ข้ อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่
ว่ าด้ วย การฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อนครูจงั หวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๖
แก้ ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑๕ ) พ.ศ.๒๕๖๔
------------------------------------------------------------โดยที่เป็ นการสมควรปรับปรุงแก้ ไข เพิ่มเติมข้ อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครู จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ.๒๕๔๖ และแก้ ไขเพิ่มเติม ให้ เหมาะสมกับกาลสมัย และสอดคล้ องกับประกาศของกระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์ อาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อคราวประชุมครัง้ ที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์
๒๕๖๔ และตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ จึงสมควรให้ มีการปรับปรุ ง
แก้ ไข เพิ่มเติม ข้ อบังคับสมาคมขึ ้นใหม่ ดังนี ้
ข้ อ ๑ ข้ อบังคับนี ้ เรี ยกว่า “ข้ อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครู จังหวัดเชี ยงใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๖
แก้ ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ.๒๕๖๔”
ข้ อ ๒ ให้ ใช้ บงั คับนับตังแต่
้ วนั ที่ที่นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจําท้ องที่รับจดทะเบียนเป็ นต้ น
ไป
ข้ อ ๓ เครื่ องหมายของสมาคมเป็ นรูปลักษณะ วงกลมสองวงซ้ อนทับกัน วงนอกมีเส้ นผ่า ศูนย์กลาง ๕
เซนติเมตร วงในมีเส้ นผ่าศูนย์กลาง ๔ เซนติเมตร ช่องว่างระหว่างวงกลมสองวงมีอกั ษรเขียนว่า จังหวัดเชียงใหม่
และช่องว่างกลางวงกลมมีอกั ษรย่อว่า ส.พ.ค.

หมายความว่า ครูและทายาทของครูเชียงใหม่ รวมใจเป็ นสมาชิกของสมาคมฯ เพื่อช่วยเหลือ
เกื ้อกูล ซึง่ กันและกัน

-๒หมวด ๑
ข้ อความทั่วไป
ข้ อ ๔ ในข้ อบังคับนี ้
“สมาคม” หมายความว่า สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจงั หวัดเชียงใหม่
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจงั หวัดเชียงใหม่
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินกิ จการของสมาคมฌาปนกิจ สงเคราะห์เพื่อนครู
จังหวัดเชียงใหม่
“นายกสมาคม” หมายความว่า นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจงั หวัดเชียงใหม่
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการดําเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครู จังหวัดเชียงใหม่
ประกอบด้ วย กรรมการประจําหน่วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการอื่น
“เงินค่าสมัคร” หมายความว่า เงินค่าสมัครเข้ าเป็ นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจงั หวัด
เชียงใหม่
“เงินค่าบํารุง” หมายความว่า เงินค่าบํารุงสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจงั หวัดเชียงใหม่ ที่สมาชิก
ต้ องชําระให้ กบั สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจงั หวัดเชียงใหม่เป็ นรายปี
“เงินสงเคราะห์” หมายความว่า เงินที่สมาชิกร่วมกันออกช่วยเหลือเป็ นค่าจัดการศพ หรื อค่าจัดการศพ
และสงเคราะห์ ครอบครั วของสมาชิ ก ซึ่งถึงแก่ความตาย รวมทังเป็
้ นค่าใช้ จ่ายเพื่อ ดําเนินกิ จ การของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจงั หวัดเชียงใหม่
“เงินสงเคราะห์ลว่ งหน้ า” หมายความว่า เงินสงเคราะห์ที่สมาชิกฝากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อนครู
จังหวัดเชียงใหม่ไว้ เพื่อสํารองจ่ายเป็ นเงินสงเคราะห์ เมื่อสมาชิกคนใดคนหนึง่ ถึงแก่ความตาย
“นายทะเบียน” หมายความว่า นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจําท้ องที่
“นายทะเบียนกลาง” หมายความว่า ผู้อํานวยการสํานักงานกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว
“ปลัดกระทรวง” หมายความว่า ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
หมวด ๒
วัตถุประสงค์
ข้ อ ๕ สมาคมมีวตั ถุประสงค์เพื่อทําการสงเคราะห์ซงึ่ กันและกันในการจัดการศพ และสงเคราะห์ครอบครัว
ของสมาชิกที่ถึงแก่ความตายด้ วยเงินสงเคราะห์ โดยมิได้ ประสงค์จะหากําไรหรื อรายได้ เพื่อแบ่งปั นกัน ซึง่ การตายนี ้
ให้ รวมถึงการสาบสูญตามคําสัง่ ของศาล

