
ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด และครอบครัว (ส.ส.ช.) 

ว่าด้วย การเก็บเงิน การฝากเงิน การเบิกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

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

 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสมาคม ข้อ  ๕๐ (๒) ที่ประชุมคณะกรรมการชุดที่  ๒ ครั้งที่ ๑๐/
๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ มีมติให้ก าหนดระเบียบว่าด้วย การเก็บเงิน การฝากเงิน การเบิกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบยีบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด 
และครอบครัว ว่าด้วย การเก็บเงิน การฝากเงิน การเบิกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๖” 

 ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 

 ข้อ ๓  ให้ยกเลิกระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด และ 
ครอบครัว  ว่าด้วย  การเก็บเงิน  การฝากเงิน  การเบิกเงิน  พ.ศ. ๒๕๔๗   และแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับและให้ใช้ 
ระเบียบนี้แทน 

 ข้อ ๔  ในระเบียบนี้ 

  สมาคม  หมายความว่า สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด 
และครอบครัว 

  คณะกรรมการ  หมายความว่า  คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ ออม
ทรัพย์ครูชัยภูมิจ ากัด และครอบครัว 

  นายกสมาคม  หมายความว่า  นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู 
ชัยภูมิจ ากัด และครอบครัว  

  อุปนายกสมาคม  หมายความว่า  อุปนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ ออม
ทรัพย์ครูชัยภูมิจ ากัด และครอบครัว 

  เจ้าหน้าที่  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู 
ชัยภูมิจ ากัด และครอบครัว 

  เงินค่าสมัคร  หมายความว่า  เงินค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิจ ากัด และครอบครัว 

  เงินค่าบ ารุง  หมายความว่า เงินค่าบ ารุงสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ครูชัยภูมิจ ากัด และครอบครัว 

  เงินสงเคราะห์  หมายความว่า  เงินที่สมาชิกร่วมกันออกช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพและ 
สงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิก ซึ่งถึงแก่ความตาย รวมทั้งเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือด าเนินการของสมาคมฌาปนกิจ 
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิจ ากัด และครอบครัว 



  เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า  หมายความว่า  เงินสงเคราะห์ที่สมาคมเรียกเก็บไว้เพ่ือส ารองจ่าย เป็น
เงินสงเคราะห์ศพเมื่อสมาชิกคนใดคนหนึ่งถึงแก่ความตาย  

การเก็บเงิน 

 ข้อ ๕  ผู้สมัครเป็นสมาชิกของสมาคม ต้องช าระเงินค่าสมัครคนละห้าสิบบาทและเม่ือคณะกรรมการ มีมติ
รับเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับของสมาคม ข้อ ๑๑ แล้วจะต้องช าระเงินให้แก่สมาคมดังนี้ 

   (๑) เงินค่าบ ารุงปีละ ยี่สิบบาท 

   (๒) เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ตามอัตรา ดังนี้ 

    สมาชิกประเภท ก ข และ ค  จ านวนหนึ่งพันบาท 

    สมาชิกประเภท ง จ านวนสองพันบาท 

 เมื่อสมาชิกของสมาคมคนใดคนหนึ่งถึงแก่ความตายสมาชิกทุกคนมีหน้าที่ต้องช าระเงินสงเคราะห์นั้น ราย
ละยี่สิบบาท 

 ข้อ ๖  ในการเรียกเก็บเงินแต่ละครั้ง สมาคมต้องออกใบเสร็จรับเงิน โดยมีนายกสมาคมหรืออุปนายก 
สมาคม และกรรมการอย่างน้อย ๑ คน ลงนาม โดยให้ส่งใบเสร็จรับเงินกับหน่วยงานต่างๆ ที่สมาชิกสมาคม สังกัด
อยู่ จ านวนสมาชิกที่ถึงแก่กรรม ให้เรียกเก็บเงินแต่ละเดือน ตามจ านวนศพที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

 

การฝากเงิน 

 ข้อ ๗  เงินทุกประเภทสมาคมได้รับ ต้องน าฝากธนาคารของรัฐหรือธนาคารพาณิชย์ ในนามของสมาคม 
และสมาคมจะเก็บรักษาเงินสดไว้เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายได้ไม่เกิน หนึ่งหมื่นบาท นายกสมาคมมีอ านาจสั่งจ่ายเงิน ของ
สมาคมได้ไม่เกินครั้งละ สามหมื่นบาท นายกสมาคมโดยมติ คณะกรรมการ สั่งจ่ายเงินสมาคมได้ไม่เกินครั้งละ สอง
แสนบาท 

  หากจ านวนเงินค่าใช้จ่ายเกินกว่าจ านวน สองแสนบาท ต้องขออนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่ในแต่ ละ
รายการ ยกเว้นการจ่ายเงินสงเคราะห์ 

 

การเบิกเงิน 

 ข้อ ๘  นายกสมาคม ต้องอนุมัติค่าใช้จ่ายก่อนในแต่ละรายการก่อนการจ่ายเงินและเบิกถอนเงินจาก 
ธนาคารหรือสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิจ ากัด ให้นายกสมาคมและกรรมการอ่ืนอีก ๒ คนลงนามร่วมกันไม่น้อย 
กว่าสองในสาม หากนายกสมาคมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ท าเป็นหนังสือมอบอ านาจให้ 
กรรมการอ่ืนท าหน้าที่แทน 

 

 



 

  ประกาศ ณ วันที่   ๒๔  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 

            (นายบุญพันธ์  สุภรัมย์) 

       นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

    สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิจ ากัด และครอบครัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด และครอบครัว (ส.ส.ช.) 

ว่าด้วย การเก็บเงิน การฝากเงิน การเบิกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

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

 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสมาคม ข้อ ๕๐ (๒) ที่ประชุมคณะกรรมการชุดที่ ๗ ครั้งที่ ๔/
๒๕๕๘        เมือ่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมติให้ก าหนดระเบียบว่าด้วย การเก็บเงิน การฝากเงิน การ
เบิกเงิน พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๕๖ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า“ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด 
และครอบครัวว่าด้วย การเก็บเงิน การฝากเงิน การเบิกเงิน พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๕๖ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๕๘” 

 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗  ของระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู 
ชัยภูมิจ ากัด และครอบครัวว่าด้วย การเก็บเงิน การฝากเงิน การเบิกเงิน พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.
๒๕๕๖ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

  ข้อ ๗ เงินทุกประเภทสมาคมได้รับ ต้องน าฝากธนาคารของรัฐหรือธนาคารพาณิชย์หรือ สหกรณ์
ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด ในนามของสมาคมและสมาคมจะเก็บรักษาเงินสดไว้เป็นค่าใช้จ่ายได้ ไม่เกิน หนึ่งหมื่น
บาท นายกสมาคมมีอ านาจสั่งจ่ายเงินของสมาคมได้ไม่เกินครั้งละ สามหมื่นบาท นายกสมาคม โดยมติ
คณะกรรมการสั่งจ่ายเงินสมาคมได้ไม่เกินครั้งละสองแสนบาท 

  หากจ านวนเงินค่าใช้จ่ายเกินกว่าจ านวน สองแสนบาท ต้องขออนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่ใน แต่ละ
รายการ ยกเว้นการจ่ายเงินสงเคราะห์ 

  ประกาศ ณ วันที่  ๘  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 

               (นายมังกร   พันธ์กิ่ง) 

         นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

     สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิจ ากัด และครอบครัว 


