ร่าง
(สาเนา)

ระเบียบกองทัพอากาศ
ว่าด้ วยการฌาปนกิจสงเคราะห์
พ.ศ.๒๕๔๙
---------------------------โดยที่เป็ นการสมควรกาหนดระเบียบกองทัพอากาศว่าด้ วยการฌาปนกิจสงเคราะห์
เพื่อเป็ นการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในระหว่างสมาชิก ภายใต้ บทบัญญัติของพระราชบัญญัติ
การฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๔๕ และระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ว่าด้ วย
การฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรวิชาชีพซึง่ เป็ นนิตบิ คุ คล
ที่อยูภ่ ายใต้ การกากับของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๗ จึงวางระเบียบไว้ ดงั ต่อไปนี ้
ข้ อ ๑ ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้ วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๔๙”
ข้ อ ๒ ระเบียบนี ้ให้ ใช้ บงั คับเมื่อพ้ นกาหนด ๙๐ วัน เป็ นต้ นไป นับตังแต่
้ นายทะเบียนเห็นชอบ
ว่าไม่ขดั ต่อพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ และระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย์วา่ ด้ วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
และองค์กรวิชาชีพซึง่ เป็ นนิติบคุ คลที่อยูภ่ ายใต้ การกากับของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๗
ข้ อ ๓ ให้ ยกเลิก
๓.๑ ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้ วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๔๔
๓.๒ ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้ วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๗
บรรดาระเบียบหรื อคาสัง่ อื่นใดที่กาหนดไว้ แล้ วในระเบียบนี ้ ซึ่งขัด หรื อแย้ งกับระเบียบนี ้
ให้ ใช้ ระเบียบนี ้แทน
ข้ อ ๔ ให้ เจ้ ากรมสวัสดิการทหารอากาศเป็ นผู้รักษาการตามระเบียบนี ้
หมวด ๑
บททัว่ ไป
ข้ อ ๕ การฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ เป็ นกิจการสวัสดิการภายในส่วนราชการ
ที่กองทัพอากาศจัดขึ ้น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ข้าราชการ ลูกจ้ าง นักเรี ยนทหาร ทหารกองประจาการ
ของกองทัพอากาศ และครอบครัว ได้ สงเคราะห์ซงึ่ กันและกันในการจัดการศพ หรื อจัดการศพและสงเคราะห์
บุคคลในครอบครัว ในกรณีที่บคุ คลดังกล่าวได้ ถึงแก่ความตาย ให้ เป็ นไปอย่างสมเกียรติ โดยมิได้ ประสงค์
จะหากาไรเพื่อแบ่งปั นกัน ให้ ชื่อว่า “การฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ” และใช้ คาย่อว่า “กฌ.ทอ.”
ข้ อ ๖...

-๒ข้ อ ๖ การฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศมีสานักงานตังอยู
้ ท่ ี่ อาคารการฌาปนกิจ สงเคราะห์กองทัพอากาศ กรมสวัสดิการทหารอากาศ ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม
กรุงเทพมหานคร
ข้ อ ๗ ในระเบียบนี ้
๗.๑ “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการฌาปนกิจสงเคราะห์
กองทัพอากาศ
๗.๒ “ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการการฌาปนกิจสงเคราะห์
กองทัพอากาศ
๗.๓ “นายทะเบียน” หมายความว่า นายทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐ
๗.๔ “สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกของการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ
๗.๕ “ข้ าราชการ” หมายความว่า ข้ าราชการประจาการ และนอกประจาการ
สังกัดกองทัพอากาศ
๗.๖ “ลูกจ้ าง” หมายความว่า ลูกจ้ างประจา และลูกจ้ างชัว่ คราว หรื อบุคคล ซึง่ ได้ รับ
การจ้ างตามสัญญาจ้ างโดยได้ รับค่าตอบแทน ทังในงบประมาณ
้
นอกงบประมาณ และรายรับของกิจการจาก
ส่วนราชการของกองทัพอากาศ เพื่อปฏิบตั ิงานในกองทัพอากาศ หรื อเป็ นพนักงานในสังกัด ส่วนราชการ
ในกองทัพอากาศ และให้ หมายความรวมถึงพนักงานของรัฐ พนักงานราชการในส่วนราชการกองทัพอากาศด้ วย
๗.๗ “ผู้มียศทหารอากาศ” หมายความว่า ผู้มียศทหารอากาศนอกสังกัด
กองทัพอากาศ ทังประจ
้
าการและนอกประจาการ
๗.๘ “บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า บุคคลในครอบครัวของสมาชิกสามัญ
ประกอบด้ วย คูส่ มรสและบุตรของสมาชิกสามัญ บิดาและมารดาผู้ให้ กาเนิดสมาชิกสามัญและคูส่ มรส
พี่และน้ องร่วมบิดามารดาของสมาชิกสามัญ และคูส่ ามัญ
๗.๙ “นักเรี ยนทหาร” หมายความว่า นักเรี ยนนายเรื ออากาศ นักเรี ยนจ่าอากาศ
และให้ หมายความรวมถึง นักเรี ยนพยาบาลทหารอากาศ และนักเรี ยนดุริยางค์ทหารอากาศด้ วย
๗.๑๐ “ทหารกองประจาการ” หมายความว่า ทหารกองประจาการที่รับราชการอยูใ่ น
กองทัพอากาศ
๗.๑๑ “เงินค่าสมัคร” หมายความว่า เงินที่การฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ
เรี ยกเก็บจากผู้สมัครเข้ าเป็ นสมาชิก
๗.๑๒ “เงินค่าบารุง” หมายความว่า เงินที่การฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ
เรี ยกเก็บจากสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ ตามจานวนเงิน และระยะเวลาที่การฌาปนกิจ –
สงเคราะห์กองทัพอากาศกาหนด
๗.๑๓ เงิน...