-๓หมวด ๓
ที่ตัง้ สํานักงานและวันเวลาเปิ ดทําการ
ข้ อ ๖ สํานักงานสมาคมตังอยู
้ ท่ ี่ เลขที่ ๑๒๒ ถนนวงแหวน ตําบลช้ างเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ ๕๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐๕๓-๒๒๐๓๔๗ โทรสาร ๐๕๓-๒๑๑๙๘๕
ข้ อ ๗ สมาคมจะเปิ ดทําการในวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.
เว้ นวันหยุดราชการ
หมวด ๔
วิธีการรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ
ข้ อ ๘ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ าเป็ นสมาชิกของสมาคมต้ องยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมด้ วยตนเอง
ณ ที่ตงสํ
ั ้ านักงานของสมาคมในวันเวลาเปิ ดทําการ
ข้ อ ๙ ผู้สมัครเข้ าเป็ นสมาชิกของสมาคมต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี ้
(๑) เป็ นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ ว
(๒) ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย หรื อเป็ นคนไร้ ความสามารถ
(๓) มีสขุ ภาพสมบูรณ์แข็งแรง
(๔) มีอายุในวันสมัครไม่เกิน ๔๕ ปี บริ บูรณ์
(๕) มีภมู ิลาํ เนาอยูใ่ นเขตจังหวัดเชียงใหม่ หรื อปฏิบตั ิงานในหน่วยงาน สถานศึกษา ที่ตั ้งอยูใ่ น
เขตจังหวัดเชียงใหม่
(๖) ต้ องมีความประพฤติดี และยินยอมปฏิบตั ิตามข้ อบังคับ ระเบียบ ของสมาคม
ข้ อ ๑๐ ผู้สมัครเข้ าเป็ นสมาชิกต้ องนําเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี ้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาบัตรประจําตัวเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
(๒) สําเนาทะเบียน
(๓) ใบรับรองแพทย์แผนปั จจุบนั ชันหนึ
้ ง่ จากสถานพยาบาลของรัฐหรื อเอกชน ตามกฎหมาย
ว่าด้ วยสถานพยาบาล
ข้ อ ๑๑ ผู้สมัครเข้ าเป็ นสมาชิก จะมีสมาชิกภาพสมบูรณ์ เมื่อพ้ นกําหนด ๑ วัน นับแต่วนั ที่คณะกรรมการ
มีมติรับเข้ าเป็ นสมาชิก และได้ ชําระเงินค่าสมัคร ค่าบํารุง และเงินสงเคราะห์ลว่ งหน้ า แก่สมาคมแล้ ว
ข้ อ ๑๒ สมาคมจะมอบหลักฐานการเป็ นสมาชิกในรูปสมุดชําระเงิน และบัตรประจําตัวสมาชิกให้ แก่สมาชิก
ทุกคน สมาชิกของสมาคมจะมีหมายเลขประจําตัวสมาชิกได้ หมายเลขเดียวเท่านั ้น
ข้ อ ๑๓ ผู้สมัครเข้ าเป็ นสมาชิกสามารถระบุชื่อผู้จดั การศพ และผู้ที่ประสงค์ให้ ได้ รับเงินสงเคราะห์ ซึง่ ต้ อง
เป็ นบุคคลในครอบครัวของตน ตามข้ อ ๒๓ ไว้ ในใบสมัคร ถ้ ามีการเปลีย่ นแปลงผู้จดั การศพ และผู้รับเงินสงเคราะห์
ในภายหลัง สมาชิกต้ องแจ้ งให้ สมาคมทราบเป็ นหนังสือตามแบบทีส่ มาคมกําหนด

-๔ข้ อ ๑๔ สมาชิกภาพย่อมสิ ้นสุดลงในกรณี ดังต่อไปนี ้
(๑) ตาย
(๒) ลาออก เป็ นหนังสือตามแบบที่สมาคมกําหนด และให้ มีผลตั ้งแต่วนั ที่ได้ รับอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการแล้ ว
(๓) ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ ออก
(๔) ถูกคัดชื่อออกเนื่องจากขาดส่งเงินสงเคราะห์ โดยสมาคมแจ้ งเป็ นหนังสือเตือนแล้ ว จํานวน
๓ ครัง้ ซึง่ ครัง้ สุดท้ ายได้ ทําหนังสือลงทะเบียนแบบตอบรับแล้ ว หรื อทางสมาคมได้ นําเงินสงเคราะห์ลว่ งหน้ ามาจ่าย
เป็ นเงินสงเคราะห์หมดแล้ ว หรื อสมาคมติดต่อหาหลักแหล่งที่อยูไ่ ม่ได้ และคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้ พ้น
จากสมาชิกภาพ
การสิ ้นสุดสมาชิกภาพตามข้ อนี ้ สมาชิกไม่มีสทิ ธิเรี ยกเงินค่าสมัคร เงินค่าบํารุง เงินสงเคราะห์ลว่ งหน้ า
และเงินสงเคราะห์ ที่ได้ ชําระตามข้ อบังคับนี ้คืนจากสมาคม เว้ นแต่เงินสงเคราะห์ลว่ งหน้ าที่ยงั ไม่ได้ ตกอยูใ่ นความ
ผูกพันที่จะต้ องจ่ายเป็ นเงินสงเคราะห์ให้ แก่สมาชิกที่ถึงแก่ความตาย
ข้ อ ๑๕ สมาคมจะแจ้ งเป็ นหนังสือให้ สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ตามข้ อ ๑๔ (๒) (๓) และ (๔) เพื่อทราบ
นับแต่วนั ที่ที่ประชุมมีมติ ภายใน ๗ วัน
สมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพตามข้ อ ๑๔ (๔) มีสทิ ธิอุทธรณ์ตอ่ คณะกรรมการภายในหกสิบวัน นับแต่วนั ที่
ได้ รับหนังสือให้ คณะกรรมการวินิจฉัยให้ แล้ วเสร็ จภายในสามสิบวัน นับแต่วนั ยื่นอุทธรณ์คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
ให้ เป็ นที่สดุ
หมวด ๕
เงินค่ าสมัคร เงินค่ าบํารุง และเงินสงเคราะห์
ข้ อ ๑๖ ผู้สมัครเข้ าเป็ นสมาชิกของสมาคม ต้ องชําระเงินค่าสมัครเป็ นเงินคนละ ห้ าสิบบาท และเมื่อ
สมาคมมีมติรับเข้ าเป็ นสมาชิกตามข้ อ ๑๒ แล้ ว จะต้ องชําระเงินให้ แก่สมาคมดังนี ้
(๑) เงินค่าบํารุงปี ละ ๒๐ บาท ( ยี่สบิ บาทถ้ วน )
(๒) เงินสงเคราะห์ลว่ งหน้ า เป็ นเงิน ๙๐๐ บาท ( เก้ าร้ อยบาทถ้ วน )
ข้ อ ๑๗ เมื่อสมาชิกของสมาคมคนใดคนหนึง่ ถึงแก่ความตาย สมาชิกทุกคนมีหน้ าที่ต้องชําระเงินสงเคราะห์
นัน้ รายละ ๑๕ บาท ( สิบห้ าบาทถ้ วน )

