


 

 

 

สารบัญสารบัญสารบัญสารบัญ    
    

ข�อกําหนดท่ีระบุในข�อบังคับตามข�อต�างๆ ดังนี้ 

ข�อ รายละเอียดท่ีระบุในข�อบังคับ หน�า 
1-3 รายละเอียดชื่อและสัญลักษณ�กองทุน 1 
4 ข�อความท่ัวไป (คํานิยามของผู�ท่ีเก่ียวข�องและการดําเนินงานของกองทุน) 2 
5 วัตถุประสงค�กองทุน 2 

6-7 ท่ีตั้งและวันเวลาเป2ดทําการ 2 
8-13 วิธีการรับสมาชิก/การสมัครสมาชิก 3-4 
14-15 การพ�นสมาชิกภาพสมาชิกกองทุน 5 
16-17 เงินค9าสมัครและค9าเบ้ียประกันชีวิต 5 
18-19 สิทธิและหน�าท่ีของสมาชิกกองทุน 6 
20-21 วิธีการจ9ายเงินสวัสดิการ 6 
22-26 การใช�จ9ายและเก็บรักษาเงิน 7 
27-34 คณะกรรมการหรือบุคคลอ่ืนและบทบาทหน�าท่ี 8-9 
35-39 การเลิกกองทุนสาธารณสุขภาคอีสานและการชําระหนี้ 10 

41 บทเฉพาะกาล 10 

 



 

 

 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน
พ.ศ. 2564  ให!แก!ไขข!อบังคับโดยยกเลิกข!อบังคับ
 ข!อบังคับนี้เรียกว-า “ ข!อบังคับ
 ข!อบังคับนี้ให!ใช!บังคับต้ังแต-วัน
ข!อบังคับกองทุนฯ ฉบับท่ีใช!บังคับ นับแต-วันท่ีข!อบังคับ

กองทุนสาธารณสขุภาคอีสาน พกองทุนสาธารณสขุภาคอีสาน พกองทุนสาธารณสขุภาคอีสาน พกองทุนสาธารณสขุภาคอีสาน พ

 ข!อ 1.  ข!อบังคับนี้เรียกว-า 
 ข!อ 2.  ข!อบังคับนี้ให!ใช!บังคับ นับต้ังแต-วันท่ี 
 ข!อ 3.  เครื่องหมายของ กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน
วงกลมด�านนอก สีเหลือง เส!นผ-าศูนย6กลาง 
อยู-ด!านบน ด!านล-างเป7นเส!นโค!งระหว-างข!อความ กองทุนสาธารณสุขภาคอีสานและเกลียวเชือก ปลายเส!นโค!งท้ังสอง มี
จุดวงกลมขนาดเล็ก วงกลมด�านใน
เกลียวสีแดงพันรอบวงกลมสีเหลืองสามรอบ ซ่ึงมีความหมาย
                                     งูพันคบเพลิง  
                                     เกลียวสีแดง
                                                                     
                                     เส�นโค�งครึ่งวงกลม
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กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน  
พ.ศ. 2564 

***************************** 
คณะกรรมการกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน ครั้งท่ี  1/2564  เม่ือวันท่ี

ให!แก!ไขข!อบังคับโดยยกเลิกข!อบังคับกองทุนฯ เสียท้ังหมดและให!ใช!ข!อบังคับฉบับนี้แทนมีความดังนี้
ข!อบังคับกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน พ.ศ 2564 ” 

ข!อบังคับนี้ให!ใช!บังคับต้ังแต-วันท่ี 1  เดือนมกราคม  พ.ศ. 2564  และให!ยกเลิกข!อบังคับ
ฉบับท่ีใช!บังคับ นับแต-วันท่ีข!อบังคับกองทุนฯ ฉบับนี้มีผลบังคับใช! 

 

ข�อบังคบัข�อบังคบัข�อบังคบัข�อบังคบั    
กองทุนสาธารณสขุภาคอีสาน พกองทุนสาธารณสขุภาคอีสาน พกองทุนสาธารณสขุภาคอีสาน พกองทุนสาธารณสขุภาคอีสาน พ....ศศศศ. . . . 256256256256

 ***************************** 
ข!อบังคับนี้เรียกว-า “ ข!อบังคับกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน พ.ศ. 2564
ข!อบังคับนี้ให!ใช!บังคับ นับต้ังแต-วันท่ี 1 มกราคม 2564 

กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน พ.ศ. 2564 เป7นรูปลักษณะ
เส!นผ-าศูนย6กลาง 2.5 เซนติเมตร มีข!อความ กองทุนสาธารณสุขภาคอี

อยู-ด!านบน ด!านล-างเป7นเส!นโค!งระหว-างข!อความ กองทุนสาธารณสุขภาคอีสานและเกลียวเชือก ปลายเส!นโค!งท้ังสอง มี
วงกลมด�านใน เส!นผ-าศูนย6กลาง 1.7 เซนติเมตร มีลักษณ6ของงูพันคบเพลิง

เหลืองสามรอบ ซ่ึงมีความหมาย ดังนี้ 
งูพันคบเพลิง        หมายถึง  การมีสุขภาพดี 
เกลียวสีแดง          หมายถึง  ความผูกพันและการเอ้ืออาทรของสมาชิก                       

                                                                       สหกรณ6ออมทรัพย6สาธารณสุขภาค
เส�นโค�งครึ่งวงกลม  หมายถึง  รอยยิ้ม 

กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน ป� 2564  หน�า  1 

เม่ือวันท่ี  12  เดือน กุมภาพันธ6   
เสียท้ังหมดและให!ใช!ข!อบังคับฉบับนี้แทนมีความดังนี้ 

ให!ยกเลิกข!อบังคับกองทุน ฯ   ท่ีมีอยู-ก-อน

2562562562564444    

4 ” คําย-อใช! กสอ. 

