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ด ว ยสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห สมาชิ ก สหกรณอ อมทรัพ ยส าธารณสุข จัง หวัด อุ ด รธานี จํา กั ด
ไดดําเนินการมาครบรอบปบัญชีสมาคม และไดจัดทํางบการเงินประจําป 2564 เสร็จเรียบรอยแลว
อาศัยอํานาจตามขอบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัด
อุดรธานี จํากัด พ.ศ.2547 ขอ 33 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสมาคมกําหนดใหจัดประชุม
ใหญ ส ามั ญ ประจํ า ป 2564 ในวั น เสาร ที่ 5 มี น าคม 2565 เวลา 09.00 น. เป น ต น ไป
ณ หองประชุม รมโพธิ์ทอง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จึงขอเชิญสมาชิกสมาคมฯเขาประชุมตาม
วันเวลาดังกลาวโดยพรอมเพียงกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ 2565

(นายสาคร รอดขันเมือง)
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ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องนายกสมาคมแจงใหทราบ
1.1 เรื่องการจัดประชุมใหญสามัญประจําป 2564
อาศัยตามขอบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
จํากัด พ.ศ. 2548
ขอ. 33 สมาคมจะตองเรียกประชุมใหญสามัญประจําป ปละหนึ่งครั้ง ภายใน 120 วันนับแตวันสิ้นป
ปฏิทินเพื่อ
(1) รับทราบรายงานกิจการในรอบปที่ผานมา
(2) พิจารณาอนุมัติบัญชีรายได รายจายและบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน
(3) เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหมแทนคณะกรรมการเมื่อครบวาระหรือทดแทนตําแหนงที่วาง
(4) พิจารณาแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับ การประชุมใหญสามัญหรือวิสามัญ จะประชุมโดยสมาชิก
หรือผูแทนสมาชิกก็ได จํานวนผูแทนสมาชิกเทาใดใหเปนไปตามมติที่ประชุมใหญ
(5) พิจารณาวาระอื่น ๆ
ขอ.36 การประชุมใหญ ตองมีสมาชิกมารวมประชุมรวมกันไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
หรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน จึงจะเปนองคประชุม
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด จึงกําหนดใหมีการ
ประชุมใหญสามัญประจําป 2564 ในวันเสารที่ 5 มีนาคม 2565 ณ หองประชุมรมโพธิ์ทอง สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ขณะนี้มีสมาชิกมาประชุม จํานวน..................คน จึงถือวาเปนองคประชุม
1.2 เรื่องแนะนําผูเขารวมประชุม
แนะนําผูเขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 2564 ไดแกผูแทนนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
ประจําทองที่เทศบาลนครอุดรธานี
นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห คือ
1) ……………………………………………………………………………………………
2) ……………………………………………………………………………………………
ผูตรวจบัญชีสมาคม คือ
นายประเทือง กลิ่นคลายกัน
1.3 เรื่องที่ตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด ตั้งอยูที่สํานักงาน
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด เลขที่ 4/1 ถนนอธิบดี ตําบลหมากแขง
อําเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี
1.4 เรื่องแนะนําคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
1. นายสาคร
รอดขันเมือง นายกสมาคมฯ
2. นายสุนันท
สุวรรณ
อุปนายกคนที่ 1
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3. ดร.ฐนกร
คําหารพล
เหรัญญิก
4. นางสาวทัศนีย
กําไรทอง
นายทะเบียน
5. น.ส.ศิวาการ
จันทะไทย
กรรมการ
6. นางอมราภรณ
พุทโธ
กรรมการ
7. นางพรพรรณ
พิมพวาป
กรรมการ
8. นางชุลีพร
แดนสุข
กรรมการและเลขานุการ
1.5 เรื่องแนะนําเจาหนาที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
1) นางสาวณัฐธพิมพ สุมังเกษตร เจาหนาที่การเงิน
2) นางสาวสิริพร แสงตา
เจาหนาที่บัญชี
1.6 เรื่องสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
ประเภทที่ 1 หมายถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด หรือ
คูสมรสตามกฎหมาย หรือบุตรของสมาชิก หรือ พนักงานสมาคม หรือคูสมรสตามกฎหมายพนักงานสมาคม
มีอายุในวันสมัครไมเกิน 60 ปบริบูรณ ยกเวน บุตรของสมาชิกตองมีอายุไมเกิน 35 ป
ประเภทที่ 2 หมายถึง ขาราชการบํานาญที่เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัด
อุดรธานี จํากัด หรือ บิดา มารดาของสมาชิกสหกรณ หรือบิดา มารดาพนักงานสมาคม มีอายุในวันสมัครไมเกิน
65 ปบริบูรณ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม ..........................................................................................................................
1.7 เรื่องสมาคมไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดประชุมใหญสามัญประจําป 2564
ดวยศูนยประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหและกองทุนสวัสดิการ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
จังหวัดอุดรธานี จํากัด ไดสนับสนุนการจัดประชุมใหญสามัญประจําป 2564 ของสมาคม เพื่อเปนคาใชจายไดแก
คาพาหนะเหมาจาย และคาอาหารวางเครื่องดื่ม สําหรับผูมาประชุม จํานวน 100,000 บาท
มติที่ประชุม ..........................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2563
และการประชุมใหญวิสามัญครั้งที่ 1 ประจําป 2564
2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2563
รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2563
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วันเสาร ที่ 27 มีนาคม 2564
ณ หองประชุมรมโพธิ์ทอง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
........................................................................
สมาชิกเขาประชุม จํานวน 136 คน จากจํานวนสมาชิกสมาคมทั้งสิ้น 5,353 คน
กรรมการผูมาประชุม
1. นายสาคร
รอดขันเมือง
นายกสมาคมฯ
2. นายเสกสรร
สองจันทร
อุปนายก คนที่ 1
3. นายเชวง
ยอดยศ
อุปนายก คนที่ 2
4. นางเทพี
รอดขันเมือง
นายทะเบียนสมาคม
5. นายถนัด
ธุระพันธ
กรรมการ
6. นางพัชรี
ฤทธิ์ศร
กรรมการ
7. นายอูด
พลนามอินทร
กรรมการ
8. นายนกเทศ
วงศกระโทก
กรรมการ
9. น.ส.นพพร
จันทรเสนา
กรรมการ
10. นายประเสริฐ
สุภภูมิ
กรรมการ
11. น.ส.ศิวาการ
จันทะไทย
กรรมการ
12. นายสุรัตน
กัณหา
กรรมการ
13. นางชุลีพร
แดนสุข
กรรมการและเลขานุการ
ผูไมมาประชุม
1. ดร.ฐนกร
คําหารพล
ติดภารกิจ
2. นายสุนันท
สุวรรณ
ติดภารกิจ
ผูเขารวมประชุม
1) นายประเทือง
กลิ่นคลาย
ผูตรวจบัญชีสมาคม
2) นางสาวทัศนีย
กําไรทอง
ผูจัดการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
3) นางสาวณัฐธพิมพ
สุมังเกษตร
เจาหนาที่การเงิน
4) นางสาวสิริพร
แสงตา
เจาหนาที่บัญชี
เริ่มประชุม เวลา 09.10 น.
เมื่อครบองคประชุม นายสาคร รอดขันเมือง นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด ทําหนาที่ประธานที่ประชุมกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังตอไปนี้
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องนายกสมาคมแจงใหทราบ
1.1 เรื่องการจัดประชุมใหญสามัญประจําป 2563
อาศัยตามขอบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
จํากัด พ.ศ. 2548
ขอ. 33 สมาคมจะตองเรียกประชุมใหญสามัญประจําป ปละหนึ่งครั้ง ภายใน 120 วันนับแตวันสิ้นป
ปฏิทินเพื่อ
(6) รับทราบรายงานกิจการในรอบปที่ผานมา
(7) พิจารณาอนุมัติบัญชีรายได รายจายและบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน
(8) เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหมแทนคณะกรรมการเมื่อครบวาระหรือทดแทนตําแหนงที่วาง
(9) พิจารณาแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับ การประชุมใหญสามัญหรือวิสามัญ จะประชุมโดยสมาชิก
หรือผูแทนสมาชิกก็ได จํานวนผูแทนสมาชิกเทาใดใหเปนไปตามมติที่ประชุมใหญ
(10) พิจารณาวาระอื่น ๆ
ขอ.36 การประชุมใหญ ตองมีสมาชิกมารวมประชุมรวมกันไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
หรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน จึงจะเปนองคประชุม
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด จึงกําหนดใหมีการ
ประชุมใหญสามัญประจําป 2563 ในวันเสารที่ 27 มีนาคม 2564 ณ หองประชุมรมโพธิ์ทอง สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ขณะนี้มีสมาชิกมาประชุม จํานวน 136 คน จึงถือวาเปนองคประชุม
1.2 เรื่องแนะนําผูเขารวมประชุม
แนะนําผูเขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 2563 ไดแกผูแทนนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
ประจําทองที่เทศบาลนครอุดรธานี
นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห คือ
1) น.ส.ณัฐณิชา บุญไตรย (ผูแทนนายทะเบียนประจําทองที่เทศบาลนครอุดรธานี)
ผูตรวจบัญชีสมาคม คือ
นายประเทือง กลิ่นคลายกัน
1.3 เรื่องที่ตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด ตั้งอยูที่สํานักงาน
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด เลขที่ 4/1 ถนนอธิบดี ตําบลหมากแขง อําเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี
1.4 เรื่องแนะนําคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
1. นายสาคร
รอดขันเมือง
นายกสมาคมฯ
2. นายเสกสรรค
สองจันทร
อุปนายก คนที่ 1
3. นายเชวง
ยอดยศ
อุปนายก คนที่ 2
4. นางเทพี
รอดขันเมือง
นายทะเบียนสมาคม
5. นายสุนันท
สุวรรณ
กรรมการ
6. นายถนัด
ธุระพันธ
กรรมการ
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7. นางพัชรี
ฤทธิ์ศร
กรรมการ
8. นายอูด
พลนามอินทร
กรรมการ
9. นายนกเทศ
วงศกระโทก
กรรมการ
10. น.ส.นพพร
จันทรเสนา
กรรมการ
11. นายประเสริฐ
สุภภูมิ
กรรมการ
12. ดร.ฐนกร
คําหารพล
กรรมการ
13. น.ส.ศิวาการ
จันทะไทย
กรรมการ
14. นายสุรัตน
กัณหา
กรรมการ
15. นางชุลีพร
แดนสุข
กรรมการและเลขานุการ
1.5 เรื่องแนะนําผูจัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
นางสาวทัศนีย กําไรทอง
ผูจัดการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
ปฏิบัติหนาที่ผูจัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
1.6 เรื่องแนะนําเจาหนาที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
1) นางสาวณัฐธพิมพ สุมังเกษตร
เจาหนาที่การเงิน
2) นางสาวสิริพร
แสงตา
เจาหนาที่บัญชี
1.7 เรื่องสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
ประเภทที่ 1 หมายถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด หรือ
คูสมรสตามกฎหมาย หรือบุตรของสมาชิก หรือ พนักงานสมาคม หรือคูสมรสตามกฎหมายพนักงานสมาคม
มีอายุในวันสมัครไมเกิน 60 ปบริบูรณ ยกเวน บุตรของสมาชิกตองมีอายุไมเกิน 35 ป
ประเภทที่ 2 หมายถึง ขาราชการบํานาญที่เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัด
อุดรธานี จํากัด หรือ บิดา มารดาของสมาชิกสหกรณ หรือบิดา มารดาพนักงานสมาคม มีอายุในวันสมัครไมเกิน
65 ปบริบูรณ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2562 และการประชุมใหญ
ระเบียบวาระที่ 2
วิสามัญครั้งที่ 1 ประจําป 2563
ประธานแจงตอที่ประชุมใหพิจารณารายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2562 และ
รายงานการประชุมใหญวิสามัญครั้งที่ 1 / 2563 ตามเอกสารวาระการประชุม หนาที่ 6 ถึงหนาที่ 23 วามีขอความ
มติที่ประชุม ถูกตองหรือไม หากถูกตองแลวขอใหที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม มติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุม ใหญสามัญประจําป 2562 และ
รายงานการประชุมใหญวิสามัญครั้งที่ 1 / 2563 โดยไมมีแกไข

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำ�กัด
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1. เรื่องรับทราบสมาชิกเขาใหม ลาออก เสียชีวิต ประจําป 2563
สมาชิกเขาใหมและลาออก/เสียชีวิตประจําป 2563
รายการ

ประเภท 1 ประเภท 2 ยอดรวม
ยกมา ( 1 มกราคม 2563)
4,407
932
5,339
บวก เขาใหม
154
12
166
กลับเขาเปนสมาชิก
19
1
20
หัก เสียชีวิต
16
52
68
ลาออก/ใหออก
87
17
104
คงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2563
4,477
876
5,353
สมาชิกคุมครอง 180 วันแลว
4,415
864
5,279
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
70
(56)
14
หมายเหตุ -สมาชิกประเภท 1 ที่ไดรับความคุมครอง ณ 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 4,415 ราย
(เลขทะเบียนที่ 1 – 5266)
-สมาชิกประเภท 2 ที่ไดรับความคุมครอง ณ 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 864 ราย
(เลขทะเบียนที่ 1 – 1761)
รายงานสมาชิกประเภทที่ 1 เสียชีวิต ระหวาง มกราคม 2562 – ธันวาคม 2562
ศพที่

ชื่อ – สกุล

เสียชีวิต ป 2562
6 นายสุวรรณ ศรีเหลือง
7 นางวรรณภา วรรณกุล
8 นางอุบล สีภาเสน
9 น.ส.ณัฐสุรยี  พิมพาเรือ
10 วาที่ ร.ต.สุวชิร ไทยภักดี
รวมทั้งสิ้น

เลขที่

วันที่
เสียชีวิต

4096
0417
1360
1255
152

16/09/62
16/10/62
13/11/62
12/11/62
04/12/62

ขอมูล ณ วันเสียชีวิต
สิทธิ์รับเงิน
จํานวน
สงเคราะห
สมาชิก

216,700.00
217,200.00
217,400.00
217,350.00
217,900.00
1,086,550.00

4,334
4,344
4,348
4,347
4,358

เรียกเก็บเงินสงเคราะห
มอบเงิน
หักสมาชิก
เก็บเงิน
สงเคราะห
พนสภาพ
ยังไมได

215,650.00
216,450.00
213,300.00
218,500.00
217,200.00
1,081,100.00

1,050.00
750.00
100.00
700.00
700.00
3,300.00

รายงานสมาชิกประเภทที่ 1 เสียชีวิต ระหวาง มกราคม 2563 – ธันวาคม 2563

ศพที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อ – สกุล
นายพิเชษฐ บัวคอม
นายพินิจ มั่งมีศรี
ดต.สมเดช บุญเกศ
นางสุจิตรา แสงยศ
นายสุรตั นชัย ปญญาทอง
นายพีระพล วรรณฤกษ
นายชัยณรงค พรมโสภา
นางกนกวรรณ แกนณรงค

เลขที่

วันที่
เสียชีวิต

0777
2713
2348
1124
134
1246
1782
3093

23/1/63
17/2/63
9/3/63
18/3/63
20/3/63
17/4/63
23/4/63
21/5/63

ขอมูล ณ วันเสียชีวิต
สิทธิ์รับเงิน
จํานวน
สงเคราะห
สมาชิก
218,000.00 4,360
218,500.00 4,370
219,050.00 4,381
219,050.00 4,381
219,000.00 4,380
218,700.00 4,374
219,100.00 4,380
218,650.00 4,373

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

เรียกเก็บเงินสงเคราะห
มอบเงิน
หักสมาชิก
เก็บเงิน
สงเคราะห
พนสภาพ
ยังไมได
216,700.00
1,300.00
0.00
216,650.00
1,850.00
0.00
217,100.00
1,950.00
0.00
217,050.00
2,000.00
0.00
217,000.00
2,000.00
0.00
217,100.00
1,600.00
0.00
217,450.00
1,550.00
100.00
216,900.00
1,550.00
200.00
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ศพที่

ชื่อ – สกุล

เลขที่

วันที่
เสียชีวิต

9
10
11
12
13
14
15
16

นายเลิศฤทธิ์ วรรณกุล
นางเอื้อมพร สมรูป
นายพัลลภ โพธิราชา
นางสาวเฌอชมาศญ สิงละคร
นายวิรัตน ชัยจิตวณิชกุล
นางฤดีพร ภูครองตา
นางปราณี ปองปก
นายเบม อินลุเพท
รวมทั้งสิ้น

3474
1552
1022
963
3029
3874
112
1227

25/5/63
19/8/63
24/8/63
20/9/63
28/9/63
1/11/63
6/11/63
5/12/63

ขอมูล ณ วันเสียชีวิต
สิทธิ์รับเงิน
จํานวน
สงเคราะห
สมาชิก
218,650.00 4,373
219,400.00 4,388
219,450.00 4,389
220,000.00 4,400
219,900.00 4,398
221,050.00 4,421
221,000.00 4,420
220,650.00 4,414
3,510,150.00

เรียกเก็บเงินสงเคราะห
มอบเงิน
หักสมาชิก
สงเคราะห
พนสภาพ
216,850.00
1,600.00
218,200.00
850.00
218,050.00
1,000.00
219,850.00
150.00
219,300.00
350.00
219,800.00
850.00
219,250.00
850.00
219,300.00
250.00
3,486,550.00 19,700.00

เก็บเงิน
ยังไมได
200.00
350.00
400.00
0.00
250.00
400.00
900.00
1,100.00
3,900.00

หมายเหตุ .- ตามขอบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
จํากัด กําหนดจายเงินสงเคราะหใหกับผูรับผลประโยชนเทาที่เรียกเก็บเงินไดจริง
รายงานสาเหตุการเสียชีวิต สมาชิกประเภทที่ 1 ระหวาง มกราคม 2563 – ธันวาคม 2563
ศพที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

เลขที่
777
2713
2348
1124
134
1246
1782
3093
3474
966
2130
963
3029
3874
112
1227

ชื่อ – สกุล
นายพิเชษฐ บัวคอม
นายพินิจ มั่งมีศรี
ดต.สมเดช บุญเกศ
นางสุจิตรา แสงยศ
นายสุรัตนชัย ปญญาทอง
นายพีระพล วรรณฤกษ
นายชัยณรงค พรมโสภา
นางกนกวรรณ แกนณรงค
นายเลิศฤทธิ์ วรรณกุล
นางเอื้อมพร สมรูป
นายพัลลภ โพธิราชา
น.ส.เฌอชมาศญ สิงละคร
นายวิรัตน ชัยจิตวณิชกุล
นางฤดีพร ภูครองตา
นางปราณี ปองปก
นายเบม อินลุเพท

อายุ
60
69
72
61
79
51
51
48
32
60
62
55
61
39
69
66

สาเหตุการเสียชีวิต
ตายจากการเจ็บปวยที่ไมแนชัด
ติดเชื้อที่ปอด
ไขติดเชื้อรุนแรง
ไตวายเฉียบพลัน
ปอดติดเชื้อความดันโลหิตต่ํา
ระบบทางเดินหายใจลมเหลว
หัวใจลมเหลว
มะเร็งเตานม
ปอดอักเสบรุนแรง
ติดเชื้อในกระแสเลือด
หลอดเลือดหัวใจตีบ
ภาวะขาดออกซิเจน
ตับแข็ง
มะเร็งปอด
ติดเชื้อในกระแสเลือด
หัวใจหยุดเตน

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำ�กัด
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ประเภทที่ 2 เสียชีวิต ระหวาง มกราคม 2562 – ธันวาคม 2562
ศพ
ที่

ชื่อ – สกุล

เสียชีวิต ป 2562
41 นายออน วิชาชัย

เลขที่

รวม

วันที่
เสียชีวิต

1357 24/11/62

ขอมูล ณ วันเสียชีวิต
จํานวน
สิทธิ์รับเงิน
สมาชิก
สงเคราะห
45,950.00
45,950.00

919

เรียกเก็บเงินสงเคราะห
เก็บเงิน
หัก
มอบเงิน
สมาชิก ยังไมได
สงเคราะห
พนสภาพ
45,950.00
45,950.00

0.00
0.00

รายงานสมาชิกประเภทที่ 2 เสียชีวิต ระหวาง มกราคม 2563 – ธันวาคม 2563
ศพที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ชื่อ – สกุล
นายสวัสดิ์ สองศรี
นายแปลง อารยะศิลปธร
นายทอง บัวเปอย
นายสวาท ศักดาพิทักษ
นางสมร แซตั้ง
พ.ท.ประพันธ สุวรรณมาโจ
นางลุน หัวดอน
นางเงิน พิมสารี
นายคํามี ศาลาดี
นางเกษร ชาวชุมชน
นายโทน เศวตวงศ
นายสุรสิทธิ์ ศรีภักดีสวัสดิ์
นางจันทา รอดแพง
นางบุญ สีดาวัด
นางวันนา ขันธรัตน
นางหมอ ไชยสมบัติ
นางทองใบ สวัสดิ์นาที
นายบุญเส็ง ภานนท
นางสมพงษ เรืองโรจน
นายประยูร วรรณประเสริฐ
นายบุญทัน วงษหาแกว
นางโสภา ไผปอง
นางสวาท เหลาพรหม
นายพิจิตร ปฏิสัจจ
นางแปลน ทองทา
นางเลิ่ง ชินคํา
นายกาน พาบุ
นางจันทรเพ็ง ขุริมนต
นายมาตย ตะไกแกว
นางลุน โสนะโชติ
นางสมพงษ เดชโนนสังข
นางจําลอง ประเทศไทย

เลขที่

วันที่
เสียชีวิต

1405
631
1008
1317
502
1095
658
479
51
29
270
778
340
686
737
447
302
558
183
174
818
952
598
21
1459
1497
348
572
470
274
1552
1022

16/12/62
17/12/62
19/12/62
21/12/62
26/12/62
4/1/63
11/1/63
14/1/63
14/1/63
13/1/63
16/1/63
22/1/63
28/1/63
12/2/63
20/2/63
1/3/63
15/3/63
28/3/63
15/3/63
8/4/63
25/4/63
30/4/63
24/4/63
7/5/63
14/5/63
20/5/63
27/5/63
3/6/63
19/6/63
27/5/63
22/7/63
16/8/63

ขอมูล ณ วันเสียชีวิต
สิทธิ์รับเงิน จํานวน
สงเคราะห สมาชิก
46,050.00 921
46,000.00 920
45,950.00 919
45,850.00 917
45,900.00 918
45,850.00 917
45,800.00 916
45,750.00 915
45,700.00 914
45,650.00 913
45,600.00 912
45,550.00 911
45,500.00 910
45,450.00 909
45,300.00 906
45,250.00 905
45,200.00 904
45,100.00 902
45,050.00 901
45,050.00 901
45,000.00 900
44,850.00 897
44,800.00 896
44,650.00 893
44,600.00 892
44,550.00 891
44,500.00 890
44,500.00 890
44,450.00 889
44,600.00 892
44,550.00 891
44,650.00 893

0.00
0.00

เรียกเก็บเงินสงเคราะห
มอบเงิน
หักสมาชิก เก็บเงิน
สงเคราะห
พนสภาพ ยังไมได
46,050.00
0.00
0.00
46,000.00
0.00
0.00
45,950.00
0.00
0.00
45,850.00
0.00
0.00
45,900.00
0.00
0.00
45,850.00
0.00
0.00
45,800.00
0.00
0.00
45,750.00
0.00
0.00
45,700.00
0.00
0.00
45,550.00
100.00
0.00
45,500.00
100.00
0.00
45,450.00
100.00
0.00
45,400.00
100.00
0.00
45,350.00
100.00
0.00
45,200.00
100.00
0.00
45,150.00
100.00
0.00
45,100.00
100.00
0.00
45,000.00
100.00
0.00
44,950.00
100.00
0.00
44,950.00
100.00
0.00
44,900.00
100.00
0.00
44,750.00
100.00
0.00
44,700.00
100.00
0.00
44,650.00
0.00
0.00
44,600.00
0.00
0.00
44,550.00
0.00
0.00
44,500.00
0.00
0.00
44,450.00
50.00
0.00
44,350.00
100.00
0.00
44,500.00
100.00
0.00
44,450.00
100.00
0.00
44,550.00
100.00
0.00
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ศพที่

ชื่อ – สกุล

เลขที่

วันที่
เสียชีวิต

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

นายเคน โสนะโชติ
นางสงวน อุณาพรหม
นายบัวลา ยอดคีรี
นายเสงี่ยม มีเกาะ
นายจั๊กตี๋ แซจึง
นายสา รวมธรรม
นายสมคิด พันแฮด
นายบุญธรรม อุนแสง
นายแฉง มณีกุล
นางจันดี ศรีเสมอ
นางใหม เถาวทวี
นางประไทย บุญรักษา
นางอุดร ศิวิไลย
นายบุญมา ประทุมรัตน
นางพงษจันทร กระแสร
นายแกว พรหมสาขา ณ สกลนคร
นางบัว จันทพงษ
นางนวลแข เขมะสัจจกุล
นางหวง เพชรสุวรรณ
นางสุวมิ ล เขตตวานวล
รวม

275
1473
241
1584
625
808
1496
003
803
343
1061
699
1639
613
1384
1291
298
769
165
149

30/8/63
24/8/63
17/9/63
18/9/63
18/9/63
24/9/63
30/11/63
5/11/63
28/10/63
17/11/63
14/11/63
23/11/63
14/9/63
22/11/63
27/11/63
4/12/63
7/12/63
10/12/63
15/12/63
20/12/63

ขอมูล ณ วันเสียชีวิต
เรียกเก็บเงินสงเคราะห
สิทธิ์รับเงิน จํานวน
มอบเงิน
หักสมาชิก เก็บเงิน
สงเคราะห สมาชิก สงเคราะห
พนสภาพ ยังไมได
44,700.00 894
44,600.00
100.00
0.00
44,550.00 891
44,400.00
150.00
0.00
44,600.00 892
44,450.00
150.00
0.00
44,550.00 891
44,400.00
150.00
0.00
44,500.00 890
44,350.00
150.00
0.00
44,350.00 887
44,300.00
50.00
0.00
44,400.00 888
44,200.00
50.00 150.00
44,350.00 887
44,150.00
50.00 150.00
44,300.00 886
44,050.00
50.00 200.00
44,250.00 885
43,900.00
50.00 300.00
44,200.00 884
43,850.00
50.00 300.00
44,150.00 883
43,700.00
50.00 400.00
44,050.00 881
43,550.00
50.00 450.00
44,050.00 881
43,550.00
50.00 450.00
44,000.00 880
43,300.00
50.00 650.00
43,850.00 877
42,950.00
0.00 900.00
43,850.00 877
42,900.00
0.00 950.00
43,800.00 876
42,450.00
0.00 1,350.00
43,750.00 875
42,500.00
0.00 1,250.00
43,700.00 874
42,300.00
0.00 1,400.00
2,331,200.00
2,319,250.00 3,050.00 8,900.00

หมายเหตุ - ตามขอบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
จํากัด กําหนดจายเงินสงเคราะหใหกับผูรับผลประโยชนเทาที่เรียกเก็บเงินไดจริง
รายงานสาเหตุการเสียชีวิต สมาชิกประเภทที่ 2 ระหวาง มกราคม 2563 – ธันวาคม 2563
ศพที่ เลขที่
ชื่อ – สกุล
อายุ
สาเหตุการเสียชีวิต
1 1405 นายสวัสดิ์ สองศรี
64
ระบบหัวใจลมเหลว
2
631 นายแปลง อารยะศิลปธร
70
มีเลือดออกในสมอง
3 1008 นายทอง บัวเปอย
70
สมองฝอวัยชรา
4 1317 นายสวาท ศักดาพิทักษ
83
ระบบไหลเวียนโลหิตลมเหลว
5
502 นางสมร แซตั้ง
78
ภาวะระบบหายใจลมเหลว
6 1095 พ.ท.ประพันธ สุวรรณมาโจ
69
ปอดติดเชื้อ
7
658 นางลุน หัวดอน
78
ไตวาย
8
479 นางเงิน พิมสารี
79
ปอดติดเชื้อ
9
51 นายคํามี ศาลาดี
88
โรคชรา
10
29 นางเกษร ชาวชุมชน
73
ภาวะสมองเสื่อม
11 270 นายโทน เศวตวงศ
77
ปอดติดเชื้อ
12 778 นายสุรสิทธิ์ ศรีภักดีสวัสดิ์
87
แผลติดเชื้อที่อัณฑะ
13 340 นางจันทา รอดแพง
90
ติดเชื้อในกระแสเลือด

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำ�กัด

13
13

ศพที่ เลขที่
ชื่อ – สกุล
14 686 นางบุญ สีดาวัด
15 737 นางวันนา ขันธรัตน
16 447 นางหมอ ไชยสมบัติ
17
302 นางทองใบ สวัสดิ์นาที
18
558 นายบุญเส็ง ภานนท
19
183 นางสมพงษ เรืองโรจน
20
174 นายประยูร วรรณประเสริฐ
21
818 นายบุญทัน วงษหาแกว
22
952 นางโสภา ไผปอง
23
598 นางสวาท เหลาพรหม
24
21 นายพิจิตร ปฏิสัจจ
25 1459 นางแปลน ทองทา
26 1497 นางเลิ่ง ชินคํา
27
348 นายกาน พาบุ
28
572 นางจันทรเพ็ง ขุริมนต
29
470 นายมาตย ตะไกแกว
30
274 นางลุน โสนะโชติ
31 1552 นางสมพงษ เดชโนนสังข
32 1022 นางจําลอง ประเทศไทย
33
275 นายเคน โสนะโชติ
34 1473 นางสงวน อุณาพรหม
35
241 นายบัวลา ยอดคีรี
36 1584 นายเสงี่ยม มีเกาะ
37
625 นายจั๊กตี๋ แซจึง
38
808 นายสา รวมธรรม
39 1496 นายสมคิด พันแฮด
40
3
นายบุญธรรม อุนแสง
41
803 นายแฉง มณีกุล
42
343 นางจันดี ศรีเสมอ
43 1061 นางใหม เถาวทวี
44
699 นางประไทย บุญรักษา
45 1639 นางอุดร ศิวิไลย
46
613 นายบุญมา ประทุมรัตน
47 1384 นางพงษจันทร กระแสร
48 1291 นายแกว พรหมสาขา ณ สกลนคร
49
298 นางบัว จันทพงษ
50
769 นางนวลแข เขมะสัจจกุล

