหต ุ

ขอ้ ๒๗. สมาคมจะหกัเงินสงเคราะห์ไวเ้ป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินกิจการของสมาคม  ตามอตัราที

กาํหนดไวใ้นกฎกระทรวง  

หมวด  ๘ 

การใช้จ่ายและการเก็บรักษาเงิน 

ขอ้ ๒๘. สมาคมจะใชจ่้ายเงินในการดาํเนินกิจการ ดงัน ี 

(๑) ค่าเบียประชุม ค่าเบียเลยีง ค่าพาหนะ และค่าเช่าทีพกัของกรรมการ  

(๒) เงินเดือนค่าจา้ง และค่าล่วงเวลาของเจา้หน้าทีสมาคม  

(๓) ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ และค่าเช่าทีพกัของเจา้หนา้ทีสมาคม  

(๔) ค่าสมทบกองทุนประกนัสังคม กองทุนบาํเหน็จ และคา่เครืองแบบของเจา้หนา้ทีสมาคม  

(๕) ค่าใช้จ่ายเกียวกบัการประชุมใหญ ่ 

(๖) ค่าลงทะเบยีนในการเขา้ร่วมประชุม อบรม และสัมมนาของกรรมการและเจา้หนา้ทีสมาคม  

(๗) ค่าใช้จ่ายในการจดัซือทดิีน อาคารและครุภณัฑ ์หรือการจดัจา้งก่อสร้างต่อเติมอาคารสํานกังานของ

สมาคม  

(๘) ค่าเช่าทีดิน และอาคารสํานกังานของสมาคม  

(๙) ค่าใช้จา่ยในการจดัซือพสัดุ ค่าซ่อมแซม ค่าบาํรุงรักษา และค่าเสือมราคา  

(๑๐) ค่าใชจ่้ายดา้นสาธารณูปโภค ไดแ้ก่ ค่านาํประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศพัท ์และค่าไปรษณีย ์ 

(๑๑) ค่าใชจ่้ายภาษเีงินได ้ค่าธรรมเนียมทีเกียวกบัการดาํเนินกิจการของสมาคม  

(๑๒) ค่าใชจ่้ายสําหรับผูท้าํบญัชี ผูต้รวจบญัชี ผูส้อบบญัชี ผูช้าํระบญัชี และค่าใชจ่้าย ในการเลกิ

สมาคม  

(๑๓) ค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกทีถึงแก่ความตาย  

(๑๔) ค่าใชจ่้ายอืนๆ ตามทีไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนกลาง  

ขอ้ ๒๙. ค่าใชจ่้ายตามขอ้ ๒๘(๑) (๒) (๓) (๔) และ (๑๓) สมาคมตอ้งวางเป็นระเบียบและนาํเสนอ ที

ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมติั และส่งให้นายทะเบียนพิจารณาให้ความเห็นชอบภายใน ๓๐ วนั และเมือนาย

ทะเบียนอนุมติัแลว้จึงจะถือปฏิบติัได ้ 

ขอ้ ๓๐. เงินทุกประเภททีสมาคมไดรั้บ ตอ้งนาํฝากสหกรณ์ออมทรัพยค์รูอุดรธานี  จาํกดั  ธนาคาร

ของรัฐหรือธนาคารพาณิชยใ์นนามของสมาคม เหรัญญกิของสมาคมจะเก็บรักษาเงินสดไว ้เพือเป็นค่าใช้จา่ย

ไดไ้ม่เกิน  ๒๐,๐๐๐  บาท  (สองหมืนบาทถว้น) นายกสมาคมมีอาํนาจสังจ่ายเงินของสมาคมไดไ้ม่เกินครังละ 
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๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึงแสนบาทถว้น) นายกสมาคม โดยมติของคณะกรรมการสังจ่ายเงินของสมาคมไดไ้ม่เกิน 

๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถว้น) 

จาํนวนเงินค่าใชจ้่ายเกินกวา่ จาํนวน ๓๐๐,๐๐๐  บาท (สามแสนบาทถ้วน) ตอ้งขออนุมติัจากทีประชุม

ใหญ่ในแต่ละรายการ ยกเวน้การจา่ยเงินสงเคราะห์  

ขอ้ ๓๑. นายกสมาคมและกรรมการอืนอีกไม่นอ้ยกว่า ๒ คน  ในตาํแหน่ง  อุปนายก เหรัญญิกและ

