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การสมัครเข้าเป็นสมาชกิฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. 
1. วัตถุประสงค์ : 
     1.1 เพื่อเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน และเป็นสวัสดิการให้กับก าลงัพลและครอบครัวของก าลงัพล  
     1.2 เพื่อจะได้มีเงินในการจัดการศพได้อย่างสมเกียรติ สมฐานะ 
     1.3 มีเงินเหลือเลี้ยงดู บุตร ภรรยา ที่อยู่เบื้องหลงั    
  
2. ขอบเขต : 
     2.1 คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.  
            - ข้าราชการทหารบก, นักเรียนทหาร, ลูกจ้างแต่งกายเหล่าทหารบก ตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วย 
การฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2553 ทีป่ระจ าการในสังกัดกองทัพบกและนอกสังกัดกองทพับกซึ่งแต่งกายเหล่า
ทหารบกมอีายุไม่เกิน  ๔๐  ป ี
     2.2 หลักฐานในการสมัคร 
           2.2.๑ ใบสมัครแบบที่ ๑  มีผู้บังคับบัญชาลงนามรบัรอง 
           2.2.๒ ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ  ผู้สมัคร 
           2.2.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้รบัเงินสงเคราะห์ 
           2.3.๔ ส าเนาทะเบียนบ้าน ผูส้มัคร และผูร้ับเงินสงเคราะห ์
           2.2.๕ ผู้บรรจุเข้ารบัราชการใหม่  ที่ยังไมม่ีบัตรประจ าตัวข้าราชการ ให้แนบค าสั่งรับราชการ 
           2.2.๖ คู่สมรส,บุตร,บิดา,มารดา ของข้าราชการและ บิดา,มารดา คู่สมรส ให้มีใบรบัรองแพทย์ ส าหรับคู่สมรส 
ของข้าราชการใหม้ีทะเบียนสมรส ประกอบหลกัฐานด้วย 
           2.2.7 เงินค่าสมัคร   ๒๐  บาท 
     2.3 ครอบครัว   คือ   
           2.3.1 บุตร  อายุตั้งแต่  ๑๕  ปี ข้ึนไป  ถึง  ๔๐  ป ี
           2.3.2 คู่สมรส  อายุไม่เกิน  ๔๐  ป ี
           2.3.3 บิดา มารดา ( ทั้งของบุตรและคู่สมรส ) อายุไม่เกิน  ๕๕  ปี  
 
3. ค าจ ากัดความ 
     3.1 สมาชิก หมายถึง สมาชิกของการฌาปนกจิสงเคราะห์กองทัพบก ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้าง นักเรียนทหาร 
และ คู่สมรส บุตร บิดามารดาร ของข้าราชการ ลกูจ้างและบิดามารดาของคู่สมรส ยกเว้น นักเรียนทหาร เฉพาะบิดามารดา 
     3.2 ข้าราชการ หมายถึง ข้าราชการทหาร ตามระเบียบว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร และให้หมายถึงทหาร
กองประจ าการ (อาสาสมัคร) ทหารกองประจ าการ อาสาสมัครทหารพราน และข้าราชการทหารนอกประจ าการ ทั้งนี้ 
เฉพาะที่แต่งกายเหล่าทหารบก หรือบรรจุในต าแหนง่อัตราของฝ่ายทหารบก 
     3.3 ลูกจ้าง หมายถึง ลกูจ้างประจ า พนักงานราชการ ลกูจา้งช่ัวคราวแต่งกายเหล่าทหารบก ในสังกัดกระทรวงกลาโหม  
และใหห้มายถึงพนกังาน เจ้าหน้าที่ คนงาน จากหน่วยงานและองค์กรในความรบัผิดชอบของฝ่ายทหารบกในสังกัด
กระทรวงกลาโหม 
     3.4 นักเรียนทหาร หมายถึง นักเรียนในสังกัดกองทพับก 
     3.5 บุตร หมายถึง บุตรของสมาชิก แต่ถ้าจะสมัครเป็นสมาชิกบุตรนั้นจะตอ้งมีอายุต้ังแต่ 5 ปีถึง 40 ปี ในวันยื่นใบสมัคร 
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     3.6 ผู้น าเข้า หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้าง และนกัเรียนทหาร ทีเ่ป็นสมาชิกฌาปนกจิสงเคราะห์กองทพับก ยกเว้น
ทหารกองประจ าการ ประสงค์จะน าคู่สมรส บุตร บิดา มารดาของข้าราชการ ลูกจ้าง และบิดามารดาของคู่สมรส 
ยกเว้น นักเรียนทหาร เฉพาะบิดามารดาเข้าเป็นสมาชิก 
     3.7 ผู้จัดการศพ หมายถึง บุคคลที่เข้ามาด าเนินการจัดการศพสมาชิก โดยที่สมาชิกได้ระบุช่ือหรือมิได้ระบุไว้ในใบสมัคร 
 
