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ขอบังคับ 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช   

พ.ศ. 2554  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2558 

 ขอ 1. ขอบังคับน้ีเรียกวา “ขอบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2554”  คํายอใช  “สสธ.นศ.” 

 ขอ 2. ขอบังคับน้ีใหใชบังคับนับต้ังแตวันที่นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหประจําทองที่
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชรับจดทะเบียน 

 ขอ 3.  เครื่องหมายของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัด
นครศรีธรรมราช พ.ศ. 2554 เปนรูปลักษณะคนชูสองแขนอยูภายใตหลังคาบาน มีงูพันคบเพลิงอยูตรงหัวคน 
และมีช่ือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช            
อยูรอบวงกลม ดังน้ี 
   คนชูสองแขน หมายถึง  การประสานความรวมมือสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ 
   สงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 

หลังคาบาน  หมายถึง  การคุมครองปองกันภยันตรายทั้งปวง 
งูพันคบเพลิง  หมายถึง การมีสุขภาพดี 

หมวด  1 
ขอความท่ัวไป 

 ขอ 4. ในขอบังคับน้ี 
 “สมาคม” หมายความวา สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัด
นครศรีธรรมราช  
 “สมาชิก”  หมายความวา   สมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช   
 “นายกสมาคม” หมายความวา นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 “กรรมการ” หมายความวา กรรมการดําเนินการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณ   
ออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช   
 “ผูจัดการ” หมายความวา ผูจัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
จังหวัดนครศรีธรรมราช   
 “เจาหนาที”่ หมายความวา เจาหนาที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 “สมาชิกสหกรณ” หมายความวา สมาชิกสหกรณออมทรัพยที่เปนสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  
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 “เงินคาสมัคร” หมายความวา เงินที่เรียกเก็บจากผูซึ่งสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช    
 “เงินคาบํารุง” หมายความวา เงินที่เรียกเก็บจากสมาชิกเปนรายเดือนหรือรายป เพื่อเปนคาใชจายใน
การดําเนินการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช    
 “เงินสงเคราะห” หมายความวา เงินที่สมาชิกรวมกันออกชวยเหลือเปนคาจัดการศพ หรือคาจัดการ
ศพและสงเคราะหครอบครัวของสมาชิกซึ่งถึงแกความตาย รวมทั้งเปนคาใชจายเพื่อดําเนินกิจการของสมาคม
ฌาปนกจิสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช     
 “เงินสงเคราะหลวงหนา” หมายความวา เงินที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เรียกเก็บไวลวงหนาเพื่อสํารองจายเปนเงินสงเคราะห เมื่อสมาชิกคนใดคน
หน่ึงถึงแกความตาย 
 “นายทะเบียน” หมายความวา นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหประจําทองที่เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช 
 “นายทะเบียนกลาง” หมายความวา ผูอํานวยการสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
 “ปลัดกระทรวง” หมายความวา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  

หมวด  2 
วัตถุประสงค 

 ขอ 5. สมาคมมีวัตถุประสงคเพื่อทําการสงเคราะหซึ่งกันและกันในการจัดการศพเพื่อการจัดการศพ
และสงเคราะหครอบครัวของบุคคลใดบุคคลหน่ึงซึ่งถึงแกความตาย  โดยมิไดประสงคจะหากําไร  หรือรายได
เพื่อแบงปนกันซึ่งการตายน้ี รวมถึงการสาบสูญตามคําสั่งศาล  

หมวด  3 
ท่ีต้ังสํานักงานและวันเวลาเปดทําการ 

 ขอ 6.  สํานักงานของสมาคมต้ังอยูที่ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด  
เลขที่ 6/ 99-100  ถนนพัฒนาการคูขวาง  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  80000   
โทรศัพท 075-774672-3  โทรสาร 075-774671  

 ขอ 7. สมาคมจะเปดทําการในวันจันทร ถึงวันศุกร ระหวางเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.       
หยุดทําการในวันเสารและวันอาทิตย และวันนักขัตฤกษ 

หมวด  4 
วิธีการรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ 

 ขอ 8.ผูที่ประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคมตองย่ืนใบสมัครตามแบบของสมาคมดวย
ตนเองณ ที่ต้ังสํานักงานของสมาคม ในวันเวลาเปดทําการ 

 ขอ 9. ผูสมัครเขาเปนสมาชิก ตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปน้ี 
 (1) ก. เปนสมาชิก ,สมาชิกสมทบของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด 
หรือเจาหนาที่สมาคมฯ หรือ 
      ข. เปนบิดา มารดา บุตร คูสมรส ตามกฎหมายของสมาชิกตาม (1) ก. 
      ค. บุคคลทั่วไปซึ่งเปน บุตรบุญธรรม ของสมาชิก 
 (2) เปนผูบรรลุนิติภาวะ 
 (3) ไมเปนบุคคลลมละลาย หรือเปนคนไรความสามารถ 
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 (4) มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง ณ วันสมัคร 
 (5) มีอายุในวันสมัครไมเกิน 60 ปบริบูรณ ในวันสมัคร 
 (6) มีสัญชาติไทย  

