
 

ข้อบังคับ  
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

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

 
 

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่                   
พ.ศ. 2555” แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 

ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ ให้ ใช้บังคับ นับแต่วันที่นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ประจ าท้องที่                 
รับจดทะเบียน 

ข้อ 3 เครื่องหมายของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  เป็นรูปลักษณะ              
รูปวงกลม ภายในเป็นรูปพระแสดงธรรมเทศนา บนรูปสี่เหลี่ยม มีตัวอักษรไทยจารึกชื่อสมาคม 

           

 

 

                                                                                     
 

หมวด 1 
ข้อความทั่วไป 

 

ข้อ 4 ในข้อบังคับนี ้
“สมาคม”  หมายความว่า สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ใช้อักษร  

ย่อว่า “ฌคป.” 
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัด

เชียงใหม่ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการด าเนินการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์               

ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

มีความหมายว่า  การด าเนินงานฌาปนกิจสงเคราะห์ของ          
สมาคม  ยึดหลักการสงเคราะห์ ตาม
หลักธรรมของศาสนา 
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“นายกสมาคม” หมายความว่า นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ 

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการด าเนินการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่  

“ที่ปรึกษา” หมายความว่า บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์  ในด้านการ               
จัดสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์และด้านอ่ืนๆ ตามท่ีสมาคมเห็นสมควร 

“ผู้จัดการ”  หมายความว่า สมาชิกของ ฌคป. ที่ได้รับการสรรหาจากคณะกรรมการเนินการให้
ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการ 

“ผู้ตรวจสอบการด าเนินการ” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สามัญ               
ให้เป็นผู้ตรวจสอบการด าเนินการ การเงินและบัญชีของสมาคม 

“ผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับสมาคม” หมายความว่า บุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุน
การด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสมาคม 

“เงินค่าสมัคร” หมายความว่า เงินที่เรียกเก็บจากผู้ซึ่งสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

“เงินค่าบ ารุง”  หมายความว่า เงินที่เรียกเก็บจากสมาชิกเป็นรายปี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  

“เงินสงเคราะห์” หมายความว่า เงินที ่สมาชิกร่วมกันออกช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพ หรือ               
ค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกซึ่งถึงแก่ความตาย รวมทั้งเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือด าเนินการ
ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

“เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า” หมายความว่า เงินที ่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษา       
จังหวัดเชียงใหม่ เรียกเก็บไว้ล่วงหน้าเพ่ือส ารองจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ เมื่อสมาชิกคนใดคนหนึ่งถึงแก่       
ความตาย  

“เงินรายได้” หมายความว่า เงินค่าสมัคร เงินค่าบ ารุง เงินหักจากเงินสงเคราะห์เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย 
ดอกเบี้ยเงินฝาก เงินอุดหนุนจากรัฐ เงินบริจาค รวมทั้งเงินบริจาคท่ีเรียกว่า เงินด ารงสมาคมตามข้อบังคับ
เดิม และเงินรายได้อ่ืนๆ ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ยกเว้นดอกเบี้ย
เงินฝากของกองทุนบ าเหน็จเจ้าหน้าที่            

“เงินค่าใช้จ่ายสมาคม” หมายความว่า เงินที ่จ ัดไว้เป็นค่าใช้จ่ายเพื ่อด าเนินการของสมาคม        
ฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

“ เงินบริจาค” หมายความว่า เงินที่บุคคลหรือนิติบุคคล บริจาคให้สมาคมโดยมี วัตถุประสงค์
เป็นการเฉพาะ   
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 “หน่วยงาน” หมายความว่า หน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น ในจังหวัดเชียงใหม่ หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ ากัด หรือสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ตามข้อบังคับนี้  

“ปลัดกระทรวง” หมายความว่า ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
“เขตพ้ืนที่การศึกษา” หมายความว่า เขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่  
 “ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา” หมายความว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ 
“นายทะเบียน” หมายความว่า นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ าท้องที่ เทศบาล

ต าบลไชยสถาน 
“ นายทะเบียนกลาง” หมายความว่า อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
 “อ าเภอ” หมายความว่า อ าเภอหรือก่ิงอ าเภอที่ตั้งในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
“หน่วยบริการ” หมายความว่า หน่วยงานของสมาคมที่จัดตั้งตามประกาศของสมาคม 
 “ปี” หมายความว่า ปีบัญชีนับตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคมของปีนั้น  

หมวด 2 
วัตถุประสงค์ 

ข้อ 5 สมาคมมีวัตถุประสงค์เพื่อท าการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ หรือการจัดการศพ        
และสงเคราะห์ครอบครัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งถึงแก่ความตาย โดยมิได้ประสงค์จะหาก าไร         
หรือรายได้เพ่ือแบ่งปันกัน ซึ่งการตายนี้ รวมถึงการสาบสูญตามค าสั่งศาล  

หมวด 3 
ที่ตั้งส านักงานและวันเวลาเปิดท าการ 

ข้อ  6  ส านั กงานของสมาคมตั้ งอยู่ ที่  โครงการอรสิ ริน เชี ยงขาง เลขที่  188/9 – 10 หมู่  7                      
ต าบล ไชยสถาน  อ า เภ อสารภี  จั งห วัด เชี ย งใหม่  50140  โท รศั พท์  053  - 106775                    
โทรสาร 053 - 106390 

