
 

 

 

 

 

ท่ี สพค.ชม.๐๑/ ๐๘๓            สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพ่ือนครูจงัหวดัเชียงใหม่

             ๑๒๒   ถนนสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี  ตําบลช้างเผือก    

              อําเภอเมืองเชียงใหม่  จงัหวดัเชียงใหม่   ๕๐๓๐๐ 

                   ๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 

เร่ือง ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามญั ส.พ.ค.เชียงใหม ่

เรียน สมาชิกส.พ.ค.จงัหวดัเชียงใหม ่ ทกุทา่น 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย   ๑. ระเบียบวาระการประชุมใหญ่วสิามญั จํานวน  ๑  ฉบบั 

               ๒. ร่างข้อบงัคบัสมาคมฯ          จํานวน  ๑  ฉบบั   

  ด้วยคณะกรรมการดําเนินกิจการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพ่ือนครูจงัหวดัเชียงใหม่ มีมติให้จัด 

ประชุมใหญ่วิสามญัขึน้  ในวนัเสาร์ท่ี  ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องเอราวณั 

ชัน้ ๒ อาคาร ๒  โรงแรมเชียงใหม่ภคํูา ตําบลสเุทพ   อําเภอเมืองเชียงใหม่  จงัหวดัเชียงใหม่   

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลาดงักลา่วโดยพร้อมเพรียงกนั 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

                  
              ( นายณฏัฐกรณ์  ศรีสรัุกษ์) 

     นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพ่ือนครูจงัหวดัเชียงใหม ่

 

งานธุรการ 

โทรศพัท์  :   ๐ ๕๓๒๒ ๓๔๗  โทรสาร  :   ๐ ๕๓๒๑ ๑๙๘๕ 

E-mail  : spkcm01@hotmail.com  
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ระเบียบวาระการประชุมใหญ่วิสามัญ 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่  

วันเสาร์ที่  ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  เวลา ๐๙ .๓๐  น  .เป็นต้นไป ณ ห้องเอราวัณ ชัน้ ๒ อาคาร ๒  

โรงแรมเชียงใหม่ภคูาํ ตาํบลสุเทพ  อาํเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 

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

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองท่ีประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมครัง้ท่ีแล้ว 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ   

   ๓.๑ รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี ๒๕๖๔ และประมาณการรายได้ 

                                             รายจ่ายปี ๒๕๖๕ ท่ีผา่นความเห็นชอบท่ีประชุมใหญ่ 

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา   
   ๔.๑  การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบั(ฉบบัท่ี ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๓ 

   ๔.๒  การเลอืกตัง้คณะกรรมการสมาคมฯ 

ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองอ่ืนๆ(ถ้ามี) 

 
 

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



 
“ราง” 
 
 
 
   
 

 

ข อ บ ัง ค บั  
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหเพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม พ.ศ.๒๕๔๖ 

แกไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ.๒๕๖๕ 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

เพื่อใหการดําเนินกิจการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหเพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม  เปนไปดวยความเรียบรอย  
สอดคลองตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ.๒๕๔๕  กฎกระทรวง  ระเบียบ และประกาศของ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย   จึงแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหเพื่อนครู
จังหวัดเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม  โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมใหญวิสามัญป ๒๕๖๔  เมื่อวันท่ี 
 ๑๔   พฤษภาคม  ๒๕๖๕  ดังนี้ 

ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ ขอบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหเพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม  พ.ศ.๒๕๔๖ 
แกไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ.๒๕๖๕” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับ นับต้ังแตวันท่ีนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหประจําทองท่ี เทศบาล
นครเชียงใหม  อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม รับจดทะเบียน 

ขอ ๓  เครื่องหมายของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหเพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม 
เปนรูปลักษณะ วงกลมสองวงซอนทับกัน วงนอกมีเสนผาศูนยกลาง ๕ เซนติเมตร วงในมีเสนผาศูนยกลาง ๔ 
เซนติเมตร  ชองวางระหวางวงกลมสองวง  มีอักษรเขียนวา  จังหวัดชียงใหม  และชองวางกลางวงกลมมีอักษร
ยอวา ส.พ.ค. 
 

 
 
 
 
 
 

 
มีความหมายวา  ครูและทายาทของครูเชียงใหม รวมใจเปนสมาชิกของสมาคม  เพื่อชวยเหลือ 

เกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
 
 
 



หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

ขอ ๔ ในขอบังคับนี้ 
“สมาคม” หมายความวา สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหเพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม   
“สมาชิก” หมายความวา สมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหเพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม   
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 

เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม   
 “กรรมการ”   หมายความวา กรรมการดําเนินกจิการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหเพื่อนคร ู

จังหวัดเชียงใหม   
“นายกสมาคม” หมายความวา นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหเพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม   

  “เงินคาสมัคร” หมายความวา เงินท่ีเรียกเก็บจากผูซึ่งสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคม 
ฌาปนกิจสงเคราะหเพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม   

                 “เงินคาบํารุง”  หมายความวา  เงินท่ีเรียกเก็บจากสมาชิกเปนรายเดือนหรือรายป  เพื่อเปน
คาใชจายในการดําเนินการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหเพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม   
                   “เงินสงเคราะห”   หมายความวา  เงินท่ีสมาชิกรวมกันออกชวยเหลือเปนคาจัดการศพหรือคา
จัดการศพและสงเคราะหครอบครัวของสมาชิกซึ่งถึงแกความตาย  รวมท้ังเปนคาใชจายเพื่อดําเนินกิจการของ
สมาคม ฌาปนกิจสงเคราะหเพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม   

“เงินสงเคราะหลวงหนา” หมายความวา เงินท่ีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหเพื่อนครูจังหวัด 
เชียงใหม  เรียกเก็บไวลวงหนาเพื่อสํารองจายเปนเงินสงเคราะหเมื่อสมาชิกคนใดคนหนึ่งถึงแกความตาย 

“นายทะเบียน” หมายความวา นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหประจําทองท่ี  เทศบาล 
นครเชียงใหม 

“นายทะเบียนกลาง” หมายความวา อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
“ปลัดกระทรวง” หมายความวา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
 

