
แผนการจัดการความรู 
(Knowledge Management) 

 
 
 

เรื่อง 
 

คูมอืสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหกองทัพบก 
 

จัดทําโดย 
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ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ 



 
ค าน า 

 
   กําลังพลของกองทัพบกทุกๆ คน ทั้งในและนอกราชการล้วนแล้วแต่มีความสําคัญและผูกพันซึ่ง

กันและกัน ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นให้ความห่วงใย และคิดเสมอว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันเคยร่วมทุกข์ ร่วม
สุขกันมาท้ังในยามปกติและยามสงคราม ความตายเป็นเรื่องปกติธรรมชาติ ทุกคนเกิดมาต้องตามทุกคน แต่อาชีพ
ทหารนั้นจะมีความเสี่ยงมากกว่าบุคคลทั่วไป เพราะต้องมีหน้าที่ในการปกปูองอธิปไตยของชาติ และความสงบสุข
ของประชาชน 

   การจัดตั้งกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ที่ผู้บังคับบัญชาแสดงถึงความ
ห่วงใยกําลังพล ตลอดถึงครอบครัว ไม่ให้ตั้งอยู่ในความประมาท จึงได้ร่วมกันจัดตั้งกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
เพ่ือให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันหากต้องประสบความสูญเสียบุคคลใดบุคคลหนึ่งไป อย่างน้อยเงินฌาปนกิจ
สงเคราะห์ก็จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวในขั้นต้นถึงเรื่องการจัดการศพได้อย่างสมเกียรติตาม
สมควรแก่ฐานะ นอกจากนั้นหากมีการใช้จ่ายเงินในการจัดการศพ โดยยึดถือการใช้จ่ ายแบบพอเพียงไม่ฟุุมเฟือย
เกินฐานะ ก็ยังคงมีเงินเหลือไว้สําหรับครอบครัวที่อยู่ข้างหลังได้ใช้จ่ายบ้างพอสมควร ซึ่งจะทํา ให้ผู้เสียชีวิตไปแล้ว   
ก็จะหมดห่วง หมดกังวล ไปสู่สัมปรายภพอย่างสงบสุข 

   การจัดทําคู่มือฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบกนี้ กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก               
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สมาชิกตลอดจนครอบครัวและบุคคลทั่วไป ได้รับทราบถึงขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติ
ต่างๆ เพื่อที่จะสามารถดําเนินการได้อย่างถูกต้องและเกิดความรวดเร็ว 

   ท้ายที่สุดนี้ กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก ขออนุโมทนาส่วนกุศลบุญราศีนี้ แก่ท่าน
สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก ทุกท่านตลอดทั้งครอบครัว จงมีความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ 
สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ตลอดกาลนานเทอญ 

 

                                                                    
        (ธวัชชัย   ศิริปรุ) 

                                              ผู้อํานวยการกองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พันเอก 
 



 
 

     สารบัญ 
หน้า 

 
การจัดสํานักงานฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.       ๑ 
นโยบายกองทัพบก         ๓ 
วัตถุประสงค์           
กิจการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก 
 - การสมัครเข้าเป็นสมาชิก       ๔  
 - การขาดจากสภาพสมาชิก       ๕ 
 - การคืนสภาพสมาชิก        ๕ 
 - เงินค่าสมัคร และเงินสงเคราะห์       ๖ 
 - สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก       ๘ 
 - เรื่องอ่ืนๆที่สําคัญ        ๙ 

- การแจ้งตาย         ๑๐ 
- สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ       ๑๑ 
- การขอพระราชทานน้ําหลวงอาบศพ      ๑๒ 
  และการขอพระราชทานเพลิง/หีบเพลิง/ดิน      
- หลักเกณฑ์การขอรับพระราชทาน      ๑๓ 
- ระเบียบการขอรับหีบเพลิงพระราชทาน      ๑๔ 
  

 
  ภาคผนวก  
  ๑. เอกสารหลักฐานที่เก่ียวกับการดําเนินงาน กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก 

๒. ภาพแสดงผลงานการปฏิบัติตามแผนจัดการความรู้ 
๓. การอบรมเจ้าหน้าที่หน่วยทหารที่ปฏิบัติงานด้านฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก 
๔. แบบสอบถามความพึงพอใจ  
๕. เว็บไซด์ www.chapanakit-rta.com 
๖. วิธีการดาวน์โหลด Application โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) RTACS - Mobile 
๗. แผ่นพับประชาสัมพันธ์งานด้านฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก 
๘. คู่มือสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก 
๙. คู่มืออบรมงานฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก 
๑๐. คู่มืองานฌาปนสถานกองทัพบก 

 
 

http://www.chapanakit-rta.com/


๑ 

การจัดส านักงานฌาปนกิจสงเคราะห ์ ทบ. 
กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก 

 
๑.  พันธกิจ 
 -   เป็นหน่วยขึ้นตรง  กรมสวัสดิการทหารบก  ตามอัตราจัดเฉพาะกิจ  หมายเลข ๒๕๐๐ 
 -   เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ  การดําเนินกิจการ การฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก 
๒.  หน้าที่ 
 -   อํานวยการและดําเนินงานในเรื่องการฌาปนกิจของกองทัพบก  ทั้งนี้รวมถึงการจัดทํางบประมาณ  และ
บัญชีเงินในกิจการฌาปนกิจของกองทัพบกด้วย 
 -   บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่ 
 ภายใต้การกํากับดูแลของกรมสวัสดิการทหารบก โดยมีคณะกรรมการดําเนินกิจการ การฌาปนกิจสงเคราะห์
กองทัพบก ซึ่งผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธาน ควบคุมดูแลและพิจารณาแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามนโยบาย
กองทัพบก 
๓.  การจดัหน่วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔.  หน้าที่หน่วยรอง 
 บก.กฌป.สก.ทบ. มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับ 

- งานสารบรรณ 
- งานธุรการและกําลังพล 
- งานส่งกําลัง 
- งานการฝึกและการอบรม 
- งานสวัสดิการแก่กําลังพล  

 แผนกสมาชิก  มีหน้าที่ 
  -   รับสมัครสมาชิก  ประกาศการเป็นสมาชิกและพ้นจากสมาชิก  และการถึงแก่กรรมสมาชิก 
  -   ขึ้นทะเบียนและจําหน่ายทะเบียนสมาชิก 
  -   ดําเนินการควบคุม  และบันทึกการส่งเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพ  ทวงถามและคิดคํานวณเงิน
สงเคราะห์ค่าจัดการศพสมาชิก 
  -   บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่ 

กฌป.สก.ทบ. 

บก.กฌป.สก.ทบ. แผนกสมาชิก แผนกพิธี แผนกการเงิน 

ด าเนินกรรมวิธีข้อมูล บริการจุดเดียว 



๒ 
 

 ด าเนินกรรมวิธีข้อมูล  มีหน้าที่ 
- ดําเนินงานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์  ของกองการฌาปนกิจ  สก.ทบ. ในเรื่องการวางระบบ   

การตรวจสอบ  การบันทึกและจัดเก็บข้อมูลสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ 
  -    เป็นที่ปรึกษาผู้บังคับบัญชาในด้านเทคนิคเก่ียวกับงานด้านคอมพิวเตอร์ 
  -    บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่ 

 บริการจุดเดียว มีหน้าที่ 
- รับสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.    
- รับยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพ 
- ตรวจสอบสถานภาพสมาชิก 
- รับชําระเงินค้างชําระเงินรายเดือน 
- เปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ 
- เปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก ( ชื่อ , ชื่อสกุล , ยศ , ที่อยู่ ) 
- เปลี่ยนแปลงวิธีการชําระเงิน 
- คืนสภาพสมาชิก 
- ออกใบแทนใบต้อนรับ , บัตรชําระเงินสด  

 แผนกพิธี  มีหน้าที่ 
  -   เป็นที่ปรึกษา  และแนะนําเจ้าภาพตลอดจนบริการเก่ียวข้องกับการจัดการศพตั้งแต่ 
การรับ – ส่งศพ   และพิธีทุกขั้นตอน   ตามความประสงค์ของเจ้าภาพ 
  -   ทําทะเบียนแสดงกิจการของสุสาน    และการฌาปนกิจ  ส่งอําเภอท้องที่ประจําเดือน 
  -   ดูแลอาคารสถานที่ฌาปนกิจ  สุสานซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ  
  -   รับเงินค่าพิธีการศพ  และรวบรวมส่งเจ้าหน้าที่ฝุายการเงินตามระเบียบ 
  -   ติดตามทวงเงินค่าพิธีการศพจากเจ้าภาพที่ค้างชําระ 
  -   ติดต่อขอโกศและเพลิงหลวง เฉพาะรายที่เจ้าภาพมอบหมายให้ดําเนินการได้  

 แผนกการเงินฌาปนกิจ   หน้าที่ 
  -   ดําเนินการรับ – จ่าย  และจัดทําบัญชีเงินฌาปนกิจสงเคราะห์  และเงินของฌาปนสถาน 
กองทัพบก 
  -   เก็บรักษาหลักฐานการเงิน 
  -   ตรวจสอบบัญชีรายละเอียดและควบคุมการส่งเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพของหน่วยต่าง ๆ ให้
เป็นไประยะเวลากําหนด  
  -   จัดทํางบดุลทุกสิ้นปีงบประมาณ 
  -   บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่ 
 

 

 

 

 

 

 

 



๓ 

 

 

 

  

 

นโยบายกองทัพบก 

  ผู้บัญชาการทหารบก  ได้อนุมัติหลักการกําหนดแนวทางการสมัครเข้าเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์
กองทัพบก สํ าหรับข้ าราชการและลูกจ้ า ง  สั งกั ดกองทัพบก ตามที่ ก รมกํ าลั งพลทหารบก เสนอ                  
(หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๒๗๕๘ ลง ๒๐ ธ.ค.๓๙) ทั้งนี้ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนิน
กิจการ การฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก ให้ความเห็นชอบ สรุปได้ดังนี้ 
 ๑ .ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และ ลูกจ้างของกองทัพบก ที่บรรจุเข้ารับราชการตั้งแต่  ๑ มกราคม 
๒๕๔๐ เป็นต้นไป ต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก ทุกนาย 
 ๒. ข้าราชการ พนักงานราชการ และ ลูกจ้างของกองทัพบก ที่บรรจุเข้ารับราชการก่อน ๑ มกราคม 
๒๕๔๐ หากไม่ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิก ให้มีหนังสือยืนยันให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยต้นสังกัดทราบ สําหรับ
ลูกจ้างชั่วคราวที่บรรจุก่อนหรือหลัง ๑ มกราคม ๒๕๔๐ ให้เป็นไปโดยความสมัครใจ 
 ๓. ให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยต้นสังกัดของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพบก ที่บรรจุ
เข้ารับราชการในกองทัพบก ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๐ เป็นต้นไป รับผิดชอบและกํากับดูแลให้กําลังพล
ดังกล่าวสมัครเข้าเป็นสมาชิก 

วัตถุประสงค์ 

 การฌาปนกิจสงเคราะห์มีวัตถุประสงค์ เพ่ือทําการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ หรือ         
จัดการศพ และสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกที่ถึงแก่ความตาย และมิได้ประสงค์จะหากําไร หรือรายได้             
มาแบ่งปันกัน  เพื่อให้ข้าราชการ  ลูกจ้าง และนักเรียนทหาร ตลอดจนครอบครัวได้มีเงินไว้ใช้จ่ายในการจัดการศพ                
โดยสมเกียรติตามสมควรแก่ฐานะ 

 สํานักงานตั้งอยู่ที่ กองการฌาปนกิจ  กรมสวัสดิการทหารบก ภายในบริเวณวัดโสมนัสราชวรวิหาร         
ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตปูอมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ เปิดทําการตามวันและ       
เวลาราชการ เว้นวันหยุดราชการตามที่ทางราชการกําหนด 

การสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก 

ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก  ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
 ๑. เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง ต้องมีอายุไม่เกิน ๔๐ ปี  สําหรับนักเรียนทหาร ต้องมีอายุ ๑๕ ปีในวันยื่น       
ใบสมัคร  ซึ่งได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมาย 
  ๒. เป็นคู่สมรส  บุตร  บิดามารดาของข้าราชการ ลูกจ้าง และ บิดามารดาของคู่สมรส  ยกเว้นนักเรียน
ทหาร  เฉพาะบิดามารดาที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก  และมีคุณสมบัติดังนี้ 
 ๒.๑ เป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน และไม่เป็น
โรคติดต่ออย่างร้ายแรง 
 ๒.๒ มีความประพฤติดี 
 ๒.๓ มีอายุไม่เกิน ๔๐ ปีในวันยื่นใบสมัคร  เว้นแต่บิดา มารดาของตนเอง  และของคู่สมรสให้มีอายุ
ไม่เกิน ๕๕ ปี 
 

กิจการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทพับก 



๔ 
 
การสมัครเข้าเป็นสมาชิก 
 ๑. บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ให้ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก ที่หน่วยต้นสังกัด  ตั้งแต่หน่วยระดับ         
กองพันหรือหน่วยเทียบเท่าขึ้นไป หรือสมัครได้โดยตรง ณ กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก หรือสมัคร
กับเจ้าหน้าที่ที่สํานักงานแต่งตั้ง สําหรับสมาชิกที่เป็นข้าราชการนอกประจําการ  สามารถนําบุคคลในครอบครัว  
สมัครผ่าน มณฑลทหารบก กรณีไม่มี  มณฑลทหารบก ในพ้ืนที่   ให้ยื่นผ่าน สํานักงานสัสดีจังหวัด หรือ             
สมัครโดยตรง  ณ สํานักงานหรือ สมัครกับเจ้าหน้าที่ที่สํานักงานแต่งตั้ง โดยมีหลักฐานประกอบใบสมัครดังนี้ 
 ๑.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้ าที่ของรัฐ  และสําเนา
ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร 

         ๑.๒  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และสําเนา
ทะเบียนบ้านของผู้รับเงินสงเคราะห์ 
 ๑.๓  สําหรับข้าราชการ  ลูกจ้าง  ที่บรรจุเข้ารับราชการครั้งแรก  ที่ยังไม่มีบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่
ของรัฐ  ให้ใช้สําเนาคําสั่งบรรจุเข้ารับราชการเป็นหลักฐานประกอบการสมัคร 
 ๒. ในกรณีที่จะนําครอบครัวสมัครเป็นสมาชิก (สมัครพร้อมกันได้) ให้เพ่ิมเติมเอกสารดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑ ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่เกินสามสิบวัน นับถึงวันยื่นใบสมัคร 
 ๒.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และสําเนา
ทะเบียนบ้านของผู้นําเข้า 
 ๒.๓ สําเนาทะเบียนสมรส  กรณีนําคู่สมรสสมัครเข้าเป็นสมาชิก 
 ๓. ในกรณีนํา บิดา มารดาของคู่สมรส  สมัครเข้าเป็นสมาชิก  จะต้องนําคู่สมรสสมัครเข้าเป็นสมาชิกก่อน  
หรือสมัครพร้อมกัน 
 ให้หน่วยต้นสังกัด ของผู้สมัครหรือผู้นําเข้า ตั้งแต่หน่วยระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป แต่งตั้ง
นายทหารสัญญาบัตรหรือเจ้าหน้าที่ที่มีฐานะเทียบเท่าอย่างน้อย ๓ นาย เป็นคณะกรรมการรับสมัคร มีหน้าที่
พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร  และตรวจสอบหลักฐานการสมัครให้ถูกต้องเรียบร้อยก่ อนส่งให้สํานักงาน            
เพ่ือดําเนินการขึ้นทะเบียน  สําหรับผู้ที่สมัครผ่านหน่วยต้นสังกัด ให้กรรมการจากสํานักงาน ลงนามในฐานะ           
ผู้ตรวจสอบร่วมด้วย ๑ นาย 
 ให้สํานักงานแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ไปแนะนํางานด้านฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก และรับสมัครสมาชิก ณ 
ที่ตั้งหน่วยทหาร ตั้งแต่หน่วยระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป  ได้ตามความเหมาะสม  โดยให้หัวหน้าชุด       
เจ้าหน้าที่เป็นกรรมการรับสมัครสมาชิกด้วย 

ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก ให้ระบุชื่อผู้รับเงินสงเคราะห์ในใบสมัครได้จํานวน ๑ คน  ถ้าผู้รับเงินสงเคราะห์       
ถึงแก่ความตายก่อนสมาชิก  สมาชิกจะต้องเปลี่ยนชื่อผู้รับเงินสงเคราะห์ ภายใน ๓๐ วันนับแต่ ผู้รับเงินสงเคราะห์
ถึงแก่ความตาย  

ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก มีสิทธิสมัครเข้าเป็นสมาชิกได้เพียงครั้งเดียว การสมัครเข้าเป็นสมาชิก              
ซ้ําในภายหลัง ให้ถือเป็นโมฆะ และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและเงินสงเคราะห์ใด ๆ ทั้งสิ้น 
 การข้ึนทะเบียนสมาชิก ให้มีผลตั้งแต่วันที่นายทะเบียนคณะกรรมการได้อนุมัติขึ้นทะเบียน เข้าเป็นสมาชิก 
และรายงานให้เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก ทราบ 
 
 
 
 
 



๕ 
 
ให้สํานักงานดําเนินการขึ้นทะเบียนสมาชิก ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ยื่นใบสมัคร และ         

ออกหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกให้แก่สมาชิกให้ถือไว้เป็นหลักฐาน โดยจะส่งไปยังหน่วยต้นสังกัด ที่รับสมัคร               
ของข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และ นักเรียนทหาร ผู้นั้น  

กรณีผู้สมัครถึงแก่ความตายก่อนขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิก ยังไม่ถือว่าเป็นสมาชิก จะไม่ได้รับสิทธิใดๆ      
ทั้งสิ้นในเงินสงเคราะห์ 

การขาดจากสมาชิกภาพ  สมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงเมื่อ 
 ๑.  ถึงแก่ความตาย  ให้ถือว่าวันถึงแก่ความตาย  คือ  วันที่สํานักงานได้รับแจ้ง  เพ่ือประโยชน์ในการ                      
รับเงินสงเคราะห์จากสมาชิก หรือ การจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้จัดการศพ และหรือ ผู้รับเงินสงเคราะห์ 
 ๒.  ลาออก  การลาออกให้นับแต่วันที่นายทะเบียนคณะกรรมการได้อนุมัติให้ลาออกจากการเป็นสมาชิก   
  ๓.  ถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนสมาชิก 
 ๓.๑ ถูกถอนชื่อออกเพราะขาดส่งเงินสงเคราะห์ และได้รับหนังสือเตือนจากสํานักงานแล้ว             
อย่างน้อย ๒ ครั้ง แต่ละครั้งระยะห่างกันไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ซึ่งครั้งสุดท้ายได้ทําหนังสือลงทะเบียนตอบรับ          
หรือสํานักงาน ไม่สามารถติดต่อหาหลักแหล่งที่อยู่ได้ และสํานักงานพิจารณาเห็นควรให้ถอนชื่อจากสมาชิกภาพ           
   ๓.๒ ถูกถอนชื่อออกเพราะการสมัครเข้าเป็นสมาชิกไม่ เป็นตามที่ระเบียบกําหนด  โดยให้             
มีผลตั้งแต่วันที่สํานักงานถอนชื่อออกจากทะเบียนสมาชิก 

การคืนสภาพสมาชิก 

 ๑. สมาชิกที่ขาดสมาชิกภาพ สามารถขอคืนสภาพสมาชิก ได้ด้วยตนเองที่สํานักงาน หน่วยงานต้นสังกัด
ของสมาชิก ตั้งแต่หน่วยระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือคืนสภาพกับเจ้าหน้าที่ที่ สํานักงานแต่งตั้ง           
สําหรับข้าราชการนอกประจําการ และสมาชิกที่มิได้สังกัดหน่วยใด  ให้ยื่นเรื่องผ่าน  มณฑลทหารบก กรณีไม่มี
มณฑลทหารบก ในพ้ืนที่  ให้ยื่นเรื่องผ่าน สํานักงานสัสดีจังหวัด  
 ๒. หลักเกณฑ์ 
 ๒.๑ ต้องชําระเงินสงเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ขาดจากสมาชิกภาพจนถึงวันที่ได้รับอนุมัติให้คืนสมาชิกภาพ   
สําหรับผู้ที่ขอคืนสมาชิกภาพผ่านหน่วยต้นสังกัด ต้องได้รับอนุมัติจากสํานักงานก่อนจึงจะชําระเงินได้  
 ๑.๒ การคืนสมาชิกภาพมีผลนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากนายทะเบียนคณะกรรมการ 
 ๓. หลักฐานประกอบคําร้องขอคืนสมาชิกภาพมีดังต่อไปนี้ 
 ๓.๑ ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่เกิน ๓๐ วัน นับถึงวันขอคืนสมาชิกภาพ 
 ๓.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัว เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 ๓.๓ สําเนาบัตรทะเบียนบ้าน 
  ๓.๔ สําเนาหนังสือสําคัญการเป็นสมาชิก (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

เงินค่าสมัครและเงินสงเคราะห์ 

 ๑. ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก  ต้องชําระเงินค่าสมัครในวันที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกคนละ ๒๐.-บาท 
๒. การเก็บเงินสงเคราะห์ให้ดําเนินการดังนี้ 

 ๒.๑ สมาชิกต้องจ่ายเงินสงเคราะห์  ตามประกาศการเรียกเก็บในแต่ละเดือนตามจํานวนสมาชิก              
ที่ถึงแก่ความตายในอัตราศพละ ๕๐ สตางค ์
 ๒.๒ สํานักงานมีหนังสือแจ้งการเก็บเงินสงเคราะห์  พร้อมประกาศรายนามสมาชิกที่ถึงแก่ความตาย 
 ๒.๓ สมาชิกที่เป็นข้าราชการประจําการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง นักเรียนทหาร ต้องยินยอมให้
เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยหวัดหรือบํานาญของเดือนนั้นๆ  
  ๒.๔ ให้หน่วยต้นสังกัดของสมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการ  หรือลาออกจากราชการแจ้งให้สมาชิก
ทราบ และดําเนินการเปลี่ยนแปลงวิธีการชําระเงินสงเคราะห์  จากหน่วยต้นสังกัด  เป็นส่งชําระผ่านทางธนาคาร
ทหารไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา พร้อมกับรวบรวมหลักฐานการชําระเงินผ่านทางธนาคาร ส่งให้สํานักงาน 
ก่อนจะเกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากราชการ  ดังนี้ 
   ๒.๔.๑ ผู้เกษียณอายุราชการ ให้ยื่นเรื่องภายในเดือนมิถุนายน ของปีที่จะเกษียณอายุราชการ  
และ ให้หักงวดแรกในเดือน ตุลาคม ของปีที่จะเกษียณอายุ 
   ๒.๔.๒ ผู้ที่ลาออกจากราชการ  ให้ยื่นเรื่องล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ เดือน ก่อนอนุมัติให้ลาออก 
  ๒.๕ สมาชิกที่เป็นทหารกองประจําการ  ในระหว่างรับราชการให้หักและส่งเงินสงเคราะห์ผ่านหน่วย        
ต้นสังกัด  หลังจากปลดกองประจําการ ให้ ทหารกองประจําการดําเนินการ ส่งเงินสงเคราะห์เช่นเดียวกับสมาชิกที่
มิได้สังกัดหน่วยใด (ทางธนาคาร, ธนาณัติ หรือ ชําระด้วยตนเอง ณ สํานักงาน) 
 ๓. การนําส่งเงินส่งเคราะห์ สําหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยให้ดําเนินการดังนี้ 
  ๓.๑ การนําส่งเงินสงเคราะห์ที่หน่วยได้หักไว้ ณ ที่จ่าย ให้หน่วยระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป            
ที่มิได้เบิกเงินจากคลังจัดทําใบนําส่งเงินภายในวันที่ ๒๐ ของเดือน เพ่ือส่งให้ส่วนราชการที่เบิกเงินจากคลัง
ดําเนินการส่งเงินสงเคราะห์ให้กับสํานักงาน ผ่านธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ได้ทุกสาขา ภายในวันทําการ
สุดท้ายของเดือน โดยนําฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) สาขาราชดําเนิน ชื่อ
บัญชี “กรมสวัสดิการทหารบก (กิจการฌาปนกิจสงเคราะห์  ทบ.)” เลขที่ ๐๐๒-๒-๔-๔๕๖๖๖-๙ 
  ๓.๒ ให้หน่วยทหารระดับกองพันหรือหน่วยเทียบเท่าขึ้นไป จัดทําบัญชีรายละเอียดการนําส่งเงิน
สงเคราะห์เป็นรายบุคคล เฉพาะเดือน มกราคม ของทุกปี นอกนั้นให้จัดทําเป็นบัญชีรายละเอียดในการนําส่งเงิน
สงเคราะห์ตามข้อ ๑ เป็นบัญชีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงจํานวนเพ่ิมขึ้นหรือลดลงในแต่ละเดือนที่เรียกเก็บเงิน
สงเคราะห์จํานวน ๓ ชุด ส่งให้ส่วนราชการที่เบิกเงินจากคลัง จํานวน ๒ ชุด ส่วนอีก ๑ ชุด ให้เก็บไว้เป็นหลักฐาน
ของหน่วยและให้ส่วนราชการที่เบิกเงินจากคลังตรวจสอบความถูกต้องและส่งให้สํานักงาน จํานวน ๑ ชุด พร้อม
สําเนาเอกสารการนําส่งเงิน ภายในวันทําการสุดท้ายของเดือน 
  ๓.๓ เมื่อสํานักงานได้รับเงินและบัญชีรายละเอียดดังกล่าวแล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้อง และมี
หนังสือแจ้งการรับเงินสงเคราะห์ไปให้หน่วยที่นําส่งเงินนั้นทันที 
  ๓.๔ สมาชิกที่เป็นข้าราชการนอกประจําการ หรือสมาชิกที่มิได้สังกัดหน่วยใด ให้เป็นหน้าที่ของ
สมาชิกในการนําส่งเงินสงเคราะห์มานําส่งด้วยตนเอง ดังนี้ 
   ๓.๔.๑ นําส่งเงินด้วยตนเอง ณ สํานักงาน 
   ๓.๔.๒ ยื่นคําร้องขอชําระเงินผ่านทางธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา 
   ๓.๔.๓ นําส่งเงินผ่านทางไปรษณีย์ธนาณัติ และตั๋วแลกเงิน 
 

/ การจ่ายเงิน…….. 



