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คาํนํา 
 
 โดยท่ีขอ้บงัคบัสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพะเยา  ไดใ้ชม้าตั้งแต่ปี  พ.ศ.  2542  
ซ่ึงเป็นปีก่อตั้งสมาคมคร้ังแรก  และได้ถูกแก้ไขเพิ่มเติมมาหลายคร้ัง  เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์       
ในปัจจุบนั  จนมีการแกไ้ขทั้งฉบบัเม่ือ  พ.ศ.  2548  และไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติมอีก  8  คร้ัง  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 
  เพื่อให้ขอ้บงัคบัทั้งฉบบัเดิมและท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติม  ปรากฏอยูใ่นรูปเล่มเดียวกนัเพื่อสะดวกแก่การ
ถือปฏิบติั  คณะกรรมการชุดท่ี  9  น้ีจึงไดป้รับปรุง  โดยรวบรวมขอ้บงัคบั  ขอ้แกไ้ขเพิ่มเติมใหเ้ป็นขอ้ความ
เดียวกนัอยู่ในฉบบัเดียวกนั  ซ่ึงจะทาํให้ความเขา้ใจคลาดเคล่ือนอนัเน่ืองมาจากแต่ละคนมีขอ้บงัคบัคนละ
ฉบบัไดห้มดไป 
 คณะกรรมการหวงัว่าขอ้บงัคบัฉบบัท่ีได้ปรับปรุงน้ี  จะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ฏิบัติและสมาชิก
ตลอดจนผูท่ี้สนใจ  ในอนัท่ีจะทาํความเขา้ใจไดส้อดคลอ้งและถูกตอ้งตรงกัน  เพื่อให้สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพะเยาของเรา  มีความเจริญกา้วหนา้มัน่คงสืบไป 
 
 
         สมาคมฯ 
               พฤษภาคม  2559 
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ข้อบังคบั 
สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา  พ.ศ   2548 
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หมวด  1 
ข้อความทัว่ไป 

ขอ้ 1. ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่  "ขอ้บงัคบัสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพะเยา พ.ศ 2548" 
ขอ้ 2. ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบันบัแต่วนัท่ีนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจาํทอ้งท่ี                              
          รับจดทะเบียน เป็นตน้ไป 
 ใหย้กเลิกขอ้บงัคบัของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพะเยา พ.ศ 2542                
(แกไ้ข พ.ศ. 2548 )  และใหใ้ชข้อ้บงัคบัฉบบัน้ีแทน 
ขอ้ 3. เคร่ืองหมายของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพะเยา  เป็นรูปลกัษณะ ภายใน
วงกลมเป็นรูปกวา๊นพะเยา มีคนพายเรือ ดา้นหลงัมีภูเขาลอ้มรอบดว้ยอกัษรวา่ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพะเยา  
 
      ความหมาย คือ สญัลกัษณ์ของสมาคม 
     
 
 
ขอ้ 4. ในขอ้บงัคบัน้ี 
"สมาคม"    หมายความวา่ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพะเยา   
"สมาชิก"    หมายความวา่ สมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพะเยา   
"คณะกรรมการ"    หมายความวา่ คณะกรรมการดาํเนินการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
     สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพะเยา 
"นายกสมาคม"    หมายความวา่  นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพะเยา 
"กรรมการ"    หมายความวา่ กรรมการดาํเนินการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
     สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพะเยา  
"เงินค่าสมคัร"    หมายความวา่ เงินท่ีเรียกเกบ็จากผูซ่ึ้งสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจ      
     สงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพะเยา  



 

"เงินค่าบาํรุง"    หมายความวา่ เงินท่ีเรียกเกบ็จากสมาชิกเป็นรายปี  เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการ 
     ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพะเยา 
"เงินสงเคราะห์"  หมายความวา่ เงินท่ีสมาชิกร่วมกนัออกช่วยเหลือเป็นค่าจดัการศพ  หรือค่าจดัการศพ 

และสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกซ่ึงถึงแก่ความตาย  รวมทั้งเป็น            
ค่าใชจ่้ายเพื่อดาํเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์                       
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพะเยา  

"เงินสงเคราะห์ล่วงหนา้"     หมายความวา่   เงินท่ีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพะเยา                              
เรียกเกบ็ล่วงหนา้เพื่อสาํรองจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เม่ือสมาชิก   
สมาคมถึงแก่ความตาย 

"นายทะเบียน"       หมายความวา่ นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจาํทอ้งท่ี  
"นายทะเบียนกลาง"    หมายความวา่ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว 
"ปลดักระทรวง"        หมายความวา่ ปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์
 

หมวด  2 
วตัถุประสงค์ 

ขอ้  5.   สมาคมมีวตัถุประสงคเ์พื่อทาํการสงเคราะห์ซ่ึงกนัและกนัในการจดัการศพ และสงเคราะห์ครอบครัว 
             ของบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงถึงแก่ความตาย  โดยมิไดป้ระสงคจ์ะหากาํไรหรือรายไดเ้พื่อแบ่งปันกนั   
             ซ่ึงการตายน้ี  รวมถึงการสาบสูญตามคาํสัง่ศาล 
 

หมวด  3 
ทีต่ั้งสํานักงานและวนัเวลาเปิดทาํการ 

ขอ้  6.  สาํนกังานของสมาคมตั้งอยูท่ี่  เลขท่ี 672    หมู่ท่ี  3    ถนนเชียงราย – นครสวรรค ์ 
            ตาํบลท่าวงัทอง  อาํเภอเมือง  จงัหวดั พะเยา  รหสัไปรษณีย ์ 56000 
ขอ้  7.  สมาคมจะเปิดทาํการในวนัจนัทร์ ถึงวนัศุกร์    ระหวา่งเวลา  09.00 น. ถึง  เวลา 16.30 น. 
            หยดุทาํการในวนัเสาร์ – อาทิตย ์  และวนันกัขตัฤกษ ์   
 
 
 
 
 



 

หมวด  4 
วธีิการรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ 

ขอ้  8.  ผูท่ี้ประสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของสมาคมตอ้งยืน่ใบสมคัรตามแบบของสมาคมดว้ยตนเอง                    
            ณ  ท่ีตั้งสาํนกังานของสมาคม  ในวนัเวลาเปิดทาํการ 
   สมาชิกมี  2  ประเภท 

(1) สมาชิกหลกั  ไดแ้ก่  สมาชิกท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพะเยา  จาํกดั  หรือ  เจา้หนา้ท่ี
ของสมาคม 

(2) สมาชิกสมทบ  ไดแ้ก่  สมาชิกท่ีเป็นคู่สมรส  หรือบุตร  หรือคู่สมรสของบุตรของสมาชิกสมาคม  
หรือสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพะเยา  จาํกดั 

