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ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร 

วาดวย วิธีการรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ พ.ศ.2555 

…………………………………………………………………………… 

สมาคมมีวัตถุประสงคเพ่ือการสงเคราะหซ่ึงกันและกันในการจัดการศพและสงเคราะหครอบครัวของ

สมาชิกท่ีถึงแกความตาย ดวยเงินสงเคราะหโดยไมประสงคจะหากําไรหรือรายไดมาแบงกันซ่ึงในการตายนี้ 

รวมถึงการสาบสูญตามคําสั่งศาล 

อาศัย อํานาจตามความขอบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร 

พ.ศ.2555 ขอ8 9 10 11 12 13 14 15 16 มติท่ีประชุมคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณ

ออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 เห็นชอบใหกําหนดระเบียบสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร วาดวย วิธีการรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิก

ภาพ พ.ศ.2555 ไวดงนี้ 

ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา”ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธรวา

ดวย วิธีการรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ พ.ศ.2555” 

ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ีประกาศใชเปนตนไป 

ขอ 3. ในระเบียบนี้ 

“สมาคม” หมายความวา สมาคมปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร 

 “คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร 

 “สมาชิก” หมายความวา สมาชกิสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร 

 “เงินคาสมัคร” หมายความวา เงินซ่ึงเรียกเก็บจากผูสมัครเขาเปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร 

“เงินคาบํารุง” หมายความวา เงินท่ีเรียกเก็บสมาชิกเปนรายเดือนหรือรายป เพ่ือเปนคาใชจายในการ

ดําเนินการของสมาคมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร 

 “เงินสงเคราะห” หมายความวา เงินท่ีสมาชิกรวมกันออกชวยเหลือเปนคาจัดการศพ หรือคาจัดการ

ศพและสงเคราะหครอบครัวของสมาชิกซ่ึงถึงแกความตาย    รวมท้ังเปนคาใชจายเพ่ือดําเนินการของสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร 

 “เงินสงเคราะหลวงหนา” หมายความวา เงินท่ีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออม

ทรัพยสาธารณสขุยโสธร  เรียกเก็บไวลวงหนาเพ่ือสํารองจายเปนเงินสงเคราะห เม่ือสมาชกิคนใดคนหนึ่งถึงแก

ความตาย 

ข้อ 4.ผู้สมคัร... 
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ขอ 4. ผูสมัครเขาเปนสมาชิกสมาคมตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

      (1) เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร จํากัด  หรือ  สามี, ภรรยา, บดิา, มารดา,

บุตรของสมาชิกสามัญ หรือสมาชิกสมทบของสหกรณ หรือเปนเจาหนาท่ีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณ

ออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร  

      (2) ไมเปนบุคคลลมละลาย หรือเปนคนไรความสามารถ 

      (3) มีสขุภาพสมบรูณแข็งแรงในวนัสมัคร 

      (4) ไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือเปนโรคเรื้องรังจนรักษาไมหายโดยจะตองไดการรับรองจาก

แพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งจากสถานพยาบาลของรัฐ ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลหรือสถานพยาบาลท่ี

ไดรับการรับรองมาตรฐานเทียบเทาสถานพยาบาลของรัฐ 

      (5) มีทะเบียนบานถูกตองตามกฎหมาย 

      (6) เปนผูมีความประพฤติดี และยินยอมปฏิบัติตามขอบังคับของสมาคม 

      (7) มีอายุไมเกิน 80 ป ยกเวนกรณีโดยโอนมาจากสหกรณอ่ืนหรือตามมติคณะกรรมการดําเนินการ 

      (8) ตองมีภูมิลําเนาอยูในเขตประเทศไทย 

ขอ 5. ผูท่ีประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคมตองยื่นใบสมัครตอสมาคมดวยตนเอง 

      (1) ถาเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร จํากัด ใหสมัครตอสมาคมดวยตนเอง

ภายในเกาสิบวันหลังจากเขาเปนสมาชิกสหกรณฯ แลว 

      (2) ถาเปนคูสมรสของสมาชิกสมาคมใหสมัครภายในเกาสิบวันหลังจากเขาเปนสมาชิกสมาคมแลว 

      (3) ถาเปนบิดา มารดา และบุตรท่ีถูกตองตามกฎหมายของสมาชิกสมาคม ใหสมัครภายในเกาสบิวนั

หลังจากเขาเปนสมาชิกสมาคมแลว 

      (4) ถาเปนเจาหนาท่ีสมาคมใหสมัครภายในเกาสิบวันหลังจากไดรับบรรจุแตงตั้งเปนเจาหนาท่ี

สมาคมแลว 

ท้ังนี้โดยมีสมาชิกของสมาคมจํานวนไมนอยกวาสองคน    หรือคณะกรรมการดําเนินการสมาคม

รับรองคุณสมบัติ ยื่น ณ สํานักงานของสมาคมในวันทําการพรอมเอกสารหลักฐานดังตอไปนี้ 

(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ 

(ข) สําเนาทะเบียนบาน  

(ค) หนังสือสําคัญอ่ืนๆ  

(ง) ภาพถาย หนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนดํา จํานวน 3 แผน  
 

ขอ 6. สมาชิกภาพของผูสมัครเขาเปนสมาชิกจะสมบูรณ เม่ือคณะกรรมการดําเนินการของสมาคม 

ไดมีมติใหเขาเปนสมาชิก และผูสมัครเขาเปนสมาชิกไดชําระเงินคาสมัครและชําระเงินตางๆ ตามขอบังคับนี้แลว 

และมาเสียชีวิตภายใน   รอยย่ีสิบวัน ยกเวนอุบัติเหตุ   หลังจากคณะกรรมการดําเนินการของสมาคมไดมีมติ

ใหเขาเปนสมาชิกแลว เวนแตสมาชิกภาพของผูเริ่มกอการจัดตั้งสมาคมจะเริ่มตั้งแตวันท่ีนายทะเบียนรับ     

จดทะเบียนสมาคม เปนตนไป เม่ือถึงแกความตายจึงจะไดรับเงินสงเคราะห 

ข้อ 7.สมาคม.. 
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 ขอ 7. สมาคมจัดใหมีสมุดชําระเงินประจําตัวสมาชิกใหแกสมาชิกทุกคนตามระเบียบท่ีสมาคมกําหนด 

 ขอ 8. ผูสมัครเขาเปนสมาชิกจะตองระบุชื่อผูจัดการศพ   และผูท่ีประสงคจะใหไดรับเงินสงเคราะหซ่ึง

ตองเปนทายาทท่ีระบุในใบสมัครดังนี้  

(1) สามี ภริยา บุตร บิดา มารดา 

(2) พ่ีนองรวมบิดามารดาเดียวกัน 

       (3) พ่ีนองรวมบิดาหรือมารดาเดียวกัน 

       (4) ปู ยา ตา ยาย 

       (5) ลุง ปา นา อา 

       (6) อุปการะเลี้ยงดู หรือผูอยูในอุปการะเลี้ยงดูหรือผูท่ีระบุไวในใบสมัครสมาคมฯ 

 ถามีการเปลี่ยนแปลงตัวผูจัดการศพและผูจัดการศพและผูรับเงินสงเคราะหในภายหลัง สมาชิกตอง

แจงใหสมาคมทราบโดยมิชกัชา 

 ในกรณีไมมีบุคคลท่ีสมาชิกระบุไวในใบสมัคร หรือมีบุคคลใดไดในใบสมัคร บุคคลตามขอ 8(1)  (2) (3)  

(4)  (5) และ (6) อาจยื่นคํารองตอสมาคม เพ่ือขอเปนผูจัดการศพได 

 สมาคมสงวนสทิธิใ์นการท่ีจะพิจารณาวาผูยื่นคํารองตามวรรคสอง คนใดสามารถท่ีจะจัดการศพได

หรือไม โดยพิจารณาใหผูรองคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนรวมกันจัดการศพของผูตายก็ได 

 ถาไมมีผูยื่นคํารองขอจัดการศพตามวรรคสอง ก็ดี หรือสมาคมไดพิจารณาเห็นวาผูตายเอง ตามสมควร

แกฐานนุรูปและประเพณีทางศาสนา 

 ขอ 9. สมาชิกภาพยอมสิ้นสุดลงในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

         (1) ตาย 

         (2) ลาออก 

         (3) ท่ีประชุมใหญมีมติใหออก 

         (4) ถูกคัดชื่อออกเพราะขาดสงเงินสงเคราะห และไดรับหนังสือแจงเตือนจากสมาคมแลวสามครั้ง 

และทางสมาคมไดนําเงินสงเคราะหลวงหนามาจายเปนเงินสงเคราะหหมดแลว  หรือสมาคมติดตอหาหลักแหลง

ท่ีอยูไมไดและคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควรใหพนจากสมาชิกภาพ 

 การสิ้นสุดแหงสมาชิกภาพตามขอนี้   สมาชิกไมมีสิทธิเรียกเงินคาสมัคร  เงินคาบํารุง  และเงิน

สงเคราะหท่ีชําระตามขอบังคับนี้คืนจากสมาคม   เวนแตเงินสงเคราะหลวงหนาท่ียังไมไดตกอยูในความผูกพัน

ท่ีจะตองจายเปนเงินสงเคราะหใหแกสมาชิก ท่ีถึงแกความตาย 

 ขอ 10. สมาคมจะแจงเปนหนังสือใหสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพ ตามขอ 9 (3)  (4) เพ่ือทราบนับ

วันท่ีท่ีประชุมมีมติ ภายใน 15 วัน 

 สมาชิกท่ีพนสภาพจากสมาชิกภาพตามขอ 9 (4)    มีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการ ภายใน 30 วัน 

นับแตวันท่ีไดรับหนังสือใหคณะกรรมการวินิจฉัยใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับแตวันท่ียื่นอุทธรณคําวินิจฉัย

ของคณะกรรมการ ใหเปนท่ีสุด 

ข้อ 11.ให้... 



4  
 

 ขอ 11. ใหนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร เปนผูรักษาการให

เปนไปตามระเบียบนี้ 
 
   ประกาศ  ณ  วนัท่ี    1  เดอืน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2555 

 
 
 
 
 

(นางรักชนก  น้อยอาษา) 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุยโสธร 



1 
 

 

 

 

ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร 

วาดวย เงินคาสมัคร เงินบํารุง และเงินสงเคราะห พ.ศ.2555 

…………………………………………………………………………… 

สมาคมมีวัตถุประสงคเพ่ือการสงเคราะหซ่ึงกันและกันในการจัดการศพและสงเคราะหครอบครัวของ

สมาชิกท่ีถึงแกความตาย ดวยเงินสงเคราะหโดยไมประสงคจะหากําไรหรือรายไดมาแบงกันซ่ึงในการตายนี้ 

รวมถึงการสาบสูญตามคําสั่งศาล 

อาศัย อํานาจตามความขอบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร 

พ.ศ.2555 ขอ 17 18 19 20 21 มติท่ีประชุมคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพย

สาธารณสุขยโสธร ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 เห็นชอบใหกําหนดระเบียบสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร วาดวยเงินคาสมัคร เงินบํารุง และเงินสงเคราะห พ.ศ.2555  

ไวดงนี้ 

ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา”ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธรวา

ดวย เงินคาสมัคร เงินบํารุง และเงินสงเคราะห พ.ศ.2555” 

ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ีประกาศใชเปนตนไป 

ขอ 3. ในระเบียบนี้ 

“สมาคม” หมายความวา สมาคมปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร 

 “คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร 

 “สมาชิก” หมายความวา สมาชกิสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร 

 “เงินคาสมัคร” หมายความวา เงินซ่ึงเรียกเก็บจากผูสมัครเขาเปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร 

“เงินคาบํารุง” หมายความวา เงินท่ีเรียกเก็บสมาชิกเปนรายเดือนหรือรายป เพ่ือเปนคาใชจายในการ

ดําเนินการของสมาคมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร 

 “เงินสงเคราะห” หมายความวา เงินท่ีสมาชิกรวมกันออกชวยเหลือเปนคาจัดการศพ หรือคาจัดการ

ศพและสงเคราะหครอบครัวของสมาชิกซ่ึงถึงแกความตาย    รวมท้ังเปนคาใชจายเพ่ือดําเนินการของสมาคม

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร 

 “เงินสงเคราะหลวงหนา”หมายความวา เงินท่ีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพย

สาธารณสุขยโสธร  เรียกเก็บไวลวงหนาเพ่ือสาํรองจายเปนเงินสงเคราะห เม่ือสมาชกิคนใดคนหนึ่งถึงแกความตาย 

ขอ 4. เม่ือสมาคมรับสมัครผูใดเขาเปนสมาชิกแลว ผูนั้นมีหนาท่ีตองชําระเงินใหแกสมาคม ดังนี้ 

(1) เงินคาสมัคร.... 
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  (1) เงินคาสมัครเขาเปนสมาชิก เปนเงินจํานวน 100  บาท (หนึ่งรอยบาทถวน) 

  (2) เงินคาบํารุงสมาคมฯปละ 50  บาท (หาสิบบาทถวน) 

  (3) เงินสงเคราะหลวงหนา เริ่มตนกอตั้ง 100 บาท  (หนึ่งรอยบาทถวน)   จํานวน  24   ศพ 

รวม 2,400  บาท (สองพันสี่รอยบาทถวน) 

                   รวมเปนเงินท้ังส้ินแรกเขาเปนเงิน   2,550 บาท  (สองพันหารอยหาสิบบาทถวน) 