หมวด ๒  
วัตถุประสงค 

ขอ ๕ สมาคมมีวัตถุประสงคเพื่อทําการสงเคราะหซึ่งกันและกนัในการจัดการศพ หรือการจัดการ ศพ 
และสงเคราะหครอบครัวของสมาชิกซึ่งถึงแกความตาย โดยมิไดประสงคจะหากําไรหรือรายไดเพื่อแบงปนกัน 
การถึงแกความตายใหรวมถึงการตกเปนคนสาบสูญตามคําส่ังศาล 
 

หมวด ๓ 

ท่ีต้ังสํานักงาน และวันเวลาเปดปดทําการ 

ขอ ๖ สํานักงานของสมาคมต้ังอยูท่ี เลขท่ี  ๑๒๒   ถนนสมโภชเชียงใหม ๗๐๐ ป )วงแหวนรอบสอง (  
ตําบลชางเผือก    อําเภอเมืองเชียงใหม   จังหวัดเชียงใหม    รหัสไปรษณีย  ๕๐๓๐๐   
โทรศัพท  ๐ ๕๓๒๒ ๐๓๔๗   โทรสาร ๐ ๕๓๒๑ ๑๙๘๕  

ขอ ๗ สมาคมจะเปดทําการในวัน จันทร  ถึง  วันศุกร  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา  ๑๖ .๓๐ น. และ
จะปดทําการในวันเสาร  วันอาทิตย  วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ 

 
 



หมวด ๔ 
วิธีการรับสมาชิก และการขาดจากสมาชิกภาพ 

ขอ ๘  ผูท่ีประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคมตองยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคม ดวยตนเอง  
ณ ท่ีต้ังสํานักงานของสมาคม ในวันเวลาเปดทําการ 

ขอ ๙ ผูสมัครเขาเปนสมาชิกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้  
               (๑) เปนผูบรรลุนิติภาวะ 

(๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย หรือเปนคนไรความสามารถ  
(๓) มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง 
(๔) มีอายุในวันสมัครไมเกิน  ๕๕  ปบริบูรณ )นับถึงวันสมัคร(   

                         (๕) เปนบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในหนวยงาน  สถานศึกษา  หรือสถานศึกษาอื่นในลักษณะ 
เดียวกัน  หรือบุคคลท่ีสังกัดหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ ซึ่งมีหนวยงานตนสังกัดต้ังอยูในจังหวัดเชียงใหม   หรือเปน
พนักงานเจาหนาท่ีของสมาคม   
  (๖)  เปนคูสมรส และหรือบิดา มารดา บุตรโดยชอบดวยกฎหมายของสมาชิก และใหหมาย
รวมถึงบุคคลท่ีระบุไวในขอ ๒๓(๒) ถึง (๖) แหงขอบังคับนี้ 
                           )๗(   ตองมีความประพฤติดี   และยินยอมปฏิบัติตามขอบังคับ  ระเบียบ  และประกาศของ

สมาคม 
ขอ ๑๐ ผูสมัครเขาเปนสมาชิกตองแนบเอกสารหลักฐาน ดังตอไปนี ้

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ  
(๒) สําเนาทะเบียนบาน 
(๓) สําเนาใบสําคัญการสมรส(ถามี) 
(๔) หลักฐานการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล(ถามี) 
(๕) หนังสือรับรองการเปนครูโรงเรียนเอกชน หรอืโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

  (๖) ใบรับรองแพทยแผนปจจุบันช้ันหนึ่งจากสถานพยาบาลของรัฐตามกฎหมายวาดวย 
สถานพยาบาล 

ขอ ๑๑ ผูสมัครเขาเปนสมาชิก จะมีสมาชิกภาพสมบูรณ เมื่อพนกําหนด  ๖๐ วันนับแตวันท่ี
คณะกรรมการมีมติรับเขาเปนสมาชิก เวนแตอุบัติเหตุ และไดชําระเงินคาสมัครแกสมาคมแลว ยกเวนสมาชิก
ภาพของผูเริ่มกอการจัดต้ังสมาคมจะเริ่มต้ังแตวันท่ีนายทะเบียนรับจดทะเบียนสมาคมและไดยื่นใบสมัครเขาเปน
สมาชิกไวแลว เงินคาสมัครสมาคมจะไมคืนใหผูสมัคร ไมวากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน  

ขอ ๑๒ สมาคมจะมอบหลักฐานการเปนสมาชิกในรูปสมุดชําระเงิน  และบัตรประจําตัวสมาชิกใหแก
สมาชิกทุกคน สมาชิกของสมาคมจะมีหมายเลขประจําตัวสมาชิกไดหมายเลขเดียวเทานั้น 

ขอ ๑๓ ผูสมัครเขาเปนสมาชิกมีสิทธิ์ระบุช่ือผูจัดการศพ และผูท่ีประสงคใหไดรับเงินสงเคราะหดวยก็ได 
ซึ่งตองเปนบุคคลในครอบครัวของตน ตามขอ ๒๓ ไวในใบสมัคร  ถามีการเปล่ียนแปลงผูจัดการศพ และผูรับเงิน 
สงเคราะหในภายหลัง สมาชิกตองแจงใหสมาคมทราบเปนหนังสือตามแบบท่ีสมาคมกําหนด 

ขอ ๑๔ สมาชิกภาพยอมส้ินสุดลง ในกรณีดังตอไปนี้  
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก เปนหนังสือตามแบบท่ีสมาคมกําหนด   และใหมีผลต้ังแตวันท่ีไดรับอนุมัติจาก 

คณะกรรมการแลว 
(๓) ท่ีประชุมใหญมีมติใหออก 

 
 



-๔- 

(๔) ขาดสงเงินสงเคราะห   โดยสมาคมแจงเปนหนังสือใหไปชําระเงินสงเคราะหตามขอ ๑๙  
โดยสมาคมไดทําหนังสือลงทะเบียนแบบตอบรับแลว  หรือสมาคมไดนําเงินสงเคราะหลวงหนามาจายเปนเงิน
สงเคราะหหมดแลว  หรือสมาคมติดตอหาหลักแหลงท่ีอยูไมได  และคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรใหพน
จากสมาชิกภาพ 

