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พระราชบัญญัติ
การฌาปนกิจสงเคราะห์
พ.ศ. ๒๕๔๕
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕
เป็ นปี ที่ ๕๗ ในรัชกาลปัจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็ นการสมควรปรับปรุ งกฎหมายว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์
พระราชบัญญัติน้ ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่ งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข้ ึนไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ ีเรี ยกว่า “พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ ี ให้ใช้บงั คับเมื่อพ้นกาหนดเก้าสิ บวันนับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๑๗
หมวด ๑
บททัว่ ไป
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ ี
“การฌาปนกิจสงเคราะห์” หมายความว่า กิจการที่บุคคลหลายคนตกลงเข้าร่ วมกันเพื่อทาการสงเคราะห์ซ่ ึ งกันและกันใน
การจัดการศพ หรื อจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่ งที่ตกลงเข้าร่ วมกันนั้นซึ่งถึงแก่ความตาย และมิได้ประสงค์จะหา
กาไรหรื อรายได้เพื่อแบ่งปั นกัน
“สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ” หมายความว่า สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่จดั ตั้งขึ้นเพื่อดาเนิ นกิจการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติน้ ี
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
“เงินค่าสมัคร” หมายความว่า เงินค่าสมัครเข้าเป็ นสมาชิ กของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
“เงินสงเคราะห์ ” หมายความว่า เงินที่สมาชิ กร่ วมกันออกช่วยเหลือเป็ นค่าจัดการศพ หรื อค่าจัดการศพและสงเคราะห์
ครอบครัวของสมาชิกซึ่ งถึงแก่ความตาย รวมทั้งเป็ นค่าใช้จ่ายเพื่อดาเนิ นกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
“สานักงาน ”หมายความว่า สานักงานที่เป็ นที่ทาการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการดาเนิ นการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการดาเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผูซ้ ่ ึงรัฐมนตรี แต่งตั้งให้ปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติน้ ี
“นายทะเบียน” หมายความว่า นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจาท้องที่กรุ งเทพมหานครหรื อนายทะเบียน
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจาท้องที่อื่น แล้วแต่กรณี
“นายทะเบียนกลาง” หมายความว่า นายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
“ปลัดกระทรวง” หมายความว่า ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์*
“รัฐมนตรี ” หมายความว่า รัฐมนตรี ผรู ้ ักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๕ ห้ามมิให้บุคคลใดนอกจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์และการฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ได้ข้ ึนทะเบียนแล้ว ใช้คา
แสดงชื่อในธุรกิจว่า “ฌาปนกิจสงเคราะห์” หรื อคาอื่นใดที่มีความหมายเช่นเดียวกัน
มาตรา ๖ ให้ผอู ้ านวยการสานักงานกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว*เป็ นนายทะเบียนกลาง
นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจาท้องที่กรุ งเทพมหานครและนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ประจาท้องที่อื่นให้ผอู้ านวยการสานักงานกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว*แต่งตั้ง
มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์*รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี และ
ให้มีอานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กบั ออกกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนี ยมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัติน้ ี ยกเว้นค่าธรรมเนี ยม และ
กาหนดกิจการอื่นหรื อออกระเบียบและประกาศ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติน้ ี
กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้
หมวด ๒
การจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
มาตรา ๘ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จะมีข้ ึนได้ก็แต่โดยอาศัยอานาจตามบทแห่ งพระราชบัญญัติน้ ี
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จะมีวตั ถุประสงค์นอกจากการฌาปนกิจสงเคราะห์มิได้
มาตรา ๙ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตอ้ งมีขอ้ บังคับและต้องจดทะเบียน เมื่อได้จดทะเบียนแล้วให้มีฐานะเป็ นนิติบุคคล
การตั้งสาขาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จะกระทามิได้
มาตรา ๑๐ การขอจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ให้ผเู้ ริ่ มก่อการจัดตั้งจานวนไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดคน ยืน่ คาขอพร้อม
ด้วยข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อย่างน้อยสามฉบับต่อนายทะเบียนประจาท้องที่ที่จะตั้งสานักงาน
คุณสมบัติของผูเ้ ริ่ มก่อการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ และหลักเกณฑ์ วิธีการยืน่ คาขอจดทะเบียน ให้เป็ นไปตามที่
รัฐมนตรี ประกาศกาหนด
มาตรา ๑๑ ในการขอจดทะเบียน ถ้าได้ปฏิบตั ิถูกต้องครบถ้วนตามที่บญั ญัติไว้ในมาตรา ๑๐ มีขอ้ บังคับถูกต้องตาม
มาตรา ๑๓ และข้อบังคับนั้นไม่ขดั ต่อกฎหมายและวัตถุประสงค์ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ กับทั้งผูเ้ ริ่ มก่อการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ทุกคนมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่รัฐมนตรี ประกาศกาหนดตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง ให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนได้ และให้ออก
ใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนตามแบบที่รัฐมนตรี ประกาศกาหนดให้แก่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์น้ นั
ถ้าหากนายทะเบียนเห็นว่าในการขอจดทะเบียนมิได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้องครบถ้วนตามวรรคหนึ่ง ให้นายทะเบียนมีคาสัง่ ให้ผู ้
ยืน่ คาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง เมื่อได้แก้ไขหรื อเปลี่ยนแปลงถูกต้องแล้วให้นายทะเบียนออกใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนให้สมาคม
นั้น
ถ้าผูย้ นื่ คาขอไม่แก้ไขหรื อเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องตามวรรคสองภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ทราบคาสัง่ นายทะเบียน ให้
นายทะเบียนมีคาสัง่ ไม่รับจดทะเบียนและแจ้งคาสัง่ ไม่รับจดทะเบียนพร้อมด้วยเหตุผลไปยังผูข้ อจดทะเบียนภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ยืน่ คาขอ

