
 

 
ข้อบังคบั 
ของ 

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา  จ ากดั (ส.ส.นม.)  พ.ศ.2561 
 
 

                อาศยัอ านาจตามพระราชบญัญติัการฌาปนกิจสงเคราะห์  พ.ศ.2545  มาตรา 9  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตอ้งมีขอ้บงัคบั
และตอ้งจดทะเบียนเม่ือไดจ้ดทะเบียนแลว้ใหมี้ฐานะเป็นนิติบุคคล  และตามมาตรา 16  การแกไ้ขหรือเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์จะกระท าไดก็้แต่โดยมติของท่ีประชุมใหญ่  และตอ้งน าไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในสิบส่ีวนันบัแต่วนัท่ี
ท่ีประชุมใหญ่ลงมติ  และตามมติท่ีประชุมสามญัประจ าปี 2560   เม่ือวนัท่ี 18  เดือนมีนาคม  พ.ศ.2561  โดยท่ีเห็นเป็นการสมควร
ยกเลิกขอ้บงัคบัของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนครราชสีมา  จ ากดั  พ.ศ.2552 (แกไ้ขเพ่ิมเติมฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ.2559   ทั้งฉบบั  ก าหนดไวไ้ม่เหมาะสมกบัการปฏิบติังานจริง  และใหส้มาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รู
นครราชสีมา  จ ากดั   ด าเนินกิจการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตวัในการบริหารงานของสมาคม  ใหส้อดคลอ้ง
ตามพระราชบญัญติัการฌาปนกิจสงเคราะห์  พ.ศ.2545 และความยนิยอมของนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ าทอ้งท่ี
เทศบาลต าบลปรุใหญ่  ดงัน้ี   
 ข้อ 1   ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่  “ขอ้บงัคบัสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนครราชสีมา  จ ากดั (ส.ส.
นม.)  พ.ศ.2561   ใชอ้กัษรยอ่วา่ ส.ส.นม.  และภาษาองักฤษ “WELFARE CREMATION ASSOCIATION FOR MEMBERS OF 

NAKHONRATCHASIMA TEACHER’S SAVINGS  COOPERATIVE LIMITED”  อกัษรยอ่วา่ W  A  N  C 

 

 ข้อ 2 ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบันบัแตว่นัท่ีนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ าทอ้งท่ีเทศบาลต าบลปรุใหญ่ รับ
จดทะเบียน  

ข้อ 3                     ข้อ 3       เคร่ืองหมายของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนครราชสีมา  จ ากดั  
 

 
 

                           เป็นรูปลกัษณะวงกลมมีรูปทา้วสุรนารีอยูต่รงกลางและมีช่ือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูนครราชสีมา  จ ากดั  และอกัษรยอ่ลอ้มรอบวา่ ส.ส.นม. 

 ข้อ  4 ให้ยกเลิกขอ้ความแห่งขอ้บงัคบัสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนครราชสีมา  จ ากดั 
(ส.ส.นม.)  พ.ศ.2552 (แกไ้ขเพ่ิมเติมฉบบัท่ี 3) พ.ศ.  2559    
 



หมวด  1 
ข้อความทัว่ไป 

 ข้อ 5 ในขอ้บงัคบัน้ี 

  “สมาคม”   หมายความวา่  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนครราชสีมา  จ ากดั  
(ส.ส.นม.) 

  “สมาชิก”   หมายความว่า  สมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
นครราชสีมา  จ ากดั  (ส.ส.นม.) 

  “คณะกรรมการ”        หมายความวา่  คณะกรรมการด าเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพยค์รูนครราชสีมา  จ ากดั  (ส.ส.นม.) 

                          “นายกสมาคม”      หมายความวา่  นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนครราชสีมา 
จ ากดั  (ส.ส.นม.) 
  “กรรมการ”   หมายความว่า  กรรมการด าเนินการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพยค์รูนครราชสีมา  จ ากดั (ส.ส.นม.) 
  “เงนิค่าสมคัร” หมายความว่า  เงินท่ีเรียกเก็บจากผูซ่ึ้งสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนครราชสีมา  จ ากดั (ส.ส.นม.) 
  “เงนิค่าบ ารุง” หมายความว่า  เงินท่ีเรียกเก็บจากสมาชิกเป็นรายเดือนหรือรายปี  เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการ
ด าเนินงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนครราชสีมา  จ ากดั (ส.ส.นม.) 
                                “เงนิรับบริจาค”      หมายความวา่  เงินท่ีมีผูบ้ริจาคใหแ้ก่สมาคม 
  “เงนิสงเคราะห์”   หมายความวา่  เงินท่ีสมาชิกร่วมกนัออกช่วยเหลือเป็นค่าจดัการศพ  หรือค่าจดัการศพและ
สงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกซ่ึงถึงแก่ความตายรวมทั้งเป็นค่าใชจ่้าย  เพ่ือด าเนินการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนครราชสีมา  จ ากดั (ส.ส.นม.) 
  “เงนิสงเคราะห์ล่วงหน้า”   หมายความว่า  เงินท่ีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รู
นครราชสีมา  จ ากดั (ส.ส.นม.)  เรียกเก็บไวล่้วงหนา้เพ่ือส ารองจ่ายเป็นค่าจดัการศพ  เม่ือสมาชิกคนใดคนหน่ึงถึงแก่ความตาย                  
                                “บุคคลในครอบครัว”    หมายความวา่  คู่สมรสหรือบุตรชอบดว้ยกฎหมายของสมาชิก  หรือบุตรท่ี 
บิดารับรองแลว้ 
  “นายทะเบียน”  หมายความวา่  นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ าทอ้งท่ีเทศบาลต าบลปรุใหญ่ 
  “นายทะเบียนกลาง”       หมายความวา่   อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว 
  “ปลดักระทรวง”          หมายความวา่  ปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์

 

หมวด 2 
วตัถุประสงค์ 

 ข้อ 6  สมาคมมีวตัถุประสงคเ์พ่ือท าการสงเคราะห์ซ่ึงกนัและกนัในการจดัการศพ และสงเคราะห์ครอบครัวของบุคคล
ใดบุคคลหน่ึงท่ีตกลงเขา้ร่วมกนั  ซ่ึงถึงแก่ความตายดว้ยเงินสงเคราะห์  โดยมิไดป้ระสงค์จะหาก าไรมาแบ่งปันกนั ซ่ึงการตายน้ี
รวมถึงการสาบสูญตามค าสัง่ศาล 

 



หมวด 3 
ทีต่ั้งส านักงานและวนัเวลาเปิดท าการ 

 ข้อ  7 ส านกังานของสมาคมตั้งอยูท่ี่  เลขท่ี  669  หมู่ท่ี 5  ถนนราชสีมา-ปักธงชยั  ต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  
จงัหวดันครราชสีมา  รหสัไปรษณีย ์ 30000  โทรศพัท ์ 044-211595 ,   044-211596 
 ข้อ  8 สมาคมจะเปิดท าการในวนัองัคาร-วนัเสาร์  ระหวา่งเวลา  09.00  น. -  เวลา  17.00 น.  หยดุท าการในวนัอาทิตย-์
วนัจนัทร์  และวนันกัขตัฤกษ ์หรือท่ีประชุมใหญ่ก าหนด  หรือตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 

