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ข้อบังคับ 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ ากัด 

พ.ศ. 2562 
 

  อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์  พ.ศ. 2545  มาตรา 9  สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ต้องมีข้อบังคับ  และต้องจดทะเบียนเมื่อได้จดทะเบียนแล้วให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล  และตามมาตรา 16       
การแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์   จะกระท าได้ก็แต่โดยมติของที่ประชุมใหญ่  และต้อง
น าไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติเห็ นเป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไข  
ข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี  จ ากัด  เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจ  สังคมปัจจุบัน  และให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี   จ ากัด  ด าเนิน
กิจการไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัวในการบริหารงานของสมาคม  ให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์  พ.ศ. 2545  ดังนี้ 

หมวดที ่ 1 
ข้อความทั่วไป 

ข้อ  1. สมาคมนี้เรียกว่า “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ ากัด  มีชื่อย่อว่า       
“สฌ. สอค. กจ.” 

ข้อ  2. ส านักงานของสมาคมตั้งอยู่ที่   ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี  จ ากัด  เลขที่ 245/1  ถนนแสงชูโต  
ต าบลปากแพรก  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

ข้อ  3. ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ที่นายทะเบียน  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ าท้องที่จังหวัดกาญจนบุรีรับจด
ทะเบียนเป็นต้นไป 

ข้อ  4. เครื่องหมายสมาคมเป็นรูปลักษณะวงกลมเล็กล้อมรอบด้วยวงกลมใหญ่ภายในวงกลมเล็กเป็นรูปเจดีย์สามองค์
ระหว่างวงกลมเล็กและวงกลมใหญ่เป็นชื่อสมาคม “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
กาญจนบุรี จ ากัด” 

 
 
 
 
 ให้ยกเลิกข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ ากัด  ฉบับ พ.ศ.2554, 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 และใช้ข้อความในข้อบังคับนี้แทน 
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ข้อ  5. ในข้อบังคับนี ้
 “สมาคม”   หมายความว่า สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี  จ ากัด 
 “สมาชิก”   หมายความว่า สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี 

จ ากัด 
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการด าเนินการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์

ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี  จ ากัด 
 “นายกสมาคม” หมายความว่า นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี 

จ ากัด  
 “อุปนายก”   หมายความว่า อุปนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี 

จ ากัด  
 “เหรัญญิก”  หมายความว่า เหรัญญิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

กาญจนบุรี จ ากัด  
 “เลขานุการ”  หมายความว่า เลขานุการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

กาญจนบุรี จ ากัด 
 “กรรมการ”  หมายความว่า กรรมการด าเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

ครูกาญจนบุรี จ ากัด  
 “เงินค่าสมัคร”  หมายความว่า เงินค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออม

ทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ ากัด 
 “เงินค่าบ ารุง”  หมายความว่า เงินที่เสียเป็นค่าบ ารุงสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

ครูกาญจนบุรี จ ากัด  ที่สมาชิกต้องช าระให้กับสมาคมเป็นรายปี 
 “เงินสงเคราะห”์ หมายความว่า เงินที่สมาชิกร่วมกันออกช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและ

สงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกซ่ึงถึงแก่ความตาย รวมทั้งเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือ
ด าเนินกิจการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
กาญจนบุรี จ ากัด 

 “เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า”    หมายความว่า   เงินที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
กาญจนบุรี จ ากัด เรียกเก็บไว้ล่วงหน้า เพ่ือส ารองจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เมื่อ
สมาชิกคนใดคนหนึ่งถึงแก่ความตาย 

ข้อ  6. สมาคมจะเปิดท าการในวันเปิดท าการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ ากัด ระหว่างเวลา 08:30 น.  
 ถึงเวลา 16:30 น. 
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หมวดที ่ 2 
วัตถุประสงค ์

ข้อ  7. สมาคมมีวัตถุประสงค์  เพ่ือท าการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ หรือการจัดการศพและสงเคราะห์
ครอบครัวของสมาชิกที่ถึงแก่ความตายด้วยเงินสงเคราะห์  โดยไม่ประสงค์จะหาก าไรมาแบ่งปันกัน ซึ่งการตายนี้
รวมถึงการสาบสูญตามค าสั่งศาล 

หมวดที ่ 3 
สมาชิกภาพและการขาดจากสมาชิกภาพ 

ข้อ  8. ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมต้องมีคุณสมบัติ ตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับนี้ 
ข้อ  9. สมาชิกของสมาคมต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

(1) ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ ากัด ตามหมวด 5  แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
กาญจนบุรี จ ากัด พ.ศ. 2549  หรือเป็นคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายของสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ ากัด ตามนัยข้างต้น 

(2) ต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ และมีอายุในวันสมัครไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ ณ วันสมัคร เว้นแต่ในกรณีที่
คณะกรรมการมีมติออกประกาศรับสมัครสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ และผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการครั้ง
แรกท่ีมีอายุเกิน 40 ปีบริบูรณ์ 

(3) ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ 
(4) ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ในวันสมัคร 
(5) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคเรื้อรังจนรักษาไม่หายตามกฎกระทรวง (ส าหรับคู่สมรสของสมาชิก

