ข้อบังคับ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2555
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564

1

ข้อบังคับ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2555
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564

188/9 - 10 หมู่ 7 ตาบลไชยสถาน
อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์ 053 – 106775, 097-9242576
โทรสาร 053 - 106390

2

สารบัญ
เรื่อง
ข้อบังคับ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2555
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564
หมวด 1 ข้อความทั่วไป
หมวด 2 วัตถุประสงค์
หมวด 3 ที่ตั้งสานักงานและวันเวลาเปิดทาการ
หมวด 4 วิธีการรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ
หมวด 5 เงินค่าสมัคร เงินค่าบารุง และเงินสงเคราะห์
หมวด 6 สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
หมวด 7 วิธีการจ่ายเงินค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว
หมวด 8 การใช้จ่ายและการเก็บรักษาเงิน
หมวด 9 การประชุมใหญ่
หมวด 10 คณะกรรมการ
หมวด 11 ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่
หมวด 12 การเลิกสมาคม และการชาระบัญชี
บทเฉพาะกาล

หน้า
3

4
5
6
7
8
9
10
11
14
15

ประวัติการก่อตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

16

รายนามผู้อานวยการ การประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

17

คณะกรรมการดาเนินการที่มีมติและลงนามเป็นหลักฐาน
ระหว่างสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
และ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่จากัด

20

รายนามผู้ดารงตาแหน่งประธานกรรมการและนายกสมาคม

21

บุคลากรของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
รายชื่อคณะกรรมการดาเนินการ ประจาปี พ.ศ. 2562 – 2564
รายชื่อที่ปรึกษาสมาคม ประจาปี พ.ศ. 2562 – 2564
รายชื่อผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สมาคม
รายชื่อผู้ตรวจสอบการดาเนินการ

22

3

ข้อบังคับ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2555
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
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แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564
ข้ อ 1 ข้ อ บั งคั บ นี้ เรี ย กว่ า “ข้ อ บั งคั บ สมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ค รู ป ระถมศึ ก ษาจั งหวั ด เชี ย งใหม่
พ.ศ. 2555” แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564
ข้ อ 2 ข้ อ บั ง คั บ นี้ ให้ ใช้ บั ง คั บ นั บ แต่ วั น ที่ น ายทะเบี ย นสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ป ระจ าท้ อ งที่
รับจดทะเบียน
ข้อ 3 เครื่องหมายของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นรูปลั กษณะ
รูปวงกลม ภายในเป็นรูปพระแสดงธรรมเทศนา บนรูปสี่เหลี่ยม มีตัวอักษรไทยจารึกชื่อสมาคม
มีความหมายว่า การดาเนินงานฌาปนกิจสงเคราะห์ของ
สมาคม ยึ ด หลั ก การสงเคราะห์ ต าม
หลักธรรมของศาสนา

