ข้อบังคับ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2546
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 10 ) พ.ศ. 2556
----------------------------------------------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรแก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.
2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2549
แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2552
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8 ) พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9 ) พ.ศ. 2554ให้เหมาะสมกับกาลสมัย สมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ อาศัยตามความในหมวด 9 ข้อ 54 และตามมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ
สามัญประจาปี 2555 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 จึงสมควรให้มีการแก้ไข เพิ่มเติม ข้อบังคับสมาคมขึ้นใหม่ ดังนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2546
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 10 ) พ.ศ. 2556”
ข้อ 2 ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่ที่นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจาท้องที่รับจดทะเบียนเป็น
ต้นไป
ข้อ 3 สานักงานสมาคมตั้งอยู่ที่ 85/3 ถนนราชวิถี ตาบลศรีภูมิ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ข้อ 4 เครื่องหมายของสมาคมเป็นรูปลักษณะ วงกลมสองวงซ้อนทับกัน วงนอกมีเส้นผ่า ศูนย์กลาง 5
เซนติเมตร วงในมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 เซนติเมตร ช่องว่างระหว่างวงกลมสองวงมีอักษรเขียนว่า จังหวัดเชียงใหม่
และช่องว่างกลางวงกลมมีอักษรย่อว่า ส.พ.ค.
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“สมาคม” หมายความว่า สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่
“การรับสมัครกรณีพิเศษ ” หมายความว่า เป็นการรับสมัครสมาชิกเนื่องในโอกาสวันสาคัญตามมติที่
คณะกรรมการ พิจารณาเห็นสมควร
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จังหวัดเชียงใหม่
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการดาเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัด
เชียงใหม่ ประกอบด้วย กรรมการประจาหน่วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการอื่น
“กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ” หมายความว่า กรรมการที่มาจากผู้ร่วมก่อตั้ง เป็นผู้มีประสบการณ์ และหรือมี
ส่วนร่วมในการบริหารและดาเนินกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่มาก่อน
“กรรมการประจาหน่วย” หมายความว่า กรรมการที่ได้รับเลือกจากหน่วย ส.พ.ค. ตามที่คณะกรรมการ
กาหนด
“กรรมการอื่น” หมายความว่า กรรมการที่มาจากผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการฌาปนกิจสงเคราะห์ หรือมี
ประสบการณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ประชุมใหญ่เห็นชอบและมีมติให้เลือกเพิ่ม ทั้งนี้ต้องไม่เกินจานวนที่กาหนด
“ที่ปรึกษา” หมายความว่า บุคคลที่สมาคมเชิญผู้ที่มีความรู้ความสามารถและหรือมีประสบการณ์ในด้าน
การฌาปนกิจสงเคราะห์ ด้านกฎหมาย ด้านการเงินการบัญชี แล้วแต่กรณีตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือนายก
สมาคมให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกิจการของสมาคม
“นายกสมาคม” หมายความว่า นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่
“ผู้จัดการสมาคม” หมายความว่า พนักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับ
การบรรจุ และแต่งตั้ง
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการ
บรรจุ และแต่งตั้ง
“เงินค่าสมัคร” หมายความว่า เงินค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัด
เชียงใหม่
“เงินค่าบารุง” หมายความว่า เงินค่าบารุงสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ ที่สมาชิก
ต้องชาระให้กับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่เป็นรายปี
“เงินสงเคราะห์” หมายความว่า เงินที่สมาชิกร่วมกันออกช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพ
และสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิก ซึ่งถึงแก่ความตาย รวมทั้งเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อดาเนินกิจการของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่
“เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า” หมายความว่า เงินสงเคราะห์ที่สมาชิกฝากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อนครู
จังหวัดเชียงใหม่ไว้ เพื่อสารองจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ เมื่อสมาชิกคนใดคนหนึ่งถึงแก่ความตาย
“หน่วยงาน” หมายความว่า หน่วยงานทางการศึกษา และหรือสถานศึกษาตามที่กาหนดไว้ตาม
พระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และหรือพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
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จังหวัดเชียงใหม่
“หน่วย ส.พ.ค.” หมายความว่า เครือข่ายในการประสานงาน การให้บริการ และอานวยความสะดวกแก่
สมาชิก ส.พ.ค. ในกลุ่มหรือสังกัด
การกาหนดหน่วย ส.พ.ค. ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด
“นายทะเบียน” หมายความว่า นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจาท้องที่
“นายทะเบียนกลาง” หมายความว่า ผู้อานวยการสานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
“ปลัดกระทรวง” หมายความว่า ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ข้อ 6 สมาคมเปิดทาการในวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08:30 น. ถึงเวลา 16:30 น. เว้น
วันหยุดราชการ
บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่งอื่นใดที่กาหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้
ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 7 ให้นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ รักษาการตามข้อบังคับนี้

หมวด 1
วัตถุประสงค์
ข้อ 8 สมาคมมีวัตถุประสงค์เพื่อทาการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ และสงเคราะห์
ครอบครัวของสมาชิกที่ถึงแก่ความตายด้วยเงินสงเคราะห์ โดยไม่ประสงค์จะหากาไรมาแบ่งปันกัน

หมวด 2
สมาชิกภาพและการขาดจากสมาชิกภาพ
ข้อ 9 สมาชิกสมาคม มี 2 ประเภท ได้แก่
(
1 ) สมาชิกสามัญ
( 2 ) สมาชิกสมทบ
สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลที่สังกัดในหน่วยงานตามข้อ 5 เจ้าหน้าที่ และพนักงานของ
สมาคม และหรือบุคลากรที่สังกัดหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 10 ซึ่งได้แสดงความจานง
ตามข้อ 11 และคณะกรรมการมีมติให้ความเห็นชอบรับเข้าเป็นสมาชิกตามข้อ 12 แห่งข้อบังคับนี้แล้ว
สมาชิกสมทบ ได้แก่ คู่สมรส และหรือบิดา มารดา บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิก
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( 1 ) ต้องบรรลุนิติภาวะแล้ว และมีอายุไม่เกิน 45 ปี
( 2 ) ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
( 3 ) ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ในวันสมัคร
( 4 ) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
( 5 ) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคเรื้อรังจนรักษาไม่หาย
( 6 ) ต้องมีความประพฤติดี และยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับ
การกาหนดอายุตาม ( 1 ) ไม่ใช้บังคับแก่ผู้ที่บรรจุ ย้าย โอนเข้ามาสังกัดหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ ตาม
ข้อ 5 ทั้งนี้ ต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมภายในเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่บรรจุ ย้าย หรือโอนเข้ามา
การรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ และการกาหนดคุณสมบัติสมาชิก นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในข้อ 10 แห่ง
ข้อบังคับนี้ ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ
ข้อ 11 ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ต้องยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคม ณ ที่ทาการ
สมาคม ในวันเปิดทาการ โดยมีสมาชิกของสมาคมไม่น้อยกว่า 2 คน หรือกรรมการของสมาคม จานวน 1 คน
รับรองคุณสมบัติ
ข้อ 12 สมาชิกภาพของผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกจะสมบูรณ์เริ่มตั้งแต่วันที่คณะกรรมการของสมาคมได้มีมติ
ให้เข้าเป็นสมาชิก และผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกได้ชาระเงินค่าสมัคร และชาระเงินต่างๆ ตามข้อบังคับนี้แล้ว
