
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การจดทะเบยีนจดัต ัง้สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห ์
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : ฝ่ายปกครองส านักงานเขตทววีฒันา  กรุงเทพมหานคร  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต  

การด าเนนิการฌาปนกจิสงเคราะหใ์นลกัษณะทีม่กีลุม่บคุคลใดตกลงเขา้ร่วมชว่ยเหลอืกนั เมือ่มกีารตายเกดิขึน้ โดยมตีวักลางท า

หนา้ทีใ่นการเก็บเงนิจากผูท้ีต่กลงเขา้กนัทกุคนใหแ้กท่ายาทของผูต้ายเพือ่จัดการศพเชน่นี ้เขา้ขา่ยตอ้งด าเนนิการจดทะเบยีน

จัดตัง้เป็นสมาคมฌาปนกจิสงเคราะหต์ามพระราชบญัญัตกิารฌาปนกจิสงเคราะห ์พ .ศ. 2545 

หมายเหต ุ

1) ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืกระบวนงานจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

2) กรณีค าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้น/หรอืมคีวามบกพร่องไมส่มบรูณ์เป็นเหตไุมใ่หส้ามารถพจิารณาได ้เจา้หนา้ทีจ่ะ

จัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการหรอืเอกสารหลกัฐานทีย่ืน่เพิม่เตมิโดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิการแกไ้ขและ /หรอืยืน่

เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาก าหนดในบนัทกึดงักลา่ว มเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอ โดย เจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอ

หรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่ว และจะมอบส าเนาบนัทกึความบกพร่องดงักลา่วใหผู้ย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบ

อ านาจไวเ้ป็นหลกัฐาน 

3) เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จตามมาตรา 10 แหง่

พระราชบญัญัตกิารอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ .ศ. 2558 

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

ฝ่ายปกครอง  ส านักงานเขตทววีฒันา เลขที ่1 ถนนอทุยาน แขวง
ทววีฒันา เขตทววีฒันา กรุงเทพฯ 10170 โทร. 024414973 

โทรสาร 024414734/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:00 - 16:00 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ  

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 7 วนั 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูข้อจดทะเบยีนจัดตัง้สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ 

ยืน่แบบค าขอจดทะเบยีนสมาคมฯ ตามแบบ ส .ฌ. 1  

 
(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี ฝ่ายปกครองส านักงาน
เขตทววีฒันา 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ทีฝ่่ายปกครองตรวจสอบเอกสารหลกัฐานประกอบตามที่

ก าหนดไวใ้นแบบค าขอ ส.ฌ.1 วา่ครบถว้นหรอืไม่ 

(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี ฝ่ายปกครองส านักงาน
เขตทววีฒันา 

 

3) การพจิารณา 

เจา้หนา้ทีฝ่่ายปกครองตรวจสอบความถกูตอ้งในรายละเอยีด

เอกสารประกอบเรือ่งเพือ่พจิารณา 
(หมายเหต:ุ -)  

4 วนั ฝ่ายปกครองส านักงาน

เขตทววีฒันา 

 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
เจา้หนา้ทีฝ่่ายปกครองท าความเห็นเสนอผูบ้งัคบับญัชา

ตามล าดบัชัน้จนถงึผูม้อี านาจลงนามอนุมัติ 

(หมายเหต:ุ -)  

2 วนั ฝ่ายปกครองส านักงาน
เขตทววีฒันา 

 

5) - 

มอบเอกสารแกผู่เ้ริม่กอ่การ 

(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี ฝ่ายปกครองส านักงาน

เขตทววีฒันา 

 
 



รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 

 

แบบค าขอจดัต ัง้สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห ์(แบบ ส.ฌ.1) และ

ตอ้งมผีูเ้ร ิม่กอ่การจดัต ัง้จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 7 คน ลงนามในค าขอ 

ฉบบัจรงิ 2 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหตุ - 

กรุงเทพมหานคร 

2) 
 

ขอ้บงัคบัของสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห  ์
ฉบบัจรงิ 3 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

3) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส าเนา 2 ฉบบั 

หมายเหตุ (ผูเ้ริม่กอ่การจัดตัง้ทกุคน) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

