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ขอบงัคับ 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอนามัยสุรินทร ( ฌสอ. ) 

( ฉบับแกไข พ.ศ. 2559 ) 
* * * * * * * * * 

ขอ 1  สมาคมนี้เรยีกวา “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอนามัยสรุนิทร” ใชอักษรยอวา “ฌสอ.”  และ
ภาษาองักฤษวา “Surin Public Health Funeral Assistance Association” 

ขอ 2  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันท่ีนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหรับจดทะเบียน 
เปนตนไป 

ขอ 3  สํานักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอนามัยสรุินทร ต้ังอยูท่ี  เลขท่ี 130/2  ถนนโพธิ์ราง  ตําบล
ในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดสุรนิทร  32000 

ขอ 4   เครื่องหมายของสมาคมเปนรูปวงกลม มีเครื่องหมายรูปชางสองเชือกชูงูพันคบเพลงิอยูตรง
กลาง  และมีชือ่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอนามัยสรุินทร   พรอมอักษรยอลอมรอบ 
 
 

ขอ 5 ในขอบังคับนี ้

  “สมาคม”  หมายความวา สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอนามัยสุรินทร 

“สมาชิก”  หมายความวา สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอนามัยสรุินทร 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการดําเนินการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
อนามัยสุรนิทร 
               “นายกสมาคม”  หมายความวา  นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอนามัยสรุินทร 

  “เงินคาสมัคร”  หมายความวา  เงินคาสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 

อนามัยสุรนิทร 

  “เงินคาบํารุง” หมายความวา  เงินคาบํารุงสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอนามัยสรุินทร  

ท่ีสมาชิกตองชําระใหกับสมาคมเปนรายเดือนหรือรายป 

  “เงินสงเคราะห”  หมายความวา  เงินท่ีสมาชิกรวมกนัออกชวยเหลอืเปนคาจัดการศพหรือ 
คาจัดการศพ และสงเคราะหครอบครัวของสมาชกิซึ่งถึงแกความตายรวมท้ังเปนคาใชจายเพ่ือดําเนินกิจการ
ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอนามัยสรุินทร  
  “เงินสงเคราะหลวงหนา” หมายความวาเงินสงเคราะหท่ีสมาชกิฝากสมาคมไวเพ่ือสาํรอง
จายเปนเงินสงเคราะหเม่ือสมาชิกคนใดคนหนึ่งถงึแกความตาย 

ขอ 6 สมาคมจะเปดทําการในวันเปดทํางานของสหกรณออมทรัพยอนามัยสรุินทร  จํากัด 
ทุกวันระหวางเวลา  08.30 – 16.30  น. 
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หมวดท่ี  1 
บทท่ัวไป 

ขอ 7 สมาคมมีวัตถุประสงคเพ่ือทําการสงเคราะหซึ่งกันและกันในการจัดการศพ  และสงเคราะห 
ครอบครัวของสมาชิกท่ีถึงแกความตายดวยเงินสงเคราะห  โดยไมประสงคจะหากําไรมาแบงกัน 

 
หมวดท่ี  2 

การรับสมัครสมาชิก และสมาชิกสภาพ 
ขอ 8 สมาชิกของสมาคมมี 2 ประเภท ดังนี ้

(1) สมาชิกสามัญ  หมายถึง   

(ก) บุคคลท่ีเปนสมาชกิสามัญสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด และอายุไมเกิน 60 ป 
หรือ 

       (ข) บุคคลท่ีเปนเจาหนาท่ีในสงักัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีภูมิลําเนาในจังหวัดสรุินทร 

และมีอายไุมเกนิ 60 ป 

(2)  สมาชิกสมทบ  หมายถึง  

      (ก) เปนคูสมรสท่ีถูกตองตามกฎหมายของสมาชิกสมาคมและมีอายุไมเกิน 60  ป 
      (ข) เปนหรอืเคยเปนอาสาสมัครสาธารณสุขซึ่งมีภูมิลําเนาในจังหวัดสุรินทร และมีอายุ       

ไมเกิน 60 ป 
(ค) เคยเปนเจาหนาท่ีของรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซึง่มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดสุรนิทร

และ   มีอายไุมเกนิ 60 ป 
(ง) เปน บิดา-มารดาโดยกําเนิด หรือ บิดา - มารดาบุญธรรมของสมาชกิสามัญ   และมีอายุ  

ไมเกิน 60 ป ในกรณีเปน บิดา - มารดาบุญธรรม ตองมีใบจดทะเบียนรับรองการเปนบุตร
บุญธรรม 

(จ) เปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายหรือบุตรบุญธรรมตามกฎหมายของสมาชกิสามัญท่ีสมัคร
เปนสมาชิกสมาคมแลว และมีอายไุมเกิน 60 ป 

(ฉ) เปนบิดา-มารดาของคูสมรสของสมาชิกสามัญท่ีสมัครเปนสมาชิกสมาคมแลว    และมี
อายไุมเกิน 60 ป 

(ช) เปนพ่ีนองรวมบิดา-มารดาเดียวกนั หรือ พ่ีนองบิดาเดียวกนั หรือ มารดาเดียวกนั ของ
สมาชิกสามัญของสมาคม และมีอายไุมเกนิ 60 ป 

(ซ) เปนบิดา-มารดาของอาสาสมัครสาธารณสุขท่ีสมัครเปนสมาชิกสมาคมแลว และมีอายุ  
ไมเกิน 60  ป 

(ฌ) เปนผูท่ีมีภูมิลาํเนาในจังหวัดสรุินทรและมีอายุไมเกิน 60 ปบริบูรณในวันสมัคร 
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ในกรณีท่ีประชุมใหญของสมาคมเห็นสมควรใหเปดรับผูขาดคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง สมาคมอาจ
กําหนดระเบียบหรือ ประกาศใหทราบโดยท่ัวกันเปนครั้งคราวก็ได แตถาเปนการขยายอายุของผูสมัครการ
ขยายอายุนั้นตองไมเกิน 70 ป 
 

ขอ 9  ผูสมัครเขาเปนสมาชิกสมาคมนอกจากมีคุณสมบัติตามขอ 8 แลวตองมีคุณสมบัติเพ่ิมเติม
ดังตอไปนี ้

(1)  ไมเปนบุคคลลมละลายหรือเปนคนไรความสามารถ 
(2)  มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง 

(3) ตองไมเปนผูท่ีลาออกหรือถูกใหออกจากสมาคมแลวเกินกําหนดเวลาท่ีกําหนดไวใน 
ขอ14 วรรคสาม 

ขอ 10  ผูท่ีประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคมตองยืน่ใบสมัครตามแบบของสมาคมดวย
ตนเอง ณ  สํานักงานของสมาคมในวันเปดทําการ  โดยมีสมาชกิของสมาคมไมนอยกวา 2 คน หรือกรรมการ
ของสมาคมรับรองคุณสมบัติ พรอมดวยเอกสารหลกัฐานดังตอไปนี ้

