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ข้ อบังคับ
ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิ ก
สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู หนองบัวลําภู จํากัด (สฌ.นภ.) พ.ศ. 2561
หมวด 1
ข้ อความทัว& ไป
ข้อ 1. สมาคมนีเรี ยกว่า “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองบัวลําภู จํากัด ใช้อกั ษรย่อว่า
สฌ.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. ข้อบังคับนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ทีOทีOนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจําท้องทีOจงั หวัด
หนองบัวลําภู รับจดทะเบียนเป็ นต้นไป
ข้อ 3. สํานักงานของสมาคมตังอยูท่ ีOสาํ นักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองบัวลําภู จํากัด เลขทีO 175 หมู่ 7 ชุมชนวัง
หมืOนใต้ ถนนวิจารณ์รังสรรค์ ตําบลหนองบัว อําเภอเมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู
ท้องทีOดาํ เนินงาน จังหวัดหนองบัวลําภู
ข้อ 4. เครืO องหมายของสมาคมเป็ นรู ปลักษณะวงกลม มีชืOอสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ครู หนองบัวลําภู จํากัด และอักษรย่อว่า “สฌ.นภ.” มีลกั ษณะดังนี

(1) ด้านนอกวงกลมพิมพ์ดว้ ยข้อความ “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองบัวลําภู จํากัด”
(2) ภายในวงกลมเป็ นรู ปเสมาธรรมจักร มีดอกบัวอยูเ่ หนือผิวนําล้อมรอบ
ข้อ 5. ในข้อบังคับนี
“สมาคม” หมายความว่า สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองบัวลําภู จํากัด
(สฌ.นภ.)
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัวสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ครู หนองบัวลําภู จํากัด (สฌ.นภ.)
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองบัวลําภู จํากัด (สฌ.นภ.)
“นายกสมาคม” หมายความว่า นายกสมาคมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
หนองบัวลําภู จํากัด (สฌ.นภ.)
“เงินค่าสมัคร” หมายความว่า เงินค่าธรรมเนียมการเข้าเป็ นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองบัวลําภู จํากัด (สฌ.นภ.)
“เงินค่าบํารุ ง” หมายความว่า เงินทีOสมาชิกจ่ายเป็ นค่าธรรมเนียมบํารุ งสมาคมเมืOอสมัคร เข้าเป็ นสมาชิก
ครังแรกและจ่ายเป็ นรายปี ปี ละห้าสิ บบาทภายในเดือนมกราคมของทุกปี
“เงินสงเคราะห์” หมายความว่า เงินทีOสมาชิกร่ วมกันออกช่วยเหลือเป็ นค่าจัดการศพและสงเคราะห์
ครอบครัวของสมาชิกซึOงถึงแก่ความตายรวมทังเป็ นค่าใช้จ่าย เพืOอดําเนิน
กิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
หนองบัวลําภู จํากัด (สฌ.นภ.)
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“เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า” หมายความว่า เงินสงเคราะห์ทีOสมาชิกฝากสมาคมไว้เพืOอสํารองจ่ายเป็ นเงิน
สงเคราะห์เมืOอสมาชิกคนใดคนหนึOงถึงแก่ความตาย
ข้อ 6. สมาคมจะเปิ ดทําการในวันเปิ ดทํางานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
หนองบัวลําภู จํากัด ทุกวัน ระหว่าง เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น.
หมวด 2
วัตถุประสงค์
ข้อ 7. สมาคมมีวตั ถุประสงค์เพือO ทําการสงเคราะห์ซO ึงกันและกันในการจัดการศพ และสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกทีO
ถึงแก่ความตายด้วยเงินสงเคราะห์โดยไม่ประสงค์จะหากําไรมาแบ่งกัน
หมวด 3
สมาชิกภาพและการขาดจากสมาชิกภาพ
ข้อ 8. สมาชิกของสมาคมได้แก่บุคคลทีOมีคุณสมบัติตาม ข้อ 9. แห่งข้อบังคับนี
ข้อ 9. ผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกของสมาคม ต้องเป็ น
(ก) สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองบัวลําภู จํากัด หรื อคู่สมรสตามกฎหมาย
(ข) เจ้าหน้าทีOสมาคมฯ หรื อคู่สมรส หรื อบุตรตามกฎหมาย
(ค) บุตรของสมาชิกตาม (ก) และ (ข)
บุตรของสมาชิกตาม (ก) และ (ข) ทีOบรรลุนิติภาวะแต่อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันสมัคร
สมาชิกตาม (ก) , (ข) และ (ค) ต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี
(1) ไม่เป็ นคนวิกลจริ ตหรื อจิตฟัOนเฟื อนไม่สมประกอบ
(2) ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และในวันสมัครไม่เป็ นโรคติดต่อร้ายแรง หรื อโรคเรื อรังจนรักษาไม่
หาย ทังนีให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการ
