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       สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั 
                114 สขุมุวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

              โทรศพัท์ 0-259-1474,0-2258-0227 โทรสาร 0-2261-5703 
 

 

ข้อบังคับ  
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด 

พ.ศ. 2564  
………… 
หมวดที่  1 

ข้อความทั่วไป 
ข้อ   1. ข้อบงัคบันีเ้รียกวา่  “ข้อบงัคบัสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั พ.ศ.2555  ช่ือย่อ สสอ.มศว 
ข้อ   2. ข้อบงัคบันีใ้ห้ใช้บงัคบั นบัแตว่นัท่ีนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจ าท้องท่ี 

กรุงเทพมหานคร ได้อนมุตัใิห้จดัตัง้   
ข้อ   3. เคร่ืองหมายของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ มีสญัลกัษณ์ ดงัตวัอยา่ง 
  
 ตราวงกลม เส้นผา่ศนูย์กลาง 3.4 เซนตเิมตร 
               มีรูปมมุโค้งทึบล้อมรอบวงกลม 

           วงกลมถดัมาเป็นช่ือของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ 
           มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั ได้โค้งตามวงกลม ด้านลา่งมีรูป 

                สองมือประคอง 
พืน้ท่ีกึ่งกลางของวงกลม เป็นรูปตารางมีเส้นทึบสองเส้นตดักนัเป็นมมุฉาก และ    
มีกราฟหนึง่เสนโค้งตดัขีน้ 

ข้อ   4. ในข้อบงัคบันี ้
“สมาคม” หมายความวา่   สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนคริ

นทรวิโรฒ จ ากดั 
“สมาชิก” หมายความวา่   สมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั 
“คณะกรรมการ” หมายความวา่   คณะกรรมการด าเนินการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์

ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั 
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“นายกสมาคม” หมายความวา่   นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
“กรรมการ” หมายความวา่   กรรมการด าเนินการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออม

ทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั 
“ผู้จดัการ”  หมายความวา่   ผู้จดัการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั 
“เจ้าหน้าท่ี” หมายความวา่   เจ้าหน้าท่ีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั 
“เงินคา่สมคัร” หมายความวา่   เงินท่ีเรียกเก็บจากผู้ซึง่สมคัรเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์ ท่ีสมาชิกต้องช าระเพียงครัง้เดียว  
“เงินคา่บ ารุง” หมายความวา่   เงินท่ีเรียกเก็บจากสมาชิกเป็นรายปี เพ่ือเป็นคา่ใช้จา่ยในการ

ด าเนินการ สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ครอบครัวของสมาชิกท่ีถึงแก่กรรม 
รวมทัง้เป็นคา่ใช้จา่ยเพ่ือด าเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

“เงินสงเคราะห์” หมายความวา่   เงินท่ีสมาชิกร่วมกนัออกชว่ยเหลือเป็นคา่จดัการศพ หรือคา่จดัการ
ศพและสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกซึง่ถึงแก่ความตาย รวมทัง้เป็นคา่ใช้จ่ายเพ่ือ
ด าเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  

“เงินสงเคราะห์ลว่งหน้า” หมายความวา่   เงินท่ีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เรียกเก็บไว้ลว่งหน้าเพ่ือ
ส ารองจา่ยเป็นเงินสงเคราะห์ เม่ือสมาชิกคนใดคนหนึง่ถึงแก่ความตาย 

หมวดที่  2 
วัตถุประสงค์ 

ข้อ   5. สมาคมมีวตัถปุระสงค์เพ่ือท าการสงเคราะห์ซึง่กนัและกนัในการจดัการศพเพ่ือการจดัการศพและ
สงเคราะห์ครอบครัวของบคุคลใดบคุคลหนึง่ซึง่ถึงแก่ความตาย โดยมิได้ประสงค์จะหาก าไรหรือรายได้
เพ่ือแบง่ปันกนั  ซึง่การตายนี ้รวมถึง การสาบสญูตามค าสัง่ศาล 

หมวดที่  3 
ที่ตัง้ส านักงานและวันเวลาเปิดท าการ 

ข้อ   6. ส านกังานของสมาคมตัง้อยูท่ี่ เลขท่ี 114 ถนนสขุมุวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศพัท์ 02-2591474   โทรสาร 02-2620807 

ข้อ   7. สมาคมจะเปิดท าการในวนัจนัทร์ ถึง วนัศกุร์  ระหวา่งเวลา 08.30  น. ถึงเวลา  16.30  น.  หยดุท าการใน
วนัเสาร์-อาทิตย์   วนันกัขตัฤกษ์   และวนัหยดุท าการของสหกรณ์   
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หมวดที่  4 
วิธีการรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ 

ข้อ   8. ผู้ ท่ีประสงค์จะสมคัรเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมต้องย่ืนใบสมคัรตามแบบของสมาคมด้วยตนเอง  ณ ท่ีตัง้
ส านกังานของสมาคม ในวนัเวลาเปิดท าการ 

ข้อ   9. ผู้สมคัรเข้าเป็นสมาชิก ต้องมีคณุสมบตั ิดงัตอ่ไปนี ้
(1) ต้องเป็นสมาชิกสมาชิกสมทบของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  จ ากดั 

หรือคูส่มรสหรือบตุรหรือบิดาหรือมารดาของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ จ ากดั 

(2) ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ 
(3) มีสขุภาพสมบรูณ์แข็งแรง 
(4) เป็นผู้บรรลนุิตภิาวะ และอายไุมเ่กิน 60 ปี หรือตามประกาศของสมาคมเป็นคราว ๆ ไป 
(5) ต้องเป็นผู้ มีความประพฤติดีและยินยอมปฏิบตัิตามข้อบงัคบั 

ข้อ 10. ผู้สมคัรเข้าเป็นสมาชิกต้องน าเอกสารหลกัฐาน ดงัตอ่ไปนี ้
(1) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
(2) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
(3) ใบรับรองแพทย์แผนปัจจบุนัชัน้หนึง่ จากสถานพยาบาลของรัฐ ท่ีมีอายไุมเ่กิน 30 วนั  

