
ข้อบังคับ 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด 

พ.ศ. 2555 
 

ข้อ  1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญ
ศึกษาจังหวัดลำปาง  จำกัด  คำย่อใช้ “ สส.อส.” 

ข้อ  2. ข้อบังคับฉบับนี้  ให้เร่ิมใช้บังคับได้นับตั้งแต่วันที่สมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  
เป็นต้นไป 

ข้อ  3. เคร่ืองหมายของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัด
ลำปาง  จำกัด  พ.ศ. 2554    เป็นรูปลักษณะวงกลม   2  วงซ้อนกัน  ระหว่างวงกลมทั้ง  2  วง     มีช่ือสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง  จำกัด    ภายในวงกลมเป็นรูป
มือ 2 มือ  อุ้มถุงเงินและมีความหมาย ดังนี้ 
 

 
 
 
 

 
มือ 2 มือ        หมายถึง การประสานความร่วมมือสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง  จำกัด   
วงกลม  หมายถึง  การบริหารจัดการภายใต้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เดียวกัน 
ถุงเงินสีทอง หมายถึง  เงินฌาปนกิจช่วยเหลือสมาชิกสมาคม 

 
หมวดท่ี 1 

ข้อความทั่วไป 
ข้อ  4. ในข้อบังคับนี้ 

“สมาคม” หมายความว่า สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญ
ศึกษาจังหวัดลำปาง  จำกัด   

“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
กรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง  จำกัด   

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการดำเนินการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง  จำกัด   
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“นายกสมาคม” หมายความว่า นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
กรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง  จำกัด   

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการดำเนินการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง  จำกัด   

“ผู้จัดการ” หมายความว่า ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรม
สามัญศึกษาจังหวัดลำปาง  จำกัด   

“เจ้าหน้าที”่ หมายความว่า เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
กรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง  จำกัด   

“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด 
“เงินค่าสมัคร” หมายความว่า เงินที่เรียกเก็บจากผู้ซึ่งสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง  จำกัด   
“เงินค่าบำรุง” หมายความว่า เงินที่เรียกเก็บจากสมาชิกเป็นรายเดือนหรือรายปี เพื่อเป็น

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัด
ลำปาง  จำกัด    

 “เงินสงเคราะห์” หมายความว่า เงินที่สมาชิกร่วมกันออกช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพ  หรือค่า
จัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกซึ่งถึงแก่ความตาย  รวมทั้งเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินกิจการของ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง  จำกัด   

“เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า” หมายความว่า เงินที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง  จำกัด  เรียกเก็บจากสมาชิกไว้ล่วงหน้าเพื่อสำรองจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์  
เมื่อสมาชิกคนใดคนหนึ่งถึงแก่ความตาย 

“นายทะเบียน” หมายความว่า  นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำท้องที่เทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 

“นายทะเบียนกลาง” หมายความว่า  ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
“ปลัดกระทรวง” หมายความ  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

 
หมวด 2 

วัตถุประสงค์ 
ข้อ  5. สมาคมมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ  เพื่อการจัดการศพและ

สงเคราะห์ครอบครัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งถึงแก่ความตาย โดยมิได้ประสงค์จะหากำไร หรือรายได้เพื่อแบ่งปัน
กันซึ่งการตายนี้ รวมถึง การสาบสูญตามคำสั่งศาล   
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หมวด 3 
ท่ีต้ังสำนักงานและวันเวลาเปิดทำการ 

ข้อ  6. สำนักงานของสมาคมตั้งอยู่ที่  เลขที่ 941  หมู่ที่ 1  ถนนวชิราวุธดำเนิน  ตำบลพระบาท   อำเภอ
เมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง  รหัสไปรษณีย์ 52000 โทรศัพท์ 054 - 228407 โทรสาร 054 – 228593 

ข้อ  7. สมาคมจะเปิดทำการในวันจันทร์ ถึงวันศุกร์  ระหว่างเวลา 08.30 น.  ถึงเวลา  16.30 น.  หยุดทำ
การในวันเสาร์และวันอาทิตย์  และวันนักขัตฤกษ์ 

 
หมวด 4 

วิธีการรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ 
ข้อ  8. ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมต้องยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคม  ณ ที่ตั้ง

สำนักงานของสมาคมในวันเวลาเปิดทำการ 
ข้อ  9. ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก  ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

(1)  เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ 
(2)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  หรือเป็นคนไร้ความสามารถ 
(3)  มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ณ วันสมัคร 
(4)  จำกัดอายุผู้สมัคร  ไม่เกิน 35 ปี  ในวาระแรกพิเศษ หรือเหตุพิเศษ คณะกรรมการกำหนด

อายุผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกได้เป็นกรณีพิเศษได้เป็นคร้ัง ๆ ไป 
ข้อ  10. สมาชิกของสมาคมมีสองประเภทคือ 

(1)  สมาชิกสามัญ  ได้แก่  ผู้สมัครที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัด
ลำปาง จำกัด 

(2)  สมาชิกสมทบ  ได้แก่ คู่สมรสหรือบุตรที่บรรลุนิติภาวะของสมาชิกสามัญ 
ข้อ  11. ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องนำเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

(1)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(2)  สำเนาทะเบียนบ้าน 
(3)  ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันช้ันหนึ่ง  จากสถานพยาบาลของรัฐ  ตามกฎหมายว่าด้วย

สถานพยาบาล 
ข้อ 12. ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก  จะมีสมาชิกภาพสมบูรณ์ นับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติรับเข้าเป็นสมาชิก

และไดช้ำระเงินค่าสมัครค่าบำรุงรายปี และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าตามอัตราที่สมาคมกำหนดแก่สมาคมแล้วยกเว้น  
สมาชิกภาพของผู้เร่ิมก่อการจัดต้ังสมาคมจะเร่ิมตั้งแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนสมาคม   และได้ยื่นใบสมัคร
เข้าเป็นสมาชิกไว้แล้ว  เงินค่าสมัคร  สมาคมจะไม่คืนให้ผู้สมัคร  ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

ข้อ  13. สมาคมจะมอบหลักฐานการเป็นสมาชิกในรูปบัตรประจำตัวสมาชิกให้แก่สมาชิกทุกคนสมาชิก
ของสมาคมจะมีหมายเลขประจำตัวสมาชิก  ได้หมายเลขเดียวเท่านั้น 
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ข้อ  14. ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกจะต้องระบุช่ือผู้จัดการศพ  และผู้ที่ประสงค์ให้ได้รับเงินสงเคราะห์  ซึ่งต้อง
เป็นบุคคลในครอบครัวของตน ตามข้อ 24 ไว้ให้ชัดในใบสมัคร  ถ้ามีการเปล่ียนแปลงผู้จัดการศพ  และผู้รับเงิน 
สงเคราะห์ในภายหลัง  สมาชิกต้องแจ้งให้สมาคมทราบเป็นหนังสือตามแบบที่สมาคมกำหนด 

ข้อ  15. สมาชิกภาพย่อมส้ินสุดลงในกรณีดังต่อไปนี้ 
(1)  ตาย 
(2)  ลาออก  เป็นหนังสือตามแบบที่สมาคมกำหนด  และให้มีผลตั้งแต่วันที่ยื่นหนังสือขอลาออก 
(3)  ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ออก 
(4)  ถูกคัดช่ือออกเนื่องจากขาดส่งเงินสงเคราะห์  โดยสมาคมแจ้งเป็นหนังสือให้ไปชำระเงิน

สงเคราะห์ตามข้อ 20 แล้วจำนวน 3 คร้ัง  แต่ละคร้ังมีระยะเวลาห่างกัน 30 วัน  ซึ่งคร้ังสุดท้ายได้ทำหนังสือ
ลงทะเบียนแบบตอบรับ  หรือสมาคมติดต่อหาหลักแหล่งที่อยู่ไม่ได้  และคณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติให้พ้น
จากสมาชิกภาพการส้ินสุดสมาชิกภาพตามข้อนี้  สมาชิกไม่มีสิทธิเรียกค่าสมัคร  เงินค่าบำรุง  และเงินสงเคราะห์ที่
ได้ชำระตามข้อบังคับนี้คืนจากสมาคม  เว้นแต่เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าที่ยังไม่ได้ตกอยู่ในความผูกพันที่จะต้องจ่าย
เป็นเงินสงเคราะห์ให้แก่สมาชิกที่ถึงแก่ความตาย 

ข้อ  16. สมาคมจะแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ตามข้อ 15 (3) (4) เพื่อทราบ  นับแต่
วันที่ ที่ประชุมมีมติ ภายใน  15  วัน 

สมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพตามข้อ 15(4) มีสิทธ์ิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ  ภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่
ได้รับหนังสือและให้คณะกรรมการวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ยื่นอุทธรณ์  คำวินิจฉัยของ
คณะกรรมการ  ให้เป็นที่สุด 

 
หมวด 5 

เงินค่าสมัคร เงินค่าบำรุง  และเงินสงเคราะห์ 
ข้อ  17. ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม  ต้องชำระเงินค่าสมัครเป็นเงินคนละ 30 บาท  และเมื่อ

