
ส�านักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์
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ประกาศการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง โรคร้ายแรงที่เป็นคุณสมบัติต้องห้ามในการสมัครเป็นสมาชิก ฌกส.

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

  อาศัยอ�านาจตามความในข้อ 19 (2) และข้อ 20 (2) แห่งข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการฌาปนกิจ

สงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด�าเนินการการฌาปนกิจสงเคราะห์

ของกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
           

  ข้อ 1 บุคคลผู้ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิก ฌกส. ต้องไม่เป็นโรคร้ายแรง ดังต่อไปนี้     

                     (1)  โรคมะเร็งทุกระยะ

                     (2)  โรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย

                     (3)  โรคตับระยะสุดท้าย

                     (4)  โรคหรือภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง

                     (5)  โรคร้ายแรงอื่น ๆ ตามการวินิจฉัยของแพทย์ท่ีคณะกรรมการด�าเนินการการฌาปนกิจสงเคราะห์

ของกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย
           

  ข้อ 2 ประกาศนี้มิให้ใช้บังคับกับบุคคลที่ยื่นค�าขอสมัครเป็นสมาชิกก่อนประกาศนี้มีผลใช้บังคับ
           

  ข้อ 3 ประกาศนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

                                      ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562     

 

        (นายสุขุม  กาญจนพิมาย)

        ประธานกรรมการ ฌกส.
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ประกาศการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า

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

  อาศยัอ�านาจตามความในข้อ 30 และข้อ 32 แห่งข้อบงัคบักระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการฌาปนกจิสงเคราะห์

ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด�าเนินการ การฌาปนกิจสงเคราะห์ 

ของกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 การฌาปนกิจสงเคราะห์ของ 

กระทรวงสาธารณสุข จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

           ข้อ 1 เงินสงเคราะห์ เมื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย ให้ ฌกส. เรียกเก็บเงินสงเคราะห์จากสมาชิกที่ยังมีชีวิตอยู่

ในอัตราศพละ 2.10 บาท (สองบาทสิบสตางค์) เว้นแต่สมาชกิตามข้อบงัคบัการฌาปนกจิสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสขุ 

พ.ศ. 2521 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว ให้ ฌกส. เรียกเก็บเงินสงเคราะห์ในอัตราศพละ 0.01 บาท 

(ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งบาท) 

  ข้อ 2 เงนิสงเคราะห์ล่วงหน้า ให้ ฌกส. เรยีกเกบ็เงนิสงเคราะห์ล่วงหน้าจากสมาชกิได้ไม่เกนิปีละ 4,000.00 บาท 

(สี่พันบาทถ้วน) เว้นแต่ สมาชิกตามข้อบังคับการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2521 และ 

ที่แก้ไขเพิ่มเติม เมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ให้ ฌกส. เรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าคนละ 500.00 บาท  

(ห้าร้อยบาทถ้วน) แต่ไม่เกินคนละ 1,500.00 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

          ข้อ 3 การช�าระเงินสงเคราะห์ สมาชิกจะส่งช�าระเงินสงเคราะห์ตามท่ี ฌกส. เรียกเก็บเป็นรายเดือน หรือ 

จะช�าระเงนิสงเคราะห์ล่วงหน้าเป็นรายปีกไ็ด้ เว้นแต่สมาชกิตามข้อบงัคบัการฌาปนกจิสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสขุ 

พ.ศ. 2521 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ต้องช�าระเงินสงเคราะห์โดยการช�าระล่วงหน้า 

  ประกาศนี้มีผลใช้บังคับนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                                    

        ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562       

 

        

        (นายสุขุม  กาญจนพิมาย)

        ประธานกรรมการ ฌกส.
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ประกาศการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง การเรียกเก็บเงินบ�ารุง

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

            อาศัยอ�านาจตามความในข้อ 31 แห่งข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ 

ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด�าเนินการการฌาปนกิจสงเคราะห์ของ 

กระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 การฌาปนกิจสงเคราะห์ของ 

กระทรวงสาธารณสุข จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
           

  ข้อ 1  เงินบ�ารุง ให้ ฌกส. เรียกเก็บเงินบ�ารุงจากสมาชิกคนละ 4 บาท (สี่บาทถ้วน) ต่อเดือน เว้นแต่ สมาชิก

ตามข้อบงัคบัการฌาปนกจิสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสขุ พ.ศ. 2521 และท่ีแก้ไขเพิม่เตมิ เมือ่อายคุรบ 60 ปีบรบูิรณ์

