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ข้อบังคบั 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหส์มาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช   
พ.ศ. 2554  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 

 ข้อ 1. ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
จังหวัดนครศรีธรรมราช  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555”  คําย่อใช้  “สสธ.นศ.” 
 ข้อ 2. ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับ นับต้ังแต่วันที่นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจําท้องที่
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชรับจดทะเบียน 
 ข้อ 3. เครื่องหมายของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด
นครศรีธรรมราช  เป็นรูปลักษณะคนชูสองแขนอยู่ภายใต้หลังคาบ้าน มีงูพันคบเพลิงอยู่ตรงหัวคน และมีช่ือ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  อยู่รอบวงกลม ดังน้ี 
   คนชูสองแขน หมายถึง  การประสานความร่วมมือสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ 
   สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช   
                                        หลังคาบ้าน  หมายถึง  การคุ้มครองป้องกันภยันตรายทั้งปวง 
                                             งูพันคบเพลิง  หมายถึง การมีสุขภาพดี 

หมวด  1 
ข้อความทั่วไป 

 ข้อ 4. ในข้อบังคับน้ี 
 “สมาคม” หมายความว่า สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด
นครศรีธรรมราช  
 “สมาชิก”  หมายความว่า   สมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช     
 “นายกสมาคม” หมายความว่า นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์  
สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการดําเนินการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์   
ออมทรัพย์สาธารณสขุจังหวัดนครศรีธรรมราช   
 “ผู้จัดการ” หมายความว่า ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
จังหวัดนครศรีธรรมราช   
 “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 “สมาชิกสหกรณ์” หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 “เงินค่าสมัคร” หมายความว่า เงินที่เรียกเก็บจากผู้ซึ่งสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช    



 “เงินค่าบํารุง” หมายความว่า เงินที่เรียกเก็บจากสมาชิกเป็นรายเดือนหรือรายปี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช    
 “เงินสงเคราะห์” หมายความว่า เงินที่สมาชิกร่วมกันออกช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการ
ศพและสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกซึ่งถึงแก่ความตาย รวมทั้งเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือดําเนินกิจการของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช     
 “เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า” หมายความว่า เงินที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  เรียกเก็บไว้ล่วงหน้าเพ่ือสํารองจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ เมื่อสมาชิกคนใดคน
หน่ึงถึงแก่ความตาย 
       “นายทะเบียน” หมายความว่า นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจําท้องที่เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช  
 “นายทะเบียนกลาง” หมายความว่า ผู้อํานวยการสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
 “ปลัดกระทรวง” หมายความว่า ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

หมวด  2 
วัตถุประสงค ์

 ข้อ 5. สมาคมมีวัตถุประสงค์เพ่ือทําการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพเพ่ือการจัดการศพ
และสงเคราะห์ครอบครัวของบุคคลใดบุคคลหน่ึงซึ่งถึงแก่ความตาย  โดยมิได้ประสงค์จะหากําไร  หรือรายได้
เพ่ือแบ่งปันกันซึ่งการตายน้ี รวมถึงการสาบสูญตามคําสั่งศาล  

หมวด  3 
ที่ต้ังสํานักงานและวันเวลาเปิดทําการ 

 ข้อ 6.  สํานักงานของสมาคมต้ังอยู่ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด  
เลขที่ 6/ 99-100  ถนนพัฒนาการคูขวาง  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  80000   
โทรศัพท์ 075-774672-3  โทรสาร 075-774671  
 ข้อ 7. สมาคมจะเปิดทําการในวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.       
หยุดทําการในวันเสาร์และวันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์  

หมวด  4 
วิธีการรบัสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ 

 ข้อ 8. ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมต้องย่ืนใบสมัครตามแบบของสมาคมด้วยตนเอง 
ณ ที่ต้ังสํานักงานของสมาคม ในวันเวลาเปิดทําการ 
 ข้อ 9. ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก ต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปน้ี 
 (1) เป็นสมาชิก ,สมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด  
 (2) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ 
 (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ  
 (4) มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ณ วันสมัคร 
 (5) มีอายุในวันสมัครไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ ในวันสมัคร 
 (6) มีสัญชาติไทย 
 ข้อ 10. ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องนําเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปน้ี 

(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
(2) สําเนาทะเบียนบ้าน  
(3) ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันช้ันหน่ึง จากสถานพยาบาลของรัฐ ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  

  



 
ข้อ 11. ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก จะมีสมาชิกภาพสมบูรณ์ เมื่อพ้นกําหนด 30 วัน เริ่มต้ังแต่วันที่

คณะกรรมการมีมติรับเข้าเป็นสมาชิก และได้ชําระเงินค่าสมัคร ค่าบํารุงรายปี และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า   
ตามอัตราที่สมาคมกําหนดแก่สมาคมแล้ว ยกเว้นสมาชิกภาพของผู้เริ่มก่อการจัดต้ังสมาคมจะเร่ิมต้ังแต่วันที่
นายทะเบียนรับจดทะเบียนสมาคม และได้ย่ืนใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกไว้แล้ว  เงินค่าสมัครสมาคมจะไม่คืนให้
ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 ข้อ 12. สมาคมจะมอบหลักฐานการเป็นสมาชิกในรูปบัตรประจําตัวสมาชิกให้แก่สมาชิกทุกคน สมาชิก
ของสมาคมจะมีหมายเลขประจําตัวสมาชิก ได้หมายเลขเดียวเท่าน้ัน 
         ข้อ 13. ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกจะต้องระบุช่ือผู้จัดการศพและผู้ที่ประสงค์ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ ซึ่ง
จะต้องเป็นบุคคลในครอบครัวของตน ตามข้อ 23 ไว้ให้ชัดในใบสมัคร ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการศพ และ
ผู้รับเงินสงเคราะห์ในภายหลัง  สมาชิกต้องแจ้งให้สมาคมทราบ โดยเป็นหนังสือตามแบบที่สมาคมกําหนด 
           ข้อ 14. สมาชิกภาพย่อมสิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปน้ี  