(1)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ 

                (2)  สําเนาทะเบียนบาน 

(3)  ใบรับรองแพทยแผนปจจุบันชัน้หนึ่งจากสถานพยาบาลของรัฐตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาล 

         (4)  หลักฐานอื่นตามท่ีสมาคมกําหนด 
ขอ 11 สมาชิกภาพของผูสมัครเขาเปนสมาชิกจะสมบูรณเม่ือครบกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน

นับต้ังแตวันท่ีคณะกรรมการของสมาคมไดมีมติใหเปนสมาชิก  และผูสมัครเขาเปนสมาชิกไดชาํระเงินคา 
สมัครและชําระเงนิตาง ๆ ตามขอบังคับนี้เรียบรอยแลว  เวนแตสมาชิกภาพของผูเริ่มกอการจัดต้ังสมาคมจะ
เริ่มต้ังแตวันท่ีท่ีนายทะเบียนรับจดทะเบียนสมาชกิเปนตนไป 

ขอ 12 สมาคมจะออกหนังสือหลักฐานแสดงการเปนสมาชกิตามแบบของสมาคมใหแกสมาชิกทุก
คน 

ขอ 13 ผูสมัครเขาเปนสมาชิกจะตองระบุชือ่ผูจัดการศพและผูท่ีประสงคใหไดรับเงินสงเคราะห ซึ่ง
ตองเปนบุคคลในครอบครัวของตนตามขอ 21 ไวใหชัดแจงในใบสมัคร ถามีการเปลี่ยนแปลงผูจัดการศพและ
ผูรับเงินสงเคราะหในภายหลัง  สมาชิกตองแจงใหสมาคมทราบโดยมิชักชา  ถาไมมีผูจัดการศพหรือผูรับเงนิ
สงเคราะหใหสมาคมเปนผูจัดการศพ ในกรณีท่ีสมาคมเปนผูจัดการศพสมาคมตองจัดการศพใหเหมาะสมแก
ฐานานรุูปและศาสนาของสมาชิกนัน้ 
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ขอ 14 สมาชิกภาพยอมสิ้นสุดลงในกรณีดังตอไปนี ้

    (1)  ตาย 

   (2)  ลาออก 

    (3)  ท่ีประชุมใหญมีมติใหออก 

    (4) ถูกตัดชื่อออกเพราะขาดสงเงินสงเคราะหและไดรับหนังสอืเตือนจากสมาคมแลว 3 ครัง้    
โดยแตละครัง้หางกัน 15 วันและไดรับจดหมายลงทะเบียนตอบรับและไมมาชําระภายใน 15  
วันและสมาคมไดนําเงินสงเคราะหลวงหนามาจายเปนเงนิสงเคราะหหมดแลว 

    (5) ติดตอหาหลักแหลงท่ีอยูไมได และคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรใหพนจากสมาชกิ
ภาพ 

    (6) สมาชิกสมทบตามขอ 8 (2)(ก)(ง)(จ)(ฉ)(ช)และ(ซ) ใหสมาชิกภาพสิ้นสุดลงเม่ือสมาชิก            
สามัญตามขอ 8 (1) (ก)และ(ข)  ซึง่เปนคูสมรสหรอืบุตร(แลวแตกรณ)ีสิ้นสุดสมาชิกภาพ
เวนแตเปนการสิน้สุดสมาชิกภาพโดยการตาย 
(7) สมาชิกสมทบตามขอ8(2) (ฉ)และ(ซ) ใหสมาชิกภาพสิน้สดุลงเม่ือสมาชกิตามขอ 8(2)  
(ก) และ(ข) ซึ่งเปนคูสมรสหรือบุตร(แลวแตกรณ)ีสิ้นสุดสมาชกิภาพเวนแตเปนการสิ้นสุด
สมาชิกภาพโดยการตาย 

การสิ้นสุดแหงสมาชิกภาพตามขอนี้ สมาชิกไมมีสิทธเิรยีกเงินคาสมัคร เงินคาบํารุงและเงิน
สงเคราะหท่ีไดชําระตามขอบังคับนี้คืนจากสมาคมเวนแตเงินสงเคราะหลวงหนาท่ียงัไมไดตกอยูในความ
ผูกพันท่ีจะตองจายเปนเงินสงเคราะหใหแกสมาชิกท่ีถึงแกความตาย  

ในกรณีท่ีสมาชิกส้ินสุดสมาชิกภาพเนื่องจากเหตุตามขอ (2) (3) (4) (5) (6) (7) สมาชิกผูนั้นตองสมัคร
เขาเปนสมาชิกสมาคมภายในวนัท่ี 31 ธันวาคมของปนั้น จึงจะคืนสมาชิกภาพ หากบุคคลผูนั้นสมัครเขาเปน
สมาชิกสมาคมใหม ใหเปนไปตามระเบียบของบังคับของสมาคม คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนท่ีส้ินสุด 

 
หมวดท่ี 3 

คาสมัคร คาบํารุง เงินสงเคราะห 
ขอ 15 ในการสมัครเขาเปนสมาชิก ผูสมัครตองชําระเงินคาสมัคร 100 บาท (หนึ่งรอยบาทถวน)   

เม่ือสมาคมรับสมัครผูใดเขาเปนสมาชิกแลว  ผูนั้นมีหนาท่ีตองชําระเงินใหแกสมาคมเปนเงนิคาบํารุงปละ         
50 บาท (หาสิบบาทถวน) 

ขอ 16 เม่ือสมาชิกของสมาคมคนใดคนหนึ่งถึงแกความตาย สมาชิกทุกคนมีหนาท่ีตองออกเงิน 
สงเคราะหศพเพ่ือเปนคาจัดการศพและสงเคราะหครอบครัวใหแกครอบครัวของสมาชิกท่ีตายนัน้ 
รายละ 20 บาท (ยี่สิบบาทถวน) 
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ขอ 17 การชําระเงินคาสมัคร เงินคาบํารงุ และเงินสงเคราะหหรือเงนิสงเคราะหศพลวงหนา ให
ชําระตอเหรญัญิก หรือเจาหนาท่ี  ณ สํานกังานของสมาคมในวันเปดทําการหรอืดวยวิธีการอื่นใดท่ีสมาคม
กําหนด 

ขอ 18   เงินสงเคราะหตามขอ 16  สมาชิกตองชําระใหสมาคมภายในสามสิบวัน  นับแตวันไดรับแจง
การตายของสมาชิกหรอืไดรับแจงใหชําระเงินสงเคราะหจากสมาคม 

ขอ 19 สมาคมจะเรียกเก็บเงินสงเคราะหลวงหนาจากสมาชกิ เพ่ือสํารองจายเปนคาจัดการศพ  และ 
สงเคราะหครอบครัวเปน ดังนี้  

(1) สมาชิกสามัญหรอืสมาชิกสมทบซึ่งสามารถเรียกเก็บเงินจากเงินเดือนได    ใหเรียกเก็บ     
จํานวน 20 ศพ  

