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แนวทางการส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทาง  
 กรณีศึกษากองทุนธนาคารคัดแยกขยะ  

 
1. หลักการและแนวคิด 

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 บัญญัติให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอ านาจในการจัดการมูลฝอย โดยมี
หน้าที่เก็บขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตพ้ืนที่ของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ซึ่งกระทรวงมหาดไทย   
ได้ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยตามพระราชบัญญัติดังกล่าวไว้ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 โดยข้อ 5 ของประกาศฉบับนี้ ก าหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นต้องรณรงค์
สร้างความรู้ ความเข้าใจ และจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการลดปริมาณและคัดแยกมูลฝอย 
ณ แหล่งก าเนิดมูลฝอย 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ท าการศึกษารูปแบบ วิธีการในการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะ 
มูลฝอยจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ พบว่า โครงการจัดตั้งกองทุนธนาคารคัดแยกขยะเพ่ือคัดแยกขยะ
แล้วน าไปจ าหน่าย น าเงินที่ได้จากการจ าหน่ายไปใช้เพื่อประโยชน์แก่สมาชิกกองทุน ซึ่งด าเนินการอยู่ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งจะเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ ที่จะน าไปใช้เป็นแบบอย่าง 
ในการด าเนินการ จึงได้ถอดบทเรียนแนวทางการด าเนินการคัดแยกขยะที่ต้นทาง กองทุนธนาคาร 
คัดแยกขยะนี้ขึ้น เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ น าไปใช้ศึกษาและเป็นแนวทางในการด าเนินงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของการด าเนินงานกองทุนธนาคารคัดแยกขยะ  
    2.1dจัดตั้งกองทุนธนาคารคัดแยกขยะขึ้นเพ่ือรวบรวมคัดแยกขยะจากชุมชนที่สามารถน ากลับไปแปรรูป 
แล้วน ากลับมาใช้ใหม่ โดยคัดแยกขยะเป็นหมวดหมู่ เช่น พลาสติก โลหะ กระดาษ แก้ว  
    ๒.๒dเพ่ือน ารายได้ที่ได้จากการจ าหน่ายขยะดังกล่าวมาใช้ตามวัตถุประสงค์ของกลุ่ม เช่น เป็นเงินสะสม 
ส าหรับสมาชิกกลุ่มในลักษณะการประกันชีวิต 

๓. แนวทางการจัดตั้งกองทุนธนาคารคัดแยกขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ๓.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนและด าเนินการให้ชุมชนร่วมกันจัดตั้งกองทุนธนาคารคัดแยกขยะ 
โดยสามารถด าเนินการได้ดังนี้ 

3.1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจกับชุมชน เสริมสร้างความรู้ในวิธีการ
บริหารจัดการการคัดแยกขยะ การจัดจ าหน่าย การด าเนินกิจการของกองทุน รวมทั้งสร้าง จิตส านึก 
ในการลดปริมาณและคัดแยกขยะ 

3.1.2 เมื่อชุมชนมีความเข้าใจในเรื่องการจัดการคัดแยกขยะแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ร่วมกับชุมชนจัดตั้งกองทุนธนาคารคัดแยกขยะ  
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3.1.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนธนาคารคัดแยกขยะ ดังนี้ 
         1) ให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษากองทุนธนาคารคัดแยกขยะซึ่งอาจประกอบด้วยนายกdรองนายกdปลัด   
รองปลัด โดยมีหน้าที่  ดังนี้  

    (1) ให้ค าปรึกษา สนับสนุนการด าเนินงานและกิจกรรมของกองทุน 
    (2) ร่วมกับคณะกรรมการบรหิารกองทุนในการวางแผนหรือแนวทางในการด าเนินงานของกองทุน 
    (3) สนับสนุนในด้านต่างๆ ที่เหมาะสมในการด าเนินงานของกองทุน 

         2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานแนะน าและร่วมมือกับชุมชนในการสรรหา 
คณะกรรมการบริหารกองทุนธนาคารคัดแยกขยะ โดยมีองค์ประกอบตามที่เห็นสมควร และมีหน้าที่ ดังนี ้

    (1) บริหารกองทุนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ 
       (2) ออกข้อบังคับของกองทุน 

    (3) แต่งตั้งคณะท างานด้านต่างๆ ตามท่ีข้อบังคับก าหนด 
    (4) รับสมัครสมาชิกและจัดท าทะเบียนสมาชิก 
    (5) ให้ความเห็นชอบในการจ่ายเงินของกองทุน เช่น เงินประกันชีวิตแก่สมาชิกกองทุน 
    (6) จัดท าและควบคุมดูแลการจัดท าบัญชี เอกสาร และหลักฐานการด าเนินงาน 

ของกองทุนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
    (7) ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรต่างๆ ในการด าเนินงานของกองทุน 
3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนให้คณะกรรมการบริหารกองทุนธนาคารคัดแยกขยะ

