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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรเลิกมูลนิธิ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานเขตดุสิต
กระทรวง: กรุงเทพมหานคร
1. ชื่อกระบวนงำน: การเลิกมูลนิธิ
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: สานักงานเขตดุสติ
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: จดทะเบียน
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติกาหนดความผิดเกี ่ยวกับห้างหุน้ ส่วนจดทะเบี ยน ห้างหุน้ ส่วนจากัด บริ ษัทจากัด สมาคมและ
มูลนิธิ พ.ศ. 2499 แก้ไขเพิ่มเติ ม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2535
2)

กฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบี ยนมูลนิธิ การดาเนินกิ จการและการทะเบี ยนมูลนิธิ พ.ศ. 2545

3)

กฎกระทรวงว่าด้วยค่าธรรมเนียมมูลนิธิและการยกเว้นค่าธรรมเนียมมูลนิธิ พ.ศ. 2545

4)

ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิ ชย์

6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ท้ องถิ่น
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การเลิกมูลนิธิ สานักงานเขตดุสติ นายมงคล
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ ฝ่ ายปกครอง สานักงานเขตดุสิต/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ่ทางราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:00 - 16:00 น. (มี พกั เทีย่ ง)
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หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
เมื่อมูลนิธิมีเหตุต้องเลิกไปโดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิหรื อโดยเหตุผลใดก็ตามต้ องนาไปจดทะเบียนต่อ
นายทะเบียนมูลนิธิภายใน 14 วัน นับตังแต่
้ วนั ที่มีมติที่ประชุม
หมายเหตุ
1) ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือกระบวนงานจะเริ่ มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุ
ไว้ ในคูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2) กรณีคาขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วน/หรื อมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็ นเหตุไม่ให้ สามารถพิจารณาได้
เจ้ าหน้ าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการหรื อเอกสารหลักฐานที่ยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคาขอจะต้ องดาเนินการ
แก้ ไขและ/หรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลากาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนันจะถื
้ อว่าผู้ยื่นคาขอละทิ ้งคาขอ
โดยเจ้ าหน้ าที่และผู้ยื่นคาขอหรื อผู้ได้ รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่อง
ดังกล่าวให้ ผ้ ยู ื่นคาขอหรื อผู้ได้ รับมอบอานาจไว้ เป็ นหลักฐาน
3) เจ้ าหน้ าที่จะแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็ จตามมาตรา 10 แห่ง
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้แจ้ งการเลิกมูลนิธิยื่นแบบ 1 วัน
การแจ้ งเลิกมูลนิธิ ม.น.6
ตามแบบที่กาหนดและ
สานักงานเขตตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานประกอบ
ตามที่กาหนดไว้ ในแบบ
ม.น.6 ว่าครบถ้ วนหรื อไม่

การพิจารณา

สานักงานเขตตรวจสอบ
9 วัน
ความถูกต้ องในรายละเอียด
ของเอกสารประกอบเรื่ อง

1)

2)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
ฝ่ ายปกครอง
สานักงานเขต
ดุสติ

ฝ่ ายปกครอง
สานักงานเขต
ดุสติ

หมำยเหตุ

-

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

ตามที่กาหนดไว้ ในแบบคา
ขอ ม.น.6 และเสนอ
ความเห็นตามลาดับชัน้
พร้ อมทังจั
้ ดส่งคาขอและ
เอกสารประกอบคาขอให้
สานักปลัดกรุงเทพมหานคร
การพิจารณา

สานักปลัดกรุงเทพมหานคร 5 วัน
เสนอเรื่ องต่อผู้บงั คับบัญชา
และส่งคาขอและเอกสาร
ประกอบให้ นายทะเบียน
มูลนิธิกรุงเทพมหานคร

สานักงาน
ปกครองและ
ทะเบียน

การพิจารณา

นายทะเบียนมูลนิธิ
กรุงเทพมหานครมีหนังสือ
สัง่ การให้ มลู นิธิดาเนินการ
ชาระบัญชีมลู นิธิตามแบบ
รายงานการชาระบัญชี

