ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์
เรื่อง วิธีการจ่ ายเงินค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว การใช้จ่ายและ
การเก็บรักษาเงินของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๑๔ วรรคสอง แห่ งพระราชบัญญัติการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเป็ นพระราชบัญญัติท่มี ีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนู ญ
แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย บั ญ ญั ติ ใ ห้ กระท าได้ โดยอาศั ย อ านาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เรื่อง วิธีการจ่ายเงินค่ าจัดการศพ หรือค่ าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว การใช้ จ่ายและการเก็บ
รักษาเงินของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์”
ข้ อ ๒ ประกาศนี้ให้ ใช้ บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้ นไป
ข้ อ ๓ ในกรณีท่สี มาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ถึงแก่ความตาย ให้ สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์จ่ายค่าจัดการศพ หรือค่ าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว ให้ แก่บุคคลที่สมาชิกได้ ระบุไว้
ในใบสมัครให้ เป็ นผู้รับเงินสงเคราะห์ และหรือเป็ นผู้จัดการศพ ซึ่งต้ องเป็ นบุคคลดังต่อไปนี้
(๑) สามี ภรรยา บุตร บิดา มารดา
(๒) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
(๓) พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน
(๔) ปู่ ย่า ตา ยาย
(๕) ลุง ป้ า น้ า อา
(๖) ผู้อปุ การะเลี้ยงดูหรือผู้อยู่ในอุปการะเลี้ยงดู
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-2ในกรณีไม่มีบุคคลที่สมาชิกระบุไว้ ในใบสมัคร หรือมีบุคคลที่ระบุไว้ ในใบสมัคร แต่ไม่
อาจจัดการตามเจตนาของสมาชิ กได้ หรือในกรณีท่ีสมาชิ กไม่ ได้ ระบุบุคคลไว้ ในใบสมัคร บุคคลตาม
วรรคหนึ่งอาจยื่นคาร้ องต่อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อขอเป็ นผู้จัดการศพก็ได้
เมื่อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ได้ รับคาร้ องตามวรรคสองและได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่ า
บุคคลนั้นสามารถเป็ นผู้ จัดการศพของสมาชิกได้ จริง ให้ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ จ่ายเงิ นค่ าจัดการ
ศพให้ แก่บุคคลนั้น แต่ ถ้าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เห็นว่ าบุคคลนั้นไม่ สามารถเป็ นผู้จัดการศพได้
หรื อไม่ มี บุ ค คลตามวรรคหนึ่ ง ยื่ นค าร้ องภายในระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ ใ นข้ อ บั ง คั บ ให้ สมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์จัดการศพให้ แก่สมาชิกที่ถึงแก่ความตายตามสมควรแก่ฐานานุรูปและประเพณีทาง
ศาสนาของสมาชิกนั้น
เมื่ อได้ ป ฏิบั ติ ตามวรรคสามแล้ ว ยั ง คงมี เ งิ น ค่ าจั ดการศพและสงเคราะห์ ค รอบครั ว
เหลืออยู่ ให้ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ จ่ายเงินส่วนที่เหลืออยู่ให้ แก่บุคคลที่สมาชิกระบุไว้ ในใบสมัคร
แต่ถ้าไม่มีบุคคลที่สมาชิกระบุไว้ ในใบสมัคร ให้ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จ่ายเงินดังกล่าวให้ แก่บุคคล
ในวรรคหนึ่ง ตามลาดับก่อนหลัง โดยผู้ อยู่ ลาดับ ก่อนย่ อมตัดสิทธิ ผ้ ู อยู่ ลาดับหลัง ถ้ ามีผ้ ู อยู่ ในลาดั บ
เดียวกันหลายคน ให้ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์แบ่งเงินค่าจัดการศพ หรือค่ าจัดการศพและสงเคราะห์
ครอบครัวที่เหลืออยู่ให้ แก่ทุกคนในสัดส่วนที่เท่ากัน หากไม่อาจแบ่งเงินให้ แก่บุคคลใดได้ ให้ เงินนั้นตก
เป็ นของแผ่นดิน
ข้ อ ๔ ให้ ส มาคมฌาปนกิจ สงเคราะห์ จ่ า ยเงิ น ค่ าจั ด การศพ หรื อค่ าจั ดการศพและ
