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ขอบังคับ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอนามัยสุรินทร ( ฌสอ. )
( ฉบับแกไข พ.ศ. 2559 )
*********
ขอ 1 สมาคมนี้เรียกวา “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอนามัยสุรนิ ทร” ใชอักษรยอวา “ฌสอ.” และ
ภาษาอังกฤษวา “Surin Public Health Funeral Assistance Association”
ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหรับจดทะเบียน
เปนตนไป
ขอ 3 สํานักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอนามัยสุรินทร ตั้งอยูที่ เลขที่ 130/2 ถนนโพธิ์รา ง ตําบล
ในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสุรนิ ทร 32000
ขอ 4 เครื่องหมายของสมาคมเปนรูปวงกลม มีเครื่องหมายรูปชางสองเชือกชูงูพันคบเพลิงอยูตรง
กลาง และมีชอื่ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอนามัยสุรินทร พรอมอักษรยอลอมรอบ

ขอ 5 ในขอบังคับนี้
“สมาคม” หมายความวา สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอนามัยสุรินทร
“สมาชิก” หมายความวา สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอนามัยสุรินทร
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
อนามัยสุรนิ ทร
“นายกสมาคม” หมายความวา นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอนามัยสุรินทร
“เงินคาสมัคร” หมายความวา เงินคาสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
อนามัยสุรนิ ทร
“เงินคาบํารุง” หมายความวา เงินคาบํารุงสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอนามัยสุรินทร
ที่สมาชิกตองชําระใหกับสมาคมเปนรายเดือนหรือรายป
“เงินสงเคราะห” หมายความวา เงินที่สมาชิกรวมกันออกชวยเหลือเปนคาจัดการศพหรือ
คาจัดการศพ และสงเคราะหครอบครัวของสมาชิกซึ่งถึงแกความตายรวมทั้งเปนคาใชจายเพื่อดําเนินกิจการ
ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอนามัยสุรินทร
“เงินสงเคราะหลวงหนา” หมายความวาเงินสงเคราะหที่สมาชิกฝากสมาคมไวเพื่อสํารอง
จายเปนเงินสงเคราะหเมื่อสมาชิกคนใดคนหนึ่งถึงแกความตาย
ขอ 6 สมาคมจะเปดทําการในวันเปดทํางานของสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด
ทุกวันระหวางเวลา 08.30 – 16.30 น.
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หมวดที่ 1
บททั่วไป
ขอ 7 สมาคมมีวัตถุประสงคเพื่อทําการสงเคราะหซึ่งกันและกันในการจัดการศพ และสงเคราะห
ครอบครัวของสมาชิกที่ถึงแกความตายดวยเงินสงเคราะห โดยไมประสงคจะหากําไรมาแบงกัน
หมวดที่ 2
การรับสมัครสมาชิก และสมาชิกสภาพ
ขอ 8 สมาชิกของสมาคมมี 2 ประเภท ดังนี้
(1) สมาชิกสามัญ หมายถึง
(ก) บุคคลที่เปนสมาชิกสามัญสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด และอายุไมเกิน 60 ป
หรือ
(ข) บุคคลที่เปนเจาหนาที่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีภูมิลําเนาในจังหวัดสุรินทร
และมีอายุไมเกิน 60 ป
(2) สมาชิกสมทบ หมายถึง
(ก) เปนคูส มรสที่ถูกตองตามกฎหมายของสมาชิกสมาคมและมีอายุไมเกิน 60 ป
(ข) เปนหรือเคยเปนอาสาสมัครสาธารณสุขซึ่งมีภูมิลําเนาในจังหวัดสุรินทร และมีอายุ
ไมเกิน 60 ป
(ค) เคยเปนเจาหนาที่ของรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซึง่ มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดสุรนิ ทร
และ มีอายุไมเกิน 60 ป
(ง) เปน บิดา-มารดาโดยกําเนิด หรือ บิดา - มารดาบุญธรรมของสมาชิกสามัญ และมีอายุ
ไมเกิน 60 ป ในกรณีเปน บิดา - มารดาบุญธรรม ตองมีใบจดทะเบียนรับรองการเปนบุตร
บุญธรรม
(จ) เปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายหรือบุตรบุญธรรมตามกฎหมายของสมาชิกสามัญที่สมัคร
เปนสมาชิกสมาคมแลว และมีอายุไมเกิน 60 ป
(ฉ) เปนบิดา-มารดาของคูส มรสของสมาชิกสามัญที่สมัครเปนสมาชิกสมาคมแลว และมี
อายุไมเกิน 60 ป
(ช) เปนพี่นองรวมบิดา-มารดาเดียวกัน หรือ พี่นองบิดาเดียวกัน หรือ มารดาเดียวกัน ของ
สมาชิกสามัญของสมาคม และมีอายุไมเกิน 60 ป
(ซ) เปนบิดา-มารดาของอาสาสมัครสาธารณสุขที่สมัครเปนสมาชิกสมาคมแลว และมีอายุ
ไมเกิน 60 ป
(ฌ) เปนผูที่มีภูมิลาํ เนาในจังหวัดสุรินทรและมีอายุไมเกิน 60 ปบริบูรณในวันสมัคร
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ในกรณีที่ประชุมใหญของสมาคมเห็นสมควรใหเปดรับผูขาดคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง สมาคมอาจ
กําหนดระเบียบหรือ ประกาศใหทราบโดยทั่วกันเปนครั้งคราวก็ได แตถาเปนการขยายอายุของผูส มัครการ
ขยายอายุนั้นตองไมเกิน 70 ป
ขอ 9
ดังตอไปนี้

ผูสมัครเขาเปนสมาชิกสมาคมนอกจากมีคุณสมบัติตามขอ 8 แลวตองมีคุณสมบัติเพิ่มเติม
(1) ไมเปนบุคคลลมละลายหรือเปนคนไรความสามารถ

