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 ข้อบังคับ 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพะเยา จ ากัด  
(สสอ.) 

พ.ศ   2560  
 

หมวด  1 

ข้อความทั่วไป 

ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า  "ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยาจ ากัด 
           พ.ศ 2560 "   ชื่อย่อ  สสอ. 
ข้อ 2. ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันที่นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจ าท้องที่                              
          รับจดทะเบียน เป็นต้นไป 
ข้อ 3. เคร่ืองหมายของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยาจ ากัด เป็นรูปลักษณะ   
          ภายในวงกลมเป็นรูปกว๊านพะเยา มีคนพายเรือ ด้านหลังมีภูเขาล้อมรอบด้วยอักษรว่า สมาคมฌาปนกิจ 
          สงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จ ากัด 
 

     
ความหมาย คือ สัญลักษณ์ของสมาคม 

 
 
 
ข้อ 4. ในข้อบังคับนี้ 
"สมาคม"  หมายความว่า สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จ ากัด  
"สมาชิก"  หมายความว่า สมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู 
                                                      พะเยา  จ ากัด 
"คณะกรรมการ"   หมายความว่า   คณะกรรมการด าเนินการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยาจ ากัด 
"นายกสมาคม"  หมายความว่า    นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยาจ ากัด 
"กรรมการ"   หมายความว่า กรรมการด าเนินการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ 
                                                       ออมทรัพย์ครูพะเยา จ ากัด  
 "เงินค่าสมัคร"    หมายความว่า เงินที่เรียกเก็บจากผู้ซึ่งสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจ      
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สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จ ากัด  
"เงินค่าบ ารุง"    หมายความว่า เงินที่เรียกเก็บจากสมาชิกเป็นรายปี  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 

              ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จ ากัด 
"เงินสงเคราะห์"   หมายความว่า  เงินที่สมาชิกร่วมกันออกช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพ หรือ ค่าจัดการศพ                             
                                                         และเงินสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกซึ่งถึงแก่ความตาย   
                                     รวมทั้งเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อด าเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
                                     สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จ ากัด  
"เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า"     หมายความว่า เงินที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู 

    พะเยา จ ากัด เรียกเก็บล่วงหน้าเพื่อส ารองจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เมื่อสมาชิก 

    สมาคมถึงแก่ความตาย 
"นายทะเบียน"        หมายความว่า  นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ าท้องที่  
"นายทะเบียนกลาง"     หมายความว่า  ผู้อ านวยการส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
"ปลัดกระทรวง"    หมายความว่า ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 

หมวด  2 
วัตถุประสงค์ 

 
ข้อ  5.  สมาคมมีวัตถุประสงค์เพื่อท าการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ และสงเคราะห์ครอบครัว

ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งถึงแก่ความตาย  โดยมิได้ประสงค์จะหาก าไรหรือรายได้เพื่อแบ่งปันกัน  ซึ่ง
การตายนี้  รวมถึงการสาบสูญตามค าสั่งศาล 

 

หมวด  3 
ที่ตั้งส านักงานและวันเวลาเปิดท าการ 

 
ข้อ  6.  ส านักงานของสมาคมตั้งอยู่ที่  เลขที่ 672    หมู่ที่  3    ถนนเชียงราย – นครสวรรค์  
            ต าบลท่าวังทอง    อ าเภอเมือง       จังหวัด พะเยา     รหัสไปรษณีย์  56000 
 โทรศัพท์ 0-5443-1994  โทรสาร 0-5448-1501  มือถือ 087-1721533 
ข้อ  7.  สมาคมจะเปิดท าการในวันจันทร์ ถึงวันศุกร์    ระหว่างเวลา  09.00 น. ถึง  เวลา 16.30 น. 
 หยุดท าการในวนัเสาร ์– อาทิตย์   และวันนักขัตฤกษ์   
 



 3 

 

หมวด  4 
วิธีการรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ 

 
ข้อ  8.  ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมต้องยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมด้วยตนเอง   
           ณ  ที่ตั้งส านักงานของสมาคม  ในวันเวลาเปิดท าการ 
ข้อ  9.  ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ 
(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  หรือเป็นคนไร้ความสามารถ 
(3) มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 
(4) อายุไม่เกิน  60  ปีบริบูรณ์ในวันสมัคร  เว้นแต่คณะกรรมการจะมีมติเป็นกรณีพิเศษ 
(5) เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จ ากัด หรือ 
(6) เป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จ ากัด หรือ 
(7) เป็นบิดา  มารดา  คู่สมรส  บุตร ของสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

ครูพะเยา จ ากัด 
(8) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงในวันสมัคร 

ข้อ  10.  ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องน าเอกสารหลักฐาน ประกอบการสมัคร ดังต่อไปนี ้
(1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(2) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
(3) ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง  จากสถานพยาบาลของรัฐ  ตามกฎหมายว่าด้วย

