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ข้อบังคับ 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้กู้เงิน  

สหกรณ์ออมทรัพย์ครสูกลนคร  จ ากัด  พ.ศ. 2559 
 

 ข้อ 1   ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้กู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร  
จ ากัด  พ.ศ.2559” 
 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันที่นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ าท้องที่เทศบาลนคร
สกลนคร รับจดทะเบียน  
 
 ข้อ 3  เครื่องหมายของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้กู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร  จ ากัด   

 
เป็นรูปลักษณะวงกลมมีรูปพระธาตุเชิงชุมอยู่ตรงกลางและมีชื่อสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหผ์ู้กู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร  จ ากัด  ล้อมรอบอักษรย่อ 
ส.ฌ. สอ. สน. 

 
 
 
 

หมวด  1 
ข้อความทั่วไป 

 ข้อ 4  ในข้อบังคับนี้ 
  “สมาคม”   หมายความว่า  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้กู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร  จ ากัด  

“ผู้กู้เงิน” หมายความว่า  สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ากัด  ที่มีความประสงค์จะใช้
บริการด้านเงินกู้กับสหกรณ์ 
  “สหกรณ์” หมายความว่า  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ากัด 
        “สมาชิก”  หมายความว่า  สมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้กู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สกลนคร  จ ากัด  
                “คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการด าเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้กู้เงินสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูสกลนคร  จ ากัด  
        “นายกสมาคม”  หมายความว่า  นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้กู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สกลนคร  จ ากัด  
   “กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการด าเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้กู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์
ครสูกลนคร  จ ากัด  
   “เงินค่าสมัคร”  หมายความว่า  เงินที่เรียกเก็บจากผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหผ์ู้กู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ากัด  
   “เงินค่าบ ารุง”  หมายความว่า  เงินที่เรียกเก็บจากสมาชิกเป็นรายเดือนหรือรายปี  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ผู้กู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร  จ ากัด  



-2- 

 

   “เงินสงเคราะห์”  หมายความว่า  เงินที่สมาชิกร่วมกันออกช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพและสงเคราะห์
ครอบครัวของสมาชิกซึ่งถึงแก่ความตายรวมทั้งเป็นค่าใช้จ่าย  เพ่ือด าเนินการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้กู้เงิน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร  จ ากัด  
        “เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า”  หมายความว่า  เงินที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สงเคราะห์ผู้กู้เงินสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูสกลนคร  จ ากัด   เรียกเก็บไว้ล่วงหน้าเพื่อส ารองจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์  เมื่อสมาชิกคนใดคนหนึ่งถึงแก่
ความตาย 
       “นายทะเบียน” หมายความว่า  นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ าท้องที่เทศบาลนคร
สกลนคร 
        “นายทะเบียนกลาง”  หมายความว่า   ผู้อ านวยการส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
       “ปลัดกระทรวง”   หมายความว่า  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

หมวด 2 
วัตถุประสงค ์

 ข้อ  5  สมาคมมีวัตถุประสงค์เพ่ือท าการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ และสงเคราะห์ครอบครัว
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งถึงแก่ความตาย  โดยมิได้ประสงค์จะหาก าไรหรือรายได้เพ่ือแบ่งปันกันซึ่งการตายนี้รวมถึง
การสาบสูญตามค าสั่งศาล  เงินสงเคราะห์นี้ไม่ถือเป็นมรดก 

หมวด 3 
ที่ตั้งส านักงานและวันเวลาเปิดท าการ 

 ข้อ  6  ส านักงานของสมาคมตั้งอยู่ที่  เลขที่  255  ถนนสกลนคร – กาฬสินธุ์  ต าบลธาตุเชิงชุม อ าเภอเมือง  
จังหวัดสกลนคร  รหัสไปรษณีย์  47000    
 ข้อ  7  สมาคมจะเปิดท าการในวันจันทร์ - วันศุกร์  ระหว่างเวลา  08.30 น. -  เวลา  16.30 น.  หยุดท าการ
ในวันเสาร์ – วันอาทิตย ์ และวันนักขัตฤกษ์ หรือที่ประชุมใหญ่ก าหนด  หรือตามที่คณะกรรมการก าหนด 

หมวด 4 
วิธีการรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ 

 ข้อ  8 ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมต้องยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมด้วยตนเอง  ณ  
ที่ตั้งส านักงานของสมาคมในวัน  เวลา  เปิดท าการ 
 ข้อ  9 ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ากัด หรือเป็น
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ากัด  หรือเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกผู้กู้สหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูสกลนคร  จ ากัด  และต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
  (1)  ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
  (2)  ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ในวันสมัคร 
  (3)  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังจนรักษาไม่หาย   ยกเว้นโรคที่กฎหมายก าหนดเฉพาะ 
  (4)  มีทะเบียนบ้านถูกต้องตามกฎหมาย 
  (5)  ต้องมีความประพฤติดี  และยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับ 
  (6)  เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ  และต้องมีอายุไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร เว้นแต่ในกรณี 

      พิเศษที่คณะกรรมการมีมติออกประกาศรับเข้าเป็นสมาชิก โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียน   
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 ข้อ  10  ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องน าหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 
    (1)   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือส าเนาบัตรข้าราชการ หรือส าเนาบัตรประจ าตัว 

       เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
    (2)   ส าเนาทะเบียนบ้าน 
   (3)   ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งจากสถานพยาบาลของรัฐ  ตามกฎหมายว่าด้วย 

       สถานพยาบาล 
ข้อ  11  ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกจะมีสมาชิกภาพสมบูรณ์เมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการมี

