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รายละเอียดแนบท้ายประกาศกองสวัสดิการ เรื่องการทะเบียน การรับชําระเงินสงเคราะห์ และจ่ายเงินสงเคราะห์ของ
การฌาปนกิจสงเคราะห์สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ฉบับลงวันท่ี  31  พฤษภาคม พ.ศ.2554 

 

การทะเบียนสมาชิก 
 

1. การสมัครเข้าเป็นสมาชิก 
1.1  คุณสมบัติของผู้สมคัร 

(1) ประเภทสามัญ  ผู้สมัครต้องเป็นข้าราชการตํารวจ หรือ ลูกจ้างประจําในสังกัดสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ ท่ีรับราชการหรือทํางานในสํานักงานตํารวจแห่งชาต ิมาไม่เกิน  5  ปี  นับตั้งแต่วันท่ีได้รับการบรรจุ จนถึง
วันท่ี ผู้บังคับการกองสวัสดิการ หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย อนุมัติให้เข้าเป็นสมาชกิ 

(2) ประเภทสมทบ ผู้สมัครต้องเป็นคู่สมรสของข้าราชการตํารวจหรือลูกจ้างประจํา ท่ียังรับราชการอยู่
ในสังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาต ิและเป็นสมาชิกสามัญแล้ว มีอายุไม่เกิน  45  ปีบริบูรณ์ (ณ วันท่ีผู้บังคับการ กอง
สวัสดิการ หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายอนุมัติให้เข้าเป็นสมาชิก) และต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง โดยมีหลักฐานการ
รับรองจากสถานพยาบาลของทางราชการ 

(3) ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ท่ีเคยเป็นสมาชิกและได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกมาก่อน 
(4) ผู้สมัครต้องไม่เป็นสมาชิกประเภทหนึ่งประเภทใดอยู่ก่อนแล้ว 
(5) กรณีเป็นสมาชิกสมทบอยู่ก่อนแล้ว ต่อมาได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตํารวจ หรือ

บรรจุเป็นลูกจ้างประจําในสังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาต ิและมีความประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญ      ให้
ทําบันทึกขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสมทบ  และกรอกใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญพร้อมแนบหลักฐาน  ส่งไปยัง 
สก. เพ่ืออนุมัติให้เข้าเป็นสมาชิกสามัญได้ ( มติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการการฌาปนกิจสงเคราะห์ของ สํานักงาน
ตํารวจแห่งชาต ิครั้งท่ี 4/2546 ) 
 

1.2  หลักฐานการสมัครประเภทสามัญ 
(๑) ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (กฌ.ตร. 1) 
(๒) สําเนา  ก.พ.7  หน้าแรก  หรือ  สําเนาคําสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ  
(๓) สําเนาทะเบียนบ้าน 
(๔) กรณี ชื่อ หรือชื่อสกุล ของผู้สมัครตาม ก.พ.7 และทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน ให้แนบหลักฐานแสดง

ว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน   
(๕) เงินค่าสมัครรายละ  30  บาท 

สําเนาหลักฐานตามข้อ (2)–(4)ต้องให้ข้าราชการตํารวจช้ันสัญญาบัตรในราชการรบัรองสําเนา 
 

1.3 หลักฐานการสมัครประเภทสมทบ 
                 (๑) ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (กฌ.ตร.1)    

       (๒) แบบการตรวจร่างกายของแพทย์ (กฌ.ตร.2) ฉบับจริง 
                 (๓) สําเนาทะเบียนสมรส   
                 (๔) สําเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร 
                 (๕) สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ  ชื่อสกุล ของผู้สมัคร และ / หรือ ของคู่สมรสท่ีเป็นสมาชิกสามัญ (ถ้ามี) 
                 (๖) เงินค่าสมัคร  รายละ  30  บาท 

สําเนาหลักฐานตามข้อ(3)–(5)ต้องให้ข้าราชการตํารวจช้ันสัญญาบัตรในราชการรับรองสําเนา         
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1.4 การกรอกใบสมัครประเภทสามัญ 
(1) ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลตามใบสมัคร (กฌ.ตร.1) ให้ถูกต้องครบถ้วน  โดยขอให้กรอกข้อมูล   ด้วย

ลายมือบรรจง หรือการพิมพ์ วิธีใดวิธีหนึ่ง  ให้ครบถ้วน ชัดเจน อ่านง่าย  กรณีการเขียนให้ใช้ปากกา        ด้าม
เดียวกันเขียนจนเสร็จสมบูรณ์ พร้อมลงลายมือชื่อผู้สมัคร หากมีการขูด ลบ ขีด ฆ่า ให้ลงลายมือช่ือผู้สมัครกํากับไว้
ทุกแห่ง 

(2) การระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์  ให้ระบุช่ือ  ช่ือสกุล  ความเกี่ยวข้อง และท่ีอยู่ของผู้มีสิทธิรับ
เงินสงเคราะห์ทุกคนให้ชัดเจน  และตามวัตถุประสงค์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ สํานักงานตํารวจแห่งชาต ิต้อง
ระบุเป็นช่ือบุคคลเท่านั้น การระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เป็นนิติบุคคล  องค์กร หรือ ศาสนสถาน ถือว่า   ไม่ถูกต้อง   

(3) ช่องคํารับรองของผู้บังคับบัญชา ให้ผู้บังคับบัญชาท่ีมีตําแหน่ง สารวัตรข้ึนไป ในสายการบังคับ
บัญชาเป็นผูล้งนามรับรอง 

(4) ผู้สมัครประเภทสามัญ ไม่ต้องกรอกข้อมูลในช่องคํารับรองของคู่สมรส 
 

1.5  การกรอกใบสมัครประเภทสมทบ 
(1) ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลตามใบสมัคร (กฌ.ตร.1) ให้ถูกต้องครบถ้วน  โดยขอให้กรอกข้อมูล   ด้วย

ลายมือบรรจง หรือการพิมพ์ วิธีใดวิธีหนึ่ง  ให้ครบถ้วน ชัดเจน อ่านงา่ย  กรณีการเขียนให้ใช้ปากกา        ด้าม
เดียวกันเขียนจนเสร็จสมบูรณ์ พร้อมลงลายมือชื่อผู้สมัคร หากมีการขูด ลบ ขีด ฆ่า ให้ลงลายมือช่ือผู้สมัครกํากับไว้
ทุกแห่ง 

(2) การระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์  ให้ระบุช่ือ  ช่ือสกุล  ความเกี่ยวข้อง และท่ีอยู่ของผู้มีสิทธิรับ
เงินสงเคราะห์ทุกคนให้ชัดเจน  และตามวัตถุประสงค์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์  สํานักงานตํารวจแห่งชาติ  ต้อง
ระบุเป็นช่ือบุคคลเท่านั้น การระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เป็นนิติบุคคล  องค์กร หรือ ศาสนสถาน ถือว่า   ไม่ถูกต้อง 

(3) ช่องคํารับรองของคู่สมรส  ให้สมาชิกสามัญ เป็นผูก้รอกข้อความ และลงลายมือชื่อรับรอง 
(4) ช่องคํารับรองของผู้บังคับบัญชา ให้ผู้บังคับบัญชาของสมาชิกสามัญท่ีมีตําแหน่ง สารวัตร   ข้ึน

ไป เป็นผู้ลงนามรับรอง  กรณีผู้สมัครเป็นคู่สมรสของผู้ดํารงตําแหน่งสารวัตรข้ึนไป  ต้องให้ผู้บังคับบัญชาท่ีมีตําแหน่ง
สูงกว่า ในสายการบังคับบัญชา เป็นผู้ลงนามรับรอง 

 

1.6 การตรวจร่างกาย  ( เฉพาะผู้สมัครประเภทสมทบ ) 
ให้ผู้สมัครนําแบบการตรวจร่างกายของแพทย์ (กฌ.ตร.2) ไปตรวจร่างกายท่ีโรงพยาบาล หรือ

สถานพยาบาล ของทางราชการเท่านั้น ซึ่งได้แก่ โรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง โรงพยาบาล
ในสังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาต ิ โรงพยาบาลในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย หรือ ศูนย์บริการสาธารณสุขของ
กรุงเทพมหานคร  โดยต้องประทับตราของสถานท่ีเข้ารับการตรวจ  ติดรูปถ่าย และ ลงลาย  มือช่ือผู้รับการตรวจ
ร่างกาย 

 

