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                                                                                                                  ก 
ค ำน ำ 

  
      ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๓๔ ก าหนดวัตถุประสงค์

ของการจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนต้องเป็นไปเพ่ือผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ โดยให้ข้าราชการปฏิบัติ
ราชการอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มาตรา ๗๒ ให้ส่วนราชการมีหน้าที่ เพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการพลเรือนสามัญมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต 
มีขวัญ ก าลังใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ และส านักงาน ก.พ.ก าหนดให้ส่วนราชการ
ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ เป็นที่เชื่อถือ
ไว้วางใจของประชาชน รวมทั้งมีความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับชีวิตท างาน มีขวัญก าลังใจที่ดี และมี
แรงจูงใจที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

      ในการนี้ กรมปศุสัตว์ได้เห็นชอบแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ พ.ศ.  
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ โดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มีความครอบคลุมการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้ง ๔ มิติ ได้แก่ ด้านการท างาน 
ด้านส่วนตัว ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ ซึ่งในมิติที่ ๔ ด้านเศรษฐกิจ ก าหนดเป้าประสงค์ : หน่วยงานมีการ
จัดสวัสดิการเพ่ิมเติมนอกเหนือจากสวัสดิการของรัฐเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายในการ
ครองชีพ การฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมปศุสัตว์ จัดเป็นสวัสดิการที่กรมปศุสัตว์จัดให้บุคลากรเพ่ิมเติมจาก
สวัสดิการของรัฐ เพ่ือให้บุคลากรมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ การฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมปศุสัตว์ จัดตั้งขึ้นเมื่อ 
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๑๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือท าการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน ในการจัดการศพและสงเคราะห์
ครอบครัวของสมาชิกซึ่งถึงแก่ความตายด้วยเงินสงเคราะห์  โดยไม่ประสงค์จะหาก าไรมาแบ่งกัน  ดังนั้น 
กองการเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบได้ตระหนักถึงความส าคัญในการปฏิบัติงาน จึงได้จัดท าคู่มือ  
การปฏิบัติงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมปศุสัตว์ เพ่ืออ านวยความสะดวกสามารถใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว ลดระยะเวลา ถูกต้องตามระเบียบ สามารถท างาน
แทนกันได้ รวมทั้งยังเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงกระบวนการหรือขั้นตอนการด าเนินงานการฌาปนกิจ
สงเคราะหก์รมปศุสัตว์  

      ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมปศุสัตว์ จะเป็น
ประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สมาชิก ผู้รับเงินสงเคราะห์ ตลอดจนผู้ที่สนใจ ซึ่งจะท าให้เกิดความสะดวก 
รวดเร็ว ในการติดต่อขอรับบริการในข้ันตอนต่าง ๆ ของการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ 

         วันเพ็ญ  เอกชน 
                                                                                              ตุลาคม ๒๕๖๓ 
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บทที่ ๑ 

บทน ำ 
๑. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

       ตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๔๕ ได้บัญญัตินิยามค าว่า “การฌาปนกิจ
สงเคราะห์” หมายถึง กิจการที่บุคคลหลายคน ตกลงร่วมกันเพ่ือท าการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน ในการจัดการศพ 
หรือจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ตกลงเข้าร่วมกันนั้นซึ่งถึงแก่ความตาย และ
มิได้ประสงค์จะหาก าไรหรือรายได้เพ่ือแบ่งปันกัน ซึ่งการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ ได้ด าเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และปฏิบัติตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ พ.ศ. ๒๕๔๙       
ซึ่งกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในฐานะนายทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรวิชาชีพซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้ก ากับของรัฐ เห็นว่าไม่ขัดต่อ
ระเบียบกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรวิชาชีพ ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้ก ากับของรัฐ  พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
ตามมาตรา ๔๙ ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรวิชาชีพเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การ
ก ากับของรัฐใดที่ประสงค์จะด าเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่ก าหนดในมาตรา ๕๐ 
โดยให้กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมก าหนดระเบียบการขึ้นทะเบียน การด าเนินกิจการ การควบคุม และ
การเลิกกิจการ และเมื่อด าเนินการขึ้นทะเบียนแล้วให้ถือว่าการฌาปนกิจสงเคราะห์ดังกล่าวเป็นงานอันอยู่ใน
อ านาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ต่อมา ได้มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ และ
พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ ของส่วนราชการ ท าให้การฌาปนกิจสงเคราะห์ มาอยู่ใน
ความรับผิดชอบของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  

      การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ จัดเป็นสวัสดิการประเภทหนึ่ง ที่ด าเนินการตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑ การจัดสวัสดิการ
ภายใน ส่วนราชการ ข้อ ๖ ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการในการริเริ่มด าเนินการหรือสนับสนุนให้มีการจัด
สวัสดิการภายในส่วนราชการ โดยการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ ได้ขึ้นทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
ตามความในข้อ ๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการ องค์การ
ของรัฐ และรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๑๗ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม 
๒๕๑๙ ตามใบส าคัญแสดงการขึ้นทะเบียนการฌาปนกิจ และมีพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
สามัญ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗๒ บัญญัติให้ส่วนราชการมีหน้าที่ด าเนินการให้มีการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและ
เสริมสร้างแรงจูงใจ เพ่ือให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ อีกทั้ง ส านักงาน ก.พ.ก าหนดให้ส่วนราชการ
ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ เป็นที่เชื่อถือ
ไว้วางใจของประชาชน รวมทั้ ง มีความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับชีวิตท างาน มีขวัญก าลังใจที่ดี และ         
มีแรงจูงใจที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในการนี้ กรมปศุสัตว์ได้เห็นความส าคัญการพัฒนาคุณภาพชีวิตจึงก าหนด
แผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ โดยใช้ยุทธศาสตร์ที่ มี 
ความครอบคลุมการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้ง ๔ มิติ ได้แก่ ด้านการท างาน ด้านส่วนตัว ด้านสังคม และ 
ด้านเศรษฐกิจ ซึ่งในมิติที่ ๔ ด้านเศรษฐกิจ ก าหนดเป้าประสงค์ : หน่วยงานมีการจัดสวัสดิการเพ่ิมเติม
นอกเหนือจากสวัสดิการของรัฐเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายในการครองชีพ การฌาปนกิจ
สงเคราะห์กรมปศุสัตว์ เป็นสวัสดิการที่กรมปศุสัตว์จัดให้บุคลากรเพ่ิมเติมจากสวัสดิการของรัฐ เพ่ือให้บุคลากร
มีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ                             



๒ 
 

        การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์  ได้มีการด าเนินกิจการเริ่มจากสมาชิกที่มาจากสโมสร 
สัตวแพทย์กรมปศุสัตว์ ซึ่งมีเป็นจ านวนไม่มาก เมื่อสมาชิกคนใดคนหนึ่งเสียชีวิต การฌาปนกิจสงเคราะห์ก็จะ  
เรียกเก็บค่าสงเคราะห์จากสมาชิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน โดยจะแบ่งจ่ายออกเป็น ๓ งวด ท าให้ไม่ได้รับเงิน 
ค่าสงเคราะห์ทั้งหมด การจัดท าฐานข้อมูลสมาชิกลงในสมุดทะเบียน การออกใบเสร็จรับเงิน ใช้วิธีเขียน 
การจัดส่งเงินของสมาชิกผ่านหน่วยงานเป็นแบบธนาณัติ หรือเงินสด ที่ช าระด้วยตนเอง ซึ่งการด าเนินงานใน 
แต่ละขั้นตอนมีความไม่สะดวก ล่าช้า ไม่ทันสมัย และมีความเสี่ยง ดังนั้น การฌาปนกิจสงเคราะห์ จึงได้
ปรับปรุงการปฏิบัติงานจากเดิม เพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และลดความเสี่ยง ดังนี้ 
                ๑. ประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยจัดท าแผ่นพับเชิญชวน ส่งให้ทุกหน่วยงานในกรมปศุสัตว์เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์สมัครเข้าเป็นสมาชิกให้เพ่ิมมากข้ึน โดยจัดส่งหลายครั้งเพ่ือเป็นการกระตุ้นทางอ้อม  
       ๒. ปรับปรุงระเบียบการฌาปนกิจสงเคราะห์ โดยขยายคุณสมบัติผู้สมัครจากอายุไม่เกิน ๓๕ ปี   
มาเป็นไม่เกิน ๕๕ ปี และปรับค่าสงเคราะห์จากศพละ ๑๐ บาท มาเป็น ๒๐ บาท 
                ๓. การจ่ายเงินสงเคราะห์เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม จาก ๓ งวด เป็นงวดเดียว เพ่ือให้ทายาทของ
สมาชิกสามารถน าเงินไปจัดการศพได้ 
       ๔. น าโปรแกรมการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์มาใช้แทนการบันทึกฐานข้อมูลสมาชิก 
และออกใบเสร็จรับเงินด้วยวิธีเขียน ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวสามารถจัดท าฐานข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
ตรวจสอบจ านวนสมาชิก แยกประเภทสมาชิก ประวัติการช าระเงินของสมาชิกแต่ละราย สมาชิกที่เสียชีวิต 
ลาออก คัดออก และสามารถพิมพ์รายงาน ออกใบเสร็จรับเงิน สรุปยอดรับเงินประจ าเดือน/ประจ าปี ซึ่งช่วยใน
การปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี แต่ยังคงรูปแบบตามที่นายทะเบียนก าหนด อีกทั้งยังสามารถน าข้อมูลมารายงาน
ผลการด าเนินงานตามที่ระเบียบฯ ก าหนดได้อีกด้วย  
        ๕. ขอความอนุเคราะห์จากกองคลัง ช่วยในการหักเงินค่าสงเคราะห์ให้สมาชิกที่รับเงินจาก
กรมบัญชีกลาง จากบัญชีเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าตอบแทนรายเดือน เงินบ านาญ และบ าเหน็จรายเดือน 

        ปัจจุบัน การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ ได้ปฏิบัติตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วย 
การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ พ.ศ.๒๕๔๕ และปรับปรุงแก้ไขในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 
เป็น ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ พ.ศ.๒๕๔๙ วัตถุประสงค์เพ่ือท าการ
สงเคราะห์ซึ่งกันและกันการจัดการศพหรือจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกซ่ึงถึงแก่ความตายด้วย
เงินสงเคราะห์ โดยไม่ประสงค์จะหาก าไรมาแบ่งกัน ด าเนินกิจการโดยคณะกรรมการด าเนินการการฌาปนกิจ
สงเคราะห์กรมปศุสัตว์ อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานกรรมการ ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นเลขานุการ 
และผู้อ านวยการคลัง เป็นเหรัญญิก  

       สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ มี ๒ ประเภท คือ ๑. สมาชิกสามัญ ได้แก่ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด ๒. สมาชิกสมทบ ได้แก่ 
สามี หรือภรรยาของสมาชิกสามัญ การปฏิบัติงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมปศุสัตว์ มี ๕ ขั้นตอน ดังนี้ 

       ๑. การสมัครเข้าเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ 
       ๒. การรับเงินของการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ 
       ๓. การจ่ายเงินของการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ 
       ๔. การพ้นสภาพการเป็นสมาชิก (ตาย/ลาออก/คัดออก) 
       ๕. การรายงานผลของการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์      
       
 
 



๓ 
 

       การด าเนินการแต่ละขั้นตอนมีความละเอียด ยุ่งยาก เนื่องจากต้องด าเนินการให้ถูกต้องตาม
ระเบียบและกฎหมายที่ก าหนด หากผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ ความเข้าใจระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
ถูกต้อง จะท าให้เกิดข้อผิดพลาดและล่าช้า อีกทั้ง สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์จ านวนมากยังไม่ทราบ
ขั้นตอน หรือรายละเอียดในการด าเนินการของการฌาปนกิจสงเคราะห์ เช่น การสมัครเข้าเป็นสมาชิก       
การช าระเงินค่าสงเคราะห์ การขอรับเงินเมื่อสมาชิกเสียชีวิต เป็นต้น  

       ดังนั้น ผู้ศึกษาในฐานะผู้ปฏิบัติงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมปศุสัตว์  เห็นว่าผู้ปฏิบัติงาน
จะต้องปฏิบัติงานด้วยความละเอียด รอบคอบ และมีความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ
รายละเอียดในการด าเนินงานอย่างชัดเจน เพ่ือให้การด าเนินการการฌาปนกิจสงเคราะห์เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว ลดระยะเวลา ถูกต้อง
ตามระเบียบ สามารถท างานแทนกันได้ รวมทั้งยังเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ถึงกระบวนการหรือข้ันตอน
การด าเนินงาน การฌาปนกิจสงเคราะห์ ให้แก่สมาชิก และผู้รับเงินสงเคราะห์ ซึ่งจะท าให้เกิดความสะดวก 
รวดเร็ว ในการติดต่อขอรับบริการในข้ันตอนต่าง ๆ ของการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ 

๒.วัตถุประสงค ์
       ๑. มีคู่มือส าหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ สามารถใช้

เป็นแนวทางในการด าเนินงาน ลดระยะเวลา ถูกต้องตามระเบียบ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
       ๒. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่สมาชิกและผู้รับเงินสงเคราะห์ทราบถึงกระบวนการหรือ

ขั้นตอนของการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์           

๓. ขอบเขตของกำรศึกษำ 
       ๑. พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕   

                 ๒. ระเบียบกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์  
ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรวิชาชีพซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การก ากับของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
        ๓. ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
                 ๔. คู่มือการฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กร
วิชาชีพซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การก ากับของรัฐ  
        ๕. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑    
        ๖. แผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

๔. วิธีกำรศึกษำหรือขั้นตอนกำรศึกษำ 
          ๑. ศึกษาพระราชบัญญัติ ระเบียบ คู่มือ และรายละเอียดของงานที่เก่ียวข้อง 
        ๒. ศึกษาจากการปฏิบัติงานจริง ในการรวบรวมข้อมูล และการประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง 
         ๓. จัดท ากระบวนงาน (Work Flow) รายละเอียดในแต่ละข้ันตอน  
            ๔. สรุปผลการศึกษา    

๕. นิยำมศัพท์เฉพำะ 
                ๑. “การฌาปนกิจสงเคราะห์” หมายความว่า การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ 
                 ๒. “สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกของการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ 
                 ๓. “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการด าเนินการการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ 
                 ๔. “ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ 
                    ๕. “เงินค่าสมัคร” หมายความว่า เงินค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิกของการฌาปนกจิสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ 



๔ 
 

                 ๖. “เงินค่าบ ารุง” หมายความว่า เงินที่เรียกเก็บจากสมาชิกเป็นรายปี 
                     ๗. “เงินสงเคราะห์” หมายความว่า เงินที่สมาชิกร่วมกันออกช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพของ

สมาชิกถึงแก่ความตาย รวมทั้งเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือด าเนินกิจการของการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
                 ๘. “เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า” หมายความว่า เงินสงเคราะห์ที่การฌาปนกิจสงเคราะห์เรียกเก็บ 
ไว้ล่วงหน้าเพ่ือส ารองจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เมื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย 
                 ๙. “นายทะเบียน” หมายถึง นายทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐ  
               ๑๐. “ก.ฌ.ส.” หมายความว่า การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ 
               ๑๑. “สมาชิกสามัญ” หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการในสังกัดกรมปศุสัตว์ และ 
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ 
               ๑๒. “สมาชิกสมทบ” หมายถึง สามี หรือภรรยาของสมาชิกสามัญ 

๖. ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
        ๑. ผู้ปฏิบัติงานของการฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมปศุสัตว์ สามารถใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน        
ลดขั้นตอน ระยะเวลา ถูกต้องตามระเบียบ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
         ๒. สมาชิกและผู้รับเงินสงเคราะห์การฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมปศุสัตว์ มีความรู้ ความเข้าใจ และ
ทราบถึงขั้นตอนการด าเนินการของการฌาปนกิจสงเคราะห์ แต่ละขั้นตอนอย่างถูกต้อง ตามระเบียบที่ก าหนด ซึ่งท า
ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ในการมาติดต่อขอรับบริการ  
                 ๓. เพ่ือเป็นข้อมูลในการแนะน าบุคลากรกรมปศุสัตว์ที่มีความสนใจในการสมัครเข้าเป็นสมาชิก
การฌาปนกิจสงเคราะห์ 
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บทที่ ๒ 
กฎหมำยและระเบียบที่เกีย่วข้อง 

                นโยบายของรัฐบาลได้สนับสนุนให้ส่วนราชการด าเนินการ หรือสนับสนุนให้มีการจัดสวัสดิการ
ภายในส่วนราชการ ซึ่งจะท าให้ข้าราชการได้รับประโยชน์จากการจัดสวัสดิการ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของ
ข้าราชการ การจัดสวัสดิการที่มีกฎหมายรองรับเป็นการเฉพาะ ก็คือ การฌาปนกิจสงเคราะห์  ซึ่งมี
พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๔๕ และระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์การวิชาชีพ
ซึ่งเป็นนิติบุคคลภายใต้การก ากับของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๗ เป็นกฎหมายที่รองรับไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น 
การฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์การวิชาชีพซึ่งเป็นนิติบุคคล
ภายใต้การก ากับของรัฐ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “กำรฌำปนกิจสงเครำะห์ภำครัฐ” ต้องมีข้อบังคับหรือ
ระเบียบเพ่ือใช้ในการด าเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ ถือว่าเป็น 
การฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐ จึงได้ออกระเบียบระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ 
พ.ศ.๒๕๔๙ ซึ่งกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวในฐานะนายทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐ 
ได้พิจารณาแล้วไม่ขัดต่อระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ดังนั้น การปฏิบัติงาน
การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์จะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง และ  
การด าเนินการ ดังนี้   
                ๑. พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๔๕ 
                ๒. ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์
ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์การวิชาชีพซึ่งเป็นนิติบุคคลภายใต้การก ากับของรัฐ 
พ.ศ.๒๕๔๗ 
                     ๓. ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
       ๔. การด าเนินการด้านการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ 

๑. พระรำชบัญญัติกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ พ.ศ.๒๕๔๕ 
                รัฐได้ตระหนักถึงความส าคัญของกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งเป็นสวัสดิการทางสังคมที่จ าเป็น
เรื่องหนึ่ง จึงได้ออกพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๔๕ เพ่ือก ากับ ดูแล และรักษา
ผลประโยชน์ของสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ โดยมีกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงานสวัสดิการสังคม 
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๔๕ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๔๒ ก ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๕ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒ 
สิงหาคม ๒๕๔๕ ต่อมา ได้มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ และพระราชกฤษฎีกา
โอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ ของส่วนราชการ ได้โอนกิจการบางส่วนของกระทรวงแรงงานฯ มาเป็น
ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  รวมถึงโอนงานของการฌาปนกิจสงเคราะห์  
กรมประชาสงเคราะห์มาอยู่ในความรับผิดชอบของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ซึ่งได้บัญญัติไว้ ดังนี้ 
       ควำมหมำยของค ำว่ำ “กำรฌำปนกิจสงเครำะห์” 
        พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๔๕ ได้บัญญัตินิยามค าว่า “การฌาปนกิจ
สงเคราะห์” หมายถึง กิจการที่บุคคลหลายคน ตกลงร่วมกันเพ่ือท าการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน ในการจัดการศพ 
หรือจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ตกลงเข้าร่วมกันนั้นซึ่งถึงแก่ความตาย และมิได้ 
ประสงค์จะหาก าไรหรือรายได้เพ่ือแบ่งปันกัน ซึ่ง จากค าจัดกัดความ สามารถแบ่งองค์ประกอบที่ส าคัญของ  
การฌาปนกิจสงเคราะห์ออกเป็น ๔ ประการ ดังนี้ 
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        ๑. กิจการที่บุคคลหลายคนตกลงเข้ากัน กิจการที่ว่านี้กฎหมายก าหนดองค์กรกลางที่จะให้  
เข้ากัน แยกเป็น ๒ ลักษณะ คือ  

            ๑.๑ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ส าหรับประชาชนทั่วไป การจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ ต้องมีข้อบังคับและต้องจดทะเบียน และเมื่อได้จดทะเบียนแล้ว สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จะมี
ฐานะเป็นนิติบุคคล 

            ๑.๒ การฌาปนกิจสงเคราะห์ ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กร
วิชาชีพซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การก ากับของรัฐ 

            การขึ้นทะเบียนต้องมีข้อบังคับหรือระเบียบ ตามระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและ      
ความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และ
องค์กรวิชาชีพซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การก ากับของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๗ โดยให้เป็นงานสวัสดิการส่วนหนึ่งของ
องค์กรนั้น 

        ๒. เพ่ือท าการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน วิธีการที่จะสงเคราะห์ซึ่งกันและกันนั้น กฎหมายได้
ก าหนดให้ร่วมกันออกเงินในรูปของเงินสงเคราะห์ ซึ่งหมายความว่า เงินที่สมาชิกร่วมกันออกช่วยเหลือเป็น     
ค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกซึ่งถึงแก่ความตาย รวมทั้งเป็นค่าใช้จ่าย
เพ่ือด าเนินกิจการของการฌาปนกิจสงเคราะห์ 

        ๓. ในการจัดการศพ หรือจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของบุคคลหนึ่งที่ตกลงกันนั้น 
ถึงแก่ความตาย ความมุ่งหมายขององค์ประกอบในข้อนี้เพ่ือก าหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินสงเคราะห์ตามกฎหมาย
ให้แน่นอนชัดเจน โดยก าหนดให้มีการจ่ายเงินเพ่ือการจัดการศพ และสงเคราะห์ครอบครัว ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของการช่วยเหลือสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการตายอย่างแท้จริง 

       ๔. มิได้ประสงค์จะหาก าไรหรือรายได้เพ่ือแบ่งปันกันบทบัญญัติเรื่องนี้เป็นการแสดงออกถึง
หลักการส าคัญของการฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ไม่ประสงค์จะด าเนินการค้าหาก าไรหรือรายได้มาแบ่งปัน      
และให้บุคคลทุกคนที่ตกลงกันนั้นจะได้ไม่ปฏิบัติให้เป็นการนอกวัตถุประสงค์              
                 กำรฌำปนกิจสงเครำะห์ของส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจและองค์กรวิชำชีพซ่ึง
เป็นนิติบุคคลที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกับของรัฐ 
  ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรวิชาชีพซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้  
การก ากับของรัฐใดที่ประสงค์จะด าเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่ก าหนดในมาตรา 
๕๐ ตามพระราชบัญญัตินี้ ดังนี้ 
  ให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ก าหนดระเบียบการขึ้นทะเบียนการด าเนิน
กิจการ การควบคุม และการเลิกกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
และองค์กรวิชาชีพซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การก ากับของรัฐขึ้นไว้ ระเบียบนี้ เมื่อได้รับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีแล้วให้ใช้บังคับได้  
  เมื่อการฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรวิชาชีพ
ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การก ากับของรัฐ ได้ขึ้นทะเบียนตามระเบียบที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
สังคมก าหนดในวรรคหนึ่งแล้ว ให้ถือว่าการฌาปนกิจสงเคราะห์ดังกล่าวเป็นงานอันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ        
ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรวิชาชีพซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การก ากับของรัฐนั้น 
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      ๒. ระเบียบกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ ว่ำด้วยกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ของ         
ส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ และองค์กำรวิชำชีพซึ่งเป็นนิติบุคคลภำยใต้กำรก ำกับของรัฐ 
พ.ศ.๒๕๔๗ 
                 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ออกระเบียบฉบับนี้โดยอาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา ๗ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ 
ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัย
อ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่ นคงของมนุษย์โดย
อนุมัติจากคณะรัฐมนตรี จึงออกระเบียบไว้เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๗ เพ่ือให้การฌาปนกิจสงเคราะห์ของ
ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์การวิชาชีพซึ่งเป็นนิติบุคคลภายใต้การก ากับของรัฐ  
ถือปฏิบัติ ดังนี้ 
        กำรขึ้นทะเบียน 
       การฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐ ต้องเป็นไปตามข้อบังคับหรือระเบียบของหน่วยงานนั้น  ๆ และ 
ต้องขึ้นทะเบียนตามระเบียบนี้ 
  ๑. การขอขึ้นทะเบียน ให้หัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือนายกสภาองค์กรวิชาชีพซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การก ากับของรัฐ ยื่นค าขอต่อนายทะเบียน
ตามแบบ ก.ฌ. ๑ และต้องมีข้อบังคับหรือระเบียบของการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐที่ขอขึ้นทะเบียนส่งไป
ด้วยจ านวน ๒ ฉบับ 

 ๒. เมื่อนายทะเบียนได้พิจารณาค าขอขึ้นทะเบียนและข้อบังคับหรือระเบียบแล้ว เห็นว่าถูกต้อง 
ให้นายทะเบียนรับขึ้นทะเบียนและออกใบส าคัญแสดงการขึ้นทะเบียนตามแบบ ก.ฌ.๒ ให้แก่ส่วนราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรวิชาชีพซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การก ากับของรัฐ 

 ๓. ข้อบังคับหรือระเบียบของการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐอย่างน้อยต้องมีข้อความ ดังต่อไปนี้ 
     (๑) ชื่อต้องมี ค าว่า “การฌาปนกิจสงเคราะห์” ก ากับไว้กับชื่อนั้นด้วย 
     (๒) วัตถุประสงค์ 
     (๓) ที่ตั้งส านักงาน และวันเวลาเปิดท าการ 
     (๔) วิธีการรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ 
     (๕) อัตราเงินค่าสมัคร อัตราเงินค่าบ ารุง และอัตราเงินสงเคราะห์ และวิธีการช าระเงินนั้น 
     (๖) อัตราการหักเงินสงเคราะห์เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจการ 
     (๗) ข้อก าหนดเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 
     (๘) วิธีการจ่ายเงินค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว 
     (๙) ข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการเก็บรักษาเงิน 
   (๑๐) ข้อก าหนดเกี่ยวกับการตั้งกรรมการ จ านวนกรรมการ การพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ 

และการประชุมของคณะกรรมการ 
                 กำรด ำเนินกิจกำร 
   ๑. ให้การฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐเป็นงานสวัสดิการของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรวิชาชีพซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การก ากับของรัฐนั้น โดยมีคณะกรรมการเป็น
ผู้ด าเนินการและเป็นผู้แทนในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพ่ือการนี้คณะกรรมการจะมอบหมายให้
กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนท าการแทนก็ได้ 
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  ๒. คณะกรรมการต้องมีหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน  ของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือนายกสภาองค์กรวิชาชีพซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การก ากับของรัฐ หรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากบุคคลดังกล่าว เป็นประธานกรรมการ 

 ๓. การตั้งกรรมการและการเปลี่ยนตัวกรรมการให้อยู่ในดุลพินิจและความรับผิดชอบของหัวหน้า
ส่วนราชการ หรือผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือนายกสภาองค์กรวิชาชีพซึ่งเป็น  
นิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การก ากับของรัฐ ซึ่งต้องมีค าสั่งแต่งตั้งกรรมการพร้อมส่งส าเนาที่มีค ารับรองว่าถูกต้อง 
ภายใน ๓๐ วันไปให้นายทะเบียนทราบด้วย 

 ๔. การฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐ จะเรียกเก็บเงินจากผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกได้เฉพาะ 
เงินค่าสมัคร เงินค่าบ ารุง และเงินสงเคราะห์ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

     (๑) เงินค่าสมัคร ให้เรียกเก็บจากผู้สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกเพียงครั้งเดียวตามอัตราที่ก าหนด
ไว้ในข้อบังคับหรือระเบียบ แต่ต้องไม่เกินคนละ ๑๐๐ บาท 

     (๒) เงินค่าบ ารุง ให้เรียกเก็บจากสมาชิกเป็นรายเดือน หรือรายปีตามอัตราที่ก าหนดไว้ใน
ข้อบังคับหรือระเบียบ แต่ต้องไม่เกิน ๕๐ บาทต่อปี 

     (๓) เงินสงเคราะห์ ให้เรียกเก็บจากสมาชิกคิดตามข้อจ ากัดจ านวนสมาชิกที่มีอยู่และ 
ตามจ านวนสมาชิกที่ตาย ในอัตราที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับหรือระเบียบแต่ต้องไม่เกินศพละ 

          (ก) ๑๐๐ บาท ส าหรับการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐที่มีสมาชิกไม่เกิน ๒,๕๐๐ คน             
          (ข) ๕๐ บาท ส าหรับการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐที่มีสมาชิกเกิน  ๒,๕๐๐ คน 

แต่ไมเ่กิน ๕,๐๐๐ คน 
          (ค) ๓๐ บาท ส าหรับการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐที่มีสมาชิกเกิน  ๕,๐๐๐ คน 

แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ คน 
          (ง) ๒๐ บาท ส าหรับการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐที่มีสมาชิกเกินหนึ่ง ๑๐,๐๐๐ คน 
 ในกรณีที่การฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐใดมีจ านวนสมาชิกเพ่ิมขึ้นหรือลดลงอันเป็นเหตุให้ต้อง

เปลี่ยนแปลงอัตราการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ ให้คณะกรรมการพิจารณาแก้ไขข้อบังคับหรือระเบียบ
เปลี่ยนแปลงอัตราการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์โดยไม่ชักช้า แต่ถ้ามีจ านวนสมาชิกเพ่ิมขึ้นหรือลดลงไม่เกิน    
ร้อยละ ๑ ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดจะไม่แก้ไขข้อบังคับหรือระเบียบเพ่ือเปลี่ยนแปลงอัตราการเรียกเก็บเงิน
สงเคราะห์ก็ได ้
  การฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐอาจเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ไว้ล่วงหน้าเพ่ือส ารองจ่ายเป็น  
ค่าจัดการศพหรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวตามอัตราที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับหรือระเบียบก็ได้ 

 ในกรณีที่การฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐต้องเลิกไป หรือสมาชิกผู้ใดพ้นจากสมาชิกภาพ ให้ คืน
เงินสงเคราะห์ที่เรียกเก็บไว้ล่วงหน้าตามวรรคหนึ่งให้แก่สมาชิกหรือทายาทของสมาชิกซึ่งถึงแก่ความตายเท่าที่
สมาชิกผู้นั้นยังไม่ตกอยู่ในความผูกพันที่จะต้องจ่ายเงินสงเคราะห์ตามท่ีได้จ่ายล่วงหน้าไว้ 

 ๕. การฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐอาจหักเงินจ านวนหนึ่งไว้จากเงินสงเคราะห์ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินกิจการตามอัตราที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับหรือระเบียบ แต่ต้องไม่เกินอัตรา ดังต่อไปนี้ 

     (๑) ร้อยละ ๙ ส าหรับการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐที่มีสมาชิกไม่เกิน ๒,๕๐๐ คน 
     (๒) ร้อยละ ๘ ส าหรับการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐที่มีสมาชิกเกิน ๒,๕๐๐ คน แต่ไม่เกิน 

๕,๐๐๐ คน 
     (๓) ร้อยละ ๖ ส าหรับการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐที่มีสมาชิกเกิน ๕,๐๐๐ คน แต่ไม่เกิน 

๑๐,๐๐๐ คน 
     (๔) ร้อยละ ๔ ส าหรับการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐที่มีสมาชิกเกิน ๑๐,๐๐๐ คน 
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                 กำรควบคุม 
 ๑. การฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐต้องจัดให้มีทะเบียนสมาชิกตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด

และให้เก็บรักษาไว้ที่ส านักงาน พร้อมทั้งหลักฐานเอกสารที่ใช้ประกอบการลงทะเบียน และให้ส่งส าเนา
ทะเบียนสมาชิกที่มีอยู่ในวันที่ครบเก้าสิบวันนับแต่วันที่ขึ้นทะเบียนให้แก่นายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่
วันดังกล่าว และเมื่อสิ้นเดือนมิถุนายนของทุกปี ให้ส่งส าเนาทะเบียนสมาชิกที่เพ่ิมขึ้น และแจ้งบัญชีรายชื่อของ
สมาชิกที่ตายหรือการพ้นจากสมาชิกภาพตามแบบที่นายทะเบียนก าหนดให้แก่นายทะเบียนภายในสามสิบวัน 
นับแต่สิ้นเดือนมิถุนายน 

 ๒. การฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐต้องจัดให้มีบัญชีแสดงฐานะทางการเงินตามแบบที่ 
นายทะเบียนก าหนด และต้องเก็บรักษาเอกสารประกอบบัญชีที่แสดงให้เห็นความถูกต้องแห่งบัญชีนั้นไว้ด้วย 

 ๓. ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทินของทุกปี การฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐต้องท า
บัญชีงบดุลเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือนายก
สภาองค์กรวิชาชีพซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การก ากับของรัฐ เพ่ืออนุมัติ และส่งส าเนางบดุลและเอกสาร
ประกอบงบดุลให้แก่นายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ และให้แสดงงบดุลนั้นไว้ที่ส านักงาน
ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐเพื่อให้สมาชิกและผู้มีส่วนได้เสียตรวจดูได้ด้วย 

 เอกสารหลักฐานทะเบียนสมาชิก บัญชีแสดงฐานะทางการเงิน งบดุลและเอกสารประกอบงบดุล
ต้องเก็บรักษาไว้ที่ส านักงานของการฌาปนกิจสงเคราะห์ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี 

๓. ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่ำด้วยกำรฌำปนกิจสงเครำะห์กรมปศุสัตว์ พ.ศ.๒๕๔๙ 
                 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ 
พ.ศ.๒๕๔๕ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น คณะกรรมการด าเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ ในคราว
ประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงระเบียบ โดยอาศัยความในข้อ ๑๐ แห่ง
ระเบียบกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่ วนราชการ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรวิชาชีพ ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การก ากับของรัฐ อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
จึงวางระเบียบไว้ เรียกว่า “ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ พ.ศ.๒๕๔๙”                 
ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๙ โดยให้ใช้บังคับเมื่อพ้นสามสิบวัน นับแต่วันที่นายทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์
ของส่วนราชการเห็นว่าไม่ขัดต่อระเบียบกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยการฌาปนกิจ
สงเคราะห ์ซึ่งนายทะเบียนได้ให้ความเห็นไว้เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๙ 
                ที่ตั้ง 
                ส านักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมปศุสัตว์ ตั้งอยู่ที่กรมปศุสัตว์ เลขที่ ๖๙/๑ ถนนพญาไท         
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เครื่องหมายของการฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมปศุสัตว์ มีรูปลักษณะเป็นวงกลม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔.๕ ซ.ม. มีอักษรย่อของการฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมปศุสัตว์ คือ “ก.ฌ.ส.” อยู่ภายใน
วงกลมรองรับตัวอักษรด้วยหรีดเป็นรูปอาร์ม เบื้องบนมีอักษรจารึกว่า “การฌาปนกิจสงเคราะห์” เบื้องล่างมี
อักษรจารึกว่า “กรมปศุสัตว์” 
                 วัตถุประสงค์ 
                 การฌาปนกิจสงเคราะห์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สมาชิกที่ท าการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการ
จัดการศพ หรือจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกที่ถึงแก่ความตายด้วยเงินสงเคราะห์โดยไม่
ประสงค์จะหาก าไรมาแบ่งกัน 
                สมำชิกภำพและกำรขำดจำกสมำชิกภำพ 
                 สมาชิกของการฌาปนกิจสงเคราะห์มี ๒ ประเภท คือ 

        (๑) สมาชิกสามัญ ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการในสังกัดกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่
ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ 



๑๐ 
 

        (๒) สมาชิกสมทบ ได้แก่ สามี หรือภรรยาของสมาชิกสามัญ 
                 ผู้สมัครเข้ำเป็นสมำชิกต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
        (๑) อายุไม่เกิน ๕๕ ปีบริบูรณ์ ณ วันยื่นใบสมัคร และการฌาปนกิจสงเคราะห์ได้รับเอกสาร
ครบถ้วน 
        (๒) มีความประพฤติดีและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบของการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
                 (๓) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
        (๔) มีสุขภาพสมบูรณ์  แข็งแรง  และไม่เป็นโรคร้ายแรง 
        (๕) ไม่เป็นบุคคลที่ลาออกจากการเป็นสมาชิก 
        (๖) ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกคัดออกจากการเป็นสมาชิกตามข้อ ๑๘ (๓)  
                 ผู้ที่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกซึ่งขาดคุณสมบัติ ตาม (๕) หรือ (๖) ถ้าผู้นั้นได้ออกจากการเป็น
สมาชิกไปเกินกว่า ๑ ปีแล้ว และได้ช าระเงินต่าง ๆ ตามระเบียบนี้ที่ค้างช าระกับการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
คณะกรรมการอาจพิจารณายกเว้นให้สมัครเป็นสมาชิกได้ 
       ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องยื่นใบสมัครตามแบบของการฌาปนกิจสงเคราะห์ต่อ
คณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย โดยสมาชิกสามัญให้ยื่นผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นเพ่ือรับรอง
คุณสมบัติ พร้อมด้วยใบตรวจรับรองสุขภาพจากแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง ส่วนสมาชิกสมทบต้องมีหลักฐาน
ประกอบการสมัคร คือ ส าเนาทะเบียนสมรส ใบตรวจรับรองสุขภาพจากแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง ส าเนา
ทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตรประชาชน และให้ผู้บังคับบัญชาของสมาชิกสามัญเป็นผู้รับรองคุณสมบัติ 
                 ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกจะต้องระบุชื่อผู้จัดการศพและผู้ที่ประสงค์ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ซึ่งต้อง
เป็นบุคคลในครอบครัวของตน ไว้ให้ชัดแจ้งในใบสมัคร ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง ผู้จัดการศพและผู้รับเงิน
สงเคราะห์ในภายหลัง สมาชิกต้องแจ้งให้การฌาปนกิจสงเคราะห์ทราบ ถ้าไม่มีผู้ จัดการศพให้ ถือว่าผู้รับเงิน
สงเคราะห์เป็นผู้จัดการศพ หรือถ้าไม่มีผู้จัดการศพและผู้รับเงินสงเคราะห์ ให้การฌาปนกิจสงเคราะห์เป็น
ผู้จัดการศพ ในกรณีที่การฌาปนกิจสงเคราะห์เป็นผู้จัดการศพ การฌาปนกิจสงเคราะห์ต้องจัดการศพให้
เหมาะสมแก่ฐานานุรูปและศาสนาของสมาชิกนั้น  
        สมาชิกภาพของผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกจะเริ่มตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิก 
และผู้สมัครได้ช าระเงินต่าง ๆ ตามระเบียบนี้แล้ว 
 สมาชิกซึ่งย้ายไปรับราชการในสังกัด กระทรวง กรม อ่ืน หรือพ้นจากกการเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง 
หนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด ถ้าไม่ประสงค์จะเป็นสมาชิกต่อไป 
ให้แสดงความจ านงลาออกต่อคณะกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องไม่มีหนี้สินกับการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ หากไม่แสดงความจ านงดังกล่าวให้ถือว่ายังคงเป็นสมาชิกต่อไป 
                สมำชิกภำพย่อมสิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปนี้  
                (๑) ตาย 
       (๒) ลาออก โดยไม่มีหนี้สินกับการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
 (๓) ถูกคัดชื่อออกเพราะขาดส่งเงินสงเคราะห์ และได้รับหนังสือเตือนจากการฌาปนกิจสงเคราะห์
แล้ว ๓ ครั้ง แต่ละครั้งมีระยะเวลาห่างกัน ๓๐ วัน ซึ่งครั้งสุดท้ายท าเป็นหนังสือลงทะเบียนตอบรับและ
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้พ้นจากสมาชิกภาพ 
       (๔) กระท าการใด ๆ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การฌาปนกิจสงเคราะห์อย่างร้ายแรง และ
คณะกรรมการมีมติให้ออก 
                การสิ้นสุดแห่งสมาชิกภาพ สมาชิกไม่มีสิทธิเรียกเงินค่าสมัคร เงินค่าบ ารุง และเงินสงเคราะห์ที่ได้
ช าระตามระเบียบนี้คืนจากการฌาปนกิจสงเคราะห์ เว้นแต่เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าที่ยังไม่ตกอยู่ในความผูกพันที่
จะต้องจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่สมาชิกที่ถึงแก่ความตาย           