(3) มีอายุไม่เกิน 65 ปี บริ บูรณ์ นับถึงวันสมัคร
(4) มีทะเบียนบ้านถูกต้องตามกฎหมาย
(5) ต้องมีความประพฤติดีและยินยอมปฏิบตั ิตามข้อบังคับ
(ง) บิดา มารดา ของสมาชิกตาม (ก) , (ข) ต้องมีคุณสมบัติดงั นี
(1) ไม่เป็ นคนวิกลจริ ตหรื อจิตฟัOนเฟื อนไม่สมประกอบ
(2) ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และในวันสมัครไม่เป็ นโรคติดต่อร้ายแรงหรื อโรคเรื อรังจนรักษาไม่
หาย ทังนีให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการ
(3) มีอายุไม่เกิน 65 ปี บริ บูรณ์ นับถึงวันสมัคร เว้นแต่คณะกรรมการมีมติให้รับบุคคลทีOมีอายุเกิน 65 ปี
บริ บูรณ์ เข้าเป็ นสมาชิกได้เนืOองในโอกาสพิเศษต่าง ๆ
(4) มีทะเบียนบ้านถูกต้องตามกฎหมาย
(5) ต้องมีความประพฤติดีและยินยอมปฏิบตั ิตามข้อบังคับ
(ฉ) บุคลากรหน่วยงานของรัฐในจังหวัดหนองบัวลําภู สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี
(1) ไม่เป็ นคนวิกลจริ ตหรื อจิตฟัOนเฟื อนไม่สมประกอบ
(2) ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และในวันสมัครไม่เป็ นโรคติดต่อร้ายแรง หรื อโรคเรื อรัง
จนรักษาไม่หาย ทังนีให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการ
(3) มีอายุไม่เกิน 65 ปี บริ บูรณ์ นับถึงวันสมัคร
(4) มีทะเบียนบ้านถูกต้องตามกฎหมาย
(5) ต้องมีความประพฤติดีและยินยอมปฏิบตั ิตามข้อบังคับ
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ข้อ 10. ผูท้ ีOประสงค์สมัครเข้าเป็ นสมาชิกของสมาคม ต้องยืนO ใบสมัครตามแบบของสมาคม ณ สํานักงานของสมาคม
ในวันเปิ ดทําการ โดยมีสมาชิกของสมาคม ไม่นอ้ ยกว่าสองคน หรื อกรรมการของสมาคมรับรองคุณสมบัติ
ข้อ 11. สมาชิกภาพของผูส้ มัคร เข้าเป็ นสมาชิก จะสมบูรณ์เริO มตังแต่วนั ทีOคณะกรรมการมีมติรับเข้าเป็ นสมาชิก
เว้นแต่สมาชิกภาพของผูเ้ ริO มก่อการจัดตังสมาคม จะเริO มตังแต่วนั ทีOนายทะเบียนรับจดทะเบียนสมาคมเป็ นต้นไป
ข้อ 12. สมาคมจะออกหนังสื อหลักฐานแสดงการเป็ นสมาชิกตามแบบของสมาคมให้แก่สมาชิกทุกคน
ข้อ 13. ผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกจะต้องระบุชืOอผูจ้ ดั การศพและผูท้ ีOประสงค์ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ซO ึงต้องเป็ นบุคคลใน
ครอบครัวของตนตาม ข้อ 21. ไว้ให้ชดั แจ้งในใบสมัครถ้ามีการเปลีOยนแปลงผูจ้ ดั การศพและผูร้ ับเงินสงเคราะห์ในภายหลัง สมาชิก
ต้องแจ้งให้สมาคมทราบโดยมิชกั ช้า ถ้าไม่มีผจู ้ ดั การศพให้ถือว่าผูร้ ับเงินสงเคราะห์เป็ นผูจ้ ดั การศพ หรื อถ้าไม่มีผจู ้ ดั การศพและผูร้ ับ
เงินสงเคราะห์ให้สมาคมเป็ นผูจ้ ดั การศพ ในกรณี ทีOสมาคมเป็ นผูจ้ ดั การศพสมาคมต้องจัดการศพให้เหมาะสมแก่ฐานานุรูปและ
ศาสนาของสมาชิกนัน
ข้อ 14. สมาชิกภาพย่อมสิ นสุดลงในกรณี ดังต่อไปนี
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ทีOประชุมใหญ่มีมติให้ออก
(4) สาบสูญตามคําสังO ของศาล
(5) ถูกถอนชืOอเนืOองจากขาดส่งเงินสงเคราะห์สามงวดติดต่อกัน และสมาคมได้ประกาศ
ให้ทราบตามทีOอยูผ่ สู ้ มัครแจ้งไว้กบั สมาคมฯ หรื อสํานักงานสมาคมฯ หรื อตามทีOอยู่
ของหน่วยงานต้นสังกัด หากไม่มาติดต่อชําระเงินสงเคราะห์ศพ ภายใน 60 วัน นับ
ถัดจากวันประกาศให้ถือว่าสิ นสุดสมาชิกภาพ เว้นแต่รายใดมีความประสงค์จะขอ
กลับเข้าเป็ นสมาชิกตามเดิมให้ยนืO คําขอตามแบบทีOกาํ หนดพร้อมกับใบรับรองแพทย์
ต่อนายกสมาคม และชําระเงินค่าสงเคราะห์ศพย้อนหลัง และได้รับการรับรองจาก
คณะกรรมการบริ หารสมาคม
(6) ผูใ้ ดยืนO เอกสารตาม ข้อ 9. และ ข้อ 10. อันเป็ นเท็จหรื อปกปิ ดข้อความอันแจ้ง
ให้ทราบเพืOอให้ได้มาซึOงสิ ทธิในการสมัครเป็ นสมาชิกสมาคมฯ ผูน้ นถื
ั อได้วา่ ไม่มีสิทธิ
เป็ นสมาชิกสมาคมฯ และมิได้รับการสงเคราะห์ตามข้อบังคับนี และจะคืนเงิน
สงเคราะห์ล่วงหน้าให้เพืOอพ้นสมาชิกภาพเท่าทีOสมาชิกผูน้ นไม่
ั ตกอยูใ่ นความผูกพันทีO
จะต้องจ่ายเงินสงเคราะห์ตามทีOจ่ายไว้ล่วงหน้า
(7) สมาชิกรายใดขาดจากการเป็ นสมาชิกตาม ข้อ 14. (2) สมาชิกผูน้ นไม่
ั มีสิทธิขอกลับ
เข้าเป็ นสมาชิกของสมาคม และไม่มีสิทธิเรี ยกร้องสิ ทธิใด ๆ
(8) การลาออกจากการเป็ นสมาชิกสมาคมฯ ให้เป็ นไปโดยสมัครใจโดยทําเป็ นหนังสื อต่อ
คณะกรรมการสมาคมและมีผลเมืOอคณะกรรมการสมาคมมีมติให้ออกได้ เว้นแต่ สมาชิก
สมาคมอยูใ่ นระหว่างได้รับสิทธิประโยชน์จากการเสี ยชีวติ ของบิดา มารดา คู่สมรส หรื อ
