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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรสมัครเป็นสมำชิกกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ข้ำรำชกำรและบุคลำกรท้องถิ่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี
1)
2)
3)
4)
5)

ชื่อกระบวนงำน: การสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้อราชการและบุคลากรท้องถิ่น
หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: สานักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี
ประเภทของงำนบริกำร: ส่งต่อ
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุมัติ
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)
ระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
พ.ศ. 2554
6) ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7) พื้นที่ให้บริกำร: เทศบาลนครนนทบุรี
8) กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 0 วัน
9) ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10) ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน คู่มือสาหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เทศบาลนครนนทบุรี อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
11) ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถำนที่ให้บริกำร สานักการคลัง สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี
เลขที่ 1,3 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตาบลบางกระสอ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรติดต่อ 0 2589 0500 , 0 2580 2085 และ 0 2580 2272/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
07:00 - 17:00 น. (มีพักเที่ยง)
12) หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผู้ ป ระสงค์จ ะสมั ครสมาชิกการฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ ข้าราชการและ
บุคลากรท้องถิ่น ตรวจสอบและรวบรวมเอกสารพร้อมค่าธรรมเนียมส่งสานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์
ฯ ภายใน ๕ วันทาการนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง
2. สานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและเสนอนาย
ทะเบียน พิจารณาอนุมัติ และแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ประสงค์สมัคร ภายใน ๒๓ วันทาการนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง
3. สานักงานเทศบาลนครนนทบุรีแจ้งให้ผู้สมัคร ภายใน ๕ วันทาการนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากสานักงาน
การฌาปนกิจฯ
หมายเหตุ : ระยะเวลาทั้งสิ้นภายใน 33 วันทาการนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง
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13)
ที่

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

ส่งต่อ

2)

การพิจารณา
3)

แจ้งผลการพิจารณา
4)

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

บุคคลยื่นใบสมัครพร้อม
1 ชั่วโมง
เอกสารหลักฐานตามที่
กาหนด และค่าธรรมเนียม
การสมัครเพื่อให้เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานต้นสังกัดของผู้
ประสงค์จะสมัครสมาชิก
ก.ฌ. ตรวจสอบความ
ครบถ้วน ถูกต้อง
เจ้าหน้าทีส่ านักการคลัง
5 วัน
สานักงานเทศบาลนคร
นนทบุรี ส่งแบบบุคคลที่ยื่น
ความประสงค์จะสมัคร
สมาชิก ก.ฌ. รวบรวม
เอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อม
ค่าธรรมเนียม จัดส่งให้กับ
สานักงาน ก.ฌ. เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
สานักงานการฌาปนกิจสนง 23 วัน
เคราะห์ฯ ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานและเสนอนาย
ทะเบียน พิจารณาอนุมัติ และ
แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดของผู้
ประสงค์สมัคร
เทศบาลนครนนทบุรีแจ้งให้ 5 วัน
ผู้สมัครองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทราบโดยตรงเดิม

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 33 วัน

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักการคลัง
สานักงาน
เทศบาลนคร
นนทบุรี

สานักการคลัง
สานักงาน
เทศบาลนคร
นนทบุรี

สานักงานการ
ฌาปนกิจสนง
เคราะห์ฯ

เทศบาลนคร
นนทบุรี

หมำยเหตุ

นับแต่วันที่
เทศบาลนคร
นนทบุรีได้รับ
หนังสือครบถ้วน
ถูกต้อง
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14) งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 25 วัน
15) รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
ใบสมัครเข้าเป็น 1
0
ฉบับ
สมาชิกการ
ฌาปนกิจ
1) สงเคราะห์
ข้าราชการและ
บุคลากรท้องถิ่น
(ก.ฌ.1)
หนังสือยินยอมให้ 1
0
ฉบับ
หน่วยงานหักเงิน
ชาระเงิน
สงเคราะห์
2) สานักงานการ
ฌาปนกิจ
สงเคราะห์
ข้าราชการและ
บุคลากรท้องถิ่น
ทะเบียนบ้านของ 0
1
ฉบับ
3)
ผู้สมัคร
ทะเบียนบ้านของ 0
1
ฉบับ
ผู้ประสงค์ให้ได้รับ
เงินสงเคราะห์
4)
(โดยผู้สมัคร
รับรองสาเนา
ถูกต้อง)
5) ใบรับรองแพทย์ 1
0
ฉบับ

หมำยเหตุ
-

-

-

-
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15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
16) ค่ำธรรมเนียม
1) แบ่งตำมช่วงอำยุผู้สมัคร
อำยุ 18-29 (ปี)
ค่ำสมัคร 40 (บำท)
*
ค่ำบำรุง 30 (บำท)
**
เงินสงเครำะห์ล่วงหน้ำ 180 (บำท)
ค่ำธรรมเนียม 250 บาท
หมำยเหตุ (* ชาระครั้งเดียว
**ชาระทุกปี)
2) แบ่งตำมช่วงอำยุผู้สมัคร
อำยุ 30-39 (ปี)
ค่ำสมัคร 60 (บำท)
*
ค่ำบำรุง 30 (บำท)
**
เงินสงเครำะห์ล่วงหน้ำ 180 (บำท)
ค่ำธรรมเนียม 270 บาท
หมำยเหตุ (* ชาระครั้งเดียว
**ชาระทุกปี)

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

3) แบ่งตำมช่วงอำยุผู้สมัคร
อำยุ 40-49 (ปี)
ค่ำสมัคร 80 (บำท)
*
ค่ำบำรุง 30 (บำท)
**
เงินสงเครำะห์ล่วงหน้ำ 180 (บำท)
ค่ำธรรมเนียม 290 บาท
หมำยเหตุ (* ชาระครั้งเดียว**ชาระทุกปี)
4) แบ่งตำมช่วงอำยุผู้สมัคร
อำยุ 50-55 (ปี)
ค่ำสมัคร 100 (บำท)
*
ค่ำบำรุง 30 (บำท)
**
เงินสงเครำะห์ล่วงหน้ำ 180 (บำท)
ค่ำธรรมเนียม 310 บาท
หมำยเหตุ (* ชาระครั้งเดียว**ชาระทุกปี)
17) ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี เลขที่ 1,3 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตาบลบางกระสอ อาเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
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เบอร์โทรติดต่อ 0 2589 0500 , 0 2580 2085 และ 0 2580 2272
หรือทางเว็บไซต์ www.nakornnont.go.th
หมำยเหตุ –
18.

ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
1) (1) ใบสมัครเข้ำเป็นสมำชิกกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ข้ำรำชกำรและบุคลำกรท้องถิ่น (ก.ฌ.1) (2)
แบบหนังสือยินยอมให้หน่วยงำนหักเงินชำระเงินสงเครำะห์สำนักงำนกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ข้ำรำชกำร
และบุคลำกรท้องถิ่น

วันที่พิมพ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

12/12/2561
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลนครนนทบุรี
นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

