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ข้อ 1  ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพ่ือนสมาชิกครูจังหวัดน่าน 
         พ.ศ. 2560 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2562) 
ข้อ 2  ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับ นับแต่วันท่ีนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจําท้องท่ี 
จังหวัดน่าน รับจดทะเบียน  
ข้อ 3 ให้ยกเลิก 
 (1) ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพ่ือนสมาชิกครูจังหวัดน่านพ.ศ.2556 
 (2) ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพ่ือนสมาชิกครูจังหวัดน่านพ.ศ.2556 และ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 
ข้อ 4 เครื่องหมายของสมาคม มีรูปลักษณะเป็นรูปวงกลมสองวงซ้อนกัน ซ่ึงประกอบด้วย 

 
วงกลมช้ันใน  เป็นรูปโคศุภราชมีพระเจดีย์อยู่บนหลัง 
วงกลมช้ันนอกด้านบนมีคําว่าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพ่ือนสมาชิกครู
และด้านล่างมีคําว่าจังหวัดน่าน 
 

 
         หมวด 1 
     ข้อความท่ัวไป 
 
          ข้อ 5 ในข้อบังคับน้ี   
 "สมาคม” หมายความว่า สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพ่ือนสมาชิกครูจังหวัดน่านหรือเรียก
โดยย่อ “ช.ค.น.” 
. "สมาชิก" หมายความว่าสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพ่ือนสมาชิกครูจังหวัดน่าน 
 "คณะกรรมการ" หมายความว่าคณะกรรมการดําเนินกิจการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วย
เพ่ือนสมาชิกครูจังหวัดน่าน 
 “นายกสมาคม” หมายความว่านายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพ่ือนสมาชิกครูจังหวัดน่าน 
 “กรรมการ”หมายความว่ากรรมการดําเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพ่ือนสมาชิกครู
จังหวัดน่าน 
 “เจ้าหน้าท่ี”หมายความว่าเจ้าหน้าท่ีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพ่ือนสมาชิกครูจังหวัดน่าน 
          “เงินค่าสมัคร” หมายความว่าเงินท่ีเรียกเก็บจากผู้ซ่ึงสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ-
สงเคราะห์ช่วยเพ่ือนสมาชิกครูจังหวัดน่าน 
 “เงินค่าบํารุง” หมายความว่าเงินท่ีเรียกเก็บจากสมาชิกเป็นรายปี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพ่ือนสมาชิกครูจังหวัดน่าน 
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 “เงินสงเคราะห์”หมายความว่า เงินท่ีสมาชิกร่วมกันออกช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพหรือค่า

จัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกซ่ึงถึงแก่ความตายรวมท้ังเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือดําเนินกิจการ
ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพ่ือนสมาชิกครูจังหวัดน่าน 

“เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า” หมายความว่า เงินท่ีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพ่ือนสมาชิกครู
จังหวัดน่าน.เรียกเก็บไว้ล่วงหน้าเพ่ือสํารองจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เม่ือสมาชิกคนใดคนหน่ึงถึงแก่ความตาย 
 “สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานท่ีเป็นท่ีทําการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพ่ือน
สมาชิกครูจังหวัดน่าน 
 “นายทะเบียน”หมายความว่านายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจําท้องท่ีเทศบาล
เมืองน่าน 
 “นายทะเบียนกลาง”หมายความว่า อธิบดีกรมสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
 “ปลัดกระทรวง” หมายความว่า ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
 

หมวด 2 
วัตถุประสงค์ 

 

 ข้อ 6  สมาคมมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สมาชิกทําการสงเคราะห์ซ่ึงกันและกันในการจัดการศพหรือ
การจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงถึงแก่ความตาย โดยมิได้ประสงค์จะหา
กําไรหรือรายได้เพ่ือแบ่งปันกันซ่ึงการตายน้ีรวมถึง การสาบสูญตามคําสั่งศาล 
 

หมวด 3 
  * ข้อ 7 สํานักงานของสมาคมต้ังอยู่ท่ีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน  เลขท่ี ๕๐๖  
ถนนสุมนเทวราช  ตําบลในเวียง  อําเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์  ๕๕๐๐๐ 
โทรศัพท์/โทรสาร  ๐๕๔-๗๗๑๗๕๗ โทรศัพท์มือถือ ๐๖๑-๒๗๐๑๙๔๕  E-mail :  ckn.nan1 
@gmail.com Website : www.ckn.ednan1.go.th” 
   ข้อ 8 สมาคม เปิดทําการในวันจันทร์ ถึง ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. 
และหยุดทําการในวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
     หมวด 4 
   วิธีการรับสมาชิก และการขาดจากสมาชิกภาพ 

 

ข้อ 9   ผู้ท่ีประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ต้องย่ืนใบสมัครตามแบบของสมาคมด้วยตนเอง 
ณ ท่ีสํานักงานของสมาคม ในวันเวลาเปิดทําการ 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
* ข้อ 7 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพ่ือนสมาชิกครูจังหวัดน่าน 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 ข้อ 3  มีผลใช้บังคับ เม่ือ วันท่ี 19  มีนาคม  2562 
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ข้อ 10  ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 

(1) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะและมีอายุไม่เกินสามสิบห้าปีบริบูรณ์ ยกเว้นผู้ท่ีได้รับการบรรจุใหม่หรือ
ได้ย้ายหรือได้โอนเข้ามาในท้องท่ีจังหวัดน่านต้องมีอายุไม่เกินห้าสิบห้าปีบริบูรณ์และต้องย่ืนใบสมัครเข้า
เป็นสมาชิกภายในเก้าสิบวันนับต้ังแต่วันท่ีได้รับการบรรจุแต่งต้ัง หรือวันท่ีมารายงานตัว เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ี
ในท้องท่ีจังหวัดน่าน การนับอายุท้ังสองกรณีให้นับถึงวันย่ืนใบสมัครต่อสมาคม  