-๓๗.๑๓ “เงินสงเคราะห์” หมายความว่า เงินที่สมาชิกร่วมกันออกตามจานวนสมาชิก
ที่ถึงแก่ความตาย เพื่อช่วยเหลือเป็ นค่าจัดการศพ หรื อค่าจัดการศพและสงเคราะห์บคุ คลในครอบครั ว
ของสมาชิก ซึง่ ถึงแก่ความตาย รวมทังเพื
้ ่อเป็ นค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินกิจการของการฌาปนกิจสงเคราะห์
กองทัพอากาศ
๗.๑๔ “เงินสงเคราะห์ลว่ งหน้ า” หมายความว่า เงินที่การฌาปนกิจสงเคราะห์
กองทัพอากาศเรี ยกเก็บจากสมาชิกไว้ ลว่ งหน้ า เพื่อสารองจ่ายเป็ นเงินสงเคราะห์
๗.๑๕ “ใบรับรองแพทย์” หมายความว่าใบรับรองการตรวจร่างกายทางการแพทย์
ของสถานพยาบาลของรัฐ และสถานพยาบาลของเอกชน ซึง่ ให้ การรับรองว่าผู้สมัครเป็ นสมาชิกมีร่างกาย
แข็งแรงเหมาะสมกับการสมัครเข้ าเป็ นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ โดยออกให้ ไม่เกิน
๓๐ วัน”
หมวด ๒
อานาจและหน้ าที่ของคณะกรรมการ
ข้ อ ๘ ให้ ผ้ บู ญ
ั ชาการทหารอากาศ แต่งตังคณะกรรมการการฌาปนกิ
้
จสงเคราะห์
กองทัพอากาศ ประกอบด้ วย
๘.๑ ผู้บญ
ั ชาการทหารอากาศหรื อผู้ที่ผ้ บู ญ
ั ชาการทหารอากาศมอบหมาย
เป็ นประธานกรรมการ
๘.๒ ข้ าราชการในประจาการสังกัดกองทัพอากาศเป็ นกรรมการ มีจานวน ไม่เกิน
๑๖ คน โดยให้ เจ้ ากรมสวัสดิการทหารอากาศ เป็ นกรรมการและเลขานุการ
ข้ อ ๙ การแต่งตังและเปลี
้
่ยนแปลงกรรมการ อยูใ่ นอานาจของประธานกรรมการโดยกรรมการ
ที่ได้ รับการแต่งตังจะเข้
้
าดาเนินกิจการตามระเบียบนี ้ได้ เมื่อนายทะเบียนได้ พิจารณาว่าถูกต้ องแล้ ว
ข้ อ ๑๐ คณะกรรมการมีอานาจหน้ าที่ดงั นี ้
๑๐.๑ กาหนดนโยบาย กากับ ดูแล กิจการของการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ
ให้ เป็ นไปตามระเบียบที่กาหนด เพื่อให้ สมาชิกได้ รับผลประโยชน์มากที่สดุ
๑๐.๒ พิจารณาอนุมตั กิ ารปฏิบตั อิ ื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระเบียบกาหนด
๑๐.๓ แต่งตัง้ หรื อจ้ าง และกาหนดค่าจ้ าง หรื อค่าตอบแทนเจ้ าหน้ าที่ และพนักงาน
ของการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ โดยให้ เป็ นไปตามระเบียบคณะกรรมการการฌาปนกิจสงเคราะห์
กองทัพอากาศ ว่าด้ วยเจ้ าหน้ าที่และพนักงาน
๑๐.๔ กาหนดระเบียบปลีกย่อยต่าง ๆ ซึง่ ไม่ขดั หรื อแย้ งกับระเบียบนี ้ขึ ้นใช้ ปฏิบตั ิ
เพื่อให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ
ข้ อ ๑๑...

-๔ข้ อ ๑๑ การประชุมคณะกรรมการ
๑๑.๑ ให้ มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้ อยปี ละ ๑ ครัง้ และในที่ประชุมนี ้ต้ องมี
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ จึงจะเป็ นองค์ประชุม และในกรณีประธานกรรมการไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมได้
ให้ ผ้ มู ีอาวุโสในที่ประชุมนันเป็
้ นประธานแทน และให้ ถือเสียงข้ างมากเป็ นมติของที่ประชุม
๑๑.๒ คณะกรรมการได้ รับเบี ้ยประชุมในอัตราเดียวกับคณะกรรมการสวัสดิการ
กองทัพอากาศ
ข้ อ ๑๒ การแก้ ไขเพิ่มเติมระเบียบนี ้ ให้ เป็ นไปโดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการ โดยมี
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนกรรมการทังหมด
้
แล้ วเสนอต่อนายทะเบียนเพื่อให้ ความ
เห็นชอบก่อนจึงจะใช้ บงั คับได้
หมวด ๓
การสมัครเข้ าเป็ นสมาชิกและการสิ ้นสภาพสมาชิก
ข้ อ ๑๓ สมาชิกมี ๒ ประเภท ดังนี ้
๑๓.๑ สมาชิกสามัญ โดยผู้มีสิทธิสมัครเป็ นสมาชิกสามัญ ได้ แก่ ข้ าราชการ ลูกจ้ าง
ผู้มียศทหารอากาศ นักเรี ยนทหาร และทหารกองประจาการ
๑๓.๒ สมาชิกสมทบ โดยผู้มีสิทธิสมัครเป็ นสมาชิกสมทบ ได้ แก่ บุคคล ในครอบครัว
