ข้ อบังคับ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู พะเยา
พ.ศ. 2548
(แก้ ไข พ.ศ. 2550, พ.ศ.2551, พ.ศ.2552, พ.ศ.2554,
พ.ศ. 2555, พ.ศ.2556, พ.ศ. 2558 และปี พ.ศ. 2559)

คํานํา
โดยที่ขอ้ บังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู พะเยา ได้ใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542
ซึ่ งเป็ นปี ก่ อตั้งสมาคมครั้ งแรก และได้ถูกแก้ไขเพิ่มเติ มมาหลายครั้ ง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ในปัจจุบนั จนมีการแก้ไขทั้งฉบับเมื่อ พ.ศ. 2548 และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมอีก 8 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2550,
พ.ศ. 2551, พ.ศ. 2552, พ.ศ. 2554, พ.ศ. 2555, พ.ศ. 2556, พ.ศ. 2558 และปี พ.ศ. 2559
เพื่อให้ขอ้ บังคับทั้งฉบับเดิมและที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม ปรากฏอยูใ่ นรู ปเล่มเดียวกันเพื่อสะดวกแก่การ
ถือปฏิบตั ิ คณะกรรมการชุดที่ 9 นี้จึงได้ปรับปรุ ง โดยรวบรวมข้อบังคับ ข้อแก้ไขเพิ่มเติมให้เป็ นข้อความ
เดียวกันอยู่ในฉบับเดี ยวกัน ซึ่ งจะทําให้ความเข้าใจคลาดเคลื่อนอันเนื่ องมาจากแต่ละคนมีขอ้ บังคับคนละ
ฉบับได้หมดไป
คณะกรรมการหวังว่ าข้อ บัง คับ ฉบับที่ ไ ด้ปรั บ ปรุ ง นี้ จะเป็ นประโยชน์ต่ อผูป้ ฏิ บ ัติแ ละสมาชิ ก
ตลอดจนผูท้ ี่สนใจ ในอันที่ จะทําความเข้าใจได้สอดคล้องและถูกต้องตรงกัน เพื่อให้สมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู พะเยาของเรา มีความเจริ ญก้าวหน้ามัน่ คงสื บไป

สมาคมฯ
พฤษภาคม 2559

สารบัญ
หน้า
คํานํา
สารบัญ
ข้ อบังคับ
หมวด 1 ข้อความทัว่ ไป
หมวด 2 วัตถุประสงค์
หมวด 3 ที่ต้ งั สํานักงานและวันเวลาเปิ ดทําการ
หมวด 4 วิธีการรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ
หมวด 5 เงินค่าสมัคร เงินค่าบํารุ ง และเงินสงเคราะห์
หมวด 6 สิ ทธิและหน้าที่ของสมาชิก
หมวด 7 วิธีการจ่ายเงินค่าจัดการศพหรื อค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว
หมวด 8 การใช้จ่ายและการเก็บรักษาเงิน
หมวด 9 การประชุมใหญ่
หมวด 10 คณะกรรมการ
หมวด 11 การเลิกสมาคม และการชําระบัญชี
ภาคผนวก
ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั
และค่าลงทะเบียนให้แก่กรรมการและที่ปรึ กษา พ.ศ. 2559
ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนค่าจ้างและค่าล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2554
บัญชีอตั ราเงินเดือนของเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.
ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั และค่าลงทะเบียน
ของเจ้าหน้าที่สมาคม พ.ศ. 2559
ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกองทุนบําเหน็จ และค่าเครื่ องแบบ
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2554
ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ พ.ศ. 2557
ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผตู ้ รวจบัญชี พ.ศ. 2558
ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าพวงหรี ดและค่าพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกที่ถึงแก่ความตาย พ.ศ. 2559
ระเบียบฯ ว่าด้วยผูแ้ ทนสมาชิก พ.ศ. 2552
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ข้ อบังคับ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูพะเยา พ.ศ 2548
(แก้ ไข พ.ศ. 2550 , พ.ศ.2551 , พ.ศ.2552 , พ.ศ.2554 , พ.ศ. 2555 , พ.ศ.2556 , พ.ศ. 2558,
และปี พ.ศ. 2559)

หมวด 1
ข้ อความทัว่ ไป
ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรี ยกว่า "ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู พะเยา พ.ศ 2548"
ข้อ 2. ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับนับแต่วนั ที่นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจําท้องที่
รับจดทะเบียน เป็ นต้นไป
ให้ยกเลิกข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู พะเยา พ.ศ 2542
(แก้ไข พ.ศ. 2548 ) และให้ใช้ขอ้ บังคับฉบับนี้แทน
ข้อ 3. เครื่ องหมายของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู พะเยา เป็ นรู ปลักษณะ ภายใน
วงกลมเป็ นรู ปกว๊านพะเยา มีคนพายเรื อ ด้านหลังมีภูเขาล้อมรอบด้วยอักษรว่า สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู พะเยา
ความหมาย คือ สัญลักษณ์ของสมาคม

ข้อ 4. ในข้อบังคับนี้
"สมาคม"
หมายความว่า สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู พะเยา
"สมาชิก"
หมายความว่า สมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู พะเยา
"คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู พะเยา
"นายกสมาคม" หมายความว่า นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู พะเยา
"กรรมการ"
หมายความว่า กรรมการดําเนินการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู พะเยา
"เงินค่าสมัคร" หมายความว่า เงินที่เรี ยกเก็บจากผูซ้ ่ ึงสมัครเข้าเป็ นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู พะเยา

หมายความว่า เงินที่เรี ยกเก็บจากสมาชิกเป็ นรายปี เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู พะเยา
"เงินสงเคราะห์" หมายความว่า เงินที่สมาชิกร่ วมกันออกช่วยเหลือเป็ นค่าจัดการศพ หรื อค่าจัดการศพ
และสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกซึ่งถึงแก่ความตาย รวมทั้งเป็ น
ค่าใช้จ่ายเพื่อดําเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู พะเยา
"เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า" หมายความว่า เงินที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู พะเยา
เรี ยกเก็บล่วงหน้าเพื่อสํารองจ่ายเป็ นเงินสงเคราะห์เมื่อสมาชิก
สมาคมถึงแก่ความตาย
"นายทะเบียน"
หมายความว่า นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจําท้องที่
"นายทะเบียนกลาง"
หมายความว่า ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว
"ปลัดกระทรวง"
หมายความว่า ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
"เงินค่าบํารุ ง"

