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ข้อบังคับ 

ของสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิก 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลาํภู จํากดั (สฌ.นภ.)  พ.ศ. 2561 

 

หมวด  1 

ข้อความทั&วไป 
ขอ้  1.  สมาคมนี� เรียกวา่ “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองบวัลาํภู จาํกดั ใชอ้กัษรยอ่วา่   

สฌ.นภ.  และภาษาองักฤษ “ Cremation  Welfare  Association  for  Member  of  Teacher  Saving  Cooperative Nong Bua Lam 
Phu Limited ” และใชอ้กัษรยอ่วา่  C.W.A.T. NBP 

ขอ้  2.  ขอ้บงัคบันี� ใหใ้ชบ้งัคบัตั�งแต่วนัทีOทีOนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจาํทอ้งทีOจงัหวดั 
            หนองบวัลาํภู  รับจดทะเบียนเป็นตน้ไป 

 ขอ้  3.  สาํนกังานของสมาคมตั�งอยูที่Oสาํนกังานสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองบวัลาํภู  จาํกดั  เลขทีO  175  หมู่  7  ชุมชนวงั
หมืOนใต ้ ถนนวจิารณ์รังสรรค ์ ตาํบลหนองบวั  อาํเภอเมืองหนองบวัลาํภู  จงัหวดัหนองบวัลาํภู 
ทอ้งทีOดาํเนินงาน  จงัหวดัหนองบวัลาํภู 
 ขอ้  4.  เครืOองหมายของสมาคมเป็นรูปลกัษณะวงกลม มีชืOอสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์
ครูหนองบวัลาํภู  จาํกดั  และอกัษรยอ่วา่  “สฌ.นภ.”  มีลกัษณะดงันี�  
 
 
 

(1)  ดา้นนอกวงกลมพิมพด์ว้ยขอ้ความ  “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองบวัลาํภู จาํกดั” 
                               (2)  ภายในวงกลมเป็นรูปเสมาธรรมจกัร  มีดอกบวัอยูเ่หนือผิวนํ� าลอ้มรอบ 
               ขอ้  5.  ในขอ้บงัคบันี�  

“สมาคม”   หมายความวา่  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองบวัลาํภู จาํกดั  
            (สฌ.นภ.)              
“สมาชิก”   หมายความวา่  สมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัวสมาชิกสหกรณ์ 

          ออมทรัพยค์รูหนองบวัลาํภู  จาํกดั (สฌ.นภ.)                                                          
 “คณะกรรมการ”  หมายความวา่  คณะกรรมการดาํเนินการกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

       สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองบวัลาํภู  จาํกดั (สฌ.นภ.) 
“นายกสมาคม”  หมายความวา่  นายกสมาคมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รู 
      หนองบวัลาํภู  จาํกดั (สฌ.นภ.)     
“เงินค่าสมคัร”  หมายความวา่  เงินค่าธรรมเนียมการเขา้เป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองบวัลาํภู  จาํกดั (สฌ.นภ.)           
 “เงินค่าบาํรุง”  หมายความวา่  เงินทีOสมาชิกจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมบาํรุงสมาคมเมืOอสมคัร เขา้เป็นสมาชิก 
     ครั� งแรกและจ่ายเป็นรายปี  ปีละหา้สิบบาทภายในเดือนมกราคมของทุกปี   

 “เงินสงเคราะห์” หมายความวา่  เงินทีOสมาชิกร่วมกนัออกช่วยเหลือเป็นค่าจดัการศพและสงเคราะห์ 
  ครอบครัวของสมาชิกซึOงถึงแก่ความตายรวมทั�งเป็นค่าใชจ่้าย เพืOอดาํเนิน      

กิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รู 
     หนองบวัลาํภู  จาํกดั (สฌ.นภ.)                          
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  “เงินสงเคราะห์ล่วงหนา้”  หมายความวา่  เงินสงเคราะห์ทีOสมาชิกฝากสมาคมไวเ้พืOอสาํรองจ่ายเป็นเงิน 
         สงเคราะห์เมืOอสมาชิกคนใดคนหนึOงถึงแก่ความตาย  

ขอ้  6.  สมาคมจะเปิดทาํการในวนัเปิดทาํงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รู 
หนองบวัลาํภู จาํกดั  ทุกวนั  ระหวา่ง  เวลา  08.30  น.  ถึง  เวลา  16.30  น. 
 

หมวด   2 

วตัถุประสงค์ 
 ขอ้  7.  สมาคมมีวตัถุประสงคเ์พืOอทาํการสงเคราะห์ซึOงกนัและกนัในการจดัการศพ และสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกทีO
ถึงแก่ความตายดว้ยเงินสงเคราะห์โดยไม่ประสงคจ์ะหากาํไรมาแบ่งกนั 
 

หมวด   3 

สมาชิกภาพและการขาดจากสมาชิกภาพ 
ขอ้  8.  สมาชิกของสมาคมไดแ้ก่บุคคลทีOมีคุณสมบติัตาม ขอ้  9.   แห่งขอ้บงัคบันี�  
ขอ้  9.  ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกของสมาคม ตอ้งเป็น 

(ก)  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองบวัลาํภู  จาํกดั  หรือคู่สมรสตามกฎหมาย 
(ข)  เจา้หนา้ทีOสมาคมฯ หรือคู่สมรส หรือบุตรตามกฎหมาย 

                               (ค)  บุตรของสมาชิกตาม (ก) และ (ข) 
บุตรของสมาชิกตาม (ก) และ (ข) ทีOบรรลุนิติภาวะแต่อายไุม่เกิน 35 ปีนบัถึงวนัสมคัร 

                                สมาชิกตาม (ก) , (ข) และ (ค)  ตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปนี�  
(1)   ไม่เป็นคนวกิลจริตหรือจิตฟัOนเฟือนไม่สมประกอบ 
(2) ตอ้งมีสุขภาพสมบูรณ์แขง็แรง และในวนัสมคัรไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคเรื�อรังจนรักษาไม่

หาย ทั�งนี� ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
(3) มีอายไุม่เกิน  65  ปีบริบูรณ์ นบัถึงวนัสมคัร  
(4) มีทะเบียนบา้นถูกตอ้งตามกฎหมาย 
(5) ตอ้งมีความประพฤติดีและยนิยอมปฏิบติัตามขอ้บงัคบั 

(ง)  บิดา  มารดา ของสมาชิกตาม (ก) , (ข)  ตอ้งมีคุณสมบติัดงันี�  
(1) ไม่เป็นคนวกิลจริตหรือจิตฟัOนเฟือนไม่สมประกอบ 
(2) ตอ้งมีสุขภาพสมบูรณ์แขง็แรง และในวนัสมคัรไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื�อรังจนรักษาไม่

หาย  ทั�งนี� ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
(3) มีอายไุม่เกิน  65  ปีบริบูรณ์ นบัถึงวนัสมคัร เวน้แตค่ณะกรรมการมีมติใหรั้บบุคคลทีOมีอายเุกิน    65  ปี

