
พรบ.การฌาปนกจิสงเคราะห ์พ.ศ.2545  

  

พระราชบญัญติั 

การฌาปนกิจสงเคราะห์ 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 

                    
  

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว ้ณ วนัท่ี ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕ 

เป็นปีท่ี ๕๗ ในรัชกาลปัจจุบนั 

  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ให้ประกาศวา่ 
  
โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายวา่ดว้ยการฌาปนกิจสงเคราะห์ 

  
พระราชบญัญติัน้ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกบั

มาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัให้กระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย  
  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้ตราพระราชบญัญติัข้ึนไวโ้ดยค าแนะน าและยนิยอมของรัฐสภา ดงัต่อไปน้ี 

  
มาตรา ๑ พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่ “พระราชบญัญติัการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕” 

  
มาตรา ๒ พระราชบญัญติัน้ีให้ใชบ้งัคบัเม่ือพน้ก าหนดเกา้สิบวนันบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

  
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบญัญติัการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๑๗ 

  
หมวด ๑ 

บททัว่ไป 

                    
  

มาตรา ๔ ในพระราชบญัญติัน้ี 

“การฌาปนกิจสงเคราะห์” หมายความวา่ กิจการท่ีบุคคลหลายคนตกลงเขา้ร่วมกนัเพ่ือท าการสงเคราะห์ซ่ึงกนัและกนัใน
การจดัการศพ หรือจดัการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของบุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ีตกลงเขา้ร่วมกนันั้นซ่ึงถึงแก่ความตาย และมิไดป้ระสงคจ์ะหา
ก าไรหรือรายไดเ้พ่ือแบ่งปันกนั 

“สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ” หมายความวา่  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ท่ีจดัตั้งข้ึนเพ่ือด าเนินกิจการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ตามพระราชบญัญติัน้ี 

“สมาชิก” หมายความวา่ สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

“เงินค่าสมคัร” หมายความวา่ เงินค่าสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

“เงินสงเคราะห์ ” หมายความวา่ เงินท่ีสมาชิกร่วมกนัออกช่วยเหลือเป็นค่าจดัการศพ  หรือค่าจดัการศพและสงเคราะห์
ครอบครัวของสมาชิกซ่ึงถึงแก่ความตาย รวมทั้งเป็นค่าใชจ่้ายเพ่ือด าเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

“ส านกังาน ”หมายความวา่ ส านกังานท่ีเป็นท่ีท าการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

“คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการด าเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

“กรรมการ” หมายความวา่ กรรมการด าเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 



“พนกังานเจา้หนา้ท่ี” หมายความวา่ ผูซ่ึ้งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 

“นายทะเบียน” หมายความวา่ นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ าทอ้งท่ีกรุงเทพมหานครหรือนายทะเบียน
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ าทอ้งท่ีอ่ืน แลว้แต่กรณี 

“นายทะเบียนกลาง” หมายความวา่ นายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

“ปลดักระทรวง” หมายความวา่ ปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย*์ 

“รัฐมนตรี” หมายความวา่ รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 

  
มาตรา ๕ ห้ามมิให้บุคคลใดนอกจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์และการฌาปนกิจสงเคราะห์ท่ีไดข้ึ้นทะเบียนแลว้  ใชค้  า

แสดงช่ือในธุรกิจวา่ “ฌาปนกิจสงเคราะห์” หรือค าอ่ืนใดท่ีมีความหมายเช่นเดียวกนั 

  
มาตรา ๖ ให้ผูอ้  านวยการส านกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว*เป็นนายทะเบียนกลาง 
นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ าทอ้งท่ีกรุงเทพมหานครและนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

ประจ าทอ้งท่ีอ่ืนให้ผูอ้  านวยการส านกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว*แต่งตั้ง 
  
มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย*์รักษาการตามพระราชบญัญติัน้ีและ

ให้มีอ  านาจแต่งตั้งพนกังานเจา้หนา้ท่ีกบัออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอตัราทา้ยพระราชบญัญติัน้ี  ยกเวน้ค่าธรรมเนียม และ
ก าหนดกิจการอ่ืนหรือออกระเบียบและประกาศ ทั้งน้ี เพ่ือปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 

กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศนั้น เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ให้ใชบ้งัคบัได ้

  
หมวด ๒ 

การจดัตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

                    
  

มาตรา ๘ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จะมีข้ึนไดก้็แต่โดยอาศยัอ านาจตามบทแห่งพระราชบญัญติัน้ี  

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จะมีวตัถุประสงคน์อกจากการฌาปนกิจสงเคราะห์มิได ้

  
มาตรา ๙ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตอ้งมีขอ้บงัคบัและตอ้งจดทะเบียน เม่ือไดจ้ดทะเบียนแลว้ให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล 

การตั้งสาขาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จะกระท ามิได ้

  
มาตรา ๑๐ การขอจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ให้ผูเ้ร่ิมก่อการจดัตั้งจ  านวนไม่นอ้ยกวา่เจด็คน  ยืน่ค  าขอพร้อม

ดว้ยขอ้บงัคบัของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อยา่งนอ้ยสามฉบบัต่อนายทะเบียนประจ าทอ้งท่ีท่ีจะตั้งส านกังาน 

คุณสมบติัของผูเ้ร่ิมก่อการจดัตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ และหลกัเกณฑ ์วิธีการยืน่ค  าขอจดทะเบียน ให้เป็นไปตามท่ี
รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

  
มาตรา ๑๑  ในการขอจดทะเบียน  ถา้ไดป้ฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา ๑๐ มีขอ้บงัคบัถูกตอ้งตาม

มาตรา ๑๓ และขอ้บงัคบันั้นไม่ขดัต่อกฎหมายและวตัถุประสงคข์องสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  กบัทั้งผูเ้ร่ิมก่อการจดัตั้งสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ทุกคนมีคุณสมบติัถูกตอ้งตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดตามมาตรา  ๑๐ วรรคสอง ให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนได้  และให้ออก
ใบส าคญัแสดงการจดทะเบียนตามแบบท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดให้แก่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้น  

ถา้หากนายทะเบียนเห็นวา่ในการขอจดทะเบียนมิไดป้ฏิบติัให้ถูกตอ้งครบถว้นตามวรรคหน่ึง ให้นายทะเบียนมีค  าสัง่ให้ผู ้
ยืน่ค  าขอแกไ้ขเปล่ียนแปลงให้ถูกตอ้ง เม่ือไดแ้กไ้ขหรือเปล่ียนแปลงถูกตอ้งแลว้ให้นายทะเบียนออกใบส าคญัแสดงการจดทะเบียนให้สมาคม
นั้น 

ถา้ผูย้ืน่ค  าขอไม่แกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงให้ถูกตอ้งตามวรรคสองภายในสามสิบวนันบัแต่วนัทราบค าสัง่นายทะเบียน  ให้
นายทะเบียนมีค  าสัง่ไม่รับจดทะเบียนและแจง้ค  าสัง่ไม่รับจดทะเบียนพร้อมดว้ยเหตุผลไปยงัผูข้อจดทะเบียนภายในสามสิบวนันบัแต่วนัยืน่ค  าขอ 



