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ข้อบังคับ  
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

ครูประถมศึกษาจังหวัดเชยีงใหม่ พ.ศ. 2555 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 

 
 

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ พ.ศ. 2555” แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2562 

ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ ให้ ใช้บั งคับ นับแต่วันที่นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์                  
ประจำท้องทีร่ับจดทะเบียน 

ข้อ 3 เครื่องหมายของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่                    
เป็นรูปลักษณะรูปวงกลม ภายในเป็นรูปพระแสดงธรรมเทศนา บนรูปสี่เหลี่ยม มีตัว
อักษรไทยจารึกชื่อสมาคม 

           

 

 

                                                                                     
 

หมวด 1 
ข้อความทั่วไป 

 

ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ 
“สมาคม”  หมายความว่า สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

ใช้อักษร  ย่อว่า “ฌคป.” 
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษา

จงัหวัดเชียงใหม่ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการดำเนินการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์               

ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
“นายกสมาคม” หมายความว่า นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษา

จังหวัดเชียงใหม่ 

มีความหมายว่า  การดำเนินงานฌาปนกิจสงเคราะห์ของ          
สมาคม  ยึดหลักการสงเคราะห์ ตาม
หลักธรรมของศาสนา 
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“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการดำเนินการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์              
ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  

“ที่ปรึกษา” หมายความว่า บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในด้าน
การจดัสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์และด้านอื่น ๆ ตามที่สมาคมเห็นสมควร 

“ผู้จัดการ”  หมายความว่า สมาชิกของ ฌคป. ที่ได้รับการสรรหาจากคณะกรรมการ
ดำเนินการให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการ 

“ผู้ตรวจสอบการดำเนินการ” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
ใหญ่สามัญ ให้เป็นผู้ตรวจสอบการดำเนินการ การเงนิและบัญชีของสมาคม 

“ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสมาคม” หมายความว่า บุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงานที่
ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสมาคม 

“เงินค่าสมัคร” หมายความว่า เงินที ่เรียกเก็บจากผู ้ซึ ่งสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

“เงินค่าบำรุง” หมายความว่า เงินที่เรียกเก็บจากสมาชิกเป็นรายปี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  

“เงินสงเคราะห์” หมายความว่า เงินที่สมาชิกร่วมกันออกช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพ 
หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกซึ่งถึงแก่ความตาย รวมทั้งเป็น
ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

“เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า” หมายความว่า เง ินที ่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ์                 
ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เรียกเก็บไว้ล่วงหน้าเพ่ือสำรองจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์              
เมือ่สมาชิกคนใดคนหนึ่งถึงแก่ความตาย  

“เงินรายได้” หมายความว่า เงินค่าสมัคร เงินค่าบำรุง เงินหักจากเงินสงเคราะห์เพ่ือ
เป็นค่าใช้จ่าย ดอกเบี้ยเงินฝาก เงินอุดหนุนจากรัฐ เงินบริจาค รวมทั้งเงินบริจาคที่เรียกว่า 
เงินดำรงสมาคมตามข้อบังคับเดิม และเงินรายได้อ่ืนๆ ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์               
ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ยกเว้นดอกเบี้ยเงินฝากของกองทุนบำเหน็จเจ้าหน้าที่            

“เงินค่าใช้จ่ายสมาคม” หมายความว่า เงินที่จัดไว้เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการของ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

“ เงินบริจาค” หมายความว่า เงินที่บุคคลหรือนิติบุคคล บริจาคให้สมาคมโดยมี
วัตถุประสงคเ์ป็นการเฉพาะ   

 “หน่วยงาน” หมายความว่า หน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ 
จำกัด หรือสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ตามข้อบังคับนี้  

“ปลัดกระทรวง” หมายความว่า ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย ์

“เขตพ้ืนที่การศึกษา” หมายความว่า เขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่  
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 “สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา” หมายความว่า สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ 

“นายทะเบียน” หมายความว่า นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำ
ท้องที่เทศบาลตำบลไชยสถาน 

“ นายทะเบียนกลาง” หมายความว่า อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
 “อำเภอ” หมายความว่า อำเภอหรือก่ิงอำเภอที่ตั้งในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
“หน่วยบริการ” หมายความว่า หน่วยงานของสมาคมที่จัดตั้งตามประกาศของสมาคม 
 “ปี” หมายความว่า ปีบัญชีนับตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคมของปีนั้น  

หมวด 2 
วัตถุประสงค์ 

ข้อ 5 สมาคมมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ หรือการ
จัดการศพ และสงเคราะห์ครอบครัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งถึงแก่ความตาย               
โดยมิได้ประสงค์จะหากำไร หรือรายได้เพ่ือแบ่งปันกัน ซึ่งการตายนี้ รวมถึงการ
สาบสูญตามคำสั่งศาล  

หมวด 3 
ที่ตั้งสำนักงานและวันเวลาเปิดทำการ 

ข้อ 6 สำนักงานของสมาคมตั้งอยู่ที่ โครงการอรสิรินเชียงขาง เลขที่ 188/9 – 10 หมู่ 7                      
ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140 โทรศัพท์ 053 - 106775                    
โทรสาร 053 - 106390 

