
ท่ี  3/2560        สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท                                                                                                                                                                     
248  หมู่ 5 ต.บ้านกล้วย  อ.เมือง     
จ.ชัยนาท 17000 

 

13  มกราคม  2560 
 

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2559 
 

เรียน สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท ทุกท่าน 
 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1. ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2559 จ านวน 1 ฉบับ 
 

           ตามท่ีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท   ได้ก าหนด ประชุมใหญ่
สามัญประจ าปี 2559 ในวันอาทิตย์ท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากัด  อ.เมือง  จ.ชัยนาท   
โดยก าหนดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี เวลา 10.00 น. เพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 
ระเบียบวาระที่  1  เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
ระเบียบวาระที่  2  รบัรองรายงานการประชุมใหญ่ครั้งทีแ่ล้ว 
ระเบียบวาระที่  3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

3.1  รายงานสถานภาพและรายงานการจ่ายเงินสงเคราะห์ฯ กรณีสมาชิกผู้ถึงแก่กรรมของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรพัย์ครูชัยนาท 

3.2  สรุปการจ่ายเงินของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาทประจ าปี 2559 
3.3  รายงานผู้ตรวจสอบของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1  พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท พ.ศ.

2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี5) พ.ศ.2560 
4.2  พิจารณาระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าเบ้ียประชุม ค่าตอบแทน ค่าเบ้ียเล้ียง พาหนะ หรือประโยชน์อ่ืน

ท านองเดียวกันให้แก่กรรมการและเจ้าหน้าท่ีสมาคม พ.ศ.2560 
4.3  พิจารณาระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินค่าพวงหรีด และค่าพิธีกรรมทางศาสนาของสมาชิกท่ีเสียชีวิต   

พ.ศ.2560  
4.4  พิจารณาอนุมัติบัญชีรายได้ รายจ่าย และบัญชีงบดุล ประจ าปี 2559 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องอ่ืน ๆ 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2559 ตามวันเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 
 

  ขอแสดงความนับถือ 
   

(นายสมชาย  เทศเมือง) 
     นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท 

 



การประชุมใหญ่สามัญประจ าป ี2559 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรพัยค์รูชัยนาท 

วันอาทิตยท์ี่  19  กุมภาพันธ์  2560 

ณ  ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรพัยค์รูชัยนาท จ ากัด   

อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 

 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่  2  รบัรองรายงานการประชุมใหญ่ครั้งทีแ่ล้ว 

2.1  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2558 (วันเสาร์ท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2559) 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

3.1  รายงานสถานภาพและรายงานการจ่ายเงินสงเคราะห์ฯ กรณีสมาชิกผู้ถึงแก่กรรมของสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรพัย์ครูชัยนาท   

3.2  สรุปการจ่ายเงินของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาทประจ าปี 2559 

3.3  รายงานผู้ตรวจสอบของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1  พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท พ.ศ.

2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี5) พ.ศ.2560 

4.2  พิจารณาระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าเบ้ียประชุม ค่าตอบแทน ค่าเบ้ียเล้ียง พาหนะ หรือประโยชน์อ่ืน
ท านองเดียวกันให้แก่กรรมการและเจ้าหน้าท่ีสมาคม พ.ศ.2560 

4.3  พิจารณาระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินค่าพวงหรีด และค่าพิธีกรรมทางศาสนาของสมาชิกท่ีเสียชีวิต   
พ.ศ.2560 

4.4  พิจารณาอนุมัติบัญชีรายได้ รายจ่าย และบัญชีงบดุล ประจ าปี 2559 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องอ่ืน ๆ 
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เริ่มประชุมเวลา……………………น. 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
                              1.1  แจ้งองค์ประชุม 

                                     ตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.  2545 และข้อบังคับสมาคมฯ พ.ศ. 2557 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี3) พ.ศ.2558  ข้อ 36 ก าหนดว่า  การประชุมใหญ่ของสมาคมฯ จะต้องมีสมาชิกมาประชุม 
ไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนสมาชิกท้ังหมด  หรือไม่น้อยกว่า 100 คน   
 
                                     สมาคมฯ ได้แจ้งเชิญสมาชิกมาประชุมใหญ่สามัญประจ าปีในวันน้ี   เพื่อแถลงผลการด าเนินงาน
ของสมาคมฯ  ในรอบปีท่ีผ่านมา  และเป็นการปฏิบัติตามข้อบังคับสมาคมฯ พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี3)  
พ.ศ.2558  ข้อ 33  ซึ่งก าหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายใน 120 วันนับแต่วันส้ินปีปฎิทิน   
ในฐานะท่ีทุกท่านเป็นสมาชิกของสมาคมฯ จึงควรได้รับทราบการด าเนินงานของสมาคมฯ  ในรอบปีท่ีผ่านมา   
ซึ่งจะได้แถลงงบการเงินท่ีผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว  ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบกิจการ 
ให้สมาชิกได้รับทราบต่อไป 
 
