
 

พระราชบัญญัติ 
การฌาปนกิจสงเคราะห์ 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
                

 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕ 

เป็นปีที่ ๕๗ ในรัชกาลปัจจุบัน 
  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศ
ว่า 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
 พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึง

มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดย
อาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา  
ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕” 
 มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๑๗ 
  

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

                    

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“การฌาปนกิจสงเคราะห์ ” หมายความว่า  กิจการที่บุคคลหลายคนตกลงเข้าร่วมกันเพื่อท าการ
สงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ หรือจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ตกลงเข้า
ร่วมกันนั้นซึ่งถึงแก่ความตาย และมิได้ประสงค์จะหาก าไรหรือรายได้เพ่ือแบ่งปันกัน 

“สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ” หมายความว่า  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่จัดตั้งข้ึนเพื่อด าเนิน
กิจการฌาปนกิจสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัตินี้ 

“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
“เงินค่าสมัคร” หมายความว่า เงินค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

 



-๒- 

 
“เงินสงเคราะห์ ” หมายความว่า เงินที่สมาชิกร่วมกันออกช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพ  หรือค่า

จัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกซ่ึงถึงแก่ความตาย รวมทั้งเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือด าเนินกิจการของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห ์

 “ส านักงาน ”หมายความว่า ส านักงานที่เป็นที่ท าการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการด าเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการด าเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“นายทะเบียน ” หมายความว่า  นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ าท้องที่

กรุงเทพมหานครหรือนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ าท้องที่อ่ืน แล้วแต่กรณี 
“นายทะเบียนกลาง” หมายความว่า นายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
“ปลัดกระทรวง” หมายความว่า ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์* 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
มาตรา ๕ ห้ามมิให้บุคคลใดนอกจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์และการฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ได้

ขึ้นทะเบียนแล้ว ใช้ค าแสดงชื่อในธุรกิจว่า “ฌาปนกิจสงเคราะห์” หรือค าอ่ืนใดที่มีความหมายเช่นเดียวกัน 
  
มาตรา ๖ ให้ผู้อ านวยการส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว*เป็นนายทะเบียนกลาง 
นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ าท้องที่กรุงเทพมหานครและนายทะเบียนสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ าท้องที่อ่ืนให้ผู้อ านวยการส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว*แต่งตั้ง 
  
มาตรา ๗  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์*รักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้และให้มีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตรา
ท้ายพระราชบัญญัตินี้  ยกเว้นค่าธรรมเนียม และก าหนดกิจการอ่ืนหรือออกระเบียบและประกาศ ทั้งนี้  เพ่ือ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
  

หมวด ๒ 
การจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

                    
  

มาตรา ๘ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จะมีขึ้นได้ก็แต่โดยอาศัยอ านาจตามบทแห่งพระราชบัญญัติ
นี้  

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จะมีวัตถุประสงค์นอกจากการฌาปนกิจสงเคราะห์มิได้ 
 มาตรา ๙ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต้องมีข้อบังคับและต้องจดทะเบียน  เมื่อได้จดทะเบียนแล้ว

ให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
การตั้งสาขาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จะกระท ามิได้ 
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มาตรา ๑๐ การขอจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ให้ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งจ านวนไม่น้อยกว่า

เจ็ดคน  ยื่นค าขอพร้อมด้วยข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อย่างน้อยสามฉบับต่อนายทะเบียนประจ า
ท้องที่ท่ีจะตั้งส านักงาน 

คุณสมบัติของผู้เริ่มก่อการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  และหลักเกณฑ์ วิธีการยื่นค าขอจด
ทะเบียน ให้เป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด 

มาตรา ๑๑  ในการขอจดทะเบียน  ถ้าได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๐ มี
ข้อบังคับถูกต้องตามมาตรา ๑๓ และข้อบังคับนั้นไม่ขัดต่อกฎหมายและวัตถุประสงค์ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  
กับท้ังผู้เริ่มก่อการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ทุกคนมีคุณสมบัติถูกต้องตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดตาม
มาตรา  ๑๐ วรรคสอง ให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนได้  และให้ออกใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนตามแบบที่
รัฐมนตรีประกาศก าหนดให้แก่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้น  

ถ้าหากนายทะเบียนเห็นว่าในการขอจดทะเบียนมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามวรรคหนึ่ง  ให้
นายทะเบียนมีค าสั่งให้ผู้ยื่นค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง  เมื่อได้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงถูกต้องแล้วให้นาย
ทะเบียนออกใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนให้สมาคมนั้น 

ถ้าผู้ยื่นค าขอไม่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องตามวรรคสองภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบ
ค าสั่งนายทะเบียน ให้นายทะเบียนมีค าสั่งไม่รับจดทะเบียนและแจ้งค าสั่งไม่รับจดทะเบียนพร้อมด้วยเหตุผลไปยังผู้
ขอจดทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันยื่นค าขอ 

ให้ผู้ขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งนั้นต่อปลัดกระทรวงได้โดยท าเป็นหนังสือยื่นต่อนาย
ทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งดังกล่าว  และให้นายทะเบียนส่งค าอุทธรณ์ต่อไปยัง
ปลัดกระทรวงโดยมิชักช้า 

ให้ปลัดกระทรวงวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันยื่นอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของ
ปลัดกระทรวงให้เป็นที่สุด 

มาตรา ๑๒ ให้นายทะเบียนกลางประกาศการจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในราชกิจจา
นุเบกษา 

 มาตรา ๑๓  ข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อย่างน้อยต้องมีข้อความเกี่ยวกับเรื่อง
ดังต่อไปนี้ 

(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  และการประชุมของ

คณะกรรมการ 
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มาตรา ๑๔ คุณสมบัติของสมาชิก หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมาชิกให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรี

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

รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
มาตรา ๑๕ วันเวลาเปิดท าการส านักงานตามมาตรา ๑๓ (๓)  ต้องไม่น้อยกว่าห้าวันในหนึ่งสัปดาห์ 

และวันหนึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามชั่วโมง  และให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ปิดประกาศวันและเวลาเปิดท าการไว้ที่
ส านักงาน 

มาตรา ๑๖  การแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จะกระท าได้ก็แต่โดย
มติของที่ประชุมใหญ่ และต้องน าไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ 

การยื่นค าขอจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศ
ก าหนด 

นายทะเบียนมีอ านาจไม่รับจดทะเบียนการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ได้  เมื่อเห็นว่าการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมนั้นขัดต่อวัตถุประสงค์ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์หรือขัดต่อ
กฎหมาย 

การแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  จะยังไม่มีผลใช้บังคับจนกว่านาย
ทะเบียนจะได้รับจดทะเบียนแล้ว 

ในกรณีที่นายทะเบียนไม่รับจดทะเบียนการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห ์ให้น ามาตรา ๑๑ วรรคสี่และวรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 มาตรา ๑๗  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต้องจัดให้มีปูายชื่อเป็นภาษาไทยอ่านได้ชัดเจนติดไว้ที่
หน้าส านักงาน และต้องติดใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนไว้ที่ส านักงานในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย 

มาตรา ๑๘ ในกรณีที่ใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนสูญหาย  ถูกท าลายหรือช ารุดในสาระส าคัญให้
นายทะเบียนออกใบแทนใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนให้เมื่อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ร้องขอ 

การขอรับใบแทนใบส าคัญแสดงการจดทะเบียน  การออกใบแทนใบส าคัญแสดงการจดทะเบียน
และแบบใบแทนใบส าคัญแสดงการจดทะเบียน  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบที่รัฐมนตรีประกาศ
ก าหนด 

  
หมวด ๓ 

การด าเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
                    

  
มาตรา ๑๙  ให้ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นัดสมาชิกมาประชุมกันเป็นการ

ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียนเพื่อตั้งคณะกรรมการและมอบหมายการทั้งปวง
ให้แก่คณะกรรมการ  ในระหว่างที่ยังมิได้มีการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก  ให้ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับคณะกรรมการ 

มาตรา ๒๐  การแต่งตั้งกรรมการและการเปลี่ยนตัวกรรมการ  ให้ท าได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่
และต้องน าไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ 

 

 



