
 

 

ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวดัเชียงใหม่   

ว่าด้วย การฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจงัหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑๔ ) พ.ศ.๒๕๖๓ 

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

  โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไข เพ่ิมเติมข้อบงัคบัสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพ่ือนครูจังหวดัเชียงใหม่  

พ.ศ.๒๕๔๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม ให้เหมาะสมกับกาลสมัย และสอดคล้องกับประกาศของกระทรวงพฒันาสงัคมและ

ความมัน่คงของมนษุย์   อาศยัตามความในหมวด ๙  ข้อ ๕๑  แหง่ข้อบงัคบัสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพ่ือนครู

จงัหวดัเชียงใหม ่และตามมติท่ีประชุมใหญ่สามญัประจําปี ๒๕๖๒ เม่ือวนัท่ี ๗  มีนาคม  ๒๕๖๓  จึงสมควรให้มีการ

ปรับปรุงแก้ไข เพ่ิมเติม ข้อบงัคบัสมาคมขึน้ใหม่  ดงันี ้

 ข้อ ๑  ข้อบงัคบันี ้ เรียกว่า  “ข้อบงัคบัสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพ่ือนครูจังหวดัเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบบัท่ี ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๓”  

ข้อ ๒ ให้ใช้บงัคบันบัตัง้แตว่นัท่ีท่ีนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจําท้องท่ีรับจดทะเบียนเป็นต้น

ไป 

ข้อ ๓  สาํนกังานสมาคมตัง้อยูท่ี่ ๑๒๒ ถนนวงแหวน  ตําบลช้างเผือก  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จงัหวดัเชียงใหม่ 

ข้อ ๔  เคร่ืองหมายของสมาคมเป็นรูปลกัษณะ  วงกลมสองวงซ้อนทบักนั   วงนอกมีเส้นผา่ ศนูย์กลาง  ๕   

เซนติเมตร วงในมีเส้นผา่ศนูย์กลาง   ๔   เซนติเมตร    ช่องวา่งระหวา่งวงกลมสองวงมีอกัษรเขียนวา่  จงัหวดัเชียงใหม่   

และช่องวา่งกลางวงกลมมีอกัษรยอ่วา่  ส.พ.ค. 
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ข้อ ๕ ในข้อบงัคบันี ้

“สมาคม”   หมายความวา่   สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพ่ือนครูจงัหวดัเชียงใหม่ 

 “สมาชิก”   หมายความวา่   สมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพ่ือนครูจงัหวดัเชียงใหม่ 

“การรับสมัครกรณีพิเศษ”  หมายความว่า  เป็นการรับสมัครสมาชิกเน่ืองในโอกาสวันสําคัญตามมติท่ี

คณะกรรมการ  พิจารณาเห็นสมควร 
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 “คณะกรรมการ”  หมายความวา่   คณะกรรมการดําเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพ่ือนครู

จงัหวดัเชียงใหม่ 

 “กรรมการ”  หมายความวา่  กรรมการดําเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพ่ือนครูจังหวดัเชียงใหม่ 

ประกอบด้วย กรรมการประจําหนว่ย  กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ  และกรรมการอ่ืน 

“กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ” หมายความวา่  กรรมการท่ีมาจากผู้ ร่วมกอ่ตัง้ เป็นผู้ มีประสบการณ์ และหรือมี 

สว่นร่วมในการบริหารและดําเนินกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์เพ่ือนครูจงัหวดัเชียงใหม่มาก่อน 

 “กรรมการประจําหนว่ย”  หมายความวา่  กรรมการท่ีได้รับเลอืกจากหนว่ย ส.พ.ค. ตามท่ีคณะกรรมการ 

กําหนด   

 “กรรมการอ่ืน”  หมายความว่า  กรรมการท่ีมาจากผู้ ท่ีมีประสบการณ์ด้านการฌาปนกิจสงเคราะห์   หรือมี

ประสบการณ์อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง   ตามท่ีประชุมใหญ่เห็นชอบและมีมติให้เลอืกเพ่ิม   ทัง้นีต้้องไม่เกินจํานวนท่ีกําหนด 

“ท่ีปรึกษา”  หมายความวา่  บุคคลท่ีสมาคม เชิญผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถและหรือมีประสบการณ์ในด้าน

การฌาปนกิจสงเคราะห์  ด้านกฎหมาย ด้านการเงินการบญัชี แล้วแตก่รณีตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 

 “คณะอนกุรรมการ” หมายความวา่  คณะอนกุรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการหรือนายกสมาคม

ให้ปฏิบติัหน้าท่ีเก่ียวกบักิจการของสมาคม 

 “นายกสมาคม”   หมายความวา่   นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพ่ือนครูจงัหวดัเชียงใหม่ 

 “ผู้จดัการสมาคม”   หมายความวา่   พนกังานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพ่ือนครูจังหวดัเชียงใหม่  ท่ีได้รับ

การบรรจุ  และแตง่ตัง้ 

 “เจ้าหน้าท่ี”   หมายความวา่   เจ้าหน้าท่ีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพ่ือนครูจงัหวดัเชียงใหม่  ท่ีได้รับการ

บรรจุ  และแตง่ตัง้ 

 “เงินคา่สมัคร”  หมายความวา่  เงินคา่สมคัรเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพ่ือนครูจงัหวดั

เชียงใหม่ 

 “เงินบริจาค” หมายความวา่ เงินท่ีสมาชิก บุคคลอ่ืน หรือองค์กรอ่ืน บริจาคให้ไว้ใช้จา่ยเก่ียวกบักิจการสมาคม 

 “เงินคา่บํารุง”   หมายความวา่   เงินคา่บํารุงสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพ่ือนครูจงัหวดัเชียงใหม่    ท่ีสมาชิก

ต้องชําระให้กบัสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพ่ือนครูจงัหวดัเชียงใหม่เป็นรายปี 

“เงินสงเคราะห์”   หมายความวา่  เงินท่ีสมาชิกร่วมกนัออกช่วยเหลอืเป็นคา่จดัการศพ  หรือคา่จดัการศพ 

และสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิก   ซึ่งถึงแก่ความตาย    รวมทัง้เป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือดําเนินกิจการของสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์เพ่ือนครูจงัหวดัเชียงใหม ่

 “เงินสงเคราะห์ลว่งหน้า”   หมายความวา่   เงินสงเคราะห์ท่ีสมาชิกฝากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เพ่ือนครู

จงัหวดัเชียงใหม่ไว้   เพ่ือสาํรองจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์   เม่ือสมาชิกคนใดคนหนึง่ถึงแก่ความตาย 

“หนว่ยงาน”     หมายความวา่   หนว่ยงานทางการศกึษา  และหรือสถานศกึษาตามท่ีกําหนดไว้ตาม

พระราชบญัญัติสภาครู และบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ.๒๕๔๖   และหรือพระราชบญัญัติระเบยีบข้าราชการครูและ 
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บุคลากรทางการศกึษา พ.ศ.๒๕๔๗  และหรือหนว่ยงาน สถานศกึษาอ่ืนในลกัษณะเดียวกนั  ซึง่มีสถานท่ีตัง้อยูใ่น

จงัหวดัเชียงใหม่ 

“หนว่ย ส.พ.ค.”  หมายความวา่   เครือขา่ยในการประสานงาน การให้บริการ และอํานวยความสะดวกแก่ 

สมาชิก ส.พ.ค. ในกลุม่หรือสงักดั    

การกําหนดหนว่ย ส.พ.ค.  ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 “นายทะเบียน”     หมายความวา่      นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจําท้องท่ี 

 “นายทะเบียนกลาง” หมายความวา่  ผู้ อํานวยการสาํนกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว 

“ปลดักระทรวง”    หมายความวา่   ปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ 

ข้อ ๖  สมาคมเปิดทําการในวนัจนัทร์  ถึงวนัศกุร์   ระหวา่งเวลา  ๐๘.๓๐  น. ถึงเวลา  ๑๖.๓๐น.    