๗ 
 

การจ่ายเงินสงเคราะห์ ให้ดําเนินการ ดังนี้ 

 ๑. เมื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย ให้ผู้รับเงินสงเคราะห์หรือผู้จัดการศพแจ้งให้หน่วยต้นสังกัดทราบในทันที 
๒. สมาชิกที่ชําระเงินสงเคราะห์ผ่านหน่วยเดือนสุดท้ายที่หน่วยใด ให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยต้นสังกัด     

หรือหัวหน้าส่วนราชการของสมาชิก  ตั้งแต่ระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป ที่มีหน้าที่หักเงินสงเคราะห์เป็น        
รายเดือนนั้นรับทราบ การถึงแก่ความตายของสมาชิก และรับผิดชอบดําเนินการดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑ แจ้งการถึงแก่ความตายของสมาชิกให้สํานักงานทราบ 
 ๒.๒ แต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตรหรือผู้ทําหน้าที่นายทหารสัญญาบัตรแทน ไม่น้อยกว่า  ๓ คน           
เป็นคณะกรรมการช่วยเหลือจัดการศพ 
 ๒.๓ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน 
 ๒.๔ กํากับดูแลการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้ผู้รับเงินสงเคราะห์และ/หรือผู้จัดการศพ 
           ๓. ให้ส่งเอกสารประกอบการรับเงินสงเคราะห์ให้สํานักงานเพ่ือใช้เป็นหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 
  ๓.๑  หนังสือนําของหน่วยระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
  ๓.๒  สําเนาใบมรณะบัตร (ทร.๔ ตอนที่ ๑) 
  ๓.๓  ใบคําร้องขอจัดการศพ 
  ๓.๔  หนังสือรายงานผลของกรรมการช่วยเหลือจัดการศพ  พร้อมคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ช่วยเหลือการจัดการศพ 
  ๓.๕  หนังสือรับรองการเป็นสมาชิก (ถ้ามี) 
  ๓.๖  สําเนาทะเบียนบ้าน  ที่ระบุว่าสมาชิกถึงแก่ความตาย 
  ๓.๗  สําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประจําตัวของ  ผู้จัดการศพหรือผู้รับเงินสงเคราะห์ 
  ๓.๘  หนังสือรับรองการเป็นผู้จัดการศพ  ที่ออกโดยวัดหรือหัวหน้าฌาปนสถานของทางราชการ หรือ 
ฌาปนสถานของแต่ละศาสนา หรือหนังสือรับรองการอุทิศร่างกาย 
  ๓.๙  บัญชีรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดการศพ  กรณีผู้จัดการศพ และ ผู้รับเงินสงเคราะห์          
มิได้เป็นบุคคลคนเดียวกัน 
 ๔. ให้สํานักงานทําการตรวจสอบหลักฐาน แล้วแจ้งการโอนเงินสงเคราะห์ให้หน่วย และผู้รับเงิน  
สงเคราะห์ทราบ 

๕. ในกรณีที่ผู้รับเงินสงเคราะห์มีความจําเป็นต้องใช้เงิน เพ่ือเป็นค่าจัดการศพโดยรีบด่วน ให้ผู้บังคับ
หน่วยระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป มีอํานาจในการสั่งจ่ายเงินสงเคราะห์ ตามมติคณะกรรมการดําเนินการ 
การฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก 
 ๖. ในกรณีสมาชิกที่มิได้สังกัดหน่วยใดถึงแก่ความตาย ให้ผู้รับเงินสงเคราะห์หรือผู้จัดการศพ ยื่นคําร้อง
ขอรับเงินค่าจัดการศพผ่านมณฑลทหารบก กรณีไม่มี มณฑลทหารบก ในพ้ืนที่ ให้ยื่นเรื่องผ่านสํานักงานสัสดีจังหวัด  
หรือสํานักงาน โดยอนุโลม 
  ๗. การจ่ายเงินสงเคราะห์  ถ้าผู้รับเงินสงเคราะห์มิได้เป็นผู้จัดการศพ  ให้จ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่         
ผู้จัดการศพเท่าท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ ๗๕ ของเงินสงเคราะห์ 
   ๘. เมื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย  ให้สํานักงานจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่บุคคลที่สมาชิกได้ระบุไว้ในใบสมัคร 
หรือที่แสดงเจตนาไว้ 
 
 

/ ๙.ในกรณีที่....... 



๘ 
  
  ๙. ในกรณีท่ีไม่มีผู้รับเงินสงเคราะห์  ให้บุคคลดังต่อไปนี้มีสิทธิยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์ ภายใน ๙๐ วัน   
 ๙.๑  บิดา  มารดา  คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย  ผู้สืบสันดานหรือผู้รับมรดกแทนที่ 
 ๙.๒  พ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 
  ๙.๓  พ่ีน้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน 
              ๙.๔  ปูุ  ย่า  ตา  ยาย 
 ๙.๕  ลุง  ปูา  น้า  อา 
 ๙.๖  ผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือผู้อยู่ในอุปการะเลี้ยงดู 

    ให้สํานักงานจ่ายเงินดังกล่าวให้แก่บุคคลดังกล่าว ตามลําดับก่อนหลังโดยผู้อยู่ลําดับก่อนย่อมตัดสิทธิ         
ผู้อยู่ลําดับหลัง  ถ้ามีผู้อยู่ในลําดับเดียวกันหลายคนให้แบ่งเงินสงเคราะห์ที่เหลืออยู่ให้แก่ทุกคนในสัดส่วนที่เท่ากัน 
หากไม่อาจแบ่งเงินให้แก่บุคคลใดได้ ให้คณะกรรมการพิจารณาดําเนินการตามระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
  การจ่ายเงินสงเคราะห์รายใดเกิดปัญหา ให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด โดยถือมติของที่ประชุม
คณะกรรมการ เป็นเกณฑ์ 
  ๑๐.  เมื่อหน่วยได้รับทราบการโอนเงินสงเคราะห์เข้าบัญชีของหน่วย  และได้รับหลักฐานคู่จ่ายเงิน   
สงเคราะห์แล้ว  ให้ดําเนินการจ่ายเงินให้ผู้รับเงินสงเคราะห์ ภายใน ๗ วัน พร้อมทั้งดําเนินการจัดส่งหนังสือยืนยัน
การรับเงินสงเคราะห์ใหส้ํานักงาน ภายใน ๗ วัน 
  ๑๑. การคิดยอดเงินให้คิดตามจํานวนสมาชิกที่ต้องส่งเงินสงเคราะห์ ตามประกาศเรียกเก็บในแต่ละเดือน 

๑๒. เมื่อสํานักงานได้รับเอกสารขอรับเงินสงเคราะห์ และได้มีการตรวจสอบหลักฐานถูกต้องครบถ้วนแล้ว  
ให้จ่ายเงินสงเคราะห์ให้กับผู้รับเงินสงเคราะห์ ไม่เกินร้อยละ ๙๕ ส่วนที่เหลือจ่ายภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วัน
ประกาศเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน ในเดือนถัดไป   ให้ สํ านั กงานหั กเงิ นสงเคราะห์ ไว้ เป็ น       
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก ในอัตราร้อยละ ๔ 

สิทธิ และหน้าที่ของสมาชิก 
  ๑. สมาชิกมีสิทธิ ดังต่อไปนี้  

 ๑.๑ นําคู่สมรส บุตร บิดามารดาของข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และบิดามารดาของคู่สมรส  
ยกเว้นนักเรียนทหาร  เฉพาะบิดามารดาที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก 

 ๑.๒ ขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ 
 ๑.๓ เมื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย ผู้รับเงินสงเคราะห์จะได้รับเงินสงเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด

 ๑.๔ เมื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย  สามารถนําศพมาบําเพ็ญกุศล ณ ฌาปนสถานกองทัพบก ได้โดย
ชําระค่าใช้จ่ายในอัตราที่ได้กําหนดไว้เฉพาะสมาชิก 

  ๒.สมาชิกมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑ ปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง ที่เก่ียวกับการฌาปนกิจสงเคราะห์ 

  ๒.๒ การแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ให้ยื่นต่อสํานักงาน เป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้สมาชิก          
ยื่นเรื่องผ่านหน่วยต้นสังกัด ตั้งแต่ระดับกองพัน หรือเทียบเท่าขึ้นไป ส่วนสมาชิกที่เป็นข้าราชการนอกประจําการ 
และสมาชิกที่มิได้สังกัดหน่วยใด สามารถยื่นเรื่องผ่านหน่วย มณฑลทหารบก กรณีไม่มี มณฑลทหารบก ในพ้ืนที่         
ให้ยื่นเรื่องผ่านสํานักงานสัสดี หรือยื่นเรื่องโดยตรงกับสํานักงาน 
 
 
 

/ การขอเปลี่ยน..... 



๙ 
 

การขอเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งต้องมีระยะเวลาห่างกันไม่น้อยกว่า  ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติ            
ให้เปลี่ยนแปลงครั้งสุดท้าย  เว้นแต่กรณีผู้รับเงินสงเคราะห์ถึงแก่ความตายจะยื่นขอเปลี่ยนแปลงเร็วกว่ากําหนด
ระยะเวลาดังกล่าวก็ได้  
 ในกรณีที่สมาชิกมิได้เป็นผู้ชําระเงินด้วยตนเอง ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ชําระเงินสงเคราะห์          
ยกเว้นกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพการสมรสตามกฎหมาย สมาชิกสามารถดําเนินการได้ด้วยตนเอง          

๒.๓ ต้องชําระเงินสงเคราะห์รายเดือนทุกเดือน 
๒.๔ ตรวจสอบสถานภาพการเป็นสมาชิกอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
๒.๕ ต้องแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน ๓๐ วัน  เมื่อได้ย้ายที่อยู่หรือสถานที่ทํางานเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล         

และอ่ืนๆ โดยให้ปฏิบัติดังนี้ 
 ๒.๕.๑ สมาชิกสังกัดหน่วยสามารถยื่นเรื่องผ่านหน่วยต้นสังกัด หรือเจ้าหน้าที่ท่ีสํานักงานแต่งตั้ง 
 ๒.๕.๒ สมาชิกที่มิสังกัดหน่วยใด  สามารถยื่นเรื่องผ่านมณฑลทหารบก กรณีไม่มี มณฑลทหารบก          
ในพ้ืนที่ให้ยื่นผ่านสํานักงานสัสดีจังหวัด หรือเจ้าหน้าที่ท่ีสํานักงานแต่งตั้ง 

เรื่องอ่ืน ๆ ท่ีส าคัญ 
๑. การเปลี่ยนแปลงวิธีการส่งเงินสงเคราะห์รายเดือนสําหรับสมาชิกผู้ส่งเงินชําระที่ไม่สังกัดหน่วย 

เนื่องจากลาออกจากราชการ หรือ เกษียณอายุราชการ หรือผู้ส่งเงินที่เป็นข้าราชการเสียชีวิต ต้องเปลี่ยนแปลง
วิธีการส่งเงินสงเคราะห์รายเดือน ที่ได้ชี้แจงให้ทราบแล้วข้างต้น 

๒. การตรวจสอบผู้รับเงินสงเคราะห์ สมาชิกควรมีการตรวจสอบผู้รับเงินสงเคราะห์ปีละ ๑ ครั้ง และ        
ควรเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ให้เป็นปัจจุบัน (ควรเป็นทายาทหรือผู้ที่ดูแลสมาชิก) สําหรับสมาชิกที่ระบุผู้รับ
เงินสงเคราะห์ไว้หลายๆคน ควรเปลี่ยนแปลงให้เหลือเพียง ๑ คน 

๓. การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ สมาชิกควรแจ้งให้ กองการฌาปนกิจฯ รับทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือ
ที่พักอาศัยซึ่ง กองการฌาปนกิจสามารถติดต่อได้ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการแจ้งข่าวสารให้ทราบ 

๔. การดําเนินการเกี่ยวกับสิทธิของสมาชิก ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่สมาชิกต้องไปดําเนินการเรื่องสิทธิต่างๆ 
ด้วยตนเอง กรณีเจ็บปุวย ทุพพลภาพ หรือชราภาพ ไม่สามารถไปดําเนินการด้วยตนเองได้ ให้ทายาทไปติดต่อ กอง
การฌาปนกิจฯ เพ่ือหาหนทางปฏิบัติต่อไป 

๕. สิทธิในการจัดการศพของสมาชิกผู้เสียชีวิต สามารถนําศพของสมาชิกที่เสียชีวิตไปบําเพ็ญกุศล ณ 
ฌาปนสถานกองทัพบก (วัดโสมนัสราชวรวิหาร, วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต, วัดอาวุธวิกสิตาราม) ได้โดยเสียค่าใช้จ่ายใน
อัตราที่กําหนดไว้เฉพาะสมาชิก อีกท้ังยังสามารถให้หักเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศพจากเงินสงเคราะห์ของสมาชิก
ได้อีกด้วย 

ฌาปนสถานของกองทัพบก มี ๓ แห่ง ดังนี้ 

 ๑. วัดโสมนัสราชวรวิหาร  ตั้งอยู่ที่   ถนนนครสวรรค์  แขวงวัดโสมนัส  เขตปูอมปราบศัตรูพ่าย 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐ 

๒. วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต   ตั้งอยู่ที่  ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๒๐ 
 ๓. วัดอาวุธวิกสิตาราม ต้ังอยู่ที่   ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย ๗๒  แขวงบางพลัด  เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐  

 
 
 

 



๑๐ 
 

มติคณะกรรมการด าเนินการ การฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. 
ครั้งที่ ๓/๕๙ ลง ๒๔ ส.ค.๕๙ 

 ๑. กรณีกําลังพลที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่ ระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปีนับตั้งแต่มีคําสั่งบรรจุเข้ารับราชการ 
สามารถนําบิดา-มารดา ของตนเองที่มีอายุเกินระเบียบกําหนดฯ(เกิน ๕๕ ปี) สมัครเข้าเป็นสมาชิกฌาปนกิจ
สงเคราะห์ ทบ. ได้ โดยต้องชําระเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพย้อนหลังนับตั้งแต่วันที่อายุเกินระเบียบ ซึ่งการชําระ
ย้อนหลังจะหักจากเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. ที่จ่ายให้กับผู้รับเงินสงเคราะห์/ผู้จัดการศพ ภายหลังจากผู้สมัคร
เข้าเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. ถึงแก่ความตาย เงินที่ได้รับถือเป็นรายได้เพ่ือนําไปพัฒนากิจการ     
ฌาปนกจิสงเคราะห์ ทบ. 
 ๒. กรณีคืนสภาพสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. ให้กับกําลังพลที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่ ซึ่งเคยเป็นสมาชิก
ฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. แล้ว แต่ถูกถอนสภาพถาวร (เกิน ๒ ปี) สามารถคืนสภาพสมาชิกได้ ซึ่งนโยบาย ทบ. 
กําลังพลที่บรรจุเข้ารับราชการตั้งแต่ ๑ ม.ค.๔๐ เป็นต้นไปต้องเป็นสมาชิกทุกนาย โดยต้องชําระเงินสงเคราะห์ค่า
จัดการศพย้อนหลังนับตั้งแต่วันที่ขาดส่งเงินสงเคราะห์ ถูกถอนสถานภาพสมาชิกถาวรจนถึงปัจจุบัน โดยจะหักเงิน
จากเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. ที่จ่ายให้กับผู้รับเงินสงเคราะห์/ผู้จัดการศพ ภายหลังจากสมาชิกฌาปนกิจ
สงเคราะห์ ทบ. ที่ขอคืนสภาพถึงแก่ความตาย เงินที่ได้รับถือเป็นรายได้เพ่ือนําไปพัฒนากิจการฌาปนกิจ 
สงเคราะห์ ทบ. 
  
 

ขั้นตอนการแจ้งตาย 

 ๑. ถึงแก่กรรมที่โรงพยาบาล  ทางโรงพยาบาลจะออกใบรับรองแพทย์ให้ เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงสาเหตุ        
การตาย แล้วนําใบรับรองแพทย์พร้อมบัตรประจําตัวประชาชนผู้เสียชีวิตไปยังสํานักทะเบียนท้องถิ่น หรือ ทําการเขต/
อําเภอในเขตที่โรงพยาบาลนั้นตั้งอยู่  เพ่ือขอรับใบมรณบัตร แต่โรงพยาบาลบางแห่งจะออกใบมรณบัตร           
ให้เองหรือช่วยดําเนินการให้ เพ่ืออํานวยความสะดวก โดยญาติของผู้เสียชีวิตจะต้องนําทะเบียนบ้านไปที่
โรงพยาบาลด้วย 

 ๒. ถึงแก่กรรมตามธรรมชาติที่บ้าน   เจ้าของบ้านจะต้องแจ้งตายต่อเจ้าหน้าที่สํานักทะเบียนท้องถิ่น แพทย์
ประจําตําบล ผู้ใหญ่บ้าน หรือกํานัน ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในเขตที่บ้านเรือนนั้นตั้งอยู่ หรืออีกประการหนึ่งแจ้ง
เจ้าหน้าที่ตํารวจในท้องที่รับผิดชอบของสถานีตํารวจนั้นออกบันทึกประจําวันให้ เพ่ือนําไปขอให้เขต/อําเภอ        
ออกใบมรณบัตรให้ 
 ๓.  ถึงแก่กรรมเนื่องจากอุบัติเหตุ/ฆาตกรรม   เจ้าของบ้านจะต้องแจ้งหน้าที่ตํารวจมาชันสูตรพลิกศพ           
ทําหลักฐานการเสียชีวิต ในระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตํารวจหรือแพทย์ยังมิได้ตรวจศพ ห้ามเคลื่อนย้ายศพ หรือ           
ทําให้ศพเปลี่ยนสภาพ หรือนํายามาฉีดศพ 

 เม่ือเจ้าหน้าที่ต ารวจหรือแพทย์ได้ตรวจชันสูตรศพแล้ว ญาติผู้เสียชีวิตจะต้องไปขอหลักฐานจากเจ้าหน้าที่
ตํารวจท้องที่ที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งขอให้รับรองศพจากแพทย์ เพ่ือนําไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่สํานักทะเบียนท้องถิ่น
ในการขอใบมรณบัตร โดยแจ้งด้วยว่าจะนําศพไปบําเพ็ญกุศล ณ วัดใด  โดยระบุ/ ในข้อ สวด เผา ฝัง เก็บ หรืออุทิศ
ร่าง ใบมรณบัตร จะมี ๒ ตอน คือ ตอนที่ ๑ หรือต้นฉบับ จะต้องถ่ายเอกสาร  ซึ่งควรถ่ายที่สํานักทะเบียนท้องที่          
ออกใบมรณบัตรให้ เพ่ือจะได้ให้เจ้าหน้าที่ทะเบียนรับรองเอกสาร จะได้ไม่เกิดปัญหาในภายหลัง แล้วนําไปให้                 
วัดเก็บเป็นหลักฐานพร้อมกับเจ้าชื่อ และสถานที่ติดต่อเจ้าภาพได้สะดวก ใบมรณบัตร ตอนที่ ๒ จะต้องนําไปแสดง        
ต่อสํานักทะเบียนท้องถิ่น ที่ผู้เสียชีวิตมีภูมิลําเนาอยู่ พร้อมกับนําใบทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านไปด้วย เพ่ือจะจําหน่าย
ว่าได้เสียชีวิตเมื่อใด โดยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ ภายใน ๑๕ วัน 

 



๑๑ 

 
ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

 
  เนื่องในวโรกาส ที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม  
พระราชทานเพลิงศพ....................................ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า ล้นกระหม่อมเป็นเกียรติอัน
สูงสุด แก่ผู้วายชนม์ และวงศ์ตระกูล อย่างหาที่สุดมิได้ 
  พระมหากรุณาธิคุณ  ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในครั้งนี้ หากความทราบโดย
ญาณวิถี  ถึงดวงวิญญาณของ............................ได้ด้วยประการใด  ในสัมปรายภพ  คงจะมีความปลาบปลื้มซาบซ้ึง 
เป็นล้นพ้น  ในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานเกียรติอันสูงยิ่ง  ในวาระสุดท้ายแห่งชีวิต 
  ข้าพระพุทธเจ้า  ผู้เป็น................................... .................................................................. 
ขอพระราชทาน พระบรมราชวโรกาส กราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาท  ด้วยความสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิ ได้   และจะเทิดทู นไว้ เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม เ พ่ือเป็นสรรพศิริสวัสดิ์                  
พิพัฒนมงคล  แก่วงศ์ตระกูลชั่วกาลนาน 
 
                                                                ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม  ขอเดชะ 
                                                 ข้าพระพุทธเจ้า ครอบครัว…………………........... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๑๒ 

 

การขอพระราชทานน้ าหลวงอาบศพ การขอพระราชทานเพลิง การขอพระราชทานหีบเพลิง                      
และการขอพระราชทานเพลิงศพกรณีพิเศษ 

    ๑. การขอพระราชทานน้ าหลวงอาบศพ การขอพระราชทานเพลิง/หีบเพลิง/ดิน  ผู้มีสิทธิได้รับพระราชทาน
ต้องมีตําแหน่งชั้นและยศ ดังต่อไปนี้ 
    ๑.๑ พระสมณศักดิ์ ตั้งแต่ชั้น “พระครูสัญญาบัตร” ขึ้นไป 

  ๑.๒ พระราชวงศ์ ตั้งแต่ชั้น “หม่อมเจ้า” ขึ้นไป 

    ๑.๓ ผู้ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ 
    ๑.๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นตรีขึ้นไป 

    ๑.๕ ข้าราชการฝุายทหาร ตํารวจ ชั้นยศร้อยตรี ขึ้นไป 

    ๑.๖ พนักงานเทศบาลตรี ขึ้นไป 

    ๑.๗  ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตั้งแต่ “เบญจมาภรณม์งกุฎไทย” (บ.ม.) ขึ้นไป 

  ๑.๘ ผู้มีเกียรติได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญ“จุลจอมเกล้า” (จ.จ.) หรือ  
“ตราสืบตะกูล” (ต.จ.) ขึ้นไป 

     ๑.๙  ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “รัตนาภรณ์” รัชกาลปัจจุบัน 
    ๑.๑๐ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล 

ที่ถึงแก่กรรมขณะดํารงตําแหน่ง 

    ๑.๑๑ รัฐมนตรี ถึงแก่อนิจกรรมในขณะดํารงตําแหน่ง 

    ๑.๑๒ ผู้ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นกรณีพิเศษ 

๒. การขอพระราชทานเพลิงศพกรณีพิเศษ 

 ผู้ที่สมควรได้รับพิจารณาในการขอพระราชทานเพลิงศพกรณีพิเศษ ควรอยู่ในหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
  ๒.๑ ผู้ที่เนื่องในราชสกุล ชั้น หม่อมราชวงศ์ และหม่อมหลวง 
  ๒.๒ พระสงฆ์ท่ีพระราชาคณะพิจารณาขอพระราชทานให้ 
  ๒.๓ พนักงานรัฐวิสาหกิจระดับสูง 
  ๒.๔ ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญราชรุจิ เหรียญกล้าหาญ และเหรียญชัยสมรภูมิ 
  ๒.๕ ผู้ที่ทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติ เช่น ศิลปินแห่งชาติ นักกีฬาระดับชาติ อดีตสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ อดีตสมาชิกสภาจังหวัด หรือ อดีตสมาชิกสภาเทศบาล 
  ๒.๖ ผู้ทําคุณประโยชน์ เช่น บริจาคร่างกายหรืออวัยวะ 
  ๒.๗ บิดา มารดา ของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ 
   ๒.๗.๑ ข้าราชการทหาร ตํารวจ ชั้นยศตั้งแต่ พ.ท. ขึ้นไป 
   ๒.๗.๒ ข้าราชการพลเรือน ตั้งแต่ระดับ ๖ ขึ้นไป 
  ๒.๘  บิดา มารดา ของผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “ตริตาภรณ์ช้างเผือก” (ต.ช.) ขึ้นไป 
  ๒.๙ บิดา มารดา ของพระสมณศักดิ์ ตั้งแต่ “พระครูสัญญาบัตร” ขึ้นไป 
๓. เอกสารที่ใช้ประกอบการขอพระราชทานน้ าหลวง เพลิงศพ หีบเพลิง และดิน 
 ๓.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการผู้ขอ 
 ๓.๒ สําเนาทะเบียนบ้านผู้ขอ และผู้เสียชีวิต 
 ๓.๓ สําเนาใบมรณบัตร 

/ หมายเหตุ……. 