ขอ 10. ผูสมัครเขาเปนสมาชิกตองนําเอกสารหลักฐาน ดังตอไปน้ี 
(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ 
(2) สําเนาทะเบียนบาน 
(3) ใบรับรองแพทยแผนปจจุบันช้ันหน่ึง จากสถานพยาบาลของรัฐตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

ขอ 11. ผูสมัครเขาเปนสมาชิก จะมีสมาชิกภาพสมบูรณ เมื่อพนกําหนด 30 วันเริ่มต้ังแตวันที่
คณะกรรมการมีมติรับเขาเปนสมาชิกและไดชําระเงินคาสมัคร คาบํารุงรายป และเงินสงเคราะหลวงหนา   ตาม
อัตราที่สมาคมกําหนดแกสมาคมแลวยกเวนสมาชิกภาพของผูเริ่มกอการจัดต้ังสมาคมจะเริ่มต้ังแตวันที่นาย
ทะเบียนรับจดทะเบียนสมาคมและไดย่ืนใบสมัครเขาเปนสมาชิกไวแลว เงินคาสมัครสมาคมจะไมคืนใหผูสมัคร
ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ขอ 12. สมาคมจะมอบหลักฐานการเปนสมาชิกในรูปบัตรประจําตัวสมาชิกใหแกสมาชิกทุกคนสมาชิก
ของสมาคมจะมีหมายเลขประจําตัวสมาชิก ไดหมายเลขเดียวเทาน้ัน 

 ขอ 13. ผูสมัครเขาเปนสมาชิกจะตองระบุช่ือผูจัดการศพและผูที่ประสงคใหไดรับเงินสงเคราะหซึ่ง
จะตองเปนบุคคลในครอบครัวของตน ตามขอ 23 ไวใหชัดในใบสมัคร ถามีการเปลี่ยนแปลงผูจัดการศพและ
ผูรับเงินสงเคราะหในภายหลัง  สมาชิกตองแจงใหสมาคมทราบ โดยเปนหนังสือตามแบบที่สมาคมกําหนด 

 ขอ 14. สมาชิกภาพยอมสิ้นสุดลงในกรณีดังตอไปน้ี  
(1) ตาย 
(2) ลาออก เปนหนังสือตามแบบที่สมาคมกําหนดและใหมีผลต้ังแตวันที่ย่ืนหนังสือขอลาออก 
(3) ที่ประชุมใหญมีมติใหออก 
(4) ถูกคัดช่ือออกเน่ืองจากขาดสงเงินสงเคราะหโดยสมาคมแจงเปนหนังสือใหไปชําระเงินสงเคราะห 

ตามขอ 19 แลว จํานวน 5 ครั้งแตละครั้งมีระยะเวลาหางกัน 30วันซึ่งครั้งสุดทายไดทําหนังสือ
ลงทะเบียนแบบตอบรับหรือสมาคมติดตอหาหลักแหลงที่อยูไมไดและคณะกรรมการพิจารณาแลว
มีมติใหพนสมาชิกภาพการสิ้นสุดสมาชิกภาพตามขอน้ี สมาชิกไมมีสิทธิเรียกคาสมัคร        เงินคา
บํารุง และเงินสงเคราะหที่ไดชําระตามขอบังคับน้ีคืนจากสมาคม เวนแตเงินสงเคราะหลวงหนาที่
ยังไมไดตกอยูในความผูกพันที่จะตองจายเปนเงินสงเคราะหใหแกสมาชิกที่ถึงแกความตาย 

 ขอ 15. สมาคมจะแจงเปนหนังสือใหสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ตามขอ 14 (3) (4) เพื่อทราบ    
นับแตวันที่ที่ประชุมมีมติ ภายใน 150 วัน  

สมาชิกที่พนจากสมาชิกภาพตามขอ 14 (4) มีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการ ภายใน 30วันนับแตวันที่
ไดรับหนังสือใหคณะกรรมการวินิจฉัยใหแลวเสร็จภายใน 90 วันนับแตวันย่ืนอุทธรณ คําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการ ใหเปนที่สุด 
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หมวด  5 

   เงินคาสมัคร เงินคาบํารุงและเงินสงเคราะห 
 ขอ 16. ผูสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคมตองชําระเงินคาสมัครเปนเงินคนละ 100 บาท และเมื่อ
สมาคมมีมติรับเขาเปนสมาชิกตามขอ 12 แลวจะตองชําระเงินใหแกสมาคมดังน้ี 
 (1)  เงินคาบํารุงป ๆ ละ 50 บาท   
 (2)  สงเคราะหลวงหนา เปนเงิน 500 บาท (หารอยบาทถวน) ตามมติที่ประชุมใหญ 

 ขอ 17. เมื่อสมาชิกของสมาคมคนใดคนหน่ึงถึงแกความตาย สมาชิกทุกคนมีหนาที่ตองชําระเงิน
สงเคราะหน้ัน รายละ 50 บาท 

