
 

ขอบังคับ 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรพัยครูพังงา  จํากัด 

พ.ศ. 2555 
 

********************************************************************************************* 
 

ขอ 1. ขอบังคับน้ีเรียกวา  “ขอบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูพังงา จํากัด  
พ.ศ.2555” 

ขอ 2. ขอบังคับฉบับน้ี  ใหเร่ิมใชบังคับ นับต้ังแตวันท่ีนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ประจําทองท่ี 
รับจดทะเบียน                          

ขอ 3. เคร่ืองหมายสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูพังงา จํากัด  
 
       ความหมาย เปนรูปลักษณะวงกลมสามวงซอนกัน ในรูป 
       วงกลมในสุดมีรูปเสมาอยูในวงกลม ในรูปวงกลมท่ีสอง 
       มีรูปภูเขาชาง และทุงนา สวนเน้ือท่ีวางระหวาวงกลม 
       ท่ีสองกับวงกลมนอกมีขอความวา”สมาคมฌาปนกิจ 

สงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูพังงา จํากัด” 
        
 

หมวดที่  1 
ขอความท่ัวไป 

ขอ 4.  ในขอบังคับน้ี 
“สมาคม”  หมายความวา  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูพังงา  จํากัด 
“สมาชิก”  หมายความวา  สมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูพังงา   
จํากัด 
“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการดําเนินการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก
สหกรณออมทรัพยครูพังงา จํากัด 
“นายกสมาคม”      หมายความวา   นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูพังงา 
 จํากัด 
“กรรมการ”   หมายความวา   กรรมการดําเนินการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออม
ทรัพยครูพังงา จํากัด 
“เจาหนาท่ี”  หมายความวา เจาหนาท่ีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูพังงา
จํากัด 
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       “สหกรณ”  หมายความวา สหกรณออมทรัพยครูพังงา จํากัด 
“เงินคาสมัคร”   หมายความวา   เงินท่ีเรียกเก็บจากผูซึ่งสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจ 
สงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูพังงา จํากัด 
“เงินคาบํารุง”    หมายความวา   เงินท่ีเรียกเก็บจากสมาชิกเปนรายเดือนหรือรายป เพื่อเปนคาใชจายใน
การดําเนินการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูพังงา จํากัด 
“เงินสงเคราะห”   หมายความวา   เงินท่ีสมาชิกรวมกันออกชวยเหลือเปนคาจัดการศพ หรือคาจัดการศพ 
และสงเคราะหครอบครัวของสมาชิกซึ่งถึงแกความตาย รวมท้ังเปน    คาใชจายเพื่อดําเนินการของ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูพังงา จํากัด 
“เงินสงเคราะหลวงหนา”  หมายความวา เงินท่ีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครู
พังงา จํากัด  เรียกเก็บไวลวงหนา เพื่อสํารองจายเปนเงินสงเคราะห เมื่อสมาชิกคนใดคนหน่ึงเสียชีวิต 
 “นายทะเบียน”   หมายความวา  นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหประจําทองท่ีองคการบริหาร 
สวนตําบลถ้ํานํ้าผุด 

 “นายทะเบียนกลาง”   หมายความวา   ผูอํานวยการสํานักงานกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว 
 “ปลัดกระทรวง”   หมายความวา  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย 
 

หมวดที่  2 
วัตถุประสงค 

ขอ 5. สมาคมมีวัตถุประสงค เพื่อทําการสงเคราะหซึ่งกันและกัน ในการจัดการศพ เพื่อการจัดการศพ และ
สงเคราะหครอบครัวของบุคคลใด บุคคลหน่ึง ซึ่งเสียชีวิต โดยมิไดประสงคจะหากําไร หรือรายได เพื่อ
แบงปนกัน ซึ่งการเสียชีวิตน้ี ใหรวมถึงการสาบสูญตามคําส่ังศาลดวย 

 
        หมวดที่  3 

ที่ตั้งสํานักงานและวันเปดทําการ 

ขอ 6.  สํานักงานของสมาคมตั้งอยูท่ี เลขท่ี 73 หมูท่ี 3 ถนนเทศบาลบํารุง ตําบลถ้ํานํ้าผุด อําเภอเมืองพังงา 
จังหวัดพังงา รหัสไปรษณีย 82000 โทรศัพท 0-7646-0664-5    โทรสาร  0-7646-0513 

ขอ 7.  สมาคมจะเปดทําการในวันจันทร ถึงวันศุกร ระหวางเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.หยุดทําการใน
วันหยุดราชการ และวันนักขัตฤกษ  

