
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564

ส�านักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์
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ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข

ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ. 2561

  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2521  
และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ และเพือ่เป็นการปฏิบัตติามพระราชบญัญติัการฌาปนกจิสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 และระเบยีบกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ และองค์กรวิชาชีพซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การก�ากับของรัฐ พ.ศ. 2547 ข้อ 10 ประกอบกับมติที่ประชุม
คณะกรรมการด�าเนินการการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 
กระทรวงสาธารณสุข จึงออกข้อบังคับดังต่อไปนี้

หมวด 1

บททั่วไป

------------------------

  ข้อ 1  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวง

สาธารณสุข พ.ศ. 2561”

  ข้อ 2   ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับนับถัดจากวันที่นายทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐให้ความเห็นชอบ

เป็นต้นไป

  ข้อ 3 ให้ยกเลิก

     (1)  ข้อบังคับการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2521

     (2)  ข้อบังคับการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537

     (3)  ข้อบังคับการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2538

     (4)  ข้อบังคับการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2540

      (5)  ข้อบังคับการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542

      (6)  ข้อบังคับการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543

     (7)  ข้อบังคับการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2545

      (8)  ข้อบังคับการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2546

                   (9)  ข้อบังคับการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2548

                   (10) ข้อบังคับการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2555

                   (11) ข้อบังคับการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2559
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  ข้อ 4  ในข้อบังคับนี้ 

                   “การฌาปนกิจสงเคราะห์” หมายความว่า การฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข และ 

ให้ใช้อักษรย่อว่า “ฌกส.” 

                   “สมาชิก” หมายความว่า  สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข 

                   “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการด�าเนินการการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวง

สาธารณสุข

                   “ส�านักงาน” หมายความว่า ส�านักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข 

                   “นายทะเบียน” หมายความว่า นายทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐ 

           ข้อ 5  ตราของการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข มีลักษณะดังนี้

 

ส�านักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์

        

  ข้อ 6  ฌกส. มีส�านักงานตั้งอยู ่ที่ เลขท่ี 88/13 หมู ่ที่ 4 ซอยสถาบันบ�าราศนราดูร ถนนติวานนท์  

ต�าบลตลาดขวัญ อ�าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

            ข้อ 7  ส�านักงานเปิดท�าการ ในวันและเวลาราชการ

          ข้อ 8 ฌกส. มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สมาชิกได้ตกลงเข้าร่วมกันเพื่อท�าการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการ 

จัดการศพ หรือจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกที่ถึงแก่ความตายด้วยเงินสงเคราะห์ โดยมิได้ประสงค์ 

จะหาก�าไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน ซึ่งการตายนี้ให้รวมถึงการสาบสูญตามค�าสั่งศาล

หมวด 2

คณะกรรมการและการด�าเนินกิจการ

------------------------

 ข้อ 9 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการด�าเนินการการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวง

สาธารณสุข” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานกรรมการ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกคน 

เป็นรองประธานกรรมการ โดยให้รองปลดักระทรวงสาธารณสขุทีไ่ด้รบัมอบหมายให้ดแูล ฌกส. เป็นรองประธานกรรมการ

คนที่หนึ่ง อธิบดีทุกกรมหรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเทียบเท่าอธิบดีในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้อ�านวยการ



14

องค์การเภสัชกรรม ผู้อ�านวยการกองกฎหมาย ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกรรมการอื่นซึ่งเป็นสมาชิก 

อีกจ�านวนห้าคน ซึ่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู ้แต่งตั้ง เป็นกรรมการ และผู้อ�านวยการกองบริหารการคลัง  

ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นกรรมการและเหรัญญิก  

  ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขคนหนึ่ง เป็นกรรมการและ

เลขานุการ และให้ผู้อ�านวยการส�านักงาน เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
           

  ข้อ 10  การแต่งตั้งกรรมการและการเปลี่ยนตัวกรรมการ เมื่อด�าเนินการแต่งต้ังกรรมการแล้ว ให้ ฌกส.  

ส่งส�าเนาค�าสั่งแต่งตั้งที่มีค�ารับรองว่าถูกต้องไปให้นายทะเบียนทราบภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่มีค�าสั่งแต่งตั้งกรรมการ 
           

  ข้อ 11 กรรมการอื่นซึ่งแต่งตั้งจากสมาชิกและเลขานุการ ให้มีวาระอยู่ในต�าแหน่งเท่ากับระยะเวลาการด�ารง

ต�าแหน่งของประธานกรรมการที่แต่งตั้ง 
                   

  นอกจากพ้นจากต�าแหน่งตามวรรคหนึ่ง กรรมการดังกล่าวพ้นจากต�าแหน่ง เมื่อ 

                     (1)  ตาย 

                    (2)  ลาออก 

                     (3) ขาดจากสมาชิกภาพ 

                     (4)  พ้นจากการเป็นพนักงาน ฌกส. 

                     (5)  ประธานกรรมการให้ออก 
           

  ข้อ 12 คณะกรรมการ มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

                     (1)  บริหารหรือด�าเนินกิจการของ ฌกส. ให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 

                     (2)  ออกระเบียบต่าง ๆ ซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ 

                     (3)  ก�ากับดูแลการด�าเนินงานของ ฌกส.ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก�าหนด

          (4)  ให้ความเห็นชอบการออกระเบียบ ประกาศ ข้อก�าหนด และหลักเกณฑ์ของ ฌกส. ที่เก่ียวกับ 

การด�าเนินงานตามข้อบังคับนี้ 

                     (5)  ให้ความเห็นชอบการออกระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวกับการบริหารงานของส�านักงาน 

                     (6)  วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

                    (7)  จัดการเรื่องอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์และอยู่ภายในวัตถุประสงค์ของ ฌกส. 
           

