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คูมือสำหรับประชาชน : การเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 

หนวยงานท่ีรับผดิชอบ : เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเอบางกรวย  จังหวัดนนทบุร ี

กระทรวง :  กระทรวงมหาดไทย 

 

1.  ชื่อกระบวนงาน : การจดทะเบียนขอเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 

2.  หนวยงานเจาของกระบวนงาน : เทศบาลเมืองบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุร ี

3.  ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว 

4.  หมวดหมูของงานบริการ : การจดทะเบียนขอเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 

5.  กฎหมายที่ใชอำนาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ 

     1)  พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ.2545 

6.  ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป 

7.  พื้นท่ีใหบริการ : ทองถ่ินในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย 

8.  กฎหมายขอบงัคับ/ขอตกลงที่กำหนดระยะเวลา  

     ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย/ขอกำหนด ฯลฯ ระยะเวลา 3 วัน - นาที 

9.  ขอมูลสถิต ิ

 จำนวนเฉลี่ยตอเดือน    0 

 จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จำนวนคำขอท่ีนอยท่ีสุด 0 

10.  ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การจดทะเบียนขอเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห  

11.  ชองทางการใหบริการ 

1) สถานที่ใหบริการ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบางกรวย ถนนบางกรวย-ไทรนอย ตำบลวัด

ชลออำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร 0-2443-0610-9 ตอ 331-332 โทรสาร       

0-2446-0632 ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

 ระยะเวลาเปดใหบริการ  เปดใหบริการในวันราชการ ตั้งแตเวลา 08:30 – 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหต ุ

12.  หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาขออนุญาต 

       การเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหดำเนินการได 3 วิธี คือ 

 1.  ที่ประชุมลงมติใหเลิก 

 2.  นายทะเบียนสั่งใหเลิกตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ.2545 มาตรา 52 

 3.  ศาลสั่งใหเลกิตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ.2545 มาตรา 54 

 การเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหโดยท่ีประชุมใหญลงมติใหเลิก ดำเนินการดังนี ้

 1) คณะกรรมการตองเรียกประชุมใหญ และที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหเลิกสมาคมโดยมีเสียงเห็นชอบ

ตามที่กำหนดไวในกฎหมาย ซึ่งตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของผูที่มาประชุม (มาตรา 26) 

 2) เลือกตั้งผูชำระบัญชี 

 3) ใหที่ประชุมใหญลงมติเกี่ยวกับการโอนทรัพยสินที่เหลือจากการชำระบัญชีใหกับนิติบุคคลการกุศล

สาธารณะในกรณีที่มิไดระบุไวในขอบังคับหรือที่ประชุมใหญมิไดมีมติใหทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดิน 
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  มาตรา 52 นายทะเบียนมีอำนาจสั่งใหเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหไดในกรณีดังตอไปนี ้

  1) สมาชิกไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดรวมกันยื่นคำรองขอตอนายทะเบียน

ขอใหเลิกสามคมฌาปนกิจสงเคราะหพรอมดวยเหตุผลประกอบคำรองขอ และนายทะเบียนไดสอบสวน

หลักฐานและเหตุผลประกอบคำรองขอแลวเปนท่ีปรากฎแนชัดวาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหควรจะตองยกเลิก

ดำเนินกิจการตามคำรองขอนั้น 

  2) บุคคลหนึ่งซึ่งมิไดเปนกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเขามากระทำการในฐานะกรรมการ

และนายทะเบียนไดมีคำสั่งใหบุคคลดังกลาวเลิกกระทำการในฐานะกรรมการแลว แตไมปฏิบัติตามคำสั่งนาย

ทะเบียน 

  3) มีพฤติการณที่ทำใหเห็นวาการดำเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหนั้นไมเปนไป

โดยสุจริตและนายทะเบียนไดสอบสวนพฤติการณดังกลาวและมีเหตุผลเปนที่เชื่อถือได 

  4) มีพฤติการณที่ทำใหเห็นวาการดำเนินกิจการฌาปนกิจสงเคราะหไมอาจดำเนินตอไปไดไม

วาเพราะเหตุผลใด ๆ  

  เมื่อนายทะเบียนสั่งใหเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหใด ใหแจงคำสั่งเปนหนังสือพรอมดวย

เหตุผลไปยังสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหนั้นภายในสามสิบวัน 

  มาตรา 54 ในกรณีที่นายทะเบียนเพิกเฉยหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 52 เมื่อผูมีสวนได    

สวนเสียรองขอศาลอาจสังใหเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหนั้นได 

 หลักเกณฑ วิธีการ 

  กรณีที่ประชุมมีมติใหเลิก มีขั้นตอนการดำเนินการ ดังตอไปนี ้

  1. นายกสมาคมเปนผูลงนามในแบบคำขอ ตามแบบ ส.ฌ.10 จำนวน 2 ชุด หรือกรรมการ

อื่นผูไดรับมอบหมายจะตองระบุวา ทำการแทนนายกสมาคมและมีหนังสือประกอบดวยวาเปนผูไดรับมอบ

อำนาจจากนายกสมาคม 

  2. ยื่นหลักฐานของผูชำระบัญชี ตามแบบ ส.ฌ.11 จำนวน 2 ชุด 

  3. ยื่นสำเนารายงานการประชุมใหญที่มีมติเลิกสามคมตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองใน

สามของผูที่มาประชุม และมีมติเลือกตั้งผูชำระบัญชี จำนวน 2 ชุด โดยตองมีนายกสามคมลงนามใตขอความ 

“ขอรับรองวาเปนสำเนาบันทึกการประชุมจริง” ถาเปนกรรมการอื่นตองระบุทำการแทนนายกสมาคมและมี

หนังสือรับรองมอบอำนาจจากนายกสมาคม 

  4. เมื่อตรวจเอกสารประกอบเรื่องเห็นวาถูกตองแลวนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห

ประจำทองที่จะออกคำสั่งใหยกเลิกสมาคมและออกใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนผูชำระบัญชีตามแบบ    ส.ฌ.

12 ภายใน 30 วัน นับแตวันที่เลิกหรือนับแตวันที่ปลัดกระทรวงมีคำสั่งใหยกเลิกอุทธรณ โดยจังหวัดเก็บ 

“ตนฉบับคำสั่งและใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน” และ “คูฉบับคำสั่งและใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน” 

(ฉบับที่เจาหนาที่ไดผานเรื่องไว) ไวเปนหลักฐานพรอมสง “คูฉบับคำสั่งและใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน” 

จำนวน 1 ฉบับ ใหแกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหและใหสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหคืนตนฉบับใบสำคัญแสดง

การจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห (แบบ ส.ฌ.3) หรือใบแทนใบสำคัญ (แบบ ส.ฌ.9) แลวแตกรณี 

และคูฉบับขอบังคับที่สมาคมเก็บไวใหนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหประจำทองที ่

  5. กำหนดคาตอบแทนใหผูชำระบัญช ี

  6. ปดประกาศชื่อผูชำระบัญชีไวในที่สำนักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหที่เลิกแลวและ   

ที่วาการอำเภอที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหนั้นตั้งอยู ภายใน 14 วัน นับแตวันที่จดทะเบียนผูชำระบัญชี 
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  7. เมื ่อนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหประกาศยกเลิกในราชกิจจานุเบกษาแลว     

จะสงสำเนาประกาศจากนายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหไปใหจังหวัดที ่เปนนายทะเบียน        

เพ่ือสงใหพนักงานเจาหนาที่นำประกาศฉบับดังกลาวไปปดประกาศไวที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 

  กรณีนายทะเบียนสั่งใหเลิกตามมาตรา 52 มีขั้นตอนดังนี ้

  1. เมื่อปรากฏหลักฐานในกรณีหนึ่งตามที่นายทะเบียนมีอำนาจสั่งใหเลิกสมาคม ใหทำบันทึก

ความเห็นของพนักงานเจาหนาที่ควรสั่งใหเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหพรอมกับออกคำสั่งใหเลิกสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห และแจงคำสัง่เปนหนังสือพรอมเหตุผลไปยังสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหนั้นภายใน สามสิบ

วัน จังหวัดเก็บตนฉบับคำสั่ง พรอมสงคูฉบับคำสั่ง จำนวน 1 ฉบับ ใหแกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหและสง

สำเนาเรื่องการสั่งเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหพรอมสำเนาคำสั่งใหนายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห เพ่ือประกาศการเลิกในราชกิจจานุเบกษาตอไป 

  2. การอุทธรณ กรรมการจำนวนไมนอยกวากึ ่งหนึ ่งของกรรมการทั ้งหมดของสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะหที่นายทะเบียนสั่งเลิกมีสิทธิอุทธรณตอปลัดกระทรวงโดยทำเปนหนังสือยื่นตอนายทะเบียน

