
 
  

พระราชบัญญัติ 
การฌาปนกิจสงเคราะห์ 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
                   

  
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
เป็นปีที่ ๕๗ ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ 

ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๑๗ 
  

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

                   
  

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“การฌาปนกิจสงเคราะห์” หมายความว่า กิจการที่บุคคลหลายคนตกลงเข้าร่วมกันเพื่อท าการสงเคราะห์ซึ่งกัน

และกันในการจัดการศพ หรือจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ตกลงเข้าร่วมกันนั้นซึ่งถึงแก่ความ
ตาย และมิได้ประสงค์จะหาก าไรหรือรายได้เพื่อแบ่งปันกัน 

“สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์” หมายความว่า สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อด าเนินกิจการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติน้ี 

“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
“เงินค่าสมัคร” หมายความว่า เงินค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
“เงินสงเคราะห์” หมายความว่า เงินที่สมาชิกร่วมกันออกช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและ

สงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกซึ่งถึงแก่ความตาย รวมทั้งเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อด าเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 



“ส านักงาน ”หมายความว่า ส านักงานที่เป็นที่ท าการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการด าเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการด าเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 
“นายทะเบียน” หมายความว่า นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ าท้องที่กรุงเทพมหานครหรือนาย

ทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ าท้องที่อื่น แล้วแต่กรณี 
“นายทะเบียนกลาง” หมายความว่า นายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
“ปลัดกระทรวง” หมายความว่า ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์* 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
  
มาตรา ๕ ห้ามมิให้บุคคลใดนอกจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์และการฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ได้ขึ้นทะเบียน

แล้ว ใช้ค าแสดงชื่อในธุรกิจว่า “ฌาปนกิจสงเคราะห์” หรือค าอื่นใดที่มีความหมายเช่นเดียวกัน 
  
มาตรา ๖ ให้ผู้อ านวยการส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว*เป็นนายทะเบียนกลาง 
นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ าท้องที่กรุงเทพมหานครและนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์ประจ าท้องที่อื่นให้ผู้อ านวยการส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว*แต่งต้ัง 
  
มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์*รักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้และให้มีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้าย
พระราชบัญญัตินี้ ยกเว้นค่าธรรมเนียม และก าหนดกิจการอ่ืนหรือออกระเบียบและประกาศ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
  

หมวด ๒ 
การจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

                   
  

มาตรา ๘ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จะมีขึ้นได้ก็แต่โดยอาศัยอ านาจตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จะมีวัตถุประสงค์นอกจากการฌาปนกิจสงเคราะห์มิได้ 
  
มาตรา ๙ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต้องมีข้อบังคับและต้องจดทะเบียน เมื่อได้จดทะเบียนแล้วให้มีฐานะเป็น

นิติบุคคล 
การตั้งสาขาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จะกระท ามิได้ 
  
มาตรา ๑๐ การขอจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ให้ผู้เร่ิมก่อการจัดตั้งจ านวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคน ยื่นค า

ขอพร้อมด้วยข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อย่างน้อยสามฉบับต่อนายทะเบียนประจ าท้องที่ที่จะตั้งส านักงาน 



คุณสมบัติของผู้เร่ิมก่อการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ และหลักเกณฑ์ วิธีการยื่นค าขอจดทะเบียน ให้
เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

  
มาตรา ๑๑ ในการขอจดทะเบียน ถ้าได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๐ มีข้อบังคับถูกต้อง

ตามมาตรา ๑๓ และข้อบังคับนั้นไม่ขัดต่อกฎหมายและวัตถุประสงค์ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ กับทั้งผู้เร่ิมก่อการจัดตั้ง
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ทุกคนมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง ให้นายทะเบียนรับ
จดทะเบียนได้ และให้ออกใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดให้แก่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
นั้น 

ถ้าหากนายทะเบียนเห็นว่าในการขอจดทะเบียนมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามวรรคหนึ่ง ให้นายทะเบียนมี
ค าสั่งให้ผู้ยื่นค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง เมื่อได้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงถูกต้องแล้วให้นายทะเบียนออกใบส าคัญแสดงการ
จดทะเบียนให้สมาคมนั้น 

ถ้าผู้ยื่นค าขอไม่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องตามวรรคสองภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบค าสั่งนาย
ทะเบียน ให้นายทะเบียนมีค าสั่งไม่รับจดทะเบียนและแจ้งค าสั่งไม่รับจดทะเบียนพร้อมด้วยเหตุผลไปยังผู้ขอจดทะเบียนภายใน
สามสิบวันนับแต่วันยื่นค าขอ 

ให้ผู้ขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งนั้นต่อปลัดกระทรวงได้โดยท าเป็นหนังสือยื่นต่อนายทะเบียนภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งดังกล่าว และให้นายทะเบียนส่งค าอุทธรณ์ต่อไปยังปลัดกระทรวงโดยมิชักช้า 

ให้ปลัดกระทรวงวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันยื่นอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของปลัดกระทรวงให้เป็น
ที่สุด 

  
มาตรา ๑๒ ให้นายทะเบียนกลางประกาศการจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในราชกิจจานุเบกษา 
  