ข้อ 7 สมาคมจะเปิดท าการในวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.                
หยุดท าการ วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์                 

หมวด 4 
วิธีการรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ 

ข้อ 8 ผู ้ที ่ประสงค ์จะสม ัครเข ้าเป ็นสมาช ิกของสมาคมต ้องยื ่น ใบสม ัครตามแบบของสมาคม                   
ด้วยตนเอง ณ ที่ตั้งส านักงานของสมาคม ในวันเวลาเปิดท าการ  
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ข้อ 9 ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  
(1) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ 
(2) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ ไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ     

หรือเป็นบุคคลล้มละลาย 
(3) มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 
(4) มีอายุในวันสมัครไม่เกิน  45 ปีบริบูรณ์ หรือตามที่คณะกรรมการจะก าหนดเป็นคราวๆ ไป   
(5) ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ พนักงาน

มหาว ิทยาล ัย   ข ้าราชการบ านาญ  ล ูกจ ้างประจ า ห ร ือคร ูโรงเร ียน เอกชน  ส ังก ัด
กระทรวงศึกษาธิการ 

(6) ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจ า ในหน่วยงานทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ 

(7) พนักงาน เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ ากัด  
(8) เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  
หรือเป็นคู่สมรส บุตร บิดา มารดา โดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคล ตามข้อ 9(5) – (8) 
ผู้ย้ายเข้ามารับราชการหรือท างานในหน่วยงานตามข้อ 9(5) ภายหลังการก่อตั้งสมาคม ไม่ถูกจ ากัด

อายุ ตามความในข้อ 9(4) ภายใน 3 เดือน นับแต่วันรายงานตัวปฏิบัติงาน  
ข้อ 10 ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่สมาคมก าหนด และต้องน า            

เอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
 (1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 (2) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 (3) ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง จากสถานพยาบาลของรัฐ ตามกฎหมายว่าด้วย

สถานพยาบาล  
(4) ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นคู่สมรสต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรส บิดา มารดา หรือบุตร ต้องแนบ

ส าเนาทะเบียนบ้านที่ระบุความสัมพันธ์ของผู้สมัคร  
ข้อ 11 คณะกรรมการทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับผู้สมัครคนใดเข้าเป็นสมาชิกก็ได้ เมื่อรับหรือไม่รับผู้ใด                

ให้นายกสมาคมแจ้งแก่ผู้นั้นเป็นหนังสือ  
ข้อ 12 ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก จะมีสมาชิกภาพสมบูรณ์ เมื่อคณะกรรมการมีมติรับเข้าเป็นสมาชิก 
ข้อ 13 ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกจะต้องระบุชื่อผู้จัดการศพ และผู้ที่ประสงค์ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ ซึ่ง            

ต้องเป็นบุคคลในครอบครัวของตน ตามข้อ 23 ไว้ในใบสมัคร ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการศพ            
และผู้รับเงินสงเคราะห์ในภายหลัง สมาชิกต้องแจ้งให้สมาคมทราบเป็นหนังสือตามแบบที่             
สมาคมก าหนด  
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ข้อ 14 สมาชิกย่อมสิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปนี้ 
 (1) ตาย 
 (2) ลาออก เป็นหนังสือตามแบบที่สมาคมก าหนด และให้มีผลตั้งแตว่ันที่ยื่นหนังสือขอลาออก  
 (3) ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ออก 
 (4) ขาดส่งเงินสงเคราะห์สามเดือนติดต่อกัน โดยสมาคมแจ้งเป็นหนังสือให้ไปช าระเงิน      

สงเคราะห์ ตามข้อ 19 แล้ว ซึ่งครั้งสุดท้ายได้ท าหนังสือลงทะเบียนแบบตอบรับ หรือสมาคม
ติดต่อหาหลักแหล่งที่อยู่ไม่ได้ และคณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติให้พ้นจากสมาชิกภาพ  

การสิ้นสุดสมาชิกภาพตามข้อนี้ สมาชิกไม่มีสิทธิเรียกเงินค่าสมัคร เงินค่าบ ารุง และเงินสงเคราะห์
ที่ได้ช าระตามข้อบังคับนี้คืนจากสมาคม เว้นแต่เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าที่ยังไม่ได้ตกอยู่ในความผูกพันที่
จะต้องจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ให้แก่สมาชิกที่ถึงแก่ความตาย 
ข้อ 15 สมาคมจะแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ตามข้อ 14(3) และ (4) เพ่ือทราบ              

นับแต่วันที่ที่ประชุมมีมติภายใน 30 วัน สมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพตามข้อ 14(4) มีสิทธิอุทธรณ์
ต่อสมาคมภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ให้คณะกรรมการวินิจฉัยให้แล้วเสร็จ ภายใน 45 วัน 
นับแต่วันที่ยื่นอุทธรณ์ ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 

