
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



ประวตัิความเป็นมา 

 

วตัถุประสงค์ 

สมาชิกสามญั ไดแ้ก่ ขา้ราชการต ารวจหรือลูกจา้งประจ าของส านกังานต ารวจแห่งชาติ 

หรือบุคคลอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

สมาชิกสมทบ  ไดแ้ก่ คู่สมรสของขา้ราชการต ารวจหรือลูกจา้งประจ าของส านกังาน

ต ารวจแห่งชาติท่ีเป็นสมาชิก หรือบุคคลอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร   

ประเภทสมาชิก 

 

 

  การฌาปนกิจสงเคราะห์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีชื่อย่อว่า “กฌ.ตร.” เดิม
เรียกว่า การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมต ารวจ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๙ โดยความริเริ่ม
ของ พล.ต.อ.เผ่า  ศรียานนท์ อธิบดีกรมต ารวจในขณะนั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ความช่วยเหลือทายาทในการจัดการศพข้าราชการต ารวจที่ถึงแก่ความตาย เพ่ือเป็นการ
แบ่งเบาภาระส าหรับข้าราชการต ารวจชั้นผู้น้อยกรณีผู้น าครอบครัวถึงแก่ความตาย 

  

เพ่ือท าการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว
ของสมาชิกท่ีถึงแก่ความตายด้วยเงินสงเคราะห์ โดยไม่ประสงค์ก าไรเพ่ือแบ่งปันให้แก่
สมาชิก ถือเป็นงานสวัสดิการส่วนหนึ่งของส านักงานต ารวจแห่งชาติ   

  

 

ส านักงานของการฌาปนกิจสงเคราะห์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
(กฌ.ตร.) ตั้งอยู่ที่ กองสวัสดิการ ส านักงานก าลังพล อาคาร ๕  
ชั้น ๑๐ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ ๑ แขวงปทุม
วัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐  

 

           

 

   

        

  

ทีต่ั้งส านักงาน  

 



คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นสมาชิก กฌ.ตร. 

สมาชิกสามัญ 

-เป็นขา้ราชการต ารวจหรือลูกจา้งประจ าของส านกังานต ารวจแห่งชาติ 

ท่ีรับราชการหรือท างานมาไม่เกิน ๕ ปี นบัแต่วนัท่ีไดรั้บการบรรจุ  

 

 

 

-บุคคลอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

 

 

 

-ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้เคยเป็นสมาชิกและไดล้าออกจากการเป็นสมาชิกมาก่อน 

 

 

-ตอ้งไม่เป็นสมาชิกประเภทใดประเภทหน่ึงอยูก่่อนแลว้ 

 

 สมาชิกสมทบ 

-เป็นคู่สมรสของขา้ราชการต ารวจหรือลูกจา้งประจ าของส านกังานต ารวจ

แห่งชาติท่ีเป็นสมาชิก และมีอายไุม่เกิน ๔๕ ปีบริบูรณ์ ตอ้งมีสุขภาพ

สมบูรณ์ โดยมีหลกัฐานการรับรองจากสถานพยาบาลของทางราชการ 

 

 

-บุคคลอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

 

 

-ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้เคยเป็นสมาชิกและไดล้าออกจากการเป็นสมาชิกมาก่อน 

 
-ตอ้งไม่เป็นสมาชิกประเภทใดประเภทหน่ึงอยูก่่อนแลว้ 

 

 

                                                      

                                    
 
                                        

 

 

  

                   

 

 

  

  

  

 

 

 

 



หลกัฐานการสมัคร 

 

 

 ผูส้มัครเปน็สมาชิกสามัญ 

 ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก 
 หนังสือยินยอมให้หักเงินสงเคราะห์จากเงินเดือนหรือค่าจ้าง 
 ส าเนา ก.พ.๗ หน้าแรก หรือส าเนาค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ

ต ารวจหรือลูกจ้างประจ า 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการต ารวจหรือลูกจ้างประจ า  และส าเนา

ทะเบียนบ้าน 
 เงินค่าสมัคร คนละ ๓๐ บาท 

 
 ผูส้มัครเปน็สมาชิกสมทบ 

 ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก 
 หนังสือยินยอมให้หักเงินสงเคราะห์จากเงินเดือนหรือค่าจ้างของคู่สมรส 
 หนังสือรับรองการตรวจร่างกายของแพทย์ 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน 
 ส าเนาทะเบียนสมรส 
 ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี) 
 เงินค่าสมัคร คนละ ๓๐ บาท 

