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พระราชบัญญัติ
การฌาปนกิจสงเคราะห
พ.ศ. ๒๕๔๕
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕
เปนปที่ ๕๗ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการฌาปนกิจสงเคราะห
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. ๒๕๔๕”
[๑]
มาตรา ๒

พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. ๒๕๑๗
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“การฌาปนกิจสงเคราะห” หมายความวา กิจการที่บุคคลหลายคนตกลงเขารวมกันเพื่อทําการสงเคราะหซึ่งกัน
และกันในการจัดการศพ หรือจัดการศพและสงเคราะหครอบครัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ตกลงเขารวมกันนั้นซึ่งถึงแกความตาย
และมิไดประสงคจะหากําไรหรือรายไดเพื่อแบงปนกัน
“สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห” หมายความวา สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหทจี่ ดั ตัง้ ขึน้ เพื่อดําเนินกิจการฌาปนกิจ
สงเคราะหตามพระราชบัญญัตินี้
“สมาชิก” หมายความวา สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
“เงินคาสมัคร” หมายความวา เงินคาสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
“เงินสงเคราะห” หมายความวา เงินทีส่ มาชิกรวมกันออกชวยเหลือเปนคาจัดการศพ หรือคาจัดการศพและ
สงเคราะหครอบครัวของสมาชิกซึ่งถึงแกความตาย รวมทั้งเปนคาใชจายเพื่อดําเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานที่เปนที่ทําการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
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“กรรมการ” หมายความวา กรรมการดําเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
“พนักงานเจาหนาที”่ หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“นายทะเบียน” หมายความวา นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหประจําทองที่กรุงเทพมหานครหรือ
นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหประจําทองที่อื่น แลวแตกรณี
“นายทะเบียนกลาง” หมายความวา นายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
“ปลัดกระทรวง” หมายความวา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย*
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ หามมิใหบุคคลใดนอกจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหและการฌาปนกิจสงเคราะหที่ไดขึ้นทะเบียน
แลว ใชคําแสดงชื่อในธุรกิจวา “ฌาปนกิจสงเคราะห” หรือคําอื่นใดที่มีความหมายเชนเดียวกัน
มาตรา ๖ ใหผูอํานวยการสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว* เปนนายทะเบียนกลาง
นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหประจําทองที่กรุงเทพมหานครและนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหประจําทองที่อื่นใหผูอํานวยการสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว*แตงตั้ง
มาตรา ๗ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย* รักษาการตามพระราช
บัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้
ยกเวนคาธรรมเนียม และกําหนดกิจการอื่นหรือออกระเบียบและประกาศ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด ๒
การจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
มาตรา ๘ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหจะมีขึ้นไดก็แตโดยอาศัยอํานาจตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหจะมีวัตถุประสงคนอกจากการฌาปนกิจสงเคราะหมิได
มาตรา ๙

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหตองมีขอบังคับและตองจดทะเบียนเมื่อไดจดทะเบียนแลวใหมีฐานะ

เปนนิติบุคคล
การตั้งสาขาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหจะกระทํามิได
มาตรา ๑๐ การขอจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ใหผูเริ่มกอการจัดตั้งจํานวนไมนอ ยกวาเจ็ดคน ยืน่
คําขอพรอมดวยขอบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอยางนอยสามฉบับตอนายทะเบียนประจําทองที่ที่จะตั้งสํานักงาน
คุณสมบัติของผูเริ่มกอการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห และหลักเกณฑ วิธีการยื่นคําขอจดทะเบียน ใหเปน
ไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๑๑ ในการขอจดทะเบียน ถาไดปฏิบัติถูกตองครบถวนตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๐ มีขอบังคับถูกตอง
ตามมาตรา ๑๓ และขอบังคับนั้นไมขัดตอกฎหมายและวัตถุประสงคของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห กับทั้งผูเริ่มกอการจัดตั้ง
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหทุกคนมีคุณสมบัติถูกตองตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง ใหนาย
ทะเบียนรับจดทะเบียนได และใหออกใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหแกสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหนั้น
ถาหากนายทะเบียนเห็นวาในการขอจดทะเบียนมิไดปฏิบัติใหถูกตองครบถวนตามวรรคหนึ่ง ใหนายทะเบียนมี
คําสั่งใหผูยื่นคําขอแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตอง เมื่อไดแกไขหรือเปลี่ยนแปลงถูกตองแลว ใหนายทะเบียนออกใบสําคัญแสดงการ
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จดทะเบียนใหสมาคมนั้น
ถาผูย นื่ คําขอไมแกไขหรือเปลีย่ นแปลงใหถกู ตองตามวรรคสองภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่งนายทะเบียน
ใหนายทะเบียนมีคําสั่งไมรับจดทะเบียนและแจงคําสั่งไมรับจดทะเบียนพรอมดวยเหตุผลไปยังผูขอจดทะเบียนภายในสามสิบวัน
นับแตวันยื่นคําขอ
ใหผูขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณคําสั่งนั้นตอปลัดกระทรวงไดโดยทําเปนหนังสือยื่นตอนายทะเบียนภายใน
สามสิบวันนับแตวนั ทีไ่ ดรบั แจงคําสัง่ ดังกลาว และใหนายทะเบียนสงคําอุทธรณตอไปยังปลัดกระทรวงโดยมิชักชา
ใหปลัดกระทรวงวินิจฉัยใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันยื่นอุทธรณ คําวินิจฉัยของปลัดกระทรวงใหเปน
ที่สุด
มาตรา ๑๒ ใหนายทะเบียนกลางประกาศการจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๓ ขอบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอยางนอยตองมีขอความเกี่ยวกับเรื่อง ดังตอไปนี้
(๑) ชื่อ ซึ่งตองมีคําวา “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห” กํากับไวกับชื่อนั้นดวย
(๒) วัตถุประสงค
(๓) ที่ตั้งสํานักงาน และวันเวลาเปดทําการ
(๔) วิธีการรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ
(๕) อัตราเงินคาสมัคร อัตราเงินคาบํารุง และอัตราเงินสงเคราะห และวิธีการชําระเงินนั้น
(๖) ขอกําหนดเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ของสมาชิก
(๗) วิธีการจายเงินคาจัดการศพ หรือคาจัดการศพและสงเคราะหครอบครัว
(๘) ขอกําหนดเกี่ยวกับการใชจายและการเก็บรักษาเงิน
(๙) ขอกําหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ
(๑๐) ขอกําหนดเกี่ยวกับจํานวนกรรมการ การพนจากตําแหนงของกรรมการ และการประชุมของคณะ
กรรมการ
มาตรา ๑๔