ข้อ 13 สมาคมจะออกหนังสือสาคัญการเป็นสมาชิก ตามแบบของสมาคมให้แก่สมาชิกทุกคน
ข้อ 14 สมาชิกภาพย่อมสิ้นสุดลงในกรณี ดังต่อไปนี้
( 1 ) ตาย
( 2 ) ลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่สมาคมได้รับใบลาออกแล้ว
( 3 ) ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ออก
( 4 ) ขาดส่งเงินสงเคราะห์ โดยได้รับหนังสือเตือนจากสมาคมแล้ว หรือทางสมาคมได้นาเงิน
สงเคราะห์ล่วงหน้ามาจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์หมดแล้ว หรือสมาคมติดต่อหาหลักแหล่งที่อยู่ไม่ได้ และคณะกรรม
การพิจารณาเห็นสมควรให้พ้นจากสมาชิกภาพ
สมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพตามข้อ 14 (4) มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายใน 60 วัน นับแต่วันที่
ได้รับหนังสือ
ให้คณะกรรมการวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันยื่นอุทธรณ์คาวินิจฉัยของคณะกรรมการ
ให้เป็นที่สุด
การสิ้นสุดแห่งสมาชิกภาพตามข้อนี้ สมาชิกไม่มีสิทธิเรียกเงินค่าสมัคร เงินค่าบารุง และเงินสงเคราะห์
ที่ได้ชาระตามข้อบังคับนี้คืนจากสมาคม เว้นแต่เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าที่ยังไม่ได้ตกอยู่ในความผูกพันที่จะต้องจ่าย
เป็นเงินสงเคราะห์ให้แก่สมาชิกที่ถึงแก่ความตาย
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หมวด 3
เงินค่าสมัคร เงินค่าบารุง และเงินสงเคราะห์
ข้อ 15 เมื่อสมาคมรับสมัครผู้ใดเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ผู้นั้นมีหน้าที่ต้องชาระเงินให้แก่สมาคม ดังนี้
(1) เงินค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิก เป็นเงินห้าสิบบาท
(2) เงินค่าบารุงปีละ ยี่สิบบาท
(3) เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่กาหนด
ข้อ 16 เมื่อสมาชิกของสมาคมคนใดคนหนึ่งถึงแก่ความตาย สมาชิกทุกคนมีหน้าที่ต้องชาระเงิน
สงเคราะห์รายศพ รายละสิบห้าบาท
ข้อ 17 การชาระเงินค่าสมัคร เงินค่าบารุง เงินสงเคราะห์ หรือเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ให้ชาระต่อสมาคม
ณ ที่ทาการของสมาคม ในวันเปิดทาการ
การรับเงินค่าสมัคร เงินค่าบารุง เงินสงเคราะห์ และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ให้สมาคมออกใบเสร็จรับเงิน
ไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ 18 เงินสงเคราะห์ตามข้อ 16 สมาชิกต้องชาระให้สมาคมภายใน 5 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งการตาย
ของสมาชิก หรือได้รับแจ้งให้ชาระเงินสงเคราะห์จากสมาคม
ข้อ 19 สมาคมจะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าจากสมาชิก เพื่อสารองจ่ายเป็นค่าจัดการศพ ซึ่งต้องไม่เกิน
อัตราที่ที่ประชุมใหญ่จะมีมติกาหนด และเงินจานวนนี้สมาคมจะคืนให้แก่สมาชิกเท่าที่สมาชิกผู้นั้น ยังไม่ตกอยู่ใน
ความผูกพันที่จะต้องจ่ายเงินสงเคราะห์ตามที่จ่ายไว้ล่วงหน้า และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้านี้ ห้ามสมาคมนาไปใช้จ่าย
ในกิจการอื่นใด เว้นแต่จะนาไปใช้สารองจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ของสมาชิกผู้นั้นเองเมื่อสมาชิกอื่นถึงแก่ความตาย
ข้อ 20 เมื่อสมาชิกผู้ใดถึงแก่ความตาย ให้ผู้จัดการศพ ผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ของสมาชิก แจ้งให้
สมาคมทราบภายใน 30 วัน พร้อมด้วยหลักฐาน คือ หนังสือสาคัญแสดงการเป็นสมาชิก ใบมรณบัตร สาเนา
ทะเบียนบ้านของผู้ตาย สาเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจาตัวประชาชนของผู้จัดการศพ และหรือผู้รับเงิน
สงเคราะห์
หากผู้มีสิทธิ์รับเงินไม่แจ้งสมาคมทราบภายในเวลาที่กาหนดตามวรรคหนึ่ง ให้จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์
ครอบครัว
สมาคมจะจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้จัดการศพ หรือผู้รับเงินสงเคราะห์แล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้ คือ
ในกรณีผู้จัดการศพ และผู้รับเงินสงเคราะห์เป็นคนละคน จะจ่ายเงินให้ผู้จัดการศพ เป็นผู้รับเงินสาหรับค่า
จัดการศพ ส่วนที่เหลือจ่ายให้ผู้รับเงินสงเคราะห์ โดยสมาคมจะจ่ายเงินสงเคราะห์ให้ทั้งหมดภายใน 90 วัน นับแต่
วันรับคาขอรับเงินสงเคราะห์หรือแบ่งจ่ายให้เป็น ดังนี้คือ
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ไม่เกินห้าหมื่นบาทถ้วน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้มีสิทธิ์รับเงินยื่นคาขอ
