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ขอบังคับ
กองทุนสวัสดิการ
สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พ.ศ. 2561
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ขอบังคับ
กองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2561
*********************
ขอ 1. ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับกองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2561” คํายอใช กสสน.
ขอ 2. ขอบังคับนี้ใหใชบังคับ นับตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2561
ขอ 3. เครื่องหมายของ กองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2561เป4นรูปลักษณะ มีงูพันคบเพลิง และมีชื่อกองทุนสวัสดิการสมาชิกออมทรัพย
สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยูรอบวงกลม มีพื้นสีน้ําเงิน ดังนี้

งูพันคบเพลิง หมายถึง บุคลากรสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หมวดที่ 1
ขอความทั่วไป
ขอ 4. ในขอบังคับนี้
“กองทุน” หมายถึงกองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกของกองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
“คณะกรรมการ”หมายถึง คณะกรรมการของกองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
“ประธานกรรมการ”หมายถึง ประธานกรรมการของกองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
“กรรมการ” หมายถึง กรรมการของกองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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“ผูจัดการ”หมายถึงผูจัดการของกองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
“เจาหนาที่” หมายถึงเจาหนาที่ของกองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
“สมาชิกสหกรณ” หมายถึงสมาชิกของสหกรณออมทรัพยที่เป4นสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
“เงินค2าสมัคร” หมายถึงเงินซึ่งเรียกเก็บจากผูซึ่งสมัครเขาเป4นสมาชิกของกองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณ
ออมทรัพยสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
“เงิ นค2 า เบี้ยประกั น ชีวิต ”หมายถึ งเงิ น ที่ กองทุน สวั สดิ การสมาชิ กสหกรณออมทรั พยสาธารณสุขในสั งกั ด
กระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียกเก็บจากสมาชิกประจําป> เพื่อชําระคาเบี้ยประกันชีวิตกับบริษัท
ประกันชีวิต ตามที่คณะกรรมการของกองทุนเห็นชอบโดยยึดถือผลประโยชนสูงสุดของสมาชิกเป4นสําคัญ
“เงิ นสวั สดิก าร”หมายถึงเงิ นที่กองทุ นสวั สดิการสมาชิกสหกรณออมทรั พยสาธารณสุขในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบใหทายาทสมาชิกชวยเหลือสวัสดิการครอบครัวของสมาชิกซึ่งถึงแกความตาย
“ศูนยประสานงาน” หมายถึงศูนยประสานงานกองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หมวดที่ 2
วัตถุประสงค
ขอ 5. กองทุ น สวั ส ดิ ก ารสมาชิ ก สหกรณ ออมทรั พ ย สาธารณสุ ข ในสั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีวัตถุประสงค
5.1 เพื่อทําสวัสดิการครอบครัวของสมาชิกซึ่งถึงแกความตาย โดยมิไดประสงคจะหากําไร
5.2 เพื่อเป4นการรวมตัวของสมาชิกออมทรัพย ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในการจัดทําสวัสดิการเพื่อแบงเบาภาระของผูค้ําประกันและทายาทสมาชิก
ทั้งนี้ กองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ นี้ไม2ถือว2าเป7นหนึ่งของธุรกิจสมาคม
หมวดที่ 3
ที่ตั้งและวันเวลาเป;ดทําการ
ขอ 6. กองทุ น สวั ส ดิ ก ารสมาชิ ก สหกรณ ออมทรั พ ย สาธารณสุ ข ในสั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตั้งอยูเลขที่ 339/9 ถนนศรีเทพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท
042-515-793 โทรสาร 042-515-739
ขอ 7. กองทุ น สวั ส ดิ ก ารสมาชิ ก สหกรณ ออมทรั พ ย สาธารณสุ ข ในสั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจะเปGดทําการในวันจันทร ถึงวันศุกร ระหวางเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. หยุดทําการในวันเสาร
และวันอาทิตย และวันนักขัตฤกษ

4

หมวดที่ 4
วิธีการรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ
ขอ 8. ผูที่ประสงคจะสมัครเขาเป4นสมาชิกของกองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข ใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือตองยื่นใบสมัครตามแบบของกองทุนสวัสดิการสมาชิก สหกรณ
ออมทรัพยสาธารณสุข ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือดวยตนเอง ณ ที่ตั้งของสํานักงานของ
กองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวัน
เวลาเปGดทําการ หรือสหกรณออมทรัพยตนสังกัด หรือสถานที่ที่กองทุนสวัสดิการสมาชิก สหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือกําหนด
ขอ 9. ผูสมัครเขาเป4นสมาชิกโดยสมัครใจตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
9.1 ตองมีคุณสมบัติ ดังต2อไปนี้
(1) ประเภทสามัญ ตองเป4นสมาชิกประเภทสามัญของสหกรณออมทรัพย หนวยงานใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเจาที่สหกรณออมทรัพยสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเทานั้น
(2)ประเภทสมทบ ตองเป4นสมาชิกประเภทสมทบของสหกรณออมทรัพยหนวยงานใน
สังกัดกระทรวงสาธารสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ยกเวน คูสมรส บุตร บิดา มารดา หรือบุคคลภายนอก) หรือเป4น
เจาหนาที่หรือเจาหนาที่ศูนยประสานงานกองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณออมทรัพยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
(3) เป4นผูบรรลุนิติภาวะ
(4) ไมเป4นบุคคลลมละลาย หรือเป4นคนไรความสามารถ
(5) มีสุขภาพสมบูรณ แข็งแรง ณ วันสมัครไมมีประวัติการรักษาโรค 5 โรค
(5.1) โรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ
(5.2) โรคหัวใจ
(5.3) โรควัณโรคในระยะอันตราย
(5.4) โรคเบาหวานขั้นรุนแรง
(5.5) โรคภูมิคุมกันบกพรอง
(6) มีอายุในวันสมัครไมเกิน 70 ป>บริบูรณ
9.2 ยื่นใบสมัครดวยตนเองตามรูปแบบที่กําหนดพรอมหลักฐานประกอบการรับสมัคร และ
ใบรับรองแพทยตามแบบฟอรมของกองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณออมทรัพยหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเทานั้น โดยแพทยจากสถานพยาบาลของรัฐออกให (ระบุที่ออกเป4นสถานพยาบาลของรัฐ)
ประกอบการรับสมัครทุกกรณี ณสถานที่ดังตอไปนี้
(1) กองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณออมทรัพย หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
(2)สหกรณออมทรัพยตนสังกัดที่เป4นศูนยประสานงาน

5

(3)สถานที่กองทุนกําหนด
ขอ 10. ผูสมัครเขาเป4นสมาชิกตองนําเอกสารหลักฐาน ดังตอไปนี้
(1) สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจาที่ของรัฐ หรือ
(2) ใบรับรองแพทย ตามแบบฟอรมของกองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เทานั้น โดยแพทยจากสถานพยาบาลของรัฐออกให
(3) เอกสารอื่น ๆ ตามที่กองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กําหนด
ขอ 11. ผูสมัครเขาเป4นสมาชิก จะมีสมาชิกภาพสมบูรณ เริ่มตั้งแตวันที่คณะกรรมการมีมติรับเขาเป4นสมาชิก
โดยไดชําระเงินคาสมัคร และเงินสวัสดิการตามอัตราที่กองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อแลว และไดยื่ นใบสมั ครเขาเป4นสมาชิกไวแลว เงิน คาสมัครกองทุ น
สวัสดิการสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะไมคืนให
ผูสมัครไมวากรณีใด ๆ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
