คู่มือสาหรับประชาชน : การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและ
บุคลากรท้องถิ่น
หน่วยงานที่ให้บริการ :สานักบริหารการคลังท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. เมื่อสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (สมาชิกก.ฌ.) ถึงแก่ความตายทายาทหรือผู้จัดการศพ
สามารถแจ้งและยื่นเรื่องเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์ได้ที่สานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น(สานักงา
นก.ฌ.)หรือที่หน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิกก.ฌ. ผู้ที่ถึงแก่ความตายโดยแนบเอกสารหลักฐานตามที่กาหนด
2. กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับคา
ขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกาหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคาขอ
ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอ
และเอกสารประกอบการพิจารณา
3. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่น
เอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว
4. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอตรวจสอบคาขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้วว่ามี
ความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
หมายเหตุจะดาเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: -)
สานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
(สานักงานก.ฌ.) สานักบริหารการคลังท้องถิ่นกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นถนนนครราชสีมาแขวงดุสิตเขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300 โทร/โทรสาร 0-2241-8036/ติดต่อด้วย
ตนเองณหน่วยงาน
สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: (-))
องค์การบริหารส่วนจังหวัด.....(ระบุชื่อ)
เทศบาล.....(ระบุชื่อ)
องค์การบริหารส่วนตาบล.....(ระบุชื่อ)
เมืองพัทยา
(ต้นสังกัดของสมาชิกก.ฌ. ผู้ถึงแก่ความตาย)/ติดต่อด้วย
ตนเองณหน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น.

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :126 วัน
ลาดับ
1)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
ทายาทหรือผู้จัดการศพแจ้งและยื่นคาร้องต่อหน่วยงานต้นสังกัด
ของสมาชิกก.ฌ. ผู้ถึงแก่ความตายโดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน
(หมายเหตุ: (หน่วยงานรับผิดชอบคือหน่วยงานต้นสังกัดของ
สมาชิกก.ฌ.))

ระยะเวลา
1 ชั่วโมง

ส่วนที่รับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

ลาดับ
2)

3)

4)

ขั้นตอน
การพิจารณา
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิกก.ฌ. ผู้ถึงแก่ความ
ตายรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องและจัดส่งให้กับสานักงานก.ฌ.
เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์
(หมายเหตุ: (หน่วยงานรับผิดชอบคือหน่วยงานต้นสังกัดของ
สมาชิกก.ฌ.))
การพิจารณา
เจ้าหน้าที่ของสานักงานก.ฌ. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและ
จัดทารายงานการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจาเดือนแจ้งให้
หน่วยงานต้นสังกัดเก็บเงินสงเคราะห์จากสมาชิกส่งให้สานักงาน
ก.ฌ. เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการดาเนินการการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (คณะกรรมการก.ฌ.)
พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์
(หมายเหตุ: (หน่วยงานรับผิดชอบคือสานักงานก.ฌ.))
การพิจารณา
สานักงานก.ฌ. สั่งจ่ายเงินให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิก
ก.ฌ. ผู้ถึงแก่ความตาย
(หมายเหตุ: (หน่วยงานรับผิดชอบคือสานักงานก.ฌ.
))

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1)
แบบรายงานขอรับเงินสงเคราะห์การฌาปนกิจสงเคราะห์
ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (ก.ฌ.3)
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ2)
ใบมรณบัตร
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ3)
ทะเบียนบ้านของสมาชิกก.ฌ. ผู้ถึงแก่ความตาย
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ4)
ทะเบียนสมรสของสมาชิกก.ฌ. ผู้ถึงแก่ความตาย (กรณีจด
ทะเบียนสมรส)
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ5)
บัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ6)
ทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ7)
หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุลของผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์
(กรณีมีการเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล)
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ

ระยะเวลา
5 วัน

ส่วนที่รับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

30 วัน

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

90 วัน

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

-

-

-

-

ลาดับ
8)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
หมายเหตุแบบสอบสวนทายาท (ปค.14) กรณีที่สมาชิกก.ฌ. ผู้ถึงแก่ความ
ตายได้ระบุไว้ในใบสมัครหรือใบเปลี่ยนแปลงทายาท (ไม่ระบุชื่อ)
ให้บิดามารดาสามีภรรยาบุตรเป็นผู้รับเงินสงเคราะห์หรือกรณี
บุคคลที่สมาชิกก.ฌ. ผู้ถึงแก่ความตายระบุไว้ในใบสมัครถึงแก่
ความตายไปก่อนสมาชิก (ถ้ามี)
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(เอกสารลาดับที่ 2 – 8 ทายาทผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์หรือ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิกก.ฌ. ผู้ถึงแก่ความตายต้อง
ลงชื่อรับรองสาเนาทุกฉบับ
)

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
1)
ไม่มีค่าธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1)
สานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (สานักงานก.ฌ.) สานักบริหารการคลังท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหมายเลขโทรศัพท์ 0-2241-8036
(หมายเหตุ: -)
2)
ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1)
แบบรายงานขอรับเงินสงเคราะห์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (ก.ฌ.3)
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ
เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ
www.info.go.th
วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้ : 15/07/2558

เอกสารประกอบการพิจารณา : การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการ
และบุคลากรท้องถิ่น
หน่วยงานที่ให้บริการ :สานักบริหารการคลังท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย
เอกสารประกอบการขออนุญาต
รายการเอกสาร
1
แบบรายงานขอรับเงินสงเคราะห์การฌาปนกิจ
สงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (ก.ฌ.3)

ตัวจริง
1

สาเนา
0

-

เงื่อนไข






2

ใบมรณบัตร

0

1

-

3

ทะเบียนบ้านของสมาชิกก.ฌ. ผู้ถึงแก่ความตาย

0

1

-

4

ทะเบียนสมรสของสมาชิกก.ฌ. ผู้ถึงแก่ความตาย
(กรณีจดทะเบียนสมรส)

0

1

-

5

บัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีสิทธิรับเงิน
สงเคราะห์

0

1

-



6

ทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์

0

1

-

7

หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุลของผู้มีสิทธิรับ
เงินสงเคราะห์ (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล)

0

1

-




8

แบบสอบสวนทายาท (ปค.14) กรณีที่สมาชิกก.ฌ.
ผู้ถึงแก่ความตายได้ระบุไว้ในใบสมัครหรือใบ
เปลี่ยนแปลงทายาท (ไม่ระบุชื่อ) ให้บิดามารดา
สามีภรรยาบุตรเป็นผู้รับเงินสงเคราะห์หรือกรณี
บุคคลที่สมาชิกก.ฌ. ผู้ถึงแก่ความตายระบุไว้ในใบ
สมัครถึงแก่ความตายไปก่อนสมาชิก (ถ้ามี)

1

0

(เอกสารลาดับที่ 2 – 8
ทายาทผู้มีสิทธิรับเงิน
สงเคราะห์หรือเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานต้นสังกัดของ
สมาชิกก.ฌ. ผู้ถึงแก่ความ
ตายต้องลงชื่อรับรองสาเนา
ทุกฉบับ
)



แบบฟอร์มคาขออนุญาต
1

รายการเอกสาร
แบบรายงานขอรับเงินสงเคราะห์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและ
บุคลากรท้องถิ่น (ก.ฌ.3)

เงื่อนไข
-



