
 

 

 

 
 

 

ขอ้บงัคบั 
สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ของสมาชกิสหกรณอ์อมทรพัยค์รสูงขลา จ ากดั 

    
หมวด 1 

ขอ้ความทัว่ไป 

ข้อ 1. ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา 
จ ากัด ”  ใช้ช่ืออักษรย่อว่า “สส.สค.สข.” และภาษาอังกฤษว่า “Funeral Assistance Association for 
the members of  Songkhla Teacher’s Savings and Credit Co-operative, Limited” 

ข้อ 2. ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ท่ีนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ าท้องที่เทศบาล
ต าบลน้ าน้อยรับจดทะเบียน 

ข้อ 3. เคร่ืองหมายของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จ ากัด เป็น
รูปสัญลักษณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จ ากัด และมีอักษรย่อของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จ ากัด อยู่ด้านล่าง    

  ความหมาย  ความร่วมมือของสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา ในการช่วยเหลือซึ่งกัน                     

         และกัน                          
ข้อ 4. ในข้อบังคับน้ี 

“สมาคม”    หมายความว่า สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา 
จ ากัด 

“สมาชิก”   หมายความว่า สมาชิกสมาคม  
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการด าเนินการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของ

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จ ากัด 
“ปี”  หมายความว่า  ปีปฏิทิน 
“ที่ประชุมใหญ่”  หมายความว่า ที่ประชุมใหญ่ของสมาคม 
“กรรมการ”   หมายความว่า กรรมการด าเนินการของสมาคม  
“สหกรณ์”  หมายความว่า  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จ ากัด 
“เงินค่าสมัคร”   หมายความว่า เงินที่เรียกเก็บจากผู้ท่ีสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม 
“เงินค่าบ ารุง”   หมายความว่า เงินที่เรียกเก็บจากสมาชิกเป็นรายเดือนหรือรายปีเพื่อเป็น

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของสมาคม 
 “เงินสงเคราะห์”  หมายความว่า เงินที่สมาชิกร่วมกันออกช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพ หรือจ่าย

ค่าจัดการศพ และสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกซึ่งถึงแก่ความตาย รวมทั้งเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อด าเนินกิจการของ
สมาคม 



 “เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า” หมายความว่า เงินที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูสงขลา จ ากัด  เรียกเก็บไว้ล่วงหน้าเพื่อส ารองจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เมื่อสมาชิกคนใดคนหน่ึงถึงแก่
ความตาย 

“นายทะเบียน”  หมายความว่า นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ าท้องที่ 
“เจ้าหน้าที”่  หมายความว่า เจ้าหน้าที่สมาคม 

 

หมวด 2 
วตัถปุระสงค ์

ข้อ 5. สมาคมมีวัตถุประสงค์เพื่อท าการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ และสงเคราะห์
ครอบครัวสมาชิกซึ่งถึงแก่ความตาย โดยมิได้ประสงค์จะหาก าไรหรือรายได้เพื่อแบ่งปันกัน  ซึ่งการตายน้ี ไม่
รวมถึงการสาบสูญตามค าสั่งศาล 

 

หมวด 3 
ทีต่ ัง้ส านกังานและวันเวลาเปดิท าการ 

ข้อ 6. ส านักงานของสมาคมตั้งอยู่ที่ ส านักงานสหกรณ์  เลขที่ 424  ถนนลพบุรีราเมศวร์ หมู่ที่ 6 
ต าบลน้ าน้อย อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 

ข้อ 7. สมาคมจะเปิดท าการในวันเปิดท าการของสหกรณ์ ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. 
 

หมวด 4 
วธิกีารรบัสมาชกิและการขาดจากสมาชกิภาพ 

 ข้อ 8. สมาชิกมีสองประเภท คือ 
(1)  สมาชิกสามัญ หมายถึง สมาชิกที่เป็นสมาชิกสหกรณ์  และเจ้าหน้าที่  
(2)  สมาชิกสมทบ  หมายถึง สมาชิกที่ เป็นคู่สมรสของสมาชิกสามัญ และคู่สมรสของ

เจ้าหน้าที่  
ข้อ 9. ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 

(1)  เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ 
(2)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ 
(3)  มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 
(4)  มีอายุในวันสมัครไม่เกินสี่สิบบริบูรณ์ หรือตามที่คณะกรรมการก าหนด 
(5)  เป็นบุคคลท่ีมีชื่อในทะเบียนบ้านถูกต้องตามกฎหมาย   
(6)  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง  
(7)  มีความประพฤติดีและยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับ 
(8)  เป็นสมาชิกสหกรณ์   
(9)  เป็นเจ้าหน้าที่   
(10) เป็นคู่สมรส บิดามาดา บุตรของสมาชิกสหกรณ์หรือเจ้าหน้าที่ 