บุตรไปแล้วไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน จึงจะออกได้ นับตังแต่วนั ทีOแจ้งรับเงินค่าจัดการศพ(งวดแรก)
การสิ นสุดแห่งสมาชิกภาพตามข้อนี สมาชิกไม่มีสิทธิเรี ยกเงินค่าธรรมเนียมและเงินสงเคราะห์ทีOได้ชาํ ระ ตามข้อบังคับนี
คืนมาจากสมาคม เว้นแต่เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าทีOยงั ไม่ได้ตกอยูใ่ นความผูกพันทีOจะต้องจ่ายเป็ นเงินสงเคราะห์ให้แก่สมาชิกทีOถึงแก่
ความตาย
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หมวด 4
เงินค่ าธรรมเนียมและเงินสงเคราะห์
ข้อ 15. เมืOอบุคคลผูซ้ O ึงจะสมัครเข้าเป็ นสมาชิกของสมาคมฯ บุคคลผูน้ นต้
ั องชําระเงินตามทีOสมาคมกําหนด หรื อจะคืนให้ก็
ต่อเมืOอตรวจสอบแล้วขาดคุณสมบัติการเป็ นสมาชิก ดังนี
(1) เงินค่าสมัครให้แก่สมาคมเป็ นเงิน 100 บาท
(2) เงินค่าบํารุ ง ปี ละ 50 บาท
(3) เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าศพละ 30 บาท เป็ นเงิน 300 บาท โดยหัก
ณ ทีOจ่าย หรื อหักจากเงินปั นผลของสมาชิก แต่ถา้ ชําระเงินสงเคราะห์ศพแล้วเมืOอสิ นปี
เงินยังเหลือ ในปี ถัดไปจะหัก ณ ทีOจ่าย หรื อหักจากเงินปั นผลของสมาชิกเพิOมเฉพาะ
ส่วนทีOยงั ขาดเท่านัน โดยรวมแล้วไม่เกิน 3,000 บาทต่อปี
(4) เงินเสริ มสร้างความมันO คงของสมาคม ให้ชาํ ระเมืOอยืนO ใบสมัครเป็ นสมาชิกใหม่
(กรณี บิดา มารดา ของสมาชิกสมาคม และสมาชิก คู่สมรส ทีOมีอายุ 60 ปี ขึนไป
จํานวน 3,000 บาท)
ข้อ 16. เมืOอสมาชิกของสมาคมคนใดคนหนึOงถึงแก่ความตาย ให้ถือปฏิบตั ิดงั นี
ทุกคนมีหน้าทีOชาํ ระเงินสงเคราะห์ศพรายศพ ศพละ 30 บาท
ข้อ 17. การชําระเงินค่าธรรมเนียมและเงินสงเคราะห์ศพ สมาชิกทีOเป็ นข้าราชการครู ข้าราชการบํานาญ ลูกจ้างประจํา
เจ้าหน้าทีOหน่วยงาน ต้องยินยอมให้เจ้าหน้าทีOผจู ้ ่ายเงินเดือน หรื อเงินบํานาญหรื อค่าจ้าง เป็ นผูห้ กั ณ ทีOจ่าย ในวันจ่ายเงินเดือนหรื อ
เงินบํานาญ หรื อค่าจ้าง เพืOอชําระเป็ นเงินสงเคราะห์ศพสําหรับตนเองหรื อคู่สมรส หรื อบุตร หรื อบิดา มารดา (ถ้ามี) แต่ถา้ สมาชิกทีO
ไม่มีเงินหัก ณ ทีOจ่าย ต้องชําระเงินสงเคราะห์ดว้ ยตนเอง หรื อมอบหมายให้บุคคลอืOนชําระแทน ณ ทีOทาํ การหรื อสํานักงานสมาคม
ภายในวันสุดท้ายของทุกสิ นเดือน และหรื อยินยอมให้หกั เงินปั นผลเมืOอสิ นเดือนตุลาคมของทุกปี หรื อชําระตามระเบียบของสมาคม
กําหนด
ข้อ 18. เงินสงเคราะห์ทีOได้รับจาก ข้อ 17. แบ่งจ่ายดังนี
(1) หักเป็ นค่าใช้จ่ายในกิจการของสมาคมได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 6 ของเงินสงเคราะห์
ทีOเรี ยกเก็บได้
(2) จ่ายเงินสงเคราะห์งวดแรกเป็ นค่าจัดการศพ 30,000 บาท (สามหมืOนบาทถ้วน)
เมืOอผูร้ ับประโยชน์ยนืO เอกสารและหลักฐานประกอบถูกต้องชัดเจน
(3) จ่ายเงินสงเคราะห์งวดทีOสองให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ตามทีOสมาชิกสมาคมได้ระบุไว้
โดยความเห็นชอบและได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
(4) เมืOอคณะกรรมการดําเนินการได้มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินสงเคราะห์ตาม ข้อ 18. (3)
ให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์แล้ว หากผูร้ ับประโยชน์ผมู ้ ีสิทธิlตามลําดับแรกไม่มาติดต่อขอรับ
เงินสงเคราะห์ ภายใน 60 วัน สมาคมจะปิ ดประกาศไว้ ณ ทีOทาํ การสมาคมอีก 30 วัน
หากผูร้ ับประโยชน์ลาํ ดับแรกไม่มาติดต่อขอรับเงินสงเคราะห์อีก สมาคมจะจ่ายเงิน
สงเคราะห์ให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ตามลําดับถัดไป
ข้อ 19. สมาคมจะเรี ยกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าจากสมาชิก เพืOอสํารองจ่ายเป็ นค่าจัดการศพ และสงเคราะห์ครอบครัว
ต้องรอมติทีOประชุมใหญ่หลังได้รับอนุญาต และเงินจํานวนนีสมาคมจะคืนให้แก่สมาชิกเท่าทีOสมาชิกผูน้ นยั
ั งไม่ตกอยูใ่ นความ
ผูกพันทีOจะต้องจ่ายเงินสงเคราะห์ตามทีOจ่ายไว้ล่วงหน้าและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้านี ห้ามสมาคมนําไปใช้จ่ายในกิจการอืOนใดเว้นแต่
จะนําไปใช้สาํ รองเป็ นเงินสงเคราะห์ของสมาชิกผูน้ นเอง
ั ในเมืOอสมาชิกอืOนถึงแก่ความตาย
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ข้อ 20. การจ่ายค่าสงเคราะห์ศพ สมาคมจะจ่ายให้เท่ากับจํานวนเงินทีOเรี ยกเก็บได้จากสมาชิก ซึOงมีอยูใ่ นประกาศจํานวน
สมาชิกงวดประจําเดือน ทีOประกาศรายชืOอสมาชิกผูน้ นถึ
ั งแก่ความตาย
