
 

ข้อบังคบั 
 

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ร่วมบุญ 
พ.ศ.2547 

 

แก้ไขเพิม่เตมิ พ.ศ.2551,พ.ศ.2553,                      
พ.ศ.2554,พ.ศ.2558 และปี พ.ศ.2559 

 
 
 
 
 

 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา  จ ากดั 
อ าเภอเมือง    จงัหวดัพะเยา 

 



 

ข้อบังคับ 
สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ร่วมบุญ 

พ.ศ.2547 
แก้ไขเพิม่เติม พ.ศ.2551,พ.ศ.2553,พ.ศ.2554,พ.ศ.2558 และปี พ.ศ.2559 

 
ขอ้  1.    ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่  “ขอ้บงัคบัสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ร่วมบุญ พ.ศ.2547 แกไ้ขเพิ่มเติม                         
             พ.ศ. 2551, พ.ศ.2553,พ.ศ.2554,พ.ศ.255 และ ปี พ.ศ.2559 “ 
ขอ้  2.   ขอ้บงัคบัน้ี  ใหใ้ชบ้งัคบัเม่ือพน้กาํหนด    15  วนั  นบัแต่วนัท่ีนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์ประจาํทอ้งท่ีรับจดทะเบียน 
ขอ้  3.   เคร่ืองหมายของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ร่วมบุญ เป็นรูปลกัษณะวงกลมภายในวงกลมเป็นรูป           

เจดีย ์ปลายยอดเจดียเ์ป็นฉตัร 3 ชั้น ปลายฉตัรมีรัศมีของแสงเปล่งปลัง่ ท่ีขอบวงกลมดา้นบนเป็น
ตวัอกัษรวา่ ”สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพะเยา  และท่ีขอบวงกลมดา้นล่างใต้
ฐานเจดียมี์อกัษรวา่    ”ร่วมบุญ” 

ความหมาย     สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ร่วมบุญเป็นสวสัดิการหน่ึงของ
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพะเยา จาํกดั  ท่ีจดัใหส้มาชิกสหกรณ์และครอบครัว  
เจดียห์มายถึงความมัน่คง ฉตัร 3 ชั้นหมายถึงความร่มเยน็เป็นสุข              
มณีรัศมีแสงท่ีเปล่งปลัง่หมายถึงชีวติท่ีรุ่งโรจน์  นั้นคือ  สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ร่วมบุญ  จะเป็นสมาคมท่ีมัน่คง ใหค้วามช่วยเหลือเก้ือกลู  
ทาํบุญร่วมกนัในการสงเคราะห์ศพสมาชิก  

 
 
 

หมวด  1 
ข้อความทัว่ไป 

 
ขอ้  4.  ในขอ้บงัคบัน้ี 
 “ สมาคม ”  หมายความวา่  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ร่วมบุญ  
 โดยใชช่ื้อยอ่วา่  " สมาคมฯร่วมบุญ "   ซ่ึงเป็นสวสัดิการหน่ึงของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพะเยา จาํกดั 
 “ สมาชิก ”  หมายความวา่  สมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ร่วมบุญ 
 “ คณะกรรมการ” หมายความวา่คณะกรรมการดาํเนินการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ร่วมบุญ 
 “ นายกสมาคม ”  หมายความวา่  นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ร่วมบุญ 
 “ กรรมการ ”  หมายความวา่  กรรมการดาํเนินการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ร่วมบุญ 



 

 “เงินค่าสมคัร”  หมายความวา่  เงินท่ีเรียกเก็บจากผูซ่ึ้งสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ร่วมบุญ 
“เงินค่าบาํรุง” หมายความวา่  เงินท่ีเรียกเก็บจากสมาชิกเป็นรายเดือนหรือรายปี  เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายใน

การดาํเนินการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ร่วมบุญ 
“เงินสงเคราะห์” หมายความวา่ เงินท่ีสมาชิกร่วมกนัออกช่วยเหลือเป็นค่าจดัการศพ  หรือค่าจดัการ

ศพและสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกซ่ึงถึงแก่ความตาย  รวมทั้งเป็นค่าใชจ่้ายเพื่อดาํเนินกิจการ
ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ร่วมบุญ 

 “เงินสงเคราะห์ล่วงหนา้”  หมายความวา่  เงินท่ีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ร่วมบุญ เรียกเก็บไว้
ล่วงหนา้เพื่อสาํรองจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์  เม่ือสมาชิกคนใดคนหน่ึง  ถึงแก่ความตาย 
“นายทะเบียน”  หมายความวา่  นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจาํทอ้งท่ี 
“นายทะเบียนกลาง”  หมายความวา่  ผูอ้าํนวยการสาํนกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว 

 “ปลดักระทรวง”  หมายความวา่  ปลดักระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์
 
 

หมวด  2 
วตัถุประสงค์ 

 
ขอ้  5.  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ร่วมบุญ  มีวตัถุประสงคเ์พื่อทาํการสงเคราะห์ซ่ึงกนัและกนัใน

การจดัการศพ  เพื่อการจดัการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงถึงแก่ความ
ตาย  โดยมิไดป้ระสงคจ์ะหากาํไรหรือหารายไดเ้พื่อแบ่งปันกนั ซ่ึงการตายน้ีรวมถึงการสาบสูญตาม
คาํสั่งศาลดว้ย 

 
หมวด  3 

ทีต่ั้งส านักงานและวนัเวลาเปิดท าการ 
 

ขอ้  6.  สาํนกังานของสมาคมตั้งอยูท่ี่ อาคารท่ีทาํการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพะเยา จาํกดั เลขท่ี  672                          
ถนน เชียงราย - นครสวรรค ์   ตาํบล  ท่าวงัทอง    อาํเภอ เมืองพะเยา     จงัหวดั พะเยา  
รหสัไปรษณีย ์  56000   โทรศพัท ์054-431994 - 27  

ขอ้  7.  สมาคมจะเปิดทาํการในวนัจนัทร์  ถึงวนัศุกร์   ระหวา่งเวลา   09.00 น. – 16.30 น. 
 หยดุทาํการในวนัเสาร์ อาทิตย ์และวนันกัขตัฤกษ ์  
 

 



 

หมวด  4 
วธีิการรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ 

 
ขอ้  8.  ผูท่ี้ประสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของสมาคมตอ้งยืน่ใบสมคัรตามแบบของสมาคมดว้ยตนเอง 
           ณ  ท่ีตั้งสาํนกังานของสมาคม  ในวนัเวลาเปิดทาํการ  
ขอ้  9.  ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกตอ้งมีคุณสมบติั  ดงัต่อไปน้ี 