การส้ินสุดสมาชิกภาพตามขอนี้  สมาชิกไมมีสิทธิเรียกเงินคาสมัคร เงินคาบํารุง เงินสงเคราะหลวงหนา  
และเงินสงเคราะห  ท่ีไดชําระตามขอบังคับนี้คืนจากสมาคม เวนแตเงินสงเคราะหลวงหนาท่ียังไมไดตกอยูใน 
ความผูกพันท่ีจะตองจายเปนเงินสงเคราะหใหแกสมาชิกท่ีถึงแกความตาย 
            ขอ ๑๕ สมาคมจะแจงเปนหนังสือใหสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพตามขอ ๑๔(๒)  (๓) และ (๔)  
เพื่อทราบ นับต้ังแตวันท่ีท่ีประชุมมีมติ ภายใน  ๒๐ วัน 

สมาชิกท่ีพนจากสมาชิกภาพตามขอ  ๑๔  )๔( มีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการภายใน  ๖๐  วัน 
   นับแตวันท่ีไดรับหนังสือ  ใหคณะกรรมการวินิจฉัยใหแลวเสร็จภายใน  ๓๐ วัน  นับแตวันยื่นอุทธรณ  
 ในกรณีท่ีนอกเหนือจากความในวรรคสอง  ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ  และใหถือคําวินิจฉัย 
   ของกรรมการเปนท่ีส้ินสุด 
 

 
หมวด ๕ 

เงินคาสมัคร เงินคาบํารุง และเงินสงเคราะห 

       ขอ ๑๖ ผูสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคม ตองชําระเงินคาสมัครเปนเงินคนละ   ๕๐ บาท  และเมื่อ
สมาคมมีมติรับเขาเปนสมาชิกตามขอ ๑๑  แลว จะตอง ชําระเงินใหแกสมาคมดังนี้  

(๑) เงินบํารุง ปละ  ๒๐ บาท                   
(๒) เงินสงเคราะหลวงหนา เปนเงิน     ๑,๒๐๐  บาท (หนึ่งพันสองรอยบาทถวน) 

ขอ ๑๗  เมื่อสมาชิกของสมาคมคนใดคนหนึ่งถึงแกความตาย สมาชิกทุกคนมีหนาท่ีตองชําระเงิน
สงเคราะหนั้นรายละ  ๑๕ บาท (สิบหาบาทถวน) 

ขอ ๑๘ การชําระเงินคาสมัคร เงินคาบํารุง เงินสงเคราะหหรือเงินสงเคราะหลวงหนาใหชําระได ในกรณี
ดังตอไปนี ้

(๑) ชําระกับเจาหนาท่ี ณ สํานักงานของสมาคม  
  (๒) โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของสมาคม  

(๓) หักจากบัญชีเงินฝากของสมาชิก โดยไดรับความยินยอมจากสมาชิกเจาของบัญชีแลว  
  (๔) หรือชองทางอื่น ตามประกาศของสมาคม 

การรับเงินทุกประเภท สมาคมจะออกหลักฐานการรับเงินทุกครั้งตามแบบท่ีสมาคมกําหนด 
ขอ ๑๙ การชําระเงินสงเคราะห ตามขอ ๑๘ สมาชิกตองชําระใหสมาคมภายใน  ๑๐ วัน นับแตวันท่ีไดรับ

แจงการตายของสมาชิกหรือไดรับหนังสือจากสมาคมใหไปชําระเงิน  
ขอ ๒๐  สมาคมจะเรียกเก็บเงินสงเคราะหลวงหนาจากสมาชิกเพื่อสํารองจายเปนคาจัดการศพ และ

สงเคราะหครอบครัว จํานวน  ๘๐  ศพ เปนเงิน  ๑,๒๐๐  บาท และสมาคมจะคืนใหแกสมาชิกเทาท่ีสมาชิกผูนั้น 
ยังไมตกอยูในความผูกพันท่ีจะตองจายเงินสงเคราะห  
 
 
 
 



หมวด ๖ 
สิทธิและหนาท่ีของสมาชิก 

ขอ ๒๑ สมาชิกมีสิทธิดังตอไปนี้ 
(๑) แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการของสมาคมตอคณะกรรมการและเรียกรองให 

 คณะกรรมการ กระทําหรอืงดเวนการกระทําเพื่อประโยชนของสมาคม 
(๒) เขารวมประชุมใหญของสมาคม และมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนทุกครั้ง 
(๓) ขอตรวจสอบบัญชีและเอกสารท่ีเกี่ยวของ เพื่อทราบการดําเนินกิจการของสมาคมในวัน 

เวลาเปดทําการ 
(๔) ลงช่ือรวมกันไมนอยกวา ๕๐ คน หรือจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิก 

ท้ังหมดรองขอตอคณะกรรมการใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเพื่อการใดการหนึ่งเมื่อใดก็ได 
(๕) รองขอตอนายทะเบียนใหสงเพิกถอนมติของท่ีประชุมใหญของสมาคม ถาไดนัดเรียกหรือ 

ไดประชุมกันหรือไดลงมติฝาฝนตอกฎหมายหรือขอบังคับของสมาคมและตองรองขอ ภายใน ๓๐ วนั นับแต 
วันท่ีท่ีประชุมใหญลงมติ 

         (๖) ขอตรวจเอกสาร คัดเอกสาร หรือขอคัดรายการ และรับรองสําเนาเอกสารของสมาคม 
จากนายทะเบียน 
          (๗) มอบฉันทะเปนหนังสือใหผูอื่นซึ่งมิใหสมาชิกเขารวมประชุมใหญ และออกเสียง 
แทนตนได ผูรับมอบฉันทะคนหนึ่งรับมอบฉันทะไดคนเดียว 
                 (๘) ลงช่ือรวมกันไมนอยกวาหนึ่งในส่ีของจํานวนสมาชิกท้ังหมดรองขอนายทะเบียนส่ังใหเลิก 
สมาคมพรอมดวยเหตุผล หรือรองขอตอศาลเพื่อใหศาลส่ังใหเลิกสมาคม 
         (๙) แสดงความจํานงตอท่ีประชุมใหญเพื่อเปนผูชําระบัญชีในกรณีท่ีสมาคมตองเลิกตามมติท่ี 
ประชุมใหญ 

        (๑๐) ลงช่ือรวมกันไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกท้ังหมดรองขอตอนายทะเบียน 
เพื่อแตงต้ังผูชําระบัญชีคนใหมแทนผูชําระบัญชีท่ีไดต้ังไว 

