
หมวด ๙ 

การประชุมใหญ่ 

 ข้อ ๓๒  นับแต่จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม  ผู้เริ่มก่อการจะต้องนัดสมาชิกมาประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก 
ภายใน  ๙๐  วัน เพื่อ 

  (๑)  รับรองข้อบังคับทั้งฉบับ 

  (๒)  เลือกตั้งคณะกรรมการและมอบหมายงาน 

  (๓)  ก าหนดอัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 

  (๔)  ก าหนดอัตราการหักเงินค่าจัดการศพ  หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวไว้เป็น 
ค่าใช้จ่าย 

  (๕)  ก าหนดจ านวนเงินเบี้ยเลี้ยง เบี้ยประชุม  ค่าพาหนะ  เงิน  หรือประโยชน์อย่างอ่ืน ท านอง 

เดียวกันให้แก่กรรมการ 

  (๖)  เรื่องอ่ืน ๆ  

  ในระหว่างที่ยังไม่ได้มีการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกผู้เริ่มก่อการจัดตั้งสมาคมมีอ านาจหน้าที่ 
และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับคณะกรรมการ 

 ข้อ ๓๓  สมาคมจะต้องเรียกประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  ปีละหนึ่งครั้ง  ภายใน  ๑๒๐ วัน  นับแต่วัน สิ้น
ปีปฏิทินเพ่ือ 

  (๑)  รับทราบรายงานกิจการในรอบปีที่ผ่านมา   

  (๒)  พิจารณาอนุมัติบัญชีรายได้ รายจ่ายและบัญชีงบดุล 

  (๓)  เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่แทนคณะกรรมการเมื่อครบวาระ หรือทดแทนต าแหน่งที่ว่าง 

  (๔)  พิจารณาแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อบังคับ 

  (๕)  เรื่องอ่ืนๆ 

 ข้อ ๓๔  สมาคมจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ ในกรณีที่ต้องขอความเห็นชอบหรือขอมติจากท่ีประชุมใหญ่ 
ในการด าเนินกิจการของสมาคมในกรณีดังนี้ 

  (๑)  คณะกรรมการเรียกประชุม 

  (๒)  สมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคน ลง
ชื่อร่วมกันร้องขอต่อสมาคมให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเพ่ือการใดการหนึ่ง 

  ในกรณีที่สมาชิกเป็นผู้ร้องขอให้สมาคมเรียกประชุมภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับค าร้องขอ  
ถ้าสมาคมไม่เรียกประชุมในระยะเวลาดังกล่าว  ให้นายทะเบียนเรียกประชุมได้ 

  (๓) นายทะเบียนสั่งให้เรียกประชุม 



 ข้อ ๓๕  สมาคมจะส่งหนังสือนัดประชุมใหญ่ไปยังสมาชิกทุกคนก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 

  หนังสือเชิญประชุมต้องระบุสถานที่  วัน  เวลา  และระเบียบวาระการประชุม  พร้อมทั้ง 
รายละเอียดและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปด้วย 

 ข้อ ๓๖  การประชุมใหญ่ ต้องมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน สมาชิก
ทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

 ข้อ ๓๗  ในการประชุมใหญ่ สมาชิกคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียง ข้าง
มาก  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

  กรณีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อบังคับ และการเลิกสมาคมต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสอง ใน
สามของผู้มาประชุม 

 ข้อ ๓๘  การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่  ถือปฏิบัติ  ดังนี้ 

  (๑) ออกเสียงลงคะแนน  โดยเปิดเผย  ให้ใช้วิธียกมือ  หรือ  

  (๒) ออกเสียงลงคะแนนลับ  ให้ใช้วิธีกาบัตรลงคะแนน 

  การนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมเลือกสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมเป็นกรรมการนับคะแนน จ านวนไม่
น้อยกว่าสามคน 

 ข้อ ๓๙  สมาชิกจะมอบฉันทะเป็นหนังสือให้ผู้อื่น ซึ่งมิใช่สมาชิกมาประชุมใหญ่และออกเสียงแทนตนก็ได้  
ผู้รับมอบฉันทะคนหนึ่งรับมอบฉันทะได้คนเดียว 

 ข้อ ๔๐  ในกรณีที่จะมีมติเรื่องใด  ถ้าส่วนได้เสียของกรรมการ  หรือสมาชิกของสมาคมผู้ใดขัดกับ 
ประโยชน์ได้เสียของสมาคม กรรมการ หรือสมาชิกของสมาคมผู้นั้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นไม่ได้ 

