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บทที่  4 
การฌาปนกิจสงเคราะห 

   
 หลักการของการฌาปนกิจสงเคราะห คือการมุงสงเคราะหเฉพาะเมื่อมีการตายเกิดขึ้น
โดยประชาชนมีสวนรวมชวยเหลือเกื้อกูลกันเอง ซ่ึงกลุมพลังของประชาชนนี้จะเปนรากฐาน
สําคัญอันนําไปสูความมั่นคง เข็มแข็งของครองครัว ชุมชน และสังคมอยางแทจริง  
 ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 กําหนดใหสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ถายโอนงานฌาปนกิจสงเคราะหใหแก เทศบาล เมืองพัทยา 
องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด และกรุงเทพมหานคร คือ  

- การรับจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
- งานสถิติและทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห  
- งานตรวจสอบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 

และโดยที่ภารกิจเหลานี้เปนภารกิจใหมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการปฏิบัติงานจึงตอง
มีการรวบรวมแนวทางปฏิบัติ หรือหลักเกณฑ และเงื่อนไขจากกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อเปน
แนวทางปฏิบัติในการดําเนินการตอไป 

4.1   การจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
 ขั้นตอนและรายละเอียดในการดําเนินการ (ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการยื่นคําขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห (มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 13 มีนาคม 2546) มีดังนี้ 
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 4.1.1 ขั้นตอนการดําเนินการขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

รับการยื่นคําขอจดทะเบียนตามแบบ ส.ฌ.1 
พรอมเอกสาร / หลักฐานรับชําระ

คาธรรมเนียมพรอมลงทะเบียนเลขทีค่ําขอ 
(เจาหนาที่รับเรื่อง) 

ตรวจสอบ พิจารณาคําขอ เอกสาร 
พิจารณาอนุญาต 

(นายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล) 

ผลการพิจารณา 

ถูกตอง 

รับจดทะเบียนและออกใบสําคัญแสดง 
การจดทะเบียนตามแบบ ส.ฌ.3 

(นายทะเบยีน) 

ไมรับจดทะเบียน 
(นายทะเบยีน) 

ชําระคาธรรมเนียม ใบ ส.ฌ.3 
(เจาหนาที่การเงิน) ไมแกไข แกไข 

แจงผูเร่ิมกอตั้ง 
(นายทะเบยีน) 

แจงการจดทะเบียนให 
นายทะเบยีนกลาง 

(นายทะเบยีน) 

แจงใหผูเร่ิมกอตั้งแกไข 
ภายใน 30 วัน 
(นายทะเบยีน) 

แจงคําสั่งไมจดทะเบียน 
(นายทะเบยีน) 

อุทธรณ คําสั่งภายใน 30 

ไมถูกตอง 

รับใบ ส.ฌ.3 และขอบังคับ 

ภายใน  22  วัน 

ไมเกิน 1  วัน

ไมเกิน 10 วัน 

ไมเกิน 4 วัน 

ไมเกิน 1 วัน 

ไมเกิน 1 วัน 

ไมเกิน 5 วัน 

ไมเกิน 4 วัน 

ไมเกิน 4 วัน 

ขั้นตอนที่ 1 (ภายใน 1 วัน) 

ขั้นตอนที่  2 

ขั้นตอนที ่ 3 
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 ขั้นตอนที่ 1 รับคําขอจดทะเบียน (ดําเนินการแลวเสร็จ ภายใน 1 วัน) ใหผูเร่ิมกอการ
จัดตั้งจํานวนไมนอยกวา 7 คน ยื่นคําขอตามแบบ ส.ฌ.1 พรอมดวย
เอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

