ขอบังคับ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํากัด
พ.ศ. 2552
ดวยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํากัด ชุดที่ 36
เห็นเปนการสมควรจัดใหมีสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะหเพื่อเปนการสงเคราะหซึ่งกันและกันในระหวาง
สมาชิก และครอบครัวของสมาชิก ภายใตบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ.
2545 จึงกําหนดขอบังคับไวดังตอไปนี้
หมวด 1
ขอความทั่วไป
ขอ 1 สมาคมนี้เรียกวา“สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํากัด” ใชอักษรยอวา “สส.มอ.”และภาษาอังกฤษวา “Funeral Association for the
member of The Prince of Songkla University Saving and Credit Cooperative, Limited”
ขอ 2 ขอบังคับนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ที่นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหประจําทองที่
เทศบาลเมืองคอหงส จังหวัดสงขลารับจดทะเบียน เปนตนไป
ขอ 3 เครื่องหมายของสมาคมใชตราสัญลักษณสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
จํากัด ประกอบขอความ “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก สอ.มอ.”
ความหมาย สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหที่จัดตั้งขึ้นโดยสมาชิก
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํากัด เพื่อเปน
สวัสดิการใหกับสมาชิก และครอบครัว

ขอ 4 ในขอบังคับนี้
“สมาคม”

หมายความวา สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออม
ทรัพยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํากัด
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“สมาชิก”

“คณะกรรมการ”

“นายกสมาคม”
“กรรมการ”

“สหกรณ”
“เจาหนาที่”

หมายความวา สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
จํากัด
หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห
สมาชิกสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํากัด
หมายความวา นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํากัด
หมายความวา กรรมการดําเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํากัด
หมายความวา สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
จํากัด
หมายความวา เจาหนาที่ หัวหนางาน ผูจัดการสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห
สมาชิกสหกรณออมทรัพย

มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร จํากัด
“เงินคาสมัคร”
หมายความวา เงินคาสมัครเขาเปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร จํากัด
“เงินคาบํารุง”
หมายความวา เงินที่สมาชิกตองชําระใหกับสมาคมเปนรายป
“เงินสงเคราะห”
หมายความวา เงินที่สมาชิกรวมกันออกชวยเหลือเปนคาจัดการศพ
สมาชิก หรือคาจัดการศพและสงเคราะหครอบครัว
ของสมาชิกซึ่งถึงแกความตาย รวมทั้งเปนคาใชจาย
เพื่อดําเนินกิจการของสมาคม
“เงินสงเคราะหลวงหนา” หมายความวา เงินสงเคราะหที่สมาคมเรียกเก็บลวงหนาไวเพื่อ
สํารองจายเปนเงินสงเคราะหเมื่อมีสมาชิกคนใดคนหนึ่งถึงแกความตาย
“นายทะเบียนประจําทองที่” หมายความวา นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
ประจําทองที่เทศบาลเมืองคอหงส จังหวัดสงขลา
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หมวด 2
วัตถุประสงค
ขอ 5 สมาคมมีวัต ถุป ระสงค เ พื่อ ให สมาชิก สงเคราะห ซึ่ง กัน และกัน ในการจั ดการศพ หรื อ
สงเคราะหครอบครัวของสมาชิกซึ่งถึงแกความตายดวยเงินสงเคราะห โดยมิไดประสงคจะหากําไร หรือ
รายไดเพื่อแบงปนกัน ซึ่งการตายนี้ใหรวมถึงการสาบสูญตามคําสั่งศาลดวย
หมวด 3
ที่ตั้งสํานักงาน และวันเวลาเปดทําการ
ขอ 6 สํานักงานของสมาคม ตั้งอยูที่สํานักงานสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
จํากัด อาคารสวัสดิ์ สกุลไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ถนนกาญจนวนิช ตําบลคอหงส อําเภอ
หาดใหญ จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย 90110 โทรศัพท 074-286930-3 โทรสาร 074-428732
ขอ 7 สมาคมจะเปดทําการในวันจันทร ถึงวันศุกร ระหวางเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.