หมวด 1
ข้อความทั่วไป
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
“สมาคม” หมายความว่า สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัด เชียงใหม่ ใช้อักษร
ย่อว่า “ฌคป.”
“สมาชิก ” หมายความว่า สมาชิก ของสมาคมฌาปนกิจ สงเคราะห์ค รู ป ระถมศึก ษาจั งหวัด
เชียงใหม่
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการด าเนิ น การของสมาคมฌาปนกิจ สงเคราะห์
ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
“นายกสมาคม” หมายความว่า นายกสมาคมฌาปนกิจ สงเคราะห์ค รูป ระถมศึก ษาจัง หวัด
เชียงใหม่
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการดาเนินการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ครูประถมศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่
“เงิน ค่ า สมั ค ร” หมายความว่ า เงิน ที ่เ รีย กเก็บ จากผู ้ซึ ่ง สมัค รเข้า เป็ น สมาชิก ของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
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“เงิน ค่าบ ารุง” หมายความว่า เงิน ที่เรียกเก็บจากสมาชิกเป็น รายปี เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
“เงินสงเคราะห์ ” หมายความว่า เงิน ที่ส มาชิก ร่ว มกัน ออกช่ว ยเหลือ เป็น ค่า จัด การศพ หรือ
ค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกซึ่งถึงแก่ความตาย รวมทั้งเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อดาเนินการ
ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
“เงินสงเคราะห์ ล่วงหน้ า” หมายความว่า เงิน ที่ส มาคมฌาปนกิจ สงเคราะห์ค รูป ระถมศึก ษา
จังหวัดเชียงใหม่ เรียกเก็บไว้ล่วงหน้าเพื่อสารองจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ เมื่อสมาชิกคนใดคนหนึ่งถึงแก่
ความตาย
“เงินรายได้” หมายความว่า เงินค่าสมัคร เงินค่าบารุง เงินหักจากเงินสงเคราะห์เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ดอกเบี้ยเงินฝาก เงินบริจาค รวมทั้งเงินบริจาคที่เรียกว่า เงินดารงสมาคมตามข้อบังคับเดิม และเงินรายได้
อื่นๆ ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ยกเว้นดอกเบี้ยเงินฝากของกองทุน
บาเหน็จเจ้าหน้าที่
“เงิน ค่ าใช้จ่ ายสมาคม” หมายความว่า เงิน ที ่จัด ไว้เป็น ค่า ใช้จ่า ยเพื ่อ ดาเนิน การของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
“ เงินบริจาค” หมายความว่า เงิ น ที่ บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คล บริ จ าคให้ ส มาคมโดยมี วัตถุประสงค์
เป็นการเฉพาะ
“หน่วยงาน” หมายความว่า หน่ว ยงานทางการศึก ษาสังกัดกระทรวงศึก ษาธิก ารหรือ องค์ก ร
ปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ในจัง หวัด เชีย งใหม่ หรือ สหกรณ์ ออมทรัพ ย์ครูเชี ยงใหม่ จ ากัด หรือสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ตามข้อบังคับนี้
“ปลัดกระทรวง” หมายความว่า ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
“เขตพื้นที่การศึกษา” หมายความว่า เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่
“สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายความว่า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่
“นายทะเบียน” หมายความว่า นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจาท้องที่ เทศบาล
ตาบลไชยสถาน
“ นายทะเบียนกลาง” หมายความว่า อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
“อาเภอ” หมายความว่า อาเภอหรือกิ่งอาเภอที่ตั้งในเขตพื้นที่การศึกษา
“ปี” หมายความว่า ปีบัญชีนับตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคมของปีนั้น
หมวด 2
วัตถุประสงค์
ข้อ 5 สมาคมมีวัตถุป ระสงค์ เพื่อทาการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ หรือการจัดการศพ
และสงเคราะห์ครอบครัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งถึงแก่ความตาย โดยมิได้ประสงค์จะหากาไร
หรือรายได้เพื่อแบ่งปันกัน ซึ่งการตายนี้ รวมถึงการสาบสูญตามคาสั่งศาล
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หมวด 3
ที่ตั้งสานักงานและวันเวลาเปิดทาการ
ข้อ 6 สานักงานของสมาคมตั้งอยู่ที่ โครงการอรสิรินเชียงขาง เลขที่ 188/9 – 10 หมู่ 7 ตาบลไชยสถาน
อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140 โทรศัพท์ 053 - 106775 โทรสาร 053 - 106390
ข้ อ 7 สมาคมจะเปิ ด ท าการในวัน จั น ทร์ ถึ งวั น ศุ ก ร์ ระหว่า งเวลา 08.30 น. ถึ งเวลา 16.30 น.
หยุดทาการ วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
หมวด 4
วิธีการรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ
ข้ อ 8 ผู ้ที ่ป ระสงค์จ ะสมัค รเข้า เป็น สมาชิก ของสมาคมต้อ งยื ่น ใบสมัค รตามแบบของสมาคม
ด้วยตนเอง ณ ที่ตั้งสานักงานของสมาคม ในวันเวลาเปิดทาการ
ข้อ 9 ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ
(3) มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
(4) มีอายุในวันสมัครไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์
(5) ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการบานาญ ลูกจ้างประจา หรือครูโรงเรียนเอกชน สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
(6) ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจา ในหน่วยงานของรัฐ
(7) พนักงาน เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จากัด
(8) เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
(9) บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับสมาชิก ในสถานะดังต่อไปนี้
(1) สามี ภริยา บุตร บิดา มารดา
(2) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
(3) พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน
(4) ปู่ ย่า ตา ยาย
(5) ลุง ป้า น้า อา
(6) ผู้อุปการะเลี้ยงดูหรือผู้อยู่ในอุปการะเลี้ยงดู
ข้อ 10 ผู้ส มัค รเข้า เป็น สมาชิก ของสมาคมต้อ งยื่น ใบสมัค รตามแบบที่ส มาคมกาหนด และต้อ งนา
เอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(2) สาเนาทะเบียนบ้าน
(3) ใบรั บ รองแพทย์ แ ผนปั จ จุ บั น ชั้ น หนึ่ ง จากสถานพยาบาลของรั ฐ ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
สถานพยาบาล
(4) ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นคู่สมรสต้องแนบสาเนาทะเบียนสมรส บิดา มารดา หรือ บุตร ต้องแนบ
สาเนาทะเบียนบ้านที่ระบุความสัมพันธ์ของผู้สมัคร
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ข้อ 11 คณะกรรมการทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับผู้สมัครคนใดเข้าเป็นสมาชิกก็ได้ เมื่อรับหรือไม่รับผู้ใด
ให้นายกสมาคมแจ้งแก่ผู้นั้นเป็นหนังสือ
ข้อ 12 ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก จะมีสมาชิกภาพสมบูรณ์ เมื่อคณะกรรมการมีมติรับเข้าเป็นสมาชิก
ข้อ 13 ผู้ส มัครเข้าเป็น สมาชิกจะต้องระบุชื่อผู้จัดการศพ และผู้ที่ประสงค์ ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ ซึ่ง
ต้องเป็นบุคคลในครอบครัวของตน ตามข้อ 23 ไว้ในใบสมัคร ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการศพ
และผู้รับ เงิน สงเคราะห์ใ นภายหลัง สมาชิก ต้อ งแจ้งให้ส มาคมทราบเป็น หนัง สือ ตามแบบที่
สมาคมกาหนด
ข้อ 14 สมาชิกย่อมสิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก เป็นหนังสือตามแบบที่สมาคมกาหนด และให้มีผลตั้งแต่วันที่ยื่นหนังสือขอลาออก
(3) ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ออก
(4) ขาดส่ง เงิน สงเคราะห์ส ามเดือ นติด ต่อ กัน โดยสมาคมแจ้ง เป็น หนัง สือ ให้ไ ปช าระเงิน
สงเคราะห์ ตามข้อ 19 แล้ว ซึ่งครั้งสุดท้ายได้ทาหนังสือลงทะเบียนแบบตอบรับ หรือสมาคม
ติดต่อหาหลักแหล่งที่อยู่ไม่ได้ และคณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติให้พ้นจากสมาชิกภาพ
การสิ้นสุดสมาชิกภาพตามข้อนี้ สมาชิกไม่มีสิทธิเรียกเงิน ค่าสมัคร เงินค่าบารุง และเงินสงเคราะห์
ที่ได้ชาระตามข้อบังคับนี้คืนจากสมาคม เว้นแต่เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าที่ยังไม่ได้ตกอยู่ในความผูกพันที่
จะต้องจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ให้แก่สมาชิกที่ถึงแก่ความตาย
ข้อ 15 สมาคมจะแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิ กที่ขาดจากสมาชิกภาพ ตามข้อ 14(3) และ (4) เพื่อทราบ
นั บ แต่ วัน ที่ ที่ ป ระชุ มมี มติภ ายใน 30 วัน สมาชิก ที่พ้ น จากสมาชิกภาพตามข้อ 14(4) มีสิ ท ธิ
