
 

                                                                                                                                         
 ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จ ากัด 

ว่าด้วย การรับ การจ่ายและการเก็บรักษาเงนิ พ.ศ.2562 
………………………………… 

อาศยัอ านาจตามขอ้ 29 แห่งขอ้บงัคบัสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข
เชียงใหม่ จ ากัด พ.ศ.2557 มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 เมื่อวนัที่ 16 มีนาคม 2561 และมติที่ประชุม
คณะกรรมการสมาคมฯ คร้ังที่ 1/2562 วนัที่ 31 มีนาคม 2562 เห็นชอบให้ก าหนดระเบียบไวด้งัต่อไปน้ี   

ขอ้ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข 
เชียงใหม่   จ ากดั  ว่าดว้ยการรับ การจ่าย  และการเก็บรักษาเงิน  พ.ศ.2562 

ขอ้  2 ระเบียบน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัที่ประกาศเป็นตน้ไป 
ขอ้  3 ให้ยกเลิก 

                             (1)  ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่  จ ากัด ว่าดว้ย 
การรับ การจ่าย และการเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2560 

บรรดาระเบียบ มติ และต าส่ังอื่นใดในส่วนที่ก  าหนดไวแ้ล้วซ่ึงขัดหรือแยง้กับระเบียบน้ีให้ใช้
ระเบียบน้ีแทน 

ขอ้  4 ในระเบียบน้ี 
สมาคม   หมายถึง  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเชียงใหม่ จ ากดั 
สมาชิก  หมายถึง  สมาชิกสามญัของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข 
    เชียงใหม่ จ ากดั 
สมาชิกสมทบ หมายถึง   สมาชิกสมทบของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย ์
    สาธารณสุขเชียงใหม่ จ ากดั 
คณะกรรมการ   หมายถึง   คณะกรรมการด าเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออม 
    ทรัพยส์าธารณสุขเชียงใหม่  จ ากดั 
กรรมการ หมายถึง    กรรมการด าเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข
    เชียงใหม่ จ ากดั 
นายกสมาคม หมายถึง   นายกสมาคมของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข 
    เชียงใหม่ จ ากดั 
อุปนายกสมาคม หมายถึง   อุปนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเชียงใหม่  
    จ ากดั 
เหรัญญิก หมายถึง   เหรัญญิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ 
    จ ากดั 
เลขานุการ หมายถึง   เลขานุการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข 

  เชียงใหม่ จ ากดั 
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นายทะเบียน   หมายถึง   นายทะเบียนของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข 
    เชียงใหม่ จ ากดั 
เจา้หนา้ที่ หมายถึง   เจา้หน้าที่สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเชียงใหม่จ ากดัที่ไดรั้บมอบหมาย หรือผู้
    ที่สมาคม ฌาปนกิจสงเคราะห์แต่งตั้ง 
เงินค่าสมคัร หมายถึง   เงินที่ผูส้มคัรเป็นสมาชิกสมาคมตอ้งช าระแก่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  
    สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเชียงใหม่ จ ากดั  
เงินค่าบ ารุงรายปี หมายถึง   เงินที่สมาชิกตอ้งช าระเป็นค่าบ ารุงรายปีให้แก่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
  สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเชียงใหม่ จ ากดั 
เงินสงเคราะห์  หมายถึง  เงินที่สมาชิกร่วมกนัออกช่วยเหลือเป็นค่าจดัการศพ หรือค่าจดัการศพและ 
   สงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกซ่ึงถึงแก่ความตาย รวมทั้งเป็นค่าใชจ่้ายเพื่อ 

  ด าเนินกิจการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข 
  เชียงใหม่ จ ากดั 

เงินสงเคราะห์ล่วงหนา้  หมายถึง  เงินที่สมาคมเรียกเก็บไวล้่วงหนา้เพ่ือส ารองจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เมื่อสมาชิกคน
    ใดคน หน่ึงถึงแก่ความตาย 
เงินสดในมือ หมายถึง    เงินสดที่เป็นธนบตัรและเหรียญกษาปณ์ซ่ึงสมาคม เก็บรักษาไวท้ี่ท าการสมาคม 
    เพื่อใชจ่้ายหมุนเวียนในการด าเนินการของสมาคม 
เอกสารแทนตวัเงิน หมายถึง    เช็ค  ธนาณัติ  ตัว๋แลกเงิน  ตัว๋แลกเงินไปรษณียห์รือตัว๋สัญญาใชเ้งิน 
 

