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ขอบังคับ 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยวังพญาไท จํากัด 

พ.ศ.2564 
 

 ขอ 1 ขอบังคับนี้ เรียกวา “ ขอบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพย           
วังพญาไท จํากัด พ.ศ. 2564 ” มีชื่อยอสมาคมวา ส.ฌ.สอ.วังพญาไท จก. 
 ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ีนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหประจําทองท่ี       
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร รับจดทะเบียน 
 ขอ 3 เครื่องหมายของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก สอ.วังพญาไท จก. เปนรูปลักษณะดังนี้ 
  รูปมงกุฎ หมายถึง สัญลักษณของพระมหากษัตริย 
  ภายในรูปมงกุฎมีเลขหกไทย และตัวอักษร รอเรือ 2 ตัว 
  หมายถึง รามรามาธิบดีท่ี 6  
  (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว) 
  ลอมรอบดวยพญานาค 2 ตัวซอนกัน ครึ่งวงกลม 
  หมายถึง เหลา ทหารแพทย กรมแพทยทหารบก  
  ภายนอกสุดมีชื่อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก สอ.วังพญาไท จก. 
 
 

หมวด 1 
ขอความท่ัวไป 

 ขอ 4  ในขอบังคับฉบับนี ้

 “สมาคม" หมายความวา สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพย            
วังพญาไท จํากัด 
 “สมาชิก" หมายความวา สมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณ         
ออมทรัพย วังพญาไท จํากัด 
  "คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการของสมาคมฌาปนกิจ  
สงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยวังพญาไท จํากัด 
 "น ายกสมาคม "  หมายคว ามว า  น ายกสมาคมฌาปน กิจส ง เคร าะห สมาชิ ก                 
สหกรณออมทรัพยวังพญาไท จํากัด 
 " อุปนายกสมาคม" หมายความวา เปนผูชวยนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห          
สมาชิกสหกรณออมทรัพยวังพญาไท จํากัด 
 "เจาหนาท่ี" หมายความวา เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห    
สมาชิกสหกรณออมทรัพยวังพญาไท จํากัด 
 "เงินสงเคราะห" หมายความวา เงินท่ีสมาชิกรวมกันออกชวยเหลือเปนคาจัดการศพ    
หรือสงเคราะหครอบครัวของสมาชิกซ่ึงถึงแกความตาย  
 "นายทะเบียน" หมายความวา นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ประจําทองท่ี   
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
  "ปลัดกระทรวง" หมายความวา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
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หมวด 2 
วัตถุประสงค 

 ขอ 5 สมาคมมีวัตถุประสงคเพ่ือทําการสงเคราะหซ่ึงกันและกันในการจัดการศพและสงเคราะห
ครอบครัวของสมาชิกท่ีถึงแกความตายทุกกรณีดวยเงินสงเคราะห โดยมิไดประสงคจะหากําไรมาแบงกัน        
ซ่ึงการตายนี้ไมรวมถึงการสาบสูญตามคําสั่งศาล 
 
 

หมวด 3 
ท่ีตั้งสํานักงานและวันเวลาเปดทําการ 

 ขอ 6 สํานักงานของสมาคมตั้งอยู ท่ี  เลขท่ี 315 ถนนราชวิถี แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี          
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400 ชั้น 1 อาคารศูนยวิจัย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 
โทรศัพท และ โทรสาร 0-2354-7788 
 ขอ 7 สมาคมเปดทําการในวันทําการของราชการระหวางเวลา 09.00 น. - 16.00 น. 
 
 

หมวด 4 
วิธีการรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ 

 ขอ 8 ผูท่ีประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคมตองยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมดวยตนเอง 
ณ ท่ีตั้งสํานักงานของสมาคม ในวันเวลาเปดทําการ 
 ขอ 9 ผูสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคมตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

 (1) เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพย วังพญาไท จํากัด 
(2) เปนผูบรรลุนิติภาวะ  
(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย หรือเปนคนไรความสามารถ  
(4) มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง  
(5) มีอายุในวันสมัครไมเกิน 60ปบริบูรณ  
(6) ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือเปนโรคเรื้อรังรักษาไมหาย 
(7) มีความประพฤติดี และยินยอมปฏิบัติตามขอบังคับของสมาคม 