สมาคมมีมติรับเข้าเป็นสมาชิก ตามข้อ 12 แล้ว  จะต้องชำระเงินให้แก่สมาคมดังนี้ 
     (1)  เงินค่าบำรุงรายปี ๆ ละ 20  บาท 
     (2)  เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า  ตามมติที่ประชุมใหญ่ 
     (3)  เงินสงเคราะห์ให้เรียกเก็บได้ในอัตราไม่เกินที่กำหนดในกฎกระทรวง 
ข้อ  18. เมื่อมีสมาชิกของสมาคมคนใดคนหนึ่งถึงแก่ความตาย  สมาชิกทุกคนมีหน้าที่ต้องชำระเงิน

สงเคราะห์รายละ  100  บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
          ข้อ  19. การชำระเงินค่าสมัคร เงินค่าบำรุง  และเงินสงเคราะห์หรือเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า  ต่อเจ้าหน้าที่
สมาคมโดยสมาคมจะออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน 

ข้อ  20. การชำระเงินสงเคราะห์ ตามข้อ 17  สมาชิกต้องชำระให้สมาคมภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือจากสมาคมให้ไปชำระเงิน 
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ข้อ  21.  สมาชิกของสมาคม  ต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินเดือนหรือเงินบำนาญ หรือเงินค่าจ้าง  
เป็นผู้หักเงินสงเคราะห์  ณ ที่จ่ายในวันจ่ายเงินเดือนหรือเงินบำนาญ หรือเงินค่าจ้าง 

สมาคมจะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าจากสมาชิกเพื่อสำรองจ่ายเป็นค่าจัดการศพและสงเคราะห์
ครอบครัวจำนวน ตามมติที่ประชุมใหญ่  และสมาคมจะคืนให้แก่สมาชิกเท่าที่สมาชิกผู้นั้นยังไม่ตกอยู่ในความ
ผูกพันที่จะต้องจ่ายเงินสงเคราะห์ 
 

หมวด 6 
สิทธิและหน้าท่ีของสมาชิก 

ข้อ  22. สมาชิกมีสิทธิดังต่อไปนี้ 
 (1)  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการของสมาคมต่อคณะกรรมการและเรียกร้องให้คณะกรรมการ 

กระทำ  หรืองดเว้นการกระทำเพื่อประโยชน์ของสมาคม 
(2)  เข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม  และลงสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการเพื่อบริหารงานสมาคม  

รวมทั้งออกเสียงลงคะแนนทุกคร้ัง 
          (3)  ขอตรวจสอบบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง    เพื่อทราบการดำเนินกิจการของสมาคมในวัน

เวลาเปิดทำการ 
  (4)  ลงช่ือร่วมกันไม่น้อยกว่า  100   คน   หรือจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิก

ทั้งหมดร้องขอต่อคณะกรรมการให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อการใดการหนึ่งเมื่อใดก็ได้ 
  (5)  ร้องขอต่อนายทะเบียนให้ส่งเพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม ถ้าได้นัดเรียกหรือได้

ประชุมกันหรือได้ลงมติฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือข้อบังคับของสมาคม   และต้องร้องขอภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ที่
ประชุมใหญ่ลงมติ 

ข้อ  23. สมาชิกมีหน้าที่ ดังนี้ 
(1)  ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับและคำส่ังของสมาคม 
(2)  ชำระเงินสงเคราะห์ให้เรียบร้อยภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการตายของสมาชิกหรือ

ได้รับหนังสือแจ้งจากสมาคมให้ไปชำระเงิน 
(3)  เก็บรักษาบัตรประจำตัวสมาชิก 
(4)  แจ้งการเปล่ียนแปลงที่อยู่  ช่ือสกุล  หรือวัน เดือน ปีเกิด  ต่อสมาคมภายใน 30 วัน  นับแต่

วันที่มีการเปล่ียนแปลง 
(5)  แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือตามแบบที่สมาคมกำหนดที่จะเปล่ียนแปลงบุคคลผู้จัดการศพ

หรือผู้รับเงินสงเคราะห์ 
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หมวด 7 
วิธีการจ่ายเงินค่าจัดการศพหรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว 

ข้อ  24. ในกรณีที่สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ถึงแก่ความตาย  ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
จ่ายค่าจัดการศพ  หรือค่าจัดการศพฌาปนกิจสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่บุคคลที่สมาชิกได้ระบุไว้ใน 
ใบสมัครให้เป็นผู้รับเงินสงเคราะห์และหรือเป็นผู้จัดการศพ  ซึ่งต้องเป็นบุคคลดังต่อไปนี้ 

