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พระราชบัญญตั ิ
การฌาปนกิจสงเคราะห 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
เปนปที่ ๕๗ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 

โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการฌาปนกิจสงเคราะห 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห 

พ.ศ. ๒๕๔๕” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. ๒๕๑๗ 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“การฌาปนกิจสงเคราะห”  หมายความวา กิจการที่บุคคลหลายคนตกลงเขา

รวมกันเพื่อทําการสงเคราะหซึ่งกันและกันในการจัดการศพ หรือจัดการศพและสงเคราะห

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

“สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห”  หมายความวา สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหที่
จัดตั้งข้ึนเพื่อดําเนินกิจการฌาปนกิจสงเคราะหตามพระราชบัญญัตินี้ 

“สมาชิก”  หมายความวา สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
“เงินคาสมัคร”  หมายความวา เงินคาสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห 
“เงินสงเคราะห”  หมายความวา เงินที่สมาชิกรวมกันออกชวยเหลือเปนคา

จัดการศพ หรือคาจัดการศพและสงเคราะหครอบครัวของสมาชิกซึ่งถึงแกความตาย รวมทั้งเปน
คาใชจายเพื่อดําเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 

“สํานักงาน”  หมายความวา สํานักงานที่เปนที่ทําการของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห 

“กรรมการ”  หมายความวา กรรมการดําเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“นายทะเบียน”  หมายความวา นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหประจํา

ทองที่กรุงเทพมหานครหรือนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหประจําทองที่อ่ืน แลวแตกรณี 
“นายทะเบียนกลาง”  หมายความวา นายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห 
“ปลัดกระทรวง”  หมายความวา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย* 
“รัฐมนตรี”  หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  หามมิใหบุคคลใดนอกจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหและการ

ฌาปนกิจสงเคราะหที่ไดข้ึนทะเบียนแลว ใชคําแสดงชื่อในธุรกิจวา “ฌาปนกิจสงเคราะห” หรือคํา
อ่ืนใดที่มีความหมายเชนเดียวกัน 

 
มาตรา ๖  ใหผูอํานวยการสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว*เปนนาย

ทะเบียนกลาง 
นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหประจําทองที่กรุงเทพมหานครและนาย

ทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหประจําทองที่อ่ืนใหผูอํานวยการสํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว*แตงตั้ง 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๗  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย*รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ กับออก
กฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ ยกเวนคาธรรมเนียม และ
กําหนดกิจการอื่นหรือออกระเบียบและประกาศ ทั้งนี้ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว
ใหใชบังคับได 

 
หมวด ๒ 

การจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
   

 
มาตรา ๘  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหจะมีข้ึนไดก็แตโดยอาศัยอํานาจตามบท

แหงพระราชบัญญัตินี้  
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหจะมีวัตถุประสงคนอกจากการฌาปนกิจสงเคราะห

มิได 
 
มาตรา ๙  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหตองมีขอบังคับและตองจดทะเบียนเมื่อได

จดทะเบียนแลวใหมีฐานะเปนนิติบุคคล 
การตั้งสาขาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหจะกระทํามิได 
 
มาตรา ๑๐  การขอจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ใหผูเร่ิมกอการจัดตั้ง

จํานวนไมนอยกวาเจ็ดคน ย่ืนคําขอพรอมดวยขอบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอยางนอย
สามฉบับตอนายทะเบียนประจําทองที่ที่จะตั้งสํานักงาน 

คุณสมบัติของผูเร่ิมกอการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห และหลักเกณฑ 
วิธีการยื่นคําขอจดทะเบียน ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๑๑  ในการขอจดทะเบียน ถาไดปฏิบัติถูกตองครบถวนตามที่บัญญัติไว

ในมาตรา ๑๐ มีขอบังคับถูกตองตามมาตรา ๑๓ และขอบังคับนั้นไมขัดตอกฎหมายและ
วัตถุประสงคของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห กับทั้งผูเร่ิมกอการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
ทุกคนมีคุณสมบัติถูกตองตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง ใหนาย
ทะเบียนรับจดทะเบียนได และใหออกใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนดใหแกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหนั้น  

ถาหากนายทะเบียนเห็นวาในการขอจดทะเบียนมิไดปฏิบัติใหถูกตองครบถวน
ตามวรรคหนึ่งใหนายทะเบียนมีคําส่ังใหผูย่ืนคําขอแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตอง เมื่อไดแกไขหรือ
เปลี่ยนแปลงถูกตองแลวใหนายทะเบียนออกใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนใหสมาคมนั้น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ถาผูย่ืนคําขอไมแกไขหรือเปล่ียนแปลงใหถูกตองตามวรรคสองภายในสามสิบวัน
นับแตวันทราบคําส่ังนายทะเบียนใหนายทะเบียนมีคําส่ังไมรับจดทะเบียนและแจงคําส่ังไมรับจด
ทะเบียนพรอมดวยเหตุผลไปยังผูขอจดทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันยื่นคําขอ 

ใหผูขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณคําส่ังนั้นตอปลัดกระทรวงไดโดยทําเปนหนังสือ
ย่ืนตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ังดังกลาว และใหนายทะเบียนสงคํา
อุทธรณตอไปยังปลัดกระทรวงโดยมิชักชา 

ใหปลัดกระทรวงวินิจฉัยใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันยื่นอุทธรณคํา
วินิจฉัยของปลัดกระทรวงใหเปนที่สุด 

 
มาตรา ๑๒  ใหนายทะเบียนกลางประกาศการจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะหในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๑๓  ขอบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอยางนอยตองมีขอความ

เก่ียวกับเรื่องดังตอไปนี้ 
(๑)  ช่ือ ซึ่งตองมีคําวา “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห” กํากับไวกับชื่อนั้นดวย 
(๒)  วัตถุประสงค 
(๓)  ที่ตั้งสํานักงาน และวันเวลาเปดทําการ 
(๔)  วิธีการรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ 
(๕)  อัตราเงินคาสมัคร อัตราเงินคาบํารุง และอัตราเงินสงเคราะห และวิธีการ

ชําระเงินนั้น 
(๖)  ขอกําหนดเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ของสมาชิก 
(๗)  วิธีการจายเงินคาจัดการศพ หรือคาจัดการศพและสงเคราะหครอบครัว 
(๘)  ขอกําหนดเกี่ยวกับการใชจายและการเก็บรักษาเงิน 
(๙)  ขอกําหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ 
(๑๐)  ขอกําหนดเกี่ยวกับจํานวนกรรมการ การพนจากตําแหนงของกรรมการ 

และการประชุมของคณะกรรมการ 
 
มาตรา ๑๔  คุณสมบัติของสมาชิก หลักเกณฑและเง่ือนไขในการรับสมาชิกให

เปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
วิธีการจายเงินและการใชจายและการเก็บรักษาเงินตามมาตรา ๑๓ (๗) และ 

(๘) ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๑๕  วันเวลาเปดทําการสํานักงานตามมาตรา ๑๓ (๓) ตองไมนอยกวาหา

วันในหนึ่งสัปดาห และวันหนึ่งตองไมนอยกวาสามชั่วโมง และใหสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหปด
ประกาศวันและเวลาเปดทําการไวที่สํานักงาน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๖  การแกไขหรือเพ่ิมเติมขอบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหจะ
กระทําไดก็แตโดยมติของท่ีประชุมใหญ และตองนําไปจดทะเบียนตอนายทะเบียนภายในสิบสี่วัน
นับแตวันที่ที่ประชุมใหญลงมติ 

การยื่นคําขอจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

นายทะเบียนมีอํานาจไมรับจดทะเบียนการแกไขหรือเพ่ิมเติมขอบังคับของ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหได เมื่อเห็นวาการแกไขหรือเพ่ิมเติมนั้นขัดตอวัตถุประสงคของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหหรือขัดตอกฎหมาย 

การแกไขหรือเพ่ิมเติมขอบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห จะยังไมมีผลใช
บังคับจนกวานายทะเบียนจะไดรับจดทะเบียนแลว 

ในกรณีที่นายทะเบียนไมรับจดทะเบียนการแกไขหรือเพ่ิมเติมขอบังคับของ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ใหนํามาตรา ๑๑ วรรคสี่และวรรคหา มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๗  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหตองจัดใหมีปายชื่อเปนภาษาไทยอานได

ชัดเจนติดไวที่หนาสํานักงาน และตองติดใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนไวที่สํานักงานในที่เปดเผย
เห็นไดงาย 

 
มาตรา ๑๘  ในกรณีที่ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุด

ในสาระสําคัญใหนายทะเบียนออกใบแทนใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนใหเมื่อสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหรองขอ 

การขอรับใบแทนใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน การออกใบแทนใบสําคัญแสดง
การจดทะเบียนและแบบใบแทนใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 

หมวด ๓ 
การดําเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 

   
 
มาตรา ๑๙  ใหผูเร่ิมกอการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหนัดสมาชิกมา

ประชุมกันเปนการประชุมใหญสามัญครั้งแรกภายในเกาสิบวันนับแตวันที่จดทะเบียนเพื่อตั้ง
คณะกรรมการและมอบหมายการทั้งปวงใหแกคณะกรรมการ ในระหวางที่ยังมิไดมีการประชุม
ใหญสามัญครั้งแรก ใหผูเร่ิมกอการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหมีอํานาจหนาที่และความ
รับผิดชอบเชนเดียวกับคณะกรรมการ 

 
มาตรา ๒๐  การแตงตั้งกรรมการและการเปลี่ยนตัวกรรมการ ใหทําไดโดยมติ

ของที่ประชุมใหญและตองนําไปจดทะเบียนตอนายทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแตวันที่ที่ประชุม
ใหญลงมต ิ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด 

ในกรณีที่นายทะเบียนไมรับจดทะเบียนกรรมการคนใด นายทะเบียนตองแจง
เหตุที่ไมรับจดทะเบียนใหสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไมรับจด
ทะเบียน และใหนํามาตรา ๑๑ วรรคสี่และวรรคหา มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในระหวางที่ยังไมมีการจดทะเบียนกรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหชุด
ใหม ถาขอบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหมิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ใหกรรมการชุดเดิม
ปฏิบัติหนาที่กรรมการตอไปจนกวาจะไดมีการจดทะเบียนกรรมการชุดใหม 

 
มาตรา ๒๑  ใหสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหมีคณะกรรมการประกอบดวย

กรรมการจํานวนไมนอยกวาเจ็ดคน โดยมีตําแหนงนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหหนึ่งคน 
เลขานุการหนึ่งคน เหรัญญิกหนึ่งคน และตําแหนงอ่ืนตามที่คณะกรรมการกําหนด เปนผูดําเนิน
กิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหและเปนผูแทนของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหในกิจการที่
เก่ียวกับบุคคลภายนอก เพ่ือการนี้ คณะกรรมการจะมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน
ทําการแทนก็ได 

กรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ตองมีคุณสมบัติตามระเบียบที่
รัฐมนตรีกําหนด 

กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปนับแต
วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียน 

กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกัน
ไมได เวนแตที่ประชุมใหญโดยมติสองในสามของผูมาประชุมจะกําหนดเปนอยางอ่ืน 

ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนครบวาระและไดมีการแตงตั้งผูอ่ืนเปน
กรรมการแทนใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผู
ซึ่งตนแทน 

 
มาตรา ๒๒  การประชุมใหญสามัญ ใหคณะกรรมการเรียกประชุมใหญสามัญ

ประจําป ปละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน เพ่ือ 
(๑)  รับทราบรายงานกิจการในรอบปที่ผานมาของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
(๒)  พิจารณาอนุมัติบัญชีรายได รายจาย และบัญชีงบดุลของสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห 
(๓)  เลือกตั้งคณะกรรมการแทนคณะกรรมการเมื่อครบวาระตามมาตรา ๒๑ 

วรรคสาม 
(๔)  พิจารณาวาระอื่นๆ 
 
มาตรา ๒๓  คณะกรรมการจะเรียกประชุมใหญวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะ

เห็นสมควร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาหา
สิบคนจะทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเพื่อการใดการหนึ่งเมื่อใด
ก็ได 

ในกรณีที่สมาชิกเปนผูรองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ ใหคณะกรรมการเรียก
ประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคํารองขอ ถาคณะกรรมการไมเรียกประชุม
ใหญวิสามัญในระยะเวลาดังกลาว ใหนายทะเบียนมีอํานาจเรียกประชุมใหญวิสามัญได 

 
มาตรา ๒๔  ในการเรียกประชุมใหญสามัญหรือการเรียกประชุมใหญวิสามัญตาม

มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๒๓ คณะกรรมการตองสงหนังสือนัดประชุมไปยังสมาชิกทุก
คนซึ่งมีช่ือในทะเบียนสมาชิกกอนวันนัดประชุมไมนอยกวาเจ็ดวัน 

การเรียกประชุมใหญตามวรรคหนึ่งตองระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระ
การประชุมและจัดสงรายละเอียดและเอกสารที่เก่ียวของตามควรไปพรอมกันดวย 

 
มาตรา ๒๕  การประชุมใหญ ตองมีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกมาประชุมไมนอย

กวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคนจึงจะเปนองคประชุม 
ถาในการประชุมนัดแรก สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกมาไมครบองคประชุมหากการ

ประชุมนั้นไดนัดโดยสมาชิกรองขอ ใหเลิกประชุม ถาการประชุมนั้นมิใชโดยสมาชิกรองขอ ใหนัด
ประชุมใหญอีกครั้งหนึ่งภายในสามสิบวัน การประชุมครั้งหลังนี้มีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกมา
ประชุมไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาสามสิบคนก็ใหถือวาเปน
องคประชุม 

ในการประชุมใหญเพ่ือแกไขหรือเพ่ิมเติมขอบังคับและการเลิกสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหตองมีผูมาประชุมตามวรรคหนึ่งเทานั้น 

 
มาตรา ๒๖  ในการประชุมใหญ สมาชิกคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน การ

วินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้น
อีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด เวนแตกรณีการแกไขหรือเพ่ิมเติมขอบังคับ และการเลิกสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของผูมาประชุม 

 
มาตรา ๒๗  สมาชิกจะมอบฉันทะเปนหนังสือใหผูอ่ืนซึ่งมิใชสมาชิกมาประชุม

ใหญและออกเสียงแทนตนก็ได 
ผูรับมอบฉันทะคนหนึ่งรับมอบฉันทะไดคนเดียว 
 
มาตรา ๒๘  ในกรณีที่จะมีมติเร่ืองใด ถาสวนไดเสียของกรรมการหรือสมาชิก

ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหผูใดขัดกับประโยชนไดเสียของสมาคม กรรมการหรือสมาชิกของ
สมาคมผูนั้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๙  นายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่อาจเขารวมการประชุมใหญของ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหและอาจชี้แจงแสดงขอคิดเห็นแกที่ประชุมใหญได แตไมมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

 
มาตรา ๓๐  หามมิใหสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหเรียกเก็บเงินอื่นใดจากสมาชิก

นอกเหนือจากเงินคาสมัคร เงินคาบํารุง และเงินสงเคราะห 
เงินคาสมัครใหเรียกเก็บจากผูซึ่งสมัครเขาเปนสมาชิกในครั้งแรกเพียงครั้งเดียว

ตามอัตราที่กําหนดในขอบังคับ แตตองไมเกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
เงินคาบํารุงใหเรียกเก็บจากสมาชิกเปนรายเดือนหรือรายปตามอัตราที่กําหนดใน

ขอบังคับแตตองไมเกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
เงินสงเคราะหใหเรียกเก็บไดตามจํานวนสมาชิกที่ตายตามอัตราที่กําหนดใน

ขอบังคับ แตตองไมเกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอาจเรียกเก็บเงินสงเคราะหไวลวงหนาเพ่ือสํารองจาย

เปนคาจัดการศพไดแตตองไมเกินอัตราที่ที่ประชุมใหญกําหนดและตองกําหนดในขอบังคับ 
ในกรณีที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหเลิก หรือสมาชิกผูใดพนจากสมาชิกภาพให

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหคืนเงินสงเคราะหที่เรียกเก็บไวลวงหนาใหแกสมาชิกเทาที่สมาชิกผูนั้น
ยังไมตกอยูในความผูกพันที่จะตองจายเงินสงเคราะหตามที่ไดจายลวงหนาไวใหแลว 

 
มาตรา ๓๑  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอาจหักเงินจํานวนหนึ่งไวจากเงิน

สงเคราะหไดตามสมควรเพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
ตามอัตราที่ที่ประชุมกําหนด แตตองไมเกินอัตราที่กําหนดไวในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๓๒  กรรมการไมมีสิทธิไดรับคาจางหรือประโยชนอยางอ่ืนทํานอง

เดียวกันจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
กรรมการอาจไดรับเบี้ยประชุม คาพาหนะ หรือประโยชนอยางอ่ืนทํานองเดียวกัน

จากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหได หากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหไดวางระเบียบไวใหจายได 
ระเบียบของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหวาดวยการจายเบี้ยประชุม คาพาหนะ

หรือประโยชนอยางอ่ืนทํานองเดียวกันใหแกกรรมการ ตองกระทําโดยมติของที่ประชุมใหญและ
ตองสงสําเนาที่มีคํารับรองวาถูกตองตอนายทะเบียน 

 
มาตรา ๓๓  หามมิใหผูใดชักชวน ช้ีชอง หรือจัดการโดยวิธีใดๆ ที่คลายคลึงกัน

ใหผูใดเขาเปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหที่ยังมิไดจดทะเบียนโดยถูกตองตามกฎหมาย 
 
มาตรา ๓๔  หามมิใหผูใดชักชวน ช้ีชอง หรือจัดการใหผูอ่ืนเขาเปนสมาชิกใน

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห โดยไดรับประโยชนตอบแทนเปนเงินหรือทรัพยสินอื่นไมวาจะเปน
สินจางหรือคาใชจายอื่นจากการชักชวน ช้ีชอง หรือจัดการนั้น 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๕  สมาชิกมีสิทธิขอตรวจสอบบัญชีและเอกสารของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหเพ่ือทราบการดําเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหที่สํานักงานไดในเวลาเปด
ทําการ 

 
หมวด ๔ 

การควบคุมสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห 
   

 
มาตรา ๓๖  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ตองจัดใหมีทะเบียนสมาชิกตามแบบที่

นายทะเบียนกลางกําหนด และใหเก็บรักษาทะเบียนดังกลาวพรอมทั้งหลักฐานและเอกสารที่ใช
ประกอบการลงทะเบียนไวที่สํานักงาน 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหตองสงสําเนาทะเบียนสมาชิกที่มีอยูในวันที่ครบเกา
สิบวันนับแตวันที่จดทะเบียนใหแกนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันดังกลาว และเมื่อส้ิน
เดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกันยายน และเดือนธันวาคมของทุกป สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหตองสงสําเนาทะเบียนสมาชิกในสวนที่มีการเปลี่ยนแปลงจํานวนสมาชิกตามที่เปนอยูใน
วันสิ้นเดือนนั้นตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นเดือนนั้น ตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๓๗  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ตองจัดใหมีสมุดชําระเงินประจําตัว

สมาชิกใหแกสมาชิก บัญชีชําระเงินประจําตัวสมาชิก บัญชีแสดงฐานะการเงินและหลักฐานการรับ
จายเงินตามแบบที่นายทะเบียนกลางกําหนด และตองเก็บรักษาเอกสารประกอบบัญชีแสดงให
เห็นความถูกตองแหงบัญชีนั้นไวดวย 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหตองรายงานจํานวนเงินที่มีอยูในมือและในธนาคาร
ตามที่เปนอยูในวันสิ้นเดือนมิถุนายนของทุกปตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นเดือน
นั้น ตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๓๘  เมื่อส้ินปปฏิทินทุกป สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหตองทําบัญชีรายได 

รายจาย และบัญชีงบดุลตามแบบที่นายทะเบียนกลางกําหนด เสนอตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ภายในหกสิบวันนับแตวันสิ้นป ใหสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหเสนอตอที่ประชุมใหญเพ่ืออนุมัติ
บัญชีรายได รายจาย และบัญชีงบดุลนั้นภายในกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหตองสงสําเนางบดุลตามวรรคหนึ่งที่มีคํารับรองวา
ถูกตองตอนายทะเบียนเพื่อตรวจสอบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญอนุมัติตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหตองแสดงสําเนา
งบดุลไวที่สํานักงานเพื่อใหสมาชิกและผูมีสวนไดเสียตรวจดูไดดวย 

 
มาตรา ๓๙  ใหสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหเก็บรักษาหลักฐานเอกสารตามมาตรา 

๓๖ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ ไวเปนเวลาไมนอยกวาสิบป 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๔๐  ผูมีสวนไดเสียจะขอตรวจเอกสาร คัดเอกสาร หรือขอใหคัดรายการ 

และรับรองสําเนาเอกสารเกี่ยวกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหจากนายทะเบียนใหย่ืนคําขอตาม
แบบที่นายทะเบียนกลางกําหนด 

 
มาตรา ๔๑  เพ่ือประโยชนแกการดําเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห

ใหเปนไปดวยดีเมื่อมีกรณีที่นายทะเบียนเห็นสมควรที่จะไดฟงความคิดเห็นและคําวินิจฉัยของ
สมาชิกในปญหาหรือกิจการใด นายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหคณะกรรมการเรียกประชุมใหญวิสามัญ
เพ่ือพิจารณาและวินิจฉัยปญหาหรือกิจการนั้นได 

 
มาตรา ๔๒  เมื่อสมาชิกคนใดคนหนึ่งหรือพนักงานเจาหนาที่รองขอวาการ

ประชุมใหญของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ถาไดนัดเรียกหรือไดประชุมกันหรือไดลงมติฝาฝน
ตอกฎหมายหรือขอบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห นายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหเพิกถอนมติ
ของท่ีประชุมใหญที่เกิดขึ้นในการประชุมที่ไดเรียกหรือไดประชุมกันหรือไดลงมติฝาฝนตอ
กฎหมายหรือขอบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหนั้นเสียได การรองขอใหเพิกถอนมติของที่
ประชุมใหญนั้น ถาสมาชิกเปนผูรองขอตองรองขอภายในสามสิบวันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญลง
มติ 