ขอ 5. เมือ่สมาชิกของสมาคมคนใดคนหนึ่งถึงแกความตาย สมาชิกทุกคนมีหนาที่ตองชําระเงิน

สงเคราะห เพ่ือเปนคาสงเคราะหครอบครัวของสมาชิกท่ีถึงแตความตายนั้น 

 ขอ 6. การชําระเงินคาสมัคร เงินคาบํารุง เงินสงเคราะห และหรือเงินสงเคราะหลวงหนาใหชําระไดใน

กรณีดังตอไปนี้ 

ศพละ 100 บาท(หนึง่รอยบาท

ถวน) 

        (1) ดวยตนเอง ณ สํานักงานของสมาคม หรือสถานท่ีท่ีสมาคมกําหนด 

        (2) ทางธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินในนามสมาคม 

        (3) โอนเงินเขาบัญชีฝากธนาคารหรือเงินฝากสหกรณสมาคมกําหนด 

        (4) หักจากบัญชีเงินฝากของสมาชิก    โดยไดรับความยินยอมจากสมาชิกเจาของบัญชีแลว  

การไดรับแจงการตายของสมาชิก หรือไดรับหนังสือแจงจากสมาคมใหไปชําระเงิน 

 ขอ 7. การชําระเงินสงเคราะหตามขอ 6 สมาชิกตองชําระใหสมาคมภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีไดรับ

แจงการตายของสมาชิก หรือไดรับหนังสือแจงจากสมาคมใหไปชําระเงิน 

 ขอ 8. สมาคมจะเรียกเก็บเงินสงเคราะหลวงหนาจากสมาชิก เพ่ือสํารองจายเปนคาจัดการศพเปน

จํานวน ย่ีสิบส่ีศพ

ขอ 9. ใหนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร เปนผูรักษาการให

เปนไปตามระเบียบนี้ 

 ซ่ึงจะตองไมเกินอัตราทีท่ีประชุมใหญมีมติกําหนด และเงินจํานวนนี้สมาคมจะคืนใหแก

สมาชิกเทาท่ีสมาชิกผูนั้นยังไมตกอยูในความผูกพันท่ีจะตองจายเงินสงเคราะหตามท่ีจายไวลวงหนา   

 
   ประกาศ  ณ  วนัท่ี    1  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2555 
 
  
 

(นางรักชนก  น้อยอาษา) 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุยโสธร 



1 
 

 

 

 

ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร 

วาดวย วิธีจายเงินคาจัดการศพ คาจัดการศพ และคาสงเคราะหครอบครัว พ.ศ.2555 

…………………………………………………………………………… 

สมาคมมีวัตถุประสงคเพ่ือการสงเคราะหซ่ึงกันและกันในการจัดการศพและสงเคราะหครอบครัวของ

สมาชิกท่ีถึงแกความตาย ดวยเงินสงเคราะหโดยไมประสงคจะหากําไรหรือรายไดมาแบงกันซ่ึงในการตายนี้ 

รวมถึงการสาบสูญตามคําสั่งศาล 

อาศัย อํานาจตามความขอบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร 

พ.ศ.2555 ขอ 24 25 26 มติท่ีประชุมคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพย

สาธารณสุขยโสธร ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 เห็นชอบใหกําหนดระเบียบสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร วาดวย วิธจีายเงินคาจัดการศพ คาจัดการศพ และคา

สงเคราะหครอบครัว พ.ศ.2555  ไวดงนี้ 

ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา”ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร 

วาดวย วิธีจายเงินคาจัดการศพ คาจัดการศพ และคาสงเคราะหครอบครัว พ.ศ.2555” 

ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ีประกาศใชเปนตนไป 

ขอ 3. ในระเบียบนี้ 

“สมาคม” หมายความวา สมาคมปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร 

 “คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร 

 “สมาชิก” หมายความวา สมาชกิสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร 

 “เงินสงเคราะห” หมายความวา เงินท่ีสมาชิกรวมกันออกชวยเหลือเปนคาจัดการศพ หรือคาจัดการ

ศพและสงเคราะหครอบครัวของสมาชิกซ่ึงถึงแกความตาย    รวมท้ังเปนคาใชจายเพ่ือดําเนินการของสมาคม

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร 

 “เงินสงเคราะหลวงหนา”หมายความวา เงินท่ีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพย

สาธารณสุขยโสธร  เรียกเก็บไวลวงหนาเพ่ือสาํรองจายเปนเงินสงเคราะห เม่ือสมาชกิคนใดคนหนึ่งถึงแกความตาย 

 “คาจัดการศพ”หมายความวา เงินท่ีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข

ยโสธร  จายใหผูจัดการศพเพ่ือชวยเหลือในการจัดการศพของสมาชิกท่ีเสียชีวิต 

ขอ 4. เม่ือสมาชิกผูใดถึงแกความตาย บุคคลในครอบครัวของสมาชิกผูนั้นมีสิทธิ์ไดรับเงินคาจัดการศพ

จํานวนไมเกินรอยละ 100 ของเงินสงเคราะห สวนท่ีเหลือใหเปนเงินสงเคราะหครอบครัวท่ีสมาชิกแสดงตน

จํานงไวในใบสมัคร หรือแจงไวเปนลายลักษณอักษรใหเปนผูรับเงินตามท่ีระบไุวในใบสมัคร ตามลําดับดังนี้ 

(1) สาม ีภริยา... 
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        (1) สามี ภริยา บุตร บิดา มารดา 

        (2) พ่ีนองรวมบิดามารดาเดียวกัน 

        (3) พ่ีนองรวมบิดาหรือมารดาเดียวกัน 

        (4) ปู ยา ตา ยาย 

        (5) ลุง ปา นา อา 

        (6) อุปการะเลี้ยงดู หรือผูอยูในอุปการะเลี้ยงดูหรือผูท่ีระบุไวในใบสมัครสมาคมฯ 

 ขอ 5. สมาคมจะจายเงินสงเคราะหใหแกผูรับเงินสงเคราะหแลวแตกรณีดังตอไปนี้ 

(1) จายเงินชวยคาจดัการศพครัง้แรกไมเกินรอยละ30 แตไมเกิน 100,000 บาท(หนึ่งแสนบาท 

ถวน) ของเงินสงเคราะหท้ังหมดท่ีพึงไดรับภายใน เจ็ดวัน นับแตวันท่ีไดรับคําขอ 

(2) เงินสงเคราะหศพท่ีสมาชิกเสียชีวิตสมาคมจะจายศพละ 100 บาท(หนึ่งรอยบาทถวน)  

 ตามจํานวนสมาชิก ณ วันท่ีท่ีประชุมประกาศเปนสมาชิกสมาคมฯแลว 

        (3) สมาคมจะจายเงินสวนท่ีเหลือจากท่ีเก็บไดท้ังหมดภายใน เกาสิบวันนับแตวันท่ีสมาคมได

จายเงินดังกลาวครั้งแรก โดยใหจายเงินสวนตางหลังจากจายเงินเงินสงเคราะหตามขอ  1,2   และหักหนี้ 

กรณีมีหนี้กับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร จํากัด เรียบรอยแลว 

        (4) การจายเงินคาจัดการศพและสงเคราะหรายใดมีปญหา ใหนําเขาท่ีประชุม คณะกรรมการ

ดําเนินการและใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนท่ีสุด จึงไมถือวาเงินสงเคราะหนี้เปนมรดกของสมาชิกผู

ถึงแกความตาย ทายาทโดยธรรมของสมาชิกท่ีถึงแกความตายไมมีสิทธิเรียกรอง หรือถือเปนเหตุฟองรองเรียก

เงินดังกลาวได ไมวาดวยกรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

                  (5) หากสมาชิกเสียชีวิตมากกวา 8 รายในปนั้นใหเก็บเงินสงเคราะหลวงหนาเพ่ิมเติมอีก 2,550 

บาท (สองพันหารอยบาทถวน) และหากสมาชิกเสียชีวิตมากกวา 16 รายในปนั้นใหเก็บเงินสงเคราะหลวงหนา

เพ่ิมเติมตามจํานวนสมาชิกท่ีเสียชีวิต  

 ขอ 6. สมาคมจะหักเงินสงเคราะหไวเปนคาใชจายในการดําเนินการในอัตรารอยละ 5 ของเงิน

สงเคราะห 

ขอ 7. ใหนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร เปนผูรักษาการให

เปนไปตามระเบียบนี้ 
 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี    1  เดอืน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2555 
 
 
 
 

(นางรักชนก  น้อยอาษา) 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุยโสธร 
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ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร 

วาดวย การใชจายและการเกบ็รักษาเงนิ พ.ศ.2555 

…………………………………………………………………………… 

สมาคมมีวัตถุประสงคเพ่ือการสงเคราะหซ่ึงกันและกันในการจัดการศพและสงเคราะหครอบครัวของ

สมาชิกท่ีถึงแกความตาย ดวยเงินสงเคราะหโดยไมประสงคจะหากําไรหรือรายไดมาแบงกันซ่ึงในการตายนี้ 

รวมถึงการสาบสูญตามคําสั่งศาล 

อาศัย อํานาจตามความขอบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร 

พ.ศ.2555 ขอ 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 มติท่ีประชุมคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 เห็นชอบใหกําหนด

ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร วาดวย การใชจายและการเก็บรักษา

เงิน พ.ศ.2555  ไวดงนี้ 

ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา”ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร 

วาดวย วิธีจายเงินคาจัดการศพ คาจัดการศพ และคาสงเคราะหครอบครัว พ.ศ.2555” 

ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ีประกาศใชเปนตนไป 

ขอ 3. ในระเบียบนี้ 

“สมาคม” หมายความวา สมาคมปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร 

 “คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร 

 “สมาชิก” หมายความวา สมาชกิสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร 

 “เงินสงเคราะห” หมายความวา เงินท่ีสมาชิกรวมกันออกชวยเหลือเปนคาจัดการศพ หรือคาจัดการ

ศพและสงเคราะหครอบครัวของสมาชิกซ่ึงถึงแกความตาย    รวมท้ังเปนคาใชจายเพ่ือดําเนินการของสมาคม

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร 

 “เงินสงเคราะหลวงหนา”หมายความวา เงินท่ีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพย

สาธารณสุขยโสธร  เรียกเก็บไวลวงหนาเพ่ือสาํรองจายเปนเงินสงเคราะห เม่ือสมาชกิคนใดคนหนึ่งถึงแกความตาย 

 “คาจัดการศพ”หมายความวา เงินท่ีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข

ยโสธร  จายใหผูจัดการศพเพ่ือชวยเหลือในการจัดการศพของสมาชิกท่ีเสียชีวิต 

 

ขอ 4. ใหคณะกรรมการดําเนินการวางระเบียบหรือขอกําหนดตางๆเพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงาน

ของสมาคมฯ ดังนี้ 

(1) การจา่ยเงิน... 
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       (1) การจายเงินคาจัดการศพและหรือเงินสงเคราะห 

       (2) คาเบี้ยประชุม คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ และคาเชาท่ีพักของคณะกรรมการดําเนินการสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห 

       (3) เงินเดือน คาจาง และคาลวงเวลาของเจาหนาท่ีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 

       (4) คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ และคาเชาท่ีพักของเจาหนาท่ีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 

       (5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนบําเหน็จและคาเครื่องแบบของเจาหนาท่ีสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห 

(6) คาเลาเรียนบุตร คารักษาพยาบาลของเจาหนาท่ีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 

                 (7) คาใชจายเก่ียวกับการประชุมใหญ 

       (8) คาลงทะเบียนในการเขารวมประชุมฝกอบรม สัมมนาของกรรมการและเจาหนาท่ีสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห 

       (9) คาใชจายในการจัดซ้ือท่ีดิน อาคาร และครุภัณฑตางๆ หรือจัดจาง การกอสราง ตอเติม

อาคารของสํานักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 

       (10) คาเชาท่ีดิน และอาคารสํานักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 

       (11) คาใชจายในการจัดซ้ือวัสดุ คาซอม คาบํารุงรักษา คาเสื่อมราคา 

       (12) คาใชจายดานสาธารณูปโภค เชน คาน้ํา คาไฟฟา คาโทรศัพท คาไปรษณีย 

       (13) คาใชจายสําหรับ ผูสอบบัญชี ผูชําระบัญชีและคาใชจายในการเลิกสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห 

       (14) คาพวงหรีดและคาพิธีกรรมทางศาสนาของสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 

       (15) คาใชจายอ่ืนๆ ตามท่ีนายทะเบียนกลางใหความเห็นชอบซ่ึงคาใชจายตาม (1) (2) (3) (4) 

(5) และ (14) ตองวางเปนระเบียบและนําเสนอท่ีประชุมใหญอนุมัติและสงใหนายทะเบียนเพ่ือพิจารณาให

ความเห็นชอบกอน ท้ังนี้ภายในกําหนดสามสิบวัน 

 ขอ 5. สมาคมตองจัดใหมีทะเบียนสมาชิกตามแบบท่ีนายทะเบียนกําหนด และใหเก็บรักษาทะเบียน

ดังกลาวพรอมท้ังหลักฐานและเอกสารท่ีใชประกอบการลงทะเบียนไวท่ีสํานักงานของสมาคม 

 ขอ 6. สมาคมตองสงสําเนาทะเบียนสมาชิกในสวนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนสมาชิกตามท่ีเปนอยูใน

วันสิ้นเดือนธันวาคม เดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกันยายนของทุกป

 ขอ 7. สมาคมตองจัดใหมีสมุดชําระเงินประจําตัวสมาชิกใหแกสมาชิก บัญชีชําระเงินประจําตัวสมาชิก 

บัญชีแสดงฐานะการเงินและหลักฐานการับจายเงินตามแบบท่ีนายทะเบียนกลางกําหนด และตองเก็บรักษา

