ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขเชียงใหม่ จากัด
ว่าด้วย การรับ การจ่ ายและการเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2562
…………………………………
อาศัยอานาจตามข้อ 29 แห่ งข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ข
เชี ยงใหม่ จากัด พ.ศ.2557 มติที่ ป ระชุ มใหญ่ ส ามัญ ประจ าปี 2561 เมื่ อ วัน ที่ 16 มี นาคม 2561 และมติที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 31 มีนาคม 2562 เห็นชอบให้กาหนดระเบียบไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรี ยกว่า ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
เชียงใหม่ จากัด ว่าด้วยการรับ การจ่าย และการเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2562
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ประกาศเป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
(1) ระเบียบสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขเชียงใหม่ จากัด ว่าด้วย
การรับ การจ่าย และการเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2560
บรรดาระเบียบ มติ และตาสั่ งอื่น ใดในส่ วนที่กาหนดไว้แล้วซึ่ ง ขัดหรื อ แย้งกับ ระเบียบนี้ ให้ใช้
ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
สมาคม
หมายถึง
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จากัด
สมาชิก
หมายถึง
สมาชิกสามัญของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
เชียงใหม่ จากัด
สมาชิกสมทบ หมายถึง
สมาชิกสมทบของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขเชียงใหม่ จากัด
คณะกรรมการ หมายถึง
คณะกรรมการดาเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออม
ทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จากัด
กรรมการ
หมายถึง
กรรมการดาเนิ นการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ข
เชียงใหม่ จากัด
นายกสมาคม หมายถึง
นายกสมาคมของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
เชียงใหม่ จากัด
อุปนายกสมาคม หมายถึง
อุปนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่
จากัด
เหรัญญิก
หมายถึง
เหรัญญิกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์สหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุ ขเชี ยงใหม่
จากัด
เลขานุการ
หมายถึง
เลขานุการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
เชียงใหม่ จากัด
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นายทะเบียน

หมายถึง

นายทะเบียนของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
เชียงใหม่ จากัด
เจ้าหน้าที่
หมายถึง
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่จากัดที่ได้รับมอบหมาย หรื อผู ้
ที่สมาคม ฌาปนกิจสงเคราะห์แต่งตั้ง
เงินค่าสมัคร หมายถึง
เงินที่ผสู ้ มัครเป็ นสมาชิกสมาคมต้องชาระแก่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จากัด