1)   เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพะเยา จาํกดั หรือเป็นคู่สมรส หรือเป็นบุตร หรือ เป็นบิดา 
หรือมารดา หรือเป็นพี่นอ้งร่วมบิดา หรือมารดา เดียวกนัหรือเป็นบุคคลในครอบครัว ของสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพะเยาจาํกดั ท่ีเป็นสมาชิกสมาคม 
2)   มีอายใุนวนัสมคัรไม่เกิน 50 ปี  นบัถึงวนัสมคัร  
3)   เป็นผูบ้รรลุนิติภาวะ 
4)   ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนเป็นคนไร้ความสามารถ                        
ในวนัสมคัร 
5)   เป็นผูมี้สุขภาพสมบูรณ์แขง็แรง ปราศจากโรคเอดส์  หรือโรคติดต่อร้ายแรงในวนัสมคัร 
6)  เป็นผูมี้ความประพฤติดี และไม่เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดมาก่อน 
 กรณีเป็นบุคคลในครอบครัวของสมาชิกสมาคมใหห้มายถึง  บุคคลตามขอ้บงัคบั                             
ขอ้ 23  (4) -  (6) โดยมีช่ือปรากฏในทะเบียนบา้นของสมาชิกสมาคมมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี  และมี
อายไุม่เกิน 40 ปี ในวนัสมคัร 

ขอ้  10.  ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกตอ้งนาํเอกสารหลกัฐาน ประกอบการสมคัร  ดงัต่อไปน้ี 
1) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน  หรือสาํเนาบตัรประจาํตวัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 
2) สาํเนาทะเบียนบา้น 
3) ใบรับรองแพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้นหน่ึง  จากสถานพยาบาลของรัฐ  ตามกฎหมายวา่ดว้ย

สถานพยาบาล  
4) ใบสมคัรตามแบบท่ีสมาคมกาํหนด 

ขอ้  11.  ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิก  จะเป็นสมาชิกภาพสมบูรณ์  เม่ือพน้กาํหนด  180 วนั  นบัตั้งแต่วนัท่ี           
คณะกรรมการมีมติรับเขา้เป็นสมาชิก  และไดช้าํระเงินค่าสมคัร ใหแ้ก่สมาคมแลว้  

             เงินค่าสมคัรสมาคมจะไม่คืนใหผู้ส้มคัร  ไม่วา่กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน   
ขอ้  12.  สมาคมจะมอบหลกัฐานการเป็นสมาชิกในรูปสมุดชาํระเงินประจาํตวัสมาชิกใหแ้ก่สมาชิกทุกคน  

สมาชิกของสมาคมจะมีหมายเลขประจาํตวัสมาชิก  ไดห้มายเลขเดียวเท่านั้น 
 
 
 



 

ขอ้  13.  ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกจะตอ้งระบุช่ือผูจ้ดัการศพ  และผูท่ี้ประสงคใ์หไ้ดรั้บเงินสงเคราะห์                      
ซ่ึงตอ้งเป็นบุคคลในครอบครัวของตนตามขอ้23 ไวใ้หช้ดัเจนในใบสมคัร   ถา้มีการเปล่ียนแปลง
ผูจ้ดัการศพ  และผูรั้บเงินสงเคราะห์ในภายหลงั สมาชิกตอ้งแจง้ใหส้มาคมทราบเป็นหนงัสือ             
ตามแบบท่ีสมาคมกาํหนด 

ขอ้  14.  สมาชิกภาพยอ่มส้ินสุดลงในกรณีดงัต่อไปน้ี 
1. ตาย 
2. ลาออกเป็นหนงัสือ และใหมี้ผลตั้งแต่  วนัท่ีคณะกรรมการมีมติให้ออก 
3. ท่ีประชุมใหญ่มีมติใหอ้อก 
4. ถูกคดัช่ือออกเน่ืองจากขาดส่งเงินสงเคราะห์  โดยสมาคมแจง้เป็นหนงัสือใหไ้ปชาํระเงิน

สงเคราะห์ตามขอ้  20      แลว้จาํนวน    3  คร้ัง  แต่ละคร้ังมีระยะเวลาห่างกนั     7  วนั  ซ่ึงคร้ัง
สุดทา้ยไดท้าํหนงัสือลงทะเบียนแบบตอบรับ  หรือสมาคมติดต่อหาหลกัแหล่งท่ีอยูไ่ม่ได ้ และ
คณะกรรมการพิจารณาแลว้มีมติใหพ้น้จากสมาชิกภาพ 

           การส้ินสุดสมาชิกภาพตามขอ้น้ี  สมาชิกไม่มีสิทธิเรียกเงินค่าสมคัร  เงินค่าบาํรุง  และ
เงินสงเคราะห์ท่ีไดช้าํระตามขอ้บงัคบัน้ีคืนจากสมาคม  เวน้แต่เงินสงเคราะห์ล่วงหนา้ท่ียงั
ไม่ไดต้กอยูใ่นความผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ใหแ้ก่สมาชิกท่ีถึงแก่ความตาย 

ขอ้  15.  สมาคมจะแจง้เป็นหนงัสือใหส้มาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพ  ตามขอ้  14  (2)  (3)  (4)  เพื่อทราบ       
นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมมีมติ  ภายใน     7  วนั 

                 สมาชิกท่ีพน้จากสมาชิกภาพตามขอ้  14 (4)  มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ  
   ภายใน 15  วนั  นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือ 
               ใหค้ณะกรรมการวินิจฉยัใหแ้ลว้เสร็จภายใน   15  วนั  นบัแต่วนัยืน่อุทธรณ์   คาํวนิิจฉยั

ของคณะกรรมการให้เป็นท่ีสุด 
 

 
หมวด  5 

เงินค่าสมัคร  เงินค่าบ ารุง  และเงินสงเคราะห์ 
 

ขอ้  16.  ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกของสมาคม  ตอ้งชาํระเงินค่าสมคัรเป็นเงินคนละ  50 บาท  และเม่ือสมาคมมี
มติรับเขา้เป็นสมาชิกตามขอ้  12  แลว้  จะตอ้งชาํระเงินให้แก่สมาคมดงัน้ี 

   1.  เงินค่าบาํรุงปีละ  20   บาท (ยีสิ่บบาทถว้น) 
   2.  เงินสงเคราะห์ล่วงหนา้  เป็นเงิน  500  บาท ( หา้ร้อยบาทถว้น ) 
    เงินค่าบาํรุง และเงินสงเคราะห์ล่วงหนา้  ตอ้งไดรั้บมติจากท่ีประชุมใหญ่สามญั และ                

หากมีการเปล่ียนแปลงตอ้งมีมติจากท่ีประชุมใหญ่ทุกคร้ัง 



 

ขอ้  17.  เม่ือสมาชิกของสมาคมคนใดคนหน่ึงถึงแก่ความตาย  สมาชิกทุกคนมีหนา้ท่ีตอ้งชาํระเงินสงเคราะห์
นั้นรายละ   30 บาท ( สามสิบบาทถว้น)  