ให้ผขู ้ อจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ์คาสัง่ นั้นต่อปลัดกระทรวงได้โดยทาเป็ นหนังสื อยืน่ ต่อนายทะเบียนภายในสามสิ บวัน
นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งคาสัง่ ดังกล่าว และให้นายทะเบียนส่งคาอุทธรณ์ต่อไปยังปลัดกระทรวงโดยมิชกั ช้า
ให้ปลัดกระทรวงวินิจฉัยให้แล้วเสร็ จภายในหกสิ บวันนับแต่วนั ยืน่ อุทธรณ์คาวินิจฉัยของปลัดกระทรวงให้เป็ นที่สุด
มาตรา ๑๒ ให้นายทะเบียนกลางประกาศการจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๓ ข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อย่างน้อยต้องมีขอ้ ความเกี่ยวกับเรื่ องดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อ ซึ่ งต้องมีคาว่า “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์” กากับไว้กบั ชื่ อนั้นด้วย
(๒) วัตถุประสงค์
(๓) ที่ต้งั สานักงาน และวันเวลาเปิ ดทาการ
(๔) วิธีการรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ
(๕) อัตราเงินค่าสมัคร อัตราเงินค่าบารุ ง และอัตราเงินสงเคราะห์ และวิธีการชาระเงินนั้น
(๖) ข้อกาหนดเกี่ยวกับสิ ทธิและหน้าที่ของสมาชิ ก
(๗) วิธีการจ่ายเงินค่าจัดการศพ หรื อค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว
(๘) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการเก็บรักษาเงิน
(๙) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ่
(๑๐) ข้อกาหนดเกี่ยวกับจานวนกรรมการ การพ้นจากตาแหน่งของกรรมการ และการประชุมของคณะกรรมการ
มาตรา ๑๔ คุณสมบัติของสมาชิก หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมาชิกให้เป็ นไปตามที่รัฐมนตรี ประกาศกาหนด
วิธีการจ่ายเงินและการใช้จ่ายและการเก็บรักษาเงินตามมาตรา
๑๓ (๗) และ (๘) ให้เป็ นไปตามที่รัฐมนตรี ประกาศ
กาหนด
มาตรา ๑๕ วันเวลาเปิ ดทาการสานักงานตามมาตรา ๑๓ (๓) ต้องไม่นอ้ ยกว่าห้าวันในหนึ่ งสัปดาห์ และวันหนึ่ งต้องไม่
น้อยกว่าสามชัว่ โมง และให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ปิดประกาศวันและเวลาเปิ ดทาการไว้ที่สานักงาน
มาตรา ๑๖ การแก้ไขหรื อเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จะกระทาได้ก็แต่โดยมติของที่ประชุมใหญ่
และต้องนาไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในสิ บสี่ วนั นับแต่วนั ที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ
การยืน่ คาขอจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรี ประกาศกาหนด
นายทะเบียนมีอานาจไม่รับจดทะเบียนการแก้ไขหรื อเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ได้ เมื่อเห็นว่าการ
แก้ไขหรื อเพิ่มเติมนั้นขัดต่อวัตถุประสงค์ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์หรื อขัดต่อกฎหมาย
การแก้ไขหรื อเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ จะยังไม่มีผลใช้บงั คับจนกว่านายทะเบียนจะได้รับจด
ทะเบียนแล้ว
ในกรณี ที่นายทะเบียนไม่รับจดทะเบียนการแก้ไขหรื อเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ให้นามาตรา ๑๑
วรรคสี่ และวรรคห้า มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๗ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตอ้ งจัดให้มีป้ายชื่ อเป็ นภาษาไทยอ่านได้ชดั เจนติดไว้ที่หน้าสานักงาน และต้อง
ติดใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนไว้ที่สานักงานในที่เปิ ดเผยเห็นได้ง่าย
มาตรา ๑๘ ในกรณี ที่ใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนสูญหาย ถูกทาลายหรื อชารุ ดในสาระสาคัญให้นายทะเบียนออกใบ
แทนใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนให้เมื่อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ร้องขอ
การขอรับใบแทนใบสาคัญแสดงการจดทะเบียน
การออกใบแทนใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนและแบบใบแทน
ใบสาคัญแสดงการจดทะเบียน ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบที่รัฐมนตรี ประกาศกาหนด
หมวด ๓

การดาเนิ นกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
มาตรา ๑๙ ให้ผเู ้ ริ่ มก่อการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นดั สมาชิ กมาประชุมกันเป็ นการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก
ภายในเก้าสิ บวันนับแต่วนั ที่จดทะเบียนเพื่อตั้งคณะกรรมการและมอบหมายการทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการ ในระหว่างที่ยงั มิได้มีการประชุม
ใหญ่สามัญครั้งแรก ให้ผเู ้ ริ่ มก่อการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับคณะกรรมการ
มาตรา ๒๐ การแต่งตั้งกรรมการและการเปลี่ยนตัวกรรมการ
ให้ทาได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่และต้องนาไปจด
ทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในสิ บสี่ วนั นับแต่วนั ที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ
การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรี ประกาศกาหนด
ในกรณี ที่นายทะเบียนไม่รับจดทะเบียนกรรมการคนใด นายทะเบียนต้องแจ้งเหตุที่ไม่รับจดทะเบียนให้สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ทราบภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ไม่รับจดทะเบียน และให้นามาตรา ๑๑ วรรคสี่ และวรรคห้า มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ในระหว่างที่ยงั ไม่มีการจดทะเบียนกรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุดใหม่ ถ้าข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์มิได้กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น ให้กรรมการชุดเดิมปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการต่อไปจนกว่าจะได้มีการจดทะเบียนกรรมการชุดใหม่
มาตรา ๒๑ ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์มีคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจานวนไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดคน
โดยมี
ตาแหน่งนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์หนึ่ งคน เลขานุการหนึ่ งคน เหรัญญิกหนึ่งคน และตาแหน่งอื่นตามที่คณะกรรมการกาหนด เป็ นผู้
ดาเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์และเป็ นผูแ้ ทนของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก
เพื่อการนี้
คณะกรรมการจะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ งหรื อหลายคนทาการแทนก็ได้
กรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบที่รัฐมนตรี กาหนด
กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์มีวาระอยูใ่ นตาแหน่งคราวละสองปี นับแต่วนั ที่นายทะเบียนรับจดทะเบียน
กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จะดารงตาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ เว้นแต่ที่ประชุมใหญ่โดยมติสองใน
สามของผูม้ าประชุมจะกาหนดเป็ นอย่างอื่น
ในกรณี ที่กรรมการพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระและได้มีการแต่งตั้งผูอ้ ื่นเป็ นกรรมการแทนให้ผทู ้ ี่ได้รับแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งแทนอยูใ่ นตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยูข่ องผูซ้ ่ ึ งตนแทน
มาตรา ๒๒ การประชุมใหญ่สามัญ ให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมใหญ่สามัญประจาปี ปี ละหนึ่ งครั้งภายในหนึ่ งร้อย
ยีส่ ิ บวันนับแต่วนั สิ้ นปี ปฏิทิน เพื่อ
(๑) รับทราบรายงานกิจการในรอบปี ที่ผา่ นมาของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
(๒) พิจารณาอนุมตั ิบญั ชี รายได้ รายจ่าย และบัญชี งบดุลของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการแทนคณะกรรมการเมื่อครบวาระตามมาตรา ๒๑ วรรคสาม
(๔) พิจารณาวาระอื่น ๆ
มาตรา ๒๓ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
สมาชิกจานวนไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนสมาชิ กทั้งหมดหรื อไม่นอ้ ยกว่าห้าสิ บคนจะทาหนังสื อร้องขอต่อ
คณะกรรมการให้เรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อการใดการหนึ่ งเมื่อใดก็ได้
ในกรณี ที่สมาชิกเป็ นผูร้ ้องขอให้เรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญ ให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิ บวัน
นับแต่วนั ที่ได้รับคาร้องขอ ถ้าคณะกรรมการไม่เรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญในระยะเวลาดังกล่าว ให้นายทะเบียนมีอานาจเรี ยกประชุมใหญ่
วิสามัญได้
มาตรา ๒๔ ในการเรี ยกประชุมใหญ่สามัญหรื อการเรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๒ หรื อมาตรา ๒๓
คณะกรรมการต้องส่ งหนังสื อนัดประชุมไปยังสมาชิ กทุกคนซึ่ งมีชื่อในทะเบียนสมาชิ กก่อนวันนัดประชุมไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวัน
การเรี ยกประชุมใหญ่ตามวรรคหนึ่งต้องระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมและจัดส่ งรายละเอียดและ
เอกสารที่เกี่ยวข้องตามควรไปพร้อมกันด้วย