1.7 การส่งหลักฐานการสมัคร     
          เนื่องจากสมาชิกภาพของผู้สมัครจะเริ่มต้นเม่ือกองสวัสดิการ ได้รับหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง และ  ผู้
บังคับการกองสวัสดิการ หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย อนุมัติให้เข้าเป็นสมาชิก  ดังนั้น เพ่ือรักษาสิทธิประโยชน ์     ท่ี
สมาชิกจะได้รับ เม่ือหน่วยงานต้นสังกัดของผู้สมัครได้รับหลักฐานการสมัครครบถ้วนและตรวจสอบความถูกต้องแล้ว
ให้ดําเนินการจัดส่งไปยังกองสวัสดิการ โดยเร็ว  ท้ังนี้ใหต้้นสังกัดมีหนังสือนําส่ง และจัดส่งไปยังกองสวัสดกิาร (ห้าม
ผู้สมัครส่งเองโดยไม่มีหนังสือนําส่ง) อาคาร 19 ชั้น 10  สาํนักงานตํารวจแห่งชาต ิ หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
ระบุจ่าหน้าซอง  ดังนี้ 
 เรียน    ผู้บังคับการกองสวัสดิการ   สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

            ถนนพระรามท่ี  1  แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร  10330 
 

/ เรียน ผู้บังคับการ... 
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1.8 การส่งเงินค่าสมัคร  
เงินค่าสมัครให้ส่งพร้อมกับหลักฐานการสมัคร ไปยังกองสวัสดิการ จํานวนเงินรายละ  30  บาท    ส่ง

ได้  4  วิธี คือ  ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์   ตั๋วแลกเงินธนาคาร   แคชเชียร์เช็ค   หรือไปรษณีย์ธนาณัติ สั่งจ่าย          ณ 
ท่ีทําการไปรษณีย์รองเมือง  10330 

การส่งเงินท้ัง  4  วิธี   ให้ระบุชื่อผู้รับเงินเป็น  “สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ” เท่านั้น  ถ้ามีผู้สมัคร
หลายรายสามารถรวบรวมเงินค่าสมัครส่งได้  โดยจํานวนเงินต้องพอดีกับจํานวนผู้สมัคร  (หารด้วยสามสิบลงตัว)          

สําหรับตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ มีระยะเวลานําไปแลกเงินเพียง 2 เดือน ผู้สมัคร หรือเจ้าหน้าท่ี     ควร
รวบรวมหลักฐานการสมัครให้เรียบร้อยเสียก่อนแล้วจึงไปซื้อตั๋วแลกเงิน จากนั้นให้รีบส่งให้กองสวัสดิการ โดยเร็ว 

 

2. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลสมาชิก 
สมาชิกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว เช่น เปลี่ยนชื่อ  ชื่อสกุล  เลื่อนยศ ย้ายสังกัด  ตลอดจนการ

เปลี่ยนจากสมาชิกประจําการเป็นสมาชิกนอกประจําการ   หน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิกต้องแจง้ให ้       กอง
สวัสดิการทราบ เพ่ือดําเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องตรงกัน 

2.1 การเปลี่ยนช่ือ  ช่ือสกุล 
 (๑) สมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบในประจําการ ให้หน่วยงานต้นสังกัดรายงานให ้      กอง
สวัสดิการ ทราบ พร้อมแนบหลักฐาน ดังนี ้

-  สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ สําเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล (แล้วแต่กรณี) 
-  กรณีสมาชิกซ่ึงเป็นหญิง ท่ีเปลี่ยนชื่อสกุลโดยการสมรส ให้แนบสําเนาใบสําคัญการสมรส  

หรือสําเนาทะเบียนสมรส  และหากเปลี่ยนใช้ชื่อสกุลเดิมโดยการหย่า ให้แนบสําเนาใบสําคัญการหย่า หรือสําเนา
ทะเบียนหย่า  

กรณีหลักฐานเป็นฉบับสําเนาต้องให้นายตํารวจช้ันสัญญาบัตรในราชการลงนามรับรองสําเนา 

        (๒) สมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบนอกประจําการ ให้สมาชิกยื่นเอกสารหลักฐานผ่าน 
หน่วยงานท่ีสมาชิกชําระเงินสงเคราะห์รายเดือน หรือผ่านตํารวจภูธรจังหวัด (ภ.จว.) ท่ีสมาชิกมีภูมิลําเนาปรากฏตาม
ทะเบียนบ้าน โดยใช้หลักฐานเช่นเดียวกับสมาชิกในประจําการตาม (1)  กรณีหลักฐานเป็นฉบับสําเนาต้องให้
นายตํารวจช้ันสัญญาบัตรในราชการลงนามรับรองสําเนา  และให้หน่วยงานท่ีรบัเรื่องมีหนังสือนําส่งหลักฐาน
ดังกล่าวส่งให้กองสวัสดิการ 

 

2.2 การเลื่อนยศ หรือ ย้ายสังกัด 
(1) สมาชิกสามัญเลื่อนยศ ให้หน่วยงานต้นสังกัดส่งสําเนาคําสั่งเลื่อนยศ ไปยังกองสวัสดิการโดยเร็ว   

เพ่ือแก้ไขข้อมูลสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน 
(2) สมาชิกสามัญย้ายสังกัดและหน่วยรบัชําระเงินสงเคราะห์มิใชห่น่วยเดิม ให้หน่วยงานต้นสังกัดเดิม  

ส่งสําเนาคําสั่งแต่งตั้งให้ไปดํารงตําแหน่งใหม่ไปยังกองสวัสดิการโดยเร็ว  เพ่ือจะได้ดําเนินการย้ายรายชื่อสมาชิก   ใน
ฐานข้อมูลสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ไปยังสังกัดใหม่ และกรณีสมาชกิสามัญรายนั้นๆ 
มีคู่สมรสซึ่งเป็นสมาชิกสมทบ ก็ให้หน่วยงานต้นสังกัดเดิมแจ้งให้กองสวัสดิการทราบในคราวเดียวกัน     ซึ่งการย้าย
สังกัดจะเก่ียวข้องกับการเก็บเงินสงเคราะห์จากการหักเงินเดือนของสมาชิก หากกองสวัสดิการไม่ทราบว่าย้ายไปท่ีใด 
สมาชิกจะไม่มีชื่อในรายงานใบแจ้งหนี้ของต้นสังกัดใหม่ ซึ่งอาจทําให้สมาชิกขาดการชําระเงินสงเคราะห ์และพ้นสภาพ
จากการเป็นสมาชิกได ้ 

(3) สมาชิกสามัญท่ีจะเกษียณอายุราชการในแต่ละปี กองสวัสดิการจะประสานเพ่ือให้สมาชิกแจ้ง
วิธีการชําระเงินสงเคราะห์ภายหลังเกษียณอายุราชการ และท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้ของสมาชิกสามัญและคู่สมรสท่ี

/ ย้ายไปท่ีใด... 



5 

 

เป็นสมาชิกสมทบ ท้ังนี้สมาชิกจะต้องแจ้งข้อมูลให้กองสวัสดิการทราบภายในระยะเวลาท่ีกําหนด เพ่ือป้องกันการพ้น
สภาพจากการเป็นสมาชิก 

      (๔) สมาชิกท่ีลาออกจากราชการ ถูกไล่ออกจากราชการ หรือ โอนไปสังกัดส่วนราชการอ่ืน      
ให้ต้นสังกัดเดมิส่งสําเนาคําสั่งไปยังกองสวัสดิการ เพ่ือแก้ไขฐานข้อมูลสมาชิกเป็นสมาชิกนอกประจําการ 
                 (๕) สมาชิกสมทบท่ีจัดอยู่ในกลุ่มสมาชิกนอกประจําการ  มีดังนี้ 

ก. คู่สมรสท่ีเป็นสมาชิกสามัญซึ่งมิได้รับราชการแล้วตาม (3) , (4)     
ข. คู่สมรสท่ีเป็นสมาชิกสามัญเสียชีวิต  
ค. จดทะเบียนหย่ากับสมาชิกสามัญหรือแยกกันอยู่ และสมาชิกสามัญไม่ชําระเงินสงเคราะห์ให้   

     กรณีตามข้อ (๕) ข.และ ค. สมาชิกสมทบมีหน้าท่ีจะต้องติดต่อชําระเงินสงเคราะห์ ด้วยตนเอง 
* สมาชิกในประจําการ และสมาชิกนอกประจาํการ มีสิทธิเท่าเทียมกันทุกประการ * 

 

3. สถานภาพการเป็นสมาชิก 
3.1 สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ สํานักงานตํารวจแห่งชาต ิ ท้ังประเภทสามัญและสมทบ  เม่ือสมัคร   เข้า

เป็นสมาชกิแล้วจะเป็นสมาชิกได้ตลอดไป ซึ่งสมาชิกมีหน้าท่ีต้องชําระเงินสงเคราะห์ ตามประกาศของ       กอง
สวัสดิการ โดยตลอดจนกว่าจะพ้นสมาชิกภาพตามท่ีระเบียบกําหนด 

