ข้ อบังคับ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพ ย์ สาธารณสุ ขไทย
พ.ศ. 2562
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ข้อ บังคับ
ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขไทย พ.ศ. 2562” คําย่อใช้ “สสธท.”
ข้อ 2. ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับ นับตัง้ แต่วนั ทีน่ ายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจํา
ท้องทีเ่ ทศบาลตําบลบางสีทองรับจดทะเบียน
ข้อ 3. ยกเลิกข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
พ.ศ. 2561 โดยให้ใช้ขอ้ บังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
พ.ศ. 2562 แทน
ข้อ 4. เครือ่ งหมายของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
พ.ศ. 2562 เป็ นรูปลักษณะคนชูสองแขนอยูภ่ ายใต้หลังคาบ้าน มีงพู นั คบเพลิงอยูต่ รงหัวคน และมี
ชือ่ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย อยูร่ อบวงกลม ดังนี้
คนชูส องแขน หมายถึง การประสานความร่วมมือสมาชิกสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
หล งั คาบ้าน หมายถึง การคุม้ ครองป้ องกันภยันตรายทัง้ ปวง
งูพนั คบเพลิ ง หมายถึง การมีสุขภาพดี
หมวด 1
ข้อ ความทัวไป
่
ข้อ 5. ในข้อบังคับนี้
“ สมาคม” หมายความว่า สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขไทย
“ สมาชิ ก ” หมายความว่า สมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
“ คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
“นายกสมาคม” หมายความว่า นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขไทย
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการดําเนินการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
“สมาชิ กสหกรณ์ ” หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทเ่ี ป็ นสมาชิกของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
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“ เงิ น ค่าสม คั ร” หมายความว่า เงินซึง่ เรียกเก็บจากผูซ้ ง่ึ สมัครเข้าเป็ นสมาชิกของ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
“เงิ นค่าบํารุง” หมายความว่า เงินทีเ่ รียกเก็บจากสมาชิกเป็ นรายเดือนหรือรายปี เพือ่ เป็ น
ค่าใช้จา่ ยในการดําเนินการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
“ เงิ น สงเคราะห์” หมายความว่า เงินทีส่ มาชิกร่วมกันออกช่วยเหลือเป็ นค่าจัดการศพ
หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกซึง่ ถึงแก่ความตาย รวมทัง้ เป็ นค่าใช้จา่ ยเพือ่
ดําเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
“ เงิ น สงเคราะห์ล ่ว งหน้ า” หมายความว่า เงินทีส่ มาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย เรียกเก็บไว้ลว่ งหน้าเพือ่ สํารองจ่ายเป็ นเงินสงเคราะห์
เมือ่ สมาชิกคนใดคนหนึ่งถึงแก่ความตาย
“ นายทะเบียน” หมายความว่า นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจําท้องที่
เทศบาลตําบลบางสีทอง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
“ นายทะเบียนกลาง” หมายความว่า อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
“ปล ดั กระทรวง” หมายความว่า ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์
“ ศูน ย์ประสานงาน” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหรือสหกรณ์
ออมทรัพย์โรงพยาบาลทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ จากสมาคมฯ ให้เป็ นศูนย์ประสานงาน
“ คณะกรรมการศูน ย์ป ระสานงาน” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์
หรือกรรมการสมาคมหรือสมาชิกสหกรณ์ทส่ี มาคมแต่งตัง้ เป็ นคณะกรรมการศูนย์ประสานงาน
“ กลุ่ม สมาชิ ก ” หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สองคนขึน้ ไปทีส่ มาคมแต่งตัง้
เป็ นตัวแทนสมาคมในการประสานงาน กรณีท่สี มาคมจะแต่งตัง้ กลุ่มสมาชิกนัน้ จะต้องเป็ นกรณีท่ี
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหรือสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลแห่งนัน้ ไม่ได้เป็ นศูนย์ประสานงาน
โดยในแต่ละพืน้ ทีข่ องสหกรณ์แต่ละแห่งให้มเี พียงกลุม่ เดียวเท่านัน้
“ ผูแ้ ทนสมาชิ ก ” หมายความว่า ผูท้ ไ่ี ด้รบั การมอบหมายจากศูนย์ประสานงานหรือ
กลุม่ สมาชิกให้เข้าร่วมประชุมใหญ่ โดยการแต่งตัง้ เป็ นหนังสือมายังสมาคม
“ กองทุน เงิ น บริ จ าคเพื่อ ความม นคง”
ั่
หมายความว่า เงินบริจาคเพือ่ เข้ากองทุน
เงินบริจาคเพือ่ ความมันคงที
่
ส่ มาคมจัดตัง้ ขึน้ และดําเนินการตามระเบียบทีส่ มาคมกําหนด
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หมวด 2
วัต ถุประสงค์
ข้อ 6. สมาคมมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ทําการสงเคราะห์ซง่ึ กันและกันในการจัดการศพ หรือ
จัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึง่ ถึงแก่ความตาย โดยมิได้ประสงค์
จะหากําไร หรือรายได้เพือ่ แบ่งปั นกันซึง่ การตายนี้รวมถึงการสาบสูญตามคําสังศาล
่
หมวด 3
ที่ต งั ้ สํานัก งานและวัน เวลาเปิ ดทําการ
ข้อ 7. สํานักงานของสมาคมตัง้ อยูท่ ่ี เลขที1่ 99/8 อาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ชัน้ 3 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ตําบลบางสีทอง อําเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุร ี 11130 โทรศัพท์ 0 2496 1340-1 โทรสาร 0 2496 1342
ข้อ 8. สมาคมจะเปิ ดทําการในวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.
หยุดทําการในวันเสาร์และวันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์