ขอ้  9.  ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิก  ตอ้งมีคุณสมบติั  ดงัต่อไปน้ี 
(1) เป็นผูบ้รรลุนิติภาวะ 
(2) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย  หรือเป็นคนไร้ความสามารถ 
(3) มีสุขภาพสมบูรณ์แขง็แรง 
(4) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงในวนัท่ีสมคัร 
(5) มีอายใุนวนัสมคัรไม่เกิน  35  ปีบริบูรณ์ เวน้แต่ 

  1.  ผูท่ี้ยา้ยมาจากต่างจงัหวดั  ใหมี้อายใุนวนัสมคัรไม่เกิน  55  ปีบริบูรณ์  และตอ้งสมคัร
ภายใน  60  วนั  นบัตั้งแต่วนัท่ีเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพะเยา  จาํกดั  ทั้งน้ีใหร้วมถึง
คู่สมรสดว้ย 
 2.  สมาชิกสหกรณ์ท่ีมีอายเุกิน  35  ปีบริบูรณ์  และตอ้งการดาํเนินการตามประกาศ
หลกัเกณฑก์ารใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพะเยา  จาํกดั  ตอ้งปฏิบติัตาม
ระเบียบของสมาคม 
      คณะกรรมการอาจพิจารณามีมติรับสมคัรบุคคลท่ีมีอายเุกิน  35  ปีบริบูรณ์  เขา้เป็นสมาชิก
เน่ืองในโอกาสพิเศษต่าง ๆ ได ้

(6) เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพะเยา จาํกดั หรือ คู่สมรส  หรือบุตร  หรือคู่สมรส 
ของบุตร ของสมาชิกสมาคมฯ  

(7) เป็นเจา้หนา้ท่ีของสมาคมและคู่สมรส  หรือบุตร  หรือคู่สมรสของบุตร 
(8) เป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพะเยา  จาํกดั 

ขอ้  10.  ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกตอ้งนาํเอกสารหลกัฐาน ประกอบการสมคัร ดงัต่อไปน้ี 
(1) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน  หรือสาํเนาบตัรประจาํตวัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 
(2) สาํเนาทะเบียนบา้น 
(3)   (3)  ใบรับรองแพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้นหน่ึง  จากสถานพยาบาลของรัฐ  ตามกฎหมายวา่  
        ดว้ยสถานพยาบาลไม่เกิน 30 วนั  



 

ขอ้  11.  ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิก  จะมีสมาชิกภาพสมบูรณ์  เม่ือพน้กาํหนด 180 วนั  นบัแต่วนัท่ี 
  คณะกรรมการมีมติรับเขา้เป็นสมาชิก  และไดช้าํระเงินค่าสมคัรแก่สมาคมแลว้ 
  สมาชิกท่ีเป็นสมาชิกสมาคมอยูก่่อนแลว้ไดล้าออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์
  ครูพะเยา จาํกดั หรือ โอน  ยา้ย  ไปต่างจงัหวดั  โดยไม่ขาดส่งเงินสงเคราะห์  ยงัคงความเป็นสมาชิก 
  สมาคม 
  เงินค่าสมคัร  สมาคมจะไม่คืนใหผู้ส้มคัร  ไม่วา่กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 
ขอ้  12.  สมาคมจะมอบหลกัฐานการเป็นสมาชิกตามแบบของสมาคมใหแ้ก่สมาชิกทุกคน สมาชิกของ 
  สมาคมจะมีหมายเลขประจาํตวัสมาชิก  ไดห้มายเลขเดียวเท่านั้น 
ขอ้  13.  ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกจะตอ้งระบุช่ือผูจ้ดัการศพ  และผูท่ี้ประสงคใ์หไ้ดรั้บเงินสงเคราะห์  ซ่ึงตอ้ง 
  เป็นบุคคลในครอบครัวของตน  ตามขอ้  23  ไวใ้หช้ดัเจนในใบสมคัร  ถา้มีการเปล่ียนแปลงผูจ้ดัการ 
  ศพและผูรั้บเงินสงเคราะห์ในภายหลงั  สมาชิกตอ้งแจง้ใหส้มาคมทราบเป็นหนงัสือตามแบบท่ี 
  สมาคมกาํหนด 
ขอ้  14.  สมาชิกภาพยอ่มส้ินสุดลงในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) ตาย 
(2) ลาออก  เป็นหนงัสือตามแบบท่ีสมาคมกาํหนด  และใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ีคณะกรรมการ                           

มีมติใหอ้อก 
(3) ท่ีประชุมใหญ่มีมติใหอ้อก 
(4) ถูกคดัช่ือออกเน่ืองจากขาดส่งเงินสงเคราะห์  โดยสมาคมแจง้เป็นหนงัสือใหไ้ปชาํระเงิน

สงเคราะห์ตามขอ้  19   แลว้ จาํนวน  3  คร้ัง  แต่ละคร้ังมีระยะเวลาห่างกนั  15  วนั 
ซ่ึงคร้ังสุดทา้ยไดท้าํหนงัสือลงทะเบียนแบบตอบรับ  หรือสมาคมติดต่อหาหลกัแหล่งท่ีอยูไ่ม่ได ้      
และคณะกรรมการพิจารณาแลว้มีมติใหพ้น้จากสมาชิกภาพ   

การส้ินสุดสมาชิกภาพตามขอ้น้ี  สมาชิกไม่มีสิทธิเรียกเงินค่าสมคัร  เงินค่าบาํรุง  และเงิน 
สงเคราะห์ท่ีไดช้าํระตามขอ้บงัคบัน้ีคืนจากสมาคม  เวน้แต่เงินสงเคราะห์ล่วงหนา้ท่ียงัไม่ไดต้กอยู่
ในความผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ใหแ้ก่สมาชิกท่ีถึงแก่ความตาย 

ขอ้  15.  สมาคมจะแจง้เป็นหนงัสือใหส้มาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพ  ตามขอ้  14 (3) (4)  เพื่อทราบ  นบัแต่ 
  วนัท่ีท่ีประชุมมีมติ  ภายใน  7  วนั 
    สมาชิกท่ีพน้จากสมาชิกภาพตามขอ้  14 (4)  มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ  ภายใน   
  30  วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือ 
   ใหค้ณะกรรมการวินิจฉยัใหแ้ลว้เสร็จภายใน  30  วนั  นบัแต่วนัท่ียืน่อุทธรณ์  คาํวินิจฉยั 
  ของคณะกรรมการ  ใหเ้ป็นท่ีสุด 
 



 

