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คู่มือสาหรับประชาชน
การสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุมัติ
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง :
1) ระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากร
ท้องถิ่น พ.ศ. 2554
ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ให้บริการ : ส่วนกลาง

หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (ก.ฌ.) จัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
สมาชิก ก.ฌ. ทาการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ
คุณสมบัติของสมาชิก ก.ฌ. คือ
- ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- ลูกจ้างประจาของกองทุน / พนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์และหน่วยงานต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้การ
ควบคุมหรือกากับดูแลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- เจ้าหน้าที่ของสานักงาน ก.ฌ.
- ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นที่ปรึกษา และเลขานุการของผู้บริหารท้องถิ่น
- ข้าราชการ / พนักงาน / หรือลูกจ้างประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้สมัครเป็นสมาชิกอายุตั้งแต่ 18 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี บริบูรณ์
- กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข /
เพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร / หลักฐาน
ร่วมกัน พร้อมกาหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไข / เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข /
เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคาคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
- พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะ
ดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว
- ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มสับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอได้ตรวจสอบคาขอและรายการ
เอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
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หมายเหตุ : จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 5 วันทาการ นับแต่วันที่พิจารณาแล้ว
เสร็จ

ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ :

ระยะเวลาเปิดให้บริการ :
ระยเวลาเปิดให้บริการ :

สานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากร
ท้องถิ่น (สานักงาน ก.ฌ.) สานักบริหารการคลังท้องถิ่น กรม เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขต (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
โทร/โทรสาร 0-2241-8036 /
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 28 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน
ตามที่กาหนดและค่าธรรมเนียมการสมัครเพื่อให้
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ประสงค์จะสมัคร
สมาชิก ก.ฌ. ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง
(หมายเหตุ: -)
2) การพิจารณา
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ประสงค์จะสมัคร
สมาชิก ก.ฌ. ตรวจสอบและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
พร้อมค่าธรรมเนียม จัดส่งให้กับสานักงาน ก.ฌ. เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
(หมายเหตุ: (นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง))
3) การพิจารณา
เจ้าหน้าที่ของสานักงาน ก.ฌ. ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน และเสนอนายทะเบียนผู้รับมอบอานาจจาก
คณะกรรมการ ก.ฌ. เพื่อพิจารณาอนุมัติ
(หมายเหตุ: (นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง))

ระยะเวลา
1 ชั่วโมง

ส่วนที่รับผิดชอบ
-

5 วันทาการ

-

23 วันทาการ

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและ
บุคลากรท้องถิ่น (ก.ฌ.1)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 2) หนังสือยินยอมให้หน่วยงานหักเงินชาระเงินสงเคราะห์
สานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากร
ท้องถิ่น
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 3) สาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (โดยผู้สมัครรับรองสาเนาถูกต้อง)
4) สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ประสงค์ให้ได้รับเงินสงเคราะห์
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (โดยผู้สมัครรับรองสาเนาถูกต้อง)
5) ใบรับรองแพทย์
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ออกจากโรงพยาบาล หรือ คลีนิก)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

-

-

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1) แบ่งตามช่วงอายุผู้สมัคร อายุ 18-29 (ปี)
ค่าสมัคร 40 (บาท)
* ค่าบารุง 30 (บาท)
** เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 300 (บาท)
(หมายเหตุ: (* ชาระครั้งเดียว .** ชาระทุกปี))
2) แบ่งตามช่วงอายุผู้สมัคร อายุ 30-39 (ปี)
ค่าสมัคร 60 (บาท)
* ค่าบารุง 30 (บาท)
** เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 300 (บาท)
(หมายเหตุ: (* ชาระครั้งเดียว .** ชาระทุกปี))

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 370 บาท

ค่าธรรมเนียม 390 บาท
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ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
3) แบ่งตามช่วงอายุผู้สมัคร อายุ 40-49 (ปี)
ค่าสมัคร 80 (บาท)
* ค่าบารุง 30 (บาท)
** เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 300 (บาท)
(หมายเหตุ: (* ชาระครั้งเดียว .** ชาระทุกปี))
4) แบ่งตามช่วงอายุผู้สมัคร อายุ 50-60 (ปี)
ค่าสมัคร 100 (บาท)
* ค่าบารุง 30 (บาท)
** เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 300 (บาท)
(หมายเหตุ: (* ชาระครั้งเดียว .** ชาระทุกปี))

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 410 บาท

ค่าธรรมเนียม 430 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
2) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลคลองเกลือ อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 /
โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม
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