ได้ประชุมหารือกันเพ่ือออกข้อบังคับเกี่ยวกับการด าเนินงาน รูปแบบและวิธีการในการด าเนินงานของกองทุน
ธนาคารคัดแยกขยะ 
    3.2dองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการร่วมกับคณะกรรมการบริหารกองทุนและชุมชนจัดหาสถานที่   
ทีเ่หมาะสม สะดวก และมีขนาดเพียงพอส าหรับจัดตั้งเป็นสถานที่ด าเนินการรวบรวมและคัดแยกขยะ 
    3.3dคณะกรรมการบริหารกองทุนธนาคารคัดแยกขยะและชุมชนจัดหาผู้รับซื้อขยะที่คัดแยกไว้ 
    3.4dคณะกรรมการบริหารกองทุนธนาคารคัดแยกขยะสามารถจัดตั้งคณะท างานของกองทุนธนาคาร      
คัดแยกขยะเพ่ือด าเนินกิจการต่างๆ โดยมีอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) หรือจิตอาสาร่วมด าเนินงาน 
ประกอบด้วย 
  3.4.1 คณะท างานฝ่ายจัดซื้อ/ฝ่ายขาย มีหน้าที่บริหารกิจการการรับซื้อขยะจากสมาชิก ประเมินราคา 
จัดเก็บและติดต่อประสานงานกับผู้รับซื้อขยะ เพ่ือท าการขายขยะที่คัดแยกไว้ ทั้งนี้ จะต้องส ารวจตรวจสอบ
ราคารับซื้อขยะแต่ละประเภทตามท้องตลาดอย่างสม่ าเสมอ และก าหนดราคารับซื้อไว้ให้เป็นมาตรฐาน 

3.4.2 คณะท างานฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่สร้างการรับรู้และกระตุ้นให้ประชาชนลดปริมาณ  
คัดแยกขยะ และเผยแพร่ข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

3.4.3 คณะท างานฝ่ายบัญชีและการเงิน มีหน้าที่ในการรับเงิน เก็บรักษาเงิน และจ่ายเงินของกองทุน 
จัดท าบัญชีรายรับรายจ่าย  

3.4.4 คณะท างานฝ่ายติดตามสมาชิก มีหน้าที่ประสานกับสมาชิกกองทุน ติดตามผลด าเนินงาน        
ของสมาชิกในการน าขยะมาส่งให้กองทุน 
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    3.5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาท/หน้าที่ของคณะท างาน
ต่างๆ 
    3.6 จัดให้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือ “กองทุนธนาคารคัดแยกขยะ” 
ระหว่าง (อปท. ...........) ก านนั ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการบริหารกองทุน  
    3.8 กองทุนต้องจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์และ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน เช่น จัดให้มีใบรับสมัคร
สมาชิก สมุดคู่ฝาก ใบน าฝาก ใบถอนเงิน เอกสารบัญชีต่างๆ เครื่องชั่งน้ าหนัก  
    3.9 ด าเนินการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ สร้างการรับรู้ในชุมชนเกี่ยวกับการลดปริมาณ
และคัดแยกขยะ รวมทั้งบทบาทของกองทุนธนาคารคัดแยกขยะ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือจากภาคประชาชน 
    3.10 คณะกรรมการบริหารกองทุนเปิดรับสมัครสมาชิกกองทุนธนาคารคัดแยกขยะ และประกาศการสมัคร
สมาชิกให้ทราบโดยทั่วกัน 
    3.11 คณะกรรมการบริหารกองทุนต้องจัดประชุมคณะกรรมการและคณะท างานกองทุนธนาคารคัด     
แยกขยะ เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานและชี้แจงข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิกกองทุน   
    3.12 คณะกรรมการด าเนินงานด้านการท าบัญชี และการตรวจสอบ ดังนี้ 

1) คณะกรรมการจัดท าบัญชีกองทุนธนาคารคัดแยกขยะตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด   
อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง และแจ้งให้สมาชิกทราบ รวมทั้งให้จัดท าสรุปผลการด าเนินงานต่อคณะท างานและ
สมาชิก อย่างน้อยปีละครั้ง 
 2) คณะกรรมการต้องจัดให้มีระบบการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการบริหารจัดการการเงิน การบัญชี 
การพัสดุ โดยค านึงถึงถึงการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบของสมาชิกเป็นหลัก 
 3) คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะบุคคลที่เห็นสมควรเป็นผู้ตรวจสอบกองทุนธนาคารคัดแยกขยะ   
เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบผลการบริหารจัดการกองทุนธนาคารคัดแยกขยะ ในการนี้ให้คณะกรรมการอ านวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกองทุน 
4. วิธีด าการเนินงานของกองทุนธนาคารคัดแยกขยะ 
    4.1 คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การรับสมัครสมาชิก  

4.1.1 ผู้ที่จะสมัครเป็นสมาชิกต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านอยู่ในเขต......... อ าเภอ...... ... จังหวัด.............  
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันสมัครdกรณีที่ ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านในเขต... . . . . . . . . . . . .  จะต้องพักอาศัย               
หรือปฏิบัติงานอยู่ในเขต.......................... ไม่น้อยกว่า ๑ ปี และให้บุคคลที่เชื่อถือได้ เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายจ้าง ข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นรับรอง  
 4.1.2 คณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิก และประกาศให้ทราบทั่วกัน  
ซึ่งหากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่าคุณสมบัติไม่ถูกต้อง สามารถตัดสิทธิ์ได้ทันที  
    4.2 สิทธิและการได้รับสิทธิเงินประกันชีวิตของสมาชิก 

4.2.1 สมาชิกจะมีสิทธิได้รับเงินประกันชีวิตเมื่อน าขยะส่งกองทุนธนาคารคัดแยกขยะติดต่อกัน 
ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน และมีมูลค่าของขยะรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า ๓๐๐ บาท  

