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ขอ้บงัคบั 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื�อนเสมาธรรมจกัรจงัหวดันครพนม 

พ.ศ.  2531 
ฉบบัแกไ้ขเพิ�มเติม   ( พ.ศ.2553 ) 

………………………………………………………….. 
หมวด  1 

ข้อความทั�วไป 

  
 ข้อ  1   สมาคมนี+ เรียกวา่  “ สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์เพื�อนเสมาธรรมจักร จังหวดั

นครพนม ”  ใชอ้กัษรยอ่วา่  “ พ.ส.น.” 
 ข้อ  2  ขอ้บงัคบันี+ ใหใ้ชบ้งัคบัตั+งแต่วนัที�  นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจาํ
ทอ้งที�จงัหวดันครพนมรับจดทะเบียนเป็นตน้ไป 
 ข้อ  3  สาํนกังานของสมาคมนี+ตั+งอยูที่�  โรงเรียนสุนทรวิจิตร  เลขที�  200  ถนนสุนทรวิจิตร  
อาํเภอเมือง  จงัหวดันครพนม  โทร. (042)  521139 
 ข้อ  4  เครื�องหมายของสมาคม  เป็นรูปลกัษณะวงกลมสองวงซอ้นกนัแต่ละวงเป็นเส้นคู่
ห่างกนั  1  มิลลิเมตร  เส้นผา่ศูนยก์ลาง  วงนอกยาว  4.5  เซนติเมตร  วงใน  3.5  เซนติเมตร  ลอ้ม
ตราเสมาธรรมจกัรซึ� งเป็นเครื�องหมายของกระทรวงศึกษาธิการระหวา่งวงนอกและวงในมี

อกัษรไทยวา่ “ สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์เพื�อนเสมาธรรมจักรจังหวดันครพนม ”  และมี

เครื�องหมายดอกจนัทร์คั�น 
 ข้อ  5  ในขอ้บงัคบันี+  

  “ สมาคม ”  หมายความวา่  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื�อนเสมา           
ธรรมจกัรจงัหวดันครพนม 

  “ สมาชิก ”  หมายความวา่  สมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื�อน 

เสมาธรรมจกัรจงัหวดันครพนม 
“ กรรมการ ”  หมายความวา่  คณะกรรมการดาํเนินกิจการของสมาคม  
ฌาปนกิจสงเคราะห์เพื�อนเสมาธรรมจกัรจงัหวดันครพนม 

 ข้อ  6  สมาคมจะเปิดทาํการทุกวนั  ในวนัและเวลาที�เปิดทาํการ เวน้วนัหยดุราชการ 
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หมวด  2 

วตัถุประสงค์ 
 ข้อ  7  สมาคมมีวตัถุประสงค ์ เพื�อทาํการสงเคราะห์ซึ� งกนัและกนัในการจดัการศพและ
สงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกที�ถึงแก่ความตายดว้ยเงินสงเคราะห์โดยไม่ประสงคจ์ะหากาํไรมา
แบ่งปันกนั 

 
หมวด  3 

สมาชิกภาพและการขาดจากสมาชิกภาพ 
ข้อ  8  สมาชิกของสมาคมนี+ มี  2  ประเภท  คือ 

(1) สมาชิกสามัญ  ไดแ้ก่  บุคคลที�มีคุณสมบติัตาม  ขอ้  9 
(2) สมาชิกสมทบ  ไดแ้ก่  สามีหรือภรรยาและบุตรธิดาของสมาชิกสามญั  และตอ้งมี

คุณสมบติัตาม  ขอ้  9  (1)  (3)  (4)  (5)  และ  (6) 
ข้อ  9  ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกของสมาคมตอ้งมีคุณสมบติัดงันี+  
 ( 1)  ตอ้งบรรลุนิติภาวะและมีอายไุม่เกิน  35  บริบูรณ์  กรณีสมาคม  พ.ส.น. จะรับสมคัร
สมาชิกผูมี้อายเุกิน  35  ปี  ในสมาคม  พ.ส.น. ประกาศรับสมคัรสมาชิกโดยขอความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารสมาคม  พ.ส.น. เป็นคราว ๆ ไปตามความเหมาะสม 

( 2 ) เป็นขา้ราชการพลเรือนสามญั  ขา้ราชการครู  ครูโรงเรียนเอกชน  พนกังานของรัฐ  ครู                                                                                                                             
ผูช่้วย  ลูกจา้งคุรุสภา  ลูกจา้ง  พ.ส.น.  ลูกจา้งประจาํ  ที�อยูใ่นความควบคุมของ
กระทรวงศึกษาธิการ  เทศบาลเมืองนครพนม  ที�ปฏิบติังานประจาํเขตจงัหวดันครพนม  และจงัหวดั
มุกดาหาร และบุตรธิดาของขา้ราชการในสังกดั 

( 3 )ไม่เป็นคนวกิลจริตหรือสติฟั�นเฟือน  ไม่สมประกอบ 
( 4 ) ตอ้งมีสุขภาพสมบูรณ์ในวนัสมคัร  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง  หรือเป็นโรคเรื+อรังจน

รักษาไม่หาย 
( 5 ) มีทะเบียนบา้นถูกตอ้งตามกฎหมาย 
( 6 ) ตอ้งมีความประพฤติดี  และยนิยอมปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของสมาคม 

