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ร่างพระราชบัญญัติ 
การฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฉบับท่ี ...) 

พ.ศ. ... 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
 พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๖ 
ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท าได้
โดยอาศัยอ านาจตามบัญญัติแห่งกฎหมาย 
 เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้เพ่ือให้บุคคล  
ซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ได้รับการคุ้มครองในเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดการศพในกรณี  
ถึงแก่กรรม จึงได้ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์และการก ากับดูแลโดยรัฐ 
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและกระจายอ านาจความรับผิดชอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ซึ่ งการตราพระราชบัญ ญั ติ นี้ ส อดคล้ องกับ เงื่อน ไขที่ บั ญ ญั ติ ไว้ ในมาตรา ๒๖  ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 
 .................................................................................................................................................................
............................................................................... 

 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...” 

 มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 
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หมวดที่ ๑ 
บททั่วไป 

 มาตรา ๓ ให้ยกเลิกบทนิยามค าว่า “นายทะเบียน” และ “นายทะเบียนกลาง” ตามมาตรา ๔  
แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “นายทะเบียน” หมายความว่า นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ ากรุงเทพมหานคร  
นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ าเมืองพัทยา นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์                 
ประจ าท้องถิ่นเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนต าบล รวมถึงนายทะเบียนประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
ที่มีกฎหมายจัดตั้ง แล้วแต่กรณี 
 “อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 มาตรา ๔ ให้เพ่ิมบทนิยามตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 “ท้ องถิ่ น” หมายความว่ า ท้ องถิ่ น ใด ท้ องถิ่ นหนึ่ ง ภายในเขตความปกครองของราชการ 
บริหารส่ วนท้ องถิ่ น  ได้ แก่  กรุ ง เทพมหานคร เมื องพัทยา เทศบาล  องค์ การบริห ารส่ วนต าบล  
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

 มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 มาตรา ๖ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ า
กรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยาเป็นนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ าเมืองพัทยา 
นายกเทศมนตรีหรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ าท้องถิ่น
เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนต าบล แล้วแต่กรณี รวมถึงผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีการจัดตั้ง 
ตามอ านาจกฎหมายเป็นนายทะเบียนประจ าท้องถิ่นนั้นแล้วแต่กรณี 
 ห้ามมิให้นายทะเบียนตามวรรคสองเป็นกรรมการหรือเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในท้องถิ่น
ซึ่งตนเป็นนายทะเบียน 

 มาตรา ๖ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๖/๑ และมาตรา ๖/๒ แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 มาตรา ๖/๑ ให้อธิบดี และผู้ว่าราชการจังหวัดมีหน้าที่และอ านาจก ากับดูแล ให้ความรู้และค าแนะน า
ปรึกษา รวมทั้งก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานของนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จะมอบอ านาจให้ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนในหน่วยงานของรัฐหรือพนักงานเจ้าหน้าที่  
ปฏิบัติหน้าที่แทนก็ได้ 
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 มาตรา ๖/๒ ให้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้  
(๑) รวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลสถิติเกี่ยวกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ และการฌาปนกิจ

สงเคราะห์ภาครัฐ ทั้งข้อมูลเกี่ยวกับสมาคม จ านวนสมาชิก งบการเงิน และผลการด าเนินกิจการของสมาคม 
ทั้งนี้ ให้นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ และการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐ อ านวยความสะดวก 
และส่งรายงานตามที่อธิบดีก าหนด 

(๒) ให้ความรู้ ค าปรึกษาแนะน าแก่นายทะเบียน พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกฎหมาย
ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ การด าเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ และการฌาปนกิจสงเคราะห์
ภาครฐั ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

(๓) ก าหนดมาตรฐาน และรับรองมาตรฐานการด าเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  
และการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐ  เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็ง 
ให้แก่การด าเนินกิจการดังกล่าว 

(๔) ติดตามและประเมินผลการด าเนินกิจการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ และการฌาปนกิจสงเคราะห์
ภาครัฐ ในภาพรวมของประเทศ 

(๕) ให้ความเห็นทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินกิจการของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ และเตรียมค าอุทธรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนายทะเบียนประจ าท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร
ก่อนเสนอปลัดกระทรวงพิจารณาและมีค าสั่ง 

(๖) หน้าที่อื่น ๆ ตามที่รัฐมนตรีหรือปลัดกระทรวงมอบหมาย 
ในการปฏิบัติหน้าที่  อธิบดีอาจมอบอ านาจให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคม            

และความม่ันคงของมนุษย์ปฏิบัติราชการแทนได้ 

 มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกระเบียบ 
หรือประกาศ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับงานราชการของกระทรวงนั้น 

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีอ านาจออกกฎกระทรวง
ก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ กับออกระเบียบหรือประกาศให้เป็นไปตามมาตรา ๑๐ 
มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๑/๑ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๓๖ 

กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้  

หมวดที่ ๒ 
การจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

 มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 มาตรา ๑๐ การขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ให้ผู้ เริ่มก่อการจัดตั้งจ านวน 
ไม่น้อยกว่าเจ็ดคน ยื่นค าขอพร้อมด้วยข้อบั งคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จ านวนสองฉบับ  
ต่อนายทะเบียนประจ าท้องถิ่นที่จะใช้เป็นสถานที่ตั้งส านักงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งนั้น 
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 คุณสมบัติของผู้ เริ่มก่อการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข  
การยื่นค าขอจดทะเบียน ให้เป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด 

 มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

มาตรา ๑๑  ในการขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม ถ้าได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามที่บัญญัติไว้             
ในมาตรา ๑๐ มีข้อบังคับถูกต้องตามมาตรา ๑๓ และข้อบังคับนั้นไม่ขัดต่อกฎหมายและวัตถุประสงค์ 
ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ กับทั้งผู้เริ่มก่อการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ทุกคนมีคุณสมบัติถูกต้อง                    
ตามที่ รั ฐมนตรีป ระกาศก าหนดตามมาตรา ๑๐  วรรคสอง ให้ น ายทะเบี ยนรับจดทะเบี ยน ได้  
และให้ออกใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้ งสมาคมตามแบบที่ รัฐมนตรีประกาศก าหนดให้แก่  
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้น 

ถ้าหากนายทะเบียนเห็นว่าในการขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน  
ตามวรรคหนึ่ ง ให้นายทะเบียนแจ้งเป็นหนั งสือให้ผู้ ยื่นค าขอ แก้ ไขหรือเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องภายใน 
ระยะเวลาก าหนด เมื่อได้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงถูกต้องแล้ว ให้นายทะเบียนออกใบส าคัญแสดงการจดทะเบียน
จดัตั้งสมาคมให้กับสมาคมนั้น 

ถ้ าผู้ ยื่ นค าขอไม่ แก้ ไขหรือเปลี่ ยนแปลงให้ ถู กต้ องตามวรรคสองภ ายในสามสิ บ วันนั บ แต่ 
วันทราบค าสั่งนายทะเบียน ให้นายทะเบียนมีค าสั่งไม่รับจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม และแจ้งค าสั่งไม่รับ  
จดทะเบียน พร้อมด้วยเหตุผลไปยังผู้ขอจดทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ 

ค าสั่งไม่รับจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมของนายทะเบียนประจ ากรุงเทพมหานคร ให้ผู้ขอจดทะเบียน  
มีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งนั้นต่อปลัดกระทรวงได้ โดยท าเป็นหนังสือยื่นต่อนายทะเบียนประจ ากรุงเทพมหานคร
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งดังกล่าว และให้นายทะเบียนประจ ากรุงเทพมหานครส่งค าอุทธรณ์
พร้อมความเห็นต่อไปยังปลัดกระทรวงโดยมิชักช้า 

ให้ปลัดกระทรวงวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับเรื่องการยื่น อุทธรณ์  
ทั้งนี้ ค าวินิจฉัยของปลัดกระทรวงให้เป็นที่สุด 
      ให้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวมีหน้าที่และอ านาจในการเตรียมการยื่น อุทธรณ์ 
แล้วเสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวง ทั้งนี้ อธิบดีอาจแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เพ่ือให้ความเห็น
ประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้ 

ค าสั่งไม่รับจดทะเบียนของนายทะเบียนประจ าท้องถิ่นอ่ืน ให้ผู้ขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่ งนั้น 
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้ โดยท าเป็นหนังสือยื่นต่อนายทะเบียนที่มีค าสั่งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่  
ได้รับแจ้งค าสั่งดังกล่าว และให้นายทะเบียนส่งค าอุทธรณ์พร้อมความเห็นต่อไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด  
โดยมิชักช้า ทั้ งนี้  ผู้ ว่าราชการจังหวัดอาจแต่งตั้ งคณะกรรมก ารพิจารณาอุทธรณ์ เพ่ือให้ความเห็น 
ประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้ 

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องการยื่นอุทธรณ์  
ค าวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด 

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนดให้หน่วยงานในสั งกัดมีหน้าที่และอ านาจ
พิจารณาอุทธรณ์แล้วเสนอความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 



๕ 

ร่างรับฟังความคิดเห็น 

 

มาตรา ๑๐ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๑/๑ แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์  
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

มาตรา ๑๑/๑ กรณีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ใดมีความประสงค์จะย้ายสถานที่ตั้งส านักงาน 
ไปอยู่ในท้องถิ่นอ่ืน ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ด าเนินการยื่นค าขอย้ายสถานที่ตั้งต่อนายทะเบียน  
ประจ าท้องถิ่นเดิม และเมื่อนายทะเบียนประจ าท้องถิ่นเดิมได้รับค าร้อง ให้นายทะเบียนด าเนินการท าหนังสือ
แจ้งแก่นายทะเบียนประจ าท้องถิ่นแห่งใหม่ พร้อมส่งมอบเอกสารหลักฐานทั้งหมดของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์นั้น  
       หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการยื่นค าขอย้ายสถานที่ตั้งส านักงานแห่งใหม่ ให้เป็นไปตามที่
รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

 มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

มาตรา ๑๒  ให้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวประกาศการจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ ในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

มาตรา ๑๔  คุณสมบัติของสมาชิก หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับสมาชิกให้เป็นไป 
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด  

วิธีการจ่ายเงิน การใช้จ่าย และการเก็บรักษาเงินตามมาตรา ๑๓ (๗) และ (๘)  ให้เป็นไปตามรายการ 
และแบบที่รัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งประกาศก าหนด ทั้งนี้ กรณีการจ่ายเงินเพ่ือการบริหารจัดการสมาคม                
ให้ค านึงถึงฐานะการเงินของสมาคมทั้งระยะสั้นและระยะยาว และรายจ่ายใดที่จะมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน
ของสมาคม ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ และนายทะเบียนก่อน  จึงจะใช้บังคับได้ เว้นแต่ 
กรณีมีรายการค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นเร่งด่วน หรือฉุกเฉินให้สมาคมจ่ายไปก่อน แล้วรายงานให้ที่ประชุมใหญ่ 
และนายทะเบียนเพื่อทราบต่อไป ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวงเงินที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

มาตรา ๑๕  วันเวลาเปิดท าการส านักงาน ตามมาตรา ๑๓ (๓) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
ต้องปิดประกาศวันและเวลาเปิดท าการไว้ที่หน้าส านักงานให้เห็นอย่างชัดเจน โดยก าหนดวันและเวลาเปิดท าการ
ให้ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน ยกเว้นสมาคม ซึ่ งมีสมาชิกไม่ เกินหนึ่ งหมื่นคน  
สามารถยื่นค าขอต่อนายทะเบียน เพ่ือพิจารณาอนุญาตวันและเวลาเปิดท าการได้ตามความจ าเป็น  

มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

มาตรา ๑๖  การแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อบั งคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ จะกระท าได้ 
ก็แต่โดยมติของที่ประชุมใหญ่  และต้องน า ไปจดทะเบียนแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อบังคับต่อนายทะเบียน  
ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ 



๖ 

ร่างรับฟังความคิดเห็น 

 

การยื่นค าขอจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
      นายทะเบียนมีอ านาจไม่รับจดทะเบียนการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ได้ 
เมื่อเห็นว่าการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมนั้นขัดต่อกฎหมาย หรือวัตถุประสงค์ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  
มีความเสี่ยงสูงในการด าเนินกิจการของสมาคมตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีตามวรรคสองประกาศก าหนด  
หรือขัดต่อกฎหมาย 
      การแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ จะยังไม่มีผลใช้บังคับจนกว่า 
นายทะเบียนจะได้รับจดทะเบียนแล้ว 

กรณีที่นายทะเบียนไม่รับจดทะเบียนการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
สมาคมสามารถอุทธรณ์ต่อปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี และให้น ามาตรา ๑๑ มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม  

หมวดที่ ๓ 
การด าเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

มาตรา ๒๐ การแต่งตั้งกรรมการและการเปลี่ยนตัวกรรมการ ให้ท าได้โดยมติของที่ประชุม ใหญ่  
ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่ของสมาคม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสมาคมน ารายชื่อกรรมการใหม่ไปจดทะเบียน  
ต่อนายทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ                          
       ในกรณีที่นายทะเบียนไม่รับจดทะเบียนกรรมการคนใด นายทะเบียนต้องแจ้งเหตุที่ไม่รับจดทะเบียน 
ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ไม่รับจดทะเบียน และให้น ามาตรา ๑๑                 
มาใช้บังคับกับการอุทธรณ์โดยอนุโลม 
       ในระหว่างที่ยังไม่มีการจดทะเบียนกรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุดใหม่ หรือมีการ  
จดทะเบียนแต่จ านวนไม่ครบถ้วน เนื่องจากอยู่ระหว่างด าเนินการตามวรรคสอง ถ้าข้อบังคับของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์มิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้กรรมการชุดเดิมเท่าที่มีอยู่ปฏิบัติหน้าที่กรรมการต่อไป
จนกว่าจะได้มีการจดทะเบียนกรรมการชุดใหม่ ทั้งนี้ ให้นายทะเบียนเร่งรัดให้สมาคมด าเนินการจดทะเบียน
โดยเร็ว 

 มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
      มาตรา ๒๑ ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์มีคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า
เจ็ดคน โดยมีต าแหน่งนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์หนึ่งคน เลขานุการหนึ่งคน เหรัญญิกหนึ่งคน  
และต าแหน่งอ่ืนตามที่คณะกรรมการก าหนด เป็นผู้ด าเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  
และเป็นผู้แทนของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพ่ือการนี้คณะกรรมการ  
จะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนท าการแทนก็ได้ 
       กรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
       กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี นับแต่วันที่ นายทะเบียน 
รับจดทะเบียน และจะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ ยกเว้นกรณี 



๗ 

ร่างรับฟังความคิดเห็น 

 

       (๑) สมาคมที่มีสมาชิกไม่เกินสองพันห้าร้อยคน และที่ประชุมใหญ่โดยมติสองในสามของผู้มาประชุม 
ให้กรรมการรายนั้นด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันได้ 
       (๒) สมาคมที่มีสมาชิกเกินสองพันห้าร้อยคน และที่ประชุมใหญ่โดยมติสองในสามของผู้มาประชุม  
ให้กรรมการรายนั้นด ารงต าแหน่งต่อไปได้ แต่ต้องไม่เกินสามวาระติดต่อกัน 
       ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระและได้มีการแต่งตั้งผู้ อ่ืนเป็นกรรมการแทน  
ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน เว้นแต่ระยะเวลา           
ที่เหลืออยู่ไม่ถึงหกเดือนจะไม่มีการแต่งตั้งก็ได้ และในกรณีคณะกรรมการมีจ านวนเท่าที่เหลืออยู่ไม่ถึงเจ็ดคน        
ก็ให้ด าเนินการตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง 

 มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

มาตรา ๒๒  การประชุมใหญ่สามัญ ให้คณะกรรมการเรียกประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ปีละหนึ่งครั้ง  
ให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนเมษายนของปีถัดไป เพ่ือที่ประชุม 

(๑) รับทราบรายงานผลการด าเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ในรอบปีที่ผ่านมา 
(๒) พิจารณาอนุมัติบัญชีรายงานได้ รายจ่าย และงบแสดงฐานะการเงิน  
(๓) รับทราบรายงานรับ – จ่ายเงินสงเคราะห์ในรอบปี 
(๔) รับทราบรายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือ ณ วันสิ้นปีปฏิทิน 
(๕) รับทราบรายงานการเปลี่ยนแปลงจ านวนสมาชิกตามท่ีเป็นอยู่ในวันสิ้นปีปฏิทิน  
(๖) เลือกตั้งคณะกรรมการ แทนคณะกรรมการที่ครบวาระ ตามมาตรา ๒๑          

      (๗) พิจารณาวาระอ่ืน ๆ 

 มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

มาตรา ๒๔ ในการเรียกประชุมใหญ่สามัญ หรือการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ ตามมาตรา ๑๙  
มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ หรือมาตรา ๒๕ คณะกรรมการต้องส่งหนังสือนัดประชุมไปยังสมาชิกทุกคนซึ่งมีชื่อ 
ในทะเบียนสมาชิก พร้อมแจ้งประกาศก าหนดวันและวาระการประชุมให้สมาชิกทราบก่อนวันนัดประชุม  
ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน โดยการส่งหนังสือนัดประชุมอาจใช้วิธีการส่งจดหมาย ไปรษณียบัตร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนใดก็ได้ ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศไว้ ณ ที่ท าการ 
ของส านักงานสมาคม โดยชัดแจ้ง 

การเรียกประชุมใหญ่ ตามวรรคหนึ่ งต้ องระบุ สถานที่  วัน เวลา และระเบี ยบวาระการประชุ ม                    
พร้อมจัดส่งและเผยแพร่รายละเอียดที่เกี่ยวข้องตามควรไปพร้อมกันด้วย ทั้งนี้ อาจให้สมาชิกมาประชุม 
ที่สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง หรือจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ได้
โดยอนุโลม 

 

 



๘ 

ร่างรับฟังความคิดเห็น 

 

มาตรา ๑๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

มาตรา ๒๕ การประชุมใหญ่  ต้องมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกมาประชุม ณ สถานที่ที่ก าหนด  
หรือต้องมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐโดยอนุโลม โดยสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมต้องมีไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนจึงจะเป็นองค์ประชุม 
      กรณีสมาคมที่มีสมาชิกเกินหนึ่งหมื่นคนขึ้นไปจะต้องมีการถ่ายทอดการประชุมใหญ่ผ่านสื่อสาธารณะ
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปพร้อมกันด้วย 
      ถ้าในการประชุมนัดแรก สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุม หากการประชุมนั้น            
ได้นัดโดยสมาชิกร้องขอ ให้เลิกประชุม ถ้าการประชุมนั้นมิใช่โดยสมาชิกร้องขอ ให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่ง
ภายในสามสิบวัน การประชุมครั้งหลังนี้มีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิกทั้งหมด
หรือไม่น้อยกว่าสามสิบคนก็ให้ถือว่าเป็นองค์ประชุม 
     ในการประชุมใหญ่ เพ่ือแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อบังคับ และการเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์             
ต้องมีผู้มาประชุม ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่งเท่านั้น 

 มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

มาตรา ๒๖  ในการประชุมใหญ่  ให้นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เป็นประธานในการประชุม  
ในกรณีไม่มีนายกสมาคมหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ ให้อุปนายกสมาคมฌาปนกิจสงเค ราะห์ 
เป็นประธาน กรณีไม่มีอุปนายกสมาคมหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้เข้าร่วมประชุม 
คนหนึ่งคนใดเป็นประธานในการประชุม สมาชิกคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน การวินิจฉัยชี้ขาด 
ให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
เว้นแต่กรณีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อบังคับ และการเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต้องมีคะแนนเสียง  
ไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้มาประชุม 
      กรณีไม่สามารถด าเนินการประชุมตามวรรคหนึ่งได้ ให้น ามาตรา ๔๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

หมวดที่ ๔ 
การควบคุมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

 มาตรา ๒๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
      มาตรา ๓๖  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต้องจัดให้มีทะเบียนสมาชิก และจัดเก็บหลักฐานที่ใช้ประกอบ 
การลงทะเบียนไว้ที่ส านักงาน โดยอาจจัดเก็บในรูปแบบของเอกสารหรือใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนสมาชิกก็ได้  
      สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต้องรายงานข้อมูลทะเบียนสมาชิกที่มีอยู่ ในวันที่ ครบเก้าสิบวัน               
นับแต่วันที่จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม ต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันดังกล่าว 



๙ 

ร่างรับฟังความคิดเห็น 

 

เมื่อสิ้น เดือนมิถุนายน หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนสมาชิก สมาคมต้องรายงาน  
ข้อมูลทะเบียนสมาชิกในส่วนที่มีการเพ่ิมขึ้น หรือลดลง หรือเปลี่ยนแปลง ต่อนายทะเบียน ภายในสิ้นเดือน
กรกฎาคมของทุกปี  
      เมื่อสิ้นปีปฏิทินของทุกปี สมาคมต้องรายงานข้อมูลทะเบียนสมาชิกตามที่มีอยู่ ต่อนายทะเบียน 
ภายในสิ้นเดือนมกราคมของทุกปี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก าหนด  
      และเมื่อสิ้นปีปฏิทินของทุกปี ให้นายทะเบียนรายงานข้อมูลทะเบียนสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ทุกแห่งในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบ เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์                   
และส่งส าเนารายงานต่ออธิบดีทราบภายในสิ้นเดือนมีนาคมของทุกปี ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ทีอ่ธิบดีประกาศก าหนด 

 มาตรา ๒๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

มาตรา ๓๗  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ต้องจัดให้มีบัตร สมุดช าระเงินประจ าตัว หรือรหัสการเป็นสมาชิก
ให้แก่สมาชิกทุกคน รวมทั้งมีบัญชีช าระเงินประจ าตัวสมาชิก จัดท าการบัญชี จัดท างบการเงิน และจัดเก็บหลักฐาน
ทางการเงินและบัญชีในรูปแบบเอกสารหรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถตรวจสอบและยืนยันการรับ 
หรือจ่ายเงินได้ชัดเจน และต้องเก็บรักษาหลักฐานประกอบบัญชีแสดงให้เห็นความถูกต้องแห่งบัญชีนั้นไว้ด้วย 
ทั้งนี้ การจัดท าบัญชีและการรายงานงบการเงิน ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศก าหนด 

มาตรา ๒๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
       มาตรา ๓๘  เมื่อสิ้นปีปฏิทินทุกปี  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต้องจัดท างบการเงิน หรือรายงาน 
ทางการเงินและบัญชีของสมาคมตามแบบที่อธิบดีก าหนด เพื่อแสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานทางการเงิน 
และงบกระแสเงินสดของสมาคมในรอบปีที่ผ่านมา เสนอต่อคณะกรรมการสมาคม เพ่ือพิจารณา ให้ความ
เห็นชอบภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ และให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เสนองบการเงินต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปี เพ่ืออนุมัติภายในสิ้นเดือนเมษายนของทุกปี 
         ภายหลังการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต้องส่งรายงาน งบการเงิน 
ตามวรรคหนึ่งที่มีค ารับรองของนายกสมาคมหรือผู้ตรวจสอบบัญชี รับรองว่าถูกต้องต่อนายทะเบียน               
เพ่ือตรวจสอบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต้องแสดง 
งบการเงินไว้ที่ส านักงานของสมาคม พร้อมเผยแพร่ในช่องทางสื่อรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้สมาชิกและผู้มีส่วนได้เสีย
ตรวจสอบได้โดยง่าย 

ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่มีจ านวนสมาชิกเกินหนึ่งหมื่นคนขึ้นไป ต้องมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เป็นผู้รับรองงบการเงินร่วมกับนายกสมาคมด้วย 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้ซึ่งนายทะเบียนมอบหมายตรวจสอบงบการเงินของสมาคมในกรณี  
ไม่มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้การรับรองงบการเงินด้วยก็ได้ 

 

 



๑๐ 

ร่างรับฟังความคิดเห็น 

 

มาตรา ๒๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

มาตรา ๓๙  ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เก็บรักษาบัญชีและหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี 
ตามมาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ ไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี  
นับแต่วันปิดบัญชีหรือจนกว่าจะมีการส่งมอบบัญชี 

มาตรา ๒๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

มาตรา ๔๐  ผู้มีส่วนได้เสียที่ต้องการตรวจสอบเอกสาร คัดเอกสาร หรือขอให้คัดรายการ และรับรอง 
ส าเนาเอกสารเกี่ยวกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ให้ยื่นค าขอเป็นหนังสือต่อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  
แห่งนั้นได้  

กรณีสมาคมแห่งนั้นปฏิเสธ ให้ยื่นค าขอต่อนายทะเบียนเพ่ือสั่งการสมาคมให้เปิดเผยเอกสาร  
หรือจะอนุญาตให้เปิดเผยเอกสารฉบับที่ส่งนายทะเบียนก็ได้ 

มาตรา ๒๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
      มาตรา ๔๒  เมื่ อสมาชิกคนหนึ่ งคนใดหรือพนักงาน เจ้ าหน้ าที่ ร้องขอ ว่าการประชุมใหญ่ 
ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ถ้าได้นัดเรียก หรือได้ประชุมกัน หรือได้ลงมติฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือข้อบังคับ 
ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ นายทะเบียนมีอ านาจสั่งให้เพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่ที่ เกิดขึ้นนั้นได้             
โดยการร้องขอให้เพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่นั้น ถ้าสมาชิกเป็นผู้ร้องขอ ต้องร้องขอภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ 

กรณีที่นายทะเบียนมีค าสั่งให้เพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่ กรรมการคนหนึ่งคนใดมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งนั้น
ต่อปลัดกระทรวง หรือผู้ ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี   ทั้ งนี้  ให้น าความตามมาตรา ๑๑ มาใช้บั งคับ 
กับการอุทธรณโ์ดยอนุโลม 

มาตรา ๒๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

มาตรา ๔๓  ในกรณีที่กรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ หรือบุคคลใด  
กระท าการอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ หรือเป็นการกระท าโดยทุจริต  
ต่อกิจการของสมาคม ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เป็นผู้ร้องทุกข์หรือฟ้องคดี  

กรณีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ไม่ด าเนินการตามวรรคหนึ่ ง ให้อธิบดี  ผู้ ว่าราชการจังหวัด    
นายทะเบียน และพนักงานเจ้าหน้าที่  มีอ านาจร้องทุกข์หรือฟ้องคดีได้  โดยให้พนักงานอัยการรับว่าต่าง 
หรือแก้ต่างให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคสอง 

 

 

 



๑๑ 

ร่างรับฟังความคิดเห็น 

 

มาตรา ๒๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

มาตรา ๔๗  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นายทะเบียนมีหน้าที่และอ านาจก ากับดูแล
การด าเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ที่ มีสถานที่ตั้ งอยู่ ในเขตพ้ืนที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับ            
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ การใช้จ่ายเงินของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ และให้ค าปรึกษาแนะน าแก่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เพ่ือให้การด าเนินกิจการสมาคม 
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และหลักธรรมาภิบาล 

มาตรา ๒๙ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔๗/๑ แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์  
พ.ศ. ๒๕๔๕  
      มาตรา ๔๗/๑  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นายทะเบียนหรือผู้ซึ่งนายทะเบียน
มอบหมาย และพนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 

(๑) เข้าไปในส านักงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในวันท าการระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้น  
ถึงพระอาทิตย์ตก เพ่ือตรวจสอบและควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
      (๒) สั่งให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ส่งหรือแสดงบัญชีและเอกสาร 
ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
      (๓) สอบถามบุคคลใน (๒) หรือเรียกบุคคลดังกล่าวมาเพ่ือสอบถามหรือแสดงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ 
การด าเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
      (๔) ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน กรณีพบความผิดตามมาตรา ๔๓ 
      ในกรณีการตรวจสอบกระท าโดยพนักงานเจ้าหน้าที่  เมื่อตรวจสอบแล้วให้ เสนอรายงานผล 
ต่อนายทะเบียน และผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วย 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียน หรือผู้ซึ่ งนายทะเบียนมอบหมาย และพนักงานเจ้าหน้าที่         
ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องอ านวยความสะดวกแก่นายทะเบียนหรือผู้ซึ่งนายทะเบียน
มอบหมายและพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย 

มาตรา ๓๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

มาตรา ๔๘  ในการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียน และพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่สังกัด เมื่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องร้องขอ  