บริบูรณ์ เขา้เป็นสมาชิกไดเ้นืOองในโอกาสพิเศษต่าง ๆ 
(4) มีทะเบียนบา้นถูกตอ้งตามกฎหมาย 
(5) ตอ้งมีความประพฤติดีและยนิยอมปฏิบติัตามขอ้บงัคบั 

 (ฉ)  บุคลากรหน่วยงานของรัฐในจงัหวดัหนองบวัลาํภู  สมาชิกตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปนี�  
(1)  ไม่เป็นคนวกิลจริตหรือจิตฟัOนเฟือนไม่สมประกอบ 
(2) ตอ้งมีสุขภาพสมบูรณ์แขง็แรง และในวนัสมคัรไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคเรื�อรัง 

จนรักษาไม่หาย  ทั�งนี� ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
(3) มีอายไุม่เกิน  65  ปีบริบูรณ์ นบัถึงวนัสมคัร  
(4) มีทะเบียนบา้นถูกตอ้งตามกฎหมาย 
(5) ตอ้งมีความประพฤติดีและยนิยอมปฏิบติัตามขอ้บงัคบั 



3 

 

ขอ้  10.  ผูที้Oประสงคส์มคัรเขา้เป็นสมาชิกของสมาคม  ตอ้งยืOนใบสมคัรตามแบบของสมาคม  ณ  สาํนกังานของสมาคม 
ในวนัเปิดทาํการ โดยมีสมาชิกของสมาคม ไม่นอ้ยกวา่สองคน หรือกรรมการของสมาคมรับรองคุณสมบติั 
 ขอ้  11.  สมาชิกภาพของผูส้มคัร เขา้เป็นสมาชิก จะสมบูรณ์เริOมตั�งแต่วนัทีOคณะกรรมการมีมติรับเขา้เป็นสมาชิก 
เวน้แต่สมาชิกภาพของผูเ้ริOมก่อการจดัตั�งสมาคม  จะเริOมตั�งแต่วนัทีOนายทะเบียนรับจดทะเบียนสมาคมเป็นตน้ไป 
 ขอ้  12.  สมาคมจะออกหนงัสือหลกัฐานแสดงการเป็นสมาชิกตามแบบของสมาคมใหแ้ก่สมาชิกทุกคน 
                ขอ้  13.  ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกจะตอ้งระบุชืOอผูจ้ดัการศพและผูที้Oประสงคใ์หไ้ดรั้บเงินสงเคราะห์ซึOงตอ้งเป็นบุคคลใน
ครอบครัวของตนตาม ขอ้ 21.  ไวใ้หช้ดัแจง้ในใบสมคัรถา้มีการเปลีOยนแปลงผูจ้ดัการศพและผูรั้บเงินสงเคราะห์ในภายหลงั สมาชิก
ตอ้งแจง้ใหส้มาคมทราบโดยมิชกัชา้ ถา้ไม่มีผูจ้ดัการศพใหถื้อวา่ผูรั้บเงินสงเคราะห์เป็นผูจ้ดัการศพ หรือถา้ไม่มีผูจ้ดัการศพและผูรั้บ
เงินสงเคราะห์ใหส้มาคมเป็นผูจ้ดัการศพ ในกรณีทีOสมาคมเป็นผูจ้ดัการศพสมาคมตอ้งจดัการศพใหเ้หมาะสมแก่ฐานานุรูปและ
ศาสนาของสมาชิกนั�น 

ขอ้  14.  สมาชิกภาพยอ่มสิ�นสุดลงในกรณี ดงัต่อไปนี�  
(1)  ตาย 
(2)  ลาออก 
(3)  ทีOประชุมใหญ่มีมติใหอ้อก 
(4)  สาบสูญตามคาํสัOงของศาล 
(5)  ถูกถอนชืOอเนืOองจากขาดส่งเงินสงเคราะห์สามงวดติดต่อกนั และสมาคมไดป้ระกาศ 
       ใหท้ราบตามทีOอยูผู่ส้มคัรแจง้ไวก้บัสมาคมฯ  หรือสาํนกังานสมาคมฯ  หรือตามทีOอยู ่
       ของหน่วยงานตน้สงักดั  หากไม่มาติดต่อชาํระเงินสงเคราะห์ศพ  ภายใน  60  วนั  นบั 
       ถดัจากวนัประกาศใหถื้อวา่สิ�นสุดสมาชิกภาพ  เวน้แต่รายใดมีความประสงคจ์ะขอ 
       กลบัเขา้เป็นสมาชิกตามเดิมใหย้ืOนคาํขอตามแบบทีOกาํหนดพร้อมกบัใบรับรองแพทย ์
       ต่อนายกสมาคม และชาํระเงินค่าสงเคราะห์ศพยอ้นหลงั และไดรั้บการรับรองจาก 
       คณะกรรมการบริหารสมาคม 
(6)  ผูใ้ดยืOนเอกสารตาม ขอ้  9.  และ ขอ้  10.  อนัเป็นเท็จหรือปกปิดขอ้ความอนัแจง้ 
       ใหท้ราบเพืOอใหไ้ดม้าซึOงสิทธิในการสมคัรเป็นสมาชิกสมาคมฯ ผูน้ั�นถือไดว้า่ไม่มีสิทธิ 
       เป็นสมาชิกสมาคมฯ และมิไดรั้บการสงเคราะห์ตามขอ้บงัคบันี�  และจะคืนเงิน 
       สงเคราะห์ล่วงหนา้ใหเ้พืOอพน้สมาชิกภาพเท่าทีOสมาชิกผูน้ั�นไม่ตกอยูใ่นความผกูพนัทีO 
       จะตอ้งจ่ายเงินสงเคราะห์ตามทีOจ่ายไวล่้วงหนา้ 
(7)  สมาชิกรายใดขาดจากการเป็นสมาชิกตาม ขอ้ 14. (2)  สมาชิกผูน้ั�นไม่มีสิทธิขอกลบั 
       เขา้เป็นสมาชิกของสมาคม และไม่มีสิทธิเรียกร้องสิทธิใด ๆ 
(8)  การลาออกจากการเป็นสมาชิกสมาคมฯ  ใหเ้ป็นไปโดยสมคัรใจโดยทาํเป็นหนงัสือต่อ 
       คณะกรรมการสมาคมและมีผลเมืOอคณะกรรมการสมาคมมีมติใหอ้อกได ้ เวน้แต่  สมาชิก 
       สมาคมอยูใ่นระหวา่งไดรั้บสิทธิประโยชนจ์ากการเสียชีวติของบิดา  มารดา  คู่สมรส  หรือ  

บุตรไปแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน จึงจะออกได ้ นบัตั�งแต่วนัทีOแจง้รับเงินค่าจดัการศพ(งวดแรก) 
การสิ�นสุดแห่งสมาชิกภาพตามขอ้นี�   สมาชิกไม่มีสิทธิเรียกเงินค่าธรรมเนียมและเงินสงเคราะห์ทีOไดช้าํระ  ตามขอ้บงัคบันี�

