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คูมือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
หนวยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลเมืองบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน : การจดทะเบียนแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : เทศบาลเมืองบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ : การจดทะเบียนแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
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
ขอบังคับที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนไวแลว หากสมาคมเห็นวาบางขอยังไมเหมาะสมกับสถานการณ
ปจจุบัน สมาคมสามารถจะแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับนั้นได แตการแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับตองเปนไปตาม
พระราชบัญญัติฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2545 มาตรา 16 กำหนด
มาตรา 16 การแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหจะกระทำไดก็แตโดยมติ
ของที่ประชุมใหญ และตองนำไปจดทะเบียนตอนายทะเบียนภายในสี่สิบวันนับแตวันที่ประชุมใหญลงมติ
การยื่นคำขอจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
นายทะเบียนมีอำนาจไมรับจดทะเบียนการแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
เมื่อเห็นวาการแกไขหรือเพิ่มเติมนั้นขัดตอวัตถุประสงคของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห หรือขัดตอกฎหมาย
การแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห จะยังไมมีผลบังคับใชจนกวานาย
ทะเบียนจะไดรับจดทะเบียนแลว
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ในกรณีที่นายทะเบียนไมรับจดทะเบียนแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
ใหนำมาตรา 11 วรรคสี่และวรรคหามาใชบังคับโดยอนุโลม
วิธีการแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับ ตองดำเนินการดังนี้
1. ใหที่ประชุมใหญมีมติแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับ โดยมตินั้นจะตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา
2 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกที่มาประชุมตามมาตรา 16
2. ความที่ขอแกไขหรือเพิ่มเติมตองไมขัดตอวัตถุประสงคของสมาคมหรือขัดตอกฎหมาย
3. ขอบังคับที่แกไขหรือเพิ่มเติมจะมีผลบังคับใชตอเมื่อนายทะเบียนไดรับจดทะเบียนแลวเทานั้น ใน
ระหวางที่นายทะเบียนยังไมไดจดทะเบียนให สมาคมตองถือปฏิบัติตามขอบังคับเดิมไปพลางกอน
4. ตองยื่นคำขอจดทะเบียนภายใน 14 วัน นับแตวันที่ที่ประชุมใหญลงมติ
คำขอจดทะเบียนแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับของสมาคมนั้นมีแตกตางกันไป ดังนี้
1. การขอจดทะเบียนแกไขยกเลิกขอความในขอบังคับทั้งขอและใชความใหม
2. ขอจดทะเบียนแกไขขอความในขอบังคับเฉพาะบางสวนของขอความในขอบังคับ หรือเฉพาะขอ
ยอยในขอบังคับ หรือวรรคใดวรรคหนึ่งของขอบังคับ
3. ขอจดทะเบียนยกเลิกขอบังคับบางขอ
4. ขอจดทะเบียนแกไขขอบังคับทั้งฉบับ
หลักเกณฑ วิธีการ
การจดทะเบียนแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับงานฌาปนกิจสงเคราะห มีขั้นตอนการดำเนินการ ดังตอไปนี้
1. นายกสมาคมหรืออุปนายกสมาคมซึ่งระบุทำการแทนนายก สมาคมหรือกรรมการอื่นซึ่งตองมี
หนังสือแสดงเปนผูไดรับมอบอำนาจเปนผูยื่นคำขอจดทะเบียนแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับ ตามแบบ ส.ฌ.4
จำนวน 2 ชุด พรอมรายงานการประชุมใหญที่มีมติ 2 ใน 3 ของผูเขารวมประชุมใหมีการแกไขหรือเพิ่มเติม
ขอบังคับพรอมชำระคาธรรมเนียมคำขอจดทะเบียนแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับ (ระยะเวลา 0.5 วัน)
2. เจาหนาที่ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารวาขอความที่แกไขหรือเพิ่มเติมเปนขอความที่ตรงกับมติที่
ประชุมใหญ ซึ่งบันทึกไวในรายงานการประชุมใหญ และมีปรากฏในระเบียบวาระที่อางวามีมติใหแกไขหรือ
เพิ่มเติมขอบังคับมีผูลงมติไมนอยกวา 2 ใน 3 ของผูมาประชุม (ระยะเวลา 0.5 วัน)
3. เมื่อเจาหนาที่ตรวจสอบถูกตองแลว บันทึกความเห็นลงในความเห็นเจาหนาที่เสนอนายทะเบียน
ทองที่ “เห็นควรรับจดทะเบียนได” เพื่อนายทะเบียนทองที่อนุมัติและลงนาม (ระยะเวลา 0.5 วัน)
4. ออกใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนแกไขหรือเพิ่มเติมขอบัง คับ และหนังสือถึงนายกสมาคมฯ
เสนอนายทะเบียนทองที่ลงนาม (ระยะเวลา 0.5 วัน)
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
สวนงาน/
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หนวยงานที่
หมายเหตุ
การบริการ
ใหบริการ
รับผิดชอบ
1 -การยื่นคำขอจด
-นายกสมาคมหรืออุปนายก 0.5 วัน งานพัฒนาชุมชน 1.ระยะเวลา :
ทะเบียนแกไขหรือ
สมาคมซึ่งระบุทำการแทน
กองสวัสดิการ 0.5 วัน
เพิ่มเติมขอบังคับงาน
นายกสมาคมหรือกรรมการ
สังคม
(ระบุระยะเวลาที่
การฌาปนกิจสงเคราะห อื่นซึ่งตองมีหนังสือแสดง
ใหบริการจริง)
เปนผูไดรับมอบอำนาจเปนผู
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ที่