 
        หมวดที่  4 

วิธีการรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ 

ขอ 8.   ผูท่ีประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคม  ตองยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคม 
 ณ ท่ีต้ังของสํานักงานของสมาคม ในวันเวลาเปดทําการ 
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ขอ 9.  ผูสมัครเขาเปนสมาชิก ตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปน้ี 
(1)   เปนผูบรรลุนิติภาวะ 
(2)   ไมเปนบุคคลลมละลาย หรือเปนคนไรความสามารถ 

 (3)   มีสุขภาพสมบูรณ แข็งแรง 
 (4)   มีอายุในวันสมัครไมเกิน 60 ปบริบูรณ ในวันสมัครเปนสมาชิกของสมาคม 

(5)   มีภูมิลําเนาอยูในเขตจังหวัดพังงา 
 (6)   มีความประพฤติดี และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับของสมาคม 

(7)   เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูพังงา จํากัด  หรือสมาชิกสหกรณออมทรัพยในจังหวัดพังงา 
ภายใตขอบังคับวรรคหน่ึง  หากมีเหตุผลและความจําเปนตองเปดรับสมัครผูมีอายุเกินกวา  60  

ป  บริบูรณ  ใหคณะกรรมการเปดรับสมัคร  โดยกําหนดคาสมัครเปนกรณีพิเศษ  และกําหนดวันสมัคร  
ท้ังน้ีตามประกาศที่คณะกรรมการกําหนด    

ขอ 10. ผูสมัครเขาเปนสมาชิกตองนําเอกสารหลักฐาน ดังตอไปน้ี 
1.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ 
2. สําเนาทะเบียนบาน 
3. ใบรับรองแพทยแผนปจจุบันชั้นหน่ึง จากสถานพยาบาลของรัฐ ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
4. คํารับรองของสมาชิกสมาคมไมนอยกวา 2 คน 

ขอ 11. ผูสมัครเขาเปนสมาชิก จะมีสมาชิกภาพสมบูรณ  นับต้ังแตวันท่ีคณะกรรมการมีมติรับเขาเปนสมาชิก 
และไดชําระเงินคาสมัครแกสมาคมแลว ยกเวนสมาชิกภาพของผูเร่ิมกอการจัดต้ังสมาคมจะเริ่มต้ังแตวันท่ี
นายทะเบียนรับจดทะเบียนสมาคม และไดยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิกไวแลว  เงินคาสมัคร สมาคมจะไม
คืนใหผูสมัครไมวากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน 

ขอ 12. สมาคมจะมอบหลักฐานการเปนสมาชิกในรูปบัตรประจําตัวสมาชิก ใหแกสมาชิกทุกคน สมาชิกของ
สมาคมจะมีหมายเลขประจําตัวสมาชิก ไดหมายเลขเดียวเทาน้ัน 

ขอ 13.  ผูสมัครเขาเปนสมาชิกจะตองระบุชื่อผูจัดการศพ และผูท่ีประสงคใหไดรับเงินสงเคราะห  ซึ่งจะตองเปน
บุคคลในครอบครัวของตนตาม  ขอ 23.  ไวใหชัดในใบสมัคร   ถามีการเปล่ียนแปลงผูจัดการศพ หรือผูรับ
เงินสงเคราะหในภายหลัง  สมาชิกตองแจงใหสมาคมทราบเปนหนังสือตามแบบท่ีสมาคมกําหนด 

ขอ 14. สมาชิกภาพยอมส้ินสุดลงในกรณีดังตอไปน้ี 
   (1)  ตาย 
   (2)  ลาออก  
   (3)  ท่ีประชุมใหญมีมติใหออก 

  (4)  ถูกคัดชื่อออกเน่ืองจากขาดสงเงินสงเคราะห โดยสมาคมแจงเปนหนังสือใหไปชําระเงินสงเคราะห 
ตาม ขอ 19. แลว จํานวน 3 คร้ัง หรือขาดการสงเงินชําระคาสงเคราะหศพ  3  ราย ซึ่งสมาคมติดตอหา
หลักแหลงท่ีอยูไมได และคณะกรรมการพิจารณาแลวมีมติใหพนจากสมาชิกภาพ 
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การส้ินสุดสมาชิกภาพตามขอน้ี สมาชิกไมมีสิทธิเรียกเงินคาสมัคร เงินคาบํารุง และเงิน
สงเคราะหท่ีไดชําระตามขอบังคับน้ีคืนจากสมาคม  

ขอ 15.  สมาคมจะแจงเปนหนังสือใหสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพ ตาม ขอ 14  (3) , (4) เพื่อทราบนับแตวันท่ี ท่ี 
ประชุมมีมติภายใน  15    วัน 