สมาคม) 
(6) ต้องมีความประพฤติดี และยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคม 

ข้อ  10. ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมต้องยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมด้วยตนเอง (กรณีคู่สมรสของ
สมาชิก) หรือส่งผ่านตัวแทน (กรณีสมาชิก) ณ ส านักงานสมาคม ในวันเปิดท าการ โดยมีสมาชิกหรือกรรมการ
สมาคมไม่น้อยกว่า 2 คนรับรองคุณสมบัติพร้อมด้วย 
(1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(2) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
(3) ส าเนาใบส าคัญการสมรส (กรณีคู่สมรสของสมาชิก) 
(4) ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งจากสถานพยาบาลของรัฐ ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล (กรณีคู่

สมรสของสมาชิก) 
(5) อ่ืน ๆ เช่น หนังสือส าคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว, หนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล ฯลฯ 
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ข้อ 11. สมาชิกภาพของผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก จะสมบูรณ์เริ่มตั้งแต่วันที่คณะกรรมการได้มีมติให้ เข้าเป็นสมาชิก และ
ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกได้ช าระเงินค่าสมัครและช าระเงินต่าง ๆ ตามข้อบังคับนี้แล้ว 

ข้อ 12. สมาคมจะออกหนังสือหลักฐานแสดงการเป็นสมาชิก เช่น ใบเสร็จรับเงิน 
ข้อ 13. ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกจะต้องระบุชื่อผู้จัดการศพ และผู้ที่ประสงค์ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ ไว้ให้ชัดแจ้งในใบสมัคร 

ซึ่งต้องเป็นบุคคลตามข้อ 21  หรือบุคคลตามที่สมาชิกระบุให้เป็นผู้รับเงินสงเคราะห์ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง
ผู้จัดการศพ และผู้รับเงินสงเคราะห์ในภายหลัง สมาชิกต้องแจ้งให้สมาคมทราบโดยมิชักช้า  ตามแบบค าร้องที่
สมาคมก าหนด ถ้าไม่มีผู้จัดการศพให้ถือว่าผู้รับเงินสงเคราะห์เป็นผู้จัดการศพ ในกรณีที่สมาคมเป็นผู้จัดการศพ 
สมาคมต้องจัดการศพให้เหมาะสมแก่ฐานานุรูปและประเพณีทางศาสนาของสมาชิกนั้น 

ข้อ 14. สมาชิกภาพย่อมสิ้นสุดลงในกรณีตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) คณะกรรมการมีมติให้ออก 
(4) ถูกตัดชื่อออกเพราะขาดส่งเงินสงเคราะห์โดยสมาคมแจ้งเป็นหนังสือให้ช าระเงินสงเคราะห์ตามข้อ 18 แล้ว

จ านวน 2 ครั้ง แต่ละครั้งมีระยะเวลาห่างกัน 30 วัน ซึ่งครั้งสุดท้ายได้ท าหนังสือลงทะเบียนแบบตอบรับ หรือ
สมาคมติดต่อหาหลักแหล่งที่อยู่ไม่ได้ และทางสมาคมได้น าเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ามาจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์
หมดแล้ว 

    การสิ้นสุดแห่งสมาชิกภาพตามข้อนี้  สมาชิกไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินค่าสมัคร เงินค่าบ ารุง และเงิน
สงเคราะห์ที่ได้ช าระตามข้อบังคับนี้คืนจากสมาคม  เว้นแต่เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าที่ยังไม่ได้ตกอยู่ในความผูกพันที่
จะต้องจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ให้แก่สมาชิกท่ีถึงแก่ความตาย 

หมวดที ่ 4 
เงินค่าสมัคร  เงินค่าบ ารุง  และเงินสงเคราะห์ศพ 

ข้อ 15. เมื่อสมาคมรับสมัครผู้ใดเข้าเป็นสมาชิกแล้ว  ผู้นั้นมีหน้าที่ต้องช าระเงินให้แก่สมาคม ดังนี้ 
(1) เงินค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิก  เป็นเงิน  100  บาท  (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
(2) เงินค่าบ ารุงปีละ  20 บาท  (ยี่สิบบาทถ้วน) 
(3) เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า  เป็นเงิน  300  บาท  (สามร้อยบาทถ้วน) 

ข้อ 16. เมื่อสมาชิกของสมาคมคนใดคนหนึ่งถึงแก่ความตาย  สมาชิกทุกคนมีหน้าที่ต้องออกเงินสงเคราะห์เพ่ือเป็น        
ค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ครอบครัวของสมาชิกที่ตายนั้นรายละ 30 บาท 
(สามสิบบาทถ้วน) 

ข้อ 17. การช าระเงินค่าสมัคร  เงินค่าบ ารุง  เงินสงเคราะห์  และหรือเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า  ให้ช าระต่อเหรัญญิกหรือ
เจ้าหน้าที่ของสมาคม  ณ  ส านักงานสมาคม  ในวันเปิดท าการ 
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   การรับเงินค่าสมัคร  เงินค่าบ ารุง  เงินสงเคราะห์  และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า  ให้สมาคมออก
ใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน 

ข้อ 18. เงินสงเคราะห์ตามข้อ 16  และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าตามข้อ 19  สมาชิกต้องยินยอมให้สมาคมหักเงินเดือน       
ณ ที่จ่าย   

