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ฉันขาดเสาหลักของครอบครัว       

ไมรูจะทำอยางไรตอไปดี...

ฉันตองนำเงินออม

ออกมาใชจัดงานศพจนเกือบหมด
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ผมขอแสดงความเสียใจ

กับการจากไป

ของมารดาดวยนะครับ 
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ลุงกำนันครับ 

เราจะชวยเหลือครอบครัวที่มีคนตาย

ไดอยางไรบางครับ ?

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหไง 

รูจักมั้ย  

ลุงจะเลา
ใหฟงนะ

เอะ ! 
เปนอยางไร
หรือครับ 
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คือ กิจการที่บุคคลหลายคนตกลงเขารวมกัน  เพื่อ
 สงเคราะหซึ่งกันและกันในการจัดการศพ
 สงเคราะหครอบครัวของบุคคลที่ตกลงเขารวมกัน
 ซึ่งถึงแกความตาย

“โดยมิไดประสงคหากําไรหรือรายไดเพื่อแบงปนกัน” 
การตายนี้ รวมถึงการหายสาบสูญตามคําสั่งศาล

ผูรับผลประโยชน มีสิทธิไดรับ...
  เงินจัดการศพ
  เงินสงเคราะหครอบครัว
   (กรณีมีเงินเหลือจากการจัดการศพ)

...เมื่อสมาชิกเสียชีวิต

ออ! เขาใจ
แลวครับ

การฌาปนกิจสงเคราะห แบงเปน
 1) การฌาปนกิจสงเคราะหภาครัฐ สําหรับขาราชการ และเจาหนาที่ของรัฐ
  อยูในกํากับดูแลของนายทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะหภาครัฐ

 2) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห  สําหรับประชาชนทั่วไปอยูในกํากับ
  ดูแลของนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหประจําทองที่

¡ÒÃ¬Ò»¹¡Ô¨Ê§à¤ÃÒÐË�
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¡®ËÁÒÂÇ‹Ò´ŒÇÂ¡ÒÃ¬Ò»¹¡Ô¨Ê§à¤ÃÒÐË�
กฎหมายแมบท                       พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2545

กฎหมายลำดับรอง (กฎหมายลูกบท) 14 ฉบับ

  ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
1. ระเบียบวาดวยคุณสมบัติของกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2545
2. ระเบียบวาดวยการฌาปนกิจสงเคราะหของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
 และองคกรวิชาชีพซึ่งเปนนิติบุคคลที่อยูภายใตการกำกับของรัฐ พ.ศ. 2547
3. ระเบียบวาดวยคุณสมบัติของกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

3
3  กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวงกำหนดคาธรรมเนียม พ.ศ. 2547 
2. กฎกระทรวงกำหนดอัตราการหักเงิน
 สงเคราะห พ.ศ. 2547 
3. กฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินคาสมัคร 
 เงินคาบำรุงและเงินสงเคราะห พ.ศ. 2547 

  ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 8
1. ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติของผูเริ่มกอการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
2. ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติของสมาชิก หลักเกณฑและเงื่อนไขในการรับสมาชิก
 ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
3. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้ง
 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห จดทะเบียนแกไข หรือ เพิ่มเติมขอบังคับ
 จดทะเบียนแตงตั้ง และเปลี่ยนตัวกรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
 และแบบของใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
4. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการขอรับใบแทนใบสำคัญ
 แสดงการจดทะเบียน การออกใบแทนใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน 
 และกำหนดแบบใบแทนใบสำคัญ แสดงการจดทะเบียน
 ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห

5. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสำเนาทะเบียนสมาชิก 
 รายงานจำนวนเงินที่มีอยูในมือและในธนาคาร และสำเนา
 งบดุลของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
6.  ประกาศ เรื่อง วิธีการจายคาจัดการศพ หรือคาจัดการศพ
 และสงเคราะหครอบครัวการใชจายและการเก็บรักษาเงิน
 ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
7.  ประกาศ เรื่อง วิธีการจายคาจัดการศพ หรือคาจัดการศพ
 และสงเคราะหครอบครัว การใชจายและการเก็บรักษาเงิน
 ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห (ฉบับที่ 2)
8. ประกาศนายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
 เรื่อง แบบของบัตรประจำตัวนายทะเบียน หรือผูซึ่ง
 นายทะเบียนมอบหมายและพนักงานเจาหนาที่
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¢Ñé¹µÍ¹áÅÐà·¤¹Ô¤
การจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห

วัตถุประสงค ที่ตั้งสำนักงาน/
วันเวลาเปดทำการ

ชื่อ ตองมีคำวา 
“ฌาปนกิจสงเคราะห”

อัตราการหักเงินสงเคราะห
เพื่อเปนคาใชจายในการดำเนินการ

ขอกำหนดเกี่ยวกับ
สิทธิหนาที่ของสมาชิก

อัตราเงินคาสมัคร คาบำรุง 
เงินสงเคราะห และวิธีการชำระเงิน

ขอกำหนดเกี่ยวกับ
การใชจายเงิน การเก็บรักษาเงิน

ขอกำหนดเกี่ยวกับการจัดตั้ง จำนวน 
การพนตำแหนง การประชุมของกรรมการ

วิธีการจายเงิน คาจัดการศพ
และสงเคราะหครอบครัว

6
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“สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห

อยูในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ใด

ก็สามารถไปจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม 

ไดที่  อปท. นั้นครับ”
ออ ! ถาใครจะจัดตั้ง

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 

ตองไปที่ อปท. ไดแก

ที่สมาคม ตั้งอยู
นะครับ

 เทศบาลนคร 
 เทศบาลเมือง 
 เทศบาลตำบล 
 องคการบริหารสวนตำบล 
 สำนักงานเขต กทม. 
 เมืองพัทยา 
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มีอะไร ?
 ใหผมรับใชครับ

นายกฯ ครับ 
ผมอยากจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห

ตองทำอยางไรบางครับ

à·ÈºÒÅ¹¤Ã·Ø‹§ÅÒàÇ¹à´ÍÃ�
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(กรณีรับจดทะเบียน)

รับจดทะเบียน

รวมตัวกัน ไมนอยกวา 7 คน 
มาจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม

ยื่นคําขอจดทะเบียน ส.ฌ. 1/ส.ฌ. 2/ 
เอกสาร และจายคาธรรมเนียม

นายทะเบียนประจําทองที่ 
ตรวจสอบเอกสารประกอบคําขอ นายทะเบียนประจําทองที่ ทําหนังสือแจง

ผูเริ่มกอการ (ผูขอจัดตั้งสมาคม)

1

5

นายทะเบียนประจําทองที่ แจงการจดทะเบียน
ใหนายทะเบียนกลาง (กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว) 

ประกาศการจดทะเบียนสมาคมในราชกิจจานุเบกษา 
โดยเอกสารตัวจริงเก็บไวที่นายทะเบียนฯ ประจําทองที่ 

แลวทําสําเนา (รับรองสําเนาทุกแผน) สงให สค.

6

2

3

นายทะเบียนประจําทองที่ 
ออกใบ ส.ฌ. 3

4
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กรณีไมรับจดทะเบียน

รวมตัวกัน ไมนอยกวา 7 คน
มาจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม

ยื่นคําขอจดทะเบียน ส.ฌ. 1/ส.ฌ. 2/ 
เอกสาร และจายคาธรรมเนียม

นายทะเบียนประจําทองที่ 
ตรวจสอบเอกสารประกอบคําขอ

1

2

3

ผูเริ่มกอการยื่นอุทธรณคำสั่ง 
ถึง ปลัด พม. ภายใน 30 วัน

4

นายทะเบียนประจําทองที่ แจงใหผูเริ่มกอการแกไข 
(เมื่อแกไขแลว ใหยื่นตามขั้นตอนที่ 2 ใหม)

5 ถาไมแกไขภายใน 30 วัน 
แจงเปนคําสั่งไมรับจดทะเบียน

6

¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃ¨Ñ´µÑé§
ÊÁÒ¤Á¬Ò»¹¡Ô¨Ê§à¤ÃÒÐË�

(กรณีมีแกไข/ไมรับจดทะเบียน)

