ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่
พ.ศ. 2562
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ข้อบังคับ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่
พ.ศ. 2562
ด้วยคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จากัด ชุดที่ 2 เห็นเป็นการสมควรจัดให้มี
สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อเป็นการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในระหว่างสมาชิก และครอบครัวของสมาชิก
ภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 จึงกาหนดข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
หมวด 1
ข้อความทั่วไป
ข้ อ 1 สมาคมนี้ เรี ย กว่ า “ สมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ เครดิ ต ยู เนี่ ย นหาดใหญ่ ” ใช้ อั ก ษรย่ อ ว่ า
“ สส.คหญ. ” และภาษาอังกฤษว่า “ Funeral Association of Hatyai Credit Union ”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ที่นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจาท้องที่เทศบาล
เมืองคอหงส์จังหวัดสงขลารับจดทะเบียน เป็นต้นไป
ข้อ 3 เครื่องหมายของสมาคมใช้ตราสัญลักษณ์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จากัด ประกอบข้อความ
“สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ สส.คหญ.”
ความหมาย สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่จัดตั้งขึ้นโดยสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่
จากัด เพื่อเป็ น สวัสดิการให้ กับสมาชิกและครอบครัว บุคคลทั่ว ไปที่ อาศัยอยู่ในพื้น ที่
อาเภอหาดใหญ่
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
“สมาคม” หมายความว่า สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่
“สมาชิกสมทบ” หมายความว่า ญาติของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จากัด อันได้แก่ บิดา
มารดา สามี ภรรยา บุตร ที่ชอบด้วยกฎหมายและบรรลุนิติภาวะ
“บุคคลทั่วไป” หมายความว่า บุคคลที่มีภูมิลาเนาอยู่ในท้องที่อาเภอหาดใหญ่
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่
“นายกสมาคม” หมายความว่า นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่
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“สหกรณ์”
“เจ้าหน้าที”่

หมายความว่า สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จากัด
หมายความว่า ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานหรือช่วยงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่
“เงินค่าสมัคร” หมายความว่า เงินที่เรียกเก็บจากผู้ซึ่งสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่
“เงินค่าบารุง” หมายความว่า เงินที่เรียกเก็บจากสมาชิกเป็นรายเดือนหรือรายปีเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่
“เงินสงเคราะห์” หมายความว่า เงินที่สมาชิกร่วมกันออกช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพสมาชิกซึ่งถึง
แก่ความตายรวมเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อดาเนินกิจการของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่
“เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า” หมายความว่า เงินที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่
เรียกเก็บล่วงหน้าไว้เพื่อสารองจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์สมาชิกคนใดคน
หนึ่งถึงแก่ความตาย
“นายทะเบียนประจาท้องถิ่น” หมายความว่า นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจาท้อง
ที่เทศบาลเมืองคอหงส์จังหวัดสงขลา
หมวด 2
วัตถุประสงค์
ข้อ 5 สมาคมมี วัตถุป ระสงค์เพื่ อ ให้ ส มาชิกสงเคราะห์ ซึ่งกัน และกั นในการจั ดการศพหรือสงเคราะห์
ครอบครัวของสมาชิกซึ่งถึงแก่ความตายด้วยเงินสงเคราะห์ โดยมิได้ประสงค์จะหากาไร หรือรายได้เพื่อแบ่งปันกัน
ซึ่งการตายนี้ให้รวมถึงการสาบสูญตามคาสั่งศาลด้วย
หมวด 3
ที่ตั้งสานักงาน และวันเวลาเปิดทาการ
ข้อ 6 สานักงานของสมาคม ตั้งอยู่ที่สานักงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จากัด เลขที่ 25 ถ.ทวีวรรณ์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร.074-429033
ข้อ 7 สมาคมจะเปิ ดทาการในวัน จันทร์ ถึงวันศุกร์ และวันอาทิตย์ สั ปดาห์ แรกของเดือนและสัปดาห์
สุดท้ายของเดือน ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. จะหยุดทาการวันอาทิตย์ที่มิได้ตรงกับวันที่ต้องมาทา
การและวันนักขัตฤกษ์