   ส าหรับสมาชิกที่สังกัดหน่วยงานแต่ไม่สามารถหักเงินเดือน ณ ที่จ่ายได้ 2 เดือนติดต่อกัน และสมาชิกที่
ไม่มีสังกัดหน่วยงานจะหักเงินเดือน  ต้องช าระเงินสงเคราะห์ไว้ล่วงหน้ากับสมาคม  จ านวนไม่น้อยกว่า  1,000  
บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน)  และช าระครั้งต่อไปเมื่อเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเหลือต่ ากว่า  450 บาท  (สี่ร้อยห้าสิบ
บาทถ้วน)  หรือได้รับหนังสือแจ้งจากสมาคมเพ่ือให้ช าระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า  และเงินค่าบ ารุงประจ าปี 

ข้อ 19. สมาคมจะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าจากสมาชิก  ซึ่งต้องไม่เกินอัตราที่ ที่ประชุมใหญ่มีมติก าหนด  และเงิน
จ านวนนี้สมาคมจะคืนให้แก่สมาชิกเท่าที่สมาชิกผู้นั้นยังไม่ตกอยู่ในความผูกพันที่จะต้องจ่ายเงินสงเคราะห์ตามท่ี
จ่ายไว้ล่วงหน้า  และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้านี้ห้ามสมาคมน าไปใช้จ่ายในกิจการอ่ืนใด  เว้นแต่จะน าไปใช้ส ารอง
จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ของสมาชิกผู้นั้นเองในเมื่อสมาชิกอ่ืนถึงแก่ความตาย 

ข้อ 20. สมาคมจะจ่ายเงินสงเคราะห์เต็มจ านวนให้แก่ผู้จัดการศพหรือผู้รับเงินสงเคราะห์  เมื่อน าหลักฐานมายื่นต่อ
สมาคม ถูกต้องครบถ้วน  และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสมาคม  ภายใน 60 วัน 

       การจ่ายเงินสงเคราะห์ สมาคมจะหักเงินสงเคราะห์ไว้เป็นค่าใช้จ่ายของสมาคม ของเงินสงเคราะห์ที่
เรียกเก็บได้  ซึ่งต้องไม่เกินอัตราที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 

               การจ่ายเงินสงเคราะห์รายใดมีปัญหา  ให้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ  และให้ค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  เงินนี้ไม่ถือเป็นเงินมรดกของสมาชิกผู้ถึงแก่ความตาย  ทายาทโดยธรรมของ
สมาชิกท่ีถึงแก่ความตายไม่มีสิทธิเรียกร้อง  หรือถือเป็นเหตุฟ้องร้องเรียกเงินดังกล่าวได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น 

ข้อ 21. ในกรณีที่สมาชิกถึงแก่กรรม  ให้สมาคมจ่ายค่าจัดการศพ  หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่บุคคล
ที่สมาชิกได้ระบุไว้ในใบสมัครให้เป็นผู้รับเงินสงเคราะห์และ/หรือเป็นผู้จัดการศพ ซึ่งเป็นบุคคล  ดังต่อไปนี้ 
(1) คู่สมรส  บุตร  บิดา  มารดา 
(2) พ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 
(3) พ่ีน้องร่วมบิดา หรือ มารดาเดียวกัน 
(4) ปู่ ย่า ตา ยาย 
(5) ลุง ป้า น้า อา 
(6) ผู้อุปการะ หรือ ผู้อยู่ในอุปการะเลี้ยงดู  

    โดยให้สมาคมจ่ายเงินสงเคราะห์เป็นเงินค่าจัดการศพ จ านวนเงิน 30,000  บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
เมื่อได้รับเอกสารในการขอรับเงินสงเคราะห์ศพถูกต้องครบถ้วน 
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    ในกรณีไม่มีบุคคลที่สมาชิกระบุไว้ในใบสมัคร หรือมีบุคคลที่ระบุไว้ในใบสมัครแต่ไม่อาจจัดการตาม
เจตนาของสมาชิกได้ หรือในกรณีที่สมาชิกไม่ได้ระบุบุคคลใดไว้ในใบสมัคร  บุคคลตามวรรคหนึ่งอาจยื่นค าร้อง
ต่อสมาคม  เพื่อขอเป็นผู้จัดการศพก็ได้ 

         เมื่อสมาคมได้รับค าร้องตามวรรคสองและได้พิจารณาแล้ว  เห็นว่าบุคคลนั้นสามารถเป็นผู้จัดการศพ
ของสมาชิกได้จริง  ให้สมาคมจ่ายเงินค่าจัดการศพให้แก่บุคคลนั้น  แต่ถ้าสมาคมเห็นว่าบุคคลนั้นไม่สามารถเป็น
ผู้จัดการศพได้  หรือไม่มีบุคคลตามวรรคหนึ่งยื่นค าร้องภายในระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ ให้สมาคม
จดัการศพให้แก่สมาชิกท่ีถึงแกค่วามตายตามสมควรแก่ฐานานุรูปและประเพณีทางศาสนาของสมาชิกนั้น   