(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ 
 (3) มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคเรื้อรังจนรักษาไม่หาย 
  (4) มีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดน่าน 
 (5) มีความประพฤติดีและยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคม 
 (6) ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากการเป็นสมาชิกของสมาคม 
* ข้อ ๑๑ สมาชิกของสมาคมมี  ๒ ประเภท คือ  
 ก. สมาชิกประเภทสามัญ ได้แก่สมาชิกท่ีเป็นบุคคลดังต่อไปน้ี 
    (๑) ข้าราชการหรือลูกจ้างประจําหรือลูกจ้างชั่วคราวพนักงานราชการท่ีอยู่ในความควบคุม
ของกระทรวงศึกษาธิการและองค์กรทางการศึกษาอ่ืน  ท่ีมีสํานักงานหรือท่ีทํางานในจังหวัดน่านในวัน
สมัครเป็นสมาชิก 
    (๒) เจ้าหน้าท่ีของรัฐ  ลูกจ้างประจํา  สังกัดกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน ใน 
จังหวัดน่าน 
    (๓) เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จํากัด 
    (๔) เจ้าหน้าท่ีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพ่ือนสมาชิกครูจังหวัดน่าน 
    (๕) พนักงานเจ้าหน้าท่ี ลูกจ้างประจํา ของสํานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู 
และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดน่าน 
              (๖)  เจ้าหน้าท่ีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จํากัด 
     (๗) เจ้าหน้าท่ีหรือครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม ในพ้ืนท่ีจังหวัดน่าน 
          ข. สมาชิกประเภทสมทบ ได้แก่  สมาชิกท่ีเป็นคู่สมรสของสมาชิกประเภทสามัญ 
ข้อ 12 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องย่ืนใบสมัครตามแบบท่ีสมาคมกําหนดจํานวน  2 ฉบับ 
 โดยแนบเอกสารหลักฐานต่อไปน้ี 
      (1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 2 ฉบับ 
      (2) สําเนาทะเบียนบ้าน2 ฉบับ 
      (3) สําเนาทะเบียนสมรส(ถ้ามี)2 ฉบับ 
      (4) ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหน่ึงจากสถานพยาบาลของรัฐ ตามกฎหมายว่าด้วย 
 สถานพยาบาล 1 ฉบับพร้อมสําเนา 1 ฉบับ 
                (5) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์
อย่างละ 2 ฉบับ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
* ข้อ 11 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพ่ือนสมาชิกครูจังหวัดน่าน 
 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 ข้อ 4  มีผลใช้บังคับ เม่ือ วันท่ี 19  มีนาคม  2562 
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ข้อ 13 ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกจะมีสมาชิกภาพสมบูรณ์นับแต่วันท่ีคณะกรรมการมีมติ รับเข้าเป็น
สมาชิกและได้ชําระเงินค่าสมัครแก่สมาคมแล้ว  เงินค่าสมัครสมาคมจะไม่คืนให้ ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ 
ท้ังสิ้น 
ข้อ 14 สมาคมจะมอบหลักฐานการเป็นสมาชิกในรูปสมุดชําระเงินประจําตัวสมาชิก ให้แก่สมาชิก 
ทุกคน สมาชิกสมาคมจะมีหมายเลขประจําตัวสมาชิกได้หมายเลขเดียวเท่าน้ัน  
ข้อ 15 ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องระบุชื่อผู้จัดการศพและผู้ท่ีประสงค์ ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ซ่ึงต้อง 
เป็นบุคคลในครอบครัวของตนตามข้อ26 ไว้ในใบสมัคร ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการศพและผู้รับเงิน
สงเคราะห์ในภายหลัง สมาชิกต้องแจ้งให้สมาคมทราบเป็นหนังสือตาม แบบท่ีสมาคมกําหนด 
ข้อ 16 สมาชิกภาพย่อมสิ้นสุดลงในกรณี ดังต่อไปน้ี 
           (1) ตาย 
           (2) ลาออก เป็นหนังสือตามแบบท่ีสมาคมกําหนดและให้มีผลต้ังแต่วันท่ียื่นหนังสือขอลาออก 
 (3) ท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ออก 
          (4) ถูกคัดชื่อออก เน่ืองจากขาดส่งเงินสงเคราะห์ โดยสมาคมแจ้งเป็นหนังสือให้ไปชําระเงิน
สงเคราะห์ตามข้อ ๒๒ แล้ว จํานวน 3 ครั้ง แต่ละครั้งมีระยะห่าง 30 วัน ซ่ึงครั้งสุดท้าย ได้ทําหนังสือ
ลงทะเบียนแบบตอบรับ หรือสมาคมติดต่อหาหลักแหล่งท่ีอยู่ไม่ได้ และคณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติ
ให้พ้นจากสมาชิกภาพ   
 การสิ้นสุดสมาชิกภาพตามข้อน้ี สมาชิกไม่มีสิทธิเรียกเงินค่าสมัครและเงินสงเคราะห์ท่ีได้ชําระ
ตามข้อบังคับน้ีคืนจากสมาคมเว้นแต่เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าท่ียังไม่ได้ตกอยู่ในความผูกพันท่ีจะต้องจ่าย
เป็นเงินสงเคราะห์ให้แก่สมาชิกท่ีถึงแก่ความตาย 
ข้อ 17 สมาคมจะแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพ ตามข้อ 16(3)และ (4) เพ่ือทราบ
นับแต่วันท่ีท่ีประชุมมีมติภายใน 15 วัน 
 สมาชิกท่ีพ้นจากสมาชิกภาพตามข้อ 16 (4) มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ ภายใน 30 วัน 
นับแต่วันท่ีได้รับหนังสือแจ้ง และให้คณะกรรมการวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ียื่น
อุทธรณ์ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นท่ีสุด 

