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พระราชบญัญตั ิ

การฌาปนกจิสงเคราะห ์

พ.ศ.  2545 

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

ภมูพิลอดลุยเดช ป.ร. 

ใหไ้ว้  ณ  วนัที่  23  เมษายน  พ.ศ.2545 

เปน็ปทีี่ 57  ในรชัการปจัจบุนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

พระราชบญัญตั ิ

การฌาปนกิจสงเคราะห์ 

พ.ศ.  2545 

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

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไ้ว ้ ณ  วนัที ่ 23  เมษายน  พ.ศ.2545 

เป็นปีท่ี 57  ในรัชการปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ  ให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการ

สมาคมปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  29  ประกอบ

กับมาตรา  35  และมาตรา  45  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอาศัยอ านาจตาม

บทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา  ดังต่อไปนี ้

มาตรา  1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์  พ.ศ.  2545” 

มาตรา  2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา  3  ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์  พ.ศ.  2517 

 

หมวด  1 

บททั่วไป 

มาตรา  4  ในพระราชบัญญัตินี้ 

 “การฌาปนกิจสงเคราะห์”  หมายความว่า  กิจการที่บุคคลหลายคนตกลงเข้าร่วมกันเพื่อท าการสงเคราะห์ซึ่งกันและ

กันในการจัดการศพ  หรือจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ตกลงเข้าร่วมกันนั้น   ซึ่งถึงแก่ความ

ตายและมิได้ประสงค์จะหาก าไรหรือรายได้เพื่อแบ่งปันกัน 

 “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์”  หมายความว่า  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อด าเนินกิจการฌาปนกิจ

สงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติดังนี้ 

 “สมาชิก”  หมายความว่า  สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

 “เงินค่าสมัคร”  หมายความว่า  เงินค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 



 

 “เงินสงเคราะห์”  หมายความว่า  เงินที่สมาชิกร่วมกันออกช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพ  หรือค่าจัดการศพและ

สงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกซึ่งถึงแก่ความตายรวมทั้งเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อด าเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

 “ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานที่เป็นท่ีท าการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

 “คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการด าเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

 “กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการด าเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

 “พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัต ิตามพระราชบัญญัตินี ้

 “นายทะเบียน”  หมายความว่า  นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ าท้องที่กรุงเทพมหานคร  หรือนายก

ทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ าท้องถ่ินที่อ่ืน  แล้วแต่กรณี 

“นายทะเบียนกลาง”  หมายความว่า  นายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

 “ปลัดกระทรวง”  หมายความว่า  ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 

 “รฐัมนตร”ี  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 มาตรา  5  ห้ามมิให้บุคคลใดนอกจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์และการฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว  

ใช้ค าแสดงช่ือในธุรกิจว่า  “ฌาปนกิจสงเคราะห์”  หรือค าอื่นใดที่มีความหมายเช่นเดียวกัน 

 มาตรา  6  ให้อธิบายกรมประชาสงเคราะห์เป็นนายทะเบียนกลาง 

 นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ าท้องท่ีกรุงเทพมหานครและนายทะเบียนสมาคมปนกิจสงเคราะห์ประจ า

ท้องที่อื่นให้อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์แต่งตั้ง 

 มาตรา  7  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มี

อ านาจแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้  ยกเว้น 

ค่าธรรมเนียมและก าหนดกิจการอ่ืนหรือออกระเบียบและประกาศ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 กฎกระทรวง  ระเบียบและประกาศนั้น  เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

 

      หมวด  2 

           การจดัตัง้สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ 

 มาตรา  8  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จะมีขึ้นได้ก็แต่โดยอาศัยอ านาจตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จะมีวัตถุประสงค์นอกจากการฌาปนกิจสงเคราะห์มิได้ 

 มาตรา 9 สมาคมปนกิจสงเคราะห์ต้องมีข้อบังคับและต้องจดทะเบียนเมื่อได้จดทะเบียนแล้วให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล 

 มาตรา  10 การขอจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  ให้ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งจ านวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคน  ยื่นค าขอ

พร้อมด้วยข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อย่างน้อยสามฉบับต่อนายทะเบียนประจ าท้องท่ีที่จะตั้งส านักงาน 

 คุณสมบัติของผู้เริ่มก่อการจัดต้ังสามคมฌาปนกิจสงเคราะห์  และหลักเกณฑ์วิธีการยื่นค าขอจดทะเบียน  ให้เป็นไป

ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

 มาตรา  11  ในการขอจดทะเบียนถ้าได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  10  มีข้อบังคับถูกต้องตาม

มาตรา 13  และข้อบังคับนั้นไม่ขัดต่อกฎหมายและวัตถุประสงค์ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์กับทั้งผู้เริ่มก่อการจัดตั้งสมาคม



 

ฌาปนกิจสงเคราะห์ทุกคนมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดตามมาตรา  10  วรรคสอง  ให้นายทะเบียนรับจด

ทะเบียนได้  และให้ออกใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดให้แก่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้น 

 ถ้าหากนายทะเบียนเห็นว่าในการขอจดทะเบียนมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามวรรคหนึ่ง  ให้นายทะเบียนมีสั่งให้ผู้

ยื่นค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง  เมื่อได้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงถูกต้องแล้ว  ให้นายทะเบียนออกใบส าคัญแสดงการจด

ทะเบียนให้สมาคมนั้น  

ถ้าผู้ยื่นค าขอไม่แก้ไขหรือเปล่ียนแปลงให้ถูกต้องตามวรรคสอง  ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบค าสั่งนายทะเบียน

ให้นายทะเบียนมีค าสั่งไม่รับจดทะเบียนและแจ้งค าสั่งไม่รับจดทะเบียนพร้อมด้วยเหตุผลไปยังผู้ขอจดทะเบียนภายในสามสิบวัน

นับแต่วันยื่นค าขอ 

 ให้ผู้ขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งน้ันต่อปลัดกระทรวงได้โดยท าเป็นหนังสือ  ยื่นต่อนายทะเบียนภายในสามสิบ

วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งดังกล่าวและให้นายทะเบียนส่งค าอุทธรณ์ต่อไปยังปลัดกระทรวงโดยมิชักช้า 

          ให้ปลัดกระทรวงวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันยื่นอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของปลัดกระทรวงให้เป็นที่สุด 

 มาตรา  12ให้นายทะเบียนกลางประกาศจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในราชกิจจานุเบกษา 

 มาตรา  13  ข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อย่างน้อยต้องมีข้อความเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ 

(1) ชื่อ  ซึ่งต้องมีค าว่า  “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์”  ก ากับไว้กับชื่อนั้นด้วย 

(2) วัตถุประสงค์ 

(3) ที่ตั้งส านักงาน  และวันเวลาเปิดท าการ 

(4)  วิธีการรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ 

(5)  อัตราเงินค่าสมัคร  อัตราเงินค่าบ ารุง  และอัตราเงินสงเคราะห์และวิธีการช าระเงินนั้น 

(6)  ข้อก าหนดเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 

(7)  วิธีการจ่ายเงินค่าจัดการศพ  หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว 

(8)  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการเก็บรักษาเงิน 

(9)  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ 

(10)  ข้อก าหนดเกี่ยวกับจ านวนกรรมการ  การพ้นจากต าแหน่งของกรรมการและการประชุมของ 

คณะกรรมการ 

มาตรา  14  คุณสมบัติของสมาชิก  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมาชิกให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรี 

ประกาศก าหนด 

วิธีการจ่ายเงินและการใช้จ่ายและการเก็บรักษาเงินตามมาตรา  13 (7)  และ (8)  ให้เป็นไปตามที่ 

รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

มาตรา  15  วันเวลาเปิดท าการส านักงานตามมาตรา  13 (3)  ต้องไม่น้อยกว่าห้าวันในวันหน่ึงสัปดาห์ 

และวันหนึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามชั่วโมงและให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ปิดประกาศวั และเวลาเปิดท าการไว้ท่ีส านักงาน 

มาตรา  16  การแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จะกระท าได้ก็แต่โดยมติของที่ประชุม

ใหญ่  และต้องน าไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในสิบส่ีวันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ 



 

การยื่นค าขอจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด นายทะเบียนมี

อ านาจไม่รับจดทะเบียนการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

ได้เมื่อเห็นว่าการแก้ไขหรือเพิ่มเติมนั้นขัดต่อวัตถุประสงค์ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  หรือขัดต่อกฎหมาย 

 การแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  จะยังไม่มีผลใช้บังคับจนกว่านาย 

ทะเบียนจะได้รับจดทะเบียนแล้ว 

ในกรณีที่นายทะเบียนไม่รับจดทะเบียนการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ให้น ามาตรา  

11  วรรคสี่และวรรคห้ามาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา  17  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต้องจัดให้มีป้ายช่ือเป็นภาษาไทยอ่านได้ชัดเจนติดไว้ที่หน้าส านักงาน  และ

ต้องติดใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนไว้ที่ส านักงานในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย 

มาตรา  18  ในกรณีที่ใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนสูญหาย  ถูกท าลายหรือช ารุดในสาระส าคัญ   

ให้นายทะเบียนออกใบแทนใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนให้เมื่อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ร้องขอ 

การขอรับใบแทนใบส าคัญแสดงการจดทะเบียน  การออกใบแทนใบส าคัญแสดงการจดทะเบียน  และ 

แบบแทนแสดงการจดทะเบียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ  และแบบที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

 

     หมวด  3 

   การด าเนนิกิจการของสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ 

 มาตรา  19  ให้ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  นัดสมาชิกมาประชุมกันเป็นการประชุมใหญ่สามัญ

คร้ังแรกภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียนเพื่อตั้ง  คณะกรรมการและมอบหมายทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการ  ในระหว่าง

ที่ยังมิได้มีการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก  ให้ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์มีอ านาจหน้าที่และความ

รับผิดชอบเช่นเดียวกับคณะกรรมการ 

 มาตรา  20  การแต่งต้ังกรรมการและการเปลี่ยนแปลงตัวกรรมการ  ให้ท าได้โดยมติของท่ีประชุมใหญ่  และต้อง

น าไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในสิบส่ีวันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

 ในกรณีที่นายทะเบียนไม่รับจดทะเบียนกรรมการคนใด  นายทะเบียนต้องแจ้งเหตุที่ไม่รับจดทะเบียนให้สมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ไม่รับจดทะเบียน  และให้น ามาตรา  11  วรรคสี่และวรรคห้า  มาใช้บังคับ

โดยอนุโลม 

 ในระหว่างที่ยังไม่มีการจดทะเบียนกรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุดใหม่  ถ้าข้อบังคับของสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์มิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้กรรมการชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่กรรมการต่อไปจนกว่าจะได้มีการจดทะเบียน