ข้อ 10. ผู้ท่ีประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกต้องย่ืนใบสมัครและเอกสารตามที่สมาคมก าหนด 
ข้อ 11. สมาชิกภาพของผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกจะสมบูรณ์เร่ิมตั้งแต่วันที่คณะกรรมการ หรือผู้ได้รับ

มอบหมายอนุมัติให้เข้าเป็นสมาชิก และได้ช าระเงินค่าสมัครแก่สมาคมแล้ว  ยกเว้นสมาชิกภาพของผู้เร่ิมก่อการ



จัดตั้งสมาคมจะเร่ิมตั้งแต่วันที่ที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนสมาคม และได้ย่ืนใบสมัครไว้แล้ว  เงินค่าสมัคร
สมาคมจะไม่คืนให้ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

ในกรณีสมาชิก ถึงแก่ความตายภายในสามสิบวัน นับตั้งแต่วันที่ได้สิทธิเป็นสมาชิก  สมาคมจะ
ไม่จ่ายเงินที่พึงจะได้ตามข้อบังคับ เว้นแต่การถึงแก่ความตายโดยอุบัติเหตุ 

 ข้อ 12. ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกจะต้องระบุชื่อผู้จัดการศพ และผู้ที่ประสงค์ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ ซึ่งต้อง
เป็นบุคคลในครอบครัวของตนตามข้อ 21 ไว้ให้ชัดแจ้งในใบสมัคร ถ้ามีการเปล่ียนแปลงผู้จัดการศพและผู้รับเงิน
สงเคราะห์ภายหลังสมาชิกต้องแจ้งให้สมาคมทราบเป็นหนังสือตามแบบที่สมาคมก าหนด 

ข้อ 13. สมาชิกภาพย่อมสิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปน้ี 
(1)  ตาย 
(2) ลาออก เป็นหนังสือตามแบบท่ีสมาคมก าหนด และให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติให้

ออก 
(3)  ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ออก 
(4)  ถูกคัดชื่อออกเน่ืองจากขาดส่งเงินสงเคราะห์ติดต่อกันสามเดือน โดยสมาคมแจ้งเป็น

หนังสือให้ช าระเงินสงเคราะห์ ตามข้อ 15, ข้อ 19 แล้วภายในสามสิบวันไม่น าเงินช าระ และคณะกรรมการ
พิจารณาให้พ้นจากสมาชิกภาพ 

(5) ติดต่อหาหลักแหล่งที่อยู่ไม่ได้ และคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้พ้นจากสมาชิก
ภาพ 

 การสิ้นสุดแห่งสมาชิกภาพตามข้อ 13 (2),(3),(4) และ (5) สมาชิกไม่มีสิทธิเรียกเงิน ค่าสมัคร 
เงินค่าบ ารุง  และเงินสงเคราะห์ท่ีได้ช าระตามข้อบังคับน้ีคืนจากสมาคม เว้นแต่เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าที่ยังไม่ได้ตก
อยู่ในความผูกพันที่จะต้องจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ให้แก่สมาชิกที่ถึงแก่ความตาย ถ้ายังมีเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าอยู่ใน
สมาคม แต่สมาชิกไม่มาติดต่อขอรับเงินจ านวนดังกล่าว สมาคมต้องแจ้งเปล่ียนลักษณะแห่งการยึดถือ โดยบอก
กล่าวไปยังผู้รับเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าว่าสมาคมไม่เจตนาจะยึดถือแทนผู้รับเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าต่อไป หรือสมาคม
เป็นผู้ครอบครองโดยสุจริต แต่ถ้ามีเหตุใด ๆ  ที่ไม่สามารถติดต่อผู้รับเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าได้ สมาคมต้องติด
ประกาศไว้ที่สมาคมหรือลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์ แจ้งเปลี่ยนแปลงการยึดถือเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ามาเป็นการ
ยึดถือเพื่อสมาคมและเมื่อสมาคมได้ครอบครองเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าดังกล่าวติดต่อกันเป็นเวลาห้าปี เงินสงเคราะห์
ล่วงหน้าจึงตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสมาคม 

ข้อ 14. สมาคมจะแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ตาม ข้อ 13 (2) (3) (4)  ทราบ  
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีมติ 

สมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพตามข้อ 13 (4) มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ ภายในเจ็ดวัน นับแต่
วันที่ได้รับหนังสือ 

ให้คณะกรรมการวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันย่ืนอุทธรณ์ ค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการให้เป็นที่สุด 

 

หมวด 5 
เงินคา่สมคัร เงินคา่บ ารงุ และเงนิสงเคราะห ์

ข้อ 15.  ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ต้องช าระเงินค่าสมัครเป็นเงินหน่ึงร้อยบาท และเมื่อ
สมาคมรับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว จะต้องช าระเงินให้แก่สมาคมดังน้ี 