ประเภทขั้นตอน

2 - ตรวจรายละเอียด
เอกสารประกอบเรื่อง

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ
ยื่นคำขอจดทะเบียนแกไข
หรือเพิ่มเติมขอบังคับ ตาม
แบบ ส.ณ.4 จำนวน 2 ชุด
พรอมรายงานการประชุม
ใหญที่มีมติ 2 ใน 3 ของ
ผูเขารวมประชุมใหมีการ
แกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับ
และขอบังคับของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหเฉพาะ
สวนที่แกไขหรือเพิ่มเติม
พรอมชำระคาธรรมเนียมคำ
ขอจดทะเบียนแกไขหรือ
เพิ่มเติมขอบังคับ จำนวน
50 บาท ตองยื่นคำขอจด
ทะเบียนภายใน 14 วัน
นับแตวันที่ประชุมใหญลง
มติ
-เจาหนาที่ตรวจสอบ
รายละเอียดเอกสาร
ประกอบเรื่อง
1. ตรวจแบบ ส.ฌ.4 ผูลง
นามตองเปนนายกสมาคม
แตถาเปนอุปนายกสมาคม
จะตองระบุทำการแทน
นายกสมาคม ถาเปน
กรรมการอื่นลงนามจะตองมี
หนังสือแนบประกอบไวดวย
วาเปนผูไดรับมอบอำนาจ
และในสวนขอความที่ขอ
แกไขหรือเพิ่มเติม จะตอง
เปนขอความที่ตรงกับมติที่
ประชุมใหญ ซึ่งบันทึกไวใน
รายงานการประชุมใหญที่
แนบมา

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน/
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
2.หนวยงาน
ผูรับผิดชอบคือ
กองสวัสดิการ
สังคมเทศบาล
เมืองบางกรวย

0.5 วัน

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

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน/
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

2. ตรวจรายงานการประชุม
ใหญในระเบียบวาระที่อาง
วามีมติใหแกไขหรือเพิ่มเติม
ขอบังคับมีผูลงมติไมนอย
กวา 2 ใน 3 ของผูมา
ประชุมในวันนั้น
3 - จัดทำใบสำคัญแสดง
การจดทะเบียน

- ในการพิจารณาจัดทำ
ใบสำคัญแสดงการจด
ทะเบียนแกไขหรือเพิ่มเติม
ขอบังคับ ตองนำขอบังคับ
ทั้งฉบับของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหมา
พิจารณาตรวจดูควบคูกันไป
โดยมีหลักการจัดทำ
ใบสำคัญแสดงการจด
ทะเบียนแกไขหรือเพิ่มเติม
ขอบังคับ ดังนี้
1. การรับจดทะเบียนแกไข
หรือเพิ่มเติมขอบังคับ
จะตองมีขอความที่รับจด
ทะเบียนแกไขเพิ่มเติมหรือ
ยกเลิกขอบังคับไวใน
ใบสำคัญแสดงการจด
ทะเบียนดวย ไมใหทำในรูป
เอกสารขอความประกอบ
ใบสำคัญแสดงการจด
ทะเบียน
2. การรับจดทะเบียนแกไข
หรือเพิ่มเติมขอบังคับ ใหจด
ทะเบียนไวทั้งขอ จะอำนวย
ความสะดวกใหแกสมาคมใน
การถือปฏิบัติตามขอบังคับ