หมวด  1 
ใบเสร็จรับเงิน 

ขอ้  5    ใบเสร็จรับเงิน ให้ใช้ตามแบบที่สมาคมก าหนดโดยให้มีส าเนาอย่างน้อยหน่ึงฉบบัเพื่อประโยชน์
ในการตรวจสอบและบนัทึกบญัชี 

ขอ้  6    ใบเสร็จรับเงินให้มีหมายเลขก ากบัเล่ม และหมายเลขก ากบัใบเสร็จรับเงินเรียงตามล าดบักนัไปทุก
ฉบบั ให้สมาคม จดัท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินไว ้เพ่ือให้ทราบและตรวจสอบไดว่้าไดจ้ดัท าขึ้นตามจ านวนเท่าใด 
ไดจ่้ายใบเสร็จรับเงินเล่มใด หมายเลขใด ถึงหมายเลขใด ให้เจา้หนา้ที่ผูใ้ดไปใชเ้มื่อใด 

การเบิกใชใ้บเสร็จรับเงินให้เบิกใชต้ามจ านวนที่เหมาะสมและจ าเป็นกบัสภาพการด าเนินการของ 
สมาคม โดยใชเ้บิกตามล าดบัเล่ม  และเลขที่ของใบเสร็จรับเงิน และหลกัฐานการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินไวด้ว้ย 

ขอ้  7  ใบเสร็จรับเงิน ห้ามขูดลบ แกไ้ข เพ่ิมเติม จ านวนเงินหรือช่ือผูช้ าระเงินหากใบเสร็จรับเงินฉบบัใด
ลงรายการผิดพลาด ก็ให้ขีดฆ่าจ านวนเงินและเขียนใหม่ทั้งจ านวน แลว้ให้ผูรั้บเงินลงลายมือช่ือก ากบั หรือขีดฆ่า
ยกเลิกใบเสร็จรับเงินนั้น ทั้งฉบบัแลว้ออกฉบบัใหม่ ให้แทน 

ส าหรับใบเสร็จรับเงินฉบบัที่ยกเลิกให้ขีดฆ่าและเขียนเหตุผลพร้อมกบัลงช่ือก ากบัไว ้และให้เยบ็ 
ติดไวใ้นเล่ม โดยมีส าเนาอยูค่รบทุกฉบบัพร้อมตน้ฉบบั 

ขอ้  8  ให้สมาคมเก็บรักษาส าเนาใบเสร็จรับเงินไวใ้นที่ปลอดภยั อย่าให้สูญหายและเมื่อไดต้รวจสอบ
แลว้ก็ให้เก็บไวอ้ยา่งเอกสารธรรมดาก็ได ้
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ขอ้  9 ให้นายทะเบียนสมาคม หรือเจา้หน้าที่ท าหน้าที่ควบคุมการจดัเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินที่ยงัไม่ไดใ้ช้
และเล่มที่ยงัใชไ้ม่หมดไวใ้นที่มัน่คงปลอดภยั 

ขอ้  10  ทุกงวด 3 เดือน และเมื่อส้ินปีทางบญัชีของสมาคมฯ ให้นายกสมาคม แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นท า
การ ตรวจนับใบเสร็จรับเงินที่ใช้แลว้ และยงัคงเหลือให้เป็นการถูกตอ้ง โดยจดัท าเป็นหลักฐานการตรวจนับไว ้
 ดว้ย และเสนอผลการตรวจนบัให้คณะกรรมการรับทราบ 

 
หมวด  2 
การรับเงิน 

ขอ้  11  การรับเงินของสมาคมตามจ านวนเงินที่ก  าหนดในขอ้บงัคบัสมาคม ไดแ้ก่ 
(1)  การรับบริจาค 