หมวด 2
วัตถุประสงค์
ข้อ 5. สมาคมมีวตั ถุประสงค์เพื่อทําการสงเคราะห์ซ่ ึงกันและกันในการจัดการศพ และสงเคราะห์ครอบครัว
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งถึงแก่ความตาย โดยมิได้ประสงค์จะหากําไรหรื อรายได้เพื่อแบ่งปันกัน
ซึ่งการตายนี้ รวมถึงการสาบสู ญตามคําสัง่ ศาล

หมวด 3
ทีต่ ้งั สํ านักงานและวันเวลาเปิ ดทําการ
ข้อ 6. สํานักงานของสมาคมตั้งอยูท่ ี่ เลขที่ 672 หมู่ที่ 3 ถนนเชียงราย – นครสวรรค์
ตําบลท่าวังทอง อําเภอเมือง จังหวัด พะเยา รหัสไปรษณี ย ์ 56000
ข้อ 7. สมาคมจะเปิ ดทําการในวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง เวลา 16.30 น.
หยุดทําการในวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์

หมวด 4
วิธีการรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ
ข้อ 8. ผูท้ ี่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็ นสมาชิกของสมาคมต้องยืน่ ใบสมัครตามแบบของสมาคมด้วยตนเอง
ณ ที่ต้ งั สํานักงานของสมาคม ในวันเวลาเปิ ดทําการ
สมาชิกมี 2 ประเภท
(1) สมาชิกหลัก ได้แก่ สมาชิกที่เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พะเยา จํากัด หรื อ เจ้าหน้าที่
ของสมาคม
(2) สมาชิกสมทบ ได้แก่ สมาชิกที่เป็ นคู่สมรส หรื อบุตร หรื อคู่สมรสของบุตรของสมาชิกสมาคม
หรื อสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พะเยา จํากัด
ข้อ 9. ผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิก ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) เป็ นผูบ้ รรลุนิติภาวะ
(2) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อเป็ นคนไร้ความสามารถ
(3) มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
(4) ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ายแรงในวันที่สมัคร
(5) มีอายุในวันสมัครไม่เกิน 35 ปี บริ บูรณ์ เว้นแต่
1. ผูท้ ี่ยา้ ยมาจากต่างจังหวัด ให้มีอายุในวันสมัครไม่เกิน 55 ปี บริ บูรณ์ และต้องสมัคร
ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วนั ที่เข้าเป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พะเยา จํากัด ทั้งนี้ให้รวมถึง
คู่สมรสด้วย
2. สมาชิกสหกรณ์ที่มีอายุเกิน 35 ปี บริ บูรณ์ และต้องการดําเนินการตามประกาศ
หลักเกณฑ์การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พะเยา จํากัด ต้องปฏิบตั ิตาม
ระเบียบของสมาคม
คณะกรรมการอาจพิจารณามีมติรับสมัครบุคคลที่มีอายุเกิน 35 ปี บริ บูรณ์ เข้าเป็ นสมาชิก
เนื่องในโอกาสพิเศษต่าง ๆ ได้
(6) เป็ นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พะเยา จํากัด หรื อ คู่สมรส หรื อบุตร หรื อคู่สมรส
ของบุตร ของสมาชิกสมาคมฯ
(7) เป็ นเจ้าหน้าที่ของสมาคมและคู่สมรส หรื อบุตร หรื อคู่สมรสของบุตร
(8) เป็ นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พะเยา จํากัด
ข้อ 10. ผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกต้องนําเอกสารหลักฐาน ประกอบการสมัคร ดังต่อไปนี้
(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(2) สําเนาทะเบียนบ้าน
(3)
(3) ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบนั ชั้นหนึ่ง จากสถานพยาบาลของรัฐ ตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานพยาบาลไม่เกิน 30 วัน

ข้อ 11. ผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิก จะมีสมาชิกภาพสมบูรณ์ เมื่อพ้นกําหนด 180 วัน นับแต่วนั ที่
คณะกรรมการมีมติรับเข้าเป็ นสมาชิก และได้ชาํ ระเงินค่าสมัครแก่สมาคมแล้ว
สมาชิกที่เป็ นสมาชิกสมาคมอยูก่ ่อนแล้วได้ลาออกจากการเป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ครู พะเยา จํากัด หรื อ โอน ย้าย ไปต่างจังหวัด โดยไม่ขาดส่ งเงินสงเคราะห์ ยังคงความเป็ นสมาชิก
สมาคม
เงินค่าสมัคร สมาคมจะไม่คืนให้ผสู ้ มัคร ไม่วา่ กรณี ใด ๆ ทั้งสิ้ น
ข้อ 12. สมาคมจะมอบหลักฐานการเป็ นสมาชิกตามแบบของสมาคมให้แก่สมาชิกทุกคน สมาชิกของ
สมาคมจะมีหมายเลขประจําตัวสมาชิก ได้หมายเลขเดียวเท่านั้น
ข้อ 13. ผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกจะต้องระบุชื่อผูจ้ ดั การศพ และผูท้ ี่ประสงค์ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ ซึ่งต้อง
เป็ นบุคคลในครอบครัวของตน ตามข้อ 23 ไว้ให้ชดั เจนในใบสมัคร ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงผูจ้ ดั การ
ศพและผูร้ ับเงินสงเคราะห์ในภายหลัง สมาชิกต้องแจ้งให้สมาคมทราบเป็ นหนังสื อตามแบบที่
สมาคมกําหนด
ข้อ 14. สมาชิกภาพย่อมสิ้ นสุ ดลงในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก เป็ นหนังสื อตามแบบที่สมาคมกําหนด และให้มีผลตั้งแต่วนั ที่คณะกรรมการ
มีมติให้ออก
(3) ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ออก
(4) ถูกคัดชื่อออกเนื่องจากขาดส่งเงินสงเคราะห์ โดยสมาคมแจ้งเป็ นหนังสื อให้ไปชําระเงิน
สงเคราะห์ตามข้อ 19 แล้ว จํานวน 3 ครั้ง แต่ละครั้งมีระยะเวลาห่างกัน 15 วัน
ซึ่งครั้งสุ ดท้ายได้ทาํ หนังสื อลงทะเบียนแบบตอบรับ หรื อสมาคมติดต่อหาหลักแหล่งที่อยูไ่ ม่ได้
และคณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติให้พน้ จากสมาชิกภาพ
การสิ้ นสุ ดสมาชิกภาพตามข้อนี้ สมาชิกไม่มีสิทธิเรี ยกเงินค่าสมัคร เงินค่าบํารุ ง และเงิน
สงเคราะห์ที่ได้ชาํ ระตามข้อบังคับนี้คืนจากสมาคม เว้นแต่เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าที่ยงั ไม่ได้ตกอยู่
ในความผูกพันที่จะต้องจ่ายเป็ นเงินสงเคราะห์ให้แก่สมาชิกที่ถึงแก่ความตาย
ข้อ 15. สมาคมจะแจ้งเป็ นหนังสื อให้สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ตามข้อ 14 (3) (4) เพื่อทราบ นับแต่
วันที่ที่ประชุมมีมติ ภายใน 7 วัน
สมาชิกที่พน้ จากสมาชิกภาพตามข้อ 14 (4) มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ ภายใน
30 วันนับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อ
ให้คณะกรรมการวินิจฉัยให้แล้วเสร็ จภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ยนื่ อุทธรณ์ คําวินิจฉัย
ของคณะกรรมการ ให้เป็ นที่สุด