         เมื่อได้ปฏิบัติตามวรรคสามแล้ว  ยังคงมีเงินค่าจัดการศพหรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว
เหลืออยู่ ให้สมาคมจ่ายเงินส่วนที่เหลืออยู่ให้แก่บุคคลที่สมาชิกได้ระบุไว้ในใบสมัครที่มีค ารับรองของพยาน 2 คน 
และสามารถเปลี่ยนเจตนาได้ตลอดเวลาที่เป็นสมาชิก แต่ถ้าไม่มีบุคคลที่สมาชิกระบุไว้ในใบสมัคร ให้สมาคม
จ่ายเงินดังกล่าวให้แก่บุคคลในวรรคหนึ่งตามล าดับก่อนหลังโดยผู้อยู่ล าดับก่อนย่อมตัดสิทธิผู้อยู่ล าดับหลังถ้ามีผู้
อยู่ในล าดับเดียวกันหลายคนให้สมาคมแบ่งเงินค่าจัดการศพหรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวที่เหลืออยู่
ให้แก่ทุกคนในสัดส่วนที่เท่ากัน 

หมวดที ่ 5 
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 

ข้อ 22. สมาชิกมีสิทธิ  ดังต่อไปนี้ 
(1) ท าหนังสือร้องขอต่อกรรมการให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเพ่ือการหนึ่งเมื่อใดก็ได้โดยมีจ านวนสมาชิกอ่ืนร่วม

ด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคน 
(2) ขอตรวจสอบบัญชี และเอกสารของสมาคมเพ่ือทราบการด าเนินกิจการของสมาคมได้ที่  ส านักงานสมาคมใน

วัน และเวลา เปิดท าการสมาคม 
(3) ร้องขอต่อนายทะเบียนให้สั่งเพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่ที่ได้ลงมติฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบังคับของสมาคม 

ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ 
(4) ยื่นค าร้องขอต่อนายทะเบียนขอให้เลิกสมาคม  พร้อมด้วยเหตุผลประกอบค าร้องขอโดยมีสมาชิกอ่ืนร่วมด้วย  

ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของสมาชิกท้ังหมด 
(5) เข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทุกครั้ง 
(6) แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมของสมาคมต่อคณะกรรมการ   และมีสิทธิเรียกร้องให้คณะกรรมการ

กระท าหรืองดเว้นการกระท าเพ่ือประโยชน์ของสมาคม  หรือป้องกันความเสียหายอันเกิดขึ้นแก่สมาคม 
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ข้อ 23. สมาชิกมีหน้าที่  ดังนี้ 
(1) ปฏิบัติตามระเบียบ  ข้อบังคับ  และค าสั่งของสมาคม 
(2) ต้องช าระเงินสงเคราะห์ให้เรียบร้อยภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการตายของสมาชิกหรือ

ได้รับแจ้งให้ช าระเงินสงเคราะห์จากสมาคม 
(3) เก็บรักษาหนังสือส าคัญการเป็นสมาชิกสมาคมไว้  ถ้าหายต้องรีบแจ้งเพ่ือขอใบแทนใหม่จากสมาคม 
(4) การย้ายที่อยู่  เปลี่ยนชื่อ  เปลี่ยนนามสกุล  แก้วัน เดือน ปีเกิดของสมาชิก  ให้ยื่นค าร้องต่อสมาคมภายใน 

15 วัน นับแต่วันที่ย้าย เปลี่ยน หรือแก้ไข  เพื่อสมาคมจะได้แก้ไขหลักฐานต่าง ๆ  ในทะเบียนให้ถูกต้อง 
(5) แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือเมื่อต้องการเปลี่ยนตัวบุคคลผู้จัดการศพ  หรือผู้รับเงินสงเคราะห์ตามที่ระบุไว้

ในใบสมัคร  โดยยื่นค าร้องต่อนายกสมาคมเป็นลายลักษณ์อักษร 
(6) เมื่อสมาชิกผู้ใดถึงแก่ความตายให้ผู้จัดการศพ  ผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์หรือครอบครัวของสมาชิ กแจ้งให้

คณะกรรมการสมาคมทราบ  พร้อมด้วยหลักฐานคือหนังสือส าคัญแสดงการเป็นสมาชิก  ใบเสร็จรับเงินครั้ง
สุดท้าย (ถ้ามี)  ส าเนาใบมรณบัตร,  ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ตาย,  ส าเนาทะเบียนบ้านผู้จัดการศพหรือผู้รับเงิน
สงเคราะห์ และบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้จัดการศพหรือผู้รับเงิน
สงเคราะห ์

หมวดที ่ 6 
คณะกรรมการ  และการด าเนินการ 

ข้อ 24. ให้มีคณะกรรมการด าเนินการของสมาคมคณะหนึ่ง  เป็นผู้ด าเนินกิจการของสมาคมโดยการเลือกตั้งระหว่าง
สมาชิกด้วยกันจากที่ประชุมใหญ่มีจ านวนไม่น้อยกว่า 7 คน  และไม่เกิน  15  คน  โดยมีต าแหน่งนายกสมาคม
หนึ่งคน  อุปนายกสมาคมหนึ่งคนหรือสองคน  เลขานุการหนึ่งคน  เหรัญญิกหนึ่งคน  นอกนั้นเป็นกรรมการ 