(2) สมาคมจะจ่ายเงินส่วนที่เหลือจากที่เรียกเก็บได้ทั้งหมดภายใน 90 วัน นับแต่วันจ่ายครั้งแรก และ
ภายหลังจากที่เรียกเก็บได้อีก
(3) หากทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรมหรือผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าจัดการศพ หรือผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์
ครอบครัวไม่ติดต่อขอรับเงินค่าจัดการศพ และหรือเงินสงเคราะห์ครอบครัวภายใน 5 ปี นับแต่สมาชิกถึงแก่กรรม
ให้เงินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน
การจ่ายเงินสงเคราะห์ สมาคมจะหักไว้เป็นค่าใช้จ่ายของสมาคมเป็นจานวนร้อยละ 4 ของเงินสงเคราะห์ที่
เรียกเก็บได้
การจ่ายเงินสงเคราะห์ ให้นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมัติ มติที่ประชุมคณะกรรมการ
ให้ถือเป็นที่สุด
ข้อ 21 เมื่อสมาชิกผู้ใดถึงแก่ความตาย สมาคมจะจ่ายเงินค่าจัดการศพ หรือเงินค่าจัดการศพ และเงิน
สงเคราะห์ครอบครัว ให้แก่บุคคลที่สมาชิกได้ระบุไว้ในใบสมัครสมาชิก ส.พ.ค. หรือแบบระบุทายาท ซึ่งต้องเป็น
บุคคลดังต่อไปนี้
(1) สามี ภริยา บุตร และบิดา มารดา ของสมาชิก
(2) พี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน ของสมาชิก
(3) พี่น้องร่วมบิดา หรือมารดาเดียวกัน ของสมาชิก
(4) ปู่ ย่า ตา ยาย ของสมาชิก
(5) ลุง ป้า น้า อา ของสมาชิก
(6) ผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือผู้อยู่ในอุปการะเลี้ยงดูของสมาชิก
ในกรณีที่ไม่มีบุคคลที่ระบุไว้ในใบสมัครตามวรรคหนึ่ง หรือมีบุคคลที่ระบุไว้ในใบสมัครหรือแบบระบุ
ทายาท แต่ไม่อาจจัดการศพตามเจตนาของสมาชิกได้ หรือในกรณีที่สมาชิกไม่ได้ระบุบุคคลใดไว้ในใบสมัคร
บุคคลตามวรรคหนึ่ง อาจยื่นคาร้องต่อสมาคม เพื่อขอเป็นผู้จัดการศพ และเมื่อสมาคมเห็นว่าบุคคลนั้นสามารถ
จัดการศพได้จริง ให้สมาคมจ่ายค่าจัดการศพแก่บุคคลดังกล่าว แต่ถ้าสมาคมเห็นว่าบุคคลนั้นไม่สามารถจัดการศพได้
ให้สมาคมจัดการศพแก่สมาชิกตามฐานานุรูป และศาสนาของสมาชิกนั้น ๆ
ถ้าหากมีเงินค่าจัดการศพ หรือเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัวเหลืออยู่ ให้จ่ายแก่บุคคลที่
ระบุไว้ในใบสมัคร แต่ถ้าไม่มีบุคคลที่ระบุไว้ในใบสมัครหรือแบบระบุทายาท ให้จ่ายเงินดังกล่าวให้แก่บุคคลใน
วรรคหนึ่งตามลาดับก่อนหลัง ลาดับก่อนย่อมตัดสิทธิผู้อยู่ลาดับหลัง แต่ถ้ามีผู้อยู่ในลาดับเดียวกันหลายคน ให้
ได้รับเงินในสัดส่วนที่เท่ากัน หากไม่อาจแบ่งเงินให้แก่บุคคลใดได้ ให้เงินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขการระบุทายาทผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้เป็นไปตามประกาศของสมาคม
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หมวด 4
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
ข้อ 22 สมาชิกมีสิทธิ ดังต่อไปนี้
(1) แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการของสมาคมต่อคณะกรรมการ และมีสิทธิเรียกร้องให้
คณะกรรมการกระทา หรืองดเว้นการกระทา เพื่อประโยชน์ของสมาคม หรือป้องกันความ
เสียหายอันเกิดขึ้นแก่สมาคม
(2) เข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทุกครั้ง
(3) ขอตรวจสอบบัญชี และเอกสารของสมาคม เพื่อทราบการดาเนินการของสมาคม ในวันเปิด
ทาการของสมาคม
(4) ทาหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อการใดการหนึ่ง เมื่อใด
ก็ได้ โดยมีจานวนสมาชิกอื่นร่วมด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนสมาชิกทั้งหมด
หรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคน
(5) ร้องขอต่อนายทะเบียนให้สั่งเพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่ที่ได้ลงมติฝ่าฝืนกฎหมาย หรือ
ข้อบังคับของสมาคมภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ
(6) ยื่นคาร้องขอต่อนายทะเบียนขอให้เลิกสมาคมพร้อมด้วยเหตุผลประกอบคาร้องขอ โดยมี
สมาชิกอื่นร่วมด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของสมาชิกทั้งหมด
ข้อ 23 สมาชิกมีหน้าที่ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และคาสั่งของสมาคม
(2) ต้องชาระเงินสงเคราะห์ให้เรียบร้อยภายใน 5 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งการตายของสมาชิก
หรือได้รับแจ้งให้ชาระเงินสงเคราะห์จากสมาคม
(3) เก็บรักษาหนังสือสาคัญการเป็นสมาชิก