หยุดทําการในวัน เสาร และวันอาทิตย และวันนักขัตฤกษ
หมวด 4
วิธีการรับสมาชิก และการขาดจากสมาชิกภาพ
ขอ 8 สมาชิกของสมาคม ไดแก บุคคลที่มีคุณสมบัติตามขอ 9 แหงขอบังคับนี้ ซึ่งไดแสดงความ
จํานงตามขอ 10 และคณะกรรมการมีมติรับเขาเปนสมาชิกตามขอ 12 แลว
ขอ 9 ผูสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคมตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(1) เปนผูบรรลุนิติภาวะ
(2) มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง
(3) มีความประพฤติดี และยินยอมปฏิบัติตามขอบังคับ
(4) มีทะเบียนบานถูกตองตามกฎหมาย
(5) ไมเปนบุคคลลมละลาย หรือเปนคนไรความสามารถ
(6) ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือเปนโรคเรื้อรังจนรักษาไมหาย
(7) ก. เปนสมาชิกสหกรณ หรือเจาหนาที่ของสมาคมซึ่งมีอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ
หรือ
ข. เปนที่ปรึกษาคณะกรรมการดําเนินการ หรือกรรมการดําเนินการสหกรณ หรือ
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เจาหนาที่สหกรณ หรือ
ค. เปนคูสมรสของสมาชิก ซึ่งมีอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ หรือ
ง. เปนบุตรที่ถูกตองตามกฎหมายของสมาชิก ซึ่งมีอายุไมเกิน 25 ปบริบูรณ
ขอ 10 ผูที่ประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกตองยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมดวยตนเอง ณ
สํานักงานของสมาคม ในวันเปดทําการ โดยมีสมาชิกของสมาคมไมนอยกวา 2 คน หรือกรรมการของ
สมาคมรับรองคุณสมบัติ
ขอ 11 ผูสมัครเขาเปนสมาชิกจะตองระบุชื่อผูจัดการศพ และผูที่ประสงคใหไดรับเงินสงเคราะห
ซึ่งตองเปนบุคคลตามขอ 25 ไวใหชัดแจงในใบสมัคร ถามีการเปลี่ยนแปลงผูจัดการศพและผูรับเงิน
สงเคราะหในภายหลัง สมาชิกตองแจงใหสมาคมทราบโดยมิชักชา ถาไมมีผูจัดการศพใหถือวาผูรับเงิน
สงเคราะหเปนผูจัดการศพ หรือถาไมมีผูจัดการศพและผูรับเงินสงเคราะห ใหสมาคมเปนผูจัดการศพ ใน
กรณีที่สมาคมเปนผูจัดการศพ สมาคมตองจัดการศพใหเหมาะสมแกฐานานุรูปและศาสนาของสมาชิกผู
นั้น
ขอ 12 สมาชิกภาพของผูสมัครเขาเปนสมาชิกจะสมบูรณเริม่ ตั้งแตวันที่ที่คณะกรรมการไดมีมติ
ใหรับเขาเปนสมาชิก และผูสมัครไดชําระเงินคาสมัครและชําระเงินตาง ๆ ตามขอบังคับนี้แลว เวนแต
สมาชิกภาพของผูเริ่มกอการจัดตั้งสมาคมจะเริ่มตั้งแตวันที่ที่นายทะเบียนประจําทองที่รับจดทะเบียน
สมาคม
ขอ 13 สมาคมจะออกหนังสือหลักฐานแสดงการเปนสมาชิกตามแบบที่สมาคมกําหนดใหแก
สมาชิกทุกคน
ขอ 14 สมาชิก ซึ่ ง ยา ยไปรั บ ราชการในสั งกั ด กระทรวง ทบวง กรมอื่น หรือ พ น จากการเป น
ขาราชการ พนักงาน เจาหนาที่ ลูกจาง ถาไมประสงคจะเปนสมาชิกตอไป ใหแสดงความจํานงตอ
คณะกรรมการเปนลายลักษณอักษร หากไมแสดงความจํานงดังกลาวใหถือวายังคงเปนสมาชิกตอไป
ขอ 15 สมาชิกภาพยอมสิ้นสุดลงในกรณีดังตอไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออกโดยทําเปนหนังสือถึงคณะกรรมการ ใหมีผลตั้งแตวันที่ยื่นหนังสือขอลาออก
(3) ถูกคัดชื่อออก เพราะขาดสงเงินสงเคราะห และสมาคมไดนําเงินสงเคราะหลวงหนา
มาจายเปนเงินสงเคราะหหมดแลว และไดรับหนังสือเตือนจากสมาคมแลวสามครั้ง ครั้งละไมเกิน 30 วัน
หรือสมาคมไมสามารถติดตอหาหลัก แหลงที่อยูได และคณะกรรมการพิจ ารณาเห็น สมควรใหพน จาก
สมาชิกภาพ เวนแตสมาชิกไดอุทธรณ ภายใน 30 วัน และคณะกรรมการไดพิจารณาใหคงสมาชิกตอไป
หรือมติใหออกถือเปนสิ้นสุด
(4) กระทํ า การใด ๆ อั น อาจก อ ให เ กิ ด ความเสี ย หายแก ส มาคมอย า งร า ยแรง และ
คณะกรรมการมีมติใหออก
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การสิ้นสุดแหงสมาชิกภาพตามขอนี้ สมาชิกไมมีสิทธิเ รียกเงินคาสมัคร เงินคาบํารุง และเงิน
สงเคราะหที่ไดชําระตามขอบังคับ นี้คืนจากสมาคม เวนแตเ งินสงเคราะหลวงหนาที่ยังไมตกอยูในความ
ผูกพันที่จะ ตองจายเปนเงินสงเคราะหใหแกสมาชิกที่ถึงแกความตาย
หมวด 5
เงินคาสมัคร เงินคาบํารุง และเงินสงเคราะห