 

หมวด 4 
วธีิการรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ 

 ข้อ  9 ผูท่ี้ประสงค์จะสมัครเขา้เป็นสมาชิกของสมาคมต้องยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมด้วยตนเอง  ณ  ท่ีตั้ ง
ส านกังานของสมาคมในวนั  เวลา  เปิดท าการ 

 ข้อ  10 ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกของสมาคม  ตอ้งเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนครราชสีมา  จ ากดั  หรือเป็นพนกังาน
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนครราชสีมา  จ ากัด (ส.ส.นม.) หรือเป็นพนักงานสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์บุคลากรทางการศึกษา และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนครราชสีมา  จ ากัด (ส.ฌ.นม.)หรือเป็นพนักงานสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนครราชสีมา  จ ากดั  และบุคลากรทางการศึกษานครราชสีมา (ฌ.ส.นม.)  หรือ ครู
และบุคลากรในหน่วยงานทางการศึกษา  หรือบุคคลในครอบครัวของสมาชิก  และตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ไม่เป็นคนวกิลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
  (2)  ตอ้งมีสุขภาพสมบูรณ์ในวนัสมคัร 
  (3)  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเร้ือรังจนรักษาไม่หาย  ยกเวน้โรคท่ีกฎหมายก าหนดเฉพาะ 
  (4)  มีทะเบียนบา้นถูกตอ้งตามกฎหมาย 
  (5) ตอ้งมีความประพฤติดี  และยนิยอมปฏิบติัตามขอ้บงัคบั 
  (6)  เป็นผูบ้รรลุนิติภาวะ และตอ้งมีอายไุม่เกินหา้สิบปีบริบูรณ์นบัถึงวนัรับสมคัร  เวน้แต่ในกรณีพิเศษ 

ท่ีคณะกรรมการมีมติออกประกาศรับเขา้เป็นสมาชิก  โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียน  ทั้งน้ี   ผูส้มคัรตอ้งมีอายไุม่เกินหา้สิบหา้ปี
บริบูรณ์นบัถึงวนัสมคัรในกรณีทัว่ไป  หรือกลบัเขา้เป็นสมาชิก ตอ้งมีอายไุม่เกินเจด็สิบหา้ปีบริบูรณ์นบัถึงวนัขอกลบัเขา้เป็นสมาชิก
ในกรณีบุคคลท่ีพน้จากการเป็นสมาชิกภาพ 

ข้อ  11  ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกตอ้งน าหลกัฐาน  ดงัต่อไปน้ี 

(1) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  หรือ  ส าเนาบตัรประจ าตวัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 

                         (2)    ส าเนาทะเบียนบา้น 

                         (3)  ใบรับรองแพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้นหน่ึงจากสถานพยาบาลของรัฐ  ตามกฎหมาย วา่ดว้ยสถานพยาบาลซ่ึงมีอายใุช ้

                                งาน    ไดไ้ม่เกินหน่ึงเดือน  นบัตั้งแต่วนัออกใบรับรอง 

                         (4 ) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้น  ของผูท่ี้ผูส้มคัรไดร้ะบุไวใ้นใบสมคัรใหเ้ป็นผูรั้บเงิน 

                                สงเคราะห์ และหรือเป็นผูจ้ดัการศพ 

ข้อ  12 ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกจะมีสมาชิกภาพสมบูรณ์เม่ือพน้ก าหนดเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีคณะกรรมการมีมติรับเขา้เป็น
สมาชิก และไดช้ าระเงินค่าสมคัรแก่สมาคมแลว้  ยกเวน้สมาชิกภาพของผูเ้ร่ิมก่อการจดัตั้งสมาคมจะเร่ิมตั้งแต่วนัท่ีนายทะเบียนรับ
จดทะเบียนสมาคม  และไดย้ืน่ใบสมคัรเขา้เป็นสมาชิกไวแ้ลว้ 

 เงินค่าสมคัรสมาคมจะไม่คืนใหผู้ส้มคัรไม่วา่กรณีใด ๆ  ทั้งส้ิน 



ข้อ  13 สมาคมจะมอบหลกัฐานการเป็นสมาชิกในรูปสมุดประจ าตวัสมาชิกใหแ้ก่สมาชิกทุกคน  สมาชิกของสมาคมจะมี
หมายเลขประจ าตวัสมาชิก  ไดห้มายเลขเดียวเท่านั้น   

ข้อ  14 ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกจะตอ้งระบุช่ือผูจ้ดัการศพ  และผูท่ี้ประสงคใ์หไ้ดรั้บเงินสงเคราะห์  ซ่ึงตอ้งเป็นบุคคลใน
ครอบครัวของตนตามขอ้  24  ไวใ้ห้ชดัในใบสมคัร  ถา้มีการเปล่ียนแปลงผูจ้ดัการศพ  และผูรั้บเงินสงเคราะห์ในภายหลงั  สมาชิก
ตอ้งแจง้ใหส้มาคมทราบเป็นหนงัสือตามแบบท่ีสมาคมก าหนด 

ข้อ  15 สมาชิกภาพยอ่มส้ินสุดลงในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) ตาย 

(2)    ลาออก  เป็นหนงัสือตามแบบท่ีสมาคมก าหนดและใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ียืน่หนงัสือขอลาออก   
  (3)  ท่ีประชุมใหญ่มีมติใหอ้อก 

  (4)  ถูกถอนช่ือออกจากการเป็นสมาชิก  เน่ืองจากขาดส่งเงินสงเคราะห์รายเดือนสามเดือนติดต่อกนั  โดยสมาคม
แจง้เป็นหนงัสือให้ไปช าระเงินสงเคราะห์ตามขอ้  20  แลว้จ านวนสามคร้ัง  ซ่ึงการส่งหนงัสือเตือนคร้ังท่ีสอง และคร้ังสุดทา้ยไดท้ า
หนงัสือลงทะเบียนตอบรับ  หรือสมาคมติดต่อหาหลกัแหล่งท่ีอยูไ่ม่ได ้ และคณะกรรมการพิจารณาแลว้มีมติใหพ้น้จากสมาชิกภาพ 

          การส้ินสุดสมาชิกภาพตามขอ้น้ี  สมาชิกไม่มีสิทธิเรียกเงินค่าสมคัร  เงินค่าบ ารุง  และเงินสงเคราะห์ท่ีได้
ช าระตามขอ้บงัคบัน้ีคืนจากสมาคม  เวน้แต่เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าท่ียงัไม่ไดต้กอยู่ในความผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์
ใหแ้ก่สมาชิกท่ีถึงแก่ความตาย 

ข้อ  16 สมาคมจะแจง้เป็นหนงัสือให้สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพตามขอ้  15 (2) (3) (4)  เพ่ือทราบนบัแต่วนัท่ีประชุมมี
มติภายในสามสิบวนั 