(1) จ่ายเงินค่าจัดการศพไม่เกินสามหมืOนบาท ภายใน 1 วัน นับแต่วนั ทีOรับคําขอรับเงิน
สงเคราะห์
(2) จ่ายเงินสงเคราะห์งวดทีOสอง คือเงินส่วนทีOเหลือจากทีOสมาคมเรี ยกเก็บได้จากสมาชิก
ในงวดประจําเดือนถัดไปทีOสมาชิกถึงแก่ความตายทังหมด ภายใน 60 วัน
(3) การจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว ถ้าสมาชิกทีOถึงแก่กรรมไม่มีหนีสิ นกับสหกรณ์
ออมทรัพย์ครู หนองบัวลําภู จํากัด ก็จะได้รับเงินสงเคราะห์ส่วนทีOเหลือเต็มจํานวน
ถ้าสมาชิกผูถ้ ึงแก่ความตายมีหนีกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองบัวลําภู จํากัด สมาคม
จะดําเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์โดยหัก ณ ทีOจ่ายเพืOอส่งเงินสงเคราะห์ให้แก่สหกรณ์
ออมทรัพย์ครู หนองบัวลําภู จํากัด เพืOอชําระหนีสิ นก่อนเพืOอแบ่งเบาภาระผูค้ าประกั
ํ
น
ถ้ามีเงินสงเคราะห์ส่วนเหลือสมาคมจะจ่ายให้กบั ผูร้ ับประโยชน์ผมู ้ ีสิทธิlรับเงิน
สงเคราะห์ตามส่วนทีOเหลือนันตามทีOคณะกรรมการอนุมตั ิ
(4) สมาชิกทีOถึงแก่กรรมภายในเวลา 180 วัน นับตังแต่วนั ทีOคณะกรรมการมีมติรับเข้าเป็ น
สมาชิก สมาคมจะจ่ายคืนเงินสงเคราะห์ทีOรับล่วงหน้า แต่จะไม่จ่ายเงินสงเคราะห์
ทีOพึงได้รับตามข้อบังคับของสมาคม ยกเว้นกรณี ทีOถึงแก่กรรมโดยอุบตั ิเหตุ
(5) เงินสงเคราะห์นีสมาคมถือว่าเป็ นเงินสงเคราะห์แก่สมาชิกของสมาคมโดยเฉพาะ และ
สมาคมจะจ่ายตามข้อบังคับนี หรื อตามมติคณะกรรมการในกรณี ทีOมีปัญหาเท่านัน จึง
ไม่ถือว่าเงินสงเคราะห์เป็ นมรดกของสมาชิกผูถ้ ึงแก่ความตาย ทายาทโดยธรรมของ
สมาชิกทีOถึงแก่ความตาย ไม่มีสิทธิเรี ยกร้องเงินสงเคราะห์ หรื อถือเป็ นเหตุฟ้องร้อง
เรี ยกเงินสงเคราะห์ไม่ได้ไม่วา่ ด้วยกรณี ใดๆ ทังสิ น
ข้อ 21. บุคคลในครอบครัวของสมาชิกทีOถึงแก่ความตาย มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ตามลําดับได้กระทําให้สมาชิกถึงแก่
ความตายไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม ผูน้ นไม่
ั มีสิทธิรับเงินดังกล่าว
(1) คู่สมรสทีOชอบด้วยกฎหมาย
(2) บุตรชอบด้วยกฎหมาย
(3) บุตรบุญธรรม รวมถึงบุตรนอกสมรสทีOบิดารับรองแล้ว
(4) บิดา มารดาของสมาชิก
(5) ผูอ้ ยูใ่ นอุปการะ ผูอ้ ปุ การะของสมาชิกต้องมีชืOออยูใ่ นทะเบียนบ้านของสมาชิกไม่นอ้ ยกว่าสองปี นับแต่วนั
สมาชิกถึงแก่ความตายซึOงจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด้วย
ถ้าไม่มีบุคคลดังกล่าวข้างต้น สมาคมจะจัดการศพสมาชิกทีOถึงแก่ความตายให้ตามประเพณีทางศาสนาของ
สมาชิกผูน้ นั เมืOอมีเงินสงเคราะห์เหลือเท่าใดให้คณะกรรมการพิจารณาจ่ายตามทีOเห็นสมควร
หมวด 5
สิทธิและหน้ าทีข& องสมาชิก
ข้อ 22. สมาชิกมีสิทธิ ดังต่อไปนี
(1) ทําหนังสื อร้องขอต่อคณะกรรมการให้เรี ยกประชุมใหญ่วสิ ามัญ เพือO การใดการหนึOงเมืOอใดก็ได้โดยมี
จํานวนสมาชิกอืOนร่ วมด้วยไม่นอ้ ยกว่าหนึOงในห้าของจํานวนสมาชิกทังหมดหรื อไม่นอ้ ยกว่าห้าสิ บคน
(2) ขอตรวจสอบบัญชี และเอกสารของสมาคมเพืOอทราบการดําเนินกิจการของสมาคมในวันเปิ ดทําการสมาคม
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(3) ร้องขอต่อนายทะเบียนให้สงOั เพิกถอนมติของทีOประชุมใหญ่ทีOได้ลงมติฝ่าฝื นกฎหมาย หรื อข้อบังคับของ
สมาคมภายในสามสิ บวัน นับแต่วนั ทีOทีOประชุมใหญ่ลงมติ
(4) ยืนO คําร้องขอต่อนายทะเบียนขอให้เลิกสมาคม พร้อมด้วยเหตุผลประกอบคําร้องขอโดยมีสมาชิกอืOนร่ วม
ด้วยไม่นอ้ ยกว่าหนึOงในสีO ของสมาชิกทังหมด
(5) เข้าร่ วมประชุมใหญ่ของสมาคม และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนทุกครัง
(6) แสดงความคิดเห็นเกีOยวกับกิจการของสมาคมต่อคณะกรรมการและมีสิทธิเรี ยกร้องให้คณะกรรมการกระทํา
หรื องดเว้นการกระทําเพืOอประโยชน์ของสมาคมหรื อป้ องกันความเสี ยหายอันเกิดขึนแก่สมาคม
ข้อ 23. สมาชิกมีหน้าทีO ดังนี
(1) ปฏิบตั ิตามระเบียบ ข้อบังคับ และคําสังO ของสมาคม
(2) ต้องชําระเงินสงเคราะห์ให้เรี ยบร้อยภายในสามสิ บวัน นับแต่วนั ได้รับแจ้งการตายของสมาชิกของสมาคม
(3) เก็บรักษาหนังสื อสําคัญการเป็ นสมาชิกของสมาคมไว้ ถ้าหายต้องรี บแจ้งเพืOอขอใบแทนใหม่จากสมาคม
(4) การย้ายทีOอยู่ เปลีOยนชืOอ เปลีOยนนามสกุล แก้วนั เดือน ปี เกิดของสมาชิกให้ยนืO คําร้องต่อนายทะเบียน
สมาคมภายในสิ บห้าวัน นับแต่วนั ย้าย เปลีOยนหรื อแก้ไขเพืOอสมาคมจะได้แก้ไขหลักฐานต่างๆ ในทะเบียน
ให้ถูกต้อง