4. หน้าที่ความรับผดิชอบ 
     4.1 รอง.ผบ.มทบ.27  ผู้มีอ านาจลงนามหนังสือของหน่วย โดยได้รับมอบอ านาจใหล้งนามแทน ผบ.มทบ.27  ตาม
ค าสั่ง มทบ.27 ที่ก าหนด 
     4.2 นสก.มทบ.27 ผู้มีอ านาจลงนาม รบัรองความถูกตอ้งในการบันทึกเอกสาร/เสนอเรื่องต่างๆ 
     4.3 เจ้าหน้าที่ ฌปก. มหีน้าที่ ตรวจสอบเอกสารความถูกตอ้ง และด าเนินการด้านเอกสารเพือ่ ส่งกับ ฌปก.ทบ. ต่อไป 
 
5. ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 
     5.1 ข้ันตอนการด าเนินการ  การสมัครสมาชิกฌาปนกจิ ฯ 
            5.1.๑ ผู้สมัครยื่นเอกสารการสมัคร  ครบถูกต้องตามระเบียบเจ้าหน้าที่ด าเนินการพมิพ์เอกสาร ใบสมัคร  
และหนงัสือน าหน่วยถึง  กฌป.สก.ทบ.  เพือ่เสนอใหผู้้บงัคับบัญชาเซ็น  ระยะเวลาการเสนอ  ภายใน  ๑  วันท าการ 
             5.1.2 หลังจากการเซ็นเอกสารของผู้บงัคับบัญชา เรียบร้อยแล้ว  เจ้าหน้าที่จัดส่งเอกสารทันที 
     5.2 ข้ันตอนการข้ึนทะเบียน 

  5.2.1 ตรวจสอบหลักฐานและด าเนินกรรมวิธีทางเอกสาร เป็นไปโดยถูกต้อง ตามระเบียบก าหนด 
  5.2.2 รายงานขออนุมัติข้ึนทะเบียนเข้าเป็นสมาชิก  ภายใน  ๖๐  วัน 
  5.2.3 ออกหนังสือรบัรองการเป็นสมาชิก ให้กับผู้ได้รบัอนมุัติข้ึนทะเบียนแล้วไว้เป็นหลักฐาน 
  5.2.4 แจ้งสมาชิก และหน่วยต้นสังกัดของสมาชิก ให้ส่งเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพต่อไปทางกองการฌาปนกิจฯ            

จะจัดส่งใบต้อนรบั ให้กับสมาชิก เพื่อใหส้มาชิกทราบว่าได้ข้ึนเป็นสมาชิกฌาปนกิจ ฯ เรียบร้อยแล้ว 
 

6. เอกสารอ้างอิง 
     - ระเบียบกองทัพกองทัพบกว่าด้วยการฌาปนกจิสงเคราะห์ พ.ศ. 2553 
 
7. แบบฟอร์มที่ใช ้
    7.1 ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. (ข้าราชการหรือลูกจ้าง) (แบบ บ.1) 
     7.2 ใบสมัครขอเข้าเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. (ครอบครัว) (แบบ 2) 
 
8. เอกสารบนัทกึ 
    - สมุดบัญชีคุมเงินบ ารุงศพ 
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๑๐.มาตรฐานงาน 

     - ปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ หลักเกณฑ์ทีเ่กี่ยวข้อง 

 

๑๑.  ระบบการติดตามและประเมินผลกระบวนงาน  
 

รายงานตัวชี้วัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
ฝ่ายสวัสดิการ มทบ.๒๗ 

ล าดบั รายการ เป้าหมาย 

ตัวชี้วดั รายเดือน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 
 

ก.ค. 
 

ส.ค. ก.ย. 

๑. ระยะเวลาในการด าเนินงาน
ด้านเอกสารและการสมัคร 
 

60 วัน N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A     

๒. ร้อยละของข้าราชการที่มา
สมัครเอกสารเกิดความล่าช้า 

<5% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A     

 

 

๑๒.  ภาคผนวก   - 

 

 

 

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

 

 


