2

คูมือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหงานการฌาปนกิจสงเคราะห
หนวยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลเมืองบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน : การจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห งานการฌาปนกิจสงเคราะห
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : เทศบาลเมืองบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ : การจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห งานการฌาปนกิจสงเคราะห
๕. กฎหมายที่ใหอำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ : พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ.2545
6. ระดับผลกระทบ : การบริการทั่วไป
7. พื้นที่ใหบริการ : ทองถิ่นในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย
๘. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กำหนดระยะเวลา –
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย/ขอกำหนด ฯลฯ ระยะเวลา 2 วัน 3 ชั่วโมง - นาที
9. ขอมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยตอเดือน
0
จำนวนคำขอที่มากที่สุด
0
จำนวนคำขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบางกรวย ถนนบางกรวย-ไทรนอย ตำบลวัดชลอ
อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร 0-2443-0610-9 ตอ 331-332 โทรสาร 0-24460632 ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการในวันราชการ ตั้งแตเวลา 08:30 – 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
การดำเนินการฌาปนกิจสงเคราะหในลักษณะที่มีกลุมบุคคลใดตกลงเขารวมชวยเหลือกันเมื่อมีการ
ตายเกิดขึ้น โดยมีตัวกลางทำหนาที่ในการเก็บเงินจากผูที่ตกลงเขากันทุกคนใหแกทายาทของผูตายเพื่อจัดการ
งานศพเชนนี้ เขาขายตองดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งเปนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหตามพระราชบัญญัติการ
ฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2545 และจะมีวัตถุประสงคในการดำเนินงานนอกเหนือจากที่กฎหมาย มาตรา 4
และมาตรา 8 บัญญัติไวไมได
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
“การฌาปนกิจสงเคราะห” หมายความวา กิจการที่บุคคลหลายคนเขารวมกันเพื่อทำการสงเคราะห
ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ หรือจัดการศพและสงเคราะหครอบครัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ตกลงเขากัน
นั้นถึงแกความตาย และมิไดประสงคจะหากำไรหรือรายไดเพื่อแบงปนกัน
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“สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห” หมายความวา สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนิน
กิจการฌาปนกิจสงเคราะหตามพระราชบัญญัตินี้
ฯลฯ
มาตรา 8 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหจะมีขึ้นไดก็แตโดยอำนาจตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้สมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหจะมีวัตถุประสงคนอกจากการฌาปนกิจสงเคราะหมิได
หลักเกณฑ วิธีการ
ผูขอรับการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห มีขั้นตอนการดำเนินการ ดังตอไปนี้
1. ผูเริ่มกอการจัดตั้งยื่นคำขอจดทะเบียนสมาคมฯ ตามแบบ ส.ฌ.1 พรอมเอกสารประกอบ และ
ชำระเงินคาธรรมเนียมคำขอจดทะเบียนสมาคมฯ (ระยะเวลา 0.5 วัน)
2. เจาหนาที่ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารประกอบ (ระยะเวลา 1 วัน)
3. เจาหนาที่บันทึกความเห็น “ไดตรวจสอบถูกตองแลวเห็นควรรับจดทะเบียนได” ในแบบ ส.ฌ.1
และเสนอตอนายทะเบียนทองที่ล งนาม “อนุญาต” (ระยะเวลา 0.5 วัน) ถาผูยื่นคำขอปฏิบัติไมถูกต อ ง
ครบถวน ใหนายทะเบียนสั่งใหแกไขภายใน 30 วัน นับแตทราบคำสั่งนายทะเบียน ถาไมแกไขภายใน 30 วัน
นั บแตทราบคำสั่งนายทะเบียน นายทะเบียนตองมีคำสั่งไมรับจดทะเบียนพรอมดวยเหตุผลแจงไปยังผูขอ
ภายใน 30 วัน นับ แตว ัน ที่ยืนคำขอ ผูข อสามารถยื่นอุทธรณไปยัง ปลัดกระทรวงโดยสง ที่นายทะเบียน
ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคำสั่งไมจดทะเบียน ปลัดกระทรวงวินิจฉัยใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน
นับแตวันที่ยื่นอุทธรณ
4. เจ า หน า ที ่จ ัดทำใบสำคัญ แสดงการจดทะเบี ย นสมาคมฯ ตามแบบ ส.ฌ.3 และหนั ง สื อถึง
ผูกอการจัดตั้งสมาคมฯ เสนอนายทะเบียนทองที่เพื่ออนุมัติและลงนาม (ระยะเวลา 0.5 วัน)
5. มอบเอกสารแกผ ูเ ริ่ มกอ การจัด ตั้ งสมาคมฯ และเก็บ เงิน ค า ธรรมเนีย มใบสำคัญ แสดงการ
จดทะเบียนสมาคมฯ (ระยะเวลา 0.5 วัน)
6. ส ง สำเนาเรื ่ อ งการรั บ จดทะเบี ย นสมาคมฯ ทั ้ ง หมดพร อ มด ว ยสำเนาใบสำคั ญ แสดงการ
จดทะเบียนสมาคมฯ ใหแกนายทะเบียนกลาง ภายใน 15 วัน เพื่อนายทะเบียนกลางประกาศการจดทะเบียน
สมาคมฯ ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2545
(ระยะเวลา 0.5 วัน)
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1.3 ขั้นตอนระยะเวลาและสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1

