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ภาคผนวก ง
พระราชบัญญัติสมาคม
พระพุทธศักราช ๒๔๕๗

มีพระบรมราชโองการ ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกลา
เจาอยูห ัว ดํารัสเหนือเกลาฯ ใหประกาศใหทราบทั่วกันวา ไดทรงทราบฝาละอองธุลพี ระบาทวา ใน
เวลานี้การตั้งสมาคมของประชาชนพลเมืองมีมากขึ้น ทรงพระราชดําริหเห็นวา สมควรจะจัดใหมี
ระเบียบการจดทะเบียฬของสมาคมเหลานั้นไว ใหเปนการมั่นคงสมควรแกเวลาแลสมัย จึงทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวดังตอไปนี้
นามพระราชบัญญัติ
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ ใหเรียกวาพระราชบัญญัติสมาคม พระพุทธศักราช ๒๔๕๗
มาตรา ๒ ขอสัญญาสําหรับตั้งสมาคมนั้น เปนขอสัญญาของบุคคลหลายคนดวยกัน
ยินยอมพรอมกัน เพื่อทําการสิ่งหนึง่ สิง่ ใดนอกจากการหาผลประโยชนกําไรแบงปนกัน
วาดวยการตัง้ สมาคมแลการจดทะเบียฬ
มาตรา ๓ สมาคมทุกสมาคมตองมีขอบังคับสําหรับสมาคมและตองจดทะเบียฬ
มาตรา ๔ ขอบังคับของสมาคมนัน้ อยางนอยตองกลาวถึงขอความดังตอไปนี้
(๑) นามของสมาคม
(๒) ความประสงคซึ่งตั้งสมาคมขึน้
(๓) ตําบลที่ตั้งสํานักนีใหญของสมาคม
(๔) ขอบังคับวาดวยการรับแลใหสมาชิกออกจากสมาคม
(๕) ขอบังคับวาดวยวิธีจัดการของสมาคม โดยมีกรรมการหรือสภานายกเปนผูจัดการ
หรืออยางไร
มาตรา ๕ การขออนุญาตจดทะเบียฬสมาคมนัน้ ตองขอเปนลายลักษณอักษร และ
ตองสมาชิกของสมาคมลงชื่อไมต่ํากวา ๓ คน กับตองมีขอบังคับของสมาชิกติดมาดวย ๓ ฉบับ
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มาตรา ๖ ที่ทาํ การจดทะเบียฬสมาคมนั้น จะไดตงั้ ขึ้นตามกฎขอบังคับของเสนาบดี
เจากระทรวงผูป กครองทองที่
มาตรา ๗ การจดทะเบียฬนัน้ จะตองจดณะทีท่ ําการจดทะเบียฬในแขวงเมืองซึ่งที่
สํา นักนีใหญของสมาคมนัน้ ตั้งอยู
การสิ่งหนึง่ สิ่งใดที่ไดจดทะเบียฬไวแลว ถาจะตองแกไขเปลี่ยนอยางไรอีกภายหลังก็ได
หรือมีการอยางอื่นที่พระราชบัญญัติบังคับใหจดทะเบียฬดวยก็ดี ตองจดทะเบียฬณะที่แหงเดียวกัน
กับที่สมาคมนัน้ ไดจดทะเบียฬไวแตเดิม
มาตรา ๘ การจดทะเบียฬนัน้ บังคับวาใหจดขอความโดยพิศดารดังนี้
(๑) นามของสมาคม
(๒) ความประสงคซึ่งตั้งสมาคมขึ้น
(๓) ตําบลที่ตงั้ สํานักนีใหญของสมาคม
(๔) นาม, ตําบลทีอ่ ยู, และการหาเลี้ยงชีพของผูจัดการ
มาตรา ๙ ในการขอจดทะเบียฬนัน้ ถาไดนําสรรพหนังสือแลขอความพิสดารดังได