(1) ตาย  
(2) ลาออก เป็นหนังสือตามแบบที่สมาคมกําหนด และให้มีผลต้ังแต่วันที่ย่ืนหนังสือขอลาออก 
(3) ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ออก  
(4) ถูกคัดช่ือออกเน่ืองจากขาดส่งเงินสงเคราะห์ โดยสมาคมแจ้งเป็นหนังสือให้ไปชําระเงินสงเคราะห์ 

ตามข้อ 19 แล้ว จํานวน 5 ครั้ง แต่ละคร้ังมีระยะเวลาห่างกัน 30 วัน ซึ่งครั้งสุดท้ายได้ทําหนังสือ
ลงทะเบียนแบบตอบรับ หรือสมาคมติดต่อหาหลักแหล่งที่อยู่ไม่ได้ และคณะกรรมการพิจารณา
แล้วมีมติให้พ้นสมาชิกภาพการสิ้นสุดสมาชิกภาพตามข้อน้ี สมาชิกไม่มีสิทธิเรียกค่าสมัคร        
เงินค่าบํารุง และเงินสงเคราะห์ที่ได้ชําระตามข้อบังคับน้ีคืนจากสมาคม เว้นแต่เงินสงเคราะห์
ล่วงหน้าที่ยังไม่ได้ตกอยู่ในความผูกพันที่จะต้องจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ให้แก่สมาชิกที่ถึงแก่ความ
ตาย 

 ข้อ 15. สมาคมจะแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ตามข้อ 14 (3) (4) เพ่ือทราบ    
นับแต่วันที่ที่ประชุมมีมติ ภายใน 150 วัน  

สมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพตามข้อ 14 (4) มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ ภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ได้รับหนังสือให้คณะกรรมการวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันย่ืนอุทธรณ์ คําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการ ให้เป็นที่สุด 

หมวด  5 
   เงินค่าสมัคร เงินค่าบํารุง และเงนิสงเคราะห ์

      ข้อ 16. ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ต้องชําระเงินค่าสมัครเป็นเงินคนละ 100 บาท และเมื่อ
สมาคมมีมติรับเข้าเป็นสมาชิกตามข้อ 12 แล้วจะต้องชําระเงินให้แก่สมาคมดังน้ี 
 (1)  เงินค่าบํารุงปี ๆ ละ 50 บาท   
 (2)  สงเคราะห์ล่วงหน้า เป็นเงิน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ตามมติที่ประชุมใหญ่  
 ข้อ 17. เมื่อสมาชิกของสมาคมคนใดคนหน่ึงถึงแก่ความตาย สมาชิกทุกคนมีหน้าที่ต้องชําระเงิน
สงเคราะห์น้ัน รายละ100 บาท 
 ข้อ 18. การชําระเงินค่าสมัคร เงินค่าบํารุง เงินสงเคราะห์หรือเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าให้ชําระให้
สหกรณ์ต้นสังกัดโอนเข้าบัญชีเงินฝากของสมาคม และการรับเงินทุกประเภท สมาคมจะออกหลักฐานการรับ
เงินทุกคร้ังตามแบบที่สมาคมกําหนด 
 ข้อ 19. การชําระเงินสงเคราะห์ตามข้อ 18  สมาชิกต้องชําระให้สมาคมภายใน 150 วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งการตายของสมาชิก หรือได้รับหนังสือแจ้งจากสมาคมให้ไปชําระเงิน 



 ข้อ 20. สมาคมจะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าจากสมาชิก เพ่ือสํารองจ่ายเป็นค่าจัดการศพและ
สงเคราะห์ครอบครัวจํานวน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)   ตามมติที่ประชุมใหญ่ และสมาคมจะคืนให้แก่
สมาชิกเท่าที่สมาชิกผู้น้ันยังไม่ตกอยู่ในความผูกพันที่จะต้องจ่ายเงินสงเคราะห์ 

หมวด 6 
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 

 ข้อ 21. สมาชิกมีสิทธิดังต่อไปน้ี 
(1) แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจการของสมาคมต่อคณะกรรมการ  และเรียกร้องให้คณะกรรมการ

กระทํา หรือ งดเว้นการกระทําเพ่ือประโยชน์ของสมาคม 
(2) เข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม และลงสมัครเลือกต้ังเป็นกรรมการเพื่อบริหารงานสมาคม   

รวมทั้งออกเสียงลงคะแนนทุกคร้ัง  
(3) ขอตรวจสอบบัญชี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบการดําเนินกิจการของสมาคมในวันเวลา

เปิดทําการ  
(4) ลงช่ือร่วมกันไม่น้อยกว่า  50  คน หรือจํานวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้าของจํานวนสมาชิกทั้งหมด 

