
ขอ้บงัคบั 

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชกิของสหกรณอ์อมทรพัย์

รฐัวิสาหกจิไทย พ.ศ. 2560  

(แกไ้ขครัง้ที ่2 ป ี2565)  

..................................................................... 

 ท่ีประชุมใหญ่สามัญของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของ

สหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย ครั้งท่ี 1/2560 เมื่อวันท่ี 19 มีนาคม 

2565   ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขข้อบังคับ   โดยยกเลิกข้อบังคับฉบับ

เดิมเสียท้ังหมด และให้ใช้ข้อบังคับฉบับนี้แทน มีข้อความดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1.  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย พ.ศ. 2560” ค าย่อท่ีใช้ 

“สสอร.” 

ข้อ 2.  ข้อบังคับนี้ ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ีนายทะเบียนสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจ าท้องที่เทศบาลต าบลบางสีทองรับจดทะเบียน 

 ข้อ 3.  ให้ยกเลิกข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

ของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย พ.ศ. 2554   นับแต่วันท่ีข้อบังคับ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย 

พ.ศ. 2560   มีผลบังคับใช้ 

ข้อ 4.  เครื่องหมายของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของ

สหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย พ.ศ. 2560  เป็นรูปลักษณะวงกลม 

ล้อมรอบสัญลักษณ์ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด 

(ชสอ.)ระหว่างวงกลมและสัญลักษณ์ ชสอ.  ด้านบนมีข้อความ “สมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก” ด้านล่างมีข้อความ “สหกรณ์ออมทรัพย์

รัฐวิสาหกิจไทย”  มีช่อชัยพฤกษ์อยูด้านซ้ายและขวา  มีเลข ๕ อยู่ตรงกลาง

สัญลักษณ์ ชสอ. และมีช่ือย่อ “สสอร.”อยู่ด้านล่างเลข ๕ โดยมีความหมายดังนี้ 



เลข ๕  หมายถึง   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

(รัชกาลท่ี 5)  พระบิดาผู้ให้ก าเนิดรัฐวิสาหกิจไทย  

สัญลักษณ์ ชสอ.  หมายถึง การประสานร่วมมือกันระหว่าง ชสอ. 

และ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจ

ไทย 

วงกลม  หมายถึง  การบริหารจัดการภายใต้สมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์เดียวกัน   

                                      

 

หมวด  1 

ข้อความทัว่ไป 

ข้อ 5.  ในข้อบังคับนี้ 

“สมาคม” หมายความว่า สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของ

สหกรณ์ออมทรัพยร์ัฐวิสาหกิจไทย 

“สมาชิกสามัญ”  หมายความว่า สมาชิสามัญกของสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย 

“สมาชิกสมทบ” หมายความว่า สมาชิกสมทบของสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย    

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการด าเนินการของ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย 

“นายกสมาคม” หมายความว่า  นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย 



“อุปนายกสมาคม” หมายความว่า  ผู้ช่วยนายกสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์       ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย 

“กรรมการ” หมายความว่า  กรรมการด าเนินการของสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย 

“ผู้จัดการ”  หมายความว่า  ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย           

“เจ้าหนา้ที่” หมายความว่า  เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย 

“สมาชิกสหกรณ์” หมายความว่า  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ท่ี

เป็นสหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด 

“เงินค่าสมัคร” หมายความว่า  เงินซึ่งเรียกเก็บจากผู้ซึ่งสมัครเข้า

เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์

รัฐวิสาหกิจไทย 

“เงินค่าบ ารงุ” หมายความว่า  เงินท่ีเรียกเก็บจากสมาชิกเป็นราย

เดือน หรือ รายปี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย 

“เงินสงเคราะห์” หมายความว่า  เงินท่ีสมาชิกร่วมกันออก

ช่วยเหลือเป็น ค่าจัดการศพ หรือ ค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของ

สมาชิก ซึ่งถึงแก่ความตาย รวมท้ังเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือด าเนินกิจการของ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย 

“เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า” หมายความว่า  เงินท่ีสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทยเรียกเก็บไว้

ล่วงหน้าเพ่ือส ารองจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ เมื่อสมาชิกคนใดคนหนึ่งถึงแก่

ความตาย 

“นายทะเบียน” หมายความว่า  นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์ประจ าท้องท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบางสีทอง อ าเภอบางกรวย 

จังหวัดนนทบุรี 

“นายทะเบียนกลาง” หมายความว่า  อธิบดีกรมกิจการสตรีและ

สถาบันครอบครัว 



“ปลัดกระทรวง” หมายความว่า  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความม่ันคงของมนุษย์ 

“รัฐวิสาหกิจไทย” หมายความว่า  ส่วนงานหรือหน่วยงานหรือ

กิจการรัฐวิสาหกิจในประเทศไทยท่ีรัฐบาลและหรือกองทุนของรัฐบาลถือ

หุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และให้รวมถึงบริษัทหรือนิติบุคคลท่ีรัฐวิสาหกิจ

ถือหุ้นอยูไ่ม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ด้วย 

 

 

หมวด  2 

วัตถุประสงค ์

ข้อ 6.  สมาคมมีวัตถุประสงค์เพ่ือท าการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน

ในการจัดการศพ เพ่ือการจัดการศพ และ สงเคราะห์ครอบครัวของบุคคลใด

บุคคลหนึ่ง ซึ่งถึงแก่ความตาย โดยมิได้ประสงค์จะหาก าไร หรือ รายได้เพ่ือ

แบ่งปันกัน ซึ่งการตายนี้ รวมถึงการสาบสูญตามค าสั่งศาล 

 

 

หมวด  3 

ที่ตัง้ส านักงาน และ วนัเวลาเปดิท าการ 

ข้อ 7.  ส านักงานของสมาคมต้ังอยู่ท่ี เลขท่ี 199/8 หมู่ 2  ถนน

นครอินทร์  ต าบลบางสีทอง  อ าเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี  11130     

ข้อ 8. สมาคมจะเปิดท าการในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 

08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.  หยุดท าการในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และ วัน

นักขัตฤกษ์  

 

