
 

 ข้อบังคบั 
สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํรวจ 

พ.ศ. 2554 

(ฉบับที' 1 แก้ไขครั+งที' 3) 
 

-------------------------------------------------------- 
 

ขอ้  1.  ขอ้บงัคบันี� เรียกวา่ “ขอ้บงัคบัสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย ์
ตาํรวจ  พ.ศ. 2554 ”  คาํยอ่ใช ้ “สสอต.” 

ขอ้  2.   ขอ้บงัคบันี� ให้ใชบ้งัคบั นบัตั�งแต่วนัที-นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจาํ
ทอ้งที-องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางสีทองรับจดทะเบียน 
 ขอ้ 3.  เครื-องหมายของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจ    
พ.ศ. 2554 เป็นรูปลกัษณะวงกลม 2 วงซ้อนกนั วงกลมดา้นนอกเป็นสีม่วงอ่อนมีชื-อของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจเป็นตวัอกัษรสีดาํ วงกลมดา้นในเป็นสีเลือดหมู ส่วนพื�น
ที-วา่งตรงกลางเป็นรูปตาํรวจอุม้คนเจบ็และมีเด็กยนือยูด่า้นขา้ง และมีความหมาย ดงันี�  
 
 

 
 
 

หมวด  1 

ข้อความทั'วไป 
 

ขอ้ 4. ในขอ้บงัคบันี�  
“สมาคม” หมายความวา่ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจ   
“สมาชิก” หมายความวา่ สมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์

ตาํรวจ   
"คณะกรรมการ" หมายความวา่ คณะกรรมการดาํเนินการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจ   

วงกลมด้านนอกสีม่วงอ่อน  หมายถึง  การประสานความร่วมมือ   
เพื-อใหค้วามช่วยเหลือซึ-งกนัและกนั ระหวา่งสมาชิกของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจ 
 
วงกลมด้านในสีเลอืดหมู  หมายถึง สีประจาํของขา้ราชการตาํรวจ 
 
ตํารวจอุ้มคนเจ็บและเด็กยนือยู่ด้านข้าง   หมายถึง    ตาํรวจผูพ้ิทกัษ ์
สันติราษฎร์ คอยปกป้อง คุม้ครอง และใหค้วามช่วยเหลือประชาชน 
 



 

“นายกสมาคม” หมายความวา่ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์
ตาํรวจ   

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการดาํเนินการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของ 
สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจ   
    “ศูนย์ประสานงาน”  ” หมายความวา่  สถานที-ซึ- งสมาคมไดรั้บความอนุเคราะห์จากสหกรณ์
ออมทรัพย ์หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตน้สังกดัของสมาชิกใหเ้ป็นจุดบริการเพื-ออาํนวยความ
สะดวกแก่สมาชิก เกี-ยวกบัเรื-องต่างๆ เช่น ( 1 ) การรับสมคัรสมาชิก  (2)  รับฝากชาํระเงินสงเคราะห์ศพ 
หรือเงินสงเคราะห์ล่วงหนา้  (3) รับฝากชาํระคา่สมคัร และคา่บาํรุงรายปี (4) รับฝากเรื-องขอรับเงิน
สงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม และ ( 5) ใหบ้ริการขอ้มูลสมาชิก 
 “ประธานศูนย์ประสานงาน”  หมายความวา่   ประธานคณะกรรมการศูนยป์ระสานงานที-
สมาคมแต่งตั�ง โดยใหมี้อาํนาจหนา้ที-ตามที-ระบุไวใ้นคาํสั-งสมาคม 
 “คณะกรรมการศูนย์ประสานงาน” หมายความวา่ กรรมการดาํเนินการ หรืออนุกรรมการของ
สมาคม หรือ บุคคลอื-นใดที-สมาคม แต่งตั�งและมอบหมายใหช่้วยอาํนวยการในศูนยป์ระสานงานนั�นๆ 
เพื-ออาํนวยความสะดวกแก่สมาชิก เช่น ( 1 ) การรับสมคัรสมาชิก  (2)  รับฝากชาํระเงินสงเคราะห์ศพ 
หรือเงินสงเคราะห์ล่วงหนา้  (3) รับฝากชาํระคา่สมคัร และคา่บาํรุงรายปี (4) รับฝากเรื-องขอรับเงิน
สงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม และ ( 5) ใหบ้ริการขอ้มูลสมาชิก 
 “บุคคลอื'นใด”  หมายถึง บุคคลที-สมาคมแต่งตั�งหรือมอบหมายใหช่้วยเหลืองานสมาคม  
   “สหกรณ์สมาชิก” หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรัพยที์-เป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย ์ตาํรวจแห่งชาติ   

“เงินค่าสมัคร” หมายความวา่ เงินที-เรียกเก็บจากผูซึ้- งสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจ   

 “เงินค่าบํารุง” หมายความว่า เงินที-เรียกเก็บจากสมาชิกเป็นรายเดือนหรือรายปี เพื-อเป็น
คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจ   

 “เงินสงเคราะห์” หมายความวา่ เงินที-สมาชิกร่วมกนัออกช่วยเหลือเป็นค่าจดัการศพ หรือ   ค่า
จดัการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกซึ-งถึงแก่ความตาย รวมทั�งเป็นค่าใชจ่้ายเพื-อดาํเนินกิจการ ของ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจ   

 “เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า” หมายความวา่ เงินที-สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์
ออมทรัพยต์าํรวจ เรียกเก็บไวล้่วงหน้าเพื-อสํารองจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ เมื-อสมาชิกคนใดคนหนึ- ง       
ถึงแก่ความตาย 

“นายทะเบียน” หมายความวา่ นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจาํทอ้งที-องค์การ
บริหารส่วนตาํบลบางสีทอง  อาํเภอบางกรวย  จงัหวดันนทบุรี 

“นายทะเบียนกลาง”  หมายความวา่ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว  
“ปลดักระทรวง” หมายความวา่ ปลดักระทรวงการพฒันาสังคมและความมั-นคงของมนุษย ์ 



 

หมวด  2 
วตัถุประสงค์ 

 

ขอ้ 5. สมาคมมีวตัถุประสงค์เพื-อทาํการสงเคราะห์ซึ- งกนัและกนัในการจดัการศพ หรือการ
จดัการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของบุคคลใดบุคคลหนึ- งซึ- งถึงแก่ความตาย โดยมิไดป้ระสงค ์จะหากาํไร 
หรือรายไดเ้พื-อแบง่ปันกนัซึ- งการตายนี�  รวมถึงการสาบสูญตามคาํสั-งศาล  

