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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรจดทะเบียนแต่ งตัง้ กรรมกำรสมำคมขึน้ ใหม่ ทงั ้ ชุด หรื อเปลี่ย นแปลงกรรมกำรของ
สมำคม
หน่วยงานที่รบั ผิ ดชอบ: สานักงานเขตดุสิต
กระทรวง: กรุ งเทพมหานคร
1. ชื่อกระบวนงำน: การจดทะเบียนแต่งตังกรรมการสมาคมขึ
้
้นใหม่ทงชุ
ั ้ ดหรือเปลี่ ยนแปลงกรรมการของสมาคม
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: สานักงานเขตดุสิต
3. ประเภทของงำนบริ กำร: กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหน่ว ยงาน
4. หมวดหมู่ของงำนบริ กำร: จดทะเบียน
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญ ำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติกาหนดความผิ ดเกีย่ วกับห้างหุ้นส่ ว นจดทะเบี ยน ห้างหุ้นส่ วนจากัด บริ ษัทจากัด สมาคมและ
มูลนิ ธิ พ.ศ. 2499 แก้ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2535
2)

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื อ่ ง แต่ งตั้งนายทะเบียนสมาคม ลงวันที ่ 15 กันยายน 2547

3)

กฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) ออกตามความประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ชย์ )

4)

กฎกระทรวง ฉบับที ่ 2 (พ.ศ.2547) ออกตามความประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ชย์

5)

ประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ชย์

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริ กำร: ท้ องถิ่น
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การจดทะเบียนแต่งตังกรรมการสมาคมขึ
้
้นใหม่ทงชุ
ั ้ ดหรือเปลี่ ยนแปลงกรรมการของ
สมาคม สานักงานเขตดุสิต นายมงคล
11. ช่ องทำงกำรให้ บริ กำร
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1)

สถานที่ให้ บริ การ ฝ่ ายปกครอง สานักงานเขตดุสิต/ติ ดต่ อด้วยตนเอง ณ หน่ วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริ การ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่ เวลา
08:00 - 16:00 น. (มี พักเที ่ยง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
เมื่อสมาคมได้ มีการจดทะเบียนจัดตังเป็
้ นนิติบุคคลแล้ ว ต้ องมีคณะกรรมการสมาคมเป็ นผู้ บริหารงานหากคณะกรรมการ
สมาคมมีการครบวาระการด ารงตาแหน่งตามข้ อบังคับของสมาคม หรือมีคณะกรรมการสมาคมพ้ นจากต าแหน่งในกรณี
ต่าง ๆ ตามที่กาหนดในข้ อบังคับ หรือมีการแต่งตังกรรมการสมาคมเพิ
้
่ม เติม เมื่อสมาคมได้ จดั ให้ มีการประชุมใหญ่ ของ
สมาคมหรือจัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการสมาคมตามที่ กาหนดไว้ ในข้ อบังคับของสมาคมแล้ วแต่กรณี ต้ องมีการ
พิจารณาแต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หารงานของสมาคมชุดใหม่แทนชุดเดิมที่ค รบวาระ หรือพิจารณาเปลี่ ยนแปลง
กรรมการของสมาคมแล้ วแต่กรณี และต้ องนาไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนสมาคมภายใน 30 วัน นับตังแต่
้ วนั ที่มีมติที่
ประชุม
หมายเหตุ
1) ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคู่มือกระบวนงานจะเริ่ม นับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ า หน้ าที่ต รวจสอบเอกสารครบถ้ ว นตามที่ ระบุ
ไว้ ในคู่มือประชาชนเรียบร้ อยแล้ ว
2) กรณี คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ ว น/หรือ มีความบกพร่องไม่สมบู รณ์ เ ป็ นเหตุ ไม่ให้ สามารถพิจารณาได้
เจ้ าหน้ าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการหรื อเอกสารหลักฐานที่ยื่น เพิ่มเติม โดยผู้ ยื่นค าขอจะต้ องดาเนินการ
แก้ ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลากาหนดในบันทึ กดังกล่ าว มิเช่นนันจะถื
้ อว่าผู้ ยื่นคาขอละทิ ้งคาขอ
โดยเจ้ าหน้ าที่และผู้ ยื่นคาขอหรือผู้ ได้ รบั มอบอ านาจจะลงนามบันทึ กดังกล่ าว และจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่ อง
ดังกล่ าวให้ ผ้ ู ยื่นคาขอหรือผู้ ได้ รบั มอบอ านาจไว้ เป็ น หลักฐาน
3) เจ้ าหน้ าที่จะแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ู ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็จตามมาตรา 10 แห่ง
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจ ารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริ กำร
ผู้ ขออนุญาตจดทะเบียน
แต่งตังกรรมการสมาคมขึ
้
้น
ใหม่ทงชุ
ั ้ ดหรือเปลี่ ยนแปลง