หมวด  4 

วธิีการรบัสมาชกิและการขาดจากสมาชิกภาพ 



ข้อ 9.   ผู้ท่ีประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ต้องยื่น

ใบสมัครตามแบบของสมาคม       ด้วยตนเอง ณ ท่ีต้ังของส านักงานของ

สมาคม ในวัน เวลาเปิดท าการ และ สถานที่ท่ีสมาคมก าหนด   

ข้อ 10.  หลักเกณฑ์การสมัครเป็นสมาชิกของสมาคม สถานท่ีรับ

สมัคร และอายุผู้สมัคร ให้เป็นไปตามท่ีสมาคมประกาศ 

 

 

 

ข้อ 11. ประเภทและคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นสมาชิก 

ประเภทและคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นสมาชิก 

(1) สมาชิกสามัญ 

      ก. เป็นสมาชิกประเภทสามัญหรือสมทบของสหกรณ์ออม

ทรัพย์ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจไทยหรือกลุ่มวิชาชีพอิสระ 

      ข. เป็นคู่สมรสของสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย หรือกลุ่มวิชาชีพอิสระ 

      ค. เป็นเจ้าหน้าท่ีของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของ

สหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย หรือกลุ่มวิชาชีพอิสระ 

     (2) สมาชิกสมทบ 

      ก. เป็นบิดา มารดา บุตร รวมถึงบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย 

พ่ีและน้องของสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออม

ทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทยตาม (1) ก. 

      ข. เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของกิจการรัฐวิสาหกิจหรือ

บริษัทย่อย ท่ีรัฐวิสาหกิจต้ังขึ้น 

      ค. เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มวิชาชีพอื่น 

      ง. เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์กลุ่มวิชาชีพสถาน

ประกอบการ (สสอป.) 



      สมาชิกสมทบ ตาม(2) ก. ต้องพ้นสมาชิกภาพในกรณีท่ี

สมาชิกสามัญตาม(1) ก. ลาออกหรือพ้นสมาชิกภาพ ยกเว้นกรณีเสียชีวิต 

ข้อ 12.   ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องน าเอกสารหลักฐาน 

ดังต่อไปนี้ 

(1)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัว

เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

(2)  ส าเนาทะเบียนบ้าน 

(3)  ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งจากสถานพยาบาลของ

รัฐ   ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

(4)  หลักฐานอื่นตามท่ีสมาคมก าหนด 

ข้อ 13.  ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก จะมีสมาชิกภาพสมบูรณ์ เม่ือพ้น

ก าหนด 180 วัน นับแต่วันท่ีคณะกรรมการมีมติรับเข้าเป็นสมาชิก และได้

ช าระเงินค่าสมัคร ค่าบ ารุงรายปี เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ตามอัตราท่ีสมาคม

ก าหนดแก่สมาคมแล้ว ยกเว้นสมาชิกภาพของผู้เริ่มก่อการจัดต้ังสมาคม จะ

เริ่มต้ังแต่วันท่ีนายทะเบียนรับจดทะเบียนสมาคม และได้ยื่นใบสมัครเข้าเป็น

สมาชิกไว้แล้ว เงินค่าสมัครสมาคมจะไม่คืนให้ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกซึ่งคณะกรรมการมีมติรับเข้าเป็นสมาชิก 

แต่ยังไม่พ้นก าหนด 180 วัน เมื่อเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุและมีการพิสูจน์

หลักฐานจากทางราชการชัดเจนแล้ว จะได้รับเงินค่าจัดการศพและเงิน

สงเคราะห์ครอบครัวตามระเบียบของสมาคม 

ข้อ 14.  สมาชิกท่ีถึงแก่กรรมก่อนระยะเวลาท่ีคณะกรรมการมี

มติอนุมัติรับเป็นสมาชิก  ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

ข้อ 15.  สมาคมจะมอบหลักฐานการเป็นสมาชิกในรูปบัตร

ประจ าตัวสมาชิก หรือ หนังสือส าคัญแสดงการเป็นสมาชิกให้แก่สมาชิกทุก

คน สมาชิกของสมาคมจะมีหมายเลขประจ าตัวสมาชิก ได้หมายเลขเดียว

เท่านั้น 

ข้อ 16.  ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกจะต้องระบุชื่อผู้จัดการศพ และผู้

ท่ีประสงค์ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ไว้ให้ชัดในใบสมัคร ซึ่งต้องเป็นบุคคลตาม



ประกาศของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ถ้ามีการ

เปลี่ยนแปลงผู้จัดการศพ และผู้รับเงินสงเคราะห์ในภายหลัง สมาชิกต้อง

แจ้งให้สมาคมทราบ โดยเป็นหนังสือตามแบบที่สมาคมก าหนด 

ข้อ 17. สมาชิกภาพย่อมสิ้นสุดลงในกรณี ดังต่อไปนี้ 

          (1)  ตาย 

          (2)  ลาออก โดยเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเป็นหนังสือตาม

แบบท่ีสมาคมก าหนด และให้มีผลต้ังแต่วันท่ียื่นหนังสือถึงสมาคมหรือศูนย์

ประสานงาน 

          (3)  ท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ออก 

          (4)  ถูกคัดชื่อออกเนื่องจากขาดส่งเงินสงเคราะห์ โดย

สมาคมแจ้งเป็นจดหมาย หรือผ่านสื่อต่างๆของสมาคม ให้ไปช าระเงิน

สงเคราะห์ ตามข้อ 22 แล้ว จ านวน 3 ครั้ง แต่ละครั้งมีเวลาห่างกันไม่น้อย

กว่า 15 วัน ซึ่งครั้งสุดท้ายได้ท าหนังสือลงทะเบียนแบบตอบรับ  หรือสมาคม

ติดต่อหาหลักแหล่งท่ีอยู่ไม่ได้ และ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติให้พ้น

สมาชิกภาพ 

การสิ้นสุดสมาชิกภาพตามข้อนี้ สมาชิกไม่มีสิทธิเรียกค่าสมัคร 

เงินค่าบ ารุง และเงินสงเคราะห์ท่ีได้ช าระตามข้อบังคับนี้คืนจากสมาคม เว้น

แต่เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าท่ียังไม่ได้ตกอยู่ในความผูกพันท่ีจะต้องจ่ายเป็น