กลาวไวในมาตรา ๔-๕ แล ๘ นัน้ มาแสดงโดยบริบูรณแลว และถาเจาพนักงานจดทะเบียฬเห็นวา
บุคคลซึ่งจะเปนผูจัดการของสมาคมนัน้ เปนคนมีหลักถานมั่นคงสมควรกับนาที่แลประโยชนของ
สมาคมนัน้ แลว ก็จะอนุญาตใหจดทะเบียฬได
มาตรา ๑๐ บุคคลผูใดมีความประสงคตองการตรวจดูสรรพหนังสือสําคัญที่เจาพนักงาน
จดทะเบียฬเก็บรักษาไว หรือตองการหนังสือเอกสารทะเบียฬของสมาคมก็ดี หรือตองการสําเนาหนัง
สืออื่น ๆ ทีเ่ จาพนักงานจดทะเบียฬอนุญาตใหตรวจแลออกใหแกผนู นั้ ไดตามความประสงค
มาตรา ๑๑ เมื่อไดจดทะเบียฬสมาคมใดแลว ผูจัดการของสมาคมนั้นจะไดรับหนังสือ
เอกสารทะเบียฬ ๑ ฉบับ แสดงวาไดจดทะเบียฬแลว
มาตรา ๑๒ เมื่อสมาคมใดไดจดทะเบียฬแลว ใหถือวาสมาคมนัน้ เปนบุคคลโดยนิติ
สมมตไดคนหนึ่งตางหากจากบุคคลทัง้ หลายที่รวมเขาอยูในนัน้
วาดวยวิธจี ัดการของสมาคม
มาตรา ๑๓ การแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอบังคับของสมาคมนั้น หามมิใหแกไข
แปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเปนอันขาด เวนไวแตจะไดประชุมสมาชิกของสมาคมตกลงเห็นพรอมกัน
ตามจํานวนทีม่ ากหรือมีความปรากฏตกลงในขอบังคับมากอนแลว จึงจะแกไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมได ตามซึ่งขอบังคับเดิมไดกําหนดไวนนั้

289
ขอความที่ไดแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมใหมเชนนีจ้ ะตองคัดสงมาสําหรับจดทะเบีนฬ
๓ ฉบับ ภายในกําหนด ๑๔ วัน นับตั้งแตวันที่ไดประชุมสมาชิกตกลงแกไขเปลีย่ นแปลงหรือเพิม่ เติม
ขอบังคับนัน้
มาตรา ๑๔ การเปลี่ยนผูจดั การสมาคมนั้น ตองจดทะเบียฬเสียภายในกําหนด ๑๔
วันนับตั้งแตวนั ที่ตกลงเปลี่ยนผูจัดการใหม ถาเจาพนักงานทะเบียฬไมพอใจวาผูจัดการใหมนั้นเปน
บุคคลอันมีหลักถานสมควรมาตรา ๙ แลว เจาพนักงานจดทะเบียฬมีอํานาจที่จะไมรับจดทะเบียฬ
ผูจัดการใหมกไ็ ด
มาตรา ๑๕ สรรพกิจธุระของสมาคมที่เกีย่ วของกับผูอนื่ นัน้ ผูจัดการสมาคมจะเปนคน
หนึง่ หรือหลายคนก็ตาม ตองเปนผูจัดทําในนามของสมาคม
มาตรา ๑๖ การสิ่งใดที่ไดตกลงกระทําไวในระหวางผูจ ัดการของสมาคมกับผูอนื่ ตอง
ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยผูจัดการแทน
มาตรา ๑๗ แมสมาชิกหรือผูจัดการของสมาคม กระทําความผิดขึน้ ในนาที่ หรือเพื่อ
ความประสงคของสมาคมนัน้ แลว สมาคมตองรับผิดชอบดวยกันกับผูก ระทําความผิดนั้น
มาตรา ๑๘ ถาสมาชิกของสมาคมใดตองเสียเงินคาบํารุงแลว ก็ใหใชเงินคาบํารุงนั้น
จงครบเมื่อกําหนดเสียเงินคาบํารุงนัน้