-๕ข้ อ ๑๘ การชําระเงินสงเคราะห์ ให้ ชําระได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(๑) ด้ วยตนเอง ณ สํานักงานของสมาคม
(๒) ให้ หน่วยงานต้ นสังกัดเป็ นผู้หกั จากบัญชีเงินรายได้ ของสมาชิก
(๓) โอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของสมาคม ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ ชื่อบัญชี ศึกษาธิการ
จังหวัด ( สพค ) บัญชีเลขที่ ๕๐๑-๑-๔๑๙๐๙-๖
(๔) หักจากบัญชีเงินฝากของสมาชิก โดยได้ รับความยินยอมตามแบบของสมาคม จากสมาชิก
เจ้ าของบัญชีแล้ ว
การรับเงินทุกประเภท สมาคมจะออกหลักฐานการรับเงินทุกครัง้ ตามแบบที่สมาคมกําหนด
ข้ อ ๑๙ การชําระเงินสงเคราะห์ ตามข้ อ ๑๘ สมาชิกต้ องชําระให้ สมาคมภายใน ๕ วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับ
แจ้ งการตายของสมาชิก หรื อได้ รับหนังสือจากสมาคมให้ ไปชําระเงิน
ข้ อ ๒๐ สมาคมจะเรี ยกเก็บเงินสงเคราะห์ลว่ งหน้ าจากสมาชิก เพื่อสํารองจ่ายเป็ นค่าจัดการศพ และ
สงเคราะห์ครอบครัว จํานวน ๖๐ ศพ เป็ นเงิน ๙๐๐ บาท และสมาคมจะคืนให้ แก่สมาชิกเท่าที่สมาชิกผู้นั ้นยังไม่
ตกอยูใ่ นความผูกพันที่จะต้ องจ่ายเงินสงเคราะห์
หมวด ๖
สิทธิและหน้ าที่ของสมาชิก
ข้ อ ๒๑ สมาชิกมีสทิ ธิ ดังต่อไปนี ้
(๑) แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการของสมาคมต่อคณะกรรมการ และเรี ยกร้ องให้ คณะกรรมการ
กระทําหรื องดเว้ นการกระทํา เพื่อประโยชน์ของสมาคม
(๒) เข้ าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนทุกครัง้
(๓) ขอตรวจสอบบัญชี และเอกสารของสมาคม เพือ่ ทราบการดําเนินการของสมาคมในวันเวลา
เปิ ดทําการของสมาคม
(๔) ลงชื่อร่วมกันไม่น้อยกว่า ๕๐ คน หรื อจํานวนไม่น้อยกว่าหนึง่ ในห้ าของจํานวนสมาชิกทั ้งหมด
ร้ องขอต่อคณะกรรมการให้ เรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อการใดการหนึง่ เมื่อใดก็ได้
(๕) ร้ องขอต่อนายทะเบียนให้ สงั่ เพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม ถ้ าได้ นดั เรี ยกหรื อได้
ประชุมกันหรื อได้ ลงมติฝ่าฝื นต่อกฎหมายหรื อข้ อบังคับของสมาคม และต้ องร้ องขอภายใน ๓๐ วัน นับแต่วนั ที่
ที่ประชุมใหญ่ลงมติ
(๖) ขอตรวจเอกสาร คัดเอกสาร หรื อขอคัดรายการ และรับรองสําเนาเอกสารของสมาคมจาก
นายทะเบียน
(๗) มอบฉันทะเป็ นหนังสือให้ ผ้ อู ื่นซึง่ มิให้ สมาชิกเข้ าร่วมประชุมใหญ่ และออกเสียงลงคะแนน
แทนตนได้ ผู้รับมอบฉันทะคนหนึง่ รับมอบฉันทะได้ คนเดียว