(1) สามี ภริยา บุตร บิดา มารดา 
(2) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 
(3) พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน 
(4) ปู่ ย่า ตา ยาย 
(5) ลุง ป้า น้า อา 
(6) ผู้อุปการะเล้ียงดู  หรือผู้อยู่ในอุปการะเล้ียงดู 

ในกรณีที่สมาชิกไม่ได้ระบุให้บุคคลใดเป็นผู้จัดการศพหรือมีผู้จัดการศพ  แต่ไม่อาจจัดการศพ
ของสมาชิกได้หรือไม่มีบุคคลที่สมาชิกระบุไว้ในใบสมัครให้เป็นผู้จัดการศพ  บุคคลตาม (1) – (6) อาจยื่นคำร้องต่อ
สมาคมเพื่อขอเป็นผู้จัดการศพ  และเมื่อสมาคมเห็นว่าบุคคลสามารถจัดการศพได้จริง ให้สมาคมจ่ายค่าจัดการศพ 
แก่บุคคลดังกล่าว  แต่ถ้าสมาคมเห็นว่าบุคคลนั้นไม่สามารถจัดการศพได้  ให้สมาคมจัดการศพแก่สมาชิกให้
เหมาะสมกับฐานานุรูปและศาสนาของสมาชิกนั้น ๆ 

ถ้าหากมีเงินเหลือจากการจัดการศพ  ให้จ่ายแก่บุคคลใน (1) – (6) ตามลำดับก่อนหลัง  โดย
ผู้อยู่ลำดับก่อนย่อมตัดสิทธิผู้อยู่ลำดับหลัง  แต่ถ้ามีผู้อยู่ในลำดับเดียวกันหลายคน  ให้ได้รับเงินในสัดส่วนที่เท่ากัน 

ข้อ  25. สมาคมจะจ่ายเงินค่าจัดการศพหรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ผู้จัดการศพ
และผู้รับเงินสงเคราะห์แล้วแต่กรณี ดังนี้ 

1. จ่ายเงินคร้ังแรกเท่าที่เรียกเก็บได้ภายใน 7 วัน  นับแต่วันที่ได้รับคำขอ 
2. จ่ายเงินส่วนที่เหลือภายใน 90 วัน นับแต่วันที่สมาคมได้จ่ายเงินคร้ังแรก 

                การจ่ายเงินค่าจัดการศพหรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวรายใดมีปัญหาให้นำเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการ   และให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด   จึงไม่ถือว่าเงินนี้เป็นมรดกของสมาชิกผู้ถึงแก่
ความตาย   ทายาทโดยธรรมของสมาชิกที่ถึงแก่ความตายไม่มีสิทธิเรียกร้อง   หรือถือเป็นเหตุฟ้องร้องเรียกเงิน
ดังกล่าวได้  ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

ข้อ  26. สมาคมจะหักเงินสงเคราะห์ไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการเป็นจำนวนร้อยละสามของเงิน
สงเคราะห์ที่เรียกเก็บได้     
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หมวด 8 
การใช้จ่ายและการเก็บรักษาเงิน 

ข้อ  27. สมาคมจะใช้จ่ายเงินในการดำเนินกิจการ ดังนี้ 
(1)  ค่าเบ้ียประชุม ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ  และค่าเช่าที่พักของกรรมการ 
(2)  เงินเดือนค่าจ้าง  และค่าล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่สมาคม 
(3)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักของเจ้าหน้าที่สมาคม 
(4)  ค่าสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนบำเหน็จ  และค่าเคร่ืองแบบของเจ้าหน้าที่สมาคม 
(5)  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ 
(6)  ค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุม อบรม และสัมมนาของกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคม 
(7)  ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อที่ดิน อาคารและครุภัณฑ์ หรือการจัดจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคาร  
สำนักงานของสมาคม 
(8)  ค่าเช่าที่ดิน  และอาคารสำนักงานของสมาคม 
(9)  ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ  ค่าซ่อมแซม ค่าบำรุงรักษา และค่าเส่ือมราคา 
(10)  ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค ได้แก่ ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ และค่าไปรษณีย์ 
(11)  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของสมาคม 
(12)  ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ทำบัญชี ผู้ตรวจบัญชี ผู้สอบบัญชี ผู้ชำระบัญชี และค่าใช้จ่ายในการเลิกสมาคม 
(13)  ค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกที่ถึงแก่ความตาย 
(14)  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนกลาง  
ค่าใช้จ่ายตาม (1) (2) (3) (4) และ (13) สมาคมต้องวางเป็นระเบียบและนำเสนอที่ประชุมใหญ่