3.2 สมาชิกท่ีขาดส่งเงินสงเคราะห์ติดต่อกันเกินกว่า 9 เดือน ถือว่าพ้นจากการเป็นสมาชิกตามระเบียบ 
สํานักงานตํารวจแห่งชาต ิว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ฉบับท่ี 20) พ.ศ.2548  ข้อ 
15 ท่ีกําหนดว่า  “สมาชิกท่ีขาดส่งเงินสงเคราะห์ติดต่อกันเกินกว่า 9 เดือน  นับแต่วันส่งเงินสงเคราะห ์        ครั้ง
สุดท้าย ถือว่าขาดจากการเป็นสมาชิก เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอ่ืน” ดังนั้น หากสมาชิกพบว่าไม่มีการ
หักเงินสงเคราะห์  หรือส่งเงินสงเคราะห์แล้วแต่ไม่ได้รับใบเสร็จรับเงิน  สมาชิกควรสนใจติดตามทวงถามจากเจ้าหน้าท่ี
ต้นสังกัดท่ีรับชําระเงินสงเคราะห์ทันที   ซึ่งสมาชิกนอกประจําการท่ีสูงอายุหรือไม่สะดวกในการติดต่อ กับต้นสังกัดรับ
ชําระเงินสงเคราะห์ สามารถมอบหมายให้ผู้อ่ืนดําเนินการชําระเงินแทนได้ 

3.3 สมาชิกท่ีพ้นจากการเป็นสมาชิกกรณีขาดส่งเงินสงเคราะห์ติดต่อกันเกินกว่า 9 เดือน หากประสงค์จะ
กลับเข้าเป็นสมาชิก ให้ทําคําร้องขอกลับเข้าเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ สํานักงานตํารวจแห่งชาต ิตามแบบ
ท้ายประกาศ เพ่ือเสนอคณะกรรมการการฌาปนกิจสงเคราะห์ สํานักงานตํารวจแห่งชาต ิพิจารณาเป็นรายๆ ไป 

 ผู้ท่ีพ้นจากการเป็นสมาชิกแล้ว เม่ือถึงแก่กรรม การฌาปนกิจสงเคราะห์ สํานักงานตํารวจแห่งชาต ิ     ไม่
สามารถจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินได ้

 

4. การขอเปลี่ยนแปลงทายาทผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห ์
4.1 การขอเปลี่ยนแปลงผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ ควรดําเนินการเม่ือต้องการเปลี่ยนตัวบุคคลท่ีประสงค์จะ

ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ ต่างไปจากเดิมท่ีได้ระบุไว้  
4.2 ต้องใช้แบบใบขอเปลี่ยนแปลงผูมี้สิทธิรับเงินสงเคราะห์ (กฌ.ตร.5) เท่านั้น โดยสามารถถ่ายสําเนา หรือ

ขอรับแบบเพ่ิมเติมได้ท่ีกองสวัสดิการ หรือทางเวบ็ไซต์ของกองสวัสดิการ  www.welfare.police.go.th 
4.3 การขอเปลี่ยนแปลงผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ ให้จัดทําท่ีหน่วยงานต้นสังกัด เท่านั้น โดยขอให้กรอก

ข้อมูลด้วยลายมือบรรจง หรือการพิมพ์ วิธีใดวิธีหนึ่ง ให้ครบถ้วน ชัดเจน อ่านง่าย โดยเฉพาะ ชื่อ  ชื่อสกุล และ  ท่ีอยู่ 
ของผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์  และตามวัตถุประสงค์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ สํานักงานตํารวจแห่งชาต ิต้องระบุ
เป็นช่ือบุคคลเท่านั้น การระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เป็น นิติบุคคล  องค์กร หรือ ศาสนสถาน ถือว่า ไม่ถูกต้อง  
โดยแบบใบขอเปลี่ยนแปลงผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห ์(กฌ.ตร. 5) มีช่องให้ระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ได้  3  ลําดับ 
ดังนี้   

/ นิตบิุคคล... 
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              ลําดับ 1  คือ บุคคลท่ีสมาชิกมีความประสงค์จะมอบเงินให้เม่ือเสียชีวิตแล้ว  จะระบุก่ีคนก็ได้  กรณี
ระบุไว้หลายคนจะเฉลี่ยจ่ายให้คนละเท่าๆ  กัน 

             ลําดับ 2  จะมีสิทธิรับเงิน  เม่ือบุคคลลําดับ  1  เสียชีวิตก่อนสมาชิกแล้วท้ังหมด 
   ลําดับ 3  จะมีสิทธิรับเงิน  เม่ือบุคคลลําดับ  1  และ  2  เสียชีวิตก่อนสมาชิกแล้วท้ังหมด 

4.4 สมาชิกจะต้องระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ในลําดับ 1  ส่วนลําดับ 2  และ 3  จะระบุหรือไม่ก็ได้ และ
ลงลายมือชื่อสมาชิก  กรณีมีการขูด ลบ ขีด ฆ่า ท่ีใด  ให้ลงลายมือชื่อกํากับไว้ทุกแห่ง 

4.5 การขอเปลี่ยนแปลงผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ จะมีผลเม่ือผู้บังคับบัญชา ได้ลงลายมือชื่อรับรองแล้ว
เท่านั้น ดังนั้นจึงขอให้ผู้บังคับบัญชาผู้ลงลายมือชื่อรับรอง ได้ระบุวันท่ีท่ีลงลายมือชื่อให้ชัดเจน โดยผู้บังคับบัญชาท่ี
สามารถลงลายมือชื่อรับรองได้ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้ 

(1)  กรณีสมาชิกเป็นข้าราชการตํารวจชั้นประทวน  รองสารวัตร  ลูกจ้างประจํา และคู่สมรสท่ีเป็น
สมาชิกสมทบ ต้องให้ผู้บังคับบัญชาระดับสารวัตรข้ึนไปเป็นผู้รับรอง  

(2)  กรณีสมาชิกท่ีดํารงตําแหน่งระดับสารวัตรข้ึนไป และคู่สมรสท่ีเปน็สมาชิกสมทบ  ต้องให้
ผู้บังคับบัญชาสูงข้ึนไปอย่างน้อยหนึ่งระดับเป็นผู้รับรอง  

(3)  ผู้บังคับบัญชาท่ีลงนามรับรองต้องเป็นผู้ดํารงตําแหน่ง หรือผู้ท่ีรักษาราชการในตําแหน่ง เท่านั้น 
4.6 สมาชิกนอกประจําการท่ีต้องการขอเปลี่ยนแปลงผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ ให้ดําเนินการผ่านหน่วยงาน

ท่ีสมาชิกชําระเงินสงเคราะห์ หรือผ่านตํารวจภูธรจังหวัด (ภ.จว.) ท่ีสมาชิกมีภูมิลําเนาปรากฏตามทะเบียนบ้าน โดยให้
นายตํารวจชั้นสัญญาบัตรในราชการเป็นผู้ลงนามรับรอง            

4.7 ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบของหน่วยงานต้นสังกัดจัดส่งใบขอเปลี่ยนแปลงผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ ให้ 
กองสวัสดิการ ภายใน 15 วัน นับแต่ผู้บังคับบัญชา ลงลายมือช่ือรับรอง โดยต้องมีหนังสือนําส่งจาก
หน่วยงานต้นสังกัด ทุกครั้ง โดยระบุรายชื่อสมาชิก  หรือจํานวนสมาชิกท่ีขอเปลี่ยนแปลงผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ลง
ในหนังสือนําส่งด้วย ก่อนส่งเจ้าหน้าท่ีต้องตรวจนับจํานวนให้ครบถ้วนถูกต้อง 

4.8 กรณีสมาชิกถึงแก่กรรมระหว่างการจัดส่ง หรือยังไม่ได้ส่งไปยังกองสวัสดิการ ต้องสอบสวนข้อเท็จจริง
เก่ียวกับการดําเนินการขอเปลี่ยนแปลงผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะหข์องสมาชิก  จึงจะจ่ายเงินสงเคราะห์ตามใบขอ
เปลี่ยนแปลงผู้มีสิทธิรบัเงินสงเคราะหด์ังกล่าวได้  ซึ่งจะทําให้การจ่ายเงินสงเคราะห์ล่าช้า 

4.9   ใบขอเปลี่ยนแปลงผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห ์ให้ส่งไปยังกองสวัสดิการ เพ่ือแนบเก็บไว้กับใบสมัครของ

สมาชิก และใช้เป็นหลักฐานในการขออนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์เม่ือสมาชิกถึงแก่กรรมแล้ว  ดังนั้น   ฉบับทีส่่งไป
ยังกองสวัสดิการจะต้องเป็นฉบับจริง เท่าน้ัน (ห้ามส่งฉบับสําเนา) และให้ทําคู่ฉบับเก็บไว้ใน  ก.พ.7  
ของสมาชิกท่ีต้นสังกัด อีก 1 ฉบับ เพ่ือใช้ยืนยันรายชื่อทายาทผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์  ในแบบรายงานสมาชิกถึงแก่
กรรม (กฌ.ตร.7) เม่ือสมาชิกถึงแก่กรรมแลว้  กรณีสมาชิกนอกประจําการให้เก็บรักษาไว้เพ่ือการตรวจสอบใน
ภายหลังได้ตามความเหมาะสม 

 

 

 

