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กระทรวงการพัฒ
นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย



กฎกระทรวง 
กำหนดคาธรรมเนียม 

พ.ศ. ๒๕๔๗

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. ๒๕๔๕  
อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙  
ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทำไดโดยอาศัย 
อำนาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยออก 
กฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้

ใหกำหนดคาธรรมเนียม ดังนี้
(๑) คำขอจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ฉบับละ ๑๐๐ บาท
(๒) คำขอจดทะเบียนแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับของสมาคม  

ฌาปนกิจสงเคราะห ฉบับละ ๕๐   บาท
(๓) คำขอจดทะเบียนตั้งหรือเปลี่ยนตัวกรรมการ     

 ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ฉบับละ ๕๐   บาท
(๔) คำขอตรวจหรือคัดเอกสารที่เกี่ยวกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ฉบับละ ๕๐   บาท
(๕) คำขอเกี่ยวกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอยางอื่น 

นอกจาก (๑) (๒) (๓) และ (๔) ฉบับละ ๒๕   บาท
(๖) ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห  ฉบับละ ๕๐๐  บาท
(๗)  ใบแทนใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ฉบับละ ๑๐๐  บาท
 (๘) การรับรองสำเนาเอกสารเกี่ยวกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห  ฉบับละ  ๒๕  บาท

 ใหไว ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

(นายสรอรรถ   กลิ่นประทุม)
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
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กฎกระทรวง
กำหนดอัตราการหักเงินสงเคราะห 

พ.ศ. ๒๕๔๗

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห  
พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทำได 
โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้

ขอ ๑ การหักเงินสงเคราะหเพื่อเปนคาใชจายในการดำเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหตองไม 
เกินอัตรา ดังนี้

(๑) รอยละเกาของเงินสงเคราะหที่เรียกเก็บไดสำหรับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหที่มีสมาชิกไมเกิน 
สองพันหารอยคน

(๒) รอยละแปดของเงินสงเคราะหที ่เรียกเก็บไดสำหรับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหที ่สมาชิกเกิน 
สองพันหารอยคน แตไมเกินหาพันคน

(๓) รอยละหกของเงินสงเคราะหที่เรียกเก็บไดสำหรับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหที่มีสมาชิกเกินหาพันคน 
แตไมเกินหนึ่งหมื่นคน

(๔) รอยละสี่ของเงินสงเคราะหที่เรียกเก็บไดสำหรับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหที่มีสมาชิกเกินหนึ่งหมื่นคน

ขอ ๒ ในกรณีที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหใดมีสมาชิกเพิ่มขึ้นหรือลดลงอันเปนเหตุใหตองเปลี่ยนแปลง 
อัตราการหักเงินสงเคราะหจากเกณฑที่ที่ประชุมใหญไดกำหนดไว ใหคณะกรรมการเสนอตอที่ประชุมใหญของ 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหนั้นเพื่อพิจารณาเปลี่ยนอัตราการหักเงินสงเคราะหของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
นั้นเสียใหมในวาระแรกที่มีการประชุมใหญนับแตมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนสมาชิก เวนแตสมาชิกที่เพิ ่มขึ ้น 
หรือลดลงนั้นมีจำนวนไมเกินรอยละหนึ่งของจำนวนสมาชิกเดิม คณะกรรมการจะไมเสนอใหพิจารณาเปลี่ยนอัตรา 
การหักเงินสงเคราะหใหมก็ได

กระทรวงการพัฒ
นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย



ขอ ๓ ในกรณีท่ีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหหักเงินสงเคราะหไวไมเพียงพอแกการใชจายในการดำเนินกิจการ 
หรือหักเงินสงเคราะหไวมาเกินความจำเปนแกการใชจายในการดำเนินกิจการ ใหคณะกรรมการของสมาคมฌาปนกิจ 
สงเคราะหเสนอที่ประชุมใหญของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหนั้นเพื่อพิจารณากำหนดอัตราการหักเงินสงเคราะห 
เพิ่มขึ้นหรือลดลงในวาระแรกที่มีการประชุมใหญนับตั้งแตมีกรณีดังกลาวเกิดขึ้น แตจะเพิ่มขึ้นเกินอัตราที่กำหนด 
ในขอ ๑ ไมได