หมวด 5 
เงินค่าสมัคร เงินค่าบํารุง และเงินสงเคราะห์ 

 

* ข้อ ๑๘ ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ต้องชําระเงินค่าสมัครเป็นเงินคนละ 100 บาท 
(หน่ึงร้อยบาทถ้วน)และเม่ือสมาคมมีมติรับเข้าเป็นสมาชิกตามข้อ 13 แล้ว จะต้องชําระเงินสงเคราะห์
ล่วงหน้า เป็นเงิน ๔๕๐ บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ให้แก่สมาคม 
ข้อ 19 เม่ือสมาชิกของสมาคมคนใดคนหน่ึงถึงแก่ความตายสมาชิกทุกคนมีหน้าท่ีต้อง ชําระเงิน
สงเคราะห์นั้น รายละ 30 บาท  (สามสิบบาทถ้วน)  
ข้อ 20 สมาชิกมีหน้าท่ีต้องชําระค่าบํารุงให้แก่สมาคมปีละ 50 บาท(ห้าสิบบาทถ้วน) และสมาชิกจะไม่
ชําระเงินค่าบํารุงในปีใด ให้เป็นมติของท่ีประชุมใหญ่เท่าน้ัน  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
* ข้อ 18 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพ่ือนสมาชิกครูจังหวัดน่าน  
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 ข้อ 5  มีผลใช้บังคับ เม่ือ วันท่ี 19  มีนาคม  2562 
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ข้อ 21 การชําระเงินค่าสมัคร เงินสงเคราะห์หรือเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าให้ชําระได้ใน กรณีดังต่อไปน้ี 
 (1) ชําระด้วยตนเอง ณ สํานักงานของสมาคมหรือสถานท่ีท่ีสมาคมกําหนด 
 (2) ทางธนาณัติหรือต๋ัวแลกเงินในนามสมาคม 
 (3) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของสมาคม เลขท่ีบัญชีเงินฝากตามท่ีสมาคมกําหนด 
 (4) หักจากบัญชีเงินรายได้ รายเดือนของสมาชิก ซ่ึงจ่ายโดยหน่วยงานต้นสังกัด โดยได้ รับคํา
ยินยอมจากเจ้าของบัญชีแล้ว 
 (5) หักจากบัญชีเงินฝากของสมาชิก สําหรับสมาชิกท่ีไม่มีหน่วยงานสังกัด โดยสมาคมจะหักเงิน
จากบัญชีเงินฝากในวันสิ้นเดือนโดยได้รับคํายินยอมจากเจ้าของบัญชีแล้วการรับเงินทุกประเภทสมาคมจะ
ออกหลักฐานการรับเงินทุกครั้งตามแบบท่ีสมาคมกําหนด 
ข้อ 22 การชําระเงินตามข้อ 21สมาชิกต้องชําระให้แก่สมาคมภายใน 30วัน (สามสิบวัน)นับแต่วันรับ
แจ้งให้ไปชําระจากสมาคมหรือหน่วยงานต้นสังกัด 
* ข้อ ๒๓ สมาคมจะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าจากสมาชิกเพ่ือสํารองจ่ายเป็นค่าจัดการศพและ
สงเคราะห์ครอบครัว จํานวน ๑๕ ศพ  เป็นเงิน ๔๕๐บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เพ่ือสํารองจ่ายเป็น 
ค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว และสมาคมจะคืนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าน้ีให้แก่สมาชิกเท่าท่ี
สมาชิกผู้นั้นยังไม่ตกอยู่ในความผูกพันท่ีจะต้องจ่ายเงินสงเคราะห์ 

 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
* ข้อ 23 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพ่ือนสมาชิกครูจังหวัดน่าน 
 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 ข้อ 6  มีผลใช้บังคับ เม่ือ วันท่ี 19  มีนาคม  2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
หมวด 6 

สิทธิและหน้าท่ีของสมาชิก 

 