เป7นรูปลักษณะ มีวงกลมซ!อนกันสองวง 
เซนติเมตร มีข!อความ กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน ตัวอักษรสีน้ําเงิน

อยู-ด!านบน ด!านล-างเป7นเส!นโค!งระหว-างข!อความ กองทุนสาธารณสุขภาคอีสานและเกลียวเชือก ปลายเส!นโค!งท้ังสอง มี
งูพันคบเพลิงสีขาวบนพ้ืนสีเขียวและมี

หมายถึง  ความผูกพันและการเอ้ืออาทรของสมาชิก                        
สหกรณ6ออมทรัพย6สาธารณสุขภาคอีสาน 
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หมวดท่ี 1 
ข�อความท่ัวไป 

 ข!อ 4.  ในข!อบังคับนี้ 
 “กองทุน” หมายถึง   กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน 
 “สมาชิก” หมายถึง   สมาชิกของกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน 
 “คณะกรรมการ”หมายถึง   คณะกรรมการของกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน 
 “ประธานกรรมการ”หมายถึง   ประธานกรรมการของกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน 
 “กรรมการ” หมายถึง   กรรมการของกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน 
 “ผู�จัดการ”หมายถึง   ผู!จัดการของกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน 
 “เจ�าหน�าท่ี” หมายถึง   เจ!าหน!าท่ีของกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน 
 “สมาชิกสหกรณ3” หมายถึง   สมาชิกของสหกรณ6ออมทรัพย6สาธารณสุขในภาคอีสาน 
 “เงินค4าสมัคร” หมายถึง   เงินซ่ึงเรียกเก็บจากผู!ซ่ึงสมัครเข!าเป7นสมาชิกของกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน 
 “เงินค4าเบ้ียประกันชีวิต”หมายถึง   เงินท่ีกองทุนสาธารณสุขภาคอีสานเรียกเก็บจากสมาชิกประจําปC เพ่ือชําระ
ค-าเบ้ียประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต ตามท่ีคณะกรรมการของกองทุนเห็นชอบโดยยึดถือผลประโยชน6สูงสุดของ
สมาชิกเป7นสําคัญ 
 “เงินสวัสดิการ”หมายถึง   เงินท่ีกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน มอบให!ทายาทสมาชิกเพ่ือช-วยเหลือสวัสดิการ
ครอบครัวของสมาชิกซ่ึงถึงแก-ความตาย 
 “ศูนย3ประสานงาน” หมายถึง   ศูนย6ประสานงานกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน 
 “สํานักงานกองทุน” หมายถึง   สถานท่ีทําการของกองทุนตามข!อบังคับข!อ 6 
 

หมวดท่ี 2 
วัตถุประสงค3 

 ข!อ 5.  กองทุนสาธารณสุขภาคอีสานมีวัตถุประสงค6 
5.1  เพ่ือเป7นการรวมตัวของสมาชิกสหกรณ6ออมทรัพย6สาธารณสุขในภาคอีสาน ในการจัดหาสวัสดิการ 

เพ่ือแบ-งเบาภาระของทายาทและผู!คํ้าประกันของสมาชิกในการชําระหนี้เงินกู!สหกรณ6ภายหลังท่ีสมาชิกเสียชีวิต 
5.2  เพ่ือจัดหาสวัสดิการแก-ครอบครัวของสมาชิกซ่ึงถึงแก-ความตาย โดยมิได!ประสงค6จะแสวงหากําไรหรือ 

รายได!เพ่ือแบ-งปEนกัน 
 

ท้ังนี้ กองทุนสาธารณสุขภาคอีสานนี้ ไม-ถือเป7นส-วนหนึ่งของธุรกิจสมาคม 
 

หมวดท่ี 3 
ท่ีตั้งและวันเวลาเป:ดทําการ 

 ข!อ 6.  กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน   ต้ังอยู-เลขท่ี 18/2  ถนนทัศนประทุม  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง จังหวัด
นครพนม 48000  
 ข!อ 7.  กองทุนสาธารณสุขภาคอีสานเปHดทําการในวันจันทร6 ถึงวันศุกร6 ระหว-างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. 
หยุดทําการในวันเสาร6 , วันอาทิตย6 และวันหยุดนักขัตฤกษ6  
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หมวดท่ี 4 
วิธีการรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ 

 ข!อ 8.   ผู!ท่ีประสงค6จะสมัครเข!าเป7นสมาชิกของกองทุนสาธารณสุขภาคอีสานต!องยื่นใบสมัครตามแบบของ
กองทุนสาธารณสุขภาคอีสานด!วยตนเอง  ณ  ท่ีต้ังของสํานักงานของกองทุนสาธารณสุขภาคอีสานในวันเวลาเปHดทําการ 
หรือสหกรณ6ออมทรัพย6ต!นสังกัดท่ีเป7นศูนย6ประสานงาน หรือสถานท่ีท่ีกองทุนสาธารณสุขภาคอีสานกําหนด 
 ข!อ 9.   ผู!สมัครเข!าเป7นสมาชิกโดยสมัครใจต!องมีคุณสมบัติ ดังต-อไปนี้ 
  9.1  กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน ล�านท่ี 1 ต�องมีคุณสมบัติ ดังต4อไปนี้ 