ให้ผูข้อจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ์ค าสัง่นั้นต่อปลดักระทรวงไดโ้ดยท าเป็นหนงัสือยืน่ต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวนั
นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค  าสัง่ดงักล่าว และให้นายทะเบียนส่งค าอุทธรณ์ต่อไปยงัปลดักระทรวงโดยมิชกัชา้ 

ให้ปลดักระทรวงวินิจฉยัให้แลว้เสร็จภายในหกสิบวนันบัแต่วนัยืน่อุทธรณ์ค าวินิจฉยัของปลดักระทรวงให้เป็นท่ีสุด 

  
มาตรา ๑๒ ให้นายทะเบียนกลางประกาศการจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในราชกิจจานุเบกษา 
  
มาตรา ๑๓ ขอ้บงัคบัของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อยา่งนอ้ยตอ้งมีขอ้ความเก่ียวกบัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

(๑) ช่ือ ซ่ึงตอ้งมีค  าวา่ “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์” ก ากบัไวก้บัช่ือนั้นดว้ย 
(๒) วตัถุประสงค ์

(๓) ท่ีตั้งส านกังาน และวนัเวลาเปิดท าการ 
(๔) วิธีการรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ 

(๕) อตัราเงินค่าสมคัร อตัราเงินค่าบ ารุง และอตัราเงินสงเคราะห์ และวิธีการช าระเงินนั้น 

(๖) ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัสิทธิและหนา้ท่ีของสมาชิก 

(๗) วิธีการจ่ายเงินค่าจดัการศพ หรือค่าจดัการศพและสงเคราะห์ครอบครัว 
(๘) ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการใชจ่้ายและการเก็บรักษาเงิน 

(๙) ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการประชุมใหญ่ 

(๑๐) ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัจ านวนกรรมการ การพน้จากต าแหน่งของกรรมการ และการประชุมของคณะกรรมการ 
  
มาตรา ๑๔ คุณสมบติัของสมาชิก หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขในการรับสมาชิกให้เป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด 

วิธีการจ่ายเงินและการใชจ่้ายและการเก็บรักษาเงินตามมาตรา  ๑๓ (๗) และ (๘) ให้เป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีประกาศ
ก าหนด 

  
มาตรา ๑๕ วนัเวลาเปิดท าการส านกังานตามมาตรา ๑๓ (๓)  ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ห้าวนัในหน่ึงสปัดาห์ และวนัหน่ึงตอ้งไม่

นอ้ยกวา่สามชัว่โมง และให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ปิดประกาศวนัและเวลาเปิดท าการไวท่ี้ส านกังาน 

  
มาตรา ๑๖  การแกไ้ขหรือเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จะกระท าไดก้็แต่โดยมติของท่ีประชุมใหญ่  

และตอ้งน าไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในสิบส่ีวนันบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมใหญ่ลงมติ 

การยืน่ค  าขอจดทะเบียนตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด 

นายทะเบียนมีอ านาจไม่รับจดทะเบียนการแกไ้ขหรือเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ได้  เม่ือเห็นวา่การ
แกไ้ขหรือเพ่ิมเติมนั้นขดัต่อวตัถุประสงคข์องสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์หรือขดัต่อกฎหมาย 

การแกไ้ขหรือเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  จะยงัไม่มีผลใชบ้งัคบัจนกวา่นายทะเบียนจะไดรั้บจด
ทะเบียนแลว้ 

ในกรณีท่ีนายทะเบียนไม่รับจดทะเบียนการแกไ้ขหรือเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  ให้น ามาตรา ๑๑ 
วรรคส่ีและวรรคห้า มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

  

มาตรา ๑๗  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตอ้งจดัให้มีป้ายช่ือเป็นภาษาไทยอ่านไดช้ดัเจนติดไวท่ี้หนา้ส านกังาน  และตอ้ง
ติดใบส าคญัแสดงการจดทะเบียนไวท่ี้ส านกังานในท่ีเปิดเผยเห็นไดง่้าย 

  
มาตรา ๑๘ ในกรณีท่ีใบส าคญัแสดงการจดทะเบียนสูญหาย  ถูกท าลายหรือช ารุดในสาระส าคญัให้นายทะเบียนออกใบ

แทนใบส าคญัแสดงการจดทะเบียนให้เม่ือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ร้องขอ 

การขอรับใบแทนใบส าคญัแสดงการจดทะเบียน  การออกใบแทนใบส าคญัแสดงการจดทะเบียนและแบบใบแทน
ใบส าคญัแสดงการจดทะเบียน ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และแบบท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด 

  
หมวด ๓ 



การด าเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

                    
  

มาตรา ๑๙ ให้ผูเ้ร่ิมก่อการจดัตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นดัสมาชิกมาประชุมกนัเป็นการประชุมใหญ่สามญัคร้ังแรก
ภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีจดทะเบียนเพ่ือตั้งคณะกรรมการและมอบหมายการทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการ  ในระหวา่งท่ียงัมิไดมี้การประชุม
ใหญ่สามญัคร้ังแรก ให้ผูเ้ร่ิมก่อการจดัตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์มีอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบเช่นเดียวกบัคณะกรรมการ 

  
มาตรา ๒๐  การแต่งตั้งกรรมการและการเปล่ียนตวักรรมการ  ให้ท  าไดโ้ดยมติของท่ีประชุมใหญ่และตอ้งน าไปจด

ทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในสิบส่ีวนันบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมใหญ่ลงมติ 

การด าเนินการตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด 

ในกรณีท่ีนายทะเบียนไม่รับจดทะเบียนกรรมการคนใด นายทะเบียนตอ้งแจง้เหตุท่ีไม่รับจดทะเบียนให้สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ทราบภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีไม่รับจดทะเบียน และให้น ามาตรา ๑๑ วรรคส่ีและวรรคห้า มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ในระหวา่งท่ียงัไม่มีการจดทะเบียนกรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุดใหม่  ถา้ขอ้บงัคบัของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์มิไดก้  าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน ให้กรรมการชุดเดิมปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการต่อไปจนกวา่จะไดมี้การจดทะเบียนกรรมการชุดใหม่ 

  
มาตรา ๒๑  ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์มีคณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการจ านวนไม่นอ้ยกวา่เจด็คน  โดยมี

ต าแหน่งนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์หน่ึงคน เลขานุการหน่ึงคน เหรัญญิกหน่ึงคน  และต าแหน่งอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการก าหนด  เป็นผู ้
ด  าเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์และเป็นผูแ้ทนของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในกิจการท่ีเก่ียวกบับุคคลภายนอก  เพ่ือการน้ี  

คณะกรรมการจะมอบหมายให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนท าการแทนก็ได ้

กรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ตอ้งมีคุณสมบติัตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด 

กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์มีวาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละสองปีนบัแต่วนัท่ีนายทะเบียนรับจดทะเบียน 

กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกนัไม่ได้  เวน้แต่ท่ีประชุมใหญ่โดยมติสองใน
สามของผูม้าประชุมจะก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน 

ในกรณีท่ีกรรมการพน้จากต าแหน่งก่อนครบวาระและไดมี้การแต่งตั้งผูอ่ื้นเป็นกรรมการแทนให้ผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งแทนอยูใ่นต าแหน่งเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยูข่องผูซ่ึ้งตนแทน 

  
มาตรา ๒๒ การประชุมใหญ่สามญั  ให้คณะกรรมการเรียกประชุมใหญ่สามญัประจ าปี  ปีละหน่ึงคร้ังภายในหน่ึงร้อย

ยีสิ่บวนันบัแต่วนัส้ินปีปฏิทิน เพื่อ 

(๑) รับทราบรายงานกิจการในรอบปีท่ีผา่นมาของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

(๒) พิจารณาอนุมติับญัชีรายได ้รายจ่าย และบญัชีงบดุลของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการแทนคณะกรรมการเม่ือครบวาระตามมาตรา ๒๑ วรรคสาม 

(๔) พิจารณาวาระอ่ืน ๆ 

  
มาตรา ๒๓ คณะกรรมการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 
สมาชิกจ านวนไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่นอ้ยกวา่ห้าสิบคนจะท าหนงัสือร้องขอต่อ

คณะกรรมการให้เรียกประชุมใหญ่วิสามญัเพ่ือการใดการหน่ึงเม่ือใดก็ได ้

ในกรณีท่ีสมาชิกเป็นผูร้้องขอให้เรียกประชุมใหญ่วิสามญั  ให้คณะกรรมการเรียกประชุมใหญ่วิสามญัภายในสามสิบวนั
นบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าร้องขอ  ถา้คณะกรรมการไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามญัในระยะเวลาดงักล่าว  ให้นายทะเบียนมีอ านาจเรียกประชุมใหญ่
วิสามญัได ้

  
มาตรา ๒๔ ในการเรียกประชุมใหญ่สามญัหรือการเรียกประชุมใหญ่วิสามญัตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๒๓  

คณะกรรมการตอ้งส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัสมาชิกทุกคนซ่ึงมีช่ือในทะเบียนสมาชิกก่อนวนันดัประชุมไม่นอ้ยกวา่เจด็วนั 

การเรียกประชุมใหญ่ตามวรรคหน่ึงตอ้งระบุสถานท่ี วนั  เวลา และระเบียบวาระการประชุมและจดัส่งรายละเอียดและ
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งตามควรไปพร้อมกนัดว้ย 



  
มาตรา ๒๕ การประชุมใหญ่  ตอ้งมีสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิกทั้งหมด

หรือไม่นอ้ยกวา่หน่ึงร้อยคนจึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ถา้ในการประชุมนดัแรกสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกมาไม่ครบองคป์ระชุม  หากการประชุมนั้นไดน้ดัโดยสมาชิกร้องขอ 
ให้เลิกประชุม ถา้การประชุมนั้นมิใช่โดยสมาชิกร้องขอ ให้นดัประชุมใหญ่อีกคร้ังหน่ึงภายในสามสิบวนั  การประชุมคร้ังหลงัน้ีมีสมาชิกหรือ
ผูแ้ทนสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสิบของจ านวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่นอ้ยกวา่สามสิบคนก็ให้ถือวา่เป็นองคป์ระชุม 

ในการประชุมใหญ่เพ่ือแกไ้ขหรือเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัและการเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตอ้งมีผูม้าประชุมตามวรรค
หน่ึงเท่านั้น 

  
มาตรา ๒๖ ในการประชุมใหญ่  สมาชิกคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน การวินิจฉยัช้ีขาดให้ถือเสียงขา้งมาก  ถา้

คะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด  เวน้แต่กรณีการแกไ้ขหรือเพ่ิมเติมขอ้บงัคบั  และการ
เลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตอ้งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของผูม้าประชุม 

  
มาตรา ๒๗ สมาชิกจะมอบฉนัทะเป็นหนงัสือให้ผูอ่ื้นซ่ึงมิใช่สมาชิกมาประชุมใหญ่และออกเสียงแทนตนก็ได ้

ผูรั้บมอบฉนัทะคนหน่ึงรับมอบฉนัทะไดค้นเดียว 
  
มาตรา ๒๘ ในกรณีท่ีจะมีมติเร่ืองใด ถา้ส่วนไดเ้สียของกรรมการหรือสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผูใ้ดขดักบั

ประโยชน์ไดเ้สียของสมาคม กรรมการหรือสมาชิกของสมาคมผูน้ั้นจะออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้นมิได ้

  
มาตรา ๒๙  นายทะเบียนและพนกังานเจา้หนา้ท่ีอาจเขา้ร่วมการประชุมใหญ่ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์และอาจ

ช้ีแจงแสดงขอ้คิดเห็นแก่ท่ีประชุมใหญ่ได ้แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  
มาตรา ๓๐ ห้ามมิให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เรียกเก็บเงินอ่ืนใดจากสมาชิกนอกเหนือจากเงินค่าสมคัร  เงินค่าบ ารุง 

และเงินสงเคราะห์ 

เงินค่าสมคัรให้เรียกเก็บจากผูซ่ึ้งสมคัรเขา้เป็นสมาชิกในคร้ังแรกเพียงคร้ังเดียวตามอตัราท่ีก าหนดในขอ้บงัคบั แต่ตอ้งไม่
เกินอตัราท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

เงินค่าบ ารุงให้เรียกเก็บจากสมาชิกเป็นรายเดือนหรือรายปีตามอตัราท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัแต่ตอ้งไม่เกินอตัราท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง 

เงินสงเคราะห์ให้เรียกเก็บไดต้ามจ านวนสมาชิกท่ีตายตามอตัราท่ีก าหนดในขอ้บงัคบั  แต่ตอ้งไม่เกินอตัราท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อาจเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ไวล่้วงหนา้เพ่ือส ารองจ่ายเป็นค่าจดัการศพไดแ้ต่ตอ้งไม่เกินอตัรา
ท่ีท่ีประชุมใหญ่ก าหนดและตอ้งก าหนดในขอ้บงัคบั 

ในกรณีท่ีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เลิก  หรือสมาชิกผูใ้ดพน้จากสมาชิกภาพให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์คืนเงิน
สงเคราะห์ท่ีเรียกเก็บไวล่้วงหนา้ให้แก่สมาชิกเท่าท่ีสมาชิกผูน้ั้นยงัไม่ตกอยูใ่นความผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายเงินสงเคราะห์ตามท่ีไดจ่้ายล่วงหนา้ไวใ้ห้
แลว้ 

  
มาตรา ๓๑ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อาจหกัเงินจ านวนหน่ึงไวจ้ากเงินสงเคราะห์ไดต้ามสมควรเพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายใน

การด าเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตามอตัราท่ีท่ีประชุมก าหนด แต่ตอ้งไม่เกินอตัราท่ีก าหนดไวใ้นกฎกระทรวง 
  
มาตรา ๓๒ กรรมการไม่มีสิทธิไดรั้บค่าจา้งหรือประโยชน์อยา่งอ่ืนท านองเดียวกนัจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

กรรมการอาจไดรั้บเบ้ียประชุม ค่าพาหนะ  หรือประโยชน์อยา่งอ่ืนท านองเดียวกนัจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ได้  

หากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ไดว้างระเบียบไวใ้ห้จ่ายได ้

ระเบียบของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์วา่ดว้ยการจ่ายเบ้ียประชุม  ค่าพาหนะหรือประโยชน์อยา่งอ่ืนท านองเดียวกนั
ให้แก่กรรมการ ตอ้งกระท าโดยมติของท่ีประชุมใหญ่และตอ้งส่งส าเนาท่ีมีค  ารับรองวา่ถูกตอ้งต่อนายทะเบียน 



  
มาตรา ๓๓ ห้ามมิให้ผูใ้ดชกัชวน ช้ีช่อง หรือจดัการโดยวิธีใด ๆ  ท่ีคลา้ยคลึงกนัให้ผูใ้ดเขา้เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์ท่ียงัมิไดจ้ดทะเบียนโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย 
  
มาตรา ๓๔ ห้ามมิให้ผูใ้ดชกัชวน ช้ีช่อง  หรือจดัการให้ผูอ่ื้นเขา้เป็นสมาชิกในสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  โดยไดรั้บ

ประโยชน์ตอบแทนเป็นเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนไม่วา่จะเป็นสินจา้งหรือค่าใชจ่้ายอ่ืนจากการชกัชวน ช้ีช่อง หรือจดัการนั้น 

  
มาตรา ๓๕ สมาชิกมีสิทธิขอตรวจสอบบญัชีและเอกสารของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพ่ือทราบการด าเนินกิจการของ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ท่ีส านกังานไดใ้นเวลาเปิดท าการ 
  

หมวด ๔ 

การควบคุมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

                    
  

มาตรา ๓๖ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  ตอ้งจดัให้มีทะเบียนสมาชิกตามแบบท่ีนายทะเบียนกลางก าหนด  และให้เก็บ
รักษาทะเบียนดงักล่าวพร้อมทั้งหลกัฐานและเอกสารท่ีใชป้ระกอบการลงทะเบียนไวท่ี้ส านกังาน 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตอ้งส่งส าเนาทะเบียนสมาชิกท่ีมีอยูใ่นวนัท่ีครบเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีจดทะเบียนให้แก่นาย
ทะเบียนภายในสามสิบวนันบัแต่วนัดงักล่าว  และเม่ือส้ินเดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกนัยายน และเดือนธนัวาคมของทุกปี  สมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ตอ้งส่งส าเนาทะเบียนสมาชิกในส่วนท่ีมีการเปล่ียนแปลงจ านวนสมาชิกตามท่ีเป็นอยูใ่นวนัส้ินเดือนนั้นต่อนายทะเบียน
ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัส้ินเดือนนั้น ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด 

  
มาตรา ๓๗  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  ตอ้งจดัให้มีสมุดช าระเงินประจ าตวัสมาชิกให้แก่สมาชิก บญัชีช าระเงิน

ประจ าตวัสมาชิก บญัชีแสดงฐานะการเงินและหลกัฐานการรับจ่ายเงินตามแบบท่ีนายทะเบียนกลางก าหนด และตอ้งเก็บรักษาเอกสารประกอบ
บญัชีแสดงให้เห็นความถูกตอ้งแห่งบญัชีนั้นไวด้ว้ย 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตอ้งรายงานจ านวนเงินท่ีมีอยูใ่นมือและในธนาคารตามท่ีเป็นอยูใ่นวนัส้ินเดือนมิถุนายนของ
ทุกปีต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวนันบัแต่วนัส้ินเดือนนั้น ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด 

  
มาตรา ๓๘ เม่ือส้ินปีปฏิทินทุกปี สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตอ้งท าบญัชีรายได ้รายจ่าย และบญัชีงบดุลตามแบบท่ีนาย

ทะเบียนกลางก าหนด  เสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาภายในหกสิบวนันบัแต่วนัส้ินปี  ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เสนอต่อท่ีประชุม
ใหญ่เพ่ืออนุมติับญัชีรายได ้รายจ่าย และบญัชีงบดุลนั้นภายในก าหนดหน่ึงร้อยยีสิ่บวนันบัแต่วนัส้ินปีปฏิทิน 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตอ้งส่งส าเนางบดุลตามวรรคหน่ึงท่ีมีค  ารับรองวา่ถูกตอ้งต่อนายทะเบียนเพ่ือตรวจสอบ
ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมใหญ่อนุมติัตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด  และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตอ้ง
แสดงส าเนางบดุลไวท่ี้ส านกังานเพ่ือให้สมาชิกและผูมี้ส่วนไดเ้สียตรวจดูไดด้ว้ย 

  
มาตรา ๓๙ ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เก็บรักษาหลกัฐานเอกสารตามมาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ ไวเ้ป็น

เวลาไม่นอ้ยกวา่สิบปี 

  
มาตรา ๔๐  ผูมี้ส่วนไดเ้สียจะขอตรวจเอกสาร คดัเอกสาร  หรือขอให้คดัรายการ  และรับรองส าเนาเอกสารเก่ียวกบั

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จากนายทะเบียนให้ยืน่ค  าขอตามแบบท่ีนายทะเบียนกลางก าหนด 

  
มาตรา ๔๑ เพ่ือประโยชน์แก่การด าเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ให้เป็นไปดว้ยดีเม่ือมีกรณีท่ีนายทะเบียน

เห็นสมควรท่ีจะไดฟั้งความคิดเห็นและค าวินิจฉยัของสมาชิกในปัญหาหรือกิจการใด  นายทะเบียนมีอ านาจสัง่ให้คณะกรรมการเรียกประชุม
ใหญ่วิสามญัเพ่ือพิจารณาและวินิจฉยัปัญหาหรือกิจการนั้นได ้

  



มาตรา ๔๒ เม่ือสมาชิกคนใดคนหน่ึงหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีร้องขอวา่การประชุมใหญ่ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  

ถา้ไดน้ดัเรียกหรือไดป้ระชุมกนัหรือไดล้งมติฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือขอ้บงัคบัของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  นายทะเบียนมีอ านาจสัง่ให้เพิก
ถอนมติของท่ีประชุมใหญ่ท่ีเกิดข้ึนในการประชุมท่ีไดเ้รียกหรือไดป้ระชุมกนัหรือไดล้งมติฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือขอ้บงัคบัของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์นั้นเสียได ้การร้องขอให้เพิกถอนมติของท่ีประชุมใหญ่นั้น ถา้สมาชิกเป็นผูร้้องขอตอ้งร้องขอภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีท่ีประชุม
ใหญ่ลงมติ 

