
 
 

ข้อบังคับ 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย พ.ศ. 2560 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
  
  ที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2560 ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย (สสอ.รรท.) เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขข้อบังคับโดยยกเลิก
ข้อบังคับฉบับเดิมทั้งหมด และให้ใช้ข้อบังคับฉบับนี้แทน ซึ่งนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  ประจำท้องที่
เทศบาลตำบลบางสีทอง ได้รับจดทะเบียนแล้ว มีข้อความดังนี้ 
 

       ข้อ 1.  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ราชการไทย พ.ศ. 2560” คำย่อทีใ่ช้ “สสอ.รท.” 
 

       ข้อ 2.  ข้อบังคับนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจำท้องที่
เทศบาลตำบลบางสีทอง รับจดทะเบียน 
 

       ข้อ 3.  ให้ยกเลิกข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ 
รัฐวิสาหกิจไทย พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม นับแต่วันที่ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์   
ออมทรัพย์ราชการไทย พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ 
 

       ข้อ 4.  เครื ่องหมายของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย      
เป็นรูปลักษณะวงกลม ด้านบนมีชื่อ “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก” ด้านล่างมีชื่อ “สหกรณ์ออมทรัพย์
ราชการไทย” มีรูปสัญลักษณ์ ชสอ. อยู่ตรงกลาง ในสัญลักษณ์มีรูปคนสวมชุดราชการ มีรูปลูกอยู่ด้านหลัง สื่อถึง
เมื่อเสียชีวิตคนข้างหลังจะได้ไม่ลำบาก  
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หมวด 1   
ข้อความทั่วไป 

 

  * ข้อ 5. ในข้อบังคับนี้ 
 “สมาคม” หมายความว่า สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย 
 “สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย 
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการดำเนินการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย 
        “นายกสมาคม” หมายความว่า นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ราชการไทย 
        “อุปนายกสมาคม” หมายความว่า อุปนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์         
ออมทรัพย์ราชการไทย 
       “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการดำเนินการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ราชการไทย 
        “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ราชการไทย 
        “สมาชิกสหกรณ์” หมายความว่า สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย 
        “เงินค่าสมัคร” หมายความว่า เงินซึ ่งเรียกเก็บจากผู ้ซึ ่งสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย 
        “เงินค่าบำรุง” หมายความว่า เงินที่เรียกเก็บจากสมาชิกเป็นรายเดือนหรือรายปี เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย 
        “เงินสงเคราะห์” หมายความว่า เงินที่สมาชิกร่วมกันออกช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพ หรือ       
ค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกซึ่ งถึงแก่ความตาย รวมทั้งเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินกิจการของ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย 
        “เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า” หมายความว่า เงินที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์    
ออมทรัพย์ราชการไทย เรียกเก็บไว้ล่วงหน้าเพื่อสำรองจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ เมื่อสมาชิกคนใดคนหนึ่งถึงแก่     
ความตาย 
 
 
 
 
        

 
* แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ 3 แห่งข้อบังคับ สสอ.รท. แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
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“นายทะเบียน” หมายความว่า นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำท้องที่เทศบาล 

ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี        
 “นายทะเบียนกลาง” หมายความว่า อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

        “ปลัดกระทรวง” หมายความว่า ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
        “ราชการไทย” หมายความว่า ส่วนราชการในประเทศไทยทุกภาคส่วน  
                   * “ผู้อุปการะเลี้ยงดู” หมายความว่า (1) ผู้ที่ได้อุปการะเลี้ยงดูให้การศึกษาสมาชิกผู้ตายมาแต่เยาว์
ฉันบิดามารดากับบุตร หรือ (2) ผู้ที่ได้อุปการะสมาชิกผู้ตายผู้มีรายได้ไม่เพียงพอแก่อัตภาพหรือได้อุปการะสมาชิก
ผู้ตายผู้ซึ ่งป่วยเจ็บทุพพลภาพหรือวิกลจริตไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้ ผู ้อุปการะตามข้อนี้ต้องเป็นผู้ให้การ
อุปการะประจำเป็นส่วนใหญ่ 
              * “ผู้อยู่ในอุปการะเลี้ยงดู” หมายความว่า ผู้ที่ได้อยู่ในความอุปการะของสมาชิกผู้ตายตลอดมา 
โดยจำเป็นต้องมีผู้อุปการะ และความตายของสมาชิกผู้นั้นทำให้ได้รับความเดือดร้อนเพราะขาดความอุปการะ” 
 

หมวด 2   
วัตถุประสงค์ 

 

       ข้อ 6. สมาคมมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพหรือการจัดการ
ศพและสงเคราะห์ครอบครัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งถึงแก่ความตาย โดยมิได้ประสงค์จะหากำไร หรือรายได้เพ่ือ
แบ่งปันกัน ซึ่งการตายนี้รวมถึงการสาบสูญตามคำสั่งศาล 
 

หมวด 3   
ที่ตั้งสำนักงานและวันเวลาเปิดทำการ 

 

                * ข้อ 7. สำนักงานของสมาคมตั้งอยู ่ที ่ เลขที ่ 199/8 หมู ่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง      
อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทรศัพท์  089-9212350  092-4296660 098-6127327   โทรสาร     
02-4961332   
 

       ข้อ 8. สมาคมจะเปิดทำการในวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. 
หยุดทำการในวันเสาร์ วันอาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์ 
 
 
 
 
 
 

 
* แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ 3 แห่งข้อบังคับ สสอ.รท. แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
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หมวด 4   
วิธีการรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ 

 

       ข้อ 9. ผู้ที ่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ต้องยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคม    
ด้วยตนเอง ณ ที่ตั้งของสำนักงานของสมาคม ในวัน เวลาเปิดทำการ หรือสถานที่ที่สมาคมกำหนด 
 

              * ข้อ 10. ประเภทและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก ดังต่อไปนี้ 
   10.1 สมาชิกสามัญ 
                  (1) เป็นสมาชิกสามัญหรือสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยราชการไทย 
                    (2) เป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย 
   10.2 สมาชิกสมทบ 
                   (1) เป็นคู่สมรส บิดา มารดา บุตร รวมถึงบุตรบุญธรรมตามกฎหมายของสมาชิก
สามัญ ตามข้อ 10.1 และสมาชิกสมทบ ตามข้อ 10.2 (2) (3) (4) 
                       (2) เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยราชการไทย 
                       (3) เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มวิชาชีพอ่ืน 
                       (4) เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ส่วนราชการอ่ืน 

