ข้อบังคับ
สำนักงำนสวัสดิกำรสำธำรณสุข
และ อสม.อำเภอกันทรลักษ์
ปี พ.ศ. 2556
แก้ไขครั้งที่ 1 วันที่ 13 เดือน มกรำคม 2558
แก้ไขครั้งที่ 2 วันที่ 19 เดือน มกรำคม 2560
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หมวดที่ 1 / หมวดทั่วไป
ข้อ 1. สำนักงำนนี้ชื่อว่ำ สำนักงำนสวัสดิกำรสำธำรณสุข และ อสม.อำเภอกันทรลักษ์
ข้อ 2. ข้อบังคับนี้ใช้ได้ตั้งแต่ ที่ประชุมใหญ่มีมติเห็นชอบให้ดำเนินกำรดำมข้อบังคับ
ข้อ 3. สถำนที่ตั้งอำคำรสำนักงำนสวัสดิกำรสำธำรณสุข และ อสม.อำเภอกันทรลักษ์
ตั้งอยู่ถนนวีระเทพ ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ข้อ 4. เครื่องหมำยของสำนักงำนเป็นรูปวงกลม มีรูปกลุ่มคน ประสำนมือจับกัน และชื่อสำนักงำน
สวัสดิกำรสำธำรณสุข และ อสม อำเภอกันทรลักษ์

ข้อ 5. ในข้อบังคับนี้
- สำนักงำน หมำยควำมว่ำ สำนักงำนสวัสดิกำรสำธำรณสุข และ อสม.อำเภอกันทรลักษ์
- สมำชิก ควำมควำมว่ำ สำนักงำนสวัสดิกำรสำธำรณสุข และ อสม.อำเภอกันทรลักษ์
- คณะกรรมกำร หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรสำนักงำนสวัสดิกำรสำธำรณสุข และ อสม.
อำเภอกันทรลักษ์
- พนักงำนสำนักงำน หมำยควำมว่ำ ผู้ปฏิบัติงำนของสำนักงำนตำมตำแหน่งหน้ำที่
ทีส่ ำนักงำน กำหนดในข้อบังคับนี้
- ตัวแทนสมำชิก หมำยควำมว่ำ ผู้แทนของสมำชิกสำมัญและสมำชิกสมทบของสำนักงำนฯ
- เงินสวัสดิกำร หมำยควำมว่ำ เงินที่สมำชิกร่วมกันออกช่วยเหลือเป็นค่ำจัดกำรศพ และ
สงเครำะห์ครอบครัวของสมำชิกซึ่งถึงแก่ควำมตำย รวมทั้งเป็นค่ำใช้จ่ำยเพื่อดำเนินกิจกรรมของสำนักงำน
สวัสดิกำรสำธำรณสุข และ อสม.อำเภอกันทรลักษ์
- เงินสวัสดิกำรรับฝำกล่วงหน้ำ หมำยควำมว่ำ เงินทีส่ ำนักงำนสวัสดิกำรสำธำรณสุข และ อสม.
อำเภอกันทรลักษ์ เรียกเก็บไว้ล่วงหน้ำเพื่อสำรองจ่ำยเป็นเงินสวัสดิกำร เมื่อสมำชิกคนใดคนหนึ่ง
ถึงแก่ควำมตำยและรวมถึงเงินสวัสดิกำรเพิ่มเติม
ข้อ 6.สำนักงำนฯ จะเปิดให้บริกำร ณ ที่ทำกำรในวันจันทร์- เสำร์ (08.30 น.- 16.00 น.)
หยุดวันอำทิตย์

หมวดที่ 2 วัตถุประสงค์
ข้อ 7. สำนักงำน ฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นสวัสดิกำรช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกำรจัดกำรศพ
และสงเครำะห์ครอบครัวของสมำชิกที่ถึงแก่ควำมตำย ด้วยเงินสวัสดิกำรรับฝำกล่วงหน้ำ โดยไม่ประสงค์
จะหำกำไรมำแบ่งปันกัน
หมวดที่ 3 สมำชิกภำพและกำรขำดจำกสมำชิกภำพ
ข้อ 8. ประเภทสมำชิก
(1) สมำชิกสำมัญ ได้แก่เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข หรือ อสม. ที่คุณสมบัติตำม
ข้อ 9 (3) – (7) แห่งข้อบังคับนี้
(2) สมำชิกสมทบ ได้แก่
(2.1) คูส่ มรส บิดำ มำรดำ หรือ บุตร ของสมำชิกสำมัญ บุตรให้หมำยถึงบุตรโดย
ธรรม คือ ผู้สืบสันดำนของคู่สมรสที่จดทะเบียนตำมกฎหมำย บุตรนอกสมรส คือ บุตรที่บิดำได้จด
ทะเบียนรับรองบุตรตำมกฎหมำย บุตรบุญธรรม หมำยควำมว่ำ ชำย หรือ หญิงได้จดทะเบียนรับรองให้
เป็นบุตรบุญธรรมตำมกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์แล้ว รวมทั้งบิดำ มำรดำ ของคู่สมรสของสมำชิกสำมัญ
และมีคุณสมบัติตำม ข้อ 9 (3) – (8) แห่งข้อบังคับนี้
(2.2) บุคคลอื่น และมีคุณสมบัติตำม ข้อ 9 (3) – (8) แห่งข้อบังคับนี้
ข้อ 9. ผู้สมัครเข้ำเป็นสมำชิกของสำนักงำน ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(1) เป็นข้ำรำชกำร หรือ ลูกจ้ำงประจำ หรือ ลูกจ้ำงชั่วครำว ในสังกัดสำนักงำน
สำธำรณสุข อำเภอ / โรงพยำบำล กันทรลักษ์ ขุนหำญ ศรีรัตนะ เบญจลักษ์ / พนักงำนประจำ
สำนักงำนฯ
(2) เป็นอำสำสมัครสำธรณสุข (อสม.) ในท้องถิ่นที่อำเภอกันทรลักษ์ ขุนหำญ ศรีรัตนะ
เบญจลักษ์
(3) ต้องเป็นผู้สมัครใจ มีศรัทธำต่อสำนักงำน และจะปฏิบัติตำมควำมซื่อสัตย์
(4) เป็นผู้มีควำมประพฤติดี ไม่ขัดต่อควำมสงบเรียบร้อย และมีศีลธรรมอันดีของสังคม
(5) มีอำยุระหว่ำง 7 – 55 ปี
(6) ต้องไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือ จิตฟั่นเฟืองไม่สมประกอบ เว้นแต่ร่ำงกำยพิกำรแต่
สำมำรถประกอบสัมมำอำชีพได้ปกติ เป็นผู้มีสุขภำพแข็งแรงสมบูรณ์ในวันสมัคร และอยู่ในดุลพินิจของ
คณะกรรมกำรดำเนินงำน
(7) ต้องไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ำยแรง/เรื้อรัง ตำมประกำศคณะกรรมกำรดำเนินงำน
(8) ไม่นักบวช นักพรต ภิกษุสำมเณร
(9) มีชื่อในทะเบียนบ้ำนอยู่ในท้องที่อำเภอกันทรลักษ์ ขุนหำญ ศรีรัตนะ เบญจลักษ์
ไม่น้อยกว่ำ 360 วัน และมีภูมิลำเนำที่แน่นอนเป็นปัจจุบันสำมำรถติดต่อได้ในครำวจำเป็น
ข้อ 10. ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ำเป็นสมำชิกของสำนักงำน ต้องยื่นใบสมัครตำมแบบที่สำนักงำน
กำหนด ณ สถำนที่ตั้งสำนักงำนฯ ตำมข้อ 3
ข้อ 11. สมำชิกจะเป็นสมำชิกของสำนักงำนโดยสมบูรณ์ และจะได้รับเงินฝำกสวัสดิกำรล่วงหน้ำ
เมื่อสมัครเป็นสมำชิกของสำนักงำนฯ มำแล้ว 730 วัน เริ่มนับ ตั้งแต่วันที่คณะกรรมกำรดำเนินกำรของ

