ข้ อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่
ว่ าด้ วย การฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อนครูจงั หวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2546
แก้ ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2547 แก้ ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2548
แก้ ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2549 แก้ ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2550
แก้ ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2551 แก้ ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2552
แก้ ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 8 ) พ.ศ. 2553 แก้ ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 9 ) พ.ศ. 2554
แก้ ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 10 ) พ.ศ. 2556 แก้ ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 11 ) พ.ศ. 2557
แก้ ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 12 )พ.ศ.2560 และแก้ ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 13 )พ.ศ.2561
------------------------------------------------------------โดยที่เป็ นการสมควรปรับปรุงแก้ ไข เพิ่มเติมข้ อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจงั หวัดเชียงใหม่
พ.ศ.2546 แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547 แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2548 แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2549 แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2551 แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.
2552 แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553 แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2554 และแก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 10) พ.ศ.
2556 แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2557 และแก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2560 ให้ เหมาะสมกับกาลสมัย
และสอดคล้ องกับประกาศของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
และข้ อบังคับสมาคม
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ อาศัยตามความในหมวด 9 ข้ อ 54 และตามมติที่ประชุม
ใหญ่สามัญประจําปี 2561 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2561 จึงสมควรให้ มีการปรับปรุงแก้ ไข เพิม่ เติม ข้ อบังคับสมาคมขึ ้น
ใหม่
ดังนี ้
ข้ อ 1 ข้ อบังคับนี ้ เรี ยกว่า “ข้ อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจงั หวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2546 แก้ ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2561”
ข้ อ 2 ให้ ใช้ บงั คับนับตังแต่
้ วนั ที่ที่นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจําท้ องที่รับจดทะเบียนเป็ นต้ น
ไป
ข้ อ 3 สํานักงานสมาคมตังอยู
้ ท่ ี่ 122 ถนนวงแหวน ตําบลช้ างเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่
ข้ อ 4 เครื่ องหมายของสมาคมเป็ นรูปลักษณะ วงกลมสองวงซ้ อนทับกัน วงนอกมีเส้ นผ่า ศูนย์กลาง 5
เซนติเมตร วงในมีเส้ นผ่าศูนย์กลาง 4 เซนติเมตร ช่องว่างระหว่างวงกลมสองวงมีอกั ษรเขียนว่า จังหวัด
เชียงใหม่ และช่องว่างกลางวงกลมมีอกั ษรย่อว่า ส.พ.ค.
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“สมาคม” หมายความว่า สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจงั หวัดเชียงใหม่
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจงั หวัดเชียงใหม่
“การรั บ สมัครกรณี พิ เ ศษ” หมายความว่า เป็ นการรั บ สมัค รสมาชิ ก เนื่ อ งในโอกาสวัน สําคัญ ตามมติ ที่
คณะกรรมการ พิจารณาเห็นสมควร
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครู
จังหวัดเชียงใหม่
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการดําเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจงั หวัดเชียงใหม่
ประกอบด้ วย กรรมการประจําหน่วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการอื่น
“กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ”ิ หมายความว่า กรรมการที่มาจากผู้ร่วมก่อตั ้ง เป็ นผู้มีประสบการณ์ และหรื อมี
ส่วนร่วมในการบริ หารและดําเนินกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจงั หวัดเชียงใหม่มาก่อน
“กรรมการประจําหน่วย” หมายความว่า กรรมการที่ได้ รับเลือกจากหน่วย ส.พ.ค. ตามที่คณะกรมการ
