
แบบส ำรวจควำมเห็นต่อกำรปรับปรุงแก้ไข 
กฎหมำยกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ 

 
ค ำชี้แจง 
  แบบส ำรวจควำมเห็นนี้จัดท ำข้ึนเพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและมีส่วนได้เสียเสนอควำมเห็นต่อกำรปรับปรุง
แก้ไขกฎหมำยกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ ซึ่งประกอบด้วย พระรำชบัญญัติกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ พ.ศ. 2545 กฎกระทรวง 
ระเบียบ และประกำศกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ เพ่ือน ำมำรวบรวมเป็นข้อมูลในกำรเสนอ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ให้มีควำมเหมำะสมและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป โปรดใส่เครื่องหมำย  ลงในช่อง  และเติมข้อควำมในช่องว่ำงให้สมบูรณ์  
            ส่วนนี้แบ่งออกเป็น 1) ตอบในนำมกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ภำครัฐ สมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์ หรือ       
นำยทะเบียนสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์ประจ ำท้องที่  ให้กรอกข้อมูลในข้อ 1.1 และ 1.2 พร้อมระบุต ำแหน่ง เช่น 
ประธำน กรรมกำร นำยกสมำคมฯ เป็นต้น 
                                   2) กรณีที่ท่ำนตอบในนำมสมำชิกให้ข้ำมไปตอบข้อ 1.3 พร้อมระบุว่ำท่ำนเป็นสมำชิก
ของหน่วยใด   
   1.1 ชื่อกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ 
                   กำรฌำปนกิจสงเครำะห์ภำครัฐ.................................................................................................... 
                       ขึ้นทะเบียนเมื่อวันที่ ........................... เดือน ................................ พ.ศ. ...................................       
                       จ ำนวนสมำชิก …………………………….. คน 
                       ผู้เสนอควำมเห็น ต ำแหน่ง  .................................................................................................... ...                   
                   สมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์....................................................................................................... ... 
    จดทะเบียนเมื่อวันที่ ............................. เดือน .................................. พ.ศ. ................................. 
    จ ำนวนสมำชิก …………………………….. คน 
           ผู้เสนอควำมเห็น ต ำแหน่ง  .......................................................................................................                   
          นำยทะเบียนสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์ประจ ำท้องที่.............................................................. ... 
     อ ำเภอ...............................................................จังหวัด................................................................ 
     จ ำนวนสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์ในท้องที่ ………………………………. สมำคม 
               ผู้เสนอควำมเห็น ต ำแหน่ง  .........................................................................................................                  
   1.2  ที่ตั้งส ำนักงำน/ที่ท ำกำร เลขที่ .................... หมู่ที่ ......... ตรอก/ซอย ……………………………………… 

        ถนน ............................... ต ำบล/แขวง ..................................... อ ำเภอ/เขต.....................................  
                   จังหวัด  ....................................... รหัสไปรษณีย์ ..................... อีเมล์ ..............................................   
                   หมำยเลขโทรศัพท์ ..............................................  โทรสำร .............................................................. 
   1.3 กรณีเป็นสมำชิก ท่ำนเป็นสมำชิกของ   
                   กำรฌำปนกิจสงเครำะห์ภำครัฐ ชื่อ ............................................................................. ................ 
          สมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์ ชื่อ .................................................................................................. .. 
                        ต ำบล/แขวง .................................อ ำเภอ/เขต ......................................จังหวัด........................... . 
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ส่วนที่ 2  ควำมเห็นต่อกำรแก้ไขกฎกระทรวงก ำหนดอัตรำเงินค่ำสมัคร เงินค่ำบ ำรุง และเงินสงเครำะห์                     
            พ.ศ. 2547 ข้อ 1 (3) เงินสงเครำะห์เรียกเก็บตำมจ ำนวนสมำชิกที่ตำยไม่เกินศพละ ดังนี้ 

  โปรดใส่เครื่องหมำย  ลงในช่อง  และแสดงควำมเห็นในตำรำง  
    ไม่ขอแก้ไข (ข้ำมไปตอบส่วนที่ 3) 

   เห็นควรแก้ไข (โปรดแสดงควำมเห็นในตำรำงข้ำงล่ำง : กรณีท่ีท่ำนเห็นด้วยกับเงินสงเครำะห์             
                  อัตรำใหม่ ให้ใส่เครื่องหมำย  ในช่อง “เห็นด้วย” หำกท่ำนไม่เห็นด้วยกับเงินสงเครำะห์              
                  อัตรำใหม่ ให้ใส่เครื่องหมำย  ในช่อง “ไม่เห็นด้วย” และโปรดใส่อัตรำเงินสงเครำะหท์ี่ท่ำน               
                  เห็นว่ำเหมำะสมในช่องสุดท้ำยของตำรำง)  
 