เลขานุการ ตอ้งอนุมติัค่าใชจ่้ายในแตล่ะรายการ ก่อนการจ่ายเงินและการเบิกถอนเงินจากธนาคารหรือสหกรณ์

ออมทรัพยค์รูอดุรธานี  จาํกดั  ใหน้ายกสมาคมและกรรมการอืนอกี  ไม่นอ้ยกว่า ๒ คน ลงนามร่วมกนั  ใน

กรณีนายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าทีได ้ ใหอุ้ปนายกทีไดรั้บมอบหมายแทนตามลาํดบั  

ขอ้ ๓๒. เงินหรือผลประโยชนข์องสมาคมทีไดรั้บมา หรือมีผูบ้ริจาค หรือดอกเบียทีเกิดจากเงินฝาก

ธนาคารหรือสถาบนัการเงินและสหกรณ์ออมทรัพยค์รูอุดรธานี  จาํกดั  ในนามของสมาคมตอ้งตกเป็นของ

สมาคมทงัสิน  

ขอ้ ๓๓. สมาคมจะแต่งตงับุคคลทีเหมาะสมเป็นผูต้รวจบญัชี โดยความเหน็ชอบของทีประชุมใหญ ่  

และตอ้งรายงานผลใหค้ณะกรรมการทราบทุกเดอืน ผูต้รวจบญัชีจะไดรั้บค่าตอบแทนตาม ทีสมาคมกาํหนด  

หมวด  ๙ 

การประชมใหญุ่  

ขอ้ ๓๔. นบัแต่จดทะเบียนจดัตงัสมาคม ผูเ้ริมก่อการจะตอ้งนดัสมาชิกมาประชุมใหญส่ามญั ครังแรก

ภายใน ๙๐ วนั เพือ  

(๑) รับรองขอ้บงัคบัทงัฉบบั  

(๒) เลอืกตงัคณะกรรมการและมอบหมายงาน  

(๓) กาํหนดอตัราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหนา้  

(๔) กาํหนดอตัราการหกัเงินค่าจดัการศพ หรือค่าจดัการศพและสงเคราะห์ครอบครัวไว ้เป็นค่าใชจ่้าย  

(๕) กาํหนดจาํนวนเงินเบียเลียง เบียประชุม ค่าพาหนะ เงินหรือประโยชน์อย่างอืนทาํนอง เดียวกนั

ใหแ้ก่กรรมการ  

(๖) เรืองอืนๆ  

ในระหวา่งทียงัไม่ไดมี้การประชุมใหญส่ามญัครังแรก ผูเ้ริมก่อการจดัตงัสมาคมมี อาํนาจหนา้ทีและ

ความรับผิดชอบเช่นเดียวกบัคณะกรรมการ  

ขอ้ ๓๕. สมาคมจะตอ้งเรียกประชุมใหญ่สามญัประจาํปี ปีละหนึงครังภายใน ๑๒๐ วนั นบัแต่ วนัสินปี

ปฏิทิน  

(๑) รับทราบรายงานกิจการในรอบปีทีผ่านมา  

(๒) พิจารณาอนุมตัิบญัชีรายได ้รายจ่ายและบญัชีงบดุล  
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(๓) เลอืกตงัคณะกรรมการชุดใหม่แทนคณะกรรมการเมือครบวาระหรือทดแทนตาํแหน่งทีวา่ง  

(๔) พิจารณาแกไ้ขหรือเพิมเติมขอ้บงัคบั  

(๕) เรืองอืนๆ  

การประชุมใหญส่ามญัหรือวสิามญัจะประชุมโดยสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกก็ได้  ใหเ้ป็นไปตาม

ระเบียบทีคณะกรรมการกาํหนด 

ขอ้ ๓๖. สมาคมจะเรียกประชุมใหญ่วสิามญั ในกรณีทีตอ้งขอความเห็นชอบหรือมติจากทีประชุม ใน

การดาํเนินกิจการของสมาคม  

(๑) คณะกรรมการเรียกประชุม  

(๒) สมาชิกจาํนวนไม่นอ้ยกวา่หนึงในหา้ของจาํนวนสมาชิกทงัหมด หรือไม่นอ้ยกว่า หา้สิบคนลงชือ

ร่วมกนัร้องขอต่อสมาคมใหเ้รียกประชุมใหญ่วิสามญัเพือการใดการหนึง  

ในกรณีทีสมาชิกเป็นผูร้้องขอ ใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมภายในสามสิบวนั นบัแต่วนัทีได ้รับคาํ