ขอ 16 เมื่อสมาคมรับผูใดเขาเปนสมาชิกแลว ผูนนั้ มีหนาที่ตองชําระเงินคาสมัครเขาเปนสมาชิก
ใหแกสมาคมเปนเงินหาสิบบาท เงินคาบํารุงปละยี่สิบบาท และเงินสงเคราะหลวงหนาตามอัตราที่กําหนด
ในขอ 20
ขอ 17 เมื่อสมาชิกของสมาคมคนใดคนหนึ่งถึงแกความตาย สมาชิกทุกคนมีหนาที่ตองออกเงิน
สงเคราะหเพื่อเปนคาจัดการศพและสงเคราะหครอบครัวใหแกครอบครัวของสมาชิกที่ตายนั้นรายละยี่สิบ
บาท
ขอ 18 การชําระเงินคาสมัคร เงินคาบํารุง และเงินสงเคราะห ใหชําระตอเหรัญญิก หรือผูที่
ไดรับ มอบหมาย ณ สํานัก งานของสมาคมในวัน เปดทํ าการ การรับ เงิน คาสมัคร คาบํารุง และเงิ น
สงเคราะหลวงหนา ใหสมาคมออกใบเสร็จรับเงินไวเปนหลักฐานโดยใชวิธีหักจากเงินเดือน ณ ที่จาย
ขอ 19 เงินสงเคราะหตามขอ 17 สมาชิกตองชําระใหสมาคมภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ไดรับ
แจงการตายของสมาชิก หรือไดรับแจงใหชําระเงินสงเคราะหจากสมาคม
ขอ 20 สมาคมจะเรียกเก็บเงินสงเคราะหลวงหนาจากสมาชิกเพื่อสํารองจายเปนคาจัดการศพ ซึ่ง
ตองไมเกินอัตราที่ที่ประชุมใหญจะมีมติกําหนด สมาคมจะคืนใหแกสมาชิกเทาที่สมาชิกผูนั้นยังไมตกอยู
ในความผูกพันที่จะตองจายเงินสงเคราะหตามที่จายไวลวงหนา และเงินสงเคราะหลวงหนานี้หามสมาคม
นําไปใชจายในกิจการอื่นใด
เวนแตจะนําไปใชสํารองจายเปนเงินสงเคราะหของสมาชิกผูนั้นในเมื่อ
สมาชิกอื่นถึงแกความตาย
หมวด 6
สิทธิ และหนาที่ของสมาชิก
ขอ 21 สมาชิกมีสิทธิดังตอไปนี้
(1) แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการของสมาคมในที่ประชุมใหญสามัญประจําป และ
ประชุมใหญวิสามัญ
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(2) มีสิท ธิเ รีย กรองใหคณะกรรมการกระทํา หรืองดเวน การกระทําเพื่อประโยชนของ
สมาคม หรือปองกันความเสียหายอันเกิดขึ้นแกสมาคม
(3) เขารวมประชุมใหญของสมาคม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทุกครั้ง
(4) ขอตรวจสอบบัญชีและเอกสารของสมาคม เพื่อทราบการดําเนินกิจการของสมาคม
ในวันเปดทําการของสมาคม
(5) ทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ เพื่อการใดการหนึ่ง
เมื่อใดก็ได
โดยมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาหาสิบคนลง
ลายมือ ชื่อ และใหคณะกรรมการเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ไดรับคํารองขอ
(6) รองขอตอนายทะเบียนประจําทองที่ ใหสั่งเพิกถอนมติของที่ประชุมใหญที่ไดลงมติฝา
ฝนกฎหมาย หรือขอบังคับของสมาคมภายในสามสิบวันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญลงมติ
(7) ยื่นคํารองขอตอนายทะเบียนประจําทองที่ใหเลิกสมาคม พรอมดวยเหตุผลประกอบ
คํารองขอ โดยมีสมาชิกอื่นรวมดวยไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของสมาชิกทั้งหมด
ขอ 22 สมาชิกมีหนาที่ตองปฏิบัติดังนี้
(1) ปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง ของสมาคมและมติคณะกรรมการ
(2) ตองชําระเงินสงเคราะหใหเรียบรอยภายในสามสิบวัน นับตั้งแตวันที่ไดที่รับแจงการ
ตายของสมาชิกจากสมาคม หรือไดรับแจงใหชําระเงินสงเคราะหจากสมาคม
(3) เก็บรักษาหนังสือสําคัญแสดงการเปนสมาชิกของสมาคมไว ถาหายตองรีบแจงเพื่อ
ขอใบแทนใหมจากสมาคม
(4) การยายที่อยู เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล แกวัน เดือน ปเกิดของสมาชิก ใหยื่น
คํา รองตอสมาคม ภายในสิบหาวันนับแตวันยาย เปลี่ยน หรือแกไข เพื่อสมาคมจะไดแกไขหลักฐานตางๆ
ในทะเบียนใหถูกตอง
(5) แจงความประสงคเปนหนังสือเมื่อตองการเปลี่ยนตัวบุคคลตามที่แสดงความจํานงไว
ในใบสมัคร ตามขอ 11 โดยยื่นคํารองตอนายกสมาคม
หมวด 7
วิธีการจายเงินคาจัดการศพ หรือคาจัดการศพ และสงเคราะหครอบครัว
ขอ 23 เมื่อสมาชิกผูใดถึงแกความตาย ใหผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหหรือครอบครัวของ สมาชิก
แจงใหคณะกรรมการทราบ พรอมดวยหลักฐานดังตอไปนี้
(1) หนังสือสําคัญแสดงการเปนสมาชิก
(2) ใบเสร็จรับเงินครั้งสุดทาย