ร้องขอต่อคณะกรรมการให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ เพ่ือการใดการหน่ึงเมื่อใดก็ได้ 
(5) ร้องขอต่อนายทะเบียนให้สั่งเพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม ถ้าได้นัดเรียกหรือ         

ได้ประชุมกัน หรือได้ลงมติฝ่าฝืนต่อกฎหมาย หรือข้อบังคับของสมาคม และต้องร้องขอภายใน   
30 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ  

(6) ขอตรวจเอกสาร คัดเอกสาร หรือขอให้คัดรายการ และรับรองสําเนาเอกสารของสมาคม       
จากนายทะเบียน  

(7) มอบฉันทะเป็นหนังสือให้ผู้อ่ืนซึ่งมิได้เป็นสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่ และออกเสียงลงคะแนน 
แทนตนได้ ผู้รับมอบฉันทะคนหน่ึง รับมอบฉันทะได้คนเดียว  

(8) ลงช่ือร่วมกันไม่น้อยกว่าหน่ึงในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดร้องขอนายทะเบียนสั่งให้เลิกสมาคม 
พร้อมด้วยเหตุผล หรือร้องขอต่อศาลเพ่ือให้ศาลสั่งให้เลิกสมาคม 

(9) แสดงความจํานงต่อที่ประชุมใหญ่ เพ่ือเป็นผู้ชําระบัญชีในกรณีที่สมาคมต้องเลิกตามมติที่ประชุมใหญ่ 
(10)  ลงช่ือร่วมกันไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดร้องขอต่อนายทะเบียน เพ่ือแต่งต้ัง

ผู้ชําระบัญชีคนใหม่แทนผู้ชําระบัญชีที่ได้ต้ังไว้  
 (11) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการสมาคม กรณีถูกคัดช่ือออกตามข้อ 14 (4) 
 ข้อ 22. สมาชิกมีหน้าที่ดังน้ี 

(1) ปฏิบัติตามระเบียบ  ข้อบังคับ  และคําสั่งของสมาคม  
(2) ชําระเงินสงเคราะห์ให้เรียบร้อยภายใน  30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการตายของสมาชิก หรือ

ได้รับหนังสือแจ้งจากสมาคมให้ไปชําระเงิน  
(3) เก็บรักษาบัตรประจําตัวสมาชิก  
(4) แจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่  ช่ือสกุล หรือวัน เดือน ปีเกิด ต่อสมาคมภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มี

การเปลี่ยนแปลง  
(5) แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือตามแบบที่สมาคมกําหนดที่จะเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้จัดการศพ หรือ

ผู้รับเงินสงเคราะห์ 
 
 
 
 



หมวด  7 
วิธีการจ่ายเงนิค่าจัดการศพ  หรือค่าจัดการศพและสงเคราะหค์รอบครัว 

 ข้อ 23. เมื่อสมาชิกผู้ใดถึงแก่ความตาย บุคคลในครอบครัวของสมาชิกผู้น้ันมีสิทธิได้รับเงินค่าจัดการ
ศพ หรือค่าจัดการศพ จํานวนไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินสงเคราะห์  ส่วนที่เหลือให้เป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัว 
ที่เหลือให้จ่ายแก่ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ตามลําดับ 
 (1) ที่สมาชิกจํานงไว้ในใบสมัคร   หรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้เป็นผู้รับเงิน ตามข้อ 13 
     (2) สามี ภริยา บุตร และบิดา มารดา  
 (3) พ่ีน้องร่วมบิดา และมารดาเดียวกัน  
 (4) พ่ีน้องร่วมบิดา หรือมารดาเดียวกัน  
 (5) ลุง ป้า น้า อา  
          (6) ปู่ ย่า ตา ยาย  
          (7) ผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือผู้อยู่ในอุปการะเลี้ยงดู 

ในกรณีที่สมาชิกไม่ได้ระบุให้บุคคลใดเป็นผู้จัดการศพ หรือมีผู้จัดการศพแต่ไม่อาจจัดการศพของ
สมาชิกได้ หรือไม่มีบุคคลที่สมาชิกระบุไว้ในใบสมัครให้เป็นผู้จัดการศพ บุคคลตาม (2) – (7) อาจย่ืนคําร้องต่อ
สมาคมเพ่ือขอเป็นผู้จัดการศพ และเมื่อสมาคมเห็นว่าบุคคลน้ันสามารถจัดการศพได้จริง ให้สมาคมจ่ายค่า
จัดการศพแก่บุคคลดังกล่าว  แต่ถ้าสมาคมเห็นว่าบุคคลนั้นไม่สามารถจัดการศพได้ ให้สมาคมจัดการศพแก่
สมาชิกให้เหมาะสมกับฐานานุรูป และศาสนาของสมาชิกน้ันๆ หากมีเงินเหลือจากการจัดการศพ ให้จ่ายแก่
บุคคลใน (1) – (7) ตามลําดับก่อนหลัง โดยผู้อยู่ลําดับก่อนย่อมตัดสิทธิ ผู้อยู่ลําดับหลัง แต่ถ้ามีผู้อยู่ในลําดับ
เดียวกันหลายคน ให้ได้รับเงินในสัดส่วนที่เท่ากัน 
 ข้อ 24. สมาคมจะจ่ายเงินค่าจัดการศพหรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ผู้จัดการศพ
และผู้รับเงินสงเคราะห์แล้วแต่กรณี ดังน้ี 
 (1) จ่ายเงินคร้ังแรกไม่เกินร้อยละ 10  ของเงินสงเคราะห์ภายใน 7 วัน นับแต่วันร้องขอ 
 (2) จ่ายเงินส่วนที่เหลือภายใน 90 วัน นับแต่วันที่สมาคมได้จ่ายเงินครั้งแรก 
 (3) เงินสงเคราะห์ตามข้อ 24 (1) ให้สหกรณ์ต้นสังกัดทดรองจ่ายก่อนโดยสมาคมจะส่งคืนให้ภายหลัง
การจ่ายเงินค่าจัดการศพหรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวรายใดมีปัญหาให้นําเข้าที่ประชุม 
คณะกรรมการ และให้คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด จึงไม่ถือว่าเงินน้ีเป็นมรดกของสมาชิก ผู้ถึง   
แก่ความตาย ทายาทโดยธรรมของสมาชิกที่ถึงแก่ความตายไม่มีสิทธิเรียกร้อง หรือถือเป็นเหตุ ฟ้องร้องเรียกเงิน
ดังกล่าวได้ ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 ข้อ 25. สมาคมจะหักเงินสงเคราะห์ไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจการ จํานวนร้อยละ 3 ของเงินที่เรียกเก็บได้  

