
 

 

ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพ ื�อนครูจังหวัดเชียงใหม่   

ว่าด้วย การฌาปนกิจสงเคราะห์เพ ื�อนครูจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2546 

แก้ไขเพ ิ�มเตมิ(ฉบับที� 2 ) พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ ิ�มเตมิ(ฉบับที� 3 ) พ.ศ. 2548     

 แก้ไขเพ ิ�มเตมิ(ฉบับที� 4 ) พ.ศ. 2549   แก้ไขเพ ิ�มเตมิ(ฉบับที� 5 ) พ.ศ. 2550   

แก้ไขเพ ิ�มเตมิ(ฉบับที� 6 ) พ.ศ. 2551  แก้ไขเพ ิ�มเตมิ(ฉบับที� 7 ) พ.ศ. 2552 

 แก้ไขเพ ิ�มเตมิ(ฉบับที� 8 ) พ.ศ. 2553  แก้ไขเพ ิ�มเตมิ(ฉบับที� 9 ) พ.ศ. 2554 

แก้ไขเพ ิ�มเตมิ(ฉบับที� 10 ) พ.ศ. 2556 แก้ไขเพ ิ�มเตมิ(ฉบับที� 11 ) พ.ศ. 2557  

แก้ไขเพ ิ�มเตมิ(ฉบับที� 12  ) พ.ศ. 2560  แก้ไขเพ ิ�มเตมิ(ฉบับที� 13 ) พ.ศ.2561 

และแก้ไขเพ ิ�มเตมิ(ฉบับที� 14 ) พ.ศ.2563 

------------------------------------------------------------- 
  โดยที�เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไข เพิ�มเติมข้อบงัคบัสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื�อนครูจงัหวดัเชียงใหม ่ 
พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ�มเติม (ฉบบัที� 2) พ.ศ.2547   แก้ไขเพิ�มเติม (ฉบบัที� 3) พ.ศ.2548  แก้ไขเพิ�มเติม (ฉบบัที� 6) พ.ศ. 
2549    แก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 5) พ.ศ. 2550  แก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 7) พ.ศ. 
2552  แก้ไขเพิ�มเติม (ฉบบัที� 8) พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ�มเติม (ฉบบัที� 9) พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบบัที� 10) พ.ศ. 
2556 แก้ไขเพิ�มเติม (ฉบบัที� 11) พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ�มเติม (ฉบบัที� 12) พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบบัที� 13) พ.ศ.
2561  ให้เหมาะสมกับกาลสมัย และสอดคล้องกับประกาศของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั�นคงของมนุษย์   

อาศยัตามความในหมวด =  ข้อ >1  แหง่ข้อบงัคบัสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื�อนครูจงัหวดัเชียงใหม่ และตาม
มตทีิ�ประชมุใหญ่สามญัประจําปี 2562 เมื�อวนัที� 7  มีนาคม  2563  จงึสมควรให้มีการปรับปรุงแก้ไข เพิ�มเติม ข้อบงัคบั
สมาคมขึ Bนใหม ่ ดงันี B 
 ข้อ 1  ข้อบงัคบันี B  เรียกวา่  “ข้อบงัคบัสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื�อนครูจงัหวดัเชียงใหม ่พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ�มเตมิ(ฉบบัที�  2  ถึงฉบบัที� 14) พ.ศ.2547 ถึง พ.ศ.2563”  

ข้อ 2 ให้ใช้บงัคบันบัตั Bงแตว่นัที�ที�นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจําท้องที�รับจดทะเบียนเป็นต้น
ไป 

ข้อ 3  สํานกังานสมาคมตั Bงอยูที่�  122  ถนนวงแหวน     ตําบลช้างเผือก      อําเภอเมืองเชียงใหม ่   จงัหวดั
เชียงใหม ่

ข้อ 4  เครื�องหมายของสมาคมเป็นรูปลกัษณะ   วงกลมสองวงซ้อนทบักนั    วงนอกมีเส้นผา่ ศนูย์กลาง   5   
เซนตเิมตร     วงในมีเส้นผา่ศนูย์กลาง   4   เซนตเิมตร    ชอ่งวา่งระหวา่งวงกลมสองวงมีอกัษรเขียนวา่  จงัหวดั
เชียงใหม ่  และชอ่งว่างกลางวงกลมมีอกัษรยอ่ว่า  ส.พ.ค. 
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ข้อ 5 ในข้อบงัคบันี B 
“สมาคม”   หมายความว่า   สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื�อนครูจงัหวดัเชียงใหม่ 

 “สมาชิก”   หมายความวา่   สมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื�อนครูจงัหวดัเชียงใหม ่
“การรับสมัครกรณีพิเศษ”  หมายความว่า  เป็นการรับสมัครสมาชิกเนื�องในโอกาสวันสําคัญตามมติที�

คณะกรรมการ  พิจารณาเห็นสมควร 
 “คณะกรรมการ”  หมายความวา่   คณะกรรมการดําเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื�อนครู
จงัหวดัเชียงใหม่ 
 “กรรมการ”  หมายความวา่  กรรมการดําเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื�อนครูจงัหวดัเชียงใหม่ 
ประกอบด้วย กรรมการประจําหนว่ย  กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ  และกรรมการอื�น 

“กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ” หมายความวา่  กรรมการที�มาจากผู้ ร่วมก่อตั Bง เป็นผู้ มีประสบการณ์ และหรือมี 
สว่นร่วมในการบริหารและดําเนินกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์เพื�อนครูจงัหวดัเชียงใหม่มาก่อน 
 “กรรมการประจําหน่วย”  หมายความวา่  กรรมการที�ได้รับเลือกจากหนว่ย ส.พ.ค. ตามที�คณะกรรมการ 
กําหนด   

 “กรรมการอื�น”  หมายความว่า  กรรมการที�มาจากผู้ ที�มีประสบการณ์ด้านการฌาปนกิจสงเคราะห์   หรือมี
ประสบการณ์อื�นที�เกี�ยวข้อง   ตามที�ประชมุใหญ่เห็นชอบและมีมตใิห้เลือกเพิ�ม   ทั Bงนี Bต้องไมเ่กินจํานวนที�กําหนด 

“ที�ปรึกษา”  หมายความวา่  บคุคลที�สมาคม เชิญผู้ ที�มีความรู้ความสามารถและหรือมีประสบการณ์ในด้าน
การฌาปนกิจสงเคราะห์  ด้านกฎหมาย ด้านการเงินการบญัชี แล้วแตก่รณีตามที�คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 
 “คณะอนกุรรมการ” หมายความวา่  คณะอนกุรรมการที�ได้รับการแตง่ตั Bงจากคณะกรรมการหรือนายกสมาคม
ให้ปฏิบตัิหน้าที�เกี�ยวกบักิจการของสมาคม 
 “นายกสมาคม”   หมายความวา่   นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื�อนครูจงัหวดัเชียงใหม ่
 “ผู้จดัการสมาคม”   หมายความวา่   พนกังานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื�อนครูจงัหวดัเชียงใหม ่ ที�ได้รับ
การบรรจ ุ และแตง่ตั Bง 
 “เจ้าหน้าที�”   หมายความวา่   เจ้าหน้าที�สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื�อนครูจงัหวดัเชียงใหม ่ ที�ได้รับการ
บรรจ ุ และแตง่ตั Bง 
 “เงินคา่สมคัร”  หมายความว่า  เงินคา่สมคัรเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื�อนครูจงัหวดั
เชียงใหม ่
 “เงินคา่บํารุง”   หมายความว่า   เงินคา่บํารุงสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื�อนครูจงัหวดัเชียงใหม ่   ที�สมาชิก
ต้องชําระให้กบัสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื�อนครูจงัหวดัเชียงใหมเ่ป็นรายปี 