(1)   ประเภทสามัญ  ต!องเป7นสมาชิกประเภทสามัญของสหกรณ6ออมสาธารณสุขภาคอีสาน   และเจ!าท่ีสหกรณ6 
       ออมทรัพย6สาธารณสุขภาคอีสานเท-านั้น 
(2)   ประเภทสมทบ ต!องเป7นสมาชิกประเภทสมทบของสหกรณ6ออมทรัพย6สาธารณสุขภาคอีสาน  ( ยกเว!น     

คู-สมรส  บุตร  บิดา   มารดา   หรือบุคคลภายนอก) หรือเป7นเจ!าหน!าท่ีหรือเจ!าหน!าท่ีศูนย6ประสานงานกองทุน
สาธารณสุขภาคอีสาน 

(3)   เป7นผู!บรรลุนิติภาวะ 
(4)   ไม-เป7นบุคคลล!มละลาย หรือเป7นคนเสมือนไร!ความสามารถ 
(5)   มีสุขภาพสมบูรณ6 แข็งแรง ณ วันสมัคร และไม-มีประวัติการรักษาโรค 5 โรค ดังนี้ 

(5.1) โรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ 
(5.2)     โรคหัวใจ 
(5.3)    โรควัณโรคในระยะอันตราย 
(5.4) โรคเบาหวานระยะฟอกไต 
(5.5)    โรคภูมิคุ!มกันบกพร-อง 

(6)   มีอายุในวันสมัครไม-เกิน 60 ปCบริบูรณ6 
9.2. กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน ล�านท่ี 2ผู�สมัครต�องมีคุณสมบัติ ดังต-อไปนี้  

      (1)   ต!องเป7นสมาชิกกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน ล!านท่ี 1   
(2)  กรณีท่ียังไม-สมัครเป7นสมาชิกกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน ล!านท่ี 1 สามารถสมัครเป7นสมาชิกพร!อมกันได! 

 แต-ต!องมีอายุในวันสมัครไม-เกิน 60 ปCบริบูรณ6 
(3)  สมาชิกท่ีเป7นสมาชิกกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน ล!านท่ี 1 ก-อนวันท่ี 31  ธันวาคม 2563  สามารถสมัคร 

 เป7นสมาชิกกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน ล!านท่ี 2 ได!จนถึงอายุไม-เกิน 65 ปC  บริบูรณ6ในวันสมัคร 
          (4)  เป7นผู!บรรลุนิติภาวะ 
          (5)  ไม-เป7นบุคคลล!มละลาย หรือเป7นคนเสมือนไร!ความสามารถ 
          (6)  มีสุขภาพสมบูรณ6 แข็งแรง ณ วันสมัคร และไม-มีประวัติการรักษาโรค 5 โรค ดังนี้ 
                       (6.1)  โรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ 
                       (6.2)  โรคหัวใจ 
                         (6.3)  โรควัณโรคในระยะอันตราย 
                         (6.4)  โรคเบาหวานระยะฟอกไต 
                         (6.5)  โรคภูมิคุ!มกันบกพร-อง 
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           9.3  การสมัครเป=นสมาชิกกองทุน 
          (1)  กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน ล�านท่ี 1 ต�องย่ืนใบสมัครด�วยตนเอง ตามรูปแบบท่ีกําหนดพร!อมหลักฐาน
ประกอบการรับสมัคร และใบรับรองแพทย6ตามแบบฟอร6มของกองทุนสาธารณสุขภาคอีสานเท-านั้น โดยแพทย6จาก
สถานพยาบาลของรัฐออกให! (ระบุท่ีออกเป7นสถานพยาบาลของรัฐ) ประกอบการรับสมัครทุกกรณี  

(2)  กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน ล�านท่ี 2ต�องย่ืนใบสมัครด�วยตนเอง  ตามรูปแบบท่ีกําหนดพร!อมหลักฐาน
ประกอบการรับสมัคร ตามแบบฟอร6มของกองทุนสาธารณสุขภาคอีสานเท-านั้น 

9.4  สถานท่ีรับสมัคร  สามารถสมัครได!ตามสถานท่ีดังต-อไปนี้ 
          (1)  กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน 
          (2)  สหกรณ6ออมทรัพย6ต!นสังกัดท่ีเป7นศูนย6ประสานงาน 
          (3)  สถานท่ีท่ีกองทุนสาธารณสุขภาคอีสานกําหนด 
 ข!อ 10.  ผู!สมัครเข!าเป7นสมาชิกต!องนําเอกสารหลักฐาน ดังต-อไปนี้ 

(1)  สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาบัตรอ่ืนท่ีทางราชการออกให!ท่ีมีรูปถ-ายและเลขประจําตัว 
ประชาชน 13 หลัก 

(2) ใบรับรองแพทย6 ตามแบบท่ีฟอร6มของกองทุนสาธารณสุขภาคอีสานกําหนด โดยแพทย6จาก 
สถานพยาบาลของรัฐออกให! (ใช�เฉพาะกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน ล�านท่ี 1) 