(5) เมืOอสมาชิกผูใ้ ดถึงแก่ความตายให้ผจู ้ ดั การศพ ผูม้ ีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์หรื อครอบครัวของ
สมาชิกแจ้งให้คณะกรรมการสมาคมทราบภายในสิ บห้าวัน พร้อมด้วยหลักฐานคือหนังสื อสําคัญ
แสดงการเป็ นสมาชิก ใบเสร็ จรับเงินครังสุดท้าย ใบมรณบัตร สําเนาทะเบียนบ้านผูต้ าย สําเนา
ทะเบียนบ้านผูจ้ ดั การศพหรื อผูร้ ับเงินสงเคราะห์ และบัตรประจําตัวหรื อบัตรประชาชน ผูจ้ ดั การศพ
หรื อผูร้ ับเงินสงเคราะห์
หมวด 6
คณะกรรมการและการดําเนินกิจการ
ข้อ 24. ให้มีคณะกรรมการดําเนินกิจการของสมาคมคณะหนึOง เป็ นผูด้ าํ เนินกิจการของสมาคม มีจาํ นวน 9 คน
ประกอบด้วยกรรมการโดยตําแหน่ง จํานวน 3 คน ได้แก่ ประธานคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองบัวลําภู
จํากัด ผูจ้ ดั การ และตัวแทนกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองบัวลําภู จํากัด ส่วนกรรมการสมาคมทีOเหลือโดยการเลือกตังจาก
สมาชิกแต่ละอําเภอรวม 6 คน สมาชิกทีOจะได้รับเลือกตังเป็ นกรรมการต้องเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติสมควรแก่วตั ถุประสงค์ของสมาคม
ดังต่อไปนี คือ
(1) ต้องเป็ นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองบัวลําภู จํากัด
(2) ไม่เป็ นผูม้ ีความประพฤติเสืO อมเสียหรื อบกพร่ องในศีลธรรมอันดี
(3) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็ นผูเ้ คยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีOสุดให้จาํ คุกเว้นแต่เป็ นความผิดลหุโทษ หรื อความผิดทีOได้
กระทําโดยประมาท และไม่เคยถูกลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์
(5) มีอาชีพเป็ นหลักฐานและมีฐานะมันO คง ให้คณะกรรมการเป็ นผูแ้ ทนของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ในกิจการทีOเกีOยวกับบุคคลภายนอก ในการนีคณะกรรมการ
จะแต่งตังกรรมการคนหนึOงคนใด หรื อหลายคนขึนทําการแทนก็ได้
ข้อ 25. วิธีการเลือกตังคณะกรรมการ ตาม ข้อ 24. ให้ดาํ เนินการ ดังนี
ให้สมาชิกในทีOประชุมใหญ่เสนอชืOอสมาชิกทีOสมควรได้รับการเลือกตังเป็ นกรรมการ เป็ นรายบุคคล โดยมีสมาชิก
อืOนในทีOประชุม ให้การรับรองไม่นอ้ ยกว่า 5 คน จนครบจํานวนกรรมการ แล้วมอบอํานาจให้กรรมการทีOได้รับการเลือกตังเลือก
กันเอง เพืOอดํารงตําแหน่งต่าง ๆ ให้ครบถ้วนแล้วเสนอต่อทีOประชุมใหญ่ให้การรับรอง
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ข้อ 26. กรรมการของสมาคมไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างหรื อเงินหรื อประโยชน์อย่างอืOนทํานองเดียวกันจากสมาคม กรรมการของ
สมาคมอาจได้รับเบียประชุม ค่าพาหนะหรื อเงิน หรื อประโยชน์อย่างอืOนทํานองเดียวกันจากสมาคม ซึOงสมาคมจะวางระเบียบไว้ให้
จ่ายตามมติทีOประชุมใหญ่กาํ หนด
ข้อ 27. คณะกรรมการซึOงได้รับเลือกตังตาม ข้อ 24. มีวาระอยูใ่ นตําแหน่งคราวละสองปี นับแต่วนั ทีOนาย
ทะเบียนรับจดทะเบียน
ในกรณี ทีOกรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ และได้มีการแต่งตังผูอ้ ืOนเป็ นกรรมการแทน ให้ผไู ้ ด้รับ
การแต่งตังอยูใ่ นตําแหน่งเท่ากับวาระทีOเหลืออยูข่ องผูซ้ O ึงตนแทน
ข้อ 28. การพ้นจากตําแหน่งของกรรมการ กรรมการของสมาคมย่อมพ้นจากตําแหน่งดังต่อไปนี
(1) ครบกําหนดตามวาระ
(2) ตาย
(3) ลาออก
(4) ขาดจากสมาชิกภาพ
(5) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 24. ข้อใดข้อหนึOง
(6) ทีOประชุมใหญ่มีมติให้ออก
(7) กระทําความผิดและถูกลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ขอ้ ใดข้อหนึOง
กรณี ตาํ แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุใดทีOไม่ใช่ออกตามวาระ คณะกรรมการทีOเหลือยังครบจํานวน
ขันตํOาตามข้อบังคับ คณะกรรมการอาจเรี ยกประชุมใหญ่เลือกตังสมาชิกคนใดคนหนึOงเข้าดํารงตําแหน่งหรื อไม่ก็ได้ และหากมีการ
เลือกก็ให้กรรมการทีOได้รับเลือกนันอยูใ่ นตําแหน่งตามวาระของผูท้ ีOตนแทน
กรณี ตาํ แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุใดทีOไม่ใช่ออกตามวาระ เป็ นนายกสมาคมและกรรมการสมาคมโดยตําแหน่งให้พน้
จากตําแหน่งหลังจากการประชุมใหญ่สินสุดลง
ข้อ 29. ให้มีการประชุมกรรมการอย่างน้อยเดือนละครัง ในกรณี จาํ เป็ นนายกสมาคมหรื อกรรมการไม่นอ้ ยกว่าครึO งหนึOงของ
จํานวนกรรมการทังหมดจะเรี ยกประชุมพิเศษขึนก็ได้
ข้อ 30. การตังกรรมการหรื อการเปลีOยนตัวกรรมการ ให้กระทําได้โดยมติทีOประชุมใหญ่และต้องนําไปจดทะเบียนภายใน