-๕- 

 
การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
ในกรณีที่นายทะเบียนไม่รับจดทะเบียนกรรมการคนใด  นายทะเบียนต้องแจ้งเหตุที่ไม่รับจด

ทะเบียนให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ไม่รับจดทะเบียน  และให้น ามาตรา ๑๑ 
วรรคสี่และวรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในระหว่างที่ยังไม่มีการจดทะเบียนกรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุดใหม่  ถ้าข้อบังคับ
ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์มิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน  ให้กรรมการชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่กรรมการต่อไปจนกว่า
จะได้มีการจดทะเบียนกรรมการชุดใหม่ 

 มาตรา ๒๑ ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์มีคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจ านวนไม่น้อย
กว่าเจ็ดคน  โดยมีต าแหน่งนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์หนึ่งคน เลขานุการหนึ่งคน เหรัญญิกหนึ่งคน  และ
ต าแหน่งอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด  เป็นผู้ด าเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์และเป็นผู้แทนของ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในกิจการที่เก่ียวกับบุคคลภายนอก  เพ่ือการนี้ คณะกรรมการจะมอบหมายให้กรรมการ
คนหนึ่งหรือหลายคนท าการแทนก็ได้ 

กรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด 
กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันที่นายทะเบียน

รับจดทะเบียน 
กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ เว้นแต่ที่ประชุม

ใหญ่โดยมติสองในสามของผู้มาประชุมจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 
ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระและได้มีการแต่งตั้งผู้อื่นเป็นกรรมการแทนให้ผู้ที่

ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
 มาตรา ๒๒ การประชุมใหญ่สามัญ  ให้คณะกรรมการเรียกประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  ปีละหนึ่ง

ครั้งภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน เพ่ือ 
(๑) รับทราบรายงานกิจการในรอบปีที่ผ่านมาของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
(๒) พิจารณาอนุมัติบัญชีรายได้ รายจ่าย และบัญชีงบดุลของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการแทนคณะกรรมการเมื่อครบวาระตามมาตรา ๒๑ วรรคสาม 
(๔) พิจารณาวาระอ่ืน ๆ 
มาตรา ๒๓ คณะกรรมการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเม่ือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 
สมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคนจะท า

หนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเพ่ือการใดการหนึ่งเมื่อใดก็ได้ 
ในกรณีที่สมาชิกเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ  ให้คณะกรรมการเรียกประชุมใหญ่

วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าร้องขอ  ถ้าคณะกรรมการไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญในระยะเวลา
ดังกล่าว ให้นายทะเบียนมีอ านาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้ 

มาตรา ๒๔  ในการเรียกประชุมใหญ่สามัญหรือการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญตามมาตรา  ๑๙ 
มาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๒๓  คณะกรรมการต้องส่งหนังสือนัดประชุมไปยังสมาชิกทุกคนซึ่งมีชื่อในทะเบียนสมาชิก
ก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 

การเรียกประชุมใหญ่ตามวรรคหนึ่งต้องระบุสถานที่ วัน  เวลา และระเบียบวาระการประชุมและ
จัดส่งรายละเอียดและเอกสารที่เกี่ยวข้องตามควรไปพร้อมกันด้วย 

 
 



-๖- 

 
มาตรา ๒๕  การประชุมใหญ่  ต้องมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จ านวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนจึงจะเป็นองค์ประชุม 
ถ้าในการประชุมนัดแรกสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุม  หากการประชุมนั้นได้นัด

โดยสมาชิกร้องขอ ให้เลิกประชุม  ถ้าการประชุมนั้นมิใช่โดยสมาชิกร้องขอ ให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายใน
สามสิบวัน  การประชุมครั้งหลังนี้มีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าสามสิบคนก็ให้ถือว่าเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมใหญ่เพ่ือแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อบังคับและการเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต้องมีผู้
มาประชุมตามวรรคหนึ่งเท่านั้น 

 มาตรา ๒๖ ในการประชุมใหญ่  สมาชิกคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน การวินิจฉัยชี้ขาดให้
ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด  เว้นแต่
กรณีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อบังคับ  และการเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน
สามของผู้มาประชุม 

 มาตรา ๒๗  สมาชิกจะมอบฉันทะเป็นหนังสือให้ผู้อื่นซึ่งมิใช่สมาชิกมาประชุมใหญ่และออกเสียง
แทนตนก็ได ้

ผู้รับมอบฉันทะคนหนึ่งรับมอบฉันทะได้คนเดียว 
 มาตรา ๒๘ ในกรณีที่จะมีมติเรื่องใด ถ้าส่วนได้เสียของกรรมการหรือสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์ผู้ใดขัดกับประโยชน์ได้เสียของสมาคม  กรรมการหรือสมาชิกของสมาคมผู้นั้นจะออกเสียงลงคะแนนใน
เรื่องนั้นมิได ้

 มาตรา ๒๙ นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่อาจเข้าร่วมการประชุมใหญ่ของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์และอาจชี้แจงแสดงข้อคิดเห็นแก่ที่ประชุมใหญ่ได้ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 มาตรา ๓๐ ห้ามมิให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เรียกเก็บเงินอื่นใดจากสมาชิกนอกเหนือจากเงิน
ค่าสมัคร เงินค่าบ ารุง และเงินสงเคราะห์ 

เงินค่าสมัครให้เรียกเก็บจากผู้ซึ่งสมัครเข้าเป็นสมาชิกในครั้งแรกเพียงครั้งเดียวตามอัตราที่ก าหนด
ในข้อบังคับ แต่ต้องไม่เกินอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

เงินค่าบ ารุงให้เรียกเก็บจากสมาชิกเป็นรายเดือนหรือรายปีตามอัตราที่ก าหนดในข้อบังคับแต่ต้อง
ไม่เกินอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

เงินสงเคราะห์ให้เรียกเก็บได้ตามจ านวนสมาชิกที่ตายตามอัตราที่ก าหนดในข้อบังคับ  แต่ต้องไม่
เกินอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อาจเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ไว้ล่วงหน้าเพื่อส ารองจ่ายเป็นค่าจัดการศพ
ได้แต่ต้องไม่เกินอัตราที่ท่ีประชุมใหญ่ก าหนดและต้องก าหนดในข้อบังคับ 

ในกรณีที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เลิก  หรือสมาชิกผู้ใดพ้นจากสมาชิกภาพให้สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์คืนเงินสงเคราะห์ที่เรียกเก็บไว้ล่วงหน้าให้แก่สมาชิกเท่าท่ีสมาชิกผู้นั้นยังไม่ตกอยู่ในความผูกพันที่จะต้อง
จ่ายเงินสงเคราะห์ตามที่ได้จ่ายล่วงหน้าไว้ให้แล้ว 

 มาตรา ๓๑ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อาจหักเงินจ านวนหนึ่งไว้จากเงินสงเคราะห์ได้ตามสมควร
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตามอัตราที่ที่ประชุมก าหนด  แต่ต้องไม่เกิน
อัตราที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 

 
 



-๗- 

 
มาตรา ๓๒  กรรมการไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างหรือประโยชน์อย่างอ่ืนท านองเดียวกันจากสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห ์
กรรมการอาจได้รับเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ  หรือประโยชน์อย่างอ่ืนท านองเดียวกันจากสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์ได้ หากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ได้วางระเบียบไว้ให้จ่ายได้ 
ระเบียบของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ว่าด้วยการจ่ายเบี้ยประชุม  ค่าพาหนะหรือประโยชน์อย่าง

อ่ืนท านองเดียวกันให้แก่กรรมการ  ต้องกระท าโดยมติของที่ประชุมใหญ่และต้องส่งส าเนาที่มีค ารับรองว่าถูกต้องต่อ
นายทะเบียน 

มาตรา ๓๓  ห้ามมิให้ผู้ใดชักชวน ชี้ช่อง หรือจัดการโดยวิธีใด ๆ  ที่คล้ายคลึงกันให้ผู้ใดเข้าเป็น
สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ยังมิได้จดทะเบียนโดยถูกต้องตามกฎหมาย 

 มาตรา ๓๔  ห้ามมิให้ผู้ใดชักชวน ชี้ช่อง  หรือจัดการให้ผู้อื่นเข้าเป็นสมาชิกในสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์  โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนเป็นเงินหรือทรัพย์สินอื่นไม่ว่าจะเป็นสินจ้างหรือค่าใช้จ่ายอื่นจากการ
ชักชวน ชี้ช่อง หรือจัดการนั้น 