    1) ขอบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห จํานวน 3 ฉบับ 
    2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่
ของรัฐ และสําเนาทะเบียนบานของผูริเร่ิมกอการจัดตั้งทุกคน 
    3) ประวัติของผูริเร่ิมกอการจัดตั้งทุกคนตามแบบ ส.ฌ.2 
    4) แผนผังที่ตั้งสํานักงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
    5) หนังสืออนุญาตใหใชสถานที่เพื่อเปนที่ตั้งของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห 
    6) เอกสารอื่นๆ (ถามี) 
 ขั้นตอนที่ 2  ตรวจสอบ-รับจดทะเบียน  
 กรณีที่ 1 ถาการยื่นคําขอไดปฏิบัติถูกตองครบถวนใหนายทะเบียนรับจดทะเบียนและ
ใหออกใบสําคัญตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด (แบบ ส.ฌ. 3) ใหสมาคมนั้น 
 กรณีที่ 2 ถาการยื่นคําขอนั้น นายทะเบียนเห็นวามิไดปฏิบัติตามใหถูกตองครบถวนให
นายทะเบียนมีคําสั่งใหผูยื่นคําขอแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตอง เมื่อแกไขเปลี่ยนแปลงถูกตองแลว
ใหนายทะเบียนออกใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนใหสมาคมนั้น 
 ถาผูยื่นคําขอไมแกไขหรือเปลี่ยนแปลงใหถูกตองภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันทราบคําสั่ง
นายทะเบียน ใหนายทะเบียนมีคําสั่งไมรับจดทะเบียน พรอมแจงคําสั่งไมรับจดทะเบียนพรอม
เหตุผลไปยังผูขอภายใน 30 วัน นับแตวันยื่นคําขอ 
 ผูขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณคําสั ่งตอปลัดกระทรวงโดยทําเปนหนังสือยื ่นตอ          
นายทะเบียนภายใน 30 วัน นับตั้งแตไดรับแจงคําสั่งและใหนายทะเบียนสงคําอุทธรณไปยัง
ปลัดกระทรวงโดยมิชักชา 
 ปลัดกระทรวงตองวินิจฉัยใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน นับแตวันยื่นอุทธรณ และคําวินิจฉัย
ของปลัดกระทรวงใหเปนที่สุด 
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 ขั้นตอนที่ 3  ใหนายทะเบียนประจําทองที่แจงการจดทะเบียนสมาคมใหนายทะเบยีน
กลางเพื่อดําเนินการประกาศการจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
ในราชกิจจานุเบกษาตอไป 

    (ตัวอยาง แบบ ส.ฌ.1 ส.ฌ.2 และ ส.ฌ.3 ดูไดจากภาคผนวก) 
 สําหรับคุณสมบัติของผูริเร่ิมกอตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหตามประกาศกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เร่ือง คุณสมบัติของผูเร่ิมกอการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2545 และ มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 13 มีนาคม 2546 มีดังนี้ 
 1) มีสัญชาติไทย 
 2) มีอายุไมต่ํากวา 25 ปบริบูรณ 
 3) มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
 4) มีภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูในจังหวัดที่ยื่นคําขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป 
 5) มีอาชีพเปนหลักแหลงและมีฐานะมั่นคง 
 6) ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี 
 7) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใด 
 8) ไมเคยถูกนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหประจําทองที่ส่ังใหพนจาก
ตําแหนงกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
 9) ไมเคยถูกที่ประชุมใหญสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหถอดถอนใหออกจากตําแหนง
กรรมการ เพราะเหตุทุจริตตอหนาที่ หรือไมเคยตองโทษตามกฎหมายวาดวยการฌาปนกิจสงเคราะห 
 4.1.2 การแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
  (ดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 7 วัน) 
 ขั้นตอนที่ 1 รับคําขอ พรอมเอกสาร ดังนี้ 
   1) รายงานการประชุมที่มีมติใหมีการแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับของ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
   2) ขอบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหเฉพาะสวนที่เขาไปเพิ่มเติม 
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 ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบ-จดทะเบียน 
 เมื่อไดรับคําขอจดทะเบียนพรอมเอกสารหลักฐานจากผูยื่นขอแลวใหนายทะเบียน
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหประจําทองที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน หากเห็นวาเอกสารหลักฐาน
ถูกตองครบถวนและเขาหลักเกณฑที่รับจดทะเบียนไดใหผูยื่นคําขอชําระคาธรรมเนียมและให
นายทะเบียนออกใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับตามแบบ ส.ฌ.5 ใหแก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
 ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นวาในการขอจดทะเบียนมิไดปฏิบัติใหถูกตองครบถวนหรือ
ในกรณีที่มีการอุทธรณคําสั่งใหดําเนินการเชนเดียวกันกับกรณีที่ 2 ของขั้นตอนที่ 2 ในการ       
จดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห (ขอ 3.1.1) 
(ตัวอยางแบบ ส.ฌ.4 และแบบ ส.ฌ.5 ดูไดจากภาคผนวก) 
 4.1.3 การขอจดทะเบียนแตงตั้งและเปลี่ยนตัวกรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
(ดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 7 วัน) 
 ขั้นตอนที่ 1  รับคําขอ พรอมเอกสาร ดังนี้ 
   1) รายงานการประชุมใหญของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหที่มีมติแตงตั้ง

