
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรสมคัรเป็นสมำชกิกำรฌำปนกจิสงเครำะหข์ำ้รำชกำรและบคุลำกร

ทอ้งถิน่ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทรายแดง อ าเภอเมอืงระนอง จังหวดัระนอง กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. การฌาปนกจิสงเคราะหข์า้ราชการและบคุลากรทอ้งถิน่ (ก.ฌ.) จัดตัง้ขึน้โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหส้มาชกิ ก.ฌ. ท าการ

สงเคราะหซ์ึง่กนัและกนัในการจัดการศพ 

 

คณุสมบัตขิองสมาชกิ ก.ฌ. คอื 

 

- ขา้ราชการ พนักงานราชการ และลกูจา้งประจ ากรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 

 

- ลกูจา้งประจ าของกองทนุ/พนักงานสหกรณ์ออมทรัพยแ์ละหน่วยงานตา่งๆ ทีอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคมุหรอืก ากบัดแูลของ 

 กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 

 

- เจา้หนา้ทีข่องส านักงาน ก.ฌ. 

 

- ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ สมาชกิสภาทอ้งถิน่ ทีป่รกึษา และเลขานุการของผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 

 

- ขา้ราชการ/พนักงาน/หรอืลกูจา้งประจ าขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 

ผูส้มัครเป็นสมาชกิอายตุัง้แต ่18 ปี แตไ่มเ่กนิ 55 ปี นับถงึวนัสมัคร 

 

2. กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถ่กูตอ้งหรอืไม่ครบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ ผู ้

รับค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนั พรอ้มก าหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืีน่ค าขอ

ด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิ หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด ผูรั้บค าขอจะด าเนนิการคนื

ค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

 

3. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไม่พจิารณาค าขอ และยังไมนั่บระยะเวลาด าเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอ หรอื

ยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึสองฝ่ายนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

4. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูม่อืเริม่นับหลงัจากจากเจา้หนา้ทีผู่รั้บค าขอไดต้รวจสอบค าขอ และรายการเอกสารหลกัฐานแลว้

เห็นวา่มคีวามครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน 

 

5. กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถ่กูตอ้งหรอืไม่ครบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ ผู ้

รับค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนั พรอ้มก าหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค าขอ

ด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิ หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ผูรั้บค าขอจะด าเนนิการคนืค า

ขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

 

6. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไม่พจิารณาค าขอ และยังไมนั่บระยะเวลาด าเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอหรอื

ยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึสองฝ่ายนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

7. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูม่อืเริม่นับหลงัจากเจา้หนา้ทีผู่รั้บค าขอตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลักฐานแลว้วา่มี

ความครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน 

 

หมายเหต ุจะด าเนนิการแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนั นับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 



 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทรายแดง ๑๔๙ หมูท่ี ่๒ ต าบลทราย
แดง อ าเภอเมอืง จังหวดัระนอง/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (-))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 42 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

บคุคลยืน่ใบสมัครพรอ้มเอกสารหลกัฐานตามทีก่ าหนด และ
คา่ธรรมเนยีมการสมัครเพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีข่องหน่วยงานตน้สงักัด

ของผูป้ระสงคจ์ะสมัครสมาชกิ ก.ฌ. ตรวจสอบความครบถว้น 

ถกูตอ้ง 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ คอื หน่วยงานตน้สงักดัของ
ผูป้ระสงคจ์ะสมัครสมาชกิ ก.ฌ.))  

1 ชัว่โมง องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลทรายแดง อ าเภอ
เมอืงระนอง จังหวดั

ระนอง 

 

2) กำรพจิำรณำ 

เจา้หนา้ทีข่องหน่วยงานตน้สงักดัของผูป้ระสงคจ์ะสมัครสมาชกิ 

ก.ฌ. รวบรวมเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งพรอ้มคา่ธรรมเนยีม จัดสง่
ใหก้บัส านักงาน ก.ฌ. เพือ่พจิารณาอนุมัต ิ

(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ คอื หน่วยงานตน้สงักดัของ
ผูป้ระสงคจ์ะสมัครสมาชกิ ก.ฌ.))  

5 วนั องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลทรายแดง อ าเภอ

เมอืงระนอง จังหวดั
ระนอง 

 

3) กำรพจิำรณำ 

เจา้หนา้ทีข่องส านักงาน ก.ฌ. ตรวจสอบเอกสาร หลกัฐาน และ
เสนอนายทะเบยีนผูรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการ ก.ฌ. เพือ่

พจิารณาอนุมัต ิและจัดสง่ใบตอบรับการเป็นสมาชกิ ก.ฌ. ให ้

หน่วยงานตน้สงักัดฯ เพือ่แจง้เรือ่งใหส้มาชกิ ก.ฌ. ผูย้ืน่เรือ่งฯ 
ไดท้ราบ 

(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ คอื ส านักงาน ก.ฌ.))  