ข้อ 24 สมาชิกมีสิทธิ ดังต่อไปน้ี 
 (1) แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจการของสมาคมต่อคณะกรรมการและเรียกร้องให้
คณะกรรมการกระทําหรืองดเว้นการกระทําเพ่ือประโยชน์ของสมาคม 
 (2) เข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม และลงสมัครรับเลือกต้ังเป็นกรรมการเพ่ือ บริหารงาน
สมาคม รวมท้ังออกเสียงลงคะแนนทุกครั้ง 
           (3) ขอตรวจสอบบัญชี และเอกสารท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือทราบการดําเนินกิจการสมาคม ใน วัน 
เวลา เปิดทําการ 
 (4) ลงชื่อร่วมกัน ไม่น้อยกว่า 50 คนหรือจํานวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้าของจํานวนสมาชิก
ท้ังหมดร้องขอต่อคณะกรรมการให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเพ่ือการใด การหน่ึง เม่ือใดก็ได้ 
 (5) ร้องขอต่อนายทะเบียนให้สั่งเพิกถอนมติของท่ีประชุมใหญ่ของสมาคม  ถ้าได้นัดเรียกหรือ 
ได้ประชุมกันหรือได้ลงมติฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือข้อบังคับของสมาคม และต้องร้องขอภายใน 30วัน  
นับแต่วันท่ีท่ีประชุมใหญ่ลงมติ  
 (6) ขอตรวจเอกสาร คัดเอกสาร หรือขอให้คัดรายการและรับรองสําเนาเอกสารของสมาคม 
จากนายทะเบียน 
 (7) มอบฉันทะเป็นหนังสือให้ผู้อ่ืนซ่ึงมิใช่สมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่ และออกเสียงลงคะแนน
แทนตนได้ผู้รับมอบฉันทะคนหน่ึงรับมอบฉันทะได้คนเดียว 
 (8) ลงชื่อร่วมกันไม่น้อยกว่าหน่ึงในสี่ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดร้องขอนายทะเบียน สั่งให้เลิก
สมาคมพร้อมด้วยเหตุผล หรือร้องขอต่อศาลเพ่ือให้ศาลสั่งให้เลิกสมาคม 
 (9) แสดงความจํานงต่อท่ีประชุมใหญ่  เพ่ือเป็นผู้ชําระบัญชีในกรณีท่ีสมาคมต้องเลิกตามมติท่ี
ประชุมใหญ่ 
 (10) ลงชื่อร่วมกันไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกท้ังหมดร้องขอต่อนายทะเบียนเพ่ือ
แต่งต้ังผู้ชําระบัญชีคนใหม่แทนผู้ชําระบัญชีท่ีได้ต้ังไว้ 
 (11) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการสมาคม กรณีถูกคัดชื่อออกตามข้อ 16 (4)  
ข้อ 25 สมาชิกมีหน้าท่ี ดังน้ี 
           (1)  ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับและคําสั่งของสมาคม 
           (2)  ชําระเงินสงเคราะห์ให้เรียบร้อยภายใน 30วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งการตาย  ของ สมาชิก
หรือได้รับหนังสือแจ้งจากสมาคมให้ไปชําระเงิน 
       (3)  เก็บรักษาหนังสือสําคัญการเป็นสมาชิกของสมาคมไว้ถ้าหายหรือชํารุดรีบแจ้ง เพ่ือ ขอใบ
แทนใหม่จากสมาคม 
 (4)  แจ้งการเปลี่ยนแปลงท่ีอยู่ ชื่อสกุล หรือ วัน เดือน ปีเกิด  ต่อสมาคม ภายใน 15 วัน  
นับแต่วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
 (5)  แจ้งความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้จัดการศพหรือผู้รับเงินสงเคราะห์เป็นหนังสือตาม
แบบท่ีสมาคมกําหนด 

 
 



7 
หมวด 7 

                    วิธีจ่ายเงินค่าจัดการศพ หรือ ค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว 

* ข้อ ๒๖ ในกรณีท่ีสมาชิกถึงแก่ความตาย ให้สมาคมจ่ายเงินค่าจัดการศพหรือเงินค่าจัดการศพและ
สงเคราะห์ครอบครัวให้แก่บุคคลท่ีสมาชิกได้ระบุในใบสมัครให้เป็นผู้รับเงินสงเคราะห์และหรือเป็น
ผู้จัดการศพซ่ึงต้องเป็นบุคคล ดังต่อไปน้ี”       
  (1)  สามี ภรรยา บุตร บิดา มารดา 
     (2) พ่ีน้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน 
  (3)  พ่ีน้องร่วมบิดา หรือ มารดาเดียวกัน 
  (๔) ปู่ ย่า ตา ยาย             
  (๕) ลุง ป้า น้า อา 
 (6) ผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือผู้อยู่ในอุปการะเลี้ยงดู 
ในกรณีท่ีสมาชิกไม่ได้ระบุให้บุคคลใดเป็นผู้จัดการศพ หรือมีผู้จัดการศพแต่ไม่อาจจัดการศพของสมาชิก
ได้ หรือไม่มีบุคคลท่ีสมาชิกระบุไว้ในใบสมัครให้เป็นผู้จัดการศพ บุคคลตาม (๑) – (๖) อาจย่ืน  คําร้องต่อ
สมาคมเพ่ือขอเป็นผู้จัดการศพ  และเม่ือสมาคมเห็นว่าบุคคลน้ัน สามารถจัดการศพได้จริง ให้สมาคม
จ่ายเงินค่าจัดการศพแก่บุคคลดังกล่าว แต่ถ้าสมาคมเห็นว่าบุคคลน้ันไม่สามารถจัดการศพได้ ให้สมาคม
จัดการศพแก่สมาชิกให้เหมาะสมกับฐานานุรูปและศาสนาของสมาชิกน้ันๆ 
 ถ้าหากมีเงินเหลือจากการจัดการศพ ให้จ่ายแก่บุคคลใน   (1) – (6) ตามลําดับก่อนหลัง โดยผู้
อยู่ลําดับก่อนย่อมตัดสิทธิผู้อยู่ลําดับหลัง  แต่ถ้ามีผู้อยู่ในลําดับเดียวกันหลายคน ให้ได้รับเงินในสัดส่วนท่ี
เท่ากัน” 
ข้อ 27 สมาคมจะจ่ายเงินค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัว ให้แก่ผู้จัดการศพ
และผู้รับเงินสงเคราะห์แล้วแต่กรณี ดังน้ี 
 (1) จ่ายครั้งแรกเป็นเงินค่าจัดการศพจํานวน100,000 บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน) ภายใน 7 วัน  
นับแต่วันท่ีได้รับคําขอ 
 (2) จ่ายเงินส่วนท่ีเหลือภายใน 90 วัน นับแต่วันท่ีสมาคมได้จ่ายเงินครั้งแรก 
การจ่ายเงินค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวรายใดมีปัญหาให้นําเข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการ และให้คําวินิจฉัยของคณะกรรมการเป็นท่ีสุด จึงไม่ถือว่าเงินน้ีเป็นมรดกของสมาชิกผู้ถึง
แก่ความตาย  ทายาทโดยธรรมของสมาชิกท่ีถึงแก่ความตายไม่มีสิทธิเรียกร้อง หรือถือเป็นเหตุฟ้องร้อง 
เรียกเงินดังกล่าวได้ ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
 ข้อ 28  สมาคมจะหักเงินสงเคราะห์ไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจการ ในอัตราร้อยละ 6 ของเงิน 
ท่ีเรียกเก็บได้ 