 มาตรา ๓๕  สมาชิกมีสิทธิขอตรวจสอบบัญชีและเอกสารของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพ่ือ
ทราบการด าเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ส านักงานได้ในเวลาเปิดท าการ 

  
หมวด ๔ 

การควบคุมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
                    

  
มาตรา ๓๖ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  ต้องจัดให้มีทะเบียนสมาชิกตามแบบที่นายทะเบียนกลาง

ก าหนด และให้เก็บรักษาทะเบียนดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานและเอกสารที่ใช้ประกอบการลงทะเบียนไว้ที่ส านักงาน 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต้องส่งส าเนาทะเบียนสมาชิกที่มีอยู่ในวันที่ครบเก้าสิบวันนับแต่วันที่

จดทะเบียนให้แก่นายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันดังกล่าว  และเม่ือสิ้นเดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือน
กันยายน และเดือนธันวาคมของทุกปี  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต้องส่งส าเนาทะเบียนสมาชิกในส่วนที่มีการ
เปลี่ยนแปลงจ านวนสมาชิกตามท่ีเป็นอยู่ในวันสิ้นเดือนนั้นต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นเดือนนั้น  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

 มาตรา ๓๗ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  ต้องจัดให้มีสมุดช าระเงินประจ าตัวสมาชิกให้แก่สมาชิก 
บัญชีช าระเงินประจ าตัวสมาชิก  บัญชีแสดงฐานะการเงินและหลักฐานการรับจ่ายเงินตามแบบที่นายทะเบียนกลาง
ก าหนด และต้องเก็บรักษาเอกสารประกอบบัญชีแสดงให้เห็นความถูกต้องแห่งบัญชีนั้นไว้ด้วย 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต้องรายงานจ านวนเงินที่มีอยู่ในมือและในธนาคารตามท่ีเป็นอยู่ในวัน
สิ้นเดือนมิถุนายนของทุกปีต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นเดือนนั้น  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

 มาตรา ๓๘  เมื่อสิ้นปีปฏิทินทุกปี  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต้องท าบัญชีรายได้ รายจ่าย  และ
บัญชีงบดุลตามแบบที่นายทะเบียนกลางก าหนด เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปี  
ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เสนอต่อที่ประชุมใหญ่เพ่ืออนุมัติบัญชีรายได้ รายจ่าย  และบัญชีงบดุลนั้นภายใน
ก าหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน 

 

 



-๘- 

 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต้องส่งส าเนางบดุลตามวรรคหนึ่งที่มีค ารับรองว่าถูกต้องต่อนาย

ทะเบียนเพื่อตรวจสอบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่อนุมัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนด  และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต้องแสดงส าเนางบดุลไว้ที่ส านักงานเพ่ือให้สมาชิกและผู้มีส่วนได้
เสียตรวจดูได้ด้วย 

มาตรา ๓๙ ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เก็บรักษาหลักฐานเอกสารตามมาตรา  ๓๖ มาตรา ๓๗ 
และมาตรา ๓๘ ไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี 

 มาตรา ๔๐ ผู้มีส่วนได้เสียจะขอตรวจเอกสาร คัดเอกสาร หรือขอให้คัดรายการ และรับรองส าเนา
เอกสารเกี่ยวกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จากนายทะเบียนให้ยื่นค าขอตามแบบท่ีนายทะเบียนกลางก าหนด 

 มาตรา ๔๑  เพ่ือประโยชน์แก่การด าเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ให้เป็นไปด้วยดี
เมื่อมีกรณีที่นายทะเบียนเห็นสมควรที่จะได้ฟังความคิดเห็นและค าวินิจฉัยของสมาชิกในปัญหาหรือกิจการใด  นาย
ทะเบียนมีอ านาจสั่งให้คณะกรรมการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเพ่ือพิจารณาและวินิจฉัยปัญหาหรือกิจการนั้นได้ 

มาตรา ๔๒ เมื่อสมาชิกคนใดคนหนึ่งหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอว่าการประชุมใหญ่ของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์  ถ้าได้นัดเรียกหรือได้ประชุมกันหรือได้ลงมติฝุาฝืนต่อกฎหมายหรือข้อบังคับของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์  นายทะเบียนมีอ านาจสั่งให้เพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่ที่เกิดขึ้นในการประชุมที่ได้เรียกหรือ
ได้ประชุมกันหรือได้ลงมติฝุาฝืนต่อกฎหมายหรือข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้นเสียได้  การร้องขอให้
เพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่นั้น ถ้าสมาชิกเป็นผู้ร้องขอต้องร้องขอภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ 

ในกรณีที่นายทะเบียนมีค าสั่งให้เพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่  กรรมการคนใดคนหนึ่งมีสิทธิอุทธรณ์
ค าสั่งนั้นต่อปลัดกระทรวงได้ โดยท าเป็นหนังสือยื่นต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง  และ
ให้นายทะเบียนส่งค าอุทธรณ์ต่อไปยังปลัดกระทรวงโดยมิชักช้า  

ให้ปลัดกระทรวงวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันยื่นอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของ
ปลัดกระทรวงให้เป็นที่สุด 

มาตรา ๔๓  ในกรณีที่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์กระท าการใดอัน
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ถ้าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ไม่ร้องทุกข์หรือฟูองคดี  ให้นาย
ทะเบียนร้องทุกข์หรือฟูองคดีได้  โดยให้พนักงานอัยการรับว่าต่างให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  และให้สมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ออกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการร้องทุกข์ฟูองคดีหรือว่าต่างแก่นายทะเบียนหรือพนักงานอัยการ  
แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๔๔  ในกรณีที่คณะกรรมการหรือกรรมการกระท าการหรืองดเว้นกระท าการในการปฏิบัติ
หน้าที่ของตนจนท าให้เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์หรือสมาชิก  หรือท าให้มีข้อบกพร่อง
เกี่ยวกับการเงินหรือการบัญชี ให้นายทะเบียนมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้ปฏิบัติการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้คณะกรรมการหรือกรรมการระงับการปฏิบัติบางส่วนที่เป็นเหตุให้เกิดข้อบกพร่องหรือเสื่อม
เสียผลประโยชน์ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์หรือสมาชิก 

(๒) ให้คณะกรรมการหรือกรรมการแก้ไขข้อบกพร่องตามวิธีการและระยะเวลาที่นายทะเบียน
ก าหนด 

 
 

 

 



-๙- 

 
(๓) ให้คณะกรรมการหรือกรรมการหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว  เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องนั้นให้

แล้วเสร็จตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนก าหนด 
(๔) ให้คณะกรรมการพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะ  หรือให้กรรมการซึ่งเก่ียวข้องกับการนั้นพ้นจาก

ต าแหน่งกรรมการ 
มาตรา ๔๕  เมื่อนายทะเบียนสั่งให้คณะกรรมการพ้นจากต าแหน่งกรรมการทั้งคณะ  ให้นาย

ทะเบียนแต่งตั้งคณะกรรมการชั่วคราวขึ้นคณะหนึ่งมีอ านาจหน้าที่และสิทธิเช่นเดียวกับคณะกรรมการ  และให้
คณะกรรมการชั่วคราวจัดให้มีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการขึ้นใหม่ทั้งคณะให้เสร็จสิ้นภายในสี่สิบห้า
วันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

 มาตรา ๔๖  เมื่อนายทะเบียนสั่งให้กรรมการคนใดพ้นจากต าแหน่งกรรมการ  ให้คณะกรรมการ
ส่วนที่เหลือเรียกประชุมใหญ่ตั้งผู้เป็นกรรมการแทนภายในเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่กรรมการพ้นจากต าแหน่ง  ถ้า
มิได้ตั้งหรือตั้งกรรมการไม่ได้ตามก าหนดเวลา ให้นายทะเบียนแต่งตั้งสมาชิกคนใดคนหนึ่งเป็นกรรมการแทน  และให้
ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งนั้นอยู่ในต าแหน่งกรรมการเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  แต่ถ้าวาระของกรรมการผู้นั้น
เหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  คณะกรรมการส่วนที่เหลือจะเรียกประชุมใหญ่เพ่ือตั้งกรรมการแทนหรือนาย
ทะเบียนจะด าเนินการแต่งตั้งกรรมการแทนหรือไม่ก็ได้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงเจ็ดคน  ให้นายทะเบียนแต่งตั้งกรรมการชั่วคราวให้ครบ
จ านวนเจ็ดคน และให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมใหญ่เพ่ือเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่ง
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่นายทะเบียนแต่งตั้งกรรมการชั่วคราว 

