


ประวัติความเป็นมา 
        การฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2483 โดยข้าราชการและเจา้หน้าท่ีกรมอนามยักลุม่หนึ่ง ได้
รวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือกันในเรื่อง “ค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว” โดยใช้ช่ือว่า “การช่วยเหลือฌาปนกิจของข้าราชการ
กรมอนามัย” ในระยะก่อตั้งมีสมาชิกเพียง 1,500 คนเท่านั้น และเพื่อมิให้จ ากัดวงแคบเฉพาะเจ้าหน้าที่กรมอนามัย วันที่ 1 มกราคม 2498     
จึงได้โอนกิจการฌาปนกจิสงเคราะห์กรมอนามัยมาสังกัดส านักปลดักระทรวงสาธารณสุข และเปลี่ยนช่ือเป็น “องค์การฌาปนกิจสงเคราะห์
ของกระทรวงสาธารณสุข” เพื่อรับสมคัรข้าราชการและเจา้หน้าที่ทกุหน่วยงานในสงักดักระทรวงสาธารณสุขเข้าเปน็สมาชิก และในปี พ.ศ. 2510 
องค์การฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข ได้เปลี่ยนช่ือเป็น “การฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข” มีช่ือย่อ
ว่า “ฌกส.” ในปัจจุบัน 

วัตถุประสงค์ 
        เพื่อให้สมาชิกได้ตกลงเข้าร่วมกันเพื่อท าการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ หรือจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของ
สมาชิกที่ถึงแก่ความตายด้วยเงินสงเคราะห์ โดยมิได้ประสงค์จะหาก าไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน ซึ่งการตายนี้ให้รวมถึงการ สาบสูญ         
ตามค าสั่งศาล 

ที่ตั้งส านักงาน 



ประเภทสมาชิก 

1. ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้าง หรือท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
2. พนักงานหรือลูกจ้างขององค์การเภสัชกรรม 
3. พนักงาน ฌกส. 
4. เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีอยู่ภายในก ากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
5. เจ้าหน้าท่ีของสภาวิชาชีพด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 
6. เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานอื่นท่ีปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข ตามท่ี ฌกส. ประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของ 
    คณะกรรมการ 

  สมาชิกสามัญ  ได้แก่ 

  สมาชิกสมทบ  ได้แก่ 

1. คู่สมรสของสมาชิกสามัญ 
2. บุตรท่ีชอบด้วยกฎหมายท่ีบรรลุนิติภาวะแล้วของสมาชิกสามัญ 
3. บิดา หรือมารดาของสมาชิกสามัญ 
4. พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันของสมาชิกสามัญ 



คุณสมบัติของผูส้มัครเปน็สมาชิก ฌกส. 

สมาชิกสามัญ 

อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันท่ีค าขอ 
สมัครส่งถึงส านักงาน หรือหน่วยงานผู้แทน ฌกส. 

สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคร้ายแรง 
ตามประกาศ ฌกส. 



คุณสมบัติของผูส้มัครเปน็สมาชิก ฌกส. 

สมาชิกสมทบ 

อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึง 
วันท่ีค าขอสมัครส่งถึงส านักงาน  
หรือหน่วยงานผู้แทน ฌกส. 

สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคร้ายแรง 
ตามประกาศ ฌกส. 



หลักฐานการสมัคร 

1. หนังสือน าส่งใบสมัครจากหน่วยงานต้นสังกัด 
2. ใบสมัครสมาชิก ฌกส. พร้อมใบตรวจรับรองสุขภาพ (แบบพิมพ์ ฌกส.1)  จ านวน 1 ฉบับ 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน 1 ฉบับ 
4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน 1 ฉบับ 
5. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 2.5 x 3 ซม. หรือ 1 น้ิว ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี  จ านวน 2 รูป 
6. เงินค่าสมัคร จ านวน 100.00 บาท (หน่ึงร้อยบาทถ้วน) ต้องช าระเต็มจ านวนโดยไม่น ามาหักค่าธรรมเนียม 
7. หลักฐานการเปลี่ยนช่ือตัว/ช่ือสกุล (ถ้ามี) 
8. ใบส าคัญการสมรส/ใบส าคัญการหย่า (ถ้ามี) 
 หมายเหตุ  เอกสารประกอบการสมัคร ต้อง รับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 