                            (2)  เงินค่าสมคัรเป็นสมาชิกสมาคม  
                            (3)  เงินค่าบ ารุงรายปี 
                            (4)  เงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้า โดยสมาชิกต้องยินยอมให้สมาคมหักเงินเดือน ณ ที่จ่าย รวมทั้ง 
สมาชิกสมทบซ่ึงเป็นบิดามารดา คู่สมรส และบุตรของสมาชิก และสมาชิกสมทบที่ไม่มีตน้สังกดัหน่วยงานจะหัก
เงินเดือนนั้น ให้น ามาช าระแก่สมาคมภายในวนัที่ 5 ของเดือนถดัไป 

ขอ้  12 สมาคม ตอ้งออกใบเสร็จรับเงินทุกคร้ังที่มีการรับเงินโดยปกติให้ใชใ้บรับเงินเล่มเดียวกนั ในการรับ
เงินทุก ประเภทเวน้แต่เงินประเภทใดที่มีการรับช าระเป็นประจ า และมีจ านวนมากมาย จะแยกใบเสร็จรับเงินเล่ม  
 หน่ึง ส าหรับการรับช าระเงินประเภทนั้นก็ได ้

ขอ้  13การรับเงินของสมาคม ให้รับเป็นเงินสด แต่ถา้เป็นกรณีที่จ าเป็นและเป็นประโยชน์แก่สมาคม ก็อาจ
รับเป็นเอกสารแทนตวัเงินได ้

ขอ้  14 ในกรณีจ าเป็นที่จะตอ้งรับเช็คหรือตัว๋สัญญาใช้เงิน จะตอ้งเป็นเช็คหรือตัว๋สัญญาใช้เงินที่ธนาคาร
รับรองหรือเช็คที่ส่ังจ่ายจากส่วนราชการเท่านั้น 

ขอ้  15 ในกรณีมีการรับเช็คตามขอ้  14  ใบเสร็จรับเงินที่สมาคม ออกให้แก่ผูถ้ือเช็คให้ระบุว่าเป็นเช็คของ
ธนาคารใด  เลขที่เท่าใด  และลงวนัที่เท่าใด  ทั้งให้ก าหนดเง่ือนไขไวใ้นใบเสร็จรับเงินว่า “ใบเสร็จรับเงินน้ีจะ 
 สมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับเงินตามเช็คนั้ นแล้ว” และให้จัดท าทะเบียนรับเช็คเพื่อบันทึกรายละเอียดเก่ียวกับเช็ค 
  ดงักล่าวเพื่อควบคุมและตรวจสอบดว้ย  เช็คที่ถึงก าหนดให้น าฝากสหกรณ์ฯ ทนัที 

ขอ้  16 เงินสด และเอกสารการเงินที่สมาคม ไดรั้บในแต่ละวนัตามขอ้ 13 และ 14 ให้น าฝาก สหกรณ์ออม
ทรัพยส์าธารณสุขเชียงใหม่ จ ากดั เมื่อส้ินเวลารับ–จ่ายในวนันั้น เวน้แต่เอกสารการเงินประเภทที่ตอ้งน าไปขึ้นเงิน
สดก่อน ก็ให้ด าเนินการไดท้นัที 
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       ในกรณีที่ไม่สามารถน าฝากสหกรณ์ฯ ดงักล่าวในวรรคแรก ไดท้นัวนันั้นให้บนัทึกเหตุผลไวใ้น 
สมุดบัญชีเงินสด และแจ้งให้นายกสมาคม หรือเหรัญญิก  หรือนายทะเบียนเพื่อทราบ  และให้รีบน าฝาก  
สหกรณ์ฯ  ในเวลาเร่ิมท าการของวนัท าการถดัไปทนัที 

      เงินสด และเอกสารการเงิน ซ่ึงไม่อาจน าฝากสหกรณ์ไดท้นัในวนันั้น ให้เก็บรักษาไวใ้นตูนิ้รภยั 
สมาคม หรือในที่มัน่คงปลอดภยั 

ขอ้ 17 เหรัญญิก หรือเจา้หนา้ที่ผูรั้บผิดชอบของสมาคม ตอ้งจดัให้มีบญัชีแสดงฐานะการเงินตามแบบที่นาย 
ทะเบียนกลางก าหนดและตอ้งรักษาเอกสารประกอบบญัชีแสดงให้เห็นความถูกตอ้งแห่งบญัชีนั้นไวด้ว้ย 

ขอ้ 18 เงินทุกประเภทที่สมาคม ไดรั้บตอ้งน าฝากไวก้บัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเชียงใหม่ จ ากดั 
ในนามสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเชียงใหม่ จ ากดั   