มาตรา ๔๗  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้นายทะเบียนหรือผู้ซึ่งนายทะเบียน
มอบหมายและพนักงานเจ้าหน้าที่ มีอ านาจ 

(๑) เข้าไปในส านักงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในวันท าการระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึง
พระอาทิตย์ตก เพ่ือตรวจสอบและควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) สั่งให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ส่งหรือแสดงบัญชีและเอกสาร
ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

(๓) สอบถามบุคคลใน (๒)  หรือเรียกบุคคลดังกล่าวมาเพ่ือสอบถามหรือแสดงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การด าเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

ในกรณีการตรวจสอบกระท าโดยพนักงานเจ้าหน้าที่  เมื่อตรวจสอบแล้วให้เสนอรายงานการ
ตรวจสอบต่อนายทะเบียนด้วย 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนหรือผู้ซึ่งนายทะเบียนมอบหมายและพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
วรรคหนึ่ง ให้บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องอ านวยความสะดวกตามสมควรแก่นายทะเบียนหรือผู้ซึ่งนายทะเบียนมอบหมายและ
พนักงานเจ้าหน้าที่ 

มาตรา ๔๘  นายทะเบียนหรือผู้ซึ่งนายทะเบียนมอบหมายและพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องมีบัตร
ประจ าตัวตามแบบที่นายทะเบียนกลางประกาศก าหนด 

ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ นายทะเบียนหรือผู้ซึ่งนายทะเบียนมอบหมายและพนักงานเจ้าหน้าที่
ต้องแสดงบัตรประจ าตัวเมื่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องร้องขอ 

 
 
 

 



-๑๐- 

  
หมวด ๕ 

การฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
และองค์กรวิชาชีพซ่ึงเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การก ากับของรัฐ 

                    
  

มาตรา ๔๙  ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  หรือองค์กรวิชาชีพซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่
ภายใต้การก ากับของรัฐใดที่ประสงค์จะด าเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่ก าหนดใน
มาตรา ๕๐ 

มาตรา ๕๐  ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์*ก าหนดระเบียบการขึ้น
ทะเบียนการด าเนินกิจการ การควบคุม และการเลิกกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการ หน่วยงาน 

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรวิชาชีพซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การก ากับของรัฐขึ้นไว้  ระเบียบ
นี้เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้วให้ใช้บังคับได้ 

เมื่อการฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ และองค์กรวิชาชีพซึ่ง
เป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การก ากับของรัฐได้ขึ้นทะเบียนตามระเบียบที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์*ก าหนดในวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ถือว่าการฌาปนกิจสงเคราะห์ดังกล่าวเป็นงานอันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรวิชาชีพซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การก ากับของรัฐนั้น 

  
หมวด ๖ 

การเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
                    

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

และให้นายทะเบียนปิดประกาศท่ีส านักงานด้วย 
มาตรา ๕๒ นายทะเบียนมีอ านาจสั่งให้เลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) สมาชิกไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดร่วมกันยื่นค าร้องขอต่อนายทะเบียน

ขอให้เลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์พร้อมด้วยเหตุผลประกอบค าร้องขอ  และนายทะเบียนได้สอบสวนหลักฐาน
และเหตุผลประกอบค าร้องขอแล้วเป็นที่ปรากฏแน่ชัดว่าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมควรจะต้องเลิกด าเนินกิจการ
ตามค าร้องขอนั้น 

(๒) บุคคลอื่นซึ่งมิได้เป็นกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเข้ามากระท าการในฐานะกรรมการและ
นายทะเบียนได้มีค าสั่งให้บุคคลดังกล่าวเลิกการกระท าการในฐานะกรรมการแล้ว  แต่ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของนาย
ทะเบียน 

 
 

 



-๑๑- 

 
(๓) มีพฤติการณ์ที่ท าให้เห็นว่าการด าเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้นไม่เป็นไปโดย

สุจริต และนายทะเบียนได้สอบสวนพฤติการณ์ดังกล่าวแล้วมีเหตุผลเป็นที่เชื่อถือได้ 
(๔) มีพฤติการณ์ที่ท าให้เห็นว่าการด าเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ไม่อาจด าเนิน

ต่อไปได้ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ 
เมื่อนายทะเบียนสั่งให้เลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ใด ให้แจ้งค าสั่งเป็นหนังสือพร้อมด้วยเหตุผล

ไปยังสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้นภายในสามสิบวัน 
มาตรา ๕๓  ในกรณีที่นายทะเบียนสั่งเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตามมาตรา  ๕๒ กรรมการ

จ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ
ปลัดกระทรวงโดยท าเป็นหนังสือยื่นต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง  และให้นายทะเบียนส่ง
ค าอุทธรณ์ต่อไปยังปลัดกระทรวงโดยมิชักช้า 

ให้ปลัดกระทรวงวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันยื่นอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของ
ปลัดกระทรวงให้เป็นที่สุด 

 มาตรา ๕๔ ในกรณีที่นายทะเบียนเพิกเฉยหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๒  เมื่อผู้มีส่วนได้เสียร้องขอ  
ศาลอาจสั่งให้เลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้นได ้

  
หมวด ๗ 

การช าระบัญชี 
                    

  
มาตรา ๕๕  เมื่อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ใดต้องเลิกไม่ว่าด้วยเหตุใด  ๆ ให้มีการช าระบัญชี

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้น  และให้น าความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อันว่าด้วยการช าระบัญชีห้าง
หุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัดและบริษัทจ ากัด มาใช้บังคับโดยอนุโลม  เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะก าหนดไว้
เป็นอย่างอ่ืน 

มาตรา ๕๖ ในการตั้งผู้ช าระบัญชีของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ต้องเลิก  ให้ที่ประชุมใหญ่ตั้งผู้
ช าระบัญชีโดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์หรือ
นับแต่วันที่ปลัดกระทรวงมีค าสั่งให้ยกอุทธรณ์ แล้วแต่กรณี เพื่อท าการช าระบัญชีของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ไม่อาจตั้งผู้ช าระบัญชีภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  หรือนายทะเบียน
ไม่ให้ความเห็นชอบในการตั้งผู้ช าระบัญชี  ให้นายทะเบียนแต่งตั้งผู้ช าระบัญชีขึ้นท าการช าระบัญชีสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ได้ 

เมื่อนายทะเบียนเห็นสมควรหรือเมื่อสมาชิกมีจ านวนไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกท้ังหมด  
ร้องขอต่อนายทะเบียน นายทะเบียนจะแต่งตั้งผู้ช าระบัญชีคนใหม่แทนผู้ช าระบัญชีที่ได้ตั้งไว้ก็ได้ 

ให้นายทะเบียนจดทะเบียนผู้ช าระบัญชีที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง  หรือผู้ช าระ
บัญชีที่ได้รับแต่งตั้งตามวรรคสองหรือวรรคสาม และให้ปิดประกาศชื่อผู้ช าระบัญชีไว้ที่ส านักงานและที่ว่าการอ าเภอ
แห่งท้องที่ท่ีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้นตั้งอยู่ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่จดทะเบียนผู้ช าระบัญชี 

ผู้ช าระบัญชีอาจได้รับค่าตอบแทนตามท่ีนายทะเบียนก าหนด 
 

 

 



-๑๒- 

 
มาตรา ๕๗ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่นายทะเบียนจดทะเบียนผู้ช าระบัญชี  ให้ผู้ช าระบัญชีปิด

