
 

ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
เร่ือง คุณสมบัติของสมาชิก หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการรับสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  

--------------------------------------------------- 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเป็นพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพฒันาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ออกประกาศไว ้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง 
คุณสมบัติของสมาชิก หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์” 

ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

(๑) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ 
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ 
(๓) มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 

ข้อ ๔ ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครต่อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ด้วยตนเองในวันท าการ พร้อมท้ังเอกสาร 
หลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
(๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
(๓) ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งจากสถานพยาบาลของรัฐตามกฎหมายว่าด้วย

สถานพยาบาล 
(๔) หลักฐานอื่นตามท่ีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ก าหนด 

ความสมบูรณ์ของสมาชิกภาพของผู้สมัครตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามท่ีข้อบังคับของ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ก าหนด 

 ข้อ ๕ เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ใด ให้ถือว่าผู้เริ่มก่อการจัดต้ัง
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
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 ข้อ ๖ ในกรณีท่ีมีปัญหาหรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ผู้อ านวยการส านักงานสตรี
และสถาบันครอบครัวเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาด 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
อนุรักษ ์ จุรีมาศ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
เร่ือง วิธีการจ่ายเงินค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว การใช้จ่าย  

และการเก็บรักษาเงินของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
---------------------------------------- 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๑๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเป็นพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพฒันาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ออกประกาศไว ้ดังต่อไปนี้ 
         ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง วิธีการ
จ่ายเงินค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว การใช้จ่าย และการเก็บรักษาเงินของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
          ข้อ ๓ ในกรณีท่ีสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ถึงแก่ความตาย ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จ่าย
ค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่บุคคลท่ีสมาชิกได้ระบุไว้ในใบสมัครให้เป็นผู้รับ
เงินสงเคราะห์และหรือเป็นผู้จัดการศพ ซึ่งต้องเป็นบุคคล ดังต่อไปนี้ 
        (๑) สามี ภริยา บุตร บิดา มารดา 
        (๒) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 
        (๓) พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน 
        (๔) ปู่ ย่า ตา ยาย 
       (๕) ลุง ป้า น้า อา 
        (๖) ผู้อุปการะเล้ียงดูหรือผู้อยู่ในอุปการะเล้ียงดู 
          ในกรณีไม่มีบุคคลท่ีสมาชิกระบุไว้ในใบสมัคร หรือมีบุคคลท่ีระบุไว้ในใบสมัครแต่ไม่อาจจัดการตาม
เจตนาของสมาชิกได้ หรือในกรณีท่ีสมาชิกไม่ได้ระบุบุคคลใดไว้ในใบสมัคร บุคคลตามวรรคหนึ่งอาจยื่นค าร้อง
ต่อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อขอเป็นผู้จัดการศพก็ได้ 
          เมื่อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ได้รับค าร้องตามวรรคสองและได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลนั้น
สามารถเป็นผู้จัดการศพของสมาชิกได้จริง ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จ่ายเงินค่าจัดการศพให้แก่บุคคลนั้น 
แต่ถ้าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เห็นว่าบุคคลนั้นไม่สามารถเป็นผู้จัดการศพได้ หรือไม่มีบุคคลตามวรรคหนึ่ง
ยื่นค าร้องภายใน 
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ระยะเวลาตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับ ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จัดการศพให้แก่สมาชิกท่ีถึงแก่ความตาย
ตามสมควรแก่ฐานานุรูปและประเพณีทางศาสนาของสมาชิกนั้น 
          เมื่อได้ปฏิบัติตามวรรคสามแล้ว ยังคงมีเงินค่าจัดการศพหรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว
เหลืออยู่ ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จ่ายเงินส่วนท่ีเหลืออยู่ให้แก่บุคคลท่ีสมาชิกได้ระบุไว้ในใบสมัคร แต่ถ้า
ไม่มีบุคคลท่ีสมาชิกระบุไว้ในใบสมัครให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จ่ายเงินดังกล่าวให้แก่บุคคลในวรรคหนึ่ง
ตามล าดับก่อนหลัง โดยผู้อยู่ล าดับก่อนย่อมตัดสิทธิผู้อยู่ล าดับหลัง ถ้ามีผู้อยู่ในล าดับเดียวกันหลายคน ให้
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์แบ่งเงินค่าจัดการศพหรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวที่เหลืออยู่ให้แก่ทุก
คนในสัดส่วนท่ีเท่ากัน หากไม่อาจแบ่งเงินให้แก่บุคคลใดได้ให้เงินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน 
          ข้อ ๔ ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จ่ายเงินค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว
ครั้งแรกเท่าท่ีเรียกเก็บได้ภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีได้รับค าขอและให้จ่ายส่วนท่ีเหลือภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันท่ีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ได้จ่ายเงินดังกล่าวครั้งแรก 
         ข้อ ๕ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจการตามข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์มีได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
        (๑) ค่าเบ้ียประชุม ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ และค่าเช่าท่ีพักของกรรมการสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ 
        (๒) เงินเดือน ค่าจ้าง และค่าล่วงเวลาของเจ้าหน้าท่ีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
        (๓) ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ และค่าเช่าท่ีพักของเจ้าหน้าท่ีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
       (๔) เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม กองทุนบ าเหน็จ และค่าเครื่องแบบของเจ้าหน้าท่ีสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ 
        (๕) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ 
        (๖) ค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมฝึกอบรม สัมมนาของกรรมการและเจ้าหน้าท่ีสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ 
        (๗) ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อท่ีดิน อาคาร และครุภัณฑ์ต่างๆ หรือจัดจ้าง การก่อสร้าง ต่อเติม
อาคารของส านักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
        (๘) ค่าเช่าท่ีดิน และอาคารส านักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
        (๙) ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ ค่าซ่อม ค่าบ ารุงรักษา ค่าเส่ือมราคา 
        (๑๐) ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ า ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ 
       (๑๑) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการด าเนิน
กิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
        (๑๒) ค่าใช้จ่ายส าหรับผู้ท าบัญชี ผู้ตรวจบัญชี ผู้สอบบัญชี ผู้ช าระบัญชีและค่าใช้จ่ายในการเลิก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
        (๑๓) ค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมทางศาสนาของสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
        (๑๔) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามท่ีนายทะเบียนกลางให้ความเห็นชอบ 
ค่าใช้จ่ายตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๑๓) ต้องวางเป็นระเบียบและน าเสนอท่ีประชุมใหญ่อนุมัติและส่งให้นาย
ทะเบียนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน ท้ังนี้ ภายในก าหนดสามสิบวัน 
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         ข้อ ๖ การเก็บรักษาเงิน ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์น าเงินฝากไว้กับธนาคารของรัฐหรือธนาคาร
พาณิชย์ในนามของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
          ถ้าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จะเก็บรักษาเงินสดไว้ในมือ ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ค านึงถึง
ความเหมาะสมและความจ าเป็น ท้ังนี้ จะต้องก าหนดจ านวนเงินนั้นไว้ในข้อบังคับด้วย 
          ข้อ ๗ การใช้จ่ายเงินและการเบิกถอนเงินของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ให้นายกสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ และกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่าสองคนลงลายมือช่ือร่วมกันในการอนุมัติค่าใช้จ่ายและเบิกถอนเงิน 
          ข้อ ๘ ในกรณีท่ีมีปัญหาหรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ผู้อ านวยการส านักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาด 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
อนุรักษ ์ จุรีมาศ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 
 
 
 
 
 

 


