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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรสมัครเป็ นสมำชิกกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ ข้ำรำชกำรและบุคลำกรท้ องถิ่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักบริหารการคลังท้ องถิ่น
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน: การสมัครเป็ นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้ องถิ่น
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: สานักบริหารการคลังท้ องถิ่น
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุมตั ิ
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) ระเบียบกรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่ นว่าด้วยการฌาปนกิ จสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่ น พ.ศ.
2554
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนกลาง
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การสมัครเป็ นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการ
และบุคลากรท้ องถิ่น 27/05/2558 15:08
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ สานักงานการฌาปนกิ จสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่ น (สานักงาน ก.ฌ.) สานัก
บริ หารการคลังท้องถิ่ น กรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่ น ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300 โทร/โทรสาร 0-2241-8036/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ –
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2)

สถานที่ให้ บริการ
ทีท่ าการองค์การบริหารส่วนตาบลทุง่ กระบ่า อาเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
โทรศัพท์, โทรสาร 034-510761 / ติดต่อด้ วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลำเปิ ดให้ บริกำร เปิ ดให้ บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตังแต่
้ เวลา 08:30 - 16:30 น.
หมำยเหตุ (-)

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้ องถิ่น (ก.ฌ.) จัดตังขึ
้ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ สมาชิก ก.ฌ. ทา
การสงเคราะห์ซงึ่ กันและกันในการจัดการศพ
คุณสมบัตขิ องสมาชิก ก.ฌ. คือ
- ข้ าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้ างประจากรมส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่น
- ลูกจ้ างประจาของกองทุน/พนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์และหน่วยงานต่างๆ ที่อยูภ่ ายใต้ การควบคุมหรื อกากับดูแลของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่น
- เจ้ าหน้ าที่ของสานักงาน ก.ฌ.
- ผู้บริหารท้ องถิ่น สมาชิกสภาท้ องถิ่น ที่ปรึกษา และเลขานุการของผู้บริหารท้ องถิ่น
- ข้ าราชการ/พนักงาน/หรื อลูกจ้ างประจาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
ผู้สมัครเป็ นสมาชิกอายุตงแต่
ั ้ 18 ปี แต่ไม่เกิน 55 ปี นับถึงวันสมัคร
2. กรณีคาขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วน และไม่อาจแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ใน
ขณะนัน้ ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้ องลงนามบันทึกสองฝ่ ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้ อมกาหนด
ระยะเวลาให้ ผ้ ยู ี่ืนคาขอดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ภายในระยะเวลาที่
กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
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3. พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอ และยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ ไขคา
ขอ หรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึกสองฝ่ ายนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
4. ระยะเวลาการให้ บริ การตามคูม่ ือเริ่มนับหลังจากจากเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับคาขอได้ ตรวจสอบคาขอ และรายการเอกสาร
หลักฐานแล้ วเห็นว่ามีความครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือประชาชน
5. กรณีคาขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วน และไม่อาจแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ใน
ขณะนัน้ ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้ องลงนามบันทึกสองฝ่ ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้ อมกาหนด
ระยะเวลาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนด
ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
6. พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอ และยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ ไขคา
ขอหรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึกสองฝ่ ายนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
7. ระยะเวลาการให้ บริ การตามคูม่ ือเริ่มนับหลังจากเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับคาขอตรวจสอบคาขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แล้ วว่ามีความครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือประชาชน
หมายเหตุ จะดาเนินการแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็จ

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

บุคคลยื่นใบสมัครพร้ อม
เอกสารหลักฐานตามที่
กาหนด และค่าธรรมเนียม
การสมัครเพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่
ของหน่วยงานต้ นสังกัดของ
ผู้ประสงค์จะสมัครสมาชิก
ก.ฌ. ตรวจสอบความ

1 ชัว่ โมง

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้ องถิ่น

หมำยเหตุ

(หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ คือ
หน่วยงานต้ น
สังกัดของผู้
ประสงค์จะสมัคร
สมาชิก ก.ฌ.)
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

ครบถ้ วน ถูกต้ อง
การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่ของหน่วยงานต้ น
สังกัดของผู้ประสงค์จะ
สมัครสมาชิก ก.ฌ.
รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
พร้ อมค่าธรรมเนียม จัดส่ง
ให้ กบั สานักงาน ก.ฌ. เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ

5 วัน

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้ องถิ่น

(หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ คือ
หน่วยงานต้ น
สังกัดของผู้
ประสงค์จะสมัคร
สมาชิก ก.ฌ.)