สมาชิกที่สมัครตั้งแต2วันที่ 1 ถึง 25 ของทุกเดือน จะมีสมาชิกภาพสมบูรณเริ่มคุมครองการเสียชีวิตดวย
อุบัติเหตุตั้งแต2วันที่ 1 ของเดือนถัดไป หรือถามีสมาชิกภาพสมบูรณจากการเสียชีวิตดวยการเจ็บป@วย เมื่อเดือนที่
ครบ 180 วันนับตั้งแต2วันที่สมัคร ในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป(ยกเวนกรณีที่มีการเจ็บป@วยดวยโรครายแรง ตาม
ใบรับรองแพทยที่ กองทุน สวั สดิ การสมาชิ กสหกรณออมทรัพยสาธารณสุ ขในสังกัด กระทรวงสาธารณสุ ขภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ กําหนดก2อนการสมัคร หากพบว2ามีการเจ็บป@วยดังกล2าว จะถือว2าขาดคุณสมบัติการเป7น
สมาชิกตั้งแต2วันสมัคร)
ขอ 12. กองทุ น สวั ส ดิ ก ารสมาชิ ก สหกรณ ออมทรั พ ย สาธารณสุ ข ในสั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จะมอบหลักฐานการเป4นสมาชิกในรูปหนังสือรับรองการเป4นสมาชิกใหแกสมาชิกของกองทุน
สวัสดิการสมาชิก สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอ 13. ผูรับเงินสวัสดิการไดแก ศูนยประสานงานสหกรณออมทรัพยตนสังกัด เพื่อชําระหนี้สหกรณ สวนที่
เหลื อ มอบใหผู รั บ เงิ น สวั ส ดิ ก ารที่ ร ะบุ ใ นใบสมั ค รของกองทุ น สวั ส ดิ ก ารฯ ถามี ก ารเปลี่ ย นแปลงจะถื อ วามี ก าร
เปลี่ยนแปลงดวย
ถาไมมีผูรับผลประโยชนตามที่ระบุไวในใบสมัครจะจายใหทายาทโดยธรรม หากไมมีใหเป4นไปตามมติ
คณะกรรมการของกองทุนฯ
ขอ 14. สมาชิกภาพยอมสิ้นสุดลงในกรณีดังตอไปนี้
(1) ถึงแกความตาย
(2) ลาออก เป4นหนังสือตามแบบที่กองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กําหนด และใหมีผลตั้งแตวันที่ยื่นหนังสือขอลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติตามขอ 9
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(4) ถูกคัดชื่อออกเนื่องจากขาดสงเงินคาเบี้ยประกันชีวิต โดยกองทุนสวัสดิการสมาชิก สหกรณ
ออมทรัพยสาธารณสุข ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือแจงเป4นหนังสือใหไปชําระเงินคาเบี้ย
ประกัน ภายในเดือนธันวาคมของทุกป> หรือตามที่คณะกรรมการกําหนด และคณะกรรมการพิจารณาแลวมีมติใหพน
สมาชิกภาพ
การสิ้ น สุ ด สมาชิ กภาพตามขอนี้ สมาชิ กไมมี สิ ทธิ เ รี ย กคาสมั คร และเงิ น คาเบี้ ย ประกั น ชี วิ ต ที่ ไดชํ า ระตาม
ขอบั ง คั บ นี้ คื น จากกองทุ น สวั ส ดิ ก ารสมาชิ ก สหกรณ ออมทรั พ ย สาธารณสุ ข ในสั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอ 15. กองทุ น สวั ส ดิ ก ารสมาชิ ก สหกรณ ออมทรั พ ย สาธารณสุ ข ในสั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จะแจงหนังสือใหสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพตามขอ 14 (3) (4) เพื่อทราบ นับตั้งแตวันที่ที่
ประชุมมีมติ ภายใน 15 วัน สมาชิกที่พนจากสมาชิกภาพตามขอ 14(4) ไมมีสิทธิอุทธรณ
หมวดที่ 5
เงินค2าสมัคร และเงินค2าเบี้ยประกันชีวิต
ขอ 16. ผูสมัครเขาเป4นสมาชิกของกองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตองชําระเงินสมัครและเงินคาเบี้ยประกันชีวิต ใหแกกองทุนสวัสดิการสมาชิก
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้
(1) เงินค2าสมัครแรกเขา 100 บาท (หนึ่งรอยบาทถวน)
(2) เงินค2าเบี้ยประกันชีวิต ตามประกาศของกองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ 17. การชําระเงินคาสมัคร เงินคาเบี้ยประกันชีวิตในวันสมัครและคาเบี้ยประกันชีวิตป>ตออายุ ใหดําเนินการ
ดังนี้
เงินคาสมัคร เงินคาเบี้ยประกันชีวิตในวันสมัคร ใหดําเนินการจายตามวันที่กําหนดของกองทุนตาม
รอบการสมัคร
เงินคาเบี้ยประกันชีวิตป>ตออายุ ใหชําระใหกองทุน ภายในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกป>
โดยสามารถชําระไดดังนี้