      (5) เป็นทายาทของสมาชิกสามัญ ตาม ข้อ 10.1 ที่เสียชีวิต 
             สมาชิกสมทบตามข้อ 10.2 (1) ต้องพ้นสมาชิกภาพในกรณีที่สมาชิกสามัญตามข้อ 
10.1 (1) และสมาชิกสมทบ ตามข้อ 10.2 (2) (3) (4) ลาออกหรือพ้นสมาชิกภาพ ยกเว้นกรณีเสียชีวิต 
   10.3 สมาชิกสามัญตามข้อ 10.1 และสมาชิกสมทบตามข้อ 10.2 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
                    (1) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ 
                       (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเป็นคนไร้ความสามารถ 
                       (3) มีสุขภาพแข็งแรงสมบรูณ์ ณ วันสมัคร  
                       (4) มีอายุไม่เกิน 60 ปี หรือตามที่สมาคมกำหนดและในวาระพิเศษ คณะกรรมการ
อาจกำหนดอายุผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกต่างจากที่กำหนดไว้ได้เป็นกรณีพิเศษ 
 

       ข้อ 11. ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องนำเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
        (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
        (2) สำเนาทะเบียนบ้าน 

(3) ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง จากสถานพยาบาลของรัฐ ตามกฎหมายว่าด้วย 
สถานพยาบาลที่มีอายุไม่เกิน 30 วัน 
        (4) หลักฐานอื่น ตามที่สมาคมกำหนด 
 
 

 
* แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ 3 แห่งข้อบังคับ สสอ.รท. แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565 
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                   * 12. ผู ้สมัครเข้าเป็นสมาชิก จะมีสมาชิกภาพสมบูรณ์ เมื ่อพ้นกำหนด 6 เดือน นับแต่ว ันที่
คณะกรรมการมีมติรับเข้าเป็นสมาชิก ตามวันที่กำหนด และได้ชำระเงินค่าสมัคร ค่าบำรุงรายปี เงินสงเคราะห์
ล่วงหน้า ตามอัตราที่สมาคมกำหนดแก่สมาคมแล้ว ยกเว้นสมาชิกภาพของผู้เริ่มก่อการจัดตั้งสมาคมจะเริ่มตั้งแต่
วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนสมาคม และได้ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกแล้ว เงินค่าสมัครสมาคมจะไม่คืนให้
ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
     ผู ้สมัครเป็นสมาชิกรายใดละเว้นที ่จะเปิดเผยความจริงเกี ่ยวกับโรคประจำตัว ตามที่ระบุไว้         
ในหนังสือรับรองสุขภาพตนเองและถึงแก่ความตายภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติรับเข้าเป็นสมาชิก 
ให้ถือว่าผู้สมัครไม่มีสถานะเป็นสมาชิกมาตั้งแต่วันสมัคร ไม่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ ทั้งนี้สมาคมจะคืนเฉพาะ      
เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและเงินค่าบำรุงรายปีเท่านั้น                                                       
                    ผูส้มคัรเป็นสมาชิกรายใดถึงแก่ความตายก่อนวนัที่คณะกรรมการมีมติรบัเขา้เป็นสมาชิก ไม่มี
สิทธิไดร้บัเงินสงเคราะหใ์ดๆ ทัง้นี ้สมาคมจะคืนเฉพาะเงินค่าบ ารุงรายปีและเงินสงเคราะหล์ว่งหนา้เท่านัน้  

ผู้สมัครที่คณะกรรมการมีมติรับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว  แต่ยังไม่พ้น 6 เดือน ถึงแก่ความตายด้วย
อุบัติเหตุและมีการพิสูจน์หลักฐานจากทางราชการชัดเจนแล้ว  จะได้รับเงินค่าจัดการศพ และเงินสงเคราะห์
ครอบครัวตามระเบียบของสมาคม 

 

       ข้อ 13. สมาคมจะมอบหลักฐานการเป็นสมาชิกในรูปบัตรประจำตัวสมาชิก หรือหนังสือสำคัญ
แสดงการเป็นสมาชิกให้แก่สมาชิกทุกคน สมาชิกของสมาคมจะมีหมายเลขประจำตัวสมาชิก ได้หมายเลขเดียว
เท่านั้น 
       ข้อ 14. ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกจะต้องระบุชื่อผู้จัดการศพและผู้ที่ประสงค์ให้ได้รับเงินสงเคราะห์   
ไว้ให้ชัดเจนในใบสมัคร ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลตามประกาศของกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ถ้ามี
การเปลี่ยนแปลงผู้จัดการศพ และผู้รับเงินสงเคราะห์ในภายหลัง สมาชิกต้องแจ้งให้สมาคมทราบ โดยเป็นหนังสือ
ตามแบบท่ีสมาคมกำหนด 
 

            ** ข้อ 15. สมาชิกภาพย่อมสิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปนี้ 
        (1) ตาย 
        (2) ลาออก โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเป็นหนังสือตามแบบที่สมาคมกำหนด และ
ให้มีผลตั้งแต่วันที่ยื่นหนังสือขอลาออกถึงสมาคม หรือศูนย์ประสานงาน 
        (3) ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ออก 
        (4) ถูกคัดชื่อออกเนื่องจากขาดส่งเงินสงเคราะห์ เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าตามที่สมาคม
เรียกเก็บหรือเรียกเก็บเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี และคณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติให้ออก โดยสมาคมได้แจ้งเป็น
หนังสือหรือแจ้งผ่านสื่อต่างๆ ของสมาคมให้ไปชำระเงินสงเคราะห์ เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าตามที่สมาคมเรียกเก็บ 
หรอืเรียกเก็บเพ่ิมเติมแล้วแต่กรณีตามข้อ 20 แล้ว จำนวน  2 ครั้ง แต่ละครั้งมีระยะเวลาห่างกันไม่น้อยกว่า 30 วัน 
ซ่ึงครั้งสุดท้ายได้ทำหนังสือลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในใบสมัครหรือตามระบบของสมาคม  
       การสิ้นสุดสมาชิกภาพตามข้อนี้ สมาชิกไม่มีสิทธิเรียกค่าสมัคร เงินค่าบำรุง และเงินสงเคราะห์ที่ได้
ชำระตามข้อบังคับนี้คืนจากสมาคม เว้นแต่เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าที่ยังมิได้ตกอยู่ในความผูกพันที่จะต้องจ่ายเป็นเงิน
สงเคราะห์ให้สมาชิกท่ีถึงแก่ความตาย 
 
* แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ 3 แห่งข้อบังคับ สสอ.รท. แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565 
** แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ 3 แห่งข้อบังคับ สสอ.รท. แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565 



- 6 - 
 

           * ข้อ 16. สมาคมจะแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ตามข้อ 15 (3) (4) เพ่ือทราบ 
นับแต่วันที่ที่ประชุมมีมติภายใน 30 วัน     
        สมาชิกท่ีพ้นจากสมาชิกภาพตามข้อ 15 (4) มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ได้รับหนังสือ ให้คณะกรรมการวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ยื ่นอุทธรณ์ คำวินิจฉัยของ
คณะกรรมการให้เป็นที่สุด 
 

หมวด 5  
เงินค่าสมัคร เงินค่าบำรุง และเงินสงเคราะห์ 

 

             ** ข้อ 17. ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ต้องชำระเงินค่าสมัครเป็นเงินคนละ 40 บาท และเมื่อ
สมาคมมีมติรับเข้าเป็นสมาชิกตามข้อ 12 แล้ว จะต้องชำระเงินให้แก่สมาคม ดังนี้ 
        (1) เงินค่าบำรุงรายปีๆ ละ 40 บาท 
        (2) เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าไม่เกิน 5,500 บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อสำรองจ่าย
เป็นค่าจัดการศพ และเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกท่ีเสียชีวิต 
 

       ข้อ 18. เมื่อสมาชิกของสมาคมคนใดคนหนึ่งถึงแก่ความตาย สมาชิกทุกคนมีหน้าที่ต้องชำระเงิน
สงเคราะห์ตามจำนวนสมาชิกที่ตาย ไม่เกินศพละ 20 บาท ตามข้อ 1(3) (ง) ของกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงิน       
ค่าสมัคร เงินค่าบำรุง และเงินสงเคราะห์ พ.ศ. 2547 
       ในการกำหนดเงินสงเคราะห์เป็นจำนวนเท่าใด ซึ่งไม่เกินอัตราตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตาม
ประกาศท่ีสมาคมกำหนด โดยส่งให้นายทะเบียนทราบภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศดังกล่าว 
 

               * ข้อ 19. การชำระเงินค่าสมัคร เงินค่าบำรุง เงินสงเคราะห์ หรือเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าให้ชำระได้
ในกรณีดังต่อไปนี้ 
        (1) ด้วยตนเอง ณ สำนักงานของสมาคม หรือสถานที่ที่สมาคมกำหนด 
        (2) ทางเคาน์เตอร์ เซอร์วิส (ร้าน 7-Eleven หรือร้านค้าที่มีสัญลักษณ์เคาน์เตอร์ เซอร์วิส) 
สำหรับสมาชิกสมัครตรง 
        (3) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของสมาคม บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขา       
เดอะคริสตัล ราชพฤกษ์ เลขที่บัญชี 987-3-26395-0 สำหรับเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า และบัญชี 987-3-26431-0 
สำหรับค่าใช้จ่าย 
        (4) วิธีการอ่ืนๆ ตามที่สมาคมกำหนด 
       การรับเงินทุกประเภท สมาคมจะออกหลักฐานการรับเงินทุกครั้งตามแบบที่สมาคมกำหนด 
 
 
 
 * แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ 3 แห่งข้อบังคับ สสอ.รท. แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
** แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ 3 แห่งข้อบังคับ สสอ.รท. แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565 
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       ข้อ 20. การชำระเงินสงเคราะห์ตามข้อ 18 สมาชิกต้องชำระให้สมาคมภายใน 15 วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งการตายของสมาชิก หรือได้รับหนังสือแจ้งจากสมาคมให้ไปชำระเงิน 
 

               * ข้อ 21. สมาคมจะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าจากสมาชิก เพื่อสำรองจ่ายเป็นค่าจัดการศพ 
หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว เป็นเงินไม่เกิน 5,500 บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) กรณีเงินสงเคราะห์
ล่วงหน้าใช้จริงมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนที่เรียกเก็บไว้ สมาคมจะเรียกเก็บเพิ่มขึ้นหรือลดลงในปีต่อไป และ
สมาคมจะคืนให้แก่สมาชิกเท่าที่สมาชิกผู้นั้นยังไม่ตกอยู่ในความผูกพันที่จะต้องจ่ายเงินสงเคราะห์ 
 

หมวด 6   
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 

 

            ** ข้อ 22. สมาชิกมีสิทธิดังต่อไปนี้ 
        (1) แสดงความคิดเห็นเกี ่ยวกับกิจการของสมาคมต่อคณะกรรมการและเรียกร้อง          
ให้คณะกรรมการ กระทำ หรือ งดเว้นการกระทำเพ่ือประโยชน์ของสมาคม 
        (2) เข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม และลงสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการเพื่อบริหารงาน
สมาคมรวมทั้งออกเสียงลงคะแนนทุกครั้ง 
        (3)  ขอตรวจสอบบัญชี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบการดำเนินกิจการของสมาคม
ในวันเวลาเปิดทำการ 
        (4) ลงชื่อร่วมกันไม่น้อยกว่า 50 คน หรือจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิก
ทั้งหมด ร้องขอต่อคณะกรรมการให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อการใดการหนึ่งเมื่อใดก็ได้  ในกรณีที่เป็นสมาชิก
จากศูนย์ประสานงานกำหนดให้สมาชิกต้องมาจากศูนย์ประสานงานละ 3 คน 
        (5) ร้องขอต่อนายทะเบียนให้สั่งเพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม ถ้าได้นัดเรียก
หรือได้ประชุมกัน หรือได้ลงมติฝ่าฝืนต่อกฎหมาย หรือข้อบังคับของสมาคม และต้องร้องขอภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ 
        (6) ขอตรวจเอกสาร คัดเอกสาร หรือขอให้คัดรายการ และรับรองสำเนาเอกสารของ
สมาคม จากนายทะเบียน 
        (7) มอบฉันทะเป็นหนังสือให้ผู้อื่น ซึ่งมิได้เป็นสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่ และออกเสียง
ลงคะแนนแทนตนได้ ผู้รับมอบฉันทะคนหนึ่งรับมอบฉันทะได้คนเดียว 
        (8) ลงชื่อร่วมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดร้องขอนายทะเบียนสั่งให้
ยกเลิกสมาคมพร้อมด้วยเหตุผล หรือร้องขอต่อศาลเพ่ือให้ศาลสั่งให้เลิกสมาคม 
 