สถานพยาบาลไม่เกิน 30 วัน  
ข้อ  11.  ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก  จะมีสมาชิกภาพสมบูรณ์  เมื่อพ้นก าหนด  90  วัน  นับแต่วันที่คณะกรรมการ

มีมติรับเข้าเป็นสมาชิก  และได้ช าระเงินค่าสมัครแก่สมาคมแล้ว 
 เงินค่าสมัครสมาคมจะไม่คืนให้ผู้สมัคร  ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
ข้อ  12.  สมาคมจะมอบหลักฐานการเป็นสมาชิกตามแบบของสมาคมให้แก่สมาชิกทุกคนสมาชิกของสมาคม

จะมีหมายเลขประจ าตัวสมาชิก  ได้หมายเลขเดียวเท่านั้น 
ข้อ  13.  ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกจะต้องระบุชื่อผู้จัดการศพ  และผู้ที่ประสงค์ให้ได้รับเงินสงเคราะห์  ซึ่งต้อง

เป็นบุคคลในครอบครัวของตน  ตามข้อ  23  ไว้ให้ชัดในใบสมัคร  ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการศพ  
และผู้รับเงินสงเคราะห์ในภายหลัง  สมาชิกต้องแจ้งให้สมาคมทราบเป็นหนังสือตามแบบที่สมาคม
ก าหนด 
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ข้อ  14.  สมาชิกภาพย่อมสิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปนี้ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก  เป็นหนังสือตามแบบที่สมาคมก าหนด  และให้มผีลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการ                           

มีมติให้ออก 
(3) ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ออก 
(4) ถูกคัดชื่อออกเน่ืองจากขาดส่งเงินสงเคราะห์  โดยสมาคมแจ้งเป็นหนังสือให้ไปช าระเงิน

สงเคราะห์ตามข้อ  19   แล้ว จ านวน  3  คร้ัง  แต่ละคร้ังมีระยะเวลาห่างกัน  15  วัน 
ซึ่งครั้งสุดท้ายได้ท าหนังสือลงทะเบียนแบบตอบรับ  หรือสมาคมติดต่อหาหลักแหล่งที่อยู่ไม่ได้  
และคณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติให้พ้นจากสมาชิกภาพ 

   

การสิ้นสุดสมาชิกภาพตามข้อนี้  สมาชิกไม่มีสิทธิเรียกเงินค่าสมัคร  เงินค่าบ ารุง  และเงินสงเคราะห์ที่
ได้ช าระตามข้อบังคับนี้คืนจากสมาคม  เว้นแต่เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าที่ยังไม่ได้ตกอยู่ในความผูกพันที่จะต้อง
จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ให้แก่สมาชิกที่ถึงแก่ความตาย 
 

ข้อ  15.  สมาคมจะแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ  ตามข้อ  14 (3) (4)  เพื่อทราบ  นับแต่
วันที่ที่ประชุมมีมติ  ภายใน  7  วัน 
สมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพตามข้อ  14 (4)  มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ  ภายใน  30  วัน 

นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ 
 ให้คณะกรรมการวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน  30  วัน  นับแต่วันที่ยื่นอุทธรณ์  ค าวินิจฉัยของ             
คณะกรรมการ  ให้เป็นที่สุด 
 

หมวด  5 
เงินค่าสมัคร  เงินค่าบ ารุง  และเงินสงเคราะห์ 

 
ข้อ  16.  ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม  ต้องช าระเงินค่าสมัครเป็นเงินคนละ  100  บาท  
(หนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
 และเมื่อสมาคมมีมติรับเข้าเป็นสมาชิกตามข้อ  11  แล้ว  จะต้องช าระเงินให้แก่สมาคมดังนี้ 

(1) เงินค่าบ ารุงปีละ  20  บาท  (ยี่สิบบาทถ้วน) 
(2) เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า  เป็นเงิน  500  บาท  (  ห้าร้อยบาทถ้วน ) 

ข้อ  17.  เมื่อสมาชิกของสมาคมคนใดคนหนึ่งถึงแก่ความตาย  สมาชิกทุกคนมีหน้าที่ต้องช าระเงินสงเคราะห์
นั้น  รายละ  50  บาท  ( ห้าสิบบาทถ้วน ) 
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ข้อ  18.  การช าระเงินค่าสมัคร  เงินค่าบ ารุง  เงินสงเคราะห์หรือเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าให้ช าระได้ในกรณี          
ดังต่อไปนี้ 
(1) ด้วยตนเอง  ณ  ส านักงานของสมาคม  หรือสถานที่ที่สมาคมก าหนด 
(2) หัก  ณ  ที่จ่ายในวันสิ้นเดือน 
(3) หักจากบัญชีเงินฝากของสมาชิก  โดยได้รับความยินยอมจากสมาชิกเจ้าของบัญชีแล้ว 
การรับเงินทุกประเภท  สมาคมจะออกหลักฐานการรับเงินทุกคร้ังตามแบบที่สมาคมก าหนด 

