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รายละเอียดที่ระบุในขอบังคับ
รายละเอียดชื่อและสัญลักษณกองทุน
ขอความทั่วไป (คํานิยามของผูที่เกี่ยวของและการดําเนินงานของกองทุน)
วัตถุประสงคกองทุน
ที่ตั้งและวันเวลาเป2ดทําการ
วิธีการรับสมาชิก/การสมัครสมาชิก
การพนสมาชิกภาพสมาชิกกองทุน
เงินค9าสมัครและค9าเบี้ยประกันชีวิต
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกกองทุน
วิธีการจ9ายเงินสวัสดิการ
การใชจ9ายและเก็บรักษาเงิน
คณะกรรมการหรือบุคคลอื่นและบทบาทหนาที่
การเลิกกองทุนสาธารณสุขภาคอีสานและการชําระหนี้
บทเฉพาะกาล
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กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน
พ.ศ. 2564
*****************************
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ6
พ.ศ. 2564 ให!แก!ไขข!อบังคับโดยยกเลิกข!อบังคับกองทุนฯ เสียทั้งหมดและให!ใช!ข!อบังคับฉบับนี้แทนมีความดังนี้
ข!อบังคับนี้เรียกว-า “ ข!อบังคับกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน พ.ศ 2564 ”
ข!อบังคับนี้ให!ใช!บังคับตั้งแต-วันที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 และให!
ให!ยกเลิกข!อบังคับกองทุน ฯ ที่มีอยู-ก-อน
ข!อบังคับกองทุนฯ ฉบับที่ใช!บังคับ นับแต-วันที่ข!อบังคับกองทุนฯ ฉบับนี้มีผลบังคับใช!

ขอบังคับ
กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน พ.
พ.ศ. 2564
2564
*****************************
ข!อ 1. ข!อบังคับนี้เรียกว-า “ ข!อบังคับกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน พ.ศ. 25644 ” คําย-อใช! กสอ.
ข!อ 2. ข!อบังคับนี้ให!ใช!บังคับ นับตั้งแต-วันที่ 1 มกราคม 2564
ข!อ 3. เครื่องหมายของ กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน พ.ศ. 2564 เป7นรูปลักษณะ มีวงกลมซ!อนกันสองวง
วงกลมดานนอก สีเหลือง เส!นผ-าศูนย6กลาง 2.5 เซนติเมตร มีข!อความ กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน ตัวอักษรสีน้ําเงิน
อยู-ด!านบน ด!านล-างเป7นเส!นโค!งระหว-างข!อความ กองทุนสาธารณสุขภาคอีสานและเกลียวเชือก ปลายเส!นโค!งทั้งสอง มี
จุดวงกลมขนาดเล็ก วงกลมดานใน เส!นผ-าศูนย6กลาง 1.7 เซนติเมตร มีลักษณ6ของงูงูพันคบเพลิงสีขาวบนพื้นสีเขียวและมี
เกลียวสีแดงพันรอบวงกลมสีเหลื
เหลืองสามรอบ ซึ่งมีความหมาย ดังนี้
งูพันคบเพลิง
หมายถึง การมีสุขภาพดี
เกลียวสีแดง
หมายถึง ความผูกพันและการเอื้ออาทรของสมาชิก
สหกรณ6ออมทรัพย6สาธารณสุขภาคอี
ภาค สาน
เสนโคงครึ่งวงกลม หมายถึง รอยยิ้ม
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หมวดที่ 1
ขอความทั่วไป
ข!อ 4. ในข!อบังคับนี้
“กองทุน” หมายถึง กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกของกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน
“คณะกรรมการ”หมายถึง คณะกรรมการของกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน
“ประธานกรรมการ”หมายถึง ประธานกรรมการของกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน
“กรรมการ” หมายถึง กรรมการของกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน
“ผูจัดการ”หมายถึง ผู!จัดการของกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน
“เจาหนาที่” หมายถึง เจ!าหน!าที่ของกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน
“สมาชิกสหกรณ3” หมายถึง สมาชิกของสหกรณ6ออมทรัพย6สาธารณสุขในภาคอีสาน
“เงินค4าสมัคร” หมายถึง เงินซึ่งเรียกเก็บจากผู!ซึ่งสมัครเข!าเป7นสมาชิกของกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน
“เงินค4าเบี้ยประกันชีวิต”หมายถึง เงินที่กองทุนสาธารณสุขภาคอีสานเรียกเก็บจากสมาชิกประจําปC เพื่อชําระ
ค-าเบี้ยประกันชีวิ ตกับบริ ษัทประกั นชีวิต ตามที่คณะกรรมการของกองทุนเห็นชอบโดยยึดถื อผลประโยชน6สู งสุดของ
สมาชิกเป7นสําคัญ
“เงินสวัสดิการ”หมายถึง เงินที่กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน มอบให!ทายาทสมาชิกเพื่อช-วยเหลือสวัสดิการ
ครอบครัวของสมาชิกซึ่งถึงแก-ความตาย
“ศูนย3ประสานงาน” หมายถึง ศูนย6ประสานงานกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน
“สํานักงานกองทุน” หมายถึง สถานที่ทําการของกองทุนตามข!อบังคับข!อ 6
หมวดที่ 2
วัตถุประสงค3
ข!อ 5. กองทุนสาธารณสุขภาคอีสานมีวัตถุประสงค6
5.1 เพื่อเป7นการรวมตัวของสมาชิกสหกรณ6ออมทรัพย6สาธารณสุขในภาคอีสาน ในการจัดหาสวัสดิการ
เพื่อแบ-งเบาภาระของทายาทและผู!ค้ําประกันของสมาชิกในการชําระหนี้เงินกู!สหกรณ6ภายหลังที่สมาชิกเสียชีวิต
5.2 เพื่อจัดหาสวัสดิการแก-ครอบครัวของสมาชิกซึ่งถึงแก-ความตาย โดยมิได!ประสงค6จะแสวงหากําไรหรือ
รายได!เพื่อแบ-งปEนกัน
ทั้งนี้ กองทุนสาธารณสุขภาคอีสานนี้ ไม-ถือเป7นส-วนหนึ่งของธุรกิจสมาคม
หมวดที่ 3
ที่ตั้งและวันเวลาเป:ดทําการ
ข!อ 6. กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน ตั้งอยู-เลขที่ 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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หมวดที่ 4
วิธีการรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ
ข!อ 8. ผู!ที่ประสงค6จะสมัครเข!าเป7นสมาชิกของกองทุนสาธารณสุขภาคอีสานต!องยื่นใบสมัครตามแบบของ
กองทุนสาธารณสุขภาคอีสานด!วยตนเอง ณ ที่ตั้งของสํานักงานของกองทุนสาธารณสุขภาคอีสานในวันเวลาเปHดทําการ
หรือสหกรณ6ออมทรัพย6ต!นสังกัดที่เป7นศูนย6ประสานงาน หรือสถานที่ที่กองทุนสาธารณสุขภาคอีสานกําหนด
ข!อ 9. ผู!สมัครเข!าเป7นสมาชิกโดยสมัครใจต!องมีคุณสมบัติ ดังต-อไปนี้
9.1 กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน ลานที่ 1 ตองมีคุณสมบัติ ดังต4อไปนี้
(1) ประเภทสามัญ ต!องเป7นสมาชิกประเภทสามัญของสหกรณ6ออมสาธารณสุขภาคอีสาน และเจ!าที่สหกรณ6
ออมทรัพย6สาธารณสุขภาคอีสานเท-านั้น
(2) ประเภทสมทบ ต!องเป7นสมาชิกประเภทสมทบของสหกรณ6ออมทรัพย6สาธารณสุขภาคอีสาน ( ยกเว!น
คู-ส มรส บุ ตร บิ ดา มารดา หรื อบุ คคลภายนอก) หรื อเป7น เจ!า หน! า ที่ห รือเจ! า หน! าที่ ศูนย6 ประสานงานกองทุ น
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 ลานที่ 2ผูสมัครตองมีคุณสมบัติ ดังต-อไปนี้
(1) ต!องเป7นสมาชิกกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน ล!านที่ 1
(2) กรณีที่ยังไม-สมัครเป7นสมาชิกกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน ล!านที่ 1 สามารถสมัครเป7นสมาชิกพร!อมกันได!