อายุ
70
82
71
69
83
78
79
92
74
84
83
81
70
71
101
62
73
77
81
83
81
67
73
71
64
80
77
77
74
65
87
71
77
91
80
82
71

สาเหตุการเสียชีวิต
สมองฝอวัยชรา
หัวใจลมเหลวเฉียบพลัน
สมองฝอวัยชรา
ไมสามารถสรุปสาเหตุได
หัวใจลมเหลวเฉียบพลัน
ความดันโลหิตสูง
มะเร็งชองปาก
ภาวะหัวใจขาดเลือด
สมองฝอวัยชรา
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
โรควัณโรค
ภาวะหัวใจลมเหลว
โรคเบาหวาน
ติดเชื้อในกระแสเลือด
โรคชรา
โรคพังผืดในปอด
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ติดเชื่อในกระแสเลือด
สมองฝอวัยชรา
สมองฝอวัยชรา
หัวใจลมเหลวเฉียบพลัน
โรคความดันโลหิตสูง
มะเร็งผิวหนัง
ระบบหัวใจลมเหลว
มะเร็งปอด
ตับแข็ง
โรคดีซาน
สมองฝอวัยชรา
สมองฝอวัยชรา
เสนโลหิตในสมองแตก
ระบบหัวใจลมเหลว
หัวใจลมเหลวเฉียบพลัน
ปอดติดเชื้อรุนแรง
สมองฝอวัยชรา
โรคชรา
สมองฝอวัยชรา
สมองฝอวัยชรา

14
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ศพที่ เลขที่
ชื่อ – สกุล
อายุ
สาเหตุการเสียชีวิต
51
165 นางหวง เพชรสุวรรณ
75
สมองฝอวัยชรา
52
149 นางสุวิมล เขตตวานวล
67
ปอดอักเสบ
คาเฉลี่ยอายุสมาชิกที่เสียชีวิต อายุ 77 ป
นายแพทยสัญชัย ปยะพงษกุล - สถิติการเสียชีวิตของสมาชิก เมื่อป 2562 คาเฉลี่ยอายุ 78.49 ป
แตป 2563 คาอายุเฉลี่ย 77 ป แสดงวาสมาชิกมีอายุสั้นลง ก็ขอใหทุกทานไดรักษาสุขภาพใหดี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 รายการผลการตรวจสอบบัญชีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำ�กัด

15
15

นายประเทือง กลิ่นคลายกัน ผูตรวจสอบบัญชีสมาคม ฯ เปนผูอานรายงานใหที่ประชุมรับทราบ การ
ตรวจสอบบัญชีของสมาคมเปนการตรวจสอบความถูกตองในการจัดการการเงินดานการเงิน การเบิกจาย การบันทึก
บัญชี และการทํารายงานดานบัญชีมีเอกสารประกอบการเบิกจายเงินถูกตองครบถวน มีการบันทึกบัญชีโดย
โปรแกรมคอมพิวเตอร การเบิกจายสวนใหญเปนไปตามระเบียบของสมาคม คาใช
าใชจายสวนใหญจะเปนคาพิธีกรรม
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ศาสนา และเงินเดือนเจาหนาที่ ซึ่งการจายเงินตางๆ ก็ไดมีการทําเอกสารการขออนุมัติมีเอกสารประกอบการ
เบิกจายครบถวนถูกตองครบถวน
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบรายได รายจาย ประจําป 2563

ตามขอบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
ขอ 33 กําหนดไววา “สมาคมตองเรียกประชุมใหญสามัญประจําป ปละหนึ่งครั้ง ภายใน 120 วันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน เพื่อ
พิจารณาอนุมัติบัญชีรายได รายจาย และบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน” สมาคมฯ จึงเสนอบัญชีรายได รายจายและบัญชี
งบดุล ประจําป 2563 ดังตอไปนี้

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย
หนี้สิน และทุน
สินทรัพยหมุนเวียน
บาท
หนี้สินหมุนเวียน
บาท
เงินสด
1,184.29 เงินสงเคราะหลวงหนา ป.1
1,793,030.00
เงินฝากออมทรัพย 58
534,371.31 เงินสงเคราะหลวงหนา ป.2
245,850.00
เงินฝากออมทรัพย 638
928,451.02 เงินสงเคราะหลวงหนารอสิทธิ์ ป1
41,500.00
เงินฝากออมทรัพย-ประจํา12 เดือน
3,521,373.11 เงินสงเคราะหลวงหนารอสิทธิ์ ป2
5,000.00
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย
21,787.65 เงินรอตรวจสอบ
20,023.10
1,204.71 คาตอบแทนผูตรวจบัญชีคา งจาย
1,250.00
ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ-ออมทรัพย 58 คางรับ
1,284.17 เงินประกันสังคมคางจาย
2,928.00
ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ-ออมทรัพย 638 คางรับ
75,061.58 สํารองบําเหน็จเจาหนาที่
163,590.00
ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ-ประจํา 12 เดือนคางรับ
เงินยืมทดรองจาย
20,000.00
เงินรอเรียกคืน
14,354.62
เครื่องเขียนแบบพิมพ
53,764.00
เงินรอเรียกเก็บ
845,189.85
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยถาวร-สุทธิ
เครื่องใชสํานักงาน
รวมสินทรัพยถาวร-สุทธิ
รวมสินทรัพย

6,018,026.31
7,231.93
7,231.93
6,025,258.24

สาคร รอดขันเมือง
(นายสาคร รอดขันเมือง)
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด

รวมหนี้สินหมุนเวียน
ทุน
ทุนสะสม
รายไดสูงกวารายจาย ป 2563
รวมทุน
รวมหนี้สินและทุน

2,273,171.10
3,550,914.54
201,172.60
3,752,087.14
6,025,258.24

ฐนกร คําหารพล
(ดร.ฐนกร คําหารพล)
เหรัญญิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
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สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
บัญชีรายได - รายจาย
สําหรับงวดสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
รายได
บาท
คาใชจาย
บาท
รายไดคาสมัคร
8,300.00 เงินเดือน
402,900.00
รายไดคาบํารุงรายป
269,200.00 เงินสมทบประกันสังคม
17,598.00
รายไดเงินหัก8% จากเงินสงเคราะห
465,644.00 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
780.00
รายไดเบ็ดเตล็ด
100,000.00 คาพิธีกรรมทางศาสนา
159,000.00
ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณ-ออมทรัพย(58)
5,549.45 คาธรรมเนียมไปรษณีย
9,033.00
ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณ-ออมทรัพย(638)
7,613.23 คาใชจายเบ็ดเตล็ด
550.00
ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณ-ออมทรัพย(84)
110,704.90 คาใชจายประชุมใหญ
85,050.00
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก ธ.กรุงไทย-ออมทรัพย
110.92 คาเบี้ยเลี้ยง
4,000.00
คาภาษีเงินไดดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ
7,110.84
คาภาษีเงินไดดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
11.09
คาตอบแทนผูตรวจสอบบัญชี
15,000.00
บําเหน็จเจาหนาที่
46,110.00
คาเสื่อมราคา- เครื่องใชสํานักงาน
6,863.97
คาวัสดุคอมพิวเตอร
3,056.00
คาถายเอกสาร/เขาเลม
500.00
คาเครื่องเขียนแบบพิมพ
6,073.00
คาซอมแซมบํารุงรักษา
1,600.00
คาลวงเวลา
714.00
765,949.90
201,172.60
967,122.50
967,122.50
มติที่ประชุม มติเปนเอกฉันทอนุมัติงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และงบรายได รายจาย สําหรับ
งวดสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
รวมรายได

967,122.50

รวมคาใชจาย
รายไดสูงกวารายจาย

รายงานประจำ�ปี 2564
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4.3 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายไดรายจายประจําป 2564
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีจํากัด
งบประมาณ รายได - รายจาย ประป 2563
เดือน 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563
ป 2563

รายการ

ตั้งไว (1)

ป 2564

รับจริง (2)

คงเหลือ (3)

ตั้งไว

รายละเอียด

(3)=(2)-(1)
1.คาสมัคร

5,000.00

8,300.00

3,300.00

2.คาบํารุงรายป

270,350.00

269,200.00

(1,150.00)

3.ดอกเบี้ยเงินฝาก

150,000.00

123,867.58

(26,132.42)

4.ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร
5.คาธรรมเนียมหักเงินสงเคราะห

200.00
350,000.00

110.92
465,644.00

(89.08)
115,644.00

6.รายไดเบ็ดเตล็ด
รวมรายรับ

100,000.00
875,550.00

100,000.00
967,122.50

0.00
91,572.50

5,000.00 รับสมัครสมาชิกเพิ่ม 100 ราย
272,550.00 คาบํารุงประจําป 2564
150,000.00 รับดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ
200.00 รับดอกเบี้ยเงินฝากธ.กรุงไทย
450,000.00 คาธรรมเนียมเรียกเก็บเงิน
สงเคราะห 8%
150,000.00 เงินบริจาค กองทุนฯ
1,027,750.00

งบประมาณ รายจาย
หมวด
ที่

รายการ

ป 2563
ตั้งไว (1)

จายจริง (2)

ป 2564
คงเหลือ(3)

ตั้งไว

รายละเอียด

(3)=(1)-(2)
1

หมวดเงินเดือนและคาตอบแทน

1.เงินเดือน

2.เงินประกันสังคม
3.เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน
4.เงินบําเหน็จเจาหนาที่
5.คาลวงเวลา
6.คาเบี้ยเลี้ยง
7.คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
8.คาตอบแทนผูตรวจบัญชี
รวมหมวดเงินเดือนและคาตอบแทน

402,780.00

402,900.00

(120.00)

18,000.00

17,598.00

402.00

900.00

780.00

120.00

46,110.00
3,000.00

46,110.00
714.00

0.00
2,286.00

8,000.00

4,000.00

4,000.00

18,000.00
12,000.00
508,790.00

0.00
15,000.00
487,102.00

18,000.00
(3,000.00)
21,688.00

443,034.00 เงินเดือนเจาหนาที่ 2 คน
เพื่อสมทบประกันสังคม
18,000.00
สวน
ของนายจาง
1,000.00 เพื่อสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน
53,463.00 สํารองบําเหน็จเจาหนาที่
3,000.00 กรณีงานเรงดวนหรือ
นอกเวลาทํางาน
8,000.00 สําหรับผูปฏิบตั ิงานตามที่
ไดรับมอบหมาย
18,000.00 การประชุมสมาคม
15,000.00 การตรวจบัญชีสมาคม
559,497.00
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ป 2563
รายการ

หมวดที่
2

จายจริง (2)

คงเหลือ (3)

ป 2564

(3)=(1)-(2)

ตั้งไว

รายละเอียด

หมวดคาใชจาย
1.คาอบรมสัมมนา

30,000.00

0.00

30,000.00

2.คาธรรมเนียมไปรษณีย

10,000.00

9,033.00

967.00

3.คาใชจายในวันประชุมใหญ

99,000.00

85,050.00

13,950.00

4.คาเสื่อมราคาครุภณ
ั ฑ

15,000.00

6,863.97

8,136.03

5.คาพิธีกรรมทางศาสนา

130,000.00

159,000.00

(29,000.00)

6.คาใชจายอื่นๆ

1,000.00

550.00

450.00

7.คาซอมแซมบํารุงรักษา

5,000.00

1,600.00

3,400.00

5,000.00 เปนคาซอมแซมครุภณ
ั ฑ

8.ภาษีจายดอกเบีย้ เงินฝาก

10,000.00

7,121.93

2,878.07

9.คาถายเอกสาร/เขาเลม

1,000.00

500.00

500.00

10,000.00 สมาคม
1,000.00 ถายเอกสารและเขาเลม

301,000.00

269,718.90

31,281.10

1.คาเครื่องเขียนแบบพิมพ

10,000.00

6,073.00

3,927.00

2. วัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร

6,000.00

3,056.00

2,944.00

10,000.00 จัดซื้อวัสดุแบบพิมพ
6,000.00 จัดซื้อวัสดุคอมฯ

16,000.00

9,129.00

6,871.00

16,000.00

825,790.00

765,949.90

59,840.10

896,497.00

49,760.00

201,172.60

(151,412.60)

131,253.00

รวมคาใชจาย
3

ตั้งไว (1)

30,000.00 เพื่อการอมรมสัมมนา
10,000.00 เพื่อจัดสงเอกสารแก
สมาชิก
99,000.00 เพื่อเปนคาใชจายในวัน
ประชุมใหญ
15,000.00 เพื่อคาเสื่อมราคาครุภณ
ั ฑ
150,000.00 คาพวงหรีดและเงินบริจาค
ทําบุญแกสมาชิก
1,000.00 ใชจายกรณีอื่นๆ
ภาษีดอกเบี้ยเงินฝากของ

321,000.00

หมวดวัสดุ

รวมหมวดวัสดุ
รวมคาใชจายหมวด 1-3
รายไดสูงกวารายจาย

นางประวิน เรืองโรจน - งบประมาณรายจายของสมาคมฯ ขอตั้งคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคา
อบรมสัมมนาไว แตในปที่ผานมาไมมีคาใชจายในสวนนี้แตยังตั้งไวอยูเพื่อใชสวนใด
น.ส.ทัศนีย กําไรทอง - คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการตั้งไวตามขอบังคับของสมาคม สาเหตุที่ตั้งไวเพื่อใชใน
กรณีที่มีการประชุมเรงดวนที่จําเปนนอกเหนือจากการประชุมปกติเพื่อจะไดมีงบประมาณรองรับไว
- ในสวนของคาอมรมสัมมนาตามปกติแลวจะมีการประชุมของชมรมเจาหนาที่ทุกปแตในป 2563 ไดเกิด
สถานการณโควิดขึ้นจึงทําใหไมมีการจัดการประชุมขึ้น ทําใหไมมีการเบิกจายในสวนของคาอบรมสัมมนา โดยปกติ
หากมีการการจัดการประชุมชมรมเจาหนาที่และใหมีเจาหนาที่ 2 คนเขารวมดวย จึงตั้งไวเพื่อเบิกจายจากสวนนี้
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นายปญญา คามะเชียงพิณ - ขอสังเกตเงินเดือนเจาหนาที่มีการเพิ่มขึ้นที่ 10% การขึ้นเงินเดือนเจาหนาที่
ควรมีเกณฑการชี้วัด ควรมีมาตรการเกี่ยวกับคาใชจายตางๆ เพื่อไมใหตกเปนภาระของสมาคม
น.ส.ทัศนีย กําไรทอง - เจาหนาที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหมีจํานวน 2 คน ปกติก็จะขึ้นปละ 2 ขั้น / คน
โดยขึ้นตามบัญชีกําหนดอัตราเงินเดือนเจาหนาที่
มติที่ประชุม มติเปนเอกฉันทอนุมัติงบประมาณรายได-รายจาย ประจําป 2564 ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการสมาคมฯ
ดวยคณะกรรมการดําเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัด
อุดรธานี จํากัด ชุดที่ 11 หมดวาระลง ประกอบดวย
1. นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหฯ 1 คน
นายสาคร
รอดขันเมือง
นายกสมาคม
2. กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหฯ 14 คน
1. นายเสกสรรค
สองจันทร
อุปนายก คนที่ 1
2. นายเชวง
ยอดยศ
อุปนายก คนที่ 2
3. ดร.ฐนกร
คําหารพล
เหรัญญิก
4. นางเทพี
รอดขันเมือง
นายทะเบียนสมาคม
5. นายสุนันท
สุวรรณ
กรรมการ
6. นายถนัด
ธุระพันธ
กรรมการ
7. นางพัชรี
ฤทธิ์ศร
กรรมการ
8. นายอูด
พลนามอินทร
กรรมการ
9. นายสุรัตน
กัณหา
กรรมการ
10. นายนกเทศ
วงศกระโทก
กรรมการ
11. น.ส.นพพร
จันทรเสนา
กรรมการ
12. นายประเสริฐ
สุภภูมิ
กรรมการ
13. น.ส.ศิวาการ
จันทะไทย
กรรมการ
14. นางชุลีพร
แดนสุข
กรรมการและเลขานุการ
อาศัยตามขอบังคับ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัด
อุ ด รธานี จํ า กั ด พ.ศ.2548 ขอ .42 และข อ .43 จึ ง เสนอที่ ป ระชุ มเลือ กคณะกรรมการสมาคมฯ ชุ ด ที่ 12
ประกอบดวย
1. เลือกตั้งนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหฯ จํานวน 1 คน ใหมีวาระ 2 ป
2. เลือกตั้งกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหฯ จํานวน 7 คน ใหมีวาระ 2 ป (ระหวางปบัญชี 2564 –
2565) ดังนี้
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทเลือกตั้งกรรมการสมาคม ชุดที่ 12 ดังนี้
1. นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหฯ 1 คน
นายสาคร
รอดขันเมือง
นายกสมาคม
2. กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหฯ 6 คน
1. ดร.ฐนกร
คําหารพล
2. นางชุลีพร
แดนสุข
3 น.ส.ศิวาการ
จันทะไทย
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4. นายสุนันท
5. นายชัยสิทธิ์
6. นางสาวทัศนีย

สุวรรณ
ทาปลัด
กําไรทอง

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาคัดเลือกผูตรวจบัญชีสมาคม
ตามขอบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
ขอ. 31 สมาคมจะแตงตั้งบุคคลที่เหมาะสม เปนผูตรวจบั ญชี โดยความเห็นชอบของที่ประชุม ใหญแ ละตอง
รายงานผลใหคณะกรรมการทราบทุกเดือน ผูตรวจบัญชีจะไดรับคาตอบแทนตามที่สมาคมกําหนด
ในป 2563 สมาคมไดดําเนินการแตงตั้งผูตรวจบัญชีประจําป 2563 ตามมติที่ประชุมใหญสามัญประจําป
2562 ไดพิจารณาคัดเลือก นายประเทือง กลิ่นคลายกัน เปนผูตรวจบัญชีโดยกําหนดคาตอบแทน จํานวน 15,000
บาท ตั้งแตวนั ที่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563
ในป 2564 มีผูสมัครเปนผูตรวจบัญชี ประจําป 2564 ดังนี้
นายประเทือง กลิ่นคลายกัน โดยกําหนดคาตอบแทน 15,000.00 บาท
จึงเสนอใหที่ป ระชุม พิจารณาคัดเลื อกและแตงตั้ง นายประเทือ ง กลิ่น คลายกั น เป น ผู ตรวจบั ญชีส มาคม
โดยกําหนดคาตอบแทน จํานวน 15,000.00 บาท (ระยะเวลา 12 เดือน) ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2564 31 ธันวาคม 2564
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหแตงตั้ง นายประเทือง กลิ่นคลายกัน เปนผูตรวจบัญชีสมาคม
ประจําป 2564 โดยกําหนดคาตอบแทน จํานวน 15,000.00 บาท (ระยะเวลา 12 เดือน) เริ่มตั้งแตวันที่ 1
มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564
ระเบียบวาระที่ 7 แกไข ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัด
อุดรธานี จํากัด วาดวย เจาหนาที่และขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน พ.ศ. 2564
(แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2564)
ระเบียบ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวย เจาหนาที่และขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน พ.ศ. 2550
(แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2564)
ขอความเดิม
ขอ 29. วันหยุดตามประเพณี สมาคมกําหนด
ใหเจาหนาที่หยุดตามประเพณีได ดังนี้
(1) วันขึ้นปใหม
(2) วันมาฆบูชา
(3) วันจักรี
(4) วันสงกรานต
(5) วันแรงงานแหงชาติ
(6) วันฉัตรมงคล
(7) วันพืชมงคล
(8) วันวิสาบูชา
(9) วันอาสาฬหบูชา
(10) วันเขาพรรษา
(11) วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง

ขอความใหม
ขอ 29. วันหยุดตามประเพณี สมาคมกําหนด
ใหเจาหนาที่
หยุดตามประเพณีได ดังนี้
(1) วันขึ้นปใหม
(2) วันมาฆบูชา
(3) วันจักรี
(4) วันสงกรานต
(5) วันแรงงานแหงชาติ
(6) วันวิสาขบูชา
(7) วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชชินี
(8) วันอาสาฬหบูชา

เหตุผล

รายงานประจำ�ปี 2564

22

22

ขอความเดิม
เจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
(12) วันปยมหาราช
(13) วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว
(14) วันรัฐธรรมนูญ
(15) วันสิ้นป
ในกรณีที่วันตามประเพณีวันใดตรงกับวันหยุด
ประจําสัปดาหของเจาหนาที่ ใหเจาหนาที่ใดหยุดชดเชย
วันหยุดตามประเพณีในวันทํางานถัดไป

ขอ 51. คาชดเชย สมาคมจะจายคาชดเชยการเลิกจาง
เจ าหนาที่ซึ่งทํา งานติดต อกันตามระยะเวลาและอัตรา
ดังนี้
(1) ทํา งานครบ 120 วัน แต ไม ครบ 1 ป ให
จายไมนอยกวาคาจางอัตรา
สุดทาย 30 วัน
(2) ทํางานครบ 1 ป แตไมครบ 3 ป
ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตรา สุดทาย 90 วัน
(3) ทํางานครบ 3 ป แตไมครบ 6 ป ใหจายไม
นอยกวาคาจางอัตรา สุดทาย 180 วัน
(4) ทํางานครบ 6 ป แตไมครบ 10 ป ใหจาย
ไมนอยกวาคาจางอัตรา สุดทาย 240 วัน
(5) ทํางานครบ 10 ปขึ้นไป ใหจายไมนอยกวา
คาจางอัตราสุดทาย 400 วัน

ขอความใหม
เหตุผล
(9) วันเขาพรรษา
( 1 0 ) วั น เ ฉ ลิ ม พ ร ะ ช น ม พ ร ร ษ า
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดี
ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว
(11) วันเฉลิ มพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปหลวง และวันแมแหงชาติ
(12) วันคล ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็ จ
พระบรมชนกาธิเบศรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(13) วันปยมหาราช
(14) วั น คล า ยวั น พระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็ จ พระบรมชนกาธิ เ บศรมหาภู มิ พ ล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวัน
พอแหงชาติ
(15) วันรัฐธรรมนูญ
(16) วันสิ้นป
ในกรณีที่ตามประเพณีวันใดตรงกับวันหยุด
ประจํ า สั ป ดาหข องเจ า หน าที่ ให เจ า หนา ที่ใดหยุ ด
ชดเชยวันหยุดตามประเพณีในวันทํางานถัดไป
ในกรณี กํ า หนดวั น หยุ ด นอกเหนื อ จากที่
กําหนดไวใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการ
ขอ 51. คาชดเชย สมาคมจะจายคาชดเชยการเลิก
จาง เจาหนาที่ซึ่งทํางานติดตอกันตามระยะเวลาและ
อัตรา ดังนี้
(1) ทํางานครบ 120 วัน แตไมครบ 1 ป ให
จายไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย 30 วัน
(2) ทํางานครบ 1 ป แตไมครบ 3 ป ใหจาย
ไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย 90 วัน
(3) ทํางานครบ 3 ป แตไมครบ 6 ป ใหจาย
ไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย 180 วัน
(4) ทํางานครบ 6 ป แต ไมครบ 10 ป ให
จายไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย 240 วัน
(5) ทํางานครบ 10 ป แตไมครบ 20 ป ให
จายไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย 300 วัน
(6) ทํางานครบ 20 ปขึ้นไป ใหจายไมนอย
กวาคาจางอัตราสุดทาย 400 วัน
สํ าหรับ เงิน ชดเชยการเลิกจ าง สมาคมจะ
จายในกรณีที่เจาหนาที่ถูกเลิกจางโดยไมมีความผิด
หรือไมไดลาออกเองโดยสมัครใจ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำ�กัด
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ขอความเดิม
ขอ 53. คาชดเชยพิเศษ
(1) ในกรณีที่สมาคมยายที่ทําการของสมาคม
ไปตั้ ง ณ สถานที่ อื่ น อั น มี ผ ลกระทบสํ า คั ญ ต อ การ
ดํารงชีวิตปกติของเจาหนาที่หรือครอบครัว สมาคมตอง
แจ งให เจ าหน าที่ ทราบลวงหนาไมน อยกวา สามสิบ วัน
กอนวันยายที่ทําการของสมาคม ในกรณีที่เจาหนาที่ไม
ประสงคจะไปทํางานดวย ใหเจ าหนาที่มีสิ ทธิบอกเลิก
สัญญาจางได โดยเจาหนาที่มีสิทธิ์ไดรับคาชดเชยพิเศษ
ไมนอยกวา รอยละหาสิบของอัตราคาชดเชยที่เจาหนาที่
พึ่งมีสิทธิไดรบั
(2) ในกรณี ที่ ส มาคมมี ค วามจํ า เป น ต อ งลด
จํา นวนเจา หนา ที่ อัน เนื่องจากการปรั บปรุงหน วยงาน
ระบบการทํางาน หรือการบริการ สมาคมจะปฏิบัติดังนี้
(2.1) แจงวันที่เลิกจาง เหตุผลของการเลิก
จางใหเจาหนาที่ทราบลวงหนาไมนอยกวาหกสิบวัน ใน
กรณีสมาคมไมสามารถแจงได หรือแจงการเลิกจางนอย
กว าหกสิ บ วั น สมาคมจะจ า ยคา ชดเชยพิ เศษแทนการ
บอกกลาวลวงหนาเทากับเงินเดือนอัตราสุดทายหกสิบ
วัน
(2.2) จ า ยค า ชดเชยพิ เ ศษเพิ่ ม เติ ม จาก
คาชดเชยตามขอ 51 เทากับเงินเดือนอัตราสุดทายสิบ
หาวัน ตอการทํางานหนึ่งป สําหรับเจาหนาที่ที่ทํางาน
ติดตอกันเกินหกปขึ้นไป ทั้งนี้คาชดเชยพิเศษดังกลาวจะ
ไมเกินคาจางอัตราสุดทาย

ขอความใหม
ขอ 53. คาชดเชยพิเศษ
(1) สมาคมจะจายคาชดเชยพิเศษเพิ่มเติม
จากขอ 51 ไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย 15 วัน
ต อ การทํ า งาน 1 ป สํ า หรั บ เจ า หน า ที่ ที่ ทํ า งาน
ติดตอกันเกิน 6 ปขึ้นไป แตคาชดเชยตามขอนี้ รวม
แลวตองไมเกินคาจางอัตราสุดทาย 360 วัน
เพื่ อ ประโยชน ใ นการคํ า นวณค า ชดเชย
พิเศษ กรณีระยะเวลาทํางานไมครบ 1 ป ถาเศษของ
ระยะเวลาทํางานมากกวา 180 วัน ให นับเปนการ
ทํางานครบ 1 ป
(2) ในกรณีที่สมาคมมีความจําเปนตองลด
จํ า นวนเจ า หน า ที่ อั น เนื่ อ งจากการปรั บ ปรุ ง
หนวยงานระบบการทํ างานหรือการบริการสมาคม
ต อ งแจ ง วั น ที่ เ ลิ ก จ า ง เหตุ ผลของการเลิ กจ า งให
เจาหนาที่ทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน ในกรณี
ที่สมาคมไมสามารถแจงได หรือแจงการเลิกจางนอย
กวา 60 วัน สมาคมจะจายคาชดเชยพิเศษแทนการ
บอกกลาวลวงหนา ไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย
60 วัน
(3) เจ าหนา ที่ ซึ่ง ออกจากตํ าแหน งเพราะ
ตาย สมาคมจะจ า ยเงิ น บํ า เหน็ จ ค า ชดเชยหรื อ
คาชดเชยพิเศษใหแกทายาท
(4) กรณีสมาคมยายสถานประกอบกิจการ
ไปแหงใหม ใหประกาศแจงเจาหนาที่ทราบลวงหนา
ในที่เปดเผยที่เจาหนาที่สามารถเห็นไดอยางชัดเจน
ไมนอยกวา 30 วันกอนวันยาย โดยตองมีขอความ
ชัดเจนวาเจาหนาที่คนใดจะตองถูกยายไปสถานที่ใด
และเมื่อใด หากสมาคมไมปดประกาศแจงให
เจาหนาที่ทราบ สมาคมตองจายคาชดเชยพิเศษแทน
การบอกกลาวลวงหนาแกเจาหนาที่ที่ไมประสงคจะ
ทํางาน ณ สมาคมแหงใหม ตองแจงใหทราบเปน
หนังสือภายใน 30 วันนับแตวนั ปดประกาศ กรณี
มิไดปดประกาศใหถือวาสัญญาจางสิน้ สุดลงในวันที่
สมาคมยายสถานที่ โดยเจาหนาที่มีสิทธิไ์ ดรับ
คาชดเชยพิเศษ ไมนอยกวาอัตราคาชดเชยที่
เจาหนาที่มีสทิ ธิ์ไดรบั ตามขอ 39

เหตุผล

นายชาญณรงค พงษไทย ตามระเบียนสมาคมไมมีคาชดเชย คาชดเชยพิเศษตองไปดูวาคาใชจายดังกลาว
เปนไปตามระเบียบของสมาคมหรือไม และหากจะมีการแกไขก็ใหทําหนังสือไปสอบถามกระทรวงพัฒนาความสังคม
วาขัดกับหรือไม
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น.ส.ทัศนีย กําไรทอง คาชดเชยและคาชดเชยพิเศษไดแกไขระเบียบเมื่อปที่แลวเรียบรอยแลวและสมาคม
เราถือปฏิบัติตามกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยและกฎหมายแรงงาน เราจึงปรับเปลี่ยนเพื่อให
สอดคลองกับกฎหมายแรงงาน อาจตองจัดทําหนังสือสอบถามไปยังกระทรวงพัฒนาสังคมใหตอบกลับมากอนและให
นําเสนอที่ประชุมในครั้งถัดไป
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติใหแกไขระเบียบขอที่ 29 วันหยุดตามประเพณี สมาคมกําหนด
ใหเจาหนาที่หยุดตามประเพณีได ใหชะลอการแกไขระเบียบขอ 51 และ ขอ 53 โดยใหทําหนังสือสงไปสอบถาม
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงวาสามารถแกไขไดหรือไม
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถามี)