   ประเด็นเสนอ  เพื่อทราบ 
 
   ที่ประชุม      …………………………………………………………………………… 

 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2558 
                              (เม่ือวันเสาร์ที่  6  กุมภาพนัธ์  2559 )  
                              ในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2558 เม่ือวันเสาร์ท่ี  6  กุมภาพันธ์   2559  
ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท   โดยมีสมาชิกเข้าประชุมท้ังส้ิน 148  คน  
                        สมาชิกได้รับรองรายงานการประชุมแล้วในวันประชุมใหญ่ และสหกรณ์ฯ ให้สมาชิก
ตรวจสอบมติท่ีประชุมอีกครั้งปรากฏว่าไม่มีสมาชิกขอแก้ไขรายงานการประชุม จึงถือว่าพิจารณารับรองรายงานการประชุม
เป็นเอกฉันท์  โดยไม่มีการแก้ไข 
  ประเด็นเสนอ  เพื่อทราบ 
 
  มติที่ประชุม      ................................................................................................... ............. 
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ระเบียบวาระที่  3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

3.1 จ านวนสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรพัย์ครูชัยนาท 

                                    (ระหว่างเดือนมกราคม  2559 ถึง เดือนธันวาคม 2559 )  

                                                                     

 

 

 

ประเด็นเสนอ  เพื่อทราบ 

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

  

  ล า   
ล าดับ 

ที ่
รายการ 

ยอด 
ยกมา 
ประ
จ าป ี
2558 

รายละเอียด ปี 2559 

รวม 
ทั้งส้ิน 

 
ม.ค. 

ก.พ
. มี.ค. 

เม.ย
. 

พ.ค
. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

พ.ย
. ธ.ค. 

 
รวม 

 
  

          
                         
                         

1 สมาชิก
คงเหลือยก
มา 

1,70
7             

 
1,70

7 
2 สมัครใหม่  70 60 93 42 50 54 35 44 39 36 30 24 577 577 
3 ถึงแก่กรรม 11 - - 1 2 5 2 2 2 1 - 1 6 22 33 
4 ลาออก - - - - - 2 - - 2 - - - -  4 4 
5 จ านวน

สมาชิก
คงเหลือ 

1,69
6 

1,7
66 

1,8
26 

1,9
18 

1,9
58 

2,0
01 

2,0
53 

2,0
86 

2,1
26 

2,1
64 

2,2
00 

2,2
29 

2,2
47 

 2,24
7 
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3.2  สรปุการจ่ายเงินของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชัยนาท 
                           ในรอบประจ าปี 2559  

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาทได้จ่ายเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกฯ ประจ าปี 2559  
จ านวน 22 ราย  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

ล าดับ  
วัน/เ ดือน/ปี 

( เสียชี วิต)  
ชื่อสมาชิก  

จ านวนสมาชิก  

ณ วัน ท่ีเสียชี วิต  

(ไม่ร วมสมาชิกท่ี
เสียชี วิต)  

ทายาทรับเ งิน 

วัน/เ ดือน/ปี 
เ งินสงเคราะห์+เ งิน
จ่ายคืนสงเคราะห์ร ับ
ล่วงห น้า -คชจ 5% 

1  29  มี .ค.59  นายฉลาด  นาคประสาท  1909 ราย  11 ต.ค.59 181 ,755 

2  19 เม. ย.59  นายสมนึก  แก้วสุวรรณ  1 ,940  ราย  10  มิ .ย.59  184 ,300 

3  27  เม.ย.59  นายอ านาจ  วันทอง  1 ,953 ราย  1  ก.ค.59 187 ,235  

4  4 พ.ค.59  นางอุบลศ รี  เส ริมวิทย์ภิญโญ  1 ,966 ราย  23 พ.ค.59  186 ,470 

5  9  พ.ค.59  นางสุวั ชราภรณ์  แย้มนุ่ น  1 ,965 ราย  1  ก.ค.59 186,575  

6  19  พ.ค.59  นายชูชาติ  อุนพานิช  1 ,992 ราย  1  ก.ค.59 189, 040  

7  
29  พ.ค.59  
( เวลา18. 30)  

นายหนูแดง  ไหตะคุ  2 ,001 ราย  6  ก.ค.59 191 ,595  

8  
29  พ.ค.59 
( เวลา19. 33)  

นายวิ ชัย  เรืองทัพ  2 ,000 ราย  9  ก.ย.59 190,800  

9  6  มิ .ย.59  นายประสงค์  ย้ิมน้ อย  2 ,012  ราย  7 ก.ค.59 191 ,840  

10  25  มิ .ย.59  นายพะออม  สุดมี  2 ,039  ราย  22 ก.ค.59  192 ,805  

11  21  ก .ค.59 นายอินทร์  เดชมา  2 ,072   ราย 25 ส.ค. 59  197,150  

12  22  ก.ค.59  นายเวก  ว่องเขตกร  2, 076  ราย  5  ก .ย. 59 197,525  

13  6 ส.ค.59  นายสงบ  ทา เอ้ือ  2, 097  ราย  31 ส.ค. 59  199, 420  

14  22 ส.ค. 59  นายฤกษ์ ชัย  แ ช่ม เพชร  2,112  ราย  21 ก.ย. 59  200,745  

15  17 ก.ย. 59 นายบุญส่ง  ก ล่ินรอง  2,152  ราย  20 ต.ค. 59 204, 445 

16  9 พ.ย. 59  นางบุญมา  ทองสะอาด  2, 207  ราย  ยังไม่ได้จ่าย  
น าเสนอที่ประชุม  

209,565  
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ล าดับ  
วัน/เดือน/ปี 

(เสียชีวิต  
ช่ือสมาชิก  

จ านวนสมาชิก  

ณ วันที่ เ สียชีวิต  

(ไม่รวมสมาชิก
ที่ เสีย ชีวิต)  

