ข้ อบังคับ
ของ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู นครราชสี มา จากัด (ส.ส.นม.) พ.ศ.2552
อาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545 มาตรา 9 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตอ้ งมี
ข้อบังคับและต้องจดทะเบียนเมื่อได้จดทะเบียนแล้วให้มีฐานะเป็ นนิติบุคคล และตามมาตรา 16 การแก้ไขหรื อเพิ่มเติม
ข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จะกระทาได้ก็แต่โดยมติของที่ประชุมใหญ่ และต้องนาไปจดทะเบียนต่อนาย
ทะเบียนภายในสิ บสี่ วนั นับแต่วนั ที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ และตามมติทปี่ ระชุมใหญ่ วสิ ามัญประจาปี 2552 ครั้งที่ 1 เมือ่ วันที่
17 เดือนตุลาคม พ.ศ.2552 โดยที่เห็นเป็ นการสมควรยกเลิกข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครู นครราชสี มา จากัด พ.ศ.2548 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1) พ.ศ.2551 กาหนดไว้ไม่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ
สังคมปั จจุบนั และให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสี มา จากัด ดาเนินกิจการเป็ นไป
อย่างมีประสิ ทธิภาพและเกิดความคล่องตัวในการบริ หารงานของสมาคม ให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ พ.ศ.2545 และความยินยอมของนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจาท้องที่จงั หวัดนครราชสี มา ดังนี้
ข้ อ 1 ข้อบังคับนี้เรี ยกว่า “ข้อบังคับสมาคม ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสี มา
จากัด (ส.ส.นม.) พ.ศ.2552 ” ใช้อกั ษรย่อว่า ส .ส.นม. และภาษาอังกฤษ “WELFARE EREMATION ASSOCIATION
FOR MEMBERS OF NAKHONRATCHASIMA TEACHER’S SAVINGS COOPERATIVE LIMITED”
อักษรย่อว่า W A N C
ข้ อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับนับแต่วนั ที่นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจาท้องที่ เทศบาลตาบล
ปรุใหญ่ รับจดทะเบียน
ข้ อ 3 เครื่ องหมายของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสี มา จากัด

เป็ นรู ปลักษณะวงกลมมีรูปท้าวสุรนารี อยูต่ รงกลางและมีชื่อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ครู นครราชสี มา จากัด และอักษรย่อล้อมรอบว่า ส.ส.นม.
ข้ อ 4 ให้ยกเลิกข้อความแห่งข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสี มา
จากัด (ส.ส.นม.) พ.ศ.2548 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1) พ.ศ.2551

หมวด 1
ข้ อความทัว่ ไป
ในข้อบังคับนี้
“สมาคม”
หมายความว่า สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
นครราชสี มา จากัด (ส.ส.นม.)
“สมาชิก”
หมายความว่า สมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
นครราชสี มา จากัด (ส.ส.นม.)
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการดาเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ครู นครราชสี มา จากัด (ส.ส.นม.)
“นายกสมาคม” หมายความว่า นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
นครราชสี มา จากัด (ส.ส.นม.)
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการดาเนินการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ครู นครราชสี มา จากัด (ส.ส.นม.)
“เงินค่ าสมัคร” หมายความว่า เงินที่เรี ยกเก็บจากผูซ้ ่ ึงสมัครเข้าเป็ นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสี มา จากัด (ส.ส.นม.)
“เงินค่ าบารุง” หมายความว่า เงินที่เรี ยกเก็บจากสมาชิกเป็ นรายเดือนหรื อรายปี เพื่อเป็ นค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสี มา จากัด (ส.ส.นม.)
“เงินสงเคราะห์ ” หมายความว่า เงินที่สมาชิกร่ วมกันออกช่วยเหลือเป็ นค่าจัดการศพและสงเคราะห์
ครอบครัวของสมาชิกซึ่งถึงแก่ความตายรวมทั้งเป็ นค่าใช้จ่าย
เพื่อดาเนินการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสี มา จากัด (ส.ส.นม.)
“เงินสงเคราะห์ ล่วงหน้ า” หมายความว่า เงินที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครู นครราชสี มา จากัด (ส.ส.นม.) เรี ยกเก็บไว้ล่วงหน้าเพื่อสารองจ่ายเป็ นเงินสงเคราะห์ เมื่อสมาชิกคนใดคนหนึ่งถึง
แก่ความตาย
“บุคคลในครอบครัว”
หมายความว่า คู่สมรสหรื อบุตรชอบด้วยกฎหมายของสมาชิก หรื อบุตรที่
บิดารับรองแล้ว
“นายทะเบียน” หมายความว่า นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจาท้องที่
เทศบาลตาบลปรุ ใหญ่
“นายทะเบียนกลาง” หมายความว่า ผูอ้ านวยการสานักงานกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว
“ปลัดกระทรวง” หมายความว่า ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
ข้ อ 5

หมวด 2
วัตถุประสงค์
ข้ อ 6 สมาคมมีวตั ถุประสงค์เพื่อทาการสงเคราะห์ซ่ ึงกันและกันในการจัดการศพ และสงเคราะห์ครอบครัว
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งถึงแก่ความตาย โดยมิได้ประสงค์จะหากาไรหรื อรายได้เพื่อแบ่งปั นกันซึ่งการตายนี้รวมถึงการ
สาบสูญตามคาสัง่ ศาล

หมวด 3
ทีต่ ้งั สานักงานและวันเวลาเปิ ดทาการ
ข้ อ 7 สานักงานของสมาคมตั้งอยูท่ ี่ เลขที่
669 หมู่ที่ 5 ถนนราชสี มา-ปั กธงชัย ตาบลปรุ ใหญ่ อาเภอเมือง
นครราชสี มา จังหวัดนครราชสี มา รหัสไปรษณี ย ์ 30000 โทรศัพท์ 044-277088, 277135, 277146
ข้ อ 8 สมาคมจะเปิ ดทาการในวันอังคาร-วันเสาร์ ระหว่างเวลา 09.00 น. - เวลา 17.00 น. หยุดทาการในวัน
อาทิตย์-วันจันทร์ และวันนักขัตฤกษ์ หรื อที่ประชุมใหญ่กาหนด หรื อตามที่คณะกรรมการกาหนด