ภายใน 30 วัน นับแตวันที่รับคำสั่งและใหนายทะเบียนสงคำอุทธรณตอไปยังปลัดกระทรวงโดยมิชักชาให

ปลัดกระทรวงวินิจฉัยใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน นับแตวันที่ยื่นอุทธรณ คำวินิจฉัยของปลัดกระทรวงใหเปน

ที่สุด 

13.  ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ 

ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน/
หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 

1) - การยื่นคำขอเลิก
สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห และขอ
จดทะเบียนผูชำระ
บัญชี 

- แบบคำขอ ตามแบบ 
ส.ฌ.10 จำนวน 2 ชุด 
พรอมยื่นเอกสารประกอบ
เรื่อง คือ หลักฐานของผู
ชำระบัญชีตามแบบ ส.ฌ.
11 จำนวน 2 ชุด และ
สำเนารายงานการประชุม
ใหญที่มีมติเลิกสมาคม 
ตองมีคะแนนเสียงไมนอย
กวาสองในสามของผูที่มา
ประชุมและมีมติเลือกตั้งผู
ชำระบัญชี จำนวน 2 ชุด 

0.5 วัน งานพัฒนาชุมชน 
กองสวัสดิการสังคม 

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

2) ตรวจรายละเอียด
เอกสารประกอบ
เรื่อง 

- นายกสมาคมเปนผูลง
นามในแบบคำขอ ตาม
แบบ ส.ฌ.10 จำนวน 2 
ชุด หรือกรรมการอืน่ผู
ไดรับมอบหมายจะตอง
ระบุวา ทำการแทนนายก
สมาคมและมีหนังสือ 

1 วัน งานพัฒนาชุมชน 
กองสวัสดิการสังคม 

1. ระยะเวลา 
1 วัน (ระบุ
ระยะเวลาที่
ใหบริการจริง) 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ 

ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน/
หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 

  ประกอบดวยวาเปนผู
ไดรับมอบอำนาจจาก
นายกสมาคม พรอมยื่น
เอกสารประกอบเรื่อง คือ
หลักฐานของผูชำระบัญชี 
ตามแบบ ส.ฌ.11 จำนวน 
2 ชุด และสำเนารายงาน
การประชุมใหญที่มีมติเลิก
สมาคมตองมีคะแนนเสียง
ไมนอยกวาสองในสามของ
ผูที่มาประชุมและมีมติ
เลือกตั้งผูชำระบัญชี
จำนวน 2 ชุด โดยตองมี
นายกสมาคมลงนามใต
ขอความ “ขอรับรองวา
เปนสำเนาบันทึกการ
ประชุมจริง” ถาเปน
กรรมการอ่ืนตองระบุทำ
การแทนนายกสมาคมและ
มีหนังสือรับมอบอำนาจ
จากนายกสมาคม 

  2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ
คือ กอง
สวัสดิการ
สังคมเทศบาล
เมืองบางกรวย 

3) - การออกคำสั่งให
เลิกสมาคม และ
การออกใบสำคัญ
แสดงการจด
ทะเบียนผูชำระ
บัญชี 

- เมื่อตรวจเอกสาร
ประกอบเรื่องเห็นวา
ถูกตองแลวนายทะเบียน
สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหประจำทองที่จะ
ออกคำสั่งใหยกเลิกสมาคม
และออกใบสำคัญแสดง
การจดทะเบียนผูชำระ
บัญชี ตามแบบ ส.ฌ.12 
 
 
 
 
 

0.5 วัน งานพัฒนาชุมชน 
กองสวัสดิการสังคม 

1. ระยะเวลา 
0.5 วัน (ระบุ
ระยะเวลาที่
ใหบริการจริง) 
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ
คือ กอง
สวัสดิการ
สังคมเทศบาล
เมืองบางกรวย 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ 

ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน/
หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 

4) - นำสงหนังสือถึง
นายกสมาคม
ฌาปนกิจ
สงเคราะห 

- จัดสงใบสำคัญแสดงการ
จดทะเบียนผูชำระบัญชี
และแจงคำสั่งการเลิก
สมาคมเปนหนังสือพรอม
เหตุผลไปยังสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห
ภายใน 30 วัน นับแต
วันที่เลิกหรือนับแตวันที่
ปลัดกระทรวงมีคำสั่งให
ยกเลิกอุทธรณ และ
กำหนดคาตอบแทนใหแก
ผูชำระบัญชี อีกทั้งปด
ประกาศชื่อผูชำระบัญชีไว
ที่สำนักงานสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหที่เลิก
แลวและที่วาการอำเภอที่
สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหนั้นตั้งอยู 
ภายใน 14 วัน นับแต
วันที่จดทะเบียนผูชำระ
บัญชี 