 ขอ 18. การชําระเงินคาสมัคร เงินคาบํารุง เงินสงเคราะหหรือเงินสงเคราะหลวงหนาใหชําระให
สหกรณตนสังกัดโอนเขาบัญชีเงินฝากของสมาคม และการรับเงินทุกประเภท สมาคมจะออกหลักฐานการรับ
เงินทุกครั้งตามแบบที่สมาคมกําหนด 

 ขอ 19. การชําระเงินสงเคราะหตามขอ 18  สมาชิกตองชําระใหสมาคมภายใน 150 วันนับแตวันที่
ไดรับแจงการตายของสมาชิก หรือไดรับหนังสือแจงจากสมาคมใหไปชําระเงิน 

 ขอ 20. สมาคมจะเรียกเก็บเงินสงเคราะหลวงหนาจากสมาชิก เพื่อสํารองจายเปนคาจัดการศพและ
สงเคราะหครอบครัวจํานวน 500 บาท (หารอยบาทถวน)   ตามมติที่ประชุมใหญ และสมาคมจะคืนใหแก
สมาชิกเทาที่สมาชิกผูน้ันยังไมตกอยูในความผูกพันที่จะตองจายเงินสงเคราะห 

หมวด 6 
สิทธิและหนาท่ีของสมาชิก 

 ขอ 21. สมาชิกมีสิทธิดังตอไปน้ี 
(1) แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการของสมาคมตอคณะกรรมการ  และเรียกรองใหคณะกรรมการ

กระทํา หรือ งดเวนการกระทําเพื่อประโยชนของสมาคม 
(2) เขารวมประชุมใหญของสมาคมและลงสมัครเลือกต้ังเปนกรรมการเพื่อบริหารงานสมาคม  รวมทั้ง

ออกเสียงลงคะแนนทุกครั้ง  
(3) ขอตรวจสอบบัญชี และเอกสารที่เกี่ยวของเพื่อทราบการดําเนินกิจการของสมาคมในวันเวลา

เปดทําการ 
(4) ลงช่ือรวมกันไมนอยกวา  50คนหรือจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดรอง

ขอตอคณะกรรมการใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเพื่อการใดการหน่ึงเมื่อใดก็ได 
(5) รองขอตอนายทะเบียนใหสั่งเพิกถอนมติของที่ประชุมใหญของสมาคม ถาไดนัดเรียกหรือ         

ไดประชุมกัน หรือไดลงมติฝาฝนตอกฎหมาย หรือขอบังคับของสมาคมและตองรองขอภายใน   
30 วัน นับแตวันที่ที่ประชุมใหญลงมติ 

(6) ขอตรวจเอกสาร คัดเอกสาร หรือขอใหคัดรายการและรับรองสําเนาเอกสารของสมาคม       จาก
นายทะเบียน 

(7) มอบฉันทะเปนหนังสือใหผูอื่นซึ่งมิไดเปนสมาชิกเขารวมประชุมใหญไดแตออกเสียงลงคะแนน 
แทนตนไมได 

(8) ลงช่ือรวมกันไมนอยกวาหน่ึงในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดรองขอนายทะเบียนสั่งใหเลิกสมาคม
พรอมดวยเหตุผล หรือรองขอตอศาลเพื่อใหศาลสั่งใหเลิกสมาคม 

(9) แสดงความจํานงตอที่ประชุมใหญเพื่อเปนผูชําระบัญชีในกรณีที่สมาคมตองเลิกตามมติที่ประชุมใหญ 
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(10)  ลงช่ือรวมกันไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดรองขอตอนายทะเบียนเพื่อแตงต้ังผู
ชําระบัญชีคนใหมแทนผูชําระบัญชีที่ไดต้ังไว 

 (11) อุทธรณตอคณะกรรมการสมาคม กรณีถูกคัดช่ือออกตามขอ 14 (4) 

 ขอ 22. สมาชิกมีหนาที่ดังน้ี 
(1) ปฏิบัติตามระเบียบ  ขอบังคับ  และคําสั่งของสมาคม 
(2) ชําระเงินสงเคราะหใหเรียบรอยภายใน  30 วันนับแตวันที่ไดรับแจงการตายของสมาชิก หรือไดรับ

หนังสือแจงจากสมาคมใหไปชําระเงิน 
(3) เก็บรักษาบัตรประจําตัวสมาชิก 
(4) แจงการเปลี่ยนแปลงที่อยู  ช่ือสกุล หรือวัน เดือน ปเกิดตอสมาคมภายใน 30 วัน นับแตวันที่มี

การเปลี่ยนแปลง 
(5) แจงความประสงคเปนหนังสือตามแบบที่สมาคมกําหนดที่จะเปลี่ยนแปลงบุคคลผูจัดการศพหรือ