หมวด  5 
เงนิค่าสมคัร  เงนิค่าบํารุง  และเงนิสงเคราะห์ 

ขอ้  16.  ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกของสมาคมตอ้งชาํระเงินค่าสมคัรเป็นเงินคนละ100 บาท (หน่ึงร้อยบาทถว้น) 
 และเม่ือสมาคมมีมติรับเขา้เป็นสมาชิกตามขอ้  11  แลว้  จะตอ้งชาํระเงินใหแ้ก่สมาคมดงัน้ี 
  (1)  เงินค่าบาํรุงปีละ  20  บาท  (ยีสิ่บบาทถว้น) 
  (2)  เงินสงเคราะห์ล่วงหนา้  เป็นเงิน  500  บาท  (  หา้ร้อยบาทถว้น ) 
ขอ้  17.  เม่ือสมาชิกของสมาคมคนใดคนหน่ึงถึงแก่ความตาย  สมาชิกทุกคนมีหนา้ท่ีตอ้งชาํระเงินสงเคราะห์ 
  นั้น  รายละ  30  บาท  ( สามสิบบาทถว้น ) 
ขอ้  18.  การชาํระเงินค่าสมคัร  เงินค่าบาํรุง  เงินสงเคราะห์หรือเงินสงเคราะห์ล่วงหนา้ใหช้าํระไดใ้นกรณี         
  ดงัต่อไปน้ี 

(1) ดว้ยตนเอง  ณ  สาํนกังานของสมาคม  หรือสถานท่ีท่ีสมาคมกาํหนด 
(2) หกั  ณ  ท่ีจ่ายในวนัส้ินเดือน  หรือหกั  ณ  ท่ีจ่ายจากบุคคลอ่ืนท่ียนิยอมใหห้กัร่วมตามท่ีแจง้ไว้

กบัสมาคม 
(3) หกัจากบญัชีเงินฝากของสมาชิก  โดยไดรั้บความยนิยอมจากสมาชิกเจา้ของบญัชีแลว้ 

               การรับเงินทุกประเภทสมาคมจะออกหลกัฐานการรับเงินทุกคร้ังตามแบบท่ีสมาคมกาํหนด 
ขอ้  19.  การชาํระเงินสงเคราะห์  ตามขอ้ 18  สมาชิกตอ้งชาํระใหส้มาคมภายใน 15วนั  นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ 
  การตายของสมาชิก  หรือไดรั้บหนงัสือแจง้จากสมาคมใหไ้ปชาํระเงิน 
ขอ้  20.  สมาคมจะเรียกเกบ็เงินสงเคราะห์ล่วงหนา้จากสมาชิกเพื่อสาํรองจ่ายเป็นค่าจดัการศพและสงเคราะห์ 
  ครอบครัวเป็นเงิน    500 บาท (หา้ร้อยบาทถว้น)  และสมาคมจะคืนใหแ้ก่สมาชิกเท่าท่ีสมาชิกผูน้ั้น 
  ยงัไม่ตกอยูใ่นความผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายเงินสงเคราะห์    
 

หมวด  6 
สิทธิและหน้าทีข่องสมาชิก 

ขอ้  21.  สมาชิกมีสิทธิดงัต่อไปน้ี 
(1) แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบักิจการของสมาคมต่อคณะกรรมการและเรียกร้องใหค้ณะกรรมการ

กระทาํหรืองดเวน้การกระทาํเพื่อประโยชนข์องสมาคม 
(2) เขา้ร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม  และลงสมคัรรับเลือกตั้งเป็นกรรมการเพื่อบริหารงานสมาคม

รวมทั้งออกเสียงลงคะแนนทุกคร้ัง 
(3) ขอตรวจสอบบญัชีและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อทราบการดาํเนินกิจการของสมาคมในวนัเวลา

เปิดทาํการ 



 

(4) ลงช่ือร่วมกนัไม่นอ้ยกวา่  50  คน  หรือจาํนวนไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในหา้ของจาํนวนสมาชิกทั้งหมด
ร้องขอต่อคณะกรรมการใหเ้รียกประชุมใหญ่วิสามญัเพื่อการใดการหน่ึงเม่ือใดกไ็ด ้

(5) ร้องขอต่อนายทะเบียนใหส้ัง่เพิกถอนมติของท่ีประชุมใหญ่ของสมาคม  ถา้ไดน้ดัเรียกหรือได้
ประชุมกนั  หรือไดล้งมติฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือขอ้บงัคบัของสมาคม  และตอ้งร้องขอภายใน  
30  วนั  นบัแต่วนัท่ีประชุมใหญ่ลงมติ 

(6) ขอตรวจเอกสาร  คดัเอกสาร  หรือขอใหค้ดัรายการและรับรองสาํเนาเอกสารของสมาคมจาก
นายทะเบียน 

(7) ลงช่ือร่วมกนัไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในส่ีของจาํนวนสมาชิกทั้งหมดร้องขอนายทะเบียนสัง่ใหเ้ลิก
สมาคมพร้อมดว้ยเหตุผล  หรือร้องขอต่อศาลเพ่ือใหศ้าลสัง่ใหเ้ลิกสมาคม 

(8) แสดงความจาํนงต่อท่ีประชุมใหญ่เพื่อเป็นผูช้าํระบญัชีในกรณีท่ีสมาคมตอ้งเลิกตามมติ                      
ท่ีประชุมใหญ่ 

(9) ลงช่ือร่วมกนัไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนสมาชิกทั้งหมดร้องขอต่อนายทะเบียนเพ่ือ             
แต่งตั้งผูช้าํระบญัชีคนใหม่แทนผูช้าํระบญัชีท่ีไดต้ั้งไว ้

(10)   อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการสมาคม  กรณีถูกคดัช่ือออกตามขอ้  14  (4) 
ขอ้  22.  สมาชิกมีหนา้ท่ี  ดงัน้ี 

(1) ปฏิบติัตามระเบียบ  ขอ้บงัคบัและคาํสัง่ของสมาคม 
(2) ชาํระเงินสงเคราะห์ใหเ้รียบร้อยภายใน  15 วนั  นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้การตายของสมาชิกหรือ 

ไดรั้บหนงัสือแจง้จากสมาคมใหไ้ปชาํระเงิน 
(3) เกบ็รักษาเอกสารการเป็นสมาชิก หรือ บตัรประจาํตวัสมาชิกสมาคมมอบให ้
(4) แจง้การเปล่ียนแปลงท่ีอยู ่ ช่ือสกลุ  หรือวนั  เดือน  ปีเกิด  ต่อสมาคมภายใน  10  วนั  นบัแต่           

วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
(5) แจง้ความประสงคเ์ป็นหนงัสือตามแบบท่ีสมาคมกาํหนดท่ีจะเปล่ียนแปลงบุคคลผูจ้ดัการศพ

หรือผูรั้บเงินสงเคราะห์ 
 

หมวด  7 
วธีิการจ่ายเงนิค่าจัดการศพหรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว 

ขอ้  23.  ในกรณีท่ีสมาชิกสมาคมถึงแก่ความตาย  ใหส้มาคมจ่ายค่าจดัการศพ  หรือค่าจดัการศพและ 
  สงเคราะห์ครอบครัวใหแ้ก่บุคคลท่ีสมาชิกไดร้ะบุไวใ้นใบสมคัรใหเ้ป็นผูรั้บเงินสงเคราะห์และหรือ