มาตรา ๑๓ ข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อย่างน้อยต้องมีข้อความเกี่ยวกับเร่ืองดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อ ซึ่งต้องมีค าว่า “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์” ก ากับไว้กับชื่อนั้นด้วย 
(๒) วัตถุประสงค์ 
(๓) ที่ตั้งส านักงาน และวันเวลาเปิดท าการ 
(๔) วิธีการรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ 
(๕) อัตราเงินค่าสมัคร อัตราเงินค่าบ ารุง และอัตราเงินสงเคราะห์ และวิธีการช าระเงินนั้น 
(๖) ข้อก าหนดเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 
(๗) วิธีการจ่ายเงินค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว 
(๘) ข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการเก็บรักษาเงิน 
(๙) ข้อก าหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ 
(๑๐) ข้อก าหนดเกี่ยวกับจ านวนกรรมการ การพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ และการประชุมของคณะกรรมการ 
  
มาตรา ๑๔ คุณสมบัติของสมาชิก หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมาชิกให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศ

ก าหนด 



วิธีการจ่ายเงินและการใช้จ่ายและการเก็บรักษาเงินตามมาตรา ๑๓ (๗) และ (๘) ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนด 

  
มาตรา ๑๕ วันเวลาเปิดท าการส านักงานตามมาตรา ๑๓ (๓) ต้องไม่น้อยกว่าห้าวันในหนึ่งสัปดาห์ และวันหนึ่ง

ต้องไม่น้อยกว่าสามชั่วโมง และให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ปิดประกาศวันและเวลาเปิดท าการไว้ที่ส านักงาน 
  
มาตรา ๑๖ การแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จะกระท าได้ก็แต่โดยมติของที่

ประชุมใหญ่ และต้องน าไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ 
การยื่นค าขอจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
นายทะเบียนมีอ านาจไม่รับจดทะเบียนการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ได้ เมื่อ

เห็นว่าการแก้ไขหรือเพิ่มเติมนั้นขัดต่อวัตถุประสงค์ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์หรือขัดต่อกฎหมาย 
การแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ จะยังไม่มีผลใช้บังคับจนกว่านายทะเบียนจะ

ได้รับจดทะเบียนแล้ว 
ในกรณีที่นายทะเบียนไม่รับจดทะเบียนการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ให้น า

มาตรา ๑๑ วรรคสี่และวรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  
มาตรา ๑๗ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต้องจัดให้มีป้ายชื่อเป็นภาษาไทยอ่านได้ชัดเจนติดไว้ที่หน้าส านักงาน 

และต้องติดใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนไว้ที่ส านักงานในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย 
  
มาตรา ๑๘ ในกรณีที่ใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนสูญหาย ถูกท าลายหรือช ารุดในสาระส าคัญให้นายทะเบียน

ออกใบแทนใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนให้เมื่อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ร้องขอ 
การขอรับใบแทนใบส าคัญแสดงการจดทะเบียน การออกใบแทนใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนและแบบใบ

แทนใบส าคัญแสดงการจดทะเบียน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
  

หมวด ๓ 
การด าเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

                   
  

มาตรา ๑๙ ให้ผู้เร่ิมก่อการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นัดสมาชิกมาประชุมกันเป็นการประชุมใหญ่สามัญ
คร้ังแรกภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียนเพื่อตั้งคณะกรรมการและมอบหมายการทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการ ในระหว่าง
ที่ยังมิได้มีการประชุมใหญ่สามัญคร้ังแรก ให้ผู้เร่ิมก่อการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
เช่นเดียวกับคณะกรรมการ 

  
มาตรา ๒๐ การแต่งต้ังกรรมการและการเปลี่ยนตัวกรรมการ ให้ท าได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่และต้องน าไป

จดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ 
การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 



ในกรณีที่นายทะเบียนไม่รับจดทะเบียนกรรมการคนใด นายทะเบียนต้องแจ้งเหตุที่ไม่รับจดทะเบียนให้สมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ไม่รับจดทะเบียน และให้น ามาตรา ๑๑ วรรคสี่และวรรคห้า มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

ในระหว่างที่ยังไม่มีการจดทะเบียนกรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุดใหม่ ถ้าข้อบังคับของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์มิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้กรรมการชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่กรรมการต่อไปจนกว่าจะได้มีการจดทะเบียน
กรรมการชุดใหม่ 

  
มาตรา ๒๑ ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์มีคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคน 

โดยมีต าแหน่งนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์หน่ึงคน เลขานุการหนึ่งคน เหรัญญิกหนึ่งคน และต าแหน่งอ่ืนตามที่
คณะกรรมการก าหนด เป็นผู้ด าเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์และเป็นผู้แทนของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ใน
กิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพื่อการนี้ คณะกรรมการจะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนท าการแทนก็ได้ 

กรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด 
กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียน 
กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ เว้นแต่ที่ประชุมใหญ่โดยมติ

สองในสามของผู้มาประชุมจะก าหนดเป็นอย่างอื่น 
ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระและได้มีการแต่งตั้งผู้อ่ืนเป็นกรรมการแทนให้ผู้ที่ได้รับ

แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
  
มาตรา ๒๒ การประชุมใหญ่สามัญ ให้คณะกรรมการเรียกประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ปีละหนึ่งครั้งภายในหน่ึง