แต-ต!องมีอายุในวันสมัครไม-เกิน 60 ปCบริบูรณ6
(3) สมาชิกที่เป7นสมาชิกกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน ล!านที่ 1 ก-อนวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สามารถสมัคร
เป7นสมาชิกกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน ล!านที่ 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 ลานที่ 1 ตองยื่นใบสมัครดวยตนเอง ตามรูปแบบที่กําหนดพร!อมหลักฐาน
ประกอบการรับสมัคร และใบรับรองแพทย6ตามแบบฟอร6มของกองทุ นสาธารณสุ ขภาคอีส านเท-านั้ น โดยแพทย6 จาก
สถานพยาบาลของรัฐออกให! (ระบุที่ออกเป7นสถานพยาบาลของรัฐ) ประกอบการรับสมัครทุกกรณี
(2) กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน ลานที่ 2ตองยื่นใบสมัครดวยตนเอง ตามรูปแบบที่กําหนดพร!อมหลักฐาน
ประกอบการรับสมัคร ตามแบบฟอร6มของกองทุนสาธารณสุขภาคอีสานเท-านั้น
9.4 สถานที่รับสมัคร สามารถสมัครได!ตามสถานที่ดังต-อไปนี้
(1) กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน
(2) สหกรณ6ออมทรัพย6ต!นสังกัดที่เป7นศูนย6ประสานงาน
(3) สถานที่ที่กองทุนสาธารณสุขภาคอีสานกําหนด
ข!อ 10. ผู!สมัครเข!าเป7นสมาชิกต!องนําเอกสารหลักฐาน ดังต-อไปนี้
(1) สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาบัตรอื่นที่ทางราชการออกให!ที่มีรูปถ-ายและเลขประจําตัว
ประชาชน 13 หลัก
(2) ใบรับรองแพทย6 ตามแบบที่ฟอร6มของกองทุนสาธารณสุขภาคอีสานกําหนด โดยแพทย6จาก
สถานพยาบาลของรัฐออกให! (ใชเฉพาะกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน ลานที่ 1)
(3) เอกสารอื่น ๆ ตามที่กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน กําหนด(ถ!ามี)
ข!อ 11. ผู!สมัครเข!าเป7นสมาชิก จะมีสมาชิกภาพสมบูรณ6 นับจากวันที่ 1 ของเดือนที่คณะกรรมการมีมติรับเป7น
สมาชิกกองทุนฯโดยได!ชําระเงินค-าสมัคร และเงินเบี้ยประกันชีวิต ตามอัตราที่กองทุนฯ กําหนดครบถ!วน และเมื่อ
คณะกรรมการมีมติรับเป7นสมาชิกกองทุนฯไว!แล!ว เงินค-าสมัคร และเบี้ยประกันชีวิตกองทุนฯ จะไม-คืนให!ผู!สมัครไม-ว-า
กรณีใด ๆ
11.1. กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน ลานที่ 1 จะไม-จ-ายเงินสวัสดิการสมาชิก ในกรณีดังต-อไปนี้
(1) กรณีฆ-าตัวตายในปCแรก (365 วัน นับจากวันที่ 1 ของเดือนที่คณะกรรมการมีมติรับเป7นสมาชิก
กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน ล!านที่ 1 )
(2) กรณีเสียชีวิตด!วยอุบัติเหตุ เมื่อสมาชิกภาพสมบูรณ6 ไม-ครบ 30 วัน ( นับจากวันที่ 1 ของเดือนที่
คณะกรรมการมีมติรับเป7นสมาชิกกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน ล!านที่ 1)
(3) กรณีเสียชีวิต เมื่อสมาชิกภาพสมบูรณ6ไม-ครบ 180 วัน นับจากวันที่ 1 ของเดือนที่
คณะกรรมการมีมติรับเป7นสมาชิกกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน ล!านที่ 1)
(4) กรณีที่เสียชีวิตโรคร!ายแรง ตามข!อบังคับกองทุนฯ ข!อ 9.1 (5) ภายในระยะเวลาสองปCนับจากวันที่
สมาชิกเสียชีวิต
11.2. กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน ลานที่ 2 จะไม-จ-ายเงินสวัสดิการสมาชิก ในกรณีดังต-อไปนี้
(1) กรณีฆ-าตัวตายในปCแรก (365 วัน นับจากวันที่ 1 ของเดือนที่คณะกรรมการมีมติรับเป7นสมาชิก
กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน ล!านที่ 2)
(2) กรณีเสียชีวิตด!วยอุบัติเหตุ เมื่อสมาชิกภาพสมบูรณ6 ไม-ครบ 30 วัน ( นับจากวันที่ 1 ของเดือนที่
คณะกรรมการมีมติรับเป7นสมาชิกกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน ล!านที่ 2)
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(3) กรณีเสียชีวิต เมื่อสมาชิกภาพสมบูรณ6ไม-ครบ 180 วัน ( นับจากวันที่ 1 ของเดือนที่คณะกรรมการมี
มติรับเป7นสมาชิกกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน ล!านที่ 2 )
(4) กรณีที่เสียชีวิตโรคร!ายแรง ตามข!อบังคับกองทุนฯ ข!อ 9.2 (6) ภายในระยะเวลาสองปCนับจากวันที่
สมาชิกเสียชีวิต
ข!อ 12. กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน จะออกหนังสือรับรองการเป7นสมาชิกของกองทุนฯ ให!แก-ผู!สมัครยึดถือไว!