เป็นผูจ้ดัการศพหรือตามแบบท่ีสมาชิกไดแ้จง้เปล่ียนแปลงผูจ้ดัการศพและรับเงินสงเคราะห์
ครอบครัวไวท่ี้สมาคมเป็นคร้ังสุดทา้ย  ซ่ึงตอ้งเป็นบุคคลดงัต่อไปน้ี 
(1) สามี  ภริยา  บุตร  และบิดา  มารดา 



 

(2) พี่นอ้งร่วมบิดา  มารดาเดียวกนั 
(3) พี่นอ้งร่วมบิดา  หรือมารดาเดียวกนั 
(4) ปู่  ยา่  ตา  ยาย 
(5) ลุง  ป้า  นา้  อา 
(6) ผูอุ้ปการะเล้ียงดู  หรือผูอ้ยูใ่นอุปการะเล้ียงดู 

ในกรณีท่ีสมาชิกไม่ไดร้ะบุให้บุคคลใดเป็นผูจ้ดัการศพหรือมีผูจ้ดัการศพแต่ไม่อาจจดัการ 
ศพของสมาชิกได ้  หรือไม่มีบุคคลท่ีสมาชิกระบุไวใ้นใบสมคัรให้เป็นผูจ้ดัการศพ  บุคคลตาม       
(1) - (6)  อาจยืน่คาํร้องต่อสมาคมเพ่ือขอเป็นผูจ้ดัการศพ  และเม่ือสมาคมเห็นว่าบุคคลนั้นสามารถ
จดัการศพไดจ้ริง  ให้สมาคมจ่ายค่าจดัการศพแก่บุคคลดงักล่าว  แต่ถา้สมาคมเห็นว่าบุคคลนั้น      
ไม่สามารถจดัการศพได ้ ให้สมาคมจดัการศพแก่สมาชิกให้เหมาะสมกบัฐานานุรูปและศาสนาของ
สมาชิกนั้น ๆ 

ถา้หากมีเงินเหลือจากการจดัการศพใหจ่้ายแก่บุคคลใน  (1)-(6)  ตามลาํดบัก่อนหลงั  โดย  
ผูอ้ยู่ลาํดบัก่อนย่อมตดัสิทธิผูอ้ยู่ลาํดบัหลงั  แต่ถา้มีผูอ้ยู่ในลาํดบัเดียวกนัหลายคน  ให้ไดรั้บเงิน       
ในสดัส่วนท่ีเท่ากนั 

ขอ้  24.  การจ่ายเงินค่าจดัการศพหรือค่าจดัการศพและสงเคราะห์ครอบครัว 
(1) สมาคมจะจ่ายเงินค่าจดัการศพใหแ้ก่ผูจ้ดัการศพไดภ้ายใน 7 วนั  นบัแต่วนัท่ีไดรั้บคาํขอ 
(2) สมาคมจะจ่ายเงินค่าจดัการศพและสงเคราะห์ครอบครัว  เพื่อการชาํระหน้ีใหแ้ก่สหกรณ์                 

ออมทรัพยค์รูพะเยา จาํกดั ก่อน  หากมีเงินเหลือจึงจะมอบใหผู้รั้บผลประโยชน์  ตามท่ีสมาชิก 
แจง้ความประสงคไ์ว ้ภายใน  90 วนั 

การจ่ายเงินค่าจดัการศพหรือค่าจดัการศพและสงเคราะห์ครอบครัวรายใดมีปัญหาใหน้าํเขา้ 
ท่ีประชุมคณะกรรมการและใหค้าํวนิิจฉยัของคณะกรรมการใหเ้ป็นท่ีสุด  จึงไม่ถือวา่เงินน้ีเป็นมรดก
ของสมาชิกผูถึ้งแก่ความตาย  ทายาทโดยธรรมของสมาชิกท่ีถึงแก่ความตายไม่มีสิทธิเรียกร้อง  หรือ
ถือเป็นเหตุฟ้องร้องเรียกเงินดงักล่าว  ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

ขอ้  25.  สมาคมจะหกัเงินสงเคราะห์ไวเ้ป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินกิจการ  จาํนวนร้อยละ  5                                       
  ของเงินท่ีเรียกเกบ็ได ้       
                           

หมวด  8 
การใช้จ่ายและการเกบ็รักษาเงนิ 

ขอ้  26.  สมาคมจะใชจ่้ายเงินในการดาํเนินกิจการ  ดงัน้ี 
(1) ค่าเบ้ียประชุม  ค่าเบ้ียเล้ียง  ค่าพาหนะ ค่าตอบแทน และค่าเช่าท่ีพกัของกรรมการและท่ีปรึกษา 
(2) เงินเดือนค่าจา้ง  และค่าล่วงเวลาของเจา้หนา้ท่ีสมาคม 



 

(3) ค่าเบ้ียเล้ียง  ค่าพาหนะ  และค่าเช่าท่ีพกัของเจา้หนา้ท่ีสมาคม 
(4) ค่าสมทบกองทุนประกนัสงัคม  กองทุนบาํเหน็จ  และค่าเคร่ืองแบบของเจา้หนา้ท่ีสมาคม 
(5) ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการประชุมใหญ่ 
(6) ค่าลงทะเบียนในการเขา้ร่วมประชุม  อบรม  และสมัมนาของกรรมการและเจา้หนา้ท่ีสมาคม 
(7) ค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือท่ีดิน  อาคารและครุภณัฑ ์ หรือการจดัจา้งก่อสร้างต่อเติมอาคาร

สาํนกังานของสมาคม 
(8) ค่าเช่าท่ีดิน  และอาคารสาํนกังานของสมาคม 
(9) ค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือวสัดุ  ค่าซ่อมแซม  ค่าบาํรุงรักษา  และค่าเส่ือมราคา 
(10)   ค่าใชจ่้ายดา้นสาธารณูปโภค  ไดแ้ก่  ค่านํ้ า  ค่าไฟฟ้า  ค่าโทรศพัท ์ และค่าไปรษณีย ์
(11)   ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ ค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินกิจการของสมาคม 
(12)   ค่าใชจ่้ายสาํหรับผูท้าํบญัชี  ผูต้รวจบญัชี  ผูส้อบบญัชี  ผูช้าํระบญัชี  และค่าใชจ่้ายในการเลิก   

  สมาคม 
(13)   ค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกท่ีถึงแก่ความตาย 
(14)   ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนกลาง 