-๖(๘) ลงชื่อร่วมกันไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสีข่ องจํานวนสมาชิกทั ้งหมดร้ องขอนายทะเบียน สัง่ ให้ เลิก
สมาคมพร้ อมด้ วยเหตุผล หรื อร้ องขอต่อศาล เพื่อให้ ศาลสัง่ ให้ เลิกสมาคม
(๙) แสดงความจํานงต่อที่ประชุมใหญ่ เพื่อเป็ นผู้ชําระบัญชีในกรณีที่สมาคมต้ องเลิกตามมติ
ที่ประชุมใหญ่
(๑๐) ลงชื่อร่วมกันไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกทั ้งหมดร้ องขอต่อนายทะเบียน
เพื่อแต่งตังผู
้ ้ ชําระบัญชีคนใหม่แทนผู้ชําระบัญชีที่ได้ ตั ้งไว้
(๑๑) อุทธรณ์ตอ่ สมาคม กรณีถกู คัดชื่อออกตามข้ อ ๑๔(๔)
ข้ อ ๒๒ สมาชิกมีหน้ าที่ ดังนี ้
(๑) ปฏิบตั ิตามระเบียบ ข้ อบังคับ และคําสัง่ ของสมาคม
(๒) ชําระเงินสงเคราะห์ให้ เรี ยบร้ อยภายใน ๕ วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งการตายของสมาชิกหรื อ
ได้ รับหนังสือแจ้ งจากสมาคมให้ ไปชําระเงิน
(๓) เก็บรักษาสมุดชําระเงินประจําตัวสมาชิก หรื อบัตรประจําตัวสมาชิก
(๔) แจ้ งการเปลีย่ นแปลง ที่อยู่ ชื่อสกุล หรือวัน เดือน ปี เกิดต่อสมาคม ภายใน ๑๕ วันนับ
แต่วนั ที่มีการเปลีย่ นแปลง
(๕) แจ้ งความประสงค์เป็ นหนังสือตามแบบที่สมาคมกําหนดที่จะเปลีย่ นแปลงบุคคลผู้จดั การศพ
หรื อผู้รับเงินสงเคราะห์
หมวด ๗
วิธีการจ่ ายเงินค่ าจัดการศพ หรือค่ าจัดการศพและสงเคราะห์ ครอบครัว
ข้ อ ๒๓ ในกรณีที่สมาชิกถึงแก่ความตาย ให้ สมาคมจ่ายค่าจัดการศพ หรื อค่าจัดการศพและเงิน
สงเคราะห์ครอบครัว ให้ แก่บุคคลที่สมาชิกได้ ระบุไว้ ในใบสมัคร หรื อแบบระบุทายาท ให้ เป็ นผู้รับเงินสงเคราะห์และ
หรื อเป็ นผู้จดั การศพ ซึง่ ต้ องเป็ นบุคคลดังต่อไปนี ้
(๑) สามี ภริ ยา บุตร และบิดา มารดา
(๒) พี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน
(๓) พี่น้องร่วมบิดา หรื อมารดาเดียวกัน
(๔) ปู่ ย่า ตา ยาย
(๕) ลุง ป้า น้ า อา
(๖) ผู้อุปการะเลี ้ยงดู หรื อผู้อยูใ่ นอุปการะเลี ้ยงดู

-๗ในกรณีที่สมาชิกไม่ได้ ระบุให้ บุคคลใดเป็ นผู้จดั การศพ หรื อมีผ้ จู ดั การศพแต่ไม่อาจจัดการศพของสมาชิกได้
หรื อไม่มีบุคคลที่สมาชิกระบุไว้ ในใบสมัคร หรื อแบบระบุทายาท ให้ เป็ นผู้จดั การศพ บุคคลตามข้ อ ๒๓ (๑) – (๖)
อาจยื่นคําร้ องต่อสมาคม เพื่อขอเป็ นผู้จดั การศพ และเมื่อสมาคมเห็นว่าบุคคลนั ้นสามารถจัดการศพได้ จริ ง ให้
สมาคมจ่ายค่าจัดการศพแก่บุคคลดังกล่าว แต่ถ้าสมาคมเห็นว่าบุคคลนันไม่
้ สามารถจัดการศพได้ ให้ สมาคม
จัดการศพแก่สมาชิกให้ เหมาะสมกับฐานานุรูป และศาสนาของสมาชิกนั ้น ๆ
ถ้ าหากมีเงินค่าจัดการศพ หรื อเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัวเหลืออยู่ ให้ จา่ ยแก่บุคคลที่
ระบุไว้ ในใบสมัคร หรื อแบบระบุทายาท แต่ถ้าไม่มีบุคคลที่ระบุไว้ ในใบสมัคร หรื อแบบระบุทายาท ให้ จ่ายเงิน
ดังกล่าวให้ แก่บุคคลตามข้ อ ๒๓ (๑) – (๖) ตามลําดับก่อนหลัง ลําดับก่อนย่อมตัดสิทธิผ้ อู ยูล่ าํ ดับหลัง แต่ถ้ามี
ผู้อยูใ่ นลําดับเดียวกันหลายคน ให้ ได้ รับเงินในสัดส่วนที่เท่ากัน การเปลีย่ นแปลงแก้ ไขการระบุทายาทผู้มีสทิ ธิ์รับ
เงินสงเคราะห์ครอบครัวให้ เป็ นไปตามประกาศของสมาคม
ข้ อ ๒๔ สมาคมจะจ่ายเงินค่าจัดการศพหรื อค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้ แก่ผ้ จู ดั การศพ และ
หรื อผู้รับเงินสงเคราะห์แล้ วแต่กรณี ดังนี ้
(๑) จ่ายเงินครัง้ แรกจํานวน ๗๐,๐๐๐ บาท ภายใน ๓ วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับคําขอ
(๒) จ่ายเงินส่วนที่เหลือ ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วนั ที่สมาคมได้ จ่ายเงินครัง้ แรก
การจ่ายเงินค่าจัดการศพ หรื อค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัวรายใดมีปัญหาให้ นําเข้ าที่ประชุม
คณะกรรมการ และให้ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ เป็ นที่สดุ จึงไม่ถือว่าเงินนี ้เป็ นมรดกของสมาชิกผู้ถึงแก่ความ
ตาย ทายาทโดยธรรมของสมาชิกที่ถึงแก่ความตายไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ อง หรื อถือเป็ นเหตุฟ้องร้ องเรี ยกเงินดังกล่าวได้
ไม่วา่ ด้ วยกรณีใด ๆ ทังสิ
้ ้น
ข้ อ ๒๕ สมาคมจะหักเงินสงเคราะห์ไว้ เป็ นค่าใช้ จ่ายในการดําเนินกิจการ ในอัตราร้ อยละ ๔ ของเงินที่
เรี ยกเก็บได้
หมวด ๖
การใช้ จ่ายและการเก็บรักษาเงิน
ข้ อ ๒๖ สมาคมจะใช้ จา่ ยเงินในการดําเนินกิจการ ดังนี ้
(๑) ค่าเบี ้ยประชุม ค่าเบี ้ยเลี ้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พกั ของกรรมการ
(๒) เงินเดือน ค่าจ้ าง และค่าล่วงเวลา ของเจ้ าหน้ าที่สมาคม
(๓) ค่าเบี ้ยเลี ้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พกั ของเจ้ าหน้ าที่สมาคม
(๔) ค่าสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนบําเหน็จ และค่าเครื่ องแบบของเจ้ าหน้ าที่สมาคม
(๕) ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการประชุมใหญ่
(๖) ค่าลงทะเบียนในการเข้ าร่วมประชุม อบรม และสัมมนาของกรรมการ และเจ้ าหน้ าที่สมาคม
(๗) ค่าใช้ จ่ายในการจัดซื ้อ ที่ดิน อาคาร และครุภณ
ั ฑ์ หรื อการจัดจ้ างก่อสร้ างต่อเติมอาคาร สํานักงาน
ของสมาคม