หมวด 4
วิธีการรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ
ข้ อ 9 ผูท้ ี่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็ นสมาชิกของสมาคมต้องยืน่ ใบสมัครตามแบบของสมาคมด้วยตนเอง ณ
ที่ต้ งั สานักงานของสมาคมในวัน เวลา เปิ ดทาการ
ข้ อ 10 ผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกของสมาคม ต้องเป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสี มา จากัด หรื อเป็ น
พนักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสี มา จากัด หรื อ ครู และบุคคลากรในหน่วยงาน
ทางการศึกษา หรื อบุคคลในครอบครัวของสมาชิก และต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
(1) ไม่เป็ นคนวิกลจริ ตหรื อจิตฟั่นเฟื อนไม่สมประกอบ
(2) ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ในวันสมัคร
(3) ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ายแรงหรื อโรคเรื้ อรังจนรักษาไม่หาย ยกเว้นโรคที่กฎหมายกาหนดเฉพาะ
(4) มีทะเบียนบ้านถูกต้องตามกฎหมาย
(5) ต้องมีความประพฤติดี และยินยอมปฏิบตั ิตามข้อบังคับ
(6) เป็ นผูบ้ รรลุนิติภาวะ และต้องมีอายุไม่เกินห้าสิ บปี บริ บูรณ์นบั ถึงวันรับสมัคร เว้นแต่ในกรณี พิเศษ
ที่คณะกรรมการมีมติออกประกาศรับเข้าเป็ นสมาชิก โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียน ทั้งนี้
ผูส้ มัครต้องมีอายุไม่เกินห้าสิ บห้าปี บริ บูรณ์นบั ถึงวันสมัครในกรณี ทวั่ ไป หรื อกลับเข้าเป็ นสมาชิก
ต้องมีอายุไม่เกินเจ็ดสิ บห้าปี บริ บูรณ์นบั ถึงวันขอกลับเข้าเป็ นสมาชิกในกรณี บุคคลที่พน้ จากการ
เป็ นสมาชิกภาพ
ข้ อ 11 ผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกต้องนาหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(2) สาเนาทะเบียนบ้าน
(3) ใบรับรองแพทย์แผนปั จจุบนั ชั้นหนึ่งจากสถานพยาบาลของรัฐ ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
ข้ อ 12 ผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกจะมีสมาชิกภาพสมบูรณ์เมื่อพ้นกาหนดเก้าสิ บวันนับแต่วนั ที่คณะกรรมการมีมติ
รับเข้าเป็ นสมาชิก และได้ชาระเงินค่าสมัครแก่สมาคมแล้ว ยกเว้นสมาชิกภาพของผูเ้ ริ่ มก่อการจัดตั้งสมาคมจะเริ่ มตั้งแต่
วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนสมาคม และได้ยนื่ ใบสมัครเข้าเป็ นสมาชิกไว้แล้ว
เงินค่าสมัครสมาคมจะไม่คืนให้ผสู ้ มัครไม่วา่ กรณี ใด ๆ ทั้งสิ้น
ข้ อ 13 สมาคมจะมอบหลักฐานการเป็ นสมาชิกในรู ปสมุดประจาตัวสมาชิกให้แก่สมาชิกทุกคน สมาคมของ
สมาคมจะมีหมายเลขประจาตัวสมาชิก ได้หมายเลขเดียวเท่านั้น
ข้ อ 14 ผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกจะต้องระบุชื่อผูจ้ ดั การศพ และผูท้ ี่ประสงค์ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ ซึ่งต้องเป็ น
บุคคลในครอบครัวของตนตามข้อ 24 ไว้ให้ชดั ในใบสมัคร ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงผูจ้ ดั การศพ และผูร้ ับเงินสงเคราะห์ใน
ภายหลัง สมาชิกต้องแจ้งให้สมาคมทราบเป็ นหนังสื อตามแบบที่สมาคมกาหนด

ข้ อ 15 สมาชิกภาพย่อมสิ้นสุดลงในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก เป็ นหนังสื อตามแบบที่สมาคมกาหนดและให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ยนื่ หนังสื อขอลาออก
(3) ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ออก
(4) ถูกถอนชื่อออกจากการเป็ นสมาชิก เนื่องจากขาดส่งเงินสงเคราะห์รายเดือนสามเดือนติดต่อกัน
โดยสมาคมแจ้งเป็ นหนังสื อให้ไปชาระเงินสงเคราะห์ตามข้อ 20 แล้วจานวนสามครั้ง
ซึ่งครั้งสุดท้ายได้ทาหนังสื อ
ลงทะเบียนตอบรับ หรื อสมาคมติดต่อหาหลักแหล่งที่อยูไ่ ม่ได้ และคณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติให้พน้ จากสมาชิกภาพ
การสิ้นสุดสมาชิกภาพตามข้อนี้ สมาชิกไม่มีสิทธิเรี ยกเงินค่าสมัคร เงินค่าบารุ ง และเงิน
สงเคราะห์ที่ได้ชาระตามข้อบังคับนี้คืนจากสมาคม เว้นแต่เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าที่ยงั ไม่ได้ตกอยูใ่ นความผูกพันที่จะต้อง
จ่ายเป็ นเงินสงเคราะห์ให้แก่สมาชิกที่ถึงแก่ความตาย
ข้ อ 16 สมาคมจะแจ้งเป็ นหนังสื อให้สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพตามข้อ 15 (2) (3) (4) เพื่อทราบนับแต่วนั ที่
ประชุมมีมติภายในสามสิ บวัน
สมาชิกที่พน้ จากสมาชิกภาพตามข้อ 15(4) มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายในสามสิ บวัน นับแต่
วันที่ได้รับหนังสื อ
ให้คณะกรรมการวินิจฉัยให้แล้วเสร็ จภายในสามสิ บวัน นับแต่วนั ยืน่ อุทธรณ์ คาวินิจฉัยของ
คณะกรรมการให้เป็ นที่สุด