 
 ใหไว ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

 

 (นายสรอรรถ   กลิ่นประทุม)
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยสำ
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กฎกระทรวง 
กำหนดอัตราเงินคาสมัคร เงินคาบำรุง และเงินสงเคราะห 

พ.ศ. ๒๕๔๗

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห  
พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติให 
กระทำไดโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้

ขอ ๑ ใหกำหนดอัตราเงินคาสมัคร เงินคาบำรุง และเงินสงเคราะห ดังนี้
 (๑) เงินคาสมัครไมเกินคนละหนึ่งรอยบาท
 (๒) เงินคาบำรุงไมเกินเดือนละหาบาท หรือปละหาสิบบาท
 (๓) เงินสงเคราะหเรียกเก็บตามจำนวนสมาชิกที่ตาย ไมเกินศพละ ดังนี้
       (ก) หนึ่งรอยบาท สำหรับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหที่มีสมาชิกไมเกินสองพันหารอยคน
       (ข) หาสิบบาท สำหรับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหที่มีสมาชิกไมเกินสองพันหารอยคนแตไมเกินหาพันคน
       (ค) สามสิบบาท สำหรับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหที่มีสมาชิกเกินหาพันคนแตไมเกินหนึ่งหมื่นคน
       (ง) ยี่สิบบาท สำหรับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหที่มีสมาชิกเกินหนึ่งหมื่นคน
ขอ ๒ ในกรณีที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหใดมีสมาชิกเพิ่มขึ้นหรือลดลงอันเปนเหตุใหตองเปลี่ยนแปลง 

อัตราการเรียกเก็บเงินสงเคราะหจากเกณฑที ่กำหนดไวในขอบังคับ ใหคณะกรรมการเสนอตอที่ประชุมใหญ 
ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหนั้นเพื่อพิจารณาแกไขขอบังคับเปลี่ยนอัตราการเรียกเก็บเงินสงเคราะหของสมาคม 
ฌาปนกิจสงเคราะหนั้นเสียใหมในวาระแรกที่มีการประชุมใหญนับแตมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนสมาชิก เวนแต 
สมาชิกที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงนั้นมีจำนวนไมเกินรอยละหนึ่งของจำนวนสมาชิกเดิม คณะกรรมการจะไมใหพิจารณา 
แกไขขอบังคับเพื่อเปลี่ยนอัตราการหักเงินสงเคราะหใหมก็ได

  
 ใหไว ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

 

 (นายสรอรรถ   กลิ่นประทุม)
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

ใหไว ณ วนท ๑๙ มนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

่

กระทรวงการพัฒ
นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย



ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
วาดวยคุณสมบัติของกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 

พ.ศ. ๒๕๔๕

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห  
พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทำได 
โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ 
มนุษยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย วาดวยคุณสมบัต ิ
ของกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. ๒๕๔๕”

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ำกวายี่สิบหาปบริบูรณ
(๓) มีวุฒิการศึกษาไมต่ำกวาชั้นประถมศึกษาปที่สี่
(๔) มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยูในจังหวัดที่จดทะเบียนตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหนั้น
(๕) มีอาชีพเปนหลักแหลงและมีฐานะมั่นคง
(๖) เปนสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหนั้น
(๗) ไมเปนกรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอื่น
(๘) ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี
(๙) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใด
(๑๐) ไมเคยถูกนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหประจำทองที่ สั่งใหพนจากตำแหนงกรรมการ 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
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(๑๑) ไมเคยถูกที ่ประชุมใหญสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหถอดถอนใหออกจากตำแหนงกรรมการ 
เพราะเหตุทุจริตตอหนาที่ หรือไมเคยตองโทษตามกฎหมายวาดวยการฌาปนกิจสงเคราะห

(๑๒) ไมเคยตองโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดไดกระทำ 
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