8.1 เรื่องเงินรอตรวจสอบ ประจําป 2563
เนื่องดวยมีการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝาก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
จังหวัดอุดรธานี จํากัด บัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่ 450-0-29397-3 ซึ่งไมไดแจงใหสมาคมทราบ ทําใหไมสามารถ
ดําเนินการตามวัตถุประสงคของสมาชิกได มีดังรายการดังตอไปนี้
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
รายละเอียดเงินรอตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ลําดับที่
รายการ
วันที่โอน
จํานวน
1
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุงไทย
24 เม.ย. 58
1,050.00
2
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุงไทย
12 พ.ค. 58
300.00
3
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุงไทย
11 พ.ค. 58
300.00
4
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุงไทย
11 พ.ค. 58
300.00
5
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุงไทย
8 ก.ค. 59
350.00
6
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุงไทย
8 ก.ค. 59
350.00
7
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุงไทย
15 ก.ค. 59
750.00
8
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุงไทย
28 ก.ย. 59
400.00
9
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุงไทย
30 ม.ค. 60
300.00
10
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุงไทย
1 ก.พ. 60
300.00
11
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุงไทย
12 ก.พ. 60
500.00
12
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุงไทย
30 พ.ค. 60
2,100.00
13
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุงไทย
31 พ.ค. 60
400.00
14
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุงไทย
23 มิ.ย. 60
250.00
15
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุงไทย
23 มิ.ย. 60
250.00
16
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุงไทย
29 มิ.ย. 60
900.00
17
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุงไทย
17 ก.ค. 60
2,700.00
18
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุงไทย
11 ส.ค. 60
500.00
19
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุงไทย
16 ส.ค. 60
250.00
20
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุงไทย
16 พ.ย. 60
6.50
21
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุงไทย
16 พ.ย. 60
666.60
22
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุงไทย
27 พ.ย. 60
650.00
23
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุงไทย
9 ต.ค. 60
4,100.00

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำ�กัด
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25
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เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุงไทย
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุงไทย
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุงไทย
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุงไทย
รวมเงินรอตรวจสอบทั้งสิ้น

12 ต.ค. 60
19 มี.ค. 61
19 มี.ค. 61
5 เม.ย. 61

800.00
650.00
350.00
550.00
20,023.10

จึงขอใหสมาชิกมาติดตอรับเงินคืน หรือ แจงชําระเงินใหสมาคม หากมีหลักฐานการสงเงินสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด จะดําเนินการใหตามความ
ประสงคของสมาชิกตอไป
ทั้งนี้ อาศัยความตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หมวด 2 กําหนดอายุความ มาตรา
193/30 อายุความนั้น ถาประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น มิไดบัญญัติไวโดยเฉพาะใหมีกําหนด 10 ป
มติที่ประชุม รับทราบ
เมื่อไมมีผูใดเสนอเรื่องอื่น ๆ อีก ประธานที่ประชุม จึงกลาวขอบคุณผูเขาประชุมและผูเขารวม
ประชุม แลวปดประชุม
ปดประชุม เวลา 11.00 น.
ณัฐธพิมพ สุมังเกษตร
(นางสาวณัฐธพิมพ สุมังเกษตร)
เจาหนาที่การเงิน/บันทึก

สาคร รอดขันเมือง
(นายสาคร รอดขันเมือง)
นายกสมาคมฯ

ชุลีพร แดนสุข
(นางชุลีพร แดนสุข)
เลขานุการ/ตรวจ

รับรองรายงานการประชุมใหญวิสามัญ ครั้งที่ 1/2564
รายงานประชุมใหญวิสามัญ ครั้งที่ 1 / 2564
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วันที่ 31 ตุลาคม 2564
ณ หองดาวสยามคอนเวนชั่นฮอลล โรงแรมสยามแกรนด อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
..................................................
สมาชิกผูมาประชุม 168 คน จากสมาชิกทั้งหมด 4,421
ผูเขารวมประชุม
1. นางสาวทัศนีย กําไรทอง ผูจัดการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
เริ่มประชุมเวลา 15.50 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องนายกสมาคมฯ แจงใหทราบ
การประชุมวันนี้เปนการประชุมใหญวิสามัญ เนื่องจากมีกรรมการสมาคมไดลาออกจากการเปน
กรรมการ เพื่อใหการบริหารงานของสมาคมเปนไปตามขอบังคับของสมาคม จึงจัดใหมีการประชุมขึ้น
มติที่ประชุม รับทราบ

รายงานประจำ�ปี 2564
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการสมาคมฯ
เนื่องจาก กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัด
อุดรธานี จํากัด จํานวน 1 คน ไดขอลาออก ดังรายชื่อตอไปนี้
1. นายชัยสิทธิ์
ทาปลัด กรรมการ
เพื่อใหการบริหารงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด ดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
เลือกตั้งผูมีรายชื่อดังตอไปนี้ 1. นางพรพรรณ
พิมพวาป
กรรมการ
2. นางอมราภรณ พุทโธ
กรรมการ
เปนกรรมการสมาคม จํานวน 2 คน แทนตําแหนงที่วางลงและดํารงตําแหนงตามวาระเทาที่เหลืออยูของ
กรรมการที่ลาออก คือ ถึงวันประชุมใหญสามัญประจําป 2564 ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันท เลือกตั้งนายกสมาคมและกรรมการสมาคมแทน
ตําแหนงที่วางลง ดังนี้
1. นางอมราภรณ
พุทโธ
กรรมการ
2. นางพรพรรณ
พิมพวาป
กรรมการ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ
- ไมมี มติที่ประชุม รับทราบ
เมื่อไมมีผูใดเสนอเรื่องอื่นๆ ประธานจึงกลาวขอบคุณผูมาประชุมและผูเขารวมประชุมแลวปดการ

ประชุม
เลิกประชุม เวลา 16.00 น.

สาคร รอดขันเมือง
(นายสาคร รอดขันเมือง)
นายกสมาคมฯ
ณัฐธพิมพ สุมังเกษตร
(นางสาวณัฐธพิมพ สุมังเกษตร)
เจาหนาที่การเงิน/บันทึก
มติที่ประชุม...........................................................................

ชุลีพร แดนสุข
(นางชุลีพร แดนสุข)
เลขานุการ/ตรวจ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำ�กัด
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ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1. เรื่องรับทราบสมาชิกเขาใหม ลาออก เสียชีวิต ประจําป 2564
สมาชิกเขาใหมและลาออก/เสียชีวิต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
รายการ
ประเภท 1
ยกมา (1 มกราคม 2564)
4,477
บวก เขาใหม
342
กลับเขาเปนสมาชิก
5
หัก เสียชีวิต
8
ลาออก/ใหออก
13
คงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2564
4,803
สมาชิกคุมครอง 180 วันแลว
4,634
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
326

ประเภท 2
876
6
1
38
6
839
839
(37)

ยอดรวม
5,353
348
6
46
19
5,642
5,473
289

หมายเหตุ -สมาชิกประเภท 1 ที่ไดรับความคุมครอง ณ 31 ธันวาคม 2564 จํานวน 4,634 ราย
(เลขทะเบียนที่ 1 – 5447)
-สมาชิกประเภท 2 ที่ไดรับความคุมครอง ณ 31 ธันวาคม 2564 จํานวน 839 ราย
(เลขทะเบียนที่ 1 – 1773)
รายงานสมาชิกประเภทที่ 1 เสียชีวิต ระหวาง มกราคม 2563 – ธันวาคม 2563
ศพที่

ชื่อ – สกุล

เสียชีวิต ป 2563
7 นายชัยณรงค พรมโสภา
8 นางกนกวรรณ แกนณรงค
9 นายเลิศฤทธิ์ วรรณกุล
10 นางเอื้อมพร สมรูป
11 นายพัลลภ โพธิราชา
12 นางสาวเฌอชมาศญ สิงละคร
13 นายวิรัตน ชัยจิตวณิชกุล
14 นางฤดีพร ภูครองตา
15 นางปราณี ปองปก
16 นายเบม อินลุเพท
รวมทั้งสิ้น

เลขที่

วันที่
เสียชีวิต

1782
3093
3474
1552
1022
963
3029
3874
112
1227

23/4/63
21/5/63
25/5/63
19/8/63
24/8/63
20/9/63
28/9/63
1/11/63
6/11/63
5/12/63

ขอมูล ณ วันเสียชีวิต
สิทธิ์รับเงิน
จํานวน
สงเคราะห
สมาชิก

219,100.00
218,650.00
218,650.00
219,400.00
219,450.00
220,000.00
219,900.00
221,050.00
221,000.00
220,700.00
2,197,900.00

4,380
4,373
4,373
4,388
4,389
4,400
4,398
4,421
4,420
4,414

เรียกเก็บเงินสงเคราะห
มอบเงิน
หักสมาชิก
เก็บเงิน
สงเคราะห
พนสภาพ
ยังไมได

217,550.00
217,100.00
217,050.00
218,450.00
218,300.00
219,700.00
218,600.00
219,750.00
219,700.00
219,950.00
2,186,150.00

1,550.00
1,550.00
1,600.00
950.00
1,150.00
300.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
750.00
11,750.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

รายงานประจำ�ปี 2564
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รายงานสมาชิกประเภทที่ 1 เสียชีวิต ระหวาง มกราคม 2564 – ธันวาคม 2564
ศพที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อ – สกุล

เลขที่

นายดวงราช บัวบน
นายจิรพงษ สุทธิบริบาล
นางสุมาภรณ ปสสามา
นางสุนารี ประเสริฐ
นายธนูศิลป อินทะกนก
นางทัศนียา กองภา
นางสาววนิดา สระแกว
นางกิมเล็ง ชมภูธร

รวมทั้งสิ้น

วันที่
เสียชีวิต

2446 26/4/64
286
28/4/64
2514 25/4/64
1040
5/5/64
280
18/5/64
404
5/8/64
485 13/10/64
1339 12/12/64

ขอมูล ณ วันเสียชีวิต
สิทธิ์รับเงิน
จํานวน
สงเคราะห
สมาชิก

223,000.00
222,950.00
222,900.00
222,650.00
223,450.00
225,600.00
229,150.00
231,800.00
1,801,500.00

4,460
4,459
4,458
4,453
4,449
4,512
4,583
4,636

เรียกเก็บเงินสงเคราะห
มอบเงิน
หักสมาชิก
เก็บเงิน
สงเคราะห
พนสภาพ
ยังไมได
222,750.00
250.00
0.00
222,700.00
250.00
0.00
222,650.00
250.00
0.00
222,550.00
100.00
0.00
223,350.00
100.00
0.00
225,600.00
0.00
0.00
229,000.00
0.00
150.00
231,100.00
0.00
700.00

1,799,700.00

950.00

850.00

หมายเหตุ .- ตามขอบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
จํากัด กําหนดจายเงินสงเคราะหใหกับผูรับผลประโยชนเทาที่เรียกเก็บเงินไดจริง
รายงานสาเหตุการเสียชีวิต สมาชิกประเภทที่ 1 ระหวาง มกราคม 2564 – ธันวาคม 2564
ศพที่
1
2
3
4
5
6
7
8

เลขที่
2446
286
2514
1040
280
404
485
1339

ชื่อ – สกุล
นายดวงราช บัวบน
นายจิรพงษ สุทธิบริบาล
นางสุมาภรณ ปสสามา
นางสุนารี ประเสริฐ
นายธนูศิลป อินทะกนก
นางทัศนียา กองภา
นางสาววนิดา สระแกว
นางกิมเล็ง ชมภูธร

อายุ
54
77
57
70
80
58
50
73

สาเหตุการเสียชีวิต

หัวใจลมเหลว
มะเร็งตับ
หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
แผลกดทับติดเชื้อที่กนกบ
หัวใจลมเหลว
มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งทอนําไข
กลามเนื้อหัวใจขาดเลือด

คาเฉลี่ยอายุสมาชิกที่เสียชีวิต อายุ 65 ป
รายงานสมาชิกประเภทที่ 2 เสียชีวิต ระหวาง มกราคม 2563 – ธันวาคม 2563
ศพ
ที่

ชื่อ – สกุล

เสียชีวิต ป 2562
39 นายสมคิด พันแฮด
40 นายบุญธรรม อุนแสง
41 นายแฉง มณีกุล
42 นางจันดี ศรีเสมอ
43 นางใหม เถาวทวี
44 นางประไทย บุญรักษา
45 นางอุดร ศิวิไลย
46 นายบุญมา ประทุมรัตน
47 นางพงษจันทร กระแสร
48 นายแกว พรหมสาขา ณ สกลนคร

เลขที่

วันที่
เสียชีวิต

1496
003
803
343
1061
699
1639
613
1384
1291

30/11/63
5/11/63
28/10/63
17/11/63
14/11/63
23/11/63
14/9/63
22/11/63
27/11/63
4/12/63

ขอมูล ณ วันเสียชีวิต
สิทธิ์รับเงิน
จํานวน
สงเคราะห
สมาชิก
44,400.00
44,350.00
44,300.00
44,250.00
44,200.00
44,150.00
44,050.00
44,050.00
44,000.00
43,850.00

888
887
886
885
884
883
881
881
880
877

เรียกเก็บเงินสงเคราะห
มอบเงิน
หักสมาชิก เก็บเงิน
สงเคราะห
พนสภาพ ยังไมได
44,300.00
44,250.00
44,200.00
44,150.00
44,100.00
44,050.00
43,450.00
43,950.00
43,900.00
43,800.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
50.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำ�กัด

29
29

ศพ
ที่
49
50
51
52

ชื่อ – สกุล
นางบัว จันทพงษ
นางนวลแข เขมะสัจจกุล
นางหวง เพชรสุวรรณ
นางสุวมิ ล เขตตวานวล

รวมทั้งสิ้น

เลขที่

วันที่
เสียชีวิต

298
769
165
149

7/12/63
10/12/63
15/12/63
20/12/63

ขอมูล ณ วันเสียชีวิต
สิทธิ์รับเงิน
จํานวน
สงเคราะห
สมาชิก
43,850.00 877
43,800.00 876
43,750.00 875
43,700.00 874
616,700.00

เรียกเก็บเงินสงเคราะห
มอบเงิน
หักสมาชิก เก็บเงิน
สงเคราะห
พนสภาพ ยังไมได
43,800.00
50.00
0.00
43,750.00
50.00
0.00
43,700.00
50.00
0.00
43,650.00
50.00
0.00
615,550.00 1,150.00
0.00

รายงานสมาชิกประเภทที่ 2 เสียชีวิต ระหวาง มกราคม 2564 – ธันวาคม 2564
ศพที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ชื่อ – สกุล
นางประภาศรี เจริญสวัสดิ์
นางวิลยั โชติพินิจ
นายคํา ศรีสอน
นางทองบาน ภูมิเพ็ง
นางเบาะ จันทรอัมพร
นางวรรธนา ชมบุญ
นายสมคิด บุดดีมี
นางออนสา พิลาชาติ
นายที สาระพันธุ
นางหา นุนนาแซง
นางสุนันทา โคตรประทุม
นางสี คลื่นสนั่น
นางที พาบุ
นายกิมเตย ริมโพธิ์เงิน
นายบุญชวง สีหาทาว
นายลวน บุบผาเทพ
นายพุทธา ศรีทาสรอย
นายบุญภพ ปวงสุข
นายเพ็ง พิลาชาติ
นายฝน พุทธษา
นายคําพันธ นันทะจักร
นายบุญนํา ชาวดร
นางเนียม ธารประเสริฐ
นางสุพัฒน โคสาดี
นางปน สอนราช
นายชาย วิไชยวงศ
นายนาค โลมินทร
นางจันทา คามะเชียงพิณ
นางเฉลิมศรี ปุณศิริ
นางสมคิด ชัยนาม
นางบุญไหล กลาหาญ
นางกองมี ปรีแสน
นายจันทร ทับศรีลา

เลขที่

วันที่
เสียชีวิต

246
359
757
938
225
786
1267
810
806
834
1288
683
347
607
1009
617
1034
1218
809
1360
888
1230
253
1407
985
116
1410
1472
1355
1612
160
214
186

26/12/63
25/12/63
8/1/63
14/1/63
10/12/63
15/12/63
1/1/64
8/2/64
1/3/64
19/4/64
6/4/64
13/4/64
8/5/64
14/5/64
19/5/64
5/6/64
14/6/64
27/6/64
15/6/64
6/7/64
25/7/64
16/7/64
30/7/64
19/7/64
6/8/64
12/8/64
16/8/64
31/8/64
27/8/64
24/9/64
11/10/64
1/11/64
26/10/64

ขอมูล ณ วันเสียชีวิต
สิทธิ์รับเงิน จํานวน
สงเคราะห สมาชิก
43,650.00 873
43,600.00 872
43,500.00 870
43,450.00 869
43,400.00 868
43,350.00 867
43,300.00 866
43,250.00 865
43,200.00 864
43,200.00 864
43,150.00 863
43,100.00 862
43,050.00 861
43,000.00 860
42,950.00 859
42,850.00 857
42,800.00 856
42,750.00 855
42,700.00 854
42,650.00 853
42,700.00 854
42,650.00 853
42,600.00 852
42,550.00 851
42,600.00 852
42,550.00 851
42,500.00 850
42,450.00 849
42,400.00 848
42,350.00 847
42,500.00 850
42,450.00 849
42,400.00 848

เรียกเก็บเงินสงเคราะห
มอบเงิน
หักสมาชิก เก็บเงิน
สงเคราะห
พนสภาพ ยังไมได
43,600.00
50.00
0.00
43,550.00
50.00
0.00
43,500.00
0.00
0.00
43,450.00
0.00
0.00
43,400.00
0.00
0.00
43,350.00
0.00
0.00
43,300.00
0.00
0.00
43,200.00
50.00
0.00
43,150.00
50.00
0.00
43,150.00
50.00
0.00
43,100.00
50.00
0.00
43,050.00
50.00
0.00
43,000.00
50.00
0.00
42,950.00
50.00
0.00
42,900.00
50.00
0.00
42,850.00
0.00
0.00
42,800.00
0.00
0.00
42,750.00
0.00
0.00
42,700.00
0.00
0.00
42,650.00
0.00
0.00
42,650.00
0.00
50.00
42,600.00
0.00
50.00
42,550.00
0.00
50.00
42,500.00
0.00
50.00
42,550.00
0.00
50.00
42,500.00
0.00
50.00
42,450.00
0.00
50.00
42,400.00
0.00
50.00
42,250.00
0.00 150.00
42,100.00
0.00 250.00
42,200.00
0.00 300.00
42,150.00
0.00 300.00
42,100.00
0.00 300.00

รายงานประจำ�ปี 2564

30

30

ศพที่
34
35
36
37
38

ชื่อ – สกุล

เลขที่

นายหนูจันทร ทาสาลี
นางบุญเฮือง คําดีบุญ
นางทองปุน เชิดชู
นายขันเพชร สินทิพลา
นายบัวลี ตาดี

1613
440
1624
745
467

ขอมูล ณ วันเสียชีวิต
เรียกเก็บเงินสงเคราะห
สิทธิ์รับเงิน จํานวน
มอบเงิน
หักสมาชิก เก็บเงิน
สงเคราะห สมาชิก สงเคราะห
พนสภาพ ยังไมได
28/10/64
42,350.00 847
42,000.00
0.00 350.00
1/11/64
42,300.00 846
41,850.00
0.00 450.00
8/11/64
42,250.00 845
41,700.00
0.00 550.00
25/11/64
42,050.00 841
41,500.00
0.00 550.00
6/12/64
42,000.00 840
41,300.00
0.00 700.00
รวมทั้งสิ้น 1,626,550.00
1,621,750.00
500.00 4,300.00
วันที่
เสียชีวิต

หมายเหตุ - ตามขอบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
จํากัด กําหนดจายเงินสงเคราะหใหกับผูรับผลประโยชนเทาที่เรียกเก็บเงินไดจริง
รายงานสาเหตุการเสียชีวิต สมาชิกประเภทที่ 2 ระหวาง มกราคม – ธันวาคม 2564
ศพที่ เลขที่
ชื่อ – สกุล
อายุ
สาเหตุการเสียชีวิต
1
246 นางประภาศรี เจริญสวัสดิ์
84
ระบบหัวใจลมเหลวเฉียบพลัน
2
359 นางวิลัย โชติพินิจ
72
มะเร็งตับ
3
757 นายคํา ศรีสอน
87
สมองฝอวัยชรา
4
938 นางทองบาน ภูมิเพ็ง
91
มะเร็งชองปาก
5
225 นางเบาะ จันทรอัมพร
78
สมองฝอวัยชรา
6
786 นางวรรธนา ชมบุญ
77
หัวใจวาย
7 1267 นายสมคิด บุดดีมี
92
โรคหัวใจ
8
810 นางออนสา พิลาชาติ
66
โรคหัวใจ
9
806 นายที สาระพันธุ
96
มะเร็งทางเดินปสสาวะ
10 834 นางหา นุนนาแซง
87
สมองฝอวัยชรา
11 1288 นางสุนันทา โคตรประทุม
94
หัวใจลมเหลว
12 683 นางสี คลื่นสนั่น
89
ติดเชื้อในกระแสเลือด
13 347 นางที พาบุ
81
ติดเชื้อในกระแสเลือด
14 607 นายกิมเตย ริมโพธิ์เงิน
89
กอนที่ตับ
15 1009 นายบุญชวง สีหาทาว
75
สมองฝอวัยชรา
16 617 นายลวน บุบผาเทพ
74
ปอดติดเชื้อ
17 1034 นายพุทธา ศรีทาสรอย
87
สมองฝอวัยชรา
18 1218 นายบุญภพ ปวงสุข
77
ปอดติดเชื้อ
19 809 นายเพ็ง พิลาชาติ
82
ติดเชื้อในกระแสเลือด
20 1360 นายฝน พุทธษา
89
สมองฝอวัยชรา
21 888 นายคําพันธ นันทะจักร
93
ปอดอักเสบติดเชื้อ
22 1230 นายบุญนํา ชาวดร
76
สมองฝอวัยชรา
23 253 นางเนียม ธารประเสริฐ
91
โรคชรา
24 1407 นางสุพัฒน โคสาดี
87
ลิ่มเลือดอุดตันในปอด
25 985 นางปน สอนราช
87
ภาวะหัวใจลมเหลว
26 116 นายชาย วิไชยวงศ
82
โรคเบาหวาน

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำ�กัด

31
31

ศพที่ เลขที่
ชื่อ – สกุล
อายุ
27 1410 นายนาค โลมินทร
83
28 1472 นางจันทา คามะเชียงพิณ
83
29 1355 นางเฉลิมศรี ปุณศิริ
88
30 1612 นางสมคิด ชัยนาม
71
31 160 นางบุญไหล กลาหาญ
79
32 214 นางกองมี ปรีแสน
73
33 186 นายจันทร ทับศรีลา
83
34 1613 นายหนูจันทร ทาสาลี
64
35 440 นางบุญเฮือง คําดีบุญ
85
36 1624 นางทองปุน เชิดชู
64
37 745 นายขันเพชร สินทิพลา
81
38 467 นายบัวลี ตาดี
83
คาเฉลี่ยอายุสมาชิกที่เสียชีวิต อายุ 82 ป
มติที่ประชุม.........................................................................

สาเหตุการเสียชีวิต

มะเร็งปอด
มะเร็งในชองทอง
มะเร็งตอมน้ําเหลือง
มะเร็งลําไส
ปอดติดเชื้อ
ปอดติดเชื้อรุนแรง
ภาวะหัวใจลมเหลว
มะเร็งตับ
สมองฝอวัยชรา
มะภาวะหัวใจหองบนสั่นพริ้ว
ฝในตับออน
ความดันโลหิตสูง

รายงานประจำ�ปี 2564

32

32

ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 รายการผลการตรวจสอบบัญชีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำ�กัด

33
33

มติที่ประชุม....................................................................

รายงานประจำ�ปี 2564

34

34

4.2 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบรายได รายจาย ประจําป 2564

ตามขอบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
ขอ 33 กําหนดไววา “สมาคมตองเรียกประชุมใหญสามัญประจําป ปละหนึ่งครั้ง ภายใน 120 วันนับแตวนั สิน้ ปปฏิทนิ เพื่อ
พิจารณาอนุมัตบิ ัญชีรายได รายจาย และบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน” สมาคมฯ จึงเสนอบัญชีรายได รายจายและบัญชีงบ
แสดงฐานะการเงินประจําป 2564 ดังตอไปนี้

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสด
เงินฝากออมทรัพย 58
เงินฝากออมทรัพย 638
เงินฝากออมทรัพย-ประจํา12 เดือน
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย
ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ-ออมทรัพย58 คางรับ
ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ-ออมทรัพย 638 คางรับ
ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ-ออมทรัพย84 คางรับ
เงินรอเรียกคืน
เครื่องเขียนแบบพิมพ

บาท
100.00
682,483.86
2,827,968.16
3,922,572.92
13,810.64
523.75
1,991.79
65,961.95
12,782.35
53,764.00

รวมสินทรัพยหมุนเวียน

7,581,959.42

สินทรัพยถาวร-สุทธิ
เครื่องใชสํานักงาน
รวมสินทรัพยถาวร-สุทธิ

3,551.93

หนี้สิน และทุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินสงเคราะหลวงหนา ป.1
เงินสงเคราะหลวงหนา ป.2
เงินสงเคราะหลวงหนารอสิทธิ์ ป1
เงินรอตรวจสอบ
คาตอบแทนผูตรวจสอบบัญชีคางจาย
สํารองบําเหน็จเจาหนาที่

บาท
2,543,672.88
827,790.00
86,500.00
20,023.10
1,250.00
216,990.00

รวมหนี้สินหมุนเวียน

3,696,225.98

ทุน
ทุนสะสม

3,752,087.14

รายไดสูงกวารายจาย ป 2564

137,198.23

3,551.93
รวมทุน

รวมสินทรัพย

7,585,511.35

สาคร รอดขันเมือง
(นายสาคร รอดขันเมือง)
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด

รวมหนี้สินและทุน

3,889,285.37
7,585,511.35

ฐนกร คําหารพล
(ดร.ฐนกร คําหารพล)
เหรัญญิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำ�กัด

35
35

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
บัญชีรายได - รายจาย
สําหรับงวดสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564
รายได

รายไดคาสมัคร
รายไดคาบํารุงรายป
รายไดเงินหัก8% จากเงินสงเคราะห
รายไดเบ็ดเตล็ด
ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ-ออมทรัพย (58)
ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ-ออมทรัพย (638)
ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณ-ออมทรัพย (84)
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก ธ. กรุงไทย-ออมทรัพย

บาท
17,400.00
283,300.00
274,608.00
150,480.00
6,262.84
10,861.93
120,002.16
49.99

รวมรายได

862,964.92

คาใชจาย
เงินเดือน
เงินสมทบประกันสังคม
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
บําเหน็จเจาหนาที่
คาพิธีกรรมทางศาสนา
คาธรรมเนียมไปรษณีย
คาใชจายเบ็ดเตล็ด
คาใชจายประชุมใหญ
คาเบี้ยเลี้ยง
คาภาษีเงินไดดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ
คาภาษีเงินไดดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
คาตอบแทนผูตรวจสอบบัญชี
คาวัสดุคอมพิวเตอร
คาเสื่อมราคา-เครื่องใชสํานักงาน

862,964.92
มติที่ประชุม....................................................................

รวมคาใชจาย
รายไดสูงกวารายจาย

บาท
442,980.00
11,700.00
744.00
53,400.00
96,400.00
4,470.00
300.00
80,040.00
5,300.00
9,117.69
5.00
15,000.00
2,630.00
3,680.00
725,766.69
137,198.23
862,964.92
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4.3 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายไดรายจายประจําป 2565
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีจํากัด
รางงบประมาณ รายได - รายจาย ประจําป 2565
สรุป รายได - รายจาย ประจําป 2564
ป 2564
ที่
รายการ
ตั้งไว (1)
รับจริง (2) คงเหลือ (3)
(3)=(2)-(1)
1
คาสมัคร
5,000.00 17,400.00
12,400.00
2 คาบํารุงรายป
10,750.00
272,550.00 283,300.00
3 ดอกเบี้ยเงินฝาก
150,000.00 137,126.93 (12,873.07)
4 ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร
49.99
(150.01)
200.00
5 คาธรรมเนียมหักเงินสงเคราะห
450,000.00 274,608.00 (175,392.00)
6 รายไดเบ็ดเตล็ด
480.00
150,000.00 150,480.00
รวมรายรับ
1,027,750.00 862,964.92 (164,785.08)
รายไดต่ํากวาประมาณการ
164,785.08 บาท
งบประมาณ รายจาย
ป 2564
หมวดที่
รายการ
ตั้งไว (1)
จายจริง (2) คงเหลือ(3)
(3)=(1)-(2)
1
หมวดเงินเดือน
1.เงินเดือน
443,034.00 442,980.00
54.00
2.เงินประกันสังคม
6,300.00
18,000.00 11,700.00
3.เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
744.00
256.00
1,000.00
4.เงินบําเหน็จเจาหนาที่
63.00
53,463.00 53,400.00
5.คาลวงเวลา
3,000.00
0.00
3,000.00
6.คาเบี้ยเลี้ยง
5,300.00
2,700.00
8,000.00
7.คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
0.00
18,000.00
18,000.00
8.คาตอบแทนผูตรวจบัญชี
0.00
15,000.00 15,000.00
รวมหมวดเงินเดือนและคาตอบแทน
30,373.00
559,497.00 529,124.00
2
หมวดคาใชจายทั่วไป
1.คาอบรมสัมมนา
30,000.00
0.00
30,000.00
2.คาธรรมเนียมไปรษณีย
10,000.00
4,470.00
5,530.00

ป 2565
ตั้งไว
2,500.00
284,550.00
130,000.00
200.00
450,000.00
100,000.00
967,250.00

ป 2565
ตั้งไว

510,900.00
18,000.00
1,021.80
76,950.00
3,000.00
8,000.00
10,500.00
15,000.00
643,371.80
30,000.00
10,000.00

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำ�กัด
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หมวดที่

3

รายการ

ตั้งไว (1)

ป 2564
จายจริง (2)

3.คาใชจายในวันประชุมใหญ
99,000.00 80,040.00
4.คาเสื่อมราคาครุภัณฑ
3,680.00
15,000.00
5.คาพิธีกรรมทางศาสนา
150,000.00 96,400.00
6.คาใชจายอื่นๆ
300.00
1,000.00
7.คาซอมแซมบํารุงรักษา
5,000.00
0.00
8.ภาษีจายดอกเบี้ยเงินฝาก
9,122.69
10,000.00
9.คาถายเอกสาร/เขาเลม
0.00
1,000.00
รวมหมวดคาใชจายทั่วไป
880,497.00 723,136.69
หมวดวัสดุ
1.คาเครื่องเขียนแบบพิมพ
10,000.00
0.00
2. วัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร
6,000.00
2,630.00
รวมคาใชจายหมวดวัสดุ
16,000.00 2,630.00
รวมคาใชจายหมวด 1-3
896,497.00 725,766.69
รายไดสูงกวารายจาย
131,253.00 137,198.23
มติที่ประชุม...........................................................................

ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องพิจารณาคัดเลือกผูตรวจบัญชีสมาคม
ฯ

คงเหลือ (3)
(3)=(1)-(2)

ป 2565
ตั้งไว

18,960.00
11,320.00
53,600.00
700.00
5,000.00
877.31
1,000.00
126,987.31

0.00
4,000.00
120,000.00
1,000.00
5,000.00
10,000.00
1,000.00
181,000.00

10,000.00
3,370.00
13,370.00
170,730.31
(5,945.23)

10,000.00
6,000.00
16,000.00
840,371.80
126,878.20

ตามขอบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
ขอ. 31 สมาคมจะแตงตั้งบุคคลที่เหมาะสม เปนผูตรวจบั ญชี โดยความเห็นชอบของที่ประชุม ใหญแ ละตอง
รายงานผลใหคณะกรรมการทราบทุกเดือน ผูตรวจบัญชีจะไดรับคาตอบแทนตามที่สมาคมกําหนด
ในป 2564 สมาคมไดดําเนินการแตงตั้งผูตรวจบัญชีประจําป 2564 ตามมติที่ประชุมใหญสามัญประจําป
2563 ไดพิจารณาคัดเลือก นายประเทือง กลิ่นคลายกัน เปนผูตรวจบัญชีโดยกําหนดคาตอบแทน จํานวน 15,000
บาท ตั้งแตวนั ที่ 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564
ในป 2565 มีผูสมัครเปนผูตรวจบัญชี ประจําป 2565 ดังนี้
นายชาญณรงค พงษไทย โดยกําหนดคาตอบแทน 15,000.00 บาท
จึง เสนอให ที่ประชุม พิจ ารณาคัดเลื อกและแต งตั้ง นายชาญณรงค พงษ ไทย เป นผู ตรวจบัญ ชีสมาคม โดย
กําหนดคาตอบแทน จํานวน 15,000.00 บาท (ระยะเวลา 12 เดือน) ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2565 31 ธันวาคม 2565
มติที่ประชุม........................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องแกไข ขอบังคับ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
พ.ศ. 2548
ขอบังคับ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด พ.ศ. 2548
ขอความเดิม
ขอ 5. สมาคมมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
1. เพื่อเปนการจัดสวัสดิการใหแกสมาชิกและ
ครอบครัวสมาชิก
2. เพื่อสงเสริมใหสมาชิกและครอบครัว
ไดมีหลักประกันความมั่นคง
3. เพื่อจัดใหสมาชิกไดชวยเหลือสงเคราะหซึ่ง
กันและกัน
4.จัดเปนหลักประกันใหแกสมาชิกผูคํา้ ประกัน
เงินกูของสหกรณ
5. เพื่อเปนหลักประกันแกสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด ในการให
สมาชิกกูยืม

ขอความใหม
ขอ 5. สมาคมมีวัตถุประสงคเพื่อทําการ
สงเคราะหซึ่งกันและกันในการจัดการศพเพื่อ
การจัดการศพและสงเคราะหครอบครัวของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งถึงแกความตาย โดยมิได
ประสงคจะหากําไรหรือรายไดเพื่อแบงปนกัน
ซึ่งการตายนี้รวมถึงการสาบสูญตามคําสัง่ ศาล

เหตุผล
เพื่อใหสอดคลองกับ
พรบ.ฌาปนกิจ
สงเคราะห

ระเบียบวาระที่ 7
เรื่อง กําหนดระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวย การตรวจสอบกิจการของสมาคม พ.ศ. 2565
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวย การตรวจสอบกิจการของสมาคม พ.ศ. 2565
..............................................................................
เพื่อใหการตรวจสอบกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
จังหวัดอุดรธานี จํากัด เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนประโยชนตอการดําเนินของสมาคมฯ อาศัยอํานาจของ
ขอบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด ขอ 31. และมติที่
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 12 ครั้งที่ 10/2564 ประจําเดือนมกราคม 2565 ไดกําหนดระเบียบวาดวย
การตรวจสอบกิจการของสมาคมฯ ดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
จังหวัดอุดรธานี จํากัด วาดวยการตรวจกิจการของสมาคม พ.ศ. 2565”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 เปนตนไป
ขอ 3 ในระเบียบนี้
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“สมาคม”

หมายถึง สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“นายกสมาคม”
หมายถึง นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาคม
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“ผูตรวจสอบกิจการ” หมายถึง สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
ซึ่งไดรับเลือกตั้งจากทีป่ ระชุมใหญของสมาคม
ขอ 4 ผูตรวจสอบกิจการตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(1) เปนสมาชิกของสมาคม
(2) ไมเปนกรรมการของสมาคม นั้น
(3) ไมเปนผูจัดการหรือเจาหนาที่ของสมาคม นั้น หรือสมาคม อื่น
ขอ 4 ผูตรวจสอบกิจการตองไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(1) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หรือหนวยงานของรัฐ
หรือเอกชน ฐานทุจริตตอหนาที่
(3) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือผูตรวจสอบกิจการ หรือมีคําวินิจฉัยเปน
ที่สุดใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือผูตรวจสอบกิจการ
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการหรือผูตรวจสอบ
กิจการเพราะเหตุทุจริตตอหนาที่
(5) เคยถูกใหออกจากการเปนสมาชิกสมาคม
ขอ 6 ผูตรวจสอบกิจการ ควรประกอบดวยบุคคลที่มีความรู ความสามารถ ในดานตางๆ เชน
การเงิน การบัญชี กฎหมาย การบริหารจัดการ และพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห เปนตน
ขอ 7 จํานวนผูตรวจสอบกิจการใหเปนไปตามขอบังคับของสมาคมฯ จํานวนไมเกิน ๒ คน
ขอ 8 ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งผูสมัครผูตรวจสอบกิจการ ในวันประชุมใหญสามัญประจําป
ขอ 9 ผูตรวจสอบกิจการที่ผานการเลือกตั้ง ใหประธานในที่ประชุมใหญแจงรายชื่อตอที่ประชุมใหญ
เพื่อทราบ
ขอ 10 ใหผูตรวจสอบกิจการอยูในวาระคราวละ สองป เมื่อพนวาระสามารถรับเลือกเขามาไดอีก
สวนการพนจากตําแหนงกอนครบวาระไมวาดวยเหตุใด ๆ ใหถือวาเปนการพนจากตําแหนงตามวาระ
กรณีผูตรวจสอบกิจการวางลง ก็ไดดําเนินการสรรหาตามวิธีการแหงระเบียบนี้
ขอ 11 ผูตรวจสอบกิจการ มีอํานาจหนาที่ตรวจสอบการดําเนินงานทั้งปวงของสมาคม
ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้ คือ
(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพคุณ บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพยสินและ
หนี้สินทั้งปวงของสมาคม เพื่อทราบฐานะและขอเท็จจริงของสมาคม ที่เปนอยูจริง
(2) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใชจายเงินงบประมาณรายจาย
ประจําป
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(3) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสมาคม
เพื่อกอใหเกิดผลดีแกการดําเนินงานของสมาคม
ใหผูตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจําเดือนตอคณะกรรมการ
ดําเนินการในการประชุมประจําเดือนคราวถัดไป และเสนอผลการตรวจสอบประจําปตอที่ประชุมใหญของสมาคม
ดวย
ขอที่ 12 ความรับผิดชอบของผูตรวจสอบกิจการ หากผูตรวจสอบกิจการตรวจพบขอบกพรองของ
สมาคม ตองแจงใหคณะกรรมการดําเนินการทราบเพื่อแกไขโดยเร็ว ผูตรวจสอบกิจการตองรับผิดชอบชดใช
คาเสียหายอันเกิดแกสมาคม ดวยเหตุอันไมแจงนั้น
ขอที่ 13 ใหนายกสมาคม รักษาการ ตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ 2565
(นายสาคร รอดขันเมือง)
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด

ระเบียบวาระที่ 8
เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
8.1 เรื่องเงินรอตรวจสอบ ประจําป 2564
เนื่องดวยมีการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝาก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
จังหวัดอุดรธานี จํากัด บัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่ 450-0-29397-3 ซึ่งไมไดแจงใหสมาคมทราบ ทําใหไมสามารถ
ดําเนินการตามวัตถุประสงคของสมาชิกได มีดังรายการดังตอไปนี้
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
รายละเอียดเงินรอตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลําดับที่
รายการ
วันที่โอน
จํานวน
1
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุงไทย
24 เม.ย. 58
1,050.00
2
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุงไทย
12 พ.ค. 58
300.00
3
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุงไทย
11 พ.ค. 58
300.00
4
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุงไทย
11 พ.ค. 58
300.00
5
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุงไทย
8 ก.ค. 59
350.00
6
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุงไทย
8 ก.ค. 59
350.00
7
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุงไทย
15 ก.ค. 59
750.00
8
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุงไทย
28 ก.ย. 59
400.00
9
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุงไทย
30 ม.ค. 60
300.00
10
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุงไทย
1 ก.พ. 60
300.00
11
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุงไทย
12 ก.พ. 60
500.00

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำ�กัด
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุงไทย
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุงไทย
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุงไทย
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุงไทย
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุงไทย
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุงไทย
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุงไทย
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุงไทย
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุงไทย
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุงไทย
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุงไทย
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุงไทย
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุงไทย
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุงไทย
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุงไทย
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุงไทย
รวมเงินรอตรวจสอบทั้งสิ้น

30 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
23 มิ.ย. 60
23 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
17 ก.ค. 60
11 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
16 พ.ย. 60
16 พ.ย. 60
27 พ.ย. 60
9 ต.ค. 60
12 ต.ค. 60
19 มี.ค. 61
19 มี.ค. 61
5 เม.ย. 61

2,100.00
400.00
250.00
250.00
900.00
2,700.00
500.00
250.00
6.50
666.60
650.00
4,100.00
800.00
650.00
350.00
550.00
20,023.10

จึงขอใหสมาชิกมาติดตอรับเงินคืน หรือ แจงชําระเงินใหสมาคม หากมีหลักฐานการสงเงินสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด จะดําเนินการใหตามความ
ประสงคของสมาชิกตอไป
ทั้งนี้ อาศัยความตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หมวด 2 กําหนดอายุความ มาตรา
193/30 อายุความนั้น ถาประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น มิไดบัญญัติไวโดยเฉพาะใหมีกําหนด 10 ป
8.2 เรื่องอื่นๆ (ถามี)
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การประชุมใหญสามัญประจําป 2564
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 2 จํากัด

วันเสาร ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2565
ณ หองประชุมรมโพธิ์ทอง
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี2 จำ�กัด
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ประกาศ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 2 จํากัด
เรื่อง การประชุมใหญสามัญประจําป 2564
………………………………………
ด ว ยสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห สมาชิ ก สหกรณอ อมทรัพ ยส าธารณสุข จัง หวัด อุ ด รธานี จํา กั ด
ไดดําเนินการมาครบรอบปบัญชีสมาคม และไดจัดทํางบการเงินประจําป 2564 เสร็จเรียบรอยแลว
อาศัยอํานาจตามขอบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัด
อุดรธานี จํากัด พ.ศ.2547 ขอ 33 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสมาคมกําหนดใหจัดประชุม
ใหญ ส ามั ญ ประจํ า ป 2564 ในวั น เสาร ที่ 5 มี น าคม 2565 เวลา 09.00 น. เป น ต น ไป
ณ หองประชุม รมโพธิ์ทอง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จึงขอเชิญสมาชิกสมาคมฯเขาประชุมตาม
วันเวลาดังกลาวโดยพรอมเพียงกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ 2565

(นายเสกสรรค สองจันทร)
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 2 จํากัด

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี2 จำ�กัด
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ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องนายกสมาคมแจงใหทราบ
1.1 เรื่องการจัดประชุมใหญสามัญประจําป 2564
อาศัยตามขอบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 2 จํากัด
พ.ศ. 2548
ขอ. 33 สมาคมจะตองเรียกประชุมใหญสามัญประจําป ปละหนึ่งครั้ง ภายใน 120 วันนับแตวันสิ้นป
ปฏิทินเพื่อ
(11)รับทราบรายงานกิจการในรอบปที่ผานมา
(12)พิจารณาอนุมัติบัญชีรายได รายจายและบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน
(13)เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหมแทนคณะกรรมการเมื่อครบวาระหรือทดแทนตําแหนงที่วาง
(14)พิจารณาแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับ การประชุมใหญสามัญหรือวิสามัญ จะประชุมโดยสมาชิก
หรือผูแทนสมาชิกก็ได จํานวนผูแทนสมาชิกเทาใดใหเปนไปตามมติที่ประชุมใหญ
(15)พิจารณาวาระอื่น ๆ
ขอ.36 การประชุมใหญ ตองมีสมาชิกมารวมประชุมรวมกันไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
หรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน จึงจะเปนองคประชุม
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด จึงกําหนดใหมีการ
ประชุมใหญสามัญประจําป 2564 ในวันเสารที่ 5 มีนาคม 2565 ณ หองประชุมรมโพธิ์ทอง สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ขณะนี้มีสมาชิกมาประชุม จํานวน..................คน จึงถือวาเปนองคประชุม
1.2 เรื่องแนะนําผูเขารวมประชุม
แนะนําผูเขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 2564 ไดแกผูแทนนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
ประจําทองที่เทศบาลนครอุดรธานี
นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห คือ
1) ……………………………………………………………………………………………
2) ……………………………………………………………………………………………
1.3 เรื่องที่ตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 2 จํากัด
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 2 จํากัด ตั้งอยูที่สํานักงาน
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด เลขที่ 4/1 ถนนอธิบดี ตําบลหมากแขง อําเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี
1.4 เรื่องแนะนําคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัด
อุดรธานี 2 จํากัด
1. นายเสกสรรค
สองจันทร
นายกสมาคมฯ
2. นายถนัด
ธุระพันธ
อุปนายกสมาคมฯ
3. นายสุรัตน
กัณหา
นายทะเบียนสมาคม
4. นางอัญชุลี
เสงี่ยมศักดิ์
เหรัญญิกสมาคม
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5. นางสาวนพพร
จันทรเสนา
กรรมการ
6. นายชาญณรงค
พงษไทย
กรรมการ
7. นายจารุวัฒน
โคตรประดา กรรมการและเลขนุการสมาคม
1.5 เรื่องสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 2 จํากัด
สมาชิก หมายถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด หรือคูสมรสตาม
กฎหมาย หรือบุตรของสมาชิก หรือ พนักงานสมาคม หรือคูสมรสตามกฎหมายพนักงานสมาคม มีอายุในวันสมัคร
ไมเกิน 65 ปบริบูรณ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม ..........................................................................................................................
1.6 เรื่องสมาคมไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดประชุมใหญสามัญประจําป 2564
ดวยศูนยประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหและกองทุนสวัสดิการ สหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด ไดสนับสนุนการจัดประชุมใหญสามัญประจําป 2564 ของสมาคม เพื่อเปน
คาใชจายไดแก คาพาหนะเหมาจาย และคาอาหารวางเครื่องดื่ม สําหรับผูมาประชุม จํานวน 100,000 บาท
มติที่ประชุม ..........................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญครั้งแรก
2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญครั้งแรก
รายงานการประชุมใหญสามัญครั้งแรก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 2 จํากัด
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
ณ หองประชุมสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด

.....................................................

สมาชิกผูมาประชุม 18 คน จากสมาชิกทั้งหมด 22
ผูเขารวมประชุม
1. นางสาวสิริพร แสงตา
2. นางสาวณัฐธพิมพ สุมังเกษตร
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เมื่อครบองคประชุม นายเสกสรรค สองจันทร คณะกรรมการผูกอการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหฯ
ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม กลาวเปดการประชุมดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหทราบ
1. แนะนําผูเขารวมประชุม
1.1 คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
จังหวัดอุดรธานี จํากัด
1. นายสาคร รอดขันเมือง
นายกสมาคม
2. นายสุนันท สุวรรณ
อุปนายกสมาคม
3. นางสาวทัศนีย กําไรทอง
นายทะเบียน
4. ดร.ฐนกร คําหารพล
เหรัญญิก
5. นางชุลีพร แดนสุข
เลขานุการ
6. น.ส.ศิวาการ จันทะไทย
กรรมการ
1.2. แนะนําคณะกรรมการผูกอการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
1. นายเสกสรรค สองจันทร
2. นายถนัด ธุระพันธ
3. นายสุรัตน กัณหา
4. นายจารุวัฒน โคตรประดา
5. นางสาวนพพร จันทรเสนา
6. นางอัญชุลี เสงี่ยมศักดิ์
7. นางสาวพรพิมล พงษไทย
ไดขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม และไดรับการจัดทะเบียนเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 และ
เมื่อไดรับจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมแลว คณะกอการฯจะตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญครั้งแรกภายใน 90 วัน
จึงไดมีการประชุมในวันนี้
1.3. การจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหไดรับการสนับสนุนงบประมาณตางๆ จากศูนย
ประสานสมาคม/กองทุน สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
1. จัดซื้อระบบโปรแกรมงานสมาคม และระบบบัญชี จํานวน 50,000 บาท
2. ทุนเพื่อการดําเนินการอื่น ๆ จํานวน 20,000 บาท และ
3. การจัดประชุมในวันนี้ไดรับการสนับสนุนคาพาหนะเหมาจายใหทานละ 500 บาท
4. แจงจํานวนสมาชิกสมัครแรกเขา จํานวน 22 คน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
จังหวัดอุดรธานี 2 จํากัด
- ไมมี มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับรองขอบังคับทั้งฉบับที่ผูกอการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
นําไปจดทะเบียน
ขอบังคับ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 2 จํากัด
พ.ศ. 2564
……………………………………………….
ขอ 1. ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุ ขจังหวัด
อุดรธานี 2 จํากัด ”
ขอ 2. ขอ บังคับนี้ใหใชบังคับนับแตวันที่นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจ สงเคราะหประจํา ทองที่จั งหวั ด
อุดรธานีรับจดทะเบียน
ขอ 3. เครื่องหมายของสมาคมฌาปนกิจ สงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข จังหวัดอุ ดรธานี 2
จํากัด เปนรูปลักษณะ
เปนรูปงูพันคบเพลิง วงกลมสองวงซอนกันและในระหวางวงกลมทั้งสอง
มีอักษรคําวา “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
จังหวัดอุดรธานี 2 จํากัด ”
หมวดที่ 1
ขอความทั่วไป
ขอ 4. ในขอบังคับนี้
“สมาคม” หมายความวา สมาคมฌาปนกิจ สงเคราะห ส หกรณออมทรัพยส าธารณสุ ขจั ง หวั ด
อุดรธานี 2 จํากัด
“สมาชิก” หมายความวา สมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
จังหวัดอุดรธานี 2 จํากัด
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณ
ออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 2 จํากัด
“นายกสมาคม” หมายความวา นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
จังหวัดอุดรธานี 2 จํากัด
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการดําเนินการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออม
ทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 2 จํากัด
“เงินคาสมัคร” หมายความวา เงินที่เรียกเก็บจากผูซึ่งสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 2 จํากัด
“เงิน คาบํา รุง” หมายความวา เงินที่เรียกเก็บ จากสมาชิก เปนรายป เพื่อเปนคาใช จ า ยในการ
ดําเนินการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 2 จํากัด
“เงินสงเคราะห” หมายความวา เงินที่สมาชิกรวมกันออกชวยเหลือเปนคาจัดการศพ หรือคา
จัดการศพและสงเคราะหครอบครัวของสมาชิกซึ่งถึงแกความตาย รวมทั้งเปนคาใชจายเพื่อดําเนินกิจการของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 2 จํากัด
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“เงินสงเคราะหลวงหนา” หมายความวา เงินที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรั พย
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 2 จํากัด เรียกเก็บไวลวงหนาเพื่อสํารองจายเปนเงินสงเคราะห เมื่อสมาชิกคนใดคนหนึ่ง
ถึงแกความตาย
“นายทะเบียน” หมายความวา นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหประจําทองที่เทศบาล
นครอุดรธานี
“นายทะเบียนกลาง” หมายความวา อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
“ปลัดกระทรวง” หมายความวา ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
หมวด 2
วัตถุประสงค
ขอ 5. สมาคมมีวัตถุประสงคเพื่อทําการสงเคราะหซึ่งกันและกันในการจัดการศพหรือการจัดการศพและ
สงเคราะหครอบครัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งถึงแกความตาย โดยมิไดประสงคจะหากําไรหรือรายไดเพื่อแบงปนกัน
การถึงแกความตายใหรวมถึงการตกเปนผูสาบสูญตามคําสั่งศาล
หมวด 3
ที่ตั้งสํานักงานและวันเวลาเปดทําการ
ขอ 6. สํานักงานของสมาคมตั้งอยูที่ เลขที่ 4/1 ถนนอธิบดี ตําบลหมากแขง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
41000 โทรศัพท 0-4221-1561 โทรสาร 0-4224-9407
ขอ 7. สมาคมจะเปดทําการในวันจันทรถึงวันศุกร ระหวางเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. หยุดทําการ
ในวัน เสาร-อาทิตย และวันนักขัตฤกษ
หมวด 4
วิธีการรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ
ขอ 8. ผูที่ประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกสมาคมตองยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมดวยตนเอง ณ ที่ตั้ง
สํานักงานของสมาคม ในวันเวลาเปดทําการ
ขอ 9. ผูสมัครเขาเปนสมาชิก ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(1) เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด หรือคูสมรส หรือบุตร
ของสมาชิก
(2) เปนผูบรรลุนิติภาวะ
(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย หรือเปนคนไรความสามารถ
(4) มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง
(5) มีอายุในวันสมัครไมเกิน 65 ปบริบูรณ
ขอ 10. ผูสมัครเขาเปนสมาชิกตองนําเอกสารหลักฐานดังตอไปนี้
(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐหรือบัตรขาราชการ
(2) สําเนาทะเบียนบาน
(3) ใบรับรองแพทยแผนปจจุบันจากสถานพยาบาลของรัฐ ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
ขอ 11. ผูสมัครเขาเปนสมาชิก จะมีสมาชิกภาพสมบูรณ เมื่อพนกําหนด 180 วัน นับแตวันที่
คณะกรรมการมีมติรับเขาเปนสมาชิก และไดชําระเงินคาสมัครแกสมาคมแลว ยกเวนสมาชิกภาพของผูเริ่มกอการ
จัดตั้งสมาคมจะเริ่มตนแตวันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนสมาคมและไดยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิกไวแลว เงินคา
สมัครสมาคมจะไมคืนใหผูสมัครไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
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ขอ 12. สมาคมจะมอบหลักฐานการเปนสมาชิกในรูปสมุดชําระเงินประจําตัวสมาชิกใหแกสมาชิกทุกคน
สมาชิกของสมาคมจะมีหมายเลขประจําตัวสมาชิกไดหมายเลขเดียวเทานั้น
ขอ 13. ผูสมัครเขาเปนสมาชิกจะตองระบุชื่อผูจัดการศพ และผูที่ประสงคใหไดรับเงินสงเคราะห ซึ่งตอง
เป นบุคคลในครอบครัวของตน ตามขอ 23 ไวใหชัดในใบสมัคร ถามีก ารเปลี่ยนแปลงผูจัดการศพ และผู รับเงิ น
สงเคราะหในภายหลัง สมาชิกตองแจงใหสมาคมทราบเปนหนังสือตามแบบที่สมาคมกําหนด
ขอ 14. สมาชิกภาพยอมสิ้นสุดลงในกรณีดังตอไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก เปนหนังสือตามแบบที่สมาคมกําหนด และใหมีผลตั้งแตวันที่คณะกรรมการมีมติให
ออก
(3) ที่ประชุมใหญมีมติใหออก
(4) ถูกคัด ชื่อ ออกเนื่องจากขาดสงเงินสงเคราะห โดยสมาคมแจ งเปนหนั งสือให ไปชํ า ระเงิ น
สงเคราะหตามขอ 19 แลวจํานวน 2 ครั้ง แตละครั้งมีระยะเวลาหางกันไมนอยกวา 15 วัน ซึ่งครั้งสุดท ายไดทํา
หนังสือลงทะเบียนแบบตอบรับ หรือสมาคมติดตอหาหลักแหลงที่อยูไมได และคณะกรรมการพิจารณาแลวมีมติให
พนจากสมาชิกภาพ
การสิ้นสุดสมาชิกภาพตามขอนี้ สมาชิกไมมีสิทธิเรียกเงินคาสมัคร เงินคาบํารุง และเงินสงเคราะห
ที่ไดชําระตามขอบังคับนี้คืนจากสมาคม เวนแตเงินสงเคราะหลวงหนาที่ยังไมไดตกอยูในความผูกพันที่จะตองจาย
เปนเงินสงเคราะหใหแกสมาชิกที่ถึงแกความตาย
ขอ 15. สมาคมจะแจงเปนหนังสือใหสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ตามขอ 14 (2) (3) (4) เพื่อทราบ นับ
แตวันที่ที่ประชุมมีมติภายใน 30 วัน สมาชิกที่พนจากสมาชิกภาพตามขอ 14 (4) มีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการ
ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือใหคณะกรรมการวินิจฉัยใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับแตวันยื่น อุทธรณ
คําวินิจฉัยคณะกรรมการใหเปนที่สุด
หมวด 5
เงินคาสมัคร เงินคาบํารุง และเงินสงเคราะห
ขอ 16. ผูสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคม ตองชําระเงินคาสมัครเปนเงินคนละ 50 บาท และเมื่อสมาคมมี
มติรับเขาเปนสมาชิกตามขอ 12 แลว จะตองชําระเงินใหแกสมาคมดังนี้
(1) เงินคาบํารุงปละ 100 บาท
(2) เงินสงเคราะหลวงหนา เปนเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถวน)
ขอ 17. เมื่อสมาชิกของสมาคมคนใดคนหนึ่งถึงแกความตาย สมาชิกทุกคนมีหนาที่ตองชําระเงินสงเคราะห
นั้นรายละ 100 บาท (หนึ่งรอยบาทถวน)
ขอ 18. การชําระเงินคาสมัคร เงินคาบํารุง เงินสงเคราะหหรือเงินสงเคราะหลวงหนาใหชําระไดในกรณี
ดังตอไปนี้
(1) ชําระกับเจาหนาที่ ณ สํานักงานของสมาคม หรือสถานที่ที่สมาคมกําหนด
(2) หักจากบัญชีเงินฝากของสมาชิก หรือปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนจากสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด โดยไดรับความยินยอมจากสมาชิกเจาของบัญชีแลว
(3) วิธีอื่นๆ ฯลฯ
การรับเงินทุกประเภท สมาคมจะออกหลักฐานการรับเงินทุกครั้งตามแบบที่สมาคมกําหนด
ขอ 19. การชําระเงินสงเคราะห ตามขอ 18 สมาชิกตองชําระใหสมาคมภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับ
แจงการตายของสมาชิก หรือไดรับหนังสือแจงจากสมาคมใหไปชําระเงิน
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ขอ 20. สมาคมจะเรียกเก็บเงินสงเคราะหลวงหนาจากสมาชิกเพื่อสํารองจายเปนคาจัดการศพและ
สงเคราะหครอบครัวจํานวน 10 ศพ เปนเงิน 1,000 บาท และสมาคมจะคืนใหแกสมาชิกเทาที่สมาชิกผูนั้นยังไมตก
อยูในความผูกพันที่จะตองจายเงินสงเคราะห
หมวด 6
สิทธิและหนาที่ของสมาชิก
ขอ 21. สมาชิกมีสิทธิดังตอไปนี้
(1) แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการของสมาคมตอคณะกรรมการและเรียกรองใหคณะกรรมการ
กระทําหรืองดเวนการกระทําเพื่อประโยชนของสมาคม
(2) เขารวมประชุมใหญข องสมาคม และลงสมัครรับ เลือกตั้งเปนกรรมการเพื่อบริหารสมาคม
รวมทั้งออกเสียงลงคะแนนทุกครั้ง
(3) ขอตรวจสอบบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวของ เพื่อทราบการดําเนินกิจการของสมาคมใน วัน เวลา
เปดทําการ
(4) ลงชื่อรวมกันไมนอยกวา 50 คน หรือจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
รองขอตอคณะกรรมการใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเพื่อการใดการหนึ่งเมื่อใดก็ได
(5) รองขอตอนายทะเบียนใหสงเพิกถอนมติของที่ป ระชุมใหญของสมาคม ถาไดนัดเรี ยกหรื อ
ไดประชุมกันหรือไดลงมติฝาฝนตอกฎหมายหรือขอบังคับของสมาคม และตองรองขอภายใน 30 วัน นับแตวัน ที่
ประชุมใหญลงมติ
(6) ขอตรวจเอกสาร คัดเอกสาร หรือขอใหคัดรายการและรับรองสําเนาเอกสารของสมาคมจาก
นายทะเบียน
(7) มอบฉันทะเปนหนังสือใหผูอื่นซึ่งมิใชสมาชิกเขารวมประชุมใหญ และออกเสียงลงคะแนนแทน
ตนได ผูรับมอบฉันทะคนหนึ่ง รับมอบฉันทะไดคนเดียว
(8) ลงชื่อรวมกันไมนอยกวาหนึ่งในสี่ข องจํานวนสมาชิกทั้ง หมดรองขอนายทะเบียนสั่ง ใหเลิ ก
สมาคม พรอมดวยเหตุผล หรือรองขอตอศาลเพื่อใหศาลสั่งใหเลิกสมาคม
(9) แสดงความจํานงตอที่ประชุมใหญเพื่อ เปนผูชํา ระบัญชีในกรณีที่สมาคมตองเลิ กตามมติ ที่
ประชุมใหญ
(10) ลงชื่อรวมกันไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดรองขอตอนายทะเบี ยนเพื่อ
แตงตั้งผูชําระบัญชีคนใหมแทนผูชําระบัญชีที่ไดตั้งไว
(11) อุทธรณตอคณะกรรมการสมาคม กรณีถูกคัดชื่อออกตามขอ 14 (4)
ขอ 22. สมาชิกมีหนาที่ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ และคําสั่งของสมาคม
(2) ชําระเงินสงเคราะหใหเรียบรอยภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการตายของสมาชิกหรือ
ไดรับหนังสือแจงจากสมาคมใหไปชําระเงิน
(3) เก็บรักษาสมุดชําระเงินประจําตัวสมาชิก หรือบัตรประจําตัวสมาชิก
(4) แจงการเปลี่ยนแปลงที่อยู ชื่อสกุล หรือวัน เดือน ปเกิด ตอสมาคมภายใน 30 วันนับแตวันที่มี
การเปลี่ยนแปลง
(5) แจงความประสงคเปนหนังสือตามแบบที่สมาคมกําหนดที่จะเปลี่ยนแปลงบุคคลผูจัดการศพ
หรือผูรับเงินสงเคราะห
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(6) ติดตามสอบถามขอมูลขาวสารการดําเนินการของสมาคมผานทางสื่อสิ่งพิมพ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส สื่อสังคม หรือชองทางการสื่อสารอื่นๆ ของสมาคมอยางใกลชิด และอยางสม่ําเสมอ
หมวด 7
วิธีการจายเงินคาจัดการศพหรือคาจัดการศพและสงเคราะหครอบครัว
ขอ 23. ในกรณีที่สมาชิกสมาคมถึงแกความตาย ใหสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหจายคาจัดการศพ หรือคา
จัดการศพและสงเคราะหครอบครัวใหแกบุคคลที่สมาชิกไดระบุไวในใบสมัครใหเปนผูรับเงินสงเคราะหและหรือเปน
ผูจัดการศพ ซึ่งตองเปนบุคคลดังตอไปนี้
(1) สามี ภริยา บุตร บิดา มารดา
(2) พี่นองรวมบิดามารดาเดียวกัน
(3) พี่นองรวมบิดาหรือมารดาเดียวกัน
(4) ปู ยา ตา ยาย
(5) ลุง ปา นา อา
(6) ผูอุปการะเลี้ยงดูหรือผูอยูในอุปการะเลี้ยงดู
ในกรณีไมมีบุคคลที่สมาชิกไมไดระบุไวในใบสมัคร หรือบุคคลที่ระบุไวในใบสมัคร แตไมอาจจัดการ
ตามเจตนารมของสมาชิกได หรือในกรณีที่สมาชิกไมไดระบุบุคคลใดไวในใบสมัคร บุคคลตามวรรคหนึ่งอาจยื่นคํารอง
ตอสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห เพื่อขอเปนผูจ ัดการศพก็ได
เมื่อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหไดรับคํารองตามวรรคสองและไดพิจารณาแลวเห็นวาบุคคลนั้น
สามารถเปนผูจัดการศพของสมาชิกได ใหสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหจายคาจัดการศพแกบุคคลนั้น แตถาสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหเห็นวาบุคคลนั้นไมสามารถเปนผูจัดการศพได หรือไมมีบุคคลตามวรรคหนึ่งยื่นคํารองภายใน
ระยะเวลากําหนดไวในขอบังคับ ใหสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหจัดการศพใหแกสมาชิกที่ถึงแกความตายตามสมควร
กับฐานานุรูปและประเพณีทางศาสนาของสมาชิกนั้น
เมื่อ ไดป ฏิบัติ ตามวรรคสามแลว ยัง คงมีเ งินคา จัด การศพหรือ คา จั ดการศพและเงิน สงเคราะห
ครอบครัวเหลืออยู ใหสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหจายเงินสวนที่เหลืออยูใหแกบุคคลที่สมาชิกไดระบุไวในใบสมัคร
แตถาไมมีบุคคลที่สมาชิกระบุไวในใบสมัคร ใหสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหจายเงินดังกลาวใหแกบุคคลในวรรคหนึ่ง
ตามลําดับกอนหลัง โดยผูอยูลําดับ กอนยอมตัดสิทธิ์ผูอยูลําดับหลัง ถามีผูในลําดับเดียวกันหลายคน ให สมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหแบงเงินคาจัดการศพหรือคาจัดการศพและเงินสงเคราะหครอบครัวที่เหลืออยูใหแกทุกคนใน
สัดสวนเทากัน หากไมอาจแบงเงินใหแกบุคคลใดได ใหเงินนั้นตกเปนของแผนดิน
ขอ 24. สมาคมจะจายเงินคาจัดการศพหรือคาจัดการศพและสงเคราะหครอบครัวใหแกผูจัดการศพและ
ผูรับเงินสงเคราะหแลวแตกรณีดังนี้
(1) เงินคาจัดการศพ หรือคาจัดการศพและเงินสงเคราะหครอบครัวจํานวนเงินทั้งหมดจากเงิน
สงเคราะหลวงหนาที่สมาคมไดเรียกเก็บลวงหนาจากสมาชิกตามขอ 20 โดยคํานวณจากจํานวนสมาชิกที่มีอยูจริง ณ
วันที่สมาชิกผูนั้นถึงแกความตาย คูณดวยอัตราเงินสงเคราะหตามที่กําหนดไวในขอ 17 ภายใน 7 วัน นับแตวันที่ได
รับคํารองขอโดยมีเอกสารประกอบการขอรับเงินที่สมาคมกําหนดถูกตองครบถวน
(2) หากสมาคมยังจายเงินคาจัดการศพ หรือคาจัดการศพและเงินสงเคราะหครอบครัวไมครบถวน
ตามจํานวนที่คํานวณไดใน (1) ใหสมาคมจายเงินสวนที่เหลือทั้งหมด ภายใน 90 วัน นับแตวันที่ไดจายเงินครั้งแรก
เอกสารประกอบการขอรับเงินสงเคราะห มีดังนี้
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(1) ใบมรณบัตรฉบับจริง พรอมสําเนาที่รับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 2 ฉบับ กรณีใบมรณบัตรหาย
ใหใชหนังสือรับรองการตายที่ออกโดยพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราฎรแทนได
(2) ทะเบียนบาน (ทร.14) ฉบับจริงของสมาชิกที่เสียชีวิตระบุวา “ตาย” พรอมสําเนา จํานวน 2
ฉบับ
(3) บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐของผูจัดการศพหรือผูรับเงิน
สงเคราะห พรอมสําเนาที่รับรองความถูกตอง จํานวน 2 ฉบับ
(4) สําเนาใบสมัครสมาชิกที่ระบุชื่อบุคคลที่เปนผูจัดการศพหรือผูรับเงินสงเคราะห หรือใบแจง
เปลี่ยนแปลงชื่อผูจัดการศพหรือผูรับเงินสงเคราะหฉบับลาสุด
(5) หลักฐานอื่นๆ
การจายเงินคา จัดการศพหรือคาจัดการศพและสงเคราะหครอบครัว รายใดมีปญ หาให นํา เขา ที่
ประชุมคณะกรรมการและคําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด จึงไมถือวาเงินนี้เปนมรดกของสมาชิกผูถึงแก
ความตาย ทายาทโดยธรรมของสมาชิกที่ถึงแกความตายไมมีสิทธิ์เรียกรอง หรือถือเปนเหตุฟองรองเรียกเงินดังกลาว
ได ไมวาดวยกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ขอ 25. สมาคมจะหักเงินสงเคราะหไวเปนคาใชจายในการดําเนินกิจการ จํานวนรอยละ 8 ของเงินที่เรียก
เก็บได
หมวด 8
การใชจายและการเก็บรักษาเงิน
ขอ 26. สมาคมจะใชจายเงินในการดําเนินการดังนี้
(1) คาเบี้ยประชุมสําหรับคณะกรรมการที่มาประชุมคณะกรรมการ และคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ
และคาเชาที่พักของกรรมการ กรณีไปปฏิบัติงานของสมาคมในฐานะกรรมการสมาคมในสถานที่อื่นนอกที่ตั้งสมาคม
ตามจํานวนที่กําหนดในระเบียบของสมาคม
(2) เงินเดือนคาจางและคาลวงเวลาของเจาหนาที่สมาคมตามจํานวนที่กําหนดไวในระเบียบของ
สมาคม
(3) คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ และคาเชาที่พักของเจาหนาที่สมาคมกรณีไปปฏิบัติงานของสมาคมใน
ฐานะกรรมการสมาคมในสถานที่อื่นนอกที่ตั้งสมาคม ตามจํานวนที่กําหนดในระเบียบของสมาคม
(4) คาสมทบในฐานะนายจางตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และคาเครื่องแบบของ
เจาหนาที่สมาคม ตามจํานวนที่กําหนดไวในระเบียบสมาคม
(5) คาใชจายเกี่ยวกับการประชุมใหญของสมาชิก
(6) คาลงทะเบียนในการเขารวมประชุม อบรม และสัมมนาของกรรมการและเจาหนาที่สมาคม
กรณีที่ไดเขารวมประชุม ฝกอบรม สัมมนาที่เกี่ยวของโดยตรงกับการดําเนินกิจการของสมาคม
(7) คาใชจายในการจัดซื้อที่ดิน อาคารและครุภัณฑ หรือการจัดจางกอสรางตอเติมอาคาร
สํานักงานของสมาคม
(8) คาเชาที่ดิน และอาคารสํานักงานของสมาคม
(9) คาใชจายในการจัดซื้อวัสดุ คาซอมแซม คาบํารุงรักษา และคาเสื่อมราคา
(10) คาใชจายดานสาธารณูปโภค ไดแก คาน้ําประปา คาไฟฟา คาโทรศัพท และ
คาไปรษณีย
(11) คาใชจายภาษีเงินได คาธรรมเนียมที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจการสมาคม
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สมาคม
ระเบียบสมาคม