(1) ดวยตนเอง ณ สํานักงานกองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือสหกรณตนสังกัด หรือสถานที่ที่กองทุนกําหนด
(2) โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของกองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามบัญชีที่กองทุนกําหนด
(3) โอนเงินเขาบัญชีกระแสรายวันของกองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามบัญชีที่กองทุนกําหนด
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การรับเงินทุ กประเภท กองทุนสวัส ดิการสมาชิ กสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะออกหลักฐานการรับเงินทุกครั้งตามแบบที่กองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณ
ออมทรัพยสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กําหนด
หมวดที่ 6
สิทธิและหนาที่ของสมาชิก
ขอ 18. สมาชิกมีสิทธิดังตอไปนี้
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการของกองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอคณะกรรมการ และเรียกรองใหคณะกรรมการทํา หรือ งดเวนการ
กระทําเพื่อประโยชนของกองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอ 19. สมาชิกมีหนาที่ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบคําสั่งและประกาศของกองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(2) ชําระเงินคาเบี้ยประกันชีวิตใหเรียบรอยภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากกองทุน
สวัสดิการสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใหไปชําระเงิน
(3) เก็บรักษาหนังสือรับรองการเป4นสมาชิก
(4) แจงการเปลี่ยนแปลงที่อยู ชื่อ สกุล หรือ วัน เดือน ป>เกิด ตอกองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณ
ออมทรั พย สาธารณสุ ขในสั งกั ด กระทรวงสาธารณสุ ขภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ภายใน 15 วั น นั บ แตวั น ที่ มีการ
เปลี่ยนแปลง
หมวดที่ 7
วิธีการจ2ายเงินสวัสดิการครอบครัว
ขอ 20. เมื่อสมาชิกผูใดถึงแกความตาย กองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ2ายเงินสวัสดิการครอบครัวละ 1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาท
ถวน) โดยกองทุ น สวั ส ดิ ก ารสมาชิ ก สหกรณออมทรั พ ยสาธารณสุ ข ในสั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จะไม2หักค2าบริหารโดยจ2าย ใหแกสหกรณตนสังกัดเพื่อชําระหนี้ที่สมาชิกรายนั้นสังกัดอยู กรณีมี
ภาระหนี้ตอศูนยประสานงานสหกรณออมทรัพยกอนสวนที่เหลือใหจายบุคคลในครอบครัวของสมาชิกนั้นมีสิทธิไดรับ
เงิ น สวั ส ดิ ก ารครอบครั ว หรื อกรณี ที่ส หกรณตนสั งกั ดไมไดเป4 น ศู น ย ประสานงานจะจายเงิ น สวั ส ดิ การใหกั บ ผู รั บ
ผลประโยชนตามที่ระบุไวในใบสมัคร หรือถาไมมีผูรับผลประโยชนจะจายใหทายาทโดยธรรม หากไมมีใหเป4นไปตามมติ
คณะกรรมการของกองทุนฯ
ขอ 21. กองทุ น สวั ส ดิ ก ารสมาชิ ก สหกรณ ออมทรั พ ย สาธารณสุ ข ในสั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จะจายเงินสวัสดิการครอบครัวใหแกศูนยประสานงานสหกรณออมทรัพยและผูรับเงินสวัสดิการ
ภายใน 60 วัน โดยนับจากวันที่กองทุนสวัสดิการฯ ไดรับเอกสารครบถวนสมบูรณ
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การจายเงินสวัสดิการครอบครัวรายใดมีปRญหาใหนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และใหคําวินิจฉัย
ของคณะกรรมการดําเนินการใหเป4นที่สุด ผูถึงแกความตาย ทายาทโดยธรรมของสมาชิกที่ถึงแกความตายไมมีสิทธิ
เรียกรอง หรือถือเป4นเหตุฟSองรองเรียกเงินดังกลาวได ไมวาดวยกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
หมวดที่ 8
การใชจ2ายและการเก็บรักษาเงิน