(4) การย้ายที่อยู่ เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนชื่อสกุล แก้ไขวัน เดือน ปีเกิดของสมาชิกให้ยื่นคาร้องต่อ
นายทะเบียนสมาคมภายในสิบห้าวัน นับแต่วันย้าย เปลี่ยน หรือแก้ไข เพื่อสมาคมจะได้
แก้ไขหลักฐานต่าง ๆ ในทะเบียนให้ถูกต้อง

หมวด 5
คณะกรรมการ และการดาเนินกิจการ
ข้อ 24 ให้มีคณะกรรมการดาเนินกิจการของสมาคมคณะหนึ่ง จานวนไม่น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่เกิน 25
คน ประกอบด้วย กรรมการประจาหน่วย ส.พ.ค. ตาม ข้อ 5 ที่ได้รับการเสนอชื่อจากหน่วย ส.พ.ค.หน่วยละ 1 คน
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ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ แต่ต้องไม่เกินจานวนที่กาหนด ให้กรรมการทั้งหมดเลือกกันเองดารง
ตาแหน่งนายกสมาคมหนึ่งคน อุปนายกไม่เกินสามคน เลขานุการหนึ่งคน เหรัญญิกหนึ่งคน และตาแหน่งอื่นตามที่
คณะกรรมการกาหนด เป็นผู้ดาเนินกิจการสมาคม
คณะกรรมการดาเนินกิจการของสมาคม อาจตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการ
ดาเนินกิจการของสมาคมมอบหมายก็ได้
สมาชิกที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติสมควรแก่วัตถุประสงค์ของสมาคม ดังต่อไปนี้
คือ
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์
(3) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
(4) มีภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่
(5) มีอาชีพเป็นหลักแหล่ง และมีฐานะมั่นคง
(6) เป็นสมาชิกของสมาคม
(7) ไม่เป็นกรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อื่น
(8) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
(9) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใด
(10) ไม่เคยถูกนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจาท้องที่สั่งให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการสมาคม
(11) ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ถอดถอนให้ออกจากตาแหน่งกรรมการ เพราะเหตุ
ทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่เคยต้องโทษตามกฎหมายว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์
(12) ไม่เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดได้กระทาโดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(13) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(14) ไม่เป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือบุคคลล้มละลาย
(15) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
หรือไม่เคยถูกนายจ้างเลิกจ้าง เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
ให้คณะกรรมการเป็นผู้แทนของสมาคม ในกิจการเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ในการนี้คณะกรรมการจะ
แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งคนใด หรือหลายคนขึ้นทาการแทนก็ได้
ข้อ 25 กรรมการของสมาคมไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้าง หรือเงิน หรือประโยชน์อย่างอื่นทานองเดียวกัน จาก
สมาคม
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สมาคม ตามที่ระเบียบสมาคมกาหนด
ข้อ 26 คณะกรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งตามข้อ 24 มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปี นับแต่วันที่
นายทะเบียนรับจดทะเบียน และจะดารงตาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ เว้นแต่ที่ประชุมใหญ่โดยมติสองใน
สามของผู้มาประชุมจะกาหนดเป็นอย่างอื่น
ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ อาจแต่งตั้งแทนภายในสามสิบวันนับจากวันที่กรรมการ พ้น
จากตาแหน่ง แต่ถ้าวาระของกรรมการผู้นั้นเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน จะแต่งตั้งกรรมการแทนหรือ ไม่ก็ได้
และถ้าได้มีการแต่งตั้งผู้อื่นเป็นกรรมการแทน ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งแทนอยู่ในตาแหน่ง เท่ากับ
วาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน
ในระหว่างที่ยังไม่มีการจดทะเบียนของคณะกรรมการสมาคมชุดใหม่ ถ้าข้อบังคับของสมาคมมิได้กาหนด
ไว้เป็นอย่างอื่น ให้คณะกรรมการชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่กรรมการต่อไปจนกว่าจะมีการจดทะเบียนกรรมการชุดใหม่
ข้อ 27 การพ้นจากตาแหน่งของกรรมการ ย่อมพ้นจากตาแหน่ง โดยเหตุดังต่อไปนี้