สำนักงำนฯ มีมติให้รับเป็นสมำชิกและได้ชำ ระเงินค่ำสมัครและเงินสวัสดิกำรล่วงหน้ำตำมข้อบังคับ ข้อ 15
(1) เรียบร้อยแล้ว
สำหรับสมำชิกเก่ำที่คณะกรรมกำรคัดออกจำกกำรเป็นสมำชิก ตั้งปี 2555 (ปีจัดเก็บด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิคส์)– ปัจจุบันที่ มีควำมประสงค์สมัครเป็นสมำชิกใหม่ ให้ปฏิบัติ ตำมข้อ 11 ยกเว้นให้มี
ระยะคุ้มครองเมื่อพ้น 365 วัน (สำมร้อยหกสิบห้ำวัน) พร้อมทั้งชำระเงินสวัสดิกำรและเงินค่ำสมัคร/ค่ำบำรุง
ให้สำนักงำนฯ ตำมจำนวนปีที่พ้นสภำพครบทุกปี และอำยุต้องอำยุไม่เกิน 55 ปี ในวันที่รับสมัคร
ข้อ 12. สำนักงำนฯ จะออกหนังสือเป็นบัตรสมำชิกหรือหลักฐำนอื่นที่แสดงว่ำบุคคลดังกล่ำวเป็น
สมำชิกตำมแบบสำนักงำนฯ แก่สมำชิกทุกคน เพื่อกำรติดต่อประสำนงำนกับสำนักงำนฯ
ข้อ 13. ผู้สมัครเข้ำเป็นสมำชิก จะต้องระบุชื่อผู้จัดกำรศพและประสงค์ให้รับเงินสวัสดิกำรไว้ให้
ชัดเจน ถ้ำมีกำรเปลี่ยนแปลงผู้จัดกำรศพหรือ หรือผู้รับเงินสวัสดิกำรในภำยหลัง สมำชิกต้องยื่นหลักฐำน
หรือแจ้งให้สำนักงำนฯ ทรำบโดยไม่ชักช้ำ หำกไม่มีผู้จัดกำรศพให้ถือว่ำผู้รับเงินสวัสดิกำรเป็นผู้จัดกำรศพ
หรือถ้ำไม่มีผู้จัดกำรศพหรือผู้รับเงินสวัสดิกำรไม่สำมำรถเป็นผู้จัดกำรศพได้ ในกรณีนี้ให้ถือว่ำสำนักงำนฯ
จะต้องจัดกำรศพให้สมกับฐำนำนุรูปและศำสนำของสมำชิกนั้น หำกเงินสวัสดิกำรสำหรับจัดกำรศพยังคง
เหลือให้คืนแก่ผู้รับเงินสวัสดิกำร หรือ ทำยำทของสมำชิก ตำมข้อ 21 วรรคหนึ่ง (1) – (4) ไป
ข้อ 14. กำรเป็นสมำชิก ย่อมสิ้นสุดลงในกรณี ดังต่อไปนี้
(1) ตำย
(2) ลำออก
(3) ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ออก
(4) คณะกรรมกำรดำเนินกำรของสำนักงำนฯ จะคัดชื่อรำยชื่อสมำชิกออกจำกำรเป็นสมำชิก
ด้วยเหตุผล ขำดกำรส่งเงินค่ำบำรุงรำยปีและสวัสดิกำรล่วงหน้ำ ตำมข้อ 23 (2) โดยสมำชิกจะต้องส่งเงิน
สวัสดิกำรล่วงหน้ำก่อนวันครบรอบปีของกำรสมัครเป็นสมำชิกของ สำนักงำนฯ และมีระยะเวลำผ่อนผัน
30 วัน แต่กรณีในช่วงผ่อนผันทำงสำนักงำนฯ จะไม่รับรองกำรคุ้มครองสิทธิ์ของสมำชิก หำกสิ้นสุดกำร
เป็นสมำชิกแล้ว สมำชิกผู้นั้นไม่มีสิทธิใดๆที่จะเรียกร้อง เงินค่ำสมัครหรือเงินบำรุง และเงินสวัสดิกำร ตำม
ข้อบังคับนี้คืนจำกสำนักงำนฯไม่ได้
ในกรณีที่ขำดส่งและนำเงินสวัสดิกำรส่งหลังจำกวันครบรอบชำระ จะนับวันคุ้มครองสิทธิ์หลัง
เป็นทวีคูณของเดือนที่ขำดส่ง แต่ไม่เกิน 6 เดือน ทำงสำนักงำนฯจะไม่คุ้มครองสิทธิ์ใดๆ จะเรียกร้อง
ค่ำเสียหำยจำกสำนักงำนฯไม่ได้
หมวดที่ 4 เงินค่ำสมัครและเงินสวัสดิกำร
ข้อ 15 เมื่อสำนักงำนฯรับสมัครสมำชิกรำยใหม่เข้ำมำเป็นสมำชิก ผู้นั้นมีหน้ำที่ชำระเงินค่ำสมัคร
เข้ำเป็นสมำชิกสำนักงำนเป็นเงิน 100 บำท (หนึ่งร้อยบำทถ้วน) และเงินสงเครำะห์ศพล่วงหน้ำอีกเป็นเงิน
1,300 บำท (หนึ่งพันสำมร้อยบำทถ้วน) สำหรับสมำชิกรำยเก่ำต้องจ่ำยเงินสวัสดิกำร และค่ำบำรุงรำยปีเป็น
จำนวนเงินเท่ำกับค่ำสมัครและค่ำสวัสดิกำรศพตำมข้อ 15 และหำกสมำชิกเสียชีวิตจำนวนมำก สำนักงำนฯ
สำมำรถเรียกเก็บเงินสวัสดิกำรล่วงหน้ำและเงินสวัสดิกำรเพิ่มเติมจำกสมำชิกได้ตำมที่คณะกรรมกำร
ดำเนินกำรเห็นสมควร
ข้อ 16 เมื่อสมำชิกคนใดคนหนึ่งถึงแก่ควำมตำยไม่ครบ ตำมข้อ 11 ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงิน
สวัสดิกำร และสำนักงำนฯ ขอสงวนสิทธิ ไม่คืนเงินค่ำสมัคร หรือเงินอื่นใด

ข้อ 17 เมื่อสมำชิกของสำนักงำนฯถึงแก่ควำมตำย เว้นแต่ควำมตำยข้อ 16 (ไม่ครบ 730 วัน )จะ
จ่ำยเงินสงเครำะห์ 100,000 บำท (หนึ่งแสนบำทถ้วน) เพื่อเป็นค่ำจัดกำรศพและสงเครำะห์ครอบครัวของ
สมำชิกผู้ตำยรำยนั้น โดยสมำชิกต้องจ่ำยเงินสงเครำะห์ศพล่วงหน้ำ เป็นปีๆ ละ 1,300 บำท โดยสำนักงำนฯ
จะตั้งค่ำสงเครำะห์ศพไว้ประมำณดังนี้
คณะกรรมกำรดำเนินงำนอำจจะเสนอ และที่ประชุมใหญ่เห็นชอบ ในเรื่องเงินสวัสดิกำร
เพื่อเป็นค่ำจัดกำรศพครอบครัวสมำชิก เงินสวัสดิกำรล่วงหน้ำเงินค่ำสมัครหรือเงินบำรุง โดยสำนักงำนจะตั้ง
เงินจ่ำยสวัสดิกำรต่อสมำชิกประมำณดังนี้
(1) สมำชิก 5001 – 5500 คน จ่ำยไม่เกิน 55 คน
(2) สมำชิก 5501 – 6000 คน
จ่ำยไม่เกิน 60 คน
(3) สมำชิก 6001 – 6500 คน จ่ำยไม่เกิน 65 คน
(4) สมำชิก 6501 –7000 คน
จ่ำยไม่เกิน 70 คน
(5) สมำชิก 7001 – 7500 คน จ่ำยไม่เกิน 75 คน (6) สมำชิก 7501 – 8000 คน จ่ำยไม่
เกิน 80 คน
(7) สมำชิก 8501 – 8500 คน จ่ำยไม่เกิน 85 คน (8) สมำชิก 8501 – 9000 คน จ่ำยไม่
เกิน 90 คน
(9) สมำชิก 9001– 9500 คน จ่ำยไม่เกิน 95 คน (10) สมำชิก 9500-10000 คน จ่ำยไม่
เกิน 100 คน
(11)สมำชิก 10001-10500 คน จ่ำยไม่เกิน 105 คน (12)สมำชิก 10500-11000คน จ่ำยไม่เกิน
110คน
(13)สมำชิก 11001-11500 คน จ่ำยไม่เกิน 115 คน (14)สมำชิก 11500-12000คน จ่ำยไม่เกิน
120 คน
(15) สมำชิก 12001–12500 คน จ่ำยไม่เกิน 125 คน(16)สมำชิก12500–13000 คน จ่ำยไม่
เกิน130 คน
(17) สมำชิก 13001–13500คน จ่ำยไม่เกิน 135 คน(18) สมำชิก 13500–14000คน จ่ำยไม่เกิน