 ขอ 10  ผูประสงคจะสมัครเปนสมาชิกของสมาคม ตองยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคม           
พรอมเอกสารหลักฐาน ดังตอไปนี้ 
  (1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวอ่ืนท่ีทางราชการออกให โดยมี
สมาชิกของสมาคมไมนอยกวา 1 คน หรือกรรมการสมาคมรับรองคุณสมบัติ 
 (2) สําเนาทะเบียนบาน 
  (3) ใบรับรองแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่ง จากสถานพยาบาลของรัฐ ตามกฎหมายวาดวย 
สถานพยาบาล 
 ขอ 11 ผูสมัครเขาเปนสมาชิก จะมีสมาชิกภาพสมบูรณ นับแตวันท่ีคณะกรรมการมีมติรับเขา     
เปนสมาชิก และไดชําระเงินคาสมัครแกสมาคมแลว ยกเวน สมาชิกภาพของผูเริ่มกอการจัดตั้งสมาคม          
จะเริ่มตั้งแตวันท่ีนายทะเบียนรับจดทะเบียนสมาคม และไดยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิกไวแลว เงินคาสมัคร
สมาคมจะไมคืนใหผูสมัคร ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
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 ขอ 12 สมาคมจะออกหนังสือหลักฐานแสดงการเปนสมาชิกตามแบบของสมาคมใหแกสมาชิกทุกคน 
สมาชิกของสมาคมจะมีหมายเลขประจําตัวสมาชิกไดหมายเลขเดียวเทานั้น 
 ขอ 13 ผูสมัครเขาเปนสมาชิกจะตองระบุชื่อผูจัดการศพ และผูท่ีประสงคใหไดรับเงินสงเคราะห    
ซ่ึงตองเปนบุคคลในครอบครัวของตน ตามขอ 20 ไวในใบสมัคร ถามีการเปลี่ยนแปลงผูจัดการศพ และ      
ผูรับเงินสงเคราะหในภายหลัง สมาชิกตองแจงใหสมาคมทราบเปนหนังสือตามแบบท่ีสมาคมกําหนด  
 ขอ 14 สมาชิกภาพยอมสิ้นสุดลงในกรณีตอไปนี้ 
 (1) ตาย 
 (2) ลาออก เปนหนังสือตามแบบท่ีสมาคมกําหนด และใหมีผลตั้งแตวันท่ีคณะกรรมการ   
มีมติใหออก (เลือกปฏิบัติได 1 วิธี)  
 (3) ท่ีประชุมใหญมีมติใหออก 
 (4) ถูกคัดชื่อออกเพราะขาดสงเงินสงเคราะหเปนระยะเวลา 60 วัน ติดตอกันโดยสมาคม
แจงเปนหนังสือใหไป ชําระเงินสงเคราะห ตามขอ 20 ซ่ึงครั้งสุดทายไดทําหนังสือ ลงทะเบียนแบบตอบรับ หรือ
สมาคมติดตอหาหลักแหลงท่ีอยูไมได และคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรใหพนจากสมาชิกภาพ 
 (5) ขาดคุณสมบัติตามขอ 9 (1) 
การสิ้นสุดสมาชิกภาพตามขอนี้ สมาชิกไมมีสิทธิเรียกเงินสงเคราะหท่ีไดชําระตามขอบังคับนี้คืนจากสมาคม 
  (6) สมาคมจะแจงเปนหนังสือใหสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพ ตามขอ 14 (2) (3) และ (4) 
เพ่ือทราบ นับแตวันท่ีท่ีประชุมมีมติ ภายใน 30 วัน สมาชิกท่ีพนจากสมาชิกภาพตามขอ 14 (4) มีสิทธิ์อุทธรณ
ตอสมาคม ภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับหนังสือ ใหคณะกรรมการวินิจฉัยใหแลวเสร็จ ภายใน 60 วัน นับแต
วันท่ียื่นอุทธรณ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนท่ีสุด 
 
 

หมวด 5 
เงินสงเคราะห 

 ขอ 15 เม่ือสมาชิกของสมาคมคนใดคนหนึ่งถึงแกความตาย สมาชิกทุกคนมีหนาท่ีตองชําระเงิน
สงเคราะหนั้น รายละ 50 บาท ( หาสิบบาทถวน ) 
 ขอ 16 การชําระเงินสงเคราะห ตองใหสมาคม หักเงินเดือน ณ ท่ีจายจากหนวยสังกัดหรือวิธีอ่ืนใด
ตามท่ีสมาคมกําหนด 
 ขอ 17 เงินสงเคราะหตามขอ 15 สมาชิกตองชําระใหสมาคมภายในสิ้นเดือน นับแตวันท่ีไดรับแจง
การถึงแกความตายของสมาชิก หรือไดรับแจงใหชําระเงินสงเคราะหจากสมาคมในเดือนนั้น ๆ 
 
 