0.5 งานพัฒนาชุมชน 
กองสวัสดิการสังคม 

1. ระยะเวลา 
0.5 วัน (ระบุ
ระยะเวลาที่
ใหบริการจริง) 
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบคือ 
กองสวัสดิการ
สังคมเทศบาล
เมืองบางกรวย 

5) - ปดประกาศ
ยกเลิกสมาคม 

- เมื่อนายทะเบียนสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห
ประกาศยกเลิกในราช
กิจจานุเบกษาแลวจะสง
สำเนาประกาศจากนาย
ทะเบียนกลางสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหไปให
จังหวัดที่เปนนายทะเบียน
เพ่ือสงใหพนักงาน
เจาหนาที่นำประกาศฉบับ
ดังกลาวไปปดประกาศไวที่
สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห 

0.5 วัน งานพัฒนาชุมชน 
กองสวัสดิการสังคม 

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

ระยะเวลาดำเนินการรวม 3 วัน 
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14.  งานบริการนี้ผานการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดำเนินการลดขั้นตอน 

15.  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคำขอ 

 15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จำนวน
เอกสาร
ฉบบัจริง 

จำนวน
เอกสาร
สำเนา 

หนวย
นับ

เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชน หรือ
สำเนาบัตรประจำตัว
เจาหนาที่ของรัฐ 
(อยางใดอยางหนึ่ง) 
ของผูชำระบัญชีตาม
แบบ ส.ฌ.11 

- - คนละ 2 ชุด  

2) สำเนาทะเบียนบาน
ของผูชำระบัญชีตาม
แบบ ส.ฌ.11 

- - คนละ 2 ชุด  

3) เอกสารอื่น ๆ (ถามี) 
เชน หลักฐานการ
เปลี่ยนชื่อ สกุล 
สำเนาทะเบียนสมรส 

- - คนละ 2 ชุด  

15.2) เอกสารประกอบเรื่อง 

ที ่ รายการเอกสาร 
ที่ย่ืนประกอบ 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จำนวน
เอกสาร
ฉบบัจริง 

จำนวน
เอกสาร
สำเนา 

หนวย
นับ

เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) คำขอเลิกสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห
และจดทะเบียนผูชำระ
ตามแบบ ส.ฌ.10 

- 2 - ชุด โดยนายกสมาคม
หรือกรรมการ
ผูรับมอบอำนาจ
เปนผูยื่นคำขอ 

2) แบบ ส.ฌ.11 
จำนวน 2 ชุด 

- 2 - ชุด - 

3) สำเนารายงานการ
ประชุมใหญที่มีมติ
เลิกสมาคมตองมี
คะแนนเสียงไมนอย
กวาสองในสามของผู
ที่มาประชุม และมี
มติเลือกตั้งผูชำระ
บัญชี 

- - 2 ชุด - 
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15.3) เอกสารอื่น ๆ สำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร 
ย่ืนเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จำนวน
เอกสาร
ฉบบัจริง 

จำนวน
เอกสาร
สำเนา 

หนวย
นับ

เอกสาร 

หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารอ่ืน ๆ สำหรับยื่นเพ่ิมเติม 
16.  คาธรรมเนียม 

1)  คาธรรมเนียมคำขอเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหและจดทะเบียนผูชำระบัญชี เปนเงิน 25 บาท 

17.  ชองทางการรองเรียน 

๑) ชองทางการรองเรียน ศูนยดำรงธรรมเทศบาลเมืองบางกรวย สำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวย             

ถนนบางกรวย-จงนอม ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร 0-2443-0610-9 ตอ 

331-332 โทรสาร 0-2446-0632  

หมายเหต ุ- 

2) ชองทางการรองเรียนศูนยดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี โทรศัพท    

0-2580-8726 

หมายเหต ุ- 

3) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสำนักปลัดนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ  ( เลขท ี ่  1  ถนนพ ิษณ ุ โ ลก เขตด ุ ส ิ ต  กร ุ ง เทพมหานคร 10300/สายด  วน 