หมวด 5 
เงินค่าสมัคร เงินค่าบ ารุง และเงินสงเคราะห์ 

ข้อ 16 ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ต้องช าระเงินค่าสมัครเป็นเงินคนละ 50 บาท เงินค่าบ ารุง               
ปีละ 20 บาท เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า เป็นเงิน 500 บาท  
เงินค่าสมัครเป็นสมาชิก สมาคมจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ส่วนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเพ่ือการตาย

ของสมาชิกนั้น จะคืนให้ผู้สมัครในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่รับเข้าเป็นสมาชิก 
ในกรณีที่สมาคมเลิก หรือสมาชิกผู้ใดพ้นจากสมาชิกภาพ ให้สมาคมคืนเงินสงเคราะห์ที่เรียกเก็บไว้

ล่วงหน้าให้แก่สมาชิก เท่าท่ีสมาชิกผู้นั้นยังไม่ตกอยู่ในความผูกพันที่จะต้องจ่ายเงินสงเคราะห์ตามท่ีได้จ่าย
ล่วงหน้าไว้ให้แล้ว 
ข้อ 17 เมื่อสมาชิกของสมาคมคนใดคนหนึ่งถึงแก่ความตาย สมาชิกทุกคนมีหน้าที่ต้องช า ระเงิน             

สงเคราะห์นั้น รายละ 20 บาท  
ข้อ 18 การช าระเงินค่าสมัคร เงินค่าบ ารุง และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าให้ช าระด้วยตนเอง ณ ส านักงาน

ของสมาคม 
ข้อ 19 การช าระเงินสงเคราะห์ ให้ช าระได้โดยวิธีการ ดังต่อไปนี้ 

 (1) ด้วยตนเอง ณ ส านักงานของสมาคม 
 (2) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของสมาคม  
 (3) หักจากบัญชีเงินฝากของสมาชิก โดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของบัญชีแล้ว 
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 (4) ให้สมาคมเรียกเก็บเงินโดยหักจากเงินเดือน ค่าจ้าง หรือบ านาญของตน ณ ที่จ่าย หากมี
สมาชิกรายอ่ืนฝากหักจากเงินเดือน ค่าจ้าง หรือบ านาญของตน ต้องเขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรให้ความ
ยินยอมตามแบบที่สมาคมก าหนด  

สมาชิกต้องช าระให้สมาคมภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการตายของสมาชิกหรือได้รับ
หนังสือจากสมาคมให้ไปช าระเงิน 
ข้อ 20 สมาคมจะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าจากสมาชิกเพ่ือส ารองจ่ายเป็นค่าจัดการศพและ            

สงเคราะห์ครอบครัว จ านวน 25 ศพ เป็นเงิน 500 บาท และสมาคมจะคืนให้แก่สมาชิกเท่าที่            
สมาชิกผู้นั้นยังไม่ตกอยู่ในความผูกพันที่จะต้องจ่ายเงินสงเคราะห์ 

หมวด 6 
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 

ข้อ 21 สมาชิกมีสิทธิดังต่อไปนี้ 
(1) แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการและเรียกร้องให้     

คณะกรรมการกระท าหรืองดเว้นการกระท าเพ่ือประโยชน์ของสมาคม 
(2) เข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม และลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการเพ่ือบริหารงานสมาคม

รวมทั้งออกเสียงลงคะแนนทุกครั้ง  
(3) ขอตรวจสอบบัญชีและเอกสารที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือทราบการด าเนินการของสมาคมในวันเวลา             

เปิดท าการ 
(4) ลงชื่อร่วมกันไม่น้อยกว่า 50 คน หรือจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมด

ร้องขอต่อคณะกรรมการให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อการใดการหนึ่งเมื่อใดก็ได้ 
(5) ร้องขอต่อนายทะเบียนให้สั่งเพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม ถ้าได้นัดเรียกหรือได้

ประชุมกันหรือได้ลงมติฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือข้อบังคับของสมาคม และต้องร้องขอภายใน 30 วัน 
นับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมต ิ

(6) ขอตรวจเอกสาร คัดเอกสาร หรือขอคัดรายงานและรับรองส าเนาเอกสารของสมาคมจาก               
นายทะเบียน 

 (7) ลงชื่อร่วมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดร้องขอนายทะเบียน สั่งให้เลิก
สมาคมพร้อมด้วยเหตุผล หรือร้องขอต่อศาลเพ่ือให้ศาลสั่งให้เลิกสมาคม 

(8) แสดงความจ านงต่อที่ประชุมใหญ่เพ่ือเป็นผู้ช าระบัญชีในกรณีที่สมาคมต้องเลิกตามมติ             
ที่ประชุมใหญ่ 

(9) ลงชื่อร่วมกันไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมดร้องขอต่อนายทะเบียนเพ่ือ 
แต่งตั้งผู้ช าระบัญชีคนใหม่แทนผู้ช าระบัญชีที่ได้ตั้งไว้ 