10
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àÍ¡ÊÒÃ ประกอบดวย
 • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูกอการ
 • สําเนาทะเบียนบานผูกอการ (ตองอยูในภูมิลำเนาไมต่ำกวา 1 ป)
 • สําเนาวุฒิการศึกษาผูกอการที่ระบุวา มีการศึกษามากกวาประถมศึกษาปที่ 4
 • รูปถายของผูกอการ ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป
 • ขอบังคับสมาคม
 • หนังสืออนุญาตใชสถานที่
 • เอกสารอื่นๆ เชน ใบสําคัญเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
  (กรณีไมตรงกับวุฒิการศึกษา)

ÍÂ‹ÒÅ×Á   “คาธรรมเนียม” นะครับ
 • คําขอจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ฉบับละ 100 บาท
 • ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ฉบับละ 500 บาท

ส.ฌ. 1 คือ คําขอจัดตั้งสมาคม 
ส.ฌ. 2 คือ แบบประวัติของผูกอการ (ผูจัดตั้ง)

คุณเตรียม ส.ฌ. 1 ส.ฌ. 2 และเอกสารที่เกี่ยวของ

สวน ส.ฌ. 3 คือ ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน
ใหแกสมาคม

ทางนายทะเบียนประจําทองที่ 
จะดําเนินการเองครับ

11
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หลังจากจดทะเบียนแลว 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
ตองดําเนินงานอยางไรครับ ?
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ภายใน 90 วัน หลังจากที่นายทะเบียนประจําทองที่ รับจดทะเบียนสมาคม & ออกใบ ส.ฌ. 3 ใหกับสมาคมแลว

สมาคมตองดําเนินการจัดประชุมใหญสามัญครั้งแรก
และ ภายใน 14 วัน หลังจากประชุมใหญ สมาคมตองดําเนินการ ดังนี้

 E ยื่นคําขอจดทะเบียนกรรมการสมาคม

 E ตองสงรายงานการประชุมใหญใหนายทะเบียนประจําทองที่ทราบ

 E สงสําเนาทะเบียนสมาชิกที่มีอยู ในวันครบ 90 วัน ใหนายทะเบียนประจําทองที่ทราบ 

 E สงสําเนาระเบียบวาดวยการจายเบี้ยประชุม คาพาหนะ หรือประโยชนอยางอื่น 

  (ถาไดวางระเบียบไวตามมติที่ประชุมใหญ) ใหยื่นตอนายทะเบียนประจําทองที่ดวย

     ** ถามีการแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับ ใหสมาคมยื่นคําขอแกไขตอนายทะเบียนประจําทองที่ดวย

กรณีสมาคมมีรายการคาใชจายอื่น ๆ นอกเหนือจากประกาศกระทรวงฯ
เรื่อง วิธีการจายคาจัดการศพ หรือ คาจัดการศพและสงเคราะหครอบครัว 

การใชจาย และการเก็บรักษาเงินของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
ตองมีหนังสือขอใหนายทะเบียนประจําทองที่ 

สงเรื่องใหนายทะเบียนกลางใหความเห็นชอบกอน

¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹¢Í§ÊÁÒ¤Á¬Ò»¹¡Ô¨Ê§à¤ÃÒÐË�
 ÀÒÂËÅÑ§¡ÒÃ¨´·ÐàºÕÂ¹
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รายงานในสวนที่มีการเปลี่ยนแปลง
จำนวนสมาชิก (มาตรา 36) 

มีนาคม
มิถุนายน
กันยายน
ธันวาคม

รายงานเงินที่มีอยูในมือ
และในธนาคาร (มาตรา 37)

ประชุมใหญสามัญประจำป
(มาตรา 22)

สงงบดุล ตามแบบ (ส.ฌ. 9/1
และ ส.ฌ. 9/2) (มาตรา 37)

ยื่นคำขอแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับ
(ส.ฌ. 4) (มาตรา 16)

ยื่นคำขอจดทะเบียนแตงตั้ง
และเปลี่ยนตัวกรรมการ
(ส.ฌ. 6) (มาตรา 16)

สงสำเนาระเบียบสมาคม
มาตรา 10 (8) และมาตรา 32

ภายใน 30 วัน นับแตวันสิ้นเดือน

ภายใน 30 วัน นับแตวันสิ้นเดือนมิถุนายน

ภายใน 120 วัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน

ภายใน 120 วัน นับแตวันที่ที่ประชุมใหญอนุมัติ

ภายใน 14 วัน นับแตวันที่ที่ประชุมใหญมีอนุมัติ (ถามี)