 
 
 
* แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ 3 แห่งข้อบังคับ สสอ.รท. แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565 
** แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ 3 แห่งข้อบังคับ สสอ.รท. แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565 
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(9) แสดงความจำนงต่อที่ประชุมใหญ่ เพื่อเป็นผู้ชำระบัญชีในกรณีท่ีสมาคมต้องเลิกตาม   

มติที่ประชุมใหญ่ 
                (10) ลงชื่อร่วมกันไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกท้ังหมดร้องขอต่อนายทะเบียน             
เพ่ือแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีคนใหม่แทนผู้ชำระบัญชีที่ได้ตั้งไว้ 
                (11) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการสมาคม กรณีถูกคัดชื่อออกตามข้อ 15 (4) 
       สิทธิตามข้อ (1) – (10) เป็นสิทธิของสมาชิกสามัญเท่านั้น สมาชิกสมทบสามารถเข้าร่วมประชุมได้ 
แต่ไมน่ับเป็นองค์ประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงใดๆ รวมทั้งไม่มีสิทธิสมัครเป็นกรรมการเพ่ือบริหารสมาคม 
       ในกรณีเสียชีวิต สมาชิกสมทบจะได้รับสิทธิเท่าสมาชิกสามัญทุกประการ 
 

       ข้อ 23 สมาชิกมีหน้าที่ดังนี้ 
        (1) ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของสมาคม 
        (2) ชำระเงินสงเคราะห์ให้เรียบร้อยภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการตายของ
สมาชิก หรือได้รับหนังสือแจ้งจากสมาคมให้ไปชำระเงิน 
        (3) เก็บรักษาบัตรประจำตัวสมาชิก หรือหนังสือสำคัญแสดงการเป็นสมาชิก 
        (4) แจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ชื่อสกุล หรือวัน เดือน ปีเกิด ต่อสมาคมภายใน 15 วัน นับแต่
วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
        (5) แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือตามแบบที่สมาคมกำหนดที่จะเปลี่ยนแปลงบุคคล
ผู้จัดการศพ หรือผู้รับเงินสงเคราะห์ 
 

หมวด 7   
วิธีการจ่ายเงินค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพ และสงเคราะห์ครอบครัว 

 

      ข้อ 24. เมื่อสมาชิกผู้ใดถึงแก่ความตาย ให้สมาคมจ่ายค่าจัดการศพ จำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของเงิน
สงเคราะห์ให้แก่บุคคลที่สมาชิกแจ้งไว้ในใบสมัครให้เป็นผู้จัดการศพ ส่วนที่เหลือให้เป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัว  
โดยจ่ายให้แก่บุคคลที่สมาชิกแสดงความจำนงไว้ในใบสมัครให้เป็นผู ้รับเงินสงเคราะห์ ซึ ่งจะต้องเป็นบุคคล   
ดังต่อไปนี้  
       (1) สามี ภริยา บุตร และบิดา มารดา 
       (2) พ่ีน้องร่วมบิดา และมารดาเดียวกัน 
       (3) พ่ีน้องร่วมบิดา หรือมารดาเดียวกัน 
       (4) ปู่ ย่า ตา ยาย 
       (5) ลุง ป้า น้า อา 
       (6) ผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือผู้อยู่ในอุปการะเลี้ยงดู 
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       ในกรณีที่สมาชิกไม่ได้ระบุให้บุคคลใดเป็นผู้จัดการศพ หรือมีผู้จัดการศพแต่ไม่อาจจัดการศพของ
สมาชิกได้ หรือไม่มีบุคคลที่สมาชิกระบุไว้ในใบสมัครให้เป็นผู้จัดการศพ บุคคลตาม (1) – (6) อาจยื่นคำร้องต่อ
สมาคมเพื่อขอเป็นผู้จัดการศพ และเมื่อสมาคมเห็นว่าบุคคลนั้นสามารถจัดการศพได้จริง ให้สมาคมจ่ายค่าจัดการ
ศพแก่บุคคลดังกล่าว แต่ถ้าสมาคมเห็นว่าบุคคลนั้นไม่สามารถจัดการศพได้  หรือไม่มีบุคคลตามวรรคหนึ่ง           
ยื่นคำร้องภายในเวลาที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ ให้สมาคมจัดการศพแก่สมาชิกให้เหมาะสมกับฐานานุรูป และศาสนา
ของสมาชิกนั้นๆ หากมีเงินเหลือจากการจัดการศพ ให้จ่ายแก่บุคคลที่สมาชิกระบุไว้ในใบสมัครแต่ถ้าไม่มีบุคคลที่
สมาชิกระบุไว้ในใบสมัคร ให้สมาคมจ่ายเงินดังกล่าวให้แก่บุคคลในวรรค (1) – (6) ตามลำดับก่อนหลัง โดยผู้อยู่
ลำดับก่อนย่อมตัดสิทธิผู้อยู่ลำดับหลัง แต่ถ้ามีผู้อยู่ในลำดับเดียวกันหลายคน ให้สมาคมแบ่งให้ได้รับเงินในสัดส่วนที่
เท่ากัน หากไม่อาจแบ่งเงินให้แก่บุคคลใดได ้ให้เงินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน 
 