เงินค่าบารุ งรายปี หมายถึง
เงินที่สมาชิกต้องชาระเป็ นค่าบารุ งรายปี ให้แก่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จากัด
เงินสงเคราะห์ หมายถึง
เงินที่สมาชิกร่ วมกันออกช่วยเหลือเป็ นค่าจัดการศพ หรื อค่าจัดการศพและ
สงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกซึ่งถึงแก่ความตาย รวมทั้งเป็ นค่าใช้จ่ายเพื่อ
ดาเนินกิจการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
เชียงใหม่ จากัด
เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า หมายถึง เงินที่สมาคมเรี ยกเก็บไว้ล่วงหน้าเพื่อสารองจ่ายเป็ นเงินสงเคราะห์เมื่อสมาชิกคน
ใดคน หนึ่งถึงแก่ความตาย
เงินสดในมือ หมายถึง
เงินสดที่เป็ นธนบัตรและเหรี ยญกษาปณ์ซ่ ึงสมาคม เก็บรักษาไว้ที่ทาการสมาคม
เพื่อใช้จ่ายหมุนเวียนในการดาเนินการของสมาคม
เอกสารแทนตัวเงิน หมายถึง
เช็ค ธนาณัติ ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ แลกเงินไปรษณียห์ รื อตัว๋ สัญญาใช้เงิน
หมวด 1
ใบเสร็จรับเงิน
ข้อ 5 ใบเสร็ จรับเงิน ให้ใช้ตามแบบที่สมาคมกาหนดโดยให้มีสาเนาอย่างน้อยหนึ่ งฉบับเพื่อประโยชน์
ในการตรวจสอบและบันทึกบัญชี
ข้อ 6 ใบเสร็ จรับเงินให้มีหมายเลขกากับเล่ม และหมายเลขกากับใบเสร็จรับ เงินเรี ยงตามลาดับกันไปทุก
ฉบับ ให้สมาคม จัดทาทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินไว้ เพื่อให้ทราบและตรวจสอบได้ว่าได้จดั ทาขึ้นตามจานวนเท่าใด
ได้จ่ายใบเสร็จรับเงินเล่มใด หมายเลขใด ถึงหมายเลขใด ให้เจ้าหน้าที่ผใู ้ ดไปใช้เมื่อใด
การเบิกใช้ใบเสร็จรับเงินให้เบิกใช้ตามจานวนที่เหมาะสมและจาเป็ นกับสภาพการดาเนินการของ
สมาคม โดยใช้เบิกตามลาดับเล่ม และเลขที่ของใบเสร็จรับเงิน และหลักฐานการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินไว้ดว้ ย
ข้อ 7 ใบเสร็จรับเงิน ห้ามขูดลบ แก้ไข เพิ่มเติม จานวนเงินหรื อชื่อผูช้ าระเงินหากใบเสร็ จรับเงินฉบับใด
ลงรายการผิดพลาด ก็ให้ขีดฆ่าจานวนเงินและเขียนใหม่ท้ งั จานวน แล้วให้ผูร้ ับเงินลงลายมือชื่อกากับ หรื อขี ดฆ่า
ยกเลิกใบเสร็จรับเงินนั้น ทั้งฉบับแล้วออกฉบับใหม่ ให้แทน
สาหรับใบเสร็จรับเงินฉบับที่ยกเลิกให้ขีดฆ่าและเขียนเหตุผลพร้อมกับลงชื่อกากับไว้ และให้เย็บ
ติดไว้ในเล่ม โดยมีสาเนาอยูค่ รบทุกฉบับพร้อมต้นฉบับ
ข้อ 8 ให้สมาคมเก็บรักษาสาเนาใบเสร็ จรับเงินไว้ในที่ปลอดภัย อย่าให้สูญหายและเมื่อ ได้ตรวจสอบ
แล้วก็ให้เก็บไว้อย่างเอกสารธรรมดาก็ได้
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ข้อ 9 ให้นายทะเบียนสมาคม หรื อเจ้าหน้าที่ทาหน้าที่ควบคุมการจัดเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินที่ยงั ไม่ได้ใช้
และเล่มที่ยงั ใช้ไม่หมดไว้ในที่มนั่ คงปลอดภัย
ข้อ 10 ทุกงวด 3 เดือน และเมื่อสิ้ นปี ทางบัญชีของสมาคมฯ ให้นายกสมาคม แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทา
การ ตรวจนับใบเสร็ จรับเงินที่ใช้แล้ว และยังคงเหลือ ให้เป็ นการถูกต้อ ง โดยจัดทาเป็ นหลักฐานการตรวจนับไว้
ด้วย และเสนอผลการตรวจนับให้คณะกรรมการรับทราบ
หมวด 2
การรับเงิน
ข้อ 11 การรับเงินของสมาคมตามจานวนเงินที่กาหนดในข้อบังคับสมาคม ได้แก่
(1) การรับบริ จาค
(2) เงินค่าสมัครเป็ นสมาชิกสมาคม
(3) เงินค่าบารุ งรายปี
(4) เงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้า โดยสมาชิ กต้องยินยอมให้สมาคมหักเงินเดือ น ณ ที่จ่าย รวมทั้ง
สมาชิกสมทบซึ่ งเป็ นบิดามารดา คู่สมรส และบุตรของสมาชิก และสมาชิกสมทบที่ไม่มีตน้ สังกัดหน่วยงานจะหัก
เงินเดือนนั้น ให้นามาชาระแก่สมาคมภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
ข้อ 12 สมาคม ต้องออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงินโดยปกติให้ใช้ใบรับเงินเล่มเดียวกัน ในการรับ
เงินทุก ประเภทเว้นแต่เงินประเภทใดที่มีการรับชาระเป็ นประจา และมีจานวนมากมาย จะแยกใบเสร็ จรับเงินเล่ม
หนึ่ง สาหรับการรับชาระเงินประเภทนั้นก็ได้
ข้อ 13การรับเงินของสมาคม ให้รับเป็ นเงินสด แต่ถา้ เป็ นกรณี ที่จาเป็ นและเป็ นประโยชน์แก่สมาคม ก็อาจ
รับเป็ นเอกสารแทนตัวเงินได้
ข้อ 14 ในกรณี จาเป็ นที่จะต้องรับเช็คหรื อตัว๋ สัญญาใช้เงิน จะต้องเป็ นเช็คหรื อตัว๋ สัญญาใช้เงินที่ธนาคาร
รับรองหรื อเช็คที่สั่งจ่ายจากส่วนราชการเท่านั้น
ข้อ 15 ในกรณี มีการรับเช็คตามข้อ 14 ใบเสร็ จรับเงินที่สมาคม ออกให้แก่ผูถ้ ือเช็คให้ระบุว่าเป็ นเช็คของ
ธนาคารใด เลขที่เท่าใด และลงวันที่เท่าใด ทั้งให้กาหนดเงื่อ นไขไว้ในใบเสร็ จรับเงินว่า “ใบเสร็ จรับเงิน นี้ จะ
สมบู ร ณ์ ต่ อ เมื่ อ ได้รับ เงิ น ตามเช็ ค นั้ น แล้ว ” และให้ จัด ท าทะเบี ย นรั บ เช็ ค เพื่ อ บั น ทึ ก รายละเอี ย ดเกี่ ยวกั บ เช็ ค
ดังกล่าวเพื่อควบคุมและตรวจสอบด้วย เช็คที่ถึงกาหนดให้นาฝากสหกรณ์ฯ ทันที
ข้อ 16 เงินสด และเอกสารการเงินที่สมาคม ได้รับในแต่ละวัน ตามข้อ 13 และ 14 ให้นาฝาก สหกรณ์ออม
ทรัพย์สาธารณสุ ขเชียงใหม่ จากัด เมื่อสิ้ นเวลารับ–จ่ายในวันนั้น เว้นแต่เอกสารการเงินประเภทที่ตอ้ งนาไปขึ้นเงิน
สดก่อน ก็ให้ดาเนินการได้ทนั ที
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ในกรณีที่ไม่สามารถนาฝากสหกรณ์ฯ ดังกล่าวในวรรคแรก ได้ทนั วันนั้นให้บนั ทึกเหตุผลไว้ใน
สมุ ด บั ญ ชี เงิ น สด และแจ้ง ให้ น ายกสมาคม หรื อ เหรั ญ ญิ ก หรื อ นายทะเบี ย นเพื่ อ ทราบ และให้ รี บ น าฝาก
สหกรณ์ฯ ในเวลาเริ่ มทาการของวันทาการถัดไปทันที
เงินสด และเอกสารการเงิน ซึ่งไม่อาจนาฝากสหกรณ์ได้ทนั ในวันนั้น ให้เก็บรักษาไว้ในตูน้ ิรภัย
สมาคม หรื อในที่มนั่ คงปลอดภัย
ข้อ 17 เหรัญญิก หรื อเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบของสมาคม ต้องจัดให้มีบญั ชีแสดงฐานะการเงินตามแบบที่นาย
ทะเบียนกลางกาหนดและต้องรักษาเอกสารประกอบบัญชีแสดงให้เห็นความถูกต้องแห่งบัญชีน้ นั ไว้ดว้ ย
ข้อ 18 เงินทุกประเภทที่สมาคม ได้รับต้องนาฝากไว้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จากัด
ในนามสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จากัด
การฝากเงินและการถอนเงินของสมาคม ต้องกระทาในนามสมาคมฯ การถอนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ
ให้เป็ นไปตามระเบียบนี้
หมวด 3
การจ่ ายเงิน
ข้อ 19 การจ่ายเงิน ให้ จ่ายเฉพาะเพื่ อ กิ จการภายในขอบเขตวัต ถุประสงค์ของสมาคมฯ และเป็ นไปโดย
ถูกต้องตามระเบียบ และข้อบังคับของสมาคม
ข้อ 20 การจ่ายเงินทุกครั้งต้องมีหลักฐานการจ่ายที่ถูกต้องสมบูรณ์ เก็บไว้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
ข้อ 21 หลักฐานการจ่าย นอกจากใบเสร็ จรับเงิน ซึ่ งผูร้ ับเงินออกให้แก่สมาคมให้ใช้ตามแบบที่สมาคม
กาหนด
ข้อ 22 หลักฐานการจ่ายที่เป็ นใบเสร็ จรับ เงิน ซึ่ งผูร้ ับ เงินออกให้แก่สมาคม อย่างน้อ ย จะต้อ งมีรายการ
ต่อไปนี้
(1) ชื่อ – สถานที่อยูห่ รื อที่ทางานของผูร้ ับเงิน
(2) วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
(3) รายการแสดงการรับเงินระบุรายละเอียดการรับเงิน
(4) จานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร
(5) ลายมือชื่อผูร้ ับเงิน
ข้อ 23 ให้เจ้าหน้าที่หรื อผูร้ ับผิดชอบงานสมาคมฯ ประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” และลงลายมือชื่อ กากับ การ
จ่าย พร้อมวัน เดือน ปี ไว้เป็ นหลักฐานการจ่ายเงินทุกฉบับเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
ข้อ 24 การจ่ายเงินของสมาคม กระทาได้ดงั นี้
(1) การจ่ายเงินเป็ นจานวนไม่มากและต้องจ่ายเป็ นประจา เช่น ค่าเบี้ยประชุม, ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าพาหนะของกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคม ค่าสื่ อสาร, ค่าขนส่ง, ค่าไฟฟ้า, ค่าน้ าประปา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้
เหรัญญิก หรื อนายทะเบียน มีอานาจสั่งจ่ายได้ครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) แล้วเสนอกรรมการ
เพื่อทราบ
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(2) ให้นายกสมาคม มีอานาจในการสัง่ จ่ายเงินสงเคราะห์และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า
แล้วนาเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบ นายกสมาคม อาจมอบหมายให้เหรัญญิกหรื อนายทะเบียน มีอานาจจ่ายเงินค่า
ช่วยจัดการศพครั้งแรกได้ตามข้อ 33 (2)
(3) การจ่ายเงินให้แก่กรรมการ หรื อเจ้าหน้าที่สมาคม หรื อการจ่ายเงินของสมาคม ในการ
ดาเนิ นกิจการของสมาคมอื่น ๆ ให้จ่ายเป็ นเช็ค ยกเว้นจานวนเงินไม่เกิน 5,000 บาท ให้จ่ายเป็ นเงินสดได้โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากนายกสมาคม/อุปนายกสมาคม หรื อเหรัญญิก หรื อนายทะเบียนสมาคม
ข้อ 25 ก่ อ นการจ่ า ยเงิ น ทุ ก ครั้ ง ผู ้มี ห น้ า ที่ จ่ า ยต้อ งตรวจสอบเอกสารหลัก ฐานต่ า งๆ และใบส าคั ญ