หมวด 8 
การใช้จ่ายและการเก็บรักษาเงนิ 

 ข้อ 26. สมาคมจะใช้จ่ายเงินในการดําเนินกิจการ ดังน้ี 
(1) ค่าเบ้ียประชุม ค่าตอบแทน ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักของกรรมการ 
(2) เงินเดือนค่าจ้าง และค่าล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่สมาคม 
(3) ค่าเบ้ียประชุม ค่าตอบแทน ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าพาหนะและค่าเช่าที่พักของเจ้าหน้าที่สมาคม 
(4) ค่าสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนบําเหน็จ เข้าร่วมกองทุนเลี้ยงชีพ เงินสวัสดิการที่จําเป็น 

และค่าเคร่ืองแบบของเจ้าหน้าที่สมาคม 
      (5) ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการประชุมใหญ่ 
 (6) ค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา และสัมมนาของกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคม 
 (7) ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อที่ดิน อาคารและครุภัณฑ์ หรือการจัดจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสํานักงาน 
ของสมาคม 



 (8) ค่าเช่าที่ดิน และอาคารสํานักงานของสมาคม 
 (9) ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ ค่าซ่อมแซม ค่าบํารุงรักษา และค่าเสื่อมราคา 
 (10) ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค ได้แก่ ค่าน้ําประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ และค่าไปรษณีย์ 
 (11) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ค่าธรรมเนียมที่เก่ียวกับการดําเนินกิจการของสมาคม 
 (12) ค่าใช้จ่ายสําหรับผู้ทําบัญชี ผู้ตรวจบัญชี ผู้สอบบัญชี ผู้ชําระบัญชี และค่าใช้จ่ายในการเลิกสมาคม 
 (13) ค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกที่ถึงแก่ความตาย    
           (14) ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนกลาง หรือผู้ที่นายทะเบียนกลาง มอบหมาย 
 ข้อ 27. ค่าใช้จ่ายตามข้อ 26(1) (2) (4) และ (13) สมาคมต้องวางเป็นระเบียบ และนําเสนอ             
ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมั ติ และส่งให้นายทะเบียนพิจารณาให้ความเห็นชอบภายใน 30 วันและ            
เมื่อนายทะเบียนอนุมัติแล้วจึงจะถือปฏิบัติได้ 
 ข้อ 28. เงินทุกประเภทท่ีสมาคมได้รับ ต้องนําฝากธนาคารของรัฐหรือธนาคารพาณิชย์ในนามของ
สมาคม  
 (1) สํานักงานของสมาคมจะเก็บรักษาเงินสดไว้เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายได้ไม่เกิน 500,000 บาท  
 (2) นายกสมาคมมีอํานาจสั่งจ่ายเงินของสมาคมได้ไม่เกินครั้งละ 100,000  บาท  
 (3) นายกสมาคม โดยมติของคณะกรรมการสั่งจ่ายเงินของสมาคมได้ไม่เกิน 10 ล้านบาท  
 (4) หากจํานวนเงินค่าใช้จ่ายเกินกว่า จํานวน 10 ล้านบาท   ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่           
ในแต่ละรายการ ยกเว้นการจ่ายเงินสงเคราะห์ 
 ข้อ 29. นายกสมาคมหรือผู้จัดการ หรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายมีอํานาจในการเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อ 28 การลงนามในเช็คสั่งจ่ายให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด  
 ข้อ 30. เงินหรือผลประโยชน์ของสมาคมที่ได้รับมา หรือมีผู้บริจาค หรือดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินฝาก
ธนาคารในนามของสมาคม ต้องตกเป็นของสมาคมท้ังสิ้น  
     ข้อ 31. สมาคมจะแต่งต้ังบุคคลที่เหมาะสม เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ โดยความเห็นชอบของที่ประชุม
ใหญ่และต้องรายงานผลให้คณะกรรมการทราบทุกเดือนผู้ตรวจสอบกิจการจะได้รับค่าตอบแทนตามที่สมาคม
กําหนดและได้รับความเห็นชอบจาก นายทะเบียนกลาง 