 

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

* ข้อ 26 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพ่ือนสมาชิกครูจังหวัดน่าน 
 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 ข้อ 7  มีผลใช้บังคับ เม่ือ วันท่ี 19  มีนาคม  2562 
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หมวด 8 
การใช้จ่ายเงินและการเก็บรักษาเงิน 

 

ข้อ 29 สมาคมจะใช้จ่ายเงินในการดําเนินกิจการดังน้ี 
(1) ค่าเบ้ียประชุม ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าท่ีพักของกรรมการ 
(2) เงินเดือนค่าจ้าง และค่าล่วงเวลาของเจ้าหน้าท่ีสมาคม 
 (3) ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าท่ีพักของเจ้าหน้าท่ีสมาคม   

          (4) ค่าสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนบําเหน็จ และค่าเครื่องแบบของเจ้าหน้าท่ีสมาคม
 (5) ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการประชุมใหญ่  
 (6) ค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุม อบรมและสัมมนา ของกรรมการและเจ้าหน้าท่ีสมาคม
 (7) ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือท่ีดิน อาคารและครุภัณฑ์ หรือการจัดจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคาร
สํานักงานของสมาคม 
 (8) ค่าเช่าท่ีดิน และอาคารสํานักงานของสมาคม 
 (9) ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุ ค่าซ่อมแซม ค่าบํารุงรักษา และค่าเสื่อมราคา 
 (10) ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค ได้แก่ ค่านํ้าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์  และค่าไปรษณีย์
 (11) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวกับการดําเนินกิจการของสมาคม 
 (12) ค่าใช้จ่ายสําหรับผู้ทําบัญชี ผู้ตรวจบัญชี ผู้สอบบัญชี ผู้ชําระบัญชี และค่าใช้จ่ายในการเลิก
สมาคม 
 (13) ค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกท่ีถึงแก่ความตาย 
 (14) ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนกลาง 
ข้อ 30 ค่าใช้จ่ายตามข้อ 29 (1) (2) (3) (4) และ (13) สมาคมต้องวางเป็นระเบียบและนําเสนอท่ี
ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ และส่งให้นายทะเบียนพิจารณาให้ความเห็นชอบภายใน 30 วันและเม่ือนาย
ทะเบียนอนุมัติแล้วจึงจะถือปฏิบัติได้ 
* ข้อ ๓๑ เงินทุกประเภทท่ีสมาคมได้รับ ต้องนําฝากไว้กับธนาคารของรัฐ หรือ ธนาคารพาณิชย์ หรือ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ตามกฎหมายสหกรณ์ในนามของสมาคม  

เหรัญญิกของสมาคมจะเก็บรักษาเงินสดไว้ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายได้ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท  
(ห้าพันบาทถ้วน)          
 นายกสมาคมมีอํานาจสั่งจ่ายเงินของสมาคมได้ไม่เกินครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงหม่ืนบาทถ้วน)              
 นายกสมาคม โดยมติของคณะกรรมการสั่งจ่ายเงินของสมาคมได้ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
(หน่ึงแสนบาทถ้วน)  หากจํานวนเงินค่าใช้จ่ายเกินกว่า จํานวน ๑๐๐,๐๐๐บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน) ต้องขอ
อนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่ในแต่ละรายการ  ยกเว้นการจ่ายเงินสงเคราะห์ตามข้อ ๒๗” 
 

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

* ข้อ 31 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพ่ือนสมาชิกครูจังหวัดน่าน  
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 ข้อ 8  มีผลใช้บังคับ เม่ือ วันท่ี 19  มีนาคม  2562 
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ข้อ 32 นายกสมาคมอุปนายกสมาคมท่ีคณะกรรมการมอบหมายและเหรัญญิกต้องอนุมัติค่าใช้จ่ายในแต่
ละรายการก่อนการจ่ายเงินและการเบิกถอนเงินจากธนาคารให้นายกสมาคมอุปนายกสมาคมท่ี
คณะกรรมการมอบหมาย หรือเลขานุการ และนายทะเบียน ลงนามร่วมกับเหรัญญิกมีอํานาจในการเบิก
จ่ายเงินในกิจการของสมาคม 
ข้อ 33 เงินหรือผลประโยชน์ของสมาคมท่ีได้รับมาหรือมีผู้บริจาคด้วยศรัทธาหรือดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงิน
ฝากธนาคารหรือสถาบันการเงินในนามสมาคม ต้องตกเป็นของสมาคมท้ังสิ้น 
ข้อ 34 สมาคมต้องแต่งต้ังบุคคลท่ีเหมาะสมเป็นผู้ตรวจบัญชี  โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมใหญ่และ
ต้องรายงานผลให้คณะกรรมการทราบทุกเดือน ผู้ตรวจบัญชีจะได้ค่าตอบแทนตามท่ีสมาคมกําหนด 

หมวด 9 
การประชุมใหญ่ 

 