มติรับเข้าเป็นสมาชิก  และได้ช าระเงินค่าสมัครแก่สมาคมแล้ว  ยกเว้นสมาชิกภาพของผู้เริ่มก่อการจัดตั้งสมาคมจะ
เริ่มตั้งแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนสมาคม  และได้ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกไว้แล้ว  เงินค่าสมัครสมาคมจะไม่
คืนให้ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น 

ข้อ  12  สมาคมจะมอบหลักฐานการเป็นสมาชิกในรูปสมุดประจ าตัวสมาชิกให้แก่สมาชิกทุกคน  สมาชิกของ
สมาคมจะมีหมายเลขประจ าตัวสมาชิกได้หมายเลขเดียวเท่านั้น 

ข้อ  13  ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกจะต้องระบุชื่อผู้จัดการศพ  และผู้ที่ประสงค์ให้ได้รับเงินสงเคราะห์  ซึ่งต้อง
เป็นบุคคลในครอบครัวของตนตามข้อ  23  ไว้ให้ชัดในใบสมัคร  ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการศพ  และผู้รับเงิน
สงเคราะห์ในภายหลัง  สมาชิกต้องแจ้งให้สมาคมทราบเป็นหนังสือตามแบบที่สมาคมก าหนด 

ข้อ  14  สมาชิกภาพย่อมสิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปนี้ 
   (1)  ตาย 

(2)  ลาออก  เป็นหนังสือตามแบบท่ีสมาคมก าหนดและให้มีผลตั้งแต่วันที่ยื่นหนังสือขอลาออก   
(3)  ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ออก 
(4)  ถูกถอนชื่อออกจากการเป็นสมาชิก  เนื่องจากขาดส่งเงินสงเคราะห์รายเดือนสามเดือนติดต่อกัน  
     โดยสมาคมแจ้งเป็นหนังสือให้ไปช าระเงินสงเคราะห์ตามข้อ 19  แล้วจ านวนสามครั้งซึ่งครั้ง 
     สุดท้ายได้ท าหนังสือลงทะเบียนตอบรับหรือสมาคมติดต่อหาหลักแหล่งที่อยู่ไม่ได้และ 
     คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติให้พ้นจากสมาชิกภาพ 

   การสิ้นสุดสมาชิกภาพตามข้อนี้  สมาชิกไม่มีสิทธิเรียกเงินค่าสมัคร  เงินค่าบ ารุง  และเงินสงเคราะห์
ที่ได้ช าระตามข้อบังคับนี้คืนจากสมาคม  เว้นแต่เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าที่ยังไม่ได้ตกอยู่ในความผูกพันที่จะต้องจ่ายเป็น
เงินสงเคราะห์ให้แก่สมาชิกท่ีถึงแก่ความตาย 
 ข้อ  15 สมาคมจะแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพตามข้อ  14 (2) (3) (4)  เพ่ือทราบนับแต่
วันที่ประชุมมีมติภายในสามสิบวัน 
  สมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพตามข้อ 14 (4)  มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวัน    
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ 
  ให้คณะกรรมการวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน  นับแต่วันยื่นอุทธรณ์  ค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการให้เป็นที่สุด 
 

หมวด 5 
เงินค่าสมัคร  เงินค่าบ ารุง  และเงินสงเคราะห์ 

 ข้อ  16 ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมต้องช าระเงินค่าสมัครเป็นเงินคนละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)  
และเม่ือสมาคมมีมติรับเข้าเป็นสมาชิกตามข้อ 12  แล้ว  จะต้องช าระเงินให้แก่สมาคมดังนี้ 
  (1)  เงินค่าบ ารุงปีละ  50 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) 
  (2)  เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า  600 บาท (หกร้อยบาทถ้วน) 
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ข้อ  17 เมื่อสมาชิกของสมาคมคนใดคนหนึ่งถึงแก่ความตาย  สมาชิกทุกคนมีหน้าที่ต้องช าระเงินสงเคราะห์
นั้น  ตามกฎกระทรวงก าหนดอัตราการหักเงินค่าสมัคร  เงินค่าบ ารุง  และเงินสงเคราะห์ พ.ศ. 2547   
 ข้อ  18 การช าระเงินค่าสมัคร  เงินค่าบ ารุง  เงินสงเคราะห์หรือเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าให้ช าระได้ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 

(1)  ด้วยตนเอง  ณ  ส านักงานของสมาคม  หรือสถานที่ท่ีสมาคมก าหนดตามบทเฉพาะกาล 
    (2)  ทางธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินในนามสมาคม 
    (3)  โอนหรือฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากของสมาคม 
    (4)  หักจากบัญชีเงินฝากของสมาชิก  โดยได้รับความยินยอมจากสมาชิกเจ้าของบัญชีแล้ว 
  (5)  หักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิก 
  (6)  หักจากเงินปันผล – เฉลี่ยคืนของสมาชิก 

   การรับเงินทุกประเภท  สมาคมจะออกหลักฐานการรับเงินทุกครั้งตามแบบที่สมาคมก าหนด 

 ข้อ  19 การช าระเงินสงเคราะห์  สมาชิกต้องช าระให้สมาคมภายในสามสิบวัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการตาย
ของสมาชิกหรือได้รับหนังสือแจ้งจากสมาคมให้ไปช าระเงิน 
 ข้อ  20  สมาคมอาจเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าจากสมาชิกเพ่ือส ารองจ่ายเป็นค่าจัดการศพและ
สงเคราะห์ครอบครัวตามกฎกระทรวงก าหนดอัตราการหักเงินค่าสมัคร  เงินค่าบ ารุง  และเงินสงเคราะห์ พ.ศ.2547  
และสมาคมจะคืนให้แก่สมาชิกเท่าที่สมาชิกผู้นั้นยังไม่ตกอยู่ในความผูกพันที่จะต้องจ่ายเงินสงเคราะห์ 

