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บัตรสมาชิก ฌกส.อสม. แห่งประเทศไทย  



วตัถุประสงค์ 

 สมาคมมีวตัถุประสงคเ์พื่อท าการสงเคราะห์ซ่ึงกนัและกนัในการจดัการศพ และ
สงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกของสมาคมซ่ึงถึงแก่ความตาย โดยมิไดป้ระสงคจ์ะหาก าไร
หรือรายไดเ้พื่อแบ่งปันกนั ซ่ึงการตายน้ีรวมถึงการสาบสูญตามค าสัง่ศาล 



ที่ตั้งส านักงานและวนัเวลาเปิดท าการ 

 ส านกังานตั้งอยูท่ี่ 88/44 ซอยสาธารณสุข 8 ชั้น 2 ตึกกรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ 
ถนนติวานนท ์ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมืองนนทบุรี 11000 
 สมาคมจะเปิดท าการใน วนัจนัทร์ ถึงวนัศุกร์ ระหวา่งเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. 
หยดุท าการ ในวนัเสาร์-วนัอาทิตย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์
 เบอร์โทรศพัทส์มาคม  02 1937000 ต่อ 8 / 066 1681549 / 099 1149119 



ขยายบทเฉพาะกาล 



ร้อยละ อสม. ทีส่มคัรเป็นสมาชิก ฌกส.อสม. จ าแนกรายจังหวดั 



ร้อยละ อสม. ทีส่มคัรเป็นสมาชิก ฌกส.อสม. จ าแนกรายจังหวดั 



ร้อยละ อสม. ทีส่มคัรเป็นสมาชิก ฌกส.อสม. จ าแนกรายจังหวดั 



ร้อยละ อสม. ทีส่มคัรเป็นสมาชิก ฌกส.อสม. จ าแนกรายจังหวดั 



การจ่ายเงนิสงเคราะห์ เดือนกุมภาพนัธ์ -  กนัยายน 2563 
สมาคม ฌกส.อสม. แห่งประเทศไทย 

รับรอง 
รอบเดือน 

สมาชิก

ทั้งหมด 
(ราย) 

สมาชิก

เสียชีวิต 

(ราย) 

เงิน 

สงเคราะห์ 

ที่หัก : คน 

(บาท) 

เงินสงเคราะห์

ได้รับ

โดยประมาณ 
(บาท) 

การจ่ายเงินสงเคราะห์  รายการเรียกเก็บเงินไม่ได้ ผลการจ่ายเงิน 

หมายเหตุ 
ครั้งที่ 

1+2+(3)* 

จ านวนเงิน 

(บาท) 

คิด 

เป็น 

% 

จ านวน

สมาชิก 

ที่หักไม่ได้  

(ราย) 

จ านวนเงิน 

หักไม่ได้ 
(บาท) 

ส าเร็จ  
(ราย) 

คงเหลือ  
(ราย) 

กุมภาพันธ์ 373,982 145 72.50 186,991 182,298.50* 97.49 9,385 4,692.50 145 - - 

มีนาคม 392,004 186 93.00 196,002 186,104* 94.85 19,796 9,898 186 - 
ทายาท 1 คน ติดคกุ รอจา่ย  
(อ.เมือง จ.ยโสธร) 

เมษายน 414,252 192 96.00 207,126 198,723.50* 95.94 16,805 8,402.50 192 - 
ทายาท 1 คน ติดคกุ รอจา่ย  
(อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง) 

พฤษภาคม 464,087 275 137.50 232,043.50 224,283 96.66 15,521 7,760.50 274 1 
รอเอกสารจากทายาท 1 ราย 

(อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์) 

มิถุนายน 552,676 328 164.00 276,338 266,709.50 96.54 19,157 9,578.50 326 2 

รอเอกสารจากทายาท 2 ราย  
(อ.แม่ละมาด จ.ตาก ,  

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี) 

กรกฎาคม 652,676 351 175.50 326,338 307,502 94.23 37,672 18,836 348 3 - 

สิงหาคม 700,001 342 171.00 350,000.50 337,088.50 96.31 25,824 12,912 326 16 - 

กันยายน 726,000 370 185.00 363,000 357,292 98.42 11,416 5,708 316 54 - 

ตุลาคม 750,000 388 194.00 375,000 357,292 95.27 35,416 17,708 - - -- 



การจ่ายเงนิสงเคราะห์ เดือนกุมภาพนัธ์ -  ตุลาคม 2563 
สมาคม ฌกส.อสม. แห่งประเทศไทย 



ใบสมคัรมาถึงสมาคมฯ  
ถอืว่าเป็นสมาชกิสมบูรณแ์ล้ว 
 
มีสิทธิไ์ด้รับเงนิ
สงเคราะห ์แม้จะยังตรวจ
ในระบบไม่พบ 

เอกสารที่ตอ้งใช ้
1.ใบสมคัร สง่ใหส้มาคมฯ 
2.ใบยินยอม สง่ให ้ธนาคาร ธกส. ท่ีอสม.เปิดบญัชีไว ้
 