 
หมวด  3 

ที'ตั+งสํานักงานและวนัเวลาเปิดทาํการ 

 

 ขอ้ 6. สํานกังานของสมาคมตั�งอยู เ่ลขที- 199 หมู ่ 2 ถนนนครอินทร์ ตาํบลบางสีทอง      
อาํเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี 11130 โทรศพัท ์0 2496 1199 โทรสาร 0 2496 1177 , 0 2496 1188 
 

ขอ้ 7. สมาคมจะเปิดทาํการในวนัจนัทร์ ถึงวนัศุกร์ ระหวา่งเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. 
หยดุทาํการในวนัเสาร์และวนัอาทิตย ์และวนันกัขตัฤกษ ์

 
หมวด  4 

วธีิการรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ 

 

ขอ้ 8. ผูที้-ประสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของสมาคมตอ้งยื-นใบสมคัรตามแบบของสมาคม  
ดว้ยตนเอง ณ ที-ตั�งสาํนกังานของสมาคม หรือสถานที-ที-สมาคมกาํหนดในวนัเวลาเปิดทาํการ 

ขอ้ 9. ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิก ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปนี�  
(1) เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจ  หรือเจา้หนา้ที-ผูป้ฏิบติังานให้

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจ (สสอต. ) 
 (2) เป็นผูบ้รรลุนิติภาวะ 
 (3) ไมเ่ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ  
 (4) มีสุขภาพสมบูรณ์แขง็แรง ณ วนัสมคัร 
 (5) มีอายใุนวนัสมคัรไมเ่กิน 60 ปีบริบูรณ์ ในวนัสมคัร 
ขอ้ 10. ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกตอ้งนาํเอกสารหลกัฐาน ดงัต่อไปนี�  
(1) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาบตัรประจาํตวัเจา้หนา้ที-ของรัฐ  
(2) สาํเนาทะเบียนบา้น  
(3) ใบรับรองแพทยแ์ผนปัจจุบนัชั�นหนึ- ง จากสถานพยาบาลของรัฐ ตามกฎหมายวา่ดว้ย

สถานพยาบาล  



 

ขอ้ 11. ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิก จะมีสมาชิกภาพสมบูรณ์ นบัแต่วนัที-คณะกรรมการมีมติ รับเขา้
เป็นสมาชิก และไดช้าํระเงินคา่สมคัร คา่บาํรุงรายปี และเงินสงเคราะห์ล่วงหนา้ตามอตัราที-สมาคมกาํหนด
แก่สมาคมแลว้ ยกเวน้สมาชิกภาพของผูเ้ริ- มก่อการจดัตั�งสมาคมจะเริ-มตั�งแต่วนัที-นายทะเบียนรับจด
ทะเบียนสมาคม และไดย้ื-นใบสมคัรเขา้เป็นสมาชิกไวแ้ลว้ เงินค่าสมคัรสมาคมจะไม่คืนให้ผูส้มคัรไม่วา่
กรณีใดๆ ทั�งสิ�น 

ขอ้ 12. สมาคมจะมอบหลกัฐานการเป็นสมาชิกในรูปบตัรประจาํตวัสมาชิกใหแ้ก่สมาชิกทุกคน  
สมาชิกของสมาคมจะมีหมายเลขประจาํตวัสมาชิกไดห้มายเลขเดียวเทา่นั�น 

ขอ้ 13. ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกจะตอ้งระบุชื-อผูจ้ดัการศพ และผูที้ -ประสงค์ให้ไดร้ับ             
เงินสงเคราะห์ ซึ- งตอ้งเป็นบุคคลที-ระบุตามขอ้ 23 ไวใ้ห้ชดัในใบสมคัร ถา้มีการเปลี-ยนแปลงผูจ้ดัการศพ 
และผูรั้บเงินสงเคราะห์ในภายหลงั สมาชิกตอ้งแจง้ใหส้มาคมทราบเป็นหนงัสือตามแบบที-สมาคมกาํหนด  

ขอ้ 14.  สมาชิกภาพยอ่มสิ�นสุดลงในกรณีดงัต่อไปนี�  
(1) ถึงแก่ความตาย  

 (2) ลาออก เป็นหนงัสือตามแบบที-สมาคมกาํหนด และใหมี้ผลตั�งแต่วนัที-ยื-นหนงัสือขอลาออก 
(3)  ที-ประชุมใหญ่มีมติใหอ้อก  

 (4) ถูกคดัชื-อออกเนื-องจากขาดส่งเงินสงเคราะห์ โดยสมาคมแจง้เป็นหนงัสือให้ไปชาํระเงิน
สงเคราะห์ ตามขอ้ 19 แลว้ จาํนวน 3 ครั� ง แต่ละครั� งมีเวลาห่างกนั 30 วนั ซึ- งครั� งสุดทา้ยไดท้าํหนงัสือ
ลงทะเบียนแบบตอบรับ หรือสมาคมติดต่อหาหลกัแหล่งที-อยูไ่ม่ได ้และคณะกรรมการพิจารณาแลว้    มี
มติใหพ้น้สมาชิกภาพ การสิ�นสุดสมาชิกภาพตามขอ้นี�  สมาชิกไมมี่สิทธิเรียกเงินคา่สมคัร เงินค่าบาํรุง และ
เงินสงเคราะห์ที-ไดช้าํระตามขอ้บงัคบันี� คืนจากสมาคม เวน้แต่เงินสงเคราะห์ล่วงหนา้ที-ยงัไม่ไดต้กอยู ่ใน
ความผกูพนัที-จะตอ้งจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ใหแ้ก่สมาชิกที-ถึงแก่ความตาย 

ขอ้ 15. สมาคมจะแจง้เป็นหนงัสือให้สมาชิกที-ขาดจากสมาชิกภาพ ตามขอ้ 14 (3) (4) เพื-อทราบ 
นบัแต่วนัที- ที-ประชุมมีมติภายใน 15 วนั  

สมาชิกที-พน้จากสมาชิกภาพตามขอ้ 14 (4) มีสิทธิN อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ ภายใน 30 วนั นบั
แต่วนัที-ไดร้ับหนงัสือให้คณะกรรมการวินิจฉัยให้แลว้เสร็จภายใน 30 วนั นบัแต่วนัยื-นอุทธรณ์          
คาํวนิิจฉยัของคณะกรรมการ ใหเ้ป็นที-สุด 
 