๑๑ 
 

                เงินค่ำสมัคร เงินค่ำบ ำรุง และเงินสงเครำะห์ 
                เมื่อการฌาปนกิจสงเคราะห์รับผู้ใดเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ผู้นั้นมีหน้าที่ต้องช าระเงินค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิก
ให้แก่การฌาปนกิจสงเคราะห์เป็นเงิน ๕๐ บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) เงินค่าบ ารุงปีละ ๒๐ บาท (ยี่สิบบาทถ้วน) และเงิน
สงเคราะห์ล่วงหน้าที่ตามอัตราที่ก าหนด ซึ่งตามระเบียบนี้ก าหนดไว้ ๒๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน)  
       เมื่อสมาชิกของการฌาปนกิจสงเคราะห์คนใดคนหนึ่งถึงแก่ความตาย สมาชิกทุกคนมีหน้าที่ต้องออกเงิน
สงเคราะห์เพ่ือเป็นค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ครอบครัวของสมาชิกที่ตายนั้น รายละ ๒๐ บาท (ยี่สิบบาทถ้วน) 
       การช าระเงินค่าสมัคร เงินค่าบ ารุง เงินสงเคราะห์ และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ให้ช าระ ณ 
ส านักงานของการฌาปนกิจสงเคราะห์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายในวันเปิดท าการ 
                เงินสงเคราะห์สมาชิกต้องช าระให้การฌาปนกิจสงเคราะห์ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
การตายของสมาชิกหรือได้รับแจ้งให้ช าระเงินสงเคราะห์จากการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
                การฌาปนกิจสงเคราะห์จะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าจากสมาชิก เพ่ือส ารองจ่ายเป็น  
ค่าจัดการศพเป็นจ านวน ๑๐ ศพ เป็นเงินจ านวน ๒๐๐ บาท และเงินจ านวนนี้การฌาปนกิจสงเคราะห์จะคืน
ให้แก่สมาชิกเท่าที่สมาชิกผู้นั้นยังไม่ตกอยู่ในความผูกพันที่จะต้องจ่ายเงินสงเคราะห์ตามที่จ่ายไว้ล่วงหน้าและ
เงินสงเคราะห์ล่วงหน้านี้ ห้ามการฌาปนกิจสงเคราะห์น าไปใช้ในกิจการอื่นใด เว้นแต่จะน าไปใช้ส ารองจ่ายเป็น
เงินสงเคราะห์ของสมาชิกผู้นั้นเองในเมื่อสมาชิกอ่ืนถึงแก่ความตาย 
 การฌาปนกิจสงเคราะห์จะจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้รับเงินสงเคราะห์ตามที่ สมาชิกแสดงความ
จ านงไว้ หรือตามระเบียบก าหนดเมื่อการฌาปนกิจสงเคราะห์รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน โดยจะจ่ายเงิน
สงเคราะห์ให้ทั้งหมดภายใน ๑๐ วัน นับแต่วันที่การฌาปนกิจสงเคราะห์ได้รับค าขอรับเงินสงเคราะห์ 
 การจ่ายเงินสงเคราะห์ การฌาปนกิจสงเคราะห์จะหักไว้เป็นค่าใช้จ่ายของการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ เป็นจ านวนร้อยละ ๘ ของเงินสงเคราะห์ที่การฌาปนกิจสงเคราะห์ต้องจ่าย      
                ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์จะต้องน าหลักฐานประกอบด้วยใบมรณบัตรหรือส าเนาทะเบียนคนตาย 
ส าเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกที่ตายและของผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์  บัตรประจ าตัวประชาชน  
หรือบัตรประจ าตัวอ่ืนของผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์และหลักฐานอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นแล้วแต่กรณี โดยผู้มีสิทธิรับเงิน
จะต้องยื่นภายในก าหนดเวลา ๕ ปี นับแต่วันที่สมาชิกผู้นั้นถึงแก่ความตาย 
                บุคคลซึ่งมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ ได้แก่ บุคคลตามล าดับดังต่อไปนี้ โดยผู้อยู่ในล าดับก่อนย่อม
ตัดสิทธิผู้อยู่ในล าดับหลัง ซึงประกอบด้วย 
                (๑) บุคคลที่สมาชิกแสดงความจ านงไว้ในใบสมัครหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์ อักษรไว้กับ           
การฌาปนกิจสงเคราะห์ให้เป็นผู้รับเงินสงเคราะห์ ซึ่งต้องเป็นบุคคลตาม (๒) (๓) หรือ (๔) นี้ 
                (๒) สามีหรือภรรยาและหรือบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิก 
                (๓) บิดามารดาของสมาชิก 
                (๔) ผู้อยู่ในอุปการะของสมาชิกหรืออุปการะสมาชิก 
                เงินสงเคราะห์ถือว่าเป็นเงินที่สมาชิกจ่ายสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพและสงเคราะห์
ครอบครัวของสมาชิกที่ถึงแก่ความตาย ตามระเบียบนี้ ไม่ถือว่าเป็นมรดกของสมาชิกผู้ถึงแก่ความตาย ทายาท
โดยธรรมของสมาชิกท่ีถึงแก่ความตาย ไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินสงเคราะห์หรือเป็นเหตุฟ้องร้องเงินสงเคราะห์ไม่ได้ 
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
                    
 
 
 



๑๒ 
 

                     สิทธแิละหนำ้ที่ของสมำชิก                                   
                      สมาชิกมีหน้าที่ต้องปฏิบัติดังนี้                 
                    (๑) ปฏิบัติตามระเบียบ ค าสั่ง ระเบียบของการฌาปนกิจสงเคราะห์และมติคณะกรรมการ         
                (๒) ต้องช าระเงินสงเคราะห์ให้เรียบร้อยภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการตายของ
สมาชิกจากการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
                (๓) เก็บรักษาหนังสือส าคัญแสดงการเป็นสมาชิกของการฌาปนกิจสงเคราะห์ไว้ ถ้าหายต้องรีบ
แจ้งเพ่ือขอใบแทนจากการฌาปนกิจสงเคราะห์                
                (๔) การย้ายที่อยู่ เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล แก้วัน เดือน ปีเกิดของสมาชิกให้ยื่นค าร้องต่อ    
นายทะเบียนของการฌาปนกิจสงเคราะห์ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันย้าย เปลี่ยน หรือแก้นั้น เพ่ือการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ จะได้แก้ไขหลักฐานต่าง ๆ ในทะเบียนให้ถูกต้อง 
                (๕) แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือเมื่อต้องการเปลี่ยนตัวบุคคลตามที่ได้แสดงความจ านงไว้ใบสมัคร 
                      (๖) เมื่อสมาชิกผู้ใดถึงแก่ความตาย ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์แจ้งให้คณะกรรมการ          
การฌาปนกิจสงเคราะห์ทราบ พร้อมด้วยหลักฐานหนังสือส าคัญแสดงการเป็นสมาชิกและใบเสร็จรับเงินเดือน
สุดท้าย ใบมรณบัตร ส าเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกที่ตาย ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ 
หรือผู้จัดการศพ และบัตรประจ าตัวหรือบัตรประชาชนของผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ 
               คณะกรรมกำรและกำรด ำเนินกิจกำร 
                 ให้คณะกรรมการด าเนินกิจการของการฌาปนกิจสงเคราะห์คณะหนึ่ง จ านวนไม่น้อยกว่า ๙ คน และ
ไม่เกิน ๑๕ คน ประกอบด้วย อธิบดีกรมปศุสัตว์ หรือผู้ที่อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมาย เป็นประธานกรรมการ  
และให้ประธานกรรมการแต่งตั้งรองประธานกรรมการสามคน เหรัญญิกหนึ่งคน เลขานุการหนึ่งคนและ
กรรมการอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร 
                คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ด าเนินการของการฌาปนกิจสงเคราะห์ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
และให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
                (๑) จัดวางระเบียบต่าง ๆ ซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 
                (๒) พิจารณาก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการเงินของการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
                (๓) พิจารณาจ้างเจ้าหน้าที่ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ตามความจ าเป็น 
                (๔) จัดการในเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะเป็นประโยชน์แก่การฌาปนกิจสงเคราะห์ 
                การใช้จ่ายเงินของการฌาปนกิจสงเคราะห์ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของระเบียบและระเบียบ
ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ที่วางไว้โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย มิฉะนั้นคณะกรรมการจะต้องรับผิดชอบเป็นส่วนตัว 
                ประธานกรรมการมีอ านาจสั่งจ่ายการตามมติของที่ประชุมของคณะกรรมการ และบริหารกิจการ
ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ตลอดจนปกครองบังคับบัญชา แต่งตั้ง  ถอดถอน
เปลี่ยนแปลงกรรมการและลงโทษ เลื่อนเงินเดือนเจ้าหน้าที่ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
                ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน 
                ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธาน
กรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน ถ้าทั้งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่
ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ 
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 
               กรรมการย่อมพ้นจากต าแหน่งเมื่อ   
               (๑) ตาย 
               (๒) ลาออก 
               (๓) ประธานกรรมการสั่งให้ออก 



๑๓ 
 

               ทะเบียน กำรเงิน และกำรบัญชี 
      การฌาปนกิจสงเคราะห์ต้องจัดให้มีทะเบียนสมาชิกตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด และให้เก็บ
รักษาทะเบียนดังกล่าวไว้ที่ส านักงาน พร้อมทั้งหลักฐานและเอกสารที่ใช้ประกอบการลงทะเบียนด้วย 
      เมื่อสิ้นเดือนมิถุนายนของทุกปี การฌาปนกิจสงเคราะห์ต้องส่งส าเนาทะเบียนสมาชิกที่เพ่ิมขึ้น
และแจ้งบัญชีรายชื่อของสมาชิกที่ตายหรือการพ้นจากการเป็นสมาชิกตามที่นายทะเบียนก าหนดให้แก่      
นายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่สิ้นเดือนมิถุนายน 
               การฌาปนกิจสงเคราะห์ต้องจัดให้มีบัญชีแสดงฐานะการเงินตามแบบที่นายทะเบียนก าหนดและ
ต้องเก็บรักษาเอกสารประกอบบัญชีแสดงให้เห็นความถูกต้องแห่งบัญชีนั้นไว้ด้วย 
               เงินทุกประเภทที่การฌาปนกิจสงเคราะห์ได้รับ ต้องน าฝากธนาคารของรัฐหรือธนาคารพาณิชย์ที่
เชื่อถือได้หรือสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปสุสัตว์ จ ากัด ในนามของการฌาปนกิจสงเคราะห์ เหรัญญิกจะเก็บรักษา
ตัวเงินสดไว้ที่ส านักงานเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
      ประธานกรรมการมีอ านาจสั่งจ่ายเงินของการฌาปนกิจสงเคราะห์ได้ไม่เกินครั้งละ ๕๐,๐๐๐ บาท 
(ห้าหมื่นบาทถ้วน) หากเกินกว่าจ านวนที่กล่าว ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการก่อน 
               การฝากและการถอนเงินของการฌาปนกิจสงเคราะห์ ต้องกระท าในนามการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
การถอนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ต้องมีประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการคนใดคนหนึ่งลงนามร่วมกับ
กรรมการและเหรัญญิก หรือกรรมการและเลขานุการ จึงจะถอนเงินฝากได้ 
               เงินหรือผลประโยชน์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ได้รับมาจาก หรือดอกผลที่ฝากธนาคารหรือ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปสุสัตว์ จ ากัด ต้องตกเป็นของการฌาปนกิจสงเคราะห์ทั้งสิ้น 
      การจ่ายเงินสงเคราะห์ หากรายใดเกิดปัญหาให้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ และให้ถือมติของที่
ประชุมเป็นเกณฑ์ 
                เมื่อสิ้นปีปฏิทินของทุกปี การฌาปนกิจสงเคราะห์จะต้องท าบัญชีงบดุลตามแบบที่นายทะเบียน
ก าหนด เสนอต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์ เพ่ือขออนุมัติภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน และต้องส่งส าเนางบดุล  
ที่มีค าว่ารับรองส าเนาถูกต้องให้แก่นายทะเบียนนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ และต้องแสดงไว้ที่ส านักงาน เพ่ือให้
สมาชิกและผู้ที่มีส่วนได้เสียตรวจดูได้ด้วย 
                หลักฐานและเอกสารทางทะเบียน ทางการเงิน การบัญชี และบัญชีงบดุล การฌาปนกิจสงเคราะห์
ต้องเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี 

๔. กำรด ำเนินกำรด้ำนกำรฌำปนกิจสงเครำะห์กรมปศุสัตว์ 
                    การด าเนินการด้านการฌาปนกิจสงเคราะห์ ของกรมปศุสัตว์ เริ่มจากได้ ขึ้ นทะเบียน 
เป็นการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐ ตามความในข้อ ๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ของส่วนราชการ องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.
๒๕๑๗ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๑๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สมาชิกที่ท าการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน 
ในการจัดการศพ หรือจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกที่ถึงแก่ความตายด้วยเงินสงเคราะห์โดยไม่
ประสงค์จะหาก าไรมาแบ่งกัน ซึ่งได้ด าเนินการมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา ๔๗ ปี มีสมาชิกจ านวน ๓,๕๙๓ คน 
จากสมาชิกที่มาจากสโมสรสัตวแพทย์กรมปศุสัตว์ ประมาณ ๒,๐๐๐ คน ซึ่งจากเดิมเมื่อมีสมาชิกคนใดคนหนึ่ง
เสียชีวิต จะเรียกเก็บจากสมาชิกที่เหลือ ศพละ ๑๐ บาท เพ่ือน าไปจ่ายให้กับผู้มีสิทธิรับเงินของสมาชิก โดยจะ
แบ่งจ่ายออกเป็น ๓ งวด ซึ่งการแบ่งจ่ายเป็น ๓ งวดนั้น ท าให้ไม่ได้รับเงินค่าสงเคราะห์ทั้ งหมด จึงได้
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ให้สมัครเข้าเป็นสมาชิกให้มากขึ้นเมื่อสมาชิกถึงแก่กรรมจะได้รับ
เงินเพ่ิมขึ้น จึงได้ปรับปรุงแก้ไขระเบียบการฌาปนกิจสงเคราะห์ในปี ๒๕๔๕ และในปี ๒๕๔๙ โดยขยาย
คุณสมบัติผู้สมัครจากอายุไม่เกิน ๓๕ ปี เป็นไม่เกิน ๕๕ ปี เพิ่มค่าสงเคราะห์จากศพละ ๑๐ บาท เป็น ๒๐ บาท 
และแก้ไขการจ่ายเงินให้แก่ทายาทของสมาชิกที่เสียชีวิตจาก ๓ งวด เป็นงวดเดียวโดยจ่ายภายใน ๑๐ วัน 



๑๔ 
 

เพ่ือให้สามารถน าไปจัดงานได้อย่างทันท่วงที  ปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงาน  เพ่ือลดขั้นตอน เพ่ิมการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือให้มีสมาชิกเพ่ิมขึ้น เพ่ิมช่องทางในการช าระเงินค่าสงเคราะห์ ทั้งสมาชิกที่ช าระเงิน
ด้วยตนเอง และสมาชิกที่ได้รับเงินเดือน/ค่าจ้าง/เงินบ านาญ/บ าเหน็จรายเดือนและค่าตอบแทน โดยขอความ
อนุเคราะห์กองคลังหักเงินให้สมาชิกที่รับเงินจากกรมบัญชีกลาง เพ่ือน าส่งให้การฌาปนกิจสงเคราะห์ ท าให้การ
จัดเก็บเงินเป็นไปตามระเบียบและระยะเวลาที่ก าหนด สมาชิกได้รับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้รับใบเสร็จรับเงินตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้กับการฌาปนกิจสงเคราะห์ มีการน าโปรแกรม 
การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์มาใช้จัดท าฐานข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เช่น การตรวจสอบจ านวน
สมาชิก แยกประเภทสมาชิก ประวัติการช าระเงินของสมาชิกแต่ละราย สมาชิกที่เสียชีวิต/ลาออก/คัดออก  
และพิมพ์รายงาน ออกใบเสร็จรับเงิน รวมถึงสรุปยอดรับเงินประจ าเดือน/ประจ าปี แทนการบันทึกฐานข้อมูล
สมาชิกและออกใบเสร็จรับเงินด้วยมือ อีกทั้งสามารถน าข้อมูลมารายงานผลการด าเนินงานตามที่ระเบียบฯ 
ก าหนด ดังนั้น การด าเนินการด้านการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ และข้อมูลสถิติการเปลี่ยนแปลงของ
สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ พอจะสรุปได้ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

 

 

กำรด ำเนินกำรด้ำนกำรฌำปนกิจสงเครำะห์กรมปศุสัตว์ 
 

 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้สมำชิกที่ท ำกำรสงเครำะห์ซ่ึงกันและกัน 
ในกำรจัดกำรศพ หรือจัดกำรศพ 

และสงเครำะห์ครอบครัวของสมำชิกที่ถึงแก่ควำมตำย 
        ด้วยเงินสงเครำะห์โดยไม่ประสงค์จะหำก ำไรมำแบ่งกัน 
      ก่อนปรับปรุง                                                                                หลังปรับปรุง  
 
 
จัดตั้ง ก.ฌ.ส.       ด ำเนินกิจกำรตำม 
กรมปศุสัตว์         พ.ร.บ.กำรฌำปนกิจฯ        
ขึ้นในปี        พ.ศ.๒๕๑๗,๒๕๔๗ ปรับปรุง 
๒๕๑๙                                                                        แก้ไขระเบียบฯ ปี ๒๕๔๕, ๒๕๔๙ 

 
คุณสมบัติผู้สมัคร    ขยำยคุณสมบัติ  
อำยไุม่เกิน    อำยไุม่เกิน  
๓๕ ปี     ๕๕ ปี    

 
สมำชิกเสียชีวิตช่วยเหลือกัน                                  ช่วยเหลือกัน 
ศพละ                                   เพิ่มเป็น ศพละ 
๑๐ บำท                ๒๐ บำท 
 
สมำชิกจำกสโมสร                                                         ปัจจุบันมีสมำชิก 
สัตวแพทย ์                                                                    จ ำนวน 
จ ำนวนประมำณ                                                           ๓,๕๙๓ คน 
๒,๐๐๐ คน                        
                     
สมำชิกเสียชีวิต       สมำชิกเสียชีวิต   
ได้รับเงินประมำณ       ได้รับเงินประมำณ 
๒๓,๐๐๐ บำท       ๗๐,๐๐๐ บำท 
(แบ่งจ่ำย ๓ งวด)                  (จ่ำยงวดเดียว) 
           
ออกใบเสร็จรับเงิน              ออกใบเสร็จรับเงิน 
ด้วยวิธีเขียน                                                                    ด้วยคอมพิวเตอร์                                                    
                                                                              ใช้โปรแกรม กฌส.   

 



๑๖ 
 

ข้อมูลสถิติกำรเปลี่ยนแปลงของสมำชิกกำรฌำปนกิจสงเครำะห์กรมปศุสัตว์ 
 

ปี สำเหตุกำรเปลี่ยนแปลงของสมำชิกกำรฌำปนกิจสงเครำะห์กรมปศุสัตว์ (รำย) 
สมัครใหม่ ตำย ลำออก คัดออก คงเหลือ 

ยกมำปี ๒๕๕๘     ๓,๒๙๒ 
๒๕๕๙ ๙๗ ๕๗ ๘ - ๓,๓๒๔ 
๒๕๖๐ ๘๐ ๔๕ ๑๑ - ๓,๓๔๘ 
๒๕๖๑ ๒๐๓ ๔๐ ๒๙ - ๓,๔๘๒ 
๒๕๖๒ ๑๒๔ ๔๗ ๒๓ - ๓,๕๓๖ 
๒๕๖๓ ๑๖๘ ๖๔ ๔๗ - ๓,๕๙๓ 

 
อ้ำงอิงจำก : กำรรำยงำนจ ำนวนสมำชิกที่เพิ่มขึ้นและลดลงต่อนำยทะเบียนกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ของ   
                ส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ และองค์กรวิชำชีพซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภำยใต้  
                กำรก ำกับของรัฐ  (ช่วงระหว่ำงวันที ่๑ กรกฎำคม พ.ศ..... ถึง ๓๐ มิถุนำยน พ.ศ...... ) ของทุกป ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

บทที่ ๓ 

 วิธีกำรและขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนกำรฌำปนกิจสงเครำะห์กรมปศุสัตว์         
                การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์  ได้ด าเนินการตามระเบียบกรมปศุสัตว์  ว่าด้ วย  
การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ พ.ศ.๒๕๔๙ ด าเนินกิจการโดยคณะกรรมการด าเนินการการฌาปนกิจ
สงเคราะห์กรมปศุสัตว์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ท าหน้าที่ประธานกรรมการ ผู้อ านวยการกองคลัง เป็นเหรัญญิก 
ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นเลขานุการ การฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว สามารถเปิดรับ
สมาชิกได้โดยให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกยื่นความจ านงด้วยการเขียนใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก 
ซึ่งจะต้องมีข้อความที่เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับสมาชิกเพียงพอที่จะน าไปบันทึกลงในทะเบียนสมาชิก พร้อมด้วย
เงินค่าสมัคร เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามท่ีระเบียบก าหนด และเมื่อ
คณะกรรมการมีมติรับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว จะต้องมีหน้าที่ในการออกเงินสงเคราะห์เพ่ือเป็นค่าจัดการศพและ
สงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกที่ตาย โดยการฌาปนกิจสงเคราะห์จะจ่ายเงินค่าสงเคราะห์ให้กับผู้ที่สมาชิกได้
ระบุไว้ในใบสมัครหรือหนังสือแจ้งเปลี่ยนผู้รับเงินที่ท าไว้กับการฌาปนกิจสงเคราะห์ ซึ่งการฌาปนกิจสงเคราะห์
จะหักไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกิจการ ซึ่งเมื่อสมาชิกท่านใดไม่ประสงค์จะเป็นสมาชิกแล้วก็สามารถลาออก
ได้ แต่ส าหรับสมาชิกที่มีการค้างช าระค่าสงเคราะห์ การฌาปนกิจสงเคราะห์ก็ต้องด าเนินการติดตามทวงถาม
จนถึงคัดออกตามระเบียบที่ก าหนดไว้ ท าให้พ้นสภาพจากการเป็นสมาชิก และเมื่อสิ้นปีปฏิทินการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ จะต้องจัดท าและจัดส่งบัญชีงบดุล และทุกสิ้นเดือนมิถุนายนของทุกปีต้องรายงานผลการด าเนิน
กิจการ การเพ่ิม/ลด (ตาย ลาออก คัดออก) ตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการด าเนินการการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ ให้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวใน 
ฐานะนายทะเบียนทราบ ดังนั้น การปฏิบัติงานการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ พอสรุปได ้๕ ขั้นตอน ดังนี้ 

      ๑. การสมัครเข้าเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ 
      ๒. การรับเงินของการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ 
      ๓. การจ่ายเงินของการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ 
      ๔. การพ้นสภาพการเป็นสมาชิก (ตาย/ลาออก/คัดออก) 
      ๕. การรายงานผลของการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ 

        ภำพกระบวนงำนกำรฌำปนกิจสงเครำะห์กรมปศุสัตว์ 

 

การรายงานผล

การสมคัรเขา้
เป็นสมาชิก

การรบัเงิน 

การจ่ายเงิน

การพน้สภาพ



๑๘ 
 

ขัน้ตอนกำรปฏิบัติงำน (Work Flow) กำรฌำปนกิจสงเครำะห์กรมปศุสตัว์ 
 

ล ำ 
ดับ 

ผังกระบวนกำร รำยละเอียด 
ระยะ 
เวลำ 

แบบ 
ฟอร์ม 

เอกสำรที่
เกี่ยวข้อง 

๑ 

 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
    
 

๑. ยื่นใบสมัครผ่านผู้บังคับบัญชา 
    เพ่ือรับรองคุณสมบัติ และ 
    ช าระเงินค่าสมัคร 
๒. ตรวจสอบคุณสมบัติ/หลักฐาน 
๓. เสนอคณะกรรมการพิจารณา 
    รับเข้าเป็นสมาชิก 
๔. คณะกรรมการมีมติรับเข้าเป็น 
    สมาชิก แจ้งให้สมาชิกทราบ  
    พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
๕. จัดท าฐานข้อมูลทะเบียน    
    สมาชิกในโปรแกรม 
    การฌาปนกิจสงเคราะห์ 
๖. จัดท าบัตรทะเบียนประจ าตัว 
    สมาชิกส าหรับจัดเก็บประวัติ 
    และรายการช าระเงิน 

 
 
 
 
 
 

๒-๔  
สัปดาห์ 

แบบ 
ฟอร์ม

ใบ
สมัคร 

- หลักฐานการ  
  ช าระเงินและ 
  หลักฐาน 
  การสมัคร 
 
 
- หนังสือแจ้ง 
  การเป็นสมาชิก  
  /ใบเสร็จรับเงิน 
- รายละเอียดใน 
  ใบสมัครตามท่ี 
  นายทะเบียน 
  ก าหนด 
-บัตรทะเบียน 
 ประจ าตวัสมาชิก 

๒ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                          
 

  
รายงานการส่งเงิน/ 

บันทึกบัญชี 
                        

๑. รับช าระเงิน 
    - ค่าสมัคร 
      เงินสด/ธนาณัติ/เงินโอน 
    - ค่าสงเคราะห์ 
      เงินสด/ธนาณัติ/เงินโอน 
      หักจากเงินเดือน/ค่าจ้าง/ 
      เงินบ านาญ/บ าเหน็จ/ 
      ค่าตอบแทน 
๒. ตรวจสอบความถูกต้องและ 
     จัดท ารายละเอียดเสนอเหรัญญิก 
     ลงนามรับเงิน (ธนาณัติ)/ 
    เบิกเงิน/น าฝากธนาคาร 
๓. จัดท ารายละเอียดประกอบ 
    - เสนอคณะกรรมการพิจารณา 
      (รับสมาชิกใหม)่ 
    - บันทึกบัตรทะเบียนประจ าตัว 
       สมาชิก (จัดเก็บประวัติ/ 
      บันทึกการช าระเงิน) 
๗. ออกใบเสร็จรับเงินส่งให้สมาชิก 
๘. รายงานการส่งเงิน/บันทึกบัญชี 

  ๓๐ 
วัน 

-ใบ
สมัคร 

-เงินสด/ธนาณัติ/ 
 ส าเนาใบโอน 
-บัตรทะเบียน 
 ประจ าตวัสมาชิก 
-ใบเสร็จรับเงิน 

 

กำ
รร

ับเ
งิน

ขอ
งก

ำร
ฌ

ำป
นก

ิจส
งเค

รำ
ะห

์ 

ยื่นใบสมัคร/เอกสาร/
ตรวจสอบ//ด 

 

กำ
รส

มัค
รเข

้ำเป
็นส

มำ
ชิก

กำ
รฌ

ำป
นก

ิจส
งเค

รำ
ะห

์ 
 

 

คณะกรรมการ
พิจารณา 

รับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก 

 

Fffff0y  จัดท าฐานข้อมูลสมาชิก//
ด 

 

ออกใบเสร็จรับเงิน/
จัดส่งให้สมาชิก 

ตรวจสอบ/ 
ลงนาม 

 

รับช าระเงิน 

ค่าสมัคร/ค่าสงเคราะห์ 

 



๑๙ 
 

    ขัน้ตอนกำรปฏิบัติงำน (Work Flow) กำรฌำปนกิจสงเครำะห์กรมปศุสัตว์ (ต่อ) 
 

ล ำ 
ดับ 

ผังกระบวนกำร รำยละเอียด 
ระยะ 
เวลำ 

แบบ 
ฟอร์ม 

เอกสำรที่
เกี่ยวข้อง 

๓ 

 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
      

ค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรกิจกำร 
๑. ส ารวจวัสดุ/ครุภัณฑ์ส าหรับใช้ 
    ในการบริหารกิจการ เช่น   
    คอมพิวเตอร์ เครื่องส ารองไฟ  
     หมึกพิมพ์ ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น   
๒. เสนอจัดซื้อ/จัดจ้าง/แต่งตั้ง 
     ผู้ตรวจสอบบัญชีรับรองงบ 
    การเงิน และขออนุมัติ  
    ค่าตอบแทน    
๓. ประธานพิจารณาอนุมัติ 
    จัดซื้อ/จัดจ้าง/แต่งตั้งผู้ตรวจ 
    สอบและอนุมัติค่าสอบบัญชี 
    ประจ าปี 
๔. จ่ายเงินค่าบริหารกิจการ 
๕. รายงานผลการจ่ายเงินให้ 
    เหรัญญิกทราบ 
ค่ำสงเครำะห์ 
๑. รับค าร้องพร้อมเอกสาร   
    ประกอบการขอรับเงินค่า 
    สงเคราะห ์
๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
    การขอรับเงิน 
๓. เสนอคณะกรรมการพิจารณา 
    ลงนามอนุมัตเิบิกจ่าย 
๔. จ่ายเงินค่าสงเคราะห์ 
๕. รายงานผลการจ่ายเงินให้ 
    เหรัญญิก 

 
 
 
 
 
 

๑ 
สัปดาห์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐ วัน 

 
-ใบสั่ง  
 ซ้ือ 
/สั่งจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-แบบ 
 ค าร้อง 
 ขอ 
 รับเงิน 
-หนังสือ 
 มอบ   
 อ านาจ 

 
- เอกสาร   
  ประกอบการ 
  เบิกจ่าย 
 
 
 
- หนังสือแต่งตั้ง 
  ผู้ตรวจสอบ 
  บัญชีประจ าปี 
   
 
 
 
 
 
 
- หนังสือเสนอ  
  คณะกรรมการ 
  พิจารณา 
- หนังสือแจ้ง 
  การจ่ายเงนิ   
  พร้อมหลักฐาน 
  ประกอบ 
- แบบตอบรับ 
  ส่งกลบั เมื่อ 
  ตรวจสอบ   
  จ านวนเงิน 
  เรยีบร้อยแลว้ 

 
 

 

 

   
   

   
   

 ก
ำร

จ่ำ
ยเ

งิน
ขอ

งก
ำร

ฌ
ำป

นก
ิจส

งเค
รำ

ะห
์ 

 

 
 

 

รายงานการจ่ายเงิน
เหรัญญิก 

ผู้มีอ านาจ 
ลงนามอนุมัต ิ

  ส ารวจ/เสนอ/ค่าบริหารกิจการ 
/รับค าร้องค่าสงเคราะห์ 

จ 

 จ่ายเงินค่าบริหารกิจการ/ 
ค่าสงเคราะห์ค่า 

 

เสนอจัดซื้อ/จัดจ้าง/แต่งตั้ง 
อนุมัติ/ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานการขอรับเงิน 

 



๒๐ 
 

ขัน้ตอนกำรปฏิบัติงำน (Work Flow) กำรฌำปนกิจสงเครำะห์กรมปศุสัตว์ (ต่อ) 

ล ำ 
ดับ 

ผังกระบวนกำร รำยละเอียด 
ระยะ 
เวลำ 

แบบ 
ฟอร์ม 

เอกสำรที่
เกี่ยวข้อง 

๔ 

 
 
 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตำย 
๑. ให้ผู้มีสิทธิรับเงิน 
    ยื่นค าร้องขอรับเงิน 
๒. ตรวจสอบหลักฐาน 
    /รายการช าระเงิน 
๓. เสนอคณะกรรมการ 
    พิจารณาลงนาม/ 
    อนุมัติจ่ายเงิน 
๔. จ่ายเงิน/แจ้งผล 
    การจ่ายเงิน 
๕. ปรับปรุงฐานข้อมูล/ 
    ปรับลดจ านวนสมาชิก 

ลำออก 
๑. ยื่นใบลาออกต่อ 
    การฌาปนกิจสงเคราะห์ 
๒. ตรวจสอบรายการ 
    ช าระเงินของสมาชิก 
    ให้เป็นปัจจุบัน 
๓. เสนอคณะกรรมการ 
    พิจารณาอนุมัติให้ 
    ลาออก 
๔. แจ้งผลการลาออก 
๕. ปรับปรุงฐานข้อมูล/ 
    ปรับลดจ านวนสมาชิก 

คัดออก 
๑. ตรวจสอบรายการช าระเงิน 
   ของของสมาชิก 
๒. จัดท ารายละเอียด  
๓. เสนอคณะกรรมการ 
    พิจารณาอนุมัติคัดออก 
๔. แจ้งให้สมาชิกทราบ 
๕. ปรับปรุงฐานข้อมูล/  
    ปรับลดจ านวนสมาชิก 

 
๑๐ 
วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๐ 
วัน/ 
ครั้ง 

ก าหนด 
๓ ครั้ง 

 
-แบบ 
ค าร้อง 
-หนังสือ
มอบ
อ านาจ 
 
 
 
 
 
 
 
- ใบ 
ลาออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หนังสือ

แจ้ง
เตือน 
(ครั้ง

สุดท้าย
ลง 

ทะเบียน
ตอบรับ 
 

 
- หนังสือเสนอ  
  คณะกรรมการ 
  พิจารณา 
- หนังสือแจ้ง 
  พร้อมหลักฐาน 
  ประกอบการ 
  จ่ายเงิน 
-  โปรแกรม ก.ฌ.ส. 
 
 
 
 
- บัตรทะเบียน
ประจ าตัวสมาชิก
(จัดเก็บประวัติ/
รายการช าระเงิน) 
-  โปรแกรม ก.ฌ.ส. 
 
 
 
 
 
 
 
- หนังสือเสนอ  
  คณะกรรมการ 
  พิจารณา 
- หนังสือแจ้ง 
  ให้สมาชิกทราบ 
- บัตรทะเบียน
ประจ าตัวสมาชิก
(จัดเก็บประวัติ/
รายการช าระเงิน) 
-  โปรแกรม ก.ฌ.ส. 