การชําระเงินสงเคราะห์ 

๑.  การชําระเงินสงเคราะห์ของสมาชิกประจําการ 

/ การชําระเงิน... 
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๑.๑  หน่วยต้นสังกัดเป็นผู้หักเงินสงเคราะห์จากเงินเดือนของสมาชิกตามจํานวนท่ีกองสวัสดิการ แจ้งให้เรียก
เก็บตามจํานวนสมาชิกแต่ละประเภทท่ีถึงแก่กรรมในรอบเดือน แล้วรวบรวมนําส่งกองการเงิน สํานักงานงบประมาณ
และการเงิน สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (กง.สงป.ตร.) และส่งสําเนาการนําส่งเงินพร้อมบัญชีรายละเอียดการชําระเงิน
สงเคราะห์ของสมาชิกแต่ละคน ส่งให้กองสวัสดิการภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันท่ีได้จ่ายเงินเดือน เพ่ือตรวจสอบจํานวน
เงินท่ีนําส่งและรายละเอียดการชําระเงินของสมาชิก ให้ถูกต้องตรงกัน และบันทึกบัญชีการชําระเงินสงเคราะห์ของ
สมาชิกแต่ละคน 

๑.๒ สมาชิกท่ีได้รับการแต่งตั้งไปสังกัดหน่วยงานใหม่ ต้นสังกัดเดิมต้องระบุในหนังสือส่งตัวว่าสมาชิกนําส่งเงิน
สงเคราะห์ถึงงวดใดเพ่ือให้หน่วยต้นสังกัดใหม่ทราบและหักเงินสงเคราะห์ในงวดถัดไป พร้อมเพ่ิมเติมรายชื่อสมาชิกท่ี
ย้ายมาชําระเงินสงเคราะห์ในบัญชีรายละเอียดการชําระเงินท่ีส่งให้กับกองสวัสดิการเพ่ือติดตามการชําระเงิน
สงเคราะห์ของสมาชิกให้ต่อเนื่องถูกต้องตรงกัน 

๑.๓ สมาชิกท่ีค้างชําระเงินสงเคราะห์ กองสวัสดิการ จะทําหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานต้นสังกัด  เพ่ือเรียกเก็บ
เงินนําส่งให้ถูกต้องครบถ้วนต่อไป 

 

๒. การชําระเงินสงเคราะห์ของสมาชิกนอกประจําการ 
๒.๑ สมาชิกนอกประจําการ  สามารถชําระเงินสงเคราะห์ ได้ด้วยวธิีใดวิธีหนึง่ ดงันี ้

   (๑)  ชําระด้วยตนเอง 
-  ชําระเป็นเงินสด ณ งานรับชําระเงินส่วนกลางและนอกประจําการ ฝ่ายการฌาปนกิจ

สงเคราะห์ กองสวัสดิการ อาคาร ๑๙ ชั้น ๑  ทุกวันราชการ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. 
-  ชําระเป็นเงินสด ณ หน่วยงานต้นสังกัดเดิม แล้วให้หน่วยงานนั้นๆ รวบรวมนําส่ง        กอง

การเงิน สํานักงานงบประมาณและการเงิน สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ภายใน ๑๕ วัน นบัแต่วันท่ีได้รับเงินสงเคราะห์
ไว ้
 (๒) ชําระโดยวิธีหักเงินสงเคราะห์จากเงินบํานาญปกตขิองสมาชิกนอกประจําการ ซึ่งกรมบัญชีกลาง
จะเป็นผู้หักเงินสงเคราะห์จากเงินบํานาญของสมาชิก นําส่งกองการเงิน สํานักงานงบประมาณและการเงิน สํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ ทุกเดือน 
   (๓) ชําระโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารทหารไทย โดยจะทําการหักเงิน
สงเคราะห์จากบัญชีเงินฝากธนาคารของสมาชิกทุก  ๒ เดือน/ครั้ง  ดังนี ้
      - ธนาคารกรุงไทย หักเงินจากบัญชีเงินฝากของสมาชิกในเดือนเลขคู่ (กุมภาพันธ์  เมษายน 
มิถุนายน  สงิหาคม  ตลุาคม และ ธนัวาคม) โดยทางธนาคารจะทําการหักเงินจากบัญชีในเช้าของวันทําการก่อนถึงวัน
สิ้นเดือน ๕ วัน (นับเฉพาะวันทําการ) ซึ่งสมาชิกจะต้องมีเงินคงเหลืออยู่ในบัญชีเงินฝากในวันท่ีธนาคารจะหักบัญชีให้
เพียงพอกับจํานวนเงินสงเคราะห์ท่ีจะต้องชําระรวม ๒ เดือน ประมาณ ๖๐๐.-บาท กรณีท่ีคู่สมรสเป็นสมาชิกสมทบด้วย 
ยอดเงินท่ีต้องหักเพ่ิมเป็นประมาณ ๗๕๐.-บาท 
      - ธนาคารทหารไทย หักเงินจากบัญชเีงินฝากของสมาชิกในเดือนเลขค่ี (มกราคม  มีนาคม  
พฤษภาคม  กรกฎาคม  กันยายน  และ พฤศจิกายน)  โดยทางธนาคารจะทําการหักเงินจากบัญชีในเช้าของ      วัน
ทําการก่อนถึงวันสิ้นเดือน ๕ วัน (นับเฉพาะวันทําการ) ซึ่งสมาชิกจะต้องมีเงินคงเหลืออยู่ในบัญชีเงินฝากในวันท่ี
ธนาคารจะหักบัญชีให้เพียงพอกับจํานวนเงินสงเคราะห์ท่ีจะต้องชําระรวม ๒ เดือน ประมาณ ๖๐๐.-บาท กรณีท่ี คู่
สมรสเป็นสมาชิกสมทบด้วย ยอดเงินท่ีต้องหักเพ่ิมเป็นประมาณ ๗๕๐.-บาท 

 (๔) ชําระเป็นตั๋วแลกเงินธนาคารหรือไปรษณีย์ธนาณัต ิส่งไปยัง ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์ กอง
สวัสดิการ อาคาร ๑๙ ชั้น ๑๐ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐  
   -  ตั๋วแลกเงินธนาคารกรุงไทย สั่งจ่ายให้แก่ “สํานักงานตํารวจแห่งชาต”ิ  เท่านั้น 

/ (4) ชําระเป็น... 
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   -  ไปรษณีย์ธนาณัติ (ไม่รับธนาณัติออนไลน)์ สั่งจ่าย ณ ท่ีทําการไปรษณียป์ระตูน้ํา  ๑๐๔๐๙ โดย
ให้ระบุชื่อผู้รับเงิน “สํานักงานตํารวจแห่งชาต”ิ เท่านั้น  พร้อมระบุชื่อสมาชิกผู้ส่งเงินด้วย 
 

 ๒.๒ การนําส่งใบเสร็จรับเงินให้สมาชิก 
(๑) กรณีชําระด้วยตนเองเป็นเงินสด ณ ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์ (งานรับชําระเงินส่วนกลางและ

นอกประจําการ) กองสวัสดิการ หรือชําระด้วยตนเองท่ีหน่วยงานต้นสังกัดเดิม สมาชิกจะได้รับใบเสร็จรับเงินทันที 
(2) กรณีชําระโดยวิธีหักจากเงินบํานาญ จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินไปให้สมาชิกทุกเดือน 
(๓) กรณีชําระเงินโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร  จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินไปให้สมาชิกตาม    รอบ

เดือนท่ีหักเงิน ๒ เดือน/ครั้ง 
(4) กรณีชําระเป็นตั๋วแลกเงินธนาคารหรือไปรษณีย์ธนาณัติ จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินไปให้สมาชิก 

หลังจากนําส่งเงินให้กับ กองการเงิน สํานักงานงบประมาณและการเงิน สํานักงานตํารวจแห่งชาต ิเรียบร้อยแล้ว 
 

๓.  การค้างชําระเงินสงเคราะห ์
  3.๑ สมาชิกประจําการท่ีค้างชําระเงินสงเคราะห์ กองสวัสดิการจะทําหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงาน      ต้น
สังกัด เพ่ือเรียกเก็บเงินนําส่งให้ถูกต้องครบถ้วนต่อไป 
  3.2 สมาชิกนอกประจําการท่ีค้างชําระเงินสงเคราะห์ กองสวัสดิการจะแจ้งยอดค้างชําระไปยังสมาชิก
ตามท่ีอยู่ท่ีสมาชิกแจ้งไว้ เพ่ือให้สมาชิกมาชําระเงินส่วนท่ีค้างชําระและรักษาสถานภาพสมาชิก 
 

๔.  การขาดจากการเป็นสมาชิก 
      สมาชิกท่ีขาดส่งเงินสงเคราะห์ติดต่อกันเกินกว่า ๙ เดือน ถือว่าขาดจากการเป็นสมาชิก  ตามระเบียบ
สํานักงานตํารวจแห่งชาต ิว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ของสํานักงานตํารวจแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๘   
 