การฝากเงินและการถอนเงินของสมาคม ตอ้งกระท าในนามสมาคมฯ การถอนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ 
ให้เป็นไปตามระเบียบน้ี 

 
หมวด  3 
การจ่ายเงิน 

ข้อ19 การจ่ายเงิน ให้จ่ายเฉพาะเพื่อกิจการภายในขอบเขตวตัถุประสงค์ของสมาคมฯ และเป็นไปโดย
ถูกตอ้งตามระเบียบ และขอ้บงัคบัของสมาคม 

ขอ้ 20 การจ่ายเงินทุกคร้ังตอ้งมีหลกัฐานการจ่ายที่ถูกตอ้งสมบูรณ์ เก็บไวเ้พื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 
ขอ้ 21 หลักฐานการจ่าย นอกจากใบเสร็จรับเงิน  ซ่ึงผูรั้บเงินออกให้แก่สมาคมให้ใช้ตามแบบที่สมาคม 

ก าหนด 
ขอ้ 22 หลักฐานการจ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงิน  ซ่ึงผูรั้บเงินออกให้แก่สมาคม อย่างน้อย จะต้องมีรายการ

ต่อไปน้ี 
(1) ช่ือ – สถานที่อยูห่รือที่ท างานของผูรั้บเงิน 
(2) วนั เดือน  ปี  ที่รับเงิน 
(3) รายการแสดงการรับเงินระบุรายละเอียดการรับเงิน 
(4) จ านวนเงินทั้งตวัเลขและตวัอกัษร 
(5) ลายมือช่ือผูรั้บเงิน 

ขอ้  23 ให้เจา้หน้าที่หรือผูรั้บผิดชอบงานสมาคมฯ ประทบัตรา “จ่ายเงินแลว้” และลงลายมือช่ือ ก ากบั การ
จ่าย พร้อมวนั เดือน ปี ไวเ้ป็นหลกัฐานการจ่ายเงินทุกฉบบัเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 

ขอ้  24 การจ่ายเงินของสมาคม   กระท าไดด้งัน้ี 
(1) การจ่ายเงินเป็นจ านวนไม่มากและตอ้งจ่ายเป็นประจ า เช่น ค่าเบี้ยประชุม, ค่าเบี้ยเลี้ยง 

ค่าพาหนะของกรรมการและเจา้หนา้ที่สมาคม  ค่าส่ือสาร, ค่าขนส่ง, ค่าไฟฟ้า, ค่าน ้าประปา และค่าใชจ่้ายอื่น ๆ ให้
เหรัญญิก หรือนายทะเบียน มีอ  านาจส่ังจ่ายไดค้ร้ังละไม่เกิน 10,000 บาท (หน่ึงหมื่นบาทถว้น) แลว้เสนอกรรมการ
เพื่อทราบ 
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(2) ให้นายกสมาคม มีอ  านาจในการส่ังจ่ายเงินสงเคราะห์และเงินสงเคราะห์ล่วงหนา้  
แลว้น าเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบ นายกสมาคม อาจมอบหมายให้เหรัญญิกหรือนายทะเบียน มีอ  านาจจ่ายเงินค่า
ช่วยจดัการศพคร้ังแรกไดต้ามขอ้ 33 (2) 

(3) การจ่ายเงินให้แก่กรรมการ หรือเจา้หนา้ที่สมาคม หรือการจ่ายเงินของสมาคม ในการ 
ด าเนินกิจการของสมาคมอื่น ๆ ให้จ่ายเป็นเช็ค  ยกเวน้จ านวนเงินไม่เกิน 5,000 บาท ให้จ่ายเป็นเงินสดไดโ้ดยไดรั้บ
ความเห็นชอบจากนายกสมาคม/อุปนายกสมาคม หรือเหรัญญิก หรือนายทะเบียนสมาคม 

ข้อ 25 ก่อนการจ่ายเงินทุกคร้ัง ผู ้มีหน้าที่ จ่ายต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ และใบส าคัญ
ประกอบการจ่ายเงินให้ถูกตอ้งเรียบร้อย และตอ้งมีผูอ้นุมตัิให้จ่ายเงินไดจึ้งจ่ายเงินและเรียกใบเสร็จรับเงินจากผูรั้บ
เงินลงนามรับเงินไวเ้ป็นหลกัฐานการจ่ายเงินสมาคมทุกคร้ัง 