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(3) ใบมรณะบัตร
(4) สําเนาทะเบียนบานของสมาชิกที่ตาย
(5) สําเนาทะเบียนบานของผูจัดการศพหรือผูรับเงินสงเคราะห
(6) บัตรประชาชนหรือบัตรประจําตัวของผูจัดการศพหรือผูรับเงินสงเคราะห
ขอ 24 สมาคมจะจา ยเงิ น สงเคราะหใ ห แก ผูจัด การศพ และผูรั บ เงิ น สงเคราะหแล วแต ก รณี
ดังตอไปนี้ คือ
(1) จายครั้งแรกเทาที่เก็บไดภายในเจ็ดวัน นับแตวันรับคําขอรับเงินสงเคราะห
(2) สมาคมจะจายเงินสวนที่เหลือจากที่เรียกเก็บไดทั้งหมดภายในเกาสิบวัน นับแตวัน
จายครั้งแรกและภายหลังจากที่เรียกเก็บไดอีก
ในกรณีผูจัดการศพ และผูรับเงินสงเคราะหเปนคนละคน จะจายเงินใหผูจัดการศพเปนผูรับเงิน
สําหรับคาจัดการศพ สวนที่เหลือจายใหผูรับเงินสงเคราะห
ขอ 25 เมื่อสมาชิกผูใดถึงแกความตาย ใหสมาคมจายคาจัดการศพ หรือคาจัดการศพและ
สงเคราะหครอบครัว ใหแกบุคคลที่สมาชิกไดระบุไวในใบสมัครใหเปนผูรับเงินสงเคราะห หรือเปนผูจัดการ
ศพ ซึ่งตองเปนบุคคลดังตอไปนี้
(1) สามี ภริยา บุตร บิดา มารดา
(2) พี่นองรวมบิดามารดาเดียวกัน
(3) พี่นองรวมบิดาหรือมารดาเดียวกัน
(4) ปู ยา ตา ยาย
(5) ลุง ปา นา อา
(6) ผูอุปการะเลี้ยงดูหรือผูอยูในอุปการะเลี้ยงดู
ในกรณีไมมีบุคคลที่สมาชิกระบุไวในใบสมัคร หรือมีบุคคลที่ระบุไวในใบสมัครแตไมอาจจัดการ
ตามเจตนาของสมาชิกได หรือในกรณีที่สมาชิกไมไดระบุบุคคลใดไวในใบสมัคร บุคคลตามวรรคแรกอาจ
ยื่นคํารองตอสมาคม เพื่อขอเปนผูจัดการศพก็ได
เมื่อสมาคมไดรับคํารองตามวรรคสองและไดพิจารณาแลวเห็นวาบุคคลนั้นสามารถเปนผูจัดการ
ศพของสมาชิกไดจริง ใหสมาคมจายเงินคาจัดการศพใหแกบุคคลนั้น แต ถาสมาคมเห็นวาบุคคลนั้นไม
สามารถเปนผูจัดการศพได หรือไมมีบุคคลตามวรรคแรกยื่นคํารองภายในหกสิบวันนับแตวันประกาศ ให
สมาคมจัดการศพใหแกสมาชิก ที่ถึงแกความตายตามสมควรแกฐานานุรูปและประเพณีทางศาสนาของ
สมาชิกนั้น
เมื่ อได ป ฏิ บัติ ต ามวรรคสามแล ว ยั ง คงมีเ งิ น ค า จัด การศพหรือ คา จั ดการศพและสงเคราะห
ครอบครัวเหลืออยู ใหสมาคมจายเงินสวนที่เหลืออยูใหแกบุคคลที่สมาชิกไดระบุไวในใบสมัคร แตถาไมมี
บุคคลที่สมาชิกระบุไวในใบสมัคร ใหจายเงินดังกลาวใหแกบุคคลในวรรคแรกตามลําดับกอนหลัง โดยผู
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อยูลําดับกอนยอมตัดสิทธิผูอยูลําดับหลัง ถามีผูอยูในลําดับเดียวกันหลายคน ใหแบงเงินคาจัดการศพ
หรือคาจัดการศพและสงเคราะหครอบครัวที่เหลืออยูใหแกทุกคนในสัดสวนที่เทากัน แตถาหากไมอาจแบง
เงินใหแกบุคคลใดไดใหดําเนินการไปตามกฎหมาย
ขอ 26 สมาคมจะหักเงินสงเคราะหไวเปนคาใชจายในการดําเนินกิจการของสมาคมจํานวนรอยละ
เกาของเงินสงเคราะหที่เรียกเก็บได
ขอ 27 การยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห ตองยื่นภายใน 1 ป นับตั้งแตวันที่สมาชิกถึงแกความตาย
ถาพนกําหนดนี้ถือวาสละสิทธิ์
หมวด 8
คณะกรรมการ และการดําเนินกิจการ
ขอ 28 ใหสมาคมมีคณะกรรมการดําเนินการประกอบดวย กรรมการจํานวนไมนอยกวาสิบเอ็ด
คน และไมเกินสิบหาคน โดยมีตําแหนงนายกสมาคมหนึ่งคน เลขานุการหนึ่งคน เหรัญญิกหนึ่งคน และ
ตําแหนง อื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด ซึ่งที่ประชุมใหญสามัญเลือกตั้งขึ้นตามระเบียบที่คณะกรรมการ
ดําเนินการ กําหนดตามมติที่ประชุมใหญสามัญ
กรรมการสมาคมตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบหาปบริบูรณ
(3) มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาชั้นประถมศึกษาปที่สี่
(4) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูในจังหวัดที่จดทะเบียนตั้งสมาคมนั้น
(5) มีอาชีพเปนหลักแหลงและมีฐานะมั่นคง
(6) เปนสมาชิกของสมาคมนั้น
(7) ไมเปนกรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอื่น
(8) ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี
(9) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใด
(10) ไมเคยถูกนายทะเบียนประจําทองที่ สั่งใหพนจากตําแหนงกรรมการสมาคม