กําหนด
“กรรมการอื่น” หมายความว่า กรรมการที่มาจากผู้ที่มีประสบการณ์ ด้านการฌาปนกิจสงเคราะห์ หรื อมี
ประสบการณ์อื่นที่เกี่ยวข้ อง ตามที่ประชุมใหญ่เห็นชอบและมีมติให้ เลือกเพิ่ม ทั ้งนี ้ต้ องไม่เกินจํานวนที่กําหนด
“ที่ปรึกษา” หมายความว่า บุคคลที่สมาคม เชิญผู้ที่มีความรู้ความสามารถและหรื อมีประสบการณ์ในด้ าน
การฌาปนกิจสงเคราะห์ ด้ านกฎหมาย ด้ านการเงินการบัญชี แล้ วแต่กรณีตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการที่ได้ รับการแต่งตั ้งจากคณะกรรมการหรื อนายกสมาคม
ให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่เกี่ยวกับกิจการของสมาคม
“นายกสมาคม” หมายความว่า นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจงั หวัดเชียงใหม่
“ผู้จดั การสมาคม” หมายความว่า พนักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจงั หวัดเชียงใหม่ ที่ได้ รับ
การบรรจุ และแต่งตั ้ง
“เจ้ าหน้ าที่” หมายความว่า เจ้ าหน้ าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจงั หวัดเชียงใหม่ ที่ได้ รับการ
บรรจุ และแต่งตั ้ง
“เงินค่าสมัคร” หมายความว่า เงินค่าสมัครเข้ าเป็ นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจงั หวัด
เชียงใหม่
“เงินค่าบํารุง” หมายความว่า เงินค่าบํารุงสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจงั หวัดเชียงใหม่ ที่สมาชิก
ต้ องชําระให้ กบั สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจงั หวัดเชียงใหม่เป็ นรายปี
“เงินสงเคราะห์” หมายความว่า เงินที่สมาชิกร่วมกันออกช่วยเหลือเป็ นค่าจัดการศพ หรื อค่าจัดการศพ
และสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิก ซึง่ ถึงแก่ความตาย รวมทั ้งเป็ นค่าใช้ จ่ายเพื่อดําเนินกิจการของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจงั หวัดเชียงใหม่
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จังหวัดเชียงใหม่ไว้ เพื่อสํารองจ่ายเป็ นเงินสงเคราะห์ เมื่อสมาชิกคนใดคนหนึง่ ถึงแก่ความตาย
“หน่วยงาน” หมายความว่า หน่วยงานทางการศึกษา และหรื อสถานศึกษาตามทีก่ ําหนดไว้ ตาม
พระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และหรื อพระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และหรื อหน่วยงาน สถานศึกษาอื่นในลักษณะเดียวกัน ซึง่ มีสถานที่ตั ้งอยูใ่ น
จังหวัดเชียงใหม่
“หน่วย ส.พ.ค.” หมายความว่า เครื อข่ายในการประสานงาน การให้ บริ การ และอํานวยความสะดวกแก่
สมาชิก ส.พ.ค. ในกลุม่ หรื อสังกัด
การกําหนดหน่วย ส.พ.ค. ให้ เป็ นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
“นายทะเบียน” หมายความว่า นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจําท้ องที่
“นายทะเบียนกลาง” หมายความว่า ผู้อํานวยการสํานักงานกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว
“ปลัดกระทรวง” หมายความว่า ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
ข้ อ 6 สมาคมเปิ ดทําการในวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08:30 น. ถึงเวลา 16:30 น. เว้ น
วันหยุดราชการ
บรรดาข้ อบังคับ ระเบียบ คําสัง่ อื่นใดที่กําหนดไว้ แล้ วในข้ อบังคับนี ้ หรื อซึง่ ขัดหรื อแย้ งกับข้ อบังคับนี ้ ให้ ใช้
ข้ อบังคับนี ้แทน
ข้ อ 7 ให้ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจงั หวัดเชียงใหม่รักษาการตามข้ อบังคับนี ้
หมวด 1
วัตถุประสงค์
ข้ อ 8 สมาคมมีวตั ถุประสงค์เพื่อทําการสงเคราะห์ซงึ่ กันและกันในการจัดการศพ และสงเคราะห์ ครอบครัว
ของสมาชิกที่ถึงแก่ความตายด้ วยเงินสงเคราะห์ โดยไม่ประสงค์จะหากําไรมาแบ่งปั นกัน
หมวด 2
สมาชิกภาพและการขาดจากสมาชิกภาพ
ข้ อ 9 สมาชิกสมาคมมี 2 ประเภท ได้ แก่
( 1 ) สมาชิกสามัญ
( 2 ) สมาชิกสมทบ
สมาชิกสามัญ ได้ แก่ บุคคลที่สงั กัดในหน่วยงานตามข้ อ 5 เจ้ าหน้ าที่ และพนักงานของสมาคม หรื อ
บุคคลที่สงั กัดหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ อง และต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามข้ อ 10 ซึง่ ได้ แสดงความจํานงตามข้ อ 11 และ
คณะกรรมการมีมติให้ ความเห็นชอบรับเข้ าเป็ นสมาชิกตามข้ อ 12 แห่งข้ อบังคับนี ้แล้ ว
สมาชิกสมทบ ได้ แก่ คูส่ มรส และหรื อบิดา มารดา บุตรโดยชอบด้ วยกฎหมายของสมาชิก และให้ หมาย
รวมถึงบุคคลที่ระบุไว้ ในข้ อ 21(2) ถึง (6) แห่งข้ อบังคับนี ้ด้ วย
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ุ สมบัติ ดังต่อไปนี ้
( 1 ) ต้ องบรรลุนิติภาวะแล้ ว และมีอายุไม่เกิน 45 ปี