หมวด 5
เงินค่ าสมัคร เงินค่ าบํารุง และเงินสงเคราะห์
ข้อ 16. ผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกของสมาคมต้องชําระเงินค่าสมัครเป็ นเงินคนละ100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
และเมื่อสมาคมมีมติรับเข้าเป็ นสมาชิกตามข้อ 11 แล้ว จะต้องชําระเงินให้แก่สมาคมดังนี้
(1) เงินค่าบํารุ งปี ละ 20 บาท (ยีส่ ิ บบาทถ้วน)
(2) เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า เป็ นเงิน 500 บาท ( ห้าร้อยบาทถ้วน )
ข้อ 17. เมื่อสมาชิกของสมาคมคนใดคนหนึ่งถึงแก่ความตาย สมาชิกทุกคนมีหน้าที่ตอ้ งชําระเงินสงเคราะห์
นั้น รายละ 30 บาท ( สามสิ บบาทถ้วน )
ข้อ 18. การชําระเงินค่าสมัคร เงินค่าบํารุ ง เงินสงเคราะห์หรื อเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าให้ชาํ ระได้ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(1) ด้วยตนเอง ณ สํานักงานของสมาคม หรื อสถานที่ที่สมาคมกําหนด
(2) หัก ณ ที่จ่ายในวันสิ้ นเดือน หรื อหัก ณ ที่จ่ายจากบุคคลอื่นที่ยนิ ยอมให้หกั ร่ วมตามที่แจ้งไว้
กับสมาคม
(3) หักจากบัญชีเงินฝากของสมาชิก โดยได้รับความยินยอมจากสมาชิกเจ้าของบัญชีแล้ว
การรับเงินทุกประเภทสมาคมจะออกหลักฐานการรับเงินทุกครั้งตามแบบที่สมาคมกําหนด
ข้อ 19. การชําระเงินสงเคราะห์ ตามข้อ 18 สมาชิกต้องชําระให้สมาคมภายใน 15วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้ง
การตายของสมาชิก หรื อได้รับหนังสื อแจ้งจากสมาคมให้ไปชําระเงิน
ข้อ 20. สมาคมจะเรี ยกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าจากสมาชิกเพื่อสํารองจ่ายเป็ นค่าจัดการศพและสงเคราะห์
ครอบครัวเป็ นเงิน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) และสมาคมจะคืนให้แก่สมาชิกเท่าที่สมาชิกผูน้ ้ นั
ยังไม่ตกอยูใ่ นความผูกพันที่จะต้องจ่ายเงินสงเคราะห์

หมวด 6
สิ ทธิและหน้ าทีข่ องสมาชิก
ข้อ 21. สมาชิกมีสิทธิดงั ต่อไปนี้
(1) แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการของสมาคมต่อคณะกรรมการและเรี ยกร้องให้คณะกรรมการ
กระทําหรื องดเว้นการกระทําเพื่อประโยชน์ของสมาคม
(2) เข้าร่ วมประชุมใหญ่ของสมาคม และลงสมัครรับเลือกตั้งเป็ นกรรมการเพื่อบริ หารงานสมาคม
รวมทั้งออกเสี ยงลงคะแนนทุกครั้ง
(3) ขอตรวจสอบบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบการดําเนินกิจการของสมาคมในวันเวลา
เปิ ดทําการ