สิ บสีO วนั นับแต่วนั ทีOทีOประชุมใหญ่ลงมติ
ข้อ 31. คณะกรรมการมีอาํ นาจหน้าทีOในการดําเนินกิจการของสมาคมทุกประการและให้หมายความรวมถึง
(1) จัดดําเนินกิจการของสมาคมตามข้อบังคับตามมติของทีOประชุมใหญ่
(2) แต่งตังกรรมการให้ดาํ รงตําแหน่งต่าง ๆ และกําหนดอํานาจหน้าทีOของกรรมการแต่ละตําแหน่ง
(3) วางระเบียบในการปฏิบตั ิงานของสมาคมและการใช้จ่ายเงินของสมาคมโดยได้รับความเห็นชอบจากทีO
ประชุมใหญ่
(4) ว่าจ้าง แต่งตัง และถอดถอนเจ้าหน้าทีOและพนักงานทังปวง เพืOอให้การดําเนินงานของสมาคมเป็ นไปโดย
เรี ยบร้อย
(5) การดําเนินกิจการใดๆ อันเป็ นประโยชน์ต่อมวลสมาชิกทีOไม่มีขอ้ บังคับกําหนดห้ามไว้ ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการได้
การใช้จ่ายเงินของสมาคมต้องเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ขอ้ บังคับและระเบียบของสมาคมทีOวางไว้โดยไม่ขดั ต่อ
กฎหมายมิฉะนันคณะกรรมการจะต้องรับผิดชอบเป็ นส่วนตัว
ข้อ 32. องค์ประชุมในการประชุมของคณะกรรมการ จะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่าครึO งหนึOงของจํานวน
กรรมการทังหมด จึงจะนับได้วา่ เป็ นองค์ประชุม
ข้อ 33. ให้นายกสมาคมของสมาคมเป็ นประธานทีOประชุม ถ้านายกสมาคมไม่อาจปฏิบตั ิหน้าทีOได้
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ให้อุปนายกสมาคมปฏิบตั ิหน้าทีOแทน ถ้าทังนายกสมาคม และอุปนายกสมาคมไม่อาจปฏิบตั ิหน้าทีOได้ให้ทีOประชุมเลือกกรรมการ
คนใดคนหนึOงทําหน้าทีOประธานในทีOประชุมการวินิจฉัยชีขาด ให้ถือเสี ยงข้างมากเป็ นเกณฑ์ ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในทีO
ประชุมออกเสี ยงเพิOมขึนอีกหนึOงเสี ยงเป็ นเสี ยงชีขาด
หมวด 7
การประชุมใหญ่
ข้อ 34. ให้ผเู ้ ริO มก่อการจัดตังสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ร่วมประชุมกัน และลงมติมอบหมายให้ผเู ้ ริO มก่อการจัดตังสมาคม
คนใดคนหนึOงออกหนังสื อเชิญสมาชิกมาประชุมใหญ่สามัญครังแรกภายในเก้าสิ บวันนับแต่วนั จดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์เพืOอเลือกตังคณะกรรมการ และมอบหมายการทังปวงให้แก่คณะกรรมการในระหว่างทีOยงั มิได้มีการประชุมใหญ่สามัญ
ครังแรก ภายในเก้าสิ บวันนับแต่วนั จดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพืOอเลือกตังคณะกรรมการ และมอบหมายการทังปวงให้
คณะกรรมการในระหว่างทีOยงั มิได้มีการประชุมใหญ่สามัญครังแรก ให้ผเู ้ ริO มก่อการจัดตังสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ มีอาํ นาจหน้าทีO
และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับคณะกรรมการ
ข้อ 35. ให้มีการประชุมใหญ่สามัญครังแรกภายในเก้าสิ บวัน นับแต่วนั จดทะเบียนเพืOอให้ทีOประชุมใหญ่พิจารณาเรืO องต่าง ๆ
ดังนี
(1) รับรองข้อบังคับทังฉบับทีOผเู ้ ริO มก่อการจัดตังสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นาํ ไปจดทะเบียน
(2) เลือกตังคณะกรรมการดําเนินงาน และมอบหมายงานทังปวงให้แก่คณะกรรมการ
(3) กําหนดอัตราเรี ยกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า เพืOอสํารองจ่ายเป็ นค่าจัดการศพ
(4) กําหนดอัตราการหักเงินสงเคราะห์ เพืOอเป็ นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของสมาคม
(5) กําหนดอัตราเบียประชุม ค่าพาหนะเงินหรื อประโยชน์อย่างอืOน ทํานองเดียวกันให้แก่กรรมการของสมาคม
เพืOอวางระเบียบของสมาคมต่อไป
(6) เรืO องอืOน ๆ (ถ้ามี)
ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญหลังจากการประชุมใหญ่สามัญครังแรกปี ละครังภายในเดือน
มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ ของทุกปี เพืOอ
(1) รับรองรายงานการประชุมใหญ่คราวก่อน
(2) พิจารณารายงานการประจําปี แสดงผลการ ดําเนินกิจการของสมาคมทีOผา่ นมาในรอบปี
(3) รายงานจํานวนสมาชิกทีOเพิOมขึนหรื อลดลง
(4) รายงานฐานนะการเงินพิจารณาอนุมตั ิงบดุล
(5) เลือกตังคณะกรรมการ(ในปี ทีOครบกําหนด)
(6) เรืO องอืOนๆ
เพืOอการใดการหนึOงซึOงคณะกรรมการเห็นสมควรหรื อสมาชิกมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าหนึOงในห้าของจํานวนสมาชิก
ทังหมดหรื อไม่นอ้ ยกว่าห้าสิ บคน จัดทําหนังสื อร้องขอต่อคณะกรรมการให้เรี ยกประชุมใหญ่วสิ ามัญเมืOอใดก็ได้
ในกรณี ทีOสมาชิกขอให้เรี ยกประชุมวิสามัญ ให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ได้รับคํา
ร้องขอ