   สมาชิกที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติสมควรแก่วัตถุประสงค์ของสมาคม
ดังต่อไปนี้  คือ 

(1)   เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ ากัด 
(2)   มีสัญชาติไทย 
(3)   มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ 
(4)   มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าการศึกษาภาคบังคับ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ 
(5)   มีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในจังหวัดที่ยื่นค าขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
(6)   มีอาชีพเป็นหลักแหล่งและมีฐานะมั่นคง 
(7)   ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
(8)   ไม่เป็นภิกษุ  สามเณร  นักพรต  หรือนักบวชในศาสนาใด 
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(9)  ไม่เคยถูกนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ าท้องที่สั่งให้พ้นจากต าแหน่ง กรรมการ
สมาคม 

(10) ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่สมาคมถอดถอนให้ออกจากต าแหน่งกรรมการเฉพาะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
หรือไม่เคยต้องโทษตามกฎหมายว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ 

(11) ไม่เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดได้กระท าโดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

(12) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(13) ไม่เป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว  หรือบุคคลล้มละลาย 
(14) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ หรือไม่

เคยถูกนายจ้างเลิกจ้างเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 
(15) ไม่เป็นกรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อ่ืน 

ให้คณะกรรมการเป็นผู้แทนของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในกิจการเกี่ยวกับบุคคลภายนอก 
ข้อ 25. วิธีเลือกตั้งคณะกรรมการตามข้อ 24  ให้เลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ตามจ านวนที่ก าหนด  และให้คณะกรรมการ

ตกลงเลือกต าแหน่งต่าง ๆ กันเอง  แล้วแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ  และให้น ารายชื่อคณะกรรมการที่ได้รับ
เลือกตั้งไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายใน  14  วัน  นับแต่วันที่ประชุมใหญ่ลงมติ 

ข้อ 26. กรรมการของสมาคมไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างหรือเงิน หรือประโยชน์อย่างอ่ืนท านองเดียวกันจากสมาคม 
   กรรมการของสมาคมอาจได้รับเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ หรือเงิน หรือประโยชน์อย่างอ่ืนท านองเดียวกัน

จากสมาคม  ซึ่งสมาคมจะวางระเบียบไว้ให้จ่ายตามมติท่ีประชุมใหญ่ก าหนด 
ข้อ 27. คณะกรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งตามข้อ 24  และจดทะเบียนแล้ว  อยู่ในต าแหน่งคราวละ 2 ปี  นับแต่วันที่นาย

ทะเบียนรับจดทะเบียน 
   กรรมการสมาคมจะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้  เว้นแต่ที่ประชุมใหญ่โดยมติสองในสาม

ของผู้มาประชุมจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 
   ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ สมาคมจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ  เพ่ือเลือก

กรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างหรือไม่ก็ได้  ให้ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งด ารงต าแหน่งอยู่ ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่
เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

   คณะกรรมการชุดที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระจะต้องปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการ
ชุดใหม่  และคณะกรรมการชุดใหม่เข้ามารับต าแหน่งแทนจึงจะพ้นจากหน้าที่ 
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ข้อ 28. การพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ  กรรมการของสมาคมย่อมพ้นจากต าแหน่ง  ดังต่อไปนี้ 
(1) ครบก าหนดตามวาระ 
(2) ตาย 
(3) ลาออก 
(4) ขาดจากสมาชิกภาพ 
(5) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 24 
(6) ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ออก 
(7) กระท าความผิดและถูกลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้อใดข้อหนึ่ง 

          กรณีต าแหน่งคณะกรรมการว่างลงเพราะเหตุไม่ใช่ออกตามวาระหากต าแหน่งนั้นไม่ใช่ต าแหน่งนายก
สมาคม  และคณะกรรมการที่เหลือยังครบจ านวนขั้นต่ าตามข้อบังคับ  คณะกรรมการอาจเรียกประชุมใหญ่
เลือกตั้งสมาชิกคนใดคนหนึ่งเข้าด ารงต าแหน่งแทนหรือไม่ก็ได้  และหากมีการเลือกก็ให้กรรมการที่ได้รับเลือกนั้น
อยู่ในต าแหน่งตามวาระของผู้ที่ตนแทน 

    ในกรณีต าแหน่งนายกสมาคมว่างลงเพราะเหตุไม่ใช่ออกตามวาระ ให้อุปนายกสมาคมท าหน้าที่แทน
จนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่ 

ข้อ 29. ให้มีการประชุมกรรมการอย่างน้อยเดือนละครั้ง  ในกรณีจ าเป็นนายกสมาคม หรือกรรมการไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง
ของจ านวนกรรมการทั้งหมดจะเรียกประชุมพิเศษขึ้นก็ได้ 

ข้อ 30. การได้มาซึง่กรรมการหรือการเปลี่ยนตัวกรรมการให้กระท าได้โดยมติที่ประชุมใหญ่  และให้น ารายชื่อกรรมการที่
ได้รับการเลือกตั้งใหม่ไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายใน 14 วัน  นับแต่วันที่ประชุมใหญ่ลงมติ 