            

 

 

 

 



วธีิการสมัครเข้าเป็นสมาชิก 

 

 

 ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญ จะต้องกรอกแบบฟอร์มในใบสมัครด้วยตัวอักษร
ลายมือบรรจงหรือพิมพ์ดีด อย่างใดอย่างหนึ่ง และต้องให้ผู้บังคับบัญชาต้น
สังกัด ต าแหน่งสารวัตรขึ้นไปลงนามรับรองในใบสมัคร  แล้วยื่นใบสมัครพร้อม

เอกสารหลักฐานและเงินค่าสมัครที่หน่วยงานต้น
สังกัดเพ่ือส่งไปยังกองสวัสดิการ(กฌ.ตร.) 
 หากคู่สมรสของสมาชิกสามัญมีความ
ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ จะต้อง
กรอกแบบฟอร์มในใบสมัครเช่นเดียวกับผู้สมัคร
สมาชิกสามัญ และต้องให้ผู้บังคับบัญชาต้น
สังกัดของคู่สมรส ต าแหน่งสารวัตรขึ้นไปลง
นามรับรองในใบสมัคร  แล้วยื่นใบสมัครพร้อม

เอกสารหลักฐานและเงินค่าสมัครที่หน่วยงานต้นสังกัด
เพ่ือส่งไปยังกองสวัสดิการ(กฌ.ตร.) 

 เมื่อกองสวัสดิการได้รับหลักฐานการสมัครครบถ้วนถูกต้อง จะด าเนินการขอ
อนุมัติให้เข้าเป็นสมาชิกภายใน ๓๐ วัน ถ้าผู้สมัครถึงแก่ความตายก่อนที่จะ
ได้รับอนุมัติให้เข้าเป็นสมาชิกยังไม่ถือว่าเป็นสมาชิกและจะไม่ได้รับสิทธิใด ๆ 

 เมื่อได้อนุมัติให้ เข้าเป็นสมาชิกแล้ว กองสวัสดิการ(กฌ.ตร.) จะออกบัตร
ประจ าตัวสมาชิกให้ โดยจะส่งไปยังหน่วยต้นสังกัดเพ่ือมอบให้สมาชิก 
หน้าที่ของสมาชิก 

 ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
 ช าระเงินสงเคราะห์ตามประกาศของกองสวัสดิการแต่ละเดือน 
 เก็บรักษาบัตรแสดงการเป็นสมาชิก 
 เรียกใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหน้าที่ผู้รับช าระเงินทุกครั้ง 
 แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานภาพ เช่น ชื่อ สกุล การสมรส การย้ายถิ่นที่อยู่ 
 แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือเมื่อต้องการเปลี่ยนตัวผู้มีสิทธิรับเงิน

สงเคราะห์ 



การเป็นสมาชิกส้ินสุดเม่ือ 

 

การขอกลบัเข้าเป็นสมาชิก 

 

สิทธิของสมาชิก 
 ก าหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ 
 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการของการฌาปนกิจสงเคราะห์ต่อกอง

สวัสดิการให้กระท าหรืองดเว้นการกระท าเพ่ือประโยชน์หรือเกี่ยวกับ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้น 

 

1. ตาย รวมถึงบุคคลที่ถึงแก่ความตายตามผล
ของกฎหมาย  

 2. ลาออก นับแต่วันที่กองสวัสดิการ กฌ.ตร.
ได้รับหนังสือลาออก 
3.ถูกถอนชื่อออกจากการเป็นสมาชิก เพราะ
การสมัครเป็นสมาชิกกระท าโดยไม่สุจริต  
4.ขาดส่งเงินสงเคราะห์ติดต่อกันเกินกว่า ๑๒๐ 

วัน นับแต่วันที่ส่งเงินสงเคราะห์ครั้งสุดท้ายถือว่าขาดจากการเป็นสมาชิก   
            5. คณะกรรมการมีมติให้พ้นจากการเป็น
สมาชิก 

 

ผู้ที่ขาดจากการเป็นสมาชิกเนื่องจากขาดส่งเงินสงเคราะห์ติดต่อกันเกินกว่า 
๑๒๐ วัน หรือถูกพักราชการ หรือถูกให้ออกจากราชการ และได้รับค าสั่งให้กลับ
เข้ารับราชการ  หากประสงค์จะกลับเข้าเป็นสมาชิก ให้ยื่นค าร้องพร้อมเอกสาร
หลักฐานและต้องช าระเงินสงเคราะห์ตั้งแต่เดือนที่ขาดส่งจนถึงเดือนที่ได้รับ
อนุมัติให้กลับเข้าเป็นสมาชิก โดยประสาน กฌ.ตร.เพ่ือตรวจสอบยอดเงินที่ค้าง
ช าระและวิธีการส่งช าระ 
 