ข้อ  10  ผูที้�ประสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของสมาคมตอ้งยื�นใบสมคัรตามแบบของสมาคมดว้ย
ตนเอง  ณ  สาํนกังานสมาคม  ในวนัเปิดทาํการ โดยมีสมาชิกของสมาคม  ไม่นอ้ยกวา่  2  คน  หรือ
กรรมการของสมาคม  รับรองคุณสมบติัผูส้มคัรซึ� งมีคู่สมรสจะตอ้งมีหลกัฐานเป็นหนงัสือใหค้วาม
ยนิยอมจากคู่สมรสพร้อมดว้ยทะเบียนสมรสแสดงต่อทางสมาคมดว้ย 
ข้อ  11  สมาชิกภาพของผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกจะสมบูรณ์  เริ�มตั+งแต่วนัที�คณะกรรมการของ
สมาคมไดมี้มติใหเ้ขา้เป็นสมาชิกและผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกไดช้าํระเงินค่าสมคัรและเงินสงเคราะห์
ล่วงหนา้ตามขอ้บงัคบันี+แลว้ 
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ข้อ  12  สมาคมจะออกหนงัสือหลกัฐานแสดงการเป็นสมาชิกตามแบบของสมาคมใหแ้ก่สมาชิก 
ทุกคน 
ข้อ  13  ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกจะตอ้งระบุชื�อผูจ้ดัการศพ และผูที้�ประสงคใ์หไ้ดรั้บเงินสงเคราะห์
ซึ� งตอ้งเป็นบุคคลในครอบครัวของตนเองตามขอ้  21  ไวใ้หช้ดัเจนในใบสมคัร ถา้มีการ
เปลี�ยนแปลงผูจ้ดัการศพและผูรั้บเงินสงเคราะห์ในภายหลงัสมาชิกตอ้งแจง้ใหส้มาคมทราบโดยมิ
ชกัชา้ถา้ไม่มีผูจ้ดัการศพใหถื้อวา่ผูรั้บเงินสงเคราะห์เป็นผูจ้ดัการศพ หรือถา้ไม่มีผูจ้ดัการศพ และ
ผูรั้บเงินสงเคราะห์ใหส้มาคมเป็นผูจ้ดัการศพในกรณีที�สมาคมเป็นผูจ้ดัการศพ  สมาคมตอ้งจดัการ
ศพใหเ้หมาะสมฐานานุรูปและศาสนาของสมาชิกนั+น 
ข้อ  14  สมาชิกภาพยอ่มสิ+นสุดลงในกรณี  ดงัต่อไปนี+    

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ที�ประชุมใหญ่มีมติใหอ้อก 
(4) ถูกคดัชื�อออกเพราะขาดส่งเงินสงเคราะห์  และไดรั้บหนงัสือเตือนจากสมาคมแลว้ 

สามครั+ ง  และทางสมาคมไดน้าํเงินสงเคราะห์ล่วงหนา้มาจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์หมดแลว้  หรือ
สมาคมติดต่อหาหลกัแหล่งที�อยูไ่ม่ได ้ และคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรใหพ้น้จากสมาชิก
ภาพ  การสิ+นสุดแห่งสมาชิกภาพตามขอ้นี+   สมาชิกไม่มีสิทธิเรียกเงินค่าสมคัรและเงินสงเคราะห์ที�
ไดช้าํระตามขอ้บงัคบันี+ คืนจากสมาคม  เวน้แต่เงินสงเคราะห์ล่วงหนา้ที�ยงัไม่ไดต้กอยูใ่นความ
ผกูพนัที�จะตอ้งจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ใหแ้ก่สมาชิกที�ถึงแก่ความตาย 

หมวด  4 
เงินค่าสมคัรและเงินสงเคราะห์ 

 
ข้อ  15  เมื�อสมาคมรับสมคัรผูใ้ดเขา้เป็นสมาชิกแลว้  ผูน้ั+นมีหนา้ที�ตอ้งชาํระเงินค่าสมคัรเขา้เป็น
สมาชิกใหแ้ก่สมาคม  เป็นเงิน  20  บาท  (ยี�สิบบาทถว้น)  และเงินสงเคราะห์  375 บาท   
(สามร้อยเจด็สิบหา้บาทถว้น) 
ข้อ  16  เมื�อสมาชิกของสมาคมคนใดคนหนึ�งถึงแก่กรรม  สมาชิกทุกคนมีหนา้ที�ตอ้งออกเงิน
สงเคราะห์เพื�อเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัการศพและช่วยสงเคราะห์ครอบครัวใหแ้ก่ครอบครัวของ
สมาชิกที�ถึงแก่กรรม  ศพละ  25  บาท  (ยี�สิบหา้บาทถว้น) 
ข้อ  17  การชาํระเงินค่าสมคัรและเงินสงเคราะห์ล่วงหนา้  ใหช้าํระต่อเหรัญญิก  ณ  สาํนกังาน
สมาคมในวนัเปิดทาํการ 
ข้อ  18  เงินสงเคราะห์  ตามขอ้  16  สมาชิกตอ้งชาํระให้สมาคมภายใน  15  วนั  นบัแต่วนัไดรั้บ
แจง้การตายของสมาชิก  หรือไดรั้บแจง้ใหช้าํระเงินสงเคราะห์จากสมาคม 
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ข้อ  19  สมาคมจะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหนา้จากสมาชิก  เพื�อสาํรองจ่ายเป็นค่าจดัการศพ  
เป็นจาํนวน  15  ศพ  ซึ� งตอ้งไม่เกินอตัราที�ระชุมใหญ่มีมติกาํหนดและเงินจาํนวนนี+สมาคมจะคืน
ใหแ้ก่สมาชิกเท่าที�สมาชิกผูน้ั+นยงัไม่ตกอยูใ่นความผกูพนัที�จะตอ้งจ่ายเงินสงเคราะห์ตามที�จ่ายไว้
ล่วงหนา้  และเงินสงเคราะห์ล่วงหนา้นี+หา้มสมาคมนาํไปใชจ่้ายในกิจการอื�นใด เวน้แต่จะนาํใช้
สาํรองจ่ายเงินสงเคราะห์ของสมาชิกผูน้ั+นเอง  ใชใ้นเมื�อสมาชิกอื�นถึงแก่ความตาย 
ข้อ  20  สมาคมจะจ่ายเงินสงเคราะห์ใหแ้ก่ผูจ้ดัการศพ  และผูรั้บเงินสงเคราะห์แลว้แต่กรณี
ดงัต่อไปนี+  