 

โดยสมาชิกจะถกูหกัเงิน แบง่เป็น 2 ประเภท  
1.เงินบ ารุงสมาคมฯรายปี 25บาท (เก็บปีละ
หนึ่งครัง้) 
2.เงินสงเคราะห ์(หกัสมาชิกคนละ 50 
สตางค ์ต่อ 1 สมาชิกผูเ้สียชีวิต ) เช่นเดือน 
พฤษภาคม มีผูเ้สียชีวิต 328 ราย ทาง
สมาคมฯจะหกัเงินสงเคราะหจ์ากสมาชิกคน
ละ 164 บาท 

ขอ้มลูที่เขา้ระบบแลว้ สมาชิก,เจา้หนา้ท่ี สช,สสจ 
ประธานอสม.จงัหวดั สามารถเขา้ระบบตรวจสอบการ
เป็นสมาชิกไดผ้่านแอพลเิคชั่นของสมาคมฯ 
Link : http://bigsara-
service.com/cremation/staff/ 

ทางสมาคมฯจะน าขอ้มลูจากใบสมคัร มาท า
เป็นไฟล ์digital และน าขอ้มลูที่เป็นไฟล ์digital 
แลว้ มาตรวจสอบกบั ฐาน บก. ฐาน Thai PHC 
และ ใบสมคัรท่ีสง่มา เพ่ือแกไ้ขขอ้มลูใหถ้กูตอ้ง 
ก่อนน าเขา้ระบบ 

หลงัจากน าเขา้ระบบตรวจสอบแลว้ 
ทางสมาคมฯจะน าขอ้มลูเขา้ระบบ
ฌาปนกิจสงเคราะห ์(CHAPA) ของ 
ธกส. เพ่ือท าการหกัเงิน 

1. 

ขั้นตอนการจดัการข้อมูลสมาชิกใหม่(ช่วงที่อยู่ในบทเฉพาะกาล) 

http://bigsara-service.com/cremation/staff/
http://bigsara-service.com/cremation/staff/
http://bigsara-service.com/cremation/staff/


รายละเอยีดการสมัคร 

2. 

เลขบัตรประชาชน 
ตัวเลขชัดเจน  

เลขบัญชีธนาคาร  
ของผู้สมัครเทา่น้ัน  

ใบสมัคร มี 3 ประเภท  
1.ใบสมัครส าหรับ อสม. 
2.ใบสมัครส าหรับ อสส. 
3.ใบสมัครส าหรับ ข้าราชการ กรม 
สบส. 

ลายมือช่ือผู้สมัคร 

ลายเซน็พยาน (เจ้าหน้าทีส่าธารณสุขหรือ
ประธาน อสม. ระดับ ต าบล) 



รายละเอยีดการสมคัร 

2. 

 ข้อบงัคบั สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านแห่งประเทศไทย  
                          วา่ดว้ยเร่ือง การมอบเงินสงเคราะห์ใหแ้ก่ผูรั้บผลประโยชน์ 
  



เอกสารเพ่ือการแก้ไขเปลีย่นแปลง เลขบัญชี ธนาคาร / 
ทายาท(ผู้รับผลประโยชน์)/ข้อมูลอ่ืนๆ 

www.ฌกส-อสม.com 

สามารถเขา้ไป
ดาวนโ์หลด 
เอกสาร ส าคญั 
หรอื เอกสาร ท่ี
จ าเป็นตอ้งใชใ้น
การย่ืนท าธุรกรรม 
ต่างๆ 

ไปท่ีหวัขอ้ 
 “เอกสารดาวน์
โหลด” 
โดยจะมีหมวดแยก
ออกเป็น 7 หมวด 
ซึ่งเป็นเอกสาร ท่ี
น าไปประกอบกบั
การย่ืนธุรกรรม
ต่างๆของสมาคมฯ 
 

•เอกสาร หลกัฐานเพ่ือขอรบัเงิน
สงเคราะห ์
•ใบสมคัรสมาชิก ฌกส. อสม. 
•แบบฟอรม์เพ่ิมสมาชิกเขา้สูร่ะบบ 
•แบบฟอรม์ปา้ยมอบเงินสงเคราะห ์
และปา้ยพวงหรดี 
•หนงัสือขอเปลี่ยนแปลงขอ้มลูสมาชิก/
ขอเปลี่ยนหรอืเพิ่มจ านวนผูร้บัเงิน
สงเคราะห ์
•หลกัฐานการจ่ายเงินสมาคม 
ฌกส.อสม. แห่งประเทศไทย 
•แบบฟอรม์บนัทกึรายช่ือผูส้มคัร
สมาชิก ฌกส. อสม. 

