
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรสมัครเปน็สมำชกิกำรฌำปนกจิสงเครำะหข์ำ้รำชกำรและบคุลำกรทอ้งถิน่  
หนว่ยงำนที่ใหบ้ริกำร : องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนยอ อ ำเภอชุมพวง จังหวัดนครรำชสีมำ 

  

หลักเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนญุำต 

กำรฌำปนกิจสงเครำะห์ข้ำรำชกำรและบุคลำกรท้องถิ่น (ก.ฌ.) จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สมำชิก

ก.ฌ. ท ำกำรสงเครำะห์ซึ่งกันและกันในกำรจัดกำรศพ 

คุณสมบัติของสมำชิก ก.ฌ.คือ 

- ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำงประจ ำกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 

- ลูกจ้ำงประจ ำของกองทุน/พนักงำนสหกรณ์ออมทรัพย์และหน่วยงำนต่ำงๆ ที่อยู่ภำยใต้กำรควบคุมหรือ

ก ำกับดูแลของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 

- เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำน ก.ฌ. 

- ผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่นที่ปรึกษำ และเลขำนุกำรของผู้บริหำรท้องถิ่น 

- ข้ำรำชกำร/พนักงำน/หรือลูกจ้ำงประจ ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ผู้สมัครเป็นสมำชิกอำยุตั้งแต่ 18 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี บริบูรณ์ 

- กรณีค ำขอหรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อำจแก้ไข /

เพ่ิมเติมได้ในขณะนั้นผู้รับค ำขอและผู้ยื่นค ำขอจะต้องลงนำมบันทึกสองฝ่ำยและรำยกำรเอกสำร /หลักฐำนร่วมกัน 

พร้อมก ำหนดระยะเวลำให้ผู้ยื่นค ำขอด ำเนินกำรแก้ไข/เพ่ิมเติม หำกผู้ยื่นค ำขอไม่ด ำเนินกำรแก้ไข/เพ่ิมเติมได้

ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ผู้รับค ำขอจะด ำเนินกำรค ำค ำขอและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ 

- พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะยังไม่พิจำรณำค ำขอและยังไม่นับระยะเวลำด ำเนินงำนจนกว่ำผู้ยื่นค ำขอจะ

ด ำเนินกำรแก้ไขค ำขอหรือยื่นเอกสำรเพ่ิมเติมครบถ้วนตำมบันทึกสองฝ่ำยนั้นเรียบร้อยแล้ว 

- ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคู่มือเริ่มสับหลังจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับค ำขอได้ตรวจสอบค ำขอและรำยกำร

เอกสำรหลักฐำนแล้วเห็นว่ำมีควำมครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน 

หมำยเหตุ จะแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ยื่นค ำขอทรำบภำยใน 5 วันท ำกำร นับแต่วันที่พิจำรณำแล้วเสร็จ 

 

 

 

 

 

 



ช่องทำงกำรให้บรกิำร 

 สถำนที่ใหบ้รกิำร 
(หมำยเหตุ: -)  
ส ำนักงำนกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ข้ำรำชกำรและบุคลำกร
ท้องถิ่น (ส ำนักงำน ก.ฌ.) ส ำนักบริหำรกำรคลังท้องถิ่น กรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ถนนนครรำชสีมำ แขวงดุสิต เขต
ดุสิต กรุงเทพมหำนคร 10300 โทร/โทรสำร 0-2241-8036/
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้ริกำร เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 สถำนที่ใหบ้รกิำร 
ส ำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนยอ อ ำเภอชุมพวง 
จังหวัดนครรำชสีมำ  
โทร. 044 - 487975 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

ระยะเวลำเปิดใหบ้ริกำร เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น.  

 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 28 วันท ำกำร 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่ับผดิชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครพร้อมเอกสำรหลักฐำนตำมที่
ก ำหนดและค่ำธรรมเนียมกำรสมัครเพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ของ
หน่วยงำนต้นสังกัดของผู้ประสงค์จะสมัครสมำชิก ก.ฌ. 
ตรวจสอบควำมครบถ้วน ถูกต้อง 

1 ชั่วโมง - 
 

2) กำรพจิำรณำ 
เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนต้นสังกัดของผู้ประสงค์จะสมัคร
สมำชิก ก.ฌ. ตรวจสอบและรวบรวมเอกสำรที่เกี่ยวข้องพร้อม
ค่ำธรรมเนียม จัดส่งให้กับส ำนักงำน ก.ฌ. เพ่ือพิจำรณำอนุมัติ 
(หมำยเหตุ: (นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง))  

