
ร่างแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ  
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท  จ ากัด พ.ศ.2564 

 
ข้อบังคับ 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
สมาชิกสอ.วังพญาไท จ ากัด(เดิม) 

ร่างแก้ไขข้อบังคับ พ.ศ.2564  
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
สมาชิกสอ.วังพญาไท จ ากัด 

ตัวอย่างข้อบังคับ 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

(แก้ไขตามตัวอย่าง) 
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ ข้อบังคับ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จ ากัด 
พ.ศ. 2551 ” มีชื่อย่อสมาคมว่า ส.ฌ.
สอ.วังพญาไท จก.  
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่
นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ประจ าท้องที่เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานครรับจดทะเบียน  
ข้อ 3 เครื่องหมายของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิก  สอ.วังพญาไท จก. 
เป็นรูปลักษณะดังนี้ รูปมงกุฎ หมายถึง 
สัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ภายใน
รูปมงกุฎมีเลขหกไทย และตัวอักษร รอ
เรือ 2 ตัว หมายถึง รามรามาธิบดีที่ 6 
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว) ล้อมรอบด้วยพญานาค 2 ตัว
ซ้อนกัน     ครึ่งวงกลม หมายถึง เหล่า 
ทหารแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก 
ภายนอกสุดมีชื่อสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิกสอ.วังพญาไท จก. 

 
หมวด 1 

ข้อความทั่วไป 
ข้อ 4 ในข้อบังคับฉบับนี้ 
“สมาคม" หมายความว่า สมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์วังพญาไท จ ากัด 
“สมาชิก" หมายความว่า สมาชิกของ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกออม
ทรัพย์วังพญาไท จ ากัด 
"คณะกรรมการ" หมายความว่า 
คณะกรรมการด าเนินการของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์วังพญาไท จ ากัด 

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ ข้อบังคับ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จ ากัด พ.ศ. 
2564 ” มีชื่อย่อสมาคมว่า ส.ฌ.สอ.วัง
พญาไท จก.  
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่
นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ประจ าท้องที่เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานครรับจดทะเบียน  
ข้อ 3 เครื่องหมายของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิก   สอ.วังพญาไท จก. 
เป็นรูปลักษณะดังนี้ รูปมงกุฎ หมายถึง 
สัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ภายในรูป
มงกุฎมีเลขหกไทย และตัวอักษร รอเรือ 2 
ตัว หมายถึง รามรามาธิบดีที่ 6 
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว) 
ล้อมรอบด้วยพญานาค 2 ตัวซ้อนกัน     
ครึ่งวงกลม หมายถึง เหล่า ทหารแพทย์ 
กรมแพทย์ทหารบก ภายนอกสุดมีชื่อ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสอ.วัง
พญาไท จก. 

 
หมวด 1 

ข้อความทั่วไป 
ข้อ 4 ในข้อบังคับฉบับนี้ 
“สมาคม" หมายความว่า สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วัง
พญาไท จ ากัด 
“สมาชิก" หมายความว่า สมาชิกของ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกออม
ทรัพย์วังพญาไท จ ากัด 
"คณะกรรมการ" หมายความว่า 
คณะกรรมการด าเนินการของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์วังพญาไท จ ากัด 

ข้อ ๑. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์.................. 
พ.ศ. .... ”  
 
ข้อ ๒. ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับ นับแต่วันที่
นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ประจ าท้องที่.................................รับจด
ทะเบียน 
 
ข้อ ๓. เครื่องหมายของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์.............................เป็น
รูปลักษณะมีความหมายว่า
......................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมวด ๑ 

ข้อความทั่วไป 
ข้อ ๔. ในข้อบังคับนี้  
“สมาคม” หมายความว่า สมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์
............................................................... ...  
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกของ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
.................................................................. 
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า 
คณะกรรมการด าเนินกิจการของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์
................................................ 



"นายกสมาคม" หมายความว่า นายก
สามฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์วังพญาไท จ ากัด 
"อุปนายกสมาคม" หมายความว่า เป็น
ผู้ช่วยนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท 
จ ากัด 
"เจ้าหน้าที่" หมายความว่า เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วัง
พญาไท จ ากัด 
 
 
 
 
"เงินสงเคราะห์" หมายความว่า เงินที่
สมาชิกร่วมกันออกช่วยเหลือเป็นค่า
จัดการศพหรือสงเคราะห์ครอบครัวของ
สมาชิกซ่ึงถึงแก่ความตาย รวมทั้งเป็น
ค่าใช้จ่ายเพื่อด าเนินกิจการของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์วังพญาไท จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
"นายทะเบียน" หมายความว่า นาย
ทะเบียนสมาคมมาปนกิจสงเคราะห์ 
ประจ าท้องที่เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 
 
 
"ปลัดกระทรวง" หมายความว่า 
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 

 
 
 
 

"นายกสมาคม" หมายความว่า นายก-
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จ ากัด 
"อุปนายกสมาคม" หมายความว่า เป็น
ผู้ช่วยนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท 
จ ากัด 
"เจ้าหน้าที่" หมายความว่า เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วัง
พญาไท จ ากัด 
 
 
 
 
"เงินสงเคราะห์" หมายความว่า เงินที่
สมาชิกร่วมกันออกช่วยเหลือเป็นค่า
จัดการศพหรือสงเคราะห์ครอบครัวของ
สมาชิกซ่ึงถึงแก่ความตาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"นายทะเบียน" หมายความว่า นาย
ทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
ประจ าท้องที่เขตราชเทวี 
กรงุเทพมหานคร 
 
 
 
"ปลัดกระทรวง" หมายความว่า 
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ 

 
 
 

“นายกสมาคม” หมายความว่า นายก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
.................................................................. 
 “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการ
ด าเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ ................................................ 
“เงินค่าสมัคร” หมายความว่า เงินที่เรียก
เก็บจากผู้ซึ่งสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ
สมาคม ฌาปนกิจสงเคราะห์
..................................................................  
“เงินค่าบ ารุง” หมายความว่า เงินที่เรียก
เก็บจากสมาชิกเป็นรายเดือนหรือรายปี 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย ในการด าเนินการของ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
.................................................................. 
“เงินสงเคราะห์” หมายความว่า เงินที่
สมาชิกร่วมกันออกช่วยเหลือเป็นค่า
จัดการศพ หรือค่าจัดการ ศพและ
สงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกซ่ึงถึงแก่
ความตาย รวมทั้ง เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อ
ด าเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์
..................................................................  
“เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า” หมายความว่า 
เงินที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
.................................................................. 
เรียกเก็บไว้ล่วงหน้าเพื่อส ารองจ่ายเป็นเงิน
สงเคราะห์ เมื่อสมาชิกคนใดคนหนึ่งถึงแก่
ความตาย 
 “นายทะเบียน” หมายความว่า นาย
ทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ประจ าท้องที่ ..................................... 
“นายทะเบียนกลาง” หมายความว่า 
ผู้อ านวยการส านักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว .................................  
“ปลัดกระทรวง” หมายความว่า 
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ ...................................... 

 
 
 
 
 



หมวด 2 
วัตถุประสงค์ 

ข้อ 5 สมาคมมีวัตถุประสงค์เพ่ือท าการ
สงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการ
ศพและสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิก
ที่ถึงแก่ความตายทุกกรณีด้วยเงิน
สงเคราะห์โดยไม่ประสงค์จะหาก าไรมา
แบ่งกัน 

 
 
 
 
 
 

หมวด 3 
ที่ตั้งส านักงานและวันเวลาเปิดท าการ 

ข้อ 6 ส านักงานของสมาคมตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท 
เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
10400  ( ชั้น 2 ตึกธนาคารทหารไทย 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ) 
โทรศัพท์ และ โทรสาร 0-2354-7788 
ข้อ 7 สมาคมเปิดท าการในวันท าการ
ของราชการระหว่างเวลา 09.00 น. - 
16.00 น. 
 
 
 
 

หมวด 4 
วิธีการรับสมาชิกและการขาดจาก

สมาชิกภาพ 
ข้อ 8 สมาชิกของสมาคม ได้แก่ บุคคลที่
มีคุณสมบัติตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับนี้ ซึ่ง
ได้ยื่นความจ านงตาม ข้อ 10 และ
คณะกรรมการมีมติรับเข้าเป็นสมาชิก
ตามข้อ 11 
ข้อ 9 ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม
ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วัง
พญาไท จ ากัด 
 

 
หมวด 2 

วัตถุประสงค์ 
ข้อ 5 สมาคมมีวัตถุประสงค์เพ่ือท าการ
สงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ
และสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกท่ีถึง
แก่ความตายทุกกรณีด้วยเงินสงเคราะห์
โดยมิได้ประสงค์จะหาก าไรมาแบ่งกัน ซ่ึง
การตายนี้ไม่รวมถึงการสาบสูญตามค าสั่ง
ศาล 
 
 
 
 

 
หมวด 3 

ที่ตั้งส านักงานและวันเวลาเปิดท าการ 
ข้อ 6 ส านักงานของสมาคมตั้งอยู่ที่ เลขที่ 
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราช
เทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400   
ชั้น 1 อาคารศูนย์วิจัย  
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
โทรศัพท์ และ โทรสาร 0-2354-7788 
ข้อ 7 สมาคมเปิดท าการในวันท าการ  
ของราชการระหว่างเวลา 09.00 น. - 
16.00 น. 
 
 
 
 

หมวด 4 
วิธีการรับสมาชิกและการขาดจาก

สมาชิกภาพ 
ข้อ 8 ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก
ของสมาคมต้องยื่นใบสมัครตามแบบของ
สมาคมด้วยตนเอง ณ ที่ตั้งส านักงานของ
สมาคม ในวันเวลาเปิดท าการ  
 
ข้อ 9 ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม
ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์        
วังพญาไท จ ากัด 

หมวด ๒ 
วัตถุประสงค์ 

ข้อ ๕. สมาคมมีวัตถุประสงค์เพ่ือท าการ
สงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ 
หรือการจัดการ ศพและสงเคราะห์
ครอบครัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งถึงแก่
ความตาย โดยมิได้ประสงค์ จะหาก าไร
หรือรายได้เพ่ือแบ่งปันกัน ซึ่งการตายนี้ 
(ไม่รวมถึง/หรือรวมถึง) การสาบสูญ ตาม
ค าสั่งศาล  
หมายเหตุ ค าว่า ไม่รวมถึง/หรือรวมถึง
การสาบสูญตามค าสั่งศาลให้เลือกอย่างใด
อย่างหนึ่ง  

 
หมวด ๓ 

ที่ตั้งส านักงานและวันเวลาเปิดท าการ 
ข้อ ๖. ส านักงานของสมาคมตั้งอยู่ที่ เลขที่
.............หมู่ที่...............ถนน............ 
ต าบล/แขวง......... อ าเภอ/เขต............... 
จังหวัด............ รหัสไปรษณีย์.........
โทรศพัท์...... โทรสาร.  
 
ข้อ ๗. สมาคมจะเปิดท าการในวัน........ถึง
วัน.........ระหว่างเวลา...................น. ถึง
เวลา................น. (สมาคมต้องเปิดท าการ
ไม่น้อยกว่าห้าวันในหนึ่งสัปดาห์ วันหนึ่ง
ต้องไม่น้อยกว่าสามชั่วโมง และปิด
ประกาศวันเวลาเปิดท าการไว้ที่ส านักงาน
ด้วย) 

หมวด ๔ 
วิธีการรับสมาชิกและการขาดจาก

สมาชิกภาพ 
ข้อ ๘. ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก
ของสมาคมต้องยื่นใบสมัครตามแบบของ
สมาคมด้วยตนเอง ณ ที่ตั้งส านักงานของ
สมาคม ในวันเวลาเปิดท าการ 
  
ข้อ ๙. ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องมี
คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
๑. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ  
 
 



(2) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ และมีอายุไม่
เกิน 60 ปี 
(3) ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือน
ไม่สมประกอบ 
(4) เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ในวันสมัคร 
(5) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็น
โรคเรื้อรังรักษาไม่หาย 
(6) มีความประพฤติดี และยินยอม
ปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคม 
 
ข้อ 10 ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิก
ของสมาคม ต้องยื่นใบสมัครตามแบบ
ของสมาคมพร้อมแนบส าเนาทะเบียน
บ้าน บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตร
ประจ าตัวอื่นที่ทางราชการออกให้โดยมี
สมาชิกของสมาคมไม่น้อยกว่า 1 คน 
หรือกรรมการสมาคมรับรองคุณสมบัติ 
 
 
 
 
 
ข้อ 11 สมาชิกภาพของผู้สมัครจะ
สมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่วันที่คณะกรรมการ
ของสมาคมได้มีมติให้เช้าเป็นสมาชิก 
เว้นแต่สมาชิกภาพของผู้เริ่มกิจการจัดตั้ง
สมาคมจะเริ่มตั้งแต่วันที่นาย 
ทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์รับ
จดทะเบียนสมาคมเป็นต้นไป 
 
 
 
 
 
 
ข้อ 12 สมาคมจะออกหนังสือหลักฐาน
แสดงการเป็นสมาชิกตามแบบของ
สมาคมให้แก่สมาชิกทุกคน 
 
 
 
 

 
(2) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ  
 
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นคนไร้
ความสามารถ  
(4) มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  
(5) มีอายุในวันสมัครไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์  
(6) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรค
เรื้อรังรักษาไม่หาย 
(7) มีความประพฤติดี และยินยอมปฏิบัติ
ตามข้อบังคับของสมาคม 
ข้อ 10 ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกของ
สมาคม ต้องยื่นใบสมัครตามแบบของ
สมาคมพร้อมเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
(1). ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ
หรือบัตรประจ าตัวอ่ืนที่ทางราชการออก
ให้โดยมีสมาชิกของสมาคมไม่น้อยกว่า 1 
คน หรือกรรมการสมาคมรับรองคุณสมบัติ 
(2)ส าเนาทะเบียนบ้าน  
แนบส าเนาทะเบียนบ้าน 
(3) ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง 
จากสถานพยาบาลของรัฐ ตามกฎหมาย
ว่าด้วย สถานพยาบาล  
ข้อ 11 ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก จะมี
สมาชิกภาพสมบูรณ์ นับแต่วันที่
คณะกรรมการมีมติรับเข้าเป็นสมาชิก และ
ได้ช าระเงินค่าสมัครแก่สมาคมแล้ว ยกเว้น 
สมาชิกภาพของผู้เริ่มก่อการจัดตั้งสมาคม
จะเริ่มตั้งแต่วันที่นายทะเบียนรับจด
ทะเบียนสมาคม และได้ยื่นใบสมัครเข้า
เป็นสมาชิกไว้แล้ว เงินค่าสมัครสมาคมจะ
ไม่คืนให้ผู้สมัคร ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
หรือสมาชิกภาพจะสมบูรณ์  
 
 
 
ข้อ 12 สมาคมจะออกหนังสือหลักฐาน
แสดงการเป็นสมาชิกตามแบบของสมาคม
ให้แก่สมาชิกทุกคน สมาชิกของสมาคมจะ
มีหมายเลขประจ าตัวสมาชิกได้หมายเลข
เดียวเท่านั้น 
 

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นคนไร้
ความสามารถ  
๓. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  
๔. มีอายุในวันสมัครไม่เกิน
...........................ปีบริบูรณ์  
๕. มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตอ าเภอ................. 
จังหวัด..................  
๖. .............................................................  
๗. .............................................................  
๘. .............................................................  
ข้อ ๑๐. ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องน า
เอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้  
๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ
ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน  
๓. ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง 
จากสถานพยาบาลของรัฐ ตามกฎหมาย
ว่าด้วย สถานพยาบาล  
๔. .............................................................  
๕. .............................................................  
 
