ขอบังคับ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขไทย
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ขอบังคับ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขไทย
พ.ศ. 2554
ขอ 1. ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขไทย พ.ศ. 2554” คํายอใช “สสธท.”
ขอ 2. ขอบังคับนี้ใหใชบังคับ นับตั้งแตวันที่สมาคมไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนเปน
นิติบุคคล เปนตนไป
ขอ 3. เครื่องหมายของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขไทย
พ.ศ. 2554 เปนรูปลักษณะคนชูสองแขนอยูภายใตหลังคาบาน มีงูพันคบเพลิงอยูตรงหัวคน และมีชื่อ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขไทย อยูรอบวงกลม ดังนี้
คนชูสองแขน หมายถึง การประสานความรวมมือสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขไทย
หลังคาบาน หมายถึง การคุมครองปองกันภยันตรายทั้งปวง
งูพนั คบเพลิง หมายถึง การมีสุขภาพดี
หมวด 1
ขอความทั่วไป
ขอ 4. ในขอบังคับนี้
“สมาคม” หมายความว า สมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห ส มาชิ ก สหกรณ อ อมทรั พ ย
สาธารณสุขไทย
“สมาชิก” หมายความวา สมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณ
ออมทรัพยสาธารณสุขไทย
"คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขไทย
“นายกสมาคม” หมายความวา นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขไทย
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“กรรมการ” หมายความวา กรรมการดําเนินการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขไทย
“ผูจัดการ” หมายความวา ผูจัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขไทย
“เจาหนาที่” หมายความวา เจาหนาที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขไทย
“สมาชิกสหกรณ” หมายความวา สมาชิกสหกรณออมทรัพยที่ เปนสมาชิกของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขไทย
“เงินคาสมัคร” หมายความวา เงินซึ่งเรียกเก็บจากผูซึ่งสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขไทย
“เงินคาบํารุง” หมายความวา เงินที่เรียกเก็บจากสมาชิกเปนรายเดือนหรือรายป เพื่อเปน
คาใชจายในการดําเนินการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขไทย
“เงินสงเคราะห” หมายความวา เงินที่สมาชิกรวมกันออกชวยเหลือเปนคาจัดการศพ หรือ
คาจัดการศพและสงเคราะหครอบครัวของสมาชิกซึ่งถึงแกความตาย รวมทั้งเปนคาใชจายเพื่อดําเนิน
กิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขไทย
“เงินสงเคราะหลวงหนา” หมายความวา เงินที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณ
ออมทรัพยสาธารณสุขไทย เรียกเก็บไวลวงหนาเพื่อสํารองจายเปนเงินสงเคราะห เมื่อสมาชิกคนใด
คนหนึ่งถึงแกความตาย
“นายทะเบียน” หมายความวา นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหประจําทองที่
องคการบริหารสวนตําบลบางสีทอง อําเภอบางกรวย
“นายทะเบียนกลาง” หมายความวา ผูอํานวยการสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
“ปลัดกระทรวง” หมายความวา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
หมวด 2
วัตถุประสงค
ขอ 5. สมาคมมีวัตถุประสงคเพื่อทําการสงเคราะหซึ่งกันและกันในการจัดการศพเพื่อ
การจัดการศพและสงเคราะหครอบครัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งถึงแกความตาย โดยมิไดประสงค
จะหากําไร หรือรายไดเพื่อแบงปนกันซึ่งการตายนี้ รวมถึงการสาบสูญตามคําสั่งศาล
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หมวด 3
ที่ตั้งสํานักงานและวันเวลาเปดทําการ
ขอ 6. สํานักงานของสมาคมตั้งอยูที่ เลขที่ 199 หมู 2 ถนนนครอินทร ตําบลบางสีทอง
อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทรศัพท 02 – 4961199 โทรสาร 02 – 4961177, 02 – 4961188
ขอ 7. สมาคมจะเปดทําการในวันจันทร ถึงวันศุกร ระหวางเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.