(12) คาใชจายสําหรับผูทําบัญชี ผูตรวจบัญชี ผูสอบบัญชี ผูชําระบัญชี และคาใชจายในการเลิก
(13) คาพวงหรีดและคาพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกที่ถึงแกความตาย ตามจํานวนที่กําหนดใน

(14) คาใชจายอื่น ๆ ตามที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนกลาง
ขอ 27. คาใชจายตามขอ 26 (1) (2) (3) (4) และ (13) สมาคมตองวางเปนระเบียบ และนําเสนอที่ประชุม
ใหญพิจารณาอนุมัติ และสงใหนายทะเบียนพิจารณาใหความเห็นชอบภายใน 30 วันและเมื่อนายทะเบียนอนุมัติแลว
จึงจะถือปฏิบัติได
ขอ 28. เงินทุกประเภทที่สมาคมไดรับ ตองนําฝากสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
หรือ ธนาคารของรัฐหรือธนาคารพาณิชยในนามของสมาคม
เงินที่อยูในสมาคมใหแยกนําฝากเปน 2 บัญชี และหามมิใหมีการใชจายเงินขามบัญชี ดังนี้
(1) บัญชีเงินสะสมของสมาคม โดยเปนเงินที่สมาคมไดรับจากเงินคาสมัคร เงินคาบํารุง เงินที่หัก
จากเงินสงเคราะห ดอกเบี้ย เงินบริจาค และมีไวเพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินกิจการของสมาคมตามขอ 26
เทานั้น
(2) บัญชีเงินสงเคราะหของสมาชิก โดยเปนเงินที่สมาคมไดรับจากสมาชิกเพื่อเปนเงินสงเคราะห
ลวงหนาและรวมถึงเงินสงเคราะหคางจายที่ผูรับเงินสงเคราะหของสมาชิกที่เสียชีวิตยังไมไดมารับไป
การใชจายและการเก็บรักษาเงินสดของสมาคม ใหสมาคมเก็บรักษาเงินสดไวเพื่อเปนคาใชจายที่
จําเปนเรงดวน ไมเกิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถวน) โดยคาใชจายทั้งหมดของสมาคมใหจายเปนเช็คของสมาคม
หรือโอนจากบัญชีของสมาคมเขาบัญชีของเจาหนี้ เวนแตกรณีที่ไมอาจจายเปนเช็ค หรือโอนเขาบัญชี จึงจะใหจาย
เปนเงินสดได
ขอ 29. การอนุมัติใชจายเงิน และการเบิกถอนเงินจากบัญชีของสมาคมทุกครั้งทุกกรณีใหนายกสมาคม
และกรรมการอื่นไมนอยกวาสองคนในตําแหนงอุปนายก เลขานุการ เหรัญญิก หรือกรรมการอื่น ลงนามรวมกันใน
การอนุมัติคา ใชจายและการเบิกถอนเงินจากบัญชีของสมาคมตามขอ 28
กรณีนายกสมาคมไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหอุปนายกหรือกรรมการอื่นที่ไดรับมอบ
อํานาจจากนายกสมาคมปฏิบัติหนาที่นายกสมาคมแทน
ขอ 30. เงินหรือผลประโยชนของสมาคมที่ไดรับมา หรือมีผูบริจาค หรือดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินฝากธนาคาร
ในนามของสมาคม ตองตกเปนของสมาคมทั้งสิ้น
ขอ 31. สมาคมจะแตงตั้งบุคคลที่เหมาะสม เปนผูตรวจสอบกิจการ โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ
และตองรายงานผลใหคณะกรรมการทราบทุกเดือน ผูตรวจสอบบัญชีจะไดรับคาตอบแทนตามที่สมาคมกําหนด
หมวด 9
การประชุมใหญ
ขอ 32. นับแตจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม ผูเริ่มกอการจะตองนัดสมาชิกมาประชุมใหญสามัญครัง้ แรกภายใน
90 วัน เพื่อ
(1) รับรองขอบังคับทั้งฉบับ
(2) เลือกตั้งคณะกรรมการและมอบหมายงาน
(3) กําหนดอัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะหลวงหนา
(4) กําหนดอัตราการหักเงินคาจัดการศพ หรือคาจัดการศพและสงเคราะหครอบครัวไวเปน
คาใชจาย

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี2 จำ�กัด

55
55

ใหแกกรรมการ

(5) กําหนดจํานวนเงินเบี้ยเลี้ยง เบี้ยประชุม คาพาหนะเงินหรือประโยชนอยางอื่นทํานองเดียวกัน

(6) เรื่องอื่น ๆ
ในระหวางที่ยังไมไดมีการประชุมใหญสามัญครั้งแรก ผูเริ่มกอการจัดตั้งสมาคมมีอํานาจหนาที่และ
ความรับผิดชอบเชนเดียวกับคณะกรรมการ
ขอ 33. สมาคมจะตองเรียกประชุมใหญสามัญประจําป ปละหนึ่งครั้งภายใน 120 วัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(1) รับทราบรายงานกิจการในรอบปที่ผานมา
(2) พิจารณาอนุมัติบัญชีรายได รายจายและบัญชีงบดุล
(3) เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหมแทนคณะกรรมการเมื่อครบวาระหรือทดแทนตําแหนงที่วาง
(4) พิจารณาแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับ
(5) เรื่องอื่น ๆ
ขอ 34. สมาคมจะเรียกประชุมใหญวิสามัญ ในกรณีที่ตองขอความเห็นชอบหรือมติจากที่ประชุมใหญใน
การดําเนินกิจการของสมาคม
(1) คณะกรรมการเรียกประชุม
(2) สมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาหาสิบคนลงชื่อ
รวมกันรองขอตอสมาคมใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเพื่อการใดการหนึ่ง ในกรณีที่สมาชิกเปนผูรองขอ ใหสมาคม
เรียกประชุมภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับคํารองขอ ถาสมาคมไมเรียกประชุมในระยะเวลาดังกลาว ใหนาย
ทะเบียนเรียกประชุมได
(3) นายทะเบียนสั่งใหเรียกประชุม
ขอ 35. สมาคมจะสงหนังสือนัดประชุมใหญไปนัดสมาชิกทุกคนกอนวันนัดประชุมไมนอยกวาเจ็ดวัน
หนังสือเชิญประชุมตองระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุม พรอมทั้ง รายละเอียดและเอกสารที่
เกี่ยวของ
ขอ 36. การประชุมใหญ ตองมีสมาชิกมารวมประชุมรวมกันไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
หรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน จึงจะเปนองคประชุม
ขอ 37. ในการประชุมใหญ สมาชิกคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน การวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียง
ขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ 38. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ (โดยเลือกปฏิบัติไดในแตละวาระการประชุม)
(1) ออกเสียงลงคะแนนโดยเปดเผย ใหใชวิธียกมือ
(2) ออกเสียงลงคะแนนลับ ใหใชวิธีกาบัตรลงคะแนน
การนับคะแนนเสียง ใหที่ประชุมเลือกสมาชิกที่เขารวมประชุมเปนกรรมการนับคะแนนจํานวนไม
นอยกวาสามคน
ขอ 39. สมาชิกจะมอบฉันทะเปนหนังสือใหผูอื่น ซึ่งมิใชสมาชิกมาประชุมใหญ และออกเสียงแทนตนได
ผูรับมอบฉันทะคนหนึ่งรับมอบฉันทะไดคนเดียว
ขอ 40. ในกรณีที่จะมีมติเรื่องใด ถาสวนไดเสียของคณะกรรมการ หรือสมาชิกของสมาคมผูใดขัดกับ
ประโยชนไดเสียของสมาคม กรรมการหรือสมาชิกของสมาคมผูนั้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นไมได
ขอ 41. ใหนายกสมาคมเปนประธานในที่ประชุม ถานายกสมาคมไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหอุป
นายกปฏิบัติหนาที่แทน ถาทั้งนายกสมาคมและอุปนายกไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกกรรมการ
คนใดคนหนึ่งขึ้นเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
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หมวด 10
คณะกรรมการ
ขอ 42. คณะกรรมการผูดําเนินการของสมาคมโดยไดรับการเลือกตั้งระหวางสมาชิกดวยกันในที่ประชุมมี
จํานวนไมนอยกวา 7 คน และไมเกิน 15 คน ประกอบดวยตําแหนง นายกสมาคม อุปนายก เลขานุการ เหรัญญิก
และกรรมการอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร และตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบหาปบริบูรณ
(3) มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาปที่ 6
(4) มีอาชีพเปนหลักแหลงและมีฐานะมั่นคง
(5) เปนสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัด
อุดรธานี 2 จํากัด
(6) ไมเปนกรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอื่น
(7) ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี
(8) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใด
(9) ไมเคยถูกนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหประจําทองที่สั่งใหพนจากตําแหนง
กรรมการสมาคม
(10) ไมเคยถูกที่ประชุมใหญสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหถอดถอนใหออกจากตําแหนงกรรมการ
เพราะเหตุทุจริตตอหนาที่หรือไมเคยตองโทษตามกฎหมายวาดวยการฌาปนกิจสงเคราะห
(11) ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(12) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(13) ไมเปนบุคคลที่มีหนี้สินลนพนตัว หรือบุคคลลมละลาย
(14) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
หรือไมเคยถูกนายจางเลิกจางเพราะเหตุทุจริตตอหนาที่
หนาที่ของกรรมการแตละตําแหนง
นายกสมาคม
ทําหนาที่เปนหัวหนาในการบริหารกิจการของสมาคม ใหเปนไปดวยความ
เรียบรอยถูกตองตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ และวัตถุประสงคของ
สมาคมเปนผูแทนสมาคมในการติดตอกับบุคคลภายนอกและเปนประธาน
ในที่ประชุมคณะกรรมการและการประชุมใหญของสมาคม
อุปนายกสมาคม
ทําหนาที่เปนผูชวยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคม ปฏิบัติ
ตามที่นายกสมาคมไดมอบหมาย และทําหนาที่แทนนายกสมาคมเมื่อ
นายกสมาคมไมอยู หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
เลขานุการ
ทําหนาที่เกี่ยวกับงานธุรการของสมาคม นัดการประชุมกรรมการการ ประชุมใหญ
จดและรักษารายงานการประชุม ดําเนินการจดทะเบียนกรรมการ จดทะเบียนแกไข
หรือเพิ่มเติมขอบังคับและรายงานทะเบียนสมาชิก บัญชีงบดุลตอนายทะเบียน และ
ปฏิบัติตามคําสั่งของนายก สมาคม ตลอดจนทําหนาที่เปนเลขานุการในการประชุม
ตางๆของสมาคม
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เหรัญญิก

มีหนาที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคม เปนผูจัดทําบัญชีรายได – รายจาย
บัญชีงบดุลของสมาคมและเก็บเอกสารหลักฐานตางๆ ทางการเงิน บัญชีของสมาคม
ไวเพื่อการตรวจสอบ รายงานฐานะการเงินและงบดุลของสมาคมตอนายทะเบียน
นายทะเบียน
มีหนาที่จัดทําและรักษาทะเบียนสมาชิก ตลอดจนหลักฐานเอกสารตาง ๆ เกี่ยวกับ
ทะเบียนสมาชิก
กรรมการตําแหนงอื่นๆ มีหนาที่ตามที่นายกสมาคมมอบหมาย
ขอ 43. วิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการ
ใหสมาชิกเลือกตั้งตําแหนงนายกสมาคม อุปนายกสมาคมเพียงสองตําแหนงแลวมอบอํ านาจให
นายกสมาคม อุปนายกสมาคม รวมกันทําการเสนอชื่อสมาชิกเปนกรรมการตําแหนงอื่น ๆ แทนจนครบจํานวน
กรรมการโดยใหเปนไปตามมติที่ประชุมใหญ
ขอ 44. กรรมการของสมาคมไมมีสิทธิไดรับคาจาง หรือคาเบี้ยเลี้ยงในการมาปฏิบัติงานที่สํานักงานของ
สมาคมและไมมีสิทธิไดรับประโยชนอยางอื่นหรือทํานองเดียวกันกับเงินคาจางหรือคาเบี้ยเลี้ยงในการมาปฏิบัติงานที่
สํานักงานสมาคม
กรรมการที่มาประชุมอาจจะไดรับ เงินคาเบี้ยประชุมในวันที่มาประชุมคณะกรรมการหรือไดรับ
คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ และคาที่พัก กรณีไปปฏิบัติงานของสมาคมในสถานที่อื่นนอกจากที่ตั้งสํานักงานสมาคม
ตามอัตราที่กํา หนดไวในระเบียบโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ และสงใหนายทะเบียนพิจ ารณาใหความ
เห็นชอบกอน ทั้งนี้ ภายใน 30 วัน
ขอ 45. คณะกรรมการที่ไดรับเลือกตั้งตามขอที่ 43 อยูในตําแหนงคราวละ 2 ป นับแตวันที่ที่ประชุมใหญ
มีมติและตองออกตามวาระ และจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได
ในกรณีที่ไมมีสมาชิกผูใดแสดงความจํานงอาสาเสนอตัวเปนกรรมการ ใหที่ประชุมโดยมติไมนอย
กวา 2 ใน 3 ของผูมาประชุมใหความเห็นชอบกรรมการดํารงตําแหนงครบ 2 วาระแลว เปนกรรมการตอไปก็ได
คณะกรรมการที่ดํารงตําแหนงครบตามวาระแลว ใหปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนจะรับ
จดทะเบียนกรรมการชุดใหม
กรรมการที่พนตําแหนงกอนครบวาระ และนายทะเบียนไดแตงตั้งผูดํารงตําแหนงแทนให อยูใน
ตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
ขอ 46. กรรมการของสมาคมยอมพนจากตําแหนงไดในกรณีดังตอไปนี้
(1) ครบกําหนดตามวาระ
(2) ตาย
(3) ลาออกโดยทําเปนหนังสือตอนายกสมาคม
(4) ขาดคุณสมบัติตามขอ 42
ขอ 47. ใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง ในกรณีเรงดวนนายกสมาคมหรือ
กรรมการไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจะเรียกประชุมได
ขอ 48. การประชุมคณะกรรมการ จะตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะนับเปนองคประชุม
ขอ 49. ใหนายกสมาคมเปนประธานในที่ประชุม ถานายกสมาคมไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหอุป
นายกสมาคมเปนประธานในที่ประชุม ถาทั้งนายกสมาคม และอุปนายกสมาคมไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหที่
ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งทําหนาที่ประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนน
เสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
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ขอ 50. คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ในการดําเนินกิจการของสมาคม และใหรวมถึง
(1) ดําเนินกิจการของสมาคมใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2545
กฎกระทรวง ประกาศ ขอบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุมใหญ หรือกฎหมายอื่น
(2) วางระเบียบในการปฏิบัติงานของสมาคมใหเปนไปตามขอบังคับ
(3) วาจางแตงตั้ง ถอดถอนเจาหนาที่สมาคม
(4) จัดทําและเก็บรักษาเอกสาร หลักฐานทางการเงินและบัญชี ทะเบียนสมาชิกและทรัพยสินของ
สมาคม
หมวด 11
การเลิกสมาคม และการชําระบัญชี
ขอ 51. สมาคมยอมเลิกดวยเหตุใดเหตุหนึ่งดังตอไปนี้
(1) ที่ประชุมใหญลงมติใหเลิก
(2) นายทะเบียนสั่งใหเลิก
(3) ศาลสั่งใหเลิก
ขอ 52. ในกรณีที่นายทะเบียนสั่งใหเลิก กรรมการจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด
ของสมาคมสามารถยื่นอุทธรณตอปลัดกระทรวงโดยทําเปนหนังสือยื่นตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ไดรับคําสั่งใหเลิก
ขอ 53. เมื่อสมาคมตองเลิกไมวาดวยเหตุใด ๆ ใหมีการชําระบัญชี ใหที่ประชุมใหญพิจารณาตั้งผูชําระ
บัญชีโดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่เลิกหรือนับแตวันที่ปลัดกระทรวงมีคําสั่ง
ให ยกอุ ทธรณในกรณีที่ประชุมใหญไมอาจตั้งผูชําระบัญชี หรือนายทะเบียนไมใหความเห็นชอบ ใหนายทะเบี ยน
แตงตัง้ ผูชําระบัญชีขึ้นทําการชําระบัญชีไดเมื่อนายทะเบียนเห็นสมควรหรือเมื่อสมาชิกจํานวนไมนอยกวาสองใน
สามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดรองขอตอนายทะเบียน นายทะเบียนจะแตงตั้งผูชําระบัญชีคนใหมแทนผูชําระบัญชีที่
ไดตั้งไวก็ได
ขอ 54. ใหคณะกรรมการและเจาหนาที่ของสมาคมจัดการรักษาทรัพยสินทั้งหมดของสมาคมไวจนกวา
ผูชําระบัญชีจะเรียกใหสงมอบ
ขอ 55. ผูชําระบัญชีตองทํางบดุลของสมาคมสงใหผูสอบบัญ ชีเพื่อตรวจรับรองวาถูกตอง และอาจรอง
ขอใหนายทะเบียนตั้งผูสอบบัญชีเพื่อตรวจสอบงบดุลได เมื่อผูสอบบัญชีรับรองงบดุลแลว ใหผูชําระบัญชีรับรองงบ
ดุลตอที่ประชุมใหญเพื่ออนุมัติและเสนอตอนายทะเบียนตอไป
ขอ 56. เมื่อไดชํา ระบัญ ชีแลว ถามีทรัพ ยสินเหลือ อยู ใหโ อนไปใหส มาคมฌาปนกิจ สงเคราะห อื่น ที่ มี
สํานักงานตั้งอยูในเขตพื้นที่เทศบาลนครอุดรธานี หากไมมีใหโอนใหมูลนิธิหรือสมาคมที่มีวัตถุประสงคเกี่ยวกับการ
กุศลสาธารณะ หากไมมีใหเปนไปตามมติของที่ประชุมใหญ ถามิไดระบุไวในขอบังคับหรือที่ประชุมใหญมิไดมีมติไว
ใหทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดิน
นางสาวทัศนีย กําไรทอง เสนอที่ประชุมใหแกไขขอบังคับสมาคม หมวดที่ 5 เงินคาสมัคร คาบํารุง
และเงินสงเคราะห ขอที่ 16 คาสมัคร จาก 50 บาท เปน 100 บาท ขอ 16 (1) คาบํารุงปละ 100 บาท เปน 50
บาท ขอ 25 สมาคมจะหักเงินสงเคราะหไวเปนคาใชจายในการดําเนินกิจการ จํานวนรอยละ 8 ของเงินที่เรียกเก็บ
ได แกไขเปน รอยละ 9 เพื่อใหสอดคลองกับกฎกระทรวง
นางชญาดา วงษา เสนอที่ ป ระชุ ม แก ไขข อ บั ง คับ ข อ ที่ 31 แต ง ตั้ ง บุ ค คลที่ เ หมาะสม เป น ผู
ตรวจสอบกิ จ การ แก ไขเป น เป น ผู ต รวจบั ญ ชี โดยความเห็ น ชอบของที่ ป ระชุ ม ใหญ และต อ งรายงานผลให
คณะกรรมการทราบทุกเดือน ผูตรวจบัญชีจะไดรับคาตอบแทนตามที่สมาคมกําหนด ใหสอดคลองกับรางขอบังคับ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี2 จำ�กัด