อุท ธรณ์ ต่อสมาคมภายใน 60 วัน นั บแต่วันที่ ได้รับหนังสื อ ให้ คณะกรรมการวินิ จฉัยให้ แล้วเสร็จ
ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ยื่นอุทธรณ์ คาวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด
หมวด 5
เงินค่าสมัคร เงินค่าบารุง และเงินสงเคราะห์
ข้อ 16 ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ต้องชาระเงินค่าสมัครเป็นเงินคนละ 100 บาท เงินค่าบารุง
ปีละ 20 บาท เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า เป็นเงิน 1,000 บาท
เงินค่าสมัครเป็นสมาชิก สมาคมจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ส่วนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเพื่อการตาย
ของสมาชิกนั้น จะคืนให้ผู้สมัครในกรณีที่คณะกรรมการไม่รับเข้าเป็นสมาชิก
ในกรณีที่สมาคมเลิก หรือสมาชิกผู้ใดพ้นจากสมาชิกภาพ ให้สมาคมคืนเงินสงเคราะห์ที่เรียกเก็บไว้
ล่วงหน้าให้แก่สมาชิก เท่าที่สมาชิกผู้นั้นยังไม่ตกอยู่ในความผูกพันที่จะต้องจ่ายเงินสงเคราะห์ตามที่ได้จ่า ย
ล่วงหน้าไว้ให้แล้ว
ข้ อ 17 เมื่ อ สมาชิ ก ของสมาคมคนใดคนหนึ่ ง ถึ ง แก่ ค วามตาย สมาชิ ก ทุ ก คนมี ห น้ าที่ ต้ อ งช าระเงิ น
สงเคราะห์นั้น รายละ 20 บาท
ข้อ 18 การชาระเงินค่าสมัคร เงินค่าบารุง และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าให้ชาระด้วยตนเอง ณ สานักงาน
ของสมาคม
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ข้อ 19 การชาระเงินสงเคราะห์ ให้ชาระได้โดยวิธีการ ดังต่อไปนี้
(1) ด้วยตนเอง ณ สานักงานของสมาคม
(2) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของสมาคม
(3) หักจากบัญชีเงินฝากสถาบันการเงินของสมาชิก โดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของบัญชีแล้ว
(4) ให้ สมาคมเรีย กเก็บ เงิน โดยหั กจากเงินเดือน ค่ าจ้าง หรือบ านาญของตน ณ ที่จ่าย หากมี
สมาชิกรายอื่นฝากหักจากเงินเดือน ค่าจ้าง หรือบานาญของตน ต้องเขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรให้ความ
ยินยอมตามแบบที่สมาคมกาหนด
(5) สมาชิ ก น าเงิ น ฝากเข้ า บั ญ ชี ข องสมาคม (รายปี ) รายละ 4,000 บาทต่ อ ปี สมาคมจะ
ดาเนิ น การส่ งหั กเงิน เป็ น รายเดือนไป ในกรณี ที่สมาชิกรายใดมีเงินฝากคงเหลื อต่ากว่า 1,000 บาท
สมาคมจะมีหนังสือแจ้งให้สมาชิกนาเงินมาฝากเพิ่ม
สมาชิกต้องชาระให้ส มาคมภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการตายของสมาชิกหรือได้รับ
หนังสือจากสมาคมให้ไปชาระเงิน
ข้อ 20 สมาคมจะเรีย กเก็บ เงิน สงเคราะห์ ล่ ว งหน้าจากสมาชิกเพื่ อส ารองจ่ายเป็ นค่าจัดการศพและ
สงเคราะห์ครอบครัว จานวน 50 ศพ เป็นเงิน 1,000 บาท และสมาคมจะคืนให้แก่สมาชิกเท่าที่
สมาชิกผู้นั้นยังไม่ตกอยู่ในความผูกพันที่จะต้องจ่ายเงินสงเคราะห์
หมวด 6
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
ข้อ 21 สมาชิกมีสิทธิดังต่อไปนี้
(1) แสดงความคิด เห็ น เกี่ย วกั บ การดาเนิ นการของสมาคมต่ อคณะกรรมการและเรียกร้องให้
คณะกรรมการกระทาหรืองดเว้นการกระทาเพื่อประโยชน์ของสมาคม
(2) เข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม และลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น กรรมการเพื่อบริหารงานสมาคม
รวมทั้งออกเสียงลงคะแนนทุกครั้ง
(3) ขอตรวจสอบบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบการดาเนินการของสมาคมในวันเวลาเปิด
ทาการ
(4) ลงชื่อร่วมกันไม่น้อยกว่า 50 คน หรือจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนสมาชิกทั้งหมด
ร้องขอต่อคณะกรรมการให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อการใดการหนึ่งเมื่อใดก็ได้
(5) ร้องขอต่อนายทะเบีย นให้สั่งเพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม ถ้าได้นัดเรี ยกหรือได้
ประชุมกันหรือได้ล งมติฝ่าฝืน ต่อกฎหมายหรือข้อบังคับของสมาคม และต้องร้องขอภายใน
30 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ
(6) ขอตรวจเอกสาร คัดเอกสาร หรือ ขอคัดรายงานและรับรองส าเนาเอกสารของสมาคมจาก
นายทะเบียน
(7) ลงชื่อร่วมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ ของจานวนสมาชิกทั้งหมดร้องขอนายทะเบียน สั่งให้เลิก
สมาคมพร้อมด้วยเหตุผล หรือร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลสั่งให้เลิกสมาคม
(8) แสดงความจ านงต่ อ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ เพื่ อ เป็ น ผู้ ช าระบั ญ ชี ในกรณี ที่ ส มาคมต้ อ งเลิ ก ตามมติ
ที่ประชุมใหญ่
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(9) ลงชื่อร่วมกั นไม่น้ อยกว่าสองในสามของจานวนสมาชิกทั้งหมดร้องขอต่อนายทะเบียนเพื่อ
แต่งตั้งผู้ชาระบัญชีคนใหม่แทนผู้ชาระบัญชีที่ได้ตั้งไว้
(10) อุทธรณ์ต่อสมาคม กรณีคณะกรรมการมีมติให้พ้นจากสมาชิกภาพ
ข้อ 22 สมาชิกมีหน้าที่ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับและคาสั่งของสมาคม
(2) ชาระเงินสงเคราะห์ให้เรียบร้อยภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการตายของสมาชิกหรือ
ได้รับหนังสือแจ้งจากสมาคมให้ไปชาระเงิน
(3) แจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ชื่อสกุล หรือวัน เดือน ปีเกิดต่อสมาคม ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
มีการเปลี่ยนแปลง
(4) แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือตามแบบที่สมาคมกาหนดที่จะเปลี่ยนแปลงบุคคล ผู้จัดการศพ
หรือผู้รับเงินสงเคราะห์
หมวด 7
วิธีการจ่ายเงินค่าจัดการศพหรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว
ข้อ 23 ในกรณีที่สมาชิกถึงแก่ความตาย ให้สมาคมจ่ายค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์
ครอบครั ว ให้ แ ก่ บุ ค คลที่ ส มาชิ ก ได้ ร ะบุ ไว้ ในใบสมั ค รให้ เป็ น ผู้ รั บ เงิน สงเคราะห์ แ ละหรื อ เป็ น
ผู้จัดการศพ ซึ่งต้องเป็นบุคคลดังต่อไปนี้
(1) สามี ภริยา บุตร บิดา มารดา
(2) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
(3) พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน
(4) ปู่ ย่า ตา ยาย
(5) ลุง ป้า น้า อา
(6) ผู้อุปการะเลี้ยงดูหรือผู้อยู่ในอุปการะเลี้ยงดู
ในกรณีที่สมาชิกไม่ได้ระบุให้บุคคลใดเป็นผู้จัดการศพ หรือมีผู้จัดการศพแต่ไม่อาจจัดการศพของ
สมาชิ ก ได้ หรื อ ไม่ มี บุ ค คลที่ ส มาชิ ก ระบุ ไ ว้ ในใบสมั ค รให้ เป็ น ผู้ จั ด การศพ บุ ค คลตาม (1) – (6)
อาจยื่ น คาร้องต่อสมาคมเพื่อ ขอเป็ นผู้ จัดการศพ และเมื่อสมาคมเห็ นว่าบุ คคลนั้นสามารถจัดการศพ
ได้จริง ให้สมาคมจ่ายค่าจัดการศพแก่บุคคลดังกล่าว แต่ถ้าสมาคมเห็นว่าบุคคลนั้นไม่ส ามารถจัดการศพ
ได้ ให้สมาคมจัดการศพ แก่สมาชิกให้เหมาะสมกับฐานานุรูปและศาสนาของสมาชิกนั้นๆ
ถ้าหากมีเงินเหลือจากการจัดการศพ ให้จ่ายแก่บุคคลใน (1) - (6) ตามลาดับก่อนหลัง โดยผู้อยู่
ลาดับก่อนย่อมตัดสิทธิผู้อยู่ลาดับหลัง แต่ถ้ามีผู้อยู่ในลาดับเดียวกันหลายคน ให้ ได้รับเงินในสัดส่วนที่
เท่ากัน
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ข้อ 24 สมาคมจะจ่ายเงินค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ผู้จัดการศพและ
ผู้รับเงินสงเคราะห์แล้วแต่กรณี ดังนี้
(1) จ่ายเงินครั้งแรกเท่าที่เรียกเก็บได้ ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับคาขอ
(2) จ่ายเงินส่วนที่เหลือ ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่สมาคมได้จ่ายเงินครั้งแรก
การจ่ ายเงิน ค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ ครอบครัว รายใดมีปัญ หาให้ นาเข้า
ที่ประชุมคณะกรรมการ และให้คาวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด จึงไม่ถือว่าเงินนี้เป็นมรดกของ
สมาชิกผู้ถึงแก่ความตาย ทายาทโดยธรรมของสมาชิกที่ถึงแก่ความตายไม่มีสิทธิเรียกร้อง หรือถือเป็นเหตุ
ฟ้องร้องเรียกเงินดังกล่าวได้ ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ค าร้ อ งขอรั บ เงิ น สงเคราะห์ ใ ห้ ยื่ น ต่ อ สมาคม โดยให้ ท าตามแบบของสมา คม มี ส าเนา
ใบมรณบัตร และสาเนาทะเบียนบ้า นที่ประทับตราคาว่า “ตาย” ประกอบเป็นหลักฐานเบื้องต้น และมี
หลั กฐานอั น แสดงสั มพั น ธ์ระหว่างผู้ ร้อ งขอรับ เงิน สงเคราะห์ กั บ สมาชิ กผู้ ต าย สุ ด แล้ วแต่ผู้ ขอรับ เงิน
สงเคราะห์จะเป็นบุคคลในลาดับใดตามความในข้อ 23
ข้ อ 25 สมาคมจะหั ก เงิน สงเคราะห์ ไว้ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น การ ไม่ เกิ น อั ต ราที่ ก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวง และตามที่คณะกรรมการประกาศ