ในกรณีท่ีนายทะเบียนมีค  าสัง่ให้เพิกถอนมติท่ีประชุมใหญ่  กรรมการคนใดคนหน่ึงมีสิทธิอุทธรณ์ค าสัง่นั้นต่อ
ปลดักระทรวงได ้โดยท าเป็นหนงัสือยืน่ต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค  าสัง่  และให้นายทะเบียนส่งค าอุทธรณ์ต่อไป
ยงัปลดักระทรวงโดยมิชกัชา้  

ให้ปลดักระทรวงวินิจฉยัให้แลว้เสร็จภายในหกสิบวนันบัแต่วนัยืน่อุทธรณ์ค าวินิจฉยัของปลดักระทรวงให้เป็นท่ีสุด 

  
มาตรา ๔๓ ในกรณีท่ีกรรมการหรือเจา้หนา้ท่ีของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์กระท าการใดอนัก่อให้เกิดความเสียหายแก่

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  ถา้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ไม่ร้องทุกขห์รือฟ้องคดี  ให้นายทะเบียนร้องทุกขห์รือฟ้องคดีได้  โดยให้พนกังาน
อยัการรับวา่ต่างให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ และให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ออกค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการร้องทุกขฟ้์องคดีหรือวา่ต่างแก่นาย
ทะเบียนหรือพนกังานอยัการ แลว้แต่กรณี 

  
มาตรา ๔๔ ในกรณีท่ีคณะกรรมการหรือกรรมการกระท าการหรืองดเวน้กระท าการในการปฏิบติัหนา้ท่ีของตนจนท าให้

เส่ือมเสียผลประโยชน์ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์หรือสมาชิก  หรือท าให้มีขอ้บกพร่องเก่ียวกบัการเงินหรือการบญัชี  ให้นายทะเบียนมี
อ านาจออกค าสัง่เป็นหนงัสือให้ปฏิบติัการ ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ให้คณะกรรมการหรือกรรมการระงบัการปฏิบติับางส่วนท่ีเป็นเหตุให้เกิดขอ้บกพร่องหรือเส่ือมเสียผลประโยชน์
ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์หรือสมาชิก 

(๒) ให้คณะกรรมการหรือกรรมการแกไ้ขขอ้บกพร่องตามวิธีการและระยะเวลาท่ีนายทะเบียนก าหนด 

(๓) ให้คณะกรรมการหรือกรรมการหยดุปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นการชัว่คราว เพ่ือแกไ้ขขอ้บกพร่องนั้นให้แลว้เสร็จตามวิธีการ
และภายในระยะเวลาท่ีนายทะเบียนก าหนด 

(๔) ให้คณะกรรมการพน้จากต าแหน่งทั้งคณะ หรือให้กรรมการซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการนั้นพน้จากต าแหน่งกรรมการ 
  
มาตรา ๔๕  เม่ือนายทะเบียนสัง่ให้คณะกรรมการพน้จากต าแหน่งกรรมการทั้งคณะ  ให้นายทะเบียนแต่งตั้ง

คณะกรรมการชัว่คราวข้ึนคณะหน่ึงมีอ านาจหนา้ท่ีและสิทธิเช่นเดียวกบัคณะกรรมการ  และให้คณะกรรมการชัว่คราวจดัให้มีการประชุมใหญ่
เพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมการข้ึนใหม่ทั้งคณะให้เสร็จส้ินภายในส่ีสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

  
มาตรา ๔๖ เม่ือนายทะเบียนสัง่ให้กรรมการคนใดพน้จากต าแหน่งกรรมการ  ให้คณะกรรมการส่วนท่ีเหลือเรียกประชุม

ใหญ่ตั้งผูเ้ป็นกรรมการแทนภายในเวลาสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีกรรมการพน้จากต าแหน่ง  ถา้มิไดต้ั้งหรือตั้งกรรมการไม่ไดต้ามก าหนดเวลา  ให้
นายทะเบียนแต่งตั้งสมาชิกคนใดคนหน่ึงเป็นกรรมการแทน และให้ผูซ่ึ้งไดรั้บแต่งตั้งนั้นอยูใ่นต าแหน่งกรรมการเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยูข่องผูซ่ึ้ง
ตนแทน แต่ถา้วาระของกรรมการผูน้ั้นเหลืออยูไ่ม่ถึงหน่ึงร้อยแปดสิบวนั  คณะกรรมการส่วนท่ีเหลือจะเรียกประชุมใหญ่เพ่ือตั้งกรรมการแทน
หรือนายทะเบียนจะด าเนินการแต่งตั้งกรรมการแทนหรือไม่ก็ได ้

ในกรณีท่ีคณะกรรมการเหลืออยูไ่ม่ถึงเจด็คน  ให้นายทะเบียนแต่งตั้งกรรมการชัว่คราวให้ครบจ านวนเจด็คน  และให้
คณะกรรมการจดัให้มีการประชุมใหญ่เพ่ือเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งให้แลว้เสร็จภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีนาย
ทะเบียนแต่งตั้งกรรมการชัว่คราว 

  
มาตรา ๔๗  ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ี  ให้นายทะเบียนหรือผูซ่ึ้งนายทะเบียนมอบหมายและพนกังาน

เจา้หนา้ท่ี มีอ านาจ 
(๑) เขา้ไปในส านกังานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในวนัท าการระหวา่งเวลาพระอาทิตยข้ึ์นถึงพระอาทิตยต์ก  เพื่อ

ตรวจสอบและควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชบญัญติัน้ี 



(๒) สัง่ให้กรรมการหรือเจา้หนา้ท่ีของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ส่งหรือแสดงบญัชีและเอกสารของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ 

(๓) สอบถามบุคคลใน (๒) หรือเรียกบุคคลดงักล่าวมาเพ่ือสอบถามหรือแสดงขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัการด าเนินกิจการของ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

ในกรณีการตรวจสอบกระท าโดยพนกังานเจา้หนา้ท่ี  เม่ือตรวจสอบแลว้ให้เสนอรายงานการตรวจสอบต่อนายทะเบียน
ดว้ย 

ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของนายทะเบียนหรือผูซ่ึ้งนายทะเบียนมอบหมายและพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามวรรคหน่ึง  ให้บุคคลซ่ึง
เก่ียวขอ้งอ านวยความสะดวกตามสมควรแก่นายทะเบียนหรือผูซ่ึ้งนายทะเบียนมอบหมายและพนกังานเจา้หนา้ท่ี 

  
มาตรา ๔๘  นายทะเบียนหรือผูซ่ึ้งนายทะเบียนมอบหมายและพนกังานเจา้หนา้ท่ีตอ้งมีบตัรประจ าตวัตามแบบท่ีนาย

ทะเบียนกลางประกาศก าหนด 

ในการปฏิบติัการตามหนา้ท่ี  นายทะเบียนหรือผูซ่ึ้งนายทะเบียนมอบหมายและพนกังานเจา้หนา้ท่ีตอ้งแสดงบตัร
ประจ าตวัเม่ือบุคคลซ่ึงเก่ียวขอ้งร้องขอ 