ทายาทรับเงิน  

วัน/เดือน/
ปี 

เงินสงเคราะห์+เงิน
จ่ายคืนสงเคราะห์รับ
ล่วงหน้า -คชจ 5% 

น าเสนอที่ประชุม 

17  6 ธ.ค. 59  นางลักขณา  มานะสุข  2,230   ราย ยังไ ม่ได้จ่าย  211 ,650 

18  10ธ.ค. 59 นางธนิกกาญจน์ กุญชร  ณอยุธยา  2,235   ราย ยังไ ม่ได้จ่าย  211 ,925  

19  13ธ.ค. 59 นายบรรจบ  เมืองม่ัน  2,236   ราย ยังไ ม่ได้จ่าย  211 ,920 

20 22ธ.ค. 59 นางสาวสุนทร  ก ล่ินจันทร์  2,240   ราย ยังไ ม่ได้จ่าย  212 ,300 

21  28ธ.ค. 59 นางนกแก้ว  วัฒนพงศ์  2,246   ราย ยังไ ม่ได้จ่าย  212 ,870 

22  29ธ.ค. 59 นางวัชรี  บั วเงิน  2,247   ราย ยังไ ม่ได้จ่าย  212 ,665  

 

ประเด็นเสนอ  เพื่อทราบ   

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

 
3.3   รายงานผู้ตรวจสอบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรพัย์ครูชัยนาท 

นายพิชัย  นิยมรส  ผู้ตรวจสอบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 

ครูชัยนาทปฏิบัติหน้าท่ีท าการตรวจสอบ ครั้งท่ี 12/2559 ประจ าเดือนธันวาคม ได้สรุปผลการตรวจสอบ 

เจ้าหน้าท่ีได้ปฏิบัติงานฯ  ดังน้ี 

1.  ทะเบียนคุม ณ เดือนธันวาคม  2559 มีจ านวนสมาชิกจ านวน 2,247 ราย 

2. บัญชีออมทรัพย์สอ.ครูชัยนาท จ ากัด เลขท่ี 00-03040 ยอดคงเหลือ 563,850.00 บาท 

3.  บัญชีออมทรัพย์สอ.ครูชัยนาท จ ากัด เลขท่ี 00-03041 ยอดคงเหลือ 802,517.46 บาท 

4.  หุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากัด จ านวน 2,200  บาท 

ประเด็นเสนอ  เพื่อทราบ  

มติที่ประชุม  ............................................................................................................... ...................... 
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ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

                             4.1  การแก้ไขข้อบังคบัของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรพัยค์รูชัยนาท 
                                    พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2560 
          ตามข้อบังคับสมาคมฯ ข้อ16 และข้อ 20 ก าหนดการเก็บเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้า และ 
เงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปี สมาชิกสมาคมฯ ในอัตรา 1,500 บาท เพื่อส ารองจ่ายเป็นค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว 
รายละ 100  บาท 
           เน่ืองจากในปี 2559 มีสมาชิกของสมาคมฯ ได้เสียชีวิต จ านวน 22 ราย ซึ่งเกินกว่าเงินสงเคราะห์

ล่วงหน้าท่ีเก็บไว้ 15 ราย ดังน้ัน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ทางสมาคมฯ ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมฯ  จากเดิม

เรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าปีละ 1,500 บาท เป็น 2,000บาท รายละเอียดดังน้ี 

ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติม 

หมวดที่ 5  เงินค่าสมัครเงินค่าบ ารุง และเงินสงเคราะห ์  
ข้อ 16  เม่ือสมาคมมีมติรับผู้สมัครผู้ใดเข้าเป็นสมาชิกแล้ว
ตามข้อ 11 ผู้น้ันมีหน้าท่ีต้องช าระเงินให้แก่สมาคมดังน้ี 
(1)เงินค่าสมัครเป็นเงิน  100  บาท  (หน่ึงร้อยบาทถ้วน) 
(2) เงินค่าบ ารุงปีละ  50  บาท  (ห้าสิบบาทถ้วน)หรือตลอด
ชีพ 500 (ห้าร้อยบาทถ้วน) 
(3)เงินสงเคราะหล่์วงหนา้เป็นเงิน  1,500  บาท  (หนึ่งพัน
ห้าร้อยบาทถ้วน) 
 เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าต้องได้รับมติจากท่ี
ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก และเม่ือมีการเปล่ียนแปลงต้องมี
มติจากท่ีประชุมใหญ่ทุกครั้ง 
 
 

หมวดที่ 5  เงินค่าสมัครเงินค่าบ ารุง และเงินสงเคราะห ์        
ข้อ 16  เม่ือสมาคมมีมติรับผู้สมัครผู้ใดเข้าเป็นสมาชิกแล้ว
ตามข้อ 11 ผู้น้ันมีหน้าท่ีต้องช าระเงินให้แก่สมาคมดังน้ี 
(1)เงินค่าสมัครเป็นเงิน  100  บาท  (หน่ึงร้อยบาทถ้วน) 
(2) เงินค่าบ ารุงปีละ  50  บาท  (ห้าสิบบาทถ้วน)หรือ
ตลอดชีพ 500 (ห้าร้อยบาทถ้วน) 
(3)เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเป็นเงิน  2,000  บาท  
(สองพันบาทถ้วน) 
 เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าต้องได้รับมติจาก
ท่ีประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก และเม่ือมีการเปล่ียนแปลง
ต้องมีมติจากท่ีประชุมใหญ่ทุกครั้ง 