ข้อ  19.  การช าระเงินสงเคราะห์  ตามข้อ 18  สมาชิกต้องช าระให้สมาคมภายใน 15วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
การตายของสมาชิก  หรือได้รับหนังสือแจ้งจากสมาคมให้ไปช าระเงิน 

ข้อ  20.  สมาคมจะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าจากสมาชิกเพื่อส ารองจ่ายเป็นค่าจัดการศพและสงเคราะห์
ครอบครัวเป็นเงิน    500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)  และสมาคมจะคืนให้แก่สมาชิกเท่าที่สมาชิกผู้นั้นยัง
ไม่ตกอยู่ในความผูกพันที่จะต้องจ่ายเงินสงเคราะห์    

 

 

หมวด  6 
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 

 
ข้อ  21.  สมาชิกมีสิทธิดังต่อไปนี้ 

(1) แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการของสมาคมต่อคณะกรรมการและเรียกร้องให้คณะกรรมการ
กระท าหรืองดเว้นการกระท าเพื่อประโยชน์ของสมาคม 

(2) เข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม  และลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการเพื่อบริหารงานสมาคม
รวมทั้งออกเสียงลงคะแนนทุกครั้ง 

(3) ขอตรวจสอบบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  เพื่อทราบการด าเนินกิจการของสมาคมในวันเวลาเปิด
ท าการ 

(4) ลงชื่อร่วมกันไม่น้อยกว่า  50  คน  หรือจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมด
ร้องขอต่อคณะกรรมการให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อการใดการหนึ่งเมื่อใดก็ได้ 

(5) ร้องขอต่อนายทะเบียนให้สั่งเพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม  ถ้าได้นัดเรียกหรือได้
ประชุมกัน  หรือได้ลงมติฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือข้อบังคับของสมาคม  และต้องร้องขอภายใน  30  
วัน  นับแต่วันที่ประชุมใหญ่ลงมติ 

(6) ขอตรวจเอกสาร  คัดเอกสาร  หรือขอให้คัดรายการและรับรองส าเนาเอกสารของสมาคมจากนาย
ทะเบียน 
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(7) ลงชื่อร่วมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดร้องขอนายทะเบียนสั่งให้เลิก
สมาคมพร้อมด้วยเหตุผล  หรือร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลสั่งให้เลิกสมาคม 

(8) แสดงความจ านงต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อเป็นผู้ช าระบัญชีในกรณีที่สมาคมต้องเลิกตามมติ                      
ที่ประชุมใหญ่ 

(9) ลงชื่อร่วมกันไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมดร้องขอต่อนายทะเบียนเพื่อ             
แต่งตั้งผู้ช าระบัญชีคนใหม่แทนผู้ช าระบัญชีที่ได้ต้ังไว้ 

(10)  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการสมาคม  กรณีถูกคัดชื่อออกตามข้อ  14  (4) 
ข้อ  22.  สมาชิกมีหน้าที่  ดังนี ้

(1) ปฏิบัติตามระเบียบ  ข้อบังคับและค าสั่งของสมาคม 
(2) ช าระเงินสงเคราะห์ให้เรียบร้อยภายใน  15 วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการตายของสมาชิกหรือ 

ได้รับหนังสือแจ้งจากสมาคมให้ไปช าระเงิน 
(3) เก็บรักษาเอกสารการเป็นสมาชิก หรือ บัตรประจ าตัวสมาชิกสมาคมมอบให้ 
(4) แจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่  ชื่อสกุล  หรือวัน  เดือน  ปีเกิด  ต่อสมาคมภายใน  10  วัน  นับแต่           

วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
(5) แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือตามแบบที่สมาคมก าหนดที่จะเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้จัดการศพหรือ

ผู้รับเงินสงเคราะห์ 
 

หมวด  7 
วิธีการจ่ายเงินค่าจัดการศพหรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว 

ข้อ  23.  ในกรณีที่สมาชิกถึงแก่ความตาย ให้สมาคมจ่ายค่าจัดการศพ หรือ 
ค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่บุคคลท่ีสมาชิกได้ระบุไว้ในใบสมัครให้เป็นผู้รับเงินสงเคราะห์
และหรือเป็นผู้จัดการศพ ซึ่งต้องเป็นบุคคลดังต่อไปนี้ 

(1) สามี   ภริยา   บุตร   บิดา   มารดา 
(2) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 
(3) พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน 
(4) ปู่   ย่า   ตา   ยาย 
(5) ลุง   ป้า   น้า   อา 
(6) ผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือผู้อยู่ในอุปการะเลี้ยงดู 

