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คู่มือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนแต่ งตัง้ หรือเปลี่ยนแปลงตัวกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ฝ่ ายปกครองสํานักงานเขตบึงกุ่ม
กระทรวง: กรุงเทพมหานคร
1. ชื่อกระบวนงาน: การจดทะเบียนแต่งตังหรื
้ อเปลี่ยนแปลงตัวกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: ฝ่ ายปกครองสํานักงานเขตบึงกุ่ม
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) คําสัง่ สํานักงานกิ จการสตรี และสถาบันครอบครัว ที ่ 39/2547 เรื ่อง แต่งตัง้ นายทะเบี ยนสมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะห์ประจํ าท้องทีก่ รุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิ จสงเคราะห์ พ.ศ. 2545
2)

ประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ เรื ่อง หลักเกณฑ์ และวิ ธีการยืน่ คําขอจดทะเบียน
จัดตัง้ สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ จดทะเบี ยนแก้ไขเพิ่มเติ มข้อบังคับ จดทะเบียนแต่งตัง้ และเปลีย่ นตัว
กรรมการของสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ และแบบของใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะห์

3)

พระราชบัญญัติการฌาปนกิ จสงเคราะห์ พ.ศ. 2545

4)

ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ว่าด้วยคุณสมบัติของกรรมการสมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะห์ พ.ศ. 2545

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0

0 นาที
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10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การจดทะเบียนแต่งตังหรื
้ อเปลี่ยนแปลงตัวกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
(จเร)
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการ ฝ่ ายปกครอง สํานักงานเขตบึงกุ่ม เลขที ่ 999 ซอยเสรี ไทย 49 ถนนเสรี ไทย แขวงคลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 02 364 7349/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:00 - 16:00 น. (มีพกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เมื่อได้ รับการจดทะเบียนมีฐานะเป็ นนิตบิ คุ คลแล้ ว ต้ องมีคณะกรรมการเป็ นผู้บริหารงาน
แทนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ และคณะกรรมการจะต้ องได้ รับการเลือกตังจากที
้
่ประชุมใหญ่และมีวาระการดํารง
ตําแหน่งคราวละ 2 ปี ตามมาตรา 20 และมาตรา 21 ของพระราชบัญญัตกิ ารฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545
หมายเหตุ
1) ขันตอนการดํ
้
าเนินงานตามคูม่ ือกระบวนงานจะเริ่ มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุ
ไว้ ในคูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2) กรณีคําขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วน/หรื อมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็ นเหตุไม่ให้ สามารถพิจารณาได้
เจ้ าหน้ าที่จะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการหรือเอกสารหลักฐานที่ยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคําขอจะต้ องดําเนินการ
แก้ ไขและ/หรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลากําหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนันจะถื
้ อว่าผู้ยื่นคําขอละทิ ้งคําขอ
โดยเจ้ าหน้ าที่และผู้ยื่นคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพร่อง
ดังกล่าวให้ ผ้ ยู ื่นคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจไว้ เป็ นหลักฐาน
3) เจ้ าหน้ าที่จะแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็จตามมาตรา 10 แห่ง
พระราชบัญญัตกิ ารอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ผู้ขอจดทะเบียนแต่งตังและ
้
10 นาที

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
ฝ่ ายปกครอง

หมายเหตุ

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

เปลี่ยนตัวกรรมการยื่นคํา
ขอตามแบบ ส.ฌ. 6
การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปกครอง
30 นาที
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ประกอบตามที่กําหนดไว้ ใน
แบบคําขอ ส.ฌ. 6 ว่า
ครบถ้ วนหรื อไม่

ฝ่ ายปกครอง
สํานักงานเขตบึง
กุ่ม

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปกครอง
ตรวจสอบความถูกต้ องใน
รายละเอียดเอกสาร
ประกอบเรื่ องเพื่อพิจารณา

4 วัน

ฝ่ ายปกครอง
สํานักงานเขตบึง
กุ่ม

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปกครองทํา
ความเห็นเสนอ
ผู้บงั คับบัญชาตามลําดับ
ชันจนถึ
้
งผู้มีอํานาจลงนาม
อนุมตั ิ

2 วัน

ฝ่ ายปกครอง
สํานักงานเขตบึง
กุ่ม

-

มอบเอกสารแก่ผ้ ขู อจด
ทะเบียนแต่งตังหรื
้ อ
เปลี่ยนตัวกรรมการ

10 นาที

ฝ่ ายปกครอง
สํานักงานเขตบึง
กุ่ม

2)

3)

4)

5)

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงานเขตบึง
กุ่ม

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ

หมายเหตุ
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15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครั ฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

0

2

ฉบับ

สําเนาทะเบียน
บ้ าน

กรมการปกครอง

0

2

ฉบับ

1)

2)

หมายเหตุ
(ผู้ยื่นคําร้ องและ
กรรมการที่ได้ รับ
การแต่งตังหรื
้ อ
เปลี่ยนแปลงตัว
กรรมการ)
(กรรมการที่ได้ รับ
การแต่งตังหรื
้ อ
เปลี่ยนแปลงตัว
กรรมการ)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
แบบคําขอจด
กรุงเทพมหานคร
ทะเบียนแต่งตัง้
หรื อเปลี่ยนตัว
กรรมการ (แบบ
ส.ฌ. 6)
รายงานการ
ประชุมใหญ่ที่มี
มติแต่งตังหรื
้ อ
เปลี่ยนตัว
กรรมการ
ประวัตแิ สดง
หลักฐานของ
กรรมการผู้ได้ รับ
การแต่งตัง้ (แบบ
ส.ฌ. 2)

2

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

0

2

ฉบับ

-

2

0

ฉบับ

-
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ที่
4)
5)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
รูปถ่าย ขนาด
3x4 ซ.ม.
ใบสําคัญการ
กรุงเทพมหานคร
แต่งตังกรรมการ
้
ชุดเดิม

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

0

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

2

ฉบับ

-

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าธรรมเนียมคําขอ
ค่ าธรรมเนียม 50 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ฝ่ ายปกครอง สํานักงานเขตบึงกุ่ม เลขที่ 999 ซอยเสรี ไทย 49 ถนนเสรี ไทย แขวงคลอง
กุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 02 364 7349
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
ที่ตงและหมายเลขโทรศั
ั้
พท์ของสํานักงานเขต 50 เขต
http://203.155.220.230/info/Department/telephon/DistrictOffTel.asp

วันที่พมิ พ์
สถานะ

08/09/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสํานักงาน
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ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
สํานักงานเขตบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