พิจารณาอนุมัติ  และส่งให้นายทะเบียนพิจารณาให้ความเห็นชอบภายใน 30 วันและเมื่อนายทะเบียนอนุมัติแล้ว
จึงจะถือปฏิบัติได้ 

ข้อ  28. เงินทุกประเภทที่สมาคมได้รับ  ต้องนำฝากธนาคารของรัฐ  หรือธนาคารพาณิชย์  หรือสถาบัน
การเงินตามประกาศกระทรวงการคลัง  หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ในนามสมาคม  ส่วนการเก็บรักษาเงินสดและการ
จ่ายเงินให้ดำเนินการ ดังนี้ 

 (1)  สำนักงานของสมาคมจะเก็บรักษาเงินสดไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายได้ไม่เกิน  10,000  บาท  
(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

 (2)  นายกสมาคมมีอำนาจส่ังจ่ายเงินของสมาคมได้ไม่เกินคร้ังละ  30,000  บาท 
(สามหมื่นบาทถ้วน) 

 (3)  นายกสมาคม  โดยมติของคณะกรรมการส่ังจ่ายเงินของสมาคมได้ไม่เกิน 100,000 บาท  
(หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

(4)  หากจำนวนเงินค่าใช้จ่ายเกินกว่า จำนวน 100,000 บาท  ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ใน
แต่ละรายการยกเว้นการจ่ายเงินสงเคราะห์ 
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 ก่อนการเบิกถอนและจ่ายเงินตาม (2) (3) (4)  ให้นายกสมาคมและกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่า  
2 คน  ลงนามร่วมกัน 

ข้อ  29.  สมาคมจะแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสม   เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ   โดยความเห็นชอบของที่ประชุม
ใหญ่และต้องรายงานผลให้คณะกรรมการทราบทุกเดือน 

      ผู้ตรวจสอบกิจการจะได้รับค่าตอบแทนตามที่สมาคมกำหนดและได้รับความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนกลาง 

 
หมวด 9 

การประชุมใหญ่ 
ข้อ  30. นับแต่จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม  ผู้ริเร่ิมก่อการจะต้องนัดสมาชิกมาประชุมใหญ่สามัญ  คร้ังแรก

ภายใน 90 วัน เพื่อ 
(1)  รับรองข้อบังคับทั้งฉบับ 
(2)  เลือกตั้งคณะกรรมการและมอบหมายงาน 
(3)  กำหนดอัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 
(4)  กำหนดอัตราการหักเงินค่าจัดการศพ  หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวไว้เป็น

ค่าใช้จ่าย 
(5)   กำหนดจำนวนเงินเบ้ียเล้ียง เบ้ียประชุม ค่าพาหนะเงิน หรือประโยชน์อย่างอื่นทำนอง

เดียวกันให้แก่กรรมการ 
(6)  เร่ืองอื่น ๆ 

ในระหว่างที่ยังไม่ได้มีการประชุมใหญ่สามัญคร้ังแรก   ผู้เร่ิมก่อการจัดตั้งสมาคมมีอำนาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบเช่นเดียวกับคณะกรรมการ 

ข้อ  31. สมาคมจะต้องเรียกประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีละหนึ่งคร้ัง  ภายใน  120  วัน   นับแต่วันส้ินปี
ปฏิทิน เพื่อ 

(1)  รับทราบรายงานกิจการในรอบปีที่ผ่านมา 
(2)  พิจารณาอนุมัติบัญชีรายได้ รายจ่าย  และบัญชีงบดุล 
(3)  เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่แทนคณะกรรมการเมื่อครบวาระ   หรือทดแทนตำแหน่งที่ว่าง 
(4)  พิจารณาแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับ    
(5)  เร่ืองอื่น ๆ 

ข้อ  32. สมาคมจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ   ในกรณีที่ต้องขอความเห็นชอบหรือมติจากที่ประชุมใหญ่ใน
การดำเนินกิจการของสมาคม 

(1)  คณะกรรมการเรียกประชุม 
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(2)  สมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมด  หรือไม่น้อยกว่า 50 คนลงช่ือ
ร่วมกันร้องขอต่อสมาคมให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อการใดการหนึ่ง 

ในกรณีที่สมาชิกเป็นผู้ร้องขอ  ให้สมาคมเรียกประชุมภายใน  30 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอถ้า  
สมาคมไม่เรียกประชุมในระยะเวลาดังกล่าว  ให้นายทะเบียนเรียกประชุมได้ 