๕. การขอกลับเข้าเป็นสมาชิก  
     สมาชิกท่ีขาดจากการเป็นสมาชิกเนื่องจากขาดส่งเงินสงเคราะห์ติดต่อกันเกินกว่า ๙ เดือน หากประสงค์กลับ
เข้าเป็นสมาชิกใหม่  ให้ยื่นหนังสือขอกลับเข้าเป็นสมาชิกตามแบบฟอร์มท้ายประกาศนี้ พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ 
ท่ีเก่ียวข้อง  โดยดําเนินการดังนี ้
     ๕.๑ สมาชิกในประจําการ ให้ยื่นหนังสือขอกลับเข้าเป็นสมาชิกผ่านหน่วยต้นสังกัด นําส่งกองสวัสดิการ 
    ๕.๒  สมาชิกนอกประจําการ ให้ติดต่อและยื่นหนังสือขอกลับเข้าเป็นสมาชิกท่ีฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
กองสวัสดิการ หรือท่ีตํารวจภูธรจังหวัด (ภ.จว.) ท่ีสมาชิกมีภูมิลําเนาปรากฏตามทะเบียนบ้าน และให้ตํารวจภูธร
จังหวัดนําส่งกองสวัสดิการ   
 ๕.๓  เม่ือคณะกรรมการการฌาปนกิจสงเคราะห์ สํานักงานตํารวจแห่งชาต ิพิจารณาให้กลับเข้าเป็นสมาชิก
แล้ว กองสวัสดิการจะแจ้งหน่วยต้นสังกัด และ/หรือสมาชิกทราบ เพ่ือชําระเงินสงเคราะห์ต่อไป 
 ๕.๔ การขอกลับเข้าเป็นสมาชิก กระทําได้เพียงครั้งเดียว 

 

 
 
 
 
 

การจ่ายเงินสงเคราะห์ 

1.  การสอบถามช่ือผูม้ีสิทธิรับเงินสงเคราะห ์

/ การจ่ายเงิน... 
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          กรณีสมาชิกถึงแก่กรรมแล้ว  หากหน่วยงานต้นสังกัด หรือตํารวจภูธรจังหวัด (ภ.จว.) ท่ีสมาชิกมีภูมิลําเนา
ปรากฏตามทะเบียนบ้าน หรือผู้เก่ียวข้องกับสมาชิกมีความประสงค์ขอทราบชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ ให้ส่งสําเนา
ใบมรณบัตรของสมาชิก ไปยังกองสวัสดิการ ทางโทรสารหมายเลข  ๐-๒๒๕๑-๕๙๔๘  เพ่ือยืนยันการ     ถึงแก่กรรม
ก่อน กองสวัสดิการจึงจะตรวจสอบชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ได้  ท้ังนี้การดําเนินการดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นการ
รายงานการถึงแก่กรรมแต่อย่างใด เป็นเพียงการตรวจสอบเพ่ือให้ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะหเ์ตรียมหลักฐาน
ประกอบการรับเงินสงเคราะห์ให้ครบถ้วนถูกต้อง หรือเพ่ือตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ตามหลักฐานท่ี
เก็บไว้กับ ก.พ.๗  ของสมาชิก ณ ต้นสังกัดว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่เท่านั้น 
         กรณีท่ีสมาชิกยังมีชีวิตอยู่ กองสวัสดิการจะไม่แจ้งชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ให้บุคคลอ่ืนทราบ เนื่องจาก เป็น
สิทธิของสมาชิกท่ีจะไม่เปิดเผย  ยกเว้น สมาชิกมาติดต่อด้วยตนเอง พร้อมแสดงบัตรท่ีมีรูปถ่ายท่ีทางราชการออกให้  
การสอบถามทางโทรศัพท์ ไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นเจ้าตัวจริงหรือไม่ กองสวัสดิการ จะไม่แจ้งให้ทราบเช่นกัน 
 

2.  เอกสารและหลักฐานการขอรบัเงินสงเคราะห ์
   ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ ต้องนําหลักฐานมาแสดงอย่างถูกต้องและครบถ้วน มาแสดงต่อหน่วยงานต้นสังกัด
ของสมาชิก หรือแสดงต่อกองสวัสดิการ แล้วแต่กรณ ีนับแต่วันขอรับเงินยืมทดรองจัดการศพ ดังนี้  
   2.๑  ใบมรณบัตรของสมาชิก  ฉบับจริง พร้อมใบเสร็จรับเงิน (กฌ.ตร.๓)  ฉบับสุดท้าย (ถ้ามี) 
  2.๒  สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ซ่ึงเป็นสาขาในประเทศไทย ของผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ทุกคน 
(ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์แต่ละคนรับรองสําเนาถูกต้อง) เพ่ือใช้รับโอนเงินยืมทดรองจัดการศพ (งวดแรก) และ/หรือเงิน
สงเคราะห์ส่วนท่ีเหลือ (งวดท่ี 2) แล้วแต่กรณี 
   สําหรับบัญชีเงินฝาก  กองสวัสดิการแนะนําให้ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ใช้บัญชีเงินฝากของ 
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดยการฌาปนกิจสงเคราะห์ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ  จะเป็นผูชํ้าระ
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการอ่ืนๆ  ในการดําเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้มีสิทธิรับเงินแต่ละราย        แต่
หากเป็นบัญชีธนาคารอ่ืนๆ  ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์จะต้องเป็นผู้ชําระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินดังกล่าว    โดย
ธนาคารจะหักจากเงินสงเคราะห์ท่ีจะได้รับในแต่ละครั้ง ท้ังนี้อัตราค่าใช้จ่ายเป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย และธนาคารเจ้าของบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน 
  2.๓  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซึ่งไม่หมดอายุของผู้มีสิทธิรับเงิน
สงเคราะห์ทุกคน หรือหนังสือสุทธิ (กรณีอุปสมทบ) (ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์แต่ละคนรับรองสําเนาถูกต้อง)  
  2.๔  สําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ทุกคน (ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์แต่ละคนรับรองสําเนา
ถูกต้อง)  
  2.๕  สําเนาใบสําคัญการสมรส/สําเนาใบสําคัญการหย่า/สําเนาหลักฐานการเปลีย่นชื่อ-ชื่อสกุล/สําเนาใบจดทะเบียน  
รับบุตรบุญธรรม (ถ้ามี)   (ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์แต่ละคนรับรองสําเนาถูกต้อง)  
  2.๖  กรณีผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เป็นผู้เยาว์  ให้แสดงสําเนาสูติบัตรและต้องมีมารดาลงนามยินยอมรับเงิน
ร่วมกับผู้เยาว์  โดยแสดงสําเนาหลักฐานของมารดา คือ บัตรประจําตัวประชาชน/บตัรประจําตัวเจ้าหนา้ท่ีของรัฐ ทะเบยีน
บ้าน ใบสําคัญการสมรส/ใบสําคัญการหย่า หรือหนังสือแสดงความเป็นผู้ปกครองตามกฎหมาย ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)  (ผู้มีสิทธิ
รับเงินสงเคราะห์แต่ละคนรับรองสําเนาถูกต้อง )  กรณีผู้เยาวอ์ยู่กับบิดาหรือมารดาเสยีชีวติแล้ว  บิดาต้องลงนามยินยอม
รับเงินร่วมกับผูเ้ยาว์ พร้อมแสดงสําเนาหลักฐานของบิดา คือ ใบสําคัญการสมรส/หนังสือจดทะเบียนรับรองบุตร/หนงัสือ
แสดงความเป็นผูป้กครองตามกฎหมาย  บัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวเจา้หน้าท่ีของรัฐ  ทะเบียนบา้น  ใบเปลี่ยน
ชื่อ (ถ้ามี) (ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์แต่ละคนรับรองสําเนาถูกต้อง)  
   2.๗  กรณีผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์คนใดเสียชีวิต  ให้แสดงใบมรณบัตร ฉบับจริง หรือสาํเนาท่ีมีข้าราชการตํารวจ
ชั้นสัญญาบัตรในราชการลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง 

/ รับรองบุตร... 
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   2.๘  กรณีผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เป็นบุคคลสาบสูญ  ให้แสดงคําสั่งศาลให้เปน็บุคคลสาบสญู  ฉบับจริง หรือ
สําเนาท่ีมีข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรในราชการลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง 
   2.๙   กรณีผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ   ให้แสดงคําสั่งศาลใหเ้ป็นบุคคลเสมือน        
ไรค้วามสามารถ ฉบับจริง  หลักฐานของผู้เสมือนไร้ความสามารถ ฉบับจริง  และให้ผู้พิทักษ์ลงนามยินยอม พร้อมเอกสาร
หลักฐานของผู้พิทักษ์ ฉบับจริง  หากแสดงสําเนาหลักฐานต้องให้ผู้พิทักษ์ลงนามรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ                                                                      
   2.๑๐ กรณีผู้มีสิทธิรับเงนิสงเคราะห์เป็นบุคคลไร้ความสามารถ ให้แสดงคําสั่งศาลใหเ้ป็นบุคคลไร้ความสามารถ 
ฉบับจริง  หลักฐานของผู้ไร้ความสามารถฉบับจริง และให้ผู้อนบุาลลงนามยินยอม พร้อมเอกสารหลักฐานของผู้อนุบาล ฉบับ
จริง หากแสดงสําเนาหลักฐานตอ้งใหผู้้อนุบาลลงนามรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ 
 