 
 



หลักฐานการขอกลบัเขา้เปน็สมาชกิ 
 แบบฟอร์มค าร้องขอกลับเข้าเป็นสมาชิก (ขอได้ที่หน่วยต้นสังกัดหรือกอง

สวัสดิการ(กฌ.ตร.)) 
 ใบรับรองความเห็นแพทย์ว่าเป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นผู้มีจิตฟ่ัน

เฟือนไม่สมประกอบหรือบุคคลวิกลจริต 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการต ารวจหรือลูกจ้างประจ า และส าเนาทะเบียน

บา้นของสมาชิก  อย่างละ ๑ ฉบับ 
 ส าเนาค าสั่งให้พักราชการหรือถูกให้ออกจากราชการ (กรณีถูกพักจากราชการ

หรือ 
ถูกให้ออกจากราชการ) จ านวน ๑ ฉบับ   

 ส าเนาค าสั่งให้กลับเข้ารับราชการ จ านวน 1 ฉบับ 
 หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน เงินบ านาญ หรือหักจากบัญชีเงินฝากธนาคาร

เพ่ือช าระเงินสงเคราะห์แล้วแต่กรณี  จ านวน ๑ ฉบับ 
วิธีการขอกลับเข้าเป็นสมาชิก 
 ผู้ ข อ ก ลั บ เ ข้ า เ ป็ น ส ม า ชิ ก ที่ เ ป็ น ข้ า ร า ช ก า ร ต า ร ว จ 

หรือลูกจ้างประจ า ในประจ าการ ให้ยื่นหนังสือขอกลับเข้าเป็นสมาชิกด้วย
ตนเองที่หน่วยงานต้นสังกัดตั้งแต่ระดับกองก ากับการขึ้นไป 

 สมาชิกที่เป็นข้าราชการต ารวจ หรือลูกจ้างประจ า นอกประจ าการ หรือสมาชิก
สมทบ ให้ยื่นหนังสือขอกลับเข้าเป็นสมาชิกด้วยตนเองที่กองสวัสดิการ(กฌ.ตร.)
หรือยื่นเรื่องผ่านหน่วยงานที่จ่ายบ าเหน็จบ านาญ หรือหน่วยงานระดับกอง
ก ากับการขึ้นไปในพ้ืนที่ที่สมาชิกอาศัยอยู่  

 

 

 

 



การเปลีย่นแปลงผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ 

 

 

 

 สมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกได้ตามต้องการ 
โดยแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือเมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ 
ดังนี้ 
  ๑. สมาชิกต้องกรอกแบบฟอร์มตามแบบใบขอเปลี่ยนแปลงผู้มีสิทธิรับเงิน
สงเคราะห์ (กฌ.ตร.๕) เท่านั้น   
  ๒. สมาชิกที่เป็นข้าราชการต ารวจหรือลูกจ้างประจ า ในประจ าการ และ
สมาชิกสมทบ ให้ด าเนินการผ่านหน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิก โดยมีผู้บังคับบัญชาต้น
สังกัดรับรองในใบเปลี่ยนแปลงอย่างถูกต้องเรียบร้อย 
  ๓. ส าหรับสมาชิกที่เป็นข้าราชการต ารวจหรือลูกจ้างประจ า นอกประจ าการ
และสมาชิกสมทบ ให้ด าเนินการที่กองสวัสดิการ(กฌ.ตร.) หรือยื่นเรื่องผ่านหน่วยงานที่
จ่ายบ าเหน็จบ านาญให้สมาชิก หรือต ารวจภูธรจังหวัดที่สมาชิกอาศัยอยู่  โดยมี
ข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตร ในประจ าการเป็นผู้รับรอง 
      การเปลี่ยนแปลงผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ มีผลนับแต่ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด
หรือหน่วยงานดังกล่าวข้างต้นได้รับและลงลายมือชื่อรับรองในใบขอเปลี่ยนแปลงผู้มีสิทธิ
รับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกแล้ว   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การขอเปลีย่นแปลง ยศ ช่ือ ช่ือสกลุ หรือทีอ่ยู่ 

 

การเรียกเกบ็เงนิสงเคราะห์ 

 

 
  

 สมาชิกสามารถด าเนินการได้ตลอดเวลาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
 สมาชิกที่เป็นข้าราชการต ารวจหรือลูกจ้างประจ า ในประจ าการ และสมาชิก

สมทบ ให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลพร้อมเอกสารหลักฐาน ผ่านหน่วยงานต้น
สังกัดส่งไปยังกองสวัสดิการ(กฌ.ตร.)   