(10) อุทธรณ์ต่อสมาคม กรณีคณะกรรมการมีมติให้พ้นจากสมาชิกภาพ 
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ข้อ 22 สมาชิกมีหน้าที่ ดังนี้ 
(1) ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับและค าสั่งของสมาคม 
(2) ช าระเงินสงเคราะห์ให้เรียบร้อยภายใน  30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการตายของสมาชิกหรือ

ได้รับหนังสือแจ้งจากสมาคมให้ไปช าระเงิน 
(3) แจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ชื่อสกุล หรือวัน เดือน ปีเกิดต่อสมาคม ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มี

การเปลี่ยนแปลง 
(4) แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือตามแบบที่สมาคมก าหนดที่จะเปลี่ยนแปลงบุคคล ผู้จัดการศพ 

หรือผู้รับเงินสงเคราะห์ 

หมวด 7 
วิธีการจ่ายเงินค่าจัดการศพหรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว 

ข้อ 23 ในกรณีที่สมาชิกถึงแก่ความตาย ให้สมาคมจ่ายค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์
ครอบครัวให้แก่บุคคลที่สมาชิกได้ระบุไว้ในใบสมัครให้เป็นผู้รับเงินสงเคราะห์และหรือเป็น  
ผู้จัดการศพ ซึ่งต้องเป็นบุคคลดังต่อไปนี้ 
(1) สามี ภริยา บุตร บิดา มารดา 
(2) พ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 
(3) พ่ีน้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน 
(4) ปู่ ย่า ตา ยาย 
(5) ลุง ป้า น้า อา 
(6) ผู้อุปการะเลี้ยงดูหรือผู้อยู่ในอุปการะเลี้ยงดู 
ในกรณีที่สมาชิกไม่ได้ระบุให้บุคคลใดเป็นผู้จัดการศพ หรือมีผู้จัดการศพแต่ไม่อาจจัดการศพของ

สมาชิกได้  หรือไม่มีบุคคลที่สมาชิกระบุ ไว้ในใบสมัครให้ เป็นผู้จัดการศพ บุคคลตาม (1) – (6)                  
อาจยื่นค าร้องต่อสมาคมเพ่ือขอเป็นผู้จัดการศพ และเมื่อสมาคมเห็นว่าบุคคลนั้นสามารถจัดการศพ                 
ได้จริง ให้สมาคมจ่ายค่าจัดการศพแก่บุคคลดังกล่าว แต่ถ้าสมาคมเห็นว่าบุคคลนั้นไม่สามารถจัดการศพ
ได้ ให้สมาคมจัดการศพ แก่สมาชิกให้เหมาะสมกับฐานานุรูปและศาสนาของสมาชิกนั้นๆ 

ถ้าหากมีเงินเหลือจากการจัดการศพ ให้จ่ายแก่บุคคลใน (1) - (6) ตามล าดับก่อนหลัง โดยผู้อยู่
ล าดับก่อนย่อมตัดสิทธิผู้อยู่ล าดับหลัง แต่ถ้ามีผู้อยู่ในล าดับเดียวกันหลายคน ให้ได้รับเงินในสัดส่วนที่
เท่ากัน 
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ข้อ 24 สมาคมจะจ่ายเงินค่าจัดการศพให้แก่ผู้จัดการศพ ดังนี้ 
 (1) จ่ายค่าจัดการศพ ไม่เกิน 50,000 บาท ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับค าขอ 

(2) จ่ายเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัวภายใน 90 วัน นับแต่วันที่สมาคมได้จ่ายเงิน
ครั้งแรก 

การจ่ายเงินค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวรายใดมีปัญหาให้ น าเข้า              
ที่ประชุมคณะกรรมการ และให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด จึงไม่ถือว่าเงินนี้เป็นมรดกของ
สมาชิกผู้ถึงแก่ความตาย ทายาทโดยธรรมของสมาชิกท่ีถึงแก่ความตายไม่มีสิทธิเรียกร้อง หรือถือเป็นเหตุ
ฟ้องร้องเรียกเงินดังกล่าวได้ ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

ค าร้องขอรับ เงินสงเคราะห์ ให้ ยื่ นต่อสมาคม โดยให้ท าตามแบบของสมา คม มีส าเนา                         
ใบมรณบัตร และส าเนาทะเบียนบ้านที่ประทับตราค าว่า “ตาย” ประกอบเป็นหลักฐานเบื้องต้น และมี
หลักฐานอันแสดงสัมพันธ์ระหว่างผู้ร้องขอรับเงินสงเคราะห์กับสมาชิกผู้ตาย สุดแล้ วแต่ผู้ขอรับเงิน
สงเคราะห์จะเป็นบุคคลในล าดับใดตามความในข้อ 23 
ข้อ 25 สมาคมจะหักเงินสงเคราะห์ไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ไม่เกินอัตราที่ก าหนดไว้ใน

กฎกระทรวง และตามที่คณะกรรมการประกาศ 

หมวด 8 
การใช้จ่ายและการเก็บรักษาเงิน 

ข้อ 26 สมาคมจะใช้จ่ายเงินในการด าเนินการ ดังนี้ 
(1) ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักของกรรมการ 
(2) เงินเดือน ค่าจ้าง และค่าล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่สมาคม 
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักของเจ้าหน้าที่สมาคม 
(4) ค่าสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนบ าเหน็จ และค่าเครื่องแบบของเจ้าหน้าที่สมาคม 
(5) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ 
(6) ค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุม อบรม และสัมมนาของกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคม 
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อที่ดิน อาคารและครุภัณฑ์ หรือการจัดจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคาร

ส านักงานของสมาคม 
(8) ค่าเช่าที่ดิน และอาคารส านักงานของสมาคม 
(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ ค่าซ่อมแซม ค่าบ ารุงรักษา และค่าเสื่อมราคา 
(10) ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค ได้แก่ ค่าน้ าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ และค่าไปรษณีย์ 
(11) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ค่าธรรมเนียมที่เก่ียวกับการด าเนินการของสมาคม 
(12) ค่าใช้จ่ายส าหรับผู้ท าบัญชี ผู้ตรวจบัญชี ผู้สอบบัญชี ผู้ช าระบัญชี และค่าใช้จ่ายในการเลิก

สมาคม 
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 (13) ค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกท่ีถึงแก่ความตาย 
 (14) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามท่ีได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนกลาง 

ข้อ 27 ค่าใช้จ่ายตามข้อ 26 (1) (2) (3) (4) และ (13) สมาคมต้องวางเป็นระเบียบและน าเสนอที่ประชุม
ใหญ่พิจารณาอนุมัติ และส่งให้นายทะเบียนเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนแล้วจึงจะถือปฏิบัติ
ได ้

ข้อ 28 เงินทุกประเภทที่สมาคมได้รับ ต้องน าฝากธนาคารของรัฐ ธนาคารพาณิชย์ หรือสหกรณ์ตาม
กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ในนามของสมาคม  
(1) เหรัญญิกหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ จะเก็บรักษาเงินสดไว้ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย

ได้ไม่เกิน 30,000 บาท                      
(2) นายกสมาคมมีอ านาจสั่งจ่ายเงินของสมาคมได้ครั้งละไม่เกิน 100,000 บาท  
(3) นายกสมาคม โดยมติของคณะกรรมการมีอ านาจสั่งจ่ายเงินเกิน 100,000 บาท ขึ้นไป 

ข้อ 29 นายกสมาคม ต้องอนุมัติค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการก่อนการจ่ายเงิน ส าหรับการเบิกถอนเงินจาก
ธนาคารให้นายกสมาคมลงนามร่วมกับกรรมการในต าแหน่งอุปนายก เหรัญญิกหรือเลขานุการอีก
อย่างน้อยสองคนในการเบิกถอนเงิน  

ข้อ 30 เงินหรือผลประโยชน์ของสมาคมที่ได้รับมา หรือมีผู้บริจาค หรือดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินฝากธนาคาร
ในนามของสมาคม ต้องตกเป็นของสมาคมทั้งสิ้น 

ข้อ 31 ให้ที่ประชุมใหญ่เสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นผู้ตรวจสอบการด าเนินการสมาคม จ านวน                
3 คน โดยมีหน้าที่ตรวจสอบการด าเนินการ การเงินและบัญชี เกี่ยวกับเงินสด การฝากถอน 
หลักฐานการใช้จ่ายเงิน การรับ – การจ่ายเงิน การตรวจสอบบัญชีการจ่ายเงิน ทุกระยะ 2 เดือน 
และน าเสนอผลการตรวจสอบต่อที่ประชุมใหญ่ ผู้ตรวจสอบการด าเนินการสมาคม จะต้องไม่เป็น    
ผู้ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการของสมาคม และให้ผู้ตรวจสอบการด าเนินการสมาคม ได้รับ
ค่าใช้จ่ายตามอัตราทีค่ณะกรรมการก าหนด 

หมวด 9 
การประชุมใหญ่ 

ข้อ 32 นับแต่จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม ผู้เริ่มก่อการจะต้องนัดสมาชิกมาประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายใน 
90 วัน เพ่ือ 
(1) รับรองข้อบังคับทั้งฉบับ 
(2) เลือกตั้งคณะกรรมการ 
(3) ก าหนดอัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 
(4) ก าหนดการหักเงินค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวไว้เป็นค่าใช้จ่าย 
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(5) ก าหนดจ านวนเงินเบี้ยเลี้ยง เบี้ยประชุม ค่าพาหนะ เงินหรือประโยชน์อย่างอ่ืนท านองเดียวกัน
ให้แก่กรรมการ และเจ้าหน้าที่  

(6) เรื่องอ่ืนๆ 
ในระหว่างที่ยังไม่ได้มีการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งสมาคมมีอ านาจหน้าที่และ

ความรับผิดชอบเช่นเดียวกับคณะกรรมการ  
ข้อ 33 สมาคมจะต้องเรียกประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ปีละหนึ่งครั้งภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน เพ่ือ 
 (1) รับทราบรายงานการด าเนินการในรอบปีที่ผ่านมา 
 (2) พิจารณาอนุมัติบัญชีรายได้ รายจ่ายและบัญชีงบดุล 
 (3) รับรองคณะกรรมการชุดใหม่แทนคณะกรรมการเมื่อครบวาระหรือกรรมการทดแทนต าแหน่ง       

