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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรจดทะเบียนแก้ ไขหรือเพิ่มเติมข้ อบังคับสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานเขตดุสิต
กระทรวง: กรุงเทพมหานคร
1. ชื่อกระบวนงำน: การจดทะเบียนแก้ ไขหรื อเพิ่มเติมข้ อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: สานักงานเขตดุสติ
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: จดทะเบียน
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติการฌาปนกิ จสงเคราะห์ พ.ศ. 2545
2)

คาสัง่ สานักงานกิ จการสตรี และสถาบันครอบครัว ที ่ 39/2547 เรื ่อง แต่งตัง้ นายทะเบี ยนสมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะห์ประจาท้องทีก่ รุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิ จสงเคราะห์ พ.ศ. 2545

3)

ประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ เรื ่อง หลักเกณฑ์และวิ ธีการยืน่ คาขอจดทะเบี ยน
จัดตัง้ สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ จดทะเบี ยนแก้ไขเพิ่ มเติ มข้อบังคับ จดทะเบี ยนแต่งตัง้ และเปลีย่ นตัว
กรรมการของสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ และแบบของใบสาคัญแสดงการจดทะเบี ยนสมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะห์

6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ท้ องถิ่น
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การจดทะเบียนแก้ ไขหรื อเพิ่มเติมข้ อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สานักงาน
เขตดุสิต นายมงคล
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ ฝ่ ายปกครอง สานักงานเขตดุสิต/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
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ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ่ทางราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:00 - 16:00 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ข้ อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนไว้ แล้ ว หากสมาคมเห็นว่าบางข้ อยังไม่เหมาะสม
กับสถานการณ์ปัจจุบนั สมาคมสามารถแก้ ไขหรือเพิ่มเติมข้ อบังคับนันได้
้ โดยต้ องเป็ นไปตามพระราชบัญญัติ การ
ฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 มาตรา 16 ซึง่ ต้ องทาโดยมติที่ประชุมใหญ่ และต้ องนาไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียน
ภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ
หมายเหตุ
1) ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือกระบวนงานจะเริ่ มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ ระบุ
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

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขอจดทะเบียนแก้ ไขหรื อ
เพิ่มเติมข้ อบังคับยื่นคาขอ
ตามแบบ ส.ฌ. 4

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปกครอง
30 นาที
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

1)

2)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

10 นาที

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
ฝ่ ายปกครอง
สานักงานเขต
ดุสติ

ฝ่ ายปกครอง
สานักงานเขต

หมำยเหตุ

-

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ประกอบตามที่กาหนดไว้ ใน
แบบคาขอ ส.ฌ. 4 ว่า
ครบถ้ วนหรื อไม่

หมำยเหตุ

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
ทะเบียนแก้ ไขหรื อเพิ่มเติม
ข้ อบังคับ

10 นาที

ฝ่ ายปกครอง
สานักงานเขต
ดุสติ

-

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
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร

1)

บัตรประจำตัว
ประชำชน

กรมกำรปกครอง

0

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
2

ฉบับ

หมำยเหตุ
(ผู้ยื่นคำร้ อง)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

4)

5)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
แบบคำขอจด
ทะเบียนแก้ ไข
หรื อเพิ่มเติม
ข้ อบังคับ (แบบ
ส.ฌ.4)
รำยงำนกำร
ประชุมใหญ่ที่มี
มติให้ มีกำรแก้ ไข
หรื อเพิ่มเติม
ข้ อบังคับ
ข้ อบังคับของ
สมำคมฌำปนกิจ
สงเครำะห์เฉพำะ
ส่วนที่แก้ ไขหรื อ
เพิ่มเติม
แผนผังแสดงที่ตงั ้
ของสำนักงำน
ของสมำคม
(หำกมีกำรแก้ ไข
เรื่ องที่ตง)
ั้
หนังสืออนุญำต
ให้ ใช้ สถำนที่เป็ น
ที่ตงของสมำคม
ั้

กรุงเทพมหำนคร

2

-

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ฉบับ

-

2

0

ฉบับ

-

-

2

0

ฉบับ

-

-

2

0

ฉบับ

-

-

2

0

ฉบับ

-

5/6

ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
(หำกมีกำรแก้ ไข
เรื่ องที่ตง)
ั ้ พร้ อม
เอกสำรแสดง
กรรมสิทธิ์ หรื อ
สิทธิครอบครอง
เช่น โฉนดที่ดิน
สัญญำเช่ำ เป็ น
ต้ น

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

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 โทรสาร 0 2243
5311-5 ต่อ 5412)
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน ศูนย์บริ การประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
ที่ตงั ้ และหมายเลขโทรศัพท์สานักงานเขต 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