(4) ลงชื่อร่ วมกันไม่นอ้ ยกว่า 50 คน หรื อจํานวนไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
ร้องขอต่อคณะกรรมการให้เรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อการใดการหนึ่งเมื่อใดก็ได้
(5) ร้องขอต่อนายทะเบียนให้สงั่ เพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม ถ้าได้นดั เรี ยกหรื อได้
ประชุมกัน หรื อได้ลงมติฝ่าฝื นต่อกฎหมายหรื อข้อบังคับของสมาคม และต้องร้องขอภายใน
30 วัน นับแต่วนั ที่ประชุมใหญ่ลงมติ
(6) ขอตรวจเอกสาร คัดเอกสาร หรื อขอให้คดั รายการและรับรองสําเนาเอกสารของสมาคมจาก
นายทะเบียน
(7) ลงชื่อร่ วมกันไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสี่ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดร้องขอนายทะเบียนสัง่ ให้เลิก
สมาคมพร้อมด้วยเหตุผล หรื อร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลสัง่ ให้เลิกสมาคม
(8) แสดงความจํานงต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อเป็ นผูช้ าํ ระบัญชีในกรณี ที่สมาคมต้องเลิกตามมติ
ที่ประชุมใหญ่
(9) ลงชื่อร่ วมกันไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดร้องขอต่อนายทะเบียนเพื่อ
แต่งตั้งผูช้ าํ ระบัญชีคนใหม่แทนผูช้ าํ ระบัญชีที่ได้ต้ งั ไว้
(10) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการสมาคม กรณี ถูกคัดชื่อออกตามข้อ 14 (4)
ข้อ 22. สมาชิกมีหน้าที่ ดังนี้
(1) ปฏิบตั ิตามระเบียบ ข้อบังคับและคําสัง่ ของสมาคม
(2) ชําระเงินสงเคราะห์ให้เรี ยบร้อยภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งการตายของสมาชิกหรื อ
ได้รับหนังสื อแจ้งจากสมาคมให้ไปชําระเงิน
(3) เก็บรักษาเอกสารการเป็ นสมาชิก หรื อ บัตรประจําตัวสมาชิกสมาคมมอบให้
(4) แจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ชื่อสกุล หรื อวัน เดือน ปี เกิด ต่อสมาคมภายใน 10 วัน นับแต่
วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
(5) แจ้งความประสงค์เป็ นหนังสื อตามแบบที่สมาคมกําหนดที่จะเปลี่ยนแปลงบุคคลผูจ้ ดั การศพ
หรื อผูร้ ับเงินสงเคราะห์

หมวด 7
วิธีการจ่ ายเงินค่ าจัดการศพหรือค่ าจัดการศพและสงเคราะห์ ครอบครัว
ข้อ 23. ในกรณี ที่สมาชิกสมาคมถึงแก่ความตาย ให้สมาคมจ่ายค่าจัดการศพ หรื อค่าจัดการศพและ
สงเคราะห์ครอบครัวให้แก่บุคคลที่สมาชิกได้ระบุไว้ในใบสมัครให้เป็ นผูร้ ับเงินสงเคราะห์และหรื อ
เป็ นผูจ้ ดั การศพหรื อตามแบบที่สมาชิกได้แจ้งเปลี่ยนแปลงผูจ้ ดั การศพและรับเงินสงเคราะห์
ครอบครัวไว้ที่สมาคมเป็ นครั้งสุ ดท้าย ซึ่งต้องเป็ นบุคคลดังต่อไปนี้
(1) สามี ภริ ยา บุตร และบิดา มารดา

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

พี่นอ้ งร่ วมบิดา มารดาเดียวกัน
พี่นอ้ งร่ วมบิดา หรื อมารดาเดียวกัน
ปู่ ย่า ตา ยาย
ลุง ป้ า น้า อา
ผูอ้ ุปการะเลี้ยงดู หรื อผูอ้ ยูใ่ นอุปการะเลี้ยงดู
ในกรณี ที่สมาชิกไม่ได้ระบุให้บุคคลใดเป็ นผูจ้ ดั การศพหรื อมีผจู ้ ดั การศพแต่ไม่อาจจัดการ
ศพของสมาชิกได้ หรื อไม่มีบุคคลที่สมาชิกระบุไว้ในใบสมัครให้เป็ นผูจ้ ดั การศพ บุคคลตาม
(1) - (6) อาจยืน่ คําร้องต่อสมาคมเพื่อขอเป็ นผูจ้ ดั การศพ และเมื่อสมาคมเห็นว่าบุคคลนั้นสามารถ
จัดการศพได้จริ ง ให้สมาคมจ่ายค่าจัดการศพแก่บุคคลดังกล่าว แต่ถา้ สมาคมเห็นว่าบุคคลนั้น
ไม่สามารถจัดการศพได้ ให้สมาคมจัดการศพแก่สมาชิกให้เหมาะสมกับฐานานุรูปและศาสนาของ
สมาชิกนั้น ๆ
ถ้าหากมีเงินเหลือจากการจัดการศพให้จ่ายแก่บุคคลใน (1)-(6) ตามลําดับก่อนหลัง โดย
ผูอ้ ยู่ลาํ ดับก่อนย่อมตัดสิ ทธิ ผอู ้ ยู่ลาํ ดับหลัง แต่ถา้ มีผอู ้ ยู่ในลําดับเดียวกันหลายคน ให้ได้รับเงิน
ในสัดส่ วนที่เท่ากัน
ข้อ 24. การจ่ายเงินค่าจัดการศพหรื อค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว
(1) สมาคมจะจ่ายเงินค่าจัดการศพให้แก่ผจู ้ ดั การศพได้ภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับคําขอ
(2) สมาคมจะจ่ายเงินค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว เพื่อการชําระหนี้ให้แก่สหกรณ์
ออมทรัพย์ครู พะเยา จํากัด ก่อน หากมีเงินเหลือจึงจะมอบให้ผรู ้ ับผลประโยชน์ ตามที่สมาชิก
แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 90 วัน
การจ่ายเงินค่าจัดการศพหรื อค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวรายใดมีปัญหาให้นาํ เข้า
ที่ประชุมคณะกรรมการและให้คาํ วินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็ นที่สุด จึงไม่ถือว่าเงินนี้เป็ นมรดก
ของสมาชิกผูถ้ ึงแก่ความตาย ทายาทโดยธรรมของสมาชิกที่ถึงแก่ความตายไม่มีสิทธิเรี ยกร้อง หรื อ
ถือเป็ นเหตุฟ้องร้องเรี ยกเงินดังกล่าว ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
ข้อ 25. สมาคมจะหักเงินสงเคราะห์ไว้เป็ นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจการ จํานวนร้อยละ 5
ของเงินที่เรี ยกเก็บได้

หมวด 8
การใช้ จ่ายและการเก็บรักษาเงิน
ข้อ 26. สมาคมจะใช้จ่ายเงินในการดําเนินกิจการ ดังนี้
(1) ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าตอบแทน และค่าเช่าที่พกั ของกรรมการและที่ปรึ กษา
(2) เงินเดือนค่าจ้าง และค่าล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่สมาคม

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

ข้อ 27.

ข้อ 28.

ข้อ 29.
ข้อ 30.
ข้อ 31.

ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พกั ของเจ้าหน้าที่สมาคม
ค่าสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนบําเหน็จ และค่าเครื่ องแบบของเจ้าหน้าที่สมาคม
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชุมใหญ่
ค่าลงทะเบียนในการเข้าร่ วมประชุม อบรม และสัมมนาของกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคม
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อที่ดิน อาคารและครุ ภณ
ั ฑ์ หรื อการจัดจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคาร
สํานักงานของสมาคม
(8) ค่าเช่าที่ดิน และอาคารสํานักงานของสมาคม
(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ ค่าซ่อมแซม ค่าบํารุ งรักษา และค่าเสื่ อมราคา
(10) ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค ได้แก่ ค่านํ้า ค่าไฟฟ้ า ค่าโทรศัพท์ และค่าไปรษณี ย ์
(11) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสมาคม
(12) ค่าใช้จ่ายสําหรับผูท้ าํ บัญชี ผูต้ รวจบัญชี ผูส้ อบบัญชี ผูช้ าํ ระบัญชี และค่าใช้จ่ายในการเลิก
สมาคม
(13) ค่าพวงหรี ดและค่าพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกที่ถึงแก่ความตาย
(14) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนกลาง
ค่าใช้จ่ายตามข้อ 26 (1) (2) (3) (4) และ (13) สมาคมต้องวางเป็ นระเบียบ และนําเสนอที่
ประชุมใหญ่พจิ ารณาอนุมตั ิ และส่ งให้นายทะเบียนพิจารณาให้ความเห็นชอบภายใน 30 วัน
และเมื่อนายทะเบียนอนุมตั ิแล้วจึงจะถือปฏิบตั ิได้
เงินทุกประเภทที่สมาคมได้รับ ต้องนําฝากธนาคารของรัฐหรื อธนาคารพาณิ ชย์หรื อสหกรณ์
ออมทรัพย์ครู พะเยา จํากัด ในนามของสมาคม
เหรัญญิกของสมาคมจะเก็บรักษาเงินสดไว้เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายได้ไม่เกิน 5,000 บาท (ห้าพัน
บาทถ้วน) นายกสมาคมมีอาํ นาจสัง่ จ่ายเงินของสมาคมได้ไม่เกินครั้งละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่น
บาทถ้วน) นายกสมาคม โดยมติของคณะกรรมการสัง่ จ่ายเงินของสมาคมได้ไม่เกิน 200,000 บาท
(สองแสนบาทถ้วน)
หากจํานวนเงินค่าใช้จ่ายเกินกว่า จํานวน 200,000 บาท ต้องขออนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่
ในแต่ละรายการ ยกเว้นการจ่ายเงินสงเคราะห์
นายกสมาคมและกรรมการอื่นอีก 2 คน ต้องอนุมตั ิค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการก่อนการจ่ายเงิน,
การเบิกถอนเงินให้นายกสมาคมและกรรมการอื่นอีก 2 คน ลงนามร่ วมกัน
เงินหรื อผลประโยชน์ของสมาคมที่ได้รับมา หรื อมีผบู ้ ริ จาค หรื อดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินฝาก ในนาม
ของสมาคม ต้องตกเป็ นของสมาคมทั้งสิ้ น
สมาคมจะแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป็ นผูต้ รวจบัญชี โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่
และต้องรายงานผลให้คณะกรรมการทราบ
ผูต้ รวจบัญชี จะได้รับค่าตอบแทนตามที่สมาคมกําหนด

หมวด 9
การประชุมใหญ่
ข้อ 32. นับแต่จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม ผูเ้ ริ่ มก่อการจะต้องนัดสมาชิกมาประชุมใหญ่สามัญ ครั้งแรก
ภายใน 90 วัน เพื่อ
(1) รับรองข้อบังคับทั้งฉบับ
(2) เลือกตั้งคณะกรรมการและมอบหมายงาน
(3) กําหนดอัตราเรี ยกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า
(4) กําหนดอัตราการหักเงินค่าจัดการศพหรื อค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวไว้เป็ นค่าใช้จ่าย
(5) กําหนดจํานวนเงินเบี้ยเลี้ยง เบี้ยประชุม ค่าพาหนะ เงินหรื อประโยชน์อย่างอื่นทํานองเดียวกัน
ให้แก่กรรมการ
(6) เรื่ องอื่น ๆ
ในระหว่างที่ยงั ไม่ได้มีการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก ผูเ้ ริ่ มก่อการจัดตั้งสมาคมมีอาํ นาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับคณะกรรมการ
ข้อ 33. สมาคมจะต้องเรี ยกประชุมใหญ่สามัญประจําปี ปี ละหนึ่งครั้งภายใน 120 วัน นับแต่วนั สิ้นปี
ปฏิทิน เพื่อ
(1) รับทราบรายงานกิจการในรอบปี ที่ผา่ นมา
(2) พิจารณาอนุมตั ิบญั ชีรายได้ รายจ่ายและบัญชีงบดุล
(3) เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่แทนคณะกรรมการเมื่อครบวาระหรื อทดแทนตําแหน่งที่วา่ ง
(4) พิจารณาแก้ไขหรื อเพิ่มเติมข้อบังคับ
(5) เรื่ องอื่น ๆ
ข้อ 34. สมาคมจะเรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญ ในกรณี ที่ตอ้ งขอความเห็นชอบหรื อมติจากที่ประชุมใหญ่
ในการดําเนินกิจการของสมาคม
(1) คณะกรรมการเรี ยกประชุม
(2) สมาชิกจํานวนไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนสมาชิกทั้งหมด หรื อไม่นอ้ ยกว่าห้าสิ บคน
ลงชื่อร่ วมกันร้องขอต่อสมาคมให้เรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อการใดการหนึ่ง
ในกรณี ที่สมาชิกเป็ นผูร้ ้องขอ ให้สมาคมเรี ยกประชุมภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับ
คําร้องขอ ถ้าสมาคมไม่เรี ยกประชุมในระยะเวลาดังกล่าว ให้นายทะเบียนเรี ยกประชุมได้
(3) นายทะเบียนสัง่ ให้เรี ยกประชุม
ข้อ 35. สมาคมจะส่ งหนังสื อนัดประชุมใหญ่ไปยังสมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิก ก่อนวันนัดประชุมไม่นอ้ ย
กว่าเจ็ดวัน หนังสื อเชิญประชุมต้องระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุม พร้อมทั้ง
รายละเอียดและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปด้วย