-การยื่นคำขอจด
ทะเบียนจัดตั้งสมาคม

-ผูเริ่มกอการจัดตั้งจำนวนไม
นอยกวา 7 คนลงนามในคำ
ขอจดทะเบียนสมาคมฯตาม
แบบ ส.ฌ.1 จำนวน 2 ชุด
พรอมเอกสารประกอบไดแก
ขอบังคับสมาคม จำนวน 3
ฉบับ สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนหรือสำเนาบัตร
ประจำตัวเจาหนาที่ของรัฐ
และสำเนาทะเบียนบานของ
ผูเริ่มกอการจัดตั้งทุกคน คน
ละ 1 ชุด , ประวัติของผูเริ่ม
กอการจัดตั้งทุกคน ทุกคน
ตามแบบ ส.ฌ.2 คนละ 1
ชุด พรอมติดภาพถายหนา
ตรงขนาด 1 นิ้ว , แผนผัง
ที่ตั้งสำนักงานของสมาคม ,
หนังสืออนุญาตใหใชสถานที่
เปนที่ตั้งของสมาคม และ
เอกสารอื่นๆ (ถามี) เชน
หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล
สำเนาทะเบียนสมรส ฯลฯ
และชำระเงินคาธรรมเนียม
คำขอจดทะเบียนสมาคมฯ
จำนวน ๑๐๐ บาท
-เจาหนาที่รับคำรองและ
ตรวจสอบความครบถวน
ของเอกสารประกอบ

0.5 วัน

2.

- ตรวจรายละเอียด
เอกสารประกอบเรื่อง
เพื่อพิจารณารับจด
ทะเบียน

- เจาหนาที่ตรวจลายมือชื่อของ
ผูเริม่ กอการฯ ในแบบ ส.ฌ.1
และแบบ ส.ฌ.2 จะตองเปน
ลายมือเดียวกัน
- เจาหนาที่ตรวจคุณสมบัติของผู
เริ่มกอการฯ ตองเปนไปตาม
ประกาศกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย

1 วัน

สวนงาน/
หนวยงานที่
หมายเหตุ
รับผิดชอบ
งานพัฒนาชุมชน 1 .ระย ะเว ลา :
กองสวัสดิการ 0.5 วัน
สังคม
(ระบุระยะเวลาที่
ใหบริการจริง)
2.หนวยงาน
ผูรับผิดชอบคือ
กองสวัสดิการ
สังคม

