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พระราชบัญญัติ 
สุสานและฌาปนสถาน 

พ.ศ. ๒๕๒๘ 
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที ่๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๘ 

เปนปที่ ๔๐ ในรัชกาลปจจบุัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ให
ประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เรียกวา “พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 

๒๕๒๘” 
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ใหใช บังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑)  พระราชบัญญัติควบคุมสุสานและฌาปนสถาน พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
(๒)  พระราชบัญญัติควบคุมสุสานและฌาปนสถาน (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“สุสานและฌาปนสถานสาธารณะ” หมายความวา สถานที่ที่จัดไวสําหรับเก็บ ฝงหรือ

เผาศพ สําหรับประชาชนทั่วไป แตไมรวมถึงสถานที่ที่ใชสําหรับเก็บศพชั่วคราวในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

                                                 
 

๑
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๒ / ตอนที่ ๑๒๙ / ฉบับพิเศษ / หนา ๓๗ / ๑๙ กันยายน ๒๕๒๘ 
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“สุสานและฌาปนสถานเอกชน” หมายความวา สถานที่ที่จัดไวสําหรับเก็บ ฝง หรือเผาศพ 
สําหรับตระกูลหรือครอบครัว หรือมิตรของตระกูลหรือครอบครัว แตไมรวมถึงสถานที่ที่ใช
สําหรับเก็บศพชั่วคราวในเคหสถาน 

“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานสาธารณสุขตามกฎหมาย วาดวย
สาธารณสุขซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งให ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“เจาพนักงานทองถ่ิน” หมายความวา 
(๑) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือผูอํานวยการเขตหรือผูชวยผูอํานวยการเขตซึ่ง

ผูวาราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
(๒) ผูวาราชการจังหวัด หรือนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอซึง่

ผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย สําหรับในเขตจังหวัดซึ่งอยูนอกเขตเทศบาล เขตสุขาภิบาลและเขต
เมืองพัทยา 

(๓) นายกเทศมนตรี หรือเทศมนตรีหรือพนักงานเทศบาลซึ่งนายกเทศมนตรีมอบหมาย
สําหรับในเขตเทศบาล 

(๔) ประธานกรรมการสุขาภิบาล หรือกรรมการสุขาภิบาลหรือพนักงานสุขาภิบาลซึ่ง
ประธานกรรมการสุขาภิบาลมอบหมาย สําหรับในเขตสุขาภิบาล 

(๕) ปลัดเมืองพัทยา หรือพนักงานเมืองพัทยาซึ่งปลัดเมืองพัทยามอบหมายสําหรับใน
เขตเมืองพัทยา 

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแกสุสานและฌาปนสถานสาธารณะที่กระทรวง 

ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล หรือเมืองพัทยา 
จัดตั้งและดําเนินการ 

มาตรา ๖ หามมิใหผูใดจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปน
สถานเอกชน เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน 

การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 
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มาตรา ๗ เมื่อไดจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถาน
เอกชนเสร็จแลว หามมิใหดําเนินการ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน 

การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 

ผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๖ ซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาจะขอรับใบอนุญาตเปนผูดําเนินการ
ดวยก็ได 

มาตรา ๘ ผูขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
(๑) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ 
(๒) ไมเปนผู มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี 
(๓) ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
(๔) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๕) ไมเปนผูเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ

สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
ในกรณีที่นิติบุคคลเปนผูขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๖ ผูแทนของนิติบุคคลนั้น ตองมี

คุณสมบัติตามวรรคหนึ่งดวย 
มาตรา ๙ ผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ ตองแสดงใบอนุญาตไวในที่

เปดเผย ณ ที่ทําการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน 
มาตรา ๑๐ หามมิใหผูใดเก็บ ฝง หรือเผาศพในสถานที่ อ่ืนนอกจากในสุสานและ           

ฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน หรือเก็บศพในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายวาดวยสถานพยาบาลหรือเคหสถานเปนการชั่วคราว เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือ
จากเจาพนักงานทองถ่ิน 
 ในกรณีที่ สถานที่ อ่ืนตามวรรคหนึ่งอยูในเขตจังหวัดซึ่งอยูนอกเขตเทศบาล  เขต
สุขาภิบาลและเขตเมืองพัทยา ผูวาราชการจังหวัดอาจมอบหมายใหเจาพนักงานฝายปกครองหรือ
กํานันแหงทองที่เปนผูอนุญาตแทนได 
  มาตรา ๑๑ ใหกรุงเทพมหานคร องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล หรือ
เมืองพัทยา มีอํานาจบอกขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร ขอบัญญัติจังหวัด เทศบัญญัติ ขอบังคับ
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สุขาภิบาลหรือขอบัญญัติเมืองพัทยา แลวแตกรณีเพื่อกําหนดรายละเอียดที่ไมขัดหรือแยงกับ
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ในเรื่องดังตอไปนี้ 

(๑) คาธรรมเนียมไมเกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๒) เขตหรือสถานที่ที่หามมิใหจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสาน

และฌาปนสถานเอกชน 
(๓) ลักษณะ สถานที่ตั้ง และเงื่อนไขในการจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือ

สุสานและฌาปนสถานเอกชน 
(๔) วิธีเก็บ ฝง เผา ขุด หรือยายศพ ตลอดจนการใชหรือการรักษายานพาหนะและ

เครื่องใช ในการนี้ใหตองดวยสุขลักษณะ 
(๕) หนาที่ที่ผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ จะตองปฏิบัติเกี่ยวกับ

การทะเบียน การสงรายงานและการอื่นใดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับความมั่นคงและเศรษฐกิจของ
ประเทศ ตลอดจนการสาธารณสุขและอนามัยของประชาชน 

มาตรา ๑๒ ใบอนุญาตตามมาตรา ๖ และมาตรา ๗ ใหใชไดจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม 
ของปที่สามนับแตปที่ออกใบอนุญาต ถาผูไดรับใบอนุญาตดังกลาวประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต 
จะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอแลวใหบุคคลดังกลาวเปนผูจัดตั้งหรือ
ผูดําเนินการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งเปนหนังสือไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต
นั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตและการตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๓ ในกรณีที่เจาพนักงานทองถ่ินไมออกใบอนุญาตตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ 
หรือไมตออายุใบอนุญาตตามมาตรา ๑๒ ผูขอรับใบอนุญาตหรือผูขอตออายุใบอนุญาตมีสิทธิ
อุทธรณ เปนหนังสือตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําสั่งไมออกใบอนุญาตหรือ
ไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตของเจาพนักงานทองถ่ิน 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
มาตรา ๑๔ หามมิใหผูใดเปลี่ยนแปลงหรือตอเติมสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือ

สุสานและฌาปนสถานเอกชน เวนแตผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๖ จะเปนผูขอและไดรับ
อนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถ่ินแลว 
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มาตรา ๑๕ ในการปฏิบัติหนาที่ เจาพนักงานสาธารณสุข พนักงานเจาหนาที่หรือเจาพนักงาน
ทองถ่ินมีอํานาจเขาไปในบริเวณสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถาน
เอกชนในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก เพื่อตรวจสอบหรือเพื่อปฏิบัติการให
เปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ และผูที่
เกี่ยวของซึ่งอยูในบริเวณนั้น ตองอํานวยความสะดวกตามสมควร 

ในการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง 
ถาปรากฏวาผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ ปฏิบัติไมถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้ 
ใหเจาพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจาหนาที่แจงใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบ เพื่อส่ังใหผูได
รับใบอนุญาตปฏิบัติใหถูกตอง 

มาตรา ๑๖ เมื่อปรากฏวาสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถาน
เอกชนมีสภาพหรือมีการใชที่เปนหรืออาจเปนอันตรายแกประชาชน ใหเจาพนักงานทองถ่ินมี
อํานาจสั่งใหผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๖ แกไขหรือเปลี่ยนแปลงสุสานและฌาปนสถานนั้น
ภายในเวลาที่กําหนด 

ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๖ ไมแกไขหรือเปล่ียนแปลงสุสานและฌาปนสถาน
นั้น ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจแกไขหรือเปลี่ยนแปลง
สุสานและฌาปนสถานนั้นไดโดยเรียกคาใชจายจากผูไดรับใบอนุญาต 

มาตรา ๑๗ นอกจากกรณีตามมาตรา ๑๖ เมื่อปรากฏวาไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๖ 
หรือมาตรา ๗ ไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง หรือฝาฝน 
หรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
ขอบัญญัติจังหวัด เทศบัญญัติ ขอบังคับสุขาภิบาล หรือขอบัญญัติเมืองพัทยาที่ออกตามมาตรา ๑๑ 
เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตนั้นมีกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควร แตตองไมเกิน
เกาสิบวันนับแตวันที่ส่ังพักใชใบอนุญาต หรือจะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได ทั้งนี้ ผูถูกสั่งพักใช 
หรือเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบ
คําสั่ง 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
มาตรา ๑๘ การอุทธรณตามมาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๑๗ ใหยื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินเพือ่

เสนอตอไปยังรัฐมนตรีโดยมิชักชา 
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มาตรา ๑๙ ในกรณีอุทธรณคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินซึ่งไมอนุญาตใหตออายุ
ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๓ หรือกรณีอุทธรณคําสั่งพักใช หรือเพิกถอนใบอนุญาตของเจาพนักงาน
ทองถ่ินตามมาตรา ๑๗ ผูอุทธรณยังคงมีสิทธิเปนผูจัดตั้งหรือเปนผูดําเนินการสุสานและฌาปน
สถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนในระหวางรอคําวินิจฉัยของรัฐมนตรี 

มาตรา ๒๐ ในกรณีใบอนุญาตตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ สูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุด
ในสาระสําคัญใหผูไดรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน
สิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุด 

มาตรา ๒๑ ผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๖ ซ่ึงประสงคจะเลิกสุสานและฌาปนสถาน
สาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน ตองแจงเปนหนังสือใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบ
ลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน 

มาตรา ๒๒ ในกรณีที่รัฐมนตรีมีคําวินิจฉัยยืนตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินซึ่งสั่ง
เพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนตาม
มาตรา ๑๗ หรือในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๖ เลิกสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ
หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนตามมาตรา ๒๑ ถามีกิจการในหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 
ยังจะตองกระทําอยูใหผูไดรับใบอนุญาตนั้นกระทํากิจการในหนาที่ใหเสร็จสิ้นภายในเวลาที่
เจาพนักงานทองถ่ินกําหนด 

ถาผูไดรับใบอนุญาตไมกระทํากิจการในหนาที่ใหเสร็จสิ้นภายในกําหนดเวลาตามวรรค
หนึ่งใหเจาพนักงานทองถ่ินเขากระทํากิจการนั้นแทนตอไปจนเสร็จสิ้น โดยเรียกคาใชจายจากผูได
รับใบอนุญาต 

มาตรา ๒๓ ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๖ ตายหรือขาดคุณสมบัติตามมาตรา 
๘ ใหผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๗ แจงเปนหนังสือใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบและในกรณีที่ผู
ไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๗ ตายหรือขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๘ ใหผูไดรับใบอนุญาตตาม
มาตรา ๖ แจงเปนหนังสือใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบ 

มาตรา ๒๔ ในกรณีที่ ผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ ตายหรือขาด
คุณสมบัติตามมาตรา ๘ และมีบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา ๘ แสดงความจํานงตอเจาพนักงาน
ทองถ่ินภายในสามสิบวันนับแตวันที่ผูไดรับใบอนุญาตตายหรือขาดคุณสมบัติเพื่อขอเปนผูจัดตั้ง
หรือเปนผูดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนตอไป 
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ใหผูแสดงความจํานงนั้นเปนผูจัดตั้งหรือเปนผูดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือ
สุสานและฌาปนสถานเอกชนตอไปไดตั้งแตวันที่ผูไดรับใบอนุญาตตายหรือขาดคุณสมบัติจนถึง
วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ 

ในกรณีที่ไมมีบุคคลใดแสดงความจํานงภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นเขาทําหนาที่แทนเสมือนเปนผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ จนกวาจะมี
ผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ ขึ้นใหม 

มาตรา ๒๕ ผูใดฝาฝนมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗ วรรคหนึ่งหรือมาตรา ๑๐ หรือผูได
รับใบอนุญาตตามมาตรา ๖ ไมแกไขหรือเปล่ียนแปลงสุสานและฌาปนสถานตามคําสั่งของ            
เจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 

ในกรณีฝาฝนมาตรา ๑๐ ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูฝาฝนร้ือถอนสิ่งปลูกสราง 
หรือเคลื่อนยายศพที่ฝงหรือเก็บไวไปฝงหรือเก็บในสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสาน
และฌาปนสถานเอกชนที่ไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๖ ภายในเวลาที่กําหนด ถาผูฝาฝนยังไม
ปฏิบัติตาม ใหเจาพนักงานทองถ่ินเขากระทําการนั้นแทน โดยเรียกคาใชจายจากผูฝาฝน 