ในกรณีที่สมาชิกไม่ได้ระบุให้บุคคลใดเป็นผู้จัดการศพ หรือมีผู้จัดการศพแต่ไม่อาจจัดการศพของ
สมาชิกได้ หรือไม่มีบุคคลที่สมาชิกระบุไว้ในใบสมัครให้เป็นผู้จัดการศพ บุคคลตาม (1) - (6) อาจยื่นค าร้อง
ต่อสมาคมเพื่อขอเป็นผู้จัดการศพ และเมื่อสมาคมเห็นว่าบุคคลนั้นสามารถจัดการศพได้จริง ให้สมาคมจ่ายค่า
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จัดการศพแก่บุคคลดังกล่าว แต่ถ้าสมาคมเห็นว่าบุคคลนั้นไม่สามารถจัดการศพได้ ให้สมาคมจัดการศพแก่
สมาชิกให้เหมาะสมกับฐานานุรูปและศาสนาของสมาชิกนั้นๆ 
ถ้าหากมีเงินเหลือจากการจัดการศพ ให้จ่ายแก่บุคคลใน (1)-(6) ตามล าดับก่อนหลัง โดยผู้อยู่ล าดับก่อนย่อมตัด

สิทธิผู้อยู่ล าดับหลัง แต่ถ้ามีผู้อยู่ในล าดับเดียวกันหลายคน ให้ได้รับเงินในสัดส่วนที่เท่ากัน หากไม่
อาจแบ่งเงินให้แก่บุคคลใดได้ ให้ตกเป็นของแผ่นดิน 

ข้อ  24. การจ่ายเงินค่าจัดการศพหรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว 
(1) สมาคมจะจ่ายเงินค่าจัดการศพให้แก่ผู้จัดการศพได้ภายใน 7 วัน  นับแต่วันที่ได้รับค าขอ 
(2) สมาคมจะจ่ายเงินค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว  เพื่อการช าระหนี้ให้แก่สหกรณ์                 

ออมทรัพย์ครูพะเยา จ ากัด ก่อน  หากมีเงินเหลือจึงจะมอบให้ผู้รับผลประโยชน์  ตามที่สมาชิก แจ้ง
ความประสงค์ไว้ ภายใน  90 วัน 

 การจ่ายเงินค่าจัดการศพหรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวรายใดมีปัญหาให้น าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการและให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด  จึงไม่ถือว่าเงินนี้เป็นมรดกของสมาชิก              
ผู้ถึงแก่ความตาย  ทายาทโดยธรรมของสมาชิกที่ถึงแก่ความตายไม่มีสิทธิเรียกร้อง  หรือถือเป็นเหตุฟ้องร้อง
เรียกเงินดังกล่าว  ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
ข้อ  25.  สมาคมจะหักเงินสงเคราะห์ไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจการ  จ านวนไม่เกินร้อยละ  9                                     

ของเงินที่เรียกเก็บได้                                  

หมวด  8 
การใช้จ่ายและการเก็บรักษาเงิน 

 
ข้อ  26.  สมาคมจะใช้จ่ายเงินในการด าเนินกิจการ  ดังนี ้

(1) ค่าเบี้ยประชุม  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ ค่าตอบแทน และค่าเช่าที่พักของกรรมการ 
(2) เงินเดือนค่าจ้าง  และค่าล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่สมาคม 
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  และค่าเช่าที่พักของเจ้าหน้าที่สมาคม 
(4) ค่าสมทบกองทุนประกันสังคม  กองทุนบ าเหน็จ  และค่าเคร่ืองแบบของเจ้าหน้าที่สมาคม 
(5) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ 
(6) ค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุม  อบรม  และสัมมนาของกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคม 
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อที่ดิน  อาคารและครุภัณฑ์  หรือการจัดจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารส านักงาน

ของสมาคม 
(8) ค่าเช่าที่ดิน  และอาคารส านักงานของสมาคม 
(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ  ค่าซ่อมแซม  ค่าบ ารุงรักษา  และค่าเสื่อมราคา 
(10)  ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค  ได้แก่  ค่าน้ า  ค่าไฟฟ้า  ค่าโทรศัพท์  และค่าไปรษณีย์ 
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(11)  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการด าเนินกิจการของสมาคม 
(12)  ค่าใช้จ่ายส าหรับผู้ท าบัญชี  ผู้ตรวจบัญชี  ผู้สอบบัญชี  ผู้ช าระบัญชี  และค่าใช้จ่ายในการเลิก

สมาคม 
(13)  ค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกที่ถึงแก่ความตาย 
(14)  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนกลาง 