และเปลี่ยนตัวกรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
   2) ประวัติกรรมการที่ไดรับเลือกตั้งตามแบบ ส.ฌ.2 
   3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่

ของรัฐและสําเนาทะเบียนบานของกรรมการทุกคน 
   4) เอกสารอื่นๆ (ถามี) 
 ขั้นตอนที่ 2  ตรวจสอบ-จดทะเบียน แกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรรมการ 
   ปฏิบัติเชนเดียวกันกับขั้นตอนที่ 2 ของขอ 3.1.2 และใชใบสําคัญแสดงการ
จดทะเบียนแตงตั้งและเปลี่ยนตัวกรรมการตามแบบ ส.ฌ.7 
   (ตัวอยางแบบ ส.ฌ.6 และแบบ ส.ฌ.7 ดูไดจากภาคผนวก) 
 4.1.4 อัตราคาธรรมเนียม 
  1) คําขอจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจ 
   สงเคราะห  ฉบับละ 100 บาท 
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  2) คําขอจดทะเบียนแกไขหรือเพิ่มเติม 
   ขอบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ฉบับละ 50 บาท 
  3) คําขอจดทะเบียนตั้งหรือเปลี่ยนตัว 
   กรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ฉบับละ 50 บาท 
  4) คําขอตรวจหรือคัดเอกสารเกี่ยวกับ 
   สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ฉบับละ 50 บาท 
  5) คําขอเกี่ยวกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
   อยางอื่น นอกจาก (1) (2) (3) และ (4) ฉบับละ 25 บาท 
  6) ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคม 
   ฌาปนกิจสงเคราะห ฉบับละ 500 บาท 
  7) ใบแทนใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน 
   สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ฉบับละ 100 บาท 
  8) การรับรองสําเนาเอกสารเกี่ยวกับ  
   สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ฉบับละ 25 บาท 

4.2   งานสถิติและทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
 4.2.1 งานสถิติ 
  องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรทําสถิติของจํานวนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
และสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห เพื่อใชในการบริหารจัดการเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและ
ความเปนอยูของประชาชนในทองถ่ินนั้นๆ 
  1) สถิติสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
   - จํานวนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหทั้งหมดของทองถ่ินที่ไดจดทะเบยีนไว 

โดยแยกเปนจํานวนเดิมและที่จดทะเบียนใหมในปที่ทําสถิติ 
   - จํานวนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหที่ลมเลิก 
   - จํานวนรวมทั้งหมดของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหในทองถ่ินนั้น 
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  2) สถิติสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
   จากรายงานที่แตละสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหในทองถ่ินตองสงใหนาย
ทะเบียนประจําทองที่ในแตละป องคกรปรกครองสวนทองถ่ินอาจกําหนดใหมีการจัดทําสถิติของ
สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหทั้งหมดของทองถ่ินไดโดยอาจประกอบดวยจํานวนตางๆ เชน 
   - จํานวนสมาชิกยกมาตนป 
   - จํานวนสมาชิกเพิ่มระหวางป 
   - จํานวนสมาชิกตายระหวางป 
   - จํานวนสมาชิกลาออกระหวางป 
   - จํานวนสมาชิกถูกคัดชื่อออกระหวางป 
   - สมาชิกคงเหลือส้ินป 
   - จํานวนเงินไดจากการจายคาสมาชิกสงเคราะห 
   - อ่ืนๆ 
   ตัวอยางตาราง เชน 

สถิติการรับสมาชิกของสมาคมฯ ป 2540-21 สิงหาคม 2545 
ลําดับ รายการ 2540 2541 2542 2543 2544 มกราคม – 

21 ส.ค. 2545 
หมายเหตุ 

1. สมาชิกยกมาตนป 5,294 6,073 6,277 6,325 6,409 6,539  
2. สมาชิกเพิ่มระหวางป 1,270 879 484 518 408 326  
3. สมาชิกตายระหวางป 192 232 229 240 228 164  
4. สมาชิกลาออกระหวางป 8 60 19 39 8 2  
5. สมาชิกถูกคัดช่ือ 291 383 188 155 42 50  
6. สมาชิกคงเหลือสิ้นป 6,073 6,277 6,235 6,409 6,539 6,649  
7. สมาชิกเพิ่มสุทธิ 779 204 48 84 130 110  
8. สมาชิกจายเงินสงเคราะห 3,840 4,176 4,122 4,320 4,104 2,952  
 ศพคนละ/ตอป        