(11) ไมเคยถูกที่ประชุมใหญสมาคมถอดถอนใหออกจากตําแหนงกรรมการเพราะเหตุ
ทุจริตตอหนาที่ หรือไมเคยตองโทษตามกฎหมายวาดวยการฌาปนกิจสงเคราะห
(12) ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(13) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
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(14) ไมเปนบุคคลที่มีหนี้สินลนพนตัว หรือบุคคลลมละลาย
(15) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือไมเคยถูกนายจางเลิกจางเพราะเหตุทุจริตตอหนาที่
ใหคณะกรรมการเปนผูแทนของสมาคมในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ในการนี้คณะกรรมการ
จะแตงตั้งกรรมการคนหนึ่งคนใด หรือหลายคนทําการแทนก็ได
ขอ 29 วิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการ ตามขอ 28 สมาคมจะเลือกโดยวิธีดังนี้
(1) ใหสมาชิกในที่ประชุมใหญเสนอชื่อสมาชิกที่สมควรจะไดรับเลือกตั้งเปนนายกสมาคม
และกรรมการ โดยมีสมาชิกในที่ประชุมใหญรับรองไมนอยกวา 5 คน จนครบจํานวนกรรมการที่ไดระบุไว
ในขอ 28 หามเสนอชื่อผูที่ไมอยูในที่ประชุมใหญเปนกรรมการของสมาคม
(2) ในกรณีที่สมาชิกเสนอชื่อเกินกวาจํานวนกรรมการที่ระบุใหที่ประชุมใหญเปนผู
เลือกตั้งโดยการลงคะแนนเปดเผย
(3) การเลือกตั้งกรรมการใหกระจายไปสูวิทยาเขตตางๆ ของสหกรณ ในกรณีที่จํานวน
กรรมการที่ไดรับเลือกตั้งยังไมครบตามจํานวนที่ระบุไว ใหที่ประชุมใหญเลือกจากสมาชิกที่อยูในที่ประชุม
เปนกรรมการ
ขอ 30 คณะกรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้งตามขอ 29 มีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 2 ปนับแตวันที่
นายทะเบียนประจําทองที่รับจดทะเบียน
กรรมการสมาคมจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได เวนแตที่ประชุมใหญโดยมติสองใน
สามของผูมาประชุมจะกําหนดเปนอยางอื่น
คณะกรรมการชุดที่ออกตามวาระจะตองปฏิบัติหนาที่จนกวาจะมีการเลือกตั้งกรรมการชุดใหมและ
คณะกรรมการชุดใหมเขามารับตําแหนงแทนแลว จึงจะพนจากหนาที่
ขอ 31 การตั้งกรรมการและการเปลี่ยนตัวกรรมการ ใหทําไดโดยมติที่ประชุมใหญ และตองนําไป
จดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญลงมติ
ขอ 32 การพน จากตําแหนงของกรรมการ กรรมการของสมาคมยอมพน จากตําแหนงในกรณี
ตอไปนี้
(1) ครบกําหนดตามวาระ
(2) ตาย
(3) ลาออก
(4) ขาดจากสมาชิกภาพ
(5) ขาดคุณสมบัติตามขอ 28 ขอใดขอหนึ่ง
(6) ที่ประชุมใหญมีมติใหออก
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(7) กระทําความผิดและถูกลงโทษตามกฎหมายวาดวยการฌาปนกิจสงเคราะหขอใดขอ
หนึ่ง
(8) ไมมาประชุมประจําเดือนติดตอกันเกิน 3 ครั้ง โดยไมทราบสาเหตุ
กรณีตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุไมใชออกตามวาระ หากตําแหนงนั้นไมใชตําแหนงนายก
สมาคม และกรรมการที่เ หลือยังครบจํานวนขั้นต่ําตามขอบังคับ คณะกรรมการอาจเรียกประชุมใหญ
วิสามัญเลือกตั้งสมาชิกคนใดคนหนึ่งเขาดํารงตําแหนงแทนหรือไมก็ได และใหกรรมการที่ไดรับเลือกตั้ง
แทนนั้นอยูในตําแหนงตามวาระของผูที่ตนแทน
ขอ 33 ใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยเดือนละครั้ง ในกรณีจําเปน นายกสมาคม หรือ
กรรมการไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจะเรียกประชุมเปนกรณีพิเศษขึ้นก็ได
ขอ 34 กรรมการไม มี สิท ธิ ได รั บ ค า จ าง หรื อ ประโยชน อย า งอื่ น ทํ านองเดี ย วกั น จากสมาคม
กรรมการอาจไดรับเบี้ยประชุม คาพาหนะ หรือประโยชนอยางอื่นทํานองเดียวกันจากสมาคมได หาก
สมาคมไดวางระเบียบไวใหจายได
ระเบียบของสมาคมวาดวยการจายเบี้ยประชุม คาพาหนะ หรือประโยชนอยางอื่นทํานองเดียวกัน
ใหแกก รรมการ ตองกระทําโดยมติของที่ป ระชุมใหญและตองสงสําเนาที่มีคํารับ รองวาถูก ตองตอนาย
ทะเบียน
ขอ 35 คณะกรรมการมีอํานาจ และหนาที่ในการดําเนินกิจการของสมาคมทุกประการ และให
หมายความรวมถึง
(1) จัดดําเนินกิจการของสมาคม ตามขอบังคับ และตามมติของที่ประชุม