ร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน เพื่อ 
(๑) รับทราบรายงานกิจการในรอบปีที่ผ่านมาของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
(๒) พิจารณาอนุมัติบัญชีรายได้ รายจ่าย และบัญชีงบดุลของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการแทนคณะกรรมการเมื่อครบวาระตามมาตรา ๒๑ วรรคสาม 
(๔) พิจารณาวาระอื่น ๆ 
  
มาตรา ๒๓ คณะกรรมการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 
สมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคนจะท าหนังสือร้องขอ

ต่อคณะกรรมการให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อการใดการหนึ่งเมื่อใดก็ได้ 
ในกรณีที่สมาชิกเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ ให้คณะกรรมการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายใน

สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าร้องขอ ถ้าคณะกรรมการไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญในระยะเวลาดังกล่าว ให้นายทะเบียนมี
อ านาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้ 

                                 
มาตรา ๒๔ ในการเรียกประชุมใหญ่สามัญหรือการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๒ หรือ

มาตรา ๒๓ คณะกรรมการต้องส่งหนังสือนัดประชุมไปยังสมาชิกทุกคนซึ่งมีชื่อในทะเบียนสมาชิกก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า
เจ็ดวัน 



การเรียกประชุมใหญ่ตามวรรคหนึ่งต้องระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมและจัดส่ง
รายละเอียดและเอกสารที่เกี่ยวข้องตามควรไปพร้อมกันด้วย 

  
มาตรา ๒๕ การประชุมใหญ่ ต้องมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิก

ทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนจึงจะเป็นองค์ประชุม 
ถ้าในการประชุมนัดแรกสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุม หากการประชุมนั้นได้นัดโดยสมาชิก

ร้องขอ ให้เลิกประชุม ถ้าการประชุมนั้นมิใช่โดยสมาชิกร้องขอ ให้นัดประชุมใหญ่อีกคร้ังหนึ่งภายในสามสิบวัน การประชุมคร้ัง
หลังนี้มีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าสามสิบคนก็ให้ถือ
ว่าเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมใหญ่เพื่อแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับและการเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต้องมีผู้มาประชุม
ตามวรรคหนึ่งเท่านั้น 

  
มาตรา ๒๖ ในการประชุมใหญ่ สมาชิกคนหน่ึงมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้าง

มาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่กรณีการแก้ไขหรือ
เพิ่มเติมข้อบังคับ และการเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้มาประชุม 

  
มาตรา ๒๗ สมาชิกจะมอบฉันทะเป็นหนังสือให้ผู้อื่นซึ่งมิใช่สมาชิกมาประชุมใหญ่และออกเสียงแทนตนก็ได้ 
ผู้รับมอบฉันทะคนหน่ึงรับมอบฉันทะได้คนเดียว 
  
มาตรา ๒๘ ในกรณีที่จะมีมติเร่ืองใด ถ้าส่วนได้เสียของกรรมการหรือสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

ผู้ใดขัดกับประโยชน์ได้เสียของสมาคม กรรมการหรือสมาชิกของสมาคมผู้นั้นจะออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้นมิได้ 
  
มาตรา ๒๙ นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่อาจเข้าร่วมการประชุมใหญ่ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์และ

อาจชี้แจงแสดงข้อคิดเห็นแก่ที่ประชุมใหญ่ได้ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
  
มาตรา ๓๐ ห้ามมิให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เรียกเก็บเงินอ่ืนใดจากสมาชิกนอกเหนือจากเงินค่าสมัคร เงินค่า

บ ารุง และเงินสงเคราะห์ 
เงินค่าสมัครให้เรียกเก็บจากผู้ซึ่งสมัครเข้าเป็นสมาชิกในคร้ังแรกเพียงครั้งเดียวตามอัตราที่ก าหนดในข้อบังคับ 

แต่ต้องไม่เกินอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
เงินค่าบ ารุงให้เรียกเก็บจากสมาชิกเป็นรายเดือนหรือรายปีตามอัตราที่ก าหนดในข้อบังคับแต่ต้องไม่เกินอัตราที่

ก าหนดในกฎกระทรวง 
เงินสงเคราะห์ให้เรียกเก็บได้ตามจ านวนสมาชิกที่ตายตามอัตราที่ก าหนดในข้อบังคับ แต่ต้องไม่เกินอัตราที่

ก าหนดในกฎกระทรวง 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อาจเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ไว้ล่วงหน้าเพื่อส ารองจ่ายเป็นค่าจัดการศพได้แต่ต้องไม่

เกินอัตราที่ที่ประชุมใหญ่ก าหนดและต้องก าหนดในข้อบังคับ 



ในกรณีที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เลิก หรือสมาชิกผู้ใดพ้นจากสมาชิกภาพให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์คืน
เงินสงเคราะห์ที่เรียกเก็บไว้ล่วงหน้าให้แก่สมาชิกเท่าที่สมาชิกผู้นั้นยังไม่ตกอยู่ในความผูกพันที่จะต้องจ่ายเงินสงเคราะห์ตามที่
ได้จ่ายล่วงหน้าไว้ให้แล้ว 

  
มาตรา ๓๑ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อาจหักเงินจ านวนหนึ่งไว้จากเงินสงเคราะห์ได้ตามสมควรเพื่อเป็น