กรรมการชุดใหม่ 

มาตรา  21  ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์มีคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคน  โดยมี

ต าแหน่งนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์หนึ่งคน  เลขานุการหนึ่งคน  เหรัญญิกหนึ่งคน  และต าแหน่งอ่ืนตามที่คณะกรรมการ

ก าหนด  เป็นผู้ด าเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  และเป็นผู้แทนของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในกิจการที่

เกี่ยวกับบุคคลภายนอก  เพื่อการนี้  คณะกรรมการจะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนท าการแทนก็ได้ 



 

กรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด 

 กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียน

กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้เว้นแต่ที่ประชุมใหญ่โดยมติสองในสามของผู้

มาประชุมจะก าหนดเป็นอย่างอื่น 

 ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระและได้มีการแต่งตั้งผู้อื่นเป็นกรรมการการแทน  ให้ผู้ที่ได้รับ

แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

 มาตรา  22  การประชุมใหญ่สามัญ  ให้คณะกรรมการเรียกประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  ปีละหนึ่งครั้งภายในหนึ่ง

ร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทินเพื่อ 

(1)  รับทราบรายงานกิจการในรอบปีที่ผ่านมาของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

(2)  พิจารณาอนุมัติบัญชีรายได้  รายจ่าย  และบัญชีงบดุลของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

(3)  เลือกต้ังคณะกรรมการแทนคณะกรรมการเมื่อครบวาระตามมาตรา  21  วรรคสาม 

(4)  พิจารณาวาระอื่น ๆ 

 มาตรา  23  คณะกรรมการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 

 สมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคนจะท าหนังสือร้องขอต่อ

คณะกรรมการให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อการใดการหนึ่งเมื่อใดก็ได้ 

 ในกรณีที่สมาชิกเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ  ให้คณะกรรมการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายใน

สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าร้องขอ  ถ้าคณะกรรมการไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญในระยะเวลาดังกล่าว  ให้นายทะเบียนมี

อ านาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้ 

 มาตรา  24  ในการเรียกประชุมใหญ่สามัญหรือการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญตามมาตรา  19  มาตรา  22  หรือ

มาตรา  23  คณะกรรมการต้องส่งหนังสือนัดประชุมไปยังสมาชิกทุกคนซ่ึงมีชื่อในทะเบียนสมาชิกก่อนวันนัดประชุมไม่น้อย

กว่าเจ็ดวัน 

 การเรียกประชุมใหญ่ตามวรรคหนึ่งต้องระบุสถานที่  วัน  เวลา  และระเบียบวาระการประชุมและจัดส่งรายละเอียด

และเอกสารที่เกี่ยวข้องตามควรไปพร้อมกันด้วย 

 มาตรา  25  การประชุมใหญ่ต้องมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมด

หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนจึงจะเป็นองค์ประชุม 

 ถ้าในการประชุมนัดแรก  สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุมหากการประชุมนั้นได้นัดโดยสมาชิกร้องขอ  

ให้เลิกประชุม  ถ้าการประชุมน้ันมิใช่โดยสมาชิกร้องขอ  ให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายในสามสิบวันการประชุมครั้งหลังนี้

มีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าสามสิบคนก็ให้ถือว่าเป็น

องค์ประชุม 

 ในการประชุมใหญ่เพื่อแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับและการเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  ต้องมีผู้มาประชุมตาม

วรรคหนึ่งเท่านั้น 



 

 มาตรา  26  ในการประชุมใหญ่  สมาชิกคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนการวินิจฉัยช้ีขาดให้ถือเสียงข้างมาก  

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาดเว้นแต่กรณีการแก้ไขหรือเพิ่มเติม

ข้อบังคับและการเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้มาประชุม 

มาตรา  27  สมาชิกจะมอบฉันทะเป็นหนังสือให้ผู้อื่นซ่ึงมิใช่สมาชิกประชุมใหญ่และออกเสียงแทนตนก็ได้ ผู้รับมอบ

ฉันทะคนหนึ่งรับมอบฉันทะได้คนเดียว 

มาตรา  28  ในกรณีที่จะมีมติเรื่องใด  ถ้าส่วนได้เสียของกรรมการหรือสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้ใด

ขัดกับประโยชน์ได้เสียของสมาคมกรรมการหรือสมาชิกของสมาคมผู้นั้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ 

 มาตรา  29  นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่อาจเข้าร่วมการประชุมใหญ่ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์และอาจ

ชี้แจงแสดงข้อคิดเห็นแก่ที่ประชุมใหญ่ได้แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 มาตรา  30  ห้ามมิให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เรียกเก็บเงินอื่นใดจากสมาชิกนอกเหนือจากเงินค่าสมัคร  เงิน

บ ารุง  และเงินสงเคราะห์ 

 เงินค่าสมัครให้เรียกเก็บจากผู้ซึ่งสมัครเข้าเป็นสมาชิกในครั้งแรกเพียงครั้งเดียวตามอัตราที่ก าหนดในข้อบังคับ  แต่

ต้องไม่เกินอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 เงินค่าบ ารุงให้เรียกเก็บจากสมาชิกเป็นรายเดือนหรือรายปีตามอัตราที่ก าหนดในข้อบังคับแต่ต้องไม่เกินอัตราที่ก าหนด

ในกฎกระทรวง 

 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อาจเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ไว้ล่วงหน้าเพื่อส ารองจ่ายเงินเป็นค่าจัดการศพได้  แต่ต้องไม่

เกินอัตราที่ที่ประชุมใหญ่ก าหนดและต้องก าหนดในข้อบังคับ 

 ในกรณีที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เลิก  หรือสมาชิกผู้ใดพ้นจากสมาชิกภาพให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์คืนเงิน

สงเคราะห์เรียกเก็บไว้ล่วงหน้าให้แก่สมาชิกเท่าที่สมาชิกผู้นั้นยังไม่ตกอยู่ในความผูกพันที่จะต้องจ่ายเงินสงเคราะห์ตามที่ได้จ่าย

ล่วงหน้าไว้ให้แล้ว 

 มาตรา  31  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อาจหักจ านวนหน่ึงไว้จากเงินสงเคราะห์ได้ตามสมควร  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน

การด าเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตามอัตราที่ที่ประชุมก าหนด  แต่ต้องไม่เกินอัตราที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 

 มาตรา  32  กรรมการไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างหรือประโยชน์อย่างอ่ืนท านองเดียวกันจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

 กรรมการอาจได้รับเบี้ยประชุม  ค่าพาหนะ  หรือประโยชน์อย่างอื่นท านองเดียวกันจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ได้  

หากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ได้วางระเบียบไว้ให้จ่ายได้ 

 ระเบียบของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ว่าด้วยการจ่ายเบี้ยประชุม  ค่าพาหนะ  หรือประโยชน์อย่างอ่ืนท านองเดียวกัน

ให้แก่กรรมการ  ต้องกระท าโดยมติของที่ประชุมใหญ่และต้องส่งส าเนาที่มีค ารับรองว่าถูกต้องต่อนายทะเบียน 

 มาตรา  33  ห้ามมิให้ผู้ใดชักชวน ชี้ช่อง หรือจัดการโดยวิธีใด ๆ ที่คล้ายคลึงกันให้ผู้ใดเข้าเป็นสมาชิกสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ยังมิได้จดทะเบียนโดยถูกต้องตามกฎหมาย 

 มาตรา  34  ห้ามมิให้ผู้ใดชักชวน  ชี้ช่อง  หรือจัดการให้ผู้อื่นเข้าเป็นสมาชิกในสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  โดย

ได้รับประโยชน์ตอบแทนเป็นเงินหรือทรัพย์สินอื่นไม่ว่าจะเป็นสินจ้างหรือค่าใช้จ่ายอื่นจากการชักชวน  ชี้ช่อง  หรือจัดการนั้น 

 มาตรา  35  สมาชิกมีสิทธิขอตรวจสอบบัญชีและเอกสารของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  เพื่อทราบการด าเนิน

กิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ส านักงานได้ในเวลาเปิดท าการ 



 

 

      หมวด  4 

    การควบคุมสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ 

 มาตรา  36  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  ต้องจัดให้มีทะเบียนสมาชิกตามแบบที่นายทะเบียนกลางก าหนดและให้เก็บ

รักษาทะเบียนดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานและเอกสารที่ใช้ประกอบการลงทะเบียนไว้ที่ส านักงาน 

 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต้องส่งส าเนาทะเบียนสมาชิกที่มีอยู่ในวันที่ครบเก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียนให้แก่นาย

ทะเบียนภายในสามสิบวัน  นับแต่วันดังกล่าว  และเมื่อสิ้นเดือนมีนาคม  เดือนมิถุนายน  เดือนกันยายน  และเดือนธันวาคม  

ของทุกปี  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต้องส่งส าเนาทะเบียนสมาชิกในส่วนที่มีการเปล่ียนแปลงจ านวนสมาชิกตามที่เป็นอยู่ในวัน

สิ้นเดือนนั้นต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวัน  นับแต่วันสิ้นเดือนนั้น  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

 มาตรา  37  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  ต้องจัดให้มีสมุดช าระเงินประจ าตัวสมาชิก บัญชีแสดงฐานะการเงินและ

หลักฐานการรับจ่ายเงินตามแบบที่นายทะเบียนกลางก าหนด และต้องเก็บรักษาเอกสารประกอบบัญชีแสดงให้เห็นความถูกต้อง

แห่งบัญชีนั้นไว้ด้วย 

 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต้องรายงานจ านวนเงินท่ีมีอยู่ในมือและในธนาคารที่เป็นอยู่ในวันสิ้นเดือนมิถุนายนของทุก

ปีต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นเดือนนั้น ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่รับมนตรีประกาศก าหนด 

 มาตรา  38  เมื่อสิน้ปีปฏิทินทุกปี  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต้องท าบัญชีรายได้ รายจ่าย และบัญชีงบดุลตามแบบที่

นายทะเบียนกลางก าหนด  เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาภายในหกสิบวัน นับแต่วันสิ้นปี 

 ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เสนอต่อที่ประชุมใหญ่เพื่ออนุมัติบัญชีรายได้ รายจ่าย และบัญชีงบดุลนั้นภายใน

ก าหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน 

 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต้องส่งส าเนางบดุลตามวรรคหนึ่งที่มีค ารับรองว่าถูกต้องต่อนายทะเบียน เพื่อตรวจสอบ

ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่อนุมัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด และสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์ต้องแสดงส าเนางบดุลไว้ที่ส านักงานเพื่อให้สมาชิกและผู้มีส่วนได้เสียตรวจดูได้ด้วย 