3.  การรายงานสมาชิกถึงแก่กรรมเพือ่รับเงนิสงเคราะห ์
         การฌาปนกิจสงเคราะห์ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ จะจ่ายเงินสงเคราะห์ ให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ตามท่ี
สมาชิกระบุไว้เม่ือได้รับการรายงานการถึงแก่กรรม และหลักฐานท่ีถูกต้องแล้ว  โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 

3.๑ สมาชิกประจําการ  ใหห้น่วยงานต้นสังกัดของสมาชิกรายงานการถึงแก่กรรมไปยังกองสวัสดิการ 
ภายใน ๗ วัน หลังจากทราบการถึงแก่กรรมของสมาชิก โดยมีเอกสารประกอบการรายงาน ดังนี ้
         (๑) แบบใบแจ้งสมาชิกถึงแก่กรรมการฌาปนกิจสงเคราะห์สํานักงานตํารวจแห่งชาติ  ( กฌ.ตร.๖ )        
 (๒) แบบรายงานสมาชิกถึงแก่กรรม  ( กฌ.ตร.๗ )  
         (๓) สําเนาใบมรณบัตรของสมาชิก ท่ีมีนายตํารวจชั้นสัญญาบัตรในราชการลงนามรับรองสําเนา 
 (๔) เอกสารและหลักฐานของผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ตามข้อ 2.2 – 2.10   
 (5) กรณีการถึงแก่กรรมเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าท่ี กองสวัสดิการจะใช้รายงานเหตุการณ์     ตาม
แบบท่ีสํานักงานตํารวจแห่งชาติกําหนด ประกอบการพิจารณาจ่ายเงินยืมทดรองจัดการศพ (งวดแรก) ก็ได้ 

3.๒ สมาชิกนอกประจําการ   
(๑) กรณีสมาชิกชําระเงินสงเคราะห์ผ่านหน่วยงาน ให้หนว่ยงานท่ีรับชําระเงินสงเคราะห์ของสมาชิก 

เป็นผู้รายงานการถึงแก่กรรม เช่นเดียวกับสมาชิกประจําการ 
         (๒) กรณีสมาชิกชําระเงินสงเคราะห์ท่ีกองสวัสดิการ หรือสมาชิกท่ีชําระเงินผ่านบัญชีธนาคาร  หรือ 
สมาชิกท่ีชําระเงินโดยหักจากเงินบํานาญรายเดือนของกรมบัญชีกลาง  ใหผู้เ้ก่ียวข้องกับสมาชิกดําเนินการตรวจสอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินตามข้อ  1.  แล้วให้ผู้มีสิทธิรับเงินนําเอกสารและหลักฐานตามข้อ 2. ไปติดต่อ เพ่ือรายงาน
สมาชิกถึงแก่กรรมท่ีกองสวัสดิการ 
 (๓) เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห ์ให้ตํารวจภูธรจังหวัด (ภ.จว.)    ท่ี
สมาชิกนอกประจําการมีภูมิลําเนาปรากฏตามทะเบียนบ้าน จัดทํารายงานสมาชิกถึงแก่กรรมก็ได้  
 ผู้มีสิทธิรับเงินท่ีจะมาแจ้งการถึงแก่กรรมท่ีกองสวัสดิการ หรือนํารายงานจากหน่วยงานต้นสังกัดของ
สมาชิกมารับเงินท่ีกองสวัสดิการ ก่อนเดินทางควรประสานกองสวัสดิการทางโทรศัพท์ก่อน เพื่อจัดเตรียมเอกสาร
หลักฐานประกอบการรับเงินสงเคราะห์ของผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ให้ครบถ้วนถูกต้อง และจะต้องนําหลักฐาน
ตามข้อ 2. มาแสดงต่อกองสวัสดิการในคราวเดียวกัน 
 

/ 4. การจ่ายเงิน... 
 

4.  การจ่ายเงินสงเคราะห์เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม   
 การจ่ายเงนิสงเคราะห์จะจ่ายให้กับผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ ตามท่ีสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ สํานักงาน
ตํารวจแห่งชาต ิท่ีถึงแก่กรรมได้แสดงเจตนาไว้ในใบสมัครหรือตามใบเปลี่ยนแปลงผู้มีสิทธิรบัเงินสงเคราะห์ครั้งสุดท้าย 
จ่ายเป็น  ๒ งวด ดังนี้  
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 4.๑  งวดแรก – การขอรับเงินยืมทดรองจัดการศพ 
 (๑)  กรณีสมาชิกประจําการท่ีสังกัดหน่วยงานในส่วนกลาง และสมาชิกนอกประจําการ ตามข้อ 3.2 
(2) 
 ให้ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ นํารายงานสมาชิกถึงแก่กรรมท่ีหน่วยงานต้นสังกัดออกให้ (เอกสาร
ตามข้อ 3.1 (1)) และเอกสารหลักฐานตามข้อ 2.  ไปยื่นท่ีกองสวัสดิการ  ยกเว้นสมาชิกนอกประจําการ ตามข้อ 3.2 
(2) ให้นําเฉพาะเอกสารหลักฐานตามข้อ 2. ไปแสดงต่อกองสวัสดิการ 
       เม่ือกองสวัสดิการได้รับรายงานการถึงแก่กรรมจะดําเนินการตรวจหลักฐานการรายงาน  
สถานภาพการเป็นสมาชิก ความถูกต้องของหลักฐานต่างๆ ของผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ถูกตอ้ง/ครบถ้วนแลว้ และ
ดําเนินการขออนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห ์โดยจะโอนเงินงวดแรก – เงินยืม    ทด
รองจัดการศพ  เข้าบัญชเีงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะหทุ์กคน (คนละเท่าๆ กัน)  ภายใน ๓ วันทําการ  

 (2)  กรณีสมาชิกประจําการท่ีสังกัดหน่วยงานในส่วนภูมิภาค  และสมาชิกนอกประจําการ ตามข้อ 
3.2 (1) และ (3) ซึ่งผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะหน์ํารายงานสมาชิกถึงแก่กรรมมาแสดงต่อกองสวัสดิการ  
      การดําเนินการให้เป็นไปตามวิธีการตามข้อ 4.1 (1)  

                (3)  กรณีสมาชิกประจําการท่ีสังกัดหน่วยงานในส่วนภูมิภาค และสมาชิกนอกประจําการ ตามข้อ 3.2 
(1) และ (2) ซึ่งผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์มิไดน้ํารายงานสมาชิกถึงแก่กรรมมาแสดงต่อกองสวัสดิการ 
                     ก. กรณีหน่วยงานต้นสังกัดรายงานการเสียชีวิตพร้อมเอกสารเฉพาะข้อ 3.1 (๑) - (๓)     เม่ือ
กองสวัสดิการได้รับรายงานการถึงแก่กรรมจะดําเนินการตรวจหลักฐานการรายงาน สถานภาพการเป็นสมาชิก ความ
ถูกต้องของหลักฐานต่างๆ ถูกตอ้ง/ครบถ้วนแล้ว และขออนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห ์โดยจะโอนเงิน งวดแรก – เงินยืมทดรอง
จัดการศพ จากบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ชื่อบัญชี กองสวัสดิการ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เข้า
บัญชีหน่วยต้นสังกัด ภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีได้รับรายงาน พร้อมส่งสัญญายืมเงินโดยมอบให้หัวหน้าหน่วยเป็นผู้
ยืมเงินทดรองจัดการศพ ท้ังนี้ กองสวัสดิการ จะมีหนังสือแจ้งใหต้้นสังกัด และ  ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ทราบ 
     ใหห้น่วยต้นสังกัดจ่ายเงินสงเคราะหแ์ก่ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ตามรายชื่อท่ีได้รับแจ้งจาก
กองสวัสดิการ โดยสามารถกําหนดวิธีการจ่ายเงิน (จ่ายเป็นเช็คหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ      ผู้มีสิทธิ
รับเงินสงเคราะห์)  และขอให้ตรวจสอบสัญญาการยืมเงินและเอกสารหลักฐานประกอบการจ่ายเงินให้ครบถ้วน 
(ข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรในสังกัดลงนามรับรองสําเนาถูกต้องในสําเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ) ก่อนส่งคืนกอง
สวัสดิการ พร้อมเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิรับเงินทุกคนตามข้อ 2.2 – 2.10  เพ่ือดําเนินการจ่ายเงิน   งวดท่ี ๒ (เงิน
สงเคราะห์ส่วนท่ีเหลือ) ต่อไป 
 ข. กรณีหน่วยงานต้นสังกัดรายงานการเสียชีวิตพร้อมเอกสารเฉพาะข้อ 3.1 (๑) - (4)     เม่ือ
กองสวัสดิการได้รับรายงานการถึงแก่กรรมจะดําเนินการตรวจหลักฐานการรายงาน สถานภาพการเป็นสมาชิก ความ
ถูกต้องของหลักฐานต่างๆ ของผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะหถู์กต้อง/ครบถ้วนแลว้ และดําเนินการขออนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์
เพ่ือจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห ์โดยจะโอนเงินงวดแรก – เงินยืมทดรองจัดการศพ  เข้าบัญชเีงินฝากธนาคารของผู้
มีสิทธิรับเงินสงเคราะหทุ์กคน (คนละเท่าๆ กัน)  ภายใน ภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีได้รับรายงาน 
 (๔)  กรณีสมาชิกถึงแก่กรรมเนื่องจากการปฏิบัติหน้าท่ีการจ่ายเงินยืมทดรองจัดการศพ ให้เป็นไป
ตามท่ีคณะกรรมการการฌาปนกิจสงเคราะห์ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กําหนด 
 หากผู้มีสิทธิรับเงินฯ มีความประสงค์ไม่ยืมเงินงวดแรก โดยขอรับเงินครั้งเดียวในงวดท่ี ๒  ให้แจ้ง  กอง
สวัสดิการทราบเป็นลายลักษณอั์กษร หรือระบุลงในแบบรายงานสมาชิกถึงแก่กรรม  (กฌ.ตร.๗)  
  