  สมาชิกท่ีพน้จากสมาชิกภาพตามขอ้ 15(4)  มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวนั  นบัแต่วนัท่ีไดรั้บ
หนงัสือ 

  ให้คณะกรรมการวินิจฉัยให้แลว้เสร็จภายในสามสิบวนั  นบัแต่วนัยื่นอุทธรณ์  ค  าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้
เป็นท่ีสุด  สมาชิกภาพจะสมบูรณ์และเกิดสิทธิเม่ือคณะกรรมการมีมติเห็นชอบรับเขา้คืน  และสมาชิกไดช้ าระเงินสงเคราะห์ส่วนท่ี
คา้งทั้งหมดเรียบร้อยแลว้ 

หมวด 5 
เงินค่าสมัคร  เงินค่าบ ารุง  และเงินสงเคราะห์ 

 ข้อ  17 ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกของสมาคมตอ้งช าระเงินค่าสมคัรเป็นเงินคนละหน่ึงร้อยบาท  และเม่ือสมาคมมีมติรับเขา้
เป็นสมาชิกตามขอ้ 12  แลว้  จะตอ้งช าระเงินใหแ้ก่สมาคมดงัน้ี 

  (1)  เงินค่าบ ารุงปีละหา้สิบบาท 
  (2)  เงินสงเคราะห์ล่วงหนา้ไม่เกินหกร้อยบาท 
 ข้อ  18 เม่ือสมาชิกของสมาคมคนใดคนหน่ึงถึงแก่ความตาย  สมาชิกทุกคนมีหนา้ท่ีตอ้งช าระเงินสงเคราะห์นั้นรายละ
ยีสิ่บบาท  
 ข้อ  19 การช าระเงินค่าสมคัร  เงินค่าบ ารุง  เงินสงเคราะห์หรือเงินสงเคราะห์ล่วงหนา้ใหช้ าระไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) ดว้ยตนเอง  ณ  ส านกังานของสมาคม  หรือสถานท่ีท่ีสมาคมก าหนด 

(2) ทางธนาณติัหรือตัว๋แลกเงินในนามสมาคม 

(3) โอนหรือฝากเงินเขา้บญัชีเงินฝากของสมาคม 

(4) หกัจากบญัชีเงินฝากของสมาชิก  โดยไดรั้บความยนิยอมจากสมาชิกเจา้ของบญัชีแลว้ 

การรับเงินทุกประเภท  สมาคมจะออกหลกัฐานการรับเงินทุกคร้ังตามแบบท่ีสมาคมก าหนด 



 ข้อ  20 การช าระเงินสงเคราะห์  สมาชิกตอ้งช าระใหส้มาคมภายในสามสิบวนั  นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ หรือไดรั้บหนงัสือ
แจง้จากสมาคมใหไ้ปช าระเงิน 

 ข้อ  21  สมาคมจะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหนา้จากสมาชิกเพ่ือส ารองจ่ายเป็นค่าจดัการศพ  เป็นเงินหกร้อยบาท  และ
สมาคมจะคืนใหแ้ก่สมาชิกเท่าท่ีสมาชิกผูน้ั้นยงัไม่ตกอยูใ่นความผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายเงินสงเคราะห์ 
 

หมวด 6 
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 

 ข้อ  22 สมาชิกมีสิทธิดงัต่อไปน้ี 

(1) แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบักิจการของสมาคมต่อคณะกรรมการและเรียกร้องใหค้ณะกรรมการกระท าหรืองด
เวน้การกระท าเพื่อประโยชน์ของสมาคม 

(2) เขา้ร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม  และลงสมคัรรับเลือกตั้งเป็นกรรมการเพ่ือบริหารงานสมาคมรวมทั้งออก
เสียงลงคะแนนทุกคร้ัง 

(3) ขอตรวจสอบบญัชีและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  เพ่ือทราบการด าเนินกิจการของสมาคมในวนัเวลาเปิดท าการ 

(4) ลงช่ือร่วมกนัไม่นอ้ยกวา่หา้สิบคน  หรือจ านวนไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในหา้ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดร้องขอต่อ
คณะกรรมการใหเ้รียกประชุมใหญ่วสิามญัเพ่ือการใดการหน่ึงเม่ือใดก็ได ้

(5) ร้องขอต่อนายทะเบียนให้สั่งเพิกถอนมติของท่ีประชุมใหญ่ของสมาคม  ถา้ไดน้ัดเรียกหรือไดป้ระชุมกนั
หรือไดล้งมติฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือขอ้บงัคบัของสมาคม  และตอ้งร้องขอภายในสามสิบวนั  นบัแต่วนัท่ีท่ี
ประชุมใหญ่ลงมติ 

(6) ขอตรวจเอกสาร  คดัเอกสาร  หรือขอใหค้ดัรายการและรับรองส าเนาเอกสารของสมาคมจากนายทะเบียน 

(7) มอบฉนัทะเป็นหนงัสือใหผู้อ่ื้นซ่ึงมิใช่สมาชิกเขา้ร่วมประชุมใหญ่  และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได ้ ผูรั้บ
มอบฉนัทะคนหน่ึงรับมอบฉนัทะไดค้นเดียว 

(8) ลงช่ือร่วมกนัไม่น้อยกว่าหน่ึงในส่ีของจ านวนสมาชิกทั้งหมดร้องขอนายทะเบียนสั่งให้เลิกสมาคมพร้อม
ดว้ยเหตุผล  หรือร้องขอต่อศาลเพ่ือใหศ้าลสัง่ใหเ้ลิกสมาคม 

(9) แสดงความจ านงต่อท่ีประชุมใหญ่เพ่ือเป็นผูช้  าระบญัชีในกรณีท่ีสมาคมตอ้งเลิกตามมติท่ีประชุมใหญ่ 

(10) ลงช่ือร่วมกนัไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมดร้องขอต่อนายทะเบียนเพ่ือแต่งตั้ง    ผูช้  าระ
บญัชีคนใหม่แทนผูช้  าระบญัชีท่ีไดต้ั้งไว ้

(11) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการสมาคมกรณีถูกถอนช่ือออกจากการเป็นสมาชิกตามขอ้ 15(4) 
ข้อ  23 สมาชิกมีหนา้ท่ี  ดงัน้ี 

(1) ปฏิบติัตามระเบียบ  ขอ้บงัคบัและค าสัง่ของสมาคม 

(2) ช าระเงินสงเคราะห์ใหเ้รียบร้อยภายวนัส้ินเดือน  นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้หรือไดรั้บหนงัสือแจง้จากสมาคมให้
ไปช าระเงิน 

(3) เก็บรักษาสมุดช าระเงินประจ าตวัสมาชิก  หรือบตัรประจ าตวัสมาชิก 

(4) แจง้การเปล่ียนแปลงท่ีอยู ่ ช่ือสกลุ  หรือวนั  เดือน  ปีเกิด  ต่อสมาคมภายในสามสิบวนั  นบัแต่วนัท่ีมีการ
เปล่ียนแปลง 