 มาตรา  39  ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เก็บรักษาหลักฐานเอกสารตามมาตรา  36  มาตรา   37  มาตรา  38  

ไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี 

 มาตรา  40  ผู้มีส่วนได้เสียจะขอตรวจเอกสาร คัดเอกสาร หรือขอให้คัดรายการ และรับรองส าเนาเอกสารเกี่ยวกับ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จากนายทะเบียนให้ย่ืนค าขอตามแบบที่นายทะเบียนกลางก าหนด 

 มาตรา  41  เพื่อประโยชน์แก่การด าเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ให้เป็นไปด้วยดี เมื่อมีกรณีที่นาย

ทะเบียนเห็นสมควรที่จะได้ฟังความคิดเห็นและค าวิสิจฉัยของสมาชิกในปัญหาหรือกิจการนายทะเบียนมีอ านาจส่ังให้คณะและค า

วินิจฉัยของสมาชิกในปัญหาหรือกิจการใด  นายทะเบียนมีอ านาจส่ังให้คณะกรรมการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อพิจารณา

และวินิจฉัยปัญหาหรือกิจการนั้นได้ 

 มาตรา  42  เมื่อ สมาชิกคนใดคนหนึ่งหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอว่าการประชุมใหญ่ของสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์ ถ้าได้นัดเรียกหรือได้ประชุมกันหรือได้ลงมติฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  นาย

ทะเบียนมีอ านาจสั่งให้เพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่ที่เกิดข้ึนในการประชุมที่ได้เรียกหรือได้ประชุมกันหรือได้ลง 



 

มติฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้นเสียได้ การร้องขอให้เพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่นั้น 

ถ้าสมาชิกเป็นผู้ร้องขอต้องร้องขอภายในสมาสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ 

 ในกรณีที่นายทะเบียนมีค าสั่งให้เพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่ กรรมการคนใดคนหน่ึงมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งน้ันต่อ

ปลัดกระทรวงได้ โดยท าเป็นหนังสือยื่นต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งและให้นายทะเบียนส่งค า

อุทธรณ์ต่อไปยังปลัดกระทรวงโดยมิชักช้า 

 ให้ปลัดกระทรงวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันยื่นอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของปลัดกระทรวงให้เป็นที่สุด 

 มาตรา  43   ในกรณีที่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคามฌาปนกิจสงเคราะห์กระท าการใดอันก่อให้เกิดความ

เสียหายแก่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ถ้าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ไม่ร้องทุกข์หรือฟ้องคดีให้นายทะเบียนร้องทุกข์หรือฟ้อง

คดีได้โดยให้พนักงานอัยการรับว่าต่างให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ และให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ออกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ

การร้องทุกข์ฟ้องคดีหรือว่าต่างแก่นายทะเบียนหรือพนักงานอัยการ แล้วแต่กรณี 

 มาตรา  44  ในกรณีที่คณะกรรมการหรือกรรมการกระท าการหรืองดเว้นกระท าการใดกากรปฏิบัติหน้าที่ของตน

จนท าให้เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์หรือสมาชิก หรือท าให้มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงินหรือการ

บัญชี  ให้นายทะเบียนมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้ปฏิบัติการดังต่อไปนี้ 

 (1)  ให้คณะกรรมการหรือกรรมการระงับการปฏิบัติบางส่วนที่เป็นเหตุให้ เกิดข้อบกพร่องหรือเสื่อมเสีย

ผลประโยชน์ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์หรือสมาชิก 

(2) ให้คณะกรรมการหรือกรรมการแก้ไขข้อบกพร่องตามวิธีการและระยะเวลาที่ 

นายทะเบียนก าหนด 

  (3) ให้คณะกรรรมการหรือกรรมการหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องนั้นให้แล้ว

เสร็จตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนก าหนด 

           (4) ให้คณะกรรมการพ้นจากต าแหน่งท่ังคณะ หรือให้กรรมการซ่ึงเกี่ยวข้องกับการนับพ้นจาก ต าแหน่ง

กรรมการ 

 มาตรา  45  เมื่อนายทะเบียนสั่งให้คระกรรมการพ้นจากต าแหน่งกรรมการทั้งคณะ  ให้นายทะเบียนแต่งต้ัง

คณะกรรมการชั่วคราวขึ้นคระหนึ่ง มีอ านาจหน้าที่และสิทธิเช่นเดียวกับคณะกรรมการ และให้คณะกรรมการชั่วคราวจัดให้มี

การประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั่งคณะกรรมการขึ้นใหม่ทั่งหมดให้เสร็จส้ินภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วัน 

 มาตรา  46  เมื่อนายทะเบียนสั่งให้กรรมการคนใดพ้นจากต าแหน่งกรรมการให้คณะกรรมการส่วนที่เหลือเรียก

ประชุมใหญ่ตั้งผู้เป็นกรรมการแทนภายในเวลาสิบวันนับแต่วันที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งถ้ามิได้ตั้งหรือตั้งกรรมการไม่ได้

ตามก าหนดเวลาให้นายทะเบียนแต่งตั้งสมาชิกคนใดคนหนึ่งเป็นกรรมการแทนและให้ผู้ซ่ึงได้รับแต่งตั้งกรรมการแทนและให้ผู้

ซึ่งได้รับแต่งต่ังน้ันอยู่ในต าแหน่งกรรมการเท่ากับวาระเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน คณะกรรมการส่วนที่เหลือจะเรียก

ประชุมใหญ่เพื่อตั้งกรรมการแทนหรือนายทะเบียนจะด าเนินการแค่ตั่งกรรมการแทนหรือไม่ก็ได้ 

 ในกรณีที่คณะกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงเจ็ดคน  ให้นายทะเบียนแต่งต่ังกรรรมการชั่วคราวให้ครบจ านวนเจ็ดคน และ

ให้คระกรรมการจัดให้มีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั่งกรรรมการแทนกรรมการที่พ้นจาต าแหน่งให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน

นับแต่วันที่นายทะเบียนแต่งตางกรรมการชั่วคราว 

มาตรา  47  ในกรปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้นายทะเบียนหรือผู้ซึ่งนายทะเบียนมอบหมาย 



 

และพนักงานเจ้าหน้ามีอ านาจ 

 (1)  เข้าไปในส านักงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในวันท าการระหว่างเวลาพระอาทิตย์ข้ึนถึงพระอาทิตย์ตก  

เพื่อตรวจสอบและควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

 (2)  สั่งให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ส่งหรือแสดงบัญชีและเอกสารของสมาคมฌาปนกิ

จางเคราะห์ 

 (3)  สอบถามบุคคลใน (3) หรือเรียกบุคคลดังกล่าวมาเพื่อสอบถามหรือแสดงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการด าเนินกิจการ

ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

 ในกรณีการตรวจสอบกระท าโดยพนักงานเจ้าหน้าที่  เมื่อตรวจสอบแล้วให้เสนอรายงานการตรวจสอบต่อนาย

ทะเบียนด้วย 

 ในการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนหรือผู้ซึ่งนายทะเบียนยมอบหมายและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง  ให้บุคคล

ซึ่งเกี่ยวข้องอ านวยความสะดวกตามสมควรแก่นายทะเบียนหรือผู้ซึ่งนายทะเบียนมอบหมายและพนักงานเจ้าหน้าที่ 

มาตรา  48  นายทะเบียนหรือผู้ซึ่งนายทะเบียนมอบหมายและพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องมีบัตรประจ าตัว 

แบบที่นายทะเบียนกลางประกาศก าหนด 

 

หมวด   5 

การฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการ หน่วยงานของรฐั 

รัฐวิสาหกิจ และองคก์รวชิาชพีซึง่เปน็นติบิุคคล ทีอ่ยูภ่ายใตก้ารก ากับของรฐั 

มาตรา  49 ส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ  องค์กรวิชาชีพซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การ

ก ากับของรัฐใดที่ประสงค์จะด าเนินกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์ให้ปฏิบัติตามระเบียนที่ก าหนดใน 

มาตรา 50  

มาตรา  50  ให้กระทรวงแรงงานและสวัสดิการก าหนดระเบียบการขึ้นทะเบียนการด าเนินกิจการ  การควบคุม  และ

การเลิกกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  และองค์กรวิชาชีพซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่

ภายใต้การก ากบของรัฐข้ึนไว้ระเบียบน้ีเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้วให้ใช้บังคับได้ 

เมื่อการฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  และองค์กรวิชาชีพซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่

ภายใต้การก ากับของรัฐ  ได้ขึ้นทะเบียนตามระเบียบที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมก าหนดในวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ถือว่า

การฌาปนกิจสงเคราะห์ดังกล่าวเป็นงานอันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ และองค์วิชาชีพ

ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การก ากับของรัฐนั้น 

 

หมวดที ่ 6 

การเลกิสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

มาตรา  51  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ย่อมเลิกด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้ 

 (1)  ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้เลิก 

 (2)  นายทะเบียนสั่งให้เลิกตามมาตรา  52 



 

 (3)  ศาลสั่งให้เลิกตามมาตรา  54 

 เมื่อเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  ให้นายทะเบียนกลางประกาศการเลิกในราชกิจจานุเบกษา  และให้นายทะเบียน

ปิดประกาศที่ส านักงานด้วย 

มาตรา  52  นายทะเบียนมีอ านาจส่ังให้เลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ได้ในกรณีต่อไปนี้ 

 (1)  สมาชิกไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดร่วมกันท่ียื่นค าร้องขอต่อนายทะเบียน  ขอให้เลิกสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์  พร้อมด้วยเหตุผลประกอบค าร้องขอ  และนายทะเบียนให้สอบสวนหลักฐานและเหตุผลประกอบค าร้องขอ

แล้วเป็นที่ปรากฎแน่ชัดว่าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมควรจะต้องเลิกด าเนินกิจการตามค าร้องขอนั้น 

 (2)  บุคคลอ่ืนซึ่งมิได้เป็นกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเข้ามากระท าการในฐานะกรรมการ  และนายทะเบียนได้มี

ค าสั่งให้บุคคลดังกล่าวเลิกการกระท าในฐานะกรรมการแล้ว  แต่ไม่ปฏิบัติต่อค าสั่งของนายทะเบียน 

 (3)  มีพฤติการณ์ที่ท าให้เห็นว่าการด าเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้นไม่เป็นไปโดยสุจริต  และนาย

ทะเบียนได้สอบสวนพฤติการณ์ดังกล่าวแล้วมีเหตุผลเป็นที่เชื่อถือได้ 

 (4)  มีพฤติกรรมที่ท าให้เห็นวาการด าเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ไม่อาจด าเนินต่อไปได้ไม่ว่าเพราะ