ข้อ 7 สมาคมจะเปิดทำการในวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.                
หยุดทำการ วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์                 

หมวด 4 
วิธีการรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ 

ข้อ 8 ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมต้องยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคม                   
ด้วยตนเอง ณ ที่ตั้งสำนักงานของสมาคม ในวันเวลาเปิดทำการ  

ข้อ 9 ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  
(1) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ 
(2) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ ไร้ความสามารถ เสมือนไร้

ความสามารถ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย 
(3) มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 
(4) มีอายุในวันสมัครไม่เกิน  45 ปีบริบูรณ์ หรือตามที่คณะกรรมการจะกำหนดเป็น

คราว ๆ ไป   



3 
 

(5) ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย  ข้าราชการบำนาญ ลูกจ้างประจำ หรือครูโรงเรียนเอกชน 
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

(6) ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ ในหน่วยงานทางการศึกษา สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ 

(7) พนักงาน เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด  
(8) เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  
หรือเป็นคู่สมรส บุตร บิดา มารดา โดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคล ตามข้อ 9(5)–(8) 
ผู้ย้ายเข้ามารับราชการหรือทำงานในหน่วยงานตามข้อ 9(5) ภายหลังการก่อตั้ง

สมาคม ไม่ถูกจำกัดอายุ ตามความในข้อ 9(4) ภายใน 3 เดือน นับแต่วันรายงานตัว
ปฏิบัติงาน  
ข้อ 10 ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่สมาคมกำหนด 

และต้องนำเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
 (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 (2) สำเนาทะเบียนบ้าน 
 (3) ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง จากสถานพยาบาลของรัฐ ตามกฎหมาย            

ว่าด้วยสถานพยาบาล  
(4) ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นคู่สมรสต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรส บิดา มารดา หรือบุตร 

ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านที่ระบุความสัมพันธ์ของผู้สมัคร  
ข้อ 11 คณะกรรมการทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับผู้สมัครคนใดเข้าเป็นสมาชิกก็ได้ เมื่อรับหรือ 

ไม่รับผู้ใด ให้นายกสมาคมแจ้งแก่ผู้นั้นเป็นหนงัสือ  
ข้อ 12 ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก จะมีสมาชิกภาพสมบูรณ์ เมื่อคณะกรรมการมีมติรับเข้าเป็น

สมาชิก 
ข้อ 13 ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกจะต้องระบุชื ่อผู ้จัดการศพ และผู้ที ่ประสงค์ให้ได้รับเงิน

สงเคราะห์ซึ่งต้องเป็นบุคคลในครอบครัวของตน ตามข้อ 23 ไว้ในใบสมัคร ถ้ามีการ
เปลี่ยนแปลงผู้จัดการศพ และผู้รับเงินสงเคราะห์ในภายหลัง สมาชิกต้องแจ้งให้
สมาคมทราบเป็นหนังสือตามแบบที่สมาคมกำหนด  

ข้อ 14 สมาชิกย่อมสิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปนี้ 
 (1) ตาย 
 (2) ลาออก เป็นหนังสือตามแบบที่สมาคมกำหนด และให้มีผลตั้งแต่วันที่ยื่นหนังสือ

ขอลาออก  
 (3) ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ออก 
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 (4) ขาดส่งเงินสงเคราะห์สามเดือนติดต่อกัน โดยสมาคมแจ้งเป็นหนังสือให้ไ ป
ชำระเงินสงเคราะห์ ตามข้อ 19 แล้ว ซึ่งครั้งสุดท้ายได้ทำหนังสือลงทะเบียน
แบบตอบรับ หรือสมาคมติดต่อหาหลักแหล่งที่อยู่ไม่ได้ และคณะกรรมการ
พิจารณาแล้วมีมติให้พ้นจากสมาชิกภาพ  

การสิ้นสุดสมาชิกภาพตามข้อนี้ สมาชิกไม่มีสิทธิเรียกเงินค่าสมัคร เงินค่าบำรุง และ
เงนิสงเคราะห์ที่ได้ชำระตามข้อบังคับนี้คืนจากสมาคม เว้นแต่เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าที่ยังไม่ได้
ตกอยู่ในความผูกพันที่จะต้องจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ให้แก่สมาชิกที่ถึงแก่ความตาย 
ข้อ 15 สมาคมจะแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ตามข้อ 14(3) และ (4) 

เพ่ือทราบ นับแต่วันที่ที่ประชุมมีมติภายใน 30 วัน สมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพตาม
ข้อ 14(4) มีสิทธิอุทธรณ์ต่อสมาคมภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ให้
คณะกรรมการวินิจฉัยให้แล้วเสร็จ ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ยื่นอุทธรณ์ คำวินิจฉัย
ของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 

หมวด 5 
เงินค่าสมัคร เงินค่าบำรุง และเงินสงเคราะห์ 

ข้อ 16 ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ต้องชำระเงินค่าสมัครเป็นเงินคนละ 50 บาท  
เงินค่าบำรุง ปีละ 20 บาท เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า เป็นเงิน 500 บาท  
เงินค่าสมัครเป็นสมาชิก สมาคมจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ส่วนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า