การรับรองรายงานการประชุมใหญ่ ให้สมาคมส่งรายชืOอรายงานการประชุมใหญ่ให้แก่สมาชิกหรื อผูแ้ ทนทีOเข้า
ประชุมเพืOอรับรองรายงานการประชุมโดยไม่ชกั ช้าภายใน 45 วัน นับจากวันประชุมใหญ่ เมืOอสมาชิกหรื อผูแ้ ทนได้รับแจ้งรายงาน
การประชุมใหญ่หากมีขอ้ ทักท้วงเพิOมเติมหรื อข้อเสนอแนะให้ทกั ท้วงภายใน 30 วัน นับถัดจากวันทีOสมาคมมีหนังสื อแจ้ง มิฉะนัน
สมาคมจะถือว่าสมาชิกหรื อผูแ้ ทนทีOเข้าประชุมใหญ่ได้รับรองรายงานการประชุมในครังนัน
ข้อ 37. การประชุมใหญ่ตอ้ งมีสมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึOงหนึOงของจํานวนสมาชิกทังหมดหรื อไม่
น้อยกว่าหนึOงร้อยคน จึงจะเป็ นองค์ประชุม
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ถ้าในการประชุมนัดแรกสมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุม หากการประชุมนันได้นดั โดยสมาชิก
ร้องขอให้เลิกประชุม ถ้าการประชุมนันมิใช่โดยสมาชิกร้องขอให้นดั ประชุมใหญ่อีกครังหนึOงภายในสามสิ บวัน การประชุมครัง
หลังนีสมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ ยกว่าหนึOงในสิ บของจํานวนสมาชิกทังหมดหรื อไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บคนก็ได้ถือว่า
เป็ นองค์ประชุม
ข้อ 38. ในการประชุมใหญ่สมาชิกคนหนึOงมีหนึOงเสี ยงในการลงคะแนนการวินิจฉัยชีขาดให้ถือเสี ยงข้างมาก ถ้าคะแนน
เสี ยงเท่ากันให้ประธานในทีOประชุมออกเสี ยงเพิOมขึนอีกเสี ยงหนึOงเป็ นเสี ยงชีขาด เว้นแต่จะกําหนดไว้ในข้อบังคับเป็ นอย่างอืOน
ในการประชุมใหญ่ สมาชิกจะมอบฉันทะให้ผอู ้ ืOนมาประชุมใหญ่และออกเสี ยงแทนตนได้แต่การมอบฉันทะ
จะต้องทําเป็ นหนังสื อ และผูร้ ับมอบฉันทะคนหนึOงมีหนึOงเสี ยงในการลงคะแนนเท่านัน
ข้อ 39. คณะกรรมการจะต้องส่งหนังสื อบอกกล่าวถึง วันเวลา สถานทีO และระเบียบวาระของการประชุมใหญ่ไปให้สมาชิก
ทุกคนได้ทราบ โดยส่งจดหมายทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน ณ ทีOอยูข่ องสมาชิกทีOปรากฏในทะเบียนสมาชิก หรื อส่งให้ถึงตัวสมาชิก
ก่อนประชุมไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวัน
ข้อ 40. ให้นายกสมาคมเป็ นประธานในทีOประชุม ถ้านายกสมาคมไม่อาจปฏิบตั ิหน้าทีOได้ให้อปุ นายกสมาคมปฏิบตั ิหน้าทีO
แทน ถ้าทังนายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่อาจปฏิบตั ิหน้าทีOได้ให้ทีOประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึOงขึนเป็ นประธานในทีO
ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนัน
ข้อ 41. การออกเสี ยงลงคะแนนในทีOประชุมใหญ่กระทําได้ 2 วิธี คือ
(1) ออกเสี ยงลงคะแนนเปิ ดเผย ให้ใช้วธิ ียกมือ
(2) ออกเสี ยงลงคะแนนลับ ให้ใช้เขียนบัตรลงคะแนน
การนับคะแนนให้ทีOประชุมเลือกสมาชิกทีOมาประชุมเป็ นกรรมการนับคะแนนไม่นอ้ ยกว่าสามคน
หมวด 8
การทะเบียน การเงิน และการบัญชี
ข้อ 42. สมาคมต้องจัดให้มีทะเบียนสมาชิกตามแบบทีOนายทะเบียนกลางกําหนดและให้เก็บรักษาทะเบียนดังกล่าว พร้อมทัง
หลักฐานและเอกสารทีOใช้ประกอบการลงทะเบียนไว้ทีOสาํ นักงาน
ข้อ 43. สมาคมต้องส่งสําเนาทะเบียนสมาชิกทีOมีอยูใ่ นวันครบเก้าสิ บวันนับแต่วนั จดทะเบียนให้แก่นายทะเบียนภายในสิ บสีO
วันนับแต่วนั ดังกล่าว และเมืOอสิ นเดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกันยายน และธันวาคมของทุกปี สมาคมต้องส่งสําเนาทะเบียน
สมาชิกในส่วนทีOมีการเปลีOยนแปลงจํานวนสมาชิกตามทีOเป็ นอยูใ่ นวันสิ นเดือนนัน ต่อนายทะเบียนภายในสิ บสีO วนั นับแต่วนั สิ นเดือน
นันตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีOรัฐมนตรี ประกาศกําหนด
ข้อ 44. สมาคมต้องจัดให้มีสมุดชําระเงินประจําตัวสมาชิกให้แก่สมาชิก บัญชีชาํ ระเงินประจําตัวสมาชิก บัญชีแสดงฐานะ
การเงินและหลักฐานการรับจ่ายเงินตามแบบทีOนายทะเบียนกลางกําหนดและต้องเก็บรักษาเอกสารประกอบบัญชีแสดงให้เห็นความ
ถูกต้องแห่งบัญชีนนไว้
ั ดว้ ย
สมาคมต้องรายงานจํานวนเงินทีOมีอยูใ่ นมือและในธนาคารตามทีOเป็ นอยูใ่ นวันสิ นเดือนมิถุนายนของทุกปี ต่อนาย
ทะเบียนภายในสามสิ บวันนับแต่วนั สิ นเดือนนัน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีOรัฐมนตรี ประกาศกําหนด
ข้อ 45. เงินทุกประเภททีOสมาคม ได้รับต้องนําฝากธนาคารออมสิน หรื อธนาคารพาณิ ชย์หรื อสถาบันการเงินทีO
กระทรวงการคลังรับรอง ทีOเชืOอถือได้ในนามของสมาคม เหรัญญิกจะเก็บรักษาตัวเงินสดไว้ทีOสาํ นักงานเพืOอเป็ นค่าใช้จ่ายไม่เกิน