หมวด 8
การใช้จ่ายและการเก็บรักษาเงิน
ข้อ 26 สมาคมจะใช้จ่ายเงินในการดาเนินการ ดังนี้
(1) ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักของกรรมการ
(2) เงินเดือน ค่าจ้าง และค่าล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่สมาคม
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักของเจ้าหน้าที่สมาคม
(4) ค่าสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนบาเหน็จ และค่าเครื่องแบบของเจ้าหน้าที่สมาคม
(5) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชุมใหญ่
(6) ค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุม อบรม และสัมมนาของกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคม
(7) ค่ า ใช้ จ่ ายในการจั ด ซื้ อ ที่ ดิ น อาคารและครุ ภั ณ ฑ์ หรื อ การจั ด จ้ า งก่ อ สร้า งต่ อ เติ ม อาคาร
สานักงานของสมาคม
(8) ค่าเช่าที่ดิน และอาคารสานักงานของสมาคม
(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ ค่าซ่อมแซม ค่าบารุงรักษา และค่าเสื่อมราคา
(10) ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค ได้แก่ ค่าน้าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ และค่าไปรษณีย์
(11) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการดาเนินการของสมาคม
(12) ค่าใช้จ่ายสาหรับผู้ทาบัญชี ผู้ตรวจบัญชี ผู้สอบบัญชี ผู้ชาระบัญชี และค่าใช้จ่ายในการเลิก
สมาคม
(13) ค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกที่ถึงแก่ความตาย
(14) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนกลาง
ข้อ 27 ค่าใช้จ่ายตามข้อ 26 (1) (2) (3) (4) และ (13) สมาคมต้องวางเป็นระเบียบและนาเสนอที่
ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ และส่งให้นายทะเบียนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนแล้วจึงจะถือ
ปฏิบัติได้
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ข้อ 28 เงิน ทุก ประเภทที่สมาคมได้รับ ต้องนาฝากธนาคารของรัฐ ธนาคารพาณิชย์ หรือสหกรณ์ตาม
กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ในนามของสมาคม
(1) เหรัญญิกหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ จะเก็บรักษาเงินสดไว้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ได้ไม่เกิน 30,000 บาท
(2) นายกสมาคมมีอานาจสั่งจ่ายเงินของสมาคมได้ครั้งละไม่เกิน 100,000 บาท
(3) นายกสมาคม โดยมติของคณะกรรมการมีอานาจสั่งจ่ายเงินเกิน 100,000 บาท ขึ้นไป
ข้อ 29 นายกสมาคม ต้องอนุมัติค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการก่อนการจ่ายเงิน สาหรับ การเบิกถอนเงินจาก
ธนาคารให้นายกสมาคมลงนามร่วมกับกรรมการในตาแหน่งอุปนายก เหรัญญิกหรือเลขานุการอีก
อย่างน้อยสองคนในการเบิกถอนเงิน
ข้อ 30 เงิน หรื อผลประโยชน์ ของสมาคมที่ ได้ รับมา หรือมี ผู้ บ ริจาค หรือ ดอกเบี้ ย ที่เกิด จากเงินฝาก
ธนาคารในนามของสมาคม ต้องตกเป็นของสมาคมทั้งสิ้น
ข้อ 31 ให้ที่ประชุมใหญ่เสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นผู้ตรวจสอบการดาเนินการสมาคม จานวน 3
คน โดยมี ห น้ าที่ ต รวจสอบการด าเนิ น การ การเงิน และบั ญ ชี เกี่ ย วกั บ เงิ น สด การฝากถอน
หลักฐานการใช้จ่ายเงิน การรับ – การจ่ายเงิน การตรวจสอบบัญชีการจ่ายเงิน ทุกระยะ 2 เดือน
และนาเสนอผลการตรวจสอบต่อที่ประชุมใหญ่ ผู้ตรวจสอบการดาเนินการสมาคม จะต้องไม่เป็นผู้
ดารงตาแหน่งคณะกรรมการของสมาคม และให้ผู้ตรวจสอบการดาเนินการสมาคม ได้รับค่าใช้จ่าย
ตามอัตราทีค่ ณะกรรมการกาหนด มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วันที่ประชุมใหญ่มีมติ
หมวด 9
การประชุมใหญ่
ข้อ 32 นั บ แต่จดทะเบีย นจัดตั้งสมาคม ผู้เริ่มก่อการจะต้องนั ดสมาชิกมาประชุมใหญ่ สามัญ ครั้งแรก
ภายใน 90 วัน เพื่อ
(1) รับรองข้อบังคับทั้งฉบับ
(2) เลือกตั้งคณะกรรมการ
(3) กาหนดอัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า
(4) กาหนดการหักเงินค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวไว้เป็นค่าใช้จ่าย
(5) กาหนดจานวนเงินเบี้ยเลี้ยง เบี้ยประชุม ค่าพาหนะ เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นทานองเดียวกัน
ให้แก่กรรมการ และเจ้าหน้าที่
(6) เรื่องอื่นๆ
ในระหว่างที่ยังไม่ได้มีการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งสมาคมมีอานาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบเช่นเดียวกับคณะกรรมการ
ข้อ 33 สมาคมจะต้องเรียกประชุมใหญ่สามัญประจาปี ปีละหนึ่งครั้งภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน
เพื่อ
(1) รับทราบรายงานการดาเนินการในรอบปีที่ผ่านมา
(2) พิจารณาอนุมัติบัญชีรายได้ รายจ่ายและบัญชีงบดุล
(3) รับรองคณะกรรมการชุดใหม่แทนคณะกรรมการเมื่อครบวาระหรือกรรมการทดแทนตาแหน่ง
ที่ว่าง
(4) พิจารณาแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับและระเบียบ
(5) เรื่องอื่นๆ
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ข้อ 34 สมาคมจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ ในกรณีที่ต้องขอความเห็นชอบหรือมติจากที่ประชุมในการ
ดาเนินการของสมาคม
(1) คณะกรรมการเรียกประชุม
(2) สมาชิกจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคน ลงชื่อ
ร่ว มกัน ร้ องขอต่อสมาคมให้ เรียกประชุมใหญ่ วิส ามัญ เพื่ อการใดการหนึ่ ง ในกรณี ที่ ส มาชิ ก
เป็นผู้ร้องขอ ให้สมาคมเรียกประชุมภายใน 30 วัน นับแต่ วันที่ได้รับคาร้องขอถ้าสมาคมไม่
เรียกประชุมในระยะเวลาดังกล่าว ให้นายทะเบียนเรียกประชุมได้
(3) นายทะเบียนสั่งให้เรียกประชุม
ข้อ 35 สมาคมจะนัดประชุมใหญ่ไปยังสมาชิกก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยระบุวัน เวลา สถานที่
และระเบียบวาระการประชุม
ข้อ 36 การประชุมใหญ่ต้องมีสมาชิกมาร่วมประชุมร่วมกันไม่ น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมด
หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน จึงจะเป็นองค์ประชุม
ข้อ 37 ในการประชุมใหญ่ สมาชิกคนหนึ่งมี เสียงหนึ่งในการลงคะแนน การวินิจฉั ยชี้ขาดให้ ถือเสียง
ข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียง
ชี้ขาด
ข้อ 38 การออกเสียงลงคะแนนที่ประชุม ให้ออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผย ให้ใช้วิธียกมือ
การนับคะแนนเสียง ให้ที่ประชุมเลือกสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมเป็นกรรมการนับคะแนนจานวน
ไม่น้อยกว่าสามคน
ข้อ 39 สมาชิกจะมอบฉันทะเป็นหนังสือให้ผู้อื่น ซึ่งมิใช่สมาชิกมาประชุมใหญ่ และออกเสียงแทนตนก็ได้
ผู้รับมอบฉันทะคนหนึ่งรับมอบฉันทะได้คนเดียว
ข้อ 40 ในกรณีที่จะมีมติเรื่องใด ถ้าส่วนได้เสียของกรรมการหรือสมาชิกของสมาคมผู้ใดมีประโยชน์ได้เสีย
ของสมาคม กรรมการหรือสมาชิกของสมาคมผู้นั้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นไม่ได้
ข้อ 41 ให้ น ายกสมาคมเป็ น ประธานในที่ ป ระชุ ม ถ้านายกสมาคมไม่ อ ยู่ห รือไม่ อ าจปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ได้
ให้อุปนายกปฏิบัติหน้าที่แทน ถ้าทั้งนายกสมาคมและอุปนายกไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้า ที่ได้ ให้
ที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
หมวด 10
คณะกรรมการ
ข้อ 42 คณะกรรมการได้ ม า โดยการรับ รองของที่ ป ระชุ ม ใหญ่ มี จานวนไม่ น้ อ ยกว่า 7 คน ไม่ เกิ น
15 คน และต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์
(3) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
(4) มีอาชีพเป็นหลักแหล่งและมีฐานะมั่นคง
(5) เป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
(6) ไม่เป็นกรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อื่น
(7) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
(8) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใด
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(9) ไม่เคยถูกนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจาท้องที่สั่งให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการ
สมาคม
(10) ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ถอดถอนให้ออกจากตาแหน่งกรรมการ
เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่เคยต้องโทษตามกฎหมายว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์