ข้อ 20  สมาคมจะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปีจาก
สมาชิก เพื่อส ารองจ่ายเป็นค่าจัดการศพและสงเคราะห์
ครอบครัวจ านวน 15 ศพเป็นเงิน 1,500 บาท (หนึ่งพนัห้า
ร้อยบาทถ้วน) และสมาคมจะคืนให้แก่สมาชิกเท่าท่ีสมาชิกผู้
น้ันยังไม่ตกอยู่ในความผูกพันท่ีจะต้องจ่ายเงินสงเคราะห์  
 

ข้อ 20  สมาคมจะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปี
จากสมาชิก เพื่อส ารองจ่ายเป็นค่าจัดการศพและสงเคราะห์
ครอบครัวจ านวน 20 ศพเป็นเงิน 2,000 บาท (สองพนั
บาทถ้วน) และสมาคมจะคืนให้แก่สมาชิกเท่าท่ีสมาชิกผู้
น้ันยังไม่ตกอยู่ในความผูกพันท่ีจะต้องจ่ายเงินสงเคราะห์  
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ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อ 45คณะกรรมการท่ีได้รับเลือกต้ังตามข้อ 43 และจด
ทะเบียนแล้ว มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วัน
เลือกต้ัง ในวาระเริ่มแรกเม่ือครบหน่ึงปีนับต้ังแต่วันเลือกต้ัง 
ให้กรรมการด าเนินการสมาคมออกจากต าแหน่ง เป็นจ านวน
หน่ึงในสองของกรรมการด าเนินการสมาคมท้ังหมด โดยวิธีจับ
ฉลาก และให้ถือว่าเป็นการพ้นจากต าแหน่งตามวาระโดยจะ
ด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ 
        ในกรณีที่ไม่มี ( ผู้สมัคร) เลือกตั้งเป็นกรรมการ
สมาคมครบตามจ านวนกรรมการ เนื่องจากอยู่ในวาระครบ
สองวาระแล้วให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีมติไม่น้อยกว่าสองใน
สาม เสนอให้กรรมการคนเก่าเป็นกรรมการของสมาคมอีกก็
ได้  
       กรรมการชุดท่ีออกตามวาระจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีจนกว่า
จะมีการเลือกต้ังคณะกรรมการชุดใหม่และคณะกรรมการชุด
ใหม่รับมอบหน้าท่ีเป็นหนังสือ และเข้ารับต าแหน่งแทนแล้วจึง
จะพ้นหน้าท่ี โดยคณะกรรมการชุดใหม่มีผลต้ังแต่วันท่ีท่ี
ประชุมมีมติเลือกต้ัง 
        หรือกรรมการชุดท่ีออกตามวาระจะต้องปฏิบัติหน้าท่ี
จนกว่าจะมีการเลือกต้ังคณะกรรมการชุดใหม่และ
คณะกรรมการชุดใหม่ได้รับจดทะเบียนจากนายทะเบียนแล้ว 
จึงจะสามารถรับมอบหน้าท่ีและเข้ารับต าแหน่งแทน โดย
คณะกรรมการชุดใหม่มีผลต้ังแต่นายทะเบียนรับจดทะเบียน 
        กรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ สมาคมจะ
เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อเลือกกรรมการแทนต าแหน่งท่ี
ว่างก็ได้ และให้อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของ
กรรมการซึ่งตนแทน 
 

ข้อ 45คณะกรรมการท่ีได้รับเลือกต้ังตามข้อ 43 และจด
ทะเบียนแล้ว มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วัน
เลือกต้ัง ในวาระเริ่มแรกเม่ือครบหน่ึงปีนับต้ังแต่วันเลือกต้ัง 
ให้กรรมการด าเนินการสมาคมออกจากต าแหน่ง เป็น
จ านวนหน่ึงในสองของกรรมการด าเนินการสมาคมท้ังหมด 
โดยวิธีจับฉลาก และให้ถือว่าเป็นการพ้นจากต าแหน่งตาม
วาระโดยจะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ 
กรรมการชุดท่ีออกตามวาระจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีจนกว่าจะ
มีการเลือกต้ังคณะกรรมการชุดใหม่และคณะกรรมการชุด
ใหม่รับมอบหน้าท่ีเป็นหนังสือ และเข้ารับต าแหน่งแทนแล้ว
จึงจะพ้นหน้าท่ี โดยคณะกรรมการชุดใหม่มีผลต้ังแต่วันท่ีท่ี
ประชุมมีมติเลือกต้ัง 
        หรือกรรมการชุดท่ีออกตามวาระจะต้องปฏิบัติ
หน้าท่ีจนกว่าจะมีการเลือกต้ังคณะกรรมการชุดใหม่และ
คณะกรรมการชุดใหม่ได้รับจดทะเบียนจากนายทะเบียน
แล้ว จึงจะสามารถรับมอบหน้าท่ีและเข้ารับต าแหน่งแทน 
โดยคณะกรรมการชุดใหม่มีผลต้ังแต่นายทะเบียนรับจด
ทะเบียน 
        กรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ สมาคม
จะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อเลือกกรรมการแทน
ต าแหน่งท่ีว่างก็ได้ และให้อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระท่ี
เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 
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หมายเหตุ  ในปี 2560 สมาชิกจะต้องช าระเงินสมาคมฯ ดังน้ี 
1.  เงินสงเคราะห์รับล่วงหน้า       จ านวน  2,000  บาท 
2. เงินสงเคราะห์ค้างจ่าย ปี 2559  จ านวน    700  บาท 
3. ค่าบ ารุงสมาคมรายปี                 จ านวน     50  บาท  (กรณีจ่ายตลอดชีพ 500 บาท แล้วจะไม่เรียกเก็บ) 