แล้ว ให้ ฌกส. เรียกเก็บเงินบ�ารุงคนละ 4 บาท (สี่บาทถ้วน) ต่อเดือน โดยหักจากเงินสงเคราะห์ที่ผู้มีสิทธิรับเงินจะได้รับ

เมื่อสมาชิกดังกล่าวถึงแก่ความตายแล้ว 

  ข้อ 2  ประกาศนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

        ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562   

        (นายสุขุม  กาญจนพิมาย)

        ประธานกรรมการ ฌกส.
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ประกาศการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและเงินบ�ารุงรายปี ส�าหรับสมาชิกสมทบ

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

  ตามที่การฌาปนกิจสงเคราะห์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด�าเนินการการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
ของกระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์และเงินสงเคราะห์
ล่วงหน้า และเรื่อง การเรียกเก็บเงินบ�ารุงจากสมาชิก นั้น บัดนี้ เห็นเป็นการสมควรก�าหนดวิธีการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์
ล่วงหน้า และเงินบ�ารุงประจ�าปีจากสมาชิกสมทบที่สมัครเป็นสมาชิกตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
           อาศยัอ�านาจตามความในข้อ 31 และข้อ 32 แห่งข้อบงัคบักระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการฌาปนกจิสงเคราะห์
ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด�าเนินการการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
ของกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 การฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวง
สาธารณสุข จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
        
  ข้อ 1  ผู้ท่ียื่นค�าขอสมัครเป็นสมาชิกสมทบ จะต้องช�าระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า และเงินบ�ารุงประจ�าปีตาม
อัตราดังนี้
                (1) เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ปีละ 3,600 บาท (สามพันหกร้อยบาทถ้วน)
                (2) เงินค่าบ�ารุง ปีละ 48 บาท (สี่สิบแปดบาทถ้วน)
        
  ข้อ 2  การช�าระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและเงินค่าบ�ารุงรายปีตามข้อ 1 ให้ผู้สมัครเป็นสมาชิกสมทบ ช�าระ 
พร้อมกับเงินค่าสมัครจ�านวน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยให้ช�าระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสของ เซเว่น อีเลฟเว่น 
(7-ELEVEN) 
               เมื่อผู้สมัครเป็นสมาชิกสมทบได้ช�าระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า เงินบ�ารุงประจ�าปี และเงินค่าสมัครตามช่องทาง
ที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่ง ให้แนบหลักฐานการช�าระหรือแจ้งการช�าระ ให้ส�านักงาน ฌกส. ทราบ พร้อมกับค�าขอสมัคร 
เป็นสมาชิกสมทบ
        
  ข้อ 3 บรรดาประกาศหรือข้อก�าหนดของการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข ในส่วนที ่
เกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์และเงินบ�ารุงรายปีส�าหรับสมาชิกสมทบ ที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้
ใช้บังคับแทน
        
  ข้อ 4 ประกาศนี้มีผลใช้บังคับส�าหรับผู้ที่ยื่นค�าขอสมัครเป็นสมาชิกสมทบตั้งแต่วันท่ี 15 พฤษภาคม 2563 
เป็นต้นไป
        ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563  

      

        (นายสุขุม  กาญจนพิมาย)

        ประธานกรรมการ ฌกส.



32

ประกาศการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง วิธีการส่งเงินสงเคราะห์ ส�าหรับสมาชิกซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงาน

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

  เพื่ออ�านวยความสะดวกในการช�าระเงินสงเคราะห์แก่สมาชิกที่ไม่ได้สังกัดหน่วยงาน และไม่สามารถช�าระเงิน

สงเคราะห์โดยวิธีหักเงินเดือนได้ ให้ช�าระเงินสงเคราะห์ด้วยเงินสด ตั๋วแลกเงิน หักเงินจากบัญชีเงินฝาก โอนเงินเข้าบัญชี

เงินฝาก ฌกส. หรืออาจช�าระด้วยวิธีอื่นตามที่ ฌกส. ประกาศก�าหนดก็ได้ 

          อาศัยอ�านาจตามความในข้อ 12 (4) และ ข้อ 33 (5) แห่งข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการฌาปนกิจ

สงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด�าเนินการการฌาปนกิจสงเคราะห์

ของกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 การฌาปนกิจสงเคราะห์ของ 

กระทรวงสาธารณสุข จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

           ข้อ 1  วธิกีารช�าระเงนิสงเคราะห์โดยวธีิอืน่ ให้ด�าเนนิการ ดงันี้
                    (1)  ช�าระผ่านแอปพลิเคชัน่ควิอาร์โค้ด (QR CODE)
                    (2)  ช�าระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วสิของ เซเว่น อีเลฟเว่น (7-ELEVEN)  
                    (3)  ช�าระผ่านเครือ่งรบัจ่ายเงนิอตัโนมตั ิ(เอทีเอม็)
                    (4)  ช�าระผ่านโทรศพัท์มอืถือ (MOBILE BANKING) หรอืการธนาคารอนิเตอร์เนต็ (INTERNET BANKING) 
          