หลักฐานการสมัคร 

1. หนังสือน าส่งใบสมัครจากหน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิกสามัญ 
2. ใบสมัครสมาชิก ฌกส. พร้อมใบตรวจรับรองสุขภาพ (แบบพิมพ์ ฌกส.1)  จ านวน 1 ฉบับ 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน 1 ฉบับ 
4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน 1 ฉบับ 
5. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 2.5 x 3 ซม. หรือ 1 น้ิว ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี  จ านวน 2 รูป 
6. เงินค่าสมัคร จ านวน 100.00 บาท (หน่ึงร้อยบาทถ้วน) ต้องช าระเต็มจ านวนโดยไม่น ามาหักค่าธรรมเนียม 

 

                                    กรณีเป็นคูส่มรส          เพิ่มส าเนาใบส าคัญการสมรส  จ านวน 1 ฉบับ 
                                     กรณีเป็นบตุร              เพิ่มส าเนาใบส าคัญการสมรส หรือใบส าคัญการหย่าของ    
                                                                  สมาชิกสามัญ (ถ้ามี)  อย่างละ 1 ฉบับ 
 

กรณีเป็นพีน่อ้งรว่มบิดามารดาเดียวกัน 
                                                        
 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของสมาชิกสามัญ  อย่างละ 1 ฉบับ 

 หลักฐานเพิ่มเติม 

หมายเหตุ  เอกสารประกอบการสมัคร ต้อง รับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 



วิธีการสมัครเข้าเปน็สมาชิก 

    ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญ จะต้องกรอกแบบฟอร์มในใบสมัครด้วยตัวอักษรลายมือบรรจงหรือพิมพ์ดีด อย่างใดอย่างหน่ึง  
   ผู้บังคับบัญชาในต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน ลงนามรับรองในใบสมัคร 
   สมาชิก ฌกส. ท่ีเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ลงนามรับรองในใบสมัคร 

   ยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานและเงินค่าสมัคร ท่ีหน่วยงานต้นสังกัดเพือ่สง่ไปยังส านักงาน ฌกส. 
   หากคู่สมรสของสมาชิกสามัญมีความประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ  
   จะต้องกรอกแบบฟอร์มในใบสมัครเช่นเดียวกับผู้สมัครสมาชิกสามัญ  
   เม่ือส านักงาน ฌกส. ได้รับหลักฐานการสมัครครบถ้วนถูกต้อง จะด าเนินการ. 
   ขออนุมัติให้เข้าเป็นสมาชิก โดยเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและมีมติ 
   อนุมัติรับผู้สมัครรายน้ันเข้าเป็นสมาชิก 

   ถ้าผู้สมัครถึงแก่ความตายก่อนได้รับอนุมัติให้เข้าเป็นสมาชิกยังไม่ถือว่าเป็นสมาชิก  
   และจะไม่ได้รับสิทธิใด ๆ 

    เม่ือได้รับอนุมัติให้เข้าเป็นสมาชิกแล้ว ส านักงาน ฌกส. จะออกหนังสือส าคัญการเป็นสมาชิกให้ โดยจะส่งไปยังหน่วยงาน    
    ต้นสังกัดเพื่อมอบให้แก่สมาชิก 

   หน้าที่ของสมาชิก 

       ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง ของ ฌกส. 
       ช าระเงินสงเคราะห์ตามประกาศของ ฌกส. แต่ละเดือน 
       ช าระเงินค่าบ ารุงสมาชิกเป็นรายเดือนหรือรายปีตามประกาศของ ฌกส. 
       เก็บรักษาหนังสือส าคัญการเป็นสมาชิก 
       แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานภาพ เช่น ช่ือ สกุล การสมรส การย้ายถ่ินท่ีอยู่  
       แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือเม่ือต้องการเปลี่ยนตัวผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์  