(1) ครบกาหนดตามวาระ
(2) ย้ายออกจากหน่วย ส.พ.ค. ตามข้อ 5
(3) ตาย
(4) ลาออก
(5) ขาดจากสมาชิกภาพ
(6) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 24 ข้อใดข้อหนึ่ง
(7) ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ออก
(8) กระทาความผิด และถูกลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้อใดข้อหนึ่ง
กรณีตาแหน่งกรรมการหน่วย ส.พ.ค. ตามที่กาหนดไว้ในข้อ 5 ว่างลง เพราะเหตุไม่ใช่ออกตามวาระ ให้
สมาชิกเลือกบุคคลในสังกัดหน่วย ส.พ.ค. นั้นแทน
นอกจากกรรมการหน่วย ส.พ.ค. ตามวรรคหนึ่งคณะกรรมการอาจเรียกประชุมใหญ่ เพื่อเลือกสมาชิกคนใด
คนหนึ่งเข้าดารงตาแหน่งแทนก็ได้
หากมีการเลือกให้ดารงตาแหน่งแทน ให้กรรมการที่ได้รับเลือกอยู่ในตาแหน่งตามวาระที่ตนแทน
ข้อ 28 ให้มีการประชุมกรรมการอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง ในกรณีจาเป็น นายกสมาคมหรือกรรมการไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด จะเรียกประชุมพิเศษขึ้นก็ได้
ข้อ 29 การเลือกกรรมการอื่นตามที่กาหนดไว้ในข้อ 5 ให้กระทาได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่ และต้อง
นาไปจดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ
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รวมถึง
(1) จัดดาเนินกิจการของสมาคมตามข้อบังคับ ตามมติของที่ประชุมใหญ่
(2) กาหนดอานาจหน้าที่ของกรรมการแต่ละตาแหน่ง
(3) แต่งตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่งให้รักษาการแทนในตาแหน่งกรรมการที่ว่างลง ซึ่งยังไม่ได้มี
การเลือกแทน
(4) วางระเบียบในการปฏิบัติงานของสมาคม และการใช้จ่ายเงินของสมาคม โดยได้รับอนุมัติจาก
ที่ประชุมใหญ่
(5) ว่าจ้าง แต่งตั้ง และถอดถอนเจ้าหน้าที่ และพนักงานทั้งปวง เพื่อให้การดาเนินงานของ
สมาคมเป็นไปโดยเรียบร้อย
(6) วางระเบียบการจัดสวัสดิการเจ้าหน้าที่ และพนักงานของสมาคม
การใช้จ่ายเงินของสมาคมต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับ และระเบียบของสมาคมที่วางไว้โดยไม่ขัด
ต่อกฎหมาย มิฉะนั้น คณะกรรมการจะต้องรับผิดเป็นส่วนตัว
ข้อ 31 องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะนับได้ว่าเป็นองค์ประชุม
ข้อ 32 ให้นายกสมาคมเป็นประธานที่ประชุม ถ้านายกสมาคมไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อุปนายก
สมาคมทาหน้าที่ประธานที่ประชุม และหากนายกสมาคม และอุปนายกสมาคมไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่
ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งทาหน้าที่ประธานที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

หมวด 6
การทาการแทน และการมอบอานาจ
ข้อ 33 ในกรณีที่นายกสมาคมไม่อาจปฏิบัติงานได้ ให้อุปนายกสมาคมเป็นผู้ทาการแทน ถ้ามีอุปนายก
สมาคมหลายคน ให้อุปนายกสมาคมคนที่ 1 เป็นผู้ทาการแทน หากอุปนายกสมาคมคนที่ 1 ไม่อาจปฏิบัติงานได้
ให้อุปนายกสมาคมคนถัดไปเป็นผู้ทาการแทน ถ้าไม่มีผู้ดารงตาแหน่งอุปนายกสมาคม หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติงานได้
ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นผู้ทาการแทน
ข้อ 34 อานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติงาน หรือการดาเนินการอื่นใดของสมาคม
คณะกรรมการ และหรือนายกสมาคมอาจมอบอานาจให้กรรมการ ผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ได้ตามมติของ
คณะกรรมการ
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หมวด 7
การประชุมใหญ่
ข้อ 35 ให้มีการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก ภายใน 90 วัน นับแต่วันจดทะเบียนเพื่อให้ที่ประชุมใหญ่
พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
(1) รับรองข้อบังคับทั้งฉบับที่ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งสมาคมนาไปจดทะเบียน
(2) เลือกตั้งกรรมการดาเนินงาน และมอบหมายกิจการทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการ
(3) กาหนดอัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า เพื่อสารองจ่ายเป็นค่าจัดการศพ
(4) กาหนดอัตราหักเงินสงเคราะห์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของสมาคม
(5) กาหนดอัตราเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ เงิน หรือประโยชน์อย่างอื่นทานองเดียวกันให้แก่
กรรมการของสมาคม เพื่อวางระเบียบสมาคมต่อไป