  ข้อ 2  ประกาศนีม้ผีลใช้บงัคบัต้ังแต่วนัที ่1 มนีาคม 2563 เป็นต้นไป 
                                     
        ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

 
               (นายสุขุม  กาญจนพิมาย)
              ประธานกรรมการ ฌกส.
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เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการลบชื่อสมาชิก ฌกส.

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

  อาศัยอ�านาจตามความในข้อ 26 แห่งข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ 

ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด�าเนินการการฌาปนกิจสงเคราะห์ของ 

กระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 การฌาปนกิจสงเคราะห์ของ 

กระทรวงสาธารณสุข จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
        

  ข้อ 1 สมาชิกผู้ใดค้างช�าระเงินสงเคราะห์ตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป ให้ส�านักงาน ฌกส. มีหนังสือแจ้งเตือนการค้าง

ช�าระเงนิสงเคราะห์โดยส่งทางไปรษณย์ีลงทะเบยีนตอบรับให้แก่สมาชกิผู้นัน้ทราบโดยมรีายละเอยีดเกีย่วกบัจ�านวนเดอืน 

จ�านวนเงินสงเคราะห์ที่ค้างช�าระ และให้สมาชิกส่งเงินสงเคราะห์ที่ค้างช�าระให้แล้วเสร็จภายในก�าหนดเวลา 60 วันนับแต่

วันที่สมาชิกได้รับหนังสือแจ้งเตือนการค้างช�าระเงินสงเคราะห์

          ข้อ 2 ในกรณีท่ีส�านักงาน ฌกส. มีหนังสือแจ้งเตือนตามข้อ 1 แล้วหนังสือดังกล่าวส่งไม่ถึงสมาชิกผู้รับ 

ให้ส�านักงาน ฌกส. ตรวจสอบท่ีอยู่ของสมาชิกดังกล่าว แล้วมีหนังสือแจ้งเตือนสมาชิกอีกครั้ง โดยส่งทางไปรษณีย ์

ลงทะเบียนตอบรับ ตามที่อยู่ที่ได้ตรวจสอบแล้ว 

          ข้อ 3 เมื่อพ้นก�าหนด 60 วันนับแต่ส�านักงาน ฌกส. มีหนังสือโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตาม 

ข้อ 1 หรือข้อ 2 แล้วแต่กรณี ให้ส�านักงาน ฌกส. น�ารายชื่อเสนอคณะกรรมการด�าเนินการการฌาปนกิจสงเคราะห ์

ของกระทรวงสาธารณสุข พร้อมรายละเอียดของการค้างช�าระเงินสงเคราะห์ เพ่ือพิจารณาลบชื่อสมาชิกผู้นั้นออกจาก

ทะเบียนสมาชิก

  ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                                         

        ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน  พ.ศ. 2562

 

        

        (นายสุขุม  กาญจนพิมาย)

        ประธานกรรมการ ฌกส.
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ประกาศการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข

 เรื่อง การสมัครเป็นสมาชิกส�าหรับผู้ที่เคยเป็นสมาชิกและขาดจากสมาชิกภาพ

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

  อาศัยอ�านาจตามความในข้อ 12 (4) และ ข้อ 28 แห่งข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการฌาปนกิจ

สงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการฌาปนกิจ

สงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด�าเนินการการฌาปนกิจ

สงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 การฌาปนกิจสงเคราะห์

ของกระทรวงสาธารณสุข จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

           ข้อ 1 ในประกาศนี้

  "ส�านักงาน" หมายความว่า ส�านักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข

  "ฌกส." หมายความว่า การฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข

  "คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการด�าเนินการการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข
          

  ข้อ 2  ผูใ้ดเคยเป็นสมาชิก ฌกส. และขาดจากสมาชกิภาพเพราะลาออกหรอืถกูลบชือ่ออกจากทะเบยีนสมาชกิ 

ผู้นั้นสามารถสมัครเป็นสมาชิก ฌกส. ใหม่ได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ในประกาศนี้

  ข้อ 3  การสมัครเป็นสมาชิก ฌกส. ส�าหรับบุคคลตามข้อ 2 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

                   (1)  มีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคร้ายแรงตามที่ ฌกส. ประกาศก�าหนดโดยความเห็นชอบของ 

คณะกรรมการ

                   (2)  ต้องมีอายุไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ค�าขอสมัครส่งถึงส�านักงาน หรือหน่วยงานผู้แทน ฌกส. 