ข้อ 31. คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่ในการด าเนินกิจการของสมาคมทุกประการ  และให้หมายความรวมถึง 
(1) จัดด าเนินกิจการของสมาคมตามระเบียบข้อบังคับ และตามมติของที่ประชุมใหญ่ 
(2) แต่งตั้งกรรมการให้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ  และก าหนดอ านาจหน้าที่ของกรรมการแต่ละต าแหน่ง 
(3) วางระเบียบในการปฏิบัติงานของสมาคมและการใช้จ่ายเงินของสมาคมโดยได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่ 
(4) ว่าจ้าง  แต่งตั้ง  และถอดถอนเจ้าหน้าที่และพนักงานทั้งปวงเพ่ือให้การด าเนินงานของสมาคมเป็นไปโดย

เรียบร้อย 
    การใช้จ่ายเงินของสมาคมต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับ  และระเบียบของสมาคมที่วางไว้โดย

ไม่ขัดต่อกฎหมาย  
ข้อ 32. องค์ประชุมในการประชุมของคณะกรรมการ  จะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการทั้งหมด  จึงจะนับได้ว่าเป็นองค์ประชุม 
ข้อ 33. ให้นายกสมาคมของสมาคมเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้านายกสมาคมไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้อุปนายกสมาคม

ปฏิบัติหน้าที่แทน  ถ้าทั้งนายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคน
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ใดคนหนึ่งท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม  การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งเสียงเป็นชี้ขาด 

หมวดที ่ 7 
การประชุมใหญ่ 

ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญหลังจากการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกปีละ 1 ครั้ง ภายใน 120 
วัน  หลังจากสิ้นปีปฏิทิน  เพ่ือ 
(1) รับทราบรายงานกิจการในรอบปีที่ผ่านมาของสมาคม 
(2) พิจารณาอนุมัติบัญชีรายได้  รายจ่าย  และบัญชีงบดุลของสมาคม 
(3) เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่แทนคณะกรรมการที่ครบวาระ (ในปีที่ครบก าหนด) 
(4) พิจารณาวาระอ่ืน ๆ 

    คณะกรรมการหรือสมาชิกมีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่า
ห้าสิบคน  จัดท าหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเพ่ือการใดการหนึ่งเมื่อใดก็ได้ 

    ในกรณีที่สมาชิกขอให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญให้คณะกรรมการเรียกประชุมภายใน 30 วัน  นับแต่
วันที่ได้รับค าร้องขอ 

ข้อ 35. การประชุมใหญ่ต้องมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมด  หรือไม่
น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

   ถ้าในการประชุมนัดแรกสมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุม  หากการประชุมนั้นได้นัดโดยสมาชิกร้องขอให้เลิก
ประชุม  ถ้าการประชุมนั้นมิใช่โดยสมาชิกร้องขอ  ให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายใน  30  วัน  การประชุมครั้ง
นี้  มีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิกทั้งหมด  หรือไม่น้อยกว่า
สามสิบคนก็ให้ถือว่าเป็นองค์ประชุม 

   ในการประชุมใหญ่เพ่ือแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อบังคับ  และการเลิกสมาคม  ต้องมีผู้มาประชุมตามวรรคหนึ่ง
เท่านั้น 

ข้อ 36. ในการประชุมใหญ่  สมาชิกคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก  ถ้าคะแนน
เสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด  เว้นแต่กรณีมีการแก้ไขหรือ
เพ่ิมเติมข้อบังคับ  และการเลิกสมาคมต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้มาประชุม 

   ในการประชุมใหญ่สมาชิกจะมอบฉันทะเป็นหนังสือให้ผู้อ่ืน  ซึ่งมิใช่สมาชิกมาประชุมใหญ่  และออก
เสียงแทนตนก็ได้ผู้รับมอบฉันทะคนหนึ่งรับมอบฉันทะได้คนเดียว  มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนนเท่านั้น 

ข้อ 37. สมาคมจะแจ้ง  วัน  เวลา  สถานที่  ให้สมาชิกทราบ  ก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า  7  วัน 
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ข้อ 38. ให้นายกสมาคมเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้านายกสมาคมไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้อุปนายกสมาคมปฏิบัติ
หน้าที่แทน  ถ้าทั้งนายกสมาคม และอุปนายกสมาคม  ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนใด   
คนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

ข้อ 39. การออกเสียงคะแนนในที่ประชุมกระท าได้  2  วิธี คือ 
(1) ออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย  ให้ใช้วิธียกมือ  หรือ 
(2) ออกเสียงลงคะแนนลับ  ให้ใช้วิธีเขียนบัตรลงคะแนน 

การนับคะแนน  ให้ที่ประชุมเลือกสมาชิกที่มาประชุมเป็นกรรมการนับคะแนนไม่น้อยกว่าสามคน 

หมวดที ่ 8 
การทะเบียน  การเงิน  และการบัญชี 

ข้อ 40. สมาคมต้องจัดให้มีทะเบียนสมาชิกตามแบบที่นายทะเบียนกลางก าหนด  และให้เก็บรักษาทะเบียนดังกล่าวไว้ที่
ส านักงาน  พร้อมทั้งหลักฐานและเอกสารที่ใช้ประกอบการลงทะเบียนด้วย 