1111/www.111.go.th/ตูปณ.1111 เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300) 
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18.  ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 1) แบบคำรองขอเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหและจดทะเบียนผูชำระบัญชี แบบ ส.ฌ.10 

หนาที่ 1 
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หนาที่ 2 
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2) แบบหลักฐานของผูชำระบัญชี แบบ ส.ฌ.11 
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3) แบบใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนผูชำระบัญชี แบบ ส.ฌ.12 
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 4) แบบคำสั่งนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหประจำทองที่ เรื ่องใหเลิกสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะหกรณีที่ประชุมใหญของสมาคมมีมติใหเลิก 
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 5) แบบคำสั่งนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหประจำทองที่ เรื ่องใหเลิกสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะหกรณีนายทะเบียนสั่งใหเลิก 
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คูมือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญช ีงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 

หนวยงานท่ีรับผดิชอบ เทศบาลเมืองบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุร ี

กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 

 

1.  ชื่อกระบวนงาน : การจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี งานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 

2.  หนวยงานเจาของกระบวนงาน : เทศบาลเมืองบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุร ี

3.  ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว 

4.  หมวดหมูของงานบริการ : การจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี งานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 

5.  กฎหมายที่ใหอำนาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ 

 1) พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ.2545 

6.  ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป 

7.  พื้นท่ีใหบริการ : ทองถ่ินในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย 

8.  กฎหมายขอบงัคับ/ขอตกลงที่กำหนดระยะเวลา – 

     ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ ระยะเวลา 3 วัน 3 ชั่วโมง – นาที 

9.  ขอมูลสถิต ิ

 จำนวนเฉลี่ยตอเดือน    0 

 จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จำนวนคำขอท่ีนอยท่ีสุด 0 

10.  ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน  การจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี  งานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห  

11.  ชองทางการใหบริการ 

 1) สถานที่ใหบริการ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบางกรวย ถนนบางกรวย - จงถนอม อำเภอ

บางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 0 2443 0610 โทรสาร. 0 2443 0632/ติดตอดวยตนเอง ณ 

หนวยงาน  

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการในวันเวลาราชการ ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. (พักเที่ยง) 

หมายเหต ุ

12.  หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 เม่ือนายทะเบียนรับจดทะเบียนผูชำระบัญชีแลว ใหผูชำระดำเนินการภายใน 30 วัน ดังนี ้

 1. ปดประกาศไวที่สำนักงานสมาคมและที่วาการอำเภอ และโฆษณาในหนังสือพิมพหรือวิทยุทองถ่ิน

วาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหไดเลิกแลว 

 2. เรียกใหคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสงมอบทรัพยสินพรอมดวย

สมุดบัญชี เอกสารและสิ่งอ่ืน ๆ 

 3. แจงเปนหนังสือไปยังเจาหนี้ทุกคนเพ่ือใหยื่นคำทวงหนี้ 

 4. จัดทำงบดุล สงใหผูสอบบัญชีตรวจรับรองวาถูกตอง 

 5. เรียกประชุมใหญเพ่ือขออนุมัตงิบดุลที่ไดรับการรับรองแลว 

 6. ยื่นคำขอจดทะเบียนเสร็จสิ้นการชำระบัญชีตามแบบ ส.ฌ.14 พรอมรายงานการประชุมใหญที่มีมติ

อนุมัติงบดุล ภายใน 14 วัน นับแตวันที่ที่ประชุมใหญอนุมัติ 
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 7. มอบทรัพยสินที่เหลืออยูของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหตามที่ไดระบุไวในขอบังคับหรือตามมติของ

ที่ประชุมใหญ 

 ในกรณีที่มิไดระบุไวหรือที่ประชุมใหญมิไดมีมติ ใหทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดิน 

 หลักเกณฑ วิธีการ 

 เมื ่อสมาคมเลิกและผู ชำระบัญชีไดดำเนินการชำระบัญชีเสร็จแลว ผู ชำระบัญชีตองดำเนินการ

ดังตอไปนี้ 

 1. เรียกประชุมใหญเพ่ือเสนอรายงานการชำระบัญชีใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ 

 2. ยื่นขอจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี แบบ ส.ฌ.14 ภายใน 14 วัน นับแตวันที่ที ่ประชุมใหญ

อนุมัติ 

13.  ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ 

ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน/
หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 

1) - การยื่นคำขอจด
ทะเบียนเสร็จการ
ชำระบัญชีสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห 