เว้นแต่จะได้สมัครเป็นสมาชิกภายในก�าหนด 1 ปีนับแต่วันที่ผู้นั้นลาออกหรือถูกลบชื่อออกจากทะเบียนสมาชิก

  ข้อ 4  ให้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามข้อ 3 ยื่นค�าขอสมัครเป็นสมาชิกตามประเภทท่ีตนเป็นอยู่ก่อนขาดจาก

สมาชิกภาพ โดยยื่นใบสมัครตามแบบ ฌกส. 1 พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานการสมัครที่ส�านักงาน หรือหน่วยงานผู้แทน 

ฌกส. และช�าระเงินค่าสมัครพร้อมกับเงินสงเคราะห์ที่ค้างช�าระ (ถ้ามี) ตามอัตรา ดังนี้

                    (1)  เงินค่าสมัครจ�านวน 100.00 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

                    (2)  เงินสงเคราะห์ที่ค้างช�าระ เฉพาะสมาชิกที่ถูกลบชื่อออกจากทะเบียนสมาชิก

  เมือ่ผูส้มคัรได้ช�าระเงินค่าสมคัรและเงนิสงเคราะห์ทีค้่างช�าระ (ถ้าม)ี แล้วให้แนบหลกัฐานการช�าระเงนิดังกล่าว 

ส่งให้ส�านักงาน พร้อมกับใบสมัครและเอกสารหลักฐานการสมัคร
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            ข้อ 5  เมื่อส�านักงาน ได้รับใบสมัครตามข้อ 4 แล้วให้ตรวจสอบคุณสมบัติ หลักฐานการสมัคร พร้อมการ 

ช�าระเงินค่าสมัครและเงินสงเคราะห์ท่ีค้างช�าระ (ถ้ามี) หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน ให้เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

อนุมัติรับผู้สมัครรายนั้นเข้าเป็นสมาชิก

  สมาชกิภาพของผูส้มคัรเข้าเป็นสมาชกินัน้  จะเร่ิมนบัต้ังแต่วนัทีค่ณะกรรมการอนมุติัรับผู้สมคัรรายนัน้เข้าเป็น

สมาชิก
   

  ข้อ 6 ผู้ทีไ่ด้รบัอนุมตัใิห้เป็นสมาชกิ ฌกส. ตามประกาศนี้ มีหน้าที่ช�าระเงินบ�ารงุและเงนิสงเคราะหไ์ปจนกว่า

ตนเองจะถึงแก่กรรม ตามอัตรา ดังนี้

                     (1)  เงินค่าบ�ารุงรายปี ปีละ 48.00 บาท (สี่สิบแปดบาทถ้วน)

                     (2)  เงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปี

                          (ก) ผู้สมัครเป็นสมาชิกที่มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ต้องช�าระเงินสงเคราะห์ในอัตราศพละ 2.10 

บาท (สองบาทสิบสตางค์) โดยช�าระล่วงหน้ารายปี ปีละ 3,600.00 บาท (สามพันหกร้อยบาทถ้วน)

                         (ข) ผูส้มคัรเป็นสมาชกิทีม่อีายเุกนิ 35 ปีบรบิรูณ์ ต้องช�าระเงนิสงเคราะห์ในอตัราศพละ 3.00 บาท 

(สามบาทถ้วน) โดยช�าระล่วงหน้ารายปี ปีละ 4,000.00 บาท (สี่พันบาทถ้วน)
            

  ข้อ 7 การช�าระเงินบ�ารุงและเงินสงเคราะห์ ตามข้อ 6 ให้ช�าระตามช่องทาง ดังนี้

                     (1) ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด มหาชน (เคาน์เตอร์ธนาคาร เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือ 

KRUNGTHAI NEXT)

                     (2)  เคาน์เตอร์เซอร์วิสของ เซเว่น อีเลฟเว่น (7-ELEVEN)
            

  ข้อ 8  ประกาศนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

                                    ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

 

        (นายสุขุม  กาญจนพิมาย)

        ประธานกรรมการ ฌกส.
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ประกาศการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและการอนุมัติหรือจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้จัดการศพ 

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

  อาศัยอ�านาจตามความในข้อ 12 (4) ประกอบกับข้อ 39 วรรคหนึ่ง และข้อ 53 แห่งข้อบังคับกระทรวง 