ข้อ 11.  ผู้สมคัรเข้าเป็นสมาชิก จะมีสมาชิกภาพสมบรูณ์ ในวนัท าการแรกของเดือนถดัไป นบัแตเ่ดือน
คณะกรรมการมีมตรัิบเข้าเป็นสมาชิก และได้ช าระเงินคา่สมคัรแก่สมาคมแล้ว ยกเว้นสมาชิกภาพของผู้
เร่ิมก่อการจดัตัง้สมาคมจะเร่ิมตัง้แตว่นัท่ีนายทะเบียนรับจดทะเบียนสมาคม และได้ย่ืนใบสมคัรเข้าเป็น
สมาชิกไว้แล้ว เงินคา่สมคัรสมาคมจะไมคื่นให้ผู้สมคัร ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

ข้อ 12.  สมาคมจะมอบหลกัฐานการเป็นสมาชิกในรูปบตัรประจ าตวัสมาชิก ให้แก่สมาชิกทกุคน สมาชิกของ
สมาคมจะมีหมายเลขประจ าตวัสมาชิก ได้หมายเลขเดียวเทา่นัน้ 

ข้อ 13.  ผู้สมคัรเข้าเป็นสมาชิกจะต้องระบช่ืุอผู้จดัการศพ และผู้ ท่ีประสงค์ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ ซึง่ 
ต้องเป็นบคุคลในครอบครัวของตน ตามข้อ 24 ไว้ให้ชดัในใบสมคัร ถ้ามีการเปล่ียนแปลงผู้จดัการศพ 
และผู้ รับเงินสงเคราะห์ในภายหลงั สมาชิกต้องแจ้งให้สมาคมทราบเป็นหนงัสือตามแบบท่ีสมาคม
ก าหนด 

ข้อ 14. สมาชิกภาพย่อมสิน้สดุลงในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
(1) ถึงแก่ความตาย 
(2) ลาออก เป็นหนงัสือตามแบบท่ีสมาคมก าหนด และให้มีผลตัง้แต ่ วนัท่ีย่ืนหนงัสือลาออก 
(3) ท่ีประชมุใหญ่มีมตใิห้ออก 
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(4) ถกูคดัช่ือออกเน่ืองจากขาดส่งเงินสงเคราะห์ โดยสมาคมแจ้งเป็นหนงัสือให้ไปช าระเงินสงเคราะห์
ตามข้อ 19 แล้วจ านวน  2  ครัง้  แตล่ะครัง้มีระยะเวลาหา่งกนั  15  วนั  ซึง่ครัง้สดุท้ายได้ท าหนงัสือ
ลงทะเบียนแบบตอบรับ หรือสมาคมติดตอ่หาหลกัแหลง่ท่ีอยูไ่มไ่ด้ และคณะกรรมการพิจารณาแล้ว
มีมตใิห้พ้นจากสมาชิกภาพ 

   การสิน้สดุสมาชิกภาพตามข้อนี ้สมาชิกไมมี่สิทธิเรียกเงินคา่สมคัร เงินคา่บ ารุง และ 
เงินสงเคราะห์ท่ีได้ช าระตามข้อบงัคบันีคื้นจากสมาคม เว้นแตเ่งินสงเคราะห์ลว่งหน้าท่ียงัไมไ่ด้ตกอยูใ่น
ความผกูพนัท่ีจะต้องจา่ยเป็นเงินสงเคราะห์ให้แก่สมาชิกท่ีถึงแก่ความตาย 

ข้อ 15. สมาคมจะแจ้งเป็นหนงัสือให้สมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพ ตามข้อ 14 (2)  (3)  (4)  เพ่ือทราบ นบัแต่
วนัท่ีท่ีประชมุมีมต ิภายใน  30  วนั 

   สมาชิกท่ีพ้นจากสมาชิกภาพตามข้อ 14 (4) มีสิทธิอทุธรณ์ตอ่คณะกรรมการ ภายใน 30 วนั นบั
แตว่นัท่ีได้รับหนงัสือ 

   ให้คณะกรรมการวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน  30  วนั  นบัแตว่นัย่ืนอทุธรณ์ ค าวินิจฉยัของ
คณะกรรมการ ให้เป็นท่ีสดุ 

หมวดที่  5 
เงนิค่าสมัคร  เงินค่าบ ารุง  และเงินสงเคราะห์ 

ข้อ 16. ผู้สมคัรเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ต้องช าระเงินคา่สมคัรเป็นเงินคนละ  100  บาท  และเม่ือสมาคมมีมติ
รับเข้าเป็นสมาชิกตามข้อ 11 แล้ว จะต้องช าระเงินให้แก่สมาคมดงันี ้ 
(1) เงินคา่บ ารุง ปีละ 50 บาท   
(2) เงินสงเคราะห์ลว่งหน้า ปีละ 1,000 บาท  

ข้อ 17. เม่ือสมาชิกของสมาคมคนใดคนหนึง่ถึงแก่ความตาย สมาชิกทกุคนมีหน้าท่ีต้องช าระเงินสงเคราะห์นัน้ 
ศพละ 30 บาทตอ่คน  

ข้อ 18. การช าระเงินคา่สมคัร  เงินคา่บ ารุง เงินสงเคราะห์และเงินสงเคราะห์ลว่งหน้า ให้ช าระตอ่ 
เหรัญญิกหรือผู้ ท่ีมอบหมาย  ณ  ส านกังานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในวนัเปิดท าการ 
 หรือสมาชิกยินยอมให้หนว่ยงานต้นสงักดัหกั ณ ท่ีจา่ย เพ่ือน าเงินคา่บ ารุง เงินสงเคราะห์ 
 ตลอดทัง้เงินสงเคราะห์ลว่งหน้า น าสง่ให้แก่สมาคม กรณีท่ีไมส่ามารถหกัเงินตา่ง ๆ ดงักลา่วตามวรรค
หนึง่และวรรคสองได้ ให้สมาชิกท าการช าระเงินด้วยวิธีดงัตอ่ไปนี ้
(1) ด้วยตนเอง ณ ส านกังานของสมาคม หรือท่ีท่ีสมาคมก าหนด 
(2) ทางธนาณตั ิหรือตัว๋แลกเงินในนามสมาคม 
(3) หกัจากบญัชีเงินฝากของสมาชิก โดยได้รับความยินยอมจากสมาชิกเจ้าของบญัชีแล้ว 
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(4) โอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของสมาคม ตามประกาศของสมาคม 
การรับเงินทกุประเภท สมาคมจะออกหลกัฐานการรับเงินทกุครัง้ ตามแบบท่ีสมาคมก าหนด 