มาตรา ๒๕ การประชุมใหญ่ ต้องมีสมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิ กมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนสมาชิ กทั้งหมด
หรื อไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งร้อยคนจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ถ้าในการประชุมนัดแรกสมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิ กมาไม่ครบองค์ประชุม หากการประชุมนั้นได้นดั โดยสมาชิ กร้องขอ
ให้เลิกประชุม ถ้าการประชุมนั้นมิใช่โดยสมาชิ กร้องขอ ให้นดั ประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่ งภายในสามสิ บวัน การประชุมครั้งหลังนี้มีสมาชิ กหรื อ
ผูแ้ ทนสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งในสิ บของจานวนสมาชิ กทั้งหมดหรื อไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บคนก็ให้ถือว่าเป็ นองค์ประชุม
ในการประชุมใหญ่เพื่อแก้ไขหรื อเพิ่มเติมข้อบังคับและการเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตอ้ งมีผมู ้ าประชุมตามวรรค
หนึ่งเท่านั้น
มาตรา ๒๖ ในการประชุมใหญ่ สมาชิ กคนหนึ่ งมีเสี ยงหนึ่งในการลงคะแนน การวินิจฉัยชี้ ขาดให้ถือเสี ยงข้างมาก ถ้า
คะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่ งเป็ นเสี ยงชี้ ขาด เว้นแต่กรณี การแก้ไขหรื อเพิ่มเติมข้อบังคับ และการ
เลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตอ้ งมีคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของผูม้ าประชุม
มาตรา ๒๗ สมาชิกจะมอบฉันทะเป็ นหนังสื อให้ผอู ้ ื่นซึ่ งมิใช่สมาชิ กมาประชุมใหญ่และออกเสี ยงแทนตนก็ได้
ผูร้ ับมอบฉันทะคนหนึ่งรับมอบฉันทะได้คนเดียว
มาตรา ๒๘ ในกรณี ที่จะมีมติเรื่ องใด ถ้าส่ วนได้เสี ยของกรรมการหรื อสมาชิ กของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผใู ้ ดขัดกับ
ประโยชน์ได้เสี ยของสมาคม กรรมการหรื อสมาชิ กของสมาคมผูน้ ้ นั จะออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้นมิได้
มาตรา ๒๙ นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่อาจเข้าร่ วมการประชุมใหญ่ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์และอาจ
ชี้แจงแสดงข้อคิดเห็นแก่ที่ประชุมใหญ่ได้ แต่ไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
มาตรา ๓๐ ห้ามมิให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เรี ยกเก็บเงินอื่นใดจากสมาชิ กนอกเหนื อจากเงินค่าสมัคร

เงินค่าบารุ ง

และเงินสงเคราะห์
เงินค่าสมัครให้เรี ยกเก็บจากผูซ้ ่ ึงสมัครเข้าเป็ นสมาชิ กในครั้งแรกเพียงครั้งเดียวตามอัตราที่กาหนดในข้อบังคับ แต่ตอ้ งไม่
เกินอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง
เงินค่าบารุ งให้เรี ยกเก็บจากสมาชิกเป็ นรายเดือนหรื อรายปี ตามอัตราที่กาหนดในข้อบังคับแต่ตอ้ งไม่เกินอัตราที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
เงินสงเคราะห์ให้เรี ยกเก็บได้ตามจานวนสมาชิ กที่ตายตามอัตราที่กาหนดในข้อบังคับ แต่ตอ้ งไม่เกินอัตราที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อาจเรี ยกเก็บเงินสงเคราะห์ไว้ล่วงหน้าเพื่อสารองจ่ายเป็ นค่าจัดการศพได้แต่ตอ้ งไม่เกินอัตรา
ที่ที่ประชุมใหญ่กาหนดและต้องกาหนดในข้อบังคับ
ในกรณี ที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เลิก หรื อสมาชิ กผูใ้ ดพ้นจากสมาชิ กภาพให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์คืนเงิน
สงเคราะห์ที่เรี ยกเก็บไว้ล่วงหน้าให้แก่สมาชิ กเท่าที่สมาชิ กผูน้ ้ นั ยังไม่ตกอยูใ่ นความผูกพันที่จะต้องจ่ายเงินสงเคราะห์ตามที่ได้จ่ายล่วงหน้าไว้ให้
แล้ว
มาตรา ๓๑ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อาจหักเงินจานวนหนึ่ งไว้จากเงินสงเคราะห์ได้ตามสมควรเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตามอัตราที่ที่ประชุมกาหนด แต่ตอ้ งไม่เกินอัตราที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๒ กรรมการไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างหรื อประโยชน์อย่างอื่นทานองเดียวกันจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
กรรมการอาจได้รับเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ หรื อประโยชน์อย่างอื่นทานองเดียวกันจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ได้
หากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ได้วางระเบียบไว้ให้จ่ายได้
ระเบียบของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์วา่ ด้วยการจ่ายเบี้ยประชุม ค่าพาหนะหรื อประโยชน์อย่างอื่นทานองเดียวกัน
ให้แก่กรรมการ ต้องกระทาโดยมติของที่ประชุมใหญ่และต้องส่ งสาเนาที่มีคารับรองว่าถูกต้องต่อนายทะเบียน