( 2 ) ไม่เป็ นคนวิกลจริ ตหรื อจิตฟั่ นเฟื อนไม่สมประกอบ
( 3 ) ต้ องมีสขุ ภาพสมบูรณ์ในวันสมัคร
( 4 ) ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย
( 5 ) ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ ายแรง หรื อเป็ นโรคเรื อ้ รังจนรักษาไม่หาย
( 6 ) ต้ องมีความประพฤติดี และยินยอมปฏิบตั ิตามข้ อบังคับ
การกําหนดอายุตาม ( 1 ) ไม่ใช้ บงั คับแก่ผ้ ทู ี่บรรจุ ย้ าย โอนเข้ ามาสังกัดหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ ตาม
ข้ อ 5 ทั ้งนี ้ ต้ องสมัครเข้ าเป็ นสมาชิกสมาคมภายในเวลา 6 เดือน นับตังแต่
้ วนั ที่บรรจุ ย้ าย หรือโอนเข้ ามา
การรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ และการกําหนดคุณสมบัติสมาชิก นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ ในข้ อ 10 แห่ง
ข้ อบังคับนี ้ ให้ เป็ นไปตามมติของคณะกรรมการ
ข้ อ 11 ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ าเป็ นสมาชิกของสมาคม ต้ องยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคม ณ ที่ทําการ
สมาคม ในวันเปิ ดทําการ โดยมีสมาชิกของสมาคมไม่น้อยกว่า 2 คน หรื อกรรมการของสมาคมจํานวน 1 คน รับรอง
คุณสมบัติ
ข้ อ 12 สมาชิกภาพของผู้สมัครเข้ าเป็ นสมาชิกจะสมบูรณ์เริ่ มตั ้งแต่วนั ที่คณะกรรมการของสมาคมได้ มีมติให้
เข้ าเป็ นสมาชิก และผู้สมัครเข้ าเป็ นสมาชิกได้ ชําระเงินค่าสมัคร และชําระเงินต่างๆ ตามข้ อบังคับนี ้แล้ ว
ข้ อ 13 สมาคมจะออกหนังสือสําคัญการเป็ นสมาชิก ตามแบบของสมาคมให้ แก่สมาชิกทุกคน
ข้ อ 14 สมาชิกภาพย่อมสิ ้นสุดลงในกรณี ดังต่อไปนี ้
( 1 ) ตาย
( 2 ) ลาออก โดยให้ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการแล้ ว
( 3 ) ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ ออก
( 4 ) ขาดส่งเงินสงเคราะห์ โดยได้ รับหนังสือเตือนจากสมาคมแล้ ว หรื อทางสมาคมได้ นาํ เงิน
สงเคราะห์ลว่ งหน้ ามาจ่ายเป็ นเงินสงเคราะห์หมดแล้ ว หรื อสมาคมติดต่อหาหลักแหล่งที่อยูไ่ ม่ได้ และคณะกรรม การ
พิจารณาเห็นสมควรให้ พ้นจากสมาชิกภาพ
สมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพตามข้ อ 14 (4) มีสทิ ธิอุทธรณ์ตอ่ คณะกรรมการภายใน 60 วัน นับแต่วนั ที่
ได้ รับหนังสือ
ให้ คณะกรรมการวินิจฉัยให้ แล้ วเสร็ จภายใน 30 วัน นับแต่วนั ยื่นอุทธรณ์คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
ให้ เป็ นที่สดุ
การสิ ้นสุดแห่งสมาชิกภาพตามข้ อนี ้ สมาชิกไม่มีสทิ ธิเรี ยกเงินค่าสมัคร เงินค่าบํารุง และเงินสงเคราะห์ที่
ได้ ชําระตามข้ อบังคับนี ้คืนจากสมาคม เว้ นแต่เงินสงเคราะห์ลว่ งหน้ าที่ยงั ไม่ได้ ตกอยูใ่ นความผูกพันที่จะต้ องจ่ายเป็ น
เงินสงเคราะห์ให้ แก่สมาชิกที่ถึงแก่ความตาย

หมวด 3
เงินค่ าสมัคร เงินค่ าบํารุง และเงินสงเคราะห์
ข้ อ 15 เมื่อสมาคมรับสมัครผู้ใดเข้ าเป็ นสมาชิกแล้ ว ผู้นนมี
ั ้ หน้ าที่ต้องชําระเงินให้ แก่สมาคม ดังนี ้
(1) เงินค่าสมัครเข้ าเป็ นสมาชิก เป็ นเงินห้ าสิบบาท
(2) เงินค่าบํารุงปี ละ ยี่สบิ บาท
(3) เงินสงเคราะห์ลว่ งหน้ า ให้ เป็ นไปตามมติที่ประชุมใหญ่กําหนด
ข้ อ 16 เมื่อสมาชิกของสมาคมคนใดคนหนึง่ ถึงแก่ความตาย สมาชิกทุกคนมีหน้ าที่ต้องชําระเงินสงเคราะห์
รายศพ รายละสิบห้ าบาท
ข้ อ 17 การชําระเงินค่าสมัคร เงินค่าบํารุง เงินสงเคราะห์ หรื อเงินสงเคราะห์ลว่ งหน้ า ให้ ชําระต่อสมาคม
ณ ที่ทําการของสมาคม ในวันเปิ ดทําการ
การรับเงินค่าสมัคร เงินค่าบํารุง เงินสงเคราะห์ และเงินสงเคราะห์ลว่ งหน้ า ให้ สมาคมออกใบเสร็ จ
รับเงินไว้ เป็ นหลักฐาน
ข้ อ 18 เงินสงเคราะห์ตามข้ อ 16 สมาชิกต้ องชําระให้ สมาคม ภายใน 5 วัน นับแต่วนั ได้ รับแจ้ งการตาย
ของสมาชิก หรื อได้ รับแจ้ งให้ ชําระเงินสงเคราะห์จากสมาคม
ข้ อ 19 สมาคมจะเรี ยกเก็บเงินสงเคราะห์ลว่ งหน้ าจากสมาชิก เพื่อสํารองจ่ายเป็ นค่าจัดการศพ ซึง่ ต้ องไม่
เกินอัตราที่ที่ประชุมใหญ่จะมีมติกําหนด และเงินจํานวนนี ้สมาคมจะคืนให้ แก่สมาชิกเท่าที่สมาชิกผู้นนั ้ ยังไม่ตกอยู่
ในความผูกพันที่จะต้ องจ่ายเงินสงเคราะห์ตามที่จ่ายไว้ ลว่ งหน้ า และเงินสงเคราะห์ลว่ งหน้ านี ้ ห้ ามสมาคมนําไปใช้
จ่ายในกิจการอื่นใด เว้ นแต่จะนําไปใช้ สาํ รองจ่ายเป็ นเงินสงเคราะห์ของสมาชิกผู้นั ้นเอง เมื่อสมาชิกอื่นถึงแก่ความ
ตาย
ข้ อ 20 เมื่อสมาชิกผู้ใดถึงแก่ความตาย ให้ ผ้ จู ดั การศพ ผู้มีสทิ ธิได้ รับเงินสงเคราะห์ ของสมาชิก
แจ้ งให้ สมาคมทราบภายใน 30 วัน พร้ อมด้ วยหลักฐาน คือ หนังสือสําคัญแสดงการเป็ นสมาชิก ใบมรณบัตร