  
หมวด ๕ 

การฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
และองคก์รวิชาชีพซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีอยูภ่ายใตก้ารก ากบัของรัฐ 

                    
  

มาตรา ๔๙ ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคก์รวิชาชีพซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีอยูภ่ายใตก้ารก ากบัของรัฐ
ใดท่ีประสงคจ์ะด าเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ให้ปฏิบติัตามระเบียบท่ีก าหนดในมาตรา ๕๐ 

  
มาตรา ๕๐ ให้กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย*์ก าหนดระเบียบการข้ึนทะเบียนการด าเนินกิจการ  

การควบคุม และการเลิกกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองคก์รวิชาชีพซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีอยู่
ภายใตก้ารก ากบัของรัฐข้ึนไว ้ระเบียบน้ีเม่ือไดรั้บอนุมติัจากคณะรัฐมนตรีแลว้ให้ใชบ้งัคบัได ้

เม่ือการฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ และองคก์รวิชาชีพซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีอยู่
ภายใตก้ารก ากบัของรัฐไดข้ึ้นทะเบียนตามระเบียบท่ีกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย*์ก าหนดในวรรคหน่ึงแลว้  ให้ถือวา่
การฌาปนกิจสงเคราะห์ดงักล่าวเป็นงานอนัอยูใ่นอ านาจหนา้ท่ีของส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  และองคก์รวิชาชีพซ่ึงเป็นนิติ
บุคคลท่ีอยูภ่ายใตก้ารก ากบัของรัฐนั้น 

  
หมวด ๖ 

การเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

                    
  

มาตรา ๕๑ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ยอ่มเลิกดว้ยเหตุใดเหตุหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ท่ีประชุมใหญ่ลงมติให้เลิก 

(๒) นายทะเบียนสัง่ให้เลิกตามมาตรา ๕๒ 

(๓) ศาลสัง่ให้เลิกตามมาตรา ๕๔ 

เม่ือเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  ให้นายทะเบียนกลางประกาศการเลิกในราชกิจจานุเบกษาและให้นายทะเบียนปิด
ประกาศท่ีส านกังานดว้ย 

  
มาตรา ๕๒ นายทะเบียนมีอ านาจสัง่ให้เลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 



(๑) สมาชิกไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในส่ีของจ านวนสมาชิกทั้งหมดร่วมกนัยืน่ค  าร้องขอต่อนายทะเบียนขอให้เลิกสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์พร้อมดว้ยเหตุผลประกอบค าร้องขอ และนายทะเบียนไดส้อบสวนหลกัฐานและเหตุผลประกอบค าร้องขอแลว้เป็นท่ีปรากฏ
แน่ชดัวา่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมควรจะตอ้งเลิกด าเนินกิจการตามค าร้องขอนั้น 

(๒) บุคคลอ่ืนซ่ึงมิไดเ้ป็นกรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนเขา้มากระท าการในฐานะกรรมการและนายทะเบียนไดมี้ค  าสัง่
ให้บุคคลดงักล่าวเลิกการกระท าการในฐานะกรรมการแลว้ แต่ไม่ปฏิบติัตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

(๓) มีพฤติการณ์ท่ีท าให้เห็นวา่การด าเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้นไม่เป็นไปโดยสุจริต  และนาย
ทะเบียนไดส้อบสวนพฤติการณ์ดงักล่าวแลว้มีเหตุผลเป็นท่ีเช่ือถือได ้

(๔) มีพฤติการณ์ท่ีท าให้เห็นวา่การด าเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ไม่อาจด าเนินต่อไปไดไ้ม่วา่เพราะเหตุ
ใด ๆ 

เม่ือนายทะเบียนสัง่ให้เลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ใด  ให้แจง้ค  าสัง่เป็นหนงัสือพร้อมดว้ยเหตุผลไปยงัสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์นั้นภายในสามสิบวนั 

  

มาตรา ๕๓ ในกรณีท่ีนายทะเบียนสัง่เลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตามมาตรา  ๕๒ กรรมการจ านวนไม่นอ้ยกวา่ก่ึง
หน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อปลดักระทรวงโดยท าเป็นหนงัสือยืน่ต่อนายทะเบียน
ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าสัง่ และให้นายทะเบียนส่งค าอุทธรณ์ต่อไปยงัปลดักระทรวงโดยมิชกัชา้ 

ให้ปลดักระทรวงวินิจฉยัให้แลว้เสร็จภายในหกสิบวนันบัแต่วนัยืน่อุทธรณ์ค าวินิจฉยัของปลดักระทรวงให้เป็นท่ีสุด 

  
มาตรา ๕๔ ในกรณีท่ีนายทะเบียนเพิกเฉยหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๕๒  เม่ือผูมี้ส่วนไดเ้สียร้องขอ  ศาลอาจสัง่ให้เลิก

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้นได ้

  
หมวด ๗ 

การช าระบญัชี 

                    
  

มาตรา ๕๕ เม่ือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ใดตอ้งเลิกไม่วา่ดว้ยเหตุใด ๆ ให้มีการช าระบญัชีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
นั้น และให้น าความในประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยอ์นัวา่ดว้ยการช าระบญัชีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  ห้างหุ้นส่วนจ ากดัและบริษทัจ ากดั 
มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม เวน้แต่พระราชบญัญติัน้ีจะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

  
มาตรา ๕๖ ในการตั้งผูช้  าระบญัชีของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ท่ีตอ้งเลิก  ให้ท่ีประชุมใหญ่ตั้งผูช้  าระบญัชีโดยไดรั้บ

ความเห็นชอบจากนายทะเบียนภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์หรือนบัแต่วนัท่ีปลดักระทรวงมีค  าสัง่ให้ยกอุทธรณ์  

แลว้แต่กรณี เพ่ือท าการช าระบญัชีของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

ในกรณีท่ีท่ีประชุมใหญ่ไม่อาจตั้งผูช้  าระบญัชีภายในก าหนดเวลาตามวรรคหน่ึง หรือนายทะเบียนไม่ให้ความเห็นชอบใน
การตั้งผูช้  าระบญัชี ให้นายทะเบียนแต่งตั้งผูช้  าระบญัชีข้ึนท าการช าระบญัชีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ได ้

เม่ือนายทะเบียนเห็นสมควรหรือเม่ือสมาชิกมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่สองในสามของสมาชิกทั้งหมด  ร้องขอต่อนายทะเบียน  

นายทะเบียนจะแต่งตั้งผูช้  าระบญัชีคนใหม่แทนผูช้  าระบญัชีท่ีไดต้ั้งไวก้็ได ้

ให้นายทะเบียนจดทะเบียนผูช้  าระบญัชีท่ีนายทะเบียนให้ความเห็นชอบตามวรรคหน่ึง  หรือผูช้  าระบญัชีท่ีไดรั้บแต่งตั้ง
ตามวรรคสองหรือวรรคสาม  และให้ปิดประกาศช่ือผูช้  าระบญัชีไวท่ี้ส านกังานและท่ีวา่การอ าเภอแห่งทอ้งท่ีท่ีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้น
ตั้งอยูภ่ายในสิบส่ีวนันบัแต่วนัท่ีจดทะเบียนผูช้  าระบญัชี 