 4.๒  งวดท่ี ๒  – การจ่ายเงินสงเคราะห์ส่วนท่ีเหลือท้ังหมด 
         (๑)  กรณีการจ่ายเงินงวดแรกตามข้อ 4.1 (๑) (2) และ (3) ข. 

/ หากผู้มี... 
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   เม่ือกองสวัสดิการ สามารถเรียกเก็บเงินสงเคราะหจ์ากสมาชิกครบทุกสังกัดท่ัวประเทศ และ ผู้
บัญชาการตํารวจแห่งชาตอินุมัติวงเงินเพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เรียบร้อยแล้ว กองสวัสดิการจะดําเนินการหักเงินงวด
แรก (เงินยืมทดลองจัดการศพ) และเงินสงเคราะห์ค้างจ่าย(ถ้ามี) ก่อนโอนจ่ายเงินงวดท่ี 2 จากบัญชีเงินฝาก
ธนาคารกรงุไทย จํากัด (มหาชน) ชื่อบัญชี กองสวัสดิการ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เข้าบญัชเีงินฝากธนาคารของผู้มี
สิทธิรับเงินสงเคราะห์ทุกคน (คนละเท่าๆ กัน) และจะมีหนังสือแจ้งใหผู้้มีสิทธิรับเงินสงเคราะหท์ราบ   

(2) กรณีการจ่ายเงินงวดแรกตามข้อ 4.1 (3) ก. 
   เม่ือกองสวัสดิการ สามารถเรียกเก็บเงินสงเคราะหจ์ากสมาชิกครบทุกสังกัดท่ัวประเทศ       ผู้
บัญชาการตํารวจแห่งชาตอินุมัติวงเงินเพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เรียบร้อยแล้ว และกองสวัสดิการได้รับเอกสาร
หลักฐานประกอบการจ่ายเงินยืมทดรองจัดการศพ พร้อมเอกสารหลักฐานตามข้อ 2.2 – 2.10 ครบถ้วนถูกต้อง กอง
สวัสดิการจะดําเนินการหักเงินงวดแรก (เงินยืมทดลองจัดการศพ) และเงินสงเคราะห์ค้างจ่าย(ถ้ามี) ก่อนโอนจ่าย
เงินงวดท่ี 2 จากบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ชื่อบัญชี กองสวัสดิการ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เข้า
บญัชเีงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ทุกคน (คนละเท่าๆ กัน)  พร้อมมีหนังสือแจ้งให ้   ผู้มีสิทธิรับเงิน
สงเคราะหท์ราบ 

(3) กรณีการจ่ายเงินงวดแรกตามข้อ 4.1 (4) โดยใช้เอกสารหลักฐานตามข้อ 3.1 (5)  ให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดของสมาชิกส่งเอกสารหลักฐานตามข้อ 3.1 (1) - (4) ให้ถูกต้องครบถ้วน กองสวัสดิการจึงจะพิจารณา
จ่ายเงินสงเคราะห์ส่วนท่ีเหลือ โดยการดําเนินการให้เป็นไปตามวิธีการตามข้อ 4.2 (2)  
 

  กองสวัสดิการจะดําเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์งวดท่ี 2 ภายใน ๑๘๐ วัน  นับจากวันท่ีจ่ายเงินสงเคราะห์
งวดแรก (ปัจจุบันสามารถจ่ายเงินสงเคราะห์งวดท่ี ๒ ได ้ภายใน ๙๐ – ๑๒๐ วัน) 
 

       4.๓  การจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกประเภทสมทบ 
      สมาชิกประเภทสมทบท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  ใช้เอกสารหลักฐานและการดําเนินการเช่นเดียวกับ
สมาชิกประเภทสามัญ  และเม่ือกองสวัสดิการได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนแล้ว  จะจ่ายเงินสงเคราะห์ในคราว
เดียวภายหลังจากการรวบรวมเงินสงเคราะห์จากสมาชิกครบทุกสังกัดท่ัวประเทศ ปัจจุบันสามารถจ่ายได้ภายใน ๘๐ 
– ๑๒๐ วัน   
 

 การจ่ายเงินสงเคราะห์ จะเฉลี่ยจ่ายแก้ผู้มีสิทธิรับเงินตามท่ีสมาชิกระบุทุกคนคนละเท่าๆ กัน กรณีมีเศษ
สตางค์ กองสวัสดิการ จะเป็นผู้พิจารณาปัดเศษสตางค์  เพื่อจ่ายให้ลงตัวตามจํานวนเงินท่ีสํานักงานตํารวจ
แห่งชาต ิอนุมัติ  
 
5. สาเหตุท่ีไมส่ามารถจ่ายเงินสงเคราะห์ให้กับผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ได ้มีดังน้ี 
          5.๑  หลักฐานการรายงานถึงแก่กรรม  ไม่ครบถ้วนถูกต้อง 
          5.๒  หลักฐานการรับเงินของผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห ์ ไม่ครบถ้วนถูกต้อง  
         5.๓  ต้นสังกัดส่งใบขอเปลี่ยนแปลงทายาทผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์การฌาปนกิจสงเคราะห์สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ ของสมาชิกใหก้องสวัสดิการภายหลังการถึงแก่กรรมของสมาชิก  ซึ่งกรณีนี้  ต้องให้ต้นสังกัดสอบสวน
ข้อเท็จจริงเก่ียวกับการดําเนินการขอเปลี่ยนแปลงฯ ดังกล่าว ก่อนการจ่ายเงินทุกราย 
          5.๔  กรณีตรวจสอบพบว่าสมาชิกพ้นจากการเป็นสมาชิก  เนื่องจากขาดส่งเงินสงเคราะห์  ติดต่อกัน  เกิน
กว่า ๙  เดือน  กองสวัสดิการ จะไม่จ่ายเงินสงเคราะห์ให้แกผู่้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์  
 
 

๖. การมอบอํานาจรับเงนิสงเคราะห ์
 ๖.๑ กรณีผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์อยู่ต่างประเทศ  และไม่สามารถมารับเงินด้วยตนเองได ้ให้ดําเนินการดังนี้ 

/ 5.4  กรณี... 
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  (๑) จัดทําหนังสือมอบอํานาจรับเงินสงเคราะห์ การฌาปนกิจสงเคราะห์สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
(กฌ.ตร.๘)  โดยให้มีตราประทับสถานกงสุล หรือสถานทูต  และลายมือชื่อเจ้าหน้าท่ีท่ีสถานกงสุล หรือสถานทูตของ
ประเทศท่ีพํานักลงนามเป็นพยาน 
  (๒) สําเนาหนังสือเดินทางท่ียังไม่หมดอายุ  ท่ีมีเจ้าหน้าท่ีสถานกงสุลหรือสถานทูตของประเทศท่ีพํานัก
ลงนามรับรองสําเนา และให้มีตราประทับสถานกงสุลหรือสถานทูตด้วย 
  (๓)  สําเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ภายในประเทศไทยของผู้มีสิทธ ิ รับ
เงินสงเคราะห์ (ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ลงนามรับรองสําเนาถูกต้องด้วยตนเอง)  
   (๔) กรณีไม่มีเอกสารตามข้อ ๓  กองสวัสดิการจะดําเนินการจ่ายเช็คธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
สาขาสยามสแควร์ สั่งจ่ายในนามผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์  A/C PAYEE และขีดฆ่าคําว่า หรือผู้ถือ    
     