 



(1)  เงินค่าบ ารุง ปีละห้าสิบบาท 
(2)  เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า เป็นเงินห้าร้อยบาทถ้วน 

ข้อ 16. เมื่อสมาชิกของสมาคมคนใดคนหน่ึงถึงแก่ความตายสมาชิกทุกคนมีหน้าที่ต้องออกเงินสงเคราะห์ 
เพื่อเป็นค่าจัดการศพ และสงเคราะห์ครอบครัว ให้แก่ครอบครัวสมาชิกที่ถึงแก่ความตายน้ันตามประกาศของ
คณะกรรมการ     

ข้อ 17. การช าระเงินค่าสมัคร เงินค่าบ ารุง เงินสงเคราะห์ และหรือเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าให้ช าระได้
ดังต่อไปน้ี 

(1)  ด้วยตนเอง ณ ส านักงานของสมาคมหรือสถานที่ท่ีสมาคมก าหนด 
(2)  ทางธนาณัติ 
(3)  สมาชิกยินยอมให้ต้นสังกัด หักเงิน ณ ที่จ่าย หรือตามที่คณะกรรมการก าหนด 
การรับเงินค่าสมัคร เงินค่าบ ารุง เงินสงเคราะห์ และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ให้สมาคมออก

ใบเสร็จรับเงินหรือใบส าคัญรับเงินไว้เป็นหลักฐาน   
ข้อ 18. การช าระเงินสงเคราะห์ตามข้อ 16  สมาชิกต้องช าระให้สมาคมภายในสามสิบวัน นับแต่วัน

ได้รับแจ้งการตายของสมาชิกหรือได้รับแจ้งให้ช าระเงินสงเคราะห์จากสมาคม 
ข้อ 19. เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า  สมาคมจะคืนให้แก่สมาชิกเท่าที่สมาชิกผู้น้ันยังไม่ตกอยู่ในความผูกพัน

ที่จะต้องจ่ายเงินสงเคราะห์ตามที่จ่ายไว้ล่วงหน้า และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าน้ีห้ามสมาคมน าไปใช้ในกิจการอื่นใด 
เว้นแต่จะน าไปใช้ส ารองเป็นเงินสงเคราะห์ของสมาชิกผู้น้ันเองในเมื่อสมาชิกอื่นถึงแก่ความตาย 

 

หมวด 6 
สทิธแิละหนา้ทีข่องสมาชกิ 

ข้อ 20. สมาชิกมีสิทธิและหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
(1) แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการของสมาคมต่อคณะกรรมการและเรียกร้องให้

คณะกรรมการกระท าหรืองดเว้นการกระท าเพื่อประโยชน์ของสมาคม 
(2) เข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม และได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเพื่อบริหารงานสมาคม

รวมทั้งออกเสียงลงคะแนน  
(3) ขอตรวจสอบบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบการด าเนินกิจการของสมาคมในวัน

เวลาเปิดท าการ 
(4) ลงชื่อร่วมกันไม่น้อยกว่าห้าสิบคน หรือจ านวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้าของจ านวนสมาชิก

ทั้งหมดร้องขอต่อคณะกรรมการให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อการใดการหน่ึงเมื่อใดก็ได้ 
(5) ร้องขอต่อนายทะเบียนให้ส่ังเพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม ถ้าได้นัดเรียกหรือได้

ประชุมกันหรือได้ลงมติฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือข้อบังคับของสมาคม และต้องร้องขอภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่
ที่ประชุมใหญ่ลงมติ 

(6)  ขอตรวจเอกสาร คัดเอกสาร หรือขอให้คัดรายการและรับรองส าเนาเอกสารของสมาคม
จากนายทะเบียน 

(7)  มอบฉันทะเป็นหนังสือให้ผู้อื่นซึ่งมิใช่สมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่ และออกเสียงลงคะแนน
แทนตนได้ ผู้รับมอบฉันทะคนหน่ึงรับมอบฉันทะได้คนเดียว 

(8)  ลงชื่อร่วมกันไม่น้อยกว่าหน่ึงในสี่ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดร้องขอนายทะเบียนสั่งให้เลิก
สมาคมพร้อมด้วยเหตุผล หรือร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลส่ังให้เลิกสมาคม 



(9)  แสดงความจ านงต่อท่ีประชุมใหญ่เพื่อเป็นผู้ช าระบัญชีในกรณีที่สมาคมต้องเลิกตามมติที่
ประชุมใหญ่ 

(10) ลงชื่อร่วมกันไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมดร้องขอต่อนายทะเบียนเพื่อ
แต่งตั้งผู้ช าระบัญชีคนใหม่แทนผู้ช าระบัญชีที่ได้ตั้งไว้ 