ในกรณีผูจ้ดัการศพและผูรั้บเงินสงเคราะห์เป็นคนละคนจ่ายเงินใหผู้จ้ดัการศพเป็นผูรั้บเงิน
สาํหรับค่าจดัการศพ  รายละ  50,000  บาท  ส่วนที�เหลือจากที�เก็บไดจ่้ายใหผู้รั้บเงินสงเคราะห์โดย
สมาคมจะจ่ายเงินทั+งหมดภายใน  30  วนั  นบัแต่วนัรับคาํร้องขอรับเงินสงเคราะห์การจ่ายเงิน
สงเคราะห์จะหกัไวเ้ป็นค่าใชจ่้ายของสมาคมเป็นจาํนวนร้อยละ  8  ของเงินสงเคราะห์ที�เรียกเก็บได ้ 
ทั+งนี+จะหกัตามมติที�ประชุมใหญ่ซึ� งตอ้งไม่เกินอตัราที�กฎหมายกาํหนดไว ้ การจ่ายเงินสงเคราะห์
หากรายใดเกิดปัญหาใหน้าํเขา้ที�ประชุมคณะกรรมการและใหถื้อมติของคณะกรรมการเป็นที�สิ+นสุด 
ข้อ  21  บุคคลในครอบครัวของสมาชิกที�ถึงแก่ความตาย  มีสิทธิไดรั้บเงินสงเคราะห์ตามลาํดบั
ก่อนหลงั  โดยผูอ้ยูล่าํดบัก่อนยอ่มตดัสินผูอ้ยูอ่นัดบัหลงั  ดงันี+  

(1) บุคคลที�สมาชิกแสดงความจาํนงไวใ้นใบสมคัรหรือแจง้ไวเ้ป็นลายลกัษณ์ 
อกัษรใหเ้ป็นผูรั้บเงินสงเคราะห์ตาม  ขอ้  13  ซึ� งตอ้งเป็นบุคคลตาม (2)  (3)  (4)  หรือ  (5)  นี+  

(2) สามีหรือภรรยาของสมาชิก 
(3) บุตรของสมาชิก 
(4) บิดา  มารดา  ของสมาชิก 
(5) ผูอ้ยูใ่นอุปการะ  ผูอ้ยูใ่นอุปการะของสมาชิกซึ�งตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ 

คณะกรรมการดว้ยถา้ไม่มีบุคคลดงักล่าวขา้งตน้  สมาคมจะจดัการศพสมาชิกที�ถึงแก่ความตายให้
ตามประเพณีทางศาสนาของสมาชิกผูน้ั+น  เมื�อมีเงินสงเคราะห์เหลือเท่าใดให้คณะกรรมการ
พิจารณาจ่ายตามที�เห็นสมควร  เงินสงเคราะห์นี+สมาคมถือวา่เป็นเงินสงเคราะห์แก่สมาชิกของ
สมาคมโดยเฉพาะและสมาคมจะจ่ายตามขอ้บงัคบันี+หรือตามมติของคณะกรรมการในกรณีที�มี
ปัญหาเท่านั+น  จึงไม่ถือวา่เงินสงเคราะห์เป็นมรดกของสมาชิกผูถึ้งแก่ความตาย  ทายาทโดยธรรม
ของสมาชิกที�ถึงแก่ความตายไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินสงเคราะห์ หรือถือเป็นเหตุฟ้องร้องเรียกเงิน
สงเคราะห์ไม่ได ้ ไม่วา่ดว้ยกรณีใด ๆ ทั+งสิ+น 
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      หมวด  5 

        สิทธิและหน้าที�ของสมาชิก 
ข้อ  22  สมาชิกมีสิทธิ  ดงัต่อไปนี+  

(1) ทาํหนงัสือร้องขอต่อคณะกรรมการใหเ้รียกประชุมใหญ่วิสามญัเพื�อการใด 
การหนึ�ง  เมื�อใดก็ไดโ้ดยมีจาํนวนสมาชิกยื�นร่วมไม่นอ้ยกวา่หนึ�งในหา้ของจาํนวนสมาชิกทั+งหมด  
หรือไม่นอ้ยกวา่หา้สิบคน 

(2) ขอตรวจสอบบญัชีและเอกสารของสมาคม  เพื�อทราบการดาํเนินกิจการของ 
สมาคมในวนัเปิดทาํการของสมาคม 

(3) ร้องขอต่อนายทะเบียนใหส้ั�งเพิกถอนมติของที�ประชุมใหญ่ที�ไดล้งมติฝ่าฝืน 
กฎหมาย  หรือขอ้บงัคบัของสมาคมภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที�ที�ประชุมใหญ่ลงมติ 

(4) ยื�นคาํร้องขอต่อนายทะเบียน  ขอใหเ้ลิกสมาคมพร้อมดว้ยเหตุผลประกอบคาํ 
ร้องขอโดยมีสมาชิกยื�นร่วมดว้ยไม่นอ้ยกวา่หนึ�งในสี�ของสมาชิกทั+งหมด 

(5) เขา้ร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงทุกครั+ ง 
(6) แสดงความคิดเห็นเกี�ยวกบักิจการของสมาคมต่อคณะกรรมการ และมีสิทธิ 