36 วนั องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลทรายแดง อ าเภอ
เมอืงระนอง จังหวดั

ระนอง 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

ใบสมคัรเขำ้เป็นสมำชกิกำรฌำปนกจิสงเครำะหข์ำ้รำชกำรและ
บุคลำกรทอ้งถิน่ (ก.ฌ.1) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

2) 
 

หนงัสอืยนิยอมใหห้นว่ยงำนหกัเงนิช ำระเงนิสงเครำะหส์ ำนกังำน
กำรฌำปนกจิสงเครำะหข์ำ้รำชกำรและบุคลำกรทอ้งถิน่ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

3) 

 

ทะเบยีนบำ้นของผูส้มคัร 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

4) 

 

ทะเบยีนบำ้นของผูป้ระสงคใ์หไ้ดร้บัเงนิสงเครำะห ์(โดยผูส้มคัร

รบัรองส ำเนำถูกตอ้ง) 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

5) ใบรบัรองแพทย ์ - 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

 ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1)  
แบง่ตำมชว่งอำยผุูส้มคัร  

อำย ุ18-29 (ปี)  

คำ่สมคัร 40 (บำท)  
* คำ่บ ำรุง 30 (บำท)  

** เงนิสงเครำะหล์ว่งหนำ้ 180 (บำท)  
 

 

 
 

 
(หมายเหต:ุ (* ช าระครัง้เดยีว 
**ช าระทกุปี))  

 คำ่ธรรมเนยีม 250 บาท 
  

 

2) แบง่ตำมชว่งอำยผุูส้มคัร 
อำย ุ30-39 (ปี)  

คำ่สมคัร 60 (บำท)  
* คำ่บ ำรุง 30 (บำท)  

** เงนิสงเครำะหล์ว่งหนำ้ 180 (บำท)  

 
 

 
(หมายเหต:ุ (* ช าระครัง้เดยีว 
**ช าระทกุปี))  

 คำ่ธรรมเนยีม 270 บาท 
  

 

3) แบง่ตำมชว่งอำยผุูส้มคัร 
อำย ุ40-49 (ปี)  

คำ่สมคัร 80 (บำท)  
* คำ่บ ำรุง 30 (บำท)  

** เงนิสงเครำะหล์ว่งหนำ้ 180 (บำท)  

 
(หมายเหต:ุ (* ช าระครัง้เดยีว 
**ช าระทกุปี))  

 คำ่ธรรมเนยีม 290 บาท 
  

 

4) แบง่ตำมชว่งอำยผุูส้มคัร 
อำย ุ50-55 (ปี)  

คำ่สมคัร 100 (บำท)  
* คำ่บ ำรุง 30 (บำท)  

** เงนิสงเครำะหล์ว่งหนำ้ 180 (บำท)  
 

(หมายเหต:ุ (* ช าระครัง้เดยีว 
**ช าระทกุปี))  

 คำ่ธรรมเนยีม 310 บาท 
  

 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทรายแดง ๑๔๙ หมูท่ี ่๒ ต าบลทรายแดง อ าเภอเมอืง จังหวดัระนอง โทร.๐๗๗-
๘๗๓๒๔๘,๐๗๗-๘๗๓๒๕๐ 

(หมายเหต:ุ -)  
2) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) (1) ใบสมัครเขา้เป็นสมาชกิการฌาปนกจิสงเคราะหข์า้ราชการและบคุลากรทอ้งถิน่ (ก.ฌ.1)  (2) แบบหนังสอื
ยนิยอมใหห้น่วยงานหักเงนิช าระเงนิสงเคราะหส์ านักงานการฌาปนกจิสงเคราะหข์า้ราชการและบคุลากรทอ้งถิน่ 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงำน: การสมัครเป็นสมาชกิการฌาปนกจิสงเคราะหข์า้ราชการและบคุลากรทอ้งถิน่  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: ส านักบรหิารการคลังทอ้งถิน่ กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ส านักบรหิารการคลัง

ทอ้งถิน่ 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุมัต ิ

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

1)ระเบยีบกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่วา่ดว้ยการฌาปนกจิสงเคราะหข์า้ราชการและบคุลากรทอ้งถิน่ พ.ศ. 2554  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลาง 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: - 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: การสมัครเป็นสมาชกิการฌาปนกจิสงเคราะหข์า้ราชการและบคุลากรทอ้งถิน่  องคก์ารบรหิาร

สว่นต าบลทรายแดง 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