รวมเป็นจ านวนเงินท้ังส้ิน          จ านวน  2,750 บาท 
 

 ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณา 

                                     1.อนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับ หมวดที่ 5 ข้อ16 (3) ข้อ 20 

                                     2.อนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับ ข้อ 45 

 

 มติที่ประชุม  ............................................................................................................... ...................... 
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ร่าง 
 
 
 
 

 ข้อบังคับ 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรพัยค์รูชัยนาท 

พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2556 

     
    ด้วย มติท่ีประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี  2559  เม่ือวันท่ี  19  กุมภาพันธ์  2560   
ให้แก้ไขข้อบังคับเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ครูชัยนาท จึงได้ออกข้อบังคับดังต่อไปน้ี 

   จึงได้ออกข้อบังคับดังต่อไปน้ี  
   ข้อ 1 ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

ชัยนาท  พ.ศ. 2557  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2559” 

   ข้อ 2 ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับ นับแต่วันท่ีนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ าท้องท่ี

เทศบาลต าบลบ้านกล้วย รับจดทะเบียน เป็นต้นไป 

    ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับ ข้อท่ี 16 และให้ใช้ข้อความต่อไปน้ีแทน 

        ข้อ 16  เม่ือสมาคมมีมติรับผู้สมัครผู้ใดเข้าเป็นสมาชิกแล้วตามข้อ 11 ผู้น้ันมีหน้าท่ีต้อง
ช าระเงินให้แก่สมาคมดังน้ี 
                                                      (1)  เงินค่าสมัครเป็นเงิน  100  บาท  (หน่ึงร้อยบาทถ้วน) 
                                                             (2)   เงินค่าบ ารุงปีละ  50  บาท  (ห้าสิบบาทถ้วน)หรือตลอดชีพ 500 (ห้าร้อย
บาทถ้วน) 
                                                      (3) เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเป็นเงิน  2,000  บาท (สองพันบาทถ้วน) 
    เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าต้องได้รับมติจากท่ีประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก และเม่ือมีการเปล่ียนแปลง
ต้องมีมติจากท่ีประชุมใหญ่ทุกครั้ง 
   ข้อ 4 ให้ยกเลิกข้อบังคับ ข้อท่ี 20 และให้ใช้ข้อความต่อไปน้ีแทน   

                            ข้อ 20  สมาคมจะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปีจากสมาชิก เพื่อส ารองจ่าย

เป็นค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวจ านวน 20 ศพเป็นเงิน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) และสมาคมจะคืนให้แก่

สมาชิกเท่าท่ีสมาชิกผู้น้ันยังไม่ตกอยู่ในความผูกพันท่ีจะต้องจ่ายเงินสงเคราะห์  
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   ข้อ 5 ให้ยกเลิกข้อบังคับ ข้อท่ี 45 และให้ใช้ข้อความต่อไปน้ีแทน    
    ข้อ 45คณะกรรมการท่ีได้รับเลือกต้ังตามข้อ 43 และจดทะเบียนแล้ว มีวาระอยู่ใน
ต าแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วันเลือกต้ัง ในวาระเริ่มแรกเม่ือครบหน่ึงปีนับต้ังแต่วันเลือกต้ัง ให้กรรมการด าเนินการสมาคม
ออกจากต าแหน่ง เป็นจ านวนหน่ึงในสองของกรรมการด าเนินการสมาคมท้ังหมด โดยวิธีจับฉลาก และให้ถือว่าเป็นการพ้น
จากต าแหน่งตามวาระโดยจะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ 
   กรรมการชุดท่ีออกตามวาระจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีจนกว่าจะมีการเลือกต้ังคณะกรรมการ
ชุดใหม่และคณะกรรมการชุดใหม่รับมอบหน้าท่ีเป็นหนังสือ และเข้ารับต าแหน่งแทนแล้วจึงจะพ้นหน้าท่ี โดยคณะกรรมการ
ชุดใหม่มีผลต้ังแต่วันท่ีท่ีประชุมมีมติเลือกต้ัง 
           หรือกรรมการชุดท่ีออกตามวาระจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีจนกว่าจะมีการเลือกต้ัง
คณะกรรมการชุดใหม่และคณะกรรมการชุดใหม่ได้รับจดทะเบียนจากนายทะเบียนแล้ว จึงจะสามารถรับมอบหน้าท่ีและเข้า
รับต าแหน่งแทน โดยคณะกรรมการชุดใหม่มีผลต้ังแต่นายทะเบียนรับจดทะเบียน 
           กรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ สมาคมจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ  
เพื่อเลือกกรรมการแทนต าแหน่งท่ีว่างก็ได้ และให้อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 

 

    ให้นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท   

เป็นผู้รักษาการให้เป็นต้นไปตามข้อบังคับน้ี 

 
                                        ประกาศ ณ วันท่ี  ……………………..  พ.ศ. 2560 

 