เป7นหลักฐาน
ข!อ 13. ผู!รับเงินสวัสดิการได!แก- ศูนย6ประสานงานเพื่อชําระหนี้สหกรณ6ต!นสังกัดของสมาชิกกองทุนตามหนังสือ
ยินยอมและมอบอํานาจของผู!รับเงินสวัสดิการ ส-วนที่เหลือมอบให!ผู!รับเงินสวัสดิการที่ระบุในใบสมัครสมาชิกของกองทุน
สวัสดิการฯ ถ!ามีการเปลี่ยนแปลงในหนังสือยินยอมและมอบอํานาจของผู!รับเงินสวัสดิการ จะต!องได!รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกองทุนฯ
ข!อ 14. การพ!นสมาชิกภาพสมาชิกกองทุน
(1) ถึงแก-ความตาย
(2) ลาออก เป7นหนังสือตามแบบที่กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน กําหนด และให!มีผลตั้งแต-วันที่ยื่น
หนังสือขอลาออก
(3) คณะกรรมการมีมติให!พ!นสภาพ เนื่องจาก
ก. ขาดส4งเงินค4าเบี้ยประกันชีวิต โดยกองทุนฯ ได!แจ!งเป7นหนังสือให!ไปชําระเงินค-าเบี้ยประกัน
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปC หรือตามระยะเวลาที่กองทุนฯ กําหนด จํานวน 2 ครั้ง แต-ละครั้งมีระยะเวลาห-างกันไม-น!อย
กว-า 30 วัน หรือตามข!อตกลงอื่นใดที่กองทุนฯ กําหนด โดยครั้งสุดท!ายได!ทําหนังสือลงทะเบียนตอบรับ
ข. หาแหล4งที่อยู4ไม4ไดหรือไม-สามารถติดต-อได!
ค. ขาดส4งเงินค4าเบี้ยประกันชีวิตโดยไม4มีเหตุผล
การพ!นสมาชิกภาพตามข!อนี้ สมาชิกไม-มีสิทธิเรียกค-าสมัคร และเงินค-าเบี้ยประกันชีวิตที่ได!ชําระแล!วคืน
จากกองทุนฯ ทุกกรณี
ข!อ 15. กองทุน สาธารณสุ ขภาคอี สาน จะแจ!งหนังสือให!ส มาชิกที่ พ!น จากสมาชิ กภาพทราบ นับ ตั้ งแต-วั น ที่
คณะกรรมการมีมติให!พ!นสภาพ ภายใน 15 วัน ถือเป7นอันสิ้นสุด
หมวดที่ 5
เงินค4าสมัคร และเงินค4าเบี้ยประกันชีวิต
ข!อ 16. ผู!สมัครเข!าเป7นสมาชิกของกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน ต!องชําระเงินสมัครและเงินค-าเบี้ยประกันชีวิต
ให!แก-กองทุนฯ ดังนี้
(1) เงินค-าสมัครแรกเข!า 100 บาท (หนึ่งร!อยบาทถ!วน)
(2) เงินค-าเบี้ยประกันชีวิต ตามที่กองทุนฯ กําหนด
ข!อ 17. การชําระเงินค-าสมัคร, เงินค-าเบี้ยประกันชีวิตในวันสมัคร และค-าเบี้ยประกันชีวิตปCต-ออายุให!ดําเนินการ
ดังนี้
เงินค-าสมัคร, เงินค-าเบี้ยประกันชีวิตในวันสมัคร ให!จ-ายตามวันที่กองทุนฯ กําหนดตามรอบการสมัคร
เงินค-าเบี้ยประกันชีวิตปCต-ออายุ ให!ชําระแก-กองทุนภายในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปC โดยสามารถชําระไดดังนี้
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(1) ด!วยตนเอง ณ สํานักงานกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน หรือหรือสหกรณ6ออมทรัพย6ต!นสังกัดที่เป7น
ศูนย6ประสานงาน หรือสถานที่ หรือวิธีการที่กองทุนฯกําหนด
(2) โอนเงินเข!าบัญชีเงินฝากธนาคารของกองทุนสาธารณสุขภาคอีสานตามบัญชีที่กองทุนฯ กําหนด
การรับเงินทุกประเภท กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน จะออกหลักฐานการรับเงินทุกครั้งตามแบบที่ กองทุนฯ
กําหนด
หมวดที่ 6
สิทธิและหนาที่ของสมาชิก
ข!อ 18. สมาชิกมีสิทธิดังต-อไปนี้