ที่ว่าง 
 (4) พิจารณาแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อบังคับและระเบียบ 
 (5) เรื่องอ่ืนๆ 
ข้อ 34 สมาคมจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ ในกรณีที่ต้องขอความเห็นชอบหรือมติจากที่ประชุมในการ

ด าเนินการของสมาคม 
(1) คณะกรรมการเรียกประชุม 
(2) สมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกท้ังหมด หรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคน ลงชื่อ

ร่วมกันร้องขอต่อสมาคมให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเพ่ือการใดการหนึ่ง ในกรณีที่สมาชิกเป็นผู้
ร้องขอ ให้สมาคมเรียกประชุมภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับค าร้องขอถ้าสมาคมไม่เรียก
ประชุมในระยะเวลาดังกล่าว ให้นายทะเบียนเรียกประชุมได้ 

(3) นายทะเบียนสั่งให้เรียกประชุม 
ข้อ 35 สมาคมจะนัดประชุมใหญ่ไปยังสมาชิกก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยระบุวัน เวลา สถานที่ 

และระเบียบวาระการประชุม  
ข้อ 36 การประชุมใหญ่ต้องมีสมาชิกมาร่วมประชุมร่วมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมด 

หรือไมน่้อยกว่าหนึ่งร้อยคน จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ข้อ 37 ในการประชุมใหญ่ สมาชิกคนหนึ่งมี เสียงหนึ่งในการลงคะแนน การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียง                

ข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียง            
ชี้ขาด 

ข้อ 38 การออกเสียงลงคะแนนที่ประชุม ให้ออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผย ให้ใช้วิธียกมือ  
การนับคะแนนเสียง ให้ที่ประชุมเลือกสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมเป็นกรรมการนับคะแนนจ านวน             

ไม่น้อยกว่าสามคน 
ข้อ 39 สมาชิกจะมอบฉันทะเป็นหนังสือให้ผู้อ่ืน ซึ่งมิใช่สมาชิกมาประชุมใหญ่ และออกเสียงแทนตนก็ได้ 

ผู้รับมอบฉันทะคนหนึ่งรับมอบฉันทะได้คนเดียว 
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ข้อ 40 ในกรณีท่ีจะมีมติเรื่องใด ถา้ส่วนได้เสียของกรรมการหรือสมาชิกของสมาคมผู้ใดมีประโยชน์ได้เสีย
ของสมาคม กรรมการหรือสมาชิกของสมาคมผู้นั้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นไม่ได้ 

ข้อ 41 ให้นายกสมาคมเป็นประธานในที่ประชุม ถ้านายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้              
ให้อุปนายกปฏิบัติหน้าที่แทน ถ้าทั้งนายกสมาคมและอุปนายกไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้
ที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

หมวด 10 
คณะกรรมการ 

ข้อ 42 คณะกรรมการได้มา โดยการรับรองของที่ประชุมใหญ่ มีจ านวนไม่น้อยกว่า 7 คน ไม่เกิน                 
15 คน และตอ้งมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ 
(3) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
(4) มีอาชีพเป็นหลักแหล่งและมีฐานะมั่นคง 
(5) เป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
(6) ไม่เป็นกรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อ่ืน 
(7) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
(8) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใด 
(9) ไม่เคยถูกนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ าท้องที่สั่งให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการ

สมาคม  
(10) ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ถอดถอนให้ออกจากต าแหน่งกรรมการ

เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่เคยต้องโทษตามกฎหมายว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
(11) ไม่เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดได้

กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(12) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(13) ไม่เป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือบุคคลล้มละลาย 
(14) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 

หรือไม่เคยถูกนายจ้างเลิกจ้างเพราะเหตุทจุริตต่อหน้าที่ 
ให้ผู้ได้รับการรับรองตามวรรคหนึ่ง เลือกกันเองในต าแหน่งต่อไปนี้ ประกอบด้วยต าแหน่ง             

นายกสมาคม อุปนายก เลขานุการ เหรัญญิก นายทะเบียนสมาคม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการ
อ่ืนตามที่เห็นสมควร 
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นายกสมาคม มีหน้าที่เป็นหัวหน้าในการบริหารงานของสมาคมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และวัตถุประสงค์ของสมาคม เป็นผู้แทนสมาคมในการติดต่อกับ
บุคคลภายนอกและเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและการประชุมของสมาคม 

อุปนายกสมาคม ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายกสมาคมในการบริหารงานสมาคมปฏิบัติตามที่นายก
สมาคม ได้มอบหมาย และท าหน้าที่แทนนายกสมาคม เมื่อนายกสมาคมไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได ้

เลขานุการ ท าหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของสมาคม นัดการประชุมกรรมการ การประชุมใหญ่             
จดและรักษารายงานการประชุม ด าเนินการจดทะเบียนกรรมการ จดทะเบียนแก้ไขหรือเพ่ิมเติม 
ข้อบังคับและรายงานทะเบียนสมาชิก บัญชีงบดุล  ต่อนายทะเบียน และปฏิบัติตามค าสั่ งของ                    
นายกสมาคม ตลอดจนท าหน้าที่เป็นเลขานุการในการประชุมต่างๆ ของสมาคม 