ขอ้  27.  ค่าใชจ่้ายตามขอ้  26  (1)  (2)  (3)  (4)  และ  (13)  สมาคมตอ้งวางเป็นระเบียบ  และนาํเสนอท่ี 
  ประชุมใหญ่พจิารณาอนุมติั  และส่งใหน้ายทะเบียนพิจารณาใหค้วามเห็นชอบภายใน  30  วนั       
  และเม่ือนายทะเบียนอนุมติัแลว้จึงจะถือปฏิบติัได ้
ขอ้  28.  เงินทุกประเภทท่ีสมาคมไดรั้บ  ตอ้งนาํฝากธนาคารของรัฐหรือธนาคารพาณิชยห์รือสหกรณ์      
              ออมทรัพยค์รูพะเยา จาํกดั  ในนามของสมาคม   
   เหรัญญิกของสมาคมจะเกบ็รักษาเงินสดไวเ้พื่อเป็นค่าใชจ่้ายไดไ้ม่เกิน  5,000 บาท  (หา้พนั 
  บาทถว้น) นายกสมาคมมีอาํนาจสัง่จ่ายเงินของสมาคมไดไ้ม่เกินคร้ังละ  10,000 บาท (หน่ึงหม่ืน 
  บาทถว้น)  นายกสมาคม  โดยมติของคณะกรรมการสัง่จ่ายเงินของสมาคมไดไ้ม่เกิน  200,000 บาท  
  (สองแสนบาทถว้น)   

หากจาํนวนเงินค่าใชจ่้ายเกินกวา่  จาํนวน  200,000   บาท   ตอ้งขออนุมติัจากท่ีประชุมใหญ่ 
ในแต่ละรายการ  ยกเวน้การจ่ายเงินสงเคราะห์ 

ขอ้  29.  นายกสมาคมและกรรมการอ่ืนอีก  2  คน  ตอ้งอนุมติัค่าใชจ่้ายในแต่ละรายการก่อนการจ่ายเงิน,   
  การเบิกถอนเงินใหน้ายกสมาคมและกรรมการอ่ืนอีก  2  คน  ลงนามร่วมกนั 
ขอ้  30.  เงินหรือผลประโยชน์ของสมาคมท่ีไดรั้บมา  หรือมีผูบ้ริจาค  หรือดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินฝาก ในนาม 
  ของสมาคม  ตอ้งตกเป็นของสมาคมทั้งส้ิน 
ขอ้  31.  สมาคมจะแต่งตั้งบุคคลท่ีเหมาะสมเป็นผูต้รวจบญัชี   โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมใหญ่   
  และตอ้งรายงานผลใหค้ณะกรรมการทราบ  
   ผูต้รวจบญัชี  จะไดรั้บค่าตอบแทนตามท่ีสมาคมกาํหนด 



 

หมวด  9 
การประชุมใหญ่ 

ขอ้  32.  นบัแต่จดทะเบียนจดัตั้งสมาคม  ผูเ้ร่ิมก่อการจะตอ้งนดัสมาชิกมาประชุมใหญ่สามญั  คร้ังแรก 
  ภายใน   90  วนั  เพื่อ 

(1) รับรองขอ้บงัคบัทั้งฉบบั 
(2) เลือกตั้งคณะกรรมการและมอบหมายงาน 
(3) กาํหนดอตัราเรียกเกบ็เงินสงเคราะห์ล่วงหนา้ 
(4) กาํหนดอตัราการหกัเงินค่าจดัการศพหรือค่าจดัการศพและสงเคราะห์ครอบครัวไวเ้ป็นค่าใชจ่้าย 
(5) กาํหนดจาํนวนเงินเบ้ียเล้ียง  เบ้ียประชุม  ค่าพาหนะ  เงินหรือประโยชน์อยา่งอ่ืนทาํนองเดียวกนั

ใหแ้ก่กรรมการ 
(6) เร่ืองอ่ืน ๆ 

ในระหวา่งท่ียงัไม่ไดมี้การประชุมใหญ่สามญัคร้ังแรก  ผูเ้ร่ิมก่อการจดัตั้งสมาคมมีอาํนาจ 
หนา้ท่ีและความรับผดิชอบเช่นเดียวกบัคณะกรรมการ 

ขอ้  33.  สมาคมจะตอ้งเรียกประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  ปีละหน่ึงคร้ังภายใน  120  วนั  นบัแต่วนัส้ินปี 
  ปฏิทิน  เพื่อ 

(1) รับทราบรายงานกิจการในรอบปีท่ีผา่นมา 
(2) พิจารณาอนุมติับญัชีรายได ้ รายจ่ายและบญัชีงบดุล 
(3) เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่แทนคณะกรรมการเม่ือครบวาระหรือทดแทนตาํแหน่งท่ีวา่ง 
(4) พิจารณาแกไ้ขหรือเพิ่มเติมขอ้บงัคบั 
(5) เร่ืองอ่ืน ๆ 

ขอ้  34.  สมาคมจะเรียกประชุมใหญ่วิสามญั  ในกรณีท่ีตอ้งขอความเห็นชอบหรือมติจากท่ีประชุมใหญ่ 
  ในการดาํเนินกิจการของสมาคม 

(1) คณะกรรมการเรียกประชุม 
(2) สมาชิกจาํนวนไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในหา้ของจาํนวนสมาชิกทั้งหมด  หรือไม่นอ้ยกวา่หา้สิบคน                

ลงช่ือร่วมกนัร้องขอต่อสมาคมใหเ้รียกประชุมใหญ่วิสามญัเพื่อการใดการหน่ึง 
   ในกรณีท่ีสมาชิกเป็นผูร้้องขอ  ใหส้มาคมเรียกประชุมภายใน  30  วนั  นบัแต่วนัท่ีไดรั้บ 
                    คาํร้องขอ  ถา้สมาคมไม่เรียกประชุมในระยะเวลาดงักล่าว  ใหน้ายทะเบียนเรียกประชุมได ้

(3) นายทะเบียนสัง่ใหเ้รียกประชุม 
ขอ้  35.  สมาคมจะส่งหนงัสือนดัประชุมใหญ่ไปยงัสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิก  ก่อนวนันดัประชุมไม่นอ้ย 
  กวา่เจด็วนั  หนงัสือเชิญประชุมตอ้งระบุสถานท่ี  วนั  เวลา  และระเบียบวาระการประชุม  พร้อมทั้ง 
  รายละเอียดและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งไปดว้ย 



 

 ขอ้  36.   การประชุมใหญ่ ตอ้งมีสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนสมาชิก  
ทั้งหมด  หรือไม่นอ้ยกวา่หน่ึงร้อยคน จึงจะเป็นองคป์ระชุม สมาชิกท่ีเขา้ร่วมประชุมมีสิทธ์ิไดรั้บ 
เบ้ียประชุมตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ  

ถา้ในการประชุมนดัแรกสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกมาไม่ครบองคป์ระชุม หากการประชุม 
นั้นไดน้ดัโดยสมาชิกร้องขอ ใหเ้ลิกประชุม   ถา้การประชุมนั้นมิใช่โดยสมาชิกร้องขอใหน้ดัประชุม
ใหญ่อีกคร้ังหน่ึง ภายใน 30 วนั การประชุมคร้ังหลงัน้ี มีสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ย
กวา่หน่ึงในสิบของจาํนวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่นอ้ยกวา่  30 คน กใ็หถื้อวา่เป็นองคป์ระชุม 