ขอ้  18  การชาํระเงินค่าสมคัร  เงินค่าบาํรุง  เงินสงเคราะห์หรือเงินสงเคราะห์ล่วงหนา้  ให้ชาํระไดใ้นกรณี
ดงัต่อไปน้ี 
1) ดว้ยตนเอง  ณ  สาํนกังานของสมาคม  หรือสถานท่ีท่ีสมาคมกาํหนด 
2) ทางธนาณติัหรือตัว๋แลกเงินในนามสมาคม 
3) โอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากของสมาคม  บญัชีเลขท่ี  2- 7091  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพะเยาจาํกดั 
4) หกัจากบญัชีเงินฝากของสมาชิก  โดยไดรั้บความยนิยอมจากสมาชิกเจา้ของบญัชีแลว้ 
5) หกัจากสมาชิก ณ ท่ีจ่ายในวนัส้ินเดือน 

การรับเงินทุกประเภท  สมาคมจะออกหลกัฐานการรับเงินทุกคร้ังตามแบบท่ีสมาคมกาํหนด 
ขอ้  19.  การชาํระเงินสงเคราะห์  ตามขอ้  17  สมาชิกตอ้งชาํระให้สมาคมภายใน  7   วนั  นบัแต่วนัท่ีไดรั้บ

แจง้การตายของสมาชิก  หรือไดรั้บหนงัสือแจง้จากสมาคมใหไ้ปชาํระเงิน(สอดคลอ้งกบัขอ้ 14(4)  
ขอ้  20.  สมาคมจะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหนา้จากสมาชิกเพื่อสาํรองจ่ายเป็นค่าจดัการศพและสงเคราะห์

ครอบครัว เป็นเงิน  500 บาท ( หา้ร้อยบาทถว้น)  และสมาคมจะคืนใหแ้ก่สมาชิกเท่าท่ีสมาชิกผูน้ั้น
ยงัไม่ตกอยูใ่นความผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายเงินสงเคราะห์ (สอดคลอ้งกบัขอ้  17) 

 
 

หมวด  6 
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 

ขอ้  21.  สมาชิกมีสิทธิดงัต่อไปน้ี 
1) แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบักิจการของสมาคมต่อคณะกรรมการและเรียกร้องให้คณะกรรมการ

กระทาํหรืองดเวน้การกระทาํเพื่อประโยชน์ของสมาคม 
2) เขา้ร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม  และลงสมคัรรับเลือกตั้งเป็นกรรมการเพื่อบริหารงานสมาคม  

รวมทั้งออกเสียงลงคะแนนทุกคร้ัง 
3) ขอตรวจสอบบญัชีและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อทราบการดาํเนินกิจการของสมาคมในวนัเวลา

เปิดทาํการ 
4) ลงช่ือร่วมกนัไม่นอ้ยกวา่  50  คน  หรือจาํนวนไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในหา้ของจาํนวนสมาชิก

ทั้งหมดร้องขอต่อคณะกรรมการใหเ้รียกประชุมใหญ่วสิามญัเพื่อการใดการหน่ึงเม่ือใดก็ได ้
5) ร้องขอต่อนายทะเบียนใหส้ั่งเพิกถอนมติของท่ีประชุมใหญ่ของสมาคม  ถา้ไดน้ดัเรียกหรือได้

ประชุมกนัหรือไดล้งมติฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือขอ้บงัคบัของสมาคม  และตอ้งร้องขอภายใน  
30  วนันบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมใหญ่ลงมติ 
 



 

6) ขอตรวจเอกสาร  คดัเอกสาร  หรือขอให้คดัรายการและรับรองสําเนาเอกสารของสมาคมจาก
นายทะเบียน 

7) มอบฉันทะเป็นหนงัสือให้ผูอ่ื้นซ่ึงมิใช่สมาชิกเขา้ร่วมประชุมใหญ่  และออกเสียงลงคะแนน
แทนตนได ้ ผูรั้บมอบฉนัทะคนหน่ึง  รับมอบฉนัทะไดค้นเดียว 

8) ลงช่ือร่วมกนัไม่น้อยกว่าหน่ึงในส่ีของจาํนวนสมาชิกทั้งหมดร้องขอนายทะเบียนสั่งให้เลิก
สมาคม  พร้อมดว้ยเหตุผล  หรือร้องขอต่อศาลเพื่อใหศ้าลสั่งใหเ้ลิกสมาคม 

9) แสดงความจาํนงต่อท่ีประชุมใหญ่เพื่อเป็นผูช้ ําระบญัชีในกรณีท่ีสมาคมต้องเลิกตามมติท่ี
ประชุมใหญ่ 

10) ลงช่ือร่วมกนัไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนสมาชิกทั้งหมดร้องขอต่อนายทะเบียนเพื่อ
แต่งตั้งผูช้าํระบญัชีคนใหม่แทนผูช้าํระบญัชีท่ีไดต้ั้งไว ้

11) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการสมาคม  กรณีถูกคดัช่ือออกตามขอ้  14 (4) 
ขอ้  22.  สมาชิกมีหนา้ท่ี  ดงัน้ี 

1) ปฏิบติัตามระเบียบ  ขอ้บงัคบัและคาํสั่งของสมาคม 
2) ชาํระเงินสงเคราะห์ให้เรียบร้อยภายใน   7 วนั  นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้การตายของสมาชิกหรือ

ไดรั้บหนงัสือแจง้จากสมาคมใหไ้ปชาํระเงิน 
3) เก็บรักษาสมุดชาํระเงินประจาํตวัสมาชิก  หรือบตัรประจาํตวัสมาชิก 
4) แจง้การเปล่ียนแปลงท่ีอยู ่ ช่ือสกุล  หรือวนั  เดือน  ปีเกิด  ต่อสมาคมภายใน  7   วนั  นบัแต่วนัท่ี

มีการเปล่ียนแปลง 
5) แจง้ความประสงค์เป็นหนังสือตามแบบท่ีสมาคมกาํหนดท่ีจะเปล่ียนแปลงบุคคลผูจ้ดัการศพ

หรือผูรั้บเงินสงเคราะห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หมวด  7 
วธีิการจ่ายเงินค่าจัดการศพหรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว 

 
ขอ้  23.  เม่ือสมาชิกผูใ้ดถึงแก่ความตาย  ให้สมาคมจ่ายค่าจดัการศพหรือค่าจดัการศพสงเคราะห์ครอบครัว

ให้แก่บุคคลท่ีสมาชิกไดร้ะบุไวไ้นใบสมคัร ตามขอ้ 13 หรือไดแ้จง้ไวเ้ป็นหนงัสือให้เป็นผูไ้ดรั้บ
เงินสงเคราะห์  และหรือเป็นผูจ้ดัการศพ  ซ่ึงตอ้งเป็นบุคคลดงัต่อไปน้ี 
1) สามี  ภริยา  บุตร  และบิดา  มารดา 
2) พี่นอ้งร่วมบิดา  มารดาเดียวกนั 
3) พี่นอ้งร่วมบิดา  หรือมารดาเดียวกนั 
4) ปู่   ยา่  ตา  ยาย 
5) ลุง  ป้า  นา้  อา 
6) ผูอุ้ปการะเล้ียงดู  หรือผูอ้ยูใ่นอุปการะเล้ียงดู 

