
คู่มือส าหรับประชาชน : การสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากร

ท้องถิ่น 
หน่วยงานที่ให้บริการ :ส านักบริหารการคลังท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย 

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (ก.ฌ.) จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกก.ฌ. ท าการ

สงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ 

 

คุณสมบัติของสมาชิกก.ฌ. คือ 

 

- ข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างประจ ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 

- ลูกจ้างประจ าของกองทุน/พนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์และหน่วยงานต่างๆที่อยู่ภายใต้การควบคุมหรือก ากับดูแลของ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 

- เจ้าหน้าที่ของส านักงานก.ฌ. 

 

- ผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ปรึกษาและเลขานุการของผู้บริหารท้องถิ่น 

 

- ข้าราชการ/พนักงาน/หรือลูกจ้างประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ผู้สมัครเป็นสมาชิกอายุตั้งแต่ 18 ปีแต่ไม่เกิน 55 ปีนับถึงวันสมัคร 

 

2. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับค า

ขอและผู้ย่ืนค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื  นค าขอ

ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ย่ืนค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค า

ขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

 

3. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ย่ืนค าขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอหรือย่ืน

เอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 

 

4. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้ว

เห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 

 

5. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับค า

ขอและผู้ย่ืนค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ย่ืนค าขอ

ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ย่ืนค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอ

และเอกสารประกอบการพิจารณา 

 

6. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ย่ืนค าขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอหรือย่ืน

เอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 

 

7. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้วว่ามี

ความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 

 

หมายเหตุจะด าเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ย่ืนค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 

 

 
 

ช่องทางการให้บริการ 



 

สถานที่ให้บริการ 
(หมายเหตุ: -) 
ส านักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น 
(ส านักงานก.ฌ.) ส านักบริหารการคลังท้องถิ่นกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นถนนนครราชสีมาแขวงดุสิตเขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300 โทร/โทรสาร 0-2241-8036/ติดต่อด้วย
ตนเองณหน่วยงาน 

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

สถานที่ให้บริการ 
(หมายเหตุ: (-)) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด.....(ระบุช่ือ) 
เทศบาล.....(ระบุช่ือ) 
องค์การบริหารส่วนต าบล.....(ระบุช่ือ) 
เมืองพัทยา 
(ต้นสังกัดของผู้สมัคร)/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 

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

 

ข้ันตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม :42 วัน 
 

ล าดับ ข้ันตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
บุคคลย่ืนใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานตามที่ก าหนดและ
ค่าธรรมเนียมการสมัครเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัด
ของผู้ประสงค์จะสมัครสมาชิกก.ฌ. ตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้อง 
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือหน่วยงานต้นสังกัดของผู้
ประสงค์จะสมัครสมาชิกก.ฌ.)) 

1 ช่ัวโมง กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

 

2) การพิจารณา 
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ประสงค์จะสมัครสมาชิก
ก.ฌ. รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมค่าธรรมเนียมจัดส่งให้กับ
ส านักงานก.ฌ. เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือหน่วยงานต้นสังกัดของผู้
ประสงค์จะสมัครสมาชิกก.ฌ.)) 

5 วัน กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

 

3) การพิจารณา 
เจ้าหน้าที่ของส านักงานก.ฌ. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและ
เสนอนายทะเบียนผู้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการก.ฌ. เพื่อ
พิจารณาอนุมัติและจัดส่งใบตอบรับการเป็นสมาชิกก.ฌ. ให้
หน่วยงานต้นสังกัดฯเพื่อแจ้งเรื่องให้สมาชิกก.ฌ. ผู้ย่ืนเรื่องฯได้
ทราบ 
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือส านักงานก.ฌ.)) 