ประกาศไว้ที่ส านักงานและท่ีว่าการอ าเภอแห่งท้องที่ท่ีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้นตั้งอยู่  และประกาศโฆษณาใน
หนังสือพิมพ์แห่งท้องที่หรือโฆษณาทางวิทยุประจ าท้องที่ว่าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ได้เลิกและแจ้งเป็นหนังสือไป
ยังเจ้าหนี้ทุกคนซึ่งมีชื่อปรากฏในสมุดบัญชีหรือเอกสารของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์หรือปรากฏจากทางอ่ืน  
เพ่ือให้ทราบว่าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้นเลิกและให้เจ้าหน้าที่ยื่นค าทวงหนี้แก่ผู้ช าระบัญชี 

มาตรา ๕๘  เมื่อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เลิก  ให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์มีหน้าที่จัดการรักษาทรัพย์สินทั้งหมดของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ไว้จนกว่าผู้ช าระบัญชีจะ
เรียกให้ส่งมอบ 

ผู้ช าระบัญชีจะเรียกให้คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ส่งมอบ
ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง พร้อมด้วยสมุดบัญชี เอกสารและสิ่งอ่ืนเมื่อใดก็ได้ 

 มาตรา ๕๙ ผู้ช าระบัญชีต้องท างบดุลของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์โดยมิชักช้าส่งให้ผู้สอบบัญชี
เพ่ือตรวจรับรองว่าถูกต้อง และในกรณีจ าเป็นอาจร้องขอให้นายทะเบียนตั้งผู้สอบบัญชีเพ่ือตรวจสอบงบดุลนั้นได้ 

เมื่อผู้สอบบัญชีรับรองงบดุลแล้ว  ให้ผู้ช าระบัญชีเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่เพ่ืออนุมัติแล้วเสนอ
งบดุลนั้นต่อนายทะเบียน 

มาตรา ๖๐  เมื่อได้ช าระบัญชีแล้ว  ถ้ามีทรัพย์สินเหลืออยู่จะแบ่งให้แก่สมาชิกสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ไม่ได้  ทรัพย์สินนั้นจะต้องโอนไปให้แก่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อื่น  หรือนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์
เกี่ยวกับการกุศลสาธารณะตามท่ีได้ระบุไว้ในข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์หรือตามมติของที่ประชุมใหญ่  
ในกรณีที่มิได้ระบุไว้ในข้อบังคับหรือท่ีประชุมใหญ่มิได้มีมติไว้ ให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน 

 
หมวด ๘ 

บทก าหนดโทษ 
                    

  
มาตรา ๖๑  ผู้ใดด าเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์โดยมิได้จดทะเบียนเป็นสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์หรือข้ึนทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือ
ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๖๒ ผู้ใดเป็นสมาชิกของการฌาปนกิจสงเคราะห์  โดยรู้ว่าการฌาปนกิจสงเคราะห์นั้นมิได้
จดทะเบียนเป็นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์หรือข้ึนทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัตินี้  ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท 

 มาตรา ๖๓  ผู้ใดใช้ค าแสดงชื่อในธุรกิจว่า “ฌาปนกิจสงเคราะห์ ” หรือค าอ่ืนใดที่มีความหมาย
เช่นเดียวกัน อันเป็นการฝุาฝืนมาตรา ๕  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  และปรับอีกไม่เกินวันละห้าร้อย
บาทจนกว่าจะเลิกใช้ 

 มาตรา ๖๔ ในกรณีที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๖  วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๗ 
มาตรา ๒๐ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ หรือมาตรา ๓๙ หรือฝุาฝืน มาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๓๑  

กรรมการทุกคนต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการ
กระท าความผิดของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้น 

 
 



-๑๓- 

 
มาตรา ๖๕ กรรมการผู้ใดรับเงิน หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อย่างอ่ืนท านองเดียวกันจากสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์  โดยไม่มีสิทธิที่จะรับได้ตามมาตรา ๓๒  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหก
หมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

 มาตรา ๖๖ ผู้ใดฝุาฝืนมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่
เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

 มาตรา ๖๗  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งนายทะเบียนหรือผู้ซึ่งนายทะเบียนมอบหมายหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ หรือไม่อ านวยความสะดวกแก่นายทะเบียนหรือผู้ซึ่งนายทะเบียนมอบหมายหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
มาตรา ๔๗ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

มาตรา ๖๘  กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้ใดไม่จัดการรักษาทรัพย์สิน
ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ หรือไม่ส่งมอบทรัพย์สิน สมุดบัญชี เอกสารและสิ่งอ่ืนของสมาคม 
ฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ผู้ช าระบัญชีตามมาตรา ๕๘  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท  
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๖๙  ผู้ใดแบ่งหรือโอนทรัพย์สินที่เหลืออยู่เมื่อได้ช าระบัญชีแล้วให้แก่บุคคลใดอันเป็นการฝุา
ฝืนมาตรา ๖๐ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท  หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

บทเฉพาะกาล 
                    

มาตรา ๗๐  นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่จด
ทะเบียนตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์  พ.ศ. ๒๕๑๗  เป็นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่จดทะเบียน
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๗๑  นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่าการฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วน
ราชการ องค์การของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจที่ข้ึนทะเบียนตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๑๗  
เป็นการฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจที่ข้ึนทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๗๒ เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจใดเป็นหุ้นและจัดตั้งบริษัท  และ
นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชนจ ากัด แล้วแต่กรณี จดทะเบียนบริษัทนั้นตามกฎหมายว่าด้วยทุนรัฐวิสาหกิจแล้ว  ให้การฌาปนกิจสงเคราะห์
ของรัฐวิสาหกิจที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามมาตรา ๕๐  แห่งพระราชบัญญัตินี้ยังคงด าเนินการได้ต่อไปจนกว่าจะมีการจด
ทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัตินี้และให้โอนบรรดาสิทธิ  หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
การฌาปนกิจสงเคราะห์ของรัฐวิสาหกิจนั้นไปเป็นของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่จดทะเบียนแล้วนี้  แต่ทั้งนี้ต้องไม่
เกินหกสิบวันนับแต่วันจดทะเบียนบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยทุนรัฐวิสาหกิจดังกล่าว 

ในกรณีที่ไม่มีการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการเลิกการฌาปนกิจสงเคราะห์นั้น 
มาตรา ๗๓  ให้บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ  หรือค าสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติการ

ฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๑๗  คงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้  จนกว่าจะมี
กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งออกมาใช้บังคับแทนภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใช้บังคับ 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พันต ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี 



-๑๔- 

 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
บรรพ 1 หลักทั่วไป 
ลักษณะ 2  บุคคล 

ส่วนที่ 4 
สาบสูญ 

          มาตรา 48   ถ้าบุคคลใดไปเสียจากภูมิล าเนาหรือถิ่นท่ีอยู่โดยมิได้ตั้งตัวแทนผู้รับมอบอ านาจทั่วไปไว้ และไม่มีใครรู้แน่ว่า
บุคคลนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่เมื่อผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการร้องขอ  ศาลจะสั่งให้ท าการอย่างหน่ึงอย่างใดไปพลางก่อน
ตามที่จ าเป็นเพื่อจัดการทรัพย์สินของบุคคลผู้ไม่อยู่นั้นก็ได ้
          เมื่อเวลาได้ล่วงเลยไปหน่ึงปีนับแต่วันท่ีผู้ไม่อยู่นั้นไปเสียจากภูมิล าเนาหรือถิ่นท่ีอยู่ และไม่มีผู้ใดได้รับข่าวเกี่ยวกับบุคคล
นั้นประการใดเลยก็ดี หรือหน่ึงปีนับแต่วันมีผู้ได้พบเห็นหรือได้ทราบข่าวมาเป็นครั้งหลังสุดก็ดีเมื่อบุคคลตามวรรคหนึ่งร้องขอ 
ศาลจะตั้งผู้จัดการทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่ขึ้นก็ได ้

          มาตรา 58 ความเป็นผู้จัดการทรัพย์สินย่อมสิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปน้ี 
          (1) ผู้ไม่อยู่นั้นกลับมา 
          (2) ผู้ไม่อยู่นั้นมิได้กลับมาแต่ได้จัดการทรัพย์สินหรือตั้งตัวแทนเพื่อจัดการทรัพย์สินของตนแล้ว 
          (3) ผู้ไม่อยู่ถึงแก่ความตายหรือศาลมีค าส่ังให้เป็นคนสาบสูญ 
          (4) ผู้จัดการทรัพย์สินลาออกหรือถึงแก่ความตาย 
          (5) ผู้จัดการทรัพย์สินเป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
          (6) ผู้จัดการทรัพย์สินเป็นบุคคลล้มละลาย 
          (7) ศาลถอดถอนผู้จัดการทรัพย์สิน 