140 คน
(19) สมำชิก 14001–14500 คน จ่ำยไม่เกิน145 คน (20) สมำชิก 14500 15000 คน จ่ำยไม่
เกิน 150 คน
(21) สมำชิก 15001–15500 คน จ่ำยไม่เกิน 155 คน (22) สมำชิก15500–16000 คนจ่ำยไม่เกิน
160 คน
(23) สมำชิก 16001– 16500 คน จ่ำยไม่เกิน 165 คน (24)สมำชิก 16500-17000 คน จ่ำยไม่เกิน
170 คน
(25)สมำชิก 17001-17500 คน จ่ำยไม่เกิน 175 คน (26)สมำชิก 17500-18000คน จ่ำยไม่
เกิน 180คน
(27)สมำชิก 18001-18500 คน จ่ำยไม่เกิน 185 คน (28)สมำชิก 18500-19000คน จ่ำยไม่เกิน
190 คน
(29)สมำชิก 19001-19500 คน จ่ำยไม่เกิน 195 คน (30)สมำชิก 19500-20000คน จ่ำยไม่เกิน
200 คน

ข้อ 18. ผู้รับเงินสวัสดิกำร ตำมข้อ 21 วรรคหนึ่ง (1) – (5) จะต้องได้รับเงินสวัสดิกำรมีชื่อที่ระบุ
ตำมในใบสมัครเดียว (นิติกรรมเดียว) เท่ำนั้น หำกมีใบสมัครหลำยใบสำนักงำนฯ จะจ่ำยเงินสวัสดิกำรให้กับ
ผู้ถือใบสมัคร และระบุชื่อผู้รับเงินสวัสดิกำรที่ระบุไว้ในใบสมัคร และใบสมัครนั้นจะต้องลง วัน – เดือน – ปี
ก่อนใบสมัครใบอื่นเป็นสำคัญ ใบสมัครที่ลง วัน – เดือน – ปี ที่สมัครถัดจำกนั้น ชมรำฯ จะถือว่ำเป็นโมฆะ
และสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จ่ำยค่ำตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งไม่อำจจะนำไปฟ้องร้องทำงแพ่ง และอำญำ เอำผิด
กับสำนักงำนฯได้
ข้อ 19. เงินสวัสดิกำรสำนักงำนฯ อำจจะออกเป็นเช็คเงินสด หรือเช็คขีดคร่อม หรือเป็นตัวเงิน
สดโดยได้หักค่ำใช้จ่ำยตำมข้อ 17 ตอนท้ำยจ่ำยให้กับบุคคลที่ได้บัญญัติไว้ในข้อ 21 (1) – (5)
ข้อ 20. สำนักงำนจะจ่ำยเงินสวัสดิกำรให้แก่ผู้จัดกำรศพ ทั้งหมดภำยใน 5 วันทำกำร นับตั้งแต่
วันที่รับคำขอเงินกำรจ่ำยเงินสวัสดิกำร
ข้อ 21. สมำชิกถึงแก่ควำมตำย สำนักงำนจะจ่ำยเงินสวัสดิกำรให้แก่บุคคลในครอบครัวของ
สมำชิกที่ถึงแก่ควำมตำย ซึ่งผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิกำรตำมลำดับก่อนหลัง โดยผู้อยู่ในลำดับก่อนย่อมตัด
สิทธิ์ที่อยู่ในลำดับหลัง คือ
(1) บุคคลที่สมำชิกแสดงควำมประสงค์ไว้ให้เป็นผู้รับเงินสวัสดิกำร ในใบสมัคร หรือแจ้งไว้เป็น
ลำยลักษณ์อักษร ซึ่งต้องเป็นบุคคลตำม (2),(3),(4) หรือ (5) นี้
(2) สำมี หรือ ภรรยำ
(3) บุตร
(4) บิดำ หรือ มำรดำ
(5) ผู้อยูใ่ นควำมอุปกำระ หรือ ผู้อุปกำระของสมำชิก ในกรณีไมมีบุคคลตำม (2),(3),(4) ให้มี
หนังสือรับรอง ตำมแบบที่สำนักงำนฯกำหนดเท่ำนั้น
ถ้ำไม่มีบุคคลดังกล่ำวข้ำงต้น สำนักงำนฯจะจัดกำรศพสมำชิกให้เป็นไปตำมประเพณีและพิธีกรรม
ทำงศำสนำของสมำชิก เมื่อมีเงินสวัสดิกำรคงเหลือจำกกำรจัดกำรศพในครั้งนี้ให้ตกเป็นของสำนักงำนฯ
เงินสวัสดิกำรนี้ สำนักงำนฯ จะถือว่ำเป็นเงินสวัสดิกำรแก่สมำชิกของสำนักงำนฯ และสำนักงำนฯ
จะจ่ำยตำมข้อบังคับ หรือตำมมติของคณะกรรมกำรดำเนินกำรในกรณีที่เกิดปัญหำเท่ำนั้น จึงไม่ถือว่ำเอำ
เงินสวัสดิกำรไปเป็นมรดกตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ของสมำชิกผู้ถึงแก่ควำมตำย และทำยำท
โดยธรรมของสมำชิกผู้ถึงแก่ควำมตำย และไม่อำจสำมำรถเรียกร้องสิทธิจำกเงินสวัสดิกำรนี้ หรือถือเป็น
เหตุฟ้องร้องได้ไม่ว่ำกรณีใดๆ
หมวดที่ 5 สิทธิและหน้ำที่ของสมำชิก
ข้อ 22 สิทธิของสมำชิกสำมัญและสมำชิกสมทบ
(ก) สมำชิกสำมัญ มีสิทธิ ดังต่อไปนี้
(1) ทำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมกำรให้เรียกประชุมใหญ่วิสำมัญ เพื่อกำรหนึ่งกำรใดเมื่อใดก็
ได้ โดยมีจำนวนสมำชิกอื่นร่วมด้วยไม่น้อยกว่ำหนึ่งในห้ำของจำนวนสมำชิก หรือไม่น้อย
กว่ำห้ำสิบคน
(2) ขอตรวจสอบเอกสำรและตรวจสอบบัญชีสำนักงำนฯ และสำเนำเอกสำรของสำนักงำนฯ
โดยให้พนักงำนของสำนักงำนฯ ลงมำนรับรองสำเนำถูกต้อง โดยให้เสียค่ำใช่จ่ำยของตนเอง

(3) เข้ำร่วมประชุมใหญ่ขอองสำนักงำนฯ และมีสิทธิเรียกร้องคณะกรรมกำรดำเนินกำรหรือ
กรรมกำรตรวจสอบดำเนินกำร กระทำหรืองดเว้นกำรกระทำ เพื่อประโยชน์ของสำนักงำนฯ
หรือป้องกันควำมเสียหำยอันจะเกิดขึ้นแก่สำนักงำนฯ
(ข) สมำชิกสมทบมีสิทธิเพียงได้รับเงินสวัสดิกำรล่วงหน้ำจำกกำรเสียชีวิตเท่ำนั้น
ข้อ 23. สมำชิกมีหน้ำที่ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตำมระเบียบข้อบังคับและคำสั่งของสำนักงำนฯ
(2) จะต้องชำระเงินสวัสดิกำรล่วงหน้ำ ก่อนวันครบกำหนดรอบปีของเดือนที่สมัครเป็นสมำชิกของ
สำนักงำนฯ
(3) เก็บหนังสือสำคัญกำรเป็นสมำชิกสำนักงำนฯ ไว้ ถ้ำหนังสือสำคัญสูญหำยต้องแจ้งต่อเจ้ำพนักงำน
แห่งท้องที่แล้วขอคัดสำเนำบันทึกกำรแจ้งยื่นต่อนำยทะเบียนสำนักงำนฯ เพื่อดำเนินกำรออกใบ
ทดแทนให้ใหม่
(4) กำรย้ำยที่อยู่ เปลี่ยนชื่อ นำมสกุล แก้ไข วัน / เดือน / ปีเกิด ของสมำชิก โดยยื่นคำร้องต่อนำย
ทะเบียนสำนักงำนฯ ภำยใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่มีกำรย้ำย เปลี่ยน หรือ แก้ไข เพื่อสำนักงำนฯ
จะได้จดทะเบียนให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