มาตรา ๑๙ อํานาจเปนสมาชิกในสมาคมนั้น จะโอนใหคนอืน่ ไมได
มาตรา ๒๐ สมาชิกของสมาคมทุกคน จะออกจากสมาคมเมื่อใดก็ได แตตองใชเงินคา
บํารุงที่คา งอยูใ หจงครบบริบรู ณจนถึงวันทีอ่ อกจากสมาคมนั้น
มาตรา ๒๑ การรับผิดชอบของสมาชิกคนหนึ่งนั้น ใหมีกําหนดวาไมเกินกวาจํานวนเงิน
คาบํารุงที่สมาชิกนัน้ คางอยูก ับสมาคม เวนแตจะไดมีความปรากฏลงไวในขอบังคับเปนอยางอืน่
มาตรา ๒๒ เจานาที่ของสมาคมจะฟองรองสมาชิกของบสมาคมในการรับผิดชอบแทน
สมาคมไมได
มาตรา ๒๓ ถาสมาคมใดไดประชุมตกลงขอความสิง่ ใดซึ่งเปนการขัดของกับขอบังคับ
ของสมาคม หรือเปนการผิดตอกฎหมายก็ดี เมื่อมีสมาชิกของสมาคมใด หรืออัยการไดมารองตอ
ศาลแลว ศาลมีอํานาจอาจจะยกเลิกขอความที่ตกลงกันไวนั้นเสียได แตการที่สมาชิกจะรองตอ
ศาลเชนนี้ ตองรองในกําหนดอยาใหชา เกินกวา ๑ เดือน นับตั้งแตวนั ทีท่ ี่ไดประชุมตกลงขอความ
นั้น
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วาดวยการเลิกสมาคม
มาตรา ๒๔ สมาคมนัน้ จะตองเลิกดวยอาการอยางหนึง่ อยางใดดังแจงตอไปนี้
(๑) ถามีขอบังคับของสมาคมวา จะตองเลิกสมาคมดวยเหตุใดแลว ก็ตองเลิกตาม
ขอบังคับนั้น
(๒) เมื่อตั้งสมาคมขึ้น ถามีกาํ หนดวาจะตองเลิกสมาคมเมือ่ ใด สมาคมก็ตองเลิกตาม
กําหนดนั้น
(๓) การตั้งสมาคมสําหรับเฉภาะทําการอยางหนึ่ง เมื่อการนั้นเสร็จแลว ก็ตองเลิก
สมาคมนัน้
(๔) เลิกสมาคมโดยประชุมสมาชิกตกลงกันใหเลิก
(๕) เลิกโดยสมาคมลมละลาย
(๖) เมื่อไดประกาศใหเลิกสมาคมในหนังสือพิมพราชกิจจานุเบกษา ตามความใน
มาตรา ๒๕
มาตรา ๒๕ รัฐบาลอาจจะบังคับออกประกาศใหเลิกสมาคมใดได เมื่อมีเหตุดงั กลาว
ตอไปนี้
(๑) เมื่อเห็นวาความมุง หมายของสมาคมนั้นผิดตอกฎหมาย
(๒) เมื่อเห็นวาสมาคมจะจัดการตอไปอิกไมไดโดยเหตุอยางใดอยางหนึง่
(๓) เมื่อเห็นวาผูจดั การของสมาคมไมใชเปนผูจ ัดการของสมาคมที่ไดจดทะเบียฬไว
(๔) เมื่อเห็นวาสมาคมนัน้ อาจจะเปนอันตรายตอความสงบเรียบรอยของสาธารณชน
(๕) เมื่อสมาคม หรือสมาชิก หรือผูจัดการของสมาคม กระทําการผิดตอกฎหมาย
(๖) เมื่อเห็นวาบุคคลทีจ่ ะจดทะเบียฬเปนผูจ ัดการของสมาคมนัน้ ไมมหี ลักถานสมควร
จะเปนผูจัดการไดใหสมควรแกความมุง หมายแลประโยชนของสมาคมนัน้
มาตรา ๒๖ ถาสมาคมใดตองเลิก ตามขอบังคับในมาตรา ๒๕ แลว รัฐบาลจะตั้งเจา
พนักงานคนนึง่ หรือหลายคน ใหเปนผูจัดการรักษาทรัพยสมบัติของสมาคมนัน้ ก็ได
มาตรา ๒๗ แมวามีเหตุผลเกี่ยวเนื่องถึงพระราชบัญญัติลักษณหุน สวนแลบริษทั ร.ศ.