ข้อ 19. การช าระเงินสงเคราะห์ ตามข้อ  18  สมาชิกต้องช าระให้สมาคมภายใน  15 วนั  นบัแตว่ันท่ีได้รับแจ้ง
การตายของสมาชิก หรือได้รับหนงัสือแจ้งจากสมาคมให้ไปช าระเงิน 

ข้อ 20. สมาคมเก็บเงินสงเคราะห์ลว่งหน้าจากสมาชิกเพื่อส ารองจา่ยเป็นคา่จดัการศพและสงเคราะห์ครอบครัว 
ตามข้อ 16 และ ข้อ 17  และสมาคมจะต้องคืนให้แก่สมาชิกเทา่ท่ีสมาชิกผู้นัน้ยงัไมต่กอยูใ่นความผกูพนั
ท่ีจะต้องจา่ยเงินสงเคราะห์  

หมวดที่  6 
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 

ข้อ 21. สมาชิกมีสิทธิดงัตอ่ไปนี ้
(1) แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบักิจการของสมาคมตอ่คณะกรรมการและเรียกร้องให้คณะกรรมการ

กระท าหรืองดเว้นการกระท าเพ่ือประโยชน์ของสมาคม 
(2) เข้าร่วมประชมุใหญ่ของสมาคม และลงสมคัรรับเลือกตัง้เป็นกรรมการเพ่ือบริหารงานสมาคม 

รวมทัง้ออกเสียงลงคะแนนทกุครัง้ 
(3) ขอตรวจสอบบญัชีและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง เพื่อทราบการด าเนินกิจการของสมาคมในวนัเวลาเปิดท า

การ 
(4) ลงช่ือร่วมกนัไมน้่อยกว่า  50  คน  หรือจ านวนไมน้่อยกวา่หนึง่ในห้าของจ านวนสมาชิกทัง้หมดร้อง

ขอตอ่คณะกรรมการให้เรียกประชมุใหญ่วิสามญัเพื่อการใดการหนึง่เม่ือใดก็ได้ 
(5) ร้องขอตอ่นายทะเบียนให้สัง่เพิกถอนมตขิองท่ีประชมุใหญ่ของสมาคม ถ้าได้นดัเรียกหรือได้ประชมุ

กนัหรือได้ลงมตฝ่ิาฝืนตอ่กฎหมายหรือข้อบงัคบัของสมาคม และต้องร้องขอภายใน  30 วนั นบัแต่
วนัท่ีท่ีประชมุใหญ่ลงมติ 

(6) ขอตรวจเอกสาร คดัเอกสาร หรือขอให้คดัรายการและรับรองส าเนาเอกสารและสมาคมจากนาย
ทะเบียน 

(7) มอบฉนัทะเป็นหนงัสือให้ผู้ อ่ืนซึง่มิให้สมาชิกเข้าร่วมประชมุใหญ่ และออกเสียงลงคะแนน 
แทนตนได้ ผู้ รับมอบฉันทะคนหนึง่ รับมอบฉนัทะได้คนเดียว 

(8) ลงช่ือร่วมกนัไมน้่อยกว่าหนึง่ในส่ีของจ านวนสมาชิกทัง้หมดร้องขอนายทะเบียนสัง่ให้เลิกสมาคม
พร้อมด้วยเหตผุล หรือร้องขอตอ่ศาลเพ่ือให้ศาลสัง่ให้เลิกสมาคม 

(9) แสดงความจ านงตอ่ท่ีประชมุใหญ่เพ่ือเป็นผู้ช าระบญัชีในกรณีท่ีสมาคมต้องเลิกตามมตท่ีิประชมุ
ใหญ่ 
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(10) งช่ือร่วมกนัไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนสมาชิกทัง้หมดร้องขอตอ่นายทะเบียนเพ่ือแตง่ตัง้ผู้
ช าระบญัชีคนใหมแ่ทนผู้ช าระบญัชีท่ีได้ตัง้ไว้ 

(11) อทุธรณ์ตอ่คณะกรรมการสมาคม กรณีถกูคดัช่ือออกตามข้อ  14 (4) 
ข้อ 22. สมาชิกมีหน้าท่ี ดงันี ้

(1) ปฏิบตัิตามระเบียบ ข้อบงัคบัและค าสัง่ของสมาคม 
(2) ช าระเงินสงเคราะห์ให้เรียบร้อยภายใน  15  วนั  นบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งการตายของสมาชิกหรือได้รับ

หนงัสือแจ้งจากสมาคมให้ไปช าระเงิน 
(3) เก็บรักษาสมดุช าระเงินประจ าตวัสมาชิก หรือบตัรประจ าตวัสมาชิก 
(4) แจ้งการเปล่ียนแปลงท่ีอยู ่ช่ือสกลุ หรือ วนั เดือน ปีเกิด ตอ่สมาคมภายใน  30  วนั  นบัแตว่นัท่ีมีการ

เปล่ียนแปลง 
(5) แจ้งความประสงค์เป็นหนงัสือตามแบบท่ีสมาคมก าหนดท่ีจะเปล่ียนแปลงบคุคลผู้จดัการศพหรือ

ผู้ รับเงินสงเคราะห์ 
หมวดที่  7 

วิธีการจ่ายเงนิค่าจัดการศพหรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว 
ข้อ 23. เม่ือสมาชิกผู้ใดถึงแก่ความตาย บคุคลในครอบครัวของสมาชิกผู้นัน้มีสิทธิได้รับเงินคา่จดัการศพหรือคา่

จดัการศพและสงเคราะห์ครอบครัว โดยผู้อยูล่ าดบัก่อนย่อมตดัสิทธิผู้อยูล่ าดบัหลงั ซึ่งต้องเป็นบคุคล
ตามข้อ (2) (3) (4) (5) (6)  (7)  นี ้
(1) ท่ีสมาชิกแสดงความจ านงไว้ในใบสมคัร หรือแจ้งไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร (หนงัสือ) ให้เป็น 