 

กำ
รพ

้นส
ภำ

พก
ำร

เป
็นส

มำ
ชิก

 (ต
ำย

/ล
ำอ

อก
/ค

ัดอ
อก

) 

จ่ายเงิน/แจ้งผลการจ่ายเงิน/
ลาออก/คัดออก ให้สมาชิกทราบ 

 

ยื่นค าร้อง/ใบลาออก/
ตรวจสอบรายการ 

ช าระเงินของสมาชิก 
 

ปรับปรุงฐานข้อมูล/
ปรับลดจ านวน

สมาชิก 

คณะกรรมการ
พิจารณา 

ลงนาม/อนุมัติ 
อนุมัติ 

ตรวจสอบหลักฐาน/ใบลาออก 
/จัดท ารายละเอียด 



๒๑ 
 

ขัน้ตอนกำรปฏิบัติงำน (Work Flow) กำรฌำปนกิจสงเครำะห์กรมปศุสัตว์ (ต่อ) 

ล ำ 
ดับ 

ผังกระบวนกำร รำยละเอียด 
ระยะ 
เวลำ 

แบบ 
ฟอร์ม 

เอกสำรที่
เกี่ยวข้อง 

๕ 

 
 
 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. จัดส่งเอกสารเพื่อ 
    บันทึก/จัดท าบัญชี 
    จัดท าทะเบียนสมาชิก 
    เพ่ิม/ลด 
 
๒. จัดส่งให้ผู้ตรวจสอบ 
    บัญชีเพ่ือตรวจสอบ 
    /รับรองงบการเงิน 
 
 
๓. เสนอผู้มีอ านาจลงนาม 
    อนุมัติในงบการเงิน 
 
 
๔. จัดท าหนังสือรายงาน 
    ผลการด าเนินกิจการ 
    ตามแบบท่ี 
    นายทะเบียนก าหนด 
 
๕. ประชาสัมพันธ์ผล 
    การด าเนินกิจการใน 
    เว็บไซต์ 
    กองการเจ้าหน้าที่  
 

เดือน
ละ  

๑ ครั้ง 
 
 

๑ 
สัปดาห์ 

 
 
 

๑ วัน 
 
 
 

๑ วัน 
 
 
 
 

๑ วัน 
 

-แบบ 
รายงาน 
-แบบ 
ก.ฌ. 
๔-๖ 

- เอกสารการ 
  จัดท า/บันทึก 
  บัญชี 
 
 
- สมุดเช็ค 
- สมุดธนาคาร 
 
 
 
- งบการเงิน 
 
 
 
- หนังสือถึงอธิบดี 
  กรมกิจการสตรี 
  และสถาบัน  
  ครอบครัว 
 
http://www.person. 
dld.go.th/2557/ 
homecremation
.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำ
รร

ำย
งำ

นผ
ลก

ำร
ฌ

ำป
นก

ิจส
งเค

รำ
ะห

์ 

รายงานผลการด าเนินกิจการ/ 
สมาชิกเพ่ิม/ลด 

จัดส่งเอกสาร/บันทึก
บัญชี/จัดท าทะเบียน

สมาชิกเพิ่ม/ลด 
 

ประชาสัมพันธ์ผล 
การด าเนินกิจการ 

พิจารณา 
ลงนาม/อนุมัติ 

ตรวจสอบบัญชี/ 
รับรองงบการเงิน 

http://www.person/


๒๒ 
 

๑. กำรสมัครเข้ำเป็นสมำชิกกำรฌำปนกิจสงเครำะห ์กรมปศุสัตว์   
        สมาชิกของการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ มี ๒ ประเภท คือ 

        (๑) สมาชิกสามัญ ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการในสังกัดกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่
ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ 
        (๒) สมาชิกสมทบ ได้แก่ สามี หรือภรรยาของสมาชิกสามัญ 
                 คุณสมบัติผู้สมัครต้องมีดังต่อไปนี้ 
        (๑) อายุไม่เกิน ๕๕ ปีบริบูรณ์  ณ วันยื่นใบสมัคร และการฌาปนกิจสงเคราะห์ได้รับเอกสารครบถ้วน 
        (๒) มีความประพฤติดีและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบของการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
  (๓) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
        (๔) มีสุขภาพสมบูรณ์  แข็งแรง  และไม่เป็นโรคร้ายแรง 
        (๕) ไม่เป็นบุคคลที่ลาออกจากการเป็นสมาชิก 
        (๖) ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกคัดออกจากการเป็นสมาชิกตามข้อ ๑๘ (๓)  
                 ผู้ที่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกซึ่งขาดคุณสมบัติ ตาม (๕) หรือ (๖) ถ้าผู้นั้นได้ออกจากการเป็น
สมาชิกไปเกินกว่าหนึ่งปีแล้ว และได้ช าระเงินต่าง ๆ ตามระเบียบนี้ที่ค้างช าระกับการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
คณะกรรมการอาจพิจารณายกเว้นให้สมัครเป็นสมาชิกได้ 
                 ดังนั้น ผู้ทีป่ระสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก ต้องด าเนินการดังนี้ 
                 ๑. กรอกใบสมัครตามแบบของการฌาปนกิจสงเคราะห์ และยื่นต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย ซึ่งในท่ีนี้หมายถึงกลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่ โดยแยกเป็น 

 สมำชิกสำมัญ  
                          ยื่นผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้นเพ่ือรับรองคุณสมบัติ และแนบหลักฐานประกอบ  
การสมัคร อย่างละ ๑ ฉบับ ได้แก่ 
                           - ใบตรวจรับรองสุขภาพจากแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง (สามารถขอจากคลินิกได้)  
                           - ส าเนาบัตรประชาชน หรือส าเนาทะเบียนบ้านอย่างใดอย่างหนึ่ง  

 สมำชิกสมทบ 
                          ยื่นผ่านผู้บังคับบัญชาของสมาชิกสามัญเพ่ือรับรองคุณสมบัติ  และแนบหลักฐาน
ประกอบการสมัคร อย่างละ ๑ ฉบับ ได้แก่  
                          - ส าเนาทะเบียนสมรส  
                          - ใบตรวจรับรองสุขภาพจากแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง โดยมีระยะเวลาไม่เกิน ๑ เดือน   
                          - ส าเนาทะเบียนบ้าน  
                          - ส าเนาบัตรประชาชน 
                 ๒. ช าระเงินค่าสมัคร จ านวน ๒๗๐ บาท แยกเป็น 
                    - ค่าสมัคร   จ านวน    ๕๐  บาท    
                    - ค่าบ ารุงประจ าปี  จ านวน    ๒๐  บาท 
                    - เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า  จ านวน          ๒๐๐      บาท  
                 ๓. ยื่นใบสมัคร เอกสารหลักฐาน พร้อมเงินค่าสมัคร ได้ดังนี้ 
                     ๓.๑ ยื่นด้วยตนเอง/น าฝากผู้หนึ่งผู้ ใดหรือเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องมายื่นที่ส านักงานการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมปศุสัตว์ พร้อมช าระค่าสมัครเป็นเงินสด ซึ่งตั้งอยู่ภายในกรมปศุสัตว์ ที่กลุ่มสวัสดิการ
และเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่ 



๒๓ 
 

                     ๓.๒ จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยช าระค่าสมัครเป็นธนาณัติ สั่งจ่ายผู้อ านวยการกองคลัง                     
หรือโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาราชเทวี บัญชีเลขที่ ๐๓๐-๑-๖๑๓๔๔-๓ ชื่อบัญชีเงินฌาปนกิจ
สงเคราะห์กรมปศุสัตว์ แล้วแนบธนาณัติ/ส าเนาใบน าฝาก มาพร้อมกับเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครต่าง ๆ  
 

ขั้นตอนกำรยื่นเอกสำรสมัครเข้ำเป็นสมำชิกกำรฌำปนกิจสงเครำะห์กรมปศุสัตว์ 
รำยละเอียด หลักฐำนประกอบกำรสมัคร หมำยเหตุ 

๑. กรอกรายละเอียดในใบสมัคร โหลดแบบฟอร์มจาก website 
กองการเจ้าหน้าที ่

ห้ามขูด ลบ ขีด ฆ่า ในใบสมัคร 

๒. ให้ผู้บัญชารับรองคุณสมบัติ ลงนามพร้อมประทับตราต าแหน่ง ด้านหลังใบสมัคร 
๓. เตรียมเอกสาร ส า เน าบั ต รป ระชาชน /ส า เน า

ทะเบียนบ้าน/ใบรับรองแพทย์ 
เอกสารอย่างละ ๑ ฉบับ/ใบรับรอง
แพทย์ มีก าหนดภายใน ๑ เดือน  

๔. เตรียมเงนิค่าสมัคร จ านวน ๒๗๐ บาท จั ด ส่ งด้ ว ย ธน าณั ติ / โอ น ผ่ า น
ธนาคาร 

๕. ยื่นเอกสารการสมัครมายัง 
    กองการเจ้าหน้าที ่

ใบ สมั ค ร/ เอกสาร  ต าม ข้ อ  ๓        
/เงินค่าสมัคร 

ธนาณัติ/ส าเนาการโอนเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 

ผังกระบวนงำนกำรสมัครเข้ำเป็นสมำชิกกำรฌำปนกิจสงเครำะห์กรมปศุสัตว์ 

ล ำ 
ดับ 

ผังกระบวนกำร รำยละเอียด 
ระยะ 
เวลำ 

แบบ 
ฟอร์ม 

เอกสำรอ้ำงอิง 

๑  
 
 
     
 
  No  
  ขอเอกสาร 
  เพิ่มเติม/ 
  ส่งคืน                  Yes 
                      เอกสารครบ 
                             
 

๑. ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกกรอก 
แบบฟอร์มใบสมัครผา่นต้นสังกดั   
พร้อมช าระเงินและแนบเอกสาร  
หลักฐานประกอบการสมัคร 

๒. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคุณสมบตั ิและ 
เอกสารหลักฐานของผูส้มัคร เพื่อ  
 เสนอคณะกรรมการพิจารณา 

๓. รวบรวมรายชื่อเสนอคณะกรรมการ  
    พิจารณา 

๑ วัน - ใบสมัคร - ระเบียบ 
  การฌาปนกิจ 
  สงเคราะห ์
  ข้อ ๑๐, ๑๑, ๑๒ 
 

๒ 
 
 
 
 
 

  
                              
                                               
 
                            
 

๑. จัดท าหนังสือพร้อมรายละเอียด 
    ผู้สมัครเสนอคณะกรรมการพิจารณา 
๒. คณะกรรมการพิจารณาคณุสมบัติ   
    และหลักฐานตามระเบียบ ผู้มี  
   คุณสมบตัิและเอกสารหลักฐาน   
   ครบถ้วนมีมติให้รับเป็นสมาชิก 

เดือน
ละ     
๑  

ครั้ง 

  

- รายงานการประชุม  
  /หนังสือเวียน   
- ระเบียบการฌาปนกิจ  
  สงเคราะห ์
  ข้อ ๑๔, ๑๕ 
 

๓  ๑. จัดท าประกาศ/หนังสือ/ 
    รายละเอียดเสนอประธานกรรมการ 
    ลงนาม 
๒. แจ้งให้ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกทราบ 
๓. ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่สมาชกิใหม่ 
    โดยออก ณ วันท่ี คณะกรรมการมี 
    มีมติให้รับเป็นสมาชิก 

๓ วัน  
 
 
 
โปรแกรม

การ
ฌาปนกิจ
สงเคราะห์ 

- ประกาศ กฌส.  
  เรื่องรับสมาชิกใหม่ 
- หนังสือแจ้งให ้
  สมาชิกทราบ 
- ใบเสร็จรับเงิน 
  ค่าสมัคร 

  
 

      
 

๔ 

  

๑. จัดท าบัตรทะเบยีนประจ าตัวสมาชิก 
    (จัดเก็บประวัต/ิรายการช าระเงิน 
    ของสมาชิก 
๒. บันทึกในระบบฐานข้อมูล 
    โปรแกรม ก.ฌ.ส. 
๓. จัดท าฐานข้อมูลการช าระเงิน 

ค่าสงเคราะห์ศพเพื่อแจ้งกองคลัง   
หักเงินช าระค่าสงเคราะห์ศพหรือ 
ข้อมูลในการจัดส่งเอกสารกรณ ี
ช าระเงินด้วยตนเอง 

๑
สัปดาห ์

ตามที่
กรม
กิจการ
สตรฯี
ก าหนด 

 - หนังสือยินยอมให้
หักเงินเดือน/ค่าจ้าง
ประจ า/บ านาญ/
บ าเหน็จรายเดือน 
และค่าตอบแทน 
รายเดือน 
- ที่อยู่จัดส่งเอกสาร 

  
  

      
         
 

คณะ 
กรรมการ
พิจารณา 

จัดท าฐานข้อมูล 
สมาชิก 

ยื่นใบสมัคร/
เอกสาร/
ตรวจสอบ 

รับผูส้มัครเข้าเป็นสมาชิก 



๒๕ 
 

๒. กำรรับเงินของกำรฌำปนกิจสงเครำะห์กรมปศุสัตว์  
                เงินของการฌาปนกิจสงเคราะห์ คือเงินที่การฌาปนกิจสงเคราะห์ ได้รับตามที่กฎหมายก าหนด 
แต่ต้องไม่เกินอัตราที่ก าหนดในระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์การวิชาชีพซึ่งเป็นนิติบุคคลภายใต้
การก ากับของรัฐพ.ศ.๒๕๔๗ เพ่ือใช้จ่ายในการบริหารงานของการฌาปนกิจสงเคราะห์ ได้แก่ 
                ๒.๑ เงินที่การฌาปนกิจสงเคราะห์ได้รับ 
                      - เงินค่าสมัคร ต้องเรียกเก็บครั้งเดียวในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกครั้งแรก                        
                      - เงินค่าบ ารุง ต้องเรียกเก็บจากสมาชิกเป็นรายเดือนหรือรายปี 
                      - เงินที่หักจากเงินสงเคราะห์ไว้เป็นค่าใช้จ่าย กรณีสมาชิกเสียชีวิต 
                      - ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารของรัฐหรือธนาคารพาณิชย์ 
                      - เงินรับบริจาค ที่ได้รับจากท่ีมีผู้บริจาคให้การฌาปนกิจสงเคราะห์ 
                ๒.๒ เงินของสมาชิก คือเงินที่การฌาปนกิจสงเคราะห์ ต้องรับผิดชอบในฐานะที่การฌาปนกิจ
สงเคราะห์เป็นคนกลางหรือตัวแทนของสมาชิก ได้แก่ 
                      - เงินสงเคราะห์ ที่สมาชิกร่วมกับออกช่วยเหลือค่าจัดการศพของสมาชิกซึ่งถึงแก่ความตาย 
รวมทั้งเป็นค่าใช้จ่ายไว้เพ่ือด าเนินกิจการของการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
                      - เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า เป็นเงินที่การฌาปนกิจสงเคราะห์เรียกเก็บไว้ล่วงหน้าเพ่ือส ารอง
จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ให้กับสมาชิกที่ถึงแก่ความตาย 
                      - เงินสงเคราะห์ค้างจ่าย เป็นเงินสงเคราะห์ที่การฌาปนกิจสงเคราะห์ เรียกเก็บจากสมาชิก
ได้แล้ว แต่ยังไม่จ่าย หรือจ่ายให้ผู้รับเงินสงเคราะห์ไม่หมด 
                      การรับเงินของการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์พอจะสรุปได้ มี ๒ ประเภท คือ 
                      ค่ำสมัครเข้ำเป็นสมำชิก 
                      เมื่อมีผู้สนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิก จะเรียกเก็บค่าสมัครรายละ ๒๗๐ บาท โดยแยกเป็น 
ค่าสมัคร จ านวน ๕๐ บาท ค่าบ ารุงประจ าปี จ านวน ๒๐ บาท และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า จ านวน ๒๐๐ บาท
โดยสามารถช าระได้ ๓ วิธี คือ  
                          ๑. ช าระเป็นเงินสด  
                          ๒. ช าระเป็นธนาณัติธรรมดา/ออนไลน์  
                      ๓. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (ตู้เอทีเอ็ม/เคาน์เตอร์ธนาคาร/ไปรษณีย์/Mobile banking)  
                      ทั้งนี้ การฌาปนกิจสงเคราะห์จะต้องน าเงินฝากธนาคารเพ่ือพักไว้ก่อน แต่จะบันทึกการรับ 
ณ วันที่จ่ายเงิน ไว้ด้านล่างของใบสมัครแล้วถ่ายเอกสารใบสมัครให้กับสมาชิกเก็บไว้เป็นหลักฐานการช าระเงิน 
โดยใบเสร็จรับเงินจะออกให้ในวันที่คณะกรรมการมีมติรับเข้าเป็นสมาชิก ซึ่งจะจัดส่งให้พร้อมประกาศการรับ
สมาชิกใหม่ ให้สมาชิกทราบว่าเป็นสมาชิกเมื่อใด ต้องเริ่มช าระเงินค่าสงเคราะห์ตั้งแต่ศพที่เท่าไร ดังนั้น การรับเงิน
ค่าสมัครมีขั้นตอน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

ขั้นตอนกำรรับเงินค่ำสมัครเข้ำเป็นสมำชิกกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ 
วิธีกำรช ำระเงิน ผู้สมัคร เจ้ำหน้ำที่กำรฌำปนกิจฯ เอกสำร/หลักฐำน 

๑. ช าระด้วยเงินสด ๑. ช าระเงินค่าสมัครที ่
    ส านักงาน ก.ฌ.ส. 
๒. รับส าเนาใบสมัคร 

เพ่ือเป็นหลักฐาน 
การช าระเงินค่าสมัคร 

๑. รับช าระเงินและ 
    ตรวจสอบความถูกต้อง 
๒. บันทึกการรับเงินใน 
    ใบสมัครในวันที่รับเงิน  

และถ่ายเอกสารให้ผู้สมัคร  
๓. น าเงินฝากเข้าบัญชีของ 
     ก.ฌ.ส.  

- ส าเนาใบสมัครที่บันทึก 
  การช าระเงิน ให้ผู้สมัคร  
  เก็บไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
- ส าเนาใบน าฝากธนาคาร 

๒. ช าระด้วยธนาณัติ/ 
    ออนไลน์  

๑. จัดส่งธนาณัติในนาม 
    ผู้อ านวยการกองคลัง  
    เหรัญญิกการฌาปนกิจ 
    สงเคราะห์ กรมปศุสัตว์  
    ถนนพญาไท เขตราชเทวี  
    กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐  
    สั่งจ่ายเงิน ปณ.ราชเทวี  
    ๑๐๔๐๑ 
๒. จัดเก็บส าเนาธนาณัติ 

ที่สั่งจ่ายเก็บไว้เป็น 
หลักฐานการสมัคร 

๑. ตรวจสอบความถูกต้อง 
    ของธนาณัติท่ีได้รับ  
    ได้แก่ ชื่อผู้รับเงิน/ 
    จ านวนเงิน  
๒. จัดท ารายละเอียดการ 
    ช าระเงินของธนาณัติ  
    ได้แก่ เลขที่ธนาณัต ิ 
    ชื่อผู้สมัคร จ านวนเงิน 
๓. เสนอให้เหรัญญิก ก.ฌ.ส.               
    ลงนามมอบฉันทะให้ 
   ผู้ช่วยเหรัญญิกน าไป 
   เบิกเงิน แล้วน าเงินสด 
   ให้เจ้าหน้าที่ ก.ฌ.ส. 
๔. น าเงินฝากเข้าบัญชีของ 
     ก.ฌ.ส. 
 

- รายละเอียดธนาณัติ 
 
 
 
 
 
 
 
-ใบเสร็จรับเงินจาก 
 ไปรษณีย์  
 
 
 
-ส าเนาใบน าฝากธนาคาร 
 

๓. โอนเงินเข้าบัญชี 
ธนาคาร (เอทีเอ็ม/ 
เคานเ์ตอร์ธนาคาร/ 
เคานเ์ตอร์ไปรษณีย์    
/Mobile banking) 
 
 
 
 

๑.โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร 
   กรุงไทยสาขาราชเทวี  
   เลขบัญชี ๐๓๐-๖๑๓๔๔-๓  
   ชื่อบัญชีเงินฌาปนกิจ 
   สงเคราะห์กรมปศุสัตว์  
๒.จัดส่งส าเนาการโอน 
   ให้ ก.ฌส. ทางจดหมาย/ 
   โทรสาร/e-mail 
๓.จัดเก็บส าเนาใบโอน 
   ไว้เป็นหลักฐาน  

๑. ตรวจสอบความถูกต้อง 
    ของส าเนาใบโอนเงินที ่
   ได้รับ ได้แก่ เลขทีบ่ัญชี 
   จ านวนเงิน วันที่โอนเงิน 
   แล้วบันทึกลงในสมุด 
   คูฝ่ากบัญชีของ ก.ฌ.ส. 
๒. จัดท ารายละเอียดการ 
    โอนเงิน ได้แก่ วันที่โอน 

/จ านวนเงิน/ชื่อผู้สมัคร 
 

- รายละเอียดการโอนเงิน 
- สมุดคู่ฝากเงิน ก.ฌ.ส. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    

 

             



๒๗ 
 

ค่ำเงินสงเครำะห์   
               เมื่อสมาชิกของการฌาปนกิจสงเคราะห์คนใดคนหนึ่งถึงแก่ความตาย สมาชิกทุกคนมีหน้าที่ต้อง
ออกเงินสงเคราะห์เพ่ือเป็นค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ครอบครัวของสมาชิกที่ตายรายละ ๒๐ บาท 
(ยี่สิบบาทถ้วน) สมาชิกต้องช าระภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งให้ช าระเงินสงเคราะห์จากการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ ดังนั้น เมื่อสมาชิกเสียชีวิตการฌาปนกิจฯ จะออกเป็นประกาศแจ้งให้สมาชิกทราบและช าระเงิน
ให้กับการฌาปนกิจฯ เพ่ือจ่ายให้กับผู้มีสิทธิรับเงินของสมาชิกนั้น ๆ ต่อไป โดยจะออกประกาศแจ้งสมาชิก 
ถึงแก่กรรม ประมาณ ๔ – ๗ ราย ต่อ ๑ ชุดประกาศ สมาชิกสามารถช าระเงินได้ ๔ วิธี ดังนี้ 
               ๑. ช าระเป็นเงินสด 
                 ๒. ช าระด้วยธนาณัติธรรมดา/ออนไลน์ 
               ๓. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร 
               ๔. หักจากเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าตอบแทน เงินบ านาญ และบ าเหน็จรายเดือน 
 

กำรช ำระเงินค่ำสงเครำะห์ทั้ง ๔ วิธี มีขั้นตอน ดังนี้ 
 

ขั้นตอนกำรรับเงินค่ำสงเครำะห์ของสมำชิกกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ 
วิธีกำรช ำระเงิน สมำชิก เจ้ำหน้ำที่ เอกสำร/หลักฐำน 

๑. ช ำระด้วยเงินสด 
    (ระยะเวลำเนินกำร 
    ประมำณ ๕ นำที) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๑. ช าระเงินค่าสงเคราะห์   
    ที่ส านักงาน ก.ฌ.ส.     
๒. ได้รับใบเสร็จรับเงิน 

(ต้นฉบับ) เก็บไว้เป็น 
หลักฐาน 
 

๑. ตรวจสอบรายการ 
    ช าระเงินของสมาชิกเพ่ือ 
    แจ้งให้สมาชิกทราบ  
    และเมื่อรับช าระเงิน 
    แล้ว บันทึกในบัตร 
    ทะเบียนประจ าตัว 
    สมาชิกและประทับ 
    วันที่รับเงิน  
๒. ออกใบเสร็จรับเงินให้ 
    สมาชิก (ต้นฉบับ) 
๓. น าเงินฝากเข้าบัญชีของ 
     ก.ฌ.ส. รายงานการน าส่ง 
     เงินให้เหรัญญิกทราบ    
     และจัดส่งให้กลุ่มบัญชี 
    เพ่ือบันทึกบัญชี 

- บัตรทะเบียนประจ าตัว 
  สมาชิกส าหรับ 
  บันทึกประวัติการ 
  ช าระเงิน 
 
 
 
 
- ส าเนาใบเสร็จรับเงิน  
   
- ส าเนาใบน าฝากธนาคาร 
- บันทึกรายงานการน า 
  ส่งเงิน พร้อมแนบ 
  ส าเนาใบน าฝาก/ 
  ใบเสร็จ/รายละเอียด 
  การช าระเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 
 

ขั้นตอนกำรรับเงินค่ำสงเครำะห์ของสมำชิกกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ 
วิธีกำรช ำระเงิน สมำชิก เจ้ำหน้ำที่ เอกสำร/หลักฐำน 

๒. ช ำระด้วยธนำณัติ/ 
ออนไลน์ 
(ระยะเวลำเนินกำร 

    ประมำณ ๑๕ วัน) 

๑. จัดส่งธนาณัติในนาม 
    ผู้อ านวยการกองคลัง  
    เหรัญญิกการฌาปนกิจ 
    สงเคราะห์ กรมปศุสัตว์  
    ถนนพญาไท เขตราชเทวี  
    กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐  
    สั่งจ่ายเงิน ปณ.ราชเทวี  
    ๑๐๔๐๑ 
๒. จัดเก็บส าเนาธนาณัติ 

ที่สั่งจ่ายเก็บไว้เป็น 
หลักฐานการช าระเงิน 

๓. ได้รับใบเสร็จรับเงิน 
(ต้นฉบับ) เก็บไว้เป็น 
หลักฐาน 

 

๑. ตรวจสอบความถูกต้อง 
    ของธนาณัติท่ีได้รับ  
    ได้แก่ ชื่อผู้รับเงิน/ 
    จ านวนเงิน  
๒. รวบรวมธนาณัติ จัดท า 

รายละเอียดของธนาณัติ  
ได้แก่ วันที่ เลขที่ธนาณัต ิ  
ชื่อสมาชิก หน่วยงาน  
จ านวนเงิน 

๓. เสนอให้เหรัญญิก ก.ฌ.ส.               
    ลงนามมอบฉันทะให้ 
   ผู้ช่วยเหรัญญิกน าไป 
   เบิกเงิน แล้วน าเงินสด 
   ให้เจ้าหน้าที่ ก.ฌ.ส. 
๔. น าเงินฝากเข้าบัญชีของ 
    ก.ฌ.ส. และทึกลงใน 
   สมุดฝากเงิน 
๕. ตรวจสอบรายการช าระ 
    เงินของสมาชิกและ 
   บันทึกในบัตรทะเบียน 
   ประจ าตัวสมาชิกและ 
    ประทับวันที่รบัเงิน (วันที่ 
    น าเงินฝาก)  
๖. ออกใบเสร็จรับเงิน 

แล้วจัดส่งให้สมาชิก     
(ตันฉบับ) 

๗. รายงานการน าส่งเงินให้ 
เหรัญญิกทราบ และจัดส่ง 
ให้กลุ่มบัญชีเพ่ือบันทึก 
บัญชี 

 

- ธนาณัติ 
 
 
 
- รายละเอียดในธนาณัติ
(ประมาณ ๓๐ ฉบับต่อ ๑ ชุด) 
  เพ่ือประกอบการเบิกเงิน 
 
 
- ใบเสร็จรับเงินจาก 
  ไปรษณีย์  
 
 
 
-  ส าเนาใบน าฝากธนาคาร 
  /สมุดบัญชีฝากเงินของ 
  ก.ฌ.ส. 
- บัตรทะเบียนประจ าตัว 
  สมาชิกบันทึกประวัติ  
  การช าระเงิน 
 
 
 
- ส าเนาใบเสร็จรับเงิน  
   
 
- บันทึกรายงานการ 
  น าส่งเงิน พร้อมแนบ 
  ส าเนาใบน าฝาก ส าเนา 
  ใบเสร็จรับเงิน รายละเอียด 
  ของธนาณัติและ 
  หลักฐานที่สมาชิกจัดส่ง 

 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 

ขั้นตอนกำรรับเงินค่ำสงเครำะห์ของสมำชิกกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ 
วิธีกำรช ำระเงิน สมำชิก เจ้ำหน้ำที่ เอกสำร/หลักฐำน 

๓. โอนเงินเข้ำบัญชี 
ธนำคำร (เอทีเอ็ม/ 
เคำน์เตอร์ธนำคำร/ 
เคำน์เตอร์ไปรษณีย์  
/Mobile banking) 
(ระยะเวลำเนินกำร 
ประมำณ ๗ วัน) 

 

๑.โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร 
   กรุงไทยสาขาราชเทวี  
   เลขบัญชี ๐๓๐-๖๑๓๔๔-๓  
   ชื่อบัญชีเงินฌาปนกิจ 
   สงเคราะห์กรมปศุสัตว์  
๒.จัดส่งส าเนาการโอน 
   ให้ ก.ฌส. ทางจดหมาย/ 
   โทรสาร/e-mail/line 
. (ควรส าเนาเก็บไว้ด้วย) 
๓. ได้รับใบเสร็จรับเงิน 

(ต้นฉบับ) เก็บไว้เป็น 
หลักฐาน 

 

๑. ตรวจสอบความถูกต้อง 
    ของส าเนาใบโอนเงินที ่
   ได้รับ ได้แก่ เลขทีบ่ัญชี 
   จ านวนเงิน วันที่โอนเงิน 
   แล้วบันทึกลงในสมุด 
   บัญชีเงินฝากของ ก.ฌ.ส. 
๒. รวบรวมส าเนาใบโอนเงิน  
   จัดท ารายละเอียดการ 
   โอนเงิน ได้แก่ วันที่โอน 
   จ านวนเงิน ชื่อสมาชิก 
๓. ตรวจสอบรายการ 
    ช าระเงินของสมาชิก 
    บันทึกในบัตรทะเบียน 
   ประจ าตัวสมาชิก 
   และประทับวันที่รบัเงิน   
๔. ออกใบเสร็จรับเงิน 

แล้วจัดส่งให้สมาชิก     
(ต้นฉบับ) 

๕. รายงานการน าส่งเงินให้ 
เหรัญญิกทราบ และจัดส่ง 
ให้กลุ่มบัญชีเพ่ือบันทึก 

    บัญชี 
 

- ส าเนาใบโอนเงิน/ 
  สมุดบัญชีเงินฝาก  
  ของ ก.ฌ.ส. 
 
 
 
- รายละเอียดการโอนเงิน 
  (ประมาณ ๓๐ ฉบับ ต่อ  
  ๑ ชุด) 
 
- บัตรทะเบียนประจ าตัว 
  สมาชิก 
 
 
 
- ส าเนาใบเสร็จรับเงิน  
   
 
- บันทึกรายงานการ 
  น าส่งเงิน พร้อมแนบ 
  ส าเนาใบเสร็จรับเงิน  
  รายละเอียดของเงินโอน 
  และหลักฐานที่สมาชิก 
  จัดส่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 

ขั้นตอนกำรรับเงินค่ำสงเครำะห์ของสมำชิกกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ 
วิธีกำรช ำระเงิน สมำชิก เจ้ำหน้ำที่ เอกสำร/หลักฐำน 

๔. หักจำกเงินเดือน/  
ค่ำจ้ำงประจ ำ/  
ค่ำตอบแทน/ 
เงินบ ำนำญ 
และบ ำเหน็จรำยเดือน 
(ระยะเวลำด ำเนินกำร 

     ประมำณ ๓๐ วัน) 

๑. แจ้งความประสงค์ให้  
ก.ฌ.ส.หักเงินช าระ 
ค่าสงเคราะห์ และ 
ลงนามยินยอมให้ 
หักเงินตามแบบฟอร์ม 
ที่ก าหนดไว้ 

๒. ได้รับใบเสร็จรับเงิน 
(ต้นฉบับ) วันสิ้นเดือน  
ตามหน่วยงานที่ 
สมาชิกสังกัด   
และท่ีบ้านส าหรับ 
สมาชิกท่ีเกษียณอายุ 
ราชการแล้ว 

 

๑. จัดท ารายละเอียด 
ข้อมูลของข้าราชการ  
ลูกจ้างประจ า  
พนักงานราชการ  
ข้าราชการบ านาญ 
และลูกจ้างประจ าที่ 
เกษียณอายุราชการ 

๒. จัดส่งข้อมูลให้กองคลัง 
เพ่ือหักเงินจาก 
กรมบัญชีกลาง 

๓. กองคลังแจ้งผลการ 
หักเงินค่าสงเคราะห์ 
ให้ทราบ 

๔. ตรวจสอบรายการช าระ 
     เงินของสมาชิกและ 
     บันทึกในบัตร      
     ทะเบียนประจ าตัว 
     สมาชิกและประทับวันที่ 
    รับเงิน (วันสิ้นเดือน)  
๔. ออกใบเสร็จรับเงิน 

แล้วจัดส่งให้สมาชิก     
(ต้นฉบับ) 

๕. รายงานการน าส่งเงินให้ 
    เหรัญญิกทราบ และจัดส่ง  
    ให้กลุ่มบัญชีเพ่ือบันทึก 
    บัญชี 

- แบบฟอร์มยินยอมให้ 
  หักเงินช าระค่าสงเคราะห์ 
- รายละเอียดแจ้งกองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- บัตรทะเบียนประจ าตัว 
  สมาชิกบันทึกประวัติ 
  การช าระเงิน 
 
 
 
- ส าเนาใบเสร็จรับเงิน  
 
 
- บันทึกรายงานการ 
  น าส่งเงิน พร้อมแนบ 
  ส าเนาใบเสร็จรับเงิน  
  รายละเอียดการหักเงิน  

และส าเนาใบโอนเงิน 

               การรับเงินของการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์  ทั้ งเงินค่าสมัคร และค่าสงเคราะห์ 
การฌาปนกิจสงเคราะห์ จะต้องออกใบเสร็จรับเงินให้กับสมาชิกเพ่ือเป็นหลักฐานการช าระเงิน รวมทั้งเป็น
หลักฐานในการบันทึกบัญชี และการตรวจสอบเพ่ือออกงบการเงิน การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ จึงได้
จัดท าฐานข้อมูลทะเบียนประวัติของสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ทั้งหมดลงในคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม
ฐานข้อมูล Microsoft Access ๙๗ โดยคุณโสภณ ชินเวโรจน์ ผู้ เชี่ยวชาญด้านอาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ือง  
ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ ข้าราชการบ านาญ เป็นผู้ออกแบบโปรแกรมฐานข้อมูลการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
กรมปศุสัตว์ และได้พัฒนาการออกใบเสร็จรับเงินของการฌาปนกิจสงเคราะห์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
พร้อมจัดซื้อเครื่องพิมพ์ส าหรับพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน โดยใช้แบบฟอร์มกระดาษต่อเนื่องที่มีขนาดกะทัดรัด 
ปัจจุบันได้พัฒนาโปรแกรมปรับปรุงเป็น  Version Access๒๐๐๗ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อการฌาปนกิจสงเคราะห์ ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 



๓๑ 
 

                 ๑. สามารถจัดท าและจัดเก็บข้อมูลทะเบียนสมาชิกตามที่นายทะเบียนก าหนด เช่น ชื่อสมาชิก 
เลขประจ าตัวสมาชิก วันเดือนปีที่เข้าเป็นสมาชิก ประเภทสมาชิก วันเดือนปีที่เกิด ที่อยู่ปัจจุบัน เบอร์โทรศัพท์ 
ชื่อภรรยาหรือสามี ชื่อผู้รับเงินสงเคราะห์ที่ระบุไว้ และการพันจากการเป็นสมาชิก เป็นต้น  
                 ๒. สืบค้นข้อมูลของสมาชิกได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้ประหยัดเวลาหากต้องการค้นหาเร่งด่วน 
                    ๓. ช่วยลดขั้นตอนการออกใบเสร็จรับเงิน และสามารถบันทึกข้อมูลการช าระเงินเข้าในฐานข้อมูล
ทะเบียนประวัติของสมาชิก เจ้าหน้าที่สามารถ Print Out ใบเสร็จรับเงินให้สมาชิกได้อย่างรวดเร็ว ส่วนส าเนา
ใบเสร็จรับเงินน าไปบันทึกบัญชี และการตรวจสอบบัญชีของการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
                 ๔. ช่วยให้การตรวจสอบผลการช าระเงินของสมาชิกทั้งหมดได้รวดเร็วขึ้น เพียงเลือกเมนูให้
เครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้น โปรแกรมจะประมวลผลแล้วรายงานผลให้ทราบได้ทันที อ านวยความสะดวกให้
เจ้าหน้าที่ในการเรียกเก็บเงินที่ค้างช าระจากสมาชิก 
                 ๕. ประหยัดงบประมาณในการออกใบเสร็จรับเงินในแต่ละครั้ง ทั้งการรับเงินค่าสงเคราะห์  
ค่าสมัคร และค่าบ ารุงประจ าปี โดยใช้แบบฟอร์มกระดาษต่อเนื่องที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นจ านวนมากใน
ระยะยาว                              
                 กำรใช้งำนโปรแกรมกำรฌำปนกิจสงเครำะห์กรมปศุสัตว์ ประกอบด้วยเมนูหลัก ๓ เมนู ดังนี้ 
                   เพิ่ม/แก้ไข 

ประวัติสมำชิกแต่ละรำย 
ตำรำงแสดงสมำชิก (Datasheet) 

สมำชิกถึงแก่กรรม และชุดประกำศศพ 
สมำชิกลำออก 
สมำชิกให้ออก 
ประวัติพนักงำน 

   

 

               สอบถำมข้อมูล 
สรุปรำยกำรช ำระเงินรำยบุคคล 

จ ำนวนสมำชิกปัจจุบัน 
แยกประเภทสมำชิก สำมัญ/สมทบ 

รำยช่ือสมำชิกที่เสียชีวิต 
รำยช่ือสมำชิกที่ยังไม่ช ำระค่ำศพ 

 
                  พิมพ์รำยงำน   

ออกใบเสร็จรับเงิน 
ชื่อสมำชิกตำมประกำศชุดศพ 
สรุปยอดรับเงินประจ ำเดือน 

สรุปยอดรับเงินประจ ำปี 
ตำรำงแสดงใบเสร็จทั้งหมด 

พิมพ์สมำชิกตำมหน่วยงำนต้นสังกัด 
พิมพ์สมำชิกตำมที่อยู่ปัจจุบัน 

 
 



๓๒ 
 

กำรเข้ำใช้งำนโปรแกรมฌำปนกิจสงเครำะห์กรมปศุสัตว์ (MemberMS๒๕๖๒) 
เมนู เพิ่ม/แก้ไข 

 
 

กำรตรวจสอบประวัติสมำชิก 
เมนู เพ่ิม/แก้ไข : ประวัตสิมำชิกแต่ละรำย

 

๒ 

๑ 

๑.  ไปที่  เพิ่ม/แก้ไข 
๒.  เลือก  ประวัติสมำชิกแต่ละรำย 



๓๓ 
 

กำรตรวจสอบประวัติสมำชิก 
เมนู เพ่ิม/แก้ไข : ประวัตสิมำชิกแต่ละรำย 

(หน้ำจอแสดงประวัติสมำชิก) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

๓ 

๓.  คลิกที่ช่อง ชื่อ-นำมสกุล 
    และกด Enter เพ่ือค้นหำ    
                หรือ 
๔.  คลิกค้นหำ ชื่อ-นำมสกุล 

๔ 

ตรวจสอบ 
ชือ่ผู้รับเงินสงเครำะห์ 
 

 
0-0000-00000-00-
0 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

  



๓๔ 
 

กำรเข้ำใช้งำนโปรแกรมฌำปนกิจสงเครำะห์กรมปศุสัตว์ (MemberMS๒๕๖๒) 
เมนู สอบถำมข้อมูล 

 

 
กำรตรวจสอบกำรช ำระเงินของสมำชิก 

เมนู สอบถำมข้อมูล : สรุปรำยกำรช ำระเงินรำยบุคคล 
 

 

 

1 

2 



๓๕ 
 

เมนู สอบถำมข้อมูล : สรุปรำยกำรช ำระเงินรำยบุคคล 
 

 
 

 

3 

(วิธีที่ 1) 
3  คลิกที่ช่อง "ชื่อ-นำมสกุล" 
    พิมพ์ชื่อที่ต้องกำรค้นหำ แล้วกด  
    Enter 

      (วิธทีี่ 2)  
     - ไปที่ ค้นหำ (เมนูของ     
       Outlook) 
    - เลือก "สว่นใด ๆ ของ  
      เขตข้อมูล" 
    - พิมพ์ชื่อที่ต้องกำร
ค้นหำ แล้วกด  
   Enter 

 

 



๓๖ 
 

กำรเข้ำใช้งำนโปรแกรมฌำปนกิจสงเครำะห์กรมปศุสัตว์ (MemberMS๒๕๖๒) 
เมนู พิมพ์รำยงำน : ออกใบเสร็จ 