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตามอัตราที่ที่ประชุมก าหนด แต่ต้องไม่เกินอัตราที่ก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวง 

  
มาตรา ๓๒ กรรมการไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างหรือประโยชน์อย่างอื่นท านองเดียวกันจากสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์ 
กรรมการอาจได้รับเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ หรือประโยชน์อย่างอื่นท านองเดียวกันจากสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์ได้ หากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ได้วางระเบียบไว้ให้จ่ายได้ 
ระเบียบของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ว่าด้วยการจ่ายเบี้ยประชุม ค่าพาหนะหรือประโยชน์อย่างอื่นท านอง

เดียวกันให้แก่กรรมการ ต้องกระท าโดยมติของที่ประชุมใหญ่และต้องส่งส าเนาที่มีค ารับรองว่าถูกต้องต่อนายทะเบียน 
  
มาตรา ๓๓ ห้ามมิให้ผู้ใดชักชวน ชี้ช่อง หรือจัดการโดยวิธีใด ๆ ที่คล้ายคลึงกันให้ผู้ใดเข้าเป็นสมาชิกสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ยังมิได้จดทะเบียนโดยถูกต้องตามกฎหมาย 
  
มาตรา ๓๔ ห้ามมิให้ผู้ใดชักชวน ชี้ช่อง หรือจัดการให้ผู้อื่นเข้าเป็นสมาชิกในสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ โดย

ได้รับประโยชน์ตอบแทนเป็นเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนไม่ว่าจะเป็นสินจ้างหรือค่าใช้จ่ายอื่นจากการชักชวน ชี้ช่อง หรือจัดการนั้น 
  
มาตรา ๓๕ สมาชิกมีสิทธิขอตรวจสอบบัญชีและเอกสารของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อทราบการด าเนิน

กิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ส านักงานได้ในเวลาเปิดท าการ 
  

หมวด ๔ 
การควบคุมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

                   
  

มาตรา ๓๖ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ต้องจัดให้มีทะเบียนสมาชิกตามแบบที่นายทะเบียนกลางก าหนด และ
ให้เก็บรักษาทะเบียนดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานและเอกสารที่ใช้ประกอบการลงทะเบียนไว้ที่ส านักงาน 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต้องส่งส าเนาทะเบียนสมาชิกที่มีอยู่ในวันที่ครบเก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียน
ให้แก่นายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันดังกล่าว และเมื่อสิ้นเดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกันยายน และเดือนธันวาคม
ของทุกปี สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต้องส่งส าเนาทะเบียนสมาชิกในส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงจ านวนสมาชิกตามที่เป็นอยู่ในวัน
สิ้นเดือนนั้นต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นเดือนนั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

  



มาตรา ๓๗ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ต้องจัดให้มีสมุดช าระเงินประจ าตัวสมาชิกให้แก่สมาชิก บัญชีช าระเงิน
ประจ าตัวสมาชิก บัญชีแสดงฐานะการเงินและหลักฐานการรับจ่ายเงินตามแบบที่นายทะเบียนกลางก าหนด และต้องเก็บรักษา
เอกสารประกอบบัญชีแสดงให้เห็นความถูกต้องแห่งบัญชีนั้นไว้ด้วย 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต้องรายงานจ านวนเงินที่มีอยู่ในมือและในธนาคารตามที่เป็นอยู่ในวันสิ้นเดือน
มิถุนายนของทุกปีต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นเดือนนั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

  
มาตรา ๓๘ เมื่อสิ้นปีปฏิทินทุกปี สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต้องท าบัญชีรายได้ รายจ่าย และบัญชีงบดุลตาม

แบบที่นายทะเบียนกลางก าหนด เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปี ให้สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์เสนอต่อที่ประชุมใหญ่เพื่ออนุมัติบัญชีรายได้ รายจ่าย และบัญชีงบดุลนั้นภายในก าหนดหน่ึงร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้น
ปีปฏิทิน 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต้องส่งส าเนางบดุลตามวรรคหนึ่งที่มีค ารับรองว่าถูกต้องต่อนายทะเบียนเพื่อ
ตรวจสอบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่อนุมัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด และสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ต้องแสดงส าเนางบดุลไว้ที่ส านักงานเพื่อให้สมาชิกและผู้มีส่วนได้เสียตรวจดูได้ด้วย 

  
มาตรา ๓๙ ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เก็บรักษาหลักฐานเอกสารตามมาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ 

ไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี 
  
มาตรา ๔๐ ผู้มีส่วนได้เสียจะขอตรวจเอกสาร คัดเอกสาร หรือขอให้คัดรายการ และรับรองส าเนาเอกสาร

เกี่ยวกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จากนายทะเบียนให้ยื่นค าขอตามแบบที่นายทะเบียนกลางก าหนด 
  
มาตรา ๔๑ เพื่อประโยชน์แก่การด าเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ให้เป็นไปด้วยดีเมื่อมีกรณีที่นาย

ทะเบียนเห็นสมควรที่จะได้ฟังความคิดเห็นและค าวินิจฉัยของสมาชิกในปัญหาหรือกิจการใด นายทะเบียนมีอ านาจสั่งให้
คณะกรรมการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อพิจารณาและวินิจฉัยปัญหาหรือกิจการนั้นได้ 