บุคคลผู้อยูใ่ นอุปการะ ของสมาชิกสามัญ และผู้อปุ การะของสมาชิกสามัญ
ข้ อ ๑๔ ข้ อจากัดในการสมัครเป็ นสมาชิก
๑๔.๑ สมาชิกสมทบไม่มีสทิ ธิสมัครโดยลาพังตนเอง ต้ องให้ สมาชิกสามัญเป็ นผู้นาสมัคร
เว้ นแต่ในกรณีสมาชิกสามัญได้ เสียชีวิต ให้ อนุโลมให้ สมัครโดยลาพังตนเอง
๑๔.๒ บุคคลที่มีผ้ นู าสมัครหลายคนมีสิทธิเป็ นสมาชิกได้ เพียงสิทธิเดียว หากมีการสมัครซ ้า
อาจโดยเจตนาหรื อไม่เจตนาก็ตาม ให้ ถือว่าการสมัครครัง้ ที่ ๒ เป็ นโมฆะ
๑๔.๓ ผู้ที่พ้นสภาพการเป็ นสมาชิก ตามข้ อ ๑๘.๔ มีสิทธิสมัครใหม่ ได้ อีกเพียง
๑ ครัง้ โดยให้ ปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับผู้สมัครใหม่ทกุ ประการ
๑๔.๔ บุคคลผู้อยูใ่ นอุปการะของสมาชิกสามัญ และผู้อปุ การะของสมาชิกสามัญ
ต้ องให้ สมาชิกสามัญซึง่ เป็ นผู้นาสมัครรับรอง และแสดงหลักฐานอย่างหนึง่ อย่างใดว่า เป็ นบุคคลผู้อยูใ่ น
อุปการะ และผู้อปุ การะของสมาชิกสามัญจริง ทังนี
้ ้ให้ เป็ นไปตามการพิจารณาของ การฌาปนกิจสงเคราะห์
กองทัพอากาศ
๑๔.๕ ผู้สมัคร...

-๕๑๔.๕ ผู้สมัครเป็ นสมาชิกได้ จะต้ องมีอายุตามเกณฑ์ดงั นี ้
๑๔.๕.๑ สมาชิกสามัญและคูส่ มรส อายุไม่เกิน ๔๐ ปี โดยนับปี พ.ศ.เกิด
เป็ นเกณฑ์ในวันยื่นสมัคร
๑๔.๕.๒ บิดา มารดาของสมาชิกสามัญและคูส่ มรส อายุไม่เกิน ๕๕ ปี
โดยนับปี พ.ศ.เกิดเป็ นเกณฑ์ในวันยื่นสมัคร
๑๔.๕.๓ บุตรของสมาชิกสามัญ อายุตงแต่
ั ้ ๒๐ ปี แต่ไม่เกิน ๔๐ ปี โดยนับปี
พ.ศ.เกิดเป็ นเกณฑ์ในวันยื่นสมัคร
๑๔.๕.๔ พี่และน้ องร่วมบิดา มารดา ของสมาชิกสามัญ และคูส่ มรสอายุ
ไม่เกิน ๔๐ ปี โดยนับปี พ.ศ.เกิดเป็ นเกณฑ์ในวันยื่นสมัคร
๑๔.๕.๕ ผู้อยูใ่ นอุปการะ และผู้อปุ การะของสมาชิกสามัญ อายุไม่เกิน ๔๐ ปี
โดยนับปี พ.ศ.เกิดเป็ นเกณฑ์ในวันยื่นสมัคร
๑๔.๕.๖ ผู้ที่โอนมาจากหน่วยงานอื่น เพื่อเป็ นข้ าราชการ ลูกจ้ าง ผู้มียศ
ทหารอากาศ และคูส่ มรส ถ้ ามีอายุเกิน ๔๐ ปี แต่ยงั ไม่เกิน ๔๕ ปี ให้ มีสิทธิสมัครได้ ภายใน ๑ ปี นับตังแต่
้
วันที่ได้ โอน โดยนับปี พ.ศ.เกิดเป็ นเกณฑ์ในวันยื่นสมัคร
๑๔.๕.๗ ผู้ที่เป็ นคูส่ มรส ภายหลังกาหนดเวลาที่ให้ สมัครตามข้ อ ๑๔.๕.๑
ให้ สมัครได้ ภายใน ๙๐ วัน นับตังแต่
้ วนั ที่จดทะเบียนสมรส แต่ต้องมีอายุไม่เกิน ๕๕ ปี โดยนับปี พ.ศ.เกิด
เป็ นเกณฑ์ในวันยื่นสมัคร
๑๔.๕.๘ เกณฑ์อายุในการสมัครเป็ นสมาชิกอาจปรับเปลี่ยนได้ ตามความ
เหมาะสม ทังนี
้ ้ให้ เป็ นไปโดยมติของคณะกรรมการ และเสนอต่อนายทะเบียนทราบ
ข้ อ ๑๕ การสมัครเข้ าเป็ นสมาชิก
๑๕.๑ ให้ ยื่นใบสมัครต่อส่วนราชการต้ นสังกัดของผู้สมัคร หรื อผู้นาสมัคร หรื อ
สานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศด้ วยตนเอง พร้ อมทังเอกสารส
้
าหรับตรวจสอบตามข้ อ ๑๖
และเงินค่าสมัคร คนละ ๓๐.- บาท
๑๕.๒ ให้ ระบุชื่อ สกุล ผู้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์สว่ นที่เหลือไว้ ใน
หนังสือแสดงเจตนาระบุตวั ผู้รับเงินสงเคราะห์ การเปลี่ยนผู้รับเงินจัดการศพ และเงินสงเคราะห์ส่วนที่เหลือ
ภายหลัง สมาชิกต้ องแจ้ งให้ การฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
๑๕.๓ ส่วนราชการต้ นสังกัดที่รับสมัครมีหน้ าที่ตรวจสอบหลักฐานการสมัคร
เมื่อเห็นว่าถูกต้ องให้ บนั ทึกเสนอการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ
๑๕.๔ ให้ การฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ ดาเนินการตรวจสอบข้ อเท็จจริง
ในใบสมัครโดยละเอียด และให้ ประธานกรรมการ หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมาย เป็ นผู้มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิ
แล้ วรับเข้ าเป็ นสมาชิกต่อไป
ข้ อ ๑๖...