       ข้อ 25. สมาคมจะจ่ายเงินค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ผู้จัดการ
ศพและผู้รับเงินสงเคราะห์แล้วแต่กรณี ดังนี้ 
        (1) จ่ายเงินครั้งแรกเป็นค่าจัดการศพ ภายใน 7 วัน ตั้งแต่วันที่ได้รับคำขอพร้อมเอกสาร
ครบถ้วน 
        (2) จ่ายเงินส่วนที่เหลือภายใน 90 วัน นับแต่วันที่สมาคมได้จ่ายเงินครั้งแรก 
        (3) การจ่ายเงินค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว รายใดมีปัญหา
ให้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ และให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด จึงไม่ถือว่าเงินนี้เป็นมรดกของ
สมาชิกผู้ถึงแก่ความตาย ทายาทโดยธรรมของสมาชิกที่ถึงแก่ความตายไม่มีสิทธิเรียกร้อง หรือถือเป็นเหตุฟ้องร้อง
เรียกเงินดังกล่าวได้ ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

       ข้อ 26. สมาคมจะหักเงินสงเคราะห์ไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการ ในอัตราร้อยละ 4 ของเงิน   
ที่เรียกเก็บได้ การจัดสรรเงินค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามระเบียบที่สมาคมกำหนด 
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หมวด 8   

การใช้จ่าย และการเก็บรักษาเงิน 
 

       ข้อ 27. สมาคมจะใช้จ่ายเงินในการดำเนินกิจการ ดังนี้ 
        (1) ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักของกรรมการ 
        (2) เงินเดือนค่าจ้าง และค่าล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่สมาคม 
        (3) ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักของเจ้าหน้าที่สมาคม 
        (4) ค่าสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนบำเหน็จ และค่าเครื่องแบบของเจ้าหน้าที่
สมาคม         

(5) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ 
        (6) ค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา กรรมการ และเจ้าหน้าที่สมาคม 
        (7) ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อท่ีดิน อาคารและครุภัณฑ์ หรือการจัดจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคาร
สำนักงานของสมาคม 
        (8) ค่าเช่าที่ดิน และอาคารสำนักงานของสมาคม 
        (9) ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ ค่าซ่อมแซม ค่าบำรุงรักษา และค่าเสื่อมราคา 
        (10)  ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค ได้แก่ ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ และ       
ค่าไปรษณีย ์
        (11) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ค่าธรรมเนียมที่เก่ียวกับการดำเนินกิจการของสมาคม 
        (12) ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ทำบัญชี ผู้ตรวจบัญชี ผู้สอบบัญชี ผู้ชำระบัญชี และค่าใช้จ่ายในการ     
เลิกสมาคม 
        (13) ค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกท่ีถึงแก่ความตาย 
        (14) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามท่ีได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนกลาง 
 
              *ข้อ 28. ค่าใช้จ่ายตามข้อ 27 (1) (2) (3) (4) และ (13) สมาคมต้องวางเป็นระเบียบ และนำเสนอที่
ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ และส่งให้นายทะเบียนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในกำหนด 30 วัน และเมื่อ
นายทะเบียนอนุมัติแล้วจึงถือปฏิบัติได้ 
 

 
*  -ระเบียบ สสอ.รท. ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน หรือประโยชน์อื่น    
     ทำนองเดียวกันให้แก่กรรมการ เจ้าหน้าที่ หรือบุคคลอ่ืนใดที่ทำประโยชน์ให้สมาคม พ.ศ. 2560 แก้ไขเพ่ิมเติม         
     (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 
   -ระเบียบ สสอ.รท. ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สมาคม พ.ศ. 2560 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
    และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 
   -ระเบียบ สสอ.รท. ว่าด้วย เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและค่าเครื่องแบบของเจ้าหน้าที่สมาคม พ.ศ. 2560 
   -ระเบียบ สสอ.รท. ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรม ตามศาสนาของสมาชิก พ.ศ. 2560 
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               * ข้อ 29.  เงินทุกประเภทที่สมาคมได้รับ ต้องนำฝากกับธนาคารของรัฐ หรือธนาคารพาณิชย์ หรือ
สถาบันการเงิน หรือสหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ในนามของสมาคม 
        (1) เหรัญญิกของสมาคมจะเก็บรักษาเงินสดไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายได้ไม่เกิน 50,000.00 
บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
        (2) นายกสมาคมมีอำนาจสั่งจ่ายเงินของสมาคมได้ไม่เกินครั้งละ 100,000.00 บาท (หนึ่งแสน    
บาทถ้วน) 
        (3) นายกสมาคม โดยมติของคณะกรรมการสั่งจ่ายเงินของสมาคมได้ไม่เกิน 3,000,000.00 
บาท (สามล้านบาทถ้วน) 
        (4) หากจำนวนเงินค่าใช้จ่ายเกินกว่า จำนวน 3,000,000.00 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 
ต้องขออนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่ในแต่ละรายการ ยกเว้นการจ่ายเงินสงเคราะห์ 
 

       ข้อ 30. การใช้จ่ายเงินและการเบิกถอนของสมาคม ให้นายกสมาคมและกรรมการอื่นอีกไม่น้อย
กว่า 2 คน ลงลายมือชื่อร่วมกันในการอนุมัติค่าใช้จ่ายและเบิกถอนเงิน 
 

       ข้อ 31. เงินหรือผลประโยชน์ของสมาคมที่ได้รับมา หรือมีผู้บริจาค หรือดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินฝาก
ธนาคารหรือสถาบันการเงิน หรือสหกรณ์ ในนามของสมาคม ต้องตกเป็นของสมาคมทั้งสิ้น 
 

       ข้อ 32. สมาคมจะแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป็นผู้ตรวจบัญชี โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่
และต้องจัดทำรายงานให้คณะกรรมการทราบทุกเดือน ผู้ตรวจบัญชีจะได้รับค่าตอบแทนตามท่ีสมาคมกำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ 3 แห่งข้อบังคับ สสอ.รท. แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
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หมวด 9   
การประชุมใหญ่ 

 

