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คูมือสำหรับประชาชน : การรับจดทะเบียนแตงตั้งและเปลี่ยนตัวกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
หนวยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลเมืองบางกรวย อำเอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อกระบวนงาน : การรับจดทะเบียนแตงตั้งและเปลี่ยนตัวกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
หนวยงานเจาของกระบวนงาน : เทศบาลเมืองบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ : การรับจดทะเบียนแตงตั้งและเปลี่ยนตัวกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
กฎหมายที่ใหอำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ
1) พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ.2545
6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
7. พื้นที่ใหบริการ : ทองถิ่นในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย/ขอกำหนด ฯลฯ ระยะเวลา 2 วัน 3 ชั่วโมง - นาที
9. ขอมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0
จำนวนคำขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การรับจดทะเบียนแตง ตั้งและเปลี่ยนตัวกรรมการสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห
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 และในการพิจารณาขออนุญาต
สมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห เ มื ่ อ ได ร ั บ จดทะเบี ย นแล ว มี ฐ านะเป น นิ ต ิ บ ุ ค คล ดั ง นั ้ น จึ ง ต อ งมี
คณะกรรมการเปนผูบริหารงานแทนสมาคม ฯ และคณะกรรมการนี้จะตองไดรับการเลือกตั้งมาจากที่ประชุ ม
ใหญตามมาตรา 20 และ 21 ของพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ.2545
มาตรา 20 การแตงตั้งกรรมการและการเปลี่ยนตัวกรรมการใหทำไดโดยมติของที่ประชุมใหญและตอง
นำไปจดทะเบียนตอนายทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญลงมติ
การดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
ในกรณีที่น ายทะเบีย นไมร ับจดทะเบีย นกรรมการคนใด นายทะเบียนตองแจงเหตุผลที่ไม รับจด
ทะเบียนใหสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไมไดรับจดทะเบียนและใหนำมาตรา
11 วรรคสี่และวรรคหามาใชบังคับโดยอนุโลม
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ในระหวางที่ยังไมมีการจดทะเบียนกรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหชุดใหม ถาขอบังคับของ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหมิไดกำหนดไวเปนอยางอื่น ใหกรรมการชุดเดิมปฏิบัติหนาที่กรรมการตอไปจนกวา
จะไดมีการจดทะเบียนกรรมการชุดใหม
มาตรา 21 ใหสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหมีคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการจำนวนไมนอยกวา
เจ็ ด คนโดยมีต ำแหน ง นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห ห นึ ่ ง คน เลขานุ ก ารหนึ ่ ง คน เหรัญ ญิก หนึ ่ง คน
และตำแหนงอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด เปนผูดำเนินกิจ การของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหและเปน
ผู  แ ทนของสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะหใ นกิ จ การที ่ เ กี ่ย วกั บ บุ ค คลภายนอก เพื่ อ การนี้ คณะกรรมการ
จะมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนทำการแทนก็ได
กรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ตองมีคณ
ุ สมบัติตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด
กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหมีวาระอยูในตำแหนงคราวละสองปนับแตวันที่นายทะเบียนรับจด
ทะเบียน
กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหจะดำรงตำแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได เวนแตที่ประชุม
ใหญโดยมติสองในสามของผูมาประชุมจะกำหนดเปนอยางอื่น
ในกรณีที่กรรมการพนจากตำแหนงกอนครบวาระและไดมีการแตงตั้งผูอื่นเปนกรรมการแทนใหผูที่
ไดรับแตงตั้งใหดำรงตำแหนงแทนอยูในตำแหนงเทากับวาระที่เหลือของผูซึ่งตนแทน
หลักเกณฑ วิธีการ
การรับจดทะเบียนแตงตั้งและเปลี่ยนตัวกรรมการ มีขั้นตอนการดำเนินการดังตอไปนี้
1. นายกสมาคมหรืออุปนายกสมาคมซึ่งระบุทำการแทนนายสมาคมหรือกรรมการอื่นซึ่งตองมีหนังสือ
แสดงเปนผูไดรับมอบอำนาจเปนผูยื่นคำขอจดทะเบียนแตงตั้งและเปลี่ยนตัวกรรมการตามแบบ ส.ฌ.6 จำนวน
2 ชุด พรอมรายงานการประชุมใหญที่มีมติแตงตั้งและเปลี่ยนตัวกรรมการ ซึ่งกรรมการที่ไดรับเลือกตั้งจะตอง
เปนสมาชิกของสมาคม เพื่อประโยชนในการตรวจสอบใหระบุเลขที่สมาชิกไวที่แบบ ส.ฌ.2 ดวย โดยมีจำนวน
กรรมการไมนอยกวา 7 คน และกำหนดตำแหนงไวในขอบังคับ (ระยะเวลา 0.5 วัน)
2. เจาหนาที่ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารตามแบบ ส.ฌ.6 ในชอง “กรรมการผูไดรับเลือกตั้งใหม”
จะตองระบุชื่อกรรมการที่ไดรับเลือกตั้งทุกคน แมจะเปนกรรมการในชุดเดิมที่ไดรับเลือกตั้งใหมบางคน หรือทั้ง
ชุดก็ตามในชอง “กรรมการที่พนจากตำแหนง” ก็จะตองระบุชื่อกรรมการที่พนหรือออกจากตำแหนง ดวย
เชนกัน ในกรณีที่มีกรรมการจำนวนมากระบุชื่อกรรมการในแบบ ส.ฌ.6 ไมพอ ใหทำเปนเอกสารแนบและมี
นายกสมาคมหรือกรรมการที่ไดรับมอบอำนาจลงนามบังคับไวที่เอกสารแนบดวย (ระยะเวลา 1 วัน)
3. เมื่อพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบถูกตองแลว บันทึกความเห็นลงในชองความเห็นของเจาหนาที่
โดยระบุวา “ไดตรวจสอบถูกตองแลว เห็นควรรับจดทะเบียนได” และระบุ “อนุญาต” ในชองคำสั่งพรอมกับ
ออกใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนแตงตั้งและเปลี่ยนตัวกรรมการจำนวน 2 ฉบับโดยประทับตรา “ตนฉบับ”
และ “คูฉบับ” เสนอนายทะเบียนสามคมฌาปนกิจสงเคราะหประจำทองที่ เพื่อนุมัติและลงนาม (รยะเวลา 0.5
วัน)
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