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หมวด 4
วิธีการรับสมาชิก และการขาดจากสมาชิกภาพ
ข้อ 8 สมาชิกของสมาคม ได้แก่ บุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับนี้ ซึ่งแสดงความจานงตามข้อ
10 และคณะกรรมการมีมติรับเข้าเป็นสมาชิกตามข้อ 12 แล้ว
ข้อ 9 ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
(2) มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
(3) มีความประพฤติดี และยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับ
(4) มีทะเบียนบ้านถูกต้องตามกฎหมาย
(5) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ
(6) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคเรื้อรังจนรักษาไม่หาย
(7) บุคคลทั่วไป ที่มีภูมิลาเนาในอาเภอหาดใหญ่ อายุไม่เกิน 55 ปี บริบูรณ์
(8) สมาชิกสหกรณ์ หรือสมาชิกสมทบสหกรณ์อายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
(9) เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการหรือกรรมการดาเนินการสหกรณ์หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ข้อ 10 ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมด้วยตนเอง ณ สานัก งาน
ของสมาคม ในวัน เปิ ด ท าการ โดยมี ส มาชิ ก ของสมาคมไม่ น้ อ ยกว่า 2 คน หรือ กรรมการของสมาคมรับ รอง
คุณสมบัติ
ข้อ 11 ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกจะต้องระบุชื่ อผู้จัดการศพ และผู้ที่ประสงค์ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ซึ่งต้อง
เป็นบุคคลตามข้อ 25 ไว้ชัดแจ้งในใบสมัคร ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการศพและผู้รับเงินสงเคราะห์ในภายหลัง
สมาชิกต้องแจ้งให้สมาคมทราบโดยมิชักช้า ถ้าไม่มีผู้จัดการศพให้ถือว่าผู้รับเงินสงเคราะห์เป็นผู้จัดการศพ หรือถ้า
ไม่มีผู้จัดการศพและผู้ รับเงินสงเคราะห์ ให้สมาคมเป็นผู้จัดการศพ ในกรณีที่สมาคมเป็นผู้จัดการศพ สมาคมต้อง
จัดการศพให้เหมาะสมแก่ฐานานุรูปและศาสนาของสมาชิกผู้นั้น
ข้อ 12 สมาชิกภาพของผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกจะสมบูรณ์เริ่มตั้งแต่วันที่ที่คณะกรรมการได้มีมติให้รับเข้า
เป็นสมาชิก และผู้สมัครได้ชาระเงินค่าสมัครและชาระเงินต่างๆตามข้อบังคับนี้แล้ว เว้นแต่สมาชิกภาพของผู้เริ่มก่อ
การจัดตั้งสมาคมจะเริ่มตั้งแต่วันที่ที่นายทะเบียนประจาท้องที่รับจดทะเบียนสมาคม
ข้อ 13 สมาคมจะออกหนังสือหลักฐานแสดงการเป็นสมาชิกตามแบบที่สมาคมกาหนดให้แก่สมาชิกทุกคน
ข้อ 14 สมาชิกไม่ประสงค์จะเป็นสมาชิกต่อไป ให้แสดงความจานงต่อคณะกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร
หากไม่แสดงความจานงดังกล่าวให้ถือว่ายังคงเป็นสมาชิกต่อไป
ข้อ 15 สมาชิกภาพย่อมสิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออกโดยทาเป็นหนังสือถึงคณะกรรมการ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ยื่นหนังสือขอลาออก
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(3) ถูกคัดชื่อออก เพราะไม่สามารถเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ ล่วงหน้าได้เต็มจานวนตามข้อ 20
และได้รับหนังสือเตือนจากสมาคมแล้วสามครั้ง ครั้งละไม่เกิน 15 วัน หรือสมาคมไม่สามารถติดต่อหาหลักแหล่งที่
อยู่ได้ และคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้พ้นจากสมาชิกภาพ เว้นแต่สมาชิกได้อุทธรณ์ ภายใน 30 วัน ผล
การพิจารณาของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
(4) กระทาการใดๆอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาคมอย่างร้ายแรง และคณะกรรมการมี
มติให้ออก
การสิ้น สุ ดแห่ งสมาชิกภาพตามข้อนี้ สมาชิกไม่มีสิทธิเรียกเงินค่าสมัคร เงินค่าบารุง และเงิน
สงเคราะห์ที่ได้ชาระตามข้อบังคับนี้คืนจากสมาคม เว้นแต่เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าที่ยังไม่ ตกอยู่ในความผูกพันที่
จะต้องจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ให้แก่สมาชิกที่ถึงแก่ความตาย
หมวด 5
เงินค่าสมัคร เงินค่าบารุง และเงินสงเคราะห์
ข้อ 16 เมื่อสมาคมรับผู้ใดเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ผู้นั้นมีหน้าที่ต้องชาระเงิน
(1) เงินค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้แก่สมาคมเป็นเงินคนละ 50 บาท
(2) เงินค่าบารุงรายปี ปีละ20 บาท
(3) เงินสงเคราะห์เรียกเก็บตามจานวนสมาชิกที่ตายศพละ 20 บาท โดยเก็บเงินสงเคราะห์
ล่วงหน้า 200 บาท (จานวน10ศพ)