ในกรณีที่นายทะเบียนมีคําส่ังใหเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ กรรมการคนใดคน
หนึ่งมีสิทธิอุทธรณคําส่ังนั้นตอปลัดกระทรวงได โดยทําเปนหนังสือย่ืนตอนายทะเบียนภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ัง และใหนายทะเบียนสงคําอุทธรณตอไปยังปลัดกระทรวงโดย
มิชักชา  

ใหปลัดกระทรวงวินิจฉัยใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันยื่นอุทธรณคํา
วินิจฉัยของปลัดกระทรวงใหเปนที่สุด 

 
มาตรา ๔๓  ในกรณีที่กรรมการหรือเจาหนาที่ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห

กระทําการใดอันกอใหเกิดความเสียหายแกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ถาสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหไมรองทุกขหรือฟองคดี ใหนายทะเบียนรองทุกขหรือฟองคดีได โดยใหพนักงานอัยการ
รับวาตางใหสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห และใหสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหออกคาใชจายเกี่ยวกับ
การรองทุกขฟองคดีหรือวาตางแกนายทะเบียนหรือพนักงานอัยการ แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๔๔  ในกรณีที่คณะกรรมการหรือกรรมการกระทําการหรืองดเวนกระทํา

การในการปฏิบัติหนาที่ของตนจนทําใหเส่ือมเสียผลประโยชนของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหหรือ
สมาชิก หรือทําใหมีขอบกพรองเก่ียวกับการเงินหรือการบัญชี ใหนายทะเบียนมีอํานาจออกคําส่ัง
เปนหนังสือใหปฏิบัติการ ดังตอไปนี ้

(๑)  ใหคณะกรรมการหรือกรรมการระงับการปฏิบัติบางสวนที่เปนเหตุใหเกิด
ขอบกพรองหรือเส่ือมเสียผลประโยชนของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหหรือสมาชิก 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒)  ใหคณะกรรมการหรือกรรมการแกไขขอบกพรองตามวิธีการและระยะเวลา
ที่นายทะเบียนกําหนด 

(๓)  ใหคณะกรรมการหรือกรรมการหยุดปฏิบัติหนาที่เปนการชั่วคราว เพ่ือ
แกไขขอบกพรองนั้นใหแลวเสร็จตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกําหนด 

(๔)  ใหคณะกรรมการพนจากตําแหนงทั้งคณะ หรือใหกรรมการซึ่งเก่ียวของกับ
การนั้นพนจากตําแหนงกรรมการ 

 
มาตรา ๔๕  เมื่อนายทะเบียนสั่งใหคณะกรรมการพนจากตําแหนงกรรมการทั้ง

คณะ ใหนายทะเบียนแตงตั้งคณะกรรมการชั่วคราวขึ้นคณะหนึ่งมีอํานาจหนาที่และสิทธิ
เชนเดียวกับคณะกรรมการ และใหคณะกรรมการชั่วคราวจัดใหมีการประชุมใหญเพ่ือเลือกตั้ง
คณะกรรมการขึ้นใหมทั้งคณะใหเสร็จสิ้นภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง 

 
มาตรา ๔๖  เมื่อนายทะเบียนสั่งใหกรรมการคนใดพนจากตําแหนงกรรมการ ให

คณะกรรมการสวนที่เหลือเรียกประชุมใหญตั้งผูเปนกรรมการแทนภายในเวลาสามสิบวันนับแต
วันที่กรรมการพนจากตําแหนง ถามิไดตั้งหรือตั้งกรรมการไมไดตามกําหนดเวลา ใหนายทะเบียน
แตงตั้งสมาชิกคนใดคนหนึ่งเปนกรรมการแทน และใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งนั้นอยูในตําแหนง
กรรมการเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทนแตถาวาระของกรรมการผูนั้นเหลืออยูไมถึงหนึ่ง
รอยแปดสิบวัน คณะกรรมการสวนที่เหลือจะเรียกประชุมใหญเพ่ือตั้งกรรมการแทนหรือนาย
ทะเบียนจะดําเนินการแตงตั้งกรรมการแทนหรือไมก็ได 

ในกรณีที่คณะกรรมการเหลืออยูไมถึงเจ็ดคน ใหนายทะเบียนแตงตั้งกรรมการ
ช่ัวคราวใหครบจํานวนเจ็ดคน และใหคณะกรรมการจัดใหมีการประชุมใหญเพ่ือเลือกตั้งกรรมการ
แทนกรรมการที่พนจากตําแหนงใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนแตงตั้ง
กรรมการชั่วคราว 

 
มาตรา ๔๗  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนายทะเบียนหรือผูซึ่ง

นายทะเบียนมอบหมายและพนักงานเจาหนาที่ มีอํานาจ 
(๑)  เขาไปในสํานักงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหในวันทําการระหวางเวลา

พระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตก เพ่ือตรวจสอบและควบคุมใหการเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒)  ส่ังใหกรรมการหรือเจาหนาที่ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสงหรือแสดง

บัญชีและเอกสารของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
(๓)  สอบถามบุคคลใน (๒) หรือเรียกบุคคลดังกลาวมาเพ่ือสอบถามหรือแสดง

ขอเท็จจริงเก่ียวกับการดําเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
ในกรณีการตรวจสอบกระทําโดยพนักงานเจาหนาที่ เมื่อตรวจสอบแลวใหเสนอ

รายงานการตรวจสอบตอนายทะเบียนดวย  



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในการปฏิบัติหนาที่ของนายทะเบียนหรือผูซึ่งนายทะเบียนมอบหมายและ
พนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหบุคคลซึ่งเก่ียวของอํานวยความสะดวกตามสมควรแกนาย
ทะเบียนหรือผูซึ่งนายทะเบียนมอบหมายและพนักงานเจาหนาที่ 