ข้อ 35 สมาคมจะต้องเรียกประชุมใหญ่สามัญประจําปี ปีละหน่ึงครั้งภายใน 120วัน นับแต่วันสิ้นปี
ปฏิทินเพ่ือ 
 (1) รับทราบรายงานกิจการในรอบปีท่ีผ่านมา 
 (2) พิจารณาอนุมัติบัญชีรายได้ รายจ่าย และบัญชีงบดุล 
 (3) เลือกต้ังคณะกรรมการชุดใหม่แทนคณะกรรมการเม่ือครบวาระหรือทดแทนตําแหน่งท่ีว่าง 
 (4) พิจารณาแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
 (5) เรื่องอ่ืนๆ 
ข้อ 36 สมาคมจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ ในกรณีท่ีต้องขอความเห็นชอบหรือมติจากท่ีประชุมในการ
ดําเนินกิจการของสมาคมได้ในกรณีดังน้ี 
 (1) คณะกรรมการเรียกประชุม 
 (2) สมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้าของจํานวนสมาชิกท้ังหมด หรือไม่น้อย กว่าห้าสิบคนลง
ชื่อร่วมกันร้องขอต่อสมาคมให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ เพ่ือการใดการหน่ึง ในกรณีท่ีสมาชิกเป็นผู้ร้องขอ  
ให้สมาคมเรียกประชุมภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับคําร้องขอ ถ้าสมาคมไม่เรียกประชุมในระยะเวลา
ดังกล่าวให้นายทะเบียนเรียกประชุมได้ 
 (3) นายทะเบียนสั่งให้เรียกประชุม 
ข้อ 37 สมาคมจะส่งหนังสือนัดประชุมใหญ่ ไปยังสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก ก่อนวันนัดประชุมไม่น้อย
กว่าเจ็ดวัน หนังสือนัดประชุมต้องระบุสถานท่ี วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุม พร้อมท้ัง
รายละเอียดและเอกสารท่ีเก่ียวข้องไปด้วย  
ข้อ 38 การประชุมใหญ่ต้องมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกมาร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของ
สมาชิกท้ังหมดหรือไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อยคน จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ข้อ 39 ในการประชุมใหญ่ สมาชิกคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้าง
มาก  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาดเว้นแต่ 
กรณีแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อบังคับ และการเลิกสมาคม ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้มา
ประชุม 
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ข้อ 40 การออกเสียงคะแนนในท่ีประชุมใหญ่กระทําได้ 2 วิธี  คือ 
           (1)  ออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย ให้ใช้วิธียกมือ 
           (2)  ออกเสียงลงคะแนนลับ ให้ใช้วิธีเขียนบัตรลงคะแนน   
      การนับคะแนนให้ท่ีประชุมเลือกสมาชิกท่ีเข้าร่วมประชุมเป็นกรรมการนับคะแนนไม่น้อยกว่าสามคน 
ข้อ 41 สมาชิกจะมอบฉันทะเป็นหนังสือให้ผู้อ่ืน ซ่ึงมิใช่สมาชิกมาประชุมใหญ่ และออกเสียงแทนตนได้  
ผู้รับมอบฉันทะคนหน่ึงรับมอบฉันทะได้คนเดียว 
ข้อ 42 ในกรณีท่ีจะมีมติเรื่องใดถ้ามีส่วนได้เสียของกรรมการ หรือสมาชิกของสมาคมผู้ใดขัดกับ
ประโยชน์ได้เสียของสมาคม กรรมการหรือสมาชิกของสมาคมผู้นั้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ันไม่ได้ 
ข้อ 43 ให้นายกสมาคมเป็นประธานในท่ีประชุม ถ้านายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ให้อุป
นายกปฏิบัติหน้าท่ีแทนถ้าท้ังนายกสมาคมและอุปนายกไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ให้ท่ีประชุมเลือก
กรรมการคนใดคนหน่ึงข้ึนเป็นประธานในท่ีประชุมเฉพาะการประชุมคราวน้ัน 
 

หมวด 10 
คณะกรรมการ 

* ข้อ 44 คณะกรรมการผู้ดําเนินการของสมาคม โดยได้รับแต่งต้ังระหว่างสมาชิกด้วยกันในท่ีประชุม
ใหญ่ มีจํานวนไม่น้อยกว่า 7 คน และไม่เกิน 15 คน ประกอบด้วย ตําแหน่งนายกสมาคม อุปนายก
สมาคม   เลขานุการ เหรัญญิก และกรรมการอ่ืน ตามท่ีเห็นสมควรกรรมการต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 
 (1) มีสัญชาติไทย 
 (2) มีอายุไม่ตํ่ากว่าย่ีสิบห้าปีบริบูรณ์ 
 (3) มีวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าการศึกษาภาคบังคับ 
 (4) มีภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยู่ในจังหวัดน่าน 
 (5) มีอาชีพเป็นหลักแหล่งและมีฐานะม่ันคง 
 (6) เป็นสมาชิกสามัญของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพ่ือนสมาชิกครูจังหวัดน่าน 
 (7) ไม่เป็นกรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อ่ืน 
 (8) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
 (9) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใด 
 (10) ไม่เคยถูกนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจําท้องท่ีสั่งให้พ้นจากตําแหน่ง
กรรมการสมาคม 
 (11) ไม่เคยถูกท่ีประชุมใหญ่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ถอดถอนให้ออกจากตําแหน่งกรรมการ 
เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าท่ีหรือไม่เคยต้องโทษตามกฎหมายว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
 (12) ไม่เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดได้
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (13) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (14) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีหน้ีสินล้นพ้นตัวหรือบุคคลล้มละลาย 