(3) เอกสารอ่ืน ๆ ตามท่ีกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน กําหนด(ถ!ามี) 
 ข!อ 11.  ผู!สมัครเข!าเป7นสมาชิก จะมีสมาชิกภาพสมบูรณ6 นับจากวันท่ี 1 ของเดือนท่ีคณะกรรมการมีมติรับเป7น
สมาชิกกองทุนฯโดยได!ชําระเงินค-าสมัคร และเงินเบ้ียประกันชีวิต ตามอัตราท่ีกองทุนฯ กําหนดครบถ!วน และเม่ือ
คณะกรรมการมีมติรับเป7นสมาชิกกองทุนฯไว!แล!ว เงินค-าสมัคร และเบ้ียประกันชีวิตกองทุนฯ จะไม-คืนให!ผู!สมัครไม-ว-า
กรณีใด ๆ  

11.1. กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน ล�านท่ี 1 จะไม-จ-ายเงินสวัสดิการสมาชิก ในกรณีดังต-อไปนี้ 
                   (1)  กรณีฆ-าตัวตายในปCแรก (365 วัน นับจากวันท่ี 1 ของเดือนท่ีคณะกรรมการมีมติรับเป7นสมาชิก
กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน ล!านท่ี 1 ) 
                    (2)  กรณีเสียชีวิตด!วยอุบัติเหตุ เม่ือสมาชิกภาพสมบูรณ6 ไม-ครบ 30 วัน ( นับจากวันท่ี 1 ของเดือนท่ี
คณะกรรมการมีมติรับเป7นสมาชิกกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน ล!านท่ี 1) 
 (3)  กรณีเสียชีวิต เม่ือสมาชิกภาพสมบูรณ6ไม-ครบ 180 วัน นับจากวันท่ี 1 ของเดือนท่ี 
คณะกรรมการมีมติรับเป7นสมาชิกกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน ล!านท่ี 1) 

         (4)  กรณีท่ีเสียชีวิตโรคร!ายแรง ตามข!อบังคับกองทุนฯ ข!อ 9.1 (5) ภายในระยะเวลาสองปCนับจากวันท่ี
สมาชิกเสียชีวิต 

11.2. กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน ล�านท่ี 2  จะไม-จ-ายเงินสวัสดิการสมาชิก ในกรณีดังต-อไปนี้ 
                   (1)  กรณีฆ-าตัวตายในปCแรก (365 วัน นับจากวันท่ี 1 ของเดือนท่ีคณะกรรมการมีมติรับเป7นสมาชิก
กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน ล!านท่ี 2) 
                   (2)  กรณีเสียชีวิตด!วยอุบัติเหตุ เม่ือสมาชิกภาพสมบูรณ6 ไม-ครบ 30 วัน ( นับจากวันท่ี 1 ของเดือนท่ี
คณะกรรมการมีมติรับเป7นสมาชิกกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน ล!านท่ี 2) 
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 (3)  กรณีเสียชีวิต เม่ือสมาชิกภาพสมบูรณ6ไม-ครบ 180 วัน ( นับจากวันท่ี 1 ของเดือนท่ีคณะกรรมการมี
มติรับเป7นสมาชิกกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน ล!านท่ี 2 ) 

         (4)  กรณีท่ีเสียชีวิตโรคร!ายแรง ตามข!อบังคับกองทุนฯ ข!อ 9.2 (6) ภายในระยะเวลาสองปCนับจากวันท่ี
สมาชิกเสียชีวิต 
 ข!อ 12.  กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน จะออกหนังสือรับรองการเป7นสมาชิกของกองทุนฯ ให!แก-ผู!สมัครยึดถือไว!
เป7นหลักฐาน 
          ข!อ 13.  ผู!รับเงินสวัสดิการได!แก- ศูนย6ประสานงานเพ่ือชําระหนี้สหกรณ6ต!นสังกัดของสมาชิกกองทุนตามหนังสือ
ยินยอมและมอบอํานาจของผู!รับเงินสวัสดิการ ส-วนท่ีเหลือมอบให!ผู!รับเงินสวัสดิการท่ีระบุในใบสมัครสมาชิกของกองทุน
สวัสดิการฯ ถ!ามีการเปลี่ยนแปลงในหนังสือยินยอมและมอบอํานาจของผู!รับเงินสวัสดิการ จะต!องได!รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกองทุนฯ  
 ข!อ 14.  การพ!นสมาชิกภาพสมาชิกกองทุน 

(1)  ถึงแก-ความตาย 
(2)  ลาออก เป7นหนังสือตามแบบท่ีกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน กําหนด และให!มีผลต้ังแต-วันท่ียื่น  

 หนังสือขอลาออก 
(3)  คณะกรรมการมีมติให!พ!นสภาพ เนื่องจาก 

ก. ขาดส4งเงินค4าเบ้ียประกันชีวิต  โดยกองทุนฯ  ได!แจ!งเป7นหนังสือให!ไปชําระเงินค-าเบ้ียประกัน 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปC หรือตามระยะเวลาท่ีกองทุนฯ กําหนด จํานวน 2 ครั้ง แต-ละครั้งมีระยะเวลาห-างกันไม-น!อย
กว-า 30 วัน หรือตามข!อตกลงอ่ืนใดท่ีกองทุนฯ กําหนด โดยครั้งสุดท!ายได!ทําหนังสือลงทะเบียนตอบรับ  

ข. หาแหล4งท่ีอยู4ไม4ได�หรือไม-สามารถติดต-อได! 
ค. ขาดส4งเงินค4าเบ้ียประกันชีวิตโดยไม4มีเหตุผล 