 
ข้อ ๑๑. ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก จะมี
สมาชิกภาพสมบูรณ์ เมื่อพ้นก าหนด
.................วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการมี
มติรับเข้าเป็นสมาชิก และได้ช าระเงินค่า
สมัครแก่สมาคมแล้ว ยกเว้น สมาชิกภาพ
ของผู้เริ่มก่อการจัดตั้งสมาคมจะเริ่มตั้งแต่
วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนสมาคม 
และได้ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกไว้แล้ว 
เงินค่าสมัครสมาคมจะไม่คืนให้ผู้สมัคร ไม่
ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น หรือสมาชิกภาพจะ
สมบูรณ์ เมื่อ  
๑. คณะกรรมการมีมติรับเข้าเป็นสมาชิก  
๒. ในวันยื่นใบสมัคร (เลือกปฏิบัติได้ ๑วิธี)  
ข้อ ๑๒. สมาคมจะมอบหลักฐานการเป็น
สมาชิกในรูปสมุดช าระเงินประจ าตัว
สมาชิกให้แก่สมาชิกทุกคน สมาชิกของ
สมาคมจะมีหมายเลขประจ าตัวสมาชิกได้
หมายเลขเดียวเท่านั้น  
 
 



ข้อ 13 ผู้สมัครเป็นสมาชิกจะต้องระบุชื่อ
ผู้รับเงินสงเคราะห์ไว้ให้ซัดเจนในใบ
สมัครซึ่งต้องเป็นบุคคลตามเงื่อนไขในข้อ 
19 ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงผู้รับเงิน
สงเคราะห์ในภายหลัง สมาชิกต้องแจ้ง
ให้สมาคมทราบโดยมิชักช้าตามแบบ
แสดงความประสงค์ที่สมาคมก าหนด ถ้า
หากสมาชิกถึงแก่ความตายไม่มีผู้รับเงิน
สงเคราะห์ให้สมาคมเป็นผู้จัดการศพ
แทนในกรณีท่ีสมาคมเป็น ผู้จัดการศพ
สมาคมต้องจัดการศพให้เหมาะสมแก่
ฐานานุรูปและศาสนาของสมาชิกนั้น 
ข้อ 14 สมาชิกภาพย่อมสิ้นสุดลงในกรณี
ต่อไปนี้ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
 
 
 
(3) ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ออก 
(4) ถูกตัดชื่อออกเพราะขาดส่งเงิน
สงเคราะห์เป็นระยะเวลา 60 วัน 
ติดต่อกันและคณะกรรมการพิจารณา
เห็นสมควรให้พ้นจากสมาชิกภาพ 
 
 
 
 
(5) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 9 (1) 
การสิ้นสุดสมาชิกภาพตามข้อนี้ สมาชิก
ไม่มีสิทธิเรียกเงินสงเคราะห์ที่ได้ช าระ
ตามข้อบังคับนี้คืนจากสมาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อ 13 ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกจะต้องระบุ
ชื่อผู้จัดการศพ และผู้ที่ประสงค์ให้ได้รับ
เงินสงเคราะห์ ซึ่งต้อง เป็นบุคคลใน
ครอบครัวของตน ตามข้อ 20 ไว้ในใบ
สมัคร ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการศพ 
และผู้รับเงินสงเคราะห์ในภายหลัง สมาชิก
ต้องแจ้งให้สมาคมทราบเป็นหนังสือตาม
แบบที่สมาคม ก าหนด  
 
 
 
 
ข้อ 14 สมาชิกภาพย่อมสิ้นสุดลงในกรณี
ต่อไปนี้ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก เป็นหนังสือตามแบบที่สมาคม
ก าหนด และให้มีผลตั้งแต่วันที่
คณะกรรมการมีมติให้ออก (เลือกปฏิบัติได้ 
1 วิธี)  
(3) ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ออก 
(4) ถูกคัดชื่อออกเพราะขาดส่งเงิน
สงเคราะห์เป็นระยะเวลา 60 วัน 
ติดต่อกันโดยสมาคมแจ้งเป็นหนังสือให้ไป 
ช าระเงินสงเคราะห์ตามข้อ 20 ซึ่งครั้ง
สุดท้ายได้ท าหนังสือ ลงทะเบียนแบบตอบ
รับ หรือสมาคมติดต่อหาหลักแหล่งที่อยู่
ไม่ได้ และคณะกรรมการพิจารณา
เห็นสมควรให้พ้นจากสมาชิกภาพ 
(5) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 9 (1) 
การสิ้นสุดสมาชิกภาพตามข้อนี้ สมาชิกไม่
มีสิทธิเรียกเงินสงเคราะห์ที่ได้ช าระตาม
ข้อบังคับนี้คืนจากสมาคม 
(6)สมาคมจะแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกที่
ขาดจากสมาชิกภาพ ตามข้อ 14 (2) (3) 
และ (4) เพ่ือทราบ นับแต่วันที่ที่ประชุมมี
มติ ภายใน..30..วัน สมาชิกท่ีพ้นจาก
สมาชิกภาพตามข้อ 14 (4) มีสิทธิอุทธรณ์
ต่อสมาคม ภายใน..30..วัน นบัแต่วันที่
ได้รับหนังสือ ให้คณะกรรมการวินิจฉัยให้
แล้วเสร็จ ภายใน..60...วัน นบัแต่วันที่ยื่น
อุทธรณ์ ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้

ข้อ ๑๓. ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกจะต้อง
ระบุชื่อผู้จัดการศพ และผู้ที่ประสงค์ให้
ได้รับเงินสงเคราะห์ ซึ่งต้อง เป็นบุคคลใน
ครอบครัวของตน ตามข้อ ๒๔ ไว้ในใบ
สมัคร ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการศพ 
และผู้รับเงินสงเคราะห์ในภายหลัง สมาชิก
ต้องแจ้งให้สมาคมทราบเป็นหนังสือตาม
แบบที่สมาคม ก าหนด  
 
 
 
 
ข้อ ๑๔. สมาชิกภาพย่อมสิ้นสุดลงในกรณี
ดังต่อไปนี้  
(๑) ตาย  
(๒) ลาออก เป็นหนังสือตามแบบที่สมาคม
ก าหนด และให้มีผลตั้งแต่  
     ๑. วันที่ยื่นหนังสือขอลาออก  
     ๒. วันที่นายกสมาคมอนุมัติ  
     ๓. วันที่คณะกรรมการมีมติให้ออก 
(เลือกปฏิบัติได้ ๑ วิธี)  
(๓) ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ออก  
(๔) ถูกคัดชื่อออกเนื่องจากขาดส่งเงิน
สงเคราะห์ โดยสมาคมแจ้งเป็นหนังสือให้
ไป ช าระเงินสงเคราะห์ตามข้อ ๑๙ ..........
แล้ว จ านวน..............ครั้ง แตล่ะครั้งมี
ระยะเวลาห่างกัน...............วัน ซึ่งครั้ง
สุดท้ายได้ท าหนังสือ ลงทะเบียนแบบตอบ
รับ หรือสมาคมติดต่อหาหลักแหล่งที่อยู่
ไม่ได้ และคณะกรรมการ พิจารณาแล้วมี
มติให้พ้นจากสมาชิกภาพ (อาจ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของแต่
ละสมาคม) การสิ้นสุดสมาชิกภาพตามข้อ
นี้ สมาชิกไม่มีสิทธิเรียกเงินค่าสมัคร เงิน
ค่าบ ารุง และ เงินสงเคราะห์ที่ได้ช าระตาม
ข้อบังคับนี้คืนจากสมาคม เว้นแต่เงิน
สงเคราะห์ล่วงหน้าที่ยังไม่ได้ ตกอยู่ใน
ความผูกพันที่จะต้องจ่ายเป็นเงิน
สงเคราะห์ให้แก่สมาชิกที่ถึงแก่ความตาย 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวด 5 
เงินสงเคราะห์ 

 
ข้อ 15 เมื่อสมาชิกของสมาคมคนใดถึง
แก่ความตาย สมาชิกทุกคนมีหน้าที่ต้อง
ช าระเงินสงเคราะห์นั้น รายละ 50 บาท 
( ห้าสิบบาทถ้วน ) 
ข้อ 16 การช าระเงินสงเคราะห์ ต้องให้
สมาคม หักเงินเดือน ณ ที่จ่ายจากหน่วย
สังกัดหรือวิธีอ่ืนใดตามท่ีสมาคมก าหนด 
ข้อ 17 เงินสงเคราะห์ตามข้อ 15 
สมาชิกต้องช าระให้สมาคมในขึ้นเดือน 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการถึงแก่ความตาย
ของสมาชิก หรือได้รับแจ้งให้ช าระเงินลง
เคราะห์จาสมาคมในเดือนนั้น ๆ 
ข้อ 18 สมาคมจะจ่ายเงินสงเคราะห์ให้
ผู้รับเงินสงเคราะห์ตามข้อ 13 โดยการ
จ่ายเงินสงเคราะห์ให้จ่ายในคราว
เดียวกันหลังจากท่ีเรียกเก็บเงินลง
เคราะห์ใด้เรียบร้อยแล้ว และกรณีท่ีราย
ใดมีปัญหาให้น าเร้าที่ประชุม
คณะกรรมการและให้ถือมติที่ประชุม
เป็นข้อยุติ 
ข้อ 19 ในกรณีที่สมาคมไม่สามารถ
ติดต่อหาหลักแหล่งที่อยู่ของผู้มีสิทธิรับ
เงินสงเคราะห์ตามท่ีสมาชิกระบุชื่อไว้
หรือสมาคมติดต่อแล้วแต่บุคคลคังกล่าว
ไม่มาติดต่อรับเงินสงเคราะห์ภายใน 45 
วัน นับแต่สมาคมติดต่อสมาคมจะปิด
ประกาศไว้ที่สมาคมอีกครั้งหนึ่ง และ
หากบุคคลดังกล่าวไม่มาขอรับเงิน

เป็นที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวด 5 
เงินสงเคราะห์ 

 
ข้อ 15 เมื่อสมาชิกของสมาคมคนใดคน
หนึ่งถึงแก่ความตาย สมาชิกทุกคนมีหน้าที่
ต้องช าระเงินสงเคราะห์นั้น รายละ 50 
บาท ( ห้าสิบบาทถ้วน ) 
ข้อ 16 การช าระเงินสงเคราะห์ ต้องให้
สมาคม หักเงินเดือน ณ ที่จ่ายจากหน่วย
สังกัดหรือวิธีอ่ืนใดตามท่ีสมาคมก าหนด 
ข้อ 17 เงินสงเคราะห์ตามข้อ 15 สมาชิก
ต้องช าระให้สมาคมภายในสิ้นเดือน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งการถึงแก่ความตายของ
สมาชิก หรือได้รับแจ้งให้ช าระเงินส่ง
เคราะห์จากสมาคมในเดือนนั้น ๆ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ ๑๕. สมาคมจะแจ้งเป็นหนังสือให้
สมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพ ตามข้อ ๑๔ 
(๒) (๓) และ (๔) เพ่ือทราบ นับแต่วันที่ที่
ประชุมมีมติ ภายใน...........วัน สมาชิกที่
พ้นจากสมาชิกภาพตามข้อ ๑๔ (๔) มีสิทธิ
อุทธรณ์ต่อสมาคม ภายใน..................วัน 
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ให้คณะกรรมการ
วินิจฉัยให้แล้วเสร็จ ภายใน.................วัน 
นับแต่วันที่ยื่นอุทธรณ์ ค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการให้เป็นที่สุด 
 

หมวด ๕ 
เงินค่าสมัคร เงินค่าบ ารุง และเงิน

สงเคราะห ์
ข้อ ๑๖. ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของ
สมาคม ต้องช าระเงินค่าสมัครเป็นเงินคน
ละ........บาท และเมื่อสมาคมมีมติรับเข้า
เป็นสมาชิกตามข้อ ๑๒ แล้ว จะต้องช าระ
เงินให้แก่สมาคมดังนี้ 
๑. เงินค่าบ ารุงเดือนละ......บาท หรือปีละ
...............บาท (เลือกได้ ๑ อย่าง) 
๒. เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า เป็นเงิน
.............บาท (.....................) 
(เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ต้องได้รับมติจาก
ที่ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก และเม่ือมี
การเปลี่ยนแปลงต้องมีมติจากที่ประชุม
ใหญ่ทุกครั้ง) 
ข้อ ๑๗. เมื่อสมาชิกของสมาคมคนใดคน
หนึ่งถึงแก่ความตาย สมาชิกทุกคนมีหน้าที่
ต้องช าระเงินสงเคราะห์นั้น รายละ
.....................บาท (............................) 
ข้อ ๑๘. การช าระเงินค่าสมัคร เงินค่า
บ ารุง เงินสงเคราะห์หรือเงินสงเคราะห์
ล่วงหน้าให้ช าระได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
๑. ด้วยตนเอง ณ ส านักงานของสมาคม 
หรือสถานที่ที่สมาคมก าหนด 
๒. ทางธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินในนาม
สมาคม 
๓. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของสมาคม 
บัญชีเลขที่............ธนาคาร........................ 
สาขา............................................ 
 