-๖ข้ อ ๑๖ การตรวจสอบ
๑๖.๑ การตรวจสอบหลักฐานก่อนรับเข้ าเป็ นสมาชิก
๑๖.๑.๑ ถ้ าผู้สมัครเป็ นข้ าราชการ ลูกจ้ าง ผู้มียศทหารอากาศ นักเรี ยนทหาร
หรื อทหารกองประจาการ ให้ ตรวจสอบบัตรประจาตัว สาเนาทะเบียนบ้ าน ใบรับรองแพทย์ของผู้สมัคร
๑๖.๑.๒ ถ้ าผู้สมัครเป็ นบุคคลในครอบครัวของสมาชิกสามัญ ให้ ตรวจสอบ
บัตรประจาตัว สาเนาทะเบียนบ้ าน ใบรับรองแพทย์ของผู้สมัคร และหลักฐานที่แสดงว่าผู้สมัครเป็ นบุคคล
ในครอบครัวของสมาชิกสามัญ
๑๖.๑.๓ ถ้ าผู้สมัครเป็ นบุคคลผู้อยูใ่ นอุปการะ หรื อผู้อปุ การะของสมาชิก
สามัญ ให้ ตรวจสอบบัตรประจาตัว สาเนาทะเบียนบ้ าน ใบรับรองแพทย์ของผู้สมัคร และหลักฐานใบรับรอง
ที่สมาชิกสามัญซึง่ เป็ นผู้นาสมัครได้ รับรองว่าเป็ นผู้อยูใ่ นอุปการะ และผู้อปุ การะของสมาชิกสามัญจริง
๑๖.๑.๔ ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานข้ างต้ นบางอย่างให้ ตรวจสอบ หรื อในกรณีที่เป็ น
ที่นา่ สงสัย ให้ ประธานกรรมการ หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมาย เห็นสมควรให้ ตรวจสอบหลักฐานไปยังหน่วย ต้ นสังกัด
สานักงานทะเบียนท้ องถิ่น หรื อแพทย์ผ้ ใู ห้ การรับรอง
๑๖.๒ การตรวจสอบระหว่างเป็ นสมาชิก ถ้ าปรากฏข้ อสงสัยว่าเอกสารต่าง ๆ
ที่สมาชิกยื่นไว้ ในขณะสมัครคลาดเคลื่อนต่อความเป็ นจริ ง หรื อเอกสารที่ได้ มาเพราะการแจ้ งความเท็จ
ต่อเจ้ าพนักงานให้ ตรวจสอบเพิ่มเติมโดยการสืบสวนสอบสวน เมื่อปรากฏแน่ชดั ว่าการสมัครเข้ าเป็ นสมาชิก
เป็ นไปโดยไม่สจุ ริตประการหนึง่ ประการใดก็ดี ให้ ประธานกรรมการ หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมาย สัง่ เพิกถอน
การเป็ นสมาชิกของผู้นนทั
ั ้ นที
ข้ อ ๑๗ การขึ ้นทะเบียนเป็ นสมาชิก
๑๗.๑ ให้ การฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ ขึ ้นทะเบียนผู้สมัครไว้ เป็ นสมาชิก
นับตังแต่
้ วนั ที่ประธานกรรมการ หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมาย อนุมตั ิและแจ้ งให้ ทราบทัว่ กัน
๑๗.๒ ให้ การฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ ออกเอกสารรับรองการเป็ นสมาชิก
มอบให้ สมาชิกยึดถือไว้ เป็ นหลักฐาน
๑๗.๓ ให้ การฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ จัดให้ มีทะเบียนสมาชิกตามแบบ
ที่นายทะเบียนกาหนด และให้ เก็บรักษาทะเบียนดังกล่าวไว้ ที่สานักงาน พร้ อมทังหลั
้ กฐานและเอกสารที่ใช้
ประกอบการลงทะเบียน และเมื่อสิ ้นเดือนมิถนุ ายนของทุกปี ให้ สง่ สาเนาทะเบียนสมาชิกที่เพิ่มขึ ้น และแจ้ ง
การตายของสมาชิก หรื อการพ้ นจากสมาชิกภาพไปให้ นายทะเบียนทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่สิ ้นเดือน
มิถนุ ายน
ข้ อ ๑๘ ...