หมวด 9 
การประชุมใหญ่ 

          ข้อ 32. นับแต่จดทะเบียนจัดต้ังสมาคม ผู้ริเริ่มก่อการจะต้องนัดสมาชิกมาประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก 
ภายใน 90 วัน เพ่ือ 
 (1)  รับรองข้อบังคับทั้งฉบับ 
 (2)  เลือกต้ังคณะกรรมการและมอบหมายงาน 
 (3)  กําหนดอัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 
 (4)  กําหนดอัตราการหักเงินค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวไว้เป็นค่าใช้จ่าย 
 (5)  กําหนดจํานวนเงินเบ้ียเลี้ยง เบ้ียประชุม ค่าพาหนะเงินหรือประโยชน์อย่างอ่ืนทํานองเดียวกัน 
ให้แก่กรรมการ 
 (6)  เรื่องอ่ืนๆ  
 ในระหว่างที่ยังไม่ได้มีการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก ผู้เริ่มก่อการจัดต้ังสมาคมมีอํานาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบเช่นเดียวกับคณะกรรมการ 
 ข้อ 33. สมาคมจะต้องเรียกประชุมใหญ่สามัญประจําปี ปีละหน่ึงครั้ง ภายใน 120 วันนับแต่           
วันสิ้นปีปฏิทิน เพ่ือ 
 (1)  รับทราบรายงานกิจการในรอบปีที่ผ่านมา 
 (2)  พิจารณาอนุมัติบัญชีรายได้ รายจ่ายและบัญชีงบดุล 



 (3)  เลือกต้ังคณะกรรมการชุดใหม่แทนคณะกรรมการเมื่อครบวาระหรือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง 
 (4)  พิจารณาแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อบังคับ 

(5)  อ่ืนๆ 
ข้อ 34. สมาคมจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ ในกรณีที่ต้องขอความเห็นชอบหรือมติจากที่ประชุมใหญ่ 

ในการดําเนินกิจการของสมาคม 
 (1)  คณะกรรมการเรียกประชุม 
 (2)  สมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้าของจํานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 50  คน   
ลงช่ือร่วมกันร้องขอต่อสมาคมให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเพ่ือการใดการหน่ึง 

ในกรณีที่สมาชิกเป็นผู้ร้องขอ ให้สมาคมเรียกประชุมภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคําร้องขอ           
ถ้าสมาคมไม่เรียกประชุมในระยะเวลาดังกล่าว ให้นายทะเบียนเรียกประชุมได้ 
 (3)  นายทะเบียนสั่งให้เรียกประชุม 
 ข้อ 35. สมาคมจะส่งหนังสือนัดประชุมใหญ่ไปยังสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทุกคนก่อนวันนัด 
ประชุม ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน หนังสือเชิญประชุมต้องระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุม พร้อม
ทั้งรายละเอียดและเอกสารที่เก่ียวข้องไปด้วย 
 ข้อ 36. การประชุมใหญ ่ต้องมีสมาชิกมาร่วมประชุมร่วมกันไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดหรือไมน้่อยกว่าหน่ึงร้อยคน จึงจะเป็นองค์ประชุม  
 ข้อ 37. ในการประชุมใหญ่ สมาชิกคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน การวินิจฉัยช้ีขาด ให้ถือเสียง
ข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด กรณีการ
แก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อบังคับ และการเลิกสมาคม ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้มาประชุม  
 ข้อ 38. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ ให้เลือกปฏิบัติได้ในแต่ละวาระการประชุมโดย 
 (1)  ออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผย ให้ใช้วิธียกมือ 
 (2)  ออกเสียงลงคะแนนลับ ให้ใช้วิธีกาบัตรลงคะแนน 

การนับคะแนนเสียง ให้ที่ประชุมเลือกสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมเป็นกรรมการนับคะแนนจํานวนไม่น้อย
กว่าสามคน 
 ข้อ 39. สมาชิกจะมอบฉันทะเป็นหนังสือให้ผู้อ่ืน ซึ่งมิใช่สมาชิกมาประชุมใหญ่ และออกเสียงแทนตนได้ 
ผู้รับมอบฉันทะคนหน่ึงรับมอบฉันทะได้คนเดียว  
 ข้อ 40. ในกรณีที่จะมีมติเรื่องใด ถ้าส่วนได้เสียของกรรมการ หรือสมาชิกของสมาคมผูใ้ดขัดกับ
ประโยชน์ได้เสียของสมาคม กรรมการหรือสมาชิกของสมาคมผู้น้ันจะออกเสียงลงคะแนนใน เรื่องน้ันไม่ได้ 
 ข้อ 41. ให้นายกสมาคมเป็นประธานในที่ประชุม ถ้านายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้   
ให้อุปนายกปฏิบัติหน้าที่แทน ถ้าทั้งนายกสมาคมและอุปนายกไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ทีป่ระชุม
เลือกกรรมการคนใดคนหน่ึงขึน้เป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