  การพ!นสมาชิกภาพตามข!อนี้ สมาชิกไม-มีสิทธิเรียกค-าสมัคร และเงินค-าเบ้ียประกันชีวิตท่ีได!ชําระแล!วคืน
จากกองทุนฯ ทุกกรณี 
 ข!อ 15.  กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน จะแจ!งหนังสือให!สมาชิกท่ีพ!นจากสมาชิกภาพทราบ นับต้ังแต-วันท่ี
คณะกรรมการมีมติให!พ!นสภาพ ภายใน 15 วัน ถือเป7นอันสิ้นสุด 
 

หมวดท่ี 5 
เงินค4าสมัคร และเงินค4าเบ้ียประกันชีวิต 

 ข!อ 16.  ผู!สมัครเข!าเป7นสมาชิกของกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน ต!องชําระเงินสมัครและเงินค-าเบ้ียประกันชีวิต 
ให!แก-กองทุนฯ ดังนี้ 

(1)  เงินค-าสมัครแรกเข!า 100 บาท (หนึ่งร!อยบาทถ!วน) 
(2)  เงินค-าเบ้ียประกันชีวิต ตามท่ีกองทุนฯ กําหนด 

 ข!อ 17. การชําระเงินค-าสมัคร, เงินค-าเบ้ียประกันชีวิตในวันสมัคร และค-าเบ้ียประกันชีวิตปCต-ออายุให!ดําเนินการ
ดังนี้ 

เงินค-าสมัคร, เงินค-าเบ้ียประกันชีวิตในวันสมัคร ให!จ-ายตามวันท่ีกองทุนฯ กําหนดตามรอบการสมัคร 
เงินค-าเบ้ียประกันชีวิตปCต-ออายุ ให!ชําระแก-กองทุนภายในวันท่ี 31 ธันวาคม ของทุกปC โดยสามารถชําระได�ดังนี้ 
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(1) ด!วยตนเอง ณ สํานักงานกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน หรือหรือสหกรณ6ออมทรัพย6ต!นสังกัดท่ีเป7น 
ศูนย6ประสานงาน หรือสถานท่ี หรือวิธีการท่ีกองทุนฯกําหนด 

(2) โอนเงินเข!าบัญชีเงินฝากธนาคารของกองทุนสาธารณสุขภาคอีสานตามบัญชีท่ีกองทุนฯ กําหนด 
 การรับเงินทุกประเภท กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน จะออกหลักฐานการรับเงินทุกครั้งตามแบบท่ี กองทุนฯ 
กําหนด 
 

หมวดท่ี 6 
สิทธิและหน�าท่ีของสมาชิก 

 ข!อ 18.  สมาชิกมีสิทธิดังต-อไปนี้ 
(1)   แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจการของกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน ต-อคณะกรรมการ 
(2)   สวัสดิการต-างๆ ตามท่ีกองทุนฯ กําหนด 

  ข!อ 19.  สมาชิกมีหน!าท่ีดังนี้ 
(1)   ปฏิบัติตามข!อบังคับ ระเบียบคําสั่งและประกาศของกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน 
(2)   ชําระเงินค-าเบ้ียประกันชีวิตตามท่ีกองทุนฯ กําหนด 
(3)   เก็บรักษาหนังสือรับรองการเป7นสมาชิก  
(4)   แจ!งการเปลี่ยนแปลงท่ีอยู- ชื่อ สกุล หรือ ข!อมูลส-วนบุคคล ต-อกองทุนฯ ภายใน 30 วัน นับแต- 

  วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
 

หมวดท่ี 7 
วิธีการจ4ายเงินสวัสดิการ 

ข�อ 20.วิธีการจ4ายเงินสวัสดิการกองทุนสาธารณสุขภาคอีสานจะจ-ายเงินสวัสดิการ ดังต-อไปนี้ 
(1)  กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน ล�านท่ี 1  เม่ือสมาชิกกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน ล!านท่ี 1 ผู!ใด 

 ถึงแก-ความตาย  กองทุนฯ จะจ-ายเงินสวัสดิการ จํานวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล!านบาทถ!วน) 
(2)  กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน ล�านท่ี 2  เม่ือสมาชิกกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน ล!านท่ี 2 ผู!ใด 

 ถึงแก-ความตาย กองทุนฯ จะจ-ายเงินสวัสดิการ จํานวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล!านบาทถ!วน) 
 การจ-ายเงินสวัสดิการ จะไม-หักค-าบริหารจัดการ และจ-ายให!แก-ศูนย6ประสานงานฯ เพ่ือชําระหนี้
สหกรณ6ต!นสังกัดของสมาชิกกองทุนตามหนังสือยินยอมและมอบอํานาจของผู!รับเงินสวัสดิการ  ส-วนท่ีเหลือให!จ-ายบุคคล
ตามท่ีระบุ หรือทายาทโดยธรรม 
 ข!อ 21.  กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน จะจ-ายเงินสวัสดิการให!แก-ศูนย6ประสานงานฯภายใน 60 วัน โดยนับจาก
วันท่ีกองทุนฯได!รับเอกสารครบถ!วน  
 การจ-ายเงินสวัสดิการรายใดมีปEญหา   ให!นําเข!าท่ีประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ      และให!คําวินิจฉัยของคณะ 
กรรมการกองทุนฯ ให!เป7นท่ีสุด   
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หมวดท่ี 8 
การใช�จ4ายและการเก็บรักษาเงิน 