-๘(๘) ค่าเช่าที่ดิน และอาคารสํานักงานของสมาคม
(๙) ค่าใช้ จ่ายในการจัดซื ้อวัสดุ ค่าซ่อมแซม ค่าบํารุงรักษา และค่าเสือ่ มราคา
(๑๐) ค่าใช้ จ่ายด้ านสาธารณูปโภค ได้ แก่ ค่านํ ้าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ และค่าไปรษณีย์
(๑๑) ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ค่าธรรมเนียม ที่เกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสมาคม
(๑๒) ค่าใช้ จ่ายสําหรับผู้ทําบัญชี ผู้ตรวจบัญชี ผู้สอบบัญชี ผู้ชําระบัญชี และค่าใช้ จ่ายในการเลิกสมาคม
(๑๓) ค่าพวงหรี ด และค่าพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกที่ถึงแก่ความตาย
(๑๔) ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ตามที่ได้ รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนกลาง
ข้ อ ๒๗ ค่าใช้ จา่ ยตามข้ อ ๒๖ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๑๓) สมาคมต้ องวางเป็ นระเบียบ และนําเสนอที่
ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมตั ิ และส่งให้ นายทะเบียนพิจารณาให้ ความเห็นชอบภายใน ๓๐ วัน และเมื่อนายทะเบียน
อนุมตั ิแล้ วจึงจะถือปฏิบตั ิได้
ข้ อ ๒๘ เงินทุกประเภทที่สมาคมได้ รับ ต้ องนําฝากธนาคารของรัฐ หรือธนาคารพาณิชย์ในนามของสมาคม
เหรัญญิก ของสมาคมจะเก็บรักษาเงินสดไว้ เพื่อเป็ นค่าใช้ จ่ายได้ ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ( ห้ าพันบาทถ้ วน )
นายกสมาคม มีอํานาจสัง่ จ่ายเงินของสมาคมได้ ไม่เกินครัง้ ละ ๓๐,๐๐๐ บาท ( สามหมื่นบาทถ้ วน )
นายกสมาคม โดยมติของคณะกรรมการสัง่ จ่ายเงินของสมาคมได้ ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
( หนึง่ แสนบาทถ้ วน ) หากจํานวนเงินค่าใช้ จ่ายเกินกว่า จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ต้ องขออนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่
ในแต่ละรายการ ยกเว้ นการจ่ายเงินสงเคราะห์
ข้ อ ๒๙ นายกสมาคมและกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่า ๒ คน ต้ องอนุมตั ิคา่ ใช้ จ่ายในแต่ละรายการ ก่อนการ
จ่ายเงินและการเบิกถอนเงินจากธนาคารให้ นายกสมาคม และกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่า ๒ คน ลงนามร่วมกัน
ข้ อ ๓๐ เงินหรื อผลประโยชน์ของสมาคมที่ได้ รับมา หรื อมีผ้ บู ริ จาค หรื อดอกเบี ้ยที่เกิดจากเงินฝากธนาคาร
ในนามของสมาคม ต้ องตกเป็ นของสมาคมทั ้งสิ ้น
ข้ อ ๓๑ สมาคมจะแต่งตังบุ
้ คคลที่เหมาะสมเป็ นผู้ตรวจบัญชี โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ และ
ต้ องรายงานผลให้ คณะกรรมการทราบทุกเดือน ผู้ตรวจบัญชีจะได้ รับค่าตอบแทนตามที่สมาคมกําหนด
หมวด ๙
การประชุมใหญ่
ข้ อ ๓๒ นับแต่จดทะเบียนจัดตังสมาคม
้
ผู้เริ่ มก่อการจะต้ องนัดสมาชิกมาประชุมใหญ่สามัญ ครัง้ แรก
ภายใน ๙๐ วัน เพือ่
(๑) รับรองข้ อบังคับทังฉบั
้ บ
(๒) เลือกตังกรรมการ
้
และมอบหมายงาน
(๓) กําหนดอัตราเรี ยกเก็บเงินสงเคราะห์ลว่ งหน้ า
(๔) กําหนดอัตราหักเงินค่าจัดการศพ หรื อค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวไว้ เป็ นค่าใช้ จ่าย

-๙(๕) กําหนดจํานวนเงินเบี ้ยเลี ้ยง เบี ้ยประชุม ค่าพาหนะ เงิน หรื อประโยชน์อย่างอื่นทํานองเดียวกัน
ให้ แก่กรรมการ