        (2) สมาชิกสามัญหรือสมาชกิสมทบซึ่งไมสามารถเรยีกเกบ็เงินจากเงินเดือนไดใหเรียกเก็บ 
จํานวนไมเกนิ 500 ศพ ท้ังนี้สามารถแบงจายได 2 งวด ภายในเดือน มกราคม และภายใน      
เดือน กรกฎาคม  

        จํานวนเงินสงเคราะหศพลวงหนาท่ีเรียกเก็บตามวรรคหนึง่สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามมติท่ีประชุม
ใหญ  เงนิจํานวนนีส้มาคมจะคืนใหแกสมาชิกเทาท่ีสมาชิกผูนัน้ยังไมตกอยูในความผูกพันท่ีจะตองจายเงิน
สงเคราะหตามท่ีจายไวลวงหนา 
       เงินสงเคราะหลวงหนานี้  หามสมาคมนําไปใชจายในกิจกรรมอื่นใด เวนแตจะนําไปใชสํารองจาย
เปนเงนิสงเคราะหของสมาชกิผูนั้นเองในเม่ือสมาชิกอื่นถึงแกความตายเม่ือสมาชกิถึงแกความตายใหสมาคม
นําเงนิสงเคราะหท่ีเรยีกเก็บลวงหนาสํารองจายไปกอน  เม่ือเกบ็สงเคราะหจากสมาชิกไดแลวใหคืนเงนิสํารอง
จายจนครบเพ่ือเปนทุนสาํรองจายตอไป 
         สมาชิกอาจชาํระเงินสงเคราะหลวงหนาเกนิกวาจํานวนท่ีกาํหนดตามวรรคหนึ่งกไ็ด 

ขอ 20 สมาคมจะตองจายเงินสงเคราะหใหแกผูจัดการศพหรือผูรับเงนิสงเคราะห ดังนี้คือ 
     (1) จายครัง้แรกเทาท่ีเรียกเก็บได ภายในเจ็ดวัน นับแตวันท่ีรับคําขอรับเงินสงเคราะห 
     (2) จายเงนิสวนท่ีเหลือจากท่ีเรียกเก็บไดท้ังหมดภายในสามสิบวัน นับแตวันจายครัง้แรก 
     (3) การจายเงินสงเคราะหรายใดมีปญหาใหนําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการและใหถอืมติท่ีประชุม 

      เปนเกณฑ 
การจายเงนิสงเคราะหสมาคม จะหักไวเปนคาใชจายของสมาคมอัตรารอยละ6 ของเงินสงเคราะหท่ี

เรยีกเก็บได ท้ังนี้จะหักตามมติของท่ีประชุมใหญซึง่ตองไมเกนิอัตราตามท่ีกฎหมายกําหนดไว 
ขอ 21  ในกรณีท่ีสมาชิกถงึแกความตาย ใหสมาคมจายคาจัดการศพ หรือคาจัดการศพและเงิน 

สงเคราะหใหแกบุคคลท่ีสมาชิกไดระบุไวในใบสมัครใหเปนผูรับเงนิสงเคราะหและหรอืเปนผูจัดการศพ ซึ่ง
ตองเปนบุคคลดังตอไปนี ้

(1)  สามี ภรยิา บุตร บิดา มารดา 
          (2)  พ่ีนองรวมบิดามารดาเดียวกัน 
          (3)  พ่ีนองรวมบิดาหรือมารดาเดียวกนั 
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          (4)  ปู ยา ตา ยาย 
          (5)  ลุง  ปา นา อา 
          (6)  ผูอุปการะเลี้ยงดู หรือ ผูอยูในอุปการะเลีย้งดู 

ในกรณีไมมีบุคคลท่ีสมาชิกระบุไวในใบสมัคร หรือมีบุคคลท่ีระบุไวในใบสมัครแตไมอาจ
จัดการตามเจตนาของสมาชิกได หรือในกรณีท่ีสมาชิกไมไดระบุบุคคลใดไวในใบสมัครบุคคลตามวรรคหนึ่ง
อาจยื่นคํารองตอสมาคม เพ่ือขอเปนผูจัดการศพก็ได 

          เม่ือสมาคมไดรับคํารองตามวรรคสองและไดพิจารณาแลวเห็นวาบุคคลนั้นสามารถเปน
ผูจัดการศพของสมาชิกไดจริง ใหสมาคมจายเงินคาจัดการศพใหแกบุคคลนั้น แตถาสมาคมเห็นวาบุคคลนัน้ไม
สามารถเปนผูจัดการศพได หรือไมมีบุคคลตามวรรคหนึ่งยื่นคํารองภายในระยะเวลาสามสิบวัน ใหสมาคม
จัดการศพใหแกสมาชิกท่ีถึงแกความตายตามสมควรแกฐานานุรูปและประเพณีทางศาสนาของสมาชิกนั้น 

เม่ือไดปฏิบัติตามวรรคสามแลว ยังคงมีเงินคาจัดการศพหรือคาจัดการศพและเงินสงเคราะห
เหลืออยู ใหสมาคมจายเงินสวนท่ีเหลืออยูใหแกบุคคลท่ีสมาชิกไดระบุไวในใบสมัคร แตถาไมมีบุคคลท่ี
สมาชิกระบุไวในใบสมัครใหสมาคมจายเงินดังกลาวใหแกบุคคลในวรรคหนึ่งตามลําดับกอนหลัง โดยผูอยู
ลําดับกอนยอมตัดสิทธิผูอยูลําดับหลัง ถามีผูอยูในลําดับเดียวกันหลายคน ใหสมาคมแบงเงินคาจัดการศพหรือ
คาจัดการศพและเงินสงเคราะหท่ีเหลืออยูใหแก  ทุกคนในสัดสวนท่ีเทากัน หากไมอาจแบงเงินใหแกบุคคลใด
ไดใหเงินนั้นตกเปนของแผนดิน 

 
หมวดท่ี 4 

สิทธิและหนาท่ีของสมาชิก 
 

ขอ 22 สมาชิกมีสิทธิ  ดังตอไปนี้ 

     (1)  ทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเพ่ือการใดการหนึ่งเม่ือใด  ก็
ได  โดยมีจํานวนสมาชิกอื่นรวมดวยไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกท้ังหมดหรือ  ไมนอยกวาหาสิบคน 

     (2)  ขอตรวจสอบบัญชี และเอกสารของสมาคมเพ่ือทราบการดําเนินกิจการของสมาคมในวันเปด 

       ทําการสมาคม 

     (3)  รองขอตอนายทะเบียนใหสั่งเพิกถอนมติของท่ีประชุมใหญท่ีไดลงมติฝาฝนกฎหมาย  หรือ   

       ขอบังคับของสมาคมภายใน สามสิบวัน นับแตวันท่ีท่ีประชุมใหญลงมติ 

      (4)  ยื่นคํารองขอตอนายทะเบียนขอใหเลิกสมาคม พรอมดวยเหตุผลประกอบคํารองขอ  โดยมี 

       สมาชิกอื่นรวมดวยไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของสมาชิกท้ังหมด 