(6) เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ข้อ 36 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญหลังจากการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก ปีละหนึ่ง
ครั้ง ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน เพื่อ
(1) รับทราบรายงานกิจการในรอบปีที่ผ่านมาของสมาคม
(2) พิจารณาอนุมัติบัญชีรายได้ รายจ่าย และบัญชีงบดุลของสมาคม
(3) เลือกตั้งคณะกรรมการแทนคณะกรรมการเมื่อครบวาระตามข้อ 24
(4) เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
เพื่อการใดการหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควร หรือสมาชิกมีจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจานวน
สมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคน จะทาหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใด
ก็ได้
ในกรณีที่สมาชิกขอให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ ให้คณะกรรมการเรียกประชุมภายในสามสิบวันนับแต่วัน
ได้รับคาร้องขอ
ข้อ 37 การประชุมใหญ่ ต้องมีสมาชิก หรือผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิก
ทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน จึงจะเป็นองค์ประชุม
ถ้าในการประชุมนัดแรก สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุม หากการประชุมนั้น ได้นัดโดย
สมาชิกร้องขอให้เลิกประชุม ถ้าการประชุมนั้นมิใช่โดยสมาชิกร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่อีกครั้งหนึ่งภายใน
สามสิบวัน การประชุมครั้งหลังนี้มีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจานวนสมาชิก
ทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าสามสิบคน ก็ให้ถือว่าเป็นองค์ประชุม
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ต้องมีผู้มาประชุมตามวรรคหนึ่งเท่านั้น
ข้อ 38 ในการประชุมใหญ่ สมาชิกคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้าง
มาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่จะกาหนด
ไว้ในข้อบังคับเป็นอย่างอื่น
ในการประชุมใหญ่ สมาชิกจะมอบฉันทะให้ผู้อื่น ซึ่งมิใช่สมาชิก มาประชุมใหญ่ และออกเสียงแทนตน
ได้ แต่การมอบฉันทะจะต้องทาเป็นหนังสือ และผู้รับมอบฉันทะคนหนึ่งรับมอบฉันทะได้คนเดียวเท่านั้น
ข้อ 39 การประชุมใหญ่สามัญหรือการประชุมใหญ่วิสามัญ ให้แจ้งสมาชิกทุกคนได้ทราบก่อนวันนัด
ประชุมไม่น้อยกว่า เจ็ดวัน
ข้อ 40 ให้นายกสมาคมเป็นประธานที่ประชุม ถ้านายกสมาคมไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อุปนายกสมาคม
ปฏิบัติหน้าที่แทน หากทั้งนายกสมาคม และอุปนายกสมาคมไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคน
ใดคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
ข้อ 41 การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม กระทาได้ 2 วิธี คือ
(1) ออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย ให้ใช้วิธียกมือ
(2) ออกเสียงลงคะแนนลับ ให้ใช้วิธีเขียนบัตรลงคะแนน
การนับคะแนนให้ที่ประชุมเลือกสมาชิกที่มาประชุมเป็นกรรมการนับคะแนนไม่น้อยกว่าสามคน

หมวด 8
การทะเบียน การเงิน และการบัญชี
ข้อ 42 สมาคมต้องจัดให้มีทะเบียนสมาชิกตามแบบที่นายทะเบียนกลางกาหนด และให้เก็บรักษาทะเบียน
ดังกล่าวไว้ที่สานักงาน พร้อมทั้งหลักฐาน และเอกสารที่ใช้ประกอบการลงทะเบียน
ข้อ 43 สมาคมต้องส่งสาเนาทะเบียนสมาชิกที่มีอยู่ในวันครบเก้าสิบวัน นับแต่วันจดทะเบียนให้แก่นาย
ทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต่วันดังกล่าว และเมื่อสิ้นเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของทุกปี
สมาคมต้องส่งสาเนาทะเบียนสมาชิกในส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่ในวันสิ้นเดือนนั้นต่อนายทะเบียนภายใน
สามสิบวันนับแต่วันสิ้นเดือนนั้น ๆ
ข้อ 44 สมาคมต้องจัดให้มีบัญชีแสดงฐานะการเงินตามแบบที่นายทะเบียนกลางกาหนด และต้องเก็บรักษา
เอกสารประกอบบัญชีแสดงให้เห็นความถูกต้องแห่งบัญชีนั้นไว้ด้วย
ข้อ 45 เงินทุกประเภทที่สมาคมได้รับ ต้องนาฝากธนาคารออมสิน หรือธนาคารพาณิชย์ หรือสหกรณ์
ออมทรัพย์ในนามของสมาคม เหรัญญิกจะเก็บรักษาเงินสดไว้ที่สานักงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายไม่เกินห้าพันบาท