คืนมาจากสมาคม เวน้แตเ่งินสงเคราะห์ล่วงหนา้ทีOยงัไม่ไดต้กอยูใ่นความผกูพนัทีOจะตอ้งจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ใหแ้ก่สมาชิกทีOถึงแก่
ความตาย 
 

 

 



4 

 

หมวด  4 

เงนิค่าธรรมเนียมและเงนิสงเคราะห์ 
 ขอ้ 15.  เมืOอบุคคลผูซึ้O งจะสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของสมาคมฯ บุคคลผูน้ั�นตอ้งชาํระเงินตามทีOสมาคมกาํหนด หรือจะคืนใหก็้
ต่อเมืOอตรวจสอบแลว้ขาดคุณสมบติัการเป็นสมาชิก ดงันี�  

(1)  เงินค่าสมคัรใหแ้ก่สมาคมเป็นเงิน  100  บาท 
(2)  เงินค่าบาํรุง ปีละ  50  บาท 
(3)  เงินสงเคราะห์ล่วงหนา้ศพละ  30  บาท  เป็นเงิน  300  บาท โดยหกั  
       ณ ทีOจ่าย  หรือหกัจากเงินปันผลของสมาชิก แต่ถา้ชาํระเงินสงเคราะห์ศพแลว้เมืOอสิ�นปี 
       เงินยงัเหลือ ในปี  ถดัไปจะหกั ณ ทีOจ่าย หรือหกัจากเงินปันผลของสมาชิกเพิOมเฉพาะ 
      ส่วนทีOยงัขาดเท่านั�น โดยรวมแลว้ไม่เกิน  3,000  บาทต่อปี 
(4)  เงินเสริมสร้างความมัOนคงของสมาคม ใหช้าํระเมืOอยืOนใบสมคัรเป็นสมาชิกใหม่  
      (กรณีบิดา  มารดา  ของสมาชิกสมาคม  และสมาชิก  คู่สมรส  ทีOมีอาย ุ 60  ปีขึ�นไป  
       จาํนวน  3,000  บาท) 

ขอ้ 16.  เมืOอสมาชิกของสมาคมคนใดคนหนึOงถึงแก่ความตาย  ใหถื้อปฏิบติัดงันี�    
            ทุกคนมีหนา้ทีOชาํระเงินสงเคราะห์ศพรายศพ  ศพละ  30  บาท 

    ขอ้  17.  การชาํระเงินค่าธรรมเนียมและเงินสงเคราะห์ศพ สมาชิกทีOเป็นขา้ราชการครู ขา้ราชการบาํนาญ ลูกจา้งประจาํ 
เจา้หนา้ทีOหน่วยงาน ตอ้งยนิยอมใหเ้จา้หนา้ทีOผูจ่้ายเงินเดือน หรือเงินบาํนาญหรือค่าจา้ง เป็นผูห้กั  ณ  ทีOจ่าย ในวนัจ่ายเงินเดือนหรือ
เงินบาํนาญ หรือค่าจา้ง เพืOอชาํระเป็นเงินสงเคราะห์ศพสาํหรับตนเองหรือคู่สมรส  หรือบุตร  หรือบิดา มารดา (ถา้มี)  แต่ถา้สมาชิกทีO
ไม่มีเงินหกั  ณ  ทีOจ่าย  ตอ้งชาํระเงินสงเคราะห์ดว้ยตนเอง หรือมอบหมายใหบุ้คคลอืOนชาํระแทน  ณ ทีOทาํการหรือสาํนกังานสมาคม  
ภายในวนัสุดทา้ยของทุกสิ�นเดือน และหรือยนิยอมใหห้กัเงินปันผลเมืOอสิ�นเดือนตุลาคมของทุกปี หรือชาํระตามระเบียบของสมาคม
กาํหนด 
 ขอ้  18.  เงินสงเคราะห์ทีOไดรั้บจาก ขอ้  17.  แบ่งจ่ายดงันี�   

   (1)  หกัเป็นค่าใชจ่้ายในกิจการของสมาคมไดไ้ม่เกินอตัราร้อยละ  6  ของเงินสงเคราะห์ 
                              ทีOเรียกเก็บได ้

(2)  จ่ายเงินสงเคราะห์งวดแรกเป็นค่าจดัการศพ  30,000  บาท (สามหมืOนบาทถว้น)  
       เมืOอผูรั้บประโยชน์ยืOนเอกสารและหลกัฐานประกอบถูกตอ้งชดัเจน 

   (3)  จ่ายเงินสงเคราะห์งวดทีOสองใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์ตามทีOสมาชิกสมาคมไดร้ะบุไว ้
          โดยความเห็นชอบและไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการ 
   (4)  เมืOอคณะกรรมการดาํเนินการไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินสงเคราะห์ตาม ขอ้ 18.  (3)  
                              ใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์แลว้  หากผูรั้บประโยชนผ์ูมี้สิทธิl ตามลาํดบัแรกไม่มาติดตอ่ขอรับ 
                               เงินสงเคราะห์ ภายใน  60  วนั สมาคมจะปิดประกาศไว ้ ณ  ทีOทาํการสมาคมอีก  30  วนั 
                               หากผูรั้บประโยชน์ลาํดบัแรกไม่มาติดต่อขอรับเงินสงเคราะห์อีก  สมาคมจะจ่ายเงิน 
                               สงเคราะห์ใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์ตามลาํดบัถดัไป 

 ขอ้  19.  สมาคมจะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหนา้จากสมาชิก เพืOอสาํรองจ่ายเป็นค่าจดัการศพ และสงเคราะห์ครอบครัว 
ตอ้งรอมติทีOประชุมใหญ่หลงัไดรั้บอนุญาต  และเงินจาํนวนนี�สมาคมจะคืนใหแ้ก่สมาชิกเท่าทีOสมาชิกผูน้ั�นยงัไม่ตกอยูใ่นความ
ผกูพนัทีOจะตอ้งจ่ายเงินสงเคราะห์ตามทีOจ่ายไวล่้วงหนา้และเงินสงเคราะห์ล่วงหนา้นี�  หา้มสมาคมนาํไปใชจ่้ายในกิจการอืOนใดเวน้แต่
จะนาํไปใชส้าํรองเป็นเงินสงเคราะห์ของสมาชิกผูน้ั�นเอง ในเมืOอสมาชิกอืOนถึงแก่ความตาย 
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 ขอ้  20.  การจ่ายค่าสงเคราะห์ศพ  สมาคมจะจ่ายใหเ้ท่ากบัจาํนวนเงินทีOเรียกเก็บไดจ้ากสมาชิก  ซึOงมีอยูใ่นประกาศจาํนวน
สมาชิกงวดประจาํเดือน ทีOประกาศรายชืOอสมาชิกผูน้ั�นถึงแก่ความตาย 
   (1)  จ่ายเงินค่าจดัการศพไม่เกินสามหมืOนบาท  ภายใน 1 วนั  นบัแต่วนัทีOรับคาํขอรับเงิน 
          สงเคราะห์ 