36 วัน กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและ
บุคลากรท้องถิ่น (ก.ฌ.1) 
ฉบับจริง1ฉบับ 
ส าเนา0ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

- 

2) 

 

หนังสือยินยอมให้หน่วยงานหักเงินช าระเงินสงเคราะห์ส านักงาน

การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น 
ฉบับจริง1ฉบับ 
ส าเนา0ฉบับ 
หมายเหต-ุ 
 

- 



ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

3) 
 

ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

- 

4) 
 

ทะเบียนบ้านของผู้ประสงค์ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ (โดยผู้สมัคร
รับรองส าเนาถูกต้อง) 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

- 

5) 
 

ใบรับรองแพทย ์ 
ฉบับจริง1ฉบับ 
ส าเนา0ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1)  
แบ่งตามช่วงอายุผู้สมัคร 
อายุ 18-29 (ป)ี  
ค่าสมัคร 40 (บาท)  
* ค่าบ ารุง 30 (บาท)  
** เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 180 (บาท)  
 
 
 
 
 
(หมายเหตุ: (* ช าระครั้งเดียว 
**ช าระทุกปี)) 

ค่าธรรมเนียม 250 บาท 
 
 

2) แบ่งตามช่วงอายุผู้สมัคร 
อายุ 30-39 (ป)ี  
ค่าสมัคร 60 (บาท)  
* ค่าบ ารุง 30 (บาท)  
** เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 180 (บาท)  
 
 
 
(หมายเหตุ: (* ช าระครั้งเดียว 
**ช าระทุกปี)) 

ค่าธรรมเนียม 270 บาท 
 
 

3) แบ่งตามช่วงอายุผู้สมัคร 
อายุ 40-49 (ป)ี  
ค่าสมัคร 80 (บาท)  
* ค่าบ ารุง 30 (บาท)  
** เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 180 (บาท)  
 
(หมายเหตุ: (* ช าระครั้งเดียว 
**ช าระทุกปี)) 

ค่าธรรมเนียม 290 บาท 
 
 

4) แบ่งตามช่วงอายุผู้สมัคร 
อายุ 50-55 (ป)ี  
ค่าสมัคร 100 (บาท)  
* ค่าบ ารุง 30 (บาท)  
** เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 180 (บาท)  

ค่าธรรมเนียม 310 บาท 
 
 



ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

 
(หมายเหตุ: (* ช าระครั้งเดียว 
**ช าระทุกปี)) 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ส านักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่นส านักบริหารการคลังท้องถิ่นกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นหมายเลขโทรศัพท์        0-2241-8036 
(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ช่ือแบบฟอร์ม 

1) (1) ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (ก.ฌ.1)  (2) แบบหนังสือ
ยินยอมให้หน่วยงานหักเงินช าระเงินสงเคราะห์ส านักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น 
(หมายเหตุ: -) 

 

หมายเหต ุ

- 
 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ  

www.info.go.th 

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 15/07/2558 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

http://www.info.go.th/


เอกสารประกอบการพิจารณา : การสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและ

บุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานที่ให้บริการ :ส านักบริหารการคลังท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย 

 

เอกสารประกอบการขออนุญาต 

 รายการเอกสาร ตัวจริง ส าเนา เงื่อนไข  

1 
 

ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์
ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (ก.ฌ.1) 
 

1 0 - 
 

2 
 

หนังสือยินยอมให้หน่วยงานหักเงินช าระเงิน
สงเคราะห์ส านักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์
ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น 
 

1 0 - 
 

3 
 

ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร 
 

0 1 - 
 

4 
 

ทะเบียนบ้านของผู้ประสงค์ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ 
(โดยผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้อง) 
 

0 1 - 
 

5 
 

ใบรับรองแพทย ์ 
 

1 0 - 
 

 

แบบฟอร์มค าขออนุญาต 

 รายการเอกสาร เงื่อนไข  

1 
 

(1) ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและ
บุคลากรท้องถิ่น (ก.ฌ.1)  (2) แบบหนังสือยินยอมให้หน่วยงานหักเงิน
ช าระเงินสงเคราะห์ส านักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและ
บุคลากรท้องถิ่น 
 

- 
 

 
 
 

 
 
 