เงินสงเคราะห์ให้แก่สมาชิกท่ีถึงแก่ความตาย 

ข้อ 18.  สมาคมจะแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกท่ีขาดจากสมาชิก

ภาพ ตามข้อ 17 (3) (4) เพ่ือทราบ    

นับแต่วันที่ท่ีประชุมมีมติภายใน 15 วัน 

สมาชิกท่ีพ้นจากสมาชิกภาพตามข้อ 17 (4) มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ

คณะกรรมการภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับหนังสือ  ให้คณะกรรมการ

วินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันยื่นอุทธรณ์ ค าวินิจฉัยของ

คณะกรรมการให้เป็นที่สุด 

หมวด  5 



เงนิค่าสมคัร เงนิคา่บ ารงุ และเงนิสงเคราะห์ 

ข้อ 19. การช าระเงินค่าสมัคร ค่าบ ารุงประจ าปี และ เงิน

สงเคราะห์ล่วงหน้า ให้ด าเนินการดังนี้ 

          (1) ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ต้องช าระเงินค่า

สมัครเป็นเงินคนละ 40 บาท(สี่สิบบาทถ้วน)และเมื่อสมาคมมีมติรับเข้าเป็น

สมาชิกตามข้อ 13 แล้ว จะต้องช าระเงินให้แก่สมาคมเป็นค่าบ ารุงปีละ 40 

บาท(สี่สิบบาทถ้วน)และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าไม่เกิน 5,000 บาท (ห้าพัน

บาทถ้วน) 

          (2) หากสมาคมยังมีสมาชิกไม่ถึง 30,000 คน (สามหมื่น

คน) ให้น าสมาชิกไปสมทบสมาคมอื่นได้ การช าระเงินสงเคราะห์ ให้เป็นไป

ตามประกาศของสมาคมท่ีไปสมทบ 

ข้อ 20. เมื่อสมาชิกของสมาคมคนใดคนหนึ่งถึงแก่ความตาย 

สมาชิกทุกคนมีหน้าท่ีต้องช าระเงินสงเคราะห์ตามจ านวนท่ีสมาชิกตาย ไม่

เกินศพละ 20 บาท ตามข้อ 1(3) (ง) ของกฎกระทรวง ก าหนดอัตราเงินค่า

สมัคร เงินค่าบ ารุง และ เงินสงเคราะห์ พ.ศ. 2547 

ในการก าหนดเงินสงเคราะห์เป็นจ านวนเท่าใด ซึ่งไม่เกินอัตรา

ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามประกาศ   ท่ีสมาคมก าหนด โดยส่งให้นาย

ทะเบียนทราบภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศดังกล่าว 

ข้อ 21.  การช าระเงินค่าสมัคร เงินค่าบ ารุง เงินสงเคราะห์ หรือ 

เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ดังต่อไปนี้  

           (1)  ด้วยตนเอง ณ ส านักงานของสมาคม หรือสถานท่ีท่ี

สมาคมก าหนด 

           (2)  ทางธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินในนามสมาคม 

           (3)  โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสมาคม 

           (4)  หักจากบัญชีเงินฝากของสมาชิก โดยได้รับความ

ยินยอมจากสมาชิกเจ้าของบัญชีแล้ว  



           (5) วิธีการอื่นๆ ตามท่ีสมาคมก าหนด 

การรับเงินทุกประเภท สมาคมจะออกหลักฐานการรับเงินทุกครั้ง

ตามแบบที่สมาคมก าหนด 

ข้อ 22.  การช าระเงินสงเคราะห์ตามข้อ 21 สมาชิกต้องช าระให้

สมาคมภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งการตายของสมาชิก หรือได้รับ

หนังสือแจ้งจากสมาคมให้ไปช าระเงิน 

ข้อ 23.  สมาคมจะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าจากสมาชิก 

เพ่ือส ารองจ่ายเป็นค่าจัดการศพ และสงเคราะห์ครอบครัว เป็นเงินไม่เกิน 

5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) กรณีเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าใช้จริงมากกว่า

หรือน้อยกว่าจ านวนท่ีเรียกเก็บไว้ สมาคมจะเรียกเก็บเพ่ิมหรือลดลงในปี

ต่อไป และสมาคมจะคืนให้แก่สมาชิกเท่าท่ีสมาชิกผู้นั้นยังไม่ตกอยู่ในความ

ผูกพันท่ีจะต้องจ่ายเงินสงเคราะห์ 

 

หมวด  6 

สิทธแิละหนา้ที่ของสมาชกิ 

ข้อ 24.  สมาชิกมีสิทธิดังต่อไปนี้ 

           (1)  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการของสมาคมต่อ

คณะกรรมการ และเรียกร้องให้คณะกรรมการ กระท า หรืองดเว้นการ

กระท าเพ่ือประโยชน์ของสมาคม 

           (2)  เข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม และลงสมัคร

เลือกต้ังเป็นกรรมการเพ่ือบริหารงานสมาคม รวมท้ังออกเสียงลงคะแนนทุก

ครั้ง  

           (3)  ขอตรวจสอบบัญชี  และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง  เพ่ือ

ทราบการด าเนินกิจกรรมของสมาคม ในวันเวลาเปิดท าการ                 



           (4)  ลงชื่อร่วมกันไม่น้อยกว่า 50 คน   หรือจ านวนไม่

น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกท้ังหมดร้องขอต่อคณะกรรมการให้

เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ เพ่ือการใดการหนึ่งเมื่อใดก็ได้   

           (5)  ร้องขอต่อนายทะเบียนให้สั่งเพิกถอนมติของท่ี

ประชุมใหญ่ของสมาคม ถ้าได้นัดเรียกหรือได้ประชุมกัน หรือได้ลงมติฝ่าฝืน

ต่อกฎหมาย หรือข้อบังคับของสมาคม และต้องร้องขอภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ี 