(11) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการสมาคม กรณีถูกคัดชื่อออกตามข้อ 13 (4) 
(12)  ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งของสมาคม 
(13)  ต้องช าระเงินสงเคราะห์ให้เรียบร้อยภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้รับแจ้งการตายของ

สมาชิกหรือได้รับแจ้งให้ช าระเงินสงเคราะห์จากสมาคม 
 (14)  การย้ายที่อยู่ เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล แก้วัน เดือน ปีเกิดของสมาชิก ให้ย่ืนค าร้องต่อ

นายทะเบียนสมาคมภายในสิบห้าวัน นับตั้งแต่วันย้ายเปล่ียน หรือแก้ไข เพื่อสมาคมจะได้แก้ไขหลักฐานต่างๆ ใน
ทะเบียนให้ถูกต้อง 

(15)  แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือเมื่อต้องการเปล่ียนตัวบุคคลตามที่แสดงความจ านง  ตาม
ข้อ 12. โดยย่ืนค าร้องต่อนายกสมาคม 

 

หมวด 7 
วธิกีารจา่ยเงินคา่จดัการศพหรอืคา่จดัการศพและสงเคราะหค์รอบครัว 

ข้อ 21. เมื่อสมาชิกผู้ใดถึงแกค่วามตาย บุคคลในครอบครัวของสมาชิกผู้น้ันมีสิทธิได้รับเงินค่าจัดการ
ศพหรือค่าจัดการศพสงเคราะห์ครอบครัว โดยผู้อยู่ล าดับก่อนย่อมตัดสิทธิผู้อยู่ล าดับหลัง ดังน้ี 

(1)  บุคคลท่ีสมาชิกแสดงความจ านงไว้ในใบสมัคร หรือแจ้งไว้เป็นลายลักษณ์อักษรให้เป็นผู้รับ
เงินตามข้อ 12 

(2)  คู่สมรส บุตร และบิดา มารดา 
(3)  พี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน 
(4)  พี่น้องร่วมบิดา หรือ มารดาเดียวกัน 
(5)  ลุง ป้า น้า อา 
(6)  ปู่ ย่า ตา ยาย 
(7)  ผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือผู้อยู่ในอุปการะเลี้ยงดู 
ในกรณีที่สมาชิกไม่ได้ระบุให้บุคคลใดเป็นผู้จัดการศพหรือมีผู้จัดการศพแต่ไม่อาจจัดการศพของ

สมาชิกได้หรือไม่มีบุคคลท่ีสมาชิกระบุไว้ในใบสมัครให้เป็นผู้จัดการศพ บุคคลตาม (2) - (7) อาจย่ืนค าร้องต่อ
สมาคมเพื่อขอเป็นผู้จัดการศพ และเมื่อสมาคมเห็นว่าบุคคลน้ันสามารถจัดการศพได้จริง ให้สมาคมจ่ายค่าจัดการศพ
แก่บุคคลดังกล่าว แต่ถ้าสมาคมเห็นว่าบุคคลน้ันไม่สามารถจัดการศพได้ให้สมาคมจัดการศพแก่สมาชิกให้เหมาะสม
กับฐานานุรูปและศาสนาของสมาชิกน้ันๆ  

ถ้าหากมีเงินเหลือจากการจัดการศพ ให้จ่ายแก่บุคคลใน (2) - (7) ตามล าดับก่อนหลัง   แต่
ถ้ามีผู้อยู่ในล าดับเดียวกันหลายคน ให้ได้รับเงินในสัดส่วนที่เท่ากัน 

ข้อ  22. สมาคมจะจ่ายเงินค่าจัดการศพหรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ผู้จัดการศพ
และผู้รับเงินสงเคราะห์แล้วแต่กรณี ดังน้ี 

(1)  จ่ายเงินคร้ังแรกเท่าที่เรียกเก็บได้ภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่ได้รับค าขอเป็นเงินไม่เกินห้า
หมื่นบาท 



(2)  จ่ายเงินส่วนที่เหลือ ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่สมาคมได้จ่ายเงินคร้ังแรก การจ่ายเงิน
ค่าจัดการศพหรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวรายใดมีปัญหาให้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ และให้
ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด และไม่ถือว่าเงินน้ีเป็นมรดกของสมาชิก   ผู้ถึงแก่ความตาย ทายาท
โดยธรรมของสมาชิกที่ถึงแก่ความตายไม่มีสิทธิเรียกร้อง หรือถือเป็นเหตุฟ้องร้องเรียกเก็บเงินดังกล่าวได้ ไม่ว่า
ด้วยกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 ข้อ 23 สมาคมจะหักเงินสงเคราะห์ไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนด” 

 