เหตุใดๆ 

 เมื่อนายทะเบียนสั่งให้เลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ใด  ให้แจ้งค าสั่งเป็นหนังสือพร้อมด้วยเหตุผลไปยังสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์นั้นภายในสามสิบวัน 

 มาตรา  53  ในกรณีที่นายทะเบียนสั่งเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตามมาตรา  52  กรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า

กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อปลัดกระทรวงโดยท าเป็นหนังสือย่ืนต่อนาย

ทะเบียนภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับค าสั่งและให้นายทะเบียนส่งค าอุทธรณ์ต่อไปยังปลัดกระทรวงโดยมิชักช้า 

 ให้ปลัดกระทรวงวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับต้ังแต่วันที่ยื่นอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของปลัดกระทรวงให้เป็นที่สุด 

มาตรา  54  ในกรณีที่นายทะเบียนเพิกเฉยหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  52  เมื่อผู้มีส่วนได้เสียร้องขอ  ศาลอาจสั่งให้

เลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้นได้ 

 

 

 

 

หมวดที ่ 7 

การช าระบญัชี 

มาตรา  55  เมื่อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ใดต้องเลิกไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ให้มีการช าระบัญชีสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์นั้น  และให้น าความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชนย์อันว่าด้วยการช าระบัญชีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  ห้าง

หุ้นส่วนจ ากัดและบริษัทจ ากัด  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

มาตรา  56  ในการตั้งผู้ช าระบัญชีของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ต้องเลิกให้ที่ประชุมใหญ่ตั้งผู้ช าระบัญชีโดย

ได้รับความเห็นขอบจากนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  หรือนับแต่วันที่ปลัดกระทรวง

มีค าสั่งให้ยกอุทธรณ์แล้วแต่กรณี  เพื่อท าการช าระบัญชีของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 



 

ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ไม่อาจตั้งผู้ช าระบัญชีภายในก าหนดเวลาตาวรรคหนึ่งหรือนายทะเบียนไม่ให้ความเห็นชอบใน

การตั้งผู้ช าระบัญชี  ให้นายทะเบียนแต่งตั้งผู้ช าระบัญชีขึ้นท าการช าระบัญชีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ได้ 

เมื่อนายทะเบียนเห็นสมควรหรือเมื่อสมาชิกมีจ านวนไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกทั้งหมดร้องขอต่อนายทะเบียน  

นายทะเบียนจะแต่งตั้งผู้ช าระบัญชีคนใหม่แทนผู้ช าระบัญชีที่ได้ต้ังไว้ก็ได้ 

ให้นายทะเบียนจดทะเบียนผู้ช าระบัญชีท่ีนายทะเบียนให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง  หรือผู้ช าระบัญชีที่ได้รับแต่งตั้ง

ตามวรรคสองหรือวรรคสาม  และให้ปิดประกาศชื่อผู้ข าระบัญชีไว้ที่ส านักงานแบะที่ว่าการอ าเภอแห่งท้องท่ีที่สมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์นั้นตั้งอยู่ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่จดทะเบียนผู้ช าระบัญชีผู้ช าระบัญชีอาจได้รับค่าตอบแทนตามที่นายทะเบียนก าหนด 

มาตรา  57  ภายในสามสิบวันแต่วันที่นายทะเบียนจดทะเบียนผู้ช าระบัญชีให้ผู้ช าระบัญชีให้ผู้ช าระบัญชีประกาศไว้ที่

ส านักงานและที่ว่าการอ าเภอแห่งท่ีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต้ังอยู่  และประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องท่ีหรือ

โฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องท่ีปรือโฆษณาทางวิทยุประจ าท้องที่ว่าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ได้เลิกและแจ้งเป็นหนังสือไป

ยังเจ้าหนี้ทุกคนซึ่งมีช่ือปรากฎในสมุดบัญชีหรือเอกสารของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  หรือปรากฏจากทางอ่ืน  เพื่อให้ทราบ

ว่าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้นเลิกและให้เจ้าหนี้ยื่นค าทวงหนี้แก่ผู้ช าระบัญชี 

มาตรา  58  เมื่อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เลิก  ให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์มี

หน้าที่จัดการรักษาทรัพย์สินท้ังหมดของสมาคมฌาปนกิจไว้จนกว่าผู้ช าระบัญชีจะเรียกให้ส่งมอบผู้ช าระบัญชีจะเรียกให้

คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ส่งมอบทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง  พร้อมด้วยสมุดบัญชีเอกสารและ

สิ่งอื่นเมื่อใดก็ได้ 

มาตรา  59  ผู้ช าระบัญชีต้องท างบดุลของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์โดยมิชักช้าส่งให้ผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจรับรอง

ว่าถูกต้องและในกรณีจ าเป็นอาจร้องขอให้นายทะเบียนตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบงบดุลนั้นได้ 

เมื่อผู้สอบบัญชีรับรองงบดุลแล้ว  ให้ผู้ช าระบัญชีเสนองบต่อที่ประชุมใหญ่เพื่ออนุมัติแล้วเสนองบดุลนั้นต่อนาย

ทะเบียน 

มาตรา  60    เมื่อได้ช าระบัญชีแล้วถ้ามีทรัพย์สินเหลืออยู่จะแบ่งให้แก่สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ไม่ได้  

ทรัพย์สินน้ันจะต้องโอนไปให้แก่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อื่น  หรือนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการกุศลสาธารณะ

ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์หรือตามมติของที่ประชุมใหญ่ในกรณีที่มิได้ระบุไว้ในข้อบังคับหรือ

ที่ประชุมใหญ่มิได้มีมติไว้  ให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน 

 

 

 

หมวดที ่ 8 

บทก าหนดโทษ 

มาตรา  61   ผู้ใดด าเนินกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์โดยมิได้จดทะเบียนเป็นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์หรือข้ึน

ทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  หรือ

ทั้งจ าทั้งปรับ 



 

มาตรา  62  ผู้ใดเป็นสมาชิกของการฌาปนกิจสงเคราะห์  โดยรู้ว่าการฌาปนกิจสงเคราะห์นั้นมิได้จดทะเบียนการ

ฌาปนกิจสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท 

มาตรา   63   ผู้ใดใช้ค าแสดงชื่อในธุรกิจว่า  “ฌาปนกิจสงเคราะห์”  หรือค าอื่นใดที่มีความหมายเช่นเดียวกันอันใด

ที่มีความหมายเช่นเดียวกันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 5 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  และปรับอีกไม่เกินวันละห้าร้อย

บาทจนกว่าจะเลิกใช้ 

มาตรา  64  ในกรณีที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 16  วรรคหนึ่ง  มาตรา  17  มาตรา  20  

มาตรา  36  มาตรา  37  มาตรา  38   หรือมาตรา  39  หรือฝ่าฝืนมาตรา 30  หรือมาตรา  31  กรรมการทุกคนต้อง

ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท   เว้นแต่จะพิสูจน์ ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระท าความผิดของสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์นั้น 

มาตรา  65  กรรมการผู้ใดรับเงิน  หรือทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อย่างอ่ืนท านองเดียวกันจาก  สมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์  โดยไม่มีสิทธิที่จะได้ตามาตรา  32   ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท  หรือทั้งจ า

ทั้งปรับ 

มาตรา  66  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  33  หรือมาตรา  34  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่น

บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา  67  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งนายทะเบียนหรือผู้ซึ่งนายทะเบียนมอบหมายหรือพนักงานเจ้าหน้าที่  หรือไม่

อ านวยความสะดวกแก่นายทะเบียนหรือผู้ซึ่งนายทะเบียนมอบหมายหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  47  ต้องระวางโทษปรับ

ไม่เกินห้าพันบาท 

มาตรา  68 กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้ใดไม่จัดการรักษาทรัพย์สินของสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์หรือไม่ส่งมอบทรัพย์สิน สมุดบัญชี เอกสารและสิ่งอ่ืนของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ผู้ช าระบัญชี

ตามมาตรา 58 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินส่ีหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา  69  ผู้ใดแบ่งหรือโอนทรัพย์สินท่ีเหลืออยู่เมื่อได้รับช าระบัญชีแล้วให้แก่บุคคลใดอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  

60  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 

บทเฉพาะกาล 

มาตรา  70  นับต้ังแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่จดทะเบียนตาม

พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2517 เป็นสมาคมฌาปนกิจที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา  71 นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่าการฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการ  องค์การของ

รัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจที่ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์  พ.ศ.  2517  เป็นการฌาปนกิจสงเคราะห์ของ

ส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  และรัฐวิสาหกิจที่ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา  72  เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจใดเป็นหุ้นและจัดต้ังบริษัท  และนายทะเบียนหุ้นส่วน

บริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์หรือนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด  แล้วแต่กรณี  จดทะเบียน

บริษัทนั้น  ตามกฎหมายว่าด้วยทุนรัฐวิสาหกิจแล้ว  ให้การฌาปนกิจสงเคราะห์ของรัฐวิสาหกิจที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามมาตรา  

50  แห่งพระราชบัญญัตินี้  ยังคงด าเนินการได้ต่อไปจนกว่าจะมีการจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตาม



 

พระราชบัญญัตินี้  และให้โอนบรรดาสิทธิ  หน้าที่  และความรับผิดชอบของการฌาปนกิจสงเคราะห์ของรัฐวิสาหกิจน้ันไปเป็น

ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่จดทะเบียนแล้วนี้แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันจดทะเบียนบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยทุน

รัฐวิสาหกิจดังกล่าว 

ในกรณีที่ไม่มีการด าเนินการตามวรรคหนึ่งให้ถือว่าเป็นการเลิกการฌาปนกิจสงเคราะห์นั้น 

มาตรา  73  ให้บรรดากฎกระทรวง  ระเบียบ  ประกาศ  หรือค าสั่งท่ีออกตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจ

สงเคราะห์  พ.ศ.  2517  คงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  จนกว่าจะมีกฎกระทรวง  

ระเบียบประกาศหรือค าสั่งออกมาใช้บังคับแทนภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 

 

 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พันต ารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร 

        นายกรัฐมนตรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

อัตราค่าธรรมเนยีม 

(1)  ค าขอจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจ สงเคราะห์    ฉบับละ  100  บาท 

(2)  ค าขอจดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับ 

      ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์     ฉบับละ  50   บาท 

(3) ค าขอจดทะเบียนตั้งหรือเปลี่ยนตัวกรรมการ 

      ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์     ฉบับละ  50  บาท 

(4) ค าขอตรวจหรือคัดเอกสารเกี่ยวกับ 

        สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์      ฉบับละ  50  บาท 

(5) ค าขอเกี่ยวกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

     อย่างอ่ืน  นอกจาก  (1)  (2)  (3)  และ(4)     ฉบับละ  25 บาท 

(6)   ใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  ฉบับละ  500   บาท 

(7)  ใบแทนใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  ฉบับละ  100  บาท 

(8)  การรับรองส าเนาเอกสารเกี่ยวกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ฉบับละ  25  บาท 

 

หมายเหต ุ :  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือโดยการที่การด าเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ทางด้าน

การเงินตามที่พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์   พ.ศ. 2517 ก าหนดไว้ไม่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม

ปัจจุบันและวิธีการควบคุมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติดังกล่าวยังไม่รัดกุมพอท่ีจะป้องกัน

ฉ้อโกงและการแสวงหาผลประโยชน์จากกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสมาคมได้  ท าให้สมาคม

ได้รับความเสียหาย  สมควรปรับปรุงพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์  พ.ศ.  2517  เพื่อให้การคุ้มครองและรักษา

ผลประโยชน์ของประชาชนที่เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และเพื่อให้เกิดความคล่องตัวใน

การบริหารงานของคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

(ประกาศนี้ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฏีกา  เล่ม 119  ตอนที่ 42  ก ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2545) 

 

 

 

 

ประกาศกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ 

เรื่อง  คณุสมบัตขิองสมาชิก  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรบัสมาชกิ 

ของสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ 

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

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  7  มาตรา  14  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์  พ.ศ.  

