
15. กระบวนงานบริการ : การสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและ 
บุคลากรท้องถิ่น 

 

    ๑.๑ หลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอและในการพิจารณาอนุญาต  
       ๑.๑.๑  การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (ก.ฌ)  จัดตั้งขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้สมาชิก  ก.ฌ. ท าการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ 
   คุณสมบัติของสมาชิก ก.ฌ. คือ 

1) ข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างประจ ากรมส่งเสริมการปกครอง 
2) ลูกจ้างประจ าของกองทุน/พนักงานออมทรัพย์และหน่วยงานต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้

การควบคุมหรือก ากับดูแลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
3) เจ้าหน้าที่ของส านักงาน ก.ฌ. 
4) ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ที่ปรึกษา  และเลขานุการของผู้บริหาร

ท้องถิ่น 
5) ข้าราชการ/พนักงาน/หรือลูกจ้างประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) ผู้สมัครเป็นสมาชิกอายุตั้งแต่  18  ปี แต่ไม่เกิน 55 ปี นับถึงวันสมัคร 

๑.๑.๒  กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  และ
ไม่อาจแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น  ผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/
หลักฐานร่วมกัน  พร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้รับค าขอด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติม  หากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการ
แก้ไข/เพ่ิมเติมได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
  ๑.๑.๓  พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอ  และยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่า  
ผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอ  หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 
  1.1.4  ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอ 
และรายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
  1.1.5  กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  และไม่
อาจแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น  ผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร /
หลักฐานร่วมกัน  พร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติม  หากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการ
แก้ไข/เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
  1.1.6  พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอ  และยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้
ยื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 

๑.๑.๔  ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอตรวจสอบค าขอ
และรายการเอกสารหลักฐานแล้วว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 

หมายเหตุ  จะด าเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่
พิจารณาแล้วเสร็จ 

 

     ๑.๒ ขั้นตอน ระยะเวลา และหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ที ่ ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอน 

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนราชการที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

๑ การตรวจสอบ
เอกสาร 

บุคคลยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน
ตามที่ก าหนด  และค่าธรรมเนียมการ
สมัครเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้น
สังกัดของผู้ประสงค์จะสมัครสมาชิก 
ก.ฌ. ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง 

1 ชั่วโมง กองคลัง 
อบจ.ยะลา 

 



 
ที ่ ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอน 

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนราชการที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

๒ การพิจารณา เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัดของ
ผู้ประสงค์จะสมัครสมาชิก ก .ฌ. 
รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อม
ค่าธรรมเนียมจัดส่งให้กับส านักงาน 
ก.ฌ. เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

5 วัน กองคลัง 
อบจ.ยะลา 

 

๓ การพิจารณา เจ้ าหน้ าที่ ของส านั ก งาน ก .ฌ . 
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และเสนอ
นายทะเบียนผู้ รับมอบอ านาจจาก
คณะกรรมการ ก.ฌ. เพ่ือพิจารณา
อนุมัติ และจัดส่งใบตอบรับการเป็น
สมาชิก ก.ฌ. ให้หน่วยงานต้นสังกัดฯ 
เพ่ือแจ้งเรื่องให้สมาชิก ก.ฌ. ผู้ยื่น  
เรื่องฯ  ได้ทราบ 

36 วัน กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น 

 

           ระยะเวลาการให้บริการ   42 วัน 
 

    ๑.๓ ช่องทางการให้บริการ    
๑.๓.๑ ส านักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (ส านักงาน ก.ฌ.) ส านัก

บริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
๑๐๓๐๐  โทร/โทรสาร. ๐-๒๒๔๑-๘๐๓๖  

๑.๓.๒ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โทรศัพท์ ๐-๗๓๒๐-๓๖๓๐ 
 

    ๑.๔ ระยะเวลาการเปิดให้บริการ  วันจันทร์ –วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทาง ราชการก าหนด)  ตั้งแต่เวลา       
          ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. (หยุดพักเที่ยง) 
 

    ๑.๕ รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
 
ที ่

 
รายการเอกสารยืนยันตัวตน 

จ านวน
เอกสาร 

(ฉบับจริง) 

จ านวน
เอกสาร 
(ส าเนา) 

หน่วยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

๑ ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากร
ท้องถิ่น (ก.ฌ.1) 

๑ - ฉบับ  

๒ หนังสือยินยอมให้หน่วยงานหักเงิน
ช าระเงินสงเคราะห์ส านักงานการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและ
บุคลากรท้องถิ่น 

1 - ฉบับ  

3 ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร - 1 ฉบับ  
4 ทะเบียนบ้านของผู้ประสงค์ให้ได้รับ

เงินสงเคราะห์ (โดยผู้สมัครรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

- 1 ฉบับ  

5 ใบรับรองแพทย์ 1  - ฉบับ  



 
    1.6  ค่าธรรมเนียม 

 1)  แบ่งตามช่วงอายุผู้สมัคร   อายุ  18 – 29  ปี    
          ค่าสมัคร  40  บาท 
      *  ค่าบ ารุง  30  บาท 
      ** เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า  180  บาท 
 ค่าธรรมเนียม  250  บาท 
       หมายเหตุ  (* ช าระครั้งเดียว  ** ช าระทุกป)ี 
2)  แบ่งตามช่วงอายุผู้สมัคร   อายุ  30 – 39  ปี    
          ค่าสมัคร  60  บาท 
      *  ค่าบ ารุง  30  บาท 
      ** เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า  180  บาท 
 ค่าธรรมเนียม  270  บาท 
       หมายเหตุ  (* ช าระครั้งเดียว  ** ช าระทุกป)ี 
3)  แบ่งตามช่วงอายุผู้สมัคร   อายุ  40 – 49  ปี    
          ค่าสมัคร  80  บาท 
      *  ค่าบ ารุง  30  บาท 
      ** เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า  180  บาท 
 ค่าธรรมเนียม  290  บาท 
       หมายเหตุ  (* ช าระครั้งเดียว  ** ช าระทุกป)ี 
4)  แบ่งตามช่วงอายุผู้สมัคร   อายุ  50 – 55  ปี    
          ค่าสมัคร  100  บาท 
      *  ค่าบ ารุง  30  บาท 
      ** เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า  180  บาท 
 ค่าธรรมเนียม  310  บาท 
       หมายเหตุ  (* ช าระครั้งเดียว  ** ช าระทุกปี) 

    ๑.7  ช่องทางการร้องเรียน   
-ส านักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (ส านักงาน ก.ฌ ) ส านักบริหารการ

คลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๔๑-๘๐๓๖ 
-องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ 

หมายเลขโทรศัพท์   ๐-๗๓๑๐-๓๖๑๐  
- ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เลขที่ ๑ ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ / 

      สายด่วน ๑๑๑๑ /www.๑๑๑๑.go.th / ตู้ ปณ. ๑๑๑๑ เลขที่ ๑ ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ 
 

 

 

 