(5) เมื่อสมำชิกถึงแก่ควำมตำย ให้ผู้จัดกำรศพหรือผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิกำรหรือสมำชิกในครอบครัว
ของสมำชิกแจ้งให้คณะกรรมกำรดำเนินกำรสำนักงำนฯ ทรำบโดยเร็ว ทั้งนี้ไม่เกิน 15 วัน นับ
จำกวันที่สมำชิกสำนักงำนฯเสียชีวิต พร้อมหลักฐำนคือ หนังสือสำคัญกำรเป็นสมำชิก ใบมรณะ
บัตร สำเนำทะเบียนบ้ำนผู้ตำย สำเนำทะเบียนบ้ำนผู้รับเงินสวัสดิกำร และบัตรประจำตัว
ประชำชน หรือบัตรอื่นที่ทำงรำชกำรออกให้ ยื่นต่อนำยทะเบียนสำนักงำนฯ
หมวดที่ 6 คณะกรรมกำรและกำรดำเนินกิจกำร
ข้อ 24. ให้ที่ประชุมใหญ่คัดเลือกประธำนกรรมกำรดำเนินงำน 1 คน ผู้ได้รับคัดเลือกจะต้องเป็น
สมำชิกสำมัญเท่ำนั้น และจะต้องอยู่ในวำระ 3 ปี โดยสมำชิกของสำนักงำนฯ ที่บรรลุนิติภำวะและมี
คุณสมบัติตำมข้อ 9 เสนอทำกำรรับรองสองวิธีกำรคัดเลือกโดยให้ลงคะแนนลับหรือโดยเปิดเผยและที่
ประชุมใหญ่คัดเลือกกรรมกำร 15 คน แต่ไม่เกิน 21 คน จะต้องอยู่ในวำระ 3 ปี และมีคุณสมบัติตำม
วรรคหนึ่ง ให้ประธำนกรรมกำรเสนอชื่อกรรมกำรที่ได้รับคัดเลือกจำกที่ประชุมดำรงตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
รองประธำน เลขำนุกำร ผู้จัดกำร และกรรมกำรอื่นๆ ตำมสมควร สำหรับตำแหน่งที่ปรึกษำ ประธำน
จะคัดเลือกแต่งตั้งจำกบุคคลใดๆ ก็ได้ไม่จำกัดจำนวน ขึ้นอยู่กับควำมเหมำะสมคณะกรรมกำรดำเนินงำน
จะต้องเป็นบุคคลที่มีวุฒิภำวะ และมีคุณวุฒิ มีควำมรู้ควำมสำมำรถเป็นที่ประจักษ์ เมื่อได้คณะกรรมกำร
ดังกล่ำวแล้วให้ประธำนออกคำสั่งสำนักงำนฯ แต่งตั้ง
สมำชิกสำนักงำนที่ได้รับคัดเลือก ต้องมีคุณสมบัติตำมข้อ 9 สมควรแก่วัตถุประสงค์ของสำนักงำนฯดังนี้
(1) จะต้องเป็นผู้บรรลุนิติภำวะ
(2) ไม่เป็นภิกษุ สำนเณร ภิกษุณี นักพรต หรือ นักบวช
(3) ไม่เป็นควำมประพฤติเสื่อมเสีย หรือ บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย

(5) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพำกษำของศำลถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นควำมผิด
หลุดโทษ หรือควำมผิดที่ได้กระทำโดยประมำท และไม่เคยถูกลงโทษตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยสวัสดิกำร
(6) มีอำชีพเป็นหลัก และมีฐำนะมั่นคง
ให้คณะกรรมกำรดำเนินงำนเป็นผู้แทนของสำนักงำนฯ ในกิจกำรที่เกี่ยวกับบุคคลภำยนอกในกรณี
นี้ประธำนคณะกรรมกำร หรือรองประธำรกรรมกำรแล้วแต่กรณีจะเป็นผู้ทำคำสั่งแต่งตั้ง กรรมกำรคนใด
คนหนึ่งหรือ หลำยคนขึ้นทำกำรแทนได้ กำรถอดถอนประธำนฯ หรือ กรรมกำรฯ เป็นอำนำจของมติที่
ประชุมใหญ่
ข้อ 25 ให้ที่ประชุมใหญ่ คัดเลือกคณะกรรมกำรตรวจสอบกำรดำเนินงำน ของคณะกรรมกำร
กำรดำเนินงำนขึ้นคณะหนึ่งคุณสมบัติของคณะกรรมกำรตรวจสอบกำรดำเนินงำน และวิธีกำรคัดเลือก
อีกทั้งตำแหน่งของคณะกรรมกำรจำนวนคณะกรรมกำรให้ใช้ตำมข้อ 24 โดยอนุโลม อำนำจหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบให้เป็นไปตำมข้อ 35 (ฉ) โดยสำนักงำนฯ จะต้องออกหนังสือเป็นคำสั่งแต่งตั้ง
ข้อ 26 เมื่อได้คัดเลือกคณะกรรมกำรตรวจสอบกำรดำเนินงำน ตำมข้อ 25 ให้คณะกรรมกำรฯ มี
อำนำจหน้ำที่ในกำรตรวจสอบกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรดำเนินงำน และอำจร้องทุกข์กล่ำวโทษต่อ
พนักงำนสอบสวน หรือฟ้องร้องต่อสำรสถิตยุติธรรมทั้งทำงแพ่งและอำญำ กับคณะกรรมกำรดำเนินงำน
หรือพนักงำนของสำนักงำนฯ ในกรณีที่พบว่ำกรรมกำรของสำนักงำนฯ หรือพนักงำนสำนักงำนฯ ส่อเจตนำ
ไปในทำงทุจริต และให้ประธำนดำเนินงำนรับผิดชอบในฐำนะเป็นผู้บังคับบัญชำสูงสุดของสำนักงำนฯ และ
เปรียบเสมือนว่ำเป็นตัวกำรในกำรกระทำควำมผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำ ในกรณีศำลได้ไต่สวนมูล
ฟ้องแล้วคดีมีมูลและศำลได้ประทับร้องฟ้องตำมข้อกล่ำวหำของพนักงำนสอบสวน หรือและของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ สมำชิกสำนักงำนฯ แล้วแต่กรณีให้คณะกรรมกำรดำเนินงำน สิ้นสภำพกำรเป็น
คณะกรรมกำรในทันที และให้ที่ประชุมใหญ่ดำเนินกำรตำมข้อ 24 โดยอนุโลมและคณะกรรมกำรตำมข้อ
24 ไม่มีสิทธิ์กลับเข้ำรับสมัครเป็นประธำนอีก จนกว่ำคดีจะถึงที่สุด และศำลพิพำกษำว่ำเป็นผู้บริสุทธิ์
หำกที่ประชุมใหญ่ หรือคณะกรรมกำรตรวจสอบกำรดำเนินงำน สมำชิกสำนักงำนฯ แล้วแต่กรณี
ได้พบว่ำคณะกรรมกำรดำเนินงำน พนักงำนสำนักงำนฯ ได้ประพฤติโดยทุจริต ในกรณีละเว้นกำรปฏิบัติ
หน้ำที่อันจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่สำนักงำนฯ ให้ถือเสมือนว่ำคณะกรรมกำรดำเนินงำน พนักงำน
สำนักงำนฯ เป็นเจ้ำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ ฐำนเป็นเจ้ำพนักงำนละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำม
มำตรำ 147 – 166 แห่งประมวลกฎหมำยอำญำ
ข้อ 27 กำหนดให้ผู้มีตำแหน่งต่อไปนี้เป็นคณะกรรมกำรที่ปรึกษำ สำมำรถเข้ำร่วมประชุม
ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ได้ แต่ไม่มีสิทธิในกำรลงมติ