สงเคราะห์อีกภายใน 45 วันนบัแต่วัน
ประกาศ สมาคมจะจ่ายเงินสงเคราะห์
ให้แก่บุคคลตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
(1) คู่สมรสของสมาชิก 
(2) บุตรของสมาชิก 
(3) บิดามารดาของสมาชิก 
(4) ผู้อยู่ในอุปการะ ผู้อุปการะของสมา
ริก ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการด้วย 
เงินสงเคราะห์สมาคมถือว่าเป็นเงิน
สงเคราะห์แก่สมาชิกของสมาคม
โดยเฉพาะ และสมาคมจะจ่ายตาม
ข้อบังคับนี้หรือตามมติของ
คณะกรรมการในกรณีท่ีมีปัญหาเท่านั้น 
จึงไม่ถือว่าเงินสงเคราะห์เป็นมรดกของ
สมาชิกผู้ถึงแก่ความตายฉะนั้นทายาท
โดยธรรมของสมาชิกที่ถึงแก่ความตายไม่
มีสิทธิเรียกร้องเงินสงเคราะห์หรือถือเป็น
เหตุพ้องร้องเรียกเงินสงเคราะห์ไม่ได้ ไม่
ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
หมวด 6 

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 
ข้อ 20 สมาชิกมีสิทธิดังต่อไปนี้ 
(1) แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการ
ของสมาคมต่อคณะกรรมการ และมีสิทธิ 
เรียกร้องให้คณะกรรมการกระท า หรือ
งดเว้นการกระท า เพ่ือประโยชน์ของ
สมาคม หรือปกป้องความเสียหายอัน
เกิดข้ึนแก่สมาคม 
(2) เข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม และ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทุกครั้ง 
 
 
(3) ขอตรวจสอบบัญชีและเอกสารของ
สมาคม เพ่ือทราบการด าเนินกิจการของ
สมาคมในวันเปิดท าการของสมาคม 
(4) ท าหนังสือร้องต่อคณะกรรมการให้
เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อการใดการ
หนึ่งเมื่อใดก็ได้โดยมีสมาชิกอ่ืนร่วมด้วย
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของสมาชิกท้ังหมด
หรือไม่น้อยกว่า 50 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวด 6 
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 

ข้อ 18 สมาชิกมีสิทธิดังต่อไปนี้ 
1. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการของ
สมาคมต่อคณะกรรมการและเรียกร้องให้
คณะกรรมการกระท าหรืองดเว้นการ
กระท าเพ่ือประโยชน์ของสมาคม 
 
 
2. เข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม และลง
สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการเพื่อ
บริหารงานสมาคม รวมทั้งออกเสียง
ลงคะแนนทุกครั้ง 
3.ขอตรวจสอบบัญชีและเอกสารที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือทราบการด าเนินกิจการของ
สมาคมในวันเวลาเปิดท าการ 
4. ลงชื่อร่วมกันไม่น้อยกว่า 50 คน หรือ
จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวน
สมาชิกท้ังหมดร้องขอต่อคณะกรรมการให้
เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเพ่ือการใดการ

๔. หักจากบัญชีเงินฝากของสมาชิก โดย
ได้รับความยินยอมจากสมาชิกเจ้าของ
บัญชีแล้ว 
๕. ฯลฯ 
การรับเงินทุกประเภท สมาคมจะออก
หลักฐานการรับเงินทุกครั้งตามแบบที่
สมาคมก าหนด 
ข้อ ๑๙. การช าระเงินสงเคราะห์ ตามข้อ 
๑๘ สมาชิกต้องช าระให้สมาคมภายใน
............วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการตาย
ของสมาชิกหรือได้รับหนังสือจากสมาคม
ให้ไปช าระเงิน 
(ระยะเวลาต้องสอดคล้องกับข้อ ๑๔ (๔)) 
ข้อ ๒๐. สมาคมจะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์
ล่วงหน้าจากสมาชิกเพ่ือส ารองจ่ายเป็นค่า
จัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว 
จ านวน.............ศพ เป็นเงิน..............บาท 
และสมาคมจะคืนให้แก่สมาชิกเท่าที่
สมาชิกผู้นั้นยังไม่ตกอยู่ในความผูกพันที่
จะต้องจ่ายเงินสงเคราะห์ (ต้องสอดคล้อง
กับข้อ ๑๗) 

หมวด ๖ 
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 

ข้อ ๒๑. สมาชิกมีสิทธิดังต่อไปนี้ 
๑. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการของ
สมาคมต่อคณะกรรมการและเรียกร้องให้
คณะกรรมการ 
กระท าหรืองดเว้นการกระท าเพ่ือ
ประโยชน์ของสมาคม 
 

๒. เข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม และลง
สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการเพื่อ
บริหารงานสมาคม รวมทั้งออกเสียง
ลงคะแนนทุกครั้ง 
๓. ขอตรวจสอบบัญชีและเอกสารที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือทราบการด าเนินกิจการของ
สมาคมในวันเวลาเปิดท าการ 
๔. ลงชื่อร่วมกันไม่น้อยกว่า ๕๐ คน หรือ
จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวน
สมาชิกท้ังหมดร้องขอต่อคณะกรรมการให้
เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเพ่ือการใดการ
หนึ่งเมื่อใดก็ได้ 



(5) ร้องขอต่อนายทะเบียนให้สั่งเพิกถอน
มติที่ประชุมใหญ่ที่ได้ลงมติฝ่าฝืน
กฎหมาย หรือข้อบังคับของสมาคม
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประชุมใหญ่
ลงมติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อ 21 สมาชิกมีหน้าที่ ดังนี้ 
(1) ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและ
ค าสั่งของสมาคม 
(2) ต้องช าระเงินสงเคราะห์ให้เรียบร้อย
ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการ
ตายของสมาชิกหรือไต้รับหนังสือแจ้ง
จากสมาคมให้ไปช าระเงิน 
(3) เก็บรักษาหนังสือส าคัญการเป็น
สมาชิกของสมาคมไว้ ถ้าหากหายต้องรีบ
แจ้งเพ่ือขอใบแทนใหม่จากสมาคม 
(4) แจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ชื่อสกุล 
หรือวัน เดือน ปีเกิดของสมาชิก โดยให้
ยื่นค าร้องต่อสมาคมภายใน 15 วันนับ
แต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
(5) แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือตาม
แบบที่สมาคมก าหนด ที่จะเปลี่ยนแปลง

หนึ่งเมื่อใดก็ได้ 
5. ร้องขอต่อนายทะเบียนให้สั่งเพิกถอน
มติของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม ถ้าได้นัด
เรียกหรือได้ประชุมกันหรือได้ลงมติฝ่าฝืน
ต่อกฎหมายหรือข้อบังคับของสมาคม และ
ต้องร้องขอ ภายใน 30 วัน นบัแต่วันที่ที่
ประชุมใหญ่ลงมติ 
6. ขอตรวจเอกสาร คัดเอกสาร หรือขอคัด
รายการและรับรองส าเนาเอกสารของ
สมาคมจากนายทะเบียน 
7. มอบฉันทะเป็นหนังสือให้ผู้อ่ืนซึ่งมิให้
สมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่ และออกเสียง
ลงคะแนนแทนตนได้ ผู้รับมอบฉันทะคน
หนึ่งรับมอบฉันทะได้คนเดียว 
8. ลงชื่อร่วมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของ
จ านวนสมาชิกทัง้หมดร้องขอนายทะเบียน 
สั่งให้เลิกสมาคมพร้อมด้วยเหตุผล หรือ
ร้องขอต่อศาลเพ่ือให้ศาลสั่งให้เลิกสมาคม 
9. แสดงความจ านงต่อที่ประชุมใหญ่เพ่ือ
เป็นผู้ช าระบัญชีในกรณีที่สมาคมต้องเลิก
ตามมติที่ประชุมใหญ่ 
10.ลงชื่อร่วมกันไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดร้องขอต่อนาย
ทะเบียนเพ่ือแต่งตั้งผู้ช าระบัญชีคนใหม่
แทนผู้ช าระบัญชีที่ได้ตั้งไว้ 
11.อุทธรณ์ต่อสมาคม กรณีถูกคัดชื่อออก
ตามข้อ 14(4) 
ข้อ 19 สมาชิกมีหน้าที่ ดังนี้ 
(1) ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและค าสั่ง
ของสมาคม 
(2) ต้องช าระเงินสงเคราะห์ให้เรียบร้อย
ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการ
ตายของสมาชิกหรือไต้รับหนังสือแจ้งจาก
สมาคมให้ไปช าระเงิน 
(3) เก็บรักษาหนังสือส าคัญการเป็น
สมาชิกของสมาคมไว้ ถ้าหากหายต้องรีบ
แจ้งเพ่ือขอใบแทนใหม่จากสมาคม 
(4) แจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ชื่อสกุล 
หรือวัน เดือน ปีเกิดของสมาชิก โดยให้ยื่น
ค าร้องต่อสมาคมภายใน 15 วันนับแต่
วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
(5) แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือตาม

๕. ร้องขอต่อนายทะเบียนให้ส่งเพิกถอน
มติของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม ถ้าได้นัด
เรียกหรือได้ประชุมกันหรือได้ลงมติฝ่าฝืน
ต่อกฎหมายหรือข้อบังคับของสมาคม และ
ต้องร้องขอภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ที่
ประชุมใหญ่ลงมติ 
๖. ขอตรวจเอกสาร คัดเอกสาร หรือขอ
คัดรายการและรับรองส าเนาเอกสารของ
สมาคมจากนายทะเบียน 
๗. มอบฉันทะเป็นหนังสือให้ผู้อ่ืนซึ่งมิให้
สมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่ และออกเสียง
ลงคะแนนแทนตนได้ ผู้รับมอบฉันทะคน
หนึ่งรับมอบฉันทะได้คนเดียว 
๘. ลงชื่อร่วมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมดร้องขอนายทะเบียน 
สั่งให้เลิกสมาคมพร้อมด้วยเหตุผล หรือ
ร้องขอต่อศาลเพ่ือให้ศาลสั่งให้เลิกสมาคม 
๙. แสดงความจ านงต่อที่ประชุมใหญ่เพ่ือ
เป็นผู้ช าระบัญชีในกรณีที่สมาคมต้องเลิก
ตามมติที่ประชุมใหญ่ 
๑๐.ลงชื่อร่วมกันไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดร้องขอต่อนาย
ทะเบียนเพ่ือแต่งตั้งผู้ช าระบัญชีคนใหม่
แทนผู้ช าระบัญชีที่ได้ตั้งไว้ 
๑๑.อุทธรณ์ต่อสมาคม กรณีถูกคัดชื่อออก
ตามข้อ ๑๔(๔) 
ข้อ ๒๒. สมาชิกมีหน้าที่ ดังนี้ 
๑. ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับและค าสั่ง
ของสมาคม 
๒. ช าระเงินสงเคราะห์ให้เรียบร้อยภายใน
............วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการตาย 
ของสมาชิกหรือได้รับหนังสือแจ้งจาก
สมาคมให้ไปช าระเงิน 
๓. เก็บรักษาสมุดช าระเงินประจ าตัว
สมาชิก หรือบัตรประจ าตัวสมาชิก 
๔. แจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ชื่อสกุล 
หรือวัน เดือน ปีเกิดต่อสมาคม ภายใน
..........วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 
 
๕. แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือตามแบบ
ที่สมาคมก าหนดที่จะเปลี่ยนแปลงบุคคล



บุคคลผู้จัดการศพหรือผู้รับเงิน
สงเคราะห์ตามที่ระบุไว้ในใบสมัครตาม 
ข้อ 13 
(6) เมื่อสมาชิกผู้ใดถึงแก่ความตายให้ผู้มี
สิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ หรือครอบครัว
ของสมาชิกแจ้งให้สมาคมทราบโดยเร็ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบที่สมาคมก าหนด ที่จะเปลี่ยนแปลง
บุคคลผู้จัดการศพหรือผู้รับเงินสงเคราะห์
ตามท่ีระบุไว้ในใบสมัครตาม ข้อ 13 
 
(6) เมื่อสมาชิกผู้ใดถึงแก่ความตายให้ผู้มี
สิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ หรือครอบครัว
ของสมาชิกแจ้งให้สมาคมทราบโดยเร็ว 
 

หมวด 7 
วิธีการจ่ายเงินค่าจัดการศพหรือค่า
จัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว 

ข้อ 20 ในกรณีที่สมาชิกถึงแก่ความตาย 
ให้สมาคมจ่ายค่าจัดการศพและสงเคราะห์
ครอบครัวให้แก่บุคคลที่สมาชิกได้ระบุไว้
ในใบสมัครให้เป็นผู้รับเงินสงเคราะห์และ
หรือเป็นผู้จัดการศพ ซึ่งต้องเป็นบุคคล
ดังต่อไปนี้ 
(1) สามี ภริยา บุตร บิดา มารดา 
(2) พ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 
(3) พ่ีน้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน 
(4) ปู่ ย่า ตา ยาย 
(5) ลุง ป้า น้า อา 
(6) ผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือผู้อยู่ในอุปการะ
เลี้ยงดู 
ในกรณีที่สมาชิกไม่ได้ระบุให้บุคคลใดเป็น
ผู้จัดการศพ หรือมีผู้จัดการศพแต่ไม่อาจ
จัดการศพของสมาชิกได้ หรือไม่มีบุคคลที่
สมาชิกระบุไว้ในใบสมัครให้เป็นผู้จัดการ
ศพ บุคคลตาม (1)-(6)อาจยื่นค าร้องต่อ
สมาคมเพ่ือขอเป็นผู้จัดการศพ และเมื่อ
สมาคมเห็นว่าบุคคลนั้นสามารถจัดการศพ
ได้จริง ให้สมาคมจ่ายค่าจัดการศพแก่
บุคคลดังกล่าว แต่ถ้าสมาคมเห็นว่าบุคคล
นั้นไม่สามารถจัดการศพได้ ให้สมาคม
จัดการศพแก่สมาชิกให้เหมาะสมกับ
ฐานานุรูปและศาสนาของสมาชิกนั้นๆ 
ถ้าหากมีเงินเหลือจากการจัดการศพ ให้
จ่ายแก่บุคคลใน (1)-(6) ตามล าดับ
ก่อนหลังโดยผู้อยู่ล าดับก่อนย่อมตัดสิทธิผู้
อยู่ล าดับหลัง แต่ถ้ามีผู้อยู่ในล าดับ
เดียวกันหลายคน ให้ได้รับเงิน 
ในสัดส่วนที่เท่ากัน 

ผู้จัดการศพหรือผู้รับเงินสงเคราะห์ 
 
 
 
 
 
 

หมวด ๗ 
วิธีการจ่ายเงินค่าจัดการศพหรือค่า
จัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว 