สําเนาทะเบียนบ้ านของผู้ตาย สําเนาทะเบียนบ้ านและบัตรประจําตัวประชาชนของผู้จดั การศพ และหรื อผู้รับเงิน
สงเคราะห์
หากผู้มีสทิ ธิ์รับเงินไม่แจ้ งสมาคมทราบภายในเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึง่ ให้ จ่ายเป็ นเงิน สงเคราะห์
ครอบครัว
สมาคมจะจ่ายเงินสงเคราะห์ให้ แก่ผ้ จู ดั การศพ หรื อผู้รับเงินสงเคราะห์แล้ วแต่กรณี ดังต่อไปนี ้ คือ
ในกรณีผ้ จู ดั การศพ และผู้รับเงินสงเคราะห์เป็ นคนละคน จะจ่ายเงินให้ ผ้ จู ดั การศพ เป็ นผู้รับเงินสําหรับค่า
จัดการศพ ส่วนที่เหลือจ่ายให้ ผ้ รู ับเงินสงเคราะห์ โดยสมาคมจะจ่ายเงินสงเคราะห์ให้ ทั ้งหมดภายใน 90 วัน นับแต่
วันรับคําขอรับเงินสงเคราะห์หรื อแบ่งจ่ายให้ เป็ น ดังนี ้คือ
(1) การจ่ายเงินค่าจัดการศพ สมาคมจะจ่ายเงินค่าจัดการศพ ตามคําขอรับเงินค่าจัดการศพ จํานวน
รายละไม่เกินห้ าหมื่นบาทถ้ วน ภายใน 7 วัน นับตั ้งแต่วนั ที่ผ้ มู ีสทิ ธิ์รับเงินยื่นคําขอ
(2) สมาคมจะจ่ายเงินส่วนที่เหลือจากที่เรี ยกเก็บได้ ทั ้งหมดภายใน 90 วัน นับแต่วนั จ่ายครัง้ แรก และ
ภายหลังจากที่เรี ยกเก็บได้ อีก

-6(3) หากทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรมหรื อผู้มีสทิ ธิได้ รับเงินค่าจัดการศพ หรื อผู้มีสทิ ธิได้ รับเงินสงเคราะห์
ครอบครัวไม่ติดต่อขอรับเงินค่าจัดการศพ และหรื อเงินสงเคราะห์ครอบครัวภายใน 5 ปี นับแต่สมาชิกถึงแก่กรรม
ให้ เงินนั ้นตกเป็ นของแผ่นดินฯ
การจ่ายเงินสงเคราะห์ สมาคมจะหักไว้ เป็ นค่าใช้ จ่ายของสมาคมเป็ นจํานวนร้ อยละ 4 ของเงินสงเคราะห์
ที่เรี ยกเก็บได้
การจ่ายเงินสงเคราะห์ ให้ นําเข้ าที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ มติที่ประชุมคณะกรรมการ
ให้ ถือเป็ นที่สดุ
ข้ อ 21 เมื่อสมาชิกผู้ใดถึงแก่ความตาย สมาคมจะจ่ายเงินค่าจัดการศพ หรื อเงินค่าจัดการศพ และเงิน
สงเคราะห์ครอบครัว ให้ แก่บุคคลที่สมาชิกได้ ระบุไว้ ในใบสมัครสมาชิก ส.พ.ค. หรื อแบบระบุทายาท ซึง่ ต้ องเป็ น
บุคคลดังต่อไปนี ้
(1) สามี ภริ ยา บุตร และบิดา มารดา ของสมาชิก
(2) พี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน ของสมาชิก
(3) พี่น้องร่วมบิดา หรื อมารดาเดียวกัน ของสมาชิก
(4) ปู่ ย่า ตา ยาย ของสมาชิก
(5) ลุง ป้า น้ า อา ของสมาชิก
(6) ผู้อุปการะเลี ้ยงดู หรื อผู้อยูใ่ นอุปการะเลี ้ยงดู ของสมาชิก
ในกรณีที่ไม่มีบุคคลที่ระบุไว้ ในใบสมัครตามวรรคหนึง่ หรื อมีบุคคลที่ระบุไว้ ในใบสมัครหรื อแบบระบุทายาท
แต่ไม่อาจจัดการศพตามเจตนาของสมาชิกได้ หรื อในกรณีที่สมาชิกไม่ได้ ระบุบุคคลใดไว้ ในใบสมัคร บุคคลตาม
วรรคหนึง่ อาจยื่นคําร้ องต่อสมาคม เพื่อขอเป็ นผู้จดั การศพ และเมื่อสมาคมเห็นว่าบุคคลนั ้นสามารถจัดการศพ
ได้ จริ ง ให้ สมาคมจ่ายค่าจัดการศพแก่บุคคลดังกล่าว แต่ถ้าสมาคมเห็นว่าบุคคลนั ้นไม่สามารถจัดการศพได้ ให้
สมาคมจัดการศพแก่สมาชิกตามฐานานุรูป และศาสนาของสมาชิกนั ้น ๆ
ถ้ าหากมีเงินค่าจัดการศพ หรื อเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัวเหลืออยู่ ให้ จา่ ยแก่บุคคลที่
ระบุไว้ ในใบสมัคร แต่ถ้าไม่มีบุคคลที่ระบุไว้ ในใบสมัครหรื อแบบระบุทายาท ให้ จ่ายเงินดังกล่าวให้ แก่บุคคลในวรรค
หนึง่ ตามลําดับก่อนหลัง ลําดับก่อนย่อมตัดสิทธิผ้ อู ยูล่ าํ ดับหลัง แต่ถ้ามีผ้ อู ยูใ่ นลําดับเดียวกันหลายคน ให้
ได้ รับเงินในสัดส่วนที่เท่ากัน หากไม่อาจแบ่งเงินให้ แก่บุคคลใดได้ ให้ เงินนันตกเป็
้
นของแผ่นดิน
การเปลีย่ นแปลงแก้ ไขการระบุทายาทผู้มีสทิ ธิ์รับเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้ เป็ นไปตามประกาศของสมาคม
หมวด 4
สิทธิและหน้ าที่ของสมาชิก

ข้ อ 22 สมาชิกมีสทิ ธิ ดังต่อไปนี ้
(1) แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการของสมาคมต่อคณะกรรมการ และมีสทิ ธิ
เรี ยกร้ องให้ คณะกรรมการกระทํา หรื องดเว้ นการกระทํา เพื่อประโยชน์ของสมาคม หรื อป้องกันความเสียหายอัน
เกิดขึ ้นแก่สมาคม

-7(2) เข้ าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนทุกครัง้
(3) ขอตรวจสอบบัญชี และเอกสารของสมาคม เพื่อทราบการดําเนินการของสมาคม ในวัน
เปิ ดทําการของสมาคม
(4) ทําหนังสือร้ องขอต่อคณะกรรมการให้ เรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อการใดการหนึง่ เมื่อใด
ก็ได้ โดยมีจํานวนสมาชิกอื่นร่วมด้ วยไม่น้อยกว่าหนึง่ ในห้ าของจํานวนสมาชิกทั ้งหมด หรื อไม่น้อยกว่าห้ าสิบคน
(5) ร้ องขอต่อนายทะเบียนให้ สงั่ เพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่ที่ได้ ลงมติฝ่าฝื นกฎหมาย หรื อ