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่ของสานักงาน
ก.ฌ. ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน และเสนอนาย
ทะเบียนผู้รับมอบอานาจ
จากคณะกรรมการ ก.ฌ.
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ และ
จัดส่งใบตอบรับการเป็ น
สมาชิก ก.ฌ. ให้ หน่วยงาน
ต้ นสังกัดฯ เพื่อแจ้ งเรื่ องให้
สมาชิก ก.ฌ. ผู้ยื่นเรื่ องฯ ได้
ทราบ

36 วัน

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้ องถิ่น

(หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ คือ
สานักงาน ก.ฌ.)

2)

3)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 42 วัน
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
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15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
ใบสมัครเข้ าเป็ น
1
สมาชิกการ
ฌาปนกิจ
1) สงเคราะห์
ข้ าราชการและ
บุคลากรท้ องถิ่น
(ก.ฌ.1)
หนังสือยินยอม
1
ให้ หน่วยงานหัก
เงินชาระเงิน
สงเคราะห์
2) สานักงานการ
ฌาปนกิจ
สงเคราะห์
ข้ าราชการและ
บุคลากรท้ องถิ่น
ทะเบียนบ้ านของ
0
3)
ผู้สมัคร
ทะเบียนบ้ านของ
0
ผู้ประสงค์ให้
ได้ รับเงิน
4)
สงเคราะห์ (โดย
ผู้สมัครรับรอง
สาเนาถูกต้ อง)
5) ใบรับรองแพทย์
1

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-
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15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

ไม่พบเอกสารอื ่น ๆ สาหรับยื ่นเพิ่มเติ ม
16. ค่ ำธรรมเนียม
1)
แบ่ งตำมช่ วงอำยุผ้ ูสมัคร
อำยุ 18-29 (ปี )
ค่ ำสมัคร 40 (บำท)
*
ค่ ำบำรุง 30 (บำท)
**
เงินสงเครำะห์ ล่วงหน้ ำ 180 (บำท)
ค่ ำธรรมเนียม 250 บาท
หมำยเหตุ (* ชาระครั้งเดี ยว
**ชาระทุกปี )
2)

แบ่ งตำมช่ วงอำยุผ้ ูสมัคร
อำยุ 30-39 (ปี )
ค่ ำสมัคร 60 (บำท)
*
ค่ ำบำรุง 30 (บำท)
**
เงินสงเครำะห์ ล่วงหน้ ำ 180 (บำท)

ค่ ำธรรมเนียม 270 บาท
หมำยเหตุ (* ชาระครั้งเดี ยว
**ชาระทุกปี )
3)

แบ่ งตำมช่ วงอำยุผ้ ูสมัคร
อำยุ 40-49 (ปี )
ค่ ำสมัคร 80 (บำท)
*
ค่ ำบำรุง 30 (บำท)
**
เงินสงเครำะห์ ล่วงหน้ ำ 180 (บำท)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
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ค่ ำธรรมเนียม 290 บาท
หมำยเหตุ (* ชาระครั้งเดี ยว
**ชาระทุกปี )
4)

แบ่ งตำมช่ วงอำยุผ้ ูสมัคร
อำยุ 50-55 (ปี )
ค่ ำสมัคร 100 (บำท)
*
ค่ ำบำรุง 30 (บำท)
**
เงินสงเครำะห์ ล่วงหน้ ำ 180 (บำท)
ค่ ำธรรมเนียม 310 บาท
หมำยเหตุ (* ชาระครั้งเดี ยว
**ชาระทุกปี )

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน สานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้ องถิ่น สานักบริหารการ
คลังท้ องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่น หมายเลขโทรศัพท์ 0-2241-8036
หมายเหตุ 18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
(1) ใบสมัครเข้ าเป็ นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้ องถิ่น (ก.ฌ.1) (2) แบบหนังสือ
ยินยอมให้ หน่วยงานหักเงินชาระเงินสงเคราะห์สานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากร
ท้ องถิ่น
-
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19. หมำยเหตุ
-