4.2.2 หลังจากที่สมาชิกได้รับสิทธิแล้ว สมาชิกต้องส่งขยะให้กองทุนธนาคารคัดแยกขยะต่อไป     
เป็นประจ าทุกเดือน หากไม่ส่งขยะในเดือนใด ให้สิทธิในการรับเงินประกันชีวิตยุติลง ส าหรับเงินของสมาชิก     
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ผู้นั้นที่คงเหลืออยู่ในบัญชี ให้หักเข้ากองทุนธนาคารคัดแยกขยะ ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๓๐๐ บาท สมาชิกจะกลับมามี
สิทธิในการรับเงินประกันชีวิตอีก เมื่อได้ส่งขยะให้กับกองทุนธนาคารคัดแยกขยะติดต่อกันทุกเดือนไม่น้อยกว่า 
3 เดือน จึงจะมีสิทธิได้รับเงินประกันชีวิตเช่นเดิม ตั้งแต่วันที่กลับมาส่งขยะให้แก่กองทุนธนาคารคัดแยกขยะ 
ครบ 3 เดือน  

4.2.3 สมาชิกธนาคารคัดแยกขยะมีสิทธิได้รับเงินประกันชีวิตจากกองทุนธนาคารคัดแยกขยะ       
โดยค านวณจากจ านวนสมาชิกท้ังหมดที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกแล้วไม่น้อยกว่า ๖ เดือน คูณด้วย 40 

4.2.4 สมาชิกผู้ใดประสงค์จะขอรับเงินประกันชีวิต  จะต้องยื่นเอกสารดังนี้ 
  ๑)  ค าร้องขอรับเงินประกันชีวิต     
  ๒)  ใบมรณะบัตรของผู้เสียชีวิต      
  ๓)  ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้ยื่นค าขอ    
  ๔)  ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียชีวิต     
  ๕)  ส าเนาทะเบียนบ้านผู้เสียชีวิต     
  ๖)  ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ยื่นค าขอ     
    4.3 สมาชิกที่ประสงค์จะลาออก ให้ยื่นค าร้องขอลาออกต่อประธานกรรมการบริหารกองทุน และให้มีผล 
นับแต่วันที่ยื่นค าร้อง 
    4.4 ขั้นตอนการด าเนินการซื้อ/ขายขยะ 

4.4.1 ก าหนดวันรับซื้อขยะจากสมาชิกแต่ละคนเดือนละ 1 ครั้ง โดยให้สมาชิกน าขยะของตนเอง    
มาให้กองทุน ณ จุดนัดหมาย ซึ่งจุดนัดหมายอาจเป็นสถานที่ที่มีสมาชิก พักอาศัยอยู่หลายราย ทั้งนี้             
ขอความร่วมมือประชาชนให้คัดแยกขยะเพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ 

4.4.2 เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อจะด าเนินการแจกบัตรคิวและให้ ใบน าฝาก โดยราคาของขยะ              
แต่ละประเภทที่รับซื้อจะมีการประกาศให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันขาย  

4.4.3 เจ้าหน้าที่ฝ่ายจดบันทึกและคิดเงินด าเนินการคิดเงินตามใบรายการของขยะที่ประกาศรับซื้อ 
ในรอบนั้นๆ แล้วบันทึกลงบัญชีคู่ฝากของสมาชิกในโครงการ 

4.4.4 เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายขยะจะต้องด าเนินการเก็บขนขยะที่รับซื้อไปยังที่จัดเก็บ และประสาน       
ร้านรับซื้อของเก่าในพ้ืนที่เพ่ือด าเนินการขายขยะ 
    4.5 การถอนเงินและรักษาบัญชี  
 4.5.1 หลังจากสมาชิกได้รับสิทธิประกันชีวิตแล้ว ในทุกๆ เดือนภายหลังจากที่น าขยะมาส่งให้กองทุน 
สมาชิกสามารถถอนเงินจากบัญชีของตนได้ แต่จะต้องมีเงินเหลืออยู่ในบัญชีไม่น้อยกว่า ๓๐๐ บาท สมาชิก 
รายใดที่มีเงินในบัญชีน้อยกว่า ๓๐๐ บาท ต้องน าเงินมาฝากเข้าบัญชีตนเองให้ได้ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ บาท 
 4.5.2 เงินในบัญชีสมาชิกธนาคารคัดแยกขยะต้องคงเหลือใช้ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงิน     
ประกันชีวิตแก่สมาชิก เมื่อสมาชิกผู้ใดเสียชีวิต ให้น าเงินจากบัญชีของสมาชิกทุกคน คนละ ๔๐ บาทต่อสมาชิก
ผู้เสียชีวิตหนึ่งคน มอบให้แก่ทายาทของสมาชิกผู้เสียชีวิต 
 4.5.3 การถอนเงินประกันชีวิต สมาชิกต้องเขียนค าร้องขอถอนเงินในส่วนที่เกิน ๓๐๐ บาท  
โดยให้คณะท างานฝ่ายบัญชีและการเงินหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ด าเนินการเบิกเงินจากกองทุน เพ่ือจ่ายให้แก่
สมาชิกกองทุนเมื่อพิจารณาแล้วในเดือนถัดไป  
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(ตัวอยา่ง) 

ข้อบังคับ 
ของกองทุนธนาคารคัดแยกขยะ 

 พ.ศ. .... 
 