ผูรับเงินสงเคราะห 
หมวด  7 

วิธีการจายเงินคาจัดการศพ หรือคาจัดการศพและสงเคราะหครอบครัว 
 ขอ 23. เมื่อสมาชิกผูใดถึงแกความตายบุคคลในครอบครัวของสมาชิกผูน้ันมีสิทธิไดรับเงินคาจัดการ
ศพ หรือคาจัดการศพจํานวนไมเกินรอยละ 10 ของเงินสงเคราะห  สวนที่เหลือใหเปนเงินสงเคราะหครอบครัว 
ที่เหลือใหจายแก (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ตามลําดับ 
 (1) ที่สมาชิกจํานงไวในใบสมัครหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหเปนผูรับเงิน ตามขอ 13 
 (2) สามี ภริยา บุตร และบิดา มารดา 
 (3) พี่นองรวมบิดา และมารดาเดียวกัน 
 (4) พี่นองรวมบิดา หรือมารดาเดียวกัน 
 (5) ลุง ปา นา อา 
          (6) ปู ยา ตา ยาย 
          (7) ผูอุปการะเลี้ยงดูหรือผูอยูในอุปการะเลี้ยงดู 

ในกรณีที่สมาชิกไมไดระบุใหบุคคลใดเปนผูจัดการศพหรือมีผูจัดการศพแตไมอาจจัดการศพของสมาชิก
ไดหรือไมมีบุคคลที่สมาชิกระบุไวในใบสมัครใหเปนผูจัดการศพ บุคคลตาม (2) – (7)อาจย่ืนคํารองตอสมาคมเพื่อ
ขอเปนผูจัดการศพและเมื่อสมาคมเห็นวาบุคคลน้ันสามารถจัดการศพไดจริง ใหสมาคมจายคาจัดการศพแก
บุคคลดังกลาวแตถาสมาคมเห็นวาบุคคลน้ันไมสามารถจัดการศพได ใหสมาคมจัดการศพแกสมาชิกให
เหมาะสมกับฐานานุรูป และศาสนาของสมาชิกน้ันๆหากมีเงินเหลือจากการจัดการศพ ใหจายแกบุคคลใน (1) – 
(7) ตามลําดับกอนหลังโดยผูอยูลําดับกอนยอมตัดสิทธิ ผูอยูลําดับหลังแตถามีผูอยูในลําดับเดียวกันหลายคน ให
ไดรับเงินในสัดสวนที่เทากัน 

 ขอ 24. สมาคมจะจายเงินคาจัดการศพหรือคาจัดการศพและสงเคราะหครอบครัวใหแกผูจัดการศพ
และผูรับเงินสงเคราะหแลวแตกรณี ดังน้ี 
 (1) จายเงินครั้งแรกไมเกินรอยละ 10  ของเงินสงเคราะหภายใน 7 วัน นับแตวันรองขอ 
 (2) จายเงินสวนที่เหลือภายใน 90 วัน นับแตวันที่สมาคมไดจายเงินครั้งแรก 
 (3) เงินสงเคราะหตามขอ 24 (1) ใหสหกรณตนสังกัดทดรองจายกอนโดยสมาคมจะสงคืนใหภายหลัง
การจายเงินคาจัดการศพหรือคาจัดการศพและสงเคราะหครอบครัวรายใดมีปญหาใหนําเขาที่ประชุม 
คณะกรรมการ และใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด จึงไมถือวาเงินน้ีเปนมรดกของสมาชิก ผูถึง   
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แกความตาย ทายาทโดยธรรมของสมาชิกที่ถึงแกความตายไมมีสิทธิเรียกรอง หรือถือเปนเหตุ ฟองรองเรียกเงิน
ดังกลาวได ไมวาดวยกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 ขอ 25. สมาคมจะหักเงินสงเคราะหไวเปนคาใชจายในการดําเนินกิจการ จํานวนรอยละ 3 ของเงินที่เรียกเก็บได 

หมวด 8 
การใชจายและการเก็บรักษาเงิน 

 ขอ 26. สมาคมจะใชจายเงินในการดําเนินกิจการ ดังน้ี 
(1) คาเบี้ยประชุม คาตอบแทน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ และคาเชาที่พักของกรรมการ 
(2) เงินเดือนคาจาง และคาลวงเวลาของเจาหนาที่สมาคม 
(3) คาเบี้ยประชุม คาตอบแทน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะและคาเชาที่พักของเจาหนาที่สมาคม 
(4) คาสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนบําเหน็จ เขารวมกองทุนเลี้ยงชีพ เงินสวัสดิการที่จําเปน 

และคาเครื่องแบบของเจาหนาที่สมาคม 
 (5) คาใชจายเกี่ยวกับการประชุมใหญ 
 (6) คาลงทะเบียนในการเขารวมประชุม อบรม สัมมนา และสัมมนาของกรรมการและเจาหนาที่สมาคม 

(7) คาใชจายในการจัดซื้อที่ดิน อาคารและครุภัณฑ หรือการจัดจางกอสรางตอเติมอาคารสํานักงาน 
ของสมาคม 

 (8) คาเชาที่ดิน และอาคารสํานักงานของสมาคม 
 (9) คาใชจายในการจัดซื้อวัสดุ คาซอมแซม คาบํารุงรักษา และคาเสื่อมราคา 
 (10) คาใชจายดานสาธารณูปโภค ไดแก คาน้ําประปา คาไฟฟา คาโทรศัพท และคาไปรษณีย 
 (11) คาใชจายภาษีเงินได คาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสมาคม 
 (12) คาใชจายสําหรับผูทําบัญชี ผูตรวจบัญชี ผูสอบบัญชี ผูชําระบัญชี และคาใชจายในการเลิกสมาคม 
 (13) คาพวงหรีดและคาพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกที่ถึงแกความตาย    
           (14) คาใชจายอื่นๆ ตามที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนกลาง หรือผูที่นายทะเบียนกลาง มอบหมาย 