“เงินสงเคราะห์”   หมายความวา่  เงินที�สมาชิกร่วมกนัออกชว่ยเหลือเป็นคา่จดัการศพ  หรือคา่จดัการศพ 
และสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิก   ซึ�งถึงแก่ความตาย    รวมทั Bงเป็นคา่ใช้จา่ยเพื�อดําเนินกิจการของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์เพื�อนครูจงัหวดัเชียงใหม่ 
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 “เงินสงเคราะห์ลว่งหน้า”   หมายความวา่   เงินสงเคราะห์ที�สมาชิกฝากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื�อนครู
จงัหวดัเชียงใหมไ่ว้   เพื�อสํารองจา่ยเป็นเงินสงเคราะห์   เมื�อสมาชิกคนใดคนหนึ�งถึงแก่ความตาย 

“หนว่ยงาน”     หมายความว่า   หนว่ยงานทางการศกึษา  และหรือสถานศกึษาตามที�กําหนดไว้ตาม
พระราชบญัญตัสิภาครู และบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ.2546   และหรือพระราชบญัญตัริะเบียบข้าราชการครูและ
บคุลากรทางการศกึษา พ.ศ.2547  และหรือหน่วยงาน สถานศกึษาอื�นในลกัษณะเดียวกนั  ซึ�งมีสถานที�ตั Bงอยูใ่น
จงัหวดัเชียงใหม่ 

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

การกําหนดหนว่ย ส.พ.ค.  ให้เป็นไปตามที�คณะกรรมการกําหนด 
 “นายทะเบียน”     หมายความวา่      นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจําท้องที� 
 “นายทะเบียนกลาง” หมายความวา่  ผู้ อํานวยการสํานกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว 

“ปลดักระทรวง”    หมายความวา่   ปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั�นคงของมนษุย์ 
ข้อ 6  สมาคมเปิดทําการในวนัจนัทร์  ถึงวนัศกุร์   ระหวา่งเวลา  08:30  น. ถึงเวลา  16:30  น.   เว้น

วนัหยดุราชการ    
บรรดาข้อบงัคบั ระเบียบ คําสั�งอื�นใดที�กําหนดไว้แล้วในข้อบงัคบันี B  หรือซึ�งขดัหรือแย้งกบัข้อบงัคบันี B  ให้ใช้

ข้อบงัคบันี Bแทน 
ข้อ 7  ให้นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื�อนครูจงัหวดัเชียงใหมรั่กษาการตามข้อบงัคบันี B 

หมวด  1 
วัตถุประสงค์ 

ข้อ 8  สมาคมมีวตัถปุระสงค์เพื�อทําการสงเคราะห์ซึ�งกนัและกนัในการจดัการศพ   และสงเคราะห์ ครอบครัว
ของสมาชิกที�ถึงแก่ความตายด้วยเงินสงเคราะห์   โดยไม่ประสงค์จะหากําไรมาแบง่ปันกนั 

หมวด  2 
สมาชิกภาพและการขาดจากสมาชิกภาพ 

ข้อ 9  สมาชิกสมาคมมี  2  ประเภท   ได้แก่   
             ( 1 )  สมาชิกสามญั 
                      ( 2 )  สมาชิกสมทบ 

 สมาชิกสามญั  ได้แก่  บคุคลที�สงักดัในหนว่ยงานตามข้อ 5   เจ้าหน้าที�  และพนกังานของสมาคม  หรือ 
บคุคลที�สงักดัหนว่ยงานอื�นที�เกี�ยวข้อง และต้องมีคณุสมบตัติามข้อ 10   ซึ�งได้แสดงความจํานงตามข้อ 11  และ
คณะกรรมการมีมตใิห้ความเห็นชอบรับเข้าเป็นสมาชิกตามข้อ 12  แหง่ข้อบงัคบันี Bแล้ว 
 สมาชิกสมทบ   ได้แก่  คูส่มรส และหรือบดิา มารดา บตุรโดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิก และให้หมาย
รวมถึงบคุคลที�ระบไุว้ในข้อ 21(2) ถึง (6) แหง่ข้อบงัคบันี Bด้วย 
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ข้อ 10 ผู้สมคัรเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมต้องมีคณุสมบตั ิ  ดงัตอ่ไปนี B 
  ( 1 )   ต้องบรรลนิุตภิาวะแล้ว   และมีอายไุมเ่กิน  45  ปี 

 ( 2 )  ไมเ่ป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั�นเฟือนไมส่มประกอบ 
( 3 )   ต้องมีสขุภาพสมบรูณ์ในวนัสมคัร 

  ( 4 )  ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย 
( 5 )  ไมเ่ป็นโรคตดิตอ่ร้ายแรง   หรือเป็นโรคเรื Bอรังจนรักษาไมห่าย 
( 6 )  ต้องมีความประพฤตดีิ   และยินยอมปฏิบตัิตามข้อบงัคบั 

การกําหนดอายตุาม ( 1 )    ไมใ่ช้บงัคบัแก่ผู้ ที�บรรจ ุย้าย โอนเข้ามาสงักดัหนว่ยงานในจงัหวดัเชียงใหม ่  ตาม
ข้อ 5  ทั Bงนี B  ต้องสมคัรเข้าเป็นสมาชิกสมาคมภายในเวลา  6  เดือน   นบัตั Bงแตว่นัที�บรรจ ุย้าย หรือโอนเข้ามา   

การรับสมคัรสมาชิกกรณีพิเศษ  และการกําหนดคณุสมบตัสิมาชิก นอกเหนือจากที�กําหนดไว้ในข้อ 10  แหง่
ข้อบงัคบันี B  ให้เป็นไปตามมตขิองคณะกรรมการ 

ข้อ 11 ผู้ ที�ประสงค์จะสมคัรเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม  ต้องยื�นใบสมคัรตามแบบของสมาคม  ณ  ที�ทําการ
สมาคม ในวนัเปิดทําการ  โดยมีสมาชิกของสมาคมไมน้่อยกวา่  2  คน หรือกรรมการของสมาคมจํานวน 1 คน  รับรอง
คณุสมบตัิ 

ข้อ 12 สมาชิกภาพของผู้สมคัรเข้าเป็นสมาชิกจะสมบรูณ์เริ�มตั Bงแตว่นัที�คณะกรรมการของสมาคมได้มีมตใิห้
เข้าเป็นสมาชิก   และผู้สมคัรเข้าเป็นสมาชิกได้ชําระเงินคา่สมคัร   และชําระเงินตา่งๆ  ตามข้อบงัคบันี Bแล้ว    