เพ่ือการตายของสมาชิกนั้น จะคืนให้ผู้สมัครในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่รับเข้าเป็นสมาชิก 
ในกรณีที่สมาคมเลิก หรือสมาชิกผู้ใดพ้นจากสมาชิกภาพ ให้สมาคมคืนเงินสงเคราะห์

ที่เรียกเก็บไว้ล่วงหน้าให้แก่สมาชิก เท่าที่สมาชิกผู้นั้นยังไม่ตกอยู่ในความผูกพันที่จะต้อง
จ่ายเงินสงเคราะห์ตามที่ได้จ่ายล่วงหน้าไว้ให้แล้ว 
ข้อ 17 เมื่อสมาชิกของสมาคมคนใดคนหนึ่งถึงแก่ความตาย สมาชิกทุกคนมีหน้าที่ต้องชำระ

เงินสงเคราะห์นั้น รายละ 20 บาท  
ข้อ 18 การชำระเงินค่าสมัคร เงินค่าบำรุง และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าให้ชำระด้วยตนเอง              

ณ สำนักงานของสมาคม 
ข้อ 19 การชำระเงินสงเคราะห์ ให้ชำระได้โดยวิธีการ ดังต่อไปนี้ 

 (1) ด้วยตนเอง ณ สำนักงานของสมาคม 
 (2) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของสมาคม  
 (3) หักจากบัญชีเงินฝากของสมาชิก โดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของบัญชีแล้ว 
 (4) ให้สมาคมเรียกเก็บเงินโดยหักจากเงินเดือน ค่าจ้าง หรือบำนาญของตน ณ ที่จ่าย 

หากมีสมาชิกรายอ่ืนฝากหักจากเงินเดือน ค่าจ้าง หรือบำนาญของตน ต้องเขียนไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรให้ความยินยอมตามแบบท่ีสมาคมกำหนด  
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สมาชิกต้องชำระให้สมาคมภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการตายของสมาชิก
หรือได้รับหนังสือจากสมาคมให้ไปชำระเงิน 
ข้อ 20 สมาคมจะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าจากสมาชิกเพ่ือสำรองจ่ายเป็นค่าจัดการศพ 

และสงเคราะหค์รอบครัว จำนวน 25 ศพ เป็นเงิน 500 บาท และสมาคมจะคืนให้แก่
สมาชิกเท่าที่สมาชิกผู้นั้นยังไม่ตกอยู่ในความผูกพันที่จะต้องจ่ายเงินสงเคราะห์ 

หมวด 6 
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 

ข้อ 21 สมาชิกมีสิทธิดังต่อไปนี้ 
(1) แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการและ

เรียกร้องให้คณะกรรมการกระทำหรืองดเว้นการกระทำเพ่ือประโยชน์ของสมาคม 
(2) เข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม และลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการเพ่ือ

บริหารงานสมาคมรวมทั้งออกเสียงลงคะแนนทุกครั้ง  
(3) ขอตรวจสอบบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพ่ือทราบการดำเนินการของสมาคม 

ในวันเวลาเปิดทำการ 
(4) ลงชื่อร่วมกันไม่น้อยกว่า 50 คน หรือจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวน

สมาชิกทั้งหมดร้องขอต่อคณะกรรมการให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเพ่ือการใด             
การหนึ่งเมื่อใดก็ได้ 

(5) ร้องขอต่อนายทะเบียนให้สั่งเพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม ถ้าได้นัด
เรียกหรือได้ประชุมกันหรือได้ลงมติฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือข้อบังคับของสมาคม 
และต้องร้องขอภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ 

(6) ขอตรวจเอกสาร คัดเอกสาร หรือขอคัดรายงานและรับรองสำเนาเอกสารของ
สมาคมจากนายทะเบียน 

 (7) ลงชื่อร่วมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดร้องขอนายทะเบียน 
สั่งให้เลิกสมาคมพร้อมด้วยเหตุผล หรือร้องขอต่อศาลเพ่ือให้ศาลสั่งให้เลิกสมาคม 

(8) แสดงความจำนงต่อที่ประชุมใหญ่เพ่ือเป็นผู้ชำระบัญชีในกรณีที่สมาคมต้องเลิก
ตามมตทิี่ประชุมใหญ่ 

(9) ลงชื่อร่วมกันไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกทั้งหมดร้องขอต่อนาย
ทะเบียนเพื่อ แต่งตัง้ผู้ชำระบัญชีคนใหม่แทนผู้ชำระบัญชีที่ได้ตั้งไว้ 

(10) อุทธรณ์ต่อสมาคม กรณีคณะกรรมการมีมติให้พ้นจากสมาชิกภาพ 
ข้อ 22 สมาชิกมีหน้าที่ ดังนี้ 

(1) ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งของสมาคม 
(2) ชำระเงินสงเคราะห์ให้เรียบร้อยภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการตายของ

สมาชิกหรือได้รับหนังสือแจ้งจากสมาคมให้ไปชำระเงิน 
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(3) แจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ชื่อสกุล หรือวัน เดือน ปีเกิด ต่อสมาคม ภายใน 30 วัน 
นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