เว้นวนัหยดุราชการ    

บรรดาข้อบงัคบั ระเบียบ คําสัง่อ่ืนใดท่ีกําหนดไว้แล้วในข้อบงัคบันี ้ หรือซึง่ขดัหรือแย้งกบัข้อบงัคบันี ้ ให้ใช้

ข้อบงัคบันีแ้ทน 

ข้อ ๗  ให้นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพ่ือนครูจงัหวดัเชียงใหม่รักษาการตามข้อบงัคบันี ้

หมวด  ๑ 

วัตถุประสงค์ 

ข้อ ๘  สมาคมมีวตัถปุระสงค์เพ่ือทําการสงเคราะห์ซึง่กนัและกนัในการจดัการศพ   และสงเคราะห์ ครอบครัว

ของสมาชิกท่ีถึงแก่ความตายด้วยเงินสงเคราะห์   โดยไม่ประสงค์จะหากําไรมาแบง่ปันกนั 

หมวด  ๒ 

สมาชิกภาพและการขาดจากสมาชิกภาพ 

ข้อ ๙  สมาชิกสมาคมมี  ๒  ประเภท   ได้แก่   

              (๑)  สมาชิกสามญั 

                      (๒)  สมาชิกสมทบ 

 สมาชิกสามญั  ได้แก่  บุคคลท่ีสงักดัในหนว่ยงานตามข้อ ๕   เจ้าหน้าท่ี  และพนกังานของสมาคม  หรือ 

บุคคลท่ีสงักดัหนว่ยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง และต้องมีคณุสมบติัตามข้อ ๑๐   ซึง่ได้แสดงความจํานงตามข้อ ๑๑  และ

คณะกรรมการมีมติให้ความเห็นชอบรับเข้าเป็นสมาชิกตามข้อ ๑๒  แหง่ข้อบงัคบันีแ้ล้ว 

 สมาชิกสมทบ   ได้แก่  คูส่มรส และหรือบิดา มารดา บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิก และให้หมาย

รวมถึงบุคคลท่ีระบุไว้ในข้อ ๒๑(๒) ถึง (๖) แหง่ข้อบงัคบันีด้้วย 

ข้อ ๑๐ ผู้สมคัรเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมต้องมีคณุสมบติั   ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) ต้องบรรลนิุติภาวะแล้ว   และมีอายไุม่เกิน  ๔๕  ปี 

(๒) ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 

(๓) ต้องมีสขุภาพสมบูรณ์ในวนัสมคัร 

(๔)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
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(๕) ไม่เป็นโรคติดตอ่ร้ายแรง   หรือเป็นโรคเรือ้รังจนรักษาไม่หาย 

(๖) ต้องมีความประพฤติดี   และยินยอมปฏิบติัตามข้อบงัคบั 

การกําหนดอายตุาม (๑)    ไม่ใช้บงัคบัแก่ผู้ ท่ีบรรจุ ย้าย โอนเข้ามาสงักดัหนว่ยงานในจงัหวดัเชียงใหม่    

ตามข้อ ๕ ทัง้นี ้ ต้องสมคัรเข้าเป็นสมาชิกสมาคมภายในเวลา  ๖ เดือน   นบัตัง้แตว่นัท่ีบรรจุ ย้าย หรือโอนเข้ามา   

การรับสมคัรสมาชิกกรณีพิเศษ  และการกําหนดคณุสมบติัสมาชิก นอกเหนือจากท่ีกําหนดไว้ในข้อ ๑๐   

แหง่ข้อบงัคบันี ้ ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ 

ข้อ ๑๑ ผู้ ท่ีประสงค์จะสมคัรเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม  ต้องยื่นใบสมคัรตามแบบของสมาคม  ณ  ท่ีทําการ

สมาคม ในวนัเปิดทําการ  โดยมีสมาชิกของสมาคมไม่น้อยกวา่  ๒  คน หรือกรรมการของสมาคมจํานวน ๑ คน  

รับรองคณุสมบติั 

ข้อ ๑๒ สมาชิกภาพของผู้สมคัรเข้าเป็นสมาชิกจะสมบูรณ์เร่ิมตัง้แตว่นัท่ีคณะกรรมการของสมาคมได้มีมติให้

เข้าเป็นสมาชิก   และผู้สมคัรเข้าเป็นสมาชิกได้ชําระเงินคา่สมคัร   และชําระเงินตา่งๆ  ตามข้อบงัคบันีแ้ล้ว    

ข้อ ๑๓ สมาคมจะออกหนงัสอืสาํคญัการเป็นสมาชิก       ตามแบบของสมาคมให้แก่สมาชิกทกุคน 

ข้อ ๑๔ สมาชิกภาพยอ่มสิน้สดุลงในกรณี    ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) ตาย 

(๒)  ลาออก โดยให้มีผลตัง้แตว่นัท่ีได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการแล้ว 

(๓)  ท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ออก 

            (๔)  ขาดสง่เงินสงเคราะห์   โดยได้รับหนงัสอืเตือนจากสมาคมแล้ว หรือทางสมาคมได้นําเงิน

สงเคราะห์ลว่งหน้ามาจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์หมดแล้ว  หรือสมาคมติดตอ่หาหลกัแหลง่ท่ีอยูไ่ม่ได้  และคณะกรรม การ

พิจารณาเห็นสมควรให้พ้นจากสมาชิกภาพ 

สมาชิกท่ีพ้นจากสมาชิกภาพตามข้อ  ๑๔(๔)   มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายในหกสิบวนั นบัแต่วนัท่ี

ได้รับหนงัสอื 

ให้คณะกรรมการวินิจฉยัให้แล้วเสร็จภายในสามสบิวนั นบัแตว่นัยื่นอุทธรณ์คําวินิจฉยัของคณะกรรมการ  

ให้เป็นท่ีสดุ 

การสิน้สดุแหง่สมาชิกภาพตามข้อนี ้  สมาชิกไม่มีสทิธิเรียกเงินคา่สมคัร    เงินคา่บํารุง    และเงินสงเคราะห์ท่ี