 ข้อ ๔๑  ให้นายกสมาคมเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้านายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อุป
นายกสมาคมปฏิบัติหน้าที่แทน  ถ้าทั้งนายกสมาคมและอุปนายกไม่อยู่หรือไม่อาจ ปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ ที่ประชุม
เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

 

หมวด ๑๐ 

คณะกรรมการ 

 ข้อ ๔๒ คณะกรรมการผู้ด าเนินการของสมาคม โดยได้รับการเลือกตั้งระหว่างสมาชิกด้วยกันในที่ประชุม 
ใหญ่มีจ านวนไม่น้อยกว่า  ๗  คน  และไม่เกิน  ๑๕  คน  ประกอบด้วยต าแหน่งนายกสมาคม  อุปนายกสมาคม  
เลขานุการ  เหรัญญิก  นายทะเบียนสมาคม  และกรรมการอ่ืน ๆ  ตามท่ีเห็นสมควร  และต้องมีคุณสมบัติ 
ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  มีสัญชาติไทย 

  (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ 



  (๓)  มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ 

  (๔)  มีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในจังหวัดชัยภูมิ 

  (๕)  มีอาชีพเป็นหลักแหล่งและมีฐานะมั่นคง 

  (๖)  เป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ  จ ากัด 

และครอบครัว (ส.ส.ช.) 

  (๗) ไม่เป็นกรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อื่น 

  (๘)  ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 

  (๙)  ไม่เป็นภิกษุ  สามเณร  นักพรต  หรือนักบวชในศาสนาใด 

  (๑๐)  ไม่เคยถูกนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ าท้องที่ สั่งให้พ้นจากต าแหน่ง 

กรรมการสมาคม 

  (๑๑)  ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ถอดถอนให้ออกจากต าแหน่งกรรมการ 
เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่หรือไม่เคยต้องโทษตามกฎหมายว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ 

  (๑๒)  ไม่เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด 

ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

  (๑๓)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

  (๑๔)  ไม่เป็นบุคคลที่มีหนี้สินพ้นตัว  หรือบุคคลล้มละลาย 

  (๑๕)  ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ  
หรือไม่เคยถูกนายจ้างเลิกจ้างเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 

  ให้คณะกรรมการเป็นผู้แทนของสมาคมในกิจการเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ในการนี้คณะกรรมการ 
จะแต่งตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคนขึ้นท าการแทนก็ได้ 

 

บทบาทหน้าที่แต่ละต าแหน่งของกรรมการ 

 นายกสมาคม 

  ท าหน้าที่เป็นหัวหน้าในการบริหารกิจการของสมาคมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และวัตถุประสงค์ของสมาคม เป็นผู้แทนสมาคมในการติดต่อกับบุคคลภายนอก และ
เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและการประชุมใหญ่ของสมาคม 

 อุปนายกสมาคม 



  ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคมปฏิบัติตามท่ีนายกสมาคมได้ 
มอบหมาย และท าหน้าที่แทนนายกสมาคมเม่ือนายกสมาคมไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

 เลขานุการ 

  ท าหน้าที่เก่ียวกับงานธุรการของสมาคม นัดการประชุมกรรมการการประชุมใหญ่จดและรักษา 
รายงานการประชุม ด าเนินการจดทะเบียนกรรมการ จดทะเบียนแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อบังคับ และรายงานทะเบียน 
สมาชิก บัญชีงบดุลต่อนายทะเบียน และปฏิบัติตามค าสั่งของนายกสมาคม ตลอดจนท าหน้าที่เป็นเลขานุการใน
การ ประชุม ต่างๆ ของสมาคม 

 เหรัญญิก 

  ท าหน้าที่เก่ียวกับการเงินทั้งหมดของสมาคม เป็นผู้จัดท าบัญชีรายได้ รายจ่าย บัญชีงบดุล ของ
สมาคม และเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ทางการเงินบัญชีของสมาคมไว้เพ่ือการตรวจสอบ รายงานฐานะการเงิน 
และงบดุล ของสมาคมต่อนายทะเบียน 

 นายทะเบียนสมาคม 

  ท าหน้าที่จัดท าและรักษาทะเบียนสมาชิก ตลอดจนหลักฐานเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับทะเบียน 
สมาชิก 