  
มาตรา ๔๒ เมื่อสมาชิกคนใดคนหน่ึงหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอว่าการประชุมใหญ่ของสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์ ถ้าได้นัดเรียกหรือได้ประชุมกันหรือได้ลงมติฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ นาย
ทะเบียนมีอ านาจสั่งให้เพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่ที่เกิดขึ้นในการประชุมที่ได้เรียกหรือได้ประชุมกันหรือได้ลงมติฝ่าฝืนต่อ
กฎหมายหรือข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้นเสียได้ การร้องขอให้เพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่นั้น ถ้าสมาชิกเป็น
ผู้ร้องขอต้องร้องขอภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ 

ในกรณีที่นายทะเบียนมีค าสั่งให้เพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่ กรรมการคนใดคนหนึ่งมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งนั้นต่อ
ปลัดกระทรวงได้ โดยท าเป็นหนังสือยื่นต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง และให้นายทะเบียนส่งค า
อุทธรณ์ต่อไปยังปลัดกระทรวงโดยมิชักช้า 

ให้ปลัดกระทรวงวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันยื่นอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของปลัดกระทรวงให้เป็น
ที่สุด 

  



มาตรา ๔๓ ในกรณีที่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์กระท าการใดอันก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ถ้าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ไม่ร้องทุกข์หรือฟ้องคดี ให้นายทะเบียนร้องทุกข์หรือฟ้อง
คดีได้ โดยให้พนักงานอัยการรับว่าต่างให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ และให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ออกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การร้องทุกข์ฟ้องคดีหรือว่าต่างแก่นายทะเบียนหรือพนักงานอัยการ แล้วแต่กรณี 

  
มาตรา ๔๔ ในกรณีที่คณะกรรมการหรือกรรมการกระท าการหรืองดเว้นกระท าการในการปฏิบัติหน้าที่ของตน

จนท าให้เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์หรือสมาชิก หรือท าให้มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงินหรือการ
บัญชี ให้นายทะเบียนมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้ปฏิบัติการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้คณะกรรมการหรือกรรมการระงับการปฏิบัติบางส่วนที่เป็นเหตุให้เกิดข้อบกพร่องหรือเสื่อมเสีย
ผลประโยชน์ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์หรือสมาชิก 

(๒) ให้คณะกรรมการหรือกรรมการแก้ไขข้อบกพร่องตามวิธีการและระยะเวลาที่นายทะเบียนก าหนด 
(๓) ให้คณะกรรมการหรือกรรมการหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องนั้นให้แล้วเสร็จ

ตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนก าหนด 
(๔) ให้คณะกรรมการพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะ หรือให้กรรมการซึ่งเกี่ยวข้องกับการน้ันพ้นจากต าแหน่ง

กรรมการ 
  
มาตรา ๔๕ เมื่อนายทะเบียนสั่งให้คณะกรรมการพ้นจากต าแหน่งกรรมการทั้งคณะ ให้นายทะเบียนแต่งตั้ง

คณะกรรมการชั่วคราวขึ้นคณะหนึ่งมีอ านาจหน้าที่และสิทธิเช่นเดียวกับคณะกรรมการ และให้คณะกรรมการชั่วคราวจัดให้มีการ
ประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการขึ้นใหม่ทั้งคณะให้เสร็จสิ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งต้ัง 

  
มาตรา ๔๖ เมื่อนายทะเบียนสั่งให้กรรมการคนใดพ้นจากต าแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการส่วนที่เหลือเรียก

ประชุมใหญ่ตั้งผู้เป็นกรรมการแทนภายในเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่กรรมการพ้นจากต าแหน่ง ถ้ามิได้ตั้งหรือตั้งกรรมการไม่ได้
ตามก าหนดเวลา ให้นายทะเบียนแต่งตั้งสมาชิกคนใดคนหนึ่งเป็นกรรมการแทน และให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งน้ันอยู่ในต าแหน่ง
กรรมการเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระของกรรมการผู้นั้นเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน คณะกรรมการ
ส่วนที่เหลือจะเรียกประชุมใหญ่เพื่อตั้งกรรมการแทนหรือนายทะเบียนจะด าเนินการแต่งต้ังกรรมการแทนหรือไม่ก็ได้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงเจ็ดคน ให้นายทะเบียนแต่งตั้งกรรมการชั่วคราวให้ครบจ านวนเจ็ดคน 
และให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งให้แล้วเสร็จภายในสามสิบ
วันนับแต่วันที่นายทะเบียนแต่งต้ังกรรมการชั่วคราว 

  
มาตรา ๔๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ี ให้นายทะเบียนหรือผู้ซึ่งนายทะเบียนมอบหมายและ

พนักงานเจ้าหน้าที่ มีอ านาจ 
(๑) เข้าไปในส านักงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในวันท าการระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์

ตก เพื่อตรวจสอบและควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ี 
(๒) สั่งให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ส่งหรือแสดงบัญชีและเอกสารของสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์ 



(๓) สอบถามบุคคลใน (๒) หรือเรียกบุคคลดังกล่าวมาเพื่อสอบถามหรือแสดงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการด าเนิน
กิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