   (2)  จ่ายเงินสงเคราะห์งวดทีOสอง คือเงินส่วนทีOเหลือจากทีOสมาคมเรียกเก็บไดจ้ากสมาชิก 
                              ในงวดประจาํเดือนถดัไปทีOสมาชิกถึงแก่ความตายทั�งหมด  ภายใน  60  วนั 
   (3)  การจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว ถา้สมาชิกทีOถึงแก่กรรมไม่มีหนี� สิ�นกบัสหกรณ์ 
                              ออมทรัพยค์รูหนองบวัลาํภู จาํกดั ก็จะไดรั้บเงินสงเคราะห์ส่วนทีOเหลือเตม็จาํนวน 
                              ถา้สมาชิกผูถึ้งแก่ความตายมีหนี�กบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองบวัลาํภู จาํกดั  สมาคม 
                              จะดาํเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์โดยหกั  ณ  ทีOจ่ายเพืOอส่งเงินสงเคราะห์ใหแ้ก่สหกรณ์ 
                              ออมทรัพยค์รูหนองบวัลาํภู จาํกดั  เพืOอชาํระหนี� สินก่อนเพืOอแบ่งเบาภาระผูค้ ํ�าประกนั 
                              ถา้มีเงินสงเคราะห์ส่วนเหลือสมาคมจะจ่ายใหก้บัผูรั้บประโยชนผ์ูมี้สิทธิl รับเงิน 
                              สงเคราะห์ตามส่วนทีOเหลือนั�นตามทีOคณะกรรมการอนุมติั 
   (4)  สมาชิกทีOถึงแก่กรรมภายในเวลา  180  วนั นบัตั�งแต่วนัทีOคณะกรรมการมีมติรับเขา้เป็น 
                              สมาชิก  สมาคมจะจ่ายคืนเงินสงเคราะห์ทีOรับล่วงหนา้  แต่จะไม่จ่ายเงินสงเคราะห์ 
                              ทีOพึงไดรั้บตามขอ้บงัคบัของสมาคม  ยกเวน้กรณีทีOถึงแก่กรรมโดยอุบติัเหต ุ

 (5)  เงินสงเคราะห์นี�สมาคมถือวา่เป็นเงินสงเคราะห์แก่สมาชิกของสมาคมโดยเฉพาะ และ 
                      สมาคมจะจ่ายตามขอ้บงัคบันี�  หรือตามมติคณะกรรมการในกรณีทีOมีปัญหาเท่านั�น จึง 
                     ไม่ถือวา่เงินสงเคราะห์เป็นมรดกของสมาชิกผูถึ้งแก่ความตาย ทายาทโดยธรรมของ 
                      สมาชิกทีOถึงแก่ความตาย  ไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินสงเคราะห์ หรือถือเป็นเหตุฟ้องร้อง 
                      เรียกเงินสงเคราะห์ไม่ไดไ้ม่วา่ดว้ยกรณีใดๆ  ทั�งสิ�น 

 ขอ้  21.  บุคคลในครอบครัวของสมาชิกทีOถึงแก่ความตาย  มีสิทธิไดรั้บเงินสงเคราะห์ตามลาํดบัไดก้ระทาํใหส้มาชิกถึงแก่
ความตายไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ผูน้ั�นไม่มีสิทธิรับเงินดงักล่าว 
   (1)  คู่สมรสทีOชอบดว้ยกฎหมาย 
   (2)  บุตรชอบดว้ยกฎหมาย 
   (3)  บุตรบุญธรรม รวมถึงบุตรนอกสมรสทีOบิดารับรองแลว้ 

(4)  บิดา  มารดาของสมาชิก 
   (5)  ผูอ้ยูใ่นอุปการะ ผูอุ้ปการะของสมาชิกตอ้งมีชืOออยูใ่นทะเบียนบา้นของสมาชิกไม่นอ้ยกวา่สองปีนบัแต่วนั
สมาชิกถึงแก่ความตายซึOงจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการดว้ย 
   ถา้ไม่มีบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ สมาคมจะจดัการศพสมาชิกทีOถึงแก่ความตายใหต้ามประเพณีทางศาสนาของ
สมาชิกผูน้ั�น เมืOอมีเงินสงเคราะห์เหลือเท่าใดใหค้ณะกรรมการพิจารณาจ่ายตามทีOเห็นสมควร 
 

หมวด  5 

สิทธิและหน้าที&ของสมาชิก 
 ขอ้  22.  สมาชิกมีสิทธิ ดงัต่อไปนี�  

(1) ทาํหนงัสือร้องขอต่อคณะกรรมการใหเ้รียกประชุมใหญ่วสิามญั เพืOอการใดการหนึOงเมืOอใดก็ไดโ้ดยมี
จาํนวนสมาชิกอืOนร่วมดว้ยไม่นอ้ยกวา่หนึOงในหา้ของจาํนวนสมาชิกทั�งหมดหรือไม่นอ้ยกวา่หา้สิบคน 

(2) ขอตรวจสอบบญัชี  และเอกสารของสมาคมเพืOอทราบการดาํเนินกิจการของสมาคมในวนัเปิดทาํการสมาคม 
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(3) ร้องขอต่อนายทะเบียนใหส้ัOงเพิกถอนมติของทีOประชุมใหญ่ทีOไดล้งมติฝ่าฝืนกฎหมาย หรือขอ้บงัคบัของ
สมาคมภายในสามสิบวนั นบัแตว่นัทีOทีOประชุมใหญ่ลงมติ 

(4) ยืOนคาํร้องขอต่อนายทะเบียนขอใหเ้ลิกสมาคม  พร้อมดว้ยเหตผุลประกอบคาํร้องขอโดยมีสมาชิกอืOนร่วม
ดว้ยไม่นอ้ยกวา่หนึOงในสีOของสมาชิกทั�งหมด 

(5) เขา้ร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทุกครั� ง 
(6) แสดงความคิดเห็นเกีOยวกบักิจการของสมาคมต่อคณะกรรมการและมีสิทธิเรียกร้องใหค้ณะกรรมการกระทาํ

หรืองดเวน้การกระทาํเพืOอประโยชน์ของสมาคมหรือป้องกนัความเสียหายอนัเกิดขึ�นแก่สมาคม 
 ขอ้  23.  สมาชิกมีหนา้ทีO  ดงันี�  

(1) ปฏิบติัตามระเบียบ ขอ้บงัคบั  และคาํสัOงของสมาคม 
(2) ตอ้งชาํระเงินสงเคราะห์ใหเ้รียบร้อยภายในสามสิบวนั  นบัแต่วนัไดรั้บแจง้การตายของสมาชิกของสมาคม 
(3) เก็บรักษาหนงัสือสาํคญัการเป็นสมาชิกของสมาคมไว ้ ถา้หายตอ้งรีบแจง้เพืOอขอใบแทนใหม่จากสมาคม 
(4) การยา้ยทีOอยู ่ เปลีOยนชืOอ เปลีOยนนามสกลุ  แกว้นั เดือน  ปี  เกิดของสมาชิกใหย้ืOนคาํร้องต่อนายทะเบียน

สมาคมภายในสิบหา้วนั นบัแต่วนัยา้ย เปลีOยนหรือแกไ้ขเพืOอสมาคมจะไดแ้กไ้ขหลกัฐานต่างๆ ในทะเบียน
ใหถู้กตอ้ง 