หมวด  5 
เงินค่าสมัคร เงินค่าบํารุง และเงินสงเคราะห์ 

 
ขอ้ 16. ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกของสมาคม ตอ้งชาํระเงินค่าสมคัรเป็นเงินคนละ 20 บาท (ยี-สิบ

บาทถว้น) และเมื-อสมาคมมีมติรับเขา้เป็นสมาชิกตามขอ้ 11 แลว้จะตอ้งชาํระเงินใหแ้ก่สมาคมดงันี�  
(1) เงินคา่บาํรุงรายปีๆ ละ  20  บาท  (ยี-สิบบาทถว้น) 
(2) เงินสงเคราะห์ล่วงหนา้ ปีละ 50 บาท (หา้สิบบาทถว้น)  



 

ขอ้ 17. เมื-อสมาชิกของสมาคมคนใดคนหนึ- งถึงแก่ความตาย สมาชิกทุกคนมีหน้าที-ตอ้งชาํระ
เงินสงเคราะห์นั�น ศพละ 0.25บาท (ยี-สิบหา้สตางค)์ 
 ขอ้ 18. การชาํระเงินคา่สมคัร เงินคา่บาํรุง เงินสงเคราะห์หรือเงินสงเคราะห์ล่วงหนา้ให้ชาํระได้
ในกรณีดงัต่อไปนี�  

(1) ดว้ยตนเอง ณ สาํนกังานของสมาคม หรือสถานที-ที-สมาคมกาํหนด 
(2) ทางธนาณติัหรือตัPวแลกเงินของสมาคม 
(3) โอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารหรือเงินฝากสหกรณ์ที-สมาคมกาํหนด 
(4) หกัจากบญัชีเงินฝากของสมาชิก โดยไดรั้บความยนิยอมจากสมาชิกเจา้ของบญัชีแลว้ 

 การรับเงินทุกประเภท สมาคมจะออกหลกัฐานการรับเงินทุกครั� งตามแบบที-สมาคมกาํหนด 
ขอ้ 19. การชาํระเงินสงเคราะห์ตามขอ้ 18  สมาชิกตอ้งชาํระให้สมาคมภายใน 15 วนั นบัแต่

วนัที-ไดรั้บแจง้การตายของสมาชิก หรือไดรั้บหนงัสือแจง้จากสมาคมใหไ้ปชาํระเงิน 
ขอ้ 20. สมาคมจะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าจากสมาชิก เพื-อสํารองจ่ายเป็นค่าจดัการศพ 

และสงเคราะห์ครอบครัว จาํนวน 200 ศพ เป็นเงิน 50 บาท (ห้าสิบบาทถว้น)   และสมาคมจะคืนให้แก่
สมาชิกเทา่ที-สมาชิกผูน้ั�นยงัไมต่กอยูใ่นความผกูพนัที-จะตอ้งจ่ายเงินสงเคราะห์ 
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                                                            สิทธิและหน้าที'ของสมาชิก 

 

ขอ้ 21. สมาชิกมีสิทธิดงัต่อไปนี�  
(1) แสดงความคิดเห็นเกี-ยวกับกิจการของสมาคมต่อคณะกรรมการ และเรียกร้องให้

คณะกรรมการกระทาํ หรือ งดเวน้การกระทาํเพื-อประโยชน์ของสมาคม  
(2) เขา้ร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม และลงสมคัรเลือกตั�งเป็นกรรมการเพื-อบริหารงานสมาคม 

รวมทั�งออกเสียงลงคะแนนทุกครั� ง 
(3) ขอตรวจสอบบญัชี และเอกสารที-เกี-ยวขอ้ง เพื-อทราบการดาํเนินกิจการของสมาคม    ในวนั

เวลาเปิดทาํการ  
(4) ลงชื-อร่วมกนัไม่น้อยกวา่ 50 คน หรือจาํนวนไม่น้อยกวา่หนึ- งในห้าของจาํนวนสมาชิก

ทั�งหมด ร้องขอต่อคณะกรรมการใหเ้รียกประชุมใหญ่วสิามญั เพื-อการใดการหนึ-งเมื-อใดกไ็ด ้
(5) ร้องขอต่อนายทะเบียนให้สั-งเพิกถอนมติของที-ประชุมใหญ่ของสมาคม ถ้าได้นัดเรียก            

หรือไดป้ระชุมกนั หรือได้ลงมติฝ่าฝืนต่อกฎหมาย หรือขอ้บงัคบัของสมาคม และตอ้งร้องขอภายใน          
30  วนั  นบัแต่วนัที-ที-ประชุมใหญ่ลงมติ  

(6) ขอตรวจเอกสาร คดัเอกสาร หรือขอให้คดัรายการ และรับรองสําเนาเอกสารของสมาคม 
จากนายทะเบียน  



 

(7) มอบฉันทะเป็นหนังสือให้ผูอื้-นซึ- งมิไดเ้ป็นสมาชิกเขา้ร่วมประชุมใหญ่ และออกเสียง
ลงคะแนนแทนตนได ้ผูรั้บมอบฉนัทะคนหนึ-ง รับมอบฉนัทะไดค้นเดียว  

(8) ลงชื-อร่วมกนัไม่น้อยกวา่หนึ- งในสี-ของจาํนวนสมาชิกทั�งหมดร้องขอนายทะเบียนสั-งให้
ยกเลิกสมาคม  พร้อมดว้ยเหตุผล  หรือร้องขอต่อศาลเพื-อใหศ้าลสั-งใหเ้ลิกสมาคม  

(9) แสดงความจาํนงต่อที-ประชุมใหญ่ เพื-อเป็นผูช้าํระบญัชีในกรณีที-สมาคมตอ้งเลิกตามมติ            
ที-ประชุมใหญ่ 

(10)   ลงชื-อร่วมกนัไม่น้อยกวา่สองในสามของจาํนวนสมาชิกทั�งหมดร้องขอต่อนายทะเบียน 
เพื-อแต่งตั�งผูช้าํระบญัชีคนใหมแ่ทนผูช้าํระบญัชีที-ไดต้ั�งไว ้ 

(11)   อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการสมาคม กรณีถูกคดัชื-อออกตามขอ้ 14 (4) 
ขอ้ 22. สมาชิกมีหนา้ที-ดงันี�  
(1) ปฏิบติัตามระเบียบ  ขอ้บงัคบั  และคาํสั-งของสมาคม  
(2) ชาํระเงินสงเคราะห์ให้เรียบร้อยภายใน  15  วนั นบัแต่วนัที-ไดรั้บแจง้การตายของสมาชิก 