ผู้ รับเงินตามข้อ  13 
(2) สามี  ภริยา  บตุร และบดิา มารดา 
(3) พ่ีน้องร่วมบิดา มารดาเดียวกนั 
(4) พ่ีน้องร่วมบิดา หรือมารดาเดียวกนั 
(5) ลงุ  ปา้  น้า  อา 
(6) ปู่   ย่า  ตา  ยาย 
(7) ผู้อปุการะเลีย้งด ูหรือผู้อยูใ่นอปุการะเลีย้งดู 

ในกรณีท่ีสมาชิกไมไ่ด้ระบใุห้บคุคลเป็นผู้จดัการศพหรือมีผู้จดัการศพ แตไ่มอ่าจจดัการศพของ
สมาชิกได้หรือไมมี่บคุคลท่ีสมาชิกระบไุว้ในใบสมคัรให้เป็นผู้จดัการศพ บคุคลตาม (2)-(7) อาจย่ืนค าร้อง
ตอ่สมาคมเพ่ือขอเป็นผู้จดัการศพ และเม่ือสมาคมเห็นวา่บคุคลนัน้สามารถจดัการศพได้จริง ให้สมาคม
จา่ยคา่จดัการศพแก่บคุคลดงักลา่ว แตถ้่าสมาคมเห็นว่าบคุคลนัน้ไมส่ามารถจดัการศพได้ ให้สมาคม
จดัการศพแก่สมาชิกให้เหมาะสมกบัฐานานรูุปและศาสนาของสมาชิกนัน้ ๆ 
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ถ้าหากมีเงินเหลือจากการจดัการศพ ให้จา่ยแก่บคุคลใน (2)-(7)  ตามล าดบัก่อนหลงั โดยผู้อยูล่ าดบั
ก่อนย่อมตดัสิทธิผู้อยูล่ าดบัหลงั แตถ้่ามีผู้อยูใ่นล าดบัเดียวกนัหลายคน ให้ได้รับเงินในสดัสว่นท่ีเทา่กนั 

ข้อ 24. สมาคมจะจา่ยเงินคา่จดัการศพหรือคา่จดัการศพและสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ผู้จดัการศพและรับเงิน
สงเคราะห์แล้วแตก่รณี ดงันี ้
(1) จา่ยเงินครัง้แรก จ านวน 10,000 บาท ภายใน  7  วนั  นบัแตว่นัท่ีได้รับค าขอ 
(2) จา่ยเงินสว่นท่ีเหลือภายใน  90  วนั  นบัแตว่นัท่ีสมาคมได้จา่ยเงินครัง้แรก  

การจา่ยเงินคา่จดัการศพหรือคา่จดัการศพและสงเคราะห์ครอบครัวรายใดมีปัญหาให้น าเข้าท่ี
ประชมุคณะกรรมการ และให้ค าวินิจฉยัของคณะกรรมการให้เป็นท่ีสดุ จงึไมถื่อวา่เงินนีเ้ป็นมรดกของ
สมาชิกผู้ถึงแก่ความตาย  ทายาทโดยธรรมของสมาชิกท่ีถึงแก่ความตายไมมี่สิทธิเรียกร้อง หรือถือเป็น
เหตฟุ้องร้องเรียกเงินดงักล่าวได้ ไมว่า่ด้วยกรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

ข้อ 25. สมาคมจะหกัเงินสงเคราะห์ไว้เป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินกิจการ จ านวนร้อยละ 3 ของเงินท่ี 
เรียกเก็บได้ 

หมวดที่  8 
การใช้จ่ายและการเก็บรักษาเงนิ 

ข้อ 26. สมาคมจะใช้จา่ยเงินในการด าเนินกิจการ ดงันี ้
(1) คา่เบีย้ประชมุ  คา่เบีย้เลีย้ง  คา่พาหนะ  และคา่เชา่ท่ีพกัของกรรมการ 
(2) เงินเดือนคา่จ้าง  และคา่ล่วงเวลาของเจ้าหน้าท่ีสมาคม 
(3) คา่เบีย้เลีย้ง  คา่พาหนะ  และคา่เชา่ท่ีพกัของเจ้าหน้าท่ีสมาคม 
(4) คา่สมทบกองทนุประกนัสงัคม  กองทนุบ าเหน็จ  และคา่เคร่ืองแบบของเจ้าหน้าท่ีสมาคม 
(5) คา่ใช้จา่ยเก่ียวกบัการประชมุใหญ่ 
(6) คา่ลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชมุ  อบรม  และสมัมนาของกรรมการและเจ้าหน้าท่ีสมาคม 
(7) คา่ใช้จา่ยในการจดัซือ้ท่ีดนิ อาคารและครุภณัฑ์ หรือการจดัจ้างก่อสร้างตอ่เตมิอาคารส านกังาน

ของสมาคม 
(8) คา่เชา่ท่ีดนิ และอาคารส านกังานของสมาคม 
(9) คา่ใช้จา่ยในการจดัซือ้วสัด ุคา่ซอ่มแซม คา่บ ารุงรักษา และคา่เส่ือมราคา 
(10) คา่ใช้จา่ยด้านสาธารณูปโภค ได้แก่  คา่น า้ประปา  คา่ไฟฟ้า  คา่โทรศพัท์  และคา่ไปรษณีย์ 
(11) คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้  คา่ธรรมเนียมท่ีเก่ียวกบัการด าเนินกิจการของสมาคม 
(12) คา่ใช้จา่ยส าหรับผู้ท าบญัชี  ผู้ตรวจบญัชี  ผู้สอบบญัชี  ผู้ช าระบญัชี  และคา่ใช้จา่ยในการเลิก

สมาคม 
(13) คา่พวงหรีดและคา่พิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกท่ีถึงแก่ความตาย 
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(14) คา่ใช้จา่ยอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนกลาง 