ประวตัขิองผูเ้ร ิม่กอ่การจดัต ัง้ทกุคนตามแบบ ส.ฌ. 2 
ฉบบัจรงิ 2 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

5) 

 

แผนผงัแสดงทีต่ ัง้ของส านกังานของสมาคม  

ฉบบัจรงิ 2 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหตุ - 

- 

6) 
 

หนงัสอือนุญาตใหใ้ชส้ถานทีเ่ป็นทีต่ ัง้ของสมาคม   พรอ้มเอกสาร
แสดงกรรมสทิธิ ์หรอืสทิธคิรอบครอง เชน่ โฉนดทีด่นิ สญัญาเชา่ 

เป็นตน้ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 2 ฉบบั 

หมายเหตุ - 

- 

7) 

 

ส าเนาทะเบยีนบา้น 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส าเนา 2 ฉบบั 

หมายเหตุ (ผูเ้ริม่กอ่การทกุคน) 

กรมการปกครอง 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่ธรรมเนยีมค าขอ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
  

 

2) คา่ธรรมเนยีมใบส าคญัแสดงการจดทะเบยีนสมาคมฯ แบบ ส.ฌ. 3 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
  

 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ฝ่ายปกครอง  ส านักงานเขตทววีฒันา เลขที ่1 ถนนอทุยาน แขวงทววีฒันา เขตทววีฒันา กรุงเทพฯ 10170 โทร. 

024414973 โทรสาร 024414734 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลดัส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 



แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก  

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก  
 

หมายเหตุ 

ทีต่ัง้และหมายเลขโทรศพัทส์ านักงานเขต 50 เขต http://203.155.220.230/info/Department/telephon/DistrictOffTel.asp 
 
 

 

 

ชือ่กระบวนงาน: การจดทะเบยีนจัดตัง้สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์  

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน : ส านักปลดักรุงเทพมหานคร ส านักปลดักรุงเทพมหานคร ส านักปลดักรุงเทพมหานคร  

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว  

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: จดทะเบยีน 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง : 

  

1)ประกาศกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย ์เรือ่ง คณุสมบตัขิองผูเ้ริม่กอ่การจัดตัง้สมาคมฌาปนกจิ
สงเคราะห ์ 
  

2)กฎกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย ์วา่ดว้ยก าหนดอตัราเงนิคา่สมัคร เงนิคา่บ ารุง  และเงนิสงเคราะห ์
พ.ศ. 2547  

  
3)พระราชบญัญัตกิารฌาปนกจิสงเคราะห ์พ.ศ. 2545  

  

4)ระเบยีบกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย ์วา่ดว้ยคณุสมบตัขิองกรรมการสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห ์
พ.ศ. 2545  

  
5)กฎกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย ์วา่ดว้ยก าหนดคา่ธรรมเนยีม พ .ศ. 2547  

  

6)กฎกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย ์วา่ดว้ยก าหนดอตัราการหักเงนิสงเคราะห ์พ.ศ. 2547  
  

7)ประกาศกระทรวงพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย ์เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารยืน่ค าขอจดทะเบยีนจัดตัง้สมาคม
ฌาปนกจิสงเคราะห ์จดทะเบยีนแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบั จดทะเบยีนแตง่ตัง้และเปลีย่นตวักรรมการของสมาคมฌาปนกจิ
สงเคราะห ์และแบบของใบส าคญัแสดงการจดทะเบยีนสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์    
  

8)ค าสัง่ส านักงานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครัว ที ่39/2547 เรือ่ง แตง่ตัง้นายทะเบยีนสมาคมฌาปนกจิสงเคราะหป์ระจ า
ทอ้งทีก่รุงเทพมหานคร ตามพระราชบญัญัตกิารฌาปนกจิสงเคราะห ์พ .ศ. 2545  
  

9)ประกาศกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย ์เรือ่ง คณุสมบตัขิองสมาชกิ หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขในการรับ
สมาชกิสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทัว่ไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา: - 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ขอ้มูลส าหรบัเจา้หนา้ที ่



ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: การจดทะเบยีนจัดตัง้สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห ์ส านักงานเขตทววีฒันา สวีกิา 17/07/2015 

14:55 
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