เรียกร้องใหค้ณะกรรมการกระทาํ หรืองดเวน้การกระทาํเพื�อประโยชน์ของสมาคมหรือป้องกนั
ความเสียหายอนัเกิดขึ+นแก่สมาคม 
ข้อ  23  สมาชิกมีหนา้ที�ดงันี+  

(1) ปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัและคาํสั�งของสมาคม 
(2) ตอ้งชาํระเงินสงเคราะห์ใหเ้รียบร้อยภายใน  15  วนั  นบัแต่วนัไดรั้บแจง้การ 

ตายของสมาชิกจากสมาคม 
(3) เก็บรักษาหนงัสือสาํคญัการเป็นสมาชิกของสมาคมไว ้ถา้หายตอ้งรีบแจง้เพื�อ 

ขอใบแทนจากสมาคม 
(4) การยา้ยที�อยู ่ เปลี�ยนชื�อ  เปลี�ยนนามสกุล  แกว้นั  เดือน  ปีเกิด  ของสมาชิก   

ใหย้ื�นคาํร้องต่อนายทะเบียนสามคมภายใน  15  วนั  นบัแต่วนัยา้ย  เปลี�ยน  หรือแกไ้ข  เพื�อสมาคม
จะไดแ้กไ้ขหลกัฐานต่าง ๆ ในทะเบียนใหถู้กตอ้ง 

(5) เมื�อสมาชิกผูใ้ดถึงแก่ความตาย  ใหผู้จ้ดัการศพผูมี้สิทธิไดรั้บเงินสงเคราะห์ 
หรือครอบครัวของสมาชิก แจง้ใหค้ณะกรรมการสมาคมทราบภายใน  7 วนั พร้อมดว้ยหลกัฐาน คือ
หนงัสือสาํคญัแสดงการเป็นสมาชิก ใบเสร็จรับเงินครั+ งใบมรณะบตัร สาํเนาทะเบียนบา้นผูต้าย 
สาํเนาทะเบียนบา้นผูจ้ดัการศพ รับเงินสงเคราะห์และบตัรประจาํตวั  หรือบตัรประชาชนผูจ้ดัการ
ศพ  หรือผูรั้บเงินสงเคราะห์ 
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หมวด  6 

คณะกรรมการและการดําเนินกจิการ 

 
ข้อ  24  ใหมี้คณะกรรมการดาํเนินกิจการของสมาคมคณะหนึ�งเป็นผูด้าํเนินกิจการของสมาคม 
โดยการเลือกตั+งระหวา่งสมาชิกดว้ยกนัจากที�ประชุมใหญ่ มีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 7 และไม่เกิน 25 คน 
ประกอบดว้ยตาํแหน่ง นายสมาคม รองนายกสมาคม  เหรัญญิก  นายทะเบียน เลขานุการ  และ
กรรมการอื�น ๆ หรือตามที�จะเห็นสมควร สมาชิกที�จะไดรั้บเลือกตั+งเป็นกรรมการจะตอ้งเป็นผูมี้
คุณสมบติัสมควรแก่วตัถุประสงคข์องสมาคมดงัต่อไปนี+  

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายไุม่ต ํ�ากวา่ยี�สิบหา้ปีบริบูรณ์ 
(3) มีวฒิุการศึกษาไม่ตํ�ากวา่ชั+นประถมศึกษาปีที� 4 
(4) มีภูมิลาํเนาหรือถิ�นที�อยูใ่นจงัหวดั 
(5) มีอาชีพเป็นหลกัฐานและมีฐานะมั�นคง 
(6) เป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
(7) ไม่เป็นกรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อื�น 
(8) ไม่เป็นผูมี้ความประพฤติเสื�อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอนัดี 
(9) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นกัพรต หรือนกับวชในศาสนาใด 
(10) ไม่เคยถูกนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ทอ้งที�สั�งใหพ้น้จาก 

ตาํแหน่ง 
  (11) ไม่เคยถูกที�ประชุมใหญ่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ถอดถอนให้ออกจาก
ตาํแหน่งกรรมการ เพราะเหตุทุจริต ต่อหนา้ที�หรือไม่เคยตอ้งโทษตามกฏหมายวา่ดว้ยการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ 

(12 ) ไม่เคยตอ้งโทษจาํคุก โดยคาํพิพากษาถึงที�สุดใหจ้าํคุกเวน้แต่เป็นโทษ 
สาํหรับความผดิไดก้ระทาํโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 

(13 ) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(14 ) ไม่เป็นบุคคลที�มีหนี+ สินลน้พน้ตวั หรือบุคคลลม้ละลาย 
(15 ) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ  

หรือรัฐวสิาหกิจ หรือไม่เคยถูกนายจา้งเลิกจา้งเพราะเหตุทุจริตต่อหนา้ที�  
 ใหค้ณะกรรมการเป็นผูแ้ทนของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในกิจการเกี�ยว 

กบับุคคลภายนอกในการนี+คณะกรรมการจะแต่งตั+งกรรมการคนหนึ�งคนใด หรือหลายคนขึ+นทาํการ
แทนก็ได ้
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ข้อ  25  วธีิการเลือกตั+งคณะกรรมการตามขอ้  24  สมาคมจะเลือกวธีิใดวธีิหนึ�งโดยขอมติที�ประชุม
ดงัต่อไปนี+  