ข้ อบังคับของสมาคมภายในสามสิบวัน นับแต่วนั ที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ
(6) ยื่นคําร้ องขอต่อนายทะเบียนขอให้ เลิกสมาคมพร้ อมด้ วยเหตุผลประกอบคําร้ องขอ โดยมี
สมาชิกอื่นร่วมด้ วยไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสีข่ องสมาชิกทั ้งหมด
ข้ อ 23 สมาชิกมีหน้ าที่ ดังนี ้
(1) ปฏิบตั ิตามระเบียบ ข้ อบังคับ และคําสัง่ ของสมาคม
(2) ต้ องชําระเงินสงเคราะห์ให้ เรี ยบร้ อยภายใน 5 วัน นับแต่วนั ได้ รับแจ้ งการตายของสมาชิก
หรื อได้ รับแจ้ งให้ ชําระเงินสงเคราะห์จากสมาคม
(3) เก็บรักษาหนังสือสําคัญการเป็ นสมาชิก
(4) การย้ ายที่อยู่ เปลีย่ นชื่อ เปลีย่ นชื่อสกุล แก้ ไขวัน เดือน ปี เกิดของสมาชิกให้ ยื่นคําร้ องต่อ
นายทะเบียนสมาคมภายในสิบห้ าวัน นับแต่วนั ย้ าย เปลีย่ น หรือแก้ ไข เพื่อสมาคมจะได้ แก้ ไขหลักฐานต่าง ๆ ใน
ทะเบียนให้ ถกู ต้ อง
หมวด 5
คณะกรรมการ และการดําเนินกิจการ
ข้ อ 24 ให้ มีคณะกรรมการดําเนินกิจการของสมาคมคณะหนึง่ จํานวนไม่น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่เกิน 25
คน ประกอบด้ วย กรรมการประจําหน่วย ส.พ.ค. ตาม ข้ อ 5 ที่ได้ รับการเสนอชื่อจากหน่วย ส.พ.ค.หน่วยละ 1 คน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒทิ ี่ได้ รับการเสนอชื่อจากสํานักงานสมาคม จํานวน 5 คน และอาจให้ มีกรรมการอื่นอีก ทั ้งนี ้
ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ แต่ต้องไม่เกิ นจํานวนที่กําหนด ให้ กรรมการทัง้ หมดเลือกกันเองดํารง
ตําแหน่งนายกสมาคมหนึง่ คน อุปนายกไม่เกินสามคน เลขานุการหนึ่งคน เหรัญญิ กหนึ่งคน และตําแหน่งอื่นตามที่
คณะกรรมการกําหนดเป็ นผู้ดําเนินกิจการสมาคม
คณะกรรมการดําเนินกิ จ การของสมาคมอาจตังคณะอนุ
้
กรรมการ เพื่อ ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินกิจการของสมาคมมอบหมายก็ได้
สมาชิกที่จะได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการต้ องเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติสมควรแก่วตั ถุประสงค์ของสมาคม ดังต่อไปนี ้
คือ
(1) มีสญ
ั ชาติไทย
(2) มีอายุไม่ตํ่ากว่ายี่สบิ ห้ าปี บริบูรณ์
(3) มีวฒ
ุ ิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4
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(5) มีอาชีพเป็ นหลักแหล่ง และมีฐานะมัน่ คง
(6) เป็ นสมาชิกของสมาคม
(7) ไม่เป็ นกรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อื่น
(8) ไม่เป็ นผู้มีความประพฤติเสือ่ มเสียหรื อบกพร่องในศีลธรรมอันดี
(9) ไม่เป็ นภิกษุ สามเณร นักพรต หรื อนักบวชในศาสนาใด
(10) ไม่เคยถูกนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจําท้ องที่ สัง่ ให้ พ้นจากตําแหน่งกรรมการ
สมาคม
(11) ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ถอดถอนให้ ออกจากตําแหน่งกรรมการ เพราะ
เหตุทจุ ริ ตต่อหน้ าที่ หรื อไม่เคยต้ องโทษตามกฎหมายว่าด้ วยการฌาปนกิจสงเคราะห์
(12) ไม่เคยต้ องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จําคุก เว้ นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดได้ กระทําโดย
ประมาท หรื อความผิดลหุโทษ
(13) ไม่เป็ นคนไร้ ความสามารถ หรื อคนเสมือนไร้ ความสามารถ
(14) ไม่เป็ นบุคคลที่มีหนี ้สินล้ นพ้ นตัว หรื อบุคคลล้ มละลาย
(15) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ ออกจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
หรื อไม่เคยถูกนายจ้ างเลิกจ้ าง เพราะเหตุทจุ ริ ตต่อหน้ าที่
ให้ คณะกรรมการเป็ นผู้แทนของสมาคม ในกิจการเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ในการนี ้คณะกรรมการจะ
แต่งตั ้งกรรมการคนหนึง่ คนใด หรื อหลายคนขึ ้นทําการแทนก็ได้
ข้ อ 25 กรรมการของสมาคมไม่มีสทิ ธิได้ รับค่าจ้ าง หรือประโยชน์อย่างอื่นทํานองเดียวกันจากสมาคม
กรรมการของสมาคมอาจได้ รับเบี ้ยประชุม ค่าพาหนะ หรื อประโยชน์อย่างอื่นทํานองเดียวกันจากสมาคม
ตามที่ระเบียบสมาคมกําหนด
ข้ อ 26 คณะกรรมการซึง่ ได้ รับเลือกตั ้งตามข้ อ 24 มีวาระอยูใ่ นตําแหน่งคราวละสองปี นับแต่วนั ที่
นายทะเบียนรับจดทะเบียน และจะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ เว้ นแต่ที่ประชุมใหญ่โดยมติสองใน
สามของผู้มาประชุมจะกําหนดเป็ นอย่างอื่น
ในกรณีที่กรรมการพ้ นจากตําแหน่งก่อนวาระ อาจแต่งตั ้งแทนภายในสามสิบวันนับจากวันที่กรรมการ พ้ น
จากตําแหน่ง แต่ถ้าวาระของกรรมการผู้นนเหลื
ั ้ ออยูไ่ ม่ถึงหนึง่ ร้ อยแปดสิบวัน จะแต่งตั ้งกรรมการแทนหรื อ ไม่ก็ได้
และถ้ าได้ มีการแต่งตังผู