หยุดทําการในวันเสารและวันอาทิตย และวันนักขัตฤกษ
หมวด 4
วิธีการรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ
ขอ 8. ผูที่ประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคมตองยื่นใบสมัครตามแบบของ
สมาคมดวยตนเอง ณ ที่ตั้งของสํานักงานของสมาคม ในวันเวลาเปดทําการ
ขอ 9. ผูสมัครเขาเปนสมาชิก ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(1) เปนสมาชิกประเภทสามัญของสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาล และสาธารณสุข
(2) เปนผูบรรลุนิติภาวะ
(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย หรือเปนคนไรความสามารถ
(4) มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง ณ วันสมัคร
(5) มีอายุในวันสมัครไมเกิน 60 ปบริบูรณ ในวันสมัคร
ขอ 10. ผูสมัครเขาเปนสมาชิกตองนําเอกสารหลักฐาน ดังตอไปนี้
(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
(2) สําเนาทะเบียนบาน
(3) ใบรับรองแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่ง จากสถานพยาบาลของรัฐ ตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาล
ขอ 11. ผูสมัครเขาเปนสมาชิก จะมีสมาชิกภาพสมบูรณ เริ่มตั้งแตวันที่คณะกรรมการ
มีมติรับเขาเปนสมาชิก และไดชําระเงินคาสมัคร คาบํารุงรายป และเงินสงเคราะหลวงหนาตามอัตรา
ที่สมาคมกําหนดแกสมาคมแลว ยกเวนสมาชิกภาพของผูเริ่มกอการจัดตั้งสมาคมจะเริ่มตั้งแตวันที่
นายทะเบียนรับจดทะเบียนสมาคม และไดยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิกไวแลว เงินคาสมัครสมาคมจะ
ไมคืนใหผูสมัครไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ขอ 12. สมาคมจะมอบหลักฐานการเปนสมาชิกในรูปบัตรประจําตัวสมาชิกใหแกสมาชิก
ทุกคน สมาชิกของสมาคมจะมีหมายเลขประจําตัวสมาชิก ไดหมายเลขเดียวเทานั้น
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ขอ 13. ผูสมัครเขาเปนสมาชิกจะตองระบุชื่อผูจัดการศพ และผูที่ประสงคใหไดรับ
เงินสงเคราะห ซึ่งจะตองเปนบุคคลในครอบครัวของตน ตามขอ 23 ไวใหชัดในใบสมัคร ถามี
การเปลี่ยนแปลงผูจัดการศพ และผูรับเงินสงเคราะหในภายหลัง สมาชิกตองแจงใหสมาคมทราบ
โดยเปนหนังสือตามแบบที่สมาคมกําหนด
ขอ 14. สมาชิกภาพยอมสิ้นสุดลงในกรณีดังตอไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก เปนหนังสือตามแบบที่สมาคมกําหนด และใหมีผลตั้งแตวันที่ยื่นหนังสือขอ
ลาออก
(3) ที่ประชุมใหญมีมติใหออก
(4) ถูกคัดชื่อออกเนื่องจากขาดสงเงินสงเคราะห โดยสมาคมแจงเปนหนังสือใหไปชําระ
เงินสงเคราะห ตามขอ 19 แลว จํานวน 3 ครั้ง แตละครั้งมีเวลาหางกัน 30 วัน ซึ่งครั้งสุดทายไดทํา
หนังสือลงทะเบียนแบบตอบรับ หรือสมาคมติดตอหาหลักแหลงที่อยูไมได และคณะกรรมการ
พิจารณาแลวมีมติใหพนสมาชิกภาพการสิ้นสุดสมาชิกภาพตามขอนี้ สมาชิกไมมีสิทธิเรียกคาสมัคร
เงินคาบํารุง และเงินสงเคราะหที่ไดชําระตามขอบังคับนี้คืนจากสมาคม เวนแตเงินสงเคราะหลวงหนา
ที่ยังไมไดตกอยูในความผูกพันที่จะตองจายเปนเงินสงเคราะหใหแกสมาชิกที่ถึงแกความตาย
ขอ 15. สมาคมจะแจงเปนหนังสือใหสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ตามขอ 14 (3) (4) เพื่อ
ทราบ นับแตวันที่ที่ประชุมมีมติ ภายใน 15 วัน
สมาชิกที่พนจากสมาชิกภาพตามขอ 14 (4) มีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการ ภายใน 30 วัน
นับแตวันที่ไดรับหนังสือใหคณะกรรมการวินิจฉัยใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับแตวันยื่นอุทธรณ
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ ใหเปนที่สุด
หมวด 5
เงินคาสมัคร เงินคาบํารุง และเงินสงเคราะห
ขอ 16. ผูสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคม ตองชําระเงินคาสมัครเปนเงินคนละ 20 บาท
และเมื่อสมาคมมีมติรับเขาเปนสมาชิกตามขอ 12 แลวจะตองชําระเงินใหแกสมาคมดังนี้
(1) เงินคาบํารุงป ๆ ละ 20 บาท (ยี่สิบบาทถวน)