ในกรณีไม่มีบุคคลท่ีสมาชิกระบุไวใ้นใบสมคัร หรือมีบุคคลท่ีระบุไวใ้นใบสมคัรแต่ไม่อาจ
จดัการตามเจตนาของสมาชิกได ้หรือในกรณีท่ีสมาชิกไม่ไดร้ะบุบุคคลใดไวใ้นใบสมคัร บุคคล
ตามวรรคหน่ึงคือบุคคลตาม (1) – (6) อาจยืน่คาํร้องต่อสมาคมเพื่อขอเป็นผูจ้ดัการศพได ้

เม่ือสมาคมได้รับคาํร้องตามวรรคสองและได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลผูน้ั้นสามารถเป็น
ผูจ้ดัการศพของสมาชิกไดจ้ริง ให้สมาคมจ่ายเงินค่าจดัการศพแก่บุคคลผูน้ั้น แต่ถา้สมาคมเห็นว่า
บุคคลผูน้ั้นไม่สามารถจดัการศพได ้ หรือไม่มีบุคคลตาม (1) (6)  ยื่นคาํร้องขอเป็นผูจ้ดัการศพ
ภายในระยะเวลาอนัสมควรให้สมาคมจดัการศพให้แก่สมาชิกท่ีถึงแก่ความตายตามสมควรกบั
ฐานานุรูปและประเพณีทางศาสนาของสมาชิก   

เม่ือได้ดําเนินการตามวรรคสามแล้วยงัคงมีเงินค่าจัดการศพ  หรือเงินค่าจัดการศพและ
สงเคราะห์ครอบครัวเหลืออยู่ให้สมาคมจ่ายเงินส่วนท่ีเหลืออยู่ให้แก่บุคคลท่ีสมาชิกระบุไวใ้น               
ใบสมคัร  แต่ถ้าไม่มีบุคคลท่ีสมาชิกระบุไวใ้นใบสมคัร  ให้สมาคมจ่ายเงินดงักล่าวให้แก่บุคคล
ตามวรรคหน่ึงคือบุคคลตาม (1) – (6)  ตามลาํดบัก่อนหลงั  โดยผูอ้ยูล่าํดบัก่อนยอ่มตดัสิทธ์ิผูอ้ยูใ่น
ลาํดบัเดียวกนัหลายคน  ใหส้มาคมแบ่งเงินท่ีเหลืออยูใ่ห้แก่ทุกคนในสัดส่วนท่ีเท่ากนั  หากไม่อาจ
แบ่งเงินใหแ้ก่บุคคลใดไดใ้หเ้งินนั้นตกเป็นของแผน่ดิน 

ขอ้   24.  สมาคมจะจ่ายเงินค่าจดัการศพและสงเคราะห์ครอบครัวใหแ้ก่ผูจ้ดัการศพและผูรั้บเงินสงเคราะห์
แลว้แต่กรณี  ดงัน้ี 

1) จ่ายเงินคร้ังแรกค่าจดัการศพในวนัท่ีรับคาํขอหรือแจง้การตาย  เป็นเงิน 30,000 บาท                  
( สามหม่ืนบาทถว้น) 
 



 

2) สมาคมจะจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวเพื่อการชาํระหน้ีใหแ้ก่สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพะเยา 
จาํกดั ก่อน  หากมีเงินเหลือจึงจะมอบใหผู้รั้บผลประโยชน์  ตามท่ีสมาชิกแจง้ความประสงคไ์ว ้
ภายใน  90 วนั 

        การจ่ายเงินค่าจดัการศพหรือค่าจดัการศพและสงเคราะห์ครอบครัวรายใดมีปัญหาให้นาํเขา้
ท่ีประชุมคณะกรรมการ  และใหค้าํวนิิจฉยัของคณะกรรมการใหเ้ป็นท่ีสุด  จึงไม่ถือวา่เงินน้ีเป็น
มรดกของสมาชิกผูถึ้งแก่ความตาย  ทายาทโดยธรรมของสมาชิกท่ีถึงแก่ความตายไม่มีสิทธิ
เรียกร้องหรือถือเป็นเหตุฟ้องร้องเรียกเงินดงักล่าวจากสมาคมได ้ ไม่วา่ดว้ยกรณีใดๆ  ทั้งส้ิน 

ขอ้ 25.  สมาคมจะหกัเงินสงเคราะห์ไวเ้ป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินกิจการ  จาํนวนร้อยละ  4 ของเงิน                         
ท่ีเรียกเก็บได ้

 การหกัเงินสงเคราะห์ไวเ้ป็นค่าใชจ่้ายใหเ้ป็นไปตามมติท่ีประชุมใหญ่ แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกิน อตัราท่ี
กาํหนดไวใ้นกฎกระทรวง 
 

หมวด  8 
การใช้จ่ายและการเกบ็รักษาเงิน 

 
ขอ้  26.  สมาคมจะใชจ่้ายเงินในการดาํเนินกิจการ  ดงัน้ี 

1) ค่าเบ้ียประชุม  ค่าเบ้ียเล้ียง  ค่าพาหนะ  และค่าเช่าท่ีพกัของกรรมการ 
2) เงินเดือนค่าจา้ง  และค่าล่วงเวลาของเจา้หนา้ท่ีสมาคม 
3) ค่าเบ้ียเล้ียง  ค่าพาหนะ  และค่าเช่าท่ีพกัของเจา้หนา้ท่ีสมาคม 
4) ค่าสมทบกองทุนประกนัสังคม  กองทุนบาํเหน็จ  และค่าเคร่ืองแบบของเจา้หนา้ท่ีสมาคม 
5) ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการประชุมใหญ่ 
6) ค่าลงทะเบียนในการเขา้ร่วมประชุม  อบรม  และสัมมนาของกรรมการและเจา้หนา้ท่ีสมาคม 
7) ค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือท่ีดิน  อาคารและครุภณัฑ ์ หรือการจดัจา้งก่อสร้างต่อเติมอาคาร

สาํนกังานของสมาคม 
8) ค่าเช่าท่ีดิน  และอาคารสาํนกังานของสมาคม 
9) ค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือวสัดุ  ค่าซ่อมแซม  ค่าบาํรุงรักษา  และค่าเส่ือมราคา 
10) ค่าใชจ่้ายดา้นสาธารณูปโภค  ไดแ้ก่  ค่านํ้าประปา  ค่าไฟฟ้า  ค่าโทรศพัท ์ และค่าไปรษณีย ์
11) ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ ค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินกิจการของสมาคม 
12) ค่าใชจ่้ายสาํหรับผูท้าํบญัชี  ผูต้รวจบญัชี  ผูส้อบบญัชี  ผูช้าํระบญัชี  และค่าใชจ่้ายในการเลิก

สมาคม 
13) ค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกท่ีถึงแก่ความตาย 
14) ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนกลาง 



 

ขอ้  27.  ค่าใชจ่้ายตามขอ้  26 (1) (2) (3) (4)  และ (13)  สมาคมตอ้งวางเป็นระเบียบ  และนาํเสนอท่ีประชุม
ใหญ่พิจารณาอนุมติั  และส่งใหน้ายทะเบียนพิจารณาให้ความเห็นขอบภายใน  30  วนั และเม่ือ     
นายทะเบียนอนุมติัแลว้จึงจะถือปฏิบติัได ้