ร้องขอ ถา้สมาคมไม่เรียกประชุมในระยะเวลาดงักล่าว ใหน้ายทะเบยีนเรียกประชุมได ้ 

(๓) นายทะเบียนสังใหเ้รียกประชุม  

ขอ้ ๓๗. สมาคมจะส่งหนงัสือนดัประชุมใหญ่ไปยงัสมาชิกทุกคนก่อนวนันดัประชุมไม่นอ้ยกว่าเจด็

วนั หนงัสือเชิญประชุมตอ้งระบุสถานที วนั เวลา และระเบียบวาระการประชุม พร้อมทงั รายละเอียดและ

เอกสารทีเกียวขอ้งไปดว้ย  

ขอ้ ๓๘. การประชุมใหญ่ตอ้งมีสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกตามสัดส่วนทีสมาคมกาํหนดไวใ้นระเบียบ

มาร่วมประชุมกนัและตอ้งมีสมาชิก  หรือผูแ้ทนสมาชิกไม่นอ้ยกว่ากึงหนึงของจาํนวนสมาชิก  หรือผูแ้ทน

สมาชิกทงัหมด  หรือไม่นอ้ยกวา่หนึงร้อยคน จึงจะเป็นองค์ประชุม  

ถา้ในการประชุมนดัแรก สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกสมาไม่ครบองค์ประชุม หากการประชุมนนัไดน้ดั 

โดยสมาชิกร้องขอใหเ้ลิกประชุม ถา้การประชุมนนัมิใช่โดยสมาชิกร้องขอให้นดัประชุมใหญอ่ีกครังภายใน 

สิบสีวนั การประชุมครังหลงันีมีสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ยกวา่หนึงในสิบของจาํนวน

สมาชิกทงัหมดหรือไม่นอ้ยกว่าสามสิบคนก็ให้ถือว่าเป็นองค์ประชุม 

 ในการประชุมใหญเ่พือแก้ไขหรือเพิมเติมขอ้บงัคบัและการเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

ตอ้งมีผูม้าประชุมตามวรรคหนึงเท่านนั 

ขอ้ ๓๙. ในการประชุมใหญผู่แ้ทนสมาชิกคนหนึงมีเสียงหนึงในการลงคะแนน การวนิิจฉยัชีขาดให ้

ถือเสียงขา้งมาก ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขนึอกี เสียงหนึงเป็นเสียงชีขาด  

กรณีการแก้ไขหรือเพิมเติมขอ้บงัคบัและเลิกสมาคมจะตอ้งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของผูม้า

ประชุม 
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ขอ้ ๔๐. การออกเสียงลงคะแนนในทีประชุม  

(๑) ออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผย ใหใ้ชว้ธีิยกมือ  

(๒) ออกเสียงลงคะแนนลบั ใหใ้ชว้ธีิกาบตัรลงคะแนน  

การนบัคะแนนเสียงให้ทีประชุมเลือกสมาชิกทีเขา้ร่วมประชุมเป็นกรรมการนบัคะแนนจาํนวนไม่น้อย

กวา่สามคน  

ขอ้ ๔๑. สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกจะมอบฉนัทะเป็นหนงัสือใหผู้อ้ืน ซึงมิใช่สมาชิกมาประชุมใหญ่ 

และออกเสียงแทนตนก็ได ้ผูร้ับมอบฉันทะคนหนึงรับมอบฉนัทะไดค้นเดียว  

ขอ้ ๔๒. ในกรณีทีจะมีมตเิรืองใด ถา้ส่วนไดเ้สียของกรรมการหรือสมาชิกของสมาคมผูใ้ดขดั กบั

ประโยชน์ไดเ้สียของสมาคม กรรมการหรือสมาชิกของสมาคมผูน้นัจะออกเสียง ลงคะแนนในเรืองนนัมิได ้ 

ขอ้ ๔๓. ใหน้ายกสมาคมเป็นประธานในทีประชุม ถา้นายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบตั ิหนา้ทีได ้

ใหอุ้ปนายกปฏิบติัหนา้ทีแทน ถา้ทงันายกสมาคมและอุปนายกไมอ่ยูห่รือไม่อาจปฏิบติัหนา้ทีได ้ใหที้ประชุม