หมวด 6 
สิทธิและหนาที่ของสมาชิก 

 ขอ 18 สมาชิกมีสิทธิดังตอไปนี้ 
 1. แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจการของสมาคมตอคณะกรรมการและเรียกรอง            
ใหคณะกรรมการกระทําหรืองดเวนการกระทําเพ่ือประโยชนของสมาคม 
 2.  เขารวมประชุมใหญของสมาคม และลงสมัครรับเลือกตั้ ง เปนกรรมการเ พ่ือ    
บริหารงานสมาคม รวมท้ังออกเสียงลงคะแนนทุกครั้ง 
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 3. ขอตรวจสอบบัญชีและเอกสารท่ีเก่ียวของ เพ่ือทราบการดําเนินกิจการของสมาคม    
ในวันเวลาเปดทําการ 
 4. ลงชื่อรวมกันไมนอยกวา 50 คน หรือจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิก
ท้ังหมดรองขอตอคณะกรรมการใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเพ่ือการใดการหนึ่งเม่ือใดก็ได 
 5. รองขอตอนายทะเบียนใหสงเพิกถอนมติของท่ีประชุมใหญของสมาคม ถาไดนัดเรียก
หรือไดประชุมกันหรือไดลงมติฝาฝนตอกฎหมายหรือขอบังคับ ของสมาคม และตองรองขอภายใน 30 วัน นับ
แตวันท่ีท่ีประชุมใหญลงมติ 
 6. ขอตรวจเอกสาร คัดเอกสาร หรือขอคัดรายการและรับรองสําเนาเอกสารของสมาคม
จากนายทะเบียน 
 7. มอบฉันทะเปนหนังสือใหผู อ่ืนซ่ึงมิใหสมาชิกเขารวมประชุมใหญ และออกเสียง
ลงคะแนนแทนตนได ผูรับมอบฉันทะคนหนึ่งรับมอบฉันทะไดคนเดียว 
 8. ลงชื่อรวมกันไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดรองขอนายทะเบียน        
สั่งใหเลิกสมาคมพรอมดวยเหตุผล หรือรองขอตอศาลเพ่ือใหศาลสั่งใหเลิกสมาคม 
 9. แสดงความจํานงตอท่ีประชุมใหญเพ่ือเปนผูชําระบัญชีในกรณีท่ีสมาคมตองเลิกตาม  
มติท่ีประชุมใหญ 
 10. ลงชื่อรวมกันไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกท้ังหมดรองขอตอนายทะเบียน
เพ่ือแตงตั้งผูชําระบัญชีคนใหมแทนผูชําระบัญชีท่ีไดตั้งไว 
  11. อุทธรณตอสมาคม กรณีถูกคัดชื่อออกตามขอ 14(4) 
 ขอ 19 สมาชิกมีหนาท่ี ดังนี้ 
 (1) ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับและคําสั่งของสมาคม 
 (2) ตองชําระเงินสงเคราะหใหเรียบรอยภายใน 45 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงการตายของ
สมาชิกหรือไดรับหนังสือแจงจากสมาคมใหไปชําระเงิน 
 (3) เก็บรักษาหนังสือสําคัญการเปนสมาชิกของสมาคมไว ถาหากหายตองรีบแจง เ พื่อ    
ขอใบแทนใหมจากสมาคม 
 (4) แจงการเปลี่ยนแปลงท่ีอยู ชื่อสกุล หรือวัน เดือน ปเกิดของสมาชิก โดยใหยื่นคํารอง
ตอสมาคมภายใน 15 วันนับแตวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
 (5) แจงความประสงคเปนหนังสือตามแบบท่ีสมาคมกําหนด ท่ีจะเปลี่ยนแปลงบุคคล
ผูจัดการศพหรือผูรับเงินสงเคราะหตามท่ีระบุไวในใบสมัครตาม ขอ 13 
 (6) เม่ือสมาชิกผู ใดถึงแกความตายใหผู มีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห หรือครอบครัว         
ของสมาชิกแจงใหสมาคมทราบโดยเร็ว 
 
 