- ผูชำระบัญชียื่นขอจด
ทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี 
ตามแบบ ส.ฌ.14 จำนวน 
2 ชุด พรอมดวยเอกสาร
ประกอบเรื่อง ไดแกรายงาน
การชำระบัญชีตามแบบ 
ส.ฌ.13 จำนวน 2 ชุด  
รายงานการ ประชุมใหญที่มี
มติอนุมัติงบดุล จำนวน 2 
ชุด และงบดุลที่มีคำรับรอง
โดยสอบบัญชี จำนวน 2 ชุด 
หลักฐานการโอนทรัพยสินที่
เหลือ ตามที่ระบุไวใน
ขอบังคับหรือตามมติของท่ี
ประชุมใหญ จำนวน 2 ชุด 
พรอมดวยหลักฐานทางบัญชี
ทั้งหมด และหนังสือพิมพที่
ลงประกาศเลิกสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหหรือ
สำเนาประกาศทางวิทยุ 
ชำระคาธรรมเนียมจำนวน 
25 บาท 

0.5 วัน งานพัฒนาชุมชน 
กองสวัสดิการสังคม 

1. ระยะเวลา 
0.5 วัน (ระบุ
ระยะเวลาที่
ใหบริการจริง) 
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบคือ
กองสวัสดิการ
สังคมเทศบาล
เมืองบางกรวย 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ 

ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน/
หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 

2) - ตรวจรายละเอียด
เอกสารประกอบเรื่อง 

- เจาหนาที่ตรวจสอบ
รายละเอียดของเอกสาร
ประกอบเรื่อง 
1. ตรวจสอบแบบคำขอจด
ทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี 
(แบบส.ฌ.14) วาผูชำระ
บัญชีทุกคนไดลงชื่อไว
ถูกตองครบถวนแลว 
2. ตรวจดูบัญชีงบดุลที่
จัดทำขึ้น ณ วันสิ้นสุดการ
เลิกสมาคม ฯ วาถูกตอง
หรือไม โดยการนำสมุดบัญชี
และหลักฐานเอกสารในการ
ลงบัญชีตลอดจนงบดุลในป
กอนมาตรวจสอบ
เปรียบเทียบและตรวจดูวา
งบดุลดังกลาวผูสอบบัญชี
ตรวจสอบแลวเห็นวาถูกตอง
และไดลงชื่อกำกับไวถูกตอง
หรือไม 
3. ตรวจรายงานการชำระ
บัญชี (แบบส.ฌ.13) 
(1) มีการประกาศโฆษณาใน
หนังสือพิมพแหงทองถิ่น
หรือวิทยุบอกกลาวแก
สมาชิกและประชาชนวา
สมาคม ฯ เลิกกันแลว และ
เจาหนาที่ทั้งหลายยื่นคำทวง
หนี้แกผูชำระบัญชี 
(2) มีการสงขาวบอก
กลาวถึงเจาหนี้ทุกคนเปน
หนังสือหรือไม 
(3) มีรายการรายละเอียด
การจำหนายทรัพยสินของ
สมาคม ฯ ไวหรือไม 
 

2 วัน งานพัฒนาชุมชน 
กองสวัสดิการสังคม 

1. ระยะเวลา 
0.5 วัน (ระบุ
ระยะเวลาที่
ใหบริการจริง) 
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบคือ
กองสวัสดิการ
สังคมเทศบาล
เมืองบางกรวย 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ 

ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน/
หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 

  (4) มีรายการรายละเอียด
การเรียกลูกหนี้มาชำระหนี้
หรือไม (ถามี) 
(5) มีรายการรายละเอียดใช
หนี้แกเจาหนี้หรือไม (ถามี)
(6) มีรายการรายละเอียด
ลูกหนี้ไมมีหลักฐาน ไมมี
ตัวตน หรือไมมีทรัพยสินที่
จะเรียกใหชำระไดหรือไม 
(ถามี) 
(7) มีรายการรายละเอียด
เจาหนี้ที่ไมปรากฎตัวหรือไม 
(ถามี) 
(8) มีบันทึกรายละเอียดการ
ประชุมใหญประจำป กรณผีู
ชำระบัญชีจัดการชำระบัญชี
ไมเสร็จเกินกวา 1 ป ขึ้นไป 
ซึ่งผูชำระบัญชีตองเรียก
ประชุมใหญในเวลาสิ้นปทุก
ปนับแตวันที่เริ่มการชำระ
บัญชี และตองทำรายงาน
ยื่นตอที่ประชุมวาไดจัดการ
ชำระบัญชีใหทราบความ
เปนไปแหงบัญชี 
(9) ตรวจดูวาผูชำระบัญชีลง
ชื่อไวถูกตองครบถวนหรือไม 
4. ตรวจบันทึกรายงานการ
ประชุม 
(1) บันทึกรายงานการ
ประชุมมีการอนุมัติงบดุลที่ผู
ชำระบัญชีไดจัดทำสิ้นสุด ณ 
วันเลิกสมาคม ฯ หรือไม  
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ที ่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ 

ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน/
หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 

  และงบดุลดังกลาวผูสอบ
บัญชีตรวจสอบลงสำคัญวา
ถูกตองหรือไม (กรณีผูชำระ
บัญชีไมไดเรียกประชุมใหญ
ดำเนินการเรื่องนี้กอนการ
ประชุมเสร็จการชำระบัญชี) 
(2) บันทึกรายงานการ
ประชุมมีบันทึกรายละเอียด
เก่ียวกับรายงานการชำระ
บัญชีไวหรือไม (ข้ันตอนใน
การชำระบัญชีและการ
จัดการทรัพยสิน) 
(3) ในบันทึกรายงานการ
ประชุมมีมติอนุมัติรายงาน
การชำระบัญชีหรือไม 
(อนุมัติรายการชำระบัญชี
ตามที่ผูชำระบัญชีเสนอ 
และทั้งอนุมัติใหเปนการ
เสร็จการชำระบัญชี) 
(4) บันทึกรายงานการ
ประชุมตองมีผูชำระบัญชีลง
นามใตขอความ“ขอรับรอง
วาเปนสำเนาการประชุม
จริง” 
5. ตรวจสมุดบัญชีและ
เอกสารที่จัดสงมอบตาม
รายการรายละเอียดที่สง
มอบหรือไม (ตองมีบัญชี
แสดงรายการกำกับดวย) 

   

3) - จัดทำคำสั่งรับจด
ทะเบียนเสร็จการ
ชำระบัญชี 

- เจาหนาที่ตรวจ
รายละเอียดเอกสาร
ประกอบเรื่องเห็นวาถูกตอง
แลว จัดทำคำสั่งรับจด
ทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี
โดยประทับตรา “ตนฉบับ” 
และ “คูฉบับ” ในฉบับที่เปน
สำเนาจำนวน 2 ฉบับ  

0.5 วัน งานพัฒนาชุมชน 
กองสวัสดิการสังคม 

1. ระยะเวลา 
0.5 วัน (ระบุ
ระยะเวลาที่
ใหบริการจริง) 
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบคือ
กองสวัสดิการ
สังคมเทศบาล
เมืองบางกรวย 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ 

ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน/
หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 

  ดานบนตรงกลางเหนือตรา
ครุฑ และทำบันทึกเสนอ
นายทะเบียนสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหประจำ
ทองท่ีเพ่ืออนุมัติและลงนาม 
(1) อนุญาตในคำขอ แบบ 
ส.ฌ.14 
(2) อนุมัติในรายงานการ
ชำระบัญชี แบบ ส.ฌ.13 
(3) ในใบสำคัญแสดงการจด
ทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี
แบบ ส.ฌ.15 
(4) ในหนังสือถึงนายก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
และผูชำระบัญชีในใบสำคัญ
แสดงการจดทะเบียนทั้ง
ตนฉบับ และคูฉบับทั้ง 2 
ฉบับ ตรงท่ีลงนามและออก
เลขที่ใบสำคัญแสดงการจด
ทะเบียน เมื่อนายทะเบียน
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
ประจำทองที่ลงนามแลว
ประทับตรานายทะเบียน
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
ประจำทองที่ในใบสำคัญ
แสดงการจดทะเบียนทั้ง
ตนฉบับ และคูฉบับที่ 2 
ฉบับตรงที่ลงนามจังหวัด
เก็บ “ตนฉบับใบสำคัญ
แสดงการจดทะเบียน” และ 
“คูฉบับใบสำคัญแสดงการ
จดทะเบียน” (ฉบับ
เจาหนาที่ไดผานเรื่องไว)   
ไวเปนหลักฐานพรอมทั้งสง 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ 

ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน/
หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 

  “คูฉบับใบสำคญัแสดงการ
จดทะเบียน” จำนวน 1 
ฉบับใหแกสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห 