(5)  เมืOอสมาชิกผูใ้ดถึงแก่ความตายใหผู้จ้ดัการศพ  ผูมี้สิทธิไดรั้บเงินสงเคราะห์หรือครอบครัวของ 
       สมาชิกแจง้ใหค้ณะกรรมการสมาคมทราบภายในสิบหา้วนั พร้อมดว้ยหลกัฐานคือหนงัสือสาํคญั 
       แสดงการเป็นสมาชิก  ใบเสร็จรับเงินครั� งสุดทา้ย  ใบมรณบตัร  สาํเนาทะเบียนบา้นผูต้าย  สาํเนา 
       ทะเบียนบา้นผูจ้ดัการศพหรือผูรั้บเงินสงเคราะห์ และบตัรประจาํตวัหรือบตัรประชาชน ผูจ้ดัการศพ 
       หรือผูรั้บเงินสงเคราะห์ 

 

หมวด  6 

คณะกรรมการและการดาํเนินกจิการ 
 ขอ้  24.  ใหมี้คณะกรรมการดาํเนินกิจการของสมาคมคณะหนึOง  เป็นผูด้าํเนินกิจการของสมาคม  มีจาํนวน  9  คน
ประกอบดว้ยกรรมการโดยตาํแหน่ง  จาํนวน  3  คน  ไดแ้ก่  ประธานคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองบวัลาํภู  
จาํกดั  ผูจ้ดัการ  และตวัแทนกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองบวัลาํภู  จาํกดั  ส่วนกรรมการสมาคมทีOเหลือโดยการเลือกตั�งจาก
สมาชิกแต่ละอาํเภอรวม   6  คน  สมาชิกทีOจะไดรั้บเลือกตั�งเป็นกรรมการตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัสมควรแก่วตัถุประสงคข์องสมาคม
ดงัต่อไปนี�   คือ   

(1) ตอ้งเป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองบวัลาํภู จาํกดั 
(2) ไม่เป็นผูมี้ความประพฤติเสืOอมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอนัดี 
(3) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(4) ไม่เป็นผูเ้คยตอ้งโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงทีOสุดใหจ้าํคุกเวน้แตเ่ป็นความผดิลหุโทษ หรือความผดิทีOได้

กระทาํโดยประมาท และไม่เคยถูกลงโทษตามกฎหมายวา่ดว้ยการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
(5) มีอาชีพเป็นหลกัฐานและมีฐานะมัOนคง  ใหค้ณะกรรมการเป็นผูแ้ทนของสมาคม 
        ฌาปนกิจสงเคราะห์ในกิจการทีOเกีOยวกบับุคคลภายนอก ในการนี�คณะกรรมการ 
         จะแต่งตั�งกรรมการคนหนึOงคนใด หรือหลายคนขึ�นทาํการแทนก็ได ้

 ขอ้  25.  วธีิการเลือกตั�งคณะกรรมการ ตาม ขอ้ 24.   ใหด้าํเนินการ  ดงันี�  
           ใหส้มาชิกในทีOประชุมใหญ่เสนอชืOอสมาชิกทีOสมควรไดรั้บการเลือกตั�งเป็นกรรมการ  เป็นรายบุคคล  โดยมีสมาชิก
อืOนในทีOประชุม  ใหก้ารรับรองไม่นอ้ยกวา่  5  คน จนครบจาํนวนกรรมการ แลว้มอบอาํนาจใหก้รรมการทีOไดรั้บการเลือกตั�งเลือก
กนัเอง  เพืOอดาํรงตาํแหน่งต่าง ๆ  ใหค้รบถว้นแลว้เสนอต่อทีOประชุมใหญ่ใหก้ารรับรอง 
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ขอ้  26.  กรรมการของสมาคมไม่มีสิทธิไดรั้บค่าจา้งหรือเงินหรือประโยชน์อยา่งอืOนทาํนองเดียวกนัจากสมาคม กรรมการของ
สมาคมอาจไดรั้บเบี�ยประชุม ค่าพาหนะหรือเงิน หรือประโยชน์อยา่งอืOนทาํนองเดียวกนัจากสมาคม ซึOงสมาคมจะวางระเบียบไวใ้ห้
จ่ายตามมติทีOประชุมใหญ่กาํหนด 

 ขอ้  27.  คณะกรรมการซึOงไดรั้บเลือกตั�งตาม ขอ้ 24.   มีวาระอยูใ่นตาํแหน่งคราวละสองปี  นบัแต่วนัทีOนาย 
ทะเบียนรับจดทะเบียน 
 ในกรณีทีOกรรมการพน้จากตาํแหน่งก่อนครบวาระ  และไดมี้การแต่งตั�งผูอื้Oนเป็นกรรมการแทน  ใหผู้ไ้ดรั้บ 
การแต่งตั�งอยูใ่นตาํแหน่งเท่ากบัวาระทีOเหลืออยูข่องผูซึ้O งตนแทน 
 ขอ้  28.  การพน้จากตาํแหน่งของกรรมการ กรรมการของสมาคมยอ่มพน้จากตาํแหน่งดงัต่อไปนี�  

(1) ครบกาํหนดตามวาระ 
(2) ตาย 
(3) ลาออก 
(4) ขาดจากสมาชิกภาพ 
(5) ขาดคุณสมบติัตามขอ้  24.  ขอ้ใดขอ้หนึOง 
(6) ทีOประชุมใหญ่มีมติใหอ้อก 
(7) กระทาํความผิดและถูกลงโทษตามกฎหมายวา่ดว้ยการฌาปนกิจสงเคราะห์ขอ้ใดขอ้หนึOง 

 กรณีตาํแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุใดทีOไม่ใช่ออกตามวาระ  คณะกรรมการทีOเหลือยงัครบจาํนวน 
ขั�นตํOาตามขอ้บงัคบั คณะกรรมการอาจเรียกประชุมใหญ่เลือกตั�งสมาชิกคนใดคนหนึOงเขา้ดาํรงตาํแหน่งหรือไม่ก็ได ้และหากมีการ
เลือกก็ใหก้รรมการทีOไดรั้บเลือกนั�นอยูใ่นตาํแหน่งตามวาระของผูที้Oตนแทน 
 กรณีตาํแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุใดทีOไม่ใช่ออกตามวาระ  เป็นนายกสมาคมและกรรมการสมาคมโดยตาํแหน่งใหพ้น้
จากตาํแหน่งหลงัจากการประชุมใหญ่สิ�นสุดลง 
 ขอ้  29.  ใหมี้การประชุมกรรมการอยา่งนอ้ยเดือนละครั� ง ในกรณีจาํเป็นนายกสมาคมหรือกรรมการไม่นอ้ยกวา่ครึO งหนึOงของ
จาํนวนกรรมการทั�งหมดจะเรียกประชุมพิเศษขึ�นก็ได ้
 ขอ้  30.  การตั�งกรรมการหรือการเปลีOยนตวักรรมการ ใหก้ระทาํไดโ้ดยมติทีOประชุมใหญ่และตอ้งนาํไปจดทะเบียนภายใน
สิบสีOวนันบัแต่วนัทีOทีOประชุมใหญ่ลงมติ 
 ขอ้  31.  คณะกรรมการมีอาํนาจหนา้ทีOในการดาํเนินกิจการของสมาคมทุกประการและใหห้มายความรวมถึง 