ประกอบการจ่ายเงินให้ถูกต้องเรี ยบร้อย และต้องมีผอู ้ นุมตั ิให้จ่ายเงินได้จึงจ่ายเงินและเรี ยกใบเสร็ จรับเงินจากผูร้ ับ
เงินลงนามรับเงินไว้เป็ นหลักฐานการจ่ายเงินสมาคมทุกครั้ง
ข้อ 26 การจ่ายเงินแก่ผู ้มีสิท ธิ์ รับ เงิน ผูร้ ับเงินต้อ งนาหลักฐาน เช่ น บัต รประจาตัวข้าราชการ หรื อ บัต ร
ประจาตัวประชาชน หรื อบัตรที่ทางราชการออกให้ และมีรูปผูร้ ับเงินมาประกอบการรับเงินด้วย
กรณีมอบอานาจให้รับเงินแทนต้องใช้หลักฐานประกอบ คือ บัตรประจาตัวผูม้ อบอานาจ
ลายมือชื่อผูม้ อบอานาจ บัตรประจาตัวผูร้ ับมอบแสดงประกอบการรับเงิน
ข้อ 27 กรณียกเลิกการจ่ายเช็ครายการใดให้ผมู ้ ีหน้าที่จ่าย ประทับตรา “ยกเลิก” ในเอกสารที่
ยกเลิกทุกฉบับ ส่วนเช็คที่ยกเลิกให้เย็บติดกับต้นขั้วเช็ค และประทับตรา “ยกเลิก” พร้อมบันทึกเหตุผลที่ยกเลิกและ
ลงลายมือชื่อผูร้ ับผิดชอบกากับไว้ดว้ ย
ข้อ 28 ในการถอนเงินจากสหกรณ์ เพื่อนามาใช้จ่ายในกิจการสมาคม ให้เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบ
ทาบันทึกขออนุมตั ิถอนเงินโดยชี้แจงเหตุผลต่อนายกสมาคม หรื ออุปนายกสมาคม หรื อกรรมการผูไ้ ด้รับมอบหมาย
ให้ เป็ นผู ้มี อ านาจอนุ มั ติ ก ารถอนเงิ น พร้ อ มทั้ง แนบเอกสารหลัก ฐานต่ า ง ๆ และเอกสารการถอนเงิ น เพื่ อ
ประกอบการพิจารณาด้วย
หมวด 4
การจ่ ายเงินสงเคราะห์
ข้อ 29 การจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกรายใด สมาคมจะจ่ายให้ผมู ้ ีสิทธิตามที่ระบุในใบสมัครหรื อทายาทตาม
ข้อบังคับสมาคม เมื่อสมาชิกได้เสี ยชีวิตพ้นสามร้อยหกสิ บห้าวัน นับแต่วนั ที่คณะกรรมการมีมติรับเข้าเป็ นสมาชิก
กรณีสมาชิกที่เสี ยชีวิตภายในสามร้อยหกสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่คณะกรรมการมีมติรับเป็ นสมาชิก ไม่มีสิทธิได้รับเงิน
สงเคราะห์ ยกเว้นกรณี เสี ยชีวิตเนื่ องจากอุบตั ิเหตุให้นับจากวันถัดจากที่คณะกรรมการดาเนิ นการสมาคมมีมติรับ
เป็ นสมาชิก
ข้อ 30 การจ่ายเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพหรื อค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวหากรายใดมีปัญหา
ให้นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดาเนิ น การสมาคม ให้ถือมติที่ประชุม คณะกรรมการเสี ยงข้างมากเป็ นเกณฑ์และ
ให้คาวินิจฉัยของคณะกรรมการสมาคมเป็ นที่สุด
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ข้อ 31 การจ่ายเงินสงเคราะห์ให้จ่ายได้ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) จ่ายเป็ นค่าดาเนินการของสมาคม
(2) จ่ายเป็ นค่าช่วยจัดการศพครั้งแรก
(3) จ่ า ยค่ า ช าระหนี้ แก่ ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์ส าธารณสุ ข เชี ย งใหม่ จ ากั ด ในกรณี ที่
สมาชิกสมาคม ประเภทสามัญเสี ยชีวิตและมีหนี้คา้ งชาระ
(4) เงินที่เหลือจ่ายให้ผมู ้ ีสิทธิตามเงื่อนไขในใบสมัคร
ข้อ 32 เมื่อสมาชิกเสี ยชีวิต ให้ผมู ้ ีสิทธิได้รับผลประโยชน์ หรื อ ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องรายงานให้สมาคมทราบ