ท่ีประชุมใหญ่ลงมติ 

           (6)  ขอตรวจเอกสาร   คัดเอกสาร  หรือขอให้คัดรายการ  

และรับรองส าเนาเอกสารของสมาคม จากนายทะเบียน 

           (7)  มอบฉันทะเป็นหนังสือให้ผู้อื่น ซึ่งมิได้เป็นสมาชิก

เข้าร่วมประชุมใหญ่ และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ ผู้รับมอบฉันทะคน

หนึ่งรับมอบฉันทะได้คนเดียว 

           (8)  ลงชื่อร่วมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจ านวน

สมาชิกท้ังหมดร้องขอนายทะเบียนสั่งให้ยกเลิกสมาคมพร้อมด้วยเหตุผล 

หรือร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลสั่งให้เลิกสมาคม 

           (9)  แสดงความจ านงต่อท่ีประชุมใหญ่  เพ่ือเป็นผู้ช าระ

บัญชีในกรณีท่ีสมาคม  ต้องเลิกตามมติท่ีประชุมใหญ่ 

           (10) ลงชื่อร่วมกันไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน

สมาชิกท้ังหมดร้องขอต่อนายทะเบียน  เพ่ือแต่งต้ังผู้ช าระบัญชีคนใหม่แทน

ผู้ช าระบัญชีท่ีได้ต้ังไว้ 

           (11) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการสมาคม กรณีถูกคัดชื่อ

ออกตามข้อ 17 (4) 

ข้อ 25. สมาชิกมีหน้าที่ดังนี้  

(1) ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งของสมาคม 

(2)  ช าระเงินสงเคราะห์ให้เรียบร้อยภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ี

ได้รับแจ้งการตายของสมาชิก หรือได้รับหนังสือแจ้งจากสมาคมให้ไปช าระ

เงิน 



(3)  เก็บรักษาบัตรประจ าตัวสมาชิก หรือหนังสือส าคัญแสดงการ

เป็นสมาชิก 

(4)  แจ้งการเปลี่ยนแปลงท่ีอยู่ ชื่อสกุล หรือวัน เดือน ปีเกิด ต่อ

สมาคมภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

(5)  แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือตามแบบท่ีสมาคมก าหนด ท่ีจะ

เปลี่ยนแปลงบุคคลผู้จัดการศพ  หรือผู้รับเงินสงเคราะห์ 

 

 

หมวด  7 

วธิีการจา่ยเงนิคา่จดัการศพ หรือ คา่จดัการศพและสงเคราะห์

ครอบครวั 

ข้อ 26.  เมื่อสมาชิกผู้ใดถึงแก่ความตาย ให้สมาคมจ่ายค่า

จัดการศพ จ านวนไม่เกินร้อยละ 10 ของ เงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้จัดการศพ  

ส่วนท่ีเหลือให้เป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่บุคคลท่ีสมาชิก  แสดง

ความจ านง   ไว้ในใบสมัครให้เป็นผู้รับเงินสงเคราะห์ และหรือเป็นผู้จัดการ

ศพ ซึ่งต้องเป็นบุคคลดังต่อไปนี้ 

(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 

ในกรณีท่ีไม่มีบุคคลท่ีสมาชิกระบุไว้ในใบสมัครให้เป็นผู้จัดการ

ศพ หรือมีบุคคลท่ีระบุไว้ในใบสมัคร    แต่ไม่อาจจัดการตามเจตนาของ

สมาชิกได้ หรือในกรณีท่ีสมาชิกไม่ได้ระบุบุคคลใดไว้ในใบสมัครให้เป็น

ผู้จัดการศพ บุคคลตามวรรคหนึ่ง (1)-(6) อาจยื่นค าร้องต่อสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์ เพ่ือขอเป็นผู้จัดการศพได้ 



เมื่อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ได้รับค าร้องขอตามวรรคสอง

และได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลนั้นสามารถเป็นผู้จัดการศพของสมาชิก

ได้จริง ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จ่ายเงินค่าจัดการศพให้แก่บุคคลนั้น 

แต่ถ้าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เห็นว่าบุคคลนั้น ไม่สามารถเป็นผู้จัดการ

ศพได้ หรือไม่มีบุคคลตามวรรคหนึ่ง ยื่นค าร้องภายในเวลาท่ีก าหนดไว้ใน

ข้อบังคับ ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จัดการศพให้แก่สมาชิก ท่ีถึงแก่

ความตายตามสมควรแก่ฐานานุรูป และประเพณีทางศาสนาของสมาชิกนั้น 

เม่ือได้ปฏิบัติตามวรรคสามแล้ว ยังคงมีเงินค่าจัดการศพ หรือ ค่า

จัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัว เหลืออยู่ให้สมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์จ่ายเงินส่วนท่ีเหลืออยู่ ให้แก่บุคคลท่ีสมาชิกได้ระบุไว้ในใบสมัคร 

แต่ถ้าไม่มีบุคคลท่ีสมาชิกระบุไว้ในใบสมัคร ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

จ่ายเงินดังกล่าว ให้แก่บุคคลในวรรคหนึ่งตามล าดับก่อนหลัง โดยผู้อยู่

ล าดับก่อนย่อมตัดสิทธิผู้อยู่ล าดับหลัง ถ้ามีผู้อยู่ในล าดับเดียวกันหลายคน 

ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์    แบ่งเงินค่าจัดการศพ หรือ ค่าจัดการศพ

และเงินสงเคราะห์ครอบครัว ท่ีเหลืออยู่ให้แก่ทุกคนในสัดส่วนท่ีเท่ากัน หาก

ไม่อาจแบ่งเงินให้แก่บุคคลใดได้ให้เงินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน 

ข้อ 27.  สมาคมจะจ่ายเงินค่าจัดการศพ หรือ ค่าจัดการศพและ

เงินสงเคราะห์ครอบครัว ให้แก่ผู้จัดการศพ และ ผู้รับเงินสงเคราะห์แล้วแต่

กรณี ดังนี้ 

(1)  จ่ายเงินครั้งแรกเป็นค่าจัดการศพ ภายใน 7 วัน นับแต่วันท่ี

ได้รับค าขอ 

(2)  จ่ายเงินส่วนท่ีเหลือภายใน 90 วัน นับแต่วันท่ีสมาคมได้

จ่ายเงินครั้งแรก 

(3)  การจ่ายเงินค่าจัดการศพ หรือ ค่าจัดการศพและเงิน

สงเคราะห์ครอบครัว รายใดมีปัญหา  ให้น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการ และ