หมวด 7 
วิธีการจายเงินคาจัดการศพหรือคาจัดการศพและสงเคราะหครอบครัว 

 ขอ 20 ในกรณีท่ีสมาชิกถึงแกความตาย ใหสมาคมจายคาจัดการศพและสงเคราะหครอบครัวใหแก
บุคคลท่ีสมาชิกไดระบุไวในใบสมัครใหเปนผูรับเงินสงเคราะหและหรือเปนผูจัดการศพ ซ่ึงตองเปนบุคคล
ดังตอไปนี้ 
 (1) สามี ภริยา บุตร บิดา มารดา 
 (2) พ่ีนองรวมบิดามารดาเดียวกัน 
 (3) พ่ีนองรวมบิดาหรือมารดาเดียวกัน 
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 (4) ปู ยา ตา ยาย 
 (5) ลุง ปา นา อา 
 (6) ผูอุปการะเลี้ยงดู หรือผูอยูในอุปการะเลี้ยงดู 
ในกรณีท่ีสมาชิกไมไดระบุใหบุคคลใดเปนผูจัดการศพ หรือมีผูจัดการศพแตไมอาจจัดการศพของสมาชิกได
หรือไมมีบุคคลท่ีสมาชิกระบุไวในใบสมัครใหเปนผูจัดการศพ บุคคลตาม (1)-(6)อาจยื่นคํารองตอสมาคมเพ่ือ 
ขอเปนผูจัดการศพ และเม่ือสมาคมเห็นวาบุคคลนั้นสามารถจัดการศพไดจริง ใหสมาคมจายคาจัดการศพ     
แกบุคคลดังกลาว แตถาสมาคมเห็นวาบุคคลนั้นไมสามารถจัดการศพได ใหสมาคมจัดการศพแกสมาชิก        
ใหเหมาะสมกับฐานานุรูปและศาสนาของสมาชิกนั้น ๆ ถาหากมีเงินเหลือจากการจัดการศพ ใหจายแกบุคคล 
ใน (1)-(6) ตามลําดับกอนหลังโดยผูอยูลําดับกอนยอมตัดสิทธิผูอยูลําดับหลัง แตถามีผูอยูในลําดับเดียวกัน
หลายคนใหไดรับเงินในสัดสวนท่ีเทากัน 
 ขอ 21. สมาคมจะจายเงินสงเคราะหใหผูรับเงินสงเคราะห ตามขอ 13 โดยการจายเงินสงเคราะห  
ใหจายในคราวเดียวกันหลังจากท่ีเรียกเก็บเงินสงเคราะหไดเรียบรอยแลว และกรณีท่ีรายใดมีปญหาใหนําเขาท่ี
ประชุมคณะกรรมการและใหถือมติท่ีประชุมเปนขอยุติ 
 
 

หมวด 8 
การทะเบียน การเงิน และการบัญชี 

 ขอ 22 สมาคมตองจัดใหมีทะเบียนสมาชิกตามแบบท่ีนายทะเบียนกําหนดและใหเก็บรักษาทะเบียน
ดังกลาวไวท่ีสํานักงานพรอมท้ังหลักฐานและเอกสารท่ีใชประกอบลงทะเบียนดวย 
 ขอ 23 สมาคมตองสงสําเนาทะเบียนสมาชิกท่ีมีอยูในวันท่ีครบเกาสิบวัน นับแตวันท่ีจดทะเบียน
ใหแกนายทะเบียนภายในสามสิบวัน นับแตวันดังกลาว และเม่ือสิ้นเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ
ธันวาคมของทุกป สมาคมตองสงสําเนาทะเบียนสมาชิกตามท่ีมีอยูในวันสิ้นเดือนนั้นตอนายทะเบียนภายใน
สามสิบวันนับแตวันสิ้นเดือนนั้น 
 ขอ 24 สมาคมตองจัดใหมีบัญชีแสดงฐานะการเงินตามแบบท่ีนายทะเบียนกําหนด และตองเก็บ
รักษาเอกสารประกอบบัญชีแสดงใหเห็นความถูกตองแหงบัญชีนั้นไวดวย 
 ขอ 25 เงินทุกประเภทท่ีสมาคมไดรับ ตองนําฝากไวกับสถาบันการเงินในนามของสมาคม           
การจายเงินสงเคราะห การฝากและการถอนเงิน ตองมีนายกสมาคม หรือกรรมการลงนามรวมกับเหรัญญิก 
หรือเลขานุการหรือนายทะเบียนจึงจะถอนได 
 ขอ 26 เงินหรือประโยชนของสมาคมท่ีไดรับมา หรือมีผูบริจาคดวยศรัทธาหรือดอกผลท่ีเกิดจาก  
การนําเงินฝากไวกับสถาบันการเงิน ตองตกเปนของสมาคมท้ังสิ้น 
 ขอ 27 คณะกรรมการตองแตงตั้งบุคคลท่ีเหมาะสมอยางนอย 1 คน เปนกรรมการตรวจสอบฐานะ
การเงินของสมาคม และกรรมการตองรายงานผลการตรวจสอบใหนายกสมาคมทราบทุก 30 วัน โดยเสนอท่ี
ประชุมคณะกรรมการทราบในการประชุมประจําเดือน 
 ขอ 28 ใหสมาคมทําบัญชีงบการเงินประจําปตามแบบท่ีนายทะเบียนกําหนดเสนอตอท่ีประชุมใหญ
เพ่ืออนุมัติไมชากวา 60 วันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน และตองสงสําเนางบการเงินประจําปท่ีมีคํารับรองวาถูกตอง
ตอนายทะเบียนไมนอยกวา 14 วัน นับแตวันท่ีประชุมใหญอนุมัติ และตองแสดงไวท่ีสํานักงานของสมาคม 
เพ่ือใหสมาชิกและผูมีสวนไดเสียตรวจสอบดวย 
 ขอ 29 หลักฐานเอกสารทางทะเบียน ทางการเงิน ทางบัญชี และงบการเงินประจําป สมาคมตองเก็บ
รักษาไวไมนอยกวา 10 ป 
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 แนวทางปฏิบัติดานทะเบียนสมาชิก การเงินและการบัญชี ใหถือปฏิบัติตามเอกสารประกอบการ
ฝกอบรม กรรมการและเจาหนาท่ี สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ท่ีจัดทําโดยสํานักสงเสริมสถาบันครอบครัว 
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคม และความม่ันคงมนุษย 
 