ข้อ 17 เมื่อสมาชิกของสมาคมคนใดคนหนึ่งถึงแก่ความตาย สมาชิกทุกคนมีหน้าที่ต้องออกเงินสงเคราะห์
เพื่อเป็นค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ครอบครัวของสมาชิกที่ตายนั้นรายละยี่สิบบาท
ข้ อ 18 การช าระเงิน ค่ า สมั ค ร เงิน ค่ า บ ารุง และเงิน สงเคราะห์ ให้ ช าระต่ อ เหรัญ ญิ ก หรื อ ผู้ ที่ ได้ รั บ
มอบหมาย ณ สานักงานของสมาคมในวันเปิดทาการ การรับเงินค่าสมัคร ค่าบารุง และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ให้
สมาคมออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานโดยใช้วิธีหักจากบัญชีเงินฝาก
ข้อ19 เงินสงเคราะห์ตามข้อ 17 สมาชิกต้องชาระให้สมาคมภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการ
ตายของสมาชิก หรือได้รับแจ้งให้ชาระเงินสงเคราะห์จากสมาคม
ข้อ 20 สมาคมจะเรียกเก็บ เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าจากสมาชิกเพื่อสารองจ่ายเป็นค่าจัดการศพ ซึ่งต้องไม่
เกินอัตราที่ที่ประชุมใหญ่จะมีมติกาหนด สมาคมจะคืนให้แก่สมาชิกเท่าที่สมาชิกผู้นั้นยังไม่ตกอยู่ในความผูกพันที่
จะต้องจ่ายเงินสงเคราะห์ตามที่จ่ายไว้ล่วงหน้า และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้านี้ห้ามสมาคมนาไปใช้จ่ายในกิจการอื่น
ใด เว้นแต่จะนาไปใช้สารองจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ของสมาชิกผู้นั้นในเมื่อสมาชิกอื่นถึงแก่ความตาย
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หมวด 6
สิทธิ และหน้าที่ของสมาชิก
ข้อ 21 สมาชิกมีสิทธิดังต่อไปนี้
(1) แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการของสมาคมในที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี และประชุม
ใหญ่วิสามัญ
(2) มีสิทธิเรียกร้องให้คณะกรรมการกระทาหรืองดเว้นการกระทาเพื่อประโยชน์ของสมาคม หรือ
ป้องกันความเสียหายอันเกิดขึ้นแก่สมาคม
(3) เข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทุกครั้ง
(4) ขอตรวจสอบบัญชีและเอกสารของสมาคม เพื่อทราบการดาเนินกิจการของสมาคม ในวันเปิด
ทาการของสมาคม
(5) ทาหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อการใดการหนึ่งเมื่อใดก็ได้
โดยมี จ านวนไม่น้ อยกว่าหนึ่ งในห้ า ของจ านวนสมาชิกทั้ งหมดหรือ ไม่ น้อยกว่าห้ าสิ บ คนลงลายมือชื่อ และให้
คณะกรรมการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับคาร้องขอ
(6) ร้องขอต่อนายทะเบี ยนประจาท้องที่ ให้ สั่งเพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่ที่ได้ลงมติฝ่ าฝื น
กฎหมาย หรือข้อบังคับของสมาคมภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ
(7) ยื่นคาร้องขอต่อนายทะเบียนประจาท้องที่ให้เลิกสมาคม พร้อมด้วยเหตุผลประกอบคาร้องขอ
โดยมีสมาชิกอื่นร่วมด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของสมาชิกทั้งหมด
ข้อ 22 สมาชิกมีหน้าที่ต้องปฏิบัติดังนี้
(1) ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง ของสมาคมและมติคณะกรรมการ
(2) ต้องชาระเงินสงเคราะห์ให้เรียบร้อยภายในสามสิบวัน นับตั้งแต่วันที่ได้ รับแจ้งการตายของ
สมาชิกจากสมาคม หรือได้รับแจ้งให้ชาระเงินสงเคราะห์จากสมาคม
(3) เก็บรักษาหนังสือสาคัญแสดงการเป็นสมาชิกของสมาคมไว้ ถ้าหายต้องรีบแจ้งเพื่อขอใบแทน
ใหม่จากสมาคม
(4) การย้ายที่อยู่ เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล แก้วัน เดือน ปีเกิดของสมาชิก ให้ยื่น คาร้องต่อ
สมาคมภายในสิบห้าวันนับแต่วันย้าย เปลี่ยน หรือแก้ไข เพื่อสมาคมจะได้แก้ไขหลักฐานต่างๆในทะเบียนให้ถูกต้อง
(5) แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือเมื่อต้องการเปลี่ยนตัวบุคคลตามที่แสดงความจานงไว้ในใบ
สมัคร ตามข้อ 11 โดยยื่นคาร้องต่อนายกสมาคม
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หมวด 7
วิธีการจ่ายเงินค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพ และสงเคราะห์ครอบครัว
ข้อ 23 เมื่อสมาชิกผู้ใดถึ งแก่ความตาย ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์หรือครอบครัวของสมาชิกแจ้งให้
คณะกรรมการทราบ พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้
(1) หนังสือสาคัญแสดงการเป็นสมาชิก
(2) ใบเสร็จรับเงินครั้งสุดท้าย
(3) ใบมรณะบัตร
(4) สาเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกที่ตาย
(5) สาเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการศพหรือผู้รับเงินสงเคราะห์
(6) บัตรประชาชนหรือบัตรประจาตัวของผู้จัดการศพหรือผู้รับเงินสงเคราะห์