1.การเลือกตั+งกรรมการทั+งคณะใหส้มาชิกในที�ประชุมใหญ่เสนอชื�อสมาชิกที�สมควรจะ 
ไดรั้บเลือกตั+งเป็นคณะ  โดยมีสมาชิกในที�ประชุมรับรองไม่นอ้ยกวา่  5  คน  เมื�อไม่มีสมาชิกผูใ้ด
เสนอชื�อสมาชิกที�สมควรจะไดรั้บเลือก ตั+งเป็นคณะกรรกการเพิ�มเติมอีก ก็ใหถื้อเป็นมติของที�
ประชุมใหญ่รับรองคณะกรรมการคณะนี+   หรือในกรณีที�มีสมาชิกเสนอชื�อสมาชิก ที�สมควรจะ
ไดรั้บเลือกตั+งเป็นคณะหลายคณะใหป้ระธานในที�ระชุมขอมติที�ประชุมโดยออกเสียงลงคะแนนการ
วนิิจฉยัชี+ขาดใหถื้อเสียงขา้งมาก 

เมื�อที�ประชุมใหญ่เลือกตั+งคณะกรรมการแลว้ จะมอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการเลือกตั+ง
กนัเอง ดาํรงตาํแหน่งนายสมาคม  รองนายกสมาคม  เหรัญญิก  นายทะเบียน  เลขานุการ  และ
กรรมการอื�น ๆ จนครบจาํนวนที�กาํหนดแลว้เสนอต่อที�ประชุมใหญ่หรือใหที้�ประชุมใหญ่เลือก 
ตั+งสมาคม  เหรัญญิก  กรรมการดาํรงตาํแหน่งทุกตาํแหน่งก็ได ้ โดยใหเ้ป็นไปตามมติของที� 
ประชุมใหญ่ 

2. การเลือกตั+งกรรมการเป็นรายบุคคล ตามตาํแหน่งที�มีกาํหนดในขอ้บงัคบัอนัไดแ้ก่   
นายกสมาคม  รองนายกนายทะเบียน  เลขานุการและกรรมการอื�น ๆ จนครบจาํนวนที�กาํหนดไวใ้น
ขอ้บงัคบัใหส้มาชิกเสนอชื�อสมาชิกที�สมควรเป็น   นายกสมาคม  รองนายกสมาคม  และมีสมาชิก
อื�นรับรองไม่นอ้ยกวา่  5  คน  การเสนอชื�อสมาชิกที�สมควรเป็นนายสมาคมเพียงคนเดียว  ก็ใหถื้อ
เป็นมติของที�ประชุมใหญ่รับรองผูน้ั+นเป็นนายกสมาคมหากมีการเสนอหลายคน ใหป้ระธานในที�
ประชุมขอมติที�ประชุมโดยการออกเสียงลงคะแนนการวินิจฉยัชี+ขาด ใหถื้อเสียงขา้งมาก และให้
เลือกตั+งไปเช่นนี+จนครบจาํนวนกรรมการทุกตาํแหน่ง 

3.ใหส้มาชิกเลือกตั+งตาํแหน่งนายกสมาคม  รองนายกสมาคม  เพียงสองตาํแหน่งแลว้ 
มอบอาํนาจใหน้ายกสมาคม  รองนายกสมาคมร่วมกนัทาํการเสนอชื�อสมาชิกเป็นกรรมการตาํแหน่ง
อื�น ๆ จนครบจาํนวนกรรมการก็ได ้ โดยใหเ้ป็นไปตามมติของที�ประชุมใหญ่ 

4. เลือกกรรมการเป็นรายบุคคลจนครบจาํนวนกรรมการ  แลว้มอบอาํนาจใหก้รรมการที�
ไดรั้บเลือกเลือกกนัเอง ดาํรงตาํแหน่งต่าง ๆ ตามที�เห็นสมควรก็ไดแ้ลว้เสนอต่อที�ประชุมใหญ่ โดย
ใหเ้ป็นไปตามมติของที�ประชุมใหญ่ 
ข้อ  26  กรรมการของสมาคมไม่มีสิทธิไดรั้บค่าจา้งหรือเงิน หรือประโยชน์อยา่งอื�นทาํนองเดียวกนั
จากสมาคม 
  กรรมการของสมาคมอาจไดรั้บเบี+ยประชุม  ค่าพาหนะหรือเงิน  หรือประโยชน์
อยา่งอื�นทาํนองเดียวกนัจากสมาคมซึ�งสมาคมจะวางระเบียบไว ้ใหจ่้ายตามมติที� ประชุมใหญ่
กาํหนด 
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ข้อ  27  คณะกรรมการซึ�งไดรั้บเลือกตั+งตาม ขอ้  24  และจดทะเบียนแลว้อยูใ่นตาํแหน่งคราวละ  2  
วาระ  นบัแต่วนัที�ที�ประชุมใหญ่มีมติและตอ้งออกตามวาระ และจะดาํรงตาํแหน่งเกินสองวาระ
ติดต่อกนัไม่ได ้เวน้แต่ที�ประชุมใหญ่โดยมติสองในสามของผูม้าประชุมจะกาํหนดเป็นอยา่งอื�น   
  คณะกรรมการที�ออกตามวาระจะตอ้งปฏิบติัหนา้ที�  จนกวา่จะมีการเลือกตั+ง
คณะกรรมการชุดใหม่และคณะกรรมการชุดใหม่  เขา้มารับตาํแหน่งแทนแลว้จึงจะพน้หนา้ที� 
ข้อ  28  การพน้จากตาํแหน่งของกรรมการ  กรรมการของสมาคมยอ่มพน้จากตาํแหน่งดงัต่อไปนี+  

(1) ครบกาํหนดตามวาระ 
(2) ตาย 
(3) ลาออก 
(4) ขาดจากการสมาชิกภาพ 
(5) ขาดคุณสมบติัตามขอ้  24  ขอ้ใดขอ้หนึ�ง 
(6) ที�ประชุมมีมติใหอ้อก 
(7) กระทาํความผดิและถูกลงโทษตามกฎหมาย  วา่ดว้ยการฌาปนกิจสงเคราะห์

ขอ้ใดขอ้หนึ�ง 
กรณีตาํแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุไม่ใช่ออกตามวาระ  หากตาํแหน่งนั+น 