 ข!อ 22.  กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน จะใช!จ-ายเงินในการดําเนินกิจการ ดังนี้ 
(1) ค-าเบ้ียประชุม ค-าตอบแทน ค-าเบ้ียเลี้ยง ค-าพาหนะ และค-าเช-าท่ีพักของกรรมการหรือบุคคลอ่ืน 

ท่ีคณะกรรมการกองทุนฯ กําหนด 
(2) เงินเดือนค-าจ!าง และค-าล-วงเวลาของเจ!าหน!าท่ีกองทุนฯ 
(3) ค-าเบ้ียประชุม ค-าตอบแทน ค-าเบ้ียเลี้ยง ค-าพาหนะ และค-าเช-าท่ีพักของเจ!าหน!าท่ีกองทุนฯ 
(4)  ค-าสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนบําเหน็จ เงินสวัสดิการท่ีจําเป7น และค-าเครื่องแบบของ 

เจ!าหน!าท่ีกองทุนฯ 
(5)  ค-าลงทะเบียนในการเข!าร-วมประชุม อบรม สัมมนาของกรรมการ และเจ!าหน!าท่ีของกองทุนฯหรือ 

บุคคลอ่ืนท่ีคณะกรรมการกองทุนฯ กําหนด 
(6)  ค-าใช!จ-ายในการจัดซ้ือท่ีดิน อาคารและครุภัณฑ6 หรือการจัดจ!างก-อสร!างต-อเติมอาคารสํานักงาน 

ของกองทุนฯ 
(7)  ค-าเช-าท่ีดิน และอาคารสํานักงานของกองทุนฯ 
(8)  ค-าใช!จ-ายในการจัดซ้ือวัสดุ ค-าซ-อมแซม ค-าบํารุงรักษา และค-าเสื่อมราคา 
(9)  ค-าใช!จ-ายด!านสาธารณูปโภค ได!แก- ค-าน้ําประปา ค-าไฟฟUา ค-าโทรศัพท6 และค-าไปรษณีย6 
(10)  ค-าใช!จ-ายภาษีเงินได! ค-าธรรมเนียมท่ีเก่ียวกับการดําเนินกิจการของกองทุนฯ 
(11)  ค-าใช!จ-ายสําหรับผู!ทําบัญชี ผู!ตรวจบัญชี ผู!สอบบัญชี ผู!ชําระบัญชี และค-าใช!จ-ายในการเลิกกองทุนฯ 
(12)  ค-าใช!จ-ายอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการกองทุนฯ กําหนด 

 ข!อ 23.  เงินทุกประเภทท่ีกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน ได!รับ ต!องนําฝากธนาคารของรัฐหรือธนาคารพาณิชย6 
หรือสหกรณ6ตามกฎหมายว-าด!วยสหกรณ6 ในนามของกองทุนฯ และให!อํานาจในการสั่งจ-ายและเก็บรักษาเงินสดได! ดังนี้ 

(1)  สํานักงานของกองทุนสาธารณสุขภาคอีสานจะเก็บรักษาเงินสดไว!เพ่ือเป7นค-าใช!จ-ายได!ไม-เกิน  
20,000 บาท 

(2)  ประธานกรรมการกองทุนฯ มีอํานาจสั่งจ-ายเงินของกองทุนฯ ได!ไม-เกินครั้งละ 50,000 บาท 
(3)  ประธานกรรมการกองทุนฯ โดยมติของคณะกรรมการสั่งจ-ายเงินกองทุนฯได!ครั้งละเกินกว-า 

50,000 บาท 
(4)  ผู!จัดการกองทุน มีอํานาจสั่งจ-ายเงินของกองทุนฯ ไม-เกินครั้งละ 20,000 บาท 
(5)  ประธานกรรมการกองทุนฯ และกรรมการอ่ืนอีก 1 คน ตามข!อ 24 มีอํานาจอนุมัติการจ-ายเงิน 

สวัสดิการสมาชิกท่ีถึงแก-ความตายตามข!อ 20  
 ข!อ 24.  การลงลายมือชื่อในการอนุมัติการจ-ายเงิน การเบิกถอนเงินฝากธนาคารและการลงลายมือชื่อเพ่ือให!มี
ผลผูกพันระหว-างบุคคลภายนอกกับกองทุนฯ ให!ปฏิบัติดังนี้ 

(1)  การอนุมัติค-าใช!จ-ายของกองทุน ให!ประธานกรรมการ และกรรมการอ่ืนในตําแหน-งรองประธาน 
กรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิกหรือผู!จัดการกองทุน รวมเป7นสองคนเป7นผู!อนุมัติค-าใช!จ-ายในแต-ละรายการก-อน
ดําเนินการจ-ายเงินของกองทุนฯ 
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(2)  การเบิกถอนเงินจากธนาคารให!ประธานกรรมการและกรรมการอ่ืน ในตําแหน-งรองประธาน 
กรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิกหรือผู!จัดการกองทุนรวมเป7นสองคน เป7นผู!ลงนาม 
  (3)   การลงลายมือชื่อแทนกองทุนเพ่ือให!มีผลผูกพันในกิจการอันเก่ียวกับบุคคลภายนอกให!ประธาน
กรรมการ และกรรมการอ่ืนในตําแหน-งรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือบุคคลท่ีได!รับการแต-งต้ัง 
รวมเป7นสองคน เป7นผู!ลงนาม 
  (4)   หนังสือรับรองการเป7นสมาชิกกองทุน ให!ประธานกรรมการ เป7นผู!ลงนามรับรอง 