(11) ไม่เคยต้องโทษจ าคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้ จาคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิ ดได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(12) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(13) ไม่เป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือบุคคลล้มละลาย
(14) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
หรือไม่เคยถูกนายจ้างเลิกจ้างเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
ให้ ผู้ ได้ รั บ การรั บ รองตามวรรคหนึ่ ง เลื อ กกั น เองในต าแหน่ ง ต่ อ ไปนี้ ประกอบด้ ว ยต าแหน่ ง
นายกสมาคม อุปนายก เลขานุการ เหรัญญิก นายทะเบียนสมาคม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการ
อื่นตามที่เห็นสมควร
นายกสมาคม มีห น้ าที่ เป็ น หั วหน้าในการบริห ารงานของสมาคมให้ เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย
ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบั งคับ และวัตถุประสงค์ของสมาคม เป็นผู้แทนสมาคมในการติดต่อกับ
บุคคลภายนอกและเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและการประชุมของสมาคม
อุปนายกสมาคม ทาหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายกสมาคมในการบริห ารงานสมาคมปฏิบัติตามที่นายก
สมาคม ได้มอบหมาย และทาหน้ าที่แทนนายกสมาคม เมื่อนายกสมาคมไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้
เลขานุ การ ทาหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของสมาคม นัดการประชุมกรรมการ การประชุมใหญ่
จดและรั ก ษารายงานการประชุ ม ด าเนิ น การจดทะเบี ย นกรรมการ จดทะเบี ย นแก้ ไขหรือ เพิ่ ม เติ ม
ข้ อ บั ง คั บ และรายงานทะเบี ย นสมาชิ ก บั ญ ชี ง บดุ ล ต่ อ นายทะเบี ย น และปฏิ บั ติ ต ามค าสั่ ง ของ
นายกสมาคม ตลอดจนทาหน้าที่เป็นเลขานุการในการประชุมต่างๆ ของสมาคม
เหรัญญิก มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคม เป็นผู้จัดทาบัญชี รายได้ – รายจ่าย บัญชี
งบดุลของสมาคม และเก็บ เอกสารหลักฐานต่างๆ ทางการเงิน บัญชีของสมาคมไว้เพื่อการตรวจสอบ
รายงานฐานะการเงินและงบดุลของสมาคมต่อนายทะเบียน
นายทะเบียน มีหน้าที่จัดทาและรักษาทะเบียนสมาชิก ตลอดจนหลักฐานเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับ
ทะเบียนสมาชิก
กรรมการตาแหน่งอื่นๆ มีหน้าที่ตามที่นายกสมาคมมอบหมาย
ให้ คณะกรรมการเป็ นผู้ แ ทนของสมาคมในงานเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ในการนี้ คณะกรรมการ
จะแต่งตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนขึ้นทาการแทนก็ได้
ข้อ 43 การได้มาของคณะกรรมการ
การได้มาของคณะกรรมการ ประกอบด้วย
(1) ผู้แทนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ไม่เกิน 7 คน
(2) ผู้แทนสมาชิก ไม่เกิน 3 คน
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน 5 คน
การได้มาของกรรมการตาม (2) (3) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
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ยกเว้นการได้มาของกรรมการ (1) ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เสนอชื่อบุคคลให้คณะกรรมการ
พิจารณาและเสนอชื่อต่อที่ประชุมใหญ่รับรองพร้อมกับกรรมการ (2) (3)
ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ และได้มีการแต่งตั้งผู้อื่นเป็นกรรมการแทน ให้ผู้
ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งแทนอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระของ
กรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน จะแต่งตั้งกรรมการแทนหรือไม่ก็ได้
การแต่งตั้งกรรมการแทนกรณีกรรมการพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ และหรือการเปลี่ยนตัว
กรรมการ ให้ทาได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่ ยกเว้นกรรมการตาม (1) ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เสนอชื่อผู้ดารงตาแหน่งแทน
ข้อ 44 กรรมการของสมาคมไม่มี สิทธิได้รับค่าจ้ าง หรือประโยชน์อย่างอื่นทานองเดียวกันจากสมาคม
กรรมการของสมาคมอาจได้รับเบี้ ยประชุม ค่ าพาหนะหรือเงิน หรือประโยชน์ อย่างอื่น ท านอง
เดียวกันจากสมาคมตามที่สมาคมได้วางระเบียบไว้ให้จ่ายตามมติที่ประชุมใหญ่กาหนด และส่งให้
นายทะเบียนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้อ 45 กรรมการที่ได้รับ การรับ รอง ตามข้อ 42 และจดทะเบี ยนแล้ ว อยู่ในตาแหน่ งคราวละ 2 ปี
นับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่มีมติและจะดารงตาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ เว้นแต่ที่ประชุม
ใหญ่โดยมติสองในสาม ของผู้มาประชุมจะกาหนดเป็นอย่างอื่น
กรรมการชุ ดที่ออกตามวาระจะต้องปฏิบัติ หน้าที่จนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่
และคณะกรรมการชุดใหม่รับมอบหน้าที่เป็นหนังสือและเข้ารับตาแหน่งแทนแล้วจึงจะพ้นหน้าที่
ข้อ 46 กรรมการของสมาคมย่อมพ้นจากตาแหน่งได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ครบกาหนดตามวาระ
(2) ตาย
(3) ลาออกโดยทาเป็นหนังสือ มีผลตั้งแต่วันที่ยื่นหนังสือ
(4) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 42
(5) กรรมการ ตามข้อ 43(1) กรณีเกษียณอายุราชการหรือลาออกหรือย้ายจากสานักงานเขตพื้นที่ที่เสนอ
ข้อ 47 ให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
ในกรณีจาเป็นเร่งด่วน นายกสมาคมหรือกรรมการไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด
จะเรียกประชุมก็ได้
ข้อ 48 การประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะนับเป็นองค์ประชุม
ข้อ 49 ให้ น ายกสมาคมเป็ น ประธานในที่ ป ระชุ ม ถ้านายกสมาคมไม่ อ ยู่ห รือไม่ อ าจปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ได้
ให้อุปนายกสมาคมเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าทั้งนายกสมาคม และอุปนายกสมาคมไม่อยู่ หรือไม่
อาจปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ได้ ให้ ที่ ป ระชุ ม เลื อ กกรรมการคนใดคนหนึ่ งท าหน้ าที่ ป ระธานในที่ ป ระชุ ม
การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้น
อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ 50 คณะกรรมการมีอานาจและหน้าที่ในการดาเนินการของสมาคม และให้รวมถึง
(1) ดาเนินการของสมาคมให้เป็นไปตามพระราชบัญญั ติ การฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545
กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมใหญ่หรือกฎหมายอื่น
(2) วางระเบียบในการปฏิบัติงานของสมาคมให้เป็นไปตามข้อบังคับ
(3) ว่าจ้าง แต่งตั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือน ถอดถอน เจ้าหน้าที่สมาคม
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(4) มอบหมายให้กรรมการ เจ้าหน้าที่ หรือสมาชิก ปฏิบัติตามที่สมาคมกาหนด
(5) แต่งตัง้ เจ้าหน้าที่อื่นเพื่อปฏิบัติงานของสมาคม
(6) แต่งตั้งที่ปรึกษาของสมาคมเพื่อให้คาปรึกษาด้านการดาเนินงานสมาคม
(7) จัดทาและเก็บรักษาเอกสาร หลักฐานทางการเงินและบัญชี ทะเบียนสมาชิก และทรัพย์สินของ
สมาคม
หมวด 11
ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่
ข้อ 51 สมาคมกาหนดให้มีผู้จัดการและเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานต่างๆ ของสมาคม ให้คณะกรรมการสรร
หา สมาชิกคนใดคนหนึ่งทาหน้าที่ผู้จัดการโดยมีค่าใช้จ่ายตามที่สมาคมกาหนด
ข้อ 52 อ านาจหน้ าที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ จั ด การ ผู้ จัด การมี อ านาจหน้ าที่ จั ด การทั่ ว ไป และ
รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการประจาของสมาคม รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) รับผิดชอบการบริหารงานของสมาคมให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของ
คณะกรรมการ
(2) ควบคุมกากับดูแล การดาเนินการและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
(3) จัดทาข้อมูลสารสนเทศ ทะเบียนสมาชิก
(4) ศึกษาวิเคราะห์ และจัดตั้งงบประมาณประจาปีเสนอต่อคณะกรรมการ
(5) จัดทาแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจาปี
(6) ประสานงานกับหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ และเอกชนในการบริหารจัดการ
(7) ประสานการปฏิบัติงานคณะอนุกรรมการ คณะทางาน ที่สมาคมแต่งตั้งหรือมอบหมาย
(8) เสนอความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ต่อนายกสมาคม