ภายใน 14 วัน นับแตวันที่ที่ประชุมใหญมีอนุมัติ (ถามี)

นายทะเบียนใหความเห็นชอบ

ติดปายชื่อสมาคม (มาตรา 17)

ติดใบสำคัญ ส.ฌ. 3 (มาตรา 17)

ประชุมใหญสามัญครั้งแรก 
(มาตรา 19)

ภายใน 14 วัน

จัดใหมีทะเบียนสมาชิก (มาตรา 36)

จัดใหมีบัญชีแสดงฐานะการเงิน (มาตรา 37)

เปดทำการตามวันที่ไดกำหนด
ไวในขอบังคับ (มาตรา 15)

ภายใน 30 วัน สงสำเนา
ส.ฌ.ก. 1 (มาตรา 36)

ภายใน 90 วัน

1. สงรายงานการประชุมใหญครั้งแรก
2. ยื่นคำขอจดทะเบียนกรรมการ
3. ยื่นคำขอจดทะเบียนแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับ (ถามี)
4. สำเนาระเบียบวาดวยเบี้ยประชุมกรรมการ (ถามี) ฯลฯ

¢ŒÍ»¯ÔºÑµÔ¢Í§ÊÁÒ¤Áã¹ÃÍº»‚
¢ŒÍ»¯ÔºÑµÔ¢Í§ÊÁÒ¤Á¬Ò»¹¡Ô¨Ê§à¤ÃÒÐË�

14

¢ŒÍ»¯ÔºÑµÔ¢Í§ÊÁÒ¤Á¬Ò»¹¡Ô¨Ê§à¤ÃÒÐË�
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¡ÒÃÊÁÑ¤Ãà»š¹ÊÁÒªÔ¡ÊÁÒ¤Á¬Ò»¹¡Ô¨Ê§à¤ÃÒÐË�

 สมาชิกจะมีสมาชิกภาพสมบูรณ เมื่อพนกําหนด......(ตามที่สมาคมระบุ)......วัน นับแตวันที่คณะกรรมการมีมติ
รับเขาเปนสมาชิก และไดชําระเงินคาสมัครแกสมาคมแลว ยกเวนสมาชิกภาพของผูเริ่มกอการจัดตั้งสมาคมจะเริ่ม
ตั้งแตวันที่นายทะเบียนประจําทองที่ รับจดทะเบียนสมาคมและไดยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิกไวแลว เงินคาสมัครสมาคม
จะไมคืนใหผูสมัคร ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น หรือ สมาชิกภาพจะสมบูรณ เมื่อคณะกรรมการมีมติรับเขาเปนสมาชิก

ผูที่ประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคม

ตองยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมดวยตนเอง 
ณ ที่ตั้งสํานักงานสมาคม ในวันเวลาที่เปดทําการ

 คุณสมบัติของผูสมัครสมาชิก
   เปนผูบรรลุนิติภาวะ

   ไมเปนบุคคลลมละลาย หรือเปนคนไรความสามารถ 

   มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง

   มีอายุในวันสมัครไมเกิน....(ตามที่สมาคมระบุ)....ปบริบูรณ

15
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 1. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการของสมาคมตอคณะกรรมการ และเรียกรองใหคณะกรรมการกระทำ หรือ งดเวนการกระทำ

  เพื่อประโยชนของสมาคม

 2.  เขารวมประชุมใหญของสมาคม และลงสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการเพื่อบริหารงานสมาคม รวมทั้งออกเสียงลงคะแนนทุกครั้ง  

 3.  ขอตรวจสอบบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวของ เพื่อทราบการดำเนินกิจการของสมาคม ในวันเวลาเปดทำการ

 4.  ลงชื่อรวมกันไมนอยกวา 50 คน หรือจำนวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจำนวนสมาชิกทั้งหมด รองขอตอคณะกรรมการ   

  ใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเพื่อการใดการหนึ่งเมื่อใดก็ได                     

 5.  รองขอตอนายทะเบียนประจำทองที่ ใหสงเพิกถอนมติของที่ประชุมใหญของสมาคม ถาไดนัดเรียกหรือไดประชุมกัน