ข้อ 24 สมาคมจะจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้จัดการศพ และผู้รับเงินสงเคราะห์
(1) จ่ายครั้งแรกเท่าที่เก็บได้ภายในเจ็ดวัน นับแต่วันรับคาขอรับเงินสงเคราะห์
(2) สมาคมจะจ่ายเงินส่วนที่เหลือจากที่เรียกเก็บได้ทั้งหมดภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันจ่ายครั้ง
แรกและภายหลังจากที่เรียกเก็บได้อีก
(3) ผู้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่มีอายุต่ากว่า 35 ปีและมีมติอนุมัติรับเข้าเป็น
สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์หากถึงแก่ความตายให้ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัวทันที
(4) ผู้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป จะต้องเป็นสมาชิก
สมาคมฌาปนกิจ สงเคราะห์ มาแล้ ว ไม่ น้ อยกว่า 6 เดือ น และมีม ติ อนุ มั ติ รับ เข้าเป็ น สมาชิก สมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะห์ จึงจะได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัว
ในกรณีผู้จัดการศพ และผู้รับเงินสงเคราะห์เป็นคนละคน จะจ่ายเงินให้ผู้จัดการศพเป็นผู้รับเงินสาหรับค่า
จัดการศพ ส่วนที่เหลือจ่ายให้ผู้รับเงินสงเคราะห์
ข้อ 25 เมื่อสมาชิกผู้ ใดถึงแก่ความตาย ให้ สมาคมจ่ายค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์
ครอบครัว ให้แก่บุคคลที่สมาชิกได้ระบุไว้ในใบสมัครให้เป็นผู้รับเงินสงเคราะห์ หรือเป็นผู้จัดการศพ ซึ่งต้องเป็น
บุคคลดังต่อไปนี้
(1) สามี ภริยา บุตร บิดา มารดา
(2) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
(3) พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน
(4) ปู่ ย่า ตา ยาย
(5) ลุง ป้า น้า อา
(6) ผู้อุปการะเลี้ยงดูหรือผู้อยู่ในอุปการะเลี้ยงดู
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ในกรณีไม่มีบุคคลที่สมาชิกระบุไว้ในใบสมัคร หรือมีบุคคลที่ระบุไว้ในใบสมัครแต่ไม่อาจจัดการตามเจตนา
ของสมาชิกได้ หรือในกรณีที่สมาชิกไม่ได้ระบุบุคคลใดไว้ในใบสมัคร บุคคลตามวรรคแรกอาจยื่นคาร้องต่อสมาคม
เพื่อขอเป็นผู้จัดการศพก็ได้
เมื่อสมาคมได้รับคาร้องตามวรรคที่สองและได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลนั้นสามารถเป็นผู้จัดการศพของ
สมาชิกได้จริง ให้สมาคมจ่ายเงินค่าจัดการศพให้แก่บุคคลนั้น แต่ถ้าสมาคมเห็นว่าบุคคลนั้นไม่สามารถเป็นผู้ จัดการ
ศพได้ หรือไม่มีบุคคลตามวรรคแรกยื่นคาร้องภายในหกสิบวันนับแต่วันประกาศให้สมาคมจัดการศพให้แก่สมาชิก
ที่ถึงแก่ความตายตามสมควรแก่ฐานานุรูปและประเพณีทางศาสนาของสมาชิกนั้น
เมื่อได้ ป ฏิ บั ติตามวรรคสามแล้ ว ยั งคงมี เงินค่าจัดการศพหรือค่ าจัดการศพและสงเคราะห์ ครอบ ครัว
เหลืออยู่ ให้สมาคมจ่ายเงินส่วนที่เหลืออยู่ให้แก่บุคคลที่สมาชิกได้ระบุไว้ในใบสมัคร แต่ถ้าไม่มีบุคคลที่สมาชิกระบุ
ไว้ในใบสมัครให้จ่ายเงินดังกล่าวให้แก่บุคคลในวรรคแรกตามลาดับก่อนหลัง โดยผู้อยู่ลาดับก่อนย่อมตัดสิทธิผู้อยู่
ลาดับหลัง ถ้ามีผู้อยู่ในลาดับเดียวกันหลายคน ให้แบ่งเงินค่าจัดการศพหรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว
ที่เหลืออยู่ให้แก่ทุกคนในสัดส่วนที่เท่ากัน แต่ถ้าหากไม่อาจแบ่งเงินให้แก่บุคคลใดได้ให้ดาเนินการไปตามกฎหมาย
ข้อ 26 สมาคมจะหักเงินสงเคราะห์ไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจการของสมาคมจานวนร้อยละ แปด
ของเงินสงเคราะห์ที่เรียกเก็บได้
ข้อ 27 การยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์ ต้องยื่นภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่สมาชิกถึงแก่ความตาย ถ้าพ้น
กาหนดนี้ถือสละสิทธิ์
ข้อ 28 ในกรณีสมาชิกเสียชีวิต ภายใน 1 ปี ตั้งแต่วันที่ที่คณะกรรมการได้มีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิก เมื่ อ
เสียชีวิตลงและสมาคมฯตรวจสอบพบว่าการเสียชีวิตนั้นอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งหรือโรคเอดส์
ทางสมาคมฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่จ่ายเงินสงเคราะห์ฯ
หมวด 8
คณะกรรมการ และการดาเนินกิจการ
ข้อ 29 ให้สมาคมมีคณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการจานวนไม่น้อยกว่าสิบเอ็ดคน และไม่เกินสิบห้า
คน โดยมีตาแหน่งนายกสมาคมหนึ่งคน เลขานุการหนึ่งคนเหรัญญิกหนึ่งคน และตาแหน่งอื่นตามที่กาหนด ซึ่งที่
ประชุมใหญ่สามัญเลือกตั้งขึ้นตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญกรรมการสมาคม
ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์