เพ่ือให้การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (ชื่อ ชุมชน........) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชน 
ในชุมชนร่วมมือกันในการลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะ และบริหารจัดการขยะที่ต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพ 
จึงให้มขี้อบังคับของกองทุนธนาคารคัดแยกขยะ ไว้ดังนี้  

 
หมวดที่ 1 ข้อความทั่วไป 

 
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับของกองทุนธนาคารคัดแยกขยะ” พ.ศ. .... 
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ประกาศ เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้ 
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนธนาคารคัดแยกขยะ 

  “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนธนาคารคัดแยกขยะ 
  “คณะท างาน” หมายความว่า คณะท างานกองทุนธนาคารคัดแยกขยะ 
  “สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกกองทุนธนาคารคัดแยกขยะ 

“ประกันชีวิต” หมายความว่า การจ่ายเงินที่ได้จากการจ าหน่ายขยะของกองทุนให้แก่สมาชิก 
เมื่อสมาชิกนั้นถึงแก่กรรม ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ 

 “ขยะ” หมายความว่า ขยะที่คัดแยกแล้วสามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น พลาสติก 
แก้ว กระดาษ โลหะ 

ข้อ 4 วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุนธนาคารคัดแยกขยะ  
(1) เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสร้างจิตส านึกความรับผิดชอบในการลดปริมาณ 

และคัดแยกขยะ 
(2) เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและให้สมาชิกมีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
(3) เพ่ือลดปริมาณขยะ น ารายได้จากการจ าหน่ายขยะของกองทุนมาสร้างประโยชน์ให้แก่สมาชิก 
(4) เพ่ือสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่น   

ในการบริหารจัดการขยะชุมชน 
(5) ....................................................................................................................... 
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หมวดที่ ๒ โครงสร้างของธนาคารคัดแยกขยะ 
 

ข้อ 5 คณะกรรมการบริหารกองทุนธนาคารคัดแยกขยะให้มาจากการคัดเลือกของชุมชน
ประกอบด้วย 

(๑) นาย/นาง/นางสาว ก.      ประธานกรรมการ 
  (๒) นาย/นาง/นางสาว ข.      รองประธานกรรมการ 
  (๓) นาย/นาง/นางสาว ค.      กรรมการ 
  (๔) นาย/นาง/นางสาว ฆ.      กรรมการ 
  (๕) นาย/นาง/นางสาว ง.      กรรมการ 
  (๖) นาย/นาง/นางสาว จ.      กรรมการ  
  (๗) นาย/นาง/นางสาว ฉ.      กรรมการ 
  (๘) นาย/นาง/นางสาว ช.      กรรมการ/เลขานุการ 
  (๙) นาย/นาง/นางสาว ซ.      กรรมการ/ผู้ช่วยเลขาฯ 
  (๑๐) นาย/นาง/นางสาว ฌ.                กรรมการ/เหรัญญิก 

ข้อ 6 คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(1) บริหารกองทุนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ 

   (2) ออกข้อบังคับกองทุน 
(3) แต่งตัง้คณะท างานด้านต่างๆ ตามท่ีข้อบังคับก าหนด 
(4) รับสมัครสมาชิกและจัดท าทะเบียนสมาชิก 
(5) ให้ความเห็นชอบในการจ่ายเงินของกองทุนและเงินประกันชีวิต 
(6) จัดท าและควบคุมดูแลการจัดท าบัญชี เอกสาร และหลักฐานการด าเนินงานของกองทุน 

ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
(7) ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรต่างๆ ในการด าเนินงานของกองทุน 

ข้อ 7 ให้ประธานกรรมการรักษาการและด าเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ กรณีที่มีปัญหา 
ที่จะต้องวินิจฉัย ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการ โดย
ถือมติเสียงข้างมาก ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ หากการลงมติเสียงเท่ากั นให้ประธาน
กรรมการบริหารเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

หมวดที่ ๓ สมาชิกธนาคารคัดแยกขยะ 
 

ข้อ 8 ผู้มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกกองทุนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
(๑) มีชื่อในทะเบียนบ้านอยู่ในเขต................... อ าเภอ.............. จังหวัด............. ไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

นับถึงวันสมัคร  
  (2) กรณีท่ีไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านในเขต...............จะต้องพักอาศัยหรือปฏิบัติงานอยู่ในเขต.......................... 
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี และให้บุคคลที่เชื่อถือได้ เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น นายจ้าง ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รับรอง  
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(3) ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกให้ยื่นใบสมัครได้ที่ . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . 
................................................................................................................................................................................. 
  ข้อ 9 คณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิก และประกาศให้ทราบทั่วกัน 
ซึ่งหากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่าคุณสมบัติไม่ถูกต้อง สามารถตัดสิทธิ์ได้ทันที 

ข้อ 10 สมาชิกธนาคารคัดแยกขยะมีสิทธิได้รับเงินประกันชีวิตจากกองทุนโดยค านวณจาก
จ านวนสมาชิกทั้งหมดที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกแล้วไม่น้อยกว่า ๖ เดือน คูณด้วย 40 
  

หมวดที่ 4 การด าเนินงาน 
 

ข้อ 10 สมาชิกต้องน าขยะแต่ละประเภทที่ท าการคัดแยกส่งกองทุนติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๖ เดือน 
และมีมูลค่าของขยะรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า ๓๐๐ บาท จึงจะมีสิทธิรับเงินประกันชีวิต  

ข้อ 11 เมื่อสมาชิกมีสิทธิรับเงินประกันชีวิตตามข้อ 10 แล้ว สมาชิกต้องส่งขยะให้              
ธนาคารต่อไปเป็นประจ าทุกเดือน หากไม่ส่งขยะในเดือนใด ให้สิทธิในการรับเงินประกันชีวิตยุติลง ส าหรับเงิน
ของสมาชิกผู้นั้นที่คงเหลืออยู่ในบัญชีให้หักเข้าธนาคาร ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๓๐๐ บาท 

