หนังสือแสดงความประสงค์ขอกลับเข้าเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ กรมการพัฒนาชุมชน
กรณีขาดจากสมาชิกภาพตามข้อ 18 แห่งระเบียบกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ พ.ศ. 2549
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์
ครั้งที่ 8/2555 วันอังคารที่ 25 กันยายน 2555
เลขทะเบียนสามัญ………………
เลขทะเบียนสมทบ………………
เขียนที…่ ….………………………………………………………………..
วันที…่ ………… เดือน……..…………………พ.ศ. ………………….
เรียน ประธานกรรมการการฌาปนกิจสงเคราะห์
ข้าพเจ้า……………………………..……….……เกิดวันที่……..…. เดือน………………. พ.ศ. …………..…
อายุ……………ปี ( ) ข้าราชการ ( ) ลูกจ้างประจํา ( ) อื่น ๆ …………………………….………………………………..
เริ่มรับราชการเมื่อวันที่….… เดือน………..……พ.ศ. ……… ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง……………….…………………………
สถานที่ปฏิบัติราชการ…………………………………สังกัดจังหวัด/เขต/กอง………………………………………………………
กรณีปฏิบัติงานที่ไม่ใช่หน่วยงานราชการ............................................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน (สําหรับใช้แจ้งเรียกเก็บเงินค่าสงเคราะห์ศพ) บ้านเลขที…่ ……………… หมู่ที่……. ซอย……..……….
ถนน………….…………..………..……แขวง/ตําบล………………………..…………เขต/อําเภอ………………….…………………
จังหวัด……………….……….………รหัสไปรษณีย์........................…โทร….…………………………………………………………
ได้รับทราบระเบียบของการฌาปนกิจสงเคราะห์ของข้าราชการ กรมการพัฒนาชุมชนแล้ว ตามระเบียบข้อ 18 ข้าพเจ้า
มีความประสงค์ขอกลับเข้าเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ กรมการพัฒนาชุมชน และตามระเบียบข้อ 26
หากข้าพเจ้าถึงแก่ความตาย ข้าพเจ้าขอมอบเงินสงเคราะห์ศพให้ผมู้ ีรายชื่อ ดังนี้
1. ………………….………………เกี่ยวข้องเป็น …………………………………………………
2. …………………………….……เกี่ยวข้องเป็น …………………………………………………
3. …………………………….……เกี่ยวข้องเป็น …………………………………………………
เป็นผู้รับเงินสงเคราะห์ และจัดการศพของข้าพเจ้า เว้นแต่ผู้ขอรับเงินสงเคราะห์ไม่ประสงค์หรือไม่อาจติดต่อได้
การฌาปนกิจสงเคราะห์จะปิดประกาศหรือโฆษณาเพื่อแสดงเจตนาเปลี่ยนแปลงการครอบครอง หากไม่มีผู้รับ
เงินสงเคราะห์ดังกล่าวให้ต้ังเป็นเงินสงเคราะห์ค้างจ่ายเป็นเวลา 5 ปี นับจากที่ประกาศหรือโฆษณานั้น
เมื่อพ้นกําหนดก็ให้มอบเงินดังกล่าวนําเข้าบัญชีทุนในการดําเนินงานของการฌาปนกิจสงเคราะห์
(ลงชื่อ)…………………………………………………….
(.........................................................)
สําหรับเจ้าหน้าที่
นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที…่ …./....……..เมื่อวันที่…….…เดือน……………………………
พ.ศ. ………….. ที่ประชุมอนุมัติให้เข้าเป็นสมาชิกได้ตามเดิม ตั้งแต่วันที่……… เดือน……………… พ.ศ. ……………..
(ลงชื่อ)………….…….……………………………. เลขานุการ
(.....................................................)
...…………/………..…..…./……..………
(ลงชื่อ)……………………………….…………... ประธานกรรมการ
(.....................................................)