                                         (นายสมชาย  เทศเมือง) 
           นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก 
                                      สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท        
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                           4.2  การพิจารณาระเบียบว่าดว้ยการจ่ายค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเล้ียง พาหนะ หรือ 
                                  ประโยชน์อ่ืนท านองเดียวกันใหแ้ก่กรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคม พ.ศ.2560 
 
         ตามข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท ข้อ 26 (1)ค่าเบ้ีย

ประชุม ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ และค่าเช่าท่ีพักของกรรมการ (2)เงินเดือนค่าจ้าง และค่าล่วงเวลาของเจ้าหน้าท่ีสมาคม 

(3)ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ และค่าเช่าท่ีพักของเจ้าหน้าท่ีสมาคม (4)ค่าสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนบ าเหน็จ และค่า

เครื่องแบบของเจ้าหน้าท่ีสมาคม และ(13)ค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกท่ีถึงแก่ความตาย และตาม

ข้อบังคับ ข้อ27 ค่าใช้จ่ายตามข้อ26 (1) (2) (3) (4) และ(13) สมาคมต้องวางเป็นระเบียบและน าเสนอท่ีประชุมใหญ่พิจารณา

อนุมัติ และส่งให้นายทะเบียนพิจารณาให้ความเห็นชอบภายใน 30 วัน และ 

เม่ือนายทะเบียนอนุมัติแล้วจึงจะถือปฏิบัติได้ 

 

         จึงขอน าเสนอร่างระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท 
ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาทว่าด้วยการจ่ายค่าเบ้ียประชุม ค่าตอบแทน  
ค่าเบ้ียเล้ียง พาหนะ หรือประโยชน์อ่ืนท านองเดียวกันให้แก่กรรมการและเจ้าหน้าท่ีสมาคม พ.ศ.2560  
เพื่อน าเสนอท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2559 (เอกสารตามหน้า 12-13) 

 

 

 

  ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณา 

 

  มติที่ประชุม  ............................................................................................................... ...................... 
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(ร่าง) 

 
 

 

ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรพัย์ครชัูยนาท 
ว่าด้วยการจ่ายค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเล้ียง พาหนะ หรือ 

ประโยชน์อ่ืนท านองเดียวกันใหแ้ก่กรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคม พ.ศ.  2560 
 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท ข้อ 26 และมติท่ี
ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2559  เม่ือวันท่ี 12  กุมภาพันธ์  2560   เห็นชอบให้ก าหนดระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท ว่าด้วย การจ่ายค่าเบ้ียประชุม ค่าตอบแทน ค่าเบ้ียเล้ียง พาหนะ หรือประโยชน์อ่ืน
ท านองเดียวกันให้แก่กรรมการและเจ้าหน้าท่ีสมาคม พ.ศ.  2560ไว้ดังน้ี 
 ข้อ 1.  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท ว่าด้วยการจ่าย
ค่าเบ้ียประชุม ค่าตอบแทน ค่าเบ้ียเล้ียง พาหนะ หรือประโยชน์อ่ืนท านองเดียวกันให้แก่กรรมการและเจ้าหน้าท่ีสมาคม พ.ศ.  
2560 ” 
 ข้อ 2.  ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี ..........................................................  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3.  ในระเบียบน้ี 
           “สมาคม” หมายความว่า สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท  
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท 
           “นายกสมาคม” หมายความว่า นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท  
                       “อุปนายกสมาคม” หมายความว่าอุปนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ครูชัยนาท  
           “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการด าเนินการตามข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท  
          “นายทะเบียนสมาคม” หมายความว่า ผู้จัดการซึ่งท าหน้าท่ีนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท  
          “ค่าเบ้ียเล้ียง พาหนะ” หมายถึง เงินท่ีสมาคมจ่ายให้กรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีเป็นค่าเบ้ียเล้ียง พาหนะ 
            “เบ้ียประชุม” หมายถึง เงินท่ีสมาคมจ่ายให้กรรมการหรือเจ้าหน้าท่ี ผู้ตรวจสอบและสมาชิก เป็นค่าเบ้ียประชุม 
          “ค่าลงทะเบียน” หมายถึง เงินท่ีสมาคมจ่ายให้กรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีเข้าอบรม ประชุมสัมมนา หรืออ่ืนใด
ในท านองเดียวกัน ท่ีเป็นกิจกรรมของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท 
           “ค่าตอบแทน” หมายถึง เงินท่ีสมาคมจ่ายให้กรรมการ หรือเจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติงานท่ีมีลักษณะแตกต่าง
จากข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 
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 ข้อ 4.  อ านาจการอนุมัติให้ไปประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ธุรกิจสมาคมทุกกรณีให้เป็นอ านาจของนายก
สมาคมท่ีได้รับมอบหมายจากท่ีประชุมคณะกรรมการ 
 ข้อ 5.  เบ้ียประชุมให้จ่ายในอัตราครั้งละ 500 บาท 
 ข้อ 6.  ค่าเบ้ียเล้ียงแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังน้ี 
   (1) ค่าเบ้ียเล้ียงประเภทก. การเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดให้เบิกในอัตราต่อไปน้ี 
   -  นายกสมาคมฯวันละ800 บาท 
   -  อุปนากยก เหรัญญิก เลานุการ กรรมการ นายทะเบียนผู้ช่วยนายทะเบียนวันละ700บาท 
   -  สมาชิกและเจ้าหน้าท่ีวันละ500 บาท 
   (2)  ค่าเบ้ียเล้ียง ประเภทข.  การเดินทางไปปฏิบัติงานภายในจังหวัดให้เบิกในอัตราต่อไปน้ี 
   -  นายกสมาคมฯวันละ600 บาท 
   -  อุปนากยก เหรัญญิก เลานุการ กรรมการ นายทะเบียนผู้ช่วยนายทะเบียนวันละ 500บาท 