        หมวด 8 
การใชจ้่ายและการเกบ็รกัษาเงนิ 

ข้อ  24. สมาคมจะใช้จ่ายเงินในการด าเนินกิจการ ดังน้ี 
(1)  ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักของกรรมการและเจ้าหน้าที่หรือ

บุคคลอ่ืน 
(2)  เงินเดือนค่าจ้าง และค่าล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่  
(3)  ค่าสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนบ าเหน็จ และค่าเคร่ืองแบบของเจ้าหน้าที่  
(4)  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ 
(5) ค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุม อบรม และสัมมนาของกรรมการและเจ้าหน้าที่  
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อที่ดิน อาคารและครุภัณฑ์ หรือการจัดจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคาร

ส านักงานของสมาคมหรือค่าเช่าที่ดิน และอาคารส านักงานของสมาคม 
(7)  ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ ค่าซ่อมแซม ค่าบ ารุงรักษา  
(8) ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค  
(9) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการด าเนินกิจการของสมาคม 
(10) ค่าใช้จ่ายส าหรับผู้ท าบัญชี ผู้ตรวจบัญชี ผู้ช าระบัญชี และค่าใช้จ่ายในการเลิกสมาคม 
(11) ค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกที่ถึงแก่ความตาย 
(12) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนกลาง 

ข้อ  25.  ค่าใช้จ่ายตามข้อ 24 (1) (2) และ (3)  สมาคมต้องวางเป็นระเบียบ และน าเสนอที่ประชุม
ใหญ่พิจารณาอนุมัติ และส่งส าเนาระเบียบให้นายทะเบียนทราบ 

ข้อ 26. เงินทุกประเภทที่สมาคมได้รับต้องน าฝากธนาคารของรัฐหรือธนาคารพาณิชย์หรือ สถาบัน
การเงินที่เชื่อถือได้ ในนามของสมาคมจะเก็บรักษาเงินสดไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายได้ไม่สองหมื่นบาท 

นายกสมาคมมีอ านาจสั่งจ่ายเงินของสมาคมได้ไม่เกินคร้ังละหน่ึงหมื่นบาท  
นายกสมาคม โดยมติของคณะกรรมการสั่งจ่ายเงินของสมาคมได้ไม่เกินหน่ึงแสนบาท 
หากจ านวนเงินค่าใช้จ่ายเกินกว่า จ านวนหน่ึงแสนบาท  ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ ยกเว้นการ

จ่ายเงินสงเคราะห์ 
ข้อ  27. ให้นายกสมาคมและกรรมการอื่นอีกสองคนลงนามร่วมกันไม่น้อยกว่าสองในสามในการเบิก

ถอนเงิน  
ข้อ  28. เงินหรือผลประโยชน์ของสมาคมที่ได้รับมา หรือมีผู้บริจาค หรือดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินฝาก

สถาบันการเงินในนามของสมาคม ต้องตกเป็นของสมาคมทั้งสิ้น 



ข้อ  29. สมาคมจะแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ โดยความเห็นชอบของที่ประชุม
ใหญ่ และต้องรายงานผลให้คณะกรรมการทราบตามที่คณะกรรมการก าหนด ผู้ตรวจสอบกิจการจะได้รับ
ค่าตอบแทนตามที่ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ 

 

หมวด 9 
การประชมุใหญ ่

ข้อ  30.  นับแต่จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม ผู้เร่ิมก่อการจะต้องนัดสมาชิกมาประชุมใหญ่สามัญคร้ังแรก
ภายในเก้าสิบวัน เพื่อ 

(1)  รับรองข้อบังคับ  
(2)  เลือกตั้งคณะกรรมการ และมอบหมายการทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการ 
(3) ก าหนดอัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 
(4) ก าหนดอัตราค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวไว้เป็นค่าใช้จ่าย 
(5)  ก าหนดจ านวนเงินเบี้ยเลี้ยง เบี้ยประชุม ค่าพาหนะ  เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นท านอง

เดียวกันให้แก่กรรมการ 
(6)  เร่ืองอื่นๆ  
ในระหว่างที่ยังไม่ได้มีการประชุมใหญ่สามัญคร้ังแรก ผู้เร่ิมก่อการจัดตั้งสมาคมมีอ านาจหน้าที่

และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับคณะกรรมการ 
 ข้อ 31 กรณีสมาคมมีสมาชิกเกินกว่าห้าร้อยคนให้การประชุมใหญ่ ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกเท่าน้ัน  

การคัดเลือก จ านวน และการด ารงต าแหน่งผู้แทนสมาชิกให้เป็นไปตามที่ท่ีประชุมใหญ่ก าหนด 
ข้อ  32. สมาคมจะต้องเรียกประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ปีละหน่ึงคร้ังภายในหน่ึงร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันสิ้นปี 