          มาตรา 61  ถ้าบุคคลใดได้ไปจากภูมิล าเนาหรือถิ่นท่ีอยู่ และไม่มีใครรู้แน่ว่าบุคคลนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ตลอดระยะเวลา
ห้าปี เมื่อผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการร้องขอ ศาลจะสั่งให้บุคคลนั้นเป็นคนสาบสูญก็ได ้
          ระยะเวลาตามวรรคหนึ่งให้ลดเหลือสองป ี
          (1) นับแต่วันท่ีการรบหรือสงครามสิ้นสุดลง ถ้าบุคคลนั้นอยู่ในการรบหรือสงคราม และหายไปในการรบหรือสงคราม
ดังกล่าว 
          (2) นับแต่วันท่ียานพาหนะที่บุคคลนั้นเดินทาง อับปาง ถูกท าลาย  หรือสูญหายไป 
          (3) นับแต่วันท่ีเหตุอันตรายแก่ชีวิตนอกจากที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ได้ผ่านพ้นไป ถ้าบุคคลนั้นตกอยู่ในอันตรายเช่นว่านั้น 

           มาตรา 62  บุคคลซึ่งศาลได้มีค าส่ังให้เป็นคนสาบสูญ ให้ถือว่าถึงแก่ความตายเมื่อครบก าหนดระยะเวลาดังที่ระบุไว้ใน
มาตรา 61 

 



-๑๕- 

บรรพ 6 มรดก 
ลักษณะ 1 

บทเบ็ดเสร็จทั่วไป 
หมวด 1 

             มาตรา 1599  เมื่อบุคคลใดตาย มรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก่ทายาท 
             ทายาทอาจเสียไปซึ่งสิทธิในมรดกได้แต่โดยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น 

             มาตรา 1600  ภายใต้บังคับของบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้กองมรดกของผู้ตายได้แก่ทรัพย์สินทุกชนิดของ
ผู้ตาย ตลอดทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดต่างๆ เว้นแต่ตามกฎหมายหรือว่าโดยสภาพแล้ว เป็นการเฉพาะตัวของ 
ผู้ตายโดยแท ้

ลักษณะ 2 
สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก 

หมวด 1 
บทเบ็ดเสร็จทั่วไป 

             มาตรา 1627  บุตรนอกกฎหมายที่บิดาได้รับรองแล้วและบุตรบุญธรรมนั้น ให้ถือว่าเป็นผู้สืบสันดาน เหมือนกับบุตรที่
ชอบด้วยกฎหมาย ตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายนี ้
             มาตรา 1628  สามีภริยาที่ร้างกัน หรือแยกกันอยู่โดยยังมิได้หย่าขาดจากกันตามกฎหมาย มิได้ส้ินไปซึ่งสิทธิโดยธรรม
ในการสืบมรดกซึ่งกันและกัน 

หมวด 2 
การแบ่งทรัพย์มรดกระหว่างทายาท 
โดยธรรมในล าดับและชั้นต่างๆ 

             มาตรา 1629  ทายาทโดยธรรมมีหกล าดับเท่านั้น และภายใต้บังคับแห่งมาตรา 1630 วรรค 2 แต่ละล าดับมีสิทธิได้รับ
มรดกก่อนหลังดังต่อไปนี ้คือ 
             (1) ผู้สืบสันดาน 
             (2) บิดามารดา 
             (3) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 
             (4) พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน 
             (5) ปู ่ย่า ตา ยาย 
             (6) ลุง ป้า น้า อา 
             คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นก็เป็นทายาทโดยธรรม ภายใต้บังคับของบทบัญญัติพิเศษแห่งมาตรา 1635 
             มาตรา 1630  ตราบใดที่มีทายาทซึ่งยังมีชีวิตอยู ่หรือมีผู้รับมรดกแทนที่ยังไม่ขาดสายแล้วแต่กรณีในล าดับหน่ึง  ๆที่ระบุ
ไว้ในมาตรา 1629 ทายาทผู้ที่อยู่ในล าดับถัดลงไปไม่มีสิทธิในทรัพย์มรดกของผู้ตายเลย 
             แต่ความในวรรคก่อนนี้มิให้ใช้บังคับในกรณีเฉพาะที่มีผู้สืบสันดานคนใดยังมีชีวิตอยู่หรือมีผู้รับมรดกแทนที่กัน แล้วแต่
กรณ ีและมีบิดามารดายังมีชีวิตอยู่ในกรณีเช่นนั้นให้บิดามารดาได้ส่วนแบ่งเสมือนหน่ึงว่าเป็นทายาทชั้นบุตร 
 

 



-๑๖- 

             มาตรา 1631  ในระหว่างผู้สืบสันดานต่างชั้นกันนั้นบุตรของเจ้ามรดกอันอยู่ในชั้นสนิทที่สุดเท่านั้นมีสิทธิรับ
มรดก ผู้สืบสันดานท่ีอยู่ในชั้นถัดลงไปจะรับมรดกได้ก็แต่โดยอาศัยสิทธิในการรับมรดกแทนที ่
 

หมวด 3 
การแบ่งส่วนมรดกของทายาทโดยธรรม 

ในล าดับและชั้นต่างๆ 
ส่วนที ่1 
ญาต ิ

             มาตรา 1632 ภายใต้บังคับแห่งมาตรา 1629 วรรคสุดท้ายการแบ่งส่วนมรดกของทายาทโดยธรรมในล าดับญาติให้
เป็นไปตามบทบัญญัติในส่วนท่ี 1 แห่งหมวดนี ้
             มาตรา 1633 ทายาทโดยธรรมในล าดับเดียวกัน ในล าดับหน่ึง ๆ ที่ระบุไว้ในมาตรา 1629 นั้น ชอบที่จะได้รับส่วนแบ่ง
เท่ากัน ถ้าในล าดับหน่ึงมีทายาทโดยธรรมคนเดียว ทายาทโดยธรรมคนน้ันมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งทั้งหมด 
             มาตรา 1634 ระหว่างผู้สืบสันดานท่ีรับมรดกแทนที่กันในส่วนแบ่งของสายหนึ่ง  ๆตามบทบัญญัติใน
ลักษณะ 2 หมวด 4 นั้น ให้ได้รับส่วนแบ่งมรดกดังนี ้
             (1) ถ้ามีผู้สืบสันดานต่างชั้นกัน บุตรของผู้ตายซึ่งอยู่ในชั้นสนิทที่สุดเท่านั้นมีสิทธิรับมรดก ผู้สืบสันดานในชั้นถัดลงไปจะ
รับมรดกได้ก็แต่โดยอาศัยสิทธิในการรับมรดกแทนที ่
             (2) ผู้สืบสันดานในชั้นเดียวกันได้รับส่วนแบ่งเท่ากัน 
             (3) ถ้าในชั้นหน่ึงมีผู้สืบสันดานคนเดียว ผู้สืบสันดานคนน้ันมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งทั้งหมด 
 

ส่วนที ่2 
คู่สมรส 

             มาตรา 1635  ล าดับ และส่วนแบ่งของคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ในการรับมรดกของผู้ตายนั้น ให้เป็นไปดังต่อไปนี ้
             (1) ถ้ามีทายาทตามมาตรา 1629(1) ซึ่งยังมีชีวิตอยู่หรือมีผู้รับมรดกแทนที่แล้วแต่กรณี คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้น มีสิทธิ
ได้ส่วนแบ่งเสมือนหน่ึงว่าตนเป็นทายาทชั้นบุตร 
             (2) ถ้ามีทายาทตามมาตรา 1629(3) และทายาทน้ันยังมีชีวิตอยู่หรือมีผู้รับมรดกแทนที ่หรือถ้าไม่มีทายาทตาม
มาตรา 1629(1) แต่มีทายาทตามมาตรา 1629(2) แล้วแต่กรณี คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นมีสิทธิได้รับมรดกกึ่งหน่ึง 
             (3) ถ้ามีทายาทตามมาตรา 1629(4)หรือ(6) และทายาทน้ันยังมีชีวิตอยู ่หรือมีผู้รับมรดกแทนที ่หรือมีทายาทตาม
มาตรา 1629(5) แล้วแต่กรณีคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู ่มีสิทธิได้มรดกสองส่วนในสาม 
             (4) ถ้าไม่มีทายาทดังที่ระบุไว้ในมาตรา 1629 คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นมีสิทธิได้รับมรดกทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 