(9) รายงานผลการดาเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการและที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี
(10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ข้อ 53 การพ้นจากตาแหน่งของผู้จัดการ ผู้จัดการต้องพ้นจากตาแหน่งอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) อายุครบ 70 ปี
(4) พ้นจากสมาชิกของสมาคม
(5) ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
(6) คณะกรรมการพิจารณาเลิกจ้าง
(7) ครบสัญญาจ้าง
ข้อ 54 เจ้าหน้าที่ นอกจากตาแหน่งผู้จัดการแล้ว สมาคมอาจจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อื่นตามความ
จาเป็นเพื่อปฏิบัติงาน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่สมาคมกาหนด
หมวด 12
การเลิกสมาคม และการชาระบัญชี
ข้อ 55 สมาคมย่อมเลิกด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ประชุมใหญ่ลงมติให้เลิก
(2) นายทะเบียนสั่งให้เลิก
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(3) ศาลสั่งให้เลิก
ข้อ 56 ในกรณีที่นายทะเบียนสั่งให้เลิก กรรมการจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด
ของสมาคมสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อปลัดกระทรวง โดยทาเป็นหนังสือยื่นต่อนายทะเบียนภายใน
สามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับคาสั่งให้เลิก
ข้อ 57 เมื่อสมาคมต้องเลิกไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ให้มีการชาระบัญชี
ให้ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ พิ จ ารณาตั้ ง ผู้ ช าระบั ญ ชี โ ดยได้ รั บ ความเห็ นชอบจากนายทะเบี ย นภายใน
สามสิบวัน นับแต่วันที่เลิก หรือนับแต่วันที่ปลัดกระทรวงมีคาสั่งให้ยกอุทธรณ์
ในกรณี ที่ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ไม่ อ าจตั้ ง ผู้ ช าระบั ญ ชี หรื อ นายทะเบี ย นไม่ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบ
ให้นายทะเบียนแต่งตั้งผู้ชาระบัญชีขึ้นทาการชาระบัญชีได้
เมื่อนายทะเบี ยนเห็ น สมควรหรือเมื่อสมาชิกจานวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนสมาชิก
ทั้งหมดร้องขอต่อนายทะเบียน นายทะเบียนจะแต่งตั้งผู้ชาระบัญชีคนใหม่แทนผู้ชาระบัญชีที่ได้ตั้งไว้ก็ได้
ข้อ 58 ให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสมาคมจัดการรักษาทรัพย์สินทั้งหมดของสมาคมไว้จนกว่า
ผู้ชาระบัญชีจะเรียกให้ส่งมอบ
ข้อ 59 ผู้ ช าระบั ญ ชี ต้อ งท างบดุ ล ของสมาคมส่ งให้ ผู้ ส อบบั ญ ชี เพื่ อตรวจรับ รองว่าถู กต้ อ ง และอาจ
ร้องขอให้นายทะเบียนตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบงบดุลได้
เมื่อผู้สอบบัญชีรับรองงบดุลแล้ว ให้ผู้ชาระบั ญชีเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่ เพื่ออนุมัติและเสนอ
ต่อนายทะเบียนต่อไป
ข้อ 60 เมื่อได้ชาระบัญชีแล้ว ถ้ามีทรัพย์สินเหลืออยู่จะโอนไปให้แก่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จากัด
บทเฉพาะกาล
ข้อ 61 ในกรณี ที่ จะต้องมีระเบี ยบใดตามข้อบังคับนี้ หรือที่ค ณะกรรมการเห็ นควรมีระเบี ยบเรื่องใด
แต่คณะกรรมการยั งไม่ได้จั ดให้ มีระเบียบการนั้น หรือยังไม่กาหนดการเกี่ยวกับเรื่องนั้น ให้ นา
ระเบียบของราชการและประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องวิธีการ
จ่ายเงินค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว การใช้จ่ายและการเก็บรักษาเงิน
ของสมาคม มาใช้โดยอนุโลม
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564
ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564
(ลงชื่อ)
(นายชลอ คชาประดิษฐ์)
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
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ประวัติการก่อตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
………………………………………..
สม าค ม ฌ าป น กิ จสงเค ราะห์ ค รู ป ระถ ม ศึ กษ าจั ง ห วั ด เชี ย งให ม่ เริ่ ม ก่ อตั้ งเมื่ อ ปี
พ.ศ. 2525 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อถึงแก่ความตายในระหว่างบรรดา
ข้าราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญและลูกจ้าง ซึ่งรับราชการอยู่ในโรงเรียน
ประถมศึกษาในสานักงานการประถมศึกษาอาเภอ/กิ่งอาเภอ สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
เชี ย งใหม่ หรื อในส านั ก งานราชการที่ เรีย กชื่ อ อย่ างอื่ น และสั งกัด อยู่ในส านั ก งานการประถมศึก ษา
จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งเพื่อเป็นการช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัวของบุคคลดังกล่าว
คณะผู้ ริ เริ่ ม การก่ อ ตั้ ง ในปี พ.ศ. 2525 มี น ายสุ ริ น ทร์ สุ ธ าชั ย เป็ น ผู้ อ านวยการการ
ประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหัวหน้าการประถมศึกษาอาเภอ/กิ่งอาเภอ ทุกคนทุกอาเภอ/กิ่ง
อาเภอ ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ข้าราชการทุกตาแหน่งในสังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
สมัครเป็นสมาชิกและจนกระทั่งปี พ.ศ. 2526 ได้ขอจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครู
ประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ และได้รับอนุญาตจัดตั้งตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญั ติการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ พ.ศ. 2517 ทะเบียนเลขที่ 14/ชม/308 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2526 และเป็นสมัย
ของนายจรั ส สั ต ยารั กษ์ เป็ น ผู้ อานวยการการประถมศึ กษาจังหวัด เชีย งใหม่ และสมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะห์ครูประถม ศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ใช้ชื่ออักษรย่อว่า “ฌคป.”
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รายนามผู้อานวยการ การประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าการประถมศึกษาอาเภอ/กิ่งอาเภอ
ปี พ.ศ. 2525 – 2526 มีดังนี้
1. นายสุรินทร์
สุธาชัย
ผู้อานวยการการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2525
2. นายจรัส
สัตยารักษ์
ผู้อานวยการการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2526
3. นายถนอม
บุญธิมา
หัวหน้าการประถมศึกษาอาเภอเมืองเชียงใหม่
4. นายสวัสดิ์
สายเกิด
หัวหน้าการประถมศึกษาอาเภอสารภี
5. นายอรุณ
บุญสวัสดิ์
หัวหน้าการประถมศึกษาอาเภอสันกาแพง
6. นายเทวินทร์
เลาหะเพ็ญแสง หัวหน้าการประถมศึกษาอาเภอดอยสะเก็ด
7. นายเกษม
พะยอมยงค์ หัวหน้าการประถมศึกษาอาเภอสันทราย
8. นายปริญญา
อุปถัมภ์
หัวหน้าการประถมศึกษาอาเภอแม่ริม
9. นายบรรจง
สิทธิโชค
หัวหน้าการประถมศึกษาอาเภอแม่แตง
10. นายสว่าง
เรือนแพง
หัวหน้าการประถมศึกษาอาเภอเชียงดาว
11. นายบุญเลิศ
พิสิษฐพงษ์
หัวหน้าการประถมศึกษาอาเภอพร้าว
12. นายอินศวร
แย้มแสง
หัวหน้าการประถมศึกษาอาเภอฝาง
13. นายมนู
จันทร์แก้ว
หัวหน้าการประถมศึกษาอาเภอแม่อาย
14. นายอาพล
คนเที่ยง
หัวหน้าการประถมศึกษาอาเภอหางดง
15. นายประพัทธ
จันทรมานนท์ หัวหน้าการประถมศึกษาอาเภอสันป่าตอง
16. นายเจริญ
พิณเสนาะ
หัวหน้าการประถมศึกษาอาเภอจอมทอง
17. นายมานพ
ธรรมโชติ
หัวหน้าการประถมศึกษาอาเภอฮอด
18. นายบุญทอง
มุทุมุล
หัวหน้าการประถมศึกษาอาเภอแม่แจ่ม
19. นายโกศล
ปราคา
หัวหน้าการประถมศึกษาอาเภออมก๋อย
20. นายศักดิ์ทอง
วรรณศรี
หัวหน้าการประถมศึกษาอาเภอดอยเต่า (ผช.หน.ปอ./รก)
21. นายวิศิษฐ์
เกียรติอนันต์ หัวหน้าการประถมศึกษาอาเภอสะเมิง
22. นายสมพล
วงศ์ทะกัณฑ์ หัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอาเภอเวียงแหง
ในปี พ.ศ. 2526 ตั้งแต่สมาคมฯ ได้รับจดทะเบียนก่อตั้งข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ครูป ระถมศึกษาจังหวัดเชีย งใหม่ หมวด 4 กาหนดให้คณะกรรมการดาเนินการประกอบด้วยสมาชิก
ผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกรรมการผู้ช่วยผู้อานวยการ
การประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นรองประธานกรรมการ หัวหน้าการประถมศึกษาอาเภอ/กิ่งอาเภอ
เป็ น กรรมการหั ว หน้ า ฝ่ า ยในส านั ก งานการประถมศึ ก ษาจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เป็ น กรรมการ และ
คณะกรรมการดาเนินการทุกตาแหน่ง เป็นกรรมการโดยตาแหน่ง โดยที่ไม่มีค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเบี้ยประชุม