- การยื่นคำขอจด
ทะเบียนแตงตั้งและ
เปลี่ยนตัวกรรมการ
งานการฌาปนกิจ
สงเคราะห

รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
การบริการ
ใหบริการ
- นายกสมาคมหรือ
อุปนายกสมาคมซึ่งระบุทำ
การแทนนายกสมาคมหรือ
กรรมการอื่นซึ่งตองมี
หนังสือแสดงเปนผูไดรับ
มอบอำนาจเปนผูยื่นคำขอ
จดทะเบียนแตงตั้งและ
เปลี่ยนตัวกรรมการตาม
แบบ ส.ฌ.6 จำนวน 2 ชุด
พรอมรายงานการประชุม
ใหญที่มีมติแตงตั้งและ
เปลี่ยนตัวกรรมการ ซึ่ง
กรรมการที่ไดรับเลือก
จะตองเปนสมาชิกของ
สมาคมเพื่อประโยชนใน
การตรวจสอบใหระบุเลขที่
สมาชิกไวที่แบบ ส.ฌ.2
ดวย จำนวนกรรมการไม
นอยกวา 7 คน และ
กำหนดตำแหนงไวใน
ขอบังคับ และเอกสาร
ประกอบอื่น คือรายงาน
การประชุมใหญที่มีมติ
แตงตั้งและเปลี่ยนตัว
กรรมการ ประวัติแสดง
หลักฐานของกรรมการผู
ไดรับเลือกตั้ง ตามแบบ
ส.ฌ.2 สำเนาบัตร
ประชาชนหรือสำเนาบัตร
ประจำตัวเจาหนาที่ของรัฐ
ของกรรมการผูไดรับการ
เลือกตั้ง สำเนาทะเบียน
บานของกรรมการผูไดรับ