เอกสารประกอบบัญชีแสดงใหเห็นความถูกตองแหงบัญชีนั้นไวเปนเวลาไมนอยกวาสิบป 

 ตอนายทะเบียนภายในสามสิบวัน 

นับตั้งแตวันส้ินเดือนนั้น 

ขอ 8.  สมาคมตองรายงานจํานวนเงินท่ีมีอยูในมือและในธนาคารท่ีเปนอยูในวันสิ้นเดือนกันยายนของ

ทุกปตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นเดือนนั้น 

ข้อ 9. เงินทกุ... 
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ขอ 9. เงินทุกประเภทท่ีสมาคมไดรับตองนําฝากไวกับ ธนาคารของรัฐหรือธนาคารพาณิชยหรือ

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร จํากัด นามของสมาคม โดยตองลงลายมือชื่อของนายกสมาคมและ

กรรมการอ่ืนอีกไมนอยกวาสองคน 

ขอ 10. การใชจายเงินของสมาคม ตองวางเปนระเบียบและกําหนดตามวัตถุประสงคของการ

ดําเนินงานโดยมติของคณะกรรมการดําเนินการหรือไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ และสงสําเนาระเบียบ 

การใชจายเงินนั้นๆใหนายทะเบียนรับทราบหรือใหนายทะเบียนอนุญาตตามขอบังคับขอ 27 แลวแตกรณีนั้น  

ขอ 11. เงินหรือผลประโยชนของสมาคมท่ีไดรับมา หรือมีผูท่ีบริจาคดวยศรัทธา หรือดอกผลท่ีไดจาก

การฝากเงิน ตองตกเปนของสมาคมท้ังสิ้น 

ขอ 12. คณะกรรมการดําเนินการตองแตงตั้งบุคคลท่ีเหมาะสม เปนกรรมการผูสอบบัญชีของสมาคม

และผูสอบบญัชีตองรายงานผลการตรวจสอบใหนายกสมาคมทราบอยางนอยสองครั้งตอป และนายกสมาคม

ตองนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการทราบ 

ขอ 13. เม่ือสิ้นปปฏิทินทุกป สมาคมตองทําบัญชีรายได – รายจาย และบัญชีงบดุลตามแบบท่ีนาย

ทะเบียนกลางกําหนด เสนอตอคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือพิจารณาภายในหกสิบวัน นับแตวันสิ้นปบัญชี 

ใหสมาคมเสนอตอท่ีประชุมใหญเพ่ือขออนุมัติบัญชีรายได – รายจาย และบัญชีงบดุลนั้นภายใน

กําหนดหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี 

สมาคมตองสงสําเนางบดุลตามวรรคหนึ่งท่ีมีคํารับรองวาถูกตอง ตอนายทะเบียนเพ่ือตรวจสอบภายใน

สามสิบวันนับแตวันท่ีท่ีประชุมใหญอนุมัติตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดและสมาคม

ตองแสดงสําเนางบดุลไวท่ีสํานักงานเพ่ือใหสมาชิกและผูมีสวนไดเสียตรวจดูไดดวย 

ขอ 14. หลักฐานเอกสารทางทะเบียน ทางการเงิน ทางบัญชีและบัญชีงบดุล สมาคมตองเก็บรักษาไว

ไมนอยกวาสิบป 

ขอ 15. ใหนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร เปนผูรักษาการให

เปนไปตามระเบียบนี้ 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่    1  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2555 

 

 

 

 

(นางรักชนก  นอยอาษา) 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร 
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ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร 

วาดวย การประชุมใหญ พ.ศ.2555 

…………………………………………………………………………… 

สมาคมมีวัตถุประสงคเพ่ือการสงเคราะหซ่ึงกันและกันในการจัดการศพและสงเคราะหครอบครัวของ

สมาชิกท่ีถึงแกความตาย ดวยเงินสงเคราะหโดยไมประสงคจะหากําไรหรือรายไดมาแบงกันซ่ึงในการตายนี้ 

รวมถึงการสาบสูญตามคําสั่งศาล 

อาศัย อํานาจตามความขอบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร 

พ.ศ.2555 ขอ 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 มติท่ีประชุมคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 เห็นชอบใหกําหนด

ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร วาดวย การประชุมใหญ พ.ศ.2555  

ไวดงนี้ 

ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา”ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร 

วาดวย การประชุมใหญ พ.ศ.2555” 

ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ีประกาศใชเปนตนไป 

ขอ 3. ในระเบียบนี้ 

“สมาคม” หมายความวา สมาคมปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร 

“ผูกอการ” หมายความวา เปนผูเริ่มตนกอตั้งสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพย

สาธารณสุขยโสธร 

 “คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร 

 “สมาชิก” หมายความวา สมาชกิสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร 

 “เงินสงเคราะหลวงหนา”หมายความวา เงินท่ีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพย

สาธารณสุขยโสธร  เรียกเก็บไวลวงหนาเพ่ือสาํรองจายเปนเงินสงเคราะห เม่ือสมาชกิคนใดคนหนึ่งถึงแกความตาย 

 “คาจัดการศพ”หมายความวา เงินท่ีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข

ยโสธร  จายใหผูจัดการศพเพ่ือชวยเหลือในการจัดการศพของสมาชิกท่ีเสียชีวิต 

ขอ 4. ใหผูเริ่มกอการจัดตั้งสมาคมรวมกันพิจารณา  และลงมติมอบหมายใหผูเริ่มกอการจัดตั้งสมาคม

คนใดคนหนึ่ง  ออกหนังสือเชิญสมาชิกมาประชุมใหญสามัญครั้งแรกภายใน เกาสิบวัน  นับแตวันจดทะเบียน

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห เพ่ือสรรหาคณะกรรมการดําเนินการและมอบหมายกิจการทั้งปวงใหแก

คณะกรรมการดําเนินการ     ในระหวางท่ียังมิไดมีการประชุมใหญสามัญครั้งแรก ใหผูเริ่มกอการจัดตั้งสมาคม

มีอํานาจ.... 
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มีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบเชนเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการ โดยมีวาระ หนึ่งป หลังจากการ

ประชุมใหญในปบัญชีเริ่มตน 

ขอ 5. ในการประชุมใหญสามัญครั้งแรก ใหท่ีประชุมใหญพิจารณาเรื่องตางๆ ดังนี้ 

       (1) รับรองขอบังคับท้ังฉบับท่ีผูเริ่มกอการจัดตั้งสมาคมนําไปจดทะเบียน 

       (2) รับรองคณะกรรมการดําเนินการของสมาคม และมอบกิจการทั้งปวงใหแกคณะกรรมการ

ดําเนินการ 

       (3) กําหนดอัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะหลวงหนา เพ่ือสํารองจายเปนคาจัดการศพ 

       (4)  กําหนดอัตราหักเงินสงเคราะหเพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินการของสมาคม 

       (5) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการจายเงินสงเคราะหใหแกคณะกรรมการดําเนินการ เพ่ือนําไป

วางเปนระเบียบของสมาคมตอไป 

       (6) กําหนดอัตราเบี้ยประชุม คาพาหนะ เงิน หรือประโยชนอยางอ่ืนทํานองเดียวกันใหแก

คณะกรรมการดําเนินการ เพ่ือนําไปวางเปนระเบียบของสมาคมตอไปนี้ 

       (7) เรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 

ขอ 6. คณะกรรมการดําเนินการตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําป หลังจากการประชุมใหญ

สามัญครั้งแรก ปละหนึ่งครั้ง ภายในหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทินเพ่ือ 

       (1) รับรองรายงานการประชุมใหญคราวกอน 

       (2) รับทราบรายงานกิจการในรอบปที่ผานมาของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 

       (3) พิจารณาอนุมัติบัญชีรายได – รายจาย และบัญชีงบดุลของสมาคม 

       (4) เลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการแทนคณะกรรมการดําเนินการเม่ือครบวาระ 

       (5) พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 

     เพ่ือการใดการหนึ่ง ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร หรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่ง

ในหาของสมาชิกท้ังหมด หรือไมนอยกวาหาสิบคน จะทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการดําเนินการใหเรียก

ประชุมใหญวิสามัญ เพ่ือการใดการหนึ่งเม่ือใดก็ได 

     ในกรณีท่ีสมาชิกรองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ ใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุม

ภายใน สามสิบวัน นับแตวันท่ีไดคํารองขอ 

ขอ 7. ในการประชุมใหญตองมีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวน

สมาชิกท้ังหมด หรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน จึงจัดประชุมได 

    ถาในการประชุมนัดแรกสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกมาไมครบองคประชุม      หากการประชุมนั้นได

นัดโดยสมาชิกรองขอใหเลิกประชุม ถาการประชุมนั้นไมใชโดยสมาชิกรองขอ ใหนัดประชุมใหญอีกครั้งหนึ่ง

ภายในสามสิบวัน การประชุมครั้งหลังนี้มีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาหนึ่งในสิบของ

จํานวนสมาชิกท้ังหมดหรือไมนอยกวาสามสิบคนก็ใหถือวาเปนองคประชุม 

     ในการประชุมใหญเพ่ือแกไขหรือเพ่ิมเติมขอบังคับและการเลิกสมาคมตองมีผูมาประชุมตามวรรค

หนึ่งเทานั้น 

ข้อ 8. ในการ.. 
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 ขอ 8. ในการประชุมใหญ สมาชิกคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน การวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขาง

มา ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานไนท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาดเวนแตการแกไข

หรือเพ่ิมเติมขอบังคับ และการเลิกสมาคมตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของผูมาประชุม 

 ขอ 9. สมาชิกจะมอบฉันทะเปนหนังสือใหผูอ่ืนซ่ึงไมใชสมาชิกมาประชุมใหญและออกเสียงแทนตนก็

ได ผูรับมอบฉันทะคนหนึ่งรับมอบฉันทะไดคนเดียว 

 ขอ 10. ในการเรียกประชุมใหญสามัญหรือการเรียกประชุมใหญวิสามัญคณะกรรมการดําเนินการตอง

สงหนังสือนัดประชุมไปยังสมาชิกทุกคนซ่ึงมีชื่อในทะเบียนสมาชิกกอนวันนัดประชุมไมนอยกวาเจ็ดวัน 

 ขอ 11. ในการประชุมใหญ ใหนายกสมาคมฯ เปนประธานท่ีประชุม ถานายกสมาคมฯ ไมอาจปฏิบัติ

หนาท่ีได ใหอุปนายกสมาคมฯ ปฏิบัติหนาท่ีแทน ถาท้ังนายกสมาคมฯ และอุปนายกสมาคมฯ ไมอาจปฏิบัติ

หนาท่ีได ใหท่ีประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่ง ข้ึนทําหนาท่ีประธานในท่ีประชุมเฉพาะประชุมคราวนั้น 

 ขอ 12. การออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมกระทําไดดังนี้ 

(1) ออกเสียงลงคะแนนโดยเปดเผย ใหใชวิธียกมือ  หรือ 

(2) ออกเสียงลงคะแนนโดยลับ ใหใชวิธีเขียนบัตรลงคะแนน 

     การนับคะแนนใหท่ีประชุมเลือกสมาชิกท่ีมาประชุม เปนกรรมการนับคะแนนไมนอยกวาสามคน 

ขอ 13. ในกรณีที่จะมีมติเรื ่องใด ถาสวนไดเสียของกรรมการหรือสมาชิกของสมาคมผูใดขัดกับ 

ประโยชนไดเสียของสมาคม กรรมการหรือสมาชิกของสมาคมผูนั้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องใดมิได 

ขอ 14. ใหนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร เปนผูรักษาการให

เปนไปตามระเบียบนี้ 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่    1   เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2555 

 

 

 

 

 

(นางรักชนก  นอยอาษา) 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร 
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ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร 

วาดวย คณะกรรมการ พ.ศ.2555 

…………………………………………………………………………… 

สมาคมมีวัตถุประสงคเพ่ือการสงเคราะหซ่ึงกันและกันในการจัดการศพและสงเคราะหครอบครัวของ

สมาชิกท่ีถึงแกความตาย ดวยเงินสงเคราะหโดยไมประสงคจะหากําไรหรือรายไดมาแบงกันซ่ึงในการตายนี้ 

รวมถึงการสาบสูญตามคําสั่งศาล 

อาศัย อํานาจตามความขอบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร 

พ.ศ.2555 ขอ 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 มติท่ีประชุมคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 เห็นชอบใหกําหนด

ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร วาดวย คณะกรรมการ พ.ศ.2555  

ไวดงนี้ 

ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา”ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร 

วาดวย คณะกรรมการ พ.ศ.2555” 

ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ีประกาศใชเปนตนไป 

ขอ 3. ในระเบียบนี้ 

“สมาคม” หมายความวา สมาคมปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร 

“นายกสมาคม” หมายความวา นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร 

 “คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร 

 “สมาชิก” หมายความวา สมาชกิสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร 

 “เงินสงเคราะหลวงหนา”หมายความวา เงินท่ีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพย

สาธารณสุขยโสธร  เรียกเก็บไวลวงหนาเพ่ือสาํรองจายเปนเงินสงเคราะห เม่ือสมาชกิคนใดคนหนึ่งถึงแกความตาย 

 “คาจัดการศพ”หมายความวา เงินท่ีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข

ยโสธร  จายใหผูจัดการศพเพ่ือชวยเหลือในการจัดการศพของสมาชิกท่ีเสียชีวิต 

ขอ 4. ใหมีคณะกรรมการดําเนินการของสมาคมคณะหนึ่ง  เปนผูดําเนินกิจการของสมาคม  โดย 

การเลือกตั้งระหวางสมาชิกดวยกันจากท่ีประชุมใหญ     มีจํานวนไมนอยกวาเจ็ดคน   และไมเกินสิบหาคน