หมวดที่ ๕ 
การฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 

และองค์กรวิชาชีพซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การก ากับของรัฐ 

ไม่มีการแก้ไข 

 

 



๑๒ 

ร่างรับฟังความคิดเห็น 

 

หมวดที่ ๖ 
การเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

มาตรา ๓๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
      มาตรา ๕๑ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ย่อมเลิกด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
      (๑) ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้เลิก 
      (๒) นายทะเบียนสั่งให้เลิกตามมาตรา ๕๒ 
      (๓) ศาลสั่งให้เลิกตามมาตรา ๕๔ 

เมื่อเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  ให้นายทะเบียนแจ้งกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
เพ่ือประกาศการเลิกสมาคมในราชกิจจานุเบกษา และให้นายทะเบียนปิดประกาศไว้ ณ ที่ตั้งส านักงานสมาคมที่เลิก 
และท่ีส านักงานของนายทะเบียนด้วย 

มาตรา ๓๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

มาตรา ๕๓   ในกรณี ที่ น ายทะเบี ยนสั่ ง เลิ กสมาคมฌ าปนกิจสงเคราะห์ ตามมาตรา ๕๒  
กรรมการจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้น                   
มีสิทธิอุทธรณ์ต่อปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  ให้น าความในมาตรา ๑๑  
มาใช้บังคับการอุทธรณ์โดยอนุโลม  

หมวดที่ ๗ 
การช าระบัญชี 

มาตรา ๓๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

มาตรา ๕๖  ในการตั้งผู้ช าระบัญชีของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ต้องเลิก ให้ที่ประชุมใหญ่ 
ตั้งผู้ช าระบัญชีโดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เลิกสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ หรือนับแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือปลัดกระทรวง  แล้วแต่กรณี  มีค าสั่งให้ยกอุทธรณ์                         
เพ่ือท าการช าระบัญชีของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
       ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ไม่อาจตั้งผู้ช าระบัญชีภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง หรือนายทะเบียน 
ไม่ให้ความเห็นชอบในการตั้ งผู้ช าระบัญชี ให้นายทะเบียนแต่งตั้ งผู้ช าระบัญชีขึ้นท าการช าระบัญชี  
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ได้ 
      เมื่อนายทะเบียนเห็นสมควรหรือเมื่อสมาชิกมีจ านวนไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกทั้งหมด  
ร้องขอต่อนายทะเบียน นายทะเบียนจะแต่งตั้งผู้ช าระบัญชีคนใหม่แทนผู้ช าระบัญชีที่ได้ตั้งไว้ก็ได้ 
      ให้นายทะเบียนจดทะเบี ยนผู้ ช าระบัญชีที่ นายทะเบี ยนให้ ความเห็ นชอบตามวรรคหนึ่ ง               
หรือผู้ช าระบัญชีที่ได้รับแต่งตั้งตามวรรคสองหรือวรรคสาม และให้ปิดประกาศชื่อผู้ช าระบัญชีไว้ ณ ส านักงานสมาคม 
และ ณ ที่ท าการของนายทะเบียนที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตั้งอยู่ ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่จดทะเบียน 
ผู้ช าระบัญชี 



๑๓ 

ร่างรับฟังความคิดเห็น 

 

ผู้ช าระบัญชีอาจได้รับค่าตอบแทนตามท่ีนายทะเบียนก าหนด 

มาตรา ๓๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
      มาตรา ๕๙ ผู้ช าระบัญชีต้องจัดท างบการเงินของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ โดยมิชักช้า               
ส่งให้ผู้สอบบัญชีเพ่ือตรวจรับรองว่าถูกต้อง และในกรณีจ าเป็นอาจร้องขอให้นายทะเบียนตั้งผู้สอบบัญชี                
เพ่ือตรวจสอบงบการเงินนั้นได ้

เมื่อผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินแล้ว ให้ผู้ช าระบัญชีเสนองบการเงินต่อที่ประชุมใหญ่ เพ่ืออนุมัติ  
และเสนองบการเงินนั้นต่อนายทะเบียน 

มาตรา ๓๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
       มาตรา ๖๐  เมื่อได้ช าระบัญชีแล้ว ถ้ามีเงินหรือทรัพย์สินเหลืออยู่ นายทะเบียนอาจก าหนดให้น าเงิน
หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่จ านวนหนึ่งจ่ายเป็นค่าตอบแทนของผู้ช าระบัญชีในอัตราที่เหมาะสมได้ แต่จะแบ่ง
ให้แก่สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์หรือบุคคลอ่ืนใดไม่ได้ ส าหรับเงินหรือทรัพย์สินที่เหลือจะต้องโอน 
ไปให้แก่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อ่ืนที่อยู่ในจังหวัดเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ  
การกุศลสาธารณะตามที่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ หรือตามมติของที่ประชุมใหญ่                
ในกรณีที่มิได้ระบไุว้ ให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน  