   

4) - นำสงหนังสือถึง
นายกสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห
และผูชำระบัญชี 

- จัดสงคูฉบับใบสำคัญแสดง
การจดทะเบียนจำนวน 1 
ฉบับ ใหแกสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห 

0.5 วัน งานพัฒนาชุมชน 
กองสวัสดิการสังคม 

1. ระยะเวลา 
0.5 วัน (ระบุ
ระยะเวลาที่
ใหบริการจริง) 
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบคือ
กองสวัสดิการ
สังคมเทศบาล
เมืองบางกรวย 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 3 วัน 3 ชัว่โมง 

14.  งานบริการนี้ผานการำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 

ยังไมผานการดำเนินการลดขั้นตอน 

15.  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคำขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จำนวน
เอกสาร
ฉบบัจริง 

จำนวน
เอกสาร
สำเนา 

หนวย
นับ

เอกสาร 

หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารสำหรับยืนยันตัวตนที่ตองยื่นประกอบเรื่อง 
 15.2) เอกสารประกอบเรื่อง 

ที ่ รายการเอกสาร 
ที่ย่ืนประกอบ 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จำนวน
เอกสาร
ฉบบัจริง 

จำนวน
เอกสาร
สำเนา 

หนวย
นับ

เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) คำขอจดทะเบียน
เสร็จการชำระบัญชี
สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห ตาม แบบ 
ส.ฌ.14 

- 2 - ชุด โดยผูชำระบัญชีที่
ประชุมใหญไดมี
มติเลือกตั้งและ
นายทะเบียน
สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหประจำ
ทองท่ีไดออก 
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ที ่ รายการเอกสาร 
ที่ย่ืนประกอบ 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จำนวน
เอกสาร
ฉบบัจริง 

จำนวน
เอกสาร
สำเนา 

หนวย
นับ

เอกสาร 

หมายเหตุ 

      ใบสำคัญแสดง
การจดทะเบียนผู
ชำระบัญชี 

2) รายงานการชำระ
บัญชี ตามแบบ ส.ฌ.
13 

- 2 - ชุด - 

3) รายงานการประชุม
ใหญที่มีมติอนุมัติ 
งบดุล 

- 1 2 ชุด - 

4) งบดุลที่มีคำรับรอง
โดยสอบบัญชี 

- 1 2 ชุด  

5) หลักฐานการโอน
ทรัพยสินที่เหลือ
ตามที่ระบุไวใน
ขอบังคับหรือตามมติ
ของที่ประชุมใหญ 

- 1 2 ชุด - 

6) หลักฐานทางบัญชี
ทั้งหมด 

- 1 - ชุด - 

7) หนังสือพิมพที่ลง
ประกาศเลิกสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห
หรือสำเนาประกาศ
ทางวิทยุ 

- 1 1 ชุด - 

 

15.3) เอกสารอื่น ๆ สำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร 
ย่ืนเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จำนวน
เอกสาร
ฉบบัจริง 

จำนวน
เอกสาร
สำเนา 

หนวย
นับ

เอกสาร 

หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารอ่ืน ๆ สำหรับยื่นเพ่ิมเติม 

16.  คาธรรมเนียม 

1) คาธรรมเนียมคำขอ เปนเงิน 25 บาท 
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17.  ชองทางการรองเรียน 

๑) ชองทางการรองเรียน ศูนยดำรงธรรมเทศบาลเมืองบางกรวย สำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวย             

ถนนบางกรวย-จงนอม ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร 0-2443-

0610-9 ตอ 331-332 โทรสาร 0-2446-0632  

หมายเหต ุ- 

2) ชองทางการรองเรียนศูนยดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี โทรศัพท    

0-2580-8726 

หมายเหต ุ- 

3) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสำนักปลัดนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ  ( เลขท ี ่  1  ถนนพ ิษณ ุ โลก เขตด ุส ิ ต  กร ุ ง เทพมหานคร  10300/สายด  วน

1111/www.111.go.th/ตูปณ.1111 เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
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18.  ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 1) แบบคำขอจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห แบบ ส.ฌ.14 

 

หนาที่ 1 
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หนาที่ 2 
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2) แบบรายงานการชำระบัญชี แบบ ส.ฌ.13 

 

หนาที่ 1 
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หนาที่ 2 
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3) แบบใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี แบบ ส.ฌ.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.  หมายเหต ุ- 

 

 