(3) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นประถมศึกษาปีที่สี่
(4) มีภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่ในจังหวัดที่จดทะเบียนตั้งสมาคมนั้น
(5) มีอาชีพเป็นหลักแหล่งและมีฐานะมั่นคง
(6) เป็นสมาชิกของสมาคมนั้น
(7) ไม่เป็นกรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อื่น
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(8) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
(9) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใด
(10) ไม่เคยถูกนายทะเบียนประจาท้องที่ สั่งให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการสมาคม
(11) ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่สมาคมถอดถอนให้ออกจากตาแหน่ งกรรมการเพราะเหตุ ทุจริตต่อหน้าที่
หรือไม่เคยต้องโทษตามกฎหมายว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์
(12) ไม่เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดได้กระทาโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(13) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(14) ไม่เป็นคนที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือบุคคลล้มละลาย
(15) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากส่วนราชการ หน่ วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ ไม่
เคยถูกนายจ้างเลิกจ้างเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
ให้คณะกรรมการเป็นผู้แทนของสมาคมในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกในการนี้ คณะกรรมการจะ
แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งคนใด หรือหลายคนทาการแทนก็ได้
ข้อ 30 วิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการ ตามข้อ 29 ให้ประธานในที่ประชุมเสนอคณะหนึ่งให้ที่ประชุมใหญ่
รับรอง เมื่อไม่มีสมาชิกผู้ใดเสนอชื่อสมาชิกที่สมควรจะได้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการเพิ่มเติมอีก ก็ให้ถือเป็น
มติของที่ประชุมใหญ่รับรองคณะกรรมการคณะนี้ หรือในกรณีที่มีสมาชิกเสนอชื่อสมาชิกที่สมควรได้รับเลือกตั้ง
เป็นคณะหลายคณะ ให้ประธานในที่ประชุมขอมติที่ประชุมโดยการออกเสียงการวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก
ข้อ 31 คณะกรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งตามข้อ 30 ให้ดารงตาแหน่งนับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนประจา
ท้องที่รับจดทะเบียน การดารงตาแหน่งของคณะกรรมการสมาคม สิ้ นสุดลงเมื่อมีการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการชุดใหม่
ข้อ 32 การตั้งกรรมการและการเปลี่ ยนตัวกรรมการ ให้ ทาได้ โดยมติที่ประชุมใหญ่ และต้องนาไปจด
ทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ
ข้อ 33 การพ้นจากตาแหน่งของกรรมการ กรรมการของสมาคมย่อมพ้นจากตาแหน่งในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ครบกาหนดตามวาระ
(2) ตาย
(3) ลาออกโดยทาเป็นหนังสือ(มีผลวันที่นายกสมาคมอนุมัติ)
(4) ขาดจากสมาชิกภาพ
(5) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 29 ข้อใดข้อหนึ่ง
(6) ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ออก
(7) การกระทาความผิดและถูกลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้อใดข้อหนึ่ง
(8) ไม่มาประชุมประจาเดือนติดต่อกันเกิน 3 ครั้ง โดยไม่ทราบสาเหตุ
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กรณีตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุไม่ใช่ออกตามวาระ หากตาแหน่งนั้นไม่ใช่ตาแหน่งนายกสมาคม
และกรรมการที่เหลื อยังครบจ านวนขั้น ต่าตามข้อบังคับ คณะกรรมการอาจเรียกประชุมใหญ่ วิส ามัญเลื อกตั้ง
สมาชิกคนใดคนหนึ่งเข้าดารงตาแหน่งแทนหรือไม่ก็ได้ และให้กรรมการที่ได้รับเลือกตั้ งแทนนั้นอยู่ในตาแหน่งตาม
วาระของผู้ที่ตนแทน
ข้อ 34 ให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ในกรณีจาเป็น นายกสมาคมหรือกรรมการ
ไม่น้อยกว่าครึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดจะเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษขึ้นก็ได้
ข้อ 35 กรรมการไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้าง หรือประโยชน์อย่างอื่นทานองเดียวกันจากสมาคม กรรมการอาจ
ได้รับเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ หรือประโยชน์อย่างอื่นทานองเดียวกันจากสมาคมได้ หากสมาคมได้วางระเบียบไว้ให้