0.5 วัน

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

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ
เพราะเปนความที่ที่อยูในขอ
เดียวกัน แทนที่จะแยกรับ
จดทะเบียนเฉพาะบางสวน
หรือบางวรรคในขอใดขอ
หนึ่งของขอบังคับ
3. ขอบังคับขอใดที่จะจด
ทะเบียนแกไขหรือเพิ่มเติม
ขอบังคับ ถาไปสอดคลอง
กับขอบังคับอื่นที่จะตองใช
ขอความเดียวกันแมสมาคม
มิไดยื่นคำขอจดทะเบียน
แกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก
หากใหคงอยูจะเปนความใน
ขอบังคับที่ขัดกัน ใหนาย
ทะเบียนจดทะเบียนแกไข
หรือเพิ่มเติมหรือยกเลิกไป
พรอมกันเพื่อใหสอดคลอง
กัน
4.ความในขอบังคับขอใดที่
นายทะเบียนไดเคยรับจด
ทะเบียนแกไขหรือเพิ่มเติม
มาแลวครั้งหนึ่งหลังจากจด
ทะเบียนขอบังคับในการจด
ทะเบียนตั้งสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห จะตองอาง
ใบสำคัญแสดงการจด
ทะเบียนไวครั้งสุดทายของ
ขอนั้น
อนึ่งเมื่อเจาหนาที่ตรวจสอบ
รายละเอียดเอกสาร
ประกอบเรื่องวาถูกตองแลว
พนักงานเจาหนาที่บันทึกใน
ชองความเห็นเจาหนาที่บน
แบบ ส.ฌ.4 โดยระบุวา

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน/
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

4 ทำบันทึกเสนอนาย
ทะเบียนสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห
ประจำทองที่เพื่อ
พิจารณาอนุมัติและ
ลงนาม

5 นำสงหนังสือถึงนายก
สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ
“ไดตรวจสอบถูกตอง เห็น
ควรรับจดทะเบียนได” หรือ
ในกรณีที่เห็นวาจะรับจด
ทะเบียนแกไขใหไดเปน
เพียงบางขอ ก็ระบุวา
“ไดตรวจสอบแลว เห็นควร
รับจดทะเบียนแกไขหรือ
เพิ่มเติมขอบังคับ ขอ...ขอ...
และขอ....ได และระบุ
“อนุญาต” ในชองคำสั่ง
-เจาหนาที่ทำบันทึกเสนอ
นายทะเบียนฯ พิจารณา
อนุญาตในคำขอแบบ ส.ฌ.4
และคำขอแบบ ส.ฌ.ก.14
ในกรณีแกไขชื่อหรือที่ตั้ง
ดวย เสนอนายทะเบียนลง
นามในใบสำคัญแสดงการ
จดทะเบียนแกไขหรือ
เพิ่มเติมขอบังคับ เสนอ
หนังสือถึงนายกสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหเพื่อ
นายทะเบียนฯ ลงนาม
นำสงคูฉบับใบสำคัญแสดง
การจดทะเบียนแกไขหรือ
เพิ่มเติมขอบังคับ จำนวน
1 ฉบับ ใหแกสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหอนึ่งใน
กรณีแกไขขอบังคับทั้งฉบับ
ใหแนบ “คูฉบับขอบังคับ”
ไปพรอมกับ “คูฉบับ
ใบสำคัญแสดงการจด
ทะเบียนดวย”

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน/
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

0.5 วัน

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

0.5 วัน

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

ประเภทขั้นตอน

6 กรณีที่ขอแกไขชื่อ
สมาคมหรือที่ตั้ง

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

- สมาคมตองยื่นคำรองขอ
ตามแบบคำรองทั่วไป (แบบ
ส.ฌ.ก. 14) ขอใหนาย
ทะเบียนเปลี่ยนใบสำคัญ
แสดงการจดทะเบียน
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
แบบ ส.ฌ.3 ใหใหมดวย
พรอมชำระคาธรรมเนียม
จำนวน 25 บาท นอกจาก
จะมีใบสำคัญแสดงการจด
ทะเบียนแกไขหรือเพิ่มเติม
ขอบังคับ (แบบ ส.ฌ.5)
นายทะเบียนตองออก
ใบสำคัญแสดงการจด
ทะเบียนสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห แบบ ส.ฌ. 3 ให
ใหม เพื่อใหชื่อหรือที่ตั้ง
เปนไปตามที่แกไขใหม และ
หมายเหตุไวที่มุมลางดาน
ซายมือของใบสำคัญฯ ระบุ
วาเดิมชื่อสมาคมอะไร ที่ตั้ง
เดิมอยูที่ไหน พรอมทั้ง
ประทับตรา “ตนฉบับ”
และประทับตรา “คูฉบับ”
ในฉบับที่เปนสำเนาไว
ดานบนตรงกลางเหนือครุฑ
ดวยเมื่อนายทะเบียนลงนาม
แลวใหประทับตรานาย
ทะเบียนสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหประจำทองที่ใน
แบบ ส.ฌ.3 ทั้งตนฉบับ
และคูฉบับตรงที่ลงนามเมื่อ
จัดสงใบสำคัญแสดงการจด
ทะเบียนใหแกสมาคมแลวให