ประกอบดวยตําแหนง  นายกสมาคม  อุปนายก  เลขานุการ  เหรัญญิก  กรรมการ และตําแหนงอ่ืนตามท่ี

คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

 สมาชิกท่ีไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการตองเปนผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

(1) มีสญัชาต.ิ.. 
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(1) มีสัญชาติไทย 

(2) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบหาปบริบูรณ 

(3) มีอาชีพเปนหลักแหลงและมีฐานะม่ันคง 

(4) เปนสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหนี้ 

(5) ไมเปนกรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอ่ืน 

(6) ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี 

(7) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใด 

          (8) ไมเคยถูกนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหประจําทองท่ี สั่งใหพนจากตําแหนง 

กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 

          (9) ไมเคยถูกท่ีประชุมใหญสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหถอนใหออกจากตําแหนงกรรมการ 

เพราะเหตุทุจริตตอหนาท่ี หรือไมเคยตองโทษตามกฎหมายวาดวยการฌาปนกิจสงเคราะห 

          (10) ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด 

ท่ีไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

(11) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนคนไรความสามารถ 

(12) ไมเปนบุคคลท่ีมีหนี้สินลนพนตัว หรือบุคคลลมละลาย 

          (13) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากสวนราชการ หนวยงานของรัฐ  หรือ 

รัฐวิสาหกิจ หรือไมเคยถูกนายจางเลิกจางเพราะเหตุทุจริตตอหนาท่ี 

         ใหคณะกรรมการดําเนินการเปนผูแทนของสมาคมในกิจการเดี่ยวกับบุคคลภายนอก เพ่ือการนี้

คณะกรรมการดําเนินกานจะแตงตั้งกรรมการคนหนึ่งคนใด หรือหลายคนข้ึนทําการแทนก็ได 

 ขอ 5. องคประชุมในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ จะตองมีกรรมการประชุมไมนอยกวา

ครึ่งหนึ่งของกรรมการท้ังหมด จึงจะนับไดวาเปนองคประชุม 

 ขอ 6. ใหนายกสมาคมเปนประธานท่ีประชุม ถาประธานท่ีประชุมไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหอุปนายก

สมาคมปฏิบัติหนาท่ีแทน    ถาท้ังนายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได    ใหท่ีประชุมเลือก

กรรมการคนใดคนหนึ่งทําหนาท่ีประธานในท่ีประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขางมาเปนเกณฑ ถาคะแนน

เสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด 

ขอ 7. วิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการตามขอ 4 โดยใหดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

           การเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ ใหสมาชิกสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการ โดยมีสมาชิก

อ่ืนในท่ีประชุมรับรองไมนอยกวา หาคนกรณีท่ีมีสมาชิกเสนอชื่อสมาชิกท่ีสมควรจะไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการ

ดําเนินการท้ังคณะหลายคณะใหประธานในท่ีประชุมขอมติท่ีประชุมโดยการออกเสียงลงคะแนนการวินิจฉัยชี้

ขาดใหถือเสียงขางมาก 

 ท้ังนี้ใหผูกอการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร รักษาการเปน

คณะกรรมการโดยมีวาระ1ปตอจากนั้นใหปฏิบัติตามระเบียบขอ 7 

ข้อ 8 กรรมการ.. 
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ขอ 8. กรรมการของสมาคมไมมีสิทธิไดรับคาจาง  หรือเงิน   หรือประโยชนอยางอ่ืนทํานองเดียวกัน

จากสมาคม แตกรรมการของสมาคมอาจไดรับเบี้ยประชุม คาพาหนะ หรือเงิน หรือประโยชนอยางอ่ืนทํานอง

เดียวกันจากสมาคม หากสมาคมไดวางระเบียบและตองออกตามวาระ 

 ขอ 9. คณะกรรมการดําเนินการซ่ึงไดรับเลือกตั้งตามขอ 4 และจดทะเบียนแลว อยูในตําแหนงคราว

ละสองปนับแตวันท่ีนายทะเบียนรับจดทะเบียนและตองออกตามวาระ 

 กรรมการสมาคมจะตองดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได เวนแตท่ีประชุมใหญโดยมติสองใน

สามของผูมาประชุมจะกําหนดเปนอยางอ่ืน 

 กรรมการชุดท่ีออกตามวาระจะตองปฏิบัติหนาท่ีจนกวานายทะเบียนรับจดทะเบียนกรรมการชุดใหม

และคณะกรรมการดําเนินการชุดใหมเขารับตําแหนงแทนแลวจึงจะพนจากหนาท่ี  

 ขอ 10. กรรมการของสมาคมยอมพนจากตําแหนง ดังตอไปนี้ 

(1) ครบกําหนดตามวาระ 

(2) ตาย 

(3) ลาออก 

(4) ขาดจากสมาชิกภาพ 

(5) ขาดคุณสมบัติตามขอ 48  

(6) นายทะเบียนสั่งใหพนจากตําแหนง 

ขอ 11. ใหมีการประชุมกรรมการอยางนอยเดือนละครั้งในกรณีจําเปน  นายกสมาคมหรือกรรมการ 

ไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมด จะเรียกประชุมพิเศษข้ึนก็ได 

ขอ 12. การตั้งกรรมการหรือเปลี่ยนตัวกรรมการ    ใหกระทําไดแตโดยมติท่ีประชุมใหญ    หรือโดย

การแตงตั้งของนายทะเบียน 

          การตั้งหรือเปลี่ยนตัวกรรมการ โดยมติท่ีประชุมใหญสมาคมจะตองนําไปจดทะเบียนภายในสิบส่ีวัน 

นับแตวันท่ีประชุมใหญลงมติ 

 เม่ือนายทะเบียน ไดสั่งใหกรรมการคนใดพนจากตําแหนงกรรมการตามขา 54 (6) ใหคณะกรรมการ

ดําเนินการสวนท่ีเหลือเรียกประชุมใหญตั้งผูเปนกรรมการแทนภายในเวลาสามสิบวันนับแตวันท่ีกรรมการพน

จากตําแหนงถามิไดตั้งผูเปนกรรมการไมไดตามกําหนดเวลาใหแจงใหนายทะเบียนทราบเพ่ือจะไดตั้งสมาชิกคน

ใดคนหนึ่งเปนกรรมการแทน และใหผูท่ีไดรับการแตงตั้งนั้นอยูในตําแหนงกรรมการเทากับวาระท่ีเหลืออยูของ

ผูซ่ึงท่ีตนแทนแตถาวาระของกรรมการนั้นเหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันคณะกรรมการดําเนินการสวนท่ี

เหลือจะเรียกประชุมใหญเพ่ือตั้งกรรมการแทนหรือแจงใหนายทะเบียนทราบ  เพ่ือนายทะเบียนจะดําเนินการ

แตงตั้งกรรมการแทนหรือไมก็ได 

 ในกรณีท่ีคณะกรรมการดําเนินกรเหลืออยูไมถึงเจ็ดคนใหสมาคมแจงใหนายทะเบียนทราบเพ่ือแตงตั้ง

กรรมการชั่วคราวใหครบจํานวนเจ็ดคน        และใหคณะกรรมการดําเนินการจัดใหมีประชุมใหญเพ่ือเลือกตั้ง

กรรมการท่ีพนจากตําแหนงใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีนายทะเบียนแตงตั้งกรรมการชั่วคราว 

ข้อ 13 คณะกรรมการ... 
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 ขอ 13. คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจและหนาท่ีในการดําเนินกิจการของสมาคมทุกประการ

และใหหมายความรวมถึง 

(1) จัดดําเนินการกิจการสมาคมตามขอบังคับและตามมติของท่ีประชุมใหญ 

(2) วางระเบียบในการปฏิบัติงานของสมาคม 

(3) วาจาง แตงตั้ง และถอดถอนเจาหนาท่ีและพนักงานท้ังปวงของสมาคม เพ่ือใหการดําเนิน 

กิจการของสมาคมเปนไปดวยความเรียบรอย 

(4) กําหนดอํานาจหนาท่ีของกรรมการแตละตําแหนง ดังนี้ 

 

บทบาทหนาที่แตละตําแหนงของกรรมการ 

นายกสมาคม  

1. เปนหัวหนาคณะกรรมการดําเนินการในการดําเนินกิจการของสมาคม เละความรับผิดชอบในการ

ดําเนินงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห รวมท้ังการเงินดวย 

มีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

2. วางแผนดําเนินงานตลอดจนควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคของสมาคมท่ีกําหนด

ไวใหบรรลุผลไปดวยดี 

3. เปนตัวแทนของสมาคมโดยตําแหนงในการติดตอประสานงานกับบุคคลภายนอก เวนแตจะมอบหมาย

ใหกรรมการอ่ืนลงนามแทน 

4. ปกครองบังคับบัญชาเจาหนาท่ีของสมาคมทุกตําแหนง 

5. ชวยเหลือสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานของสมาคม แตละฝายใหดําเนินไป

อยางราบรื่น 

6. เปนประธานในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการของสมาคมฯ   การประชุมใหญสามัญ  และ

การประชุมใหญวิสามัญ 

7. อนุมุติการเบิกจายเงินของสมาคมฯ ตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไวในขอบังคับระเบียบของสมาคมฯ 

ท่ีวางไวหากเกินอํานาจจะตองเสนอขออนุมัติตอท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการหรือประชุมใหญแลวแตกรณี 

8. สั่งการและดําเนินการใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ  มติท่ีประชุมใหญ  มติท่ีประชุมคณะกรรมการ

ดาํเนนิการ คําสั่ง คําแนะนําของพนักงานเจาหนาท่ีท่ีตรวจสอบกิจการของสมาคมฯ 

อุปนายกสมาคม

1. ปฏิบัติการแทนนายกสมาคมในกรณีท่ีนายกสมาคมไมอยู หรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได 

 มีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 

2. ปฏิบัติการแทนนายกสมาคมและคณะกรรมการดําเนินการเฉพาะเรื่องท่ีนายกสมาคมและ

คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย 

3. ชวยเหลือนายกสมาคมและคณะกรรมการดําเนินการปฏิบัติหนาท่ีท่ัวไป 

4. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีนายกสมาคมหรือคณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย 

เลขานุการ

           1. รับผิดชอบงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสมาคมฯ 

 มีอํานาจหนาท่ีเละความรับผิดชอบ ดังนี้ 

2. ตดิตอ่ประสาน... 
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           2. ติดตอประสานงานท่ัวไปกับสมาชิก และระหวางกรรมการดวยกัน 

3. รักษาระเบียบขอบังคับและการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับท่ีวางไว 

4. ดําเนินการเรียกประชุมคณะกรรมการดําเนินการตามท่ีนายกสมาคมสั่ง หรือตามขอบังคับ 

และทําหนาท่ีเลขานุการท่ีประชุม 

5. ดําเนินการเรียกประชุมใหญตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับ หรือตามท่ีนายยกสมาคมสั่งและ 

ทําหนาท่ีเลขาจุการท่ีประชุมใหญ 

6. จัดระเบียบวาระการประชุมในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการประจําเดือน หรือการ 

ประชุมใหญแจกจายสมาชิกหรือกรรมการ 

7. รักษาเอกสารหลักฐานตางๆ ของงานเลขานุการ 

8. ทํารายงานและเสนอรายงานการประชุมตอท่ีประชมุคณะกรรมการดาํเนนิการและท่ีประชมุใหญ 

9. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีนายกสมาคมหรือคณะกรรมการดําเนินกานมอบหมาย 

เหรญัญิก

1. รับผิดชอบในการเก็บเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงินและทรัพยสินของสมาคมฯใหเปนไปตาม

ระเบียบขอบังคับ 

 มีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

2. ลงนามเบิกจายเงินรวมกับนายยกสมาคม หรืรองอุปนายกสมาคม ตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับ 

3. รักษาระเบียบการใชจายเงินของสมาคม 

4. จัดใหบัญชีแสดงฐานะการเงินตามแบบท่ีนายทะเบียนกลางกําหนดและเก็บรักษาบัญชีพรอม

หลักฐานเอกสารประกอบการลงบัญชีไวใหเรียบรอยปลอดภัย 

5. จัดทําบัญชีรายได-รายจาย และงบดุลประจําปปฏิทิน เสนอนายกสมาคมเพ่ือนําเสนอท่ีประชุม

คณะกรรมการดําเนินการกอนเสนอท่ีประชุมใหญ 

6. รายงานสถานการณเงินของสมาคมฯท่ีไดรับรองถูกตองแลว จากผูตรวจสอบบัญชีซ่ึงไดรับการ

แตงตั้งจากท่ีประชุมใหญ 

7. อํานวยความสะดวกแกสมาชิกในการขอตรวจสอบบัญชีการเงินของสมาคมฯ 

8. ติดตอประสานงานเก่ียวกับการเงินท่ีสมาชิกตองชําระใหนายทะเบียนทราบ เพ่ือทวงถามหรือ

พิจารณาคัดชื่อออกจากการเปนสมาชิก 

9. ปฏิบัติงานอ่ืนๆตามท่ีนายกสมาคมหรือคณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย 