ข้อ 26 การจ่ายเงินแก่ผู ้มีสิทธ์ิรับเงิน ผูรั้บเงินต้องน าหลักฐาน เช่น บัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือบัตร
ประจ าตวัประชาชน หรือบตัรที่ทางราชการออกให้ และมีรูปผูรั้บเงินมาประกอบการรับเงินดว้ย 

กรณีมอบอ านาจให้รับเงินแทนตอ้งใชห้ลกัฐานประกอบ คือ บตัรประจ าตวัผูม้อบอ านาจ 
ลายมือช่ือผูม้อบอ านาจ บตัรประจ าตวัผูรั้บมอบแสดงประกอบการรับเงิน 

ขอ้ 27 กรณียกเลิกการจ่ายเช็ครายการใดให้ผูม้ีหนา้ที่จ่าย ประทบัตรา “ยกเลิก” ในเอกสารที่ 
ยกเลิกทุกฉบบั ส่วนเช็คที่ยกเลิกให้เยบ็ติดกบัตน้ขั้วเช็ค และประทบัตรา “ยกเลิก” พร้อมบนัทึกเหตุผลที่ยกเลิกและ
ลงลายมือช่ือผูรั้บผิดชอบก ากบัไวด้ว้ย 

ขอ้ 28 ในการถอนเงินจากสหกรณ์ เพื่อน ามาใชจ่้ายในกิจการสมาคม ให้เจา้หนา้ที่ผูรั้บผิดชอบ 
ท าบนัทึกขออนุมติัถอนเงินโดยช้ีแจงเหตุผลต่อนายกสมาคม หรืออุปนายกสมาคม หรือกรรมการผูไ้ดรั้บมอบหมาย
ให้เป็นผู้มีอ  านาจอนุมัติการถอนเงิน พร้อมทั้ งแนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และเอกสารการถอนเงินเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาดว้ย 

 
หมวด  4 

การจ่ายเงินสงเคราะห์ 

 ขอ้ 29 การจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกรายใด สมาคมจะจ่ายให้ผูม้ีสิทธิตามที่ระบุในใบสมคัรหรือทายาทตาม
ขอ้บงัคบัสมาคม เมื่อสมาชิกไดเ้สียชีวิตพน้สามร้อยหกสิบห้าวนั นบัแต่วนัที่คณะกรรมการมีมติรับเขา้เป็นสมาชิก 
กรณีสมาชิกที่เสียชีวิตภายในสามร้อยหกสิบห้าวนันบัแต่วนัที่คณะกรรมการมีมติรับเป็นสมาชิก ไม่มีสิทธิไดรั้บเงิน
สงเคราะห์ ยกเวน้กรณีเสียชีวิตเน่ืองจากอุบตัิเหตุให้นับจากวนัถดัจากที่คณะกรรมการด าเนินการสมาคมมีมติรับ
เป็นสมาชิก 

ขอ้ 30 การจ่ายเงินสงเคราะห์ค่าจดัการศพหรือค่าจดัการศพและสงเคราะห์ครอบครัวหากรายใดมีปัญหา 
ให้น าเขา้ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสมาคม ให้ถือมติที่ประชุมคณะกรรมการเสียงขา้งมากเป็นเกณฑ์และ
ให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการสมาคมเป็นที่สุด 
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ขอ้ 31 การจ่ายเงินสงเคราะห์ให้จ่ายไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 
(1) จ่ายเป็นค่าด าเนินการของสมาคม 
(2) จ่ายเป็นค่าช่วยจดัการศพคร้ังแรก 
(3) จ่ายค่าช าระหน้ีแก่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่  จ ากัด  ในกรณีที่ 

  สมาชิกสมาคม ประเภทสามญัเสียชีวิตและมีหน้ีคา้งช าระ 
(4) เงินที่เหลือจ่ายให้ผูม้ีสิทธิตามเงื่อนไขในใบสมคัร 