ข้อ 36. การประชุมใหญ่ ต้องมีสมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมด หรื อไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งร้อยคน จึงจะเป็ นองค์ประชุม สมาชิกที่เข้าร่ วมประชุมมีสิทธิ์ได้รับ
เบี้ยประชุมตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ถ้าในการประชุมนัดแรกสมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุม หากการประชุม
นั้นได้นดั โดยสมาชิกร้องขอ ให้เลิกประชุม ถ้าการประชุมนั้นมิใช่โดยสมาชิกร้องขอให้นดั ประชุม
ใหญ่อีกครั้งหนึ่ง ภายใน 30 วัน การประชุมครั้งหลังนี้ มีสมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ ย
กว่าหนึ่งในสิ บของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรื อไม่นอ้ ยกว่า 30 คน ก็ให้ถือว่าเป็ นองค์ประชุม
ในการประชุมใหญ่เพื่อแก้ไขหรื อเพิ่มเติม ข้อบังคับ หรื อการเลิกสมาคมต้องมีผมู ้ าประชุม
ตามวรรคหนึ่งเท่านั้น
กรณี ที่สมาคมมีสมาชิกเกินกว่า 3,000 คน ให้การประชุมใหญ่ประกอบด้วยผูแ้ ทนสมาชิก
เท่านั้น จํานวน การดํารงตําแหน่ง วิธีได้มาซึ่งผูแ้ ทนสมาชิก ฯลฯ ให้เป็ นไปตามระเบียบของ
สมาคม
ข้อ 37. ในการประชุมใหญ่ สมาชิกคนหนึ่งมีเสี ยงหนึ่งในการลงคะแนน การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสี ยง
ข้างมาก ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
สมาชิกจะมอบฉันทะเป็ นหนังสื อให้บุคคลอื่นที่มิใช่สมาชิกมาประชุมใหญ่และออกเสี ยง
แทนก็ได้ ผูร้ ับมอบฉันทะคนหนึ่งรับมอบฉันทะได้คนเดียว
กรณี การแก้ไขหรื อเพิ่มเติมข้อบังคับ และการเลิกสมาคม ต้องมีคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า
สองในสามของผูม้ าประชุม
ข้อ 38. การออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ (โดยเลือกปฏิบตั ิในแต่ละวาระ)
(1) ออกเสี ยงลงคะแนนโดยเปิ ดเผย ให้ใช้วิธียกมือ
(2) ออกเสี ยงลงคะแนนลับ ให้ใช้วิธีกาบัตรลงคะแนน
การนับคะแนนเสี ยง ให้ที่ประชุมเลือกสมาชิกที่เข้าร่ วมประชุมเป็ นกรรมการนับคะแนน
จํานวนไม่นอ้ ยกว่าสามคน
ข้อ 39. ในกรณี ที่จะมีมติเรื่ องใด ถ้าส่ วนได้เสี ยของกรรมการ หรื อสมาชิกของสมาคมผูใ้ ดขัดกับประโยชน์
ได้เสี ยของสมาคม กรรมการหรื อสมาชิกของสมาคมผูน้ ้ นั จะออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้นไม่ได้
ข้อ 40. ให้นายกสมาคมเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้านายกสมาคมไม่อยูห่ รื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้
ให้อุปนายกปฏิบตั ิหน้าที่แทน ถ้าทั้งนายกสมาคมและอุปนายกไม่อยูห่ รื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งขึ้นเป็ นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น

หมวด 10
คณะกรรมการ
ข้อ 41. คณะกรรมการผูด้ าํ เนินการของสมาคมโดยได้รับการเลือกตั้งระหว่างสมาชิกด้วยกันในที่ประชุม
ใหญ่มีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า 7 คน และไม่เกิน 15 คน ประกอบด้วยตําแหน่ง นายกสมาคม อุปนายก
สมาคม เลขานุการ เหรัญญิก นายทะเบียนสมาคม และกรรมการอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร และ
ต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
(1) มีสญ
ั ชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่าํ กว่ายีส่ ิ บห้าปี บริ บูรณ์
(3) มีวฒ
ุ ิการศึกษาไม่ต่าํ กว่าชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
(4) มีภูมิลาํ เนาหรื อถิ่นที่อยูใ่ นจังหวัดพะเยา
(5) มีอาชีพเป็ นหลักแหล่งและมีฐานะมัน่ คง
(6) เป็ นสมาชิกหลักของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู พะเยามาแล้วไม่นอ้ ยกว่า
3 ปี
(7) ไม่เป็ นกรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อื่น
(8) ไม่เป็ นผูม้ ีความประพฤติเสื่ อมเสี ยหรื อบกพร่ องในศีลธรรมอันดี
(9) ไม่เป็ นภิกษุ สามเณร นักพรต หรื อนักบวชในศาสนาใด
(10) ไม่เคยถูกนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจําท้องที่สงั่ ให้พน้ จากตําแหน่ง
กรรมการสมาคม
(11) ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ถอดถอนให้ออกจากตําแหน่งกรรมการ
เพราะเหตุทุจริ ตต่อหน้าที่หรื อไม่เคยต้องโทษตามกฎหมายว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์
(12) ไม่เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จาํ คุกเว้นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดได้กระทํา
โดยประมาทหรื อความผิดลหุ โทษ
(13) ไม่เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
(14) ไม่เป็ นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรื อบุคคลล้มละลาย
(15) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออกจากส่ วนราชการ หน่วยงานของรัฐ
หรื อรัฐวิสาหกิจ หรื อไม่เคยถูกนายจ้างเลิกจ้างเพราะเหตุทุจริ ตต่อหน้าที่
ให้คณะกรรมการเป็ นผูแ้ ทนของสมาคมในกิจการเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ในการนี้
คณะกรรมการจะแต่งตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่งหรื อหลายคนขึ้นทําการแทนก็ได้
บทบาทหน้าที่แต่ละตําแหน่งของกรรมการ
นายกสมาคม
- ทําหน้าที่เป็ นหัวหน้าในการบริ หารกิจการของสมาคมให้เป็ นไปด้วย
ความเรี ยบร้อยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และวัตถุประสงค์ของ