มาตรา ๒๖ ผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๙ 
หรือมาตรา ๒๐ หรือผูใดฝาฝนมาตรา ๑๕ หรือผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๖ ไมแจงเปนหนังสือ
ใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบการเลิกสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถาน
เอกชนตามมาตรา ๒๑ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

มาตรา ๒๗ ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกเจาพนักงานสาธารณสุขพนักงาน
เจาหนาที่หรือเจาพนักงานทองถ่ินในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง ระวางโทษปรับ
ไมเกินหารอยบาท 

มาตรา ๒๘ ใหผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสาน
และฌาปนสถานเอกชน หรือผูไดรับใบอนุญาตเปนผูจัดการบํารุงรักษาสุสานและฌาปนสถาน
สาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนตามกฎหมายวาดวยการควบคุมสุสานและฌาปน
สถานที่ใชบังคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ดําเนินกิจการหรือเปนผูจัดการตอไปได
จนกวาใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุ และถาประสงคจะเปนผูจัดตั้งหรือเปนผูดําเนินการสุสานและฌาปน
สถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนตอไป  ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัตินี้ภายในสามสิบวันกอนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุและใหผูยื่นคําขอรับใบอนุญาตนั้น
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เปนผูจัดตั้งหรือเปนผูดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถาน
เอกชนตอไปได จนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต 

ผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถาน
เอกชนหรือผูไดรับใบอนุญาตเปนผูจัดการบํารุงรักษาสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสาน
และฌาปนสถานเอกชนตามวรรคหนึ่งซึ่งใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับและมิไดยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตหรืออยูในระหวางการขอตออายุใบอนุญาต ถาประสงค
จะเปนผูจัดตั้งหรือเปนผูดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถาน
เอกชนตอไป ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ภายในสามสิบวันนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๒๙ บรรดาขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร ขอบัญญัติจังหวัด เทศบัญญัติ ขอบังคับ
สุขาภิบาลหรือขอบัญญัติเมืองพัทยา ซ่ึงไดออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวย
การควบคุมสุสานและฌาปนสถานที่ใชบังคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหใชบังคับ
ได ตอไปเพียงเท าที่ไม ขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะได มีขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร ขอบัญญัติจังหวัด เทศบัญญัติ ขอบังคับสุขาภิบาลหรือขอบัญญัติเมืองพัทยา ออก
ใชบังคับตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๓๐ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และเจา
พนักงานสาธารณสุขกับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราในบัญชีทาย
พระราชบัญญัตินี้ และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในสวนที่
เกี่ยวกับราชการของกระทรวงนั้น 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ป. ติณสูลานนท 
นายกรัฐมนตร ี
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อัตราคาธรรมเนียม 
_____________ 

 
(๑) ใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ 
 หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
(๒) ใบอนุญาตเปนผูดําเนินการสุสาน 
  และฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสาน 
 และฌาปนสถานเอกชน ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
(๓) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๕๐ บาท 
(๔) การตออายุใบอนุญาตจัดตั้งหรือใบอนุญาต 
 เปนผูดําเนินสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ 
 หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนใหเปนไปตาม 
 อัตราใน (๑) หรือ (๒) แลวแตกรณี 

 
 
 
 
 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องดวยกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมสุสานและฌาปนสถานที่ใชบังคับอยูในปจจุบันไดประกาศใชมาตั้งแต พ.ศ. ๒๔๘๑ 
ปจจุบันการดําเนินกิจการสุสานและฌาปนสถานบางแหงมีลักษณะที่อาจเปนอันตรายตอความ
มั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศ การสาธารณสุขหรืออนามัยของประชาชนเพิ่มขึ้น สมควร
ปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคุมสุสานและฌาปนสถานเสียใหม ใหเหมาะสมกับสถานการณ
ในปจจุบัน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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กฎกระทรวง 

(พ.ศ. 2543) 
ออกตามความในพระราชบญัญัติสุสานและฌาปนสถาน 

พ.ศ. 2528 
------------------------------- 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 วรรคสอง มาตรา 7 วรรคสอง มาตรา 12 วรรคสอง 
และมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 อันเปนพระราชบัญญัติที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกับ
มาตรา 35 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทรวงไดโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว 
ดังตอไปนี้ 
 ขอ 1 ผูใดประสงคจะจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปน
สถานเอกชนใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นแหงทองที่ที่จะจัดตั้งสุสานและ 
ฌาปนสถานนั้นตามแบบ สฌ. 1 ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมดวยเอกสารและหลักฐาน ดังตอไปนี้ 

(1) บุคคลธรรมดา 
(ก) ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใชแทนบัตรประจําตัวประชาชน

ไดหรือภาพถายใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว 
(ข) สําเนาหรือภาพถายทะเบียนบาน 
(ค) หนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินที่จะใชเปนที่ตั้ง

สุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนที่ขออนุญาตจัดตั้ง 
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(ง) แผนที่แสดงเขตที่ดินที่จะใชเปนที่ตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือ
สุสานและฌาปนสถานเอกชนที่ขออนุญาตจัดตั้ง รวมทั้งบริเวณใกลเคียงเพื่อประโยชนในการ
ตรวจสอบตามขอ 4 หรือขอ 5 

(จ) แผนผังแสดงการใชที่ดินและสิ่งปลูกสรางในกิจการของสุสานและฌาปน
สถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนที่ขออนุญาตจัดตั้ง 

2. นิติบุคคล 
(ก) หลักฐานแสดงการเปนนิติบุคคลและวัตถุประสงคของนิติบุคคล 
(ข) หลักฐานแสดงวาผูยื่นคําขอเปนผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลผูขอรับ

ใบอนุญาต 
  (ค) เอกสารตาม (1) (ก) และ (ข) ของผูจัดการนิติบุคคล หรือผูมีอํานาจกระทําการ
แทนนิติบุคคลผูขอรับใบอนุญาต ซ่ึงเปนผูลงลายมือช่ือในคําขอแทนนิติบุคคล 
  (ง) เอกสารตาม (1) (ค) (ง) และ (จ) 
 ขอ 2 การขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและ 
ฌาปนสถานเอกชนตามขอ 1 ผูขอรับใบอนุญาตตองเปนผูมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองใน
ที่ดินที่จะใชเปนที่ตั้งสุสานและฌาปนสถานดังกลาว 
 ขอ 3 สถานที่ตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน
ตองมีเนื้อที่ไมนอยกวาหนึ่งไร 
 ขอ 4 การออกใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและ         
ฌาปนสถานเอกชนสําหรับเก็บหรือฝงศพเปนการถาวร ใหเจาพนักงานทองถ่ินพิจารณาตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

(1) สถานที่ตั้งตองไมเปนพื้นที่ปาตนน้ําลําธาร 
(2) สถานที่ตั้งตองไมอยูในเขตพื้นที่อันเปนสถานที่ทองเที่ยว หรือเขตพื้นที่อันจัดสรร

เปนพื้นที่เพื่อนันทนาการหรือเขตอนุรักษและพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมตามกฎหมายวาดวย 
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ   

(3) สถานที่ตองไมอยูในบริเวณที่เปนเอกลักษณหรือสัญลักษณของทองถ่ินหรือมี
ความสําคัญทางประวัติศาสตรหรือโบราณคดี 
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(4) สถานที่ตั้งตองอยูหางจากทางหลวงที่เปนทางหรือถนนสําหรับประชาชนใชในการ 
จราจรสาธารณะอยางนอยหาสิบเมตร หางจากทางน้ําซึ่งประชาชนใชในการจราจรสาธารณะ หวย 
แมน้ํา คลอง หรือแหลงน้ําสาธารณประโยชนอ่ืนอยางนอยส่ีรอยเมตร เวนแตในกรณีที่มีการปองกัน
มิใหกล่ินและสิ่งปฏิกูลร่ัวไหล สถานที่ตั้งนั้นจะตองอยูหางจากทางน้ําไมนอยกวาหนึ่งรอยเมตร 

(5) สถานที่ตั้งของสุสานและฌาปนสถานเอกชนตองไมอยูในเขตกรุงเทพมหานคร 
เมืองพัทยาหรือเทศบาล 
 ขอ 5 การออกใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและ 
ฌาปนสถานเอกชนสําหรับการเผาศพโดยเฉพาะ ใหเจาพนักงานทองถ่ินพิจารณาตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขตามขอ 4 (1) (2) และ (3) 
 ขอ 6 เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสาน
และฌาปนสถานเอกชนตามขอ 1 แลว ใหเจาพนักงานทองถ่ินดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

(1) จัดใหมีการตรวจสอบทําเลสถานที่ที่จะใชเปนที่ตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ
หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน ตลอดจนเอกสารและหลักฐานที่ยื่นประกอบคําขอรับใบอนุญาต 

(2) ตองพิจารณาอนุญาตใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอรับ
ใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน 

(3) ตองแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายในสิบหาวันนับแตวันพิจารณา
แลวเสร็จ 
 การนับระยะเวลาดังกลาวไมรวมระยะเวลาที่เจาพนักงานทองถ่ินคืนคําขอหรือส่ังการให
ผูยื่นคําขอไปดําเนินการใหถูกตองสมบูรณ 
 ขอ 7 ใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถาน
เอกชนใหใชแบบ สฌ.2 สําหรับบุคคลธรรมดา และ สฌ.2/1 สําหรับนิติบุคคล ทายกฎกระทรวงนี้ 
 ขอ 8 ผูใดประสงคจะดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและ 
ฌาปนสถานเอกชนใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ินแหงทองที่ที่จัดตั้งสุสาน
และฌาปนสถานนั้นตามแบบ  สฌ.3 ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมดวยเอกสารและหลักฐาน 
ดังตอไปนี้ 

(1) ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใชแทนบัตรประจําตัวประชาชนได 
หรือภาพถายใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว 
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(2) สําเนาหรือภาพถายทะเบียนบาน 
(3) หนังสือยินยอมใหเปนผูดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสาน

และฌาปนสถานเอกชนของผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสาน
และฌาปนสถานเอกชนเวนแตผูขอเปนผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานนั้นเอง 

(4) ภาพถายใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปน
สถานเอกชนหรือใบแทนใบอนุญาตดังกลาว 
 ขอ 9 เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือ
สุสานและฌาปนสถานเอกชนตามขอ 8 แลว ใหเจาพนักงานทองถ่ินดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

(1) จัดใหมีการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานที่ยื่นประกอบคําขอรับใบอนุญาต 
(2) ตองพิจารณาอนุญาตใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอรับ

ใบอนุญาตดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน 
(3) ตองแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายในสิบหาวันนับแตวันพิจารณาแลว

เสร็จการนับระยะเวลาดังกลาวไมรวมระยะเวลาที่เจาพนักงานทองถ่ินคืนคําขอหรือส่ังการใหผูยื่น
คําขอไปดําเนินการใหถูกตองสมบูรณ 
 ขอ 10 ใบอนุญาตใหดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและ 
ฌาปนสถานเอกชนใหใชแบบ สฌ.4 ทายกฎกระทรวงนี้ 
 ขอ 11 ผูไดรับใบอนุญาตจัดตั ้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและ 
ฌาปนสถานเอกชนผูใดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ใหยื่นคําขอตอเจาพนักงานทองถ่ินแหง
ทองที่ที่จัดตั้งสุสานและฌาปนสถานนั้น ตามแบบ สฌ.5 ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมดวยใบอนุญาต
จัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนหรือใบแทนใบอนุญาต
เดิม กอนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุไมนอยกวาสามสิบวัน 
 ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งซึ่งประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตเปน
นิติบุคคล ใหยื่นเอกสารและหลักฐานตามขอ 1 (2) (ข) ดวย 
 เมื่อเจาพนักงานทองถ่ินเห็นควรอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน
สาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน ใหเจาพนักงานทองถ่ินออกใบอนุญาตตามแบบ
ใบอนุญาตเดิมใหใหม 
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 ขอ 12 ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและ 
ฌาปนสถานเอกชนผูใดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ใหยื่นคําขอตอเจาพนักงานทองถ่ินแหง
ทองที่ที่จัดตั้งสุสานและฌาปนสถานนั้น ตามแบบ สฌ.6 ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมดวยใบอนุญาต
ดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนหรือใบแทน
ใบอนุญาตเดิม กอนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุไมนอยกวาสามสิบวัน 
 เมื่อเจาพนักงานทองถ่ินเห็นควรอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตดําเนินการสุสานและ 
ฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน ใหเจาพนักงานทองถ่ินออกใบอนุญาต
ตามแบบใบอนุญาตเดิมใหใหม 
 ขอ 13 มิใหนําความในขอ 3 ขอ 4 และขอ 5 มาใชบังคับกับสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ
หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนที่ไดรับอนุญาตใหจัดตั้งอยูกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 
 ขอ 14 สุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนซึ่งมีอยูแลว
และยังไมไดรับอนุญาตใหจัดตั้งกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหผูที่เปนเจาของหรือผูครอบครอง
มาขอรับใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ทั้งนี้ มิใหนําความใน         
ขอ 3 ขอ 4 และขอ 5 มาใชบังคับ 
 