เป็ นหนังสื อภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่เสี ยชีวิต หากพ้นกาหนดถือว่าสละสิ ทธิ การรับเงินสงเคราะห์ ทางสมาคมจะ
จ่ายเงินสงเคราะห์ภายในเก้าสิ บวัน นับจากวันที่ได้รับคาขอรับเงินสงเคราะห์ โดยแนบเอกสารดังนี้
(1) สาเนาใบมรณบัต รของสมาชิ กที่ เสี ยชี วิต โดยให้ผู ้มีส่ วนได้ส่วนเสี ยรับ รองสาเนาถู กต้อ ง
จานวน 1 ชุด
(2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ของสมาชิกผูเ้ สี ยชีวิต และของผูร้ ับผลประโยชน์ที่ระบุใน
ใบสมัครพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ชุด
(3) เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ตามที่สมาคมฯ เห็นสมควรในกรณี ที่สมาชิกเสี ยชีวิตโดยผิดธรรมชาติ
เช่ นถูกประทุษร้ าย หรื อกระทาอัตตวินิตบาตรกรรมเป็ นต้น ต้อ งแนบหลักฐานการชันสู ตร
พลิกศพหรื อสาเนาสรุ ปสานวนการสอบสวนจากเจ้าพนักงานสอบสวน (ตารวจ) เพื่อรับรอง
ว่าผูม้ ีสิทธิรับเงินไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเสี ยชีวิตของสมาชิก
ข้อ 33 สมาคม จะจ่ายเงินสงเคราะห์ตามลาดับ ดังนี้
(1) หักเป็ นค่าใช้จ่ายดาเนินกิจการสมาคมจานวนเงินที่เรี ยกเก็บได้ตามข้อบังคับสมาคม
(2) จ่ายค่าจัดการศพครั้งแรกดังนี้
- สมาชิกสามัญหรื อสมาชิกสมทบเสี ยชีวิตจ่ายค่าจัดการศพ 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)
(3) ส่วนที่เหลือจาก (1) และ (2) ให้ชาระหนี้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จากัด
ในกรณีที่สมาชิกที่เสี ยชีวิตและมีหนี้สินค้างชาระ
(4) เงินที่เหลือใน (3) จ่ายให้ผมู ้ ีสิทธิตามเงื่อนไขในใบสมัครในจานวนเท่า ๆ กัน

7

ข้อ 34

ข้อ 35
ข้อ 36
ข้อ 37
ข้อ 38

หมวดที่ 5
การเก็บรักษาเงินและเอกสารสาคัญ
เมื่อ สิ้ นเวลาทาการสมาคมแต่ละวัน ให้เจ้าหน้าที่ผูร้ ับผิดชอบสมาคม ตรวจสอบรายการในสมุด
บัญชีเปรี ยบเทียบกับตัวเงินสดในมือเป็ นประจาทุกวัน เมื่อเห็นว่าถูกต้องตรงกันแล้วให้ลงลายมือ
ชื่อกากับไว้ ในสมุดบัญชีดว้ ย
ให้นายทะเบียนสมาคม หรื อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเก็บ รักษาสมุดบัญชีเงินฝากของสมาคม
สมุดบัญชีทะเบียนและเอกสารเกี่ยวกับการเงินไว้ในตูน้ ิรภัยหรื อในที่มนั่ คงปลอดภัย
ให้นายกสมาคม แต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป็ นกรรมการตรวจสอบการเงินของสมาคม อย่างน้อย 3
คน และให้รายงานการตรวจสอบต่อคณะกรรมการสมาคมทุกเดือน
จัดให้มีการทาบัญชี รับ - จ่าย งบทดลอง งบพิสูจน์ยอดเงินฝาก รวมทั้งสรุ ปเกี่ ยวกับการจ่ายเงิน
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็ นประจาทุกเดือน
ให้ น ายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์ส าธารณสุ ข เชี ยงใหม่ จ ากัด เป็ นผู ้
รักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2562

(ดร.ทพ.สุรสิ งห์ วิศรุ ตรัตน)
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จากัด