หมวด 10 
คณะกรรมการ 

 ข้อ 42. คณะกรรมการสมาคม โดยที่ประชุมใหญ่เลือกต้ังจากสมาชิก มีจํานวนไม่น้อยกว่า 7 คน และ
ไม่เกิน 15 คน ประกอบด้วยตําแหน่ง นายกสมาคม เลขานุการ เหรัญญิก และกรรมการอ่ืนๆ ตามท่ีเห็นสมควร 
และต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 
 (1)  มีสัญชาติไทย 
 (2)  มีอายุไม่ตํ่ากว่าย่ีสิบห้าปีบริบูรณ์ 
 (3)  มีวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าช้ันประถมศึกษาปีที่สี่ 
 (4)  มีภูมิลําเนาในจังหวัดนครศรีธรรมราช 



 (5)  มีอาชีพเป็นหลักแหล่งและมีฐานะมั่นคง 
 (6)  เป็นสมาชิกของสมาคม 
 (7)  ไม่เป็นกรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อ่ืน 
 (8)  ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
 (9)  ไม่เคยถูกนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจําท้องที่สั่งให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการสมาคม 
 (10) ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ถอดถอนให้ออกจากตําแหน่งกรรมการ เพราะ
เหตุทุจริตต่อหน้าที่หรือไม่เคยต้องโทษตามกฎหมายว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
 (11) ไม่เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดได้กระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (12)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (13)  ไม่เป็นบุคคลที่มีหน้ีสินล้นพ้นตัว หรือบุคคลล้มละลาย 
 (14) ไม่เคยลูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
หรือไม่เคยถูกนายจ้างเลิกจ้างเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 

ให้คณะกรรมการเป็นผู้แทนของสมาคมในกิจการเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ในการน้ีคณะกรรมการจะ
แต่งต้ังกรรมการคนใดคนหน่ึงหรือหลายคนขึ้นทําการแทน  ก็ได้  
 บทบาทหน้าที่แต่ละตําแหน่งของกรรมการ 
 นายกสมาคม  ทําหน้าที่เป็นหัวหน้าในการบริหารกิจการของสมาคมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และวัตถุประสงค์ของสมาคมเป็นผู้แทนสมาคมในการติดต่อกับ
บุคคลภายนอกและเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ และการประชุมใหญ่ของสมาคม  
 อุปนายกสมาคม ทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคม ปฏิบัติตามท่ีนายก
สมาคม ได้มอบหมาย และทําหน้าที่แทนนายกสมาคมเมื่อนายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้ 
 เลขานุการ ทําหน้าที่ เก่ียวกับงานธุรการของสมาคม นัดการประชุมกรรมการ การประชุมใหญ่           
จดและรักษารายงานการประชุม ดําเนินการจดทะเบียนกรรมการจดทะเบียนแก้ไข หรือเพ่ิมเติมข้อบังคับและ
รายงานทะเบียนสมาชิก บัญชีงบดุลต่อนายทะเบียน และ ปฏิบัติตามคําสั่งของนายกสมาคม ตลอดจนทําหน้าที่
เป็นเลขานุการในการประชุม ต่างๆ ของสมาคม 
 เหรัญญิก  มีหน้าที่เก่ียวกับการเงินทั้งหมดของสมาคม เป็นผู้จัดทําบัญชีรายได้-รายจ่าย บัญชีงบดุล
ของสมาคม และเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ทางการเงิน บัญชีของสมาคมไว้เพ่ือการ ตรวจสอบ รายงานฐานะ
การเงินและงบดุลของสมาคมต่อนายทะเบียน  

กรรมการตําแหน่งอ่ืนๆ มีหน้าที่ตามท่ีนายกสมาคมมอบหมาย  
 ข้อ 43. วิธีการเลือกต้ังคณะกรรมการสมาคม ตามข้อ 42 กระทําได้ ดังน้ี 

(1) กําหนดให้มีการเลือกต้ังจากสมาชิกในที่ประชุมใหญ ่โดยการเสนอช่ือและต้องมีผู้รับรอง            
ไม่น้อยกว่า 5 คน และ/หรือที่ประชุมใหญ่เลือกต้ังจากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์        
ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด 

 (2)  จํานวนกรรมการที่จะเลือกต้ังให้เป็นไปตามที่ประชุมใหญ่เห็นสมควร 
 (3)  ให้กรรมการเลือกต้ังกันเอง เพ่ือดํารงตําแหน่งตามที่เห็นสมควร และเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ ทราบ 
 ข้อ 44. กรรมการของสมาคมไม่มีสทิธิได้รับคา่จ้าง หรือประโยชน์อย่างอ่ืนทํานองเดียวกันจากสมาคม 
กรรมการของสมาคมอาจได้รบัเบ้ียประชุม คา่พาหนะ หรือเงินหรือประโยชน์อย่างอ่ืนทํานอง เดียวกันจากสมาคม
ตามท่ีได้วางระเบียบไว้ให้จ่ายตามมติที่ประชุมใหญ่กําหนดและส่งสําเนาที่มคีํารับรองว่าถกูต้อง ต่อนายทะเบียน  
 ข้อ 45. คณะกรรมการที่ได้รับเลือกต้ังตามข้อที่ 43 และจดทะเบียนแล้ว อยู่ในตําแหน่งคราวละ 2 ปี 
นับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่มีมติและต้องออกตามวาระ และจะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระ ติดต่อกันไม่ได้  