ข้อ ๒๓. ในกรณีที่สมาชิกถึงแก่ความตาย 
ให้สมาคมจ่ายค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการ
ศพและสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่บุคคลที่
สมาชิกได้ระบุไว้ในใบสมัครให้เป็นผู้รับเงิน
สงเคราะห์และหรือเป็นผู้จัดการศพ ซึ่ง
ต้องเป็นบุคคลดังต่อไปนี้ 
(๑) สามี ภริยา บุตร บิดา มารดา 
(๒) พ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 
(๓) พ่ีน้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน 
(๔) ปู่ ย่า ตา ยาย 
(๕) ลุง ป้า น้า อา 
(๖) ผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือผู้อยู่ในอุปการะ
เลี้ยงดู 
ในกรณีที่สมาชิกไม่ได้ระบุให้บุคคลใดเป็น
ผู้จัดการศพ หรือมีผู้จัดการศพแต่ไม่อาจ
จัดการศพของสมาชิกได้ หรือไม่มีบุคคลที่
สมาชิกระบุไว้ในใบสมัครให้เป็นผู้จัดการ
ศพ บุคคลตาม (๑)-(๖)อาจยื่นค าร้องต่อ
สมาคมเพ่ือขอเป็นผู้จัดการศพ และเมื่อ
สมาคมเห็นว่าบุคคลนั้นสามารถจัดการศพ
ได้จริง ให้สมาคมจ่ายค่าจัดการศพแก่
บุคคลดังกล่าว แต่ถ้าสมาคมเห็นว่าบุคคล
นั้นไม่สามารถจัดการศพได้ ให้สมาคม
จัดการศพแก่สมาชิกให้เหมาะสมกับ
ฐานานุรูปและศาสนาของสมาชิกนั้นๆ 
ถ้าหากมีเงินเหลือจากการจัดการศพ ให้
จ่ายแก่บุคคลใน (๑)-(๖) ตามล าดับ
ก่อนหลังโดยผู้อยู่ล าดับก่อนย่อมตัดสิทธิผู้
อยู่ล าดับหลัง แต่ถ้ามีผู้อยู่ในล าดับ
เดียวกันหลายคน ให้ได้รับเงิน 
ในสัดส่วนที่เท่ากัน 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวด 9 
การทะเบียน การเงิน และการบัญชี 

ข้อ 40 สมาคมต้องจัดให้มีทะเบียน
สมาชิกตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด
และให้เก็บรักษาทะเบียนดังกล่าวไว้ที่
ส านักงานพร้อมทั้งหลักฐานและเอกสาร
ที่ใช้ประกอบลงทะเบียนด้วย 
ข้อ 41 สมาคมต้องส่งส าเนาทะเบียน
สมาชิกท่ีมีอยู่ในวันที่ครบเก้าสิบวัน นับ
แต่วันที่จดทะเบียนให้แก่นายทะเบียน
ภายในสามสิบวัน นับแต่วันดังกล่าว 
และเม่ือสิ้นเดือนมีนาคม มิถุนายน 
กันยายน และธันวาคมของทุกปี สมาคม
ต้องส่งส าเนาทะเบียนสมาชิกตามท่ีมีอยู่
ในวันสิ้นเดือนนั้นต่อนายทะเบียนภายใน
สามสิบวันนับแต่วันสิ้นเดือนนั้น 
ข้อ 42 สมาคมต้องจัดให้มีบัญชีแสดง
ฐานะการเงินตามแบบที่นายทะเบียน
ก าหนด และต้องเก็บรักษาเอกสาร

 
ข้อ 21. สมาคมจะจ่ายเงินสงเคราะห์ให้
ผู้รับเงินสงเคราะห์ตามข้อ 13 โดยการ
จ่ายเงินสงเคราะห์ให้จ่ายในคราวเดียวกัน
หลังจากท่ีเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ได้
เรียบร้อยแล้ว และกรณีท่ีรายใดมีปัญหา
ให้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการและให้
ถือมติที่ประชุมเป็นข้อยุติ (ยกข้อ 18 ก่อน
แก้มา ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวด 8 
การทะเบียน การเงิน และการบัญชี 

ข้อ 22 สมาคมต้องจัดให้มีทะเบียน
สมาชิกตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด
และให้เก็บรักษาทะเบียนดังกล่าวไว้ที่
ส านักงานพร้อมทั้งหลักฐานและเอกสารที่
ใช้ประกอบลงทะเบียนด้วย 
ข้อ 23 สมาคมต้องส่งส าเนาทะเบียน
สมาชิกท่ีมีอยู่ในวันที่ครบเก้าสิบวัน นับแต่
วันที่จดทะเบียนให้แก่นายทะเบียนภายใน
สามสิบวัน นับแต่วันดังกล่าว และเมื่อสิ้น
เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ
ธันวาคมของทุกปี สมาคมต้องส่งส าเนา
ทะเบียนสมาชิกตามท่ีมีอยู่ในวันสิ้นเดือน
นั้นต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับ
แต่วันสิ้นเดือนนั้น 
ข้อ 24 สมาคมต้องจัดให้มีบัญชีแสดง
ฐานะการเงินตามแบบที่นายทะเบียน

ข้อ ๒๔. สมาคมจะจ่ายเงินค่าจัดการศพ
หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์
ครอบครัวให้แก่ผู้จัดการศพ และผู้รับเงิน
สงเคราะห์แล้วแต่กรณี ดังนี้ 
๑. จ่ายเงินครั้งแรกเท่าที่เรียกเก็บได้
ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับค าขอ 
๒. จ่ายเงินส่วนที่เหลือภายใน ๙๐ วัน นับ
แต่วันที่สมาคมได้จ่ายเงินครั้งแรก 
การจ่ายเงินค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการ
ศพและสงเคราะห์ครอบครัวรายใดมี
ปัญหาให้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ 
และให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้
เป็นที่สุด จึงไม่ถือว่าเงินนี้เป็นมรดกของ
สมาชิกผู้ถึงแก่ความตาย ทายาทโดยธรรม
ของสมาชิกท่ีถึงแก่ความตายไม่มีสิทธิ
เรียกร้อง หรือถือเป็นเหตุฟ้องร้องเรียกเงิน
ดังกล่าวได้ ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
ข้อ ๒๕. สมาคมจะหักเงินสงเคราะห์ไว้
เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจการ ใน
อัตราร้อยละ..............ของเงินที่เรียกเก็บ
ได้ (เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่ แต่ทั้งนี้
ต้องไม่เกินอัตราที่ก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวง) 
 

หมวด ๘ 
การใช้จ่ายและการเก็บรักษาเงิน 

ข้อ ๒๖. สมาคมจะใช้จ่ายเงินในการ
ด าเนินกิจการ ดังนี้ 
๑. ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ 
และค่าเช่าที่พักของกรรมการ 
๒. เงินเดือนค่าจ้าง และค่าล่วงเวลาของ
เจ้าหน้าที่สมาคม 
๓. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่
พักของเจ้าหน้าที่สมาคม 
๔. ค่าสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุน
บ าเหน็จ และค่าเครื่องแบบของเจ้าหน้าที่
สมาคม 
๕. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ 
๖. ค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุม 
อบรม และสัมมนาของกรรมการและ
เจ้าหน้าที่สมาคม 
๗. ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อที่ดิน อาคารและ



ประกอบบัญชีแสดงให้เห็นความถูกต้อง
แห่งบัญชีนั้นไว้ด้วย 
ข้อ 43 เงินทุกประเภทที่สมาคมได้รับ 
ต้องน าฝากไว้กับสถาบันการเงินในนาม
ของสมาคม 
การจ่ายเงินสงเคราะห์ การฝากและการ
ถอนเงิน ต้องมีนายกสมาคม หรือ
กรรมการลงนามร่วมกับเหรัญญิกหรือ
เลขานุการหรือนายทะเบียนจึงจะถอนได้ 
ข้อ 44 เงินหรือประโยชน์ของสมาคมท่ี
ได้รับมา หรือมีผู้บริจาคด้วยศรัทธาหรือ
ดอกผลที่เกิดจากการน าเงินฝากไว้กับ
สถาบันการเงิน ต้องตกเป็นของสมาคม
ทั้งสิ้น 
ข้อ 45 คณะกรรมการต้องแต่งตั้งบุคคล
ที่เหมาะสมอย่างน้อย 1 คน เป็น
กรรมการตรวจสอบฐานะการเงินของ
สมาคม และกรรมการต้องรายงานผล
การตรวจสอบให้นายกสมาคมทราบทุก 
30 วัน โดยเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
ทราบในการประชุมประจ าเดือน 
ข้อ 46 ให้สมาคมท าบัญชีงบดุลตามแบบ
ที่นายทะเบียนก าหนดเสนอต่อที่ประชุม
ใหญ่เพ่ืออนุมัติไม่ช้ากว่า 60 วันนับแต่
วันสิ้นปีปฏิทิน และต้องส่งส าเนางบดุลที่
มีค ารับรองว่าถูกต้องต่อนายทะเบียนไม่
น้อยกว่า 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมใหญ่
อนุมัติ และต้องแสดงไว้ที่ส านักงานของ
สมาคม เพ่ือให้สมาชิกและผู้มีส่วนได้เสีย
ตรวจสอบด้วย 
ข้อ 47 หลักฐานเอกสารทางทะเบียน 
ทางการเงิน ทางบัญชี และงบดุล 
สมาคมต้องเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 10 
ปี 
แนวทางปฏิบัติด้านทะเบียนสมาชิก 
การเงินและการบัญชี ให้ถือปฏิบัติตาม
เอกสารประกอบการฝึกอบรม กรรมการ
และเจ้าหน้าที่ สมาคมมาปนกิจ
สงเคราะห์ ที่จัดท าโดยส านักส่งเสริม
สถาบันครอบครัว ส านักงานกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว กระทรวงการ
พัฒนาสังคม และความมั่นคงมนุษย์ 

ก าหนด และต้องเก็บรักษาเอกสาร
ประกอบบัญชีแสดงให้เห็นความถูกต้อง
แห่งบัญชีนั้นไว้ด้วย 
ข้อ 25 เงินทุกประเภทที่สมาคมได้รับ 
ต้องน าฝากไว้กับสถาบันการเงินในนาม
ของสมาคม 
การจ่ายเงินสงเคราะห์ การฝากและการ
ถอนเงิน ต้องมีนายกสมาคม หรือ
กรรมการลงนามร่วมกับเหรัญญิกหรือ
เลขานุการหรือนายทะเบียนจึงจะถอนได้ 
ข้อ 26 เงินหรือประโยชน์ของสมาคมท่ี
ได้รับมา หรือมีผู้บริจาคด้วยศรัทธาหรือ
ดอกผลที่เกิดจากการน าเงินฝากไว้กับ
สถาบันการเงิน ต้องตกเป็นของสมาคม
ทั้งสิ้น 
ข้อ 27 คณะกรรมการต้องแต่งตั้งบุคคลที่
เหมาะสมอย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการ
ตรวจสอบฐานะการเงินของสมาคม และ
กรรมการต้องรายงานผลการตรวจสอบให้
นายกสมาคมทราบทุก 30 วัน โดยเสนอท่ี
ประชุมคณะกรรมการทราบในการประชุม
ประจ าเดือน 
ข้อ 28 ให้สมาคมท าบัญชีงบการเงิน
ประจ าปีตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด
เสนอต่อที่ประชุมใหญ่เพ่ืออนุมัติไม่ช้ากว่า 
60 วันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน และต้องส่ง
ส าเนางบการเงินประจ าปีที่มีค ารับรองว่า
ถูกต้องต่อนายทะเบียนไม่น้อยกว่า 14 วัน 
นับแต่วันที่ประชุมใหญ่อนุมัติ และต้อง
แสดงไว้ที่ส านักงานของสมาคม เพื่อให้
สมาชิกและผู้มีส่วนได้เสียตรวจสอบด้วย 
ข้อ 29 หลักฐานเอกสารทางทะเบียน ทาง
การเงิน ทางบัญชี และงบการเงินประจ าปี 
สมาคมต้องเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 10 ป ี
 
แนวทางปฏิบัติด้านทะเบียนสมาชิก 
การเงินและการบัญชี ให้ถือปฏิบัติตาม
เอกสารประกอบการฝึกอบรม กรรมการ
และเจ้าหน้าที่ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
ที่จัดท าโดยส านักส่งเสริมสถาบัน
ครอบครัว ส านักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนา

ครุภัณฑ์ หรือการจัดจ้างก่อสร้างต่อเติม
อาคารส านักงานของสมาคม 
๘. ค่าเช่าที่ดิน และอาคารส านักงานของ
สมาคม 
๙. ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ ค่าซ่อมแซม 
ค่าบ ารุงรักษา และค่าเสื่อมราคา 
๑๐.ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค ได้แก่ ค่า
น้ าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ และค่า
ไปรษณีย์ 
๑๑.ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ค่าธรรมเนียมที่
เกี่ยวกับการด าเนินกิจการของสมาคม 
๑๒.ค่าใช้จ่ายส าหรับผู้ท าบัญชี ผู้ตรวจ
บัญชี ผู้สอบบัญชี ผู้ช าระบัญชี และ
ค่าใช้จ่ายในการเลิกสมาคม 
๑๓.ค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมตาม
ศาสนาของสมาชิกท่ีถึงแก่ความตาย 
๑๔.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ได้รับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนกลาง 
ข้อ ๒๗. ค่าใช้จ่ายตามข้อ ๒๖(๑) (๒) (๓) 
(๔) และ (๑๓) สมาคมต้องวางเป็น
ระเบียบและน าเสนอที่ประชุมใหญ่
พิจารณาอนุมัติ และส่งให้นายทะเบียน
พิจารณาให้ความเห็นชอบภายใน ๓๐ วัน 
และเม่ือนายทะเบียนอนุมัติแล้วจึงจะถือ
ปฏิบัติได้ 
ข้อ ๒๘. เงินทุนประเภทที่สมาคมได้รับ 
ต้องน าฝากธนาคารของรัฐหรือธนาคาร
พาณิชย์ในนามของ 
สมาคม เหรัญญิกของสมาคมจะเก็บรักษา
เงินสดไว้ 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายได้ไม่เกิน.................บาท 
นายกสมาคมมีอ านาจสั่งจ่ายเงินของ
สมาคมได้ไม่เกินครั้งละ......................บาท 
นายกสมาคม โดยมติของคณะกรรมการ
สั่งจ่ายเงินของสมาคมได้ไม่เกิน...........บาท 
หากจ านวนเงินค่าใช้จ่ายเกินกว่า จ านวน
...................บาท 
ต้องขออนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่ในแต่ละ
รายการ ยกเว้นการจ่ายเงินสงเคราะห์ 
ข้อ ๒๙. นายกสมาคมและกรรมการอ่ืนอีก
ไม่น้อยกว่า ๒ คน ต้องอนุมัติค่าใช้จ่ายใน
แต่ละรายการก่อนการจ่ายเงินและการ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวด 7 
การประชุมใหญ่ 