 ขอ 27. คาใชจายตามขอ 26(1) (2) (4) และ (13) สมาคมตองวางเปนระเบียบ และนําเสนอ             
ที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ และสงใหนายทะเบียนพิจารณาใหความเห็นชอบภายใน 30 วันและ            
เมื่อนายทะเบียนอนุมัติแลวจึงจะถือปฏิบัติได 

 ขอ 28. เงินทุกประเภทที่สมาคมไดรับ ตองนําฝากธนาคารของรัฐหรือธนาคารพาณิชยในนามของ
สมาคม  
 (1) สํานักงานของสมาคมจะเก็บรักษาเงินสดไวเพื่อเปนคาใชจายไดไมเกิน 500,000 บาท  
 (2) นายกสมาคมมีอํานาจสั่งจายเงินของสมาคมไดไมเกินครั้งละ 100,000  บาท  
 (3) นายกสมาคม โดยมติของคณะกรรมการสั่งจายเงินของสมาคมไดไมเกิน 10 ลานบาท  
 (4) หากจํานวนเงินคาใชจายเกินกวา จํานวน 10 ลานบาท   ตองขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ           
ในแตละรายการ ยกเวนการจายเงินสงเคราะห 

 ขอ 29. นายกสมาคมหรือผูจัดการ หรือผูที่คณะกรรมการมอบหมายมีอํานาจในการเบิกจายเงินตาม
ขอ 28 การลงนามในเช็คสั่งจายใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด  

 ขอ 30. เงินหรือผลประโยชนของสมาคมที่ไดรับมา หรือมีผูบริจาค หรือดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินฝาก
ธนาคารในนามของสมาคม ตองตกเปนของสมาคมทั้งสิ้น  
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 ขอ 31. สมาคมจะแตงต้ังบุคคลที่เหมาะสม เปนผูตรวจสอบกิจการ โดยความเห็นชอบของที่ประชุม
ใหญและตองรายงานผลใหคณะกรรมการทราบทุกเดือนผูตรวจสอบกิจการจะไดรับคาตอบแทนตามที่สมาคม
กําหนดและไดรับความเห็นชอบจาก นายทะเบียนกลาง 

หมวด 9 
การประชุมใหญ 

          ขอ 32. นับแตจดทะเบียนจัดต้ังสมาคม ผูริเริ่มกอการจะตองนัดสมาชิกมาประชุมใหญสามัญครั้งแรก 
ภายใน 90 วัน เพื่อ 
 (1)  รับรองขอบังคับทั้งฉบับ 
 (2)  เลือกต้ังคณะกรรมการและมอบหมายงาน 
 (3)  กําหนดอัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะหลวงหนา 
 (4)  กําหนดอัตราการหักเงินคาจัดการศพ หรือคาจัดการศพและสงเคราะหครอบครัวไวเปนคาใชจาย 

(5)  กําหนดจํานวนเงินเบี้ยเลี้ยง เบี้ยประชุม คาพาหนะเงินหรือประโยชนอยางอื่นทํานองเดียวกัน 
ใหแกกรรมการ 

 (6)  เรื่องอื่นๆ 

 ในระหวางที่ยังไมไดมีการประชุมใหญสามัญครั้งแรก ผูเริ่มกอการจัดต้ังสมาคมมีอํานาจหนาที่และ
ความรับผิดชอบเชนเดียวกับคณะกรรมการ 

 ขอ 33. สมาคมจะตองเรียกประชุมใหญสามัญประจําป ปละหน่ึงครั้ง ภายใน 120 วันนับแต           
วันสิ้นปปฏิทิน เพื่อ 
 (1)  รับทราบรายงานกิจการในรอบปที่ผานมา 
 (2)  พิจารณาอนุมัติบัญชีรายได รายจายและบัญชีงบดุล 
 (3)  เลือกต้ังคณะกรรมการชุดใหมแทนคณะกรรมการเมื่อครบวาระหรือทดแทนตําแหนงที่วาง 
 (4)  พิจารณาแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับ 

(5)  อื่นๆ 

ขอ 34. สมาคมจะเรียกประชุมใหญวิสามัญ ในกรณีที่ตองขอความเห็นชอบหรือมติจากที่ประชุมใหญ 
ในการดําเนินกิจการของสมาคม 
 (1)  คณะกรรมการเรียกประชุม 
 (2)  สมาชิกจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวา 50  คน 
ลงช่ือรวมกันรองขอตอสมาคมใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเพื่อการใดการหน่ึง 