(2) สงเคราะหลวงหนา ปละ 4,000 บาท (สี่พันบาทถวน)
ขอ 17. เมื่อสมาชิกของสมาคมคนใดคนหนึ่งถึงแกความตาย สมาชิกทุกคนมีหนาที่ตองชําระ
เงินสงเคราะหนั้น รายละไมเกิน 20 บาท (ยี่สิบบาทถวน)
ขอ 18. การชําระเงินคาสมัคร เงินคาบํารุง เงินสงเคราะหหรือเงินสงเคราะหลวงหนาใหชําระ
ใหสหกรณตนสังกัดโอนเขาบัญชีเงินฝากของสมาคม และการรับเงินทุกประเภท สมาคมจะออก
หลักฐานการรับเงินทุกครั้งตามแบบที่สมาคมกําหนด
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ขอ 19. การชําระเงินสงเคราะหตามขอ 18 สมาชิกตองชําระใหสมาคมภายใน 15 วัน นับแต
วันที่ไดรับแจงการตายของสมาชิก หรือไดรับหนังสือแจงจากสมาคมใหไปชําระเงิน
ขอ 20. สมาคมจะเรียกเก็บเงินสงเคราะหลวงหนาจากสมาชิก เพื่อสํารองจายเปนคาจัดการ
ศพ และสงเคราะหครอบครัวจํานวน ตามมติที่ประชุมใหญ และสมาคมจะคืนใหแกสมาชิกเทาที่
สมาชิกผูนั้นยังไมตกอยูในความผูกพันที่จะตองจายเงินสงเคราะห
หมวด 6
สิทธิและหนาที่ของสมาชิก
ขอ 21. สมาชิกมีสิทธิดังตอไปนี้
(1) แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการของสมาคมตอคณะกรรมการ
และเรียกรองให
คณะกรรมการกระทํา หรือ งดเวนการกระทําเพื่อประโยชนของสมาคม
(2) เขารวมประชุมใหญของสมาคม และลงสมัครเลือกตั้งเปนกรรมการเพื่อบริหารงานสมาคม
รวมทั้งออกเสียงลงคะแนนทุกครั้ง
(3) ขอตรวจสอบบัญชี และเอกสารที่เกี่ยวของ เพื่อทราบการดําเนินกิจการของสมาคมใน
วันเวลาเปดทําการ
(4) ลงชื่อรวมกันไมนอยกวา 50 คน หรือจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมด รองขอตอคณะกรรมการใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ เพื่อการใดการหนึ่งเมื่อใดก็ได
(5) รองขอตอนายทะเบียนใหสั่งเพิกถอนมติของที่ประชุมใหญของสมาคม ถาไดนัดเรียก
หรือไดประชุมกัน หรือไดลงมติฝาฝนตอกฎหมาย หรือขอบังคับของสมาคม และตองรองขอภายใน
30 วัน นับแตวันที่ที่ประชุมใหญลงมติ
(6) ขอตรวจเอกสาร คัดเอกสาร หรือขอใหคัดรายการ และรับรองสําเนาเอกสารของสมาคม
จากนายทะเบียน
(7) มอบฉันทะเปนหนังสือใหผูอื่นซึ่งมิไดเปนสมาชิกเขารวมประชุมใหญ และออกเสียง
ลงคะแนนแทนตนได ผูรับมอบฉันทะคนหนึ่ง รับมอบฉันทะไดคนเดียว
(8) ลงชื่อรวมกันไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดรองขอนายทะเบียนสั่งให
ยกเลิกสมาคม พรอมดวยเหตุผล หรือรองขอตอศาลเพื่อใหศาลสั่งใหเลิกสมาคม
(9) แสดงความจํานงตอที่ประชุมใหญ เพื่อเปนผูชําระบัญชีในกรณีที่สมาคมตองเลิกตามมติ
ที่ประชุมใหญ
(10) ลงชื่อรวมกันไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดรองขอตอนายทะเบียน
เพื่อแตงตั้งผูชําระบัญชีคนใหมแทนผูชําระบัญชีที่ไดตั้งไว
(11) อุทธรณตอคณะกรรมการสมาคม กรณีถูกคัดชื่อออกตามขอ 14 (4)
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ขอ 22 สมาชิกมีหนาที่ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งของสมาคม
(2) ชําระเงินสงเคราะหใหเรียบรอยภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการตายของสมาชิก
หรือไดรับหนังสือแจงจากสมาคมใหไปชําระเงิน
(3) เก็บรักษาบัตรประจําตัวสมาชิก
(4) แจงการเปลี่ยนแปลงที่อยู ชื่อสกุล หรือวัน เดือน ปเกิด ตอสมาคมภายใน 15 วัน นับแต
วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
(5) แจงความประสงคเปนหนังสือตามแบบที่สมาคมกําหนดที่จะเปลี่ยนแปลงบุคคล
ผูจัดการศพ หรือผูรับเงินสงเคราะห
หมวด 7
วิธีการจายเงินคาจัดการศพ หรือคาจัดการศพและสงเคราะหครอบครัว
ขอ 23. เมื่อสมาชิกผูใดถึงแกความตาย บุคคลในครอบครัวของสมาชิกผูนั้นมีสิทธิไดรับเงิน
คาจัดการศพ หรือคาจัดการศพ จํานวนไมเกินรอยละ 10 ของเงินสงเคราะห สวนที่เหลือใหเปน
เงินสงเคราะหครอบครัว และตองจายใหชําระหนี้แกสหกรณที่สมาชิกรายนั้นสังกัดอยู กรณีมีภาระหนี้
ตอสหกรณกอ นสวนที่เหลือใหจายแก (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ตามลําดับ