 



-๑๗- 

 

กฎกระทรวง  
ก าหนดอัตราเงินค่าสมัคร เงินค่าบ ารุง และเงินสงเคราะห์  

พ.ศ. 2547 
------------------------------------------------ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 7 และมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติ การฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 
2545 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา 29 
ประกอบกับมาตรา 35 และมาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ออกกฎกระทรวง
ไว้ ดังต่อไปนี้ 
ข้อ 1 ให้ก าหนดอัตราเงินค่าสมัคร เงินค่าบ ารุง และเงินสงเคราะห์ ดังนี้ 

(1) เงินค่าสมัครไม่เกินคนละหนึ่งร้อยบาท 
(2) เงินค่าบ ารุงไม่เกินเดือนละห้าบาท หรือปีละห้าสิบบาท 
(3) เงินสงเคราะห์เรียกเก็บตามจ านวนสมาชิกที่ตาย ไม่เกินศพละ ดังนี้ 

(ก) หนึ่งร้อยบาท ส าหรับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่มีสมาชิกไม่เกินสองพันห้าร้อยคน 
(ข) ห้าสิบบาท ส าหรับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่มีสมาชิกเกินสองพันห้าร้อยคนแต่ไม่เกิน

ห้าพันคน 
(ค) สามสิบบาท ส าหรับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่มีสมาชิกเกินห้าพันคน แต่ไม่เกินหนึ่ง

หมื่นคน 
(ง) ยี่สิบบาท ส าหรับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่มีสมาชิกเกินหนึ่งหมื่นคน 

ข้อ 2 ในกรณีที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ใดมีสมาชิกเพ่ิมข้ึน หรือลดลงอันเป็นเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลง
อัตราการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์จากเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับ  ให้คณะกรรมการเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้น เพ่ือพิจารณาแก้ไขข้อบังคับเปลี่ยนอัตราการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์นั้น เสียใหม่ในวาระแรกที่มีการประชุมใหญ่นับแต่มีการเปลี่ยนแปลงจ านวนสมาชิก เว้นแต่
สมาชิกท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงนั้นมีจ านวนไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนสมาชิกเดิมคณะกรรมการจะไม่เสนอให้
พิจารณาแก้ไขข้อบังคับ เพ่ือเปลี่ยนอัตราการหักเงินสงเคราะห์ใหม่ก็ได้ 

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติ การ
ฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 บัญญัติว่า สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อาจหักเงินจ านวนหนึ่งไว้จากเงินสงเคราะห์
ได้ตามสมควร เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  ตามอัตราที่ที่ประชุมใหญ่
ก าหนดแต่ต้องไม่เกินอัตราที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2547 

สรอรรถ กลิ่นประทุม  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
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-๑๘- 

 
กฎกระทรวง  

ก าหนดอัตราการหักเงินสงเคราะห์  
พ.ศ. 2547 

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

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 7 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติ การฌาปนกิจสงเคราะห์  พ.ศ. 2545 อัน
เป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับ
มาตรา 35 และมาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 
ข้อ 1 การหักเงินสงเคราะห์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต้องไม่เกินอัตรา ดังนี ้

(1) ร้อยละเก้าของเงินสงเคราะห์ที่เรียกเก็บได้ส าหรับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่มีสมาชิกไม่เกินสองพัน
ห้าร้อยคน 

(2) ร้อยละแปดของเงินสงเคราะห์ที่เรียกเก็บได้ส าหรับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่มีสมาชิกเกินสองพันห้า
ร้อยคน แต่ไม่เกินห้าพันคน 

(3) ร้อยละหกของเงินสงเคราะห์ที่เรียกเก็บได้ส าหรับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่มีสมาชิกเกินห้าพันคน 
แต่ไม่เกินหนึ่งหม่ืนคน 

(4) ร้อยละสี่ของเงินสงเคราะห์ที่เรียกเก็บได้ส าหรับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่มีสมาชิกเกินหนึ่งหมื่นคน 
ข้อ 2 ในกรณีที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ใดมีสมาชิกเพิ่มขึ้น หรือลดลงอันเป็นเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงอัตราการ

หักเงินสงเคราะห์จากเกณฑ์ที่ที่ประชุมใหญ่ได้ก าหนดไว ้ให้คณะกรรมการเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์นั้น เพื่อพิจารณาเปลี่ยนอัตราการหักเงินสงเคราะห์ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้นเสียใหม ่ในวาระแรกที่มี
การประชุมใหญ่นับแต่มีการเปลี่ยนแปลงจ านวนสมาชิกเว้นแต่สมาชิกที่เพิ่มข้ึน หรือลดลงนั้นมีจ านวนไม่เกินร้อยละหนึ่ง
ของจ านวนสมาชิกเดิม คณะกรรมการจะไม่เสนอให้พิจารณาเปลี่ยนอัตราการหักเงินสงเคราะห์ใหม่ก็ได้ 

ข้อ 3 ในกรณีที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์หักเงินสงเคราะห์ไว้ไม่เพียงพอแก่การใช้จ่ายในการด าเนินกิจการ หรือ
หักเงินสงเคราะห์ไว้มากเกินความจ าเป็นแก่การใช้จ่ายในการด าเนินกิจการ ให้คณะกรรมการของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์เสนอที่ประชุมใหญ่ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้น เพื่อพิจารณาก าหนดอัตราการหักเงินสงเคราะห์เพิ่มขึ้น
หรือลดลงในวาระแรกที่มีการประชุมใหญ่นับแต่มีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น แต่จะเพิ่มข้ึนเกินอัตราที่ก าหนดในข้อ 1 ไม่ได ้

*หมายเหต ุ:- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติ การฌาปนกิจ
สงเคราะห์ พ.ศ. 2545 บัญญัติให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เรียกเก็บเงินค่าสมัคร เงินค่าบ ารุง และเงินสงเคราะห์ได้ตาม
อัตราที่ก าหนดในข้อบังคับแต่ต้องไม่เกินอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2547 
สรอรรถ กลิ่นประทุม  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์
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-๑๙- 

 

ระเบียบกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
ว่าด้วยคุณสมบัติของกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

พ.ศ.๒๕๔๕ 
------------------------------------------ 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.
๒๕๔๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่ทีบทบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการก าจัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้
กระท าได้  โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ว่าด้วยคุณสมบัติของ
กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๔๕” 
 ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
 ข้อ ๓  กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  

(๑) สัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ 
(๓) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
(๔) มีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ 
(๕) มีอาชีพเป็นหลักแหล่ง และมีฐานะมั่นคง 
(๖) เป็นสมาชิกของสมาคม 
(๗) ไม่เป็นกรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อ่ืน 
(๘) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
(๙) ไม่เป็นภิกษุ  สามเณร  นักพรต  หรือนักบวชในศาสนาใด 
(๑๐) ไม่เคยถูกนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ าท้องที่  สั่งให้พ้นจากต าแหน่ง 

กรรมการสมาคม 
(๑๑) ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ถอดถอนให้ออกจากต าแหน่ง  

กรรมการ  เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่   หรือไม่เคยต้องโทษตามกฎหมายว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์  
(๑๒) ไม่เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก   เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดได้  

กระท าโดยประมาท   หรือความผิดลหุโทษ 
(๑๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๑๔) ไม่เป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว   หรือบุคคลล้มละลาย 

 
 



-๒๐- 

(๑๕) ไม่เคยถูกไล่ออก   ปลดออก   หรือให้ออกจากส่วนราชการ   หน่วยงานของรัฐ   หรือ 
รัฐวิสาหกิจ หรือไม่เคยถูกนายจ้างเลิกจ้าง   เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 
 ข้อ ๔  ให้ผู้อ านวยการส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวรักษาการตามระเบียบนี้  

 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
อนุรักษ์  จุรีมาศ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๒๑- 

 

ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
เรื่อง คุณสมบัติของสมาชิก หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์   