หมายเหตุ 1. ถาเพิ่มสมาชิกอีก 1,500 ราย สามารถลดเงินสงเคราะหศพจากศพละ 18 บาท เหลือศพละ 15 บาท 
 2. ถาเพิ่มสมาชิกอีก 3,500 ราย สามารถลดเงินสงเคราะหศพจากศพละ 18 บาท เหลือศพละ 12 บาท 
 3. ขณะนี้มีผูสมัครไวยังไมครบอายุการทดสอบสุขภาพ จํานวน 335 ราย 
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 4.2.2 งานทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
  เมื่อนายทะเบียนประจําทองถ่ินไดดําเนินการจดทะเบียนในเรื่องตางๆ แลวควรทํา
ทะเบียนไวควบคุมโดยอาจมีทะเบียนตางๆ ดังนี้ 
  1) ทะเบียนคําขอ อาจประกอบดวย 
   - เลขที่คําขอ 
   - วัน เดือน ป 
   - ช่ือสมาคม 
   - เร่ือง 
   - หมายเหตุ เปนตน 
   สมุดทะเบียนคําขอเปนสมุดทะเบียนที่แยกตางหากจากสมุดทะเบียนรับ-สง
หนังสือปกติของงานสารบรรณ การออกเลขที่คําขอจะเรียงลําดับไปตลอดป เลขทะเบียนคําขอจะ
นําไปใชประกอบในการดําเนินการตางๆ เชน การแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห แบบ ส.ฌ. 4 เปนตน 
   ตัวอยางตารางอยูในภาคผนวก ค. 
  2) ทะเบียนคําสั่ง อาจประกอบดวย 
   - ลําดับที่ 
   - วันอนุมัติ 
   - เลขที่คําสั่ง 
   - ช่ือสมาคม 
   - เร่ือง 
   - หมายเหตุ เปนตน 
   สมุดทะเบียนคําสั่งเปนสมุดทะเบียนคําสั่งที่แยกตางหากเฉพาะงาน
ฌาปนกิจสงเคราะห เลขที่คําสั่งจะเรียงตามลําดับในแตละป โดยเริ่มจาก 1/ป พ.ศ. ไปจนหมดป 
และเมื่อเร่ิมป พ.ศ. ใหม ก็เร่ิมตน 1/ป พ.ศ. ใหม เชน เลขที่คําสั่ง ที่1/2549... เลขที่คําสั่ง 8/2549 
เปนตน 
   ตัวอยางตารางอยูในภาคผนวก ค. 
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  3) ทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหประจําทองท่ี อาจประกอบดวย 
   - ลําดับที่ 
   - ช่ือสมาคม 
   - เลขที่ทะเบียน 
   - วัน เดือน ป ที่ไดรับจดทะเบียน 
   - ผูเร่ิมกอการจัดตั้ง 
   - สถานที่ตั้งสํานักงานสมาคม เปนตน 
   ตัวอยางตารางอยูในภาคผนวก ค. 
  งานทะเบียนดังกลาวทั้ง 3 เร่ือง เปนเรื่องที่สําคัญเพราะจะตองเกี่ยวพันกับการ
ควบคุมตรวจสอบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหดวย 

4.3   งานตรวจสอบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
 ในแตละชวงปนายทะเบียนประจําทองที่จะตองตรวจสอบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
ในทองที่ในเรื่องตางๆ ดังนี้ 
 1) ตรวจสอบจํานวนสมาชิกและการเปลี่ยนแปลงจากเอกสารสําเนาทะเบียนสมาชิก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหที่ตองสงครั้งแรกในวันที่ครบ 90 วัน นับแตวันที่จดทะเบียนและสง
ทุกสิ้นเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของทุกป 
 2) ตรวจสอบรายงานจํานวนเงินที่มีอยูในมือและในธนาคารตามรายงานของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหทุกสิ้นเดือนมิถุนายนของทุกป โดยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหตองรายงาน
ภายใน 30 วัน นับแตวันสิ้นเดือน 
 3) ตรวจสอบสําเนางบดุลที่มีคํารับรองวาถูกตองโดยตองตรวจสอบภายใน 30 วัน 
นับตั้งแตวันที่มีประชุมใหญของสมาคมอนุมัติ 
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4.4   การเตรียมบุคลากร 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรเตรียมบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาอยางต่ําปริญญาตรี
ทางดานบัญชีหรือกฎหมาย เพื่อรองรับงานการฌาปนกิจสงเคราะห 
 
หมายเหตุ : เรียบเรียงจาก 1. พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2545 
     2. คูมือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห 

พ.ศ. 2545 สําหรับเจาหนาที่ ของสํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย 