๑๓ 
 
หมายหตุ   

๑. การขอพระราชทานน้ําหลวงอาบศพ และการขอพระราชทานเพลิง/หีบเพลิง/ดิน ติดต่อโดยผ่านกระทรวงเจ้า
สังกัด สําหรับข้าราชการทหารบก ติดต่อได้ที่แผนกพิธี กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก 

๒. การขอพระราชทานเพลิงศพกรณีพิเศษ ติดต่อขอโดยตรงที่  กองพระราชพิธี  สํ านักพระราชวัง                      
ในพระบรมมหาราชวัง  

๓. การขอพระราชทานเพลิง/หีบเพลิง/ดิน จะต้องทราบสถานที่และวันเวลาที่จะฌาปนกิจศพทีแ่น่นอน 

๔. บุคคลผู้ทําลายชีพตนเอง จะไม่พระราชทานน้ําหลวง เพลิงหลวง ดิน และเครื่องเกียรติยศประกอบศพ 
 

หลักเกณฑ์การพระราชทาน 

 เมื่อบุคคลผู้อยู่ในหลักเกณฑ์รับพระราชทานถึงแก่กรรม เจ้าภาพประสงค์จะขอรับพระราชทาน จะต้อง
ดําเนินการ ดังนี้ 

๑. ถ้าขอพระราชทานน้ําหลวงอาบศพ เจ้าภาพ หรือทายาท จะต้องจัดดอกไม้กระทง ๑ กระทง ธูปไม้ระกํา           
๑ ดอก เทียน ๑ เล่ม มีพานรองพร้อมไปกราบถวายบังคมลา  โดยติดต่อที่กองพระราชพิธี สํานักพระราชวัง พร้อมทั้ง
นําสําเนาใบมรณบัตร และหลักฐานที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ ไปแสดงแก่เจ้าหน้าที่
เพ่ือการจัดเครื่องเกียรติยศประกอบศพได้ถูกต้อง ส่วนพระสงฆ์ สมณศักดิ์  ไม่ต้องมีดอกไม้ธูปเทียน เป็นหน้าที่ของ
กรมการศาสนา ในการแจ้งการมรณภาพ และขอพระราชทาน 

๒. เมื่อจะประกอบการฌาปนกิจ เจ้าภาพหรือทายาทผู้ประสงค์ขอพระราชทานเพลิงศพ 

  ๒.๑ จะต้องทําหนังสือแจ้งไปยังกระทรวงเจ้าสังกัดของผู้ถึงแก่กรรมโดยระบุ 
   - ชื่อ ตําแหน่ง ชั้นยศ ของผู้ถึงแก่กรรม 

   - ถึงแก่กรรมด้วยโรคอะไร ที่ไหน เมื่อใด 

   - ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อะไรบ้าง 

   - มีความประสงค์จะขอรับพระราชทานเครื่องเกียรติยศประกอบศพอย่างใดบ้าง 

   - ประกอบการฌาปนกิจศพที่วัดไหน จังหวัดไหน วันเวลาใด 

  ๒.๒ ติดต่อทางสุสานวัดเพ่ือประกอบการฌาปนกิจ การขอพระราชทานเพลิงศพนั้น จะต้องไม่ตรงกับวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวันเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติพระราชพิธีฉัตรมงคล  
  ผู้มีสิทธิได้รับพระราชทานเพลิง ถ้าจะประกอบการฌาปนกิจนอกเขตกรุงเทพมหานคร ทางสํานักพระราชวัง 
จะได้จัดหีบเพลิงให้กระทรวงเจ้าสังกัด รับ -ส่ง  ไปพระราชทานเพลิง ถ้าหากเจ้าภาพมีความประสงค์จะให้              
เจ้าพนักงานเชิญเพลิงหลวงไปพระราชทาน เจ้าภาพจะต้องจัดยานพาหนะมารับ-ส่ง และกลับในวันเดียวกัน ถ้า
ประกอบการฌาปนกิจในเขตกรุงเทพมหานคร สํานักพระราชวังจะได้จัดเจ้าพนักงานเชิญเพลิงหลวงไป
พระราชทาน โดยรถยนต์หลวง สําหรับเครื่องประกอบเกียรติยศ ได้แก่ หีบ โกศ ฉัตรตั้งนั้น  ทางสํานักพระราชวัง
จะได้เชิญไปประกอบ และแต่งตั้งไว้มีกําหนดเพียง ๗ วัน เมื่อพ้นไปแล้วเจ้าภาพหรือทายาทยังไม่กําหนด
พระราชทานเพลิงถ้าทางราชการมีความจําเป็นก็จะถอนส่วนประกอบลองนอกของหีบ โกศ ไปใช้ในราชการต่อไป
    
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

ระเบียบการขอรับหีบเพลิงพระราชทาน 

  เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ขอพระราชทานเพลิงศพจํานวนมาก เลขาธิการพระราชวังได้มีบัญชาว่า เพลิงที่
พระราชทานไปเผาศพ ณ วัดที่อยู่ห่างจากพระบรมมหาราชวังนอกรัศมี ๕๐ กิโลเมตร ให้จัดเป็นหีบเพลิง
พระราชทานมอบเจ้าภาพเชิญไปดําเนินการเอง โดยไม่มีเจ้าหน้าที่สํานักพระราชวังไปปฏิบัติ ดังนั้นกองพระราชพิธี
จึงได้กําหนดระเบียบการขอรับหีบเพลิงพระราชทาน ดังนี้ 

๑. ให้เจ้าภาพไปติดต่อขอรับหีบเพลิงพระราชทานที่กองพระราชพิธี สํานักพระราชวัง 

๒. ในกรณีที่เจ้าภาพไม่สามารถไปรับหีบเพลิงพระราชทานด้วยตนเองได้ จะมอบให้ผู้อ่ืนไปรับแทนก็ได้
โดยนําต้นเรื่อง หนังสือมอบฉันทะ และสําเนาบัตรประจําตังผู้แทน ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ 

๓. ผู้ที่มารับหีบเพลิงควรแต่งกายสุภาพ 

๔. ให้รับหีบเพลิงพระราชทานที่โต๊ะหมู่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



พระราชบัญญัต ิ
การฌาปนกิจสงเคราะห์ 

พ.ศ.๒๕๔๕ 
 
 

ภูมิพลอดุยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๓  เมษายน   พ.ศ. ๒๕๔๕ 

เป็นปีที่  ๕๗  ในรัชกาลปัจจุบัน 
 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ 
   ให้ประกาศว่า 
  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
  พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึง
มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕  และมาตรา ๔๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
   จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา   
ดังต่อไปนี้ 
  มาตรา ๑   พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๔๕” 
  มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
  มาตรา  ๓  ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์  พ.ศ.๒๕๑๗    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หมวด  ๑ 
บทท่ัวไป 

 

  มาตรา  ๔   ในพระราชบัญญัตินี้ 
  “ การฌาปนกิจสงเคราะห์ ”   หมายความว่า   กิจการที่บุคคลหลายคนตกลงเข้าร่วมกัน    
เพ่ือทําการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพหรือจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของบุคคลใดบุคคล
หนึ่งที่ตกลงเข้าร่วมกันนั้น  ซึ่งถึงแก่ความตาย และมิได้ประสงค์จะหากําไรหรือรายได้เพ่ือแบ่งปันกัน 
  “ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ”  หมายความว่า   สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือ
ดําเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัตินี้ 
  “  สมาชิก ”  หมายความว่า   สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
  “ เงินค่าสมัคร ” หมายความว่า  เงินค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจ สงเคราะห์    
  “ เงินสงเคราะห์ ”  หมายความว่า   เงินที่สมาชิกร่วมกันออกช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพ     
หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกซ่ึงถึงแก่ความตาย    รวมทั้งเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อดําเนินกิจการ
ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
   “ ส านักงาน ”  หมายความว่า   สํานักงานที่เป็นที่ทําการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
  “ คณะกรรมการ ” หมายความว่า  คณะกรรมการดําเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
  “ กรรมการ ”    หมายความว่า    กรรมการดําเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์   
  “ พนักงานเจา้หน้าที ่” หมายความว่า  ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  “ นายทะเบียน ”  หมายความว่า  นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจําท้องที่
กรุงเทพมหานคร   หรือนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจําท้องที่   แล้วแต่กรณี 
  “ นายทะเบียนกลาง ”  หมายความว่า  นายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
  “ ปลัดกระทรวง ”  หมายความว่า   ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์ 
  “ รัฐมนตรี ”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ  
  มาตรา ๕   ห้ามมิให้บุคคลใดนอกจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  และการฌาปนกิจ 
สงเคราะห์ที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว  ใช้คําแสดงชื่อในธุรกิจว่า “ ฌาปนกิจสงเคราะห์ ” หรือ คําอ่ืนใดที่มีความหมาย  
เช่นเดียวกัน 
  มาตรา  ๖   ให้ผู้อํานวยการสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเป็นนายทะเบียนกลาง นาย
ทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจําท้องที่กรุงเทพมหานครและนายทะเบียนสมาคม  ฌาปนกิจสงเคราะห์
ประจําท้องที่อ่ืน    ให้ผู้อํานวยการสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวแต่งตั้ง 
  มาตรา ๗   ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รักษาการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎหมายกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกิน
อัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ ยกเว้นค่าธรรมเนียม และกําหนดกิจการอ่ืนหรือออกระเบียบและประกาศ   ทั้งนี้เพ่ือ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  กฎกระทรวง  ระเบียบและประกาศนั้น  เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว   ให้ใช้บังคับ
ได้ 
 
 
 
 
 



 
หมวด  ๒ 

การจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ์
 

  มาตรา  ๘  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จะมีขึ้นได้ก็แต่โดยอาศัยอํานาจตามบทแห่งพระราช   
บัญญัตินี้ 
  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จะมีวัตถุประสงค์นอกจากการฌาปนกิจสงเคราะห์มิได้ 
  มาตรา ๙  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต้องมีข้อบังคับและต้องจดทะเบียน เมื่อได้จดทะเบียนแล้วให้
มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
   การตั้งสาขาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จะกระทํามิได้ 
  มาตรา  ๑๐   การขอจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์    ให้ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งจํานวนไม่น้อย
กว่าเจ็ดคน  ยื่นคําขอพร้อมด้วยข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  อย่างน้อยสามฉบับต่อนายทะเบียน
ประจําท้องที่จะตั้งสํานักงาน 
  คุณสมบัติของผู้ริเริ่มก่อการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ และหลักเกณฑ์ วิธีการ 
ยื่นคําขอจดทะเบียน   ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
  มาตรา  ๑๑   ในการขอจดทะเบียน   ถ้าได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามที่บัญญัติไว้ใน 
มาตรา ๑๐ มีข้อบังคับถูกต้องตามมาตรา ๑๓ และข้อบังคับนั้นไม่ขัดต่อกฎหมายและวัตถุประสงค์ของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ กับทั้งผู้เริ่มก่อการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ทุกคน มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดตามมาตรา  ๑๐  วรรคสอง  ให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนได้   และให้ออกใบสําคัญแสดงการจด
ทะเบียน  ตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดให้แก่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้น 
  ถ้าหากนายทะเบียนเห็นว่าในการขอจดทะเบียนมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน ตามวรรคหนึ่ง   ให้
นายทะเบียนมีคําสั่งให้ผู้ยื่นคําขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง  เมื่อได้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง    ให้นาย
ทะเบียนออกใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนให้สมาคมนั้น 
   ถ้าผู้ยื่นคําขอไม่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องตามวรรคสอง  ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบ
คําสั่งนายทะเบียนให้นายทะเบียนมีคําสั่งไม่รับจดทะเบียน และแจ้งคําสั่งไม่รับจดทะเบียนพร้อมด้วยเหตุผลไปยังผู้
ขอจดทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันยื่นคําขอ 
   ให้ผู้ขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ์คําสั่งนั้นต่อปลัดกระทรวงได้ โดยทําเป็นหนังสือยื่นต่อนาย
ทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งดังกล่าว และให้นายทะเบียนสั่งคําอุทธรณ์ต่อไป 
ยังปลัดกระทรวงโดยมิชักช้า 
  ให้ปลัดกระทรวงวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันยื่นอุทธรณ์ คําวินิจฉัยของ
ปลัดกระทรวงให้เป็นที่สุด 
  มาตรา  ๑๒  ให้นายทะเบียนกลางประกาศการจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์   
ในราชกิจจานุเบกษา 
  มาตรา ๑๓  ข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อย่างน้อยต้องมีข้อความเกี่ยวกับเรื่อง
ดังต่อไปนี้ 
  (๑)    ชื่อ   ซึ่งต้องมีคําว่า   “ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ”   กํากับไว้กับชื่อนั้นด้วย 
  (๒)    วัตถุประสงค์ 
  (๓)    ที่ตั้งสํานักงาน   และวันเวลาเปิดทําการ 
 
 
 



 
 
  (๔)    วิธีการรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ 
  (๕)    อัตราเงินค่าสมัคร   อัตราเงินค่าบํารุง   และอัตราเงินสงเคราะห์   และวิธีการชําระเงินนั้น 
  (๖)    ข้อกําหนดเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 
  (๗)    วิธีการจ่ายเงินค่าจัดการศพ   หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว 
  (๘)    ข้อกําหนดเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการเก็บรักษาเงิน 
  (๙)    ข้อกําหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ 
  (๑๐)  ข้อกําหนดเกี่ยวกับจํานวนกรรมการ  การพ้นจากตําแหน่งของกรรมการ  และ 
การประชุมของคณะกรรมการ 
   มาตรา  ๑๔   คุณสมบัติของสมาชิก  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมาชิกให้เป็นไป 
ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
  วิธีการจ่ายเงินและการใช้จ่ายและการเก็บเงินรักษาเงินตามมาตรา ๑๓ (๗) และ (๘) ให้เป็นไปตามที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
  มาตรา  ๑๕   วันเวลาเปิดทําการสํานักงานตามมาตรา  ๑๓  (๓)   ต้องไม่น้อยกว่าห้าวันในหนึ่ง
สัปดาห์  และวันหนึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามชั่วโมงและให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ปิดประกาศวัน  และเวลาเปิดทํา
การไว้ที่สํานักงาน 
  มาตรา ๑๖ การแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  จะกระทําได้ก็แต่
โดยมติของที่ประชุมใหญ่  และต้องนําไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ 
   การยื่นคําขอจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนด 
  นายทะเบียนมีอํานาจไม่รับจดทะเบียนการแก้ไข หรือเพ่ิมเติมข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจ  
สงเคราะห์ได้ เมื่อเห็นว่าการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมนั้นขัดต่อวัตถุประสงค์ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ หรือ  ขัดต่อ
กฎหมาย 
  การแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ จะยังไม่มีผลใช้บังคับจนกว่านาย
ทะเบียนจะได้รับจดทะเบียนแล้ว 
  ในกรณีท่ีนายทะเบียนไม่รับจดทะเบียนการแก้ไข หรือเพ่ิมเติมข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจ  
สงเคราะห์   ให้นํามาตรา  ๑๑  วรรคสี่   และวรรคห้า  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  มาตรา ๑๗  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต้องจัดให้มีปูายชื่อเป็นภาษาไทยอ่านได้ชัดเจนติดตั้งไว้ที่
หน้าสํานักงาน และต้องติดใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนไว้ที่สํานักงานในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย 
  มาตรา ๑๘   ในกรณีที่ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดใน
สาระสําคัญ ให้นายทะเบียนออกใบแทนใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนให้เมื่อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ร้องขอ 
  การขอรับใบแทนใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน    การออกใบแทนใบสําคัญแสดงการจด
ทะเบียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์   วิธีการ   และแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 
 
 
 
 
 
 



หมวด  ๓ 
การด าเนินกิจการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

 

  มาตรา ๑๙ ให้ผู้ริเริ่มก่อการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นัดสมาชิกมาประชุมกันเป็นการ
ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียน เพ่ือตั้งคณะกรรมการและมอบหมายการทั้งปวง
ให้แก่คณะกรรมการ  ในระหว่างที่ยังมิได้มีการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกให้ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์  มีอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับคณะกรรมการ 
  มาตรา ๒๐ การแต่งตั้งกรรมการและการเปลี่ยนตัวกรรมการ ให้ทําได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่ 
และต้องนําไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ 
   การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด ใน
กรณีท่ีนายทะเบียนไม่รับจดทะเบียนกรรมการคนใด นายทะเบียนต้องแจ้งเหตุที่ไม่รับจดทะเบียน 
ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ทราบ  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ไม่รับจดทะเบียน  และให้นํามาตรา ๑๑  วรรคสี่
และวรรคห้า   มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  ในระหว่างที่ยังไม่มีการจดทะเบียนกรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุดใหม่ ถ้าข้อ  
บังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์มิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้กรรมการชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ต่อไป
จนกว่าจะได้มีการจดทะเบียนกรรมการชุดใหม่ 
  มาตรา  ๒๑  ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์มีคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจํานวนไม่น้อย
กว่าเจ็ดคน โดยมีตําแหน่งนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์หนึ่งคน เลขานุการหนึ่งคน เหรัญญิกหนึ่งคน และ
ตําแหน่งอื่นตามท่ีคณะกรรมการกําหนด เป็นผู้ดําเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์   และเป็นผู้แทนของ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก  เพ่ือการนี้คณะกรรมการจะมอบหมายให้กรรมการ
คนหนึ่งหรือหลายคนทําการแทนก็ได้ 
  กรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
  กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี  นับแต่วันที่ 
นายทะเบียนรับจดทะเบียน 
  กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  จะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้   เว้นแต่ที่
ประชุมใหญ่โดยมติสองในสามของผู้มาประชุมจะกําหนดเป็นอย่างอ่ืน 
  ในกรณีท่ีกรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ และได้มีการแต่งตั้งผู้อื่นเป็นกรรมการแทน   ให้ผู้
ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
  มาตรา  ๒๒   การประชุมใหญ่สามัญ      ให้คณะกรรมการเรียกประชุมใหญ่สามัญประจําปี    ปีละ
หนึ่งครั้งภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน   เพ่ือ             
  (๑)   รับทราบรายงานกิจการในรอบปีที่ผ่านมาของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
  (๒)    พิจารณาอนุมัติบัญชีรายได้  รายจ่าย  และบัญชีงบดุลของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
  (๓)   เลือกตั้งคณะกรรมการแทนคณะกรรมการเมื่อครบวาระตามมาตรา ๒๑  วรรคสาม 
  (๔)   พิจารณาวาระอ่ืน ๆ 
  มาตรา  ๒๓  คณะกรรมการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็สุดแต่จะเห็นสมควร 
  สมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคนจะทํา
หนังสือร้องขอต่อคณะกรมการให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ  เพ่ือการใดการหนึ่งเมื่อใดก็ได้ 
 
 
 
 



  ในกรณีที่สมาชิกเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ ให้คณะกรรมการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
ภายในสามสิบวัน   นับแต่วันที่ได้รับคําร้องขอ    ถ้าคณะกรรมการไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในระยะเวลา
ดังกล่าว   ให้นายทะเบียนมีอํานาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้ 
  มาตรา  ๒๔   ในการประชุมใหญ่สามัญหรือการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญตามมาตรา  ๑๙   
มาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๒๓  คณะกรรมการต้องส่งหนังสือนัดประชุมไปยังสมาชิกทุกคน ซึ่งมีชื่อในทะเบียนสมาชิก
ก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 
      การเรียกประชุมใหญ่ตามวรรคหนึ่งต้องระบุสถานที่  วัน  เวลา   และระเบียบวาระการประชุม    
และจัดส่งรายละเอียดและเอกสารที่เกี่ยวข้องตามควรไปพร้อมกันด้วย 
  มาตรา ๒๕ การประชุมใหญ่ ต้องมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน   จึงจะเป็นองค์ประชุม 
  ถ้าในการประชุมนัดแรก สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุม หากการประชุมนั้นได้
นัด โดยสมาชิกร้องขอให้เลิกประชุม ถ้าการประชุมนั้นมิใช่โดยสมาชิกร้องขอให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้ง หนึ่งภายใน
สามสิบวัน  การประชุมครั้งหลังนี้   มีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าสามสิบคนก็ให้ถือว่าเป็นองค์ประชุม 
  ในการประชุมใหญ่เพ่ือแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อบังคับ และการเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์   ต้องมี
ผู้มาประชุมตามวรรคหนึ่งเท่านั้น 
  มาตรา ๒๖  ในการประชุมใหญ่  สมาชิกคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  การวินิจฉัย 
ชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่ง  เป็นเสียง 
ชี้ขาด เว้นแต่กรณีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อบังคับ และการเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ต้องมีคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสองในสามของผู้มาประชุม 
  มาตรา ๒๗   สมาชิกจะมอบฉันทะเป็นหนังสือให้ผู้อ่ืนซึ่งมิใช่สมาชิกมาประชุมใหญ่และ 
ออกเสียงแทนตนก็ได้ 
   ผู้รับมอบฉันทะคนหนึ่งรับมอบฉันทะได้คนเดียว 
  มาตรา  ๒๘  ในกรณีที่จะมีมติเรื่องใด    ถ้าส่วนได้เสียของกรรมการหรือสมาชิกของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้ใดขัดกับประโยชน์ได้เสียของสมาคม    กรรมการหรือสมาชิกของสมาคมผู้นั้นจะออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ 
  มาตรา  ๒๙  นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่อาจร่วมการประชุมใหญ่ของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์   และอาจชี้แจงแสดงข้อคิดเห็นแก่ท่ีประชุมใหญ่ได้    แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
  มาตรา  ๓๐   ห้ามมิให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เรียกเก็บเงินอ่ืนใดจากสมาชิก นอกเหนือ  จาก
เงินค่าสมัคร    เงินค่าบํารุง    และเงินสงเคราะห์ 
  เงินค่าสมัครให้เรียกเก็บจากผู้ซึ่งสมัครเข้าเป็นสมาชิกในครั้งแรกเพียงครั้งเดียว ตามอัตราที่
กําหนดไว้ในข้อบังคับ   และต้องไม่เกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  เงินค่าบํารุงให้เรียกเก็บจากสมาชิกเป็นรายเดือนหรือรายปี  ตามอัตราที่กําหนดในข้อบังคับ    แต่
ต้องไม่เกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  เงินสงเคราะห์ให้เรียกเก็บได้ตามจํานวนสมาชิกที่ตายตามอัตราที่กําหนดไว้ในข้อบังคับ   แต่ต้อง
ไม่เกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
 