(2) มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง
(3) ตองไมเปนผูที่ลาออกหรือถูกใหออกจากสมาคมแลวเกินกําหนดเวลาที่กําหนดไวใน
ขอ14 วรรคสาม
ขอ 10 ผูที่ประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคมตองยืน่ ใบสมัครตามแบบของสมาคมดวย
ตนเอง ณ สํานักงานของสมาคมในวันเปดทําการ โดยมีสมาชิกของสมาคมไมนอยกวา 2 คน หรือกรรมการ
ของสมาคมรับรองคุณสมบัติ พรอมดวยเอกสารหลักฐานดังตอไปนี้
(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
(2) สําเนาทะเบียนบาน
(3) ใบรับรองแพทยแผนปจจุบันชัน้ หนึ่งจากสถานพยาบาลของรัฐตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาล
(4) หลักฐานอื่นตามที่สมาคมกําหนด
ขอ 11 สมาชิกภาพของผูสมัครเขาเปนสมาชิกจะสมบูรณเมื่อครบกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับตั้งแตวันที่คณะกรรมการของสมาคมไดมีมติใหเปนสมาชิก และผูส มัครเขาเปนสมาชิกไดชาํ ระเงินคา
สมัครและชําระเงินตาง ๆ ตามขอบังคับนี้เรียบรอยแลว เวนแตสมาชิกภาพของผูเ ริ่มกอการจัดตั้งสมาคมจะ
เริ่มตั้งแตวันที่ที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนสมาชิกเปนตนไป
ขอ 12 สมาคมจะออกหนังสือหลักฐานแสดงการเปนสมาชิกตามแบบของสมาคมใหแกสมาชิกทุก
คน
ขอ 13 ผูสมัครเขาเปนสมาชิกจะตองระบุชอื่ ผูจัดการศพและผูที่ประสงคใหไดรับเงินสงเคราะห ซึ่ง
ตองเปนบุคคลในครอบครัวของตนตามขอ 21 ไวใหชัดแจงในใบสมัคร ถามีการเปลี่ยนแปลงผูจัดการศพและ
ผูรับเงินสงเคราะหในภายหลัง สมาชิกตองแจงใหสมาคมทราบโดยมิชักชา ถาไมมีผูจัดการศพหรือผูร ับเงิน
สงเคราะหใหสมาคมเปนผูจัดการศพ ในกรณีที่สมาคมเปนผูจดั การศพสมาคมตองจัดการศพใหเหมาะสมแก
ฐานานุรูปและศาสนาของสมาชิกนัน้
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ขอ 14 สมาชิกภาพยอมสิ้นสุดลงในกรณีดังตอไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ที่ประชุมใหญมีมติใหออก
(4) ถูกตัดชื่อออกเพราะขาดสงเงินสงเคราะหและไดรับหนังสือเตือนจากสมาคมแลว 3 ครัง้
โดยแตละครัง้ หางกัน 15 วันและไดรับจดหมายลงทะเบียนตอบรับและไมมาชําระภายใน 15
วันและสมาคมไดนําเงินสงเคราะหลวงหนามาจายเปนเงินสงเคราะหหมดแลว
(5) ติดตอหาหลักแหลงที่อยูไมได และคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรใหพนจากสมาชิก
ภาพ
(6) สมาชิกสมทบตามขอ 8 (2)(ก)(ง)(จ)(ฉ)(ช)และ(ซ) ใหสมาชิกภาพสิ้นสุดลงเมื่อสมาชิก
สามัญตามขอ 8 (1) (ก)และ(ข) ซึง่ เปนคูส มรสหรือบุตร(แลวแตกรณี)สิ้นสุดสมาชิกภาพ
เวนแตเปนการสิน้ สุดสมาชิกภาพโดยการตาย
(7) สมาชิกสมทบตามขอ8(2) (ฉ)และ(ซ) ใหสมาชิกภาพสิน้ สุดลงเมื่อสมาชิกตามขอ 8(2)
(ก) และ(ข) ซึ่งเปนคูสมรสหรือบุตร(แลวแตกรณี)สิ้นสุดสมาชิกภาพเวนแตเปนการสิ้นสุด
สมาชิกภาพโดยการตาย
การสิ้นสุดแหงสมาชิกภาพตามขอนี้ สมาชิกไมมีสิทธิเรียกเงินคาสมัคร เงินคาบํารุงและเงิน
สงเคราะหที่ไดชําระตามขอบังคับนี้คนื จากสมาคมเวนแตเงินสงเคราะหลวงหนาที่ยงั ไมไดตกอยูในความ
ผูกพันที่จะตองจายเปนเงินสงเคราะหใหแกสมาชิกที่ถึงแกความตาย
ในกรณีที่สมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพเนื่องจากเหตุตามขอ (2) (3) (4) (5) (6) (7) สมาชิกผูนั้นตองสมัคร
เขาเปนสมาชิกสมาคมภายในวันที่ 31 ธันวาคมของปนั้น จึงจะคืนสมาชิกภาพ หากบุคคลผูนั้นสมัครเขาเปน
สมาชิกสมาคมใหม ใหเปนไปตามระเบียบของบังคับของสมาคม คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สิ้นสุด
หมวดที่ 3
คาสมัคร คาบํารุง เงินสงเคราะห
ขอ 15 ในการสมัครเขาเปนสมาชิก ผูส มัครตองชําระเงินคาสมัคร 100 บาท (หนึ่งรอยบาทถวน)
เมื่อสมาคมรับสมัครผูใดเขาเปนสมาชิกแลว ผูนั้นมีหนาที่ตองชําระเงินใหแกสมาคมเปนเงินคาบํารุงปละ
50 บาท (หาสิบบาทถวน)
ขอ 16 เมื่อสมาชิกของสมาคมคนใดคนหนึ่งถึงแกความตาย สมาชิกทุกคนมีหนาที่ตองออกเงิน
สงเคราะหศพเพื่อเปนคาจัดการศพและสงเคราะหครอบครัวใหแกครอบครัวของสมาชิกที่ตายนัน้
รายละ 20 บาท (ยี่สิบบาทถวน)
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ขอ 17 การชําระเงินคาสมัคร เงินคาบํารุง และเงินสงเคราะหหรือเงินสงเคราะหศพลวงหนา ให
ชําระตอเหรัญญิก หรือเจาหนาที่ ณ สํานักงานของสมาคมในวันเปดทําการหรือดวยวิธีการอื่นใดที่สมาคม
กําหนด
ขอ 18 เงินสงเคราะหตามขอ 16 สมาชิกตองชําระใหสมาคมภายในสามสิบวัน นับแตวันไดรับแจง
การตายของสมาชิกหรือไดรับแจงใหชําระเงินสงเคราะหจากสมาคม
ขอ 19 สมาคมจะเรียกเก็บเงินสงเคราะหลวงหนาจากสมาชิก เพื่อสํารองจายเปนคาจัดการศพ และ
สงเคราะหครอบครัวเปน ดังนี้
(1) สมาชิกสามัญหรือสมาชิกสมทบซึ่งสามารถเรียกเก็บเงินจากเงินเดือนได ใหเรียกเก็บ
จํานวน 20 ศพ
(2) สมาชิกสามัญหรือสมาชิกสมทบซึ่งไมสามารถเรียกเก็บเงินจากเงินเดือนไดใหเรียกเก็บ