งานพัฒนาชุมชน 1.ระยะเวลา : 0.5
กองสวัสดิการ วัน
(ระบุ ร ะยะเวลาที่
สังคม

ใหบริการจริง)
2.หนวยงาน
ผูรับผิดชอบคือกอง
ส วั สด ิ ก า รสั งคม
เทศบาลเมื อ งบาง
กรวย
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ
เรื่อง คุณสมบัติของผูเริ่มกอ
การจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห ดังนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไมต่ำกวายี่สิบหาป
บริบูรณ
3. มีวุฒิการศึกษาไมต่ำกวา
ชั้นประถมศึกษาปที่สี่
4. มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู
ในจังหวัดที่ยื่นคำขอจด
ทะเบียนจัดตั้งสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหเปน
เวลาไมนอยกวาหนึ่งป
5. มีอาชีพเปนหลักแหลง
และมีฐานะมั่นคง
6. ไมเปนผูมีความประพฤติ
เสื่อมเสีย หรือบกพรองใน
ศีลธรรมอันดี
7. ไมเปนภิกษุ สามเณร
นักพรต หรือนักบวชใน
ศาสนาใด
8. ไมเคยถูกนายทะเบียน
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
ประจำทองที่สั่งใหพนจาก
ตำแหนงกรรมการสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห
9. ไมเคยถูกที่ประชุมใหญ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
ถอดถอนใหออกจาก
ตำแหนงกรรมการเพราะ
เหตุทุจริตตอหนาที่ หรือไม
เคยตองโทษตามกฎหมายวา
ดวยการฌาปนกิจสงเคราะห

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน/
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ
10. ไมเคยตองโทษจำคุก
พิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก
เวนแตในความรับผิดอันได
กระทำโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
11. ไมเปนคนไร
ความสามารถหรือคน
เสมือนไรความสามารถ
12. ไมเปนบุคคลที่มีหนี้สิน
ลนพนตัวหรือบุคคล
ลมละลาย
13. ไมเคยถูกไลออกปลด
ออกหรือใหออกจากสวน
งานราชการ หนวยงานของ
รัฐและรัฐวิสาหกิจ หรือไม
เคยถูกนายจางเลิกจาง
เพราะเหตุทุจริตตอหนาที่
- ตรวจขอบังคับซึ่งขอบังคับ
อยางนอยตองมีความตาม
บทบัญญัติของกฎหมาย
มาตรา 13 แหง
พระราชบัญญัติการ
ฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ.
2545 ดังตอไปนี้
1. ชื่อ ซึ่งตองมีคำวา
“สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห”
……………………………………”
2. วัตถุประสงค
3. ที่ตั้งสำนักงาน และวัน
เวลาเปดทำการ
4. วิธีรับสมัครสมาชิกและ
การขาดจากสมาชิกภาพ
5. อัตราเงินคาสมัคร อัตรา
เงินคาบำรุง และอัตราเงิน
สงเคราะห และวิธีการชำระ
เงินนั้น

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน/
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ
6. ขอกำหนดเกี่ยวกับสิทธิ
และหนาที่ของสมาชิก
7. วิธีจายเงินคาจัดการศพ
หรือคาจัดการศพและ
สงเคราะหครอบครัว
8. ขอกำหนดเกี่ยวกับการ
ใชจาย และการเก็บรักษา
เงิน
9. ขอกำหนดเกี่ยวกับการ
ประชุมใหญ
10. ขอกำหนดเกี่ยวกับ
จำนวนกรรมการ การพน
จากตำแหนงกรรมการและ
การประชุมของ
คณะกรรมการโดยสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหอาจ
เพิ่มหลักการหรือ
รายละเอียดอื่นใดที่ไมขัด
ตอกฎหมายไวในขอบังคับ
ดวยก็ไดและตองไมขัดตอ
กฎหมายและวัตถุประสงค
ของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหเมื่อเห็นวา
ถูกตองบันทึกความเห็นใน
ฐานะพนักงานเจาหนาที่ใน
คำขอจดทะเบียน แบบ
ส.ฌ.1 โดยระบุ “ได
ตรวจสอบถูกตองแลว เห็น
ควรรับจดทะเบียนได” และ
เสนอตอนายทะเบียนทองที่
ลงนาม “อนุญาต”