เพื่อ 
(1)  รับทราบรายงานกิจการในรอบปีที่ผ่านมาของสมาคม 
(2)  พิจารณาอนุมัติบัญชีรายได้ รายจ่ายและบัญชีงบดุลของสมาคม 
(3)  เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่แทนคณะกรรมการเมื่อครบวาระหรือทดแทนต าแหน่งที่ว่าง 
(4)  พิจารณาแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับ 
(5)  เร่ืองอื่นๆ 

ข้อ  33. สมาคมจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญในกรณีที่ต้องขอความเห็นชอบหรือมติจากที่ประชุมใหญ่ใน
การด าเนินกิจการของสมาคม ได้ดังน้ี 

(1)  คณะกรรมการเรียกประชุม 
(2)  สมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคนลง

ชื่อร่วมกันร้องขอต่อสมาคมให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อการใดการหน่ึง  
ในกรณีที่สมาชิกเป็นผู้ร้องขอ ให้สมาคมเรียกประชุมภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าร้อง

ขอ ถ้าสมาคมไม่เรียกประชุมในระยะเวลาดังกล่าว ให้นายทะเบียนเรียกประชุมได้ 
(3)  นายทะเบียนสั่งให้เรียกประชุม 

ข้อ  34. สมาคมต้องแจ้งนัดประชุมใหญ่ไปยังสมาชิกก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน   
ข้อ  35. การประชุมใหญ่ ต้องมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกมาร่วมประชุมร่วมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของ

จ านวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อยคน จึงจะเป็นองค์ประชุม  



ถ้าในการประชุมนัดแรกไม่ครบองค์ประชุม หากการประชุมน้ันได้นัดโดยสมาชิกร้องขอให้เลิก
ประชุม ถ้าการประชุมน้ันมิใช่โดยสมาชิกร้องขอ ให้นัดประชุมใหญ่อีกคร้ังหน่ึงภายในสิบสี่วันการประชุมคร้ังหลัง
น้ี ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบหรือไม่น้อยกว่าสามสิบคน 

ข้อ 36. ในการประชุมใหญ่ สมาชิกคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน การวินิจฉัยชี้ขาด  ให้ถือเสียงข้าง
มากถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

กรณีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับ และการเลิกสมาคม ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน
สามของผู้ที่อยู่ในที่ประชุม 

ข้อ  37. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ สมาชิกหรือผู้ได้รับมอบฉันทะออกเสียงได้คนละหน่ึง
เสียง 

ข้อ  38. สมาชิกจะมอบฉันทะให้ผู้อื่น ซึ่งมิใช่สมาชิกเข้าประชุมใหญ่ และออกเสียงแทนตนได้ ผู้รับ
มอบฉันทะคนหน่ึงรับมอบฉันทะได้คนเดียว 

ข้อ  39. ในกรณีที่จะมีมติเร่ืองใด ถ้าส่วนได้เสียของกรรมการ หรือสมาชิกของสมาคมผู้ใดขัดกับประโยชน์
ได้เสียของสมาคม กรรมการหรือสมาชิกของสมาคมผู้น้ันจะออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ันมิได้ 

ผู้ใดมีส่วนได้เสียเฉพาะตัวในการประชุมวินิจฉัยเร่ืองใด ผู้น้ันจะออกเสียงในเร่ืองน้ันไม่ได้ และ
ประธานในที่ประชุมอาจเชิญให้ผู้น้ันออกจากที่ประชุมจนกว่าจะพิจารณาเร่ืองที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จก็ได้ 

ข้อ 40. ให้นายกสมาคมเป็นประธานในที่ประชุม ถ้านายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้
อุปนายกสมาคมปฏิบัติหน้าที่แทน ถ้าทั้งนายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้
ที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหน่ึงขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวน้ัน 

 

หมวด 10 
คณะกรรมการและการด าเนนิกจิการ 

ข้อ 41. ให้สมาคมมีคณะกรรมการจ านวนสิบห้าคน ประกอบด้วยกรรมการโดยการแต่งตั้งเจ็ดคนและ
จากการเลือกตั้งแปดคน 

กรรมการโดยการแต่งตั้งให้ประธานกรรมการสหกรณ์และผู้จัดการสหกรณ์เป็นกรรมการโดย
ต าแหน่ง และให้ประธานกรรมการสหกรณ์แต่งตั้งกรรมการสมาคมจากกรรมการสหกรณ์หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
จ านวนห้าคน ทั้งน้ีโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ 

กรรมการจากการเลือกตั้งให้เลือกตั้งโดยที่ประชุมใหญ่ 
ให้กรรมการเลือกตั้งกันเองเป็นนายกสมาคม เหรัญญิก  เลขานุการ หรือต าแหน่งอื่นตามที่