 

ใหไว ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2543 

ชํานิ ศักดิเศรษฐ 
รัฐมนตรีชวยวาการฯ รักษาราชการแทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 

ประกาศราชกจิจานุเบกษา เลม 117 ตอนที่ 69 ก วันที่ 25 กรกฎาคม 2543 
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กฎกระทรวง 

ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) 
ออกตามความในพระราชบญัญัติสุสานและฌาปนสถาน 

พ.ศ. ๒๕๒๘ 
--------------------- 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๐ แหงพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน            
พ.ศ. ๒๕๒๘ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 
 ใหกําหนดอัตราคาธรรมเนียม 
 (๑) ใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน 
  สาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน ฉบับละ ๑,๐๐๐  บาท 
 (๒) ใบอนุญาตเปนผูดําเนินการสุสานและ 
  ฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและ 
  ฌาปนสถานเอกชน ฉบับละ ๕๐๐  บาท 
 (๓) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๕๐  บาท 
 (๔) การตออายุใบอนุญาตจัดตั้งหรือใบอนุญาต 
  เปนผูดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ 
  หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนใหเปนไปตาม 
  อัตราใน (๑) หรือ (๒) แลวแตกรณี 

ใหไว ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๓ 
ชํานิ ศักดิเศรษฐ 

รัฐมนตรีชวยวาการ ฯ รักษาราชการแทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

หมายเหต ุ:- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน 
พ.ศ ๒๕๒๘ กําหนดใหออกกฎกระทรวง กําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราในบัญชีทายพระราชบัญญัติ จึง
จําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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ประกาศกรมควบคุมมลพิษ 
เร่ือง วิธีการตรวจวัด ลักษณะและหนวยวัด การคํานวณ เปรียบเทียบ แบบบันทึก 
และการรายงานผลการตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควันจากปลองเตาเผาศพ 

----------------------------------- 
 
 อาศัยอํานาจตามความในขอ ๓ และ ขอ ๔ แหงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม เร่ือง กําหนดมาตรฐานคาความทึบแสงของเขมาควันจากปลองเตาเผาศพ อธิบดี
กรมควบคุมมลพิษ จึงออกประกาศกําหนดวิธีการตรวจวัด ลักษณะและหนวยวัด การคํานวณ 
เปรียบเทียบแบบบันทึกและการรายงานผลการตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควันจากปลอง
เตาเผาศพ ดังรายละเอียดกําหนดไวในภาคผนวกทายประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
อภิชัย  ชวเจรญิพันธ 

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 
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ภาคผนวก 
ทายประกาศกรมควบคุมมลพิษ 

เร่ือง วิธีการตรวจวัด ลักษณะและหนวยวัด การคํานวณ เปรียบเทียบ แบบบันทึก 
และการรายงานผลการตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควันจากปลองเตาเผาศพ 

------------------------------------------ 
 ๑. ความหมายของคํา 
  “คาความทึบแสงของเขมาควัน” หมายความวา จํานวนรอยละของแสงที่ไม
สามารถสองผานเขมาควันจากปลองเผาศพ 
  “แผนภูมิเขมาควันจากริงเกิลมานน” หมายความวา แผนภูมิแสดงคาความทึบแสง
ในระดับตางๆ ที่ใชเปรียบเทียบเพื่อหาคาความทึบแสงของเขมาควันที่เกิดขึ้นจริง โดยมีลักษณะ
และหนวยวัดตามที่กําหนดไวในขอ ๓ 
  “วิธีการตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควันดวยแผนภูมิเขมาควันจากริงเกิล
มานน” หมายความวา การตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควันโดยการใชสายตา สังเกตุกลุมของ
เขมาควันและเปรียบเทียบกับแผนภูมิเขมาควันของริงเกิลมานน เพื่อหาคาที่ใกลเคียงกับความทึบ
แสงของเขมาควัน 
 ๒. การตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควัน ใหดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 
  (๑) การตรวจวัดความในแตละครั้งจะตองมีผูตรวจวัด ๒ คน โดยตรวจวัดพรอม  ๆกัน 
  (๒) ใหผูตรวจวัดสังเกตสีของทองฟากอนที่จะตรวจวัดวา ในบริเวณดังกลาวมี
แสงสวางเพียงพอหรือไม โดยสังเกตจากสีกลุมควันที่ เกิดขึ้นและสีของฉากหลังที่ตัดกัน 
(Contrasting background) ถาแสงสวางไมเพียงพอหรือมีฝนตกใหยกเลิกการตรวจวัด 
  (๓) ใหผูตรวจวัดยืนหางจากปลองเตาเผาไมนอยกวาสามเทาของระยะความสูง
จากระดับตําแหนงที่ผูตรวจวัดยืนจนถึงระดับปากปลอง แตไมเกิน ๔๐๐ เมตร และอยูในทิศที่ตั้ง
ฉากกับการเคลื่อนที่ของกลุมควันโดยใหดวงอาทิตยอยูดานหลังของผูตรวจวัดใหมากที่สุด 
  (๔) ใหผูตรวจวัดใชแผนภูมิเขมาควันของริงเกิลมานนที่จัดทําโดยกรมควบคุม
มลพิษ หรือที่ไดรับความเห็นชอบจากกรมความคุมมลพิษ โดยถือแผนภูมิไวในระดับสายตาและ
มองเขมาควันผานชองตรงกลางของแผนภูมิ 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  ภาคผนวก  ง 135 

  (๕) ใหผูตรวจวัดสังเกตความทึบแสงของเขมาควันตรงจุดที่กลุมควันมีความ
หนาแนนมากที่สุดและไมมีการควบแนนของไอน้ํา เปรียบเทียบกับคาความทึบแสงของแผนภูมิ
เขมาควันของริงเกิลมานนเพื่อหาคาความทึบแสงที่ใกลเคียงกับความแสงของกลุมเขมาควันที่
เกิดขึ้นจริง และบันทึกผลการตรวจวัดทุกๆ ๑๕ วินาที จนกระทั่งครบ ๓๐ นาที ลงในแบบบันทึก
ผลการตรวจวัดคาความทึบแสงจากปลองเตาเผาศพ 
 ๓. ลักษณะและหนวยวัดของแผนภูมิเขมาควันของริงเกิลมานน 
  (๑) การสรางแผนภูมิเขมาควันแบบวงกลม ใหสรางขนาดเสนผาศูนยกลาง ๑๑๒ 
มิลลิเมตร บนกระดาษสีขาว ผิวเรียบ ขนาดกวาง ๑๕๔.๕ มิลลิเมตรและยาว ๒๒๔.๕ มิลลิเมตร 
ที่มีคาการสะทอนแสงเทียบเทา (Reflectance Equivalency) กับผงแมกนีเซียมออกไซด (MgO) 
หรือ ผงแบเรียมซัลเฟต (BaSO4) ชนิดเกรดสารเคมี (Reagent Grade) เจาะชองเปนรูปวงกลมตรง
จุดศูนยกลางของแผนภูมิเขมาควันขนาดเสนผาศูนยกลาง ๑๒ มิลลิเมตร และใหแบงรูปวงกลม
ของแผนภูมิเขมาควันออกเปน ๑๐ ชองเทาๆ กัน และพิมพสีดวยผงถานสีดํา (Black Carbon) ที่ใช
ในการพิมพจนเต็มชอง โดยแตละชองตองมีระดับคาความทึบแสงที่แตกตางกัน ตั้งแตคาความ
ทึบแสงเทากับรอยละ ๕, ๑๐, ๑๕, ๒๐, ๒๕, ๓๐, ๔๐, ๖๐, ๘๐, และ๑๐๐ ตามลําดับ ดังภาพ 

 



มาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน 

136 ภาคผนวก  ง 

  (๒) ใหทดสอบคาความทึบแสงบนพื้นกระดาษแตละชองตาม (๑) โดยการวัดคา
ความหนาแนนของเม็ดสีดวยเครื่องวัดคาความดํา (Spectrodensitometer) ซ่ึงความคลาดเคลื่อนของ
คาความทึบแสงบนพื้นกระดาษแตละชองตองมีคาไมเกินรอยละ ๕ ของคาความทึบแสงนั้น ๆ 
  (๓) การจัดทําแผนภูมิเขมาควันของริงเกิลมานน จะตองไดรับความเห็นชอบจาก
กรมควบคุมมลพิษกอนการจัดพิมพ และเมื่อไดจัดพิมพแลวจะตองใหกรมควบคุมมลพิษสุม
ตรวจสอบตามขอ (๒) อีกครั้งหนึ่ง 
 ๔. การคํานวณและการเปรียบเทียบคาความทึบแสง ใหดําเนินการตามขั้นตอน 
ดังตอไปนี้ 
  (๑) การคํานวณคาความทึบแสงของผูตรวจวัดแตละคน ใหนําคาความทึบแสง
ตามขอ ๒ (๕) ที่ผูตรวจวัดแตละคนจดบันทึกไว มารวมกันแลวหารดวยจํานวนครั้งทั้งหมดที่จด
บันทึก มีหนวยเปนรอยละ 
  (๒) การเปรียบเทียบคาความทึบแสงของผูตรวจวัดแตละคน ใหนําคาความทึบ
แสงของผูตรวจวัดแตคนตามขอ ๔ (๑) มาเปรียบเทียบกัน หากผลการเปรียบเทียบแตกตางกันเกิน 
๓ ใหทําการตรวจวัดใหม ถาผลการเปรียบเทียบตามขอ ๔ (๑) แตกตางกันไมเกิน ๓ ใหนําคาความ
ทึบแสงของผูตรวจวัดแตละคนมารวมกันแลวหารดวย ๒ ผลลัพธเปนคาความทึบแสงของเขมา
ควันที่ปลอยทิ้งจากปลองเตาเผาศพในครั้งนั้นดวย 
 ๕. การสรุปผลการตรวจวัดคาความทึบแสง ใหบันทึกชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด
ของผูตรวจวัด คาความทึบแสงที่ผูตรวจวัดแตละคนวัดได คาความแตกตางของผลการตรวจวัด 
และผลสรุปลงในแบบสรุปผลการตรวจวัดคาความทึบแสงจากปลองเตาเผาศพ 
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แบบบันทึกผลการตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควันจากปลองเตาเผาศพ 
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แบบสรุปผลการตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควนัจากปลองเตาเผาศพ 

 
 
ตนฉบับ สําหรับเจาของหรือผูครอบครองเตาเผาศพ ผูไดรับอนญุาตจัดตั้งหรือไดรับใบอนญุาต

ดําเนินการฌาปนสถานหรือผูรับมอบอํานาจจากบุคคลดงักลาว แลวแตกรณ ี
สําเนา สําหรับผูตรวจ 
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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 

เร่ือง กําหนดใหเตาเผาศพเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุม 
การปลอยทิ้งอากาศเสียออกสูส่ิงแวดลอม 

---------------------------- 
 เพื่อกําหนดใหเตาเผาศพเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยทิ้งอากาศ
เสียออกสูส่ิงแวดลอมอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๘ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ 
มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษจึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑ ใหเตาเผาศพที่สรางขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา เขตเทศบาลนคร 
และเขตเทศบาลเมืองเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียออกสู
ส่ิงแวดลอม 
 ขอ ๒ หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองเตาเผาศพปลอยทิ้งอากาศเสียออกสูส่ิงแวดลอม 
เวนแตจะไดทําการบําบัดอากาศเสียใหเปนไปตามมาตรฐานคาความทึบแสงของเขมาควันจากปลอง
เตาเผาศพที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เร่ือง กําหนด
มาตรฐานคาความทึบแสงของเขมาควันจากปลองเตาเผาศพ แตทั้งนี้ตองไมใชวิธีทําใหเจือจาง 
 ขอ ๓ ใหเตาเผาศพที่มีอยูในพื้นที่ตามขอ ๑ ในวันที่ประกาศนี้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาดําเนินการใหเปนไปตามที่ประกาศนี้ภายในสองปนับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ 
 
     ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๔๖ 
      ประพัฒน  ปญญาชาติรักษ 
    รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 

เร่ือง กําหนดมาตรฐานคาความทึบแสงของเขมาควันจากปลองเตาเผาศพ 
----------------------------------------------- 