ในกรณีที่สมาชิกเปนผูรองขอ ใหสมาคมเรียกประชุมภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับคํารองขอ           
ถาสมาคมไมเรียกประชุมในระยะเวลาดังกลาว ใหนายทะเบียนเรียกประชุมได 
 (3)  นายทะเบียนสั่งใหเรียกประชุม 

 ขอ 35. สมาคมจะสงหนังสือนัดประชุมใหญไปยังสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทุกคนกอนวันนัดประชุม 
ไมนอยกวาเจ็ดวัน หนังสือเชิญประชุมตองระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุม พรอมทั้ง
รายละเอียดและเอกสารที่เกี่ยวของไปดวย 

 ขอ 36. การประชุมใหญ ตองมีสมาชิกมารวมประชุมรวมกันไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดหรือไมนอยกวาหน่ึงรอยคน จึงจะเปนองคประชุม  
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 ขอ 37. ในการประชุมใหญ สมาชิกคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน การวินิจฉัยช้ีขาด ใหถือเสียง
ขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด กรณีการ
แกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับ และการเลิกสมาคม ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของผูมาประชุม  

 ขอ 38. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ ใหเลือกปฏิบัติไดในแตละวาระการประชุมโดย 
 (1)  ออกเสียงลงคะแนนโดยเปดเผย ใหใชวิธียกมือ 
 (2)  ออกเสียงลงคะแนนลับ ใหใชวิธีกาบัตรลงคะแนน 

การนับคะแนนเสียง ใหที่ประชุมเลือกสมาชิกที่เขารวมประชุมเปนกรรมการนับคะแนนจํานวนไมนอย
กวาสามคน 

 ขอ 39. สมาชิกจะมอบฉันทะเปนหนังสือใหผูอื่นมาประชุมใหญ และออกเสียงแทนตนไมได 

 ขอ 40. ในกรณีที่จะมีมติเรื่องใด ถาสวนไดเสียของกรรมการ หรือสมาชิกของสมาคมผูใดขัดกับ
ประโยชนไดเสียของสมาคม กรรมการหรือสมาชิกของสมาคมผูน้ันจะออกเสียงลงคะแนนใน เรื่องน้ันไมได 

 ขอ 41. ใหนายกสมาคมเปนประธานในที่ประชุม ถานายกสมาคมไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได   
ใหอุปนายกปฏิบัติหนาที่แทน ถาทั้งนายกสมาคมและอุปนายกไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุม
เลือกกรรมการคนใดคนหน่ึงข้ึนเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวน้ัน 

หมวด 10 
คณะกรรมการ 

 ขอ 42. คณะกรรมการสมาคม โดยที่ประชุมใหญเลือกต้ังจากสมาชิก มีจํานวนไมนอยกวา 7 คน และ
ไมเกิน 15 คน ประกอบดวยตําแหนง นายกสมาคม เลขานุการ เหรัญญิก และกรรมการอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร 
และตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี 
 (1)  มีสัญชาติไทย 
 (2)  มีอายุไมตํ่ากวาย่ีสิบหาปบริบูรณ 
 (3)  มีวุฒิการศึกษาไมตํ่ากวาช้ันประถมศึกษาปที่สี ่
 (4)  มีภูมิลําเนาในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 (5)  มีอาชีพเปนหลักแหลงและมีฐานะมั่นคง 
 (6)  เปนสมาชิกของสมาคม 
 (7)  ไมเปนกรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอื่น 
 (8)  ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี 
 (9)  ไมเคยถูกนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหประจําทองที่สั่งใหพนจากตําแหนงกรรมการสมาคม 

(10) ไมเคยถูกที่ประชุมใหญสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหถอดถอนใหออกจากตําแหนงกรรมการ เพราะ
เหตุทุจริตตอหนาที่หรือไมเคยตองโทษตามกฎหมายวาดวยการฌาปนกิจสงเคราะห 

(11) ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 (12) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
 (13) ไมเปนบุคคลที่มีหน้ีสินลนพนตัว หรือบุคคลลมละลาย 

(14) ไมเคยลูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
หรือไมเคยถูกนายจางเลิกจางเพราะเหตุทุจริตตอหนาที ่

ใหคณะกรรมการเปนผูแทนของสมาคมในกิจการเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ในการน้ีคณะกรรมการจะ
แตงต้ังกรรมการคนใดคนหน่ึงหรือหลายคนข้ึนทําการแทน  ก็ได  
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 บทบาทหนาท่ีแตละตําแหนงของกรรมการ 
 นายกสมาคม  ทําหนาที่เปนหัวหนาในการบริหารกิจการของสมาคมใหเปนไปดวยความเรียบรอย
ถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ และวัตถุประสงคของสมาคมเปนผูแทนสมาคมในการติดตอกับ
บุคคลภายนอกและเปนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ และการประชุมใหญของสมาคม  
 อุปนายกสมาคม ทําหนาที่เปนผูชวยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคม ปฏิบัติตามที่นายก
สมาคม ไดมอบหมาย และทําหนาที่แทนนายกสมาคมเมื่อนายกสมาคมไมอยูหรือไมสามารถ ปฏิบัติหนาที่ได 
 เลขานุการ ทําหนาที่ เกี่ยวกับงานธุรการของสมาคม นัดการประชุมกรรมการ การประชุมใหญ           
จดและรักษารายงานการประชุม ดําเนินการจดทะเบียนกรรมการจดทะเบียนแกไข หรือเพิ่มเติมขอบังคับและ
รายงานทะเบียนสมาชิก บัญชีงบดุลตอนายทะเบียน และ ปฏิบัติตามคําสัง่ของนายกสมาคม ตลอดจนทําหนาที่
เปนเลขานุการในการประชุม ตางๆ ของสมาคม 
 เหรัญญิก  มีหนาที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคม เปนผูจัดทําบัญชีรายได-รายจาย บัญชีงบดุล
ของสมาคม และเก็บเอกสารหลักฐานตางๆ ทางการเงิน บัญชีของสมาคมไวเพื่อการ ตรวจสอบ รายงานฐานะ
การเงินและงบดุลของสมาคมตอนายทะเบียน  

กรรมการตําแหนงอ่ืนๆ มีหนาที่ตามที่นายกสมาคมมอบหมาย  

 ขอ 43. วิธีการเลือกต้ังคณะกรรมการสมาคม ตามขอ 42 กระทําได ดังน้ี 
(1) กําหนดใหมีการเลือกต้ังจากสมาชิกในที่ประชุมใหญ โดยการเสนอช่ือและตองมีผูรับรอง            

ไมนอยกวา 5 คนและ/หรือที่ประชุมใหญเลือกต้ังจากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ        
ออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด 

 (2)  จํานวนกรรมการที่จะเลือกต้ังใหเปนไปตามที่ประชุมใหญเห็นสมควร 
 (3)  ใหกรรมการเลือกต้ังกันเอง เพื่อดํารงตําแหนงตามที่เห็นสมควร และเสนอใหที่ประชุมใหญ ทราบ 

 ขอ 44. กรรมการของสมาคมไมมีสิทธิไดรับคาจาง หรือประโยชนอยางอื่นทํานองเดียวกันจากสมาคม 
กรรมการของสมาคมอาจไดรับเบี้ยประชุม คาพาหนะ หรือเงินหรือประโยชนอยางอื่นทํานอง เดียวกันจากสมาคม
ตามที่ไดวางระเบียบไวใหจายตามมติที่ประชุมใหญกําหนดและสงสําเนาที่มีคํารับรองวาถูกตอง ตอนายทะเบียน  

 ขอ 45. คณะกรรมการที่ไดรับเลือกต้ังตามขอที่ 43 และจดทะเบียนแลว อยูในตําแหนงคราวละ 2 ป 
นับแตวันที่ที่ประชุมใหญมีมติและตองออกตามวาระ และจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระ ติดตอกันไมได  

ในกรณีที่ไมมี (ผูสมัคร) เลือกต้ังเปนกรรมการสมาคมครบตามจํานวนกรรมการ เน่ืองจากอยูในวาระ
ครบสองวาระแลวใหผูเขารวมประชุมมีมติไมนอยกวาสองในสาม เสนอใหกรรมการคนเกาเปนกรรมการของ
สมาคมอีกก็ได 
 (1)  กรรมการชุดที่ออกตามวาระจะตองปฏิบัติหนาที่จนกวาจะมีการเลือกต้ังคณะกรรมการชุดใหม 
และคณะกรรมการชุดใหมรับมอบหนาที่เปนหนังสือ และเขารับตําแหนงแทนแลว จึงจะพนหนาที่ 
(คณะกรรมการชุดใหมมีผลต้ังแตวันที่ที่ประชุมมีมติเลือกต้ัง) 
 (2)  หรือกรรมการชุดที่ออกตามวาระจะตองปฏิบัติหนาที่จนกวาจะมีการเลือกต้ังคณะกรรมการชุด
ใหมและคณะกรรมการชุดใหมไดรับจดทะเบียนจากนายทะเบียนแลว จึงจะสามารถรับมอบหนาที่และ เขารับ
ตําแหนงแทน (คณะกรรมการชุดใหมมีผลต้ังแตนายทะเบียนรับจดทะเบียน) 

กรรมการที่พนจากตําแหนงกอนครบวาระ สมาคมจะเรียกประชุมใหญวิสามัญ เมื่อเลือกกรรมการแทน
ตําแหนงที่วางก็ได และใหอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน  

 ขอ 46. กรรมการของสมาคมยอมพนจากตําแหนงไดในกรณีดังตอไปน้ี 
 (1)  ครบกําหนดตามวาระ 
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 (2)  ตาย 
 (3)  ลาออกโดยทําเปนหนังสือ 
 (4)  ขาดคุณสมบัติตามขอ 42 

 ขอ 47. ใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยเดือนละหน่ึงครั้ง ในกรณีจําเปนเรงดวนนายกสมาคม
หรือกรรมการไมนอยกวาครึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมดจะเรียกประชุมก็ได  

 ขอ 48. การประชุมคณะกรรมการ จะตองมีคณะกรรมการมาประชุมไมนอยกวาครึ่งหน่ึงของจํานวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะนับเปนองคประชุม  