ข้อ 22 ให้ผู้ริเริ่มก่อการจัดตั้งสมาคม 
ร่วมประชุมและลงมติมอบหมายให้ผู้เริ่ม
ก่อการจัดตั้งสมาสมคนใดคนหนึ่ง ออก
หนังสือเชิญสมาชิกมาประชุมใหญ่สามัญ
ครั้งแรกภายใน 90 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับการจดทะเบียนสมาคม 
เพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมการและ
มอบหมายงานทั้งปวงให้แก่
คณะกรรมการ     
 
 
 
 
 
 
ในระหว่างที่ยังไม่ได้ประชุมใหญ่สามัญ
ครั้งแรก ให้ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งสมาคมมี
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
เช่นเดียวกับคณะกรรมการ 
ข้อ 23 ให้มีการประชุมใหญ่สามัญครั้ง
แรกภายใน 90 วันนับแต่วันที่นาย
ทะเบียนรับจดทะเบียน เพ่ือให้ที่ประชุม

สังคม และความมั่นคงมนุษย์ 
ข้อ 30 ค่าใช้จ่ายของสมาคม ได้แก่ 
1.ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ 
ของกรรมการ   
2.ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าล่วงเวลาของ
เจ้าหน้าที่สมาคม 
3.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ 
4.ค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุม 
อบรม และสัมมนาของกรรมการและ
เจ้าหน้าที่สมาคม 
5.ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ ค่าซ่อมแซม 
ค่าบ ารุงรักษา และค่าเสื่อมราคา 
6.ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค ได้แก่ ค่า
น้ าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ และค่า
ไปรษณีย์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
    ขอรับการสนับสนุนจากสหกรณ์ออม
ทรัพย์วังพญาไท จ ากัด เพ่ือเป็นสวัสดิการ
ให้กับสมาชิกสหกรณ์ 

 
หมวด 9 

การประชุมใหญ่ 
ข้อ 30 นับแต่จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม ผู้
เริ่มก่อการจะต้องนัดสมาชิกมาประชุม
ใหญ่สามัญครั้งแรกภายใน 90 วัน เพ่ือ 
(1) รับรองข้อบังคับทั้งฉบับ 
(2) เลือกตั้งคณะกรรมการและมอบหมาย
งาน 
(3) ก าหนดการหักเงินค่าจัดการศพ หรือ
ค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวไว้
เป็นค่าใช้จ่าย 
 (4). เรื่องอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
ในระหว่างที่ยังไม่ได้มีการประชุมใหญ่
สามัญครั้งแรก ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งสมาคมมี
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
เช่นเดียวกับคณะกรรมการ 
ข้อ 31 สมาคมจะต้องเรียกประชุมใหญ่
สามัญประจ าปี ปีละหนึ่งครั้งภายใน 120 

เบิกถอนเงินจากธนาคารให้นายกสมาคม
และกรรมการอ่ืนอีกไม่น้อยกว่า ๒ คน ลง
นามร่วมกัน (ควรระบุต าแหน่ง) 
ข้อ ๓๐. เงินหรือผลประโยชน์ของสมาคม
ที่ได้รับมา หรือมีผู้บริจาค หรือดอกเบี้ยที่
เกิดจากเงินฝากธนาคารในนามของ
สมาคม ต้องตกเป็นของสมาคมทั้งสิ้น 
ข้อ ๓๑. สมาคมจะแต่งตั้งบุคคลที่
เหมาะสมเป็นผู้ตรวจบัญชี โดยความ
เห็นชอบของที่ประชุมใหญ่และต้อง
รายงานผลให้คณะกรรมการทราบทุก
เดือน ผู้ตรวจบัญชีจะได้รับค่าตอบแทน
ตามท่ีสมาคมก าหนด 
 
 
 
 
 
 

หมวด ๙ 
การประชุมใหญ่ 

ข้อ ๓๒. นับแต่จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม ผู้
เริ่มก่อการจะต้องนัดสมาชิกมาประชุม
ใหญ่สามัญครั้งแรกภายใน ๙๐ วัน เพ่ือ 
๑. รับรองข้อบังคับทั้งฉบับ 
๒. เลือกตั้งคณะกรรมการและมอบหมาย
งาน 
๓. ก าหนดอัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์
ล่วงหน้า 
๔. ก าหนดการหักเงินค่าจัดการศพ หรือ
ค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวไว้
เป็นค่าใช้จ่าย 
๕. ก าหนดจ านวนเงินเบี้ยเลี้ยง เบี้ย
ประชุม ค่าพาหนะ เงินหรือประโยชน์
อย่างอ่ืนท านองเดียวกันให้แก่กรรมการ 
๖. เรื่องอ่ืนๆ 
ในระหว่างที่ยังไม่ได้มีการประชุมใหญ่
สามัญครั้งแรก ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งสมาคมมี
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
เช่นเดียวกับคณะกรรมการ 
ข้อ ๓๓. สมาคมจะต้องเรียกประชุมใหญ่
สามัญประจ าปี ปีละหนึ่งครั้งภายใน ๑๒๐ 



ใหญ่พิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
(1) เรื่องการจดทะเบียนสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ และค่าใช้จ่าย 
ตลอดจนวิธีปฏิบัติตามกฎหมาย 
(2) รับรองข้อบังคับที่ได้รับอนุญาตให้จด
ทะเบียนทั้งฉบับ 
(3) ก าหนดอัดราการหักเงินสงเคราะห์ 
(4) ก าหนดมาตรการ และก าหนดวิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินทั้งปวง 
(5) ก าหนดมาตรการ และวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการควบคุมให้ผู้ที่รับผิดชอบใน
การเก็บเงินสงเคราะห์น าส่งเงินที่เก็บได้
เข้าบัญชีฝากไว้กับสถาบันการเงิน
โดยเร็ว เพื่อป้องกันมิให้มีการน าเงินของ
สมาคมไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
(6) เลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
และมอบหมายการทั้งปวงให้แก่
คณะกรรมการด าเนินงาน 
(7) เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
ข้อ 24 คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการ
ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ปีละ 1 ครั้ง
ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เพื่อ 
(1) รับรองรายงานการประชุมใหญ่
สามัญครั้งก่อน 
(2) รับทราบรายงานกิจการในรอบปีที่
ผ่านมา 
(3) พิจารณารับรองและลงมติในเรื่อง
ต่อไปนี้ 
     (3.1) พิจารณาอนุมัติบัญชีรายได้ 
รายจ่ายและบัญชีงบดุล 
     (3.2) รายงานจ านวนสมาชิกที่เพ่ิม
หรือลด 
     (3.3) เลือกตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานชุดใหม่แทน  คณะกรรมการ
เมื่อครบวาระหรือทดแทนต าแหน่งที่ว่าง 
     (3.4) เรื่องอ่ืน ๆ ถ้ามี 
ข้อ 25 สมาคมจะเรียกประชุมใหญ่
วิสามัญ ในกรณีที่ต้องขอความเห็นชอบ
หรือมติจากที่ประชุมใหญ่ในการด าเนิน
กิจการของสมาคม 
(1) คณะกรรมการเรียกประชุม 
(2) สมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 

วัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน 
 
1. รับทราบรายงานกิจการในรอบปีที่ผ่าน
มา 
2. พิจารณาอนุมัติบัญชีรายได้ รายจ่าย
และ งบการเงินประจ าปี 
3. เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่แทน
คณะกรรมการเมื่อครบวาระหรือทดแทน
ต าแหน่งที่ว่าง 
4. พิจารณาแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
5. เรื่องอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อ 32 สมาคมจะเรียกประชุมใหญ่
วิสามัญ ในกรณีที่ต้องขอความเห็นชอบ
หรือมติจากที่ประชุมในการด าเนินกิจการ
ของสมาคม 
(1). คณะกรรมการเรียกประชุม 

วัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน 
 
๑. รับทราบรายงานกิจการในรอบปีที่ผ่าน
มา 
๒. พิจารณาอนุมัติบัญชีรายได้ รายจ่าย
และบัญชีงบดุล 
๓. เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่แทน
คณะกรรมการเมื่อครบวาระหรือทดแทน
ต าแหน่งที่ว่าง 
๔. พิจารณาแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
๕. เรื่องอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อ ๓๔. สมาคมจะเรียกประชุมใหญ่
วิสามัญ ในกรณีที่ต้องขอความเห็นชอบ
หรือมติจากที่ประชุมในการด าเนินกิจการ
ของสมาคม 
๑. คณะกรรมการเรียกประชุม 



ของจ านวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อย
กว่า50 คน ลงชื่อร่วมกันร้องขอต่อ
สมาคมให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อ
การใด การหนึ่ง ในกรณีสมาชิกร้องขอ 
ให้คณะกรรมการเรียกประชุมภายใน 30 
วันนับแต่วันที่ได้รับค าร้องขอ 
 
 
 
ข้อ 26 คณะกรรมการจะส่งหนังสือนัด
ประชุมใหญ่ไปยังสมาชิกทุกคนก่อนวัน
ประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยแจ้ง 
วัน เวลา สถานที่และระเบียบวาระการ
ประชุมใหญ่ 
 
ข้อ 27 การประชุมใหญ่ต้องมีสมาชิกมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิก
ทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน จึง
จะเป็นองค์ประชุม 
ถ้าในการประชุมนัดแรกสมาชิกมาไม่
ครบองค์ประชุม กรณีเป็นการประชุม
โดยสมาชิกร้องขอก็ให้เลิกประชุมโดยไม่
ต้องนัดอีก แต่ถ้าหากเป็นการประชุม
โดยไม่ใช่การร้องขอของสมาชิก ต้องนัด
ประชุมอีกครั้งภายในสามสิบวัน และ
การประชุมครั้งหลังนี้มีสมาชิกหรือ
ผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสิบของจ านวนสมาชิกท้ังหมดหรือไม่
น้อยกว่าสามสิบคนก็ให้ 
ถือว่าเป็นองค์ประชุม 
ในการประชุมใหญ่เพ่ือแก้ไขหรือเพ่ิมเติม
ข้อบังคับสมาคมและการเลิกสมาคมต้อง
มีผู้มาประชุมตามวรรคหนึ่งเท่านั้น 
ข้อ 28 ในการประชุมใหญ่ สมาชิกคน
หนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง ในการลงคะแนน 
การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก ถ้า
คะแนนเท่ากันให้ประธานในที่ประชุม
ออกเสียงชี้ขาด เว้นแต่ก าหนดไว้ 
ในข้อบังคับเป็นอย่างอ่ืน 
ข้อ 29 การออกเสียงในที่ประชุม กระท า
ได้ 2 วิธี คือ 
 

(2). สมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า
ของจ านวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อย
กว่าห้าสิบคนลงชื่อร่วมกันร้องขอต่อ
สมาคมให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อ
การใดการหนึ่ง ในกรณีท่ีสมาชิกเป็นผู้ร้อง
ขอ ให้สมาคมเรียกประชุมภายใน 30 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับค าร้องขอ  
     ถ้าสมาคมไม่เรียกประชุมในระยะเวลา
ดังกล่าว ให้นายทะเบียนเรียกประชุมได้  
3. นายทะเบียนสั่งให้เรียกประชุม 
ข้อ 33 สมาคมจะส่งหนังสือนัดประชุม
ใหญ่ไปยังสมาชิกทุกคนก่อนวันนัดประชุม
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน หนังสือเชิญประชุมต้อง
ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระ
การประชุม พร้อมทั้งรายละเอียดและ
เอกสารที่เกี่ยวข้องไปด้วย 
ข้อ 34 การประชุมใหญ่ต้องมีสมาชิก
มาร่วมประชุมร่วมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อย
กว่าหนึ่งร้อยคน จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อ 35 ในการประชุมใหญ่ สมาชิกคนหนึ่ง
มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน การ
วินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก ถ้า
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็น
เสียงชี้ขาด 
ข้อ 36 การออกเสียงลงคะแนนในที่
ประชุม (โดยเลือกปฏิบัติได้ในแต่ละวาระ

๒. สมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า
ของจ านวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อย
กว่าห้าสิบคนลงชื่อร่วมกันร้องขอต่อ
สมาคมให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อ
การใดการหนึ่งในกรณีท่ีสมาชิกเป็นผู้ร้อง
ขอ ให้สมาคมเรียกประชุมภายใน ๓๐ วัน 
นับแต่วันที่ได้รับค าร้องขอ ถ้าสมาคมไม่
เรียกประชุมในระยะเวลาดังกล่าว ให้นาย
ทะเบียนเรียกประชุมได้ 
๓. นายทะเบียนสั่งให้เรียกประชุม 
ข้อ ๓๕. สมาคมจะส่งหนังสือนัดประชุม
ใหญ่ไปยังสมาชิกทุกคนก่อนวันนัดประชุม
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน หนังสือเชิญประชุมต้อง
ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระ
การประชุม พร้อมทั้งรายละเอียดและ
เอกสารที่เกี่ยวข้องไปด้วย 
ข้อ ๓๖. การประชุมใหญ่ต้องมีสมาชิก
มาร่วมประชุมร่วมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อย
กว่าหนึ่งร้อยคน จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อ ๓๗. ในการประชุมใหญ่ สมาชิกคน
หนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน การ
วินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก ถ้า
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็น
เสียงชี้ขาด 
ข้อ ๓๘. การออกเสียงลงคะแนนในที่
ประชุม (โดยเลือกปฏิบัติได้ในแต่ละวาระ



(1) ออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผย ให้
ใช้วิธียกมือ 
(2) ออกเสียงลงคะแนนลับ ให้ใช้วิธีกา
บัตรลงคะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อ 30 ให้นายกสมาคม เป็นประธานใน
ที่ประชุม ถ้านายกสมาคมไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้อุปนายกสมาคมปฏิบัติ
หน้าที่แทนถ้าทั้งนายกสมาคม และอุป
นายกสมาคม ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้
ที่ประชุมเลือกกรรมการ คนใดคนหนึ่ง
ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมเฉพาะการ
ประชุมคราวนั้น 

 
หมวด 8 

คณะกรรมการและการด าเนนิกิจการ 
ข้อ 31 ให้มีคณะกรรมการด าเนินกิจการ
ของสมาคมคณะหนึ่งเป็นผู้ด าเนินกิจการ
ของสมาคมโดยการเลือกตั้งจากท่ี
ประชุมใหญ่ มีจ านวนไม่น้อยกว่า 7 คน 
และไม่เกิน 15 คน ประกอบด้วย
ต าแหน่ง นายกสมาคม อุปนายกสมาคม 
เลขานุการ เหรัญญิก นายทะเบียน และ
กรรมการอ่ืน ๆ ตามที่เห็นสมควร และ
ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์วังพญาไท จ ากัด 
(2) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย
หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 