(1) แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการของกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน ต-อคณะกรรมการ
(2) สวัสดิการต-างๆ ตามที่กองทุนฯ กําหนด
ข!อ 19. สมาชิกมีหน!าที่ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามข!อบังคับ ระเบียบคําสั่งและประกาศของกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน
(2) ชําระเงินค-าเบี้ยประกันชีวิตตามที่กองทุนฯ กําหนด
(3) เก็บรักษาหนังสือรับรองการเป7นสมาชิก
(4) แจ!งการเปลี่ยนแปลงที่อยู- ชื่อ สกุล หรือ ข!อมูลส-วนบุคคล ต-อกองทุนฯ ภายใน 30 วัน นับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
หมวดที่ 7
วิธีการจ4ายเงินสวัสดิการ
ขอ 20.วิธีการจ4ายเงินสวัสดิการกองทุนสาธารณสุขภาคอีสานจะจ-ายเงินสวัสดิการ ดังต-อไปนี้
(1) กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน ลานที่ 1 เมื่อสมาชิกกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน ล!านที่ 1 ผู!ใด
ถึงแก-ความตาย กองทุนฯ จะจ-ายเงินสวัสดิการ จํานวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล!านบาทถ!วน)
(2) กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน ลานที่ 2 เมื่อสมาชิกกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน ล!านที่ 2 ผู!ใด
ถึงแก-ความตาย กองทุนฯ จะจ-ายเงินสวัสดิการ จํานวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล!านบาทถ!วน)
การจ- า ยเงิน สวัส ดิ การ จะไม-หั กค-า บริห ารจั ดการ และจ-า ยให! แก- ศูนย6 ประสานงานฯ เพื่ อชํ า ระหนี้
สหกรณ6ต!นสังกัดของสมาชิกกองทุนตามหนังสือยินยอมและมอบอํานาจของผู!รับเงินสวัสดิการ ส-วนที่เหลือให!จ-ายบุคคล
ตามที่ระบุ หรือทายาทโดยธรรม
ข!อ 21. กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน จะจ-ายเงินสวัสดิการให!แก-ศูนย6ประสานงานฯภายใน 60 วัน โดยนับจาก
วันที่กองทุนฯได!รับเอกสารครบถ!วน
การจ-ายเงินสวัสดิการรายใดมีปEญหา ให!นําเข!าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ และให!คําวินิจฉัยของคณะ
กรรมการกองทุนฯ ให!เป7นที่สุด
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หมวดที่ 8
การใชจ4ายและการเก็บรักษาเงิน
ข!อ 22. กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน จะใช!จ-ายเงินในการดําเนินกิจการ ดังนี้
(1) ค-าเบี้ยประชุม ค-าตอบแทน ค-าเบี้ยเลี้ยง ค-าพาหนะ และค-าเช-าที่พักของกรรมการหรือบุคคลอื่น
ที่คณะกรรมการกองทุนฯ กําหนด
(2) เงินเดือนค-าจ!าง และค-าล-วงเวลาของเจ!าหน!าที่กองทุนฯ
(3) ค-าเบี้ยประชุม ค-าตอบแทน ค-าเบี้ยเลี้ยง ค-าพาหนะ และค-าเช-าที่พักของเจ!าหน!าที่กองทุนฯ
(4) ค-าสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนบําเหน็จ เงินสวัสดิการที่จําเป7น และค-าเครื่องแบบของ
เจ!าหน!าที่กองทุนฯ
(5) ค-าลงทะเบียนในการเข!าร-วมประชุม อบรม สัมมนาของกรรมการ และเจ!าหน!าที่ของกองทุนฯหรือ