 กรรมการต าแหน่งอ่ืนๆ 

  มีหน้าที่ตามที่นายกสมาคมมอบหมาย 

 ข้อ ๔๓  วิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการ ให้สมาชิกในที่ประชุมใหญ่เลือกกรรมการเป็นรายบุคคลจนครบ 

จ านวนกรรมการ และมอบอ านาจให้กรรมการที่ได้รับเลือกตั้ง เลือกกันเองให้ด ารงต าแหน่งต่างๆ ตามที่เห็น 
สมควรแล้วเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ โดยให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมใหญ่ 

 ข้อ ๔๔  กรรมการของสมาคมไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างหรือประโยชน์อย่างอ่ืนท านองเดียวกันจากสมาคม  

กรรมการของสมาคมอาจได้รับเบี้ยประชุม ค่าพาหนะหรือเงินหรือประโยชน์อย่างอ่ืนท านองเดียวกันจากสมาคม 
ตามท่ีสมาคมได้วางระเบียบไว้ให้จ่ายตามมติที่ประชุมใหญ่ก าหนดและส่งส าเนาที่มีค ารับรองว่าถูกต้องต่อนาย
ทะเบียน 

 ข้อ ๔๕  คณะกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งตามข้อที่ ๔๓  และจดทะเบียนแล้วอยู่ในต าแหน่งคราวละ ๒ ปี 
นับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่มีมติและต้องออกตามวาระ และจะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ 

  ในกรณีที่ไม่มีผู้เสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการสมาคมครบตามจ านวนกรรมการ เนื่องจากอยู่ใน 
วาระครบสองวาระแล้วให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีมติไม่น้อยกว่าสองในสาม เสนอให้กรรมการคนเก่าเป็นกรรมการ ของ
สมาคมอีกก็ได้ 

  กรรมการชุดที่ออกตามวาระจะต้องปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ 
และคณะกรรมการชุดใหม่ได้รับจดทะเบียนจากนายทะเบียนแล้ว จึงจะสามารถรับมอบหน้าที่และเข้ารับต าแหน่ง 
แทน โดยคณะกรรมการชุดใหม่มีผลตั้งแต่นายทะเบียนรับจดทะเบียน 



  กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ สมาคมจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ เพ่ือเลือก
กรรมการ แทนต าแหน่งที่ว่างก็ได้  และให้อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 

 ข้อ ๔๖  กรรมการของสมาคมย่อมพ้นจากต าแหน่งได้ในกรณี  ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  ครบก าหนดตามวาระ 

  (๒)  ตาย 

  (๓)  ลาออกโดยท าเป็นหนังสือ 

  (๔)  ขาดคุณสมบัติตามข้อ  ๔๒ 

 ข้อ ๔๗  ให้มีการประชุมคณะกรรมการเป็นประจ าทุกเดือน  ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนนายกสมาคม  หรือ
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด จะเรียกประชุมเม่ือใดก็ได้ 

 ข้อ ๔๘  การประชุมคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ 
ทั้งหมด  จึงจะนับเป็นองค์ประชุม 

 ข้อ ๔๙  ให้นายกสมาคมเป็นประธานในที่ประชุม ถ้านายกสมาคมไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ อุป
นายกสมาคมเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าทั้งนายกสมาคม และอุปนายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ ได้ให้
ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่งท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมการวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก 

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 

 ข้อ ๕๐  คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่ในการด าเนินกิจการของสมาคม และให้รวมถึง 

  (๑)  ด าเนินกิจการของสมาคมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๔๕        

กฎกระทรวง  ประกาศ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และมติของที่ประชุมใหญ่  หรือกฎหมายอื่น 

  (๒)  วางระเบียบในการปฏิบัติงานของสมาคมให้เป็นไปตามข้อบังคับ 

  (๓)  ว่าจ้างแต่งตั้ง  ถอดถอนเจ้าหน้าที่สมาคม 

  (๔)  จัดท าและเก็บรักษาเอกสาร หลักฐานทางการเงินและบัญชี ทะเบียนสมาชิก  และทรัพย์สิน 
ของสมาคม 

  (๕)  แต่งตั้งกรรมการให้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ และก าหนดอ านาจหน้าที่ของกรรมการแต่ละ 

ต าแหน่ง 

  (๖)  แต่งตั้งท่ีปรึกษาคณะกรรมการตามที่เห็นสมควร 