 
 
 



  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อาจเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ไว้ล่วงหน้า  เพ่ือสํารองจ่ายเป็น 
ค่าจัดการศพได้    แต่ต้องไม่เกินอัตราที่ที่ประชุมใหญ่กําหนดและต้องกําหนดในข้อบังคับ 
  ในกรณีที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เลิก หรือสมาชิกผู้ใดพ้นจากสมาชิกภาพให้สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์คืนเงินสงเคราะห์ที่เรียกเก็บไว้ล่วงหน้า ให้แก่สมาชิกเท่าท่ีสมาชิกผู้นั้นยังไม่ตกอยู่ใน   ความผูกพันที่
จะต้องจ่ายเงินสงเคราะห์ตามที่ได้จ่ายล่วงหน้าไว้ให้แล้ว 
  มาตรา  ๓๑  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อาจหักเงินจํานวนหนึ่งไว้จากเงินสงเคราะห์ได้ตาม
สมควร    เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตามอัตราที่ที่ประชุมกําหนด  แต่
ต้องไม่เกินอัตราที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง 
  มาตรา ๓๒  กรรมการไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้าง หรือประโยชน์อย่างอ่ืนทํานองเดียวกัน  จากสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ 
  กรรมการอาจได้รับเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ หรือประโยชน์อย่างอ่ืนทํานองเดียวกันจากสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ได้    หากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ได้วางระเบียบไว้ให้จ่ายได้ 
  ระเบียบของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ว่าด้วยการจ่ายเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ หรือประโยชน์
อย่างอ่ืนทํานองเดียวกันให้แก่กรรมการ ต้องกระทําโดยมติของที่ประชุมใหญ่ และต้องส่งสําเนา 
ที่มีคํารับรองว่าถูกต้องต่อนายทะเบียน 
  มาตรา ๓๓  ห้ามมิให้ผู้ใดชักชวน  ชี้ช่อง  หรือจัดการโดยวิธีใด ๆ  ที่คล้ายคลึงกันให้ผู้ใดเข้าเป็น
สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ยังมิได้จดทะเบียนโดยถูกต้องตามกฎหมาย 
  มาตรา ๓๔  ห้ามมิให้ผู้ใดชักชวน  ชี้ช่อง   หรือจัดการให้ผู้อื่นเขา้เป็นสมาชิกในสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนเป็นเงินหรือทรัพย์สินอื่น ไม่ว่าจะเป็นสินจ้างหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนจากการ
ชักชวน   ชี้ช่อง   หรือจัดการนั้น 
  มาตรา  ๓๕   สมาชิกมีสิทธิขอตรวจสอบบัญชี   และเอกสารของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์   เพ่ือ
ทราบการดําเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่สํานักงานได้ในเวลาเปิดทําการ 
 

หมวด  ๔ 
การควบคุมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ์

 

  มาตรา  ๓๖   สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์    ต้องจัดให้มีทะเบียนสมาชิกตามแบบที่ 
นายทะเบียนกลางกําหนด   และให้เก็บรักษาทะเบียนดังกล่าวไว้ที่สํานักงาน  พร้อมทั้งหลักฐานและเอกสาร  ที่ใช้
ประกอบการลงทะเบียนไว้ที่สํานักงาน 
  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์      ต้องส่งสําเนาทะเบียนสมาชิกท่ีมีอยู่ในวันที่ครบเก้าสิบวันนับแต่
วันที่จดทะเบียนให้แก่นายทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต่วันดังกล่าว และเม่ือสิ้นเดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน  
เดือนกันยายน   และเดือนธันวาคมของทุกปี   สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต้องส่งสําเนาทะเบียนสมาชิก  ในส่วนที่
มีการเปลี่ยนแปลงจํานวนสมาชิก  ตามท่ีเป็นอยู่ในวันสิ้นเดือนนั้นต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวัน   นับแต่วันสิ้น
เดือนนั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
  มาตรา ๓๗  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  ต้องจัดให้มีสมุดชําระเงินประจําตัวสมาชิกให้แก่
สมาชิก   บัญชีชําระเงินประจําตัวสมาชิก   บัญชีแสดงฐานะการเงินและหลักฐานการรับจ่ายเงินตามแบบที่นาย
ทะเบียนกลางกําหนด และต้องเก็บรักษาเอกสารประกอบบัญชีแสดงให้เห็นความถูกต้องแห่งบัญชีนั้นไว้ด้วย 
 
 
 



  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต้องรายงานจํานวนเงินที่มีอยู่ในมือ  และในธนาคารตามที่เป็นอยู่ในวัน
สิ้นเดือนมิถุนายนของทุกปีต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นเดือนนั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
  มาตรา ๓๘  เมื่อสิ้นปีปฏิทินทุกปี  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต้องทําบัญชีรายได้   รายจ่าย  และ
บัญชีงบดุลตามแบบที่นายทะเบียนกลางกําหนด  เสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาภายในหกสิบวัน   นับแต่วัน
สิ้นปี 
   ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เสนอต่อที่ประชุมใหญ่เพ่ืออนุมัติบัญชีรายได้ รายจ่าย และบัญชีงบ
ดุลนั้นภายในกําหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน 
   สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์   ต้องส่งสําเนางบดุลตามวรรคหนึ่งที่มีคํารับรองว่าถูกต้อง 
ต่อนายทะเบียน  เพ่ือตรวจสอบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่อนุมัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนด  และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต้องแสดงสําเนางบดุลไว้ที่สํานักงานเพ่ือให้สมาชิก  และผู้มี
ส่วนได้เสียตรวจดูได้ด้วย 
  มาตรา  ๓๙   ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เก็บหลักฐานเอกสารตามมาตรา ๓๖   
มาตรา ๓๗  และมาตรา ๓๘   ไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี 
  มาตรา ๔๐ ผู้มีส่วนได้เสียจะขอตรวจเอกสาร  คัดเอกสาร  หรือขอให้คัดรายการและรับรอง
สําเนาเอกสารเกี่ยวกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จากนายทะเบียน ให้ยื่นคําขอตามแบบที่นายทะเบียนกลางกําหนด 
  มาตรา ๔๑  เพ่ือประโยชน์แก่การดําเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ให้เป็นไปด้วยดี 
เมื่อมีกรณีท่ีนายทะเบียนเห็นสมควรที่จะได้ฟังความคิดเห็น  และคําวินิจฉัยของสมาชิกในปัญหาหรือกิจการใด  
นายทะเบียนมีอํานาจสั่งให้คณะกรรมการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ  เพ่ือพิจารณาและวินิจฉัยปัญหาหรือกิจการนั้น
ได้   
  มาตรา ๔๒ เมื่อสมาชิกคนใดคนหนึ่งหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอว่าการประชุมใหญ่ของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ ถ้าได้นัดเรียกหรือได้ประชุมกันหรือได้ลงมติฝุาฝืนต่อกฎหมายหรือข้อบังคับ ของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ นายทะเบียนมีอํานาจสั่งให้เพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่ที่เกิดขึ้นในการประชุมที่ได้เรียก  
หรือได้ประชุมกันหรือได้ลงมติฝุาฝืนต่อกฎหมายหรือข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้น 
เสียได้ การร้องขอให้เพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่นั้น   ถ้าสมาชิกเป็นผู้ร้องขอต้องร้องขอภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ 
  ในกรณีที่นายทะเบียนมีคําสั่งให้เพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่   กรรมการคนหนึ่งคนใดมีสิทธิอุทธรณ์
คําสั่งนั้นต่อปลัดกระทรวงได้   โดยทําเป็นหนังสือยื่นต่อนายทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคําสั่ง   และ
ให้นายทะเบียนส่งคําอุทธรณ์ต่อไปยังปลัดกระทรวงโดยมิชักช้า 
  ให้ปลัดกระทรวงวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันยื่นอุทธรณ์  คําวินิจฉัยของ
ปลัดกระทรวงให้เป็นที่สุด 
  มาตรา  ๔๓   ในกรณีที่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์กระทําการใดอัน
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  ถ้าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ไม่ร้องทุกข์หรือฟูองคดีให้
นายทะเบียนร้องทุกข์หรือฟูองคดีได้ โดยให้พนักงานอัยการรับว่าต่างให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  และให้สมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ออกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการร้องทุกข์ฟูองคดีหรือว่าต่างแก่นายทะเบียนหรือ  พนักงานอัยการ   
แล้วแต่กรณี 
 
 
 
 
 



  มาตรา  ๔๔    ในกรณีที่คณะกรรมการหรือกรรมการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตน  จนทําให้เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์หรือสมาชิก   หรือทําให้มี
ข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงินหรือการบัญชี    ให้นายทะเบียนมีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือให้ปฏิบัติการดังต่อไปนี้ 
  (๑)   ให้คณะกรรมการหรือกรรมการระงับการปฏิบัติบางส่วนที่เป็นเหตุให้เกิดข้อบกพร่อง  
หรือเสื่อมเสียผลประโยชน์ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์หรือสมาชิก 
  (๒)   ให้คณะกรรมการหรือกรรมการแก้ไขข้อบกพร่องตามวิธีการ    และระยะเวลาที่ 
นายทะเบียนกําหนด 
  (๓)   ให้คณะกรรมการหรือกรรมการหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว  เพ่ือแก้ไขข้อ 
บกพร่องนั้นให้แล้ว   เสร็จตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกําหนด 
  (๔)  ให้คณะกรรมการพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ  หรือให้กรรมการซึ่งเกี่ยวข้องกับการนั้น 
พ้นจากตําแหน่งกรรมการ 
  มาตรา ๔๕  เมื่อนายทะเบียนสั่งให้คณะกรรมการพ้นจากตําแหน่งกรรมการทั้งคณะ ให้นาย
ทะเบียนแต่งตั้งคณะกรรมการชั่วคราวขึ้นคณะหนึ่งมีอํานาจหน้าที่ และสิทธิเช่นเดียวกับคณะกรรมการ   และให้
คณะกรรมการชั่วคราวจัดให้มีประชุมใหญ่  เพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมการขึ้นใหม่ทั้งคณะให้เสร็จสิ้นภายในสี่สิบห้าวัน
นับวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
  มาตรา ๔๖  เมื่อนายทะเบียนสั่งให้กรรมการคนใดพ้นจากตําแหน่งกรรมการ  ให้ 
คณะกรรมการ  ส่วนที่เหลือเรียกประชุมใหญ่ตั้งผู้เป็นกรรมการแทน  ภายในเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่กรรมการ
พ้นจากตําแหน่ง  ถ้ามิได้ตั้งหรือตั้งกรรมการไม่ได้ตามกําหนดเวลา  ให้นายทะเบียนแต่งตั้งสมาชิกคนใดคนหนึ่ง
เป็นกรรมการแทน   และให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งนั้นอยู่ในตําแหน่งกรรมการเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่
ถ้าวาระของกรรมการผู้นั้นเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันคณะกรรมการส่วนที่เหลือจะเรียกประชุมใหญ่   เพ่ือ
ตั้งกรรมการแทนหรือนายทะเบียนจะดําเนินการแต่งตั้งกรรมการแทนหรือไม่ก็ได้ 
  ในกรณีที่คณะกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงเจ็ดคน  ให้นายทะเบียนแต่งตั้งกรรมการชั่วคราวให้ครบ
จํานวนเจ็ดคน และให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้น  จาก
ตําแหน่งให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่นายทะเบียนแต่งตั้งกรรมการชั่วคราว 
  มาตรา ๔๗ ให้การปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้นายทะเบียนหรือผู้ซึ่งนายทะเบียน   
มอบหมายและพนักงานเจ้าหน้าที่อํานาจ 
  (๑) เข้าไปในสํานักงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในวันทําการระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึง
พระอาทิตย์ตก   เพ่ือตรวจสอบและควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (๒) สั่งให้กรรมการ  หรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ส่งหรือแสดงบัญชีและเอกสาร
ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
  (๓) สอบถามบุคคลใน (๒)  หรือเรียกบุคคลดังกล่าวมาเพ่ือสอบถามหรือแสดงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การดําเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
  ในกรณีการตรวจสอบกระทําโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ เมื่อตรวจสอบแล้วให้เสนอรายงานการ
ตรวจสอบต่อนายทะเบียนด้วย 
 
 
 
 
 



  ในการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียน หรือผู้ซึ่งนายทะเบียนมอบหมายและพนักงาน 
เจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง   ให้บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องอํานวยความสะดวกตามสมควรแก่นายทะเบียนหรือผู้ซึ่งนาย
ทะเบียนมอบหมายและพนักงานเจ้าหน้าที่ 
  มาตรา  ๔๘   นายทะเบียนหรือผู้ซึ่งนายทะเบียนมอบหมายและพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องมีบัตร
ประจําตัวตามแบบที่นายทะเบียนกลางประกาศกําหนด 
  ในการปฏิบัติการตามหน้าที่  นายทะเบียนหรือผู้ซึ่งนายทะเบียนมอบหมายและพนักงาน
เจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจําตัวเมื่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องร้องขอ 
 

หมวด   ๕ 
การฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ    และองค์กรวิชาชีพซึ่งเป็นนิติบุคคล 
ที่อยู่ภายใต้การก ากับของรัฐ 

 

  มาตรา  ๔๙  ส่วนราชการ   หน่วยงานของรัฐ    รัฐวิสาหกิจ   หรือองค์กรวิชาชีพซึ่งเป็นนิติ
บุคคลที่อยู่ภายใต้การกํากับของรัฐใดที่ประสงค์จะดําเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์  ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่
กําหนดในมาตรา  ๕๐     
  มาตรา ๕๐  ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กําหนดระเบียบการขึ้น
ทะเบียน  การดําเนินกิจการ  การควบคุม   และการเลิกกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการ   หน่วยงาน
ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  และองค์กรวิชาชีพซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ใต้การกํากับของรัฐขึ้นไว้ ระเบียบนี้เมื่อได้รับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีแล้วให้ใช้บังคับได้ 
  เมื่อการฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจและองค์กร
วิชาชีพ ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกํากับของรัฐได้ขึ้นทะเบียนตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์กําหนดในวรรคหนึ่งแล้ว   ให้ถือว่าการฌาปนกิจสงเคราะห์ดังกล่าวเป็นงานอันอยู่ในอํานาจหน้าที่
ของส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ    รัฐวิสาหกิจ  และองค์กรวิชาชีพ  ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกํากับของ
รัฐนั้น 
 

        หมวด  ๖ 
    การเลิกฌาปนกิจสงเคราะห์ 
   

  มาตรา  ๕๑   สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ย่อมเลิกด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด  ดังต่อไปนี้ 
  (๑)    ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้เลิก 
  (๒)   นายทะเบียนสั่งให้เลิกตามมาตรา  ๕๒ 
  (๓)   ศาลสั่งให้เลิกตามมาตรา   ๕๔ 
  เมื่อเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์      ให้นายทะเบียนกลางประกาศเลิกในราชกิจ 
จานุเบกษา    และให้นายทะเบียนปิดประกาศท่ีสํานักงานด้วย 
  มาตรา ๕๒  นายทะเบียนมีอํานาจสั่งให้เลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ได้ในกรณี 
ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 



  (๑)    สมาชิกไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดร่วมกันยื่นคําร้องขอต่อ 
นายทะเบียน ขอให้เลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  พร้อมด้วยเหตุผลประกอบคําร้องขอและนายทะเบียนได้
สอบสวนหลักฐานเหตุผลประกอบคําร้องขอแล้ว เป็นที่ปรากฏแน่ชัดว่าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมควร  จะต้อง
เลิกดําเนินการ    ตามคําร้องขอนั้น 
  (๒)   บุคคลอ่ืนซึ่งมิได้เป็นกรรมการคนหนึ่ง  หรือหลายคนเข้ามากระทําการในฐานะกรรมการ  และ
นายทะเบียนได้มีคําสั่งให้บุคคลดังกล่าวเลิกกระทําการในฐานะกรรมการแล้ว แต่ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของนาย
ทะเบียน 
  (๓)  มีพฤติกรรมที่ทําให้เห็นว่าการดําเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้นไม่ 
เป็นไป โดยสุจริต  และนายทะเบียนได้สอบสวนพฤติการณ์ดังกล่าวแล้วมีเหตุผลเป็นที่เชื่อถือได้ 
  (๔)  มีพฤติการณ์ท่ีทําให้เห็นว่าการดําเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ไม่อาจ 
ดําเนินต่อไปได้ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ 
  เมื่อนายทะเบียนสั่งเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ใด   ให้แจ้งคําสั่งเป็นหนังสือพร้อมด้วยเหตุผล
ไปยังสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้นภายในสามสิบวัน  
  มาตรา ๕๓ ในกรณีที่นายทะเบียนสั่งเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  ตามสั่งเลิกตามมาตรา  ๕๒   
กรรมการจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ
ปลัดกระทรวง โดยทําเป็นหนังสือยื่นต่อนายทะเบียน ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําสั่ง  และให้นายทะเบียน
ส่งคําอุทธรณ์ต่อไปยังปลัดกระทรวงโดยมิชักช้า 
  ให้ปลัดกระทรวงวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันยื่นอุทธรณ์  คําวินิจฉัยของ
ปลัดกระทรวงให้เป็นที่สุด 
  มาตรา ๕๔  ในกรณีที่นายทะเบียนเพิกเฉย  หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๒ เมื่อผู้มีส่วนได้เสียร้อง
ขอ     ศาลอาจสั่งให้เลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้นได้ 
 

     หมวด  ๗ 
           การช าระบัญชี        
 

  มาตรา  ๕๕    เมื่อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ใดต้องเลิกไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  ให้มีการชําระบัญชี
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้น และให้นําความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อันว่าด้วยการชําระบัญชี    
ห้างหุ้นส่วนจํากัดและบริษัทจํากัด    มาใช้บังคับโดยอนุโลม  เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
  มาตรา ๕๖  ในการตั้งผู้ชําระบัญชีของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ต้องเลิก  ให้ที่ประชุมใหญ่ตั้ง
ผู้ชําระบัญชี โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
หรือนับแต่วันที่ปลัดกระทรวงมีคําสั่งให้ยกอุทธรณ์  แล้วแต่กรณี  เพ่ือทําการชําระบัญชีของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ 
  ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ไม่อาจตั้งผู้ชําระบัญชีภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  หรือนาย
ทะเบียนไม่ให้ความเห็นชอบในการตั้งผู้ชําระบัญชี   ให้นายทะเบียนแต่งตั้งผู้ชําระบัญชีขึ้นทําการชําระบัญชี
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ได้ 
 
 
 
 
 



  เมื่อนายทะเบียนเห็นสมควร หรือเมื่อสมาชิกมีจํานวนไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกท้ังหมด
ร้องขอต่อนายทะเบียน   นายทะเบียนจะแต่งตั้งผู้ชําระบัญชีคนใหม่แทนผู้ชําระบัญชีที่ได้ตั้งไว้ก็ได้ 
  ให้นายทะเบียนจดทะเบียนผู้ชําระบัญชีที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง  หรือผู้
ชําระบัญชีที่ได้รับแต่งตั้งตามวรรคสองหรือวรรคสาม    และให้ปิดประกาศชื่อผู้ชําระบัญชีไว้ที่สํานักงาน และท่ีว่าการ
อําเภอแห่งท้องที่ที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้น   ตั้งอยู่ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่จดทะเบียนผู้ชําระบัญชี 
  ผู้ชําระบัญชีอาจได้รับค่าตอบแทนตามที่นายทะเบียนกําหนด 
  มาตรา ๕๗ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่นายทะเบียนจดทะเบียนผู้ชําระบัญชี ให้ผู้ชําระบัญชีปิด
ประกาศไว้ที่สํานักงาน  และที่ว่าการอําเภอแห่งท้องที่ที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้น  ตั้งอยู่และประกาศโฆษณา
ในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่  หรือโฆษณาทางวิทยุประจําท้องที่ว่าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ได้เลิกและแจ้งเป็น
หนังสือไปยังเจ้าหนี้ทุกคน  ซึ่งมีชื่อปรากฏในสมุดบัญชีหรือเอกสารของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  หรือปรากฏ
จากทางอ่ืน  เพ่ือให้ทราบว่าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้นเลิกและให้เจ้าหนี้ยื่น 
คําทวงหนี้แก่ผู้ชําระบัญชี 
  มาตรา ๕๘ เมื่อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เลิก ให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์มีหน้าที่จัดการรักษาทรัพย์สินทั้งหมดของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ไว้จนกว่าผู้ชําระบัญชีจะ
เรียกให้ส่งมอบ 
  ผู้ชําระบัญชีจะเรียกให้คณะกรรมการ  หรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ส่งมอบ  
ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง   พร้อมด้วยสมุดบัญชีเอกสารและสิ่งอื่นเมื่อใดก็ได้ 
  มาตรา ๕๙ ผู้ชําระบัญชีต้องทํางบดุลของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  โดยมิชักช้าส่งให้  ผู้สอบ
บัญชีเพ่ือตรวจรับรองว่าถูกต้อง และในกรณีจําเป็นอาจร้องขอให้นายทะเบียนตั้งผู้สอบบัญชีเพ่ือตรวจสอบงบดุล
นั้นได้ 
  เมื่อผู้สอบบัญชีรับรองงบดุลแล้วให้ผู้ชําระบัญชีเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่ เพ่ืออนุมัติแล้วเสนองบ
ดุลนั้นต่อนายทะเบียน 
  มาตรา ๖๐ เมื่อได้ชําระบัญชีแล้ว  ถ้ามีทรัพย์สินเหลืออยู่จะแบ่งให้แก่สมาชิกสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ไม่ได้  ทรัพย์สินนั้นจะต้องโอนไปให้แก่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อ่ืน  หรือนิติบุคคล 
ที่มีวัตถุประสงค์เก่ียวกับการกุศลสาธารณะ ตามท่ีได้ระบุไว้ในข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ หรือตาม
มติของที่ประชุมใหญ่   ในกรณีท่ีมิได้ระบุไว้ในข้อบังคับหรือท่ีประชุมใหญ่มิได้มีมติไว้    ให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของ
แผ่นดิน 
 

     หมวด  ๘ 
           บทก าหนดโทษ 
 

  มาตรา ๖๑ ผู้ใดดําเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ โดยมิได้จดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์หรือขึ้นทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี    
หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท   หรือท้ังจําทั้งปรับ 
  มาตรา ๖๒  ผู้ใดเป็นสมาชิกของการฌาปนกิจสงเคราะห์  โดยรู้ว่าการฌาปนกิจสงเคราะห์นั้นมิได้
จดทะเบียนเป็นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์หรือขึ้นทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัตินี้  ต้องระวาง
โทษปรับไมเ่กินห้าร้อยบาท 
 