 ส าหรับสมาชิกที่เป็นข้าราชการต ารวจหรือลูกจ้างประจ า นอกประจ าการ และ
สมาชิกสมทบ ให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้วยตนเองที่กองสวัสดิการ
(กฌ.ตร.) หรือผ่านหน่วยงานที่จ่ายบ าเหน็จบ านาญ หรือหน่วยงานระดับกอง
ก ากับการข้ึนไปในพ้ืนที่ที่สมาชิกอาศัยอยู่ 

 

 

 เงินสงเคราะห์ให้เรียกเก็บจากสมาชิกเม่ือมีสมาชิกถึงแก่ความตาย ดังนี้ 
  ๑. กรณีสมาชิกสามัญถึงแก่ความตาย สมาชิกสามัญจ่ายให้ศพละ ๒.๕๐ 
บาท(สองบาทห้าสิบสตางค์) และสมาชิกสมทบจ่ายให้ศพละ ๐.๒๕ บาท (ยี่สิบห้า
สตางค์) 
  ๒. กรณีสมาชิกสมทบถึงแก่ความตาย สมาชิกสมทบจ่ายให้ศพละ ๒.๐๐ 
บาท(สองบาท) และสมาชิกสามัญจ่ายให้ศพละ ๐.๒๕ บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) 
 
 
 
 
 
 
 
 



การช าระเงินสงเคราะห์ 
  

 

 สมาชิกที่เป็นข้าราชการต ารวจหรือลูกจ้างประจ า 
ในประจ าการ ช าระเงินสงเคราะห์โดยหักจากเงินเดือนหรือ
ค่าจ้าง  
 สมาชิกท่ีเป็นข้าราชการต ารวจหรือลูกจ้างประจ า 

นอกประจ าการ ช าระเงินสงเคราะห์โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้ 
 ช าระโดยหักจากเงินบ านาญ 
 ช าระโดยหักจากบัญชีเงินฝากธนาคาร 
 ส่งช าระโดยตั๋วแลกเงินธนาคาร สั่งจ่าย ปณ.

ประตูน้ า ๑๐๔๐๙ ระบุชื่อผู้รับเงิน “ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ” แล้วจ่าหน้าซองถึง ผู้ก ากับการฝ่ายการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ กองสวัสดิการ อาคาร ๕ ชั้น ๑๐ ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
๑๐๓๓๐ โดยระบุชื่อสมาชิกท่ีส่งช าระให้ชัดเจน 

 ช าระเป็นเงินสด ณ กองสวัสดิการ(กฌ.ตร.) 
 สมาชิกท่ีเป็นคู่สมรสของข้าราชการต ารวจหรือ

ลูกจ้างประจ า  ทั้งในและนอกประจ าการ ช าระเงิน
สงเคราะห์โดยหักจากเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือเงินบ านาญ 
หากไม่สามารถหักจากเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือเงินบ านาญ 

เพราะคู่สมรสพ้นจากราชการ หรือถึงแก่ความตาย ให้ช าระเงินสงเคราะห์ด้วย
ตนเอง โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้ 
  ช าระโดยหักจากบัญชีเงินฝากธนาคาร 
  ส่งช าระโดยตั๋วแลกเงินธนาคาร  
 ช าระเป็นเงินสด ณ กองสวัสดิการ(กฌ.ตร.)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การขอรับเงินสงเคราะห์ 
 

      

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองสวสัดิการ(กฌ.ตร.)  จะจ่ายเงินสงเคราะห์ให้กับผูมี้สิทธิรับเงิน
สงเคราะห์ตามท่ีสมาชิกระบุไวใ้นใบสมคัรหรือใบเปล่ียนแปลงผูมี้
สิทธิรับเงินสงเคราะห์ฉบบัสุดทา้ย 
 