เลือกกรรมการคนใดคนหนึงขึนเป็นประธานในทีประชุม เฉพาะการประชุมคราวนนั  

หมวด  ๑๐ 

คณะกรรมการ 

ขอ้ ๔๔. คณะกรรมการผูด้าํเนินกิจการของสมาคม โดยไดรั้บการเลือกตงัระหวา่งสมาชิกดว้ยกนัใน ที

ประชุมใหญ่มีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ ๗ คน และไม่เกิน  ๑๕  คน ประกอบดว้ย  ตาํแหน่งนายกสมาคม อุปนายก  

นายทะเบียน  เลขานุการ เหรัญญกิและกรรมการอนืๆ ตามทีเห็นสมควร และต้องมีคุณสมบติัดงัต่อไปนี  

(๑) มีสัญชาติไทย  

(๒) มีอายุไม่ตาํกวา่ยสิีบหา้ปีบริบูรณ์  

(๓) มีวฒิุการศึกษาไม่ตาํกว่าชนัประถมศึกษาปีที ๔  

(๔) มีภูมลิาํเนาหรือถินทีอยู่ในจงัหวดัทีจดทะเบียนทีตงัสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

(๕) มีอาชีพเป็นหลกัแหล่งและมีฐานะมนัคง  

(๖) เป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูอุดรธานี  จาํกดั 

(๗) ไม่เป็นกรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อืน  

(๘) ไม่เป็นผูมี้ความประพฤติเสือมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอนัดี  

(๙) ไม่เป็นภกิษุ สามเณร นกัพรต หรือนกับวชในศาสนาใด  

(๑๐) ไม่เคยถกูนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจาํทอ้งทีสังใหพ้น้จากตาํแหน่ง กรรมการ

สมาคม  

(๑๑) ไม่เคยถกูทีประชุมใหญ่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ถอดถอนใหอ้อกจากตาํแหน่งกรรมการ 

เพราะเหตุทุจริตตอ่หนา้ที หรือไม่เคยตอ้งโทษตามกฎหมายวา่ดว้ยการฌาปนกิจสงเคราะห์  
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(๑๒) ไมเ่คยตอ้งโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงทีสุดใหจ้าํคกุ เวน้แต่เป็นโทษสําหรับความผดิ ได้

กระทาํโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

(๑๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  

(๑๔) ไม่เป็นบุคคลทีมีหนีสินลน้พน้ตวั หรือบุคคลลม้ละลาย  

(๑๕) ไม่เคยถูกไลอ่อก ปลดออก หรือใหอ้อกจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรฐัวสิาหกิจ 

หรือไม่เคยถูกนายจา้งเลิกจา้งเพราะเหตุทุจริตต่อหนา้ที  

ใหค้ณะกรรมการเป็นผูแ้ทนของสมาคมในกิจการเกียวกบับุคคลภายนอก ในการนี คณะกรรมการจะ

แต่งตงักรรมการคนใดคนหนึงหรือหลายคนขึนทาํการแทนก็ได ้ 

บทบาทหน้าทีแต่ละตําแหน่งของกรรมการ 

นายกสมาคม - ทาํหนา้ทีเป็นหวัหนา้ในการบริหารกิจการของสมาคมใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

ถูกตอ้งตามกฎหมายขอ้บงัคบั ระเบียบ  และวตัถุประสงคข์องสมาคม เป็นผูแ้ทน สมาคมในการติดตอ่กบั

บุคคลภายนอกและเป็นประธานในทีประชุมคณะกรรมการ และการประชุมของสมาคม  ปกครองบงัคบับญัชา

เจา้หนา้ทีของสมาคม  อนุมติัการดาํเนินการ  การเบกิจ่ายเงินตามขอ้บงัคบัและระเบียบสมาคม  สังดาํเนินการ

ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัระเบียบ มติทีประชุมใหญ่  มติคณะกรรมการคาํสัง  คาํแนะนาํของนายทะเบียน  หรือผู ้

มีอาํนาจในการตรวจสอบการดาํเนินการของสมาคม  ปฏิบติัหนา้ทีอืน ๆ  ตามทีกฎหมายกาํหนด 

อุปนายกสมาคม - ทาํหนา้ทีเป็นผูช้่วยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคมปฏิบติัตามทีนายก

สมาคม ไดม้อบหมาย และทาํหน้าทแีทนนายกสมาคมเมือนายกสมาคมไม่อยู่ หรือไม่สามารถ ปฏิบติัหนา้ทีได ้