ข้อ  27.  ค่าใช้จ่ายตามข้อ  26  (1)  (2)  (3)  (4)  และ  (13)  สมาคมต้องวางเป็นระเบียบ  และน าเสนอที่ประชุม
ใหญ่พิจารณาอนุมัติ  และส่งให้นายทะเบียนพิจารณาให้ความเห็นชอบภายใน  30  วัน                และ
เมื่อนายทะเบียนอนุมัติแล้วจึงจะถือปฏิบัติได้ 

ข้อ  28.  เงินทุกประเภทที่สมาคมได้รับ  ต้องน าฝากธนาคารของรัฐหรือธนาคารพาณิชย์หรือสหกรณ์             
ออมทรัพย์ครูพะเยา จ ากัด  ในนามของสมาคม   

เหรัญญิกของสมาคมจะเก็บรักษาเงินสดไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายได้ไม่เกิน  5,000 บาท  (ห้าพันบาทถ้วน) 
นายกสมาคมมีอ านาจสั่งจ่ายเงินของสมาคมได้ไม่เกินคร้ังละ  10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
นายกสมาคม  โดยมติของคณะกรรมการสั่งจ่ายเงินของสมาคมได้ไม่เกิน  50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)   

หากจ านวนเงินค่าใช้จ่ายเกินกว่า  จ านวน     50,000   บาท   ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่                         
ในแต่ละรายการ  ยกเว้นการจ่ายสงเคราะห์ 
ข้อ  29.  นายกสมาคมและกรรมการอ่ืนอีก  2  คน  ต้องอนุมัติค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการก่อนการจ่ายเงิน,  การ

เบิกถอนเงินให้นายกสมาคมและกรรมการอ่ืนอีก  2  คน  ลงนามร่วมกัน 
ข้อ  30.  เงินหรือผลประโยชน์ของสมาคมที่ได้รับมา  หรือมีผู้บริจาค  หรือดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินฝาก ในนาม

ของสมาคม  ต้องตกเป็นของสมาคมทั้งสิ้น 
ข้อ  31.  สมาคมจะแต่งต้ังบุคคลที่เหมาะสม  เป็นผู้ตรวจบัญชี  โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่  และต้อง

รายงานผลให้คณะกรรมการทราบ ผู้ตรวจบัญชี จะได้รับค่าตอบแทนตามที่สมาคมก าหนดและได้รับ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียน 

 

หมวด  9 
การประชุมใหญ่ 

 
ข้อ  32.  นับแต่จดทะเบียนจัดต้ังสมาคม  ผู้เร่ิมก่อการจะต้องนัดสมาชิกมาประชุมใหญ่สามัญ  คร้ังแรกภายใน   

90  วัน  เพื่อ 
(1) รับรองข้อบังคับทั้งฉบับ 
(2) เลือกตั้งคณะกรรมการและมอบหมายงาน 
(3) ก าหนดอัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 
(4) ก าหนดอัตราการหักเงินค่าจัดการศพหรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวไว้เป็นค่าใช้จ่าย 
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(5) ก าหนดจ านวนเงินเบี้ยเลี้ยง  เบี้ยประชุม  ค่าพาหนะเงินหรือประโยชน์อย่างอื่นท านองเดียวกัน
ให้แก่กรรมการ 

(6) เร่ืองอื่น ๆ 
ในระหว่างที่ยังไม่ได้มีการประชุมใหญ่สามัญคร้ังแรก   ผู้เร่ิมก่อการจัดตั้งสมาคมมีอ านาจ

หน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับคณะกรรมการ 
ข้อ  33.  สมาคมจะต้องเรียกประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  ปีละหนึ่งครั้งภายใน  120  วัน  นับแต่วันสิ้นปี 
             ปฏิทิน  เพื่อ 

(1) รับทราบรายงานกิจการในรอบปีที่ผ่านมา 
(2) พิจารณาอนุมัติบัญชีรายได้  รายจ่ายและบัญชีงบดุล 
(3) เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่แทนคณะกรรมการเมื่อครบวาระหรือทดแทนต าแหน่งที่ว่าง 
(4) พิจารณาแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับ 
(5) เร่ืองอื่น ๆ 

ข้อ  34.  สมาคมจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ  ในกรณีที่ต้องขอความเห็นชอบหรือมติจากที่ประชุมใหญ่ 
             ในการด าเนินกิจการของสมาคม 

(1) คณะกรรมการเรียกประชุม 
(2) สมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมด  หรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคน                

ลงชื่อร่วมกันร้องขอต่อสมาคมให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อการใดการหนึ่ง 
                    ในกรณีที่สมาชิกเป็นผู้ร้องขอ  ให้สมาคมเรียกประชุมภายใน  30  วัน  นับแต่วันที่ได้รับ             
ค าร้องขอ  ถ้าสมาคมไม่เรียกประชุมในระยะเวลาดังกล่าว  ให้นายทะเบียนเรียกประชุมได้ 