        (๑๑)  อุทธรณตอสมาคม กรณีถูกคัดช่ือออกตามขอ ๑๔ (๔)  
 ขอ ๒๒ สมาชิกมีหนาท่ี ดังนี้ 

 (๑) ปฏิบัติตาม ขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  และคําส่ังของสมาคม 
   (๒) ชําระเงินสงเคราะหใหเรียบรอยภายใน   ๑๐  วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงการตายของสมาชิก 

ไดรับหนังสือแจงจากสมาคมใหไปชําระเงิน 
 (๓) เก็บรักษาสมุดชําระเงินประจําตัวสมาชิก หรือบัตรประจําตัวสมาชิก 
 (๔) แจงการเปล่ียนแปลงท่ีอยู ช่ือสกุล หรือวัน เดือน ปเกิดตอสมาคม ภายใน ๑๕ วันนับแต 

วันท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
   (๕) แจงความประสงคเปนหนังสือตามแบบท่ีสมาคมกําหนดท่ีจะเปล่ียนแปลงบุคคลผูจัดการ  
ศพหรือผูรับเงินสงเคราะห 

            (๖) ติดตามตรวจสอบขอมูลขาวสารการดําเนินกิจการของสมาคมผานทางส่ือส่ิงพิมพ   ส่ือ 
 อิเล็กทรอนิกส ส่ือสังคมออนไลน หรือชองทางการส่ือสารอื่นๆ ของสมาคมอยางใกลชิด และอยางสม่ําเสมอ 
 

 
 
 
 



หมวด ๗ 
วิธีการจายเงินคาจัดการศพหรือคาจัดการศพและสงเคราะหครอบครัว 

ขอ ๒๓ ในกรณีท่ีสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหถึงแกความตาย ใหสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
จายคาจัดการศพ หรือคาจัดการศพและสงเคราะหครอบครัวใหแกบุคคลท่ีสมาชิกไดระบุไวในใบสมัครใหเปน
ผูรับเงินสงเคราะหและหรือเปนผูจัดการศพ ซึ่งตองเปนบุคคล ดังตอไปนี้ 

(๑) สาม ีภริยา บุตร บิดา มารดา  
(๒) พี่นองรวมบิดามารดาเดียวกัน 

   (๓) พี่นองรวมบิดาหรือมารดาเดียวกัน  
(๔) ปู ยา  ตา  ยาย 
(๕) ลุง ปา นา อา 
(๖) ผูอุปการะเล้ียงดูหรือผูอยูในอุปการะเล้ียงดู  

ในกรณีไมมีบุคคลท่ีสมาชิกระบุไวในใบสมัคร  หรือมีบุคคลท่ีระบุไวในใบสมัครแตไมอาจจัดการตาม 
เจตนาของสมาชิกได หรือในกรณีท่ีสมาชิกไมไดระบุบุคคลใดไวในใบสมัคร บุคคลตามวรรคหนึ่งอาจยื่นคํารอง 
ตอสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห เพื่อขอเปนผูจัดการศพก็ได 
          เมื่อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหไดรับคํารองตามวรรคสองและไดพิจารณาแลวเห็นวาบุคคลนั้นสามารถ
เปนผูจัดการศพของสมาชิกได ใหสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหจายเงินคาจัดการศพใหแกบุคคลนั้น แตถาสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหเห็นวาบุคคลนั้นไมสามารถเปนผูจัดการศพไดหรือไมมีบุคคลตามวรรคหนึ่ง ยื่นคํารองภายใน
ระยะเวลาตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับ ใหสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหจัดการศพใหแกสมาชิก ท่ีถึงแกความตาย
ตามสมควรแกฐานานุรูปและประเพณีทางศาสนาของสมาชิกนั้น              
          เมื่อไดปฏิบัติตามวรรคสามแลวยังคงมีเงินคาจัดการศพหรือคาจัดการศพและสงเคราะหครอบครัว 
เหลืออยู ใหสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหจายเงินสวนท่ีเหลืออยูใหแกบุคคลท่ีสมาชิกไดระบุไวในใบสมัคร แตถาไม
มีบุคคลท่ีสมาชิกระบุไวในใบสมัคร ใหสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหจายเงินดังกลาวใหแกบุคคลในวรรคหนึ่ง 
ตามลําดับกอนหลัง โดยผูท่ีอยูลําดับกอนยอมตัดสิทธิผูอยูลําดับหลัง ถามีผูอยูในลําดับเดียวกันหลายคน ให 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหแบงเงินคาจัดการศพ หรือคาจัดการศพและสงเคราะหครอบครัวท่ีเหลืออยูใหแกทุก 
คนในสัดสวนท่ีเทากัน หากไมอาจแบงเงินใหแกบุคคลใดได ใหเงินนั้นตกเปนของแผนดิน 

ขอ ๒๔ สมาคมจะจายเงินคาจัดการศพ หรือคาจัดการศพและสงเคราะหครอบครัวใหแกผูจัดการ ศพและ
หรือผูรับเงินสงเคราะห ดังนี้ 

(๑) จายเงินเปนคาจัดการศพจํานวน  ๗๐,๐๐๐ บาท(เจ็ดหมื่นบาทถวน)ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต 
วันท่ีไดรับคําขอ 

(๒) จายเงินสวนท่ีเหลือท้ังหมดภายใน ๙๐ วัน นับแตวันท่ีไดจายเงินดังกลาวครั้งแรก 

เอกสารประกอบคําขอรับเงินสงเคราะห มีดังนี้ 
(๑) ใบมรณบัตรฉบับจริง พรอมสําเนาท่ีรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน ๒ ฉบับ กรณีใบมรณบัตร  

สูญหายใหใชหนังสือรับรองการตายท่ีออกโดยพนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรแทนได 
                   (๒) ทะเบียนบาน (ทร.๑๔) ฉบับจริงของสมาชิกท่ีเสียชีวิตท่ีระบุวา “ตาย” พรอมสําเนา จํานวน 
๒ ฉบับ 
                 (๓) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐของผูจัดการศพ หรือผูรับเงิน 

สงเคราะห พรอมสําเนาท่ีรับรองความถูกตอง จํานวน ๒ ฉบับ 
  (๔) สําเนาใบสมัครสมาชิกท่ีระบุช่ือบุคคลท่ีเปนผูจัดการศพหรือผูรับเงินสงเคราะห หรือใบแจง
การเปล่ียนแปลงช่ือผูจัดศพ หรือผูรับเงินสงเคราะหฉบับลาสุด 