หมวด 9 
การประชุมใหญ 

 ขอ 30 นับแตจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม ผูเริ่มกอการจะตองนัดสมาชิกมาประชุมใหญสามัญครั้งแรก
ภายใน 90 วัน เพ่ือ 
 (1) รับรองขอบังคับท้ังฉบับ 
 (2) เลือกตั้งคณะกรรมการและมอบหมายงาน 
 (3) กําหนดการหักเงินคาจัดการศพ หรือคาจัดการศพและสงเคราะหครอบครัวไวเปนคาใชจาย 
 (4) เรื่องอ่ืนๆ 
ในระหวางท่ียังไมได มีการประชุมใหญสามัญครั้งแรก ผู เริ่มกอการจัดตั้งสมาคมมีอํานาจหนาท่ีและ           
ความรับผิดชอบเชนเดียวกับคณะกรรมการ 
 ขอ 31 สมาคมจะตอง เรียกประชุมใหญสามัญประจําป  ปละหนึ่ งครั้ งภายใน 120 วัน                    
นับแตวันสิ้นปปฏิ ทิน 
 1. รับทราบรายงานกิจการในรอบปท่ีผานมา 
 2. พิจารณาอนุมัติบัญชีรายได รายจายและบัญชีงบการเงินประจําป 
 3. เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหมแทนคณะกรรมการเม่ือครบวาระหรือทดแทนตําแหนงท่ีวาง 
 4. พิจารณาแกไขหรือเพ่ิมเติมขอบังคับ 
 5. เรื่องอ่ืนๆ 
 ขอ 32 สมาคมจะเรียกประชุมใหญวิสามัญ ในกรณีท่ีตองขอความเห็นชอบหรือมติจากท่ีประชุม    
ในการดําเนินกิจการของสมาคม 
 (1) คณะกรรมการเรียกประชมุ 
 (2) สมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกท้ังหมด หรือไมนอยกวา       
หาสิบคนลงชื่อรวมกันรองขอตอสมาคมใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเพ่ือการใดการหนึ่ง ในกรณีท่ีสมาชิก     
เปนผูรองขอใหสมาคมเรียกประชุมภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับคํารองขอ ถาสมาคมไมเรียกประชุม        ใน
ระยะเวลาดังกลาว ใหนายทะเบียนเรียกประชุมได  
 (3) นายทะเบียนสั่งใหเรียกประชุม 
 ขอ 33 สมาคมจะสงหนังสือนัดประชุมใหญไปยังสมาชิกทุกคนกอนวันนัดประชุมไมนอยกวาเจ็ดวัน
หนังสือเชิญประชุมตองระบุสถานท่ี วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุม พรอมท้ังรายละเอียดและเอกสาร 
ท่ีเก่ียวของไปดวย 
 ขอ 34 การประชุมใหญตองมีสมาชิกมารวมประชุมรวมกันไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ท้ังหมด หรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน จึงจะเปนองคประชุม 
 ขอ 35 ในการประชุมใหญ สมาชิกคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน การวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียง
ขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 ขอ 36 การออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม (โดยเลือกปฏิบัติไดในแตละวาระการประชุม) 
 1. ออกเสียงลงคะแนนโดยเปดเผย ใหใชวิธียกมือ 
 2. ออกเสียงลงคะแนนลับ ใหใชวิธีกาบัตรลงคะแนน 
การนับคะแนนเสียง ใหท่ีประชุมเลือกสมาชิกท่ีเขารวมประชุมเปนกรรมการนับคะแนนจํานวนไมนอยกวาสามคน 
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 ขอ 37 สมาชิกจะมอบฉันทะเปนหนังสือใหผูอ่ืน ซ่ึงมิใชสมาชิกมาประชุมใหญ และออกเสียง     แทน
ตนได ผูรับมอบฉันทะคนหนึ่งรับมอบฉันทะไดคนเดียว 
 ขอ 38 ในกรณีท่ีจะมีมติเรื่องใด ถาสวนไดเสียของกรรมการหรือสมาชิกของสมาคมผูใดขัดกับ
ประโยชนไดเสียของสมาคม กรรมการหรือสมาชิกของสมาคมผูนั้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นไมได 
 ขอ 39. ใหนายกสมาคมเปนประธานในท่ีประชุม ถานายกสมาคมไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ี     
ไดใหอุปนายกปฏิบัติหนาท่ีแทน ถาท้ังนายกสมาคมและอุปนายกไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดใหท่ีประชุม
เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งข้ึนเปนประธานในท่ีประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 
 