ขอ 22. กองทุ น สวั ส ดิ ก ารสมาชิ ก สหกรณ ออมทรั พ ย สาธารณสุ ข ในสั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จะใชจายเงินในการดําเนินกิจการ ดังนี้
(1) คาเบี้ยประชุม คาตอบแทน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ และคาเชาที่พักของกรรมการหรือบุคคลอื่น
ที่ ค ณะกรรมการของกองทุ น สวั ส ดิ การสมาชิ กสหกรณ ออมทรั พ ย สาธารณสุ ขในสั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ กําหนด
(2) เงินเดือนคาจาง และคาลวงเวลาของเจาหนาที่กองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(3) คาเบี้ยประชุม คาตอบแทน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ และคาเชาที่พักของเจาหนาที่กองทุน
สวัสดิการสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(4) คาสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนบําเหน็จ เงินสวัสดิการที่จําเป4น และคาเครื่องแบบของ
เจาหนาที่กองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคะวันออกเฉียงเหนือ
(5) คาลงทะเบียนในการเขารวมประชุม อบรม สัมมนาของกรรมการ และเจาหนาที่ของกองทุน
สวัสดิการสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือบุคคลอื่นที่
คณะกรรมการของกองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ กําหนด
(6) คาใชจายในการจัดซื้อที่ดิน อาคารและครุภัณฑ หรือการจัดจางกอสรางตอเติมอาคารสํานักงาน
ของกองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(7) คาเชาที่ดิน และอาคารสํานักงานของกองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(8) คาใชจายในการจัดซื้อวัสดุ คาซอมแซม คาบํารุงรักษา และคาเสื่อมราคา
(10) คาใชจายดานสาธารณูปโภค ไดแก คาน้ําประปา คาไฟฟSา คาโทรศัพท และคาไปรษณีย
(11) คาใชจายภาษีเงินได คาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการดําเนินกิจการของกองทุนสวัสดิการสมาชิก
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(12) คาใชจายสําหรับผูทําบัญชี ผูตรวจบัญชี ผูสอบบัญชี ผูชําระบัญชี และคาใชจายในการเลิก
กองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(13) คาใชจายอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการของกองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กําหนด
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ขอ 23. เงินทุกประเภทที่กองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดรับ ตองนําฝากธนาคารของรัฐหรือธนาคารพาณิชย หรือสหกรณตามกฎหมายวาดวย
สหกรณ ในนามของกองทุ น สวั ส ดิ ก ารสมาชิ ก สหกรณ ออมทรั พ ย สาธารณสุ ข ในสั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
และใหอํานาจในการสั่งจายและเก็บรักษาเงินสดได ดังนี้
(1) สํานักงานของกองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะเก็บรักษาเงินสดไวเพื่อเป4นคาใชจายไดไมเกิน 200,000 บาท
(2) ประธานกรรมการของกองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอํานาจสั่งจายเงินของกองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดไมเกินครั้งละ 100,000 บาท
(3) ประธานกรรมการของกองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมติของกรรมการสั่งจายเงินของประธานกรรมการของกองทุนสวัสดิการ
สมาชิ กสหกรณออมทรั พย สาธารณสุ ขในสั งกั ด กระทรวงสาธารณสุ ขภาคตะวั น ออกเฉีย งเหนื อ ไดครั้ งละเกิ น กวา
100,000 บาท
(4) ประธานกรรมการของกองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกรรมการอื่นอีกไมนอยกวา 2 คน ตามขอ 24 มีอํานาจอนุมัติการจายเงิน
สวัสดิการครอบครัวสมาชิกที่ถึงแกความตายตามขอ 20
ขอ 24. การลงลายมือชื่อในการอนุมัติการจายเงิน การเบิกถอนเงินฝากธนาคารและการลงลายมือชื่อเพื่อใหมี
ผลผูกพันระหวางบุคคลภายนอกกับกองทุน ใหปฏิบัติดังนี้