สมาคม เป็ นผูแ้ ทนสมาคมในการติดต่อกับบุคคลภายนอกและเป็ นประธาน
ในที่ประชุมคณะกรรมการและการประชุมใหญ่ของสมาคม
อุปนายกสมาคม
- ทําหน้าที่เป็ นผูช้ ่วยนายกสมาคมในการบริ หารกิจการสมาคม ปฏิบตั ิตาม
ที่นายกสมาคมได้มอบหมาย และทําหน้าที่แทนนายกสมาคมเมื่อนายกสมาคม
ไม่อยู่ หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
เลขานุการ
- ทําหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของสมาคม นัดการประชุมกรรมการ
การประชุมใหญ่ จดและรักษารายงานการประชุม ดําเนินการจดทะเบียน
กรรมการ จดทะเบียนแก้ไขหรื อเพิ่มเติมข้อบังคับและรายงานทะเบียนสมาชิก
บัญชีงบดุลต่อนายทะเบียน และปฏิบตั ิตามคําสัง่ ของนายกสมาคม ตลอดจน
ทําหน้าที่เป็ นเลขานุการในการประชุมต่าง ๆ ของสมาคม
เหรัญญิก
- มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคม เป็ นผูจ้ ดั ทําบัญชีรายได้ - รายจ่าย
บัญชีงบดุลของสมาคม และเก็บเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ทางการเงิน บัญชีของ
สมาคมไว้เพื่อการตรวจสอบ รายงานฐานะการเงินและงบดุลของสมาคม
ต่อนายทะเบียน
นายทะเบียนสมาคม
- มีหน้าที่จดั ทํา และรักษาทะเบียนสมาชิก ตลอดจนหลักฐานเอกสารต่าง ๆ
เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิก
กรรมการตําแหน่งอื่น ๆ - มีหน้าที่ตามที่นายกสมาคมมอบหมาย
ข้อ 42. วิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการ ตามข้อ 41 กระทําได้โดย
การเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคลตามตําแหน่งที่มีกาํ หนดในข้อบังคับอันได้แก่
นายกสมาคม อุปนายกสมาคม เหรัญญิก นายทะเบียน เลขานุการ และกรรมการอื่น ๆ จนครบ
จํานวนที่กาํ หนดไว้ในข้อบังคับให้สมาชิกเสนอชื่อสมาชิกที่สมควรเป็ นนายกสมาคม อุปนายก
สมาคม กรรมการ และมีสมาชิกอื่นรับรองไม่นอ้ ยกว่า 5 คน ถ้ามีการเสนอชื่อสมาชิกที่สมควร
เป็ นนายกสมาคมเพียงคนเดียว ก็ให้ถือเป็ นมติของที่ประชุมใหญ่รับรองผูน้ ้ นั เป็ นนายกสมาคม
หากมีการเสนอหลายคน ให้ประธานในที่ประชุมขอมติที่ประชุมโดยการออกเสี ยง
ลงคะแนน การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสี ยงข้างมากและ ให้เลือกตั้งไปเช่นนี้จนครบจํานวนกรรมการ
ทุกตําแหน่ง
ข้อ 43. กรรมการของสมาคมไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้าง หรื อประโยชน์อย่างอื่นทํานองเดียวกันจากสมาคม
กรรมการของสมาคมอาจได้รับเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ หรื อเงินหรื อประโยชน์อย่างอื่น
ทํานองเดียวกันจากสมาคมตามที่สมาคมได้วางระเบียบไว้ให้จ่ายตามมติที่ประชุมใหญ่กาํ หนดและ
ส่ งสําเนาที่มีคาํ รับรองว่าถูกต้องต่อนายทะเบียน
ข้อ 44. คณะกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งตามข้อที่42 และจดทะเบียนแล้วอยูใ่ นตําแหน่งคราวละ2 ปี นับแต่วนั ที่
ที่ประชุมใหญ่มีมติและต้องออกตามวาระและจะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้เว้นแต่ที่

ข้อ

ข้อ
ข้อ
ข้อ

ข้อ

ประชุมใหญ่มีมติไม่นอ้ ยกว่าสองในสามเสนอให้กรรมการคนเก่าเป็ นกรรมการของสมาคมอีกก็ได้
กรรมการชุดที่ออกตามวาระจะต้องปฏิบตั ิหน้าที่จนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุด
ใหม่และคณะกรรมการชุดใหม่รับมอบหน้าที่เป็ นหนังสื อและเข้ารับตําแหน่งแทนแล้วจึงจะพ้น
หน้าที่
กรรมการที่พน้ จากตําแหน่งก่อนครบวาระ สมาคมจะเรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือก
กรรมการแทนตําแหน่งที่วา่ งก็ได้ และให้อยูใ่ นตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการ
ซึ่งตนแทน
45. กรรมการของสมาคมย่อมพ้นจากตําแหน่งได้ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) ครบกําหนดตามวาระ
(2) ตาย
(3) ลาออกโดยทําเป็ นหนังสื อ และให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ยนื่ หนังสื อถึงสมาคม
(4) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 41
46. ให้มีการประชุมคณะกรรมการทุกเดือน ในกรณี จาํ เป็ นเร่ งด่วน นายกสมาคม หรื อกรรมการ
ไม่นอ้ ยกว่าครึ่ งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจะเรี ยกประชุมก็ได้
47. การประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่าครึ่ งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะนับเป็ นองค์ประชุม
48. ให้นายกสมาคมเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้านายกสมาคมไม่อยูห่ รื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้
ให้อุปนายกสมาคมเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้าทั้งนายกสมาคม และอุปนายกสมาคมไม่อยูห่ รื อ
ไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งทําหน้าที่ประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสี ยงข้างมาก ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยง
เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
49. คณะกรรมการมีอาํ นาจและหน้าที่ในการดําเนินกิจการของสมาคม และให้รวมถึง
(1) ดําเนินกิจการของสมาคมให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545
กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมใหญ่ และมติที่ประชุม
คณะกรรมการหรื อกฎหมายอื่น
(2) วางระเบียบในการปฏิบตั ิงานของสมาคมให้เป็ นไปตามข้อบังคับ
(3) ว่าจ้าง แต่งตั้ง ถอดถอนเจ้าหน้าที่สมาคม
(4) จัดทําและเก็บรักษาเอกสาร หลักฐานทางการเงินและบัญชีทะเบียนสมาชิกและทรัพย์สินของ
สมาคม
(5) เป็ นตัวแทนของสมาคมในการร่ วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวกับสมาคม
(6) แต่งตั้งที่ปรึ กษาของสมาคม
(7) แต่งตั้งอนุกรรมการ คณะทํางาน เพื่อปฏิบตั ิงานใดงานหนึ่งตามที่สมาคมมอบหมาย