บุคคลอื่นที่คณะกรรมการกองทุนฯ กําหนด
(6) ค-าใช!จ-ายในการจัดซื้อที่ดิน อาคารและครุภัณฑ6 หรือการจัดจ!างก-อสร!างต-อเติมอาคารสํานักงาน
ของกองทุนฯ
(7) ค-าเช-าที่ดิน และอาคารสํานักงานของกองทุนฯ
(8) ค-าใช!จ-ายในการจัดซื้อวัสดุ 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-าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการดําเนินกิจการของกองทุนฯ
(11) ค-าใช!จ-ายสําหรับผู!ทําบัญชี ผู!ตรวจบัญชี ผู!สอบบัญชี ผู!ชําระบัญชี และค-าใช!จ-ายในการเลิกกองทุนฯ
(12) ค-าใช!จ-ายอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกองทุนฯ กําหนด
ข!อ 23. เงินทุกประเภทที่กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน ได!รับ ต!องนําฝากธนาคารของรัฐหรือธนาคารพาณิชย6
หรือสหกรณ6ตามกฎหมายว-าด!วยสหกรณ6 ในนามของกองทุนฯ และให!อํานาจในการสั่งจ-ายและเก็บรักษาเงินสดได! ดังนี้
(1) สํานักงานของกองทุนสาธารณสุขภาคอีสานจะเก็บรักษาเงินสดไว!เพื่อเป7นค-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 และกรรมการอื่นอีก 1 คน ตามข!อ 24 มีอํานาจอนุมัติการจ-ายเงิน
สวัสดิการสมาชิกที่ถึงแก-ความตายตามข!อ 20
ข!อ 24. การลงลายมือชื่อในการอนุมัติการจ-ายเงิน การเบิกถอนเงินฝากธนาคารและการลงลายมือชื่อเพื่อให!มี
ผลผูกพันระหว-างบุคคลภายนอกกับกองทุนฯ ให!ปฏิบัติดังนี้
(1) การอนุมัติค-าใช!จ-ายของกองทุน ให!ประธานกรรมการ และกรรมการอื่นในตําแหน-งรองประธาน
กรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิกหรือผู!จัดการกองทุน รวมเป7นสองคนเป7นผู!อนุมัติค-าใช!จ-ายในแต-ละรายการก-อน
ดําเนินการจ-ายเงินของกองทุนฯ
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(2) การเบิกถอนเงินจากธนาคารให!ประธานกรรมการและกรรมการอื่น ในตําแหน-งรองประธาน
กรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิกหรือผู!จัดการกองทุนรวมเป7นสองคน เป7นผู!ลงนาม
(3) การลงลายมือชื่อแทนกองทุนเพื่อให!มีผลผูกพันในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอกให!ประธาน
กรรมการ และกรรมการอื่นในตําแหน-งรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือบุคคลที่ได!รับการแต-งตั้ง
รวมเป7นสองคน เป7นผู!ลงนาม
(4) หนังสือรับรองการเป7นสมาชิกกองทุน ให!ประธานกรรมการ เป7นผู!ลงนามรับรอง
(5) ใบเสร็จรับเงิน จะต!องลงลายมือชื่อของผู!จัดการหรือผู!ที่ได!รับมอบหมาย
ข!อ 25. เงินหรือผลประโยชน6ของกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน ที่ได!รับมา หรือมีผู!บริจาคหรือดอกเบี้ยที่เกิดจาก
เงินฝากธนาคาร หรือสถาบันการเงิน หรือสหกรณ6 หรืออื่นใดที่ได!รับ ในนามของกองทุนฯ ต!องตกเป7นของกองทุนฯทั้งสิ้น
ข!อ 26. กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน จะแต- งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป7นผู!ตรวจบัญชี และต!องรายงานผลให!