ในการประชุมใหญ่เพื่อแกไ้ขหรือเพิ่มเติม  ขอ้บงัคบั หรือการเลิกสมาคมตอ้งมีผูม้าประชุม 
ตามวรรคหน่ึงเท่านั้น 

กรณีท่ีสมาคมมีสมาชิกเกินกวา่ 3,000  คน ใหก้ารประชุมใหญ่ประกอบดว้ยผูแ้ทนสมาชิก 
เท่านั้น  จาํนวน  การดาํรงตาํแหน่ง  วิธีไดม้าซ่ึงผูแ้ทนสมาชิก ฯลฯ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบของ
สมาคม 

ขอ้  37.  ในการประชุมใหญ่  สมาชิกคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน  การวินิจฉยัช้ีขาดใหถื้อเสียง       
  ขา้งมาก  ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
  สมาชิกจะมอบฉนัทะเป็นหนงัสือใหบุ้คคลอ่ืนท่ีมิใช่สมาชิกมาประชุมใหญ่และออกเสียง 
  แทนกไ็ด ้ผูรั้บมอบฉนัทะคนหน่ึงรับมอบฉนัทะไดค้นเดียว 
  กรณีการแกไ้ขหรือเพิ่มเติมขอ้บงัคบั  และการเลิกสมาคม  ตอ้งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 
  สองในสามของผูม้าประชุม 
ขอ้  38.  การออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมใหญ่  (โดยเลือกปฏิบติัในแต่ละวาระ) 

(1) ออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผย ใหใ้ชว้ิธียกมือ 
(2) ออกเสียงลงคะแนนลบั ใหใ้ชว้ิธีกาบตัรลงคะแนน 

   การนบัคะแนนเสียง ใหท่ี้ประชุมเลือกสมาชิกท่ีเขา้ร่วมประชุมเป็นกรรมการนบัคะแนน 
  จาํนวนไม่นอ้ยกวา่สามคน 
ขอ้  39.  ในกรณีท่ีจะมีมติเร่ืองใด  ถา้ส่วนไดเ้สียของกรรมการ  หรือสมาชิกของสมาคมผูใ้ดขดักบัประโยชน ์
  ไดเ้สียของสมาคม  กรรมการหรือสมาชิกของสมาคมผูน้ั้นจะออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้นไม่ได ้
ขอ้  40.  ใหน้ายกสมาคมเป็นประธานในท่ีประชุม  ถา้นายกสมาคมไม่อยูห่รือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้  
  ใหอุ้ปนายกปฏิบติัหนา้ท่ีแทน  ถา้ทั้งนายกสมาคมและอุปนายกไม่อยูห่รือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้
  ใหท่ี้ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหน่ึงข้ึนเป็นประธานในท่ีประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 
 
 
 



 

หมวด  10 
คณะกรรมการ 

ขอ้  41.  คณะกรรมการผูด้าํเนินการของสมาคมโดยไดรั้บการเลือกตั้งระหวา่งสมาชิกดว้ยกนัในท่ีประชุม 
ใหญ่มีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่  7  คน และไม่เกิน 15 คน  ประกอบดว้ยตาํแหน่ง  นายกสมาคม  อุปนายก 
สมาคม   เลขานุการ  เหรัญญิก นายทะเบียนสมาคม  และกรรมการอ่ืน ๆ ตามท่ีเห็นสมควร  และ
ตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี  
(1) มีสญัชาติไทย 
(2) มีอายไุม่ตํ่ากวา่ยีสิ่บหา้ปีบริบูรณ์ 
(3) มีวฒิุการศึกษาไม่ตํ่ากวา่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4 
(4) มีภูมิลาํเนาหรือถ่ินท่ีอยูใ่นจงัหวดัพะเยา 
(5) มีอาชีพเป็นหลกัแหล่งและมีฐานะมัน่คง 
(6) เป็นสมาชิกหลกัของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพะเยามาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  

3  ปี 
(7) ไม่เป็นกรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อ่ืน 

  (8) ไม่เป็นผูมี้ความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอนัดี 
  (9) ไม่เป็นภิกษุ  สามเณร  นกัพรต  หรือนกับวชในศาสนาใด 
  (10)  ไม่เคยถูกนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจาํทอ้งท่ีสัง่ใหพ้น้จากตาํแหน่ง               
           กรรมการสมาคม 

(11)   ไม่เคยถูกท่ีประชุมใหญ่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ถอดถอนใหอ้อกจากตาํแหน่งกรรมการ    
  เพราะเหตุทุจริตต่อหนา้ท่ีหรือไม่เคยตอ้งโทษตามกฎหมายวา่ดว้ยการฌาปนกิจสงเคราะห์ 

(12)   ไม่เคยตอ้งโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคุกเวน้แต่เป็นโทษสาํหรับความผดิไดก้ระทาํ  
  โดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 

(13)   ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(14)   ไม่เป็นบุคคลท่ีมีหน้ีสินลน้พน้ตวั  หรือบุคคลลม้ละลาย 
(15)   ไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือใหอ้อกจากส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ                                

  หรือรัฐวิสาหกิจ  หรือไม่เคยถูกนายจา้งเลิกจา้งเพราะเหตุทุจริตต่อหนา้ท่ี 
ใหค้ณะกรรมการเป็นผูแ้ทนของสมาคมในกิจการเก่ียวกบับุคคลภายนอก  ในการน้ี 

คณะกรรมการจะแต่งตั้งกรรมการคนใดคนหน่ึงหรือหลายคนข้ึนทาํการแทนกไ็ด ้
บทบาทหนา้ท่ีแต่ละตาํแหน่งของกรรมการ 

นายกสมาคม   -     ทาํหนา้ท่ีเป็นหวัหนา้ในการบริหารกิจการของสมาคมใหเ้ป็นไปดว้ย           
          ความเรียบร้อยถูกตอ้งตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  และวตัถุประสงคข์อง 



 