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน/
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการ ระยะเวลา
บริการ
ใหบริการ

3. จัดทำใบสำคัญแสดงการ - เจาหนาที่ทำบันทึกเสนอนาย
จดทะเบียน
ทะเบียนสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหประจำทองทีเ่ พื่อ
อนุมัติและลงนามในใบสำคัญ
แสดงการจดทะเบียนสมาคมฯ
ตามแบบ ส.ฌ.3 และหนังสือ
ถึงผูกอการจัดตั้งสมาคมฯ
พรอมดวยหนังสือถึงนาย
ทะเบียนกลางสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห เพื่อ
สำเนาเรื่องการรับจดทะเบียน
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหให
ประกาศการจดทะเบียน
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหใน
ราชกิจจานุเบกษาตอไป
4. แจงผูประกอบการรับ
- มอบเอกสารแกผูเริ่มกอการ
ใบอนุญาตและชำระ
จัดตั้งสมาคมฯ และเก็บเงิน
คาธรรมเนียม
คาธรรมเนียมใบสำคัญแสดง
การจดทะเบียนสมาคมฯ แบบ
ส.ฌ.3 จำนวน 500 บาท
(ออกใบเสร็จรับเงินใหแก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
และนำเงินสงคลังเปนรายได
แผนดินในวันเดียวกัน
5. หนังสือถึงนายทะเบียน - สงสำเนาเรื่องรับจดทะเบียน
กลางสมาคมฌาปนกิจ สมาคมฯทั้งหมดพรอมดวย
สงเคราะห
สำเนาใบสำคัญแสดงการจด
ทะเบียนสมาคมฯใหแกนาย
ทะเบียนกลางภายใน 15 วัน
เพื่อนายทะเบียนกลาง
ประกาศการจดทะเบียน
สมาคมฯในราชกิจจานุเบกษา
ตามมาตรา 13 แหง พ.ร.บ.
การฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ.
2545

0.5 วัน

สวนงาน/
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
งานพัฒนา
ชุมชน
กองสวัสดิการ
สังคม

0.5 วัน

งานพัฒนา
ชุมชน
กองสวัสดิการ
สังคม

0.5 วัน

งานพัฒนา
ชุมชน
กองสวัสดิการ
สังคม

หมายเหตุ
1.ระยะเวลา :
0.5 วัน
(ระบุระยะเวลาที่
ใหบริการจริง)
2.หนวยงาน
ผูรับผิดชอบคือ
กองสวัสดิการ
สังคมเทศบาล
เมืองบางกรวย

1.ระยะเวลา :
0.5 วัน
(ระบุระยะเวลาที่
ใหบริการจริง)
2.หนวยงาน
ผูรับผิดชอบคือ
กองสวัสดิการ
สังคมเทศบาล
เมืองบางกรวย
1.ระยะเวลา :
0.5 วัน
(ระบุระยะเวลาที่
ใหบริการจริง)
2.หนวยงาน
ผู  ร ั บ ผิ ด ชอบคื อ
กองสวั ส ดิ ก า ร
สั ง คมเ ทศบ า ล
เมืองบางกรวย
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการ ระยะเวลา
บริการ
ใหบริการ

6. กรณีตรวจรายละเอียด
เอกสารการประกอบ
เรื่องพบวาผูยื่นคำขอ
ปฏิบัติไมครบถวน

ถาผูยื่นคำขอปฏิบัติไมถูกตอง
ครบถวนใหนายทะเบียนสั่งให
แกไขภายใน 30 วัน นับแต
ทราบคำสั่งนายทะเบียนถาไม
แกไขภายใน 30 วัน นับแต
ทราบคำสั่งนายทะเบียน นาย
ทะเบียนตองมีคำสั่งไมรับจด
ทะเบียนพรอมดวยเหตุผลแจง
ไปยังผูขอภายใน 30 วัน นับ
แตวันที่ยื่นคำขอผูขอสามารถ
ยื่นอุทธรณไปยังปลัดกระทรวง
โดยสงที่นายทะเบียนภายใน
30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจง
คำสั่งไมจดทะเบียน
ปลัดกระทรวงวินิจฉัยใหแลว
เสร็จภายใน 60 วันนับแต
วันที่ยืนอุทธรณ
ระยะเวลาดำเนินการวม 2 วัน 3 ชั่วโมง