  ข้อ 13  ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด

จึงจะเป็นองค์ประชุม 

  ในการประชุม ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม การประชุมคราวใดถ้าประธานกรรมการไม่อยู ่

ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธาน

กรรมการหรือรองประธานกรรมการที่ได้รับมอบหมายไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ท่ีประชุมเลือกกรรมการ 

คนใดคนหนึ่งท�าหน้าที่เป็นประธานเฉพาะ การประชุมคราวนั้น 

  มติที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน 

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 

  ในกรณีที่มีความจ�าเป็นเร่งด่วน เพ่ือขอความเห็นชอบในเรื่องใดเรื่องหนึ่งและไม่สามารถเชิญประชุมได ้

ให้ประธานกรรมการมหีนงัสอืแจ้งเวยีนกรรมการแทนการประชุมกไ็ด้ และต้องรายงานคณะกรรมการทราบในการประชมุ

ครั้งต่อไป
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           ข้อ 14 ให้คณะกรรมการเป็นผู้แทนของ ฌกส.ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ในการนี้ คณะกรรมการ 

จะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนท�าการแทนก็ได้ 

           ข้อ 15 กรรมการไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือน หรือค่าจ้าง หรือเงินอื่นใด นอกจากเบี้ยประชุมและค่าพาหนะ  

เท่านั้น เมื่อ ฌกส. ออกระเบียบแล้ว ให้ส่งส�าเนาที่มีค�ารับรองว่าถูกต้องให้นายทะเบียนทราบ ภายใน 30 วัน
            

  ข้อ 16 ให้หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้าหน่วยงานที่อยู่ในก�ากับดูแลของรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้าส�านักงานสภาวิชาชีพด้านการแพทย์และการสาธารณสุขหรือหัวหน้าหน่วยงานอ่ืน 

ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุขที่สมาชิกสังกัดอยู่ในแต่ละหน่วยงานเป็นผู้แทน ฌกส. เพื่อท�าหน้าที่ในการ

ประสานงานระหว่าง ฌกส. กับสมาชิก ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ รวมทั้งการรับค�าขอต่าง ๆ เกี่ยวกับสมาชิก การเก็บเงิน

สงเคราะห์ส่งให้ ฌกส. และเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

    ข้อ 17 ในการบริหารกิจการของ ฌกส. คณะกรรมการมีอ�านาจตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะท�างาน 

เพื่อด�าเนินกิจการใด ๆ ตามข้อบังคับนี้หรือเพื่อปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

หมวด 3

สมาชิกภาพและการขาดจากสมาชิกภาพ

------------------------

             ข้อ 18  สมาชิก มี 2 ประเภท คือ

                    (1)  สมาชิกสามัญ         

                     (2)  สมาชิกสมทบ 

  ข้อ 19  ผู้มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกสามัญ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

                     (1)  มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ค�าขอสมัครส่งถึงส�านักงานหรือหน่วยงานผู้แทน ฌกส. 

                     (2)  มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคร้ายแรงตามที่ ฌกส. ประกาศก�าหนดโดยความเห็นชอบของ 

คณะกรรมการ 

                   (3) ต้องเป็นบุคคลข้อหนึ่งข้อใดดังต่อไปนี้

                         (ก) เป็นข้าราชการ พนกังานราชการ พนกังานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้าง หรือทีเ่รยีกช่ืออย่างอ่ืน

ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

                          (ข) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างขององค์การเภสัชกรรม  

                          (ค) เป็นพนักงาน ฌกส. 

                          (ง)  เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่อยู่ภายในก�ากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

                          (จ)  เป็นเจ้าหน้าที่ของสภาวิชาชีพด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 

                          (ฉ) เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอ่ืนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุขตามท่ี ฌกส. 

ประกาศก�าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  

  คณะกรรมการอาจยกเว้นคุณสมบัติตาม (1) เพื่อเปิดรับสมาชิกสามัญได้เป็นกรณีพิเศษ โดยต้องมีมต ิ

ของที่ประชุมเสียงข้างมาก



16

         *ข้อ 20 ผู้มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกสมทบ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

                     (1) มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ค�าขอสมัครส่งถึงส�านักงานหรือหน่วยงานผู้แทน ฌกส.

                     (2) มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคร้ายแรงตามท่ี ฌกส. ประกาศก�าหนดโดยความเห็นชอบของ 

คณะกรรมการ

                    (3)  ต้องเป็นบุคคลในข้อหนึ่งข้อใด ดังต่อไปนี้

                         (ก)  คู่สมรสของสมาชิกสามัญ 

                         (ข)  บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายที่บรรลุนิติภาวะแล้วของสมาชิกสามัญ 

                       (ค)  บิดาหรือมารดาของสมาชิกสามัญ

                         (ง)  พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันของสมาชิกสามัญ

                        (จ)  พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันของสมาชิกสามัญ 

                        (ฉ) คู่สมรสหรือบุตรท่ีชอบด้วยกฎหมายที่บรรลุนิติภาวะแล้วของสมาชิกสมทบตาม (ข) (ค) (ง) 

หรือ (จ)

  คณะกรรมการอาจยกเว้นคุณสมบัติตาม (1) เพื่อเปิดรับสมาชิกสมทบได้เป็นกรณีพิเศษโดยต้องมีมติของที่

ประชุมเสียงข้างมาก

หมายเหตุ:  * ข้อ 20  แก้ไขโดยข้อ20 แห่งข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข  

  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564

    **ข้อ 21 ผู้ใดจะสมัครเป็นสมาชิก ให้ยื่นค�าขอตามแบบใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก ดังนี้

                      (1)  ยื่นที่ส�านักงาน หรือหน่วยงานผู้แทน ฌกส. หรือ

                        (2)  ยื่นผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-SERVICE)

          วิธีการยื่นค�าขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ฌกส. ประกาศก�าหนด 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

        ***ข้อ 22 เมื่อส�านักงานได้รับค�าขอสมัครของผู้สมัครรายใด ให้ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานการสมัคร 

การช�าระเงินค่าสมัคร ค่าบ�ารุงและเงินสงเคราะห์ ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อ 21 หากเห็นว่าถูกต้องให้เสนอคณะกรรมการ 

หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติรับผู้สมัครรายนั้นเข้าเป็นสมาชิก

        สมาชิกภาพของผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกจะเริ่มนับต้ังแต่วันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติรับ ผู้สมัครรายนั้น 

เข้าเป็นสมาชิก ให้ ฌกส. ออกหลักฐานการเป็นสมาชิกตามแบบที่ ฌกส. ประกาศก�าหนดโดยความเห็นชอบของ 