    สิทธิของสมาชิก 

       ก าหนดตัวผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ 
       แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการของการฌาปนกิจสงเคราะห์ต่อคณะกรรมการ ฌกส. ให้กระท าหรืองดเว้นการกระท าเพื่อ 
       ประโยชน์ของ ฌกส. หรือเพื่อป้องกันความเสียหายท่ีเกิดข้ึนหรืออาจจะเกิดข้ึน 
       ขอตรวจสอบบัญชีและเอกสารของ ฌกส. ตามหลักเกณฑ์ท่ี ฌกส. ก าหนด  
       เสนอให้มีการประชุมเพื่อรับทราบการบริหารงานของ ฌกส. ตามหลักเกณฑ์ท่ี ฌกส. ก าหนด 
  การเป็นสมาชิกส้ินสุด 

1. ตาย รวมถึง บุคคลท่ีถึงแก่ความตายตามผลของกฎหมาย 
2. ลาออก นับแต่วันท่ีหนังสือขอลาออกส่งถึงส านักงาน หรือผู้แทน ฌกส. 
3. ถูกถอนช่ือออกจากการเป็นสมาชิก เน่ืองจากขาดคุณสมบัติ 
4. ค้างช าระเงินสงเคราะห์ต้ังแต่ 2 เดือนข้ึนไป และมีการแจ้งเตือนให้ช าระเงิน 
   สงเคราะห์ของ ฌกส. แล้ว แต่สมาชิกไม่ช าระเงินภายใน 60 วันนับแต่ได้รับ 
   หนังสือแจ้งเตือนการค้างช าระ คณะกรรมการพิจารณาสั่งลบช่ือสมาชิกน้ัน  
5. สมาชิกกระท าผิดหน้าท่ีและก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ ฌกส.  
   คณะกรรมการมีมติให้สมาชิกน้ัน ขาดจากการเป็นสมาชิก 

 การขอกลับเข้าเปน็สมาชิก 

      ผู้ท่ีขาดจากการเป็นสมาชิกเน่ืองจากลาออก หรือถูกลบช่ือเพราะขาดส่งเงินสงเคราะห์ หากประสงค์จะกลับเข้าเป็น
สมาชิก ให้ยื่นค าขอสมัครภายในก าหนด 1 ปี นับแต่วันท่ีผู้น้ันลาออกหรือถูกลบช่ือออกจากทะเบียนสมาชิก 



1. ใบสมัครสมาชิก ฌกส. พร้อมใบตรวจรับรองสุขภาพ (แบบพิมพ์ 
ฌกส.1)  จ านวน 1 ฉบับ 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน 1 ฉบับ 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน 1 ฉบับ 
4. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 2.5 x 3 ซม. 
หรือ 1 น้ิว ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี  จ านวน 2 รูป 
5. เงินค่าสมัคร จ านวน 100.00 บาท (หน่ึงร้อยบาทถ้วน) ต้องช าระ 
เต็มจ านวนโดยไม่น ามาหักค่าธรรมเนียม 
6. หลักฐานการเปลี่ยนช่ือตัว/ช่ือสกุล (ถ้ามี) 
7. ใบส าคัญการสมรส/ใบส าคัญการหย่า (ถ้ามี) 

1. ใบสมัครสมาชิก ฌกส. พร้อมใบตรวจรับรองสุขภาพ (แบบ
พิมพ์ ฌกส.1)  จ านวน 1 ฉบับ 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน 1 ฉบับ 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน 1 ฉบับ 
4. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 2.5 x 3 
ซม. หรือ 1 น้ิว ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี  จ านวน 2 รูป 
5. เงินค่าสมัคร จ านวน 100.00 บาท (หน่ึงร้อยบาทถ้วน) ต้อง
ช าระเต็มจ านวนโดยไม่น ามาหักค่าธรรมเนียม 

 หลักฐานเพิ่มเติม 

ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ
สมาชิกสามัญ  อย่างละ 1 ฉบับ 

หลักฐานการขอกลับเขา้มาเปน็สมาชิก 

กรณีเป็นคู่สมรส เพิ่มส าเนาใบส าคัญการสมรส  จ านวน 1 ฉบับ 
กรณีเป็นบตุร  เพิ่มส าเนาใบส าคัญการสมรส หรือใบส าคัญการ
หย่าของสมาชิกสามัญ (ถ้ามี)  อย่างละ 1 ฉบับ 