การประชุม) 
1. ออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผย ให้ใช้
วิธียกมือ 
2. ออกเสียงลงคะแนนลับ ให้ใช้วิธีกาบัตร
ลงคะแนน การนับคะแนนเสียง ให้ที่
ประชุมเลือกสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมเป็น
กรรมการนับคะแนนจ านวนไม่น้อยกว่า
สามคน 
ข้อ 37 สมาชิกจะมอบฉันทะเป็นหนังสือ
ให้ผู้อื่น ซึ่งมิใช่สมาชิกมาประชุมใหญ่ และ
ออกเสียงแทนตนได้ ผู้รับมอบฉันทะคน
หนึ่งรับมอบฉันทะได้คนเดียว 
ข้อ 38 ในกรณีที่จะมีมติเรื่องใด ถ้าส่วนได้
เสียของกรรมการหรือสมาชิกของสมาคม
ผู้ใดขัดกับประโยชน์ได้เสียของสมาคม 
กรรมการหรือสมาชิกของสมาคมผู้นั้นจะ
ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นไม่ได้ 
 
ข้อ 39. ให้นายกสมาคมเป็นประธานในที่
ประชุม ถ้านายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อุปนายกปฏิบัติหน้าที่
แทน ถ้าท้ังนายกสมาคมและอุปนายกไม่
อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุม
เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งขึ้นเป็น
ประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุม
คราวนั้น 

 
หมวด 10 

คณะกรรมการและการด าเนนิกิจการ 
ข้อ 40 คณะกรรมการผู้ด าเนินกิจการของ
สมาคม โดยได้รับการเลือกตั้งระหว่าง
สมาชิกด้วยกันในที่ประชุมใหญ่มีจ านวนไม่
น้อยกว่า 7 คน และไม่เกิน 15 คน 
ประกอบด้วย ต าแหน่งนายกสมาคม  
อุปนายก เลขานุการ เหรัญญิก นาย
ทะเบียน และกรรมการอ่ืนๆ 
ตามท่ีเห็นสมควร และต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้ 
(1) มีสัญชาติไทย 
(2). มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ 
(3). มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 

การประชุม) 
๑. ออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผย ให้ใช้
วิธียกมือ 
๒. ออกเสียงลงคะแนนลับ ให้ใช้วิธีกาบัตร
ลงคะแนน การนับคะแนนเสียง ให้ที่
ประชุมเลือกสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมเป็น
กรรมการนับคะแนนจ านวนไม่น้อยกว่า
สามคน 
ข้อ ๓๙. สมาชิกจะมอบฉันทะเป็นหนังสือ
ให้ผู้อื่น ซึ่งมิใช่สมาชิกมาประชุมใหญ่ และ
ออกเสียงแทนตนได้ ผู้รับมอบฉันทะคน
หนึ่งรับมอบฉันทะได้คนเดียว 
ข้อ ๔๐. ในกรณีท่ีจะมีมติเรื่องใด ถ้าส่วน
ได้เสียของกรรมการหรือสมาชิกของ
สมาคมผู้ใดขัดกับประโยชน์ได้เสียของ
สมาคม กรรมการหรือสมาชิกของสมาคม
ผู้นั้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
ไม่ได้ 
ข้อ ๔๑. ให้นายกสมาคมเป็นประธานในที่
ประชุม ถ้านายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อุปนายกปฏิบัติหน้าที่
แทน ถ้าท้ังนายกสมาคมและอุปนายกไม่
อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุม
เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งขึ้นเป็น
ประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุม
คราวนั้น 

 
หมวด ๑๐ 

คณะกรรมการ 
ข้อ ๔๒. คณะกรรมการผู้ด าเนินกิจการ
ของสมาคม โดยได้รับการเลือกตั้งระหว่าง
สมาชิกด้วยกันในที่ประชุมใหญ่มีจ านวนไม่
น้อยกว่า ๗ คน และไม่เกิน......................
คน ประกอบด้วย 
ต าแหน่งนายกสมาคม เลขานุการ 
เหรัญญิก...............................และ
กรรมการอ่ืนๆ ตามท่ีเห็นสมควร และต้อง
มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
๑. มีสัญชาติไทย 
๒. มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ 
๓. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๔ 



(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค า
พิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็น
ความผิดโดยลหุโทษหรือความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาท และไม่เคยถูก
ลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์ 
ให้คณะกรรมการเป็นผู้แทนของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ในกิจการเกี่ยวกับ
บุคคลภายนอก ในการนี้คณะกรรมการ
จะแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งคนใดหรือ
หลายคนขึ้นท าการแทนก็ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทบาทหน้าที่แต่ละต าแหน่งของ
กรรมการ 

นายกสมาคม : ท าหน้าที่เป็นหัวหน้าใน
การบริหารกิจการของสมาคมให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมาย 

(4). มีภูมิล าเนาหรือถ่ินที่อยู่ในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร 
(5) มีอาชีพเป็นหลักแหล่งและมีฐานะ
มั่นคง 
(6) เป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหส์มาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วัง
พญาไท จ ากัด 
(7) ไม่เป็นกรรมการของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์อ่ืน 
(8) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือ
บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
(9). ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือ
นักบวชในศาสนาใด 
(10) ไม่เคยถูกนายทะเบียนสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ าท้องที่สั่งให้พ้น
จากต าแหน่งกรรมการสมาคม 
(11) ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่สมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ถอดถอนให้ออกจาก
ต าแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อ
หน้าที่ หรือไม่เคยต้องโทษตามกฎหมายว่า
ด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
(12)ไม่เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษา
ถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดได้กระท าโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 
(13)ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคน
เสมือนไร้ความสามารถ 
(14) ไม่เป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือ
บุคคลล้มละลาย 
(15) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้
ออกจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ 
หรือรัฐวิสาหกิจหรือไม่เคยถูกนายจ้างเลิก
จ้างเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ ให้
คณะกรรมการเป็นผู้แทนของสมาคมใน
กิจการเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ในการนี้
คณะกรรมการจะแต่งตั้งกรรมการคนใด
คนหนึ่งหรือหลายคนขึ้นท าการแทนก็ได้ 
 

บทบาทหน้าที่แต่ละต าแหน่งของ
กรรมการ 

นายกสมาคม - ท าหน้าที่เป็นหัวหน้าใน
การบริหารกิจการของสมาคมให้เป็นไป

๔. มีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในจังหวัด
....................................... 
๕. มีอาชีพเป็นหลักแหล่งและมีฐานะ
มั่นคง 
๖. เป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์......................... 
 
๗. ไม่เป็นกรรมการของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์อ่ืน 
๘. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือ
บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
๙. ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือ
นักบวชในศาสนาใด 
๑๐. ไม่เคยถูกนายทะเบียนสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ าท้องที่สั่งให้พ้น
จากต าแหน่งกรรมการสมาคม 
๑๑. ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่สมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ถอดถอนให้ออกจาก
ต าแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อ
หน้าที่ หรือไม่เคยต้องโทษตามกฎหมายว่า
ด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
๑๒.ไม่เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษา
ถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดได้กระท าโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 
๑๓.ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคน
เสมือนไร้ความสามารถ 
๑๔. ไม่เป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือ
บุคคลล้มละลาย 
๑๕. ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้
ออกจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ 
หรือรัฐวิสาหกิจหรือไม่เคยถูกนายจ้างเลิก
จ้างเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ ให้
คณะกรรมการเป็นผู้แทนของสมาคมใน
กิจการเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ในการนี้
คณะกรรมการจะแต่งตั้งกรรมการคนใด
คนหนึ่งหรือหลายคนขึ้นท าการแทนก็ได้ 
 

บทบาทหน้าที่แต่ละต าแหน่งของ
กรรมการ 

นายกสมาคม - ท าหน้าที่เป็นหัวหน้าใน
การบริหารกิจการของสมาคมให้เป็นไป



ระเบียบ ข้อบังคับและวัตถุประสงค์ของ
สมาคม เป็นผู้แทนสมาคม 
ในการติดต่อกับบุคคลภายนอกและเป็น
ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและ
การประชุมใหญ่ของสมาคม 
อุปนายกสมาคม : ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วย
นายกสมาคมในการบริหารกิจการของ
สมาคม ปฏิบัติตามที่นายกสมาคมได้
มอบหมาย และท าหน้าที่แทนนายก
สมาคมเม่ือนายกสมาคมออกหรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
เลขานุการ : ท าหน้าที่เก่ียวกับงาน
ธุรการของสมาคม นัดการประชุม
กรรมการ ประชุมใหญ่ จดและรักษา
รายงานประชุม ด าเนินการจดทะเบียน
กรรมการ จดทะเบียนแก้ไขหรือเพ่ิมเติม
ข้อบังคับและรายงานทะเบียนสมาชิก 
บัญชีงบดุลต่อนายทะเบียน และปฏิบัติ
ตามค าสั่งของนายกสมาคม ตลอดจนท า
หน้าที่เป็นเลขานุการในการประชุมต่างๆ
ของสมาคม 
เหรัญญิก : มีหน้าที่เก่ียวกับการเงิน
ทั้งหมดของสมาคม เป็นผู้จัดท าบัญชี
รายได้รายจ่าย บัญชีงบดุลของสมาคม 
และเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ทาง
การเงิน บัญชีของสมาคมไว้ 
เพ่ือการตรวจสอบ รายงานฐานะการเงิน
และงบดุลของสมาคมต่อนายทะเบียน 
นายทะเบียน : มีหน้าที่จัดท า และรักษา
ทะเบียนสมาชิก ตลอดจนหลักฐาน
เอกสารต่างๆเก่ียวกับทะเบียนสมาชิก 
กรรมการ ต าแหน่งอ่ืนๆ : มีหน้าที่
ตามท่ีนายกสมาคมมอบหมาย 
 
ข้อ 32 วิธีการเลือกตั้งกรรมการตามข้อ 
31 ดังนี้ 
 
 
ให้สมาชิกเลือกตั้งต าแหน่งนายกสมาคม 
อุปนายกสมาคม เพียงสองต าแหน่งแล้ว
มอบอ านาจให้ นายกสมาคม อุปนายก
สมาคม ร่วมกันท ากางเสนอชื่อสมาชิก

ด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และวัตถุประสงค์ของ
สมาคม เป็นผู้แทน 
สมาคมในการติดต่อกับบุคคลภายนอก
และเป็นประธานในที่ประชุม คณะกรรม 
การ  และการประชุมของสมาคม 
อุปนายกสมาคม - ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วย
นายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคม
ปฏิบัติตามที่นายกสมาคมได้มอบหมาย 
และท าหน้าที่แทนนายกสมาคมเม่ือนายก
สมาคมไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้ 
เลขานุการ - ท าหน้าที่เก่ียวกับงานธุรการ
ของสมาคม นัดการประชุมกรรมการการ
ประชุมใหญ่ จดและรักษารายงานการ
ประชุม ด าเนินการจดทะเบียนกรรมการ 
จดทะเบียนแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อบังคับ
และรายงานทะเบียนสมาชิก  
งบการเงินประจ าปี ต่อนายทะเบียน และ
ปฏิบัติตามค าสั่งของนายกสมาคม 
ตลอดจนท าหน้าที่เป็นเลขานุการในการ
ประชุมต่างๆของสมาคม 
เหรัญญิก - มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงิน
ทั้งหมดของสมาคม เป็นผู้จัดท าบัญชี 
รายได-้รายจ่าย งบการเงินประจ าปี ของ
สมาคม และเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ 
ทางการเงิน บัญชีของสมาคมไว้ 
เพ่ือการตรวจสอบรายงานฐานะการเงิน
และงบการเงินของสมาคมต่อนายทะเบียน 
นายทะเบียน - มีหน้าที่จัดท าและรักษา
ทะเบียนสมาชิก ตลอดจนหลักฐาน
เอกสารต่างๆ เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิก 
กรรมการ - มีหน้าที่ตามท่ีนายกสมาคม
มอบหมาย 
ต าแหน่งอื่น ๆ 
ข้อ 41. วิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการ 
ตามข้อ 40 กระท าได้ 4 วิธี (ให้สมาคม
เลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น ที่จะระบุไว้ใน
ข้อบังคับ) 
ให้สมาชิกเลือกตั้งต าแหน่งนายกสมาคม 
อุปนายกสมาคม เพียงสองต าแหน่งแล้ว
มอบอ านาจให้นายกสมาคม อุปนายก

ด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และวัตถุประสงค์ของ
สมาคม เป็นผู้แทน 
สมาคมในการติดต่อกับบุคคลภายนอก
และเป็นประธานในที่ประชุม คณะกรรม 
การ และการประชุมของสมาคม 
อุปนายกสมาคม - ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วย
นายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคม
ปฏิบัติตามที่นายกสมาคมได้มอบหมาย 
และท าหน้าที่แทนนายกสมาคมเม่ือนายก
สมาคมไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้ 
เลขานุการ - ท าหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ
ของสมาคม นัดการประชุมกรรมการการ
ประชุมใหญ่ จดและรักษารายงานการ
ประชุม ด าเนินการจดทะเบียนกรรมการ 
จดทะเบียนแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อบังคับ
และรายงานทะเบียนสมาชิก บัญชีงบดุล 
ต่อนายทะเบียน และปฏิบัติตามค าสั่งของ
นายกสมาคม ตลอดจนท าหน้าที่เป็น
เลขานุการในการประชุมต่างๆของสมาคม 
 
เหรัญญิก - มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงิน
ทั้งหมดของสมาคม เป็นผู้จัดท าบัญชี 
รายได-้รายจ่าย บัญชีงบดุลของสมาคม 
และเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ทาง
การเงิน บัญชีของสมาคมไว้ 
เพ่ือการตรวจสอบรายงานฐานะการเงิน
และงบดุลของสมาคมต่อนายทะเบียน 
นายทะเบียน - มีหน้าที่จัดท าและรักษา
ทะเบียนสมาชิก ตลอดจนหลักฐาน
เอกสารต่างๆ เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิก 
กรรมการ - มีหน้าที่ตามท่ีนายกสมาคม
มอบหมาย 
ต าแหน่งอื่น ๆ 
ข้อ ๔๓. วิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการ 
ตามข้อ ๔๒ กระท าได้ ๔ วิธี (ให้สมาคม
เลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น ที่จะระบุไว้ใน
ข้อบังคับ) 
๑. การเลือกตั้งกรรมการทั้งคณะ ให้
สมาชิกในที่ประชุมใหญ่เสนอชื่อสมาชิกท่ี
สมควรจะได้รับเลือกตั้งเป็นคณะ โดยมี