-๗ข้ อ ๑๘ การสิ ้นสมาชิกภาพ ในกรณีตอ่ ไปนี ้ให้ ถือว่าความเป็ นสมาชิกสิ ้นสุดลง คือ
๑๘.๑ ถึงแก่ความตายนับแต่วนั ที่ถึงแก่ความตาย
๑๘.๒ สมาชิกที่สาบสูญตามคาสัง่ ศาล ให้ ถือว่าเป็ นสมาชิกที่ถึงแก่ความตาย
นับแต่วนั ที่ศาลมีคาสัง่
๑๘.๓ ถูกเพิกถอนเพราะปรากฏในภายหลังว่าการสมัครเป็ นไปโดยไม่สจุ ริตนับแต่
วันที่ประธานกรรมการ หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมาย สัง่ เพิกถอนตามข้ อ ๑๖.๒
๑๘.๔ ลาออกนับแต่วนั ที่การฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศได้ รับหนังสือลาออก
๑๘.๕ ขาดส่งเงินสงเคราะห์ เกิน ๙๐ วัน และได้ รับหนังสือเตือนจากการฌาปนกิจ สงเคราะห์กองทัพอากาศ ให้ ชาระเงินสงเคราะห์ ซึง่ เป็ นหนังสือเตือนลงทะเบียนตอบรับ จานวน ๓ ครัง้
โดยทุกครัง้ มีระยะเวลาห่างกันไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน และสมาชิกไม่ชาระเงินสงเคราะห์ หรื อการฌาปนกิจสงเคราะห์
กองทัพอากาศ ไม่สามารถติดต่อหาหลักแหล่งที่อยูไ่ ด้
ข้ อ ๑๙ ให้ ประธานกรรมการ หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมาย อนุมตั ถิ อนชื่อสมาชิก ตามข้ อ ๑๘
ออกจากทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ และแจ้ งให้ สมาชิกทราบทัว่ กัน
ข้ อ ๒๐ การขอคืนสภาพ
สมาชิกที่สิ ้นสมาชิกภาพตามข้ อ ๑๘.๕ หากประสงค์จะขอกลับเป็ นสมาชิกอีก สามารถกระทา
ได้ ภายใต้ หลักเกณฑ์ ดังนี ้
๒๐.๑ ต้ องแสดงตัวต่อเจ้ าหน้ าที่ ณ สานักงานการฌาปนกิจกองทัพอากาศ หรื อ
แผนกสวัสดิการหน่วยขึ ้นตรงกองทัพอากาศ พร้ อมเอกสารหลักฐานประกอบ ตามข้ อ ๑๖
๒๐.๒ ผู้ขอคืนสภาพ
๒๐.๒.๑ ขาดสมาชิกภาพเป็ นเวลาไม่เกิน ๕ ปี บริบรู ณ์ นับแต่วนั ที่ถกู ถอนชื่อ
สมาชิก ตามข้ อ ๑๙
๒๐.๒.๒ ยื่นคาร้ องขอคืนสมาชิกภาพพร้ อมชี ้แจงสาเหตุ ความจาเป็ นและ
เหตุผลของการขาดสมาชิกภาพต่อประธานกรรมการ หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมาย
๒๐.๓ ต้ องชาระเงินสงเคราะห์ตงแต่
ั ้ ศพที่ขาดส่งเงินสงเคราะห์มาจนถึงศพปั จจุบนั
ในวันที่รายงานขอคืนสภาพ และได้ รับอนุมตั จิ ากประธานกรรมการ หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายให้ คืนสภาพกลับ
เข้ าเป็ นสมาชิกต่อไป
ข้ อ ๒๑ สมาชิกที่ถกู ถอนชื่อออกจากทะเบียน ไม่มีสิทธิเรี ยกเงินค่าสมัคร และเงินสงเคราะห์
ที่จา่ ยไปแล้ วคืน รวมทังไม่
้ มีสิทธิเรี ยกร้ องค่าเสียหายใด ๆ ทังสิ
้ ้น นอกจากเงินสงเคราะห์ลว่ งหน้ าที่สมาชิกผู้นนั ้
ยังไม่ตกอยูใ่ นความผูกพันที่ต้องจ่ายเงินสงเคราะห์
หมวด ๔ ...

-๘หมวด ๔
หน้ าที่และสิทธิสมาชิก
ข้ อ ๒๒ สมาชิกมีหน้ าที่ต้องปฏิบตั ิดงั นี ้
๒๒.๑ ปฏิบตั ิตามระเบียบ ข้ อบังคับ คาสัง่ การฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ
และมติของคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด
๒๒.๒ ชาระเงินสงเคราะห์ตามที่การฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศแจ้ งให้ ทราบ
๒๒.๓ สมาชิกประจาการเมื่อย้ ายสังกัด ต้ องแจ้ งเจ้ าหน้ าที่การเงินของหน่วย
ที่ย้ายไปสังกัดใหม่ด้วยว่าตนเองเป็ นสมาชิก และจานวนบุคคลในครอบครัวที่เป็ นสมาชิกร่วมด้ วย
๒๒.๔ ต้ องแจ้ งให้ การฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศทราบทุกครัง้ ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงที่ทางานหรื อที่พกั อาศัย
๒๒.๕ ต้ องแจ้ งให้ การฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศทราบพร้ อมหลักฐาน
เมื่อสมาชิกเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล รวมทังการเปลี
้
่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ชื่อผู้รับเงินสงเคราะห์ตามที่ได้ ระบุไว้
๒๒.๖ สมาชิกที่ออกจากราชการ หรื อขาดจากอัตราเงินเดือนของกองทัพอากาศ
ให้ ตดิ ต่อการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ เพื่อขอเป็ นสมาชิกนอกสังกัดภายใน ๙๐ วัน มิฉะนัน้
จะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนสมาชิก
ข้ อ ๒๓ ผู้รับเงินสงเคราะห์นาศพสมาชิกที่ถึงแก่ความตายมาบาเพ็ญกุศล ณ ฌาปนสถาน
และสุสานกองทัพอากาศ มีสิทธิได้ รับส่วนลดตามอัตราที่กาหนดไว้ สาหรับสมาชิก
หมวด ๕
อัตราเงินสงเคราะห์และการส่งเงินสงเคราะห์
ข้ อ ๒๔ การฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ ประกาศเก็บเงินสมาชิก ดังนี ้
๒๔.๑ สมาชิกต้ องจ่ายเงินสงเคราะห์ ตามจานวนสมาชิกที่ถึงแก่ความตาย
ในอัตราศพละ ๓.-บาท
๒๔.๒ สมาชิกต้ องจ่ายเงินค่าบารุงในอัตรา และระยะเวลาที่การฌาปนกิจสงเคราะห์
กองทัพอากาศกาหนด ทังนี
้ ้ให้ เป็ นไปโดยมติของคณะกรรมการ แล้ วเสนอต่อนายทะเบียนทราบ
ข้ อ ๒๕ การส่งเงินสงเคราะห์
๒๕.๑ ให้ การฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ แจ้ งจานวนสมาชิกที่ถึงแก่ความตาย
ให้ สว่ นราชการในกองทัพอากาศ และสมาชิกนอกสังกัดกองทัพอากาศทราบภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน
๒๕.๒ ให้ สว่ นราชการ...