ได้ชําระตามข้อบงัคบันีคื้นจากสมาคม    เว้นแตเ่งินสงเคราะห์ลว่งหน้าท่ียงัไม่ได้ตกอยูใ่นความผกูพนัท่ีจะต้องจ่ายเป็น

เงินสงเคราะห์ให้แก่สมาชิกท่ีถึงแก่ความตาย 

 

หมวด  ๓   

เงินค่าสมัคร   เงนิค่าบาํรุง   และเงนิสงเคราะห์ 

ข้อ ๑๕ เม่ือสมาคมรับสมคัรผู้ใดเข้าเป็นสมาชิกแล้ว    ผู้นัน้มีหน้าท่ีต้องชําระเงินให้แก่สมาคม    ดงันี ้

(๑)  เงินคา่สมคัรเข้าเป็นสมาชิก  เป็นเงินห้าสบิบาท 

(๒) เงินคา่บํารุงปีละ  ยี่สบิบาท 



-๕- 

(๓) เงินสงเคราะห์ลว่งหน้า   ให้เป็นไปตามมติท่ีประชุมใหญ่กําหนด  

ข้อ ๑๖ เม่ือสมาชิกของสมาคมคนใดคนหนึง่ถึงแก่ความตาย   สมาชิกทกุคนมีหน้าท่ีต้องชําระเงินสงเคราะห์

รายศพ  รายละสบิห้าบาท 

ข้อ ๑๗ การชําระเงินคา่สมคัร  เงินคา่บํารุง  เงินสงเคราะห์     หรือเงินสงเคราะห์ลว่งหน้า  ให้ชําระตอ่สมาคม   

ณ  ท่ีทําการของสมาคม  ในวนัเปิดทําการ 

การรับเงินคา่สมคัร เงินคา่บํารุง เงินสงเคราะห์และเงินสงเคราะห์ลว่งหน้า ให้สมาคมออกใบเสร็จรับเงิน  

ไว้เป็นหลกัฐาน 

ข้อ ๑๘ เงินสงเคราะห์ตามข้อ ๑๖  สมาชิกต้องชําระให้สมาคม ภายในห้าวนั     นบัแตว่นัได้รับแจ้งการตาย

ของสมาชิก    หรือได้รับแจ้งให้ชําระเงินสงเคราะห์จากสมาคม 

ข้อ ๑๙  สมาคมจะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ลว่งหน้าจากสมาชิก  เพ่ือสาํรองจ่ายเป็นคา่จดัการศพ   ซึง่ต้องไม่

เกินอตัราท่ีท่ีประชุมใหญ่จะมีมติกําหนด  และเงินจํานวนนีส้มาคมจะคืนให้แก่สมาชิกเทา่ท่ีสมาชิกผู้นัน้    ยงัไม่ตกอยู่

ในความผกูพนัท่ีจะต้องจ่ายเงินสงเคราะห์ตามท่ีจ่ายไว้ลว่งหน้า     และเงินสงเคราะห์ลว่งหน้านี ้ ห้ามสมาคมนําไปใช้

จ่ายในกิจการอ่ืนใด  เว้นแตจ่ะนําไปใช้สาํรองจา่ยเป็นเงินสงเคราะห์ของสมาชิกผู้นัน้เองเม่ือสมาชิกอ่ืนถึงแก่ความตาย 

ข้อ ๒๐ เม่ือสมาชิกผู้ใดถึงแก่ความตาย  ให้ผู้จดัการศพ     ผู้ มีสทิธิได้รับเงินสงเคราะห์ ของสมาชิก 

แจ้งให้สมาคมทราบภายในสามสบิวนั  พร้อมด้วยหลกัฐาน   คือ   หนงัสือสําคญัแสดงการเป็นสมาชิก   ใบมรณบตัร   

สาํเนาทะเบียนบ้านของผู้ตาย   สําเนาทะเบียนบ้านและบตัรประจําตวัประชาชนของผู้จัดการศพ   และหรือผู้ รับเงิน

สงเคราะห์   

 หากผู้ มีสทิธ์ิรับเงินไมแ่จ้งสมาคมทราบภายในเวลาท่ีกําหนดตามวรรคหนึง่    ให้จ่ายเป็นเงิน สงเคราะห์ 

ครอบครัว 

สมาคมจะจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้จดัการศพ  หรือผู้ รับเงินสงเคราะห์แล้วแตก่รณี   ดงัตอ่ไปนี ้  คือ 

ในกรณีผู้จดัการศพ  และผู้ รับเงินสงเคราะห์เป็นคนละคน  จะจ่ายเงินให้ผู้จดัการศพ   เป็นผู้ รับเงินสาํหรับคา่

จดัการศพ   สว่นท่ีเหลอืจ่ายให้ผู้ รับเงินสงเคราะห์  โดยสมาคมจะจ่ายเงินสงเคราะห์ให้ทัง้หมดภายในเก้าสบิวนั นบัแต่

วนัรับคําขอรับเงินสงเคราะห์หรือแบง่จ่ายให้เป็น  ดงันีคื้อ 

 (๑)   การจ่ายเงินคา่จดัการศพ   สมาคมจะจา่ยเงินคา่จดัการศพ    ตามคําขอรับเงินคา่จดัการศพ  จํานวน

รายละไม่เกินห้าหม่ืนบาทถ้วน   ภายในเจ็ดวนั นบัตัง้แตว่นัท่ีผู้ มีสทิธ์ิรับเงินยื่นคําขอ     

           (๒)   สมาคมจะจา่ยเงินสว่นท่ีเหลอืจากท่ีเรียกเก็บได้ทัง้หมดภายในเก้าสบิวนั   นบัแตว่นัจ่ายครัง้แรก  และ

ภายหลงัจากท่ีเรียกเก็บได้อีก 

 (๓)   หากทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรมหรือผู้ มีสิทธิได้รับเงินคา่จดัการศพ   หรือผู้ มีสทิธิได้รับเงินสงเคราะห์

ครอบครัวไม่ติดตอ่ขอรับเงินคา่จดัการศพ   และหรือเงินสงเคราะห์ครอบครัวภายใน 5 ปี  นบัแตส่มาชิกถึงแก่กรรม   

ให้เงินนัน้ตกเป็นของแผ่นดินฯ 

การจ่ายเงินสงเคราะห์    สมาคมจะหกัไว้เป็นคา่ใช้จ่ายของสมาคมเป็นจํานวนร้อยละสี ่   ของเงินสงเคราะห์ท่ี

เรียกเก็บได้   



-๖- 

การจ่ายเงินสงเคราะห์   ให้นําเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการ   เพ่ือพิจารณาอนมุติั   มติท่ีประชุมคณะกรรมการ

ให้ถือเป็นท่ีสดุ 

ข้อ ๒๑ เม่ือสมาชิกผู้ใดถึงแก่ความตาย   สมาคมจะจ่ายเงินค่าจัดการศพ     หรือเงินค่าจัดการศพ และเงิน

สงเคราะห์ครอบครัว   ให้แก่บุคคลท่ีสมาชิกได้ระบุไว้ในใบสมคัรสมาชิก ส.พ.ค. หรือแบบระบุทายาท ซึ่งต้องเป็น