(๖) เรื่ องอื่น ๆ
ในระหว่างที่ยงั ไม่ได้ มีการประชุมใหญ่สามัญครัง้ แรก ผู้เริ่ มก่อการจัดตั ้งสมาคมมีอํานาจหน้ าที่และความรับ
ผิดชอบเช่นเดียวกับคณะกรรมการ
ข้ อ ๓๓ คณะกรรมการต้ องเรี ยกประชุมใหญ่สามัญประจําปี ปี ละ ๑ ครัง้ ภายใน ๑๒๐ วันนับแต่วนั สิ ้นปี
ปฏิทิน เพื่อ
(๑) รับทราบรายงานกิจการในรอบปี ที่ผา่ นมา
(๒) พิจารณาอนุมตั ิบญ
ั ชีรายได้ รายจ่าย และบัญชีงบดุล
(๓) เลือกตังคณะกรรมการชุ
้
ดใหม่แทนคณะกรรมการเมื่อครบวาระ หรื อทดแทนตําแหน่งที่วา่ ง
(๔) พิจารณาแก้ ไข หรื อเพิ่มเติมข้ อบังคับ
(๕) เรื่ องอื่น ๆ
ข้ อ ๓๔ สมาคมจะเรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญ ในกรณีที่ต้องขอความเห็นชอบ หรื อมติจากที่ประชุมในการ
ดําเนินกิจการของสมาคม
(๑) คณะกรรมการเรี ยกประชุม
(๒) สมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่าหนึง่ ในห้ าของจํานวนสมาชิกทังหมด
้
หรื อไม่น้อยกว่าห้ าสิบคนลงชื่อ
ร่วมกันร้ องขอต่อสมาคมให้ เรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อการใดการหนึง่ ในกรณีที่สมาชิกเป็ นผู้ร้องขอ ให้ สมาคม
เรี ยกประชุมภายใน ๓๐ วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับคําร้ องขอ ถ้ าสมาคมไม่เรี ยกประชุมในระยะเวลาดังกล่าว ให้ นาย
ทะเบียนเรี ยกประชุมได้
(๓) นายทะเบียนสัง่ ให้ เรี ยกประชุม
ข้ อ ๓๕ สมาคมจะส่งหนังสือนัดประชุมใหญ่ไปยังสมาชิกทุกคนก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า ๗ วัน
หนังสือเชิญประชุมต้ องระบุ สถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุม พร้ อมทั ้งรายละเอียด และเอกสารที่
เกี่ยวข้ องไปด้ วย
ข้ อ ๓๖ การประชุมใหญ่ ต้ องมีสมาชิกมาร่วมประชุมร่วมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจํานวนสมาชิกทั ้งหมด
หรื อไม่น้อยกว่าหนึง่ ร้ อยคน จึงจะเป็ นองค์ประชุม ถ้ าในการประชุมนัดแรก สมาชิกหรื อผู้แทนสมาชิกมาไม่ครบองค์
ประชุม ถ้ าการประชุมนันมิ
้ ใช่โดยสมาชิกร้ องขอ ให้ นดั ประชุมใหม่อีกครัง้ หนึง่ ภายในสามสิบวัน การประชุมครัง้
หลังนี ้มีสมาชิกหรื อผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสิบของจํานวนสมาชิกทังหมด
้
หรือไม่น้อยกว่าสามสิบ
คน ก็ให้ คือว่าเป็ นองค์ประชุม
ข้ อ ๓๗ ในการประชุมใหญ่ สมาชิกคนหนึง่ มีเสียงหนึง่ ในการลงคะแนน การวินิจฉัยชี ้ขาดให้ ถือเสียงข้ าง
มาก ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด

-๑๐ข้ อ ๓๘ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม กระทําใด ๒ วิธี คือ
(๑) ออกเสียงลงคะแนนเปิ ดเผย ให้ ใช้ วิธียกมือ
(๒) ออกเสียงลงคะแนนลับ ให้ ใช้ วิธีเขียนบัตรลงคะแนน
การนับคะแนนเสียง ให้ ที่ประชุมเลือกสมาชิกที่เข้ าร่วมประชุมเป็ นกรรมการนับคะแนนจํานวนไม่น้อย
กว่า ๓ คน
ข้ อ ๓๙ สมาชิจะมอบฉันทะเป็ นหนังสือให้ ผ้ อู ื่น ซึง่ มิใช่สมาชิกมาประชุม และออกเสียงแทนตนได้ ผู้รับ
มอบฉันทะคนหนึง่ รับมอบฉันทะได้ คนเดียว
ข้ อ ๔๐ ในกรณีที่จะมีมติเรื่ องใด ถ้ าส่วนได้ เสียของกรรมการหรื อสมาชิกของสมาคมผู้ใดขัดกับประโยชน์
ได้ เสียของสมาคม กรรมการหรื อสมาชิกของสมาคมผู้นั ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนั ้นไม่ได้
ข้ อ ๔๑ ให้ นายกสมาคมเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้ านายกสมาคมไม่อยูห่ รื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ได้
ให้ อุปนายกปฏิบตั ิหน้ าที่แทน ถ้ าทังนายกสมาคม
้
และอุปนายกไม่อยูห่ รื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ที่ประชุมเลือก
กรรมการคนใดคนหนึง่ ขึ ้นเป็ นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั ้น
หมวด ๑๐
คณะกรรมการ
ข้ อ ๔๒ คณะกรรมการดําเนินกิจการของสมาคม จํานวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคน แต่ไม่เกินยี่สบิ ห้ าคน
ประกอบด้ วย กรรมการประจําหน่วย ส.พ.ค. ตาม ข้ อ ๔ ที่ได้ รับการเสนอชื่อจากหน่วย ส.พ.ค.หน่วยละหนึง่ คน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒทิ ี่ได้ รับการเสนอชื่อจากสํานักงานสมาคม จํานวนห้ าคน และอาจให้ มีกรรมการอื่นอีก ทั ้งนี ้
ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ แต่ต้องไม่เกินจํานวนที่กําหนด ให้ กรรมการทังหมดเลื
้
อกกันเองดํารง
ตําแหน่งนายกสมาคมหนึง่ คน อุปนายกไม่เกินสามคน เลขานุการหนึง่ คน เหรัญญิกหนึง่ คน และตําแหน่งอื่น
ตามที่คณะกรรมการกําหนด เป็ นผู้ดําเนินกิจการสมาคม กรรมการที่ได้ รับเลือกเป็ นนายกสมาคมจะดํารงตําแหน่ง
เกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้
สมาชิกที่จะได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการต้ องเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติสมควรแก่วตั ถุประสงค์ของสมาคมดังต่อไปนี ้
คือ
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่ายี่สบิ ห้ าปี บริบูรณ์
(๓) มีวฒ
ุ ิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ ๔
(๔) มีภมู ิลาํ เนาหรื อถิ่นที่อยูใ่ นจังหวัดเชียงใหม่
(๕) มีอาชีพเป็ นหลักแหล่ง และมีฐานะมัน่ คง
(๖) เป็ นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจงั หวัดเชียงใหม่
(๗) ไม่เป็ นกรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อื่น
(๘) ไม่เป็ นผู้มีความประพฤติเสือ่ มเสียหรื อบกพร่องในศีลธรรมอันดี