ให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด จึงไม่ถือว่าเงินนี้เป็นมรดกของ

สมาชิกผู้ถึงแก่ความตาย  ทายาทโดยธรรมของสมาชิกท่ีถึงแก่ความตาย  

ไม่มีสิทธิเรียกร้อง  หรือถือเป็นเหตุฟ้องร้องเรียกเงินดังกล่าวได้ ไม่ว่าด้วย

กรณีใดๆ ท้ังสิ้น 



ข้อ 28.  สมาคมจะหักเงินสงเคราะห์ไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินกิจการ ในอัตราร้อยละ 4 ของเงินที่เรียกเก็บได้ 
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การใชจ้า่ย และการเกบ็รกัษาเงนิ 

ข้อ 29.  สมาคมจะใช้จ่ายเงินในการด าเนินกิจการ ดังนี้ 

(1)  ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และ ค่าเช่าท่ีพักของ

กรรมการ 

(2)  เงินเดือนค่าจ้าง และ ค่าล่วงเวลาของเจ้าหน้าท่ีสมาคม 

(3)  ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และ ค่าเช่าท่ีพักของ

เจ้าหน้าที่สมาคม 

(4)  ค่าสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนบ าเหน็จ และ ค่า

เครื่องแบบของเจ้าหน้าท่ีสมาคม 

(5)  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชุมใหญ่   

(6)  ค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา 

กรรมการ และเจ้าหน้าที่สมาคม   

(7)  ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อท่ีดิน  อาคาร  และครุภัณฑ์  หรือ

การจัดจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารส านักงานของสมาคม 

(8)  ค่าเช่าท่ีดิน และอาคารส านักงานของสมาคม 

(9)  ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ ค่าซ่อมแซม ค่าบ ารุงรักษา 

และค่าเส่ือมราคา 

(10) ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค ได้แก่ ค่าน้ าประปา ค่าไฟฟ้า 

ค่าโทรศัพท์ และค่าไปรษณีย์ 



(11) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ค่าธรรมเนียมท่ีเกี่ยวกับการด าเนิน

กิจการของสมาคม 

(12) ค่าใช้จ่ายส าหรับผู้ท าบัญชี ผู้ตรวจบัญชี ผู้สอบบัญชี ผู้

ช าระบัญชี และค่าใช้จ่ายในการ 

เลิกสมาคม 

(13) ค่าพวงหรีด และค่าพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกท่ีถึงแก่

ความตาย 

(14) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามท่ีได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน

กลาง 

ข้อ 30.  ค่าใช้จ่ายตามข้อ 29 (1) (2) (3) (4)  และ (13) สมาคม

ต้องก าหนดเป็นระเบียบ  และน าเสนอ    ท่ีประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ  และ

ส่งให้นายทะเบียนพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในก าหนด 30 วัน และ

เม่ือนายทะเบียนอนุมัติแล้วจึงจะถือปฏิบัติได้ 

ข้อ 31.  เงินทุกประเภทท่ีสมาคมได้รับ ต้องน าฝากกับธนาคาร

ของรัฐ หรือธนาคารพาณิชย์ หรือสหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ใน

นามของสมาคม 

(1)  เหรัญญิกของสมาคมจะเก็บรักษาเงินสดไว้ เ พ่ือเป็น

ค่าใช้จ่ายได้ไม่เกิน 50,000 บาท     

(ห้าหม่ืนบาทถ้วน)  

(2)  นายกสมาคมมีอ านาจอนุมัติจ่ายเงินเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายของ

สมาคมได้ไม่เกินครั้งละ 100,000 บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

(3)  นายกสมาคมโดยมติของคณะกรรมการมีอ านาจอนุมัติ

จ่ายเงินเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายของสมาคมได้ไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้าน

บาทถ้วน) 

(4)  หากจ านวนเงินค่าใช้จ่ายเกินกว่า จ านวน 5,000,000 บาท 

(ห้าล้านบาทถ้วน)  ต้องขออนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่ในแต่ละรายการ ยกเว้น

การจ่ายเงินสงเคราะห์ 



ข้อ 32.  การสั่งจ่ายเงินและหรือการเบิกถอนเงินจากธนาคาร

หรือสหกรณ์หรือสถาบันการเงิน  ให้นายกสมาคมหรืออุปนายกสมาคมท่ี

นายกสมาคมมอบหมาย และ กรรมการอื่น อีกไม่น้อยกว่า 2 คน  ลงลายมือ

ชื่อร่วมกันในการสั่งจ่ายเงินและหรือการเบิกถอนเงิน  

ข้อ 33.  เงินหรือผลประโยชน์ของสมาคมท่ีได้รับมา หรือมีผู้

บริจาค หรือดอกเบี้ยท่ีเกิดจากเงินฝากธนาคาร  หรือสถาบันการเงิน หรือ

สหกรณ์ ในนามของสมาคม ต้องตกเป็นของสมาคมท้ังสิ้น 

ข้อ 34.  สมาคมจะแต่งตั้งบุคคลท่ีเหมาะสมเป็นผู้ตรวจบัญชี โดย

ความเห็นชอบของท่ีประชุมใหญ่ และต้องรายงานผลให้คณะกรรมการ

ทราบทุกเดือน ผู้ตรวจบัญชีจะได้รับค่าตอบแทนตามท่ีสมาคมก าหนด 
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การประชุมใหญ ่

ข้อ 35.  นับแต่จดทะเบียนจัดต้ังสมาคม ผู้ริเริ่มก่อการจะต้องนัด

สมาชิกมาประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก ภายใน  90 วัน เพื่อ 

(1) รับรองข้อบังคับทั้งฉบับ 

(2) เลือกต้ังคณะกรรมการและมอบหมายงาน 

(3) ก าหนดอัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 

(4) ก าหนดอัตราการหักเงินค่าจัดการศพ หรือ ค่าจัดการศพและ

เงินสงเคราะห์ครอบครัว ไว้เป็นค่าใช้จ่าย 

(5) ก าหนดจ านวนเงิน ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าเบี้ยประชุม  ค่าพาหนะ  

เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นท านองเดียวกันให้แก่กรรมการ 

(6) เรื่องอื่นๆ 

ในระหว่างท่ียังไม่ได้มีจัดการประชุมใหญ่สามัญเป็นครั้งแรก ผู้

เริ่มก่อการจัดต้ังสมาคม มีอ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับ

คณะกรรมการ 



ข้อ 36.  สมาคมจะต้องเรียกประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ปีละหนึ่ง

ครั้ง ภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน โดยอย่างน้อยต้องมีระเบียบวาระ 

ดังต่อไปนี้ 

(1) รับทราบรายงานกิจการในรอบปีท่ีผ่านมา 

(2) พิจารณาอนุมัติบัญชีรายได้ รายจ่าย และบัญชีงบดุล 

(3) เลือกต้ังคณะกรรมการชุดใหม่แทนคณะกรรมการเมื่อครบ

วาระ หรือทดแทนต าแหน่งท่ีว่าง 

(4) พิจารณาแก้ไข หรือเพ่ิมเติมข้อบังคับ 

(5) เรื่องอื่นๆ 

ข้อ 37.  สมาคมจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ ในกรณีท่ีต้องขอ

ความเห็นชอบ หรือมติจากท่ีประชุมใหญ่  ในการด าเนินกิจการของสมาคม  

(1) คณะกรรมการเรียกประชุม 

(2) สมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิก

ท้ังหมด หรือไม่น้อยกว่า  50  คน ลงชื่อร่วมกันร้องขอต่อสมาคมให้เรียก

ประชุมใหญ่วิสามัญเพ่ือการใดการหนึ่ง 

ในกรณีท่ีสมาชิกเป็นผู้ร้องขอ ให้สมาคมเรียกประชุมภายใน 30 

วัน นับแต่วันท่ีได้รับค าร้องขอ ถ้าสมาคมไม่เรียกประชุมในระยะเวลา

ดังกล่าว ให้นายทะเบียนเรียกประชุมได้ 

(3) นายทะเบียนสั่งให้เรียกประชุม 

ข้อ 38.   สมาคมจะส่งหนังสือ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ นัด

ประชุมใหญ่ไปยังสมาชิกทุกคนก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 

หนังสือ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เชิญประชุมต้องระบุสถานท่ี วัน เวลา

และระเบียบวาระการประชุม พร้อมท้ังรายละเอียด และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง

ไปด้วย 

ข้อ 39.   การประชุมใหญ่ ต้องมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก

มาร่วมประชุมร่วมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกท้ังหมด หรือไม่

น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน จึงจะเป็นองค์ประชุม 



 ข้อ 40.  ในการประชุมใหญ่ สมาชิกหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการ

ลงคะแนน การวินิจฉัยชี้ขาด ให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้

ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด กรณีการ

แก้ไข หรือเพ่ิมเติมข้อบังคับ และการเลิกสมาคม ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อย

กว่าสองในสามของผู้มาประชุม 

ข้อ 41.  การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ ให้เลือกปฏิบัติ

ได้ในแต่ละวาระการประชุม  

(1) ออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผย ให้ใช้วิธียกมือ หรือ 

(2) ออกเสียงลงคะแนนลับ ให้ใช้วิธีกาบัตรลงคะแนน 

การนับคะแนนเสียง ให้ท่ีประชุมเลือกสมาชิกท่ีเข้าร่วมประชุม

เป็นกรรมการนับคะแนนเสียงจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน 

ข้อ 42.  สมาชิกจะมอบฉันทะเป็นหนังสือให้ผู้อื่นซึ่งมิใช่สมาชิก 

ให้เข้าประชุมใหญ่และออกเสียงแทนตนได้  ผู้รับมอบฉันทะคนหนึ่งรับมอบ

ฉันทะได้คนเดียว 

 ข้อ 43.  ในกรณีท่ีจะลงมติเรื่องใด ถ้ากรรมการหรือสมาชิกผู้ใด

มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน กรรมการหรือสมาชิกของสมาคมผู้

นั้น จะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นไม่ได้    

ข้อ 44.  ให้นายกสมาคมเป็นประธานในที่ประชุมใหญ่  ถ้านายก

สมาคมไม่อยู่  หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้อุปนายกปฏิบัติหน้าท่ีแทน ถ้า

ท้ังนายกสมาคมและอุปนายกไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ท่ีประชุม

เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในท่ีประชุมเฉพาะการประชุม

คราวนั้น 
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คณะกรรมการ 

ข้อ 45.  คณะกรรมการของสมาคม โดยได้รับการเลือกต้ัง

ระหว่างสมาชิกด้วยกันในท่ีประชุมใหญ่ มีจ านวนไม่น้อยกว่า 7 คน และไม่

เกิน 21 คน ประกอบด้วยต าแหน่งนายกสมาคม อุปนายกสมาคม เลขานุการ 

เหรัญญิก และกรรมการอื่นๆ ตามท่ีเห็นสมควร และต้องมีคุณสมบัติ 

ดังต่อไปนี้ 

(1) มีสัญชาติไทย 

(2) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ 

(3) มีอาชีพเป็นหลักแหล่ง และมีฐานะมั่นคง 

(4) เป็นสมาชิกของสมาคม 

(5) ไม่เป็นกรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อื่น 

(6) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรม

อันดี 

(7) ไม่เคยถูกนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ า

ท้องที่ สั่งให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการสมาคม  

(8) ไม่เคยถูกท่ีประชุมใหญ่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ถอดถอน

ให้ออกจากต าแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าท่ี หรือไม่เคย

ต้องโทษตามกฎหมายว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ 

(9) ไม่เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้น

แต่เป็นโทษส าหรับความผิดได้กระท าโดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ 

(10) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(11) ไม่เป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือบุคคลล้มละลาย 

(12) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก  หรือให้ออกจากส่วนราชการ 

หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจหรือไม่เคยถูกนายจ้างเลิกจ้าง เพราะเหตุ

ทุจริตต่อหน้าที ่

(13)  มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าช้ันประถมปีท่ี 4 

(14)  ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใด 



(15)  ต้องเป็นผู้ท่ีศูนย์ประสานงานในสหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีเป็น

สมาชิกของสมาคมให้การรับรองโดยมติของท่ีประชุมคณะกรรมการศูนย์

ประสานงานนั้น 

ให้คณะกรรมการเป็นผู้แทนของสมาคม  ในกิจการท่ีเกี่ยวกับ

บุคคลภายนอก  ในการนี้คณะกรรมการจะแต่งต้ังกรรมการคนใดคนหนึ่ง 

หรือหลายคนขึ้นท าการแทนก็ได้ 

 

 

 

 

 

บทบาทหนา้ทีแ่ตล่ะต าแหนง่ของกรรมการ 

นายกสมาคม  ท าหน้าท่ีเป็นหัวหน้าในการบริหารกิจการของ

สมาคมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ

ข้อบังคับ และวัตถุประสงค์ของสมาคมเป็นผู้แทนสมาคมใน การติดต่อกับ

บุคคลภายนอก และเป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการ และการประชุม

ใหญ่ของสมาคม 

อุปนายกสมาคม  ท าหน้าทีเ่ป็นผู้ช่วยนายกสมาคมในการบริหาร

กิจการสมาคม ปฏิบัติตามท่ีนายกสมาคมได้มอบหมาย และท าหน้าท่ีแทน

นายกสมาคม เม่ือนายกสมาคมไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

เลขานุการ  ท าหน้าท่ีเกี่ยวกับงานธุรการของสมาคม นัดการ

ประชุมกรรมการ การประชุมใหญ่      จดและรักษารายงานการประชุม 

ด าเนินการจดทะเบียนกรรมการจดทะเบียนแก้ไข หรือเพ่ิมเติมข้อบังคับ 

และรายงานทะเบียนสมาชิก บัญชีงบดุลต่อนายทะเบียน และปฏิบัติตาม

ค าสั่งของนายกสมาคม ตลอดจนท าหน้าท่ีเป็นเลขานุการ ในการประชุม

ต่างๆ ของสมาคม 

เหรัญญิก  มีหน้าท่ีเกี่ยวกับการเงินท้ังหมดของสมาคม  เป็น

ผู้จัดท าบัญชีรายได้และรายจ่าย   บัญชีงบดุลของสมาคม และเก็บเอกสาร



หลักฐานต่างๆ ทางการเงินและบัญชีของสมาคมไว้ เพ่ือการตรวจสอบ 

รายงานฐานะการเงินและงบดุลของสมาคมต่อนายทะเบียน 

กรรมการต าแหน่งอื่นๆ  มีหน้าที่ตามท่ีนายกสมาคมมอบหมาย 

ข้อ 46.  วิธีการเลือกต้ังคณะกรรมการ ตามข้อ 45 กระท าได้ 

ดังนี้ 

(1)  ก าหนดให้มีการเลือกต้ังจากสมาชิกในท่ีประชุมใหญ่ โดย

การเสนอช่ือและต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 5 คน 

(2)  จ านวนกรรมการท่ีจะเลือกต้ัง ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วย

การเลือกต้ังคณะกรรมการด าเนินการสมาคม ตามท่ีประชุมใหญ่เห็นชอบ 

(3)  ให้กรรมการเลือกต้ังกันเอง เพ่ือด ารงต าแหน่งตามท่ี

เห็นสมควรและเสนอให้ที่ประชุมใหญ่รับทราบ 

(4)  ให้มีคณะกรรมการเลือกต้ัง เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตาม

ระเบียบทีค่ณะกรรมการก าหนด และเสนอท่ีประชุมใหญ่รับรอง  

ข้อ 47.  กรรมการของสมาคมไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้าง หรือ

ประโยชน์อย่างอื่นท านองเดียวกันจากสมาคมกรรมการของสมาคม อาจ

ได้รับ ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ หรือ เงิน หรือประโยชน์อย่าง

อื่นท านองเดียวกันจากสมาคมตามท่ีได้วางระเบียบไว้ให้จ่ายตามมติท่ี

ประชุมใหญ่ก าหนด และส่งส าเนาที่มีค ารับรองว่าถูกต้องต่อนายทะเบียน 

 ข้อ 48.  คณะกรรมการท่ีได้รับเลือกต้ังตามข้อ 45 และ 46 เมื่อ

ได้รับการจดทะเบียนแล้ว ให้อยู่ในต าแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วันท่ีท่ี

ประชุมใหญ่มีมติและต้องออกตามวาระ จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระ

ติดต่อกันไม่ได้ เว้นแต่ท่ีประชุมใหญ่โดยมติสองในสามของผู้มาประชุม จะ

ก าหนดเป็นอย่างอื่น 

กรรมการชุดท่ีออกตามวาระจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีจนกว่า จะมีการ

เลือกต้ังคณะกรรมการชุดใหม่ และคณะกรรมการชุดใหม่รับมอบหน้าท่ีเป็น

หนังสือ และเข้ารับต าแหน่งแทนแล้ว จึงจะพ้นหน้าท่ี  ให้คณะกรรมการชุด

ใหม่ มีผลต้ังแต่วันที่ท่ีประชุมใหญ่มีมติเลือกต้ัง 



กรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ สมาคมจะเรียก

ประชุมใหญ่วิสามัญ เพ่ือเลือกกรรมการแทนต าแหน่งท่ีว่างก็ได้ และให้อยู่

ในต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 

ข้อ 49.  กรรมการของสมาคมย่อมพ้นจากต าแหน่งได้ในกรณี 

ดังต่อไปนี้ 

(1) ครบก าหนดตามวาระ 

(2) ถึงแก่ความตาย 

(3) ลาออกโดยท าเป็นหนังสือ 

(4) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 45 

ข้อ 50.  ให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละหนึ่ง

ครั้ง ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วน นายกสมาคม หรือกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจ านวนกรรมการท้ังหมด จะเรียกประชุมก็ได้ 