สาธารณสุข ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ด�าเนินการ การฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563  

การฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

           ข้อ 1 ในประกาศนี้

  “ส�านักงาน” หมายความว่า ส�านักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข

  “ฌกส.” หมายความว่า การฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข

                  “ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานคณะกรรมการด�าเนินการการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวง

สาธารณสุข

                  “สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข

                  “ผู้จัดการศพ” หมายความว่า บุคคลที่ด�าเนินการจัดการศพของสมาชิก ฌกส. ตามที่สมาชิกระบุไว้      

                  “ค่าจัดการศพ” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายเพื่อด�าเนินการจัดการศพ และศาสนพิธีต่าง ๆ          
      

  ข้อ 2 ในกรณทีีส่มาชกิผูถ้งึแก่ความตาย ได้ระบชุือ่ผู้จัดการศพไว้ในใบสมคัรเข้าเป็นสมาชกิ หรือใบเปล่ียนชือ่

ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ ให้ ฌกส. จ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู ้จัดการศพตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก�าหนดไว ้

ในประกาศนี้

  ข้อ 3 เพือ่เป็นการบรรเทาความเดอืดร้อนหรอืช่วยเหลอืในการจดัการศพสมาชกิผูถ้งึแก่ความตาย ผูจ้ดัการศพ

อาจยื่นค�าร้องขอรับเงินค่าจัดการศพเบ้ืองต้นต่อส�านักงาน หรือหน่วยงานผู้แทน ฌกส. ตามแบบ ฌกส.5/1 แนบท้าย

ประกาศนี้

  ให้ผู ้อ�านวยการส�านักงาน ฌกส. มีอ�านาจอนุมัติจ่ายเงินค่าจัดการศพเบ้ืองต้น จ�านวน 50,000 บาท  

(ห้าหมื่นบาทถ้วน) ในลักษณะที่เป็นการเหมาจ่าย ให้แก่ผู้จัดการศพ 
         

  ข้อ 4 ให้ผู้จัดการศพยื่นค�าร้องขอรับเงินค่าจัดการศพตามแบบ ฌกส.5 แนบท้ายประกาศนี้

     ในกรณีที่ผู ้จัดการศพได้รับเงินค่าจัดการศพเบื้องต้นตามข้อ 3 ไปแล้ว และภายหลังจากการจัดการศพ 

สมาชิกผู้ตาย ปรากฏว่ามีค่าใช้จ่ายในการจัดการศพเกินกว่าเงินที่ขอรับค่าจัดการศพเบื้องต้น ผู้จัดการศพอาจยื่นค�าร้อง

ขอรับเงินค่าจัดการศพเพิ่มเติมตาม แบบ ฌกส.5 แนบท้ายประกาศนี้ 
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           การยื่นค�าร้องขอรับเงินค่าจัดการศพตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ยื่นก่อนที่ ฌกส. จะจ่ายเงินสงเคราะห์ 

งวดแรกให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์
         

  ข้อ 5 การจ่ายเงินค่าจัดการศพตามข้อ 4 ให้ส�านักงานจ่ายให้ผู้จัดการศพตามรายการค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไป 

ตามความเป็นจริง แต่เมื่อรวมเงินค่าจัดการศพเบื้องต้นตามข้อ 3 (ถ้ามี) และเงินค่าจัดการศพ ที่ผู้จัดการศพยื่นค�าร้องขอ

ตามข้อ 4 แล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินสงเคราะห์ที่ ฌกส. เรียกเก็บได้
          

  ข้อ 6  การจ่ายเงินค่าจัดการศพให้ผู้จัดการศพตามข้อ 3 และข้อ 5 ให้ส�านักงานจ่ายโดยวิธีการโอนเงินเข้า 

บัญชีธนาคารของผู้จัดการศพ
          

  ข้อ 7 การจ่ายเงินค่าจัดการศพ หรือด�าเนินการอื่นใดเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าจัดการศพก่อนวันที่ประกาศนี้ 

มีผลใช้บังคับ แต่ยังด�าเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้ด�าเนินการต่อไปตามหลักปฏิบัติเดิมจนแล้วเสร็จ      
          

           ข้อ 8  ในกรณีมีปัญหาในการจ่ายเงินค่าจัดการศพตามประกาศนี้ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณา 

และวินิจฉัยชี้ขาด ค�าวินิจฉัยของประธานกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้ถือเป็นที่สุด
          

           ข้อ 9 ประกาศฉบับนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

                             

        ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563

   

        (นายสุขุม  กาญจนพิมาย)

        ประธานกรรมการ ฌกส.