 
 
 



  มาตรา  ๖๓   ผู้ใดใช้คําแสดงชื่อในธุรกิจว่า   “ฌาปนกิจสงเคราะห์”   หรือคําอ่ืนใดที่มี 
ความหมายเช่นเดียวกันอันเป็นการฝุาฝืนมาตรา  ๕  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท   และปรับอีกไม่เกิน
วันละห้าร้อยบาท    จนกว่าจะได้เลิกใช้  
  มาตรา ๖๔  ในกรณีที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๖  วรรคหนึง่มาตรา 
๑๗  หรือมาตรา ๒๐  มาตรา ๓๖  มาตรา  ๓๗  มาตรา ๓๘  หรือมาตรา ๓๙  หรือมาตรา ๓๑   กรรมการทุกคน
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระทําความผิดของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์นั้น 
  มาตรา ๖๕  กรรมการผู้ใดรับเงิน  หรือทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อย่างอ่ืนทํานองเดียวกันจาก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ โดยไม่มีสิทธิที่จะรับได้ตามมาตรา ๓๒ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี    หรือปรับ
ไม่เกินหกหมื่นบาท   หรือทั้งจําทั้งปรับ                    
  มาตรา ๖๖  ผู้ใดฝุาฝืนมาตรา ๓๓  หรือมาตรา ๓๔  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี    หรือ
ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท   หรือทั้งจําทั้งปรับ 
  มาตรา  ๖๗   ผู้ใดไม่ปฎิบัติตามคําสั่งนายทะเบียนหรือผู้ซึ่งนายทะเบียนมอบหมายหรือ 
พนักงานเจ้าหน้าที่  หรือไม่อํานวยความสะดวกแก่นายทะเบียน  หรือผู้ซึ่งนายทะเบียนมอบหมายหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๔๖   ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 
  มาตรา ๖๘  กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้ใดไม่จัดการรักษาทรัพย์สิน
ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ หรือไม่ส่งมอบทรัพย์สิน สมุดบัญชี เอกสารและสิ่งอื่นของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ให้แก่ผู้ชําระบัญชีตามมาตรา ๕๘  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท   หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ 
  มาตรา ๖๙ ผู้ใดแบ่งหรือโอนทรัพย์สินที่เหลืออยู่เมื่อได้ชําระบัญชีแล้ว  ให้แก่บุคคลใดอันเป็นการ
ฝุาฝืนมาตรา ๖๐  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ                                                
 

              บทเฉพาะกาล 
 

  มาตรา ๗๐ นับแต่วันพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่จด
ทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้การฌาปนกิจสงเคราะห์  พ.ศ.๒๕๑๗  เป็นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่จดทะเบียน
ตามพระราชบัญญัตินี้ 
  มาตรา ๗๑  นับแต่วันพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วน
ราชการ องค์การของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ที่ข้ึนทะเบียนตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์  พ.ศ.๒๕๑๗ 
เป็นการฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจที่ข้ึนทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ 
  มาตรา ๗๒ เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจใดเป็นหุ้นและจัดตั้งบริษัท และ
นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วย  บริษัท
มหาชน จํากัด แล้วแต่กรณี จดทะเบียนบริษัทนั้น ตามกฎหมายว่าด้วยทุนรัฐวิสาหกิจแล้ว ให้การฌาปนกิจ
สงเคราะห์ของรัฐวิสาหกิจที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามมาตรา  ๕๐ แห่งพระราชบัญญัตินี้ ยังคงดําเนินการได้ต่อไปจนกว่า
จะมีการจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัตินี้   และให้โอนบรรดาสิทธิ    หน้าที่      และ
ความรับผิดชอบของการฌาปนกิจสงเคราะห์ของรัฐวิสาหกิจนั้นไปเป็นของสมาคมฌาปนกิจ 
 
 
 
 
 



สงเคราะห์ที่จดทะเบียนแล้วนี้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันจดทะเบียนบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยทุน
รัฐวิสาหกิจดังกล่าว 
  ในกรณีท่ีไม่มีการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการเลิกการฌาปนกิจสงเคราะห์นั้น  
  มาตรา ๗๓  ให้บรรดากฎกระทรวง  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งที่ออกตามพระราช บัญญัติ
การฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๑๗ คงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้   ทั้งนี้ จนกว่า
จะมีกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งออกมาใช้บังคับแทนภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
 

พันตํารวจโท  ทักษิณ    ชินวตัร 
                   นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          อัตราค่าธรรมเนียม 
 

(๑) คําขอจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  ฉบับละ ๑๐๐.- บาท 
(๒) คําขอจดทะเบียนแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อบังคับ ของสมาคมฌาปนกิจ 

สงเคราะห์ 
 
ฉบับละ 

 
๕๐.- 

 
บาท 

(๓) คําขอจดทะเบียนตั้งหรือเปลี่ยนตัวกรรมการ ของสมาคมฌาปนกิจ 
สงเคราะห์ ฉบับละ 

 
๕๐.- บาท 

(๔) คําขอตรวจหรือคัดเอกสาร   เกี่ยวกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ฉบับละ ๕๐.- บาท 
(๕) คําขอเกี่ยวกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อย่างอ่ืน นอกจาก(๑), (๒)   

(๓)  และ (๔) 
 
ฉบับละ 

 
๒๕.- 

 
บาท 

(๖) ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ฉบับละ ๕๐๐.- บาท 
(๗) ใบแทนใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ฉบับละ ๑๐๐.- บาท 
(๘) การรับรองสําเนาเอกสารเกี่ยวกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ฉบับละ ๒๕.- บาท 
 
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การดําเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ทางด้านการเงินตามที่พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๑๗ กําหนดไว้ไมเ่หมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมปัจจุบัน และวิธีการควบคุมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติดังกล่าวยังไม่
รัดกุม พอที่จะปูองกันการฉ้อโกงและการแสวงหาผลประโยชน์จากกิจการฌาปนกิจ สงเคราะห์ของกรรมการและ
เจ้าหน้าที่ของสมาคมได้  ทําให้สมาคมได้รับความเสียหาย  สมควรปรับปรุงพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
พ.ศ.๒๕๑๗ เพ่ือให้การคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของประชาชนที่เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานของคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์  จึงจําเป็นต้องตราระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ  และองค์กรวิชาชีพซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การก ากับของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗  มาตรา  ๔๙  และมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์  พ.ศ.๒๕๔๕  อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์  โดยอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑  ระเบียบนี้รียกว่า “ ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วย
การฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ   รัฐวิสาหกิจ  และองค์กรวิชาชีพซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่
ภายใต้การกํากับของรัฐ  พ.ศ.๒๕๔๗ ” 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 

  ข้อ ๒  ในระเบียบนี้ 
  “  การฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐ  ”  หมายความว่า  การฌาปนกิจสงเคราะห์ของสว่นราชการ   
หน่วยงานราชการ  หน่วยงานของรัฐ   รัฐวิสาหกิจ  และองค์กรวิชาชีพซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกํากับของ
รัฐ    
  “ การข้ึนทะเบียน ”  หมายความว่า   การข้ึนทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐ 
  “ เงินสงเคราะห์  ”  หมายความว่า  เงินที่สมาชิกร่วมกันออกช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพ หรือค่า
จัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกซ่ึงถึงแก่ความตาย  รวมทั้งเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือดําเนินกิจการของการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์ 
  “ คณะกรรมการ ”  หมายความว่า  คณะกรรมการดําเนินการการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐ  
  “ นายทะเบียน  ”  หมายความว่า  นายทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐ 
   
  “ พนักงานเจ้าหน้าที่ ”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามระเบียบนี้  
  “ รัฐมนตรี ”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 
 
 



 
  ข้อ ๓  ให้ผู้อํานวยการสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเป็นนายทะเบียนการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ภาครัฐ 
  ข้อ ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รักษาการ ตาม
ระเบียบนี้  และมีอํานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบนี้ 
   

หมวด ๒ 
การข้ึนทะเบียน 

 

  ข้อ ๕  การฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐ  จะมีวัตถุประสงค์นอกจากการฌาปนกิจสงเคราะห์ด้วยมิได้ 
  ข้อ ๖  การฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐ  ต้องเป็นไปตามข้อบังคับหรือระเบียบของหน่วยงานนั้น ๆ 
และต้องขึ้นทะเบียนตามระเบียบนี้ 
  ข้อ ๗  การขอขึ้นทะเบียนตามระเบียบนี้  ให้หัวหน้าส่วนราชการ  หรือผู้บังคับบัญชาสูงสุดของ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือนายกสภาองค์กรวิชาชีพซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกํากับของรัฐ  ยื่นคําขอ
ต่อนายทะเบียนตามแบบ ก.ฌ.๑ ท้ายระเบียบนี้ และต้องมีข้อบังคับหรือระเบียบของการฌาปนกิจสงเคราะห์
ภาครัฐที่ขอขึ้นทะเบียนส่งไปด้วยจํานวนสองฉบับ 
  ข้อ ๘ เมื่อนายทะเบียนได้พิจารณาคําขอขึ้นทะเบียนและข้อบังคับหรือระเบียบแล้วเห็นว่าถูกต้อง
ตามระเบียบนี้ให้นายทะเบียนรับขึ้นทะเบียน และออกใบสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียนตามแบบ ก.ฌ.๒  ท้ายระเบียบนี้
ให้แก่ส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองค์กรวิชาชีพซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกํากับของรัฐ 
  ข้อ ๙  ข้อบังคับหรือระเบียบของการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐ  อย่างน้อยต้องมีข้อความ
ดังต่อไปนี้ 
 (๑)   ชื่อ  ต้องมีคําว่า “ การฌาปนกิจสงเคราะห์ ”  กํากับไว้กับชื่อนั้นด้วย 
 (๒)   วัตถุประสงค์ 
 (๓)   ที่ตั้งสํานักงาน   และวันเวลาเปิดทําการ 
 (๔)   วิธีการรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ 
 (๕ )  อัตราเงินค่าสมัคร   อัตราเงินค่าบํารุง  และอัตราเงินสงเคราะห์  และวิธีการชําระ
เงินนั้น 
 (๖)   อัตราการหักเงินสงเคราะห์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจการ 
 (๗)   ข้อกําหนดเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 
 (๘)   วิธีการจ่ายเงินค่าจัดการศพ  หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว 
 (๙)   ข้อกําหนดเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการเก็บรักษาเงิน 
 (๑๐) ข้อกําหนดเกี่ยวกับการตั้งกรรมการ  จํานวนกรรมการ  การพ้นจากตําแหน่งของ
กรรมการ และการประชุมของคณะกรรมการ  
 
 
 
 
 



  ข้อ  ๑๐  การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับหรือระเบียบของการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐใหเ้ป็นไปตามมติ
ของที่ประชุมคณะกรรมการ โดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด   และแจ้งให้นาย
ทะเบียนทราบ   เมื่อนายทะเบียนพิจารณาเห็นว่าถูกต้องตามระเบียบนี้แล้ว  ก็ใช้บังคับได้ 
  ข้อ  ๑๑   ในกรณีท่ีใบสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียนสูญหายหรอืถูกทําลาย  หรือชาํรุดในสาระ  สําคัญ
ให้นายทะเบียนออกใบแทนใบสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียนตามแบบ  ก.ฌ.๓  ท้ายระเบียบนี้  เมื่อการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ภาครัฐร้องขอ 
 

หมวด ๓ 
การด าเนินกิจการ 

 

  ข้อ ๑๒  ให้การฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐเป็นงานสวัสดิการของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รฐัวิสาหกิจ หรือองค์กรวิชาชีพ ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกํากับของรัฐนั้น โดยมีคณะกรรมการเป็นผู้ดําเนิน
กิจการ  และเป็นผู้แทนในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก  เพ่ือการนี้คณะกรรมการจะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง
หรือหลายคนทําการแทนก็ได้ 
  คณะกรรมการต้องมีหัวหน้าส่วนราชการ  หรือผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ   
รัฐวิสาหกิจ  หรือนายกสภาองค์กรวิชาชีพซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกํากับของรัฐ  หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากบุคคลดังกล่าวเป็นประธานกรรมการ 
  ข้อ ๑๓  การตั้งกรรมการและการเปลี่ยนตัวกรรมการให้อยู่ในดุลพินิจและความรับผิดชอบของ
หัวหน้าส่วนราชการ  หรือผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือนายกสภาองค์กรวิชาชีพซึ่ง
เป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกํากับของรัฐ  ซึ่งต้องมีคําสั่งแต่งตั้งกรรมการพร้อมส่งสําเนาที่มี 
คํารับรองว่าถูกต้องภายในสามสิบวันไปให้นายทะเบียนทราบด้วย 
  ข้อ ๑๔  การฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐ  จะเรียกเก็บเงินจากผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกได้เฉพาะเงินค่า
สมัคร  เงินค่าบํารุง  และเงินสงเคราะห์  ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  เงินค่าสมัคร  ให้เรียกเก็บจากผู้สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกเพียงครั้งเดียวตามอัตราที่
กําหนดไว้ในข้อบังคับหรือระเบียบ  แต่ต้องไม่เกินคนละหนึ่งร้อยบาท 
 (๒)  เงินค่าบํารุง  ให้เรียกเก็บจากสมาชิกเป็นรายเดือน  หรือรายปีตามอัตราที่กําหนดไว้ใน
ข้อบังคับหรือระเบียบ  แต่ต้องไม่เกินห้าสิบบาทต่อไป 
 (๓) เงินสงเคราะห์  ให้เรียกเก็บจากสมาชิกคิดตามข้อจํากัดจํานวนสมาชิกที่มีอยู่และตาม
จํานวนสมาชิกที่ตาย  ในอัตราที่กําหนดไว้ในข้อบังคับหรือระเบียบ  แต่ต้องไม่เกินศพละ 
  (ก) หนึ่งร้อยบาท สําหรับการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐที่มีสมาชิกไม่เกินสองพัน
ห้าร้อยคน 
  (ข)   ห้าสิบบาท    สําหรับการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐที่มีสมาชิกเกิน 
สองพันห้าร้อยคน  แต่ไม่เกินห้าพันคน 
  (ค)  สามสิบบาท   สําหรับการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐที่มีสมาชิกเกิน 
ห้าพันคนแต่ไม่เกินหนึ่งหมื่นคน 
  (ง)  ยี่สิบบาท    สําหรับการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐที่มีสมาชิกเกิน 
หนึ่งหมื่นคน 
 
 



  ในกรณีที่การฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐใดมีจํานวนสมาชิกเพ่ิมข้ึนหรือลดลงอันเป็นเหตุให้ต้อง
เปลี่ยนแปลงอัตราการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์   ให้คณะกรรมการพิจารณาแก้ไขข้อบังคับหรือระเบียบเปลี่ยนแปลง
อัตราการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์โดยไม่ชักช้า   แต่ถ้ามีจํานวนสมาชิกเพ่ิมข้ึนหรือลดลงไม่เกินร้อยละหนึ่งของ
จํานวนสมาชิกท้ังหมดจะไม่แก้ไขข้อบังคับหรือระเบียบ เพ่ือเปลี่ยนแปลงอัตราการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ก็ได้ 
  ข้อ ๑๕  การฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐอาจเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ไว้ล่วงหน้า  เพ่ือสํารองจ่ายเป็น
ค่าจัดการศพหรือค่าจัดการศพ  และสงเคราะห์ครอบครัวตามอัตราที่กําหนดไว้ในข้อบังคับหรือระเบียบก็ได้ 
  ในกรณีที่การฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐต้องเลิกไป  หรือสมาชิกผู้ใดพ้นจากสมาชิกภาพให้คืนเงิน
สงเคราะห์ที่เรียกเก็บไว้ล่วงหน้าตามวรรคหนึ่งให้แก่สมาชิก  หรือทายาทของสมาชิกซ่ึงถึงแก่ความตายเท่าที่
สมาชิกผู้นั้นยังไม่ตกอยู่ในความผูกพันที่จะต้องจ่ายเงินสงเคราะห์ตามที่ได้จ่ายล่วงหน้าไว้ 
  ข้อ ๑๖  การฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐ   อาจหักเงินจํานวนหนึ่งไว้จากเงินสงเคราะห์   
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจการตามอัตราที่กําหนดไว้ในข้อบังคับหรือระเบียบ  แต่ต้องไม่เกินอัตรา
ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  ร้อยละเก้า  สําหรับการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐที่มีสมาชิกเกินสองพันห้าร้อย
คน 
 (๒)  ร้อยละแปด  สําหรับการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐที่มีสมาชิกเกินสองพันห้าร้อย
คน  แต่ไม่เกินห้าพันคน 
 (๓)  ร้อยละหก  สําหรับการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐที่มีสมาชิกเกินห้าพันคนแต่ไม่
เกินหนึ่งหมื่นคน 
 (๔)   ร้อยละสี่  สําหรับการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐที่มีสมาชิกเกินหนึ่งหมื่นคน 
  ในกรณีท่ีการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครฐัใดมีจํานวนสมาชิกเพ่ิมขึ้นหรือลดลงอันเป็นเหตุให้ต้อง
เปลี่ยนแปลงอัตราการหักเงินสงเคราะห์ไว้เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย  ให้นําความในข้อ ๑๔  วรรคสองมาใช้บังคับโดย
อนุโลม 
  ในกรณีที่การฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐหักเงินสงเคราะห์ไว้ไม่เพียงพอแก่การใช้จ่ายในการ
ดําเนินกิจการ  หรือหักเงินสงเคราะห์ไว้มากเกินความจําเป็นแก่การใช้จ่ายในการดําเนินกิจการ ให้คณะกรรมการ
พิจารณากําหนดอัตราการหักเงินสงเคราะห์เพ่ิมขึ้นหรือลดลงนับแต่มีกรณีดังกล่าวเกิดข้ึน  แต่จะเพ่ิมข้ึนเกินอัตรา
ที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่งไม่ได้ 
  ข้อ ๑๗  กรรมการของการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างหรือเงินอ่ืน
ใดนอกจากเบี้ยประชุมหรือค่าพาหนะเท่านั้น  โดยให้การฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐวางระเบียบเกี่ยวกับการนี้และ
ต้องส่งสําเนาที่มีคํารับรองว่าถูกต้องต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวด ๔ 
การควบคุม 

 

  ข้อ ๑๘  การฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐต้องจัดให้มีทะเบียนสมาชิกตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด
และให้เก็บรักษาไว้ที่สํานักงานพร้อมทั้งหลักฐานเอกสารที่ใช้ประกอบการลงทะเบียน  และให้ส่งสําเนาทะเบียนสมาชิก
ที่มีอยู่ในวันที่ครบเก้าสิบวัน  นับแต่วันที่ข้ึนทะเบียนให้แก่นายทะเบียนภายในสามสบิวันนับแต่วันดังกล่าว  และเมื่อ
สิ้นเดือนมิถุนายนของทุกปีให้ส่งสําเนาทะเบียนสมาชิกท่ีเพ่ิมข้ึน  และแจ้งบัญชีรายชื่อของสมาชิกที่ตายหรือการพ้น
จากสมาชิกภาพตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด ให้แก่นายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่สิ้นเดือนมิถุนายน 
  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกตามที่ปรากฏในทะเบียนสมาชิก  ให้การฌาปนกิจ
สงเคราะห์ภาครัฐ   รายงานนายทะเบียนตามแบบที่นายทะเบียนกําหนดตามระยะเวลาในวรรคหนึ่ง 
  ข้อ ๑๙  การฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐ  ต้องจัดให้มีบัญชีแสดงฐานะทางการเงินตามแบบที่นาย
ทะเบียนกําหนด และต้องเก็บรักษาเอกสารประกอบบัญชีที่แสดงให้เห็นความถูกต้องแห่งบัญชีนั้นไว้ด้วย 
  ข้อ ๒๐   ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทินของทุกปี   การฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐ  
ต้องทําบัญชีงบดุลเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ  หรือผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ
นายกสภาองค์กรวิชาชีพ ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกํากับของรัฐ  เพ่ืออนุมัติและ 
ส่งสําเนางบดุลและเอกสารประกอบงบดุลให้แก่นายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ และให้แสดง
งบดุลนั้นไว้ที่สํานักงานของการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐ  เพ่ือให้สมาชิกและผู้มีส่วนได้เสียตรวจ 
ดูได้ด้วย 
  ในกรณีที่การฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐใด  ได้จัดทําบัญชีงบดุลเมื่อสิ้นปีงบประมาณให้จัดทํา
บัญชีงบดุลในลักษณะดังกล่าวต่อไป   ได้อีกไม่เกินสองปีงบประมาณนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ 
  ข้อ ๒๑  เอกสารหลักฐานตามข้อ ๑๘  ข้อ ๑๙ และ ข้อ ๒๐  ต้องเก็บรักษาไว้ที่สํานักงานของ
การฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐไม่น้อยกว่าสิบปี 
  ข้อ ๒๒  ในการปฏิบัติที่ตามระเบียบนี้  ให้นายทะเบียนหรือผู้ซึ่งนายทะเบียนมอบหมายและ
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจดังต่อไปนี้ 
 (๑)   ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินกิจการ 
 (๒)  เรียกเอกสารหลักฐานทะเบียนสมาชิก  หรือบัญชีของการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐ
มาตรวจสอบ 
 (๓) เรียกกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐ  มาเพ่ือสอบถาม
หรือแสดงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง  ให้บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องอํานวยความสะดวกตามสมควรแก่นาย
ทะเบียนหรือผู้ซึ่งนายทะเบียนมอบหมายและพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



หมวด ๕ 
การเลิกกิจการ 

 

  ข้อ ๒๓  นายทะเบียนมีอํานาจสั่งให้เลิกการการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐได้ในกรณี 
ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  สมาชิกไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดร่วมกันยื่นคําร้องขอเป็นหนังสือ
ต่อนายทะเบียนขอให้เลิกพร้อมด้วยเหตุผลประกอบคําร้องขอ  และนายทะเบียนได้สอบสวนแล้วเห็นสมควรให้เลิก 
 (๒)   มีพฤติการณ์ท่ีทําให้เห็นว่าการดําเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐนั้นไม่
เป็นไปโดยสุจริต   และนายทะเบียนได้สอบสวนพฤติการณ์ดังกล่าวแล้วมีเหตุผลเป็นที่เชื่อถือได้ 
 (๓) มีพฤติการณ์ท่ีทําให้เห็นว่าการดําเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐไม่อาจจะ
ดําเนินต่อไปได้ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ  
  เมื่อนายทะเบียนสั่งเลิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐใด  ให้แจ้งคําสั่งเป็นหนังสือพร้อมด้วย
เหตุผลไปยังหัวหน้าส่วนราชการ  หรือผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจหรือนายกสภาองค์กร
วิชาชีพซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกํากับของรัฐนั้น  ภายในสามสิบวัน 
  ข้อ ๒๔  กรรมการของการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐ  ที่นายทะเบียนสั่งเลิกตามข้อ ๒๓  
มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีโดยทําเป็นหนังสือยื่นต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําสั่ง 
  ให้รัฐมนตรีวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันยื่นอุทธรณ์  คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้
เป็นที่สุด 
  ข้อ ๒๕  เมื่อการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐต้องเลิก  ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ให้หัวหน้าส่วนราชการ  
หรือผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือนายกสภาองค์กรวิชาชีพ  ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่
ภายใต้การกํากับของรัฐ  มีหน้าที่รับผิดชอบในการชําระบัญชีให้เสร็จโดยเร็วและเม่ือได้ชําระบัญชีแล้ว  ถ้ามี
ทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใดให้นําทรัพย์สินนั้นไปใช้จ่ายในด้านสวัสดิการตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับหรือระเบียบหรือตาม
มติของคณะกรรมการ  ในกรณีที่มิได้ระบุไว้ในข้อบังคับหรือระเบียบ  หรือคณะกรรมการมิได้มติไว้ให้ทรัพย์สินนั้นตก
เป็นของแผ่นดิน   
 