(1) จดัดาํเนินกิจการของสมาคมตามขอ้บงัคบัตามมติของทีOประชุมใหญ่ 
(2) แต่งตั�งกรรมการใหด้าํรงตาํแหน่งต่าง ๆ และกาํหนดอาํนาจหนา้ทีOของกรรมการแต่ละตาํแหน่ง 
(3) วางระเบียบในการปฏิบติังานของสมาคมและการใชจ่้ายเงินของสมาคมโดยไดรั้บความเห็นชอบจากทีO

ประชุมใหญ่ 
(4) วา่จา้ง แต่งตั�ง และถอดถอนเจา้หนา้ทีOและพนกังานทั�งปวง เพืOอใหก้ารดาํเนินงานของสมาคมเป็นไปโดย

เรียบร้อย 
(5) การดาํเนินกิจการใดๆ อนัเป็นประโยชน์ต่อมวลสมาชิกทีOไม่มีขอ้บงัคบักาํหนดหา้มไว ้ ใหค้ณะกรรมการ

ดาํเนินการได ้
   การใชจ่้ายเงินของสมาคมตอ้งเป็นไปตามวตัถุประสงคข์อ้บงัคบัและระเบียบของสมาคมทีOวางไวโ้ดยไม่ขดัต่อ
กฎหมายมิฉะนั�นคณะกรรมการจะตอ้งรับผิดชอบเป็นส่วนตวั 
 ขอ้  32.  องคป์ระชุมในการประชุมของคณะกรรมการ จะตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ครึO งหนึOงของจาํนวน
กรรมการทั�งหมด  จึงจะนบัไดว้า่เป็นองคป์ระชุม 

ขอ้  33.  ใหน้ายกสมาคมของสมาคมเป็นประธานทีOประชุม ถา้นายกสมาคมไม่อาจปฏิบติัหนา้ทีOได ้
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ใหอุ้ปนายกสมาคมปฏิบติัหนา้ทีOแทน ถา้ทั�งนายกสมาคม และอุปนายกสมาคมไม่อาจปฏิบติัหนา้ทีOไดใ้หที้Oประชุมเลือกกรรมการ
คนใดคนหนึOงทาํหนา้ทีOประธานในทีOประชุมการวนิิจฉยัชี�ขาด ใหถื้อเสียงขา้งมากเป็นเกณฑ ์ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในทีO
ประชุมออกเสียงเพิOมขึ�นอีกหนึOงเสียงเป็นเสียงชี�ขาด 
 

      หมวด  7 

การประชุมใหญ่ 
 ขอ้  34.  ใหผู้เ้ริOมก่อการจดัตั�งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ร่วมประชุมกนั และลงมติมอบหมายใหผู้เ้ริOมก่อการจดัตั�งสมาคม
คนใดคนหนึOงออกหนงัสือเชิญสมาชิกมาประชุมใหญ่สามญัครั� งแรกภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์เพืOอเลือกตั�งคณะกรรมการ และมอบหมายการทั�งปวงใหแ้ก่คณะกรรมการในระหวา่งทีOยงัมิไดมี้การประชุมใหญ่สามญั
ครั� งแรก ภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพืOอเลือกตั�งคณะกรรมการ และมอบหมายการทั�งปวงให้
คณะกรรมการในระหวา่งทีOยงัมิไดมี้การประชุมใหญ่สามญัครั� งแรก ใหผู้เ้ริOมก่อการจดัตั�งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ มีอาํนาจหนา้ทีO
และความรับผิดชอบเช่นเดียวกบัคณะกรรมการ 
 ขอ้  35.  ใหมี้การประชุมใหญ่สามญัครั� งแรกภายในเกา้สิบวนั นบัแต่วนัจดทะเบียนเพืOอใหที้Oประชุมใหญ่พิจารณาเรืOองต่าง ๆ 
ดงันี�  

(1) รับรองขอ้บงัคบัทั�งฉบบัทีOผูเ้ริOมก่อการจดัตั�งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นาํไปจดทะเบียน 
(2) เลือกตั�งคณะกรรมการดาํเนินงาน และมอบหมายงานทั�งปวงใหแ้ก่คณะกรรมการ 
(3) กาํหนดอตัราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหนา้  เพืOอสาํรองจ่ายเป็นคา่จดัการศพ 
(4) กาํหนดอตัราการหกัเงินสงเคราะห์ เพืOอเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานของสมาคม 
(5) กาํหนดอตัราเบี�ยประชุม ค่าพาหนะเงินหรือประโยชน์อยา่งอืOน  ทาํนองเดียวกนัใหแ้ก่กรรมการของสมาคม

เพืOอวางระเบียบของสมาคมต่อไป 
   (6)  เรืOองอืOน ๆ  (ถา้มี) 
 ขอ้  36.  คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมใหญ่สามญัหลงัจากการประชุมใหญ่สามญัครั� งแรกปีละครั� งภายในเดือน  
มกราคม  ถึง กมุภาพนัธ์  ของทุกปี  เพืOอ 

(1) รับรองรายงานการประชุมใหญ่คราวก่อน 
(2) พิจารณารายงานการประจาํปี แสดงผลการ  ดาํเนินกิจการของสมาคมทีOผา่นมาในรอบปี 
(3) รายงานจาํนวนสมาชิกทีOเพิOมขึ�นหรือลดลง 
(4) รายงานฐานนะการเงินพิจารณาอนุมติังบดุล 
(5) เลือกตั�งคณะกรรมการ(ในปีทีOครบกาํหนด) 
(6) เรืOองอืOนๆ 