(1) ที่สมาชิกแสดงความจํานงไวในใบสมัคร หรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหเปนผูรับเงิน
ตามขอ 13
(2) สามี ภริยา บุตร และบิดา มารดา
(3) พี่นองรวมบิดา และมารดาเดียวกัน
(4) พี่นองรวมบิดา หรือมารดาเดียวกัน
(5) ลุง ปา นา อา
(6) ปู ยา ตา ยาย
(7) ผูอุปการะเลี้ยงดู หรือผูอยูในอุปการะเลี้ยงดู
ในกรณีที่สมาชิกไมไดระบุใหบุคคลใดเปนผูจัดการศพ หรือมีผูจัดการศพแตไมอาจจัดการศพ
ของสมาชิกได หรือไมมีบุคคลที่สมาชิกระบุไวในใบสมัครใหเปนผูจัดการศพ บุคคลตาม (2) – (7) อาจยื่น
คํารองตอสมาคมเพื่อขอเปนผูจัดการศพ และเมื่อสมาคมเห็นวาบุคคลนั้นสามารถจัดการศพไดจริง
ใหสมาคมจายคาจัดการศพแกบุคคลดังกลาว แตถาสมาคมเห็นวาบุคคลนั้นไมสามารถจัดการศพได
ใหสมาคมจัดการศพแกสมาชิกใหเหมาะสมกับฐานานุรูป และศาสนาของสมาชิกนั้นๆ หากมีเงินเหลือ
จากการจัดการศพ ใหจายแกบุคคลใน (1) – (7) ตามลําดับกอนหลัง โดยผูอยูลําดับกอนยอมตัดสิทธิ ผูอยู
ลําดับหลัง แตถามีผูอยูในลําดับเดียวกันหลายคน ใหไดรับเงินในสัดสวนที่เทากัน
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ขอ 24. สมาคมจะจายเงินคาจัดการศพหรือคาจัดการศพและสงเคราะหครอบครัวใหแก
ผูจัดการศพและผูรับเงินสงเคราะหแลวแตกรณี ดังนี้
(1) จายเงินครั้งแรกไมเกินรอยละ 10 ของเงินสงเคราะหภายใน 7 วัน นับแตวันรองขอ
(2) จายเงินสวนที่เหลือภายใน 30 วัน นับแตวันที่สมาคมไดจายเงินครั้งแรก
(3) เงินสงเคราะหตาม ขอ24 (1) ใหสหกรณตนสังกัดทดรองจายกอนโดยสมาคมจะสงคืนให
ภายหลังการจายเงินคาจัดการศพหรือคาจัดการศพและสงเคราะหครอบครัวรายใดมีปญหาใหนําเขาที่
ประชุม คณะกรรมการ และใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด จึงไมถือวาเงินนี้เปนมรดกของ
สมาชิก ผูถึงแกความตาย ทายาทโดยธรรมของสมาชิกที่ถึงแกความตายไมมีสิทธิเรียกรอง หรือถือเปน
เหตุ ฟองรองรียกเงินดังกลาวได ไมวาดวยกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ขอ 25. สมาคมจะหักเงินสงเคราะหไวเปนคาใชจายในการดําเนินกิจการ ในอัตรารอยละ 3 ของ
เงินที่เรียกเก็บได
หมวด 8
การใชจายและการเก็บรักษาเงิน
ขอ 26. สมาคมจะใชจายเงินในการดําเนินกิจการ ดังนี้
(1) คาเบี้ยประชุม คาตอบแทน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ และคาเชาที่พักของกรรมการ
(2) เงินเดือนคาจาง และคาลวงเวลาของเจาหนาที่สมาคม
(3) คาเบี้ยประชุม คาตอบแทน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะและคาเชาที่พักของเจาหนาที่สมาคม
(4) คาสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนบําเหน็จ เงินสวัสดิการที่จําเปน และคาเครื่องแบบ
ของเจาหนาที่สมาคม
(5) คาใชจายเกี่ยวกับการประชุมใหญ
(6) ค า ลงทะเบี ย นในการเข า ร ว มประชุ ม อบรม สั ม มนา และสั ม มนาของกรรมการและ
เจาหนาที่สมาคม
(7) คาใชจายในการจัดซื้อที่ดิน อาคารและครุภณ
ั ฑ หรือการจัดจางกอสรางตอเติมอาคาร
สํานักงาน ของสมาคม
(8) คาเชาที่ดิน และอาคารสํานักงานของสมาคม
(9) คาใชจายในการจัดซื้อวัสดุ คาซอมแซม คาบํารุงรักษา และคาเสื่อมราคา
(10) คาใชจายดานสาธารณูปโภค ไดแก คานํ้าประปา คาไฟฟา คาโทรศัพท และคาไปรษณีย
(11) คาใชจายภาษีเงินได คาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสมาคม
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(12) คาใชจายสําหรับผูทําบัญชี ผูตรวจบัญชี ผูสอบบัญชี ผูชําระบัญชี และคาใชจายใน
การเลิกสมาคม
(13) คาพวงหรีดและคาพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกที่ถึงแกความตาย
(14) คาใชจายอื่นๆ ตามที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนกลาง หรือผูที่นายทะเบียนกลาง
มอบหมาย
ขอ 27. คาใชจายตามขอ 26(1) (2) (4) และ (13) สมาคมตองวางเปนระเบียบ และนําเสนอ
ที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ และสงใหนายทะเบียนพิจารณาใหความเห็นชอบภายใน 30 วันและ
เมื่อนายทะเบียนอนุมัติแลวจึงจะถือปฏิบัติได