(3) นายทะเบียนสั่งให้เรียกประชุม 
ข้อ  35.  สมาคมจะส่งหนังสอืนัดประชุมใหญ่ไปยังสมาชิกทุกคนก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 
 หนังสือเชิญประชุมต้องระบุสถานที่  วัน  เวลา  และระเบียบวาระการประชุม  พร้อมทั้งรายละเอียด

และเอกสารที่เกี่ยวข้องไปด้วย 
ข้อ  36.  การประชุมใหญ่ ต้องมีสมาชิกมาร่วมประชุมร่วมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมด  

หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน จึงจะเป็นองค์ประชุม สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิ์ได้รับเบี้ยประชุม
ตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการ  

 ถ้าในการประชุมนัดแรกมาไม่ครบองค์ประชุม หากการประชุมนั้นได้นัดโดยสมาชิกร้องขอ 
ให้เลิกประชุม   ถ้าการประชุมนั้นมิใช่โดยสมาชิกร้องขอให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่ง ภายใน 14 
วัน การประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม 

         กรณีที่สมาคมมีสมาชิกเกินกว่า 3,000  คน ให้การประชุมใหญ่ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิก
เท่านั้น  จ านวน  การด ารงต าแหน่ง  วิธีได้มาซึ่งผู้แทนสมาชิก ฯลฯ ให้เป็นไปตามระเบียบของสมาคม 



 10 

ข้อ  37.  ในการประชุมใหญ่  สมาชิกคนหน่ึงมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียง            
ข้างมาก  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

  สมาชิกจะมอบฉันทะเป็นหนังสือให้บุคคลอ่ืนที่เป็นสมาชิกมาประชุมใหญ่และออกเสียง
แทนก็ได้ ผู้รับมอบฉันทะคนหนึ่งรับมอบฉันทะได้คนเดียว 

  กรณีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับ  และการเลิกสมาคม  ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสอง
ในสามของผู้มาประชุม 

ข้อ  38.  การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่  (โดยเลือกปฏิบัติในแต่ละวาระ) 
(1) ออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผย ให้ใช้วิธียกมือ 
(2) ออกเสียงลงคะแนนลับ ให้ใช้วิธีกาบัตรลงคะแนน 
การนับคะแนนเสียง ให้ที่ประชุมเลือกสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมเป็นกรรมการนับคะแนนจ านวน              

ไม่น้อยกว่าสามคน 
ข้อ  39.  ในกรณีที่จะมีมติเร่ืองใด  ถ้าส่วนได้เสียของกรรมการ  หรือสมาชิกของสมาคมผู้ใดขัดกับประโยชน์

ได้เสียของสมาคม  กรรมการหรือสมาชิกของสมาคมผู้นั้นจะออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้นไม่ได้ 
ข้อ  40.  ให้นายกสมาคมเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้านายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้         

อุปนายกปฏิบัติหน้าที่แทน  ถ้าทั้งนายกสมาคมและอุปนายกไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ที่
ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหน่ึงขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

 

หมวด  10 
คณะกรรมการ 

 
ข้อ  41.  คณะกรรมการผู้ด าเนินการของสมาคมโดยได้รับการเลือกตั้งระหว่างสมาชิกด้วยกันในที่ประชุมใหญ่

มีจ านวนไม่น้อยกว่า  7  คน  และไม่เกิน 15 คน  ประกอบด้วยต าแหน่ง  นายกสมาคม                        
อุปนายก  เลขานุการ  เหรัญญิก นายทะเบียน  และกรรมการอ่ืน ๆ ตามที่เห็นสมควร  และต้องมี             
คุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ 
(3) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นประถมศึกษาปีที่  4 
(4) มีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในจังหวัดพะเยา 
(5) มีอาชีพเป็นหลักแหล่งและมีฐานะมั่นคง 
(6) เป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา   
(7) ไม่เป็นกรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อ่ืน 
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(8) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
(9) ไม่เป็นภิกษุ  สามเณร  นักพรต  หรือนักบวชในศาสนาใด 
(10) ไม่เคยถูกนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ าท้องที่สั่งให้พ้นจากต าแหน่ง              

กรรมการสมาคม 
(11) ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ถอดถอนให้ออกจากต าแหน่งกรรมการ  

เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่หรือไม่เคยต้องโทษตามกฎหมายว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
(12) ไม่เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดได้กระท า

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(13) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(14)  ไม่เป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว  หรือบุคคลล้มละลาย 
(15) ไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ                           

หรือรัฐวิสาหกิจ  หรือไม่เคยถูกนายจ้างเลิกจ้างเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 
       ให้คณะกรรมการเป็นผู้แทนของสมาคมในกิจการเกี่ยวกับบุคคลภายนอก  ในการนี้