ปฏิบติัหนา้ทีตามทีสมาคมมอบหมาย 

เลขานุการ - ทาํหนา้ทีเกียวกบังานธุรการของสมาคม นดัการประชุมกรรมการการประชุมใหญ่ จด

และ รักษารายงานการประชุม ดาํเนินการจดทะเบียนกรรมการ จดทะเบยีนแก้ไขหรือเพิมเติม ขอ้บงัคบัและ

รายงานทะเบียนสมาชิก บญัชีงบดุล ต่อนายทะเบียน และปฏิบตัิตาม คาํสังของนายกสมาคม ตลอดจนทาํ

หนา้ทีเป็นเลขานุการในการประชุมต่างๆของสมาคม ปฏิบตัิงานอนืๆตามทีสมาคมมอบหมาย 

เหรัญญกิ - มีหนา้ทีเกียวกบัการเงินทงัหมดของสมาคม เป็นผูจ้ดัทาํบญัชี รายได-้รายจ่าย บญัช ีงบดุล

ของสมาคม กาํกบั  ควบคม  ดแูลการจดัการจดัเก็บเงิน  การเบกิจ่ายเงิน  การนาํเงิน  ฝากสหกรณ์ออมทรัพยค์รู

อุดรธานี  จาํกดั  และธนาคาร  การเกบ็รักษาเงินและทรัพยสิ์นของสมาคมรักษาระเบียบการใชจ่้ายเงินของ

สมาคม  การปรับปรุงแกไ้ขระเบียบเกียวกบัการเงินของสมาคม  เก็บเอกสารหลกัฐานต่างๆ  ทางการเงิน  การ

บญัชีของสมาคมไวเ้พือตรวจสอบรายงานฐานะทางการเงินและงบดุลของสมาคมต่อนายทะเบียนเมือสินปี

ปฏิทินใหเ้สนอคณะกรรมการการพิจารณาภายใน ๖๐ วนั  และนาํเสนอทีประชุมใหญ่พิจารณาใหค้วาม

เห็นชอบภายใน ๑๒๐ วนั รักษาระเบียบการใช้จา่ยเงินสมาคมและรายงานจาํนวนเงิน  ทีมีอยู่ในธนาคารและ

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูอุดรธานี จาํกดั  ตามทีมีอยู่ในวนัสินเดือน ปฏิบติังานอืน ๆ ตามทีสมาคมมอบหมาย 
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นายทะเบียน - มีหนา้ทีจดัทาํและรักษาทะเบียนสมาชิก ตลอดจนหลกัฐานเอกสารต่างๆ เกียวกบั

ทะเบียนสมาชิก รายงานจาํนวนสมาชิกทีเพิมขนึหรือ ลดลง ณ วนัสินเดอืนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน และ

ธนัวาคม ของทุกปีต่อนายทะเบียนภายใน ๓๐ วนั  นบัตงัแต่วนัสินเดือนนนั  ตดิต่อประสานงานกบั

คณะกรรมการหรือสมาชิกทีเกียวขอ้งกบัทะเบียนสมาชิก ปฏิบติังานอืน ๆ ตามทีสมาคมมอบหมาย 

กรรมการ - มีหนา้ทีตามทีนายกสมาคมมอบหมาย  

ขอ้ ๔๕. วิธีการเลือกตงัคณะกรรมการ ตามขอ้ ๔๔ กระทาํได ้ดงันี   

 

ใหผู้แ้ทนสมาชิกในทปีระชุมใหญ่แต่ละเขตเสนอชือผูแ้ทนสมาชิกเพือรับการเลอืกตงัเป็นกรรมการ

เฉพาะเขตนนั  ๆ  โดยมีผูแ้ทนสมาชิกในทีประชุมใหก้ารรับรองไม่นอ้ยกวา่ หา้คนและผูเ้สนอชือจะเสนอได้

เฉพาะผูแ้ทนสมาชิกในเขตของตนเท่านนั  เขตใดมีการเสนอชือมากกวา่หนึงคนให้ทีประชุมใหญล่งคะแนน

เลือกตงัแบบเปิดเผยโดยการยกมือ  แตถ่า้เขตใดมกีารเสนอชือเพียงคนเดียวใหถ้ือว่าผูน้นัเป็นผูไ้ดร้ับการ