ประกาศ   ณ   วันที่   ๑๙   มีนาคม    พ.ศ.๑๕๔๗ 
 
 
     ( ลงชื่อ )    สรอรรถ    กลิ่นประทุม  

      ( นายสรอรรถ   กลิ่นประทุม )   

                               รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

 

 

 

 

 



 (ส าเนา) 

ระเบียบกองทัพบก 
ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 
        
  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุง ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ ให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกับ  พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๔๕  และระเบียบกระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  
รัฐวิสาหกิจ  และองค์กรวิชาชีพซึ่งเป็นนิติบุคคล  ที่อยู่ภายใต้การกํากับของรัฐ  พ.ศ. ๒๕๔๗  ประกอบกับมติ
คณะกรรมการดําเนินการการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓  เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓  
จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑   ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๓”  
  ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐ ให้ความ
เห็นชอบเป็นต้นไป 
  ข้อ ๓  ให้ยกเลิก 

(๑) ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
(๒) ระเบียบกองทัพบก  ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(๓) ระเบียบกองทัพบก  ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ ( ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๔) ระเบียบกองทัพบก  ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ ( ฉบับที่ ๔ ) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(๕) ระเบียบกองทัพบก  ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ ( ฉบับที่ ๕ ) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
(๖) ระเบียบกองทัพบก  ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ ( ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
(๗) ระเบียบกองทัพบก  ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ ( ฉบับที่ ๗ ) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
(๘) ระเบียบกองทัพบก  ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ ( ฉบับที่ ๘ ) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(๙) ระเบียบกองทัพบก  ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ ( ฉบับที่ ๙ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

   บรรดาระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งอ่ืนใด  ในส่วนที่เกี่ยวกับการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก  
ที่ได้กําหนดไว้แล้ว  และที่มีอยู่ในระเบียบนี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
  ข้อ ๔  ในระเบียบนี้ 
   “ สํานักงาน ”  หมายความว่า  การฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก 
   “ สมาชิก ”  หมายความว่า  สมาชิกของการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก ได้แก่  
ข้าราชการ  ลูกจ้าง  นักเรียนทหาร  และคู่สมรส  บุตร   บิดามารดา  ของข้าราชการ  ลูกจ้าง  และบิดามารดาของคู่
สมรส   ยกเว้นนักเรียนทหาร  เฉพาะบิดามารดา 
     “ ข้าราชการ ”  หมายความว่า  ข้าราชการทหาร  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ 
ข้าราชการทหาร  และให้หมายรวมถึงทหารกองประจําการ ( อาสาสมัคร )  ทหารกองประจําการ  อาสาสมัคร
ทหารพราน  และข้าราชการทหารนอกประจําการ  ทั้งนี้เฉพาะที่แต่งกายเหล่าทหารบก  หรือบรรจุในตําแหน่ง
อัตราของฝุายทหารบก 
     “ ลูกจ้าง ”   หมายความว่า  ลูกจ้างประจํา  พนักงานราชการ  ลูกจ้างชั่วคราวแต่งกาย
เหล่าทหารบก  ในสังกัดกระทรวงกลาโหม  และให้หมายความรวมถึงพนักงาน  เจ้าหน้าที่คนงานจากหน่วยงาน
และองค์การในความรับผิดชอบของฝุายทหารบกในสังกัดกระทรวงกลาโหม  
 
 



 
- ๒ - 

 
   “ นักเรียนทหาร ”  หมายความว่า  นักเรียนทหารในสังกัดกองทัพบก 
     “ บุตร ”  หมายความว่า  บุตรของสมาชิก  แต่ถ้าจะสมัครเป็นสมาชิกบุตรนั้นจะต้องมี
อายุตั้งแต่สิบห้าปีถึงสี่สิบปี  ในวันยื่นใบสมัคร   
   “ ผู้นําเข้า ”  หมายความว่า  ข้าราชการ  ลูกจ้าง  และนักเรียนทหาร  ที่เป็นสมาชิก
ฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก  ยกเว้นทหารกองประจําการ  ประสงค์จะนําคู่สมรส  บุตร  บิดา  มารดาของ
ข้าราชการ  ลูกจ้าง และบิดามารดาของคู่สมรส ยกเว้นนักเรียนทหาร เฉพาะบิดา มารดาเข้าเป็นสมาชิก 
   “ ผู้จัดการศพ ”  หมายความว่า  บุคคลที่เข้ามาดําเนินการจัดการศพสมาชิก  โดยที่
สมาชิกได้ระบุชื่อหรือมิได้ระบุชื่อไว้ในใบสมัคร 
   “ คณะกรรมการ ” หมายความว่า  คณะกรรมการดําเนนิการ การฌาปนกิจสงเคราะห์
กองทัพบก 
   “ นายทะเบยีนคณะกรรมการ ”  หมายความว่า   ผู้อํานวยการกองการฌาปนกิจ  
กรมสวสัดิการทหารบก 
  ข้อ ๕  ให้เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก  รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

หมวด ๑ 
วัตถุประสงค์  และที่ตั้งส านักงาน 

 
 
  ข้อ ๖  วัตถุประสงค์ 
  การฌาปนกิจสงเคราะห์มีวัตถุประสงค์เพ่ือทําการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ  หรือ
จัดการศพ   และสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกที่ถึงแก่ความตาย   และมิได้ประสงค์จะหากําไร  หรือรายได้มา
แบ่งปันกัน  เพื่อให้ข้าราชการ  ลูกจ้าง  และนักเรียนทหาร ตลอดจนครอบครัวได้มีเงินไว้ใช้จ่ายในการจัดการศพ
โดยสมเกียรติ   ตามสมควรแก่ฐานะ 
  ข้อ ๗  สํานักงานตั้งอยู่ที่กองการฌาปนกิจ  กรมสวัสดิการทหารบก  ภายในบริเวณ 
วัดโสมนัสราชวรวิหาร   ถนนนครสวรรค์  แขวงวัดโสมนัส  เขตปูอมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพมหานคร 
  ให้สํานักงานเปิดทําการตามวันและเวลาราชการ  เว้นวันหยุดราชการตามที่ทางราชการกําหนด 
 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการ  และการด าเนินกิจการ 

 
 
  ข้อ ๘   ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วย  ผู้บัญชาการทหารบก หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้บัญชาการทหารบก  เป็นประธานกรรมการ  และกรรมการมีจํานวนไม่เกินสิบสี่คน 
  การตั้งกรรมการและการเปลี่ยนตัวกรรมการ  ให้อยู่ในดุลพินิจและความรับผิดชอบของ
ผู้บังคับบัญชาการทหารบก  ซึ่งต้องมีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  พร้อมส่งสําเนาที่มีคํารับรองว่าถูกต้องภายใน
สามสิบวันไปให้นายทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐทราบด้วย 
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  ให้คณะกรรมการเป็นผู้ดําเนินการการฌาปนกิจสงเคราะห์  และเป็นผู้แทนในกิจการที่เกี่ยวกับ
บุคคลภายนอก  ในการนี้คณะกรรมการจะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนทําการแทนก็ได้ 
  ให้กรมสวัสดิการทหารบก  เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดําเนินการ การฌาปนกิจสงเคราะห์ 
  ข้อ ๙  ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่  ดังนี้ 
   (๑) ดําเนินการการฌาปนกิจสงเคราะห์ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการฌาปนกิจ  
สงเคราะห์  กฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ  และระเบียบของการฌาปนกิจนี้ 
    (๒)  เป็นผู้แทนของสํานักงานในกิจการที่เก่ียวกับบุคคลภายนอก  เพ่ือการนี้ 
คณะกรรมการ จะมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนทําการแทนก็ได้ 
   (๓)  วางระเบียบเกี่ยวกับการเงินของการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
   (๔)  จัดหากําลังพล  กําหนดอัตรากําลังพลกําหนดหลักเกณฑ์สิทธิกําลังพลต่าง ๆ  เช่น  
กําหนดบัญชีอัตราเงินเดือน  เงินเพ่ิมค่าครองชีพ  และเงินสวัสดิการอื่น ๆ สําหรับกําลังพลที่มิใช่ข้าราชการ
ประจําการ  ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่าหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกําหนดตามความจําเป็นและเหมาะสม 
   (๕)  ดําเนินการอ่ืนที่เป็นประโยชน์แก่การฌาปนกิจสงเคราะห์ 
  ข้อ ๑๐  ให้คณะกรรมการประชุมกันเป็นประจําอย่างน้อยสามเดือนต่อหนึ่งครั้ง  การประชุม
คณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
  ในการประชุมคณะกรรมการ  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้รอง
ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้ารองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ที่
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
  การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 
  ข้อ ๑๑  กรรมการไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างหรือเงินอ่ืนใด  นอกจากได้รับเบี้ยประชุม
หรือค่าพาหนะเท่านั้น   โดยให้สํานักงานวางระเบียบเกี่ยวกับการนี้   และต้องส่งสําเนาที่มีคํารับรองว่าถูกต้องให้
นายทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐภายในสามสิบวัน 
 

หมวด ๓ 
สมาชกิภาพ   และการขาดจากสมาชกิภาพ 

 
 
  ข้อ ๑๒  ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก  เรียกว่า “ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก”  จะต้องส่ง
เงินสงเคราะห์ให้แก่สมาชิกท่ีถึงแก่ความตายทุกรายตลอดไป  ตามอัตราที่กําหนดไว้ในข้อ ๒๑ (๑) 
  ข้อ ๑๓  ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก  ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
   (๑)  เป็นข้าราชการ  ลูกจ้าง  ต้องมีอายุไม่เกินสี่สิบปี  สําหรับนักเรียนทหาร ต้องมีอายุสิบ
ห้าปีในวันยื่นใบสมัคร  ซึ่งได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมาย 
   (๒)  เป็นคู่สมรส  บุตร  บิดามารดา  ของข้าราชการ  ลูกจ้าง  และบิดามารดาของคู่
สมรส  ยกเว้นนักเรียนทหาร  เฉพาะบิดามารดาที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก  และมีคุณสมบัติดังนี้ 
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    (ก)  เป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง   ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือ 
จิตฟั่นเฟือน  และไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง 
    (ข)  มีความประพฤติดี 
    (ค)  มีอายุไม่เกินสี่สิบปีในวันยื่นใบสมัคร  เว้นแต่บิดา  มารดาของตนเอง  และ
ของคู่สมรสให้มีอายุไม่เกินห้าสิบห้าปี 
  ข้อ ๑๔  การสมัครเข้าเป็นสมาชิก 
   (๑)  บุคคลตามข้อ ๑๓ ใหย้ื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก  ที่หน่วยต้นสังกัด ตั้งแต่หน่วย
ระดับกองพันหรือหน่วยเทียบเท่าข้ึนไป  หรือสมัครได้โดยตรง ณ สํานักงาน หรือสมัครกับเจ้าหน้าที่ 
ที่สํานักงานแต่งตั้ง  สําหรับสมาชิกที่เป็นข้าราชการนอกประจําการ  สามารถนําบุคคลตามข้อ ๑๓ (๒) สมัครผ่าน  
มณฑลทหารบกหรือจังหวัดทหารบก  กรณีไม่มีมณฑลทหารบกหรือจังหวัดทหารบกในพื้นที่  ให้ยื่นผ่านสัสดี
จังหวัดหรือสมัครโดยตรง  ณ  สํานักงานหรือสมัครกับเจ้าหน้าที่ท่ีสํานักงานแต่งตั้ง  โดยมีหลักฐานประกอบใบ
สมัครดังนี้ 
    (ก)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร 
    (ข)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้รับเงินสงเคราะห์ 
    (ค)  สําหรับข้าราชการ  ลูกจ้าง  ที่บรรจุเข้ารับราชการครั้งแรก  ที่ยังไม่มีบัตร
ประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ให้ใช้สําเนาคําสั่งบรรจุเข้ารับราชการเป็นหลักฐานประกอบการสมัคร 
   (๒)  ในกรณีบุคคลตามข้อ ๑๓ (๒)  ที่จะสมัครเป็นสมาชิก  ให้เพ่ิมเติมเอกสาร
ดังต่อไปนี้ 
    (ก)  ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่เกินสามสิบวันนับถึงวันยื่นใบสมัคร 
     (ข)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้นําเข้า 
    (ค)  สําเนาทะเบียนสมรส  กรณีนําคู่สมรสสมัครเข้าเป็นสมาชิก 
   (๓)  ในกรณีนําบิดา  มารดาของคู่สมรส  สมัครเข้าเป็นสมาชิก  จะต้องนําคู่สมรสสมัคร
เข้าเป็นสมาชิกก่อน  หรือสมัครพร้อมกัน 
  ข้อ ๑๕  ให้สํานักงานและหน่วยต้นสังกัดของผู้สมัครหรือผู้นําเข้า  ตั้งแต่หน่วยระดับกองพันหรือ
เทียบเท่าข้ึนไป  แต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตรหรือเจ้าหน้าที่ที่มีฐานะเทียบเท่าอย่างน้อยสามนาย  เป็น
คณะกรรมการรับสมัครมีหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร และตรวจสอบหลักฐานการสมัครให้ถูกต้องเรียบร้อย
ก่อนส่งให้สํานักงานเพ่ือดําเนินการขึ้นทะเบียน  สําหรับผู้ที่สมัครผ่านหน่วยต้นสังกัด  ให้กรรมการจากสํานักงานลง
นามในฐานะผู้ตรวจสอบร่วมด้วยหนึ่งนาย 
  ให้สํานักงานแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ไปแนะนํางานด้านฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก และรับสมัครสมาชิก 
ณ ที่ตั้งหน่วยทหาร  ตั้งแต่หน่วยระดับกองพันหรือเทียบเท่าข้ึนไป  ได้ตามความเหมาะสม โดยให้หัวหน้าชุด
เจ้าหน้าที่เป็นกรรมการรับสมัครสมาชิกด้วย 
  ข้อ ๑๖  ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก  ให้ระบุชื่อผู้รับเงินสงเคราะห์ในใบสมัครได้จํานวนหนึ่งคน  ถ้าผู้รับ
เงินสงเคราะห์ถึงแก่ความตายก่อนสมาชิก  สมาชิกจะต้องเปลี่ยนชื่อผู้รับเงินสงเคราะห์ ภายในสามสิบวัน 
นับแต่ผู้รับเงินสงเคราะห์ถึงแก่ความตาย 
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  บุคคลตามข้อ ๑๓ (๑)  และข้อ ๑๓ (๒)  มีสิทธิสมัครเข้าเป็นสมาชิกได้เพียงครั้งเดียว การสมัคร
เข้าเป็นสมาชิกซํ้าในภายหลัง  ให้ถือเป็นโมฆะ  และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและเงินสงเคราะห์ใด ๆ ทั้งสิ้น 
  ข้อ ๑๗  การข้ึนทะเบียนสมาชิก  ให้มีผลตั้งแต่วันที่นายทะเบียน  คณะกรรมการได้อนุมัติขึ้น
ทะเบียนเข้าเป็นสมาชิก   และรายงานให้เจ้ากรมสวัสดิการทหารบกทราบ 
  ให้สํานักงานดําเนินการข้ึนทะเบียนสมาชิก  ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ยื่น 
ใบสมัครและออกหนังสือรับรองการเป็นสมาชิก  ให้แก่สมาชิกถือไว้เป็นหลักฐาน  โดยส่งไปยังหน่วยต้นสังกัดที่รับ
สมัครของข้าราชการ  ลูกจ้าง  และนักเรียนทหารผู้นั้น 
  ข้อ ๑๘  การขาดจากสมาชิกภาพ  สมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงเมื่อ 
   (๑)  ถึงแก่ความตาย  ให้ถือว่าวันถึงแก่ความตาย  คือ วันที่สํานักงานได้รับแจ้งเพ่ือ
ประโยชน์ในการรับเงินสงเคราะห์จากสมาชิก  หรือการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้จัดการศพและหรือผู้รับเงิน
สงเคราะห์ 
   (๒)  ลาออก  การลาออกให้นับแต่วันที่นายทะเบียน  คณะกรรมการ  ได้อนุมัติให้
ลาออกจากการเป็นสมาชิก 
   (๓)  ถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนสมาชิก 
    (ก)  ถูกถอนชื่อออกเพราะขาดส่งเงินสงเคราะห์  และได้รับหนังสือเตือนจาก
สํานักงานแล้วอย่างน้อยสองครั้ง  แต่ละครั้งระยะห่างกันไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  ซึ่งครั้งสุดท้ายได้ทําหนังสือ
ลงทะเบียนตอบรับ  หรือสํานักงานไม่สามารถติดต่อหาหลักแหล่งที่อยู่ได้  และสํานักงานพิจารณาเห็นควรให้ถอนชื่อ
ออกจากสมาชิกภาพ 
    (ข)  ถูกถอนชื่อออก  เพราะการสมัครเข้าเป็นสมาชิกไม่เป็นตามที่ระเบียบกําหนด
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่สํานักงานถอนชื่อออกจากทะเบียนสมาชิก 
  ข้อ ๑๙  การคืนสภาพสมาชิก 
   สมาชิกท่ีขาดสมาชิกภาพตามข้อ ๑๘ (๒) และข้อ ๑๘ (๓) (ก) สามารถขอ 
คืนสภาพสมาชิกได้ด้วยตนเองที่สํานักงาน หน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิกตั้งแต่หน่วยระดับกองพันหรือหน่วย
เทียบเท่าข้ึนไป   หรือคืนสภาพกับเจ้าหน้าที่ที่สํานักงานแต่งตั้ง  สําหรับข้าราชการนอกประจําการ  และสมาชิกท่ี
มิได้สังกัดหน่วยใด  ให้ยื่นเรื่องผ่านมณฑลทหารบกหรือจังหวัดทหารบก  กรณีไม่มีมณฑลทหารบกหรือจังหวัด
ทหารบกในพ้ืนที่  ให้ยื่นผ่านสัสดีจังหวัด  โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
   (๑)  ขาดสมาชิกภาพไม่เกินสองปี 
   (๒)  เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๓ (๒) (ก) 
   (๓)  ต้องชําระเงินสงเคราะห์  ตั้งแต่วันที่ขาดจากสมาชิกภาพจนถึงวันที่ได้รับอนุมัติให้คืน
สมาชิกภาพ  สําหรับผู้ที่ขอคืนสมาชิกภาพผ่านหน่วยต้นสังกัดต้องได้รับอนุมัติจากสํานักงานก่อน จึงจะชําระเงินได้ 
   การคืนสมาชิกภาพมีผลนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากนายทะเบียนคณะกรรมการ 
   (๔)  หลักฐานประกอบคําร้องขอคืนสมาชิกภาพมีดังต่อไปนี้ 
    (ก)  ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่เกินสามสิบวันนับถึงวันขอคืนสมาชิกภาพ 
    (ข)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐ 
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(ค) สําเนาทะเบียนบ้าน 
(ง) สําเนาหนังสือสําคัญการเป็นสมาชิก (ถ้ามี) 

 
  หมวด ๔ 

เงินค่าสมัคร   และเงินสงเคราะห์      
 
 
  ข้อ ๒๐  ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก  ต้องชําระเงินค่าสมัครในวันที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกคนละ
ยี่สิบบาท 
  ข้อ ๒๑  การเก็บเงินสงเคราะห์ให้ดําเนินการดังนี้ 
   (๑)  สมาชิกต้องจ่ายเงินสงเคราะห์  ตามประกาศการเรียกเก็บในแต่ละเดือนตามจํานวน
สมาชิกท่ีถึงแก่ความตายในอัตราศพละห้าสิบสตางค์ 
    (๒)  ให้สํานักงานมีหนังสือแจ้งการเก็บเงินสงเคราะห์  พร้อมประกาศรายนามสมาชิก ที่ถึง
แก่ความตาย 
   (๓)  สมาชิกท่ีเป็นข้าราชการประจําการ  ลูกจ้าง  นักเรียนทหาร  ต้องยินยอมให้
เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินเดือน  ค่าจ้าง  เบี้ยหวัด  หรือบํานาญของเดือนนั้น ๆ เป็นผู้หักในวันจ่ายเงินเดือน  ค่าจ้าง 
เบี้ยหวัด  หรือบํานาญ  ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายไม่อาจหักเงินของสมาชิกผู้ใดได้  ให้บันทึกเป็นหลักฐานแล้ว 
หักสมทบในเดือนถัดไป 
   (๔)  ให้หน่วยต้นสังกัดของสมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการ  หรือลาออกจากราชการแจ้งให้
สมาชิกทราบ  และดําเนินการเปลี่ยนแปลงวิธีการส่งชําระเงินสงเคราะห์จากหน่วยต้นสังกัด  เป็นส่งชําระผ่านทาง
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา พร้อมกับรวบรวมหลักฐานการชําระเงินผ่านทางธนาคาร  ส่งให้
สํานักงานก่อนจะเกษียณอายุราชการ  หรือลาออกจากราชการ ดังนี้ 
    (ก)  ผู้เกษียณอายุราชการ  ให้ยื่นเรื่องภายในเดือนมิถุนายนของปี ที่จะ
เกษียณอายุราชการ  และให้หักงวดแรกในเดือนตุลาคม  ของปีที่จะเกษียณอายุ 
    (ข)  ผู้ที่ลาออกจากราชการ  ให้ยื่นเรื่องล่วงหน้าอย่างน้อยสามเดือน  ก่อน
อนุมัติให้ลาออก 
   (๕)  สมาชิกท่ีเป็นทหารกองประจําการ  ในระหว่างรับราชการให้หักและส่งเงิน
สงเคราะห์ผ่านหน่วยต้นสังกัด หลังจากปลดกองประจําการให้ทหารกองประจําการดําเนินการส่งเงินสงเคราะห์  
เช่นเดียวกับสมาชิกที่มิได้สังกัดหน่วยใด 
  ข้อ ๒๒  การนําส่งเงินสงเคราะห์  ให้ดําเนินการดังนี้ 
   (๑)  การนําส่งเงินสงเคราะห์ที่หน่วยได้หักไว้  ณ  ที่จ่าย ตามข้อ ๒๑ (๓) ให้หน่วยระดับ
กองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป  ที่มิได้เบิกเงินจากคลังจัดทําใบนําส่งเงินภายในวันที่ยี่สิบของเดือน  เพ่ือส่งให้ส่วน
ราชการที่เบิกเงินจากคลังดําเนินการส่งเงินสงเคราะห์ให้สํานักงาน  ผ่านธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)  ได้ทุก
สาขา  ภายในวันทําการสุดท้ายของเดือน  โดยนําฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารทหารไทย จํากัด 
(มหาชน ) สาขาราชดําเนิน  ชื่อบัญชี “ กรมสวัสดิการทหารบก ( กิจการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. )” เลขที่  ๐๐๒ 
– ๒ – ๔๕๖๖๖ – ๙ 
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    (๒)  ให้หน่วยทหารระดับกองพันหรือหน่วยเทียบเท่าขึ้นไป  จัดทําบัญชีรายละเอียด การ
นําส่งเงินสงเคราะห์เป็นรายบุคคลเฉพาะเดือนมกราคมของทุกปี  นอกนั้นให้จัดทําบัญชีรายละเอียด 
ในการนําส่งเงินสงเคราะห์ตาม (๑)  เป็นบัญชีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงจํานวนสมาชิกท่ีเพ่ิมขึ้นหรือลดลง   
ในแต่ละเดือนที่เรียกเก็บเงินสงเคราะห์ จํานวนสามชุด  ส่งให้ส่วนราชการที่เบิกเงินจากคลัง  จํานวนสองชุด  ส่วน
อีกหนึ่งชุด  ให้เก็บไว้เป็นหลักฐานของหน่วยและให้ส่วนราชการที่เบิกเงินจากคลัง ตรวจสอบความ 
ถูกต้องและรวบรวมส่งให้สํานักงานจํานวนหนึ่งชุด   พร้อมสําเนาเอกสารการนําส่งเงิน   ภายในวันทําการสุดท้าย
ของเดือน 
   (๓)  เมื่อสํานักงานได้รับเงินและบัญชีรายละเอียดดังกล่าวแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้อง  
และมีหนังสือแจ้งการรับเงินสงเคราะห์  ไปให้หน่วยที่นําส่งเงินนั้นทันที 
   (๔)  สมาชิกท่ีเป็นข้าราชการนอกประจําการ   หรือสมาชิกท่ีมิได้สังกัดหน่วยใดให้เป็น
หน้าที่ของสมาชิกนําเงินสงเคราะห์มานําส่งด้วยตนเอง  โดย 
    (ก)   นําส่งด้วยตนเอง  ณ  สํานักงาน 
    (ข)  ยื่นคําร้องขอชําระเงินผ่านทางธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา 
    (ค)   นําส่งผ่านทางไปรษณีย์ธนาณัติ  และตั๋วแลกเงิน 
  ข้อ ๒๓  การจ่ายเงินสงเคราะห์ให้ดําเนินการดังนี้ 
   (๑)  เมื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย  ให้ผู้รับเงินสงเคราะห์หรือผู้จัดการศพแจ้งให้ 
หน่วยต้นสังกัดทราบในทันที 
   (๒)  สมาชิกที่ชําระเงินสงเคราะห์ผ่านหนว่ยเดือนสุดท้ายที่หน่วยใด ให้ผู้บังคับบัญชาหน่วย
ต้นสังกัด  หรือหัวหน้าส่วนราชการของสมาชิก  ตั้งแต่ระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป ที่มีหน้าที่หักเงินสงเคราะห์
เป็นรายเดือนนั้น   รับทราบการถึงแก่ความตายของสมาชิกและรับผิดชอบดําเนินการดังต่อไปนี้ 
    (ก)   แจ้งการถึงแก่ความตายของสมาชิกให้สํานักงานทราบ 
    (ข)   แต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตรหรือผู้ทําหน้าที่นายทหารสัญญาบัตรแทน  ไม่
น้อยกว่าสามคนเป็นคณะกรรมการช่วยเหลือจัดการศพ 
    (ค)  ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน 
    (ง)   กํากับดูแลการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้ผู้รับเงินสงเคราะห์  และหรือ 
ผู้จัดการศพ 
  ข้อ ๒๔  ให้ส่งเอกสารประกอบการรับเงินสงเคราะห์ให้สํานักงานเพื่อใช้เป็นหลักฐาน 
 ดังต่อไปนี้ 