...…………/………..…..…./……..………

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. ขอให้แนบเอกสารต่อไปนี้มาด้วย (พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง)
1.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
1.2 สําเนาทะเบียนบ้าน
1.3 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล)
2. การชําระเงินสงเคราะห์ศพตามระเบียบกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ พ.ศ. 2549
ข้อ 21 เมื่อสมาชิกสามัญ หรือสมาชิกสมทบของการฌาปนกิจสงเคราะห์คนใดคนหนึ่งถึงแก่ความตาย
สมาชิกทุกคนมีหน้าที่ต้องออกเงินสงเคราะห์เพื่อเป็นค่าจัดการศพของสมาชิกที่ตาย ดังนี้
(1) สมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ถึง 30 ปีบริบูรณ์ จะต้องจ่ายเงินค่าสงเคราะห์ศพละ 10 บาท
(2) สมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 31 ปี ถึง 50 ปีบริบูรณ์ จะต้องจ่ายเงินค่าสงเคราะห์ศพละ 15 บาท
(3) สมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 51 ปี ถึง 55 ปีบริบูรณ์ จะต้องจ่ายเงินค่าสงเคราะห์ศพละ 20 บาท
(4) สมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 56 ปีขึ้นไป จะต้องจ่ายเงินค่าสงเคราะห์ศพละ 30 บาท
เกณฑ์การชําระเงินสงเคราะห์ ให้นับตามอายุของผู้สมัครครั้งแรก

-2สําหรับผู้สมัคร ต้องแนบเอกสารให้ครบถ้วน ส่งไปพร้อมใบสมัคร ดังนี้
1. สมาชิกสามัญ (ได้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ,เคยรับราชการสังกัดกรมฯ,
หรือเคยเป็นสมาชิกสามัญ)
1.1 เงินค่าสมัครตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ข้างท้ายใบสมัคร
1.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
1.3 สํานาทะเบียนบ้าน
1.4 กรณีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์ปริญญาที่รับรองว่ามีสุขภาพแข็งแรง และ
ปราศจากโรคที่กาํ หนดตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553
2. สมาชิกสมทบ (ได้แก่สามีหรือภรรยาของสมาชิกสามัญ)
2.1 เงินค่าสมัครตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ข้างท้ายใบสมัครนี้
2.2 สําเนาทะเบียนสมรส
2.3 สําเนาทะเบียนบ้าน
2.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
2.5 ใบรับรองแพทย์จากแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง (กรณีที่มีอายุไม่ถึง 45 ปี ให้ใช้ของคลินิกได้โดยไม่ต้อง
ระบุโรค แต่ถ้าอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์ปริญญาฯ ที่รับรองว่ามีสุขภาพแข็งแรง และต้องระบุว่าปราศจากโรค
ที่กําหนดตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553)
สําหรับเจ้าหน้าที่
ได้ตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ควรรับสมัครเข้าเป็นสมาชิกได้
(ลงชื่อ)………….…………………….……………………………. เจ้าหน้าที่
...…………/………..…..…./……..………
ได้รับเงินค่าสมัคร จํานวน………..………………………….บาท แล้ว ตามใบเสร็จเล่มที่………………………….………
เลขที่…………………….. ลงวันที…่ ………..เดือน……………………. พ.ศ. …….………
(ลงชื่อ)………………………………………………..…………. เหรัญญิก
...…………/………..…..…./……..………
หมายเหตุ
1. สมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ เก็บค่าสมัครในอัตราเดียวอายุไม่เกิน 55 ปี เสียค่าสมัครคนละ 50 บาท
2. สมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ เก็บค่าสมัครในอัตราเดียว อายุตั้งแต่ 56 ปีขึ้นไป เสียค่าสมัครคนละ 100 บาท
3. อัตราการชําระเงินสงเคราะห์ศพ (เกณฑ์การชําระเงินสงเคราะห์ ให้นับตามอายุของผู้สมัคร ณ วันสมัคร)
3.1 สมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ถึง 30 ปีบริบูรณ์ จะต้องจ่ายเงินค่าสงเคราะห์ศพละ 10 บาท
3.2 สมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 31 ปี ถึง 50 ปีบริบูรณ์ จะต้องจ่ายเงินค่าสงเคราะห์ศพละ 15 บาท
3.3 สมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 51 ปี ถึง 55 ปีบริบูรณ์ จะต้องจ่ายเงินค่าสงเคราะห์ศพละ 20 บาท
3.4 สมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 56 ปีขึ้นไป จะต้องจ่ายเงินค่าสงเคราะห์ศพละ 30 บาท
4. การชําระเงินสงเคราะห์ศพกรณีสมาชิกเสียชีวิต ให้ชําระโดยเหรัญญิกจะมีหนังสือแจ้งเรียกเก็บเงินตามที่อยู่ปัจจุบัน