กรณีไม่ทราบว่าสมาชิกระบุให้ผูใ้ดเป็นผูมี้สิทธิรับเงินสงเคราะห์  
ให้ทายาทหรือผูจ้ ัดการศพประสานหน่วยงานตน้สังกดัของสมาชิก 
หรือกองสวสัดิการ(กฌ.ตร.) ในการตรวจสอบขอ้มูล และจัดเตรียม
เอกสารหลกัฐานเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์ 

การรายงานสมาชิกถึงแก่ความตายเพ่ือขอรับเงินสงเคราะห์ใหด้ าเนินการดงัน้ี 
 ๏  สม าชิก ท่ี เป็ น ข้าราชการต ารวจ ห รือลู กจ้ างป ระจ า  ในป ระจ าก าร  ห รือ 
คู่สมรสท่ีเป็นสมาชิกสมทบถึงแก่ความตาย ให้หน่วยงานตน้สังกดัเป็นผูร้ายงานการถึงแก่
ความตายไปยงั กองสวสัดิการ(กฌ.ตร.) เพื่อขอรับเงินสงเคราะห์   
 ๏  สมาชิก ท่ี เป็นข้าราชการต ารวจห รือลูกจ้างประจ า นอกประจ าการ  ห รือ 
คู่สมรสท่ีเป็นสมาชิกสมทบถึงแก่ความตาย ให้ผูมี้สิทธิรับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกแจง้
การถึงแก่ความตายท่ีกองสวสัดิการ(กฌ.ตร.) หรือแจง้หน่วยงานท่ีจ่ายเงินบ าเหน็จบ านาญ
ใหส้มาชิก หรือต ารวจภูธรจงัหวดัในพ้ืนท่ีท่ีสมาชิกอาศยัอยู ่เพื่อรายงานการถึงแก่ความตาย
ไปยงักองสวสัดิการ(กฌ.ตร.)  
 

เม่ือกองสวสัดิการ(กฌ.ตร.) ไดรั้บรายงานการถึงแก่ความตาย และด าเนินการตรวจสอบ
สถานภาพสมาชิกและหลกัฐานต่าง ๆ หากถูกตอ้งครบถว้นแลว้ จะด าเนินการจ่ายเงิน
สงเคราะห์ใหแ้ก่ผูมี้สิทธิรับเงินสงเคราะห์ของสมาชิก  
 



เอกสารหลักฐานการขอรับเงินสงเคราะห์ 

 

 

     
๑. ใบมรณบัตรของสมาชิก ฉบับจริง พร้อมส าเนา 
   ๒. ส าเนา ทะเบียนบ้าน / บัตรประจ าตัวประชาชน / บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ของผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ 
   ๓. ส าเนาใบส าคัญการสมรส/การหย่า/การเปลี่ยนชื่อ-สกุล และหลักฐานอ่ืน ๆ 
(ถ้ามี) 
    ๔. ใบเสร็จรับเงินสงเคราะห์ ฉบับสุดท้าย (ถ้ามี) 
    ๕. ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ เพ่ือรับโอนเงิน
สงเคราะห์ 
       - บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย กองสวัสดิการ(กฌ.ตร.) เป็นผู้ช าระ
ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินและค่าบริการอ่ืน ๆ   
     - บัญชีเงินฝากธนาคารอ่ืนๆ ผู้รับเงินสงเคราะห์จะต้องช าระค่าธรรมเนียม
และค่าบริการอ่ืน ๆ เอง 
 

 
 
 



การจ่ายเงนิสงเคราะห์ 
 

 
 

 
 กฌ.ตร.จะจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ด้วยวิธีโอนเงินผ่านบัญชี เงิน

ฝากธนาคาร ด้วยระบบ KTB Biz Payment 
 การจ่ายเงินสงเคราะห์ของสมาชิกสามัญ :  แบ่งจ่ายเป็น ๒ งวด คือ 

 งวดแรก จ่ายเงินยืมทดรองค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกที่
ถึงแก่ความตาย ปัจจุบันแบ่งเป็น ๒ กรณ ี

- กรณีถึงแก่ความตายเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่จ่ายเงินยืม ๓๐๐,๐๐๐.- บาท 
- กรณีถึงแก่ความตายปกติ จ่ายเงินยืม ๑๕๐,๐๐๐.- บาทโดยจะโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ทุกคน คนละเท่า ๆ กัน หรือ
ตามสัดส่วนที่สมาชิกระบุไว้ ภายใน ๓ วันท าการ 