กรณีเป็นพีน่อ้งรว่มบิดามารดาเดียวกัน 

หมายเหต ุ เอกสารประกอบการสมัคร ต้อง รับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 



วิธีการขอกลับเข้าเปน็สมาชิก 
 

กรณีสมาชิกลาออก         ต้องยื่นค าขอสมัครใหม่ภายในก าหนด 1 ปี นับแต่วันท่ีผู้น้ันลาออก 

                                        - สมาชิกสามารถส่งใบสมัครให้กับทาง ฌกส. ได้ 2 ทาง ดังน้ี 
                                          1. สมาชิกยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัครเอง ท่ีส านักงาน ฌกส .  
                                    หรือ 2. สมาชิกสามารถส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ ท้ังน้ี  
                                             ต้องมีผู้บังคับบัญชาในต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน ลงนามรับรองในใบสมัคร  หรือ    . 
                                                 สมาชิก ฌกส. ท่ีเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ลงนามรับรองในใบสมัครด้วย 
                                           - รวมท้ังยื่นเอกสารประกอบการสมัครสมาชิก พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ  
  

 

กรณีสมาชิกถูกลบชื่อ         ต้องยื่นค าขอสมัครใหม่ภายในก าหนด 1 ปี นับแต่วันท่ีผู้น้ันถูกลบช่ือออกจากทะเบียน 

                                           สมาชิก 
                                        - สมาชิกสามารถส่งใบสมัครให้กับทาง ฌกส. ได้ 2 ทาง ดังน้ี 
                                          1. สมาชิกยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัครเอง ท่ีส านักงาน ฌกส .  
                                    หรือ 2. สมาชิกสามารถส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ ท้ังน้ี  
                                             ต้องมีผู้บังคับบัญชาในต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน ลงนามรับรองในใบสมัคร  หรือ    . 
                                                 สมาชิก ฌกส. ท่ีเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ลงนามรับรองในใบสมัครด้วย 

                                           - รวมท้ังยื่นเอกสารประกอบการสมัครสมาชิก พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ  

หมายเหตุ  ผู้ยื่นค าขอสมัครใหม่ ต้อง มีคุณสมบัติตามข้อ 19(2) หรือข้อ 20(2)  ตามข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข          
              ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561 

หมายเหตุ  ผู้ยื่นค าขอสมัครใหม่ ต้อง มีคุณสมบัติตามข้อ 19(2) หรือข้อ 20(2)  ตามข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข           
              ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561 



 การเปลี่ยนแปลงผูมี้สิทธรัิบเงินสงเคราะห์ 
      สมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกได้ตามต้องการ โดยแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือ
เม่ือต้องการเปลี่ยนแปลงผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ ดังน้ี 

1. สมาชิกสามารถกรอกแบบฟอร์มตามแบบใบเปลี่ยนช่ือผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ (ฌกส.3) เท่าน้ัน 
2. สมาชิกสามารถยื่นใบเปลี่ยนช่ือผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ได้ท่ีส านักงาน ฌกส. หรือหน่วยงานผู้แทน ฌกส. โดยมีสมาชิก 
   รับรอง 2 คน  กรณีผู้ลงลายมือช่ือรับรองในใบเปลี่ยนช่ือผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ จะต้องไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับผู้มีสิทธิ  
   รับเงินสงเคราะห์ 

      การเปลี่ยนแปลงผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ มีผลนับแต่ส านักงาน ฌกส. ได้รับค าขอเปลี่ยนผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์แล้ว 



 การขอเปลี่ยนแปลง ชื่อ ชื่อสกุล หรือที่อยู่ 
       สมาชิกสามารถด าเนินการได้ตลอดเวลาเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล  
 

       สมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ ให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลพร้อมเอกสารหลักฐาน ผ่านหน่วยงานต้นสังกัดส่งไป  
       ยังส านักงาน ฌกส. หรือส่งด้วยตนเองท่ีส านักงาน ฌกส. 