0.5 วัน

สวนงาน/
หมายเหตุ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
งานพัฒนาชุมชน 1. ระยะเวลา
กองสวัสดิการสังคม 0.5 วัน (ระบุ
ระยะเวลาที่
ใหบริการจริง)
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ
คือ กอง
สวัสดิการ
สังคมเทศบาล
เมืองบางกรวย
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ที่

2)

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
การบริการ
ใหบริการ

เลือกตั้ง รูปถายขนาด
3×4 ซม. คนละ 1 รูป
ของกรรมการผูไดรับ
เลือกตั้งเอกสารอื่น ๆ (ถา
มี) เชน หลักฐานการ
เปลี่ยนชื่อ สกุล สำเนา
ทะเบียนนสมรส ฯลฯ
และชำระคาธรรมเนียมคำ
ขอจดทะเบียนแตงตั้งและ
เปลี่ยนตัวกรรมการเปน
เงิน 50 บาท
- เจาหนาที่รับคำรองและ
ตรวจความครบถวนของ
เอกสารประกอบ
- ตรวจรายละเอียด - เจาหนาที่ตรวจสอบ
เอกสารประกอบ รายละเอียดเอกสารตาม
เรื่องเพื่อพิจารณา แบบ ส.ฌ.6 “กรรมการผู
รับจดทะเบียน
ไดรับเลือกตั้งใหม”
จะตองระบุชื่อกรรมการที่
ไดรับเลือกตั้งทุกคนแมจะ
เปนกรรมการในชุดเดิม
สวน “กรรมการที่พนจาก
ตำแหนง” จะตองระบุชื่อ
กรรมการที่พนจาก
ตำแหนงในกรณีที่มี
กรรมการจำนวนมากระบุ
ชื่อกรรมการในแบบ ส.ฌ.
6 ไมพอใหทำเปนเอกสาร
แนบและมีนายกสมาคม
หรือคณะกรรมการที่ไดรับ
มอบอำนาจลงนามบังคับ
ไวที่เอกสารแนบดวย และ
คณะกรรมการจะมีจำนวน
ไมนอยกวา 7 คน โดยมี
ตำแหนง

1 วัน

สวนงาน/
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

งานพัฒนาชุมชน 1. ระยะเวลา
กองสวัสดิการสังคม 1 วัน (ระบุ
ระยะเวลาที่
ใหบริการจริง)
2 วัน (ระบุ
ระยะเวลาที่
ใหบริการจริง)
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ
คือ กอง
สวัสดิการ
สังคมเทศบาล
เมืองบางกรวย
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
การบริการ
ใหบริการ
1. นายกสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห 1 คน
2. เลขานุการ 1 คน
3. เหรัญญิก 1 คน
4. ตำแหนงอื่นตามที่
คณะกรรมการกำหนด ซึ่ง
กรรมการที่ไดรับเลือกตั้ง
จะตองเปนสมาชิกของ
สมาคมเพื่อเปนประโยชน
ในการตรวจสอบใหระบุ
เลขที่สมาชิกไวในแบบ
ส.ฌ.2 ดวย
- เจาหนาที่ตรวจรายงาน
การประชุมใหญใน
ระเบียบวาระที่อางวามีมติ
เลือกตั้งกรรมการ ซึ่ง
จะตองระบุชื่อ นามสกุล
และตำแหนงที่ไดรับ
เลือกตั้งใหชัดเจน และ
จำนวนคณะกรรมการ
จะตองเปนไปตามที่
ขอบังคับกำหนด
- สำเนารายงานการ
ประชุมจะตองมีนายก
สมาคมลงนามใตขอความ
“ขอรับรองวาเปนสำเนา
บันทึกรายงานการประชุม
จริง” แตถาเปนอุปนายก
สมาคม หรือกรรมการ
อื่น ๆ ตองทำการแทน
นายกสมาคม
- เจาหนาที่ตรวจสอบ วัน
เดือน ปเกิด ของผูไดรับ
เลือกตั้งใหครบถวนใน
สำเนาทะเบียนบาน และ
สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชน

สวนงาน/
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

3)

- จัดทำใบสำคัญ
แสดงการจด
ทะเบียนแตงตั้งและ
เปลี่ยนตัวกรรมการ
เสนอนายทะเบียน
สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหประจำ
ทองที่เพื่อพิจารณา
อนุมัติและลงนาม

รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
การบริการ
ใหบริการ
- เมื่อเจาหนาที่ตรวจสอบ
ถูกตองแลว บันทึก
ความเห็นลงในคำขอจด
ทะเบียนแตงตั้งและ
เปลี่ยนตัวกรรมการ
สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห แบบ ส.ฌ.6
ในชอง “ความเห็น
เจาหนาที่” โดยระบุวา
“ไดตรวจสอบถูกตองแลว
เห็นควรรับจดทะเบียนได”
พรอมทำบันทึกเสนอนาย
ทะเบียนสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหประจำทองที่
เพื่ออนุมัติและลงนามใน
แบบคำขอ ส.ฌ.6
ใบสำคัญแสดงการรับจด
ทะเบียนแตงตั้งหรือ
เปลี่ยนตัวกรรมการ (ส.ฌ.
7) หนังสือถึงนายกสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหโดย
เมื่อนายทะเบียน ฯ
ประจำทองที่ลงนามแลว
ประทับตรานายทะเบียน
ฯ ประจำทองที่ในตนฉบับ
และคูฉบับทั้ง 2 ฉบับ
ตรงที่ลงนามดวย พรอม
ออกเลขที่ใบสำคัญแสดง
การจดทะเบียน และสงคู
ฉบับใบสำคัญแสดงการจด
ทะเบียนแตงตั้งและ
เปลี่ยนตัวกรรมการ
จำนวน 1 ฉบับใหแก
สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห

0.5 วัน

สวนงาน/
หมายเหตุ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
งานพัฒนาชุมชน 1. ระยะเวลา
กองสวัสดิการสังคม 0.5 วัน (ระบุ
ระยะเวลาที่
ใหบริการจริง)
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ
คือ กอง
สวัสดิการ
สังคมเทศบาล
เมืองบางกรวย
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
การบริการ
ใหบริการ

4)

- นำสงหนังสือถึง
นายกสมาคม
ฌาปนกิจ
สงเคราะห

- นำสงคูฉบับใบสำคัญ
แสดงการจดทะเบียน
จำนวน 1 ฉบับ ใหแก
สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห

0.5 วัน

5)

- กรณีนายทะเบียน
ไมรับจดทะเบียน
แตงตั้งและ
เปลี่ยนตัวกรรมการ

- หากนายทะเบียนไมรับ
จดทะเบียนคนใด นาย
ทะเบียนแจงเหตุไมรับจด
ทะเบียนตอสมาคมภายใน
30 วัน นับแตวันที่รับจด
ทะเบียน
- สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหสามารถยื่น
อุทธรณไปยัง
ปลัดกระทรวงภายใน 30
วันนับแตวันที่ไดรับแจง
เปนหนังสือวาไมรับจด
ทะเบียน
- ปลัดกระทรวงวินิจฉัยให
แลวเสร็จภายใน 60 วัน
นับแตวันที่ยื่นอุทธรณ