(5)   ใบเสร็จรับเงิน จะต!องลงลายมือชื่อของผู!จัดการหรือผู!ท่ีได!รับมอบหมาย 
 ข!อ 25.  เงินหรือผลประโยชน6ของกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน ท่ีได!รับมา หรือมีผู!บริจาคหรือดอกเบ้ียท่ีเกิดจาก
เงินฝากธนาคาร หรือสถาบันการเงิน หรือสหกรณ6 หรืออ่ืนใดท่ีได!รับ ในนามของกองทุนฯ ต!องตกเป7นของกองทุนฯท้ังสิ้น 
 ข!อ 26.  กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน จะแต-งต้ังบุคคลท่ีเหมาะสมเป7นผู!ตรวจบัญชี และต!องรายงานผลให!
คณะกรรมการทราบทุกเดือน ผู!ตรวจบัญชีจะได!รับค-าตอบแทนตามท่ีกองทุนฯ กําหนด 
 

หมวดท่ี 9 
คณะกรรมการหรือบุคคลอ่ืน 

 

ข!อ 27.  คุณสมบัติคณะกรรมการ มีลักษณะดังต-อไปนี้ 
(1) เป7นผู!ริเริ่มก-อต้ังกองทุนฯ หรือผู!ทรงคุณวุฒิ ท่ีกองทุนฯเห็นสมควรแต-งต้ังเป7นกรรมการ 
(2) เป7นสมาชิกกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน 

คณะกรรมการกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน มีจํานวนไม-น!อยกว-า 7 คน และไม-เกิน 15 คน  โดยเลือกกันเองให!
ดํารงตําแหน-งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก เลขานุการ ผู!ช-วยเลขานุการ นอกนั้นเป7นกรรมการของ
กองทุนฯ และปHดประกาศให!ทราบโดยท่ัวกัน  ณ  สํานักงานกองทุนฯ 
 ให!คณะกรรมการเป7นผู!แทนของกองทุนฯ ดําเนินการในกิจการเก่ียวกับบุคคลภายนอก ในการนี้คณะกรรมการจะ
แต-งต้ังกรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนข้ึนทําการแทนก็ได! 
 

หมวดท่ี 10 
บทบาทหน�าท่ีแต4ละตําแหน4งของกรรมการ 

ข�อ 28 ให�คณะกรรมการกองทุนฯ มีบทบาทหน�าท่ี ดังต4อไปนี้ 
  28.1  ประธานกรรมการ  ทําหน!าท่ีเป7นหัวหน!าในการบริหารกิจการของกองทุนฯ ให!เป7นไปด!วยความ
เรียบร!อย ถูกต!องตามกฎหมาย ระเบียบ ข!อบังคับ และวัตถุประสงค6ของกองทุนฯ เป7นผู!แทนกองทุนฯ ในการติดต-อกับ
บุคคลภายนอก และเป7นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ 
  28.2  รองประธาน  ทําหน!าท่ีเป7นผู!ช-วยประธานกรรมการในการบริหารกิจการของกองทุนฯ ปฏิบัติ
ตามท่ีประธานกรรมการได!มอบหมาย และทําหน!าท่ีแทนประธานกรรมการเม่ือประธานกรรมการไม-อยู-หรือไม-สามารถ
ปฏิบัติหน!าท่ีได! 
  28.3  เลขานุการและผู�ช4วยเลขานุการ  ทําหน!าท่ีเก่ียวกับงานธุรการของกองทุนฯ นัดการประชุม
กรรมการ จดและรักษารายงานการประชุม ดําเนินการจดทะเบียนกรรมการ จดทะเบียนแก!ไข หรือเพ่ิมเติมข!อบังคับและ
รายงานทะเบียนสมาชิก บัญชี งบการเงิน และปฏิบัติตามคําสั่งของประธานกรรมการตลอดจนทําหน!าท่ีเป7นเลขานุการใน
การประชุมต-าง ๆ ของกองทุนฯ 
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  28.4  เหรัญญิกและผู�ช4วยเหรัญญิก ทําหน!าท่ีเก่ียวกับการเงินท้ังหมดของกองทุนฯ เป7นผู!จัดทําบัญชี
รายได!-รายจ-าย บัญชี งบการเงิน ของกองทุนฯ ไว!เพ่ือการตรวจสอบ รายงานฐานะการเงิน และงบการเงินของกองทุนฯ 
ต-อคณะกรรมการกองทุนฯ 
  28.5  กรรมการตําแหน4งอ่ืน ๆ มีหน!าท่ีตามท่ีประธานกรรมการมอบหมาย 
 ข!อ 29.  คณะกรรมการของกองทุนฯ ท่ีได!รับมอบหมายให!ทําหน!าท่ีผู!จัดการ หรือฝYายจัดการ อาจได!รับค-าจ!าง 
หรือประโยชน6อย-างอ่ืนทํานองเดียวกันจากกองทุนฯ ตามมติท่ีคณะกรรมการกําหนด และกรรมการของกองทุนฯจะได!รับ
เบ้ียประชุม ค-าพาหนะ หรือเงินประโยชน6อย-างอ่ืนทํานองเดียวกันจากกองทุนฯ ตามท่ีได!วางระเบียบไว!ให!จ-ายตามมติท่ี
คณะกรรมการกองทุนฯ กําหนด 
 ข!อ 30.  กรรมการของกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน ย-อมพ!นจากตําแหน-งในกรณีดังต-อไปนี้ 