 การเรียกเก็บเงินสงเคราะห ์

  เงินสงเคราะห์ให้เรียกเก็บจากสมาชิกเม่ือมีสมาชิกถึงแก่ความตาย ดังน้ี 

  1. สมาชิกจ่ายในอัตราศพละ 2.10 บาท (สองบาทสิบสตางค์) 

  2. ผู้ที่เป็นสมาชิกก่อนวันที่ 12 กันยายน 2561 และมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์  
     จ่ายในอัตราละ 0.01 บาท (ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งบาท) ตามข้อบังคับกระทรวง 

     สาธารณสุข ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข   
     พ.ศ. 2561 ข้อ 67 



 วิธีการช าระเงินสงเคราะห ์

         สมาชิกท่ีเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจ า ในประจ าการ ช าระเงินสงเคราะห์โดยหักจากเงินเดือน
หรือค่าจ้าง  
         สมาชิกท่ีเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจ า นอกประจ าการ ช าระเงินสงเคราะห์โดยวิธีใดวิธีหน่ึง ดังน้ี  

   1. เคาน์เตอร์ส านักงาน ฌกส. 
         ช าระเงินสด 
         ช าระเงินผ่านแอปพลิเคช่ัน QR Code เป๋าตุง ธ.กรุงไทยฯ และ QR Code แม่มณี ธ.ไทยพาณิชย์ฯ 
   2. ช าระโดยหักผ่านบัญชี ธ.กรุงไทยฯ 
   3. ช าระผ่านเคาน์เตอร์ ธ.กรุงไทยฯ 
   4. ตู้ ATM ธ.กรุงไทยฯ 
   5. Internet Banking 
   6. โอนผ่าน KTB Corporate Online (เฉพาะหน่วยงานผู้แทน ฌกส.) 
               สมาชิกสมทบท่ีเป็นคู่สมรส บุตร บิดามารดา หรือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ของสมาชิก

สามัญที่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจ า ทั้งในและนอกประจ าการ ช าระเงินสงเคราะห์โดยหักจาก
เงินเดือนหรือค่าจ้างของสมาชิกสามัญ หากสมาชิกสามัญพ้นจากราชการ หรือถึงแก่ความตาย ให้สมาชิก
สมทบช าระเงินสงเคราะห์ด้วยตนเอง โดยวิธีใดวิธีหน่ึงตามข้อ 1 – ข้อ 5          

    วิธีการช าระเงินบ ารุงรายเดือน/รายปี ดังน้ี 

          ฌกส. เรียกเก็บเงินบ ารุงจากสมาชิกคนละ 4.00 บาท (สี่บาทถ้วน) ต่อเดือน เรียกเก็บ
พร้อมกันกับการจ่ายเงินสงเคราะห์รายเดือน  
          ผู้ท่ีเป็นสมาชิกก่อนวันท่ี 12 กันยายน 2561 และมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ เงินค่าบ ารุง  
จะหักจากเงินสงเคราะห์ท่ีผู้มีสิทธิรับเงินจะได้รับเม่ือสมาชิกดังกล่าวถึงแก่ความตายแล้ว  



แนบส าเนาบัตรประชาชน
เจ้าของบัญชี 

และเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง 

กรอกเอกสารยินยอมให้หักเงิน 
ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยจ ากัด (มหาชน)   

ให้ชัดเจน 

แนบส าเนาหน้าสมุดบัญชี
ธนาคารกรุงไทย   

ประเภทออมทรัพย์หน้าแรก 
ท่ีมีช่ือบัญชีและเลขท่ีบัญชีท่ีถูกต้อง 

และชัดเจน ให้เจ้าของบัญชีเซ็นรบัรองส าเนา
ถูกต้อง   

สามารถดาวโหลดเอกสารได้ที ่ website;  

https://chapanakij.or.th 
หรือ  Scan QR - Code 

การหักเงินสงเคราะห์รายเดือนจากบัญชี

เมื่อสมาชิกที่มีความประสงค์จะให้  ฌกส.   
ด าเนินการหักเงินสงเคราะห์รายเดือน 

ในบัญชีธนาคารกรุงไทย  จ ากัด   (มหาชน)  ต้องด าเนินการดังนี้ 

ส่งไปรษณีย์มาที่ 
ส านักงานการฌาปนกจิสงเคราะหก์ระทรวงสาธารณสุข  เลขที่  88 / 13  หมู่  4   