ไม่ใช่ตาํแหน่งนายกสมาคมและคณะกรรมการที�เหลือยงัครบจาํนวนขั+นตํ�าตามขอ้บงัคบั  
คณะกรรมการอาจเรียกประชุมใหญ่เลือกตั+งสมาชิกคนใดคนหนึ�งเขา้ดาํรงตาํแหน่งแทนหรือไม่ก็ได ้ 
และหากมีการเลือกก็ใหก้รรมการที�ไดรั้บเลือกนั+นอยูใ่นตาํแหน่งตามวาระของผูที้�ตนแทน 
ข้อ  29  ใหมี้การประชุมกรรมการอยา่งนอ้ยเดือนละครั+ ง  ในกรณีจาํเป็นนายกสมาคมหรือกรรมการ
ไม่นอ้ยกวา่ครึ� งหนึ�งของจาํนวนกรรมการทั+งหมด จะเรียกประชุมพิเศษขึ+นก็ได ้
ข้อ  30  การตั+งคณะกรรมการหรือการเปลี�ยนตวักรรมการใหก้ระทาํไดโ้ดยมติที�ประชุมใหญ่  และ
ตอ้งนาํไปจดทะเบียนภายในสิบสี�วนั นบัแต่วนัที�ที�ประชุมใหญ่ลงมติ 
ข้อ  31  คณะกรรมการมีอาํนาจและหนา้ที�ในการดาํเนินกิจการของสมาคมทุกประการและให้
หมายความรวมถึง 

(1) จดัดาํเนินกิจการของสมาคม  ตามขอ้บงัคบัของที�ประชุมใหญ่ 
(2) แต่งตั+งกรรมการใหด้าํรงตาํแหน่งต่าง ๆ และกาํหนดอาํนาจหนา้ที�ของ 

กรรมการแต่ละตาํแหน่ง 
(3) วางระเบียบในการปฏิบติังานของสมาคม  และการใชจ่้ายเงินของสมาคมโดย 

ไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุมใหญ่ 
(4) วา่จา้ง  แต่งตั+ง  และถอนถอนเจา้หนา้ที�และพนกังานทั+งปวง เพื�อใหก้าร 

ดาํเนินงานของสมาคมเป็นไปโดยเรียบร้อย 
ข้อ  32  องคป์ระชุมในการประชุมคณะกรรมการ  จะตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ครึ� งหนึ�ง
ของจาํนวนกรรมการทั+งหมดจึงจะนบัไดว้า่เป็นองคป์ระชุม 
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ข้อ  33  ใหน้ายกสมาคมของสมาคมเป็นประธานที�ประชุม  ถา้นายกสมาคมไม่อาจปฏิบติัหนา้ที�ได้
ใหร้องนายกสมาคมปฏิบติัหนา้ที�แทน  ถา้ทั+งนายกสมาคมและรองนายกสมาคมไม่อาจปฏิบติั
หนา้ที�ได ้ ใหที้�ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ�งทาํหนา้ที�ประธานในที�ประชุม  การวนิิจฉยัชี+
ขาดใหถื้อเสียงขา้งมากเป็นเกณฑ ์ ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึ+น
อีกหนึ�งเสียงเป็นเสียงชี+ขาด 
 
 

หมวด  7 

การประชุมใหญ่ 
ข้อ  34  คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมใหญ่สามญัปีละ  1  ครั+ ง ภายใน  120  วนั  นบัแต่วนั
สิ+นปีปฏิทินของทุกปีเพื�อ 

(1) รับรองรายงานการประชุมใหญ่คราวก่อน 
(2) พิจารณารายงานประจาํปี  แสดงผลการดาํเนินกิจการของสมาคมที�ผา่นมา 

ในรอบปี 
(3) รายงานจาํนวนสมาชิกที�เพิ�มขึ+นหรือลดลง 
(4) รายงานฐานะการเงิน  พิจารณาอนุมติังบดุล 
(5) เลือกตั+งคณะกรรมการ  (ในปีที�ครบกาํหนด) 
(6) เรื�องอื�น ๆ  (ถา้มี) 

เพื�อการใดการหนึ�งซึ� งคณะกรรมการเห็นสมควร  หรือสมาชิกมีจาํนวนไม่ 
นอ้ยกวา่หนึ�งในหา้ของจาํนวนสมาชิกทั+งหมด หรือไม่นอ้ยกวา่หนึ�งร้อยคนจดัทาํหนงัสือร้องขอต่อ
คณะกรรมการ  ให้เรียกประชุมใหญ่วสิามญัเมื�อใดก็ได ้