(๑๓) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสมารถ
(๑๔) ไมเปนบุคคลที่มีหนี้สินลนพนตัว หรือบุคคลลมละลาย
(๑๕) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจ หรือ 

ไมเคยถูกนายจางเลิกจางเพราะเหตุทุจริตตอหนาที่
ขอ ๔ ใหผูอำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวรักษาการตามระเบียบนี้ 

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
 

 (นายอนุรักษ จุรีมาศ)
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

(นายอน ักษ จ ีมาศ)

กระทรวงการพัฒ
นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย



ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
 เรื่อง  คุณสมบัติของสมาชิก หลักเกณฑและเงื่อนไขในการรับสมาชิกของ   

   สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการฌาปนกิจ 

สงเคราะห พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพ 
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติให 
กระทำไดโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษยออกประกาศไว ดังตอไปนี้

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เรื่อง คุณสมบัติ 
ของสมาชิก หลักเกณฑและเงื่อนไขในการรับสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห”

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ เปนผูมีสิทธิสมัครเปนสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห
(๑) เปนผูบรรลนุิติภาวะ
(๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย หรือเปนคนไรความสามารถ
(๓) มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง
ขอ ๔ ใหผูสมัครยื่นใบสมัครตอสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหดวยตนเองในวันทำการ พรอมทั้งเอกสาร 

หลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวเจาหนาที่ของรัฐ
(๒) สำเนาทะเบียนบาน
(๓) ใบรับรองแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งจากสถานพยาบาลของรัฐตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๔) หลักฐานอื่นตามที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหกำหนด
ความสมบูรณของสมาชิกภาพของผูสมัครตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่ขอบังคับของสมาคมฌาปนกิจ 

สงเคราะหกำหนด
ขอ ๕ เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหใด ใหถือวาผูเริ่มกอการจัดตั้งสมาคม 

ฌาปนกิจสงเคราะหเปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
ขอ ๖ ในกรณีที่มีปญหาหรือขอโตแยงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหผูอำนวยการสำนักงานกิจการ 

สตรีและสถาบันครอบครัวเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

 

 (นายอนุรักษ จุรีมาศ)
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

ณ วนท ๒๗ ธนวาคม พ.ศ. ๒๕๔

ั  ี
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ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
 เรื่อง คุณสมบัติของผูเริ่มกอการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๑๐ วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติการฌาปนกจิสงเคราะห พ.ศ. ๒๕๔๕ 

อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา 
๓๕ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทำไดโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เรื่อง คุณสมบัติของผูเริ่ม 
กอการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห”

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ผูเริ่มกอการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ำกวายี่สิบหาปบริบูรณ
(๓) มีวุฒิการศึกษาไมต่ำกวาชั้นประถมศึกษาปที่สี่
(๔) มีภมูิลำเนาหรือถิ่นที่อยูในจังหวัดที่ยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหเปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งป
(๕) มีอาชีพเปนหลักแหลงและมีฐานะมั่นคง
(๖) ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี
(๗) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใด
(๘) ไมเคยถูกนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหประจำทองท่ี ส่ังใหพนจากตำแหนงกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
(๙) ไมเคยถูกที่ประชุมใหญสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหถอดถอนใหออกจากตำแหนงกรรมการเพราะเหตุทุจริตตอหนาที่  

หรือไมเคยตองโทษตามกฎหมายวาดวยการฌาปนกิจสงเคราะห
(๑๐) ไมเคยตองโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดไดกระทำโดยประมาท  

หรือความผิดลหุโทษ
(๑๑) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสมารถ
(๑๒) ไมเปนบุคคลที่มีหนี้สินลนพนตัว หรือบุคคลลมละลาย
(๑๓) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจ หรือไมเคยถูก 

นายจางเลิกจางเพราะเหตุทุจริตตอหนาที่
ขอ ๔ ในกรณีที่มีปญหาหรือขอโตแยงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหผูอำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและ 

สถาบันครอบครัวเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
 
          ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

 

 (นายอนุรักษ จุรีมาศ)
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

( ั  ี ศ)