สมาชิกที่สิทธิในการรับเงินประกันชีวิตยุติลงตามวรรคหนึ่งหากประสงค์ จะมีสิทธิได้รับเงิน
ประกันชีวิตต่อไป สมาชิกจะต้องส่งขยะให้กับกองทุนติดต่อกันทุกเดือนไม่น้อยกว่า 3 เดือน จึงจะมีสิทธิได้รับเงิน
ประกันชีวิตเช่นเดิม ตั้งแตว่ันที่สมาชิกนั้นได้กลับมาส่งขยะให้แก่กองทุนครบ 3 เดือน  

ข้อ 12 การรักษาบัญชีและการถอนเงิน  
  (๑) หลังจากสมาชิกได้รับสิทธิประกันชีวิตแล้ว ในทุกๆ เดือนภายหลังจากที่น าขยะมาส่ง      
ให้กองทุน สมาชิกสามารถถอนเงินจากบัญชีของตนได้ แต่จะต้องมีเงินเหลืออยู่ในบัญชีไม่น้อยกว่า ๓๐๐ บาท 
สมาชิกรายใดที่มีเงินในบัญชีน้อยกว่า ๓๐๐ บาท ต้องน าเงินมาฝากเข้าบัญชีตนเองให้ได้ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ บาท 
  (๒) เงินในบัญชีสมาชิกธนาคารขยะต้องคงเหลือไว้ไม่น้อยกว่า ๓๐๐  บาท เพ่ือจ่ายเป็น      
เงินประกันชีวิตแก่สมาชิก เมื่อสมาชิกผู้ใดเสียชีวิต ให้น าเงินจากบัญชีของสมาชิกทุกคน คนละ ๔๐ บาท        
ต่อสมาชิกผู้เสียชีวิตหนึ่งคน มอบให้แก่ทายาทของสมาชิกผู้เสียชีวิต 
  (3) การถอนเงินประกันชีวิต สมาชิกต้องเขียนค าร้องขอถอนเงินในส่วนที่เกิน ๓๐๐ บาท  
โดยให้คณะท างานฝ่ายบัญชีและการเงินหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายด าเนินการเบิกเงินจากกองทุน เพ่ือจ่ายให้แก่
สมาชิกกองทุนเมื่อพิจารณาแล้วในเดือนถัดไป 
  ข้อ 13 สมาชิกผูใ้ดประสงคล์าออก dให้ยื่นค าร้องขอลาออกต่อประธานกรรมการdและให้มีผลนับต้ังแต่วันที่ยื่น
ค าร้อง 
  ข้อ 14 สมาชิกผู้ใดประสงค์จะขอรับเงินประกันชีวิต  จะต้องยื่นเอกสาร ดังนี้ 
  (๑)  ค าร้องขอรับเงินประกันชีวิต      
  (๒)  ใบมรณะบัตรของผู้เสียชีวิต      
  (๓)  ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้ยื่นค าขอ     
  (๔)  ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียชีวิต     
  (๕)  ส าเนาทะเบียนบ้านผู้เสียชีวิต      
  (๖)  ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ยื่นค าขอ      
 

เผยแพร่โดย:กรรมกร สีกากี



 
- 4 - 

 

 
 

หมวดที่ 5 การท าบัญชีและการตรวจสอบ 
 

ข้อ 14 ให้คณะกรรมการจัดท าบัญชี กองทุนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด  
และเปิดเผยให้สมาชิกทราบ รวมทั้งจัดท าสรุปผลการด าเนินงานให้สมาชิกทราบอย่างน้อยปีละครั้ง 
  คณะกรรมการต้องจัดให้มีระบบการตรวจสอบเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุ  
โดยค านึงถึงถึงการมีส่วนร่วมของสมาชิกด้วย 
  คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะบุคคลที่เห็นสมควรเป็นผู้ตรวจสอบกองทุน เพ่ือท าหน้าที่
ตรวจสอบผลการบริหารจัดการกองทุน ในการนี้ให้คณะกรรมการอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
ของผู้ตรวจสอบกองทุนด้วย 
  ข้อ 17 ให้คณะกรรมการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ภายใต้ชื่อบัญชี “กองทุนธนาคาร        
คัดแยกขยะ......” ไว้กบัธนาคารของรัฐเพ่ือรับเงินค่าจ าหน่ายขยะ และเบิกจ่ายเงินประกันชีวิต 
      

หมวด 6 บทเฉพาะกาล 
 
  ข้อ 16 ในวาระเริ่ มแรกของกองทุน  ให้จั ดให้มีคณะกรรมการ โดยการ เสนอชื่ อ 
ในที่ประชุมของชุมชน 
   

หมวด 7 การแก้ไขข้อบังคับ 
 

  ข้อ 18 ข้อบังคับธนาคารคัดแยกขยะอาจแก้ไขได้เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน   
โดยให้กระท าในที่ประชุมใหญ่ของสมาชิก และเสนอขอแก้ไขโดยคณะกรรมการ มติในการแก้ไขให้ถือเสียงข้างมาก
ของสมาชิกท่ีมาประชุม 
  ข้อ ๑9 ให้ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนธนาคารคัดแยกขยะเป็นผู้รักษาการตาม
ข้อบังคับนี้ 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่  ....  เดือน ............  พ.ศ. .... 
 