      (5)  เขารวมประชุมใหญของสมาคม  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทุกครั้ง 
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             (6)  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการของสมาคมตอคณะกรรมการและมีสิทธิเรียกรองให 
คณะกรรมการกระทํา หรืองดเวนการกระทํา เพ่ือประโยชนสมาคมหรือปองกันความเสียหายอันเกิดข้ึนแก
สมาคม 

 
ขอ 23 สมาชิกมีหนาท่ี  ดังนี ้

        (1)  ปฏิบัติตามระเบียบ  ขอบังคับ  และคําสั่งของสมาคม 
(2)  ตองชาํระเงินสงเคราะหใหเรยีบรอยภายในสามสิบวัน นับแตวันไดรับแจงการตายของ
สมาชิกสมาคม 
(3)  เก็บรกัษาหนงัสอืสาํคัญการเปนสมาชิกของสมาคมไว  ถาหายตองรีบแจงเพ่ือขอใบแทน
ใหมจากสมาคม 
(4)  การยายท่ีอยู  เปลี่ยนชื่อ  เปลี่ยนนามสกลุ  แกวัน เดือน ปเกิดของสมาชิกใหยื่นคํารอง
ตอนายทะเบียนสมาคมภายใน  สิบหาวัน นับแตวันยายเปลี่ยนหรือแกไขเพ่ือสมาคมจะได
แกไข หลักฐานตาง ๆ ในทะเบียนใหถกูตอง 
(5) เม่ือสมาชิกผูใดถึงแกความตายใหผูจัดการศพ ผู มีสิทธิไดรับเงินสงเคราะ หหรือ
ครอบครัว       ของสมาชิก  แจงใหคณะกรรมการสมาคมทราบภายในสิบหาวัน พรอมดวย
หลักฐาน คือ  หนังสือสําคัญแสดงการเปนสมาชิก ใบเสร็จรับเงินครั้งสุดทาย ใบมรณะบัตร 
สําเนาทะเบียน บานผูตาย  สําเนาทะเบียนบานผูจัดการศพหรือผูรับเงินสงเคราะห และบัตร
ประจําตัวหรอื  บัตรประชาชนผูจัดการศพหรือผูรับเงินสงเคราะห 

หมวดท่ี 5 
การบริหารสมาคม 

ขอ 24 ใหมีคณะกรรมการดําเนินการของสมาคมคณะหนึ่ง เปนผูดําเนนิกิจการของสมาคมโดยการ
เลือกต้ังระหวางสมาชกิดวยกนัจากท่ีประชุมใหญสามัญมีจํานวนไมนอยกวาเจ็ดคน ประกอบดวยตําแหนง
นายกสมาคม  รองนายกสมาคม  เหรญัญิก  นายทะเบียน  เลขานุการ  และกรรมการอื่นๆ หรือตามท่ี
คณะกรรมการเห็นสมควร 

ใหคณะกรรมการเปนผูแทนของสมาคมในกิจการท่ีเกีย่วกับบุคคลภายนอกในการนี้   

คณะกรรมการจะแตงต้ังกรรมการคนหนึ่งคนใด หรือหลายคนข้ึนทําการแทนกไ็ด 

      ขอ 24/1    กรรมการสมาคมตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี ้

              (1)  มีสัญชาติไทย 
              (2)  มีอายไุมตํ่ากวายีส่ิบหาปบริบูรณ 
              (3)  มีวุฒิการศึกษาไมตํ่ากวาชัน้ประถมศึกษาปท่ีสี ่
             (4)  มีภูมิลําเนาหรือถิ่นท่ีอยูในจังหวัดสรุินทร 
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             (5)  มีอาชีพเปนหลักแหลงและมีฐานะม่ันคง 
             (6) เปนสมาชกิของสมาคม 
             (7) ไมเปนกรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอื่น 
             (8) ไมเปนผูมีความประพฤติเสือ่มเสยี หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี 
             (9) ไมเปนภิกษ ุสามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใด 
            (10)  ไมเคยถกูนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหประจําทองท่ี สั่งใหพนจาก ตําแหนง
กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 

(11)  ไมเคยถกูท่ีประชุมใหญสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหถอดถอนใหออกจากตําแหนง 
  กรรมการเพราะเหตุทุจริตตอหนาท่ี หรือไมเคยตองโทษตามกฎหมายวาดวยการ ฌาปนกิจสงเคราะห 
            (12)  ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสาํหรับ ความผิด
ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
            (13)  ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
           (14)  ไมเปนบุคคลท่ีมีหนี้สนิลนพนตัว หรือบุคคลลมละลาย 
         (15)  ไมเคยถกูไลออก ปลดออก หรือใหออกจากสวนราชการ หนวยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือไมเคยถูกนายจางเลิกจางเพราะเหตุทุจริตตอหนาท่ี 

ขอ 25 วิธีการเลอืกต้ังคณะกรรมการ ตามขอ 24  สมาคมจะเลือกวิธีหนึง่วิธีใด  โดยขอมติท่ีประชุม 
ดังตอไปนี้คือ 

(1)  การเลือกต้ังกรรมการท้ังคณะ ใหสมาชิกในท่ีประชุมใหญเสนอชื่อสมาชิกท่ีสมควรจะ
ไดรับ เลือกต้ังเปนคณะ โดยมีสมาชิกอื่นในท่ีประชุมรับรองไมนอยกวา 5 คน  เม่ือไมมีสมาชิกผูใดเสนอชื่อ
สมาชิกท่ีสมควรจะไดรับเลือกต้ังเปนคณะกรรมการเพ่ิมเติมอีกก็ใหถือเปนมติของท่ีประชุมใหญรับรอง
คณะกรรมการคณะนี้  หรือในกรณีท่ีมีสมาชิกเสนอชื่อสมาชิกท่ีสมควรจะไดรับเลือกต้ังเปนคณะหลายคณะ 
ใหประธานในท่ีประชุมขอมติท่ีประชุมโดยการออกเสียงลงคะแนน  การวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขางมาก    
เม่ือท่ีประชุมใหญเลือกต้ังคณะกรรมการแลว ใหคณะกรรมการเลือกต้ังกันเองเพ่ือดํารงตําแหนงนายกสมาคม 
รองนายกสมาคม เหรัญญิก  นายทะเบียน  เลขานุการ  และกรรมการอื่นๆ  จนครบจํานวนท่ีกําหนด  แลวเสนอ
ตอท่ีประชุมใหญหรือใหท่ีประชุมใหญเลือกต้ังกรรมการดํารงตําแหนงทุกตําแหนงก็ได  โดยใหเปนไปตามมติ
ของท่ีประชุมใหญ 