(1) สำธำรณสุข อำเภอกันทรลักษ์
(2) ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลกันทรลักษ์
(3) บุคคลอื่นที่คณะกรรมกำรมีมติเห็นชอบ แต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษำในด้ำนต่ำง ๆ
ข้อ 28. คณะกรรมกำรสำนักงำนฯ ทั้งสองคณะ ที่ได้รับกำรเลือกตั้งคัดเลือก หรือเสนอชื่อแต่งตั้ง
แล้วแต่กรณีไม่มีสิทธิ์ได้รับ ค่ำจ้ำง หรือ เงิน หรือประโยชน์อื่นใดในทำนองเดียวกันจำกสำนักงำนฯ เว้นแต่
สำนักงำนฯ จะวำงไว้ให้จ่ำยตำมมติที่ประชุมใหญ่กำหนด
ข้อ 29. กรรมกำรสำนักงำนฯ ที่ได้รับแต่งตั้งคัดเลือก เลือกตั้งตำมข้อ 24 – 25 ให้อยู่ในวำระ 3
ปี นับแต่วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง เลือกตั้ง คัดเลือก แล้วแต่กรณีกรรมกำรที่พ้นจำกตำแหน่งไปแล้ว อำจได้รับ
กำรแต่งตั้งเลือกตั้งเข้ำมำดำรงตำแหน่งใหม่ได้ เว้นแต่กรณีตำมข้อ 26 วรรคสอง หรือข้อ 30

คณะกรรมกำรที่ออกตำมวำระ จะต้องปฏิบัติหน้ำที่จนกว่ำจะมีกรรมกำรชุดใหม่ คณะกรรมกำร
ชุดใหม่เข้ำมำรับตำแหน่งแทนแล้วจึงจะพ้นหน้ำที่
ข้อ 30. ให้ที่ประชุมใหญ่ มีอำนำจถอดถอนประธำนคณะกรรมกำรดำเนินงำนได้โดยให้ลงคะแนน
ลับ และให้จำนวนข้ำงมำกเป็นที่สุด และให้กรรมกำรดำเนินงำนสิ้นสภำพคำมประธำนฯ ไปด้วย ดุจกันใน
กรณีทมี่ ีมูลเหตุเชื่อได้ว่ำประธำนฯ มีพฤติกรรมส่อไปในทำงทุจริต จะต้องมีหลักฐำนยืนยันฐำนของควำมผิด
นั้นด้วยให้ที่ประชุมใหญ่ดำเนินกำรเลือกตั้งประธำนคณะกรรมกำรดำเนินงำนในทันทีที่มติที่ประชุมใหญ่มี
กำรถอดถอน โดยให้ใช้วิธีกำรตำมข้อ 24 โดยอนุโลมและให้ประธำนคณะกรรมกำรดำเนินงำนเสนอชื่อ
แต่งตั้งกรรมกำรอื่นในเวลำเร็วพลัน เพื่อไม่ให้สำนักงำนฯ ขำดช่วงในกำรบริหำรจัดกำร
ข้อ 31. กำรลงคะแนนเสียงของสมำชิกสำนักงำนฯ ให้คนหนึ่งมีเสียงในกำรลงคะแนนหนึ่งเสียงและ
ห้ำมลงคะแนนเสียงแทนกันตำมข้อ 41
ข้อ 32. กำรพ้นจำกตำแหน่งของคณะกรรมกำรดำเนินงำน และคณะกรรมกำรตรวจสอบกำร
ดำเนินงำน คณะกรรมกำรย่อมพ้นจำกตำแหน่ง เมื่อ
(1) ครบตำมวำระ
(2) ตำย
(3) ลำออก
(4) ขำดกำรเป็นสมำชิก
(5) ขำดคุณสมบัติตำมข้อ 24 วรรคสำม อนุข้อใดข้อหนึ่ง
(6) ประธำนคณะกรรมกำรดำเนินงำน ให้ออกด้วยกำรกระทำผิดข้อบังคับระเบียบ หรือที่
ประชุมใหญ่มีมติให้ออกด้วยกำรกระทำผิด ข้อบังคับระเบียบ อันมีเจตนำทำให้สำนักงำนฯ
เสียหำย
(7) กระทำควำมผิดและถูกลงโทษตำมกฎหมำย หรือกระทำผิดทำงอำญำ และคำพิพำกษำ
ของศำลถึงที่สุด ให้จำคุกเว้นแต่เป็นกำรกระทำผิดลหุโทษ หรือกระทำโดยประมำท
(8) หรือประพฤติชั่วอย่ำงร้ำยแรงเป็นกำรขัดต่อควำมสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของ
ประชำชน
กรณีตำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุไม่ใช่ออกตำมวำระ และคณะกรรมกำรที่เหลือยังครบ
จำนวนขั้นต่ำตำมข้อบังคับประธำนคณะกรรมกำรดำเนินงำนอำจแต่งตั้ง หรือที่ประชุมใหญ่อำจแต่งตั้งหรือ
ลงมติให้สมำชิกหรือผู้มีคุณวุฒิ หรือมีควำมรู้ควำมสำมำรถเป็นที่ประจักษ์เข้ำดำรงตำแหน่ง โดยกำรออก
คำสั่งของสำนักงำนฯ แล้วแต่กรณีและเห็นกรรมกำรผู้นั้นอยู่ในตำแหน่งตำมวำระของผู้ที่ตนแทน
ข้อ 33. ให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงน้อยเดือนละครั้ง ในกรณีจำเป็นประธำน
คณะกรรมกำร หรือกรรมกำรไม่น้อยกว่ำครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมกำรทั้งหมดจะเรียกประชุมพิเศษขึ้นก็ได้
ข้อ 34. คณะกรรมกำรดำเนินงำน อำจมีหน้ำที่ในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนฯ ทุกประกำร
และให้ควำมหมำยรวมถึง
(1) จัดดำเนินงำนของสำนักงำนฯ ตำมข้อบังคับและมติที่ประชุมใหญ่
(2) แต่งตัง้ กรรมกำรให้ดำรงตำแหน่งต่ำงๆ
(3) วำงระเบียบในกำรปฏิบัติงำน
(4) กำรใช้จ่ำยเงินของสำนักงำนฯ โดยได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมใหญ่
(5) ว่ำจ้ำง ถอดถอนเจ้ำหน้ำที่ และพนักงำนทั้งปวง เพื่อให้กำรดำเนินงำนของสำนักงำนฯ เป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อย กำรจ่ำยเงินของสำนักงำนฯ ต้องเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับและ

ระเบียบของสำนักงำนฯ ที่ได้วำงไว้ โดยไม่ขัดต่อกฎหมำย มิฉะนั้น คณะกรรมกำรต้อง
รับผิดชอบเป็นส่วนตัว
(6) ให้ประธำนคณะกรรมกำรรับผิดชอบร่วมตำมข้อ 26 วรรคสอง
ข้อ 35. อำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรดำเนินงำนแต่ละตำแหน่ง
(ก) ประธำนกรรมกำร มีอำนำจหน้ำที่ ดังนี้
(1) เป็นประธำนที่ในประชุมใหญ่ และที่ประชุมคณะกรรมกำรดำเนินงำน และควบคุมกำร
ประชุมดังกล่ำวให้เป็นที่เรียบร้อย
(2) ควบคุมกำรดูแลดำเนินงำนทั่วไปของสำนักงำนฯ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และอยู่
ในวัตถุประสงค์ของสำนักงำนฯ
(3) ลงลำยมือชื่อในเอกสำรต่ำงๆ ในนำมสำนักงำนฯ ตำมที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้
(4) ดำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรดำเนินงำนมอบหมำยให้ภำยใต้ข้อบังคับ ระเบียบ