กระทรวงการพัฒ
นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย



ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
 เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการสงสำเนาทะเบียนสมาชิก รายงานจำนวนเงินที่มีอยู  

   ในมือและในธนาคาร และสำเนางบดุลของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๓๖ วรรคสอง  มาตรา ๓๗ วรรคสอง และมาตรา ๓๘ วรรคสาม  

แหงพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ 
การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทำไดโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เรื่อง หลักเกณฑ  
และวิธีการสงสำเนาทะเบียนสมาชิก รายงานจำนวนเงินที่มีอยูในมือและในธนาคาร และสำเนางบดุลของสมาคม 
ฌาปนกิจสงเคราะห”

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสงสำเนาทะเบียนสมาชิกที่มีอยูในวันที่ครบเกาสิบวันนับแตวันที ่

จดทะเบียนจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ตามแบบที่นายทะเบียนกลางกำหนด (แบบ ส.ฌ.ก. ๑) ใหแก 
นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหประจำทองที่ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ครบกำหนดดังกลาว

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนสมาชิกใหสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสงสำเนาทะเบียนสมาชิกที่มี 
การเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมเมื่อสิ้นเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของทุกป โดยสงสำเนาทะเบียน 
สมาชิกในสวนที่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนสมาชิกตามที่เปนอยูในวันสิ้นเดือนใหแกนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจ 
สงเคราะหประจำทองที่ภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นเดือนนั้นๆ

การสงสำเนาทะเบียนสมาชิกตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหรับรองความ 
ถูกตองสำเนาทะเบียนสมาชิกนั้นดวย

ขอ ๔ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหตองรายงานจำนวนเงินที ่มีอยู ในมือและในธนาคารตามแบบที ่ 
นายทะเบียนกลางกำหนด (แบบ ส.ฌ.ก.๔) ตามที่เปนอยูในวันสิ้นเดือนมิถุนายนของทุกปตอนายทะเบียนสมาคม 
ฌาปนกิจสงเคราะหประจำทองที่ภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นเดือนนั้น
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ขอ ๕ ใหสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสงสำเนางบดุลที่อนุมัติโดยที่ประชุมใหญ และมีคำรับรองวาถูกตอง 
ตามแบบท่ีนายทะเบียนกลางกำหนด (แบบ ส.ฌ.ก. ๙ (๙/๑) หรือ ๙ (๙/๒) ตอนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
ประจำทองที่ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญอนุมัติพรอมดวยเอกสารหลักฐาน ดังตอไปนี้

(๑)  สำเนารายงานการประชุมใหญ
(๒) บัญชีรายได รายจาย ตามแบบที่นายทะเบียนกลางกำหนด (แบบ ส.ฌ.ก. ๑๐ (๑๐/๑) หรือ ๑๐ (๑๐/๒)
(๓) รายการรับ-จายเงินสงเคราะหในรอบป ตามแบบที่นายทะเบียนกลางกำหนด (แบบ ส.ฌ.ก. ๑๑)
(๔) รายการเงินสงเคราะหลวงหนาคงเหลือ ณ วันสิ้นปปดบัญชี ตามแบบที่นายทะเบียนกลางกำหนด (แบบ  

 ส.ฌ.ก. ๑๒)
ขอ ๖ การสงสำเนาทะเบียนสมาชิก การรายงานจำนวนเงินที่มีอยูในมือและในธนาคาร การสงสำเนางบดุล  

ใหยื่นตอนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหประจำทองที่กรุงเทพมหานคร หรือ นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจ 
สงเคราะหประจำทองที่จังหวัดแลวแตกรณี

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหจะสงเอกสารหลักฐานดังกลาวดวยตนเองหรือสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียน 
ตอบรับตอนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหประจำทองที่ก็ได

ขอ ๗ ในกรณีที่มีปญหาหรือขอโตแยงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหผูอำนวยการสำนักงานกิจการ 
สตรีและสถาบันครอบครัวเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด

    ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
 

 (นายอนุรักษ จรุีมาศ)
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

ะกาศ ณ วนท ๒๗ ธนวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

ั  ี

กระทรวงการพัฒ
นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย




