สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุม
สหกรณออมทรัพยครูไทย จํากัด
ที่ตั้ง สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด

เลขที่ 510 หมู 9 ถนนเจริญรัฐ บานติดตอ ตําบลนาอาน อําเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทร./โทรสาร 042-814493-4
http://www.thaiftsc-ca.com E-mail:ftsc.coop@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ ว 99 / 2555
27 กุมภาพันธ 2555
เรื่อง แจงขอบังคับ สสอค. และระเบียบ สสอค.
เรียน ประธานศูนยประสานงาน สสอค. ทุกศูนย
อางถึง มติที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2554 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2555
สิ่งที่สงมาดวย 1. ขอบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2555
จํานวน 1 ฉบับ
2. ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย
วาดวยศูนยประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุม
สหกรณออมทรัพยครูไทย พ.ศ.2555 จํานวน 1 ชุด
3. ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย
วาดวยการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสมาคม พ.ศ.2555 จํานวน 1 ชุด
ตามมติที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2554 มีมติเห็นชอบใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย และระเบียบสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย ดังละเอียดที่สงมาดวย 1-3 แลวนั้น
บัดนี้ ทางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย โดยนาย
ทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหประจําทองที่เทศบาลตําบลนาอาน จังหวัดเลย ไดรับจดทะเบียน
ขอบังคับและรับทราบระเบียบแลว เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ 2555 จึงไดแจงเวียนมาเพื่อใหศูนย
ประสานงานใหทราบและปฏิบัติตอไป ตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
( นายสุรศักดิ์ ยศปญญา )
ผูจัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย
สสอค. โทร./โทรสาร 042 - 814493 / 042-814494

จนท. 085-6427165 (ลัญจกร), 085-4612485 (ศันสนีย), 085-4624998 (จันทรทิพย), 085-6461294 (อนล)
085-6433158 (ธนวินท), 080-6429095 (ชไมพร), 082-8559722 (นาถยา), 082-8561499 (อินทนิล), 082-8561044 (ศิริพร)

ขอบังคับ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555
โดยมติที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2554 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2555 เห็นชอบใหแกไขเพิ่มเติม
ขอบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย พ.ศ.2553 นายทะเบียนสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหประจําทองที่เทศบาลตําบลนาอาน จังหวัดเลย ไดรับจดทะเบียนแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับ เมื่อ
วันที่ 29 กุมภาพันธ 2555 ตามมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ.2545 แลว ดังตอไปนี้
ขอ 1. ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554”
ขอ 2. ขอบังคับฉบับนี้ ใหเริ่มใชบังคับไดนับตั้งแตวันที่ นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหประจํา
ทองที่เทศบาลตําบลนาอานรับจดทะเบียน เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกความตามที่กําหนดในขอ 6. แหงขอบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุม
สหกรณออมทรัพยครูไทย เลขทะเบียน ลย 71301/4 เสียทั้งหมดและใชความตอไปนี้แทน
“ขอ 6.
สํานักงานของสมาคมตั้งอยูที่ เลขที่ 199 หมูที่ 2 ถนนนครอินทร ตําบลบางสีทอง
อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย 11130”
ขอ
4. ใหเพิ่มความตามที่กําหนดในขอ 17. แหงขอบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุม
สหกรณออมทรัพยครูไทย พ.ศ.2553 เลขทะเบียน 71301/4
“
ขอ 17. เมื่อมีสมาชิกของสมาคมคนใดคนหนึ่งถึงแกความตาย สมาชิกทุกคนมีหนาที่ตองชําระ
เงินสงเคราะหนั้น ศพละ 2.25 บาท (สองบาทยี่สิบหาสตางค)”
ขอ 5
. ใหเพิ่มความตามที่กําหนดในขอ 20. แหงขอบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุม
สหกรณออมทรัพยครูไทย พ.ศ.2553 เลขทะเบียน 71301/4
“
ขอ 20. สมาคมจะเรียกเก็บเงินสงเคราะหลวงหนาจากสมาชิกเพื่อสํารองจายเปนคาจัดการศพ
และสงเคราะหครอบครัวจํานวน 1,778 ศพ เปนเงิน 4,000 บาท และสมาคมจะคืนใหแกสมาชิกเทาที่สมาชิกผู
นั้นยังไมตกอยูในความผูกพันที่จะตองจายเงินสงเคราะห”
ขอ 6
. ใหเพิ่มความตามที่กําหนดในขอ 60. แหงขอบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุม
สหกรณออมทรัพยครูไทย พ.ศ.2553 เลขทะเบียน 71301/4
“
ขอ 60. การยายสํานักงานตามขอ 6 ใหดําเนินการภายในหนึ่งปนับแตวันที่นายทะเบียนทองที่
เทศบาลตําบลนาอานรับจดทะเบียน”
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555