 เพื่อกําหนดมาตรฐานคาความทึบแสงของเขมาควันจากปลองเตาเผาศพ อาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา ๕๕ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 
๒๕๓๕ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติจึง
ออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑ ในประกาศนี้ 
  “คาความทึบแสง” หมายความวา จํานวนรอยละของแสงที่ไมสามารถสองผาน
เขมาควันจากปลองเตาเผาศพ 
 ขอ ๒ เขมาควันที่ปลอยทิ้งจากปลองเตาเผาศพตองมีคาความทึบแสงไมเกินรอยละ ๑๐ 
เมื่อตรวจวัดดวยแผนภูมิเขมาควันของริงเกิลมานน 
 ขอ ๓ วิธีการตรวจวัด คํานวณ เปรียบเทียบ และสรุปผลการตรวจวัดคาความทึบแสงให
เปนไปตามที่กรมควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ขอ ๔ แบบบันทึกผลการตรวจวัดคาความทึบแสง และแบบสรุปผลการตรวจวัดคาความ
ทึบแสงจากปลองเตาเผาศพ รวมทั้งลักษณะและหนวยวัดคาความทึบแสงของแผนภูมิเขมาควัน
ของริงเกิลมานนใหเปนไปตามที่กรมควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
     ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๔๖ 
      ประพัฒน  ปญญาชาติรักษ 
    รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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ตัวอยาง 
เทศบัญญัติ 

เทศบาลเมืองพระประแดง 
เรื่อง 

สุสานและฌาปนสถาน 
พ.ศ. 2544 
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(ตัวอยาง) 
บันทึก 

หลักการและเหตุผล 
ประกอบรางเทศบัญญัติเทศบาลเมืองพระประแดง 

เร่ือง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2544 
********************* 

 
หลักการ 

 เพื่อปฏิบัติการควบคุมสุสานและฌาปนสถานใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสุสาน
และฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 และกฎกระทรวง 
 

เหตุผล 
 เนื่องจากไดมีกฎกระทรวง (พ.ศ. 2543) ออกตามความในมาตรา 6 วรรค 2 มาตรา 7 
วรรค 2 มาตรา 12 วรรค 2 และมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 
ไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาต การอนุญาต การขอตอใบอนุญาต และ
การตออายุใบอนุญาต ตลอดจนอัตราคาธรรมเนียม สําหรับการจัดตั้งและการดําเนินการสุสาน
และฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 และกฎกระทรวง เทศบาลเมืองพระประแดงจึง
จําเปนตองตราเทศบัญญัตินี้ 
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เทศบัญญัติเทศบาลเมืองพระประแดง 
เร่ือง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2544 

 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม
โดยมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2510 และมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติ
สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 เทศบาลเมืองพระประแดง โดยไดรับความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลเมืองพระประแดง และโดยอนุมัติของผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการจึงตราเทศบัญญัติไว 
ดังตอไปนี้ 
 ขอ 1 เทศบัญญัตินี ้ เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองพระประแดง  เรื ่อง สุสาน
และฌาปนสถาน พ.ศ. 2544” 
 ขอ 2 เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับภายในเขตเทศบาลเมืองพระประแดง ตั้งแตวันที่ได
ประกาศไวโดยเปดเผย ณ สํานักงานเทศบาลเมืองพระประแดง แลวเจ็ดวัน 
 ขอ 3 ในเทศบัญญัตินี้ 
  “สุสานและฌาปนสถานสาธารณะ” หมายความวา สถานที่ที่จัดไวสําหรับเก็บ ฝง 
หรือเผาศพสําหรับประชาชนทั่วไป แตไมรวมถึงสถานที่ที่ใชสําหรับเก็บศพชั่วคราวในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
  “สุสานและฌาปนสถานเอกชน” หมายความวา สถานที่ที่จัดไวสําหรับเก็บ ฝง 
หรือเผาศพสําหรับตระกูล หรือครอบครัวหรือมิตรของตระกูลหรือครอบครัว แตไมรวมถึงสถานที่
ที่ใชสําหรับเก็บศพชั่วคราวในเคหสถาน 
  “เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานสาธารณสุขตามกฎหมายวา
ดวยสาธารณสุข ซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้ง ใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 
  “พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซ่ึงไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ินให
ปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 และเทศบัญญัตินี้ 
  “เจาพนักงานทองถ่ิน” หมายความวา นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง หรือ
เทศมนตรีหรือพนักงานเทศบาลซึ่งนายกเทศมนตรีมอบหมาย 
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 ขอ 4 คาธรรมเนียมใบอนุญาต จัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ  หรือสุสาน
และฌาปนสถานเอกชน ฉบับละ 1,000 บาท 
 ขอ 5 คาธรรมเนียมใบอนุญาตเปนผูดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือ
สุสานและฌาปนสถานเอกชน ฉบับละ 500 บาท 
 ขอ 6 คาธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตตามขอ 4 และขอ 5 ฉบับละ 50 บาท 
 ขอ 7 คาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาตจัดตั้งหรือใบอนุญาตเปนผูดําเนินการสุสาน
และฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน ใหเปนไปตามขอ 4 และขอ 5 
 ขอ 8 หามมิใหจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถาน
เอกชนในเขตและสถานที่ ดังนี้ 
  (1) พื้นที่ปาไมตนน้ําลําธาร 
  (2) เขตพื้นที่อันเปนสถานที่ทองเที่ยวหรือเขตพื้นที่อันจัดสรรเปนพื้นที่เพื่อ
นันทนาการ หรือเขตอนุรักษ และพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมตามกฎหมายวาดวยสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติ 
  (3) บริเวณที่เปนเอกลักษณ หรือสัญลักษณทองถ่ิน หรือมีความสําคัญทาง
ประวัติศาสตร หรือโบราณคดี 
 ขอ 9 หามมิใหจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานเอกชนในเขตเทศบาลเมืองพระประแดง 
 ขอ10 สถานที่ตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน 
สําหรับเก็บ หรือฝงศพเปนการถาวร ตองอยูหางจาก 
  (1) ทางหลวงที่เปนทางหรือถนนสําหรับประชาชนใชในการจราจรสาธารณะ 
อยางนอยหาสิบเมตร 
  (2) ทางน้ํา ซ่ึงประชาชนใชในการจราจรสาธารณะ หวย แมน้ํา คลอง หรือแหลงน้ํา
สาธารณประโยชนอ่ืนอยางนอยส่ีรอยเมตร เวนแตกรณีที่มีการปองกันมิใหมีกล่ิน หรือส่ิงปฏิกูล
ร่ัวไหล และสถานที่ตั้งนั้น จะตองอยูหางจากน้ําไมนอยกวาหนึ่งรอยเมตร ดังนี้ 
 ขอ 11 สถานที่ตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน 
ตองมีเนื้อที่ไมนอยกวาหนึ่งไร 
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 ขอ 12 ผูขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปน
สถานเอกชนตองเปนผูมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในที่ดินที่จะใชเปนที่ตั้งสุสานและฌาปน
สถาน 
 ขอ 13 สถานที่สําหรับเก็บ ฝง หรือเผาศพ ตองมีลักษณะ ดังนี้ 
  (1) บริเวณสถานที่เก็บ หรือฝงศพตองมีกําแพงสูงไมนอยกวา 2 เมตร โดยรอบ
และทางเขาออก ตองมีประตูปดกั้น 
  (2) ที่เก็บศพ หรือฝงศพ ตองหางจากกําแพง ตาม (1) ไมนอยกวา 2.00 เมตร 
  (3) พื้นที่เก็บศพ หรือฝงศพ ตองน้ําทวมไมถึง หรือมีวิธีการปองกันมิใหน้ําทวมถึง 
  (4) ที่เก็บศพตองทําดวยคอนกรีต หรือกออิฐถือปูน มีลักษณะเปนซอง สูงจาก
ระดับพื้นดินภายในบริเวณสถานที่เก็บศพ ไมนอยกวาหาสิบเซนติเมตร 
  (5) ซองเก็บศพตองมีขนาดกวางพอที่จะเก็บ เคลื่อนยายหีบศพไดโดยสะดวก และ
มีฝาทําดวยโลหะ หรือคอนกรีตซึ่งสามารถปองกันกลิ่นหรือส่ิงปฏิกูลร่ัวไหล 
  (6) ภายในฐานเก็บศพตองมีฐานรองรับหีบศพสูงจากพื้นซองไมนอยกวาสิบ
เซนติเมตร 
 ขอ 14 การเก็บ ฝง หรือเผาศพของผูที่ตายดวยโรคติดตออันตราย หามมิใหผูใดถายศพ
ออกจากหีบศพ หรือที่บรรจุเดิม และหามเอาสิ่งที่ติดไปกับศพนั้นออกจากหีบศพหรือที่บรรจุ เวนแต
จะไดรับอนุญาตและกระทําในการควบคุมของเจาพนักงานสาธารณสุข 
 ขอ 15 ผูดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน 
ตองดําเนินการเก็บศพ ดังนี้ 
  (1) บรรจุศพไวในหีบศพที่มั่นคง มิดชิด และโดยวิธีปองกันไมใหกล่ินและสิ่ง
ปฏิกูลร่ัวไหล 
  (2) ตองรักษา และปองกันใหศพคงอยูในสภาพตามขอ (1) 
  (3) ตองวางหีบศพไวบนที่รองรับซึ่งตองสูงจากพื้นไมนอยกวาหาสิบเซนติเมตร 
และถาจะวางซอนทับกัน ตองเวนระยะระหวางหีบศพลางกับศพบนใหหางกันไมนอยกวาหาสิบ
เซนติเมตร 
  (4) ใหเขียนชื่อ นามสกุล เพศ วัน เดือน ปที่เกิด ตาย และรับฝากศพไวที่หีบศพ 
ใหชัดเจนอยูเสมอ 
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 ขอ 16 การเก็บศพโดยวิธีการสรางที่เก็บศพเปนพิเศษ อาจทําไดโดยท่ีเก็บศพนั้นตองมี
คุณสมบัติมิใหมีกล่ิน และสิ่งปฏิกูลร่ัวไหล และตองดําเนินการตามขอ 17 (4) 
 ขอ 17 ผูดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน 
ตองดําเนินการฝงศพ ดังนี้ 
  (1) ใหหลุมฝงศพแตละหลุม อยูหางกันไมนอยกวา หาสิบเซนติเมตร 
  (2) ใหหีบศพ หรือส่ิงบรรจุศพ หรือหอศพอยูต่ํากวาระดับพื้น ไมนอยกวาหาสบิ
เซนติเมตร  
  (3) หามฝงศพเกินหลุมละหนึ่งศพ เวนแตผูตายจะเปนญาติกัน และดวยความ
ยินยอมของเจาของศพทุกฝาย 
  (4) ใหมีปายชื่อ นามสกุล เพศ วัน เดือน ปที่เกิด ตาย และท่ีฝงศพไวใหชัดเจน
อยูเสมอ และติดตั้งไวอยางเรียบรอย 
  (5) ถาศพที่จะฝงเปนศพของผูตายดวยโรคติดตออันตราย ตองทําการทําลายเชื้อ
โรคที่ศพนั้น ดวยวิธีที่เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 
 ขอ 18 ผูดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน 
ตองดําเนินการเผาศพ ดังนี้ 
  (1) ตองเผาศพดวยเตาเผาที่ใชน้ํามันดีเซล หรือกาซเปนเชื้อเพลิง และเตาเผาศพนั้น 
ตองมีคามาตรฐานความทึบแสงของเขมาควันจากปลองเตาเผาศพ เปนไปตามประกาศของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 
  (2) หลังจากการเผาศพแตละครั้ง ใหจัดการทําความสะอาดเตาเผาศพเพื่อรวบรวม
กระดูกและเถาถานที่เหลือจากการเผาศพ เพื่อเก็บไวในที่จัดเก็บโดยเฉพาะ มิใหเถาถานฟุงกระจาย 
 ขอ 19 การเผาศพใหกระทําไดตั้งแตเวลา 16.00 น. ถึงเวลา 24.00 น. เวนแตจะไดรับ
อนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินใหเผาศพนอกจากเวลาดังกลาว 
 ขอ 20 การขุดศพตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน และตองจัดใหมีที่รองรับศพ
ซ่ึงมั่นคง มิดชิด ปองกันมิใหมีกล่ิน และสิ่งปฏิกูลร่ัวไหล 
 ขอ 21 การยายศพออกจากสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถาน
เอกชนตองไดรับอนุญาตจากนายทะเบียนผูรับแจง ตามกฎหมายวาดวยทะเบียนราษฎร 
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 ขอ 22 ผูดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน 
ตองรักษาเครื่องมือ เครื่องใช และยานพาหนะที่ใชในการเก็บ ฝง หรือเผาศพ ใหตองดวย
สุขลักษณะอยูเสมอ และตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 
 ขอ 23 ใหผู จ ัดตั ้ง  และผู ดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ  หรือสุสาน
และฌาปนสถานเอกชน ดําเนินการดังนี้ 
  (1) ใหแสดงใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ  หรือสุสาน
และฌาปนสถานเอกชน และใบอนุญาตดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ และสุสาน
และฌาปนสถานเอกชนไวในที่ซ่ึงเห็นไดชัดเจน 
  (2) ใหผูดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ สงรายงานตามแบบทาย
เทศบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถ่ิน ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน 
  (3) ใหผูดําเนินการสุสานและฌาปนสถานเอกชน สงรายงานตามแบบทาย
เทศบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถิ่น เฉพาะในเดือนที่มีการเก็บ ฝง หรือเผาศพ ภายในวันที่ 5 
ของเดือนถัดไป 
  (4) หามมิใหเก็บ ฝง หรือเผาศพที่ไมมีใบมรณบัตร หรือมีแตขอความไมตรงตาม 
ที่แจงไวในมรณบัตร แตหากไดรับการอนุญาตจากนายทะเบียนผูรับแจง ตามกฎหมายวาดวย
การทะเบียนราษฎรแลว ใหเก็บ ฝง หรือเผาศพนั้นได 
  (5) กรณีมีผูใหเก็บ ฝง หรือเผาศพโดยไมมีมรณบัตร ใหผูดําเนินการสุสาน
และฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน แจงตอเจาพนักงานฝายปกครอง 
หรือตํารวจโดยทันที 
  (6) ใหรักษาบริเวณสุสานและฌาปนสถานใหสะอาด เปนระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ 
  (7) ใหปองกันมิใหสัตวเขาไปขุดคุยหลุมฝงศพในสุสานและฌาปนสถาน 
 ขอ 24 สุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน ซึ่งมีอยู
แลวและยังไมไดรับอนุญาตใหจัดตั้งกอนวันที่เทศบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหผูที่เปนเจาของหรือผู
ครอบครองมาขอรับใบอนุญาตภายในสามสิบวัน นับตั้งแตวันที่เทศบัญญัตินี้ใชบังคับ ทั้งนี้มิ
ใหนําความในขอ 8 ขอ 9 ขอ 10 และขอ 11 มาใชบังคับ 
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 ขอ 25 ใหนายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง มีหนาที ่รักษาการใหเปนไปตามเทศ
บัญญัตินี้ 

ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2544 

 (ลงชื่อ)    ประเสริฐ  วชิรเขื่อนขันธ 
                                  (นายประเสริฐ  วชิรเขื่อนขันธ) 

ตําแหนง นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง 
 
 
 
 

     
   อนุมัติ 
 
(ลงนาม)          สมบูรณ  สุขสําราญ 
                    (นายสมบูรณ  สุขสําราญ) 
              ผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการ 
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พระราชบัญญัติ 
การฌาปนกิจสงเคราะห 

พ.ศ. 2545 
----------------------------- 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2545 
เปนปที่ 57 ในรัชกาลปจจุบนั 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ 
ใหประกาศวา 
 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการฌาปนกิจสงเคราะห 
 พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 และมาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติ
ใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอม
ของรัฐสภาดังตอไปนี้ 
 มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 
๒๕๔๕” 
 มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 มาตรา 3  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2517 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

--------------- 
 

 มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้ 
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 “การฌาปนกิจสงเคราะห” หมายความวา กิจการที่บุคคลหลายคนตกลงเขารวมกันเพื่อ
ทําการสงเคราะหซ่ึงกันและกันในการจัดการศพ หรือจัดการศพและสงเคราะหครอบครัวของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ตกลงเขารวมกันนั้นซึ่งถึงแกความตาย และมิไดประสงคจะหากําไรหรือ
รายไดเพื่อแบงปนกัน 
 “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห” หมายความวา สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ
ดําเนินกิจการฌาปนกิจสงเคราะหตามพระราชบัญญัตินี้ 
 “สมาชิก” หมายความวา สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
 “เงินคาสมัคร” หมายความวา เงินคาสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
 “เงินสงเคราะห” หมายความวา เงินที่สมาชิกรวมกันออกชวยเหลือเปนคาจัดการศพ หรือ
คาจัดการศพและสงเคราะหครอบครัวของสมาชิกซึ่งถึงแกความตาย รวมทั้งเปนคาใชจายเพื่อ
ดําเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
 “สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานที่เปนที่ทําการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
 “กรรมการ” หมายความวา กรรมการดําเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
 “พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 “นายทะเบียน” หมายความวา นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหประจําทองที่
กรุงเทพมหานครหรือนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหประจําทองที่อ่ืน แลวแตกรณี 
 “นายทะเบียนกลาง” หมายความวา นายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
 “ปลัดกระทรวง” หมายความวา ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
 “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา 5  หามมิใหบุคคลใดนอกจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหและการฌาปนกิจ
สงเคราะหที่ไดขึ้นทะเบียนแลว ใชคําแสดงชื่อในธุรกิจวา “ฌาปนกิจสงเคราะห” หรือคําอื่นใดที่มี
ความหมายเชนเดียวกัน 
 มาตรา 6  ใหอธิบดีกรมประชาสงเคราะหเปนนายทะเบียนกลาง 
 นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหประจําทองที่กรุงเทพมหานครและนายทะเบียน
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหประจําทองที่อ่ืนใหอธิบดีกรมประชาสงเคราะหแตงตั้ง 
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 มาตรา 7  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงกําหนด
คาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ ยกเวนคาธรรมเนียม และกําหนดกิจการอื่นหรือ
ออกระเบียบและประกาศ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใช
บังคับได 

 

หมวด 2 
การจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 

--------------- 
 

 มาตรา 8  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหจะมีขึ้นไดก็แตโดยอาศัยอํานาจตามบทแหง
พระราชบัญญัตินี้ 
 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหจะมีวัตถุประสงคนอกจากการฌาปนกิจสงเคราะหมิได 
 มาตรา 9  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหตองมีขอบังคับและตองจดทะเบียนเมื่อไดจด
ทะเบียนแลวใหมีฐานะเปนนิติบุคคล 
 การตั้งสาขาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหจะกระทํามิได 
 มาตรา 10  การขอจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ใหผูเร่ิมกอการจัดตั้งจํานวน
ไมนอยกวาเจ็ดคน ยื่นคําขอพรอมดวยขอบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอยางนอยสามฉบับ
ตอนายทะเบียนประจําทองที่ที่จะตั้งสํานักงาน 
 คุณสมบัติของผูเร่ิมกอการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห และหลักเกณฑ วิธีการยื่น
คําขอจดทะเบียน ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 มาตรา 11 ในการขอจดทะเบียน ถาไดปฏิบัติถูกตองครบถวนตามที่บัญญัติไวในมาตรา 
10 มีขอบังคับถูกตองตามมาตรา 13 และขอบังคับนั้นไมขัดตอกฎหมายและวัตถุประสงคของ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห กับทั้งผูเร่ิมกอการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหทุกคนมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา 10 วรรคสอง ใหนายทะเบียนรับจดทะเบียนได 
และใหออกใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหแกสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหนั้น 
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 ถาหากนายทะเบียนเห็นวาในการขอจดทะเบียนมิไดปฏิบัติใหถูกตองครบถวนตามวรรค
หนึ่งใหนายทะเบียนมีคําสั่งใหผูยื่นคําขอแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตอง เมื่อไดแกไขหรือ
เปลี่ยนแปลงถูกตองแลวใหนายทะเบียนออกใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนใหสมาคมนั้น 
 ถาผูยื่นคําขอไมแกไขหรือเปลี่ยนแปลงใหถูกตองตามวรรคสองภายในสามสิบวันนับแต
วันทราบคําสั่งนายทะเบียนใหนายทะเบียนมีคําสั่งไมรับจดทะเบียนและแจงคําสั่งไมรับจด
ทะเบียนพรอมดวยเหตุผลไปยังผูขอจดทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันยื่นคําขอ 
 ใหผูขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณคําสั่งนั้นตอปลัดกระทรวงไดโดยทําเปนหนังสือยื่นตอ
นายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งดังกลาว และใหนายทะเบียนสงคํา
อุทธรณตอไปยังปลัดกระทรวงโดยมิชักชา 
 ใหปลัดกระทรวงวินิจฉัยใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันยื่นอุทธรณคําวินิจฉัย
ของปลัดกระทรวงใหเปนที่สุด 
 มาตรา 12  ใหนายทะเบียนกลางประกาศการจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหใน
ราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา 13  ขอบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอยางนอยตองมีขอความเกี่ยวกับ
เร่ืองดังตอไปนี้ 
 (1) ช่ือ ซ่ึงตองมีคําวา “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห” กํากับไวกับชื่อนั้นดวย 
 (2) วัตถุประสงค 
 (3) ที่ตั้งสํานักงาน และวันเวลาเปดทําการ 
 (4) วิธีการรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ 
 (5) อัตราเงินคาสมัคร อัตราเงินคาบํารุง และอัตราเงินสงเคราะห และวิธีการชําระเงินนั้น 
 (6) ขอกําหนดเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ของสมาชิก 
 (7) วิธีการจายเงินคาจัดการศพ หรือคาจัดการศพและสงเคราะหครอบครัว 
 (8) ขอกําหนดเกี่ยวกับการใชจายและการเก็บรักษาเงิน 
 (9) ขอกําหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ 
 (10) ขอกําหนดเกี่ยวกับจํานวนกรรมการ การพนจากตําแหนงของกรรมการ และการ
ประชุมของคณะกรรมการ 
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 มาตรา 14  คุณสมบัติของสมาชิก หลักเกณฑและเงื่อนไขในการรับสมาชิกใหเปนไป
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 วิธีการจายเงินและการใชจายและการเก็บรักษาเงินตามมาตรา 13 (7) และ (8) ใหเปนไป
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 มาตรา 15  วันเวลาเปดทําการสํานักงานตามมาตรา 13 (3) ตองไมนอยกวาหาวันในหนึ่ง
สัปดาห และวันหนึ่งตองไมนอยกวาสามชั่วโมง และใหสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหปดประกาศวัน
และเวลาเปดทําการไวที่สํานักงาน 
 มาตรา 16 การแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหจะกระทําไดก็
แตโดยมติของที่ประชุมใหญ และตองนําไปจดทะเบียนตอนายทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแตวันที่
ที่ประชุมใหญลงมติ 
 การยื่นคําขอจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด 
 นายทะเบียนมีอํานาจไมรับจดทะเบียนการแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหได เมื่อเห็นวาการแกไขหรือเพิ่มเติมนั้นขัดตอวัตถุประสงคของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหหรือขัดตอกฎหมาย 
 การแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห จะยังไมมีผลใชบังคับ
จนกวานายทะเบียนจะไดรับจดทะเบียนแลว 
 ในกรณีที่นายทะเบียนไมรับจดทะเบียนการแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห ใหนํามาตรา 11 วรรคสี่และวรรคหา มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา 17  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหตองจัดใหมีปายชื่อเปนภาษาไทยอานไดชัดเจน
ติดไวที่หนาสํานักงาน และตองติดใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนไวที่สํานักงานในที่เปดเผยเห็น
ไดงาย 
 มาตรา 18  ในกรณีที่ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุดใน
สาระสําคัญใหนายทะเบียนออกใบแทนใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนใหเมื่อสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหรองขอ 
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 การขอรับใบแทนใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน การออกใบแทนใบสําคัญแสดงการจด
ทะเบียนและแบบใบแทนใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
แบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

 