-  สมาชิกและเจ้าหน้าท่ีวันละ400 บาท 
                           ค่าพาหนะ 
   ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่ายานพาหนะค่าเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะค่าระวางบรรทุกค่าจ้างคนหาม
หาบและอ่ืนๆ ท านองเดียวกัน 
   (1) ภายในอ าเภอ  วันละ 100  บาท และต่างอ าเภอ วันละ 200 บาท 
                                        (2)  ต่างจังหวัดกิโลละ 5  บาท 
 ข้อ 7. ค่าเช่าท่ีพักให้เบิก จ่าย ในลักษณะเหมาจ่ายในอัตราคืนละไม่เกิน 1,000 บาท 
 ข้อ 8. ค่าลงทะเบียนให้เบิกจ่ายเท่าท่ีจ่ายจริง ตามท่ีผู้จัดประชุม อบรม หรือสัมมนาก าหนด และหากมีการจัดท่ีพัก
ให้จะเบิกค่าท่ีพักอีกไม่ได้ 
 ข้อ 9. ค่าตอบแทนให้เบิกจ่ายได้ตามความเหมาะสมท่ีปฏิบัติงาน แต่ท้ังน้ีต้องไม่เกิน 500 บาท ต่อการปฏิบัติงาน
หน่ึงวัน30 
 ข้อ 10. การอนุมัติส่ังจ่ายเงินตามระเบียบน้ี จะต้องค านึงถึงฐานะทางการเงินของสมาคม 
ว่ามีงบประมาณเพียงพอจะจ่ายได้หรือไม่ ตามท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณจากสมาคมฌาปนกิจ 
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท 
 
 ข้อ 11. ให้นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาทเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตาม
ระเบียบน้ี 
 
  ประกาศ ณ วันท่ี  19  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560 

                                              (นายสมชาย  เทศเมือง) 
                          นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก 
                                           สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท        
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                           4.3  การพิจารณาระเบียบว่าดว้ยการจ่ายเงินค่าพวงหรดี และค่าพิธีกรรมทางศาสนาของสมาชิก 

                                 ที่เสียชีวิต  พ.ศ.  2560 

 

                                 ตามท่ีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาทได้ก าหนดให้จ่ายค่าใช้จ่าย

เป็นค่าพวงหรีดเคารพศพแก่สมาชิกถึงแก่กรรม รายละ 500 บาท โดยเริ่มจ่ายต้ังแต่วันท่ี 8 มิถุนายน 2558 แล้วน้ัน 

ตามข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท ข้อ 26 (13)ค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมตาม

ศาสนาของสมาชิกท่ีถึงแก่ความตายและตามข้อบังคับ ข้อ 27 ค่าใช้จ่าย ตามข้อ 26  (1) (2) (3)(4) และ (13)  

สมาคมต้องวางเป็นระเบียบและน าเสนอท่ีประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ และส่งให้นายทะเบียนพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ภายใน 30 วัน และเม่ือนายทะเบียนอนุมัติแล้วจึงจะถือปฏิบัติได้ 

 

   จึงขอน าเสนอร่างระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท 
ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาทว่าด้วยการจ่ายเงินค่าพวงหรีด และ 
ค่าพิธีกรรมทางศาสนาของสมาชิกท่ีเสียชีวิต  พ.ศ.  2560  เพื่อน าเสนอท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2559  
(เอกสารตามหน้า 15-16) 
 
 
 
  ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณา 

 

  มติที่ประชุม  .......................................................... ...........................................................................  
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(ร่าง) 
 

 

 
ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรพัย์ครชัูยนาท 

ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าพวงหรดี และค่าพิธีกรรมทางศาสนาของสมาชิกที่เสียชีวิต  พ.ศ.  2560 
-------------------------------------------- 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท ข้อ 26 (13)     

จึงก าหนดระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินค่าพวงหรีด และค่าพิธีกรรมทางศาสนาดังต่อไปน้ี 