 

หมวด 10 
คณะกรรมการและการดําเนินกิจการ 

 ขอ 40 คณะกรรมการผูดําเนินกิจการของสมาคม โดยไดรับการเลือกตั้งระหวางสมาชิกดวยกัน     
ในท่ีประชุมใหญมีจํานวนไมนอยกวา 7 คน และไมเกิน 15 คน ประกอบดวย 
 ตําแหนงนายกสมาคม อุปนายก เลขานุการ เหรัญญิกและกรรมการอ่ืนๆ ตามท่ีเห็นสมควร 
และตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
 (1) มีสัญชาติไทย 
 (2) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบหาปบริบูรณ 
 (3) มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 
 (4) มีภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยูในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 (5) มีอาชีพเปนหลักแหลงและมีฐานะม่ันคง 
 (6) เปนสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยวังพญาไท จํากัด 
 (7) ไมเปนกรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอ่ืน 
 (8) ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี 
 (9) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใด 
 (10) ไมเคยถูกนายทะเบยีนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหประจําทองท่ีสั่งใหพนจากตําแหนง
กรรมการสมาคม 
 (11) ไมเคยถูกท่ีประชุมใหญสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหถอดถอนใหออกจากตําแหนง
กรรมการเพราะเหตุทุจริตตอหนาท่ี หรือไมเคยตองโทษตามกฎหมายวาดวยการฌาปนกิจสงเคราะห 
 (12) ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด
ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (13) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
 (14) ไมเปนบุคคลท่ีมีหนี้สินลนพนตัว หรือบุคคลลมละลาย 
 (15) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจหรือไมเคยถูกนายจางเลิกจางเพราะเหตุทุจริตตอหนาท่ี ใหคณะกรรมการเปนผูแทนของสมาคม   
ในกิจการเก่ียวกับบุคคลภายนอก ในการนี้คณะกรรมการจะแตงตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน       
ข้ึนทําการแทนก็ได 
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บทบาทหนาที่แตละตําแหนงของกรรมการ 
 นายกสมาคม - ทําหนาท่ีเปนหัวหนาในการบริหารกิจการของสมาคมใหเปนไปดวยความเรียบรอย
ถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และวัตถุประสงคของสมาคม เปนผูแทนสมาคมในการติดตอกับ
บุคคลภายนอกและเปนประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการ และการประชุมของสมาคม 
 อุปนายกสมาคม – ทําหนาท่ีเปนผูชวยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคมปฏิบัติตามท่ี    
นายกสมาคมไดมอบหมาย และทําหนาท่ีแทนนายกสมาคมเม่ือนายกสมาคมไมอยู หรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได 
 เลขานุการ - ทําหนาท่ีเก่ียวกับงานธุรการของสมาคม นัดการประชุมกรรมการการประชุมใหญ     
จดและรักษารายงานการประชุม ดําเนินการจดทะเบียนกรรมการ จดทะเบียนแกไขหรือเพ่ิมเติมขอบังคับและ
รายงานทะเบียนสมาชิก บัญชีงบการเงินประจําป ตอนายทะเบียน และปฏิบัติตามคําสั่งของนายกสมาคม 
ตลอดจนทําหนาท่ีเปนเลขานุการในการประชุมตางๆของสมาคม 
 เหรัญญิก - มีหนาท่ีเก่ียวกับการเงินท้ังหมดของสมาคม เปนผูจัดทําบัญชี รายได-รายจาย         บัญชี
งบการเงินประจําป ของสมาคม และเก็บเอกสารหลักฐานตางๆ ทางการเงิน บัญชีของสมาคมไวเพ่ือการ
ตรวจสอบรายงานฐานะการเงินและงบดุลของสมาคมตอนายทะเบียน 
 นายทะเบียน - มีหนาท่ีจัดทําและรักษาทะเบียนสมาชิก ตลอดจนหลักฐานเอกสารตางๆ เก่ียวกับ
ทะเบียนสมาชิก 