ขอ้ 32 เมื่อสมาชิกเสียชีวิต ให้ผูม้ีสิทธิไดรั้บผลประโยชน์ หรือ ผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งรายงานให้สมาคมทราบ 
เป็นหนังสือภายใน 30 วนั นับแต่วนัที่เสียชีวิต หากพน้ก าหนดถือว่าสละสิทธิการรับเงินสงเคราะห์ทางสมาคมจะ
จ่ายเงินสงเคราะห์ภายในเกา้สิบวนั นบัจากวนัที่ไดรั้บค าขอรับเงินสงเคราะห์ โดยแนบเอกสารดงัน้ี 

(1) ส าเนาใบมรณบัตรของสมาชิกที่เสียชีวิต โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรองส าเนาถูกต้อง
จ านวน  1 ชุด 

(2) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ของสมาชิกผูเ้สียชีวิต และของผูรั้บผลประโยชน์ที่ระบุใน 
        ใบสมคัรพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง จ านวน 1 ชุด 

(3)  เอกสารหลกัฐานอื่น ๆ ตามที่สมาคมฯ เห็นสมควรในกรณีที่สมาชิกเสียชีวิตโดยผิดธรรมชาติ  
        เช่นถูกประทุษร้าย หรือกระท าอตัตวินิตบาตรกรรมเป็นต้น ต้องแนบหลกัฐานการชันสูตร   
        พลิกศพหรือส าเนาสรุปส านวนการสอบสวนจากเจา้พนักงานสอบสวน (ต ารวจ) เพื่อรับรอง 
       ว่าผูม้ีสิทธิรับเงินไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งในการเสียชีวิตของสมาชิก 
ขอ้  33  สมาคม จะจ่ายเงินสงเคราะห์ตามล าดบั ดงัน้ี 

(1)  หักเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินกิจการสมาคมจ านวนเงินที่เรียกเก็บไดต้ามขอ้บงัคบัสมาคม 
(2)  จ่ายค่าจดัการศพคร้ังแรกดงัน้ี 
-  สมาชิกสามญัหรือสมาชิกสมทบเสียชีวิตจ่ายค่าจดัการศพ 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถว้น) 
(3)  ส่วนที่เหลือจาก (1) และ (2) ให้ช าระหน้ีแก่สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเชียงใหม่ จ ากดั 

ในกรณีที่สมาชิกที่เสียชีวิตและมีหน้ีสินคา้งช าระ 
(4)  เงินที่เหลือใน (3) จ่ายให้ผูม้ีสิทธิตามเงื่อนไขในใบสมคัรในจ านวนเท่า ๆ กนั 
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หมวดที่ 5 
การเก็บรักษาเงนิและเอกสารส าคัญ 

ขอ้  34  เมื่อส้ินเวลาท าการสมาคมแต่ละวนั ให้เจา้หน้าที่ผูรั้บผิดชอบสมาคม ตรวจสอบรายการในสมุด
บญัชีเปรียบเทียบกบัตวัเงินสดในมือเป็นประจ าทุกวนั เมื่อเห็นว่าถูกตอ้งตรงกนัแลว้ให้ลงลายมือ
ช่ือก ากบัไว ้ในสมุดบญัชีดว้ย 

ขอ้  35  ให้นายทะเบียนสมาคม หรือเจา้หน้าที่ที่ไดรั้บมอบหมายเก็บรักษาสมุดบญัชีเงินฝากของสมาคม 
สมุดบญัชีทะเบียนและเอกสารเก่ียวกบัการเงินไวใ้นตูนิ้รภยัหรือในที่มัน่คงปลอดภยั 

ขอ้  36  ให้นายกสมาคม แต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการตรวจสอบการเงินของสมาคม อยา่งนอ้ย 3 
คน และให้รายงานการตรวจสอบต่อคณะกรรมการสมาคมทุกเดือน 

ขอ้  37  จดัให้มีการท าบัญชีรับ - จ่าย งบทดลอง งบพิสูจน์ยอดเงินฝาก รวมทั้งสรุปเก่ียวกับการจ่ายเงิน
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นประจ าทุกเดือน 

ขอ้  38  ให้นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่  จ ากัด เป็นผู้
รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี 

 
                        ประกาศ  ณ  วนัที่  31 มีนาคม   พ.ศ.2562    

                                       
 
 
         (ดร.ทพ.สุรสิงห์ วิศรุตรัตน) 

 นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
     สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเชียงใหม่ จ ากดั 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