3. 

http://www.ฌกส-อสม.com/index.php?form=5#One25631
http://www.ฌกส-อสม.com/index.php?form=5#One25631
http://www.ฌกส-อสม.com/index.php?form=5#One25632
http://www.ฌกส-อสม.com/index.php?form=5#One25632
http://www.ฌกส-อสม.com/index.php?form=5#One25632
http://www.ฌกส-อสม.com/index.php?form=5#One25632
http://www.ฌกส-อสม.com/index.php?form=5#One25633
http://www.ฌกส-อสม.com/index.php?form=5#One25634
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http://www.ฌกส-อสม.com/index.php?form=5#One25635
http://www.ฌกส-อสม.com/index.php?form=5#One25635
http://www.ฌกส-อสม.com/index.php?form=5#One25636
http://www.ฌกส-อสม.com/index.php?form=5#One25636
http://www.ฌกส-อสม.com/index.php?form=5#One25636
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http://www.ฌกส-อสม.com/index.php?form=5#One25637


เอกสารเพ่ือการแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อมูลสมาชิก 

3. 

เอกสารทีต้่องแนบ  
-   ส าเนาบตัรประชาชน  
-   ส าเนาเอกสารท่ีเปล่ียนแปลงแกไ้ข 
( เช่น ส านวนใบเปล่ียนช่ือ , ส าเนาสมุดบญัชีใหม่
ท่ีตอ้งการเปล่ียนแปลงขอ้มูล ฯลฯ ) 
****พร้อมเซ็นส าเนาถูกตอ้งทุกใบ 
 



เอกสารเพ่ือการแก้ไขเปลีย่นแปลงผู้รับผลประโยชน์ 

3. 

เอกสารทีต้่องแนบ  
- ส าเนาบตัรประชาชนของสมาชิก 
- ส าเนาบตัรประชาชนของพยาน 
 (ตอ้งเป็นเจา้หนา้ท่ี รพ.สต.,รพช.,PCU,ศูนย,์ฯลฯ) 
- ส าเนาบตัรประชาชนของผูรั้บผลประโยชน์ท่ี

เปล่ียนแปลง หรือ เพิ่มเติม 
พร้อมเซ็นส าเนาถูกต้องทุกใบ 



การขอลาออก 

 
 
 
 

เบ้ืองตน้ทางสมาคมฯมีความตั้งใจท่ีจะพยายาม
ใหส้มาชิกลาออกนอ้ยท่ีสุด เน่ืองจากหนา้ท่ีของ
สมาคมฯ คือช่วยเหลือสมาชิก อสม.ทุกคน จึง
ไม่ไดว้างแบบฟอร์มการขอลาออกไว ้ซ่ึง ถา้เกิด
มีอสม.ประสงคจ์ะลาออกจาก ฌกส. ทาง
สมาคมฯกจ็ะติดต่อกลบัไป เพ่ือให ้อสม.เปล่ียน
ใจ ในการลาออก หากมี อสม.ประสงคท่ี์จะ
ลาออกจริง กส็ามารถท า(foam)ฟอร์ม โดยหวั
เร่ือง เรียนถึงนายกสมาคมฯ และขอ้ความท่ี
ประสงคจ์ะลาออกได ้ 

4. 



4. 

ฟอร์มการขอลาออก 

ขา้พเจา้ นาย/นาง/
นางสาว……………………………………………………………………
…………… 
เลขประจ าตวัประชาชน ………………………………………………...
เป็นสมาชิก ฌกส. อสม .แห่งประเทศไทย มีตวามประสงคจ์ะขอลาออกจาก
การเป็นสมาชิก 
เน่ืองจาก……………………………………………………………………

…………….. 
ขงึเรยีนมาเพ่ือด าเนินการต่อไป  

ท่ีอยู่/เบอรโ์ทรศพัท ์ 

ลงช่ือผูเ้ขียน ลงช่ือพยาน 

เอกสารทีใ่ช้ในการขอลาออก 
- ส าเนาบตัรประชาชนผูข้อลาออก 
( เซ็นส าเนาถูกตอ้ง) 
- ส าเนาบตัรประชาชนพยาน 
( เซ็นส าเนาถูกตอ้ง ) 

เรยีนนายกสมาคมฯ 



ภาระทางการเงนิ กบัการเป็นสมาชิก ฌกส.อสม. แห่งประเทศไทย 



v 

การแจ้งเสียชีวติ 

เม่ือ จนท. ไดรั้บเร่ือง  
การเสียชีวติของ อสม.ท่ี
สมคัร สมาชิกกบัสมาคมฯ  
- แจง้ผา่นไลน ์(line 

app) 
- ผา่นหนา้เวบ็ 
แอพลิเคชัน่ของสมาคมฯ  

เม่ือแจง้กบัทางสมาคม
ฯเรียบร้อยแลว้ ไดรั้บ
การยนืยนัจาก จนท. 
สมาคมฯวา่ สมาชิกท่ี
เสียชีวติ เป็นสมาชิก
ของ ฌกส. ขั้นตอน
ต่อไปคือ ดาวนโ์หลด 
เอกสาร 