59
59

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติใหแกไขขอบังคับ ดังนี้
ขอ 16. ผูสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคม ตองชําระเงินคาสมัครเปนเงินคนละ 100 บาท และ
เมื่อสมาคมมีมติรับเขาเปนสมาชิกตามขอ 12 แลว จะตองชําระเงินใหแกสมาคมดังนี้
(1) เงินคาบํารุงปละ 50 บาท
(2) เงินสงเคราะหลวงหนา เปนเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถวน)
ขอ 25. สมาคมจะหักเงินสงเคราะหไวเปนคาใชจายในการดําเนินกิจการ จํานวน รอยละ 9 ของ
เงินที่เรียกเก็บได
ขอ 31. สมาคมจะแตงตั้งบุคคลที่เหมาะสม เปนผูตรวจบัญชี โดยความเห็นชอบของที่ประชุม
ใหญ และตองรายงานผลใหคณะกรรมการทราบทุกเดือน ผูตรวจบัญชีจะไดรับคาตอบแทนตามที่สมาคมกําหนด
จากนั้นจึงมีมติเปนเอกฉันทรับรองขอบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 2 จํากัด พ.ศ. 2564 เพื่อถือปฏิบัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสมาคม
อางถึงขอบังคับสมาคม
ขอ 42. คณะกรรมการผูดําเนินการของสมาคมโดยไดรับการเลือกตั้งระหวางสมาชิกดวยกันในที่
ประชุมมีจํานวนไมนอยกวา 7 คน และไมเกิน 15 คน ประกอบดวยตําแหนง นายกสมาคม อุปนายก เลขานุการ
เหรัญญิก และกรรมการอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร และตองมีคุณสมบัติตามขอ 42 (1) –(12)
ขอ 43. วิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการ
ใหสมาชิกเลือกตั้งตําแหนงนายกสมาคม อุปนายกสมาคมเพียงสองตําแหนงแลวมอบอํานาจให
นายกสมาคม อุปนายกสมาคม รวมกันทําการเสนอชื่อสมาชิกเปนกรรมการตําแหนงอื่น ๆ แทนจนครบจํานวน
กรรมการโดยใหเปนไปตามมติที่ประชุมใหญ
จึงเสนอที่ประชุมดังนี้
1. กําหนดจํานวนกรรมการดําเนินการสมาคม จํานวน 7 คน
2. เลือกตั้งตําแหนงนายกสมาคม อุปนายกสมาคม แลวใหนายกสมาคม อุปนายกสมาคม
รวมกันทําการเสนอชื่อสมาชิกเปนกรรมการตําแหนงอื่น ๆ
คณะกรรมการที่ไดรับเลือกตั้งอยูในตําแหนงคราวละ 2 ป นับแตวันที่ที่ประชุมใหญมีมติและตอง
ออกตามวาระ และจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได
ในกรณีที่ไมมีสมาชิกผูใดแสดงความจํานงอาสาเสนอตัวเปนกรรมการ ใหที่ประชุมโดยมติไมนอย
กวา 2 ใน 3 ของผูมาประชุมใหความเห็นชอบกรรมการดํารงตําแหนงครบ 2 วาระแลว เปนกรรมการตอไปก็ได
นายสาคร รอดขันเมือง เสนอที่ประชุมแตงตั้ง นายเสกสรรค สองจันทร เปนนายกสมาคม และ
เสนอที่ประชุมแตงตั้ง นายถนัด ธุระพันธ เปนอุปนายกสมาคม
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ป น เอกฉั น ท เลื อ กตั้ ง ตํ า แหน ง นายกสมาคม อุ ป นายกสมาคม
ดังตอไปนี้
1. นายเสกสรรค สองจันทร
เปนนายกสมาคม
2. นายถนัด ธุระพันธ
เปนอุปนายกสมาคม
จากนั้น นายเสกสรรค สองจันทร เสนอชื่อสมาชิกเปนกรรมการตําแหนงอื่น ๆ
1. นายสุรัตน กัณหา
นายทะเบียนสมาคม
2. นายจารุวัฒน โคตรประดา กรรมการและเลขานุการสมาคม
3. นางอัญชุลี เสงี่ยมศักดิ์
กรรมการและเหรัญญิกสมาคม
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4. นายชาญณรงค พงษไทย
กรรมการ
5. นางสาวนพพร จันทรเสนา กรรมการ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเลือกตั้งกรรมการอื่นตามที่นายกสมาคม และอุปนายกสมาคมเสนอ ทั้งนี้ให
คณะกรรมการที่ไดรับเลือกตั้งอยูในตําแหนงคราวละ 2 ป นับแตวันที่ที่ประชุมใหญมีมติ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องกําหนดอัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะหลวงหนา เพื่อสํารองจายเปนคาจัดการศพ
อางถึงขอบังคับ
“ขอ 16. ผูสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคม ตองชําระเงินคาสมัครเปนเงินคนละ 100 บาท และ
เมื่อสมาคมมีมติรับเขาเปนสมาชิกตามขอ 12 แลว จะตองชําระเงินใหแกสมาคมดังนี้
(1) เงินคาบํารุงปละ 50 บาท
(2) เงินสงเคราะหลวงหนา เปนเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถวน)
ขอ 17. เมื่อสมาชิกของสมาคมคนใดคนหนึ่งถึงแกความตาย สมาชิกทุกคนมีหนาที่ตองชําระเงิน
สงเคราะหนั้นรายละ 100 บาท (หนึ่งรอยบาทถวน)
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
เงินสงเคราะหลวงหนา เปนเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถวน)
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติมีมติเปนเอกฉันทกําหนดอัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะหลวงหนา เพื่อ
สํารองจายเปนคาจัดการศพ เปนเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถวน)
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องกําหนดอัตราหักเงินสงเคราะห เพื่อเปนคาใชจายการดําเนินกิจการของสมาคม
อางถึงขอบังคับ
“ขอ 25. สมาคมจะหักเงินสงเคราะหไวเปนคาใชจายในการดําเนินกิจการ จํานวนรอยละ 9 ของ
เงินที่เรียกเก็บได”
กฎกระทรวง กําหนดอัตราการหักเงินสงเคราะห พ.ศ. 2547
1. หักรอยละ 9 มีสมาชิกไมเกิน 2,500 คน
2. หักรอยละ 8 มีสมาชิกเกิน 2,500 คน แตไมเกิน 5,000 คน
3. หักรอยละ 6 มีสมาชิกเกินกวา 5,000 คน แตไมเกิน 10,000 คน
4. หักรอยละ 4 มีสมาชิกเกินกวา 10,000 คน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหสมาคมจะหักเงินสงเคราะหไวเปนคาใชจายในการ
ดําเนินกิจการ จํานวนรอยละ 9 เพื่อใหเปนไปตามกฎกระทรวง ที่กําหนดอัตราการหักเงินสงเคราะห พ.ศ.2547
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ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
7.1 ระเบียบสมาคมฯ วาดวย คาเบี้ยประชุม คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก
ของกรรมการ และเจาหนาที่สมาคม พ.ศ.2564
(ราง)
ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 2 จํากัด
วาดวยคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก ของกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
พ.ศ. 2564
...................................................
อาศัยอํานาจตามความในขอบังกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
จังหวัดอุดรธานี จํากัด ขอ 37 และที่ประชุมใหญสามัญครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 มีมติใหแกไข
เพิ่มเติมระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 2 จํากัด วาดวย
คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก ของกรรมการสมาคมมาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบสมาคมมาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขจังหวัดอุครธานี 2 จํากัด วาดวยคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก ของกรรมการสมาคมมาปนกิจ
สงเคราะห พ.ศ. 2564
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เปนตนไป
ขอ 3 บรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือมติอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ. 4 ใบระเบียบนี้
“สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห” หมายถึง สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 2 จํากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออม
ทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 2 จํากัด
ขอ 5 คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห จะตองไดรับ
อนุมัติจากนายกสมาคมหรือคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสุดแตกรณี ไดแก
(1) คาเบี้ยประชุม
(2) คาเบี้ยเลี้ยง
(3) คาพาหนะ
(4) คาเชาที่พัก
ขอ 6 คาเบี้ยประชุม คาเบี้ยเลี้ยง ในการเดินทางไปประชุมอมรมสัมมนา หรือไปปฏิบัติงานของ
กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ใหถือเกณฑดังตอไปนี้
(1) ภายในจังหวัดใหเบิกคาเบี้ยเลี้ยง
วันละ 500 บาท
(2) ตางจังหวัดใหเบิกคาเบี้ยเลี้ยง
วันละ 700 บาท
ขอ 7 คาพาหนะในการไปปฏิบัติงานตามปกติใหใชยานพาหนะรถยนตโดยสารหรือรถไฟหรือเรือ
ยนต หรือพาหนะรับจางอื่นใด ใหเบิกคาพาหนะไดตามที่จริง
ขอ 8 คาเชาที่พักในการเดินทางไปปฏิบัติงานของกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหใหเบิกจาย
เทาที่จายจริงแตไมเกินวันละ 1,500 บาท
ขอ 9 ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห เปนผูมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด
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ขอ 10 ใหนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
กําหนด ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
(.........................................)
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 2 จํากัด
นายสาคร รอดขันเมือง เสนอที่ประชุมใหกําหนดระเบียบสมาคมฯ วาดวย คาเบี้ยประชุม คาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักของกรรมการ และเจาหนาที่สมาคม ตามรางเอกสารขางตนนี้โดยอางอิงจาก ระเบียบ
ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด เปนแนวทางในการ
ปฏิบัติ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทกําหนดระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 2 จํากัด วาดวยคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก ของกรรมการสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2564 เพื่อถือปฏิบัติตอไป
7.2 ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
จังหวัดอุดรธานี 2 จํากัด วาดวยคาพวงหรีดและคาพิธีกรรมทางศาสนาของ
สมาชิกสมาคม พ.ศ. 2564
(ราง)
ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 2 จํากัด
วาดวย คาพวงหรีด และคาพิธีกรรมทางศาสนาของสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2564
...........................................................................
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2545
และประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เรื่อง วิธีการจายเงินคาจัดการศพ หรือคาจัดการ
ศพและสงเคราะหครอบครัว การใชจาย และการรักษาเงินของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ขอ 5 คาใชจายในการ
ดําเนินการตามขอบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหมิไดในกรณีตอไปนี้ (13) คาพวงหรีด และคาพิธีกรรมทาง
ศาสนาของศาสนาของสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห จึงไดกําหนดระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัด
อุดรธานี 2 จํากัด วาดวย คาพวงหรีด และ คาพิธีกรรมทางศาสนาของสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ.
2564 ”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เปนตนไป
ขอ 3 บรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือมติอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4 ในระเบียบนี้
“สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห” หมายถึง สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
จังหวัดอุดรธานี 2 จํากัด
“พวงหรีด” หมายถึง ดอกไมซึ่งแสดงถึงการไวอาลัยแกสมาชิกผูถึงแกความตาย
“คาพิธีกรรมทางศาสนา” หมายถึง คาใชจายในการทําพิธีจัดการศพของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหเปน
เจาภาพจัดการศพใหแกสมาชิกที่ถึงแกความตาย
ขอ 5 คาพวงหรีด และคาพิธีกรรมทางศาสนาของสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห จะจายไดก็ตอเมื่อ
ไดรับการอนุมัติจากนายกสมาคม หรือคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสุดแตกรณี ดังนี้
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(1) คาพวงหรีด
จํานวนเงิน 1,000 บาท
(2) คาพิธีกรรมทางศาสนาของสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหจะ
จายเงินเพื่อเปนคาจัดการศพของสมาชิกที่ถึงแกความตายโดยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหเปนเจาภาพจัดการศพ
ใหแกสมาชิกตามความเหมาะสมเปนเงินศพละไมเกิน 1,000 บาท
ขอ 6 ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
เปนผูมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด
ขอ 7 ใหนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
กําหนด ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
(...................................)
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 2 จํากัด
นายสาคร รอดขันเมือง เสนอที่ประชุมใหกําหนดระเบียบสมาคมฯ วาดวยคาพวงหรีดและคา
พิธีกรรมทางศาสนาของสมาชิกสมาคม ตามรางเอกสารขางตนนี้โดยอางอิงจาก ระเบียนของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัตใิ หแกสมาชิก
เทาเทียมกัน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกําหนดระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณ
ออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 2 จํากัด วาดวย คาพวงหรีด และคาพิธีกรรมทางศาสนาของสมาชิกสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2564 ตามที่เสนอเพื่อถือปฏิบัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องแตงตั้งผูตรวจบัญชีสมาคม ประจําป 2564
อางขอบังคับสมาคม “ขอ 31. สมาคมจะแตงตั้งบุคคลที่เหมาะสม เปนผูตรวจบัญชี โดยความ
เห็นชอบของที่ประชุมใหญ และตองรายงานผลใหคณะกรรมการทราบทุกเดือน ผูตรวจบัญชีจะไดรับคาตอบแทน
ตามที่สมาคมกําหนด”
เสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งผูตรวจสอบกิจการสมาคม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแตงตั้ง นางสาววิไลรัตน จิตตโคตร เปนผูตรวจบัญชีของ
สมาคมฯประจําป 2564 และกําหนดคาตอบแทน เดือนละ 500 บาท
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ
9.1 เรื่องจากนายทะเบียนประจําทองที่เทศบาลนครอุดรธานี
- ไมมี มติที่ประชุม รับทราบ
เมื่อไมมีผูใดเสนอเรื่องอื่นๆ ประธานจึงกลาวขอบคุณผูมาประชุมและผูเขารวมประชุมแลวปดการ
ประชุม
เลิกประชุม เวลา 10.45 น.
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เสกสรรค สองจันทร
(นายเสกสรรค สองจันทร)
นายกสมาคม
จารุวัฒน โคตรประดา
(นายจารุวัฒน โคตรประดา)
ปฏิบัติหนาที่เลขานุการ/ผูจดรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1. เรื่องรับทราบสมาชิกเขาใหม ลาออก เสียชีวิต ประจําป 2564
สมาชิกเขาใหมและลาออก/เสียชีวิตประจําป 2564
รายการ
ยอดรวม
ยกมา ( 1 มกราคม 2564)
0
บวก เขาใหม
60
คงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2564
60
สมาชิกคุมครอง 180 วันแลว
0
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
60
หมายเหตุ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 2 จํากัด ไดขอจด
ทะเบียนจัดตั้งสมาคม และไดรับการจัดทะเบียนเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เมื่อไดรับจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม
แลว สมาคมเริ่มรับสมัครสมาชิก ตั้งแตเดือน ธ.ค. 2564 เปนตนมา
มติที่ประชุม.........................................................................

ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณางบการเงินสมาคม
4.1 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบรายได รายจาย ประจําป 2564

ตามขอบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 2 จํากัด
ขอ 33 กําหนดไววา “สมาคมตองเรียกประชุมใหญสามัญประจําป ปละหนึ่งครั้ง ภายใน 120 วันนับแตวนั สิน้ ปปฏิทนิ เพื่อ
พิจารณาอนุมัตบิ ัญชีรายได รายจาย และบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน” สมาคมฯ จึงเสนอบัญชีรายได รายจายและบัญชีงบ
แสดงฐานะการเงินประจําป 2564 ดังตอไปนี้
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สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 2 จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
หนี้สิน และทุน
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
บาท
หนี้สินหมุนเวียน
20.00 เงินสงเคราะหรอสิทธิ์
เงินสด
82,000.90 เงินรอลงบัญชี
เงินฝากออมทรัพย 5276
27,989.35
เงินฝากออมทรัพย 5277
74.64
ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ-ออมทรัพย 5276 คางรับ
72.26
ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ-ออมทรัพย 5277 คางรับ
2,385.00
เครื่องเขียนแบบพิมพ
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยถาวร-สุทธิ
เครื่องใชสํานักงาน
รวมสินทรัพยถาวร-สุทธิ

112,542.15
0.00
0.00

รวมหนี้สินหมุนเวียน
ทุน
ทุนสะสม
รายไดสูงกวารายจาย ป 2564

รวมสินทรัพย

112,542.15

รวมทุน
รวมหนี้สินและทุน

บาท
80,000.00
2,300.00

82,300.00
0.00
30,242.15
30,242.15
112,542.15

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 2 จํากัด
บัญชีรายได - รายจาย
สําหรับงวดสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564
รายได

รายไดคาสมัคร
รายไดคาบํารุงรายป
ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณ-ออมทรัพย(5276)
ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณ-ออมทรัพย(5277)
เงินรับบริจาค

บาท
6,900.00
5,100.00
75.54
86.61
70,000.00

รวมรายได

82,162.15
82,162.15

คาใชจาย
คาใชจายประชุมใหญ
คาถายเอกสาร/เขาเลม
คาโปรแกรมระบบงานสมาคม
คาจดทะเบียนกรรมการ
คาจดทะเบียนแกไขขอบังคับ
รวมคาใชจาย
รายไดสูงกวารายจาย

บาท
920.00
300.00
50,000.00
650.00
50.00
51,920.00
30,242.15
82,162.15
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ระเบียบวาระที่ 5
เรื่อง พิจารณาคัดเลือกผูตรวจสอบบัญชีสมาคม
ตามขอบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 2 จํากัด
ขอ. 31 สมาคมจะแตงตั้งบุคคลที่เหมาะสม เปนผูตรวจบั ญชี โดยความเห็นชอบของที่ประชุม ใหญแ ละตอง
รายงานผลใหคณะกรรมการทราบทุกเดือน ผูตรวจบัญชีจะไดรับคาตอบแทนตามที่สมาคมกําหนด
ในป 2565 มีผูสมัครเปนผูตรวจบัญชี ประจําป 2565 ดังนี้
นางสาววิไลรัตน จิตตโคตร โดยกําหนดคาตอบแทน 500.00 บาท
จึง เสนอใหที่ป ระชุม พิจ ารณาคัดเลื อ กและแตง ตั้ ง นางสาววิไลรั ตน จิ ตตโคตร เป น ผู ตรวจบั ญ ชี สมาคม
โดยกําหนดคาตอบแทน จํานวน 500.00 บาท (ระยะเวลา 12 เดือน) ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2565 31 ธันวาคม 2565

มติที่ประชุม…………………………………………………………
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่อง กําหนดระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 2 จํากัด
วาดวย การตรวจสอบกิจการของสมาคม พ.ศ.2565
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 2 จํากัด
วาดวย การตรวจสอบกิจการของสมาคม พ.ศ. 2565
..............................................................................
เพื่อใหการตรวจสอบกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัด
อุดรธานี 2 จํากัด เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนประโยชนตอการดําเนินของสมาคมฯ อาศัยอํานาจของ
ขอบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 2 จํากัด ขอ 31. และมติที่
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 1 ครั้งที่ 3/2564 ประจําเดือนมกราคม 2565 ไดกําหนดระเบียบวาดวยการ
ตรวจสอบกิจการของสมาคมฯ ดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัด
อุดรธานี 3 จํากัด วาดวยการตรวจกิจการของสมาคม พ.ศ. 2565”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 เปนตนไป
ขอ 3 ในระเบียบนี้
“สมาคม”
หมายถึง สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
จังหวัดอุดรธานี 2 จํากัด
“นายกสมาคม”
หมายถึง นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 2 จํากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี2 จำ�กัด

67
67

ออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 2 จํากัด
“ผูตรวจสอบกิจการ” หมายถึง สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 2 จํากด ซึ่งไดรับเลือกตั้งจาก
ที่ประชุมใหญของสมาคม
ขอ 4 ผูตรวจสอบกิจการตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(1) เปนสมาชิกของสมาคม
(2) ไมเปนกรรมการของสมาคม นั้น
(3) ไมเปนผูจัดการหรือเจาหนาที่ของสมาคม นั้น หรือสมาคม อื่น
ขอ 5 ผูตรวจสอบกิจการตองไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(1) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หรือหนวยงานของรัฐ
หรือเอกชน ฐานทุจริตตอหนาที่
(3) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือผูตรวจสอบกิจการ หรือมีคําวินิจฉัยเปน
ที่สุดใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือผูตรวจสอบกิจการ
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการหรือผูตรวจสอบ
กิจการเพราะเหตุทุจริตตอหนาที่
(5) เคยถูกใหออกจากการเปนสมาชิกสมาคม
ขอ 6 ผูตรวจสอบกิจการ ควรประกอบดวยบุคคลที่มีความรู ความสามารถ ในดานตางๆ เชน
การเงิน การบัญชี กฎหมาย การบริหารจัดการ และพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห เปนตน
ขอ 7 จํานวนผูตรวจสอบกิจการใหเปนไปตามขอบังคับของสมาคมฯ จํานวนไมเกิน 2 คน
ขอ 8 ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งผูสมัครผูตรวจสอบกิจการ ในวันประชุมใหญสามัญประจําป
ขอ 9 ผูตรวจสอบกิจการที่ผานการเลือกตั้ง ใหประธานในที่ประชุมใหญแจงรายชื่อตอที่ประชุมใหญ
เพื่อทราบ
ขอ 10 ใหผูตรวจสอบกิจการอยูในวาระคราวละ สองป เมื่อพนวาระสามารถรับเลือกเขามาไดอีก
สวนการพนจากตําแหนงกอนครบวาระไมวาดวยเหตุใด ๆ ใหถือวาเปนการพนจากตําแหนงตามวาระ
กรณีผูตรวจสอบกิจการวางลง ก็ไดดําเนินการสรรหาตามวิธีการแหงระเบียบนี้
ขอ 11 ผูตรวจสอบกิจการ มีอํานาจหนาที่ตรวจสอบการดําเนินงานทั้งปวงของสมาคม
ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้ คือ
(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพคุณ บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพยสินและ
หนี้สินทั้งปวงของสมาคม เพื่อทราบฐานะและขอเท็จจริงของสมาคม ที่เปนอยูจริง
(2) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใชจายเงินงบประมาณรายจาย
ประจําป
(3) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสมาคม
เพื่อกอใหเกิดผลดีแกการดําเนินงานของสมาคมใหผูตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบประจําเดือนตอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมประจําเดือนคราวถัดไป
และเสนอผลการตรวจสอบประจําปตอที่ประชุมใหญของสมาคม ดวย

รายงานประจำ�ปี 2564

68

68

ขอที่ 12 ความรับผิดชอบของผูตรวจสอบกิจการ หากผูตรวจสอบกิจการตรวจพบขอบกพรองของ
สมาคม ตองแจงใหคณะกรรมการดําเนินการทราบเพื่อแกไขโดยเร็ว ผูตรวจสอบกิจการตองรับผิดชอบชดใช
คาเสียหายอันเกิดแกสมาคม ดวยเหตุอันไมแจงนั้น
ขอที่ 13 ใหนายกสมาคม รักษาการ ตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ 2565
(นายเสกสรรค สองจันทร)
นายกสมาคมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 2 จํากัด

ระเบียบวาระที่ 7
เรื่อง อื่นๆ (ถามี)
7.1 เรื่องอื่นๆ (ถามี)

....................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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การประชุมใหญสามัญประจําป 2564
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
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มาครบรอบปบัญชีสมาคม และไดจัดทํางบการเงินประจําป 2564 เสร็จเรียบรอยแลว
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ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องนายกสมาคมแจงใหทราบ
1.1 เรื่องการจัดประชุมใหญสามัญประจําป 2564
อาศัยตามขอบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 3 จํากัด
พ.ศ. 2548
ขอ. 33 สมาคมจะตองเรียกประชุมใหญสามัญประจําป ปละหนึ่งครั้ง ภายใน 120 วันนับแตวันสิ้นป
ปฏิทินเพื่อ
(16)รับทราบรายงานกิจการในรอบปที่ผานมา
(17)พิจารณาอนุมัติบัญชีรายได รายจายและบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน
(18)เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหมแทนคณะกรรมการเมื่อครบวาระหรือทดแทนตําแหนงที่วาง
(19)พิจารณาแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับ การประชุมใหญสามัญหรือวิสามัญ จะประชุมโดยสมาชิก
หรือผูแทนสมาชิกก็ได จํานวนผูแทนสมาชิกเทาใดใหเปนไปตามมติที่ประชุมใหญ
(20)พิจารณาวาระอื่น ๆ
ขอ.36 การประชุมใหญ ตองมีสมาชิกมารวมประชุมรวมกันไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
หรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน จึงจะเปนองคประชุม
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด จึงกําหนดใหมีการ
ประชุมใหญสามัญประจําป 2564 ในวันเสารที่ 5 มีนาคม 2565 ณ หองประชุมรมโพธิ์ทอง สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ขณะนี้มีสมาชิกมาประชุม จํานวน..................คน จึงถือวาเปนองคประชุม
1.2 เรื่องแนะนําผูเขารวมประชุม
แนะนําผูเขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 2564 ไดแกผูแทนนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
ประจําทองที่เทศบาลนครอุดรธานี
นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห คือ
1) ……………………………………………………………………………………………
2) ……………………………………………………………………………………………
1.3 เรื่องที่ตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 3 จํากัด
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 3 จํากัด ตั้งอยูที่สํานักงาน
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด เลขที่ 4/1 ถนนอธิบดี ตําบลหมากแขง อําเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี
1.4 เรื่องแนะนําคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัด
อุดรธานี 3 จํากัด
1. นายบุญโฮม ผิวฝาย
นายกสมาคม
2. นายประเสริฐ สุภภูมิ
อุปนายกสมาคม
3. นางสาววิไลรัตน จิตตโคตร นายทะเบียนสมาคม
4. นายนกเทศ วงศกระโทก
กรรมการ
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5. นางสุชีวา ศรีภิรมย
กรรมการ
6. นางนิตยรดี อนุสามิ
กรรมการและเหรัญญิกสมาคม
7. นางชญาดา วงษา
กรรมการและเลขานุการสมาคม
1.5 เรื่องสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 3 จํากัด
สมาชิก หมายถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด หรือคูสมรสตาม
กฎหมาย หรือบุตรของสมาชิก หรือ พนักงานสมาคม หรือคูสมรสตามกฎหมายพนักงานสมาคม มีอายุในวันสมัคร
ไมเกิน 65 ปบริบูรณ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม ..........................................................................................................................
1.6 เรื่องสมาคมไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดประชุมใหญสามัญประจําป 2564
ดวยศูนยประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหและกองทุนสวัสดิการ สหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด ไดสนับสนุนการจัดประชุมใหญสามัญประจําป 2564 ของสมาคม เพื่อเปน
คาใชจายไดแก คาพาหนะเหมาจาย และคาอาหารวางเครื่องดื่ม สําหรับผูมาประชุม จํานวน 100,000 บาท
มติที่ประชุม ..........................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญครั้งแรก
รายงานการประชุมใหญสามัญครั้งแรก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 3 จํากัด
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
ณ หองประชุมสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด

.....................................................

สมาชิกผูมาประชุม 18 คน จากสมาชิกทั้งหมด 22
ผูเขารวมประชุม
1. นางสาวสิริพร แสงตา
2. นางสาวณัฐธพิมพ สุมังเกษตร
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เมื่อครบองคประชุม นายเชวง ยอดยศ คณะกรรมการผูกอการจัดตั้งสมาคมฯ ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม
กลาวเปดการประชุมดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหทราบ
1. แนะนําผูเขารวมประชุม
1.1 คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
จังหวัดอุดรธานี จํากัด
1. นายสาคร รอดขันเมือง
นายกสมาคม
2. นายสุนันท สุวรรณ
อุปนายกสมาคม
3. นางสาวทัศนีย กําไรทอง
นายทะเบียน
4. ดร.ฐนกร คําหารพล
เหรัญญิก
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5. นางชุลีพร แดนสุข
เลขานุการ
6. น.ส.ศิวาการ จันทะไทย
กรรมการ
1.2. แนะนําคณะกรรมการผูกอการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
1. นายเชวง ยอดยศ
2. ประเสริฐ สุภภูมิ
3. นายนกเทศ วงกระโทก
4. นายอูด พลนามอินทร
5. นางพัชรี ฤทธิ์ศร
6. นางสาววิไลรัตน จิตตโคตร
7. นางชญาดา วงษา
ไดขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม และไดรับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 และ
เมื่อไดรับจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมแลว คณะกอการฯจะตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญครั้งแรกภายใน 90 วัน
จึงไดมีการประชุมในวันนี้
1.3. การจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหไดรับการสนับสนุนงบประมาณตางๆ จากศูนย
ประสานสมาคม/กองทุน สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
1. จัดซื้อระบบโปรแกรมงานสมาคม และระบบบัญชี จํานวน 50,000 บาท
2. ทุนเพื่อการดําเนินการอื่น ๆ จํานวน 20,000 บาท และ
3. การจัดประชุมในวันนี้ไดรับการสนับสนุนคาพาหนะเหมาจายใหทานละ 500 บาท
2. แจงจํานวนสมาชิกสมัครแรกเขา จํานวน 22 คน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
จังหวัดอุดรธานี 3 จํากัด
- ไมมี มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับรองขอบังคับทั้งฉบับที่ผูกอการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
นําไปจดทะเบียน
ขอบังคับ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 3 จํากัด
พ.ศ. 2564
……………………………………………….
ขอ 1. ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุ ขจังหวัด
อุดรธานี 3 จํากัด ”
ขอ 2. ขอ บังคับนี้ใหใชบังคับนับแตวันที่นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจ สงเคราะหประจํา ทองที่จั งหวั ด
อุดรธานีรับจดทะเบียน
ขอ 3. เครื่องหมายของสมาคมฌาปนกิจ สงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข จังหวัดอุ ดรธานี 3
จํากัด เปนรูปลักษณะ
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เปนรูปงูพันคบเพลิง วงกลมสองวงซอนกันและในระหวางวงกลมทั้งสอง
มีอักษรคําวา “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
จังหวัดอุดรธานี 3 จํากัด ”
หมวดที่ 1
ขอความทั่วไป