หมวด 6 
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 

 ข้อ  21 สมาชิกมีสิทธิดังต่อไปนี้ 
(1) แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการของสมาคมต่อคณะกรรมการและเรียกร้องให้คณะกรรมการ 

กระท าหรืองดเว้นการกระท าเพ่ือประโยชน์ของสมาคม 
(2) เข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม  และลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการเพื่อบริหารงานสมาคม 

รวมทั้งออกเสียงลงคะแนนทุกครั้ง 
(3) ขอตรวจสอบบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  เพื่อทราบการด าเนินกิจการของสมาคมในวันเวลา 

เปิดท าการ 
(4) ลงชื่อร่วมกันไม่น้อยกว่าห้าสิบคน  หรือจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมด 

ร้องขอต่อคณะกรรมการให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อการใดการหนึ่งเมื่อใดก็ได้ 
(5) ร้องขอต่อนายทะเบียนให้สั่งเพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม  ถ้าได้นัดเรียกหรือได้ 

ประชุมกันหรือได้ลงมติฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือข้อบังคับของสมาคม  และต้องร้องขอภายใน
สามสิบวัน  นับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ 

(6) ขอตรวจเอกสาร  คัดเอกสาร  หรือขอให้คัดรายการและรับรองส าเนาเอกสารของสมาคมจาก 
นายทะเบียน 

(7) มอบฉันทะเป็นหนังสือให้ผู้อื่นซึ่งมิใช่สมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่  และออกเสียงลงคะแนนแทน 
ตนได้  ผู้รับมอบฉันทะคนหนึ่งรับมอบฉันทะได้คนเดียว 

(8) ลงชื่อร่วมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดร้องขอนายทะเบียนสั่งให้เลิกสมาคม 
พร้อมด้วยเหตุผล  หรือร้องขอต่อศาลเพ่ือให้ศาลสั่งให้เลิกสมาคม 

(9) แสดงความจ านงต่อท่ีประชุมใหญ่เพ่ือเป็นผู้ช าระบัญชีในกรณีท่ีสมาคมต้องเลิกตามมติ   
ที่ประชุมใหญ่ 

(10) ลงชื่อร่วมกันไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมดร้องขอต่อนายทะเบียนเพ่ือ  
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แต่งต้ังผู้ช าระบัญชีคนใหมแ่ทนผู้ช าระบัญชีที่ได้ตั้งไว้ 
   (11)  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการสมาคมกรณีถูกถอนชื่อออกจากการเป็นสมาชิกตามข้อ 14 (4) 
  ข้อ  22  สมาชิกมีหน้าที่  ดังนี้ 

   (1)  ปฏิบัติตามระเบียบ  ข้อบังคับและค าสั่งของสมาคม 
   (2)  ช าระเงินสงเคราะห์ให้เรียบร้อยภายในวันสิ้นเดือน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการตายของสมาชิก 
        หรือได้รับหนังสือแจ้งจากสมาคมให้ไปช าระเงิน 
    (3)   เก็บรักษาสมุดช าระเงินประจ าตัวสมาชิก  หรือบัตรประจ าตัวสมาชิก 
    (4)   แจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่  ชื่อสกุล  หรือวัน  เดือน  ปีเกิด  ต่อสมาคมภายในสามสิบวัน  

      นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
   (5)   แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือตามแบบท่ีสมาคมก าหนดที่จะเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้จัดการศพ 
        หรือผู้รับเงินสงเคราะห์ 

หมวด 7 
วิธีการจ่ายเงินค่าจัดการศพหรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว 

 ข้อ  23 เมื่อสมาชิกผู้ใดถึงแก่ความตาย  บุคคลในครอบครัวของสมาชิกผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินค่าจัดการศพหรือ
ค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว  โดยผู้อยู่ล าดับก่อนย่อมตัดสิทธิผู้อยู่ล าดับหลัง  ซึ่งต้องเป็นบุคคลตาม (2) (3) 
(4) (5) (6) (7)  นี้ 
   (1)  ที่สมาชิกแสดงความจ านงไว้ในใบสมัคร  หรือแจ้งไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  ให้เป็นผู้รับเงิน 

      ตามข้อ 13 
    (2)   สามี  ภริยา  บุตร  และบิดา  มารดา 
    (3)   พ่ีน้องร่วมบิดา  มารดาเดียวกัน 
   (4)   พ่ีน้องร่วมบิดา  หรือมารดาเดียวกัน 
    (5)   ลุง  ป้า  น้า  อา 
    (6)   ปู่  ย่า  ตา  ยาย 
    (7)   ผู้อุปการะเลี้ยงดู  หรือผู้อยู่ในอุปการะเลี้ยงดู 
    ในกรณีที่สมาชิกไม่ได้ระบุให้บุคคลใดเป็นผู้จัดการศพหรือมีผู้จัดการศพแต่ไม่อาจจัดการศพของ
สมาชิกได้  หรือไม่มีบุคคลที่สมาชิกระบุไว้ในใบสมัครให้เป็นผู้จัดการศพ  บุคคลตาม (2)-(7)  อาจยื่นค าร้องต่อสมาคม
เพ่ือขอเป็นผู้จัดการศพและเมื่อสมาคมเห็นว่าบุคคลนั้นสามารถจัดการศพได้จริงให้สมาคมจ่ายค่าจัดการศพแก่บุคคล
ดังกล่าว  แต่ถ้าเห็นว่าบุคคลนั้นไม่สามารถจัดการศพได้  ให้สมาคมจัดการศพแก่สมาชิกให้เหมาะสมกับฐานานุรูปและ
ศาสนาของสมาชิกนั้น ๆ 
  ถ้าหากมีเงินเหลือจากการจัดการศพ  ให้จ่ายแก่บุคคลใน (2)-(7)  ตามล าดับก่อนหลัง  โดยผู้อยู่
ล าดับก่อนย่อมตัดสิทธิผู้อยู่ล าดับหลัง  แต่ถ้ามีผู้อยู่ในล าดับเดียวกันหลายคน  ให้ได้รับเงินในสัดส่วนที่เท่ากัน 
 ข้อ  24 สมาคมจะจ่ายเงินค่าจัดการศพหรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ผู้จัดการศพและผู้รับ
เงินสงเคราะห์แล้วแต่กรณี  ดังนี้ 
    (1)   จ่ายเงินครั้งแรกเท่าท่ีเรียกเก็บได้  เป็นค่าจัดการศพภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ 
    (2)   จ่ายเงินส่วนที่เหลือภายในเก้าสิบวัน  นับแต่วันที่สมาคมได้จ่ายเงินครั้งแรก 