(15) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
หรือไม่เคยถูกนายจ้างเลิกจ้างเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าท่ี ให้คณะกรรมการเป็นผู้แทนของสมาคมในกิจการ
เก่ียวกับบุคลภายนอก ในการน้ีคณะกรรมการจะแต่งต้ังกรรมการคนใดคนหน่ึงหรือหลายคนข้ึนทําการ
แทนก็ได้  
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           บทบาทหน้าท่ีแต่ละตําแหน่งของกรรมการ 
นายกสมาคมทําหน้าท่ีเป็นหัวหน้าในการบริหารกิจการของสมาคมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและวัตถุประสงค์ของสมาคม เป็นผู้แทนสมาคมในการติดต่อกับ
บุคคลภายนอกและเป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการและการประชุมใหญ่ของสมาคม 

อุปนายกสมาคม  ทําหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยนายกสมาคมในการบริหารกิจการของสมาคมปฏิบัติหน้าท่ี
ท่ีนายกสมาคมได้มอบหมายและทําหน้าท่ีแทนนายกสมาคม เม่ือนายกสมาคมไม่อยู่ หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้ 

เลขานุการ  ทําหน้าท่ีเก่ียวกับงานธุรการของสมาคม นัดการประชุมกรรมการ  การประชุมใหญ่   
จดและรักษารายงานการประชุม  ดําเนินการจดทะเบียนกรรมการจดทะเบียนแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
และรายงานทะเบียนสมาชิก บัญชีงบดุลต่อนายทะเบียน และปฏิบัติตามคําสั่งของนายกสมาคม 
ตลอดจนทําหน้าท่ีเป็นเลขานุการในการประชุมต่างๆของสมาคม” 
 เหรัญญิก  มีหน้าท่ีเก่ียวกับการเงินท้ังหมดของสมาคม เป็นผู้จัดทําบัญชีรายรับรายจ่ายบัญชีงบ
ดุลของสมาคม และเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆทางการเงิน บัญชีของสมาคมไว้ เพ่ือการตรวจสอบ 
รายงานฐานะการเงินและ งบดุลของสมาคมต่อนายทะเบียน 
นายทะเบียน  มีหน้าท่ีจัดทําและรักษาทะเบียนสมาชิก ตลอดจนหลักฐานเอกสารต่างๆเก่ียวกับทะเบียน
สมาชิก 
 กรรมการตําแหน่งอ่ืนๆ มีหน้าท่ีตามท่ีนายกสมาคมมอบหมาย 
ข้อ 45 วิธีการเลือกต้ังคณะกรรมการ ตามข้อ 44 กระทําได้โดยเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลจนครบ
จํานวนกรรมการ แล้วมอบอํานาจให้กรรมการท่ีได้รับเลือกต้ัง  เลือกกันเองดํารงตําแหน่งต่างๆ ตามท่ี
เห็นสมควรแล้วเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ โดยให้เป็นไปตามมติของท่ีประชุมใหญ่ 
ข้อ 46 กรรมการของสมาคมไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้าง หรือประโยชน์อย่างอ่ืนทํานองเดียวกันจากสมาคม 
กรรมการของสมาคมอาจได้รับเบ้ียประชุม ค่าพาหนะหรือเงิน หรือประโยชน์อย่างอ่ืนทํานองเดียวกันจาก 
สมาคมตามท่ีสมาคมได้วางระเบียบไว้ให้จ่ายตามมติของท่ีประชุมใหญ่กําหนดและส่งสําเนาท่ีมีคํารับรอง
ว่าถูกต้องให้นายทะเบียนเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ข้อ 47 คณะกรรมการท่ีได้รับเลือกต้ังตามข้อ 45 และจดทะเบียนแล้ว อยู่ในตําแหน่งคราวละ 2 ปี นับ
แต่วันท่ีท่ีนายทะเบียนรับจดทะเบียนและจะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ 
 ถ้ากรรมการสมาคมอยู่ในวาระครบสองวาระแล้ว ให้ผู้เข้าประชุมมีมติไม่น้อยกว่าสองในสาม
เสนอให้กรรมการคนเก่าเป็นกรรมการของสมาคมอีกก็ได้ 
 กรรมการท่ีออกตามวาระจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีจนกว่าจะมีการเลือกต้ังคณะกรรมการชุดใหม่และ
คณะกรรมการชุดใหม่ได้รับจดทะเบียนจากนายทะเบียนแล้ว จึงจะสามารถรับมอบหน้าท่ีและเข้ารับ
ตําแหน่งแทน  

กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระสมาคมจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเพ่ือเลือกกรรมการ
แทนตําแหน่งท่ีว่างก็ได้และให้อยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลือของกรรมการซ่ึงตนแทน 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
* ข้อ 44 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพ่ือนสมาชิกครูจังหวัดน่าน 
 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 ข้อ 9  มีผลใช้บังคับ เม่ือ วันท่ี 19  มีนาคม  2562 
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ข้อ48  กรรมการของสมาคมย่อมพ้นจากตําแหน่ง ได้ในกรณีดังต่อน้ี 
           (1)  ครบกําหนดตามวาระ 
           (2)  ตาย 
           (3)  ลาออกโดยทําเป็นหนังสือมีผลต้ังแต่วันท่ียื่นหนังสือต่อสมาคม 
           (4)  ขาดคุณสมบัติตามข้อ 44 
ข้อ 49 ให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ในกรณีจําเป็นเร่งด่วนนายกสมาคม
หรือกรรมการไม่น้อยกว่าครึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมดจะเรียกประชุมก็ได้ 
ข้อ50 การประชุมคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการ
ท้ังหมดจึงจะนับเป็นองค์ประชุม 
ข้อ 51 ให้นายกสมาคม เป็นประธานในท่ีประชุม  ถ้านายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ให้
อุปนายกสมาคมเป็นประธานในการประชุม ถ้านายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าท่ีได้ให้ท่ีประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหน่ึงข้ึนทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมการวินิจฉัยชี้ขาดให้
ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็น
การชี้ขาด 
* ข้อ 52 คณะกรรมการมีอํานาจและหน้าท่ีในการดําเนินกิจการของสมาคมทุกประการและให้
หมายความรวมถึง 
     (1) ดําเนินกิจการของสมาคมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545      
กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับและมติของท่ีประชุมใหญ่ หรือกฎหมายอ่ืน 
     (2) วางระเบียบในการปฏิบัติงานของสมาคมให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
      (3) ว่าจ้างแต่งต้ัง ถอดถอนเจ้าหน้าท่ีสมาคม 
      (4) จัดทําและเก็บรักษาเอกสาร หลักฐานทางการเงินและบัญชี ทะเบียนสมาชิก และทรัพย์สิน
ของสมาคม 
      (5) ประกาศจํานวนสมาชิกและรายชื่อสมาชิกท่ีถึงแก่ความตายเป็นรายเดือน 
      (6) พิจารณาสั่งจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบสมาคม 
     (7) แสดงบัญชีการจ่ายเงินและงบแสดงฐานะทางการเงินของสมาคมในรอบปีท่ีผ่านมาให้สมาชิก
ทราบ 
     (8) ชี้ขาดเม่ือมีปัญหาใด ๆ เกิดข้ึน โดยนําพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์  พ.ศ.2545  
กฎกระทรวง  ประกาศกระทรวงและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องมาใช้ บังคับโดยอนุโลม 
     (9) กํากับดูแลการจ่ายเงินของสมาคมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับและระเบียบ
สมาคมท่ีวางไว้  โดยไม่ขัดต่อกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
    (10) แต่งต้ังหรือถอดถอนกรรมการท่ีปรึกษา 
    (๑๑) จัดทําประกาศสมาคม กําหนดเง่ือนไขในการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าสมาชิก 
เป็นกรณีพิเศษได้ตามมติท่ีประชุมใหญ่ และส่งสําเนาให้นายทะเบียนทราบ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

* ข้อ 52 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพ่ือนสมาชิกครูจังหวัดน่าน 
   (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 ข้อ 10  มีผลใช้บังคับ เม่ือ วันท่ี 19  มีนนาคม  2562 
    



     13 
           หมวด 11 
       การเลิกสมาคม  และการชําระบัญชี 

 

ข้อ 53 สมาคม ย่อมเลิกได้ด้วยเหตุใดเหตุหน่ึง ดังต่อไปน้ี 
           (1)  ท่ีประชุมใหญ่ลงมติให้เลิก 
           (2)  นายทะเบียนสั่งให้เลิก 
          (3)  ศาลสั่งให้เลิก 
ข้อ 54 ในกรณีท่ีนายทะเบียนสั่งให้เลิกกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมด
ของสมาคมสามารถย่ืนอุทธรณ์ต่อปลัดกระทรวง โดยทําเป็นหนังสือย่ืนต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันท่ีได้รับคําสั่งให้เลิกบัญชี   
ให้ท่ีประชุมใหญ่พิจารณาต้ังผู้ชําระบัญชี โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนภายในสามสิบวัน 
นับต้ังแต่วันท่ีเลิกหรือนับแต่วันท่ีปลัดกระทรวงมีคําสั่งให้ยกอุทธรณ์  
 ในกรณีท่ี ท่ีประชุมใหญ่ไม่อาจต้ังผู้ชําระบัญชี หรือนายทะเบียนไม่ให้ความเห็นชอบให้นาย
ทะเบียนแต่งต้ังผู้ชําระบัญชีข้ึนทําการชําระบัญชีได้ 
 เม่ือนายทะเบียนเห็นสมควรหรือเม่ือสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิก
ท้ังหมดร้องต่อนายทะเบียน นายทะเบียนจะแต่งต้ังผู้ชําระบัญชีคนใหม่แทนผู้ชําระบัญชีท่ีได้ต้ังไว้ก็ได้ 
ข้อ 56ให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ีของสมาคมจัดการรักษาทรัพย์สินท้ังหมดของสมาคมไว้จนกว่าผู้
ชําระบัญชีจะเรียกให้ส่งมอบ 
ข้อ 57 ผู้ชําระบัญชีต้องทํางบดุลของสมาคมส่งมอบให้ผู้สอบบัญชี เพ่ือตรวจรับรองว่าถูกต้อง และอาจ
ร้องขอให้นายทะเบียนต้ังผู้สอบบัญชีเพ่ือตรวจสอบงบดุลได้เม่ือผู้สอบบัญชีรับรองงบดุลแล้ว ให้ผู้ชําระ
บัญชีรับรองงบดุลต่อท่ีประชุมใหญ่ เพ่ืออนุมัติและเสนอต่อนายทะเบียนต่อไป 
ข้อ 58 เม่ือได้ชําระบัญชีแล้ว ถ้ามีทรัพย์สินเหลืออยู่จะโอนไปให้แก่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์
ออมทรัพย์ครูน่านจํากัด 

หมวด 12 
บทเฉพาะกาล 

 

ข้อ 59 สมาชิกสมาคมท่ีเป็นสมาชิกอยู่ก่อนถือใช้ข้อบังคับฉบับน้ี ให้ถือว่าเป็นสมาชิกของสมาคมตาม
ข้อบังคับน้ี 
ข้อ 60บรรดาระเบียบ ประกาศ มติหรือคําสั่งท่ีใช้บังคับอยู่ในวันท่ีข้อบังคับน้ีใช้บังคับยังคงใช้ต่อไปเท่าท่ี
ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับฉบับน้ี 

 
 

    
 