บุคคลดงัตอ่ไปนี ้

(๑) สามี  ภริยา  บุตร  และบิดา  มารดา  ของสมาชิก 

(๒) พ่ีน้องร่วมบิดา  มารดาเดียวกนั  ของสมาชิก 

(๓) พ่ีน้องร่วมบิดา  หรือมารดาเดียวกนั ของสมาชิก 

(๔) ปู่   ยา่  ตา  ยาย  ของสมาชิก 

(๕) ลงุ  ป้า  น้า  อา  ของสมาชิก 

(๖) ผู้อุปการะเลีย้งด ู  หรือผู้อยูใ่นอปุการะเลีย้งด ูของสมาชิก 

ในกรณีท่ีไม่มีบุคคลท่ีระบุไว้ในใบสมคัรตามวรรคหนึง่    หรือมีบุคคลท่ีระบุไว้ในใบสมัครหรือแบบระบุทายาท  

แต่ไม่อาจจัดการศพตามเจตนาของสมาชิกได้   หรือในกรณีท่ีสมาชิกไม่ได้ระบุบุคคลใดไว้ในใบสมัคร   บุคคลตาม

วรรคหนึง่     อาจยื่นคําร้องตอ่สมาคม   เพ่ือขอเป็นผู้จดัการศพ   และเม่ือสมาคมเห็นว่าบุคคลนัน้สามารถจัดการศพ

ได้จริง    ให้สมาคมจ่ายคา่จดัการศพแก่บุคคลดงักลา่ว    แตถ้่าสมาคมเห็นวา่บุคคลนัน้ไม่สามารถจัดการศพได้    ให้

สมาคมจดัการศพแก่สมาชิกตามฐานานรูุป   และศาสนาของสมาชิกนัน้ ๆ 

 ถ้าหากมีเงินค่าจัดการศพ   หรือเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัวเหลืออยู่    ให้จ่ายแก่บุคคลท่ี

ระบุไว้ในใบสมคัร   แตถ้่าไม่มีบุคคลท่ีระบุไว้ในใบสมัครหรือแบบระบุทายาท ให้จ่ายเงินดงักลา่วให้แก่บุคคลในวรรค

หนึง่ตามลาํดบัก่อนหลงั    ลาํดบัก่อนยอ่มตดัสทิธิผู้อยูล่าํดบัหลงั       แตถ้่ามีผู้อยูใ่นลาํดบัเดียวกนัหลายคน  ให้ได้รับ

เงินในสดัสว่นท่ีเทา่กนั    หากไม่อาจแบง่เงินให้แก่บุคคลใดได้   ให้เงินนัน้ตกเป็นของแผน่ดิน    

การเปลีย่นแปลงแก้ไขการระบุทายาทผู้ มีสทิธ์ิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้เป็นไปตามประกาศของสมาคม 

หมวด  ๔ 

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 

ข้อ ๒๒ สมาชิกมีสทิธิ   ดงัตอ่ไปนี ้

(๑)   แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบักิจการของสมาคมตอ่คณะกรรมการ  และมีสทิธิ 

เรียกร้องให้คณะกรรมการกระทํา  หรืองดเว้นการกระทํา  เพ่ือประโยชน์ของสมาคม    หรือป้องกนัความเสียหายอัน

เกิดขึน้แก่สมาคม 

(๒)   เข้าร่วมประชมุใหญ่ของสมาคม  และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนทกุครัง้ 

(๓)   ขอตรวจสอบบญัชี  และเอกสารของสมาคม  เพ่ือทราบการดําเนินการของสมาคมในวนั 

เปิดทําการของสมาคม 

(๔) ทําหนงัสอืร้องขอตอ่คณะกรรมการให้เรียกประชมุใหญ่วิสามญั   เพ่ือการใดการหนึง่เม่ือใด 

ก็ได้  โดยมีจํานวนสมาชิกอ่ืนร่วมด้วยไม่น้อยกวา่หนึง่ในห้าของจํานวนสมาชิกทัง้หมด   หรือไมน้่อยกวา่ห้าสบิคน 



-๗- 

(๕) ร้องขอตอ่นายทะเบียนให้สัง่เพิกถอนมติของท่ีประชุมใหญ่ท่ีได้ลงมติฝ่าฝืนกฎหมาย  หรือ 

ข้อบงัคบัของสมาคมภายในสามสบิวนั    นบัแตว่นัท่ีท่ีประชุมใหญ่ลงมติ 

(๖) ยื่นคําร้องขอตอ่นายทะเบียนขอให้เลกิสมาคมพร้อมด้วยเหตผุลประกอบคําร้องขอ    โดยมี 

สมาชิกอ่ืนร่วมด้วยไม่น้อยกวา่หนึง่ในสีข่องสมาชิกทัง้หมด 

ข้อ ๒๓ สมาชิกมีหน้าท่ี    ดงันี ้

  (๑)  ปฏิบติัตามระเบียบ   ข้อบงัคบั   และคําสัง่ของสมาคม 

(๒) ต้องชําระเงินสงเคราะห์ให้เรียบร้อยภายในห้าวนั   นบัแตว่นัได้รับแจ้งการตายของสมาชิก 

หรือได้รับแจ้งให้ชําระเงินสงเคราะห์จากสมาคม 

(๓) เก็บรักษาหนงัสอืสาํคญัการเป็นสมาชิก 

(๔) การย้ายท่ีอยู ่ เปลีย่นช่ือ  เปลีย่นช่ือสกลุ  แก้ไขวนั  เดือน  ปีเกิดของสมาชิกให้ยื่นคําร้องตอ่ 

นายทะเบียนสมาคมภายในสบิห้าวนั  นบัแตว่นัย้าย  เปลีย่น  หรือแก้ไข   เพ่ือสมาคมจะได้แก้ไขหลกัฐานตา่ง ๆ  ใน

ทะเบียนให้ถกูต้อง 

หมวด ๖ 

คณะกรรมการ  และการดาํเนินกิจการ 

ข้อ ๒๔ ให้มีคณะกรรมการดําเนินกิจการของสมาคมคณะหนึง่   จํานวนไม่น้อยกวา่เจ็ดคน  แตไ่ม่เกินยี่สิบห้า

คน  ประกอบด้วย   กรรมการประจําหนว่ย  ส.พ.ค. ตาม  ข้อ ๕  ท่ีได้รับการเสนอช่ือจากหนว่ย ส.พ.ค.หนว่ยละหนึง่คน   

กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุท่ีได้รับการเสนอช่ือจากสํานกังานสมาคม จํานวนห้าคน    และอาจให้มีกรรมการอ่ืนอีก  ทัง้นี ้

ต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่   แต่ต้องไม่เกินจํานวนท่ีกําหนด  ให้กรรมการทัง้หมดเลือกกันเองดํารง

ตําแหนง่นายกสมาคมหนึง่คน อุปนายกไม่เกินสามคน  เลขานุการหนึ่งคน  เหรัญญิกหนึ่งคน  และตําแหน่งอ่ืนตามท่ี