ข้อ 13 สมาคมจะออกหนงัสือสําคญัการเป็นสมาชิก       ตามแบบของสมาคมให้แก่สมาชิกทกุคน 
ข้อ 14 สมาชิกภาพยอ่มสิ Bนสดุลงในกรณี    ดงัตอ่ไปนี B 

( 1 )  ตาย 
( 2 )  ลาออก โดยให้มีผลตั Bงแตว่นัที�ได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการแล้ว 
( 3 )  ที�ประชมุใหญ่มีมตใิห้ออก 

             ( 4 )  ขาดสง่เงินสงเคราะห์   โดยได้รับหนงัสือเตือนจากสมาคมแล้ว หรือทางสมาคมได้นําเงิน
สงเคราะห์ลว่งหน้ามาจา่ยเป็นเงินสงเคราะห์หมดแล้ว  หรือสมาคมตดิตอ่หาหลกัแหลง่ที�อยูไ่มไ่ด้  และคณะกรรม การ
พิจารณาเห็นสมควรให้พ้นจากสมาชิกภาพ 

สมาชิกที�พ้นจากสมาชิกภาพตามข้อ  14 (4)   มีสิทธิอทุธรณ์ตอ่คณะกรรมการภายใน  60  วนั นบัแตว่นัที�
ได้รับหนงัสือ 

ให้คณะกรรมการวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน  30  วนั นบัแตว่นัยื�นอทุธรณ์คําวินิจฉยัของคณะกรรมการ  
ให้เป็นที�สดุ 

การสิ Bนสดุแหง่สมาชิกภาพตามข้อนี B   สมาชิกไมมี่สิทธิเรียกเงินคา่สมคัร    เงินคา่บํารุง    และเงินสงเคราะห์ที�
ได้ชําระตามข้อบงัคบันี Bคืนจากสมาคม    เว้นแตเ่งินสงเคราะห์ลว่งหน้าที�ยงัไมไ่ด้ตกอยู่ในความผกูพนัที�จะต้องจา่ยเป็น
เงินสงเคราะห์ให้แก่สมาชิกที�ถึงแก่ความตาย 

 



หมวด  3   

เงนิค่าสมัคร   เงินค่าบาํรุง   และเงินสงเคราะห์ 
ข้อ 15 เมื�อสมาคมรับสมคัรผู้ใดเข้าเป็นสมาชิกแล้ว    ผู้นั Bนมีหน้าที�ต้องชําระเงินให้แก่สมาคม    ดงันี B 

(1)  เงินคา่สมคัรเข้าเป็นสมาชิก  เป็นเงินห้าสิบบาท 
(2) เงินคา่บํารุงปีละ  ยี�สิบบาท 
(3) เงินสงเคราะห์ลว่งหน้า   ให้เป็นไปตามมตทีิ�ประชมุใหญ่กําหนด  

ข้อ 16 เมื�อสมาชิกของสมาคมคนใดคนหนึ�งถึงแก่ความตาย   สมาชิกทกุคนมีหน้าที�ต้องชําระเงินสงเคราะห์
รายศพ  รายละสิบห้าบาท 

ข้อ 17 การชําระเงินคา่สมคัร  เงินคา่บํารุง  เงินสงเคราะห์     หรือเงินสงเคราะห์ลว่งหน้า  ให้ชําระตอ่สมาคม   
ณ  ที�ทําการของสมาคม  ในวนัเปิดทําการ 

การรับเงินคา่สมคัร  เงินคา่บํารุง  เงินสงเคราะห์  และเงินสงเคราะห์ลว่งหน้า  ให้สมาคมออกใบเสร็จ  
รับเงินไว้เป็นหลกัฐาน 

ข้อ 18 เงินสงเคราะห์ตามข้อ 16  สมาชิกต้องชําระให้สมาคม ภายใน  5  วนั     นบัแตว่นัได้รับแจ้งการตาย
ของสมาชิก    หรือได้รับแจ้งให้ชําระเงินสงเคราะห์จากสมาคม 

ข้อ 19  สมาคมจะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ลว่งหน้าจากสมาชิก  เพื�อสํารองจา่ยเป็นคา่จดัการศพ   ซึ�งต้องไม่
เกินอตัราที�ที�ประชมุใหญ่จะมีมตกํิาหนด  และเงินจํานวนนี Bสมาคมจะคืนให้แก่สมาชิกเทา่ที�สมาชิกผู้นั Bน    ยงัไมต่กอยู่
ในความผกูพนัที�จะต้องจา่ยเงินสงเคราะห์ตามที�จา่ยไว้ลว่งหน้า     และเงินสงเคราะห์ลว่งหน้านี B  ห้ามสมาคมนําไปใช้
จา่ยในกิจการอื�นใด  เว้นแตจ่ะนําไปใช้สํารองจา่ยเป็นเงินสงเคราะห์ของสมาชิกผู้นั Bนเอง เมื�อสมาชิกอื�นถึงแก่ความ
ตาย 

ข้อ 20 เมื�อสมาชิกผู้ใดถึงแก่ความตาย  ให้ผู้จดัการศพ     ผู้ มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ ของสมาชิก 
แจ้งให้สมาคมทราบภายใน   30  วนั  พร้อมด้วยหลกัฐาน   คือ   หนงัสือสําคญัแสดงการเป็นสมาชิก   ใบมรณบตัร   
สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ตาย   สําเนาทะเบียนบ้านและบตัรประจําตวัประชาชนของผู้จดัการศพ   และหรือผู้ รับเงิน
สงเคราะห์   
 หากผู้ มีสิทธิSรับเงินไมแ่จ้งสมาคมทราบภายในเวลาที�กําหนดตามวรรคหนึ�ง    ให้จา่ยเป็นเงิน สงเคราะห์ 
ครอบครัว 

สมาคมจะจา่ยเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้จดัการศพ  หรือผู้ รับเงินสงเคราะห์แล้วแตก่รณี   ดงัตอ่ไปนี B   คือ 
ในกรณีผู้จดัการศพ  และผู้ รับเงินสงเคราะห์เป็นคนละคน  จะจา่ยเงินให้ผู้จดัการศพ   เป็นผู้ รับเงินสําหรับคา่

จดัการศพ   ส่วนที�เหลือจา่ยให้ผู้ รับเงินสงเคราะห์  โดยสมาคมจะจา่ยเงินสงเคราะห์ให้ทั Bงหมดภายใน  90  วนั นบัแต่
วนัรับคําขอรับเงินสงเคราะห์หรือแบง่จา่ยให้เป็น  ดงันี Bคือ 

 (1)   การจา่ยเงินคา่จดัการศพ   สมาคมจะจา่ยเงินคา่จดัการศพ    ตามคําขอรับเงินคา่จดัการศพ  จํานวน
รายละไมเ่กินห้าหมื�นบาทถ้วน   ภายใน  7  วนั นบัตั Bงแตว่นัที�ผู้ มีสิทธิSรับเงินยื�นคําขอ     
           (2)   สมาคมจะจา่ยเงินสว่นที�เหลือจากที�เรียกเก็บได้ทั Bงหมดภายใน  90  วนั   นบัแตว่นัจา่ยครั Bงแรก  และ