(2)  การเลอืกต้ังกรรมการเปนบุคคลตามตําแหนงท่ีมีกําหนดในขอบังคับอนั  ไดแกนายก
สมาคม รองนายกสมาคม เหรัญญกิ นายทะเบียน เลขานุการและกรรมการอืน่ๆ จนครบจํานวนท่ีกําหนดไวใน
ขอบังคับนี้ ใหสมาชิกเสนอชื่อท่ีสมควรเปน นายกสมาคม รองนายกสมาคม  และมีสมาชกิอื่นรับรองไมนอย
กวาหาคน  ถามีการเสนอชื่อนัน้เปนนายกสมาคมเพียงคนเดียวก็ใหถือเปนมติของท่ีประชุมใหญรับรองผูนั้น
เปนนายกสมาคม   หากมีการเสนอหลายคนใหประธานในท่ีประชุมขอมติท่ีประชุมโดยการออกเสียง
ลงคะแนน  การวินิจฉยัชี้ขาดใหถือเสยีงขางมาก  และใหเลือกต้ังไปเชนนี้จนครบจํานวนกรรมการทุกตําแหนง 



 
- 9 - 

(3)  ใหสมาชิกเลือกต้ังตําแหนงนายกสมาคม   รองนายกสมาคม  เพียงสองตําแหนงแลว
มอบอํานาจใหนายกสมาคม  รองนายกสมาคม  รวมกันทําการเสนอชื่อสมาชิกเปนกรรมการตําแหนงอื่น ๆ 
แทนจนครบจํานวนกรรมการก็ได  โดยใหเปนไปตามมติท่ีประชุมใหญ 

(4)  เลือกกรรมการเปนรายบุคคลจนครบจํานวนกรรมการ  แลวมอบอํานาจใหกรรมการท่ี
ไดรับเลือกกันเองดํารงตําแหนงตาง ๆ ตามท่ีเห็นสมควรก็ได  แลวเสนอตอท่ีประชุมใหญโดยใหเปนไปตาม
มติของท่ีประชุมใหญ 

(5) ใหสมาชิกเลือกต้ังตําแหนงนายกสมาคม   และเลือกกรรมการเปนรายบุคคลจนครบ
จํานวนกรรมการ  แลวใหนายกสมาคมมอบหมายหนาท่ีตําแหนงตางๆ แลวแจงท่ีประชุมรับทราบ 

      ขอ 25/1  ใหคณะกรรมการแตละตําแหนงมีหนาท่ี ดังนี ้
(1)  นายกสมาคม  ทําหนาท่ีเปนหัวหนาในการบริหารกิจการของสมาคมใหเปนไปดวยความ

เรียบรอย  ถูกตองตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับและวัตถุประสงคของสมาคม เปนผูแทนสมาคมในการติดตอ
กับบุคคลภายนอกและเปนประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการและการประชุมใหญของสมาคม 

(2)  รองนายกสมาคม  ทําหนาท่ีเปนผูชวยนายกสมาคมในการบริหารกจิการงานสมาคมปฏิบัติ
ตามท่ีนายกสมาคมไดมอบหมาย และทําหนาท่ีนายกสมาคมเม่ือนายกสมาคมไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได 

(3)  เลขานุการ  ทําหนาท่ีเกี่ยวกับงานธุรการของสมาคม นัดการประชุมกรรมการประชุม
ใหญจัดและรักษารายงานการประชุม ดําเนนิการจดทะเบียนกรรมการ  ขอบังคับและรายงานทะเบียนสมาชิก  
บัญชีงบดุลตอนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ตามท่ีกฎหมายกําหนด  โดยประสานกับฝายทะเบียน
และเหรญัญิกและปฏิบัติตามคําสั่งของนายกสมาคม ตลอดจนทําหนาท่ีเปนเลขานกุารในการประชุมตาง ๆ 
ของสมาคม 

(4)  เหรัญญิก มีหนาท่ีเกี่ยวกับการเงินท้ังหมดของสมาคมเปนผูจัดทําบัญชีรับจายบัญชีของงบ
ดุลของสมาคม  และเก็บเอกสารหลักฐานตาง ๆ ทางการเงินบัญชขีองสมาคมไวเพ่ือการตรวจสอบ ประสานกับ
ฝายเลขานุการในการรายงานฐานะการเงินและงบดุลของสมาคมตอนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 

(5)  นายทะเบียน  มีหนาท่ีทําและรักษาทะเบียนสมาชิก ตลอดจนหลักฐานเอกสารตาง ๆ 
เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกประสานกับฝายเหรัญญิกในการเรยีกเก็บเงินจากสมาชิก และประสานกับฝาย
เลขานกุารในการรายงานทะเบียนสมาชิกตอนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 

(6)  กรรมการอ่ืน ๆ  มีหนาท่ีตามท่ีนายกสมาคมมอบหมาย 

ขอ 26 กรรมการของสมาคมไมมีสิทธไิดรับคาจาง หรือเงิน หรือประโยชนอยางอื่นทํานองเดียวกนั 

จากสมาคม   กรรมการของสมาคมอาจไดรับเบ้ียประชุม  คาพาหนะ  หรือเงิน  หรือประโยชนอยางอืน่ทํานอง
เดียวกันจากสมาคม  ซึ่งสมาคมจะวางระเบียบไวใหจายตามมติท่ีประชุมใหญกําหนด 
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ขอ 27 คณะกรรมการซึง่ไดรับเลอืกต้ังตามขอ 24  และจดทะเบียนแลว  อยูในตําแหนงคราวละสอง
ป นับแตวันท่ีนายทะเบียนรับจดทะเบียน 

คณะกรรมการชุดท่ีออกตามวาระจะตองปฏิบัติหนาท่ีจนกวาจะมีการเลอืกต้ังกรรมการชุด
ใหมและคณะกรรมการชุดใหมเขามารับตําแหนงแทนแลวจึงจะพนจากหนาท่ี 

กรรมการของสมาคมจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมไดเวนแตท่ีประชุมใหญโดย
มติสองในสามของท่ีประชุมจะกําหนดเปนอยางอืน่ 

ในกรณีท่ีกรรมการพนจากตําแหนงกอนครบวาระและไดมีการแตงต้ังผูอื่นเปนกรรมการแทน  
ใหผูท่ีไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลือของผูซึ่งตนแทน 

ขอ 28 การพนจากตําแหนงของกรรมการ  กรรมการของสมาคมยอมพนจากตําแหนง ดังตอไปนี ้

(1)  ครบกําหนดตามวาระ 

(2)  ตาย 

                (3)  ลาออก 

(4)  ขาดจากสมาชิกภาพ 

(5)  ขาดคุณสมบัติตามขอ 24/1 ขอใดขอหนึ่ง 

(6)  ท่ีประชุมใหญมีมติใหออก 

(7)  กระทําความผดิและถกูลงโทษตามกฎหมายวาดวยการฌาปนกิจสงเคราะหขอใดขอหนึง่ 

กรณีตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุไมใชออกตามวาระ หากตําแหนงนั้นไมใชตําแหนง
นายกสมาคมและคณะกรรมการท่ีเหลือยังครบจํานวนข้ันตํ่าตามขอบังคับ คณะกรรมการ  อาจเรียกประชุม
ใหญเลือกต้ังสมาชิกคนใดคนหนึ่งเขาดํารงตําแหนงหรือไมก็ได และหากมีการเลือกก็ใหกรรมการท่ีไดรับ
เลือกนั้นอยูในตําแหนงตามวาระของผูท่ีตนแทน 