เลือกตงัเป็นกรรมการ 

 กรณีมีการเสนอชือผูด้าํรงตาํแหน่งกรรมการมาแลว้เกินสองวาระติดต่อกนัตอ้งมีมติเห็นชอบดว้ยเสียง

สองในสามของผูม้าประชุมจะกาํหนดเป็นอยา่งอืน 

เมือเลือกตงัไดก้รรมการครบจาํนวนแลว้ใหก้รรมการทีไดรั้บเลือกตงั  เลือกกนัเองเพือดาํรงตาํแหน่ง

ต่างๆ  ตามทีเห็นสมควรแลว้ประกาศใหส้มาชิกทราบต่อไป 

ขอ้ ๔๖. กรรมการของสมาคมไม่มีสิทธิไดร้ับค่าจา้ง หรือประโยชนอ์ยา่งอืนทาํนองเดียวกนัจาก

สมาคม  

กรรมการของสมาคมอาจไดรั้บเบียประชุม ค่าพาหนะหรือเงินหรือประโยชนอ์ยา่งอืน ทาํนองเดยีวกนั

จากสมาคมตามทีสมาคมไดว้างระเบียบไวใ้ห้จ่ายตามมติทีประชุมใหญก่าํหนด และส่งใหน้ายทะเบียนเพือ

พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

ขอ้ ๔๗. คณะกรรมการทีไดรั้บเลอืกตงัตามขอ้ที ๔๕ และจดทะเบียนแลว้ อยู่ในตาํแหน่งคราวละ ๒ 

ปี นบัแต่วนัทีทีประชุมใหญ่มีมติและจะดาํรงตาํแหน่งเกินสองวาระติดต่อกนัไม่ได ้ เวน้แต่ทีประชุมใหญ่โดย

มติสองในสามของผูม้าประชุมจะกาํหนดเป็นอยา่งอนื  

(๑) กรรมการชุดทีออกตามวาระจะตอ้งปฏิบติัหนา้ทีจนกวา่จะมีการเลือกตงัคณะกรรมการ ชุดใหม่ 

และคณะกรรมการชุดใหม่รับมอบหนา้ทีเป็นหนงัสือและเขา้รับตาํแหน่งแทนแลว้ จึงจะพน้หนา้ที  

กรรมการทีพน้จากตาํแหน่งก่อนครบวาระ สมาคมจะเรียกประชุมใหญ่วสิามญั เพือเลอืกกรรมการ

แทนตาํแหน่งทีวา่งก็ได ้และใหอ้ยู่ในตาํแหน่งเท่ากบัวาระทีเหลอือยู่ของกรรมการซึงตนแทน  
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 ขอ้  ๔๘.  การพน้จากตาํแหน่งของกรรมการ กรรมการของสมาคมยอ่มพน้จากตาํแหน่งดงัตอ่ไปนี 

(๑)       ครบกาํหนดตามวาระ 

(๒) ตาย 

(๓) ลาออก 

(๔) ขาดจากสมาชิกภาพ 

(๕) ขาดคณุสมบติัตามขอ้  ๔๔  ขอ้ใดขอ้หนึง 

(๖)        ทีประชุมใหญ่มีมติใหอ้อก 

(๗) กระทาํความผิดและถกูลงโทษตามกฎหมายวา่ดว้ยการฌาปนกิจสงเคราะห์ขอ้ใดขอ้

หนึงกรณีตาํแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุใดไม่ใช่ออกตามวาระ  หากตาํแหน่งนนัไม่ใช่ตาํแหน่งนายก

สมาคม และคณะกรรมการทีเหลอืยงัครบจาํนวนขนัตาํตามขอ้บงัคบั คณะกรรมการอาจเรียกประชุมใหญ

เลือกตงัสมาชิกคนใดคนหนึงเขา้ดาํรงตาํแหน่งหรือไม่ก็ได ้และหากมีการเลอืกก็ใหก้รรมการทีไดรั้บเลือกนนั

อยู่ในตาํแหน่งตามวาระของผูที้ตนแทน 

  ขอ้ ๔๙. ใหมี้การประชุมคณะกรรมการอย่างนอ้ยเดอืนละ ๑ ครัง  ในกรณีจาํเป็นเร่งด่วน นายก

สมาคมหรือกรรมการไม่นอ้ยกวา่กึงหนึงของจาํนวน กรรมการทงัหมดจะเรียกประชุมก็ได ้ 

ขอ้ ๕๐. การประชุมคณะกรรมการ จะตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่กึงหนึงของจาํนวน 