คณะกรรมการ

            ข้อ 23 สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ เมื่อ

                     (1)  ตาย

                     (2)  ลาออก 

                     (3)  ถูกถอนชื่อ 

                     (4)  ถูกลบชื่อ 

                     (5)  คณะกรรมการมีมติให้ขาดจากสมาชิกภาพ

                    ให้ส�านักงานจัดท�าประกาศรายชื่อผู้ที่ถูกลบชื่อออกจากทะเบียน และมีหนังสือเวียนเพื่อแจ้งบุคคลดังกล่าว

และหน่วยงานผู้แทน ฌกส. ทราบ 
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หมายเหตุ :  ** ข้อ21 แก้ไขโดยข้อ 21  แห่งข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข  

  (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2564

                 

  *** ข้อ22 แก้ไขโดยข้อ22 แห่งข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวง

สาธารณสุข (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2564

  ข้อ 24 สมาชิกผู้ใดประสงค์จะลาออกจากการเป็นสมาชิก ให้มีหนังสือขอลาออกต่อคณะกรรมการ โดยยื่น 

ที่ส�านักงานหรือหน่วยงานผู้แทน ฌกส.

  การลาออกตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้ขอลาออกแสดงความจ�านงขอลาออกในวันใดให้การลาออกมีผลในวันดังกล่าว 

กรณีผู้ขอลาออกมิได้ระบุวันขอลาออกไว้ การลาออกให้มีผลในวันที่หนังสือขอลาออกส่งถึงส�านักงานหรือหน่วยงาน 

ผู้แทน ฌกส.

           *ข้อ 25 หากปรากฏในภายหลังว่า สมาชิกผู้ใดเป็นผู้ไม่มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกให้คณะกรรมการถอนช่ือ 

ผู้นั้นออกจากทะเบียนสมาชิกนับตั้งแต่วันที่สมัคร

  ผู้ที่ถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนสมาชิกตามวรรคหนึ่ง ผู้นั้นไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินค่าสมัคร เงินค่าบ�ารุง  

และเงินสงเคราะห์ที่ได้ช�าระตามข้อบังคับนี้คืนจาก ฌกส. โดยให้เงินดังกล่าวนั้นตกเป็นของ ฌกส. เว้นแต่เงินสงเคราะห์

ล่วงหน้าที่ยังไม่ตกอยู่ในความผูกพันที่จะต้องจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ตามที่ได้จ่ายล่วงหน้าไว้แล้ว

          **ข้อ 26 สมาชิกผู้ใดค้างช�าระเงินสงเคราะห์ที่เรียกเก็บตั้งแต่ 2 เดือนติดต่อกันขึ้นไปให้ส�านักงานประกาศ 

แจ้งเตือนทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของส�านักงาน หากสมาชิกผู้นั้นไม่ช�าระเงินภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ลงประกาศให้ 

ส�านักงานมีหนังสือแจ้งเตือนให้ช�าระเงินสงเคราะห์ โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หากสมาชิกผู้น้ันไม่ช�าระเงิน 

ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่สมาชิกได้รับหนังสือแจ้งเตือนการค้างช�าระ ให้ส�านักงานเสนอคณะกรรมการพิจารณาสั่งลบชื่อ

ผูน้ัน้ออกจากทะเบยีนสมาชกิ ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที ่ฌกส. ประกาศก�าหนดโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ
    

  ข้อ 27 สมาชิกผู้ใดกระท�าผิดหน้าที่และก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ ฌกส. ให้คณะกรรม 

พิจารณาให้สมาชิกผู้นั้นขาดจากสมาชิกภาพ มติให้ออกในกรณีเช่นว่านี้ต้องเป็นเอกฉันท์

    *ข้อ 28 ในกรณีที่ผู ้ใดเคยเป็นสมาชิกและขาดจากสมาชิกภาพเพราะลาออก หรือถูกลบชื่อออกจาก 

ทะเบียนสมาชิก ผู้นั้นสามารถสมัครเป็นสมาชิกตามประเภทที่ตนเป็นอยู่ก่อนขาดจากสมาชิกภาพได้ 

   การยื่นค�าขอสมัครเป็นสมาชิกตามวรรคหนึ่ง ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตาม ข้อ 19 (2) หรือข้อ 20 (2) แล้วแต่

กรณีทั้งน้ีอายุของผู้สมัคร อัตราการส่งเงินสงเคราะห์การจ่ายเงินสงเคราะห์ที่ค้างช�าระ เงินคืนสมาชิกภาพ และอื่นๆ  

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ฌกส. ประกาศก�าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

หมายเหตุ :  * ข้อ25 แก้ไขโดยข้อ 25 แห่งข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข  

  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564

  ** ข้อ26 แก้ไขโดย ข้อ 26 แห่งข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ของ 

กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564

          *ข้อ 28 แก้ไขโดยข้อ28 แห่งข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวง

สาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
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หมวด 4

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

------------------------

  ข้อ 29  สมาชิกมีสิทธิและหน้าที่ ดังนี้ 

                      (1)  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด�าเนินงานของ ฌกส. ต่อคณะกรรมการ 

                      (2) เสนอให้คณะกรรมการกระท�าหรืองดเว้นกระท�าเพื่อประโยชน์ของ ฌกส. หรือเพื่อป้องกัน 

ความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นแก่ ฌกส. ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ฌกส. ประกาศก�าหนดโดยความเห็นชอบ 

ของคณะกรรมการ 

                      (3)  ขอตรวจสอบบัญชีและเอกสารของ ฌกส. เพ่ือทราบการด�าเนินงานของ ฌกส. ท้ังนี้ ตามหลัก

เกณฑ์และวิธีการที่ ฌกส. ประกาศก�าหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

                      (4)  เสนอให้มีการประชุมเพื่อรับทราบการบริหารงานของ ฌกส. อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้  

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ฌกส. ประกาศก�าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

                      (5)  ยื่นค�าร้องต่อนายทะเบียนให้เลิกกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์ พร้อมเหตุผลประกอบค�าร้องขอ  

โดยมีสมาชิกอื่นร่วมด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของสมาชิกทั้งหมด