คณะกรรมการกําหนด เป็นผู้ ดําเนินกิจการสมาคม  กรรมการท่ีได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมจะดํารงตําแหน่งเกินสอง

วาระติดตอ่กนัไม่ได้ 

คณะกรรมการดําเนินกิจการของสมาคมอาจตัง้คณะอนุกรรมการ   เพ่ือปฏิบัติงานตามท่ีคณะกรรมการ

ดําเนินกิจการของสมาคมมอบหมายก็ได้ 

สมาชิกท่ีจะได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการต้องเป็นผู้ มีคณุสมบติัสมควรแก่วตัถปุระสงค์ของสมาคมดงัตอ่ไปนี ้  

คือ 

(๑) มีสญัชาติไทย 

(๒) มีอายไุม่ต่ํากวา่ยี่สบิห้าปีบริบูรณ์ 

(๓) มีวฒิุการศกึษาไม่ต่ํากวา่ชัน้ประถมศกึษาปีท่ีสี ่

(๔) มีภมิูลาํเนาหรือถ่ินท่ีอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่ 

(๕) มีอาชีพเป็นหลกัแหลง่ และมีฐานะมัน่คง 

(๖) เป็นสมาชิกของสมาคม 

(๗) ไม่เป็นกรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อ่ืน 



-๘- 

(๘) ไม่เป็นผู้ มีความประพฤติเสือ่มเสยีหรือบกพร่องในศีลธรรมอนัดี 

(๙) ไม่เป็นภิกษุ  สามเณร  นกัพรต  หรือนกับวชในศาสนาใด 

(๑๐) ไม่เคยถกูนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจําท้องท่ี สัง่ให้พ้นจากตําแหนง่กรรมการ 

สมาคม 

(๑๑) ไม่เคยถกูท่ีประชุมใหญ่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ถอดถอนให้ออกจากตําแหนง่กรรมการ  เพราะ 

เหตทุจุริตตอ่หน้าท่ี   หรือไม่เคยต้องโทษตามกฎหมายวา่ด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ 

(๑๒) ไม่เคยต้องโทษจําคกุโดยคําพิพากษาถึงท่ีสดุให้จําคกุ   เว้นแตเ่ป็นโทษสาํหรับความผิดได้กระทําโดย 

ประมาท   หรือความผิดลหโุทษ 

(๑๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๑๔) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีหนีส้นิล้นพ้นตวั   หรือบุคคลล้มละลาย 

(๑๕) ไม่เคยถกูไลอ่อก   ปลดออก   หรือให้ออกจากสว่นราชการ   หนว่ยงานของรัฐ   หรือรัฐวิสาหกิจ    

หรือไม่เคยถกูนายจ้างเลกิจ้าง   เพราะเหตทุจุริตตอ่หน้าท่ี 

ให้คณะกรรมการเป็นผู้แทนของสมาคม  ในกิจการเก่ียวกบับุคคลภายนอก  ในการนีค้ณะกรรมการจะ 

แตง่ตัง้กรรมการคนหนึง่คนใด   หรือหลายคนขึน้ทําการแทนก็ได้ 

ข้อ ๒๕ กรรมการของสมาคมไม่มีสทิธิได้รับคา่จ้าง  หรือประโยชน์อยา่งอ่ืนทํานองเดียวกนัจากสมาคม 

 กรรมการของสมาคมอาจได้รับเบีย้ประชุม  คา่พาหนะ  หรือประโยชน์อยา่งอ่ืนทํานองเดียวกนัจากสมาคม  

ตามท่ีระเบียบสมาคมกําหนด 

ข้อ ๒๖ คณะกรรมการซึง่ได้รับเลอืกตัง้ตามข้อ  ๒๔     มีวาระอยูใ่นตําแหนง่คราวละสองปี   นบัแตว่นัท่ี 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน  และจะดํารงตําแหนง่เกินสองวาระติดตอ่กนัไม่ได้  เว้นแตท่ี่ประชุมใหญ่โดยมติสองใน

สามของผู้มาประชุมจะกําหนดเป็นอยา่งอ่ืน 

 ในกรณีท่ีกรรมการพ้นจากตําแหนง่ก่อนวาระ  อาจแตง่ตัง้แทนภายในสามสบิวนันบัจากวนัท่ีกรรมการ พ้น

จากตําแหนง่  แตถ้่าวาระของกรรมการผู้นัน้เหลืออยูไ่ม่ถึงหนึง่ร้อยแปดสบิวนั  จะแตง่ตัง้กรรมการแทนหรือ ไม่ก็ได้ 

และถ้าได้มีการแตง่ตัง้ผู้ อ่ืนเป็นกรรมการแทน  ให้ผู้ ท่ีได้รับการแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่แทนอยูใ่นตําแหนง่ เทา่กบัวาระ

ท่ีเหลอือยูข่องผู้ ท่ีตนแทน 

 ในระหวา่งท่ียงัไม่มีการจดทะเบียนของคณะกรรมการสมาคมชุดใหม่  ถ้าข้อบงัคบัของสมาคมมิได้กําหนดไว้

เป็นอยา่งอ่ืน  ให้คณะกรรมการชุดเดิมปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการตอ่ไปจนกวา่จะมีการจดทะเบียนกรรมการชุดใหม่ 

ข้อ ๒๗ การพ้นจากตําแหนง่ของกรรมการ   ยอ่มพ้นจากตําแหนง่   โดยเหตุดงัตอ่ไปนี ้

(๑) ครบกําหนดตามวาระ 

(๒) ย้ายออกจากหนว่ย ส.พ.ค.  ตามข้อ ๕ 

(๓) ตาย 

(๔) ลาออก 

(๕) ขาดจากสมาชิกภาพ 



-๙- 

(๖) ขาดคณุสมบติัตามข้อ ๒๔  ข้อใดข้อหนึง่ 

(๗) ท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ออก 

(๘) กระทําความผิด  และถกูลงโทษตามกฎหมายวา่ด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้อใดข้อหนึง่ 

กรณีตําแหนง่กรรมการหนว่ย ส.พ.ค. ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 5 วา่งลง   เพราะเหตไุม่ใช่ออกตามวาระ ให้

สมาชิกเลอืกบุคคลในสงักัดหนว่ย ส.พ.ค. นัน้แทน 

นอกจากกรรมการหนว่ย ส.พ.ค.  ตามวรรคหนึง่คณะกรรมการอาจเรียกประชมุใหญ่  เพ่ือเลอืกสมาชิกคนใด

คนหนึง่เข้าดํารงตําแหนง่แทนก็ได้ 

หากมีการเลอืกให้ดํารงตําแหนง่แทน    ให้กรรมการท่ีได้รับเลอืกอยูใ่นตําแหนง่ตามวาระท่ีตนแทน 

ข้อ ๒๘  ให้มีการประชุมกรรมการอยา่งน้อยเดือนละหนึง่ครัง้  ในกรณีจําเป็น  นายกสมาคมหรือกรรมการไม่