        (๔) หลักฐานอื่น ๆ )ท่ีจําเปน(  



-๗- 

การจายเงินคาจัดการศพ  หรือคาจัดการศพและเงินสงเคราะหครอบครัวรายใดมีปญหาใหนําเขาท่ี 
ประชุมคณะกรรมการ  และใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนท่ีสุด   จึงไมถือวาเงินนี้เปนมรดกของสมาชิกผู
ถึงแกความตาย   ทายาทโดยธรรมของสมาชิกท่ีถึงแกความตายไมมีสิทธิเรียกรอง  หรือถือเปนเหตุฟองรองเรียก
เงินดังกลาวได  ไมวาดวยกรณีใด ๆ  ท้ังส้ิน   
      ขอ ๒๕  สมาคมจะหักเงินสงเคราะหไวเปนคาใชจายในการดําเนินกิจการ   ในอัตรารอยละ  ๔  ของ
เงินท่ีเรียกเก็บได 
 

หมวด ๘ 
การใชจายและการเก็บรักษาเงิน 

ขอ ๒๖ สมาคมจะใชจายเงินในบัญชีเงินสะสมของสมาคมในการดําเนินกิจการตามประกาศกระทรวง 
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เรื่องวิธีการจายเงินคาจัดการศพ หรือคาจัดการศพและสงเคราะห
ครอบครัว การใชจายเงินและการเก็บรักษาเงินของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ลงวันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๕  
ขอ ๕(๑) ถึง(๑๔) ดังนี้ 

(๑) คาเบ้ียประชุม คาเบ้ียเล้ียง คาพาหนะ และคาเชาท่ีพัก ของกรรมการสมาคมฌาปนกิจ 
สงเคราะห 

(๒) เงินเดือน  คาจาง และคาลวงเวลาของเจาหนาท่ีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
(๓) คาเบ้ียเล้ียง คาพาหนะ และคาเชาท่ีพักของเจาหนาท่ีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 

        (๔) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนบําเหน็จ และคาเครื่องแบบของเจาหนาท่ีสมาคม 
ฌาปนกิจสงเคราะห  

(๕)  คาใชจายเกี่ยวกับการประชุมใหญ 
(๖) คาลงทะเบียนในการเขารวมประชุม ฝกอบรม สัมมนาของกรรมการและเจาหนาท่ีสมาคม 

ฌาปนกิจสงเคราะห 
                 (๗) คาใชจายในการจัดซื้อท่ีดิน อาคารและครุภัณฑตางๆ หรือการจัดจางการกอสรางตอเติม 
อาคารของสํานักงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 

       (๘) คาเชาท่ีดิน และอาคารสํานักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
                 (๙)  คาใชจายในการจัดซื้อวัสดุ คาซอมแซม คาบํารุงรักษา คาเส่ือมราคา  

        (๑๐) คาใชจายดานสาธารณูปโภค เชน คาน้ํา คาไฟฟา คาโทรศัพท คาไปรษณีย 
         (๑๑)  คาใชจายภาษีเงินไดตารมประมวลรัชฎากร  คาธรรมเนียมตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนิน

กิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
                 (๑๒)   คาใชจายสําหรับผูทําบัญชี ผูตรวจบัญชี ผูสอบบัญชี ผูชําระบัญชี และคาใชจาย 
ในการการเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
                  (๑๓)  คาพวงหรีด และคาพิธีกรรมทางศาสนาของสมาชิกสมาคมาปนกิจสงเคราะห 
                  (๑๔) คาใชจายอื่น ๆ ตามท่ีนายทะเบียนกลางใหความเห็นชอบ 

ขอ ๒๗ คาใชจายตามขอ ๒๖ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๑๓) สมาคมตองวางเปนระเบียบ และนําเสนอท่ี
ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ  และสงใหนายทะเบียนพิจารณาใหความเห็นชอบ ท้ังนี้ภายในกําหนด   ๓๐ วัน    

 
 
 

 



-๘- 

ขอ ๒๘ เงินทุกประเภทท่ีสมาคมไดรับตองนําฝากธนาคารของรัฐ หรือธนาคารพาณิชย หรือ สหกรณตาม  
กฎหมายวาดวยสหกรณในนามของสมาคม   

เงินท่ีอยูในสมาคมใหแยกนําฝากเปน ๒ ประเภทบัญชี และหามมิใหมีการใชจายเงินขามประเภทบัญชี 
ดังนี ้

(๑)  บัญชีประเภทเงินสะสมของสมาคม โดยเปนเงินท่ีสมาคมไดรับจากเงินคาสมัคร เงินคาบํารุง เงินท่ี
หักจาก  เงินสงเคราะห ดอกเบ้ีย และเงินบริจาค และมีไวเพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินกิจการของสมาคมตามขอ 
๒๖  เทานั้น  

(๒) บัญชีประเภทเงินสงเคราะหของสมาชิก โดยเปนเงินท่ีสมาคมรับจากสมาชิกเพื่อเปนเงินสงเคราะห 
ลวงหนา  และรวมถึงเงินสงเคราะหคางจายท่ีผูรับเงินสงเคราะหของสมาชิกท่ีเสียชีวิตยังไมไดมาขอรับไป 

การใชจายและการเก็บรักษาเงินสดของสมาคม ใหสมาคมเก็บรักษาเงินสดไวเพื่อเปนคาใชจายท่ีจําเปน 
เรงดวน ไมเกิน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถวน) โดยคาใชจายท้ังหมดของสมาคมใหจายเปนเช็คของสมาคม 
หรือโอนจากบัญชีของสมาคมเขาบัญชีของเจาหนี ้เวนแตกรณีท่ีไมอาจจายเปนเช็ค หรือโอนเขาบัญชี จึงจะใหจาย
เปนเงินสดได 

ขอ ๒๙ การอนุมัติใชจายเงิน และการเบิกถอนเงินจากบัญชีของสมาคมทุกครั้งทุกกรณีใหนายกสมาคม 
และกรรมการอื่นไมนอยกวาสองคนในตําแหนงอุปนายก เลขานุการ เหรัญญิก หรือกรรมการอื่น หรือผูจัดการ 
ลงนามรวมกันในการอนุมัติคาใชจาย และการเบิกถอนเงินจากบัญชีของสมาคม 

กรณีนายกสมาคมไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหอุปนายก หรือกรรมการอื่น หรือผูจัดการ ท่ี
ไดรับมอบอํานาจจากนายกสมาคมปฏิบัติหนาท่ีนายกสมาคมแทน  

ขอ ๓๐ เงินหรือผลประโยชนของสมาคมท่ีไดรับมา หรือมีผูบริจาค หรือดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินฝาก
ธนาคารในนามของสมาคม ตองตกเปนของสมาคมท้ังส้ิน 

ขอ ๓๑ สมาคมจะแตงต้ังบุคคลท่ีเหมาะสมเปนผูตรวจบัญชี โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมใหญ และ
ตองรายงานผลใหคณะกรรมการทราบทุกเดือน  และแตงต้ังบุคคลท่ีเหมาะสมเปนผูตรวจงบดุลประจําป ผูตรวจ
บัญชีและผูตรวจงบดุลจะไดรับคาตอบแทน ตามท่ีสมาคมกําหนด 

 
หมวด ๙ 

การประชุมใหญ 

ขอ ๓๒ นับแตจดทะเบียนจัดต้ังสมาคม ผูเริ่มกอการจะตองนัดสมาชิกมาประชุมใหญสามัญครั้ง แรก
ภายใน ๙๐ วัน เพื่อ 

(๑)  รับรองขอบังคับท้ังฉบับ 
(๒) เลือกต้ังคณะกรรมการและมอบหมายงาน  

                   (๓)  กําหนดอัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะหลวงหนา 
(๔)  กําหนดการหักเงินคาจัดการศพ หรือคาจัดการศพและสงเคราะหครอบครัวไวเปน 

 คาใชจาย 
  (๕)  กําหนดจํานวนเงินเบ้ียเล้ียง เบ้ียประชุม คาพาหนะ เงินหรือประโยชนอยางอื่นทํานอง 
เดียวกันใหแกกรรมการ 

           (๖)  เรื่องอื่น ๆ 
ในระหวางท่ียังไมไดมีการประชุมใหญสามัญครั้งแรก ผูเริ่มกอการจัดต้ังสมาคมมีอํานาจหนาท่ี และความ

รับผิดชอบเชนเดียวกับคณะกรรมการ 



-๙- 

ขอ ๓๓ สมาคมจะตองเรียกประชุมใหญสามัญประจําป ปละหนึ่งครั้งภายใน ๑๒๐ วัน นับแตวันส้ินป
ปฏิทิน 

(๑) รับทราบรายงานกิจการในรอบปท่ีผานมา 
(๒) พิจารณาอนุมัติบัญชีรายได รายจายและบัญชีงบดุล 
(๓) พิจารณาแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับ 
(๔) เลือกต้ังคณะกรรมการชุดใหมแทนคณะกรรมการเมื่อครบวาระหรือทดแทนตําแหนงท่ีวาง  
(๕) เรื่องอื่น ๆ 

ขอ ๓๔ การประชุมใหญวิสามัญกระทําได ๓ กรณี คือ 
(๑) คณะกรรมการเรียกประชุมใหญวิสามัญ 
(๒) สมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกท้ังหมด หรือไมนอยกวาหาสิบคน 

ลงช่ือรวมกันรองขอตอสมาคมใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเพื่อการใดการหนึ่ง ในกรณีท่ีสมาชิกเปนผูรองขอ ให
สมาคมเรียกประชุมภายใน ๓๐ วัน นับแตวันท่ีไดรับคํารองขอ ถาสมาคมไมเรียกประชุมในระยะเวลาดังกลาวให
นายทะเบียนเรียกประชุมได 

(๓) นายทะเบียนส่ังใหเรียกประชุม 
ขอ ๓๕ สมาคมจะสงหนังสือนัดประชุมใหญไปยังสมาชิกทุกคนกอนวันนัดประชุมไมนอยกวาเจ็ดวัน 

หนังสือเชิญประชุมตองระบุสถานท่ี วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุม พรอมท้ังรายละเอียดและเอกสารท่ี
เกี่ยวของไปดวย 

ขอ ๓๖ การประชุมใหญตองมีสมาชิกมารวมประชุมรวมกันไมนอยกวากึง่หนึ่งของจํานวนสมาชิกท้ังหมด 
หรือไมนอยกวาหนึง่รอยคน จึงจะเปนองคประชุม 

ขอ ๓๗ ในการประชุมใหญ สมาชิกคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน การวินิจฉัยช้ีขาดใหถือเสียงขาง
มาก ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด 

ขอ ๓๘ การออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม กระทําได ๒ วิธี คือ  
             (๑) ออกเสียงลงคะแนนโดยเปดเผย ใหใชวิธียกมือ 
                   (๒) ออกเสียงลงคะแนนลับ ใหใชวิธีกาบัตรลงคะแนน 

การนับคะแนนเสียง ใหท่ีประชุมเลือกสมาชิกท่ีเขารวมประชุมเปนกรรมการนับคะแนนจํานวนไมนอยกวา
สามคน 

ขอ ๓๙ สมาชิกจะมอบฉันทะเปนหนังสือใหผูอื่นซึ่งมิใชสมาชิกมาประชุมใหญ และออกเสียงแทนตนได 
ผูรับมอบฉันทะคนหนึ่งรับมอบฉันทะไดคนเดียว 

ขอ ๔๐ ในกรณีท่ีจะมีมติเรื่องใด ถาสวนไดเสียของกรรมการหรือสมาชิกของสมาคมผูใดขัดกับประโยชน
ไดเสียของสมาคม  กรรมการหรือสมาชิกของสมาคมผูนั้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นไมได  
        ขอ ๔๑ ใหนายกสมาคมเปนประธานในท่ีประชุม ถานายกสมาคมไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหอุป
นายกปฏิบัติหนาท่ีแทน ถาท้ังนายกและอุปนายกไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดใหท่ีประชุม เลือกกรรมการคน
ใดคนหนึ่งข้ึนเปนประธานในท่ีประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