 
      ลงชื่อ............................................................. 
           (นาย/นาง/นางสาว............  ....................) 
                          ประธานกรรมการบริหารกองทุนธนาคารคัดแยกขยะ  

เผยแพร่โดย:กรรมกร สีกากี



(ตัวอย่าง) 
  

 
 

ค ำสั่ง...................................................... 
ที่          /.......... 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนธนำคำรคัดแยกขยะ........................   
--------------------------------------------------------- 

  ด้วย............................... จัดตั้งกองทุนธนาคารคัดแยกขยะขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ชุมชนและ
ครัวเรือนเข้ามามี    ส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะ โดยมีวัตถุประสงค์ลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะ ดังนั้น
เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนธนาคารคัดแยกขยะ
............................ ประกอบด้วย 

๑.         ประธานกรรมการ 
   ๒.           รองประธานกรรมการ 
   ๓.         กรรมการ 
   ๔.         กรรมการ 
   ๕.         กรรมการ 
   ๖.         กรรมการ  
   ๗.         กรรมการ 
   ๘.          กรรมการ/เลขานุการ 
   ๙.          กรรมการ/ผู้ช่วยเลขาฯ 
   ๑๐.                 กรรมการ/เหรัญญิก 

ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที ่ดังนี้ 
(1) บริหารกองทุนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ 

   (2) ออกข้อบังคับกองทุน 
(3) แต่งตัง้คณะท างานด้านต่างๆ ตามท่ีข้อบังคับก าหนด 
(4) รับสมัครสมาชิกและจัดท าทะเบียนสมาชิก 
(5) ให้ความเห็นชอบในการจ่ายเงินของกองทุนและเงินประกันชีวิต 
(6) จัดท าและควบคุมดูแลการจัดท าบัญชี เอกสาร และหลักฐานการด าเนินงานของกองทุน 

ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
(7) ประสานงานกับส่วนราชการและ องคก์รต่างๆ ในการด าเนินงานของกองทุน 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่           ....................  ๒๕๖..  เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที่          ..............  ๒๕๖.. 

 

      (นาย/นาง/นางสาว..................................) 
              ประธานกรรมการบริหารกองทุนธนาคารคัดแยกขยะ............ 
 

เผยแพร่โดย:กรรมกร สีกากี



(ตัวอย่าง) 
 
 
 
 

ค ำสั่ง............................................................. 
ที่          / .......... 

เร่ือง  ค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนกองทุนธนำคำรคัดแยกขยะ   
--------------------------------------------------------- 

  ตามที่.......................................... ได้ด าเนินงานกองทุนธนาคารคัดแยกขยะ.......... โดยมีวัตถุประสงค์     
ให้ชุมชนและครัวเรือนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
จึงแต่งตั้งคณะท างาน ดังนี้ 

1. คณะท างานฝ่ายจัดซื้อ/ฝ่ายขาย ประกอบด้วย 

1 ........................................     ประธานคณะท างาน 
2. ..........................................    คณะท างาน 
3. ............................................    คณะท างาน 
4. ..........................................    คณะท างานและเลขานุการ 

หน้าที่  บริหารกิจการ การรับซื้อขยะ ประเมินราคา จัดเก็บและติดต่อประสานงานกับผู้รับซื้อขยะ
เพ่ือท าการขายขยะที่คัดแยกไว้ ทั้งนี้ จะต้องส ารวจตรวจสอบราคารับซื้อขยะแต่ละประเภทตามท้องตลาด         
อย่างสม่ าเสมอ และก าหนดราคารับซื้อไว้ให้เป็นมาตรฐาน 

2. คณะท างานฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 
1 ........................................     ประธานคณะท างาน 
2. ..........................................    คณะท างาน 
3. ............................................    คณะท างาน 
4. ..........................................    คณะท างานและเลขานุการ 

หน้าที่ สร้างการรับรู้และกระตุ้นให้ประชาชนลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะ และเผยแพร่ข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง 

3. คณะท างานฝ่ายบัญชีและการเงิน ประกอบด้วย 
1 ........................................     ประธานคณะท างาน 
2. ..........................................    คณะท างาน 
3. ..........................................    คณะท างานและเลขานุการ 

หน้าที่  รับเงิน เก็บรักษาเงิน จ่ายเงินกองทุน จัดท าบัญชีรายรับรายจ่าย และตรวจสอบความถูก
ต้องการบัญชีและการเงินของกองทุน 

4. คณะท างานฝ่ายติดตามสมาชิก ประกอบด้วย 
1 ........................................     ประธานคณะท างาน 
2. ..........................................    คณะท างาน 
3. ............................................    คณะท างาน 
4. ..........................................    คณะท างานและเลขานุการ 

หน้าที่  ประสานสมาชิกกองทุน และติดตามผลการด าเนินงานของสมาชิกในการน าขยะมาส่งกองทุน 
 

เผยแพร่โดย:กรรมกร สีกากี



ให้คณะท างานดังกล่าวมีหน้าที่ตามที่ก าหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของกองทุนธนาคาร 
คัดแยกขยะ.....................................  

  ตั้งแต่วันที่    ..................  เปน็ต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที่     ..................... 

 

      (นาย/นาง/นางสาว.........................) 
     ประธานกรรมการบริหารกองทุนธนาคารคัดแยกขยะ..................... 
 

เผยแพร่โดย:กรรมกร สีกากี



(ตัวอย่าง) 

 
ค าสั่ง (ชื่อ อปท.) 

ที่        /  

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษากองทุนธนาคารคัดแยกขยะ 

………………………………. 