ขอ 29 ใหมีการประชุมกรรมการอยางนอยเดือนละครั้ง ในกรณีจําเปนนายกสมาคมหรือกรรมการ
ไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมดจะเรยีกประชุมพิเศษข้ึนก็ได 

ขอ 30 การต้ังกรรมการหรอืการเปลีย่นตัวกรรมการใหกระทําไดโดยมติท่ีประชุมใหญ  และตอง
นําไปจดทะเบียนภายในสิบส่ีวันนับแตวันท่ีท่ีประชุมใหญลงมติ 

ขอ 31 คณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีในการดําเนินกิจการของสมาคมทุกประการ และให
หมายความรวมถึง 

(1)  จัดดําเนินกิจการของสมาคมตามกฎหมาย ตามขอบังคับ และตามมติของท่ีประชุมใหญ 

(2)  แตงต้ังกรรมการใหดํารงตําแหนงตาง ๆ  และกําหนดอํานาจหนาท่ีของกรรมการแตละ               

         ตําแหนง 
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(3)  วางระเบียบในการปฏิบัติงานของสมาคมและการใชจายเงินของสมาคมโดยไดรับ 

          อนุมัติจากท่ีประชุมใหญ 

(4) วาจาง  แตงต้ัง  และถอดถอนเจาหนาท่ีและพนักงานท้ังปวง  เพ่ือใหการดําเนินงาน 

         ของสมาคมเปนไปโดยเรียบรอย 

การใชจายเงินของสมาคมตองเปนไปตามวัตถุประสงค  ขอบังคับ  และระเบียบของสมาคม
ท่ีวางไวโดยไมขัดตอกฎหมาย  มิฉะนั้น คณะกรรมการจะตองรับผิดชอบเปนสวนตัว 

ขอ 32 องคประชุมในการประชุมของคณะกรรมการ  จะตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา
ครึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมด จึงจะนับไดวาเปนองคประชุม 

ขอ 33 ใหนายกสมาคมเปนประธานท่ีประชุม  ถานายกสมาคมไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได  ใหรองนายก
สมาคมปฏิบัติหนาท่ีแทน  ถาท้ังนายกสมาคม และรองนายกสมาคมไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดใหท่ีประชุมเลือก
กรรมการคนใดคนหนึ่งทําหนาท่ีประธานในท่ีประชุม  การวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑ  ถา
คะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด 
 

หมวดท่ี 6 
การประชุมใหญ 

ขอ 34 ใหผูเริ่มกอการจัดต้ังสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหรวมประชุมกนั  และลงมติมอบหมายใหผู
เริ่มกอการจัดต้ังสมาคมคนใดคนหนึ่งออกหนงัสือเชิญสมาชิกมาประชุมใหญสามัญครัง้แรกภายในเกาสิบวัน 
นับแตวันจดทะเบียนสมาคม เพ่ือเลือกต้ังคณะกรรมการและมอบหมายการท้ังปวงใหแกคณะกรรมการใน
ระหวางท่ียังมิไดมีการประชุมใหญสามัญครั้งแรกใหผูเริ่มกอการจัดต้ังสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหมีอํานาจ
หนาท่ีและความรับผิดชอบเชนเดียวกับคณะกรรมการ 

ขอ 35 ใหมีการประชุมใหญสามัญครั้งแรกภายในเกาสิบวัน นับแตวันจดทะเบียนเพ่ือใหท่ีประชุม
ใหญพิจารณาเรื่องตาง ๆ ดังนี ้

(1)  รับรองขอบังคับท้ังฉบับท่ีผูเริ่มกอการจัดต้ังสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหนําไป 

       จดทะเบียน 

(2)  เลือกต้ังคณะกรรมการและมอบหมายการท้ังปวงใหแกคณะกรรมการ 

(3)  กําหนดอัตราเรยีกเก็บเงนิสงเคราะหลวงหนาเพ่ือสํารองจายเปนคาจัดการศพ 

(4)  กําหนดอัตราการหักเงินสงเคราะห เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานของสมาคม 

(5)  กําหนดอัตราเบ้ียประชุม  คาพาหนะ  เงนิหรือประโยชนอยางอืน่ทํานองเดียวกัน 

       ใหแกกรรมการของสมาคมเพ่ือวางระเบียบของสมาคมตอไป 

                (6)  เรือ่งอืน่ ๆ (ถามี) 
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ขอ 36 ใหคณะกรรมการเรียกประชุมใหญสามัญประจําป ปละหนึ่งครัง้ภายในหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับ
แตวันสิ้นปปฏิทินเพ่ือ 

(1)  รับทราบรายงานกิจการในรอบปท่ีผานมาของสมาคม 

(2)  พิจารณาอนุมัติบัญชรีายได รายจายและบัญชีงบดุลของสมาคม 

(3)  เลือกต้ังคณะกรรมการแทนคณะกรรมการเม่ือครบวาระ 

(4)  พิจารณาวาระอืน่ ๆ  

เพ่ือการใดการหนึ่งซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควร หรอืสมาชิกมีจํานวนไมนอยกวาหนึง่ใน
หาของจํานวนสมาชิกท้ังหมดหรือไมนอยกวาหาสิบคน จัดทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการ ใหเรียกประชุม
ใหญวิสามัญเม่ือใดก็ได 

ในกรณีท่ีสมาชิกขอใหเรยีกประชุมใหญวิสามัญ ใหคณะกรรมการเรยีกประชุมภายใน
สามสิบวันนับแตวันไดรับคํารองขอ 

ขอ 37 องคประชุมในการประชุมใหญ  การประชุมใหญตองมีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกมาประชุม 

ไมนอยกวากึ่งจํานวนของสมาชิกท้ังหมด หรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน จึงจะเปนองคประชุม 

ถาในการประชุมนัดแรก สมาชิกหรอืผูแทนสมาชิกมาไมครบองคประชุม หากการประชุม
นั้นไดนัดโดยสมาชิกรองขอใหเลกิประชุม  ถาการประชุมนั้นมิใชโดยสมาชิกรองขอใหนัดประชุมใหญอีกครั้ง
หนึ่งภายในสามสิบวัน การประชุมครั้งหลังนี้มีสมาชกิหรอืผูแทนสมาชกิมาประชุมไมนอยกวาหนึ่งในสิบของ
จํานวนสมาชิกท้ังหมดหรือไมนอยกวาสามสิบคนก็ใหถือวาเปนองคประชุม 