คุณสมบัตขิ องสมาชิก หลักเกณฑและเงือ่ นไขในการรับสมาชิกใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศ

กําหนด
วิธีการจายเงินและการใชจายและการเก็บรักษาเงินตามมาตรา ๑๓ (๗) และ (๘) ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด
มาตรา ๑๕ วันเวลาเปดทําการสํานักงานตามมาตรา ๑๓ (๓) ตองไมนอยกวาหาวันในหนึ่งสัปดาห และวันหนึ่ง
ตองไมนอยกวาสามชั่วโมง และใหสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหปดประกาศวันและเวลาเปดทําการไวที่สํานักงาน
มาตรา ๑๖ การแกไขหรือเพิม่ เติมขอบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหจะกระทําไดก็แตโดยมติของที่ประชุม
ใหญ และตองนําไปจดทะเบียนตอนายทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญลงมติ
การยืน่ คําขอจดทะเบียนตามวรรคหนึง่ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธกี ารทีร่ ัฐมนตรีประกาศกําหนด
นายทะเบียนมีอํานาจไมรับจดทะเบียนการแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหได เมื่อ
เห็นวาการแกไขหรือเพิ่มเติมนั้นขัดตอวัตถุประสงคของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหหรือขัดตอกฎหมาย
การแกไขหรือเพิม่ เติมขอบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห จะยังไมมผี ลใชบงั คับจนกวานายทะเบียนจะไดรับ
จดทะเบียนแลว
ในกรณีที่นายทะเบียนไมรับจดทะเบียนการแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ใหนํา
มาตรา ๑๑ วรรคสี่และวรรคหา มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๗ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหตองจัดใหมีปายชื่อเปนภาษาไทยอานไดชัดเจนติดไวที่หนาสํานักงาน
และตองติดใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนไวที่สํานักงานในที่เปดเผยเห็นไดงาย
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มาตรา ๑๘ ในกรณีที่ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหนาย
ทะเบียนออกใบแทนใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนใหเมื่อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหรองขอ
การขอรับใบแทนใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน การออกใบแทนใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนและแบบใบ
แทนใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
หมวด ๓
การดําเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
มาตรา ๑๙ ใหผเู ริม่ กอการจัดตัง้ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหนดั สมาชิกมาประชุมกันเปนการประชุมใหญสามัญครั้ง
แรกภายในเกาสิบวันนับแตวันที่จดทะเบียนเพื่อตั้งคณะกรรมการและมอบหมายการทัง้ ปวงใหแกคณะกรรมการ ในระหวางทีย่ งั
มิไดมกี ารประชุมใหญสามัญครัง้ แรก ใหผเู ริม่ กอการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเชนเดียว
กับคณะกรรมการ
มาตรา ๒๐ การแตงตั้งกรรมการและการเปลี่ยนตัวกรรมการ ใหทําไดโดยมติของที่ประชุมใหญและตองนําไป
จดทะเบียนตอนายทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญลงมติ
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ในกรณีที่นายทะเบียนไมรับจดทะเบียนกรรมการคนใด
นายทะเบียนตองแจงเหตุที่ไมรับจดทะเบียนให
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไมรับจดทะเบียน และใหนํามาตรา ๑๑ วรรคสี่และวรรคหา มาใช
บังคับโดยอนุโลม
ในระหวางที่ยังไมมีการจดทะเบียนกรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหชุดใหม ถาขอบังคับของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ใหกรรมการชุดเดิมปฏิบัติหนาที่กรรมการตอไปจนกวาจะไดมีการจดทะเบียน
กรรมการชุดใหม
มาตรา ๒๑ ใหสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหมีคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการจํานวนไมนอยกวาเจ็ดคน
โดยมีตําแหนงนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหหนึ่งคน เลขานุการหนึ่งคน เหรัญญิกหนึ่งคน และตําแหนงอื่นตามที่คณะ
กรรมการกําหนด เปนผูดําเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหและเปนผูแทนของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหในกิจการที่
เกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพื่อการนี้ คณะกรรมการจะมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนทําการแทนก็ได
กรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ตองมีคุณสมบัติตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปนับแตวันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียน
กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได เวนแตที่ประชุมใหญโดยมติ
สองในสามของผูมาประชุมจะกําหนดเปนอยางอื่น
ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนครบวาระและไดมีการแตงตั้งผูอื่นเปนกรรมการแทน ใหผูที่ไดรับแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
มาตรา ๒๒ การประชุมใหญสามัญ ใหคณะกรรมการเรียกประชุมใหญสามัญประจําป ปละหนึ่งครั้งภายในหนึ่ง
รอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน เพื่อ
(๑) รับทราบรายงานกิจการในรอบปที่ผานมาของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
(๒) พิจารณาอนุมัติบัญชีรายได รายจาย และบัญชีงบดุลของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
(๓) เลือกตัง้ คณะกรรมการแทนคณะกรรมการเมือ่ ครบวาระตามมาตรา ๒๑ วรรคสาม
(๔) พิจารณาวาระอื่น ๆ
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มาตรา ๒๓ คณะกรรมการจะเรียกประชุมใหญวสิ ามัญเมือ่ ใดก็ไดสดุ แตจะเห็นสมควร
สมาชิกจํานวนไมนอ ยกวาหนึง่ ในหาของจํานวนสมาชิกทัง้ หมดหรือไมนอ ยกวาหาสิบคนจะทําหนังสือรองขอตอคณะ
กรรมการใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเพื่อการใดการหนึ่งเมื่อใดก็ได
ในกรณีที่สมาชิกเปนผูรองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ ใหคณะกรรมการเรียกประชุมใหญวิสามัญภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคํารองขอ ถาคณะกรรมการไมเรียกประชุมใหญวิสามัญในระยะเวลาดังกลาว ใหนายทะเบียนมีอํานาจ
เรียกประชุมใหญวิสามัญได
มาตรา ๒๔ ในการเรียกประชุมใหญสามัญหรือการเรียกประชุมใหญวิสามัญตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๒ หรือ
มาตรา ๒๓ คณะกรรมการตองสงหนังสือนัดประชุมไปยังสมาชิกทุกคนซึ่งมีชื่อในทะเบียนสมาชิกกอนวันนัดประชุมไมนอยกวา
เจ็ดวัน
การเรียกประชุมใหญตามวรรคหนึ่งตองระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมและจัดสงราย
ละเอียดและเอกสารที่เกี่ยวของตามควรไปพรอมกันดวย
มาตรา ๒๕ การประชุมใหญ ตองมีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดหรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคนจึงจะเปนองคประชุม
ถาในการประชุมนัดแรก สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกมาไมครบองคประชุมหากการประชุมนั้นไดนัดโดยสมาชิก
รองขอ ใหเลิกประชุม ถาการประชุมนั้นมิใชโดยสมาชิกรองขอ ใหนัดประชุมใหญอีกครั้งหนึ่งภายในสามสิบวัน การประชุมครั้ง
หลังนี้มีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาสามสิบคนก็ใหถือวา
เปนองคประชุม
ในการประชุมใหญเพื่อแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับและการเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหตองมีผูมาประชุมตาม
วรรคหนึ่งเทานั้น
มาตรา ๒๖ ในการประชุมใหญ สมาชิกคนหนึง่ มีเสียงหนึง่ ในการลงคะแนน การวินจิ ฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขางมาก ถา
คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด เวนแตกรณีการแกไขหรือเพิ่มเติมขอ
บังคับ และการเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของผูมาประชุม
มาตรา ๒๗ สมาชิกจะมอบฉันทะเปนหนังสือใหผูอื่นซึ่งมิใชสมาชิกมาประชุมใหญและออกเสียงแทนตนก็ได
ผูรับมอบฉันทะคนหนึ่งรับมอบฉันทะไดคนเดียว
มาตรา ๒๘ ในกรณีที่จะมีมติเรื่องใด ถาสวนไดเสียของกรรมการหรือสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหผใู ด
ขัดกับประโยชนไดเสียของสมาคม กรรมการหรือสมาชิกของสมาคมผูน นั้ จะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได
มาตรา ๒๙ นายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่อาจเขารวมการประชุมใหญของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
และอาจชี้แจงแสดงขอคิดเห็นแกที่ประชุมใหญได แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มาตรา ๓๐ หามมิใหสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหเรียกเก็บเงินอื่นใดจากสมาชิกนอกเหนือจากเงินคาสมัคร เงิน
คาบํารุง และเงินสงเคราะห
เงินคาสมัครใหเรียกเก็บจากผูซึ่งสมัครเขาเปนสมาชิกในครั้งแรกเพียงครั้งเดียวตามอัตราที่กําหนดในขอบังคับ
แตตองไมเกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
เงินคาบํารุงใหเรียกเก็บจากสมาชิกเปนรายเดือนหรือรายปตามอัตราที่กําหนดในขอบังคับ แตตองไมเกิน
อัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
เงินสงเคราะหใหเรียกเก็บไดตามจํานวนสมาชิกที่ตายตามอัตราที่กําหนดในขอบังคับ
แตตองไมเกินอัตราที่
กําหนดในกฎกระทรวง
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สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอาจเรียกเก็บเงินสงเคราะหไวลวงหนาเพื่อสํารองจายเปนคาจัดการศพได แตตองไม
เกินอัตราที่ที่ประชุมใหญกําหนดและตองกําหนดในขอบังคับ
ในกรณีทสี่ มาคมฌาปนกิจสงเคราะหเลิก หรือสมาชิกผูใ ดพนจากสมาชิกภาพ ใหสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหคืนเงิน
สงเคราะหที่เรียกเก็บไวลวงหนาใหแกสมาชิกเทาที่สมาชิกผูนั้นยังไมตกอยูในความผูกพันที่จะตองจายเงินสงเคราะหตามที่ไดจาย
ลวงหนาไวใหแลว
มาตรา ๓๑ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอาจหักเงินจํานวนหนึ่งไวจากเงินสงเคราะหไดตามสมควร เพื่อเปนคา
ใชจายในการดําเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหตามอัตราที่ที่ประชุมกําหนด แตตองไมเกินอัตราที่กําหนดไวในกฎ
กระทรวง
มาตรา ๓๒