ขอ้  28.  เงินทุกประเภทท่ีสมาคมไดรั้บตอ้งนาํฝากธนาคารของรัฐหรือธนาคารพาณิชย ์หรือสหกรณ์                
ออมทรัพยค์รูพะเยาจาํกดั   ในนามของสมาคม  เหรัญญิกของสมาคมจะเก็บรักษาเงินสดไวเ้พื่อ
เป็นค่าใชจ่้ายไดไ้ม่เกิน  5,000 บาท  (หา้พนับาทถว้น)                  

นายกสมาคมมีอาํนาจสั่งจ่ายเงินของสมาคมไดไ้ม่เกินคร้ังละ 10,000 บาท (หน่ึงหม่ืน           
บาทถว้น)  

นายกสมาคมโดยมติของคณะกรรมการสั่งจ่ายเงินของสมาคมไดไ้ม่เกิน 100,000 บาท                 
(หน่ึงแสนบาทถว้น)                                     

       หากจาํนวนเงินค่าใชจ่้ายเกินกวา่จาํนวน   100,000 บาท (หน่ึงแสนบาท)  ตอ้งขออนุมติั 
              จากท่ีประชุมใหญ่ในแต่ละรายการ  ยกเวน้การจ่ายเงินสงเคราะห์ 
ขอ้  29.  นายกสมาคมตอ้งอนุมติัค่าใชจ่้ายก่อน ในแต่ละรายการก่อนการจ่ายเงิน  และเบิกถอนเงินจากบญัชี

เงินฝาก  ใหน้ายกสมาคมและกรรมการอ่ืนอีก  2  คน  ลงนามร่วมกนัไม่นอ้ยกวา่สองในสาม 
ขอ้  30.  เงินหรือผลประโยชน์ของสมาคมท่ีไดรั้บมา  หรือมีผูบ้ริจาค  หรือดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินฝากธนาคาร

หรือสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพะเยาจาํกดัในนามของสมาคม  ตอ้งตกเป็นของสมาคมทั้งส้ิน โดยให้
ทาํบญัชีเงินฝากแยกไวอี้กหน่ึงบญัชี 

ขอ้  31.  สมาคมจะแต่งตั้งบุคคลท่ีเหมาะสม ไม่เกิน 3 คน เป็นผูต้รวจสอบกิจการ  โดยความเห็นชอบของท่ี
ประชุมใหญ่  และตอ้งรายงานผลใหค้ณะกรรมการทราบ 
 ผูต้รวจสอบกิจการจะไดรั้บค่าตอบแทนตามท่ีสมาคมกาํหนดและไดรั้บความเห็นชอบ                
จากนายทะเบียนกลาง 
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การประชุมใหญ่ 
 

ขอ้  32.  นบัแต่จดทะเบียนจดัตั้งสมาคม  ผูเ้ร่ิมก่อการจะตอ้งนดัสมาชิกมาประชุมใหญ่สามญั  คร้ังแรก
ภายใน  90  วนั  เพื่อ 

1) รับรองขอ้บงัคบัทั้งฉบบั 
2) เลือกตั้งคณะกรรมการและมอบหมายงาน 
3) กาํหนดอตัราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหนา้ 

 



 

4) กาํหนดอตัราการหกัเงินค่าจดัการศพ  หรือค่าจดัการศพและสงเคราะห์ครอบครัวไวเ้ป็น
ค่าใชจ่้าย 

5) กาํหนดจาํนวนเงินเบ้ียเล้ียง  เบ้ียประชุม  ค่าพาหนะเงินหรือประโยชน์อยา่งอ่ืนทาํนองเดียวกนั
ใหแ้ก่กรรมการ 

6) เร่ืองอ่ืน ๆ 
ในระหวา่งท่ียงัไม่ไดมี้การประชุมใหญ่สามญัคร้ังแรก  ผูเ้ร่ิมก่อการจดัตั้งสมาคม                     

มีอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบเช่นเดียวกบัคณะกรรมการ 
ขอ้  33.  สมาคมจะตอ้งเรียกประชุมใหญ่สามญัประจาํปี ปีละหน่ึงคร้ังภายใน  120  วนั  นบัแต่วนัส้ินปี

ปฏิทิน  เพื่อ 
1) รับทราบรายงานกิจการในรอบปีท่ีผา่นมา 
2) พิจารณาอนุมติับญัชีรายได ้ รายจ่ายและบญัชีงบดุล 
3) เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่แทนคณะกรรมการเม่ือครบวาระหรือทดแทนตาํแหน่งท่ีวา่ง 
4) พิจารณาแกไ้ขหรือเพิ่มเติมขอ้บงัคบั 
5) เร่ืองอ่ืน ๆ 

ขอ้  34.  สมาคมจะเรียกประชุมใหญ่วสิามญั  ในกรณีท่ีตอ้งขอความเห็นชอบหรือมติจากท่ีประชุมใหญ่              
ในการดาํเนินกิจการของสมาคม 

1) คณะกรรมการเรียกประชุม 
2) สมาชิกจาํนวนไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในหา้ของจาํนวนสมาชิกทั้งหมด  หรือไม่นอ้ยกวา่หา้สิบคน                                       

ลงช่ือร่วมกนัร้องขอต่อสมาคมใหเ้รียกประชุมใหญ่วสิามญัเพื่อการใดการหน่ึง 
 ในกรณีท่ีสมาชิกเป็นผูร้้องขอ  ใหส้มาคมเรียกประชุมภายใน  30  วนั  นบัแต่วนัท่ีไดรั้บคาํ
ร้องขอ  ถา้สมาคมไม่เรียกประชุมในระยะเวลาดงักล่าวใหน้ายทะเบียนเรียกประชุมได ้

3) นายทะเบียนสั่งใหเ้รียกประชุม 
ขอ้  35.  สมาคมจะส่งหนงัสือนดัประชุมใหญ่ไปยงัสมาชิกทุกคนก่อนวนันดัประชุมไม่นอ้ยกวา่  7 วนั 
          หนงัสือเชิญประชุมตอ้งระบุสถานท่ี  วนั  เวลา  และระเบียบวาระการประชุม  พร้อมทั้ง

รายละเอียดและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งไปดว้ย 

ขอ้  36.  ในการประชุมใหญ่  ตอ้งมีสมาชิกมาร่วมประชุมกนัไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนสมาชิกทั้งหมด
 หรือไม่นอ้ยกวา่หน่ึงร้อยคน  จึงจะเป็นองคป์ระชุม  
                กรณีท่ีสมาคมมีสมาชิกเกินกวา่ 1,000 คน ใหก้ารประชุมใหญ่ดว้ยผูแ้ทนสมาชิกเท่านั้น 
 จาํนวนผูแ้ทน  การดาํรงตาํแหน่ง และวธีิการไดม้าซ่ึงผูแ้ทนสมาชิก ใหเ้ป็นไปตามระเบียบของ
 สมาคม 
ขอ้  37.  ในการประชุมใหญ่  สมาชิกคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน  การวนิิจฉยัช้ีขาดใหถื้อเสียงขา้ง