-๙๒๕.๒ ให้ สว่ นราชการต้ นสังกัดเก็บเงินตาม ข้ อ ๒๔ จากสมาชิกที่รับเงินเดือน หรื อ
เงินค่าจ้ าง หรื อเงินบานาญทางกองทัพอากาศ รวมทังสมาชิ
้
กที่เป็ นบุคคลในครอบครัว ส่งให้ การฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศโดยตรงในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป
๒๕.๓ สมาชิกที่มีความประสงค์จะส่งเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ า ให้ นาส่งเงิน
ตามจานวนเงินและระยะเวลาที่การฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศกาหนด และเงินจานวนนี ้การฌาปนกิจ สงเคราะห์กองทัพอากาศ จะคืนให้ แก่สมาชิกเท่าที่สมาชิกผู้นนยั
ั ้ งไม่ตกอยูใ่ นความผูกพันที่จะต้ องจ่ายเงิน
สงเคราะห์ตามที่จา่ ยไว้ ลว่ งหน้ า
๒๕.๔ สมาชิกนอกจากที่กล่าว ตามข้ อ ๒๕.๒ และ ข้ อ ๒๕.๓ ให้ สง่ เงินสงเคราะห์
ต่อการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ โดยตรง โดยหักจากบัญชีเงินฝากที่การฌาปนกิจสงเคราะห์
กองทัพอากาศกาหนด ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป
หมวด ๖
การจ่ายเงินสงเคราะห์
ข้ อ ๒๖ การจ่ายเงินสงเคราะห์ ให้ ประธานกรรมการ หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายเป็ นผู้อนุมตั ิ
ให้ จา่ ยจึงจะจ่ายได้
ข้ อ ๒๗ การตรวจสอบหลักฐานเมื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย ให้ ผ้ มู ีสิทธิรับเงินสงเคราะห์
ตามที่สมาชิกได้ ระบุไว้ ในหนังสือแสดงเจตนา นาหลักฐานดังต่อไปนี ้มาแสดงต่อเจ้ าหน้ าที่ เพื่อขอรับเงิน
สงเคราะห์ จากการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ
๒๗.๑ คาร้ องขอของผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์
๒๗.๒ ใบมรณบัตรของสมาชิก พร้ อมสาเนา หรื อเอกสารของทางราชการ
ที่แสดงว่าสมาชิกถึงแก่ความตาย
๒๗.๓ บัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ พร้ อมสาเนา ๑ ชุด
ข้ อ ๒๘ เมื่อการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศได้ ตรวจหลักฐาน ตามข้ อ ๒๗ ถูกต้ อง
ครบถ้ วนแล้ ว ให้ ดาเนินการดังนี ้
๒๘.๑ ให้ จา่ ยเงินสงเคราะห์ ให้ แก่ผ้ รู ับเงินสงเคราะห์ตามที่สมาชิกระบุไว้ ในใบสมัคร ดังนี ้
๒๘.๑.๑ จ่ายครัง้ แรกเท่าที่เก็บได้ ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วนั รับคาร้ องขอรับ
เงินสงเคราะห์
๒๘.๑.๒ จ่ายเงิน...