กรรมการไมมีสิทธิไดรับคาจางหรือประโยชนอยางอื่นทํานองเดียวกันจากสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห
กรรมการอาจไดรับเบี้ยประชุม คาพาหนะ หรือประโยชนอยางอื่นทํานองเดียวกันจากสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหได หากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหไดวางระเบียบไวใหจายได
ระเบียบของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหวาดวยการจายเบี้ยประชุม คาพาหนะ หรือประโยชนอยางอื่นทํานอง
เดียวกันใหแกกรรมการ ตองกระทําโดยมติของที่ประชุมใหญและตองสงสําเนาที่มีคํารับรองวาถูกตองตอนายทะเบียน
มาตรา ๓๓ หามมิใหผูใดชักชวน ชี้ชอง หรือจัดการโดยวิธีใด ๆ ที่คลายคลึงกันใหผูใดเขาเปนสมาชิกสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหที่ยังมิไดจดทะเบียนโดยถูกตองตามกฎหมาย
มาตรา ๓๔ หามมิใหผูใดชักชวน ชี้ชอง หรือจัดการใหผูอื่นเขาเปนสมาชิกในสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห โดย
ไดรับประโยชนตอบแทนเปนเงินหรือทรัพยสินอื่นไมวาจะเปนสินจางหรือคาใชจายอื่นจากการชักชวน ชี้ชอง หรือจัดการนั้น
มาตรา ๓๕ สมาชิกมีสิทธิขอตรวจสอบบัญชีและเอกสารของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห เพือ่ ทราบการดําเนิน
กิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหทสี่ ํานักงานไดในเวลาเปดทําการ
หมวด ๔
การควบคุมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
มาตรา ๓๖ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ตองจัดใหมีทะเบียนสมาชิกตามแบบที่นายทะเบียนกลางกําหนด
และใหเก็บรักษาทะเบียนดังกลาวพรอมทั้งหลักฐานและเอกสารที่ใชประกอบการลงทะเบียนไวที่สํานักงาน
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหตอ งสงสําเนาทะเบียนสมาชิกทีม่ อี ยูใ นวันทีค่ รบเกาสิบวันนับแตวันที่จดทะเบียนใหแก
นายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันดังกลาว และเมื่อสิ้นเดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกันยายน และเดือนธันวาคมของ
ทุกป สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหตองสงสําเนาทะเบียนสมาชิกในสวนทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงจํานวนสมาชิกตามทีเ่ ปนอยูใ นวันสิน้ เดือน
นัน้ ตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นเดือนนั้น ตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๓๗ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ตองจัดใหมีสมุดชําระเงินประจําตัวสมาชิกใหแกสมาชิก บัญชีชําระ
เงินประจําตัวสมาชิก บัญชีแสดงฐานะการเงินและหลักฐานการรับจายเงินตามแบบที่นายทะเบียนกลางกําหนด และตองเก็บ
รักษาเอกสารประกอบบัญชีแสดงใหเห็นความถูกตองแหงบัญชีนั้นไวดวย
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหตองรายงานจํานวนเงินที่มีอยูในมือและในธนาคารตามทีเ่ ปนอยูในวันสิ้นเดือน
มิถุนายนของทุกปตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นเดือนนั้น
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนด
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มาตรา ๓๘ เมื่อสิ้นปปฏิทินทุกป สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหตองทําบัญชีรายได รายจาย และบัญชีงบดุลตาม
แบบที่นายทะเบียนกลางกําหนด เสนอตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาภายในหกสิบวันนับแตวันสิ้นป
ใหสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหเสนอตอที่ประชุมใหญเพื่ออนุมัติบัญชีรายได รายจาย และบัญชีงบดุลนั้นภายใน
กําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหตองสงสําเนางบดุลตามวรรคหนึ่งที่มีคํารับรองวาถูกตองตอนายทะเบียน เพื่อตรวจ
สอบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญอนุมัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด และสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหตองแสดงสําเนางบดุลไวที่สํานักงานเพื่อใหสมาชิกและผูมีสวนไดเสียตรวจดูไดดวย
มาตรา ๓๙ ใหสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหเก็บรักษาหลักฐานเอกสารตามมาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘
ไวเปนเวลาไมนอยกวาสิบป
มาตรา ๔๐ ผูมีสวนไดเสียจะขอตรวจเอกสาร คัดเอกสาร หรือขอใหคัดรายการ และรับรองสําเนาเอกสาร
เกี่ยวกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหจากนายทะเบียนใหยื่นคําขอตามแบบที่นายทะเบียนกลางกําหนด
มาตรา ๔๑ เพื่อประโยชนแกการดําเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหใหเปนไปดวยดี เมื่อมีกรณีที่
นายทะเบียนเห็นสมควรที่จะไดฟงความคิดเห็นและคําวินิจฉัยของสมาชิกในปญหาหรือกิจการใด นายทะเบียนมีอํานาจสั่งให
คณะกรรมการเรียกประชุมใหญวิสามัญเพื่อพิจารณาและวินิจฉัยปญหาหรือกิจการนั้นได
มาตรา ๔๒
เมือ่ สมาชิกคนใดคนหนึง่ หรือพนักงานเจาหนาทีร่ อ งขอวาการประชุมใหญของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห ถาไดนัดเรียกหรือไดประชุมกันหรือไดลงมติฝาฝนตอกฎหมายหรือขอบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห นาย
ทะเบียนมีอํานาจสั่งใหเพิกถอนมติของที่ประชุมใหญที่เกิดขึ้นในการประชุมที่ไดเรียกหรือไดประชุมกันหรือไดลงมติฝาฝนตอ
กฎหมายหรือขอบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหนั้นเสียได การรองขอใหเพิกถอนมติของที่ประชุมใหญนั้น ถาสมาชิกเปน
ผูรองขอตองรองขอภายในสามสิบวันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญลงมติ
ในกรณีที่นายทะเบียนมีคําสั่งใหเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ กรรมการคนใดคนหนึ่งมีสิทธิอุทธรณคําสั่งนั้นตอ
ปลัดกระทรวงได โดยทําเปนหนังสือยื่นตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง และใหนายทะเบียนสงคํา
อุทธรณตอไปยังปลัดกระทรวงโดยมิชักชา
ใหปลัดกระทรวงวินิจฉัยใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันยื่นอุทธรณ คําวินิจฉัยของปลัดกระทรวงใหเปน
ที่สุด
มาตรา ๔๓ ในกรณีที่กรรมการหรือเจาหนาที่ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหกระทําการใดอันกอใหเกิดความ
เสียหายแกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ถาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหไมรองทุกขหรือฟองคดี ใหนายทะเบียนรองทุกขหรือ