หรือไดรั้บหนงัสือแจง้จากสมาคมใหไ้ปชาํระเงิน  
(3) เกบ็รักษาบตัรประจาํตวัสมาชิก  
(4) แจง้การเปลี-ยนแปลงที-อยู ่ ชื-อสกุล หรือวนั เดือน ปีเกิด ต่อสมาคมภายใน 15 วนั นบัแต่

วนัที-มีการเปลี-ยนแปลง  
(5) แจง้ความประสงค์เป็นหนงัสือตามแบบที-สมาคมกาํหนดที-จะเปลี-ยนแปลงบุคคล

ผูจ้ดัการศพ หรือผูรั้บเงินสงเคราะห์ 
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วธีิการจ่ายเงินค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพ และสงเคราะห์ครอบครัว 

 

ขอ้ 23. เมื-อสมาชิกผูใ้ดถึงแก่ความตาย บุคคลในครอบครัวของสมาชิกผูน้ั�นมีสิทธิไดรั้บเงิน          
ค่าจดัการศพ หรือค่าจดัการศพ จาํนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินสงเคราะห์ ส่วนที-เหลือให้เป็น               
เงินสงเคราะห์ครอบครัว ตามลาํดบัดงันี�  

(1) ที-สมาชิกแสดงความจาํนงไวใ้นใบสมคัร  หรือแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหเ้ป็นผูรั้บเงิน   
ตามขอ้ 13 

(2) สามี ภริยา บุตร และบิดา มารดา  
(3) พี-นอ้งร่วมบิดา และมารดาเดียวกนั  
(4) พี-นอ้งร่วมบิดา หรือมารดาเดียวกนั  
(5) ลุง ป้า นา้ อา  
(6) ปู่  ยา่ ตา ยาย  
(7) ผูอุ้ปการะเลี�ยงดู หรือผูอ้ยูใ่นอุปการะเลี�ยงดู 



 

ในกรณีที-สมาชิกไม่ไดร้ะบุให้บุคคลใดเป็นผูจ้ดัการศพ หรือมีผูจ้ดัการศพแต่ไม่อาจจดัการศพ 
ของสมาชิกได ้หรือไมมี่บุคคลที-สมาชิกระบุไวใ้นใบสมคัรให้เป็นผูจ้ดัการศพ บุคคลตาม (2) – (7) อาจยื-นคาํ
ร้องต่อสมาคมเพื-อขอเป็นผูจ้ดัการศพ และเมื-อสมาคมเห็นว่าบุคคลนั�นสามารถจดัการศพได้จริง           
ให้สมาคมจ่ายค่าจดัการศพแก่บุคคลดงักล่าว แต่ถา้สมาคมเห็นวา่บุคคลนั�นไม่สามารถจดัการศพได ้         
ใหส้มาคมจดัการศพแก่สมาชิกใหเ้หมาะสมกบัฐานานุรูป และศาสนาของสมาชิกนั�นๆ  

ถา้หากมีเงินเหลือจากการจดัการศพ ให้จ่ายแก่บุคคลใน (1) – (7) ตามลาํดบัก่อนหลงั        
โดยผูอ้ยู่ลาํดบัก่อนย่อมตดัสิทธิผูอ้ยู่ลาํดบัหลงั แต่ถ้ามีผูอ้ยู่ในลาํดับเดียวกนัหลายคน ให้ได้รับเงิน             
ในสัดส่วนที-เทา่กนั 

ขอ้ 24. สมาคมจะจ่ายเงินค่าจดัการศพหรือค่าจดัการศพและสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่
ผูจ้ดัการศพและผูรั้บเงินสงเคราะห์แลว้แต่กรณี  ดงันี�  

(1) จ่ายเงินครั� งแรกภายใน 7 วนั  นบัแต่วนัที-ไดรั้บคาํขอ 
(2)  จ่ายเงินส่วนที-เหลือภายใน 90 วนั นบัแต่วนัที-สมาคมไดจ่้ายเงินครั� งแรก 
การจ่ายเงินค่าจดัการศพหรือค่าจดัการศพและสงเคราะห์ครอบครัวรายใดมีปัญหาให้นาํเขา้     

ที-ประชุมคณะกรรมการ และให้คาํวินิจฉยัของคณะกรรมการให้เป็นที-สิ�นสุด จึงไม่ถือวา่เงินนี� เป็นมรดก
ของสมาชิกผูถึ้งแก่ความตาย ทายาทโดยธรรมของสมาชิกที-ถึงแก่ความตายไม่มีสิทธิเรียกร้อง หรือถือเป็น
เหตุฟ้องร้องเรียกเงินดงักล่าวได ้ไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆ ทั�งสิ�น 

ขอ้ 25. สมาคมจะหกัเงินสงเคราะห์ไวเ้ป็นคา่ใชจ่้ายในการดาํเนินกิจการ ในอตัราร้อยละ 4 ของ
เงินที-เรียกเกบ็ได ้
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การใช้จ่ายและการเกบ็รักษาเงิน 
 

ขอ้ 26. สมาคมจะใชจ่้ายเงินในการดาํเนินกิจการ ดงันี�  
(1) คา่เบี�ยประชุม คา่ตอบแทน คา่เบี�ยเลี�ยง คา่พาหนะ และคา่เช่าที-พกัของกรรมการ 
(2) เงินเดือนคา่จา้ง และคา่ล่วงเวลาของเจา้หนา้ที-สมาคม 
(3) คา่เบี�ยประชุม คา่ตอบแทน คา่เบี�ยเลี�ยง คา่พาหนะและคา่เช่าที-พกัของเจา้หนา้ที-สมาคม 
(4) ค่าสมทบกองทุนประกนัสังคม กองทุนบาํเหน็จและค่าเครื-องแบบของเจา้หนา้ที-สมาคม 
(5) คา่ใชจ่้ายเกี-ยวกบัการประชุมใหญ่ 
(6) ค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุม อบรม และสัมมนาของกรรมการและเจ้าหน้าที- 

สมาคม 
(7) ค่าใช้จ่ายในการจดัซื�อที-ดิน อาคารและครุภณัฑ์ หรือการจดัจา้งก่อสร้างต่อเติมอาคาร

สาํนกังานของสมาคม 
(8) คา่เช่าที-ดิน และอาคารสาํนกังานของสมาคม 
(9) คา่ใชจ่้ายในการจดัซื�อวสัดุ คา่ซ่อมแซม คา่บาํรุงรักษา และคา่เสื-อมราคา 



 