- ๑๐ ๒๘.๑.๒ จ่ายเงินสงเคราะห์สว่ นที่เหลือจากที่เรี ยกเก็บได้ ทงหมดภายใน
ั้
๑๕๐ วัน นับแต่วนั สิ ้นเดือนของเดือนที่รับคาร้ องขอรับเงินสงเคราะห์ และภายหลังจากที่เรี ยกเก็บได้ จากยอด
ค้ างชาระ
๒๘.๒ ให้ การฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ หักเงินไว้ เพื่อเป็ นค่าใช้ จา่ ยในการ
ดาเนินกิจการ ในอัตราร้ อยละ ๔ ของเงินสงเคราะห์ทงหมด
ั้
ที่จะต้ องจ่ายให้ แก่ผ้ มู ีสิทธิรับเงินสงเคราะห์
ข้ อ ๒๙ ในกรณีที่สมาชิกมิได้ ระบุตวั ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ไว้ ในหนังสือแสดงเจตนา หรื อระบุ
ไว้ แล้ วแต่ผ้ มู ีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ได้ ถึงแก่ความตายไปก่อนแล้ ว หรื อผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ ที่ได้ รับเงิน
สงเคราะห์ ตามข้ อ ๒๘.๑.๑ ไปแล้ ว แต่ได้ ถึงแก่ความตายไปก่อนที่จะมารับเงินสงเคราะห์ ตามข้ อ ๒๘.๑.๒
ให้ ปฏิบตั ิดงั นี ้
๒๙.๑ ให้ จ่ายเงินสงเคราะห์ตามลาดับ ดังนี ้
๒๙.๑.๑ สามีหรื อภรรยาของสมาชิก
๒๙.๑.๒ บุตรของสมาชิก
๒๙.๑.๓ บิดามารดาของสมาชิก
๒๙.๑.๔ ผู้อยู่ในอุปการะและผู้อปุ การะของสมาชิก ซึ่งต้ องอยู่ใน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการด้ วย
๒๙.๒ ให้ ทายาทผู้มีสิทธิตามข้ อ ๒๙.๑ ยื่นเรื่ องขอรับเงินสงเคราะห์ตอ่ เจ้ าหน้ าที่
ภายใน ๙๐ วัน พร้ อมกับดาเนินการให้ อาเภอ หรื อเขตตามภูมิลาเนาที่อยูข่ องสมาชิก ทาการสอบสวนการ
เป็ นทายาท เพื่อให้ ทราบว่าสมาชิกที่ถึงแก่ความตายมีทายาทถูกต้ องตามกฎหมายกี่คน เพื่อใช้ เป็ นหลักฐาน
ให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบ
ข้ อ ๓๐ เมื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย แต่ผ้ มู ีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ ไม่ได้ มาติดต่อขอรับเงิน
สงเคราะห์ตามกาหนด ให้ การฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ แจ้ งให้ ผ้ มู ีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ทราบ
ภายใน ๙๐ วัน เพื่อมารับเงินสงเคราะห์ ถ้ าไม่มาติดต่อขอรับตามกาหนด ให้ ถือว่าเป็ นเงินสงเคราะห์ค้างจ่าย
และเมื่อพ้ นกาหนด ๕ ปี ไปแล้ ว ให้ โอนเงินจานวนนี ้เข้ าเป็ นเงินทุนการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ
หมวด ๗
หน้ าที่ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้ องจะต้ องปฏิบตั ิ
ข้ อ ๓๑ กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศตามระเบียบนี ้ ให้ เป็ นหน้ าที่ของ
ส่วนราชการ สังกัดกองทัพอากาศ ที่เกี่ยวข้ องจะต้ องปฏิบตั ิและประสานงานกับการฌาปนกิจสงเคราะห์
กองทัพอากาศดังนี ้
๓๑.๑ จัดทา...

- ๑๑ -

๓๑.๑ จัดทาทะเบียนสมาชิกที่ถกู หักเงินสงเคราะห์จากเงินเดือน หรื อค่าจ้ าง หรื อบานาญ
๓๑.๒ แจ้ งการเลื่อนยศ การปลด ย้ ายสังกัด และถึงแก่ความตายของสมาชิก
ตามข้ อ ๓๑.๑ ให้ การฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศทราบโดยด่วน ในกรณีย้ายสังกัดให้ ส่วนราชการ
ต้ นสังกัดเดิม แจ้ งให้ สว่ นราชการต้ นสังกัดใหม่ทราบด้ วย
๓๑.๓ กรณีมีข้าราชการ ลูกจ้ าง ย้ ายมาเข้ าสังกัดใหม่ แจ้ งว่าตนเองและบุคคล
ในครอบครัวเป็ นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ ให้ ส่วนราชการต้ นสังกัดใหม่ดาเนินการ
เก็บเงินสงเคราะห์ โดยหักจากเงินเดือนหรื อค่าจ้ างแล้ วแต่กรณี และนาส่งการฌาปนกิจสงเคราะห์
กองทัพอากาศตามประกาศเก็บเงินสงเคราะห์ในแต่ละเดือน เพื่อให้ การส่งเงินสงเคราะห์เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
๓๑.๔ ในกิจการอื่น ๆ ที่สมควรและจาเป็ น ตามที่การฌาปนกิจสงเคราะห์
กองทัพอากาศแจ้ งให้ ทราบ
หมวด ๘
การเงินและการบัญชี
ข้ อ ๓๒ เงินทุนการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศได้ มาจาก
๓๒.๑ ค่าสมัครเข้ าเป็ นสมาชิก
๓๒.๒ เงินค่าบารุง
๓๒.๓ เงินที่หกั จากเงินสงเคราะห์ เพื่อเป็ นค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินกิจการ
๓๒.๔ ดอกผลที่เกิดจากการฝากเงิน
๓๒.๕ เงินที่ได้ รับจากการบริจาค
๓๒.๖ เงินรายได้ อื่น ๆ
ข้ อ ๓๓ การรับจ่ายเงิน ให้ หน่วยงานการเงินของการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ
เป็ นหน่วยรับผิดชอบ โดยต้ องมีหลักฐานการรับเงินหรื อจ่ายเงินไว้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ กับต้ องบันทึก
รายการรับเงินหรื อจ่ายเงินนันในบั
้ ญชี ในวันที่รับเงินหรื อจ่ายเงินนันด้
้ วย
ข้ อ ๓๔ การฝากเงินธนาคาร ให้ เปิ ดบัญชีเงินฝากไว้ กับธนาคารของรัฐ หรื อธนาคารพาณิชย์
ที่เชื่อถือได้ ในนามของการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ”
ข้ อ ๓๕ การสัง่ จ่ายเงิน หรื อถอนเงินจากธนาคาร ต้ องมีผ้ ลู งลายมือชื่อสัง่ จ่ายเงินในเช็คหรื อ
ใบถอนเงินร่วมกัน ๒ คน คือ ประธานกรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายลงลายมือชื่อ
ร่วมกับเหรัญญิก หรื อหัวหน้ าฝ่ ายการเงิน หรื อผู้ชว่ ยหัวหน้ าฝ่ ายการเงิน ของการฌาปนกิจสงเคราะห์
กองทัพอากาศ
ข้ อ ๓๖ ...