หมวด 3 
การดําเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 

--------------------- 
 

 มาตรา 19 ใหผูเร่ิมกอการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหนัดสมาชิกมาประชุมกันเปน
การประชุมใหญสามัญครั้งแรกภายในเกาสิบวันนับแตวันที่จดทะเบียนเพื่อตั้งคณะกรรมการและ
มอบหมายการทั้งปวงใหแกคณะกรรมการ ในระหวางที่ยังมิไดมีการประชุมใหญสามัญครั้งแรก 
ใหผูเร่ิมกอการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเชนเดียวกับ
คณะกรรมการ 
 มาตรา 20  การแตงตั้งกรรมการและการเปลี่ยนตัวกรรมการ ใหทําไดโดยมติของที่
ประชุมใหญและตองนําไปจดทะเบียนตอนายทะเบียนภายในสี่สิบวันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญ
ลงมติ 
 การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนด 
 ในกรณีที่นายทะเบียนไมรับจดทะเบียนกรรมการคนใด นายทะเบียนตองเจงเหตุที่ไมรับ
จดทะเบียนใหสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไมรับจดทะเบียน และ
ใหนํามาตรา 11 วรรคสี่และวรรคหา มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 ในระหวางที่ยังไมมีการจดทะเบียนกรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหชุดใหม 
ถาขอบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ใหกรรมการชุดเดิมปฏิบัติ
หนาที่กรรมการตอไปจนหวาจะไดมีการจดทะเบียนกรรมการชุดใหม 
 มาตรา 21  ใหสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหมีคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการจํานวน
ไมนอยกวาเจ็ดคน โดยมีตําแหนงนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหหนึ่งคน เลขานุการหนึ่งคน 
เหรัญญิกหนึ่งคน และตําแหนงอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด เปนผูดําเนินกิจการของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหและเปนผูแทนของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก 
เพื่อการนี้ คณะกรรมการจะมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนทําการแทนก็ได 
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 กรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ตองมีคุณสมบัติตามระเบียบที่รัฐมนตรี
กําหนด 
 กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปนับแตวันที่
นายทะเบียนรับจดทะเบียน 
 กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได เวน
แตที่ประชุมใหญโดยมติสองในสามของผูที่มาประชุมจะกําหนดเปนอยางอื่น 
 ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนครบวาระและไดมีการแตงตั้งผูอ่ืนเปนกรรมการ
แทนใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 
 มาตรา 22 การประชุมใหญสามัญ ใหคณะกรรมการเรียกประชุมใหญสามัญประจําป 
ปละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน เพื่อ 
 (1) รับทราบรายงานกิจการในรอบปที่ผานมาของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
 (2) พิจารณาอนุมัติบัญชีรายได รายจาย และบัญชีงบดุลของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
 (3) เลือกตั้งคณะกรรมการแทนคณะกรรมการเมื่อครบวาระตามมาตรา 21 วรรคสาม 
 (4) พิจารณาวาระอื่นๆ 
 มาตรา 23  คณะกรรมการจะเรียกประชุมใหญวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร 
 สมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาหาสิบคน
จะทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเพื่อการใดการหนึ่งเมื่อใดก็ได 
 ในกรณีที่สมาชิกเปนผูรองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ ใหคณะกรรมการเรียก
ประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคํารองขอ ถาคณะกรรมการไมเรียกประชุม
ใหญวิสามัญในระยะเวลาดังกลาว ใหนายทะเบียนมีอํานาจเรียกประชุมใหญวิสามัญได 
 มาตรา 24 ในการเรียกประชุมใหญวิสามัญหรือการเรียกประชุมใหญวิสามัญตามมาตรา 
19 มาตรา 22 หรือมาตรา 23 คณะกรรมการตองสงหนังสือนัดประชุมไปยังสมาชิกทุกคนซึ่งมีช่ือ
ในทะเบียนสมาชิกกอนวันนัดประชุมไมนอยกวาเจ็ดวัน 
 การเรียกประชุมใหญตามวรรคหนึ่งตองระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการ
ประชุมและจัดสงรายละเอียดและเอกสารที่เกี่ยวของตามควรไปพรอมกันดวย 
 มาตรา 25  การประชุมใหญ ตองมีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคนจึงจะเปนองคประชุม 
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 ถาในการประชุมนัดแรก สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกมาไมครบองคประชุมหากการ
ประชุมนั้นไดนัดโดยสมาชิกรองขอ ใหเลิกประชุม ถาการประชุมนั้นมิใชโดยสมาชิกรองขอ ให
นัดประชุมใหญอีกครั้งหนึ่งภายในสามสิบวัน การประชุมครั้งหลังนี้มีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกมา
ประชุมไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาสามสิบคนก็ใหถือวาเปน
องคประชุม 
 ในการประชุมใหญเพื่อแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับและการเลิกสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหตองมีผูมาประชุมตามวรรคหนึ่งเทานั้น 
 มาตรา 26  ในการประชุมใหญ สมาชิกคนหนึ ่งมีเสียงหนึ ่งในการลงคะแนน  การ
วินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้น
อีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด เวนแตกรณีการแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับ และการเลิกสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของผูมาประชุม 
 มาตรา 27  สมาชิกจะมอบฉันทะเปนหนังสือใหผูอ่ืนซึ่งมิใชสมาชิกมาประชุมใหญและ
ออกเสียงแทนตนก็ได 
 ผูรับมอบฉันทะคนหนึ่งรับมอบฉันทะไดคนเดียว 
 มาตรา 28  ในกรณีจะมีมติเร่ืองใด ถาสวนไดเสียของกรรมการหรือสมาชิกของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหผูใดขัดกับประโยชนไดเสียของสมาคม กรรมการหรือสมาชิกของสมาคมผูนั้น
จะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได 
 มาตรา 29  นายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่อาจเขารวมการประชุมใหญของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหและอาจชี้แจงแสดงขอคิดเห็นแกที่ประชุมใหญได แตไมมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
 มาตรา 30  หามมิใหสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห เ รียกเก็บเงินอื่นใดจากสมาชิก
นอกเหนือจากเงินคาสมัคร เงินคาบํารุง และเงินสงเคราะห 
 เงินคาสมัครใหเรียกเก็บจากผูซ่ึงสมัครเขาเปนสมาชิกในครั้งแรกเพียงครั้งเดียวตามอัตรา
ที่กําหนดในขอบังคับ แตตองไมเกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 เงินคาบํารุงใหเรียกเก็บจากสมาชิกเปนรายเดือนหรือรายปตามอัตราที่กําหนดใน
ขอบังคับแตตองไมเกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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 เงินสงเคราะหใหเรียกเก็บไดตามจํานวนสมาชิกที่ตายตามอัตราที่กําหนดในขอบังคับ 
แตตองไมเกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอาจเรียกเก็บเงินสงเคราะหไวลวงหนาเพื่อสํารองจายเปนคา
จัดการศพไดแตตองไมเกินอัตราที่ที่ประชุมใหญกําหนดและตองกําหนดในขอบังคับ 
 ในกรณีที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหเลิก หรือสมาชิกผูใดพนจากสมาชิกภาพ ใหสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหคืนเงินสงเคราะหที่เรียกเก็บไวลวงหนาใหแกสมาชิกเทาที่สมาชิกผูนั้นยัง
ไมตกอยูในความผูกพันที่จะตองจายเงินสงเคราะหตามที่ไดจายลวงหนาไวใหแลว 
 มาตรา 31  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอาจหักเงินจํานวนหนึ่งไวจากเงินสงเคราะหได
ตามสมควรเพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหตามอัตราที่
ที่ประชุมกําหนด แตตองไมเกินอัตราที่กําหนดไวในกฎกระทรวง 
 มาตรา 32  กรรมการไมมีสิทธิไดรับคาจางหรือประโยชนอยางอื่นทํานองเดียวกันจาก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
 กรรมการอาจไดรับเบี้ยประชุม คาพาหนะ หรือประโยชนอยางอื่นทํานองเดียวกันจาก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหได หากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหไดวางระเบียบไวใหจายได 
 ระเบียบของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหวาดวยการจายเบี้ยประชุม คาพาหนะหรือ
ประโยชนอยางอื่นทํานองเดียวกันใหแกกรรมการ ตองกระทําโดยมติของที่ประชุมใหญและตอง
สงสําเนาที่มีคํารับรองวาถูกตองตอนายทะเบียน 
 มาตรา 33  หามมิใหผูใดชักชวน ชี้ชอง หรือจัดการโดยวิธีใดๆ ที่คลายคลึงกันใหผูใด
เขาเปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหที่ยังมิไดจดทะเบียนโดยถูกตองตามกฎหมาย 
 มาตรา 34  หามมิใหผูใดชักชวน ช้ีชอง หรือจัดการใหผูอ่ืนเขาเปนสมาชิกในสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห โดยไดรับประโยชนตอบแทนเปนเงินหรือทรัพยสินอื่นไมวาจะเปนสินจาง
หรือคาใชจายอื่นจากการชักชวน ช้ีชอง หรือจัดการนั้น 
 มาตรา 35  สมาชิกมีสิทธิขอตรวจสอบบัญชีและเอกสารของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
เพื่อทราบการดําเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหที่สํานักงานไดในเวลาเปดทําการ 

 
 
 



มาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน 

158 ภาคผนวก  ง 

หมวด 4 
การควบคุมสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห 

------------- 
 

 มาตรา 36  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ตองจัดใหมีทะเบียนสมาชิกตามแบบที่นาย
ทะเบียนกลางกําหนด และใหเก็บรักษาทะเบียนดังกลาวพรอมทั้งหลักฐานและเอกสารที่ใช
ประกอบการลงทะเบียนไวที่สํานักงาน 
 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหตองสงสําเนาทะเบียนสมาชิกที่มีอยูในวันที่ครบเกาสิบวัน
นับแตวันที่จดทะเบียนใหแกนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันดังกลาว และเมื่อส้ินเดือน
มีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกันยายน และเดือนธันวาคมของทุกป สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหตอง
สงสําเนาทะเบียนสมาชิกในสวนที่มีการเปลี่ยนแปลงจํานวนสมาชิกตามที่เปนอยูในวันสิ้นเดือน
นั้นตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นเดือนนั้น ตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด 
 มาตรา 37  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ตองจัดใหมีสมุดชําระเงินประจําตัวสมาชิกใหแก
สมาชิก บัญชีชําระเงินประจําตัวสมาชิก บัญชีแสดงฐานะการชําระเงินและหลักฐานการรับจายเงิน
ตามแบบที่นายทะเบียนกลางกําหนด และตองเก็บรักษาเอกสารประกอบบัญชีแสดงใหเห็นความ
ถูกตองแหงบัญชีนั้นไวดวย 
 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหตองรายงานจํานวนเงินที่มีอยูในมือและในธนาคารตามที่
เปนอยูในวันสิ้นเดือนมิถุนายนของทุกปตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นเดือนนั้น 
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 มาตรา 38  เมื่อส้ินปปฏิทินทุกป สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหตองทําบัญชีรายได รายจาย
และบัญชีงบดุลตามแบบที่นายทะเบียนกลางกําหนด เสนอตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาภายใน
หกสิบวันนับแตวันสิ้นป 
 ใหสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหเสนอตอที่ประชุมใหญเพื่ออนุมัติบัญชีรายได รายจาย 
และบัญชีงบดุลนั้นภายในกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน 
 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหตองสงสําเนางบดุลตามวรรคหนึ่งที่มีคํารับรองวาถูกตองตอ
นายทะเบียนเพื่อตรวจสอบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญอนุมัติตามหลักเกณฑและ
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วิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหตองแสดงสําเนางบดุลไวที่
สํานักงานเพื่อใหสมาชิกและผูมีสวนไดเสียตรวจดูไดดวย 
 มาตรา 39 ใหสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหเก็บรักษาหลักฐานเอกสารตามมาตรา 36 
มาตรา 37 และมาตรา 38 ไวเปนเวลาไมนอยกวาสิบป 
 มาตรา 40  ผูมีสวนไดเสียจะขอตรวจเอกสาร คัดเอกสาร หรือขอใหคัดรายการ และ
รับรองสําเนาเอกสารเกี่ยวกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหจากนายทะเบียนใหยื่นคําขอตามแบบที่
นายทะเบียนกลางกําหนด 
 มาตรา 41  เพื่อประโยชนแกการดําเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหใหเปนไป
ดวยดีเมื่อมีกรณีที่นายทะเบียนเห็นสมควรที่จะไดฟงความคิดเห็นและคําวินิจฉัยของสมาชิกใน
ปญหาหรือกิจการใด นายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหคณะกรรมการเรียกประชุมใหญวิสามัญเพื่อ
พิจารณาและวินิจฉัยปญหาหรือกิจการนั้นได 
 มาตรา 42  เมื่อสมาชิกคนใดคนหนึ่งหรือพนักงานเจาหนาที่รองขอวาการประชุมใหญ
ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ถาไดนัดเรียกหรือไดประชุมกันหรือไดลงมติฝาฝนตอกฎหมาย
หรือขอบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห นายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหเพิกถอนมติของที่
ประชุมใหญที่เกิดขึ้นในการประชุมที่ไดเรียกหรือไดประชุมกันหรือไดลงมติฝาฝนตอกฎหมาย
หรือขอบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหนั้นเสียได การรองขอใหเพิกถอนมติของที่ประชุม
ใหญนั้น ถาสมาชิกเปนผูรองขอตองรองขอภายในสามสิบวันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญลงมติ 
 ในกรณีที่นายทะเบียนมีคําสั่งใหเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ กรรมการคนใดคนหนึ่งมี
สิทธิอุทธรณคําสั่งนั้นตอปลัดกระทรวงได โดยทําเปนหนังสือยื่นตอนายทะเบียนภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง และใหนายทะเบียนสงคําอุทธรณตอไปยังปลัดกระทรวงโดยมิชักชา 
 ใหปลัดกระทรวงวินิจฉัยใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันยื่นอุทธรณคําวินิจฉัย
ของปลัดกระทรวงใหเปนที่สุด 
 มาตรา 43  ในกรณีที่กรรมการหรือเจาหนาที่ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหกระทําการ
ใดอันกอใหเกิดความเสียหายแกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ถาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหไมรอง
ทุกขหรือฟองคดี ใหนายทะเบียนรองทุกขหรือฟองคดีได โดยใหพนักงานอัยการรับวาตางให
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห และใหสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหออกคาใชจายเกี่ยวกับการรองทุกข
ฟองคดีหรือวาตางแกนายทะเบียนหรือพนักงานอัยการ แลวแตกรณี 
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 มาตรา 44  ในกรณีที่คณะกรรมการหรือกรรมการกระทําการหรืองดเวนกระทําการใน
การปฏิบัติหนาที่ของตนจนทําใหเสื่อมเสียผลประโยชนของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหหรือ
สมาชิก หรือทําใหมีขอบกพรองเกี่ยวกับการเงินหรือการบัญชี ใหนายทะเบียนมีอํานาจออกคําสั่ง
เปนหนังสือใหปฏิบัติการดังตอไปนี้ 
 (1) ใหคณะกรรมการหรือกรรมการระงับการปฏิบัติบางสวนที่เปนเหตุใหเกิดขอบกพรอง
หรือเสื่อมเสียผลประโยชนของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหหรือสมาชิก 
 (2) ใหคณะกรรมการหรือกรรมการแกไขขอบกพรองตามวิธีการและระยะเวลาที่
นายทะเบียนกําหนด 
 (3) ใหคณะกรรมการหรือกรรมการหยุดปฏิบัติหนาที่เปนการชั่วคราว เพื่อแกไข
ขอบกพรองนั้นใหแลวเสร็จตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกําหนด 
 (4) ใหคณะกรรมการพนจากตําแหนงทั้งคณะ หรือใหกรรมการซึ่งเกี่ยวของกับการนั้น
พนจากตําแหนงกรรมการ 
 มาตรา 45 เมื่อนายทะเบียนสั่งใหคณะกรรมการพนจากตําแหนงกรรมการทั้งคณะ 
ใหนายทะเบียนแตงตั้งคณะกรรมการชั่วคราวขึ้นคณะหนึ่งมีอํานาจหนาที่และสิทธิเชนเดียวกับ
คณะกรรมการ และใหคณะกรรมการชั่วคราวจัดใหมีการประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นใหมทั้งคณะใหเสร็จสิ้นภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง 
 มาตรา 46 เมื่อนายทะเบียนสั่งใหกรรมการคนใดพนจากตําแหนงกรรมการ  ให
คณะกรรมการสวนที่เหลือเรียกประชุมใหญตั้งผูเปนกรรมการแทนภายในเวลาสามสิบวันนับแต
วันที่กรรมการพนจากตําแหนง ถามิไดตั้งหรือตั้งกรรมการไมไดตามกําหนดเวลา ใหนายทะเบียน
แตงตั้งสมาชิกคนใดคนหนึ่งเปนกรรมการแทน และใหผูซ่ึงไดรับแตงตั้งนั้นอยูในตําแหนง
กรรมการเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน แตถาวาระของกรรมการผูนั้นเหลืออยูไมถึงหนึ่ง
รอยแปดสิบวัน คณะกรรมการสวนที่เหลือจะเรียกประชุมใหญเพื่อตั้งกรรมการแทนหรือนาย
ทะเบียนจะดําเนินการแตงตั้งกรรมการแทนหรือไมก็ได 
 ในกรณีที่คณะกรรมการเหลืออยูไมถึงเจ็ดคน ใหนายทะเบียนแตงตั้งกรรมการชั่วคราว
ใหครบจํานวนเจ็ดคน และใหคณะกรรมการจัดใหมีการประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่พนจากตําแหนงใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนแตงตั้ง
กรรมการชั่วคราว 
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 มาตรา 47  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนายทะเบียนหรือผูซ่ึงนาย
ทะเบียนมอบหมายและพนักงานเจาหนาที่ มีอํานาจ 
 (1) เขาไปในสํานักงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหในวันทําการระหวางเวลา
พระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก เพื่อตรวจสอบและควบคุมใหการเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (2) ส่ังใหกรรมการหรือเจาหนาที่ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสงหรือแสดงบัญชี
และเอกสารของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
 (3) สอบถามบุคคลใน  (2) หรือเรียกบุคคลดังกลาวมาเพื่อสอบถามหรือแสดง
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
 ในกรณีการตรวจสอบกระทําโดยพนักงานเจาหนาที่ เมื่อตรวจสอบแลวใหเสนอรายงาน
การตรวจสอบตอนายทะเบียนดวย 
 ในการปฏิบัติหนาที่ของนายทะเบียนหรือผูซ่ึงนายทะเบียนมอบหมายและพนักงาน
เจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหบุคคลซึ่งเกี่ยวของอํานวยความสะดวดตามสมควรแกนายทะเบียนหรือ
ผูซ่ึงนายทะเบียนมอบหมายและพนักงานเจาหนาที่ 
 มาตรา 48  นายทะเบียนหรือผูซ่ึงนายทะเบียนมอบหมายและพนักงานเจาหนาที่ตองมี
บัตรประจําตัวแบบที่นายทะเบียนกลางประกาศกําหนด 
 ในการปฏิบัติการตามหนาที่ นายทะเบียนหรือผูซ่ึงนายทะเบียนมอบหมายและพนักงาน
เจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวเมื่อบุคคลซึ่งเกี่ยวของรองขอ 