เห็นสมควร 
ข้อ 42. คุณสมบัติของกรรมการ มีดังต่อไปน้ี 

(1)  มีสัญชาติไทย 
(2)  มีอายุไม่ต่ ากว่าย่ีสิบห้าปีบริบูรณ์ 
(3)  มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
(4)  มีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในจังหวัดสงขลา 
(5)  มีอาชีพเป็นหลักแหล่งและมีฐานะมั่นคง 
(6)  เป็นสมาชิกสมาคม 
(7)  ไม่เป็นกรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อ่ืน 
(8)  ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 



(9)  ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใด 
(10) ไม่เคยถูกนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ าท้องที่สั่งให้พ้นจากต าแหน่ง

กรรมการสมาคม 
(11) ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ถอดถอนให้ออกจากต าแหน่ง 

กรรมการ เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่หรือไม่เคยต้องโทษตามกฎหมายว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
(12) ไม่เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดได้

กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(13) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(14) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีหน้ีสินล้นพ้นตัว หรือบุคคลล้มละลาย 
(15) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ

รัฐวิสาหกิจ หรือไม่เคยถูกนายจ้างเลิกจ้างเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 
ข้อ 43.  ให้คณะกรรมการเป็นผู้แทนของสมาคมในกิจการเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ในการน้ี

คณะกรรมการจะแต่งตั้งกรรมการคนใดคนหน่ึงหรือหลายคนขึ้นท าการแทนก็ได้  
ข้อ 44. บทบาทหน้าที่และต าแหน่งของกรรมการให้เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการก าหนด 
ข้อ 45.  กรรมการ ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้าง หรือเงิน หรือประโยชน์อย่างอื่นท านองเดียวกันจากสมาคม 

กรรมการอาจได้รับเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ หรือเงิน หรือประโยชน์อย่างอื่นท านองเดียวกันจากสมาคม ซึ่ง
สมาคมวางระเบียบไว้ให้จ่ายตามมติที่ประชุมใหญ่ก าหนด 

ข้อ 46.  . คณะกรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้ง  และจดทะเบียนแล้ว อยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี   นับแต่
วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียน และต้องออกตามวาระ และจะด ารงต าแหน่งเกินกว่าสองวาระติดต่อกันไม่ได้ 
เว้นแต่กรรมการโดยต าแหน่ง 

ในกรณีที่มีการเสนอชื่อสมาชิกที่สมควรได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการไม่ครบตามจ านวน
คณะกรรมการ ให้ผู้เข้าประชุมโดยใช้มติไม่น้อยกว่าสองในสาม เสนอชื่อให้กรรมการที่ด ารงต าแหน่งสองวาระ
ติดต่อกันเป็นกรรมการอีกได้ 

คณะกรรมการชุดที่ออกตามวาระจะต้องปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีการเลือกตั้ง คณะกรรมการชุด
ใหม่ และคณะกรรมการชุดใหม่มีอ านาจบริหารสมาคมได้ทันทีหลังจากได้รับเลือกตั้ง  

กรณีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุไม่ใช่ออกตามวาระ  และคณะกรรมการที่เหลือมีไม่
น้อยกว่าเจ็ดคน  คณะกรรมการอาจเรียกประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกเข้าด ารงต าแหน่งแทนหรือไม่ก็ได้ และหาก
มีการเลือกก็ให้กรรมการที่ได้รับเลือกน้ันอยู่ในต าแหน่งตามวาระของผู้ท่ีตนแทน 

การแต่งตั้งกรรมการและการเปล่ียนแปลงตัวกรรมการ ให้ท าได้โดยมติที่ประชุมใหญ่ และต้อง
น าไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในสิบสี่วัน นับตั้งแต่วันที่ท่ีประชุมใหญ่มีมติ 

ข้อ 47. กรรมการของสมาคมย่อมพ้นจากต าแหน่งได้ในกรณีดังต่อไปน้ี 
(1)  ครบก าหนดตามวาระ 
(2)  ตาย 
(3)  ลาออกโดยท าเป็นหนังสือ 
(4)  ขาดคุณสมบัติตามข้อ 42 
 
 



ข้อ 48. ให้มีการประชุมกรรมการตามคราวที่มีกิจธุระและหรือตามที่คณะกรรมการก าหนด   
ข้อ 49. การประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการ

ทั้งหมดจึงจะนับเป็นองค์ประชุม 
ข้อ 50. ให้นายกสมาคมเป็นประธานในที่ประชุม ถ้านายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้อุป

นายกสมาคมเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าทั้งนายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ที่
ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหน่ึงท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม การวินิจฉัย ชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมากถ้าคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 