้ ้ อื่นเป็ นกรรมการแทน ให้ ผ้ ทู ี่ได้ รับการแต่งตั ้งให้ ดํารงตําแหน่งแทนอยูใ่ นตําแหน่ง เท่ากับวาระ
ที่เหลืออยูข่ องผู้ทตี่ นแทน
ในระหว่างที่ยงั ไม่มีการจดทะเบียนของคณะกรรมการสมาคมชุดใหม่ ถ้ าข้ อบังคับของสมาคมมิได้ กําหนดไว้
เป็ นอย่างอื่น ให้ คณะกรรมการชุดเดิมปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการต่อไปจนกว่าจะมีการจดทะเบียนกรรมการชุดใหม่
ข้ อ 27 การพ้ นจากตําแหน่งของกรรมการ ย่อมพ้ นจากตําแหน่ง โดยเหตุดงั ต่อไปนี ้
(1) ครบกําหนดตามวาระ
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(3) ตาย
(4) ลาออก
(5) ขาดจากสมาชิกภาพ
(6) ขาดคุณสมบัติตามข้ อ 24 ข้ อใดข้ อหนึง่
(7) ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ ออก
(8) กระทําความผิด และถูกลงโทษตามกฎหมายว่าด้ วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้อใดข้ อหนึง่
กรณีตําแหน่งกรรมการหน่วย ส.พ.ค. ตามที่กําหนดไว้ ในข้ อ 5 ว่างลง เพราะเหตุไม่ใช่ออกตามวาระ ให้
สมาชิกเลือกบุคคลในสังกัดหน่วย ส.พ.ค. นันแทน
้
นอกจากกรรมการหน่วย ส.พ.ค. ตามวรรคหนึง่ คณะกรรมการอาจเรี ยกประชุมใหญ่ เพือ่ เลือกสมาชิกคนใด
คนหนึง่ เข้ าดํารงตําแหน่งแทนก็ได้
หากมีการเลือกให้ ดํารงตําแหน่งแทน ให้ กรรมการที่ได้ รับเลือกอยูใ่ นตําแหน่งตามวาระที่ตนแทน
ข้ อ 28 ให้ มีการประชุมกรรมการอย่างน้ อยเดือนละหนึง่ ครัง้ ในกรณีจําเป็ น นายกสมาคมหรื อกรรมการไม่
น้ อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจํานวนกรรมการทังหมด
้
จะเรี ยกประชุมพิเศษขึ ้นก็ได้
ข้ อ 29 การเลือกกรรมการอื่นตามที่กําหนดไว้ ในข้ อ 5 ให้ กระทําได้ โดยมติของที่ประชุมใหญ่ และต้ อง
นําไปจดทะเบียนภายในสิบสีว่ นั นับแต่วนั ที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ
ข้ อ 30 คณะกรรมการมีอํานาจและหน้ าที่ในการดําเนินกิจการของสมาคมทุกประการ และให้ หมายความ
รวมถึง
(1) จัดดําเนินกิจการของสมาคมตามข้ อบังคับ ตามมติของที่ประชุมใหญ่
(2) กําหนดอํานาจหน้ าที่ของกรรมการแต่ละตําแหน่ง
(3) แต่งตังกรรมการคนใดคนหนึ
้
ง่ ให้ รักษาการแทนในตําแหน่งกรรมการที่วา่ งลง ซึง่ ยังไม่ได้ มี
การเลือกแทน
(4) วางระเบียบในการปฏิบตั ิงานของสมาคม และการใช้ จ่ายเงินของสมาคม โดยได้ รับอนุมตั ิ
จากที่ประชุมใหญ่
(5) ว่าจ้ าง แต่งตัง้ และถอดถอนเจ้ าหน้ าที่ และพนักงานทั ้งปวง เพื่อให้ การดําเนินงานของ
สมาคมเป็ นไปโดยเรี ยบร้ อย
(6) วางระเบียบการจัดสวัสดิการเจ้ าหน้ าที่ และพนักงานของสมาคม
การใช้ จ่ายเงินของสมาคมต้ องเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับ และระเบียบของสมาคมที่วางไว้ โดย
ไม่ขดั ต่อกฎหมาย มิฉะนันคณะกรรมการจะต้
้
องรับผิดเป็ นส่วนตัว
ข้ อ 31 องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการ จะต้ องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจํานวน
กรรมการทังหมด
้
จึงจะนับได้ วา่ เป็ นองค์ประชุม
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ทําหน้ าที่ประธานที่ประชุม และหากนายกสมาคม และอุปนายกสมาคมไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ที่ประชุมเลือก
กรรมการคนใดคนหนึง่ ทําหน้ าที่ประธานที่ประชุม การวินิจฉัยชี ้ขาดให้ ถือเสียงข้ างมากเป็ นเกณฑ์ ถ้ าคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
หมวด 6
การทําการแทน และการมอบอํานาจ
ข้ อ 33 ในกรณีที่นายกสมาคมไม่อาจปฏิบตั ิงานได้ ให้ อุปนายกสมาคมเป็ นผู้ทําการแทน ถ้ ามีอุปนายก
สมาคมหลายคน ให้ อุปนายกสมาคมคนที่ 1 เป็ นผู้ทําการแทน หากอุปนายกสมาคมคนที่ 1 ไม่อาจปฏิบตั ิงานได้
ให้ อุปนายกสมาคมคนถัดไปเป็ นผู้ทําการแทน ถ้ าไม่มีผ้ ดู ํารงตําแหน่งอุปนายกสมาคม หรื อมีแต่ไม่อาจปฏิบตั ิงานได้
ให้ คณะกรรมการแต่งตังกรรมการคนหนึ
้
ง่ เป็ นผู้ทําการแทน
ข้ อ 34 อํานาจในการสัง่ การอนุญาต การอนุมตั ิ การปฏิบตั ิงาน หรื อการดําเนินการอื่นใดของสมาคม
คณะกรรมการ และหรื อนายกสมาคมอาจมอบอํานาจให้ กรรมการ ผู้จดั การ หรื อเจ้ าหน้ าที่ได้ ตามมติของ
คณะกรรมการ
หมวด 7
การประชุมใหญ่
ข้ อ 35 ให้ มีการประชุมใหญ่สามัญครัง้ แรกภายใน 90 วัน นับแต่วนั จดทะเบียนเพื่อให้ ที่ประชุมใหญ่
พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ดังนี ้
(1) รับรองข้ อบังคับทังฉบั
้ บที่ผ้ เู ริ่ มก่อการจัดตั ้งสมาคมนําไปจดทะเบียน
(2) เลือกตังกรรมการดํ
้
าเนินงาน และมอบหมายกิจการทั ้งปวงให้ แก่คณะกรรมการ
(3) กําหนดอัตราเรี ยกเก็บเงินสงเคราะห์ลว่ งหน้ า เพื่อสํารองจ่ายเป็ นค่าจัดการศพ