 

หมวด 5 
การฌาปนกิจสงเคราะหของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกจิ 

และองคกรวิชาชีพซ่ึงเปนนติิบุคคลที่อยูภายใตการกํากบัของรัฐ 
-------------------- 

 

 มาตรา 49  สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรวิชาชีพซ่ึงเปนนิติ
บุคคลที่อยูภายใตการกํากับของรัฐใดที่ประสงคจะดําเนินกิจการฌาปนกิจสงเคราะหใหปฏิบัติตาม
ระเบียบที่กําหนดในมาตรา 50 
 มาตรา 50  ใหกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมกําหนดระเบียบการขึ้นทะเบียนการ
ดําเนินกิจการ การควบคุม และการเลิกกิจการการฌาปนกิจสงเคราะหของสวนราชการ หนวยงาน
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ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองคกรวิชาชีพซ่ึงเปนนิติบุคคลที่อยูภายใตการกํากับของรัฐขึ้นไว ระเบียบ
นี้เมื่อไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแลวใหใชบังคับได 
 เมื่อการฌาปนกิจสงเคราะหของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองคกร
วิชาชีพ ซ่ึงเปนนิติบุคคลที่อยูภายใตการกํากับของรัฐไดขึ้นทะเบียนตามระเบียบที่กระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคมกําหนดในวรรคหนึ่งแลว ใหถือวาการฌาปนกิจสงเคราะหดังกลาว
เปนงานอันอยูในอํานาจหนาที่ของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองคกรวิชาชีพ
ซ่ึงเปนนิติบุคคลที่อยูภายใตการกํากับของรัฐนั้น 

 

หมวด 6 
การเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 

---------------- 
 

 มาตรา 51  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหยอมเลิกดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
 (1) ที่ประชุมใหญลงมติใหเลิก 
 (2) นายทะเบียนสั่งใหเลิกตามมาตรา 52 
 (3) ศาลสั่งใหเลิกตามมาตรา 54 
 เมื่อเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ใหนายทะเบียนกลางประกาศการเลิกในราชกิจจา
นุเบกษาและใหนายทะเบียนปดประกาศที่สํานักงานดวย 
 มาตรา 52  นายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหไดในกรณี
ดังตอไปนี้ 
 (1) สมาชิกไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดรวมกันยื่นคํารองขอตอนาย
ทะเบียนขอใหเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหพรอมดวยเหตุผลประกอบคํารองขอ และนาย
ทะเบียนไดสอบสวนหลักฐานและเหตุผลประกอบคํารองขอแลวเปนที่ปรากฏแนชัดวาสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหสมควรจะตองเลิกดําเนินกิจการตามคํารองขอนั้น 
 (2) บุคคลอื่นซึ่งมิไดเปนกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเขามากระทําการในฐานะ
กรรมการและนายทะเบียนไดมีคําสั่งใหบุคคลดังกลาวเลิกการกระทําในฐานะกรรมการแลว แตไม
ปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียน 
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 (3) มีพฤติการณที่ทําใหเห็นวาการดําเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหนั้นไม
เปนไปโดยสุจริต และนายทะเบียนไดสอบสวนพฤติการณดังกลาวแลวมีเหตุผลเปนที่เชื่อถือได 
 (4) มีพฤติการณที่ทําใหเห็นวาการดําเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหไมอาจ
ดําเนินตอไปไดไมวาเพราะเหตุใดๆ 
 เมื่อนายทะเบียนสั่งใหเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหใด ใหแจงคําสั่งเปนหนังสือพรอม
ดวยเหตุผลไปยังสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหนั้นภายในสามสิบวัน 
 มาตรา 53 ในกรณีที่นายทะเบียนสั่งเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหตามมาตรา 52 
กรรมการจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
นั้นมีสิทธิอุทธรณตอปลัดกระทรวงโดยทําเปนหนังสือยื่นตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ไดรับคําสั่ง และใหนายทะเบียนสงคําอุทธรณตอไปยังปลัดกระทรวงโดยมิชักชา 
 ใหปลัดกระทรวงวินิจฉัยใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันยื่นอุทธรณคําวินิจฉัย
ของปลัดกระทรวงใหเปนที่สุด 
 มาตรา 54  ในกรณีที่นายทะเบียนเพิกเฉยหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 52 เมื่อผูมีสวนไดเสีย
รองขอ ศาลอาจสั่งใหเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหนั้นได 

 

หมวด 7 
การชําระบัญชี 

-------------- 
 

 มาตรา 55  เมื่อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหใดตองเลิกไมวาดวยเหตุใดๆ ใหมีการชําระ
บัญชีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหนั้น และใหนําความในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยอันวา
ดวยการชําระบัญชีหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัดและบริษัทจํากัด มาใชบังคับโดย
อนุโลม เวนแตพระราชบัญญัตินี้จะกําหนดไวเปนอยางอื่น 
 มาตรา 56  ในการตั้งผูชําระบัญชีของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหที่ตองเลิก ใหที่ประชุม
ใหญตั้งผูชําระบัญชีโดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่เลิก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหหรือนับแตวันที่ปลัดกระทรวงมีคําสั่งใหยกอุทธรณ แลวแตกรณี เพื่อ
ทําการชําระบัญชีของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
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 ในกรณีที่ที่ประชุมใหญไมอาจตั้งผูชําระบัญชีภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง หรือ
นายทะเบียนไมใหความเห็นชอบในการตั้งผูชําระบัญชี ใหนายทะเบียนแตงตั้งผูชําระบัญชีขึ้นทํา
การชําระบัญชีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหได 
 เมื่อนายทะเบียนเห็นสมควรหรือเมื่อสมาชิกมีจํานวนไมนอยกวาสองในสามของสมาชิก
ทั้งหมดรองขอตอนายทะเบียน นายทะเบียนจะแตงตั้งผูชําระบัญชีคนใหมแทนผูชําระบัญชีที่ไดตั้ง
ไวก็ได 
 ใหนายทะเบียนจดทะเบียนผูชําระบัญชีที่นายทะเบียนใหความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง 
หรือผูชําระบัญชีที่ไดรับแตงตั้งตามวรรคสองหรือวรรคสาม และใหปดประกาศชื่อผูชําระบัญชีไว
ที่สํานักงานและที่วาการอําเภอแหงทองที่ที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหนั้นตั้งอยูภายในสิบสี่วันนับ
วันที่จดทะเบียนผูชําระบัญชี 
 ผูชําระบัญชีอาจไดรับคาตอบแทนตามที่นายทะเบียนกําหนด 
 มาตรา 57  ภายในสามสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนจดทะเบียนผูชําระบัญชี ใหผูชําระ
บัญชีปดประกาศไวที่สํานักงานและที่วาการอําเภอแหงทองที่ที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหนั้น
ตั้งอยู และประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพแหงทองที่หรือโฆษณาทางวิทยุประจําทองที่วาสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหไดเลิกและแจงเปนหนังสือไปยังเจาหนี้ทุกคนซึ่งมีช่ือปรากฏในสมุดบัญชีหรือ
เอกสารของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหหรือปรากฏทางอื่น เพื่อใหทราบวาสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหนั้นเลิกและใหเจาหนี้ยื่นคําทวงหนี้แกผูชําระบัญชี 
 มาตรา 58  เมื่อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหเลิก ใหคณะกรรมการและเจาหนาที่ของ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหมีหนาที่จัดการรักษาทรัพยสินทั้งหมดของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
ไวจนกวาผูชําระบัญชีจะเรียกใหสงมอบ 
 ผูชําระบัญชีจะเรียกใหคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สงมอบทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง พรอมดวยสมุดบัญชี เอกสารและสิ่งอื่นเมื่อใดก็ได 
 มาตรา 59  ผูชําระบัญชีตองทํางบดุลของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหโดยมิชักชาสงให
ผูสอบบัญชีเพื่อตรวจรับรองวาถูกตอง และในกรณีจําเปนอาจรองขอใหนายทะเบียนตั้งผูสอบ
บัญชีเพื่อตรวจสอบงบดุลนั้นได 
 เมื่อผูสอบบัญชีรับรองงบดุลแลว ใหผูชําระบัญชีเสนองบดุลตอที่ประชุมใหญเพื่ออนุมัติ
แลวเสนองบดุลนั้นตอนายทะเบียน 
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 มาตรา 60  เมื่อไดชําระบัญชีแลว ถามีทรัพยสินเหลืออยูจะแบงใหแกสมาชิกสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหไมได ทรัพยสินนั้นจะตองโอนไปใหแกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอ่ืน หรือ
นิติบุคคลที่มีวัตถุประสงคเกี่ยวกับการกุศลสาธารณะตามที่ไดระบุไวในขอบังคับของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหหรือตามมติของที่ประชุมใหญ ในกรณีที่มิไดระบุไวในขอบังคับหรือที่ประชุม
ใหญมิไดมีมติไว ใหทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดิน 

