
คู�มอืสําหรับประชาชน : การสมัครเป�นสมาชกิการฌาปนกิจสงเคราะห�ข�าราชการและบุคลากรท�องถ่ิน 

หน�วยงานท่ีให�บริการ :องค�การบริหารส�วนตําบลนาทอนอําเภอทุ�งหว�าจังหวัดสตูลกระทรวงมหาดไทย 

 

หลักเกณฑ� วิธีการ เง่ือนไข (ถ�ามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. การฌาปนกิจสงเคราะห�ข�าราชการและบุคลากรท�องถ่ิน (ก.ฌ.) จัดตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือให�สมาชิก

ก.ฌ. ทําการสงเคราะห�ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ 

คุณสมบัติของสมาชิกก.ฌ. คือ 

- ข�าราชการพนักงานราชการและลูกจ�างประจํากรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน 

- ลูกจ�างประจําของกองทนุ/พนักงานสหกรณ�ออมทรัพย�และหน�วยงานต�างๆทีอ่ยู�ภายใต�การควบคุมหรือกํากับ

ดูแลของกรมส�งเสริมการปกครองท�องถิ่น 

- เจ�าหน�าที่ของสํานักงานก.ฌ. 

- ผู�บริหารท�องถิ่นสมาชิกสภาท�องถิ่นที่ปรึกษาและเลขานุการของผู�บริหารท�องถิ่น 

- ข�าราชการ/พนักงาน/หรือลูกจ�างประจําขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นผู�สมัครเป:นสมาชิกอายุต้ังแต� 18 ป<

แต�ไม�เกิน 55 ป<นับถึงวันสมัคร 

2. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม�ถูกต�องหรือไม�ครบถ�วนและไม�อาจแก�ไข/เพ่ิมเติมได�

ในขณะนั้นผู�รับคําขอและผู�ยื่นคําขอจะต�องลงนามบันทึกสองฝ@ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร�วมกันพร�อม

กําหนดระยะเวลาให�ผู�ยBืBนคําขอดําเนินการแก�ไข/เพ่ิมเติมหากผู�ยื่นคําขอไม�ดําเนินการแก�ไข/เพ่ิมเติมได�ภายใน

ระยะเวลาที่กําหนดผู�รับคาํขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

3. พนักงานเจ�าหน�าที่จะยังไม�พิจารณาคําขอและยังไม�นับระยะเวลาดําเนินงานจนกว�าผู�ยื่นคําขอจะดําเนนิการ

แก�ไขคําขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถ�วนตามบันทกึสองฝ@ายน้ันเรียบร�อยแล�ว 

4. ระยะเวลาการให�บริการตามคู�มือเร่ิมนับหลังจากจากเจ�าหน�าที่ผู�รับคําขอได�ตรวจสอบคําขอและรายการ

เอกสารหลักฐานแล�วเห็นว�ามีความครบถ�วนตามที่ระบุไว�ในคู�มือประชาชน 

5. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม�ถูกต�องหรือไม�ครบถ�วนและไม�อาจแก�ไข/เพ่ิมเติมได�

ในขณะนั้นผู�รับคําขอและผู�ยื่นคําขอจะต�องลงนามบันทึกสองฝ@ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร�วมกันพร�อม

กําหนดระยะเวลาให�ผู�ยื่นคําขอดําเนินการแก�ไข/เพ่ิมเติมหากผู�ยื่นคําขอไม�ดําเนินการแก�ไข/เพ่ิมเติมภายใน



ระยะเวลาที่กําหนดผู�รับคาํขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

6. พนักงานเจ�าหน�าที่จะยังไม�พิจารณาคําขอและยังไม�นับระยะเวลาดําเนินงานจนกว�าผู�ยื่นคําขอจะดําเนนิการ

แก�ไขคําขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถ�วนตามบันทกึสองฝ@ายน้ันเรียบร�อยแล�ว 

7. ระยะเวลาการให�บริการตามคู�มือเร่ิมนับหลังจากเจ�าหน�าที่ผู�รับคําขอตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร

หลักฐานแล�วว�ามีความครบถ�วนตามที่ระบุไว�ในคู�มือประชาชน 

***หมายเหตุจะดําเนินการแจ�งผลการพิจารณาให�ผู�ยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต�วันที่พิจารณาแล�วเสร็จ 