           (6)  อุทธรณ์ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการในเร่ืองต่างๆ ของสมาชิก ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ที่ ฌกส. ประกาศก�าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

                      (7)  ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ข้อก�าหนด หลักเกณฑ์ และมติคณะกรรมการ

                      (8)  ช�าระเงินสงเคราะห์ตามที่ ฌกส. ประกาศก�าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

                      (9)  เก็บรักษาหนังสือส�าคัญแสดงการเป็นสมาชิกของ ฌกส. ไว้ ถ้าหนังสือส�าคัญการเป็นสมาชิกหาย 

ให้แจ้งต่อ ฌกส. เพื่อขอใบแทนใหม่ 

                      (10) แจ้งการย้ายที่อยู่ เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนชื่อสกุล แก้ไขวัน เดือน ปีเกิดของสมาชิก และสมาชิกจะต้อง

ส่งเอกสารหลักฐานที่แก้ไข ให้ ฌกส. ทราบภายใน 30 วันนับแต่สมาชิกแก้ไขข้อมูลดังกล่าว เพ่ือ ฌกส. จะได้แก้ไข 

หลักฐานต่าง ๆ ในทะเบียนสมาชิกให้ถูกต้อง 

                      (11) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการ ฌกส. เพื่อให้ ฌกส. เป็นองค์กรที่มั่นคงและให้เกิดความสามัคคี 

ในหมู่ของสมาชิก 

หมวด 5

การจ่ายเงินสงเคราะห์

------------------------

             ข้อ 30 เมื่อมีสมาชิกผู้ใดถึงแก่ความตาย ส�านักงานต้องแจ้งสมาชิกทราบเป็นหนังสือ หรือวิธีการอื่นใด และ

สมาชิกทุกคนมีหน้าที่ต้องส่งเงินสงเคราะห์ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ ฌกส. ประกาศก�าหนดโดยความเห็นชอบของ 

คณะกรรมการ แต่ต้องไม่เกินศพละ 20 บาท 

             ข้อ 31 ฌกส. จะเรียกเก็บเงินบ�ารุงจากสมาชิกเป็นรายเดือนหรือรายปีก็ได้ ทั้งนี้ ตามอัตราที่ ฌกส. ประกาศ

ก�าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ แต่ต้องไม่เกิน 50 บาทต่อปี
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  ข้อ 32 ฌกส. อาจเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเพื่อส�ารองจ่ายเป็นค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพ 

และสงเคราะห์ครอบครัวได้ ตามอัตราท่ี ฌกส. ประกาศก�าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ เป็นจ�านวนเงิน 

ไม่เกิน 4,000 บาท
        

    *ข้อ 33 สมาชิกสามญั ให้ช�าระเงนิสงเคราะห์ผ่านหน่วยงานผูแ้ทน ฌกส. โดยวธิหัีกเงนิเดอืน และให้หน่วยงาน

ผู้แทน ฌกส. ส่งให้ส�านักงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
    

  สมาชิกประเภทสมทบ ให้ช�าระเงินสงเคราะห์โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

                   (1) ช�าระเป็นเงินสด ณ ส�านักงาน 

                   (2) หักเงินจากบัญชีเงินฝากของสมาชิกสมทบ

                   (3) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ ฌกส.

                   (4) วิธีการอื่นใดตามที่ ฌกส. ประกาศก�าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
          

  ข้อ 34 เมื่อสมาชิกผู้ใดถึงแก่ความตาย สมาชิกทุกคนมีหน้าที่ต้องช�าระเงินสงเคราะห์เพ่ือเป็นค่าจัดการศพ 

หรือเป็นค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกผู้ถึงแก่ความตาย
           

  ข้อ 35 สมาชิกผู้ใดประสงค์จะเปล่ียนชื่อผู้จัดการศพหรือผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ ให้ยื่นค�าขอตามแบบ 

ใบเปล่ียนช่ือผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ที่ ฌกส. ประกาศก�าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ส�านักงานหรือ 

หน่วยงานผู้แทน ฌกส. โดยมีสมาชิกรับรอง 2 คน การเปลี่ยนชื่อผู้จัดการศพหรือผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์จะมีผลสมบูรณ์ 

เมื่อส�านักงานได้รับค�าขอดังกล่าวแล้ว และให้ส�านักงานแจ้งสมาชิกรายนั้นทราบเป็นหนังสือหรือวิธีการอื่นใด

หมายเหตุ:  * ข้อ 33 แก้ไขโดยข้อ 33 แห่งข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข  

  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564

  ข้อ 36 เงินสงเคราะห์ตามข้อบังคับนี้ ไม่ถือว่าเป็นเงินมรดกของสมาชิกผู้ถึงแก่ความตายตามประมวล 

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่เป็นเงินท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดการศพ หรือจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว 

ของสมาชิกผู้ถึงแก่ความตาย

           ข้อ 37 ให้ ฌกส. จ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ตามจ�านวนที่เรียกเก็บได้จากสมาชิก 

ที่มีอยู่ในทะเบียนสมาชิก ณ วันท่ีสมาชิกผู้น้ันถึงแก่ความตาย ทั้งนี้ หลังจากที่ ฌกส. ได้หักค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน 

และได้หักค่าจัดการศพให้แก่ผู้จัดการศพ แล้วแต่กรณี
 

  ข้อ 38 เงินสงเคราะห์ที่เก็บได้จากสมาชิก ให้ ฌกส. หักไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานตามอัตราที่ ฌกส. 