ขอ 28. เงินทุกประเภทที่สมาคมไดรับ ตองนําฝากธนาคารของรัฐ หรือธนาคารพาณิชย หรือ
สหกรณตามกฎหมายวาดวยสหกรณ ในนามของสมาคม
(1) สํานักงานของสมาคมจะเก็บรักษาเงินสดไวเพื่อเปนคาใชจายไดไมเกิน 500,000 บาท
(2) นายกสมาคมมีอํานาจสั่งจายเงินของสมาคมไดไมเกินครั้งละ 100,000 บาท
(3) นายกสมาคม โดยมติของคณะกรรมการสั่งจายเงินของสมาคมไดไมเกิน 10 ลานบาท
(4) หากจํานวนเงินคาใชจายเกินกวา จํานวน 10 ลานบาท ตองขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ
ในแตละรายการ ยกเวนการจายเงินสงเคราะห
ขอ 29. นายกสมาคมหรือผูจัดการ หรือผูที่คณะกรรมการมอบหมายมีอํานาจในการเบิกจายเงิน
ตามขอ 28 การลงนามในเช็คสั่งจายใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ 30. เงินหรือผลประโยชนของสมาคมที่ไดรับมา หรือมีผูบริจาค หรือดอกเบี้ยที่เกิดจาก
เงินฝากธนาคารในนามของสมาคม ตองตกเปนของสมาคมทั้งสิ้น
ขอ 31. สมาคมจะแตงตั้งบุคคลที่เหมาะสม เปนผูตรวจบัญชี โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ
และตองรายงานผลใหคณะกรรมการทราบทุกเดือน ผูตรวจบัญชีจะไดรับคาตอบแทนตามที่สมาคม
กําหนด
หมวด 9
การประชุมใหญ
ขอ 32. นับแตจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม ผูริเริ่มกอการจะตองนัดสมาชิกมาประชุมใหญสามัญ
ครั้งแรก ภายใน 90 วัน เพื่อ
(1) รับรองขอบังคับทั้งฉบับ
(2) เลือกตั้งคณะกรรมการและมอบหมายงาน
(3) กําหนดอัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะหลวงหนา
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(4) กําหนดอัตราการหักเงินคาจัดการศพ หรือคาจัดการศพและสงเคราะหครอบครัวไวเปน
คาใชจา ย
(5) กํา หนดจํานวนเงินเบี้ ยเลี้ยง เบี้ยประชุม คา พาหนะเงิ นหรือประโยชนอ ยา งอื่นทํา นอง
เดียวกัน ใหแกกรรมการ
(6) เรื่องอื่นๆ
ในระหวางที่ยังไมไดมีการประชุมใหญสามัญครั้งแรก ผูเริ่มกอการจัดตั้งสมาคมมีอํานาจหนาที่
และความรับผิดชอบเชนเดียวกับคณะกรรมการ
ขอ 33. สมาคมจะตองเรียกประชุมใหญสามัญประจําป ปละหนึ่งครั้ง ภายใน 120 วันนับแต
วันสิ้นปปฏิทิน เพื่อ
(1) รับทราบรายงานกิจการในรอบปที่ผานมา
(2) พิจารณาอนุมัติบัญชีรายได รายจายและบัญชีงบดุล
(3) เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหมแทนคณะกรรมการเมื่อครบวาระหรือทดแทนตําแหนงที่วาง
(4) พิจารณาแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับ การประชุมใหญสามัญหรือวิสามัญจะประชุม โดย
สมาชิก หรือผูแทนสมาชิกก็ได จํานวนผูแทนสมาชิกเทาใดใหเปนไปตามมติที่ประชุมใหญ
(5) พิจารณาวาระอื่นๆ
ขอ 34. สมาคมจะเรียกประชุมใหญวิสามัญ ในกรณีที่ตองขอความเห็นชอบหรือมติจากที่
ประชุมใหญ ในการดําเนินกิจการของสมาคม
(1) คณะกรรมการเรียกประชุม
(2) สมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวา 50 คน
ลงชื่อรวมกันรองขอตอสมาคมใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเพื่อการใดการหนึ่ง
ในกรณีที่สมาชิกเปนผูรองขอ ใหสมาคมเรียกประชุมภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับคํารองขอ
ถาสมาคมไมเรียกประชุมในระยะเวลาดังกลาว ใหนายทะเบียนเรียกประชุมได
(3) นายทะเบียนสั่งใหเรียกประชุม
ขอ 35. สมาคมจะสงหนังสือนัดประชุมใหญไปยังสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทุกคนกอนวันนัด
ประชุม ไมนอยกวาเจ็ดวัน หนังสือเชิญประชุมตองระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุม
พรอมทั้งรายละเอียดและเอกสารที่เกี่ยวของไปดวย
ขอ 36. การประชุมใหญ ตองมีสมาชิกมารวมประชุมรวมกันไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน จึงจะเปนองคประชุม
ขอ 37. ในการประชุมใหญ สมาชิกคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน การวินิจฉัยชี้ขาด
ใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด กรณีการแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับ และการเลิกสมาคม ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา
สองในสามของผูมาประชุม
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ขอ 38. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ ใหเลือกปฏิบัติไดในแตละวาระการประชุมโดย
(1) ออกเสียงลงคะแนนโดยเปดเผย ใหใชวิธียกมือ
(2) ออกเสียงลงคะแนนลับ ใหใชวิธีกาบัตรลงคะแนน
การนับ คะแนนเสีย ง ให ที่ ป ระชุ ม เลื อกสมาชิ กที่ เ ข า ร ว มประชุ ม เป นกรรมการนั บ คะแนน
จํานวนไม นอยกวาสามคน
ขอ 39. สมาชิกจะมอบฉันทะเปนหนังสือใหผูอื่น ซึ่งมิใชสมาชิกมาประชุมใหญ และออกเสียง
แทนตนได ผูรับมอบฉันทะคนหนึ่งรับมอบฉันทะไดคนเดียว
ขอ 40. ในกรณีที่จะมีมติเรื่องใด ถาสวนไดเสียของกรรมการ หรือสมาชิกของสมาคมผูใดขัด
กับประโยชนไดเสียของสมาคม กรรมการหรือ สมาชิ กของสมาคมผูนั้นจะออกเสียงลงคะแนนใน
เรื่องนั้นไมได
ขอ 41. ใหนายกสมาคมเปนประธานในที่ประชุมใหญ ถานายกสมาคมไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติ
หนาที่ได ใหอุปนายกปฏิบัติหนาที่แทน ถาทั้งนายกสมาคมและอุปนายกไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งขึ้นเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราว
นั้น
หมวด 10
คณะกรรมการ
ขอ 42. คณะกรรมการผูดําเนินการของสมาคม โดยไดรับการเลือกตั้งระหวางสมาชิกดวยกันใน
ที่ประชุมใหญมีจํานวนไมนอยกวา 7 คน และไมเกิน 30 คน ประกอบดวยตําแหนง นายกสมาคม
เลขานุการ เหรัญญิก และกรรมการอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร และตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมตํ่ากวายี่สิบหาปบริบูรณ
(3) มีอาชีพเปนหลักแหลงและมีฐานะมั่นคง
(4) เปนสมาชิกของสมาคม
(5) ไมเปนกรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอื่น
(6) ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี
(7) ไมเคยถูกนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหประจําทองที่สั่งใหพนจากตําแหนง
กรรมการสมาคม
(8) ไม เ คยถู ก ที่ ป ระชุ ม ใหญ ส มาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห ถ อดถอนให อ อกจากตํ า แหน ง
กรรมการ เพราะเหตุทุจริตตอหนาที่หรือไมเคยตองโทษตามกฎหมายวาดวยการฌาปนกิจสงเคราะห
(9) ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด
ไดกระทํา โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
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(10) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(11)ไมเปนบุคคลที่มีหนี้สินลนพนตัว หรือบุคคลลมละลาย
(12)ไม เ คยลู ก ไล อ อก ปลดออก หรื อ ให อ อกจากส ว นราชการ หน ว ยงานของรั ฐ หรื อ
รัฐวิสาหกิจ หรือไมเคยถูกนายจางเลิกจางเพราะเหตุทุจริตตอหนาที่
ให ค ณะกรรมการเป น ผู แ ทนของสมาคมในกิ จ การเกี่ ย วกั บ บุ ค คลภายนอก ในการนี้
คณะกรรมการจะแตงตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนขึ้นทําการแทนก็ได
บทบาทหนาที่แตละตําแหนงของกรรมการ
นายกสมาคม ทําหนาที่เ ปนหัว หน า ในการบริหารกิ จการของสมาคมใหเ ปนไปด วยความ
เรียบรอย ถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ และวัตถุประสงคของสมาคมเปนผูแทนสมาคมใน
การติดตอกับบุคคลภายนอกและเปนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ และการประชุมใหญของ
สมาคม
อุปนายกสมาคม ทําหนาที่เปนผูชวยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคม ปฏิบัติตามที่
นายกสมาคม ไดมอบหมาย และทําหนาที่แทนนายกสมาคมเมื่อนายกสมาคมไมอยูหรือไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได
เลขานุการ ทําหนาที่เกี่ยวกับงานธุรการของสมาคม นัดการประชุมกรรมการ การประชุมใหญ
จดและรั กษารายงานการประชุ ม ดํ า เนิน การจดทะเบี ย นกรรมการจดทะเบี ย นแก ไ ข หรื อ เพิ่ ม เติ ม