ในกรณีการตรวจสอบกระท าโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ เมื่อตรวจสอบแล้วให้เสนอรายงานการตรวจสอบต่อนาย
ทะเบียนด้วย 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนหรือผู้ซึ่งนายทะเบียนมอบหมายและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้
บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องอ านวยความสะดวกตามสมควรแก่นายทะเบียนหรือผู้ซึ่งนายทะเบียนมอบหมายและพนักงานเจ้าหน้าที่ 

  
มาตรา ๔๘ นายทะเบียนหรือผู้ซึ่งนายทะเบียนมอบหมายและพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องมีบัตรประจ าตัวตามแบบที่

นายทะเบียนกลางประกาศก าหนด 
ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ นายทะเบียนหรือผู้ซึ่งนายทะเบียนมอบหมายและพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตร

ประจ าตัวเมื่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องร้องขอ 
  

หมวด ๕ 
การฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 

และองค์กรวิชาชีพซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การก ากับของรัฐ 
                   

  
มาตรา ๔๙ ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรวิชาชีพซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การก ากับ

ของรัฐใดที่ประสงค์จะด าเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่ก าหนดในมาตรา ๕๐ 
  
มาตรา ๕๐ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์*ก าหนดระเบียบการขึ้นทะเบียนการด าเนิน

กิจการ การควบคุม และการเลิกกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรวิชาชีพ
ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การก ากับของรัฐขึ้นไว้ ระเบียบนี้เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้วให้ใช้บังคับได้ 

เมื่อการฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรวิชาชีพซึ่งเป็นนิติบุคคล
ที่อยู่ภายใต้การก ากับของรัฐได้ขึ้นทะเบียนตามระเบียบที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์*ก าหนดในวรรค
หนึ่งแล้ว ให้ถือว่าการฌาปนกิจสงเคราะห์ดังกล่าวเป็นงานอันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
และองค์กรวิชาชีพซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การก ากับของรัฐน้ัน 

  
หมวด ๖ 

การเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
                   

  
มาตรา ๕๑ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ย่อมเลิกด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(๑) ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้เลิก 
(๒) นายทะเบียนสั่งให้เลิกตามมาตรา ๕๒ 
(๓) ศาลสั่งให้เลิกตามมาตรา ๕๔ 



เมื่อเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ให้นายทะเบียนกลางประกาศการเลิกในราชกิจจานุเบกษาและให้นาย
ทะเบียนปิดประกาศที่ส านักงานด้วย 

  
มาตรา ๕๒ นายทะเบียนมีอ านาจสั่งให้เลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) สมาชิกไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดร่วมกันยื่นค าร้องขอต่อนายทะเบียนขอให้เลิก

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์พร้อมด้วยเหตุผลประกอบค าร้องขอ และนายทะเบียนได้สอบสวนหลักฐานและเหตุผลประกอบค า
ร้องขอแล้วเป็นที่ปรากฏแน่ชัดว่าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมควรจะต้องเลิกด าเนินกิจการตามค าร้องขอนั้น 

(๒) บุคคลอ่ืนซึ่งมิได้เป็นกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเข้ามากระท าการในฐานะกรรมการและนายทะเบียน
ได้มีค าสั่งให้บุคคลดังกล่าวเลิกการกระท าการในฐานะกรรมการแล้ว แต่ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของนายทะเบียน 

(๓) มีพฤติการณ์ที่ท าให้เห็นว่าการด าเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้นไม่เป็นไปโดยสุจริต และ
นายทะเบียนได้สอบสวนพฤติการณ์ดังกล่าวแล้วมีเหตุผลเป็นที่เชื่อถือได้ 

(๔) มีพฤติการณ์ที่ท าให้เห็นว่าการด าเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ไม่อาจด าเนินต่อไปได้ไม่ว่า
เพราะเหตุใด ๆ 

เมื่อนายทะเบียนสั่งให้เลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ใด ให้แจ้งค าสั่งเป็นหนังสือพร้อมด้วยเหตุผลไปยัง
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้นภายในสามสิบวัน 

  
มาตรา ๕๓ ในกรณีที่นายทะเบียนสั่งเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตามมาตรา ๕๒ กรรมการจ านวนไม่น้อย

กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อปลัดกระทรวงโดยท าเป็นหนังสือ
ยื่นต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง และให้นายทะเบียนส่งค าอุทธรณ์ต่อไปยังปลัดกระทรวงโดยมิชักช้า 

ให้ปลัดกระทรวงวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันยื่นอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของปลัดกระทรวงให้เป็น
ที่สุด 

  
มาตรา ๕๔ ในกรณีที่นายทะเบียนเพิกเฉยหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๒ เมื่อผู้มีส่วนได้เสียร้องขอ ศาลอาจสั่ง

ให้เลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้นได้ 
  

หมวด ๗ 
การช าระบัญชี 

                   
  

มาตรา ๕๕ เมื่อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ใดต้องเลิกไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ให้มีการช าระบัญชีสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์นั้น และให้น าความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อันว่าด้วยการช าระบัญชีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัดและบริษัทจ ากัด มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่พระราชบัญญัติน้ีจะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

  
มาตรา ๕๖ ในการต้ังผู้ช าระบัญชีของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ต้องเลิก ให้ที่ประชุมใหญ่ตั้งผู้ช าระบัญชีโดย

ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์หรือนับแต่วันที่ปลัดกระทรวง
มีค าสั่งให้ยกอุทธรณ์ แล้วแต่กรณี เพื่อท าการช าระบัญชีของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 



ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ไม่อาจต้ังผู้ช าระบัญชีภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง หรือนายทะเบียนไม่ให้ความ
เห็นชอบในการตั้งผู้ช าระบัญชี ให้นายทะเบียนแต่งตั้งผู้ช าระบัญชีขึ้นท าการช าระบัญชีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ได้ 

เมื่อนายทะเบียนเห็นสมควรหรือเมื่อสมาชิกมีจ านวนไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกทั้งหมด ร้องขอต่อนาย
ทะเบียน นายทะเบียนจะแต่งตั้งผู้ช าระบัญชีคนใหม่แทนผู้ช าระบัญชีที่ได้ตั้งไว้ก็ได้ 

ให้นายทะเบียนจดทะเบียนผู้ช าระบัญชีที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง หรือผู้ช าระบัญชีที่ได้รับ
แต่งตั้งตามวรรคสองหรือวรรคสาม และให้ปิดประกาศชื่อผู้ช าระบัญชีไว้ที่ส านักงานและที่ว่าการอ าเภอแห่งท้องที่ที่สมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์นั้นตั้งอยู่ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่จดทะเบียนผู้ช าระบัญชี 

ผู้ช าระบัญชีอาจได้รับค่าตอบแทนตามที่นายทะเบียนก าหนด 
  
มาตรา ๕๗ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่นายทะเบียนจดทะเบียนผู้ช าระบัญชี ให้ผู้ช าระบัญชีปิดประกาศไว้ที่

ส านักงานและที่ว่าการอ าเภอแห่งท้องที่ที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้นตั้งอยู่ และประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่
หรือโฆษณาทางวิทยุประจ าท้องที่ว่าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ได้เลิกและแจ้งเป็นหนังสือไปยังเจ้าหนี้ทุกคนซึ่งมีชื่อปรากฏใน
สมุดบัญชีหรือเอกสารของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์หรือปรากฏจากทางอื่น เพื่อให้ทราบว่าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้นเลิก
และให้เจ้าหน้าที่ยื่นค าทวงหนี้แก่ผู้ช าระบัญชี 

  
มาตรา ๕๘ เมื่อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เลิก ให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

มีหน้าที่จัดการรักษาทรัพย์สินทั้งหมดของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ไว้จนกว่าผู้ช าระบัญชีจะเรียกให้ส่งมอบ 
ผู้ช าระบัญชีจะเรียกให้คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ส่งมอบทรัพย์สินตามวรรค

หนึ่ง พร้อมด้วยสมุดบัญชี เอกสารและสิ่งอื่นเมื่อใดก็ได้ 
  
มาตรา ๕๙ ผู้ช าระบัญชีต้องท างบดุลของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์โดยมิชักช้าส่งให้ผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจ

รับรองว่าถูกต้อง และในกรณีจ าเป็นอาจร้องขอให้นายทะเบียนต้ังผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบงบดุลนั้นได้ 
เมื่อผู้สอบบัญชีรับรองงบดุลแล้ว ให้ผู้ช าระบัญชีเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่เพื่ออนุมัติแล้วเสนองบดุลนั้นต่อ

นายทะเบียน 
  
มาตรา ๖๐ เมื่อได้ช าระบัญชีแล้ว ถ้ามีทรัพย์สินเหลืออยู่จะแบ่งให้แก่สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ไม่ได้ 

ทรัพย์สินนั้นจะต้องโอนไปให้แก่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อื่น หรือนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการกุศลสาธารณะตามที่
ได้ระบุไว้ในข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์หรือตามมติของที่ประชุมใหญ่ ในกรณีที่มิได้ระบุไว้ในข้อบังคับหรือที่
ประชุมใหญ่มิได้มีมติไว้ ให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน 

  
หมวด ๘ 

บทก าหนดโทษ 
                   

  



มาตรา ๖๑ ผู้ใดด าเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์โดยมิได้จดทะเบียนเป็นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์หรือ
ขึ้นทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติน้ี ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา ๖๒ ผู้ใดเป็นสมาชิกของการฌาปนกิจสงเคราะห์ โดยรู้ว่าการฌาปนกิจสงเคราะห์นั้นมิได้จดทะเบียนเป็น

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์หรือขึ้นทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติน้ี ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท 
  
มาตรา ๖๓ ผู้ใดใช้ค าแสดงชื่อในธุรกิจว่า “ฌาปนกิจสงเคราะห์” หรือค าอ่ืนใดที่มีความหมายเช่นเดียวกัน อัน

เป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท และปรับอีกไม่เกินวันละห้าร้อยบาทจนกว่าจะเลิกใช้ 
  
มาตรา ๖๔ ในกรณีที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๗ มาตรา ๒๐ 

มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ หรือมาตรา ๓๙ หรือฝ่าฝืน มาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๓๑ กรรมการทุกคนต้องระวางโทษปรับไม่
เกินหน่ึงหมื่นบาท เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระท าความผิดของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้น 

  
มาตรา ๖๕ กรรมการผู้ใดรับเงิน หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อย่างอื่นท านองเดียวกันจากสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์ โดยไม่มีสิทธิที่จะรับได้ตามมาตรา ๓๒ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ 