ข้อ 27. คา่ใช้จา่ยตามข้อ  26 (1)  (2)  (3)  (4)  และ  (13)  สมาคมต้องวางเป็นระเบียบ และน าเสนอท่ีประชมุ
ใหญ่พิจารณาอนมุตั ิและสง่ให้นายทะเบียนพิจารณาให้ความเห็นชอบภายใน  30  วนัและเม่ือนาย
ทะเบียนอนมุตัแิล้วจงึจะถือปฏิบตัไิด้ 

ข้อ 28. เงินทกุประเภทท่ีสมาคมได้รับ ต้องน าฝากธนาคารของรัฐ  ธนาคารพาณิชย์  หรือสหกรณ์ ออมทรัพย์
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  จ ากดั  ในนามของสมาคม  เหรัญญิกของสมาคมจะเก็บรักษาเงินสดไว้
เพ่ือเป็นคา่ใช้จา่ยได้ไมเ่กิน  10,000  บาท  (หนึง่หม่ืนบาทถ้วน) 

 นายกสมาคมมีอ านาจสัง่จา่ยเงินของสมาคมได้ไมเ่กินครัง้ละ  100,000  บาท   
(หนึง่แสนบาทถ้วน) 

 นายกสมาคม โดยมตขิองคณะกรรมการสัง่จา่ยเงินของสมาคมได้ไมเ่กินครัง้ละ  200,000  บาท  (สอง
แสนบาทถ้วน) 

 หากจ านวนเงินคา่ใช้จ่ายเกินกวา่  จ านวน   200,000  บาท  (สองแสนบาทถ้วน)  ต้องขออนมุตัจิากท่ี
ประชมุใหญ่ในแตล่ะรายการ ยกเว้นการจา่ยเงินสงเคราะห์ 

ข้อ 29. นายกสมาคมและกรรมการอ่ืนอีก  2  คน  ต้องอนมุตัคิา่ใช้จ่ายก่อนในแตล่ะรายการก่อนการจา่ยเงิน
และเบกิถอนเงินจากสหกรณ์ให้นายกสมาคมและกรรมการอ่ืนอีก  2  คน  ลงนามร่วมกนัไมน้่อยกว่าสอง
ในสาม 

ข้อ 30. เงินหรือผลประโยชน์ของสมาคมท่ีได้รับมา หรือมีผู้บริจาค หรือดอกเบีย้ท่ีเกิดจากเงินฝากธนาคารหรือ
สหกรณ์ออมทรัพย์ ในนามของสมาคม ต้องตกเป็นของสมาคมทัง้สิน้ 

ข้อ 31. สมาคมจะแตง่ตัง้บคุคลท่ีเหมาะสม เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ โดยความเห็นชอบของท่ีประชมุใหญ่ และ
ต้องรายงานผลให้คณะกรรมการทราบทกุเดือน 

 ผู้ตรวจสอบกิจการจะได้รับคา่ตอบแทนตามท่ีสมาคมก าหนดและได้รับความเห็นชอบจาก 
นายทะเบียนกลาง 

หมวดที่  9 
การประชุมใหญ่ 

ข้อ 32. นบัแตจ่ดทะเบียนจดัตัง้สมาคม ผู้ เร่ิมก่อการจะต้องนดัสมาชิกมาประชมุใหญ่สามญั ครัง้แรกภายใน 90  
วนั เพ่ือ 
(1) รับรองข้อบงัคบัทัง้ฉบบั 
(2) เลือกตัง้คณะกรรมการและมอบหมายงาน 
(3) ก าหนดอตัราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ลว่งหน้า 
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(4) ก าหนดอตัราการหกัเงินคา่จดัการศพ หรือคา่จดัการศพและสงเคราะห์ครอบครัวไว้เป็นคา่ใช้จา่ย 
(5) ก าหนดจ านวนเงินเบีย้เลีย้ง เบีย้ประชมุ คา่พาหนะเงินหรือประโยชน์อยา่งอ่ืนท านองเดียวกนัให้แก่

กรรมการ 
(6) เร่ืองอ่ืน ๆ 

ในระหวา่งท่ียงัไมไ่ด้มีการประชมุใหญ่สามญัครัง้แรก ผู้ เร่ิมก่อการจดัตัง้สมาคมมีอ านาจหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบเชน่เดียวกบัคณะกรรมการ 

ข้อ 33. สมาคมจะต้องเรียกประชมุใหญ่สามญัประจ าปี  ปีละหนึง่ครัง้ภายใน  120  วนั นบัแตว่นัสิน้ปี 
ปฏิทิน เพ่ือ 
(1) รับทราบรายงานกิจการในรอบปีท่ีผา่นมา 
(2) พิจารณาอนมุตับิญัชีรายได้ รายจ่ายและบญัชีงบดลุ 
(3) เลือกตัง้คณะกรรมการชดุใหมแ่ทนคณะกรรมการเม่ือครบวาระหรือทดแทนต าแหนง่ท่ีวา่ง 
(4) พิจารณาแก้ไขหรือเพิ่มเตมิข้อบงัคบั 
(5) เร่ืองอ่ืน ๆ 

ข้อ 34. สมาคมจะเรียกประชมุใหญ่วิสามญั ในกรณีท่ีต้องขอความเห็นชอบหรือมตจิากท่ีประชมุใหญ่ 
ในการด าเนินกิจการของสมาคม 
(1) คณะกรรมการเรียกประชมุ 
(2) สมาชิกจ านวนไมน้่อยกว่าหนึง่ในห้าของจ านวนสมาชิกทัง้หมด หรือไมน้่อยกวา่ห้าสิบคนลงช่ือ

ร่วมกนัร้องขอตอ่สมาคมให้เรียกประชมุใหญ่วิสามญัเพื่อการใดการหนึง่ 
ในกรณีท่ีสมาชิกเป็นผู้ ร้องขอ ให้สมาคมเรียกประชมุภายใน  30  วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับค า

ร้องขอ ถ้าสมาคมไมเ่รียกประชมุในระยะเวลาดงักล่าว ให้นายทะเบียนเรียกประชมุได้ 
(3) นายทะเบียนสัง่ให้เรียกประชมุ 