ใดๆ ทั้งสิ้น คณะกรรมการดาเนินการจะประชุมเดือนละ 1 ครั้ง โดยอาศัยการประชุมประจาเดือนของ
หัวหน้าการประถมศึกษาอาเภอ/กิ่งอาเภอ เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของสมาคมฯ
ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 กระทรวงศึกษาธิการได้ปฏิรูปโครงสร้างใหม่ โดยให้ สานักงานการ
ประถมศึ ก ษาจั งหวัด และอ าเภอ ไปรวมอยู่ในส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ ทาให้ ตาแหน่งผู้อานวยการการประถมศึกษาจังหวัดและผู้ช่วยผู้อานวยการการ
ประถมศึก ษาจั งหวัด ต าแหน่ งหั ว หน้ าการประถมศึ กษาอาเภอ/กิ่ งอ าเภอ ถู กยุ บ สมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะห์ ครู ป ระถมศึก ษาจั งหวัดเชียงใหม่ จึงแก้ไขข้อบั งคับ ในปี พ.ศ. 2547 โดยแก้ ไขข้ อบั งคั บ
ที่ กาหนดว่าด้ ว ยคุ ณ สมบั ติพ ร้ อมที่ ม าของคณะกรรมการด าเนิ น การคณะอนุ กรรมการหน่ ว ยบริก าร
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กาหนดหน่ วยบริการ เจ้ าหน้าที่ประจาหน่วยบริการ ตลอดจนถึงคุณ สมบัติของสมาชิก เปิดโอกาสให้
ข้าราชการที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีโอกาสสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯ แต่สมาคมฯ ยังคงใช้
ชื่อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เพราะอยากให้คาว่าครูประถมศึกษาเป็น
เกียรติประวัติกับผู้ก่อตั้งสืบไป
คณะกรรมการด าเนิ น การสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ค รู ป ระถมศึ ก ษาจั ง หวั ด เชี ย งใหม่
ปี 2545 - 2547 ที่ มี ส่ ว นก าหนดการแก้ ไ ขข้ อ บั ง คั บ เป็ น ข้ อ บั ง คั บ สมาคมฯ ปี พ.ศ. 2547
ประกอบด้วย
1. นายสะอาด พรหมน้ อย ต าแหน่ งผู้ อ านวยการการประถมศึก ษาจั งหวัด เชีย งใหม่ เป็ น
ประธานกรรมการ
2. นายจรู ญ วงค์ ค า ต าแหน่ งผู้ ช่ ว ยผู้ อ านวยการการประถมศึ ก ษาจั งหวัด เชี ย งใหม่ เป็ น
รองประธานกรรมการ
3. นายภูสิทธิ์ พรมตัน ตาแหน่งผู้ช่วยผู้ อานวยการการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เป็น
รองประธานกรรมการ
4. นายเฉลิ ม สิ ง ห์ ม ณี ต าแหน่ ง หั ว หน้ า ฝ่ า ยบริ ห ารการศึ ก ษา สปจ.ชม. เป็ น กรรมการ/
นายทะเบียน
5. นายสวัสดิ์ อินแถลง ตาแหน่งหัวหน้าการประถมศึกษาอาเภอเมืองเชียงใหม่ เป็น กรรมการ/
เลขานุการ
6. นายอุทิศ ขัติวงศ์ ตาแหน่งหัวหน้าการประถมศึกษาอาเภอจอมทอง เป็น กรรมการ
7. นายไพรัช ใหม่ชมภู ตาแหน่งหัวหน้าการประถมศึกษาอาเภอเชียงดาว เป็น กรรมการ
8. นายสมพล วงศ์ทะกัณฑ์ ตาแหน่งหัวหน้าการประถมศึกษาอาเภอฝาง เป็น กรรมการ
9. นายบรรเจิด สิทธิโชค ตาแหน่งหัวหน้าการประถมศึกษาอาเภอดอยสะเก็ด เป็น กรรมการ
10. นายสกุล หล้าปาวงศ์ ตาแหน่งหัวหน้าการประถมศึกษาอาเภอพร้าว เป็น กรรมการ
11. นายวินิจ สุริยะ ตาแหน่งหัวหน้าการประถมศึกษาอาเภอแม่แจ่ม เป็น กรรมการ
12. นายบรรเทิง จิตตะยโสธร ตาแหน่งหัวหน้าการประถมศึกษาอาเภอแม่แตง เป็น กรรมการ
13. นายอาพล คนเที่ยง ตาแหน่งหัวหน้าการประถมศึกษาอาเภอแม่ริม เป็น กรรมการ
14. นายศักดิ์ทอง วรรณศรี ตาแหน่งหัวหน้าการประถมศึกษาอาเภอสันกาแพง เป็น กรรมการ
15. นายนคร จอมเดช ตาแหน่งหัวหน้าการประถมศึกษาอาเภอแม่อาย เป็น กรรมการ
16. นายเสริมศิษฐ์ พิมพันธ์ดี ตาแหน่งหัวหน้าการประถมศึกษาอาเภอสะเมิง เป็น กรรมการ
17. นายนันทวัฒน์ กีติสิทธิ์ ตาแหน่งหัวหน้าการประถมศึกษาอาเภอสันทราย เป็น กรรมการ
18. นายสามารถ รักษาศิลป์ ตาแหน่งหัวหน้าการประถมศึกษาอาเภอสันป่าตอง เป็น กรรมการ
19. นายสมศักดิ์ ตาไชย ตาแหน่งหัวหน้าการประถมศึกษาอาเภอสารภี เป็น กรรมการ
20. นายเฉลิมศักดิ์ ธนะชัยขันธ์ ตาแหน่งหัวหน้าการประถมศึกษาอาเภอหางดง เป็น กรรมการ
21. นายประกอบกิตติ์ ปัสสวาท ตาแหน่งหัวหน้าการประถมศึกษาอาเภออมก๋อย เป็น กรรมการ
22. นายวีระ สุขทอง ตาแหน่งหัวหน้าการประถมศึกษาอาเภอฮอด เป็น กรรมการ
23. นายดิลก เบญจวัฒนวงศ์ ตาแหน่งหัวหน้าการประถมศึกษาอาเภอดอยเต่า เป็น กรรมการ
24. นายจงเจตน์ ลวงระแหง ตาแหน่งหัวหน้าการประถมศึกษาอาเภอเวียงแหง เป็น กรรมการ
25. นายชัยณรงค์ วงศ์เทพ ตาแหน่งหัวหน้าการประถมศึกษาอาเภอไชยปราการ เป็น กรรมการ
26. นายสินอาจ ลาพูนพงศ์ ตาแหน่งหัวหน้าการประถมศึกษาอาเภอแม่วาง เป็น กรรมการ
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27. นายสิทธิชัย มูลเขียน ตาแหน่งหัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอาเภอแม่ออน เป็น กรรมการ
28. นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ ตาแหน่งหัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอาเภอดอยหล่อ เป็น กรรมการ
ต่อมาเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 นายอาพล คนเที่ยง นายกสมาคมและคณะกรรมการ
ด าเนิ น การสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ค รูป ระถมศึ ก ษาจั งหวั ด เชี ย งใหม่ ร่ ว มกั บ นายจรู ญ วงค์ ค า
ประธานคณะกรรมการและคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ ครูเชียงใหม่ จากัด ได้มีข้อตกลง
ที่จะให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมเป็นเครือข่ายและให้เป็นศูนย์
ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
และมี ม ติ ข องคณะกรรมการด าเนิ น การของทั้ ง สมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ค รู ป ระถมศึ ก ษา
จังหวัดเชียงใหม่ และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จากัด จัดทาข้อตกลงตามรายละเอียดข้อตกลงที่ทา
ไว้เป็นหลักฐานทั้งสองหน่วยงาน
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คณะกรรมการดาเนินการที่มีมติและลงนามเป็นหลักฐานประกอบด้วย
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จากัด
ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
1. นายอาพล คนเที่ยง
1. นายจรูญ วงค์คา
นายกสมาคม
ประธานกรรมการ
2. นายจรูญ วงค์คา
2. นายสิทธัต คาวรรณ
อุปนายก
รองประธาน
3. นายสวัสดิ์ อินแถลง
3. นายชานุวัฒน์ มุขแก้ว
เหรัญญิก
รองประธาน
4. นายบันเทิง จิตตะยโสธร
4. นายวิชิต กาแพงแก้ว
เลขานุการ
เลขานุการ
5. นายเฉลิมศักดิ์ ธนะชัยขันธ์
5. นายธนู
มีสัตย์
กรรมการ
เหรัญญิก
6. นายเอื้อ
คุณาจันทร์
6. นายกาจรเดช พรหมสวัสดิ์
กรรมการ
กรรมการ
7. นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ
7. นางเรืองศิลป์ พึ่งพุ่มแก้ว
กรรมการ
กรรมการ
8. นายประกอบกิตติ์ ปัสสวาท
8. นายสมคิด คามาสาร
กรรมการ
กรรมการ
9. นายสมชัย ศรีลาชัย
9. นายทรงพล ยาวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
10. นายไชยยันต์ ไชยถาวร
10. นายสุทธิสิน อริยะ
กรรมการ
กรรมการ
11. นายชูศักดิ์ เนียมทอง
กรรมการ
12. นายสิทธิชัย มูลเขียน
กรรมการ
13. นายคงศักดิ์ เสวลาภี
กรรมการ
14. นายแสวง อุดมสม
กรรมการ
15. นายบุญธรรม สุภาษา
กรรมการ
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รายนาม
ผู้ดารงตาแหน่งประธานกรรมการและนายกสมาคม
ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
……………………………………………..
ปี
รายชื่อ
ตาแหน่ง
พ.ศ. 2525
นายสุรินทร์
สุธาชัย
ประธานกรรมการ
พ.ศ. 2526
นายจรัส
สัตยารักษ์
ประธานกรรมการ
พ.ศ. 2530
นายปรุง
พวงนัดดา
ประธานกรรมการ
พ.ศ. 2533
นายยุทธชัย อุตมา
ประธานกรรมการ
พ.ศ. 2536
นายเกียรติ
อัมพรายน์
ประธานกรรมการ
พ.ศ. 2540
นายสุริยา
รัตนไตร
ประธานกรรมการ
พ.ศ. 2544
นายประสงค์ เทพศิริ
ประธานกรรมการ
พ.ศ. 2545
นายสอาด
พรหมน้อย
ประธานกรรมการ
นายจรูญ
วงค์คา
รองประธานกรรมการ
นายภูสิทธิ์
พรมตัน
รองประธานกรรมการ
พ.ศ. 2549 – 2550 นายอาพล
คนเที่ยง
นายกสมาคม
พ.ศ. 2551 - 2552 นายอาพล
คนเที่ยง
นายกสมาคม
พ.ศ. 2553 – 2554 นายอาพล
คนเที่ยง
นายกสมาคม
พ.ศ. 2555 - 2556 นายอาพล
คนเที่ยง
นายกสมาคม
พ.ศ. 2557 – 2559 นายอาพล
คนเที่ยง
นายกสมาคม
พ.ศ. 2559 – 2563 นายสกุล
หล้าปาวงศ์
นายกสมาคม
พ.ศ. 2563 – 2563 นายจรูญ
วงค์คา
นายกสมาคม
พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน นายชลอ
คชาประดิษฐ์ นายกสมาคม
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บุคลากรของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
รายชื่อคณะกรรมการดาเนินการประจาปี พ.ศ. 2562 – 2564
1. นายชลอ
2. นายอุทิศ
3. นางฉวีวรรณ
4. นายประพันธ์
5. นายนิวาส
6. นางประภาพรรณ
7. นางศรีลา
8. นางนลินี
9. นางสาวพูนศิริ
10. นางสาวดารารัตน์
11. นางสาวเรณู
12. นายบรรยงค์
13. นายจรูญ
14. นายสมบัติ
15. นายสมัคร