หมวดที่ ๘ 
บทก าหนดโทษ 

 มาตรา ๓๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

มาตรา ๖๑  ผู้ใดด าเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์โดยมิได้จดทะเบียนเป็นสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์หรือขึ้นทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี  
หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละห้าร้อยบาท จนกว่าจะเลิกด าเนินการ 

มาตรา ๓๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

มาตรา ๖๒ ผู้ใดเป็นสมาชิกของการฌาปนกิจสงเคราะห์ โดยรู้ว่าการฌาปนกิจสงเคราะห์นั้นมิได้ 
จดทะเบียนเป็นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์หรือขึ้นทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัตินี้   
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

มาตรา ๓๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

มาตรา ๖๓ ผู้ใดใช้ค าแสดงชื่อในธุรกิจว่า “ฌาปนกิจสงเคราะห์” หรือค าอ่ืนใดที่มีความหมายเช่นเดียวกัน 
อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละห้าร้อยบาท 
จนกว่าจะเลิกใช้ 



๑๔ 

ร่างรับฟังความคิดเห็น 

 

มาตรา ๓๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

มาตรา ๖๔  ในกรณีที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๗  
มาตรา ๒๐ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ หรือมาตรา ๓๙ หรือฝ่าฝืนมาตรา ๙ วรรคสอง มาตรา ๓๐                 
หรือมาตรา ๓๑ ถ้าการกระท าความผิดของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้น เกิดจากการสั่งการหรือการกระท า  
ของกรรมการผู้ใด หรือในกรณีที่กรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการ หรือกระท าการ และละเว้นไม่สั่งก าร
หรือไม่กระท าการ จนเป็นเหตุให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้นกระท าความผิดหรือได้รับความเสียหาย            
กรรมการผู้นั้นต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 

มาตรา ๔๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

มาตรา ๖๕  กรรมการผู้ใดรับเงิน หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อย่างอ่ืนท านองเดียวกันจากสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ โดยไม่มีสิทธิที่จะรับได้ตามมาตรา ๓๒ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๔๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

มาตรา ๖๖  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๔๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

มาตรา ๖๗  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งนายทะเบียนหรือผู้ซึ่งนายทะเบียนมอบหมาย หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ หรือไม่อ านวยความสะดวกแก่นายทะเบียนหรือผู้ซึ่งนายทะเบียนมอบหมาย หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามมาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๗/๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

มาตรา ๔๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

มาตรา ๖๘ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ผู้ใดไม่จัดการรักษาทรัพย์สิน 
ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ หรือไม่ส่งมอบทรัพย์สิน สมุดบัญชี เอกสารและสิ่งอ่ืนของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ ให้แก่ผู้ช าระบัญชีตามมาตรา ๕๘ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท              
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๔๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

มาตรา ๖๙  ผู้ใดแบ่งหรือโอนเงินหรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่เมื่อได้ช าระบัญชีแล้วให้แก่บุคคลอ่ืนใด 
อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๖๐ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
เว้นแต่การน าไปจ่ายเป็นค่าตอบแทนของผู้ช าระบัญชีในอัตราที่นายทะเบียนแห่งนั้นก าหนด  

 



๑๕ 

ร่างรับฟังความคิดเห็น 

 

บทเฉพาะกาล 

มาตรา ๔๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

มาตรา ๗๐ นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่จดทะเบียน 
จัดตั้งสมาคมแล้ว ด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขระเบียบหรือข้อบังคับ ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้                  
และส่งส าเนาหรือไฟล์ข้อมูลหลักฐานการก่อตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ รายงานผลการด าเนินกิจการ 
ของสมาคม รายงานการรับ - จ่ายเงินสงเคราะห์ รายงานงบการเงินในรอบปีที่ผ่านมา และระเบียบหรือข้อบังคับ 
ที่ถูกต้อง ส่งให้กับนายทะเบียนภายในระยะเวลาหนึ่ งปี  เพ่ือให้นายทะเบียนออกหนังสือ รับรองว่า  
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้นได้มีการด าเนินกิจการอย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว 

และให้นายทะเบี ยนก ากับดูแลให้ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  หรือการด าเนิ นการเกี่ ยวกับ                   
การฌาปนกิจสงเคราะห์ ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม ต้องจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมให้ถูกต้อง                    
ภายในระยะเวลาหนึ่งปี 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ หรือการด าเนินการเกี่ยวกับการฌาปนกิจสงเคราะห์ที่มีจ านวนสมาชิก 
ไม่เกินสองร้อยคน สามารถด าเนินการตามประเพณีท้องถิ่น โดยไม่จ าเป็นต้องจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

มาตรา ๗๓  ให้บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติ  
การฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ คงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้                    
ทั้งนี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งออกมาใช้บังคับแทน 

 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
 
......................................... 
       นายกรัฐมนตร ี

 
 
 