   การจ่ายเงินค่าจัดการศพหรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวรายใดมีปัญหาให้น าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการ  และให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด  จึงไม่ถือว่าเงินนี้เป็นมรดกของสมาชิกผู้ถึงแก่ความ
ตาย  ทายาทโดยธรรมของสมาชิกท่ีถึงแก่ความตายไม่มีสิทธิเรียกร้อง  หรือถือเป็นเหตุฟ้องร้องเรียกเงินดังกล่าวได้  ไม่
ว่าด้วยกรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น 
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 ข้อ  25 สมาคมจะหักเงินสงเคราะห์ไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจการ  ไม่เกินอัตราที่ก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวง 

หมวด 8 
การใช้จ่ายและการเก็บรักษาเงิน 

 ข้อ  26 สมาคมจะใช้จ่ายเงินในการด าเนินกิจการ  ดังนี้ 
    (1)   ค่าเบี้ยประชุม  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  และค่าเช่าที่พักของกรรมการ 
    (2)   เงินเดือนค่าจ้าง  และค่าล่วงเวลาของเจ้าหน้าทีส่มาคม 
   (3)   ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  และค่าเช่าที่พักของเจ้าหน้าทีส่มาคม 
   (4)   ค่าสมทบกองทุนประกันสังคม  กองทุนบ าเหน็จ  และค่าเครื่องแบบของเจ้าหน้าทีส่มาคม 
   (5)   ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ 
   (6)   ค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุม  อบรม  และสัมมนาของกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคม 
   (7)   ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อท่ีดิน  อาคารและครุภัณฑ์  หรือการจัดจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคาร 

       ส านักงานของสมาคม 
    (8)   ค่าเช่าที่ดิน  และอาคารส านักงานของสมาคม 
    (9)   ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ  ค่าซ่อมแซม  ค่าบ ารุงรักษา  และค่าเสื่อมราคา 
   (10) ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค  ได้แก่  ค่าน้ าประปา  ค่าไฟฟ้า  ค่าโทรศัพท์  และค่าไปรษณีย์ 
   (11) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  ค่าธรรมเนียมที่เก่ียวกับการด าเนินกิจการของสมาคม 
   (12) ค่าใช้จ่ายส าหรับผู้ท าบัญชี  ผู้ตรวจบัญชี  ผู้สอบบัญชี  ผู้ช าระบัญชี  และค่าใช้จ่ายในการเลิก 
             สมาคม 
   (13) คา่พวงหรีดและค่าพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกท่ีถึงแก่ความตาย 
   (14) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนกลาง 
  ข้อ  27  ค่าใช้จ่ายตามข้อ 26 (1) (2) (3) (4)  และ (13) สมาคมต้องวางเป็นระเบียบ   และน าเสนอ               
ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ  และส่งให้นายทะเบียนพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในสามสิบวัน  และเมื่อนาย
ทะเบียนอนุมัติแล้วจึงจะถือปฏิบัติได้ 
 ข้อ  28 เงินทุกประเภทที่สมาคมได้รับต้องน าฝากกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ากัด ในนามของ
สมาคม   

(1)  เหรัญญิกของสมาคมจะเก็บรักษาเงินสดไว้เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายได้ไม่เกิน 50,000 บาท 
 (ห้าหมื่นบาทถ้วน)   

(2)  นายกสมาคมมีอ านาจสั่งจ่ายเงินของสมาคมได้ไม่เกินครั้งละ  50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)   
         นายกสมาคมโดยมติของคณะกรรมการสั่งจ่ายเงินของสมาคมได้ไม่เกิน  500,000  บาท 
                           (ห้าแสนบาทถ้วน)  
    หากจ านวนเงินค่าใช้จ่ายเกินกว่าจ านวน  500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)  ต้องขออนุมัติจากท่ี
ประชุมใหญ่ในแต่ละรายการ  ยกเว้นการจ่ายเงินสงเคราะห์และเงินเดือนและค่าจ้างของเจ้าหน้าทีส่มาคม 
 ข้อ  29  นายกสมาคม หรืออุปนายกสมาคม และกรรมการอ่ืนอีกสองคน  ต้องอนุมัติค่าใช้จ่ายก่อนในแต่ละ
รายการก่อนการจ่ายเงินและเบิกถอนเงิน  ให้นายกสมาคมหรืออุปนายกสมาคม และกรรมการอ่ืนอีกสองคน 
 ข้อ  30  เงินหรือผลประโยชน์ของสมาคมที่ได้รับมา  จากหน่วยงานอื่นหรือผู้บริจาค  และดอกเบี้ยที่เกิดจาก
เงินฝากในนามของสมาคม  ต้องตกเป็นของสมาคมทั้งสิ้น 
 ข้อ  31 สมาคมจะแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสม  เป็นผู้ตรวจบัญชีสมาคม  โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่  
และต้องรายงานผลให้คณะกรรมการทราบทุกเดือน 
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ผู้ตรวจบัญชีจะได้รับค่าตอบแทนตามท่ีสมาคมก าหนด 
หมวด  9 