  ด้วย  ประชาชนในเขต (ชื่อ อปท.) ได้มีแนวคิดและเกิดกิจกรรมรวมกลุ่มในการคัดแยก
ขยะต้นทาง เพ่ือด าเนินการคัดแยกขยะให้เป็นหมวดหมู่ น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้ 
แก่ชุมชน 

  เพ่ือเป็นการส่งเสริมการรวมกลุ่มของภาคประชาชนในการลดปริมาณขยะ และคัดแยก    
มูลฝอย ณ แหล่งก าเนิดมูลฝอย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษากองทุนธนาคารคัดแยกขยะ (ชื่อ อปท.) 
โดยมีรายละเอียดแนบท้ายค าสั่งนี้  

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

สั่ง  ณ  วันที่       เดือน ..........  พ.ศ.  ............. 
 
 
 

(  ........................................ ) 
นายก (ชื่อ อปท.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เผยแพร่โดย:กรรมกร สีกากี



 
 

รายละเอียดแนบท้าย  ค าสั่ง ที่    …  / ......  ลงวันที่ ….  เดือน  .......  พ.ศ. .......... 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษากองทุนธนาคารคัดแยกขยะ (ชื่อ อปท.) 

คณะกรรมการที่ปรึกษากองทุนขยะรีไซเคิลชุมชน  ประกอบด้วย 
1.      นายก อปท.  ประธานกรรมการที่ปรึกษา 
2.      รองนายก อปท.  รองประธานกรรมการที่ปรึกษา 
3.      ที่ปรึกษานายกฯ  กรรมการ 
4.      ประธานสภาฯ  กรรมการ 
5.      สมาชิกสภาฯ  กรรมการ 
6.      สมาชิกสภาฯ  กรรมการ  

 7.      สมาชิกสภาฯ  กรรมการ  
 8.      สมาชิกสภาฯ  กรรมการ  
 9.      ปลัด อปท.  กรรมการ/เลขานุการ 
           10.      ผอ.กองสาธารณสุขฯ กรรมการ/ผช.เลขานุการ 
 
 
มีอ านาจหน้าที่ 

1. ให้ค าปรึกษาการด าเนินงานและกิจกรรมของกองทุนฯ 
2. ร่วมก าหนดแผนและวางแนวทางในการด าเนินงานของกองทุนฯ 
3. สนับสนุนกิจกรรมการด าเนินงานของกองทุนฯ ให้สอดคล้องกับแนวทางของเทศบาล 

เผยแพร่โดย:กรรมกร สีกากี



(ตัวอย่าง) 
 
 
 
เลขที่บัญชี...........................                                               ล ำดับที่................. 

 
 

ใบสมัครสมำชิก 
กองทุนธนำคำรคัดแยกขยะ  ................................... 

 
  ข้าพเจ้ามีความประสงค์สมคัรใจเป็นสมาชิกของกองทุนธนาคารคัดแยกขยะ .................. อปท.......
อ าเภอ...................  จังหวัด……………. 
 
วันท่ีสมัคร................................................   ชุมชน..................................................................... 
ช่ือ-สกุล (นาย,นาง,นางสาว).........................................................วัน เดือน ปี เกิด............................................................. 
อายุ................. ป ี  เพศ........................... สญัชาติ..................... เชื้อชาติ.................... ศาสนา............................................. 
บัตรประชาชนเลขท่ี.........................................................................  อาชีพ........................................................................ 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  บ้านเลขที่...................... หมู่ที่.......................  ถนน.......................... ต าบล................................. 
อ าเภอ.......................................  จังหวัด...................................................  รหสัไปรษณีย.์................................................. 
โทรศัพท์ (บ้าน)........................................................................  มือถือ............................................................................... 
  โดยมีบคุคลผู้อาศัยอยู่จริงในบ้านเลขท่ี.........................................................................................ดังนี้ 
1………………………………………..……………..…...   2……………………………..………………………… 
3…………………………………………..…………….…        4………………………………………………………. 
5……………………………………………..………….…        6…………………...………………………………….. 
ข้าพเจ้าได้อ่านเข้าใจในเงื่อนไขแลว้  ยินดีปฏิบัติตามทุกประการ 
 
    ลงช่ือ................................................................ 
    (.......................................................................) 

ผู้สมคัร 
 

อนุมัติ                                                                                                  
      

                   
ไม่อนุมัติ เพราะ.................................... 
  

         ลงช่ือ........................................................... 
                  (……………………………) 

            ประธานกรรมการบริหารกองทุนฯ 
 
 
 
 
 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีรับสมัคร 
หลักฐำนกำรสมัคร  ดังน้ี 
  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร 
  ส าเนาทะเบยีนบ้านฉบับเจ้าบ้านแสดงสมาชิก
ทุกคนในบ้าน 
              ลงช่ือ.........................................
เจ้าหน้าท่ี 
                     (...............................................) 

 

 