กรรมการทงัหมดจึงจะนบัเป็นองค์ประชุม  

ขอ้ ๕๑. ใหน้ายกสมาคมเป็นประธานในทีประชุม ถา้นายกสมาคมไม่อยูห่รือไม่อาจปฏิบติัหนา้ที ได ้

ใหอุ้ปนายกสมาคมเป็นประธานในทีประชุม ถา้ทงันายกสมาคม และอุปนายกสมาคม ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบติั

หนา้ทีได ้ให้ทีประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึงทาํหนา้ทีประธาน ในทีประชุม การวินิจฉัยชีขาดให้ถือ

เสียงขา้งมาก ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที ประชุมออกเสียงเพิมขึนอีกหนึงเสียงเป็นเสียงชีขาด  

ขอ้ ๕๒. คณะกรรมการมีอาํนาจและหนา้ทีในการดาํเนินกิจการของสมาคม และใหร้วมถึง  

(๑) ดาํเนินกิจการของสมาคมให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๔๕ 

กฎกระทรวง ประกาศ  ขอ้บงัคบั ระเบียบ และมติของทีประชุมใหญ่หรือกฎหมายอืน  

(๒) แต่งตงักรรมการใหป้ฏิบติัหนา้ทีอย่างใดอย่างหนึงหรือตามทีสมาคมมอบหมาย 

(๓) วางระเบียบในการปฏิบติังานของสมาคมและการใชเ้งินของสมาคมโดยไดรั้บอนุมติัจากที

ประชุมใหญ ่

(๔) ว่าจา้ง  แต่งตงั  และถอดถอนเจา้หนา้ทีและพนกังานทงัปวง  เพือใหก้ารดาํเนินงานของสมาคม

เป็นไปโดยเรียบร้อย 

(๕)  ตีความ  วนิิจฉยัชีขาดเมือมีปัญหาเกิดขึนจากการปฏิบติัตามขอ้บงัคบันีหรือทีขอ้บงัคบัมิไดร้ะบุไว ้
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(๖)  ในกรณีความจาํเป็นเพือประโยชนข์องสมาคม  คณะกรรมการอาจแต่งตงับุคคลทีมีความรู้  

ความสามารถและประสบการณ์เป็นทีปรึกษาไดเ้ท่าทีจาํเป็น  มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมและไดรั้บค่าตอบแทน

ตามทีสมาคมกาํหนด 

หมวด ๑๑ 

การเลิกสมาคม และการชําระบัญชี 

 

ขอ้ ๕๓. สมาคมย่อมเลิกดว้ยเหตุใดเหตุหนึง ดงัต่อไปนี  

(๑)  ทีประชุมใหญ่ลงมติใหเ้ลิก  

(๒) นายทะเบียนสังใหเ้ลิก  

(๓) ศาลสังใหเ้ลิก  

 

ขอ้ ๕๔. ในกรณีทีนายทะเบียนสังให้เลกิ กรรมการจาํนวนไม่นอ้ยกว่ากึงหนึงของจาํนวนกรรมการ 

ทงัหมดของสมาคมสามารถยนือุทธรณ์ตอ่ปลดักระทรวงโดยทาํเป็นหนงัสือยนืต่อนายทะเบียนภายในสามสิบ

วนันบัแต่วนัทีไดร้ับคาํสังใหเ้ลกิ  

 

ขอ้ ๕๕. เมือสมาคมตอ้งเลกิไม่วา่ดว้ยเหตุใด ๆ ให้มีการชาํระบญัช ี 

ใหที้ประชุมใหญ่พิจารณาตงัผูช้าํระบญัชีโดยไดร้ับความเห็นชอบจากนายทะเบยีน ภายในสามสิบวนั 

นบัแต่วนัทีเลิก หรือนบัแต่วนัทีปลดักระทรวงมีคาํสังใหย้กอุทธรณ ์ 

 

ในกรณีทีทีประชุมใหญ่ไม่อาจตงัผูช้าํระบญัช ีหรือนายทะเบียนไม่ใหค้วามเห็นชอบ ใหน้ายทะเบียน

แต่งตงัผูช้าํระบญัชีขึนทาํการชาํระบญัชีได ้เมือนายทะเบียนเห็นสมควรหรือเมือสมาชิกจาํนวนไม่น้อยกวา่