หมวด ๑๐ 
คณะกรรมการ 

ขอ ๔๒ คณะกรรมการดําเนินกิจการของสมาคม มีจํานวนไมนอยกวา ๗ คน และไมเกิน ๒๕ คน โดยให
เปนไปตามระเบียบท่ีสมาคมกําหนด และไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ ประกอบดวยนายกสมาคมหนึ่ง
คน อุปนายกจํานวนไมเกินสามคน  เลขานุการหนึ่งคน  เหรัญญิกหนึ่งคน  นายทะเบียนหนึ่งคน  หรือกรรมการ
ตําแหนงอื่นตามท่ีเห็นเหมาะสม  



-๑๐- 

กรรมการท่ี  ไดรับเลือกตองมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
   (๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไมตํ่ากวายี่สิบหาปบริบูรณ 
(๓) มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔  
(๔) มีอาชีพเปนหลักแหลงและมีฐานะมั่นคง 
(๕) เปนสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหเพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม 
(๖) ไมเปนกรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอื่น 
(๗) ไมเปนผูมีความประพฤติเส่ือมเสีย หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี  
(๘) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใด 
(๙) ไมเคยถูกนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหประจําทองท่ีส่ังใหพนจากตําแหนง 

กรรมการสมาคม 
(๑๐)ไมเคยถูกท่ีประชุมใหญสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหถอดถอนใหออกจากตําแหนง 

กรรมการ เพราะเหตุทุจริตตอหนาท่ี หรือไมเคยตองโทษตามกฎหมายวาดวยการฌาปนกิจสงเคราะห 
  (๑๑)ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด 

ไดกระทําโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 
                  (๑๒) ไมเปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
                  (๑๓) ไมเปนบุคคลท่ีมีหนี้สินลนพนตัว หรือบุคคลลมละลาย 
                 (๑๔) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากสวนราชการ หนวยงาน,ของรัฐหรือ รัฐวิสาหกิจ 
หรือไมเคยถูกนายจางเลิกจางเพราะเหตุทุจริตตอหนาท่ี 

หนาท่ีของคณะกรรมการแตละตําแหนง 

 นายกสมาคม    ทําหนาท่ีเปนหัวหนาในการบริหารกิจการของสมาคม ใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

                         ถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และวัตถุประสงคของสมาคม เปนผูแทน 

                         สมาคมในการติดตอกับบุคคลภายนอก และเปนประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการ 

                         และการประชุมของสมาคม 

อุปนายกสมาคม ทําหนาท่ีเปนผูชวยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคมปฏิบัติตามท่ีนายก 

                          สมาคมไดมอบหมาย และทําหนาท่ีแทนนายกสมาคมเมื่อนายกสมาคมไมอยู หรือไมสามารถปฏิบัติ 

                          หนาท่ีได 

          เลขานุการ       ทําหนาท่ีเก่ียวกับงานธุรการของสมาคม นัดการประชุมกรรมการการประชุมใหญจดและ 

                          รักษารายงานการประชุม ดําเนินการจดทะเบียนกรรมการ จดทะเบียน แกไขหรือ 

                          เพ่ิมเติม ขอบังคับและรายงานทะเบียนสมาชิก บัญชีงบดุล ตอนายทะเบียน และ 

                          ปฏิบัติตามคําสั่งของนายกสมาคม ตลอดจนทําหนาท่ีเปนเลขานุการในการประชุม 

                          ตาง ๆ ของสมาคม 

      เหรัญญิก          มีหนาท่ีเกี่ยวกับการเงินท้ังหมดของสมาคม เปนผูจัดทําบัญชี รายได-รายจาย บัญชี 

                          งบดุลของสมาคม และเก็บเอกสารหลักฐานตาง ๆ ทางการเงิน บัญชีของสมาคมไว   

                              เพ่ือการตรวจสอบรายงานฐานะการเงินและงบดุลของสมาคมตอนายทะเบียน 

    

 



-๑๑- 

    นายทะเบียน       มีหนาท่ีจัดทําและรักษาทะเบียนสมาชิก ตลอดจนหลักฐานเอกสารตาง ๆ เกี่ยวกับ 

                           ทะเบียนสมาชิก 

          กรรม              มีหนาท่ีตามท่ีนายกสมาคมมอบหมาย 

          ตําแหนงอื่น ๆ 

ขอ ๔๓ วิธีการไดมาของคณะกรรมการ ตามขอ ๔๒ กระทําไดโดยการเลือกกรรมการเปนรายบุคคลจน
ครบจํานวนกรรมการตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของสมาคม    เมื่อไดคณะกรรมการแลวใหท่ีประชุมมอบอํานาจ
ใหกรรมการท่ีไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญเลือกกันเองใหดํารงตําแหนงตางๆ และใหถือวาเปนมติของท่ี
ประชุมใหญ 

ขอ ๔๔ กรรมการของสมาคมไมมีสิทธิไดรับเงินคาจาง   หรือคาเบ้ียเล้ียงในการมาปฏิบัติงานท่ีสํานักงาน
สมาคม และไมมีสิทธิไดรับประโยชนอยางอื่นทํานองเดียวกันกับเงินคาจาง หรือคาเบ้ียเล้ียงในการมาปฏิบัติงานท่ี
สํานักงานสมาคมจากสมาคม 

กรรมการท่ีมาประชุมอาจไดรับเงินคาเบ้ียประชุมในวันท่ีมารวมประชุมคณะกรรมการ หรือไดรับเงินคา
เบ้ียเล้ียง คาพาหนะ และคาท่ีพัก กรณีไปปฏิบัติงานของสมาคมในสถานท่ีอื่นนอกท่ีต้ังสํานักงานสมาคมตาม
อัตราท่ีกําหนดไวในระเบียบโดยความเห็นชอบตามมติของท่ีประชุมใหญ และสงใหนายทะเบียนเพื่อพิจารณาให
ความเห็นชอบกอน ท้ังนี ้ภายในกําหนด ๓๐ วัน 

ขอ ๔๕ คณะกรรมการท่ีไดรับเลือกต้ังตามขอ ๔๓ ใหอยูในตําแหนงคราวละ ๒ ปนับแตวันท่ีนายทะเบียน
รับจดทะเบียน และจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได  เวนแตท่ีประชุมโดยมติไมนอยกวา ๒ ใน ๓ 
ของผูมาประชุมใหความเห็นชอบกรรมการท่ีดํารงตําแหนงครบสองวาระแลวเปนกรรมการตอไปก็ได 