   เพืOอการใดการหนึOงซึOงคณะกรรมการเห็นสมควรหรือสมาชิกมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่หนึOงในหา้ของจาํนวนสมาชิก
ทั�งหมดหรือไม่นอ้ยกวา่หา้สิบคน  จดัทาํหนงัสือร้องขอต่อคณะกรรมการใหเ้รียกประชุมใหญ่วสิามญัเมืOอใดก็ได ้
   ในกรณีทีOสมาชิกขอใหเ้รียกประชุมวสิามญั  ใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมภายในสามสิบวนันบัแตว่นัไดรั้บคาํ
ร้องขอ 
  การรับรองรายงานการประชุมใหญ่  ใหส้มาคมส่งรายชืOอรายงานการประชุมใหญ่ใหแ้ก่สมาชิกหรือผูแ้ทนทีOเขา้
ประชุมเพืOอรับรองรายงานการประชุมโดยไม่ชกัชา้ภายใน  45  วนั  นบัจากวนัประชุมใหญ่  เมืOอสมาชิกหรือผูแ้ทนไดรั้บแจง้รายงาน
การประชุมใหญ่หากมีขอ้ทกัทว้งเพิOมเติมหรือขอ้เสนอแนะใหท้กัทว้งภายใน  30  วนั นบัถดัจากวนัทีOสมาคมมีหนงัสือแจง้  มิฉะนั�น
สมาคมจะถือวา่สมาชิกหรือผูแ้ทนทีOเขา้ประชุมใหญ่ไดรั้บรองรายงานการประชุมในครั� งนั�น 
 ขอ้  37.  การประชุมใหญ่ตอ้งมีสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ยกวา่กึOงหนึOงของจาํนวนสมาชิกทั�งหมดหรือไม่
นอ้ยกวา่หนึOงร้อยคน  จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
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   ถา้ในการประชุมนดัแรกสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกมาไม่ครบองคป์ระชุม   หากการประชุมนั�นไดน้ดัโดยสมาชิก
ร้องขอใหเ้ลิกประชุม   ถา้การประชุมนั�นมิใช่โดยสมาชิกร้องขอใหน้ดัประชุมใหญ่อีกครั� งหนึOงภายในสามสิบวนั การประชุมครั� ง
หลงันี�สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ยกวา่หนึOงในสิบของจาํนวนสมาชิกทั�งหมดหรือไม่นอ้ยกวา่สามสิบคนก็ไดถื้อวา่
เป็นองคป์ระชุม 
 ขอ้  38.  ในการประชุมใหญ่สมาชิกคนหนึOงมีหนึOงเสียงในการลงคะแนนการวนิิจฉยัชี�ขาดใหถื้อเสียงขา้งมาก ถา้คะแนน
เสียงเท่ากนัใหป้ระธานในทีOประชุมออกเสียงเพิOมขึ�นอีกเสียงหนึOงเป็นเสียงชี�ขาด เวน้แตจ่ะกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัเป็นอยา่งอืOน 
   ในการประชุมใหญ่ สมาชิกจะมอบฉนัทะใหผู้อื้Oนมาประชุมใหญ่และออกเสียงแทนตนไดแ้ต่การมอบฉนัทะ
จะตอ้งทาํเป็นหนงัสือ และผูรั้บมอบฉนัทะคนหนึOงมีหนึOงเสียงในการลงคะแนนเท่านั�น 
 ขอ้  39.  คณะกรรมการจะตอ้งส่งหนงัสือบอกกล่าวถึง วนัเวลา สถานทีO  และระเบียบวาระของการประชุมใหญ่ไปใหส้มาชิก
ทุกคนไดท้ราบ โดยส่งจดหมายทางไปรษณียล์งทะเบียน   ณ  ทีOอยูข่องสมาชิกทีOปรากฏในทะเบียนสมาชิก หรือส่งใหถึ้งตวัสมาชิก
ก่อนประชุมไม่นอ้ยกวา่เจด็วนั 
 ขอ้  40.  ใหน้ายกสมาคมเป็นประธานในทีOประชุม  ถา้นายกสมาคมไม่อาจปฏิบติัหนา้ทีOไดใ้หอุ้ปนายกสมาคมปฏิบติัหนา้ทีO
แทน  ถา้ทั�งนายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่อาจปฏิบติัหนา้ทีOไดใ้หที้OประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึOงขึ�นเป็นประธานในทีO
ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั�น 
 ขอ้  41.  การออกเสียงลงคะแนนในทีOประชุมใหญ่กระทาํได ้ 2  วิธี  คือ 

(1) ออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย  ใหใ้ชว้ธีิยกมือ 
(2) ออกเสียงลงคะแนนลบั ใหใ้ชเ้ขียนบตัรลงคะแนน 

                 การนบัคะแนนใหที้OประชุมเลือกสมาชิกทีOมาประชุมเป็นกรรมการนบัคะแนนไม่นอ้ยกวา่สามคน 
หมวด  8 

การทะเบียน  การเงนิ  และการบญัชี 
 ขอ้  42.  สมาคมตอ้งจดัใหมี้ทะเบียนสมาชิกตามแบบทีOนายทะเบียนกลางกาํหนดและใหเ้ก็บรักษาทะเบียนดงักล่าว พร้อมทั�ง
หลกัฐานและเอกสารทีOใชป้ระกอบการลงทะเบียนไวที้Oสาํนกังาน 
 ขอ้  43.  สมาคมตอ้งส่งสาํเนาทะเบียนสมาชิกทีOมีอยูใ่นวนัครบเกา้สิบวนันบัแต่วนัจดทะเบียนใหแ้ก่นายทะเบียนภายในสิบสีO
วนันบัแต่วนัดงักล่าว  และเมืOอสิ�นเดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกนัยายน  และธนัวาคมของทุกปี สมาคมตอ้งส่งสาํเนาทะเบียน
สมาชิกในส่วนทีOมีการเปลีOยนแปลงจาํนวนสมาชิกตามทีOเป็นอยูใ่นวนัสิ�นเดือนนั�น ต่อนายทะเบียนภายในสิบสีOวนันบัแต่วนัสิ�นเดือน
นั�นตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการทีOรัฐมนตรีประกาศกาํหนด   
 ขอ้  44.  สมาคมตอ้งจดัใหมี้สมุดชาํระเงินประจาํตวัสมาชิกใหแ้ก่สมาชิก บญัชีชาํระเงินประจาํตวัสมาชิก  บญัชีแสดงฐานะ
การเงินและหลกัฐานการรับจ่ายเงินตามแบบทีOนายทะเบียนกลางกาํหนดและตอ้งเก็บรักษาเอกสารประกอบบญัชีแสดงใหเ้ห็นความ
ถูกตอ้งแห่งบญัชีนั�นไวด้ว้ย 
  สมาคมตอ้งรายงานจาํนวนเงินทีOมีอยูใ่นมือและในธนาคารตามทีOเป็นอยูใ่นวนัสิ�นเดือนมิถุนายนของทุกปี ต่อนาย
ทะเบียนภายในสามสิบวนันบัแตว่นัสิ�นเดือนนั�น ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการทีOรัฐมนตรีประกาศกาํหนด 