(4) แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือตามแบบที่สมาคมกำหนดที่จะเปลี่ยนแปลงบุคคล 
ผู้จัดการศพ หรือผู้รบัเงินสงเคราะห์ 

หมวด 7 
วิธีการจ่ายเงินค่าจัดการศพหรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว 

ข้อ 23 ในกรณีที่สมาชิกถึงแก่ความตาย ให้สมาคมจ่ายค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและ
สงเคราะห์ครอบครัวให้แก่บุคคลที่สมาชิกได้ระบุไว้ในใบสมัครให้ เป็นผู้รับเงิน
สงเคราะห์และหรือเป็นผู้จัดการศพ ซึ่งต้องเป็นบุคคลดังต่อไปนี้ 
(1) สามี ภริยา บุตร บิดา มารดา 
(2) พ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 
(3) พ่ีน้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน 
(4) ปู่ ย่า ตา ยาย 
(5) ลุง ป้า น้า อา 
(6) ผู้อุปการะเลี้ยงดูหรือผู้อยู่ในอุปการะเลี้ยงดู 
ในกรณีที่สมาชิกไม่ได้ระบุให้บุคคลใดเป็นผู้จัดการศพ หรือมีผู้จัดการศพแต่ไม่อาจ

จัดการศพของสมาชิกได้ หรือไม่มีบุคคลที่สมาชิกระบุไว้ในใบสมัครให้เป็นผู้จัดการศพ บุคคล
ตาม (1) – (6) อาจยื่นคำร้องต่อสมาคมเพ่ือขอเป็นผู้จัดการศพ และเมื่อสมาคมเห็นว่าบุคคล
นั้นสามารถจัดการศพได้จริง ให้สมาคมจ่ายค่าจัดการศพแก่บุคคลดังกล่าว แต่ถ้าสมาคมเห็น
ว่าบุคคลนั้นไม่สามารถจัดการศพได้ ให้สมาคมจัดการศพ แก่สมาชิกให้เหมาะสมกับ
ฐานานุรูปและศาสนาของสมาชิกนั้นๆ 

ถ้าหากมีเงินเหลือจากการจัดการศพ ให้จ่ายแก่บุคคลใน (1) - (6) ตามลำดับก่อนหลัง 
โดยผู้อยู่ลำดับก่อนย่อมตัดสิทธิผู้อยู่ลำดับหลัง แต่ถ้ามีผู้อยู่ในลำดับเดียวกันหลายคน ให้
ได้รับเงินในสัดส่วนที่เท่ากัน 
ข้อ 24 สมาคมจะจ่ายเงินค่าจัดการศพให้แก่ผู้จัดการศพ ดังนี้ 
 (1) จ่ายค่าจัดการศพ ไม่เกิน 50,000 บาท ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ 

(2) จ่ายเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัวภายใน 90 วัน นับแต่วันที่
สมาคมได้จ่ายเงินครั้งแรก 

การจ่ายเงินค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวรายใดมีปัญหาให้
นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ และให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด  จึงไม่ถือว่า
เงินนี้เป็นมรดกของสมาชิกผู้ถึงแก่ความตาย ทายาทโดยธรรมของสมาชิกที่ถึงแก่ความตายไม่
มีสิทธิเรียกร้อง หรือถือเป็นเหตุฟ้องร้องเรียกเงินดังกล่าวได้ ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ ทัง้สิ้น 
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คำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ให้ยื่นต่อสมาคม โดยให้ทำตามแบบของสมาคม มีสำเนา                           
ใบมรณบัตร และสำเนาทะเบียนบ้านที่ประทับตราคำว่า “ตาย” ประกอบเป็นหลักฐาน
เบื้องต้น และมีหลักฐานอันแสดงสัมพันธ์ระหว่างผู้ร้องขอรับเงินสงเคราะห์กับสมาชิกผู้ตาย 
สุดแล้วแต่ผู้ขอรับเงินสงเคราะห์จะเป็นบุคคลในลำดับใดตามความในข้อ 23 
ข้อ 25 สมาคมจะหักเงินสงเคราะห์ไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ไม่เกินอัตราที่กำหนด

ไว้ในกฎกระทรวง และตามที่คณะกรรมการประกาศ 

หมวด 8 
การใช้จ่ายและการเก็บรักษาเงิน 

ข้อ 26 สมาคมจะใช้จ่ายเงินในการดำเนินการ ดังนี้ 
(1) ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักของกรรมการ 
(2) เงินเดือน ค่าจ้าง และค่าล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่สมาคม 
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักของเจ้าหน้าที่สมาคม 
(4) ค่าสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนบำเหน็จ และค่าเครื่องแบบของเจ้าหน้าที่

สมาคม 
(5) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ 
(6) ค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุม อบรม และสัมมนาของกรรมการและ

เจ้าหน้าที่สมาคม 
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อที่ดิน อาคารและครุภัณฑ์ หรือการจัดจ้างก่อสร้างต่อเติม