เป็นกรรมการต าแหน่งอ่ืนๆ แทนจนครบ
จ านวนกรรมการโดยให้เป็นไปตามมติท่ี
ประชุมใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมาคม ร่วมกันท าการเสนอชื่อสมาชิกเป็น
กรรมการต าแหน่งอ่ืนๆ แทนจนครบ
จ านวนกรรมการ โดยให้เป็นไปตามมติท่ี
ประชุมใหญ่ ( เลือก ข้อ 3 อิงจากก่อน
หน้า ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมาชิกอ่ืนในที่ประชุมรับรองไม่น้อยกว่า 
๕ คน เมื่อไม่มีสมาชิกผู้ใดเสนอชื่อสมาชิก
ที่สมควรจะได้รับเลือกตั้งเป็น
คณะกรรมการเพ่ิมเติมอีก ก็ให้ถือเป็นมติ
ของที่ประชุมใหญ่รับรองคณะกรรมการ
คณะนี้ หรือในกรณีท่ีมีสมาชิกเสนอชื่อ
สมาชิกท่ีสมควรจะได้รับเลือกตั้งเป็นคณะ
หลายคณะ  ให้ประธานในที่ประชุมขอมติ
ที่ประชุมโดยการออกเสียงลงคะแนน การ
วินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก 
เมื่อที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งคณะกรรมการ
แล้วจะมอบอ านาจให้คณะกรรมการ
เลือกตั้งกันเองด ารงต าแหน่งนายกสมาคม 
อุปนายกสมาคม เหรัญญิก นายทะเบียน 
เลขานุการ และกรรมการ 
อ่ืนๆ จนครบจ านวนที่ก าหนด แล้วเสนอ
ต่อที่ประชุมใหญ่หรือให้ที่ประชุมใหญ่
เลือกตั้งกรรมการด ารงต าแหน่งทุก
ต าแหน่งก็ได้ โดยให้เป็นไปตามมติของที่
ประชุมใหญ่ 
๒. การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
ตามต าแหน่ง ที่มีก าหนดในข้อบังคับอัน
ได้แก่นายกสมาคม อุปนายกสมาคม 
เหรัญญิก นายทะเบียน เลขานุการ และ
กรรมการอ่ืน ๆ จนครบจ านวนที่ก าหนดไว้
ในข้อบังคับ โดยสมาชิกเสนอชื่อสมาชิกท่ี
สมควรเป็นนายกสมาคม อุปนายกสมาคม 
กรรมการ และมีสมาชิกอ่ืนรับรองไม่น้อย
กว่า ๕ คน ถ้ามีการเสนอชื่อสมาชิกที่
สมควรเป็นนายกสมาคมเพียงคนเดียว ก็
ให้ถือเป็นมติของที่ประชุมใหญ่รับรองผู้นั้น
เป็นนายกสมาคม 
หากมีการเสนอหลายคน ให้ประธานในที่
ประชุมขอมติที่ประชุมโดยการออกเสียง
ลงคะแนนการวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้าง
มาก และให้เลือกตั้งไปเช่นนี้จนครบ
จ านวนกรรมการทุกต าแหน่ง 
๓. ให้สมาชิกเลือกตั้งต าแหน่งนายก
สมาคม อุปนายกสมาคม เพียงสอง
ต าแหน่งแล้วมอบอ านาจให้นายกสมาคม 
อุปนายกสมาคม ร่วมกันท าการเสนอชื่อ
สมาชิกเป็นกรรมการต าแหน่งอ่ืนๆ แทน



 
 
 
 
 
 
 
ข้อ 33 กรรมการของสมาคมไม่มีสิทธิ
ได้รับค่าจ้าง หรือประโยชน์อย่างอ่ืน
ท านองเดียวกันจากสมาคม 
 
 
 
 
 
 
ข้อ 34 คณะกรรมการซึ่งให้รับการ
เลือกตั้งตามข้อ 32 มีวาระอยู่ใน
ต าแหน่งคราวละ 2 ปีนับแต่วันที่ที่
ประชุมใหญ่มีมติและต้องออกตามวาระ 
กรรมการที่พ้นต าแหน่งไปแล้วอาจได้รับ
เลือกตั้งเป็นกรรมการสมาคมอีกก็ได้ 
และจะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระ
ติดต่อกันไม่ได้ 
ในกรณีที่ไม่มี (ผู้สมัคร) เลือกตั้งเป็น
กรรมการสมาคมครบตามจ านวน
กรรมการ เนื่องจากอยู่ในวาระครบ 2 
วาระแล้วให้ผู้เข้าร่วมประชุม มีมติไม่
น้อยกว่าสองในสาม เสนอให้กรรมการ
คนเก่าเป็นกรรมการของสมาคมอีกก็ได้ 
กรรมการชุดที่ออกตามวาระ จะต้อง
ปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการชุดใหม่และ 
คณะกรรมการชุดใหม่ได้รับจดทะเบียน
จากนายทะเบียนแล้ว จึงจะสามารถรับ
มอบหน้าที่ และเข้ารับต าแหน่งแทน  
( คณะกรรมการชุดใหม่มีผลตั้งแต่นาย
ทะเบียนรับจดทะเบียน ) 
 
 
กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งก่อนครบ
วาระ สมาคมจะเรียกประชุมใหญ่

 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อ 42 กรรมการของสมาคมไม่มีสิทธิ
ได้รับค่าจ้าง หรือประโยชน์อย่างอ่ืน
ท านองเดียวกันจากสมาคม กรรมการของ
สมาคมอาจได้รับเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ
หรือเงินหรือประโยชน์อย่างอ่ืนท านอง
เดียวกันจากสมาคมตามที่สมาคมได้วาง
ระเบียบไว้ให้จ่ายตามมติที่ประชุมใหญ่
ก าหนดและส่งให้นายทะเบียนเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ข้อ 43 คณะกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งตาม
ข้อที่ 42 และจดทะเบียนแล้ว อยู่ใน
ต าแหน่งคราวละ 2 ปีนับแต่วันที่ที่ประชุม
ใหญ่มีมติและจะด ารงต าแหน่งเกินสอง
วาระติดต่อกันไม่ได้ 
ถ้ากรรมการสมาคมอยู่ในวาระครบสอง
วาระแล้ว ให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีมติไม่น้อย
กว่าสองในสามเสนอให้กรรมการคนเก่า
เป็นกรรมการของสมาคมอีกก็ได้ 
(1). กรรมการชุดที่ออกตามวาระจะต้อง
ปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการชุดใหม่ และคณะกรรมการ
ชุดใหม่รับมอบหน้าที่เป็นหนังสือและเข้า
รับต าแหน่งแทนแล้วจึงจะพ้นหน้าที่ 
(คณะกรรมการชุดใหม่มีผลตั้งแต่วันที่ที่
ประชุมมีมติเลือกตั้ง) 
(2). หรือกรรมการชุดที่ออกตามวาระ
จะต้องปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีการ
เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ และ
คณะกรรมการชุดใหม่ได้รับจดทะเบียน
จากนายทะเบียนแล้ว จึงจะสามารถรับ
มอบหน้าที่และเข้ารับต าแหน่งแทน 
(คณะกรรมการชุดใหม่มีผลตั้งแต่นาย
ทะเบียนรับจดทะเบียน) 
 กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งก่อนครบ

จนครบจ านวนกรรมการ โดยให้เป็นไป
ตามมติที่ประชุมใหญ่ 
๔. เลือกกรรมการเป็นรายบุคคลจนครบ
จ านวนกรรมการ แล้วมอบอ านาจให้
กรรมการที่ได้รับเลือกตั้งกันเองด ารง
ต าแหน่งต่างๆ ตามที่เห็นสมควรแล้วเสนอ
ต่อที่ประชุมใหญ่ โดยให้ 
เป็นไปตามมติของที่ประชุมใหญ่ 
ข้อ ๔๔. กรรมการของสมาคมไม่มีสิทธิ
ได้รับค่าจ้าง หรือประโยชน์อย่างอ่ืน
ท านองเดียวกันจากสมาคม กรรมการของ
สมาคมอาจได้รับเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ
หรือเงินหรือประโยชน์อย่างอ่ืนท านอง
เดียวกันจากสมาคมตามที่สมาคมได้วาง
ระเบียบไว้ให้จ่ายตามมติที่ประชุมใหญ่
ก าหนดและส่งให้นายทะเบียนเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ข้อ ๔๕. คณะกรรมการที่ได้รับเลือกตั้ง
ตามข้อที่ ๔๓ และจดทะเบียนแล้ว อยู่ใน
ต าแหน่งคราวละ ๒ ปีนับแต่วันที่ที่ประชุม
ใหญ่มีมติและจะด ารงต าแหน่งเกินสอง
วาระติดต่อกันไม่ได้ 
ถ้ากรรมการสมาคมอยู่ในวาระครบสอง
วาระแล้ว ให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีมติไม่น้อย
กว่าสองในสามเสนอให้กรรมการคนเก่า
เป็นกรรมการของสมาคมอีกก็ได้ 
๑. กรรมการชุดที่ออกตามวาระจะต้อง
ปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการชุดใหม่ และคณะกรรมการ
ชุดใหม่รับมอบหน้าที่เป็นหนังสือและเข้า
รับต าแหน่งแทนแล้วจึงจะพ้นหน้าที่ 
(คณะกรรมการชุดใหม่มีผลตั้งแต่วันที่ที่
ประชุมมีมติเลือกตั้ง) 
๒. หรือกรรมการชุดที่ออกตามวาระ
จะต้องปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีการ
เลือกตั้งคณะกรรมการ 
ชุดใหม่ และคณะกรรมการชุดใหม่ได้รับ
จดทะเบียนจากนายทะเบียนแล้ว จึงจะ
สามารถรับมอบหน้าที่และเข้ารับต าแหน่ง
แทน (คณะกรรมการชุดใหม่มีผลตั้งแต่
นายทะเบียนรับจดทะเบียน) 
 กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งก่อนครบ



วิสามัญ เพื่อเลือกกรรมการแทน
ต าแหน่งที่ว่างก็ได้ และให้อยู่ในต าแหน่ง
เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่ง
ตนแทน 
ในกรณีต าแหน่งนายกสมาคม ว่างลง
เพราะเหตุไม่ได้ออกตามวาระ ให้อุป
นายกสมาคมท าหน้าที่จนกว่าจะมีการ
เลือกตั้งใหม่ 
ข้อ 35 กรรมการของสมาคมย่อมพ้น
จากต าแหน่งได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(1). ครบก าหนดตามวาระ 
(2) ตาย 
(3) ลาอออกโดยท าเป็นหนังสือ (มีผล
ตั้งแต่วันทีย่ื่นหนังสือหรือนายกสมาคม
อนุมัติ) 
(4) ขาดจากสมาชิกภาพ 
(5) ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ออก 
ข้อ 36 ให้มีการประชุมคณะกรรมการ
อย่างน้อยเดือนละครั้ง ในกรณีจ าเป็น
เร่งด่วน นายกสมาคมหรือกรรมการไม่
น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมดจะเรียกประชุมก็ได้ 
 
ข้อ 37 การประชุมคณะกรรมการ 
จะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
ครึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึง
จะนับเป็นองค์ประชุม 
ข้อ 38 ให้นายกสมาคมเป็นประธานในที่
ประชุม ถ้านายกสมาคมไม่อยู่หรือ ไม่
อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้อุปนายกสมาคม
ปฏิบัติหน้าที่แทน ถ้าทั้งนายกสมาคม
และอุปนายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือก
กรรมการคนใดคนหนึ่งท าหน้าที่ประธาน
ในที่ประชุมการวินิจฉัยขี้ขาดให้ถือเสียง
ข้างมาก ถ้าคะแนนเท่ากัน ให้ประธาน
ออกเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 
 
ข้อ 39 คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ใน
การด าเนินกิจการของสมาคมทุก
ประการ และให้รวมถึง 
(1) ด าเนินกิจการของสมาคมให้เป็นไป

วาระ สมาคมจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
เพ่ือเลือกกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างก็ได้ 
และให้อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระท่ี
เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 
 
 
 
 
 
ข้อ 44 กรรมการของสมาคมย่อมพ้นจาก
ต าแหน่งได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(1.) ครบก าหนดตามวาระ 
(2). ตาย 
(3). ลาออกโดยท าเป็นหนังสือ (มีผลตั้งแต่
วันที่ยื่นหนังสือหรือนายกสมาคมอนุมัติ) 
(4). ขาดคุณสมบัติตามข้อ 41 
 
 
ข้อ 45 ให้มีการประชุมคณะกรรมการ 
ของทุกเดือน ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วน นายก
สมาคมหรือกรรมการไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง
ของจ านวนกรรมการทั้งหมดจะเรียก
ประชุมก็ได้ 
 
ข้อ 46 การประชุมคณะกรรมการ จะต้อง
มีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง
ของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะนับเป็น
องค์ประชุม 
ข้อ 47 ให้นายกสมาคมเป็นประธานในที่
ประชุม ถ้านายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อุปนายกสมาคมเป็น
ประธานในที่ประชุม ถ้าท้ังนายกสมาคม 
และอุปนายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือก
กรรมการคนใดคนหนึ่งท าหน้าที่ประธาน 
ในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียง
ข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งเสียง
เป็นเสียงชี้ขาด 
ข้อ 48 คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่
ในการด าเนินกิจการของสมาคม และให้
รวมถึง 

วาระ สมาคมจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
เพ่ือเลือกกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างก็ได้ 
และให้อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระท่ี
เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 
 
 
 
 
 
ข้อ ๔๖. กรรมการของสมาคมย่อมพ้นจาก
ต าแหน่งได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
๑. ครบก าหนดตามวาระ 
๒. ตาย 
๓. ลาออกโดยท าเป็นหนังสือ (มีผลตั้งแต่
วันที่ยื่นหนังสือหรือนายกสมาคมอนุมัติ) 
๔. ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๔๓ 
 