 

หมวด 8 
บทกําหนดโทษ 

----------- 
 

 มาตรา 61  ผูใดดําเนินกิจการฌาปนกิจสงเคราะหโดยมิไดจดทะเบียนเปนสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหหรือขึ้นทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะหตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 มาตรา 62  ผูใดเปนสมาชิกของการฌาปนกิจสงเคราะห โดยรูวาการฌาปนกิจสงเคราะห
นั้นมิไดจดทะเบียนเปนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหหรือข้ึนทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะหตาม
พระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 
 มาตรา 63  ผูใดใชคําแสดงชื่อในธุรกิจวา “ฌาปนกิจสงเคราะห” หรือคําอื่นใดที่มี
ความหมายเชนเดียวกันอันเปนการฝาฝนมาตรา 5 ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท และ
ปรับอีกไมเกินวันละหารอยบาทจนกวาจะเลิกใช 
 มาตรา 64  ในกรณีที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหไมปฏิบัติตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง 
มาตรา 17 มาตรา 20 มาตรา 36 มาตรา 37 มาตรา 38 หรือมาตรา 39 หรือฝาฝนมาตรา 30 หรือ
มาตรา 31 กรรมการทุกคนตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิได
มีสวนในการกระทําความผิดของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหนั้น 
 มาตรา 65  กรรมการผูใดรับเงิน หรือทรัพยสิน หรือประโยชนอยางอื่นทํานองเดียวกัน
จากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห โดยไมมีสิทธิที่จะรับไดตามมาตรา 32 ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิ
สามปหรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 มาตรา 66  ผูใดฝาฝนมาตรา 33 หรือมาตรา 34 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือ
ปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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 มาตรา 67 ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งนายทะเบียนหรือผูซ่ึงนายทะเบียนมอบหมายหรือ
พนักงานเจาหนาที่ หรือไมอํานวยความสะดวกแกนายทะเบียนหรือผูซ่ึงนายทะเบียนมอบหมาย
หรือพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 47 ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 
 มาตรา 68  กรรมการหรือเจาหนาที่ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหผูใดไมจัดการรักษา
ทรัพยสินของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห หรือไมสงมอบทรัพยสิน สมุดบัญชี เอกสารและสิ่งอื่น
ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหใหแกผูชําระบัญชีตามมาตรา 58 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป 
หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 มาตรา 69  ผูใดแบงหรือโอนทรัพยสินที่เหลืออยูเมื่อไดชําระบัญชีแลวใหแกบุคคลใดอัน
เปนการฝาฝนมาตรา 60 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ 

 

บทเฉพาะกาล 
--------------------- 

 

 มาตรา 70  นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหที่
จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2517 เปนสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา 71  นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาการฌาปนกิจสงเคราะหของ
สวนราชการ องคการของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจที่ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจ
สงเคราะห พ.ศ. 2517 เปนการฌาปนกิจสงเคราะหสวนราชการ หนวยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ
ที่ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา 72  เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติใหเปล่ียนทุนของรัฐวิสาหกิจใดเปนหุนและจัดตั้ง
บริษัทและนายทะเบียนหุนสวนบริษัทตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยหรือนายทะเบียน
ตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด แลวแตกรณี จดทะเบียนบริษัทนั้น ตามกฎหมายวาดวยทนุ
รัฐวิสาหกิจแลวใหการฌาปนกิจสงเคราะหของรัฐวิสาหกิจที่ไดขึ้นจดทะเบียนไวตามมาตรา 50 
แหงพระราชบัญญัตินี้ยังคงดําเนินการไดตอไปจนกวาจะมีการจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหตามพระราชบัญญัตินี้และใหโอนบรรดาสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของการ
ฌาปนกิจสงเคราะหของรัฐวิสาหกิจนั้นไปเปนของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหที่จดทะเบียนแลวนี้ 
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แตทั้งนี้ตองไมเกินหกสิบวันนับแตวันจดทะเบียนบริษัทตามกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจ
ดังกลาว 
 ในกรณีที่ไมมีการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาเปนการเลิกการฌาปนกิจสงเคราะห
นั้น 
 มาตรา 73  ใหบรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติ
การฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2517 คงใชบังคับตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ 
ทั้งนี้ จนกวาจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งออกมาใชบังคับแทนภายในหนึ่งรอย
แปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตร ี
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อัตราคาธรรมเนียม 
----------------------- 

 
(1) คําขอจดทะเบยีนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ฉบับละ 100   บาท 
(2) คําขอจดทะเบยีนแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับ ฉบับละ 50   บาท 
 ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
(3) คําขอจดทะเบยีนตั้งหรือเปลีย่นตวักรรมการ ฉบับละ 50  บาท 
 ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
(4) คําขอตรวจหรอืคัดเอกสารเกีย่วกับสมาคม ฉบับละ 50   บาท 
 ฌาปนกิจสงเคราะห 
(5) คําขอเกี่ยวกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอยางอื่น ฉบับละ 25   บาท 
 นอกจาก (1) (2) (3) และ (4) 
(6) ใบสําคัญแสดงการจดทะเบยีนสมาคม ฉบับละ 500   บาท 
 ฌาปนกิจสงเคราะห 
(7) ใบแทนใบสําคัญแสดงการจดทะเบยีน ฉบับละ 100   บาท 
 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
(8) การรับรองสําเนาเอกสารเกีย่วกับสมาคม ฉบับละ 25   บาท 
 ฌาปนกิจสงเคราะห 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การดําเนินการสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหทางดานการเงินตามที่พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2517 
กําหนดไวไมเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมปจจุบัน และวิธีการควบคุมสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติดังกลาวยังไมรัดกุมพอที่จะปองกันการฉอโกงและ
การแสวงหาผลประโยชนจากกิจการฌาปนกิจสงเคราะหของกรรมการและเจาหนาที่ของสมาคมได 
ทําใหสมาคมไดรับความเสียหาย สมควรปรับปรุงพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2517 
เพื่อใหการคุมครองและรักษาผลประโยชนของประชาชนที่เปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเพื่อใหเกิดความคลองตัวในการบริหารงานของคณะกรรมการ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการให
เปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545  
 มาตรา 15 ในพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2545 ใหแกไขคําวา 
“กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม” เปน “กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย” คําวา “รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม” เปน “รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย” คําวา “ปลัดกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม” เปน “ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย” และคําวา 
“อธิบดีกรมประชาสงเคราะห” เปน “ผูอํานวยการสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว” 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมีการภารกิจใหม ซ่ึง
ไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาวได
บัญญัติใหโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซ่ึงปฏิบัติหนาที่ใน
สวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตางๆ ใหสอดคลองกับ
อํานาจหนาที่ที่โอนไปดวย ฉะนั้น เพื่ออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอน



มาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน 

170 ภาคผนวก  ง 

สวนราชการ เพื่อใหผูเกี่ยวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมาย
โอนอํานาจหนาที่วาตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตาม
กฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการ
เปลี่ยนชื่อสวนราชการ รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงหรือผูซ่ึงปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการใหตรงกับ
การโอนอํานาจหนาที่ และเพิ่มผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มีการตัด
โอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมทั้งตัดสวนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแลว 
ซ่ึงเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาวจึงจําเปนตองตราพระ
ราชกฤษฎีกานี้ 
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กฎกระทรวง 
กําหนดอัตราการหักเงินสงเคราะห 

พ.ศ. 2547 
------------------------------ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 7 และมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติการฌาปนกิจ
สงเคราะห พ.ศ. 2545 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 และมาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรี          
วาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยออกกฎกระทรวงไวดังตอไปนี้ 
 ขอ 1  การหักเงินสงเคราะหเพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหตองไมเกินอัตรา ดังนี้ 
 (1) รอยละเกาของเงินสงเคราะหที่เรียกเก็บไดสําหรับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหที่มี
สมาชิกไมเกินสองพันหารอยคน 
 (2) รอยละแปดของเงินสงเคราะหที่เรียกเก็บไดสําหรับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหที่
มีสมาชิกเกินสองพันหารอยคน แตไมเกินหาพันคน 
 (3) รอยละหกของเงินสงเคราะหที่เรียกเก็บไดสําหรับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหที่มี
สมาชิกเกินหาพันคน แตไมเกินหนึ่งหมื่นคน 
 (4)  รอยละสี่ของเงินสงเคราะหที่เรียกเก็บไดสําหรับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหที่มี
สมาชิกเกินหนึ่งหมื่นคน 
 ขอ 2  ในกรณีที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหใดมีสมาชิกเพิ่มขึ้นหรือลดลงอันเปนเหตุให
ตองเปลี่ยนแปลงอัตราการหักเงินสงเคราะหจากเกณฑที่ที่ประชุมใหญไดกําหนดไว ให
คณะกรรมการเสนอตอที่ประชุมใหญของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหนั้นเพื่อพิจารณาเปลี่ยนอัตรา
การหักเงินสงเคราะหของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหนั้นเสียใหมในวาระแรกที่มีการประชุมใหญ
นับแตมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนสมาชิกเวนแตสมาชิกที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงนั้นมีจํานวนไมเกิน
รอยละหนึ่งของจํานวนสมาชิกเดิม คณะกรรมการจะไมเสนอใหพิจารณาเปลี่ยนอัตราการหักเงิน
สงเคราะหใหมก็ได 
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 ขอ 3  ในกรณีที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหหักเงินสงเคราะหไวไมเพียงพอแกการใช
จายในการดําเนินกิจการ หรือหักเงินสงเคราะหไวมากเกินความจําเปนแกการใชจายในการดําเนิน
กิจการใหคณะกรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหเสนอที่ประชุมใหญของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหนั้นเพื่อพิจารณากําหนดอัตราหักเงินสงเคราะหเพิ่มขึ้นหรือลดลงในวาระแรกที่มีการ
ประชุมใหญนับแตมีกรณีดังกลาวเกิดขึ้น แตจะเพิ่มขึ้นเกินอัตราที่กําหนดในขอ 1 ไมได 
 
 

ใหไว ณ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2547 
 

สรอรรถ  กล่ินประทุม 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคม 

และความมัน่คงของมนุษย 
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กฎกระทรวง 
กําหนดอัตราเงินคาสมัคร เงนิคาบํารงุ และเงินสงเคราะห 

พ.ศ. 2547 
---------------------- 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 7 และมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติการฌาปนกิจ
สงเคราะห พ.ศ. 2545 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 และมาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยออกกฎกระทรวงไวดังตอไปนี้ 
 ขอ 1 ใหกําหนดอัตราเงินคาสมัคร เงินคาบํารุง และเงินสงเคราะห ดังนี้ 
 (1) เงินคาสมัครไมเกินคนละหนึ่งรอยบาท 
 (2) เงินคาบํารุงไมเกินเดือนละหาบาท หรือปละหาสิบบาท 
 (3) เงินสงเคราะหเรียกเก็บตามจํานวนสมาชิกที่ตาย ไมเกินศพละ ดังนี้ 
 (ก) หนึ่งรอยบาท สําหรับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหที่มีสมาชิกไมเกินสองพันหา
รอยคน 
 (ข) หาสิบบาท สําหรับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหที่มีสมาชิกเกินสองพันหารอยคน
แตไมเกินหาพันคน 
 (ค) สามสิบบาท สําหรับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหที่มีสมาชิกเกินหาพันคน แตไมเกิน
หนึ่งหมื่นคน 
 (ง) ยี่สิบบาท สําหรับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหที่มีสมาชิกเกินหนึ่งหมื่นคน 
 ขอ 2 ในกรณีที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหใดมีสมาชิกเพิ่มขึ้นหรือลดลงอันเปนเหตุให
ตองเปลี่ยนแปลงอัตราการเรียกเก็บเงินสงเคราะหจากเกณฑที่กําหนดไวในขอบังคับ ให
คณะกรรมการเสนอตอที่ประชุมใหญของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหนั้นเพื่อพิจารณาแกไข
ขอบังคับเปลี่ยนอัตราการเรียกเก็บเงินสงเคราะหของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหนั้นเสียใหมใน
วาระแรกที่มีการประชุมใหญนับแตมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนสมาชิก เวนแตสมาชิกที่เพิ่มขึ้นหรือ
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ลดลงนั้นมีจํานวนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนสมาชิกเดิมคณะกรรมการจะไมเสนอใหพิจารณา
แกไขขอบังคับเพื่อเปลี่ยนอัตราการหักเงินสงเคราะหใหมก็ได 
 
 

ใหไว ณ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2547 
 

สรอรรถ  กล่ินประทุม 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคม 

และความมัน่คงของมนุษย 
 
 