ภายหลงัจากที�เรียกเก็บได้อีก 
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การจา่ยเงินสงเคราะห์    สมาคมจะหกัไว้เป็นคา่ใช้จา่ยของสมาคมเป็นจํานวนร้อยละ 4    ของเงินสงเคราะห์
ที�เรียกเก็บได้   

การจา่ยเงินสงเคราะห์   ให้นําเข้าที�ประชมุคณะกรรมการ   เพื�อพิจารณาอนมุตัิ   มตทีิ�ประชมุคณะกรรมการ
ให้ถือเป็นที�สดุ 

ข้อ 21 เมื�อสมาชิกผู้ใดถึงแก่ความตาย   สมาคมจะจา่ยเงินคา่จดัการศพ     หรือเงินคา่จดัการศพ และเงิน
สงเคราะห์ครอบครัว   ให้แก่บคุคลที�สมาชิกได้ระบไุว้ในใบสมคัรสมาชิก ส.พ.ค. หรือแบบระบทุายาท ซึ�งต้องเป็น
บคุคลดงัตอ่ไปนี B 

(1) สามี  ภริยา  บตุร  และบิดา  มารดา  ของสมาชิก 
(2) พี�น้องร่วมบิดา  มารดาเดียวกนั  ของสมาชิก 
(3) พี�น้องร่วมบิดา  หรือมารดาเดียวกนั ของสมาชิก 
(4) ปู่   ย่า  ตา  ยาย  ของสมาชิก 
(5) ลงุ  ปา้  น้า  อา  ของสมาชิก 
(6) ผู้อปุการะเลี Bยงด ู  หรือผู้อยูใ่นอปุการะเลี Bยงด ูของสมาชิก 

ในกรณีที�ไมมี่บคุคลที�ระบไุว้ในใบสมคัรตามวรรคหนึ�ง    หรือมีบคุคลที�ระบไุว้ในใบสมคัรหรือแบบระบทุายาท  
แตไ่มอ่าจจดัการศพตามเจตนาของสมาชิกได้   หรือในกรณีที�สมาชิกไมไ่ด้ระบบุคุคลใดไว้ในใบสมคัร   บคุคลตาม
วรรคหนึ�ง     อาจยื�นคําร้องตอ่สมาคม   เพื�อขอเป็นผู้จดัการศพ   และเมื�อสมาคมเห็นวา่บคุคลนั Bนสามารถจดัการศพ
ได้จริง    ให้สมาคมจา่ยคา่จดัการศพแก่บคุคลดงักล่าว    แตถ้่าสมาคมเห็นวา่บคุคลนั Bนไมส่ามารถจดัการศพได้    ให้
สมาคมจดัการศพแก่สมาชิกตามฐานานรูุป   และศาสนาของสมาชิกนั Bน ๆ 
 ถ้าหากมีเงินคา่จดัการศพ   หรือเงินคา่จดัการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัวเหลืออยู่    ให้จ่ายแก่บคุคลที�
ระบไุว้ในใบสมคัร   แตถ้่าไม่มีบคุคลที�ระบไุว้ในใบสมคัรหรือแบบระบทุายาท ให้จา่ยเงินดงักลา่วให้แก่บคุคลในวรรค
หนึ�งตามลําดบัก่อนหลงั    ลําดบัก่อนยอ่มตดัสิทธิผู้อยูลํ่าดบัหลงั       แตถ้่ามีผู้อยูใ่นลําดบัเดียวกนัหลายคน  ให้ได้รับ
เงินในสดัสว่นที�เทา่กนั    หากไมอ่าจแบง่เงินให้แก่บคุคลใดได้   ให้เงินนั Bนตกเป็นของแผน่ดนิ    

การเปลี�ยนแปลงแก้ไขการระบทุายาทผู้ มีสิทธิSรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้เป็นไปตามประกาศของสมาคม 

หมวด  4 
สิทธ ิและหน้าที�ของสมาชิก 

ข้อ 22 สมาชิกมีสิทธิ   ดงัตอ่ไปนี B 
(1) แสดงความคิดเห็นเกี�ยวกบักิจการของสมาคมตอ่คณะกรรมการ  และมีสิทธิ 

เรียกร้องให้คณะกรรมการกระทํา  หรืองดเว้นการกระทํา  เพื�อประโยชน์ของสมาคม    หรือปอ้งกนัความเสียหายอนั
เกิดขึ Bนแก่สมาคม 

(2) เข้าร่วมประชมุใหญ่ของสมาคม  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทกุครั Bง 
(3) ขอตรวจสอบบญัชี     และเอกสารของสมาคม  เพื�อทราบการดําเนินการของสมาคม  ในวนั 

เปิดทําการของสมาคม 



-7- 

(4) ทําหนงัสือร้องขอตอ่คณะกรรมการให้เรียกประชมุใหญ่วิสามญั   เพื�อการใดการหนึ�งเมื�อใด 
ก็ได้  โดยมีจํานวนสมาชิกอื�นร่วมด้วยไมน้่อยกวา่หนึ�งในห้าของจํานวนสมาชิกทั Bงหมด   หรือไมน้่อยกวา่ห้าสิบคน 

(5) ร้องขอตอ่นายทะเบียนให้สั�งเพิกถอนมตขิองที�ประชมุใหญ่ที�ได้ลงมตฝ่ิาฝืนกฎหมาย  หรือ 
ข้อบงัคบัของสมาคมภายในสามสิบวนั    นบัแตว่นัที�ที�ประชมุใหญ่ลงมต ิ

(6) ยื�นคําร้องขอตอ่นายทะเบียนขอให้เลิกสมาคมพร้อมด้วยเหตผุลประกอบคําร้องขอ    โดยมี 
สมาชิกอื�นร่วมด้วยไมน้่อยกวา่หนึ�งในสี�ของสมาชิกทั Bงหมด 

ข้อ 23 สมาชิกมีหน้าที�    ดงันี B 
  (1)  ปฏิบตัติามระเบียบ   ข้อบงัคบั   และคําสั�งของสมาคม 

(2) ต้องชําระเงินสงเคราะห์ให้เรียบร้อยภายใน  5  วนั   นบัแตว่นัได้รับแจ้งการตายของสมาชิก 
หรือได้รับแจ้งให้ชําระเงินสงเคราะห์จากสมาคม 

(3) เก็บรักษาหนงัสือสําคญัการเป็นสมาชิก 
(4) การย้ายที�อยู ่ เปลี�ยนชื�อ  เปลี�ยนชื�อสกลุ  แก้ไขวนั  เดือน  ปีเกิดของสมาชิกให้ยื�นคําร้องตอ่ 

นายทะเบียนสมาคมภายในสิบห้าวนั  นบัแตว่นัย้าย  เปลี�ยน  หรือแก้ไข   เพื�อสมาคมจะได้แก้ไขหลกัฐานตา่ง ๆ  ใน
ทะเบียนให้ถกูต้อง 

