คู่มือสาหรับประชาชน : การจดทะเบียนแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงตัวกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
หน่วยงานที่ให้บริการ : ฝ่ายปกครอง สานักงานเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เมื่อได้รับการจดทะเบียนมีฐานะเป็นนิติบุคคลแล้ว ต้องมีคณะกรรมการเป็นผู้บริหารงานแทน
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ และคณะกรรมการจะต้องได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่และมีวาระการดารงตาแหน่ง
คราวละ 2 ปี ตามมาตรา 20 และมาตรา 21 ของพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545
หมายเหตุ
1) ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือกระบวนงานจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้
ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
2) กรณีคาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุไม่ให้สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่
จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการหรือเอกสารหลักฐานที่ยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ /หรือ
ยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลากาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้
ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือ
ผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
3) เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่ง
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญ าตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ฝ่ายปกครอง สานักงานเขตราชเทวี เลขที่ 10 ถนนพญาไท
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์/
โทรสาร 023544206/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:00 - 16:00 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 7 วัน
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ผู้ขอจดทะเบียนแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวกรรมการยื่นคาขอตาม
แบบ ส.ฌ. 6
(หมายเหตุ: -)
2) การตรวจสอบเอกสาร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบ
ตามที่กาหนดไว้ในแบบคาขอ ส.ฌ. 6 ว่าครบถ้วนหรือไม่
(หมายเหตุ: -)
3) การพิจารณา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตรวจสอบความถูกต้องในรายละเอียด
เอกสารประกอบเรื่องเพื่อพิจารณา
(หมายเหตุ: -)
4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทาความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับชั้นจนถึงผู้มีอานาจลงนามอนุมัติ
(หมายเหตุ: -)
5) มอบเอกสารแก่ผู้ขอจดทะเบียนแต่งตั้งหรือเปลี่ยนตัว
กรรมการ
(หมายเหตุ: -)
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) แบบคาขอจดทะเบียนแต่งตั้งหรือเปลี่ยนตัวกรรมการ (แบบ ส.ฌ.
6)
ฉบับจริง 2 ฉบับ

ระยะเวลา
10 นาที

ส่วนที่รับผิดชอบ
กรุงเทพมหานคร

30 นาที

กรุงเทพมหานคร

4 วัน

กรุงเทพมหานคร

2 วัน

กรุงเทพมหานคร

10 นาที

กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรุงเทพมหานคร

ลาดับ

2)

3)

4)

5)

6)

7)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ รายงานการประชุมใหญ่ที่มีมติแต่งตั้งหรือเปลี่ยนตัวกรรมการ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 2 ฉบับ
หมายเหตุ ประวัติแสดงหลักฐานของกรรมการผู้ได้รับการแต่งตั้ง (แบบ ส.ฌ.
2)
ฉบับจริง 2 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 2 ฉบับ
หมายเหตุ (ผู้ยื่นคาร้องและกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งหรือ
เปลี่ยนแปลงตัวกรรมการ)
รูปถ่าย ขนาด 3x4 ซ.ม.
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ใบสาคัญการแต่งตั้งกรรมการชุดเดิม
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 2 ฉบับ
หมายเหตุ สาเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 2 ฉบับ
หมายเหตุ (กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงตัวกรรมการ)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

-

-

กรมการปกครอง

-

กรุงเทพมหานคร

กรมการปกครอง

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียมคาขอ
(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 50 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) ฝ่ายปกครอง สานักงานเขตราชเทวี เลขที่ 10 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์/โทรสาร 023544206
(หมายเหตุ: -)
2) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
หมายเหตุ
ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์ของสานักงานเขต 50 เขต
http://203.155.220.230/info/Department/telephon/DistrictOffTel.asp

ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงาน: การจดทะเบียนแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงตัวกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: สานักปลัดกรุงเทพมหานคร สานักปลัดกรุงเทพมหานคร สานักปลัด
กรุงเทพมหานคร

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)คาสั่งสานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่ 39/2547 เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ประจาท้องที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545
2)ประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคาขอจดทะเบียนจัดตั้ง
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ จดทะเบียนแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวกรรมการของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ และแบบของใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
3)พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545
4)ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยคุณสมบัติของกรรมการสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ พ.ศ. 2545
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา: ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การจดทะเบียนแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงตัวกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ฝ่าย
ปกครอง สานักงานเขตราชเทวี ประชากร

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสาหรับประชาชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: -