๑๓๐ ดวยประการใดแลว ก็ใหใชพระราชบัญญัตินั้นแกการลมละลายของสมาคมได
มาตรา ๒๘ เจาพนักงานผูจ ัดการรักษาทรัพยสมบัติของสมาคมนัน้ มีอํานาจบังคับให
สมาชิกใชเงินคาบํารุงของสมาคมที่คา งอยูจนถึงเวลาเลิกสมาคมนั้นไดจงครบ
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มาตรา ๒๙ เมื่อสมาคมเลิกแลว ถามีทรัพยสมบัติเหลืออยูเทาใด จะแบงใหแกสมาชิก
ของสมาคมไมได หรือทรัพยสมบัติซึ่งเหลืออยูนนั้ จะตองโอนไปใหแกคนอื่นที่ไมใชสมาชิก ซึ่งจะได
กําหนดตั้งไวในขอบังคับของสมาคม หรือซึ่งที่ไดตกลงไวในที่ประชุมสมาชิก
มาตรา ๓๐ แมวา ในขอบังคับของสมาคม หรือทีป่ ระชุมสมาชิกของสมาคมไมไดกําหนด
ตั้งผูรับมอบหมายทรัพยสมบัตินั้นไว ทรัพยสมบัติของสมาคมที่มเี หลืออยูนนั้ ตองตกเปนของหลวง
ทั้งสิน้
วาดวยกําหนดโทษสําหรับความผิด
มาตรา ๓๑ ถาสมาคมใดตั้งขึ้นโดยไมไดนําความไปแจงขอจดทะเบียฬตอเจาพนักงาน
จดทะเบียฬภายในเวลาซึ่งกําหนดไวตามกฎหมายนี้แลว ทานวาสมาคมนัน้ มีความผิดตองระวาง
โทษปรับเปนเงินไมเกินกวาวันละ ๕ บาทเสมอทุกวันไป ในระหวางทีม่ ีความผิดถานไมจดทะเบียฬ
นั้น
มาตรา ๓๒ บุคคลใดเปนสมาชิกของสมาคมใดที่ไมไดจดทะเบียฬ ทานวาผูนั้นมี
ความผิด ตองระวางโทษปรับเปนเงินไมเกินกวา ๕๐๐ บาท
บุคคลผูใดซึง่ เปนผูจดั การของสมาคมที่มิไดจะทะเบียฬ ผูน นั้ ก็มีความผิดตองระวางโทษ
ปรับเปนเงินไมเกินกวา ๑๐๐๐ บาท หรือจําคุกไมเกินกวา ๖ เดือน หรือทั้งปรับแลจําคุกดวยทัง้ ๒
สถาน
มาตรา ๓๓ เมื่อรัฐบาลไดประกาศใหสมาคมใดเลิกแลว ถาบุคคลใดฝาฝนขืนเปนสมาชิก
ของสมาคมนั้นอิกตอไป ทานวาผูนนั้ มีความผิดตองระวางโทษปรับเปนเงินไมเกินกวา ๑๐๐๐ บาท
หรือจําคุกไมเกินกวา ๖ เดือน หรือทั้งปรับแลจําคุกดวยทัง้ ๒ สถาน
บุคคลผูใดยังคงเปนผูจัดการของสมาคมที่ไดประกาศใหเลิกแลว ผูนนั้ ก็มีความผิดตอง
ระวางโทษปรับเปนเงินไมเกินกวา ๒๐๐๐ บาท หรือจําคุกไมเกิน ๑ ป หรือทัง้ ปรับแลจําคุกดวยทั้ง
๒ สถาน
มาตรา ๓๔ ผูใดตองคําพิพากษาใหลงโทษ โดยไดกระทําผิดตอพระราชบัญญัตินซี้ ้ํากัน
ในระหวาง ๑ ป ทานวาผูน นั้ มีความผิดตองระวางโทษปรับตามที่ไดกาํ หนดไวในพระราชบัญญัตนิ ี้
เพิม่ ขึ้นอีกเทาหนึ่ง สําหรับความผิดครั้งกอนและครัง้ ใหมนนั้
มาตรา ๓๕ พระราชบัญญัติสมาคมนี้ ไมขัดกับการลงโทษผูกระทําผิดถานเขาอั้งยี่ ตาม
กฎหมายลักษณอาญามาตรา ๑๗๗ ถึง ๑๘๒
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มาตรา ๓๖ สมาคมใดซึง่ ตัง้ อยูก อนวันตราพระราชบัญญัติสมาคมนี้แลว อนุญาตให
เวลาแกสมาคมนัน้ ที่จะปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัตินี้ไดภายในกําหนด ๓ เดือน นับตั้งแตวนั ที่ได
ประกาศพระราชบัญญัตินี้เปนตนไป
วาดวยการรักษาพระราชบัญญัติ
มาตรา ๓๗ ใหเสนาบดีผูปกครองทองที่ เปนเจานาที่รักษาพระราชบัญญัตินี้ และเปนผู
มีอํานาจออกกฎขอบังคับ เพื่อวางระเบียบการใหดําเนินไปตามพระราชบัญญัติ และกําหนดอัตรา
คาธรรมเนียมจดทะเบียฬ คาขอตรวจดูทะเบียฬ และคาคัดสําเนาหนังสือสําคัญตาง ๆ เมือ่ ขอบังคับ
แลอัตราคาธรรมเนียมนัน้ ไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาต และไดประกาศในหนังสือพิมพราช
กิจจานุเบกษาแลว ใหถือวาเปนสวนหนึง่ ของพระราชบัญญัตินี้
ประกาศมาณวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ เปนวันที่ ๑๒๙๖ ใน
รัชกาลปตยุบันนี้ (พระราชบัญญัติและกฎขอบังคับวาดวยสมาคมและสโมสร, ร.๖, น.๒/๒๖.)