 
มาตรา ๔๘  นายทะเบียนหรือผูซึ่งนายทะเบียนมอบหมายและพนักงานเจาหนาที่

ตองมีบัตรประจําตัวตามแบบที่นายทะเบียนกลางประกาศกําหนด 
ในการปฏิบัติการตามหนาที่ นายทะเบียนหรือผูซึ่งนายทะเบียนมอบหมายและ

พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวเมื่อบุคคลซึ่งเก่ียวของรองขอ 
 

หมวด ๕ 
การฌาปนกิจสงเคราะหของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 

และองคกรวิชาชีพซึ่งเปนนติิบคุคลที่อยูภายใตการกํากับของรัฐ 
   

 
มาตรา ๔๙  สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรวิชาชีพซึ่ง

เปนนิติบุคคลที่อยูภายใตการกํากับของรัฐใดที่ประสงคจะดําเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะหให
ปฏิบัติตามระเบียบที่กําหนดในมาตรา ๕๐ 

 
มาตรา ๕๐  ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย*กําหนด

ระเบียบการขึ้นทะเบียนการดําเนินกิจการ การควบคุม และการเลิกกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห
ของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองคกรวิชาชีพซึ่งเปนนิติบุคคลที่อยูภายใตการ
กํากับของรัฐขึ้นไว ระเบียบนี้เมื่อไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแลวใหใชบังคับได 

เมื่อการฌาปนกิจสงเคราะหของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และ
องคกรวิชาชีพซึ่งเปนนิติบุคคลที่อยูภายใตการกํากับของรัฐไดข้ึนทะเบียนตามระเบียบที่กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย*กําหนดในวรรคหนึ่งแลว ใหถือวาการฌาปนกิจ
สงเคราะหดังกลาวเปนงานอันอยูในอํานาจหนาที่ของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
และองคกรวิชาชีพซึ่งเปนนิติบุคคลที่อยูภายใตการกํากับของรัฐนั้น 

 
หมวด ๖ 

การเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
   

 
มาตรา ๕๑  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหยอมเลิกดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี ้
(๑)  ที่ประชุมใหญลงมติใหเลิก 
(๒)  นายทะเบียนสั่งใหเลิกตามมาตรา ๕๒ 
(๓)  ศาลสั่งใหเลิกตามมาตรา ๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เมื่อเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ใหนายทะเบียนกลางประกาศการเลิกในราช
กิจจานุเบกษาและใหนายทะเบียนปดประกาศที่สํานักงานดวย 

 
มาตรา ๕๒  นายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหไดใน

กรณีดังตอไปนี ้
(๑)  สมาชิกไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดรวมกันยื่นคํารองขอ

ตอนายทะเบียนขอใหเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหพรอมดวยเหตุผลประกอบคํารองขอ  และ
นายทะเบียนไดสอบสวนหลักฐานและเหตุผลประกอบคํารองขอแลวเปนที่ปรากฏแนชัดวาสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหสมควรจะตองเลิกดําเนินกิจการตามคํารองขอนั้น 

(๒)  บุคคลอื่นซึ่งมิไดเปนกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเขามากระทําการใน
ฐานะกรรมการและนายทะเบียนไดมีคําส่ังใหบุคคลดังกลาวเลิกการกระทําการในฐานะกรรมการ
แลว แตไมปฏิบัติตามคําส่ังของนายทะเบียน 

(๓)  มีพฤติการณที่ทําใหเห็นวาการดําเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหนั้นไมเปนไปโดยสุจริต และนายทะเบียนไดสอบสวนพฤติการณดังกลาวแลวมีเหตุผล
เปนที่เช่ือถือได 

(๔)  มีพฤติการณที่ทําใหเห็นวาการดําเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหไมอาจดําเนินตอไปไดไมวาเพราะเหตุใดๆ 

เมื่อนายทะเบียนสั่งใหเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหใด ใหแจงคําส่ังเปน
หนังสือพรอมดวยเหตุผลไปยังสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหนั้นภายในสามสิบวัน 

 
มาตรา ๕๓  ในกรณีที่นายทะเบียนสั่งเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหตามมาตรา 

๕๒ กรรมการจํานวนไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหนั้นมีสิทธิอุทธรณตอปลัดกระทรวงโดยทําเปนหนังสือย่ืนตอนายทะเบียนภายในสามสิบ
วันนับแตวันที่ไดรับคําส่ัง  และใหนายทะเบียนสงคําอุทธรณตอไปยังปลัดกระทรวงโดยมิชักชา 

ใหปลัดกระทรวงวินิจฉัยใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันยื่นอุทธรณคํา
วินิจฉัยของปลัดกระทรวงใหเปนที่สุด 

 
มาตรา ๕๔  ในกรณีที่นายทะเบียนเพิกเฉยหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๕๒ เมื่อผูมี

สวนไดเสียรองขอ ศาลอาจสั่งใหเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหนั้นได 
 

หมวด ๗ 
การชําระบัญช ี

   
 
มาตรา ๕๕  เมื่อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหใดตองเลิกไมวาดวยเหตุใดๆ ใหมี

การชําระบัญชีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหนั้น และใหนําความในประมวลกฎหมายแพงและ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พาณิชยอันวาดวยการชําระบัญชีหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัดและบริษัทจํากัด มาใช
บังคับโดยอนุโลม เวนแตพระราชบัญญัตินี้จะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 

 
มาตรา ๕๖  ในการตั้งผูชําระบัญชีของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหที่ตองเลิก ใหที่