หมวด 5
เงินค่ าสมัคร เงินค่ าบารุ ง และเงินสงเคราะห์
ข้ อ 17 ผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกของสมาคมต้องชาระเงินค่าสมัครเป็ นเงินคนละหนึ่งร้อยบาท และเมื่อสมาคมมี
มติรับเข้าเป็ นสมาชิกตามข้อ 12 แล้ว จะต้องชาระเงินให้แก่สมาคมดังนี้
(1) เงินค่าบารุ งปี ละห้าสิ บบาท
(2) เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าไม่เกินหกร้อย
ข้ อ 18 เมื่อสมาชิกของสมาคมคนใดคนหนึ่งถึงแก่ความตาย สมาชิกทุกคนมีหน้าที่ตอ้ งชาระเงินสงเคราะห์น้ นั
รายละยีส่ ิ บบาท
ข้ อ 19 การชาระเงินค่าสมัคร เงินค่าบารุ ง เงินสงเคราะห์หรื อเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าให้ชาระได้ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(1) ด้วยตนเอง ณ สานักงานของสมาคม หรื อสถานที่ที่สมาคมกาหนด
(2) ทางธนาณัติหรื อตัว๋ แลกเงินในนามสมาคม
(3) โอนหรื อฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากของสมาคม
(4) หักจากบัญชีเงินฝากของสมาชิก โดยได้รับความยินยอมจากสมาชิกเจ้าของบัญชีแล้ว
การรับเงินทุกประเภท สมาคมจะออกหลักฐานการรับเงินทุกครั้งตามแบบที่สมาคมกาหนด
ข้ อ 20 การชาระเงินสงเคราะห์ สมาชิกต้องชาระให้สมาคมภายในสามสิ บวัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งการตาย
ของสมาชิกหรื อได้รับหนังสื อแจ้งจากสมาคมให้ไปชาระเงิน

ข้ อ 21 สมาคมอาจเรี ยกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าจากสมาชิกเพื่อสารองจ่ายเป็ นค่าจัดการศพและสงเคราะห์
ครอบครัวจานวนสามสิ บศพเป็ นเงินหกร้อยบาท และสมาคมจะคืนให้แก่สมาชิกเท่าที่สมาชิกผูน้ ้ นั ยังไม่ตกอยูใ่ นความ
ผูกพันที่จะต้องจ่ายเงินสงเคราะห์

หมวด 6
สิ ทธิและหน้ าทีข่ องสมาชิก
ข้ อ 22 สมาชิกมีสิทธิดงั ต่อไปนี้
(1) แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการของสมาคมต่อคณะกรรมการและเรี ยกร้องให้คณะกรรมการ
กระทาหรื องดเว้นการกระทาเพื่อประโยชน์ของสมาคม
(2) เข้าร่ วมประชุมใหญ่ของสมาคม และลงสมัครรับเลือกตั้งเป็ นกรรมการเพื่อบริ หารงานสมาคม
รวมทั้งออกเสี ยงลงคะแนนทุกครั้ง
(3) ขอตรวจสอบบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบการดาเนินกิจการของสมาคมในวันเวลาเปิ ด
ทาการ
(4) ลงชื่อร่ วมกันไม่นอ้ ยกว่าห้าสิ บคน หรื อจานวนไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนสมาชิกทั้งหมด
ร้องขอต่อคณะกรรมการให้เรี ยกประชุมใหญ่วสิ ามัญเพื่อการใดการหนึ่งเมื่อใดก็ได้
(5) ร้องขอต่อนายทะเบียนให้สงั่ เพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม ถ้าได้นดั เรี ยกหรื อได้
ประชุมกันหรื อได้ลงมติฝ่าฝื นต่อกฏหมายหรื อข้อบังคับของสมาคม และต้องร้องขอภายใน
สามสิ บวัน นับแต่วนั ที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ
(6) ขอตรวจเอกสาร คัดเอกสาร หรื อขอให้คดั รายการและรับรองสาเนาเอกสารของสมาคมจากนาย
ทะเบียน
(7) มอบฉันทะเป็ นหนังสื อให้ผอู ้ ื่นซึ่งมิใช่สมาชิกเข้าร่ วมประชุมใหญ่ และออกเสี ยงลงคะแนนแทน
ตนได้ ผูร้ ับมอบฉันทะคนหนึ่งรับมอบฉันทะได้คนเดียว
(8) ลงชื่อร่ วมกันไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสี่ ของจานวนสมาชิกทั้งหมดร้องขอนายทะเบียนสัง่ ให้เลิกสมาคม
พร้อมด้วยเหตุผล หรื อร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลสัง่ ให้เลิกสมาคม
(9) แสดงความจานงต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อเป็ นผูช้ าระบัญชีในกรณี ที่สมาคมต้องเลิกตามมติที่ประชุม
ใหญ่
(10) ลงชื่อร่ วมกันไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนสมาชิกทั้งหมดร้องขอต่อนายทะเบียนเพื่อแต่ต้ งั
ผูช้ าระบัญชีคนใหม่แทนผูช้ าระบัญชีที่ได้ต้ งั ไว้
(11) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการสมาคมกรณี ถูกถอนชื่อออกจากการเป็ นสมาชิกตามข้อ 15(4)
ข้ อ 23 สมาชิกมีหน้าที่ ดังนี้
(1) ปฏิบตั ิตามระเบียบ ข้อบังคับและคาสัง่ ของสมาคม
(2) ชาระเงินสงเคราะห์ให้เรี ยบร้อยภายวันสิ้นเดือน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งการตายของสมาชิกหรื อ
ได้รับหนังสื อแจ้งจากสมาคมให้ไปชาระเงิน
(3) เก็บรักษาสมุดชาระเงินประจาตัวสมาชิก หรื อบัตรประจาตัวสมาชิก
(4) แจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ชื่อสกุล หรื อวัน เดือน ปี เกิด ต่อสมาคมภายในสามสิ บวัน นับแต่
วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

(5) แจ้งความประสงค์เป็ นหนังสื อตามแบบที่สมาคมกาหนดที่จะเปลี่ยนแปลงบุคคลผูจ้ ดั การศพหรื อ
ผูร้ ับเงินสงเคราะห์