อาคารสำนักงานของสมาคม 
(8) ค่าเช่าที่ดิน และอาคารสำนักงานของสมาคม 
(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ ค่าซ่อมแซม ค่าบำรุงรักษา และค่าเสื่อมราคา 
(10) ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค ได้แก่ ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ และ             

ค่าไปรษณีย์ 
(11) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ค่าธรรมเนียมที่เก่ียวกับการดำเนินการของสมาคม 
(12) ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ทำบัญชี ผู้ตรวจบัญชี ผู้สอบบัญชี ผู้ชำระบัญชี และค่าใช้จ่าย

ในการเลิกสมาคม 
 (13) ค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกท่ีถึงแก่ความตาย 
 (14) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามทีไ่ด้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนกลาง 

ข้อ 27 ค่าใช้จ่ายตามข้อ 26 (1) (2) (3) (4) และ (13) สมาคมต้องวางเป็นระเบียบและ
นำเสนอที่ประชุมใหญ่ พิจารณาอนุมัติ  และส่งให้นายทะเบียนเพ่ือพิจารณาให้               
ความเห็นชอบก่อนแล้วจึงจะถือปฏิบัติได้ 

ข้อ 28 เงินทุกประเภทที่สมาคมได้รับ ต้องนำฝากธนาคารของรัฐ ธนาคารพาณิชย์ หรือ
สหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ในนามของสมาคม  
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(1) เหรัญญิกหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ จะเก็บรักษาเงินสดไว้ เพ่ือ
เป็นค่าใช้จ่ายได้ไม่เกิน 30,000 บาท                   

(2) นายกสมาคมมีอำนาจสั่งจ่ายเงินของสมาคมได้ครั้งละไม่เกิน 100,000 บาท  
(3) นายกสมาคม โดยมติของคณะกรรมการมีอำนาจสั่งจ่ายเงินเกิน 100,000 บาท 

ขึ้นไป 
ข้อ 29 นายกสมาคม ต้องอนุมัติค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการก่อนการจ่ายเงิน สำหรับการเบิก

ถอนเงินจากธนาคารให้นายกสมาคมลงนามร่วมกับกรรมการในตำแหน่งอุปนายก 
เหรัญญิกหรือเลขานุการอีกอย่างน้อยสองคนในการเบิกถอนเงิน  

ข้อ 30 เงินหรือผลประโยชน์ของสมาคมที่ได้รับมา หรือมีผู้บริจาค หรือดอกเบี้ยที่เกิดจาก
เงินฝากธนาคารในนามของสมาคม ต้องตกเป็นของสมาคมทั้งสิ้น 

ข้อ 31 ให้ที่ประชุมใหญ่เสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นผู้ตรวจสอบการดำเนินการสมาคม 
จำนวน 3 คน โดยมีหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินการ การเงินและบัญชี เกี่ยวกับ              
เงินสด การฝากถอน หลักฐานการใช้จ่ายเงิน การรับ – การจ่ายเงิน การตรวจสอบ
บัญชีการจ่ายเงิน ทุกระยะ 2 เดือน และนำเสนอผลการตรวจสอบต่อที่ประชุมใหญ่   
ผู้ตรวจสอบการดำเนินการสมาคม จะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการของ
สมาคม และให้ผู้ตรวจสอบการดำเนินการสมาคม ได้รับค่าใช้จ่ายตามอัตราที่
คณะกรรมการกำหนด 

หมวด 9 
การประชุมใหญ่ 

ข้อ 32 นับแต่จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม ผู้เริ่มก่อการจะต้องนัดสมาชิกมาประชุมใหญ่สามัญ
ครั้งแรกภายใน 90 วัน เพ่ือ 
(1) รับรองข้อบังคับทั้งฉบับ 
(2) เลือกตั้งคณะกรรมการ 
(3) กำหนดอัตราเรยีกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 
(4) กำหนดการหักเงินค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวไว้เป็น

ค่าใช้จ่าย 
(5) กำหนดจำนวนเงินเบี้ยเลี้ยง เบี้ยประชุม ค่าพาหนะ เงินหรือประโยชน์อย่างอ่ืน

ทำนองเดียวกันให้แก่กรรมการ และเจ้าหน้าที่  
(6) เรื่องอ่ืนๆ 
ในระหว่างที่ยังไม่ได้มีการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งสมาคมมี

อำนาจหน้าที่และความรบัผิดชอบเช่นเดียวกับคณะกรรมการ  
ข้อ 33 สมาคมจะต้องเรียกประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีละหนึ่งครั้งภายใน 120 วัน นับแต่

วันสิ้นปีปฏิทิน เพ่ือ 
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 (1) รับทราบรายงานการดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา 
 (2) พิจารณาอนุมัติบัญชีรายได้ รายจ่ายและบัญชีงบดุล 

(3) รับรองคณะกรรมการชุดใหม่แทนคณะกรรมการเมื่อครบวาระ หรือกรรมการ 
ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง 

(4) พิจารณาแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อบังคับและระเบียบ 
 (5) เรื่องอ่ืนๆ 
ข้อ 34 สมาคมจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ ในกรณีที่ต้องขอความเห็นชอบหรือมติจาก              