(1) การอนุมัติคาใชจายของกองทุน ใหประธานกรรมการของกองทุน และกรรมการอื่นในตําแหนง
รองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือผูจัดการกองทุน รวมเป4นสามคน เป4นผูอนุมัติคาใชจายในแต
ละรายการกอนดําเนินการจายเงินของกองทุน
(2) การเบิกถอนเงินจากธนาคารใหประธานกรรมการของกองทุน และกรรมการอื่น ในตําแหนงรอง
ประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิกหรือผูจัดการกองทุน รวมเป4นสามคน เป4นผูลงนาม
(3) การลงลายมือชื่อแทนกองทุนเพื่อใหมีผลผูกพันในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ใหประธาน
กรรมการของกองทุน และกรรมการอื่นในตําแหนงรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก รวมเป4นสาม
คน เป4นผูลงนาม
(4) หนังสือรับรองการเป4นสมาชิกกองทุน ใหประธานกรรมการ เป4นผูลงนามรับรอง
(5) ใบเสร็จรับเงิน จะตองลงลายมือชื่อของผูจัดการหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
ขอ 25. เงินหรือผลประโยชนของกองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ไดรับมา หรือมีผูบริจาคหรือดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินฝากธนาคาร หรือสถาบัน
การเงิน หรือสหกรณ หรืออื่นใด ในนามของกองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขในสังกัดกระทรวง
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สาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตองตกเป4นของกองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งสิ้น
ขอ 26. กองทุ น สวั ส ดิ ก ารสมาชิ ก สหกรณ ออมทรั พ ย สาธารณสุ ข ในสั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จะแตงตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป4นผูตรวจบัญชี และตองรายงานผลใหคณะกรรมการทราบทุกเดือน
ผูตรวจบัญ ชีจ ะไดรับ คาตอบแทนตามที่กองทุ น สวั สดิ การสมาชิกสหกรณออมทรั พยสาธารณสุ ขในสั งกัด กระทรวง
สาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กําหนด
หมวดที่ 9
คณะกรรมการ
ขอ 27. คณะกรรมการผู ดํา เนิ นการของกองทุน สวัส ดิการสมาชิ กสหกรณออมทรัพยสาธารณสุ ขในสั งกั ด
กระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจํานวนไมนอยกวา 7 คน และไมเกิน 15 คน ประกอบดวย สมาชิก
กองทุนสวัสดิการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลือกกันเองให
ดํารงตําแหนงประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก เลขานุการ ผูชวยเลขานุการ และกรรมการของ
กองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ใหคณะกรรมการเป4นผูแทนของกองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือดําเนินการในกิจการเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ในการนี้คณะกรรมการจะแตงตั้ง
กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนขึ้นทําการแทนก็ได
บทบาทหนาที่แต2ละตําแหน2งของกรรมการ
ประธานกรรมการ ทําหนาที่เป4นหัวหนาในการบริหารกิจการของกองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใหเป4นไปดวยความเรียบรอย ถูกตองตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ และวัตถุประสงคของกองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุ ขภาคตะวั น ออกเฉี ยงเหนื อ เป4 น ผูแทนกองทุ นสวัส ดิ การสมาชิ กสหกรณออมทรัพย สาธารณสุ ขในสังกั ด
กระทรวงสาธารณสุ ข ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ในการติ ด ตอกั บ บุ ค คลภายนอก และเป4 น ประธานในที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการของกองทุ น สวั ส ดิ ก ารสมาชิ ก สหกรณ ออมทรั พ ย สาธารณสุ ข ในสั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