ซอยสถาบันบ าราศนราดูร  ถนนติวานนท์  ต าบลตลาดขวัญ  อ าเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  รหัสไปรษณย์ี  11000 

****  ไม่ต้องส่งไปที่ธนาคาร  เจ้าหน้าที่ ฌกส.  จะด าเนินการให้เอง  **** 

https://chapanakij.or.th/
https://chapanakij.or.th/


สมาชิกสามารถใช้รายการเดินบัญชี 
แทนใบเสร็จการช าระเงินที่  ฌกส.  ออกให้ได้ 

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการหักเงินในบัญชีของท่าน  สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ 
ฝ่ายจัดเก็บเงินสงเคราะห์  โทร.  02 – 589 9109 – 10  ต่อ  143,  144  หรือ  146   

มือถือ.  094  874 0333  หรือ  092 313 6513 

หรือสอบถามมาที่  Line official @chapanakij8813 

 ต้องน าเงินเข้าบัญชีก่อนวันสุดท้ายของเดือน  (ประมาณวันท่ี  25  ของเดือน)    
เพราะมีการหักเงินในบัญชีทุกวันสุดท้ายของเดือนเวลาประมาณ  01.00 น. 

 ธนาคารกรุงไทยคิดค่าธรรมเนียมบริการครั้งละ  5  บาท / รายการ 
 การหักเงินในบัญชีธนาคารทุกคร้ังต้องมีเงินคงเหลือในบัญชีข้ันต่ า  100  บาท   
 กรณีมีเงินในบัญชีไม่พอให้หักในเดือนน้ันจะกลายเป็นยอดค้างช าระ  
    สมาชิกต้องช าระเงินสงเคราะห์เป็นเงินสดเอง 
 สมาชิกที่สังกัดหน่วยงาน (ให้หน่วยงานหักเงินเดือน)  ไม่สามารถหักผ่านบัญชีได้   

หากเปล่ียนย้ายหน่วยงาน/สังกัด/ลาออกจากราชการ  หรือเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานแจ้งให้ช าระเงินเอง  
สมาชิกต้องช าระเงินสดเองไม่สามารถหักบัญชีได ้







 การขอรับเงินสงเคราะห์ 

 ส านักงาน ฌกส. จะจ่ายเงินสงเคราะห์ให้กับผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ตามท่ีสมาชิกระบุไว้ในใบสมัคร หรือใบเปลี่ยนช่ือ  
 ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ฉบับสุดท้าย 

กรณีไม่ทราบว่าสมาชิกระบุให้ผู้ใดเป็นผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ให้ทายาท ประสานหน่วยงานต้นสังกัด  
ของสมาชิกหรือส านักงาน ฌกส. ในการตรวจสอบข้อมูล และจัดเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อขอรับเงิน
สงเคราะห์ 

การรายงานสมาชิกถึงแก่ความตายเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์ให้ด าเนินการ ดังน้ี  
        สมาชิกท่ีเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจ า ในประจ าการ หรือคู่สมรสท่ีเป็นสมาชิกสมทบถึงแก่
ความตาย ให้หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้รายงานการถึงแก่ความตายไปยังส านักงาน ฌกส. เพื่อขอรับเงิน
สงเคราะห์ 
         สมาชิกท่ีเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจ า นอกประจ าการ หรือคู่สมรสท่ีเป็นสมาชิกสมทบถึง
แก่ความตาย ให้ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกแจ้งการถึงแก่ความตายท่ีส านักงาน ฌกส.   