5 วันท ำกำร - 
 

3) กำรพจิำรณำ 
เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำน ก.ฌ. ตรวจสอบเอกสำร หลักฐำน 
และเสนอนำยทะเบียนผู้รับมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำร 
ก.ฌ. เพ่ือพิจำรณำอนุมัติ 
(หมำยเหตุ: (นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง))  

23 วันท ำกำร กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น 

 



 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถ้ำมี) หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 
1) 

 
ใบสมัครเข้ำเปน็สมำชกิกำรฌำปนกจิสงเครำะห์ขำ้รำชกำรและ
บุคลำกรท้องถิน่ (ก.ฌ.1) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

2) 
 

หนังสอืยนิยอมใหห้นว่ยงำนหกัเงนิช ำระเงนิสงเครำะหส์ ำนกังำนกำร
ฌำปนกจิสงเครำะหข์้ำรำชกำรและบุคลำกรท้องถิน่ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

3) 
 

ส ำเนำทะเบียนบำ้นของผูส้มัคร 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(โดยผู้สมัครรับรองส ำเนำถูกต้อง) 

- 

4) 
 

ส ำเนำทะเบียนบำ้นของผูป้ระสงคใ์ห้ไดร้บัเงนิสงเครำะห์ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(โดยผู้สมัครรับรองส ำเนำถูกต้อง) 

- 

5) 
 

ใบรบัรองแพทย์ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ออกจำกโรงพยำบำล หรือ คลีนิก) 

- 

 

 

 

 

 



ค่ำธรรมเนยีม 

ล ำดับ รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม ค่ำธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 
1) แบง่ตำมชว่งอำยผุูส้มัคร 

อำย ุ18-29 (ป)ี ค่ำสมัคร 40 (บำท)  
* ค่ำบ ำรุง 30 (บำท)  
** เงนิสงเครำะหล์ว่งหน้ำ 300 (บำท) 
(หมำยเหตุ : *ช ำระครั้งเดียว .** ช ำระทุกปี )  

 ค่ำธรรมเนยีม 370 บำท 
  
 

2) แบง่ตำมชว่งอำยผุูส้มัคร 
อำย ุ30-39 (ป)ี  
ค่ำสมัคร 60 (บำท)  
* ค่ำบ ำรุง 30 (บำท)  
** เงนิสงเครำะหล์ว่งหน้ำ 300 (บำท) 
(หมำยเหตุ : *  ช ำระครั้งเดียว .** ช ำระทุกปี ) 

 ค่ำธรรมเนยีม 390 บำท 
  
 

3) แบง่ตำมชว่งอำยผุูส้มัคร 
อำย ุ40-49 (ป)ี  
ค่ำสมัคร 80 (บำท)  
* ค่ำบ ำรุง 30 (บำท)  
** เงนิสงเครำะหล์ว่งหน้ำ 300 (บำท) 
(หมำยเหตุ : *  ช ำระครั้งเดียว .** ช ำระทุกป ี) 

 ค่ำธรรมเนยีม 410 บำท 
  
 

4) แบง่ตำมชว่งอำยผุูส้มัคร 
อำย ุ50-60 (ป)ี  
ค่ำสมัคร 100 (บำท)  
* ค่ำบ ำรุง 30 (บำท)  
** เงนิสงเครำะหล์ว่งหน้ำ 300 (บำท) 
(หมำยเหตุ : *ช ำระครั้งเดียว .** ช ำระทุกปี ) 

 ค่ำธรรมเนยีม 430 บำท 
  
 

 

 

 

 

 

 



ช่องทำงกำรร้องเรยีน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรยีน / แนะน ำบรกิำร 
1)  ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนยอ  

104 หมู่ 4 ต ำบลโนนยอ อ ำเภอชุมพวง จังหวัดนครรำชสีมำ  
หมำยเลขโทรศัพท์ 044 - 487975  
www.nonyor.go.th 
www.facebook.com/ อบต.โนนยอ อ ำเภอชุมพวง 
Email : admin@nonyor.go.th 

 

แบบฟอร์ม ตวัอยำ่งและคูม่ือกำรกรอก 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอรม์ 
1) ใบสมัครเข้ำเป็นสมำชิกกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ข้ำรำชกำรและบุคลำกรท้องถิ่น (ก.ฌ.1) 
2) หนังสือยินยอมให้หน่วยงำนหักเงินช ำระเงินสงเครำะห์ส ำนักงำนกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ข้ำรำชกำรและ

บุคลำกรท้องถิ่น 
 

 