 ๖.๒ กรณีผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ต้องโทษในเรือนจํา หรือทัณฑสถาน 
  (๑)  จัดทําหนังสือมอบอํานาจรบัเงินสงเคราะห์ การฌาปนกิจสงเคราะห์สํานักงานตํารวจแห่งชาต ิ(กฌ.ตร.๘)  
ต่อหน้าพยาน  ๒ คน    โดยให้เจ้าหน้าท่ีในเรือนจําเป็นพยาน ๑ คน   และประทับตราเรือนจําหรือทัณฑสถาน ท่ีผู้มี
สิทธิรับเงินสงเคราะห์ถูกคุมขัง และพยานบุคคลธรรมดา (ต้องไม่ใช่ผู้มีสิทธิรับเงิน) อีก ๑ คน พร้อมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนท่ียังไม่หมดอายุและรับรองสําเนาถูกต้องด้วยตนเอง                                                                                       
  (๒)  หนังสือรับรองจากเรือนจําหรือทัณฑสถาน  ลงนามรับรองและประทับตราเรือนจําหรือ     ทัณฑ
สถานท่ีผู้มีสิทธิรับเงินฯ (ผู้มอบอํานาจ) ถูกคุมขัง   
   (๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ท่ียังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบ
อํานาจ โดยลงนามรับรองสําเนาถูกต้องด้วยตนเอง 
   (๔) สําเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ของผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์     (ผู้มี
สิทธิรับเงินสงเคราะห์ลงนามรับรองสําเนาถูกต้องด้วยตนเอง)  
    (๕) กรณีไม่มีเอกสารตามข้อ (4) กองสวัสดิการจะดําเนินการจ่ายเช็คธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขา
สยามสแควร์ สั่งจ่ายในนามผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์  A/C PAYEE และขีดฆ่าคําว่า หรือผู้ถือ    

                                      
  

----------------------------------------- 
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คําร้องขอกลับเข้าเป็นสมาชิก กฌ.ตร. 
          เขียนท่ี...............................................................................  

วันท่ี.....................เดือน............................พ.ศ...................  
 

 ข้าพเจ้า.....................................................................................ตําแหน่ง..................................................................
สังกัด................................................................................เกิดวันท่ี.........................................ปัจจุบันอายุ..........................ปี 
หมายเลขประจําตัวประชาชน........................................................บ้านเลขท่ี……….....................หมู่ท่ี...................................
ตรอก/ซอย............................................ถนน.................................................ตําบล/แขวง.....................................................
อําเภอ/เขต....................................................จังหวัด.....................................................รหสัไปรษณีย์...................................
โทร.(บ้าน)......................................................โทร.(มือถือ)...................................................E-Mail....................................... 

 บุคคลท่ีสามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ ชื่อ...................................................................................................................
สถานท่ีทํางาน.......................................................................................ตําแหน่ง............................................................... 
บ้านเลขท่ี………..................หมู่ท่ี...................ตรอก/ซอย............................................ถนน................................................
ตําบล/แขวง..................................................อําเภอ/เขต..................................................จงัหวัด......................................
รหัสไปรษณีย์.....................................โทร.(บ้าน)..........................................โทร.(มือถือ).................................................. 
E-Mail................................................................... 
 ข้าพเจ้าเป็นสมาชิก กฌ.ตร. ประเภท....................เลขทะเบียน....................................... ได้ขาดส่งเงิน
สงเคราะห์รายเดือนจนพ้นจากสมาชิกภาพเนื่องจาก....................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
เม่ือ......................................................................................มีความประสงค์ขอกลับเข้าเป็นสมาชิก กฌ.ตร. โดยจะ
ปฏิบัติตามระเบียบของ กฌ.ตร.ท่ีได้กําหนดไว้แล้วหรือท่ีจะกําหนดข้ึนใหม่ต่อไปในภายหน้าทุกประการ และจะชําระ
เงินสงเคราะห์ส่วนท่ีค้างชําระท้ังหมดโดย 
  � ชําระเงินสงเคราะห์ส่วนท่ีค้างชําระท้ังหมดจํานวน ...............................................................บาท

(.........................................................................................................) ทันที เม่ือได้รับอนุมัติให้กลับเข้าเป็นสมาชิกใหม่  

  � ยินยอมให้หักเงินสงเคราะห์ส่วนท่ีค้างชําระท้ังหมดจํานวน ...................................................บาท

(..........................................................................................................) จากเงินสงเคราะห์ท่ีจะจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ์รับเงิน

สงเคราะห์เม่ือข้าพเจ้าถึงแก่กรรม   

 

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

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

  
(หน้าท่ี 1) 
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(สําหรับเจ้าหน้าท่ี) 
 
 
ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบการขอกลับเข้าเป็นสมาชิกถูกต้องแล้ว จํานวน............................ฉบับ 
 

� สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ � สําเนาบัตรประชาชน      � สําเนาทะเบียนบ้าน     

� สําเนา กพ.7 � สําเนาใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล  � สําเนาคําสั่งออกจากราชการ  

� สําเนาคําสั่งให้กลับเข้ารับราชการ � ใบรับรองแพทย์ � ประวัติการรักษาใน
โรงพยาบาล 

� หนังสือรับรองการมีชีวิต � สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการผู้รับรอง  

� สําเนาหนังสือส่งตัวจากต้นสังกัดเดิม กรณีย้ายสังกัด              

� หนังสือยินยอมให้หักเงินสงเคราะห์จากเงินบํานาญ 

� แบบขอชําระเงินสงเคราะห์โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคาร...................................................................    

� สํานาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก  

� อ่ืนๆ.......................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 

 

      (ลงชื่อ)............................................... เจ้าหน้าท่ีฯ/รับคําร้อง  
                (............................................)  
                  .............../.........../.............  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(หน้าท่ี 2)
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หน่วยงานรับผิดชอบ 
 

งานทะเบียนสมาชิก  ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห ์กองสวัสดกิาร 
โทร. 0-2205-2544 – ๒๕๔๕ โทรสาร 0-2251-5948   
• การรับสมัครสมาชิก 

• การเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก 

• การเปลี่ยนแปลงผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ (ทายาท) 
• รับแจ้งการถึงแก่กรรมของสมาชิก 

 
งานรับชําระเงินส่วนกลางและนอกประจําการ ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห ์กองสวัสดกิาร 
โทร. 0-2205-1384 , 0-2251-5979 และ ๐-๒2๕๑-๕๙๕๒  
โทรสาร ๐-๒๒๕๑-๕๙๗๙, ๐-๒2๕๑-๕๙๕๒  
• งานชําระเงินสมาชิกประจําการส่วนกลาง 

• งานชําระเงินสมาชิกนอกประจําการ  

• รับแจ้งการย้ายสังกัดชําระเงินสงเคราะห์ 
 

งานรับชําระเงินส่วนภูมิภาค ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์ กองสวัสดกิาร 
โทร. 0-2205-1385 , 0-2251-6429 โทรสาร 0-2251-6429 
• งานชําระเงินสมาชิกประจําการส่วนภูมิภาค 

• งานชําระเงินสมาชิกนอกประจําการ (ชําระเงินผ่านต้นสังกัดเดิม) 
• รับแจ้งการย้ายสังกัดชําระเงินสงเคราะห์ 

 
งานตรวจสอบและจ่ายเงนิ ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์ กองสวัสดิการ 
โทร. 0-2205-2540 , 0-2205-2547 , 0-2251-5947 โทรสาร 0-2251-5947 
• จ่ายเงินสงเคราะห์แกท่ายาทของสมาชิกท่ีถึงแก่กรรมส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม  www.welfare.police.go.th 

 

 
/ คํานิยาม... 
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คํานิยาม 

กฌ.ตร.     หมายถึง  การฌาปนกิจสงเคราะห์ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

กฌ.ตร. ๑  หมายถึง  ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ  

กฌ.ตร. ๒  หมายถึง  แบบการตรวจร่างกายของแพทย ์

กฌ.ตร. ๓  หมายถึง  ใบเสร็จรับเงินการฌาปนกิจสงเคราะห์ของสํานักงานตํารวจแห่งชาต ิ

กฌ.ตร. ๔  หมายถึง  บัตรสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

กฌ.ตร. ๕  หมายถึง  ใบเปลี่ยนแปลงทายาทผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์การฌาปนกิจสงเคราะห์  

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

กฌ.ตร. ๖  หมายถึง  ใบแจ้งสมาชิกถึงแก่กรรมการฌาปนกิจสงเคราะห์ สํานักงานตํารวจแห่งชาต ิ

กฌ.ตร. ๗  หมายถึง  หนังสือรายงานการถึงแก่กรรม 

กฌ.ตร. ๘  หมายถึง  ใบมอบอํานาจรับเงินสงเคราะห์ การฌาปนกิจสงเคราะห์  

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
 

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

 

 

 