สมาชิกท่ีพนจากสมาชิกภาพตามขอ 14 (4) มีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการภายใน 30 วัน นับ
แตวันท่ีไดรับหนังสือ  และใหคณะกรรมการวินิจฉัยใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับแตวันยื่นอุทธรณคํา
วินิจฉัยของคณะกรรมการ ใหถือเปนท่ีสุด 

 
หมวดที่  5 

เงินคาสมัคร เงินคาบํารุง และเงินสงเคราะห 

ขอ 16. ผูสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคม  ตองชําระเงินคาสมัครเปนเงินคนละ  100.-  บาท   และเมื่อสมาคมมี
มติรับเขาเปนสมาชิกตามขอ 11 แลวจะตองชําระเงินใหแกสมาคมดังน้ี 
(1) เงินคาบํารุงปละ  100.-  บาท  ( หน่ึงรอยบาทถวน)  
(2) เงินสงเคราะหลวงหนา  จํานวน  1,000.- บาท  สําหรับสมาชิกสมาคม ฯ ท่ีไมสามารถหักเงิน ณ ท่ี

จายได 
ขอ 17. เมื่อสมาชิกของสมาคมคนใดคนหนึ่งถึงแกความตาย      สมาชิกทุกคนมีหนาท่ีตองชําระเงินสงเคราะห 

รายละ 100.-  บาท ( หน่ึงรอยบาทถวน ) 
ขอ 18.  การชําระเงินคาสมัคร เงินคาบํารุง เงินสงเคราะห หรือเงินสงเคราะหลวงหนา ใหชําระโดยสมาคมจะเปน

ผูดําเนินการเรียกเก็บโดยหักเงินเดือน ณ ท่ีจาย ยกเวนกรณีท่ีสมาชิกไมมีเงินเดือนใหหัก ณ ท่ีจาย ให
ชําระไดกรณีดังตอไปน้ี 
1. ดวยตนเอง ณ สํานักงานของสมาคม หรือสถานที่ ท่ีสมาคมกําหนด 
2. ทางธนาณัติ หรือต๋ัวแลกเงินในนามสมาคม 
3. โอนเขาบัญชีเงินฝากของสมาคม 
4. หักจากบัญชีเงินฝากของสมาชิก โดยไดรับความยินยอมจากสมาชิกเจาของบัญชีแลว การรับเงินทุก

ประเภท สมาคมจะออกหลักฐานการรับเงินทุกคร้ังตามแบบท่ีสมาคมกําหนด  
ขอ 19. การชําระเงินสงเคราะหตามขอ 18.  สมาชิกตองชําระใหสมาคมภายใน  30  วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงการ

ตายของสมาชิก หรือไดรับหนังสือแจงจากสมาคมใหไปชําระเงิน 
หมวดที่ 6 

สิทธิและหนาที่ของสมาชิก 

ขอ 20. สมาชิกมีสิทธิดังตอไปน้ี 
1. แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจการของสมาคมตอคณะกรรมการ และเรียกรองใหคณะกรรมการ

กระทํา หรืองดเวนการกระทําเพื่อประโยชนของสมาคม 
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2. เขารวมประชมุใหญของสมาคม และลงสมัครรับเลือกต้ังเปนกรรมการเพื่อบริหารงานสมาคม รวมท้ัง
ออกเสียงลงคะแนนทุกคร้ัง 

3. ขอตรวจสอบบัญชี และเอกสารท่ีเก่ียวของ เพื่อทราบการดําเนินกิจการของสมาคมในวันเวลาเปดทํา
การ 

4. ลงชื่อรวมกันไมนอยกวา 50 คน หรือจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในหาของจํานวนสมาชิกท้ังหมด รองขอ
ตอคณะกรรมการใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ เพื่อการใดการหนึ่งเมื่อใดก็ได 

5. รองขอตอนายทะเบียนใหส่ังเพิกถอนมติของที่ประชุมของสมาคม ถาไดนัดเรียก หรือไดประชุมกัน 
หรือไดลงมติฝาฝนตอกฎหมาย หรือขอบังคับของสมาคม และตองรองขอภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีท่ี
ประชุมใหญลงมติ 

6. ขอตรวจเอกสาร คัดเอกสาร หรือขอใหคัดรายการ และรับรองสําเนาเอกสารของสมาคม จากนาย
ทะเบียน 

7. มอบฉันทะเปนหนังสือใหผูอื่นซึ่งมิไดเปนสมาชิกเขารวมประชุมใหญ และออกเสียง ลงคะแนนแทน
ตนได ผูรับมอบฉันทะคนหน่ึง รับมอบฉันทะไดคนเดียว 