รองประธาน ทําหนาที่เป4นผูชวยประธานกรรมการในการบริหารกิจการของกองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณ
ออมทรั พย สาธารณสุ ขในสั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ขภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อปฏิ บั ติ ต ามที่ ป ระธานกรรมการได
มอบหมาย และทําหนาที่แทนประธานกรรมการเมื่อประธานกรรมการไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
เลขานุการและผูช2วยเลขานุการ ทําหนาที่เกี่ยวกับงานธุรการของกองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นัดการประชุมกรรมการ จดและรักษารายงานการ
ประชุม ดําเนินการจดทะเบียนกรรมการ จดทะเบียนแกไข หรือเพิ่มเติมขอบังคับและรายงานทะเบียนสมาชิก บัญชี งบ
การเงิน และปฏิบัติตามคําสั่งของประธานกรรมการตลอดจนทําหนาที่เป4นเลขานุการในการประชุมตาง ๆ ของกองทุน
เหรัญญิกและผูช2วยเหรัญญิก มีหนาที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของกองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป4นผูจัดทําบัญชีรายได-รายจาย บัญชี งบการเงิน
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ของกองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไว
เพื่อการตรวจสอบ รายงานฐานะการเงิน และงบการเงินของกองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอคณะกรรมการ
กรรมการตําแหน2งอื่น ๆ มีหนาที่ตามที่ประธานกรรมการมอบหมาย
ขอ 28. กรรมการของกองทุนฯ ที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ผูจัดการ หรือฝWายจัดการ อาจไดรับคาจาง หรือ
ประโยชน อยางอื่ น ทํ า นองเดีย วกั น จากกองทุ น สวั ส ดิ การสมาชิ กสหกรณออมทรั พย สาธารณสุ ขในสังกั ด กระทรวง
สาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามมติที่คณะกรรมการกําหนด และกรรมการของกองทุนจะไดรับเบี้ยประชุม คา
พาหนะ หรือเงินประโยชนอยางอื่นทํานองเดียวกันจากกองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามที่ไดวางระเบียบไวใหจายตามมติที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ 29. กรรมการของกองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยอมพนจากตําแหนงไดในกรณีดังตอไปนี้
(1) ถึงแกความตาย
(2) ลาออกโดยเป4นหนังสือ
ในกรณีกรรมการพนสภาพตามขอ 29 (1) (2) ใหคณะกรรมการที่เหลือสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามขอ 27
ทดแทนกรรมการที่วางได
ขอ 30. ใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง ในกรณีจําเป4นเรงดวน ประธานกรรมการ
ของกองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ
กรรมการไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจะเรียกประชุมก็ได
ขอ 31. การประชุมคณะกรรมการ จะตองมีคณะกรรมการมาประชุมไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะนับเป4นองคประชุม
ขอ 32. ใหประธานกรรมการของกองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุ ขภาคตะวั นออกเฉีย งเหนื อ เป4 นประธานในที่ประชุ มถาประธานกรรมการของกองทุน สวัส ดิการสมาชิ ก
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ใหรองประธานกรรมการของกองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เป4นประธานในที่ประชุม ถาทั้งประธาน และรองประธาน กองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณออม
ทรัพยสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไมอยู หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุม
เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งทําหนาที่ประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากัน
ใหประธานในที่ประชุม ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป4นเสียงชี้ขาด