คณะกรรมการจะแต่งตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนขึ้นท าการแทนก็ได้ 
บทบาทหน้าที่แต่ละต าแหน่งของกรรมการ 

นายกสมาคม -     ท าหน้าที่เป็นหัวหน้าในการบริหารกิจการของสมาคมให้เป็นไปด้วย                  
ความเรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และวัตถุประสงค์ของ
สมาคม  เป็นผู้แทนสมาคมในการติดต่อกับบุคคลภายนอกและเป็นประธานใน
ที่ประชุมคณะกรรมการและการประชุมใหญ่ของสมาคม 

อุปนายกสมาคม -     ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคม  ปฏิบัติตามที่นายก
สมาคมได้มอบหมาย  และท าหน้าที่แทนนายกสมาคมเมื่อนายกสมาคมไม่อยู่  
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

เลขานุการ -      ท าหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของสมาคม  นัดการประชุมกรรมการ                           
การประชุมใหญ่  จดและรักษารายงานการประชุม  ด าเนินการจดทะเบียน
กรรมการ  จดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับและรายงานทะเบียนสมาชิก  
บัญชีงบดุลต่อนายทะเบียน  และปฏิบัติตามค าสั่งของนายกสมาคม  ตลอดจนท า
หน้าที่เป็นเลขานุการในการประชุมต่าง ๆ ของสมาคม 

เหรัญญิก -     มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคม  เป็นผู้จัดท าบัญชีรายได้ - รายจ่าย  
บัญชีงบดุลของสมาคม  และเก็บเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ทางการเงิน  บัญชีของ
สมาคมไว้เพื่อการตรวจสอบ  รายงานฐานะการเงินและงบดุลของสมาคมต่อ
นายทะเบียน 
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นายทะเบียน - มีหน้าที่จัดท า  และรักษาทะเบียนสมาชิก  ตลอดจนหลักฐานเอกสารต่าง ๆ 
เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิก 

กรรมการต าแหน่งอ่ืน ๆ - มีหน้าที่ตามที่นายกสมาคมมอบหมาย 
 

ข้อ  42.  วิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการ  ตามข้อ  41  กระท าได้โดย 
  การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลตามต าแหน่งที่มีก าหนดในข้อบังคับอันได้แก่                

นายกสมาคม  อุปนายกสมาคม  เหรัญญิก  นายทะเบียน  เลขานุการ และกรรมการประจ าหน่วยอ าเภอ 
จนครบจ านวนที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ ให้สมาชิกเสนอชื่อสมาชิกที่สมควรเป็นนายกสมาคม อุป
นายกสมาคม  กรรมการและมีสมาชิกอ่ืนรับรองไม่น้อยกว่า  5  คน  ถ้ามีการเสนอชื่อสมาชิกที่สมควร
เป็นนายกสมาคมเพียงคนเดียว  ก็ให้ถือเป็นมติของที่ประชุมใหญ่รับรองผู้นั้นเป็น นายกสมาคม 

  หากมีการเสนอหลายคน  ให้ประธานในที่ประชุมขอมติที่ประชุมโดยการออกเสียง                  
ลงคะแนน  การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมากและให้เลือกตั้งไปเช่นนี้จนครบจ านวนกรรมการ                 
ทุกต าแหน่ง 

ข้อ  43.  กรรมการของสมาคมไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้าง  หรือประโยชน์อย่างอ่ืนท านองเดียวกันจากสมาคม
กรรมการของสมาคมอาจได้รับเบี้ยประชุม  ค่าพาหนะ หรือเงินหรือประโยชน์อย่างอ่ืนท านอง               
เดียวกันจากสมาคมตามที่สมาคมได้วางระเบียบไว้ให้จ่ายตามมติที่ประชุมใหญ่ก าหนดและส่งส าเนา
ที่มีค ารับรองว่าถูกต้องต่อนายทะเบียน 

ข้อ 44. คณะกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งตามข้อที่ 42 และจดทะเบียนแล้วอยู่ในต าแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วันที ่
ที่ประชุมใหญ่มีมติและต้องออกตามวาระและจะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้เว้นแต่ที่
ประชุมใหญ่มีมติไม่น้อยกว่าสองในสามเสนอให้กรรมการคนเก่าเป็นกรรมการของสมาคมอีกก็ได้ 

            กรรมการชุดที่ออกตามวาระจะต้องปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุด
ใหม่และต้องมอบหมายหน้าที่ให้คณะกรรมการชุดใหม่เป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 15 วัน นับต้ังแต่
วันเลือกตั้ง จึงจะพ้นหน้าที่  

            กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระสมาคมจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือก
กรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างก็ได้และให้อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่ง              
ตนแทน 