จํานวนไมเกิน 500 ศพ ทั้งนี้สามารถแบงจายได 2 งวด ภายในเดือน มกราคม และภายใน
เดือน กรกฎาคม
จํานวนเงินสงเคราะหศพลวงหนาที่เรียกเก็บตามวรรคหนึง่ สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามมติที่ประชุม
ใหญ เงินจํานวนนีส้ มาคมจะคืนใหแกสมาชิกเทาที่สมาชิกผูนนั้ ยังไมตกอยูในความผูกพันที่จะตองจายเงิน
สงเคราะหตามที่จายไวลวงหนา
เงินสงเคราะหลวงหนานี้ หามสมาคมนําไปใชจายในกิจกรรมอื่นใด เวนแตจะนําไปใชสํารองจาย
เปนเงินสงเคราะหของสมาชิกผูน ั้นเองในเมื่อสมาชิกอื่นถึงแกความตายเมื่อสมาชิกถึงแกความตายใหสมาคม
นําเงินสงเคราะหทเี่ รียกเก็บลวงหนาสํารองจายไปกอน เมื่อเก็บสงเคราะหจากสมาชิกไดแลวใหคืนเงินสํารอง
จายจนครบเพื่อเปนทุนสํารองจายตอไป
สมาชิกอาจชําระเงินสงเคราะหลวงหนาเกินกวาจํานวนที่กาํ หนดตามวรรคหนึ่งก็ได
ขอ 20 สมาคมจะตองจายเงินสงเคราะหใหแกผูจัดการศพหรือผูรับเงินสงเคราะห ดังนี้คอื
(1) จายครัง้ แรกเทาที่เรียกเก็บได ภายในเจ็ดวัน นับแตวันทีร่ ับคําขอรับเงินสงเคราะห
(2) จายเงินสวนทีเ่ หลือจากทีเ่ รียกเก็บไดทงั้ หมดภายในสามสิบวัน นับแตวันจายครัง้ แรก
(3) การจายเงินสงเคราะหรายใดมีปญหาใหนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการและใหถอื มติที่ประชุม
เปนเกณฑ
การจายเงินสงเคราะหสมาคม จะหักไวเปนคาใชจายของสมาคมอัตรารอยละ6 ของเงินสงเคราะหที่
เรียกเก็บได ทั้งนี้จะหักตามมติของที่ประชุมใหญซงึ่ ตองไมเกินอัตราตามที่กฎหมายกําหนดไว
ขอ 21 ในกรณีที่สมาชิกถึงแกความตาย ใหสมาคมจายคาจัดการศพ หรือคาจัดการศพและเงิน
สงเคราะหใหแกบุคคลที่สมาชิกไดระบุไวในใบสมัครใหเปนผูร ับเงินสงเคราะหและหรือเปนผูจัดการศพ ซึ่ง
ตองเปนบุคคลดังตอไปนี้
(1) สามี ภริยา บุตร บิดา มารดา
(2) พี่นองรวมบิดามารดาเดียวกัน
(3) พี่นองรวมบิดาหรือมารดาเดียวกัน
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(4) ปู ยา ตา ยาย
(5) ลุง ปา นา อา
(6) ผูอุปการะเลี้ยงดู หรือ ผูอ ยูในอุปการะเลีย้ งดู
ในกรณีไมมีบุคคลที่สมาชิกระบุไวในใบสมัคร หรือมีบุคคลที่ระบุไวในใบสมัครแตไมอาจ
จัดการตามเจตนาของสมาชิกได หรือในกรณีที่สมาชิกไมไดระบุบุคคลใดไวในใบสมัครบุคคลตามวรรคหนึ่ง
อาจยื่นคํารองตอสมาคม เพื่อขอเปนผูจัดการศพก็ได
เมื่อสมาคมไดรับคํารองตามวรรคสองและไดพิจารณาแลวเห็ นวาบุคคลนั้น สามารถเป น
ผูจัดการศพของสมาชิกไดจริง ใหสมาคมจายเงินคาจัดการศพใหแกบุคคลนั้น แตถาสมาคมเห็นวาบุคคลนัน้ ไม
สามารถเปนผูจัดการศพได หรือไมมีบุคคลตามวรรคหนึ่งยื่นคํารองภายในระยะเวลาสามสิบวัน ใหสมาคม
จัดการศพใหแกสมาชิกที่ถึงแกความตายตามสมควรแกฐานานุรูปและประเพณีทางศาสนาของสมาชิกนั้น
เมื่อไดปฏิบัติตามวรรคสามแลว ยังคงมีเงินคาจัดการศพหรือคาจัดการศพและเงินสงเคราะห
เหลืออยู ใหสมาคมจายเงินส วนที่เหลืออยูใหแกบุคคลที่สมาชิกไดระบุไว ในใบสมัคร แต ถาไมมีบุคคลที่
สมาชิกระบุไวในใบสมัครใหสมาคมจายเงินดังกลาวใหแกบุคคลในวรรคหนึ่งตามลําดับกอนหลัง โดยผูอยู
ลําดับกอนยอมตัดสิทธิผูอยูลําดับหลัง ถามีผูอยูในลําดับเดียวกันหลายคน ใหสมาคมแบงเงินคาจัดการศพหรือ
คาจัดการศพและเงินสงเคราะหที่เหลืออยูใหแก ทุกคนในสัดสวนที่เทากัน หากไมอาจแบงเงินใหแกบุคคลใด
ไดใหเงินนั้นตกเปนของแผนดิน
หมวดที่ 4
สิทธิและหนาที่ของสมาชิก
ขอ 22 สมาชิกมีสิทธิ ดังตอไปนี้
(1) ทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเพื่อการใดการหนึ่งเมื่อใด ก็
ได โดยมีจํานวนสมาชิกอื่นรวมดวยไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือ ไมนอยกวาหาสิบคน
(2) ขอตรวจสอบบัญชี และเอกสารของสมาคมเพื่อทราบการดําเนินกิจการของสมาคมในวันเปด
ทําการสมาคม
(3) รองขอตอนายทะเบียนใหสั่งเพิกถอนมติของที่ประชุมใหญที่ไดลงมติฝาฝนกฎหมาย หรือ
ขอบังคับของสมาคมภายใน สามสิบวัน นับแตวันที่ที่ประชุมใหญลงมติ
(4) ยื่นคํารองขอตอนายทะเบียนขอใหเลิกสมาคม พรอมดวยเหตุผลประกอบคํารองขอ โดยมี
สมาชิกอื่นรวมดวยไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของสมาชิกทั้งหมด
(5) เขารวมประชุมใหญของสมาคม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทุกครั้ง
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(6) แสดงความคิ ดเห็ น เกี่ย วกั บกิ จการของสมาคมต อ คณะกรรมการและมีสิ ทธิ เ รี ยกร อ งให
คณะกรรมการกระทํา หรืองดเวนการกระทํา เพื่อประโยชนสมาคมหรือปองกันความเสียหายอันเกิดขึ้นแก
สมาคม
ขอ 23 สมาชิกมีหนาที่ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งของสมาคม
(2) ตองชําระเงินสงเคราะหใหเรียบรอยภายในสามสิบวัน นับแตวันไดรับแจงการตายของ
สมาชิกสมาคม
(3) เก็บรักษาหนังสือสําคัญการเปนสมาชิกของสมาคมไว ถาหายตองรีบแจงเพื่อขอใบแทน
ใหมจากสมาคม