มาตรา ๓๓ ห้ามมิให้ผใู้ ดชักชวน ชี้ ช่อง หรื อจัดการโดยวิธีใด ๆ ที่คล้ายคลึงกันให้ผใู้ ดเข้าเป็ นสมาชิ กสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ที่ยงั มิได้จดทะเบียนโดยถูกต้องตามกฎหมาย
มาตรา ๓๔ ห้ามมิให้ผใู้ ดชักชวน ชี้ ช่อง หรื อจัดการให้ผอู ้ ื่นเข้าเป็ นสมาชิ กในสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ โดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนเป็ นเงินหรื อทรัพย์สินอื่นไม่วา่ จะเป็ นสิ นจ้างหรื อค่าใช้จ่ายอื่นจากการชักชวน ชี้ ช่อง หรื อจัดการนั้น
มาตรา ๓๕ สมาชิกมีสิทธิ ขอตรวจสอบบัญชี และเอกสารของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อทราบการดาเนิ นกิจการของ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่สานักงานได้ในเวลาเปิ ดทาการ
หมวด ๔
การควบคุมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
มาตรา ๓๖ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ต้องจัดให้มีทะเบียนสมาชิ กตามแบบที่นายทะเบียนกลางกาหนด และให้เก็บ
รักษาทะเบียนดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานและเอกสารที่ใช้ประกอบการลงทะเบียนไว้ที่สานักงาน
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตอ้ งส่งสาเนาทะเบียนสมาชิ กที่มีอยูใ่ นวันที่ครบเก้าสิ บวันนับแต่วนั ที่จดทะเบียนให้แก่นาย
ทะเบียนภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ดังกล่าว และเมื่อสิ้นเดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกันยายน และเดือนธันวาคมของทุกปี
สมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ตอ้ งส่งสาเนาทะเบียนสมาชิ กในส่ วนที่มีการเปลี่ยนแปลงจานวนสมาชิ กตามที่เป็ นอยูใ่ นวันสิ้ นเดือนนั้นต่อนายทะเบียน
ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั สิ้นเดือนนั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรี ประกาศกาหนด
มาตรา ๓๗ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ต้องจัดให้มีสมุดชาระเงินประจาตัวสมาชิ กให้แก่สมาชิ ก บัญชี ชาระเงิน
ประจาตัวสมาชิก บัญชี แสดงฐานะการเงินและหลักฐานการรับจ่ายเงินตามแบบที่นายทะเบียนกลางกาหนด และต้องเก็บรักษาเอกสารประกอบ
บัญชีแสดงให้เห็นความถูกต้องแห่งบัญชีน้ นั ไว้ดว้ ย
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตอ้ งรายงานจานวนเงินที่มีอยูใ่ นมือและในธนาคารตามที่เป็ นอยูใ่ นวันสิ้ นเดือนมิถุนายนของ
ทุกปี ต่อนายทะเบียนภายในสามสิ บวันนับแต่วนั สิ้ นเดือนนั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรี ประกาศกาหนด
มาตรา ๓๘ เมื่อสิ้นปี ปฏิทินทุกปี สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตอ้ งทาบัญชี รายได้ รายจ่าย และบัญชีงบดุลตามแบบที่นาย
ทะเบียนกลางกาหนด เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาภายในหกสิ บวันนับแต่วนั สิ้ นปี ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เสนอต่อที่ประชุม
ใหญ่เพื่ออนุมตั ิบญั ชีรายได้ รายจ่าย และบัญชี งบดุลนั้นภายในกาหนดหนึ่ งร้อยยีส่ ิ บวันนับแต่วนั สิ้ นปี ปฏิทิน
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตอ้ งส่งสาเนางบดุลตามวรรคหนึ่ งที่มีคารับรองว่าถูกต้องต่อนายทะเบียนเพื่อตรวจสอบ
ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ที่ประชุมใหญ่อนุมตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรี ประกาศกาหนด และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตอ้ ง
แสดงสาเนางบดุลไว้ที่สานักงานเพื่อให้สมาชิ กและผูม้ ีส่วนได้เสี ยตรวจดูได้ดว้ ย
มาตรา ๓๙ ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เก็บรักษาหลักฐานเอกสารตามมาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ ไว้เป็ น
เวลาไม่นอ้ ยกว่าสิ บปี
มาตรา ๔๐ ผูม้ ีส่วนได้เสี ยจะขอตรวจเอกสาร คัดเอกสาร หรื อขอให้คดั รายการ และรับรองสาเนาเอกสารเกี่ยวกับ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จากนายทะเบียนให้ยนื่ คาขอตามแบบที่นายทะเบียนกลางกาหนด
มาตรา ๔๑ เพื่อประโยชน์แก่การดาเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ให้เป็ นไปด้วยดีเมื่อมีกรณี ที่นายทะเบียน
เห็นสมควรที่จะได้ฟังความคิดเห็นและคาวินิจฉัยของสมาชิ กในปั ญหาหรื อกิจการใด นายทะเบียนมีอานาจสัง่ ให้คณะกรรมการเรี ยกประชุม
ใหญ่วิสามัญเพื่อพิจารณาและวินิจฉัยปัญหาหรื อกิจการนั้นได้