ช�องทางการให�บริการ 

สถานท่ีให
บริการ 
สํานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห�ข�าราชการและ
บุคลากรท�องถ่ิน (สํานักงานก.ฌ.) สํานักบริหารการคลัง
ท�องถ่ินกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินถนน
นครราชสีมาแขวงดุสิตเขตดุสติกรุงเทพมหานคร 10300 
โทร/โทรสาร 0-2241-8036/ติดต�อด�วยตนเองณ
หน�วยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเป�ดให
บริการ เป(ดให�บริการวันจันทร�
ถึงวันศุกร� (ยกเว�นวันหยดุที่ทางราชการกําหนด) 
ตั้งแต�เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย่ง) 

สถานท่ีให
บริการ 
องค�การบริหารส�วนจังหวัด.....(ระบุชื่อ) 
เทศบาล.....(ระบุช่ือ) 
องค�การบริหารส�วนตําบล.....(ระบุชื่อ) 
เมืองพัทยา 
(ต�นสังกัดของผู�สมัคร)/ติดต�อด�วยตนเองณหน�วยงาน 
(หมายเหตุ: (-)) 

ระยะเวลาเป�ดให
บริการ เป(ดให�บริการวันจันทร�
ถึงวันศุกร� (ยกเว�นวันหยดุที่ทางราชการกําหนด) 
ตั้งแต�เวลา 08:30 - 16:30 น. 

สถานท่ีให
บริการ 
องค�การบริหารส�วนตําบลนาทอนอําเภอทุ�งหว�าจังหวัด
สตลู/ติดต�อด�วยตนเองณหน�วยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเป�ดให
บริการ เป(ดให�บริการวันจันทร�
ถึงวันศุกร� (ยกเว�นวันหยดุที่ทางราชการกําหนด) 
ตั้งแต�เวลา 00:00 - 00:00 น. 



 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส�วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :42 วัน 

 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส�วนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

บุคคลยื่นใบสมัครพร�อมเอกสารหลักฐานตามที่กําหนด
และค�าธรรมเนียมการสมัครเพื่อให�เจ�าหน�าที่ของ
หน�วยงานต�นสังกัดของผู�ประสงค�จะสมัครสมาชิกก.ฌ. 
ตรวจสอบความครบถ�วนถูกต�อง 
(หมายเหต:ุ (หน�วยงานผู�รับผิดชอบคือหน�วยงานต�น
สังกัดของผู�ประสงค�จะสมัครสมาชิกก.ฌ.)) 

1 ชั่วโมง กรมส�งเสริมการ
ปกครองท�องถิ่น 

 

2) การพิจารณา 
เจ�าหน�าที่ของหน�วยงานต�นสังกัดของผู�ประสงค�จะ
สมัครสมาชิกก.ฌ. รวบรวมเอกสารทีเ่กีย่วข�องพร�อม
ค�าธรรมเนียมจัดส�งให�กับสํานักงานก.ฌ. เพ่ือพิจารณา
อนุมัติ 
(หมายเหต:ุ (หน�วยงานผู�รับผิดชอบคือหน�วยงานต�น
สังกัดของผู�ประสงค�จะสมัครสมาชิกก.ฌ.)) 

5 วัน กรมส�งเสริมการ
ปกครองท�องถิ่น 

 

3) การพิจารณา 
เจ�าหน�าที่ของสํานักงานก.ฌ. ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานและเสนอนายทะเบียนผู�รับมอบอํานาจจาก
คณะกรรมการก.ฌ. เพ่ือพิจารณาอนุมัติและจัดส�งใบ
ตอบรับการเป:นสมาชิกก.ฌ. ให�หน�วยงานต�นสังกดัฯ
เพ่ือแจ�งเร่ืองให�สมาชิกก.ฌ. ผู�ยื่นเร่ืองฯได�ทราบ 
(หมายเหต:ุ (หน�วยงานผู�รับผิดชอบคือสํานักงานก.ฌ.)) 

36 วัน กรมส�งเสริมการ
ปกครองท�องถิ่น 

 

 



รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ�าม)ี หน�วยงานภาครัฐผู�ออกเอกสาร 
1) 

 
ใบสมัครเข�าเป�นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห�ข�าราชการ
และบุคลากรท�องถิ่น (ก.ฌ.1) 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

2) 
 

หนังสือยินยอมให�หน�วยงานหักเงินชําระเงินสงเคราะห�
สํานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห�ข�าราชการและบุคลากร
ท�องถ่ิน 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

3) 
 

ทะเบียนบ�านของผู�สมัคร 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

4) 
 

ทะเบียนบ�านของผู�ประสงค�ให�ได�รับเงินสงเคราะห� (โดย
ผู�สมัครรับรองสําเนาถูกต�อง) 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