(5) แจง้ความประสงคด์ว้ยตนเอง ณ ท่ีท าการสมาคมตามแบบท่ีสมาคมก าหนด  กรณีขอเปล่ียนแปลงผูจ้ดัการ
ศพ หรือค่าจดัการศพและสงเคราะห์ครอบครัว 



                                                       หมวด 7 
วธีิการจ่ายเงินค่าจัดการศพหรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว 

 ข้อ  24 เม่ือสมาชิกผูใ้ดถึงแก่ความตาย  บุคคลในครอบครัวของสมาชิกผูน้ั้นมีสิทธิไดรั้บเงินค่าจดัการศพหรือค่าจดัการ
ศพและสงเคราะห์ครอบครัว  โดยผูอ้ยูล่  าดบัก่อนยอ่มตดัสิทธิผูอ้ยูล่  าดบัหลงั  ซ่ึงตอ้งเป็นบุคคลตาม (2) (3) (4) (5) (6) (7)  น้ี 

(1) ท่ีสมาชิกแสดงความจ านงไวใ้นใบสมคัร  หรือแจง้ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร  ใหเ้ป็นผูรั้บเงินตาม      ขอ้ 14 

(2) สามี  ภริยา  บุตร  และบิดา  มารดา 

(3) พ่ีนอ้งร่วมบิดา  มารดาเดียวกนั 

(4) พ่ีนอ้งร่วมบิดา  หรือมารดาเดียวกนั 

(5) ลุง  ป้า  นา้  อา 

(6) ปู่  ยา่  ตา  ยาย 

(7) ผูอุ้ปการะเล้ียงดู  หรือผูอ้ยูใ่นอุปการะเล้ียงดู 

    ในกรณีท่ีสมาชิกไม่ไดร้ะบุให้บุคคลใดเป็นผูจ้ดัการศพหรือมีผูจ้ดัการศพแต่ไม่อาจจดัการศพของสมาชิกได ้ 
หรือไม่มีบุคคลท่ีสมาชิกระบุไวใ้นใบสมคัรให้เป็นผูจ้ดัการศพ  บุคคลตาม (2)-(7)  อาจยื่นค าร้องต่อสมาคมเพ่ือขอเป็นผูจ้ดัการศพ  
และเม่ือสมาคมเห็นวา่บุคคลนั้นสามารถจดัการศพไดจ้ริง  ให้สมาคมจ่ายค่าจดัการศพแก่บุคคลดงักล่าว  แต่ถา้สามารถเห็นวา่บุคคล
นั้นไม่สามารถจดัการศพได ้ ใหส้มาคมจดัการศพแก่สมาชิกใหเ้หมาะสมกบัฐานานุรูปและศาสนาของสมาชิกนั้น ๆ 

  ถา้หากมีเงินเหลือจากการจดัการศพ  ให้จ่ายแก่บุคคลใน (2)-(7)  ตามล าดบัก่อนหลงั  โดยผูอ้ยูล่  าดบัก่อนยอ่มตดั
สิทธิผูอ้ยูล่  าดบัหลงั  แต่ถา้มีผูอ้ยูใ่นล าดบัเดียวกนัหลายคน  ใหไ้ดรั้บเงินในสดัส่วนท่ีเท่ากนั 

 ข้อ  25 สมาคมจะจ่ายเงินค่าจัดการศพหรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ผูจ้ ัดการศพและผูรั้บเงิน
สงเคราะห์แลว้แต่กรณี  ดงัน้ี 

(1) จ่ายเงินคร้ังแรกเจ็ดหม่ืนบาท  เป็นค่าจดัการศพภายในเจ็ดวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าขอ 

(2) จ่ายเงินส่วนท่ีเหลือภายในเกา้สิบวนั  นบัแต่วนัท่ีสมาคมไดจ่้ายเงินคร้ังแรก 

  การจ่ายเงินค่าจัดการศพหรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวรายใดมีปัญหาให้น าเข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการ  และใหค้  าวนิิจฉยัของคณะกรรมการใหเ้ป็นท่ีสุด  จึงไม่ถือวา่เงินน้ีเป็นมรดกของสมาชิกผูถึ้งแก่ความตาย  ทายาทโดย
ธรรมของสมาชิกท่ีถึงแก่ความตายไม่มีสิทธิเรียกร้อง  หรือถือเป็นเหตุฟ้องร้องเรียกเงินดงักล่าวได ้ ไม่วา่ดว้ยกรณีใด ๆ  ทั้งส้ิน 

 ข้อ  26 สมาคมจะหกัเงินสงเคราะห์ไวเ้ป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินกิจการ  จ านวนร้อยละส่ีของเงินท่ีเรียกเก็บได ้

 
หมวด 8 

การใช้จ่ายและการเกบ็รักษาเงิน 
 ข้อ  27 สมาคมจะใชจ่้ายเงินในการด าเนินกิจการ  ดงัน้ี 

(1) ค่าเบ้ียประชุม  ค่าเบ้ียเล้ียง  ค่าพาหนะ  และค่าเช่าท่ีพกัของกรรมการ 

(2) เงินเดือนค่าจา้ง  และค่าล่วงเวลาของพนกังานสมาคม 

(3) ค่าเบ้ียเล้ียง  ค่าพาหนะ  และค่าเช่าท่ีพกัของพนกังานสมาคม 

(4) ค่าสมทบกองทุนประกนัสงัคม  กองทุนบ าเหน็จ  และค่าเคร่ืองแบบของพนกังานสมาคม 

(5) ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการประชุมใหญ่ 

(6) ค่าลงทะเบียนในการเขา้ร่วมประชุม  อบรม  และสมัมนาของกรรมการและพนกังานสมาคม 



(7) ค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือท่ีดิน  อาคารและครุภณัฑ ์ หรือการจดัจา้งก่อสร้างต่อเติมอาคารส านกังานของสมาคม 

(8) ค่าเช่าท่ีดิน  และอาคารส านกังานของสมาคม 

(9) ค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือวสัดุ  ค่าซ่อมแซม  ค่าบ ารุงรักษา  และค่าเส่ือมราคา 

(10) ค่าใชจ่้ายดา้นสาธารณูปโภค  ไดแ้ก่  ค่าน ้ าประปา  ค่าไฟฟ้า  ค่าโทรศพัท ์ และค่าไปรษณีย ์

(11) ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ ค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวกบัการด าเนินกิจการของสมาคม 

(12) ค่าใชจ่้ายส าหรับผูท้  าบญัชี  ผูต้รวจบญัชี  ผูส้อบบญัชี  ผูช้  าระบญัชี  และค่าใชจ่้ายในการเลิกสมาคม 

(13) ค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกท่ีถึงแก่ความตาย 

(14) ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ  ตามท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนกลาง 

                  ข้อ  28   ค่าใชจ่้ายตามขอ้ 27 (1)  (2) (3) (4)  และ (13)  สมาคมตอ้งวางเป็นระเบียบ  และน าเสนอท่ีประชุมใหญ่พิจารณา
อนุมติั  และส่งใหน้ายทะเบียนพจิารณาใหค้วามเห็นชอบภายในสามสิบวนั  และเม่ือนายทะเบียนอนุมติัแลว้จึงจะถือปฏิบติัได ้