เจาหนาท่ีสมาคม

1. รับสมัคสมาชิก พรอมท้ังตรวจสอบหลักฐานเอกสารตางๆ ใหครบถวนสมบูรณเพ่ือนําเสนอ

คณะกรรมการดําเนินการพิจารณารับเขาเปนสมาชิกตอไป 

 มีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 

2. พิจารณาจําหนายสมาชิกออกจากการเปนสมาชิกของสมาคมตามขอบังคับ เพ่ือนําเสนอ

คณะกรรมการดําเนินการ จําหนายออกจากการเปนสมาชิกตอไป 

3. เก็บรักษาเอกสารหลักฐานการสมัครเขาเปนสมาชิก และการจําหนายสมาชิกออกจากทะเบียน

สมาคมของสมาชิก 

4. ออกหนงัสอื... 
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4. ออกหนังสือสําคัญแสดงการเปนสมาชิกใหแกสมาชิกทุกคน และจัดทําทะเบียนสมาชิกใหเรียบรอย 

5. จัดทําสําเนาทะเบียนสมาชิกท่ีมีอยูในวันครบ เกาสิบวัน นับแตวันจดทะเบียนสมาคมฯ และจัดทํา

สําเนาทะเบียนสมาชิกท่ีเปลี่ยนแปลงเม่ือวันสิ้นเดือนมีนาคม, มิถุนายน, กันยายนและธันวาคมของทุกปใหแก

นายทะเบียนทองท่ีภายใน สามสิบวัน นับแตวันสิ้นเดือนนั้น 

6. ทําหนังสือตักเตือนใหสมาชิกทราบตามกําหนดไวในขอบังคับ กอนท่ีจะเสนอคณะกรรมการ

ดําเนินการพิจารณาตัดชื่อออกจากการเปนสมาชิก 

7. อํานายความสะดวกแกสมาชิกในการจายเงินสงเคราะห หรือเงินคาบํารุง หรือเงินสงเคราะห

ลวงหนา 

8. ติดตอประสานงานกับงานเลขาจุการและงานเหรัญญิกเก่ียวกับการรับสมัคร การคัดชื่อออกจาก

การเปนสมาชิก เพ่ือเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาตอไป 

9.ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีนายกสมาคมหรือคณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย 

กรรมการ

1. รวมมือและชวยเหลือคณะกรรมการดําเนินการ หรือเจาหนาท่ีปฏิบัติงานทุกอยางของสมาคม 

 มีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

2. เขารวมประชุมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในเรื่องตางๆ ท่ีนําเขาปรึกษาหารือ 

3. รวมรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของสมาคมฯ ในฐานะเปนกรรมการผูหนึ่งในคณะกรรมการ

ดําเนินการของสมาคม 

4. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีนายกสมาคมหรือ คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย การใชจายเงินของ

คณะกรรมการดําเนินกรจะตองรับผิดชอบเปนการสวนตัว 

ขอ 14. ใหนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร เปนผูรักษาการให

เปนไปตามระเบียบนี้ 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่    1  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2555 

 

 

(นางรักชนก  นอยอาษา) 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร 
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ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร 

วาดวย คาตอบแทน คาพาหนะ คาเบ้ียเล้ียง และคาเบ้ียประชุม พ.ศ.2555 

…………………………………………………………………………… 

สมาคมมีวัตถุประสงคเพ่ือการสงเคราะหซ่ึงกันและกันในการจัดการศพและสงเคราะหครอบครัวของ

สมาชิกท่ีถึงแกความตาย ดวยเงินสงเคราะหโดยไมประสงคจะหากําไรหรือรายไดมาแบงกัน 

ซ่ึงในการตายนี้ รวมถึงการสาบสูญตามคําสั่งศาล 

อาศัย อํานาจตามความขอบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร 

พ.ศ.2555 ขอ 27(4)(8)(14)(15) มติท่ีประชุมคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพย

สาธารณสุขยโสธร ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 เห็นชอบใหกําหนดระเบียบสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร วาดวย คาตอบแทน คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง และคาเบี้ย

ประชุม พ.ศ.2555  ไวดงนี้ 

ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา”ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร 

วาดวย คาตอบแทน คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง และคาเบี้ยประชุม พ.ศ.2555” 

ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ีประกาศใชเปนตนไป 

ขอ 3. ในระเบียบนี้ 

“สมาคม” หมายความวา สมาคมปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร 

“นายกสมาคม” หมายความวา  นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอนามัยสุรินทร 

 “คาตอบแทน”  หมายความวา  คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก คาเบี้ยประชุม  

คาตอบแทนวิทยากรและคาตอบแทนอ่ืน 

 “สมาชิก”  หมายความวา สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอนามัยสุรินทร 

 “คณะกรรมการ”  หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณ 

ออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร 

 “กรรมการ”  หมายความวา  กรรมการดําเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพย

สาธารณสุขยโสธร 

 “เจาหนาท่ี”  หมายความวา  เจาหนาท่ีของสมาคมตามระเบียบวาดวยเจาหนาท่ีสมาคม 

ฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร 

 “ผูชวยเหลืองานสมาคม” หมายความวา ผูท่ีสมาคมรองขอใหชวยเหลืองานของสมาคม 

 “การฝกอบรม”   หมายความวา   การฝกอบรม   สัมมนา   โดยหมายความรวมถึงการศึกษาดูงาน 

 

หมวด 1 ... 
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หมวด 1 

คาตอบแทนในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 

ขอ 4. การเดินทางไปปฏิบัติงาน ไดแก 

  (1)  การเดินทางไปปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

  (2)  การไปฝกอบรม หรือสัมมนาท่ีสวนราชการ หรือองคกรเปนผูจัด 

  (3)  การฝกอบรมหรือสัมมนาท่ีคณะกรรมการอนุมัติใหจัดท้ังนี้รวมถึงการเดินทางของ

ผูจัดการฝกอบรมหรือสัมมนาและวิทยากรหรือผูบรรยายดวย โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ดําเนินการ 

  (4)  การปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายจากนายกสมาคม 

ขอ 5. การปฏิบัติตามขอ 4 (1) ในกรณีเรงดวน ตองไดรับอนุมัติจากนายกสมาคมท้ังนี้ใหนายกสมาคม

รายงานใหคณะกรรมการในการประชุมคราวถัดไป 

ขอ 6. การเดินทางไปปฏิบัติงาน ถาหยุด ณ ท่ีใดโดยไมมีความจําเปนแกงานของสมาคมจะเบิก

คาใชจายในการเดินทางสําหรับวันหยุดโดยไมจําเปนนั้นไมได 

ในกรณีผูไปปฏิบัติงานจําเปนตองหยุดพักเพราะเจ็บปวยโดยมีใบรับรองแพทย ใหเบิกคาใชจายในการ

เดินทางสําหรับวันหยุดได โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

 

คาพาหนะ 

ขอ 7. การเดินทางไปปฏิบัติงานตางจังหวัดของนายกสมาคม กรรมการ เจาหนาท่ีและผูชวยเหลือ 

งานสมาคม ใหเบิกคาพาหนะไดเทาท่ีจายจริง  

คาพาหนะ ใหหมายความรวมถึง คาเชายานพาหนะ คาโดยสารพาหนะ คาบรรทุก หาบหามขนของ

และอ่ืน ๆ ทํานองเดียวกันดวย 

ขอ 8. ในการเดินทางตามขอ 7 กรณีไมมียานพาหนะประจําทาง หรือมีแตตองการความรวดเร็วหรือ

ปลอดภัยเพ่ือประโยชนของงานสมาคมใหใชยานพาหนะอ่ืนตลอดจนเครื่องบินได โดยใหนายกสมาคมเปนผู

พิจารณาอนุมัติ 

ในกรณีท่ีใชยานพาหนะสวนตัวแทนยานพาหนะอ่ืนใหเบิกคาน้ํามันเชื้อเพลิงในอัตราเปนระยะ 

ทางกิโลเมตรละหกบาท โดยใชระยะทางตามแผนท่ีมาตรฐานของกรมทางหลวง โดยไดเริ่มตนจากอําเภอท่ี

ปฏิบัติงานอยูถึงอําเภอหรือเขตท่ีเปนจุดหมายปลายทาง 

ขอ 9. การเบิกคาพาหนะสําหรับการปฏิบัติงานภายในจังหวัดใหเปนไปแบบเหมาจายตามท่ี

คณะกรรมการกําหนด 

คาเบ้ียเล้ียงเดินทาง 

 ขอ 10. ภายใตบังคับขอ 27(4)  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปปฏิบัติงานในตางจังหวัด ใหเบิกได ตามอัตรา

ดังตอไปนี้ 

 
(1) เจ้าหน้าท่ี... 
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  (1)  เจาหนาท่ีสมาคม  วันละ  700 บาท  (เจ็ดรอยบาทถวน) 

  (2)  กรรมการรวมถึงนายกสมาคม วันละ  700 บาท  (เจ็ดรอยบาทถวน) 

 ขอ 11. ภายใตบังคับขอ 27(4)  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปปฏิบัติงานภายในจังหวัด ใหเบิกได ตามอัตรา

ดังตอไปนี้ 

  (1)  เจาหนาท่ีสมาคม  วันละ  700 บาท  (เจ็ดรอยบาทถวน) 

  (2)  กรรมการรวมถึงนายกสมาคม วันละ  700 บาท  (เจ็ดรอยบาทถวน) 

 ขอ 13. การคํานวณเบี้ยเลี้ยงใหถือเกณฑดังนี้ 

  (1) การนับเวลาปฏิบัติงาน ใหนับเวลาตั้งแตออกจากท่ีพัก หรือสํานักงานกลับถึงท่ีพักหรือ 

สํานักงาน 

  (2) เวลาปฏิบัติงานย่ีสิบส่ีช่ัวโมงนับเปนหนึ่งวัน เศษของวันเกินกวาสามช่ัวโมง นับเปนหนึ่ง

วัน 

 ขอ 14. ในกรณีท่ีสมาคมเปนผูจัดการฝกอบรม ถาสมาคมจัดท่ีพัก อาหาร หรือการเดินทางใหแลว 

สําหรับผูเขารวมสัมมนาใหเบิกคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไดวันละ 300 บาท (สามสิบบาทถวน) ยกเวนในสวนของ

คณะกรรมการและเจาหนาท่ีเปนผูจัดการฝกอบรมใหเบิกไดตามขอ 10 และขอ 11 

 

คาเชาท่ีพัก 

 ขอ 15. การเดินทางไปปฏิบัติงาน ซ่ึงจําเปนตองคางแรมใหเบิกคาเชาท่ีพักไดตามอัตราดังตอไปนี้ 

  (1) เจาหนาท่ี จายตามจริงไมเกินวันละ 1,500  บาท (หนึ่งพันหารอยบาทถวน)/คน 

  (2) นายกสมาคม กรรมการ และผูชวยเหลืองานสมาคมไมเกินวันละ 2,000 บาท (สองพัน

บาทถวน)/คน 

 ขอ 16. ถาทองท่ีท่ีไปปฏิบัติงาน ผูไปปฏิบัติงานมีเคหสถานของตนเองท่ีจะพักอยูได ใหผูปฏิบัติงาน

เบิกคาเชาท่ีพักเหมาจาย วันละไมเกิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถวน) 

 ขอ 17. ใหคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดอัตราคาเชาท่ีพัก สําหรับการเดินทางไปปฏิบัติงานในเขต

กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา ราชการสวนทองถ่ินท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนหรือเทศบาลเพ่ิมข้ึนจากอัตราในขอ 15 

แหงระเบียบนี้ได หรือใหนายกสมาคมเปนผูพิจารณาตามความเหมาะสมแตอยางสูงไมเกินหนึ่งเทาของอัตรา

ในขอ 15 แหงระเบียบนี้ 

 ขอ 18. การเดินทางไปปฏิบัติงานใด ๆ จะเบิกคาใชจายในการเดินทางสําหรับบุคคลในครอบครัวมิได 

 ขอ 19. บรรดาสิ่งของและสัมภาระท่ีนําไปใชในการปฏิบัติงานใหเบิกคาบรรทุกไดเทาท่ีจายจริงถา

จําเปนตองบรรทุกทางเครื่องบิน ตองไดรับอนุญาตจากนายกสมาคมกอน 

 ขอ 20. ผูเดินทางไปปฏิบัติงาน จะเบิกคาใชจายท่ีจําเปนเพ่ือประโยชน เชน คาเครื่องเขียนแบบพิมพ 

คาใชจายในการสื่อสาร คาหนังสือหรือสื่อความรู คาลงทะเบียน คาลงทะเบียนอบรมหรือประชุมหรือสัมมนา

ไดเทาท่ีจายจริง 

ข้อ 21. สมาชิกของ... 
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 ขอ 21. สมาชิกของสมาคม หรือบุคคลภายนอกท่ีสมาคมมีความจําเปนขอใหเดินทางไปปฏิบัติงาน

ของสมาคม ตองไดรับอนุมัติจากนายกสมาคมกอน และใหเบิกคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานไดในอัตรา

เดียวกันกับกรรมการ 

 ขอ 22. ผูเดินทางไปปฏิบัติงานจะขอรับเงินลวงหนาเพ่ือเปนคาใชจายในการเดินทางไดตามสมควรแก

เหตุการณโดยยื่นประมาณการคาใชจายเปนเงินยืมทดรองจาย ท้ังนี้ ใหนายกสมาคมหรืออุปนายกเปนผู

พิจารณาอนุมัติตองทําสัญญายืมเงินไวกับสมาคม 

 ขอ 23. ผูไดรับเงินลวงหนาตองออกเดินทางภายในเจ็ดวัน นับตั้งแต วันท่ีไดรับเงินลวงหนา ถาไม

เดินทางภายในกําหนดเวลาดังกลาวตองสงเงินลวงหนาท่ีไดรับคืนท้ังสิ้นทันที 

 ขอ 24. การเบิกคาใชจายในการเดินทาง ผูเบิกตองยื่นรายงานการเดินทางตามแบบท่ีคณะกรรมการ

กําหนด พรอมดวยใบสําคัญจายเงินภายในสามสิบวัน ท้ังนี้ใหนายกสมาคมพิจารณาอนุมัติ 

 ขอ25.ถาผูไดรับเงินลวงหนาไมยื่นรายงานการเดินทาง พรอมดวยใบสําคัญจายเงิน และเงินเหลือจาย

(ถามี) ภายในสามสิบวัน นับตั้งแตวันกลับจากการปฏิบัติงานใหนายกสมาคมสงหักเงินยืมท่ีจายลวงหนานั้น

จากเงินเดือนหรือคาจาง หรือเงินใดๆ ท่ีสมาคมจายแกผูนั้น และตองเสียดอกเบี้ยใหกับสมาคมในอัตรารอยละ 

18 ตอปตามยอดเงินยืมท่ีคางไวกับสมาคม 

 

หมวด 2 

คาเบ้ียประชุม 

 ขอ 26. คาเบี้ยประชุมใหเบิกไดตามอัตราดังตอไปนี้ 

  (1) กรรมการรวมถึงนายกสมาคม และผูชวยเหลืองานสมาคม เบิกไดวันละ700 บาท (เจ็ด

รอยบาทถวน) 

  (2) เจาหนาท่ีสมาคม เบิกไดวันละ 400 บาท (สี่รอยบาทถวน) 

 ผูท่ีเขาประชุมชากวากําหนดนัดประชุมสามสิบนาที โดยไมเหตุผลอันสมควรจะไมไดรับคาเบี้ยประชุม

สําหรับการประชุมนัดนั้น 

หมวด 3 

คาตอบแทนอ่ืน 

 ขอ 27. คาตอบแทนสําหรับผูชวยเหลืองานสมาคมในวันท่ีปฏิบัติหนาท่ี ใหเบิกไดวันละ 700 บาท (เจด็

รอยบาทถวน) 

 ขอ 28 คาตอบแทนวิทยากรใหจายเฉพาะวิทยากรท่ีสมาคมเชิญจากบุคคลภายนอกในอัตราชั่วโมงละ 

ไมเกินแปดรอยบาท สวนคาพาหนะและคาเชาท่ีพักใหจายในอัตราเดียวกับกรรมการ 

 

 

 

 

หมวด 4... 
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หมวด 4 

คาพวงหรีดหรือคาพิธีกรรมทางศาสนา 

 ขอ 29. คาพวงหรีดหรือคาพิธีกรรมทางศาสนาในงานศพของสมาชิกที่ถึงแกกรรม ศพละไมเกินแปดรอย

บาท 

หมวด 5 

บทเบ็ดเสร็จ 

 ขอ 30. การดําเนินการใดท่ีมีกอนระเบียบนี้ใชบังคับใหดําเนินการตอไปไดเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับ

ระเบียบนี้ 

 ขอ 31. ในกรณีท่ีมีปญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ใหคณะกรรมการเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด คําวินิจฉัย

ของคณะกรรมการถือเปนท่ีสุด 

ขอ 32. ใหนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร เปนผูรักษาการให

เปนไปตามระเบียบนี้ 

 

   ประกาศ  ณ  วันที่    1  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2555 

 

 

 

 

(นางรักชนก  นอยอาษา) 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร 
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ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาคมออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร 

วาดวย เจาหนาท่ีและเงินเดือนเจาหนาท่ี พ.ศ.2555 

…………………………………………………………………………… 

สมาคมมีวัตถุประสงคเพ่ือการสงเคราะหซ่ึงกันและกันในการจัดการศพและสงเคราะหครอบครัวของ

สมาชิกท่ีถึงแกความตาย ดวยเงินสงเคราะหโดยไมประสงคจะหากําไรหรือรายไดมาแบงกันซ่ึงในการตายนี้ 

รวมถึงการสาบสูญตามคําสั่งศาล 

อาศัย อํานาจตามความขอบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาคมออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร 

พ.ศ.2555 ขอ 57 มติท่ีประชุมคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาคมออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร 

ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 เห็นชอบใหกําหนดระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาคม

ออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร วาดวย เจาหนาท่ีและเงินเดือนเจาหนาท่ี พ.ศ.2555  ไวดงนี้ 

ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา”ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาคมออมทรัพยสาธารณสุขยโสธรวา

ดวย เจาหนาท่ีและเงินเดือนเจาหนาท่ี พ.ศ.2555” 

ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ีประกาศใชเปนตนไป 

ขอ 3. ในระเบียบนี้ 

“สมาคม” หมายความวา สมาคมปนกิจสงเคราะหสมาคมออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร 

 “นายกสมาคม” หมายความวา  นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาคมออมทรัพยสาธารณสุข

ยโสธร 

 “คณะกรรมการ”  หมายความวา คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาคมออมทรัพย

สาธารณสุขยโสธร 

 “กรรมการ”  หมายความวา  กรรมการดําเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาคมออมทรัพย

สาธารณสุขยโสธร 

 “เจาหนาท่ี”  หมายความวา  เจาหนาท่ีของสมาคมตามระเบียบวาดวยเจาหนาท่ีสมาคม 

ฌาปนกิจสงเคราะหสมาคมออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร 

 “คาตอบแทน”  หมายความวา  คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก คาเบี้ยประชุม คาปฏิบัติงาน

ลวงเวลา คาตอบแทนวิทยากร และคาตอบแทนอ่ืน  

 “การฝกอบรม”   หมายความวา   การฝกอบรม   สัมมนา   โดยหมายความรวมถึงการศึกษาดูงาน 

 

 

หมวด 1... 
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หมวด 1 

อัตรากําลัง   ตําแหนงเจาหนาท่ีและลูกจาง 

 ขอ 4. ใหสมาคมจางเจาหนาท่ีและลูกจาง ตามจํานวนท่ีจําเปนแกการปฏิบัติงานประจําของสมาคม 

 ขอ 5.  ตําแหนงเจาหนาท่ีและลูกจางสมาคม มีดังนี้ 

  (1) ลูกจาง ไดแก นักการภารโรง  หรือลูกจางอ่ืน 

  (2) เจาหนาท่ี ไดแก  เจาหนาท่ีการเงิน   เจาหนาท่ีบัญช ี  เจาหนาท่ีธุรการ   เจาหนาท่ีสนิเชื่อ  

เจาหนาท่ีทะเบียน    หรือเจาหนาท่ีอ่ืน 

 

                 หมวด 2 

อัตราเงินเดือน 

 ขอ 6. ใหกําหนดอัตราเงินเดือนเจาหนาท่ีและลูกจางของสมาคมไวตามบัญชีแนบทายระเบียบนี้ 

เวนแตอัตราข้ันต่ําใหเปนไปตามท่ีกฎหมายวาดวยแรงงานกําหนด  

 ขอ 7. การปรับอัตราเงินเดือนเจาหนาท่ีและลูกจาง  ซ่ึงไดรับอยูกอนวันประกาศใชระเบียบนี้ใหเปน

อํานาจของคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ 

 ขอ 8. กรณีเจาหนาท่ีและลูกจางมีเวลาทํางานไมเต็มเดือน ใหคํานวณเงินเดือนโดยใชอัตราเงินเดือนท่ี

ไดรับคูณดวยจํานวนวันทํางาน หารดวยจํานวนสามสิบ 

หมวด 3 

การรับสมัคร การคัดเลือก  หรือสอบคัดเลือก หรอืสอบแขงขัน  

 ขอ 9.  ผูท่ีจะไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนเจาหนาท่ีและลูกจางตองมีคุณสมบัติท่ัวไป ดังนี้ 

คุณสมบัติผูสมัคร 

  (1) มีสัญชาติไทย 

  (2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ 

(3) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ 

  (4) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ   หรือวิกลจริต  

หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  ท้ังไมเปนโรคเรื้อน  วัณโรคในระยะอันตราย          โรคเทาชางในระยะท่ี

ปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม  โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคท่ีนารังเกียจ หรือติดสารเสพติด      หรือโรคอ่ืน

ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด        

  (5) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี 

  (6) ไมเปนบุคคลลมละลาย หรือไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว 

  (7) ไมเปนผูถูกลงโทษถึงตองออกจากสมาคมหรืออกจากราชการหรอืออกจากองคกร 

ของรัฐบาลหรือสถาบันอ่ืน 

(8) ไมเ่ป็นผู้ ท่ี... 
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  (8) ไมเปนผูท่ีเคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกในความผิดเก่ียวกับทรัพยท่ี

กระทําโดยทุจริต 

  (9) ไมเคยถูกใหออกปลดออก หรือไลออกจากราชการรัฐวิสาหกิจ องคการหรือเอกชน 

ฐานทุจริตตอหนาท่ี 

 ขอ 10. ผูท่ีจะไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนเจาหนาท่ีและลูกจางตองมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงดังนี้ 

(1) ตําแหนงลูกจาง   ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.3)  

หรือเทียบเทา  

(2) ตําแหนงเจาหนาท่ีการเงิน    เจาหนาท่ีบัญชี    เจาหนาท่ีธุรการ    เจาหนาท่ีสินเชื่อ  

เจาหนาท่ีทะเบียน หรือเจาหนาท่ีอ่ืน ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 

หรือเทียบเทาในสาขาท่ีสมาคมตองการ 

ขอ 11.  ใหคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ     วธิีการและข้ันตอนการรับสมัครคัดเลือก     

หรือสอบคัดเลือก   หรือสอบแขงขัน ตามท่ีกําหนดไวในระเบียบนี้ 

การรับสมัคร 

ขอ 12. ใหสมาคมประกาศรับสมัครทางสื่อประเภทตางๆตามความเหมาะสม  หรือปดประกาศ 

รับสมัครไว ณ  สํานักงานสมาคม โดยเปดเผยกอนวันรับสมัครไมนอยกวาเจ็ดวันและมีระยะเวลารับสมัคร

ไมนอยกวาสิบหาวันในกรณีมีเหตุจําเปนรีบดวน         หรืออาจกอใหเกิดความเสียหายตอการปฏิบัติงาน

ประจําในสมาคม  คณะกรรมกาดําเนินการอาจจะประกาศรับสมัครตามวรรคหนึ่ง     ไดตามท่ีเห็นสมควร

  

 ขอ 13. ใหผูท่ีประสงคจะสมัครคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก  หรือสอบแขงขัน          ยื่นหลักฐาน

ประกอบการสมัคร  ดังนี้  

                     (1)  ใบสมัครตามแบบท่ีสมาคมกําหนด พรอมกรอกขอมูลใหถูกตอง  ครบถวน 

                     (2) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและแวนตาดํา ขนาด 3x4 ซ.ม. หรือ ขนาด  1  นิว้     (ถาย

ไวไมเกิน 6   เดือน)    จํานวน  2  แผน 

          (3) สําเนาวุฒิการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียน   จํานวนอยางละ 1  ฉบบั  (กรณีไมมี

หลักฐานการศึกษาดังกลาวขางตน ใหใชหนังสือรับรองวุฒิการศึกษาท่ีออกใหโดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จ

การศึกษาและวันท่ีไดรับอนุมัติประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร  ซ่ึงจะตองภายในกําหนดวันเปดรับสมัคร) 

                     (4)  สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวนอยางละ  1  ฉบบั 

          (5) ใบรับรองของแพทยท่ีแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามขอ 10.(4) 

 ท้ังนี้  ใหผูสมัครลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ พรอมยื่นหลักฐานการรับสมัครดวยตนเอง  

ณ  สํานักงานสมาคมและชําระคาธรรมเนียมการสมัครคนละหนึง่รอยบาท  เงินคาธรรมเนียมสมัครนี้ สมาคม

จะไมคืนไมวากรณีใด ๆ    

ขอ 14. ใหสมาคมแตงตั้งกรรมการดําเนินการ หรือเจาหนาท่ี หรือสมาชิก หรือผูตรวจสอบกิจการ   

จํานวน ไมนอยกวาสามคนเปนคณะกรรมการรับสมัคร 

 

ให้คณะกรรมการ... 
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ใหคณะกรรมการรับสมัครตามวรรคหนึ่งมีบทบาทหนาท่ี  ดังนี้ 

(1) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับสมัคร 

(2) รับสมัครบุคคลผูท่ีมีคุณสมบัติและออกหมายเลขประจําตัวผูสมัคร 

(3)  อ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

ขอ 15. ใหสมาคมแตงตั้งกรรมการดําเนินการ หรือเจาหนาท่ี หรือสมาชิก หรือผูตรวจสอบกิจการ   

จํานวน ไมนอยกวาสามคนเปนคณะกรรมการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรือสอบแขงขัน 

การคัดเลือก หรอืสอบคดัเลือก  หรือสอบแขงขัน 

ใหคณะกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งตามวรรคหนึ่ง มีบทบาทหนาท่ีดังนี้ 

(1) จัดหา หรือจัดทําขอสอบในวิชาตางๆ 

(2) ดําเนินการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรือสอบแขงขัน 

(3) ตรวจขอสอบและสรุปคะแนนเพ่ือเสนอผูเก่ียวของ 

(4) อ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

ขอ 16. ใหคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งตามขอ 15. ทดสอบผูสมัครคัดเลือก   หรือสอบคัดเลือก   

หรือสอบแขงขันในวิชาตางๆ ดังนี้ 

(1) ความรูเก่ียวกับกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานเก่ียวกับสมาคม 

(2) ความรูความสามารถท่ัวไป 

(3) ความรูเฉพาะตําแหนง 

(4) วิชาอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

(5) สมัภาษณ 

โดยผูสมัครคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก  หรือสอบแขงขันตองไดคะแนนแตละวิชาไมนอยกวารอยละ