 ในการประชุมใหญเพ่ือแกไขหรือเพ่ิมเติมขอบังคับและการเลกิสมาคมตองมีผูมาประชุม
ตามวรรคหนึง่เทานัน้ 

ขอ 38 ในการประชุมใหญ  สมาชกิคนหนึ่งมีหนึง่เสียงในการลงคะแนนการวินิจฉัยชี้ขาดใหถอื
เสยีงขางมาก  ถาคะแนนเสยีงเทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด  เวน
แตจะกําหนดไวในขอบังคับเปนอยางอื่น 

 ในการประชุมใหญสมาชิกจะมอบฉันทะใหผูอืน่ซึง่มิใชสมาชกิมาประชุมใหญและออก
เสยีงแทนตนได  แตการมอบฉนัทะจะตองทําเปนหนังสือ  และผูรับมอบฉันทะคนหนึง่รับมอบฉนัทะไดคน
เดียวและมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนนแทนเทานัน้ 

ขอ 39 คณะกรรมการจะตองสงหนังสือบอกกลาวถงึ  วัน  เวลา  สถานท่ี  และระเบียบวาระของการ
ประชุมใหญไปใหสมาชิกทุกคนไดทราบ  โดยสงจดหมายทางไปรษณยีลงทะเบียน  ณ ท่ีอยูของสมาชิกท่ี 
ปรากฏในทะเบียนสมาชกิ หรือสงใหถึงตัวสมาชกิกอนประชุมใหญไมนอยกวาเจ็ดวัน 
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ขอ 40 ใหนายกสมาคมเปนประธานในท่ีประชุม ถานายกสมาคมไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดใหรองนายก
สมาคมปฏิบัติหนาท่ีแทน   ถาท้ังนายกสมาคมและรองนายกสมาคมไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดใหท่ีประชุมเลือก
กรรมการคนใดคนหนึ่งข้ึนเปนประธานในท่ีประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

ขอ 41 การออกเสยีงลงคะแนนในท่ีประชุมใหญกระทําได 2 วิธี คือ 

(1)  ออกเสยีงลงคะแนนเปดเผยใหใช วิธียกมือ 

(2)  ออกเสยีงลงคะแนนลับ ใหใชเขียนบัตรลงคะแนน  การนบัคะแนนใหท่ีประชุมเลือก   
       สมาชิกท่ีมาประชุมเปนกรรมการนับคะแนนไมนอยกวาสามคน 

 
 

หมวดท่ี 7 
ทะเบียนสมาชิก การเงิน การบัญชี 

ขอ 42 สมาคมตองจัดใหมีทะเบียนสมาชิกตามแบบ  ท่ีนายทะเบียนกลางกําหนดและใหเก็บรักษา
ทะเบียนดังกลาวพรอมท้ังหลักฐานและเอกสารท่ีใชประกอบการลงทะเบียนไวท่ีสํานกังาน 

ขอ 43 สมาคมตองสงสาํเนาทะเบียนสมาชกิท่ีมีอยูในวันครบเกาสิบวันนับแตวันจดทะเบียนใหแก
นายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันดังกลาว  และเม่ือสิน้เดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกันยายนและ
เดือนธนัวาคมของทุกป  สมาคมตองสงสําเนาทะเบียนสมาชิกในสวนท่ีมีการเปลีย่นแปลงจํานวนสมาชิกตามท่ี
เปนอยูในวันสิน้เดือนนั้นตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นเดือนนั้นตามหลักเกณฑและวิธกีารท่ี
รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

ขอ 44 สมาคมตองจัดใหมีสมุดชําระเงินประจําตัวสมาชิกใหแกสมาชกิ บัญชชีําระเงินประจําตัว
สมาชิก บัญชีแสดงฐานะการเงินและหลกัฐานการรับจายเงินตามแบบท่ีนายทะเบียนกลางกําหนด และตองเก็บ
รักษาเอกสารประกอบบัญชีแสดงใหเห็นความถกูตองแหงบัญชีนั้นไวดวย 

สมาคมตองรายงานจํานวนเงนิท่ีมีอยูในมือและในธนาคารตามท่ีเปนอยูในวันสิน้เดือน
มิถุนายนของทุกปตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันแตวันสิน้เดือนนั้น ตามหลักเกณฑและวิธกีารท่ีรัฐมนตรี
ประกาศกาํหนด 

ขอ 45 เงินทุกประเภทท่ีสมาคมไดรับตองนําฝากธนาคารของรฐัหรอืธนาคารพาณชิยหรอืสหกรณ
ออมทรัพยในนามของสมาคม 

 เหรัญญกิจะเก็บรกัษาตัวเงินสดไวท่ีสาํนักงานเพ่ือเปนคาใชจายไมเกิน 5,000.00 บาท      
(หาพันบาทถวน) 

           การใชจายเงินและการเบิกถอนเงินของสมาคมใหนายกสมาคมและกรรมการอื่นอีก 
ไมนอยกวาสองคนลงลายมือชื่อรวมกันในการอนุมัติคาใชจายและเบิกถอนเงิน 
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ขอ 46  คาใชจายในการดําเนินกิจการตามขอบังคับของสมาคมใหมีไดในกรณีดังตอไปนี ้
(1) คาเบ้ียประชุม คาเบ้ียเลี้ยง คาพาหนะและ คาเชาท่ีพักของกรรมการสมาคม 
(2) เงินเดือน คาจาง และคาลวงเวลาของเจาหนาท่ีสมาคม 
(3) คาเบ้ียเลีย้ง คาพาหนะ และคาเชาท่ีพักของเจาหนาท่ีสมาคม 
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสงัคม กองทุนบําเหน็จ และคาเครือ่งแบบของเจาหนาท่ีสมาคม 
(5) คาใชจายเกีย่วกับการประชุมใหญ 
(6) คาลงทะเบียนในการเขารวมประชุมฝกอบรม สัมมนาของกรรมการและเจาหนาท่ีสมาคม 
(7) คาใชจายในการจัดซื้อท่ีดิน อาคาร และครุภัณฑตาง ๆ หรือจัดจาง การกอสราง ตอเติมอาคาร 
       ของสํานักงานสมาคม 
(8) คาเชาท่ีดิน และอาคารสํานกังานสมาคม 
(9) คาใชจายในการจัดซื้อวัสดุ คาซอม คาบํารุงรักษา คาเสื่อมราคา 
(10)   คาใชจายดานสาธารณูปโภค เชน คาน้ํา  คาไฟฟา คาโทรศัพท คาไปรษณยี 
(11)   คาใชจายภาษีเงนิไดตามประมวลรัษฎากร คาธรรมเนยีมตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนนิกิจการ  
         ของสมาคม 
(12)   คาใชจายสําหรับผูทําบัญช ีผูตรวจบัญช ีผูสอบบัญช ีผูชําระบัญชีและคาใชจายการเลิกสมาคม 
(13)   คาพวงหรีดและคาพิธกีรรมทางศาสนาของสมาชิกสมาคม 
(14)   คาใชจายอื่น ๆ ตามท่ีนายทะเบียนกลางใหความเห็นชอบ 