จ่ายได้
ระเบียบของสมาคมว่าด้วยการจ่ายเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ หรือประโยชน์อย่างอื่นทานองเดียวกันให้แก่
กรรมการ ต้องกระทาโดยมติของที่ประชุมใหญ่และต้องส่งสาเนาที่มีคารับรองว่าถูกต้องต่อนายทะเบียน
ข้อ 36 คณะกรรมการมีอานาจ และหน้าที่ในการดาเนินกิจการของสมาคมทุกประการและให้หมายความ
รวมถึง
(1) จัดดาเนินกิจการของสมาคม ตามข้อบังคับ และตามมติของที่ประชุม
(2) แต่งตั้งกรรมการให้ดารงตาแหน่งต่าง ๆ และกาหนดอานาจหน้าที่ของกรรมการแต่ละตาแหน่ง
(3) กาหนดระเบียบการปฏิบัติงานของสมาคม
(4) กาหนดระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การประชุมใหญ่ พ.ศ. 2562
(5) กาหนดระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ ว่าด้วย ค่าพวงหรีดและค่า
พิธีกรรมตามศาสนา พ.ศ. 2562
(6) กาหนดระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ ว่าด้วย การเรียกเก็บ การ
ชาระเงิน ค่าสมัคร เงิน บ ารุงรายปี เงิน สงเคราะห์ล่ วงหน้า การจ่ายเงินค่าจัดการศพและสงเคราะห์ ครอบครัว
พ.ศ.2562
(7) กาหนดระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บ
รักษาเงิน พ.ศ.2562
(8) กาหนดระเบี ยบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สมาคม
พ.ศ.2562
(9) กาหนดระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ปฏิบัติงาน และค่าลงทะเบียนในการร่วมประชุมฝึกอบรม สัมมนาของกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ พ.ศ.2562
การใช้จ่ายเงินของสมาคมต้องเป็นไปตามข้อบังคับ วัตถุประสงค์ และระเบียบของสมาคมที่วางไว้โดยไม่
ขัดต่อกฎหมาย มิฉะนั้นคณะกรรมการจะต้องรับผิดชอบเป็นส่วนตัว
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ข้อ 37 องค์ป ระชุมในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะนับได้ว่าเป็นองค์ประชุม
ข้อ 38 นายกสมาคมมีอานาจสั่งการตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการ และบริหารกิจการของสมาคมให้
เป็นไปตามข้อบังคับนี้ ตลอดจนปกครอง บังคับบั ญชา แต่งตั้ง ถอดถอน เปลี่ยนแปลง ลงโทษ และเลื่อนเงินเดือน
เจ้าหน้าที่
ในกรณีที่นายกสมาคมไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อุปนายกสมาคมปฏิบัติหน้าที่แทน
ข้อ 39 ให้นายกสมาคมเป็นประธานที่ประชุม ถ้านายกสมาคมไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อุปนายกสมาคม
ปฏิบัติหน้าที่แทน ถ้าทั้งนายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนใด
คนหนึ่งทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
หมวด 9
การประชุมใหญ่
ข้ อ 40 ให้ ผู้ เริ่ ม ก่ อ การจั ด ตั้ งสมาคมจ านวนไม่ น้ อ ยกว่า เจ็ ด คนร่ ว มประชุ ม ออกเสี ย งกั น และลงมติ
มอบหมาย ให้ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งสมาคมคนใดคนหนึ่งออกหนังสือเชิญสมาชิกทุกคนมาประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก
ภายในเก้ าสิ บ วัน นั บ แต่วัน จดทะเบี ย นสมาคม เพื่ อเลื อ กตั้งคณะกรรมการ และมอบหมายการทั้ งปวงให้ แ ก่
คณะกรรมการในระหว่างที่ยังมิได้มีประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก ให้ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งสมาคมมีอานาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบเช่นเดียวกับคณะกรรมการ
ข้อ 41 ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้
(1) รับรองข้อบังคับทั้งฉบับ ที่ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งสมาคมนาไปจดทะเบียนเลือกตั้งคณะกรรมการ
และมอบหมายการทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการ
(2) กาหนดอัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า เพื่อสารองจ่ายเป็นค่าจัดการศพ กาหนดอัตรา
การหักเงินสงเคราะห์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของสมาคม
(3) ก าหนดอั ต ราเบี้ ย ประชุ ม ค่ าพาหนะ เงิน หรือ ประโยชน์ อ ย่ างอื่น ท านองเดี ย วกั น ให้ แ ก่
กรรมการของสมาคมเพื่อวางระเบียบของสมาคมต่อไป
(4) เรื่องอื่น ๆ ถ้ามี
ข้อ 42 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ปีละหนึ่งครั้ง ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
นับตั้งแต่วันสิ้นปีปฏิทิน เพื่อ
(1) รับทราบรายงานกิจการในรอบปีที่ผ่านมาของสมาคม
(2) พิจารณาอนุมัติบัญชีรายได้ รายจ่าย และบัญชีงบดุลของสมาคม
(3) เลือกตั้งคณะกรรมการ
(4) พิจารณาวาระอื่น ๆ
เลขานุการ....................