ที่ประชุมในการดำเนินการของสมาคม 
(1) คณะกรรมการเรียกประชุม 
(2) สมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 

ห้าสิบคน ลงชื่อร่วมกันร้องขอต่อสมาคมให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเพ่ือการใด 
การหนึ่ง ในกรณีที่สมาชิกเป็นผู้ร้องขอ ให้สมาคมเรียกประชุมภายใน 30 วัน             
นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอถ้าสมาคมไม่เรียกประชุมในระยะเวลาดังกล่าว ให้                 
นายทะเบียนเรียกประชุมได้ 

(3) นายทะเบียนสั่งให้เรียกประชุม 
ข้อ 35 สมาคมจะนัดประชุมใหญ่ไปยังสมาชิกก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยระบุวัน 

เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุม  
ข้อ 36 การประชุมใหญ่ต้องมีสมาชิกมาร่วมประชุมร่วมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน

สมาชิกท้ังหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ข้อ 37 ในการประชุมใหญ่ สมาชิกคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน การวินิจฉัยชี้ขาดให้

ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีก
เสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ข้อ 38 การออกเสียงลงคะแนนที่ประชุม ให้ออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผย ให้ใช้วิธียกมือ  
การนับคะแนนเสียง ให้ที่ประชุมเลือกสมาชิกที่ เข้าร่วมประชุมเป็นกรรมการ            

นับคะแนนจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน 
ข้อ 39 สมาชิกจะมอบฉันทะเป็นหนังสือให้ผู้อื่น ซึ่งมิใช่สมาชิกมาประชุมใหญ่ และออกเสียง

แทนตนก็ได้ ผู้รับมอบฉันทะคนหนึ่งรับมอบฉันทะได้คนเดียว 
ข้อ 40 ในกรณีที่จะมีมติเรื่องใด ถ้าส่วนได้เสียของกรรมการหรือสมาชิกของสมาคมผู้ใดมี

ประโยชน์ได้เสียของสมาคม กรรมการหรือสมาชิกของสมาคมผู้นั้นจะออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนั้นไม่ได้ 

ข้อ 41 ให้นายกสมาคมเป็นประธานในที่ประชุม ถ้านายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้อุปนายกปฏิบัติหน้าที่แทน ถ้าทั้งนายกสมาคมและอุปนายกไม่อยู่หรือไม่
อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานใน                 
ทีป่ระชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 
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หมวด 10 
คณะกรรมการ 

ข้อ 42 คณะกรรมการได้มา โดยการรับรองของที่ประชุมใหญ่ มีจำนวนไม่น้อยกว่า 7 คน  
ไม่เกิน 15 คน และต้องมคุีณสมบัติดังต่อไปนี้ 
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ 
(3) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
(4) มีอาชีพเป็นหลักแหล่งและมีฐานะมั่นคง 
(5) เป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
(6) ไม่เป็นกรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อื่น 
(7) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
(8) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใด 
(9) ไม่เคยถูกนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำท้องที่สั่งให้พ้นจาก

ตำแหน่งกรรมการสมาคม  
(10) ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ถอดถอนให้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่เคยต้องโทษตามกฎหมายว่าด้วยการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์ 

(11) ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ
ความผิดได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(12) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(13) ไม่เป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือบุคคลล้มละลาย 
(14) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ

รัฐวิสาหกิจ หรือไม่เคยถูกนายจ้างเลิกจ้างเพราะเหตุทจุรติต่อหน้าที่ 
ให้ผู้ได้รับการรับรองตามวรรคหนึ่ง เลือกกันเองในตำแหน่งต่อไปนี้ ประกอบด้วย

ตำแหน่งนายกสมาคม อุปนายก เลขานุการ เหรัญญิก นายทะเบียนสมาคม กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการอื่นตามที่เห็นสมควร 

นายกสมาคม มีหน้าที่เป็นหัวหน้าในการบริหารงานของสมาคมให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และวัตถุประสงค์ของสมาคม เป็นผู้แทน
สมาคมในการติดต่อกับบุคคลภายนอกและเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและการ
ประชุมของสมาคม 

อุปนายกสมาคม ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายกสมาคมในการบริหารงานสมาคมปฏิบัติ
ตามที่นายกสมาคมได้มอบหมาย และทำหน้าที่แทนนายกสมาคม เมื่อนายกสมาคมไม่อยู่ 
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
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เลขานุการ ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของสมาคม นัดการประชุมกรรมการ การ
ประชุมใหญ่ จดและรักษารายงานการประชุม ดำเนินการจดทะเบียนกรรมการ จดทะเบียน
แก้ไขหรือเพ่ิมเติม ข้อบังคับและรายงานทะเบียนสมาชิก บัญชีงบดุล ต่อนายทะเบียน และ
ปฏิบัติตามคำสั่งของนายกสมาคม ตลอดจนทำหน้าที่เป็นเลขานุการในการประชุมต่าง ๆ ของ
สมาคม 