ในกรณีที�สมาชิกขอใหเ้รียกประชุมใหญ่วสิามญั  ใหค้ณะกรรมการเรียก 
ประชุมภายในสามสิบวนันบัแต่วนัร้องขอ 
ข้อ  35  องคป์ระชุมในการประชุมใหญ่ตอ้งมีสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ยกวา่กึ�งจาํนวนของสมาชิก
ทั+งหมดหรือไม่นอ้ยกวา่หนึ�งร้อยคนจึงจะเป็นองคป์ระชุม 
  ถา้ในการประชุมนดัแรกสมาชิกไม่ครบองคป์ระชุม  หากการประชุมนั+นไดน้ดั
โดยสมาชิกร้องขอใหเ้ลิกประชุม  การประชุมครั+ งหลงันี+ไม่บงัคบัวา่จาํตอ้งครบองคป์ระชุม 
ข้อ  36  ในการประชุมใหญ่  สมาชิกคนหนึ�งมีเสียงในการลงคะแนนการวนิิจฉยัชี+ขาดใหถื้อเสียง
ขา้งมาก  ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึ+นอีกเสียงหนึ�งเป็นเสียงชี+ขาด
เวน้แต่จะกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัเป็นอยา่งอื�น 
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 ในการประชุมใหญ่  สมาชิกจะมอบฉนัทะใหผู้อื้�นมาประชุมใหญ่และออกเสียงแทนตนได ้ 
แต่ถา้การมอบฉนัทะจะตอ้งทาํเป็นหนงัสือ  และผูรั้บมอบฉนัทะคนหนึ�งมีหนึ�งเสียงในการ
ลงคะแนนเท่านั+น 
ข้อ  37  คณะกรรมการจะตอ้งส่งหนงัสือบอกกล่าวถึงวนั  เวลา  สถานที�  และระเบียบวาระของการ
ประชุมใหญ่ไปใหส้มาชิกทุกคนไดท้ราบโดยส่งจดหมายทางไปรษณียล์งทะเบียน  ณ  ที�อยูข่อง
สมาชิกที�ปรากฏในทะเบียนสมาชิกหรือส่งใหถึ้งตวัสมาชิกก่อนประชุมไม่นอ้ยกวา่  7  วนั 
ข้อ  38  ใหน้ายกสมาคมเป็นประธานในที�ประชุม  ถา้นายกสมาคมไม่อาจปฏิบติัหนา้ที�ไดใ้หร้อง
นายกสมาคมปฏิบติัหนา้ที�  ถา้ทั+งนายกสมาคมไม่อาจปฏิบติัหนา้ที�ไดใ้ห้รองนายกสมาคมปฏิบติั
หนา้ที�แทน  ถา้ทั+งนายกสมาคมและรองนายกสมาคมไม่อาจปฏิบติัหนา้ที�ไดใ้หที้�ประชุมเลือก
กรรมการคนใดคนหนึ�ง ขึ+นเป็นประธานในที�ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั+น 
ข้อ  39  การออกเสียงลงคะแนนในที�ประชุมใหญ่  กระทาํได ้ 2  วธีิคือ 

(1) ออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย 
(2) ออกเสียงลงคะแนนลบั  ใหใ้ชว้ธีิเขียนบตัรลงคะแนน  การนบัคะแนนใหที้�ประชุม  

เลือกสมาชิกที�ประชุมเป็นกรรมการนบัคะแนนไม่นอ้ยกวา่สามคน 

 
หมวด  8 

การทะเบียน  การเงิน  และการบัญชี 
ข้อ  40  สมาคมตอ้งจดัใหท้ะเบียนสมาชิก  ตามแบบที�นายทะเบียนกลางกาํหนด และใหเ้ก็บรักษา
ทะเบียนดงักล่าวไวที้�สาํนกังาน  พร้อมทั+งหลกัฐานและเอกสารที�ใชป้ระกอบการลงทะเบียนดว้ย 
ข้อ  41  สมาคมตอ้งส่งสาํเนาทะเบียนสมาชิกที�มีอยูใ่นวนัครบเกา้สิบวนั  นบัแต่วนัจดทะเบียน
ใหแ้ก่นายทะเบียนภายในสบสี�วนันบัแต่วนัดงักล่าวและเมื�อสิ+นเดือนมิถุนายนธนัวาคมของทุกปี
สมาคมตอ้งส่งสาํเนาทะเบียนสมาชิกที�เป็นอยูใ่นวนัสิ+นเดือนนั+นต่อนายทะเบียนภายในสิบสี�วนั  
นบัแต่วนัสิ+นเดือนนั+น ๆ 
ข้อ  42  สมาคมตอ้งจดัใหมี้บญัชีแสดงฐานะ  การเงินตามแบบที�นายทะเบียนกลางกาํหนดและตอ้ง
เก็บรักษาเอกสารประกอบบญัชีแสดงใหเ้ห็นความถูกตอ้งแห่งบญัชีนั+นไวด้ว้ย 
ข้อ  43  เงินทุกประเภทที�สมาคมไดรั้บ  ตอ้งนาํฝากธนาคารออมสินหรือธนาคารพาณิชยที์�เชื�อถือได้
ในนามของสมาคม  เหรัญญิกจะเก็บรักษาตวัเงินสดไวที้�สาํนกังานเพื�อเป็นค่าใชจ่้ายไม่เกิน  3,000  
บาท (สามพนับาทถว้น)  นายกสมาคมมีอาํนาจสั�งจ่ายเงินของสมาคมไดไ้ม่เกินครั+ งละสามพนับาท  
และนายกสมาคมโดยอนุมติัของคณะกรรมการสั�งจ่ายเงินของสมาคมใชไ้ม่เกินครั+ งละสามหมื�นหา้
พนับาท  หากเกินกวา่จาํนวนที�กล่าวตอ้งใหที้�ประชุมใหญ่อนุมติัเป็นราย ๆ ไป  เวน้แต่การสั�ง
จ่ายเงินสงเคราะห์ 
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 การฝากและการถอนเงินของสมาคมตอ้งกระทาํในนามสมาคม  การถอนเงินไม่วา่กรณีใด 
ๆ กรรมการที�ไดรั้บมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริหารสมาคมลงนามร่วมกบัเหรัญญิกจึงจะถอน
เงินฝากได ้
ข้อ  44  เงินหรือผลประโยชน์ของสมาคมที�ไดรั้บมาหรือมีผูบ้ริจาคดว้ยศรัทธาหรือดอกผลที�ฝาก
ธนาคารตอ้งตกเป็นของสมาคมทั+งสิ+น 
ข้อ  45  คณะกรรมการตอ้งแต่งตั+งบุคคลที�เหมาะสมเป็นกรรมการตรวจสอบการเงินของสมาคม
อยา่งนอ้ย  3  คน  และกรรมการตอ้งรายงานผลการตรวจสอบใหน้ายกสมาคมทราบทุกสิบหา้วนั  
โดยผลดัเปลี�ยนกนัตรวจสอบและนายกสมาคมตอ้งนาํเสนอที�ประชุมใหค้ณะกรรมการทราบในการ
ประชุมทุกเดือน 
ข้อ  46  การใชจ่้ายเงินของสมาคมตอ้งวางเป็นระเบียบและกาํหนดตามวตัถุประสงคข์องการ
ดาํเนินงาน  โดยไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุมใหญ่และส่งสาํเนาใชร้ะเบียบการใชจ่้ายเงินนั+น ๆ ใหน้าย
ทะเบียน เมื�อนายทะเบียนอนุญาตแลว้จึงจะถือปฏิบติัได ้
ข้อ  47  ใหค้ณะกรรมการทาํบญัชีงบดุลตามแบบที�นายทะเบียนกลางกาํหนดเสนอต่อที�ประชุมใหญ่
เพื�ออนุมติัไม่ชา้กวา่หกสิบวนันบัแต่วนัสิ+นปีปฏิทินและตอ้งส่งสาํเนางบดุลที�มีคาํรับรองวา่ถูกตอ้ง
ต่อนายทะเบียนไม่ชา้กวา่สิบสี�วนั  นบัแต่วนัที�ที�ประชุมใหญ่อนุมติั 