คณะกรรมการทราบทุกเดือน ผู!ตรวจบัญชีจะได!รับค-าตอบแทนตามที่กองทุนฯ กําหนด
หมวดที่ 9
คณะกรรมการหรือบุคคลอื่น
ข!อ 27. คุณสมบัติคณะกรรมการ มีลักษณะดังต-อไปนี้
(1) เป7นผู!ริเริ่มก-อตั้งกองทุนฯ หรือผู!ทรงคุณวุฒิ ที่กองทุนฯเห็นสมควรแต-งตั้งเป7นกรรมการ
(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!ทราบโดยทั่วกัน ณ สํานักงานกองทุนฯ
ให!คณะกรรมการเป7นผู!แทนของกองทุนฯ ดําเนินการในกิจการเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ในการนี้คณะกรรมการจะ
แต-งตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนขึ้นทําการแทนก็ได!
หมวดที่ 10
บทบาทหนาที่แต4ละตําแหน4งของกรรมการ
ขอ 28 ใหคณะกรรมการกองทุนฯ มีบทบาทหนาที่ ดังต4อไปนี้
28.1 ประธานกรรมการ ทําหน!าที่เป7นหัวหน!าในการบริหารกิจการของกองทุนฯ ให!เป7นไปด!วยความ
เรียบร!อย ถูกต!องตามกฎหมาย ระเบียบ ข!อบังคับ และวัตถุประสงค6ของกองทุนฯ เป7นผู!แทนกองทุนฯ ในการติดต-อกับ
บุคคลภายนอก และเป7นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ
28.2 รองประธาน ทําหน!าที่เป7นผู!ช-วยประธานกรรมการในการบริหารกิจการของกองทุนฯ ปฏิบัติ
ตามที่ประธานกรรมการได!มอบหมาย และทําหน!าที่แทนประธานกรรมการเมื่อประธานกรรมการไม-อยู-หรือไม-สามารถ
ปฏิบัติหน!าที่ได!
28.3 เลขานุการและผูช4วยเลขานุการ ทําหน!าที่เกี่ยวกับงานธุรการของกองทุนฯ นัดการประชุม
กรรมการ จดและรักษารายงานการประชุม ดําเนินการจดทะเบียนกรรมการ จดทะเบียนแก!ไข หรือเพิ่มเติมข!อบังคับและ
รายงานทะเบียนสมาชิก บัญชี งบการเงิน และปฏิบัติตามคําสั่งของประธานกรรมการตลอดจนทําหน!าที่เป7นเลขานุการใน
การประชุมต-าง ๆ ของกองทุนฯ
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28.4 เหรัญญิกและผูช4วยเหรัญญิก ทําหน!าที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของกองทุนฯ เป7นผู!จัดทําบัญชี
รายได!-รายจ-าย บัญชี งบการเงิน ของกองทุนฯ ไว!เพื่อการตรวจสอบ รายงานฐานะการเงิน และงบการเงินของกองทุนฯ
ต-อคณะกรรมการกองทุนฯ
28.5 กรรมการตําแหน4งอื่น ๆ มีหน!าที่ตามที่ประธานกรรมการมอบหมาย
ข!อ 29. คณะกรรมการของกองทุนฯ ที่ได!รับมอบหมายให!ทําหน!าที่ผู!จัดการ หรือฝYายจัดการ อาจได!รับค-าจ!าง
หรือประโยชน6อย-างอื่นทํานองเดียวกันจากกองทุนฯ ตามมติที่คณะกรรมการกําหนด และกรรมการของกองทุนฯจะได!รับ
เบี้ยประชุม ค-าพาหนะ หรือเงินประโยชน6อย-างอื่นทํานองเดียวกันจากกองทุนฯ ตามที่ได!วางระเบียบไว!ให!จ-ายตามมติที่
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-าสองในสามของคณะกรรมการทั้งหมดมีมติให!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-ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการจึง
จะนับเป7นองค6ประชุม
ข!อ 33. ให!ประธานกรรมการกองทุนฯ เป7นประธานในที่ประชุมถ!าประธานกรรมการกองทุนฯ ไม-อยู-หรือไม-อาจ