ข้อ 41. สมาคมต้องส่งส าเนาทะเบียนสมาชิกที่มีอยู่ในวันครบ  90 วัน  นับแต่วันจดทะเบียนให้แก่นายทะเบียน  ภายใน  
30 วัน  นับแต่วันดังกล่าว  และเมื่อสิ้นเดือนมีนาคม  เดือนมิถุนายน  เดือนกันยายน  และเดือนธันวาคมของ    
ทุกปี  สมาคมต้องส่งส าเนาทะเบียนสมาชิกในส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงจ านวนสมาชิกตามที่เป็นอยู่ในวันสิ้นเดือน
นั้นต่อนายทะเบียนภายใน  30 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนนั้น ๆ 

ข้อ 42. สมาคมต้องจัดให้มีบัญชีแสดงฐานะการเงิน  ตามแบบที่นายทะเบียนกลางก าหนด  และต้องเก็บรักษาเอกสาร
ประกอบบัญชีแสดงให้เห็นความถูกต้องแห่งบัญชีนั้นไว้ด้วย 

ข้อ 43. เงินทุกประเภทที่สมาคมได้รับต้องน าฝากไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ ากัด  หรือธนาคารของรัฐหรือ
ธนาคารพาณิชย์  หรือ  สถาบันการเงิน  ในนามของสมาคม  เหรัญญิกจะเก็บรักษาเงินสดไว้ที่ส านักงานเพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายไม่เกิน 5,000 บาท  (ห้าพันบาทถ้วน) 

   นายกสมาคมมีอ านาจสั่งจ่ายเงินของสมาคม  ได้ไม่เกินครั้งละ  20,000 บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน)  และ
นายกสมาคมโดยอนุมัติของคณะกรรมการ  สั่งจ่ายเงินของสมาคมได้ไม่เกินครั้งละ 200,000  บาท  (สองแสน
บาทถ้วน)  หากเกินกว่าจ านวนดังกล่าวต้องให้ทีป่ระชุมใหญ่อนุมัติเป็นกรณีๆ ไป เว้นแต่การสั่งจ่ายเงินสงเคราะห์  
หรือเงินเดือนเจ้าหน้าที่  ลูกจ้าง  และลูกจ้างชั่วคราวของสมาคม ให้เป็นไปตามระเบียบที่สมาคมก าหนด 

   การฝากและการถอนเงินของสมาคม  ต้องกระท าในนามสมาคม  การถอนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ  ต้องมี
นายกสมาคม  หรืออุปนายกสมาคมลงนามร่วมกับเหรัญญิก  จึงจะถอนเงินฝากได้ 

ข้อ 44. เงินหรือผลประโยชน์ของสมาคมที่ได้รับมา  หรือมีบริจาคด้วยศรัทธา  หรือดอกผลที่เกิดจากการน าฝากไว้กับ
สถาบันการเงินต้องตกเป็นของสมาคมทั้งสิ้น 
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ข้อ 45. คณะกรรมการต้องแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสม เป็นกรรมการตรวจสอบฐานะการเงินของสมาคมอย่างน้อย 3 คน 
และกรรมการต้องรายงานผลการตรวจสอบให้นายกสมาคมทราบทุกเดือน  โดยผลัดเปลี่ยนกันตรวจสอบ และ
นายกสมาคมต้องน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการทราบในการประชุมประจ าเดือน 

ข้อ 46. การจ่ายเงินสงเคราะห์  หากรายใดเกิดปัญหาให้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ  และให้ถือมติของที่ประชุมเป็น
ข้อยุติ 

ข้อ 47. เมื่อสิ้นปีปฏิทินทุกปี  สมาคมต้องท าบัญชีรายได้  รายจ่าย  และบัญชีงบดุลตามแบบที่นายทะเบียนกลางก าหนด  
เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นปี 

   ให้สมาคมเสนอต่อที่ประชุมใหญ่เพ่ืออนุมัติบัญชีรายได้  รายจ่าย  และบัญชีงบดุลนั้น  ภายในก าหนด  
120 วัน  นับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน 

   สมาคมต้องส าเนางบดุลตามวรรคหนึ่ง  ที่มีค ารับรองว่าถูกต้องต่อนายทะเบียนเพ่ือตรวจสอบภายใน  30 
วัน  นับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่อนุมัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด  และสมาคมต้องแสดง
ส าเนางบดุลไว้ที่ส านักงานเพ่ือให้สมาชิกและผู้มีส่วนได้เสียตรวจดูได้ด้วย 

ข้อ 48. หลักฐานเอกสารงานทะเบียนทางการเงิน  ทางบัญชี  และบัญชีงบดุล  สมาคมต้องเก็บรักษาไว้ ไม่น้อยกว่า 10 ปี 

หมวดที ่ 9 
การแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับ 

ข้อ 49. การแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อบังคับ  ซึ่งกระท าโดยมติของที่ประชุมใหญ่นั้น  ต้องมีคะแนนเสียงในการลงมติไม่น้อย
กว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกที่มาประชุม  และต้องไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของสมาคมหรือขัดต่อกฎหมาย   
ทั้งนี้ให้จัดท าเป็นวาระโดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสมาคม 

   เมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้แก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อบังคับข้อใดข้อหนึ่งแล้ว  คณะกรรมการต้องน าไปจด
ทะเบียนภายใน  14 วัน  นับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่มีมติ 