2545  อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  29  

ประกอบกับมาตรา  35  และมาตรา  45  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตาม

บทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ  1  ประกาศนี้เรียก  “ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เรื่อง  คุณสมบัติของสมาชิก  

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์” 

 ข้อ  2  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 ข้อ  3  บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  เป็นผู้มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

 (1)  เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ 

 (2)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  หรือเป็นคนไร้ความสามารถ 

 (3)  มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 

 ข้อ  4  ให้ผู้สมคัรย่ืนใบสมัครต่อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ด้วยตนเองในวันท าการ  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน  

ดังต่อไปนี้ 

(1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

(2) ส าเนาทะเบียนบ้าน 

(3) ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งจากสถานพยาบาลของรัฐตามกฎหมายว่าด้วย 

สถานพยาบาล 

(4) หลักฐานอื่นตามที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ก าหนด 



 

ความสมบูรณ์ของสมาชิกภาพของผู้สมัครตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่ข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจ 

สงเคราะห์ก าหนด 

 ข้อ  5  เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ใด ให้ถือว่าผู้เริ่มก่อการจัดต้ังสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ 

 ข้อ  6  ในกรณีที่มีปัญหาหรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ผู้อ านวยการส านักงานกิจการสตรีและ

สถาบันครอบครัวเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาด 

 

  ประกาศ  ณ  วันที่ 27  ธันวาคม  พ.ศ.2545 

 

 

 

 

 

 

ประกาศกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย ์

เรื่อง  คณุสมบัตขิองผูเ้ริม่กอ่การจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

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

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  7  และมาตรา  10  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์  พ.ศ.  

2545  อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  29  

ประกอบกับมาตรา  35  และมาตรา  45  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตาม

บทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ  1  ประกาศนี้เรียกว่า”ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เรื่องคุณสมบัติของผู้เริ่ม

ก่อการจัดต้ังสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์” 

ข้อ  2  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 ข้อ  ๓  ผู้เริ่มกอ่การจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

 (1)  มีสัญชาติไทย 

 (2)  มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ 

 (3)  มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ 

 (4)  มีภูมิล าเนาหรือถ่ินที่อยู่ในจังหวัดที่ยื่นค าขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เป็นเวลาไม่

น้อยกว่าหนึ่งปี 

 (5)  มีอาชีพเป็นหลักแหล่งและมีฐานะมั่นคง 

 (6)  ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 

 (7)  ไม่เป็นภิกษุ  สามเณร  นักพรต  หรือนักบวชในศาสนาใด 

(นายอนุรักษ์  จุรีมาศ) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม 

และความมั่นคงของมนุษย์ 



 

 (8)  ไม่เคยถูกนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ าท้องที่สั่งให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์ 

 (9)  ไม่เคยถูกท่ีประชุมใหญ่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ถอดถอนให้ออกจากต าแหน่งกรรมการเพราะเหตุ

ทุจริตต่อหน้าที่  หรือไม่เคยต้องโทษตามกฎหมายว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ 

 (10)  ไม่เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก  เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาท  

หรือความผิดลหุโทษ 

 (11)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 

 (12)  ไม่เป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว  หรือบุคคลล้มละลาย 

 (13)  ไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากส่วนราชการหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจหรือไม่

เคยถูกนายจ้างเลิกจ้างเพราะเหตูทุจริตต่อหน้าที่ 

 ข้อ  4 ในกรณีที่มีปัญหาหรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ให้ผู้อ านวยการส านักงานกิจการสตรีและ

สถาบันครอบครัวเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาด 

 

 ประกาศ  ณ  วันที่  27  ธันวาคม  พ.ศ.2545 

 

 

 

 

ระเบียบกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ 

ว่าดว้ย  คณุสมบตัิของกรรมการสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ พ.ศ.2545 

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

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  7  และมาตรา  21  แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์   

พ.ศ.  2545  อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  

 ซึ่งมาตรา  29  ประกอบกับมาตรา  35  และมาตรา  45  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้ 

กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ 

มั่นคงของมนุษย์ออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ  1  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยคุณสมบัติของ

กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  พ.ศ.  2545“ 

 ข้อ  2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 ข้อ  3  กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 

 (1)  มีสัญชาติไทย 

 (2)  มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ 

 (3)  มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ 

(นายอนุรักษ ์ จุรีมาศ) 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการพฒันาสังคม 

และความมัน่คงของมนุษย ์



 

 (4)  มีภูมิล าเนาหรือถ่ินที่อยู่ในจังหวัดที่จดทะเบียนตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

 (5)  มีอาชีพเป็นหลักแหล่งและมีฐานะมั่นคง 

 (6)  เป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้น 

 (7)  ไม่เป็นกรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อ่ืน 

 (8)  ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 

 (9)  ไม่เป็นภิกษุ  สามเณร  นักพรต  หรือนักบวชในศาสนาใด 

 (10)  ไม่เคยถูกนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ าท้องที่สั่งให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์ 

 (11)  ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ถอดถอนให้ออกจากต าแหน่งกรรมการเพราะเหตุ

ทุจริตต่อหน้าที่  หรือไม่เคยต้องโทษตามกฎหมายว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ 

 (12)  ไม่เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดได้กระท าโดย

ประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 

 (13)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

 (14)  ไม่เป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือบุคคลล้มละลาย 

 (15)  ไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  

หรือไม่เคยถูกนายจ้างเลิกจ้างเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 

ข้อ  4  ให้ผู้อ านวยการส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวรักษาการตามระเบียบนี้  

 

  ประกาศ  ณ  วันที่  27  ธันวาคม  พ.ศ.2545 

 

 

 

 

ประกาศกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัง่คงของมนษุย์ 

เรื่อง  วิธกีารจ่ายเงนิคา่จดัการศพ หรือค่าจัดการศพและสงเคราะหค์รอบครวั 

การใช้จา่ย และการเกบ็รกัษาเงนิของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

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

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๗ และมาตรา ๑๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.  

๒๕๔๕  อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา ๒๙  

ประกอบกับมาตรา  ๓๕ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตาม

บทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

(นายอนุรักษ์  จุรีมาศ) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม 

และความมั่นคงของมนุษย์ 



 

           เรื่อง  วิธีการจ่ายเงินค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว การใช้จ่ายและการเก็บรักษาเงินของ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์” 

 ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ ในกรณีที่สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ถึงแก่ความตามให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จ่ายค่าจัดการศพ

หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่บุคคลที่สมาชิกได้ระบุไว้ในใบสมัครให้เป็นผู้รับเงินสงเคราะห์และหรือเป็น

ผู้จัดการศพ ซึ่งต้องเป็นบุคคล ดังต่อไปนี้ 

(๑) สามี ภริยา บุตร บิดา มารดา 

(๒)  พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 

(๓) พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน 

(๔)  ปู่ ย่า ตา ยาย 

(๕)  ลุง ป้า น้า อา 

(๖)  ผู้อุปการะเลี้ยงดูหรือผู้อยู่ในอุปการะเลี้ยงดู 

ในกรณีไม่มีบุคคลที่สมาชิกระบุไว้ในใบสมัคร หรือมีบุคคลที่ระบุไว้ในใบสมัครแต่ไม่อาจจัดการตามเจตนาของ

สมาชิกได้  หรือในกรณีที่สมาชิกไม่ได้ระบุบุคคลใดไว้ในใบสมัคร  บุคคลตามวรรคหนึ่งอาจย่ืนค าร้องต่อสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์  เพื่อขอเป็นผู้จัดการศพก็ได้ 

เมื่อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ได้รับค าร้องตามวรรคสองและได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลสามารถเป็นผู้จัดการศพ

ของสมาชิกได้จริง  ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จ่ายเงินค่าจัดการศพให้แก่บุคคลนั้น  แต่ถ้าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เห็นว่า

บุคคลนั้นไม่สามารถเป็นผู้จัดการศพได้  หรือไม่มีบุคคลตามวรรคหนึ่งยื่นค าร้องภายในระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ

ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จัดการศพให้แก่สมาชิกที่ถึงแก่ความตายตามสมควรแก่ฐานานุรูปและประเพณีทางศาสนาของ

สมาชิกนั้น 

เมื่อได้ปฏิบัติตามวรรคสามแล้วยังคงมีเงินค่าจัดการศพหรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวเหลืออยู่  ให้

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จ่ายเงินส่วนที่เหลืออยู่ให้แก่บุคคลที่สมาชิกได้ระบุไว้ในใบสมัคร  แต่ถ้าไม่มีบุคคลที่สมาชิกระบุไว้

ในใบสมัคร  ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จ่ายเงินดังกล่าวให้แก่บุคคลในวรรคหนึ่งตามล าดับก่อนหลัง  โดยผู้อยู่ล าดับก่อน

ย่อมตัดสิทธิผู้อยู่ล าดับหลัง  ถ้ามีผู้อยู่ในล าดับเดียวกันหลายคน  ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์แบ่งเงินค่าจัดการศพหรือค่า

จัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวที่เหลืออยู่ให้แก่ทุกคนในสัดส่วนที่เท่ากัน  หากไม่อาจแบ่งเงินให้แก่บุคคลใดได้  ให้เงินนั้น

