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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรจดทะเบียนแต่ งตัง้ หรือเปลี่ยนแปลงตัวกรรมกำรสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานเขตดุสิต
กระทรวง: กรุงเทพมหานคร
1. ชื่อกระบวนงำน: การจดทะเบียนแต่งตังหรื
้ อเปลีย่ นแปลงตัวกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: สานักงานเขตดุสติ
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: จดทะเบียน
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) คำสัง่ สำนักงำนกิ จกำรสตรี และสถำบันครอบครัว ที ่ 39/2547 เรื ่อง แต่งตัง้ นำยทะเบี ยนสมำคมฌำปนกิ จ
สงเครำะห์ประจำท้องทีก่ รุงเทพมหำนคร ตำมพระรำชบัญญัติกำรฌำปนกิ จสงเครำะห์ พ.ศ. 2545
2)

ประกำศกระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมัน่ คงของมนุษย์ เรื ่อง หลักเกณฑ์และวิ ธีกำรยืน่ คำขอจดทะเบี ยน
จัดตัง้ สมำคมฌำปนกิ จสงเครำะห์ จดทะเบี ยนแก้ไขเพิ่มเติ มข้อบังคับ จดทะเบี ยนแต่งตัง้ และเปลีย่ นตัว
กรรมกำรของสมำคมฌำปนกิ จสงเครำะห์ และแบบของใบสำคัญแสดงกำรจดทะเบี ยนสมำคมฌำปนกิ จ
สงเครำะห์

3)

พระรำชบัญญัติกำรฌำปนกิ จสงเครำะห์ พ.ศ. 2545

4)

ระเบี ยบกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมัน่ คงของมนุษย์ ว่ำด้วยคุณสมบัติของกรรมกำรสมำคมฌำปนกิ จ
สงเครำะห์ พ.ศ. 2545

6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ท้ องถิ่น
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0

0 นาที
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10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การจดทะเบียนแต่งตังหรื
้ อเปลีย่ นแปลงตัวกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สานักงานเขตดุสติ นายมงคล
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ ฝ่ ำยปกครอง สำนักงำนเขตดุสิต/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ กำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ่ทำงรำชกำรกำหนด) ตัง้ แต่เวลำ
08:00 - 16:00 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เมื่อได้ รับการจดทะเบียนมีฐานะเป็ นนิติบุคคลแล้ ว ต้ องมีคณะกรรมการเป็ นผู้บริ หารงาน
แทนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ และคณะกรรมการจะต้ องได้ รับการเลือกตังจากที
้
่ประชุมใหญ่และมีวาระการดารง
ตาแหน่งคราวละ 2 ปี ตามมาตรา 20 และมาตรา 21 ของพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545
หมายเหตุ
1) ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือกระบวนงานจะเริ่ มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุ
ไว้ ในคูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2) กรณีคาขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วน/หรื อมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็ นเหตุไม่ให้ สามารถพิจารณาได้
เจ้ าหน้ าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการหรื อเอกสารหลักฐานที่ยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคาขอจะต้ องดาเนินการ
แก้ ไขและ/หรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลากาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนันจะถื
้ อว่าผู้ยื่นคาขอละทิ ้งคาขอ
โดยเจ้ าหน้ าที่และผู้ยื่นคาขอหรื อผู้ได้ รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่อง
ดังกล่าวให้ ผ้ ยู ื่นคาขอหรื อผู้ได้ รับมอบอานาจไว้ เป็ นหลักฐาน
3) เจ้ าหน้ าที่จะแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็ จตามมาตรา 10 แห่ง
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่
1)

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ผู้ขอจดทะเบียนแต่งตังและ
้
10 นาที
เปลีย่ นตัวกรรมการยื่นคา

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
ฝ่ ายปกครอง
สานักงานเขต

หมำยเหตุ

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ขอตามแบบ ส.ฌ. 6

หมำยเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปกครอง
30 นาที
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ประกอบตามที่กาหนดไว้ ใน
แบบคาขอ ส.ฌ. 6 ว่า
ครบถ้ วนหรื อไม่

ฝ่ ายปกครอง
สานักงานเขต
ดุสติ

-

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปกครอง
ตรวจสอบความถูกต้ องใน
รายละเอียดเอกสาร
ประกอบเรื่องเพื่อพิจารณา

4 วัน

ฝ่ ายปกครอง
สานักงานเขต
ดุสติ

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปกครองทา
ความเห็นเสนอ
ผู้บงั คับบัญชาตามลาดับ
ชันจนถึ
้
งผู้มีอานาจลงนาม
อนุมตั ิ

2 วัน

ฝ่ ายปกครอง
สานักงานเขต
ดุสติ

-

-

มอบเอกสารแก่ผ้ ขู อจด
ทะเบียนแต่งตังหรื
้ อ
เปลีย่ นตัวกรรมการ

10 นาที

ฝ่ ายปกครอง
สานักงานเขต
ดุสติ

-

2)

3)

4)

5)

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
ดุสติ

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 7 วัน
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครัฐ
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
บัตรประจำตัว
ประชำชน

กรมกำรปกครอง

0

สำเนำทะเบียน
บ้ ำน

กรมกำรปกครอง

0

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
2

ฉบับ

2

ฉบับ

1)

2)

หมำยเหตุ
(ผู้ยื่นคำร้ องและ
กรรมกำรที่ได้ รับ
กำรแต่งตังหรื
้ อ
เปลีย่ นแปลงตัว
กรรมกำร)
(กรรมกำรที่ได้ รับ
กำรแต่งตังหรื
้ อ
เปลีย่ นแปลงตัว
กรรมกำร)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

4)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
แบบคำขอจด
ทะเบียนแต่งตัง้
หรื อเปลีย่ นตัว
กรรมกำร (แบบ
ส.ฌ. 6)
รำยงำนกำร
ประชุมใหญ่ที่มี
มติแต่งตังหรื
้ อ
เปลีย่ นตัว
กรรมกำร
ประวัติแสดง
หลักฐำนของ
กรรมกำรผู้ได้ รับ
กำรแต่งตัง้ (แบบ
ส.ฌ. 2)
รูปถ่ำย ขนำด

กรุงเทพมหำนคร

2

-

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ฉบับ

-

0

2

ฉบับ

-

-

2

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-
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ที่

5)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
3x4 ซ.ม.
ใบสำคัญกำร
แต่งตังกรรมกำร
้
ชุดเดิม

กรุงเทพมหำนคร

0

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
2

ฉบับ

หมำยเหตุ
-

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ค่ ำธรรมเนียมคำขอ
ค่ ำธรรมเนียม 50 บาท
หมำยเหตุ -

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรียน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน ฝ่ ายปกครอง สานักงานเขตดุสิต
หมายเหตุ (317 ถนนสุโขทัย ดุสิต กทม. 10300 โทร 0 2243 5311-5 ต่อ 5408-09,5411 โทรสำร 0 2243
5311-5 ต่อ 5412)
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน ศูนย์บริ การประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
19. หมำยเหตุ
ที่ตงและหมายเลขโทรศั
ั้
พท์ของสานักงานเขต 50 เขต
http://203.155.220.230/info/Department/telephon/DistrictOffTel.asp
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24/07/2558
รออนุมตั ิขนที
ั ้ ่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทำโดย
สานักงานเขตดุสติ
กรุงเทพมหานคร
อนุมัติโดย เผยแพร่ โดย วันที่พมิ พ์
สถำนะ