ฟองคดีได โดยใหพนักงานอัยการรับวาตางใหสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห และใหสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหออกคาใชจาย
เกี่ยวกับการรองทุกขฟองคดีหรือวาตางแกนายทะเบียนหรือพนักงานอัยการ แลวแตกรณี
มาตรา ๔๔ ในกรณีที่คณะกรรมการหรือกรรมการกระทําการหรืองดเวนกระทําการในการปฏิบัติหนาที่ของตน
จนทําใหเสื่อมเสียผลประโยชนของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหหรือสมาชิก หรือทําใหมีขอบกพรองเกี่ยวกับการเงินหรือการบัญชี
ใหนายทะเบียนมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหปฏิบัติการ ดังตอไปนี้
(๑)
ใหคณะกรรมการหรือกรรมการระงับการปฏิบัติบางสวนที่เปนเหตุใหเกิดขอบกพรองหรือเสื่อมเสียผล
ประโยชนของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหหรือสมาชิก
(๒) ใหคณะกรรมการหรือกรรมการแกไขขอบกพรองตามวิธีการและระยะเวลาที่นายทะเบียนกําหนด
(๓) ใหคณะกรรมการหรือกรรมการหยุดปฏิบัติหนาที่เปนการชั่วคราว เพื่อแกไขขอบกพรองนั้นใหแลวเสร็จตาม
วิธีการและภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกําหนด
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(๔) ใหคณะกรรมการพนจากตําแหนงทัง้ คณะ หรือใหกรรมการซึง่ เกีย่ วของกับการนัน้ พนจากตําแหนงกรรมการ
มาตรา ๔๕ เมื่อนายทะเบียนสั่งใหคณะกรรมการพนจากตําแหนงกรรมการทั้งคณะ ใหนายทะเบียนแตงตั้ง
คณะกรรมการชั่วคราวขึ้นคณะหนึ่งมีอํานาจหนาที่และสิทธิเชนเดียวกับคณะกรรมการ และใหคณะกรรมการชัว่ คราวจัดใหมกี าร
ประชุมใหญเพือ่ เลือกตัง้ คณะกรรมการขึน้ ใหมทั้งคณะใหเสร็จสิ้นภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง
มาตรา ๔๖ เมื่อนายทะเบียนสั่งใหกรรมการคนใดพนจากตําแหนงกรรมการ ใหคณะกรรมการสวนที่
เหลือเรียกประชุมใหญตั้งผูเปนกรรมการแทนภายในเวลาสามสิบวันนับแตวันที่กรรมการพนจากตําแหนง
ถามิไดตั้งหรือตั้ง
กรรมการไมไดตามกําหนดเวลา ใหนายทะเบียนแตงตั้งสมาชิกคนใดคนหนึ่งเปนกรรมการแทน และใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งนั้นอยูใน
ตําแหนงกรรมการเทากับวาระทีเ่ หลืออยูข องผูซ งึ่ ตนแทน แตถา วาระของกรรมการผูน นั้ เหลืออยูไ มถงึ หนึง่ รอยแปดสิบวัน คณะ
กรรมการสวนที่เหลือจะเรียกประชุมใหญเพื่อตั้งกรรมการแทนหรือนายทะเบียนจะดําเนินการแตงตั้งกรรมการแทนหรือไมก็ได
ในกรณีที่คณะกรรมการเหลืออยูไมถึงเจ็ดคน ใหนายทะเบียนแตงตั้งกรรมการชั่วคราวใหครบจํานวนเจ็ดคน
และใหคณะกรรมการจัดใหมีการประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่นายทะเบียนแตงตั้งกรรมการชั่วคราว
มาตรา ๔๗ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนายทะเบียนหรือผูซึ่งนายทะเบียนมอบหมายและ
พนักงานเจาหนาที่ มีอํานาจ
(๑) เขาไปในสํานักงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหในวันทําการระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตย
ตก เพื่อตรวจสอบและควบคุมใหการเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) สั่งใหกรรมการหรือเจาหนาที่ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสงหรือแสดงบัญชีและเอกสารของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห
(๓) สอบถามบุคคลใน (๒) หรือเรียกบุคคลดังกลาวมาเพื่อสอบถามหรือแสดงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนิน
กิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
ในกรณีการตรวจสอบกระทําโดยพนักงานเจาหนาที่ เมื่อตรวจสอบแลวใหเสนอรายงานการตรวจสอบตอนาย
ทะเบียนดวย
ในการปฏิบัติหนาที่ของนายทะเบียนหรือผูซึ่งนายทะเบียนมอบหมายและพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ให
บุคคลซึ่งเกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควรแกนายทะเบียนหรือผูซึ่งนายทะเบียนมอบหมายและพนักงานเจาหนาที่
มาตรา ๔๘ นายทะเบียนหรือผูซึ่งนายทะเบียนมอบหมายและพนักงานเจาหนาที่ตองมีบัตรประจําตัวตามแบบ
ที่นายทะเบียนกลางประกาศกําหนด
ในการปฏิบัติการตามหนาที่ นายทะเบียนหรือผูซึ่งนายทะเบียนมอบหมายและพนักงานเจาหนาที่ตองแสดง
บัตรประจําตัวเมื่อบุคคลซึ่งเกี่ยวของรองขอ
หมวด ๕
การฌาปนกิจสงเคราะหของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
และองคกรวิชาชีพซึ่งเปนนิติบุคคลที่อยูภายใตการกํากับของรัฐ
มาตรา ๔๙ สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรวิชาชีพซึ่งเปนนิติบุคคลที่อยูภายใตการ
กํากับของรัฐใดที่ประสงคจะดําเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะหใหปฏิบัติตามระเบียบที่กําหนดในมาตรา ๕๐
มาตรา ๕๐ ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย* กําหนดระเบียบการขึ้นทะเบียนการ
ดําเนินกิจการ การควบคุม และการเลิกกิจการการฌาปนกิจสงเคราะหของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และ
องคกรวิชาชีพซึ่งเปนนิติบุคคลที่อยูภายใตการกํากับของรัฐขึ้นไว ระเบียบนี้เมื่อไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแลวใหใชบังคับได
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เมื่อการฌาปนกิจสงเคราะหของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองคกรวิชาชีพซึ่งเปนนิติบุคคล
ที่อยูภายใตการกํากับของรัฐไดขึ้นทะเบียนตามระเบียบที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย* กําหนดในวรรค
หนึ่งแลว ใหถือวาการฌาปนกิจสงเคราะหดังกลาวเปนงานอันอยูในอํานาจหนาที่ของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
และองคกรวิชาชีพซึ่งเปนนิติบุคคลที่อยูภายใตการกํากับของรัฐนั้น
หมวด ๖
การเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
มาตรา ๕๑ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหยอมเลิกดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ที่ประชุมใหญลงมติใหเลิก
(๒) นายทะเบียนสั่งใหเลิกตามมาตรา ๕๒
(๓) ศาลสั่งใหเลิกตามมาตรา ๕๔
เมือ่ เลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ใหนายทะเบียนกลางประกาศการเลิกในราชกิจจานุเบกษา และใหนายทะเบียน
ปดประกาศที่สํานักงานดวย
มาตรา ๕๒ นายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหไดในกรณี ดังตอไปนี้