(10) คา่ใชจ่้ายดา้นสาธารณูปโภค ไดแ้ก่ คา่นํ�าประปา คา่ไฟฟ้า คา่โทรศพัท ์และคา่ไปรษณีย ์
(11) คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้คา่ธรรมเนียมที-เกี-ยวกบัการดาํเนินกิจการของสมาคม 
(12) ค่าใช้จ่ายสําหรับผูท้าํบญัชี ผูต้รวจบญัชี ผูส้อบบญัชี ผูช้าํระบญัชี และค่าใช้จ่ายในการเลิก

สมาคม 
(13) คา่พวงหรีดและคา่พิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกที-ถึงแก่ความตาย    
(14) คา่ใชจ่้ายอื-นๆ ตามที-ไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนกลาง  
ขอ้ 27. ค่าใชจ่้ายตามขอ้ 26(1) (2) (3) (4) และ (13) สมาคมตอ้งวางเป็นระเบียบ และนาํเสนอ             

ที-ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมติั และส่งให้นายทะเบียนพิจารณาให้ความเห็นชอบภายใน 30 วนั และเมื-อ 
นายทะเบียนอนุมติัแลว้จึงจะถือปฏิบติัได ้

ขอ้ 28. เงินทุกประเภทที-สมาคมไดรั้บ ตอ้งนาํฝากธนาคารของรัฐ หรือธนาคารพาณิชย ์หรือ
สหกรณ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์  ในนามของสมาคม  

(1) สํานกังานของสมาคมจะเก็บรักษาเงินสดไวเ้พื-อเป็นค่าใช้จ่ายไดไ้ม่เกิน 500,000 บาท      
(หา้แสนบาทถว้น) 

(2)  นายกสมาคมมีอาํนาจสั-งจ่ายเงินของสมาคมไดไ้ม่เกินครั� งละ 100,000 บาท (หนึ- งแสนบาท
ถว้น)  

(3)  นายกสมาคม โดยมติของคณะกรรมการสั-งจ่ายเงินของสมาคมได้ไม่เกิน 10,000,000 บาท 
(สิบลา้นบาทถว้น) 

(4) หากจาํนวนเงินค่าใช้จ่ายเกินกว่า จาํนวน 10,000,000 บาท ตอ้งขออนุมติัจากที-ประชุมใหญ่     
ในแต่ละรายการ ยกเวน้การจ่ายเงินสงเคราะห์ 

ขอ้ 29. นายกสมาคมและกรรมการอื-นอีกไม่น้อยกว่า 2 คน ในตาํแหน่ง อุปนายกสมาคม 
เลขานุการ เหรัญญิก นายทะเบียน หรือกรรมการที-ไดรั้บมอบหมาย ตอ้งอนุมติัค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการ
ก่อนการจ่ายเงิน และการเบิกถอนเงินจากธนาคาร ให้นายกสมาคมและกรรมการอื-นอีกไม่นอ้ยกวา่ 2 คน ใน
ตาํแหน่ง อุปนายกสมาคม เลขานุการ เหรัญญิก นายทะเบียน หรือกรรมการที-ไดรั้บมอบหมาย       ลงนาม
ร่วมกนั 

ขอ้ 30. เงินหรือผลประโยชน์ของสมาคมที-ไดร้ับมา หรือมีผูบ้ริจาค หรือดอกเบี�ยที-เกิดจาก            
เงินฝากธนาคาร หรือสหกรณ์ออมทรัพยใ์นนามของสมาคม ตอ้งตกเป็นของสมาคมทั�งสิ�น  

ขอ้ 31. สมาคมจะแต่งตั�งบุคคลที-เหมาะสม เป็นผูต้รวจบญัชี โดยความเห็นชอบของที-
ประชุมใหญ่และตอ้งรายงานผลให้คณะกรรมการทราบทุกเดือน ผูต้รวจบญัชีจะไดร้ับค่าตอบแทน
ตามที-สมาคมกาํหนด  
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การประชุมใหญ่ 
 

ขอ้ 32. นบัแต่จดทะเบียนจดัตั�งสมาคม ผูริ้เริ-มก่อการจะตอ้งนดัสมาชิกมาประชุมใหญ่สามญั
ครั� งแรก ภายใน 90 วนั เพื-อ 

(1) รับรองขอ้บงัคบัทั�งฉบบั 
(2) เลือกตั�งคณะกรรมการและมอบหมายงาน 
(3) กาํหนดอตัราเรียกเกบ็เงินสงเคราะห์ล่วงหนา้ 
(4) กาํหนดอตัราการหักเงินค่าจดัการศพ หรือค่าจดัการศพและสงเคราะห์ครอบครัวไวเ้ป็น

คา่ใชจ่้าย 
(5) กาํหนดจาํนวนเงินเบี� ยเลี� ยง เบี� ยประชุม ค่าพาหนะ เงินหรือประโยชน์อย่างอื-นทาํนอง

เดียวกนั ใหแ้ก่กรรมการ 
(6) เรื-องอื-นๆ  
 
ในระหวา่งที-ยงัไม่ไดมี้การประชุมใหญ่สามญัครั� งแรก ผูเ้ริ-มก่อการจดัตั�งสมาคมมีอาํนาจหน้าที- 

และความรับผดิชอบเช่นเดียวกบัคณะกรรมการ 
ขอ้ 33. สมาคมจะตอ้งเรียกประชุมใหญ่สามญัประจาํปี ปีละหนึ- งครั� ง ภายใน 120 วนันบัแต่           

วนัสิ�นปีปฏิทิน เพื-อ 
(1) รับทราบรายงานกิจการในรอบปีที-ผา่นมา 
(2) พิจารณาอนุมติับญัชีรายได ้รายจ่าย และบญัชีงบดุล 
(3) เลือกตั�งคณะกรรมการชุดใหมแ่ทนคณะกรรมการเมื-อครบวาระหรือทดแทนตาํแหน่งที-วา่ง 
(4) พิจารณาแกไ้ขหรือเพิ-มเติมขอ้บงัคบั การประชุมใหญ่สามญั หรือวิสามญั จะประชุมโดย

สมาชิก หรือผูแ้ทนสมาชิกกไ็ด ้จาํนวนผูแ้ทนสมาชิกเทา่ใดใหเ้ป็นไปตามมติที-ประชุมใหญ่ 
(5) เรื-องอื-นๆ 
ขอ้ 34. สมาคมจะเรียกประชุมใหญ่วิสามญั ในกรณีที-ตอ้งขอความเห็นชอบหรือมติจาก        