หมวด  5 
คณะกรรมการ  และการดาํเนินกิจการ 

ข้อ 24 ให้มีคณะกรรมการดําเนินกิจการของสมาคมคณะหนึ�ง      จํานวนไม่น้อยกว่า  7  คน  แตไ่ม่เกิน  25  
คน  ประกอบด้วย    กรรมการประจําหน่วย  ส.พ.ค. ตาม  ข้อ 5   ที�ได้รับการเสนอชื�อจากหนว่ย ส.พ.ค.หนว่ยละ  1 คน   
กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิที�ได้รับการเสนอชื�อจากสํานกังานสมาคม จํานวน > คน    และอาจให้มีกรรมการอื�นอีก  ทั Bงนี B
ต้องได้รับความเห็นชอบจากที�ประชุมใหญ่   แต่ต้องไม่เกินจํานวนที�กําหนด  ให้กรรมการทั Bงหมดเลือกกันเองดํารง
ตําแหน่งนายกสมาคมหนึ�งคน อปุนายกไม่เกินสามคน  เลขานกุารหนึ�งคน  เหรัญญิกหนึ�งคน  และตําแหน่งอื�นตามที�
คณะกรรมการกําหนด เป็นผู้ ดําเนินกิจการสมาคม  กรรมการที�ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมจะดํารงตําแหน่งเกินสอง
วาระตดิตอ่กนัไมไ่ด้ 

คณะกรรมการดําเนินกิจการของสมาคมอาจตั Bงคณะอนุกรรมการ   เพื�อปฏิบัติงานตามที�คณะกรรมการ
ดําเนินกิจการของสมาคมมอบหมายก็ได้ 

สมาชิกที�จะได้รับเลือกตั Bงเป็นกรรมการต้องเป็นผู้ มีคณุสมบตัสิมควรแก่วตัถปุระสงค์ของสมาคม ดงัตอ่ไปนี B   
คือ 

(1) มีสญัชาตไิทย 
(2) มีอายไุมตํ่�ากวา่ยี�สิบห้าปีบริบรูณ์ 
(3) มีวฒุิการศกึษาไมตํ่�ากว่าชั Bนประถมศกึษาปีที� 4 
(4) มีภมูิลําเนาหรือถิ�นที�อยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่ 
(5) มีอาชีพเป็นหลกัแหลง่ และมีฐานะมั�นคง 
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(6) เป็นสมาชิกของสมาคม 
(7) ไมเ่ป็นกรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อื�น 
(8) ไมเ่ป็นผู้ มีความประพฤตเิสื�อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอนัดี 
(9) ไมเ่ป็นภิกษุ  สามเณร  นกัพรต  หรือนกับวชในศาสนาใด 
(10) ไมเ่คยถกูนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจําท้องที� สั�งให้พ้นจากตําแหนง่กรรมการ 

สมาคม 
(11) ไมเ่คยถกูที�ประชมุใหญ่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ถอดถอนให้ออกจากตําแหนง่กรรมการ  เพราะ 

เหตทุจุริตตอ่หน้าที�   หรือไมเ่คยต้องโทษตามกฎหมายว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
(12) ไมเ่คยต้องโทษจําคกุโดยคําพิพากษาถึงที�สดุให้จําคกุ   เว้นแตเ่ป็นโทษสําหรับความผิดได้กระทําโดย 

ประมาท   หรือความผิดลหโุทษ 
(13) ไมเ่ป็นคนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(14) ไมเ่ป็นบคุคลที�มีหนี Bสินล้นพ้นตวั   หรือบคุคลล้มละลาย 
(15) ไมเ่คยถกูไลอ่อก   ปลดออก   หรือให้ออกจากสว่นราชการ   หน่วยงานของรัฐ   หรือรัฐวิสาหกิจ    

หรือไมเ่คยถกูนายจ้างเลิกจ้าง   เพราะเหตทุจุริตตอ่หน้าที� 
ให้คณะกรรมการเป็นผู้แทนของสมาคม  ในกิจการเกี�ยวกบับคุคลภายนอก  ในการนี Bคณะกรรมการจะ 

แตง่ตั Bงกรรมการคนหนึ�งคนใด   หรือหลายคนขึ Bนทําการแทนก็ได้ 
ข้อ 25 กรรมการของสมาคมไมมี่สิทธิได้รับคา่จ้าง  หรือประโยชน์อยา่งอื�นทํานองเดียวกนัจากสมาคม 

 กรรมการของสมาคมอาจได้รับเบี Bยประชมุ  คา่พาหนะ  หรือประโยชน์อยา่งอื�นทํานองเดียวกนัจากสมาคม  
ตามที�ระเบียบสมาคมกําหนด 

ข้อ 26 คณะกรรมการซึ�งได้รับเลือกตั Bงตามข้อ  24     มีวาระอยูใ่นตําแหนง่คราวละสองปี   นบัแตว่นัที� 
นายทะเบียนรับจดทะเบียน  และจะดํารงตําแหนง่เกินสองวาระตดิตอ่กนัไมไ่ด้  เว้นแตที่�ประชมุใหญ่โดยมตสิองใน
สามของผู้มาประชมุจะกําหนดเป็นอย่างอื�น 
 ในกรณีที�กรรมการพ้นจากตําแหนง่ก่อนวาระ  อาจแตง่ตั Bงแทนภายในสามสิบวนันบัจากวนัที�กรรมการ พ้น
จากตําแหนง่  แตถ้่าวาระของกรรมการผู้นั Bนเหลืออยูไ่มถึ่งหนึ�งร้อยแปดสิบวนั  จะแตง่ตั Bงกรรมการแทนหรือ ไมก็่ได้ 
และถ้าได้มีการแตง่ตั Bงผู้ อื�นเป็นกรรมการแทน  ให้ผู้ ที�ได้รับการแตง่ตั Bงให้ดํารงตําแหน่งแทนอยูใ่นตําแหนง่ เทา่กบัวาระ
ที�เหลืออยูข่องผู้ ที�ตนแทน 
 ในระหวา่งที�ยงัไมมี่การจดทะเบียนของคณะกรรมการสมาคมชดุใหม ่ ถ้าข้อบงัคบัของสมาคมมิได้กําหนดไว้
เป็นอย่างอื�น  ให้คณะกรรมการชดุเดมิปฏิบตัหิน้าที�กรรมการตอ่ไปจนกวา่จะมีการจดทะเบียนกรรมการชดุใหม่ 

ข้อ 27 การพ้นจากตําแหนง่ของกรรมการ   ยอ่มพ้นจากตําแหนง่   โดยเหตดุงัตอ่ไปนี B 
(1) ครบกําหนดตามวาระ 
(2) ย้ายออกจากหน่วย ส.พ.ค.  ตามข้อ 5 
(3) ตาย 
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(4) ลาออก 
(5) ขาดจากสมาชิกภาพ 
(6) ขาดคณุสมบตัติามข้อ 24  ข้อใดข้อหนึ�ง 
(7) ที�ประชมุใหญ่มีมตใิห้ออก 
(8) กระทําความผิด  และถกูลงโทษตามกฎหมายวา่ด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้อใดข้อหนึ�ง 