เหรัญญิก มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคม เป็นผู้จัดท าบัญชี รายได้ – รายจ่าย บัญชี 
งบดุลของสมาคม และเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ทางการเงิน บัญชีของสมาคมไว้เพ่ือการตรวจสอบ
รายงานฐานะการเงินและงบดุลของสมาคมต่อนายทะเบียน 

นายทะเบียน มีหน้าที่จัดท าและรักษาทะเบียนสมาชิก ตลอดจนหลักฐานเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับ
ทะเบียนสมาชิก  

กรรมการต าแหน่งอื่นๆ มีหน้าที่ตามท่ีนายกสมาคมมอบหมาย  
ให้คณะกรรมการเป็นผู้แทนของสมาคมในงานเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ในการนี้ คณะกรรมการ                

จะแต่งตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนขึ้นท าการแทนก็ได้ 
ข้อ 43 การได้มาของคณะกรรมการ  

การได้มาของคณะกรรมการ ประกอบด้วย 
(1) ผู้แทนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ไม่เกิน 7 คน 
(2) ผู้แทนสมาชิก ไม่เกิน 3 คน 
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน 5 คน 
การได้มาของกรรมการตาม (2) (3) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก าหนด 
ยกเว้นการได้มาของกรรมการ (1) ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เสนอชื่อบุคคลให้คณะกรรมการ

พิจารณาและเสนอชื่อต่อที่ประชุมใหญ่รับรองพร้อมกับกรรมการ (2) (3)  
ในกรณีท่ีกรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ และได้มีการแต่งตั้งผู้อ่ืนเป็นกรรมการแทน ให้ผู้

ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระของ
กรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน จะแต่งตั้งกรรมการแทนหรือไม่ก็ได้  

การแต่งตั้งกรรมการแทนกรณีกรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ และหรือการเปลี่ยนตัว
กรรมการ ให้ท าได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่ ยกเว้นกรรมการตาม (1) ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เสนอชื่อผู้ด ารงต าแหน่งแทน 
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ข้อ 44 กรรมการของสมาคมไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้าง หรือประโยชน์อย่างอ่ืนท านองเดียวกันจากสมาคม 
กรรมการของสมาคมอาจได้รับเบี้ยประชุม ค่าพาหนะหรือเงินหรือประโยชน์อย่างอ่ืนท านอง
เดียวกันจากสมาคมตามที่สมาคมได้วางระเบียบไว้ให้จ่ายตามมติที่ประชุมใหญ่ก าหนด และส่งให้
นายทะเบียนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ข้อ 45 กรรมการที่ได้รับการรับรอง ตามข้อ 42 และจดทะเบียนแล้ว อยู่ในต าแหน่งคราวละ 2 ปี               
นับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่มีมติและจะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ 
เว้นแต่ที่ประชุมใหญ่โดยมติสองในสาม ของผู้มาประชุมจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 
กรรมการชุดที่ออกตามวาระจะต้องปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ 

และคณะกรรมการชุดใหม่รับมอบหน้าที่เป็นหนังสือและเข้ารับต าแหน่งแทนแล้วจึงจะพ้นหน้าที่                  
ข้อ 46 กรรมการของสมาคมย่อมพ้นจากต าแหน่งได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) ครบก าหนดตามวาระ 
(2) ตาย  
(3) ลาออกโดยท าเป็นหนังสือ มีผลตั้งแต่วันที่ยื่นหนังสือ 
(4) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 42 

ข้อ 47 ให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  
ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วน นายกสมาคมหรือกรรมการไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด

จะเรียกประชุมก็ได้ 
ข้อ 48 การประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ

ทั้งหมดจึงจะนับเป็นองค์ประชุม 
ข้อ 49 ให้นายกสมาคมเป็นประธานในที่ประชุม ถ้านายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้               

ให้อุปนายกสมาคมเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าทั้งนายกสมาคม และอุปนายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่
อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม              
การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึน
อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 

ข้อ 50 คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่ในการด าเนินการของสมาคม และให้รวมถึง  
(1) ด าเนินการของสมาคมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 

กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมใหญ่หรือกฎหมายอ่ืน 
(2) วางระเบียบในการปฏิบัติงานของสมาคมให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
(3) ว่าจ้าง แต่งตั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือน ถอดถอน เจ้าหน้าที่สมาคม 
(4) มอบหมายให้กรรมการ เจ้าหน้าที ่หรือสมาชิก ปฏิบัติตามที่สมาคมก าหนด 
(5) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อ่ืนเพื่อปฏิบัติงานของสมาคม  
(6) แต่งตั้งท่ีปรึกษาของสมาคมเพ่ือให้ค าปรึกษาด้านการด าเนินงานสมาคม  
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(7) จัดท าและเก็บรักษาเอกสาร หลักฐานทางการเงินและบัญชี ทะเบียนสมาชิก และทรัพย์สินของ
สมาคม  