หมวด 7
วิธีการจ่ ายเงินค่ าจัดการศพหรือค่ าจัดการศพและสงเคราะห์ ครอบครัว
ข้ อ 24 เมื่อสมาชิกผูใ้ ดถึงแก่ความตาย บุคคลในครอบครัวของสมาชิกผูน้ ้ นั มีสิทธิได้รับเงินค่าจัดการศพหรื อ
ค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว โดยผูอ้ ยูล่ าดับก่อนย่อมตัดสิ ทธิผอู ้ ยูล่ าดับหลัง ซึ่งต้องเป็ นบุคคลตาม (2) (3) (4) (5)
(6) (7) นี้
(1) ที่สมาชิกแสดงความจานงไว้ในใบสมัคร หรื อแจ้งไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ให้เป็ นผูร้ ับเงินตาม
ข้อ 14
(2) สามี ภริ ยา บุตร และบิดา มารดา
(3) พี่นอ้ งร่ วมบิดา มารดาเดียวกัน
(4) พี่นอ้ งร่ วมบิดา หรื อมารดาเดียวกัน
(5) ลุง ป้ า น้า อา
(6) ปู่ ย่า ตา ยาย
(7) ผูอ้ ุปการะเลี้ยงดู หรื อผูอ้ ยูใ่ นอุปการะเลี้ยงดู
ในกรณี ที่สมาชิกไม่ได้ระบุให้บุคคลใดเป็ นผูจ้ ดั การศพหรื อมีผจู ้ ดั การศพแต่ไม่อาจจัดการศพของ
สมาชิกได้ หรื อไม่มีบุคคลที่สมาชิกระบุไว้ในใบสมัครให้เป็ นผูจ้ ดั การศพ บุคคลตาม (2)-(7) อาจยืน่ คาร้องต่อสมาคมเพื่อ
ขอเป็ นผูจ้ ดั การศพ และเมื่อสมาคมเห็นว่าบุคคลนั้นสามารถจัดการศพได้จริ ง ให้สมาคมจ่ายค่าจัดการศพแก่บุคคลดังกล่าว
แต่ถา้ สามารถเห็นว่าบุคคลนั้นไม่สามารถจัดการศพได้ ให้สมาคมจัดการศพแก่สมาชิกให้เหมาะสมกับฐานานุรูปและ
ศาสนาของสมาชิกนั้น ๆ
ถ้าหากมีเงินเหลือจากการจัดการศพ ให้จ่ายแก่บุคคลใน (2)-(7) ตามลาดับก่อนหลัง โดยผูอ้ ยูล่ าดับ
ก่อนย่อมตัดสิ ทธิผอู ้ ยูล่ าดับหลัง แต่ถา้ มีผอู ้ ยูใ่ นลาดับเดียวกันหลายคน ให้ได้รับเงินในสัดส่วนที่เท่ากัน
ข้ อ 25 สมาคมจะจ่ายเงินค่าจัดการศพหรื อค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ผจู ้ ดั การศพและผูร้ ับเงิน
สงเคราะห์แล้วแต่กรณี ดังนี้
(1) จ่ายเงินครั้งแรกเท่าที่เรี ยกเก็บได้ เป็ นค่าจัดการศพภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที่ได้รับคาขอ
(2) จ่ายเงินส่วนที่เหลือภายในเก้าสิ บวัน นับแต่วนั ที่สมาคมได้จ่ายเงินครั้งแรก
การจ่ายเงินค่าจัดการศพหรื อค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวรายใดมีปัญหาให้นาเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการ และให้คาวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็ นที่สุด จึงไม่ถือว่าเงินนี้เป็ นมรดกของสมาชิกผูถ้ ึงแก่ความตาย
ทายาทโดยธรรมของสมาชิกที่ถึงแก่ความตายไม่มีสิทธิเรี ยกร้อง หรื อถือเป็ นเหตุฟ้องร้องเรี ยกเงินดังกล่าวได้ ไม่วา่ ด้วย
กรณี ใด ๆ ทั้งสิ้น
ข้ อ 26 สมาคมจะหักเงินสงเคราะห์ไว้เป็ นค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจการ จานวนร้อยละสี่ ของเงินที่เรี ยกเก็บได้

หมวด 8
การใช้ จ่ายและการเก็บรักษาเงิน
ข้ อ 27 สมาคมจะใช้จ่ายเงินในการดาเนินกิจการ ดังนี้
(1) ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พกั ของกรรมการ

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

เงินเดือนค่าจ้าง และค่าล่วงเวลาของพนักงานสมาคม
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พกั ของพนักงานสมาคม
ค่าสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนบาเหน็จ และค่าเครื่ องแบบของพนักงานสมาคม
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชุมใหญ่
ค่าลงทะเบียนในการเข้าร่ วมประชุม อบรม และสัมมนาของกรรมการและพนักงานสมาคม
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อที่ดิน อาคารและครุ ภณั ฑ์ หรื อการจัดจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสานักงาน
ของสมาคม
(8) ค่าเช่าที่ดิน และอาคารสานักงานของสมาคม
(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ ค่าซ่อมแซม ค่าบารุ งรักษา และค่าเสื่ อมราคา
(10) ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค ได้แก่ ค่าน้ าประปา ค่าไฟฟ้ า ค่าโทรศัพท์ และค่าไปรษณี ย ์
(11) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการดาเนินกิจการของสมาคม
(12) ค่าใช้จ่ายสาหรับผูท้ าบัญชี ผูต้ รวจบัญชี ผูส้ อบบัญชี ผูช้ าระบัญชี และค่าใช้จ่ายในการเลิก
สมาคม
(13) ค่าพวงหรี ดและค่าพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกทึ่ถึงแก่ความตาย
(14) ค่าใช้จ่ายอี่น ๆ ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนกลาง
ข้ อ 28
ค่าใช้จ่ายตามข้อ 27 (1) (2) (3) (4) และ (13) สมาคมต้องวางเป็ นระเบียบ และนาเสนอที่ประชุมใหญ่
พิจารณาอนุมตั ิ และส่งให้นาทะเบียนพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในสามสิ บวัน และเมื่อนายทะเบียนอนุมตั ิแล้วจึงจะถือ
ปฏิบตั ิได้
ข้ อ 29 เงินทุกประเภทที่สมาคมได้รับต้องนาฝากธนาคารของรัฐหรื อธนาคารพาณิ ชย์ในนามของสมาคม
เหรัญญิกของสมาคมจะเก็บรักษาเงินสดไว้เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินหนึ่งแสนบาท นายกสมาคมมีอานาจสัง่ จ่ายเงินของ
สมาคมได้ไม่เกินครั้งละห้าหมื่นบาท นายกสมาคมโดยมติของคณะกรรมการสัง่ จ่ายเงินของสมาคมได้ไม่เกินห้าแสนบาท
หากจานวนเงินค่าใช้จ่ายเกินกว่าจานวนห้าแสนบาทต้องขออนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่ในแต่ละรายการ ยกเว้นการจ่ายเงิน
สงเคราะห์และเงินเดือนและค่าจ้างของพนักงานสมาคม
ข้ อ 30 นายกสมาคมและกรรมการอื่นอีกสองคน ต้องอนุมตั ิค่าใช้จ่ายก่อนในแต่ละรายการก่อนการจ่ายเงิน
และเบิกถอนเงินจากธนาคาร ให้นายกสมาคมและกรรมการอื่นอีกสองคนลงนามร่ วมกันไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม
ข้ อ 31 สมาคมจะแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสม เป็ นผูต้ รวจบัญชี โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ และต้อง
รายงานผลให้คณะกรรมการทราบทุกเดือน
ผูต้ รวจบัญชีจะได้รับค่าตอบแทนตามที่สมาคมกาหนด