ประชุมใหญตั้งผูชําระบัญชีโดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่
เลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหหรือนับแตวันที่ปลัดกระทรวงมีคําส่ังใหยกอุทธรณ แลวแตกรณี 
เพ่ือทําการชําระบัญชีของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 

ในกรณีที่ที่ประชุมใหญไมอาจตั้งผูชําระบัญชีภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง 
หรือนายทะเบียนไมใหความเห็นชอบในการตั้งผูชําระบัญชี ใหนายทะเบียนแตงตั้งผูชําระบัญชีข้ึน
ทําการชําระบัญชีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหได 

เมื่อนายทะเบียนเห็นสมควรหรือเมื่อสมาชิกมีจํานวนไมนอยกวาสองในสามของ
สมาชิกทั้งหมด รองขอตอนายทะเบียน นายทะเบียนจะแตงตั้งผูชําระบัญชีคนใหมแทนผูชําระ
บัญชีที่ไดตั้งไวก็ได 

ใหนายทะเบียนจดทะเบียนผูชําระบัญชีที่นายทะเบียนใหความเห็นชอบตามวรรค
หนึ่ง หรือผูชําระบัญชีที่ไดรับแตงตั้งตามวรรคสองหรือวรรคสาม และใหปดประกาศชื่อผูชําระ
บัญชีไวที่สํานักงานและท่ีวาการอําเภอแหงทองที่ที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหนั้นตั้งอยูภายในสิบ
ส่ีวันนับแตวันที่จดทะเบียนผูชําระบัญชี 

ผูชําระบัญชีอาจไดรับคาตอบแทนตามที่นายทะเบียนกําหนด 
 
มาตรา ๕๗  ภายในสามสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนจดทะเบียนผูชําระบัญชี 

ใหผู ชําระบัญชีปดประกาศไวที่ สํานักงานและที่วาการอําเภอแหงทองที่ที่สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหนั้นตั้งอยู และประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพแหงทองที่หรือโฆษณาทางวิทยุประจํา
ทองที่วาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหไดเลิกและแจงเปนหนังสือไปยังเจาหนี้ทุกคนซึ่งมีช่ือปรากฏ
ในสมุดบัญชีหรือเอกสารของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหหรือปรากฏจากทางอื่น เพ่ือใหทราบวา
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหนั้นเลิกและใหเจาหนาที่ย่ืนคําทวงหนี้แกผูชําระบัญชี 

 
มาตรา ๕๘  เมื่อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหเลิก ใหคณะกรรมการและเจาหนาที่

ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหมีหนาที่จัดการรักษาทรัพยสินทั้งหมดของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหไวจนกวาผูชําระบัญชีจะเรียกใหสงมอบ 

ผู ชําระบัญชีจะเรียกใหคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหสงมอบทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง พรอมดวยสมุดบัญชี เอกสารและส่ิงอ่ืนเมื่อใดก็ได 

 
มาตรา ๕๙  ผูชําระบัญชีตองทํางบดุลของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหโดยมิชักชา

สงใหผูสอบบัญชีเพ่ือตรวจรับรองวาถูกตอง และในกรณีจําเปนอาจรองขอใหนายทะเบียนตั้ง
ผูสอบบัญชีเพ่ือตรวจสอบงบดุลนั้นได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เมื่อผูสอบบัญชีรับรองงบดุลแลว ใหผูชําระบัญชีเสนองบดุลตอที่ประชุมใหญเพ่ือ
อนุมัติแลวเสนองบดุลนั้นตอนายทะเบียน 

 
มาตรา ๖๐  เมื่อไดชําระบัญชีแลว ถามีทรัพยสินเหลืออยูจะแบงใหแกสมาชิก

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหไมได ทรัพยสินนั้นจะตองโอนไปใหแกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอ่ืน 
หรือนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงคเก่ียวกับการกุศลสาธารณะตามที่ไดระบุไวในขอบังคับของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหหรือตามมติของที่ประชุมใหญ ในกรณีที่มิไดระบุไวในขอบังคับหรือที่ประชุม
ใหญมิไดมีมติไว ใหทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดิน 
 

หมวด ๘ 
บทกําหนดโทษ 

   
 
มาตรา ๖๑  ผูใดดําเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะหโดยมิไดจดทะเบียนเปน

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหหรือข้ึนทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะหตามพระราชบัญญัตินี้ ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๖๒  ผูใดเปนสมาชิกของการฌาปนกิจสงเคราะห โดยรูวาการฌาปนกิจ

สงเคราะหนั้นมิไดจดทะเบียนเปนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหหรือข้ึนทะเบียนการฌาปนกิจ
สงเคราะหตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 

 
มาตรา ๖๓  ผูใดใชคําแสดงชื่อในธุรกิจวา “ฌาปนกิจสงเคราะห” หรือคําอ่ืนใดที่

มีความหมายเชนเดียวกันอันเปนการฝาฝนมาตรา ๕ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
และปรับอีกไมเกินวันละหารอยบาทจนกวาจะเลิกใช 

 
มาตรา ๖๔  ในกรณีที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๖ วรรค

หนึ่ง มาตรา ๑๗ มาตรา ๒๐ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ หรือมาตรา ๓๙ หรือฝาฝน 
มาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๓๑ กรรมการทุกคนตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท เวนแตจะ
พิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหนั้น 

 
มาตรา ๖๕  กรรมการผูใดรับเงิน หรือทรัพยสิน หรือประโยชนอยางอ่ืนทํานอง

เดียวกันจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห โดยไมมีสิทธิที่จะรับไดตามมาตรา ๓๒ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสามปหรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๖๖  ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน

สามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖๗  ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังนายทะเบียนหรือผูซึ่งนายทะเบียน
มอบหมายหรือพนักงานเจาหนาที่ หรือไมอํานวยความสะดวกแกนายทะเบียนหรือผูซึ่งนาย
ทะเบียนมอบหมายหรือพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๔๗ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 