(4) กําหนดอัตราหักเงินสงเคราะห์ เพื่อเป็ นค่าใช้ จา่ ยในการดําเนินงานของสมาคม
(5) กําหนดอัตราเบี ้ยประชุม ค่าพาหนะ เงินค่าตอบแทน หรื อประโยชน์อย่างอื่นทํานองเดียวกัน
ให้ แก่กรรมการของสมาคม เพื่อวางระเบียบสมาคมต่อไป
(6) เรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
ข้ อ 36 คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมใหญ่สามัญหลังจากการประชุมใหญ่สามัญครัง้ แรกปี ละหนึง่
ครัง้ ภายใน หนึง่ ร้ อยยี่สบิ วันนับแต่วนั สิ ้นปี ปฏิทิน เพื่อ
(1) รับทราบรายงานกิจการในรอบปี ที่ผา่ นมาของสมาคม
(2) พิจารณาอนุมตั ิบญ
ั ชีรายได้ รายจ่าย และบัญชีงบดุลของสมาคม
(3) เลือกตั ้งคณะกรรมการแทนคณะกรรมการเมื่อครบวาระตามข้ อ 24
(4) เรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
เพื่อการใดการหนึง่ ซึง่ คณะกรรมการเห็นสมควร หรื อสมาชิกมีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึง่ ในห้ าของจํานวน
สมาชิกทั ้งหมดหรื อไม่น้อยกว่าห้ าสิบคน จะทําหนังสือร้ องขอต่อคณะกรรมการให้ เรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็
ได้
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รับคําร้ องขอ
ข้ อ 37 การประชุมใหญ่ ต้ องมีสมาชิก หรื อผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจํานวนสมาชิก
ทังหมด
้
หรื อไม่น้อยกว่าหนึง่ ร้ อยคน จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ถ้ าในการประชุมนัดแรก สมาชิกหรื อผู้แทนสมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุม หากการประชุมนั ้น ได้ นดั โดย
สมาชิกร้ องขอให้ เลิกประชุม ถ้ าการประชุมนั ้นมิใช่โดยสมาชิกร้ องขอ ให้ นดั ประชุมใหม่อีกครัง้ หนึง่ ภายใน
สามสิบวัน การประชุมครัง้ หลังนี ้มีสมาชิกหรื อผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสิบของจํานวนสมาชิก
ทั ้งหมด หรื อไม่น้อยกว่าสามสิบคน ก็ให้ ถือว่าเป็ นองค์ประชุม
ในการประชุมใหญ่ เพื่อแก้ ไขหรื อเพิ่มเติมข้ อบังคับ เลิกสมาคม และลงมติตามข้ อ 14(3) และข้ อ 27(7)
ต้ องมีผ้ มู าประชุมตามวรรคหนึง่ เท่านัน้
ข้ อ 38 ในการประชุมใหญ่ สมาชิกคนหนึง่ มีหนึง่ เสียงในการลงคะแนน การวินิจฉัยชี ้ขาดให้ ถือเสียงข้ าง
มาก ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด เว้ นแต่จะกําหนดไว้
ในข้ อบังคับเป็ นอย่างอื่น
ในการประชุมใหญ่ สมาชิกจะมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่น ซึง่ มิใช่สมาชิก มาประชุมใหญ่ และออกเสียงแทนตนได้
แต่การมอบฉันทะจะต้ องทําเป็ นหนังสือ และผู้รับมอบฉันทะคนหนึง่ รับมอบฉันทะได้ คนเดียวเท่านัน้
ข้ อ 39 การประชุมใหญ่สามัญหรื อการประชุมใหญ่วิสามัญ ให้ แจ้ งสมาชิกทุกคนได้ ทราบก่อนวันนัดประชุม
ไม่น้อยกว่า เจ็ดวัน
ข้ อ 40 ให้ นายกสมาคมเป็ นประธานที่ประชุม ถ้ านายกสมาคมไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ อุปนายกสมาคม
ปฏิบตั ิหน้ าที่แทน หากทังนายกสมาคม
้
และอุปนายกสมาคมไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ที่ประชุมเลือกกรรมการคนใด
คนหนึง่ ขึ ้นเป็ นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั ้น
ข้ อ 41 การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม กระทําได้ 2 วิธี คือ
(1) ออกเสียงลงคะแนนเปิ ดเผย ให้ ใช้ วิธียกมือ
(2) ออกเสียงลงคะแนนลับ ให้ ใช้ วิธีเขียนบัตรลงคะแนน
การนับคะแนนให้ ที่ประชุมเลือกสมาชิกที่มาประชุมเป็ นกรรมการนับคะแนนไม่น้อยกว่าสามคน
หมวด 8
การทะเบียน การเงิน และการบัญชี
ข้ อ 42 สมาคมต้ องจัดให้ มีทะเบียนสมาชิกตามแบบที่นายทะเบียนกลางกําหนด และให้ เก็บรักษาทะเบียน
ดังกล่าวไว้ ที่สาํ นักงาน พร้ อมทังหลั
้ กฐาน และเอกสารที่ใช้ ประกอบการลงทะเบียน
ข้ อ 43 สมาคมต้ องส่งสําเนาทะเบียนสมาชิกที่มีอยูใ่ นวันครบเก้ าสิบวัน นับแต่วนั จดทะเบียนให้ แก่นาย
ทะเบียนภายในสิบสีว่ นั นับแต่วนั ดังกล่าว และเมื่อสิ ้นเดือนมีนาคม มิถนุ ายน กันยายน และธันวาคมของทุกปี
สมาคมต้ องส่งสําเนาทะเบียนสมาชิกในส่วนที่มีการเปลีย่ นแปลงที่มีอยูใ่ นวันสิ ้นเดือนนันต่
้ อนายทะเบียนภายใน
สามสิบวันนับแต่วนั สิ ้นเดือนนัน้ ๆ

-12ข้ อ 44 สมาคมต้ องจัดให้ มีบญ
ั ชีแสดงฐานะการเงินตามแบบที่นายทะเบียนกลางกําหนด และต้ องเก็บรักษา
เอกสารประกอบบัญชีแสดงให้ เห็นความถูกต้ องแห่งบัญชีนั ้นไว้ ด้วย
ข้ อ 45 เงินทุกประเภทที่สมาคมได้ รับ ต้ องนําฝากธนาคารออมสิน หรื อธนาคารพาณิชย์ หรื อสหกรณ์ออม
ทรัพย์ในนามของสมาคม เหรัญญิกจะเก็บรักษาเงินสดไว้ ที่สาํ นักงานเพื่อเป็ นค่าใช้ จ่ายไม่เกินห้ าพันบาท