มากถา้คะแนนเสียงเท่ากนั  ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 



 

  กรณีการแกไ้ขหรือเพิ่มเติมขอ้บงัคบั  และการเลิกสมาคม  ตอ้งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่
สองในสามของผูม้าประชุม 

ขอ้  38.  การออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมใหญ่   โดยเลือกปฏิบติัไดใ้นแต่ละวาระการประชุม 
1) ออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผย  ใหใ้ชว้ธีิยกมือ 
2) ออกเสียงลงคะแนนลบั  ใหใ้ชว้ธีิกาบตัรลงคะแนน 

การนบัคะแนนเสียง  ใหท่ี้ประชุมเลือกสมาชิกท่ีเขา้ร่วมประชุมเป็นกรรมการนบัคะแนน
จาํนวนไม่นอ้ยกวา่สามคน 

ขอ้  39.  สมาชิกจะมอบฉนัทะเป็นหนงัสือใหส้มาชิกอ่ืน ซ่ึงมิใช่สมาชิกมาประชุมใหญ่  และออกเสียงแทน
 ตนได ้  ผูรั้บมอบฉนัทะคนหน่ึงรับมอบฉนัทะไดค้นเดียว 
              กรณีการประชุมดว้ยผูแ้ทนสมาชิก  ผูแ้ทนสมาชิกจะมอบฉนัทะเป็นหนงัสือใหส้มาชิกอ่ืน 
 มาประชุมใหญ่และออกเสียงแทนตนได ้ผูรั้บมอบฉนัทะคนหน่ึงรับมอบฉนัทะไดค้นเดียว 
ขอ้  40.  ในกรณีท่ีจะมีมติเร่ืองใด  ถา้ส่วนไดเ้สียของกรรมการ  หรือสมาชิกของสมาคมผูใ้ดขดักบัประโยชน์

ไดเ้สียของสมาคม  กรรมการหรือสมาชิกของสมาคมผูน้ั้นจะออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้นไม่ได ้
ขอ้  41.  ใหน้ายกสมาคมเป็นประธานในท่ีประชุม  ถา้นายกสมาคมไม่อยูห่รือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้                

ใหอุ้ปนายกปฏิบติัหนา้ท่ีแทน  ถา้ทั้งนายกสมาคมและอุปนายกไม่อยูห่รือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ 
ใหท่ี้ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหน่ึงข้ึนเป็นประธานในท่ีประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 
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คณะกรรมการ 
 

ขอ้  42.  คณะกรรมการผูด้าํเนินการของสมาคม  โดยไดรั้บการเลือกตั้งระหวา่งสมาชิกดว้ยกนัท่ีมาประชุมใน
ท่ีประชุมใหญ่ มีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่  7  คน  และไม่เกิน 15  คน  ประกอบดว้ยตาํแหน่ง                        
นายกสมาคม  อุปนายกสมาคม  เลขานุการ  เหรัญญิก  นายทะเบียน และกรรมการอ่ืน ๆ  ตามท่ี
เห็นสมควร  และตอ้งมี  คุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

1) เป็นสมาชิกสามญัหรือสมาชิกหลกัของสมาคม 
2) มีสัญชาติไทย 
3) มีอายไุม่ต ํ่ากวา่ 30 ปีบริบูรณ์ 
4) มีวฒิุการศึกษาไม่ตํ่ากวา่อนุปริญญา 
5) มีภูมิลาํเนา(ทะเบียนบา้น)หรือถ่ินท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ี จงัหวดัพะเยา 
6) มีอาชีพเป็นหลกัแหล่งและมีฐานะมัน่คง 
7) ไม่เป็นกรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อ่ืน 

 



 

8) ไม่เป็นผูมี้ความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอนัดี 
9) ไม่เป็นภิกษุ  สามเณร  นกัพรต  หรือนกับวชในศาสนาใด 
10) ไม่เคยถูกนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจาํทอ้งท่ี  สั่งใหพ้น้จากตาํแหน่ง

กรรมการสมาคม 
11) ไม่เคยถูกท่ีประชุมใหญ่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ถอดถอนใหอ้อกจากตาํแหน่งกรรมการ

เพราะเหตุทุจริตต่อหนา้ท่ีหรือไม่เคยตอ้งโทษตามกฎหมายวา่ดว้ยการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
12) ไม่เคยตอ้งโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคุก  เวน้แต่เป็นโทษสาํหรับความผิดไดก้ระทาํ

โดยประมาท  หรือความผดิลหุโทษ 
13) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเหมือนไร้ความสามารถ 
14) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีหน้ีสินลน้พน้ตวั  หรือบุคคลลม้ละลาย 
15) ไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  

หรือไม่เคยถูกนายจา้งเลิกจา้งเพราะเหตุทุจริตต่อหนา้ท่ี 
ใหค้ณะกรรมการเป็นผูแ้ทนของสมาคมในกิจการเก่ียวกบับุคคลภายนอก  ในการน้ี             

คณะกรรมการจะแต่งตั้งกรรมการคนใดคนหน่ึงหรือหลายคนข้ึนทาํการแทนก็ได ้
 

บทบาทหน้าทีแ่ต่ละต าแหน่งของกรรมการ 

นายกสมาคม  -  ทาํหนา้ท่ีเป็นหวัหนา้ในการบริหารกิจการของสมาคมใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  
ถูกตอ้งตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  และวตัถุประสงคข์องสมาคม  เป็นผูแ้ทน
สมาคมในการติดต่อกบับุคคลภายนอกและเป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการ
และการประชุมใหญ่ของสมาคม 

อุปนายกสมาคม -  ทาํหนา้ท่ีเป็นผูช่้วยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคม  ปฏิบติัตามท่ีนายก
สมาคมไดม้อบหมาย  และทาํหนา้ท่ีแทนนายกสมาคมเม่ือนายกสมาคมไม่อยู ่ หรือไม่
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้

เลขานุการ -  ทาํหนา้ท่ีเก่ียวกบังานธุรการของสมาคม  นดัการประชุมกรรมการ  การประชุมใหญ่  
จดและรักษารายงานการประชุม  ดาํเนินการจดทะเบียนกรรมการ  จดทะเบียนแกไ้ข
หรือเพิ่มเติมขอ้บงัคบัและรายงานทะเบียนสมาชิก  บญัชีงบดุลต่อนายทะเบียน  และ
ปฏิบติัตามคาํสั่งของนายกสมาคม  ตลอดจนทาํหนา้ท่ีเป็นเลขานุการในการประชุม    
ต่าง ๆ ของสมาคม 

เหรัญญกิ -  มีหนา้ท่ีเก่ียวกบัการเงินทั้งหมดของสมาคม  เป็นผูจ้ดัทาํบญัชีรายได-้รายจ่าย  บญัชี
งบดุลของสมาคม  และเก็บเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ทางการเงิน  บญัชีของสมาคมไว้
เพื่อการตรวจสอบ  รายงานฐานะการเงินและงบดุลของสมาคมต่อนายทะเบียน 