มาตรา ๔๒ เมื่อสมาชิกคนใดคนหนึ่ งหรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอว่าการประชุมใหญ่ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ถ้าได้นดั เรี ยกหรื อได้ประชุมกันหรื อได้ลงมติฝ่าฝื นต่อกฎหมายหรื อข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ นายทะเบียนมีอานาจสัง่ ให้เพิก
ถอนมติของที่ประชุมใหญ่ที่เกิดขึ้นในการประชุมที่ได้เรี ยกหรื อได้ประชุมกันหรื อได้ลงมติฝ่าฝื นต่อกฎหมายหรื อข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์น้ นั เสี ยได้ การร้องขอให้เพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่น้ นั ถ้าสมาชิ กเป็ นผูร้ ้องขอต้องร้องขอภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ที่ประชุม
ใหญ่ลงมติ
ในกรณี ที่นายทะเบียนมีคาสัง่ ให้เพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่
กรรมการคนใดคนหนึ่ งมีสิทธิ อุทธรณ์คาสัง่ นั้นต่อ
ปลัดกระทรวงได้ โดยทาเป็ นหนังสื อยืน่ ต่อนายทะเบียนภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งคาสัง่ และให้นายทะเบียนส่งคาอุทธรณ์ต่อไป
ยังปลัดกระทรวงโดยมิชกั ช้า
ให้ปลัดกระทรวงวินิจฉัยให้แล้วเสร็ จภายในหกสิ บวันนับแต่วนั ยืน่ อุทธรณ์คาวินิจฉัยของปลัดกระทรวงให้เป็ นที่สุด
มาตรา ๔๓ ในกรณี ที่กรรมการหรื อเจ้าหน้าที่ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์กระทาการใดอันก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ถ้าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ไม่ร้องทุกข์หรื อฟ้ องคดี ให้นายทะเบียนร้องทุกข์หรื อฟ้ องคดีได้ โดยให้พนักงาน
อัยการรับว่าต่างให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ และให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ออกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการร้องทุกข์ฟ้องคดีหรื อว่าต่างแก่นาย
ทะเบียนหรื อพนักงานอัยการ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๔๔ ในกรณี ที่คณะกรรมการหรื อกรรมการกระทาการหรื องดเว้นกระทาการในการปฏิบตั ิหน้าที่ของตนจนทาให้
เสื่ อมเสี ยผลประโยชน์ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์หรื อสมาชิ ก หรื อทาให้มีขอ้ บกพร่ องเกี่ยวกับการเงินหรื อการบัญชี ให้นายทะเบียนมี
อานาจออกคาสัง่ เป็ นหนังสื อให้ปฏิบตั ิการ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้คณะกรรมการหรื อกรรมการระงับการปฏิบตั ิบางส่ วนที่เป็ นเหตุให้เกิดข้อบกพร่ องหรื อเสื่ อมเสี ยผลประโยชน์
ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์หรื อสมาชิ ก
(๒) ให้คณะกรรมการหรื อกรรมการแก้ไขข้อบกพร่ องตามวิธีการและระยะเวลาที่นายทะเบียนกาหนด
(๓) ให้คณะกรรมการหรื อกรรมการหยุดปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นการชัว่ คราว เพื่อแก้ไขข้อบกพร่ องนั้นให้แล้วเสร็ จตามวิธีการ
และภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกาหนด
(๔) ให้คณะกรรมการพ้นจากตาแหน่งทั้งคณะ หรื อให้กรรมการซึ่ งเกี่ยวข้องกับการนั้นพ้นจากตาแหน่งกรรมการ
มาตรา ๔๕ เมื่อนายทะเบียนสัง่ ให้คณะกรรมการพ้นจากตาแหน่งกรรมการทั้งคณะ
ให้นายทะเบียนแต่งตั้ง
คณะกรรมการชัว่ คราวขึ้นคณะหนึ่ งมีอานาจหน้าที่และสิ ทธิ เช่นเดียวกับคณะกรรมการ และให้คณะกรรมการชัว่ คราวจัดให้มีการประชุมใหญ่
เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการขึ้นใหม่ท้งั คณะให้เสร็ จสิ้ นภายในสี่ สิบห้าวันนับแต่วนั ที่ได้รับแต่งตั้ง
มาตรา ๔๖ เมื่อนายทะเบียนสัง่ ให้กรรมการคนใดพ้นจากตาแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการส่ วนที่เหลือเรี ยกประชุม
ใหญ่ต้ งั ผูเ้ ป็ นกรรมการแทนภายในเวลาสามสิ บวันนับแต่วนั ที่กรรมการพ้นจากตาแหน่ง ถ้ามิได้ต้ งั หรื อตั้งกรรมการไม่ได้ตามกาหนดเวลา ให้
นายทะเบียนแต่งตั้งสมาชิ กคนใดคนหนึ่งเป็ นกรรมการแทน และให้ผซู ้ ่ ึ งได้รับแต่งตั้งนั้นอยูใ่ นตาแหน่งกรรมการเท่ากับวาระที่เหลืออยูข่ องผูซ้ ่ ึง
ตนแทน แต่ถา้ วาระของกรรมการผูน้ ้ นั เหลืออยูไ่ ม่ถึงหนึ่ งร้อยแปดสิ บวัน คณะกรรมการส่ วนที่เหลือจะเรี ยกประชุมใหญ่เพื่อตั้งกรรมการแทน
หรื อนายทะเบียนจะดาเนินการแต่งตั้งกรรมการแทนหรื อไม่ก็ได้
ในกรณี ที่คณะกรรมการเหลืออยูไ่ ม่ถึงเจ็ดคน ให้นายทะเบียนแต่งตั้งกรรมการชัว่ คราวให้ครบจานวนเจ็ดคน และให้
คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งให้แล้วเสร็ จภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่นาย
ทะเบียนแต่งตั้งกรรมการชัว่ คราว
มาตรา ๔๗ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้นายทะเบียนหรื อผูซ้ ่ ึงนายทะเบียนมอบหมายและพนักงาน
เจ้าหน้าที่ มีอานาจ
(๑) เข้าไปในสานักงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในวันทาการระหว่างเวลาพระอาทิตย์ข้ ึนถึงพระอาทิตย์ตก เพื่อ
ตรวจสอบและควบคุมให้การเป็ นไปตามพระราชบัญญัติน้ ี