เม่ือส านักงาน ฌกส. ได้รับแจ้งถึงแก่ความตายของสมาชิก และด าเนินการตรวจสอบสถานภาพของสมาชิกและหลักฐานต่าง ๆ หากถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว จะด าเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ของสมาชิก 



 เอกสารหลักฐานการขอรับเงินสงเคราะห์ 

 เอกสารของสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม 
1. ส าเนาใบมรณบัตรของสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม 

2. หนังสือส าคัญการเป็นสมาชิก ฌกส. (ฉบับจริง)
กรณีหาย ใช้เอกสารการแจ้งความเอกสารหายแทน 

3. ส าเนาทะเบียนบ้านประทับตราตาย 

4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

5. ส าเนาใบรับรองการตาย (ถ้ามี) 
    เอกสารเพิ่มเติม กรณีตายผิดธรรมชาติ 
    - ส าเนาบันทึกประจ าวันเก่ียวกับคดี 
    - รายงานชันสูตรพลิกศพ 

    - ส านวนแจ้งผลคดีของสถานีต ารวจ  

 เอกสารของผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ 
1. แบบฟอร์มค าร้องขอรับเงินช่วยเหลือฌาปนกิจ 

   สงเคราะห์ (ฌกส.4) คนละ 1 ฉบับ 

2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

3. ส าเนาทะเบียนบ้าน 

4. ส าเนาใบส าคัญการสมรส หรือใบส าคัญการหย่า      
    (ถ้ามี) 
5. หลักฐานการเปล่ียนช่ือตัว/ช่ือสกุล (ถ้ามี) 
6. ส าเนาหน้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ฯ ประเภท        
   ออมทรัพย์เท่านั้น 

7. แบบฟอร์มใบส าคัญรับเงิน (ฌกส.6) คนละ 2 ฉบับ 

8. แบบฟอร์มสัญญาชดใช้เงินคืนให้แก่การฌาปนกิจ 

   สงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข (ฌกส.7)      
   คนละ 2 ฉบับ 



 การจ่ายเงินสงเคราะห์ 
           ฌกส. จะจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ด้วยวิธีการโอนเงินผ่านบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ฯ ให้ผู้มีสิทธิรับเงินเปิดบัญชี     
ธ.ไทยพาณิชย์ฯ  
           การจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน แบ่งจ่ายเป็น 2 งวด คือ 
               งวดแรก จ่ายเงินสงเคราะห์จ านวน 340,000.- (สามแสนสี่หม่ืนบาทถ้วน) ไม่เกิน 15 วันนับแต่วันท่ี ฌกส. ได้ตรวจสอบ
หลักฐานครบถ้วนถูกต้องแล้ว 
               งวดสอง จ่ายเงินสงเคราะห์ท่ีเหลือจากการจ่ายเงินสงเคราะห์งวดแรก ไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันท่ีจ่ายเงินสงเคราะห์  
งวดแรก 



 เร่ืองอื่น ๆ 

      1. เม่ือสมาชิกสามัญพ้นจากราชการ หรือสมาชิกสมทบท่ีคู่สมรสซึ่งเป็นผู้ส่งเงินสงเคราะห์ถึงแก่ความตายหรือหย่ากับคู่สมรส 
ต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการส่งช าระเงินสงเคราะห์เพื่อรักษาสถานภาพสมาชิกต่อไป ตามวิธีการช าระเงินสงเคราะห์ท่ีกล่าวแล้วข้างต้น  
      2. การเปลี่ยนแปลงท่ีอยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ สมาชิกควรแจ้งให้ ฌกส. ทราบทันที เพื่อท่ีจะสามารถด ารงการติดต่อไว้ได้ 
ท้ังน้ี เพื่อประโยชน์ในการแจ้งข่าวสารให้ทราบ 
      3. สมาชิกควรมีการตรวจสอบผู้รับเงินสงเคราะห์ปีละ 1 ครั้ง และควรเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ให้เป็นปัจจุบัน 



 หน่วยด าเนินงานและหมายเลขโทรศพัท์ตดิต่อส านักงาน ฌกส. 
   - เว็บไซต์การฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข  
     https://chapanakij.or.th/mophsc/ 

งานทะเบียน 
   - การรับสมัครสมาชิก  
   - การเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก  
   - การเปลี่ยนแปลงผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ 
 โทร 0-2589-9105-10 ต่อ 121 - 124 

 โทรศัพท์ 094-874-0222 ,092-231-6912 

 โทรสาร 02-591-7534 
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งานการเงิน 
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งานรับแจ้งถึงแก่กรรม 
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