ที-ประชุมใหญ่ ในการดาํเนินกิจการของสมาคม 
(1) คณะกรรมการเรียกประชุม 
(2) สมาชิกจาํนวนไม่น้อยกว่าหนึ- งในห้าของจาํนวนสมาชิกทั�งหมด หรือไม่น้อยกว่า 50 คน           

ลงชื-อร่วมกนัร้องขอต่อสมาคมใหเ้รียกประชุมใหญ่วสิามญัเพื-อการใดการหนึ-ง 
ในกรณีที-สมาชิกเป็นผูร้้องขอ ใหส้มาคมเรียกประชุมภายใน 30 วนันบัแต่วนัที-ไดรั้บคาํร้องขอ   

ถา้สมาคมไมเ่รียกประชุมในระยะเวลาดงักล่าว ใหน้ายทะเบียนเรียกประชุมได ้
(3) นายทะเบียนสั-งใหเ้รียกประชุม 



 

ขอ้ 35. สมาคมจะส่งหนงัสือนดัประชุมใหญ่ไปยงัสมาชิกทุกคนก่อนวนันดัประชุม ไม่นอ้ยกวา่ 7 
วนั หนงัสือเชิญประชุมตอ้งระบุสถานที- วนั เวลา และระเบียบวาระการประชุม พร้อมทั�งรายละเอียดและ
เอกสารที-เกี-ยวขอ้งไปดว้ย 

ขอ้ 36. การประชุมใหญ่ ตอ้งมีสมาชิกมาร่วมประชุมร่วมกนัไม่น้อยกวา่กึ- งหนึ- งของจาํนวน
สมาชิกทั�งหมดหรือไมน่อ้ยกวา่หนึ-งร้อยคน จึงจะเป็นองคป์ระชุม  

ขอ้ 37. ในการประชุมใหญ่ สมาชิกคนหนึ-งมีเสียงหนึ-งในการลงคะแนน การวินิจฉยัชี�ขาด          
ใหถื้อเสียงขา้งมาก ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในที-ประชุมออกเสียงเพิ-มขึ�นอีกเสียงหนึ-งเป็นเสียง
ชี�ขาด กรณีการแกไ้ขหรือเพิ-มเติมขอ้บงัคบั และการเลิกสมาคม ตอ้งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม
ของผูม้าประชุม  

ขอ้ 38. การออกเสียงลงคะแนนในที-ประชุมใหญ่ ใหเ้ลือกปฏิบติัไดใ้นแต่ละวาระการประชุมโดย 
(1) ออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผย ใหใ้ชว้ธีิยกมือ 
(2) ออกเสียงลงคะแนนลบั ใหใ้ชว้ธีิกาบตัรลงคะแนน 
การนบัคะแนนเสียง ให้ที-ประชุมเลือกสมาชิกที-เขา้ร่วมประชุมเป็นกรรมการนบัคะแนน

จาํนวนไมน่อ้ยกวา่สามคน 
 
 
ขอ้ 39. สมาชิกจะมอบฉนัทะเป็นหนงัสือให้ผูอื้-น ซึ- งมิใช่สมาชิกมาประชุมใหญ่ และออกเสียง 

แทนตนได ้ผูรั้บมอบฉนัทะคนหนึ-งรับมอบฉนัทะไดค้นเดียว  
ขอ้ 40. ในกรณีที-จะมีมติเรื-องใด ถา้ส่วนไดเ้สียของกรรมการ หรือสมาชิกของสมาคมผูใ้ด  ขดั

กบัประโยชน์ได้เสียของสมาคม กรรมการหรือสมาชิกของสมาคมผูน้ั�นจะออกเสียงลงคะแนน      ใน
เรื-องนั�นไมไ่ด ้

ขอ้ 41. ให้นายกสมาคมเป็นประธานในที-ประชุมใหญ่ ถา้นายกสมาคมไม่อยูห่รือไม่อาจ
ปฏิบติัหนา้ที-ได ้ให้อุปนายกปฏิบติัหน้าที-แทน ถา้ทั�งนายกสมาคมและอุปนายกไม่อยูห่รือไม่อาจปฏิบติั
หนา้ที-ได ้ใหที้-ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ-งขึ�นเป็นประธานในที-ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั�น 
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คณะกรรมการ 

ขอ้ 42. คณะกรรมการผูด้าํเนินกิจการของสมาคม โดยไดรั้บการเลือกตั�งระหวา่งสมาชิกดว้ยกนั 
ในที-ประชุมใหญ่มีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 7 คน และไมเ่กิน 30 คน ประกอบดว้ยตาํแหน่ง นายกสมาคม           
อุปนายกสมาคม เลขานุการ เหรัญญิก และกรรมการอื-นๆ ตามที-เห็นสมควร และตอ้งมีคุณสมบติั 
ดงัต่อไปนี�  

 
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายไุมต่ ํ-ากวา่ 25 ปีบริบูรณ์ 



 

(3) มีอาชีพเป็นหลกัแหล่งและมีฐานะมั-นคง 
(4) เป็นสมาชิกของสมาคม 
(5) ไมเ่ป็นกรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อื-น 
(6) ไมเ่ป็นผูมี้ความประพฤติเสื-อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอนัดี 
(7) ไม่เคยถูกนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจาํทอ้งที-สั-งให้พน้จากตาํแหน่ง

กรรมการสมาคม 
(8) ไมเ่คยถูกที-ประชุมใหญ่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ถอดถอนใหอ้อกจากตาํแหน่งกรรมการ  

เพราะเหตุทุจริตต่อหนา้ที-หรือไมเ่คยตอ้งโทษตามกฎหมายวา่ดว้ยการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
(9) ไม่เคยตอ้งโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงที-สุดให้จาํคุก เวน้แต่เป็นโทษสําหรับความผิด               

ไดก้ระทาํโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
(10) ไมเ่ป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(11) ไมเ่ป็นบุคคลที-มีหนี� สินลน้พน้ตวั หรือบุคคลลม้ละลาย 
(12)ไม่เคยลูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ

รัฐวสิาหกิจ หรือไมเ่คยถูกนายจา้งเลิกจา้งเพราะเหตุทุจริตต่อหนา้ที- 
 
(13) มีวฒิุการศึกษาไมต่ํ-ากวา่ชั�นประถมศึกษาปีที- 4 
(14) มีภูมิลาํเนา หรือถิ-นที-อยูใ่นจงัหวดันนทบุรี 
(15) ไมเ่ป็นพระภิกษุ สามเณร นกัพรต หรือนกับวชในศาสนาใด 
ให้คณะกรรมการเป็นผูแ้ทนของสมาคมในกิจการเกี-ยวกบับุคคลภายนอก ในการนี� คณะกรรมการ 