0.5 วัน

สวนงาน/
หนวยงานที่
หมายเหตุ
รับผิดชอบ
งานพัฒนาชุมชน 1.ระยะเวลา :
กองสวัสดิการ 0.5 วัน
สังคม
(ระบุระยะเวลาที่
ใหบริการจริง)
2.หนวยงาน
ผูรับผิดชอบคือ
กองสวัสดิการ
สังคมเทศบาล
เมืองบางกรวย
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

สมาคมนำใบสำคัญฯ ฉบับ
เดิมที่สมาคมเก็บรักษาไว
สงคืนนายทะเบียนและให
จังหวัดเก็บรักษาใบสำคัญ
ฉบับเดิมไวเปนหลักฐานใบ
แทนใบสำคัญแสดงการจด
ทะเบียนที่ออกใหใหมนี้ไม
ตองเก็บคาธรรมเนียม
7 กรณีผูยื่นคำรองปฏิบัติ -นายทะเบียนทำหนังสือแจง
ไมถูกตองครบถวนขัดตอ คำสั่งใหผูยื่นคำรองแกไข ถา
วัตถุประสงคหรือขัดตอ ไมแกไขภายใน 30 วัน นับ
กฎหมาย
แตทราบคำสั่งนายทะเบียน
ใหนายทะเบียนมีหนังสือไม
รับจดทะเบียนพรอมดวย
เหตุผลและแจงไปยังสมาคม
ภายใน 30 วัน นับแตวันที่
ยื่นคำขอและสมาคม
สามารถยื่นอุทธรณไปยัง
ปลัดกระทรวงโดยสงที่นาย
ทะเบียนภายใน 30 วันนับ
แตวันแจงคำสั่งไมรับจด
ทะเบียนปลัดประทรวง
วินิจฉัยใหแลวเสร็จภายใน
60 วัน นับแตวันที่ยื่น
อุทธรณ
ระยะเวลาดำเนินการรวม 2 วัน 3 ชั่วโมง

ระยะเวลา
ใหบริการ

0.5 วัน

สวนงาน/
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

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

30

14. งานบริการนี้ผานการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดำเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
15.1 เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผูอ อกเอกสาร

จำนวน
ที่
เอกสาร
ฉบับจริง
ไมพบเอกสารสำหรับยืนยันตัวตนที่ตองยื่นประกอบเรื่อง
15.2 เอกสารประกอบเรื่อง
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ จำนวน
ที่ ยืนยันตัวตน
เอกสาร
ผูออกเอกสาร
ฉบับจริง
1 คำขอจด
2
ทะเบียนแกไข
หรือเพิ่มเติม
ขอบังคับตาม
แบบ ส.ฌ.4

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

ชุด

2 รายงานการ
ประชุมใหญที่มี
มติ 2 ใน 3 ของ
ผูเขารวมประชุม
ใหมีการแกไข
หรือเพิ่มเติม
ขอบังคับ
3 ขอบังคับของ
สมาคม
ฌาปนกิจ
สงเคราะห
เฉพาะสวนที่
แกไขหรือ
เพิ่มเติม
15.3 เอกสารอื่นๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ จำนวน
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
เอกสาร
ผูออกเอกสาร
ฉบับจริง
ไมพบเอกสารสำหรับยืนยันตัวตนที่ตองยื่นประกอบเรื่อง

1

ชุด

1

ชุด

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หนวยนับ
เอกสาร

ถากรอกในแบบ ส.ฌ.4
ไมพอใหทำเปนเอกสาร
แนบ และมีนายก
สมาคมหรือกรรมการที่
ไดรับมอบอำนาจลง
นามกำกับไวที่เอกสาร
แนบดวย

หมายเหตุ
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16. คาธรรมเนียม
1) -คาธรรมเนียมคำขอ เปนเงิน 50 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) แบบคำรองขอจดทะเบียนแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห แบบ ส.ฌ.4
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2) แบบใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับ แบบ ส.ฌ.5

19. หมายเหตุ –