 ขอ้  45.  เงินทุกประเภททีOสมาคม  ไดรั้บตอ้งนาํฝากธนาคารออมสิน  หรือธนาคารพาณิชยห์รือสถาบนัการเงินทีO
กระทรวงการคลงัรับรอง  ทีOเชืOอถือไดใ้นนามของสมาคม  เหรัญญิกจะเก็บรักษาตวัเงินสดไวที้OสาํนกังานเพืOอเป็นค่าใชจ่้ายไม่เกิน  
10,000 บาท นายกสมาคมมีอาํนาจสัOงจ่ายเงินของสมาคม  ไดไ้ม่เกินครั� งละ  20,000 บาท  และนายกสมาคมโดยอนุมติัของ
คณะกรรมการสัOงจ่ายเงินของสมาคม  ไดไ้ม่เกินครั� งละ 100,000 บาท  หากเกินกวา่จาํนวนทีOกล่าว  ตอ้งใหที้Oประชุมใหญ่อนุมติัเป็น
ราย ๆ ไป  เวน้แต่การสัOงจ่ายเงินสงเคราะห์และเงินเดือนเจา้หนา้ทีOสมาคม 
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   การฝาก และการถอนเงินของสมาคมตอ้งกระทาํในนามสมาคม การถอนเงินไม่วา่กรณีใด ๆ  ตอ้งมีนายกสมาคม
หรืออุปนายกสมาคมลงนามร่วมกบัเหรัญญิกและหรือคณะกรรมการทีOไดรั้บมอบหมายจาํนวนไม่นอ้ยกวา่สามในหา้คน  จึงจะถอน
เงินฝากได ้
 ขอ้  46.  การใชจ่้ายเงินของสมาคมตอ้งวางระเบียบและกาํหนดตามวตัถุประสงคข์องการดาํเนินงาน  โดยไดรั้บอนุมติัจากทีO
ประชุมใหญ่ และส่งสาํเนาระเบียบการใชจ่้ายเงินนั�น ๆ  ใหน้ายทะเบียน เมืOอนายทะเบียนอนุญาตแลว้จึงถือปฏิบติัได ้
 ขอ้  47.  เงินหรือผลประโยชนข์องสมาคมทีOไดรั้บมาหรือมีผูบ้ริจาคดว้ยศรัทธาหรือดอกผลทีOฝากธนาคารตอ้งตกเป็นของ
สมาคมทั�งสิ�น 

ขอ้  48.  คณะกรรมการตอ้งแต่งตั�งบุคคลทีOเหมาะสมเป็นกรรมการผูต้รวจสอบกิจการหรือผูต้รวจสอบบญัชีการเงินของ
สมาคมอยา่งนอ้ย  2  คน จากทีOประชุมใหญ่และกรรมการทีOไดรั้บการแต่งตั�งตอ้งรายงานผลการตรวจสอบใหน้ายกสมาคมทราบทุก
สิบหา้วนั  โดยผลดัเปลีOยนกนัตรวจสอบ  และนายกสมาคมตอ้งนาํไปเสนอทีOประชุมคณะกรรมการในการประชุมประจาํเดือน 
 ขอ้  49.  ใหค้ณะกรรมการทาํบญัชีงบดุลตามแบบทีOนายทะเบียนกลางกาํหนด  เสนอต่อทีOประชุมใหญ่เพืOออนุมติัไม่ชา้กวา่
หกสิบวนันบัแต่วนัสิ�นปีปฏิทิน  และตอ้งส่งสาํเนางบดุลทีOมีคาํรับรองวา่ถูกตอ้งต่อนายทะเบียนไม่ชา้กวา่สิบสีOวนัแต่วนัทีOประชุม
ใหญ่อนุมติั และตอ้งแสดงไวที้OสาํนกังานเพืOอใหส้มาชิกและผูมี้ส่วนไดเ้สียตรวจดูดว้ย 
 ขอ้  50.  หลกัฐานเอกสารทางทะเบียน  ทางการเงิน  ทางบญัชี  และบญัชีงบดุล สมาคมตอ้งเก็บรักษาไวไ้ม่นอ้ยกวา่สิบปี 

 
หมวด  9 

การแก้ไขหรือเพิ&มเตมิข้อบงัคบั 
    ขอ้  51.  การแกไ้ขหรือเพิOมเติมขอ้บงัคบัซึOงกระทาํโดยมติของทีOประชุมใหญ่นั�น ตอ้งมีคะแนนเสียงในการลงมติไม่ตํOากวา่
กึOงหนึOงของจาํนวนสมาชิกทีOมาประชุมและตอ้งไม่ขดัต่อวตัถุประสงคข์องสมาคมหรือขดัต่อกฎหมาย 
   เมืOอทีOประชุมใหญ่มีมติใหแ้กไ้ขหรือเพิOมเติมขอ้บงัคบัขอ้ใดขอ้หนึOงแลว้  คณะกรรมการตอ้งนาํไปจดทะเบียน
ภายในสิบสีOวนันบัแต่วนัทีOประชุมใหญ่มีมติ 
 ขอ้  52.  ในกรณีทีOนายทะเบียนไม่รับจดทะเบียนแกไ้ขหรือเพิOมขอ้บงัคบัตามขอ้  51.  ใหค้ณะกรรมการนดัประชุมใหญ่
วสิามญั  เพืOอพิจารณาแกไ้ขหรือเพิOมเติมขอ้บงัคบันี� อีกครั� งหนึOงภายในสิบหา้วนั  นบัแต่วนัทีOไดรั้บแจง้คาํสัOงของนายทะเบียน ถา้ทีO
ประชุมใหญ่ยนืยนัใหแ้กไ้ขหรือเพิOมเติมขอ้บงัคบันั�นอยู ่ ใหค้ณะกรรมการทาํหนงัสืออุทธรณ์ต่อปลดักระทรวงมหาดไทยโดยยืOน
ต่อนายทะเบียนภายในกาํหนดสิบหา้วนันบัแต่วนัไดรั้บคาํสัOงจากนายทะเบียน 
 

หมวด  10 

การเลกิสมาคม และการชําระบัญชี 
 ขอ้  53.  สมาคมยอ่มเลิกไดด้ว้ยเหตุใดเหตุหนึOง ดงัต่อไปนี�  

(1) ทีOประชุมใหญ่มีมติใหเ้ลิก 
(2) นายทะเบียนสัOงใหเ้ลิก  ตามมาตรา  52. 
(3) ศาลสัOงใหเ้ลิกตามมาตรา  54  แห่งพระราชบญัญติัการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.  2545 

ขอ้  54.  เมืOอนายทะเบียนสัOงใหเ้ลิกสมาคม  กรรมการไม่นอ้ยกวา่กึOงหนึOงของจาํนวนกรรมการทั�งหมดของสมาคมโดยทาํ
หนงัสือยืOนต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวนันบัแต่วนัทีOไดรั้บคาํสัOงและใหน้ายทะเบียนส่งคาํอุทธรณ์ต่อไปยงัปลดักระทรวงโดยมิ
ชกัชา้ 
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 ขอ้  55.  เมืOอตอ้งเลิกสมาคม ใหค้ณะกรรมการจดัใหมี้การชาํระบญัชีตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยบ์รรพ  3  
ลกัษณะ  22   หมวด  5  วา่ดว้ยการชาํระเงินบญัชี  หา้งหุน้ส่วนจดทะเบียนหา้งหุน้ส่วนจาํกดัและบริษทัจาํกดั โดยอนุโลม 
 ขอ้  56.  เมืOอชาํระบญัชีแลว้  ถา้มีทรัพยสิ์นของสมาคมเหลืออยูเ่ท่าใด สมาคมจะโอนใหแ้ก่สมาคมหรือนิติบุคคลการกศุลอืOน  
ตามทีOทีOประชุมใหญ่จะมีมติกาํหนด    
 
 ขอ้บงัคบัสมาคมนี� มีผลบงัคบัใชต้ั�งแต่วนัทีO  ...(28)...  กมุภาพนัธ์  2561 
 

          ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

( นายประยทุธ  แกว้อาษา ) 
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองบวัลาํภู จาํกดั 
 