(4) การยายที่อยู เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล แกวัน เดือน ปเกิดของสมาชิกใหยื่นคํารอง
ตอนายทะเบียนสมาคมภายใน สิบหาวัน นับแตวันยายเปลี่ยนหรือแกไขเพื่อสมาคมจะได
แกไข หลักฐานตาง ๆ ในทะเบียนใหถกู ตอง
(5) เมื่ อ สมาชิ ก ผู ใ ดถึ ง แก ค วามตายให ผู จั ดการศพ ผู มีสิ ทธิ ไ ด รั บ เงิ น สงเคราะห ห รื อ
ครอบครัว ของสมาชิก แจงใหคณะกรรมการสมาคมทราบภายในสิบหาวัน พรอมดวย
หลักฐาน คือ หนังสือสําคัญแสดงการเปนสมาชิก ใบเสร็จรับเงินครั้งสุดทาย ใบมรณะบัตร
สําเนาทะเบียน บานผูตาย สําเนาทะเบียนบานผูจัดการศพหรือผูรับเงินสงเคราะห และบัตร
ประจําตัวหรือ บัตรประชาชนผูจัดการศพหรือผูรับเงินสงเคราะห
หมวดที่ 5
การบริหารสมาคม
ขอ 24 ใหมีคณะกรรมการดําเนินการของสมาคมคณะหนึ่ง เปนผูดาํ เนินกิจการของสมาคมโดยการ
เลือกตัง้ ระหวางสมาชิกดวยกันจากที่ประชุมใหญสามัญมีจํานวนไมนอยกวาเจ็ดคน ประกอบดวยตําแหนง
นายกสมาคม รองนายกสมาคม เหรัญญิก นายทะเบียน เลขานุการ และกรรมการอื่นๆ หรือตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร
ใหคณะกรรมการเปนผูแทนของสมาคมในกิจการที่เกีย่ วกับบุคคลภายนอกในการนี้
คณะกรรมการจะแตงตั้งกรรมการคนหนึ่งคนใด หรือหลายคนขึ้นทําการแทนก็ได
ขอ 24/1 กรรมการสมาคมตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(1)
(2)
(3)
(4)

มีสัญชาติไทย
มีอายุไมต่ํากวายีส่ ิบหาปบริบรู ณ
มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาชัน้ ประถมศึกษาปทสี่ ี่
มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูในจังหวัดสุรินทร
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(5) มีอาชีพเปนหลักแหลงและมีฐานะมั่นคง
(6) เปนสมาชิกของสมาคม
(7) ไมเปนกรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอื่น
(8) ไมเปนผูมีความประพฤติเสือ่ มเสีย หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี
(9) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใด
(10) ไมเคยถูกนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหประจําทองที่ สั่งใหพนจาก ตําแหนง
กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
(11) ไมเคยถูกที่ประชุมใหญสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหถอดถอนใหออกจากตําแหนง
กรรมการเพราะเหตุทุจริตตอหนาที่ หรือไมเคยตองโทษตามกฎหมายวาดวยการ ฌาปนกิจสงเคราะห
(12) ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส่ ุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ ความผิด
ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(13) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(14) ไมเปนบุคคลที่มีหนี้สนิ ลนพนตัว หรือบุคคลลมละลาย
(15) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากสวนราชการ หนวยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือไมเคยถูกนายจางเลิกจางเพราะเหตุทุจริตตอหนาที่
ขอ 25 วิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการ ตามขอ 24 สมาคมจะเลือกวิธีหนึง่ วิธีใด โดยขอมติที่ประชุม
ดังตอไปนี้คอื
(1) การเลือกตั้งกรรมการทั้งคณะ ใหสมาชิกในที่ประชุมใหญเสนอชื่อสมาชิกที่สมควรจะ
ไดรับ เลือกตั้งเปนคณะ โดยมีสมาชิกอื่นในที่ประชุมรับรองไมนอยกวา 5 คน เมื่อไมมีสมาชิกผูใดเสนอชื่อ
สมาชิก ที่ส มควรจะไดรั บเลือ กตั้ งเป นคณะกรรมการเพิ่ มเติมอีก ก็ใหถือ เป นมติของที่ประชุ มใหญ รับรอง
คณะกรรมการคณะนี้ หรือในกรณีที่มีสมาชิกเสนอชื่อสมาชิกที่สมควรจะไดรับเลือกตั้งเปนคณะหลายคณะ
ใหประธานในที่ประชุมขอมติที่ประชุ มโดยการออกเสียงลงคะแนน การวินิจฉัยชี้ขาดใหถื อเสียงขางมาก
เมื่อที่ประชุมใหญเลือกตั้งคณะกรรมการแลว ใหคณะกรรมการเลือกตั้งกันเองเพื่อดํารงตําแหนงนายกสมาคม
รองนายกสมาคม เหรัญญิก นายทะเบียน เลขานุการ และกรรมการอื่นๆ จนครบจํานวนที่กําหนด แลวเสนอ
ตอที่ประชุมใหญหรือใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งกรรมการดํารงตําแหนงทุกตําแหนงก็ได โดยใหเปนไปตามมติ
ของที่ประชุมใหญ
(2) การเลือกตั้งกรรมการเปนบุคคลตามตําแหนงที่มีกําหนดในขอบังคับอัน ไดแกนายก
สมาคม รองนายกสมาคม เหรัญญิก นายทะเบียน เลขานุการและกรรมการอืน่ ๆ จนครบจํานวนที่กําหนดไวใน
ขอบังคับนี้ ใหสมาชิกเสนอชื่อทีส่ มควรเปน นายกสมาคม รองนายกสมาคม และมีสมาชิกอื่นรับรองไมนอย
กวาหาคน ถามีการเสนอชื่อนัน้ เปนนายกสมาคมเพียงคนเดียวก็ใหถือเปนมติของที่ประชุมใหญรับรองผูนั้น
เปนนายกสมาคม หากมีการเสนอหลายคนใหประธานในที่ประชุมขอมติที่ประชุมโดยการออกเสียง
ลงคะแนน การวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขางมาก และใหเลือกตั้งไปเชนนี้จนครบจํานวนกรรมการทุกตําแหนง