 ขอ 49. ใหนายกสมาคมเปนประธานในที่ประชุม ถานายกสมาคมไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดให 
อุปนายกสมาคมเปนประธานในที่ประชุม ถาทั้งนายกสมาคม และอุปนายกสมาคมไมอยู หรือไมอาจปฏิบัติ
หนาที่ไดใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหน่ึงทําหนาที่ประธานในที่ประชุมการวินิจฉัยช้ีขาดใหถือเสียงขาง
มาก ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุม ออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเปนเสียงช้ีขาด  

 ขอ 50. คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ในการดําเนินกิจการของสมาคม และใหรวมถึง 
 (1)  ดําเนินกิจการของสมาคมใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2545  
กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ และมติของที่ประชุมใหญ หรือกฎหมายอื่น 
 (2)  วางระเบียบใหการปฏิบัติงานของสมาคมใหเปนไปตามขอบังคับ 
 (3)  วาจางแตงต้ัง ถอดถอนเจาหนาที่สมาคม 
 (4)  จัดทําและเก็บรักษาเอกสารหลักฐานทางการเงินและบัญชีทะเบียนสมาชิก และทรัพยสินของสมาคม 

หมวด 11 
การเลิกสมาคม และการชําระบัญช ี

 ขอ 51. สมาคมยอมเลิกดวยเหตุใดเหตุหน่ึง ดังตอไปน้ี 
 (1)  ประชุมใหญลงมติใหเลิก 
 (2)  นายทะเบียนสั่งใหเลิก 
 (3)  ศาลสั่งใหเลิก 

 ขอ 52. ในกรณีที่นายทะเบียนสั่งใหเลิก กรรมการจํานวนไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดของสมาคมสามารถย่ืนอุทธรณตอปลัดกระทรวงโดยทําเปนหนังสือตอนายทะเบียน ภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับคําสั่งใหเลิก  

 ขอ 53. เมื่อสมาคมตองเลิกไมวาดวยเหตุใดๆ ใหมีการชําระบัญชี 

ใหที่ประชุมใหญพิจารณาต้ัง ผูชําระบัญชีโดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่เลิกหรือนับวันที่ปลัดกระทรวงมีคําสั่งใหยกอุทธรณ 

ในกรณีที่ที่ประชุมใหญไมอาจต้ังผูชําระบัญชี หรือนายทะเบียนไมใหความเห็นชอบใหนายทะเบียน
แตงต้ังผูชําระบัญชีข้ึนทําการชําระบัญชีได  

เมื่อนายทะเบียนเห็นสมควรหรือเมื่อสมาชิกจํานวนไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
รองขอตอนายทะเบียน นายทะเบียนจะแตงต้ังผูชําระบัญชีคนใหมแทนผูชําระบัญชีที่ไดต้ังไวก็ไดผูชําระบัญชี
ไดรับคาตอบแทนของสมาคมตามที่นายทะเบยีนกําหนด  

 ขอ 54. ใหคณะกรรมการและเจาหนาที่ของสมาคมจัดการรักษาทรัพยสินทั้งหมดของสมาคมไวจนกวา
ผูชําระบัญชีจะเรียกใหสงมอบ  



~	11	~	
 

 ขอ 55. ผูชําระบัญชีตองทํางบดุลของสมาคมสงใหผูสอบบัญชีเพื่อตรวจรับรองวาถูกตอง และอาจรอง
ขอใหนายทะเบียนต้ังผูสอบบัญชีเพื่อตรวจสอบงบดุลได เมื่อผูสอบบัญชีรับรองงบดุลแลวใหผูชําระบัญชีรับรอง
งบดุลตอที่ประชุมใหญเพื่ออนุมัติและเสนอตอนายทะเบียนตอไป  

ขอ 56. เมื่อไดชําระบัญชีแลวถามีทรัพยสินเหลืออยูจะโอนไปใหแกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
จังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด  

หมวด 12 
บทเฉพาะกาล 

 ขอ 57. เมื่อสมาคมไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนเปนนิติบุคคลจากทางราชการ ก็ใหถือวา ผูเริ่มกอการ
ทั้งหมดเปนสมาชิกสามัญ และสมาชิกภาพของคณะกรรมการที่ต้ังข้ึน เริ่มต้ังแต วันจดทะเบียน เปนตนไป 

 ขอ 58. ในวาระกอต้ังและปแรกใหสมาชิกสหกรณออมทรัพยที่สามารถสมัครเขาเปนสมาชิกของ
สมาคม โดยไดรับการยกเวนคุณสมบัติตามขอ 9 (4) (5) 

 ขอ 59. ขอบังคับอื่นใดที่ไมไดระบุในระเบียบน้ีแตเปนประโยชนตอสมาชิก ซึ่งตองไมขัดกับระเบียบน้ี
ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการ 
 
 
 

ลงช่ือ.................................................นายกสมาคม 
       (นายวิรัตน กําลังเกื้อ) 
 
 
      ลงช่ือ.................................................เลขานุการ 
       (นายสุรพร นนทแกว) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