ข้อ 50. ในกรณีที่นายทะเบียนไม่รับจดทะเบียนแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อบังคับตามข้อ  49  ให้คณะกรรมการนัดประชุมใหญ่
วิสามัญ  เพ่ือพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับอีกครั้งหนึ่งภายใน  10 วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งของนาย
ทะเบียน  ถ้าที่ประชุมใหญ่ยืนยันให้แก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อบังคับนั้นอยู่  ให้คณะกรรมการท าหนังสืออุทธรณ์ต่อ
ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยยื่นต่อนายทะเบียนภายในก าหนด  30 วัน นับแต่วันที่
ได้รับค าสั่งจากนายทะเบียน 
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หมวดที ่ 10 
การเลิกสมาคม  และการช าระบัญชี 

ข้อ 51. สมาคมย่อมเลิกได้ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
(1) ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้เลิก 
(2) นายทะเบียนสั่งให้เลิกตามมาตรา 52  แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545 
(3) ศาลสั่งให้เลิกตามมาตรา 54  แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545 

ข้อ 52. ในกรณีที่ได้รับค าสั่งจากนายทะเบียนให้เลิกสมาคม  ให้คณะกรรมการนัดประชุมกรรมการโดยด่วน  เพ่ือ
พิจารณาว่าสมควรเลิก  หรือมีทางแก้ไขประการใด  ถ้าที่ประชุมมีมติไม่สมควรเลิกโดยมีเหตุผลและวิธีการที่จะ
แก้ไข  ให้คณะกรรมการท าหนังสืออุทธรณ์ต่อปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  โดยยื่น
ต่อนายทะเบียนภายใน  30 วัน  นับแต่วันที่ได้รับค าสั่งจากนายทะเบียน 

ข้อ 53. เมื่อต้องเลิกสมาคมไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  ให้คณะกรรมการจัดให้มีการช าระบัญชีสมาคม  และให้น าความใน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อันว่าด้วยการช าระบัญชีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  และ
บริษัทจ ากัด  มาใช้เป็นข้อบังคับโดยอนุโลม  เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

ข้อ 54. เมื่อช าระบัญชีแล้ว  ถ้ามีทรัพย์สินของสมาคมเหลืออยู่จะแบ่งให้แก่สมาชิกสมาคมไม่ได้  ทรัพย์สินนั้นจะต้องโอน
ไปให้แก่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อ่ืน  หรือนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการกุศลสาธารณะ  ตามที่ได้ระบุ
ไว้ในข้อบังคับสมาคม  หรือตามมติของที่ประชุมใหญ่  ในกรณีที่มีระบุไว้ในข้อบังคับหรือที่ประชุมใหญ่มิได้มีมติไว้  
ให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน 

หมวดที ่ 11 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจการ 

ข้อ 55. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจการ  ตามข้อบังคับของสมาคม  มีได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(1) ค่าเบี้ยประชุม  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  และค่าเช่าที่พักของกรรมการของสมาคม 
(2) เงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าครองชีพ  และค่าล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างชั่วคราวของสมาคม 
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  และค่าเช่าที่พักของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างชั่วคราวของสมาคม 
(4) สมทบกองทุนประกันสังคม สมทบกองทุนเงินทดแทนประกันสังคม สมทบกองทุนเงินชดเชย การรักษา 

พยาบาลและค่าเครื่องแบบของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างชั่วคราวของสมาคม เงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ 
(5) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ 
(6) ค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมฝึกอบรม  สัมมนา  ของคณะกรรมการ  เจ้าหน้าที่และลูกจ้างชั่วคราว

ของสมาคม  
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อที่ดิน  อาคาร  และครุภัณฑ์ต่าง ๆ  หรือ จัดจ้างการก่อสร้าง ต่อเติมอาคารของ

ส านักงานสมาคม 
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(8) ค่าเช่าที่ดิน  และอาคารส านักงานสมาคม 
(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ  ค่าซ่อม  ค่าบ ารุงรักษา  ค่าเสื่อมราคา 
(10)  ค่าใช้จ่ายในด้านสาธารณูปโภค  เช่น  ค่าน้ า  ค่าไฟฟ้า  ค่าโทรศัพท์  ค่าไปรษณีย์ 
(11)  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  ตามประมวลรัษฎากร  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ที่เก่ียวกับการด าเนินกิจการของ สมาคม 
(12)  ค่าใช้จ่ายส าหรับผู้ท าบัญชี  ผู้ตรวจบัญชี  ผู้สอบบัญชี  ผู้ช าระบัญชี  และค่าใช้จ่ายในการเลิกสมาคม 
(13)  ค่าพวงหรีด  และค่าพิธีกรรมทางศาสนา  ของสมาชิกสมาคม 
(14)  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ตามมติที่ประชุมใหญ่อนุมัติ  และนายทะเบียนกลางให้ความเห็นชอบ ค่าใช้จ่ายตาม (1) (2)     

(3) (4) และ (13)  ต้องวางเป็นระเบียบและน าเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติ  และส่งให้นายทะเบียนเพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน  ทั้งนี้ภายในก าหนดสามสิบวัน 

 
  
 

 
 