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ข้อ 43 องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การประชุมใหญ่ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน จึงจะเป็นองค์ประชุม
ถ้าในการประชุมนัดแรกสมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุม หากการประชุมนั้นได้นัดโดยสมาชิกร้องขอให้เลิก
ประชุม ถ้าการประชุมนั้นมิใช่โดยสมาชิกร้องขอ ให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายในสามสิบวัน การประชุมครั้งนี้
มีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจานวนสมาชิกทั้ งหมด หรือไม่น้อยกว่าสามสิบคนก็ให้ถือว่าเป็นองค์
ประชุม
ข้อ 44ในการประชุมใหญ่ สมาชิกหนึ่งคนมีเสียงในการลงคะแนนได้หนึ่งเสียงการวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียง
ข้างมากถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
สมาชิกจะมอบฉันทะเป็นหนังสือให้ผู้อื่น ซึ่งมิใช่สมาชิกมาประชุมใหญ่และออกเสียงแทนตนก็ได้ ผู้รับ
มอบฉันทะคนหนึ่งรับมอบฉันทะได้คนเดียว
ข้อ 45คณะกรรมการจะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวถึง วันเวลา สถานที่ และระเบียบวาระของการประชุม
ใหญ่ไปให้สมาชิกทุกคนได้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
ข้อ 46 ให้ น ายกสมาคมเป็ น ประธานในที่ป ระชุม ถ้านายกสมาคมไม่อาจปฏิบัติ ห น้าที่ได้ให้ อุปนายก
สมาคมปฏิบัติหน้าที่แทน ถ้าทั้งนายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการ
คนใดคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
ข้อ 47 การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ ยกเว้นการเลือกตั้งคณะกรรมการตามข้อ 30 กระทาได้
2 วิธี คือ
(1) ออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย ให้ใช้วิธียกมือ
(2) ออกเสียงลงคะแนนลับ ให้ใช้วิธีเขียนบัตรลงคะแนน
การนับคะแนน ให้ที่ประชุมเลือกสมาชิกที่มาประชุมเป็นกรรมการนับคะแนนไม่น้อยกว่าสามคน
หมวด 10
การทะเบียน การเงิน และการบัญชี
ข้อ 48 สมาคมต้องจัดให้มีทะเบียนสมาชิกตามแบบที่นายทะเบียนกลางกาหนด และให้เก็บรักษาทะเบียน
ดังกล่าวไว้ที่สานักงาน พร้อมทั้งหลักฐานและเอกสารที่ใช้ประกอบการลงทะเบียน
ข้อ 49 สมาคมต้องส่งสาเนาทะเบียนสมาชิกที่มีอยู่ในวันที่ครบเก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียนให้แก่นาย
ทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันดังกล่าว และเมื่อสิ้นเดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกันยายน และเดือน
ธันวาคมของทุกปี สมาคมต้องส่งสาเนาทะเบียนสมาชิกในส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงจานวนสมาชิกตามที่เป็นอยู่ใน
วันสิ้นเดือนนั้น ต่อนายทะเบียนประจาท้องที่ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นเดือนนั้น ๆ
ข้อ 50 สมาคมต้องจัดให้มีบัญชีแสดงฐานะการเงินตามแบบที่นายทะเบียนกลางกาหนด และต้องเก็บ
รักษาเอกสารประกอบบัญชีแสดงให้เห็นความถูกต้องแห่งบัญชีนั้นไว้ด้วย
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ข้อ 51 เงินทุกประเภทที่สมาคมได้รับให้นาฝากธนาคารของรัฐหรือธนาคารพาณิชย์หรือสหกรณ์ในนาม
ของ สมาคม เหรัญญิกจะเก็บรักษาเงินสดไว้ที่สานักงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายไม่เกิน 10,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นบาท
ถ้วน)
การฝากและการถอนเงิ นของสมาคมต้องกระทาในนามสมาคม การถอนไม่ว่ากรณีใดๆ ให้นายกสมาคม
อุปนายกสมาคม เลขานุการ เหรัญญิก คนใดคนหนึ่งและผู้จัดการ ลงลายมือชื่อร่วมกัน
ข้อ 52 เงินหรือผลประโยชน์ของสมาคมที่ได้รับมา หรือมีผู้บริจาคด้วยศรัทธาหรือดอกผลที่ฝากตกเป็น
ของสมาคมทั้งสิ้น
ข้อ 53 การจ่ายเงินสงเคราะห์ หากรายได้เกิดปัญหาให้นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัย
และให้ถือมติของที่ประชุมคณะกรรมการเป็นที่ยุติ
ข้อ 54 เมื่ อสิ้ น ปี ป ฏิ ทิ น ของทุ ก ปี สมาคมต้องทาบั ญ ชีรายได้รายจ่ายและบั ญ ชี งบดุล ตามแบบที่ น าย
ทะเบี ยนกลางกาหนด เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาภายในหกสิ บวันนับแต่วันสิ้ นปี และให้ เสนอต่อที่
ประชุมใหญ่ เพื่ออนุ มัติภ ายในหนึ่ งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน และต้องส่งสาเนางบดุลที่มีคารับรองว่า
ถูกต้องต่อนายทะเบียนประจาท้องที่เพื่อตรวจสอบภายในสามสิบวันนับแต่วั นที่ที่ประชุมใหญ่ อนุมัติ และสมาคม
ต้องแสดงสาเนางบดุลไว้ที่สานักงานเพื่อให้สมาชิกผู้ที่มีส่วนได้เสียตรวจดูได้ด้วย
ข้อ 55 หลักฐาน และเอกสารทางทะเบียน ทางการเงิน การบัญชี และบัญชีงบดุล สมาคมต้องเก็บรักษา
ไว้ไม่น้อยกว่าสิบปี
หมวด 11
การแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับ
ข้อ 56 การแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับนี้ ให้กระทาโดยมติของที่ประชุมใหญ่ และต้องมีคะแนนเสียงใน
การลงมติไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนสมาชิกที่มาประชุม และต้องไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของสมาคม หรือขัด
ต่อกฎหมาย
เมื่อที่ ป ระชุมใหญ่ มีมติ ให้ แก้ไขหรื อเพิ่มเติม ข้อบั งคับ ข้อใดข้อหนึ่งแล้ ว ต้องนาไปจดทะเบี ยนต่อนาย
ทะเบียนประจาท้องที่ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติอนุมัติ และจะมีผลใช้บังคับเมื่อนายทะเบียนรับ
จดทะเบียนแล้ว
ข้อ 57 ในกรณี ที่ ส มาคมได้ รั บ แจ้ งค าสั่ งจากนายทะเบี ยนประจาท้ อ งที่ ไม่ รับ จดทะเบี ย นแก้ ไข หรือ
เพิ่มเติมข้อบังคับ ให้คณะกรรมการอุทธรณ์คาสั่งนั้นต่อปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
โดยทาเป็นหนังสือยื่นต่อนายทะเบียนประจาท้องที่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่งดังกล่าว
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หมวด 12
การเลิกสมาคมและการชาระบัญชี
ข้อ 58 สมาคมย่อมเลิกได้ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้เลิก
(2) นายทะเบียนประจาท้องที่สั่งให้เลิก
(3) ศาลสั่งให้เลิก
ข้อ 59 ในกรณีนายทะเบียนประจาท้องที่สั่งเลิกสมาคม ให้คณะกรรมการประชุมพิจารณาว่าสมควรเลิก
หรือ จะมีท างแก้ ไขประการใดโดยด่ ว น ถ้าที่ ป ระชุ ม มีม ติ ไม่ส มควรเลิ ก โดยมีเหตุ ผ ลและวิธีก ารที่ จะแก้ไขให้
คณะกรรมการอุทธรณ์ต่อปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ โดยทาเป็ นหนังสือยื่นต่อนาย
ทะเบียนประจาท้องที่ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาสั่ง
ข้อ 60 เมื่อต้องเลิ กสมาคม ให้ คณะกรรมการจัดให้ มีการช าระบัญ ชี ตามประมวลกฎหมายแพ่ งและ
พาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 22 หมวด 5 ให้เสร็จโดยเร็ว
ข้อ 61 เมื่อได้ชาระบัญชีแล้ว ถ้ามีทรัพย์สินเหลืออยู่จะแบ่งให้แก่สมาชิกสมาคมไม่ได้ ทรัพย์สินนั้นจะต้อง
โอนไปให้แก่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อื่น หรือนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการกุศลสาธารณะตามที่ได้ระบุ
ไว้ในข้อบังคับของสมาคม หรือตามมติของที่ประชุมใหญ่ ในกรณีที่มิได้ระบุไว้ในข้อบังคับหรือที่ประชุมใหญ่ มิได้มี
มติไว้ให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน
บทเฉพาะกาล
ข้อ 62 ระเบียบใดที่สมาคมกาหนดขึ้นถือใช้หรือเอกสารข้อความใดที่ยังใช้ชื่อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จากัด ให้ถือใช้ไปก่อนโดยไม่ขัดต่อข้อบังคับนี้ หรือจนกว่าจะมีการกาหนดขึ้น
ใหม่

(ผศ.บรรเจิด พฤฒิกิตติ)
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่

(นางวีรวรรณ ภาษาประเทศ)
เลขานุการ