  ข้อ  29  เงินทุกประเภทท่ีสมาคมไดรั้บตอ้งน าฝากธนาคารของรัฐหรือธนาคารพาณิชยห์รือสหกรณ์ออมทรัพยค์รู
นครราชสีมา   จ ากดั   ในนามของสมาคม  เหรัญญิกโดยมติของคณะกรรมการจะเก็บรักษาเงินสดไวเ้พ่ือเป็นค่าใชจ่้ายไดไ้ม่เกินหน่ึง
แสนบาท    นายกสมาคมมีอ านาจสัง่จ่ายเงินของสมาคมไดไ้ม่เกินคร้ังละหา้หม่ืนบาท  นายกสมาคมโดยมติของคณะกรรมการสัง่
จ่ายเงินของสมาคมไดไ้ม่เกินคร้ังละหา้แสนบาท  หากจ านวนเงินคา่ใชจ่้ายเกินกวา่จ านวนหา้แสนบาทตอ้งขออนุมติัจากท่ีประชุม
ใหญ่ในแต่ละรายการ  ยกเวน้การจ่ายเงินสงเคราะห์เงินเดือนและคา่จา้งของพนกังานสมาคม  หรือคา่ใชจ่้ายตามค าสัง่ศาล 

 ข้อ  30  นายกสมาคม  อุปนายกสมาคมและเหรัญญิก  ตอ้งอนุมติัค่าใชจ่้ายก่อนในแต่ละรายการก่อนการจ่ายเงินและเบิก
ถอนเงินจากธนาคารของรัฐหรือธนาคารพาณิชย ์ หรือสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนครราชสีมา จ ากดั  ใหน้ายกสมาคมและอุปนายก
สมาคมและเหรัญญิกลงนามร่วมกนัไม่นอ้ยกวา่สองในสาม 

  ในกรณีท่ีนายกสมาคมไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ ใหอุ้ปนายกสมาคมท าหนา้ท่ีแทน 
 ข้อ  31 สมาคมจะแต่งตั้งบุคคลท่ีเหมาะสม  เป็นผูต้รวจบญัชี  โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมใหญ่  และตอ้งรายงานผล
ใหค้ณะกรรมการทราบทุกเดือน   ผูต้รวจบญัชีจะไดรั้บค่าตอบแทนตามท่ีสมาคมก าหนด  

 
หมวด  9 

การทะเบียน   การเงิน   และการบัญชี 
 ข้อ  32   สมาคมตอ้งจดัให้มีทะเบียนสมาชิกตามแบบท่ีนายทะเบียนกลางก าหนดและ  ให้เก็บรักษาทะเบียนดงักล่าวไวท่ี้
ส านกังาน  พร้อมทั้งหลกัฐานและเอกสารท่ีใชป้ระกอบการลงทะเบียน 

 ข้อ  33   สมาคมตอ้งส่งส าเนาทะเบียนสมาชิกท่ีมีอยู่ในวนัท่ีครบเก้าสิบวนันับแต่วนัท่ีจดทะเบียนให้แก่นายทะเบียน
ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัดงักล่าว  และเม่ือส้ินเดือนมีนาคม  เดือนมิถุนายน  เดือนกนัยายน  และเดือนธนัวาคมของทุกปี  สมาคม
ตอ้งส่งส าเนาทะเบียนสมาชิกในส่วนท่ีมีการเปล่ียนแปลงจ านวนสมาชิกตามท่ีเป็นอยูใ่นวนัส้ินเดือนต่อนายทะเบียนภายในสามสิบ
วนั  นบัแต่วนัส้ินเดือนนั้น  
 ข้อ  34   สมาคมตอ้งจดัให้มีสมุดช าระเงินประจ าตวัสมาชิกให้แก่สมาชิก  บญัชีช าระเงินประจ าตวัสมาชิก  บญัชีแสดง
ฐานะการเงินและหลกัฐานการรับจ่ายเงินตามแบบท่ีนายทะเบียนกลางก าหนด  และตอ้งเก็บรักษาเอกสารประกอบบญัชีแสดงใหเ้ห็น
ความถูกตอ้งแห่งบญัชีนั้นไวด้ว้ย 

  สมาคมตอ้งรายงานจ านวนเงินท่ีมีอยูใ่นมือและในธนาคารตามท่ีเป็นอยูใ่นวนัส้ินเดือนมิถุนายนของทุกปีต่อนาย
ทะเบียนภายในสามสิบวนันบัแต่วนัส้ินเดือนนั้น 



 ข้อ  35   การใชจ่้ายเงินของสมาคมตอ้งวางระเบียบ  และก าหนดตามวตัถุประสงคข์องการด าเนินงานโดยไดรั้บอนุมติัจาก
ท่ีประชุมใหญ่  และส่งส าเนาระเบียบการใชจ่้ายเงินนั้น ๆ ใหน้ายทะเบียน  เม่ือนายทะเบียนอนุญาตแลว้จึงถือไปปฏิบติัได ้

 ข้อ  36  เงินหรือผลประโยชน์ของสมาคมท่ีไดรั้บมาหรือมีผูบ้ริจาคหรือดอกผลท่ีฝากตอ้งตกเป็นของสมาคมทั้งส้ิน 

 ข้อ  37   ใหท่ี้ประชุมใหญ่เลือกตั้งบุคคลท่ีเหมาะสม  ท่ีไม่เป็นกรรมการด าเนินการเป็นกรรมการตรวจบญัชีของสมาคม
อยา่งนอ้ยสามคน   และตอ้งรายงานผลการตรวจสอบใหน้ายกสมาคมทราบทุกเดือน  และนายกสมาคมตอ้งน าไปเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการในการประชุมประจ าเดือน 
 ข้อ  38  ให้สมาคมท าบญัชีงบดุลตามแบบท่ีนายทะเบียนกลางก าหนด  เสนอต่อท่ีประชุมใหญ่เพ่ืออนุมติัไม่ชา้กว่าหน่ึง
ร้อยยี่สิบวนันับแต่วนัส้ินปีปฏิทิน    และตอ้งส่งส าเนางบดุลท่ีมีค ารับรองว่าถูกตอ้งต่อนายทะเบียนไม่ชา้กว่าสิบส่ีวนันับแต่วนัท่ี
ประชุมใหญ่อนุมติั   และตอ้งแสดงไวท่ี้ส านกังานเพ่ือใหส้มาชิกและผูมี้ส่วนไดเ้สียตรวจดูดว้ย 

 ข้อ  39   หลกัฐานเอกสารทางทะเบียน  ทางการเงิน  ทางบญัชี  และบญัชีงบดุล  สมาคมตอ้งเก็บรักษาไวไ้ม่นอ้ยกวา่สิบปี 

 

หมวด   10 
การประชุมใหญ่ 

 ข้อ  40 นบัแต่จดทะเบียนจดัตั้งสมาคม  ผูเ้ร่ิมก่อการจะตอ้งนดัสมาชิกมาประชุมใหญ่สามญัคร้ังแรกภายในเกา้สิบวนัเพ่ือ
  