( นายกก ดอนสําราญ )
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย

ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย
วาดวย ศูนยประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย พ.ศ. 2555
*******************************
อาศัยอํานาจตามความในขอ 50 แหงขอบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณ สมาชิกชุมนุม
สหกรณออมทรัพยครูไทย พ.ศ. 2554 มติที่ประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 3
กุมภาพันธ 2555 ที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2554 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2555 เห็นชอบใหกําหนด
ระเบียบ วาดวย ศูนยประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย พ.ศ.
2555 ไวดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้ เรียกวา
“ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครู
ไทย วาดวย ศูนยประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย พ.ศ.
2555”
ขอ 2. ใหยกเลิกระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย วา
ดวย การจัดตั้งศูนยประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย พ.ศ.
2554 และใหใชระเบียบนี้ ตั้งแตวันที่ 26 กุมภาพันธ 2555 เปนตนไป
ขอ 3. ในระเบียบนี้
“สมาคม” หมายถึง สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย
“ศูนยประสานงาน” หมายถึง สหกรณออมทรัพยหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหที่ตั้งขึ้น
เพื่อเปนสวัสดิการของสมาชิกสหกรณนั้น สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ซึ่งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย แตงตั้งใหเปนศูนยประสานงาน
“คณะกรรมการศูนยประสานงาน” หมายถึง กรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย และ
หรือบุคคลอื่นที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไแต
ทยงตั้ง
“ประธานกรรมการศูนยประสานงาน” หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออม
ทรัพย หรือผูปฏิบัติหนาที่ประธานกรรมการของสหกรณออมทรัพยที่ไดรับแตงตั้งเปนศูนยประสานงาน
“ผูจัดการศูนยประสานงาน ” หมายถึง ผูจัดการสหกรณออมทรัพย หรือผูปฏิบัติหนาที่
ผูจัดการ ของสหกรณออมทรัพยที่ไดรับแตงตั้งเปนศูนยประสานงาน

“เจาหนาที่ศูนยประสานงาน” หมายถึง บุคคลผูที่คณะกรรมการศูนยประสานงานแตงตั้ง
ขอ 4. คณะกรรมการศูนยประสานงาน ประกอบดวย คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย
หรือกรรมการดําเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหของสหกรณนั้น จํานวนไมนอยกวา 7 คน เจาหนาที่
สหกรณออมทรัพยหรือเจาหนาที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหของสหกรณนั้น และกรรมการดําเนินการ
สมาคมที่ไดรับมอบหมายไมนอยกวา 1 คน
ขอ 5. ใหศูนยประสานงาน มีหนาที่ ดังนี้
5.1 ชวยอํานวยความสะดวกในการรับสมัครสมาชิกสมาคม ใหเปนไปตามขอบังคับของ
สมาคม
5.2 ดําเนินการประชาสัมพันธในการรับสมัครสมาชิกสมาคม ตามประกาศหรือหลักเกณฑ
ที่สมาคมกําหนด
5.3 ชวยเหลือในการรับเงินคาสมัคร คาบํารุงรายป และเงินสงเคราะหลวงหนาจากสมาชิก
5.4 แตงตั้งบุคคลเปนเจาหนาที่ศูนยประสานงาน เพื่อชวยเหลืองานของศูนยประสานงาน
ขอ
6. ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการ มีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด
และใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
ขอ 7. ใหนายกสมาคมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย เปนผู
รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่

26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555

( นายกก ดอนสําราญ )
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สหกรณสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย

ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย
วาดวย การเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสมาคม พ.ศ. 2555
**********************************************

อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2545 หมวด 3 เกี่ยวกับการ
ดําเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหมาตรา 20 และ 21 และระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย วาดวยคุณสมบัติของกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2545 และขอ 43
แหงขอบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย พ.ศ.2553 คณะกรรมการ
จึงไดวางระเบียบสมาคมวาดวยการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2555 ไวดังตอไปนี้ขอ 1.
ระเบียบนี้ เรียกวา “ ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพย
ครูไทย วาดวยการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสมาคม พ.ศ. 2553 ”
ขอ 2. ระเบียบนี้ ใหมีผลบังคับใชนับแต ที่ประชุมใหญเห็นชอบ
ขอ 3. ในระเบียบนี้
“สมาคม” หมายถึง สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณชุมนุมออมทรัพยครูไทย
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพย
ครูไทย
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย
“นายกสมาคม ” หมายถึง นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสงเคราะหสมาชิกชุมนุม
สหกรณออมทรัพยครูไทย
“กรรมการ ” หมายถึง กรรมการดําเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุม
สหกรณออมทรัพยครูไทย
“คณะอนุกรรมการ” หมายถึง คณะอนุกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการ
ดําเนินการ
“สหกรณ ” หมายถึง สหกรณออมทรัพยครูที่เปนสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหชุมนุม
สหกรณออมทรัพยครูไทย
ขอ 4. คณะกรรมการประกอบดวย กรรมการจํานวนไมนอยกวา เจ็ดคนและไมเกิน จํานวน
จังหวัดที่มีอยูในขณะนั้น โดยมีตําแหนงนายกสมาคมหนึ่งคน เลขานุการหนึ่งคน เหรัญญิกหนึ่งคน และ
ตําแหนงอื่นๆ ซึ่งไดรับเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ
จํานวนกรรมการตามวรรคแรกใหคณะกรรมการพิจารณาตามสมควรเปนคราวไป โดยคํานึงถึง
คราวเหมาะสมแกการปฏิบัติงาน

ขอ 5. การสรรหา ใหมีกระบวนการสรรหาบุคคลเพื่อการเลือกตั้งกอนวันประชุมใหญ โดยให
เปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนดวันสรรหาของทุกเขต ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดในวัน และเวลาเดียวกัน
ขอ 6. ประกาศรับสมัครนายกสมาคม และกรรมการดําเนินการ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศกําหนดวันรับสมัครผูสมัครรับการสรรหา คุณสมบัติผูมีสิทธิสมัครรับการสรรหา ประกาศรายชื่อผู
มีสิทธิออกเสียงสรรหา และกําหนดที่ลงคะแนนสรรหาใหสมาชิกทราบโดยทั่วกัน
ขอ 7. ใหคณะกรรมการเลือกตั้ง แตงตั้งคณะกรรมการหรือผูปฏิบัติงานอื่น ประจําศูนยอํานวยการ
หรือประจําเขตสรรหา เพื่อใหขบวนการสรรหาเปนไปดวยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม
ขอ 8. ผูสมัครรับการสรรหาบุคคลเพื่อการเลือกตั้งเปนนายกสมาคม หรือกรรมการดําเนินการ
จะตองยื่นใบสมัครตอคณะกรรมการเลือกตั้งภายในเวลาที่กําหนด และตองมีสมาชิกลงนามรับรองในใบ
สมัครไมนอยกวา หาคน
ขอ 9. ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศรายชื่อและเครื่องหมายประจําตัวผูสมัคร สถานที่
ลงคะแนน กอนวันสรรหา การประกาศตามวรรคแรก ใหติดประกาศไว ณ สถานที่ตางๆ ดังนี้
(1) หนวยงานตนสังกัดของสมาชิก
(2) ศูนยอํานวยการการสรรหาบุคคลเพื่อการเลือกตั้งประจําภูมิภาค (ตามบัญชีแนบทาย)
(3) ที่ลงคะแนนสรรหาของภูมิภาค
ขอ 10.การลงคะแนนสรรหา ใหสมาชิกไดใชสิทธิในการสรรหา ณ ที่ลงคะแนนสรรหาใน
ภูมิภาค
ของตนเอง โดยใหคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดวิธีปฏิบัติและสถานที่ในการสรรหา และประชา
สัมพัให
สมาชิกทราบโดยทั่วกัน
ขอ 11. กระบวนการสรรหาแบงเปน 2 ประเภท ดังนี้
(1) การสรรหานายกสมาคม กําหนดใหมีเขตสรรหาเพียงเขตเดียวและผูมีสิทธิสรรหา
ใหใชสิทธิเลือกผูสมัครรับการสรรหาไดเพียงหนึ่งคน
(2) การสรรหากรรมการดําเนินการ จํานวนเขตสรรหา และจํานวนกรรมการดําเนินการ
ใน
เขตใหเปนไปตาม บัญชีภาคผนวก 1 ทายระเบียบนี้ และผูมีสิทธิสรรหาใหใชสิทธิเลือกผูสมัครรับการสรร
หาไดเพียงหนึ่งคน การกําหนดใหหนวยบริการใดไปสังกัดในเขตสรรหาใดเปนอํานาจของคณะกรรมการ
ดําเนินการ
ในกรณีเขตสรรหาในภูมิภาคใดมีกรรมการไดมากกวาหนึ่งคน ใหถือเอาผูสมัครที่ไดคะแนนสูงสุด
เรียงตามลําดับลงมาจนครบจํานวนกรรมการดําเนินการในเขตนั้น
ขอ 12. สมาชิกที่ไปใชสิทธิลงคะแนนสรรหา ตองลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิสรรหาและ
ตองนําบัตรประจําตัวสมาชิก บัตรประจําตัวขาราชการหรือลูกจาง หรือบัตรประชาชน หรือบัตรสมาชิกคุรุ
สภา หรือใบอนุญาตขับขี่รถยนต รถจักรยานยนต หรือบัตรอื่นซึ่งทางราชการออกใหที่มีรูปถายไปแสดงตอ
คณะกรรมการดําเนินการสรรหาเพื่อลงเลขที่บัตรไวเปนหลักฐาน
ผูไมมีรายชื่อในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิลงคะแนนสรรหา หรือไมมีบัตรประจําตัวตามวรรคแรกมา
แสดงจะไมมีสิทธิในการลงคะแนนสรรหา