       ข้อ 33. นับแต่จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม ผู้ริเริ่มก่อการจะต้องนัดสมาชิกมาประชุมใหญ่สามัญ    
ครั้งแรก ภายใน 90 วัน เพ่ือ 
        (1) รับรองข้อบังคับท้ังฉบับ 
        (2) เลือกตั้งคณะกรรมการและมอบหมายงาน 
        (3) กำหนดอัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 
        (4) กำหนดอัตราการหักเงินค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว ไว้เป็น
ค่าใช้จ่าย 
        (5) กำหนดจำนวนเงินเบี้ยเลี้ยง เบี้ยประชุม ค่าพาหนะ หรือประโยชน์อย่างอื่นทำนอง
เดียวกันให้แก่กรรมการ 
        (6) เรื่องอ่ืนๆ 
       ในระหว่างที่ยังไม่ได้มีการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งสมาคมมีอำนาจหน้าที่        
และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับคณะกรรมการ 
 

       ข้อ 34. สมาคมจะต้องเรียกประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีละหนึ่งครั ้ง ภายใน 120 วันนับแต่วัน              
สิ้นปีปฏิทิน เพ่ือ 
        (1) รับทราบรายงานกิจการในรอบปีที่ผ่านมา 
        (2) พิจารณาอนุมัติบัญชีรายได้ รายจ่าย และบัญชีงบดุล 
        (3) เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่แทนคณะกรรมการเมื่อครบวาระ หรือทดแทนตำแหน่ง
ที่ว่าง 
        (4) พิจารณาแก้ไข หรือเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
        (5) เรื่องอ่ืนๆ 
              * การประชุมใหญ่สามัญหรือวิสามัญจะประชุม โดยสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกก็ได้ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการกำหนด 
 

       ข้อ 35. สมาคมจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ ในกรณีที่ต้องขอความเห็นชอบ หรือมติจากที่ประชุม
ใหญใ่นการดำเนินกิจการของสมาคม 
        (1) คณะกรรมการเรียกประชุม 
        (2) สมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า       
50 คน ลงชื่อร่วมกันร้องขอต่อสมาคมให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเพ่ือการใดการหนึ่ง 
       ในกรณีที่สมาชิกเป็นผู้ร้องขอ ให้สมาคมเรียกประชุมภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ      
ถ้าสมาคมไม่เรียกประชุม ในระยะเวลาดังกล่าว ให้นายทะเบียนเรียกประชุมได้ 
        (3) นายทะเบียนสั่งให้เรียกประชุม 
 
* ระเบียบ สสอ.รท. ว่าด้วย การประชุมใหญ่ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
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       ข้อ 36. สมาคมจะส่งหนังสือ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่ออื่นๆ ของสมาคม นัดประชุม
ใหญ่ไปยังสมาชิกก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน หนังสือเชิญประชุมหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่ออ่ืนๆ 
ของสมาคมต้องระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุม พร้อมทั้งรายละเอียดและเอกสารที่เกี่ยวข้อง     
ไปด้วย และสมาชิกที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องยืนยันการเข้าร่วมประชุมเป็นเอกสารหรือสื่อของสมาคมไม่น้อย
กว่า 5 วันทำการ 
 

       ข้อ 37. การประชุมใหญ่ ต้องมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกมาร่วมประชุมร่วมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจำนวนสมาชิกท้ังหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 

       ข้อ 38. ในการประชุมใหญ่ สมาชิกคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน การวินิจฉัยชี้ขาด ให้ถือ
เสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด กรณี      
การแก้ไข หรือเพ่ิมเติมข้อบังคับ และการเลิกสมาคม ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้มาประชุม 
 

       ข้อ 39. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ ให้เลือกปฏิบัติได้ในแต่ละวาระการประชุมโดย 
        (1) ออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผย ให้ใช้วิธียกมือ 
        (2) ออกเสียงลงคะแนนลับ ให้ใช้วิธีกาบัตรลงคะแนน 
       การนับคะแนนเสียง ให้ที่ประชุมเลือกสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมเป็นกรรมการนับคะแนนจำนวนไม่น้อยกว่า
สามคน 
 

       ข้อ 40. สมาชิกจะมอบฉันทะเป็นหนังสือให้ผู้อ่ืน ซึ่งมิใช่สมาชิกมาประชุมใหญ่ และออกเสียงแทน
ตนได้ ผู้รับมอบฉันทะคนหนึ่งรับมอบฉันทะได้คนเดียว 
 

       ข้อ 41. ในกรณีที่จะมีมติเรื่องใด ถ้าส่วนได้เสียของกรรมการ หรือสมาชิกของสมาคมผู้ใดขัดกับ
ประโยชน์ได้เสียของสมาคม กรรมการหรือสมาชิกของสมาคมผู้นั้น จะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นไม่ได้ 
 

       ข้อ 42. ให้นายกสมาคมเป็นประธานในที่ประชุมใหญ่ ถ้านายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที ่ได้ ให้อุปนายกปฏิบัติหน้าที ่แทน ถ้าทั ้งนายกสามคมและอุปนายกไม่อยู ่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที ่ได้             
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 
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หมวด 10   

คณะกรรมการ 
 

                 * ข้อ 43. คณะกรรมการผู้ดำเนินการของสมาคม โดยได้รับการเลือกตั้งระหว่างสมาชิกด้วยกัน      
ในที่ประชุมใหญ่มีจำนวนไม่น้อยกว่า 7 คน และไม่เกิน 20 คน ประกอบด้วยตำแหน่ง นายกสมาคม อุปนายก
สมาคม เลขานุการ เหรัญญิก และกรรมการอื่นๆ ตามท่ีเห็นสมควร และต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
        (1) มีสัญชาติไทย 
        (2) มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ 
        (3) มีอาชีพเป็นหลักแหล่งและมีฐานะมั่นคง 
        (4) เป็นสมาชิกสามัญของสมาคม 
        (5) ไม่เป็นกรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อ่ืน 
        (6) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
        (7) ไม่เคยถูกนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำท้องที่สั่งให้พ้นจากตำแหน่ง
กรรมการสมาคม 
        (8) ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ถอดถอนให้ออกจากตำแหน่ง
กรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่เคยต้องโทษตามกฎหมายว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
        (9) ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด
ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
        (10) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
        (11) ไม่เป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือบุคคลล้มละลาย 
        (12) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือไม่เคยถูกนายจ้างเลิกจ้าง เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 
   (13) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมปีที่ 4 
        (14) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช ในศาสนาใด 
  ให้คณะกรรมการเป็นผู้แทนของสมาคม ในกิจการเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ในการนี้คณะกรรมการ
จะแต่งตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคนขึ้นทำการแทนก็ได้ 
 