เหรัญ ญิ ก  มีหน้ าที่ เกี่ ยวกับการเงินทั้ งหมดของสมาคม เป็ นผู้ จั ดทำบัญ ชี                      
รายได้ – รายจ่าย บัญชี งบดุลของสมาคม และเก็บเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ทางการเงิน บัญชี
ของสมาคมไว้เพ่ือการตรวจสอบรายงานฐานะการเงินและงบดุลของสมาคมต่อนายทะเบียน 

นายทะเบียน มีหน้าที่จัดทำและรักษาทะเบียนสมาชิก ตลอดจนหลักฐานเอกสารต่าง ๆ 
เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิก  

กรรมการตำแหน่งอ่ืน ๆ มีหน้าที่ตามที่นายกสมาคมมอบหมาย  
ให้คณะกรรมการเป็นผู้แทนของสมาคมในงานเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ในการนี้  

คณะกรรมการจะแต่งตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนขึ้นทำการแทนก็ได้ 
ข้อ 43 การได้มาของคณะกรรมการ  

การได้มาของคณะกรรมการ ประกอบด้วย 
(1) ผู้แทนของสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ไม่เกิน 7 คน 
(2) ผู้แทนสมาชิก ไม่เกิน 3 คน 
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน 5 คน 
การได้มาของกรรมการตาม (2) (3) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกำหนด 
ยกเว้นการได้มาของกรรมการ (1) ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เสนอชื่อบุคคลให้

คณะกรรมการพิจารณาและเสนอชื่อต่อที่ประชุมใหญ่รับรองพร้อมกับกรรมการ (2) (3)  
ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ และได้มีการแต่งตั้งผู้ อ่ืนเป็น

กรรมการแทน ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระของกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน จะแต่งตั้ง
กรรมการแทนหรือไม่ก็ได้  

การแต่งตั้งกรรมการแทนกรณีกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ และหรือการ
เปลี่ยนตัวกรรมการ ให้ทำได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่ ยกเว้นกรรมการตาม (1) ให้สำนักงาน
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษา เสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งแทน 
ข้อ 44 กรรมการของสมาคมไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้าง หรือประโยชน์อย่างอ่ืนทำนองเดียวกัน

จากสมาคม กรรมการของสมาคมอาจได้รับเบี้ยประชุม ค่าพาหนะหรือเงินหรือ
ประโยชน์อย่างอ่ืนทำนองเดียวกันจากสมาคมตามที่สมาคมได้วางระเบียบไว้ให้จ่าย
ตามมติที่ประชุมใหญ่กำหนด และส่งให้นายทะเบียนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ข้อ 45 กรรมการที่ได้รับการรับรอง ตามข้อ 42 และจดทะเบียนแล้ว อยู่ในตำแหน่งคราวละ 
2 ปี นับแต่วันที่ ที่ประชุมใหญ่มีมติและจะดำรงตำแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ 
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เว้นแต่ที่ประชุมใหญ่โดยมติสองในสาม ของผู้มาประชุมจะกำหนดเป็นอย่างอ่ืน 
กรรมการชุดที่ออกตามวาระจะต้องปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการ 

ชุดใหม่ และคณะกรรมการชุดใหม่รับมอบหน้าที่เป็นหนังสือและเข้ารับตำแหน่งแทนแล้วจึ ง
จะพ้นหน้าที ่              
ข้อ 46 กรรมการของสมาคมย่อมพ้นจากตำแหน่งได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) ครบกำหนดตามวาระ 
(2) ตาย  
(3) ลาออกโดยทำเป็นหนังสือ มีผลตั้งแต่วันที่ยื่นหนังสือ 
(4) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 42 

ข้อ 47 ให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  
ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน นายกสมาคมหรือกรรมการไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวน

กรรมการทั้งหมดจะเรียกประชุมก็ได้ 
ข้อ 48 การประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของ

จำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะนับเป็นองค์ประชุม 
ข้อ 49 ให้นายกสมาคมเป็นประธานในที่ประชุม ถ้านายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติ

หน้าที่ได้ ให้อุปนายกสมาคมเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าทั้งนายกสมาคม และ           
อุปนายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนใด             
คนหนึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนน
เสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 

ข้อ 50 คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินการของสมาคม และให้รวมถึง  
(1) ดำเนินการของสมาคมให้เป็นไปตามพระราชบัญญั ติการฌาปนกิจสงเคราะห์  

พ.ศ. 2545 กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมใหญ่
หรือกฎหมายอื่น 

(2) วางระเบียบในการปฏิบัติงานของสมาคมให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
(3) ว่าจ้าง แต่งตั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือน ถอดถอน เจ้าหน้าที่สมาคม 
(4) มอบหมายให้กรรมการ เจ้าหน้าที่ หรือสมาชิก ปฏิบัติตามที่สมาคมกำหนด 
(5) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อ่ืนเพื่อปฏิบัติงานของสมาคม  
(6) แต่งตั้งท่ีปรึกษาของสมาคมเพ่ือให้คำปรึกษาด้านการดำเนินงานสมาคม  
(7) จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร หลักฐานทางการเงินและบัญชี ทะเบียนสมาชิก และ

ทรัพย์สินของสมาคม  
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หมวด 11 
ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ 