0.5 วัน

สวนงาน/
หมายเหตุ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
งานพัฒนาชุมชน 1. ระยะเวลา
กองสวัสดิการสังคม 0.5 วัน (ระบุ
ระยะเวลาที่
ใหบริการจริง)
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ
คือ กอง
สวัสดิการ
สังคมเทศบาล
เมืองบางกรวย
งานพัฒนาชุมชน 1. ระยะเวลา
กองสวัสดิการสังคม 0.5 วัน (ระบุ
ระยะเวลาที่
ใหบริการจริง)
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ
คือ กอง
สวัสดิการ
สังคมเทศบาล
เมืองบางกรวย

ระยะเวลาดำเนินการรวม 2 วัน 3 ชัว่ โมง - นาที
14. งานบริการนี้ผานการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดำเนินการลดขั้นตอน
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
ที่
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ จำนวน
ยืนยันประกอบ
ผูออกเอกสาร เอกสาร
ฉบับจริง
1) สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชน หรือ
สำเนาบัตรประจำตัว
เจาหนาที่ของรัฐ
(อยางใดอยางหนึ่ง)
ของกรรมการผูไดรับ
การเลือกตั้งทุกคน
2) สำเนาทะเบียนบาน
ของกรรมการผูไดรับ
การเลือกตั้งทุกคน
15.2) เอกสารประกอบเรื่อง
ที่
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ จำนวน
ยืนยันประกอบ
ผูออกเอกสาร เอกสาร
ฉบับจริง
1) คำขอจดทะเบียน
2
แตงตั้งและเปลี่ยนตัว
กรรมการ ตามแบบ
ส.ฌ.6

2)

รายงานการประชุม
ใหญที่มีมติแตงตั้ง
และเปลี่ยนตัว
กรรมการ

-

-

จำนวน
เอกสาร
สำเนา
คนละ 1

หนวย
นับ
เอกสาร
ชุด

หมายเหตุ

คนละ 1

ชุด

-

จำนวน
เอกสาร
สำเนา
-

1

-

หนวย
หมายเหตุ
นับ
เอกสาร
ชุด ถากรอกในแบบ
ส.ฌ.6 ไมพอให
ทำเปนเอกสาร
แนบ และมีนายก
สมาคมหรือ
กรรมการที่ไดรับ
มอบอำนาจลง
นามกำกับไวที่
เอกสารแนบดวย
ชุด
-
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ที่

รายการเอกสาร
ยืนยันประกอบ

3)

ประวัติแสดง
หลักฐานของ
กรรมการผูไดรับ
เลือกตั้ง ตามแบบ
ส.ฌ.2
รูปถายขนาด 3×4
ซ.ม. ของกรรมการผู
ไดรับเลือกตั้ง
เอกสารอื่น ๆ (ถามี)

4)
5)

หนวยงานภาครัฐ จำนวน
ผูออกเอกสาร เอกสาร
ฉบับจริง
คนละ 1

-

คนละ 1

จำนวน
เอกสาร
สำเนา
-

หนวย
นับ
เอกสาร
ชุด

หมายเหตุ

-

ใบ

-

-

15.3) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ จำนวน
จำนวน
หนวย
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร เอกสาร
เอกสาร
นับ
ฉบับจริง
สำเนา
เอกสาร
ไมพบเอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
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) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสำนักปลัดนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถนนพิ ษ ณุ โ ลก เขตดุ ส ิ ต กรุ ง เทพมหานคร 10300/สายด ว น
1111/www.111.go.th/ตูปณ.1111 เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
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18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1) แบบคำรองขอจดทะเบียนแตงตั้งและเปลี่ยนตัวกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห แบบ ส.ฌ.6
หนาที่ 1
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หนาที่ 2
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2) แบบบันทึกประวัติของกรรมการผูไดรับเลือกตั้ง แบบ ส.ฌ.2
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3) แบบใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนแตงตั้งและเปลี่ยนตัวกรรมการการ แบบ ส.ฌ.7

19. หมายเหตุ –