 
 
 
 

 
* แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ 3 แห่งข้อบังคับ สสอ.รท. แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563  
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บทบาทหน้าที่แต่ละตำแหน่งของกรรมการ 
 

       นายกสมาคม ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าในการบริหารกิจการของสมาคมให้เป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย 
ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และวัตถุประสงค์ของสมาคม เป็นผู ้แทนสมาคมในการติดต่อกับ
บุคคลภายนอกและเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ และการประชุมใหญ่ของสมาคม 
       อุปนายกสมาคม ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคม ปฏิบัติตามที่นายก
สมาคม ได้มอบหมาย และทำหน้าที่แทนนายกสมาคมเมื่อนายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
       เลขานุการ ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของสมาคม นัดการประชุมกรรมการ การประชุมใหญ่    
จดและรักษารายงานการประชุม ดำเนินการจดทะเบียนกรรมการจดทะเบียนแก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อบังคับและ
รายงานทะเบียนสมาชิก บัญชีงบดุลต่อนายทะเบียน และปฏิบัติตามคำสั่งของนายกสมาคม ตลอดจนทำหน้าที่เป็น
เลขานุการในการประชุม ต่างๆ ของสมาคม 
       เหรัญญิก มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคม เป็นผู้จัดทำบัญชีรายได้-รายจ่าย บัญชี    
งบดุลของสมาคม และเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ทางการเงิน บัญชีของสมาคมไว้เพื่อการตรวจสอบรายงานฐานะ
การเงินและงบดุลของสมาคมต่อนายทะเบียน 
       กรรมการตำแหน่งอ่ืนๆ มีหน้าที่ตามท่ีนายกสมาคมมอบหมาย 
 

              * ข้อ 44. วิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการ ตามข้อ 43. กระทำได้ ดังนี้ 
        (1) กำหนดให้มีการเลือกตั้งจากสมาชิกในที่ประชุมใหญ่ ขั้นตอนวิธีการและอื่นๆ ให้เป็นไป
ตามระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสมาคม     
        (2) คณะกรรมการการเลือกตั ้งดำเนินการเลือกตั ้งตามระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้ ง
คณะกรรมการดำเนินการสมาคม และเสนอผลการเลือกตั้งเพ่ือที่ประชุมใหญ่ให้ความเห็นชอบ      
        (3) ให้กรรมการเลือกตั้งกันเอง เพื่อดำรงตำแหน่งตามที่เห็นสมควรและแจ้งเป็นหนังสือ
ให้สมาชิกทราบ 
 

       ข้อ 45 กรรมการของสมาคมไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้าง หรือประโยชน์อย่างอื่นทำนองเดียวกันจาก
สมาคม กรรมการของสมาคมอาจได้รับเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ หรือประโยชน์อย่างอื่นทำนองเดียวกันจากสมาคม
ตามท่ีได้วางระเบียบไว้ให้จ่ายตามมติท่ีประชุมใหญ่กำหนดและส่งสำเนาที่มีคำรับรองว่าถูกต้องต่อนายทะเบียน 
 
 
 
 
 
 
 
* แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ 3 แห่งข้อบังคับ สสอ.รท. แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 
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    * ข้อ 46. คณะกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งตามข้อที่ 44 และจดทะเบียนแล้ว อยู่ในตำแหน่งคราวละ   
2 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่มีมติและต้องออกตามวาระ และจะดำรงตำแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ เว้นแต่
ที่ประชุมใหญ่โดยมติสองในสามของผู้มาประชุมจะกำหนดเป็นอย่างอ่ืน 
       กรรมการชุดที่ออกตามวาระจะต้องปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ 
และคณะกรรมการชุดใหม่รับมอบหน้าที่เป็นหนังสือ และเข้ารับตำแหน่งแทนแล้ว จึงจะพ้นหน้าที่ (คณะกรรมการ
ชุดใหม่มีผลตั้งแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียน) 
       กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ สมาคมจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ เพ่ือเลือกกรรมการ
แทนตำแหน่งที่ว่างก็ได้ และให้อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 
 

       ข้อ 47. กรรมการของสมาคมย่อมพ้นจากตำแหน่งได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
   (1) ครบกำหนดตามวาระ 
   (2) ถึงแก่ความตาย 
   (3) ลาออกโดยทำเป็นหนังสือ 
   (4) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 43 
 

       ข้อ 48. ให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน นายก
สมาคมหรือกรรมการไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จะเรียกประชุมก็ได้ 
 

       ข้อ 49. การประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีคณะกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของ
จำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะนับเป็นองค์ประชุม 
 

       ข้อ 50. ให้นายกสมาคมเป็นประธานในที่ประชุม ถ้านายกสมาคมไม่อยู่  หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่
ได้ ให้อุปนายกสมาคมเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าทั้งนายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ให้ที ่ประชุมเลือกกรรมการคนใด คนหนึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียง       
ข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุม ออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ 3 แห่งข้อบังคับ สสอ.รท. แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563  
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       ข้อ 51. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินกิจการของสมาคม และให้รวมถึง 
        (1) ดำเนินกิจการของสมาคมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์    
พ.ศ. 2545 กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมใหญ่ หรือกฎหมายอื่น 
                * (2) วางระเบียบให้การปฏิบัติงานของสมาคมให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
        (3) ว่าจ้างแต่งตั้ง ถอดถอนเจ้าหน้าที่สมาคม 
        (4) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารหลักฐานทางการเงินและบัญชีทะเบียนสมาชิก และ
ทรัพย์สินของสมาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*   -ระเบียบ สสอ.รท. ว่าด้วย การรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2560 
    -ระเบียบ สสอ.รท. ว่าด้วย การจัดสรรเงินสงเคราะห์ที่เรียกเก็บจากสมาชิกที่ถึงแก่ความตาย พ.ศ. 2560 
   -ระเบียบ สสอ.รท. ว่าด้วย ศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทยพ.ศ. 2560 
    -ระเบียบ สสอ.รท. ว่าด้วย การรับจ่ายเงินศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2560 
    -ระเบียบ สสอ.รท. ว่าด้วย วิธีการจ่ายเงินค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว การใช้จ่ายและเก็บรักษา   
     เงินของสมาคม พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
    -ระเบียบ สสอ.รท. ว่าด้วย การเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคม พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
    -ระเบียบ สสอ.รท. ว่าด้วย ที่ปรึกษาสมาคม พ.ศ. 2564 
    -ระเบียบ สสอ.รท. ว่าด้วย กองทุนบำเหน็จเจ้าหน้าทีส่มาคม พ.ศ. 2564 
   -ระเบียบ สสอ.รท. ว่าด้วย กองทุนเพ่ือความมั่นคงและพัฒนากิจการของสมาคม พ.ศ. 2565  
   -ระเบียบ สสอ.รท. ว่าด้วย ระยะเวลาการเก็บรักษาและการทำลายเอกสาร พ.ศ. 2565 
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หมวด 11   
การเลิกสมาคม และการชำระบัญชี 