นายกสมาคมมีอํานาจสัง่ จ่ายเงินของสมาคมได้ ครัง้ ละไม่เกินสามหมื่นบาท ถ้ าเกินสามหมื่นบาท แต่ไม่เกิน
หนึง่ แสนบาท ให้ นายกสมาคม โดยอนุมตั ิของคณะกรรมการสัง่ จ่ายเงินของสมาคมได้ ถ้ าเกินหนึง่ แสนบาทต้ องให้ ที่
ประชุมใหญ่อนุมตั ิเป็ นกรณีไป เว้ นแต่การสัง่ จ่ายเงินสงเคราะห์
การใช้ จ่ายเงิน และการเบิกถอนเงินของสมาคม ให้ นายกสมาคม และกรรมการอื่นอีกไม้ น้อยกว่าสองคน ลง
ลายมือชื่อร่วมกันในการอนุมตั ิคา่ ใช้ จ่ายและเบิกถอน
ข้ อ 46 การใช้ จ่ายเงินของสมาคม ให้ เป็ นไปตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
มนุษย์ ข้ อบังคับ ระเบียบ และวัตถุประสงค์ของการดําเนินกิจการสมาคม ทั ้งนี ้ต้ องเป็ นไปตามแผนงบประมาณ
ประจําปี ที่ประชุมใหญ่ได้ อนุมตั แิ ล้ ว
ข้ อ 47 เงินหรื อผลประโยชน์ใดๆ ของสมาคม หรื อเงินบริ จาค หรื อดอกผลที่เกิดจากเงินฝากต้ องตกเป็ น
ทรัพย์สนิ ของสมาคมทังสิ
้ ้น
ข้ อ 48 คณะกรรมการต้ องแต่งตังบุ
้ คคลที่เหมาะสมเป็ นผู้ตรวจบัญชีของสมาคมอย่างน้ อย 3 คน โดย
ต้ องรายงานผลการตรวจสอบให้ นายกสมาคมเพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการ ภายใน 60 วัน นับแต่วนั สิ ้นปี ปฏิทิน
ข้ อ 49 ให้ สมาคมทําบัญชีรายได้ รายจ่ายและบัญชีงบดุล ตามแบบที่นายทะเบียนกลางกําหนด เสนอต่อที่
ประชุมใหญ่ เพื่ออนุมตั ิภายในกําหนดหนึง่ ร้ อยยี่สบิ วัน นับแต่วนั สิ ้นปี ปฏิทิน และต้ องส่งสําเนางบดุลที่มีคํารับรอง
ว่าถูกต้ องต่อนายทะเบียน เพื่อตรวจสอบภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่ที่ประชุมใหญ่อนุมตั ิ และต้ องแสดงไว้ ที่
สํานักงานเพื่อให้ สมาชิก และผู้มีสว่ นได้ เสียตรวจดูด้วย
ข้ อ 50 หลักฐานเอกสารทางทะเบียน ทางการเงิน ทางบัญชี และบัญชีงบดุล สมาคมต้ องเก็บรักษาไว้ ไม่
น้ อยกว่าสิบปี
หมวด 9
การแก้ ไข หรือเพิ่มเติมข้ อบังคับ
ข้ อ 51 การแก้ ไขหรื อเพิ่มเติมข้ อบังคับ ซึง่ กระทําโดยมติของที่ประชุมใหญ่นั ้น ต้ องมีคะแนนเสียงในการลง
มติไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกที่มาประชุม และต้ องไม่ขดั ต่อวัตถุประสงค์ของสมาคม หรื อขัดต่อ
กฎหมาย
เมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติแก้ ไขหรื อเพิ่มเติมข้ อบังคับข้ อใดข้ อหนึง่ แล้ ว คณะกรรมการต้ องนําไปจดทะเบียน
ภายในสิบสีว่ นั นับแต่วนั ที่ประชุมใหญ่มีมติ
ข้ อ 52 ในกรณีที่นายทะเบียนไม่รับจดทะเบียนแก้ ไขหรื อเพิ่มเติมข้ อบังคับตามข้ อ 51 ให้ คณะกรรมการนัด
ประชุมใหญ่วิสามัญ เพือ่ พิจารณาแก้ ไขหรื อเพิ่มเติมข้ อบังคับนั ้นอีกครัง้ หนึง่ ภายใน 10 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ ง
คําสัง่ ของนายทะเบียน ถ้ าที่ประชุมใหญ่ยงั ยืนยันการแก้ ไขหรื อเพิ่มเติมข้ อบังคับนั ้นอยู่ ให้ คณะกรรมการทําหนังสือ
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วันนับแต่วนั ได้ รับคําสัง่ จากนายทะเบียน
หมวด 10
การเลิกสมาคม และการชําระบัญชี
ข้ อ 53 สมาคมย่อมเลิกได้ ด้วยเหตุใดเหตุหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(1) ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้ เลิก
(2) นายทะเบียนสัง่ ให้ เลิก ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545
(3) ศาลสัง่ ให้ เลิกตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545
ข้ อ 54 ในกรณีที่ได้ รับคําสัง่ จากนายทะเบียนให้ เลิกสมาคม ให้ คณะกรรมการนัดประชุมกรรมการโดยด่วน
เพื่อพิจารณาว่าสมควรเลิกสมาคมหรื อไม่ประการใด ถ้ าที่ประชุมมีมติไม่สมควรเลิก โดยมีเหตุผล และวิธีการที่จะ
แก้ ไข ให้ คณะกรรมการทําหนังสืออุทธรณ์ตอ่ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ โดยยื่นต่อ
นายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วนั ได้ รับคําสัง่ จากนายทะเบียน
ข้ อ 55 เมื่อต้ องเลิกสมาคมให้ คณะกรรมการจัดให้ มีการชําระบัญชี ตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ พ.ศ. 2545 หมวด 7 ว่าด้ วยการชําระบัญชี
ข้ อ 56 เมื่อชําระบัญชีแล้ ว ถ้ ามีทรัพย์สนิ ของสมาคมเหลืออยูเ่ ท่าใด สมาคมจะโอนให้ แก่สมาคม หรือนิติ
บุคคลการกุศลอย่างอื่น หรื อส่วนราชการตามทีท่ ี่ประชุมใหญ่จะมีมติกําหนด ในกรณีที่มิได้ ระบุไว้ ในข้ อบังคับ
หรื อที่ประชุมใหญ่มิได้ มีมติไว้ ให้ ทรัพย์สนิ นันตกเป็
้
นของแผ่นดิน
ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
(ลงชื่อ)
(นายณัฏฐกรณ์ ศรี สรุ ักษ์ )
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจงั หวัดเชียงใหม่