ข้อ  45.  กรรมการของสมาคมย่อมพ้นจากต าแหน่งได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(1) ครบก าหนดตามวาระ 
(2) ตาย 
(3) ลาออกโดยท าเป็นหนังสือ 
(4) ขาดคุณสมบัติตามข้อ  41 
(5) ออกจากหน่วยอ าเภอที่สังกัด 
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ข้อ  46.  ให้มีการประชุมคณะกรรมการทุกเดือน  ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วน  นายกสมาคม  หรือกรรมการไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจะเรียกประชุมก็ได้ 

ข้อ  47.  การประชุมคณะกรรมการ  จะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะนับเป็นองค์ประชุม 

ข้อ  48.  ให้นายกสมาคมเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้านายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้                  
ให้อุปนายกสมาคมเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าทั้งนายกสมาคม  และอุปนายกสมาคมไม่อยู่หรือ                
ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม                   
การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้น
อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 

 
ข้อ  49.  คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่ในการด าเนินกิจการของสมาคม  และให้รวมถึง 

(1) ด าเนินกิจการของสมาคมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545 
กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมใหญ่ และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
หรือกฎหมายอ่ืน 

(2) วางระเบียบในการปฏิบัติงานของสมาคมให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
(3) ว่าจ้าง แต่งตั้ง ถอดถอนเจ้าหน้าที่สมาคม 
(4) จัดท าและเก็บรักษาเอกสาร หลักฐานทางการเงินและบัญชีทะเบียนสมาชิกและทรัพย์สินของสมาคม 
(5) เป็นตัวแทนของสมาคมในการร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวกับสมาคม 
(6) แต่งตั้งที่ปรึกษาของสมาคม 

 

หมวด  11 
การเลิกสมาคม  และการช าระบัญชี 

 
ข้อ  50.  สมาคมย่อมเลิกด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

(1) ประชุมใหญ่ลงมติให้เลิก 
(2) นายทะเบียนสั่งให้เลิก 
(3) ศาลสั่งให้เลิก 

ข้อ  51.  ในกรณีที่นายทะเบียนสั่งให้เลิก  กรรมการจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด
ของสมาคมสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อปลัดกระทรวงโดยท าเป็นหนังสือยื่นต่อนายทะเบียนภายในสามสิบ
วันนับแต่วันทีไ่ด้รับค าสั่งให้เลิก 

ข้อ  52.  เมื่อสมาคมต้องเลิกไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ให้มีการช าระบัญชี 
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 ให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาตั้งผู้ช าระบัญชีโดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่เลิกหรือนับแต่วันที่ปลัดกระทรวงมีค าสั่งให้ยกอุทธรณ์ 
 ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ไม่อาจตั้งผู้ช าระบัญชี  หรือนายทะเบียนไม่ให้ความเห็นชอบ                        
ให้นายทะเบียนแต่งตั้งผู้ช าระบัญชีขึ้นท าการช าระบัญชีได้ 
 เมื่อนายทะเบียนเห็นสมควรหรือเมื่อสมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน
สมาชิกทั้งหมดร้องขอต่อนายทะเบียน  นายทะเบียนจะแต่งตั้งผู้ช าระบัญชีคนใหม่แทนผู้ช าระบัญชีที่ได้ตั้งไว้
ก็ได้ผู้ช าระบัญชีได้รับค่าตอบแทนของสมาคมตามที่นายทะเบียนก าหนด 
ข้อ  53.  ให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสมาคมจัดการรักษาทรัพย์สินทั้งหมดของสมาคมไว้จนกว่า 
              ผู้ช าระบัญชีจะเรียกให้ส่งมอบ 
ข้อ  54.  ผู้ช าระบัญชีต้องท างบดุลของสมาคมส่งให้ผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจรับรองว่าถูกต้อง  และอาจร้องขอให้

นายทะเบียนต้ังผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบงบดุลได้ 
  เมื่อผู้สอบบัญชีรับรองงบดุลแล้ว  ให้ผู้ช าระบัญชีรับรองงบดุลต่อที่ประชุมใหญ่เพื่ออนุมัติ

และเสนอต่อนายทะเบียนต่อไป 
ข้อ  55.  เมื่อได้ช าระบัญชีแล้วถ้ามีทรัพย์สินเหลืออยู่จะโอนไปให้แก่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  อ่ืน 
  หรือ นิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการกุศลสาธารณะตามมติของที่ประชุมใหญ่ 
 

หมวด  12 
บทเฉพาะกาล 

 

ข้อ  56. ในการรับสมัครเป็นสมาชิกก่อต้ัง  ให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยาจ ากัด มีสิทธิ์สมัคร 
            ได้ทุกคน ตามประกาศของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยาจ ากัด  
 
 

 
………………………………. 

(  นายชุมพล     ค าปา ) 
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จ ากัด 

 