น้อยกวา่กึ่งหนึง่ของจํานวนกรรมการทัง้หมด  จะเรียกประชุมพิเศษขึน้ก็ได้ 

ข้อ ๒๙  การเลอืกกรรมการอ่ืนตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ ๕    ให้กระทําได้โดยมติของท่ีประชุมใหญ่     และต้อง

นําไปจดทะเบียนภายในสบิสีว่นันบัแตว่นัท่ีท่ีประชุมใหญ่ลงมติ 

ข้อ  ๓๐ คณะกรรมการมีอํานาจและหน้าท่ีในการดําเนินกิจการของสมาคมทกุประการ  และให้หมายความ

รวมถึง 

  (๑)  จดัดําเนินกิจการของสมาคมตามข้อบงัคบั   ตามมติของท่ีประชุมใหญ่ 

(๒)  กําหนดอํานาจหน้าท่ีของกรรมการแตล่ะตําแหนง่ 

(๓) แตง่ตัง้กรรมการคนใดคนหนึง่ให้รักษาการแทนในตําแหนง่กรรมการท่ีวา่งลง  ซึง่ยงัไม่ได้มี 

การเลอืกแทน 

(๔) วางระเบียบในการปฏิบติังานของสมาคม  และการใช้จ่ายเงินของสมาคม  โดยได้รับอนมุติั 

จากท่ีประชมุใหญ่ 

(๕) วา่จ้าง  แตง่ตัง้  และถอดถอนเจ้าหน้าท่ี  และพนกังานทัง้ปวง  เพ่ือให้การดําเนินงานของ 

สมาคมเป็นไปโดยเรียบร้อย 

(๖) วางระเบียบ  การจดัสวสัดิการเจ้าหน้าท่ี  และพนกังานของสมาคม 

          การใช้จ่ายเงินของสมาคมต้องเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ข้อบงัคบั และระเบียบของสมาคมท่ีวางไว้โดย

ไม่ขดัตอ่กฎหมาย   มิฉะนัน้คณะกรรมการจะต้องรับผิดเป็นสว่นตวั 

ข้อ ๓๑ องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการ  จะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกวา่กึ่งหนึง่ของจํานวน

กรรมการทัง้หมด  จึงจะนบัได้วา่เป็นองค์ประชุม 

ข้อ ๓๒ ให้นายกสมาคมเป็นประธานท่ีประชุม   ถ้านายกสมาคมไม่อาจปฏิบติัหน้าท่ีได้  ให้อุปนายก สมาคม

ทําหน้าท่ีประธานท่ีประชุม  และหากนายกสมาคม  และอุปนายกสมาคมไม่อาจปฏิบติัหน้าท่ีได้   ให้ท่ีประชมุเลอืก 

กรรมการคนใดคนหนึง่ทําหน้าท่ีประธานท่ีประชุม  การวินิจฉยัชีข้าดให้ถือเสยีงข้างมากเป็นเกณฑ์   ถ้าคะแนนเสยีง

เทา่กนั  ให้ประธานท่ีประชุมออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 



 

หมวด ๖ 

การทาํการแทน และการมอบอาํนาจ 

 ข้อ  ๓๓   ในกรณีท่ีนายกสมาคมไม่อาจปฏิบติังานได้  ให้อุปนายกสมาคมเป็นผู้ ทําการแทน  ถ้ามีอุปนายก

สมาคมหลายคน  ให้อุปนายกสมาคมคนท่ีหนึง่ เป็นผู้ ทําการแทน   หากอุปนายกสมาคมคนท่ีหนึ่ง ไม่อาจปฏิบติังาน

ได้  ให้อุปนายกสมาคมคนถดัไปเป็นผู้ ทําการแทน  ถ้าไม่มีผู้ ดํารงตําแหนง่อุปนายกสมาคม หรือมีแตไ่ม่อาจปฏิบติังาน

ได้  ให้คณะกรรมการแตง่ตัง้กรรมการคนหนึง่เป็นผู้ ทําการแทน 

ข้อ  ๓๔  อํานาจในการสัง่  การอนญุาต  การอนมุติั  การปฏิบติังาน  หรือการดําเนินการอ่ืนใดของสมาคม  

คณะกรรมการ   และหรือนายกสมาคมอาจมอบอํานาจให้กรรมการ   ผู้จดัการ  หรือเจ้าหน้าท่ีได้ตามมติของ 

คณะกรรมการ 

หมวด  ๗ 

การประชุมใหญ่ 

ข้อ ๓๕ ให้มีการประชุมใหญ่สามัญครัง้แรกภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันจดทะเบียนเพ่ือให้ท่ีประชุมใหญ่

พิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ  ดงันี ้

(๑) รับรองข้อบงัคบัทัง้ฉบบัท่ีผู้ เร่ิมก่อการจดัตัง้สมาคมนําไปจดทะเบียน 

(๒) เลอืกตัง้กรรมการดําเนินงาน  และมอบหมายกิจการทัง้ปวงให้แก่คณะกรรมการ 

(๓) กําหนดอตัราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ลว่งหน้า   เพ่ือสาํรองจ่ายเป็นคา่จดัการศพ 

(๔) กําหนดอตัราหกัเงินสงเคราะห์   เพ่ือเป็นคา่ใช้จา่ยในการดําเนินงานของสมาคม 

(๕) กําหนดอตัราเบีย้ประชุม  คา่พาหนะ  เงินคา่ตอบแทน  หรือประโยชน์อยา่งอ่ืนทํานองเดียวกนั 

ให้แก่กรรมการของสมาคม  เพ่ือวางระเบียบสมาคมตอ่ไป 

(๖) เร่ืองอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 

ข้อ ๓๖ คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมใหญ่สามญัหลงัจากการประชมุใหญ่สามญัครัง้แรกปีละหนึง่

ครัง้  ภายใน หนึง่ร้อยยี่สบิวนันบัแตว่นัสิน้ปีปฏิทิน  เพ่ือ 

(๑) รับทราบรายงานกิจการในรอบปีท่ีผา่นมาของสมาคม 

(๒) พิจารณาอนมุติับญัชีรายได้ รายจา่ย และบญัชีงบดลุของสมาคม 

(๓) เลอืกตัง้คณะกรรมการแทนคณะกรรมการเม่ือครบวาระตามข้อ 24 

(๔) เร่ืองอ่ืน ๆ   (ถ้ามี) 

เพ่ือการใดการหนึง่  ซึง่คณะกรรมการเห็นสมควร  หรือสมาชิกมีจํานวนไม่น้อยกวา่หนึง่ในห้าของจํานวน

สมาชิกทัง้หมดหรือไม่น้อยกวา่ห้าสบิคน จะทําหนงัสอืร้องขอตอ่คณะกรรมการให้เรียกประชมุใหญ่วิสามญัเม่ือใดก็ได้ 

ในกรณีท่ีสมาชิกขอให้เรียกประชุมใหญ่วิสามญั  ให้คณะกรรมการเรียกประชุมภายในสามสบิวนันบัแตว่นัได้