8. ลงชื่อรวมกันไมนอยกวาหน่ึงในสี่ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดรองขอนายทะเบียนส่ังใหยกเลิกสมาคม 
พรอมดวยเหตุผล หรือรองขอตอศาลเพื่อใหศาลส่ังใหเลิกสมาคม 

(9)   แสดงความจํานงตอท่ีประชุมใหญ เพื่อเปนผูชําระบัญชีในกรณีท่ีสมาคมตองเลิกตามมติท่ีประชุม 
        ใหญ 
(10)  ลงชื่อรวมกันไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกท้ังหมดรองขอตอนายทะเบียน เพื่อแตงต้ังผู 
        ชําระบัญชีคนใหมแทนผูชําระบัญชีท่ีไดต้ังไว 
(11)  อุทธรณตอคณะกรรมการสมาคม กรณีถูกคัดชื่อออกตามขอ 14 (4) 

ขอ 21. สมาชิกมีหนาท่ีดังน้ี 
(1) ปฏิบัติตามระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังของสมาคม 
(2) ตองชําระเงินสงเคราะหใหเรียบรอยภายใน  30  วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงการตายของสมาชิก หรือ

ไดรับแจงจากสมาคมใหชําระเงิน 
(3) เก็บรักษาเอกสารการชําระเงิน 
(4) แจงการเปลี่ยนท่ีอยู  ชื่อสกุล หรือวัน เดือน ปเกิด ตอสมาคมภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีมีการ

เปล่ียนแปลง 
(5) แจงความประสงคเปนหนังสือตามแบบท่ีสมาคมกําหนดท่ีจะเปล่ียนแปลงบุคคล ผูจัดการศพ หรือ

ผูรับเงินสงเคราะห 
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หมวดที่  7 
วิธีการจายเงินคาจดัการศพ หรือคาจัดการศพ และเงินสงเคราะหครอบครัว 

ขอ 22. เมื่อสมาชิกผูใดถึงแกความตาย บุคคลในครอบครัวของสมาชิกผูน้ัน มีสิทธิไดรับเงินคาจัดการศพจํานวน 
30,000 บาท สวนท่ีเหลือใหเปนเงินสงเคราะหครอบครัว และตองจายชําระหน้ีใหแกสหกรณกอน ในกรณี
ท่ีสมาชิกท่ีเสียชีวิตมีภาระหน้ีตอสหกรณ สวนท่ีเหลือจึงจะจายใหแกบุคคลตามลําดับ ดังตอไปน้ี 
(1) บุคคลท่ีสมาชิกแสดงความจํานงไวในใบสมัคร หรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหเปนผูรับเงิน   ตาม

ขอ 13 
(2) สามี ภริยา บุตร และบิดา มารดา 
(3) พี่นองรวมบิดา และมารดาเดียวกัน 
(4) พี่นองรวมบิดา หรือมารดาเดียวกัน 
(5) ลุง ปา นา อา 
(6) ปู ยา ตา ยาย 
(7) ผูอุปการะเล้ียงดู หรือผูอยูในอุปการะเล้ียงดู 

ในกรณีท่ีสมาชิกไมไดระบุใหบุคคลใดเปนผูจัดการศพ หรือมีผูจัดการศพแตไมอาจจัดการศพ
ของสมาชิกได หรือไมมีบุคคลท่ีสมาชิกระบุไวในใบสมัครใหเปนผูจัดการศพ บุคคลตาม (2) – (7) อาจย่ืน
คํารองตอสมาคมเพื่อขอเปนผูจัดการศพ และเมื่อสมาคมเห็นวาบุคคลน้ันสามารถจัดการศพไดจริง ให
สมาคมจายคาจัดการศพแกบุคคลดังกลาว แตถาสมาคมเห็นวาบุคคลน้ันไมสามารถจัดการศพได ให
สมาคมจัดการศพแกสมาชิกใหเหมาะสมกับฐานานุรูป และศาสนาของสมาชิกน้ัน ๆ 
         หากมีเงินเหลือจากการจัดการศพ ใหจายแกบุคคลใน (1) – (7) ตามลําดับกอนหลัง โดยผูอยู
ลําดับกอนยอมตัดสิทธิผูอยูลําดับหลัง แตถาผูอยูในลําดับเดียวกันหลายคน ใหไดรับเงินในสัดสวนท่ี
เทากัน 

ขอ 23. สมาคมจะจายเงินคาจัดการศพ หรือคาจัดการศพ และสงเคราะหครอบครัวใหแกผูจัดการศพ และผูรับ
เงินสงเคราะห แลวแตกรณี ดังน้ี 