คาใชจายตาม (1) (2) (3) (4) และ (13) ตองวางเปนระเบียบและนําเสนอท่ีประชุมใหญอนุมัติ
และสงใหนายทะเบียนเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบกอน ท้ังนี้ ภายในกําหนดสามสิบวัน 

ขอ 47 เงินหรือผลประโยชนของสมาคมท่ีไดรับมา  หรือมีผูบริจาคดวยศรัทธา หรอืดอกผลท่ีเกิด
จากเงินฝากธนาคารหรอืสหกรณออมทรัพย ตองตกเปนของสมาคมท้ังสิ้น 

ขอ 48  คณะกรรมการตองแตงต้ังบุคคลท่ีเหมาะสมเปนกรรมการตรวจสอบการเงนิของสมาคม
อยางนอย 3  คน  และกรรมการ  ตองรายงานผลการตรวจสอบใหนายกสมาคม  หรือรองนายกสมาคมทราบ
ทุกสิบหาวัน  โดยผลัดเปลี่ยนกันตรวจสอบ  และนายกสมาคมหรือรองนายกสมาคมตองนําเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการในการประชุมประจําเดือน 

ขอ 49 เม่ือวันสิ้นปปฏิทินทุกป สมาคมตองทําบัญชีรายได รายจาย และบัญชีงบดุลตามแบบท่ีนาย
ทะเบียนกลางกาํหนด เสนอตอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาภายในหกสิบวัน นับแตวันสิ้นป 

ใหสมาคมเสนอตอท่ีประชุมใหญเพ่ืออนุมัติบัญชีรายได รายจาย และบัญชีงบดุลนัน้ภายใน
กําหนดหนึ่งรอยยีส่ิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน 

สมาคมตองทําสําเนางบดุลตามวรรคหนึ่งท่ีมีคํารับรองวาถูกตองตอนายทะเบียนเพ่ือ
ตรวจสอบภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีท่ีประชุมใหญอนุมัติตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีรฐัมนตรปีระกาศกาํหนด
และสมาคมตองแสดงสําเนางบดุลไวท่ีสํานักงาน   เพ่ือใหสมาชิกและผูมีสวนไดเสียตรวจดูไดดวย 
 



 
- 15 - 

ขอ 50 หลักฐานเอกสารทางทะเบียน ทางการเงิน  ทางบัญชี  และบัญชีงบดุล  สมาคมตองเก็บรักษาไว 
ไมนอยกวาสิบป 
 

หมวดท่ี 8 
การแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ 

ขอ 51 การแกไขหรือเพ่ิมเติมขอบังคับซึ่งกระทําโดยมติของท่ีประชุมใหญนั้นตองมีคะแนนเสียง 

ในการลงมติไมตํ่ากวาสองในสามของจํานวนสมาชกิท่ีมาประชุม และตองไมขัดตอวัตถุประสงคของสมาคม
หรือขัดตอกฎหมาย 

เม่ือท่ีประชุมมีมติใหแกไขหรอืเพ่ิมเติมขอบังคับขอใดขอหนึ่งแลว  คณะกรรมการตอง
นําไปจดทะเบียนภายในสิบส่ีวันนับแตวันท่ีท่ีประชุมใหญมีมติ 

ขอ 52 ในกรณีท่ีนายทะเบียนไมรับจดทะเบียนแกไขหรือเพ่ิมเติมขอบังคับตามขอ 51 ให
คณะกรรมการนัดประชุมใหญวิสามัญ  เพ่ือพิจารณาแกไขหรือเพ่ิมเติมขอบังคับนั้นอีกครั้งหนึ่งภายในสิบวัน
นับแตวันท่ีไดรับแจงคําสั่งของนายทะเบียน  ถาท่ีประชุมใหญยืนยันใหแกไขหรือเพ่ิมเติมขอบังคับนั้นอยูให
คณะกรรมการทําหนังสืออุทธรณตอปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย    โดยยื่นตอนาย
ทะเบียนภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันไดรับคําสั่งจากนายทะเบียน 
 

หมวดท่ี 9 
การเลิกสมาคม 

ขอ 53 สมาคมยอมเลิกไดดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี ้

(1)  ท่ีประชุมใหญมีมติใหเลิก 

(2)  นายทะเบียนสั่งใหเลกิ 

(3)  ศาลสั่งใหเลิกตามมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2545 
ขอ 54 ในกรณีท่ีไดรับคําสัง่จากนายทะเบียนใหเลิกสมาคม ใหคณะกรรมการนัดประชุมกรรมการ 

โดยดวนเพ่ือพิจารณาวาสมควรเลกิสมาคมหรือมีทางแกไขประการใด   ถาท่ีประชุมมีมติโดยกรรมการไมนอย
กวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมดของสมาคมเห็นวาไมสมควรเลิกโดยมีเหตุผลและวิธีการท่ีจะแกไข  
ใหคณะกรรมการทําหนังสอือุทธรณตอปลัดกระทรวงพัฒนาสงัคมและความม่ันคงของมนุษย  โดยยื่นตอนาย
ทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําสั่งจากนายทะเบียน 

ขอ 55  เม่ือตองเลิกสมาคมใหคณะกรรมการจัดใหมีการชําระบัญชีตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณชิยวาดวยการชาํระบัญชหีางหุนสวนจดทะเบียนหางหุนสวนจํากัด  และบริษัทจํากัดโดยอนโุลม  เวนแต
กฎหมายวาดวยการฌาปนกิจสงเคราะหจะกําหนดไวเปนอยางอื่น 
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ขอ 56  เม่ือชาํระบัญชีแลว  ถามีทรัพยสินของสมาคมเหลืออยูเทาใด  สมาคมจะโอนใหแกสมาคม
หรือนิติบุคคลการกุศลอื่น  หรอืสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรนิทร จํากัด  ตามท่ีท่ีประชุมใหญจะมีมติกําหนด 
 ท่ีประชุมใหญของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอนามัยสุรินทร  เม่ือวันท่ี  19 มีนาคม 2559  ไดลงมติ
ใหเปลี่ยนใชขอบังคับขางตนนี้แทนขอบังคับฉบับเดิมซึ่งยกเลิกท้ังสิ้น  และนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหประจําทองท่ีเทศบาลเมืองสุรินทร  ไดรับจดทะเบียนแลว  ตามหนังสือ ท่ี สร ๕๒๐๑๐ / ๑๑๖๖ 
สํานักงานเทศบาลเมืองสุรินทร  ลงวันท่ี  ๒๕ เมษายน  ๒๕๕๙  โดยใหมีผลต้ังแตวันท่ี  ๒๒  เดือน  เมษายน 
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 
                                                                               
         วาท่ีรอยตร ี
 

                ( โอภาส   วิเศษ ) 
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอนามัยสุรนิทร 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