กรณีตําแหนง่กรรมการหน่วย ส.พ.ค. ตามที�กําหนดไว้ในข้อ 5 วา่งลง   เพราะเหตไุมใ่ชอ่อกตามวาระ ให้
สมาชิกเลือกบคุคลในสงักดัหนว่ย ส.พ.ค. นั Bนแทน 

นอกจากกรรมการหนว่ย ส.พ.ค.  ตามวรรคหนึ�งคณะกรรมการอาจเรียกประชมุใหญ่  เพื�อเลือกสมาชิกคนใด
คนหนึ�งเข้าดํารงตําแหนง่แทนก็ได้ 

หากมีการเลือกให้ดํารงตําแหนง่แทน    ให้กรรมการที�ได้รับเลือกอยูใ่นตําแหนง่ตามวาระที�ตนแทน 

ข้อ 28  ให้มีการประชมุกรรมการอยา่งน้อยเดือนละหนึ�งครั Bง  ในกรณีจําเป็น  นายกสมาคมหรือกรรมการไม่
น้อยกวา่กึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการทั Bงหมด  จะเรียกประชมุพิเศษขึ Bนก็ได้ 

ข้อ 29  การเลือกกรรมการอื�นตามที�กําหนดไว้ในข้อ 5    ให้กระทําได้โดยมตขิองที�ประชมุใหญ่     และต้อง
นําไปจดทะเบียนภายในสิบสี�วนันบัแตว่นัที�ที�ประชมุใหญ่ลงมต ิ

ข้อ 30 คณะกรรมการมีอํานาจและหน้าที�ในการดําเนินกิจการของสมาคมทกุประการ  และให้หมายความ
รวมถึง 
  (1)   จดัดําเนินกิจการของสมาคมตามข้อบงัคบั   ตามมตขิองที�ประชมุใหญ่ 

(2) กําหนดอํานาจหน้าที�ของกรรมการแตล่ะตําแหนง่ 
(3) แตง่ตั Bงกรรมการคนใดคนหนึ�งให้รักษาการแทนในตําแหน่งกรรมการที�ว่างลง  ซึ�งยงัไมไ่ด้มี 

การเลือกแทน 
(4) วางระเบียบในการปฏิบตังิานของสมาคม  และการใช้จา่ยเงินของสมาคม  โดยได้รับอนมุตัิ 

จากที�ประชมุใหญ่ 
(5) วา่จ้าง  แตง่ตั Bง  และถอดถอนเจ้าหน้าที�  และพนกังานทั Bงปวง  เพื�อให้การดําเนินงานของ 

สมาคมเป็นไปโดยเรียบร้อย 
(6) วางระเบียบ  การจดัสวสัดิการเจ้าหน้าที�  และพนกังานของสมาคม 

          การใช้จา่ยเงินของสมาคมต้องเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ข้อบงัคบั และระเบียบของสมาคมที�วางไว้โดย
ไมข่ดัตอ่กฎหมาย   มิฉะนั Bนคณะกรรมการจะต้องรับผิดเป็นสว่นตวั 

ข้อ 31 องค์ประชมุในการประชมุคณะกรรมการ  จะต้องมีกรรมการมาประชมุไมน้่อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวน
กรรมการทั Bงหมด  จงึจะนบัได้วา่เป็นองค์ประชมุ 

ข้อ 32 ให้นายกสมาคมเป็นประธานที�ประชมุ   ถ้านายกสมาคมไมอ่าจปฏิบตัหิน้าที�ได้  ให้อปุนายก สมาคม
ทําหน้าที�ประธานที�ประชมุ  และหากนายกสมาคม  และอปุนายกสมาคมไมอ่าจปฏิบตัหิน้าที�ได้   ให้ที�ประชมุเลือก 
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กรรมการคนใดคนหนึ�งทําหน้าที�ประธานที�ประชมุ  การวินิจฉยัชี Bขาดให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์   ถ้าคะแนนเสียง
เทา่กนั  ให้ประธานที�ประชมุออกเสียงเพิ�มขึ Bนอีกหนึ�งเสียงเป็นเสียงชี Bขาด 

หมวด 6 
การทาํการแทน และการมอบอาํนาจ 

 ข้อ  33   ในกรณีที�นายกสมาคมไมอ่าจปฏิบตังิานได้  ให้อปุนายกสมาคมเป็นผู้ ทําการแทน  ถ้ามีอปุนายก
สมาคมหลายคน  ให้อปุนายกสมาคมคนที� 1 เป็นผู้ ทําการแทน   หากอปุนายกสมาคมคนที� 1 ไมอ่าจปฏิบตังิานได้   
ให้อปุนายกสมาคมคนถดัไปเป็นผู้ ทําการแทน  ถ้าไมมี่ผู้ ดํารงตําแหนง่อปุนายกสมาคม หรือมีแตไ่มอ่าจปฏิบตังิานได้  
ให้คณะกรรมการแตง่ตั Bงกรรมการคนหนึ�งเป็นผู้ ทําการแทน 

ข้อ  34  อํานาจในการสั�ง  การอนญุาต  การอนมุตั ิ การปฏิบตังิาน  หรือการดําเนินการอื�นใดของสมาคม  
คณะกรรมการ   และหรือนายกสมาคมอาจมอบอํานาจให้กรรมการ  ผู้จดัการ  หรือเจ้าหน้าที�ได้ตามมตขิอง 
คณะกรรมการ 

หมวด  7 
การประชุมใหญ่ 

ข้อ 35 ให้มีการประชมุใหญ่สามญัครั Bงแรกภายใน  90  วนั   นบัแตว่นัจดทะเบียนเพื�อให้ที�ประชมุใหญ่
พิจารณาเรื�องตา่ง ๆ  ดงันี B 

(1) รับรองข้อบงัคบัทั Bงฉบบัที�ผู้ เริ�มก่อการจดัตั Bงสมาคมนําไปจดทะเบียน 
(2) เลือกตั Bงกรรมการดําเนินงาน  และมอบหมายกิจการทั Bงปวงให้แก่คณะกรรมการ 
(3) กําหนดอตัราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ลว่งหน้า   เพื�อสํารองจา่ยเป็นคา่จดัการศพ 
(4) กําหนดอตัราหกัเงินสงเคราะห์   เพื�อเป็นคา่ใช้จา่ยในการดําเนินงานของสมาคม 
(5) กําหนดอตัราเบี Bยประชมุ  คา่พาหนะ  เงินคา่ตอบแทน  หรือประโยชน์อยา่งอื�นทํานองเดียวกนั 

ให้แก่กรรมการของสมาคม  เพื�อวางระเบียบสมาคมตอ่ไป 
(6) เรื�องอื�น ๆ  (ถ้ามี) 

ข้อ 36 คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุใหญ่สามญัหลงัจากการประชมุใหญ่สามญัครั Bงแรกปีละหนึ�ง
ครั Bง  ภายใน หนึ�งร้อยยี�สิบวนันบัแตว่นัสิ Bนปีปฏิทิน  เพื�อ 

