ระเบียบว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์เทศบาลตาบลเชียงเครือ
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์เทศบาลตาบลเชียงเครือ”
ข้อ ๒. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่มติที่ประชุมเห็นชอบเป็นต้นไป
ข้อ ๓. ในระเบียบนี้
“การฌาปนกิจสงเคราะห์” หมายความว่า การฌาปนกิจสงเคราะห์พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
รวมถึงจ้างเหมาบริการ สังกัดเทศบาลตาบลเชียงเครือ
“สมาชิก” หมายความว่า พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง รวมถึงจ้างเหมาบริการ สังกัดเทศบาลตาบล
เชียงเครือทุกคน
“พนักงานจ้าง” หมายความว่า พนักงานจ้าง ประจารายเดือน รวมถึงจ้างเหมาบริการ ซึ่งได้รับเงิน
ค่าจ้างประจา ตามกาหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายของเทศบาล
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการดาเนินงานการฌาปนกิจสงเคราะห์เทศบาลตาบล
เชียงเครือ
“ประธาน” หมายความว่า ประธานคณะกรรมการดาเนินงานการฌาปนกิจสงเคราะห์เทศบาลตาบล
เชียงเครือ
“เลขานุการ” หมายความว่า เลขานุการคณะกรรมการดาเนินงานการฌาปนกิจสงเคราะห์เทศบาล
ตาบลเชียงเครือ
“ค่าธรรมเนียมแรกเข้า” หมายความว่า ค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายเมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกการฌาปนกิจ
สงเคราะห์เทศบาลตาบลเชียงเครือ
หมวด ๒
วัตถุประสงค์และที่ตั้งสานักงาน
ข้อ ๔. การฌาปนกิจสงเคราะห์เทศบาลตาบลเชียงเครือ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกได้มีส่วนช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ หรือจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกที่ถึงแก่กรรมด้วยเงินสงเคราะห์
โดยไม่ประสงค์จะหากาไรหรือรายได้เพื่อแบ่งปันกัน
ข้อ ๕ สานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์เทศบาลตาบลเชียงเครือ ตั้งอยู่ที่สานักงานเทศบาลตาบล
เชียงเครือ บ้านเลขที่ ๑๐๙ หมู่ที่ ๑๔ บ้านเชียงเครือ ตาบลเชียงเครือ อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ข้อ ๖. สานักงานเปิดทาการในวันราชการ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

-๒หมวด ๓
สมาชิกภาพ และการขาดจากสมาชิกภาพ
ข้อ ๗ ผู้ที่จะเป็นสมาชิกได้ต้องเป็นพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง รวมถึงจ้างเหมาบริการ สังกัดเทศบาล
ตาบลเชียงเครือ
ข้อ ๘ ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบนี้ ต้องเป็นบุคคลที่เป็นสมาชิก หรือบิดา มารดา คู่สมรส
บุตรโดยชอบธรรม ของสมาชิก
ข้อ ๙ สมาชิกภาพย่อมสิ้นสุดในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) ถึงแก่กรรม
(๒) ลาออกจากการเป็นพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง รวมถึงจ้างเหมาบริการ สังกัดเทศบาลตาบล
เชียงเครือ หรือโอน ย้ายไปสังกัดอื่น
(๓) คณะกรรมการ ให้พ้นจากสมาชิกภาพเพราะไม่ชาระเงินสงเคราะห์ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่
สานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์พนักงานเทศบาลประกาศรายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม
ข้อ ๑๐ สมาชิกทีโ่ อน หรือย้ายไปทางานเทศบาลหรือหน่วยงานอื่น หรือออกจากงานแล้ว ย่อมมีสิทธิเป็น
สมาชิกอยู่ตามเดิม แต่ต้องปฏิบัติตามระเบียบนี้อยู่ตลอดไป
หมวด ๔
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และเงินสงเคราะห์
ข้อ ๑๑. ผู้ซึ่งเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง รวมถึงจ้างเหมาบริการ
สังกัดเทศบาลตาบลเชียงเครือ จะต้องชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า คนละ ๑๐๐ บาท
ข้อ ๑๒. เมื่อสมาชิก หรือบิดา มารดา คู่สมรส บุตรโดยชอบธรรมตามกฎหมายของสมาชิก ผู้หนึ่งผู้ใดถึงแก่
กรรม ให้เลขานุการ หักเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเรียกเก็บเงินค่าฌาปนกิจสงเคราะห์จากบรรดาสมาชิก คนละ ๕๐ บาท
ต่อสมาชิก ๑ ราย
ข้อ ๑๓. สมาชิกต้องแสดงความยินยอมเป็นหนังสือให้หน่วยงานต้นสังกัดหักเงินสงเคราะห์จากเงินได้ราย
เดือนตามข้อ ๑๒
ในกรณีที่ไม่สามารถหักเงินสงเคราะห์ตามวรรคหนึ่งได้ ให้สมาชิกชาระเงินสดต่อเลขานุการ
หมวด ๕
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
ข้อ ๑๔. สมาชิกมีสิทธิและหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องปฏิบัติตามระเบียบ และคาสั่งขององค์การ และมติของคณะกรรมการ
(๒) ต้องชาระค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ให้เรียบร้อยภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ คณะกรรมการได้แจ้งการถึง
แก่กรรมของสมาชิก
-๓-