(1) รับรองขอ้บงัคบัทั้งฉบบั 

(2) เลือกตั้งคณะกรรมการและมอบหมายงาน 

(3) ก าหนดอตัราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหนา้ 

(4) ก าหนดอตัราการหกัเงินค่าจดัการศพ  หรือค่าจดัการศพและสงเคราะห์ครอบครัวไวเ้ป็นค่าใชจ่้าย 

(5) ก าหนดจ านวนเบ้ียเล้ียง  เบ้ียประชุม  ค่าพาหนะเงินหรือประโยชน์อยา่งอ่ืนท านองเดียวกนัใหแ้ก่กรรมการ 

(6) เร่ืองอ่ืน ๆ 

                         ในระหวา่งท่ียงัไม่ไดมี้การประชุมใหญ่สามญัคร้ังแรก  ผูเ้ร่ิมก่อการจดัตั้งสมาคมมีอ านาจหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบเช่นเดียวกบัคณะกรรมการ 

  ข้อ  41 สมาคมจะตอ้งเรียกประชุมใหญ่สามญัประจ าปี  ปีละหน่ึงคร้ังภายในหน่ึงร้อยยี่สิบวนั  นบัแต่วนัส้ินปีปฏิทินเพ่ือ
  

(1) รับทราบรายงานกิจการในรอบปีท่ีผา่นมา 

(2) พิจารณาอนุมติับญัชีรายได ้ รายจ่าย  และบญัชีงบดุล 

(3) เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่แทนคณะกรรมการเม่ือครบวาระหรือทดแทนต าแหน่งท่ีวา่ง 

(4) พิจารณาแกไ้ขหรือเพ่ิมเติมขอ้บงัคบั 

(5) เร่ืองอ่ืน ๆ 

  ข้อ  42 สมาคมจะเรียกประชุมใหญ่วิสามญั  ในกรณีท่ีตอ้งขอความเห็นชอบหรือมติจากท่ีประชุมใหญ่ในการด าเนิน
กิจการของสมาคม 

(1) คณะกรรมการเรียกประชุม 

(2) สมาชิกจ านวนไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในหา้ของจ านวนสมาชิกทั้งหมด  หรือไม่นอ้ยกวา่หา้สิบคนลงช่ือร่วมกนัร้อง
ขอต่อสมาคมใหเ้รียกประชุมใหญ่วสิามญัเพ่ือการใดการหน่ึง 

(3)  นายทะเบียนสัง่ใหเ้รียกประชุม 



    ในกรณีท่ีสมาชิกเป็นผูร้้องขอ        ให้สมาคมเรียกประชุมภายในสามสิบวนันับแต่วนัท่ีไดรั้บค าร้องขอ    ถา้
สมาคมไม่เรียกประชุมในระยะเวลาดงักล่าว  ใหน้ายทะเบียนเรียกประชุมได ้

 ข้อ  43 คณะกรรมการจะตอ้งส่งหนงัสือบอกกล่าวถึงวนั  เวลา  สถานท่ี  และระเบียบวาระการประชุมใหญ่ไปใหส้มาชิก
ทุกคน  โดยส่งถึงหน่วยงานของสมาชิกท่ีสงักดัอยู ่ หรือส่งใหถึ้งตวัสมาชิกก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนั   
 ข้อ  44 การประชุมใหญ่ตอ้งมีสมาชิกมาร่วมประชุมร่วมกนัไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อย
กวา่หน่ึงร้อยคนจึงจะเป็นองคป์ระชุม 

  ถา้ในการประชุมนดัแรกสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกมาไม่ครบองคป์ระชุม  หากการประชุมนั้นไดน้ดัโดยสมาชิก
ร้องขอ  ให้เลิกประชุม  ถา้การประชุมนั้นมิใช่โดยสมาชิกร้องขอ  ให้นดัประชุมใหญ่อีกคร้ังหน่ึงภายในสามสิบวนั  การประชุมคร้ัง
หลงัน้ีมีสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสิบของจ านวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่นอ้ยกว่าสามสิบคนให้ถือว่า
เป็นองคป์ระชุม 

  ในการประชุมใหญ่เพ่ือแกไ้ขหรือเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัและการเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตอ้งมีผูม้าประชุมตาม
วรรคหน่ึงเท่านั้น 
 ข้อ  45 ในการประชุมใหญ่  สมาชิกคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน  การวนิิจฉยัช้ีขาดใหถื้อเสียงขา้งมากถา้คะแนน
เสียงเท่ากนั  ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

  กรณีการแกไ้ขหรือเพ่ิมเติมขอ้บงัคบั  และการเลิกสมาคม  ตอ้งมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผูม้า
ประชุม 

 ข้อ  46 การออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมใหญ่  (โดยเลือกปฏิบติัไดใ้นแต่ละวาระการประชุม) 
(1) ออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผย  ใหใ้ชว้ธีิยกมือ 

(2) ออกเสียงลงคะแนนลบั  ใหใ้ชว้ธีิกาบตัรลงคะแนน 

               การนบัคะแนนเสียง  ใหท่ี้ประชุมเลือกสมาชิกท่ีเขา้ร่วมประชุมเป็นกรรมการนบัคะแนนจ านวนไม่นอ้ยกวา่สามคน 

                ข้อ  47 สมาชิกจะมอบฉันทะเป็นหนังสือให้ผูอ่ื้น  ซ่ึงมิใช่สมาชิกมาประชุมใหญ่  และออกเสียงแทนตนได ้ ผูรั้บมอบ
ฉนัทะคนหน่ึงรับมอบฉนัทะไดค้นเดียว 

 ข้อ  48 ในกรณีท่ีจะมีมติเร่ืองใด  ถา้ส่วนไดเ้สียของกรรมการ  หรือสมาชิกของสมาคมผูใ้ดขดักบัประโยชน์ไดเ้สียของ
สมาคม  กรรมการหรือสมาชิกของสมาคมผูน้ั้นจะออกเสียงคงคะแนนในเร่ืองนั้นไม่ได ้

 ข้อ  49 ใหน้ายกสมาคมเป็นประธานในท่ีประชุม  ถา้นายกสมาคมไม่อยูห่รือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ ให ้  อุปนายกปฏิบติั
หนา้ท่ีแทน  ถา้ทั้งนายกสมาคมและอุปนากยกไม่อยูห่รือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้  ให้ท่ีประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหน่ึงข้ึนเป็น
ประธานในท่ีประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

 

หมวด   11 
คณะกรรมการ 

 ข้อ  50   คณะกรรมการผูด้  าเนินการของสมาคมโดยไดรั้บการเลือกตั้งระหวา่งสมาชิกดว้ยกนัในท่ีประชุมใหญ่   มีจ านวน
ไม่นอ้ยกวา่เจ็ดคน  และไม่เกินสิบหา้คน  ประกอบดว้ยต าแหน่งนายกสมาคม  อุปนายกสมาคม  เลขานุการ  เหรัญญิก  และกรรมการ
อ่ืน ๆ  ตามท่ีเห็นสมควร  และตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