คณะกรรมการท่ีดํารงตําแหนงครบตามวาระแลว ใหปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวานายทะเบียนจะรับจด
ทะเบียน คณะกรรมการชุดใหม 
        กรรมการท่ีพนจากตําแหนงกอนครบวาระ และนายทะเบียนไดแตงต้ังผูดํารงตําแหนงแทนใหอยูใน
ตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 

ขอ ๔๖ ใหกรรมการของสมาคมพนจากตําแหนง ในกรณีดังตอไปนี้  
                (๑) ครบกําหนดตามวาระ 

(๒) ตาย 
(๓) ลาออกโดยทําเปนหนังสือตอนายกสมาคม  
(๔) ขาดคุณสมบัติตามขอ ๔๒ วรรคสอง 
(๕) เกษียณอายุราชการ หรือยายออกจากหนวย ส.พ.ค. 
(๖) ท่ีประชุมใหญมีมติใหออก 

    (๗) กระทําความผิดและถูกลงโทษตามกฎหมายวาดวยการฌาปนกิจสงเคราะหขอใดขอหนึ่ง 
       ขอ ๔๗ ใหมีการประชุมคณะกรรมการทุกวันสุดทายของทุกเดือน  หากตรงกับวันหยุดใหเล่ือนลงมาในวัน
ทําการถัดมา 

ในกรณีจําเปนเรงดวนนายกสมาคมหรือกรรมการไมนอยกวาครึ่งหนึง่ของจํานวนกรรมการท้ังหมดจะเรียก
ประชุมก็ได 

ขอ ๔๘ การประชุมคณะกรรมการ จะตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาครึ่งหนึง่ของจํานวนกรรมการ
ท้ังหมดจึงจะนับเปนองคประชุม 

 

 



-๑๒- 

ขอ ๔๙ ใหนายกสมาคมเปนประธานในท่ีประชุม ถานายกสมาคมไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหอุป
นายกสมาคมเปนประธานในท่ีประชุม ถาท้ังนายกสมาคม และอุปนายกสมาคมไมอยู หรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได 
ใหท่ีประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งทําหนาท่ีประธานในท่ีประชุมการวินิจฉัยช้ีขาดใหถือเสียงขางมาก ถา
คะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงช้ีขาด 

ขอ ๕๐ คณะกรรมการมีอํานาจและหนาท่ีในการดําเนินกิจการของสมาคม และใหรวมถึง 
(๑) ดําเนินกิจการของสมาคมใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห  

พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ และมติของท่ีประชุมใหญหรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 
(๒) วางระเบียบในการปฏิบัติงานของสมาคมใหเปนไปตามขอบังคับ 
(๓) วาจางแตงต้ัง ถอดถอนเจาหนาท่ี หรือพนักงานสมาคมสมาคม 
(๔) จัดทําและเก็บรักษาเอกสาร หลักฐานทางการเงินและบัญชี ทะเบียนสมาชิก 

 ทรัพยสินของสมาคม 
           (๕) งานอื่นๆ ท่ีมีความจําเปนและเกี่ยวของ 

 

หมวด ๑๑ 

การเลิกสมาคม และการชําระบัญชี 

ขอ ๕๑ สมาคมยอมเลิกดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้  
                (๑) ประชุมใหญลงมติใหเลิก 
                   (๒) นายทะเบียนส่ังใหเลิก  
  (๓) ศาลส่ังใหเลิก 

ขอ ๕๒ ในกรณีท่ีนายทะเบียนส่ังใหเลิก กรรมการจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน กรรมการ 
ท้ังหมดของสมาคมสามารถยื่นอุทธรณตอปลัดกระทรวง โดยทําเปนหนังสือยื่นตอนายทะเบียน ภายในสามสิบ 
วัน นับแตวันท่ีไดรับคําส่ังใหเลิก 

ขอ ๕๓ เมื่อสมาคมตองเลิกไมวาดวยเหตุใด ๆ ใหมีการชําระบัญชีใหท่ีประชุมใหญพิจารณาต้ังผูชําระบัญชี
โดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนภายในสามสิบวัน นับแตวันท่ีเลิก หรือนับแตวันท่ีปลัดกระทรวงมี 
คําส่ังใหยกอุทธรณในกรณีท่ีท่ีประชุมใหญไมอาจต้ังผูชําระบัญชี หรือนายทะเบียนไมใหความเห็นชอบ ใหนาย
ทะเบียนแตงต้ังผูชําระบัญชีข้ึนทําการชําระบัญชีไดเมื่อนายทะเบียนเห็นสมควร หรือเมื่อสมาชิกจํานวนไมนอย
กวาสองในสามของจํานวนสมาชิกท้ังหมดรองขอตอนายทะเบียน  นายทะเบียนจะแตงต้ังผูชําระบัญชีคนใหม
แทนผูชําระคนเดิม 

ขอ ๕๔ ใหคณะกรรมการและเจาหนาท่ีของสมาคมจัดการรักษาทรัพยสินท้ังหมดของสมาคมไว จนกวาผู
ชําระบัญชีจะเรียกใหสงมอบ 

ขอ ๕๕ ผูชําระบัญชีตองทางบดุลของสมาคมสงใหผูสอบบัญชีเพื่อตรวจรับรองวาถูกตอง และอาจรอง
ขอใหนายทะเบียนต้ังผูสอบบัญชีเพื่อตรวจสอบงบดุลได เมื่อผูสอบบัญชีรับรองงบดุลแลว ใหผูชําระบัญชีเสนองบ
ดุลตอท่ีประชุมใหญ เพื่ออนุมัติและเสนอตอนายทะเบียนตอไป 

 
 
 
 
 



-๑๓- 
 

ขอ ๕๖ เมื่อไดชําระบัญชีแลว   ถามีทรัพยสินเหลืออยูใหโอนไปยังสมาคมท่ีมี วัตถุประสงคเกี่ยวกับการ
กุศลสาธารณะอื่นท่ีต้ังในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม  ท้ังนี้ใหเปนไปตามมติของท่ีประชุมใหญ  หากท่ีประชุมใหญมิไดมี
มติไว ใหทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดิน 

 
  ประกาศ ณ วันท่ี        เดือน                    พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 

 
(ลงช่ือ)  
 

                                                                      (นายณัฏฐกรณ  ศรีสุรักษ) 
                                                   นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหเพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม 
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