สมาคม

-๑๑(๙) ไม่เป็ นภิกษุ สามเณร นักพรต หรื อนักบวชในศาสนาใด
(๑๐) ไม่เคยถูกนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจําท้ องที่สงั่ ให้ พ้นจากตําแหน่งกรรมการ

(๑๑) ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ถอดถอนให้ ออกจากตําแหน่งกรรมการ เพราะ
เหตุทจุ ริ ตต่อหน้ าที่ หรื อไม่เคยต้ องโทษตามกฎหมายว่าด้ วยการฌาปนกิจสงเคราะห์
(๑๒) ไม่เคยต้ องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จําคุก เว้ นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดได้ กระทําโดย
ประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
(๑๓) ไม่เป็ นคนไร้ ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ ความสามารถ
(๑๔) ไม่เป็ นบุคคลที่มีหนี ้สินล้ นพ้ นตัว หรื อบุคคลล้ มละลาย
(๑๕) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ ออกจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
หรื อไม่เคยถูกนายจ้ างเลิกจ้ าง เพราะเหตุทจุ ริ ตต่อหน้ าที่
ข้ อ ๔๓ วิธีการเลือกตังคณะกรรมการ
้
ตามข้ อ ๔๒ เลือกกรรมการเป็ นรายบุคคลจนครบจํานวนกรรมการ
แล้ วมอบอํานาจให้ กรรมการที่ได้ รับเลือกตังกั
้ นเองดํารงตําแหน่งต่าง ๆ ตามที่เห็นสมควร แล้ วเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
โดยให้ เป็ นไปตามมติของที่ประชุมใหญ่
ข้ อ ๔๔ กรรมการของสมาคมไม่มีสทิ ธิได้ รับค่าจ้ าง หรือประโยชน์อย่างอื่นทํานองเดียวกันจากสมาคม
กรรมการของสมาคมอาจได้ รับเบี ้ยประชุม ค่าพาหนะ หรื อเงิน หรื อประโยชน์อย่างอื่นทํานองเดียวกันจากสมาคม
ตามที่สมาคมได้ วางระเบียบไว้ ให้ จ่ายตามมติที่ประชุมใหญ่กําหนด และส่งให้ นายทะเบียน เพื่อพิจารณาให้ ความ
เห็นชอบ
ข้ อ ๔๕ คณะกรรมการที่ได้ รับเลือกตั ้งตามข้ อ ๔๓ และจดทะเบียนแล้ ว อยูใ่ นตําแหน่งคราวละ ๒ ปี
นับแต่วนั ทีท่ ี่ประชุมใหญ่มีมติ และจะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้
ถ้ ากรรมการสมาคมอยูใ่ นวาระครบสองวาระแล้ ว หากทีป่ ระชุมมีมติไม่น้อยกว่าสองในสามเสนอให้ กรรมการ
คนเก่าเป็ นกรรมการของสมาคมอีกก็ได้
กรรมการชุดที่ออกตามวาระจะต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่จนกว่าจะมีการเลือกตั ้งคณะกรรมการชุดใหม่ และ
คณะกรรมการชุดใหม่ได้ รับจดทะเบียนจากนายทะเบียนแล้ ว จึงจะสามารถรับมอบหน้ าที่ และเข้ ารับตําแหน่งแทน
กรณีตําแหน่งกรรมการหน่วย ส.พ.ค. ตามที่กําหนดไว้ ในข้ อ ๔ ว่างลง เพราะเหตุไม่ใช่ออกตามวาระ ให้
สมาชิกเลือกบุคคลในสังกัดหน่วย ส.พ.ค. นันแทน
้
นอกจากกรรมการหน่วย ส.พ.ค. ตามวรรคหนึง่ คณะกรรมการอาจเรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญ เพือ่ เลือก
สมาชิกคนใดคนหนึง่ เข้ าดํารงตําแหน่งแทนก็ได้ หากมีการเลือกให้ ดํารงตําแหน่งแทน ให้ กรรมการที่ได้ รับเลือกอยู่
ในตําแหน่งตามวาระที่ตนแทน