  
มาตรา ๖๖ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่น

บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
  
มาตรา ๖๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งนายทะเบียนหรือผู้ซึ่งนายทะเบียนมอบหมายหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือไม่

อ านวยความสะดวกแก่นายทะเบียนหรือผู้ซึ่งนายทะเบียนมอบหมายหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔๗ ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินห้าพันบาท 

  
มาตรา ๖๘ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้ใดไม่จัดการรักษาทรัพย์สินของสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์ หรือไม่ส่งมอบทรัพย์สิน สมุดบัญชี เอกสารและสิ่งอื่นของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ผู้ช าระบัญชี
ตามมาตรา ๕๘ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา ๖๙ ผู้ใดแบ่งหรือโอนทรัพย์สินที่เหลืออยู่เมื่อได้ช าระบัญชีแล้วให้แก่บุคคลใดอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 

๖๐ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
  

บทเฉพาะกาล 
                   

  



มาตรา ๗๐ นับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ให้ถือว่าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่จดทะเบียนตาม
พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติน้ี 

  
มาตรา ๗๑ นับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ให้ถือว่าการฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการ องค์การ

ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจที่ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นการฌาปนกิจสงเคราะห์ของ
ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจที่ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติน้ี 

  
มาตรา ๗๒ เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจใดเป็นหุ้นและจัดตั้งบริษัท และนายทะเบียน

หุ้นส่วนบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด แล้วแต่กรณี จด
ทะเบียนบริษัทนั้นตามกฎหมายว่าด้วยทุนรัฐวิสาหกิจแล้ว ให้การฌาปนกิจสงเคราะห์ของรัฐวิสาหกิจที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตาม
มาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติน้ียังคงด าเนินการได้ต่อไปจนกว่าจะมีการจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตาม
พระราชบัญญัตินี้และให้โอนบรรดาสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของการฌาปนกิจสงเคราะห์ของรัฐวิสาหกิจนั้นไปเป็นของ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่จดทะเบียนแล้วนี้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันจดทะเบียนบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยทุน
รัฐวิสาหกิจดังกล่าว 

ในกรณีที่ไม่มีการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการเลิกการฌาปนกิจสงเคราะห์นั้น 
  
มาตรา ๗๓ ให้บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจ

สงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๑๗ คงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติน้ี ทั้งนี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ 
ประกาศหรือค าสั่งออกมาใช้บังคับแทนภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 

  
  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พันต ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 

 
 

อัตราค่าธรรมเนียม 
                   

  
(๑) ค าขอจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจ 
       สงเคราะห์                                                           ฉบับละ    ๑๐๐     บาท 
(๒) ค าขอจดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติม 
       ข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์                          ฉบับละ      ๕๐     บาท 
(๓) ค าขอจดทะเบียนตั้งหรือเปลี่ยนตัว 
       กรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์                         ฉบับละ      ๕๐     บาท 



(๔) ค าขอตรวจหรือคัดเอกสารเกี่ยวกับ 
       สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์                                         ฉบับละ      ๕๐     บาท 
(๕) ค าขอเกี่ยวกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
       อย่างอื่น นอกจาก (๑) (๒) (๓) และ (๔)                     ฉบับละ      ๒๕     บาท 
(๖) ใบแทนใบส าคัญแสดงการจดทะเบียน 
       สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์                                         ฉบับละ    ๑๐๐     บาท 
(๗) การรับรองส าเนาเอกสารเกี่ยวกับ 
       สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์                                         ฉบับละ      ๒๕     บาท 

 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การด าเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ทางด้านการเงิน
ตามที่พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๑๗ ก าหนดไว้ไม่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน และ
วิธีการควบคุมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติดังกล่าวยังไม่รัดกุมพอที่จะป้องกันการฉ้อโกงและ
การแสวงหาผลประโยชน์จากกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสมาคมได้ ท าให้สมาคมได้รับความ
เสียหาย สมควรปรับปรุงพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๑๗ เพื่อให้การคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของ
ประชาชนที่เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน
ของคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 

  
*พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

  
มาตรา ๑๕ ในพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้แก้ไขค าว่า “กระทรวงแรงงานและ

สวัสดิการสังคม” เป็น “กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” ค าว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” ค าว่า “ปลัดกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม” เป็น “ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” และค าว่า “อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์” เป็น 
“ผู้อ านวยการส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว” 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 
๒๕๔๕ ได้บัญญัติให้จัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ่งได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจ
หน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแล้ว และเน่ืองจากพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวได้บัญญัติให้โอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐมนตรีผู้ด ารงต าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการเดิมมา
เป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการแก้ไขบทบัญญัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ที่โอนไปด้วย ฉะนั้น เพื่ออนุวัติให้
เป็นไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้
สอดคล้องกับการโอนส่วนราชการ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอน
อ านาจหน้าที่ว่าตามกฎหมายใดได้มีการโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็นของหน่วยงานใด



หรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ รัฐมนตรี ผู้ด ารงต าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่
ของส่วนราชการให้ตรงกับการโอนอ านาจหน้าที่ และเพิ่มผู้แทนส่วนราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอน
จากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่รวมทั้งตัดส่วนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแล้ว ซึ่งเป็นการแก้ไขให้ตรงตาม
พระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