มติ หรือคำสั่งของสำนักงำนฯ
(5) เสนอรำยชื่อคณะกรรมกำร และแต่งตั้งคณะกรรมกำรตำมข้อ 24 วรรคหนึ่ง โดยได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรดำเนินงำน
(ข) รองประธำนกรรมกำร มีอำนำจหน้ำที่ ดังนี้
(1) ปฏิบัติกำรในอำนำจของประธำนกรรมกำรดำเนินงำน เมื่อประธำนกรรมกำรไม่อยู่ หรือ
อยู่แต่ไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ หรือเมื่อตำแหน่งประธำนว่ำงลง
(2) ปฏิบัติตำมที่ประธำนกรรมกำรมอบหมำยให้
(3) ดำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรดำเนินงำนมอบหมำยให้ ภำยใต้ข้อบังคับ ระเบียบ
มติ หรือคำสั่งของสำนักงำนฯ
(ค) เลขำนุกำร มีอำนำจหน้ำที่ ดังนี้
(1) จัดทำรำยงำนกำรประชุมใหญ่ ต่อคณะกรรมกำรดำเนินงำนทุกครั้ง
(2) ดูแลรักษำเอกสำร และรำยงำนกำรประชุมให้เรียบร้อยอยู่เสมอ
(3) แจ้งนัด กำรประชุมไปยังสมำชิก หรือคณะกรรมกำรดำเนินงำน คณะกรรมกำร
ตรวจสอบกำรดำเนินงำนแล้วแต่กรณี
(4) ดำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรดำเนินงำนมอบหมำยให้ ภำยใต้ข้อบังคับ ระเบียบ
มติ หรือคำสั่งของสำนักงำนฯ
(ง) ผู้จัดกำร มีอำนำจหน้ำที่ ดังนี้
(1) ควบคุมดูแล ตรวจสอบรำยรับ – จ่ำย และกำรเก็บรักษำเงิน ตลอดจนทรัพย์สินของ
สำนักงำนฯ ให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย
(2) ตรวจสอบกำรสมัครเข้ำเป็นสมำชิกให้ถูกต้อง ตลอดจนเป็นธุระจัดให้ผู้ประชุมเป็นสมำชิก
ลงลำยมือชื่อในทะเบียนสมำชิก และชำระเงินค่ำสมัคร และเงินสวัสดิกำร ตำมข้อบังคับ
สำนักงำนฯ
(3) ควบคุมให้มีกำรเก็บเงินสวัสดิกำรล่วงหน้ำ จำกสมำชิก ตำมข้อบังคับสำนักงำนฯ
(4) เป็นธุระในกำรตรวจสอบขอรับเงินสวัสดิกำรล่วงหน้ำ ให้เป็นไปตำมแบบ และระเบียบ
ที่กำหนดไว้
(5) ดำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรดำเนินงำนมอบหมำยให้ ภำยใต้ข้อบังคับ ระเบียบ
มติ หรือคำสั่งของสำนักงำนฯ

(จ) คณะกรรมกำรตรวจสอบกำรดำเนินงำน มีอำนำจหน้ำที่ตรวจสอบกำรดำเนินงำนทั้งปวงของ
สำนักงำนฯ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบเอกสำร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียน และกำรเงินตลอดจนทรัพย์สินของ
สำนักงำนฯ เพื่อทรำบฐำนะและข้อเท็จจริงของสำนักงำนฯ ที่เป็นอยู่จริง
(2) ตรวจสอบกำรใช้จ่ำยเงินให้เป็นไปตำมมติที่ประชุมใหญ่
(3) ตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมข้อบังคับ ระเบียบ มติ หรือคำสั่งของสำนักงำนฯ ตำมที่
เห็นสมควร หรือที่เห็นว่ำจะก่อให้เกิดผลดี และกำรดำเนินงำนของสำนักงำนฯ
ข้อ 36. องค์ประกอบในกำรประชุมของคณะกรรมกำรดำเนินงำน และคณะกรรมกำรตรวจสอบ
กิจกำร จะต้องมีกรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำครึ่งหนึ่งของกรรมกำรทั้งหมด จึงจะนับได้ว่ำเป็นองค์
ประชุม
ข้อ 37. ให้ประธำนกรรมกำรกำรดำเนินงำน หรือคณะกรรมกำรตรวจสอบกิจกำร เป็นประธำนที่
ประชุม ถ้ำประธำนกรรมกำรไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้ที่ประชุมเลือกกรรมกำรคนใดคนหนึ่งจำกที่
ประชุมทำหน้ำที่ประธำนแทน ในที่ประชุมกำรวินิจฉัยชี้ขำดให้ถือเสียงข้ำงมำกเป็นเกณฑ์ ถ้ำคะแนนเสียง
เท่ำกันให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพื่อวินิจฉัยชิขำด
หมวดที่ 7 กำรประชุมใหญ่
ข้อ 38. ให้คณะกรรมกำรดำเนินงำน โดยประธำนฯ ออกหนังสือเชิญสมำชิกมำประชุมใหญ่สำมัญ
ครั้งแรกภำยใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มต้นปฏิทิน เพื่อเลือกคณะกรรมกำรดำเนินงำน และคัดเลือก
คณะกรรมกำรตรวจสอบกำรดำเนินงำน ในปีที่มีคณะกรรมกำรครบวำระ และมอบหมำยกำรทั้งปวงให้แก่
คณะกรรมกำรทั้งสองคณะ
ข้อ 39. ให้มีกำรประชุมใหญ่ครั้งแรกภำยใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มต้นปฏิทินเพื่อให้ที่ประชุมใหญ่
พิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ ดังนี้
(1) รับรองข้อบังคับทั้งหมด
(2) เลือกตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำน คัดเลือกคณะกรรมกำรตรวจสอบกำรดำเนินงำน และ
มอบหมำยกำรทั้งปวงให้แก่คณะกรรมกำร
(3) กำหนดอัตรำเรียกเก็บเงินสวัสดิกำรล่วงหน้ำ เพื่อสำรองเป็นค่ำจัดกำรศพ
(4) กำหนดอัตรำกำรหักเงินสวัสดิกำรล่วงหน้ำ เพื่อเป็นค่ำใช่จ่ำยในกำรดำเนินกำรสำนักงำนฯ
(5) กำหนดอัตรำเบี้ยประชุม ค่ำพำหนะ เงิน หรือประโยชน์อย่ำงอื่น ในทำนองเดียวกัน
(6) เรื่องอื่น (ถ้ำมี)
ข้อ 40. คณะกรรมกำรดำเนินงำนต้องจัดให้มีประชุมใหญ่สำมัญ หลังจำกกำรประชุมใหญ่สำมัญ
ครั้งแรก คณะกรรมกำรดำเนินงำนจะต้องจัดให้มีประชุมใหญ่สำมัญปีละครั้ง ภำยใน 30 วัน หลังจำกสิ้นปี
ปฏิทิน เพื่อ
(1) รับรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่ครำวก่อน
(2) พิจำรณำรำยงำนประจำปี แสดงผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำนฯ ที่ผ่ำนมำในรอบปี

(3) รำยงำนฐำนะกำรเงิน พิจำรณำงบดุล