(๓) สมาชิกมีสิทธิระบุทายาท หรือเปลี่ยนแปลงทายาทภายหลังได้โดยยื่นคา ร้องต่อคณะกรรมการ
ตามแบบเปลี่ยนแปลงทายาทผู้รับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์
หมวด ๖
คณะกรรมการและการดาเนินกิจการ
ข้อ ๑๕. ให้มีคณะกรรมการดาเนินงานการฌาปนกิจสงเคราะห์พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สังกัด
เทศบาลตาบลเชียงเครือ คณะหนึ่ง มีจานวนอย่างน้อย ๕ คน โดยมีมติที่ประชุมรับรอง ประกอบด้วยประธาน
กรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก เลขานุการ และกรรมการอื่นๆ หรือจะให้มีที่ปรึกษาคณะกรรมการด้วยก็
ได้ตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๑๖. คณะกรรมการ มีอานาจหน้าที่ดาเนินกิจการ ดังนี้
(๑) กาหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ เพื่อใช้ในการดาเนินกิจกการ
(๒) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ
(๓) จัดการในเรื่องอื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์แก่สมาชิก
(๔) การใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของระเบียบ ที่วางไว้โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย
(๕) จัดให้มีการรายงานผลการดาเนินงานให้ที่ประชุมทราบ
ข้อ ๑๗. การประชุมของคณะกรรมการ ให้ประธาน เป็นผู้กาหนดและเรียกประชุมเป็นครั้งคราวตามความ
จาเป็นหรือจะให้เวียนประชุมก็ได้ และการประชุมของคณะกรรมการการฌาปนกิจสงเคราะห์ ต้องมีการมาร่วม
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม การลงมติใดๆ ให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเท่ากันให้ประธานในที่
ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
กรณีที่ประธาน ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธาน ปฏิบัติหน้าที่แทน ถ้า
รองประธาน ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาร่วมประชุมเลือกกรรมการด้วยกันคน
หนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
ข้อ ๑๘. คณะกรรมการ พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ที่ประชุมมีมติให้ออก
หมวด ๗
การขึ้นทะเบียน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน
ข้อ ๑๙. ให้เลขานุการ จัดทาทะเบียนสมาชิก เก็บรักษาไว้ที่สานักงาน
ข้อ ๒๐. การเงินขององค์การ มีดังต่อไปนี้
(๑) เงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า
(๒) เงินค่าฌาปนกิจสงเคราะห์
-๔(๓) ดอกผล

(๔) เงินที่มีผู้อุทิศให้
ข้อ ๒๑. เงินทุกประเภทที่คณะกรรมการได้รับต้องนาฝากธนาคารของรัฐหรือธนาคารพาณิชย์ที่เชื่อถือได้ใน
นาม “การฌาปนกิจสงเคราะห์เทศบาลตาบลเชียงเครือ”
ข้อ ๒๒ เงินหรือผลประโยชน์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์เทศบาลตาบลเชียงเครือ ได้รับมาหรือมีผู้บริจาค
ด้วยศรัทธา หรือดอกผลที่ฝากธนาคารให้ตกเป็นของการฌาปนกิจสงเคราะห์ทั้งสิ้น
ข้อ ๒๓. หลักฐานและเอกสารทางทะเบียน ทางการเงิน การบัญชี และบัญชีงบดุล คณะกรรมการต้องเก็บ
รักษาไว้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
ข้อ ๒๔. การจ่ายเงินค่าฌาปนกิจสงเคราะห์นั้น ให้คณะกรรมการจ่ายตามวิธีการ และหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) จ่ายตามจานวนเงินที่คานวณเก็บได้จากสมาชิกที่ดารงชีวิตอยู่ ในวันที่สมาชิกผู้นั้นถึงแก่กรรม
(๒) ให้จ่ายแก่ผู้ที่สมาชิกผู้ที่ถึงแก่กรรมได้แสดงความจานงไว้ในใบสมัครหรือแจ้งไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
หรือจ่ายให้แก่บุตรภริยา บิดามารดา หรือทายาทของผู้ตาย ตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะ
พิจารณาจ่ายตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๒๕. สมาชิกที่มิได้ส่งเงินค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ตามความในข้อ ๑๒. ให้ถือว่าสมาชิกผู้นั้น ไม่มีสิทธิที่จะ
ได้รับเงินช่วยเหลือตามระเบียบนี้ จนกว่าจะได้ชาระเงินที่ค้างแล้ว
หมวด ๘
การแก้ไขหรือเพิ่มเติมระเบียบ
ข้อ ๒๖. การแก้ไข หรือเพิ่มเติมระเบียบนี้ ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมของสมาชิกการฌาปณกิจสงเคราะห์
โดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนสมาชิกทั้งหมด
ให้ไว้ ณ วันที่

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
(ลงชื่อ)
(นาย.................................................... )
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