(3)  นายทะเบียนส่ังให้เรียกประชุม 
ข้อ  33. สมาคมจะส่งหนังสือนัดประชุมใหญ่ไปยังสมาชิกทุกคนก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า  7  วัน  

หนังสือเชิญประชุมต้องระบุสถานที่  วัน เวลา  และระเบียบวาระการประชุมพร้อมทั้งรายละเอียด  และเอกสารที่
เกี่ยวข้องไปด้วย 

ข้อ  34. การประชุมใหญ่ ต้องมีสมาชิกมาร่วมประชุมร่วมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด  
หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน จึงจะเป็นองค์ประชุม 

  สมาชิกสามารถมอบฉันทะเป็นหนังสือให้ผู้อื่น  ซึ่งมิใช่สมาชิกมาประชุมใหญ่  และออกเสียงแทน
ตนได้  ผู้รับมอบฉันทะคนหนึ่งรับมอบฉันทะได้คนเดียว 

ข้อ  35. ในการประชุมใหญ่  สมาชิกคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  การวินิจฉัยช้ีขาดให้ถือเสียงข้าง
มากถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในทีป่ระชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด กรณีการแก้ไข
หรือเพิ่มเติมข้อบังคับและการเลิกสมาคม  ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้มาประชุม 

ข้อ  36. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่  ให้เลือกปฏิบัติได้ในแต่ละวาระการประชุม  โดย 
(1)  ออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผย  ให้ใช้วิธียกมือ 
(2)  ออกเสียงลงคะแนนลับ  ให้ใช้วิธีกาบัตรลงคะแนน 
การนับคะแนนเสียง  ให้ที่ประชุมเลือกสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมเป็นกรรมการนับคะแนนจำนวนไม่

น้อยกว่า 3 คน 
ข้อ  37. ในกรณีที่จะมีมติเร่ืองใด  ถ้าส่วนได้เสียของกรรมการ  หรือสมาชิกของสมาคมผู้ใดขัดกับ

ประโยชน์ได้เสียของสมาคม กรรมการ  หรือสมาชิกของสมาคม  ผู้นั้นจะออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้นไม่ได้ 
ข้อ  38. ให้นายกสมาคมเป็นประธานในที่ประชุมใหญ่  ถ้านายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

ให้อุปนายกปฏิบัติหน้าที่แทน  ถ้าทั้งนายกสมาคมและอุปนายกไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ที่ประชุมเลือก
กรรมการคนใดคนหนึ่งขึ้นเป็นประธาน ในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

 

หมวด 10 
คณะกรรมการ 

ข้อ  39. คณะกรรมการเป็นผู้ดำเนินกิจการของสมาคม  โดยได้รับการเลือกตั้งระหว่างสมาชิกด้วยกันในที่
ประชุมใหญ่มีจำนวนไม่น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่เกิน 21 คน ประกอบด้วยนายกสมาคม เลขานุการ เหรัญญิก  และ
กรรมการอื่น  ตามที่เห็นสมควร  และต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 

(1)  มีสัญชาติไทย 
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(2)  มีอายุไม่ต่ำกว่า  25  ปีบริบูรณ์ 
(3)  มีอาชีพเป็นหลักแหล่งและมีฐานะมั่นคง 
(4)  เป็นสมาชิกของสมาคม 
(5)  ไม่เป็นกรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อื่น 
(6)  ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
(7)  ไม่เคยถูกนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำท้องที่ส่ังให้พ้นจากตำแหน่ง

กรรมการสมาคม 
(8)  ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ถอดถอนให้ออกจากตำแหน่งกรรมการ

เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่หรือไม่เคยต้องโทษตามกฎหมายว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
(9)  ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดได้

กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(10)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(11)  ไม่เป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว  หรือบุคคลล้มละลาย 
(12)  ไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ หรือ

รัฐวิสาหกิจ  หรือไม่เคยถูกนายจ้างเลิกจ้างเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 
ให้คณะกรรมการเป็นผู้แทนของสมาคมในกิจการเกี่ยวกับบุคคลภายนอก  ในการนี้คณะกรรมการ

จะแต่งตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนขึ้นทำการแทนก็ได้ 
 

บทบาทหน้าท่ีแต่ละตำแหน่งของกรรมการ 
นายกสมาคม ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าในการบริหารกิจการของสมาคมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ    และวัตถุประสงค์ของสมาคมเป็นผู้แทน 
  สมาคมในการติดต่อกับบุคคลภายนอกและเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ 
  และการประชุมใหญ่ของสมาคม 