ขอ 4. ในขอบังคับนี้
“สมาคม” หมายความวา สมาคมฌาปนกิจ สงเคราะห ส หกรณออมทรัพยส าธารณสุ ขจั ง หวั ด
อุดรธานี 3 จํากัด
“สมาชิก” หมายความวา สมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
จังหวัดอุดรธานี 3 จํากัด
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณ
ออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 3 จํากัด
“นายกสมาคม” หมายความวา นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
จังหวัดอุดรธานี 3 จํากัด
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการดําเนินการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออม
ทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 3 จํากัด
“เงินคาสมัคร” หมายความวา เงินที่เรียกเก็บจากผูซึ่งสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 3 จํากัด
“เงิน คาบํา รุง” หมายความวา เงินที่เรียกเก็บ จากสมาชิก เปนรายป เพื่อเปนคาใช จ า ยในการ
ดําเนินการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 3 จํากัด
“เงินสงเคราะห” หมายความวา เงินที่สมาชิกรวมกันออกชวยเหลือเปนคาจัดการศพ หรือคา
จัดการศพและสงเคราะหครอบครัวของสมาชิกซึ่งถึงแกความตาย รวมทั้งเปนคาใชจายเพื่อดําเนินกิจการของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 3 จํากัด
“เงินสงเคราะหลวงหนา” หมายความวา เงินที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรั พย
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 3 จํากัด เรียกเก็บไวลวงหนาเพื่อสํารองจายเปนเงินสงเคราะห เมื่อสมาชิกคนใดคนหนึ่ง
ถึงแกความตาย
“นายทะเบียน” หมายความวา นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหประจําทองที่เทศบาล
นครอุดรธานีอุดรธานี
“นายทะเบียนกลาง” หมายความวา อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
“ปลัดกระทรวง” หมายความวา ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
หมวด 2
วัตถุประสงค
ขอ 5. สมาคมมีวัตถุประสงคเพื่อทําการสงเคราะหซึ่งกันและกันในการจัดการศพหรือการจัดการศพและ
สงเคราะหครอบครัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งถึงแกความตาย โดยมิไดประสงคจะหากําไรหรือรายไดเพื่อแบงปนกัน
การถึงแกความตายใหรวมถึงการตกเปนผูสาบสูญตามคําสั่งศาล
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หมวด 3
ที่ตั้งสํานักงานและวันเวลาเปดทําการ
ขอ 6. สํานักงานของสมาคมตั้งอยูที่ เลขที่ 4/1 ถนนอธิบดี ตําบลหมากแขง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
41000 โทรศัพท 0-4221-1561 โทรสาร 0-4224-9407
ขอ 7. สมาคมจะเปดทําการในวันจันทรถึงวันศุกร ระหวางเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. หยุดทําการ
ในวัน เสาร-อาทิตย และวันนักขัตฤกษ
หมวด 4
วิธีการรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ
ขอ 8. ผูที่ประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกสมาคมตองยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมดวยตนเอง ณ ที่ตั้ง
สํานักงานของสมาคม ในวันเวลาเปดทําการ
ขอ 9. ผูสมัครเขาเปนสมาชิก ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(1) เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด หรือคูสมรส หรือบุตร
ของสมาชิก
(2) เปนผูบรรลุนิติภาวะ
(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย หรือเปนคนไรความสามารถ
(4) มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง
(5) มีอายุในวันสมัครไมเกิน 65 ปบริบูรณ
ขอ 10. ผูสมัครเขาเปนสมาชิกตองนําเอกสารหลักฐานดังตอไปนี้
(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐหรือบัตรขาราชการ
(2) สําเนาทะเบียนบาน
(3) ใบรับรองแพทยแผนปจจุบันจากสถานพยาบาลของรัฐ ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
ขอ 11. ผูสมัครเขาเปนสมาชิก จะมีสมาชิกภาพสมบูรณ เมื่อพนกําหนด 180 วัน นับแตวันที่
คณะกรรมการมีมติรับเขาเปนสมาชิก และไดชําระเงินคาสมัครแกสมาคมแลว ยกเวนสมาชิกภาพของผูเริ่มกอการ
จัดตั้งสมาคมจะเริ่มตนแตวันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนสมาคมและไดยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิกไวแลว เงินคา
สมัครสมาคมจะไมคืนใหผูสมัครไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ขอ 12. สมาคมจะมอบหลักฐานการเปนสมาชิกในรูปสมุดชําระเงินประจําตัวสมาชิกใหแกสมาชิกทุกคน
สมาชิกของสมาคมจะมีหมายเลขประจําตัวสมาชิกไดหมายเลขเดียวเทานั้น
ขอ 13. ผูสมัครเขาเปนสมาชิกจะตองระบุชื่อผูจัดการศพ และผูที่ประสงคใหไดรับเงินสงเคราะห ซึ่งตอง
เป นบุคคลในครอบครัวของตน ตามขอ 23 ไวใหชัดในใบสมัคร ถามีก ารเปลี่ยนแปลงผูจัดการศพ และผู รับเงิ น
สงเคราะหในภายหลัง สมาชิกตองแจงใหสมาคมทราบเปนหนังสือตามแบบที่สมาคมกําหนด
ขอ 14. สมาชิกภาพยอมสิ้นสุดลงในกรณีดังตอไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออกเปนหนังสือตามแบบที่สมาคมกําหนด และใหมีผลตั้งแตวันที่คณะกรรมการมีมติใหออก
(3) ที่ประชุมใหญมีมติใหออก
(4) ถูกคัด ชื่อ ออกเนื่องจากขาดสงเงินสงเคราะห โดยสมาคมแจ งเปนหนั งสือให ไปชํ า ระเงิ น
สงเคราะหตามขอ 19 แลวจํานวน 2 ครั้ง แตละครั้งมีระยะเวลาหางกันไมนอยกวา 15 วัน ซึ่งครั้งสุดท ายไดทํา
หนังสือลงทะเบียนแบบตอบรับ หรือสมาคมติดตอหาหลักแหลงที่อยูไมได และคณะกรรมการพิจารณาแลวมีมติให
พนจากสมาชิกภาพ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี3 จำ�กัด
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การสิ้นสุดสมาชิกภาพตามขอนี้ สมาชิกไมมีสิทธิเรียกเงินคาสมัคร เงินคาบํารุง และเงินสงเคราะห
ที่ไดชําระตามขอบังคับนี้คืนจากสมาคม เวนแตเงินสงเคราะหลวงหนาที่ยังไมไดตกอยูในความผูกพันที่จะตองจาย
เปนเงินสงเคราะหใหแกสมาชิกที่ถึงแกความตาย
ขอ 15. สมาคมจะแจงเปนหนังสือใหสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ตามขอ 14 (2) (3) (4) เพื่อทราบ นับ
แตวันที่ที่ประชุมมีมติภายใน 30 วัน สมาชิกที่พนจากสมาชิกภาพตามขอ 14 (4) มีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการ
ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือใหคณะกรรมการวินิจฉัยใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับแตวันยื่น อุทธรณ
คําวินิจฉัยคณะกรรมการใหเปนที่สุด
หมวด 5
เงินคาสมัคร เงินคาบํารุง และเงินสงเคราะห
ขอ 16. ผูสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคม ตองชําระเงินคาสมัครเปนเงินคนละ 50 บาท และเมื่อสมาคมมี
มติรับเขาเปนสมาชิกตามขอ 12 แลว จะตองชําระเงินใหแกสมาคมดังนี้
(1) เงินคาบํารุงปละ 100 บาท
(2) เงินสงเคราะหลวงหนา เปนเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถวน)
ขอ 17. เมื่อสมาชิกของสมาคมคนใดคนหนึ่งถึงแกความตาย สมาชิกทุกคนมีหนาที่ตองชําระเงินสงเคราะห
นั้นรายละ 100 บาท (หนึ่งรอยบาทถวน)
ขอ 18. การชําระเงินคาสมัคร เงินคาบํารุง เงินสงเคราะหหรือเงินสงเคราะหลวงหนาใหชําระไดในกรณี
ดังตอไปนี้
(1) ชําระกับเจาหนาที่ ณ สํานักงานของสมาคม หรือสถานที่ที่สมาคมกําหนด
(2) หักจากบัญชีเงินฝากของสมาชิก หรือปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนจากสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด โดยไดรับความยินยอมจากสมาชิกเจาของบัญชีแลว
(3) วิธีอื่นๆ ฯลฯ
การรับเงินทุกประเภท สมาคมจะออกหลักฐานการรับเงินทุกครั้งตามแบบที่สมาคมกําหนด
ขอ 19. การชําระเงินสงเคราะห ตามขอ 18 สมาชิกตองชําระใหสมาคมภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับ
แจงการตายของสมาชิก หรือไดรับหนังสือแจงจากสมาคมใหไปชําระเงิน
ขอ 20. สมาคมจะเรียกเก็บเงินสงเคราะหลวงหนาจากสมาชิกเพื่อสํารองจายเปนคาจัดการศพและ
สงเคราะหครอบครัวจํานวน 10 ศพ เปนเงิน 1,000 บาท และสมาคมจะคืนใหแกสมาชิกเทาที่สมาชิกผูนั้นยังไมตก
อยูในความผูกพันที่จะตองจายเงินสงเคราะห
หมวด 6
สิทธิและหนาที่ของสมาชิก
ขอ 21. สมาชิกมีสิทธิดังตอไปนี้
(1) แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการของสมาคมตอคณะกรรมการและเรียกรองใหคณะกรรมการ
กระทําหรืองดเวนการกระทําเพื่อประโยชนของสมาคม
(2) เขารวมประชุมใหญข องสมาคม และลงสมัครรับ เลือกตั้งเปนกรรมการเพื่อบริหารสมาคม
รวมทั้งออกเสียงลงคะแนนทุกครั้ง
(3) ขอตรวจสอบบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวของ เพื่อทราบการดําเนินกิจการของสมาคมใน วัน เวลา
เปดทําการ
(4) ลงชื่อรวมกันไมนอยกวา 50 คน หรือจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
รองขอตอคณะกรรมการใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเพื่อการใดการหนึ่งเมื่อใดก็ได

78

รายงานประจำ�ปี 2564
78

(5) รองขอตอนายทะเบียนใหสงเพิกถอนมติของที่ป ระชุมใหญของสมาคม ถาไดนัดเรี ยกหรื อ
ไดประชุมกันหรือไดลงมติฝาฝนตอกฎหมายหรือขอบังคับของสมาคม และตองรองขอภายใน 30 วัน นับแตวัน ที่
ประชุมใหญลงมติ
(6) ขอตรวจเอกสาร คัดเอกสาร หรือขอใหคัดรายการและรับรองสําเนาเอกสารของสมาคมจาก
นายทะเบียน
(7) มอบฉันทะเปนหนังสือใหผูอื่นซึ่งมิใชสมาชิกเขารวมประชุมใหญ และออกเสียงลงคะแนนแทน
ตนได ผูรับมอบฉันทะคนหนึ่ง รับมอบฉันทะไดคนเดียว
(8) ลงชื่อรวมกันไมนอยกวาหนึ่งในสี่ข องจํานวนสมาชิกทั้ง หมดรองขอนายทะเบียนสั่ง ใหเลิ ก
สมาคม พรอมดวยเหตุผล หรือรองขอตอศาลเพื่อใหศาลสั่งใหเลิกสมาคม
(9) แสดงความจํานงตอที่ประชุมใหญเพื่อ เปนผูชํา ระบัญชีในกรณีที่สมาคมตองเลิ กตามมติ ที่
ประชุมใหญ
(10) ลงชื่อรวมกันไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดรองขอตอนายทะเบี ยนเพื่อ
แตงตั้งผูชําระบัญชีคนใหมแทนผูชําระบัญชีที่ไดตั้งไว
(11) อุทธรณตอคณะกรรมการสมาคม กรณีถูกคัดชื่อออกตามขอ 14 (4)
ขอ 22. สมาชิกมีหนาที่ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ และคําสั่งของสมาคม
(2) ชําระเงินสงเคราะหใหเรียบรอยภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการตายของสมาชิกหรือ
ไดรับหนังสือแจงจากสมาคมใหไปชําระเงิน
(3) เก็บรักษาสมุดชําระเงินประจําตัวสมาชิก หรือบัตรประจําตัวสมาชิก
(4) แจงการเปลี่ยนแปลงที่อยู ชื่อสกุล หรือวัน เดือน ปเกิด ตอสมาคมภายใน 30 วัน นับแตวันที่
มีการเปลี่ยนแปลง
(5) แจงความประสงคเปนหนังสือตามแบบที่สมาคมกําหนดที่จะเปลี่ยนแปลงบุคคลผูจัดการศพ
หรือผูรับเงินสงเคราะห
(6) ติดตามสอบถามขอมูลขาวสารการดําเนินการของสมาคมผานทางสื่อสิ่งพิมพ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส สื่อสังคม หรือชองทางการสื่อสารอื่นๆ ของสมาคมอยางใกลชิด และอยางสม่ําเสมอ
หมวด 7
วิธีการจายเงินคาจัดการศพหรือคาจัดการศพและสงเคราะหครอบครัว
ขอ 23. ในกรณีที่สมาชิกสมาคมถึงแกความตาย ใหสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหจายคาจัดการศพ หรือคา
จัดการศพและสงเคราะหครอบครัวใหแกบุคคลที่สมาชิกไดระบุไวในใบสมัครใหเปนผูรับเงินสงเคราะหและหรือเปน
ผูจัดการศพ ซึ่งตองเปนบุคคลดังตอไปนี้
(1) สามี ภริยา บุตร บิดา มารดา
(2) พี่นองรวมบิดามารดาเดียวกัน
(3) พี่นองรวมบิดาหรือมารดาเดียวกัน
(4) ปู ยา ตา ยาย
(5) ลุง ปา นา อา
(6) ผูอุปการะเลี้ยงดูหรือผูอยูในอุปการะเลี้ยงดู
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ในกรณีไมมีบุคคลที่สมาชิกไมไดระบุไวในใบสมัคร หรือบุคคลที่ระบุไวในใบสมัคร แตไมอาจจัดการ
ตามเจตนารมของสมาชิกได หรือในกรณีที่สมาชิกไมไดระบุบุคคลใดไวในใบสมัคร บุคคลตามวรรคหนึ่งอาจยื่นคํารอง
ตอสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห เพื่อขอเปนผูจัดการศพก็ได
เมื่อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหไดรับคํารองตามวรรคสองและไดพิจารณาแลวเห็นวาบุคคลนั้น
สามารถเปนผูจัดการศพของสมาชิกได ใหสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหจายคาจัดการศพแกบุคคลนั้น แตถาสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหเห็นวาบุคคลนั้นไมสามารถเปนผูจัดการศพได หรือไมมีบุคคลตามวรรคหนึ่งยื่นคํารองภายใน
ระยะเวลากําหนดไวในขอบังคับ ใหสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหจัดการศพใหแกสมาชิกที่ถึงแกความตายตามสมควร
กับฐานานุรูปและประเพณีทางศาสนาของสมาชิกนั้น
เมื่อ ไดป ฏิบัติ ตามวรรคสามแลว ยัง คงมีเ งินคา จัด การศพหรือ คา จั ดการศพและเงิน สงเคราะห
ครอบครัวเหลืออยู ใหสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหจายเงินสวนที่เหลืออยูใหแกบุคคลที่สมาชิกไดระบุไวในใบสมัคร
แตถาไมมีบุคคลที่สมาชิกระบุไวในใบสมัคร ใหสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหจายเงินดังกลาวใหแกบุคคลในวรรคหนึ่ง
ตามลําดับกอนหลัง โดยผูอยูลําดับ กอนยอมตัดสิทธิ์ผูอยูลําดับหลัง ถามีผูในลําดับเดียวกันหลายคน ให สมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหแบงเงินคาจัดการศพหรือคาจัดการศพและเงินสงเคราะหครอบครัวที่เหลืออยูใหแกทุกคนใน
สัดสวนเทากัน หากไมอาจแบงเงินใหแกบุคคลใดได ใหเงินนั้นตกเปนของแผนดิน
ขอ 24. สมาคมจะจายเงินคาจัดการศพหรือคาจัดการศพและสงเคราะหครอบครัวใหแกผูจัดการศพและ
ผูรับเงินสงเคราะหแลวแตกรณีดังนี้
(1) เงินคาจัดการศพ หรือคาจัดการศพและเงินสงเคราะหครอบครัวจํานวนเงินทั้งหมดจากเงิน
สงเคราะหลวงหนาที่สมาคมไดเรียกเก็บลวงหนาจากสมาชิกตามขอ 20 โดยคํานวณจากจํานวนสมาชิกที่มีอยูจริง ณ
วันที่สมาชิกผูนั้นถึงแกความตาย คูณดวยอัตราเงินสงเคราะหตามที่กําหนดไวในขอ 17 ภายใน 7 วัน นับแตวันที่ได
รับคํารองขอโดยมีเอกสารประกอบการขอรับเงินที่สมาคมกําหนดถูกตองครบถวน
(2) หากสมาคมยังจายเงินคาจัดการศพ หรือคาจัดการศพและเงินสงเคราะหครอบครัวไมครบถวน
ตามจํานวนที่คํานวณไดใน (1) ใหสมาคมจายเงินสวนที่เหลือทั้งหมด ภายใน 90 วัน นับแตวันที่ไดจายเงินครั้งแรก
เอกสารประกอบการขอรับเงินสงเคราะห มีดังนี้
(1) ใบมรณบัตรฉบับจริง พรอมสําเนาที่รับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 2 ฉบับ กรณีใบมรณบัตรหาย
ใหใชหนังสือรับรองการตายที่ออกโดยพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราฎรแทนได
(2) ทะเบียนบาน (ทร.14) ฉบับจริงของสมาชิกที่เสียชีวิตระบุวา “ตาย” พรอมสําเนา จํานวน 2
ฉบับ
(3) บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐของผูจัดการศพหรือผูรับเงิน
สงเคราะห พรอมสําเนาที่รับรองความถูกตอง จํานวน 2 ฉบับ
(4) สําเนาใบสมัครสมาชิกที่ระบุชื่อบุคคลที่เปนผูจัดการศพหรือผูรับเงินสงเคราะห หรือใบแจง
เปลี่ยนแปลงชื่อผูจัดการศพหรือผูรับเงินสงเคราะหฉบับลาสุด
(5) หลักฐานอื่นๆ
การจายเงินคา จัดการศพหรือคาจัดการศพและสงเคราะหครอบครัว รายใดมีปญ หาให นํา เขา ที่
ประชุมคณะกรรมการและคําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด จึงไมถือวาเงินนี้เปนมรดกของสมาชิกผูถึงแก
ความตาย ทายาทโดยธรรมของสมาชิกที่ถึงแกความตายไมมีสิทธิ์เรียกรอง หรือถือเปนเหตุฟองรองเรียกเงินดังกลาว
ได ไมวาดวยกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ขอ 25. สมาคมจะหักเงินสงเคราะหไวเปนคาใชจายในการดําเนินกิจการ จํานวนรอยละ 8 ของเงินที่เรียก
เก็บได
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หมวด 8
การใชจายและการเก็บรักษาเงิน
ขอ 26. สมาคมจะใชจายเงินในการดําเนินการดังนี้
(1) คาเบี้ยประชุมสําหรับคณะกรรมการที่มาประชุมคณะกรรมการ และคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ
และคาเชาที่พักของกรรมการ กรณีไปปฏิบัติงานของสมาคมในฐานะกรรมการสมาคมในสถานที่อื่นนอกที่ตั้งสมาคม
ตามจํานวนที่กําหนดในระเบียบของสมาคม
(2) เงินเดือนคาจางและคาลวงเวลาของเจาหนาที่สมาคมตามจํานวนที่กําหนดไวในระเบียบของ
สมาคม
(3) คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ และคาเชาที่พักของเจาหนาที่สมาคมกรณีไปปฏิบัติงานของสมาคมใน
ฐานะกรรมการสมาคมในสถานที่อื่นนอกที่ตั้งสมาคม ตามจํานวนที่กําหนดในระเบียบของสมาคม
(4) คาสมทบในฐานะนายจางตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และคาเครื่องแบบของ
เจาหนาที่สมาคม ตามจํานวนที่กําหนดไวในระเบียบสมาคม
(5) คาใชจายเกี่ยวกับการประชุมใหญของสมาชิก
(6) คาลงทะเบียนในการเขารวมประชุม อบรม และสัมมนาของกรรมการและเจาหนาที่สมาคม
กรณีที่ไดเขารวมประชุม ฝกอบรม สัมมนาที่เกี่ยวของโดยตรงกับการดําเนินกิจการของสมาคม
(7) คาใชจายในการจัดซื้อที่ดิน อาคารและครุภัณฑ หรือการจัดจางกอสรางตอเติมอาคาร
สํานักงานของสมาคม
(8) คาเชาที่ดิน และอาคารสํานักงานของสมาคม
(9) คาใชจายในการจัดซื้อวัสดุ คาซอมแซม คาบํารุงรักษา และคาเสื่อมราคา
(10) คาใชจายดานสาธารณูปโภค ไดแก คาน้ําประปา คาไฟฟา คาโทรศัพท และคาไปรษณีย
(11) คาใชจายภาษีเงินได คาธรรมเนียมที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจการสมาคม
(12) คาใชจายสําหรับผูทําบัญชี ผูตรวจบัญชี ผูสอบบัญชี ผูชําระบัญชี และคาใชจายในการเลิก
สมาคม
(13) คาพวงหรีดและคาพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกที่ถึงแกความตาย ตามจํานวนที่กําหนดใน
ระเบียบสมาคม
(14) คาใชจายอื่น ๆ ตามที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนกลาง
ขอ 27. คาใชจายตามขอ 26 (1) (2) (3) (4) และ (13) สมาคมตองวางเปนระเบียบ และนําเสนอที่ประชุม
ใหญพิจารณาอนุมัติ และสงใหนายทะเบียนพิจารณาใหความเห็นชอบภายใน 30 วันและเมื่อนายทะเบียนอนุมัติแลว
จึงจะถือปฏิบัติได
ขอ 28. เงินทุกประเภทที่สมาคมไดรับ ตองนําฝากสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
หรือ ธนาคารของรัฐหรือธนาคารพาณิชยในนามของสมาคม
เงินที่อยูในสมาคมใหแยกนําฝากเปน 2 บัญชี และหามมิใหมีการใชจายเงินขามบัญชี ดังนี้
(1) บัญชีเงินสะสมของสมาคม โดยเปนเงินที่สมาคมไดรับจากเงินคาสมัคร เงินคาบํารุง เงินที่หัก
จากเงินสงเคราะห ดอกเบี้ย เงินบริจาค และมีไวเพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินกิจการของสมาคมตามขอ 26
เทานั้น
(2) บัญชีเงินสงเคราะหของสมาชิก โดยเปนเงินที่สมาคมไดรับจากสมาชิกเพื่อเปนเงินสงเคราะห
ลวงหนาและรวมถึงเงินสงเคราะหคางจายที่ผูรับเงินสงเคราะหของสมาชิกที่เสียชีวิตยังไมไดมารับไป
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การใชจายและการเก็บรักษาเงินสดของสมาคม ใหสมาคมเก็บรักษาเงินสดไวเพื่อเปนคาใชจายที่
จําเปนเรงดวน ไมเกิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถวน) โดยคาใชจายทั้งหมดของสมาคมใหจายเปนเช็คของสมาคม
หรือโอนจากบัญชีของสมาคมเขาบัญชีของเจาหนี้ เวนแตกรณีที่ไมอาจจายเปนเช็ค หรือโอนเขาบัญชี จึงจะใหจาย
เปนเงินสดได
ขอ 29. การอนุมัติใชจายเงิน และการเบิกถอนเงินจากบัญชีของสมาคมทุกครั้งทุกกรณีใหนายกสมาคม
และกรรมการอื่นไมนอยกวาสองคนในตําแหนงอุปนายก เลขานุการ เหรัญญิก หรือกรรมการอื่น ลงนามรวมกันใน
การอนุมัติคา ใชจายและการเบิกถอนเงินจากบัญชีของสมาคมตามขอ 28
กรณีนายกสมาคมไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหอุปนายกหรือกรรมการอื่นที่ไดรับมอบ
อํานาจจากนายกสมาคมปฏิบัติหนาที่นายกสมาคมแทน
ขอ 30. เงินหรือผลประโยชนของสมาคมที่ไดรับมา หรือมีผูบริจาค หรือดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินฝากธนาคาร
ในนามของสมาคม ตองตกเปนของสมาคมทั้งสิ้น
ขอ 31. สมาคมจะแตงตั้งบุคคลที่เหมาะสม เปนผูตรวจสอบกิจการ โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ
และตองรายงานผลใหคณะกรรมการทราบทุกเดือน ผูตรวจสอบบัญชีจะไดรับคาตอบแทนตามที่สมาคมกําหนด
หมวด 9
การประชุมใหญ
ขอ 32. นับแตจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม ผูเริ่มกอการจะตองนัดสมาชิกมาประชุมใหญสามัญครั้งแรก
ภายใน 90 วัน เพื่อ
(1) รับรองขอบังคับทั้งฉบับ
(2) เลือกตั้งคณะกรรมการและมอบหมายงาน
(3) กําหนดอัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะหลวงหนา
(4) กําหนดอัตราการหักเงินคาจัดการศพ หรือคาจัดการศพและสงเคราะหครอบครัวไวเปน
คาใชจาย
(5) กําหนดจํานวนเงินเบี้ยเลี้ยง เบี้ยประชุม คาพาหนะเงินหรือประโยชนอยางอื่นทํานองเดียวกัน
ใหแกกรรมการ
(6) เรื่องอื่น ๆ
ในระหวางที่ยังไมไดมีการประชุมใหญสามัญครั้งแรก ผูเริ่มกอการจัดตั้งสมาคมมีอํานาจหนาที่และ
ความรับผิดชอบเชนเดียวกับคณะกรรมการ
ขอ 33. สมาคมจะตองเรียกประชุมใหญสามัญประจําป ปละหนึ่งครั้งภายใน 120 วัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(1) รับทราบรายงานกิจการในรอบปที่ผานมา
(2) พิจารณาอนุมัติบัญชีรายได รายจายและบัญชีงบดุล
(3) เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหมแทนคณะกรรมการเมื่อครบวาระหรือทดแทนตําแหนงที่วาง
(4) พิจารณาแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับ
(5) เรื่องอื่น ๆ
ขอ 34. สมาคมจะเรียกประชุมใหญวิสามัญ ในกรณีที่ตองขอความเห็นชอบหรือมติจากที่ประชุมใหญใน
การดําเนินกิจการของสมาคม
(1) คณะกรรมการเรียกประชุม
(2) สมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาหาสิบคนลงชื่อ
รวมกันรองขอตอสมาคมใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเพื่อการใดการหนึ่ง ในกรณีที่สมาชิกเปนผูรองขอ ใหสมาคม
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เรียกประชุมภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับคํารองขอ ถาสมาคมไมเรียกประชุมในระยะเวลาดังกลาว ใหนาย
ทะเบียนเรียกประชุมได
(3) นายทะเบียนสั่งใหเรียกประชุม
ขอ 35. สมาคมจะสงหนังสือนัดประชุมใหญไปนัดสมาชิกทุกคนกอนวันนัดประชุมไมนอยกวาเจ็ดวัน
หนังสือเชิญประชุมตองระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุม พรอมทั้ง รายละเอียดและเอกสารที่
เกี่ยวของ
ขอ 36. การประชุมใหญ ตองมีสมาชิกมารวมประชุมรวมกันไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
หรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน จึงจะเปนองคประชุม
ขอ 37. ในการประชุมใหญ สมาชิกคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน การวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียง
ขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ 38. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ (โดยเลือกปฏิบัติไดในแตละวาระการประชุม)
(1) ออกเสียงลงคะแนนโดยเปดเผย ใหใชวิธียกมือ
(2) ออกเสียงลงคะแนนลับ ใหใชวิธีกาบัตรลงคะแนน
การนับคะแนนเสียง ใหที่ประชุมเลือกสมาชิกที่เขารวมประชุมเปนกรรมการนับคะแนนจํานวนไม
นอยกวาสามคน
ขอ 39. สมาชิกจะมอบฉันทะเปนหนังสือใหผูอื่น ซึ่งมิใชสมาชิกมาประชุมใหญ และออกเสียงแทนตนได
ผูรับมอบฉันทะคนหนึ่งรับมอบฉันทะไดคนเดียว
ขอ 40. ในกรณีที่จะมีมติเรื่องใด ถาสวนไดเสียของคณะกรรมการ หรือสมาชิกของสมาคมผูใดขัดกับ
ประโยชนไดเสียของสมาคม กรรมการหรือสมาชิกของสมาคมผูนั้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นไมได
ขอ 41. ใหนายกสมาคมเปนประธานในที่ประชุม ถานายกสมาคมไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหอุป
นายกปฏิบัติหนาที่แทน ถาทั้งนายกสมาคมและอุปนายกไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกกรรมการ
คนใดคนหนึ่งขึ้นเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
หมวด 10
คณะกรรมการ
ขอ 42. คณะกรรมการผูดําเนินการของสมาคมโดยไดรับการเลือกตั้งระหวางสมาชิกดวยกันในที่ประชุมมี
จํานวนไมนอยกวา 7 คน และไมเกิน 15 คน ประกอบดวยตําแหนง นายกสมาคม อุปนายก เลขานุการ เหรัญญิก
และกรรมการอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร และตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบหาปบริบูรณ
(3) มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาปที่ 6
(4) มีอาชีพเปนหลักแหลงและมีฐานะมั่นคง
(5) เปนสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัด
อุดรธานี 2 จํากัด
(6) ไมเปนกรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอื่น
(7) ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี
(8) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใด
(9) ไมเคยถูกนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหประจําทองที่สั่งใหพนจากตําแหนง
กรรมการสมาคม