ผูช้  าระบญัชีอาจไดรั้บค่าตอบแทนตามท่ีนายทะเบียนก าหนด 

  
มาตรา ๕๗ ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีนายทะเบียนจดทะเบียนผูช้  าระบญัชี ให้ผูช้  าระบญัชีปิดประกาศไวท่ี้ส านกังาน

และท่ีวา่การอ าเภอแห่งทอ้งท่ีท่ีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้นตั้งอยู่  และประกาศโฆษณาในหนงัสือพิมพแ์ห่งทอ้งท่ีหรือโฆษณาทางวิทยุ
ประจ าทอ้งท่ีวา่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ไดเ้ลิกและแจง้เป็นหนงัสือไปยงัเจา้หน้ีทุกคนซ่ึงมีช่ือปรากฏในสมุดบญัชีหรือเอกสารของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์หรือปรากฏจากทางอ่ืน เพ่ือให้ทราบวา่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้นเลิกและให้เจา้หนา้ท่ียืน่ค  าทวงหน้ีแก่ผูช้  าระบญัชี 



  
มาตรา ๕๘ เม่ือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เลิก ให้คณะกรรมการและเจา้หนา้ท่ีของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์มีหนา้ท่ี

จดัการรักษาทรัพยสิ์นทั้งหมดของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ไวจ้นกวา่ผูช้  าระบญัชีจะเรียกให้ส่งมอบ 

ผูช้  าระบญัชีจะเรียกให้คณะกรรมการหรือเจา้หนา้ท่ีของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ส่งมอบทรัพยสิ์นตามวรรคหน่ึง  

พร้อมดว้ยสมุดบญัชี เอกสารและส่ิงอ่ืนเม่ือใดก็ได ้

  
มาตรา ๕๙  ผูช้  าระบญัชีตอ้งท างบดุลของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์โดยมิชกัชา้ส่งให้ผูส้อบบญัชีเพ่ือตรวจรับรองวา่

ถูกตอ้ง และในกรณีจ าเป็นอาจร้องขอให้นายทะเบียนตั้งผูส้อบบญัชีเพ่ือตรวจสอบงบดุลนั้นได ้

เม่ือผูส้อบบญัชีรับรองงบดุลแลว้  ให้ผูช้  าระบญัชีเสนองบดุลต่อท่ีประชุมใหญ่เพ่ืออนุมติัแลว้เสนองบดุลนั้นต่อนาย
ทะเบียน 

  
มาตรา ๖๐ เม่ือไดช้ าระบญัชีแลว้ ถา้มีทรัพยสิ์นเหลืออยูจ่ะแบ่งให้แก่สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ไม่ได้ ทรัพยสิ์น

นั้นจะตอ้งโอนไปให้แก่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อ่ืน  หรือนิติบุคคลท่ีมีวตัถุประสงคเ์ก่ียวกบัการกุศลสาธารณะตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นขอ้บงัคบั
ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์หรือตามมติของท่ีประชุมใหญ่  ในกรณีท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นขอ้บงัคบัหรือท่ีประชุมใหญ่มิไดมี้มติไว้  ให้ทรัพยสิ์น
นั้นตกเป็นของแผน่ดิน 

  
หมวด ๘ 

บทก าหนดโทษ 

                    
  

มาตรา ๖๑  ผูใ้ดด าเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์โดยมิไดจ้ดทะเบียนเป็นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์หรือข้ึน
ทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์ตามพระราชบญัญติัน้ี ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

  
มาตรา ๖๒ ผูใ้ดเป็นสมาชิกของการฌาปนกิจสงเคราะห์ โดยรู้วา่การฌาปนกิจสงเคราะห์นั้นมิไดจ้ดทะเบียนเป็นสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์หรือข้ึนทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์ตามพระราชบญัญติัน้ี ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท 

  
มาตรา ๖๓ ผูใ้ดใชค้  าแสดงช่ือในธุรกิจวา่ “ฌาปนกิจสงเคราะห์” หรือค าอ่ืนใดท่ีมีความหมายเช่นเดียวกนั อนัเป็นการฝ่า

ฝืนมาตรา ๕ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท และปรับอีกไม่เกินวนัละห้าร้อยบาทจนกวา่จะเลิกใช ้

  
มาตรา ๖๔ ในกรณีท่ีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๑๖  วรรคหน่ึง มาตรา ๑๗ มาตรา ๒๐ มาตรา ๓๖ 

มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ หรือมาตรา ๓๙ หรือฝ่าฝืน มาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๓๑ กรรมการทุกคนตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท เวน้แต่
จะพิสูจน์ไดว้า่ตนมิไดมี้ส่วนในการกระท าความผิดของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้น 

  
มาตรา ๖๕ กรรมการผูใ้ดรับเงิน หรือทรัพยสิ์น  หรือประโยชน์อยา่งอ่ืนท านองเดียวกนัจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  

โดยไม่มีสิทธิท่ีจะรับไดต้ามมาตรา ๓๒ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

  
มาตรา ๖๖ ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  หรือ

ทั้งจ  าทั้งปรับ 

  
มาตรา ๖๗ ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามค าสัง่นายทะเบียนหรือผูซ่ึ้งนายทะเบียนมอบหมายหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี  หรือไม่อ  านวย

ความสะดวกแก่นายทะเบียนหรือผูซ่ึ้งนายทะเบียนมอบหมายหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามมาตรา ๔๗ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินห้าพนับาท 

  



มาตรา ๖๘  กรรมการหรือเจา้หนา้ท่ีของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผูใ้ดไม่จดัการรักษาทรัพยสิ์นของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ หรือไม่ส่งมอบทรัพยสิ์น สมุดบญัชี เอกสารและส่ิงอ่ืนของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ผูช้  าระบญัชีตามมาตรา ๕๘  ตอ้งระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินส่ีหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

  
มาตรา ๖๙ ผูใ้ดแบ่งหรือโอนทรัพยสิ์นท่ีเหลืออยูเ่ม่ือไดช้ าระบญัชีแลว้ให้แก่บุคคลใดอนัเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๖๐ ตอ้ง

ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

  
บทเฉพาะกาล 

                    
  

มาตรา ๗๐ นบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั ให้ถือวา่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ท่ีจดทะเบียนตามพระราชบญัญติั
การฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ท่ีจดทะเบียนตามพระราชบญัญติัน้ี 

  
มาตรา ๗๑  นบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั  ให้ถือวา่การฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการ องคก์ารของรัฐ  

หรือรัฐวิสาหกิจท่ีข้ึนทะเบียนตามพระราชบญัญติัการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๑๗  เป็นการฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการ 
หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจท่ีข้ึนทะเบียนตามพระราชบญัญติัน้ี 