ในกรณีที่ไม่มี (ผู้สมัคร) เลือกต้ังเป็นกรรมการสมาคมครบตามจํานวนกรรมการ เน่ืองจากอยู่ในวาระ
ครบสองวาระแล้วให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีมติไม่น้อยกว่าสองในสาม เสนอให้กรรมการคนเก่าเป็นกรรมการของ
สมาคมอีกก็ได้ 
 (1)  กรรมการชุดที่ออกตามวาระจะต้องปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีการเลือกต้ังคณะกรรมการชุดใหม่ 
และคณะกรรมการชุดใหม่รับมอบหน้าที่เป็นหนังสือ และเข้ารับตําแหน่งแทนแล้ว จึงจะพ้นหน้าที่ 
(คณะกรรมการชุดใหม่มีผลต้ังแต่วันที่ที่ประชุมมีมติเลือกต้ัง) 
 (2)  หรือกรรมการชุดที่ออกตามวาระจะต้องปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีการเลือกต้ังคณะกรรมการชุด
ใหม่และคณะกรรมการชุดใหม่ได้รับจดทะเบียนจากนายทะเบียนแล้ว จึงจะสามารถรับมอบหน้าที่และ เข้ารับ
ตําแหน่งแทน (คณะกรรมการชุดใหม่มีผลต้ังแต่นายทะเบียนรับจดทะเบียน) 

กรรมการที่พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ สมาคมจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ เมื่อเลือกกรรมการแทน
ตําแหน่งที่ว่างก็ได้ และให้อยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน  
 ข้อ 46. กรรมการของสมาคมย่อมพ้นจากตําแหน่งได้ในกรณีดังต่อไปน้ี 
 (1)  ครบกําหนดตามวาระ 
 (2)  ตาย 
 (3)  ลาออกโดยทําเป็นหนังสือ 
 (4)  ขาดคุณสมบัติตามข้อ 42 
 ข้อ 47. ให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละหน่ึงคร้ัง ในกรณีจําเป็นเร่งด่วนนายกสมาคม
หรือกรรมการไม่น้อยกว่าครึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมดจะเรียกประชุมก็ได้  
 ข้อ 48. การประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีคณะกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหน่ึงของจํานวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะนับเป็นองค์ประชุม  
 ข้อ 49. ให้นายกสมาคมเป็นประธานในที่ประชุม ถ้านายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ 
อุปนายกสมาคมเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าทั้งนายกสมาคม และอุปนายกสมาคมไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งทําหน้าที่ประธานในที่ประชุมการวินิจฉัยช้ีขาดให้ถือเสียงข้าง
มาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุม ออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด  
 ข้อ 50. คณะกรรมการมีอํานาจและหน้าที่ในการดําเนินกิจการของสมาคม และให้รวมถึง 
 (1)  ดําเนินกิจการของสมาคมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545  
กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมใหญ ่หรอืกฎหมายอ่ืน 
 (2)  วางระเบียบให้การปฏิบัติงานของสมาคมให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
 (3)  ว่าจ้างแต่งต้ัง ถอดถอนเจ้าหน้าที่สมาคม 
 (4)  จัดทําและเก็บรักษาเอกสารหลักฐานทางการเงินและบัญชีทะเบียนสมาชิก และทรัพย์สินของสมาคม 

หมวด 11 
การเลิกสมาคม และการชําระบัญช ี

 ข้อ 51. สมาคมย่อมเลิกด้วยเหตุใดเหตุหน่ึง ดังต่อไปน้ี 
 (1)  ประชุมใหญ่ลงมติให้เลิก 
 (2)  นายทะเบียนสั่งให้เลิก 
 (3)  ศาลสั่งให้เลิก 
 ข้อ 52. ในกรณีที่นายทะเบียนสั่งให้เลิก กรรมการจํานวนไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดของสมาคมสามารถยืน่อุทธรณ์ต่อปลัดกระทรวงโดยทําเป็นหนังสือต่อนายทะเบียน ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับคําสั่งให้เลิก  
 
 



 ข้อ 53. เมื่อสมาคมต้องเลิกไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ให้มีการชําระบัญชี 
ให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาต้ัง ผู้ชําระบัญชีโดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนภายในสามสิบวัน

นับแต่วันที่เลิกหรือนับวันที่ปลัดกระทรวงมีคําสั่งให้ยกอุทธรณ์ 
ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ไม่อาจต้ังผู้ชําระบัญชี หรือนายทะเบียนไม่ให้ความเห็นชอบให้นายทะเบียน

แต่งต้ังผู้ชําระบัญชีขึ้นทําการชําระบัญชีได้  
เมื่อนายทะเบียนเห็นสมควรหรือเมื่อสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมด

ร้องขอต่อนายทะเบียน นายทะเบียนจะแต่งต้ังผู้ชําระบัญชีคนใหม่แทนผู้ชําระบัญชีที่ได้ต้ังไว้ก็ได้ผู้ชําระบัญชี
ได้รับค่าตอบแทนของสมาคมตามที่นายทะเบียนกําหนด  
 ข้อ 54. ให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสมาคมจัดการรักษาทรัพย์สินทั้งหมดของสมาคมไว้จนกว่า
ผู้ชําระบัญชีจะเรียกให้ส่งมอบ  
        ข้อ 55. ผู้ชําระบัญชีต้องทํางบดุลของสมาคมส่งให้ผู้สอบบัญชีเพ่ือตรวจรับรองว่าถูกต้อง และอาจร้อง
ขอให้นายทะเบียนต้ังผู้สอบบัญชีเพ่ือตรวจสอบงบดุลได้ เมื่อผู้สอบบัญชีรับรองงบดุลแล้วให้ผู้ชําระบัญชีรับรอง
งบดุลต่อที่ประชุมใหญ่เพ่ืออนุมัติและเสนอต่อนายทะเบียนต่อไป  