จะแต่งตั�งกรรมการคนใดคนหนึ-งหรือหลายคนขึ�นทาํการแทนกไ็ด ้ 
 

บทบาทหน้าที'แต่ละตําแหน่งของกรรมการ 

 

นายกสมาคม ทาํหน้าที-เป็นหัวหน้าในการบริหารกิจการของสมาคมให้เป็นไปดว้ยความ
เรียบร้อย ถูกตอ้งตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั และวตัถุประสงคข์องสมาคม เป็นผูแ้ทนสมาคม  ในการ
ติดต่อกบับุคคลภายนอกและเป็นประธานในที-ประชุมคณะกรรมการ และการประชุมใหญ่ของสมาคม  

อุปนายกสมาคม ทาํหน้าที-เป็นผูช่้วยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคม ปฏิบติัตามที-
นายกสมาคมได้มอบหมาย และทาํหน้าที-แทนนายกสมาคมเมื-อนายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่สามารถ 
ปฏิบติัหนา้ที-ได ้

เลขานุการ ทาํหน้าที-เกี-ยวกบังานธุรการของสมาคม นัดการประชุมกรรมการ การประชุมใหญ่         
จดและรักษารายงานการประชุม ดาํเนินการจดทะเบียนกรรมการจดทะเบียนแกไ้ข หรือเพิ-มเติม
ขอ้บงัคบัและรายงานทะเบียนสมาชิก บญัชีงบดุลต่อนายทะเบียน และ ปฏิบตัิตามคาํสั -งของ                 
นายกสมาคม  ตลอดจนทาํหนา้ที-เป็นเลขานุการในการประชุมต่างๆ  ของสมาคม 



 

เหรัญญิก มีหน้าที-เกี-ยวกบัการเงินทั�งหมดของสมาคม เป็นผูจ้ดัทาํบญัชีรายได-้รายจ่าย              
บญัชีงบดุลของสมาคม และเก็บเอกสารหลกัฐานต่างๆ ทางการเงิน บญัชีของสมาคมไวเ้พื-อการตรวจสอบ 
รายงานฐานะการเงินและงบดุลของสมาคมต่อนายทะเบียน 

กรรมการตําแหน่งอื'นๆ  มีหนา้ที-ตามที-นายกสมาคมมอบหมาย  
ขอ้ 43. วธีิการเลือกตั�งคณะกรรมการ ตามขอ้ 42 กระทาํได ้ดงันี�  
(1) กาํหนดให้มีการเลือกตั�งจากสมาชิกในที-ประชุมใหญ่ โดยการเสนอชื-อและตอ้งมีผูรั้บรอง 

ไมน่อ้ยกวา่ 5 คน 
(2) จาํนวนกรรมการที-จะเลือกตั�งใหเ้ป็นไปตามที-ประชุมใหญ่เห็นสมควร 
(3) ให้กรรมการเลือกตั�งกนัเอง เพื-อดาํรงตาํแหน่งตามที-เห็นสมควร และเสนอให้ที-ประชุมใหญ่ 

ทราบ 
(4) คณะกรรมการสรรหาเพื-อเสนอที-ประชุมใหญ่ให้เป็นไปตามระเบียบที-คณะกรรมการ

กาํหนด  
 
ขอ้ 44. กรรมการของสมาคมไม่มีสิทธิไดร้ับค่าจา้ง หรือประโยชน์อยา่งอื-นทาํนองเดียวกนั         

จากสมาคม กรรมการของสมาคมอาจได้รับเบี� ยประชุม ค่าพาหนะ หรือเงินหรือประโยชน์อย่างอื-น            
ทาํนองเดียวกนัจากสมาคมตามที-ไดว้างระเบียบไวใ้ห้จ่ายตามมติที-ประชุมใหญ่กาํหนดและส่งสําเนา         
ที-มีคาํรับรองวา่ถูกตอ้งต่อนายทะเบียน  

ขอ้ 45. คณะกรรมการที-ไดร้ับเลือกตั�งตามขอ้ที- 43 และจดทะเบียนแลว้ อยูใ่นตาํแหน่ง         
คราวละ 2 ปี นบัแต่วนัที-ที-ประชุมใหญ่มีมติและตอ้งออกตามวาระ และจะดาํรงตาํแหน่งเกินสองวาระ 
ติดต่อกนัไม่ได ้เวน้แต่ที-ประชุมใหญ่โดยมติสองในสามของผูม้าประชุม จะกาํหนดเป็นอยา่งอื-น           

กรรมการชุดที-ออกตามวาระจะตอ้งปฏิบติัหน้าที-จนกวา่จะมีการเลือกตั�งคณะกรรมการชุดใหม ่
และคณะกรรมการชุดใหมรั่บมอบหนา้ที-เป็นหนงัสือ และเขา้รับตาํแหน่งแทนแลว้จึงจะพน้หนา้ที-   
               กรรมการที-พน้จากตาํแหน่งก่อนครบวาระ สมาคมจะเรียกประชุมใหญ่วิสามญั เมื-อเลือก
กรรมการแทนตาํแหน่งที-วา่งกไ็ด ้และใหอ้ยูใ่นตาํแหน่งเทา่กบัวาระที-เหลืออยูข่องกรรมการซึ-งตนแทน  

ขอ้ 46. กรรมการของสมาคมยอ่มพน้จากตาํแหน่งไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี�  
(1) ครบกาํหนดตามวาระ 
(2) ถึงแก่ความตาย 
(3) ลาออกโดยทาํเป็นหนงัสือ 
(4) ขาดคุณสมบติัตามขอ้ 42 
ขอ้ 47. ให้มีการประชุมคณะกรรมการ ทุกวนัเสาร์ สัปดาห์ที- 3 ของเดือน ในกรณีจาํเป็น

เร่งด่วน นายกสมาคมหรือกรรมการไม่น้อยกวา่ครึ- งหนึ- งของจาํนวนกรรมการทั�งหมดจะเรียกประชุม
เมื-อใดกไ็ด ้ 

ขอ้ 48. การประชุมคณะกรรมการ จะตอ้งมีคณะกรรมการมาประชุมไม่น้อยกวา่ครึ- งหนึ- ง 
ของจาํนวนกรรมการทั�งหมดจึงจะนบัเป็นองคป์ระชุม  



 