 

 
 

เมนู พิมพ์รำยงำน : ออกใบเสร็จ 
 

 

1 

2 

เลือก 
1 2 

 
1.  เลือก "ประเภทกำรช ำระเงิน" 
2 . วันที่ออกใบเสร็จรับเงิน 
     



๓๗ 
 

เมนู พิมพ์รำยงำน : ออกใบเสร็จ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ๓  กรอกเลขที่ใบเสร็จ 
    ๔  กรอกชื่อสมำชิก เสร็จแล้ว  
        Enter เพ่ือให้ข้อมูลอื่นๆ ขึ้น 
    ๕  คลิกช่อง "รหัสพนักงำน"   
        แล้ว Enter เพ่ือเป็นกำร   
        บันทกึข้อมูล 
    ๖  ใส่เลขชุดประกำศศพที่  
    
 

๖ 

2 

๓ 
กรอกเลขที่
ใบเสร็จ 

กรอกชื่อสมำชิก 
๔ 

๕ 

 



๓๘ 
 

เมนู พิมพ์รำยงำน : ออกใบเสร็จ 
 

 
 

 

       กรณีพิมพ์ใบเสร็จหลำยใบ 

๘ 

๗ 

พิมพ์เลขที่ใบเสร็จ
สุดท้ำย 
(ตัวอย่ำงเลขที่ใบเสร็จ 
360680) 
แล้วกด ตกลง 

       พิมพ์เลขที่ใบเสร็จ 
       เร่ิมต้น 
       (ตัวอย่ำงเลขที่   
       ใบเสร็จ 360671) 

 

 



๓๙ 
 

เมนู พิมพ์รำยงำน : ออกใบเสร็จ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Preview   
ตรวจสอบควำมถูกต้อง 
ของใบเสร็จรับเงินก่อนพิมพ์ 
- ชื่อ สกุล 
- วันที ่
- ค่ำศพที่ ___ ถึงศพที่ ___ 
- ค่ำบ ำรุงปี 
- ค่ำสมัคร 
- ค่ำศพล่วงหน้ำที่ 
- ค่ำค้ำงช ำระศพที่ 
- จ ำนวนเงนิ 

๙ 
 

 



๔๐ 
 

เมนู พิมพ์รำยงำน : ออกใบเสร็จ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

๑๐
๐๐ 

     

กดสั่ง "พมิพ์" 

๑๑
0 เลือกเคร่ืองพิมพ์ 7 

  ๑๒   กด "ตกลง" 

๑๓ กด "ปดิกำรแสดง" เมื่อท ำ
รำยกำรเสร็จสิ้น 

๑๓ 

 



๔๑ 
 

ผังกระบวนงำนกำรรับเงินของกำรฌำปนกิจสงเครำะห์กรมปศุสัตว์ 

ล ำ 
ดับ 

ผังกระบวนกำร รำยละเอียด 
ระยะ 
เวลำ 

หลัก 
ฐำน 

 

เอกสำรอ้ำงอิง 

๑  
 
 
 
                     
                
     No                 Yes 
ขอหลักฐาน        เอกสาร 

เพิ่ม/ส่งคืน          ครบ                               
 

๑. สมาชิกจัดส่งเงินให้การฌาปนกิจฯ 
    ด้วยเงินสด/ธนาณัต/ิเงินโอน/หัก 
    จากเงินเดือน/ค่าจ้าง/บ านาญ/ 
    บ าเหน็จรายเดือนและคา่ตอบแทน 
๒. ตรวจสอบความถูกต้องของเงินสด/ 
    ธนาณัต/ิเงินโอน 
๓. รวบรวมธนาณตัิ/ส าเนาการโอน  
    /ข้อมูลการแจ้งหักเงินเพื่อจัดท า 
    รายละเอียดประกอบการรับเงิน   

๑ วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ใบ
สมัคร 
-เงินสด 
-ธนาณัต ิ
-ส าเนา 
 ใบโอน 
-หนังสือ 
 แจ้งการ 
 หักเงิน 
 

- ช าระค่าสมัคร 
  ตามระเบียบฯ 
- ประกาศเจ้งให ้
  สมาชิกทราบและ 
  โอนเงินค่า 
  สงเคราะห ์

 
 
 
 

๒ 
 
 
 
 

                               
                                               
 
                            
 

๑. เสนอเหรญัญิก ตรวจสอบและ 
    ลงนามในธนาณัต ิ
๒. เบิกเงินและน าฝากธนาคาร 
๓. ตรวจสอบรายการช าระเงินของ 
    สมาชิก 
๔. จัดท ารายละเอียดผูส้มัครเสนอ 
    คณะกรรมการพิจารณาอนุมัต ิ
    รับเป็นสมาชิก 

 ๑ วัน -ธนาณัต ิ
-เงินสด 
 
  
 

- สมุดเงินฝาก 
  ธนาคาร 
- ส าเนาใบน าฝาก 
- รายละเอียดการ 
  หักเงินจาก 
  กองคลัง 

  
 

     
 

๓ 
  ๑. บันทึกในบัตรทะเบียนประจ าตวั 

    สมาชิก พร้อมประทับวันท่ีรับเงิน  
๒. ออกใบเสร็จรับเงินด้วยโปรแกรม 
    การฌาปนกิจสงเคราะห ์
๒. จัดส่งให้สมาชิก (ต้นฉบับ) 
๓. ส าเนาใบเสร็จรับเงินน ามาจดัท า 
   รายละเอยีดการน าส่งเงิน 

๑
สัปดาห ์

-บัตร
ทะเบียน
ประจ าตัว
สมาชิก 
-ใบเสร็จ 
รับเงิน 

-โปรแกรมการ 
ฌาปนกิจสงเคราะห ์

  
  

      
 

๔ 

  

๑. จัดท ารายงานการน าส่งเงินผ่าน 
    เลขานุการ ก.ฌ.ส. เสนอเหรญัญิก 
    เพื่อทราบ พร้อมเอกสารประกอบ 
    การออกใบเสร็จรับเงิน 
๒. จัดส่งเอกสารให้กลุ่มบญัชีเพื่อ 
    บันทึกบัญชี 

๑ วัน -ส าเนา 
 ใบน า 
 ฝาก 
-ใบน า   
 ส่งเงิน 
-ส าเนา 
 ใบเสร็จ 
 รับเงิน 

 - สมดุบัญชีเงินฝาก 
   ธนาคาร 

 
 
 
 

ตรวจสอบ/
พิจารณา 

ลงนาม/อนุมตั ิ

ออกใบเสร็จรับเงิน/ 
จัดส่งให้สมาชิก 

รับช าระเงิน 
ค่าสมัคร/
สงเคราะห ์

รายงานการ 
ส่งเงิน/บันทึก

บัญช ี



๔๒ 
 

๓. กำรจ่ำยเงินของกำรฌำปนกิจสงเครำะห์กรมปศุสัตว์ 
       ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ พ.ศ.๒๕๔๙ ประธาน
กรรมการมีอ านาจสั่งจ่ายเงินตามมติของที่ประชุมของคณะกรรมการ และบริหารกิจการของการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ตลอดจนปกครองบังคับบัญชา แต่งตั้ง ถอดถอน เปลี่ยนแปลงกรรมการ
และลงโทษ เลื่อนเงินเดือนเจ้าหน้าที่ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ มีอ านาจสั่งจ่ายเงินของการฌาปนกิจสงเคราะห์
ได้ไม่เกินครั้งละ ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) หากเกินกว่าจ านวนที่กล่าว ต้องได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการก่อน การฝากและการถอนเงินของการฌาปนกิจสงเคราะห์ ต้องกระท าในนามการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ การถอนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ต้องมีประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการคนใดคนหนึ่งลงนาม
ร่วมกับกรรมการและเหรัญญิก หรือกรรมการและเลขานุการ จึงจะถอนเงินฝากได้  ดังนั้นการจ่ายเงินของการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ มี ๒ ประเภท ดังนี้   
                 ๑. จ่ำยตำมมติที่ประชุมของคณะกรรมกำรและบริหำรกิจกำรของกำรฌำปนกิจสงเครำะห์                     
                      การด าเนินกิจการของการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ ตั้งแต่การรับสมัครสมาชิก การออก
ใบเสร็จรับเงิน การจัดส่งเอกสารให้สมาชิก การตรวจสอบบัญชี ล้วนเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกิจการที่ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจึงจะด าเนินการจ่ายได้ เช่น การจัดซื้อคอมพิวเตอร์และหมึกพิมพ์ 
ส าหรับจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและรายงาน การจัดซื้อใบเสร็จรับเงินส าหรับออกให้สมาชิกเมื่อการฌาปนกิจ
สงเคราะห์รับเงินจากสมาชิก การจัดส่งประกาศ/ใบเสร็จรับเงินให้สมาชิก การจัดจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีอนุญาตจาก
บุคคลภายนอกเพ่ือตรวจสอบและรับรองงบการเงิน เป็นต้น ดังนั้น ในการจ่ายเงินของการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
หากรายการใดวงเงินไม่เกิน ๕๐,๐๐๐บาท ประธานกรรมการมีอ านาจการอนุมัติให้ด าเนินการได้ แต่หากเกินวงเงิน 
ที่ก าหนดต้องน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ จึงจะด าเนินการได้ และต้องเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยอนุโลม  
                ๒. จ่ำยเป็นค่ำสงเครำะห์เม่ือสมำชิกเสียชีวิต  
                       เมื่อสมาชิกของการฌาปนกิจสงเคราะห์คนใดคนหนึ่งเสียชีวิต สมาชิกทุกคนมีหน้าที่ต้องออก
เงินสงเคราะห์เพ่ือเป็นค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ครอบครัวของสมาชิกท่ีตาย รายละ ๒๐ บาท 
(ยี่สิบบาทถ้วน) โดยเมื่อการฌาปนกิจสงเคราะห์ได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วนแล้ว จะจ่ายเงินสงเคราะห์ให้
ทั้งหมดภายใน ๑๐ วัน และจะหักไว้เป็นค่าใช้จ่ายของการฌาปนกิจสงเคราะห์ เป็นจ านวนร้อยละ ๘ ของเงิน
สงเคราะห์ที่การฌาปนกิจสงเคราะห์ต้องจ่าย       

                    ขั้นตอนกำรขอรับเงินสงเครำะห์ 
                    ๑. ให้ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ ซึ่งเป็นบุคคลที่สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์แสดงความ
จ านงไว้ในใบสมัคร หรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไว้กับการฌาปนกิจสงเคราะห์ ให้เป็นผู้มีสิทธิรับเงิน
สงเคราะห์ ยื่นแบบค าร้องขอรับเงิน/หนังสือมอบอ านาจ (หากผู้มีสิทธิรับเงินมีหลายคน) ขอรับเงินสงเคราะห์
พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ได้ที่ท าการการฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด หรือ
หน่วยงานต้นสังกัด ในกรณียื่นค าร้องผ่านหน่วยงานต้องให้ผู้บังคับบัญชารับรองผู้มีสิทธิรับเงินจะต้องยื่นภายใน
ก าหนดเวลา ๕ ปี นับแต่วันที่สมาชิกผู้นั้นถึงแก่ความตาย 
                    หลักฐำนอย่ำงละ ๑ ฉบับ ซึ่งประกอบด้วย  
                     - ส าเนามรณบัตรหรือส าเนาทะเบียนคนตาย  
                     - ส าเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกท่ีตายและของผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์  
                     - บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวอ่ืนของผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ 
                     - หลักฐานอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นแล้วแต่กรณี เช่น ใบส าคัญการสมรส/หย่า หนังสือแจ้งเปลี่ยนชื่อ–สกุล 
หนังสือรับรองบุตร หรือค าสั่งศาล เป็นต้น  



๔๓ 
 

                    ๒. การฌาปนกิจสงเคราะห์ ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการขอรับเงิน เมื่อครบถ้วนแล้ว จัดท า
เอกสารประกอบการขอรับเงิน พร้อมแนบบัตรทะเบียนประจ าตัวสมาชิกทั้งในส่วนที่จัดเก็บประวัติและรายการช าระเงิน
ของสมาชิกที่จัดท าไว้ตั้งแต่แรกเข้าเป็นสมาชิก 
            ๓. เสนอเรื่องขอรับเงินต่อคณะกรรมการการฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่ออนุมัติและลงนามในเช็ค
โดยผ่านผู้มีอ านาจสั่งจ่ายที่ได้จัดพิมพ์ลายมือชื่อไว้กับธนาคารกรุงไทย ผู้ลงนามตามที่ระเบียบก าหนดไว้ ดังนี้                                                                                                       

                            ประธานกรรมการ  (อปส.)                                        เหรญัญิก (ผอ.กค.)                                                                                 
                                            หรือ                                                          หรือ                      
                             รองประธานกรรมการคนใดคนหนึ่ง     ลงนามร่วมกับ      กรรมการและเลขานุการ 
                             (รองประธานมี ๒ คน)                                                  (ผอ.กกจ.)                                   

           ๔. เมื่อผู้มีอ านาจลงนามในเช็คเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งให้ผู้มีสิทธิรับเงินทราบเพ่ือติดต่อรับเงิน
ค่าสงเคราะห์ในกรณีรับเช็คด้วยตนเอง หรือหากประสงค์ให้การฌาปนกิจสงเคราะห์ โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
จะด าเนินการโอนให้ตามที่แสดงความจ านงไว้ตั้งแต่ยื่นค าร้องขอรับเงิน 

 

ขั้นตอนกำรขอรับเงินค่ำสงเครำะห์ (กรณีระบุผู้รับเงินเพียงคนเดียว) 

รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร หลักฐำน แบบฟอร์ม หมำยเหตุ 
๑. กรอกรายละเอียดในแบบ 
    ค าร้องขอรับเงิน 
๒. ให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน

ต้นสังกัด ให้ความเห็นและ 
    ค ารับรอง (ยกเว้นสมาชิกที่

จัดส่งเงินด้วยตนเอง ไม่ต้อง
ผ่านหน่วยงานให้ส่งที่ 

    การฌาปนกิจสงเคราะห์ 
โดยตรง) 

๓. ยื่นค าร้องขอรับเงินพร้อม
เอกสารส่งถึงการฌาปนกิจ
สงเคราะห์กรมปศุสัตว์ 

๔. สามารถรับเงินได้ ๒ วิธี 
- รับเช็คด้วยตนเองแล้วน าฝาก  
  เข้าบัญชีธนาคารอ่ืน 
- โอนเงินเข้าบัญชี 
  ธนาคารกรุงไทย ที่ผู้มีสิทธิรับ 
  เงินแจ้งความประสงค์  
  (หักค่าธรรมเนียมการโอนจาก 
  เจ้าของบัญชี) 

- ส าเนามรณบัตรของผู้ตายหรือ
ส าเนาทะเบียนคนตาย 

- ส าเนาทะเบียนบ้านคนตาย
(ประทับค าว่าตายแล้ว)  

- ส าเนาบัตรประชาชน 
  ของผู้มีสิทธิรับเงิน 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  ของผู้มีสิทธิรับเงิน 
- ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อของผู้ตาย 
  /ผู้มีสิทธิรับเงิน (ถ้ามี)  
- ส าเนาใบส าคัญการสมรส/ 
   ใบหย่าของผู้ตาย/ผู้มีสิทธิ์รับเงิน 

(ถ้ามี)  
- ส าเนาสมุดเงินฝาก

ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์)
เอกสารประกอบอย่างละ ๑ ฉบับ 

แบบค าร้อง
ขอรับเงิน
(ก.ฌ.ส.๔) 

จ่ายตามระเบียบ 
ข้อ ๒๕ (๑) ก าหนด
ยื่นภายใน ๕ ปี  
นับจากวันที่สมาชิก
เสียชีวิต ก าหนด
จ่ายเงินงวดเดียว
ภายใน ๑๐ วัน  
นับจากวันที่ได้รับ
เอกสารครบถ้วน 

 

 



๔๔ 
 

ขั้นตอนกำรขอรับเงินค่ำสงเครำะห์ (กรณีมอบให้สำมีหรือภรรยำและบุตร) 

รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร หลักฐำน แบบฟอร์ม หมำยเหตุ 
๑. ยื่นค าร้องขอรับเงินโดยให้สามี

หรือภรรยาและบุตรทุกคน
กรอกรายละเอียด (หากไม่ได้
ระบุชื่อบุตรไว้ให้หน่วยงาน 

    ต้นสังกัดตรวจสอบและ 
    ออกหนังสือรับรองทายาทกรณี

ยื่นผ่านหน่วยงาน ส่วนสมาชกิ
ที่จัดส่งเงินด้วยตนเองให้มี 

    ผู้รับรอง เช่น ผู้บังคับบัญชา
ของบุตรก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

    หรือหน่วยงานราชการอ่ืนใด 
    เป็นต้น 
๒. ให้ผู้บังคบับัญชาของสมาชิก 

หรือต้นสังกัดให้ความความเห็น
และลงนามรับรองใน 

    แบบค าร้องขอรับเงินทุกฉบับ 
    ส่วนสมาชิกท่ีจัดส่งเงินด้วย

ตนเองไม่ต้องยื่นค าร้อง 
    ผ่านหน่วยงาน ให้ยื่นที ่
    การฌาปนกิจฯ โดยตรง 
๓. กรอกรายละเอียดในหนังสือ

มอบอ านาจ โดยมอบให้ผู้หนึ่ง
ผู้ใดเป็นผู้รับเงินแทนพร้อม
พยานลงนามรับรอง ๒ คน 
(จ่ายเช็คฉบับเดียว) 

๔. จัดส่งเอกสารถึงการฌาปนกิจ
สงเคราะห์กรมปศุสัตว์ 

๕. รับเงินได ้๒ วิธ ี
    - รับเช็คด้วยตนเองแล้วน าฝาก  
      เข้าบัญชีธนาคารอ่ืน 
    - โอนเงินเข้าบัญชี 
      ธนาคารกรุงไทย ที่ผู้มีสิทธิ 
      รับเงินแจ้งความประสงค์ 
      (หักค่าธรรมเนียมการโอน 
      จากเจ้าของบัญชี) 

- ส าเนามรณบัตรของผู้ตายหรือ
ส าเนาทะเบียนคนตาย 

- ส าเนาทะเบียนบ้านคนตาย 
(ประทับค าว่าตายแล้ว) 

- ส าเนาบัตรประชาชน 
  ของผู้มีสิทธิรับเงิน 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  ของผู้มีสิทธิรับเงิน 
- ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อของผู้ตาย 
  /ผู้มีสิทธิรับเงิน 
- ส าเนาใบส าคัญการสมรส/ 
  การหย่าของผู้ตาย/ 
  ผู้มีสิทธิรับเงิน 
- ส าเนาสมุดเงินฝาก

ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) 
- หนังสือรับรองทายาทจาก

หน่วยงานหรือบุคคล 
  (กรณีไม่ได้ระบุชื่อบุตรไว้)   
- ค าสั่งศาล (กรณีเป็นบุตรที่บิดา

ไม่ได้รับรองบุตรไว้) 
เอกสารประกอบอย่างละ ๑ ฉบับ 

แบบค าร้อง
ขอรับเงิน
(ก.ฌ.ส.๔) 

จ่ายตามระเบียบ
ข้อ ๒๕ (๒) 
ก าหนดยื่นค าร้อง
ขอรับเงินภายใน 
๕ ปี นับจากวันที่
สมาชิกตายและ
ก.ฌ.ส.จะจ่ายเงิน
ภายใน ๑๐ วัน  
นับจากวันที่ได้รับ
เอกสารครบถ้วน 

 



๔๕ 
 

ขั้นตอนกำรขอรับเงินค่ำสงเครำะห์ (กรณีมอบให้บิดำมำรดำ) 

รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร หลักฐำน แบบฟอร์ม หมำยเหตุ 
๑. ให้บิดาและมารดา 
    กรอกรายละเอียดใน 
    แบบค าร้องขอรับเงิน 
    (หากบิดา/มารดา ฝ่ายหนึ่ง 
    ฝ่ายใดเสียชีวิตไปก่อนให้คนที่

เหลือยื่นค าร้องขอรับเงิน) 
๒. ให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้น

สังกัดของสมาชิกลงนามรับรอง
ในแบบค าร้อง (ยกเว้นสมาชิกที่
จัดส่งเงินด้วยตนเองไม่ต้องยื่น
ผ่านหน่วยงานให้ยื่นต่อการ
ฌาปนกิจฯ โดยตรง) 

๓. กรอกรายละเอียดในหนังสือ
มอบอ านาจ (กรณียื่นค าร้องทั้ง
บิดาและมารดา) โดยมอบให้
ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้รับเงินแทน 
พร้อมพยานรับรอง ๒ คน  
(จ่ายเช็คฉบับเดียว) 

๔. ยื่นค าร้องขอรับเงินพร้อม
เอกสารส่งถึงการฌาปนกิจ
สงเคราะห์กรมปศุสัตว์ 

๕. รับเงินได ้๒ วิธ ี
    - รับเช็คด้วยตนเองแล้วน าฝาก

เข้าบัญชีธนาคารอ่ืน 
    - โอนเงินเข้าบัญชี

ธนาคารกรุงไทย ที่ผู้มีสิทธิรับ
เงินแจ้งความประสงค์ (หัก
ค่าธรรมเนียมการโอนจาก
เจ้าของบัญชี) 

- ส าเนามรณบัตรของผู้ตายหรือ
ส าเนาทะเบียนคนตาย 

- ส าเนาทะเบียนบ้านคนตาย 
(ประทับค าว่าตายแล้ว) 

- ส าเนาบัตรประชาชน 
  ของผู้มีสิทธิรับเงิน 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  ของผู้มีสิทธิรับเงิน 
- ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อของผู้ตาย 
  /ผู้มีสิทธิ์รับเงิน 
- ส าเนาใบส าคัญการสมรส/หย่า

ของผู้ตาย/ผู้มีสิทธิรับเงิน 
- ส าเนาสมุดเงินฝาก

ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) 
เอกสารประกอบอย่างละ ๑ ฉบับ 

แบบค าร้อง
ขอรับเงิน
(ก.ฌ.ส.๔) 

 
 

หนังสือมอบ
อ านาจ 

(ก.ฌ.ส.๕) 

จ่ายตามระเบียบ
ข้อ ๒๕ (๓) 
ก าหนดยื่นค าร้อง
ขอรับเงินภายใน 
๕ ปี นับจากวันที่
สมาชิกตายและ 
ก.ฌ.ส.จะจ่ายเงิน
ภายใน ๑๐ วัน 
นับจากวันที่ได้รับ
เอกสารครบถ้วน 

 

 

 

 

 

 



๔๖ 
 

ขั้นตอนกำรขอรับเงินค่ำสงเครำะห์ (กรณีผู้อยู่ในอุปกำระของสมำชิกหรืออุปกำระสมำชิก) 

รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร หลักฐำน แบบฟอร์ม หมำยเหตุ 
๑. ให้ผู้อยู่ในอุปการะของสมาชิก

หรืออุปการะสมาชิกกรอก
รายละเอียดในแบบค าร้อง
ขอรับเงิน 

๒. ให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน 
    ต้นสังกัดของสมาชิกลงนาม

รับรองในแบบค าร้อง (ยกเว้น
สมาชิกท่ีจัดส่งเงินด้วยตนเอง
ไม่ต้องยื่นผ่านหน่วยงานให้ 

    ยื่นต่อการฌาปนกิจฯ โดยตรง) 
๓. ยื่นค าร้องขอรับเงินพร้อม

เอกสารส่งถึงการฌาปนกิจ
สงเคราะห์กรมปศุสัตว์ 

๔. รับเงินได ้๒ วิธ ี
    - รับเช็คด้วยตนเองแล้วน าฝาก 

  เข้าบัญชีธนาคารอ่ืน 
    - โอนเงินเข้าบัญชี 

  ธนาคารกรุงไทย ที่ผู้มีสิทธิ 
  รับเงินแจ้งความประสงค์  
  (หักค่าธรรมเนียมการโอนจาก 
  เจ้าของบัญชี) 

- ส าเนามรณบัตรของผู้ตายหรือ
ส าเนาทะเบียนคนตาย 

- ส าเนาทะเบียนบ้านคนตาย 
(ประทับค าว่าตายแล้ว) 

- ส าเนาบัตรประชาชน 
  ของผู้มีสิทธิรับเงิน 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  ของผู้มีสิทธิรับเงิน 
- ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อของผู้ตาย 
  /ผู้มีสิทธิรับเงิน 
- ส าเนาใบส าคัญการสมรส 
  /หย่าของผู้ตาย/ผู้มีสิทธิรับเงิน 
- ส าเนาสมุดเงินฝาก

ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) 
เอกสารประกอบอย่างละ ๑ ฉบับ 

แบบค าร้อง
ขอรับเงิน
(ก.ฌ.ส.๔) 

จ่ายตามระเบียบ 
ข้อ ๒๕ (๔) 
ก าหนด ยื่นค าร้อง
ภายใน ๕ ปี  
นับจากวันที่
สมาชิกตาย และ
ก.ฌ.ส.จะจ่ายเงิน
ภายใน ๑๐ วัน 
นับจากวันที่ได้รับ
เอกสารครบถ้วน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๗ 
 

กำรค ำนวณเงินสงเครำะห์ 

                     ขั้นตอนกำรค ำนวณเงินที่ต้องจ่ำยให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน มีดังนี้    
   ๑. ให้ เลขที่ศพ โดยนับเรียงมาตั้งแต่จัดตั้งการฌาปนกิจสงเคราะห์  มาจนถึงปัจจุบัน 
และบันทึกลงในสมุดทะเบียนคุมสมาชิกเสียชีวิต ได้แก่ วันที่รับเอกสาร ศพที่ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ที่อยู่ 
ประเภทสมาชิก เลขที่ วันที่เสียชีวิต อายุ สาเหตุการเสียชีวิต/สถานที่เสียชีวิต และจ านวนสมาชิกคงเหลือ    
  ๒. ตรวจสอบจ านวนสมาชิกคงเหลือ ณ วันที่ค านวณเงินเงินสงเคราะห์ (เพ่ิมสมาชิกใหม่ /ลด
สมาชิกลาออก/คัดออก) และต้องลดจ านวนลงซึ่งเป็นเจ้าตัวที่เสียชีวิต ๑ คน  
  ๓. ตรวจสอบการช าระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าที่สมาชิกช าระไว้ ณ วันที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก 
(ช าระครั้งเดียวตอนสมัครเป็นสมาชิก) ซึ่งสมาชิกแต่ละรายจะช าระไว้แตกต่างกัน ดังนี้  

   - ๔ บาท (ให้ปรับเป็น ๒๐ บาท ตามระเบียบฯ ที่แก้ไขจากศพละ ๑๐ บาท เป็น ๒๐ บาท)  
   - ๕๐ บาท  
   - ๑๐๐ บาท  
   - ๒๐๐ บาท  

  ๔. ตรวจสอบรายการช าระเงินในบัตรทะเบียนประจ าตัวสมาชิก ว่ามียอดค้างช าระ 
ค่าสงเคราะห์หรือไม ่โดยให้นับรวมตั้งแต่ศพที่ค้างช าระจนถึงศพสุดท้าย ก่อนถึงศพของสมาชิกท่ีเสียชีวิต  
  ๕. ค านวณเงินสงเคราะห์  
                        จ านวนเงนิที่ได้รับ =  
                        (จ านวนสมาชิกคงเหลือ x ๒๐) - ๘% + เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า – ค่าสงเคราะห์ค้างช าระ 
                        ตัวอย่ำง นางอ าเภอ ใจ สมาชิกการฌาปนกิจฯ  ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
ทายาทผู้มีสิทธิรับเงินได้ยื่นค าร้องขอรับเงิน การฌาปนกิจฯ ได้รับเอกสารครบถ้วน ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓    
จึงได้ให้เลขที่ศพ เป็นศพที่ ๑๘๑๘ ซึ่ง ณ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๓ ศพที่ ๑๘๑๗ ได้ยืนค าร้องขอรับเงิน       
มีสมาชิกคงเหลือ ๓,๕๕๙ ราย และการฌาปนกิจฯ ได้รับสมาชิกใหม่ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ จ านวน ๕๖ ราย 
และมีสมาชิกลาออกในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๖๖๓ จ านวน ๒ ราย ตรวจสอบการช าระเงินของนางอ าเภอ ใจ 
ได้ช าระเงินค่าสงเคราะห์ล่วงหน้าไว้ในวันที่สมัครเป็นสมาชิก จ านวน ๒๐๐ บาท และค้างช าระค่าสงเคราะห์ 
ต้ังแตศ่พที่ ๑๘๑๒ – ๑๘๑๗ จ านวน  ๕ ศพ ๆ ละ ๒๐ เป็นเงิน ๑๐๐ บาท  
                        ดังนั้น สมาชิกคงเหลือ ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ คงเหลือ ๓,๖๑๒ ราย (๓,๕๕๙ - 
เจ้าตัวที่เสียชีวิต ๑ ราย + สมัครใหม่ ๕๖ ราย – ลาออก ๒ ราย) จึงแสดงการตรวจสอบสมาชิกคงเหลือ และ
การค านวณเงินค่าสงเคราะห์ ดังนี้ 
     ณ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๓ มีสมาชิกคงเหลือ  จ านวน    ๓,๕๕๙ ราย  
                        เพ่ิม สมาชิกใหม่ (มติ ๒๘ เม.ย.๖๓)             จ านวน        ๕๖ ราย 
      หัก สมาชิกลาออก (๑ พ.ค.๖๓)     จ านวน          ๒ ราย 
                        หัก สมาชิกเจ้าตัวที่เสียชีวิต (ศพที่ ๑๘๑๘)   จ านวน          ๑ ราย 
                        สมาชิกคงเหลือ ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓   จ านวน   ๓,๖๑๒ ราย 

 
 
 
 
 
 



๔๘ 
 

กำรค ำนวณเงินค่ำสงเครำะห์ 

 
 

  รำยกำร จ ำนวนสมำชิก ศพละ เป็นเงิน 
สมำชิกคงเหลือ (ณ วันที่ได้รับเอกสำร
ครบถ้วน) 

    ๓,๖๑๒    ๒๐.๐๐      ๗๒,๒๔๐.๐๐  

หัก เป็นค่ำใช้จ่ำยของกำรฌำปนกิจฯ 
     (ตำมระเบียบ ๘%) 

           ๕,๗๗๙.๒๐  

คงเหลือ         ๖๖,๔๖๐.๘๐  
บวก เงินสงเครำะห์ล่วงหน้ำ 
       (ช ำระไว้ตอนสมัคร) 

             ๒๐๐.๐๐  

เป็นเงิน         ๖๖,๖๖๐.๘๐  
หัก ค้ำงช ำระค่ำสงเครำะห์ศพที่ ๑๘๑๒ -
๑๘๑๗     
     จ ำนวน ๕ ศพ ๆ ละ ๒๐ บำท 

             ๑๐๐.๐๐  

คงเหลือเงินที่สมำชิกได้รับ         ๖๖,๕๖๐.๘๐  
 
 

    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 
 

ผังกระบวนกำรจ่ำยเงินค่ำบริหำรกิจกำร/ค่ำสงเครำะห์ของกำรฌำปนกิจสงเครำะห์กรมปศุสัตว์ 

ล ำดั
บ 

ผังกระบวนกำร รำยละเอียด 
ระยะ 
เวลำ 

เอกสำร/แบบฟอร์ม 

๑  
 
 

 
 

        No                      Yes 
 ขอหลักฐานเพิ่ม/         เ อกสารครบ                                                            
  ส่งคืน                                                                    

ค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรกิจกำร 
- ส ารวจวัสดุ/ครุภณัฑส์ าหรับใช้ใน 
  การบริหารกิจการ เช่น  คอมพิวเตอร์   
  หมึกพิมพ์ ใบเสร็จรับเงิน เป็นตน้ 
ค่ำสงเครำะห์ 
- รับแจ้งสมาชิกการฌาปนกิจฯ   
  ถึงแก่กรรม/หนังสือ/โทรศัพทจ์าก 
  หน่วยงานต้นสังกัด/ผู้มสีิทธิรับเงิน 
- ตรวจสอบผู้มีสิทธิรับเงิน//แนะน า  
  การกรอกเอกสาร/หลักฐานต่าง ๆ  

 
 
 
 
 

๑ วัน 

 
 
 
 
 
-  แบบค าร้องขอรับเงิน 
-  หนังสอืมอบอ านาจ  
   กรณมีอบให้ผู้ใดผู้หนึ่ง  
    เปน็ผูร้ับเงินแทน 
   (เฉพาะผูม้ีสิทธริับเงิน) 

๒            
 
 
              
      
 
 
  
 

ค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรกิจกำร 
- เสนอจัดซื้อ/จัดจ้าง แต่งตั้งผูต้รวจ 
  สอบบัญชีรับรองงบการเงินและ 
  ขออนุมัติค่าตอบแทน 
ค่ำสงเครำะห์ 
- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตา่ง ๆ  
   (กรณไีม่ครบขอหลักฐานเพิ่ม/ส่งคืน)   
- ลงทะเบียนรับเอกสารใหเ้ลขท่ีศพ 

 
 
 
 
 

๑ วัน 

- แบบจัดซื้อ/จัดจ้าง 
- หนังสือแต่งตั้งผู้ตรวจ 
  สอบบัญชี/อนุมัต ิ
  ค่าตอบแทน 
- ส าเนามรณบตัรหรือ 
  /ทะเบียนคนตาย/ 
  ส าเนาทะเบยีนบ้าน 
  ของสมาชิกที่ตาย 
  ประทับค าว่าตายแล้ว  
 /ส าเนาบตัรประชาชน/ 
  ทะเบียนบ้านผู้มสีิทธิ 
- หลักฐานอื่น ๆ  

๓  
 
 
 
 
 

ค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรกิจกำร 
- ประธานพิจารณาลงนามอนุมัต ิ
  จัดซื้อ/จัดจา้ง/แต่งตั้งผูต้รวจสอบ 
  บัญชี และอนุมัติค่าตอบแทน 
ค่ำสงเครำะห์ 
- จัดพิมพ์รายละเอียดประกอบ 
  เอกสารหลักฐานต่าง ๆ   
- เสนอคณะกรรมการผู้มีอ านาจ 
  ลงนามอนุมัติในการสั่งจ่าย 

 
 
 
๑  

สัปดาห ์

ตามระเบียบฯ หมวด ๗ 
ข้อ ๓๗ วรรคสอง 
(ประธานกรรมการ/รองประธาน 
ลงนามร่วมกับเหรัญญิก หรือ
เลขานกุาร  กฌส. ) 

๔  - จ่ายเงินค่าบริหารกิจการ 
- จ่ายเงินค่าสงเคราะห์ให้แกผู่้มสีทิธิ 
  รับเงินโดยวิธ ี  
  ๑. รับเช็คด้วยตนเองที่ 
  ๒. โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย 
      (โทรศัพท์แจ้ง/จัดส่งหนังสือ) 

๑ วัน - ส าเนาเช็คพร้อมตน้ขั้ว 
- ส าเนาใบน าฝากเงิน  
  ธนาคารกรุงไทย 
- หนังสอืแจ้งการโอนเงิน 
  ค่าสงเคราะห ์
- แบบฟอรม์ตอบรับกลับ 

๕  - รายงานการจ่ายเงินค่าสงเคราะห์ 
  ให้เหรัญญิกทราบโดยลงนามใน 
  แบบ กฌส. ๔ หน้า ๓ 
- จัดส่งเอกสารหลักฐานบันทึกบัญชี 

๑ วัน -  ส าเนาใบน าฝากเงิน 
-  แบบ กฌส. ๔  (หนา้ ๑ - ๓) 
- . ใบส าคญัรับเงิน 
-  ส าเนาการโอนเงินให้ทายาท 

ผู้มีอ านาจ 
ลงนาม 
อนุมัต ิ

จ่ายเงินค่าบรหิารกิจการ/
ค่าสงเคราะห ์

รายงานการจ่ายเงิน
เหรัญญิก 

ส ารวจ/เสนอ 
ค่าบริหารกิจการ/
รับค าร้องคา่สงเคราะห์
ขอรับเงินสงเคราะห ์

เสนอจัดซื้อ/จัดจ้าง/
แต่งตั้ง/อนุมัต/ิตรวจสอบ

เอกสารหลักฐาน 
การขอรับเงิน 

 



๕๐ 
 

ตัวอย่ำงกำรจ่ำยเงินค่ำสงเครำะห์ 

  การจ่ายเงินค่าสงเคราะห์ การฌาปนกิจสงเคราะห์จะใช้หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบผู้มีสิทธิ
รับเงิน โดยตรวจสอบจากบัตรทะเบียนประจ าตัวสมาชิก (จัดเก็บประวัติ) ดังนี้  
                    ๑. ผู้ที่สมาชิกแสดงความจ านงไว้ในใบสมัคร หรือมีหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงไว้กับการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ โดยจะยึดถือหนังสือที่สมาชิกแจ้งเปลี่ยนแปลงฉบับล่าสุด 
  ๒. หากผู้ที่สมาชิกแสดงความจ านงไว้เสียชีวิตแล้ว จะพิจารณาล าดับถัดไปตามที่ระเบียบฯ 
ก าหนด คือ สามีหรือภรรยาและหรือบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิก/บิดามารดาของสมาชิก/ผู้อยู่ใน
อุปการะของสมาชิกหรืออุปการะสมาชิก 
                     ซึ่งเมื่อตรวจสอบแล้ว บุคคลใดเป็นผู้มีสิทธิรับเงิน จะด าเนินการตามตัวอย่าง ๓ กรณี ดังนี้  

ตัวอย่ำงที่ ๑  (กรณีมอบให้มำรดำ แต่มำรดำเสียชีวิตแล้ว บุตรหลำยคนเป็นผู้มีสิทธิรับเงิน) 