(1) รับทราบรายงานกิจการในรอบปีที�ผา่นมาของสมาคม 
(2) พิจารณาอนมุตับิญัชีรายได้ รายจา่ย และบญัชีงบดลุของสมาคม 
(3) เลือกตั Bงคณะกรรมการแทนคณะกรรมการเมื�อครบวาระตามข้อ U6 
(4) เรื�องอื�น ๆ   (ถ้ามี) 

เพื�อการใดการหนึ�ง  ซึ�งคณะกรรมการเห็นสมควร  หรือสมาชิกมีจํานวนไมน้่อยกว่าหนึ�งในห้าของจํานวน
สมาชิกทั Bงหมดหรือไมน้่อยกวา่ห้าสิบคน   จะทําหนงัสือร้องขอตอ่คณะกรรมการให้เรียกประชมุใหญ่วิสามญัเมื�อใดก็
ได้ 
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ในกรณีที�สมาชิกขอให้เรียกประชมุใหญ่วิสามญั  ให้คณะกรรมการเรียกประชมุภายในสามสิบวนันบัแตว่นัได้

รับคําร้องขอ 
ข้อ 37   การประชมุใหญ่  ต้องมีสมาชิก  หรือผู้แทนสมาชิกมาประชมุไมน้่อยกวา่กึ�งหนึ�งของจํานวนสมาชิก

ทั Bงหมด  หรือไมน้่อยกว่าหนึ�งร้อยคน  จงึจะเป็นองค์ประชมุ 
 ถ้าในการประชมุนดัแรก สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกมาไมค่รบองค์ประชมุ  หากการประชมุนั Bน  ได้นดัโดย
สมาชิกร้องขอให้เลิกประชมุ  ถ้าการประชมุนั Bนมิใช่โดยสมาชิกร้องขอ    ให้นดัประชมุใหมอี่กครั Bงหนึ�งภายใน 
สามสิบวนั  การประชมุครั Bงหลงันี Bมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกมาประชมุไมน้่อยกวา่หนึ�งในสิบของจํานวนสมาชิก
ทั Bงหมด หรือไมน้่อยกวา่สามสิบคน  ก็ให้ถือวา่เป็นองค์ประชมุ 

ในการประชมุใหญ่  เพื�อแก้ไขหรือเพิ�มเตมิข้อบงัคบั เลิกสมาคม และลงมติตามข้อ  14(3)  และข้อ 27(7)    
ต้องมีผู้มาประชมุตามวรรคหนึ�งเทา่นั Bน 

ข้อ 38 ในการประชมุใหญ่  สมาชิกคนหนึ�งมีหนึ�งเสียงในการลงคะแนน  การวินิจฉยัชี Bขาดให้ถือเสียงข้าง
มาก    ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในที�ประชมุออกเสียงเพิ�มขึ Bนอีกเสียงหนึ�งเป็นเสียงชี Bขาด  เว้นแตจ่ะกําหนดไว้
ในข้อบงัคบัเป็นอยา่งอื�น 
 ในการประชมุใหญ่  สมาชิกจะมอบฉนัทะให้ผู้ อื�น  ซึ�งมิใชส่มาชิก  มาประชมุใหญ่  และออกเสียงแทนตนได้  
แตก่ารมอบฉันทะจะต้องทําเป็นหนงัสือ  และผู้ รับมอบฉันทะคนหนึ�งรับมอบฉนัทะได้คนเดียวเท่านั Bน 

ข้อ 39 การประชมุใหญ่สามญัหรือการประชมุใหญ่วิสามญั   ให้แจ้งสมาชิกทกุคนได้ทราบก่อนวนันดัประชมุ
ไมน้่อยกวา่ เจ็ดวนั   

ข้อ 40 ให้นายกสมาคมเป็นประธานที�ประชมุ   ถ้านายกสมาคมไมอ่าจปฏิบตัหิน้าที�ได้  ให้อปุนายกสมาคม
ปฏิบตัหิน้าที�แทน  หากทั Bงนายกสมาคม  และอปุนายกสมาคมไมอ่าจปฏิบตัหิน้าที�ได้ให้ที�ประชมุเลือกกรรมการคนใด
คนหนึ�งขึ Bนเป็นประธานในที�ประชมุเฉพาะการประชมุคราวนั Bน 

ข้อ 41 การออกเสียงลงคะแนนในที�ประชมุ  กระทําได้  2  วิธี   คือ 
  (1)   ออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย   ให้ใช้วิธียกมือ 

(2)   ออกเสียงลงคะแนนลบั   ให้ใช้วิธีเขียนบตัรลงคะแนน 
         การนบัคะแนนให้ที�ประชมุเลือกสมาชิกที�มาประชมุเป็นกรรมการนบัคะแนนไมน้่อยกว่าสามคน 

หมวด  8 
การทะเบียน   การเงนิ   และการบัญชี 

ข้อ 42  สมาคมต้องจดัให้มีทะเบียนสมาชิกตามแบบที�นายทะเบียนกลางกําหนด   และให้เก็บรักษาทะเบียน
ดงักลา่วไว้ที�สํานกังาน  พร้อมทั Bงหลกัฐาน  และเอกสารที�ใช้ประกอบการลงทะเบียน 

ข้อ 43  สมาคมต้องสง่สําเนาทะเบียนสมาชิกที�มีอยูใ่นวนัครบเก้าสิบวนั    นบัแตว่นัจดทะเบียนให้แก่นาย
ทะเบียนภายในสิบสี�วนันบัแตว่นัดงักลา่ว  และเมื�อสิ Bนเดือนมีนาคม    มิถนุายน     กนัยายน   และธนัวาคมของทกุปี    
สมาคมต้องสง่สําเนาทะเบียนสมาชิกในสว่นที�มีการเปลี�ยนแปลงที�มีอยูใ่นวนัสิ Bนเดือนนั Bนตอ่นายทะเบียนภายใน
สามสิบวนันบัแตว่นัสิ Bนเดือนนั Bน ๆ 
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ข้อ 44  สมาคมต้องจดัให้มีบญัชีแสดงฐานะการเงินตามแบบที�นายทะเบียนกลางกําหนด  และต้องเก็บรักษา

เอกสารประกอบบญัชีแสดงให้เห็นความถกูต้องแหง่บญัชีนั Bนไว้ด้วย 
ข้อ 45  เงินทกุประเภทที�สมาคมได้รับ   ต้องนําฝากธนาคารออมสิน  หรือธนาคารพาณิชย์  หรือสหกรณ์ออม

ทรัพย์ในนามของสมาคม เหรัญญิกจะเก็บรักษาเงินสดไว้ที�สํานกังานเพื�อเป็นคา่ใช้จา่ยไมเ่กินห้าพนับาท 
นายกสมาคมมีอํานาจสั�งจา่ยเงินของสมาคมได้  ครั Bงละไมเ่กินสามหมื�นบาท  ถ้าเกินสามหมื�นบาท แตไ่มเ่กิน