          สมาคม  เป็นผูแ้ทนสมาคมในการติดต่อกบับุคคลภายนอกและเป็นประธาน 
          ในท่ีประชุมคณะกรรมการและการประชุมใหญ่ของสมาคม 
อุปนายกสมาคม   -     ทาํหนา้ท่ีเป็นผูช่้วยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคม  ปฏิบติัตาม 
          ท่ีนายกสมาคมไดม้อบหมาย  และทาํหนา้ท่ีแทนนายกสมาคมเม่ือนายกสมาคม 
          ไม่อยู ่ หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้
เลขานุการ   -     ทาํหนา้ท่ีเก่ียวกบังานธุรการของสมาคม  นดัการประชุมกรรมการ    
                                   การประชุมใหญ่  จดและรักษารายงานการประชุม  ดาํเนินการจดทะเบียน 
          กรรมการ  จดทะเบียนแกไ้ขหรือเพิ่มเติมขอ้บงัคบัและรายงานทะเบียนสมาชิก   
          บญัชีงบดุลต่อนายทะเบียน  และปฏิบติัตามคาํสัง่ของนายกสมาคม  ตลอดจน 
          ทาํหนา้ท่ีเป็นเลขานุการในการประชุมต่าง ๆ ของสมาคม 
เหรัญญิก   -     มีหนา้ท่ีเก่ียวกบัการเงินทั้งหมดของสมาคม  เป็นผูจ้ดัทาํบญัชีรายได ้- รายจ่าย   
          บญัชีงบดุลของสมาคม  และเกบ็เอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ทางการเงิน  บญัชีของ 
          สมาคมไวเ้พื่อการตรวจสอบ  รายงานฐานะการเงินและงบดุลของสมาคม 
          ต่อนายทะเบียน 
นายทะเบียนสมาคม   -   มีหนา้ท่ีจดัทาํ  และรักษาทะเบียนสมาชิก  ตลอดจนหลกัฐานเอกสารต่าง ๆ   
                                              เก่ียวกบัทะเบียนสมาชิก 
กรรมการตาํแหน่งอ่ืน ๆ  -   มีหนา้ท่ีตามท่ีนายกสมาคมมอบหมาย 
ขอ้  42.  วิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการ  ตามขอ้  41  กระทาํไดโ้ดย 
  การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลตามตาํแหน่งท่ีมีกาํหนดในขอ้บงัคบัอนัไดแ้ก่     
            นายกสมาคม  อุปนายกสมาคม  เหรัญญิก  นายทะเบียน  เลขานุการ  และกรรมการอ่ืน ๆ จนครบ 
  จาํนวนท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัใหส้มาชิกเสนอช่ือสมาชิกท่ีสมควรเป็นนายกสมาคม อุปนายก 
  สมาคม  กรรมการ  และมีสมาชิกอ่ืนรับรองไม่นอ้ยกวา่  5  คน  ถา้มีการเสนอช่ือสมาชิกท่ีสมควร 
  เป็นนายกสมาคมเพียงคนเดียว  กใ็หถื้อเป็นมติของท่ีประชุมใหญ่รับรองผูน้ั้นเป็นนายกสมาคม 
  หากมีการเสนอหลายคน ใหป้ระธานในท่ีประชุมขอมติท่ีประชุมโดยการออกเสียง    
            ลงคะแนน  การวินิจฉยัช้ีขาดใหถื้อเสียงขา้งมากและ ใหเ้ลือกตั้งไปเช่นน้ีจนครบจาํนวนกรรมการ         
          ทุกตาํแหน่ง 
ขอ้  43.  กรรมการของสมาคมไม่มีสิทธิไดรั้บค่าจา้ง  หรือประโยชน์อยา่งอ่ืนทาํนองเดียวกนัจากสมาคม 
  กรรมการของสมาคมอาจไดรั้บเบ้ียประชุม ค่าพาหนะ หรือเงินหรือประโยชน์อยา่งอ่ืน 
  ทาํนองเดียวกนัจากสมาคมตามท่ีสมาคมไดว้างระเบียบไวใ้หจ่้ายตามมติท่ีประชุมใหญ่กาํหนดและ 
  ส่งสาํเนาท่ีมีคาํรับรองวา่ถูกตอ้งต่อนายทะเบียน 
ขอ้ 44.  คณะกรรมการท่ีไดรั้บเลือกตั้งตามขอ้ท่ี42 และจดทะเบียนแลว้อยูใ่นตาํแหน่งคราวละ2 ปี นบัแต่วนัท่ี 
            ท่ีประชุมใหญ่มีมติและตอ้งออกตามวาระและจะดาํรงตาํแหน่งเกินสองวาระติดต่อกนัไม่ไดเ้วน้แต่ท่ี 



 

            ประชุมใหญ่มีมติไม่นอ้ยกวา่สองในสามเสนอใหก้รรมการคนเก่าเป็นกรรมการของสมาคมอีกกไ็ด ้
กรรมการชุดท่ีออกตามวาระจะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีจนกวา่จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุด 

ใหม่และคณะกรรมการชุดใหม่รับมอบหนา้ท่ีเป็นหนงัสือและเขา้รับตาํแหน่งแทนแลว้จึงจะพน้
หนา้ท่ี  

         กรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งก่อนครบวาระ สมาคมจะเรียกประชุมใหญ่วิสามญัเพื่อเลือก 
กรรมการแทนตาํแหน่งท่ีวา่งกไ็ด ้และใหอ้ยูใ่นตาํแหน่งเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการ          
ซ่ึงตนแทน 

ขอ้  45.  กรรมการของสมาคมยอ่มพน้จากตาํแหน่งไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 
(1) ครบกาํหนดตามวาระ 
(2) ตาย 
(3) ลาออกโดยทาํเป็นหนงัสือ  และใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ียืน่หนงัสือถึงสมาคม 
(4) ขาดคุณสมบติัตามขอ้  41 

ขอ้  46.  ใหมี้การประชุมคณะกรรมการทุกเดือน  ในกรณีจาํเป็นเร่งด่วน  นายกสมาคม  หรือกรรมการ 
  ไม่นอ้ยกวา่คร่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมดจะเรียกประชุมกไ็ด ้
ขอ้  47.  การประชุมคณะกรรมการ  จะตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่คร่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการ 
  ทั้งหมดจึงจะนบัเป็นองคป์ระชุม 
ขอ้  48.  ใหน้ายกสมาคมเป็นประธานในท่ีประชุม  ถา้นายกสมาคมไม่อยูห่รือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้        
              ใหอุ้ปนายกสมาคมเป็นประธานในท่ีประชุม  ถา้ทั้งนายกสมาคม  และอุปนายกสมาคมไม่อยูห่รือ      
              ไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีไดใ้หท่ี้ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหน่ึงทาํหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุม       
              การวนิิจฉยัช้ีขาดใหถื้อเสียงขา้งมาก  ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียง 
  เพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
ขอ้  49.  คณะกรรมการมีอาํนาจและหนา้ท่ีในการดาํเนินกิจการของสมาคม  และใหร้วมถึง 

(1) ดาํเนินกิจการของสมาคมใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545 
กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และมติของท่ีประชุมใหญ่ และมติท่ีประชุม
คณะกรรมการหรือกฎหมายอ่ืน 

(2) วางระเบียบในการปฏิบติังานของสมาคมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั 
(3) วา่จา้ง แต่งตั้ง ถอดถอนเจา้หนา้ท่ีสมาคม 
(4) จดัทาํและเกบ็รักษาเอกสาร หลกัฐานทางการเงินและบญัชีทะเบียนสมาชิกและทรัพยสิ์นของ