 ( 1 )  จายคร้ังแรกจํานวน 30,000 บาท ภายใน 3 วัน นับแตวันรองขอ 
 ( 2 )  จายเงินสวนท่ีเหลือภายใน 90 วัน นับแตวันท่ีสมาคมไดจายเงินคร้ังแรก 

เงินสงเคราะหตามขอ 23 ( 1 ) ใหสหกรณทดรองจายกอน โดยสมาคมจะสงคืนให   ในภายหลัง  ( 3 )  
การจายเงินคาจัดการศพ  หรือคาจัดการศพ  และสงเคราะหครอบครัวรายใดมีปญหา  ใหนําเขา

ท่ีประชุมคณะกรรมการ และใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการเปนท่ีส้ินสุด จึงไมถือวาเงินน้ีเปนมรดกของ
สมาชิกผูเสียชวีิต ทายาทโดยธรรมของสมาชกิท่ีเสียชีวิต ไมมีสิทธิเรียกรอง หรือถือเปนเหตุฟองรองเรียก
เงินดังกลาวได ไมวาดวยกรณีใด ๆ ท้ังส้ิน 

ขอ 24. สมาคมจะหักเงินสงเคราะหไวเปนคาใชจายในการดําเนินการ ในอัตรารอยละ  2  ของจํานวนเงินท่ีเรียก
เก็บได 
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หมวดที่ 8 
การใชจาย และการเก็บรักษาเงิน 

ขอ 25.  สมาคมจะใชจายเงินในการดําเนินกิจการ ดังน้ี 
( 1 )  คาเบี้ยประชุม คาตอบแทน คาเบี้ยเล้ียง คาพาหนะ และคาเชาท่ีพักของกรรมการ 
( 2 )  เงินเดือนคาจาง และคาลวงเวลา ของเจาหนาท่ีสมาคม 
( 3 )  คาเบี้ยประชุม คาตอบแทน คาเบี้ยเล้ียง คาพาหนะ และคาเชาท่ีพักของเจาหนาท่ีสมาคม 
( 4 )  คาสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนบําเหน็จ เงินสวัสดิการท่ีจําเปน และคาเคร่ืองแบบของ   
         เจาหนาท่ีสมาคม 
( 5 )  คาใชจายเกี่ยวกับการประชุมใหญ 
( 6 )  คาลงทะเบียนในการเขารวมประชุม อบรม สัมมนาของกรรมการ และหรือเจาหนาท่ีสมาคม 
( 7 )  คาใชจายในการจัดซือ้ท่ีดิน อาคาร และครุภัณฑ หรือการจัดจางกอสราง  ตอเติมอาคารสํานักงาน 
         ขอสมาคม 
( 8 )  คาเชาท่ีดิน และอาคารสํานักงานของสมาคม 
( 9 )  คาใชจายในการจัดซือ้วัสดุ คาซอมแซม คาบํารุงรักษา และคาเส่ือมราคา 
( 10 )  คาใชจายดานสาธารณูปโภค ไดแก คานํ้าประปา คาไฟฟา คาโทรศัพท และคาไปรษณีย  
( 11 )  คาใชจายภาษีเงินได คาธรรมเนียมท่ีเก่ียวกับการดําเนินกิจการของสมาคม 
( 12 )  คาใชจายสําหรับผูทําบัญชี ผูตรวจบัญชี ผูสอบบัญชี ผูชําระบัญชี และคาใชจายในการเลิกสมาคม 
( 13 )  คาพวงหรีด และคาพิธีกรรมทางศาสนาของสมาชิกท่ีถึงแกความตาย 
( 14 )  คาใชจายอื่น ๆ ตามท่ีไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนกลาง หรือผูท่ีนายทะเบียนกลาง 
          มอบหมาย 

ขอ 26. คาใชจายตามขอ 25. (1) (2) (3) (4) และ (13) สมาคมตองวางเปนระเบียบ และนําเสนอท่ีประชุมใหญ
พิจารณาอนุมัติ และสงใหนายทะเบียนพิจารณาเห็นชอบภายใน 30 วัน และเมื่อนายทะเบียนอนุมัติแลว 
จึงถือปฏิบัติได 

ขอ 27. เงินทุกประเภทท่ีสมาคมไดรับ ตองนําฝากกับสหกรณออมทรัพยครูพังงา จํากัด ในนามของสมาคม 
เหรัญญิกของสมาคมจะเก็บรักษาเงินสดไวเปนเพื่อคาใชจายไดไมเกิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถวน) 