หนึ�งแสนบาท  ให้นายกสมาคม โดยอนมุตัขิองคณะกรรมการสั�งจา่ยเงินของสมาคมได้  ถ้าเกินหนึ�งแสนบาทต้องให้ที�
ประชมุใหญ่อนมุตัเิป็นกรณีไป   เว้นแตก่ารสั�งจา่ยเงินสงเคราะห์ 
 การใช้จา่ยเงิน  และการเบกิถอนเงินของสมาคม  ให้นายกสมาคม  และกรรมการอื�นอีกไม้น้อยกวา่สองคน ลง
ลายมือชื�อร่วมกนัในการอนมุตัคิา่ใช้จ่ายและเบิกถอน 

ข้อ 46 การใช้จา่ยเงินของสมาคม      ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั�นคงของ
มนษุย์   ข้อบงัคบั  ระเบียบ และวตัถปุระสงค์ของการดําเนินกิจการสมาคม  ทั Bงนี Bต้องเป็นไปตามแผนงบประมาณ
ประจําปีที�ประชมุใหญ่ได้อนมุตัแิล้ว      

ข้อ 47 เงินหรือผลประโยชน์ใดๆ  ของสมาคม  หรือเงินบริจาค  หรือดอกผลที�เกิดจากเงินฝากต้องตกเป็น
ทรัพย์สินของสมาคมทั Bงสิ Bน 

ข้อ 48     คณะกรรมการต้องแตง่ตั Bงบคุคลที�เหมาะสมเป็นผู้ตรวจบญัชีของสมาคมอย่างน้อย  3  คน   โดย
ต้องรายงานผลการตรวจสอบให้นายกสมาคมเพื�อนําเสนอตอ่คณะกรรมการ  ภายใน  60 วนั  นบัแตว่นัสิ Bนปีปฏิทิน  

ข้อ 49 ให้สมาคมทําบญัชีรายได้ รายจา่ยและบญัชีงบดลุ  ตามแบบที�นายทะเบียนกลางกําหนด  เสนอตอ่ที�
ประชมุใหญ่  เพื�ออนมุตัภิายในกําหนดหนึ�งร้อยยี�สิบวนั  นบัแตว่นัสิ Bนปีปฏิทิน   และต้องสง่สําเนางบดลุที�มีคํารับรอง
วา่ถกูต้องตอ่นายทะเบียน   เพื�อตรวจสอบภายในสามสิบวนันบัแตว่นัที�ที�ประชมุใหญ่อนมุตัิ  และต้องแสดงไว้ที�
สํานกังานเพื�อให้สมาชิก  และผู้ มีสว่นได้เสียตรวจดดู้วย 

ข้อ 50 หลกัฐานเอกสารทางทะเบียน  ทางการเงิน  ทางบญัชี  และบญัชีงบดลุ  สมาคมต้องเก็บรักษาไว้ไม่
น้อยกวา่สิบปี 

หมวด  9 
การแก้ไข  หรือเพ ิ�มเตมิข้อบังคับ 

ข้อ 51 การแก้ไขหรือเพิ�มเตมิข้อบงัคบั  ซึ�งกระทําโดยมตขิองที�ประชมุใหญ่นั Bน   ต้องมีคะแนนเสียงในการลง
มตไิมน้่อยกวา่สองในสามของจํานวนสมาชิกที�มาประชมุ   และต้องไมข่ดัตอ่วตัถปุระสงค์ของสมาคม  หรือขดัตอ่
กฎหมาย 
 เมื�อที�ประชมุใหญ่มีมตแิก้ไขหรือเพิ�มเตมิข้อบงัคบัข้อใดข้อหนึ�งแล้ว  คณะกรรมการต้องนําไปจดทะเบียน
ภายในสิบสี�วนันบัแตว่นัที�ประชมุใหญ่มีมต ิ

ข้อ 52 ในกรณีที�นายทะเบียนไมรั่บจดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ�มเติมข้อบงัคบัตามข้อ 51 ให้คณะกรรมการนดั
ประชมุใหญ่วิสามญั    เพื�อพิจารณาแก้ไขหรือเพิ�มเตมิข้อบงัคบันั Bนอีกครั Bงหนึ�ง ภายใน  10  วนั  นบัแตว่นัที�ได้รับแจ้ง
คําสั�งของนายทะเบียน   ถ้าที�ประชมุใหญ่ยงัยืนยนัการแก้ไขหรือเพิ�มเตมิข้อบงัคบันั Bนอยู ่ ให้คณะกรรมการทําหนงัสือ 
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อทุธรณ์ตอ่ปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั�นคงของมนษุย์โดยยื�นตอ่นายทะเบียน ภายในกําหนดสามสิบ
วนันบัแตว่นัได้รับคําสั�งจากนายทะเบียน 

 
หมวด  10 

การเลิกสมาคม   และการชาํระบัญชี 

ข้อ 53 สมาคมย่อมเลิกได้ด้วยเหตใุดเหตหุนึ�ง   ดงัตอ่ไปนี B 
(1) ที�ประชมุใหญ่ลงมตใิห้เลิก 
(2) นายทะเบียนสั�งให้เลิก  ตามมาตรา 52  แหง่พระราชบญัญตักิารฌาปนกิจสงเคราะห์  พ.ศ.2545 
(3) ศาลสั�งให้เลิกตามมาตรา 54   แหง่พระราชบญัญตัิการฌาปนกิจสงเคราะห์  พ.ศ.2545    
ข้อ 54 ในกรณีที�ได้รับคําสั�งจากนายทะเบียนให้เลิกสมาคม  ให้คณะกรรมการนดัประชมุกรรมการโดยดว่น  

เพื�อพิจารณาวา่สมควรเลิกสมาคมหรือไมป่ระการใด  ถ้าที�ประชมุมีมตไิมส่มควรเลิก  โดยมีเหตผุล  และวิธีการที�จะ 
แก้ไข  ให้คณะกรรมการทําหนงัสืออทุธรณ์ตอ่ปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั�นคงของมนษุย์   โดยยื�นตอ่
นายทะเบียนภายในสามสิบวนันบัแตว่นัได้รับคําสั�งจากนายทะเบียน 

ข้อ 55 เมื�อต้องเลิกสมาคมให้คณะกรรมการจดัให้มีการชําระบญัชี    ตามพระราชบญัญตักิารฌาปนกิจ
สงเคราะห์  พ.ศ. 2545  หมวด 7   วา่ด้วยการชําระบญัชี    

ข้อ 56 เมื�อชําระบญัชีแล้ว   ถ้ามีทรัพย์สินของสมาคมเหลืออยูเ่ท่าใด   สมาคมจะโอนให้แก่มลูนิธิบ้านพกั
คนชราจงัหวดัเชียงใหม(่สมาคม  หรือนิตบิคุคลการกศุลอยา่งอื�น  หรือสว่นราชการตามที�ที�ประชมุใหญ่จะมีมตกํิาหนด  
ในกรณีที�มิได้ระบไุว้ในข้อบงัคบั หรือที�ประชมุใหญ่มิได้มีมตไิว้   ให้ทรัพย์สินนั Bนตกเป็นของแผน่ดนิ 
 

ประกาศ ณ วนัที�    1    เมษายน    พ.ศ. 2563 

                                                                                          

            (ลงชื�อ)                  

           (นายณฏัฐกรณ์  ศรีสรัุกษ์) 
              นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื�อนครูจงัหวดัเชียงใหม ่

 