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี3 จำ�กัด
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(10) ไมเคยถูกที่ประชุมใหญสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหถอดถอนใหออกจากตําแหนงกรรมการ
เพราะเหตุทุจริตตอหนาที่หรือไมเคยตองโทษตามกฎหมายวาดวยการฌาปนกิจสงเคราะห
(11) ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(12) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(13) ไมเปนบุคคลที่มีหนี้สินลนพนตัว หรือบุคคลลมละลาย
(14) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
หรือไมเคยถูกนายจางเลิกจางเพราะเหตุทุจริตตอหนาที่
หนาที่ของกรรมการแตละตําแหนง
นายกสมาคม
ทําหนาที่เปนหัวหนาในการบริหารกิจการของสมาคม ใหเปนไปดวยความ
เรียบรอยถูกตองตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ และวัตถุประสงคของ
สมาคมเปนผูแทนสมาคมในการติดตอกับบุคคลภายนอกและเปนประธาน
ในที่ประชุมคณะกรรมการและการประชุมใหญของสมาคม
อุปนายกสมาคม
ทําหนาที่เปนผูชวยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคม ปฏิบัติตามที่นายกสมาคมได
มอบหมาย และทําหนาที่แทนนายกสมาคมเมื่อนายกสมาคมไมอยู หรือไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ได
เลขานุการ
ทําหนาที่เกี่ยวกับงานธุรการของสมาคม นัดการประชุมกรรมการการ ประชุมใหญ
จดและรักษารายงานการประชุม ดําเนินการจดทะเบียนกรรมการ จดทะเบียนแกไข
หรือเพิ่มเติมขอบังคับและรายงานทะเบียนสมาชิก บัญชีงบดุลตอนายทะเบียน และ
ปฏิบัติตามคําสั่งของนายก สมาคม ตลอดจนทําหนาที่เปนเลขานุการในการประชุม
ตางๆของสมาคม
เหรัญญิก
มีหนาที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคม เปนผูจัดทําบัญชีรายได – รายจาย
บัญชีงบดุลของสมาคมและเก็บเอกสารหลักฐานตางๆ ทางการเงิน บัญชีของสมาคม
ไวเพื่อการตรวจสอบ รายงานฐานะการเงินและงบดุลของสมาคมตอนายทะเบียน
นายทะเบียน
มีหนาที่จัดทําและรักษาทะเบียนสมาชิก ตลอดจนหลักฐานเอกสารตาง ๆ เกี่ยวกับ
ทะเบียนสมาชิก
กรรมการตําแหนงอื่นๆ มีหนาที่ตามที่นายกสมาคมมอบหมาย
ขอ 43. วิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการ
ใหสมาชิกเลือกตั้งตําแหนงนายกสมาคม อุปนายกสมาคมเพียงสองตําแหนงแลวมอบอํ านาจให
นายกสมาคม อุปนายกสมาคม รวมกันทําการเสนอชื่อสมาชิกเปนกรรมการตําแหนงอื่น ๆ แทนจนครบจํานวน
กรรมการโดยใหเปนไปตามมติที่ประชุมใหญ
ขอ 44. กรรมการของสมาคมไมมีสิทธิไดรับคาจาง หรือคาเบี้ยเลี้ยงในการมาปฏิบัติงานที่สํานักงานของ
สมาคมและไมมีสิทธิไดรับประโยชนอยางอื่นหรือทํานองเดียวกันกับเงินคาจางหรือคาเบี้ยเลี้ยงในการมาปฏิบัติงานที่
สํานักงานสมาคม
กรรมการที่มาประชุมอาจจะไดรับเงินคาเบี้ยประชุมในวันที่มาประชุมคณะกรรมการหรือไดรับ
คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ และคาที่พัก กรณีไปปฏิบัติงานของสมาคมในสถานที่อื่นนอกจากที่ตั้งสํานักงานสมาคม
ตามอัตราที่กํา หนดไวในระเบียบโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ และสงใหนายทะเบียนพิจ ารณาใหความ
เห็นชอบกอน ทั้งนี้ ภายใน 30 วัน
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ขอ 45. คณะกรรมการที่ไดรับเลือกตั้งตามขอที่ 43 อยูในตําแหนงคราวละ 2 ป นับแตวันที่ที่ประชุมใหญ
มีมติและตองออกตามวาระ และจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได
ในกรณีที่ไมมีสมาชิกผูใดแสดงความจํานงอาสาเสนอตัวเปนกรรมการ ใหที่ประชุมโดยมติไมนอย
กวา 2 ใน 3 ของผูมาประชุมใหความเห็นชอบกรรมการดํารงตําแหนงครบ 2 วาระแลว เปนกรรมการตอไปก็ได
คณะกรรมการที่ดํารงตําแหนงครบตามวาระแลว ใหปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนจะรับ
จดทะเบียนกรรมการชุดใหม
กรรมการที่พนตําแหนงกอนครบวาระ และนายทะเบียนไดแตงตั้งผูดํารงตําแหนงแทนให อยูใน
ตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
ขอ 46. กรรมการของสมาคมยอมพนจากตําแหนงไดในกรณีดังตอไปนี้
(1) ครบกําหนดตามวาระ
(2) ตาย
(3) ลาออกโดยทําเปนหนังสือตอนายกสมาคม
(4) ขาดคุณสมบัติตามขอ 42
ขอ 47. ใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง ในกรณีเรงดวนนายกสมาคมหรือ
กรรมการไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจะเรียกประชุมได
ขอ 48. การประชุมคณะกรรมการ จะตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะนับเปนองคประชุม
ขอ 49. ใหนายกสมาคมเปนประธานในที่ประชุม ถานายกสมาคมไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหอุป
นายกสมาคมเปนประธานในที่ประชุม ถาทั้งนายกสมาคม และอุปนายกสมาคมไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหที่
ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งทําหนาที่ประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนน
เสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
ขอ 50. คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ในการดําเนินกิจการของสมาคม และใหรวมถึง
(1) ดําเนินกิจการของสมาคมใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2545
กฎกระทรวง ประกาศ ขอบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุมใหญ หรือกฎหมายอื่น
(2) วางระเบียบในการปฏิบัติงานของสมาคมใหเปนไปตามขอบังคับ
(3) วาจางแตงตั้ง ถอดถอนเจาหนาที่สมาคม
(4) จัดทําและเก็บรักษาเอกสาร หลักฐานทางการเงินและบัญชี ทะเบียนสมาชิกและทรัพยสินของ
สมาคม
หมวด 11
การเลิกสมาคม และการชําระบัญชี
ขอ 51. สมาคมยอมเลิกดวยเหตุใดเหตุหนึ่งดังตอไปนี้
(1) ที่ประชุมใหญลงมติใหเลิก
(2) นายทะเบียนสั่งใหเลิก
(3) ศาลสั่งใหเลิก
ขอ 52. ในกรณีที่นายทะเบียนสั่งใหเลิก กรรมการจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด
ของสมาคมสามารถยื่นอุทธรณตอปลัดกระทรวงโดยทําเปนหนังสือยื่นตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ไดรับคําสั่งใหเลิก
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ขอ 53. เมื่อสมาคมตองเลิกไมวาดวยเหตุใด ๆ ใหมีการชําระบัญชี ใหที่ประชุมใหญพิจารณาตั้งผูชําระ
บัญชีโดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่เลิกหรือนับแตวันที่ปลัดกระทรวงมีคําสั่ง
ให ยกอุ ทธรณในกรณีที่ประชุมใหญไมอาจตั้งผูชําระบัญชี หรือนายทะเบียนไมใหความเห็นชอบ ใหนายทะเบี ยน
แตงตั้ง ผูชําระบัญชีขึ้นทําการชําระบัญชีไดเมื่อนายทะเบียนเห็นสมควรหรือเมื่อสมาชิกจํานวนไมนอยกวาสองใน
สามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดรองขอตอนายทะเบียน นายทะเบียนจะแตงตั้งผูชําระบัญชีคนใหมแทนผูชําระบัญชีที่
ไดตงั้ ไวก็ได
ขอ 54. ใหคณะกรรมการและเจาหนาที่ของสมาคมจัดการรักษาทรัพยสินทั้งหมดของสมาคมไวจนกวา
ผูชําระบัญชีจะเรียกใหสงมอบ
ขอ 55. ผูชําระบัญชีตองทํางบดุลของสมาคมสงใหผูสอบบัญ ชีเพื่อตรวจรับรองวาถูกตอง และอาจรอง
ขอใหนายทะเบียนตั้งผูสอบบัญชีเพื่อตรวจสอบงบดุลได เมื่อผูสอบบัญชีรับรองงบดุลแลว ใหผูชําระบัญชีรับรองงบ
ดุลตอที่ประชุมใหญเพื่ออนุมัติและเสนอตอนายทะเบียนตอไป
ขอ 56. เมื่อไดชํา ระบัญ ชีแลว ถามีทรัพ ยสินเหลือ อยู ใหโ อนไปใหส มาคมฌาปนกิจ สงเคราะห อื่น ที่ มี
สํานักงานตั้งอยูในเขตพื้นที่เทศบาลนครอุดรธานี หากไมมีใหโอนใหมูลนิธิหรือสมาคมที่มีวัตถุประสงคเกี่ยวกับการ
กุศลสาธารณะ หากไมมีใหเปนไปตามมติของที่ประชุมใหญ ถามิไดระบุไวในขอบังคับหรือที่ประชุมใหญมิไดมีมติไว
ใหทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดิน
นางสาวทัศนีย กําไรทอง เสนอที่ประชุมใหแกไขขอบังคับสมาคม หมวดที่ 5 เงินคาสมัคร คาบํารุง
และเงินสงเคราะห ขอที่ 16 คาสมัคร จาก 50 บาท เปน 100 บาท ขอ 16 (1) คาบํารุงปละ 100 บาท เปน 50
บาท ขอ 25 สมาคมจะหักเงินสงเคราะหไวเปนคาใชจายในการดําเนินกิจการ จํานวนรอยละ 8 ของเงินที่เรียกเก็บ
ได แกไขเปน รอยละ 9 เพื่อใหสอดคลองกับกฎกระทรวง
นางชญาดา วงษา เสนอที่ ป ระชุ ม แก ไขข อ บั ง คับ ข อ ที่ 31 แต ง ตั้ ง บุ ค คลที่ เ หมาะสม เป น ผู
ตรวจสอบกิ จ การ แก ไ ขเป น เป นผูต รวจบั ญ ชี โดยความเห็ น ชอบของที่ ป ระชุม ใหญ และต อ งรายงานผลให
คณะกรรมการทราบทุกเดือน ผูตรวจบัญชีจะไดรับคาตอบแทนตามที่สมาคมกําหนด ใหสอดคลองกับรางขอบังคับ
นางชญาดา วงษา ตั้งขอสังเกตคุณสมบัติของคณะกรรมการสมาคมในหมวดที่ 10 ขอที่ 42 (5)
เปนสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 2 จํากัด ถูกตอง
แลวหรือไม หรือจะตองแกไขขอบังคับ ที่ถูกตองจะตองเปนสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณ
ออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 3 จํากัด
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติใหแกไขขอบังคับ ดังนี้
ขอ 16. ผูสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคม ตองชําระเงินคาสมัครเปนเงินคนละ 100 บาท และ
เมื่อสมาคมมีมติรับเขาเปนสมาชิกตามขอ 12 แลว จะตองชําระเงินใหแกสมาคมดังนี้
(1) เงินคาบํารุงปละ 50 บาท
(2) เงินสงเคราะหลวงหนา เปนเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถวน)
ขอ 25. สมาคมจะหักเงินสงเคราะหไวเปนคาใชจายในการดําเนินกิจการ จํานวน รอยละ 9 ของ
เงินที่เรียกเก็บได
ขอ 31. สมาคมจะแตงตั้งบุคคลที่เหมาะสม เปนผูตรวจบัญชี โดยความเห็นชอบของที่ประชุม
ใหญ และตองรายงานผลใหคณะกรรมการทราบทุกเดือน ผูตรวจบัญชีจะไดรับคาตอบแทนตามที่สมาคมกําหนด
ขอ 42. (5) เปนสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
จังหวัดอุดรธานี 3 จํากัด
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จากนั้นจึงมีมติเปนเอกฉันทรับรองขอบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 3 จํากัด พ.ศ. 2564 เพื่อถือปฏิบัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสมาคม
อางถึงขอบังคับสมาคม
ขอ 42. คณะกรรมการผูดําเนินการของสมาคมโดยไดรับการเลือกตั้งระหวางสมาชิกดวยกันในที่
ประชุมมีจํานวนไมนอยกวา 7 คน และไมเกิน 15 คน ประกอบดวยตําแหนง นายกสมาคม อุปนายก เลขานุการ
เหรัญญิก และกรรมการอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร และตองมีคุณสมบัติตามขอ 42 (1) – (12)
ขอ 43. วิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการ
ใหสมาชิกเลือกตั้งตําแหนงนายกสมาคม อุปนายกสมาคมเพียงสองตําแหนงแลวมอบอํานาจให
นายกสมาคม อุปนายกสมาคม รวมกันทําการเสนอชื่อสมาชิกเปนกรรมการตําแหนงอื่น ๆ แทนจนครบจํานวน
กรรมการโดยใหเปนไปตามมติที่ประชุมใหญ
จึงเสนอที่ประชุมดังนี้
1. กําหนดจํานวนกรรมการดําเนินการสมาคม จํานวน 7 คน
2. เลือกตั้งตําแหนงนายกสมาคม อุปนายกสมาคม แลวใหนายกสมาคม อุปนายกสมาคม
รวมกันทําการเสนอชื่อสมาชิกเปนกรรมการตําแหนงอื่น ๆ
คณะกรรมการที่ไดรับเลือกตั้งอยูในตําแหนงคราวละ 2 ป นับแตวันที่ที่ประชุมใหญมีมติและตอง
ออกตามวาระ และจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได
ในกรณีที่ไมมีสมาชิกผูใดแสดงความจํานงอาสาเสนอตัวเปนกรรมการ ใหที่ประชุมโดยมติไมนอย
กวา 2 ใน 3 ของผูมาประชุมใหความเห็นชอบกรรมการดํารงตําแหนงครบ 2 วาระแลว เปนกรรมการตอไปก็ได
นายสาคร รอดขันเมือง เสนอที่ประชุมแตงตั้ง นายบุญโฮม ผิวฝาย เปนนายกสมาคม และเสนอที่
ประชุมแตงตั้ง นายประเสริฐ สุภภูมิ เปนอุปนายกสมาคม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันท เลือกตั้งตําแหนงนายกสมาคม อุปนายกสมาคม
ดังตอไปนี้
1. นายบุญโฮม ผิวฝาย
เปนนายกสมาคม
2. นายประเสริฐ สุภภูมิ
เปนอุปนายกสมาคม
จากนั้น นายบุญโฮม ผิวฝาย เสนอชื่อสมาชิกเปนกรรมการตําแหนงอื่น ๆ
1. นางสาววิไลรัตน จิตตโคตร นายทะเบียนสมาคม
2. นายนกเทศ วงศกระโทก
กรรมการ
3. นางสุชีวา ศรีภิรมย
กรรมการ
4. นางนิตยรดี อนุสามิ
กรรมการและเหรัญญิกสมาคม
5. นางชญาดา วงษา
กรรมการและเลขานุการสมาคม
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเลือกตั้งกรรมการอื่นตามที่นายกสมาคม และอุปนายกสมาคมเสนอ ทั้งนี้ให
คณะกรรมการที่ไดรับเลือกตั้งอยูในตําแหนงคราวละ 2 ป นับแตวันที่ที่ประชุมใหญมีมติ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องกําหนดอัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะหลวงหนา เพื่อสํารองจายเปนคาจัดการศพ
อางถึงขอบังคับ
“ขอ 16. ผูสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคม ตองชําระเงินคาสมัครเปนเงินคนละ 100 บาท และ
เมื่อสมาคมมีมติรับเขาเปนสมาชิกตามขอ 12 แลว จะตองชําระเงินใหแกสมาคมดังนี้
(1) เงินคาบํารุงปละ 50 บาท
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(2) เงินสงเคราะหลวงหนา เปนเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถวน)
ขอ 17. เมื่อสมาชิกของสมาคมคนใดคนหนึ่งถึงแกความตาย สมาชิกทุกคนมีหนาที่ตองชําระเงิน
สงเคราะหนั้นรายละ 100 บาท (หนึ่งรอยบาทถวน)”
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
กําหนดเรียกเก็บเงินสงเคราะหลวงหนา เปนเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถวน)
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติมีมติเปนเอกฉันทกําหนดอัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะหลวงหนา เพื่อ
สํารองจายเปนคาจัดการศพ เปนเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถวน)
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องกําหนดอัตราหักเงินสงเคราะห เพื่อเปนคาใชจายการดําเนินกิจการของสมาคม
อางถึงขอบังคับ
“ขอ 25. สมาคมจะหักเงินสงเคราะหไวเปนคาใชจายในการดําเนินกิจการ จํานวนรอยละ 9 ของ
เงินที่เรียกเก็บได”
กฎกระทรวง กําหนดอัตราการหักเงินสงเคราะห พ.ศ. 2547
1. หักรอยละ 9 มีสมาชิกไมเกิน 2,500 คน
2. หักรอยละ 8 มีสมาชิกเกิน 2,500 คน แตไมเกิน 5,000 คน
3. หักรอยละ 6 มีสมาชิกเกินกวา 5,000 คน แตไมเกิน 10,000 คน
4. หักรอยละ 4 มีสมาชิกเกินกวา 10,000 คน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหสมาคมจะหักเงินสงเคราะหไวเปนคาใชจายในการ
ดําเนินกิจการ จํานวนรอยละ 9 เพื่อใหเปนไปตามกฎกระทรวง ที่กําหนดอัตราการหักเงินสงเคราะห พ.ศ.2547
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
7.1 ระเบียบสมาคมฯ วาดวย คาเบี้ยประชุม คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก
ของกรรมการ และเจาหนาที่สมาคม พ.ศ.2564
(ราง)
ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 3 จํากัด
วาดวยคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก ของกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
พ.ศ. 2564
...................................................
อาศัยอํานาจตามความในขอบังกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
จังหวัดอุดรธานี จํากัด ขอ 37 และที่ประชุมใหญสามัญครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 มีมติใหแกไข
เพิ่มเติมระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 3 จํากัด วาดวย
คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก ของกรรมการสมาคมมาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบสมาคมมาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขจังหวัดอุครธานี 3 จํากัด วาดวยคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก ของกรรมการสมาคมมาปนกิจ
สงเคราะห พ.ศ. 2564
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เปนตนไป
ขอ 3 บรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือมติอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ. 4 ใบระเบียบนี้
“สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห” หมายถึง สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 2 จํากัด
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“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออม
ทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 3 จํากัด
ขอ 5 คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห จะตองไดรับ
อนุมัติจากนายกสมาคมหรือคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสุดแตกรณี ไดแก
(1) คาเบี้ยประชุม
(2) คาเบี้ยเลี้ยง
(3) คาพาหนะ
(4) คาเชาที่พัก
ขอ 6 คาเบี้ยประชุม คาเบี้ยเลี้ยง ในการเดินทางไปประชุมอมรมสัมมนา หรือไปปฏิบัติงานของ
กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ใหถือเกณฑดังตอไปนี้
(1) ภายในจังหวัดใหเบิกคาเบี้ยเลี้ยง
วันละ 500 บาท
(2) ตางจังหวัดใหเบิกคาเบี้ยเลี้ยง
วันละ 700 บาท
ขอ 7 คาพาหนะในการไปปฏิบัติงานตามปกติใหใชยานพาหนะรถยนตโดยสารหรือรถไฟหรือเรือ
ยนต หรือพาหนะรับจางอื่นใด ใหเบิกคาพาหนะไดตามที่จริง
ขอ 8 คาเชาที่พักในการเดินทางไปปฏิบัติงานของกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหใหเบิกจาย
เทาที่จายจริงแตไมเกินวันละ 1,500 บาท
ขอ 9 ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห เปนผูมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด
ขอ 10 ใหนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
กําหนด ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
(.........................................)
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 3 จํากัด
นายสาคร รอดขันเมือง เสนอที่ประชุมใหกําหนดระเบียบสมาคมฯ วาดวย คาเบี้ยประชุม คาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักของกรรมการ และเจาหนาที่สมาคม ตามรางเอกสารขางตนนี้โดยอางอิงจาก ระเบียบ
ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด เปนแนวทางในการ
ปฏิบัติ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทกําหนดระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 3 จํากัด วาดวยคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก ของกรรมการสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2564 เพื่อถือปฏิบัติตอไป
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7.2 ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
3 จํากัด วาดวยคาพวงหรีดและคาพิธีกรรมทางศาสนาของสมาชิกสมาคม พ.ศ. 2564
(ราง)
ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 3 จํากัด
วาดวย คาพวงหรีด และคาพิธีกรรมทางศาสนาของสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2564
...........................................................................
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2545
และประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เรื่อง วิธีการจายเงินคาจัดการศพ หรือคาจัดการ
ศพและสงเคราะหครอบครัว การใชจาย และการรักษาเงินของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ขอ 5 คาใชจายในการ
ดําเนินการตามขอบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหมิไดในกรณีตอไปนี้ (13) คาพวงหรีด และคาพิธีกรรมทาง
ศาสนาของศาสนาของสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห จึงไดกําหนดระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัด
อุดรธานี 3 จํากัด วาดวย คาพวงหรีด และ คาพิธีกรรมทางศาสนาของสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ.
2564 ”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เปนตนไป
ขอ 3 บรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือมติอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4 ในระเบียบนี้
“สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห” หมายถึง สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
จังหวัดอุดรธานี 3 จํากัด
“พวงหรีด” หมายถึง ดอกไมซึ่งแสดงถึงการไวอาลัยแกสมาชิกผูถึงแกความตาย
“คาพิธีกรรมทางศาสนา” หมายถึง คาใชจายในการทําพิธีจัดการศพของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหเปน
เจาภาพจัดการศพใหแกสมาชิกที่ถึงแกความตาย
ขอ 5 คาพวงหรีด และคาพิธีกรรมทางศาสนาของสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห จะจายไดก็ตอเมื่อ
ไดรับการอนุมัติจากนายกสมาคม หรือคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสุดแตกรณี ดังนี้
(1) คาพวงหรีด
จํานวนเงิน 1,000 บาท
(2) คาพิธีกรรมทางศาสนาของสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหจะ
จายเงินเพื่อเปนคาจัดการศพของสมาชิกที่ถึงแกความตายโดยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหเปนเจาภาพจัดการศพ
ใหแกสมาชิกตามความเหมาะสมเปนเงินศพละไมเกิน 1,000 บาท
ขอ 6 ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
เปนผูมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด
ขอ 7 ใหนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
กําหนด ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
( ...................................)
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 3 จํากัด
นายสาคร รอดขันเมือง เสนอที่ประชุมใหกําหนดระเบียบสมาคมฯ วาดวยคาพวงหรีดและคา
พิธีกรรมทางศาสนาของสมาชิกสมาคม ตามรางเอกสารขางตนนี้โดยอางอิงจาก ระเบียนของสมาคมฌาปนกิจ
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สงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติใหแกสมาชิก
เทาเทียมกัน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกําหนดระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณ
ออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 3 จํากัด วาดวย คาพวงหรีด และคาพิธีกรรมทางศาสนาของสมาชิกสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2564 ตามที่เสนอเพื่อถือปฏิบัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องแตงตั้งผูตรวจบัญชีสมาคม ประจําป 2564
อางขอบังคับสมาคม “ขอ 31. สมาคมจะแตงตั้งบุคคลที่เหมาะสม เปนผูตรวจบัญชี โดยความ
เห็นชอบของที่ประชุมใหญ และตองรายงานผลใหคณะกรรมการทราบทุกเดือน ผูตรวจบัญชีจะไดรับคาตอบแทน
ตามที่สมาคมกําหนด”
เสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งผูตรวจสอบกิจการสมาคม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแตงตั้ง นางอมราภรณ พุทโธ เปนผูตรวจบัญชีของสมาคมฯ
ประจําป 2564 และกําหนดคาตอบแทน เดือนละ 500 บาท
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ
9.1 เรื่องจากนายทะเบียนประจําทองที่เทศบาลนครอุดรธานี
- ไมมี มติที่ประชุม รับทราบ
เมื่อไมมีผูใดเสนอเรื่องอื่นๆ ประธานจึงกลาวขอบคุณผูมาประชุมและผูเขารวมประชุมแลวปดการ
ประชุม
เลิกประชุม เวลา 10.45 น.
บุญโฮม ผิวฝาย
(นายบุญโฮม ผิวฝาย)
นายกสมาคม
ชญาดา วงษา
(นางชญาดา วงษา)
ปฏิบัติหนาที่เลขานุการ/ผูจดรายงานการประชุม
มติที่ประชุม.........................................................................
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ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1. เรื่องรับทราบสมาชิกเขาใหม ลาออก เสียชีวิต ประจําป 2564
สมาชิกเขาใหมและลาออก/เสียชีวิตประจําป 2564
รายการ

ยกมา ( 1 มกราคม 2564)
บวก เขาใหม
คงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2564
สมาชิกคุมครอง 180 วันแลว
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ยอดรวม
0
24
24
0
24

หมายเหตุ - สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 3 จํากัด ไดขอจดทะเบียน
จัดตั้งสมาคม และไดรับการจัดทะเบียนเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เมื่อไดรับจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมแลว
สมาคมเริ่มรับสมัครสมาชิก ตั้งแตเดือน ธ.ค. 2564 เปนตนมา
มติที่ประชุม.........................................................................

ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณางบการเงินสมาคม
4.1 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบรายได รายจาย ประจําป 2564

ตามขอบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 3 จํากัด
ขอ 33 กําหนดไววา “สมาคมตองเรียกประชุมใหญสามัญประจําป ปละหนึ่งครั้ง ภายใน 120 วันนับแตวนั สิน้ ปปฏิทนิ เพื่อ
พิจารณาอนุมัตบิ ัญชีรายได รายจาย และบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน” สมาคมฯ จึงเสนอบัญชีรายได รายจายและบัญชีงบ
แสดงฐานะการเงินประจําป 2564 ดังตอไปนี้
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สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 3 จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
หนี้สิน และทุน
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
บาท
หนี้สินหมุนเวียน
บาท
20.00 เงินสงเคราะหรอสิทธิ์
25,000.00
เงินสด
25,000.90
เงินฝากออมทรัพย 5276
19,439.35
เงินฝากออมทรัพย 5277
2,385.00
เครื่องเขียนแบบพิมพ
46,845.25
25,000.00
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
รวมหนี้สินหมุนเวียน
สินทรัพยถาวร-สุทธิ
ทุน
ทุนสะสม
0.00
0.00
เครื่องใชสํานักงาน
0.00
รวมสินทรัพยถาวร-สุทธิ
21,845.25
รายไดสูงกวารายจาย ป 2564
21,845.25
รวมทุน
รวมสินทรัพย
46,845.25
รวมหนี้สินและทุน
46,845.25
บัญชีรายได - รายจาย
สําหรับงวดสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564
รายได

รายไดคาสมัคร
รายไดคาบํารุงรายป
ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณ-ออมทรัพย(5278)
ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณ-ออมทรัพย(5279)
เงินรับบริจาค
รวมรายได

บาท
1,400.00
2,350.00
0.90
14.35
70,000.00
73,765.25
73,765.25

คาใชจาย
คาใชจายประชุมใหญ
คาถายเอกสาร/เขาเลม
คาโปรแกรมระบบงานสมาคม
คาจดทะเบียนกรรมการ
คาจดทะเบียนแกไขขอบังคับ
รวมคาใชจาย
รายไดสูงกวารายจาย

บาท
920.00
300.00
50,000.00
650.00
50.00
51,920.00
21,845.25
73,765.25
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ระเบียบวาระที่ 5
เรื่อง พิจารณาคัดเลือกผูตรวจสอบบัญชีสมาคม
ตามขอบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 3 จํากัด
ขอ. 31 สมาคมจะแตงตั้งบุคคลที่เหมาะสม เปนผูตรวจบัญชี โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญและตอง
รายงานผลใหคณะกรรมการทราบทุกเดือน ผูตรวจบัญชีจะไดรับคาตอบแทนตามที่สมาคมกําหนด
ในป 2565 มีผูสมัครเปนผูตรวจบัญชี ประจําป 2565 ดังนี้
นางอมราภรณ พุทโธ โดยกําหนดคาตอบแทน 500.00 บาท
จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกและแตงตั้ง นางอมราภรณ พุทโธ เปนผูตรวจบัญชีสมาคมโดย
กําหนดคาตอบแทน จํานวน 500.00 บาท (ระยะเวลา 12 เดือน) ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 256 -31 ธันวาคม 2565
มติที่ประชุม…………………………………………………………
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่อง กําหนดระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 3 จํากัด
วาดวย การตรวจสอบกิจการของสมาคม พ.ศ. 2565
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 3 จํากัด
วาดวย การตรวจสอบกิจการของสมาคม พ.ศ. 2565
..............................................................................
เพื่อใหการตรวจสอบกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัด
อุดรธานี 3 จํากัด เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนประโยชนตอการดําเนินของสมาคมฯ อาศัยอํานาจของ
ขอบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 3 จํากัด ขอ 31. และมติที่
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 1 ครั้งที่ 3/2564 ประจําเดือนมกราคม 2565 ไดกําหนดระเบียบวาดวยการ
ตรวจสอบกิจการของสมาคมฯ ดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัด
อุดรธานี 3 จํากัด วาดวยการตรวจกิจการของสมาคม พ.ศ. 2565”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหบังคับใชตั้งแตวนั ที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 เปนตนไป
ขอ 3 ในระเบียบนี้
“สมาคม”
หมายถึง สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
จังหวัดอุดรธานี 3 จํากัด
“นายกสมาคม”
หมายถึง นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 3 จํากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณ
ออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 3 จํากัด
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“ผูตรวจสอบกิจการ” หมายถึง สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 3 จํากด ซึ่งไดรับเลือกตั้งจาก
ที่ประชุมใหญของสมาคม
ขอ 4 ผูตรวจสอบกิจการตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(1) เปนสมาชิกของสมาคม
(2) ไมเปนกรรมการของสมาคม นั้น
(3) ไมเปนผูจัดการหรือเจาหนาที่ของสมาคม นั้น หรือสมาคม อื่น
ขอ 5 ผูตรวจสอบกิจการตองไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(1) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หรือหนวยงานของรัฐ
หรือเอกชน ฐานทุจริตตอหนาที่
(3) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือผูตรวจสอบกิจการ หรือมีคําวินิจฉัยเปน
ที่สุดใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือผูตรวจสอบกิจการ
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการหรือผูตรวจสอบ
กิจการเพราะเหตุทุจริตตอหนาที่
(5) เคยถูกใหออกจากการเปนสมาชิกสมาคม
ขอ 6 ผูตรวจสอบกิจการ ควรประกอบดวยบุคคลที่มีความรู ความสามารถ ในดานตางๆ เชน
การเงิน การบัญชี กฎหมาย การบริหารจัดการ และพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห เปนตน
ขอ 7 จํานวนผูตรวจสอบกิจการใหเปนไปตามขอบังคับของสมาคมฯ จํานวนไมเกิน 2 คน
ขอ 8 ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งผูสมัครผูตรวจสอบกิจการ ในวันประชุมใหญสามัญประจําป
ขอ 9 ผูตรวจสอบกิจการที่ผานการเลือกตั้ง ใหประธานในที่ประชุมใหญแจงรายชื่อตอที่ประชุมใหญ
เพื่อทราบ
ขอ 10 ใหผูตรวจสอบกิจการอยูในวาระคราวละ สองป เมื่อพนวาระสามารถรับเลือกเขามาไดอีก
สวนการพนจากตําแหนงกอนครบวาระไมวาดวยเหตุใด ๆ ใหถือวาเปนการพนจากตําแหนงตามวาระ
กรณีผูตรวจสอบกิจการวางลง ก็ไดดําเนินการสรรหาตามวิธีการแหงระเบียบนี้
ขอ 11 ผูตรวจสอบกิจการ มีอํานาจหนาที่ตรวจสอบการดําเนินงานทั้งปวงของสมาคม
ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้ คือ
(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพคุณ บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพยสินและ
หนี้สินทั้งปวงของสมาคม เพื่อทราบฐานะและขอเท็จจริงของสมาคม ที่เปนอยูจริง
(2) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใชจายเงินงบประมาณรายจาย
ประจําป
(3) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสมาคม
เพื่อกอใหเกิดผลดีแกการดําเนินงานของสมาคมใหผูตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบประจําเดือนตอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมประจําเดือนคราวถัดไป
และเสนอผลการตรวจสอบประจําปตอที่ประชุมใหญของสมาคม ดวย
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ขอที่ 12 ความรับผิดชอบของผูตรวจสอบกิจการ หากผูตรวจสอบกิจการตรวจพบขอบกพรองของ
สมาคม ตองแจงใหคณะกรรมการดําเนินการทราบเพื่อแกไขโดยเร็ว ผูตรวจสอบกิจการตองรับผิดชอบชดใช
คาเสียหายอันเกิดแกสมาคม ดวยเหตุอันไมแจงนั้น
ขอที่ 13 ใหนายกสมาคม รักษาการ ตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ 2565
(นายบุญโฮม ผิวฝาย)
นายกสมาคมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 3 จํากัด

ระเบียบวาระที่ 7
เรื่อง อื่นๆ (ถามี)
7.1 เรื่องอื่นๆ (ถามี)
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