ข้อ 35. สมาคมจะสง่หนงัสือนดัประชมุใหญ่ไปยงัสมาชิกทกุคนก่อนวนันดัประชมุไมน้่อยกว่าเจ็ดวนั 
 หนงัสือเชิญประชมุต้องระบสุถานท่ี วนั เวลา และระเบียบวาระการประชมุ พร้อมทัง้รายละเอียดและ

เอกสารท่ีเก่ียวข้องไปด้วย 
ข้อ 36. การประชมุใหญ่ ต้องมีสมาชิกมาร่วมประชมุร่วมกนัไมน้่อยกว่ากึ่งหนึง่ของจ านวนสมาชิกทัง้หมดหรือไม่

น้อยกวา่หนึง่ร้อยคน จงึจะเป็นองค์ประชมุ 
ข้อ 37. ในการประชมุใหญ่ สมาชิกคนหนึง่มีเสียงหนึง่ในการลงคะแนน การวินิจฉยัชีข้าดให้ถือเสียง 

ข้างมากถ้าคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 
กรณีการแก้ไขหรือเพิ่มเตมิข้อบงัคบั และการเลิกสมาคม ต้องมีคะแนนเสียงไมน้่อยกว่าสองใน

สามของผู้มาประชมุ 
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ข้อ 38. การออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุใหญ่ (โดยเลือกปฏิบตัไิด้ในแตล่ะวาระการประชมุ) 
(1) ออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผย ให้ใช้วิธียกมือ 
(2) ออกเสียงลงคะแนนลบั ให้ใช้วิธีกาบตัรลงคะแนน 

การนบัคะแนนเสียง ให้ท่ีประชมุเลือกสมาชิกท่ีเข้าร่วมประชมุเป็นกรรมการนบัคะแนนจ านวนไม่
น้อยกวา่สามคน 

ข้อ 39. สมาชิกจะมอบฉนัทะเป็นหนงัสือให้ผู้ อ่ืน ซึง่มิใชส่มาชิกมาประชมุใหญ่ และออกเสียงแทนตนได้  ผู้ รับ
มอบฉนัทะคนหนึง่รับมอบฉันทะได้คนเดียว 

ข้อ 40. ในกรณีท่ีจะมีมติเร่ืองใด ถ้าส่วนได้เสียของกรรมการ หรือสมาชิกของสมาคมผู้ใดขดักบัประโยชน์ได้เสีย
ของสมาคม กรรมการหรือสมาชิกของสมาคมผู้นัน้จะออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ไมไ่ด้ 

ข้อ 41. ให้นายกสมาคมเป็นประธานในท่ีประชมุ ถ้านายกสมาคมไมอ่ยู่หรือไมอ่าจปฏิบตัหิน้าท่ีได้ ให้ 
อปุนายกปฏิบตัิหน้าท่ีแทน ถ้าทัง้นายกสมาคมและอปุนายกไมอ่ยูห่รือไมอ่าจปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้ท่ีประชมุ
เลือกกรรมการคนใดคนหนึง่ขึน้เป็นประธานในท่ีประชมุเฉพาะการประชมุคราวนัน้ 

หมวดที่  10 
คณะกรรมการ 

ข้อ 42. คณะกรรมการผู้ด าเนินการของสมาคมโดยได้รับการเลือกตัง้ระหว่างสมาชิกด้วยกนัในท่ีประชมุใหญ่มี
จ านวนไมน้่อยกวา่  7  คน ประกอบด้วยต าแหนง่  นายกสมาคม  เลขานกุาร  เหรัญญิก  และกรรมการ
อ่ืน ๆ ตามท่ีเห็นสมควร และต้องมีคณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้
(1) มีสญัชาตไิทย 
(2) มีอายไุมต่ ่ากวา่ย่ีสิบห้าปีบริบรูณ์ 
(3) มีวฒุิการศกึษาไมต่ ่ากว่าชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6  
(4) มีภมูิล าเนาหรือถ่ินท่ีอยูใ่นจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
(5) มีอาชีพเป็นหลกัแหลง่และมีฐานะมัน่คง 
(6) เป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

จ ากดั 
(7) ไมเ่ป็นกรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อ่ืน 
(8) ไมเ่ป็นผู้ มีประพฤตเิส่ือมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอนัดี 
(9) ไมเ่ป็นภิกษุ  สามเณร  นกัพรต  หรือนกับวชในศาสนาใด 
(10) ไมเ่คยถกูนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ าท้องท่ีสัง่ให้พ้นจากต าแหนง่สมาคม 
(11) ไมเ่คยถกูท่ีประชมุใหญ่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ถอดถอนให้ออกจากต าแหนง่กรรมการ เพราะ

เหตทุจุริตตอ่หน้าท่ีหรือไมเ่คยต้องโทษตามกฎหมายวา่ด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
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(12) ไมเ่คยต้องโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงท่ีสดุให้จ าคกุ เว้นแตเ่ป็นโทษส าหรับความผิดได้กระท าโดย
ประมาทหรือความผิดลหโุทษ 

(13) ไมเ่ป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(14) ไมเ่ป็นบคุคลท่ีมีหนีส้ินล้นพ้นตวั หรือบคุคลล้มละลาย 
(15) ไมเ่คยถกูไลอ่อก ปลดออก หรือให้ออกจากสว่นราชการ หนว่ยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือไม่

เคยถกูนายจ้างเลิกจ้างเพราะเหตทุจุริตตอ่หน้าท่ี 
ให้คณะกรรมการเป็นผู้แทนของสมาคมในกิจการเก่ียวกบับคุคลภายนอก ในการนีค้ณะกรรมการจะ

แตง่ตัง้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนขึน้ท าการแทนก็ได้ 
บทบาทหน้าที่แต่ละต าแหน่งของกรรมการ 

นายกสมาคม -  ท าหน้าท่ีเป็นหวัหน้าในการบริหารกิจการของสมาคมให้เป็นไป 
      ด้วยความเรียบร้อยถกูต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั และ 
      วตัถปุระสงค์ของสมาคม เป็นผู้แทนสมาคมในการติดตอ่กบั 
      บคุคลภายนอกและเป็นประธานในท่ีประชมุคณะกรรมการและ 
      การประชมุใหญ่ของสมาคม 
 อปุนายกสมาคม -  ท าหน้าท่ีเป็นผู้ชว่ยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคม ปฏิบตัิตามท่ี 