ข้อ 51 สมาคมกำหนดให้มีผู้จัดการและเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติงานต่าง ๆ ของสมาคม ให้
คณะกรรมการ สรรหาสมาชิกคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่ผู้จัดการโดยมีค่าใช้จ่ายตามที่
สมาคมกำหนด 

ข้อ 52 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ ผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่จัดการทั่วไป 
และรับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการประจำของสมาคม รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
 (1) รับผิดชอบการบริหารงานของสมาคมให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ 

และมติของคณะกรรมการ 
(2) ควบคุมกำกับดูแล การดำเนินการและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

 (3) จัดทำข้อมูลสารสนเทศ ทะเบียนสมาชิก 
 (4) ศึกษาวิเคราะห์ และจดัตั้งงบประมาณประจำปีเสนอต่อคณะกรรมการ 
 (5) จัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจำปี 
 (6) ประสานงานกับหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ และเอกชนในการบริหารจัดการ 

(7) ประสานการปฏิบัติงานคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน ที่สมาคมแต่งตั้งหรือ
มอบหมาย 

(8) เสนอความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ต่อนายกสมาคม 
 (9) รายงานผลการดำเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการและที่ประชุมใหญ่สามัญ

ประจำปี  
(10) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

ข้อ 53 การพ้นจากตำแหน่งของผู้จัดการ ผู้จัดการต้องพ้นจากตำแหน่งอย่างใดอย่างหนึ่ ง 
ดังต่อไปนี้ 

 (1) ตาย 
 (2) ลาออก 

  (3) อายุครบ 65 ปี 
  (4) พ้นจากสมาชิกของสมาคม 

 (5) ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
 (6) คณะกรรมการพิจารณาเลิกจ้าง 
 (7) ครบสัญญาจ้าง 
ข้อ 54 เจ้าหน้าที่ นอกจากตำแหน่งผู้จัดการแล้ว สมาคมอาจจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อ่ืน

ตามความจำเป็นเพื่อปฏิบัติงาน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่สมาคมกำหนด 
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หมวด 12 
การเลิกสมาคม และการชำระบัญชี 

ข้อ 55 สมาคมย่อมเลิกด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(1) ประชุมใหญ่ลงมติให้เลิก 
(2) นายทะเบียนสั่งให้เลิก 
(3) ศาลสั่งให้เลิก 

ข้อ 56 ในกรณีที่นายทะเบียนสั่งให้เลิก กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน
กรรมการทั้งหมดของสมาคมสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อปลัดกระทรวง โดยทำเป็นหนังสือ
ยื่นต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่งให้เลิก 

 ข้อ 57 เมื่อสมาคมต้องเลิกไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ให้มีการชำระบัญชี  
ให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาตั้งผู้ชำระบัญชีโดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน

ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่เลิก หรือนับแต่วันที่ปลัดกระทรวงมีคำสั่งให้ยกอุทธรณ์ 
ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ไม่อาจตั้งผู้ชำระบัญชี หรือนายทะเบียนไม่ให้ความเห็นชอบให้                    

นายทะเบียนแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีขึ้นทำการชำระบัญชีได ้
เมื่อนายทะเบียนเห็นสมควรหรือเมื่อสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวน

สมาชิกทั้งหมดร้องขอต่อนายทะเบียน นายทะเบียนจะแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีคนใหม่แทนผู้ชำระ
บัญชีที่ได้ตั้งไว้ก็ได้ 
ข้อ 58 ให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสมาคมจัดการรักษาทรัพย์สินทั้งหมดของสมาคม

ไว้จนกว่าผู้ชำระบัญชีจะเรียกให้ส่งมอบ 
ข้อ 59 ผู้ชำระบัญชีต้องทำงบดุลของสมาคมส่งให้ผู้สอบบัญชีเพ่ือตรวจรับรองว่าถูกต้อง และ

อาจร้องขอให้นายทะเบียนตั้งผู้สอบบัญชีเพ่ือตรวจสอบงบดุลได้ 
เมื่อผู้สอบบัญชีรับรองงบดุลแล้ว ให้ผู้ชำระบัญชีเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่ เพ่ือ

อนุมัติและเสนอต่อนายทะเบียนต่อไป 
ข้อ 60 เมื่อได้ชำระบัญชีแล้ว ถ้ามีทรัพย์สินเหลืออยู่จะโอนไปให้แก่สมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะหส์หกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด 
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บทเฉพาะกาล 
ข้อ 61 ในกรณีที่จะต้องมีระเบียบใดตามข้อบังคับนี้ หรือที่คณะกรรมการเห็นควรมีระเบียบ

เรื่องใด แต่คณะกรรมการยังไม่ได้จัดให้มีระเบียบการนั้น หรือยังไม่กำหนดการ
เกี่ยวกับเรื่องนั้น ให้นำระเบียบของราชการและประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องวิธีการจ่ายเงินค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและ
สงเคราะห์ครอบครัว การใช้จ่ายและการเกบ็รกัษาเงินของสมาคม มาใช้โดยอนุโลม 

บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2562 

ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562 
 
 

   (ลงชื่อ) 
(นายสกุล  หล้าปาวงศ์) 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 