 
ข้อ ๔๗. ให้มีการประชุมคณะกรรมการทุก
วันที่.....ของทุกเดือน (หรือทุกวัน..............
แรกของเดือน) 
ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วน นายกสมาคมหรือ
กรรมการไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทั้งหมดจะเรียกประชุมก็ได้ 
ข้อ ๔๘. การประชุมคณะกรรมการ 
จะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
ครึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึง
จะนับเป็นองค์ประชุม 
ข้อ ๔๙. ให้นายกสมาคมเป็นประธานในที่
ประชุม ถ้านายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อุปนายกสมาคมเป็น
ประธานในที่ประชุม ถ้าท้ังนายกสมาคม 
และอุปนายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือก
กรรมการคนใดคนหนึ่งท าหน้าที่ประธาน 
ในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียง
ข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งเสียง
เป็นเสียงชี้ขาด 
ข้อ ๕๐. คณะกรรมการมีอ านาจและ
หน้าที่ในการด าเนินกิจการของสมาคม 
และให้รวมถึง 



ตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ พ.ศ.2545 กฎกระทรวง 
ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติของ
ที่ประชุมใหญ่ หรือกฎหมายอ่ืน 
(2) ก าหนดอ านาจหน้าที่ของกรรมการ
แต่ละต าแหน่ง 
(3) แต่งตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่งให้
รักษาการแทนในต าแหน่งกรรมการ
ที่ว่างลงซึ่งยังไม่ได้รับการเลือกตั้งแทน 
(4) วางระเบียบในการปฏิบัติงานของ
สมาคมและการใช้จ่ายเงินของสมาคม 
โดยได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่ 
(5) แต่งตั้ง และถอดถอนเจ้าหน้าที่และ
พนักงานทั้งปวง เพ่ือให้การด าเนินงาน
ของสมาคมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
การใช้จ่ายเงินของสมาคม ต้องเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และระเบียบ
ของสมาคมที่วางไว้ไม่ขัดต่อกฎหมาย 
มิฉะนั้นคณะกรรมการจะต้องรับผิดชอบ
เป็นส่วนตัว 

หมวด 11 
การเลิกสมาคมและการช าระบัญชี 

ข้อ 50 สมาคม ย่อมเลิกได้ด้วยเหตุใด
เหตุหนึ่งดังต่อไปนี้ 
(1) ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้เลิก 
(2) นายทะเบียนสั่งให้เลิก ตามมาตรา 
52 แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ พ.ศ. 2545 
(3) ศาลสั่งให้เลิกตามมาตรา 54 แห่ง
พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์
พ.ศ.2545 
ข้อ 51 ในกรณีที่ได้รับค าสั่งจากนาย
ทะเบียนให้เลิกสมาคม ให้คณะกรรมการ
นัดประชุมโดยด่วนว่าสมควรเลิกสมาคม 
หรือมีทางแก้ไขประการใด ถ้าที่ประชุมมี
มติไม่สมควรเลิกโดยมีเหตุผลและวิธีการ
ที่จะแก้ไข ให้คณะกรรมการมีหนังสือ
อุทธรณ์ต่อปลัดกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม โดยยื่นต่อนายทะเบียน
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง
จากนายทะเบียน 
 

1. ด าเนินกิจการของสมาคมให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
พ.ศ.2545 กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมใหญ่หรือ
กฎหมายอื่น 
2. วางระเบียบในการปฏิบัติงานของ
สมาคมให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
3. ว่าจ้างแต่งตั้ง ถอดถอนเจ้าหน้าที่
สมาคม 
4. จัดท าและเก็บรักษาเอกสาร หลักฐาน
ทางการเงินและบัญชี ทะเบียนสมาชิก 
และทรัพย์สินของสมาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวด 11 
การเลิกสมาคม และการช าระบัญชี 

ข้อ 49 สมาคมย่อมเลิกด้วยเหตุใดเหตุ
หนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(1) ประชุมใหญ่ลงมติให้เลิก 
(2) นายทะเบียนสั่งให้เลิก 
(3). ศาลสั่งให้เลิก 
 
 
 
 
ข้อ 50 ในกรณีที่นายทะเบียนสั่งให้เลิก 
กรรมการจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการทั้งหมดของสมาคม
สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อปลัดกระทรวง โดย
ท าเป็นหนังสือยื่นต่อนายทะเบียนภายใน
สามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับค าสั่งให้เลิก 
 
 
 
 

๑. ด าเนินกิจการของสมาคมให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
พ.ศ.๒๕๔๕ กฎกระทรวง ประกาศ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุม
ใหญ่หรือกฎหมายอ่ืน 
๒. วางระเบียบในการปฏิบัติงานของ
สมาคมให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
๓. ว่าจ้างแต่งตั้ง ถอดถอนเจ้าหน้าที่
สมาคม 
๔. จัดท าและเก็บรักษาเอกสาร หลักฐาน
ทางการเงินและบัญชี ทะเบียนสมาชิก 
และทรัพย์สินของสมาคม 
๕. ............................................................. 
๖. ............................................................. 
 
 
 
 

 
 
 

หมวด ๑๑ 
การเลิกสมาคม และการช าระบัญชี 

ข้อ ๕๑. สมาคมย่อมเลิกด้วยเหตุใดเหตุ
หนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
๑. ประชุมใหญ่ลงมติให้เลิก 
๒. นายทะเบียนสั่งให้เลิก 
๓. ศาลสั่งให้เลิก 
 
 
 
 

ข้อ ๕๒. ในกรณีที่นายทะเบียนสั่งให้เลิก 
กรรมการจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการทั้งหมดของสมาคม
สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อปลัดกระทรวง โดย
ท าเป็นหนังสือยื่นต่อนายทะเบียนภายใน
สามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับค าสั่งให้เลิก 
 
 
 
 



ข้อ 52 เมื่อสมาคมต้องเลิกไม่ว่าด้วยเหตุ
ใดๆ ให้คณะกรรมการจัดให้มีการช าระ
บัญชีให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาตั้งผู้ช าระ
บัญชีโดยได้รับความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
เลิก หรือนับแต่วันที่ปลัดกระทรวงมี
ค าสั่งให้ยกอุทธรณ์ 
ผู้ช าระบัญชี ได้รับค่าตอบแทนของ
สมาคมตามที่นายทะเบียนก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อ 53 ให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่
ของสมาคมจัดการรักษาทรัพย์สิน
ทั้งหมดของสมาคมไว้จนกว่าผู้ช าระบัญชี
จะเรียกให้ส่งมอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อ 54 เมื่อได้ช าระบัญชีเสร็จเรียบร้อย
แล้วถ้ามีทรัพย์สินเหลืออยู่ ให้โอนเป็น
ทุนสะสมเพ่ือสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์วังพญาไท จ ากัด หรือเป็นไป
ตามมติของที่ประชุมใหญ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อ 51. เมื่อสมาคมต้องเลิกไม่ว่าด้วยเหตุ
ใดๆ ให้มีการช าระบัญชี ให้ที่ประชุมใหญ่
พิจารณาตั้งผู้ช าระบัญชีโดยได้รับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนภายในสามสิบ
วัน นับแต่วันที่เลิก หรือนับแต่วันที่
ปลัดกระทรวงมีค าสั่งให้ยกอุทธรณ์ 
ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ไม่อาจตั้งผู้ช าระ
บัญชี หรือนายทะเบียนไม่ให้ความ
เห็นชอบให้นายทะเบียนแต่งตั้งผู้ช าระ
บัญชีขึ้นท าการช าระบัญชีได้ 
เมื่อนายทะเบียนเห็นสมควรหรือเม่ือ
สมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมดร้องขอต่อนาย
ทะเบียน นายทะเบียนจะแต่งตั้งผู้ช าระ
บัญชีคนใหม่แทนผู้ช าระบัญชีที่ได้ตั้งไว้ก็
ได้ 
ข้อ 52 ให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่
ของสมาคมจัดการรักษาทรัพย์สินทั้งหมด
ของสมาคมไว้จนกว่าผู้ช าระบัญชีจะเรียก
ให้ส่งมอบ 
ข้อ 53 ผู้ช าระบัญชีต้องท างบการเงินของ
สมาคมส่งให้ผู้สอบบัญชีเพ่ือตรวจรับรอง
ว่าถูกต้อง และอาจร้องขอให้นายทะเบียน
ตั้งผู้สอบบัญชีเพ่ือตรวจสอบงบการเงินได้ 
เมื่อผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินแล้ว ให้ผู้
ช าระบัญชีเสนองบการเงินประจ าปีต่อที่
ประชุมใหญ่ เพื่ออนุมัติและเสนอต่อนาย
ทะเบียนต่อไป 
ข้อ 54 เมื่อได้ช าระบัญชีแล้ว ถ้ามี
ทรัพย์สินเหลืออยู่จะโอนไปให้แก่สมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อ ๕๓. เมื่อสมาคมต้องเลิกไม่ว่าด้วยเหตุ
ใดๆ ให้มีการช าระบัญชี 
ให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาตั้งผู้ช าระบัญชี
โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่เลิก หรือนับ
แต่วันที่ปลัดกระทรวงมีค าสั่งให้ยกอุทธรณ์ 
ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ไม่อาจตั้งผู้ช าระ
บัญชี หรือนายทะเบียนไม่ให้ความ
เห็นชอบให้นายทะเบียนแต่งตั้งผู้ช าระ
บัญชีขึ้นท าการช าระบัญชีได้ 
เมื่อนายทะเบียนเห็นสมควรหรือเม่ือ
สมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จ านวนสมาชิกท้ังหมดร้องขอต่อนาย
ทะเบียน นายทะเบียนจะแต่งตั้งผู้ช าระ
บัญชีคนใหม่แทนผู้ช าระบัญชีที่ได้ตั้งไว้ก็
ได้ 
ข้อ ๕๔. ให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่
ของสมาคมจัดการรักษาทรัพย์สินทั้งหมด
ของสมาคมไว้จนกว่าผู้ช าระบัญชีจะเรียก
ให้ส่งมอบ 
ข้อ ๕๕. ผู้ช าระบัญชีต้องท างบดุลของ
สมาคมส่งให้ผู้สอบบัญชีเพ่ือตรวจรับรอง
ว่าถูกต้อง และอาจร้องขอให้นายทะเบียน
ตั้งผู้สอบบัญชีเพ่ือตรวจสอบงบดุลได้ 
เมื่อผู้สอบบัญชีรับรองงบดุลแล้ว ให้ผู้
ช าระบัญชีเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่ 
เพ่ืออนุมัติและเสนอต่อนายทะเบียนต่อไป 
 
ข้อ ๕๖. เมื่อได้ช าระบัญชีแล้ว ถ้ามี
ทรัพย์สินเหลืออยู่จะโอนไปให้แก่สมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์...............................
หรือ................................... 
(นิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการ
กุศลสาธารณะ) หรือเป็นไปตามมติของที่
ประชุมใหญ่ 
ถ้ามิได้ระบุไว้ในข้อบังคับหรือที่ประชุม
ใหญ่มิได้มีมติไว้ ให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็น
ของแผ่นดิน 
 



หมวด 10 
การแก้ไขหรือเพิ่มเดิมข้อบังคับ 

ข้อ 48 การแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อบังคับ
ซึ่งกระท าโดยมติที่ประชุมใหญ่นั้น ต้องมี
คะแนนเสียงในการลงมติไม่ต่ ากว่า 2 ใน 
3 ของจ านวนสมาชิกที่มาประชุม และ
ของสมาคมหรือขัดต่อกฎหมาย 
เมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้แก้ไขหรือเพ่ิม
เดิมข้อยังข้อหนึ่งข้อใดแล้ว คณะกรรม 
การต้องน าไปจดทะเบียนภายใน 14 วัน 
นับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่มีมติ 
ข้อ 49 ในกรณีที่นายทะเบียนไม่รับจด
ทะเบียนแก้ไข หรือเพ่ิมเติมข้อบังคับ
ตามข้อ 50 ให้คณะกรรมการนัดประชุม
ใหญ่วิสามัญเพื่อพิจารณาแก้ไข หรือ
เพ่ิมเติมข้อบังคับนั้นอีกครั้งหนึ่ง ภายใน 
10 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งของ
นายทะเบียน ถ้าที่ประชุมใหญ่ยืนยันให้
แก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อบังคับนั้น ให้
คณะกรรมการท าหนังสืออุทธรณ์ต่อ
ปลัดกระทรวงแรงงาน ฯ โดยยื่นต่อนาย
ทะเบียนภายในก าหนด 15 วัน นับแต่
วันที่ได้รับค าสั่งจากนายทะเบียน 
 
 

หมวด 12 
บทเฉพาะกาล 

ข้อ 55 ภายในก าหนด 90 วันนับตั้งแต่
วันที่นายทะเบียนสมาคมมาปนกิจ
สงเคราะห์รับจดทะเบียนสมาคมสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ วังพญาไท จ ากัด มี
สิทธิเป็นสมาชิกสมาคมได้ทุกคน แต่
หลังจากพ้นก าหนดดังกล่าวแล้ว ผู้สมัคร
เป็นสมาชิกต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 9 
 
 

 
หมวด 12 

การแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับ 
ข้อ 55 การแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อบังคับซึ่ง
กระท าโดยมติที่ประชุมใหญ่นั้น ต้องมี
คะแนนเสียงในการลงมติไม่ต่ ากว่า 2 ใน 3 
ของจ านวนสมาชิกที่มาประชุม และของ
สมาคมหรือขัดต่อกฎหมาย 
เมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้แก้ไขหรือเพ่ิม
เดิมข้อยังข้อหนึ่งข้อใดแล้วคณะกรรมการ
ต้องน าไปจดทะเบียนภายใน 14 วัน นับ
แต่วันที่ที่ประชุมใหญ่มีมติ 
ข้อ 56 ในกรณีที่นายทะเบียนไม่รับจด
ทะเบียนแก้ไข หรือเพ่ิมเติมข้อบังคับ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตามข้อ 60 ให้
คณะกรรมการนัดประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อ
พิจารณาแก้ไข หรือเพ่ิมเติมข้อบังคับนั้น
อีกครั้งหนึ่ง ภายใน 10 วันนบัแต่วันที่
ได้รับแจ้งค าสั่งของนายทะเบียน ถ้าท่ี
ประชุมใหญ่ยืนยันให้แก้ไขหรือเพ่ิมเติม
ข้อบังคับนั้น ให้คณะกรรมการท าหนังสือ
อุทธรณ์ต่อปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ โดยยื่นต่อนาย
ทะเบียนภายในก าหนด 15 วัน นับแต่
วันที่ได้รับค าสั่งจากนายทะเบียน 
 
 

บทเฉพาะกาล 
ข้อ 57 ภายในก าหนด 90 วันนับตั้งแต่
วันที่นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์รับจดทะเบียนสมาคมสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ วังพญาไท จ ากัด มี
สิทธิเป็นสมาชิกสมาคมได้ทุกคน แต่
หลังจากพ้นก าหนดดังกล่าวแล้ว ผู้สมัคร
เป็นสมาชิกต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 9 
 
 
 
 

 