(๑) สมาชิกไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดรวมกันยื่นคํารองขอตอนายทะเบียน ขอใหเลิกสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหพรอมดวยเหตุผลประกอบคํารองขอ และนายทะเบียนไดสอบสวนหลักฐานและเหตุผลประกอบคํารองขอแลว
เปนที่ปรากฏแนชัดวาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมควรจะตองเลิกดําเนินกิจการตามคํารองขอนั้น
(๒) บุคคลอื่นซึ่งมิไดเปนกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเขามากระทําการในฐานะกรรมการและนายทะเบียนได
มีคําสั่งใหบุคคลดังกลาวเลิกการกระทําการในฐานะกรรมการแลว แตไมปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียน
(๓) มีพฤติการณที่ทําใหเห็นวาการดําเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหนั้นไมเปนไปโดยสุจริต และ
นายทะเบียนไดสอบสวนพฤติการณดังกลาวแลวมีเหตุผลเปนที่เชื่อถือได
(๔) มีพฤติการณทที่ ําใหเห็นวาการดําเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหไมอาจดําเนินตอไปไดไมวาเพราะ
เหตุใด ๆ
เมื่อนายทะเบียนสั่งใหเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหใด ใหแจงคําสั่งเปนหนังสือพรอมดวยเหตุผลไปยังสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหนั้นภายในสามสิบวัน
มาตรา ๕๓ ในกรณีทนี่ ายทะเบียนสัง่ เลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหตามมาตรา ๕๒ กรรมการจํานวนไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหนั้นมีสิทธิอุทธรณตอปลัดกระทรวงโดยทําเปนหนังสือยื่นตอ
นายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่ง และใหนายทะเบียนสงคําอุทธรณตอไปยังปลัดกระทรวงโดยมิชักชา
ใหปลัดกระทรวงวินิจฉัยใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันยื่นอุทธรณ คําวินิจฉัยของปลัดกระทรวงใหเปน
ที่สุด
มาตรา ๕๔ ในกรณีที่นายทะเบียนเพิกเฉยหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๕๒ เมื่อผูมีสวนไดเสียรองขอ ศาลอาจสั่ง
ใหเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหนั้นได
หมวด ๗
การชําระบัญชี
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มาตรา ๕๕ เมื่อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหใดตองเลิกไมวาดวยเหตุใด ๆ ใหมีการชําระบัญชีสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหนนั้ และใหนําความในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยอนั วาดวยการชําระบัญชีหา งหุน สวนจดทะเบียน หางหุน สวนจํากัด
และบริษทั จํากัด มาใชบงั คับโดยอนุโลม เวนแตพระราชบัญญัตินี้จะกําหนดไวเปนอยางอื่น
มาตรา ๕๖ ในการตั้งผูชําระบัญชีของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหที่ตองเลิก ใหที่ประชุมใหญตั้งผูชําระบัญชี
โดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่เลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหหรือนับแตวันที่ปลัด
กระทรวงมีคําสั่งใหยกอุทธรณ แลวแตกรณี เพื่อทําการชําระบัญชีของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
ในกรณีที่ที่ประชุมใหญไมอาจตั้งผูชําระบัญชีภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง หรือนายทะเบียนไมใหความ
เห็นชอบในการตั้งผูชําระบัญชี ใหนายทะเบียนแตงตั้งผูชําระบัญชีขึ้นทําการชําระบัญชีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหได
เมื่อนายทะเบียนเห็นสมควรหรือเมื่อสมาชิกมีจํานวนไมนอยกวาสองในสามของสมาชิกทั้งหมดรองขอตอนาย
ทะเบียน นายทะเบียนจะแตงตั้งผูชําระบัญชีคนใหมแทนผูชําระบัญชีที่ไดตั้งไวก็ได
ใหนายทะเบียนจดทะเบียนผูช ําระบัญชีทนี่ ายทะเบียนใหความเห็นชอบตามวรรคหนึง่ หรือผูชําระบัญชีที่ไดรับแตง
ตั้งตามวรรคสองหรือวรรคสาม
และใหปดประกาศชื่อผูชําระบัญชีไวที่สํานักงานและที่วาการอําเภอแหงทองที่ที่สมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหนั้นตั้งอยูภายในสิบสี่วันนับแตวันที่จดทะเบียนผูชําระบัญชี
ผูชําระบัญชีอาจไดรับคาตอบแทนตามที่นายทะเบียนกําหนด
มาตรา ๕๗ ภายในสามสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนจดทะเบียนผูชําระบัญชี ใหผูชําระบัญชีปดประกาศไวที่
สํานักงานและที่วาการอําเภอแหงทองที่ที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหนั้นตั้งอยู และประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพแหงทองที่
หรือโฆษณาทางวิทยุประจําทองที่วาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหไดเลิก และแจงเปนหนังสือไปยังเจาหนี้ทุกคนซึ่งมีชื่อปรากฏใน
สมุดบัญชีหรือเอกสารของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหหรือปรากฏจากทางอื่น เพื่อใหทราบวาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหนั้นเลิก
และใหเจาหนาที่ยื่นคําทวงหนี้แกผูชําระบัญชี
มาตรา ๕๘ เมื่อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหเลิก ใหคณะกรรมการและเจาหนาทีข่ องสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
มีหนาทีจ่ ดั การรักษาทรัพยสนิ ทัง้ หมดของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหไวจนกวาผูชําระบัญชีจะเรียกใหสงมอบ
ผูชําระบัญชีจะเรียกใหคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสงมอบทรัพยสินตามวรรค
หนึ่ง พรอมดวยสมุดบัญชี เอกสารและสิ่งอื่นเมื่อใดก็ได
มาตรา ๕๙ ผูชําระบัญชีตองทํางบดุลของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหโดยมิชักชาสงใหผูสอบบัญชีเพื่อตรวจ
รับรองวาถูกตอง และในกรณีจําเปนอาจรองขอใหนายทะเบียนตั้งผูสอบบัญชีเพื่อตรวจสอบงบดุลนั้นได
เมื่อผูสอบบัญชีรับรองงบดุลแลว ใหผูชําระบัญชีเสนองบดุลตอที่ประชุมใหญเพื่ออนุมัติแลวเสนองบดุลนั้นตอ
นายทะเบียน
มาตรา ๖๐ เมื่อไดชําระบัญชีแลว ถามีทรัพยสินเหลืออยูจะแบงใหแกสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหไมได
ทรัพยสินนั้นจะตองโอนไปใหแกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอื่น หรือนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงคเกี่ยวกับการกุศลสาธารณะตามที่
ไดระบุไวในขอบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหหรือตามมติของทีป่ ระชุมใหญ ในกรณีทมี่ ไิ ดระบุไวในขอบังคับหรือทีป่ ระชุมใหญ