ข้อ 56. เมื่อได้ชําระบัญชีแล้วถ้ามีทรัพย์สินเหลืออยู่จะโอนไปให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
จังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด  

หมวด 12 
บทเฉพาะกาล 

 ข้อ 57. เมื่อสมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจากทางราชการ ก็ให้ถือว่า  ผู้เริ่มก่อการ
ทั้งหมดเป็นสมาชิกสามัญ และสมาชิกภาพของคณะกรรมการท่ีต้ังขึ้น เริ่มต้ังแต่ วันจดทะเบียน เป็นต้นไป 
 ข้อ 58. ในวาระก่อต้ังและปีแรกให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ที่สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ
สมาคม โดยได้รับการยกเว้นคุณสมบัติตามข้อ 9 (4) (5) 
 ข้อ 59. ข้อบังคับอ่ืนใดที่ไม่ได้ระบุในระเบียบนี้แต่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก ซึ่งต้องไม่ขัดกับระเบียบน้ี
ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ 
 
 
 
                                                                         

ลงช่ือ.................................................นายกสมาคม 
       (นายกิตติศักด์ิ  เชียรศรี) 
 
 
      ลงช่ือ.................................................เลขานุการ 
       (นายชาตติการ  ทั่วด้าว) 
 
 
หมายเหตุ  ท้ายข้อบังคับสรุปเหตุผลที่ต้องยกเลิกข้อบังคับเดิมและใช้ข้อบังคับน้ีแทนเพ่ือเพ่ือให้เกิดความ
กระชับรัดกุม ข้อความไม่กํากวม 
 
 
 
 



ร่างแก้ไขข้อบงัคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหส์มาชิกสหกรณ์ออมทรพัย์สาธารณสขุจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

แก้โดยมติที่ประชุมใหญ่ประจําปี 2554 
ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติม เหตุผล 

ข้อ 42. คณะกรรมการผู้ดําเนินการของ
สมาคม โดยทีป่ระชุมใหญ่เลอืกต้ังจาก
คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด 
มีจํานวนไม่น้อยกว่า 7 คน และไม่เกิน 15 
คน ประกอบด้วยตําแหน่ง นายกสมาคม 
เลขานุการ เหรัญญิก และกรรมการอ่ืนๆ 
ตามท่ีเห็นสมควร และต้องมีคุณสมบัติ 
ดังต่อไปน้ี 

ข้อ 43. วิธีการเลือกต้ังคณะกรรมการ 
ตามข้อ 42 กระทําได้ ดังน้ี 
 (1)  กําหนดให้มีการเลือกต้ังจาก
สมาชิกในที่ประชุมใหญ่ โดยการเสนอช่ือ
และต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 5 คน 
 (2)  จํานวนกรรมการที่จะ
เลือกต้ังให้เป็นไปตามที่ประชุมใหญ่
เห็นสมควร 
 (3)  ให้กรรมการเลือกต้ังกันเอง 
เพ่ือดํารงตําแหน่งตามที่เห็นสมควร และ
เสนอให้ที่ประชุมใหญ่ ทราบ 
 (4)  คณะกรรมการสรรหาเพ่ือ
เสนอที่ประชุมใหญใ่ห้เป็นไปตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการกําหนด โดยมีเง่ือนไขให้
กระจายจํานวนกรรมการไปตามภูมิภาค
ของสมาชิก 
 

ข้อ 42. คณะกรรมการสมาคม โดยที่
ประชุมใหญ่เลอืกต้ังจากสมาชิก มีจํานวน
ไม่น้อยกว่า 7 คน และไม่เกิน 15 คน 
ประกอบด้วยตําแหน่ง นายกสมาคม 
เลขานุการ เหรัญญิก และกรรมการอ่ืนๆ 
ตามท่ีเห็นสมควร และต้องมีคุณสมบัติ 
ดังต่อไปน้ี 
 
 

ข้อ 43. วิธีการเลือกต้ังคณะกรรมการ
สมาคม ตามข้อ 42 กระทําได้ ดังน้ี 
          (1)  กําหนดให้มีการเลือกต้ังจาก
สมาชิกในที่ประชุมใหญ่ โดยการเสนอช่ือ
และต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 5 คน 
และ/หรือที่ประชุมใหญ่เลือกต้ังจาก
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด
นครศรีธรรมราช จํากัด 
 (2)  จํานวนกรรมการที่จะ
เลือกต้ังให้เป็นไปตามที่ประชุมใหญ่
เห็นสมควร 
 (3)  ให้กรรมการเลือกต้ังกันเอง 
เพ่ือดํารงตําแหน่งตามที่เห็นสมควร และ
เสนอให้ที่ประชุมใหญ่ ทราบ 
 

เพ่ือให้เกิดความ
กระชับรัดกุม 
ข้อความไม่กํากวม 

คํารับรองของนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์และเลขานุการ 
ขอรับรองว่าข้อบังคับทั้ง 4 ฉบับ มีความถูกต้องตรงกัน 
 
 
      ลงช่ือ.................................................นายกสมาคม 
       (นายโกศล  แต้มเติม) 
 
 
      ลงช่ือ.................................................เลขานุการ 
       (นายปรีชา  แก่นอินทร์) 