การทะเบียน   การเงิน   และการบัญชี 
ข้อ  32  สมาคมต้องจัดให้มีทะเบียนสมาชิกตามแบบที่นายทะเบียนกลางก าหนด   และให้เก็บรักษาทะเบียน

ดังกล่าวไว้ที่ส านักงาน  พร้อมทั้งหลักฐานและเอกสารที่ใช้ประกอบการลงทะเบียน 
 ข้อ  33  สมาคมต้องส่งส าเนาทะเบียนสมาชิกท่ีมีอยู่ในวันที่ครบเก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียนให้แก่ นาย
ทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันดังกล่าว  และเม่ือสิ้นเดือนมีนาคม  เดือนมิถุนายน  เดือนกันยายน  และเดือน
ธันวาคมของทุกปี  สมาคมต้องส่งส าเนาทะเบียนสมาชิกในส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงจ านวนสมาชิกตามท่ีเป็นอยู่ในวัน
สิ้นเดือนต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวัน  นับแต่วันสิ้นเดือนนั้น  
 ข้อ  34  สมาคมต้องจัดให้มีสมุดช าระเงินประจ าตัวสมาชิกให้แก่สมาชิก  บัญชีช าระเงินประจ าตัวสมาชิก  
บัญชีแสดงฐานะการเงินและหลักฐานการรับจ่ายเงินตามแบบที่นายทะเบียนกลางก าหนด  และต้องเก็บรักษาเอกสาร
ประกอบบัญชีแสดงให้เห็นความถูกต้องแห่งบัญชีนั้นไว้ด้วย 
 สมาคมต้องรายงานจ านวนเงินที่มีอยู่ในมือและในธนาคารตามท่ีเป็นอยู่ในวันสิ้นเดือนมิถุนายนของทุกปีต่อ
นายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นเดือนนั้น 
 ข้อ  35  เงินหรือผลประโยชน์ของสมาคมที่ได้รับมาหรือมีผู้บริจาคหรือดอกผลที่ฝากต้องตกเป็นของสมาคม
ทั้งสิ้น 
 ข้อ  36  ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งบุคคลที่เหมาะสม  ที่ไม่เป็นกรรมการด าเนินการ  เป็นกรรมการตรวจบัญชี
ของสมาคมอย่างน้อยสามคน   และกรรมการต้องรายงานผลการตรวจสอบให้นายกสมาคมทราบทุกสิบห้าวัน  โดย
ผลัดเปลี่ยนกันตรวจสอบ  และนายกสมาคมต้องน าไปเสนอที่ประชุมคณะกรรมการในการประชุมประจ าเดือน 
 ข้อ  37  ให้สมาคมท าบัญชีงบดุลตามแบบท่ีนายทะเบียนกลางก าหนด  เสนอต่อที่ประชุมใหญ่เพ่ืออนุมัติไม่
ช้ากว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน    และต้องส่งส าเนางบดุลที่มีค ารับรองว่าถูกต้องต่อนายทะเบียนไม่ช้า
กว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ประชุมใหญ่อนุมัติ   และต้องแสดงส าเนางบดุลไว้ที่ส านักงานเพ่ือให้สมาชิกและผู้มีส่วนได้
เสียตรวจดูด้วย 
 ข้อ  38  หลักฐานเอกสารทางทะเบียน  ทางการเงิน  ทางบัญชี  และบัญชีงบดุล  สมาคมต้องเก็บรักษาไว้ไม่
น้อยกว่าสิบปี 

หมวด   10 
การประชุมใหญ ่

 ข้อ  39  นับแต่จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม  ผู้เริ่มก่อการจะต้องนัดสมาชิกมาประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายใน
เก้าสิบวันเพื่อ  
   (1)   รับรองข้อบังคับทั้งฉบับ 
   (2)   เลือกตั้งคณะกรรมการและมอบหมายงาน 
    (3)   ก าหนดอัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 
    (4)   ก าหนดอัตราการหักเงินค่าจัดการศพ  หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวไว้เป็น      
                           ค่าใช้จา่ย 
    (5)   ก าหนดจ านวนเบี้ยเลี้ยง  เบี้ยประชุม  ค่าพาหนะ  เงินหรือประโยชน์อย่างอ่ืนท านองเดียวกัน 
                           ให้แก่กรรมการ 
   (6)   เรื่องอ่ืน ๆ 
   ในระหว่างที่ยังไม่ได้มีการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก  ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งสมาคมมีอ านาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบเช่นเดียวกับคณะกรรมการ 
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  ข้อ  40 สมาคมจะต้องเรียกประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  ปีละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน  นับแต่วันสิ้นปี
ปฏิทินเพ่ือ   

(1)   รับทราบรายงานกิจการในรอบปีที่ผ่านมา 
   (2)   พิจารณาอนุมัติบัญชีรายได้  รายจ่าย  และบัญชีงบดุล 
   (3)   เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่แทนคณะกรรมการเมื่อครบวาระหรือทดแทนต าแหน่งที่ว่าง 
   (4)   พิจารณาแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
    (5)   เรื่องอ่ืน ๆ 
  ข้อ  41  สมาคมจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ  ในกรณีที่ต้องขอความเห็นชอบหรือมติจากท่ีประชุมใหญ่ใน
การด าเนินกิจการของสมาคม 
    (1)   คณะกรรมการเรียกประชุม 
    (2)   สมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมด  หรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคนลงชื่อ 

