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

หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
เมื่อสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (สมาชิก ก.ฌ.) ถึงแก่ความตาย
ทายาทหรือผู้จัดการศพสามารถแจ้งและยื่นเรื่องเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์ได้ที่สานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์
ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น หรือที่หน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิก ก.ฌ. ผู้ที่ถึงแก่ความตาย โดยแนบ
เอกสารหลักฐานตามที่กาหนด
หมายเหตุ: จะดาเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันทาการ นับแต่วันที่
พิจารณาแล้วเสร็จ

ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ :

ระยะเวลาเปิดให้บริการ :

สานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากร
ท้องถิ่น (สานักงาน ก.ฌ.) สานักบริหารการคลังท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ทร/โทรสาร 0 2241 8036 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน

เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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สถานที่ให้บริการ :

ระยะเวลาเปิดให้บริการ :

องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี (หรือที่ทาการองค์กรปกครอง เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์
ส่วนท้องถิ่น ที่จะดาเนินการก่อสร้างอาคาร) / ติดต่อด้วยตนเอง (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ณ หน่วยงาน
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 85 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ทายาทหรือผู้จัดการศพแจ้งและยื่นคาร้องต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัดของสมาชิก ก.ฌ. ผูถ้ ึงแก่ความตายโดย
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน
(หมายเหตุ: -)
2) การตรวจสอบเอกสาร
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิก ก.ฌ. ผู้ถึง
แก่ความตาย รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และจัดส่ง
ให้กับสานักงาน ก.ฌ. เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงิน
สงเคราะห์
(หมายเหตุ: (นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง))
3) การพิจารณา
เจ้าหน้าที่ของสานักงาน ก.ฌ. ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานและจัดทารายงานการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์
ประจาเดือน เพื่อแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดเก็บเงิน
สงเคราะห์จากสมาชิกส่งให้สานักงาน ก.ฌ.
(หมายเหตุ: (นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง))
4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
คณะกรรมการ ก.ฌ. พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์
ระยะเวลา
(หมายเหตุ: (นับแต่วันที่แจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดของ
สมาชิก ก.ฌ.เก็บเงินสงเคราะห์))
5) สานักงาน ก.ฌ. สั่ งจ่ายเงินให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด
ของสมาชิก ก.ฌ. ผู้ถึงแก่ความตาย
(หมายเหตุ: (นับแต่วันที่คณะกรรมการ ก.ฌ. มีมติ
อนุมัติ))

ระยะเวลา
1 ชั่วโมง

ส่วนที่รับผิดชอบ
-

5 วันทาการ

-

30 วันทาการ กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

30 วันทาการ กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

20 วันทาการ กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) แบบรายงานขอรับเงินสงเคราะห์การฌาปนกิจสงเคราะห์
ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (ก.ฌ.3)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 2) สาเนาใบมรณบัตร
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 3) สาเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก ก.ฌ. ผู้ถึงแก่ความตาย
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 4) สาเนาทะเบียนสมรสของสมาชิก ก.ฌ. ผู้ถึงแก่ความตาย
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีจดทะเบียนสมรส)
5) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 6) สาเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 7) สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุลของผู้มีสิทธิรับเงิน
สงเคราะห์
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

-

-

-

-
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ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
8) แบบสอบสวนทายาท (ปค.14)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีที่สมาชิก ก.ฌ. ผู้ถึงแก่ความตายได้ระบุไว้ในใบ
สมัคร หรือใบเปลี่ยนแปลงทายาท (ไม่ระบุชื่อ) ให้บิดา มารดา
สามี ภรรยา บุตร เป็นผู้รับเงินสงเคราะห์ หรือกรณีบุคคลที่
สมาชิก ก.ฌ. ผู้ถึงแก่ความตาย ระบุไว้ในใบสมัคร ถึงแก่ความ
ตายไปก่อนสมาชิก(ถ้ามี))
9) หมายเหตุ : เอกสารลาดับที่ 2 – 8 ทายาทผู้มีสิทธิรับเงิน
สงเคราะห์หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิก
ก.ฌ. ผู้ถึงแก่ความตาย ต้องลงชื่อรับรองสาเนาทุกฉบับ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ -

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม
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