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(3) ใหสมาชิกเลือกตั้งตําแหนงนายกสมาคม รองนายกสมาคม เพียงสองตําแหนงแลว
มอบอํานาจใหนายกสมาคม รองนายกสมาคม รวมกันทําการเสนอชื่อสมาชิกเปนกรรมการตําแหนงอื่น ๆ
แทนจนครบจํานวนกรรมการก็ได โดยใหเปนไปตามมติที่ประชุมใหญ
(4) เลือกกรรมการเปนรายบุคคลจนครบจํานวนกรรมการ แลวมอบอํานาจใหกรรมการที่
ไดรับเลือกกันเองดํารงตําแหนงตาง ๆ ตามที่เห็นสมควรก็ได แลวเสนอตอที่ประชุมใหญโดยใหเปนไปตาม
มติของที่ประชุมใหญ
(5) ใหสมาชิกเลือกตั้งตํ าแหนงนายกสมาคม และเลือกกรรมการเปนรายบุคคลจนครบ
จํานวนกรรมการ แลวใหนายกสมาคมมอบหมายหนาที่ตําแหนงตางๆ แลวแจงที่ประชุมรับทราบ
ขอ 25/1 ใหคณะกรรมการแตละตําแหนงมีหนาที่ ดังนี้
(1) นายกสมาคม ทําหนาที่เปนหัวหนาในการบริหารกิจการของสมาคมใหเปนไปดวยความ
เรียบรอย ถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและวัตถุประสงคของสมาคม เปนผูแทนสมาคมในการติดตอ
กับบุคคลภายนอกและเปนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและการประชุมใหญของสมาคม
(2) รองนายกสมาคม ทําหนาที่เปนผูชวยนายกสมาคมในการบริหารกิจการงานสมาคมปฏิบัติ
ตามที่นายกสมาคมไดมอบหมาย และทําหนาที่นายกสมาคมเมื่อนายกสมาคมไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาทีไ่ ด
(3) เลขานุการ ทําหนาที่เกี่ยวกับงานธุรการของสมาคม นัดการประชุมกรรมการประชุม
ใหญจัดและรักษารายงานการประชุม ดําเนินการจดทะเบียนกรรมการ ขอบังคับและรายงานทะเบียนสมาชิก
บัญชีงบดุลตอนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ตามที่กฎหมายกําหนด โดยประสานกับฝายทะเบียน
และเหรัญญิกและปฏิบัติตามคําสั่งของนายกสมาคม ตลอดจนทําหนาที่เปนเลขานุการในการประชุมตาง ๆ
ของสมาคม
(4) เหรัญญิก มีหนาที่เกี่ยวกับการเงินทัง้ หมดของสมาคมเปนผูจดั ทําบัญชีรับจายบัญชีของงบ
ดุลของสมาคม และเก็บเอกสารหลักฐานตาง ๆ ทางการเงินบัญชีของสมาคมไวเพื่อการตรวจสอบ ประสานกับ
ฝายเลขานุการในการรายงานฐานะการเงินและงบดุลของสมาคมตอนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
(5) นายทะเบียน มีหนาที่ทําและรักษาทะเบียนสมาชิก ตลอดจนหลักฐานเอกสารตาง ๆ
เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกประสานกับฝายเหรัญญิกในการเรียกเก็บเงินจากสมาชิก และประสานกับฝาย
เลขานุการในการรายงานทะเบียนสมาชิกตอนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
(6) กรรมการอื่น ๆ มีหนาที่ตามที่นายกสมาคมมอบหมาย
ขอ 26 กรรมการของสมาคมไมมีสิทธิไดรับคาจาง หรือเงิน หรือประโยชนอยางอื่นทํานองเดียวกัน
จากสมาคม กรรมการของสมาคมอาจไดรับเบีย้ ประชุม คาพาหนะ หรือเงิน หรือประโยชนอยางอืน่ ทํานอง
เดียวกันจากสมาคม ซึ่งสมาคมจะวางระเบียบไวใหจายตามมติที่ประชุมใหญกําหนด
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ขอ 27 คณะกรรมการซึง่ ไดรับเลือกตั้งตามขอ 24 และจดทะเบียนแลว อยูในตําแหนงคราวละสอง
ป นับแตวันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียน
คณะกรรมการชุดทีอ่ อกตามวาระจะตองปฏิบัติหนาที่จนกวาจะมีการเลือกตั้งกรรมการชุด
ใหมและคณะกรรมการชุดใหมเขามารับตําแหนงแทนแลวจึงจะพนจากหนาที่
กรรมการของสมาคมจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมไดเวนแตที่ประชุมใหญโดย
มติสองในสามของที่ประชุมจะกําหนดเปนอยางอืน่
ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนครบวาระและไดมีการแตงตั้งผูอื่นเปนกรรมการแทน
ใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูใ นตําแหนงเทากับวาระที่เหลือของผูซ ึ่งตนแทน
ขอ 28 การพนจากตําแหนงของกรรมการ กรรมการของสมาคมยอมพนจากตําแหนง ดังตอไปนี้
(1) ครบกําหนดตามวาระ
(2) ตาย
(3) ลาออก
(4) ขาดจากสมาชิกภาพ
(5) ขาดคุณสมบัติตามขอ 24/1 ขอใดขอหนึ่ง
(6) ที่ประชุมใหญมีมติใหออก
(7) กระทําความผิดและถูกลงโทษตามกฎหมายวาดวยการฌาปนกิจสงเคราะหขอ ใดขอหนึง่
กรณีตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุไมใชออกตามวาระ หากตําแหนงนั้นไมใชตําแหนง
นายกสมาคมและคณะกรรมการทีเ่ หลือยังครบจํานวนขั้นต่าํ ตามขอบังคับ คณะกรรมการ อาจเรียกประชุม
ใหญเลือกตั้งสมาชิกคนใดคนหนึ่งเขาดํารงตําแหนงหรือไมก็ได และหากมีการเลือกก็ใหกรรมการที่ไดรับ
เลือกนั้นอยูในตําแหนงตามวาระของผูที่ตนแทน
ขอ 29 ใหมีการประชุมกรรมการอยางนอยเดือนละครั้ง ในกรณีจําเปนนายกสมาคมหรือกรรมการ
ไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจะเรียกประชุมพิเศษขึ้นก็ได
ขอ 30 การตั้งกรรมการหรือการเปลีย่ นตัวกรรมการใหกระทําไดโดยมติที่ประชุมใหญ และตอง
นําไปจดทะเบียนภายในสิบสีว่ ันนับแตวนั ที่ที่ประชุมใหญลงมติ