กฎกระทรวง 

(อัตรำปัจจบุัน) 

อัตรำเงินสงเครำะห์ 

ที่มีผู้เสนอขอปรับเพิ่ม 

(อัตรำใหม่) 

ควำมเห็นต่อกำรปรับเพิ่ม 

เงินสงเครำะห์ (อัตรำใหม่) 

ข้อเสนอใหม่ต่อกำรปรับเพิ่มเงนิ

สงเครำะห ์

(กรณีไม่เห็นด้วย) เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

100 บำท ส ำหรับ
สมำคมฯ ที่มสีมำชิก
ไม่เกิน 2,500 คน 

200 บำท ส ำหรับ
สมำคมฯ ที่มสีมำชิก 
ไม่เกิน 2,500 คน 
 

   

50 บำท ส ำหรับ
สมำคมฯ ที่มสีมำชิก
ไม่เกิน 5,000 คน 

100 บำท ส ำหรับ
สมำคมฯ ที่มสีมำชิก      
ไม่เกิน 5,000 คน 
 

   

30 บำท ส ำหรับ
สมำคมฯ ที่มสีมำชิก
ไม่เกิน 10,000 คน  

60 บำท ส ำหรับ
สมำคมฯ ที่มสีมำชิก         
ไม่เกิน 10,000 คน 
 

   

20 บำท ส ำหรับ
สมำคมฯ ที่มสีมำชิก
เกิน 10,000 คน 

40 บำท ส ำหรับ
สมำคมฯ ที่มสีมำชิก
เกิน 10,000 คน 
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ส่วนที่ 3  ควำมเห็นต่อกำรแก้ไขปรับปรุงกฎหมำยกำรฌำปนกิจสงเครำะห์อ่ืนๆ 
            ให้ผู้ตอบแบบส ำรวจใส่ข้อควำมที่ต้องกำรปรับปรุงแก้ไขในตำรำงข้ำงล่ำง โดยใส่ให้ตรงกับประเภทของ
กฎหมำยที่ต้องกำรแก้ไข ซึ่งประกอบด้วย พระรำชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบ และประกำศกระทรวงกำรพัฒนำ
สังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ ทั้งนี ้ให้ระบุมำตรำ วรรค ข้อ ในพระรำชบัญญัติ และระบุชื่อกฎกระทรวง ระเบียบ 
ประกำศ พร้อมทั้งระบุข้อและวรรคในกฎกระทรวง ระเบียบ ประกำศให้ชัดเจน (ให้อ้ำงกฎหมำย ไม่ใช่ระเบียบ 
หรือข้อบังคับของสมำคมฯ) 
 

ประเภทของกฎหมำย ข้อควำมเดิม 
ในกฎหมำย 

ข้อควำมใหม่ 
ที่เสนอแก้ไข 

เหตุผล 

พระรำชบัญญัติ         
กำรฌำปนกิจสงเครำะห์ 
พ.ศ. 2545 
 
 
 
 
 
 
 

มำตรำ …………………….. 
วรรค  ……………………… 
ข้อ ………………………….. 
เนื้อหำ …………………….. 
………………………………… 
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ประเภทของกฎหมำย ข้อควำมเดิม 
ในกฎหมำย 

ข้อควำมใหม่ 
ที่เสนอแก้ไข 

เหตุผล 

กฎกระทรวง ……………… 
………………………………… 
………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 

ประเภทของกฎหมำย ข้อควำมเดิมในกฎหมำย ข้อควำมใหม่ 
ที่เสนอแก้ไข 

เหตุผล 

ระเบียบกระทรวงกำร
พัฒนำสังคมและควำม
มั่นคงของมนุษย์ ว่ำด้วย 
………………………………… 
………………………………… 
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ประเภทของกฎหมำย ข้อควำมเดิม 

ในกฎหมำย 
ข้อควำมใหม่ 
ที่เสนอแก้ไข 

เหตุผล 

ประกำศกระทรวงกำรพัฒนำ
สังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ 
เรื่อง ……………………….. 
……………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ 

ส ำนักงำนกิจกำรสตรีและสถำบนัครอบครัว 

นำยทะเบียนกำรฌำปนกจิสงเครำะห์ภำครัฐ 

นำยทะเบียนกลำงสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห ์