(1)  ถึงแก-ความตาย 
(2)  ลาออกโดยเป7นหนังสือ 
(3)  ไม-เข!าประชุมตามข!อ 31 เกินกว-า 4 ครั้งต-อปC 
(4)  คณะกรรมการกองทุนฯไม-น!อยกว-าสองในสามของคณะกรรมการท้ังหมดมีมติให!ออกจากการเป7น 

 กรรมการกองทุน 
 ข!อ 31.  ให!มีการประชุมคณะกรรมการอย-างน!อยเดือนละหนึ่งครั้ง ในกรณีจําเป7นเร-งด-วน ประธานกรรมการ
กองทุนฯ หรือกรรมการไม-น!อยกว-าครึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการจะเรียกประชุมก็ได! 
 ข!อ 32.  การประชุมคณะกรรมการ จะต!องมีคณะกรรมการมาประชุมไม-น!อยกว-าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการจึง
จะนับเป7นองค6ประชุม 
 ข!อ 33.  ให!ประธานกรรมการกองทุนฯ เป7นประธานในท่ีประชุมถ!าประธานกรรมการกองทุนฯ ไม-อยู-หรือไม-อาจ
ปฏิบัติหน!าท่ีได!ให!รองประธานกรรมการ เป7นประธานในท่ีประชุม ถ!าท้ังประธาน และรองประธานกองทุนฯ ไม-อยู- หรือไม-
อาจปฏิบัติหน!าท่ีได! ให!ท่ีประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งทําหน!าท่ีประธานในท่ีประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดให!ถือเสียง
ข!างมาก ถ!าคะแนนเสียงเท-ากันให!ประธานในท่ีประชุม เป7นผู!ชี้ขาด 
 ข!อ 34.  คณะกรรมการมีอํานาจและหน!าท่ีในการดําเนินกิจการของกองทุนฯ ท้ังปวง และให!รวมถึง 

(1)  ดําเนินกิจการของกองทุนฯ ให!เป7นไปตาม ประกาศ ระเบียบ ข!อบังคับ หรือกฎหมายอ่ืน 
(2)  กําหนดระเบียบให!การปฏิบัติงานของกองทุนฯ ให!เป7นไปตามข!อบังคับ 
(3)  ว-าจ!างแต-งต้ังถอดถอนเจ!าท่ีกองทุนฯ 
(4)  จัดทําและเก็บรักษาเอกสารหลักฐานทางการเงินและบัญชี ทะเบียนสมาชิกและทรัพย6สินของ 

  กองทุนฯ 
(5)   พิจารณาทําประกันกลุ-มกับบริษัทประกันชีวิต ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิตพ.ศ. 2535 หรือ 

  เป7นสมาชิกองค6กร หน-วยงานท่ีเก่ียวข!อง ท้ังนี้ถือสิทธิประโยชน6ของสมาชิกเป7นสําคัญ 
(6)   แต-งต้ังอนุกรรมการ หรือท่ีปรึกษาของกองทุนฯ ตามความเหมาะสม 
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หมวดท่ี 11 
การเลิกกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน และการชําระหนี้ 

 

 ข!อ 35.  กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน ย-อมเลิกด!วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต-อไปนี้ 
(1)   มติท่ีประชุมคณะกรรมการ 
(2)   ศาลสั่งให!เลิก 

 ข!อ 36.  เม่ือกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน ต!องเลิกไม-ว-าด!วยเหตุใด ๆ ให!มีการชําระบัญชีให! ท่ีประชุม
คณะกรรมการพิจารณาแต-งต้ังผู!ชําระบัญชีภายในสามสิบวันนับแต-วันท่ีเลิก ผู!ชําระบัญชีได!รับค-าตอบแทนจากกองทุนฯ 
 ข!อ 37.  ให!คณะกรรมการและเจ!าหน!าท่ีของกองทุนฯ จัดการรักษาทรัพย6ท้ังหมดของกองทุนฯ ไว!จนกว-าผู!ชําระ
บัญชีจะเรียกให!ส-งมอบ 
 ข!อ 38.  ผู!ชําระบัญชีต!องทํางบทางการเงินของกองทุนฯ ส-งให!ผู!สอบบัญชีเพ่ือตรวจรับรองว-าถูกต!อง เม่ือผู!สอบ
บัญชีรับรองงบทางการเงินแล!วให!ผู!ชําระบัญชีรับรองงบทางการเงินต-อท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่ืออนุมัติต-อไป 
 ข!อ 39.  เม่ือได!ชําระบัญชีแล!วถ!ามีทรัพย6สินเหลืออยู-จะโอนไปให!แก- นิติบุคคลท่ีมีวัตถุประสงค6เก่ียวกับการกุศล
สาธารณะ 

ข!อ 40.  ให!ประธานกรรมการของกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน เป7นผู!รักษาการตามข!อบังคับนี้ 
 

หมวดท่ี 12 
                                       บทเฉพาะกาล 

          ข!อ 41.  เม่ือกองทุนสาธารณสุขภาคอีสานได!กําหนดและถือใช!ข!อบังคับแล!ว ก็ให!ถือว-าผู!เริ่มก-อต้ังท้ังหมดมี
สมาชิกภาพเป7นคณะกรรมการของกองทุนฯ เริ่มข้ึนต้ังแต-วันกําหนดและถือใช!ข!อบังคับเป7นต!นไป 
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