  หรือไดลงมติฝาฝนตอกฎหมายหรือขอบังคับของสมาคม และตองรองขอภายใน 30 วัน นับแตวันที่ที่ประชุมใหญลงมติ

 6.  ขอตรวจเอกสาร คัดเอกสาร หรือขอคัดรายการและรับรองสำเนาเอกสารของสมาคม จากนายทะเบียน

 7.  มอบฉันทะเปนหนังสือใหผูอื่นซึ่งมิใหสมาชิกเขารวมประชุมใหญ และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได 

  ผูรับมอบฉันทะคนหนึ่งรับมอบฉันทะไดคนเดียว

 8.  ลงชื่อรวมกันไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดรองขอนายทะเบียนสั่งใหเลิกสมาคม 

  พรอมดวยเหตุผล หรือรองขอตอศาลเพื่อใหศาลสั่งใหเลิกสมาคม

 9.  แสดงความจำนงตอที่ประชุมใหญเพื่อเปนผูชำระบัญชีในกรณีที่สมาคมตองเลิกตามมติที่ประชุมใหญ

 10.  ลงชื่อรวมกันไมนอยกวาสองในสามของจำนวนสมาชิกทั้งหมด รองขอตอนายทะเบียนเพื่อแตงตั้ง 

  ผูชำระบัญชีคนใหมแทนผูชำระบัญชีที่ไดตั้งไว

 11.  อุทธรณตอสมาคม กรณีถูกคัดชื่อออก

ÊÔ·¸ÔáÅÐË¹ŒÒ·Õè¢Í§ÊÁÒªÔ¡
ÊÔ·¸Ô¢Í§ÊÁÒªÔ¡

1. ปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับและคำสั่งของสมาคม

2. ชำระเงินสงเคราะหใหเรียบรอยภายใน...(ตามที่สมาคมระบุ)....วัน 
 นับแตวันที่ไดรับแจงการตายของสมาชิกหรือไดรับหนังสือแจง
      จากสมาคมใหไปชำระเงิน                

3.   เก็บรักษาสมุดชำระเงินประจำตัวสมาชิก หรือบัตรประจำตัวสมาชิก

4.   แจงการเปลี่ยนแปลงที่อยู ชื่อสกุล หรือวัน เดือน ปเกิดตอสมาคม 
     ภายใน.....(ตามที่สมาคมระบุ)........วัน นับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง

5. แจงความประสงค เปนหนังสือตามแบบฟอรมที่สมาคมกำหนด
     หากตองการเปลี่ยนแปลงบุคคลผูจัดการศพ หรือ ผูรับเงินสงเคราะห

6.  ติดตามตรวจสอบการดำเนินกิจการของสมาคมผานทางสื่อสังคมออนไลนตาง ๆ 
 อยางสม่ำเสมอ 

17

Ë¹ŒÒ·Õè¢Í§ÊÁÒªÔ¡
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1. ปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับและคำสั่งของสมาคม

2. ชำระเงินสงเคราะหใหเรียบรอยภายใน...(ตามที่สมาคมระบุ)....วัน 
 นับแตวันที่ไดรับแจงการตายของสมาชิกหรือไดรับหนังสือแจง
      จากสมาคมใหไปชำระเงิน                

3.   เก็บรักษาสมุดชำระเงินประจำตัวสมาชิก หรือบัตรประจำตัวสมาชิก

4.   แจงการเปลี่ยนแปลงที่อยู ชื่อสกุล หรือวัน เดือน ปเกิดตอสมาคม 
     ภายใน.....(ตามที่สมาคมระบุ)........วัน นับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง

5. แจงความประสงค เปนหนังสือตามแบบฟอรมที่สมาคมกำหนด
     หากตองการเปลี่ยนแปลงบุคคลผูจัดการศพ หรือ ผูรับเงินสงเคราะห

6.  ติดตามตรวจสอบการดำเนินกิจการของสมาคมผานทางสื่อสังคมออนไลนตาง ๆ 
 อยางสม่ำเสมอ 
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Ë¹ŒÒ·Õè¢Í§ÊÁÒªÔ¡
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¡ÒÃÊÔé¹ÊØ´ÊÁÒªÔ¡ÀÒ¾¢Í§ÊÁÒªÔ¡