 นายกสมาคมมีอํานาจส่ังจายเงินของสมาคมไดไมเกิน  50,000  บาท (หาหมื่นบาทถวน)  นายกสมาคม 
โดยมติของคณะกรรมการสั่งจายเงินของสมาคมไดไมเกิน 100,000 บาท  (หน่ึงแสนบาทถวน)  หาก
จํานวนเงินคาใชจายเกินกวาจํานวน 100,000 บาท ตองขออนุมัติจากท่ีประชุมใหญในแตละรายการ 
ยกเวนการจายเงินสงเคราะห  

ขอ 28. นายกสมาคม และกรรมการอื่น ๆ อีก 2 คน ตองอนุมัติคาใชจายในแตละรายการกอนการจายเงิน และ
การเบิกถอนเงินจากสหกรณออมทรัพยครูพังงา จํากัด ใหนายกสมาคม และกรรมการอื่น ๆ อีก 2 คน ลง
นามรวมกันไมนอยกวาสองในสาม 

ขอ 29. เงินหรือผลประโยชนของสมาคมท่ีไดรับมา หรือมีผูบริจาค หรือดอกเบี้ยท่ีเกิดจากเงินฝากในนามสมาคม 
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ตองตกเปนของสมาคมท้ังส้ิน 
ขอ 30. สมาคมจะแตงต้ังบุคคลท่ีเหมาะสม เปนผูตรวจสอบกิจการ โดยความเห็นของท่ีประชุมใหญ และตอง 

รายงานผลใหคณะกรรมการทราบสองเดือน  ผูตรวจสอบกิจการจะไดรับคาตอบแทนตามท่ีสมาคม 
กําหนดและไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนกลาง 

 
หมวดที่  9 

การประชุมใหญ 

ขอ 31. สมาคมจะตองเรียกประชุมใหญสามัญประจําป ปละคร้ัง ภายใน 120 วัน นับแตวันส้ินปปฏิทิน เพื่อ 
  (1)  รับทราบรายงานกิจการในรอบปท่ีผานมา 
  (2)  พิจารณาอนุมัติบัญชีรายได รายจาย และบัญชีงบดุล 
  (3)  รับทราบคณะกรรมการชดุใหม แทนคณะกรรมการเมื่อครบวาระ หรือทดแทนตําแหนงท่ีวาง   
  (4)  พิจารณาแกไข หรือเพิ่มเติมขอบังคับ การประชมุใหญสามัญ หรือวิสามัญ   จะประชุมโดยสมาชิก  

        หรือผูแทนสมาชิกก็ได จาํนวนผูแทนสมาชิกเทาใด ใหเปนไปตามมติของ    ท่ีประชมุใหญ 
  (5)  เร่ืองอื่น ๆ 
ขอ 32. สมาคมจะเรียกประชุมใหญวิสามัญ ในกรณีท่ีตองขอความเห็นชอบ หรือมติจากท่ีประชุมใหญ ในการ

ดําเนินกิจการของสมาคม 
  (1)  คณะกรรมการเรียกประชุม 

 (2)  สมาชิกจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในหาของจํานวนสมาชิกท้ังหมด หรือไมนอยกวา 50 คน ลงชื่อ 
        รวมกันรองขอตอสมาคมใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ เพื่อการใดการหนึ่ง ในกรณีท่ีสมาชิกเปนผูรอง 
        ขอ ใหสมาคมเรียกประชุมภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับคํารองขอ ถาสมาคมไมเรียกประชุมใน 
        ระยะเวลาดังกลาว ใหนายทะเบียนเรียกประชุมได 
  (3)  นายทะเบียนส่ังใหเรียกประชุม 

ขอ 33. สมาคมจะสงหนังสือนัดประชุมใหญไปยังสมาชิกทุกคน กอนวันประชุมไมนอยกวา 7 วัน หนังสือเชิญ
ประชุมตองระบุสถานท่ี วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุม พรอมท้ัง รายละเอียด และเอกสารท่ี
เก่ียวของไปดวย 

ขอ 34. การประชุมใหญ ตองมีสมาชิกมารวมประชุมรวมกันไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิกท้ังหมด หรือไม
นอยกวาหน่ึงรอยคน จึงจะเปนองคประชุม 

ขอ 35. ในการประชุมใหญ สมาชิกคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน การวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขางมาก ถา
คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาด  กรณีการแกไข 
หรือเพิ่มเติมขอบังคับ และการเลิกสมาคม ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของผูมาประชุม 

ขอ 36. การออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมใหญ  ใหเลือกปฏิบัติไดในแตละวาระการประชุม โดย 
             (1)  ออกเสียงลงคะแนนโดยเปดเผย  ใหใชวิธียกมือ 
             (2)  ออกเสียงลงคะแนนลับ  ใหใชวิธีกาบัตรลงคะแนน 
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  การนับคะแนนเสียง ใหท่ีประชุมเลือกสมาชิกท่ีเขารวมประชุมเปนกรรมการนับคะแนน จํานวน
ไมนอยกวา 3 คน 