ขอ 31 คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ในการดําเนินกิจการของสมาคมทุกประการ และให
หมายความรวมถึง
(1) จัดดําเนินกิจการของสมาคมตามกฎหมาย ตามขอบังคับ และตามมติของที่ประชุมใหญ
(2) แตงตั้งกรรมการใหดํารงตําแหนงตาง ๆ และกําหนดอํานาจหนาที่ของกรรมการแตละ
ตําแหนง
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(3) วางระเบียบในการปฏิบัติงานของสมาคมและการใชจายเงินของสมาคมโดยไดรับ
อนุมัติจากที่ประชุมใหญ
(4) วาจาง แตงตั้ง และถอดถอนเจาหนาที่และพนักงานทั้งปวง เพื่อใหการดําเนินงาน
ของสมาคมเปนไปโดยเรียบรอย
การใชจายเงินของสมาคมตองเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับ และระเบียบของสมาคม
ที่วางไวโดยไมขัดตอกฎหมาย มิฉะนั้น คณะกรรมการจะตองรับผิดชอบเปนสวนตัว
ขอ 32 องคประชุมในการประชุมของคณะกรรมการ จะตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา
ครึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะนับไดวาเปนองคประชุม
ขอ 33 ใหนายกสมาคมเปนประธานที่ประชุม ถานายกสมาคมไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองนายก
สมาคมปฏิบัติหนาที่แทน ถาทั้งนายกสมาคม และรองนายกสมาคมไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหที่ประชุมเลือก
กรรมการคนใดคนหนึ่งทําหนาที่ประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑ ถา
คะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
หมวดที่ 6
การประชุมใหญ
ขอ 34 ใหผูเริ่มกอการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหรวมประชุมกัน และลงมติมอบหมายใหผู
เริ่มกอการจัดตั้งสมาคมคนใดคนหนึ่งออกหนังสือเชิญสมาชิกมาประชุมใหญสามัญครัง้ แรกภายในเกาสิบวัน
นับแตวันจดทะเบียนสมาคม เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการและมอบหมายการทั้งปวงใหแกคณะกรรมการใน
ระหวางทีย่ ังมิไดมีการประชุมใหญสามัญครั้งแรกใหผูเริ่มกอการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหมีอํานาจ
หนาที่และความรับผิดชอบเชนเดียวกับคณะกรรมการ
ขอ 35 ใหมีการประชุมใหญสามัญครั้งแรกภายในเกาสิบวัน นับแตวันจดทะเบียนเพื่อใหที่ประชุม
ใหญพิจารณาเรื่องตาง ๆ ดังนี้
(1) รับรองขอบังคับทั้งฉบับทีผ่ ูเริ่มกอการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหนําไป
จดทะเบียน
(2) เลือกตั้งคณะกรรมการและมอบหมายการทั้งปวงใหแกคณะกรรมการ
(3) กําหนดอัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะหลวงหนาเพื่อสํารองจายเปนคาจัดการศพ
(4) กําหนดอัตราการหักเงินสงเคราะห เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานของสมาคม
(5) กําหนดอัตราเบีย้ ประชุม คาพาหนะ เงินหรือประโยชนอยางอืน่ ทํานองเดียวกัน
ใหแกกรรมการของสมาคมเพือ่ วางระเบียบของสมาคมตอไป
(6) เรือ่ งอืน่ ๆ (ถามี)

- 12 -

ขอ 36 ใหคณะกรรมการเรียกประชุมใหญสามัญประจําป ปละหนึ่งครัง้ ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับ
แตวันสิ้นปปฏิทนิ เพือ่
(1) รับทราบรายงานกิจการในรอบปที่ผานมาของสมาคม
(2) พิจารณาอนุมัติบัญชีรายได รายจายและบัญชีงบดุลของสมาคม
(3) เลือกตั้งคณะกรรมการแทนคณะกรรมการเมื่อครบวาระ
(4) พิจารณาวาระอืน่ ๆ
เพื่อการใดการหนึ่งซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควร หรือสมาชิกมีจํานวนไมนอยกวาหนึง่ ใน
หาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาหาสิบคน จัดทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการ ใหเรียกประชุม
ใหญวิสามัญเมื่อใดก็ได
ในกรณีที่สมาชิกขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ ใหคณะกรรมการเรียกประชุมภายใน
สามสิบวันนับแตวันไดรับคํารองขอ
ขอ 37 องคประชุมในการประชุมใหญ การประชุมใหญตองมีสมาชิกหรือผูแ ทนสมาชิกมาประชุม
ไมนอยกวากึ่งจํานวนของสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน จึงจะเปนองคประชุม
ถาในการประชุมนัดแรก สมาชิกหรือผูแ ทนสมาชิกมาไมครบองคประชุม หากการประชุม
นั้นไดนัดโดยสมาชิกรองขอใหเลิกประชุม ถาการประชุมนั้นมิใชโดยสมาชิกรองขอใหนัดประชุมใหญอีกครั้ง
หนึ่งภายในสามสิบวัน การประชุมครั้งหลังนี้มีสมาชิกหรือผูแ ทนสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาหนึ่งในสิบของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาสามสิบคนก็ใหถือวาเปนองคประชุม
ในการประชุมใหญเพือ่ แกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับและการเลิกสมาคมตองมีผูมาประชุม
ตามวรรคหนึง่ เทานัน้
ขอ 38 ในการประชุมใหญ สมาชิกคนหนึ่งมีหนึง่ เสียงในการลงคะแนนการวินิจฉัยชี้ขาดใหถอื
เสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด เวน