ขอ้ 49. ให้นายกสมาคมเป็นประธานในที-ประชุม ถา้นายกสมาคมไม่อยูห่รือไม่อาจปฏิบติั
หน้าที-ได้ให้อุปนายกสมาคมเป็นประธานในที-ประชุม ถา้ทั�งนายกสมาคม และอุปนายกสมาคมไม่อยู ่
หรือไม่อาจปฏิบตัิหน้าที-ไดใ้ห้ที-ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ- งทาํหน้าที-ประธานในที-ประชุม   
การวินิจฉยัชี� ขาดให้ถือเสียงขา้งมาก ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในที-ประชุม ออกเสียงเพิ-มขึ�น อีก
หนึ-งเสียงเป็นเสียงชี�ขาด  

ขอ้ 50.  คณะกรรมการมีอาํนาจและหนา้ที-ในการดาํเนินกิจการของสมาคม  และใหร้วมถึง 
(1) ดาํเนินกิจการของสมาคมให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545  

กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และมติของที-ประชุมใหญ่ หรือกฎหมายอื-น 
(2) วางระเบียบใหก้ารปฏิบติังานของสมาคมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั 
(3) วา่จา้งแต่งตั�ง ถอดถอนเจา้หนา้ที-สมาคม 
(4) จดัทาํและเก็บรักษาเอกสารหลกัฐานทางการเงินและบญัชีทะเบียนสมาชิก และทรัพยสิ์น

ของสมาคม 
 ขอ้ 50. ทว ิ เพื-อใหก้ารบริหารกิจการสมาคมดาํเนินการไดใ้นระดบัภูมิภาค จึงกาํหนดให้มีศูนย์
ประสานงานเพื-อเป็นจุดบริการสมาชิกในเรื-องต่างๆ เช่น เช่น ( 1 ) การรับสมคัรสมาชิก  (2)  รับฝากชาํระ
เงินสงเคราะห์ศพ หรือเงินสงเคราะห์ล่วงหนา้  (3) รับฝากชาํระคา่สมคัร และคา่บาํรุงรายปี (4) รับฝาก
เรื-องขอรับเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม และ ( 5) ใหบ้ริการขอ้มูลสมาชิก 

การดาํเนินการตามวรรคแรกและการไดม้าซึ- งคณะกรรมการหรืออนุกรรมการศูนย์
ประสานงานใหก้าํหนดเป็นระเบียบโดยความเห็นของคณะกรรมการดาํเนินการ 
 

หมวด 11 

การเลกิสมาคม และการชําระบัญชี 

 
ขอ้ 51. สมาคมยอ่มเลิกดว้ยเหตุใดเหตุหนึ-ง ดงัต่อไปนี�  
(1)  ที-ประชุมใหญ่ลงมติใหเ้ลิก 
(2)  นายทะเบียนสั-งใหเ้ลิก 
(3) ศาลสั-งใหเ้ลิก 
ขอ้ 52. ในกรณีที-นายทะเบียนสั-งให้เลิก กรรมการจาํนวนไม่นอ้ยกวา่กึ-งหนึ-งของจาํนวนกรรมการ 

ทั�งหมดของสมาคมสามารถยื-นอุทธรณ์ต่อนายทะเบียนกลาง โดยทาํเป็นหนังสือต่อนายทะเบียน ภายใน
สามสิบวนันบัแต่วนัที-ไดรั้บคาํสั-งใหเ้ลิก  

ขอ้ 53. เมื-อสมาคมตอ้งเลิกไม่วา่ดว้ยเหตุใดๆ ให้มีการชาํระบญัชี  
ให้ที-ประชุมใหญ่พิจารณาตั�งผูช้าํระบญัชีโดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนภายใน

สามสิบวนั นบัแต่วนัที-เลิก หรือนบัวนัที-ปลดักระทรวงมีคาํสั-งใหย้กอุทธรณ์ 
ในกรณีที-ที-ประชุมใหญ่ไม่อาจตั�งผูช้ ําระบญัชี หรือนายทะเบียนไม่ให้ความเห็นชอบ                    

ใหน้ายทะเบียนแต่งตั�งผูช้าํระบญัชีขึ�นทาํการชาํระบญัชีได ้



 

เมื-อนายทะเบียนเห็นสมควรหรือเมื-อสมาชิกจาํนวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนสมาชิก 
ทั�งหมดร้องขอต่อนายทะเบียน นายทะเบียนจะแต่งตั�งผูช้าํระบญัชีคนใหม่แทนผูช้าํระบญัชีที-ไดต้ั�งไว ้   
กไ็ด ้ ผูช้าํระบญัชีไดรั้บคา่ตอบแทนของสมาคมตามที-นายทะเบียนกาํหนด  

ขอ้ 54. ใหค้ณะกรรมการและเจา้หนา้ที-ของสมาคมจดัการรักษาทรัพยสิ์นทั�งหมดของสมาคมไว้
จนกวา่ผูช้าํระบญัชีจะเรียกใหส่้งมอบ  

ขอ้ 55. ผูช้าํระบญัชีตอ้งทาํงบดุลของสมาคมส่งให้ผูส้อบบญัชีเพื-อตรวจรับรองวา่ถูกตอ้ง 
และอาจร้องขอใหน้ายทะเบียนตั�งผูส้อบบญัชีเพื-อตรวจสอบงบดุลได ้เมื-อผูส้อบบญัชีรับรองงบดุลแลว้ให้
ผูช้าํระบญัชีรับรองงบดุลต่อที-ประชุมใหญ่เพื-ออนุมติัและเสนอต่อนายทะเบียนต่อไป  

ขอ้ 56. เมื-อไดช้าํระบญัชีแลว้ถา้มีทรัพยสิ์นเหลืออยูจ่ะโอนไปใหแ้ก่ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
อื-น หรือ นิติบุคคลที-มีวตัถุประสงคเ์กี-ยวกบัการกุศลสาธารณะ หรือเป็นไปตามมติของที-ประชุมใหญ่ 
 

หมวด 12 

บทเฉพาะกาล 

 

ขอ้ 57. สมาชิกถึงแก่ความตายก่อนที-คณะกรรมการมีมติอนุมติัรับเป็นสมาชิก ไม่มีสิทธิN ไดรั้บ
เงินสงเคราะห์ ไมว่า่กรณีใดๆ ทั�งสิ�น 
 

 
(ลงชื-อ)                                                                     ผูย้ื-นคาํขอ 

(ประพนัธ์  จนัทร์เอม) 
อุปนายกสมาคม 

ทาํหนา้ที-แทนนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจ 

 

พล.ต.ต. 
 