 

นายทะเบียน -  มีหนา้ท่ีจดัทาํ  และรักษาทะเบียนสมาชิก  ตลอดจนหลกัฐานเอกสารต่าง ๆ เก่ียวกบั
ทะเบียนสมาชิก 

กรรมการต าแหน่งอืน่ ๆ   -  มีหนา้ท่ีตามท่ีนายกสมาคมมอบหมาย 
 
ขอ้  43.  วธีิการเลือกตั้งคณะกรรมการ  ตามขอ้  42  สมาคมกาํหนดวธีิดงัน้ี  
  เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลตามตาํแหน่งท่ีมีกาํหนดในขอ้บงัคบัอนัไดแ้ก่นายกสมาคม  

อุปนายกสมาคม เหรัญญิก นายทะเบียน เลขานุการ และกรรมการอ่ืนๆ จนครบจาํนวนท่ีกาํหนดไว้
ในขอ้บงัคบั ให้สมาชิกเสนอช่ือสมาชิกท่ีสมควรเป็นนายกสมาคม อุปนายกสมาคม  เลขานุการ  
เหรัญญิก  นายทะเบียน  กรรมการอ่ืน ๆ  และมีสมาชิกอ่ืนรับรองไม่นอ้ยกวา่  5  คน   

ถ้ามีการเสนอช่ือสมาชิกท่ีสมควรเป็นนายกสมาคมเพียงคนเดียว  ก็ให้ถือเป็นมติของท่ี
ประชุมใหญ่รับรองผูน้ั้นเป็นนายกสมาคม 

  หากมีการเสนอหลายคน  ให้ประธานในท่ีประชุมขอมติท่ีประชุมโดยการออกเสียง
ลงคะแนน  การวนิิจฉนัช้ีขาดใหถื้อเสียงขา้งมาก  และใหเ้ลือกตั้งไปเช่นน้ีจนครบจาํนวนกรรมการ
ทุกตาํแหน่ง      

ขอ้  44.  กรรมการของสมาคมไม่มีสิทธิไดรั้บค่าจา้งหรือประโยชน์อยา่งอ่ืนทาํนองเดียวกนัจากสมาคม
กรรมการของสมาคมอาจไดรั้บเบ้ียประชุม ค่าพาหนะ หรือเงินหรือประโยชน์อยา่งอ่ืนทาํนอง
เดียวกนัจากสมาคม ตามท่ีสมาคมไดว้างระเบียบไวใ้หจ่้ายตามมติท่ีประชุมใหญ่กาํหนดและส่ง
สาํเนาท่ีมีคาํรับรองวา่ถูกตอ้งต่อนายทะเบียน  

ขอ้  45.  กรรมการท่ีไดรั้บเลือกตั้งตามขอ้ท่ี  43  และจดทะเบียนแลว้  อยูใ่นตาํแหน่งคราวละ  2  ปี  นบัแต่
วนัท่ีท่ีประชุมใหญ่มีมติและตอ้งออกตามวาระ  และจะดาํรงตาํแหน่งเกินสองวาระติดต่อกนัไม่ได ้
เวน้แต่ท่ีประชุมมีมติไม่นอ้ยกวา่สองในสาม  เสนอใหเ้ป็นกรรมการของสมาคมอีกก็ได ้
 กรรมการชุดท่ีออกตามวาระจะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีจนกวา่จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการ                   
ชุดใหม่และคณะกรรมการชุดใหม่รับมอบหนา้ท่ีเป็นหนงัสือ  และเขา้รับตาํแหน่งแทนแลว้  จึงจะ
พน้หนา้ท่ี  คณะกรรมการชุดใหม่มีผลตั้งแต่วนัท่ีท่ีประชุมมีมติเลือกตั้ง   
 กรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งก่อนครบวาระ  สมาคมจะเรียกประชุมใหญ่วสิามญั   เพื่อเลือก
กรรมการแทนตาํแหน่งท่ีวา่งก็ได ้ และใหอ้ยูใ่นตาํแหน่งเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการซ่ึงตน
แทน  

ขอ้  46.  กรรมการของสมาคมยอ่มพน้จากตาํแหน่งไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 
1) ครบกาํหนดตามวาระ 
2) ตาย 
3) ลาออกโดยทาํเป็นหนงัสือ 
4) ขาดคุณสมบติัตามขอ้  42 



 

ขอ้  47.  ใหมี้การประชุมคณะกรรมการทุกเดือน  ในกรณีจาํเป็นเร่งด่วน  นายกสมาคม  หรือกรรมการไม่
นอ้ยกวา่คร่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมดจะเรียกประชุมก็ได ้

ขอ้  48.  การประชุมคณะกรรมการ  จะตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่คร่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการ
ทั้งหมด  จึงจะนบัเป็นองคป์ระชุม 

ขอ้  49.  ใหน้ายกสมาคมเป็นประธานในท่ีประชุม  ถา้นายกสมาคมไม่อยูห่รือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีไดใ้ห ้             
อุปนายกสมาคมเป็นประธานในท่ีประชุม  ถา้ทั้งนายกสมาคม  และอุปนายกสมาคมไม่อยูห่รือไม่
อาจปฏิบติัหนา้ท่ีไดใ้หท่ี้ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหน่ึงทาํหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุม 

   การวนิิจฉยัช้ีขาดใหถื้อเสียงขา้งมาก  ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียง
เพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

ขอ้  50.  คณะกรรมการมีอาํนาจและหนา้ท่ีในการดาํเนินกิจการของสมาคม  และใหร้วมถึง 
1) ดาํเนินกิจการของสมาคมใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัการฌาปนกิจสงเคราะห์  พ.ศ.2545  

กฎกระทรวง  ประกาศ  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  และมติของท่ีประชุมใหญ่  หรือกฎหมายอ่ืน 
2) วางระเบียบในการปฏิบติังานของสมาคมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั 
3) วา่จา้งแต่งตั้ง  หรือแต่งตั้ง หรือ ถอดถอนเจา้หนา้ท่ีสมาคม 
4) จดัทาํและเก็บรักษาเอกสาร  หลกัฐานทางการเงินและบญัชี  ทะเบียนสมาชิก  และทรัพยสิ์น

ของสมาคม 
5) แต่งตั้งผูต้รวจสอบกิจการหรือตรวจสอบบญัชีของสมาคมเสนอท่ีประชุมใหญ่เห็นชอบ 
6) เป็นตวัแทนของสมาคมในการร่วมกิจกรรมกบัหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบั สมาคม 

 