 

       ข้อ 52. สมาคมย่อมเลิกด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
   (1) ประชุมใหญ่ลงมติให้เลิก 
   (2) นายทะเบียนสั่งให้เลิก 
   (3) ศาลสั่งให้เลิก 
 

       ข้อ 53. ในกรณีที่นายทะเบียนสั่งให้เลิก กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ
ทั้งหมดของสมาคมสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อปลัดกระทรวงโดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อนายทะเบียน ภายในสามสิบวัน   
นับแต่วันที่ได้รับคำสั่งให้เลิก 
 

       ข้อ 54. เมื่อสมาคมต้องเลิกไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ให้มีการชำระบัญชี 
       ให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาตั้งผู้ชำระบัญชีโดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนภายในสามสิบ
วันนับแต่วันที่เลิกหรือนับแตว่ันที่ปลัดกระทรวงมีคำสั่งให้ยกอุทธรณ์ 
      ในกรณีที ่ที ่ประชุมใหญ่ไม่อาจตั ้งผู ้ชำระบัญชี หรือนายทะเบียนไม่ให้ความเห็นชอบ ให้             
นายทะเบียนแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีขึ้นทำการชำระบัญชีได้ 
       เมื่อนายทะเบียนเห็นสมควรหรือเมื่อสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิก
ทั้งหมดร้องขอต่อ  นายทะเบียน นายทะเบียนจะแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีคนใหม่แทนผู้ชำระบัญชีที่ได้ตั้งไว้ก็ได้ ผู้ชำระ
บัญชีได้รับค่าตอบแทนของสมาคมตามที่นายทะเบียนกำหนด 
 

       ข้อ 55. ให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสมาคมจัดการรักษาทรัพย์สินทั้งหมดของสมาคมไว้
จนกว่าผู้ชำระบัญชีจะเรียกให้ส่งมอบ 
 

       ข้อ 56. ผู้ชำระบัญชีต้องทำงบดุลของสมาคมส่งให้ผู้สอบบัญชีเพ่ือตรวจรับรองว่าถูกต้อง และอาจ
ร้องขอให้นายทะเบียนตั้งผู้สอบบัญชีเพ่ือตรวจสอบงบดุลได้ เมื่อผู้สอบบัญชีรับรองงบดุลแล้วให้ผู้ชำระบัญชีรับรอง
งบดุลต่อที่ประชุมใหญ่เพ่ืออนุมัติและเสนอต่อนายทะเบียนต่อไป 
 

       ข้อ 57. เมื่อได้ชำระบัญชีแล้วถ้ามีทรัพย์สินเหลืออยู่จะโอนไปให้แก่นิติบุคคลที่มีวั ตถุประสงค์
เกี่ยวกับการกุศลสาธารณะ 
 

       ข้อ 58. สมาชิกที่ถึงแก่ความตายก่อนถึงกำหนดให้ได้รับสมาชิกภาพสมบูรณ์ ไม่มีสิทธิได้รับเงิน
สงเคราะห์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น สิทธิการรับเงินสงเคราะห์ให้เป็นไปตามข้อ 12 
 

       ข้อ 59. หลักเกณฑ์การสมัครเป็นสมาชิกของสมาคม สถานที่รับสมัคร และอายุผู้สมัคร ให้เป็นไป
ตามที่สมาคมประกาศ  
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หมวด 12 
บทเฉพาะกาล 

 

       ข้อ 60. นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์      
ออมทรัพย์ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย (ทะเบียนเลขท่ี นบ.73801/006 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2555) ที่จดทะเบียนตาม
มาตรา 9 มาตรา 12 และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 เป็นสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (ทะเบียนเลขท่ี นบ. 73801/006 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554)  
                         

       ข้อ 61. นับแต่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้สมาชิกท่ีเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ คู่สมรส 
ที่เป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย (สสอ.รรท.)         
อยู่ก่อนแล้วมีฐานะเป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.)        
ตามข้อบังคับนี้  
                                                           

       ข้อ 62. นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้คณะกรรมการดำเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย ในส่วนของภาคราชการที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2560 ทำหน้าที่เป็นกรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ราชการไทย ตามข้อบังคับนี้จนกว่าจะพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 47 หรือครบกำหนดตามวาระ หรือ
สมาคมกำหนดให้มีการเลือกตั้งกรรมการใหม่ 
 

       ข้อ 63. ในระยะเวลาที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย ยังมี
สมาชิกไม่ครบ 30,000 ราย ให้คณะกรรมการดำเนินงานตามข้อ 62 พิจารณากำหนดแนวทางที่เหมาะสมเพื่อให้
สมาชิกได้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัวตามที ่ที่ประชุมใหญ่ให้ความเห็นชอบ หรืออาจกำหนดเป็นโครงการช่วยเหลือ
สมาชิกท่ีถึงแก่ความตายได้ 
 

       ข้อ 64. ให้บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งที่ออกตามข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมคงใช้บังคับต่อไป เท่าที่ไม่ขัด หรือ
แย้งกับข้อบังคับฉบับนี้ จนกว่าจะมีระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งของสมาคมตามข้อบังคับนี้ ออกมาใช้บังคับแท น
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 
 
 

      ประกาศ ณ วันที่  21 ธันวาคม 2560 
 
 
 
 

       ลงชื่อ     สุมาลี   ยุกตานนท์   
                (นางสุมาลี  ยุกตานนท์) 
           นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
                  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย 
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