ประกาศก�าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 4 
  

  ข้อ 39 ในกรณีที่สมาชิกผู้ถึงแก่ความตายได้ระบุชื่อผู้จัดการศพไว้ในใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือใบเปลี่ยนชื่อ

ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ ให้ ฌกส. จ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้จัดการศพไม่เกินร้อยละ 30 ส�าหรับเป็นค่าจัดการศพ 

ส่วนเงินสงเคราะห์ที่เหลือให้จ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ต่อไป 

              ในกรณีที่สมาชิกผู้ถึงแก่ความตายไม่ได้ระบุชื่อผู้จัดการศพไว้ในใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือใบเปลี่ยนชื่อ 

ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ ให้ ฌกส. จ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์โดยไม่ต้องหักเงินค่าจัดการศพ

        *ข้อ 40 บุคคลที่สมาชิกผู้ถึงแก่ความตายได้ระบุชื่อ ให้เป็นผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์จาก ฌกส. และมีชีวิตอยู่ 

ในขณะที่สมาชิกถึงแก่ความตายมีสิทธิที่จะได้รับเงินสงเคราะห์ตามข้อบังคับนี้
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  กรณีท่ีสมาชิกระบุชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ไว้เพียงคนเดียวหรือหลายคนและผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ 

ถงึแก่ความตายทัง้หมดก่อนหรอืพร้อมสมาชกิ ผูน้ัน้ไม่มสีทิธริบัเงนิสงเคราะห์ตามข้อบงัคบันี ้และให้ ฌกส. จ่ายเงนิสงเคราะห์ 

ตามจ�านวนที่เรียกเก็บได้ให้แก่ทายาทของสมาชิกผู้ถึงแก่ความตายที่มีชีวิตอยู่โดยได้รับส่วนแบ่งในเงินสงเคราะห ์

จ�านวนเท่า ๆ กัน ดังนี้

  (1)  บุตร 

           (2)  คู่สมรส 

            (3) บิดามารดา

หมายเหตุ: * ข้อ 40 แก้ไขโดยข้อ 40 แห่งข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข  

  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564

  กรณีไม่มีทายาทตาม (1)  (2) และ (3) ให้ ฌกส. จ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาทของสมาชิกผู้ถึงแก่ความตาย

ที่มีชีวิตอยู่ตามล�าดับก่อนหลัง ดังนี้ 

          (1) ผู้สืบสันดาน 

   (2)  พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน

              (3)  พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน

           (4)  ปู่ ย่า ตา ยาย 

         (5)  ลุง ป้า น้า อา

           (6) ผู้อุปการะเลี้ยงดูหรือผู้อยู่ในอุปการะเลี้ยงดู ทั้งนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

  กรณีไม่มีทายาทตาม (1) (2) (3) (4) (5) และ (6) ให้เงินสงเคราะห์ตกเป็นของ ฌกส.
             

  **ข้อ 41 ถ้าผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์หรือทายาทของสมาชิกผู้ถึงแก่ความตายตามข้อนี้ ผู้ใดจงใจหรือเจตนา

ประทุษร้ายสมาชิกอันเป็นเหตุให้สมาชิกถึงแก่ความตาย ผู้นั้นสิ้นสิทธิที่จะได้รับเงินสงเคราะห์ ตามข้อบังคับนี้

  เงินสงเคราะห์ในส่วนของผู้สิน้สทิธใิห้ ฌกส. พจิารณาจ่ายให้แก่ทายาทของสมาชกิผูถ้งึแก่ความตายทีม่ชีวีติอยู่

โดยได้รับส่วนแบ่งในเงินสงเคราะห์จ�านวนเท่า ๆ กัน ดังนี้

   (1)  บุตร

              (2)  คู่สมรส 

            (3)  บิดามารดา

  กรณีไม่มีทายาทตาม (1) (2) และ (3) ให้ ฌกส. จ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาทของสมาชิกผู้ถึงแก่ความตาย

ที่มีชีวิตอยู่ตามล�าดับก่อนหลัง ดังนี้

       (1)  ผู้สืบสันดาน 

            (2)  พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน

           (3)  พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน

            (4)  ปู่ ย่า ตา ยาย 

              (5)  ลุง ป้า น้า อา

             (6)  ผู้อุปการะเลี้ยงดูหรือผู้อยู่ในอุปการะเลี้ยงดู ทั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

  กรณีไม่มีทายาทตาม (1) (2) (3) (4) (5) และ (6) ให้เงินสงเคราะห์ตกเป็นของ ฌกส.

หมายเหตุ: ** ข้อ 41 แก้ไขโดยข้อ 41 แห่งข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข  

  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
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   *ข้อ 42 ผู้ที่เป็นสมาชิกสมบูรณ์ไม่ครบ 1 ปีบริบูรณ์ ถ้าถึงแก่ความตายด้วยการกระท�าอัตวินิบาตกรรมด้วยใจ

สมัคร ให้ ฌกส. จ่ายเงินสงเคราะห์ที่เรียกเก็บได้ ให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ เป็นเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

เงินสงเคราะห์ที่เหลือให้แบ่งจ่ายแก่ทายาทของสมาชิกผู้ถึงแก่ความตายที่มีชีวิตอยู่โดยได้รับส่วนแบ่งในเงินสงเคราะห์

จ�านวนเท่า ๆ กัน ดังนี้

  (1)  บุตร 

   (2)  คู่สมรส 

           (3)  บิดามารดา

     กรณีไม่มีทายาทตาม (1) (2) และ (3) ให้ ฌกส. จ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาทของสมาชิกผู้ถึงแก่ความตาย

ที่มีชีวิตอยู่ตามล�าดับก่อนหลัง ดังนี้

           (1)  ผู้สืบสันดาน 

      (2)  พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน

          (3)  พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน

           (4)  ปู่ ย่า ตา ยาย 

              (5) ลุง ป้า น้า อา

              (6) ผู้อุปการะเลี้ยงดูหรือผู้อยู่ในอุปการะเลี้ยงดู ทั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

           กรณีไม่มีทายาทตาม (1) (2) (3) (4) (5) และ (6) ให้เงินสงเคราะห์ตกเป็นของ ฌกส.

หมายเหตุ:  *ข้อ 42 แก้ไขโดยข้อ 40 แห่งข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข  

  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564

  **ข้อ 43 ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ผู้ใดถึงแก่ความตายภายหลังสมาชิก แต่ยังไม่ได้รับเงินสงเคราะห์ให้ ฌกส. 