                นายจริงใจ เสมอ ข้าราชการสังกัดส านักงานปศุสัตว์เขต ๑ เป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
ได้เสียชีวิต และได้มอบเงินค่าสงเคราะห์ให้แก่มารดา แต่มารดาได้เสียชีวิตไปแล้ว จึงแจ้งให้ภรรยาและบุตรของ
นายจริงใจ เสมอ ยื่นค าร้องขอรับเงิน โดยได้ตรวจสอบแล้ว นายจริงใจ เสมอ มีภรรยาทั้งหมด ๓ คน และมี
บุตรที่เกิดจากภรรยาทั้ง ๓ จ านวน ๕ คน โดยบุตรล าดับที่ ๑ - ๒ เกิดจากภรรยาคนที่ ๑ แต่ได้หย่าขาดกันแล้ว 
บุตรคนที่ ๓ - ๔ เกิดจากภรรยาคนที่ ๒ แต่ได้หย่าขาดจากกันแล้ว บุตรคนที่ ๕ เกิดจากภรรยาคนที่ ๓ ไม่ได้ 
จดทะเบียนสมรส และไมไ่ด้รับรองบุตรไว้ ซึ่งตามระเบียบฯ ระบุ ดังนี้  
                   บุคคลซึ่งมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ ได้แก่ บุคคลตามล าดับดังต่อไปนี้ โดยผู้อยู่ในล าดับก่อน
ย่อมตัดสิทธิผู้อยู่ในล าดับหลัง ซึงประกอบด้วย 
                   (๑) บุคคลที่สมาชิกแสดงความจ านงไว้ในใบสมัครหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์ อักษรไว้กับ           
การฌาปนกิจสงเคราะห์ให้เป็นผู้รับเงินสงเคราะห์ ซึ่งต้องเป็นบุคคลตาม (๒) (๓) หรือ (๔) นี้ 
                   (๒) สามีหรือภรรยาและหรือบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิก 
                   (๓) บิดามารดาของสมาชิก 
                   (๔) ผู้อยู่ในอุปการะของสมาชิกหรืออุปการะสมาชิก 
                   ดังนั้น การยื่นเอกสารขอรับเงินของสมาชิกรายนี้ ผู้มีสิทธิรับเงินได้แก่บุตรทั้ง ๕ คน ส่วนภรรยาทั้ง 
๓ คน ไม่มีสิทธิในการขอรับเงิน เนื่องจากได้หย่าขาดกันไปแล้ว และไม่ได้จดทะเบียน ขั้นตอนการรับเงิน จึงเป็นดังนี้ 
                   ๑. ให้บุตรทั้ง ๕ คน ยื่นค าร้องขอรับเงินสงเคราะห์ โดยกรอกรายละเอียดในแบบค าร้องขอรับเงิน
สงเคราะห์ การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ ก.ฌ.ส..๔ โดยให้ปศุสัตว์เขต ๑ ในฐานะผู้บังคับบัญชาลงนาม 
ให้ความเห็น และค ารับรองในส่วนท้ายของแบบค าร้องขอรับเงิน 
                   ๒. ให้บุตร ๔ คน มอบอ านาจให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับเงินแทน โดยกรอกรายละเอียดใน
หนังสือมอบอ านาจรับเงินสงเคราะห์ การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ ก.ฌ.ส.๕  
                   ๓. ยื่นเอกสารประกอบการขอรับเงิน อย่างละ ๑ ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง ดังนี้ 
                       ๓.๑ เอกสารของนายจริงใจ เสมอ สมาชิกผู้เสียชีวิต  
                             - ส าเนามรณบัตรหรือส าเนาทะเบียนคนตาย  
                                  - ส าเนาทะเบียนบ้าน ที่ประทบัค าว่า “ตาย” แล้ว  
                       ๓.๒ ส าเนามรณบัตรมารดาของนายจริงใจ เสมอ (ผู้ที่แจ้งความจ านงไว้ในใบสมัคร)  
                
 
 
 



๕๑ 
 

    ๓.๓ เอกสารของบุตรคนที่ ๑ – ๔ ซึ่งเป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย (บิดามารดาได้สมรสกัน 
แม้จะหย่าร้างในภายหลัง) 
                             - ส าเนาบัตรประชาชน 
                             - ส าเนาทะเบียนบ้าน 
                             - ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)  
                             - ส าเนาใบส าคัญการสมรส/หย่า (ถ้ามี) กรณีเป็นผู้หญิง 
                             - ส าเนาใบหย่าของมารดา  
                       ๓.๔ เอกสารของบุตรคนที่ ๕ ซึ่งเป็นบุตรนอกสมรส และบิดาไม่ได้รับรองบุตรไว้  
                             - ส าเนาบัตรประชาชน 
                             - ส าเนาทะเบียนบ้าน 
                             - ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)  
                             - ส าเนาใบส าคัญการสมรส/หย่า (ถ้ามี) กรณีเป็นผู้หญิง 
                             - ส าเนาค าสั่งศาลสั่งให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย (ต้องยื่นค าร้องต่อศาลเพ่ือให้
ศาลมีค าสั่งให้เป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย)                     
                 ๔. ส าเนาสมุดเงินฝากธนาคารกรุงไทย (ของบุตรที่ได้รับมอบอ านาจให้รับเงินแทน) 
                 ๕. หนังสือรับรองทายาทผู้มีสิทธิรับเงินจากส านักงานปศุสัตว์เขต ๑ ในฐานะต้นสังกัดจะต้อง
ตรวจสอบและรับรองว่ามารดาของนายจริงใจ เสมอ เสียชีวิตแล้วจริง มีภรรยาและบุตรกี่คน ประกอบด้วยใครบ้าง   
       ๖. เมื่อเอกสารประกอบการขอรับเงินครบถ้วนแล้ว จึงให้เลขที่ศพ ตรวจสอบจ านวนสมาชิก
คงเหลือ ณ วันที่รับเอกสาร ค านวณเงินค่าสงเคราะห์ เสนอผู้อ านาจอนุมัติลงนามในบันทึก และในเช็คสั่งจ่าย 
แล้วโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้รับมอบอ านาจ โดยจะโทรศัพท์แจ้งในวันที่โอนเงินเพ่ือทราบในเบื้องต้น  และ
จัดส่งหนังสือ/รายละเอียดการค านวณเงินที่จ่าย/ส าเนาการโอนเงิน  และหนังสือตอบกลับพร้อมที่อยู่ของ 
การฌาปนกิจสงเคราะห์ เพ่ือให้ผู้รับเงินตรวจสอบความถูกต้อง และจัดส่งจดหมายตอบกลับให้การฌาปนกิจ
สงเคราะห์ทราบ เมื่อตรวจสอบจ านวนเงินเป็นที่ถูกต้องแล้ว 

ตัวอย่ำงท่ี ๒ (กรณีผู้อยู่ในอุปกำระของสมำชิกหรืออุปกำระสมำชิก) 

                 นายท าดี ซื่อสัตย์ ข้าราชการสังกัดกรมปศุสัตว์ ได้สมัครเข้าสมาชิกประเภทสามัญ ได้สมัครให้ 
นางคิดดี ซื่อสัตย์ ภรรยาเป็นสมาชิกสมทบ และเป็นสมาชิกจนเกษียณอายุราชการ ต่อมาภายหลังนายท าดี
ซื่อสัตย์ ได้เสียชีวิต นางคิดดี ซื่อสัตย์ จึงแจ้งเปลี่ยนผู้รับเงินสงเคราะห์จากนายท าดี ซื่อสัตย์ เป็นนางสาวข้องใจ จริงใจ 
เกี่ยวข้องเป็นน้องสาว และนางคิดดี ซื่อสัตย์ ต้องช าระเงินด้วยตนเอง เนื่องจากไม่สามารถหักจากเงินบ านาญ
ของนายท าดี ซื่อสัตย์ ได้ ทั้งคู่ไม่มีบุตรด้วยกัน ต่อมานางคิดดี ซื่อสัตย์ ได้เสียชีวิต เมื่อการฌาปนกิจฯ ได้รับ
แจ้งจากเพ่ือนบ้าน จึงตรวจสอบผู้มีสิทธิรับเงิน ซึ่งได้แจ้งความจ านงมอบให้กับนางสาวข้องใจ จริงใจ ซึ่งเป็น
น้องสาว แต่ได้เสียชีวิตไปแล้ว โดยไม่ได้มีการแจ้งเปลี่ยนผู้รับเงินสงเคราะห์ ซึ่งตามระเบียบฯ ระบุ ดังนี้  
                 บุคคลซึ่งมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ ได้แก่ บุคคลตามล าดับดังต่อไปนี้ โดยผู้อยู่ในล าดับก่อนย่อม
ตัดสิทธิผู้อยู่ในล าดับหลัง ซึงประกอบด้วย 
                 (๑) บุคคลที่สมาชิกแสดงความจ านงไว้ในใบสมัครหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์ อักษรไว้กับ           
การฌาปนกิจสงเคราะห์ให้เป็นผู้รับเงินสงเคราะห์ ซึ่งต้องเป็นบุคคลตาม (๒) (๓) หรือ (๔) นี้ 
                 (๒) สามีหรือภรรยาและหรือบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิก 
                 (๓) บิดามารดาของสมาชิก 
                 (๔) ผู้อยู่ในอุปการะของสมาชิกหรืออุปการะสมาชิก 
                 



๕๒ 
 

                 การฌาปนกิจสงเคราะห์ ได้ตรวจสอบแล้ว สามารถแสดงข้อเท็จจริงได้ตามล าดับ ดังนี้  
                 (๑) ผู้ที่แจ้งความจ านงไว้ คือ นางสาวข้องใจ จริงใจ เกี่ยวข้องเป็นน้องสาว ได้เสียชีวิตแล้ว  
                 (๒) สามีของนางคิดดี ซื่อสัตย์ ได้เสียชีวิตแล้ว และไม่มีบุตรด้วยกัน 
                 (๓) บิดา มารดา ได้เสียชีวิตแล้ว (ไม่มีพ่ีน้องที่ยังมีชีวิตอยู่)              
                  (๔) ผู้อยู่ในอุปการะของสมาชิกไม่มี มีแต่ผู้อุปการะสมาชิก ซึ่งเป็นเพ่ือนบ้านใกล้เคียงที่คอยดูแล
เรื่องการกินอยู่ พาไปหาหมอ ช่วยเป็นธุระในการจัดส่งเงินค่าสงเคราะห์ให้เสมอ รวมถึงได้จัดการงานศพให้แก่
นางคิดดี ซื่อสัตย์ จนเสร็จสิ้น 
                 ดังนั้น ผู้รับเงินสงเคราะห์ของนางคิดดี ซื่อสัตย์ จึงเป็นไปตามระเบียน (๔) ผู้อุปการะสมาชิก
ขั้นตอนการขอรับเงินสงเคราะห์ จึงเป็นดังนี้ 
                 ๑. ให้เพ่ือนบ้านยื่นค าร้องขอรับเงินสงเคราะห์ โดยกรอกรายละเอียดในแบบค าร้องขอรับเงิน
สงเคราะห์ การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ ก.ฌ.ส.๔ โดยไม่ต้องผ่านหน่วยงานเพ่ือให้ความเห็น และ 
ค ารับรองในส่วนท้ายของแบบค าร้องขอรับเงิน เนื่องจากนางคิดดีฯ ได้จัดส่งเงินด้วยตนเอง ไม่ได้ผ่านหน่วยงาน 
                 ๒. แนบเอกสารประกอบแบบค าร้องอย่างละ ๑ ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง ดังนี้ 
                       ๒.๑ เอกสารของนายคิดดี ซื่อสัตย์ สมาชิกผู้เสียชีวิต  
                             - ส าเนามรณบัตรหรือส าเนาทะเบียนคนตาย  
                                   - ส าเนาทะเบียนบ้านที่ประตับค าว่า “ตาย” แล้ว 
                       ๒.๒ ส าเนามรณบัตรของสามี บิดา มารดา และของนางสาวข้องใจ จริงใจ  
                       ๒.๓ เอกสารของเพ่ือนบ้านผู้อุปการะสมาชิก 
                             - ส าเนาบัตรประชาชน 
                             - ส าเนาทะเบียนบ้าน 
                             - ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)  
                             - ส าเนาใบส าคัญการสมรส/หย่า (ถ้ามี) กรณีเป็นผู้หญิง 
                             - ส าเนาสมุดเงินฝากธนาคารกรุงไทย 
                         - ส าเนาการจัดส่งเงินค่าสงเคราะห์แทน (มีชื่อเพ่ือนบ้านเป็นผู้ส่ง) หรือหนังสือรับรอง 
จากก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/วัด ที่รับรองว่าเพื่อนบ้านเป็นผู้ดูแล หรือเป็นผู้จัดการงานศพให้กับนางคิดดี ซื่อสัตย์ 
         ๓. เมื่อเอกสารประกอบการขอรับเงินครบถ้วนแล้ว จึงให้เลขที่ศพ ตรวจสอบจ านวนสมาชิก
คงเหลือ ณ วันที่รับเอกสารครบถ้วน ค านวณเงินค่าสงเคราะห์ เสนอผู้อ านาจอนุมัติลงนามในบันทึก และในเช็คสั่งจ่าย 
แล้วโอนเข้าบัญชีธนาคาร โดยจะโทรศัพท์แจ้งในวันที่โอนเงินเพ่ือทราบในเบื้ องต้น และจัดส่งหนังสือ/
รายละเอียดการค านวณเงินที่จ่าย/ส าเนาการโอนเงิน และหนังสือตอบกลับพร้อมที่อยู่ของการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ เพ่ือให้ผู้รับเงินตรวจสอบความถูกต้อง และจัดส่งจดหมายตอบกลับให้การฌาปนกิจสงเคราะห์ทราบ  
เมื่อตรวจสอบจ านวนเงินเป็นที่ถูกต้องแล้ว 

ตัวอย่ำงที่ ๓  (กรณีระบุผู้รับเงินเพียงคนเดียว) 
                    นายประสพ โชคดี ข้าราชการบ านาญสังกัดส านักงานปศุสัตว์จังหวัดล าปาง เป็นสมาชิก 
การฌาปนกิจสงเคราะห์ ได้เสียชีวิต และได้มอบเงินค่าสงเคราะห์ให้แก่ นางวันดี ศรีดี เกี่ยวข้องเป็นบุตร 
จึงตรวจสอบเอกสารการเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ เนื่องจากลายมือชื่อเมื่อเทียบเคียงกันแล้วกับฉบับเดิม
ที่มอบให้นางสาวแสนดี โชคดี เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นลายมือที่ไม่เหมือนกัน อีกทั้งชื่อของบุตรที่แจ้งความจ านง
ไว้เขียนไม่ถูกต้อง จึงได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ดังนี้ 
                    ๑. นายประสพ โชคดี มีบุตรหลายคน อาจจะจ าการเขียนชื่อบุตรไม่ถูกต้อง ซึ่งอ่านเหมือนกันแต่
เขียนไม่เหมือนกันจากนางวรรณดี ศรีดี เขียนเป็น นางวันดี ศรีดี และสามารถตรวจสอบชื่อได้จากข้อมูลของ 
กรมปศุสัตว์ เนื่องจากนางวรรณดี ศรีดี เป็นข้าราชการกรมปศุสัตว์ จึงไม่ต้องให้อ าเภอรับรองการเขียนชื่อที่ไม่ถูกต้อง 



๕๓ 
 

                    ๒. นายประสพ  โชคดี ได้เปลี่ยนจากการหักบ าเหน็จรายเดือนของตนเอง เนื่องจากเงินไม่พอหัก
ช าระค่าสงเคราะห์ มาเป็นหักเงินเดือนของนางวรรณดี ศรีดี ซึ่งเป็นข้าราชการกรมปศุสัตว์ จึงได้แจ้งเปลี่ยนผู้รับเงิน
จากนางสาวแสนดี โชคดี มาเป็นนางวรรณดี ศรีดี อีกทั้งนายประสพ โชคดี ได้เปลี่ยนลายมือชื่อจากเดิม จึงได้
ขอหลักฐานการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของนายประสพ โชคดี (ก่อนที่จะเสียชีวิต) จากส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดล าปาง มาประกอบลายมือชื่อที่ เปลี่ยนแปลง รวมทั้งให้นางสาวแสนดี โชคดี ท าหนังสือแจ้งให้ 
การฌาปนกิจสงเคราะห์ทราบว่า ได้รับทราบการเปลี่ยนผู้รับเงินในครั้งนี้ อีกทั้งตนยังได้ลงลายมือชื่อเป็นพยาน
ในการแจ้งเปลี่ยนในครั้งนี้ด้วย  
                    ดังนั้น การยื่นขอรับเงินค่าสงเคราะห์ของนายประสพ โชคดี มีข้ันตอน ดังนี้ 
                  ๑. ให้นางวรรณดี ศรีดี ยื่นค าร้องขอรับเงินสงเคราะห์ โดยกรอกรายละเอียดในแบบค าร้อง
ขอรับเงินสงเคราะห์ การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ ก.ฌ.ส.๔ และให้ปศุสัตว์จังหวัดล าปาง ในฐานะ
หน่วยงานต้นสังกัด ลงนามให้ความเห็น และค ารับรองในส่วนท้ายของแบบค าร้องขอรับเงิน 
                    ๒. แนบเอกสารประกอบแบบค าร้องอย่างละ ๑ ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง ดังนี้ 
                        ๒.๑ เอกสารของนายประสพ โชคดี สมาชิกผู้เสียชีวิต  
                                 - ส าเนามรณบัตรหรือส าเนาทะเบียนคนตาย  
                                      - ส าเนาทะเบียนบ้านที่ประตับค าว่า “ตาย” แล้ว  
                        ๒.๒ เอกสารของนางวรรณดี ศรีดี 
                              - ส าเนาบัตรประชาชน 
                              - ส าเนาทะเบียนบ้าน 
                              - ส าเนาใบส าคัญการสมรส 
                              - ส าเนาสมุดเงินฝากธนาคารกรุงไทย 
                          - หนังสือแจ้งรับทราบการเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินของนางสาวแสนดี โชคดี 
                     ๒.๓ ส าเนาการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลจากส านักงานปศุสัตว์จังหวัดล าปาง โดยให้เจ้าหน้าที่
การเงิน ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
                  ๓. เมื่อเอกสารประกอบการขอรับเงินครบถ้วนแล้ว จึงให้เลขที่ศพ ตรวจสอบจ านวนสมาชิก
คงเหลือ ณ วันที่รับ ค านวณเงินค่าสงเคราะห์ เสนอผู้อ านาจอนุมัติลงนามในบันทึกและในเช็คสั่งจ่าย แล้วโอนเข้าบัญชี
ธนาคารของผู้รับเงิน โดยจะโทรศัพท์แจ้งในวันที่โอนเงินเพ่ือทราบในเบื้องต้น และจัดส่งหนังสือ/รายละเอียดการ
ค านวณเงินที่จ่าย/ส าเนาการโอนเงิน และหนังสือตอบกลับพร้อมที่อยู่ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ เพ่ือให้ผู้รับเงิน
ตรวจสอบความถูกต้อง และจัดส่งจดหมายตอบกลับให้การฌาปนกิจสงเคราะห์ทราบ เมื่อตรวจสอบจ านวนเงิน
เป็นที่ถูกต้องแล้ว 

๔. กำรพ้นสภำพกำรเป็นสมำชิก 
               ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ พ.ศ.๒๕๔๙ ข้อ ๑๘ ได้ระบุ
ไว้ว่า สมาชิกภาพย่อมสิ้นสุดลง ดังต่อไปนี้ 
               ๑. ตาย 
               ๒. ลาออกโดยไม่มีหนี้สินกับการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
               ๓. ถูกคัดชื่อออกเพราะขาดส่งเงินสงเคราะห์ และได้รับหนังสือเตือนจากการฌาปนกิจสงเคราะห์
แล้ว ๓ ครั้ง แต่ละครั้งมีระยะห่างกัน ๓๐ วัน ซึ่งครั้งสุดท้ายท าเป็นหนังสือลงทะเบียนตอบรับและ
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้พ้นจากสมาชิกภาพ 
               ๔ กระท าการใด ๆ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การฌาปนกิจสงเคราะห์อย่างร้ายแรง และ
คณะกรรมการมีมติให้ออก 
 



๕๔ 
 

               สมำชิกตำย 
               เมื่อสมาชิกได้ถึงแก่ความตาย ถือเป็นการพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิก ทายาทหรือผู้มีสิทธิรับเงิน
ของสมาชิกที่ถึงแก่ความตาย จะต้องด าเนินการยื่นค าร้องขอรับเงินสงเคราะห์ ภายในระยะเวลา ๕ ปี นับจาก
วันที่สมาชิกถึงแก่ความตาย 
               สมำชิกลำออก 
               สมาชิกซึ่งย้ายไปรับราชการในสังกัด กระทรวง กรม อ่ืน หรือพ้นจากกการเป็นข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด ถ้าไม่ประสงค์จะเป็น
สมาชิกต่อไป ให้แสดงความจ านงลาออกต่อคณะกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องไม่มีหนี้สินกับ 
การฌาปนกิจสงเคราะห์ หากไม่แสดงความจ านงดังกล่าวให้ถือว่ายังคงเป็นสมาชิกต่อไป 
     สมำชิกถูกคัดชื่อออก 
               สมาชิกมีหน้าที่ในการออกเงินสงเคราะห์ให้แก่สมาชิกที่ถึงแก่ความตาย หากไม่ช าระเงินภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด การฌาปนกิจสงเคราะห์จะด าเนินการติดตามทวงถามโดยจัดท าเป็นหนังสือเตือนให้ช าระ
เงิน เป็นจ านวน ๓ ครั้ง ซึ่งแต่ละครั้งจะมีระยะเวลาห่างกัน ๓๐ วัน โดยครั้งสุดท้ายจะท าเป็นหนังสือ
ลงทะเบียนตอบรับ หากยังไม่ได้รับเงินค่าสงเคราะห์ในเวลาที่ทวงถาม จะเสนอคณะกรรมการพิจารณาคัดออก
จากการเป็นสมาชิก แต่ถ้าผู้นั้นได้ออกจากการเป็นสมาชิกไปเกินกว่าหนึ่งปีแล้ว และได้ช าระเงินต่าง ๆ ตาม
ระเบียบนี้ที่ค้างช าระกับการฌาปนกิจสงเคราะห์ คณะกรรมการอาจพิจารณายกเว้นให้สมัครเป็นสมาชิกได้  
               การสิ้นสุดแห่งสมาชิกภาพ สมาชิกไม่มีสิทธิเรียกเงินค่าสมัคร เงินค่าบ ารุง และเงินสงเคราะห์ที่ได้
ช าระตามระเบียบนี้คืนจากการฌาปนกิจสงเคราะห์ เว้นแต่เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าที่ยังไม่ตกอยู่ในความผูกพันที่
จะต้องจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่สมาชิกที่ถึงแก่ความตาย     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 
 

                               ขั้นตอนกำรพ้นสภำพกำรเป็นสมำชิก (ตำย/ลำออก/คัดออก) 
รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร เอกสำรหลักฐำน หมำยเหตุ 

๑. ยื่นความประสงค์กรณพ้ีนสภาพ 
    จากการเป็นสมาชิก  
    ตำย 
   - ผู้มีสิทธิรับเงินของสมาชิก 
     ยื่นค าร้องขอรับเงินต่อ 
     การฌาปนกิจสงเคราะห์ 
     ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด ยกเว้น 
     กลุ่มสมาชิกที่ช าระเงินด้วย 
     ตนเอง 
   ลำออก 
   - ยื่นใบลาออกต่อการฌาปนกิจ 
     สงเคราะห ์     
    คัดออก 
    - การฌาปนกิจฯ ตรวจสอบการ 
      ช าระเงินของสมาชิกท่ีค้าง 
      ช าระเพ่ือแจ้งเตือนให้ช าระ 
      ค่าสงเคราะห์       

 
 
 
- แบบค าร้องขอรับเงิน กฌส.๔ 
- หนังสือมอบอ านาจ กฌส.๕ 
- เอกสารประกอบการขอรับเงิน 
 
 
 
 
- แบบฟอร์มใบลาออก 
 
 
- บัตรทะเบียนประจ าตัวสมาชิก  
  และประวัติการช าระเงิน 
  รายบุคคลจากฐานข้อมูล 
  โปรแกรม ก.ฌ.ส.   

 
 
 
ก าหนดยื่นค าร้องขอรับเงิน 
ภายใน ๕ ปี นับจากสมาชิก 
ถึงแก่ความตาย 
 
 

๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ 
    รายการช าระเงินค่าสงเคราะห์ 
    ของสมาชิก 
     
     

- ค าร้อง/หลักฐานประกอบ 
- บัตรทะเบียนประจ าตัวสมาชิก  
  (จัดเก็บประวัติ/รายการช าระเงิน) 
- หนังสือแจ้งเตือนการค้าง 
  ช าระ (กรณีคัดออก) 

- ตรวจสอบเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 
  ที่ช าระไว้  
- แจ้งเตือน ๓ ครั้ง ห่างกันครั้งละ  
  ๓๐ วัน และครั้งสุดท้าย 
  ลงทะเบียนตอบรับ 

๓. เสนอคณะกรรมการพิจารณา 
    การจ่ายเงิน/ลาออก/คัดออก 
     

- หนังสือเสนอคณะกรรมการ 
  จ่ายเงินค่าสงเคราะห์ 
- ใบลาออก 
- มติที่ประชุมคณะกรรมการให้ 
  คัดออกจากการเป็นสมาชิก 
- รายละเอียดการช าระเงินของ 
  สมาชิกแต่ละราย 

- ช าระเงินที่ค้างช าระให้เสร็จสิ้น 

๔. แจ้งการจ่ายเงิน/ลาออก/ 
    คัดออกให้สมาชิกทราบ 

- แจ้งผลการจ่ายเงิน/อนุมัติให้ 
  ลาออก/มีมติให้คัดออก 
- ประกาศแจ้งการคัดออกจาก 
  การเป็นสมาชิก  

- โทรศัพทห์รืออีเมล์แจ้งให้ทราบ 
- ลงทะเบียนตอบรับ 

๕. ปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียน 
    สมาชิก และปรับลดจ านวน 
    สมาชิกเพ่ือให้ถูกต้องและ 
    เป็นปัจจุบัน 

- ใบลาออก(ประทับวันที่ลาออก) 
- รายชื่อสมาชิกท่ีถูกคัดออก 
- บัตรทะเบียนประจ าตัวสมาชิก 
  ทั้งท่ีเก็บประวัติ/รายการ 
  ช าระเงินค่าสงเคราะห์ 

- จ านวนสมาชิกคงเหลือส าหรับใช้ 
  เป็นฐานค านวณการจ่ายเงินเมื่อมี 
  สมาชิกเสียชีวิต 



๕๖ 
 

ผังกระบวนกำรพ้นสภำพจำกสมำชิก (ตำย/ลำออก/คัดออก) 

ล ำ 
ดับ 

ผังกระบวนกำร รำยละเอียด 
ระยะ 
เวลำ 

เอกสำร/แบบฟอร์ม 

๑  
 
 
 
 
       

   
 

- ให้ผู้มีสิทธิรับเงินยื่นค าร้องรับเงิน 
- ให้ผู้ประสงคจ์ะลาออกยื่นใบลาออก 
- ตรวจสอบการช าระของสมาชิกท่ี   
  ไม่ได้ช าระค่าสงเคราะห์จะต้อง  
  ติดตามทวงถามและคัดออก 
  หากไม่ช าระภายในเวลาที่ก าหนด 

๑๐ วัน 
๑ วัน 

๓๐ วัน/ครั้ง
ก าหนด  
๓ ครั้ง 

 

- ระเบยีบกรมปศุสตัว์ ว่าด้วย 
  การฌาปนกิจสงเคราะห ์
  กรมปศุสตัว์ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  ข้อ ๑๘ สมาชิกภาพย่อม                  
  สิ้นสุดลงในกรณ ี
  (๑)  ตาย 
  (๒)  ลาออก (ไมม่ีหนีส้ิน) 
  (๓)  ถูกคดัช่ือออก เพราะขาด 
        ส่งเงินสงเคราะห ์ 

๒ 
 
 
 
 

 
 
 
 

- ตรวจสอบหลักฐานการขอรบัเงิน 
- ตรวจสอบรายการช าระเงินของ 
  สมาชิกที่ขอลาออกให้เป็นปัจจุบนั 
- จัดท าหนังสือแจ้งเตือนให้สมาชิก  
  ช าระภายในเวลาที่ก าหนด พร้อม 
  จัดท ารายละเอียดประกอบ  
 

๑ วัน - แบบค ารอ้งขอรับเงิน 
-  ใบลาออก 
- บัตรทะเบียนประจ าตัว 
  สมาชิกที่ขอลาออก/ 
  คัดออก  
  (ประวัติ/รายการช าระเงิน) 

๓                                     
                                      
 
 
                                         
 

- เสนอคณะกรรการพิจารณา 
  ลงนามอนุมัติใหจ้่ายเงิน/ลาออก  
  และคัดออกจากการเป็นสมาชิก  
  เมื่อไม่ช าระเงินเมื่อแจ้งเตือน            
  ครบ ๓ ครั้ง และคณะกรรมการมี 
  มติให้คัดออก 
   

๑ วัน - บัตรทะเบียนประจ าตัว 
  สมาชิก/รายการช าระ 
  เงินของสมาชิก/       
  รายละเอียดการค้าง 
  ช าระค่าสงเคราะห ์ 
- มติที่ประชุม 
  คณะกรรมการ 

  
๔  - จ่ายเงินและแจ้งผลการจ่ายเงิน 

- แจ้งผลการลาออก 
- จัดท าประกาศแจ้งใหส้มาชิกที่ถูก 
  คัดออกทราบ  

๑ วัน - หนังสือแจ้งการจ่ายเงิน 
  และส าเนาการโอนเงิน 
- ประกาศแจ้งการคดัออก  
  พร้อมลงทะเบียนตอบรับ   

๕  - ปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียน 
  สมาชิกในโปรแกรมการฌาปนกจิ 
  สงเคราะห ์
- ปรับลดจ านวนสมาชิกเพื่อใช้เปน็ 
  ฐานข้อมูลในการค านวณ 
  ค่าสงเคราะห์เมื่อมีสมาชิกเสียชีวิต 
- น าบัตรทะเบียนประจ าตัวสมาชกิ  
  (จัดเก็บประวัต/ิรายการช าระเงนิ) 
  ออกจากระบบการจดัเก็บ 

๑ วัน -  รายละเอยีดสมาชิกที่ค้าง 
   ช าระเงินคา่สงเคราะห ์
-  บัตรทะเบยีนประจ าตัว 
   สมาชิก  (ประวตัิ/รายการ 
   ช าระเงิน) 
-  เงินสงเคราะหล์่วงหน้า 
-  เก็บไวเ้พื่อตรวจสอบ 
   ไม่น้อยกวา่ ๑๐ ปี 

 

 

ยื่นค าร้อง/ใบลาออก/
ตรวจสอบรายการ

ช าระเงินของสมาชิก 
สมาชิกภาพ 

ตาย/ลาออก/คัดออก 

คณะกรรมการ
พิจารณา 

ลงนาม/อนุมตั ิ

ตรวจสอบหลกัฐาน/ใบลาออก/
จัดท ารายละเอียด 

ปรับปรุง
ฐานข้อมูล/ปรับลด

จ านวนสมาชิก 

จ่ายเงิน/แจ้งผลการจ่ายเงิน/
ลาออก/คัดออก ให้สมาชิกทราบ 



๕๗ 
 

๕. กำรรำยงำนผลของกำรฌำปนกิจสงเครำะห์กรมปศุสัตว์                   
                ตามระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์
ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรวิชาชีพซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การก ากับของรัฐ 
พ.ศ.๒๕๔๗ มีข้อก าหนดให้การฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐ ต้องจัดให้มีทะเบียนสมาชิกตามแบบที่นายทะเบียน 
ก าหนด และให้เก็บรักษาไว้ที่ส านักงาน และเมื่อสิ้นเดือนมิถุนายนของทุกปี ให้ส่งส าเนาทะเบียนสมาชิกที่เพ่ิมขึ้นและ
การแจ้งการตายของสมาชิก หรือการพ้นจากสมาชิกภาพตามแบบที่นายทะเบียนก าหนดให้แก่นายทะเบียน
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันสิ้นเดือนมิถุนายน และต้องรายงานผลการด าเนินงานให้กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัวในฐานะนายทะเบียนของการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐทราบ ปีละ ๑ ครั้งประกอบด้วย  
               ๑. ทะเบียนสมำชิกและกำรรำยงำนทะเบียนสมำชิกภำครัฐ  
                   ๑.๑ การฌาปนกิจสงเคราะห์ต้องจัดท าเบียนสมาชิกตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด  
(แบบ ก.ฌ.๔) 
                   ๑.๒ ทะเบียนสมาชิกพร้อมทั้งหลักฐานเอกสารที่ใช้ประกอบการบันทึกในทะเบียน จะต้องเก็บ
รักษาไว้ที่ส านักงานของการฌาปนกิจสงเคราะห์ เพ่ือให้สามารถตรวจสอบได้ 
                   ๑.๓ ในวันสิ้นเดือนมิถุนายนของทุกปี การฌาปนกิจสงเคราะห์ต้องส่งส าเนาทะเบียนสมาชิกไป
ให้นายทะเบียนโดยให้จัดท ารายงาน ๒ ชุด เพ่ือเก็บไว้ที่ส านักงาน ๑ ชุด จัดส่งให้นายทะเบียน ๑ ชุด และ
แม้ว่าในรอบระยะเวลาไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องรายงานว่าจ านวนสมาชิกคงเหลือเท่าใด ประกอบด้วย 
                        แบบ ก.ฌ.๔    เฉพาะสมาชิกท่ีเพ่ิมข้ึน  
                        แบบ ก.ฌ.๕    สมาชิกท่ีพ้นสภาพเนื่องจากตาย ลาออก คัดออก หรือออกด้วยเหตุผลอ่ืน                     
                        แบบ ก.ฌ.๖    สมาชิกท่ีเปลี่ยนแปลงด้วยสาเหตุอ่ืน ๆ เช่น ชื่อ สกุล ค าน าหน้า ผู้รับเงิน
สงเคราะห ์เป็นต้น  
                   ๑.๔ เอกสารประกอบการรายงาน มีดังนี้  
                          - หนังสือน าส่งการรายงานจ านวนสมาชิก ต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับจ านวนสมาชิก
คงเหลือยกมากับจ านวนสมาชิกที่เพ่ิมข้ึน – ลดลง และยอดคงเหลือท้ังสิ้น 
                          - ส าเนาทะเบียนสมาชิก (แบบ ก.ฌ.๔) 
                          - บัญชรีายชื่อผู้ที่พ้นจากสมาชิกภาพ (แบบ ก.ฌ.๕) 
                          - บัญชรีายชื่อผู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงด้วยสาเหตุต่าง ๆ (แบบ ก.ฌ.๖) 

               ๒. งบกำรเงินของกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ 
                   เมื่อสิ้นปีปฏิทินของทุกปี การฌาปนกิจสงเคราะห์จะต้องท าบัญชีงบดุลตามแบบที่นายทะเบียน
ก าหนด เสนอต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์ เพ่ือขออนุมัติภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน และต้องส่งส าเนางบดุลที่
มีค าว่ารับรองส าเนาถูกต้องให้แก่นายทะเบียนนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ และต้องแสดงไว้ที่ส านักงานเพ่ือให้สมาชิกและ
ผู้ที่มีส่วนได้ เสียตรวจดู หลักฐานและเอกสารทางการเงิน การบัญชี และบัญชีงบดุล การฌาปนกิจส ง เค ร า ะห์ 
ต้องเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี ดังนั้น ต้องจัดให้มีบัญชีแสดงฐานะการเงิน และหลักฐานการรับจ่ายเงิน ดังนี้ 
                   ๑. สมุดเงินสด               
                   ๒. บัญชีแยกประเภท                         
                   ๓. สมุดรายวันทั่วไป    
                   ๔. บัญชีรับ-จ่าย  
                   ๕. งบดุล 
                   ๖. บัญชีรายได้ รายจ่าย 
                   ๗. รายการรับ-จ่ายเงินสงเคราะห์ในรอบปี 
                   ๘. รายการเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือ ณ วันสิ้นปีปิดบัญชี                           



๕๘ 
 

              ๓. กำรเปลี่ยนแปลงคณะกรรมกำรด ำเนินกำรกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ 
                 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนตัวกรรมการคณะกรรมการด าเนินการ 
การฌาปนกิจสงเคราะห์ จะต้องจัดส่งส าเนาการเปลี่ยนแปลงให้นายทะเบียนทราบ โดยให้ส่งส าเนาค าสั่งที่มี 
ค ารับรองว่าถูกต้องภายใน ๓๐ วัน ให้นายทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐทราบด้วย             

กำรฌำปนกิจสงเครำะห์ กรมปศุสัตว์ ได้ด ำเนินกำรตำมระเบียบ ดังนี้  
                   ๑. จัดส่งเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ให้กลุ่มบัญชี กองคลัง เพื่อบันทึกและจัดท าบัญชี 
                   ๒. เมื่อสิ้นเดือนมิถุนายนของทุกปี ได้จัดท าทะเบียนสมาชิกที่เพ่ิมขึ้น และการแจ้งตายของ
สมาชิก หรือการพ้นจากสมาชิกภาพตามแบบฟอร์มที่นายทะเบียนก าหนด  
                   ๓. การฌาปนกิจสงเคราะห์ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี/ค่าตอบแทนประจ าปี เพ่ือจัดจ้าง
ผู้ตรวจสอบบัญชีจากบุคคลภายนอก ส าหรับตรวจสอบและรับรองงบการเงิน เพ่ือแสดงฐานะการเงิน และ
รายงานการสอบบัญชี  

         ๔. จัดท างบดุลตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด เสนอต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์ เพื่อขออนุมัติและ    
ลงนามร่วมกับเหรัญญิก (ผอ.กองคลัง) ในงบการเงิน 
         ๕. จัดท าหนังสือจัดส่งส าเนางบดุล การเปลี่ยนแปลงสมาชิก ส าเนาค าสั่งที่มีค ารับรองว่าถูกต้อง 
กรณี เปลี่ ยนแปลงการแต่ งตั้ งหรื อเปลี่ ยนตั วกรรมการคณะกรรมการด าเนิ นการ เสนอประธานลงนาม 
จัดส่งให้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในฐานะนายทะเบียนของการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐทราบ 
                   ๖. ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ กองการเจ้าหน้าที่ ในหัวข้อ การฌาปนกิจสงเคราะห์ เพ่ือให้
สมาชิก หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียตรวจดู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๙ 
 

ผังกระบวนกำรรำยงำนผลของกำรฌำปนกิจสงเครำะห์กรมปศุสัตว์ 

ล ำดับ ผังกระบวนกำร รำยละเอียด 
ระยะ 
เวลำ 

เอกสำร/แบบฟอร์ม 

๑  
 
 
 