(๒) สัง่ ให้กรรมการหรื อเจ้าหน้าที่ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ส่งหรื อแสดงบัญชี และเอกสารของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์
(๓) สอบถามบุคคลใน (๒) หรื อเรี ยกบุคคลดังกล่าวมาเพื่อสอบถามหรื อแสดงข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับการดาเนิ นกิจการของ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ในกรณี การตรวจสอบกระทาโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ เมื่อตรวจสอบแล้วให้เสนอรายงานการตรวจสอบต่อนายทะเบียน
ด้วย
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของนายทะเบียนหรื อผูซ้ ่ ึงนายทะเบียนมอบหมายและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้บุคคลซึ่ง
เกี่ยวข้องอานวยความสะดวกตามสมควรแก่นายทะเบียนหรื อผูซ้ ่ ึ งนายทะเบียนมอบหมายและพนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา ๔๘ นายทะเบียนหรื อผูซ้ ่ ึงนายทะเบียนมอบหมายและพนักงานเจ้าหน้าที่ตอ้ งมีบตั รประจาตัวตามแบบที่นาย
ทะเบียนกลางประกาศกาหนด
ในการปฏิบตั ิการตามหน้าที่ นายทะเบียนหรื อผูซ้ ่ ึงนายทะเบียนมอบหมายและพนักงานเจ้าหน้าที่ตอ้ งแสดงบัตร
ประจาตัวเมื่อบุคคลซึ่ งเกี่ยวข้องร้องขอ
หมวด ๕
การฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
และองค์กรวิชาชีพซึ่ งเป็ นนิ ติบุคคลที่อยูภ่ ายใต้การกากับของรัฐ
มาตรา ๔๙ ส่ วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรื อองค์กรวิชาชี พซึ่ งเป็ นนิ ติบุคคลที่อยูภ่ ายใต้การกากับของรัฐ
ใดที่ประสงค์จะดาเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ให้ปฏิบตั ิตามระเบียบที่กาหนดในมาตรา ๕๐
มาตรา ๕๐ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์*กาหนดระเบียบการขึ้นทะเบียนการดาเนิ นกิจการ
การควบคุม และการเลิกกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่ วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรวิชาชี พซึ่ งเป็ นนิ ติบุคคลที่อยู่
ภายใต้การกากับของรัฐขึ้นไว้ ระเบียบนี้ เมื่อได้รับอนุมตั ิจากคณะรัฐมนตรี แล้วให้ใช้บงั คับได้
เมื่อการฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่ วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรวิชาชี พซึ่ งเป็ นนิ ติบุคคลที่อยู่
ภายใต้การกากับของรัฐได้ข้ ึนทะเบียนตามระเบียบที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์*กาหนดในวรรคหนึ่ งแล้ว ให้ถือว่า
การฌาปนกิจสงเคราะห์ดงั กล่าวเป็ นงานอันอยูใ่ นอานาจหน้าที่ของส่ วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรวิชาชีพซึ่งเป็ นนิติ
บุคคลที่อยูภ่ ายใต้การกากับของรัฐนั้น
หมวด ๖
การเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
มาตรา ๕๑ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ยอ่ มเลิกด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ ง ดังต่อไปนี้
(๑) ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้เลิก
(๒) นายทะเบียนสัง่ ให้เลิกตามมาตรา ๕๒
(๓) ศาลสัง่ ให้เลิกตามมาตรา ๕๔
เมื่อเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ให้นายทะเบียนกลางประกาศการเลิกในราชกิจจานุเบกษาและให้นายทะเบียนปิ ด
ประกาศที่สานักงานด้วย
มาตรา ๕๒ นายทะเบียนมีอานาจสัง่ ให้เลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ได้ในกรณี ดงั ต่อไปนี้

(๑) สมาชิกไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งในสี่ ของจานวนสมาชิ กทั้งหมดร่ วมกันยืน่ คาร้องขอต่อนายทะเบียนขอให้เลิกสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์พร้อมด้วยเหตุผลประกอบคาร้องขอ และนายทะเบียนได้สอบสวนหลักฐานและเหตุผลประกอบคาร้องขอแล้วเป็ นที่ปรากฏ
แน่ชดั ว่าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมควรจะต้องเลิกดาเนิ นกิจการตามคาร้องขอนั้น
(๒) บุคคลอื่นซึ่ งมิได้เป็ นกรรมการคนหนึ่ งหรื อหลายคนเข้ามากระทาการในฐานะกรรมการและนายทะเบียนได้มีคาสัง่
ให้บุคคลดังกล่าวเลิกการกระทาการในฐานะกรรมการแล้ว แต่ไม่ปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของนายทะเบียน
(๓) มีพฤติการณ์ที่ทาให้เห็นว่าการดาเนิ นกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์น้ นั ไม่เป็ นไปโดยสุ จริ ต
และนาย
ทะเบียนได้สอบสวนพฤติการณ์ดงั กล่าวแล้วมีเหตุผลเป็ นที่เชื่ อถือได้
(๔) มีพฤติการณ์ที่ทาให้เห็นว่าการดาเนิ นกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ไม่อาจดาเนิ นต่อไปได้ไม่วา่ เพราะเหตุ
ใด ๆ
เมื่อนายทะเบียนสัง่ ให้เลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ใด
ให้แจ้งคาสัง่ เป็ นหนังสื อพร้อมด้วยเหตุผลไปยังสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์น้ นั ภายในสามสิ บวัน
มาตรา ๕๓ ในกรณี ที่นายทะเบียนสัง่ เลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตามมาตรา ๕๒ กรรมการจานวนไม่นอ้ ยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์น้ นั มีสิทธิ อุทธรณ์ต่อปลัดกระทรวงโดยทาเป็ นหนังสื อยืน่ ต่อนายทะเบียน
ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับคาสัง่ และให้นายทะเบียนส่งคาอุทธรณ์ต่อไปยังปลัดกระทรวงโดยมิชกั ช้า
ให้ปลัดกระทรวงวินิจฉัยให้แล้วเสร็ จภายในหกสิ บวันนับแต่วนั ยืน่ อุทธรณ์คาวินิจฉัยของปลัดกระทรวงให้เป็ นที่สุด
มาตรา ๕๔ ในกรณี ที่นายทะเบียนเพิกเฉยหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๕๒ เมื่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยร้องขอ ศาลอาจสัง่ ให้เลิก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์น้ นั ได้
หมวด ๗
การชาระบัญชี
มาตรา ๕๕ เมื่อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ใดต้องเลิกไม่วา่ ด้วยเหตุใด ๆ ให้มีการชาระบัญชีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
นั้น และให้นาความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์อนั ว่าด้วยการชาระบัญชี ห้างหุ ้นส่ วนจดทะเบียน ห้างหุ ้นส่วนจากัดและบริ ษทั จากัด
มาใช้บงั คับโดยอนุโลม เว้นแต่พระราชบัญญัติน้ ีจะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
มาตรา ๕๖ ในการตั้งผูช้ าระบัญชีของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ตอ้ งเลิก ให้ที่ประชุมใหญ่ต้ งั ผูช้ าระบัญชี โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่เลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์หรื อนับแต่วนั ที่ปลัดกระทรวงมีคาสัง่ ให้ยกอุทธรณ์
แล้วแต่กรณี เพื่อทาการชาระบัญชีของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ในกรณี ที่ที่ประชุมใหญ่ไม่อาจตั้งผูช้ าระบัญชี ภายในกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ ง หรื อนายทะเบียนไม่ให้ความเห็นชอบใน
การตั้งผูช้ าระบัญชี ให้นายทะเบียนแต่งตั้งผูช้ าระบัญชี ข้ ึนทาการชาระบัญชี สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ได้
เมื่อนายทะเบียนเห็นสมควรหรื อเมื่อสมาชิ กมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของสมาชิ กทั้งหมด ร้องขอต่อนายทะเบียน
นายทะเบียนจะแต่งตั้งผูช้ าระบัญชีคนใหม่แทนผูช้ าระบัญชี ที่ได้ต้ งั ไว้ก็ได้
ให้นายทะเบียนจดทะเบียนผูช้ าระบัญชีที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง หรื อผูช้ าระบัญชีที่ได้รับแต่งตั้ง
ตามวรรคสองหรื อวรรคสาม และให้ปิดประกาศชื่อผูช้ าระบัญชีไว้ที่สานักงานและที่วา่ การอาเภอแห่ งท้องที่ที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์น้ นั
ตั้งอยูภ่ ายในสิ บสี่ วนั นับแต่วนั ที่จดทะเบียนผูช้ าระบัญชี
ผูช้ าระบัญชีอาจได้รับค่าตอบแทนตามที่นายทะเบียนกาหนด
มาตรา ๕๗ ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่นายทะเบียนจดทะเบียนผูช้ าระบัญชี ให้ผชู้ าระบัญชีปิดประกาศไว้ที่สานักงาน
และที่วา่ การอาเภอแห่งท้องที่ที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์น้ นั ตั้งอยู่ และประกาศโฆษณาในหนังสื อพิมพ์แห่ งท้องที่หรื อโฆษณาทางวิทยุ
ประจาท้องที่วา่ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ได้เลิกและแจ้งเป็ นหนังสื อไปยังเจ้าหนี้ ทุกคนซึ่งมีชื่อปรากฏในสมุดบัญชี หรื อเอกสารของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์หรื อปรากฏจากทางอื่น เพื่อให้ทราบว่าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์น้ นั เลิกและให้เจ้าหน้าที่ยนื่ คาทวงหนี้ แก่ผชู ้ าระบัญชี