จ่ายเงินสงเคราะห์ในส่วนของผู้มีสิทธิรับเงินรายน้ันให้แก่ทายาทของผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ผู้นั้นที่มีชีวิตอยู่โดยได้รับ 

ส่วนแบ่งในเงินสงเคราะห์จ�านวนเท่า ๆ กัน ดังนี้

          (1) บุตร 

           (2)  คู่สมรส 

             (3)  บิดามารดา

  กรณีไม่มีทายาทตาม (1) (2) และ (3) ให้ ฌกส. จ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาทของสมาชิกผู้ถึงแก่ความตาย

ที่มีชีวิตอยู่ตามล�าดับก่อนหลัง ดังนี้

         (1)  ผู้สืบสันดาน 

             (2)  พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน

           (3)  พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน

              (4)  ปู่ ย่า ตา ยาย 

            (5)  ลุง ป้า น้า อา

             (6)  ผู้อุปการะเลี้ยงดูหรือผู้อยู่ในอุปการะเลี้ยงดู ทั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

      กรณีไม่มีทายาทตาม (1) (2) (3) (4) (5)และ (6) ให้เงินสงเคราะห์ตกเป็นของ ฌกส.

หมายเหตุ:  ** ข้อ 43 แก้ไขโดยข้อ 41 แห่งข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข 

  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
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 *ข้อ 44  ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ผู้ใดแสดงความจ�านงเป็นหนังสือไม่ประสงค์รับเงินสงเคราะห์ หรือไม่มาติดต่อ

ขอรับเงินสงเคราะห์ภายในก�าหนดเวลา 1 ปี นับแต่วันท่ี ฌกส. มีหนังสือแจ้งผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ โดยจัดส่ง 

ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนและประกาศแจ้งเตือนทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของส�านักงาน ให้ ฌกส. จ่ายเงินสงเคราะห์ในส่วน

ของผู้มีสิทธิรับเงินผู้นั้นให้แก่ทายาทของสมาชิก ผู้ถึงแก่ความตายที่มีชีวิตอยู่โดยได้รับส่วนแบ่งในเงินสงเคราะห์จ�านวน 

เท่า ๆ กัน ดังนี้

      (1) บุตร 

    (2) คู่สมรส 

              (3) บิดามารดา

            กรณีไม่มีทายาทตาม (1) (2) และ (3) ให้ ฌกส. จ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาทของสมาชิกผู้ถึงแก่ความตาย

ที่มีชีวิตอยู่ตามล�าดับก่อนหลัง ดังนี้ 

           (1)  ผู้สืบสันดาน

              (2)  พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน

            (3)  พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน

             (4) ปู่ ย่า ตา ยาย 

             (5) ลุง ป้า น้า อา

             (6)  ผู้อุปการะเลี้ยงดูหรือผู้อยู่ในอุปการะเลี้ยงดู ทั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

           กรณีไม่มีทายาทตาม (1) (2) (3) (4) (5) และ (6) ให้เงินสงเคราะห์ตกเป็นของ ฌกส.

          ข้อ 45 ภายใต้ข้อบังคับข้อ 37 การจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ ให้ ฌกส. แบ่งจ่าย 

เป็น 2 งวด ดังนี้ 

       งวดแรก ให้จ่ายเงินสงเคราะห์ไม่เกินร้อยละ 70 ของยอดเงินสงเคราะห์ท่ีเรียกเก็บได้ ท้ังนี้ ไม่เกิน 15 วัน 

นับแต่วันที่ ฌกส. ได้ตรวจสอบหลักฐานครบถ้วนแล้ว 

  งวดสอง ให้จ่ายเงินสงเคราะห์ที่เหลือจากการจ่ายเงินสงเคราะห์งวดแรก ไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันที่จ่ายเงิน

สงเคราะห์งวดแรก 
       

   * ข้อ 46 เมื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์หรือผู้เกี่ยวข้องต้องแจ้งให้ส�านักงาน หรือผู้แทน 

ฌกส. ทราบ พร้อมส�าเนามรณบัตรหรือหนังสือรับรองการตาย โดยเจ้าพนักงานที่ได้กระท�าการในหน้าที่และหลักฐานอื่น 

เพื่อประกอบการพิจารณาตามที่ ฌกส. ประกาศก�าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

หมายเหตุ: * ข้อ 44 แก้ไขโดยข้อ 41 แห่งข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข  

  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
                 

   * ข้อ 46 แก้ไขโดยข้อ 46 แห่งข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวง

สาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564

  ให้ส�านักงานตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์จากหลักฐานทางทะเบียนสมาชิกท่ีสมาชิกผู้ถึงแก ่

ความตายได้ระบุไว้และให้ส�านักงานมีหนังสือโดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเพื่อแจ้งผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ทราบ

ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ส�านักงานได้รับแจ้ง
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  กรณีที่ผู ้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เป็นผู ้มาแจ้งท่ีส�านักงานด้วยตนเอง ให้ส�านักงานตรวจสอบในทันทีว่า  

มีผู้ใดเป็นผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ดังกล่าวย่ืนค�าร้องขอตามแบบค�าร้องขอรับเงิน

สงเคราะห์ที่ ฌกส. ประกาศก�าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการได้ทันที โดยไม่ต้องรอหนังสือแจ้งการตรวจสอบ

สิทธิจากส�านักงานแต่อย่างใด

  ข้อ 47 ให้ผูม้สีทิธริบัเงนิสงเคราะห์ทกุคนยืน่ค�าร้องขอรบัเงนิสงเคราะห์ตามแบบและวธิกีารที ่ฌกส. ประกาศ

ก�าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

             ค�าร้องตามวรรคหนึง่ผูม้สีทิธริบัเงนิสงเคราะห์จะต้องยืน่ภายในก�าหนดเวลาไม่เกนิ 1 ปีนบัตัง้แต่วนัทีส่�านกังาน 

มีหนังสือแจ้ง

  ** ข้อ 48 เมื่อผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ได้รับเงินจาก ฌกส. แล้ว ต้องท�าใบส�าคัญรับเงินและสัญญาการชดใช้ 

เงินคืนเป็นหลักฐานการรับเงินสงเคราะห์ตามแบบที่ ฌกส. ประกาศก�าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  

ถ้าปรากฏภายหลังว่าผู้ท่ีได้รับเงินสงเคราะห์ไปแล้ว เป็นผู้ไม่มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ตามข้อบังคับนี้ ผู้นั้นจะต้องส่งเงิน

สงเคราะห์ทั้งหมดเท่าที่ได้รับไปคืนให้ ฌกส. ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ี ฌกส. ได้มีหนังสือโดยจัดส่งทางไปรษณีย์ 

ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบ หากพ้นก�าหนดนี้แล้วผู้นั้นไม่ส่งเงินสงเคราะห์คืน ฌกส. ให้ ฌกส. ด�าเนินการตามกฎหมายต่อไป

  ข้อ 49 เงินที่สมาชิกช�าระให้แก่ ฌกส. ตามข้อบังคับนี้ ถือว่าเป็นเงินที่สมาชิกจ่ายให้แก่ ฌกส. เพื่อสนับสนุน

วัตถุประสงค์และส่งเสริมกิจการของ ฌกส. จะเรียกคืนไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่เงินสงเคราะห์ท่ีเรียกเก็บไว้ล่วงหน้า 

ที่ยังไม่ตกอยู่ในความผูกพันจะต้องจ่ายเงินสงเคราะห์ตามที่ได้จ่ายล่วงหน้าไว้

  ข้อ 50 ฌกส. ไม่มีภาระผูกพันในหนี้สินใด ๆ ที่สมาชิกผู้ถึงแก่ความตายก่อขึ้นขณะมีชีวิตอยู่ การจ่ายเงิน 

สงเคราะห์ เมื่อได้ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ข้อก�าหนด หลักเกณฑ์ หรือมติคณะกรรมการแล้ว ให้ถือเป็นที่สุด

หมายเหตุ:  ** ข้อ 48 แก้ไขโดยข้อ 48 แห่งข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข  

  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564

หมวด 6

การทะเบียน การเงิน และการบัญชี

------------------------

  ข้อ 51 ให้ ฌกส. จัดท�าและควบคุมทะเบียนสมาชิกและผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ ตามแบบที่นายทะเบียน

ก�าหนดและให้เกบ็รกัษาทะเบยีนดงักล่าวไว้ทีส่�านกังาน พร้อมทัง้หลกัฐานและเอกสารทีใ่ช้ประกอบการลงทะเบยีน ฌกส. 

ต้องส่งส�าเนาทะเบียนสมาชิกที่มีอยู่เมื่อครบ 90 วัน นับแต่วันที่ข้ึนทะเบียนให้แก่นายทะเบียนภายใน 30 วัน 

นับแต่วันดังกล่าว 

           เมื่อสิ้นเดือนมิถุนายนของทุกปี ฌกส. ต้องส่งส�าเนาทะเบียนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นและแจ้งบัญชีรายชื่อของสมาชิก

ที่ถึงแก่ความตาย หรือพ้นจากสมาชิกภาพตามข้อบังคับนี้ และรายงานนายทะเบียนตามแบบที่นายทะเบียนก�าหนดให้แก่

นายทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่สิ้นเดือนมิถุนายน 

             ทะเบียนผูม้สีทิธริบัเงนิสงเคราะห์ ให้ส�านกังานเกบ็รกัษาไว้เป็นความลบั จะเปิดเผยได้เฉพาะสมาชกิทีป่ระสงค์

จะทราบชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ที่ตนได้ระบุไว้เท่านั้น
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  ข้อ 52 บรรดาเงินต่าง ๆ ของ ฌกส. ให้น�าฝากธนาคารในนาม “การฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวง

สาธารณสขุ” และอาจจดัการใด ๆ  เพือ่ประโยชน์ของสมาชกิตามทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร ในการจัดการใด ๆ  ตามวรรคหนึง่ 

ต้องไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของกฎหมายว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ และต้องมีมติของคณะกรรมการเป็นเอกฉันท ์

ให้ด�าเนนิการได้ ทัง้นี ้การประชุมเพือ่ลงมติดงักล่าวจะต้องมกีรรมการมาประชมุไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนกรรมการ

ทั้งคณะ

  ข้อ 53 การอนุมัติหรือสั่งจ่ายเงินตามข้อบังคับนี้ หรือเพื่อด�าเนินการต่าง ๆ  ของ ฌกส. ให้เป็นไปตามที่ ฌกส. 

ประกาศก�าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
     

   * ข้อ 54 บัญชีเงินฝากกับธนาคารประเภทเงินสงเคราะห์ ให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 

หรือกรรมการคนใดคนหนึ่งที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการร่วมกับเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือผู้ช่วยเลขานุการ  

มีอ�านาจลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเงินที่ฝากธนาคารได้

  บัญชีเงินฝากกับธนาคารประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อสั่งจ่าย ให้เป็นตาม

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ฌกส. ประกาศก�าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
       

  ข้อ 55 เหรัญญิกมีหน้าที่ควบคุมการเงินและการบัญชีตามข้อบังคับ ข้อก�าหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ 

ค�าสั่ง หรือตามที่คณะกรรมการหรือประธานกรรมการมอบหมาย

หมายเหตุ:  * ข้อ 54 แก้ไขโดยข้อ 54 แห่งข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข 

  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
 

  ข้อ 56 ให้คณะกรรมการตั้งผู้สอบบัญชีเพ่ือท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ ฌกส. เพ่ือสอบบัญชีอย่างน้อย 

ปีละ 1 ครั้ง 

           เม่ือสิ้นปีปฏิทินของทุกปี ผู้สอบบัญชีต้องจัดท�าบัญชีงบดุล ตามที่นายทะเบียนก�าหนดและจัดท�ารายงาน 

แสดงบญัช ีพร้อมทัง้งบดลุและรายงานประกอบงบดลุยืน่เสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 

ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการเพื่ออนุมัติภายใน 120 วันนับแต่ส้ินปีปฏิทิน และให้เหรัญญิกส่งส�าเนางบดุลและรายงาน

ประกอบงบดุลให้แก่นายทะเบียน ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ

         บัญชีแสดงฐานะการเงินให้ใช้ตามแบบท่ีนายทะเบียนก�าหนดและต้องเก็บรักษาเอกสารประกอบบัญชีที่แสดง

ให้เห็นความถูกต้องแห่งบัญชีนั้นไว้ เพื่อให้สมาชิกและผู้มีส่วนได้เสียสามารถตรวจดูได้
         

  ข้อ 57 ให้คณะกรรมการต้ังผู้ตรวจสอบภายในท�าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของ ฌกส. เพ่ือตรวจสอบ 