คชาประดิษฐ์
ขติวงษ์
ตุนาโป่ง
อูปเงิน
ธาตุอินจันทร์
บุญวงค์
โพธิวงค์
กิติน่าน
วิทามงคล
วงค์สถาน
อุตรชัย
สมฤทธิ์
ศรีอ้าย
ชุมภูชัย
มูลประการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนหน่วยบริการ สพม.ชม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนสมาชิก เขต 1
ผู้แทนหน่วยบริการ เขต 1
ผู้แทนหน่วยบริการ เขต 2
ผู้แทนหน่วยบริการ เขต 3
ผู้แทนหน่วยบริการ เขต 4
ผู้แทนหน่วยบริการ เขต 5
ผู้แทนหน่วยบริการ เขต 6
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนสมาชิก เขต 2
ผู้แทนสมาชิก เขต 4

1. นายสวัสดิ์
2. นายสกุล

รายชื่อที่ปรึกษาสมาคม ประจาปี 2562 – 2564
อินแถลง
หล้าปาวงศ์

1. นางภคพร
2. นางนงค์นุษย์
3. นางสาวหนึ่งฤทัย
4. นางสาวนุสรา

รายชื่อผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สมาคม
เกิดผล
ผู้จัดการสมาคม
นะระ
เจ้าหน้าที่สมาคม
เริ่มกูล
เจ้าหน้าที่สมาคม
ยศถามี
เจ้าหน้าที่สมาคม

นายกสมาคม
อุปนายกสมาคม
เหรัญญิกสมาคม
เลขานุการสมาคม
นายทะเบียนสมาคม
กรรมการสมาคม
กรรมการสมาคม
กรรมการสมาคม
กรรมการสมาคม
กรรมการสมาคม
กรรมการสมาคม
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รายชื่อผู้ตรวจสอบการดาเนินการสมาคม ประจาปี 2564
1. นางธันวา
เกียรติปรีชา
2. นางสาวเพ็ญพรรณ จันทรคณา
3. นายสรชัช
ภิระเสาร์