มาตรา ๕๘ เมื่อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เลิก ให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์มีหน้าที่
จัดการรักษาทรัพย์สินทั้งหมดของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ไว้จนกว่าผูช้ าระบัญชี จะเรี ยกให้ส่งมอบ
ผูช้ าระบัญชีจะเรี ยกให้คณะกรรมการหรื อเจ้าหน้าที่ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ส่งมอบทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง
พร้อมด้วยสมุดบัญชี เอกสารและสิ่ งอื่นเมื่อใดก็ได้
มาตรา ๕๙ ผูช้ าระบัญชี ตอ้ งทางบดุลของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์โดยมิชกั ช้าส่ งให้ผสู ้ อบบัญชี เพื่อตรวจรับรองว่า
ถูกต้อง และในกรณี จาเป็ นอาจร้องขอให้นายทะเบียนตั้งผูส้ อบบัญชี เพื่อตรวจสอบงบดุลนั้นได้
เมื่อผูส้ อบบัญชีรับรองงบดุลแล้ว ให้ผชู้ าระบัญชี เสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่เพื่ออนุมตั ิแล้วเสนองบดุลนั้นต่อนาย
ทะเบียน
มาตรา ๖๐ เมื่อได้ชาระบัญชีแล้ว ถ้ามีทรัพย์สินเหลืออยูจ่ ะแบ่งให้แก่สมาชิ กสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ไม่ได้ ทรัพย์สิน
นั้นจะต้องโอนไปให้แก่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อื่น หรื อนิ ติบุคคลที่มีวตั ถุประสงค์เกี่ยวกับการกุศลสาธารณะตามที่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับ
ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์หรื อตามมติของที่ประชุมใหญ่ ในกรณี ที่มิได้ระบุไว้ในข้อบังคับหรื อที่ประชุมใหญ่มิได้มีมติไว้ ให้ทรัพย์สิน
นั้นตกเป็ นของแผ่นดิน
หมวด ๘
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๖๑ ผูใ้ ดดาเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์โดยมิได้จดทะเบียนเป็ นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์หรื อขึ้น
ทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติน้ ี ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรื อปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๖๒ ผูใ้ ดเป็ นสมาชิกของการฌาปนกิจสงเคราะห์ โดยรู ้วา่ การฌาปนกิจสงเคราะห์น้ นั มิได้จดทะเบียนเป็ นสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์หรื อขึ้นทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติน้ ี ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
มาตรา ๖๓ ผูใ้ ดใช้คาแสดงชื่ อในธุรกิจว่า “ฌาปนกิจสงเคราะห์” หรื อคาอื่นใดที่มีความหมายเช่นเดียวกัน อันเป็ นการฝ่ า
ฝื นมาตรา ๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท และปรับอีกไม่เกินวันละห้าร้อยบาทจนกว่าจะเลิกใช้
มาตรา ๖๔ ในกรณี ที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๗ มาตรา ๒๐ มาตรา ๓๖
มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ หรื อมาตรา ๓๙ หรื อฝ่ าฝื น มาตรา ๓๐ หรื อมาตรา ๓๑ กรรมการทุกคนต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่ งหมื่นบาท เว้นแต่
จะพิสูจน์ได้วา่ ตนมิได้มีส่วนในการกระทาความผิดของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์น้ นั
มาตรา ๖๕ กรรมการผูใ้ ดรับเงิน หรื อทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อย่างอื่นทานองเดียวกันจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
โดยไม่มีสิทธิที่จะรับได้ตามมาตรา ๓๒ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรื อปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๖๖ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๓๓ หรื อมาตรา ๓๔ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรื อปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรื อ
ทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๖๗ ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามคาสัง่ นายทะเบียนหรื อผูซ้ ่ ึ งนายทะเบียนมอบหมายหรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรื อไม่อานวย
ความสะดวกแก่นายทะเบียนหรื อผูซ้ ่ ึ งนายทะเบียนมอบหมายหรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔๗ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท

มาตรา ๖๘ กรรมการหรื อเจ้าหน้าที่ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผใู ้ ดไม่จดั การรักษาทรัพย์สินของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ หรื อไม่ส่งมอบทรัพย์สิน สมุดบัญชี เอกสารและสิ่ งอื่นของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ผชู ้ าระบัญชี ตามมาตรา ๕๘ ต้องระวาง
โทษจาคุกไม่เกินสองปี หรื อปรับไม่เกินสี่ หมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๖๙ ผูใ้ ดแบ่งหรื อโอนทรัพย์สินที่เหลืออยูเ่ มื่อได้ชาระบัญชี แล้วให้แก่บุคคลใดอันเป็ นการฝ่ าฝื นมาตรา ๖๐ ต้อง
ระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรื อปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๗๐ นับแต่วนั ที่พระราชบัญญัติน้ ี ใช้บงั คับ ให้ถือว่าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ
การฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็ นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๗๑ นับแต่วนั ที่พระราชบัญญัติน้ ี ใช้บงั คับ ให้ถือว่าการฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่ วนราชการ องค์การของรัฐ
หรื อรัฐวิสาหกิจที่ข้ ึนทะเบียนตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๑๗
เป็ นการฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่ วนราชการ
หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจที่ข้ ึนทะเบียนตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๗๒ เมื่อคณะรัฐมนตรี อนุมตั ิให้เปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจใดเป็ นหุ ้นและจัดตั้งบริ ษทั และนายทะเบียนหุ ้นส่ วน
บริ ษทั ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์หรื อนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด แล้วแต่กรณี จดทะเบียนบริ ษทั นั้นตาม
กฎหมายว่าด้วยทุนรัฐวิสาหกิจแล้ว ให้การฌาปนกิจสงเคราะห์ของรัฐวิสาหกิจที่ได้ข้ ึนทะเบียนไว้ตามมาตรา ๕๐ แห่ งพระราชบัญญัติน้ ี ยงั คง
ดาเนินการได้ต่อไปจนกว่าจะมีการจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติน้ ีและให้โอนบรรดาสิ ทธิ
หน้าที่ และความ
รับผิดชอบของการฌาปนกิจสงเคราะห์ของรัฐวิสาหกิจนั้นไปเป็ นของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่จดทะเบียนแล้วนี้ แต่ท้ งั นี้ ตอ้ งไม่เกินหกสิ บ
วันนับแต่วนั จดทะเบียนบริ ษทั ตามกฎหมายว่าด้วยทุนรัฐวิสาหกิจดังกล่าว
ในกรณี ที่ไม่มีการดาเนินการตามวรรคหนึ่ ง ให้ถือว่าเป็ นการเลิกการฌาปนกิจสงเคราะห์น้ นั
มาตรา ๗๓ ให้บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรื อคาสัง่ ที่ออกตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.
๒๕๑๗ คงใช้บงั คับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับพระราชบัญญัติน้ ี ทั้งนี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศหรื อคาสัง่ ออกมาใช้
บังคับแทนภายในหนึ่ งร้อยแปดสิ บวันนับแต่วนั ที่พระราชบัญญัติน้ ี ใช้บงั คับ
ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
พันตารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

อัตราค่าธรรมเนี ยม
(๑) คาขอจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์
(๒) คาขอจดทะเบียนแก้ไขหรื อเพิ่มเติม
ข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
(๓) คาขอจดทะเบียนตั้งหรื อเปลี่ยนตัว

ฉบับละ
ฉบับละ

๑๐๐
๕๐

บาท
บาท

กรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
(๔) คาขอตรวจหรื อคัดเอกสารเกี่ยวกับ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
(๕) คาขอเกี่ยวกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
อย่างอื่น นอกจาก (๑) (๒) (๓) และ (๔)
(๖) ใบแทนใบสาคัญแสดงการจดทะเบียน
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
(๗) การรับรองสาเนาเอกสารเกี่ยวกับ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

ฉบับละ

๕๐

ฉบับละ
ฉบับละ

๒๕
ฉบับละ
ฉบับละ

บาท

๕๐

บาท

บาท
๑๐๐
๒๕

บาท
บาท

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การดาเนิ นการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ทางด้านการเงินตามที่
พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๑๗ กาหนดไว้ไม่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมปั จจุบนั และวิธีการควบคุมสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติดงั กล่าวยังไม่รัดกุมพอที่จะป้ องกันการฉ้อโกงและการแสวงหาผลประโยชน์จากกิจการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์ของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสมาคมได้ ทาให้สมาคมได้รับความเสี ยหาย สมควรปรับปรุ งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๑๗ เพื่อให้การคุม้ ครองและรักษาผลประโยชน์ของประชาชนที่เป็ นสมาชิ กสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพและเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริ หารงานของคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ จึงจาเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน้ ี
*พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอานาจหน้าที่ของส่ วนราชการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุ งกระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๑๕ ในพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้แก้ไขคาว่า “กระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
สังคม” เป็ น “กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ” คาว่า “รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ” เป็ น
“รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ” คาว่า “ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ” เป็ น
“ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ” และคาว่า “อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ ” เป็ น “ผูอ้ านวยการสานักงานกิจการ
สตรี และสถาบันครอบครัว”
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุ งกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บญั ญัติ
ให้จดั ตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ่ งได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริ หารและอานาจหน้าที่ของส่ วนราชการให้เป็ นไป
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุ งกระทรวง ทบวง กรม นั้นแล้ว และเนื่ องจากพระราชบัญญัติดงั กล่าวได้บญั ญัติให้โอนอานาจหน้าที่ของส่ วน
ราชการ รัฐมนตรี ผดู้ ารงตาแหน่งหรื อผูซ้ ่ ึงปฏิบตั ิหน้าที่ในส่ วนราชการเดิมมาเป็ นของส่ วนราชการใหม่ โดยให้มีการแก้ไขบทบัญญัติต่าง ๆ ให้
สอดคล้องกับอานาจหน้าที่ที่โอนไปด้วย ฉะนั้น เพื่ออนุวตั ิให้เป็ นไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึง
สมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการโอนส่ วนราชการ เพื่อให้ผเู ้ กี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ตอ้ งไป
ค้นหาในกฎหมายโอนอานาจหน้าที่วา่ ตามกฎหมายใดได้มีการโอนภารกิจของส่ วนราชการหรื อผูร้ ับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็ นของ
หน่วยงานใดหรื อผูใ้ ดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนชื่ อส่ วนราชการ รัฐมนตรี ผูด้ ารงตาแหน่งหรื อผูซ้ ่ ึงปฏิบตั ิหน้าที่
ของส่วนราชการให้ตรงกับการโอนอานาจหน้าที่ และเพิ่มผูแ้ ทนส่ วนราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอนจากส่ วน
ราชการเดิมมาเป็ นของส่ วนราชการใหม่รวมทั้งตัดส่ วนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแล้ว ซึ่งเป็ นการแก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญัติและพระราช
กฤษฎีกาดังกล่าว จึงจาเป็ นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