การจ่ายเงนิรวมทัง้การก่อหน้ีผกูพนั และตรวจสอบการอืน่ใด ตามทีป่ระธานกรรมการมอบหมาย และให้ผูต้รวจสอบภายใน

รายงานการตรวจสอบโดยตรงต่อประธานกรรมการ อย่างน้อยเดือนละครั้ง 
         

  ข้อ 58 ให้ส�านกังานเก็บรกัษาบญัชแีสดงฐานะทางการเงิน เอกสารประกอบบญัชแีละบญัชงีบดุลไว้ทีส่�านกังาน

ไม่น้อยกว่า 10 ปี 
         

  ข้อ 59  ให้ส�านกังานส่งบัญชีงบดลุท่ีคณะกรรมการอนมุตัแิล้ว ตลอดจนข่าวสารหรอืข้อความใด ๆ  ทีเ่ป็นประโยชน์

แก่สมาชิกเพื่อแจ้งหรือประกาศให้สมาชิกทราบข่าวสารหรือข้อความใด ๆ เมื่อส่งถึงที่อยู่ หรือภูมิล�าเนาตามที่สมาชิกได้

แจ้งแล้ว หรือกรณีไม่อาจส่งถึงสมาชิกให้ประกาศไว้ที่ส�านักงาน หรือหน่วยงานผู้แทน ฌกส. ของสมาชิกรายนั้น และ 

เมื่อครบ 30 วันนับแต่วันที่ส่งหรือวันที่ติดประกาศให้ถือว่าสมาชิกผู้นั้นได้รับแจ้งแล้ว
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  ข้อ 60 เงินหรือผลประโยชน์ของ ฌกส. ท่ีได้รับมา หรือมีผู้บริจาคด้วยศรัทธา หรือดอกผลที่ฝากธนาคาร 

ต้องตกเป็นของ ฌกส. ทั้งสิ้น

หมวด 7

การแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับ

------------------------

  ข้อ 61 การแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับนี้ ให้กระท�าโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ และต้องมีคะแนนเสียง 

ในการลงมติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการท้ังหมด และต้องไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของ ฌกส. และระเบียบ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ และองค์กรวิชาชีพซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การก�ากับของรัฐ พ.ศ. 2547

  เมื่อคณะกรรมการมีมติให้แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อบังคับข้อใดข้อหน่ึงแล้ว ให้แจ้งนายทะเบียนทราบ  

เมื่อนายทะเบียนพิจารณาเห็นว่าถูกต้องตามระเบียบนี้แล้วให้ใช้บังคับได้

หมวด 8

การเลิกการฌาปนกิจสงเคราะห์และการช�าระบัญชี

------------------------

  ข้อ 62 ในกรณีท่ี ฌกส. ได้รับค�าสั่งจากนายทะเบียนให้เลิกกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์ ให้คณะกรรมการ 

ประชุมพิจารณาว่าสมควรเลิก หรือจะมีทางแก้ไขประการใด ถ้าที่ประชุมมีมติไม่ให้เลิกพร้อมเหตุผลและวิธีการแก้ไข 

ให้ท�าหนังสืออุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยยื่นเป็นหนังสือ 

ต่อนายทะเบียนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับค�าสั่ง
         

  ข้อ 63  เมือ่การฌาปนกจิสงเคราะห์ต้องเลกิไม่ว่าด้วยเหตผุลใด ๆ  ให้คณะกรรมการจดัให้มกีารช�าระบัญชีตาม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่รับผิดชอบในการช�าระบัญชีให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว 
         

  ข้อ 64 เมื่อช�าระบัญชีแล้ว ถ้ามีทรัพย์สินของ ฌกส. เหลืออยู ่เท่าใด ให้โอนหรือจ�าหน่ายไปใช้จ่าย 

ในด้านสวัสดิการของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป กรณีที่มิได้โอนหรือจ�าหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ไปในด้านสวัสดิการของ 

กระทรวงสาธารณสุข หรือคณะกรรมการมิได้มีมติอย่างใดไว้ ให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน

บทเฉพาะกาล

--------------

  ข้อ 65 ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ และหนี้สินของ ฌกส. ตามข้อบังคับการฌาปนกิจสงเคราะห์ 

ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2521 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไปเป็นของการฌาปนกิจสงเคราะห์ตามข้อบังคับนี้
         

  ข้อ 66  กจิการใดๆ ท่ีเกีย่วข้องกบับคุคลภายนอก อนัได้กระท�าหรือด�าเนนิการโดยถกูต้องก่อนวนัทีข้่อบังคับนี้ 

มีผลใช้บังคับ ให้กิจการนั้นๆ ด�าเนินการต่อไปจนเสร็จสิ้นกาล 



26

  ข้อ 67 ผูใ้ดเป็นสมาชกิอยู่แล้วก่อนวนัทีข้่อบงัคบันีมี้ผลใช้บงัคบั ให้ถอืว่าผูน้ัน้เป็นสมาชกิตามข้อบงัคบันี ้และ

เมือ่สมาชกิผูน้ัน้อายคุรบ 60 ปีบริบรูณ์ ให้ ฌกส. เรยีกเกบ็เงนิสงเคราะห์ในอัตราศพละ 0.01 บาท (ศนูย์จดุศนูย์หนึง่บาท)
       

  ข้อ 68  คณะกรรมการที่ด�ารงต�าแหน่งอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการ 

ต่อไปตามข้อบังคับนี้ และให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งกรรมการอื่นซึ่งเป็นสมาชิกให้ครบ จ�านวน 5 คน ให้แล้ว

เสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ
         

  ข้อ 69 ให้บรรดาข้อบังคับ ข้อก�าหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ หรือค�าสั่ง ที่ออกก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ 

มีผลใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ หรือจนกว่าจะมีข้อบังคับ ข้อก�าหนด ระเบียบ  

หลักเกณฑ์ ประกาศ หรือค�าสั่งที่ออกตามข้อบังคับนี้

  ข้อ 70 ให้บรรดาเอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ ยังคงใช้ได ้

ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้

        ให้ไว้ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

 

        (นายเจษฎา โชคด�ารงสุข)

        ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 