ขอ 37.  สมาชิกจะมอบฉันทะเปนหนังสือใหผูอื่น ซึ่งเปนสมาชิก หรือมิใชสมาชิก มาประชุมใหญ และออกเสียง
แทนตนได ผูรับมอบฉันทะคนหน่ึงมีสิทธิ์รับมอบฉันทะไดคนเดียว 

ขอ 38. ในกรณีท่ีจะมีมติเร่ืองใด ถาสวนไดเสียของกรรมการ หรือสมาชิกของสมาคมผูใดขัดกับประโยชนไดเสีย 
ของสมาคม กรรมการ หรือสมาชิกของสมาคม ผูน้ันจะออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ันไมได 

ขอ 39.  ใหนายกสมาคมเปนประธานในท่ีประชุม ถานายกสมาคมไมอยู หรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหอุปนายก 
ปฏิบัติหนาท่ีแทน ถาท้ังนายกสมาคม และอุปนายกไมอยู หรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหท่ีประชุมเลือก 
กรรมการคนใดคนหน่ึงข้ึนเปนประธานในท่ีประชุมเฉพาะการประชุมคราวน้ัน 
 

หมวดที่ 10 
คณะกรรมการ 

ขอ 40.  คณะกรรมการดําเนินการของสมาคม ใหมาจากคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ  หรือผูตรวจสอบ 
กิจการของสหกรณ  หรือเจาหนาท่ีของสหกรณ  หรือมาจากการเลือกต้ังของสมาชิกสมาคม  มีจาํนวนไม
นอยกวา  7  คน  และไมเกิน  15  คน  ประกอบดวยตําแหนง  นายกสมาคม  เลขานุการ  เหรัญญิก  และ
กรรมการอื่นๆ  ตามท่ีเห็นสมควร 

บทบาทหนาที่แตละตําแหนงของกรรมการ 

นายกสมาคม  ทําหนาท่ีเปนหัวหนาในการบริหารกิจการของสมาคมใหเปนไปดวยความเรียบรอย  
ถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และวัตถุประสงคของสมาคมเปนผูแทน 
สมาคมในการติดตอกับบุคคลภายนอก และเปนประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการ  
และการประชุมใหญของ สมาคม 

อุปนายกสมาคม  ทําหนาท่ีเปนผูชวยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคม ปฏิบัติตามท่ีนายก 
สมาคมไดมอบหมาย  และทําหนาท่ีแทนนายกสมาคม เมื่อนายกสมาคมไมอยู หรือไม 
สามารถปฏิบัติหนาท่ีได 

เลขานุการ  ทําหนาท่ีเก่ียวกับงานธุรการของสมาคม นัดการประชุมกรรมการ การประชุมใหญ  
และรักษารายงานการประชุม ดําเนินการจดทะเบียนกรรมการจดทะเบียนแกไข หรือ 
เพิ่มเติมขอบังคับ และรายงานทะเบียนสมาชิก บัญชีงบดุลตอนายทะเบียน และปฏิบัติ 
ตามคําส่ังของนายกสมาคม ตลอดจนทําหนาท่ีเปนเลขานุการในการประชุมตาง ๆ ของ 
สมาคม 

เหรัญญิก   มีหนาท่ีเก่ียวกับการเงินท้ังหมดของสมาคม เปนผูจัดทําบัญชีรายไดรายจายบัญชีงบ 
ดุลของสมาคม และเก็บเอกสารหลักฐานตาง ๆ ทางการเงิน บัญชีของสมาคมไวเพื่อ 
ตรวจสอบรายงานฐานะการเงิน และงบดุลของสมาคมตอนายทะเบียน 
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นายทะเบียน  มีหนาท่ีจัดทํา และรักษาทะเบียนสมาชิก ตลอดจนหลักฐานเอกสารตาง ๆเกี่ยวกับ 
ทะเบียนสมาชิก   

กรรมการตําแหนงอื่น ๆ  มีหนาท่ีตามท่ีนายกสมาคมมอบหมาย 
ขอ 41.  การประชุมคณะกรรมการ  ใหนายกสมาคมทําหนังสือเรียกประชุม  อยางนอย  2  เดือนตอ  1  คร้ัง  ใน 

กรณีจําเปนเรงดวน นายกสมาคม หรือกรรมการไมนอยกวาคร่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมด จะเรียก 
ประชุมก็ได 