-๑๒ข้ อ ๔๖ กรรมการของสมาคมย่อมพ้ นจากตําแหน่งได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(๑) ครบกําหนดตามวาระ
(๒) ตาย
(๓) ลาออก โดยทําเป็ นหนังสือ (มีผลตังแต่
้ วนั ที่ยื่นหนังสือ หรื อนายาสมาคมอนุมตั ิ)
(๔) ขาดคุณสมบัติตามข้ อ ๔๓
(๕) ย้ ายออกจากหน่วย ส.พ.ค. ตามข้ อ ๔
(๖) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๗) ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ ออก
(๘) กระทําความผิด และถูกลงโทษตามกฎหมายว่าด้ วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้อใดข้ อหนึง่
ข้ อ ๔๗ ให้ มีการประชุมกรรมการอย่างน้ อยเดือนละ ๑ ครัง้
ในกรณีจําเป็ นเร่งด่วน นายกสมาคมหรื อกรรมการไม่น้อยกว่าครึ่งหนึง่ ของจํานวนกรรมการทั ้งหมด จะเรี ยก
ประชุมก็ได้
ข้ อ ๔๘ การประชุมคณะกรรมการ จะต้ องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึง่ ของจํานวนกรรมการ
ทังหมดจึ
้
งจะนับเป็ นองค์ประชุม
ข้ อ ๔๙ ให้ นายกสมาคมเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้ านายกสมาคมไม่อยูห่ รื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ได้
ให้ อุปนายกเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้ าทังนายกสมาคม
้
และอุปนายกสมาคมไม่อยูห่ รือไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้
ที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึง่ ทําหน้ าที่ประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี ้ขาดให้ ถือเสียงข้ างมาก ถ้ าคะแนน
เสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
ข้ อ ๕๐ คณะกรรมการมีอํานาจและหน้ าที่ในการดําเนินกิจการของสมาคม และให้ รวมถึง
(๑) ดําเนินกิจการของสมาคมให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๔๕
กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ข้ อบังคับ และมติของที่ประชุมใหญ่ หรื อกฏหมายอื่น
(๒) วางระเบียบในการปฏิบตั ิงานของสมาคมให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับ
(๓) ว่าจ้ าง แต่งตัง้ ถอดถอนเจ้ าหน้ าที่สมาคม
(๔) วางระเบียบ การจัดสวัสดิการเจ้ าหน้ าที่ และพนักงานของสมาคม
(๕) กําหนดอํานาจหน้ าที่ของกรรมการแต่ละตําแหน่ง
(๖) แต่งตังกรรมการคนใดคนหนึ
้
ง่ ให้ รักษาการแทนในตําแหน่งกรรมการที่วา่ งลง ซึง่ ยังไม่ได้
มีการเลือกแทน

-๑๓หมวด ๑๑
การเลิกสมาคม และการชําระบัญชี
ข้ อ ๕๑. สมาคมย่อมเลิกด้ วยเหตุใดเหตุหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(๑) ประชุมใหญ่ลงมติให้ เลิก
(๒) นายทะเบียนสัง่ ให้ เลิก
(๓) ศาลสัง่ ให้ เลิก
ข้ อ ๕๒ ในกรณีที่นายทะเบียนสัง่ ให้ เลิก กรรมการจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจํานวนกรรมการทั ้งหมด
ของสมาคมสามารถยื่นอุทธรณ์ตอ่ ปลัดกระทรวง โดยทําเป็ นหนังสือยื่นต่อนายทะเบียนภายใน ๓๐ วัน นับแต่วนั ที่
ได้ รับคําสัง่ ให้ เลิก
ข้ อ ๕๓ เมื่อสมาคมต้ องเลิกไม่วา่ ด้ วยเหตุใด ๆ ให้ มีการชําระบัญชี
ให้ ที่ประชุมใหญ่พิจารณาตังผู
้ ้ ชําระบัญชี โดยได้ รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนภายใน ๓๐ วัน นับแต่
วันที่เลิก หรื อนับแต่วนั ที่ปลัดกระทรวงมีคําสัง่ ให้ ยกอุทธรณ์
ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ไม่อาจตังผู
้ ้ ชําระบัญชี หรื อนายทะเบียนไม่ให้ ความเห็นชอบให้ นายทะเบียนแต่งตั ้งผู้
ชําระบัญชีขึ ้นทําการชําระบัญชีได้
เมื่อนายทะเบียนเห็นสมควร หรื อเมื่อสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกทังหมดร้
้
องขอ
ต่อนายทะเบียน นายทะเบียนจะแต่งตังผู
้ ้ ชําระบัญชีคนใหม่แทนผู้ชําระบัญชีที่ได้ ตงไว้
ั ้ ก็ได้
ข้ อ ๕๔ ให้ คณะกรรมการ และเจ้ าหน้ าที่ของสมาคมจัดการรั กษาทรัพย์สินทังหมดของสมาคมไว้
้
จนกว่าผู้
ชําระบัญชีจะเรี ยกให้ สง่ มอบ
ข้ อ ๕๕ ผู้ชําระบัญชีต้องทํางบดุลของสมาคมส่งให้ ผ้ สู อบบัญชี เพือ่ ตรวจรับรองว่าถูกต้ อง และอาจร้ อง
ขอให้ นายทะเบียนตังผู
้ ้ สอบบัญชี เพื่อตรวจสอบงบดุลได้
เมื่อผู้สอบบัญชีรับรองงบดุลแล้ ว ให้ ผ้ ชู ําระบัญชีเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่ เพื่ออนุมตั ิและเสนอต่อนาย
ทะเบียนต่อไป
ข้ อ ๕๖ เมื่อชําระบัญชีแล้ ว ถ้ ามีทรัพย์สนิ ของสมาคมเหลืออยูเ่ ท่าใด สมาคมจะโอนให้ แก่มลู นิธิบ้านพัก
คนชราจังหวัดเชียงใหม่
ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)
(นายณัฏฐกรณ์ ศรี สรุ ักษ์ )
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจงั หวัดเชียงใหม่