 ข้อ 1.  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินค่าพวงหรีด และค่าพิธีกรรมทางศาสนา พ.ศ.  2560” 
 ข้อ 2.  ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ีถัดจากวันท่ีปรากฏในท้ายระเบียบน้ีเป็นต้นไป 
 ข้อ 3.  ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบ มติคณะกรรมการด าเนินการ ประกาศ ค าส่ัง หรือข้อตกลงอ่ืนใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบน้ีให้ใช้ระเบียบน้ีแทน 
 ข้อ 4.  ในระเบียบน้ี 
 “สมาคม” หมายความว่า สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท  
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท 
  “นายกสมาคม” หมายความว่า นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท  
  “อุปนายกสมาคม” หมายความว่าอุปนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ชัยนาท  
  “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการด าเนินการตามข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท  
  “นายทะเบียนสมาคม” หมายความว่า ผู้จัดการซึ่งท าหน้าท่ีนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท 
  “เจ้าหน้าท่ี” หมายถึง ผู้ท่ีคณะกรรมการสมาคมมอบหมายให้ปฏิบัติงานในหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท  
 ข้อ 5.  ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาทจ่ายเงินค่าพวงหรีด และหรือค่า
พิธีกรรมทางศาสนาของสมาชิกท่ีเสียชีวิตรายละไม่เกินหน่ึงพันบาทถ้วน 
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 ข้อ 6.  เม่ือสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท ผู้ใดเสียชีวิต  
ให้กรรมการในหน่วยที่สมาชิกผู้เสียชีวิตมีภูมิล าเนาอยู่ หรือ ญาติผู้เสียชีวิตมาย่ืนค าร้อง ท าบันทึกถึงนายกสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท ขอเบิกเงินค่าพวงหรีด และหรือค่าพิธีกรรมทางศาสนาได้ใน
วงเงินตามข้อ 5. 
 ข้อ 7.  ให้เหรัญญิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาทจัดท ารายงานเบิกจ่ายเงิน
ค่าพวงหรีด และหรือค่าพิธีกรรมทางศาสนาเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการทราบทุกเดือน 
 ข้อ 8.  ในกรณีมีปัญหา หรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัย ค าวินิจฉัย
ของคณะกรรมการให้เป็นท่ีสุด 
 
  ประกาศ ณ วันท่ี  19  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560 

 
                                  (นายสมชาย  เทศเมือง) 
                               นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก 
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 4.4  พิจารณาอนุมัติบญัชีรายได ้รายจ่าย และบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล)ประจ าปี 2559 

                                        
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรพัยค์รูชัยนาท 

บัญชีรายได้   ค่าใช้จ่าย  ประจ าปี  2559 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ   รายได้คงเหลือยกมาปี  2558 จ านวน  375,439.71  บาท  รายได้ปี 2559  จ านวน  429,277.75  บาท รวม  804,717.46 

บาทน าไปถือหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากัด จ านวน 2,200 บาทจึงท าให้สมาคมฯ มีรายได้ท่ีสามารถใช้ได้  802,517.46  บาท 

รายการ 
ยอดคงเหลือทั้งส้ิน 

บาท 

รายได ้  

        ดอกเบ้ียรับเงินฝากสหกรณ์ 53,764.50 

        เงินปันผล        63.25 

        รายได้ค่าบ ารุงรายปี 195,250.00 

        รายได้ค่าสมัครสมาชิก 57,900.00 

        รายได้จัดสรรจากเงินสงเคราะห์ศพ 5% 151,400.00 

              รวมรายได ้ 458,377.75 

รายจ่าย  

         ค่าใช้จ่ายเบ็ตเตล็ด 100 

ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่ 14,500 

         ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และวัสดุ 9,900 

 ค่าธรรมเนียมสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ 

         สอ.ครูชัยนาท 

100.00 

         ค่าพวงหรีด 4,500.00 

               รวมรายจ่าย 29,100.00 

คงเหลือรายได้สุทธ ิ 429,277.75 



18 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรพัยค์รูชัยนาท 
งบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล) 
ณ วันที่ 31  ธันวาคม  2559 

ปี  2559 

สินทรพัยห์มุนเวียน 
เงินสด 0.00 
เงินฝากออมทรัพย์สอ.ครูชัยนาท เลขท่ี 00-03040(เงินสงเคราะห์ศพฯ) 563,850.00 
เงินฝากออมทรัพย์สอ.ครูชัยนาท เลขท่ี 00-03041(รายได้สมาคมฯ) 802,517.46 
หุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากัด 2,200.00 

รวมสินทรพัย ์ 1,368,567.46 

 
หนี้สินและส่วนของทุน 

หนี้สิน 
เงินสงเคราะห์ค้างจ่าย (153,600.00) 
เงินสงเคราะห์ศพรับล่วงหน้า 717,450.00 

รวมหนี้สิน 563,850.00 
ทุน 
รายได้คงเหลือยกมาจากปีก่อน                                              375,439.71 

รายได้จากการด าเนินงาน ปี 2559 429,277.75 
  

รวมหนี้สินและส่วนของทุน 1,368,567.46 

 
                                                                      (ลงช่ือ) 
                                                                                 (นายสมชาย  เทศเมือง) 
                                                                           นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
 
                                                                           (ลงช่ือ) 
                                                                                  (นายเรวัตร  เอี่ยมรอด) 
                                                                       เหรัญญิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์     
หมายเหตุ  1.  สมาคมฯ มีเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าค้างรบั  จ านวน 1,060,450บาท 
                  2.  สมาคมฯ มีเงินสงเคราะห์ค้างจ่าย  7 ราย   จ านวน 1,564,100  บาท 
ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณา 

1. อนุมัติรายได-้รายจ่าย และบญัชีงบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล)ประจ าป ี2559 
2. อนุมัติจ่ายเงินค่าหรดีเคารพศพสมาชิกฯ ย้อนหลัง จ านวน  9 ราย รายละ 500 บาท เป็นเงิน 4,500 บาท 
มติที่ประชุม  ..................................................................................................................... ................ 



19 
 
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องอ่ืน ๆ 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

เลิกประชุม  เวลา........................น. 

 

 

 

 

 

                                                                              (นายสมชาย  เทศเมือง) 

                           นายกสมาคม  

 

 

 

                              (ดร.กิตติยา  กิตติรัตนสุนทร)                                                    

                                                                               เลขานุการบันทึกการประชุม 

     

 

 

 

 