0.5

สวนงาน/
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
งานพัฒนา
ชุมชน
กองสวัสดิการ
สังคม

หมายเหตุ
1.ระยะเวลา :
0.5 วัน
(ระบุระยะเวลาที่
ใหบริการจริง)
2.หนวยงาน
ผู  ร ั บ ผิ ด ชอบคื อ
กองสวั ส ดิ ก า ร
สั ง คมเ ทศบ า ล
เมืองบางกรวย

14. งานบริการนี้ผานการดำเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดำเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
15.1 เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
ที่
1

2

รายการเอกสาร
หนวยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผูอ อกเอกสาร
สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชน หรือ สำเนา
บัตรประจำตัวเจาหนาที่
ของรัฐ (อยางใดอยาง
หนึ่ง)ของผูเริ่มกอการ
จัดตั้งทุกคน
สำเนาทะเบียนบานของ
ผูเริ่มกอการจัดตั้งทุกคน

จำนวนเอกสาร จำนวนเอกสาร หนวยนับ หมายเหตุ
ฉบับจริง
สำเนา
เอกสาร
คนละ 1
ชุด
-

-

คนละ 1

ชุด

-
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๑๕.2 เอกสารประกอบเรื่อง
ที่
1
2
3
4
5

6

ที่

รายการเอกสาร
หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูอ อกเอกสาร
ขอบังคับของสมาคม
ประวัติข องผูเริ่มกอ
การจัดตั้งทุกคนตาม
แบบ ส.ฌ.2
แผนผังแสดงที่ตั้ง
สำนักงานของสมาคม
หนังสืออนุญาตใหใช
สถานที่เปนที่ตั้งของ
สมาคม
รูปถายขนาด 3x4 ซ.ม.
ของผูรวมกอการจัดตั้ง
ทุกคนโดยติดในแบบ
ส.ฌ.2

เอกสารอื่นๆ (ถามี)
เชน หลักฐานการ
เปลี่ยนชื่อ สกุล
สำเนาทะเบียนสมรส
15.3 เอกสารอื่นๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร จำนวนเอกสาร หนวยนับ หมายเหตุ
ฉบับจริง
สำเนา
เอกสาร
3
ฉบับ
คนละ 1
ชุด
1

-

ชุด

-

1

-

ชุด

-

คนละ 1

-

ใบ

-

คนละ 1

-

ฉบับ

-

จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ไมพบเอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิม่ เติม

16. คาธรรมเนียม
1) - คาธรรมเนียมคำขอจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห เปนเงิน 100 บาท
- คาธรรมเนียมใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหเปนเงิน 500 บาท
17. ชองทางการรองเรียน
๑) ชองทางการรองเรียน ศูนยดำรงธรรมเทศบาลเมืองบางกรวย สำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวย
ถนนบางกรวย-จงนอม ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร 0-24430610-9 ตอ 331-332 โทรสาร 0-2446-0632
หมายเหตุ 2) ชองทางการรองเรียนศูนยดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี โทรศัพท
0-2580-8726
หมายเหตุ 3) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300/สายดวน 1111/www.1111.go.th/
ตู ปณ.1111 เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
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18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1) แบบคำรองขอจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห แบบ ส.ฌ.1
หนาที่ 1

12

หนาที่ 2

13

2) แบบบันทึกประวัติของผูเริ่มกอการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจ ส.ณ.2

14

3) แบบใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห

19. หมายเหตุ -

