
คูมือสําหรับประชาชน : การขอเปลี่ยนแปลงผูรับเงินสงเคราะหของการฌาปนกิจสงเคราะห

ขาราชการและบุคลากรทองถิ่น 
หนวยงานที่ใหบริการ :องคการบริหารสวนตําบลมอนจอง อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหมกระทรวงมหาดไทย 

 

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถาม)ี ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. เมื่อสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะหขาราชการและบุคลากรทองถิ่น (สมาชิก ก.ฌ.) มีความประสงคขอเปล่ียนแปลงผูรับเงิน

สงเคราะห สามารถแจงและยื่นเรื่องขอเปลี่ยนแปลงผูรับเงินสงเคราะหตอสํานักงาน ก.ฌ. หรือที่หนวยงานตนสังกัดของสมาชิก 

ก.ฌ. โดยแนบเอกสารหลักฐานตามที่กําหนด 

 

 

 

2. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวน และไมอาจแกไข/เพิ่มเติมไดในขณะนั้น ผู

รับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกัน พรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคําขอ

ดําเนินการแกไข/เพิ่มเติม หากผูย่ืนคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด ผูรับคําขอจะดําเนินการคืนคํา

ขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

 

3. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอ และยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูย่ืนคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอหรือ

ยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว 

 

4. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐานแลววามี

ความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน 

 

หมายเหตุ จะดําเนินการแจงผลการพิจารณาใหผูย่ืนคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ 

 
 

ชองทางการใหบริการ 

 

สถานที่ใหบริการ 
สํานักงานการฌาปนกิจสงเคราะหขาราชการและบุคลากรทองถิ่น 
(สํานักงาน ก.ฌ.) สํานักบริหารการคลังทองถ่ิน กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 10300 โทร/โทรสาร 0-2241-8036/ติดตอดวย
ตนเอง ณ หนวยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปดใหบรกิาร เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

สถานที่ใหบริการ 
องคการบริหารสวนตําบลมอนจอง อําเภออมกอย จังหวัด
เชียงใหม 
(ตนสังกัดของสมาชิก ก.ฌ.)/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปดใหบรกิาร เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :13 วัน 
 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
สมาชิก ก.ฌ. แจงและยื่นเรื่องตอหนวยงานตนสังกัด โดย
เจาหนาที่ของหนวยงานตนสังกัดของสมาชิก ก.ฌ. ตรวจสอบ
ความครบถวนของเอกสาร หลักฐาน 
 
(หมายเหตุ: (หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ หนวยงานตนสังกัดของ
สมาชิก ก.ฌ.)) 

1 ชั่วโมง องคการบริหารสวน
ตําบลมอนจอง อําเภอ

อมกอย จังหวัด
เชียงใหม 

 



ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนที่รับผิดชอบ 

2) การพิจารณา 
เจาหนาที่ของหนวยงานตนสังกัด 
ของสมาชิก ก.ฌ. รวบรวมเอกสารที่เก่ียวของ เพื่อเสนอผูบริหาร
ของหนวยงานตรวจพิจารณารับรอง และจัดสงใหกับสํานักงาน 
ก.ฌ. เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 
(หมายเหตุ: (หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ หนวยงานตนสังกัดของ
สมาชิก ก.ฌ.)) 

5 วัน องคการบริหารสวน
ตําบลมอนจอง อําเภอ

อมกอย จังหวัด
เชียงใหม 

 

3) การพิจารณา 
เจาหนาที่ของสํานักงาน ก.ฌ. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน และ
เสนอเลขานุการคณะกรรมการ ก.ฌ. พิจารณาอนุมัติ
เปลี่ยนแปลง 
(หมายเหตุ: (หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ สํานักงาน ก.ฌ.)) 

7 วัน กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น 

 

4) การพิจารณา 
หนวยงานตนสังกัดของสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห
ขาราชการและบุคลากรทองถิ่นแจงสมาชิกการฌาปนกิจ
สงเคราะหขาราชการและบุคลากรทองถิ่นทราบผลการรอการ
อนุมัติ 
(หมายเหตุ: -) 

7 วัน องคการบริหารสวน
ตําบลมอนจอง อําเภอ

อมกอย จังหวัด
เชียงใหม 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

1) 
 

แบบหนังสือแจงการขอเปลี่ยนแปลงผูรับเงินสงเคราะห (ก.ฌ.8) 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

- 

2) 
 

ทะเบียนบานของผูที่สมาชิก ก.ฌ. ระบุชื่อเปนผูรับเงินสงเคราะห 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุผูรับเงินสงเคราะหลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) 

- 

 

คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 

1) ไมมีคาธรรมเนียม 
(หมายเหตุ: -) 

คาธรรมเนียม 0 บาท 
 
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนาํบริการ 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 

1) สํานักงานการฌาปนกิจสงเคราะหขาราชการและบุคลากรทองถิ่น (สํานักงาน ก.ฌ.) สํานักบริหารการคลังทองถิ่น 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หมายเลขโทรศัพท 0-2241-8036 
(หมายเหตุ: -) 

2) องคการบริหารสวนตําบลมอนจอง อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม โทร  091 697 9019 
(หมายเหตุ: -) 

3) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ชื่อแบบฟอรม 

1) แบบหนังสือแจงการขอเปลี่ยนแปลงผูรับเงินสงเคราะห (ก.ฌ.8) 



ลําดับ ชื่อแบบฟอรม 

(หมายเหตุ: -) 
 

หมายเหต ุ

- 
 

 

 

ชื่อกระบวนงาน:การขอเปลี่ยนแปลงผูรับเงินสงเคราะหของการฌาปนกิจสงเคราะหขาราชการและบุคลากรทองถิ่น 

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:สํานักบริหารการคลังทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น สํานักบริหารการคลัง

ทองถิ่น 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว 

หมวดหมูของงานบริการ: อนุมัติ 

กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 

 
1)ระเบียบกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นวาดวยการฌาปนกิจสงเคราะหขาราชการและบุคลากรทองถิ่น พ.ศ. 2554 
ระดบัผลกระทบ:บริการทั่วไป 

พื้นที่ใหบรกิาร:สวนกลาง 

กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา:- 

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉล่ียตอเดือน 0 

 จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0 

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0 

 

ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน:สําเนาคูมือประชาชน 04/11/2015 14:58 
 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพรคูมือ: - 

ขอมูลสําหรับเจาหนาที ่