  นายกสมาคมได้มอบหมาย และท าหน้าท่ีแทนนายกสมาคมเม่ือ 
  นายกสมาคมไมอ่ยู ่หรือไมส่ามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้ 

 เลขานกุาร -  ท าหน้าท่ีเก่ียวกบังานธุรการของสมาคม นดัการประชมุกรรมการ   
  การประชมุใหญ่ จดและรักษารายงานการประชมุ ด าเนินการจดทะเบียน 

   กรรมการ  จดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเตมิข้อบงัคบัและรายงานทะเบียน 
   สมาชิก บญัชีงบดลุตอ่นายทะเบียน และปฏิบตัิตามค าสัง่ของนายกสมาคม  
   ตลอดจนท าหน้าท่ีเป็นเลขานกุารในการประชมุตา่ง ๆ ของสมาคม 
 เหรัญญิก -  มีหน้าท่ีเก่ียวกบัการเงินทัง้หมดของสมาคม เป็นผู้จดัท าบญัชีรายได้- 
   รายจา่ย บญัชีงบดลุของสมาคม และเก็บเอกสารหลกัฐานตา่ง ๆ ทางการเงิน  
   บญัชีของสมาคมไว้เพ่ือการตรวจสอบ รายงานฐานะการเงินและงบดลุของ 
   สมาคมตอ่นายทะเบียน 
 นายทะเบียน -  มีหน้าท่ีจดัท า และรักษาทะเบียนสมาชิก ตลอดจนหลกัฐานเอกสารตา่ง ๆ  
   เก่ียวกบัทะเบียนสมาชิก 
 กรรมการต าแหนง่อ่ืน ๆ -  มีหน้าท่ีตามท่ีนายกสมาคมมอบหมาย 
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ข้อ 43. วิธีการเลือกตัง้คณะกรรมการ ตามข้อ  42  กระท าได้ดงันี  ้
  เลือกกรรมการเป็นรายบคุคลจนครบจ านวนกรรมการ แล้วมอบอ านาจให้กรรมการท่ีได้รับ
เลือกตัง้กนัเองด ารงต าแหนง่ตา่ง ๆ ตามท่ีเห็นสมควร แล้วเสนอตอ่ท่ีประชมุใหญ่ โดยให้เป็นไปตามมติ
ของท่ีประชมุใหญ่หรือ ให้ผู้ ได้รับการเลือกตัง้จากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  จ ากดั แล้วให้คณะกรรมการคดัเลือกตัง้ต าแหนง่กรรมการตอ่ไป 

ข้อ 44. กรรมการของสมาคมไมมี่สิทธิได้รับคา่จ้าง หรือประโยชน์อยา่งอ่ืนท านองเดียวกนัจากสมาคมกรรมการ
ของสมาคมอาจได้รับเบีย้ประชมุ คา่พาหนะ หรือเงิน หรือประโยชน์อยา่งอ่ืนท านอง 
เดียวกนัจากสมาคมตามท่ีสมาคมได้วางระเบียบไว้ให้จา่ยตามมตท่ีิประชมุใหญ่ก าหนดและสง่ส าเนาท่ีมี
ค ารับรองวา่ถกูต้องตอ่นายทะเบียน 

ข้อ 45. คณะกรรมการท่ีได้รับเลือกตัง้ตามข้อท่ี  42 และจดทะเบียนแล้ว อยูใ่นต าแหนง่คราวละ 2 ปี   
นบัแตว่นัท่ีท่ีประชมุใหญ่มีมตแิละต้องออกตามวาระ และจะด ารงต าแหนง่เกินสองวาระตดิตอ่กนัไมไ่ด้ 
 ในกรณีท่ีไมมี่ (ผู้สมคัร) เลือกตัง้เป็นกรรมการสมาคมครบตามจ านวนกรรมการ เน่ืองจากอยูใ่น
วาระครบสองวาระแล้วให้ผู้ เข้าร่วมประชมุมีมตไิมน้่อยกวา่สองในสาม เสนอให้กรรมการคนเก่าเป็น
กรรมการของสมาคมอีกก็ได้ 
 กรรมการชดุท่ีออกตามวาระจะต้องปฏิบตัหิน้าท่ีจนกว่าจะมีการเลือกตัง้คณะกรรมการชดุใหม่
และคณะกรรมการชดุใหมรั่บมอบหน้าท่ีเป็นหนงัสือ และเข้ารับต าแหนง่แทนแล้ว จงึจะพ้นหน้าท่ี 
(คณะกรรมการชดุใหมมี่ผลตัง้แตว่นัท่ีท่ีประชมุมีมติเลือกตัง้) 

  กรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ก่อนครบวาระ สมาคมจะเรียกประชมุใหญ่วิสามญั เม่ือเลือก
กรรมการแทนต าแหนง่ท่ีว่างก็ได้ และให้อยูใ่นต าแหนง่เท่ากบัวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการซึง่ตนแทน 

ข้อ 46. กรรมการของสมาคมยอ่มพ้นจากต าแหนง่ได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
(1) ครบก าหนดตามวาระ 
(2) ถึงแก่ความตาย 
(3) ลาออกโดยท าเป็นหนงัสือ 
(4) ขาดคณุสมบตัติามข้อ  42 

ข้อ 47. ให้มีการประชมุคณะกรรมการทกุวนัอาทิตย์ สปัดาห์ท่ีสามของเดือน หรือแล้วแตม่ติคณะกรรมการ ใน
กรณีจ าเป็นเร่งดว่น นายกสมาคม หรือกรรมการไมน้่อยกวา่คร่ึงหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะเรียก
ประชมุก็ได้ หรือพิจารณาเป็นครัง้คราวไป 

ข้อ 48. การประชมุคณะกรรมการ จะต้องมีกรรมการมาประชมุไมน้่อยกวา่คร่ึงหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 
จงึจะนบัเป็นองค์ประชมุ 
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ข้อ 49. ให้นายกสมาคมเป็นประธานในท่ีประชมุ ถ้านายกสมาคมไมอ่ยู่หรือไมอ่าจปฏิบตัหิน้าท่ีได้ให้ 
อปุนายกสมาคมเป็นประธานในท่ีประชมุ ถ้าทัง้นายกสมาคม และอปุนายกสมาคมไมอ่ยูห่รือไมอ่าจ 