หมวด 9
การทะเบียน การเงิน และการบัญชี
ข้ อ 32 สมาคมต้องจัดให้มีทะเบียนสมาชิกตามแบบที่นายทะเบียนกลางกาหนดและ ให้เก็บรักษาทะเบียน
ดังกล่าวไว้ที่สานักงาน พร้อมทั้งหลักฐานและเอกสารที่ใช้ประกอบการลงทะเบียน
ข้ อ 33 สมาคมต้องส่งสาเนาทะเบียนสมาชิกที่มีอยูใ่ นวันที่ครบเก้าสิ บวันนับแต่วนั ที่จดทะเบียนให้แก่นาย
ทะเบียนภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ดังกล่าว และเมื่อสิ้นเดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกันยายน และเดือนธันวาคม
ของทุกปี สมาคมต้องส่งสาเนาทะเบียนสมาชิกในส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงจานวนสมาชิกตามที่เป็ นอยูใ่ นวันสิ้นเดือนต่อ
นายทะเบียนภายในสามสิ บวัน นับแต่วนั สิ้นเดือนนั้น

ข้ อ 34 สมาคมต้องจัดให้มีสมุดชาระเงินประจาตัวสมาชิกให้แก่สมาชิก บัญชีชาระเงินประจาตัวสมาชิก บัญชี
แสดงฐานะการเงินและหลักฐานการรับจ่ายเงินตามแบบที่นายทะเบียนกลางกาหนด และต้องเก็บรักษาเอกสารประกอบ
บัญชีแสดงให้เห็นความถูกต้องแห่งบัญชีน้ นั ไว้ดว้ ย
สมาคมต้องรายงานจานวนเงินที่มีอยูใ่ นมือและในธนาคารตามที่เป็ นอยูใ่ นวันสิ้นเดือนมิถุนายนของทุก
ปี ต่อนายทะเบียนภายในสามสิ บวันนับแต่วนั สิ้นเดือนนั้น
ข้ อ 35 การใช้จ่ายเงินของสมาคมต้องวางระเบียบ และกาหนดตามวัตถุประสงค์ของการดาเนินงานโดยได้รับ
อนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่ และส่งสาเนาระเบียบการใช้จ่ายเงินนั้น ๆ ให้นายทะเบียน เมื่อนายทะเบียนอนุญาตแล้วจึงถือไป
ปฏิบตั ิได้
ข้ อ 36 เงินหรื อผลประโยชน์ของสมาคมที่ได้รับมาหรื อมีผบู ้ ริ จาคหรื อดอกผลที่ฝากต้องตกเป็ นของสมาคม
ทั้งสิ้น
ข้ อ 37 ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งบุคคลที่เหมาะสม ที่ไม่เป็ นกรรมการดาเนินการเป็ นกรรมการตรวจ บัญชี ของ
สมาคมอย่างน้อยสามคน และกรรมการต้องรายงานผลการตรวจสอบให้นายกสมาคมทราบทุกสิ บห้าวัน โดยผลัดเปลี่ยน
กันตรวจสอบ และนายกสมาคมต้องนาไปเสนอที่ประชุมคณะกรรมการในการประชุมประจาเดือน
ข้ อ 38 ให้สมาคมทาบัญชีงบดุลตามแบบที่นายทะเบียนกลางกาหนด เสนอต่อที่ประชุมใหญ่เพื่ออนุมตั ิไม่ชา้
กว่าหนึ่งร้อยยีส่ ิ บวันนับแต่วนั สิ้นปี ปฏิทิน และต้องส่งสาเนางบดุลที่มีคารับรองว่าถูกต้องต่อนายทะเบียนไม่ชา้ กว่าสิ บสี่
วันนับแต่วนั ที่ประชุมใหญ่อนุมตั ิ และต้องแสดงไว้ที่สานักงานเพื่อให้สมาชิกและผูม้ ีส่วนได้เสี ยตรวจดูดว้ ย
ข้ อ 39 หลักฐานเอกสารทางทะเบียน ทางการเงิน ทางบัญชี และบัญชีงบดุล สมาคมต้องเก็บรักษาไว้ไม่นอ้ ย
กว่าสิ บปี