 กรรมการ ตําแหนงอ่ืน ๆ - มีหนาท่ีตามท่ีนายกสมาคมมอบหมาย 
 ขอ 41. วิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการ ใหสมาชิกเลือกตั้งตําแหนงนายกสมาคม อุปนายกสมาคม 
เพียงสองตําแหนงแลวมอบอํานาจใหนายกสมาคม อุปนายกสมาคม รวมกันทําการเสนอชื่อสมาชิกเปน
กรรมการตําแหนงอ่ืน ๆ แทนจนครบจํานวนกรรมการ โดยใหเปนไปตามมตท่ีิประชุมใหญ 
 ขอ 42 กรรมการของสมาคมไมมีสิทธิไดรับคาจาง หรือประโยชนอยางอ่ืนทํานองเดียวกันจากสมาคม 
กรรมการของสมาคมอาจไดรับเบี้ยประชุม คาพาหนะหรือเงินหรือประโยชนอยางอ่ืนทํานองเดียวกันจาก
สมาคมตามท่ีสมาคมไดวางระเบียบไวใหจายตามมติท่ีประชุมใหญกําหนดและสงใหนายทะเบียนเพ่ือ   
พิจารณาใหความเห็นชอบ 
 ขอ 43 คณะกรรมการท่ีไดรับเลือกตั้งตามขอท่ี 42 และจดทะเบียนแลว อยูในตําแหนงคราวละ 2 ป
นับแตวันท่ีท่ีประชุมใหญมีมติและจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได ถากรรมการสมาคมอยูในวาระ
ครบสองวาระแลว ใหผูเขารวมประชุมมีมติไมนอยกวาสองในสามเสนอใหกรรมการคนเกาเปนกรรมการ     
ของสมาคมอีกก็ได 
 (1) กรรมการชุดท่ีออกตามวาระจะตองปฏิบัติหนาท่ีจนกวาจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการ
ชุดใหม และคณะกรรมการชุดใหมรับมอบหนาท่ีเปนหนังสือและเขารับตําแหนงแทนแลวจึงจะพนหนาท่ี 
(คณะกรรมการชุดใหมมีผลตั้งแตวันท่ีท่ีประชุมมีมติเลือกตั้ง) 
 (2) หรือกรรมการชุดท่ีออกตามวาระจะตองปฏิบัติหนาท่ีจนกวาจะมีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการชุดใหม และคณะกรรมการชุดใหมไดรับจดทะเบยีนจากนายทะเบียนแลว จึงจะสามารถรับมอบ
หนาท่ีและเขารับตําแหนงแทน (คณะกรรมการชุดใหมมีผลตั้งแตนายทะเบียนรับจดทะเบียน) กรรมการท่ีพน
จากตําแหนงกอนครบวาระ สมาคมจะเรียกประชุมใหญวิสามัญเพ่ือเลือกกรรมการแทนตําแหนงท่ีวางก็ได และ
ใหอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการซ่ึงตนแทน 
 ขอ 44 กรรมการของสมาคมยอมพนจากตําแหนงไดในกรณีดังตอไปนี้ 
 (1) ครบกําหนดตามวาระ 
 (2) ตาย 
 (3) ลาออกโดยทําเปนหนังสือ (มีผลตั้งแตวันท่ียื่นหนังสือหรือนายกสมาคมอนุมัติ) 
 (4) ขาดคุณสมบัติตามขอ 41 
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 ขอ 45 ใหมีการประชุมคณะกรรมการ ของทุกเดือน ในกรณีจําเปนเรงดวน นายกสมาคมหรือ
กรรมการไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมดจะเรียกประชุมก็ได 
 ขอ 46 การประชุมคณะกรรมการ จะตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของ         จํานวน
กรรมการท้ังหมดจึงจะนบัเปนองคประชุม 
 ขอ 47 ใหนายกสมาคมเปนประธานในท่ีประชุม ถานายกสมาคมไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได  
ใหอุปนายกสมาคมเปนประธานในท่ีประชุม ถาท้ังนายกสมาคม และอุปนายกสมาคมไมอยูหรือไมอาจ     
ปฏิบัติหนาท่ีได ใหท่ีประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งทําหนาท่ีประธานในท่ีประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดใหถือ
เสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด 
 ขอ 48 คณะกรรมการมีอํานาจและหนาท่ีในการดําเนินกิจการของสมาคม และใหรวมถึง 
 1. ดําเนินกิจการของสมาคมใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห      
พ.ศ.2545 กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ และมติของท่ีประชุมใหญหรือกฎหมายอ่ืน 
 2. วางระเบียบในการปฏิบัติงานของสมาคมใหเปนไปตามขอบังคับ 
 3. วาจางแตงตั้ง ถอดถอนเจาหนาท่ีสมาคม 
  4. จัดทําและเก็บรักษาเอกสาร หลักฐานทางการเงินและบัญชี ทะเบียนสมาชิก และ
ทรัพยสินของสมาคม 
 
 