ขอ 13. การนับคะแนน และการประกาศผล
(1) การนับคะแนนสรรหานายกสมาคม เมื่อหมดเวลาการลงคะแนน ใหกรรมการประจําที่
ลงคะแนนสรรหาของหนวยปดการลงคะแนน
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับหีบบัตรครบทุกหนวยสรรหาแลว ใหนําบัตรสรรหาทั้งหมดมา
รวมกัน แลวจึงเริ่มนับคะแนน และประกาศผลการสรรหาใหทราบโดยทั่วกัน
(2) การนับคะแนนการสรรหากรรมการดําเนินการ เมื่อหมดเวลาการลงคะแนนให
กรรมการ
ประจําที่ลงคะแนนสรรหาของหนวยผิดการลงคะแนน แลวจึงเริ่มนับคะแนน และประกาศผลการสรรหาให
ทราบโดยทั่วกัน
(3) ใหกรรมการประจําศูนยอํานวยการสรรหาบุคคลเพื่อการเลือกตั้งประจําเขต รายงาผล
การสรรหาในเขตของตนใหคณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณทราบโดยเร็ว เพื่อประกาศผลตอไป
ขอ 14. ใหกรรมการเลือกตั้ง เสนอผลการสรรหาบุคคลเพื่อการเลือกตั้งตอที่ประชุมใหญ เพื่อ
พิจารณาเลือกตั้ง และใหถือวาเปนการเลือกตั้งที่สมบูรณ และชอบดวยกฎหมาย
ขอ 15. เมื่อที่ประชุมใหญเลือกตั้งเสร็จแลว ใหนายกสมาคม เลือกอุปนายกสมาคม เลขานุการ
และตําแหนงบริหารอื่นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ แลวแจงใหที่ประชุมใหญทราบในคราวนั้น
หรือประกาศใหสมาชิกทราบโดยทั่วกัน และใหกรรมการเหลานั้นอยูในตําแหนงตามวาระในขอบังคับของ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย
ขอ 16. คณะกรรมการดําเนินการที่ไดรับการเลือกตั้งตามขอ 11 (2) ใหถือเปนคณะอนุกรรมการ
ไปจนกวาจะมีคุณสมบัติเปนไปตาม ขอ 3(4) แหงระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
วาดวยคุณสมบัติของคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2545
ขอ 17. หากในการประชุมใหญปใดที่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ และคณะกรรมการ
ดําเนินการมีความเห็นใหกําหนดวิธีการเลือกตั้งใหนอกเหนือจากที่กําหนดไวในระเบียบให นายกสมาคม เสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมดําเนินการพิจารณาการลงมติจะตองไดคะแนนเสียงสองในสาม
ขอ 18. ใหนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย เปนผู
รักษาการ ใหเปนไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่