 
มาตรา ๖๘  กรรมการหรือเจาหนาที่ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหผูใดไม

จัดการรักษาทรัพยสินของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห หรือไมสงมอบทรัพยสิน สมุดบัญชี เอกสาร
และส่ิงอ่ืนของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหใหแกผูชําระบัญชีตามมาตรา ๕๘ ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๖๙  ผูใดแบงหรือโอนทรัพยสินที่เหลืออยูเมื่อไดชําระบัญชีแลวใหแก

บุคคลใดอันเปนการฝาฝนมาตรา ๖๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 
มาตรา ๗๐  นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะหที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. ๒๕๑๗ เปนสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๗๑  นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาการฌาปนกิจ

สงเคราะหของสวนราชการ องคการของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจที่ข้ึนทะเบียนตามพระราชบัญญัติการ
ฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. ๒๕๑๗ เปนการฌาปนกิจสงเคราะหของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ 
และรัฐวิสาหกิจที่ข้ึนทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๗๒  เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติใหเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจใดเปนหุนและ

จัดตั้งบริษัทและนายทะเบียนหุนสวนบริษัทตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยหรือนาย
ทะเบียนตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด แลวแตกรณี จดทะเบียนบริษัทนั้น ตามกฎหมาย
วาดวยทุนรัฐวิสาหกิจแลวใหการฌาปนกิจสงเคราะหของรัฐวิสาหกิจที่ไดข้ึนทะเบียนไวตามมาตรา 
๕๐ แหงพระราชบัญญัตินี้ยังคงดําเนินการไดตอไปจนกวาจะมีการจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหตามพระราชบัญญัตินี้และใหโอนบรรดาสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของการ
ฌาปนกิจสงเคราะหของรัฐวิสาหกิจนั้นไปเปนของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหที่จดทะเบียนแลวนี้ 
แตทั้งนี้ตองไมเกินหกสิบวันนับแตวันจดทะเบียนบริษัทตามกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจ
ดังกลาว 

ในกรณีที่ไมมีการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาเปนการเลิกการฌาปนกิจ
สงเคราะหนั้น 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๗๓  ใหบรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือคําส่ังที่ออกตาม
พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. ๒๕๑๗ คงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับ
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกวาจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศหรือคําส่ังออกมาใชบังคับแทน
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตาํรวจโท ทักษิณ  ชินวตัร 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อัตราคาธรรมเนียม 
   

 
(๑)  คาํขอจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจ 
       สงเคราะห ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
(๒)  คําขอจดทะเบียนแกไขหรือเพ่ิมเติม 
       ขอบังคบัของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ฉบับละ ๕๐ บาท 
(๓)  คําขอจดทะเบียนตั้งหรือเปล่ียนตวั 
       กรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ฉบับละ ๕๐ บาท 
(๔)  คําขอตรวจหรือคัดเอกสารเกี่ยวกับ 
       สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ฉบับละ ๕๐ บาท 
(๕)  คําขอเกี่ยวกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
       อยางอ่ืน นอกจาก (๑) (๒) (๓) และ (๔) ฉบับละ ๒๕ บาท 
(๖)  ใบแทนใบสําคญัแสดงการจดทะเบียน 
       สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
(๗)  การรับรองสําเนาเอกสารเกี่ยวกับ 
       สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ฉบับละ ๒๕ บาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การดําเนินการสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหทางดานการเงินตามที่พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. ๒๕๑๗ 
กําหนดไวไมเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมปจจุบัน และวิธีการควบคุมสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติดังกลาวยังไมรัดกุมพอที่จะปองกันการฉอโกงและ
การแสวงหาผลประโยชนจากกิจการฌาปนกิจสงเคราะหของกรรมการและเจาหนาที่ของสมาคมได 
ทําใหสมาคมไดรับความเสียหาย สมควรปรับปรุงพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 
๒๕๑๗ เพ่ือใหการคุมครองและรักษาผลประโยชนของประชาชนที่เปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการบริหารงานของ
คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
พรพิมล/แกไข 

๑๒/๗/๔๕ 
B+A(C) 

 
อรดา  เชาวโรดม 

สุนันทา  เอกไพศาลกุล 
จักรกฤษณ  วชัรวรานนท  จดัทํา 

๑๑ มี.ค.๔๖ 
 

*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการให
เปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๒ 

 
มาตรา ๑๕  ในพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. ๒๕๔๕ ใหแกไขคํา

วา “กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม” เปน “กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย” คําวา “รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม” เปน “รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย” คําวา “ปลัดกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม” เปน “ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย” และคําวา 
“อธิบดีกรมประชาสงเคราะห” เปน “ผูอํานวยการสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว” 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรงุ
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม ซึ่งได
มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาวได
บัญญัติใหโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสวน
ราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตางๆ ใหสอดคลองกับ

                                                 
๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หนา ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อํานาจหนาที่ที่โอนไปดวย ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอน
สวนราชการ เพ่ือใหผูเก่ียวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมาย
โอนอํานาจหนาที่วาตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตาม
กฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการ
เปลี่ยนชื่อสวนราชการ รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการใหตรงกับ
การโอนอํานาจหนาที่ และเพ่ิมผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มีการตัด
โอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมทั้งตัดสวนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแลว 
ซึ่งเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาวจึงจําเปนตองตรา 
พระราชกฤษฎีกานี้ 
 

สุนันทา/นวพร/พัลลภ  จดัทํา 
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๖ 

 
สุนันทา/แกไข 

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 
 

วาทินี/ปญญา/ปรับปรุง 
๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ 

 