สมาคมจะแจงเปนหนังสือใหสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ
ตาม (2) (3) และ (4)  เพื่อทราบ นับแตวันที่ที่ประชุมมีมติ
ภายใน......(ตามที่สมาคมระบุ)......วัน สมาชิกที่พนจาก
สมาชิกภาพตามขอ 14 (4)  มีสิทธิอุทธรณตอสมาคม
ภายใน.....(ตามที่สมาคมระบุ)....วัน นับแตวันที่ไดรับ
หนังสือใหคณะกรรมการวินิจฉัยใหแลวเสร็จ ภายใน
....(ตามที่สมาคมระบุ)....วัน นับแตวันที่ยื่นอุทธรณ 

ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 

 1. ตาย
 2. ลาออก เปนหนังสือตามแบบที่สมาคมกำหนด และใหมีผลตั้งแต 

    วันที่ยื่นหนังสือขอลาออก 

      วันที่นายกสมาคมอนุมัติ

      วันที่คณะกรรมการมีมติใหออก 

      (เลือกปฏิบัติได 1 วิธีตามที่สมาคมระบุ)

 3.  ที่ประชุมใหญมีมติใหออก
  4. ถูกคัดชื่อออก เนื่องจากขาดสงเงินสงเคราะห โดยสมาคม

  แจงเปนหนังสือใหไปชำระเงินสงเคราะหตามขอ 19

  แลวจำนวน......(ตามที่สมาคมระบุ)...ครั้ง

  แตละครั้งมีระยะเวลาหางกัน.......(ตามที่สมาคมระบุ).......วัน 

   ซึ่งครั้งสุดทายไดทำหนังสือลงทะเบียนแบบตอบรับ 

  หรือสมาคมติดตอหาหลักแหลงที่อยูไมได และ

  คณะกรรมการพิจารณาแลวมีมติใหพนจากสมาชิกภาพ

  (อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของแตละสมาคม)
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à§Ô¹¢Í§ÊÁÒ¤Á ไดแก  

à§Ô¹¢Í§ÊÁÒªÔ¡ ไดแก  

01

02

 เงินคาสมัครสมาชิก (ไมเกิน 100 บาท) 
 เงินคาบำรุง ปละ 50 บาท (หรือ เดือนละ 5 บาท) 
 เงินที่หักจากเงินสงเคราะหไวเปนคาใชจาย
 (หักไดไมเกินกวากฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินคาสมัคร เงินคาบำรุง 
 และเงินสงเคราะห พ.ศ. 2547)
 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร และเงินรับบริจาค

 เงินสงเคราะห (เรียกเก็บไดไมเกินกวากฎกระทรวงกำหนด
 อัตราเงินคาสมัคร เงินคาบำรุง และเงินสงเคราะห พ.ศ. 2547)
 เงินสงเคราะหลวงหนา (ตามที่ระบุไวในขอบังคับของสมาคม 
 และไมขัดตอกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินคาสมัคร เงินคาบำรุง  
 และเงินสงเคราะห พ.ศ. 2547)

สำหรับการตรวจบัญชี
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 

อยูในอำนาจของนายทะเบียน
ประจำทองที่

19



2020

 สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานการฌาปนกิจ
สงเคราะห ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 วินิจฉัยชี้ขาดปญหาขอโตแยง การปฏิบัติตามประกาศ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยที่ออก
ตามความในพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2545

ประกาศจดทะเบียนตั้ง
และเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห

ในราชกิจจานุเบกษา

Ë¹ŒÒ·Õè¹ÒÂ·ÐàºÕÂ¹¡ÅÒ§
ÊÁÒ¤Á¬Ò»¹¡Ô¨Ê§à¤ÃÒÐË�

 ใหความเห็นชอบคาใชจายอื่น ๆ นอกเหนือจากคาใชจาย
ในการดําเนินกิจการตามขอบังคับของสมาคม  โดยสมาคมจัดทําหนังสือ
ผานนายทะเบียนประจําทองที่ ที่ตองแสดงใหเห็น
 (1) รายละเอียดวงเงินคาใชจาย
 (2) เหตุผลและความจําเปนที่ตองมีคาใชจายนั้น
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สวัสดีครับ ! 
ผมจะมาเลาถึงขั้นตอนที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