แตจะกําหนดไวในขอบังคับเปนอยางอื่น
ในการประชุมใหญสมาชิกจะมอบฉันทะใหผูอนื่ ซึง่ มิใชสมาชิกมาประชุมใหญและออก
เสียงแทนตนได แตการมอบฉันทะจะตองทําเปนหนังสือ และผูร ับมอบฉันทะคนหนึง่ รับมอบฉันทะไดคน
เดียวและมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนนแทนเทานัน้
ขอ 39 คณะกรรมการจะตองสงหนังสือบอกกลาวถึง วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระของการ
ประชุมใหญไปใหสมาชิกทุกคนไดทราบ โดยสงจดหมายทางไปรษณียลงทะเบียน ณ ที่อยูของสมาชิกที่
ปรากฏในทะเบียนสมาชิก หรือสงใหถึงตัวสมาชิกกอนประชุมใหญไมนอยกวาเจ็ดวัน
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ขอ 40 ใหนายกสมาคมเปนประธานในที่ประชุม ถานายกสมาคมไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหรองนายก
สมาคมปฏิบัติหนาที่แทน ถาทั้งนายกสมาคมและรองนายกสมาคมไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหที่ประชุมเลือก
กรรมการคนใดคนหนึ่งขึ้นเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
ขอ 41 การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญกระทําได 2 วิธี คือ
(1) ออกเสียงลงคะแนนเปดเผยใหใช วิธียกมือ
(2) ออกเสียงลงคะแนนลับ ใหใชเขียนบัตรลงคะแนน การนับคะแนนใหที่ประชุมเลือก
สมาชิกที่มาประชุมเปนกรรมการนับคะแนนไมนอยกวาสามคน

หมวดที่ 7
ทะเบียนสมาชิก การเงิน การบัญชี
ขอ 42 สมาคมตองจัดใหมีทะเบียนสมาชิกตามแบบ ที่นายทะเบียนกลางกําหนดและใหเก็บรักษา
ทะเบียนดังกลาวพรอมทั้งหลักฐานและเอกสารที่ใชประกอบการลงทะเบียนไวที่สํานักงาน
ขอ 43 สมาคมตองสงสําเนาทะเบียนสมาชิกที่มีอยูในวันครบเกาสิบวันนับแตวันจดทะเบียนใหแก
นายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันดังกลาว และเมื่อสิน้ เดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกันยายนและ
เดือนธันวาคมของทุกป สมาคมตองสงสําเนาทะเบียนสมาชิกในสวนที่มีการเปลีย่ นแปลงจํานวนสมาชิกตามที่
เปนอยูในวันสิน้ เดือนนั้นตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นเดือนนั้นตามหลักเกณฑและวิธกี ารที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ขอ 44 สมาคมตองจัดใหมีสมุดชําระเงินประจําตัวสมาชิกใหแกสมาชิก บัญชีชําระเงินประจําตัว
สมาชิก บัญชีแสดงฐานะการเงินและหลักฐานการรับจายเงินตามแบบที่นายทะเบียนกลางกําหนด และตองเก็บ
รักษาเอกสารประกอบบัญชีแสดงใหเห็นความถูกตองแหงบัญชีนั้นไวดวย
สมาคมตองรายงานจํานวนเงินที่มีอยูในมือและในธนาคารตามที่เปนอยูในวันสิน้ เดือน
มิถุนายนของทุกปตอ นายทะเบียนภายในสามสิบวันแตวันสิน้ เดือนนั้น ตามหลักเกณฑและวิธกี ารทีร่ ัฐมนตรี
ประกาศกําหนด
ขอ 45 เงินทุกประเภทที่สมาคมไดรับตองนําฝากธนาคารของรัฐหรือธนาคารพาณิชยหรือสหกรณ
ออมทรัพยในนามของสมาคม
เหรัญญิกจะเก็บรักษาตัวเงินสดไวที่สาํ นักงานเพือ่ เปนคาใชจายไมเกิน 5,000.00 บาท
(หาพันบาทถวน)
การใชจายเงินและการเบิกถอนเงินของสมาคมใหนายกสมาคมและกรรมการอื่นอีก
ไมนอยกวาสองคนลงลายมือชื่อรวมกันในการอนุมัติคาใชจายและเบิกถอนเงิน
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คาใชจายในการดําเนินกิจการตามขอบังคับของสมาคมใหมีไดในกรณีดังตอไปนี้
คาเบี้ยประชุม คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะและ คาเชาที่พักของกรรมการสมาคม
เงินเดือน คาจาง และคาลวงเวลาของเจาหนาที่สมาคม
คาเบี้ยเลีย้ ง คาพาหนะ และคาเชาที่พักของเจาหนาทีส่ มาคม
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนบําเหน็จ และคาเครือ่ งแบบของเจาหนาที่สมาคม
คาใชจายเกีย่ วกับการประชุมใหญ
คาลงทะเบียนในการเขารวมประชุมฝกอบรม สัมมนาของกรรมการและเจาหนาที่สมาคม
คาใชจายในการจัดซื้อที่ดนิ อาคาร และครุภัณฑตาง ๆ หรือจัดจาง การกอสราง ตอเติมอาคาร
ของสํานักงานสมาคม
(8) คาเชาที่ดิน และอาคารสํานักงานสมาคม
(9) คาใชจายในการจัดซื้อวัสดุ คาซอม คาบํารุงรักษา คาเสื่อมราคา
(10) คาใชจายดานสาธารณูปโภค เชน คาน้ํา คาไฟฟา คาโทรศัพท คาไปรษณีย
(11) คาใชจายภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากร คาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินกิจการ
ของสมาคม
(12) คาใชจายสําหรับผูทําบัญชี ผูตรวจบัญชี ผูสอบบัญชี ผูชําระบัญชีและคาใชจายการเลิกสมาคม
(13) คาพวงหรีดและคาพิธกี รรมทางศาสนาของสมาชิกสมาคม
(14) คาใชจายอื่น ๆ ตามที่นายทะเบียนกลางใหความเห็นชอบ
คาใชจายตาม (1) (2) (3) (4) และ (13) ตองวางเปนระเบียบและนําเสนอที่ประชุมใหญอนุมัติ
และสงใหนายทะเบียนเพือ่ พิจารณาใหความเห็นชอบกอน ทั้งนี้ ภายในกําหนดสามสิบวัน
ขอ 47 เงินหรือผลประโยชนของสมาคมทีไ่ ดรับมา หรือมีผูบริจาคดวยศรัทธา หรือดอกผลทีเ่ กิด