ตกเป็นของแผ่นดิน 

ข้อ ๔  สมาคมจะจ่ายเงินสดจัดการศพ  หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวครั้งแรกเท่าที่เรียกเก็บได้ภายใน

เจ็ดวัน  นับแต่วันที่ได้รับค าขอ  และให้จ่ายส่วนที่เหลือภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ได้จ่ายเงินดังกล่าว

คร้ังแรก  หากกรณีเงินสงเคราะห์รายใดมีปัญหาให้ถือมติที่ประชุมคณะกรรมการเป็นที่สุด 

ข้อ ๕  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจการตามข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  มีได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑)  ค่าเบี้ยประชุม  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะและค่าเช่าที่พักของกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

(๒)   เงินเดือน  คา่จ้าง  และค่าล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

(๓)   ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะและค่าเช่าที่พักของเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 



 

(๔)   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  กองทุนบ าเหน็จ  และค่าเครื่องแบบของเจ้าหน้าที่สมาคม 

ฌาปนกิจสงเคราะห์ 

(๕)  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ 

(๖)   ค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมฝึกอบรมสัมมนาของกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจ 

สงเคราะห์ 

(๗)  ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อที่ดิน  อาคารและครุภัณฑ์ต่างๆ  หรือจัดจ้างการก่อสร้างต่อเติมอาคารของ 

ส านักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

(๘)  ค่าเช่าที่ดิน  และอาคารส านักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

(๙) ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุ  ค่าซ่อม  ค่าบ ารุงรักษา  ค่าเสื่อมราคา 

(๑๐) ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค  เช่น  ค่าน้ า  ค่าไฟฟ้า  ค่าโทรศัพท์  ค่าไปรษณีย์ 

(๑๑) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ที่เกี่ยวกับการด าเนิน 

กิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

(๑๒)  ค่าใช้จ่ายส าหรับผู้ท าบัญชี  ผู้ตรวจบัญชี  ผู้สอบบัญชี  ผู้ช าระบัญชี  และค่าใช้จ่ายในการ 

เลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

(๑๓)  ค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมทางศาสนาของสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

(๑๔) ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามที่นายทะเบียนกลางให้ความเห็นชอบ 

ค่าใชจ้่ายตาม (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  และ (๑๓)  ต้องวางเป็นระเบียบและน าเสนอท่ีประชุมใหญ่อนุมัติและ 

ส่งให้นายทะเบียนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน  ทั้งนี้ภายในก าหนดสามสิบวัน 

 ข้อ ๖  การเก็บรักษาเงินให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์น าเงินฝากไว้กับธนาคารของรัฐ  หรือธนาคารพาณิชย์  ใน

นามของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

 ถ้าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จะเก็บรักษาเงินสดไว้ในมือ  ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ค านึงถึงความเหมาะสมและ

ความจ าเป็น  ทั้งนี้จะต้องก าหนดจ านวนเงินนั้นไว้ในข้อบังคับด้วย 

 ข้อ ๗  การใช้จ่ายเงินและการเบิกถอนเงินของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ให้นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  และ

กรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่าสองคน ลงลายมือช่ือร่วมกันในการอนุมัติค่าใช้จ่ายและเบิกถอนเงิน 

 ข้อ ๘  ในกรณีที่มีปัญหาหรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้  ให้ผู้อ านวยการส านักงานกิจการสตรีและ

สถาบันครอบครัวเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาด 

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

      

 

                                                   (นายอนุรักษ์  จุรีมาศ) 

             รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ 

    

 



 

ประกาศกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัง่คงของมนุษย ์

เรื่อง  หลกัเกณฑ์และวิธกีารสง่ส าเนาทะเบียนสมาชกิ  รายงานจ านวนเงนิ 

ที่มอียูใ่นมอืและในธนาคาร  และส าเนางบดลุของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

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

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๗ และมาตรา ๓๖ วรรคสอง มาตรา  ๓๗  วรรคสอง  และมาตรา ๓๘  วรรคสาม    

แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.    ๒๕๔๕  อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ

จ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทยบัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

       ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการส่งส าเนาทะเบียนสมาชิก  รายงานจ านวนเงินที่มีอยู่ในมือและในธนาคารและส าเนางบดุลของ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์” 

 ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 ข้อ ๓  ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ส่งส าเนาทะเบียนสมาชิกที่มีอยู่ในวันที่ครบเก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียนจัดต้ัง

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  ตามแบบที่นายทะเบียนกลางก าหนด (แบบ ส.ฌ.ก.๑)  ให้แก่นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์ประจ าท้องที่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ครบก าหนดดังกล่าว 

 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงจ านวนสมาชิกให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ส่งส าเนาทะเบียนสมาชิกที่มีการเปล่ียนแปลง

เพิ่มเติมเมื่อสิ้นเดือนมีนาคม  มิถุนายน  กันยายน  และธันวาคมของทุกปี  ต้องส่งส าเนาทะเบียนสมาชิกในส่วนที่มีการ

เปลี่ยนแปลงจ านวนสมาชิกตามที่เป็นอยู่ในวันสิ้นเดือนให้แก่นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ าท้องที่ภายในสามสิบ

วันนับแต่วันสิ้นเดือนนั้นๆ 

 การส่งส าเนาทะเบียนสมาชิกตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์รับรองความถูกต้องส าเนา

ทะเบียนสมาชิกนั้นด้วย 

 ข้อ ๔  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต้องรายงานจ านวนเงินที่มีอยู่ในมือและในธนาคารตามแบบที่นายทะเบียนกลาง

ก าหนด (แบบ ส.ฌ.ก.๔)  ตามที่เป็นอยู่ในวันสิ้นเดือนมิถุนายนของทุกปีต่อนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ าท้องที่

ภายในสามสิบวัน  นับแต่วันสิ้นเดือนนั้น 

 ข้อ ๕  ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ส่งส าเนางบดุลที่อนุมัติโดยที่ประชุมใหญ่  และมีค ารับรองว่าถูกต้องตามแบบที่

นายทะเบียนกลางก าหนด (แบบ ส.ฌ.ก ๙ (๙/๑) หรือ ๙ (๙/๒) )  ต่อนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ าท้องท่ี

ภายในสามสิบวัน  นับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่อนุมัติพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ 

 

(๑)  ส าเนารายงานการประชุมใหญ่ 

(๒)   บัญชีรายได้  รายจ่าย  ตามแบบที่นายทะเบียนกลางก าหนด (แบบ ส.ฌ.ก. ๑๐ (๑๐/๑)  หรือ  

๑๐ (๑๐/๒)) 

(๓)  รายการรับ – จ่ายเงินสงเคราะห์ในรอบปี  ตามแบบที่นายทะเบียนกลางก าหนด (แบบ ส.ฌ.ก.  



 

๑๑) 

      (๔)  รายการเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือ  ณ  วันสิ้นปีปิดบัญชี  ตามแบบที่นายทะเบียนกลางก าหนด (แบบ 

ส.ฌ.ก. ๑๒) 

 ข้อ ๖  การส่งส าเนาทะเบียนสมาชิก  การรายงานจ านวนเงินที่มีอยู่ในมือและในธนาคารการส่งส าเนางบดุล  ให้ยื่น

ต่อนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ าท้องที่กรุงเทพมหานคร  หรือนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ า

ท้องที่จังหวัดแล้วแต่กรณี 

 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  จะส่งเอกสารหลักฐานดังกล่าวด้วยตนเองหรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับต่อ

นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ าท้องท่ีก็ได้ 

 

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

 

 

 

                                                     (นายอนุรักษ์  จุรีมาศ) 

    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม 

              และความมั่งคงของมนุษย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กฎกระทรวง 

ก าหนดคา่ธรรมเนียม 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 

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

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๗    แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.    ๒๕๔๕     อันเป็น

พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา ๒๙  ประกอบกับมาตรา  

๓๕ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ให้ก าหนดค่าธรรมเนียม  ดังนี้ 

(๑)  ค าขอจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์   ฉบับละ   ๑๐๐  บาท 

(๒)  ค าขอจดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม 

 ฌาปนกิจสงเคราะห์        ฉบับละ     ๕๐  บาท 

(๓)  ค าขอจดทะเบียนต้ังหรือเปลี่ยนตัวกรรมการของ 

 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์       ฉบับละ     ๕๐   บาท 

(๔)  ค าขอตรวจหรือคัดเอกสารเกี่ยวกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ฉบับละ     ๕๐   บาท 

(๕) ค าขอเกี่ยวกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อย่างอื่น 

นอกจาก  (๑) (๒) (๓)  และ (๔)       ฉบับละ      ๒๕  บาท 

(๖)  ใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  ฉบับละ    ๕๐๐   บาท 

(๗)   ใบแทนใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจ 

  สงเคราะห์         ฉบับละ    ๑๐๐    บาท 

(๘)  การรับรองส าเนาเอกสารเกี่ยวกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ฉบับละ       ๒๕  บาท 

 



 

                         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๙  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

 

 

   

         (นายสรอรรถ  กลิ่นประทุม) 

              รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ังคงของมนุษย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

กฎกระทรวง 

ก าหนดอตัราเงนิค่าสมคัร  เงนิค่าบ ารงุ  และเงนิสงเคราะห์ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 

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

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๗    และมาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.    ๒๕๔๕     

อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา ๒๙  ประกอบกับ

มาตรา  ๓๕ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง

กฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ให้ก าหนดอัตราเงินค่าสมัคร  เงินค่าบ ารุง  และเงินสงเคราะห์  ดังนี้ 

(๑)  เงินค่าสมัครไม่เกินคนละหนึ่งร้อยบาท 

(๒)   เงินค่าบ ารุงไม่เกินเดือนละห้าบาท  หรือปีละห้าสิบบาท 

(๓)   เงินสงเคราะห์เรียกเก็บตามจ านวนสมาชิกที่ตาย  ไม่เกินศพละ  ดังนี้ 

(ก)  หนึ่งร้อยบาท ส าหรับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่มีสมาชิกไม่เกินสองพันห้าร้อยคน 

(ข)  ห้าสิบบาท  ส าหรับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่มีสมาชิกเกินสองพันห้าร้อยคน  

แต่ไม่เกินห้าพันคน 

(ค)  สามสิบบาท  ส าหรับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่มีสมาชิกเกินห้าพันคน  แต่ไม่เกิน 

หนึ่งหมื่นคน 

(ง)  ยี่สิบบาท  ส าหรับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่มีสมาชิกหนึ่งหมื่นคน 

ข้อ ๒  ในกรณีที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ใดมีสมาชิกเพิ่มข้ึนหรือลดลงอันเป็นเหตุให้ต้อง 



 

เปลี่ยนแปลงอัตราการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์จากเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ  ให้คณะกรรมการเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้น เพื่อพิจารณาแก้ไขข้อบังคับเปลี่ยนอัตราการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ของสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์นั้นเสียใหม่ในวาระแรกที่มีการประชุมใหญ่นับแต่มีการเปลี่ยนแปลงจ านวนสมาชิก  เว้นแต่สมาชิกที่เพิ่มข้ึนหรือลดลง

นั้นมีจ านวนไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนสมาชิกเดิมคณะกรรมการจะมาเสนอให้พิจารณาแก้ไขข้อบังคับเพื่อเปลี่ยนอัตราการ

หักเงินสงเคราะห์ใหม่ก็ได้ 

 

                            ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๑๙  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

 

 

                                    

 (นายสรอรรถ  กลิ่นประทุม) 

                                รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ 

 

 

 

 

 

 

กฎกระทรวง 

ก าหนดอตัราคา่หกัเงินสงเคราะห์ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 

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

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๗    และมาตรา  ๓๑   แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.    