หมวด 11 
ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ 

ข้อ 51 สมาคมก าหนดให้มีผู้จัดการและเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติงานต่างๆ ของสมาคม ให้คณะกรรมการ สรร
หาสมาชิกคนใดคนหนึ่งท าหน้าที่ผู้จัดการโดยมีค่าใช้จ่ายตามที่สมาคมก าหนด 

ข้อ 52 อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ ผู้จัดการมีอ านาจหน้าที่จัดการทั่วไป และ
รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการประจ าของสมาคม รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
 (1) รับผิดชอบการบริหารงานของสมาคมให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของ

คณะกรรมการ 
(2) ควบคุมก ากับดูแล การด าเนินการและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

 (3) จัดท าข้อมูลสารสนเทศ ทะเบียนสมาชิก 
 (4) ศึกษาวิเคราะห์ และจัดตั้งงบประมาณประจ าปีเสนอต่อคณะกรรมการ 
 (5) จัดท าแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 (6) ประสานงานกับหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ และเอกชนในการบริหารจัดการ 

(7) ประสานการปฏิบัติงานคณะอนุกรรมการ คณะท างาน ที่สมาคมแต่งตั้งหรือมอบหมาย 
(8) เสนอความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ต่อนายกสมาคม 

 (9) รายงานผลการด าเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการและท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  
(10) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

ข้อ 53 การพ้นจากต าแหน่งของผู้จัดการ ผู้จัดการต้องพ้นจากต าแหน่งอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 (1) ตาย 
 (2) ลาออก 

  (3) อายุครบ 65 ปี 
  (4) พ้นจากสมาชิกของสมาคม 

 (5) ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
 (6) คณะกรรมการพิจารณาเลิกจ้าง 
 (7) ครบสัญญาจ้าง 
ข้อ 54 เจ้าหน้าที่ นอกจากต าแหน่งผู้จัดการแล้ว สมาคมอาจจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อ่ืนตามความ 

จ าเป็นเพื่อปฏิบัติงาน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่สมาคมก าหนด 
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หมวด 12 
การเลิกสมาคม และการช าระบัญชี 

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

ข้อ 56 ในกรณีที่นายทะเบียนสั่งให้เลิก กรรมการจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด
ของสมาคมสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อปลัดกระทรวง โดยท าเป็นหนังสือยื่นต่อนายทะเบียนภายใน
สามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับค าสั่งให้เลิก 

 ข้อ 57 เมื่อสมาคมต้องเลิกไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ให้มีการช าระบัญชี  
ให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาตั้งผู้ช าระบัญชีโดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนภายใน              

สามสิบวัน นับแต่วันที่เลิก หรือนับแต่วันที่ปลัดกระทรวงมีค าสั่งให้ยกอุทธรณ์ 
ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ไม่อาจตั้งผู้ช าระบัญชี หรือนายทะเบียนไม่ให้ความเห็นชอบ ให้นาย

ทะเบียนแต่งตั้งผู้ช าระบัญชีขึ้นท าการช าระบัญชีได้ 
เมื่อนายทะเบียนเห็นสมควรหรือเมื่อสมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิก

ทั้งหมดร้องขอต่อนายทะเบียน นายทะเบียนจะแต่งตั้งผู้ช าระบัญชีคนใหม่แทนผู้ช าระบัญชีที่ได้ตั้งไว้              
ก็ได้ 
ข้อ 58 ให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสมาคมจัดการรักษาทรัพย์สินทั้งหมดของสมาคมไว้จนกว่า              

ผู้ช าระบัญชีจะเรียกให้ส่งมอบ 
ข้อ 59 ผู้ช าระบัญชีต้องท างบดุลของสมาคมส่งให้ผู้สอบบัญชีเพ่ือตรวจรับรองว่าถูกต้อง และอาจ               

ร้องขอให้นายทะเบียนตั้งผู้สอบบัญชีเพ่ือตรวจสอบงบดุลได้ 
เมื่อผู้สอบบัญชีรับรองงบดุลแล้ว ให้ผู้ช าระบัญชีเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่ เพ่ืออนุมัติและเสนอ

ต่อนายทะเบียนต่อไป 
ข้อ 60 เมื่อได้ช าระบัญชีแล้ว ถ้ามีทรัพย์สินเหลืออยู่จะโอนไปให้แก่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์

ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ ากัด 

บทเฉพาะกาล 

ข้อ 61 ในกรณีที่จะต้องมีระเบียบใดตามข้อบังคับนี้ หรือที่คณะกรรมการเห็นควรมีระเบียบเรื่องใด            
แต่คณะกรรมการยังไม่ได้จัดให้มีระเบียบการนั้น หรือยังไม่ก าหนดการเกี่ยวกับเรื่องนั้น ให้น า
ระเบียบของราชการและประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องวิธีการ
จ่ายเงินค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว การใช้จ่ายและการเก็บรักษาเงิน
ของสมาคม มาใช้โดยอนุโลม 
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บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2562 

ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562 
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