มิไดมมี ติไว ใหทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดิน
หมวด ๘
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๖๑ ผูใดดําเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะหโดยมิไดจดทะเบียนเปนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหหรือ
ขึน้ ทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะหตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจํา
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ทั้งปรับ
มาตรา ๖๒ ผูใดเปนสมาชิกของการฌาปนกิจสงเคราะห โดยรูวาการฌาปนกิจสงเคราะหนั้นมิไดจดทะเบียน
เปนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหหรือขึ้นทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะหตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอย
บาท
มาตรา ๖๓ ผูใดใชคําแสดงชื่อในธุรกิจวา “ฌาปนกิจสงเคราะห” หรือคําอื่นใดที่มีความหมายเชนเดียวกัน อัน
เปนการฝาฝนมาตรา ๕ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท และปรับอีกไมเกินวันละหารอยบาทจนกวาจะเลิกใช
[๒]
มาตรา ๖๔ ในกรณีทสี่ มาคมฌาปนกิจสงเคราะหไมปฏิบตั ติ ามมาตรา ๑๖ วรรคหนึง่ มาตรา ๑๗ มาตรา ๒๐
มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ หรือมาตรา ๓๙ หรือฝาฝนมาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๓๑ ถาการกระทําความผิดของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการผูใ ด หรือในกรณีทกี่ รรมการดังกลาวมีหนาทีต่ อ งสัง่ การหรือ
กระทําการและละเวนไมสงั่ การหรือไมกระทําการจนเปนเหตุใหสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหนนั้ กระทําความผิด กรรมการผูน นั้ ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๖๕ กรรมการผูใดรับเงิน หรือทรัพยสิน หรือประโยชนอยางอื่นทํานองเดียวกันจากสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห โดยไมมีสิทธิที่จะรับไดตามมาตรา ๓๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ
มาตรา ๖๖ ผูใ ดฝาฝนมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๗ ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งนายทะเบียนหรือผูซึ่งนายทะเบียนมอบหมายหรือพนักงานเจาหนาที่ หรือ
ไมอํานวยความสะดวกแกนายทะเบียนหรือผูซึ่งนายทะเบียนมอบหมายหรือพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๔๗ ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหาพันบาท
มาตรา ๖๘ กรรมการหรือเจาหนาที่ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหผูใดไมจัดการรักษาทรัพยสินของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห หรือไมสงมอบทรัพยสิน สมุดบัญชี เอกสารและสิ่งอื่นของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหใหแกผูชําระบัญชีตาม
มาตรา ๕๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๙ ผูใ ดแบงหรือโอนทรัพยสนิ ทีเ่ หลืออยูเ มือ่ ไดชําระบัญชีแลวใหแกบคุ คลใดอันเปนการฝาฝนมาตรา ๖๐
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมืน่ บาท หรือทัง้ จําทั้งปรับ
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๗๐ นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหที่จดทะเบียนตามพระ
ราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. ๒๕๑๗ เปนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗๑ นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาการฌาปนกิจสงเคราะหของสวนราชการ องคการ
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจที่ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. ๒๕๑๗ เปนการฌาปนกิจสงเคราะหของ
สวนราชการ หนวยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจที่ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้
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มาตรา ๗๒ เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติใหเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจใดเปนหุนและจัดตั้งบริษัท และนายทะเบียน
หุนสวนบริษัทตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยหรือนายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด แลวแตกรณี
จดทะเบียนบริษัทนั้นตามกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจแลว ใหการฌาปนกิจสงเคราะหของรัฐวิสาหกิจที่ไดขึ้นทะเบียนไวตาม
มาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัตินี้ ยังคงดําเนินการไดตอไปจนกวาจะมีการจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหตามพระราช
บัญญัตินี้ และใหโอนบรรดาสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของการฌาปนกิจสงเคราะหของรัฐวิสาหกิจนัน้ ไปเปนของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหทจี่ ดทะเบียนแลวนี้ แตทงั้ นีต้ อ งไมเกินหกสิบวันนับแตวันจดทะเบียนบริษัทตามกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจ
ดังกลาว
ในกรณีที่ไมมีการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาเปนการเลิกการฌาปนกิจสงเคราะหนั้น
มาตรา ๗๓ ใหบรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจ
สงเคราะห พ.ศ. ๒๕๑๗ คงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกวาจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ
ประกาศหรือคําสั่งออกมาใชบังคับแทนภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
อัตราคาธรรมเนียม
(๑) คําขอจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห
(๒) คําขอจดทะเบียนแกไขหรือเพิ่มเติม
ขอบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
(๓) คําขอจดทะเบียนตั้งหรือเปลี่ยนตัว
กรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
(๔) คําขอตรวจหรือคัดเอกสารเกี่ยวกับ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
(๕) คําขอเกี่ยวกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
อยางอื่น นอกจาก (๑) (๒) (๓) และ (๔)
(๖) ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
(๗) ใบแทนใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
(๘) การรับรองสําเนาเอกสารเกี่ยวกับ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห

ฉบับละ ๑๐๐

บาท

ฉบับละ

๕๐

บาท

ฉบับละ

๕๐

บาท

ฉบับละ

๕๐

บาท

ฉบับละ

๒๕

บาท

ฉบับละ ๕๐๐

บาท

ฉบับละ ๑๐๐

บาท

ฉบับละ

บาท

๒๕

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การดําเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหทางดานการเงิน
ตามที่พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. ๒๕๑๗ กําหนดไวไมเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมปจจุบัน และวิธี
การควบคุมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติดังกลาวยังไมรัดกุมพอที่จะปองกันการฉอโกงและการ
แสวงหาผลประโยชนจากกิจการฌาปนกิจสงเคราะหของกรรมการและเจาหนาที่ของสมาคมได ทําใหสมาคมไดรับความเสียหาย
สมควรปรับปรุงพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. ๒๕๑๗ เพื่อใหการคุมครองและรักษาผลประโยชนของประชาชนที่
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เปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเพื่อใหเกิดความคลองตัวในการบริหารงานของคณะ
กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัตใิ หสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาทีข่ องสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
[๓]
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๑๕ ในพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. ๒๕๔๕ ใหแกไขคําวา “กระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม” เปน “กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย” คําวา “รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม” เปน “รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย” คําวา “ปลัดกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม” เปน “ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย” และคําวา “อธิบดีกรมประชาสงเคราะห” เปน
“ผูอํานวยการสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว”
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.
๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม ซึ่งไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจ
หนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นัน้ แลว และเนือ่ งจากพระราชบัญญัตดิ งั กลาวได
บัญญัตใิ หโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสวนราชการเดิมมาเปนของสวน
ราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตาง ๆ ใหสอดคลองกับอํานาจหนาที่ที่โอนไปดวย ฉะนั้น เพื่ออนุวัติใหเปนไปตาม
หลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการ
โอนสวนราชการ
เพื่อใหผูเกี่ยวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมายโอนอํานาจหนาที่วาตาม
กฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไข
บทบัญญัติของกฎหมายใหมีการเปลี่ยนชื่อสวนราชการ รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการใหตรงกับ
การโอนอํานาจหนาที่ และเพิ่มผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอนจากสวนราชการเดิมมา
เปนของสวนราชการใหมรวมทั้งตัดสวนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแลว ซึ่งเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราช
กฤษฎีกาดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแหงกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผูแทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐

[๔]

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัตฉิ บับนี้ คือ โดยทีศ่ าลรัฐธรรมนูญไดมคี ําวินจิ ฉัยวาพระราชบัญญัติขายตรงและ
ตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ เฉพาะในสวนที่สันนิษฐานใหกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบใน
การดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษทางอาญารวมกับการกระทําความผิดของนิตบิ คุ คล โดยไมปรากฏวามีการกระทําหรือ
เจตนาประการใดอันเกี่ยวกับการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง เปนอันใชบงั คับไมไดตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ และตอมา
ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยในลักษณะดังกลาวทํานองเดียวกัน คือ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๗๔ พระราช
บัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๘ พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๒๘/๔ และ
พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙
วรรคสอง เปนอันใชบงั คับไมไดตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ ดังนั้น เพื่อแกไขบทบัญญัติ
ของกฎหมายดังกลาวและกฎหมายอื่นที่มีบทบัญญัติในลักษณะเดียวกันมิใหขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ จึงจําเปนตองตราพระ
ราชบัญญัตินี้
ธนพันธ/แกไข
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%A115/%A115-20-9999-update.htm

13/15

12/2/2561

พระราชบัญญัต ิ

พลัฐวัษ/ตรวจ
๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖
พิมพมาดา/เพิ่มเติม
๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐
ปริญสินีย/ตรวจ
๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐

[๑]

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนที่ ๔๒ ก/หนา ๑/๓ พฤษภาคม ๒๕๔๕

[๒]

มาตรา ๖๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแหงกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู
แทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐
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[๓]
[๔]

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หนา ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕
ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๔/ตอนที่ ๑๘ ก/หนา ๑/๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๐

http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%A115/%A115-20-9999-update.htm

15/15