 
        

  

- จัดส่งเอกสารการรับเงิน  
  การจ่ายเงิน การรบัสมาชิกใหม่    
  ประกาศสมาชิกถึงแก่กรรม  
  การลาออก การคัดออก ให ้
  กลุ่มบัญชี กองคลังเพื่อบันทึก 
  และจัดท าบญัช ี
- จัดท าข้อมูลทะเบยีนสมาชิก 
  เพิ่ม/ลด และการเปลี่ยนแปลง 
  สาเหตตุ่าง ๆ 

เดือนละ ๑ 
ครั้ง 

 (สิ้นเดือน) 
 
 
 

สิ้นเดือน
มิถุนายน
ของทุกป ี

- เอกสารการรับเงิน/จ่ายเงิน 
- ประกาศรับสมาชิกใหม ่
- ใบลาออก 
- ประกาศคัดออก 
 
 
- แบบ ก.ฌ. ๔-๖ 

๒  
 
 
 
 

- จัดส่งบัญชีให้ผู้ตรวจบัญชีเพื่อ 
  ตรวจสอบและรับรองงบการเงิน 
- จัดท าหนังสือแจ้งนายทะเบียน 
  เพื่อจัดส่งงบการเงิน/การเพิ่ม/ลด 
  การเปลี่ยนแปลงของสมาชิก 

๑ สัปดาห ์
 

๑ วัน 

- เอกสารการบันทึกบญัชี 
- สมุดเช็ค 
- สมุดเงินฝากธนาคาร 
- แบบรายงาน และแบบ 
  ก.ฌ.๔ – ๖ 

๓                                     
                                      
 
 
                                         
 
                           
 

- เสนอประธานและเหรัญญิกเพื่อ 
  ตรวจสอบและลงนามอนุมัติใน 
  งบการเงิน  
- ประธานลงนามในหนังสือเพื่อ 
  จัดส่งให้นายทะเบยีน 
 

๑ วัน - งบการเงิน  
 
 
- หนังสือถึงอธิบดีกรม 
  กิจการสตรีและสถาบัน 
  ครอบครัว 
 
 
 
 
 

๔  - จัดส่งหนังสือ พร้อมเอกสารที ่
  เกี่ยวข้องให้นายทะเบียนทราบ 
  - งบการเงิน 
  - แบบ ก.ฌ.๔ – ๖ 
  - แจ้งเปลี่ยนคณะกรรมการบริหาร 
  

๑ วัน ตามระเบียบฯ หมวด ๗ 
ข้อ ๓๕, ๓๖ และ ๔๑  
 
 
 

๕  - ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต ์
  กองการเจ้าหน้าที่ หัวข้อ  
  การฌาปนกิจสงเคราะห ์
  กรมปศุสัตว์ เพื่อใหส้มาชิก  
  หรือผู้มีส่วนไดส้่วนเสียได ้
  ตรวจสอบด ู
 
 

๑ วัน http://www.person. 
dld.go.th/2557/ 
homecremation.php 

 
 

จัดส่งเอกสาร/บันทึก
บัญช/ีจัดท าทะเบยีน

สมาชิกเพิ่ม/ลด 

พิจารณา 
ลงนาม/
อนุมัต ิ

รายงานผลการด าเนิน 
กิจการ/สมาชิกเพิ่ม/ลด 
 

ตรวจสอบบญัชี/ 
รับรองงบการเงิน 

ประชาสมัพันธ์ผล 
การด าเนินกิจการ 

http://www.person/


๖๐ 
 

บทที่ ๔ 
บทสรุป ปัญหำ และข้อเสนอแนะ 

๑. บทสรุป 
       ในการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นคู่มือ

ส าหรับผู้ปฏิบัติงานของการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน ท าให้ปฏิบัติงาน
ได้อย่างรวดเร็ว ลดระยะเวลา ถูกต้องตามระเบียบ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้แก่สมาชิกและผู้รับเงินสงเคราะห์ทราบถึงกระบวนการหรือขั้นตอนของการฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมปศุสัตว์          
รวมถึงเพ่ือเป็นแนวทางวิธีปฏิบัติของการฌาปนกิจสงเคราะห์ และบุคลากรกรมปศุสัตว์ ให้มีความเข้าใจ สามารถ
ด าเนินการปฏิบัติตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว ตลอดจนเป็นการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิค ขั้นตอน 
วิธีปฏิบัติงานจากประสบการณ์ท างานของผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงาน  
ในหน่วยงาน โดยในบทนี้จะเป็นการสรุปปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน 

        การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน ในการ  
จัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกซ่ึงถึงแก่ความตายด้วยเงินสงเคราะห์ โดยไม่ประสงค์จะหาก าไร 
มาแบ่งกัน บริหารกิจการโดยคณะกรรมการการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ มี อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
เป็นประธานกรรมการ ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นเลขานุการ และผู้อ านวยการกองคลัง เป็นเหรัญญิก 
ปัจจุบันปฏิบัติตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์  พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งกรมกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัว ในฐานะนายทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ และองค์กรวิชาชีพซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้ก ากับของรัฐ เห็นว่าไม่ขัดต่อระเบียบกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ และองค์กรวิชาชีพ ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้ก ากับของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๗  

                 ประเภทของสมำชิก มี ๒ ประเภท 
                 ๑. สมาชิกสามัญ ได้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมปศุสัตว์ จ ากัด  
                 ๒. สมาชิกสมทบ ได้แก่ สามี หรือภรรยาของสมาชิกสามัญ  

กำรปฏิบัติงำนกำรฌำปนกิจสงเครำะห์กรมปศุสัตว์ มี ๕ ขั้นตอน ดังนี้ 
      ๑. การสมัครเข้าเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ 
      ๒. การรับเงินของการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ 
      ๓. การจ่ายเงินของการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ 
      ๔. การพ้นสภาพการเป็นสมาชิก (ตาย/ลาออก/คัดออก) 
      ๕. การรายงานผลของการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ 

      ๑. กำรสมัครเข้ำเป็นสมำชิกกำรฌำปนกิจสงเครำะห์กรมปศุสัตว์ มีขั้นตอนดังนี้ 
                ๑. ยื่นใบสมัครต่อการฌาปนกิจสงเคราะห์ ผ่านการรับรองจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด 
                ๒. ช าระเงิน พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร 
                ๓. เสนอคณะกรรมการพิจารณารับเข้าเป็นสมาชิกใหม่ 
                ๔. รับเข้าเป็นสมาชิก และแจ้งให้สมาชิกทราบ 
                ๕. จัดท าฐานข้อมูลทะเบียนสมาชิกในโปรแกรมการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ 
                  
 



๖๑ 
 

     ๒. กำรรับเงินของกำรฌำปนกิจสงเครำะห์กรมปศุสัตว์ 
          ๑. สมาชิกช าระเงินด้วยวิธีช าระเงินสด/ธนาณัติ/เงินโอน/หักจากเงินเดือน/ค่าจ้างประจ า/  
เงินบ านาญ/บ าเหน็จรายเดือน และค่าตอบแทนรายเดือน 
          ๒. ตรวจสอบการช าระเงิน  
          ๓. บันทึกการช าระเงินในบัตรทะเบียนประจ าตัวสมาชิก และออกใบเสร็จจัดส่งให้สมาชิกโดยใช้
โปรแกรมการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ 
          ๔. รายงานการน าส่งเงินให้เหรัญญิกทราบ และจัดท าบัญชี 
 
      ๓. กำรจ่ำยเงินของกำรฌำปนกิจสงเครำะห์กรมปศุสัตว์ 
          ๓.๑. จ่ำยตำมมติที่ประชุมของคณะกรรมกำรและบริหำรกิจกำรของกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ 
                 ๓.๑.๑  การจ่ายเงินของการฌาปนกิจสงเคราะห์ หากรายการใดวงเงินไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท 
ประธานกรรมการมีอ านาจการอนุมัติให้ด าเนินการได้ แต่หากเกินวงเงินที่ก าหนดต้องน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ จึงจะด าเนินการได ้
                  ๓.๑.๒ ประธานกรรมการมีอ านาจสั่งจ่ายตามมติของที่ประชุมของคณะกรรมการ และบริหาร
กิจการของการฌาปนกิจสงเคราะห์ เช่น การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ หมึกพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง
ส าหรับออกใบเสร็จรับเงิน ค่าไปรษณีย์ส าหรับการจัดส่งเอกสารและใบเสร็จรับเงินให้สมาชิก การจัดจ้างผู้ตรวจ
สอบบัญชี และค่าตอบแทน เป็นต้น  
          ๓.๒. จ่ำยเป็นค่ำสงเครำะห์เมื่อสมำชิกเสียชีวิต 

                       ๓.๒.๑ จ่ายให้กับผู้มีสิทธิรับเงินที่สมาชิกแจ้งความประสงค์ไว้ในใบสมัคร หรือแจ้งเปลี่ยนแปลง
ในภายหลังเป็นลายลักษณ์อักษรให้ไว้ต่อการฌาปนกิจสงเคราะห์  (ตามแบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนผู้รับเงิน
สงเคราะห์) ซึ่งต้องแนบส าเนาบัตรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน ของสมาชิกและผู้รับเงิน (รับรองส าเนา
ถูกต้อง) โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานต้นสังกัด ลงนามเป็นพยาน พร้อมประทับตราชื่อ 
และต าแหน่ง  
                 ๓.๒.๒ กรณีผู้รับเงินตามข้อ ๑ เสียชีวิตไปแล้ว ผู้มีสิทธิรับเงินจะเป็นล าดับถัดไป โดยผู้อยู่ใน
ล าดับก่อนย่อมตัดสิทธิผู้อยู่ในล าดับหลัง ได้แก่ 
                             - สามีหรือภรรยาและหรือบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิก 
                             - บิดามารดาของสมาชิก 
                             - ผู้อยู่ในอุปการะของสมาชิกหรืออุปการะสมาชิก 
                  ๓.๒.๓ ผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติสั่งจ่าย ประกอบด้วย 
                             - ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการคนใดคนหนึ่งลงนามร่วมกับกรรมการ
และเหรัญญิก หรือกรรมการและเลขานุการ 
                  ๓.๒.๔ การจ่ายเงินค่าสงเคราะห์ให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน มีดังนี้ 
                             - จ่ายด้วยเช็ด โดยต้องมารับด้วยตนเอง 
                             - จ่ายโดยโอนเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน ที่แสดงความประสงค์ไว้ (หักค่าโอนจาก
เจ้าของบัญชี)               

     ๔. กำรพ้นสภำพกำรเป็นสมำชิก (ตำย/ลำออก/คัดออก) 
         ๔.๑ เมื่อสมาชิกถึงแก่ความตายถือว่าพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิก 
         ๔.๒ สมาชิกที่ไม่ประสงค์จะเป็นสมาชิกสามารถลาออกได้ โดยยื่นใบลาออกต่อการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
เพ่ือเสนอประธานกรรมการพิจารณาอนุมัติให้ลาออก โดยหากมียอดค้างช าระจะต้องช าระให้เสร็จสิ้น  
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         ๔.๓ สมาชิกที่ไม่ช าระค่าสงเคราะห์ตามที่การฌาปนกิจสงเคราะห์แจ้ง เกินกว่าเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าที
ช าระไว้ การฌาปนกิจสงเคราะห์จะแจ้งเตือนเป็นหนังสือให้ช าระ ภายใน ๓๐ วัน จ านวน ๓ ครั้ง โดยครั้งที่ ๓ 
จัดท าเป็นหนังสือลงทะเบียนตอบรับ เพ่ือน ามาเป็นหลักฐานว่าสมาชิกได้รับทราบการแจ้งเตือนในครั้งสุดท้าย 
ซ่ึงหากครบก าหนด ๓ ครั้งแล้วสมาชิกยังไม่ด าเนินการช าระให้เสร็จสิ้น จะต้องน าเสนอคณะกรรมการพิจารณา
คัดออกจากการเป็นสมาชิก เพ่ือไม่ให้มีหนี้สินค้างช าระเป็นจ านวนมาก 
         ๔.๔ จัดท าหนังสือแจ้งให้สมาชิกที่ถูกคัดออกทราบ เนื่องจากการถูกคัดออกท าให้สมาชิกเสียสิทธิในการ
ขอรับเงินสงเคราะห์ หากสมาชิกผู้นั้นถึงแก่ความตายในภายหลัง 
         ๔.๕ ปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิกที่ตาย ลาออก คัดออก และปรับลดจ านวนสมาชิกคงเหลือให้เป็น
ปัจจุบัน เพราะต้องน าไปค านวณการจ่ายเงินสงเคราะห์เมื่อมีสมาชิกถึงแก่ความตาย 

     ๕. กำรรำยงำนผลของกำรฌำปนกิจสงเครำะห์กรมปศุสัตว์ 
         การรายงานผลของการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์จะต้องจัดท าหนังสือถึงอธิบดีกรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะนายทะเบียนการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ภาครัฐ (ตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด) ดังนี้ 
         ๕.๑ เมื่อสิ้นเดือนมิถุนายน รายงานการเปลี่ยนแปลง การเพ่ิม/ลด ของสมาชิกการฌาปนกิจ                            
         ๕.๒ เมื่อสิ้นปีปฏิทิน ให้รายงานผลการด าเนินกิจการของการฌาปนกิจสงเคราะห์ พร้อมแนบส าเนา  
งบดุล ที่รับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน ๑ เล่ม  
         ๕.๓ จัดส่งส าเนาค าสั่งกรณีมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการด าเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ 

๒. ปัญหำอุปสรรค 
                จากการด าเนินการในฐานะผู้ปฏิบัติงานของการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ พบปัญหา
อุปสรรค ดังนี้ 
      ๑. การค้างช าระค่าสงเคราะห์ของสมาชิกที่ต้องช าระเงินด้วยตนเอง ซึ่งพอจะแบ่งออกเป็น  
๓ กลุ่ม ดังนี้  
                    กลุ่มท่ี ๑  
                    สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ ไม่ได้รับเงินบ านาญ หรือบ าเหน็จรายเดือน จึงไม่สามารถหักจาก
เงินบ านาญ หรือบ าเหน็จรายเดือนจากกรมบัญชีกลางได้ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีอายุมาก และหากอยู่ในส่วนภูมิภาค 
การไปด าเนินการต่าง ๆ ให้การฌาปนกิจสงเคราะห์ จะไม่สะดวก เช่น การเดินทางไปที่ไปรษณีย์เพ่ือจัดส่ง
ธนาณัติ การจัดส่งโทรสาร การไปธนาคารเพ่ือโอนเงินค่าสงเคราะห์ เป็นต้น 
                    กลุ่มท่ี ๒ 
                    สมาชิกท่ีเป็นพนักงานราชการ สังกัดส่วนภูมิภาค ที่ไม่สามารถหักจากค่าตอบแทนรายเดือนได้ 
(ยกเว้นส่วนกลาง) 
                    กลุ่มท่ี ๓  
                    สมาชิกท่ีถูกให้ออกจากราชการ ท าให้ไม่สามารถหักจากเงินเดือน หรือค่าจ้างได้ อีกทั้งบางราย
ไม่สามารถติดต่อได้ ท าให้มีการค้างช าระค่าสงเคราะห์ศพ 
                    สมาชิกทั้ง ๓ กลุ่มนี้ มีความไม่สะดวกในการช าระค่าสงเคราะห์ และมีภาระค่าใช้จ่ายที่เกิด
จากการช าระเงินในแต่ละครั้งที่การฌาปนกิจสงเคราะห์แจ้งให้ทราบตามประกาศสมาชิกถึงแก่กรรม ดังนี้ 
                         - ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน กรณีอยู่ต่างจังหวัด 
                         - ค่าจัดส่งส าเนาการโอนที่ต้องจัดส่งทางไปรษณีย์ และค่าโทรสาร  
                         - ค่าจัดส่งธนาณัติ/ซอง/แสตมป์  
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               ๒. การยื่นเอกสารขอรับเงินเมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม ซึ่งหากไม่มีการประสานงานในเบื้องต้นจาก
หน่วยงาน หรือทายาทของสมาชิกที่เสียชีวิต เพ่ือตรวจสอบชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน รวมถึงเอกสารหลักฐานต่าง ๆ   
ที่ต้องประกอบค าร้องขอรับเงินค่าสงเคราะห์ หากผู้รับเงินไม่ตรงกับที่สมาชิกแสดงความจ านงไว้ เอกสาร  
ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด อาจท าให้เกิดความล่าช้าในการยื่นค าร้องขอรับเงิน  
ตามระเบียบการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ ข้อ ๒๔ การฌาปนกิจสงเคราะห์จะจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่
ผู้รับเงินสงเคราะห์ เมื่อการฌาปนกิจสงเคราะห์รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน โดยจะจ่ายเงินสงเคราะห์ให้ทั้งหมด
ภายใน ๑๐ วัน นับแต่วันที่การฌาปนกิจสงเคราะห์ได้รับค าขอรับเงินสงเคราะห ์
               ๓. โปรแกรมการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ ยังใช้ระบบเก่า ไม่ทันสมัย ซึ่งหากโปรแกรมมี
ปัญหาการแก้ไขค่อนข้างต้องใช้เวลา ข้อมูลอาจเสียหาย หรือสูญหาย อีกทั้งผู้เขียนโปรแกรมของการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ ได้เกษียณอายุราชการไปแล้ว จึงอาจไม่สะดวกในการเข้ามาดูแลโปรแกรม กรณีเกิดข้อผิดพลาดขึ้น    

๓. ข้อเสนอแนะ 
      จากปัญหาที่เกิดขึ้น ในฐานะผู้ปฏิบัติงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
                ๑. ลดเวลาและค่าใช้จ่ายให้ในการช าระเงินของสมาชิกท่ีจะต้องช าระเงินค่าสงเคราะห์ด้วยตนเอง 
สามารถช าระเงิน เป็น ๓–๖ เดือน/ครั้ง หรือเป็นรายปี แทนการช าระเงินทุกครั้งที่การฌาปนกิจสงเคราะห์แจ้งให้ทราบ  
เนื่องจากสมาชิกบางรายอายุมาก สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง ไม่สะดวกในการเดินทางไปจัดส่งเงินในแต่ละครั้ง                  
                ๒. เพ่ิมช่องทางในการช าระเงินค่าสงเคราะห์โดยสามารถโอนผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile 
payment) ตู้เอทีเอ็ม และโอนผ่านเคาน์เตอร์ไปรษณีย์ รวมทั้งเพ่ิมช่องทางการส่งเอกสารการช าระเงินของ
สมาชิกทางอีเมล์ (Email) ไลน์ (Line) หรือเฟสบุ๊ค (Facebook) ซึ่งสามารถจัดส่งเป็นข้อความ รูปภาพต่าง ๆ ได้ 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ และควรติดต่อกับบุตรหลานของสมาชิกซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ให้มากขึ้น เพ่ือความ
สะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งในส่วนของการช าระเงินและการจัดส่งเอกสารหลักฐานการช าระเงิน  
                ๓. จัดตั้งกลุ่ม Line และ Facebook เพ่ือแจ้งประกาศ และประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ 
ให้สมาชิกได้ทราบ และหากมีข้อสงสัย สามารถซักถาม และโต้ตอบได้สะดวก 
                ๔. ขอความอนุเคราะห์กองคลังในส่วนของพนักงานราชการในส่วนภูมิภาค เพื่อด าเนินการหักจาก
ค่าตอบแทนรายเดือน เช่นเดียวกับพนักงานราชการส่วนกลาง เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกในการช าระเงิน 
และการจัดส่งเอกสารการช าระเงินของสมาชิก อีกทั้งยังท าให้การจัดท าข้อมูลการแจ้งหักเงินค่าสงเคราะห์ 
เป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้ จัดเก็บเงินได้รวดเร็ว เป็นไปตามที่ระเบียบที่ก าหนด รวมไปถึงสามารถออก
ใบเสร็จรับเงินจัดส่งให้สมาชิกได้สะดวกยิ่งขึ้น เป็นแนวทางเดียวกันกับการแจ้งหักเงินของข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า ข้าราชการบ านาญ และลูกจ้างบ าเหน็จรายเดือน 
       ๕. ส าหรับกลุ่มสมาชิกที่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างที่ถูกให้ออกจากราชการ ที่ไม่สามารถหักจาก
เงินเดือน หรือค่าจ้างได้ควรติดต่อกับสมาชิกทุกช่องทาง เช่น เพ่ือน พ่ีน้อง ทายาท หรือผู้ที่สมาชิกมอบเงิน  
ค่าสงเคราะห์ให้ เพ่ือด าเนินการช าระเงินค่าสงเคราะห์อย่างต่อเนื่อง ป้องกันการค้างช าระ และรักษาสิทธิใน
การเป็นสมาชิก เพราะหากมีการค้างช าระเป็นจ านวนมาก อาจท าให้ถูกคัดออกจากการเป็นสมาชิก และ 
เสียสิทธิในการได้รับเงินสงเคราะห์ เมื่อสมาชิกผู้นั้นเสียชีวิตในภายหลัง  
       ๖. แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงาน และสมาชิกทุกคนทราบ ขั้นตอนการขอรับเงิน และ
เอกสารที่ต้องยื่นประกอบแบบค าร้องขอรับเงินเมื่อสมาชิกเสียชีวิต ดังนี้ 
                    ๖.๑ ตรวจสอบผู้มีสิทธิรับเงินของสมาชิกกับการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ 
                    ๖.๒ การยื่นค าร้องขอรับเงิน  



๖๔ 
 

                          - กรณีข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ข้าราชการบ านาญ ลูกจ้างบ าเหน็จ 
รายเดือน ให้หน่วยงานต้นสังกัดรับรองในแบบค าร้องทุกฉบับ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารขอรับเงิน 
รวมถึงจัดท าหนังสือรับรองทายาทของสมาชิกหากผู้รับเงินไม่ตรงกับที่สมาชิกแจ้งความประสงค์ไว้ 
        - กรณีสมาชิกที่ช าระเงินด้วยตนเอง ให้ ยื่นค าร้องขอรับเงินพร้อมเอกสารโดยตรงได้ที่ 
การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์   
                    ๖.๓ เอกสารประกอบการขอรับเงิน และการรับรองเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  
                    ๖.๔ เบอร์โทรศัพท์ในการติดต่อทั้งของเจ้าหน้าที่การฌาปนกิจสงเคราะห์ และผู้มีสิทธิรับเงิน 
เพ่ือความสะดวกในการติดต่อ หากมีข้อสงสัย หรือรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติม         
                ๗. ควรปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมของการฌาปนกิจสงเคราะห์ ให้มีความทันสมัย มีระบบ
ป้องกันรองรับเพ่ือความปลอดภัยของข้อมูล กรณีเกิดความเสียหาย และควรประสานกับศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ เพ่ือตรวจสอบและดูแลโปรแกรมการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
อย่างสม่ าเสมอ และแก้ไขได้อย่างรวดเร็วหากเกิดปัญหาต่าง ๆ ขึ้น   
 
 
 
 
 
 

             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๕ 
 

บรรณำนุกรม 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์. (๒๕๔๗, ๑๙ มีนาคม). ระเบียบกระทรวงพัฒนาสังคม 
                 และความม่ันคงของมนุษย์ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ                        
                 รัฐวิสาหกิจ และองค์กรวิชาชีพซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การก ากับของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๗. 

กรมปศุสัตว์. (๒๕๔๙, ๒ มิถุนายน). ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ 
                 พ.ศ ๒๕๔๙ 

พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๔๕ (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๙/ตอน ๔๒ ก/หน้า ๑/๓  
                 พฤษภาคม ๒๕๔๕) 

โปรแกรมฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมปศุสัตว์, โสภณ ชินเวโรจน์, ๒๕๔๗ 

ส านักงาน ก.พ. (๒๕๔๗). ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.  
                  ๒๕๔๗ กรุงเทพฯ: ศูนย์ประสานการจัดสวัสดิการข้าราชการ ส านักงาน ก.พ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖ 
 

ภำคผนวก 

  •    ระเบียบกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการ 
       หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรวิชาชีพซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การก ากับของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๗  

   •    ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  •   ใบส าคัญแสดงการข้ึนทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ 
  •   รายชื่อคณะกรรมการด าเนินการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์  
  •   ตัวอย่างใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ (ด้านหน้า-หลัง) 
  •   ตัวอย่างประกาศรับผู้สมัครใหม่เข้าเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ 
  •   ตัวอย่างหนังสือแจ้งผลการสมัครเข้าเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ 
  •   ตัวอย่างบัตรทะเบียนประจ าตัวสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ ส าหรับบันทึกรายการช าระเงิน 
      (ประเภทสามัญ) และ (ประเภทสมทบ) 
  •   ตัวอย่างบัตรทะเบียนประจ าตัวสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ ส าหรับจัดเก็บประวัติของ 
      สมาชิก (ประเภทสามัญ) และ (ประเภทสมทบ) 
  •   แบบฟอร์มหนังสือแจ้งเปลี่ยนผู้รับเงินสงเคราะห์ 
  •   แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน/ค่าจ้างประจ า 
  •   แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้หักช าระหนี้เงินสงเคราะห์ศพการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ 
      จากเงินบ านาญ 
  •   แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้หักช าระหนี้เงินสงเคราะห์ศพการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ 
      จากเงินบ าเหน็จรายเดือน (ลูกจ้าง) 
  •   แบบฟอร์มแบบค าร้องขอรับเงินสงเคราะห์การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ ก.ฌ.ส.๔ (แบบกรอก ๑ คน) 
  •   แบบฟอร์มแบบค าร้องขอรับเงินสงเคราะห์การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ ก.ฌ.ส.๔ (แบบกรอก ๒ คน) 
  •   แบบฟอร์มหนังสือมอบอ านาจรับเงินสงเคราะห์การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ (ก.ฌ.ส.๕)  (แบบกรอก ๑ คน) 
  •   แบบฟอร์มหนังสือมอบอ านาจรับเงินสงเคราะห์การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ (ก.ฌ.ส.๕)  (แบบกรอก ๒ คน) 
  •    แบบฟอร์มใบลาออกจากการเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ 
  •    แบบฟอร์มหนังสือแจ้งเตือนให้สมาชิกช าระค่าสงเคราะห์ 
  •    ตัวอย่างหนังสือแจ้งการคัดออกจากการเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ 
  •    รูปแบบงบการเงิน 
  •    รูปแบบงบรายได้ ค่าใช้จ่าย 
  •    รูปแบบรายการรับ-จ่ายเงินสงเคราะห์ในรอบปี  
  •    รูปแบบการรายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือ ณ วันสิ้นปีบัญชี 
  •    รูปแบบหนังสือน าส่งการรายงานจ านวนสมาชิก 
  •    รูปแบบทะเบียนสมาชิก แบบ ก.ฌ.๔ 
  •    รูปแบบการพ้นจากสมาชิกภาพ แบบ ก.ฌ.๕ 
  •    รูปแบบการเปลี่ยนแปลงด้วยสาเหตุต่าง ๆ แบบ ก.ฌ.๖ 
 
 



๖๗ 
 

ระเบียบกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ 
ว่ำด้วยกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ของส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ 

และองค์กรวิชำชีพซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกับของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

                    
               อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๗ มำตรำ ๔๙ และมำตรำ ๕๐ แห่งพระรำชบัญญัติกำร
ฌำปนกิจสงเครำะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเป็นพระรำชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบำงประกำรเกี่ยวกับกำรจ ำกัดสิทธิ
และเสรีภำพของบุคคล ซึ่งมำตรำ ๒๙ ประกอบกับมำตรำ ๓๕ และมำตรำ ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย บัญญัติให้กระท ำได้โดยอำศัยอ ำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์โดยอนุมัติจำกคณะรัฐมนตรีจึงออกระเบียบไว้ 
ดังต่อไปนี้ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่ำ “ระเบียบกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ ว่ำด้วย
กำรฌำปนกิจสงเครำะห์ของส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจและองค์กรวิชำชีพซึ่งเป็นนิติบุคคล
ที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกับของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๗” 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

                         
  ข้อ ๒  ในระเบียบนี้ 
 “กำรฌำปนกิจสงเครำะห์ภำครัฐ” หมำยควำมว่ำ กำรฌำปนกิจสงเครำะห์ของส่วนรำชกำร 
หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ และองค์กรวิชำชีพซ่ึงเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกับของรัฐ 
 “กำรขึ้นทะเบียน” หมำยควำมว่ำ กำรขึ้นทะเบียนกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ภำครัฐ 

 “เงินสงเครำะห์” หมำยควำมว่ำ เงินที่สมำชิกร่วมกันออกช่วยเหลือเป็นค่ำจัดกำรศพ หรือค่ำ
จัดกำรศพและสงเครำะห์ครอบครัวของสมำชิกซึ่งถึงแก่ควำมตำยรวมทั้งเป็นค่ำใช้จ่ำยเพื่อด ำเนินกิจกำร
ของกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ 

“คณะกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรด ำเนินกำรกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ภำครัฐ 
“นำยทะเบียน” หมำยควำมว่ำ นำยทะเบียนกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ภำครัฐ 
“พนักงำนเจ้ำหน้ำที่” หมำยควำมว่ำ ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติกำรตำมระเบียบนี้ 
“รัฐมนตรี” หมำยควำมว่ำ รัฐมนตรีผู้รักษำกำรตำมระเบียบนี้ 

 ข้อ ๓  ให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัวเป็นนำยทะเบียนกำร
ฌำปนกิจสงเครำะห์ภำครัฐ 
 ข้อ ๔  ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์รักษำกำรตำม
ระเบียบนี้ และมีอ ำนำจแต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่เพื่อปฏิบัติกำรตำมระเบียบนี้ 

หมวด ๒ 
กำรขึ้นทะเบียน 
                    

 ข้อ ๕  กำรฌำปนกิจสงเครำะห์ภำครัฐ จะมีวัตถุประสงค์นอกจำกกำรฌำปนกิจสงเครำะห์
ด้วยมิได้ 
 ข้อ ๖  กำรฌำปนกิจสงเครำะห์ภำครัฐ ต้องเป็นไปตำมข้อบังคับหรือระเบียบของหน่วยงำน
นั้นๆ และต้องขึ้นทะเบียนตำมระเบียบนี้ 



๖๘ 
 

 ข้อ ๗  กำรขอขึ้นทะเบียนตำมระเบียบนี้ ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำร หรือผู้บังคับบัญชำสูงสุดของ
หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือนำยกสภำองค์กรวิชำชีพซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกับของรัฐ 
ยื่นค ำขอต่อนำยทะเบียนตำมแบบ ก.ฌ. ๑ ท้ำยระเบียบนี้ และต้องมีข้อบังคับหรือระเบียบของกำร
ฌำปนกิจสงเครำะห์ภำครัฐท่ีขอขึ้นทะเบียนส่งไปด้วยจ ำนวนสองฉบับ 

ข้อ ๘  เม่ือนำยทะเบียนได้พิจำรณำค ำขอขึ้นทะเบียนและข้อบังคับหรือระเบียบแล้ว เห็นว่ำ
ถูกต้องตำมระเบียบนี้ ให้นำยทะเบียนรับขึ้นทะเบียนและออกใบส ำคัญแสดงกำรขึ้นทะเบียนตำมแบบ  
ก.ฌ. ๒ ท้ำยระเบียบนี้ให้แก่ส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือองค์กรวิชำชีพซึ่งเป็น 
นิติบุคคลที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกับของรัฐ 

ข้อ ๙  ข้อบังคับหรือระเบียบของกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ภำครัฐอย่ำงน้อยต้องมีข้อควำม 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อต้องมี ค ำว่ำ “กำรฌำปนกิจสงเครำะห์” ก ำกับไว้กับชื่อนั้นด้วย 
(๒) วัตถุประสงค์ 
(๓) ที่ตั้งส ำนักงำน และวันเวลำเปิดท ำกำร 
(๔) วิธีกำรรับสมำชิกและกำรขำดจำกสมำชิกภำพ 
(๕) อัตรำเงินค่ำสมัคร อัตรำเงินค่ำบ ำรุง และอัตรำเงินสงเครำะห์ และวิธีกำรช ำระเงินนั้น 
(๖) อัตรำกำรหักเงินสงเครำะห์เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกิจกำร 
(๗) ข้อก ำหนดเกี่ยวกับสิทธิและหน้ำที่ของสมำชิก 
(๘) วิธีกำรจ่ำยเงินค่ำจัดกำรศพ หรือค่ำจัดกำรศพและสงเครำะห์ครอบครัว 
(๙) ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรใช้จ่ำยและกำรเก็บรักษำเงิน 
(๑๐) ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรตั้งกรรมกำร จ ำนวนกรรมกำร กำรพ้นจำกต ำแหน่งของ

กรรมกำร และกำรประชุมของคณะกรรมกำร 
ข้อ ๑๐  กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับหรือระเบียบของกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ภำครัฐ ให้

เป็นไปตำมมติของที่ประชุมคณะกรรมกำร โดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนกรรมกำร
ทั้งหมด และแจ้งให้นำยทะเบียนทรำบ เม่ือนำยทะเบียนพิจำรณำเห็นว่ำถูกต้องตำมระเบียบนี้แล้ ว ก็ใช้
บังคับได้ 

ข้อ ๑๑  ในกรณีที่ ใบส ำคัญแสดงกำรขึ้นทะเบียนสูญหำยหรือถูกท ำลำยหรือช ำรุดใน
สำระส ำคัญ ให้นำยทะเบียนออกใบแทนใบส ำคัญแสดงกำรขึ้นทะเบียนตำมแบบ ก.ฌ. ๓ ท้ำยระเบียบนี้ 
เมื่อกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ภำครัฐร้องขอ 

หมวด ๓ 
กำรด ำเนินกิจกำร 
                   

  ข้อ ๑๒  ให้กำรฌำปนกิจสงเครำะห์ภำครัฐเป็นงำนสวัสดิกำรของส่วนรำชกำรหน่วยงำนของ
รัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือองค์กรวิชำชีพซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกับของรัฐนั้น โดยมีคณะกรรมกำร
เป็นผู้ด ำเนินกำรและเป็นผู้แทนในกิจกำรที่เกี่ยวกับบุคคลภำยนอก เพื่อกำรนี้คณะกรรมกำรจะมอบหมำย
ให้กรรมกำรคนหนึ่งหรือหลำยคนท ำกำรแทนก็ได้ 
 คณะกรรมกำรต้องมีหัวหน้ำส่วนรำชกำร หรือผู้บังคับบัญชำสูงสุดของหน่วยงำนของรัฐ 
รัฐวิสำหกิจ หรือนำยกสภำองค์กรวิชำชีพซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกับของรัฐ หรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมำยจำกบุคคลดังกล่ำว เป็นประธำนกรรมกำร 



๖๙ 
 

ข้อ ๑๓  กำรตั้งกรรมกำรและกำรเปลี่ยนตัวกรรมกำรให้อยู่ในดุลพินิจและควำมรับผิดชอบ
ของหัวหน้ำส่วนรำชกำร หรือผู้บังคับบัญชำสูงสุดของหน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือนำยกสภำองค์กร
วิชำชีพซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกับของรัฐ ซึ่งต้องมีค ำสั่งแต่งตั้งกรรมกำรพร้อมส่งส ำเนำที่มีค ำ
รับรองว่ำถูกต้อง ภำยในสำมสิบวันไปให้นำยทะเบียนทรำบด้วย 

 ข้อ ๑๔  กำรฌำปนกิจสงเครำะห์ภำครัฐ จะเรียกเก็บเงินจำกผู้สมัครเข้ำเป็นสมำชิกได้เฉพำะ
เงินค่ำสมัคร เงินค่ำบ ำรุง และเงินสงเครำะห์ ตำมหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(๑) เงินค่ำสมัคร ให้เรียกเก็บจำกผู้สมัครเข้ำมำเป็นสมำชิกเพียงครั้งเดียวตำมอัตรำที่ก ำหนด
ไว้ในข้อบังคับหรือระเบียบ แต่ต้องไม่เกินคนละหนึ่งร้อยบำท 

(๒) เงินค่ำบ ำรุง ให้เรียกเก็บจำกสมำชิกเป็นรำยเดือน หรือรำยปีตำมอัตรำที่ก ำหนดไว้ใน
ข้อบังคับหรือระเบียบ แต่ต้องไม่เกินห้ำสิบบำทต่อปี 

(๓) เงินสงเครำะห์ ให้เรียกเก็บจำกสมำชิกคิดตำมข้อจ ำกัดจ ำนวนสมำชิกที่มีอยู่และตำม
จ ำนวนสมำชิกที่ตำย ในอัตรำที่ก ำหนดไว้ในข้อบังคับหรือระเบียบแต่ต้องไม่เกินศพละ 

(ก) หนึ่งร้อยบำท ส ำหรับกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ภำครัฐท่ีมีสมำชิกไม่เกินสองพันห้ำร้อยคน 
(ข) ห้ำสิบบำท ส ำหรับกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ภำครัฐท่ีมีสมำชิกเกินสองพันห้ำร้อยคน แต่ไม่

เกินห้ำพันคน 
(ค) สำมสิบบำท ส ำหรับกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ภำครัฐที่มีสมำชิกเกินห้ำพันคน แต่ไม่เกิน

หนึ่งหม่ืนคน 
(ง) ยี่สิบบำท ส ำหรับกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ภำครัฐท่ีมีสมำชิกเกินหนึ่งหม่ืนคน 
ในกรณีที่กำรฌำปนกิจสงเครำะห์ภำครัฐใดมีจ ำนวนสมำชิกเพิ่มขึ้นหรือลดลงอันเป็นเหตุให้

ต้องเปลี่ยนแปลงอัตรำกำรเรียกเก็บเงินสงเครำะห์ ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำแก้ไขข้อบังคับหรือระเบียบ
เปลี่ยนแปลงอัตรำกำรเรียกเก็บเงินสงเครำะห์โดยไม่ชักช้ำ แต่ถ้ำมีจ ำนวนสมำชิกเพิ่มขึ้นหรือลดลงไม่เกิน
ร้อยละหนึ่งของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมดจะไม่แก้ไขข้อบังคับหรือระเบียบเพื่อเปลี่ยนแปลงอัตรำกำรเรียกเก็บ
เงินสงเครำะห์ก็ได้ 