รวบรวมเอกสาร 
แบ่งเป็น 2 ประเภท  
1.เอกสาร ส าคญัของ 
ผูเ้สียชีวติ  
- ใบมรณะบตัรของ

สมาชิก 
- ส าเนาบตัร

ประชาชน 
- ส าเนาทะเบียน

บา้นท่ีประทบัตรา
วา่”ตาย” 

- หนงัสือน าส่ง  
- ใบค าขอรับเงิน

สงเคราะห์ 
 

2.เอกสาร ส าหรับ 
ทายาท  
- เซ็นใบค าขอรับ

เงินสงเคราะห์ 
- ส าเนาบตัร

ประชาชน 
- ส าเนาทะเบียน

บา้น 
- ส าเนาหนา้สมุด

บญัชีท่ีจะใหโ้อน
เงินเขา้ 

เม่ือรวบรวมเอกสาร
ครบ เจา้หนา้ท่ี รพ.สต.  
ส่งเอกสารทั้งหมดมาท่ี 
สมาคมฯ 

5. 

เอกสารทั้ง 2 ประเภท ต้องเซ็นส าเนาถูกต้องทุกใบ 



เอกสารประกอบขอรับเงนิสงเคราะห์ 

5. 

เอกสารประกอบการขอรับเงินสงเคราะห์ 
(ของสมาชิกผู้เสียชีวติ)  
1.  หนังสือน าส่งจาก รพ.สต./รพ 
2.  ค าขอรับเงนิสงเคราะห์ 
3.  บัตร/สมุดประจ าตวัสมาชิก  
4.  ใบมรณะบัตร 
5.  ส าเนาทะเบียนบ้านที่ประทับ 

“ตาย” 
6.  ส าเนาบัตรประชาชน 
(ของผู้รับผลประโยชน์) 1 ชุด ต่อ 1 คน 
1.  ส าเนาบัตรประชาชน 
2.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
3.  ส าเนาหน้าบัญชีธนาคาร 



ขั้นตอนหลงัจาก เอกสารขอรับเงนิสงเคราะห์มาถึงสมาคมฯ 

  หลงัจากไดรั้บการแจง้เสียชีวติของ
สมาชิกและ ผา่นกาตรวจสอบแลว้วา่ 
เป็นสมาชิกของสมาคมฯ 
 

  น าช่ือของสมาชิกท่ีเสียชีวติ มา
รวบรวมไวใ้นไฟลแ์ต่ละเดือน เพื่อ
น าเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการ  
 

  ทุกวนัท่ี 5 ของทุกเดือนจะมีการจดั
ประชุม คณะกรรมการสมาคมฯ  
 

   หลงัจากเสนอท่ีประชุม   
   และ  ผา่นการเห็นชอบ 
  (จะมีbanner) 
   ประกาศเก่ียว     
   กบัการรับรองต่างๆของ    
   คณะกรรมการ 
   สมาคมฯจะรอเงินค่าป่วยการของ อสม.เขา้บญัชี 

เม่ือเงินค่าป่วยการถูกโอนเขา้บญัชี ทางสมาคมฯ
จะหกัเงิน ส าหรับยอดในแต่ละเดือนซ่ึงผา่นการ
เห็นชอบจากคณะกรรมการแลว้  
 

  หลงัจากหกัเงินค่าป่วยการของสมาชิกแลว้   ภายใน 3 วนั
ท าการ สมาคมฯจะโอนเงินสงเคราะห์ใหผู้รั้บ
ผลประโยชนต์ามท่ีผูเ้สียชีวติไดเ้ขียนไวใ้นสมคัร (ท่ี
เอกสารครบ) 
 

*หลงัจากผู้รับผลประโยชน์ได้รับเงินแล้ว จ าเป็นจะต้องเซ็นแบบฟอร์มหลกัฐานการจ่ายเงินสงเคราะห์ (ฌกส.อสม.6) ส่งกลบัมาทีส่มาคมฯ  
6. 





ช่องทางติดต่อส่ือสาร 

FANPAGE FACEBOOK : สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านแห่งประเทศไทย 

เวบ็ไซต์ทางการของ สมาคมฯ : www.ฌกส-อสม.com 

เบอรโ์ทรตดิต่อ 02-193-7000 ต่อ 18625 , 099-114-
9119 , 066-168-1549  



ดาวน์โหลดแนวทางการด าเนินงาน 
สมาคม ฌกส.อสม.แห่งประเทศไทย 
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