ขอ 42.  การประชุมคณะกรรมการ จะตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาคร่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมด  
จึงจะนับเปนองคประชุม 

ขอ 43.  ใหนายกสมาคมเปนประธานในท่ีประชุม ถานายกสมาคมไมอยู หรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ี  ไดใหอุปนายก 
สมาคมเปนประธานในท่ีประชุม ถาท้ังนายกสมาคม และอุปนายกสมาคมไมอยู หรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ี 
ไดใหท่ีประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหน่ึงทําหนาท่ีประธานในท่ีประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขาง 
มาก ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงเสียงเปนเสียงชี้ขาด 

ขอ 44.  คณะกรรมการมีอํานาจ และหนาท่ีในการดําเนินกิจการของสมาคม และรวมถึง 
1. ดําเนินกิจการของสมาคมใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ.2545 

กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ และมติของที่ประชุมใหญ หรือกฎหมายอื่น 
2. วางระเบียบในการปฏิบัติงานของสมาคมใหเปนไปตามขอบังคับ 
3. วาจาง แตงต้ัง ถอดถอนเจาหนาท่ีสมาคม 
4. จัดทํา และเก็บรักษาเอกสาร หลักฐานทางการเงิน และการบัญชี ทะเบียนสมาชิก และทรัพยสินของ

สมาคม 
ขอ 45.   กรรมการของสมาคมยอมพนจากตําแหนงไดในกรณีดังตอไปน้ี 

1. ครบกําหนดตามวาระ 
2. ตาย 
3. ลาออกโดยทําเปนหนังสือ 
4. ขาดคุณสมบัติตามขอ 9 
 

หมวดที่ 11 
การเลิกสมาคม และการชาํระบัญช ี

ขอ 46.  สมาคมยอมเลิกดวยเหตุใดเหตุหน่ึง ดังตอไปน้ี 
1. ประชุมใหญลงมติใหเลิก 
2. นายทะเบียนส่ังใหเลิก 
3. ศาลส่ังใหเลิก 
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ขอ 47.   ในกรณีท่ีนายทะเบียนส่ังใหเลิก กรรมการจํานวนไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมดของ 
สมาคมสามารถยื่นอุทธรณตอปลัดกระทรวง  โดยทําเปนหนังสือยื่นตอ นายทะเบียนภายใน 30 วัน นับ
แตวันท่ีไดรับคําส่ังใหยกเลิก 

ขอ 48.  เมื่อสมาคมตองเลิกไมวาดวยเหตุใด ๆ ใหมีการชําระบัญชีใหท่ีประชุมใหญพิจารณาต้ังผูชําระบัญชีโดย 
ไดรับความเห็นชอบจาก นายทะเบียนภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีเลิก หรือนับแตวันท่ีปลัดกระทรวงมีคําส่ัง       
ใหยกอุทธรณ 

ในกรณีท่ีท่ีประชุมใหญไมอาจต้ังผูชําระบัญชี หรือนายทะเบียนไมใหความเห็นชอบ  นาย
ทะเบียนแตงต้ังผูชําระบัญชีขึ้นทําการชําระบัญชีได  เมื่อนายทะเบียนเห็นสมควร หรือเมื่อสมาชิกจํานวน
ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกท้ังหมด รองขอตอนายทะเบียน นายทะเบียนจะแตงต้ังผูชําระ
บัญชีคนใหมแทนผูชําระบัญชีท่ีไดต้ังไวก็ไดผูชําระบัญชีไดรับคาตอบแทนของสมาคมตามท่ีนายทะเบียน
กําหนด 

ขอ 49.   ใหคณะกรรมการ และเจาหนาท่ีของสมาคมจัดการรักษาทรัพยสินท้ังหมดของสมาคมไวจนกวาผูชําระ 
บัญชีจะเรียกใหสงมอบ 

ขอ 50.  ผูชําระบัญชีตองทํางบดุลของสมาคมสงใหผูสอบบัญชีเพื่อตรวจรับรองวาถูกตอง และอาจรองขอใหนาย  
ทะเบียนต้ังผูสอบบัญชีเพื่อตรวจสอบงบดุลได เมื่อผูสอบบัญชีรับรองงบดุลแลว ใหผูชําระบัญชีรับรองงบ
ดุลตอท่ีประชุมใหญเพื่ออนุมัติ และเสนอตอนายทะเบียนตอไป 

ขอ 51.   เมื่อไดชําระบัญชีแลว ถามีทรัพยสินเหลืออยู  ใหเปนไปตามมติของที่ประชุมใหญ  ท้ังน้ีใหอยูภายใต 
พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห  พ.ศ. 2545  
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