ข้อ 51.  การประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีกรรมการมาประชุม

ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการท้ังหมด จึงจะนับเป็นองค์ประชุม 

ข้อ 52.  ให้นายกสมาคมเป็นประธานในท่ีประชุม ถ้านายก

สมาคมไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อุปนายกสมาคมเป็นประธานใน

ท่ีประชุม ถ้านายกสมาคม และอุปนายกสมาคมไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติ

หน้าท่ีได้ ให้ท่ีประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่ง ท าหน้าท่ีประธานในท่ี

ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้

ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 

ข้อ 53.  คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าท่ีในการด าเนินกิจการ

ของสมาคม และให้รวมถึง 

1)  ด าเนินกิจการของสมาคมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการ

ฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ 

และมติของที่ประชุมใหญ่ หรือกฎหมายอื่น 

(2)  ก าหนดหรือวางระเบียบให้การปฏิบัติงานของสมาคมเป็นไป

ตามข้อบังคับ 



(3)  ว่าจ้างแต่งตั้ง ถอดถอนเจ้าหน้าท่ีสมาคม 

(4)  จัดท าและจัดเก็บรักษาเอกสารหลักฐานทางการเงินและ

บัญชีทะเบียนสมาชิก และทรัพย์สินของสมาคม 

 

หมวด  11 

การเลกิสมาคม และการช าระบญัชี 

ข้อ 54.  สมาคมย่อมเลิกด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(1)  ประชุมใหญ่ลงมติให้เลิก 

(2)  นายทะเบียนสั่งให้เลิก 

(3)  ศาลสั่งให้เลิก 

ข้อ 55.  ในกรณีท่ีนายทะเบียนสั่งให้มีการเลิก  กรรมการจ านวน

ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการท้ังหมดของสมาคม  สามารถยื่น

อุทธรณ์ต่อปลัดกระทรวง  โดยท าเป็นหนังสือยื่นต่อนายทะเบียน ภายใน

สามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับค าสั่งให้เลิก 

ข้อ 56.  เมื่อสมาคมต้องเลิกไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ให้มีการช าระ

บัญชี  

ให้ท่ีประชุมใหญ่พิจารณาต้ังผู้ช าระบัญชี โดยได้รับความ

เห็นชอบจากนายทะเบียน ภายในสามสิบวัน นับแต่วันท่ีเลิกหรือนับแต่วันท่ี

ปลัดกระทรวงมีค าสั่งให้ยกอุทธรณ์ 

ในกรณีท่ีประชุมใหญ่ไม่อาจต้ังผู้ช าระบัญชี หรือนายทะเบียน

ไม่ให้ความเห็นชอบ ให้นายทะเบียนแต่งต้ังผู้ช าระบัญชีขึ้นท าการช าระ

บัญชีได้ 

 เมื่อนายทะเบียนเห็นสมควร หรือเมื่อสมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่า

สองในสามของจ านวนสมาชิกท้ังหมด ร้องขอต่อนายทะเบียน นายทะเบียน

จะแต่งต้ังผู้ช าระบัญชีคนใหม่แทนผู้ช าระบัญชีท่ีได้ต้ังไว้ก็ได้ ผู้ช าระบัญชี

ได้รับค่าตอบแทนของสมาคมตามท่ีนายทะเบียนก าหนด 



 ข้อ 57.  ให้คณะกรรมการ  และเจ้าหน้าท่ีของสมาคม  จัดการ

รักษาทรัพย์สินทั้งหมดของสมาคมไว้จนกว่าผู้ช าระบัญชี จะเรียกให้ส่งมอบ 

 ข้อ 58.  ผู้ช าระบัญชีต้องท างบดุลของสมาคมส่งให้ผู้สอบบัญชี  

เพ่ือตรวจสอบรับรองว่าถูกต้อง  และอาจร้องขอให้นายทะเบียนต้ังผู้สอบ

บัญชี เพ่ือตรวจสอบงบดุลได้ เมื่อผู้สอบบัญชีรับรองงบดุลแล้ว ให้ผู้ช าระ

บัญชีรับรอง   งบดุลต่อท่ีประชุมใหญ่เพ่ืออนุมัติ และเสนอต่อนายทะเบียน

ต่อไป 

 ข้อ 59.  เม่ือได้ช าระบัญชีแล้ว ถ้ามีทรัพย์สินเหลืออยู่  จะโอนไป

ให้แก่นิติบุคคลท่ีมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการกุศลสาธารณะ 

  

 

หมวด  12 

บทเฉพาะกาล 

ข้อ 60. นับแต่วันท่ีข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่า ต้ังแต่วันท่ี 1 

มกราคม 2561 เป็นต้นไป สมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย     ในส่วนของสหกรณ์ออม

ทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย ยังคงสภาพการเป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทยต่อไป ตาม

ทะเบียนเลขท่ี นบ 738012/004 เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งได้รับการ

จดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ าท้องถิ่นองค์การบริหารส่วน

ต าบลบางสีทอง ตามมาตรา 12 และ มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติการ

ฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 

ข้อ 61. นับแต่วันท่ีข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่า ต้ังแต่วันท่ี 1 

มกราคม 2561 เป็นต้นไป กรรมการในส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจ

ไทยจ านวน 15 คน ยังคงเป็นกรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของ

สหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย ตามทะเบียนเลขท่ี นบ 738012/004 



เมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2554  ซึ่งได้รับการจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์ประจ าท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลบางสีทอง ตามมาตรา 12 

และ มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545  

ต่อไปจนกว่าจะครบตามวาระ ท้ังนี้ให้นับวาระต่อเนื่องจากการด ารง

ต าแหน่งกรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออม

ทรัพย์ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย   

 

 

ข้อ 62. กรรมการท่ีขาดคุณสมบัติข้อ 45 (15) ให้คงการเป็น

กรรมการต่อไปจนครบตามวาระ                           

 

   ประกาศ  ณ  วันที่        พฤษภาคม  2565 

 

                                                   ลงชื่อ 

                

     

 

 

 

(นายไพบูลย ์ แกว้เพทาย) 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์

รัฐวิสาหกิจไทย 
 