๒๕๔๕     อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา ๒๙  

ประกอบกับมาตรา  ๓๕ และมาตรา ๔๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตาม

บทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  การหักเงินสงเคราะห์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต้องไม่เกินอัตรา  

ดังนี้ 

(๑)  ร้อยละเก้าของเงินสงเคราะห์ที่เรียกเก็บได้ส าหรับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่มีสมาชิก 

ไม่เกินสองพันห้าร้อยคน 

(๒)  ร้อยละแปดของเงินสงเคราะห์ที่เรียกเก็บได้ส าหรับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่มีสมาชิก 

เกินสองพันห้าร้อยคน  แต่ไม่เกินห้าพันคน 

(๓)  ร้อยละหกของเงินสงเคราะห์ที่เรียกเก็บได้ส าหรับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่มีสมาชิก 



 

เกินห้าพันคน  แต่ไม่เกินหน่ึงหมื่นคน 

(๔)  ร้อยละสี่ของเงินสงเคราะห์ที่เรียกเก็บได้ส าหรับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่มีสมาชิก 

เกินหนึ่งหมื่นคน 

 ข้อ ๒  ในกรณีที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ใดมีสมาชิกเพิ่มข้ึนหรือลดลงอันเป็นเหตุให้ต้องเปล่ียนแปลงอัตราเงิน

สงเคราะห์จากเกณฑ์ที่ที่ประชุมใหญ่ได้ก าหนดไว้  ให้คณะกรรมการเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้น  

เพื่อพิจารณาเปลี่ยนอัตราการหักเงินสงเคราะห์ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้นเสียใหม่ในวาระแรกที่มีการประชุมใหญ่นับ

แต่มีการเปล่ียนแปลงจ านวนสมาชิก เว้นแต่สมาชิกที่เพิ่มข้ึนหรือลดลงน้ันมีจ านวนไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนสมาชิกเดิม  

คณะกรรมการจะไม่เสนอให้พิจารณาเปล่ียนอัตราการหักเงินสงเคราะห์ใหม่ก็ได้ 

 ข้อ ๓  ในกรณีที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์หักเงินสงเคราะห์ไว้ไม่เพียงพอแก่การใช้จ่ายในการด าเนินการ  หรือหัก

เงินสงเคราะห์ไว้มากเกินความจ าเป็นแก่การใช้จ่ายในการด าเนินกิจการ  ให้คณะกรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

เสนอที่ประชุมใหญ่ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้น  เพื่อพิจารณาก าหนดอัตราการหักเงินสงเคราะห์เพิ่มข้ึนหรือลดลงใน

วาระแรกที่มีการประชุมใหญ่นับแต่มีกรณีดังกล่าวเกิดข้ึน  แต่จะเพิ่มขึ้นเกินอัตราที่ก าหนดในข้อ ๑  ไม่ได้ 

 

ให้ไว ้ ณ  วันที่  ๑๙  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

 

 

 (นายสรอรรถ  กลิ่นประทุม) 

                            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ 

 

 

ประกาศกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัง่คงของมนษุย์ 

เรื่อง  หลกัเกณฑ์และวิธกีารยืน่ค าขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห ์จดทะเบยีน แก้ไข 

หรอืเพิ่มเตมิขอ้บงัคบั จดทะเบียนแต่งตั้งและเปลี่ยนแปลงตวักรรมการของสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ 

และแบบของใบส าคญัแสดงการจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

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

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๗  มาตรา ๑๐ วรรคสอง มาตรา  ๑๖  วรรคสอง  และมาตรา ๒๐  วรรคสอง    

แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.    ๒๕๔๕  อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ

จ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕ และมาตรา ๔๕  ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความม่ันคงของมนุษย์ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เรื่องหลักเกณฑ์และ

วิธีการย่ืนค าขอจดทะเบียนจัดต้ังสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  จดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับ  จดทะเบียนแต่งต้ังและ

เปลี่ยนตัวกรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  และแบบของใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์” 



 

ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓  การขอจดทะเบียนจัดต้ังสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  ให้ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งจ านวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคนย่ืนค าขอ

ตามแบบ  ส.ฌ.๑ ท้ายประกาศนี้ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

(๑)  ข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จ านวนสามฉบับ 

(๒)   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และส าเนา 

ทะเบียนบ้านของผู้เริ่มก่อการจัดตั้งทุกคน 

(๓)  ประวัติของผู้เริ่มก่อการจัดต้ังทุกคนตามแบบ  ส.ฌ.๒ ท้ายประกาศนี้ 

(๔)   แผนผังแสดงท่ีตั้งส านักงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

(๕)   หนังสืออนุญาตให้ใช้สถานที่เพื่อเป็นท่ีตั้งของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

(๖)   เอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ข้อ ๔  การขอจดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ย่ืน

ค าขอตามแบบ ส.ฌ.๔ ท้ายประกาศนี้  พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

(๑)  รายงานการประชุมใหญ่ที่มีมติให้มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม 

(๒)   ข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เฉพาะส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อ ๕  การขอจดทะเบียนแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวกรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

ยื่นแบบค าขอตามแบบ ส.ฌ.๖ ท้ายประกาศนี้  พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

(๑)  รายงานการประชุมใหญ่ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่มีมติแต่งตั้งและเปลี่ยนตัว 

กรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

(๒)  ประวัติของกรรมการที่ได้รับเลือกต้ังตามแบบ  ส.ฌ.๒ ท้ายประกาศนี้ 

(๓)   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และส าเนา 

ทะเบียนบ้านของกรรมการทุกคน 

(๔)  เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) 

ข้อ ๖  การย่ืนขอจดทะเบียนตามข้อ ๓ ข้อ ๔ หรือข้อ ๕  ให้ยื่นต่อนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจ 

สงเคราะห์ประจ าท้องที่ที่ส านักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้นตั้งอยู่ 

 เมื่อได้รับค าขอจดทะเบียนตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ าท้องที่ตรวจสอบ

เอกสารหลักฐาน  หากเห็นว่าเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนและเข้าหลักเกณฑ์ที่รับจดทะเบียนได้  ให้นายทะเบียนสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ าท้องที่รับจดทะเบียนและออกใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตามแบบ  

ส.ฌ.๓ ท้ายประกาศนี้  หรือใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับตามแบบ ส.ฌ.๕ ท้ายประกาศนี้  หรือ

ใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวกรรมการตามแบบ ส.ฌ.๗ ท้ายประกาศนี้  แล้วแต่กรณี ให้แก่สมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์ 

 ข้อ ๗  ในกรณีที่มีปัญหาหรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้  ให้ผู้อ านวยการส านักงานกิจการสตรีและ

สถาบันครอบครัวเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาด 

 



 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

 

 

 

                                                         (นายอนุรักษ์  จุรีมาศ) 

                รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัง่คงของมนษุย์ 

เรื่อง  คณุสมบัตขิองผูเ้ริม่กอ่การจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

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



 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๗  และมาตรา ๑๐ วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.    

๒๕๔๕  อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา ๒๙  

ประกอบกับมาตรา  ๓๕ และมาตรา ๔๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตาม

บทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เรื่อง คุณสมบัติของผู้เริ่ม

ก่อการจัดต้ังสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์” 

ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เป้นตันไป 

ข้อ ๓  ผูเ้ริ่มก่อการจัดต้ังสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

(๑)  มีสัญชาติไทย 

(๒)   มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ 

(๓)   มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ 

(๔)   มีภูมิส าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในจังหวัดที่ยื่นค าขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจ 

สงเคราะห์เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 

(๕)  มีอาชีพเป็นหลักแหล่งและมีฐานะมั่นคง 

(๖)   ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 

(๗)   ไม่เป็นภิกษุ  สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใด 

(๘)   ไม่เคยถูกนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ าท้องที่สั่งให้พ้นจากต าแหน่ง 

กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

(๙)  ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ถอดถอนให้ออกจากต าแหน่ง 

กรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่  หรือไม่เคยต้องโทษตามกฎหมายว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ 

(๑๐)  ไม่เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก  เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท า 

โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

(๑๑)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๑๒)   ไม่เป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือบุคคลล้มละลาย 

(๑๓)   ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ 

หรือไม่เคยถูกนายจ้างเลิกจ้างเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 

ข้อ ๔  ในกรณีที่มีปัญหาหรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ผู้อ านวยการส านักงานกิจการ 

สตรีและสถาบันครอบครัวเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

 

 

                                                                        

 

(นายอนุรักษ์  จุรีมาศ) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ 



 

 

 

ที่ มท ๐๘๐๖/ว ๘๒๙๑๔       กรมประชาสงเคราะห์ 

         ถนนกรุงเกษม กท ๑๐๑๐๐ 

๒๖    มิถุนายน   ๒๕๒๙ 

เรื่อง   การน าเงินของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ไปบริจาคหรือใช้จ่ายอย่างอื่นนอกเหนือจากการบริหารงาน 

          ด าเนินกิจการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

 เรียน   ประธานหรือนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

อ้างถึง    หนังสือ ที่ มท ๐๗๐๕/ว ๕๑๖๙๑  ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน  ๒๕๒๕ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ส าเนาหนังสือที่ มท ๐๗๐๕/ว ๕๑๖๙๑  ลงวันที่  ๒๙ มิถุนายน ๒๕๒๕ 

ตามหนังสือที่อ้างถึง  ได้แจงให้สมาคมฯ ได้ทราบเกี่ยวกับเงินของสมาคมฯ น าไปใช้จ่ายได้เฉพาะการบริหารงานเพื่อด าเนิน

กิจการตามวัตถุที่ประสงค์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น  หากมีการน าเงินของสมาคมฯ  ไปใช้จ่าย