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หนึ่งแสนบาท ให้นายกสมาคม โดยอนุมัติของคณะกรรมการสั่งจ่ายเงินของสมาคมได้ ถ้าเกินหนึ่งแสนบาทต้องให้
ที่ประชุมใหญ่อนุมัติเป็นกรณีไป เว้นแต่การสั่งจ่ายเงินสงเคราะห์
การใช้จ่ายเงิน และการเบิกถอนเงินของสมาคม ให้นายกสมาคม และกรรมการอื่นอีกไม้น้อยกว่าสองคน
ลงลายมือชื่อร่วมกันในการอนุมัติค่าใช้จ่ายและเบิกถอน
ข้อ 46 การใช้จ่ายเงินของสมาคม ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ ข้อบังคับ ระเบียบ และวัตถุประสงค์ของการดาเนินกิจการสมาคม ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนงบประมาณ
ประจาปีที่ประชุมใหญ่ได้อนุมัติแล้ว
ข้อ 47 เงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ของสมาคม หรือเงินบริจาค หรือดอกผลที่เกิดจากเงินฝากต้องตกเป็น
ทรัพย์สินของสมาคมทั้งสิ้น
ข้อ 48 คณะกรรมการต้องแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป็นผู้ตรวจบัญชีของสมาคมอย่างน้อย 3 คน โดย
ต้องรายงานผลการตรวจสอบให้นายกสมาคมเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการ ภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน
ข้อ 49 ให้สมาคมทาบัญชีรายได้ รายจ่ายและบัญชีงบดุล ตามแบบที่นายทะเบียนกลางกาหนด เสนอต่อที่
ประชุมใหญ่ เพื่ออนุมัติภายในกาหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน และต้องส่งสาเนางบดุลที่มีคา
รับรองว่าถูกต้องต่อนายทะเบียน เพื่อตรวจสอบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ และต้องแสดงไว้
ที่สานักงานเพื่อให้สมาชิก และผู้มีส่วนได้เสียตรวจดูด้วย
ข้อ 50 หลักฐานเอกสารทางทะเบียน ทางการเงิน ทางบัญชี และบัญชีงบดุล สมาคมต้องเก็บรักษาไว้ไม่
น้อยกว่าสิบปี

หมวด 9
การแก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อบังคับ
ข้อ 51 การแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับ ซึ่งกระทาโดยมติของที่ประชุมใหญ่นั้น ต้องมีคะแนนเสียงในการ
ลงมติไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนสมาชิกที่มาประชุม และต้องไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของสมาคม หรือขัดต่อ
กฎหมาย
เมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับข้อใดข้อหนึ่งแล้ว คณะกรรมการต้องนาไปจดทะเบียน
ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ประชุมใหญ่มีมติ
ข้อ 52 ในกรณีที่นายทะเบียนไม่รับจดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับตามข้อ 51 ให้คณะกรรมการ
นัดประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อพิจารณาแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับนั้นอีกครั้งหนึ่ง ภายใน 10 วัน นับแต่วันที่
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ทาหนังสืออุทธรณ์ต่อปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยยื่นต่อนายทะเบียนภายใน
กาหนดสามสิบวันนับแต่วันได้รับคาสั่งจากนายทะเบียน

หมวด 10
การเลิกสมาคม และการชาระบัญชี
ข้อ 53 สมาคมย่อมเลิกได้ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้เลิก
(2) นายทะเบียนสั่งให้เลิก ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545
(3) ศาลสั่งให้เลิกตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545
ข้อ 54 ในกรณีที่ได้รับคาสั่งจากนายทะเบียนให้เลิกสมาคม ให้คณะกรรมการนัดประชุมกรรมการโดยด่วน
เพื่อพิจารณาว่าสมควรเลิกสมาคมหรือไม่ประการใด ถ้าที่ประชุมมีมติไม่สมควรเลิก โดยมีเหตุผล และวิธีการที่จะ
แก้ไข ให้คณะกรรมการทาหนังสืออุทธรณ์ต่อปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยยื่นต่อ
นายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคาสั่งจากนายทะเบียน
ข้อ 55 เมื่อต้องเลิกสมาคมให้คณะกรรมการจัดให้มีการชาระบัญชี ตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ พ.ศ. 2545 หมวด 7 ว่าด้วยการชาระบัญชี
ข้อ 56 เมื่อชาระบัญชีแล้ว ถ้ามีทรัพย์สินของสมาคมเหลืออยู่เท่าใด สมาคมจะโอนให้แก่สมาคม หรือ
นิติบุคคลการกุศลอย่างอื่น หรือส่วนราชการตามที่ที่ประชุมใหญ่จะมีมติกาหนด ในกรณีที่มิได้ระบุไว้ในข้อบังคับ
หรือที่ประชุมใหญ่มิได้มีมติไว้ ให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน
ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2556
(ลงชื่อ)
(นายณัฏฐกรณ์ ศรีสุรักษ์)
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่