      รว่มกันร้องขอต่อสมาคมให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเพ่ือการใดการหนึ่ง 
   (3)   นายทะเบียนสั่งให้เรียกประชุม 
    ในกรณีที่สมาชิกเป็นผู้ร้องขอ  ให้สมาคมเรียกประชุมภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ  ค าร้องขอ  
ถ้าสมาคมไม่เรียกประชุมในระยะเวลาดังกล่าว  ให้นายทะเบียนเรียกประชุมได้ 
 ข้อ  42  สมาคมจะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวถึงวัน  เวลา  สถานที่  และระเบียบวาระการประชุมใหญ่ไปให้
สมาชิก  โดยส่งถึงหน่วยงานของสมาชิกที่สังกัดอยู่หรือส่งให้ถึงตัวสมาชิกก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน   
 ข้อ  43  การประชุมใหญ่ต้องมีสมาชิกมาร่วมประชุมร่วมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมด
หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนจึงจะเป็นองค์ประชุม 
  ถ้าในการประชุมโดยสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกร้องขอถ้ามาไม่ครบองค์ประชุม  ให้เลิกประชุม  ถ้า
การประชุมนั้นมิใช่โดยสมาชิกร้องขอ  ให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายในสามสิบวัน  การประชุมครั้งหลังนี้มีสมาชิก
หรือผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าสามสิบคนให้ถือว่าเป็น
องค์ประชุม 
  ในการประชุมใหญ่เพ่ือแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อบังคับและการเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต้องมี   
ผู้มาประชุมตามวรรคหนึ่งเท่านั้น 
 ข้อ  44  ในการประชุมใหญ่  สมาชิกคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียง   
ข้างมากถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
  กรณีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อบังคับ  และการเลิกสมาคม  ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของผู้มาประชุม 
 ข้อ  45  การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่  (โดยเลือกปฏิบัติได้ในแต่ละวาระการประชุม) 
   (1)   ออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผย  ให้ใช้วิธียกมือ 
   (2)   ออกเสียงลงคะแนนลับ  ให้ใช้วิธีกาบัตรลงคะแนน 
   (3)   การนับคะแนนเสียง  ให้ที่ประชุมเลือกสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมเป็นกรรมการนับคะแนนจ านวน 
                           ไม่น้อยกว่าสามคน 
 ข้อ  46  สมาชิกจะมอบฉันทะเป็นหนังสือให้ผู้อื่น  ซึ่งมิใช่สมาชิกมาประชุมใหญ่  และออกเสียงแทนตนได้  
ผู้รับมอบฉันทะคนหนึ่งรับมอบฉันทะได้คนเดียว 
 ข้อ  47  ในกรณีที่จะมีมติเรื่องใด  ถ้าส่วนได้เสียของกรรมการ  หรือสมาชิกของสมาคมผู้ใดขัดกับประโยชน์
ได้เสียของสมาคม  กรรมการหรือสมาชิกของสมาคมผู้นั้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นไม่ได้ 
 ข้อ  48  ให้นายกสมาคมเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้านายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ 
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อุปนายกปฏิบัติหน้าที่แทน  ถ้าทั้งนายกสมาคมและอุปนายกไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ที่ประชุมเลือก
กรรมการคนใดคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

หมวด  11 
คณะกรรมการ 

 ข้อ 49 คณะกรรมการผู้ ด า เนินการของสมาคมโดยได้รับการ เลือกตั้ งระหว่ า งสมาชิกด้วยกัน                    
ในที่ประชุมใหญ่   มีจ านวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคน  และไม่เกินสิบห้าคน  ประกอบด้วยต าแหน่งนายกสมาคม  อุปนายก
สมาคม  เลขานุการ  เหรัญญิก  นายทะเบียนสมาคมและกรรมการอ่ืน ๆ  ตามที่เห็นสมควร  และต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้ 
   (1)   มีสัญชาติไทย 
   (2)   มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ 
   (3)   มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี 
   (4)   มีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในจังหวัดสกลนคร 
   (5)   มีอาชีพเป็นหลักแหล่งและมีฐานะมั่นคง 
   (6)  เป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้กู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร  จ ากัด   
  (7)  ไม่เป็นกรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อื่น 
   (8)  ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
     (9)  ไม่เป็นภิกษุ  สามเณร  นักพรต  หรือนักบวชในศาสนาใด 
   (10) ไม่เคยถูกนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ าท้องที่หรือนายทะเบียนกลางสั่งให้พ้น 
                           จากต าแหน่งกรรมการสมาคม 
   (11)  ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ถอดถอนให้ออกจากต าแหน่งกรรมการ   
                            เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่หรือไม่เคยต้องโทษตามกฎหมายว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
   (12)  ไม่เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดได้กระท า 
                            โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (13)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
   (14)  ไม่เป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว  หรือบุคคลล้มละลาย 
 
   (15)  ไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ   
                            หรือไมเ่คยถูกนายจ้างเลิกจ้างเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 
   ให้คณะกรรมการเป็นผู้แทนของสมาคมในกิจการเกี่ยวกับบุคคลภายนอก  ในการนี้คณะกรรมการจะ
แต่งตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนข้ึนท าการแทนก็ได้ 

บทบาทหน้าที่แต่ละต าแหน่งของกรรมการ 
นายกสมาคม  -   ท าหน้าที่เป็นหัวหน้าในการบริหารกิจการของสมาคมให้เป็นไปด้วยความ 

เรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และวัตถุประสงค์ของสมาคม  
เป็นผู้แทนสมาคม   ในการติดต่อกับบุคคลภายนอกและเป็นประธานในที่ประชุม
คณะกรรมการและการประชุมใหญ่ของสมาคม 

อุปนายกสมาคม  -   ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคม  ปฏิบัติตามที่นายก 
      สมาคมได้มอบหมาย  และท าหน้าที่แทนนายกสมาคมเม่ือนายกสมาคมไม่อยู่   

หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
เลขานุการ  -   ท าหน้าที่เก่ียวกับงานธุรการของสมาคม  นัดการประชุมกรรมการ  นัดการ 
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ประชุมใหญ ่ จดและรักษารายงานการประชุม  ด าเนินการจดทะเบียนกรรมการ   
จดทะเบียนแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อบังคับและรายงานทะเบียนสมาชิก บัญชีงบดุล ต่อ
นายทะเบียน  และปฏิบัติตามค าสั่งของนายกสมาคม  ตลอดจนท าหน้าที่เป็น
เลขานุการในการประชุมต่าง ๆ  ของสมาคม 

เหรัญญิก  - ท าหน้าที่เก่ียวกับการเงินทั้งหมดของสมาคม  เป็นผู้จัดท าบัญชีรายได้ - รายจ่าย   
บัญชีงบดุลของสมาคม  และเก็บเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ทางการเงิน  บัญชีของ
สมาคมไว้เพ่ือการตรวจสอบรายงานฐานะการเงินและงบดุลของสมาคมต่อ       
นายทะเบียน 

นายทะเบียน  - ท าหน้าที่จัดท า  และรักษาทะเบียนสมาชิก  ตลอดจนหลักฐานเอกสารต่าง ๆ   
เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิก 

กรรมการต าแหน่งอื่น ๆ - ท าหน้าที่ตามนายกสมาคมมอบหมาย 

 ข้อ  50 วิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการตามข้อ 50  ให้คณะกรรมการด าเนินการออกระเบียบว่าด้วยการ
เลือกตั้ง  โดยวิธีเปิดเผย หรือออกเสียงลงคะแนนลับให้ใช้วิธีกาบัตรลงคะแนน 
   ในกรณีมีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการครบตามจ านวนพอดีตามข้อบังคับก าหนด  จะไม่มีการ
ออกเสียงลงคะแนน  และให้ที่ประชุมใหญ่รับรองเป็นกรรมการ 
 ข้อ  51 กรรมการของสมาคมไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้าง  หรือประโยชน์อย่างอ่ืนท านองเดียวกันจากสมาคม  
กรรมการของสมาคมอาจได้รับเบี้ยประชุม  ค่าพาหนะ  หรือเงินหรือประโยชน์อย่างอ่ืนท านองเดียวกันจากสมาคม
ตามท่ีสมาคมได้วางระเบียบไว้ให้จ่ายตามมติท่ีประชุมใหญ่ก าหนดและส่งส าเนาที่มีค ารับรองว่าถูกต้องต่อนายทะเบียน 
 ข้อ  52 คณะกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งตามข้อ 51  และจดทะเบียนแล้ว  อยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี      
นับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่มีมติและต้องออกตามวาระ  และจะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้  เว้นแต่ที่
ประชุมใหญ่โดยมติสองในสามของผู้มาประชุมจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 
    (1)  กรรมการชุดที่ออกตามวาระจะต้องปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่   

      และคณะกรรมการชุดใหม่รับมอบหน้าที่เป็นหนังสือและเข้ารับต าแหน่งแทนแล้ว จึงจะพ้น     
      หน้าที่ (คณะกรรมการชุดใหม่มีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมมีมติเลือกตั้ง) 
 

    (2)  หรือกรรมการชุดที่ออกตามวาระจะต้องปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการ 
      ชุดใหม่  และคณะกรรมการชุดใหม่ได้รับจดทะเบียนจากนายทะเบียนแล้ว  จึงจะสามารถรับ 
      มอบหน้าที่และเข้ารับต าแหน่งแทน (คณะกรรมการชุดใหม่มีผลตั้งแต่นายทะเบียนรับ 
      จดทะเบียน) 

   กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ  สมาคมจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ  เพ่ือเลือกกรรมการ
แทนต าแหน่งที่ว่างก็ได้  และให้อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 
  ข้อ  53 กรรมการของสมาคมย่อมพ้นจากต าแหน่งได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
   (1)   ครบก าหนดตามวาระ 
    (2)   ตาย 
    (3)   ลาออกโดยท าเป็นหนังสือ 
    (4)   ขาดคุณสมบัติตามข้อ 50 
  ข้อ  54 ให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง  ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนนายกสมาคมหรือ
กรรมการไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจะเรียกประชุมก็ได้ 
 ข้อ  55 การประชุมคณะกรรมการ  จะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะนับเป็นองค์ประชุม 
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 ข้อ  56 ให้นายกสมาคมเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้านายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้   อุป
นายกสมาคมเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าท้ังนายกสมาคม และอุปนายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ที่
ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม  การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก  ถ้าคะแนน
เสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 
  ข้อ  57  คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่ในการด าเนินกิจการของสมาคม  และให้รวมถึง 
    (1)  ด าเนินกิจการของสมาคมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ .ศ.2545   
         กฎกระทรวง  ประกาศ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และมติของที่ประชุมใหญ่  หรือกฎหมายอื่น 

(2)  วางระเบียบในการปฏิบัติงานของสมาคมให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
   (3)  ว่าจ้าง  แต่งตั้ง  ถอดถอนเจ้าหน้าที่สมาคม 
    (4)  ควบคุมก ากับติดตามการด าเนินการจัดท าและเก็บรักษาเอกสาร  หลักฐานการเงินและบัญชี   