ข้อ 51. คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่ในการด าเนินกิจการของสมาคม และให้รวมถึง 
(1)  ด าเนินกิจการของสมาคมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ กฎกระทรวง 

ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมใหญ่ หรือกฎหมายอื่น 
(2)  วางระเบียบในการปฏิบัติงานของสมาคมให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
(3)  ว่าจ้างแต่งตั้ง ถอดถอนเจ้าหน้าที่  
(4)  จัดท าและเก็บเอกสาร หลักฐานทางการเงินและบัญชี ทะเบียนสมาชิก และทรัพย์สินของ

สมาคม 
(5)  แต่งตั้งที่ปรึกษาสมาคม  
(6)  แต่งตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ  
 

หมวด 11 
การเลกิสมาคม และการช าระบญัช ี

ข้อ 52.  สมาคมย่อมเลิกได้ด้วยเหตุใดเหตุหน่ึงดังต่อไปน้ี 
(1)  ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้เลิก 
(2)  นายทะเบียนสั่งให้เลิก 
(3)  ศาลสั่งใหเ้ลิกตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545 

ข้อ 53.  ในกรณีที่ได้รับค าสั่งจากนายทะเบียนให้เลิกสมาคม ให้คณะกรรมการนัดประชุมกรรมการโดย
ด่วนเพื่อพิจารณาว่าสมควรเลิกสมาคม หรือมีทางแก้ไขประการใด ถ้าที่ประชุมมีมติไม่สมควรเลิกโดยมีเหตุผล
และวิธีการที่จะแก้ไข ให้คณะกรรมการท าหนังสืออุทธรณ์ต่อปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ โดยย่ืนต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าสั่งจากนายทะเบียนให้เลิก 

ข้อ 54. เมื่อสมาคมต้องเลิกไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ให้มีการช าระบัญชี ให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาตั้งผู้ช าระ
บัญชีโดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เลิกหรือนับแต่วันที่ปลัดกระทรวงมี
ค าสั่งให้ยกอุทธรณ์ 

ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ไม่อาจตั้งผู้ช าระบัญชีหรือนายทะเบียนไม่ให้ความเห็นชอบให้นาย
ทะเบียนแต่งตั้งผู้ช าระบัญชีขึ้นท าการช าระบัญชีได้ 

เมื่อนายทะเบียนเห็นสมควรหรือเมื่อสมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดร้องขอต่อนายทะเบียน นายทะเบียนจะแต่งตั้งผู้ช าระบัญชีคนใหม่แทนผู้ช าระบัญชีที่ได้ตั้งไว้ก็ได้ 

ผู้ช าระบัญชีได้รับค่าตอบแทนของสมาคมตามที่นายทะเบียนก าหนด 
ข้อ 55. ให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสมาคมจัดการรักษาทรัพย์สินทั้งหมดของสมาคม

ไว้  จนกว่าผู้ช าระบัญชีจะเรียกให้ส่งมอบ 



ข้อ 56. ผู้ช าระบัญชีต้องท างบดุลของสมาคมส่งให้ผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจรับรองว่าถูกต้อง และอาจร้อง
ขอให้นายทะเบียนตั้งผู้ตรวจสอบงบดุลได้ 

เมื่อผู้สอบบัญชีรับรองงบดุลแล้ว ให้ผู้ช าระบัญชีรับรองงบดุลต่อที่ประชุมใหญ่เพื่ออนุมัติและ
เสนอต่อนายทะเบียนต่อไป 

ข้อ 57. เมื่อช าระบัญชีแล้ว ถ้ามีทรัพย์สินของสมาคมเหลืออยู่ สมาคมจะโอนให้แก่สมาคมหรือนิติ
บุคคลอ่ืนตามที่ท่ีประชุมใหญ่ก าหนด 

 

บทเฉพาะกาล 
 ข้อ 58.ให้บรรดาระเบียบ ประกาศ มติหรือค าสั่ง ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่ข้อบังคับน้ีมีผลบังคับใช้ ยังคงใช้
บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับน้ี 
             ให้คณะกรรมการคงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระตามข้อบังคับเดิม โดยให้ถือว่า
เป็นการด ารงต าแหน่งในวาระแรก 
             ที่ประชุมใหญ่สามัญ เมื่อวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ.2554  ได้ลงมติให้เปลี่ยนใช้
ข้อบังคับข้างต้นน้ีแทนข้อบังคับเดิมซึ่งเป็นอันยกเลิกทั้งสิ้น ตั้งแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียน 
 
 
     (ลงชื่อ)         วีระ  ฤทธิ์เทวา        ประธานที่ประชุม 
                  (นายวีระ  ฤทธิ์เทวา) 
 
     (ลงชื่อ)      นิรันดร์  รักษ์ประยูร เลขานุการ 
               (นายนิรันดร์  รักษ์ประยูร) 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