หมวด 11
การเลิกสมาคม และการชําระบัญชี
ข้อ 50. สมาคมย่อมเลิกด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้เลิก
(2) นายทะเบียนสัง่ ให้เลิก
(3) ศาลสัง่ ให้เลิก
ข้อ 51. ในกรณี ที่นายทะเบียนสัง่ ให้เลิก กรรมการจํานวนไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด
ของสมาคมสามารถยืน่ อุทธรณ์ต่อปลัดกระทรวงโดยทําเป็ นหนังสื อยืน่ ต่อนายทะเบียนภายใน
สามสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับคําสัง่ ให้เลิก
ข้อ 52. เมื่อสมาคมต้องเลิกไม่วา่ ด้วยเหตุใด ๆ ให้มีการชําระบัญชี
ให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาตั้งผูช้ าํ ระบัญชีโดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนภายใน
สามสิ บวันนับแต่วนั ที่เลิกหรื อนับแต่วนั ที่ปลัดกระทรวงมีคาํ สัง่ ให้ยกอุทธรณ์
ในกรณี ที่ที่ประชุมใหญ่ไม่อาจตั้งผูช้ าํ ระบัญชี หรื อนายทะเบียนไม่ให้ความเห็นชอบ
ให้นายทะเบียนแต่งตั้งผูช้ าํ ระบัญชีข้ ึนทําการชําระบัญชีได้
เมื่อนายทะเบียนเห็นสมควรหรื อเมื่อสมาชิกจํานวนไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดร้องขอต่อนายทะเบียน นายทะเบียนจะแต่งตั้งผูช้ าํ ระบัญชีคนใหม่แทนผูช้ าํ ระบัญชี
ที่ได้ต้ งั ไว้กไ็ ด้
ผูช้ าํ ระบัญชีได้รับค่าตอบแทนของสมาคมตามที่นายทะเบียนกําหนด
ข้อ 53. ให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสมาคมจัดการรักษาทรัพย์สินทั้งหมดของสมาคมไว้จนกว่า
ผูช้ าํ ระบัญชีจะเรี ยกให้ส่งมอบ
ข้อ 54. ผูช้ าํ ระบัญชีตอ้ งทํางบดุลของสมาคมส่ งให้ผสู ้ อบบัญชีเพื่อตรวจรับรองว่าถูกต้อง และอาจ
ร้องขอให้นายทะเบียนตั้งผูส้ อบบัญชีเพื่อตรวจสอบงบดุลได้
เมื่อผูส้ อบบัญชีรับรองงบดุลแล้ว ให้ผชู ้ าํ ระบัญชีรับรองงบดุลต่อที่ประชุมใหญ่เพื่ออนุมตั ิ
และเสนอต่อนายทะเบียนต่อไป
ข้อ 55. เมื่อได้ชาํ ระบัญชีแล้วถ้ามีทรัพย์สินเหลืออยูจ่ ะโอนไปให้แก่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อื่น
หรื อ นิติบุคคลที่มีวตั ถุประสงค์เกี่ยวกับการกุศลสาธารณะตามมติของที่ประชุมใหญ่

……………………………….
(นายสมบูรณ์ วรรณเจริ ญ)
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู พะเยา

บัญชีอตั ราเงินเดือนของเจ้ าหน้ าทีส่ มาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.
ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู พะเยาว่ าด้ วยการจ่ ายเงินเดือนค่ าจ้ าง
และค่ าล่วงเวลาเจ้ าหน้ าที่ พ.ศ. 2554
ขั้น
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5

อัตราเงินเดือน
4,630
4,770
4,910
5,060
5,190
5,350
5,500
5,630
5,790
5,940
6,090
6,240
6,400
6,540
6,690
6,850
6,990
7,150
7,310
7,460

ขั้น
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5

อัตราเงินเดือน
7,620
7,770
7,940
8,110
8,250
8,430
8,600
8,770
8,940
9,130
9,310
9,510
9,710
9,930
10,130
10,360
10,590
10,840
11,090
11,380

รายชื่อคณะกรรมการดําเนินงาน
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูพะเยา
ชุ ดที่ 9 ( พ.ศ.2559-2560 )
1
2
3
4
5
6

นายมงคล
นายวีรพันธ์
นายอนุชา
นางวรรณา
นายมนัส
นายสุ รศักดิ์

แสนหอม
ไทยวงษ์
ถูกใจ
บุญแสนไชย
สายโกสุ ม
สมศรี

081-7657240
082-9368714
086-1905851
089-9554751
081-7244148
097-9235815

นายกสมาคม
อุปนายกคนที่ 1
อุปนายกคนที่ 2
เหรัญญิก
นายทะเบียน
เลขานุการ

7
8
9
10
11
12
13
14
15

นายอนุสิทธิ์
นายผิน
นายธงชัย
นางรักษิณา
นายสุ ทศั น์
นายบุญเชิด
นายทศพล
นายระดับ
นายจวน

อนุศกั ดิกลุ
ดํารงวิริยะนุภาพ
กัลยา
วงค์ษา
วิชยั โย
ปั ญญา
สมฤทธิ์
แดงมณี
มัง่ มูล

089-9507940
086-5864781
091-8581737
089-8551892
081-8848437
086-1169319
085-6955894
081-7961731
086-1848374

เมือง
แม่ใจ
ดอกคําใต้
ภูกามยาว
จุน
ปง
เชียงคํา
ภูซาง
เชียงม่วน