สานักการ
สอบสวนและนิติ
การ

การพิจารณา

มูลนิธิรายงานการชาระ
5 วัน
บัญชีโดยสานักงานเขต
พิจารณาตรวจสอบรายงาน
การชาระบัญชีและ
สานักงานเขตเสนอ
ความเห็นตามลาดับชันส่
้ ง
ให้ สานักปลัด
กรุงเทพมหานคร

ฝ่ ายปกครอง
สานักงานเขต
ดุสติ

-

การพิจารณา

สานักปลัดกรุงเทพมหานคร 5 วัน

สานักงาน

-

3)

4)

5)

6)

5 วัน

-

4/7

ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

เสนอเรื่ องต่อผู้บงั คับบัญชา
ตามลาดับชันและส่
้
งคาขอ
และเอกสารประกอบให้ นาย
ทะเบียนมูลนิธิ
กรุงเทพมหานคร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
ปกครองและ
ทะเบียน

หมำยเหตุ

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนมูลนิธิ
20 วัน
กรุงเทพมหานครพิจารณา
เลิกมูลนิธิและส่งเอกสารให้
สานักปลัดกรุงเทพมหานคร

สานักการ
สอบสวนและนิติ
การ

-

สานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2 วัน
จัดส่งเอกสารให้ สานักงาน
เขต

สานักงาน
ปกครองและ
ทะเบียน

-

-

สานักงานเขตแจ้ งผู้ยื่นการ
เลิกมูลนิธิรับเอกสาร

ฝ่ ายปกครอง
สานักงานเขต
ดุสติ

-

7)

8)

9)

2 วัน

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 54 วัน
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครัฐ
จำนวน
หน่ วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
1)

บัตรประจำตัว
ประชำชน

กรมกำรปกครอง

0

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
3

ฉบับ

หมำยเหตุ
(ผู้ยื่นคำร้ อง)
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15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

2)

3)

4)
5)

6)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
แบบแจ้ งกำรเลิก
มูลนิธิ (ม.น.6)
ใบสำคัญแสดง
กำรจดทะเบียน
จัดตังมู
้ ลนิธิ
(ม.น.3)
ใบสำคัญแสดง
กำรจดทะเบียน
แต่งตังกรรมกำร
้
มูลนิธิขึ ้นใหม่ทงั ้
ชุด หรื อกำร
เปลีย่ นแปลง
กรรมกำรของ
มูลนิธิซงึ่ เป็ น
กรรมกำรที่อยูใ่ น
ตำแหน่งขณะมี
กำรเลิกมูลนิธิ
(ม.น.4)
ข้ อบังคับของ
มูลนิธิ
เอกสำรกำร
แต่งตังผู
้ ้ ชำระ
บัญชี
สำเนำรำยงำน
กำรประชุมของ
มูลนิธิที่มีมติให้
เลิกมูลนิธิ

กรุงเทพมหำนคร

3

กรมกำรปกครอง

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ฉบับ

-

0

3

ฉบับ

-

กรมกำรปกครอง

0

3

ฉบับ

-

-

0

3

ฉบับ

-

-

0

3

ฉบับ

-

-

0

3

ฉบับ

-
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16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ค่ ำคำขอ
ค่ ำธรรมเนียม 10 บาท
หมำยเหตุ -

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรียน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน ฝ่ ายปกครอง สานักงานเขตดุสิต
หมายเหตุ (317 ถนนสุโขทัย ดุสิต กทม. 10300 โทร 0 2243 5311-5 ต่อ 5408-09,5411 โทรสาร 0 2243
5311-5 ต่อ 5412)
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน ศูนย์บริ การประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
แบบแจ้ งการเลิกมูลนิธิ
-

19. หมำยเหตุ
ที่ตงและหมายเลขโทรศั
ั้
พท์สานักงานเขต 50 เขต
http://203.155.220.230/info/Department/telephon/DistrictOffTel.asp

24/07/2558
รออนุมตั ิขนที
ั ้ ่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทำโดย
สานักงานเขตดุสติ
กรุงเทพมหานคร
อนุมัติโดย เผยแพร่ โดย วันที่พมิ พ์
สถำนะ
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