(๑) หนังสือนําของหน่วยระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
(๒) สําเนาใบมรณบัตร 
(๓) ใบคําร้องขอจัดการศพ 
(๔) หนังสือรายงานผลของกรรมการช่วยเหลือจัดการศพ  พร้อมคําสั่งแต่งตั้ง 

คณะกรรมการช่วยเหลือจัดการศพ 
(๕) หนังสือรับรองการเป็นสมาชิก ( ถ้ามี ) 
(๖) สําเนาทะเบียนบ้าน ที่ระบุว่าสมาชิกถึงแก่ความตาย 
(๗) สําเนาทะเบียนบ้าน  และสําเนาบัตรประจําตัวของผู้จัดการศพหรือผู้รับเงิน 

สงเคราะห์ 
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(๘) หนังสือรับรองการเป็นผู้จัดการศพ  ที่ออกโดยวัดหรือหัวหน้าฌาปนสถาน 
ของทางราชการรับรองการจัดการศพ 

(๙) บัญชีรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดการศพ  กรณีผู้จัดการศพและผู้รับเงิน 
สงเคราะห์  มิได้เป็นบุคคลคนเดียวกัน 
  ข้อ ๒๕   ให้สํานักงานทําการตรวจสอบหลักฐานตามข้อ ๒๔  แล้วแจ้งการโอนเงินสงเคราะห์ให้
หน่วยและผู้รับเงินสงเคราะห์ทราบ 
  ข้อ ๒๖  ในกรณีที่ผู้รับเงินสงเคราะห์มีความจําเป็นต้องใช้เงิน  เพ่ือเป็นค่าจัดการศพโดยรีบด่วน  
ให้ผู้บังคับหน่วยระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป   มีอํานาจในการสั่งจ่ายเงินสงเคราะห์  ตามมติคณะกรรมการ
ดําเนินการ การฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก 
  การเก็บเงิน  การนําส่งเงิน  และการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้นําข้อ ๒๑ ข้อ ๒๒ ข้อ ๒๓ และข้อ ๒๔  
มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
  ข้อ ๒๗  ในกรณีสมาชิกท่ีมิได้สังกัดหน่วยใดถึงแก่ความตาย  ให้ผู้รับเงินสงเคราะห์หรือผู้จัดการ
ศพ  ยื่นคําร้องขอรับเงินค่าจัดการศพ  ผ่านมณฑลทหารบกหรือจังหวัดทหารบก  กรณีไม่มีมณฑลทหารบก  หรือ
จังหวัดทหารบกในพ้ืนที่  ให้ยื่นผ่านสัสดีจังหวัด  หรือสํานักงานเพ่ือดําเนินการตามข้อ ๒๓ (๒) โดยอนุโลม 
  ข้อ ๒๘  การจ่ายเงินสงเคราะห์  ถ้าผู้รับเงินสงเคราะห์มิได้เป็นผู้จัดการศพ  ให้จ่ายเงินสงเคราะห์
ให้แก่ผู้จัดการศพเท่าท่ีจ่ายจริง  แต่ไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบห้าของเงินสงเคราะห์ 
  ข้อ ๒๙   เมื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย  ให้สํานักงานจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่บุคคลที่สมาชิกได้ระบุ
ไว้ในใบสมัครหรือที่ได้แสดงเจตนาไว้ในข้อ ๑๖ 
  ในกรณีที่ไม่มีผู้รับเงินสงเคราะห์  ให้บุคคลดังต่อไปนี้มีสิทธิยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์ภายในเก้า
สิบวัน 

(๑) บิดา  มารดา คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย  ผู้สืบสันดานหรอืผู้รับมรดกแทนที่ 
(๒) พ่ีน้องร่วมบิดา  มารดาเดียวกัน 
(๓) พ่ีน้องร่วมบิดา  หรือมารดาเดียวกัน 
(๔) ปูุ  ย่า  ตา  ยาย 
(๕) ลุง  ปูา  น้า  อา 
(๖) ผู้อุปการะเลี้ยงดู   หรือผู้อยู่ในอุปการะเลี้ยงดู 

   ให้สํานักงานจ่ายเงินดังกล่าวให้แก่บุคคลในวรรคสองตามลําดับก่อนหลัง  โดยผู้อยู่ลําดับก่อนย่อม
ตัดสิทธิผู้อยู่ลําดับหลัง ถ้ามีผู้อยู่ในลําดับเดียวกันหลายคนให้แบ่งเงินสงเคราะห์ที่เหลืออยู่ให้แก่ทุกคนในสัดส่วนที่
เท่ากัน หากไม่อาจแบ่งเงินให้แก่บุคคลใดได้ ให้คณะกรรมการพิจารณาดําเนินการตามระเบียบ   กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
  การจ่ายเงินสงเคราะห์รายใดเกิดปัญหา  ให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด  โดยให้ถือมติของที่
ประชุมคณะกรรมการเป็นเกณฑ์ 
  ข้อ ๓๐  เมื่อหน่วยได้รับทราบการโอนเงินสงเคราะห์เข้าบัญชีของหน่วย  และได้รับหลักฐานคู่
จ่ายเงินสงเคราะห์แล้ว  ให้ดําเนินการจ่ายเงินให้ผู้รับเงินสงเคราะห์  ภายในเจ็ดวันพร้อมทั้งดําเนินการจัดส่ง
หนังสือยืนยันการรับเงินสงเคราะห์ให้สํานักงานภายในเจ็ดวัน 
  ข้อ ๓๑  การคิดยอดเงินให้คิดตามจํานวนสมาชิกที่ต้องส่งเงินสงเคราะห์  ตามข้อ ๒๑ 
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  ข้อ ๓๒  เมื่อสํานักงานได้รับเอกสารการขอรับเงินสงเคราะห์ตามข้อ ๒๔  และได้มีการ 
ตรวจสอบหลักฐานถูกต้องครบถ้วนแล้ว  ให้จ่ายเงินสงเคราะห์ให้กับผู้รับเงินสงเคราะห์ไม่เกินร้อยละเก้าสิบห้า  ส่วน
ที่เหลือจ่ายภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันจ่ายเงินครั้งแรก 
  ให้สํานักงานหักเงินสงเคราะห์ไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ การฌาปนกิจสงเคราะห์
กองทัพบก  ในอัตราร้อยละสี่ 
 

  หมวด ๕ 
สิทธิ  และหน้าที่ของสมาชกิ 

 
 
  ข้อ ๓๓  สมาชิกมีสิทธิดังต่อไปนี้ 

(๑) นําบุคคลตามข้อ ๑๒ (๒)  เข้าเป็นสมาชิกได้ 
(๒) ขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ 
(๓) เมื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย  ผู้รับเงินสงเคราะห์จะได้รับเงินสงเคราะห์  

ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 
(๔) เมื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย  สามารถนําศพมาบําเพ็ญกุศล ณ ฌาปนสถาน 

กองทัพบกได้   โดยชําระค่าใช้จ่ายในอัตราที่ได้กําหนดไว้เฉพาะสมาชิก 
(๕) ยื่นคําร้องขอต่อนายทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐ  ขอให้เลิกการ 

ฌาปนกิจสงเคราะห์  พร้อมด้วยเหตุผลประกอบการคําร้องขอ  โดยมีสมาชิกอ่ืนร่วมด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของ
สมาชิกท้ังหมด 
  ข้อ ๓๔  สมาชิกมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
   (๑)   ปฏิบัติตามระเบียบ  ประกาศ  และคําสั่งที่เก่ียวกับการฌาปนกิจสงเคราะห์
   (๒)   แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์  ให้ยื่นต่อสํานักงานเป็นลายลักษณ์อักษร  
โดยให้สมาชิกยื่นเรื่องผ่านหน่วยต้นสังกัดตั้งแต่ระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป  ส่วนสมาชิกที่เป็นข้าราชการนอก
ประจําการ  และสมาชิกที่มิได้สังกัดหน่วยใด  สามารถยื่นเรื่องผ่านมณฑลทหารบกหรือจังหวัดทหารบก  กรณีไม่มี
มณฑลทหารบกหรือจังหวัดทหารบกในพื้นที่ให้ยื่นผ่านสัสดีจังหวัดหรือยื่นเรื่องโดยตรงกับสํานักงาน 
  การขอเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งต้องมีระยะเวลาห่างกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติ
ให้เปลี่ยนแปลงครั้งสุดท้าย เว้นแต่กรณีผู้รับเงินสงเคราะห์ถึงแก่ความตายจะยื่นขอเปลี่ยนแปลงเร็วกว่ากําหนด
ระยะเวลาดังกล่าวก็ได้ 
  ในกรณีที่สมาชิกมิได้เป็นผู้ชําระเงินด้วยตนเอง  ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ชําระเงินสงเคราะห์  
ยกเว้นกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพการสมรสตามกฎหมาย  สมาชิกสามารถดําเนินการได้ด้วยตนเอง 

(๓) ต้องชําระเงินสงเคราะห์รายเดือนทุกเดือน 
(๔) ตรวจสอบสถานภาพการเป็นสมาชิกอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
(๕) ต้องแจ้งให้สํานักงานทราบภายในสามสิบวัน  เมื่อได้ย้ายที่อยู่หรือสถานที่ 

ทํางานเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล  และอ่ืนๆ โดยให้ปฏิบัติดังนี้ 
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    (ก)  สมาชิกสังกัดหน่วยสามารถยื่นเรื่องผ่านสํานักงาน  หน่วยต้นสังกัดหรือ
เจ้าหน้าที่ท่ีสํานักงานแต่งตั้ง 
     (ข)  สมาชิกที่มิสังกัดหน่วยใดสามารถยื่นเรื่องผ่านสํานักงาน  มณฑล 
ทหารบก  หรือจังหวัดทหารบก  กรณีไม่มีมณฑลทหารบก  หรือจังหวัดทหารบกในพ้ืนที่ให้ยื่นผ่านสัสดีจังหวัด  หรือ
เจ้าหน้าที่ท่ีสํานักงานแต่งตั้ง 
 

  หมวด ๖ 
การทะเบียน  การเงินและการบัญชี    

 
 
  ข้อ ๓๕  สํานักงานต้องจัดให้มีทะเบียนสมาชิกตามแบบที่นายทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
ภาครัฐกําหนด และให้เก็บรักษาไว้ที่สํานักงาน พร้อมทั้งหลักฐานเอกสารที่ใช้ประกอบการลงทะเบียน  
และเมื่อสิ้นเดือนมิถุนายนของทุกปี   ให้ส่งสําเนาทะเบียนสมาชิกที่เพ่ิมขึ้นและแจ้งบัญชีรายชื่อของสมาชิกที่ถึงแก่
ความตายหรือการพ้นจากสมาชิกภาพตามที่นายทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐกําหนดให้แก่นายทะเบียน
การฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐภายในสามสิบวันนับแต่สิ้นเดือนมิถุนายน 
  ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกตามที่ปรากฏในทะเบียนสมาชิก ใหส้ํานักงาน  
รายงานนายทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐตามแบบที่นายทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐ
กําหนดตามระยะเวลาในวรรคหนึ่ง 
  ข้อ ๓๖  สํานักงานต้องจัดให้มีบัญชีแสดงฐานะการเงิน  ตามแบบที่นายทะเบียนการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ภาครัฐกําหนด   และต้องเก็บรักษาเอกสารประกอบบัญชีที่แสดงให้เห็นความถูกต้องแห่งบัญชีนั้นไว้ด้วย   
ทั้งนี้อาจจัดให้มีบัญชีแสดงฐานะการเงิน   ตามหลักบัญชีสากลก็ได้ 
  ข้อ ๓๗  เงินที่สํานักงานรับมาเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ  มีดังต่อไปนี้ 

(๑) เงินค่าสมัคร 
(๒) เงินที่หักจากเงินสงเคราะห์ไว้เป็นค่าใช้จ่าย 
(๓) เงินค่าบํารุง 
(๔) เงินรายได้อ่ืน ๆ  

   ข้อ ๓๘  เงินทุกประเภทที่สํานักงานได้รับต้องนําฝากธนาคารที่ทางราชการกําหนดในนามของ
กรมสวัสดิการทหารบก 
  ข้อ ๓๙  การสั่งจ่ายเงินธนาคารต้องมีประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการคนใด 
คนหนึ่งลงนามร่วมกับนายทหารฝุายการเงินของสํานักงาน 
  ข้อ ๔๐  ให้กรมสวัสดิการทหารบก  รับผิดชอบเงินตามข้อ ๓๗  และดําเนินการให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการเงิน  โดยอนุโลม 
  ข้อ ๔๑   การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการพัสดุ  โดยอนุโลม 
  ข้อ ๔๒   ให้กรมสวัสดิการทหารบกมีอํานาจพิจารณาอนุมัติการรับจ่ายตามข้อ ๓๗  และให้มี
อํานาจอนุมัติจ่ายเงินดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็น   สําหรับดําเนินการ การฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก  
ภายในวงเงินที่กองทัพบกมอบอํานาจให้  โดยอนุโลม 
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  ข้อ ๔๓  ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีสํานักงานจะต้องทําบัญชีงบดุล  ตามแบบที่นาย
ทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐกําหนดเสนอต่อผู้บัญชาการทหารบก  เพ่ืออนุมัติและส่งสําเนางบดุลที่มีคํา
รับรองว่าถูกต้อง  และเอกสารประกอบงบดุลให้แก่นายทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ   และให้แสดงงบดุลนั้นไว้ที่สํานักงานเพื่อให้สมาชิกและผู้มีส่วนได้เสียตรวจดูได้ด้วย  
  ข้อ ๔๔   ให้กรมสวัสดิการทหารบกแต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตร  เป็นกรรมการตรวจสอบเงิน
เหลือประจําวันของสํานักงานอย่างน้อยสามคน  และกรรมการดังกล่าวต้องรายงานตรวจสอบเงินคงเหลือต่อเจ้ากรม
สวัสดิการทหารบก   หรือรองเจ้ากรมสวัสดิการทหารบก   ที่ได้รับมอบหมายเดือนละหนึ่งครั้ง 
  ข้อ ๔๕   หลักฐานและเอกสารทางทะเบียน  ทางการเงิน  การบัญชี  และงบดุลสํานักงานต้อง
เก็บไว้ไม่น้อยกว่าสิบปี 
 

  หมวด ๗ 
การแก้ไข  หรือเพ่ิมเติมระเบียบ      

 
 
  ข้อ ๔๖  การแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบนี้   จะกระทําได้เมื่อไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของการฌาปนกิจ
สงเคราะห์  และระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วน
ราชการ   หน่วยงานของรัฐ   รัฐวิสาหกิจและองค์กรวิชาชีพ  ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกํากับของรัฐ  พ.ศ.
๒๕๔๗  และให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการโดยมีคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด   
และให้แจ้งนายทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐทราบ  เมื่อนายทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐเห็น
ว่าถูกต้องแล้วก็ใช้บังคับได้ 
 

  หมวด ๘ 
การเลกิการฌาปนกิจสงเคราะห์ และการช าระบัญชี 

 
 
  ข้อ ๔๗  ในกรณีที่ได้รับคําสั่งจากนายทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐ ให้เลิกการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์ ให้คณะกรรมการประชุมพิจารณาว่าสมควรหรือจะมีการแก้ไขประการใด ถ้าท่ีประชุมมีมติ
ไม่ให้เลิกและมีเหตุผลและวิถีการไขประการใด  ให้ทําหนังสืออุทธรณ์  ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์   โดยยื่นต่อนายทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐ  ภายในสามสิบวันนับแต่
วันได้รับคําสั่ง 
  ข้อ ๔๘  เมื่อการฌาปนกิจสงเคราะห์ต้องเลิก  ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ให้ผู้บัญชาการทหารบก มี
หน้าที่รับผิดชอบในการชําระบัญชีให้แล้วเสร็จโดยเร็ว   และเมื่อได้ชําระบัญชีแล้วถ้ามีทรัพย์เหลืออยู่เท่าใด  ให้นํา
ทรัพย์สินนั้นไปใช้จ่ายในด้านสวัสดิการทหารบก 
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บทเฉพาะกาล 

 
 
  ข้อ ๔๙  ให้โอนบรรดาทรัพย์สิน   หนี้สินของสํานักงานที่มีอยู่ในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับไปเป็น
ของการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก  ตามระเบียบนี้ 
  ข้อ ๕๐  ให้สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก  ตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์  พ.ศ. ๒๕๔๐  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมเป็นสมาชิกตามระเบียบนี้ 
  ข้อ ๕๑  บรรดาระเบียบ  ประกาศหรือคําสั่งที่ออกตามระเบียบกองทัพบก  ว่าด้วยการ 
ฌาปนกิจสงเคราะห์  พ.ศ. ๒๕๔๐  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมคงให้บังคับใช้ต่อไปเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ทั้งนี้
จนกว่าจะมีระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งออกมาใช้บังคับแทน 
  ข้อ ๕๒   ให้คณะกรรมการดําเนินการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก  ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ใน
วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  คงดํารงตําแหน่งต่อไปจนกว่าจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการ การฌาปนกิจ
สงเคราะห์กองทัพบก  ตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ   ณ   วันที่   ๓๐   ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
              (ลงชื่อ)    พลเอก   ประยุทธ์    จันทร์โอชา ) 

                   ( ประยุทธ์    จันทร์โอชา ) 

                    ผู้บัญชาการทหารบก 
กรมสวัสดิการทหารบก   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



( สําเนา ) 

ระเบียบกองทัพบก 
ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ 

( ฉบับที่ ๒ ) 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
 
   โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติม ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ อาศัย
อํานาจตามความในข้อ ๑๐ ของระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ว่าด้วยการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรวิชาชีพซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การ
กํากับของรัฐ  พ.ศ. ๒๕๔๗  ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  การฌาปนกิจสงเคราะห์
กองทัพบก  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖  เมื่อวันที่  ๓๐ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
   ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบกองทัพบก  ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ ( ฉบับที่ ๒ ) 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ” 
  ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ นายทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐ  ให้ความ
เห็นชอบเป็นต้นไป 
  ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๓๒  วรรคแรก  ของระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการฌาปนกิจ
สงเคราะห ์ พ.ศ. ๒๕๕๓  และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
 “ ข้อ ๓๒ เมื่อสํานักงานได้รับเอกสารการขอรับเงินสงเคราะห์ตามข้อ ๒๔ และได้มีการ
ตรวจสอบหลักฐานถูกต้องครบถ้วนแล้ว  ให้จ่ายเงินสงเคราะห์ให้กับผู้รับเงินสงเคราะห์ไม่เกินร้อยละเก้าสิบห้าส่วน
ที่เหลือจ่ายภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน  
 

ประกาศ   ณ   วันที่   ๒๗   มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

                 (ลงชื่อ)  พลเอก  ประยุทธ์    จันทร์โอชา ) 
                   ( ประยุทธ์    จันทร์โอชา ) 
                    ผู้บัญชาการทหารบก    
 
กรมสวัสดิการทหารบก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



มติคณะกรรมการฯ คร้ังที่ ๓/๕๙ อนุมัติให้ 

 วาระท่ี ๕   เรื่องอ่ืน ๆ     

  การรับสมัครสมาชิก  และการคืนสภาพสมาชิก ฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. 

  ๑. กรณีกําลังพลที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่  มีความประสงค์จะนําบิดา - มารดา  ของตนเองที่มีอายุเกิน
ระเบียบกําหนด ( เกิน ๕๕ ปี )  เข้าเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.    

  สก.ทบ. (กฌป.สก.ทบ.) พิจารณาแล้ว เพ่ือเป็นขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน และเป็นสวัสดิการให้กับครอบครัว
ของกําลังพล เห็นควรรับสมัครบิดา – มารดา ของกําลังพลที่บรรจุรับราชการใหม่เข้าเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. ไม่
จํากัดอายุได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี  นับตั้งแต่มีคําสั่งบรรจุเข้ารับราชการ โดยต้องชําระเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพ
ย้อนหลังนับตั้งแต่วันที่อายุเกินระเบียบ โดยให้ดําเนินการชําระเงินย้อนหลังจะหักจากเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. ที่จ่ายให้กับ
ผู้รับเงนิสงเคราะห์/ผู้จัดการศพภายหลังจากผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. ถึงแก่ความตายเงินที่ได้รับถือเป็น
รายได้เพ่ือนําไปพัฒนากิจการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.  

  ๒. กรณีคืนสภาพฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. ให้กับกําลังพลที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่ ที่เคยเป็นสมาชิกฌาปนกิจ
สงเคราะห์ ทบ. แล้ว  แต่ถูกถอนสภาพถาวร  นโยบาย ทบ. กําลังพลที่เข้ารับราชการตั้งแต่ ๑ ม.ค. ๔๐  เป็นต้นไป  ต้องสมัคร
เป็นสมาชิกทุกนาย 

 สก.ทบ. (กฌป.สก.ทบ.) พิจารณาแล้ว เพ่ือเป็นไปตามนโยบาย ทบ. เห็นควรคืนสภาพสมาชิกให้กับกําลังพลที่
บรรจุรับราชการใหม่เข้าเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. แต่ถูกถอนสภาพถาวร  โดยต้องชําระเงินสงเคราะห์ค่าจัดการ
ศพย้อนหลังนับตั้งแต่วันที่ขาดส่งเงินสงเคราะห์  ถูกถอนสภาพสมาชิกถาวรจนถึงปัจจุบัน  โดยจะหักจากเงินฌาปนกิจ
สงเคราะห์ ทบ. ที่จ่ายให้กับผู้รับเงินสงเคราะห์/ผู้จัดการศพ  ภายหลังสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. ที่ขอคืนสภาพถึงแก่
ความตาย เงินที่ได้รับถือเป็นรายได้เพ่ือนําไปพัฒนากิจการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ภาพกิจกรรม 
 

การบรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิก าลังพล 
 

การบรรยายงานด้านฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. 
 

การจัดชดุฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.(เคลื่อนที่) 
 

การอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน                       
ด้านฌาปนกจิสงเคราะห์ ทบ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



พ.อ.ชวภณ จุ้ยเจริญ รอง จก.สก.ทบ.(1)  
หน.คณะเดินทางบรรยายงานด้านสวัสดิการ และสิทธิก าลังพล  

พ.อ.ธวัชชัย ศิริปรุ ผอ.กฌป.สก.ทบ.  
บรรยายงานด้านฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. ณ รร.นส.ทบ.  

และไดต้รวจเยี่ยมชุดสวัสดิการเคลือ่นที่กองการฌาปนกิจ สก.ทบ.   
 

   
 
 

   
 

 
 
 
 
 



พ.อ.ชวภณ จุ้ยเจริญ รอง จก.สก.ทบ.(1)  
หน.คณะบรรยายงานด้านสวัสดิการให้ทหารกองหนุนที่บรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหาร

ประทวนเหล่า ส. ณ กรมการทหารสือ่สาร กทม.  
และตรวจเย่ียมชุดสวสัดิการเคลื่อนที ่กฌป.สก.ทบ.  

ร.ท.กฤตพัฒน์ สาขาว บรรยายงานด้านฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.  
 

     
 

 

               
 

     



 
พ.อ.วสันต ์พึ่งส าเภา รอง จก.สก.ทบ.(2) 

เป็น หน.คณะตรวจเยีย่มและบรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิก าลังพล 
 ณ มทบ.14 จว.ชลบุร ี 

พ.อ.ธวัชชัย ศิรปิรุ ผอ.กฌป.สก.ทบ. บรรยายงานฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.  
และไดต้รวจเยี่ยมชุดสวัสดิการเคลือ่นที่ฌาปนกิจ ฯ 

 

 

    
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



พ.อ.ธวัชชัย ศิริปรุ   ผอ.กฌป.สก.ทบ. 
บรรยายงานด้านฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. ให้กับ นร.ทหาร  

ณ ห้องมฆัวานรังสรรค ์สโมสร ทบ.วิภาวดีฯ 
 
 

 
 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 



พ.อ.พศิณ อิ่มรส ผอ.กผค.สก.ทบ.  
เป็น หน.คณะบรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิก าลังพล   

ณ ศม. จว.ส.บ. และตรวจเย่ียมชุดสวัสดิการเคลื่อนที่ กฌป.สก.ทบ. 
ร.ท.กฤตพัฒน์ สาขาว บรรยายงานด้านฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. 

 

    
 
 

            
 
 

       
 

 

 



พ.อ.สมเกียรติ ถนอมคุม้ รอง ผอ.กอท.สก.ทบ. 
หน.คณะการบรรยายงานด้านสวัสดิการและสทิธิก าลังพล ณ รร.ช.กช. จว.ราชบุรี  

ร.ท.กฤตพัฒน์ สาขาว บรรยายงานด้านฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ 
 

 

 

      
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 



  
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



การอบรมเจ้าหน้าที่หน่วยทหารที่ปฏิบัตงิานด้านฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. ประจ าปี ๒๕๖๑ 
วันที่ ๔ – ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

ณ กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก 
 
 

 

                   
 
            วันที่ ๔ มิ.ย.๖๑ พ.อ.ธวัชชัย  ศิริปรุ ผอ.กฌป.สก.ทบ. ปฐมนิเทศผู้รับรับการอบรมเจ้าหน้าที่หน่วยทหาร                    

ที่ปฏิบัติงานด้านฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. จํานวน ๑๐๐ นาย  ณ ห้องอบรมศาลา ๑๐ กฌป.สก.ทบ. 
 

 

                    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                     วันที่ ๕ มิ.ย.๖๑ พ.อ.ชวภณ  จุ้ยเจริญ รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานเปิดการอบรมเจ้าหน้าที่          
หน่วยทหารที่ปฏิบัติงานด้านฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. ณ ห้องอบรมศาลา ๑๐ กฌป.สก.ทบ. 

 
 

                 
 

                 
 

                  
 

 

 



วันที่ ๗ มิ.ย.๖๑ ทําการทดสอบความรู้เจ้าหน้าที่หน่วยทหารที่ปฏิบัติงานด้านฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.  
ข้อสอบแบบปรนัย (เลือกคําตอบที่ถูกต้อง) จํานวน ๒๐ ข้อ และ ข้อสอบแบบอัตนัย (ข้อเขียนบรรยาย) จํานวน ๓ ข้อ    

โดยมี ร.ท.กฤตพัฒน์   สาขาว นายทหารปกครองเป็นผู้ควบคุมในการทดสอบ ณ ห้องอบรมศาลา ๑๐ กฌป.สก.ทบ. 
 

              
 
 

              
 
 

                
 
 



                     วันที่ ๘ มิ.ย.๖๑ พ.อ.ชวภณ จุ้ยเจริญ รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานปิดการอบรมเจ้าหน้าที่                        
หน่วยทหารที่ปฏิบัติงานด้านฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. และมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ เข้ารับการอบรม                           
ณ ห้องอบรมศาลา ๑๐ และ ถ่ายภาพร่วมกันบริเวณหน้าอาคาร ๑  กฌป.สก.ทบ. 

 

                 
 

                   
 

                   
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

   
 
 



แบบสอบถามความพึงพอใจ 
ผู้เข้ารับการอบรมเจ้าหน้าที่หน่วยทหารที่ปฏิบัติงานด้านฌาปนกิจสงเคระห์ ทบ. 

ประจ าปี 2561 ระหว่างวันที่ 4-8 มิถุนายน 2561 
ณ กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดกิารทหารบก 

 
ค าอธิบาย  แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด 3 ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง 3 ตอน เพื่อให้การดําเนินการ อบรม
เจ้าหน้าท่ีฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพื่อเป็นประโยชน์ในการนําไปใช้ต่อไป 
ตอนที่ 1  สถานภาพทั่วไป  
ค าชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย ลงในช่อง  หน้าข้อความ 
1. เพศ   หญิง     ชาย 
2. ประเภทการปฏิบัติงานของท่าน 
  งานด้านก าลังพล  งานด้านสวัสดิการ   อื่นๆ (โปรดระบุ)............................................................................................. 
ตอนที่ 2  ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การน าไปใช้ ต่อการเข้ารับการอบรมฯ 
ค าชี้แจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การน าไปใช้ ของท่านเพียงระดับเดียว 
 

ประเด็นความคดิเห็น 

ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเขา้ใจ / 
การน าความรู้ไปใช ้

มาก
ท่ีสุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ท่ีสุด 
1 

ด้านวิทยากร 
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน      
2. ความสามารถในการอธบิายเนื้อหา      
3. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม      
4. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม      
5. การใช้เวลาตามทีก่ําหนดไว ้      
6. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม      
ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร 
1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม      
2. ความพร้อมของอปุกรณ์โสตทัศนูปกรณ์      
3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม      
4. อาหาร มีความเหมาะสม      
ด้านความรู้ความเขา้ใจ 
1. ความรู้ ความเขา้ใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม      
2. ความรู้ ความเขา้ใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม      
ด้านการน าความรู้ไปใช ้
1. สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกตใ์ช้ในการ 
ปฏิบัติงานได้ 

     

2.  มีความมั่นใจและสามารถนาํความรูท้ี่ได้รับไปใช้ได้      
3.  คาดว่าสามารถนําความรู้ไปเผยแพร/่ถ่ายทอดได้      

 

สรุปประโยชน์ที่ท่านไดร้ับจากการฝึกอบรม 
………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
ท่านจะน าความรู้ที่ไดร้ับไปใช้ประโยชน์ ได้อย่างไร 
………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
ความไม่พึงพอใจของท่าน ระบ ุ
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 
1. ข้อเสนอแนะ ติ ชม ในการอบรมฯ ครั้งน้ี ไดแ้ก่
........................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................ 
2. แนวความคิดในการพัฒนางานด้านฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. ได้แก่
........................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................... 

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครับ 



แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ One stop service  
เดือน.................................พ.ศ.2560 

   
 
ข้อชี้แจง   กรุณาทําเครื่องหมายในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด   

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
1.  เพศ      ชาย          หญิง  
2.  ประเภทผู้ใช้บริการ      ข้าราชการทหารบก  ชั้นยศ   ส.ต. – จ.ส.อ.       ร.ต. – พ.ท.       พ.อ. – 
พล.อ.                                         
                                    พนักงานราชการ / ลูกจ้าง          ครอบครัวทหารบก            บุคคลทั่วไป    

ตอนที่ 2  ความพึงพอใจการให้บริการด้านต่างๆ 
 

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

ควร
ปรับปรุง 

(1) 

1. ด้านเวลา ระยะเวลาในการให้บริการรวดเร็ว ทันใจ      

2. การให้บริการตามล าดับก่อนหลัง เช่น มาก่อนต้องได้รับบริการก่อน      

3.  ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่   
     3.1  เจ้าหน้าที่มีการแต่งกายเรียบร้อยและเหมาะสม   

          

     3.2 เจ้าหน้าที่มีกิริยามารยาท และวาจาสุภาพ             

     3.3 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการและสามารถให้     
          คําแนะนําแก่สมาชิกได้  

         

4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก   
     4.1 ความชัดเจนของปูาย สัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ   

      

     4.2 จุด /ช่อง การให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก        

     4.3 ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอ, น้ําดื่ม  ฯลฯ      

     4.4  ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ และห้องน้ํา         

  

ตอนที่ 3   ข้อเสนอแนะ  

............................................................................................................................. ............................................................

.................................................................................................................................................................. ....................... 

ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งนี้ 
 



2. กรณีผู้รับเงินสงเคราะห์และผู้จัดการศพ มิได้เป็นบุคคล
เดียวกัน ต้องมีบัญชีรายละเอียดค่าใช้จ่ายประกอบเอกสาร 
ผู้จัดการศพจะได้เงินค่าจัดการศพเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อย
ละ 75 ส่วนที่เหลือผู้รับเงินสงเคราะห์จะได้รับส่วนแบ่งคนละ
เท่า ๆ กัน 
3. กรณีผู้รับเงินสงเคราะห์ หรือผู้จัดการศพ มีความจําเป็นต้อง
ใช้เงิน เพื่อเป็นค่าจัดการศพ กรณีรีบด่วน สามารถยืมเงิน รอง
จ่ายได้ไม่เกิน 40,000 บาท ผ่านหน่วยระดับกองพันหรือ
เทียบเท่าขึ้นไป หรือ ณ กฌป.สก.ทบ. 
4. ปัจจุบัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับหน่วยระดับกอง
พันหรือเทียบเท่าขึ้นไป ที่มีพื้นที่คนละจังหวัดกับหน่วยระดับ 
มทบ.  โดยมอบเงินยืมค่าจัดการศพขั้นต้น ให้กับหน่วยระดับ
กองพันขึ้นไป หน่วยละ 40,000 บาท และหากสมาชิกภายใน
หน่วย ถึงแก่ความตาย สก.ทบ. จะโอนเงินให้กับหน่วยโดยตรง 
             กรณีจัดงานศพ ณ ฌาปนสถาน ทบ. (วัดโสมนัส
วิหาร, วัดอาวุธวิกสิตาราม และวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต) 
ค่าใช้จ่ายสามารถหักจากเงินสงเคราะห์ได้ 
5.   การจ่ายเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพตามระเบียบฯ  ปี 53 
จ่าย 2 ครั้ง  
ครั้งแรก รองจ่ายไม่เกินร้อยละ 95 (กรณียื่นเรื่องผ่านหน่วย สก.
ทบ. จะโอนเงินให้กับหน่วยระดับกองพัน หรือเทียบเท่าขึ้นไป
โดยตรงไม่ผ่านหน่วยระดับ มทบ.)  
ส่วนที่เหลือ จ่ายภายใน 120 วัน นับแต่วันประกาศเรียกเก็บ
เงินสงเคราะห์รายเดือน  โดยจ่าย เข้าบัญชีธนาคารทหารไทย 
จํากัด  
(มหาชน)  ให้กับผู้รับเงินสงเคราะห์ ฯ 

 
ข้อเน้นย้ า 
      สมาชิกต้องตรวจสอบสถานภาพและข้อมูลของสมาชิก    

       ใ ห้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น อ ย่ า ง น้ อ ย ปี ล ะ   1   ค รั้ ง                               
   กําลังพลที่เป็นสมาชิกก่อนเกษียณหรือลาออก ขอให้ 
       ดําเนินการ ยื่นเรื่องขอเปลี่ยนแปลงการชําระเงิน                 
       ก่อนเกษียณหรือวันท่ีขอลาออก 3 เดือน 
   กรณีที่ผู้นําเข้าถึงแก่ความตายก่อนครอบครัว ท่ีเป็น 
       สมาชิก ขอให้เจ้าหน้าท่ีของหน่วยแนะนํา และดําเนิน 

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสมาชิกที่เป็นครอบครัวให้เป็น 
       ปัจจุบัน ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงการชําระเงิน  และการ  
       เปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์  เป็นต้น  เพื่อให้เกิด 
       ความต่อเนื่องในการรักษาสถานภาพของสมาชิก 
   ผู้จัดการศพกับผู้รับเงินสงเคราะห์ควรเป็นบุคคลเดียวกัน 
       เพื่อความสะดวกในการยื่นเรื่องขอรับเงิน 
   เอกสารประกอบการยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์ต้อง 
       ครบถ้วนและถูกต้องเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับ
เงิน 
   การนําส่งเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. ของนักเรียนทหาร 
       ที่เพ่ิงสําเร็จการศึกษา  ผู้ที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่ และ 
       ข้าราชการที่   อยู่ในห้วงการปรับย้ายหน่วย  เป็นหน้าที่ 
       ของเจ้าหน้าท่ีการเงิน และเจ้าหน้าท่ีสวัสดิการของหน่วย 

 
การตรวจสอบสถานภาพสมาชิก 
         1. www.chapanakit-rta.com  คลิ๊กที่ตรวจสอบถานภาพ 
สมาชิก แล้วใส่หมายเลข 13 หลัก หรือ หมายเลขสมาชิกแล้วคลิ๊ก 
Login 
         2. Application RTACS-Mobile  แล้วใส่หมายเลข  13 
หลัก หรือ หมายเลขสมาชิกแล้วคลิ๊ก  

 
   หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 
แผนกสมาชิก กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก 

โทร. 0-2654-7400 ต่อ  6457, 6489, 6491 
หรือ โทร.ทบ. 98790 , 98767 
( ในเวลาราชการ จ. – ศ.  เวลา 08.30 – 16.30 ) 

 
ติดต่อสอบถาม ฌาปนสถาน ทบ. 

วัดโสมนัสวิหาร        โทร. 0-2281-1061, 0-2282-6889 
วัดอาวุธวิกสิตาราม   โทร. 0-2435-1752 
วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต  โทร. 0–2519-8383 
( ในเวลาราชการ จ. - ศ.  เวลา 07.30 – 19.00, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก 
www.chapanakit-rta.com / 

Mobile application “RTACS-Mobile” 
งานด้านฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. 

ที่ควรับผิดชอบการด าเนินงานสวัสดิการ ภายใน ทบ. 
             จ านวน  2  กิจการ  คือ 

1. ด าเนินการ การฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. 
2. ด าเนินการ กิจการฌาปนสถาน ทบ. 
 
 

 
 
 

 

http://www.chapanakit-rta.com/
http://www.chapanakit-rta.com/
http://www.chapanakit-rta.com/


การด าเนินงานด้านฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. 
       ได้ด าเนินตามระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ พ.ศ.2553 โดยมี ผบ.ทบ. เป็นประธาน ระเบียบ 
ทบ. ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2553 เป็นการ
ปรับปรุงงานด้านฌาปนกิจสงเคราะห์ ให้ทันสมัย โดยการยุบ
รวมระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.พ.ศ.
2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมรวม 9 ฉบับ ให้เป็นฉบับเดียวกัน 
รวมทั้งปรับปรุงแนวทางการให้บริการสมาชิกอย่างครอบคลุม
และทั่วถึง โดยเน้นความถูกต้องตามบทบัญญัติของ พรบ. การ
ฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545 และระเบียบกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ พ.ศ. 2547 ท่ีกําหนดไว้ 

นโยบาย ของ ทบ. 
ข้าราชการและลูกจ้าง ทบ. ที่บรรจุ ตั้งแต่ 1 ม.ค.40   

ต้องเข้าสมัครเป็นสมาชิกทุกนาย 
มติคณะกรรมการฯ อนุมัติให้ 

  กําลังพลที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่ มีความประสงค์
จะนําบิดา-มารดา   ของตนเองที่มีอายุเกินระเบียบกําหนด   
(เกิน 55 ปี) เข้าเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.   ไม่
จํากัดอายุ    ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่มีคําสั่ง
บรรจุเข้ารับราชการ 
  คืนสภาพฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. ให้กับกําลังพลที่
บรรจุเข้ารับราชการใหม่ ที่เคยเป็นสมาชิกฯ แต่ถูกถอนสภาพ
ถาวร 

ข้อห่วงใยของผู้บังคับบัญชา 
       ต่อทหารกองประจําการ และอาสาสมัครทหาร

พราน โดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 3 จชต. และ
ปูองกันประเทศตามแนวชายแดนที่ไม่สมัครเป็นสมาชิก 
เนื่องจากที่ผ่ านมากําลังพลดังกล่าวเมื่อมีการสูญเสีย
ตรวจสอบแล้วส่วนใหญ่ไม่เป็นสมาชิกขอให้หน่วยช่วย
ดําเนินการช้ีแจงกําลังพล เพื่อให้สมัครเป็นสมาชิกก่อนออก
ปฏิบัติหน้าท่ี 
การรับสมัครสมาชิกสมัครได้เพียงครั้งเดียว การ 
สมัครซ้ า ถือเป็นโมฆะ จะไม่ได้รับสิทธิใด ๆ ท้ังสิ้น 

ส าหรับสมาชิกที่เป็นข้าราชการนอกประจ าการ 
         สามารถนําบุคคลในครอบครัวสมัครผ่าน  มทบ.  
หรือกรณีไม่มี  มทบ.  ในพื้นที่ให้ยื่นเรื่องผ่านสัสดีจังหวัด หรือ  
สมัครโดยตรง  ณ  สํานักงาน   (กฌป.สก.ทบ.)   หรือสมัครกับ
เจ้าหน้าท่ีสํานักงานแต่งตั้ง (ชุดรับสมัคร) 

สมาชิกที่มิได้สังกัดหน่วยใด 
 ถ้าไม่สะดวกมาดําเนินการทางธุรกรรมงานด้าน
ฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. ณ สํานักงานได้ให้ดําเนินการผ่าน 
มทบ. ในพื้นที่ กรณีไม่มี มทบ. ในพื้นที่ ให้ยื่นเรื่องผ่านสัสดี
จังหวัด หรือ เจ้าหน้าที่ที่สํานักงานแต่งตั้ง (ชุดรับสมัคร) 
สําหรับเจ้าหน้าที่ท่ีสํานักงานแต่งตั้ง จะไม่รับดําเนินการในเรื่อง
ขอรับเงินสงเคราะห์ 
การขึ้นทะเบียนสมาชิก 
 นับแต่วันที่สํานักงานได้รับใบสมัครและหลักฐาน
ถูกต้อง จะดําเนินการขึ้นทะเบียน ภายใน 60 วัน ถ้าผู้สมัครถึง
แก่ความตายในระหว่าง 60 วัน ก่อนขึ้นทะเบียน ยังไม่ถือว่า
เป็นสมาชิก 
การช าระเงินสงเคราะห์ 
 จะต้องชําระเงินสงเคราะห์รายเดือนทุกเดือน ใน
อัตราศพละ 50 สตางค์ ตามจํานวนสมาชิกที่ถึงแก่ความตาย 
เมื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย จะได้รับเงินสงเคราะห์ ประมาณ 
200,000 บาทเศษ 
การน าส่งเงินสงเคราะห์ 
1.การนําส่งเงินสงเคราะห์ที่หน่วยได้หักไว้ ณ ที่จ่าย ให้หน่วย
ระดับกองพัน หรือเทียบเท่าขึ้นไปที่มิได้เบิกเงินจากคลังจัดทํา 
ใบนําส่งเงิน ภายในวันท่ี 20 ของเดือน เพื่อส่งให้ส่วนราชการที่
เบิกเงินจากคลัง (หน่วยระดับ มทบ.) ดําเนินการส่งเงิน
สงเคราะห์ให้สํานักงาน ผ่านธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
ได้ทุกสาขาภายในวันทําการสุดท้ายของเดือน โดยนําฝากเข้า
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธ.ทหารไทย จํากัด (มหาชน)  สาขาราช
ดําเนิน  ช่ือบัญชี “กรมสวัสดิการทหารบก” (กิจการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ ทบ.)  เลขท่ี 002 – 2 – 45666 – 9 

 

2. ให้หน่วยทหารระดับกองพันหรือหน่วยเทียบเท่าขึ้นไป จัดทําบัญชี
รายละเอียดการนําส่งเงินสงเคราะห์เป็นรายบุคคลเฉพาะเดือนมกราคม
ของทุกปี  นอกนั้นให้จัดทําบัญชีรายละเอียดในการนําส่งเงินสงเคราะห์ 
เป็นบัญชีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงจํานวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง 
ในแต่ละเดือนท่ีเรียกเก็บเงินสงเคราะห ์จํานวน 3 ชุด ส่งให้ส่วนราชการที่
เบิกเงินจากคลัง (หน่วยระดับ มทบ.)  จํานวน 2  ชุด   ส่วนอีก 1 ชุด   
ให้เก็บไว้เป็นหลักฐานของหน่วย และให้ส่วนราชการที่เบิกเงินจากคลัง
ตรวจสอบความถูกต้อง และรวบรวมส่งให้สํานักงานจํานวน 1 ชุด พร้อม
สําเนาเอกสารการนําส่งเงิน ภายในวันทําการสุดท้ายของเดือน 
การขาดสมาชิกภาพ 
1. ถึงแก่ความตาย 
2. ลาออก 
3. ถูกถอนช่ือออกจากทะเบียนสมาชิก เพราะ 
    - ขาดส่งเกิน 3 เดือน 
    - สมัครไม่เป็นไปตามระเบียบ 
การคืนสภาพ 
 กรณีสมาชิกลาออก หรือ ถูกถอนช่ือออกจากทะเบียนสมาชิก  
สมาชิกสามารถยื่นเรื่องขอคืนสภาพได้ภายใน 2 ปี     นับแต่วันที่อนุมัติ
ให้ลาออกหรือ ถอนช่ือออกจากทะเบียนสมาชิก 
การเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ 
-  ปีละครั้ง 
-  ถึงแก่ความตายเปลี่ยนได้ก่อนกําหนด 
-  ผู้ชําระเงินแทนลงนามรับรอง 
-  มีผลเมื่อนายทะเบียนอนุมัติ 
        กรณีหย่าร้าง ไม่ต้องให้ผู้ช าระเงินแทนลงนามยินยอม 
การขอรับเงิน 
เมื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย 

    1. ชําระเงินสงเคราะห์ผ่านหน่วยเดือนสุดท้ายท่ีหน่วยใด ให ้
    หน่วยนั้นรับผิดชอบดําเนินการสําหรับสมาชิกท่ีมิได้สังกัด   
    หน่วยใด   ให้ยื่นเรื่องผ่าน  มทบ.  กรณีไม่มี  มทบ. ในพื้นที่        
    ให้ยื่นเรื่องผ่านสัสดีจังหวัด  หรือสํานักงาน (กฌป.สก.ทบ.) 
 
 
 





 

 