5) 
 

ใบรับรองแพทย�  
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

 



ค�าธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดค�าธรรมเนียม ค�าธรรมเนียม (บาท / ร�อยละ) 
1) แบ�งตามช�วงอายุผู�สมัคร 

อายุ 18-29 (ป?)  
ค�าสมัคร 40 (บาท)  
* ค�าบํารุง 30 (บาท)  
** เงินสงเคราะห�ล�วงหน�า 180 (บาท)  
(หมายเหตุ: (* ชําระคร้ังเดียว **ชําระทุกป1)) 

ค�าธรรมเนียม 250 บาท 
 
 

2) แบ�งตามช�วงอายุผู�สมัคร 
อายุ 30-39 (ป?)  
ค�าสมัคร 60 (บาท)  
* ค�าบํารุง 30 (บาท)  
** เงินสงเคราะห�ล�วงหน�า 180 (บาท)  
(หมายเหตุ: (* ชําระคร้ังเดียว **ชําระทุกป1)) 

ค�าธรรมเนียม 270 บาท 
 
 

3) แบ�งตามช�วงอายุผู�สมัคร 
อายุ 40-49 (ป?)  
ค�าสมัคร 80 (บาท)  
* ค�าบํารุง 30 (บาท)  
** เงินสงเคราะห�ล�วงหน�า 180 (บาท)  
(หมายเหตุ: (* ชําระคร้ังเดียว **ชําระทุกป1)) 

ค�าธรรมเนียม 290 บาท 
 
 

4) แบ�งตามช�วงอายุผู�สมัคร 
อายุ 50-55 (ป?)  
ค�าสมัคร 100 (บาท)  
* ค�าบํารุง 30 (บาท)  
** เงินสงเคราะห�ล�วงหน�า 180 (บาท)  
(หมายเหตุ: (* ชําระคร้ังเดียว  **ชําระทุกป1)) 

ค�าธรรมเนียม 310 บาท 
 
 

 



ช�องทางการร�องเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ช�องทางการร�องเรียน / แนะนําบริการ 
1) สํานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห�ข�าราชการและบุคลากรท�องถิ่นสํานักบริหารการคลังท�องถ่ิน

กรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินหมายเลขโทรศัพท�        0-2241-8036 
(หมายเหต:ุ -) 

2) องค�การบริหารส�วนตําบลนาทอนอําเภอท�Bงหว�าจังหวัดสตูล 
(หมายเหต:ุ -) 

3) ศูนย�บริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด�วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู�ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พิษณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอร�ม ตัวอย�างและคู�มอืการกรอก 

ลําดับ ชือ่แบบฟอร�ม 
1) (1) ใบสมัครเข�าเป:นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห�ข�าราชการและบุคลากรท�องถ่ิน (ก.ฌ.1)  (2) 

แบบหนังสอืยินยอมให�หน�วยงานหักเงินชําระเงินสงเคราะห�สํานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห�
ข�าราชการและบุคลากรท�องถ่ิน 
(หมายเหต:ุ -) 

 

ชือ่กระบวนงาน:การสมัครเป:นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห�ข�าราชการและบุคลากรท�องถิ่น 

หน�วยงานกลางเจ�าของกระบวนงาน:สํานักบริหารการคลังท�องถ่ินกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินสํานัก

บริหารการคลังท�องถ่ิน 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน�วยเดียว 

หมวดหมู�ของงานบริการ: อนุมัต ิ

กฎหมายที่ให�อํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกีย่วข�อง: 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที� 



 
1)ระเบียบกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินว�าด�วยการฌาปนกิจสงเคราะห�ข�าราชการและบุคลากรท�องถิ่น
พ.ศ. 2554 
ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 

พ้ืนที่ให�บริการ:ส�วนกลาง 

กฎหมายข�อบังคับ/ข�อตกลงที่กําหนดระยะเวลา:- 

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ข�อกําหนด ฯลฯ: 0.0 

 

ข�อมูลสถิตขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลีย่ต�อเดอืน 0 

 จํานวนคําขอที่มากทีสุ่ด 0 

 จํานวนคําขอที่น�อยทีสุ่ด 0 

 

ชือ่อ�างอิงของคู�มือประชาชน:สําเนาคู�มือประชาชน 05/10/2015 12:25 

 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน�โหลดจากเว็บไซต�ระบบสารสนเทศศูนย�กลางข�อมูลคู�มือสําหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร�คู�มือ: - 