- ๑๒ ข้ อ ๓๖ เงินทุนการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ จะนาไปจ่ายหรื อก่อหนี ้ผูกพันได้ เฉพาะ
กรณีพงึ จ่าย หรื อก่อหนี ้ผูกพัน เพื่อกิจการของการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศเท่านัน้
ข้ อ ๓๗ การสัง่ ใช้ จา่ ยเงินทุนการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ รองประธานกรรมการ หรื อ
เลขานุการ สัง่ จ่ายเงินในวงเงินครัง้ ละไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐.- บาท หากเกินวงเงินดังกล่าว ให้ ขออนุมตั ิประธาน
กรรมการ เว้ นแต่การสัง่ จ่ายเงินสงเคราะห์
ข้ อ ๓๘ การจัดซื ้อจัดจ้ างให้ เป็ นไปตามระเบียบคณะกรรมการการฌาปนกิจสงเคราะห์
กองทัพอากาศ ว่าด้ วยการจัดซื ้อจัดจ้ าง
ข้ อ ๓๙ การบัญชีและการจัดทารายงานการเงิน ให้ ปฏิบตั ิตามระเบียบคณะกรรมการ
การฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ ว่าด้ วยการบัญชีเงินการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ
ซึง่ ต้ องให้ มีบญ
ั ชีแสดงฐานะการเงินตามแบบที่นายทะเบียนกาหนด
ข้ อ ๔๐ เมื่อสิ ้นปี ปฏิทินของทุกปี ให้ การฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ จัดทารายงาน
การเงินประกอบด้ วยบัญชีรายได้ – รายจ่าย งบดุล พร้ อมรายละเอียดประกอบ และต้ องจัดให้ มีการตรวจสอบ
บัญชีโดยผู้ตรวจสอบภายใน หรื อผู้ตรวจสอบบัญชีให้ ถกู ต้ องก่อน แล้ วเรี ยนผู้บญ
ั ชาการทหารอากาศ เพื่ออนุมตั ิ
ภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วนั สิ ้นปี และส่งสาเนางบดุล พร้ อมด้ วยสาเนาบัญชีรายได้ – รายจ่าย ที่มีคารับรอง
ว่าถูกต้ องให้ แก่นายทะเบียนภายใน ๓๐ วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับอนุมตั ิ และให้ แสดงงบดุลนันไว้
้ ในสานักงาน
เพื่อให้ สมาชิก และผู้มีสว่ นได้ เสียตรวจสอบได้
ข้ อ ๔๑ หลักฐานตามข้ อ ๓๙ และข้ อ ๔๐ ต้ องเก็บรักษาไว้ ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
ข้ อ ๔๒ การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน และบัญชี ซึง่ มิได้ กาหนด
ไว้ ในระเบียบนี ้ ให้ ปฏิบตั ิตามระเบียบคณะกรรมการการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ ว่าด้ วยการบัญชี
เงินการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ
หมวด ๙
การเลิกการฌาปนกิจสงเคราะห์และการชาระบัญชี
ข้ อ ๔๓ ในกรณีที่ได้ รับคาสัง่ จากนายทะเบียนให้ เลิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ ให้ คณะกรรมการ
ประชุมพิจารณาว่าสมควรเลิก หรื อมีทางแก้ ไขประการใด ถ้ าที่ประชุมมีมติไม่ให้ เลิกและมีเหตุผลและวิธี
แก้ ไขประการใด ให้ ทาหนังสืออุทธรณ์ตอ่ รัฐมนตรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
โดยยื่นต่อนายทะเบียนภายใน ๓๐ วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับคาสัง่
ข้ อ ๔๔ ...

- ๑๓ ข้ อ ๔๔ เมื่อต้ องเลิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ ให้ หวั หน้ าส่วนราชการที่รับผิดชอบดาเนินการ
ให้ มีการชาระบัญชีให้ เสร็ จโดยเร็ ว
ข้ อ ๔๕ เมื่อชาระบัญชีแล้ ว ถ้ ามีทรัพย์สินของการฌาปนกิจสงเคราะห์เหลืออยูเ่ ท่าใด ให้ โอน
หรื อจาหน่ายไปใช้ จา่ ยในด้ านสวัสดิการของกองทัพอากาศ หรื อให้ ทรัพย์สินนันตกเป็
้
นของแผ่นดินต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
(ลงชื่อ) พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข
(ชลิต พุกผาสุข)
ผู้บญ
ั ชาการทหารอากาศ
หมายเหตุ ๑) ข้ อ ๗.๘, ๑๓, ๑๔, และ๑๖.๑
เป็ นการแก้ ไขตามระเบียบกองทัพอากาศว่าด้ วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒
๒) ข้ อ ๗.๑๕,๘,๑๔.๑,๑๔.๕.๓,๑๕.๑,๑๘,๕,๒๐ วรรคแรก, ๒๗.๓, ๒๗.๔, ๓๔, ๓๗ และ ๔๐
เป็ นการแก้ ไขตามระเบียบกองทัพอากาศว่าด้ วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๒
๓) ข้ อ ๒๔.๑
เป็ นการแก้ ไขตามระเบียบกองทัพอากาศว่าด้ วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๓
๔) ข้ อ ๑๔.๕, ๑๔.๕.๑, ๑๔.๕.๒, ๑๔.๕.๓, ๑๔.๕.๔, ๑๔.๕.๕, ๑๔.๕.๖, และ ๑๔.๕.๗
เป็ นการแก้ ไขตามระเบียบกองทัพอากาศว่าด้ วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๕
๕) ข้ อ ๒๐.๑
เป็ นการแก้ ไขตามระเบียบกองทัพอากาศว่าด้ วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๘