 
หมวด  11 

การเลกิสมาคม  และการช าระบัญชี 
 
ขอ้  51.  สมาคมยอ่มเลิกดว้ยเหตุใดเหตุหน่ึง  ดงัต่อไปน้ี 

1) ประชุมใหญ่ลงมติให้เลิก 
2) นายทะเบียนสั่งใหเ้ลิก 
3) ศาลสั่งใหเ้ลิก 

ขอ้  52.  ในกรณีท่ีนายทะเบียนสั่งใหเ้ลิก  กรรมการจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมด
ของสมาคม  สามารถยืน่อุทธรณ์ต่อปลดักระทรวงโดยทาํเป็นหนงัสือยืน่ต่อนายทะเบียนภายใน
สามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บคาํสั่งใหเ้ลิก 

 
 



 

ขอ้  53.  เม่ือสมาคมตอ้งเลิกไม่วา่ดว้ยเหตุใด ๆ ใหมี้การชาํระบญัชี 
  ใหท่ี้ประชุมใหญ่พิจารณาตั้งผูช้าํระบญัชีโดยไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนภายใน

สามสิบวนันบัแต่วนัท่ีเลิกหรือนบัแต่วนัท่ีปลดักระทรวงมีคาํสั่งใหย้กอุทธรณ์ 
  ในกรณีท่ีท่ีประชุมใหญ่ไม่อาจตั้งผูช้าํระบญัชี  หรือนายทะเบียนไม่ใหค้วามเห็นชอบให้

นายทะเบียนแต่งตั้งผูช้าํระบญัชีข้ึนทาํการบญัชีได ้
  เม่ือนายทะเบียนเห็นสมควรหรือเม่ือสมาชิกจาํนวนไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวน

สมาชิกทั้งหมดร้องขอต่อนายทะเบียน  นายทะเบียนจะแต่งตั้งผูช้าํระบญัชีคนใหม่แทนท่ีผูช้าํระ
บญัชีท่ีไดต้ั้งไวก้็ได ้

  ผูช้าํระบญัชีไดรั้บค่าตอบแทนของสมาคมตามท่ีนายทะเบียนกาํหนด 
ขอ้  54.  ใหค้ณะกรรมการและเจา้หนา้ท่ีของสมาคมจดัการรักษาทรัพยสิ์นทั้งหมดของสมาคมไวจ้นกวา่             

ผูช้าํระบญัชีจะเรียกใหส่้งมอบ 
ขอ้  55.  ผูช้าํระบญัชีตอ้งทาํงบดุลของสมาคมส่งใหผู้ส้อบบญัชีเพื่อตรวจรับรองวา่ถูกตอ้ง  และอาจร้อง

ขอใหน้ายทะเบียนตั้งผูส้อบบญัชีเพื่อตรวจสอบงบดุลได ้

  เม่ือผูส้อบบญัชีรับรองงบดุลแลว้  ใหผู้ช้าํระบญัชีรับรองงบดุลต่อท่ีประชุมใหญ่เพื่ออนุมติั
และเสนอต่อนายทะเบียนต่อไป 

ขอ้  56.  เม่ือไดช้าํระบญัชีแลว้ถา้มีทรัพยสิ์นเหลืออยูจ่ะโอนไปใหแ้ก่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ หรือ          
นิติบุคคลท่ีมีวตัถุประสงคเ์ก่ียวกบัการกุศลสาธารณะ หรือเป็นไปตามมติของท่ีประชุมใหญ่ 

 ถา้มิไดร้ะบุไวใ้นขอ้บงัคบัหรือท่ีประชุมใหญ่มิไดมี้มติไวใ้หท้รัพยสิ์นนั้นตกเป็นของแผน่ดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีอตัราเงนิเดอืนของเจ้าหน้าทีส่มาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ร่วมบุญ 

ขั้น บญัชี 10 (3)   ขั้น บญัชี 10 (3)   ขั้น บญัชี 10 (3)  
1          4,630   19         10,590   37       25,270  
1.5          4,770   19.5         10,840   37.5       25,890  
2          4,910   20         11,090   38       26,510  
2.5          5,060   20.5         11,380   38.5       27,190  
3          5,190   21         11,670   39       27,870  
3.5          5,350   21.5         11,960   39.5       28,600  
4          5,500   22         12,270   40       29,350  
4.5          5,630   22.5         12,570   40.5       30,160  
5          5,790   23         12,880   41       30,970  
5.5          5,940   23.5         13,230   41.5       31,780  
6          6,090   24         13,590   42       32,590  
6.5          6,240   24.5         13,930   42.5       33,460  
7          6,400   25         14,290   43       34,320  
7.5          6,540   25.5         14,670   43.5       35,220  
8          6,690   26         15,040   44       36,120  
8.5          6,850   26.5         15,440   44.5       37,020  
9          6,990   27         15,830   45       37,920  
9.5          7,150   27.5         16,230   45.5       38,960  
10          7,310   28         16,620   46       40,000  
10.5          7,460   28.5         17,030   46.5       41,030  
11          7,620   29         17,460   47       42,080  
11.5          7,770   29.5         17,880   47.5       43,230  
12          7,940   30         18,300   48       44,390  
12.5          8,110   30.5         18,740   48.5       45,570  
13          8,250   31         19,170   49       46,740  
13.5          8,430   31.5         19,600   49.5       48,040  
14          8,600   32         20,040   50       49,330  
14.5          8,770   32.5         20,480   50.5       50,800  
15          8,940   33         20,920   51       52,260  
15.5          9,130   33.5         21,400   51.5       53,750  
16          9,310   34         21,890   52       55,240  
16.5          9,510   34.5         22,400   52.5       56,730  
17          9,710   35         22,920   53       58,220  
17.5          9,930   35.5         23,490   53.5       59,710  
18        10,130   36         24,070   54       61,210  
18.5        10,360   36.5         24,660     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายช่ือคณะกรรมการด าเนินงาน 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ร่วมบุญ 
ชุดที่ 9 ( พ.ศ.2559-2560 ) 

 
 

1 นายนพคุณ   จนัต๊ะวงค ์ 089-9991091 นายกสมาคม 

2 นายสุรพงษ ์  สุขเกษม 089-9567610 อุปนายกคนท่ี 1 

3 นายบุญส่ง   เมืองกรุง 094-6346443 อุปนายกคนท่ี 2 

4 นายอุ่นเรือน   ขติัทะเสมา 089-8541702 นายทะเบียน 

5 นายทองเกษตร    นาแพร่ 081-2871264 เหรัญญิก 

6 น.ส.ประภาศรี     สุขยอด 086-1893298 เลขานุการ 

7 นายสวนิทร ดอนมูล 081-8848120 เมือง 

8 นายทองสุข    ศรีกะกุล 089-5557767 แม่ใจ 

9 นายอนุชา อนุสสรราชกิจ 089-7002378 ดอกคาํใต ้

10 นายอุดม สมณาศกัด์ิ 089-8539370 ภูกามยาว 

11 นายวรีศกัด์ิ     นามสาร 081-7468601 จุน 

12 นางศิวพร   จติกลุ 089-9538926 ปง 

13 นายสังคม    กลา้หาญ 089-9985134 เชียงม่วน 

14 นายสุชิน โนวชิยั 086-1181779 เชียงคาํ 

15 นายเจตน์ วงัชยัเรืองศรี 090-1188225 ภูซาง 