ข้อ ๑๕  กำรฌำปนกิจสงเครำะห์ภำครัฐอำจเรียกเก็บเงินสงเครำะห์ไว้ล่วงหน้ำเพื่อส ำรอง
จ่ำยเป็นค่ำจัดกำรศพหรือค่ำจัดกำรศพและสงเครำะห์ครอบครัวตำมอัตรำที่ก ำหนดไว้ในข้อบังคับหรือ
ระเบียบก็ได้ 

ในกรณีที่กำรฌำปนกิจสงเครำะห์ภำครัฐต้องเลิกไป หรือสมำชิกผู้ใดพ้นจำกสมำชิกภำพ 
ให้คืนเงินสงเครำะห์ท่ีเรียกเก็บไว้ล่วงหน้ำตำมวรรคหนึ่งให้แก่สมำชิกหรือทำยำทของสมำชิกซึ่งถึงแก่ควำม
ตำยเท่ำที่สมำชิกผู้นั้นยังไม่ตกอยู่ในควำมผูกพันที่จะต้องจ่ำยเงินสงเครำะห์ตำมที่ได้จ่ำยล่วงหน้ำไว้ 

ข้อ ๑๖  กำรฌำปนกิจสงเครำะห์ภำครัฐอำจหักเงินจ ำนวนหนึ่งไว้จำกเงินสงเครำะห์ เพื่อเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกิจกำรตำมอัตรำที่ก ำหนดไว้ในข้อบังคับหรือระเบียบ แต่ต้องไม่เกินอัตรำ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ร้อยละเก้ำ ส ำหรับกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ภำครัฐท่ีมีสมำชิกไม่เกินสองพันห้ำร้อยคน 
(๒) ร้อยละแปด ส ำหรับกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ภำครัฐที่มีสมำชิกเกินสองพันห้ำร้อยคน แต่

ไม่เกินห้ำพันคน 
(๓) ร้อยละหก ส ำหรับกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ภำครัฐที่มีสมำชิกเกินห้ำพันคน แต่ไม่เกินหนึ่ง

หม่ืนคน 
(๔) ร้อยละสี่ ส ำหรับกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ภำครัฐท่ีมีสมำชิกเกินหนึ่งหม่ืนคน 
ในกรณีที่กำรฌำปนกิจสงเครำะห์ภำครัฐใดมีจ ำนวนสมำชิกเพิ่มขึ้นหรือลดลงอันเป็นเหตุให้

ต้องเปลี่ยนแปลงอัตรำกำรหักเงินสงเครำะห์ไว้เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำย ให้น ำควำมในข้อ ๑๔ วรรคสอง มำใช้
บังคับโดยอนุโลม 



๗๐ 
 

ในกรณีที่กำรฌำปนกิจสงเครำะห์ภำครัฐหักเงินสงเครำะห์ไว้ไม่เพียงพอแก่กำรใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินกิจกำร หรือหักเงินสงเครำะห์ไว้มำกเกินควำมจ ำเป็นแก่กำรใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกิจกำร ให้
คณะกรรมกำรพิจำรณำก ำหนดอัตรำกำรหักเงินสงเครำะห์เพิ่มขึ้นหรือลดลงนับแต่มีกรณีดั งกล่ำวเกิดขึ้น 
แต่จะเพิ่มขึ้นเกินอัตรำที่ก ำหนดไว้ในวรรคหนึ่งไม่ได้ 

ข้อ ๑๗  กรรมกำรของกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ภำครัฐไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือนหรือค่ำจ้ำงหรือ
เงินอ่ืนใดนอกจำกเบี้ยประชุมหรือค่ำพำหนะเท่ำนั้น โดยให้กำรฌำปนกิจสงเครำะห์ภำครัฐวำงระเบียบ
เกี่ยวกับกำรนี้ และต้องส่งส ำเนำที่มีค ำรับรองว่ำถูกต้องต่อนำยทะเบียนภำยในสำมสิบวัน 

หมวด ๔ 
กำรควบคุม 

                    

ข้อ ๑๘  กำรฌำปนกิจสงเครำะห์ภำครัฐต้องจัดให้มีทะเบียนสมำชิกตำมแบบที่นำยทะเบียน
ก ำหนดและให้เก็บรักษำไว้ที่ส ำนักงำน พร้อมทั้งหลักฐำนเอกสำรที่ใช้ประกอบกำรลงทะเบียน และให้ส่ง
ส ำเนำทะเบียนสมำชิกที่มีอยู่ในวันที่ครบเก้ำสิบวันนับแต่วันที่ขึ้นทะเบียนให้แก่นำยทะเบียนภำยในสำมสิบ
วันนับแต่วันดังกล่ำว และเม่ือสิ้นเดือนมิถุนำยนของทุกปี ให้ส่งส ำเนำทะเบียนสมำชิกที่เพิ่มขึ้น และแจ้ง
บัญชีรำยชื่อของสมำชิกที่ตำยหรือกำรพ้นจำกสมำชิกภำพตำมแบบที่นำยทะเบียนก ำหนดให้แก่นำย
ทะเบียนภำยในสำมสิบวัน นับแต่สิ้นเดือนมิถุนำยน 

ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับสมำชิกตำมที่ปรำกฏในทะเบียนสมำชิก ให ้
กำรฌำปนกิจสงเครำะห์ภำครัฐรำยงำนนำยทะเบียนตำมแบบที่นำยทะเบียนก ำหนดตำมระยะเวลำในวรรค
หนึ่ง 

ข้อ ๑๙  กำรฌำปนกิจสงเครำะห์ภำครัฐต้องจัดให้มีบัญชีแสดงฐำนะทำงกำรเงินตำมแบบที่ 
นำยทะเบียนก ำหนด และต้องเก็บรักษำเอกสำรประกอบบัญชีท่ีแสดงให้เห็นควำมถูกต้องแห่งบัญชีนั้นไว้ด้วย 

ข้อ ๒๐  ภำยในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทินของทุกปี กำรฌำปนกิจสงเครำะห์
ภำครัฐต้องท ำบัญชีงบดุลเสนอต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำร หรือผู้บังคับบัญชำสูงสุดของหน่วยงำนของรัฐ 
รัฐวิสำหกิจ หรือนำยกสภำองค์กรวิชำชีพซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกับของรัฐ เพื่ออนุมัติ และส่ง
ส ำเนำงบดุลและเอกสำรประกอบงบดุลให้แก่นำยทะเบียนภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ และให้
แสดงงบดุลนั้นไว้ที่ส ำนักงำนของกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ภำครัฐเพื่อให้สมำชิกและผู้มีส่วนได้เสียตรวจดูได้ด้วย 

ในกรณีที่กำรฌำปนกิจสงเครำะห์ภำครัฐใดได้จัดท ำบัญชีงบดุลเม่ือสิ้นปีงบประมำณให้จัดท ำ
บัญชีงบดุลในลักษณะดังกล่ำวต่อไปได้อีกไม่เกินสองปีงบประมำณ นับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ 

ข้อ ๒๑  เอกสำรหลักฐำนตำมข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐  ต้องเก็บรักษำไว้ที่ส ำนักงำนของ 
กำรฌำปนกิจสงเครำะห์ภำครัฐไม่น้อยกว่ำสิบปี 

ข้อ ๒๒  ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมระเบียบนี้ ให้นำยทะเบียนหรือผู้ซึ่งนำยทะเบียนมอบหมำย 
และพนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรด ำเนินกิจกำร 
(๒) เรียกเอกสำรหลักฐำน ทะเบียนสมำชิก หรือบัญชีของกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ภำครัฐมำ

ตรวจสอบ 
(๓) เรียกกรรมกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ของกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ภำครัฐ มำเพื่อสอบถำมหรือ

แสดงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรด ำเนินกิจกำรของกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ 
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมวรรคหนึ่ง ให้บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องอ ำนวยควำมสะดวกตำมสมควรแก่  

นำยทะเบียนหรือผู้ซ่ึงนำยทะเบียนมอบหมำยและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 



๗๑ 
 

                                      หมวด ๕ 
กำรเลิกกิจกำร 
                    

ข้อ ๒๓  นำยทะเบียนมีอ ำนำจสั่งให้เลิกกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ภำครัฐได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ 
(๑) สมำชิกไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสี่ของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมดร่วมกันยื่นค ำร้องขอเป็นหนังสือต่อ 

นำยทะเบียน ขอให้เลิกพร้อมด้วยเหตุผลประกอบค ำร้องขอ และนำยทะเบียนได้สอบสวนแล้ว เห็นสมควรให้
เลิก 

(๒) มีพฤติกำรณ์ที่ท ำให้เห็นว่ำกำรด ำเนินกิจกำรกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ภำครัฐนั้นไม่เป็นไป
โดยสุจริต และนำยทะเบียนได้สอบสวนพฤติกำรณ์ดังกล่ำวแล้ว มีเหตุผลเป็นที่เชื่อถือได้ 

(๓) มีพฤติกำรณ์ที่ท ำให้เห็นว่ำกำรด ำเนินกิจกำรกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ภำครัฐไม่อำจจะ
ด ำเนินต่อไปได้ ไม่ว่ำเพรำะเหตุใดๆ 

เมื่อนำยทะเบียนสั่งเลิกกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ภำครัฐใด ให้แจ้งค ำสั่งเป็นหนังสือพร้อมด้วย
เหตุผลไปยังหัวหน้ำส่วนรำชกำร หรือผู้บังคับบัญชำสูงสุดของหน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือนำยก
สภำองค์กรวิชำชีพซ่ึงเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกับของรัฐนั้น ภำยในสำมสิบวัน 

ข้อ ๒๔  กรรมกำรของกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ภำครัฐท่ีนำยทะเบียนสั่งเลิกตำมข้อ ๒๓ มีสิทธิ
อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี โดยท ำเป็นหนังสือย่ืนต่อนำยทะเบียนภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค ำสั่ง 

ให้รัฐมนตรีวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภำยในหกสิบวัน นับแต่วันยื่นอุทธรณ์ค ำวินิจฉัยของรัฐมนตรี
ให้เป็นที่สุด 

ข้อ ๒๕  เม่ือกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ภำครัฐต้องเลิก ไม่ว่ำด้วยเหตุใดๆ ให้หัวหน้ำส่วน
รำชกำร หรือผู้บังคับบัญชำสูงสุดของหน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือนำยกสภำองค์กรวิชำชีพ ซึ่งเป็น
นิติบุคคลที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกับของรัฐ มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรช ำระบัญชีให้เสร็จโดยเร็ว และเมื่อได้ช ำระ
บัญชีแล้ว ถ้ำมีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่ำใด ให้น ำทรัพย์สินนั้นไปใช้จ่ำยในด้ำนสวัสดิกำรตำมที่ระบุไว้ใน
ข้อบังคับหรือระเบียบหรือตำมมติของคณะกรรมกำร ในกรณีที่มิได้ระบุไว้ในข้อบังคับหรือระเบียบ หรือ
คณะกรรมกำรมิได้มีมติไว้ ให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน 

  
  

ประกำศ ณ วันที่ ๑๙ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 
 

สรอรรถ  กลิ่นประทุม 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ 
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ระเบียบกรมปศุสัตว์ 
ว่ำด้วยกำรฌำปนกิจสงเครำะห์กรมปศุสัตว์ 

พ.ศ.๒๕๔๙ 
---------------------- 

                 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ 
พ.ศ.๒๕๔๕ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

       คณะกรรมการด าเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ 
พฤษภาคม ๒๕๔๙ ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงระเบียบดังกล่าว 
                 โดยอาศัยความในข้อ ๑๐ แห่งระเบียบกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วย
การฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรวิชาชีพ ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่
ภายใต้การก ากับของรัฐ อธิบดีกรมปศุสัตว์ จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
                ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ พ.ศ.๒๕๔๙” 
                ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นสามสิบวัน นับแต่วันที่นายทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์
ของส่วนราชการเห็นว่าไม่ขัดต่อระเบียบกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยการฌาปนกิจ
สงเคราะห ์
       ข้อ ๓ ให้ยกเลิก ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ พ.ศ.๒๕๔๕  
       ข้อ ๔ ให้อธิบดีกรมปศุสัตว์รักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

                ข้อ ๕ ส านักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมปศุสัตว์ ตั้งอยู่ที่กรมปศุสัตว์ เลขที่ ๖๙/๑ ถนนพญาไท 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
 ข้อ ๖ เครื่องหมายของการฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมปศุสัตว์ มีรูปลักษณะเป็นวงกลม ขนาดเส้น
ผ่าเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔.๕ ซ.ม. มีอักษรย่อของการฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมปศุสัตว์ คือ “ก.ฌ.ส.” อยู่ภายใน
วงกลมรองรับตัวอักษรด้วยหรีดเป็นรูปอาร์ม เบื้องบนมีอักษรจารึกว่า “การฌาปนกิจสงเคราะห์” เบื้องล่างมี
อักษรจารึกว่า “กรมปศุสัตว์” 
                ข้อ ๗ ในระเบียบนี้ 
       “การฌาปนกิจสงเคราะห์” หมายความว่า การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ 
                “สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกของการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ 
                “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการด าเนินการการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ 
              “ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ 
                   “เงินค่าสมัคร” หมายความว่า เงินค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิกของการฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมปศุสัตว์ 
                “เงินค่าบ ารุง” หมายความว่า เงินที่เรียกเก็บจากสมาชิกเป็นรายปี 

                    “เงินสงเคราะห์” หมายความว่า เงินที่สมาชิกร่วมกันออกช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพ หรือ       
ค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกถึงแก่ความตาย รวมทั้งเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือด าเนินกิจการของ
การฌาปนกิจสงเคราะห์ 
                “เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า” หมายความว่า เงินสงเคราะห์ที่การฌาปนกิจสงเคราะห์เรียกเก็บไว้
ล่วงหน้าเพื่อส ารองจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เมื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย 
                “นายทะเบียน” หมายความว่า นายทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐ 
  ข้อ ๘ การฌาปนกิจสงเคราะห์จะเปิดท าการตามวัน เวลา ของทางราชการ 
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หมวด ๒ 
วัตถุประสงค์ 

                ข้อ ๙ การฌาปนกิจสงเคราะห์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สมาชิกที่ท าการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันใน
การจัดการศพ หรือจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกที่ถึงแก่ความตายด้วยเงินสงเคราะห์โดยไม่
ประสงค์จะหาก าไรมาแบ่งกัน 

หมวด ๓  
สมำชิกภำพและกำรขำดจำกสมำชิกภำพ 

                ข้อ ๑๐ สมาชิกของการฌาปนกิจสงเคราะห์มี ๒ ประเภท คือ 

       (๑). สมาชิกสามัญ ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการในสังกัดกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่
ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ 
       (๒). สมาชิกสมทบ ได้แก่ สามี หรือภรรยาของสมาชิกสามัญ 
              ทั้งนี้ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๑๑ แห่งระเบียบนี้ซึ่ งได้แสดงความจ านงตามข้อ ๑๒ และ
คณะกรรมการมีมติรับเข้าเป็นสมาชิกตามข้อ ๑๓ แล้ว  
                ข้อ ๑๑ ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
       (๑) อายุไม่เกิน ๕๕ ปีบริบูรณ์  ณ วันยื่นใบสมัคร และการฌาปนกิจสงเคราะห์ได้รับเอกสารครบถ้วน 
       (๒) มีความประพฤติดีและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบของการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
 (๓) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
       (๔) มีสุขภาพสมบูรณ์  แข็งแรง  และไม่เป็นโรคร้ายแรง 
       (๕) ไม่เป็นบุคคลที่ลาออกจากการเป็นสมาชิก 
       (๖) ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกคัดออกจากการเป็นสมาชิกตามข้อ ๑๘ (๓)  
                ผู้ที่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกซึ่งขาดคุณสมบัติ ตาม (๕) หรือ (๖) ถ้าผู้นั้นได้ออกจากการเป็นสมาชิก
ไปเกินกว่าหนึ่ งปีแล้ว และได้ช าระเงินต่าง ๆ ตามระเบียบนี้ที่ค้างช าระกับการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
คณะกรรมการอาจพิจารณายกเว้นให้สมัครเป็นสมาชิกได้ 
             ข้อ ๑๒ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องยื่นใบสมัครตามแบบของการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
ต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย โดยสมาชิกสามัญให้ยื่นผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นเพ่ือรับรอง
คุณสมบัติ พร้อมด้วยใบตรวจรับรองสุขภาพจากแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง ส่ วนสมาชิกสมทบต้องมีหลักฐาน
ประกอบการสมัคร คือ ส าเนาทะเบียนสมรส ใบตรวจรับรองสุขภาพจากแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง ส าเนา
ทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตรประชาชน และให้ผู้บังคับบัญชาของสมาชิกสามัญเป็นผู้รับรองคุณสมบัติ 
                 ข้อ ๑๓ ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกจะต้องระบุชื่อผู้จัดการศพและผู้ที่ประสงค์ให้ได้รับเงินสงเคราะห์
ซึ่งต้องเป็นบุคคลในครอบครัวของตนตามข้อ ๒๕ ไว้ให้ชัดแจ้งในใบสมัคร ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง ผู้จัดการศพ
และผู้รับเงินสงเคราะห์ในภายหลัง สมาชิกต้องแจ้งให้การฌาปนกิจสงเคราะห์ทราบโดยมิชักช้า ถ้าไม่มีผู้จัดการศพ
ให้ถือว่าผู้รับเงินสงเคราะห์เป็นผู้จัดการศพ หรือถ้าไม่มีผู้จัดการศพและผู้รับเงินสงเคราะห์ ให้การฌาปนกิจ
สงเคราะห์เป็นผู้จัดการศพ ในกรณีที่การฌาปนกิจสงเคราะห์เป็นผู้จัดการศพ การฌาปนกิจสงเคราะห์ต้อง
จัดการศพให้เหมาะสมแก่ฐานานุรูปและศาสนาของสมาชิกนั้น  
        ข้อ ๑๔ คณะกรรมการจะพิจารณาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒ 
  ข้อ ๑๕ สมาชิกภาพของผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกจะเริ่มตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติให้รับเข้าเป็น
สมาชิกและผู้สมัครได้ช าระเงินต่าง ๆ ตามระเบียบนี้แล้ว 
  ข้อ ๑๖ การฌาปนกิจสงเคราะห์จะออกหนังสือหลักฐานแสดงการเป็นสมาชิกตามแบบที่ 
การฌาปนกิจสงเคราะห์ก าหนดให้แก่สมาชิกทุกคน 



๗๔ 
 

                ข้อ ๑๗ สมาชิกซ่ึงย้ายไปรับราชการในสังกัด กระทรวง กรม อื่น หรือพ้นจากกการเป็นข้าราชการ 
ลูกจ้าง หนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด ถ้าไม่ประสงค์จะเป็นสมาชิก
ต่อไป ให้แสดงความจ านงลาออกต่อคณะกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องไม่มีหนี้สินกับการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ หากไม่แสดงความจ านงดังกล่าวให้ถือว่ายังคงเป็นสมาชิกต่อไป 
                ข้อ ๑๘ สมาชิกภาพย่อมสิ้นสุดลงในกรณดัีงต่อไปนี้  
                (๑) ตาย 
       (๒) ลาออก โดยไม่มีหนี้สินกับการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
 (๓) ถูกคัดชื่อออกเพราะขาดส่งเงินสงเคราะห์ และได้รับหนังสือเตือนจากการฌาปนกิจสงเคราะห์
แล้ว ๓ ครั้ง แต่ละครั้งมีระยะเวลาห่างกัน ๓๐ วัน ซึ่งครั้งสุดท้ายท าเป็นหนังสือลงทะเบียนตอบรับและ
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้พ้นจากสมาชิกภาพ 
       (๔) กระท าการใด ๆ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การฌาปนกิจสงเคราะห์อย่างร้ายแรง และ
คณะกรรมการมีมติให้ออก 
              การสิ้นสุดแห่งสมาชิกภาพ สมาชิกไม่มีสิทธิเรียกเงินค่าสมัคร เงินค่าบ ารุง และเงินสงเคราะห์ที่ได้
ช าระตามระเบียบนี้คืนจากการฌาปนกิจสงเคราะห์ เว้นแต่เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าที่ยังไม่ตกอยู่ในความผูกพันที่
จะต้องจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่สมาชิกที่ถึงแก่ความตาย           

หมวด ๔ 
เงินค่ำสมัคร เงินค่ำบ ำรุง และเงินสงเครำะห์ 

              ข้อ ๑๙ เมื่อการฌาปนกิจสงเคราะห์รับผู้ใดเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ผู้นั้นมีหน้าที่ต้องช าระเงินค่าสมัคร
เข้าเป็นสมาชิกให้แก่การฌาปนกิจสงเคราะห์เป็นเงิน ๕๐ บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) เงินค่าบ ารุงปีละ ๒๐ บาท 
(ยี่สิบบาทถ้วน) และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าที่ตามอัตราที่ก าหนดในข้อ ๒๓  
      ข้อ ๒๐ เมื่อสมาชิกของการฌาปนกิจสงเคราะห์คนใดคนหนึ่งถึงแก่ความตาย สมาชิกทุกคนมี
หน้าที่ต้องออกเงินสงเคราะห์เพ่ือเป็นค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ครอบครัวของสมาชิกที่ตายนั้น 
รายละ ๒๐ บาท (ยี่สิบบาทถ้วน) 
       ข้อ ๒๑ การช าระเงินค่าสมัคร เงินค่าบ ารุง เงินสงเคราะห์ และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ให้ช าระ ณ 
ส านักงานของการฌาปนกิจสงเคราะห์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายในวันเปิดท าการ 
               ข้อ ๒๒ เงินสงเคราะห์ตามข้อ ๒๐ สมาชิกต้องช าระให้การฌาปนกิจสงเคราะห์  ภายใน ๓๐ วัน 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการตายของสมาชิกหรือได้รับแจ้งให้ช าระเงินสงเคราะห์จากการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
               ข้อ ๒๓ การฌาปนกิจสงเคราะห์จะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าจากสมาชิก เพ่ือส ารองจ่ายเป็น
ค่าจัดการศพเป็นจ านวน ๑๐ ศพ เป็นเงินจ านวน ๒๐๐ บาท และเงินจ านวนนี้การฌาปนกิจสงเคราะห์จะคืน
ให้แก่สมาชิกเท่าที่สมาชิกผู้นั้นยังไม่ตกอยู่ในความผูกพันที่จะต้องจ่ายเงินสงเคราะห์ตามที่จ่ายไว้ล่วงหน้าและ
เงินสงเคราะห์ล่วงหน้านี้ ห้ามการฌาปนกิจสงเคราะห์น าไปใช้ในกิจการอื่นใด เว้นแต่จะน าไปใช้ส ารองจ่ายเป็น
เงินสงเคราะห์ของสมาชิกผู้นั้นเองในเมื่อสมาชิกอ่ืนถึงแก่ความตาย 
 ข้อ ๒๔ การฌาปนกิจสงเคราะห์จะจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้รับเงินสงเคราะห์ตามข้อ ๒๕ 
เมื่อการฌาปนกิจสงเคราะห์รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน โดยจะจ่ายเงินสงเคราะห์ให้ทั้งหมดภายใน ๑๐ วัน   
นับแต่วันที่การฌาปนกิจสงเคราะห์ได้รับค าขอรับเงินสงเคราะห์ 
 การจ่ายเงินสงเคราะห์ การฌาปนกิจสงเคราะห์จะหักไว้เป็นค่าใช้จ่ายของการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ เป็นจ านวนร้อยละ ๘ ของเงินสงเคราะห์ที่การฌาปนกิจสงเคราะห์ต้องจ่าย      



๗๕ 
 

                ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์จะต้องน าหลักฐานประกอบด้วย ใบมรณบัตรหรือส าเนาทะเบียนคนตาย 
ส าเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกที่ตายและของผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตร
ประจ าตัวอ่ืนของผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์และหลักฐานอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นแล้วแต่กรณี โดยผู้มีสิทธิรับเงิ นจะต้อง
ยื่นภายในก าหนดเวลา ๕ ปี นับแต่วันที่สมาชิกผู้นั้นถึงแก่ความตาย 
                ข้อ ๒๕ บุคคลซึ่งมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ ได้แก่ บุคคลตามล าดับดังต่อไปนี้ โดยผู้อยู่ในล าดับ
ก่อนย่อมตัดสิทธิผู้อยู่ในล าดับหลัง ซึ่งประกอบด้วย 
                (๑) บุคคลที่สมาชิกแสดงความจ านงไว้ในใบสมัครหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์ อักษรไว้กับ           
การฌาปนกิจสงเคราะห์ให้เป็นผู้รับเงินสงเคราะห์ ซึ่งต้องเป็นบุคคลตาม (๒) (๓) หรือ (๔) นี้ 
                (๒) สามีหรือภรรยาและหรือบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิก 
                (๓) บิดามารดาของสมาชิก 
                (๔) ผู้อยู่ในอุปการะของสมาชิกหรืออุปการะสมาชิก 
                ถ้าไม่มีบุคคลดังกล่าวข้างต้น การฌาปนกิจสงเคราะห์จะจัดการศพสมาชิกที่ถึงแก่ความตายให้
ตามประเพณีทางศาสนาของสมาชิกผู้นั้น เมื่อมีเงินสงเคราะห์เหลืออยู่เท่าใด ให้ตกเป็นของการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ ภายใต้เงื่อนไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
                เงินสงเคราะห์ถือว่าเป็นเงินทีสมาชิกจ่ายสงเคราะห์ซึ่งกันและกันไนการจัดการศพและสงเคราะห์
ครอบครัวของสมาชิกที่ถึงแก่ความตายตามระเบียบนี้ ไม่ถือว่าเป็นมรดกของสมาชิกผู้ถึงแก่ความตาย ทายาท
โดยธรรมของสมาชิกท่ีถึงแก่ความตาย ไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินสงเคราะห์หรือเป็นเหตุฟ้องร้องเงินสงเคราะห์ไม่ได้ 
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

หมวด ๕ 
สิทธิและหนำ้ที่ของสมำชิก 

                        ข้อ ๒๖ สมาชกิมีสิทธิดังนี้ 
                       (๑) มีสิทธิแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกับการของการฌาปนกิจสงเคราะห์ต่อคณะกรรมการและ  
มีสิทธิเรียกร้องให้คณะกรรมการกระท าหรืองดเว้นการกระท าเพ่ือประโยชน์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์หรือ
ป้องกันความเสียหายอันเกิดขึ้นแก่การฌาปนกิจสงเคราะห์ 
                 (๒) ขอตรวจสอบบัญชีและเอกสารของการฌาปนกิจสงเคราะห์ เพ่ือทราบการด าเนินกิจการของ
การฌาปนกิจสงเคราะห์ 
                 (๓) ยื่นค าร้องขอต่อนายทะเบียนให้เลิกการฌาปนกิจสงเคราะห์พร้อมด้วยเหตุผล ประกอบค าร้องขอ 
โดยมีสมาชิกอ่ืนร่วมด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของสมาชิกทั้งหมด 
                        ข้อ ๒๗ สมาชกิมีหน้าที่ต้องปฏิบัติดังนี้                 
                       (๑) ปฏิบัติตามระเบียบ ค าสั่ง ระเบียบของการฌาปนกิจสงเคราะห์และมติคณะกรรมการ 
               (๒) ต้องช าระเงินสงเคราะห์ให้เรียบร้อยภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการตายของ
สมาชิกจากการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
                 (๓) เก็บรักษาหนังสือส าคัญแสดงการเป็นสมาชิกของการฌาปนกิจสงเคราะห์ไว้ ถ้าหายต้องรีบ
แจ้งเพ่ือขอใบแทนจากการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
                   (๔) การย้ายที่อยู่ เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล แก้วัน เดือน ปีเกิดของสมาชิกให้ยื่นค าร้องต่อ 
นายทะเบียนของการฌาปนกิจสงเคราะห์ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันย้าย เปลี่ยน หรือแก้นั้น เพ่ือการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ จะได้แก้ไขหลักฐานต่าง ๆ ในทะเบียนให้ถูกต้อง 
                 (๕) แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือเมื่อต้องการเปลี่ยนตัวบุคคลตามที่ได้แสดงความจ านงไว้ใบสมัคร
ตามข้อ ๑๒ 



๗๖ 
 

                      (๖) เมื่อสมาชิกผู้ใดถึงแก่ความตาย ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์แจ้งให้คณะกรรมการ          
การฌาปนกิจสงเคราะห์ทราบ พร้อมด้วยหลักฐานหนังสือส าคัญแสดงการเป็นสมาชิกและใบเสร็จรับเงิน 
เดือนสุดท้าย ใบมรณบัตร ส าเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกที่ตาย ส าเนาทะเบียนบ้ายของผู้มีสิทธิรับเงิน
สงเคราะห์ หรือผู้จัดการศพ และบัตรประจ าตัวหรือบัตรประชาชนของผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ 

หมวด ๖ 
คณะกรรมกำรและกำรด ำเนนิกิจกำร 

 ข้อ ๒๘ ให้คณะกรรมการด าเนินกิจการของการฌาปนกิจสงเคราะห์คณะหนึ่ง จ านวนไม่น้อยกว่า ๙ คน 
และไม่เกิน ๑๕ คน ประกอบด้วย อธิบดีกรมปศุสัตว์ หรือผู้ที่อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมาย เป็นประธาน
กรรมการ และให้ประธานกรรมการแต่งตั้งรองประธานกรรมการสามคน เหรัญญิกหนึ่งคน เลขานุการหนึ่งคน
และกรรมการอ่ืน ๆ ตามที่เห็นสมควร 
                ให้คณะกรรมการเป็นผู้แทนของการฌาปนกิจสงเคราะห์ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก     
ในการนี้คณะกรรมการจะมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนท าการแทนก็ได้ 
                กรรมการของการการฌาปนกิจสงเคราะห์ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างหรือเงิน หรือประโยชน์อย่างอ่ืน
ท านองเดียวกันจากการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
                กรรมการของการฌาปนกิจสงเคราะห์อาจได้รับเบี้ยประชุม ค่าพาหนะหรือเงิน หรือประโยชน์
อย่างอ่ืนท านองเดียวกันจากการฌาปนกิจสงเคราะห์ หากการฌาปนกิจสงเคราะห์ได้วางระเบียบไว้ 
                ข้อ ๒๙ คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ด าเนินการของการฌาปนกิจสงเคราะห์ให้เป็นไปตามระเบียบนี้
และให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
                (๑) จัดวางระเบียบต่าง ๆ ซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 
                (๒) พิจารณาก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการเงินของการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
                (๓) พิจารณาจ้างเจ้าหน้าที่ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ตามความจ าเป็น 
                (๔) จัดการในเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะเป็นประโยชน์แก่การฌาปนกิจสงเคราะห์ 
                การใช้จ่ายเงินของการฌาปนกิจสงเคราะห์ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของระเบียบและระเบียบ
ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ที่วางไว้โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย มิฉะนั้นคณะกรรมการจะต้องรับผิดชอบเป็นส่วนตัว 
                ข้อ ๓๐ ให้คณะกรรมการประชุมกันอย่างน้อยสามเดือนต่อ ๑ ครั้ง ถ้ามีเหตุผลและความจ าเป็น
อาจเรียกประชุมเพ่ิมเติมได้ และในการประชุมต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงเป็นองค์ประชุม 
                ข้อ ๓๑ ประธานกรรมการมีอ านาจสั่งจ่ายการตามมติของที่ประชุมของคณะกรรมการ และ
บริหารกิจการของการฌาปนกิจสงเคราะห์ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ตลอดจนปกครองบังคับบัญชา แต่งตั้ง  
ถอดถอนเปลี่ยนแปลงกรรมการและลงโทษ เลื่อนเงินเดือนเจ้าหน้าที่ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
                ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน 
                ข้อ ๓๒  ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ให้รองประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน ถ้าทั้งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียง 
ข้างมากเป็นเกณฑ์ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 
                ข้อ ๓๓ กรรมการย่อมพ้นจากต าแหน่งเมื่อ   
                (๑) ตาย 
                (๒) ลาออก 
                (๓) ประธานกรรมการสั่งให้ออก 
 



๗๗ 
 

หมวด ๗ 
ทะเบียน กำรเงิน และกำรบัญชี 

       ข้อ ๓๔ การฌาปนกิจสงเคราะห์ต้องจัดให้มีทะเบียนสมาชิกตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด และ
ให้เก็บรักษาทะเบียนดังกล่าวไว้ที่ส านักงาน พร้อมทั้งหลักฐานและเอกสารที่ใช้ประกอบการลงทะเบียนด้วย 
                ข้อ ๓๕ เมื่อสิ้นเดือนมิถุนายนของทุกปี การฌาปนกิจสงเคราะห์ต้องส่งส าเนาทะเบียนสมาชิกที่
เพ่ิมขึ้นและแจ้งบัญชีรายชื่อของสมาชิกที่ตายหรือการพ้นจากการเป็นสมาชิกตามที่นายทะเบียนก าหนดให้แก่      
นายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่สิ้นเดือนมิถุนายน 
                ข้อ ๓๖ การฌาปนกิจสงเคราะห์ต้องจัดให้มีบัญชีแสดงฐานะการเงินตามแบบที่นายทะเบียน
ก าหนด และต้องเก็บรักษาเอกสารประกอบบัญชีแสดงให้เห็นความถูกต้องแห่งบัญชีนั้นไว้ด้วย 
                ข้อ ๓๗ เงินทุกประเภทที่การฌาปนกิจสงเคราะห์ได้รับ ต้องน าฝากธนาคารของรัฐหรือธนาคาร
พาณิชย์ที่เชื่อถือได้หรือสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด ในนามของการฌาปนกิจสงเคราะห์ เหรัญญิกจะ
เก็บรักษาตัวเงินสดไว้ที่ส านักงานเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
        ประธานกรรมการมีอ านาจสั่งจ่ายเงินของการฌาปนกิจสงเคราะห์ได้ไม่เกินครั้งละ ๕๐,๐๐๐ บาท   
(ห้าหมื่นบาทถ้วน) หากเกินกว่าจ านวนที่กล่าว ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการก่อน 
                การฝากและการถอนเงินของการฌาปนกิจสงเคราะห์ ต้องกระท าในนามการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
การถอนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ต้องมีประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการคนใดคนหนึ่งลงนามร่วมกับ
กรรมการและเหรัญญิก หรือกรรมการและเลขานุการ จึงจะถอนเงินฝากได้ 
                ข้อ ๓๘ เงินหรือผลประโยชน์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ได้รับมาจาก หรือดอกผลที่ฝาก
ธนาคารหรือสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด ต้องตกเป็นของการฌาปนกิจสงเคราะห์ทั้งสิ้น 
       ข้อ ๓๙ คณะกรรมการต้องแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป็นผู้ตรวจสอบการเงินของการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ และรายงานผลการตรวจสอบให้ประธานกรรมการทราบทุก ๓ เดือน และน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการทราบในการประชุมคณะกรรมการ 
                      ข้อ ๔๐ การจ่ายเงินสงเคราะห์ หากรายใดเกิดปัญหาให้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ และให้ถือ
มติของที่ประชุมเป็นเกณฑ ์
                ข้อ ๔๑ เมื่อสิ้นปีปฏิทินของทุกปี การฌาปนกิจสงเคราะห์จะต้องท าบัญชีงบดุลตามแบบที่ 
นายทะเบียนก าหนด เสนอต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์ เพ่ือขออนุมัติภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน และต้อง
ส่งส าเนางบดุลที่มีค าว่ารับรองส าเนาถูกต้องให้แก่นายทะเบียนนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ และต้องแสดงไว้ที่
ส านักงานเพ่ือให้สมาชิกและผู้ที่มีส่วนได้เสียตรวจดูได้ด้วย 
                ข้อ ๔๒ หลักฐานและเอกสารทางทะเบียน ทางการเงิน การบัญชี และบัญชีงบดุล การฌาปนกิจ
สงเคราะห์ต้องเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี 

หมวด ๘ 
กำรแก้ไขหรือเพิ่มเติมระเบียบ 

        ข้อ ๔๓ การแก้ไขหรือเพ่ิมเติมระเบียนนี้ ให้กระท าโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ และต้องมี
คะแนนเสียงในการลงมติไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของจ านวนกรรมการทั้งหมด และต้องไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของ
การฌาปนกิจสงเคราะห์และระเบียบกระทรวงว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ และองค์กรวิชาชีพซึงเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๗  
        เมื่อคณะกรรมการมีมติให้แก้ไขหรือเพ่ิมเติมตามระเบียบข้อใดข้อหนึ่งแล้ว แจ้ง ให้นายทะเบียน
ทราบ เมื่อนายทะเบียนพิจารณาเห็นว่าถูกต้องแล้วก็ใช้บังคับได้ 

 



๗๘ 
 

หมวด ๙ 
กำรเลิกกำรฌำปนกิจสงเครำะห์และกำรช ำระบัญชี 

                 ข้อ ๔๔ ในกรณีที่ได้รับค าสั่งจากนายทะเบียนให้เลิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ ให้คณะกรรมการ 
ประชุมพิจารณาว่าสมควรเลิกหรือจะมีทางแก้ไขประการใด ถ้าที่ประชุมมีมติไม่ให้เลิกและเหตุผลและวิธีการ
แก้ไขประการใด ให้ท าหนังสืออุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ 
โดยยื่นต่อนายทะเบียนภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง 
       ข้อ ๔๕ เมื่อต้องเลิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ให้คณะกรรมการจัดให้มีการช าระบัญชีให้เสร็จโดยเร็ว      
                 ข้อ ๔๖ เมื่อช าระบัญชีแล้ว ถ้ามีทรัพย์สินของการฌาปนกิจสงเคราะห์เหลืออยู่เท่าใดให้โอนหรือ
จ าหน่ายไปใช้จ่ายในด้านสวัสดิการของกรมปศุสัตว์ต่อไป 
 

                    ประกาศ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 
 

                    ยุคล  ลิ้มแหลมทอง 
                     (นายยุคล  ลิ้มแหลมทอง) 

                   ประธานกรรมการการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
                   กรมปศุสัตว์ 

หมายเหตุ    นายทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐ ได้ให้ความเห็นชอบระเบียบนี้แล้ว 
                เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๗๙ 
 

ใบส ำคัญแสดงกำรข้ึนทะเบียนกำรฌำปนกิจสงเครำะห์กรมปศุสัตว์ 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๐ 
 

รำยชื่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรกำรฌำปนกิจสงเครำะห์กรมปศุสัตว์ 
 

 
 
 
 
 



๘๑ 
 

รำยชื่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรกำรฌำปนกิจสงเครำะห์กรมปศุสัตว์ (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 



๘๒ 
 

ตัวอย่ำงใบสมัครเข้ำเป็นสมำชิกกำรฌำปนกิจสงเครำะห์กรมปศุสัตว์ (ด้ำนหน้ำ – หลัง) 
 

 
  

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    
 

 
 
 



๘๓ 
 

ตัวอย่ำงประกำศรับผู้สมัครใหม่เข้ำเป็นสมำชิกกำรฌำปนกิจสงเครำะห์กรมปศุสัตว์ 
 
 

 

 

 
ประกาศการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ ครั้งที่ .........../…………. 