      ทะเบียนสมาชิก  และทรัพย์สินของสมาคม 
หมวด 12 

การแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับ 
 ข้อ  58  การแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อบังคับซึ่งกระท าโดยมติของที่ประชุมใหญ่นั้น  ต้องมีคะแนนเสียงใน  การ
ลงมติไม่ต่ ากว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกที่มาประชุมและต้องไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของสมาคมหรือขัดต่อ  
กฎหมาย 
  เมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้แก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อบังคับข้อใดข้อหนึ่งแล้ว  คณะกรรมการต้องน าไปจด
ทะเบียนภายสิบสี่วันนับแต่วันที่ประชุมใหญ่มีมติ 
 ข้อ  59  ในกรณีที่นายทะเบียนไม่รับจดทะเบียนแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อบังคับตามข้อ 59  ให้คณะกรรมการนัด
ประชุมใหญ่วิสามัญ  เพ่ือพิจารณาแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อบังคับนี้อีกครั้งหนึ่งภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งของ
นายทะเบียน   ถ้าที่ประชุมใหญ่ยืนยันให้แก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อบังคับนั้นอยู่ให้คณะกรรมการท าหนังสืออุทธรณ์ต่อ
ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  โดยยื่นต่อนายทะเบียนภายในก าหนดสิบห้าวันนับแต่วันได้รับ
ค าสั่งจากนายทะเบียน 
 

หมวด   13 
การเลิกสมาคม  และการช าระบัญชี 

 ข้อ  60  สมาคมย่อมเลิกด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้ 
    (1)   ทีป่ระชุมใหญ่ลงมติให้เลิก 
    (2)   นายทะเบียนสั่งให้เลิก 
    (3)   ศาลสั่งให้เลิก 
  ข้อ  61  ในกรณีที่นายทะเบียนสั่งให้เลิก  กรรมการจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด
ของสมาคม  สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อปลัดกระทรวง  โดยท าเป็นหนังสือยื่นต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับค าสั่งเลิก 
 ข้อ  62  เมื่อสมาคมต้องเลิกไม่ว่าด้วยเหตุใด  ๆ  ให้มีการช าระบัญชี 
                         ให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาตั้งผู้ช าระบัญชีโดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนภายในสามสิบ
วันนับแต่วันที่เลิกหรือนับแต่วันที่ปลัดกระทรวงมีค าสั่งให้ยกอุทธรณ์ 
  ในกรณีที่ประชุมใหญ่ไม่อาจตั้งผู้ช าระบัญชี หรือนายทะเบียนไม่ให้ความเห็นชอบ ให้นายทะเบียน
แต่งตั้งผู้ช าระบัญชีขึ้นท าการช าระบัญชีได้ 
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  เมื่อนายทะเบียนเห็นสมควรหรือเมื่อสมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมด
ร้องขอต่อนายทะเบียน  นายทะเบียนจะแต่งตั้งผู้ช าระบัญชีคนใหม่แทนผู้ช าระบัญชีที่ได้ตั้งไว้ก็ได้ 
  ผู้ช าระบัญชีได้รับค่าตอบแทนของสมาคมตามที่นายทะเบียนก าหนด 
 ข้อ  63  ให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสมาคมจัดการรักษาทรัพย์สินทั้งหมดของสมาคมไว้จนกว่า ผู้
ช าระบัญชีจะเรียกให้ส่งมอบ 
 ข้อ  64  ผู้ช าระบัญชีต้องท างบดุลของสมาคมส่งให้ผู้สอบบัญชีเพ่ือตรวจรับรองว่าถูกต้อง  และอาจ        
ร้องขอให้นายทะเบียนตั้งผู้สอบบัญชีเพ่ือตรวจสอบงบดุลได้ 
  เมื่อผู้สอบบัญชีรับรองงบดุลแล้ว  ให้ผู้ช าระบัญชีรับรองงบดุลต่อที่ประชุมใหญ่เพ่ืออนุมัติและเสนอ
ต่อนายทะเบียนต่อไป 
 ข้อ  65  เมื่อได้ช าระบัญชีแล้ว  ถ้ามีทรัพย์สินเหลืออยู่จะโอนไปให้แก่สมาคม  หรือนิติบุคคลอ่ืน (นิติบุคคลที่
มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการกุศลสาธารณะ) หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร  จ ากัด  หรือเป็นไปตามมติของที่
ประชุมใหญ ่

บทเฉพาะกาล 
 ข้อ  66  กิจการใดอันเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
พ.ศ. 2545  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับ ให้คณะกรรมการด าเนินการโดยความเห็นชอบ
ของที่ประชุมใหญ่ เช่น การรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ และอ่ืน ๆ 
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(ลงช่ือ)  ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

ผู้กู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสกลนคร  จ ากัด  (ส.ฌ สน.)   
 

  1.        2.     
         (นายณัฐพงศ์  ไตรโยธี)        (นายสถิตย์ จริตน้อม) 
 
  3.       4.   
         (นายรพีพงศ์  ตั้งธรรมพิทักษ์)        (นายมณฑล  ค าคลี่) 
 
  5.        6.     
       (นายสมชาย  ไตรธิเลย)        (นายอดิศักดิ์  นวลสิงห์) 
 
  7.        8.     
       (นายวินิช  ไตรโยธี)    (นายพงศ์ประดิฐ ธนันท์นิธิ) 
 
  9.     
        (นายรักษ์มณี  การุญ)    
     

 
(ใช้ในกรณีที่ขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม) 