อุปนายกสมาคม ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคม     ปฏิบัติตามที่นายก
สมาคมได้มอบหมาย  และทำหน้าที่แทนนายกสมาคมเม่ือนายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

เลขานุการ ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของสมาคม  นัดการประชุมกรรมการ การประชุมใหญ่จด
และรักษารายงานการประชุม ดำเนินการจดทะเบียนกรรมการจดทะเบียนแก้ไข  หรือ
เพิ่มเติมข้อบังคับและรายงานทะเบียนสมาชิก  บัญชีงบดุลต่อนายทะเบียนและปฏิบัติ
ตามคำสั่งของนายกสมาคม  ตลอดจนทำหน้าที่เป็นเลขานุการในการประชุมต่าง ๆ  

  ของสมาคม 
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เหรัญญิก มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคม  เป็นผู้จัดทำบัญชีรายได้-รายจ่าย บัญชีงบ
ดุลของสมาคมและเก็บเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ทางการเงิน   บัญชีของสมาคมไว้เพื่อ 

  การตรวจสอบ  รายงานฐานะการเงินและงบดุลของสมาคมต่อนายทะเบียน 
กรรมการตำแหน่งอ่ืนๆ    มีหน้าที่ตามที่นกยกสมาคมมอบหมาย 

 ข้อ  40. วิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการ  ตามข้อ 39  กระทำได้  โดย 
ให้สมาชิกเลือกตั้งตำแหน่งนายกสมาคมอุปนายกสมาคมเพียงสองตำแหน่งแล้วมอบอำนาจให้

นายกสมาคม  อุปนายกสมาคม  ร่วมกันทำการเสนอชื่อสมาชิกเป็นกรรมการตำแหน่งอื่นๆ แทนจนครบจำนวน
กรรมการโดยให้เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่ 

 ข้อ  41. กรรมการของสมาคมไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้าง      หรือประโยชน์อย่างอื่นทำนองเดียวกันจาก
สมาคมกรรมการของสมาคมอาจได้รับเบ้ียประชุม  ค่าพาหนะ  หรือเงินหรือประโยชน์อย่างอื่นทำนองเดียวกันจาก
สมาคมตามที่ได้วางระเบียบไว้ให้จ่ายตามมติที่ประชุมใหญ่กำหนดและส่งสำเนาที่มีคำรับรองว่าถูกต้องต่อนาย
ทะเบียน 

 ข้อ  42. คณะกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งตามข้อที่ 40  และจดทะเบียนแล้ว  อยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี  
นับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่มีมติและต้องออกตามวาระ  และจะดำรงตำแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ในกรณีที่ไม่
มี (ผู้สมัคร)  เลือกตั้งเป็นกรรมการสมาคมครบตามจำนวนกรรมการ  เนื่องจากอยู่ในวาระครบสองวาระแล้วให้
ผู้เข้าร่วมประชุมมีมติไม่น้อยกว่าสองในสาม  เสนอให้กรรมการคนเก่าเป็นกรรมการของสมาคมอีกก็ได้ 

(1)  กรรมการชุดที่ออกตามวาระจะต้องปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุด
ใหม่และคณะกรรมการชุดใหม่รับมอบหน้าที่เป็นหนังสือ  และเข้ารับตำแหน่งแทนแล้ว  จึงจะพ้นหน้าที่  

(2)  หรือกรรมการชุดที่ออกตามวาระจะต้องปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการ 
ชุดใหม่และคณะกรรมการชุดใหม่ได้รับจดทะเบียนจากนายทะเบียนแล้ว   จึงจะสามารถรับมอบหน้าที่และเข้ารับ
ตำแหน่งแทน  

กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ  สมาคมจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ  เพือ่เลือกกรรมการแทน
ตำแหน่งที่ว่างก็ได้  และให้อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 

ข้อ  43. กรรมการของสมาคมย่อมพ้นจากตำแหน่งได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(1)  ครบกำหนดตามวาระ 
(2)  ตาย 
(3)  ลาออกโดยทำเป็นหนังสือ 
(4)  ขาดคุณสมบัติตามข้อ 39 

ข้อ  44. ให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละหนึ่งคร้ัง  ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน  นายกสมาคม
หรือกรรมการไม่น้อยกว่าคร่ึงหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะเรียกประชุมก็ได้ 

ข้อ  45. การประชุมคณะกรรมการ  จะต้องมีคณะกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าคร่ึงหนึ่งของจำนวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะนับเป็นองค์ประชุม 
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ข้อ  46. ให้นายกสมาคมเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้านายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้อุป
นายกสมาคมเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าทั้งนายกสมาคม  และอุปนายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม  การวินิจฉัยช้ีขาดให้ถือเสียงข้างมาก  ถ้า
คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 