(2) แตงตั้งกรรมการใหดํารงตําแหนงตางๆ และกําหนดอํานาจหนาที่ของกรรมการแตละ
ตําแหนง
(3) กําหนดระเบียบวาดวยการเลือกตั้งคณะกรรมการโดยผานความเห็นชอบในที่ประชุม
(4) กําหนดระเบียบการปฏิบัติงานของสมาคม
(5) กําหนดระเบียบการจายและเก็บรักษาเงินของสมาคมโดยไดรับความเห็นชอบจากที่
ประชุมใหญ
(6) วาจาง แตงตั้ง และถอดถอนเจาหนาที่ทั้งปวง เพื่อใหการดําเนินงานของสมาคม
เปนไปโดยเรียบรอย
การใชจายเงินของสมาคมตองเปนไปตามขอบังคับ วัตถุประสงค และระเบียบของสมาคมที่วางไว
โดยไมขัดตอกฎหมาย มิฉะนั้นคณะกรรมการจะตองรับผิดชอบเปนสวนตัว
ขอ 36 องคประชุมในการประชุมคณะกรรมการ จะตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะนับไดวาเปนองคประชุม
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ขอ 37 นายกสมาคมมีอํานาจสั่งการตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการ และบริหารกิจการของ
สมาคมใหเปน ไปตามขอบังคับ นี้ ตลอดจนปกครอง บังคับบัญ ชา แตงตั้ง ถอดถอน เปลี่ย นแปลง
ลงโทษ และเลื่อนเงินเดือนเจาหนาที่
ในกรณีที่นายกสมาคมไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหอุปนายกสมาคมปฏิบัติหนาที่แทน
ขอ 38 ใหน ายกสมาคมเปน ประธานที่ประชุม ถานายกสมาคมไมอาจปฏิบัติห นาที่ได ใหอุป
นายก- สมาคมปฏิบัติหนาที่แทน ถาทั้งนายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหที่
ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งทําหนาที่ประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขางมาก
เปนเกณฑ ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
หมวด 9
การประชุมใหญ
ขอ 39 ให ผู เ ริ่ ม ก อ การจั ด ตั้ ง สมาคมจํ า นวนไม น อ ยกว า เจ็ ด คนร ว มประชุ ม กั น และลงมติ
มอบหมาย ใหผูเริ่มกอการจัดตั้งสมาคมคนใดคนหนึ่งออกหนังสือเชิญสมาชิกทุกคนมาประชุมใหญสามัญ
ครั้งแรก ภายในเกาสิบวัน นับแตวันจดทะเบียนสมาคม เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ และมอบหมายการ
ทั้งปวงใหแกคณะกรรมการ ในระหวางที่ยังมิไดมีประชุมใหญสามัญครั้งแรก ใหผูเริ่มกอการจัดตั้งสมาคม
มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเชนเดียวกับคณะกรรมการ
ขอ 40 ใหที่ประชุมใหญสามัญครั้งแรกพิจารณาเรื่องตางๆ ดังนี้
(1) รับรองขอบังคับทั้งฉบับที่ผูเริ่มกอการจัดตั้งสมาคมนําไปจดทะเบียนเลือกตั้ง
คณะกรรมการ และมอบหมายการทั้งปวงใหแกคณะกรรมการ
(2) กําหนดอัตราเรีย กเก็บ เงิน สงเคราะหลวงหน า เพื่อสํารองจายเปน คาจัดการศพ
กําหนดอัตราการหักเงินสงเคราะห เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานของสมาคม
(3) กําหนดอัตราเบี้ยประชุม คาพาหนะ เงิน หรือประโยชนอยางอื่นทํานองเดียวกัน
ใหแก กรรมการของสมาคมเพื่อวางระเบียบของสมาคมตอไป
(4) เรื่องอื่นๆ ถามี
ขอ 41 คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําป ปละหนึ่งครั้ง ภายในหนึ่งรอย
ยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน เพื่อ
(1) รับทราบรายงานกิจการในรอบปที่ผานมาของสมาคม
(2) พิจารณาอนุมัติบัญชีรายได รายจาย และบัญชีงบดุลของสมาคม
(3) เลือกตั้งคณะกรรมการ
(4) พิจารณาวาระอื่นๆ
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ขอ 42 องคประชุมในการประชุมใหญ การประชุมใหญตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน จึงจะเปนองคประชุม
ถาในการประชุมนัดแรกสมาชิกมาไมครบองคประชุม หากการประชุมนั้นไดนัดโดยสมาชิกรอง
ขอใหเลิกประชุม ถาการประชุมนั้นมิใชโดยสมาชิกรองขอ ใหนัดประชุมใหญอีกครั้งหนึ่งภายในสามสิบวัน
การประชุมครั้งนี้ มีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวา
สามสิบคนก็ใหถือวาเปนองคประชุม
ขอ 43 ในการประชุมใหญ สมาชิกคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน การวินิจฉัยชี้ขาดใหถือ
เสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