หมวด 11 
การเลิกสมาคม และการชําระบัญชี 

 ขอ 49 สมาคมท่ียอมเลิกดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
 (1) ท่ีประชุมใหญลงมติใหเลิก 
 (2) นายทะเบียนสั่งใหเลิก 
 (3) ศาลสั่งใหเลิก 
 ขอ 50 ในกรณีท่ีนายทะเบียนสั่งใหเลิก กรรมการจํานวนไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ท้ังหมดของสมาคมสามารถยื่นอุทธรณตอปลัดกระทรวง โดยทําเปนหนังสือยื่นตอนายทะเบียนภายใน    
สามสิบวัน นับแตวันท่ีไดรับคําสั่งใหเลิก 
 ขอ 51 เม่ือสมาคมตองเลิกไมวาดวยเหตุใดๆ ใหมีการชําระบัญชีใหท่ีประชุมใหญพิจารณาตั้งผูชําระ
บัญชีโดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนภายในสามสิบวัน นับแตวันท่ีเลิก หรือนับแตวันท่ีปลัดกระทรวง
มีคําสั่งใหยกอุทธรณ ในกรณีท่ีท่ีประชุมใหญไมอาจต้ังผูชําระบัญชี หรือนายทะเบียนไมใหความเห็นชอบให 
นายทะเบียนแตงตั้งผูชําระบัญชีข้ึนทําการชําระบัญชีได เม่ือนายทะเบียนเห็นสมควรหรือเม่ือสมาชิกจํานวน  
ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกท้ังหมดรองขอตอนายทะเบียน นายทะเบียนจะแตงตั้งผูชําระบัญชี 
คนใหมแทนผูชําระบัญชีท่ีไดตั้งไวก็ได 
 ขอ 52 ใหคณะกรรมการและเจาหนาท่ีของสมาคมจัดการรักษาทรัพยสินท้ังหมดของสมาคม         
ไวจนกวาผูชําระบัญชีจะเรียกใหสงมอบ 
 ขอ 53 ผูชําระบัญชีตองทํางบดุลของสมาคมสงใหผูสอบบัญชีเพ่ือตรวจรับรองวาถูกตอง และอาจรอง
ขอใหนายทะเบียนตั้งผูสอบบัญชีเพ่ือตรวจสอบงบดุลได เม่ือผูสอบบัญชีรับรองงบดุลแลว ใหผูชําระบัญชีเสนอ
งบการเงินประจําป ตอท่ีประชุมใหญ เพ่ืออนุมัติและเสนอตอนายทะเบียนตอไป 
 ขอ 54 เม่ือไดชําระบัญชีแลว ถามีทรัพยสินเหลืออยูจะโอนไปใหแกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
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หมวด 12 
การแกไขหรือเพ่ิมเติมขอบังคับ 

 ขอ 55 การแกไขหรือเพ่ิมเติมขอบังคับซ่ึงกระทําโดยมติท่ีประชุมใหญนั้น ตองมีคะแนนเสียง         
ในการลงมติไมต่ํากวา 2 ใน 3 ของจํานวนสมาชิกท่ีมาประชุม และตองไมขัดตอประวัตถุประสงคของสมาคม
หรือขัดตอกฎหมาย เม่ือท่ีประชุมใหญมีมติใหแกไขหรือเพ่ิมเติมขอบังคับขอหนึ่งขอใดแลวคณะกรรมการตอง
นําไปจดทะเบียนภายใน 14 วัน นับแตวันท่ีท่ีประชุมใหญมีมติ 
 ขอ 56 ในกรณีท่ีนายทะเบียนไมรับจดทะเบียนแกไข หรือเพ่ิมเติมขอบังคับสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห ตามขอ 57 ใหคณะกรรมการนัดประชุมใหญวิสามัญเพ่ือพิจารณาแกไข หรือเพ่ิมเติมขอบังคับนั้นอีก
ครั้งหนึ่ง ภายใน 10 วันนับแตวันท่ีไดรับแจงคําสั่งของนายทะเบียน ถาท่ีประชุมใหญยืนยันใหแกไขหรือเพ่ิมเติม
ขอบังคับนั้น ใหคณะกรรมการทําหนังสืออุทธรณตอปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
โดยยื่นตอนายทะเบียนภายในกําหนด 15 วัน นับแตวันท่ีไดรับคําสั่งจากนายทะเบียน 
 
 

หมวด 13 
บทเฉพาะกาล 

 ขอ 57 ภายในกําหนด 90 วันนับตั้งแตวันท่ีนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหรับจดทะเบียน

สมาคมสมาชิกสหกรณออมทรัพย วังพญาไท จํากัด มีสิทธิเปนสมาชิกสมาคมไดทุกคน แตหลังจากพนกําหนด

ดังกลาวแลว ผูสมัครเปนสมาชิกตองมีคุณสมบัติ ตามขอ 9 