10,000 บาท นายกสมาคมมีอาํ นาจสังO จ่ายเงินของสมาคม ได้ไม่เกินครังละ 20,000 บาท และนายกสมาคมโดยอนุมตั ิของ
คณะกรรมการสังO จ่ายเงินของสมาคม ได้ไม่เกินครังละ 100,000 บาท หากเกินกว่าจํานวนทีOกล่าว ต้องให้ทีOประชุมใหญ่อนุมตั ิเป็ น
ราย ๆ ไป เว้นแต่การสังO จ่ายเงินสงเคราะห์และเงินเดือนเจ้าหน้าทีOสมาคม
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การฝาก และการถอนเงินของสมาคมต้องกระทําในนามสมาคม การถอนเงินไม่วา่ กรณี ใด ๆ ต้องมีนายกสมาคม
หรื ออุปนายกสมาคมลงนามร่ วมกับเหรัญญิกและหรื อคณะกรรมการทีOได้รับมอบหมายจํานวนไม่นอ้ ยกว่าสามในห้าคน จึงจะถอน
เงินฝากได้
ข้อ 46. การใช้จ่ายเงินของสมาคมต้องวางระเบียบและกําหนดตามวัตถุประสงค์ของการดําเนินงาน โดยได้รับอนุมตั ิจากทีO
ประชุมใหญ่ และส่งสําเนาระเบียบการใช้จ่ายเงินนัน ๆ ให้นายทะเบียน เมืOอนายทะเบียนอนุญาตแล้วจึงถือปฏิบตั ิได้
ข้อ 47. เงินหรื อผลประโยชน์ของสมาคมทีOได้รับมาหรื อมีผบู ้ ริ จาคด้วยศรัทธาหรื อดอกผลทีOฝากธนาคารต้องตกเป็ นของ
สมาคมทังสิ น
ข้อ 48. คณะกรรมการต้องแต่งตังบุคคลทีOเหมาะสมเป็ นกรรมการผูต้ รวจสอบกิจการหรื อผูต้ รวจสอบบัญชีการเงินของ
สมาคมอย่างน้อย 2 คน จากทีOประชุมใหญ่และกรรมการทีOได้รับการแต่งตังต้องรายงานผลการตรวจสอบให้นายกสมาคมทราบทุก
สิ บห้าวัน โดยผลัดเปลีOยนกันตรวจสอบ และนายกสมาคมต้องนําไปเสนอทีOประชุมคณะกรรมการในการประชุมประจําเดือน
ข้อ 49. ให้คณะกรรมการทําบัญชีงบดุลตามแบบทีOนายทะเบียนกลางกําหนด เสนอต่อทีOประชุมใหญ่เพืOออนุมตั ิไม่ชา้ กว่า
หกสิ บวันนับแต่วนั สิ นปี ปฏิทิน และต้องส่งสําเนางบดุลทีOมีคาํ รับรองว่าถูกต้องต่อนายทะเบียนไม่ชา้ กว่าสิ บสีO วนั แต่วนั ทีOประชุม
ใหญ่อนุมตั ิ และต้องแสดงไว้ทีOสาํ นักงานเพืOอให้สมาชิกและผูม้ ีส่วนได้เสี ยตรวจดูดว้ ย
ข้อ 50. หลักฐานเอกสารทางทะเบียน ทางการเงิน ทางบัญชี และบัญชีงบดุล สมาคมต้องเก็บรักษาไว้ไม่นอ้ ยกว่าสิ บปี
หมวด 9
การแก้ ไขหรือเพิม& เติมข้ อบังคับ
ข้อ 51. การแก้ไขหรื อเพิOมเติมข้อบังคับซึOงกระทําโดยมติของทีOประชุมใหญ่นนั ต้องมีคะแนนเสียงในการลงมติไม่ตOาํ กว่า
กึOงหนึOงของจํานวนสมาชิกทีOมาประชุมและต้องไม่ขดั ต่อวัตถุประสงค์ของสมาคมหรื อขัดต่อกฎหมาย
เมืOอทีOประชุมใหญ่มีมติให้แก้ไขหรื อเพิOมเติมข้อบังคับข้อใดข้อหนึOงแล้ว คณะกรรมการต้องนําไปจดทะเบียน
ภายในสิ บสีO วนั นับแต่วนั ทีOประชุมใหญ่มีมติ
ข้อ 52. ในกรณี ทีOนายทะเบียนไม่รับจดทะเบียนแก้ไขหรื อเพิOมข้อบังคับตามข้อ 51. ให้คณะกรรมการนัดประชุมใหญ่
วิสามัญ เพืOอพิจารณาแก้ไขหรื อเพิOมเติมข้อบังคับนีอีกครังหนึOงภายในสิ บห้าวัน นับแต่วนั ทีOได้รับแจ้งคําสังO ของนายทะเบียน ถ้าทีO
ประชุมใหญ่ยนื ยันให้แก้ไขหรื อเพิOมเติมข้อบังคับนันอยู่ ให้คณะกรรมการทําหนังสื ออุทธรณ์ต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยยืนO
ต่อนายทะเบียนภายในกําหนดสิบห้าวันนับแต่วนั ได้รับคําสังO จากนายทะเบียน
หมวด 10
การเลิกสมาคม และการชําระบัญชี
ข้อ 53. สมาคมย่อมเลิกได้ดว้ ยเหตุใดเหตุหนึOง ดังต่อไปนี
(1) ทีOประชุมใหญ่มีมติให้เลิก
(2) นายทะเบียนสังO ให้เลิก ตามมาตรา 52.
(3) ศาลสังO ให้เลิกตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545
ข้อ 54. เมืOอนายทะเบียนสังO ให้เลิกสมาคม กรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึOงหนึOงของจํานวนกรรมการทังหมดของสมาคมโดยทํา
หนังสื อยืนO ต่อนายทะเบียนภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ทีOได้รับคําสังO และให้นายทะเบียนส่งคําอุทธรณ์ต่อไปยังปลัดกระทรวงโดยมิ
ชักช้า
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ข้อ 55. เมืOอต้องเลิกสมาคม ให้คณะกรรมการจัดให้มีการชําระบัญชีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์บรรพ 3
ลักษณะ 22 หมวด 5 ว่าด้วยการชําระเงินบัญชี ห้างหุน้ ส่วนจดทะเบียนห้างหุน้ ส่วนจํากัดและบริ ษทั จํากัด โดยอนุโลม
ข้อ 56. เมืOอชําระบัญชีแล้ว ถ้ามีทรัพย์สินของสมาคมเหลืออยูเ่ ท่าใด สมาคมจะโอนให้แก่สมาคมหรื อนิติบุคคลการกุศลอืOน
ตามทีOทีOประชุมใหญ่จะมีมติกาํ หนด
ข้อบังคับสมาคมนีมีผลบังคับใช้ตงแต่
ั วนั ทีO ...(28)... กุมภาพันธ์ 2561
ขอแสดงความนับถือ

( นายประยุทธ แก้วอาษา )
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองบัวลําภู จํากัด