ข อ บั ง คั บ และรายงานทะเบี ย นสมาชิ ก บั ญ ชี ง บดุ ล ต อ นายทะเบี ย น และ ปฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง ของ
นายกสมาคม ตลอดจนทําหนาที่เปนเลขานุการในการประชุม ตางๆ ของสมาคม
เหรัญญิก มีหนาที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคม เปนผูจัดทําบัญชีรายได-รายจาย
บัญชีงบดุล ของสมาคม และเก็บเอกสารหลักฐานตางๆ ทางการเงิน บัญชีของสมาคมไวเพื่อการ
ตรวจสอบ รายงานฐานะการเงินและงบดุลของสมาคมตอนายทะเบียน
กรรมการตําแหนงอื่นๆ มีหนาที่ตามที่นายกสมาคมมอบหมาย
ขอ 43. วิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการ ตามขอ 42 กระทําได ดังนี้
(1) กําหนดใหมีการเลือกตั้งจากสมาชิกในที่ประชุมใหญ โดยการเสนอชื่อและตองมีผูรับรอง
ไมนอยกวา 5 คน
(2) จํานวนกรรมการที่จะเลือกตั้งใหเปนไปตามที่ประชุมใหญเห็นสมควร
(3) ใหกรรมการเลือกตั้งกันเอง เพื่อดํารงตําแหนงตามที่เห็นสมควร และเสนอใหที่ประชุมใหญ
ทราบ
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(4) คณะกรรมการสรรหาเพื่อเสนอที่ประชุมใหญใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนด โดยมีเงื่อนไขใหกระจายจํานวนกรรมการไปตามภูมิภาคของสมาชิก
ขอ 44. กรรมการของสมาคมไมมีสิทธิไดรับคาจาง หรือประโยชนอยางอื่นทํานองเดียวกัน
จากสมาคม กรรมการของสมาคมอาจไดรับเบี้ยประชุม คาพาหนะ หรือเงินหรือประโยชนอยางอื่น
ทํานอง เดียวกันจากสมาคมตามที่ไดวางระเบียบไวใหจายตามมติที่ประชุมใหญกําหนดและสงสําเนา
ที่มีคํารับรองวาถูกตองตอนายทะเบียน
ขอ 45. คณะกรรมการที่ไดรับเลือกตั้งตามขอที่ 43 และจดทะเบียนแลว อยูในตําแหนง
คราวละ 2 ป นับแตวันที่ที่ประชุมใหญมีมติและตองออกตามวาระ และจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระ
ติดตอกันไมได
ในกรณีที่ไมมี (ผูสมัคร) เลือกตั้งเปนกรรมการสมาคมครบตามจํานวนกรรมการ เนื่องจากอยู
ในวาระครบสองวาระแลวใหผูเขารวมประชุมมีมติไมนอยกวาสองในสาม เสนอใหกรรมการคนเกา
เปนกรรมการของสมาคมอีกก็ได
(1) กรรมการชุดที่ออกตามวาระจะตองปฏิบัติหนาที่จนกวาจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการ
ชุดใหม และคณะกรรมการชุดใหมรับมอบหนาที่เปนหนังสือ และเขารับตําแหนงแทนแลว จึงจะพน
หนาที่ (คณะกรรมการชุดใหมมีผลตั้งแตวันที่ที่ประชุมมีมติเลือกตั้ง)
(2) หรื อ กรรมการชุ ด ที่ อ อกตามวาระจะต อ งปฏิ บั ติ ห น า ที่ จ นกว า จะมี ก ารเลื อ กตั้ ง
คณะกรรมการชุดใหมและคณะกรรมการชุดใหมไดรับจดทะเบียนจากนายทะเบียนแลว จึงจะสามารถ
รับมอบหนาที่และ เขารับตําแหนงแทน (คณะกรรมการชุดใหมมีผลตั้งแตนายทะเบียนรับจดทะเบียน)
กรรมการที่พน จากตํา แหนง กอนครบวาระ สมาคมจะเรี ยกประชุ มใหญวิ สามัญ เพื่ อเลือก
กรรมการแทนตําแหนงที่วางก็ได และใหอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน
ขอ 46. กรรมการของสมาคมยอมพนจากตําแหนงไดในกรณีดังตอไปนี้
(1) ครบกําหนดตามวาระ
(2) ตาย
(3) ลาออกโดยทําเปนหนังสือ
(4) ขาดคุณสมบัติตามขอ 42
ขอ 47. ใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง ในกรณีจําเปนเรงดวน
นายกสมาคมหรือกรรมการไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจะเรียกประชุมก็ได
ขอ 48. การประชุมคณะกรรมการ จะตองมีคณะกรรมการมาประชุมไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะนับเปนองคประชุม
ขอ 49. ใหนายกสมาคมเปนประธานในที่ประชุม ถานายกสมาคมไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติ
หนาที่ไดให อุปนายกสมาคมเปนประธานในที่ประชุม ถาทั้งนายกสมาคม และอุปนายกสมาคมไมอยู
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งทําหนาที่ประธานในที่ประชุม
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การวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุม ออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