หมวด 10
การประชุ มใหญ่
ข้ อ 40 นับแต่จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม ผูเ้ ริ่ มก่อการจะต้องนัดสมาชิกมาประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายในเก้า
สิ บวันเพื่อ
(1) รับรองข้อบังคับทั้งฉบับ
(2) เลือกตั้งคณะกรรมการและมอบหมายงาน
(3) กาหนดอัตราเรี ยกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า
(4) กาหนดอัตราการหักเงินค่าจัดการศพ หรื อค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวไว้เป็ นค่าใช้จ่าย
(5) กาหนดจานวนเบี้ยเลี้ยง เบี้ยประชุม ค่าพาหนะเงินหรื อประโยชน์อย่างอื่นทานองเดียวกันให้แก่
กรรมการ
(6) เรื่ องอื่น ๆ
ในระหว่างที่ยงั ไม่ได้มีการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก ผูเ้ ริ่ มก่อการจัดตั้งสมาคมมีอานาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบเช่นเดียวกับคณะกรรมการ
ข้ อ 41 สมาคมจะต้องเรี ยกประชุมใหญ่สามัญประจาปี ปี ละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งร้อยยีส่ ิ บวัน นับแต่วนั สิ้นปี
ปฏิทินเพื่อ
(1) รับทราบรายงานกิจการในรอบปี ที่ผา่ นมา
(2) พิจารณาอนุมตั ิบญั ชีรายได้ รายจ่าย และบัญชีงบดุล
(3) เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่แทนคณะกรรมการเมื่อครบวาระหรื อทดแทนตาแหน่งที่วา่ ง

(4) พิจารณาแก้ไขหรื อเพิ่มเติมข้อบังคับ
(5) เรื่ องอื่น ๆ
ข้ อ 42 สมาคมจะเรี ยกประชุมใหญ่วสิ ามัญ ในกรณี ที่ตอ้ งขอความเห็นชอบหรื อมติจากที่ประชุมใหญ่ในการ
ดาเนินกิจการของสมาคม
(1) คณะกรรมการเรี ยกประชุม
(2) สมาชิกจานวนไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนสมาชิกทั้งหมด หรื อไม่นอ้ ยกว่าห้าสิ บคนลงชื่อ
ร่ วมกันร้องขอต่อสมาคมให้เรี ยกประชุมใหญ่วสิ ามัญเพื่อการใดการหนึ่ง
(3) นายทะเบียนสัง่ ให้เรี ยกประชุม
ในกรณี ที่สมาชิกเป็ นผูร้ ้องขอ ให้สมาคมเรี ยกประชุมภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับคาร้องขอ
ถ้าสมาคมไม่เรี ยกประชุมในระยะเวลาดังกล่าว ให้นายทะเบียนเรี ยกประชุมได้
ข้ อ 43 คณะกรรมการจะต้องส่งหนังสื อบอกกล่าวถึงวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญ่ไป
ให้สมาชิกทุกคน โดยส่งถึงหน่วยงานของสมาชิกที่สงั กัดอยู่ หรื อส่งให้ถึงตัวสมาชิกก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวัน
ข้ อ 44 การประชุมใหญ่ตอ้ งมีสมาชิกมาร่ วมประชุมร่ วมกันไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมด
หรื อไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งร้อยคนจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ถ้าในการประชุมนัดแรกสมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุม หากการประชุมนั้นได้นดั โดย
สมาชิกร้องขอ ให้เลิกประชุม ถ้าการประชุมนั้นมิใช่โดยสมาชิกร้องขอ ให้นดั ประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายในสามสิ บวัน
การประชุมครั้งหลังนี้มีสมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสิ บของจานวนสมาชิกทั้งหมดหรื อไม่นอ้ ย
กว่าสามสิ บคนให้ถือว่าเป็ นองค์ประชุม
ในการประชุมใหญ่เพื่อแก้ไขหรื อเพิ่มเติมข้อบังคับและการเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตอ้ งมีผมู ้ า
ประชุมตามวรรคหนึ่งเท่านั้น
ข้ อ 45 ในการประชุมใหญ่ สมาชิกคนหนึ่งมีเสี ยงหนึ่งในการลงคะแนน การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสี ยงข้างมาก
ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
กรณี การแก้ไขหรื อเพิ่มเติมข้อบังคับ และการเลิกสมาคม ต้องมีคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม
ของผูม้ าประชุม
ข้ อ 46 การออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ (โดยเลือกปฏิบตั ิได้ในแต่ละวาระการประชุม)
(1) ออกเสี ยงลงคะแนนโดยเปิ ดเผย ให้ใช้วธิ ียกมือ
(2) ออกเสี ยงลงคะแนนลับ ให้ใช้วธิ ีกาบัตรลงคะแนน
(3) การนับคะแนนเสี ยง ให้ที่ประชุมเลือกสมาชิกที่เข้าร่ วมประชุมเป็ นกรรมการนับคะแนนจานวนไม่
น้อยกว่าสามคน
ข้ อ 47 สมาชิกจะมอบฉันทะเป็ นหนังสื อให้ผอู ้ ื่น ซึ่งมิใช่สมาชิกมาประชุมใหญ่ และออกเสี ยงแทนตนได้
ผูร้ ับมอบฉันทะคนหนึ่งรับมอบฉันทะได้คนเดียว
ข้ อ 48 ในกรณี ที่จะมีมติเรื่ องใด ถ้าส่วนได้เสี ยของกรรมการ หรื อสมาชิกของสมาคมผูใ้ ดขัดกับประโยชน์ได้
เสี ยของสมาคม กรรมการหรื อสมาชิกของสมาคมผูน้ ้ นั จะออกเสี ยงคงคะแนนในเรื่ องนั้นไม่ได้
ข้ อ 49 ให้นายกสมาคมเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้านายกสมาคมไม่อยูห่ รื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้
อุปนายกปฏิบตั ิหน้าที่แทน ถ้าทั้งนายกสมาคมและอุปนากยกไม่อยูห่ รื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการ
คนใดคนหนึ่งขึ้นเป็ นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น