(1) มีสญัชาติไทย 

(2) มีอายไุม่ต ่ากวา่ยีสิ่บหา้ปีบริบูรณ์ 

(3) มีวฒิุการศึกษาไม่ต ่ากวา่ชั้นประถมศึกษาปีท่ีส่ี 



(4) มีอาชีพเป็นหลกัแหล่งและมีฐานะมัน่คง 

(5) เป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนครราชสีมา  จ ากดั 

(6) ไม่เป็นกรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อ่ืน 

(7) ไม่เป็นผูมี้ความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอนัดี 

(8) ไม่เป็นภิกษุ  สามเณร  นกัพรต  หรือนกับวชในศาสนาใด 

(9) ไม่เคยถูกนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ าทอ้งท่ีหรือนายทะเบียนกลางสัง่ใหพ้น้จากต าแหน่ง
กรรมการสมาคม 

(10) ไม่เคยถูกท่ีประชุมใหญ่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ถอดถอนใหอ้อกจากต าแหน่งกรรมการ  เพราะเหตุทุจริต
ต่อหนา้ท่ีหรือไม่เคยตอ้งโทษตามกฎหมายวา่ดว้ยการฌาปนกิจสงเคราะห์ 

(11) ไม่เคยตอ้งโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุกเวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผิดไดก้ระท าโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ 

(12) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(13) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีหน้ีสินลน้พน้ตวั  หรือบุคคลลม้ละลาย 

(14) ไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  หรือไม่เคย
ถูกนายจา้งเลิกจา้งเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าท่ี  ให้คณะกรรมการเป็นผูแ้ทนของสมาคมในกิจการเก่ียวกับ
บุคคลภายนอก  ในการน้ีคณะกรรมการจะแต่งตั้งกรรมการคนใดคนหน่ึงหรือหลายคนข้ึนท าการแทนก็ได ้

 

บทบาทหน้าทีแ่ต่ละต าแหน่งของกรรมการ 

 

นายกสมาคม -       ท าหนา้ท่ีเป็นหวัหนา้ในการบริหารกิจการของสมาคมใหเ้ป็นไปดว้ย ความเรียบร้อยถูกตอ้งตาม                                              
                                       กฎหมาย  ระเบียบขอ้บงัคบั  และ   วตัถุประสงคข์องสมาคม  เป็นผูแ้ทนสมาคมในการติดต่อกบั                                               
                                       บุคคลภายนอกและเป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการและการประชุมใหญ่ของสมาคม 

อุปนายกสมาคม -       ท าหนา้ท่ีเป็นผูช่้วยนายกสมาคม   ในการบริหารกิจการสมาคม   ปฏิบติัตามท่ีนายกสมาคมได ้                                                             
                                       มอบหมาย  และท าหนา้ท่ีแทนนายกสมาคมเม่ือนายกสมาคมไม่อยู ่ หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้

เลขานุการ          -           ท าหนา้ท่ีควบคุม  ก ากบั  ดูแล   งานธุรการของสมาคม  นดัการประชุมกรรมการ การประชุมใหญ่ 

                                      ตรวจสอบการจดบนัทึก   และการรักษารายงานการประชุม      การจดทะเบียนกรรมการ จดทะเบียนแกไ้ข       
                                      เพ่ิมเติมขอ้บงัคบัต่อนายทะเบียนทอ้งท่ี  และปฏิบติัตามค าสัง่     ของนายกสมาคมตลอดจนท าหนา้ท่ีเป็น 

                                      เลขานุการในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ                                              
 เหรัญญิก            -         ท าหนา้ท่ี  ควบคุม ก ากบั ดูแล     เก่ียวกบัการเงินทั้งหมดของสมาคม   บญัชีรายได ้ -   รายจ่าย  บญัชีงบดุล 
                                      จดัเก็บเอกสารหลกัฐานทางการเงิน  ไวเ้พ่ือการตรวจสอบรายงานฐานะทางการเงิน  และ งบดุลของสมาคม 
                                      เสนอต่อท่ีประชุมใหญ่  และ  นายทะเบียนทอ้งท่ี 
นายทะเบียน -     ท าหนา้ท่ีควบคุม  ก ากบั  ดูแล    ตรวจสอบหลกัฐานเอกสารต่างๆ    เก่ียวกบัสมาชิก      จดัท ารายงานทะเบียน 

                                     สมาชิก      เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ   และท่ีประชุมใหญ่    
กรรมการต าแหน่งอ่ืนๆ       -          มีหนา้ท่ีตามนายกสมาคมมอบหมาย       
                                       

ข้อ  51 วธีิการเลือกตั้งคณะกรรมการตามขอ้ 50  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการออกระเบียบวา่ดว้ยการเลือกตั้ง  โดยวธีิ
เปิดเผย หรือออกเสียงลงคะแนนลบัใหใ้ชว้ธีิกาบตัรลงคะแนน  ระเบียบน้ีมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือท่ีประชุมใหญ่ใหค้วามเห็นชอบ 



  ในกรณีมีผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นกรรมการครบตามจ านวนตามขอ้บงัคบัก าหนด  ไม่ตอ้งมีการเลือกตั้งลงคะแนน  
ใหน้ าเสนอท่ีประชุมใหญ่รับรอง 

 ข้อ  52 กรรมการของสมาคมไม่มีสิทธิไดรั้บค่าจา้ง  หรือประโยชน์อยา่งอ่ืนท านองเดียวกนัจากสมาคม  กรรมการของ
สมาคมอาจไดรั้บเบ้ียประชุม  ค่าพาหนะ  หรือเงินหรือประโยชน์อยา่งอ่ืนท านองเดียวกนัจากสมาคมตามท่ีสมาคมไดว้างระเบียบไว้
ใหจ่้ายตามมติท่ีประชุมใหญ่ก าหนดและส่งส าเนาท่ีมีค  ารับรองวา่ถูกตอ้งต่อนายทะเบียน 

ข้อ  53 คณะกรรมการท่ีไดรั้บเลือกตั้งตามขอ้ 51  และจดทะเบียนแลว้  อยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี  นับแต่วนัท่ีท่ี
ประชุมใหญ่มีมติและตอ้งออกตามวาระ  และจะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกนัไม่ได ้ เวน้แต่ท่ีประชุมใหญ่โดยมติสองในสาม
ของท่ีประชุมจะก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน 

   กรรมการชุดท่ีออกตามวาระจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีจนกว่าจะมีการเลือกตั้ งคณะกรรมการชุดใหม่  และ
คณะกรรมการชุดใหม่ไดรั้บการจดทะเบียนจากนายทะเบียนแลว้  จึงจะสามารถรับมอบหนา้ท่ีและเขา้รับต าแหน่งแทน 

  กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งก่อนครบวาระ  สมาคมจะเรียกประชุมใหญ่วสิามญั  เพ่ือเลือกกรรมการแทนต าแหน่ง
ท่ีวา่งก็ได ้ และใหอ้ยูใ่นต าแหน่งเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการซ่ึงตนแทน 

 ข้อ  54 กรรมการของสมาคมยอ่มพน้จากต าแหน่งไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) ครบก าหนดตามวาระ 