ปฏิบัติหน!าที่ได!ให!รองประธานกรรมการ เป7นประธานในที่ประชุม ถ!าทั้งประธาน และรองประธานกองทุนฯ ไม-อยู- หรือไมอาจปฏิบัติหน!าที่ได! ให!ที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งทําหน!าที่ประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดให!ถือเสียง
ข!างมาก ถ!าคะแนนเสียงเท-ากันให!ประธานในที่ประชุม เป7นผู!ชี้ขาด
ข!อ 34. คณะกรรมการมีอํานาจและหน!าที่ในการดําเนินกิจการของกองทุนฯ ทั้งปวง และให!รวมถึง
(1) ดําเนินกิจการของกองทุนฯ ให!เป7นไปตาม ประกาศ ระเบียบ ข!อบังคับ หรือกฎหมายอื่น
(2) กําหนดระเบียบให!การปฏิบัติงานของกองทุนฯ ให!เป7นไปตามข!อบังคับ
(3) ว-าจ!างแต-งตั้งถอดถอนเจ!าที่กองทุนฯ
(4) จัดทําและเก็บรักษาเอกสารหลักฐานทางการเงินและบัญชี ทะเบียนสมาชิกและทรัพย6สินของ
กองทุนฯ
(5) พิจารณาทําประกันกลุ-มกับบริษัทประกันชีวิต ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิตพ.ศ. 2535 หรือ
เป7นสมาชิกองค6กร หน-วยงานที่เกี่ยวข!อง ทั้งนี้ถือสิทธิประโยชน6ของสมาชิกเป7นสําคัญ
(6) แต-งตั้งอนุกรรมการ หรือที่ปรึกษาของกองทุนฯ ตามความเหมาะสม
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หมวดที่ 11
การเลิกกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน และการชําระหนี้
ข!อ 35. กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน ย-อมเลิกด!วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต-อไปนี้
(1) มติที่ประชุมคณะกรรมการ
(2) ศาลสั่งให!เลิก
ข! อ 36. เมื่ อ กองทุ น สาธารณสุ ข ภาคอี ส าน ต! อ งเลิ ก ไม- ว- า ด! ว ยเหตุ ใ ด ๆ ให! มี ก ารชํ า ระบั ญ ชี ใ ห! ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการพิจารณาแต-งตั้งผู!ชําระบัญชีภายในสามสิบวันนับแต-วันที่เลิก ผู!ชําระบัญชีได!รับค-าตอบแทนจากกองทุนฯ
ข!อ 37. ให!คณะกรรมการและเจ!าหน!าที่ของกองทุนฯ จัดการรักษาทรัพย6ทั้งหมดของกองทุนฯ ไว!จนกว-าผู!ชําระ
บัญชีจะเรียกให!ส-งมอบ
ข!อ 38. ผู!ชําระบัญชีต!องทํางบทางการเงินของกองทุนฯ ส-งให!ผู!สอบบัญชีเพื่อตรวจรับรองว-าถูกต!อง เมื่อผู!สอบ
บัญชีรับรองงบทางการเงินแล!วให!ผู!ชําระบัญชีรับรองงบทางการเงินต-อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่ออนุมัติต-อไป
ข!อ 39. เมื่อได!ชําระบัญชีแล!วถ!ามีทรัพย6สินเหลืออยู-จะโอนไปให!แก- นิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค6เกี่ยวกับการกุศล
สาธารณะ
ข!อ 40. ให!ประธานกรรมการของกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน เป7นผู!รักษาการตามข!อบังคับนี้
หมวดที่ 12
บทเฉพาะกาล
ข!อ 41. เมื่อกองทุนสาธารณสุขภาคอีสานได!กําหนดและถือใช!ข!อบังคับแล!ว ก็ให!ถือว-าผู!เริ่มก-อตั้งทั้งหมดมี
สมาชิกภาพเป7นคณะกรรมการของกองทุนฯ เริ่มขึ้นตั้งแต-วันกําหนดและถือใช!ข!อบังคับเป7นต!นไป
ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ6 พ.ศ. 2564

(นายดาบชัย โพธิ์สุวรรณ)
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