ขอ 50. คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ในการดําเนินกิจการของสมาคม และใหรวมถึง
(1) ดําเนินกิจการของสมาคมใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห
พ.ศ. 2545 กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ และมติของที่ประชุมใหญ หรือกฎหมายอื่น
(2) วางระเบียบใหการปฏิบัติงานของสมาคมใหเปนไปตามขอบังคับ
(3) วาจางแตงตั้ง ถอดถอนเจาหนาที่สมาคม
(4) จัดทําและเก็บรักษาเอกสารหลักฐานทางการเงินและบัญชี ทะเบียนสมาชิก และทรัพยสิน
ของสมาคม
หมวด 11
การเลิกสมาคม และการชําระบัญชี
ขอ 51. สมาคมยอมเลิกดวยเหตุในเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้
(1) ประชุมใหญลงมติใหเลิก
(2) นายทะเบียนสั่งใหเลิก
(3) ศาลสั่งใหเลิก
ขอ 52. ในกรณีที่นายทะเบียนสั่งใหเลิก กรรมการจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดของสมาคมสามารถยื่นอุทธรณตอปลัดกระทรวงโดยทําเปนหนังสือตอนายทะเบียน
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่งใหเลิก
ขอ 53. เมื่อสมาคมตองเลิกไมวาดวยเหตุใดๆ ใหมีการชําระบัญชี
ใหที่ประชุมใหญพิจารณาตั้ง ผูชําระบัญชีโดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่เลิกหรือนับวันที่ปลัดกระทรวงมีคําสั่งใหยกอุทธรณ
ในกรณี ที่ ที่ ป ระชุ ม ใหญ ไ ม อ าจตั้ ง ผู ชํ า ระบั ญ ชี หรื อ นายทะเบี ย นไม ใ ห ค วามเห็ น ชอบ
ใหนายทะเบียนแตงตั้งผูชําระบัญชีขึ้นทําการชําระบัญชีได
เมื่อนายทะเบียนเห็นสมควรหรือเมื่อสมาชิกจํานวนไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดรองขอตอนายทะเบียน นายทะเบียนจะแตงตั้งผูชําระบัญชีคนใหมแทนผูชําระบัญชีที่ไดตั้งไว
ก็ได
ผูชําระบัญชีไดรับคาตอบแทนของสมาคมตามที่นายทะเบียนกําหนด
ขอ 54. ใหคณะกรรมการและเจาหนาที่ของสมาคมจัดการรักษาทรัพยสินทั้งหมดของสมาคม
ไวจนกวาผูชําระบัญชีจะเรียกใหสงมอบ
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ขอ 55. ผูชําระบัญชีตองทํางบดุลของสมาคมสงใหผูสอบบัญชีเพื่อตรวจรับรองวาถูกตอง และ
อาจรองขอใหนายทะเบียนตั้งผูสอบบัญชีเพื่อตรวจสอบงบดุลได เมื่อผูสอบบัญชีรับรองงบดุลแลวใหผู
ชําระบัญชีรับรองงบดุลตอที่ประชุมใหญเพื่ออนุมัติและเสนอตอนายทะเบียนตอไป
ขอ 56. เมื่อไดชําระบัญชีแลวถามีทรัพยสินเหลืออยูจะโอนไปใหแกชุมนุมสหกรณออมทรัพย
แหงประเทศไทย จํากัด
หมวด 12
บทเฉพาะกาล
ขอ 57. เมื่อสมาคมไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนเปนนิติบุคคลจากทางราชการ ก็ใหถือวา
ผู เ ริ่ ม ก อ การทั้ ง หมดเป น สมาชิ ก สามั ญ และสมาชิ ก ภาพของคณะกรรมการที่ ตั้ ง ขึ้ น เริ่ ม ตั้ ง แต
วันจดทะเบียน เปนตนไป
ขอ 58. ในวาระกอตั้งและปแรกใหสมาชิกสหกรณออมทรัพยที่เปนสมาชิกของชุมนุมสหกรณ
ออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด สามารถสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคม โดยไดรับการยกเวน
คุณสมบัติตามขอ 9 (5)
ขอ 59. สมาชิกถึงแกกรรมกอนระยะเวลาที่สมาคมกําหนด ไมมีสิทธิ์ไดรับเงินสงเคราะห ไมวา
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น
(ลงชื่อ) ผูเริ่มกอการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
(ลงชื่อ) ..............................................ผูยื่นคําขอ (ลงชื่อ) .............................................ผูยื่นคําขอ
(นางสุมาลี อรุณรัตนดิลก)
(นายวิวัฒน ธาราสมบัติ)
(ลงชื่อ) ..............................................ผูยื่นคําขอ (ลงชื่อ) .............................................ผูยื่นคําขอ
(นายพรเทพ ลอมพรม)
(นายเฉลียว ทองอยู)
(ลงชื่อ) ..............................................ผูยื่นคําขอ (ลงชื่อ) .............................................ผูยื่นคําขอ
(นายสมคิด ออนปรางค)
(นายธวัช ชูตระกูล)
(ลงชื่อ) ..............................................ผูยื่นคําขอ
(นายวิทยา ประเทศ)
ขอบังคับ สสธท.