จากเงินฝากธนาคารหรือสหกรณออมทรัพย ตองตกเปนของสมาคมทั้งสิ้น
ขอ 48 คณะกรรมการตองแตงตั้งบุคคลที่เหมาะสมเปนกรรมการตรวจสอบการเงินของสมาคม
อยางนอย 3 คน และกรรมการ ตองรายงานผลการตรวจสอบใหนายกสมาคม หรือรองนายกสมาคมทราบ
ทุกสิบหาวัน โดยผลัดเปลี่ยนกันตรวจสอบ และนายกสมาคมหรือรองนายกสมาคมตองนําเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการในการประชุมประจําเดือน
ขอ 49 เมื่อวันสิ้นปปฏิทินทุกป สมาคมตองทําบัญชีรายได รายจาย และบัญชีงบดุลตามแบบที่นาย
ทะเบียนกลางกําหนด เสนอตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาภายในหกสิบวัน นับแตวันสิ้นป
ขอ 46
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ใหสมาคมเสนอตอที่ประชุมใหญเพื่ออนุมัติบัญชีรายได รายจาย และบัญชีงบดุลนัน้ ภายใน
กําหนดหนึ่งรอยยีส่ ิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
สมาคมตองทําสําเนางบดุลตามวรรคหนึ่งที่มีคํารับรองวาถูกตองตอนายทะเบียนเพือ่
ตรวจสอบภายในสามสิบวันนับแตวนั ที่ที่ประชุมใหญอนุมัติตามหลักเกณฑและวิธีการทีร่ ฐั มนตรีประกาศกําหนด
และสมาคมตองแสดงสําเนางบดุลไวทสี่ ํานักงาน เพื่อใหสมาชิกและผูมีสวนไดเสียตรวจดูไดดวย
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ขอ 50 หลักฐานเอกสารทางทะเบียน ทางการเงิน ทางบัญชี และบัญชีงบดุล สมาคมตองเก็บรักษาไว
ไมนอยกวาสิบป
หมวดที่ 8
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
ขอ 51 การแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับซึ่งกระทําโดยมติของที่ประชุมใหญนั้นตองมีคะแนนเสียง
ในการลงมติไมต่ํากวาสองในสามของจํานวนสมาชิกที่มาประชุม และตองไมขัดตอวัตถุประสงคของสมาคม
หรือขัดตอกฎหมาย
เมื่อที่ประชุมมีมติใหแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับขอใดขอหนึ่งแลว คณะกรรมการตอง
นําไปจดทะเบียนภายในสิบสีว่ ันนับแตวนั ที่ที่ประชุมใหญมีมติ
ขอ 52 ในกรณี ที่น ายทะเบี ย นไม รั บ จดทะเบี ย นแก ไ ขหรื อ เพิ่ ม เติ ม ข อ บั ง คั บตามข อ 51 ให
คณะกรรมการนัดประชุมใหญวิสามัญ เพื่อพิจารณาแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับนั้นอีกครั้งหนึ่งภายในสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งของนายทะเบียน ถาที่ประชุมใหญยืนยันใหแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับนั้น อยูให
คณะกรรมการทําหนังสืออุทธรณตอปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย โดยยื่นตอนาย
ทะเบียนภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันไดรับคําสั่งจากนายทะเบียน
หมวดที่ 9
การเลิกสมาคม
ขอ 53 สมาคมยอมเลิกไดดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้
(1) ที่ประชุมใหญมีมติใหเลิก
(2) นายทะเบียนสั่งใหเลิก
(3) ศาลสั่งใหเลิกตามมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2545
ขอ 54 ในกรณีที่ไดรับคําสัง่ จากนายทะเบียนใหเลิกสมาคม ใหคณะกรรมการนัดประชุมกรรมการ
โดยดวนเพื่อพิจารณาวาสมควรเลิกสมาคมหรือมีทางแกไขประการใด ถาที่ประชุมมีมติโดยกรรมการไมนอ ย
กวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดของสมาคมเห็นวาไมสมควรเลิกโดยมีเหตุผลและวิธีการที่จะแกไข
ใหคณะกรรมการทําหนังสืออุทธรณตอปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย โดยยื่นตอนาย
ทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําสั่งจากนายทะเบียน
ขอ 55 เมื่อตองเลิกสมาคมใหคณะกรรมการจัดใหมีการชําระบัญชีตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยวาดวยการชําระบัญชีหางหุนสวนจดทะเบียนหางหุนสวนจํากัด และบริษัทจํากัดโดยอนุโลม เวนแต
กฎหมายวาดวยการฌาปนกิจสงเคราะหจะกําหนดไวเปนอยางอื่น
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ขอ 56 เมื่อชําระบัญชีแลว ถามีทรัพยสินของสมาคมเหลืออยูเทาใด สมาคมจะโอนใหแกสมาคม
หรือนิติบุคคลการกุศลอื่น หรือสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรนิ ทร จํากัด ตามที่ที่ประชุมใหญจะมีมติกําหนด
ที่ประชุมใหญของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอนามัยสุรินทร เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2559 ไดลงมติ
ใหเปลี่ยนใชขอ บังคับขางตนนี้ แทนขอบังคับฉบับเดิมซึ่งยกเลิกทั้งสิ้น และนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะหประจําทองที่เทศบาลเมืองสุรินทร ไดรับจดทะเบียนแลว ตามหนังสือ ที่ สร ๕๒๐๑๐ / ๑๑๖๖
สํานักงานเทศบาลเมืองสุรินทร ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ ๒๒ เดือน เมษายน
พ.ศ. ๒๕๕๙

วาที่รอยตรี
( โอภาส วิเศษ )
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอนามัยสุรนิ ทร