อย่างอ่ืนนอกเหนือจากการบริหารงานเพื่อด าเนินกิจการของสมาคมฯ  แล้วกรรมการผู้สั่งจ่ายจะต้องรับผิดชอบเงินจ านวนที่ได้

จ่ายไปนั้นกับสมาคมฯ  เป็นส่วนตัว ความละเอียดแจ้งอยู่แล้วน้ัน 

ปรากฏว่าจากการตรวจสอบบัญชีงบดุลและบัญชีรายได้  -รายจ่ายของสมาคมฯ ได้มีการน าเงินของสมาคมฯ  ไปใช้จ่ายอย่าง

อื่นนอกเหนือจากการบริหารงานสมาคมฯ  ตามวัตถุประสงค์แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๑๗  เช่น 

น าไปบริจาคการกุศล น าไปจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์แทนสมาชิกที่ยังมิได้น าเงินสงเคราะห์หรือน าไปใช้จ่ายอย่างอื่นอันมิใช่เพื่อ

การอ านวยประโยชน์แก่สมาชิกของสมาคมฯ ซึ่งเป็นการไม่ถูกต้อง  เพราะสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์แม้จะเป็นนิติบุคคลแต่

ตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๑๗  ก าหนดให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ด าเนินกิจการได้เพียง

วัตถุประสงค์เดียว คือ การด าเนินกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว  ดังนั้นสมาคมฯ จึงท าหน้าที่เป็นผู้รับ

เงินสงเคราะห์จากสมาชิกที่ยังมีชีวิตอยู่น าไปมอบให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกที่ตายเท่านั้น  ผู้สั่งจ่ายต้อง

รับผิดชอบ หรือผูกพันหน้ีสินเงินจ านวนนั้นกับสมาคมฯ เป็นส่วนตัวเพราะเป็นการใช้อ านาจนอกเหนือไปจากขอบเขตของการ

ด าเนินการและวิธีการที่กฎหมายให้กระท าได้ 

อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ในฐานะนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 

๒๕๑๗  จึงใคร่ขอซักซ้อมมาเพื่อให้สมาคมฯ ได้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

 

     ขอแสดงความนับถือ 

       (ลงชื่อ)   สมศรี  กันธมาลา 

     (นางสมศรี  กันธมาลา) 

              รองอธิบดีรักษาราชการแทน 

            อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ 

        นายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

กองความม่ันคงแห่งสังคม 



 

งานปฏิบัติการประกันสังคม 

โทร. ๐-๒๒๘๑-๓๘๐๐ 

 

 

ประกาศกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัง่คงของมนษุย์ 

เรื่อง  วิธกีารจ่ายค่าจดัการศพ  หรอืคา่จดัการศพและสงเคราะห์ครอบครัว 

การจา่ย  และการเก็บรักษาเงินของสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห ์(ฉบบัที ่๒) 

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

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

เรื่อง  วิธีการจ่ายเงินค่าจัดการศพ  หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว  การใช้จ่ายและการเก็บรักษาเงินของสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๒)    

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๗  และมาตรา ๑๔ วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.    

๒๕๔๕  อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา ๒๙  

ประกอบกับมาตรา  ๓๓  และมาตรา ๖๔  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตาม

บทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เรื่องวิธีการจ่ายเงินค่า

จัดการศพ  หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว  การใช้จ่ายและการเก็บรักษาเงินของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฉบับ

ที่ ๒)” 

ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ ๖  แห่งประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

เรื่อง  วิธีการจ่ายเงินค่าจัดการศพ  หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว  การใช้จ่ายและการเก็บรักษาเงินของสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๒)  ลงวันที่  ๒๗  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๔๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๖  การเก็บรักษาเงิน  ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์น าเงินฝากไว้กับธนาคารของรัฐ ธนาคารพาณิชย์ หรือ

สหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  ในนามของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์” 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 

 

อิสระ  สมชัย 

                รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ มท ๐๘๐๖/ว. ๕๖๐๙๒        กรมประชาสงเคราะห์ 

          ถนนกรุงเกษม กท ๑๐๑๐๐ 

๖    กรกฎาคม   ๒๕๒๘ 

 เรื่อง   การตายโดยศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ 

 เรียน   ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด 

ด้วยไม่มีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์บางแห่งมีปัญหาในการวินิจฉัยการสั่งจ่ายสงเคราะห์เกี่ยวกับการตายโดยศาลสั่ง

ให้เป็นคนสาบสูญ  จะเข้าข่ายพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๑๗ หรือไม่ นั้น 

กรมประชาสงเคราะห์ได้พิจารณาเห็นว่า  เรื่องนี้เป็นเรื่องท่ีมีปัญหาในการตีความ  จึงได้หารือคณะกรรมการ กฤษฎีกา ซึ่ง

คณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นว่าการตายโดยศาลส่ังให้เป็นคนสาบสูญเป็นการตายที่เข้าลักษณะที่จะต้องท าการสงเคราะห์

ซึ่งกันและกันตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๑๗  เพราะเหตุการณ์ฌาปนกิจสงเคราะห์สงเคราะห์มี

วัตถุประสงค์ไม่เฉพาะช่วยในการจัดการศพเท่านั้น  แต่ยังประสงค์ที่จะสงเคราะห์ครอบครัวของผู้ตายด้วย  ถ้าหากภายหลังศาล

ได้ถอนค าสั่งแสดงความสาบสูญนั้น ก็ต้องบังคับตามมาตรา ๖๖  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ซึ่งอาจจะต้องคืนเงิน

จ านวนนั้นหรือไม่ต้องคืนก็ได้  ตามมาตรา ๖๖  วรรคสอง ที่บัญญัติว่าบุคคลผู้ได้ทรัพย์สินมาเนื่องแต่การที่ศาลสั่งแสดงความ

สาบสูญ  แต่ต้องเสียสิทธิขอนตนไปเพราะศาลส่ังถอนค าสั่งแสดงความสาบสูญนั้น  จ าต้องส่งคืนทรัพย์สินแต่เพียงเท่าที่ยังได้

เป็นลาภแก่ตนอยู่เท่านั้น 

อนึ่ง  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า  การตีความของกรรมการร่างกฎหมายดังกล่าวข้างต้น  

เป็นเพียงการตีความขอบเขตความหมายของค าว่า “การฌาปนกิจสงเคราะห์ตามมาตรา ๔  แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจ

สงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๑๗ เท่าน้ัน  แต่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์แต่ละแห่งอาจมีข้อบังคับของตนเองก าหนด “วัตถุประสงค์” “ 

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก” และ “วิธีการจ่ายเงินค่าจัดการศพหรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว”  ตามมาตรา ๑๔ (๒) 

(๖) และ (๗) เป็นการเจาะจงเฉพาะเรื่อง  และจ ากัดขอบเขตน้อยกว่าความหมายที่ใช้อยู่ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการ



 

ฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๑๗ ได้  ซึ่งในกรณีเช่นนี้การพิจารณาปัญหาเป็นกรณีเฉพาะรายก็ต้องพิจารณาไปถึง 

“ข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์”นั้นๆด้วย 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ  และได้แจ้งให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในเขตจังหวัดทราบ และถือปฏิบัติต่อไปด้วยแล้ว 

 

                                                      ขอแสดงความนับถือ 

 

       (ลงชื่อ)   ประมูล  จันทรจ านง 

     (นายประมูล  จันทรจ านง) 

                อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ 

กองความม่ันคงแห่งสังคม 

งานปฏิบัติการประกันสังคม 

โทร. ๐-๒๒๘๑-๓๘๐๐ 

 

 

ที่ พม  ๐๔๐๔/ ๒๑๑๙           

      

 ถึง   สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด  และครอบครัว 

 

ตามหนังสือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด  และครอบครัวที่ ๑๒๐/๒๕๕๔  

ลงวันที่  ๑๘ เมษายน  ๒๕๕๔  ขอความเห็นชอบค่าใช้จ่ายของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ไปเพื่อพิจารณา นั้น 

ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้พิจารณาแล้วขอเรียน  ดังนี้ 

๑.  กรณีการจ่ายค่าตอบแทนผู้ช่วยเหลืองานของสมาคมฯ เป็นลักษณะเดียวกันกับค่าใช้จ่าย  ในการ 

ด าเนินกิจการสมาคมฯ ตามข้อ ๕ (๒) ของประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์  เรื่องวิธีการจ่ายเงิน

ค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว  การใช้จ่าย และการเก็บรักษาเงินของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  

โดยต้องวางเป็นระเบียบและน าเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติ  และส่งให้นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ าท้องท่ีเพื่อให้

ความเห็นชอบก่อน  จึงถือปฏิบัติได้ 

๒.  รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  ๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๕๔  วาระที่ ๕  เรื่อง 

อื่น ๆ  ที่ประชุมใหญ่มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินค่าตอบแทนสมาชิกที่เข้าประชุมคนละ  ๕๐๐ บาท  ซึ่งเป็นการด าเนินกิจการทีขัดกับ

วัตถุประสงค์การฌาปนกิจสงเคราะห์ ตามมาตรา ๔  แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 

 

     ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

             ๙  มิถุนายน  ๒๕๕๔ 



 

 

 

 

กองความม่ันคงแห่งสังคม 

งานปฏิบัติการประกันสังคม 

โทร. ๐-๒๒๘๑-๓๘๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าสัง่ส านกังานกจิการสตรีและสถาบนัครอบครวั 

ที ่๑๙๓/๒๕๔๗ 

เรื่อง  แตง่ตัง่นายทะเบยีนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ าท้องที่องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ 

ในเขตจังหวดัชยัภูมติามพระราชบญัญตักิารฌาปนกิจสงเคราะห ์พ.ศ. ๒๕๔๕ 

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

เพื่อให้การด าเนินงานตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์  พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็นไปโดยเรียบร้อยเหมาะสม  และ

สอดคล้องกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖    แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.    ๒๕๔๕     ผู้อ านวยการ

ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  จึงมีค าสั่งแต่งต้ังผู้ด ารงต าแหน่งต่อไปนี้เป็นนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์ประจ าท้องที่ตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์  พ.ศ. ๒๕๔๕  ในเขตท้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุก

แห่งในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ด ารงต าแหน่งน้ัน ดังน้ี 

๑.  องค์การบริหารส่วนต าบล 

-  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

๒.  เทศบาล 

-  นายกเทศมนตรี 

 



 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  ๒๗  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 

       สั่ง  ณ  วันที่  ๑๕  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 

 

       

(นายชาญยุทธ  โฆศิรินนท์) 

      ผู้อ านวยการส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

 

 

 