รับคําร้องขอ 

ข้อ ๓๗   การประชมุใหญ่  ต้องมีสมาชิก  หรือผู้แทนสมาชิกมาประชมุไม่น้อยกวา่กึ่งหนึง่ของจํานวนสมาชิก

ทัง้หมด  หรือไม่น้อยกวา่หนึง่ร้อยคน  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

 



-๑๑- 

 ถ้าในการประชุมนดัแรก สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกมาไม่ครบองค์ประชมุ  หากการประชุมนัน้  ได้นดัโดย

สมาชิกร้องขอให้เลกิประชุม  ถ้าการประชุมนัน้มิใช่โดยสมาชิกร้องขอ    ให้นดัประชุมใหมอี่กครัง้หนึง่ภายใน 

สามสบิวนั  การประชุมครัง้หลงันีมี้สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกมาประชมุไม่น้อยกวา่หนึง่ในสบิของจํานวนสมาชิก

ทัง้หมด หรือไม่น้อยกวา่สามสบิคน  ก็ให้ถือวา่เป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมใหญ่  เพ่ือแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อบงัคบั เลกิสมาคม และลงมติตามข้อ  ๑๔(๓)  และข้อ ๒๗(๗)    

ต้องมีผู้มาประชมุตามวรรคหนึง่เทา่นัน้ 

ข้อ ๓๘ ในการประชุมใหญ่  สมาชิกคนหนึง่มีหนึง่เสยีงในการลงคะแนน  การวินิจฉยัชีข้าดให้ถือเสยีงข้าง

มาก    ถ้าคะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานในท่ีประชุมออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด  เว้นแตจ่ะกําหนดไว้

ในข้อบงัคบัเป็นอยา่งอ่ืน 

 ในการประชุมใหญ่  สมาชิกจะมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืน  ซึง่มิใช่สมาชิก  มาประชมุใหญ่  และออกเสยีงแทนตนได้  

แตก่ารมอบฉนัทะจะต้องทําเป็นหนงัสอื  และผู้ รับมอบฉนัทะคนหนึง่รับมอบฉนัทะได้คนเดียวเท่านัน้ 

ข้อ ๓๙ การประชุมใหญ่สามญัหรือการประชุมใหญ่วิสามญั   ให้แจ้งสมาชิกทกุคนได้ทราบก่อนวนันดัประชุม

ไม่น้อยกวา่เจ็ดวนั   

ข้อ ๔๐ ให้นายกสมาคมเป็นประธานท่ีประชุม   ถ้านายกสมาคมไม่อาจปฏิบติัหน้าท่ีได้  ให้อุปนายกสมาคม

ปฏิบติัหน้าท่ีแทน  หากทัง้นายกสมาคม  และอุปนายกสมาคมไม่อาจปฏิบติัหน้าท่ีได้ให้ท่ีประชุมเลอืกกรรมการคนใด

คนหนึง่ขึน้เป็นประธานในท่ีประชุมเฉพาะการประชุมคราวนัน้ 

ข้อ ๔๑ การออกเสยีงลงคะแนนในท่ีประชุม  กระทําได้ ๒  วิธี   คือ 

  (๑)   ออกเสยีงลงคะแนนเปิดเผย   ให้ใช้วิธียกมือ 

(๒)   ออกเสยีงลงคะแนนลบั   ให้ใช้วิธีเขียนบตัรลงคะแนน 

         การนบัคะแนนให้ท่ีประชุมเลอืกสมาชิกท่ีมาประชุมเป็นกรรมการนบัคะแนนไม่น้อยกวา่สามคน 

หมวด  ๘ 

การทะเบียน   การเงิน   และการบัญชี 

ข้อ ๔๒  สมาคมต้องจดัให้มีทะเบียนสมาชิกตามแบบท่ีนายทะเบียนกลางกําหนด   และให้เก็บรักษาทะเบียน

ดงักลา่วไว้ท่ีสาํนกังาน  พร้อมทัง้หลกัฐาน  และเอกสารท่ีใช้ประกอบการลงทะเบียน 

ข้อ ๔๓  สมาคมต้องสง่สาํเนาทะเบียนสมาชิกท่ีมีอยูใ่นวนัครบเก้าสบิวนั    นบัแตว่นัจดทะเบียนให้แก่นาย

ทะเบียนภายในสบิสีว่นันบัแตว่นัดงักลา่ว  และเม่ือสิน้เดือนมีนาคม    มิถนุายน     กนัยายน   และธันวาคมของทกุปี    

สมาคมต้องสง่สาํเนาทะเบียนสมาชิกในสว่นท่ีมีการเปลีย่นแปลงท่ีมีอยูใ่นวนัสิน้เดือนนัน้ตอ่นายทะเบียนภายใน

สามสบิวนันบัแตว่นัสิน้เดือนนัน้ ๆ 

ข้อ ๔๔  สมาคมต้องจดัให้มีบญัชีแสดงฐานะการเงินตามแบบท่ีนายทะเบียนกลางกําหนด  และต้องเก็บรักษา

เอกสารประกอบบญัชีแสดงให้เห็นความถกูต้องแหง่บญัชีนัน้ไว้ด้วย 

ข้อ ๔๕  เงินทกุประเภทท่ีสมาคมได้รับ   ต้องนําฝากธนาคารออมสนิ  หรือธนาคารพาณิชย์  หรือสหกรณ์ออม

ทรัพย์ในนามของสมาคม เหรัญญิกจะเก็บรักษาเงินสดไว้ท่ีสาํนกังานเพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายไม่เกินห้าพนับาท 



-๑๒- 

นายกสมาคมมีอํานาจสัง่จา่ยเงินของสมาคมได้  ครัง้ละไม่เกินสามหม่ืนบาท  ถ้าเกินสามหม่ืนบาทแตไ่ม่เกิน

หนึง่แสนบาท  ให้นายกสมาคมโดยอนมุติัของคณะกรรมการสัง่จ่ายเงินของสมาคมได้  ถ้าเกินหนึง่แสนบาทต้องให้ท่ี

ประชุมใหญ่อนมุติัเป็นกรณีไป   เว้นแตก่ารสัง่จา่ยเงินสงเคราะห์ 

 การใช้จ่ายเงิน  และการเบิกถอนเงินของสมาคม  ให้นายกสมาคม  และกรรมการอ่ืนอีกไม้น้อยกวา่สองคน ลง

ลายมือช่ือร่วมกนัในการอนมุติัคา่ใช้จ่ายและเบกิถอน 

ข้อ ๔๖ การใช้จ่ายเงินของสมาคม      ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของ

มนษุย์   ข้อบงัคบั  ระเบียบ และวตัถปุระสงค์ของการดําเนินกิจการสมาคม  ทัง้นีต้้องเป็นไปตามแผนงบประมาณ

ประจําปีท่ีประชุมใหญ่ได้อนมุติัแล้ว      

ข้อ ๔๗ เงินหรือผลประโยชน์ใดๆ  ของสมาคม  หรือเงินบริจาค  หรือดอกผลท่ีเกิดจากเงินฝากต้องตกเป็น