หมวด 11
คณะกรรมการ
ข้ อ 50 คณะกรรมการผูด้ าเนินการของสมาคมโดยได้รับการเลือกตั้งระหว่างสมาชิกด้วยกันในที่ประชุมใหญ่
มีจานวนไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดคน และไม่เกินสิ บห้าคน ประกอบด้วยตาแหน่งนายกสมาคม อุปนายกสมาคม เลขานุการ
เหรัญญิก และกรรมการอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร และต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
(1) มีสญ
ั ชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่ายีส่ ิ บห้าปี บริ บูรณ์
(3) มีวฒ
ุ ิการศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นประถมศึกษาปี ที่สี่
(4) มีภูมิลาเนาหรื อถิ่นที่อยูใ่ นจังหวัดนครราชสี มา
(5) มีอาชีพเป็ นหลักแหล่งและมีฐานะมัน่ คง
(6) เป็ นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสี มา จากัด
(7) ไม่เป็ นกรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อื่น
(8) ไม่เป็ นผูม้ ีความประพฤติเสื่ อมเสี ยหรื อบกพร่ องในศีลธรรมอันดี
(9) ไม่เป็ นภิกษุ สามเณร นักพรต หรื อนักบวชในศาสนาใด
(10) ไม่เคยถูกนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจาท้องที่หรื อนายทะเบียนกลางสัง่ ให้พน้ จาก
ตาแหน่งกรรมการสมาคม
(11) ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ถอดถอนให้ออกจากตาแหน่งกรรมการ เพราะ
เหตุทุจริ ตต่อหน้าที่หรื อไม่เคยต้องโทษตามกฎหมายว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์
(12) ไม่เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดได้กระทาโดย
ประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
(13) ไม่เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
(14) ไม่เป็ นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรื อบุคคลล้มละลาย
(15) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออกจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรื อรัฐวิสาหกิจ
หรื อไม่เคยถูกนายจ้างเลิกจ้างเพราะเหตุทุจริ ตต่อหน้าที่
ให้คณะกรรมการเป็ นผูแ้ ทนของสมาคมในกิจการเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ในการนี้คณะกรรมการจะ
แต่งตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่งหรื อหลายคนขึ้นทาการแทนก็ได้
บทบาทหน้ าทีแ่ ต่ ละตาแหน่ งของกรรมการ
นายกสมาคม - ทาหน้าที่เป็ นหัวหน้าในการบริ หารกิจการของสมาคมให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และวัตถุประสงค์ของสมาคม เป็ นผูแ้ ทน
สมาคมในการติดต่อกับบุคคลภายนอกและเป็ นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ
และการประชุมใหญ่ของสมาคม
อุปนายกสมาคม - ทาหน้าที่เป็ นผูช้ ่วยนายกสมาคมในการบริ หารกิจการสมาคม ปฏิบตั ิตามที่นายก
สมาคมได้มอบหมาย และทาหน้าที่แทนนายกสมาคมเมื่อนายกสมาคมไม่อยู่
หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
เลขานุการ - ทาหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของสมาคม นัดการประชุมกรรมการ การประชุมใหญ่
จดและรักษารายงานการประชุม ดาเนินการจดทะเบียนกรรมการ จดทะเบียนแก้ไข

หรื อเพิ่มเติมข้อบังคับและรายงานทะเบียนสมาชิก บัญชีงบดุลต่อนายทะเบียน และ
ปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของนายกสมาคม ตลอดจนทาหน้าที่เป็ นเลขานุการในการประชุม
ต่าง ๆ ของสมาคม
เหรัญญิก - มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคม เป็ นผูจ้ ดั ทาบัญชีรายได้-รายจ่าย บัญชี
งบดุลของสมาคม และเก็บเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ทางการเงิน บัญชีของสมาคมไว้
เพื่อการตรวจสอบรายงานฐานะการเงินและงบดุลของสมาคมต่อนายทะเบียน
นายทะเบียน - มีหน้าที่จดั ทา และรักษาทะเบียนสมาชิก ตลอดจนหลักฐานเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับ
ทะเบียนสมาชิก
กรรมการตาแหน่งอื่น ๆ มีหน้าที่ตามนายกสมาคมมอบหมาย
ข้ อ 51 วิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการตามข้อ 50 ให้คณะกรรมการดาเนินการออกระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้ง
โดยวิธีเปิ ดเผย หรื อออกเสี ยงลงคะแนนลับให้ใช้วธิ ีกาบัตรลงคะแนน
ข้ อ 52 กรรมการของสมาคมไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้าง หรื อประโยชน์อย่างอื่นทานองเดียวกันจากสมาคม
กรรมการของสมาคมอาจได้รับเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ หรื อเงินหรื อประโยชน์อย่างอื่นทานองเดียวกันจากสมาคมตามที่
สมาคมได้วางระเบียบไว้ให้จ่ายตามมติที่ประชุมใหญ่กาหนดและส่งสาเนาที่มีคารับรองว่าถูกต้องต่อนายทะเบียน
ข้ อ 53 คณะกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งตามข้อ 51 และจดทะเบียนแล้ว อยูใ่ นตาแหน่งคราวละสองปี นับแต่
วันที่ที่ประชุมใหญ่มีมติและต้องออกตามวาระ และจะดารงตาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ เว้นแต่ที่ประชุมใหญ่
โดยมติสองในสามของที่ประชุมจะกาหนดเป็ นอย่างอื่น
(1) กรรมการชุดที่ออกตามวาระจะต้องปฏิบตั ิหน้าที่จนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่
และคณะกรรมการชุดใหม่รับมอบหน้าที่เป็ นหนังสื อ และเข้ารับตาแหน่งแทนแล้ว จึงจะพ้น
หน้าที่ (คณะกรรมการชุดใหม่มีผลตั้งแต่วนั ที่ที่ประชุมมีมติเลือกตั้ง)
(2) หรื อกรรมการชุดที่ออกตามวาระจะต้องปฏิบตั ิหน้าที่จนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่
และคณะกรรมการชุดใหม่ได้รับจดทะเบียนจากนายทะเบียนแล้ว จึงจะสามารถรับมอบหน้าที่และ
เข้ารับตาแหน่งแทน (คณะกรรมการชุดใหม่มีผลตั้งแต่นายทะเบียนรับจดทะเบียน)
กรรมการที่พน้ จากตาแหน่งก่อนครบวาระ สมาคมจะเรี ยกประชุมใหญ่วสิ ามัญ เมื่อเลือกกรรมการแทน
ตาแหน่งที่วา่ งก็ได้ และให้อยูใ่ นตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการซึ่งตนแทน
ข้ อ 54 กรรมการของสมาคมย่อมพ้นจากตาแหน่งได้ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) ครบกาหนดตามวาระ
(2) ตาย
(3) ลาออกโดยทาเป็ นหนังสื อ
(4) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 50
ข้ อ 55 ให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง ในกรณี จาเป็ นเร่ งด่วนนายกสมาคมหรื อ
กรรมการไม่นอ้ ยกว่าครึ่ งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดจะเรี ยกประชุมก็ได้
ข้ อ 56 การประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะนับเป็ นองค์ประชุม
ข้ อ 57 ให้นายกสมาคมเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้านายกสมาคมไม่อยูห่ รื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ให้อุปนายก
สมาคมเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้าทั้งนายกสมาคม และอุปนายกสมาคมไม่อยูห่ รื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุม

เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสี ยงข้างมาก ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้
ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
ข้ อ 58 คณะกรรมการมีอานาจและหน้าที่ในการดาเนินกิจการของสมาคม และให้รวมถึง
(1) ดาเนินกิจการของสมาคมให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ .ศ.2545
กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมใหญ่ หรื อกฎหมายอื่น
(2) วางระเบียบในการปฏิบตั ิงานของสมาคมให้เป็ นไปตามข้อบังคับ
(3) ว่าจ้าง แต่งตั้ง ถอดถอนพนักงานสมาคม
(4) ควบคุมกากับติดตามการดาเนินการจัดทาและเก็บรักษาเอกสาร หลักฐานการเงินและบัญชี
ทะเบียนสมาชิก และทรัพย์สินของสมาคม

หมวด 12
การแก้ไขหรือเพิม่ เติมข้ อบังคับ
ข้ อ 59 การแก้ไขหรื อเพิ่มเติมข้อบังคับซึ่งกระทาโดยมติของที่ประชุมใหญ่น้ นั ต้องมีคะแนนเสี ยงในการลงมติ
ไม่ต่ากว่าสองในสามของจานวนสมาชิกที่มาประชุมและต้องไม่ขดั ต่อวัตถุประสงค์ของสมาคมหรื อขัดต่อกฎหมาย
เมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้แก้ไขหรื อเพิ่มเติมข้อบังคับข้อใดข้อหนึ่งแล้ว คณะกรรมการต้องนาไปจด
ทะเบียนภายสิ บสี่ วนั นับแต่วนั ที่ประชุมใหญ่มีมติ
ข้ อ 60 ในกรณี ที่นายทะเบียนไม่รับจดทะเบียนแก้ไขหรื อเพิ่มเติมข้อบังคับตามข้อ 59 ให้คณะกรรมการนัด
ประชุมใหญ่วสิ ามัญ เพื่อพิจารณาแก้ไขหรื อเพิ่มเติมข้อบังคับนี้อีกครั้งหนึ่งภายในสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งคาสัง่ ของ
นายทะเบียน ถ้าที่ประชุมใหญ่ยนื ยันให้แก้ไขหรื อเพิ่มเติมข้อบังคับนั้นอยูใ่ ห้คณะกรรมการทาหนังสื ออุทธรณ์ต่อ
ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ โดยยืน่ ต่อนายทะเบียนภายในกาหนดสิ บห้าวันนับแต่วนั ได้รับคาสัง่
จากนายทะเบียน

หมวด 13
การเลิกสมาคม และการชาระบัญชี
ข้ อ 61 สมาคมย่อมเลิกด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ประชุมใหญ่ลงมติให้เลิก
(2) นายทะเบียนสัง่ ให้เลิก
(3) ศาลสัง่ ให้เลิก
ข้ อ 62 ในกรณี ที่นายทะเบียนสัง่ ให้เลิก กรรมการจานวนไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดของ
สมาคม สามารถยืน่ อุทธรณ์ต่อปลัดกระทรวงโดยทาเป็ นหนังสื อยืน่ ต่อนายทะเบียนภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับ
คาสัง่ เลิก
ข้ อ 63 เมื่อสมาคมต้องเลิกไม่วา่ ด้วยเหตุใด ๆ ให้มีการชาระบัญชี
ให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาตั้งผูช้ าระบัญชีโดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนภายในสามสิ บวันนับ
แต่วนั ที่เลิกหรื อนับแต่วนั ที่ปลัดกระทรวงมีคาสัง่ ให้ยกอุทธรณ์
ในกรณี ที่ประชุมใหญ่ไม่อาจตั้งผูช้ าระบัญชี หรื อนายทะเบียนไม่ให้ความเห็นชอบ ให้นายทะเบียน
แต่งตั้งผูช้ าระบัญชีข้ ึนทาการชาระบัญชีได้

เมื่อนายทะเบียนเห็นสมควรหรื อเมื่อสมาชิกจานวนไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนสมาชิกทั้งหมด
ร้องขอต่อนายทะเบียน นายทะเบียนจะแต่งตั้งผูช้ าระบัญชีคนใหม่แทนผูช้ าระบัญชีที่ได้ต้ งั ไว้ก็ได้
ผูช้ าระบัญชีได้รับค่าตอบแทนของสมาคมตามที่นายทะเบียนกาหนด
ข้ อ 64 ให้คณะกรรมการและพนักงานของสมาคมจัดการรักษาทรัพย์สินทั้งหมดของสมาคมไว้จนกว่าผูช้ าระ
บัญชีจะเรี ยกให้ส่งมอบ
ข้ อ 65 ผูช้ าระบัญชีตอ้ งทางบดุลของสมาคมส่งให้ผสู ้ อบบัญชีเพื่อตรวจรับรองว่าถูกต้อง และอาจร้องขอให้
นายทะเบียนตั้งผูส้ อบบัญชีเพื่อตรวจสอบงบดุลได้
เมื่อผูส้ อบบัญชีรับรองงบดุลแล้ว ให้ผชู ้ าระบัญชีรับรองงบดุลต่อที่ประชุมใหญ่เพื่ออนุมตั ิและเสนอต่อ
นายทะเบียนต่อไป
ข้ อ 66 เมื่อได้ชาระบัญชีแล้ว ถ้ามีทรัพย์สินเหลืออยูจ่ ะโอนไปให้แก่สมาคม หรื อนิติบุคคลอื่น (นิติบุคคลที่มี
วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการกุศลสาธารณะ) หรื อสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นคราชสี มา จากัด หรื อเป็ นไปตามมติของที่ประชุม
ใหญ่