(2) ตาย 

(3) ลาออกโดยท าเป็นหนงัสือ   

(4) ขาดคุณสมบติัตามขอ้ 50 

  ข้อ  55 ให้มีการประชุมคณะกรรมการอยา่งนอ้ยเดือนละหน่ึงคร้ัง  ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนนายกสมาคมหรือกรรมการไม่
นอ้ยกวา่คร่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดจะเรียกประชุมก็ได ้

               ข้อ  56 การประชุมคณะกรรมการ  จะตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะ
นบัเป็นองคป์ระชุม 
 ข้อ  57 ให้นายกสมาคมเป็นประธานในท่ีประชุม  ถา้นายกสมาคมไม่อยูห่รือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีไดใ้ห้อุปนายกสมาคม
เป็นประธานในท่ีประชุม  ถา้ทั้งนายกสมาคม และอุปนายกสมาคมไม่อยูห่รือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ ให้ท่ีประชุมเลือกกรรมการคน
ใดคนหน่ึงท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุม  การวินิจฉัยช้ีขาดให้ถือเสียงขา้งมาก  ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมออก
เสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

 ข้อ  58 คณะกรรมการมีอ านาจและหนา้ท่ีในการด าเนินกิจการของสมาคม  และใหร้วมถึง 

(1) ด าเนินกิจการของสมาคมใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ .ศ.2545  กฎกระทรวง  
ประกาศ  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  และมติของท่ีประชุมใหญ่  หรือกฎหมายอ่ืน 

(2) วางระเบียบในการปฏิบติังานของสมาคมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั 

(3) วา่จา้ง  แต่งตั้ง  ถอดถอนพนกังานสมาคม 

(4) ควบคุมก ากบัติดตามการด าเนินการจดัท าและเก็บรักษาเอกสาร  หลกัฐานการเงินและบญัชี  ทะเบียนสมาชิก  
และทรัพยสิ์นของสมาคม 

 

หมวด 12 
การแก้ไขหรือเพิม่เติมข้อบังคับ 



 ข้อ  59   การแกไ้ขหรือเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัซ่ึงกระท าโดยมติของท่ีประชุมใหญ่นั้น  ตอ้งมีคะแนนเสียงในการลงมติไม่ต ่ากวา่
สองในสามของจ านวนสมาชิกท่ีมาประชุมและตอ้งไม่ขดัต่อวตัถุประสงคข์องสมาคมหรือขดัต่อกฎหมาย 

  เม่ือท่ีประชุมใหญ่มีมติใหแ้กไ้ขหรือเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัขอ้ใดขอ้หน่ึงแลว้  คณะกรรมการตอ้งน าไปจดทะเบียนภาย
สิบส่ีวนันบัแต่วนัท่ีประชุมใหญ่มีมติ 

 ข้อ  60   ในกรณีท่ีนายทะเบียนไม่รับจดทะเบียนแกไ้ขหรือเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัตามขอ้ 59  ให้คณะกรรมการนดัประชุมใหญ่
วิสามญั  เพ่ือพิจารณาแกไ้ขหรือเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัน้ีอีกคร้ังหน่ึงภายในสิบวนันับแต่วนัท่ีได้รับแจง้ค าสั่งของนายทะเบียน   ถา้ท่ี
ประชุมใหญ่ยืนยนัใหแ้กไ้ขหรือเพ่ิมเติมขอ้บงัคบันั้นอยูใ่ห้คณะกรรมการท าหนงัสืออุทธรณ์ต่อปลดักระทรวงการพฒันาสังคมและ
ความมัน่คงของมนุษย ์ โดยยืน่ต่อนายทะเบียนภายในก าหนดสิบหา้วนันบัแต่วนัไดรั้บค าสัง่จากนายทะเบียน 

 

หมวด   13 
การเลกิสมาคม  และการช าระบัญชี 

 ข้อ  61 สมาคมยอ่มเลิกดว้ยเหตุใดเหตุหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1) ประชุมใหญ่ลงมติใหเ้ลิก 

(2) นายทะเบียนสัง่ใหเ้ลิก 

(3) ศาลสัง่ใหเ้ลิก 

  ข้อ  62 ในกรณีท่ีนายทะเบียนสั่งให้เลิก  กรรมการจ านวนไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดของสมาคม  
สามารถยืน่อุทธรณ์ต่อปลดักระทรวงโดยท าเป็นหนงัสือยืน่ต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าสัง่เลิก 
 ข้อ  63 เม่ือสมาคมตอ้งเลิกไม่วา่ดว้ยเหตุใด  ๆ  ใหมี้การช าระบญัชี 
  ให้ท่ีประชุมใหญ่พิจารณาตั้งผูช้  าระบญัชีโดยไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ี
เลิกหรือนบัแต่วนัท่ีปลดักระทรวงมีค าสัง่ใหย้กอุทธรณ์ 
  ในกรณีท่ีประชุมใหญ่ไม่อาจตั้งผูช้  าระบญัชี  หรือนายทะเบียนไม่ให้ความเห็นชอบ  ให้นายทะเบียนแต่งตั้งผู ้
ช าระบญัชีข้ึนท าการช าระบญัชีได ้
  เม่ือนายทะเบียนเห็นสมควรหรือเม่ือสมาชิกจ านวนไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมดร้องขอต่อ
นายทะเบียน  นายทะเบียนจะแต่งตั้งผูช้  าระบญัชีคนใหม่แทนผูช้  าระบญัชีท่ีไดต้ั้งไวก็้ได ้
  ผูช้  าระบญัชีไดรั้บค่าตอบแทนของสมาคมตามท่ีนายทะเบียนก าหนด 
 ข้อ  64 ให้คณะกรรมการและพนกังานของสมาคมจดัการรักษาทรัพยสิ์นทั้งหมดของสมาคมไวจ้นกว่าผูช้  าระบญัชีจะ
เรียกใหส่้งมอบ 
 ข้อ  65 ผูช้  าระบญัชีตอ้งท างบดุลของสมาคมส่งใหผู้ส้อบบญัชีเพ่ือตรวจรับรองวา่ถูกตอ้ง  และอาจร้องขอใหน้ายทะเบียน
ตั้งผูส้อบบญัชีเพ่ือตรวจสอบงบดุลได ้
  เม่ือผูส้อบบญัชีรับรองงบดุลแลว้  ให้ผูช้  าระบัญชีรับรองงบดุลต่อท่ีประชุมใหญ่เพ่ืออนุมติัและเสนอต่อนาย
ทะเบียนต่อไป 
 ข้อ  66 เม่ือได้ช าระบัญชีแล้ว  ถ้ามีทรัพย์สินเหลืออยู่จะโอนไปให้แก่สมาคม  หรือนิติบุคคลอ่ืน  (นิติบุคคลท่ีมี
วตัถุประสงคเ์ก่ียวกบัการกศุลสาธารณะ) หรือสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนคราชสีมา  จ ากดั  หรือเป็นไปตามมติของท่ีประชุมใหญ่   

 
  
 
 



 