สมาชิกจะมอบฉันทะเปนหนังสือใหผูอื่น ซึ่งมิใชสมาชิกมาประชุมใหญและออกเสียงแทนตนก็ได
ผูรับมอบฉันทะคนหนึ่งรับมอบฉันทะไดคนเดียว
ขอ 44 คณะกรรมการจะตองสงหนังสือบอกกลาวถึง วันเวลา สถานที่ และระเบียบวาระของ
การ ประชุมใหญไปใหสมาชิกทุกคนไดทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน
ขอ 45 ใหน ายกสมาคมเปน ประธานในที่ป ระชุม ถานายกสมาคมไมอาจปฏิบั ติห นา ที่ไดใ ห
อุปนายกสมาคมปฏิบัติห นาที่แทน ถาทั้งนายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไมอาจปฏิบัติห นาที่ไดใหที่
ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งขึ้นเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
ขอ 46 การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ ยกเวนการเลือกตั้งคณะกรรมการตามขอ 29
กระทําได 2 วิธี คือ
(1) ออกเสียงลงคะแนนเปดเผย ใหใชวิธียกมือ
(2) ออกเสียงลงคะแนนลับ ใหใชวิธีเขียนบัตรลงคะแนน
การนับคะแนน ใหที่ประชุมเลือกสมาชิกที่มาประชุมเปนกรรมการนับคะแนนไมนอยกวาสามคน
หมวด 10
การทะเบียน การเงิน และการบัญชี
ขอ 47 สมาคมตองจัดใหมีทะเบียนสมาชิกตามแบบที่นายทะเบียนกลางกําหนด
และใหเก็บ
รักษาทะเบียนดังกลาวไวที่สํานักงาน พรอมทั้งหลักฐานและเอกสารที่ใชประกอบการลงทะเบียน
ขอ 48 สมาคมตองสงสําเนาทะเบียนสมาชิกที่มีอยูในวันที่ครบเกาสิบวันนับแตวันที่จดทะเบียน
ใหแกนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันดังกลาว และเมื่อสิ้นเดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือน
กันยายน และเดือนธันวาคมของทุกป สมาคมตองสงสําเนาทะเบียนสมาชิกในสวนที่มีการเปลี่ยนแปลง
จํานวนสมาชิกตามที่เปนอยูในวันสิ้นเดือนนั้น ตอนายทะเบียนประจําทองที่ภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้น
เดือนนั้น ๆ
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ขอ 49 สมาคมตองจัดใหมีบัญ ชีแสดงฐานะการเงินตามแบบที่นายทะเบียนกลางกําหนด และ
ตองเก็บรักษาเอกสารประกอบบัญชีแสดงใหเห็นความถูกตองแหงบัญชีนั้นไวดวย
ขอ 50 เงินทุกประเภทที่สมาคมไดรับใหนําฝากธนาคารของรัฐหรือธนาคารพาณิชย หรือสหกรณ
ออมทรัพย ในนามของ สมาคม เหรัญญิกจะเก็บรักษาเงินสดไวที่สํานักงานเพื่อเปนคาใชจายไมเกิน
5,000.00 บาท (หาพันบาทถวน)
การฝากและการถอนเงินของสมาคม ตองกระทําในนามสมาคม การถอนไมวากรณีใดๆ ใหนายก
สมาคม และกรรมการอื่นไมนอยกวาสองคนที่ดํารงตําแหนงอุปนายกสมาคม เลขานุการ เหรัญญิก ลง
ลายมือชื่อรวมกัน และตองประทับตราของสมาคมเปนสําคัญ
ขอ 51 เงินหรือผลประโยชนของสมาคมที่ไดรับมา หรือมีผูบริจาคดวยศรัทธา หรือดอกผลที่ฝาก
ตกเปนของสมาคมทั้งสิ้น
ขอ 52 คณะกรรมการตองแตงตั้งบุคคลที่เหมาะสมเปนกรรมการผูตรวจสอบกิจการของสมาคม
อยางนอยสามคน และกรรมการผูตรวจสอบกิจการของสมาคมตองรายงานผลการตรวจสอบ ใหนายก
สมาคม หรืออุปนายกสมาคม ทราบทุกสิบหาวัน โดยผลัดเปลี่ยนกันตรวจสอบ และนายกสมาคมหรือ
อุปนายกสมาคมตองนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการทราบในการประชุมประจําเดือน
ขอ 53 การจายเงินสงเคราะห หากรายใดเกิดปญหาใหนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
วินิจฉัย และใหถือมติของที่ประชุมคณะกรรมการเปนที่ยุติ
ขอ 54 เมื่อสิ้นปปฏิทินของทุกป สมาคมตองทําบัญชีรายไดรายจายและบัญชีงบดุลตามแบบที่
นายทะเบียนกลางกําหนด เสนอตอคณะกรรมการเพื่อพิจ ารณาภายในหกสิบ วันนับแตวันสิ้น ป และให
เสนอตอที่ประชุมใหญเพื่ออนุมัติภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน และตองสงสําเนางบดุลที่
มีคํารับรองวาถูก ตองตอนายทะเบียนประจําทองที่เพื่อตรวจสอบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ที่ป ระชุม
ใหญ อนุมัติ และสมาคมตองแสดงสําเนางบดุลไวที่สํานักงานเพื่อใหสมาชิกผูที่มีสวนไดเสียตรวจดูได
ดวย
ขอ 55 หลักฐาน และเอกสารทางทะเบียน ทางการเงิน การบัญชี และบัญชีงบดุล สมาคม
ตองเก็บรักษาไวไมนอยกวาสิบป
หมวด 11
การแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับ
ขอ 56 การแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับนี้ ใหกระทําโดยมติของที่ประชุมใหญ และตองมีคะแนน
เสียงในการลงมติไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกที่มาประชุม และตองไมขัดตอวัตถุประสงค
ของ สมาคม หรือขัดตอกฎหมาย
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เมื่อที่ประชุมใหญมีมติใหแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับขอใดขอหนึ่งแลว ตองนําไปจดทะเบียนตอ
นายทะเบียนประจําทองที่ภายในสิบสี่วันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญลงมติอนุมัติ และจะมีผลใชบังคับเมื่อ
นายทะเบียนรับจดทะเบียนแลว
ขอ 57 ในกรณีที่สมาคมไดรับแจงคําสั่งจากนายทะเบียนประจําทองที่ไมรับจดทะเบียนแกไขหรือ
เพิ่มเติมขอบังคับ ใหคณะกรรมการอุทธรณคําสั่งนั้นตอปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย โดยทําเปนหนังสือยื่นตอนายทะเบียนประจําทองที่ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง
ดังกลาว

หมวด 12
การเลิกสมาคมและการชําระบัญชี
ขอ 58 สมาคมยอมเลิกไดดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้
(1) ที่ประชุมใหญลงมติใหเลิก
(2) นายทะเบียนประจําทองที่สั่งใหเลิก
(3) ศาลสั่งใหเลิก
ขอ 59 ในกรณีนายทะเบียนประจําทองที่สั่งเลิกสมาคม ใหคณะกรรมการประชุมพิจารณาวา
สมควรเลิกหรือจะมีทางแกไขประการใดโดยดวน ถาที่ประชุมมีมติไมสมควรเลิก โดยมีเหตุผลและวิธีการที่
จะแกไข ใหคณะกรรมการอุทธรณตอปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย โดยทํา
เปน หนังสือยื่นตอนายทะเบียนประจําทองที่ ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่ง
ขอ 60 เมื่อตองเลิกสมาคม ใหคณะกรรมการจัดใหมีการชําระบัญชี ตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 22 หมวด 5 ใหเสร็จโดยเร็ว
ขอ 61 เมื่อไดชําระบัญชีแลว ถามีทรัพยสินเหลืออยูจะแบงใหแกสมาชิกสมาคมไมได ทรัพยสิน
นั้น จะตองโอนไปใหแกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอื่น หรือนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงคเกี่ยวกับ การกุศล
สาธารณะตามที่ไดระบุไวในขอบังคับของสมาคม หรือตามมติของที่ประชุมใหญ ในกรณีที่มิไดระบุไวใน
ขอบังคับหรือที่ประชุมใหญมิไดมีมติไวใหทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดิน
บทเฉพาะกาล
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ขอ 62 สมาชิกสหกรณ หรือคูสมรสของสมาชิกที่มีอายุเกิน 35 ปบริบูรณ หรือ บุตรสมาชิกที่มี
อายุเกิน 25 ปบ ริบูรณ สามารถสมัครเปน สมาชิกของสมาคมไดภายใน 180 วัน นับ จากวันที่นาย
ทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหประจําทองที่จังหวัดสงขลารับจดทะเบียนขอบังคับ
สมาชิกภาพของผูสมัครตามวรรคแรก จะสมบูรณเมื่อผูสมัครไดชําระเงินคาสมัครและชําระเงิน
ตางๆ ตามขอบังคับนี้ และคณะกรรมการ หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการไดอนุมัติใหรับเขาเปน
สมาชิก แตใหไดรับสิทธิ์ในเงินสงเคราะหหลังเปนสมาชิกแลวครบ 180 วัน
คณะกรรมการผูเ ริ่มกอการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจ สงเคราะห สมาชิก สหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํากัด
1.ผูชวยศาสตราจารยบรรเจิด
2.นายธเนศวร
3.นางกนกวรรณ
4.นายมานะ
5.นายทวิช
6.นายประโชติ
7.นางกัญญาภัค
8.นายพิชิต
9.รองศาสตราจารยเกริกชัย
10.นายวิวัฒน
11.นายจําเริญ
12.นายมนัส
13.นายเดโช
14.นายกิจเกษม
15.นางพัทนัย

พฤฒิกิตติ
ศรีไพบูลย
ภควัตชัย
เรืองกําเนิด
บุญมี
อินทรถาวร
หลีวิจิตร
เรืองแสงวัฒนา
ทองหนู
แซหลี
เสงนนท
เสาะสุวรรณ
ชะตารัตน
ศุภโสภณวิชญ
แกวแพง

(ผูชวยศาสตราจารยบรรเจิด พฤฒิกิตติ)
ประธานคณะผูกอตั้ง
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํากัด
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