ข้อ  47. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินกิจการของสมาคม  และให้รวมถึง 
(1)  ดำเนินกิจกาของสมาคมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545  

กฎกระทรวงประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ  และมติของที่ประชุมใหญ่  หรือกฎหมายอื่น 
(2)  วางระเบียบให้การปฏิบัติงานของสมาคมให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
(3)  ว่าจ้างแต่งตั้ง ถอดถอนเจ้าหน้าที่สมาคม 
(4)  จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร  หลักฐานทางการเงินและบัญชี  ทะเบียนสมาชิก  และทรัพย์สิน

ของสมาคม 
 

หมวด 11 
การเลิกสมาคม  และการชำระบัญช ี

ข้อ  48. สมาคมย่อมเลิกด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(1) ประชุมใหญ่ลงมติให้เลิก 
(2)  นายทะเบียนส่ังให้เลิก 
(3)  ศาลส่ังให้เลิก 

ข้อ  49. ในกรณีทีน่ายทะเบียนส่ังให้เลิก  กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
ของสมาคมสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อปลัดกระทรวง   โดยทำเป็นหนังสือต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับคำสั่งให้เลิn                       

ข้อ  50. เมื่อสมาคมต้องเลิกไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ให้มีการชำระบัญชีให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาตั้งผู้ชำระบัญชี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เลิก  หรือนับวันที่ปลัดกระทรวงมีคำส่ังให้ 
ยกอุทธรณ ์

ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ไม่อาจต้ังผู้ชำระบัญชี หรือนายทะเบียนไม่ให้ความเห็นชอบ ให้นายทะเบียนแต่งตั้ง
ผู้ชำระบัญชีขึ้นทำการชำระบัญชีได้ 

เมื่อนายทะเบียนเห็นสมควรหรือเมื่อสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกทั้งหมด 
ร้องขอต่อนายทะเบียน  นายทะเบียนจะแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีคนใหม่แทนผู้ชำระบัญชีที่ได้ต้ังไว้ก็ได้  ผู้ขำระบัญชี
ได้รับค่าตอบแทนของสมาคมตามที่นายทะเบียนกำหนด 

ข้อ  51. ให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสมาคมจัดการรักษาทรัพย์สินทั้งหมดของสมาคมไว้จนกว่า 
ผู้ชำระบัญชีจะรียกให้ส่งมอบ 
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ข้อ  52. ผู้ชำระบัญชีต้องทำงบดุลของสมาคมส่งให้ผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจรับรองว่าถูกต้อง    และอาจร้อง
ขอให้นายทะเบียนตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบงบดุลได้  เมื่อผู้สอบบัญชีรับรองงบดุลแล้ว  ให้ผู้ชำระบัญชีรับรอง
งบดุลต่อที่ประชุมใหญ่เพื่ออนุมัติและเสนอต่อนายทะเบียนต่อไป 

ข้อ  53. เมื่อได้ชำระบัญชีแล้วถ้ามีทรัพย์สินเหลืออยู่จะโอนไปให้แก่     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญ
ศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด 

 

หมวด 12 
บทเฉพาะกาล 

ข้อ  54. ในวาระแรกให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด  สามารถสมัคร
เข้าเป็นสมาชิกของสมาคม  โดยได้รับการยกเว้นคุณสมบัติตาม ตามข้อ 9(4) ทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการกำหนด โดย
ต้องสมัครสมาชิกภายใน 90 วัน นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนสมาคม 

ข้อ  55. สมาชิกถึงแก่กรรมก่อนที่จะมีการประชุมใหญ่คร้ังแรก  ไม่มีสิทธ์ิได้รับสงเคราะห์  ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
ทั้งส้ิน 
 

          
 (ลงช่ือ)  ผู้เร่ิมก่อการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

 
 
 

1. ...........................................   2. ............................................... 
( นายประดิษฐ์  จันทร์แสนตอ )         ( นายสุทัศน์  ใจคำปัน ) 

 

3. …………………………………….   4. ………………………………………... 
( นางสาวศรีสมร  พรหมศิลป์ )   ( นายพิพัฒพงษ์  อนุสสรราชกิจ ) 
 

5. ..............................................   6. .............................................. 
  ( นายเหรียญ  แก้วประการ )       ( นายคงศักดิ์  รัตนทวีชาติ )  

   

7. …………………………………….. 
           ( นายเนียน  ชมภูกูล ) 