สองในสามของจาํนวน สมาชิกทงัหมดร้องขอต่อนายทะเบียน นายทะเบียนจะแต่งตงัผูช้าํระบญัชีคนใหม่

แทนผูช้าํระบญัชีทีไดต้งัไวก็้ได ้ 

 

ขอ้ ๕๖. ใหค้ณะกรรมการและเจา้หนา้ทีของสมาคมจดัการรักษาทรัพยสิ์นทงัหมดของสมาคมไว ้

จนกวา่ผูช้าํระบญัชีจะเรียกใหส่้งมอบ  

 

ขอ้ ๕๗. ผูช้าํระบญัชีตอ้งทาํงบดลุของสมาคมส่งใหผู้ส้อบบญัชีเพือตรวจรับรองวา่ถกูตอ้ง และอาจ 

ร้องขอให้นายทะเบียนตงัผูส้อบบญัชีเพอืตรวจสอบงบดุลได ้เมือผูส้อบบญัชีรับรองงบดุลแลว้ ให้ผูช้าํระบญัชี

เสนองบดุลต่อทีประชุมใหญ่ เพืออนุมติัและเสนอต่อนายทะเบียนต่อไป  
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ขอ้ ๕๘. เมือไดช้าํระบญัชีแลว้ ถา้มีทรัพยสิ์นเหลืออยู่จะโอนไปใหแ้ก่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

หรือนิติบุคคลทีมีวตัถุประสงคเ์กียวกบัการกศุลสาธารณะหรือเป็นไปตามมติทีประชุมใหญ ่ 

 

หมวด ๑๒ 

การแก้ไขหรือเพิมเติมข้อบังคับ 

ขอ้. ๕๙ การแก้ไขหรือเพิมเติมขอ้บงัคบัซึงกระทาํโดยมติของทีประชุมใหญ่นนั  ตอ้งมีคะแนนเสียง

ในการลงมติไม่ตาํกวา่สองในสามของจาํนวนสมาชิกทีมาประชุมและตอ้งไม่ขดัต่อวตัถุประสงคข์องสมาค

หรือขดัต่อกฎหมาย 

เมือทีประชุมใหญ่มีมติใหแ้ก้ไขหรือเพิมเติมขอ้บงัคบัใดขอ้หนึงแลว้  คณะกรรมการตอ้งนาํไป       

จดทะเบียนภายในสิบสีวนันบัตงัแต่วนัทีประชุมใหญ่มีมต ิ

 ขอ้. ๖๐ ในกรณีทีนายทะเบียนไม่รับจดทะเบียนแกไ้ขหรือเพิมเติมขอ้บงัคบัตามขอ้ ๕๙ ให้

คณะกรรมการนดัประชุมใหญ่วสิามญั เพือพิจารณาแก้ไขหรือเพิมเติมขอ้บงัคบันีอีกครังหนึงภายในสามสิบ

วนั  นบัแต่วนัทีไดรั้บแจง้คาํสังของนายทะเบียน  ถา้ทีประชุมใหญย่ืนยนัใหแ้ก้ไขหรือเพิมเติมขอ้บงัคบันนัอยู ่ 

ใหค้ณะกรรมการทาํหนงัสืออุทธรณ์ต่อปลดักระทรวงการพฒันาสังคมและความมนัคงของมนุษย์โดยยนืต่อ

นายทะเบียนภายในกาํหนดสิบสีวนันบัตงัแต่วนัทีไดรั้บคาํสังจากนายทะเบียน 

 

บทเฉพาะกาล 

ขอ้ ๖๑. ใหบ้รรดาระเบียบ ประกาศ หรือคาํสัง ทีออกตามขอ้บงัคบัสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูอดุรธานี จาํกดั พ.ศ. ๒๕๔๔ และทีแกไ้ขเพิมเติม พ.ศ.๒๕๔๕ และทีแกไ้ข

เพิมเติม พ.ศ.๒๕๔๖ และทีแกไ้ขเพิมเติม พ.ศ.๒๕๔๘  และทีแก้ไขเพิมเติม พ.ศ.๒๕๔๙  และทีแกไ้ขเพิมเติม 

พ.ศ.๒๕๖๐ และทีแกไ้ขเพิมเติม พ.ศ.๒๕๖๑  คงใชบ้งัคบัไดต่้อไป เท่าทีไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบันี ทงันี 

จนกวา่จะมีระเบียบ ประกาศ หรือคาํสังออกมาใชบ้งัคบัแทน 