(4) เลือกตั้งคณะกรรมกำร (ในปีครบวำระ)
(5) เรื่องอื่น (ถ้ำมี)
กำรประชุมใหญ่วิสำมัญ เพื่อพิจำรณำกำรหนึ่งกำรใด ซึ่งคณะกรรมกำรดำเนินงำน หรือ
คณะกรรมกำรตรวจสอบกิจกำรเห็นสมควร หรือมีสมำชิกไม่น้อยกว่ำหนึ่งในห้ำของจำนวนสมำชิกทั้งหมด
หรือไม่น้อยกว่ำห้ำสิบคน จัดทำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมกำรดำเนินงำนเรียกร้องให้เรียกประชุมใหญ่
วิสำมัญเมื่อใดก็ได้ ในกรณีที่สมำชิกขอให้เรียกประชุมใหญ่วิสำมัญให้คณะกรรมกำรดำเนินงำนเรียกประชุม
ภำยใน 30 วัน จั้งแต่วันร้องขอ หำกคณะกรรมกำรดำเนินงำนไม่จัดประชุมตำมที่ร้องของตำมวรรคก่อน
ให้ที่ประชุมจัดประชุมกันเอง มติที่ประชุมใหญ่ให้เป็นที่สุด และให้คณะกรรมกำรดำเนินงำนถือปฏิบัติ
เป็นไปตำมนั้น องค์ประกอบในกำรประชุมให้เป็นไปตำมข้อ 41 วรรคหนึ่ง
ข้อ 41. กำรประชุมใหญ่ ต้องมีสมำชิกมำประชุมไม่น้อยกว่ำครึ่งหนึ่งของจำนวนสมำชิกทั้งหมด
หรือไม่น้อยกว่ำห้ำสิบคนจึงจะเป็นองค์ประชุม
กรณีทสี่ ำนักงำนฯ มีสมำชิกเกินกว่ำห้ำร้อยคน จะมีกำรกำหนดให้มีกำรประชุมใหญ่ โดยผู้แทน
สมำชิกก็ได้จำนวนผู้แทนสมำชิกจะมีน้อยกว่ำห้ำสิบคนไม่ได้
ข้อ 42. ในกำรประชุมใหญ่ สมำชิกคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในกำรลงคะแนน และห้ำมลงคะแนน
เสียงแทนกันตำมข้อ 31 กำรวินิจฉัยชี้ขำดให้ถือเสียงข้ำงมำก ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนในที่ประชุม
ออกเสียงเพื่อวินิจฉัยชี้ขำด เว้นแต่จะกำหนดไว้ในข้อบังคับเป็นอย่ำงอื่น
ข้อ 43. คณะกรรมกำร จะต้องส่งหนังสือบอกกล่ำวถึงวัน เวลำ สถำนที่ และระเบียบวำระประชุม
ใหญ่ไปให้สมำชิก หรือตัวแทนทุกคนรับทรำบ โดยส่งจดหมำยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน ณ ที่อยู่ของ
สมำชิกที่ปรำกฏอยู่ในทะเบียนสมำชิก หรือส่งตัวแทนสมำชิกก่อนกำรประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่ำ 7 วัน
ข้อ 44. ในกำรประชุมคณะกรรมกำร ให้ประธำนคณะกรรมกำรดำเนินงำน หรือประธำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบกำรดำเนินงำนแล้วแต่กรณี เป็นประธำนในที่ประชุม ถ้ำประธำนคณะกรรมกำรไม่
สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้รองประธำนคนหนึ่งคนใดทำหน้ำที่แทน หรือรองประธำนกรรมกำรไม่สำมรถ
ปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้ที่ประชุมเลือกกรรมกำรคนหนึ่งคนใด จำกที่ประชุมทำหน้ำที่ประธำนเฉพำะกำรประชุม
ครำวนั้นๆ
ข้อ 45. กำรออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่กระทำได้ 2 วิธี คือ
(1) กำรออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผย ให้ใช้วิธียกมือ
(2) กำรออกเสียงลงคะแนนแบบลับ ให้ใช้วิธีเขียนบัตรลงคะแนน กำรนับคะแนนให้ที่ประชุม
เลือกสมำชิกที่มำประชุมเป็นกรรมกำรนับคะแนนไม่น้อยกว่ำ 3 คน
หมวดที่ 8 กำรจัดทำระเบียบ กำรเงินและกำรบัญชี
ข้อ 46. สำนักงำนฯ จะต้องมีกำรจัดให้มีทะเบียนสมำชิกตำมแบบที่คณะกรรมกำรกำหนด และให้
เก็บรักษำทะเบียนดังกล่ำวไว้ที่ทำกำรสำนักงำน พร้อมทั้งหลักฐำนและเอกสำรที่ใช้ประกอบกำรลงทะเบียน
ข้อ 47. สำนักงำนฯ ต้องจัดให้มีบัญชีแสดงฐำนะกำรเงิน ตำมแบบที่คณะกรรมกำรกำหนดและ
จะต้องเก็บรักษำเอกสำรประกอบบัญชี แสดงให้เห็นควำมถูกต้องในบัญชีนั้นด้วย

(1) ประธำนคณะกรรมกำรดำเนินงำน มีอำนำจสั่งจ่ำยเงินของสำนักงำนฯ ได้ครั้งละไม่เกิน
50,000 บำท (ห้ำหมื่นบำทถ้วน)
(2) ประธำนคณะกรรมกำรดำเนินงำน โดยอนุมัติของคณะกรรมกำรดำเนินงำนมีอำนำจสั่ง
จ่ำยเงินของสำนักงำนฯ ได้ครั้งละไม่เกิน 50,000 บำท (ห้ำหมื่นบำทถ้วน) หำกเกินกว่ำ
จำนวนให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติเป็นครำวๆ ไปเว้นแต่กำรสั่งจ่ำยเงินสวัสดิกำรเพื่อกำร
สงเครำะห์ศพ
(3) ผู้จัดกำร จะเก็บรักษำตัวเงินสดไว้เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยไม่เกิน 10,000 บำท (หนึ่งหมื่นบำท
ถ้วน) หรือมำกกว่ำแต่ไม่เกิน 15,000 บำท (หนึ่งห้ำพันบำทถ้วน)
ทั้งนี้จะต้องได้รับควำมเห็บชอบจำกประธำนคณะกรรมกำรดำเนินงำน กำรฝำกและถอนเงิน
สำนักงำนฯ ต้องกระทำในนำมของสำนักงำนฯ กำรถอนเงินไม่ว่ำกรณีใด ๆ ต้องมีประธำนกรรมกำร
ดำเนินงำน และรองประธำนคนหนึ่งคนใด ลงนำมร่วมกับผู้จัดกำรหรือเจ้ำหน้ำกำรเงินสำนักงำน จึงจะมี
กำรเบิกถอนเงินฝำกได้
ข้อ 48. เงิน หรือ ผลประโยชน์ ที่สำนักงำนฯ ได้รับ หรือมีผู้บริจำคด้วยศรัทธำ หรือดอกผลจำก
เงินฝำกธนำคำรต้องตกเป็นของสำนักงำนฯ ทั้งสิ้น
ข้อ 49. คณะกรรมกำรตรวจสอบกิจกำร ต้องแต่งตั้งบุคคลที่เหมำะสม โดยแต่งตั้งสมำชิก
สำนักงำนฯ หรือตัวแทนของสมำชิก อย่ำงน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 15 คน โดยผลัดเปลี่ยนกันตรวจสอบ
และนำเสนอที่ประชุมกรรมกำรทรำบในกำรประชุมประจำเดือน
ข้อ 50. กำรจ่ำยเงินสวัสดิกำร หำกรำยใดเกิดปัญหำให้นำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรดำเนินงำน
หรือคณะกรรมกำรตรวจสอบกำรดำเนินงำน และให้ถือมติที่ประชุมเป็นเกณฑ์
ข้อ 51. ให้คณะกรรมกำรดำเนินงำนทำบัญชีงบดุล เสนอต่อที่ประชุมใหญ่เพื่ออนุมัติไม่ช้ำกว่ำ 30
วัน นับตั้งแต่วันสิ้นปีปฏิทิน และต้องแสดงไว้ทีทำกำร หรือสำนักงำน เพื่อให้สมำชิกตรวจดูได้
ข้อ 52. เมื่อสิ้นปีปฏิทินเงินสวัสดิกำรคงเหลืออยู่เท่ำใดให้สำนักงำนฯ หักเข้ำประมำณกำรรำยรับ
จำนวน 15 % ของปีถัดไป และในกรณีงบไม่พอจ่ำยให้คณะกรรมกำรสำนักงำนฯ อนุมัติให้ยืมเงินสวัสดิกำร
ล่วงหน้ำมำทดลองจ่ำยได้ แต่ไม่เกินครั้งละ 5% ของเงิน คงเหลือในขณะนั้น และอนุมัติให้ยืมได้ไม่เกินปีละ
2 ครั้ง
หมวดที่ 9 พนักงำนเจ้ำหน้ำที่สำนักงำนฯ
ข้อ 53. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ของสำนักงำนฯ มีหน้ำที่ ดังนี้
(1) พนักงำนธุรกำร มีหน้ำที่ทำหรือจัดเอำเอกสำรทุกชนิด หรืองำนที่คณะกรรมกำร
ดำเนินงำนมอบหมำยให้
(2) เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน และบัญชี มีหน้ำที่จัดกำรเกี่ยวกับกำรเงินลงบัญชี รับ – จ่ำย ในกิจกำร
ของสำนักงำนฯ อีกทั้งเอกสำรเกี่ยวกับกำรเงิน และบัญชี หรือหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับงำนใน
หน้ำที่
(3) พนักงำนของสำนักงำนฯ ที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรดำเนินงำนสำมำรถเก็บ
เงินสดของสำนักงำนฯ ได้ไม่เกินวันละ 10,000 บำท ( หนึ่งหมื่นบำทถ้วน) หรือมำกกว่ำ
นั้นแต่ไม่เกิน 20,000 บำท ( สองหมื่นบำทถ้วน) โดยเห็นควำมชอบของประธำนฯ

(4) กรณีเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรเงินและกำรบัญชี ไม่สำมำรถนำเงินเข้ำบัญชี
ธนำคำรได้ทันเวลำ หรือมีเหตุขัดข้องประกำรใด ให้รำยงำนผู้จัดกำรและประธำน
คณะกรรมกำรดำเนินงำนทรำบโดยเร็ว
(5) กำรกำหนดตำแหน่งและกำรสรรหำพนักงำนสำนักงำนฯ ตำมข้อบังคับนี้ พนักงำน
สำนักงำนฯ ต้องผ่ำนกำรคัดเลือกตำมวิธีกำรของคณะกรรมกำรดำเนินงำนกำหนด ผู้ที่กำร
สอบคัดเลือกได้ ให้ประธำนคณะกรรมกำรดำเนินงำนออกคำสั่งสำนักงำนฯ แต่งตั้งพร้อม
ทั้งมอบหมำยหน้ำที่กำรงำนในหน้ำที่ให้ และให้พนักงำนผู้นั้นถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
หมวดที่ 10 เงินเดือนของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ข้อ 54. ให้สำนักงำนฯ จัดทำบัญชีเงินเดือนของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ของสำนักงำนฯ ให้สัมพันธ์กับ
ประมำณกำรรำยรับ–จ่ำย แต่ละปี ของสำนักงำนฯ
หมวดที่ 11 กำรสวัสดิกำร
ข้อ 55. ขึ้นอยู่กับคณะกรรมกำรดำเนินงำนกำหนดแต่ต้องสัมพันธ์กับประมำณกำรรำยจ่ำยของ
สำนักงำนฯ ที่กำหนดไว้ในหมวดกำรสวัสดิกำร
หมวดที่ 12 สมำชิกสำมัญ
ข้อ 56. สมำชิกสำมัญสำมำรถเข้ำร่วมประชุมกับคณะกรรมกำรดำเนินงำน หรือคณะกรรมกำร
ตรวจสอบกำรดำเนินงำน และมีสิทธิ์ออกควำมคิดเห็นพร้อมนำเสนอแนวคิดต่ำงๆ ได้สิทธิ์ลงคะแนนเสียง
ข้อ 57. ตัวแทนสมำชิกสำนักงำนฯ อำจให้มีสัดส่วน 1 คนต่อสมำชิก 10-50 คน โดยกำรคัดเลือก
กันในหมู่สมำชิกแต่ละหมู่บ้ำน หรือหน่วยงำนตำมข้อบังคับนี้ หน่วยละ 1 คน และให้ประธำนคณะกรรมกำร
ดำเนินงำน ออกคำสั่งแต่งตั้ง
ข้อ 58. ผู้แทนสมำชิก คือ สมำชิกสำมัญที่ตัวแทนสมำชิกสำมัญและคณะกรรมกำรเห็นชอบ เข้ำ
ร่วมประชุมใหญ่ในสัดส่วน 1 คนต่อสมำชิก 10 – 50 คน
หมวด 13 กำรแก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อบังคับ/ยกเลิกข้อบังคับ
ข้อ 59 กำรแก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อบังคับต้องกระทำ โดยที่ประชุมใหญ่เท่ำนั้น ต้องมีคะแนนเสียงใน
กำรลงมติไม่ต่ำกว่ำสองในสำมของจำนวนสมำชิกที่มำประชุม และไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของสำนักงำนฯ
หรือขัดต่อกฎหมำย เมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อบังคับข้อหนึ่งข้อใดแล้ว ให้มีผลบังคับใช้
ภำยใน 12 วัน นับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่มีมติ ยกเว้นข้อ 15 ข้อ 17 ให้มีผลตั้งวันที่ 1 มกรำคม 2559
เป็นต้นไป
หมวดที่ 14 กำรเลิกสำนักงำนฯ และกำรชำระบัญชี

ข้อ 60. สำนักงำนฯ ย่อมเลิกได้ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้
-ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้เลิกเท่ำนั้น
ข้อ 61. เมื่อต้องเลิกสำนักงำนสวัสดิกำร ให้กรรมกำรจัดให้จัดกำรชำระบัญชี ตำมประมวลกฎหมำย
แพ่งพำณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 22 หมวด 5 ว่ำด้วยกำรชำระบัญชี ห้ำงหุ้นส่วนจดทะเบียนห้ำงหุ้นส่วน
จำกัด และบริษัท โดยอนุโลม
ข้อ 62. เมื่อชำระภำษีแล้ว ถ้ำทรัพย์สินของสำนักงำนฯ เหลืออยู่เท่ำใดสำมำรถจะให้ แก่สมำคม
หรือนิติบุคคลอื่นที่มีวัตถุประสงค์กำรดำเนินงำนที่ใกล้เคียงกัน หรือ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอกันทรลักษ์
ตำมที่ประชุมใหญ่มีมติเห็นชอบ
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