 งวดสอง เมื่อกองสวัสดิการ(กฌ.ตร.) เรียกเก็บเงินสงเคราะห์จากสมาชิกได้
ครบถ้วนแล้ว จะด าเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์ส่วนที่เหลือหลังจากหักเงินยืมทดรองค่า
จัดการศพและเงินค่าด าเนินการแล้วให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ โดยโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ทุกคน คนละเท่า ๆ กัน หรือตามสัดส่วนที่
สมาชิกระบุไว้ ภายใน ๑๘๐ วันหลังจากจ่ายเงินสงเคราะห์งวดแรก  

 การจ่ายเงินสงเคราะห์ของสมาชิกสมทบ  
 สมาชิกสมทบ ใช้เอกสารหลักฐานและการด าเนินการเช่นเดียวกับสมาชิกสามัญ 
แต่จะจ่ายเงินสงเคราะห์ในคราวเดียว หลังจากเรียกเก็บเงินจากสมาชิกได้ครบถ้วนแล้ว 
โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ทุกคน  คนละเท่า ๆ 
กัน หรือตามสัดส่วนที่สมาชิกระบุไว้ ภายใน ๑๘๐ วัน 

 

 

 
 



เร่ืองอ่ืนๆ 
 
 
 
 ๑. เมื่อสมาชิกสามัญพ้นจากราชการ หรือสมาชิกสมทบที่คู่สมรสซึ่งเป็นผู้ส่งเงิน
สงเคราะห์ถึงแก่ความตายหรือหย่ากับคู่สมรส ต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการส่งช าระเงิน
สงเคราะห์เพ่ือรักษาสถานภาพสมาชิกต่อไป ตามวิธีการช าระเงินสงเคราะห์ที่กล่าวแล้ว
ข้างต้น   
 ๒. การเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ สมาชิกควรแจ้งให้กอง
สวัสดิการ( กฌ.ตร.) ทราบทันที เพ่ือที่จะสามารถด ารงการติดต่อไว้ได้ ทั้งนี้  เพ่ือ
ประโยชน์ในการแจ้งข่าวสารให้ทราบ 
 ๓. สมาชิกควรมีการตรวจสอบผู้รับเงินสงเคราะห์ปีละ ๑ ครั้ง และควร
เปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ให้เป็นปัจจุบัน 
 4. สิทธิในการจัดการศพสมาชิกที่ถึงแก่ความตาย ทายาทหรือผู้จัดการศพ
สามารถน าศพสมาชิกท่ีถึงแก่ความตายไปบ าเพ็ญกุศล ณ ฌาปนสถานต ารวจ (วัดตรีทศ
เทพ) โดยเสียค่าใช้จ่ายในอัตราที่ก าหนดไว้เฉพาะสมาชิก  

 



หน่วยด าเนินงานและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ กฌ.ตร. 

 

 

 ฝา่ยการฌาปนกจิสงเคราะห ์กองสวสัดกิาร
 http://www.welfarepolice.com 

 งานทะเบยีน 
 - การรับสมัครสมาชิก  
 - การเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก 
 -การเปลี่ยนแปลงผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ 
 - รับแจ้งสมาชิกถึงแก่ความตายเพ่ือขอรับเงินสงเคราะห์ 
 -การออกแจ้งความเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจ างวดเดือน 
 โทร. ๐-๒๒๐๕-๒๕๔๔ , ๐-๒๒๕๑-๕๙๔๘  
 งานช าระเงนิสงเคราะห์  
 - รับช าระเงินจากสมาชิกที่สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง ตร. 
 - รับช าระเงินจากสมาชิกนอกประจ าการ  
 โทร. ๐-๒๒๐๕-๑๓๘๔, ๐-๒๒๕๑-๕๙๗๙, ๐-๒๒๐๕-
๒๕๔๖, ๐-๒๒๕๑-๕๙๕๒  
 - รับช าระเงินจากสมาชิกที่สังกัดหน่วยงานส่วนภูมิภาค  
(ภ.1-9 และ ศชต.)  
  โทร. ๐-๒๒๐๕-๑๓๘๕ , ๐-๒๒๕๑-๖๔๒๙ 
 งานตรวจสอบและจ่ายเงิน 
 - งานจ่ายเงินสงเคราะห์ให้กับผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ 
 โทร. ๐-๒๒๐๕-๒๕๔๐ , ๐-๒๒๐๕-๒๕๔๗ ,  
๐-๒๒๕๑-๕๙๔๗ 
 
 
 
 
 

http://www.welfarepolice.com/


บันทกึช่วยจ า 
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