เรื่อง รับผู้สมัครใหม่เข้าเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมปศุสัตว์ 
    --------------------------------------------- 
 ด้วยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และคู่สมรส ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก            
การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ ซึ่งได้ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบกรมปศุสัตว์ 
ว่าด้วย การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ พ .ศ.๒๕๔๙ หมวด ๓ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒ ทุกประการ 
จ านวน..........ราย 

  มติคณะกรรมการการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ เมื่อวันที่............เดือน.............พ.ศ......... 
ได้พิจารณารับสมาชิกจ านวน.......ราย แบ่งเป็นประเภทสามัญ จ านวน........ราย ประเภทสมทบ จ านวน...... ราย 
ตามรายชื่อที่แนบ โดยตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ พ.ศ.๒๕๔๙ หมวด 
๓ ข้อ ๑๕ สมาชิกภาพจะเริ่มตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิกและผู้สมัครได้ช าระเงินต่าง ๆ 
ตามระเบียบนี้แล้ว   

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่..........เดือน.......................พ.ศ................. เป็นต้นไป 
 
                    ประกาศ ณ วันที่...............เดือน............... พ.ศ………… 
 
 
 
                    (..............................................) 
                         อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
           ประธานกรรมการการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  สมาชิกใหม่ตามมติเมื่อวันที่........เดือน......พ.ศ....... เริ่มช าระค่าสงเคราะห์ศพตั้งแต่ศพที่.............  และ         
              จะเริ่มหักเงินค่าสงเคราะห์ศพจากเงินเดือน หรือค่าจ้างประจ า ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 



๘๔ 
 

ตัวอย่ำงหนังสือแจ้งผลกำรสมัครสมำชิกกำรฌำปนกิจสงเครำะห์กรมปศุสัตว์ 
 

       บันทึกข้อความ 
                            

ส่วนรำชกำร............................................................................................................................. ..........................                
ที่...................................................................วันที…่………………………………………………………………………………… 
เร่ือง............................................................................................................................. ........................................                                                         

เรียน  สมาชิกสมัครใหม่ทุกท่าน 

  ตามที่ท่านได้ยื่นใบสมัครเพ่ือเข้าเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ นั้น            
การฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานแล้ว ถูกต้องตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วย       
การฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมปศุสัตว์ พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวด ๓ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ และ ข้อ ๑๒ 

  มติคณะกรรมการการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ เมื่อวันที่ ........เดือน........พ.ศ.......      
ได้พิจารณารับท่านเป็นสมาชิก ตามประกาศรายชื่อที่แนบท้ายนี้  โดยตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วย 
การฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมปศุสัตว์ พ.ศ.๒๕๔๙ หมวด ๓ ข้อ ๑๕ สมาชิกภาพจะเริ่มตั้งแต่วันที่คณะกรรมการ
มีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิกและผู้สมัครได้ช าระเงินต่าง ๆ ตามระเบียบนี้แล้ว   

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 
          
                 (..........................................) 
                         อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
            ประธานกรรมการการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ 
 
 
 

 
      

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 กรมปศุสัตว์ (การฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ โทร. ๐–๒๖๕๓๔–๔๔๔  ต่อ  ๒๑๒๕)  
กษ ๐๖๐๒/                 

   แจ้งผลการสมัครสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ 



๘๕ 
 

ตัวอย่ำงบัตรทะเบียนประจ ำตัวสมำชิกกำรฌำปนกิจสงเครำะห์กรมปศุสัตว์ 
ส ำหรับบันทึกรำยกำรช ำระเงินของสมำชิก  

(ประเภทสำมัญ) 

 
 

 (ประเภทสมทบ) 

 



๘๖ 
 

ตัวอย่ำงบัตรทะเบียนประจ ำตัวสมำชิกกำรฌำปนกิจสงเครำะห์กรมปศุสัตว์  
ส ำหรับจัดเก็บประวัติของสมำชิก 

(ประเภทสำมัญ) 

 
 

(ประเภทสมทบ) 

 



๘๗ 
 

แบบฟอร์มหนังสือแจ้งเปลี่ยนผู้รับเงินสงเครำะห์ 
    

          เขียน……………………………….......................................... 
วันที่……..……..เดือน………….….………พ.ศ.……………..…... 

เรียน  เลขานุการการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ 

  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)……………..………………..……………………………………………………. 
สมาชิกสามัญ/สมทบ เลขที่.............................อายุ………….…ปี อาชีพ.............................................................. 
อยู่บ้านเลขท่ี………………….…………หมู่ที.่......………หมู่บ้าน.................................ถนน..…….……………...........…..  
ต าบล/แขวง…………………..…………..อ าเภอ/เขต…………………………......จงัหวัด...………………………………………. 
มีภรรยา/สามีชื่อ…………………………………..สมรสที่…………………………….…ทะเบียนสมรสเลขที่....................... 
เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่กรรมขอมอบให้ (นาย/นาง/นางสาว).……….……………………………………..………………………… 
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………… 
ซึ่งเก่ียวข้องเป็น……………….………………………….เป็นผู้รับเงินสงเคราะห์การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความที่ได้กรอกไว้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และหากมีการ 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน จะแจ้งให้เลขานุการการฌาปนกิจสงเคราะห์ทราบ ภายใน ๓๐ วัน ทุกครั้ง 

 
     ลงชื่อ…………..……………………………….............. 
        (...................................................................)  สมาชิก 
       
    
     ลงชื่อ……………………………………………………….. 
         (..................................................................)  พยาน 

 
     ลงชื่อ……….……………………………………………… 
        (..................................................................)  พยาน 
 
 

หมำยเหตุ   - ให้สมาชิกท่ีประสงค์เปลี่ยนผู้รับเงินสงเคราะห์ กรอกข้อความให้ชัดเจน ห้ามขูด ลบ ขีด ฆ่า  
                พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนของสมาชิกและผู้รับเงิน (รับรองส าเนาถูกต้อง)  
                 และแนบส าเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกและผู้รับเงิน (รับรองส าเนาถูกต้อง) อย่างละ ๑ ฉบับ  
               - ส าหรับพยาน ให้เจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานต้นสังกัด ลงนามพร้อมประทับตรา 
                 ชื่อ และต าแหน่ง  
               - ถ่ายส าเนาเก็บไว้เป็นหลักฐาน ส่วนฉบับจริงจัดส่งให้การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ 
               - ให้ส่งเอกสารผ่านหน่วยงานต้นสังกัดทุกครั้ง 
 
 
 



๘๘ 
 

                         แบบฟอร์มหนังสือยินยอมใหห้ักเงินเดือน/ค่ำจ้ำงประจ ำ 
 
                                      
                                       หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน/ค่ำจ้ำงประจ ำ 
                                                                           
                                                                                   วันที่......................................................... 
 
เรียน  อธิบดีกรมปศุสัตว์ 

                       ตามท่ีกรมปศุสัตว์ ได้เข้าร่วมโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า และกรมบัญชีกลาง 
จะเป็นผู้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าราชการและลูกจ้างประจ าแต่ละราย นั้น 

                       ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...................................................................................................... . 
         ข้าราชการ           ลกูจ้างประจ า ต าแหน่ง..................................................................................... ........... 
สังกัดหน่วยงาน................................................................................................ ....................................................... 
ยินยอมให้หักเงินเดือน/ค่าจ้างประจ า ก่อนโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร เพ่ือช าระให้แก่การฌาปนกิจสงเคราะห์ 
กรมปศุสัตว์ ของ 

                                ข้าพเจ้า     

                             สมาชิกสมทบ ชื่อ นาย/นาง......................................................... 
 
 
 
 

                                                    ลงชื่อ…………..………………………………..............ผู้ให้ค ายินยอม 
             (.............................................................)  
       
    
       ลงชื่อ…………………………………………………………..พยาน 
             (...............................................................)   

 
       ลงชื่อ……….………………………………………………..พยาน 
             (..............................................................)  
 
 
 
 
 
 

   ตาม 
 

  

 

 



๘๙ 
 

แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้หักช ำระหนี้เงินสงเครำะห์ศพ 
                          กำรฌำปนกิจสงเครำะห์กรมปศุสัตว์ จำกเงินบ ำนำญ 
 
                              แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้หักช าระหนี้เงินสงเคราะห์ศพ 
                                 การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ จากเงินบ านาญ 
 
                                                                                        วันที่................................................ 
เรียน  อธิบดีกรมปศุสัตว์ 

               ข้าพเจ้า........................................................................................ข้าราชการบ านาญกรมปศุสัตว์  
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่………………………………หมู่ที่..............................ต าบล/แขวง................................................ 
อ าเภอ/เขต..........................................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย์.................. 
โทรศัพท์..............................................หมายเลขประจ าตัวบัตรประชาชน............................................. .............. 
รับเงินบ านาญที่จังหวัด.............................................................................ยินยอมให้กรมปศุสัตว์หักช าระหนี้เงิน 
สงเคราะห์ศพการฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมปศุสัตว์ของข้าพเจ้า และของ............................................................ 
ซึ่งเป็นสมาชิกสมทบ/คู่สมรส จากเงินบ านาญของข้าพเจ้า ทั้งนี้ หากมีค่าสงเคราะห์ศพค้างจ่าย ข้าพเจ้ายินยอม 
ให้หักจากเงินบ านาญได้  

               จึงลงลายมือชื่อไว้เพ่ือเป็นหลักฐาน 

 

                                                         ลงชื่อ...................................................................ผู้ให้ค ายินยอม  
                                                                (.................................................................) 
 

                                                         ลงชื่อ...................................................................พยาน 
                                                                (.................................................................) 
 

                                                         ลงชื่อ...................................................................พยาน 
                                                                (.................................................................) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๙๐ 
 

                               แบบฟอร์มหนังสือยินยอมใหห้ักช ำระหนี้เงินสงเครำะห์ศพ 
       กำรฌำปนกิจสงเครำะห์กรมปศุสัตว์ จำกเงินบ ำเหน็จรำยเดือน (ลูกจ้ำง) 

 
แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้หักช าระหนี้เงินสงเคราะห์ศพ 

                        การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ จากเงินบ าเหน็จรายเดือน (ลูกจ้าง) 
 
                                                                                        วันที่................................................ 
เรียน  อธิบดีกรมปศุสัตว์ 

               ข้าพเจ้า..........................................................................สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์รมปศุสัตว์  
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่………………………………หมู่ที่..............................ต าบล/แขวง.............................................. .. 
อ าเภอ/เขต..........................................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย์.................. 
โทรศัพท์..............................................หมายเลขประจ าตัวบัตรประชาชน.......................................................... . 
รับเงินบ าเหน็จรายเดือนที่จังหวัด....................................................................ยินยอมให้กรมปศุสัตว์หักช าระหนี้
เงินสงเคราะห์ศพการฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมปศุสัตว์ของข้าพเจ้า และของ....................................................... 
ซึ่งเป็นสมาชิกสมทบ/คู่สมรส จากเงินบ าเหน็จรายเดือนของข้าพเจ้า ทั้งนี้ หากมีค่าสงเคราะห์ศพค้างจ่าย 
ข้าพเจ้ายินยอมให้หักจากเงินบ าเหน็จรายเดือนได้  

               จึงลงลายมือชื่อไว้เพ่ือเป็นหลักฐาน 

 

                                                         ลงชื่อ...................................................................ผู้ให้ค ายินยอม  
                                                                (.................................................................) 
 

                                                         ลงชื่อ............................................................ .......พยาน 
                                                                (.................................................................) 
 

                                                         ลงชื่อ...................................................................พยาน 
                                                                (.................................................................) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๑ 
 

แบบฟอร์มแบบค ำร้องขอรับเงินสงเครำะห์ กำรฌำปนกิจสงเครำะห์กรมปศุสัตว์ ก.ฌ.ส.๔ 
(แบบกรอก ๑ คน) 

 
แบบค ำร้องขอรับเงินสงเครำะห์ กำรฌำปนกิจสงเครำะห์กรมปศุสัตว์   ก.ฌ.ส.๔ 

 
          เขียน……………………………….......................................... 

วันที่……..……..เดือน………….….………พ.ศ.……………..…... 

เรียน  ประธานกรรมการด าเนินการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)……………..………………..………………………………………………..………. 

อยู่บ้านเลขท่ี………………….……หมู่บ้าน.......……..……………………หมู่ที่...............ถนน..…….……………...........…..  
ต าบล/แขวง…………………..…………..อ าเภอ/เขต…………………………......จงัหวัด...………………………………………. 
เกี่ยวข้องเป็น………………………………ของ (นาย/นาง/น.ส.)……………………...…………………………..............……… 
ซึ่งเป็นสมาชิกประเภท       สามัญ       สมทบ ของการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรค…................ 
.............................................................................เมื่อวันที.่...............เดือน...............................พ.ศ...................ที.่.................................................. 

 ข้าพเจ้าเป็นผู้มีสิทธิ์ขอรับเงินสงเคราะห์ การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ ของ (นาย/นาง/น.ส)............. 

……………………………………………………………………………………….……………..พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานมาด้วยแล้ว คือ 

 (๑) ส าเนามรณบัตรของผู้ตายหรือส าเนาทะเบียนคนตาย จ านวน  ……………...... 

 (๒) ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ตาย (จ าหน่ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านแล้ว) จ านวน  ……………...... 

 (๓) ส าเนาบัตรประชาชนของผู้มีสิทธิ์รับเงิน จ านวน  ……………...... 

 (๔) ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิ์รับเงิน จ านวน  ……………...... 

 (๕) ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อของผู้ตาย/ผู้มีสิทธิ์รับเงิน จ านวน  ……………...... 

 (๖) ส าเนาใบส าคัญการสมรส/หย่าของผู้ตาย/ผู้มีสิทธิ์รับเงิน จ านวน  ……………...... 

 (๗) ส าเนาหน้าสมุดเงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) จ านวน  ……………...... 

  ขอแสดงความนับถือ 
  .............................................................................. 
  (.............................................................................) 

  ผู้ขอรับเงิน 
 
ความเห็นและค ารับรองของผู้บังคับบัญชา (ในกรณีที่ยื่นค าร้องผ่านผู้บังคับบัญชา) 
.............................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................... .......... 

 ลงนาม...................................................................... 

 (.....................................................................) 

 ต าแหน่ง....................................................................... 



๙๒ 
 

แบบฟอรม์แบบค ำร้องขอรบัเงินสงเครำะห์ กำรฌำปนกิจสงเครำะหก์รมปศุสตัว์ ก.ฌ.ส.๔ 
 (แบบกรอก ๒ คน) 

แบบค ำร้องขอรับเงินสงเครำะห์ กำรฌำปนกิจสงเครำะห์กรมปศุสัตว์   ก.ฌ.ส.๔ 
          เขียนที.่....................................................................... 

วันที่..............เดือน...........................พ.ศ................ 

เรียน  ประธานกรรมการด าเนินการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ 

 นาย/นาง/น.ส.................................................................................................................... 
 นาย/นาง/น.ส....................................................................................................................
อยู่บ้านเลขท่ี (๑)...................หมู่บ้าน.......................................หมู่ที.่.............. ถนน............................................. 
ต าบล/แขวง...........................................อ าเภอ/เขต..........................................จังหวัด........................................ 
อยู่บ้านเลขท่ี (๒)...................หมู่บ้าน.......................................หมู่ที.่.............. ถนน............................................. 
ต าบล/แขวง...........................................อ าเภอ/เขต..........................................จังหวัด........................................ 
 (๑)..................................................................... 
 (๒)..................................................................... 
ซึ่งเป็นสมาชิกประเภท       สามัญ       สมทบ ของการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรค…................ 
.............................................................................เมื่อวันที.่...............เดือน...............................พ.ศ...................ที.่.................................................. 

 ข้าพเจ้าเป็นผู้มีสิทธิ์ขอรับเงินสงเคราะห์ การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ ของ (นาย/นาง/น.ส)............. 
……………………………………………………………………………………….……………..พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานมาด้วยแล้ว คือ 
 (๑) ส าเนามรณบัตรของผู้ตายหรือส าเนาทะเบียนคนตาย จ านวน  ………......ฉบับ 
 (๒) ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ตาย (จ าหน่ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านแล้ว) จ านวน  …………….ฉบับ 
 (๓) ส าเนาบัตรประชาชนของผู้มีสิทธิ์รับเงิน จ านวน  …………….ฉบับ 
 (๔) ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิ์รับเงิน จ านวน  …………….ฉบับ 
 (๕) ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อของผู้ตาย/ผู้มีสิทธิ์รับเงิน จ านวน  …………….ฉบับ 
 (๖) ส าเนาใบส าคัญการสมรส/หย่าของผู้ตาย/ผู้มีสิทธิ์รับเงิน จ านวน  …………….ฉบับ 
 (๗) ส าเนาหน้าสมุดเงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) จ านวน  …………….ฉบับ 

  ขอแสดงความนับถือ 
  .............................................................................. 
  (.............................................................................) 
  ผู้ขอรับเงิน 

  .............................................................................. 
  (.............................................................................) 
  ผู้ขอรับเงิน 

ความเห็นและค ารับรองของผู้บังคับบัญชา (ในกรณีที่ยื่นค าร้องผ่านผู้บังคับบัญชา) 
..............................................................................................................................................................................  
  ลงนาม.......................................................... 
 (......................................................) 
 ต าแหน่ง.......................................................................... 

ข้าพเจ้า 

เกี่ยวช้องเป็น ของ   (นาย/นาง/น.ส.)........................................ 



๙๓ 
 

แบบฟอร์มหนังสือมอบอ ำนำจรับเงินสงเครำะห์ กำรฌำปนกิจสงเครำะห์กรมปศุสัตว์ (ก.ฌ.ส.๕) 
(แบบกรอก ๑ คน) 

 
หนังสือมอบอ ำนำจรับเงินสงเครำะห์ กำรฌำปนกิจสงเครำะห์กรมปศุสัตว์ (ก.ฌ.ส.๕) 

เขียนที.่....................................................................... 
วันที่..............เดือน...........................พ.ศ................ 

 
 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/น.ส).............................................................เชื้อชาติ..............สัญชาติ.............. 
อยู่บ้านเลขท่ี ...........................หมู่บ้าน.....................................หมู่ที.่.............. ถนน............................................. 
ต าบล/แขวง...........................................อ าเภอ/เขต..........................................จังหวัด........................................ 
หมายเลขโทรศัพท์....................................................ถือบัตรประจ าตัว           ประชาชน            ข้าราชการ 
      พนักงานรัฐวิสาหกิจ       อ่ีน ๆ...................................................หมายเลข.................................................. 
ออกให้โดย...................................................... ..........บัตรหมดอายุวันที่................................................................ 
เป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินของ...............................ซึ่งได้ถึงแก่กรรมไปเมื่อวันที่............เดือน..............33........พ.ศ............ 
 เนื่องจากข้าพเจ้าไม่สามารถมารับเงินดังกล่าวได้ จึงขอมอบอ านาจให้............................................ 
เชื้อชาติ....................สัญชาติ.....................อยู่บ้านเลขท่ี..............................หมู่ที.่............ถนน.............................. 
ต าบล/แขวง.................................อ าเภอ/เขต............................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์................ 
หมายเลขโทรศัพท์....................................................ถือบัตรประจ าตัว           ประชาชน            ข้าราชการ 
      พนักงานรัฐวิสาหกิจ       อ่ีน ๆ...................................................หมายเลข.................................................. 
ออกให้โดย...................................................... ..........บัตรหมดอายุวันที่................................................................ 
 เป็นผู้รับ       เช็ค สั่งจ่ายในนาม...................................จากการฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมปศุสัตว์ แทนข้าพเจ้า    
การใดที่ผู้รับมอบอ านาจได้กระท าการไปตามที่ได้มอบอ านาจนี้ให้ถือเสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้กระท าด้วยตนเองทุกประการ 
 เพ่ือเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้มอบส าเนาบัตรประจ าตัวฯ ของข้าพเจ้าดังกล่าวข้างต้น ให้แก่ผู้รับ
มอบอ านาจ แสดงต่อเจ้าหน้าที่พร้อมกับได้ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน ๒ คน ด้วยแล้ว 
 

(ลงชื่อ)........................................................................ผู้มอบอ านาจ 
 (........................................................................) 
 
 (ลงชื่อ)........................................................................ผู้รับมอบอ านาจ 
 (........................................................................) 
 

(ลงชื่อ)........................................................................พยาน 
  (........................................................................) 
 

(ลงชื่อ)........................................................................พยาน 
  (........................................................................) 
 
 
 



๙๔ 
 

แบบฟอร์มหนังสือมอบอ ำนำจรับเงินสงเครำะห์ กำรฌำปนกิจสงเครำะห์กรมปศุสัตว์ (ก.ฌ.ส.๕) 
(แบบกรอก ๒ คน) 

 
หนังสือมอบอ ำนำจรับเงินสงเครำะห์ กำรฌำปนกิจสงเครำะห์กรมปศุสัตว์ (ก.ฌ.ส.๕) 

เขียนที.่....................................................................... 
วันที่..............เดือน...........................พ.ศ................ 

 
 นาย/นาง/น.ส...............................................................เชื้อชาติ..............สัญชาติ.............. 
 นาย/นาง/น.ส...............................................................เชื้อชาติ..............สัญชาติ.............. 
อยู่บ้านเลขท่ี (๑)...................หมู่บ้าน.......................................หมู่ที.่.............. ถนน............................................. 
ต าบล/แขวง...........................................อ าเภอ/เขต..........................................จังหวัด........................................ 
หมายเลขโทรศัพท์....................................................ถือบัตรประจ าตัว           ประชาชน            ข้าราชการ 
      พนักงานรัฐวิสาหกิจ       อ่ีน ๆ...................................................หมายเลข.................................................. 
ออกให้โดย...................................................... ..........บัตรหมดอายุวันที่................................................................ 
อยู่บ้านเลขท่ี (๑)...................หมู่บ้าน.......................................หมู่ที.่.............. ถนน............................................. 
ต าบล/แขวง...........................................อ าเภอ/เขต..........................................จังหวัด........................................ 
หมายเลขโทรศัพท์....................................................ถือบัตรประจ าตัว           ประชาชน            ข้าราชการ 
      พนักงานรัฐวิสาหกิจ       อ่ีน ๆ...................................................หมายเลข.................................................. 
ออกให้โดย...................................................... ..........บัตรหมดอายุวันที่................................................................ 
เป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินของ...............................ซึ่งได้ถึงแก่กรรมไปเมื่อวันที่............เดือน..........................พ.ศ............ 
 เนื่องจากข้าพเจ้าไม่สามารถมารับเงินดังกล่าวได้ จึงขอมอบอ านาจให้............................................ 
เชื้อชาติ....................สัญชาติ.....................อยู่บ้านเลขท่ี..............................หมู่ที.่............ถนน.............................. 
ต าบล/แขวง.................................อ าเภอ/เขต............................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์................ 
หมายเลขโทรศัพท์....................................................ถือบัตรประจ าตัว           ประชาชน            ข้าราชการ 
      พนักงานรัฐวิสาหกิจ       อ่ีน ๆ...................................................หมายเลข.................................................. 
ออกให้โดย...................................................... ..........บัตรหมดอายุวันที่................................................................ 
เป็นผู้รับ       เช็ค สั่งจ่ายในนาม...................................จากการฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมปศุสัตว์ แทนข้าพเจ้า    
การใดที่ผู้รับมอบอ านาจได้กระท าการไปตามที่ได้มอบอ านาจนี้ให้ถือเสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้กระท าด้วยตนเองทุกประการ 
 เพ่ือเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้มอบส าเนาบัตรประจ าตัวฯ ของข้าพเจ้าดังกล่าวข้างต้น ให้แก่ผู้รับ
มอบอ านาจ แสดงต่อเจ้าหน้าที่พร้อมกับได้ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน ๒ คน ด้วยแล้ว 
 
(ลงชื่อ)...................................................ผู้มอบอ านาจ (ลงชื่อ)...................................................ผู้มอบอ านาจ 
        (..................................................)      (..................................................) 
 
 (ลงชื่อ)...................................................ผู้มอบอ านาจ 
  (...................................................) 
 
(ลงชื่อ)...................................................พยาน (ลงชื่อ)...................................................พยาน 
       (....................................................) (..................................................) 
 

ข้าพเจ้า 



๙๕ 
 

แบบฟอร์มใบลำออกจำกกำรเป็นสมำชิกกำรฌำปนกิจสงเครำะห์กรมปศุสัตว์ 
 

ใบลำออก 
จำกกำรเป็นสมำชิกกำรฌำปนกิจสงเครำะห์กรมปศุสัตว์ 

 
เขียนที่............................................................................ 
วันที่.................เดือน......................พ.ศ.......................... 

 
เรียน  คณะกรรมการการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ 
  ข้าพเจ้า......................................................................เลขประจ าตัวสมาชิก..............................   
อยู่บ้านเลขท่ี...................................หมู่ที่..................ถนน...............................ตรอก/ซอย....................................  
ต าบล/แขวง...................................อ าเภอ/เขต...................................จังหวัด.............................. ......................... 
 
  ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ 
เนื่องจาก.....................................................................ตั้งแต่วันที่.................................. .....................เปน็ต้นไป 
โดยข้าพเจ้าไม่มีเงินค้างช าระค่าสงเคราะห์ศพกับการฌาปนกิจสงเคราะห์ แต่ประการใด หรือมีเงินค้างช าระ
ก่อนที่จะลาออก ข้าพเจ้าจะช าระให้เสร็จสิ้น 
 
       ลงเชื่อ.........................................................  
                                                                      (........................................................)  
 
 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่กำรฌำปนกิจสงเครำะห์กรมปศุสัตว์ 
 

เสนอ  คณะกรรมการการฌาปนกิจสงเคราะห์ 

       ได้ตรวจสอบประวัติ และการช าระเงินของสมาชิกดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า 
                 ไม่ค้างช าระค่าสงเคราะห์ศพ เห็นควรให้ลาออกจากการเป็นสมาชิกการฌาปนกิจฯ ได้ 

                 ค้างช าระค่าสงเคราะห์ศพ ตั้งแต่ศพที่...............ถึงศพที่..............จ านวน....................ศพ 
                 เป็นเงิน.......................บาทและค่าบ ารุงประจ าปี.........................จ านวน...................บาท 
                 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.......................................บาท 

                 ได้ช าระส่วนที่ค้างช าระเรียบร้อยแล้ว เห็นควรให้ลาออกจากการเป็นสมาชิกการฌาปนกิจฯ ได้      

 

 

       (ลงชื่อ)............................................................. 

                                                                                 (............................................................) 

         เจ้าหน้าที่ ก.ฌ.ส.    
  

 

 

 



๙๖ 
 

แบบฟอร์มหนังสือแจ้งเตือนให้สมำชิกช ำระค่ำสงเครำะห์ 
 
 
 
 
 
 

ที ่กฌส./………            การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ 
                                                       ถนนพญาไท  กรุงเทพฯ  ๑๐๔๐๐ 

                วัน...........เดือน…………………..พ.ศ.......... 

เรื่อง   เตือนให้ช าระค่าฌาปนกิจสงเคราะห์  ครั้งที ่……………  

เรียน.................................................................................... . 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ เรื่อง สมาชิกถึงแก่กรรมฉบับปัจจุบัน จ านวน   ๑   ฉบับ 

ด้วยปรากฏว่าท่านยังคงค้างช าระเงินค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่การฌาปนกิจสงเคราะห์                
กรมปศุสัตว์  ตามรายละเอียดดังนี้ 

๑. ค่าสงเคราะห์ศพที่………..…ถึงศพที่……..… รวม…….…ศพ เป็นเงิน...........……..……..บาท    
๒. ค่าบ ารุงประจ าปี…..…………ถึง...................รวม…....…ปี   เป็นเงิน………….…………..บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น…………….…….…บำท   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดส่งเงินตามจ านวนดังกล่าวไปช าระที่ ผู้อ านวยการกองคลัง เหรัญญิก            
การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๑ สั่งจ่ายเงิน ณ ที่ท าการ
ไปรษณีย์เขตราชเทวี แห่งเดียว ให้เสร็จสิ้นภำยใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ออกหนังสือฉบับนี้ หากมีข้อขัดข้องหรือ
สงสัยประการใด โปรดติดต่อการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์โดยด่วนด้วย 

                                    ขอแสดงความนับถือ  

                                                             (..................................) 
                                                เลขานุการการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ 
 

การฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมปศุสัตว์ 
โทร. ๐–๒๖๕๓–๔๔๔๔ ต่อ ๒๑๒๕  
โทรสาร ๐–๒๖๕๓–๔๙๑๖  
หมายเหตุ : หากสมาชิกย้ายหน่วยงานหรือที่อยู่กรุณาแจ้งให้การฌาปนกิจสงเคราะห์ ทราบทุกครั้งด้วย 
               จะขอบคุณมาก 

 

๑ - ๓ 

                        

  

    
                          

 (ชื่อสมำชิก) 
  

                 



๙๗ 
 

ตัวอย่ำงหนังสือแจ้งคัดชื่อออกจำกกำรเป็นสมำชิกกำรฌำปนกิจสงเครำะห์กรมปศุสัตว์ 
 
 
 
 
 
 

ประกาศการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ ครั้งที่  ......../........... 
เรื่อง  คัดชื่อออกจากการเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ 

                         -------------------------------- 
  ด้วยมติคณะกรรมการด าเนินการการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ ครั้งที่ ...../......... 
เมื่อวันที่ ......เดือน.........พ.ศ....... ให้สมาชิกที่ค้างช าระค่าสงเคราะห์ศพ พ้นสภาพจากการเป็นสมาชิก 
จ านวน ........ ราย ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ พ .ศ.๒๕๔๙ 
ข้อ ๑๕ (๓) ถูกคัดชื่อออกเพราะขาดส่งเงินค่าสงเคราะห์ และได้รับหนังสือเตือนจากการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
ให้ช าระเงินสงเคราะห์แล้วสามครั้ง แต่ละครั้งมีระยะเวลาห่างกัน ๓๐ วัน ซึ่งครั้งสุดท้ายเป็นหนังสือ
ลงทะเบียนตอบรับและคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้พ้นจากสมาชิกภาพ 

  ทัง้นี้ ตั้งแต่วันที่ .............เดือน............พ.ศ....... เป็นต้นไป ตามรายชื่อที่แนบนี้ 

      ประกาศ  ณ  วันที่........เดือน................พ.ศ............. 

 

(...............................................) 
             อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
         ประธานคณะกรรมการด าเนินการการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๙๘ 
 

รูปแบบงบกำรเงิน 
 
 
 

กำรฌำปนกิจสงเครำะห์กรมปศุสัตว์ 
งบดุล 

ณ วันที่ ๓๑ ธันวำคม ............ 
 
 

ทรัพย์สิน 
 
 
 
 

หนี้สินและทุน 
 
 
 
 
 

                                                         ลงช่ือ................................................................................. 
                                           ประธำนกรรมกำรกำรฌำปนกิจสงเครำะห์กรมปศุสัตว์ 
 
 
 

                                                         ลงช่ือ................................................................................. 
                                           เหรัญญิกกำรฌำปนกิจสงเครำะห์กรมปศุสัตว์ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

       



๙๙ 
 

                                             รูปแบบงบรำยได้ ค่ำใช้จ่ำย 
 
 

 
                                           กำรฌำปนกิจสงเครำะห์กรมปศุสัตว์ 
                                                    งบรำยได้ ค่ำใช้จ่ำย 
                                        ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ ๓๑ ธันวำคม ............ 

 
 

รำยได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ำใช้จ่ำย 
 

 
  
   
 
 

  
       
      
      
        
      
     

     
      
 

    



๑๐๐ 
 

                                         รูปแบบรำยกำรรับ-จ่ำยเงินสงเครำะห์ในรอบปี 
 

    กำรฌำปนกิจสงเครำะห์................................... 
รำยกำรรับ-จ่ำยเงินสงเครำะห์ในรอบปี ตั้งแต่วันที่ ๑ มกรำคม ถึง ๓๑ ธันวำคม......................... 

 
 
 

                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ล า 
ดับ 
ที ่

 
ชื่อ 
-

สกุล 

 
ทะเบียน
สมาชิก
ที่ตาย 

 
ศพ

ล าดับ
ที่ตาย 
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๑๐๑ 
 

รูปแบบรำยกำรเงินสงเครำะห์ล่วงหน้ำคงเหลือ ณ วันสิ้นปีปิดบญัชี 
     
                                          
                                            กำรฌำปนกิจสงเครำะห์.............................. 
                                     รำยกำรเงินสงเครำะห์ล่วงหน้ำคงเหลือ ณ วันสิ้นปีปิดบัญชี 

 
 

- เงินสงเครำะห์ล่วงหน้ำคงเหลือจำกปีก่อนยกมำ    จ ำนวน...............บำท 
- รับเงินสงเครำะห์ล่วงหน้ำระหว่ำงปี     จ ำนวน...............บำท 
- โอนเงินสงเครำะห์ล่วงหน้ำไปจ่ำยเป็นเงินสงเครำะห์ 
  ให้สมำชิกที่ตำยในระหว่ำงปี  จ ำนวน...............รำย  จ ำนวน...............บำท 
- จ่ำยคืนเงินสงเครำะห์ล่วงหน้ำให้สมำชิก   จ ำนวน...............รำย  จ ำนวน................บำท 
- เงินสงเครำะห์ล่วงหน้ำคงเหลือ ณ วันสิ้นปีปิดบัญชี..................  จ ำนวน................บำท 
  (๓๑ ธันวำคม ..........) 

 
       

     
       
    
     
     
       
     
     
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๒ 
 

รูปแบบหนังสือน ำส่งกำรรำยงำนจ ำนวนสมำชิก 
 
 

การฌาปนกิจสงเคราะห์......................... 
วันที่..................................................................... 

 
เรื่อง  รายงานจ านวนสมาชิกที่เพ่ิมขึ้นและลดลง 

เรียน  นายทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจและองค์กรวิชาชีพ         
        ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การก ากับของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ส าเนาทะเบียนสมาชิก (แบบ ก.ฌ.๔)    จ านวน........ฉบับ 
                  ๒. บัญชีรายชือ่สมาชิกท่ีพ้นจากสมาชิกภาพ (แบบ ก.ฌ.๕)  จ านวน........ฉบับ 
                  ๓. บัญชีรายชื่อสมาชิกที่มีการเปลี่ยนแปลงด้วยสาเหตุต่าง ๆ (แบบ ก.ฌ.๖)  จ านวน........ฉบับ 

                  การฌาปนกิจสงเคราะห์................................................ทะเบียนเลขท่ี..........................................  
ขอรายงานจ านวนสมาชิกท่ีเพ่ิมข้ึนและลดลง ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.....ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.......
ดังนี้ คือ         

        ๑. สมาชิดคงเหลือยกมา      จ านวน.........คน 
        ๒. จ านวนสมาชิกที่เปลี่ยนแปลงในรอบ ๑ ปี 
            - รับสมาชิกเพ่ิม       จ านวน.........คน 
            - สมาชิกตาย       จ านวน.........คน 
            - สมาชิกลาออกหรือออกด้วยเหตุอ่ืน    จ านวน.........คน 
        ๓. สมาชิกคงเหลือทั้งสิ้น ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.......  จ านวน.........คน 
        จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
      
     ขอแสดงความนับถือ 
 
 
     (................................) 
   ประธานกรรมการ การฌาปนกิจสงเคราะห์..................... 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๓ 
 

รูปแบบทะเบียนสมำชิก แบบ ก.ฌ.๔ 
 

แบบทะเบียนสมำชิก 
กำรฌำปนกิจสงเครำะห์......................... 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ 
สมำชิก 
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ปัจจุบัน 

ชื่อ 
สำมี 
หรือ 
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ที ่
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จำก 

สมำชิกภำพ หมำย
เหตุ วัน
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สำเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



๑๐๔ 
 

รูปแบบกำรพ้นจำกสมำชิกภำพ แบบ ก.ฌ.๕ 
 
 

แบบกำรพ้นจำกสมำชิกภำพ 
ระหว่ำงวันที่ ....................................ถึงวันที่........................................ 

กำรฌำปนกิจสงเครำะห์............................................... 
 

ล ำ
ดับ
ที ่

ชื่อ 
สมำชิก 

เลข
ประจ ำตัว
สมำชิก 

วัน เดือน ปี 
ที่พ้นจำก

สมำชิกภำพ 

สำเหตุที่พ้น
จำก 

สมำชิกภำพ 

ชื่อผู้รับเงิน
สงเครำะห ์
ที่ระบุไว้ 

ชื่อ
ผู้จัดกำร

ศพที่ 
ระบุไว้ 

 
หมำยเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๕ 
 

รูปแปบกำรเปลี่ยนแปลงด้วยสำเหตุต่ำง ๆ แบบ ก.ฌ.๖ 
 
 

แบบกำรเปลี่ยนแปลงด้วยสำเหตุต่ำง ๆ  
ระหว่ำงวันที่ ....................................ถึงวันที.่....................................... 

กำรฌำปนกิจสงเครำะห์............................................ 
 

ล ำ
ดับ
ที่ 

 
ชื่อสมำชิก 

เลข
ประจ ำตัว
สมำชิก 

เรื่องที่
เปลี่ยนแปลง 

วัน เดือน ปี 
ที่

เปลี่ยนแปลง 

 
เดิม 

 
เปลี่ยนเป็น 

 
หมำยเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