3 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2555

(นายกก ดอนสําราญ)
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย

บัญชีแนบทาย
ขอ 4 แหงระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย
วาดวย การเลือกตั้งกรรมการดําเนินการสมาคม พ.ศ. 2555
ลําดับ
ที่

ภูมิภาค

ภาค

จํานวน
กรรมการ / คน

1

นายกสมาคม

ทุกภาค

1

2

ทั่วไป

ทุกภาค

4-8

3

ภูมิภาคที่ 1

4

ภูมิภาคที่ 2

5

ภูมิภาคที่ 3

ภาคกลาง ประกอบดวย 19 จังหวัด ดังนี้
1. จังหวัดชัยนาท
11. จังหวัดสิงหบุรี
2. จังหวัดนครนายก
12. จังหวัดสุพรรณบุรี
3. จังหวัดนครปฐม
13. จังหวัดสระบุรี
4. จังหวัดนนทบุรี
14. จังหวัดอางทอง
5. จังหวัดปทุมธานี
15. จังหวัดเพชรบุรี
6. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
16. จังหวัดราชบุรี
7. จังหวัดลพบุรี
17. จังหวัดประจวบคีรีขันธ
8. จังหวัดสมุทรปราการ
18. จังหวัดกาญจนบุรี
9. จังหวัดสมุทรสงคราม
19. กรุงเทพมหานคร
10. จังหวัดสมุทรสาคร
ภาคระวันออก ประกอบดวย 7 จังหวัด ดังนี้
1. จังหวัดจันทบุรี
5. จังหวัดปราจีนบุรี
2. จังหวัดฉะเชิงเทรา
6. จังหวัดระยอง
3. จังหวัดชลบุรี
7. จังหวัดสระแกว
4. จังหวัดตราด
ภาคเหนือ ประกอบดวย 17 จังหวัด ดังนี้
1. จังหวัดเชียงราย
10. จังหวัดตาก
2. จังหวัดเชียงใหม
11. จังหวัดเพชรบูรณ
3. จังหวัดนาน
12. จังหวัดพิษณุโลก
4. จังหวัดพะเยา
13. จังหวัดนครสวรรค
5. จังหวัดแพร
14. จังหวัดอุทัยธานี
6. จังหวัดแมฮองสอน 15. จังหวัดกําแพงเพชร
7. จังหวัดลําปาง
16. จังหวัดพิจิตร
8. จังหวัดลําพูน
17. จังหวัดสุโขทัย
9. จังหวัดอุตรดิตถ

2-5

1-2

2-4

ลําดับ
ที่
6

7

ภูมิภาค
ภูมิภาคที่ 4

ภูมิภาคที่ 5

จํานวนกรรมการ
/ คน

ภาค
ภาคใต
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ประกอบดวย 14 จังหวัด ดังนี้
จังหวัดกระบี่
จังหวัดชุมพร
จังหวัดตรัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดปตตานี
จังหวัดพัทลุง

2-4
8. จังหวัดพังงา
9. จังหวัดภูเก็ต
10. จังหวัดระนอง
11. จังหวัดสตูล
12. จังหวัดสงขลา
13. จังหวัดสุราษฎรธานี
14. จังหวัดยะลา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบดวย 19 จังหวัด ดังนี้
1. จังหวัดกาฬสินธุ
11. จังหวัดเลย
2. จังหวัดขอนแกน
12. จังหวัดสกลนคร
3. จังหวัดชัยภูมิ
13. จังหวัดสุรินทร
4. จังหวัดนครพนม
14. จังหวัดศรีสะเกษ
5. จังหวัดนครราชสีมา
15. จังหวัดหนองคาย
6. จังหวัดบุรีรัมย
16. จังหวัดหนองบัวลําภู
7. จังหวัดมหาสารคาม
17. จังหวัดอุดรธานี
8. จังหวัดมุกดาหาร
18. จังหวัดอุบลราชธานี
9. จังหวัดยโสธร
19. จังหวัดอํานาจเจริญ
10. จังหวัดรอยเอ็ด

3-6