สงเคราะห์ครอบครัวครั้งแรกเท่าที่เรียกเก็บได้ ภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่ได้ รับคาขอ และให้ จ่ายส่วนที่
เหลือภายในเก้ าสิบวันนับแต่วันที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ได้ จ่ายเงินดังกล่าวครั้งแรก
ข้ อ ๕ ค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินกิจการตามข้ อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์มีได้
ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ค่ าเบี้ ยประชุ ม ค่ าเบี้ ยเลี้ ยง ค่ าพาหนะ และค่ า เช่ า ที่พั ก ของกรรมการสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์
(๒) เงินเดือน ค่าจ้ าง และค่าล่วงเวลาของเจ้ าหน้ าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
(๓) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักของเจ้ าหน้ าที่สมาคมปนกิจสงเคราะห์
(๔) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนบาเหน็จ และค่ าเครื่องแบบของเจ้ าหน้ าที่
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
(๕) ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการประชุมใหญ่
(๖) ค่ าลงทะเบียนในการเข้ าร่วมประชุมฝึ กอบรม สัมมนาของกรรมการและเจ้ าหน้ าที่
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

-3(๗) ค่าใช้ จ่ายในการจัดซื้อที่ดิน อาคาร และครุภัณฑ์ต่างๆ หรือจัดจ้ างการก่อสร้ าง ต่อ
เติม อาคารของสานักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
(๘) ค่าเช่าที่ดิน และอาคารสานักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
(๙) ค่าใช้ จ่ายในการจัดซื้อพัสดุ ค่าซ่อม ค่าบารุงรักษา ค่าเสื่อมราคา
(๑๐) ค่าใช้ จ่ายด้ านสาธารณูปโภค เช่น ค่านา้ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์
(๑๑) ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงิ นได้ ตามประมวลรัษฎากร ค่ าธรรมเนียมต่ างๆ ที่เกี่ยวกับการ
ดาเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
(๑๒) ค่ าใช้ จ่ายสาหรับผู้ทาบัญชี ผู้ตรวจบัญชี ผู้สอบบัญชี ผู้ชาระบัญชี และค่ าใช้ จ่าย
ในการเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
(๑๓) ค่าพวงรีดและค่าพิธีกรรมทางศาสนาของสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
(๑๔) ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ตามที่นายทะเบียนกลางให้ ความเห็นชอบ
ค่ าใช้ จ่ ายตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๑๓) ต้ องวางเป็ นระเบี ยบและนาเสนอที่
ประชุมใหญ่อนุมัติและส่งให้ นายทะเบียนเพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบก่อน ทั้งนี้ภายในกาหนดสามสิบ
วัน
ข้ อ ๖ การเก็บรักษาเงิน ให้ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นาเงินฝากไว้ กับ ธนาคารของรัฐ
หรือธนาคารพาณิชย์ ในนามของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ถ้ า สมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ จ ะเก็บ รั ก ษาเงิ น สดไว้ ในมื อ ให้ สมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะห์คานึงถึงความเหมาะสมและความจาเป็ น ทั้งนี้จะต้ องกาหนดจานวนเงินนั้นไว้ ในข้ อบังคับด้ วย
ข้ อ ๗ การใช้ จ่ายเงิ นและการเบิกถอนเงิ นของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ให้ นายก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ และกรรมการอื่นอีกไม่ น้อยกว่ า สองคนลงลายมือร่ วมกันในการอนุ มัติ
ค่าใช้ จ่ายและเบิกถอนเงิน
ข้ อ ๘ ในกรณีท่มี ีปัญหาหรือข้ อโต้ แย้ งเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ ผ้ ูอานวยการ
สานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเป็ นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
นายอนุรักษ์ จุรีมาศ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