ปฏิบตัหิน้าท่ีได้ให้ท่ีประชมุเลือกกรรมการคนใดคนหนึง่ท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชมุ การวินิจฉัยชีข้าดให้ถือ
เสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเทา่กนัให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด 

ข้อ 50. คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าท่ีในการด าเนินกิจการของสมาคม และให้รวมถึง 
(1) ด าเนินกิจการของสมาคมให้เป็นไปตามพระราชบญัญัตกิารฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 

กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ข้อบงัคบั และมตขิองท่ีประชมุใหญ่ หรือกฎหมายอ่ืน 
(2) วางระเบียบในการปฏิบตังิานของสมาคมให้เป็นไปตามข้อบงัคบั 
(3) วา่จ้างแตง่ตัง้ ถอดถอนเจ้าหน้าท่ีสมาคม 
(4) จดัท าและเก็บรักษาเอกสาร หลกัฐานทางการเงินและบญัชี ทะเบียนสมาชิก และทรัพย์สินของ

สมาคม 
(5) พิจารณาประเด็นตา่ง ๆ เป็นเร่ือง ๆ และครัง้คราวไปแล้วแตค่วามเหมาะสม 
(6) การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นสิน้สดุ 

หมวดที่  11 
การเลิกสมาคม และการช าระบัญชี 

ข้อ 51. สมาคมยอ่มเลิกด้วยเหตใุดเหตหุนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้
(1) ประชมุใหญ่ลงมตใิห้เลิก 
(2) นายทะเบียนสัง่ให้เลิก 
(3) ศาลสัง่ให้เลิก 

ข้อ 52. ในกรณีท่ีนายทะเบียนสัง่ให้เลิก กรรมการจ านวนไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการ 
ทัง้หมดของสมาคม สามารถย่ืนอทุธรณ์ตอ่ปลดักระทรวงโดยท าเป็นหนงัสือย่ืนตอ่นายทะเบียนภาย
สามสิบวนันบัแตว่นัท่ีได้รับค าสัง่ให้เลิก 

ข้อ 53. เม่ือสมาคมต้องเลิกไมว่า่ด้วยเหตใุด ๆ ให้มีการช าระบญัชี 
  ให้ท่ีประชมุใหญ่พิจารณาตัง้ผู้ช าระบญัชีโดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนภายใน
สามสิบวนันบัแตว่นัท่ีเลิกหรือนบัแตว่นัท่ีปลดักระทรวงมีค าสัง่ให้ยกอทุธรณ์ 
  ในกรณีท่ีท่ีประชมุใหญ่ไมอ่าจตัง้ผู้ช าระบญัชี หรือนายทะเบียนไมใ่ห้ความเห็นชอบ  
ให้นายทะเบียนแตง่ตัง้ผู้ช าระบญัชีขึน้ท าการช าระบญัชีได้ 
  เม่ือนายทะเบียนเห็นสมควรหรือเม่ือสมาชิกจ านวนไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนสมาชิก
ทัง้หมดร้องขอตอ่นายทะเบียน นายทะเบียนจะแตง่ตัง้ผู้ช าระบญัชีคนใหมแ่ทนผู้ช าระบญัชีท่ีได้ตัง้ไว้ก็ได้ 

  ผู้ช าระบญัชีได้รับคา่ตอบแทนของสมาคมตามท่ีนายทะเบียนก าหนด 
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ข้อ 54. ให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ีของสมาคมจดัการรักษาทรัพย์สินทัง้หมดของสมาคมไว้จนกว่าผู้ช าระ
บญัชีจะเรียกให้สง่มอบ 

ข้อ 55. ผู้ช าระบญัชีต้องท างบดลุของสมาคมสง่ให้ผู้สอบบญัชีเพ่ือตรวจรับรองวา่ถกูต้อง และอาจร้องขอให้นาย
ทะเบียนตัง้ผู้สอบบญัชีเพ่ือตรวจสอบงบดลุได้ 

  เม่ือผู้สอบบญัชีรับรองงบดลุแล้ว ให้ผู้ช าระบญัชีรับรองงบดลุตอ่ท่ีประชมุใหญ่เพ่ืออนมุตัแิละเสนอ
ตอ่นายทะเบียนตอ่ไป 

ข้อ 56. เม่ือได้ช าระบญัชีแล้ว ถ้ามีทรัพย์สินเหลืออยูจ่ะโอนไปให้แก่สมาคม  หรือนิติบคุคลท่ีมีวตัถปุระสงค์
เก่ียวกบัการกศุลสาธารณะ หรือเป็นไปตามมตขิองท่ีประชมุใหญ่ 

หมวดที่ 12 

บทเฉพาะกาล 

ข้อ 57 . ข้อบงัคบัฉบบันีใ้ห้เร่ิมใช้บงัคบัได้นบัตัง้แตว่นัทีสมาคมได้รับอนญุาตให้จดทะเบียนเป็นนิตบิคุคล  
  เป็นต้นไป 

ข้อ 58. เม่ือสมาคมได้รับอนญุาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลทางราชการ และให้ถือว่าผู้ เร่ิมก่อการทัง้หมดเป็น 

  สมาชิกสามญั และสมาชิกภาพของคณะกรรมการท่ีตัง้ขึน้เร่ิมตัง้แตว่นัท่ีจดทะเบียนเป็นต้นไป 

ข้อ 59. ในวาระแรกให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั สามารถสมคัรเข้าเป็น 

  สมาชิกของสมาคมโดยได้การยกเว้นคณุสมบตัติามข้อ 9(4) 
ข้อ 60. สมาชิกถึงแก่กรรมก่อนท่ีจะมีการประชมุใหญ่ครัง้แรก ไมมี่สิทธ์ิได้รับเงินสงเคราะห์ไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

 
 

         ลงช่ือ   

          (นายญชาญวิทย์ เทียมบญุประเสริฐ) 
           นายกสมาคม  