ทรัพย์สนิของสมาคมทัง้สิน้ 

ข้อ ๔๘     คณะกรรมการต้องแต่งตัง้บุคคลท่ีเหมาะสมเป็นผู้ตรวจบญัชีของสมาคมอยา่งน้อยสามคน   โดย

ต้องรายงานผลการตรวจสอบให้นายกสมาคมเพ่ือนําเสนอตอ่คณะกรรมการ  ภายในหกสบิวนั  นบัแตว่นัสิน้ปีปฏิทิน  

ข้อ ๔๙ ให้สมาคมทําบญัชีรายได้ รายจ่ายและบญัชีงบดลุ  ตามแบบท่ีนายทะเบียนกลางกําหนด  เสนอต่อท่ี

ประชุมใหญ่  เพ่ืออนมุติัภายในกําหนดหนึง่ร้อยยี่สบิวนั  นบัแต่วนัสิน้ปีปฏิทิน   และต้องสง่สําเนางบดุลท่ีมีคํารับรอง

ว่าถูกต้องต่อนายทะเบียน   เพ่ือตรวจสอบภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีท่ีประชุมใหญ่อนุมัติ  และต้องแสดงไว้ท่ี

สาํนกังานเพ่ือให้สมาชิก  และผู้ มีสว่นได้เสยีตรวจดดู้วย 

ข้อ ๕๐ หลกัฐานเอกสารทางทะเบียน  ทางการเงิน  ทางบญัชี  และบญัชีงบดลุ  สมาคมต้องเก็บรักษาไว้ไม่

น้อยกวา่สบิปี 

หมวด ๙ 

การแก้ไข  หรือเพิ่มเตมิข้อบังคับ 

ข้อ ๕๑ การแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อบงัคบั  ซึง่กระทําโดยมติของท่ีประชุมใหญ่นัน้   ต้องมีคะแนนเสียงในการลง

มติไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกท่ีมาประชุม   และต้องไม่ขัดต่อวตัถุประสงค์ของสมาคม  หรือขัดต่อ

กฎหมาย 

 เม่ือท่ีประชมุใหญ่มีมติแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อบงัคบัข้อใดข้อหนึง่แล้ว  คณะกรรมการต้องนําไปจดทะเบียน

ภายในสบิสีว่นันบัแตว่นัท่ีประชุมใหญ่มีมติ 

ข้อ ๕๒ ในกรณีท่ีนายทะเบียนไม่รับจดทะเบียนแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อบงัคบัตามข้อ ๕๑ ให้คณะกรรมการนดั

ประชุมใหญ่วสิามญั    เพ่ือพิจารณาแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อบงัคบันัน้อีกครัง้หนึง่ ภายในสบิวนั  นบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้ง

คําสัง่ของนายทะเบียน   ถ้าท่ีประชุมใหญ่ยงัยืนยนัการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อบงัคบันัน้อยู ่ ให้คณะกรรมการทําหนงัสอื 

อุทธรณ์ตอ่ปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์โดยยื่นตอ่นายทะเบียน ภายในกําหนดสามสบิ

วนันบัแตว่นัได้รับคําสัง่จากนายทะเบียน 

 

 

 



 

หมวด  ๑๐ 

การเลิกสมาคม   และการชําระบัญชี 

ข้อ ๕๓ สมาคมยอ่มเลกิได้ด้วยเหตใุดเหตุหนึง่   ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) ท่ีประชุมใหญ่ลงมติให้เลกิ 

(๒) นายทะเบียนสัง่ให้เลกิ  ตามมาตรา๕๒แหง่พระราชบญัญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์  พ.ศ.๒๕๔๕ 

(๓) ศาลสัง่ให้เลกิตามมาตรา ๕๔   แหง่พระราชบญัญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์  พ.ศ.๒๕๔๕    

ข้อ ๕๔ ในกรณีท่ีได้รับคําสัง่จากนายทะเบียนให้เลกิสมาคม  ให้คณะกรรมการนดัประชมุกรรมการโดยดว่น  

เพ่ือพิจารณาวา่สมควรเลกิสมาคมหรือไม่ประการใด  ถ้าท่ีประชมุมีมติไม่สมควรเลกิ  โดยมีเหตผุล  และวิธีการท่ีจะ 

แก้ไข  ให้คณะกรรมการทําหนงัสอือุทธรณ์ต่อปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์   โดยยื่นต่อ

นายทะเบียนภายในสามสบิวนันบัแตว่นัได้รับคําสัง่จากนายทะเบียน 

ข้อ ๕๕ เม่ือต้องเลกิสมาคมให้คณะกรรมการจดัให้มีการชําระบญัชี    ตามพระราชบญัญัติการฌาปนกิจ

สงเคราะห์  พ.ศ. ๒๕๔๕  หมวด ๗   วา่ด้วยการชําระบญัชี    

ข้อ ๕๖ เม่ือชําระบญัชีแล้ว   ถ้ามีทรัพย์สนิของสมาคมเหลอือยูเ่ทา่ใด   สมาคมจะโอนให้แก่มลูนิธิบ้านพกั

คนชราจงัหวดัเชียงใหม่(สมาคม  หรือนิติบุคคลการกศุลอยา่งอ่ืน  หรือสว่นราชการตามท่ีท่ีประชุมใหญ่จะมีมติกําหนด  

ในกรณีท่ีมิได้ระบุไว้ในข้อบงัคบั หรือท่ีประชุมใหญ่มิได้มีมติไว้   ให้ทรัพย์สนินัน้ตกเป็นของแผน่ดิน 

 

ประกาศ ณ วนัท่ี    ๑    เมษายน    พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                                                                                          

            (ลงช่ือ)                  

           (นายณฏัฐกรณ์  ศรีสรัุกษ์) 

              นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพ่ือนครูจงัหวดัเชียงใหม่ 

 


	โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ.๒๕๔๖ และแก้ไขเพิ่มเติม ให้เหมาะสมกับกาลสมัย และสอดคล้องกับประกาศของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   อาศัยตามความในหมวด ๙  ข้อ ๕๑  แห่งข้อบ...
	“สมาชิก”   หมายความว่า   สมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่
	“คณะกรรมการ”  หมายความว่า   คณะกรรมการดำเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่
	“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการดำเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย กรรมการประจำหน่วย  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  และกรรมการอื่น
	“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า  คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือนายกสมาคมให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกิจการของสมาคม
	“นายกสมาคม”   หมายความว่า   นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่
	“ผู้จัดการสมาคม”   หมายความว่า   พนักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่  ที่ได้รับการบรรจุ  และแต่งตั้ง
	“เจ้าหน้าที่”   หมายความว่า   เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่  ที่ได้รับการบรรจุ  และแต่งตั้ง
	“เงินค่าสมัคร”  หมายความว่า  เงินค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่
	“เงินค่าบำรุง”   หมายความว่า   เงินค่าบำรุงสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่    ที่สมาชิกต้องชำระให้กับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่เป็นรายปี