ตองดําเนินการเกี่ยวกับ

การประกาศจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
ในราชกิจจานุเบกษา
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¡ÒÃ»ÃÐ¡ÒÈ¨Ñ´µÑé§ÊÁÒ¤Á¬Ò»¹¡Ô¨Ê§à¤ÃÒÐË�ã¹ÃÒª¡Ô¨¨Ò¹Øàº¡ÉÒ

เมื่อเอกสารถูกตองครบถวน ขอบังคับไมขัดตอกฎหมาย
ใหสงเรื่องถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีประกาศจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหในราชกิจจานุเบกษา ตอไป

นายทะเบียนกลาง ตรวจสอบเอกสารที่นายทะเบียนประจําทองที่สงมา     ดังนี้

 ชื่อสมาคม ในคําขอจัดตั้งสมาคม (ส.ฌ. 1) กับใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน (ส.ฌ. 3) จะตองเหมือนกัน 

 วัตถุประสงคการจัดตั้งสมาคม ในคําขอจัดตั้งสมาคม (ส.ฌ. 1) กับขอบังคับของสมาคม หมวด 2 ขอ 5 จะตองเหมือนกัน

 รวมถึงตรวจสอบขอบเขตวัตถุประสงค ซึ่งจะตองสอดคลองกับ พ.ร.บ.การฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2545

 แบบประวัติของผูกอการจัดตั้งสมาคม (ส.ฌ. 2) พรอมรูปถายและหลักฐานของผูกอการทุกคน ไดแก

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบานซึ่งจะตองมีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูในจังหวัดนั้นอยางนอย 1 ปขึ้นไป

 และสําเนาวุฒิการศึกษา ซึ่งจะตองไมต่ำกวาชั้นประถมศึกษาปที่ 4

 ตัวเลข (digit) สวนหนาของทะเบียนเลขที่ในใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน (ส.ฌ. 3)

 จะตองตรงกับเลขหนังสือสวนหนาของหนังสือนําสงจากนายทะเบียนประจําทองที่

 ที่สงมาใหนายทะเบียนกลาง

 สถานที่ตั้งสํานักงานสมาคม ตองตั้งอยูในพื้นที่ของทองถิ่นนั้น ๆ 

 หนังสืออนุญาตใหใชสถานที่ตั้งสํานักงานสมาคม

22
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                   เนื่องจากการกําหนดวัตถุประสงคของสมาคม
จะตองเปนไปตามเจตนารมณ

ของ พ.ร.บ. การฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2545
“เพื่อทําการสงเคราะหซึ่งกันและกันในการจัดการศพ

หรือการจัดการศพและสงเคราะหครอบครัว
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งถึงแกความตาย

โดยมิไดประสงคจะหากําไรหรือรายไดเพื่อแบงปนกัน” 
ซึ่งการตายนี้ รวมถึงการสาบสูญตามคําสั่งศาล

ผูกอการ (ผูจัดตั้งสมาคม) ตองยื่นเอกสารเพิ่มเติม 
 ไดแก 
  สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
  สําเนาทะเบียนสมรส 
  เพื่อยืนยันวา
  เปนบุคคลเดียวกัน ฯลฯ

กรณีชื่อผูกอการ 
(ผูจัดตั้งสมาคม) 

ในสําเนาวุฒิการศึกษา

ไมตรงกับสําเนาบัตรประชาชน

จะตองทําอยางไร ?

วัตถุประสงคการจัดตั้ง

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห

สามารถครอบคลุม

การจายเงินชวยเหลือสมาชิก

นอกเหนือเงินสงเคราะห
ไดหรือไม ?
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ยังไมมีการออกกฎกระทรวง/ระเบียบ/ประกาศ 
ที่กําหนดหลักเกณฑคาใชจายดังกลาว

แต....ควรยึดถือตามขอเสนอแนะ 
จากนายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห

เกี่ยวกับแนวทางการกําหนดคาใชจาย
ในการดําเนินกิจการสมาคม

ที่อางอิงตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง

ใหดำเนินการไปตามมาตรา 16

แหงพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2545

คือ จะตองแกไข หรือเพิ่มเติมขอบังคับของสมาคม 
โดยมติของที่ประชุมใหญ
และตองนําไปจดทะเบียน... 