--------------------------------------------------- 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึง
มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดย
อาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ออก
ประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เรื่อง คุณสมบัติ
ของสมาชิก หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์”  

ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
ข้อ ๓ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  

(๑) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ 
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ 
(๓) มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 

ข้อ ๔ ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครต่อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ด้วยตนเองในวันท าการ พร้อมทั้งเอกสาร  
หลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
(๓) ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งจากสถานพยาบาลของรัฐตามกฎหมายว่าด้วย

สถานพยาบาล 
(๔) หลักฐานอื่นตามที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ก าหนด 

ความสมบูรณ์ของสมาชิกภาพของผู้สมัครตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามท่ีข้อบังคับของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ก าหนด 

 ข้อ ๕ เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ใด ให้ถือว่าผู้เริ่มก่อการจัดตั้งสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
 

 



-๒๒- 
 

 ข้อ ๖ ในกรณีที่มีปัญหาหรือข้อโต้แย้งเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ผู้อ านวยการส านักงานสตรีและ
สถาบันครอบครัวเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
อนุรักษ์  จุรีมาศ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒๓- 

 

ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
เรื่อง วิธีการจ่ายเงินค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว การใช้จ่าย  

และการเก็บรักษาเงินของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
---------------------------------------- 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๑๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึง
มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดย
อาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ออก
ประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 
         ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง  วิธีการ
จ่ายเงินค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว การใช้จ่าย และการเก็บรักษาเงินของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
          ข้อ ๓ ในกรณีที่สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ถึงแก่ความตาย ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จ่ายค่า
จัดการศพ หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่บุคคลที่สมาชิกได้ระบุไว้ในใบสมัครให้เป็นผู้รับเงิน
สงเคราะห์และหรือเป็นผู้จัดการศพ ซึ่งต้องเป็นบุคคล ดังต่อไปนี้ 
        (๑) สามี ภริยา บุตร บิดา มารดา 
        (๒) พ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 
        (๓) พ่ีน้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน 
        (๔) ปูุ ย่า ตา ยาย 
       (๕) ลุง ปูา น้า อา 
        (๖) ผู้อุปการะเลี้ยงดูหรือผู้อยู่ในอุปการะเลี้ยงดู 
          ในกรณีไม่มีบุคคลที่สมาชิกระบุไว้ในใบสมัคร หรือมีบุคคลที่ระบุไว้ในใบสมัครแต่ไม่อาจจัดการตามเจตนา
ของสมาชิกได้ หรือในกรณีที่สมาชิกไม่ได้ระบุบุคคลใดไว้ในใบสมัคร บุคคลตามวรรคหนึ่งอาจยื่นค าร้องต่อสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ เพ่ือขอเป็นผู้จัดการศพก็ได้ 
          เมื่อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ได้รับค าร้องตามวรรคสองและได้พิจารณาแล้ว  เห็นว่าบุคคลนั้นสามารถเป็น
ผู้จัดการศพของสมาชิกได้จริง ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จ่ายเงินค่าจัดการศพให้แก่บุคคลนั้น แต่ถ้าสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์เห็นว่าบุคคลนั้นไม่สามารถเป็นผู้จัดการศพได้ หรือไม่มีบุคคลตามวรรคหนึ่งยื่นค าร้องภายใน 
 

 



-๒๔- 

ระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จัดการศพให้แก่สมาชิกท่ีถึงแก่ความตายตาม
สมควรแก่ฐานานุรูปและประเพณีทางศาสนาของสมาชิกนั้น 

          เมื่อได้ปฏิบัติตามวรรคสามแล้ว ยังคงมีเงินค่าจัดการศพหรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวเหลืออยู่  
ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จ่ายเงินส่วนที่เหลืออยู่ให้แก่บุคคลที่สมาชิกได้ระบุไว้ในใบสมัคร  แต่ถ้าไม่มีบุคคลที่
สมาชิกระบุไว้ในใบสมัครให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จ่ายเงินดังกล่าวให้แก่บุคคลในวรรคหนึ่งตามล าดับก่อนหลัง  
โดยผู้อยู่ล าดับก่อนย่อมตัดสิทธิผู้อยู่ล าดับหลัง ถ้ามีผู้อยู่ในล าดับเดียวกันหลายคน ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
แบ่งเงินค่าจัดการศพหรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวที่เหลืออยู่ให้แก่ทุกคนในสัดส่วนที่เท่ากัน  หากไม่
อาจแบ่งเงินให้แก่บุคคลใดได้ให้เงินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน 
          ข้อ ๔ ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จ่ายเงินค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวครั้ง
แรกเท่าที่เรียกเก็บได้ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอและให้จ่ายส่วนที่เหลือภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่สมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ได้จ่ายเงินดังกล่าวครั้งแรก 
         ข้อ ๕ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจการตามข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์มีได้ในกรณีดังต่อไปนี้  
        (๑) ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักของกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
        (๒) เงินเดือน ค่าจ้าง และค่าล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
        (๓) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักของเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  
       (๔) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนบ าเหน็จ และค่าเครื่องแบบของเจ้าหน้าที่สมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ 
        (๕) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ 
        (๖) ค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมฝึกอบรม สัมมนาของกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ 
        (๗) ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อท่ีดิน อาคาร และครุภัณฑ์ต่างๆ หรือจัดจ้าง การก่อสร้าง  ต่อเติมอาคาร
ของส านักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
        (๘) ค่าเช่าที่ดิน และอาคารส านักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
        (๙) ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ ค่าซ่อม ค่าบ ารุงรักษา ค่าเสื่อมราคา 
        (๑๐) ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ า ค่าไฟฟูา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ 
       (๑๑) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เก่ียวกับการด าเนินกิจการ
ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
        (๑๒) ค่าใช้จ่ายส าหรับผู้ท าบัญชี ผู้ตรวจบัญชี ผู้สอบบัญชี ผู้ช าระบัญชีและค่าใช้จ่ายในการเลิก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
        (๑๓) ค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมทางศาสนาของสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  
        (๑๔) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่นายทะเบียนกลางให้ความเห็นชอบ 
ค่าใช้จ่ายตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๑๓) ต้องวางเป็นระเบียบและน าเสนอท่ีประชุมใหญ่อนุมัติและส่งให้นาย
ทะเบียนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน ทั้งนี้ ภายในก าหนดสามสิบวัน 
 

 

 



-๒๕- 

         ข้อ ๖ การเก็บรักษาเงิน ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์น าเงินฝากไว้กับธนาคารของรัฐหรือธนาคารพาณิชย์ 
ในนามของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
          ถ้าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จะเก็บรักษาเงินสดไว้ในมือ ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ค านึงถึงความ
เหมาะสมและความจ าเป็น ทั้งนี้ จะต้องก าหนดจ านวนเงินนั้นไว้ในข้อบังคับด้วย 
          ข้อ ๗ การใช้จ่ายเงินและการเบิกถอนเงินของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ให้นายกสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ และกรรมการอ่ืนอีกไม่น้อยกว่าสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันในการอนุมัติค่าใช้จ่ายและเบิกถอนเงิน  
          ข้อ ๘ ในกรณีที่มีปัญหาหรือข้อโต้แย้งเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ผู้อ านวยการส านักงานกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัวเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
อนุรักษ์  จุรีมาศ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

-๒๖- 

 
ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

เรื่อง วิธีการจ่ายเงินค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว การใช้จ่าย  
และการเก็บรักษาเงินของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์(ฉบับท่ี ๒) 

---------------------------------------- 
 โดยเป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

เรื่อง วิธีการจ่ายเงินค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว การใช้จ่าย และการเก็บรักษาเงินของ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๑๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึง
มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดย
อาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ออก
ประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 
         ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง  วิธีการ
จ่ายเงินค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว การใช้จ่าย และการเก็บรักษาเงินของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์(ฉบับที่ ๒)” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
          ข้อ ๓  ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ ๖ แห่งประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ เรื่อง วิธีการจ่ายเงินค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว การใช้จ่าย  และการเก็บรักษา
เงินของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๕  และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๖  การเก็บรักษาเงิน ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์น าเงินฝากไว้กับธนาคารของรัฐ  ธนาคารพาณิชย์ 
หรือสหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  ในนามของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๓  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
อิสระ  สมชัย 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
 

 