เผยแพร่โดย:กรรมกร สีกากี



เงื่อนไขกำรได้รับเงินประกันชีวิต 
1. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การรับสมัครสมาชิก  
    1.1 ผู้ที่จะสมัครเป็นสมาชิกต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านอยู่ในเขต................... อ าเภอ......... ..... จังหวัด
............. ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันสมัคร กรณีที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านในเขต............... จะต้องพักอาศัย
หรือปฏิบัติงานอยู่ในเขต.......................... ไม่น้อยกว่า ๑ ปี และให้บุคคลที่เชื่อถือได้ เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายจ้าง ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นรับรอง  
    1.2 คณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิก และประกาศให้ทราบทั่วกัน  
ซึ่งหากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่าคุณสมบัติไม่ถูกต้องสามารถตัดสิทธิ์ได้ทันที  
2. สิทธิและการได้รับสิทธิเงินประกันชีวิตของสมาชิก 
    2.1 สมาชิกจะมีสิทธิได้รับเงินประกันชีวิต เมื่อน าขยะส่งกองทุนธนาคารคัดแยกขยะติดต่อกัน 
ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน และมีมูลค่าของขยะรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า ๓๐๐ บาท  
    2.2 หลังจากท่ีสมาชิกได้รับสิทธิแล้ว สมาชิกต้องส่งขยะให้กองทุนธนาคารคัดแยกขยะต่อไปเป็นประจ า
ทุกเดือน หากไม่ส่งขยะในเดือนใด ให้สิทธิในการรับเงินประกันชีวิตยุติลง ส าหรับเงินของสมาชิกผู้นั้น        
ที่คงเหลืออยู่ในบัญชีให้หักเข้ากองทุนธนาคารคัดแยกขยะ ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๓๐๐ บาท สมาชิกจะกลับมา    
มีสิทธิในการรับเงินประกันชีวิตอีก เมื่อได้ส่งขยะให้กับกองทุนธนาคารคัดแยกขยะติดต่อกันทุกเดือน       
ไม่น้อยกว่า 3 เดือน จึงจะมีสิทธิได้รับเงินประกันชีวิตเช่นเดิม ตั้งแต่วันที่กลับมาส่งขยะให้แก่กองทุน
ธนาคารคัดแยกขยะ ครบ 3 เดือน  
    2.3 สมาชิกธนาคารคัดแยกขยะมีสิทธิได้รับเงินประกันชีวิตจากกองทุนโดยค านวณจากจ านวน    
สมาชิกท้ังหมดที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกแล้วไม่น้อยกว่า ๖ เดือน คูณด้วย 40 
    2.4 สมาชิกผู้ประสงค์จะขอรับเงินประกันชีวิตจะต้องยื่นเอกสารดังนี้ 
 ๑)  ค าร้องขอรับเงินประกันชีวิต     
 ๒)  ใบมรณะบัตรของผู้เสียชีวิต      
 ๓)  ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้ยื่นค าขอ    
 ๔)  ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียชีวิต     
 ๕)  ส าเนาทะเบียนบ้านผู้เสียชีวิต     
 ๖)  ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ยื่นค าขอ     
3. สมาชิกที่ประสงค์จะลาออก ให้ยื่นค าร้องขอลาออกต่อประธานกรรมการบริหารกองทุน และให้มีผล 
นับแต่วันที่ยื่นค าร้อง 
4. ขั้นตอนการซื้อ/ขายขยะ 
    4.1 ก าหนดวันรับซื้อขยะจากสมาชิกแต่ละคนเดือนละ 1 ครั้ง โดยให้สมาชิกน าขยะของตนเองมา     
ให้กองทุนยังจุดนัดหมาย ซึ่งจุดนัดหมายอาจ เป็นสถานที่ที่มีสมาชิกพักอาศัยอยู่หลายราย ทั้งนี้             
ขอความร่วมมือประชาชนให้คัดแยกขยะเพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ 
    4.2 เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อจะด าเนินการแจกบัตรคิวและให้ใบน าฝาก โดยราคาของขยะแต่ละประเภทที่
รับซื้อจะมีการประกาศให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันขาย     
    4.3 เจ้าหน้าที่ฝ่ายจดบันทึกและคิดเงินด าเนินการคิดเงินตามใบรายการของขยะที่ประกาศรับซื้อ  
ในรอบนั้นๆ แล้วบันทึกลงบัญชีคู่ฝากของสมาชิกในโครงการ 
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    4.4 เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายขยะจะต้องด าเนินการเก็บขนขยะที่รับซื้อไปยังที่จัดเก็บ และประสาน          
ร้านรับซื้อของเก่าในพ้ืนที่เพ่ือด าเนินการขายขยะ 
5. การถอนเงินและรักษาบัญชี  
    5.1 หลังจากสมาชิกได้รับสิทธิประกันชีวิตแล้ว ในทุกๆ เดือนภายหลังจากที่น าขยะมาส่งให้กองทุน 
สมาชิกสามารถถอนเงินจากบัญชีของตนได้  แต่จะต้องมีเงินเหลืออยู่ในบัญชีไม่น้อยกว่า ๓๐๐ บาท   
สมาชิกรายใดที่ มี เ งิ นในบัญชีน้อยกว่ า  ๓๐๐ บาท ต้องน า เ งินมาฝากเข้ าบัญชีตนเองให้ ได้                     
ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ บาท 
    5.2 เงินในบัญชีสมาชิกธนาคารคัดแยกขยะจะต้องคงเหลือไม่น้อยกว่า ๓๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็น       
เงินประกันชีวิตแก่สมาชิก เมื่อสมาชิกผู้ใดเสียชีวิต ให้น าเงินจากบัญชีของสมาชิกทุกคน คนละ ๔๐ บาท    
ต่อสมาชิกผู้เสียชีวิตหนึ่งคน มอบให้แก่ทายาทของสมาชิกผู้เสียชีวิต 
    5.3 การถอนเงินประกันชีวิต สมาชิกต้องเขียนค าร้องขอถอนเงินในส่วนที่ เกิน ๓๐๐ บาท  
โดยให้คณะท างานฝ่ายบัญชีและการเงินหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายด าเนินการเบิกเงินจากกองทุน เพ่ือจ่าย
ให้แก่สมาชิกกองทุนเมื่อพิจารณาแล้วในเดือนถัดไป 
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