สมาคม 
(5) เป็นตวัแทนของสมาคมในการร่วมกิจกรรมกบัหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวกบัสมาคม 
(6) แต่งตั้งท่ีปรึกษาของสมาคม 
(7) แต่งตั้งอนุกรรมการ  คณะทาํงาน  เพื่อปฏิบติังานใดงานหน่ึงตามท่ีสมาคมมอบหมาย 



 

หมวด  11 
การเลกิสมาคม  และการชําระบัญชี 

ขอ้  50.  สมาคมยอ่มเลิกดว้ยเหตุใดเหตุหน่ึง  ดงัต่อไปน้ี 
(1) ท่ีประชุมใหญ่ลงมติใหเ้ลิก 
(2) นายทะเบียนสัง่ใหเ้ลิก 
(3) ศาลสัง่ใหเ้ลิก 

ขอ้  51.  ในกรณีท่ีนายทะเบียนสัง่ใหเ้ลิก  กรรมการจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมด 
  ของสมาคมสามารถยืน่อุทธรณ์ต่อปลดักระทรวงโดยทาํเป็นหนงัสือยืน่ต่อนายทะเบียนภายใน 
  สามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บคาํสัง่ใหเ้ลิก 
ขอ้  52.  เม่ือสมาคมตอ้งเลิกไม่วา่ดว้ยเหตุใด ๆ ใหมี้การชาํระบญัชี 
   ใหท่ี้ประชุมใหญ่พิจารณาตั้งผูช้าํระบญัชีโดยไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนภายใน 
  สามสิบวนันบัแต่วนัท่ีเลิกหรือนบัแต่วนัท่ีปลดักระทรวงมีคาํสัง่ใหย้กอุทธรณ์ 
   ในกรณีท่ีท่ีประชุมใหญ่ไม่อาจตั้งผูช้าํระบญัชี  หรือนายทะเบียนไม่ใหค้วามเห็นชอบ       
             ใหน้ายทะเบียนแต่งตั้งผูช้าํระบญัชีข้ึนทาํการชาํระบญัชีได ้
   เม่ือนายทะเบียนเห็นสมควรหรือเม่ือสมาชิกจาํนวนไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวน 
  สมาชิกทั้งหมดร้องขอต่อนายทะเบียน  นายทะเบียนจะแต่งตั้งผูช้าํระบญัชีคนใหม่แทนผูช้าํระบญัชี 
  ท่ีไดต้ั้งไวก้ไ็ด ้
   ผูช้าํระบญัชีไดรั้บค่าตอบแทนของสมาคมตามท่ีนายทะเบียนกาํหนด 
ขอ้  53.  ใหค้ณะกรรมการและเจา้หนา้ท่ีของสมาคมจดัการรักษาทรัพยสิ์นทั้งหมดของสมาคมไวจ้นกวา่ 
  ผูช้าํระบญัชีจะเรียกใหส่้งมอบ 
ขอ้  54.  ผูช้าํระบญัชีตอ้งทาํงบดุลของสมาคมส่งใหผู้ส้อบบญัชีเพื่อตรวจรับรองวา่ถูกตอ้ง  และอาจ 
  ร้องขอใหน้ายทะเบียนตั้งผูส้อบบญัชีเพื่อตรวจสอบงบดุลได ้
  เม่ือผูส้อบบญัชีรับรองงบดุลแลว้  ใหผู้ช้าํระบญัชีรับรองงบดุลต่อท่ีประชุมใหญ่เพื่ออนุมติั 
  และเสนอต่อนายทะเบียนต่อไป 
ขอ้  55.  เม่ือไดช้าํระบญัชีแลว้ถา้มีทรัพยสิ์นเหลืออยูจ่ะโอนไปใหแ้ก่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อ่ืน 
 หรือ นิติบุคคลท่ีมีวตัถุประสงคเ์ก่ียวกบัการกศุลสาธารณะตามมติของท่ีประชุมใหญ่ 
 
 

………………………………. 
(นายสมบูรณ์   วรรณเจริญ) 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพะเยา 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 



 

 



 

 



 

 

บัญชีอตัราเงินเดอืนของเจ้าหน้าทีส่มาคมฌาปนกจิสงเคราะห์  สอ. 
ระเบียบสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยาว่าด้วยการจ่ายเงินเดอืนค่าจ้าง 

และค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที ่ พ.ศ.  2554 
 

ขั้น อตัราเงินเดือน  ขั้น อตัราเงินเดือน 
1 4,630  11 7,620 
1.5 4,770  11.5 7,770 
2 4,910  12 7,940 
2.5 5,060  12.5 8,110 
3 5,190  13 8,250 
3.5 5,350  13.5 8,430 
4 5,500  14 8,600 
4.5 5,630  14.5 8,770 
5 5,790  15 8,940 
5.5 5,940  15.5 9,130 
6 6,090  16 9,310 
6.5 6,240  16.5 9,510 
7 6,400  17 9,710 
7.5 6,540  17.5 9,930 
8 6,690  18 10,130 
8.5 6,850  18.5 10,360 
9 6,990  19 10,590 
9.5 7,150  19.5 10,840 
10 7,310  20 11,090 
10.5 7,460  20.5 11,380 

 

 
 
 



 

 



 

 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 



 

รายช่ือคณะกรรมการดาํเนินงาน 

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา 
ชุดที ่9 ( พ.ศ.2559-2560 ) 

 

1 นายมงคล แสนหอม 081-7657240 นายกสมาคม 

2 นายวรีพนัธ์  ไทยวงษ ์ 082-9368714 อุปนายกคนท่ี 1 

3 นายอนุชา ถูกใจ 086-1905851 อุปนายกคนท่ี 2 

4 นางวรรณา บุญแสนไชย 089-9554751 เหรัญญิก 

5 นายมนสั สายโกสุม 081-7244148 นายทะเบียน 

6 นายสุรศกัด์ิ สมศรี 097-9235815 เลขานุการ 

7 นายอนุสิทธ์ิ อนุศกัดิกลุ 089-9507940 เมือง 

8 นายผนิ   ดาํรงวริิยะนุภาพ  086-5864781 แม่ใจ 

9 นายธงชยั กลัยา 091-8581737 ดอกคาํใต ้

10 นางรักษิณา วงคษ์า 089-8551892 ภูกามยาว 

11 นายสุทศัน์ วชิยัโย 081-8848437 จุน 

12 นายบุญเชิด ปัญญา 086-1169319 ปง 

13 นายทศพล สมฤทธ์ิ 085-6955894 เชียงคาํ 

14 นายระดบั แดงมณี 081-7961731 ภูซาง 

15 นายจวน มัง่มูล 086-1848374 เชียงม่วน 
 

 
 
 
 