หาสิบ และไดคะแนนรวมทุกวิชาไมนอยกวารอยละหกสิบ จึงจะถือวาเปนผูไดรับคัดเลือก สอบคัดเลือก หรือ

สอบแขงขันได 

ขอ 17. ใหคณะกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งตามขอ 15. จัดทําบัญชีผูไดรับคัดเลือก หรือสอบคัดเลือกหรือ

สอบแขงขัน โดยเรียงตามลําดับจากคะแนนมากหานอย  

กรณี ผูสอบคัดเลือกไดคะแนนรวมเทากันหลายคนใหถือคะแนนวิชาในขอ 16 (1) เปนเกณฑตัดสิน 

หากคะแนนในวิชาดังกลาวเทากัน ใหคณะกรรมการจัดใหมีการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ      

ขอ 18. เม่ือการคัดเลือก  หรือสอบคัดเลือก  หรือสอบแขงขันเสร็จสิ้นแลว ใหประธานคณะกรรมการ

คัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรือสอบแขงขัน      สรุปผลคะแนนเสนอนายกสมาคมพิจารณาลงนาม  เพ่ือ

ประกาศรายชื่อผูไดรับคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก  หรือสอบแขงขันไดตามลําดับคะแนนไว ณ สํานักงานของ

สมาคม    

ใหเสนอผลการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรือสอบแขงขันตอคณะกรรมการโดยเร็ว 

หมวด 4... 
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หมวด 4 

การบรรจุและแตงตั้ง  

ขอ 19. ผูท่ีจะไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนเจาหนาท่ีและลูกจางตองผานการทดลองปฏิบัติงาน       

ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด แตไมเกินหนึ่งรอยย่ีสิบวันและตองผานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 ขอ 20. นายกสมาคมมีอํานาจบรรจุและแตงตั้งเจาหนาท่ีและลูกจางใหดํารงตําแหนงไดทุกตําแหนง  

ภายในกรอบอัตรากําลังท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 ขอ 21. ในการบรรจุ  หรือแตงตั้งเจาหนาท่ีใหดํารงตําแหนง ใหนายกสมาคมพิจารณาผูท่ีมีคุณวุฒิ 

ความสามารถและความเหมาะสมแกตาํแหนง  เสนอคณะกรรมการเห็นชอบ  จึงสั่งบรรจุและแตงตั้งได 

 ขอ 22.  การบรรจุและแตงตั้งเจาหนาท่ีและลูกจาง ใหบรรจุในอัตราเงินเดือนข้ันตน  ดังตอไปนี้ 

                     (1) ผูมีพ้ืนความรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) หรือเทียบเทา    บรรจุในอัตราเงินเดือน    

ข้ันตนเดือนละ 5,900 บาท 

           (2) ผูมีพ้ืนความรูระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือเทียบเทา บรรจุในอัตราเงินเดือน 

   ข้ันตนเดือนละ 6,720 บาท (หกพันเจ็ดรอยยี่สิบบาทถวน) 

                     (3) ผูมีพ้ืนความรูระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือเทียบเทา หรืออนุปริญญา                      

บรรจุในอัตราเงินเดือนข้ันตนเดือนละ 7,960 บาท (เจ็ดพันเการอยหกสิบบาทถวน) 

            (4) วุฒิการศึกษาระดับอ่ืนๆ ใหคณะกรรมการพิจารณาตามความเหมาะสม  

 ขอ 23. กรณีท่ีมีความจําเปนและเพ่ือประโยชนของสมาคม     หากจําเปนถาตองบรรจุและแตงตั้ง

บุคคลโดยใหคาจางเกินกวาอัตราเงินเดือนข้ันตนตามท่ีกําหนดไวในขอ 22.     ใหคณะกรรมการอนุมัติได  

ท้ังนี้ ใหพิจารณาตามความรูความสามารถ  ลักษณะงาน     ความขาดแคลนของวิชาชีพและอัตราคาจางของ

ตลาดแรงงานในขณะนั้น 

 ขอ 24. การทําสัญญาจางเจาหนาท่ีและลูกจางในสองปแรกที่บรรจุและแตงตั้ง        ใหสมาคมจัดทํา

สัญญาจางเปนรายป   

 เม่ือพนระยะเวลาบรรจุและแตงตั้งตามวรรคหนึ่ง    ใหสมาคมพิจารณาจัดทําสัญญาจางคราวละสี่ป 

ท้ังนี้  ข้ึนกับผลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีและลูกจางนั้น       

ใหคณะกรรมการประเมินผลงานของเจาหนาท่ีและลูกจาง ปละสองครั้ง คือรอบท่ีหนึ่งเดือนมิถุนายน 

และรอบท่ีสอง เดือนธันวาคม ของทุกป หากเห็นวาเปนผูมีผลงานการปฏิบัติงานอยูในการดีและเหมาะสมท่ีจะ

จางตอไป ใหคณะกรรมการมีอํานาจสั่งจางและกําหนดอัตราเงินเดือนตามท่ีเห็นสมควร 

หมวด 5 

การปฏิบัติหนาท่ีแทนและการเปล่ียนเจาหนาท่ี 

 ขอ 25. กรณีตําแหนงเจาหนาท่ีวางและยังมิไดแตงตั้งใหผูใดดํารงตําแหนงนั้น   หรือผูดํารงตําแหนง

ไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดเปนครั้งคราว  นายกสมาคมมีอํานาจสั่งใหเจาหนาท่ีท่ีเห็นสมควร 

รักษาการณ์แทน... 
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รักษาการแทนในตําแหนง  หรือทําการแทนชั่วคราวได   ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกอนมอบ

กัน 

หมวด 6 

หลักประกันของเจาหนาท่ีและลูกจาง 

 ขอ 26. ในการบรรจุและแตงตั้งเจาหนาท่ีและลูกจาง   ตองใหเจาหนาท่ีและลูกจางทําหนังสือสัญญา

จางไวเปนหลักฐานตามแบบท่ีสมาคมกําหนดและใหคณะกรรมการกําหนดใหมีหลักประกันอยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยางใดดังตอไปนี้  เพ่ือประกันความเสียหายอันอาจจะเกิดข้ึนแกสมาคม เนื่องจากการกระทํา  หรือ

งดเวนการกระทําซ่ึงเจาหนาท่ีและลูกจางสมาคมตองรับผิด 

  (1) มีเงินสดฝากไวกับสมาคมจํานวนตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานกําหนด 

                (2) มีขาราชการตั้งแตระดับ 6 ข้ึนไป อยางนอยหนึ่งคนเปนผูคํ้าประกันอยางไมมีจํากัด 

   ใหคณะกรรมการกําหนดจํานวนรวมแหงมูลคาของทรัพยสินท่ีใชเปนหลักประกัน

ตามท่ีเห็นสมควรแกลักษณะและปริมาณของงานในความรับผิดชอบของเจาหนาท่ีและลูกจางสมาคมแตละคน 

เพ่ือใหคุมแกความเสียหายอันอาจจะเกิดข้ึน 

หมวด 7 

การเล่ือนเงินเดือน 

 ขอ 27. เจาหนาท่ีและลูกจาง  ซ่ึงมีเวลาทํางานในสมาคมครบส่ีเดือนในรอบครึ่งปทางบญัชขีอง

สมาคมอาจจะพิจารณาใหเลื่อนเงินเดือนไดเกินกวาครึ่งข้ัน 

 กรณีเจาหนาท่ีและลูกจาง ซ่ึงมีเวลาทํางานในสมาคมไมครบส่ีเดือนในรอบครึ่งปทางบัญชขีองสมาคม

อาจจะพิจารณาใหเลื่อนเงินเดือนไดไมเกินครึ่งข้ัน 

 ขอ 28. ในการเลื่อนเงินเดือนของเจาหนาท่ีและลูกจางใหพิจารณาถึงความสามารถ    ความคิดริเริ่ม    

ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ คุณภาพและปริมาณงานในหนาท่ี    ตลอดจนความประพฤติและสมรรถนะใน

การปฏิบัติงานในรอบปทางบัญชีของสมาคม    ท้ังนี้       ตองอยูภายในวงเงินงบประมาณรายจายสําหรับ

เลื่อนเงินเดือนประจํา 

 ขอ 29. คณะกรรมรวมถึงนายกสมาคมมีอํานาจเลื่อนเงินเดือนของเจาหนาท่ีและลูกจาง 

 

หมวด 8 

เงินสะสมของเจาหนาท่ีและลูกจาง 

 ขอ 30. เจาหนาท่ีและลูกจางตองยินยอมใหสมาคมหักเงินเดือน ณ ท่ีจาย      เพ่ือนําเขาบัญชีเงิน

สะสมของเจาหนาท่ีและลูกจางรายคนทุกเดือนจนถึงเดือนท่ีออกจากงาน 

 เงินสะสมของเจาหนาท่ีและลูกจาง ไดจากหักจากเงินเดือนของเจาหนาท่ีและลูกจางในมีอัตราไมต่ํา

กวารอยละหาของเงินเดือน โดยไมมีเศษของบาท และสมาคมสมทบในอัตรารอยละหนึ่งจุดหาของเงินเดือน 

สมาคมจะคดิ... 
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สมาคมจะคิดอัตราดอกเบี้ยเงินสะสมใหในอัตราเดียวกับเงินฝากประจําระยะเวลาสิบสองเดือนตามท่ี

กําหนดไวในระเบียบวาดวยเงินฝากออมทรัพยและเงินฝากประจําของสมาคม        โดยคิดตามจํานวนเดือน

เต็มและนําเขาบัญชีเงินสะสมของเจาหนาท่ีและลูกจางผูนั้น   ทุกวันสิ้นปทางบัญชีสมาคม 

 ขอ 31. เงินสะสมของเจาหนาท่ีและลูกจาง     รวมท้ังดอกเบี้ยยอมถือเปนประกันความเสียหายท่ีจะมี

ข้ึนแกสมาคม โดยการกระทํา  หรืองดเวนการกระทําของเจาหนาท่ีและลูกจาง 

 เจาหนาท่ีและลูกจางจะงดสง หรือถอนเงินสะสมรวมท้ังดอกเบี้ยไมวาท้ังหมด หรือบางสวนในระหวาง

ท่ีเปนเจาหนาท่ีและลูกจางไมได 

หมวด 9 

การจายเงินโบนัส เงินบําเหน็จและคาชดเชย 

 ขอ 32. เม่ือสิ้นปทางบัญชีหนึ่งๆ  สมาคมอาจจายเงินโบนัสประจําปใหแกเจาหนาท่ีและลูกจาง    ได

ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

 จํานวนเงินโบนัสท่ีจะจายใหแกเจาหนาท่ีและลูกจางตามวรรคหนึ่ง   ใหพิจารณาตามความเหมาะสม

แหงผลประกอบการของสมาคมในปนั้นๆ   แตไมเกินสี่เทาของเงินเดือนซ่ึงไดรับในเดือนสุดทายของปทางบัญชี

นั้น   

 เจาหนาท่ีและลูกจางผูใดมีเวลาทํางานไมเต็มปบัญชีใดๆ ใหไดรับเงินโบนัสลดลงตามสวนแหงบัญชี

เวลาทํางานในปบัญชีนั้น 

 ขอ 33.  คณะกรรมการอาจไมจายเงินโบนัสไมวาท้ังหมด    หรือบางสวนใหแกเจาหนาท่ีและลูกจาง

ผูใดก็ได  หากปรากฏวาผูนั้นปฏิบัติหนาท่ีผิดพลาด    หรือบกพรองอยูเปนประจํา      ไมอุทิศเวลาใหแก

สมาคม  ลาหยุดในระหวางปทางบัญชีเกินระเบียบกําหนด ท้ังไมแกไขขอผิดพลาด   หรือขอบกพรองของตน 

 ขอ 34. เจาหนาท่ีและลูกจางท่ีออกจากสมาคม      เพราะสมาคมเลิกจางมีสิทธิไดรับคาชดเชยจาก

สมาคม   ดังนี้ 

  (1) เจาหนาท่ีและลูกจาง  ซ่ึงทํางานติดตอกันครบหนึ่งรอยย่ีสิบวนัแตไมครบหนึ่งป  ใหจาย

ไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทายสามสิบวัน 

  (2) เจาหนาท่ีและลูกจาง   ซ่ึงทํางานติดตอกันครบหนึง่ป แตไมครบสามป       ใหจายไม

นอยกวาคาจางอัตราสุดทายเกาสิบวัน 

  (3) เจาหนาท่ีและลูกจาง   ซ่ึงทํางานติดตอกันครบสามป แตไมครบหกป  ใหจายไมนอยกวา

คาจางอัตราสุดทายหนึ่งรอยแปดสิบวัน 

  (4) เจาหนาท่ีและลูกจาง  ซ่ึงทํางานติดตอกันครบหกป แตไมครบสิบป  ใหจายไมนอยกวา

คาจางอัตราสุดทายสองรอยส่ีสิบวัน 

  (5) เจาหนาท่ีและลูกจาง  ซ่ึงทํางานติดตอกันครบสิบปข้ึนไป         ใหจายไมนอยกวา

คาจางอัตราสุดทายสามรอยวัน 

 การเลิกจาง หมายความวา การท่ีสมาคมใหเจาหนาท่ีและลูกจางออกจากงานโดยท่ีไมกระทําความผิด

ตามขอ 36. 

อนึง่ สมาคม ... 
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 อนึ่ง สมาคมไมตองจายเงินคาชดเชยใหเจาหนาท่ีและลูกจางท่ีมีกําหนดระยะเวลาจางไวแนนอน     

และเลิกจางตามกําหนดระยะเวลานั้น รวมถึงเจาหนาท่ีและลูกจางท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติงานตามขอ 20.

และไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 ขอ35. เจาหนาท่ีและลูกจางผูใดทํางานในสมาคมนี้ เปนเวลาติดตอกันมาตั้งแตหาปข้ึนไป มีสิทธิไดรับ

เงินบําเหน็จเม่ือออกจากตําแหนง เวนแตการออกเพราะถูกลงโทษไลออก หรือเลิกจางและมีสิทธิไดรับเงิน

ชดเชยแลวตามขอ 37. 

 การคํานวณเงินบําเหน็จใหมีจํานวนเทากับเงินเดือนเดือนสุดทายคูณดวยจํานวนปแหงเวลาทํางาน  

การนับเวลาทํางานสําหรับคํานวณจายเงินบําเหน็จใหนับเปนจํานวนป เศษของปถาเกินหกเดือนให

นับเปนหนึ่งป  ถาต่ํากวานี้ใหปดท้ิง 

 การนับจํานวนปท่ีทํางาน ใหนับระยะเวลาจากวันบรรจุและแตงตั้งเปนเจาหนาท่ีและลูกจางจนถึงวันท่ี

ออกจากสมาคม หักดวยจํานวนวันลาท่ีเกินกวาสิทธิท่ีกําหนดไวในระเบียบสมาคม 

 ในกรณีท่ีคํานวณเงินบําเหน็จตามระเบียบนี้ มีจํานวนมากกวาเงินชดเชยท่ีเจาหนาท่ีและลูกจางพึง

ไดรับตามขอ 37. ใหสมาคมจายเงินบําเหน็จเพ่ิมไดเฉพาะสวนท่ีเกินกวาเงินชดเชยเทานั้น 

 เจาหนาท่ีและลูกจางของสมาคมซ่ึงออกจากตําแหนงเพราะตาย สมาคมจะจายเงินบําเหน็จใหแกผูรับ

ประโยชน หรือทายาทท่ีชอบดวยกฎหมาย  

 ขอ 37. สมาคมไมตองจายคาชดเชยใหแกเจาหนาท่ีและลูกจาง  ซ่ึงเลิกจางในกรณีหนึ่งกรณีใด

ดังตอไปนี้ 

  (1) ทุจริตตอหนาท่ี หรือกระทําความผิดทางอาญาโดยเจตนาแกสมาคม 

  (2) จงใจทําใหสมาคมไดรับความเสียหาย 

  (3) ฝาฝนขอบังคับ หรือระเบียบ หรือคําสั่งอันชอบดวยกฎหมายของสมาคม      โดยสมาคม

ไดวากลาวและตักเตือนเปนหนังสือแลว  

หนังสือเตือนใหมีผลบังคับไดไมเกินหนึ่งป นับแตวันท่ีลูกจางไดกระทําผิด  เวนแตกรณี

ความผิดอยางรายแรงสมาคมไมตองวากลาวและตักเตือน 

  (4) ละท้ิงหนาท่ีเปนเวลาสามวันติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร   

  (5) ประมาทเลินเลอ เปนเหตุใหสมาคมไดรับความเสียหายอยางรายแรง 

  (6) ไดรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีได

กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

 ขอ 38. เพ่ือประโยชนแกการจายเงินบําเหน็จและคาชดเชยแกเจาหนาท่ีและลูกจาง ใหสมาคมตั้งเงิน

สํารองจายเงินบําเหน็จและคาชดเชยไวตัดจายเปนคาใชจายประจําปตามจํานวนท่ีคณะกรรมการพิจารณา

เห็นสมควร 

           ขอ 39. ภาษีเงินไดอันพึงชําระตามกฎหมาย ใหผูรับเงินชดเชยและเงินบําเหน็จเปนผูจายท้ังสิ้น 

หมวด 10 ... 
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หมวด 10 

การส้ินสุดการจาง 

 ขอ 40. การจางเจาหนาท่ีและลูกจางจะสิ้นสุดการจางดวยเหตุหนึ่งเหตุใด ดังนี้ 

  (1) ตาย 

  (2) ลาออก 

  (3) ขาดคุณสมบัติตามขอ 10. 

  (4) เกษียณอายุตามท่ีกําหนดไวในขอ 45. 

  (5) เลิกจาง 

  (6) ปลดออก 

  (7) ไลออก 

 ขอ 41. เจาหนาทีแ่ละลูกจางผูใดประสงคจะลาออกจากงานก็ยอมทําได  โดยยื่นหนังสือลาออกตอ

ผูบังคับบัญชาของตนตามลําดับ เพ่ือเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 

 ขอ 42. เจาหนาท่ีและลูกจาง ซ่ึงขาดคุณสมบัติตาม ขอ10.                ใหถือวาออกจากงาน ตั้งแต

วันท่ีคณะกรรมการมีมติ 

 ขอ 43. เจาหนาทีแ่ละลูกจางผูใดมีอายุครบหาสิบหาปบริบูรณ ใหเปนอันออกจากงานเมื่อสิ้นปทาง

บัญชีนัน้ๆ โดยใหพนจากตําแหนง   เวนแตจะไดมีการพิจารณาจางเปนคราวๆ อีกคราวละไมเกินหนึ่งป จน

ครบหกสิบปบริบูรณ 

 การพิจารณาจางเจาหนาท่ีและลูกจางตามวรรคหนึ่ง       จะทําไดแตในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษเพ่ือ

ประโยชนของสมาคมและผูนั้นยังมีสุขภาพสมบูรณเพียงพอท่ีจะปฏิบัติงาน ท้ังนี้ตองไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการ 

 ขอ 44. คณะกรรมการมีอํานาจเลิกจางเจาหนาท่ีและลูกจาง ในกรณีดังตอไปนี้ 

  (1)  เม่ือสมาคมยุบตําแหนงท่ีผูนั้นดํารงอยู 

  (2)  เลิกจางตาม ขอ 39.             

  (3)  เม่ือมีเหตุอันสมควรซ่ึงคณะกรรมการเห็นวาผูนั้นหยอนสมรรถภาพ            ในการ

ปฏิบัติงาน  หรือมีความบกพรองในการปฏิบัติงานอยูเนืองๆ        หรือไมอาจไววางใจในการปฏิบัติหนาท่ี

ตอไปได 

  (4) เม่ือมีมลทิน หรือมัวหมอง หรือมีความผิดวินัยอยางรายแรง   หรือในกรณีมีความผิด

อาญาในความผิดเก่ียวกับทรัพยท่ีกระทําโดยทุจริต 

  (5) เลิกจางตามสัญญาจาง 

 

หมวด 11 

วัน  เวลาทํางาน และเวลาพัก 

ขอ 45. สมาคมกําหนดใหเจาหนาท่ีและลูกจางทํางานสัปดาหละ 5  วัน   ตั้งแตวันจันทรถึงวันศุกร 

ข้อ 46. สมาคม... 
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ขอ 46. สมาคมกําหนดใหเจาหนาท่ีและลูกจางทํางานวันละ 7 ชั่วโมง ตั้งแตเวลา 08.30 น.ถึง เวลา

16.30 น.  

ขอ 47. สมาคมกําหนดใหเจาหนาท่ีและลูกจางหยุดพัก ระหวางเวลา 12.00  น. ถึง เวลา 13.00  น. 

 ในกรณีที่สมาคมกับเจาหนาท่ีและลูกจางตกลงกันกําหนดเวลาพักระหวางการทํางานตามวรรคหนึ่ง    

เปนอยางอ่ืนก็ยอมกระทําได  ท้ังนี้ เพ่ือใหเกิดความราบรื่นและอํานวยความสะดวกแกสมาชิกท่ีมาใชบริการ 

 

หมวด  12   

          วันหยุดและหลักเกณฑการหยุด 

ขอ 48. สมาคมกําหนดใหเจาหนาท่ีและลูกจางหยุดประจําสัปดาหๆ ละ 2 วัน ไดแก วันเสารและวัน

อาทิตย 

ขอ 49. สมาคมกําหนดใหเจาหนาท่ีและลูกจางหยุดตามประกาศของสมาคมท่ีกําหนดใหเปนวันหยุด

ประจําป 

 

หมวด  13   

    การทํางานลวงเวลาและการทํางานในวันหยุด 

ขอ 50. เจาหนาท่ีและลูกจางสามารถทํางานลวงเวลาและการทํางานในวันหยุดไดในกรณี ดังนี้ 

  (1)  ในกรณีที่สมาคมมีเหตุฉุกเฉิน   หรือความจําเปนรีบดวนท่ีจะตองทํางานติดตอกันไป  ถา

หยุดแลวจะเกิดความเสียหาย  สมาคมจะใหเจาหนาท่ีและลูกจางทํางานลวงเวลาในวันทํางาน      หรือทํางาน

ในวันหยุด รวมถึงทํางานลวงเวลาในวันหยุดไดตามความจําเปน  โดยสมาคมจะแจงใหทราบลวงหนาซ่ึง

เจาหนาท่ีและลูกจางจะตองใหความรวมมือในการทํางานลวงเวลาดังกลาว 

(2)  ในกรณีที่สมาคมมีความจําเปนตองทํางานเพ่ือเพ่ิมการบริการ  สมาคมจะใหเจาหนาท่ี

และลูกจาง ทํางานลวงเวลา หรือทํางานในวันหยุดเปนครั้งคราวเทาท่ีเปนประโยชนแกการบริการ          ท้ังนี้

สมาคมจะใหเจาหนาท่ีและลูกจางท่ีสมัครใจทํางานลวงเวลา หรือทํางานในวันหยุดไดไมเกินสามสิบหกช่ัวโมง

ตอสัปดาห 

ขอ 51. กรณีเจาหนาท่ีและลูกจางมีความจําเปน หรือมีภารงานท่ีตองปฏิบัติอยางรีบดวน หากไม

ปฏิบัติจะเกิดความเสียตอสมาคมได  ใหขออนุมัติทํางานลวงเวลาและการทํางานในวันหยุดได  

การขออนุมัติตามวรรคหนึ่ง ใหเจาหนาท่ีและลูกจางจัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอนายกสมาคม หรือผูไดรับ

มอบหมายพิจารณาอนุมัติ 

          

หมวด  14   

    อัตราคาทํางานลวงเวลาและคาทํางานในวันหยุด 

ขอ 52. สมาคมจะจายคาทํางานลวงเวลาและคาทํางานในวันหยุดใหแกเจาหนาท่ีและลูกจาง ดังนี้ 

(1) คา่ทํางานลว่ง ... 
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   (1) คาทํางานลวงเวลา  สําหรับการทํางานลวงเวลาในวันทํางานปรกติ   ในอัตราหนึ่งเทา

ครึ่งของอัตราคาจางตอชั่วโมง   ตามจํานวนชั่วโมงท่ีทํางานลวงเวลา 

   (2) คาทํางานลวงเวลา   สําหรับการทํางานลวงเวลาในวันหยุด   ในอัตราสามเทาของอัตรา

คาจางตอชั่วโมง  ตามจํานวนชั่วโมงท่ีทํางานลวงเวลา 

 (3) คาทํางานในวันหยุด ในอัตราหนึ่งเทาของคาจางตอชั่วโมง   ตามจํานวนชั่วโมงท่ีทํางาน 

ในวันหยุด 

ขอ 53.  สมาคมจะไมจายคาลวงเวลา  คาทํางานในวันหยุดและคาลวงเวลาในวันหยุดใหแกเจาหนาท่ี

และลูกจาง ดังนี้ 

  (1)  เจาหนาท่ีและลูกจางซ่ึงไดรับมอบหมายใหมีอํานาจทําการแทนสมาคมเก่ียวกับการจาง  

 การใหบําเหน็จ  การลดคาจาง  หรือการเลิกจาง 

  (2)  เจาหนาท่ีและลูกจางท่ีถูกกําหนดใหทํางานท่ีมีลักษณะ หรือสภาพท่ีตองออกไปทํางาน

นอกสถานท่ีและโดยลักษณะหรือสภาพของงานไมอาจกําหนดเวลาทํางานท่ีแนนอนได 

  (3)  เจาหนาท่ีและลูกจางท่ีถูกกําหนดใหอยูเวรเฝาดูแลสถานท่ี  หรือทรัพยสินเปนครั้งคราว 

 

หมวดท่ี 15 

บทเบ็ดเสร็จ 

 ขอ 54. ผูท่ีสมาคมไดวาจางไวแลวกอนการใชระเบียบนี้ใหถือเปนเจาหนาท่ีและลูกจาง มีสิทธิและ

หนาท่ีตามระเบียบนี้ทุกประการ 

 เจาหนาท่ีและลูกจางผูใดยังไมไดจัดทําสัญญาจางและหรือยังไมจัดใหมีหลักประกันไวตอสมาคม ให

จัดทําสัญญาจางและหรือจัดใหมีหลักประกันใหเสร็จภายในกําหนดหกสิบวัน นับแตวันถัดจากวันใชระเบียบนี้ 

ขอ 55. ในกรณีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการเปนผูมีอํานาจวินิจฉัยชี้

ขาดและใหถือเปนท่ีสุด 

ขอ 56. ใหนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาคมออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร เปนผูรักษาการให

เปนไปตามระเบียบนี้ 

 

   ประกาศ  ณ  วันที่    1  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2555 

 

 

 

 

(นางรักชนก  นอยอาษา) 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 

สมาคมออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร 
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บัญชีอัตราเงินเดือนของเจาหนาท่ีและลูกจาง 

แนบทายระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร  

 วาดวยเจาหนาท่ีและลูกจาง  พ.ศ.  2555 

อันดับ ลูกจาง เจาหนาท่ี 

1                    5,570                               7,960  
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