ตอนายทะเบียนประจําทองที่

ภายใน 14 วัน นับแตวันที่ประชุมใหญลงมติ

24

การพิจารณาคาใชจาย
ในการดําเนินกิจการ

ของสมาคมจะตองยึดถือ

ตามกฎหมายใด ?

หากสมาคม

มีความประสงค

ยายที่ตั้งสํานักงาน
จะมีขั้นตอนอยางไร ?
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หากจะเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 

จะทําไดหรือไม ?
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จัดพิมพโดย    :  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ปที่พิมพ  : 2564
จำนวนพิมพ :   19,500 เลม
ประธานที่ปรึกษา : นางกุสุมา พนอนุอุดมสุข  ผูอำนวยการกองสงเสริมสถาบันครอบครัว
ที่ปรึกษา : นายบุญธาตุ โสภา
คณะผูจัดทำ : กลุมเสริมสรางหลักประกันความมั่นคงของครอบครัว กองสงเสริมสถาบันครอบครัว 
    นางสาวมนตริสสา โรจนวดีภิญโญ ผูอำนวยการ
     กลุมเสริมสรางหลักประกันความมั่นคงของครอบครัว
    นางสาวพัชรีวรรณ ฤทธิวรรณะ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
    นางบุญนอม เทียนสวาง นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
    นายอิทธิชัย รักษานุวงศ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
    นางสาวพยุดา แยมกลิ่น นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
    นางสาวสุทธาทิพย วันฟน เจาพนักงานธุรการ
    นายสุลักษณ กระแสพันธุ เจาหนาที่ชวยปฏิบัติงานดานกฎหมาย

คูมือการปฏิบัติงานฌาปนกิจสงเคราะห
สาระนารูเกี่ยวกับ “พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห”
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111/93-96 ซ.สามเสน 28 แขวงถนนนครไชยศร� เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทร. 0 2669 0300-4, แฟกซ 0 2243 5870
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 สมาชิกไมนอยกวา 1 ใน 4 ยื่นคํารองและเหตุผลประกอบตอนายทะเบียนประจำทองที่
 และนายทะเบียนประจำทองที่เห็นควรใหเลิก
 บุคคลอื่นที่ไมไดเปนกรรมการเขามาทําการในฐานะกรรมการ และนายทะเบียนประจำทองที่
 มีคําสั่งแตไมปฏิบัติตาม
 การดําเนินกิจการของสมาคมไมเปนไปโดยสุจริต 
 สมาคมไมอาจดําเนินตอไปได ไมวาเพราะเหตุใด ๆ

เมื่อดําเนินกิจการสมาคมตอไปไมได 
คณะกรรมการจัดประชุมใหญวิสามัญ/ประชุมใหญสามัญ 
ขอมติจากสมาชิก เพื่อเลิกสมาคม
ซึ่งจะตองชอบดวยกฎหมาย

2. นายทะเบียนประจำทองที่สั่งใหเลิก

1. ที่ประชุมใหญลงมติใหเลิก
3. ศาลสั่งใหเลิก

บุคคลผูไดรับความเสียหาย 
รองขอตอศาล 

สั่งใหเลิกสมาคม

àËµØ¢Í§¡ÒÃàÅÔ¡ÊÁÒ¤Á¬Ò»¹¡Ô¨Ê§à¤ÃÒÐË� 3 »ÃÐ¡ÒÃ
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ตัวอยางขอบังคับสมาคม

คูมือการปฏิบัติงานการฌาปนกิจสงเคราะห ตาม พ.ร.บ. พ.ศ. 2545

คูมือการปฏิบัติงาน
การฌาปนกิจสงเคราะห 
ตาม พ.ร.บ. พ.ศ. 2545

คูมือการปฏิบัติงานการฌาปนกิจสงเคราะห

สาระนารูเกี่ยวกับ “พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห”

QR CODE
ตัวอยาง

ขอบังคับสมาคม

คูมือการปฏิบัติงาน
การฌาปนกิจสงเคราะห 

สาระนารูเกี่ยวกับ 
“พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห”

คูมือการปฏิบัติงานฌาปนกิจสงเคราะห
สาระนารูเกี่ยวกับ “พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห”

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

คูมือการปฏิบัติงานฌาปนกิจสงเคราะห
สาระนารูเกี่ยวกับ “พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห”

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
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