ขอ 33. คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ในการดําเนินกิจการของกองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณออม
ทรัพยสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งปวง และใหรวมถึง
(1) ดําเนินกิจการของกองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใหเป4นไปตาม ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ หรือกฎหมายอื่น
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(2) กําหนดระเบียบใหการปฏิบัติงานของกองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใหเป4นไปตามขอบังคับ
(3) วาจางแตงตั้งถอดถอนเจาที่กองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(4) จัดทําและเก็บรักษาเอกสารหลักฐานทางการเงินและบัญชี ทะเบียนสมาชิกและทรัพยสินของ
กองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(5) พิจารณาทําประกันกลุมกับบริษัทประกันชีวิต ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิตพ.ศ. 2535 หรือ
เป4 น สมาชิ ก กองทุ น สวั ส ดิ ก ารสมาชิ ก สหกรณ ออมทรั พ ย สาธารณสุ ข ในสั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือองคกร หนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งนี้สิทธิประโยชนของสมาชิกจะตองสูงสุด
(6) แตงตั้งอนุกรรมการ หรือที่ปรึกษาของกองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามความเหมาะสม
หมวดที่ 10
การเลิกกองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการชําระหนี้
ขอ 34. กองทุ น สวั ส ดิ ก ารสมาชิ ก สหกรณ ออมทรั พ ย สาธารณสุ ข ในสั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ยอมเลิกดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้
(1) มติที่ประชุมคณะกรรมการ
(2) ศาลสั่งใหเลิก
ขอ 35. เมื่ อ กองทุ น สวั ส ดิ ก ารสมาชิ ก สหกรณออมทรั พย สาธารณสุ ข ในสั งกั ด กระทรวงสาธารณสุ ขภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตองเลิกไมวาดวยเหตุใด ๆ ใหมีการชําระบัญชีใหที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแตงตั้ง ผูชําระ
บัญชีภายในสามสิบวันนับแตวันที่เลิก ผูชําระบัญชีไดรับคาตอบแทนของกองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอ 36. ใหคณะกรรมการและเจาหนาที่ของกองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดการรักษาทรัพยทั้งหมดของกองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณออม
ทรัพยสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไวจนกวาผูชําระบัญชีจะเรียกใหสงมอบ
ขอ 37. ผูชําระบัญชีตองทํางบทางการเงินของกองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สงใหผูสอบบัญชีเพื่อตรวจรับรองวาถูกตอง เมื่อผูสอบบัญชีรับรองงบ
ทางการเงินแลวใหผูชําระบัญชีรับรองงบทางการเงินตอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่ออนุมัติตอไป
ขอ 38. เมื่อไดชําระบัญชีแลวถามีทรัพยสินเหลืออยูจะโอนไปใหแก นิติบุคคลที่มีวัตถุประสงคเกี่ยวกับการ
กุศลสาธารณะ
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ขอ 39. สมาชิกถึงแกกรรมกอนระยะเวลาที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติรับเป4นสมาชิก หรือถึงแกกรรมดวย
สาเหตุการฆาตัวตาย ภายใน 1 ป> นับตั้งแตวันที่มีสมาชิกภาพสมบูรณ ไมมีสิทธิ์ไดรับเงินสวัสดิการ ไมวากรณีใด ๆ
ทั้งสิ้น
ขอ 40. ใหประธานกรรมการของกองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป4นผูรักษาการตามขอบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคมพ.ศ. 2561

(นายสาคร รอดขันเมือง)
ประธานกรรมการของกองทุนสวัสดิการ
สมาชิกสหกรณออมทรัพยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