  
มาตรา ๗๒ เม่ือคณะรัฐมนตรีอนุมติัให้เปล่ียนทุนของรัฐวิสาหกิจใดเป็นหุ้นและจดัตั้งบริษทั  และนายทะเบียนหุ้นส่วน

บริษทัตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยห์รือนายทะเบียนตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั  แลว้แต่กรณี จดทะเบียนบริษทันั้นตาม
กฎหมายวา่ดว้ยทุนรัฐวิสาหกิจแลว้  ให้การฌาปนกิจสงเคราะห์ของรัฐวิสาหกิจท่ีไดข้ึ้นทะเบียนไวต้ามมาตรา ๕๐  แห่งพระราชบญัญติัน้ียงัคง
ด าเนินการไดต่้อไปจนกวา่จะมีการจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตามพระราชบญัญติัน้ีและให้โอนบรรดาสิทธิ  หนา้ท่ี และความ
รับผิดชอบของการฌาปนกิจสงเคราะห์ของรัฐวิสาหกิจนั้นไปเป็นของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ท่ีจดทะเบียนแลว้น้ี  แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกินหกสิบ
วนันบัแต่วนัจดทะเบียนบริษทัตามกฎหมายวา่ดว้ยทุนรัฐวิสาหกิจดงักล่าว 

ในกรณีท่ีไม่มีการด าเนินการตามวรรคหน่ึง ให้ถือวา่เป็นการเลิกการฌาปนกิจสงเคราะห์นั้น 

  
มาตรา ๗๓ ให้บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือค าสัง่ท่ีออกตามพระราชบญัญติัการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 

๒๕๑๗ คงใชบ้งัคบัไดต่้อไปเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัพระราชบญัญติัน้ี ทั้งน้ี  จนกวา่จะมีกฎกระทรวง ระเบียบ  ประกาศหรือค าสัง่ออกมาใช้
บงัคบัแทนภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวนันบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 

  
  

ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 

พนัต ารวจโท ทกัษิณ ชินวตัร 
นายกรัฐมนตรี 

 
 

อตัราค่าธรรมเนียม 

                    
  

(๑) ค าขอจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจ 

       สงเคราะห์                                                           ฉบบัละ    ๑๐๐     บาท 

(๒) ค าขอจดทะเบียนแกไ้ขหรือเพ่ิมเติม 

       ขอ้บงัคบัของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์                          ฉบบัละ      ๕๐     บาท 

(๓) ค าขอจดทะเบียนตั้งหรือเปล่ียนตวั 



       กรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์                         ฉบบัละ      ๕๐     บาท 

(๔) ค าขอตรวจหรือคดัเอกสารเก่ียวกบั 

       สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์                                         ฉบบัละ      ๕๐     บาท 

(๕) ค าขอเก่ียวกบัสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

       อยา่งอ่ืน นอกจาก (๑) (๒) (๓) และ (๔)                     ฉบบัละ      ๒๕     บาท 

(๖) ใบแทนใบส าคญัแสดงการจดทะเบียน 

       สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์                                         ฉบบัละ    ๑๐๐     บาท 

(๗) การรับรองส าเนาเอกสารเก่ียวกบั 

       สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์                                         ฉบบัละ      ๒๕     บาท 

 
 

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ  โดยท่ีการด าเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ทางดา้นการเงินตามท่ี
พระราชบญัญติัการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๑๗ ก าหนดไวไ้ม่เหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจและสงัคมปัจจุบนั  และวิธีการควบคุมสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัดงักล่าวยงัไม่รัดกุมพอท่ีจะป้องกนัการฉ้อโกงและการแสวงหาผลประโยชน์จากกิจการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์ของกรรมการและเจา้หนา้ท่ีของสมาคมได้ ท าให้สมาคมไดรั้บความเสียหาย สมควรปรับปรุงพระราชบญัญติัการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ พ.ศ.  ๒๕๑๗ เพ่ือให้การคุม้ครองและรักษาผลประโยชน์ของประชาชนท่ีเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพและเพ่ือให้เกิดความคล่องตวัในการบริหารงานของคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 

  
*พระราชกฤษฎีกาแกไ้ขบทบญัญติัให้สอดคลอ้งกบัการโอนอ านาจหนา้ท่ีของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง  

ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕  

  
มาตรา ๑๕ ในพระราชบญัญติัการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕  ให้แกไ้ขค าวา่ “กระทรวงแรงงานและสวสัดิการ

สงัคม” เป็น “กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ ” ค าวา่ “รัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงานและสวสัดิการสงัคม ” เป็น 

“รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ ” ค าวา่  “ปลดักระทรวงแรงงานและสวสัดิการสงัคม ” เป็น 

“ปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ ” และค าวา่ “อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ ” เป็น “ผูอ้  านวยการส านกังานกิจการ
สตรีและสถาบนัครอบครัว” 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชกฤษฎีกาฉบบัน้ี คือ โดยท่ีพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบ้ญัญติั
ให้จดัตั้งส่วนราชการข้ึนใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซ่ึงไดมี้การตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหนา้ท่ีของส่วนราชการให้เป็นไป
ตามพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง  ทบวง กรม นั้นแลว้  และเน่ืองจากพระราชบญัญติัดงักล่าวไดบ้ญัญติัให้โอนอ านาจหนา้ท่ีของส่วน
ราชการ รัฐมนตรีผูด้  ารงต าแหน่งหรือผูซ่ึ้งปฏิบติัหนา้ท่ีในส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการแกไ้ขบทบญัญติัต่าง ๆ ให้
สอดคลอ้งกบัอ านาจหนา้ท่ีท่ีโอนไปดว้ย ฉะนั้น เพ่ืออนุวติัให้เป็นไปตามหลกัการท่ีปรากฏในพระราชบญัญติัและพระราชกฤษฎีกาดงักล่าว  จึง
สมควรแกไ้ขบทบญัญติัของกฎหมายให้สอดคลอ้งกบัการโอนส่วนราชการ  เพ่ือให้ผูเ้ก่ียวขอ้งมีความชดัเจนในการใชก้ฎหมายโดยไม่ตอ้งไป
คน้หาในกฎหมายโอนอ านาจหนา้ท่ีวา่ตามกฎหมายใดไดมี้การโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผูรั้บผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็นของ
หน่วยงานใดหรือผูใ้ดแลว้  โดยแกไ้ขบทบญัญติัของกฎหมายให้มีการเปล่ียนช่ือส่วนราชการ รัฐมนตรี  ผูด้  ารงต าแหน่งหรือผูซ่ึ้งปฏิบติัหนา้ท่ี
ของส่วนราชการให้ตรงกบัการโอนอ านาจหนา้ท่ี  และเพ่ิมผูแ้ทนส่วนราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจท่ีมีการตดัโอนจากส่วน
ราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่รวมทั้งตดัส่วนราชการเดิมท่ีมีการยบุเลิกแลว้ ซ่ึงเป็นการแกไ้ขให้ตรงตามพระราชบญัญติัและพระราช
กฤษฎีกาดงักล่าว จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 

  
 