 ข้อ  48  หลกัฐานเอกสารทะเบียนทางการเงินทางบญัชีและบญัชีงบดุล  สมาคมตอ้งเก็บรักษาไวไ้ม่
นอ้ยกวา่สิบปี 

 
หมวด  9 

การแก้ไขหรือเพิ�มเติมข้อบังคับ 

ข้อ  49  การแกไ้ขหรือเพิ�มเติมขอ้บงัคบัซึ� งกระทาํโดยมติที�ประชุมใหญ่นั+นตอ้งมีคะแนนเสียงใน
การลงมติไม่ตํ�ากวา่สองในสามของจาํนวนสมาชิกที�มาประชุมและตอ้งไม่ขดัต่อวตัถุประสงคข์อง
สมาคมหรือขดัต่อกฎหมาย 
 เมื�อที�ประชุมใหญ่มีมติให้แกไ้ขหรือเพิ�มเติมขอ้บงัคบัขอ้ใดขอ้หนึ�งแลว้คณะกรรมการตอ้ง
นาํไปจดทะเบียนภายในสิบสี�วนั  นบัแต่วนัที�ที�ประชุมใหญ่มีมติ 
ข้อ  50  ในกรณีที�นายทะเบียนไม่รับจดทะเบียนแกไ้ขหรือเพิ�มเติมขอ้บงัคบัตามขอ้  49  ให้
คณะกรรมการนดัประชุมใหญ่วสิามญัเพื�อพิจารณาแกไ้ข  หรือเพิ�มเติมขอ้บงัคบันั+นอีกครั+ งหนึ�ง
ภายใน  10  วนั  นบัแต่วนัที�ไดรั้บแจง้คาํสั�งนายทะเบียน  ถา้ที�ประชุมใหญ่ยนืยนัใหแ้กไ้ขเพิ�มเติม
ขอ้บงัคบันั+นอยู ่ ใหค้ณะกรรมการทาํหนงัสืออุทธรณ์ต่อปลดักระทรวงมหาดไทย  โดยยื�นต่อนาย
ทะเบียนภายในกาํหนด  15  วนั  นบัแต่วนัที�ไดรั้บคาํสั�งจากนายทะเบียน 
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หมวด  10 

การเลกิสมาคมและการชําระบัญชี 
ข้อ  51  สมาคมยอ่มเลิกไดด้ว้ยเหตุใดเหตุหนึ�ง  ดงัต่อไปนี+ 

(1)  ที�ประชุมใหญ่ลงมติใหเ้ลิก 
(2)  นายทะเบียนสั�งใหเ้ลิก 
(3)  ศาลสั�งใหเ้ลิกตามมาตรา  47  แห่งพระราชบญัญติัการฌาปนกิจสงเคราะห์  พ.ศ.  2531 

ข้อ  52  ในกรณีที�ไดรั้บคาํสั�งจากนายทะเบียนใหเ้ลิกสมาคมใหค้ณะกรรมการนดัประชุมกรรมการ
โดยด่วนเพื�อพิจารณาวา่สมควรเลิกสมาคม  หรือมีทางแกไ้ขประการใดถา้ที�ประชุมมีมติไม่สมควร
เลิกโดยมีเหตุผลและวธีิการที�จะแกไ้ข ใหค้ณะกรรมการทาํหนงัสืออุทธรณ์ต่อปลดักระทรวง
มหาดไทย  โดยยนืต่อนายทะเบียนภายใน  15  วนั  นบัแต่วนัที�ไดรั้บคาํสั�งจากนายทะเบียน 
ขอ้  53  เมื�อตอ้งเลิกสมาคมจดัใหค้ณะกรรมการจดัใหมี้การชาํระบญัชีตามประมวลกฎหมายแพง่
และพาณิชย ์ บรรพ  3  ลกัษณะ  22  หมวด  5  วา่ดว้ยการชาํระบญัชีหา้งหุ้นส่วนจดทะเบียนหา้ง
หุน้ส่วนจาํกดัและบริษทัจาํกดัโดยอนุโลม 
ขอ้  54  เมื�อชาํระบญัชีแลว้  ถา้มีทรัพยสิ์นของสมาคมเหลืออยูเ่ท่าใด  สมาคมจะโอนใหแ้ก่สมาคม
หรือนิติบุคคลการกุศลอื�นตามที�ประชุมใหญ่จะมีมติกาํหนด 