ระยะเวลำ
ให้ บริ กำร
1 วัน

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รั บผิดชอบ
ฝ่ ายปกครอง
สานักงานเขต
ดุสิต

หมำยเหตุ

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริ กำร

ระยะเวลำ
ให้ บริ กำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รั บผิดชอบ

หมำยเหตุ

กรรมการของสมาคมยื่น
แบบคาขอจดทะเบียนตาม
แบบ ส.ค.3 และสานักงาน
เขตตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานประกอบตามที่
กาหนดไว้ ในแบบคาขอ
ส.ค.3 ว่าครบถ้ วนหรือไม่

การพิจารณา

สานักงานเขตตรวจสอบ
9 วัน
ความถูกต้ องในรายละเอียด
ของเอกสารประกอบเรื่อง
ตามที่กาหนดไว้ ในแบบคา
ขอ ส.ค. 3 และเสนอ
ความเห็นตามลาดับชัน้
พร้ อมทังจั
้ ดส่ งคาขอและ
เอกสารประกอบคาขอให้
สานักปลัดกรุ งเทพมหานคร

ฝ่ ายปกครอง
สานักงานเขต
ดุสิต

-

การพิจารณา

สานักปลัดกรุ งเทพมหานคร 5 วัน
เสนอเรื่องต่อผู้ บงั คับบัญชา
ตามลาดับชันและส่
้
งคาขอ
และเอกสารประกอบให้ นาย
ทะเบียนสมาคม
กรุ งเทพมหานคร

สานักงาน
ปกครองและ
ทะเบียน

-

การพิจารณาโดย
หน่วยงานอื่น

กรณี กรรมการสมาคมเป็ น
คนต่างด้ าว หรือฐานะและ

สานักการ
สอบสวนและนิติ

2)

3)

4)

30 วัน
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริ กำร

ระยะเวลำ
ให้ บริ กำร

ความประพฤติของบุคคลที่
จะเป็ นกรรมการสมาคมเข้ า
ข่ายที่จะต้ องหารือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง

นายทะเบียนสมาคม
กรุ งเทพมหานครรับจด
ทะเบียนและจัดส่ งเอกสาร
ให้ สานักปลัด
กรุ งเทพมหานคร

-

สานักปลัดกรุ งเทพมหานคร 2 วัน
จัดส่ งเอกสารให้ สานักงาน
เขต

สานักงาน
ปกครองและ
ทะเบียน

-

-

สานักงานเขตแจ้ งผู้ ยื่นคา
ขอจดทะเบียนรับเอกสาร
และชาระค่าธรรมเนียม
(กรณี ได้ รบั การอนุญาตจด
ทะเบียน)

ฝ่ ายปกครอง
สานักงานเขต
ดุสิต

-

6)

7)

หมำยเหตุ

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ
5)

20 วัน

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รั บผิดชอบ
การ

2 วัน

สานักการ
สอบสวนและนิติ
การ

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 69 วัน
14. งำนบริ กำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขันตอน
้
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15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่น คำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
หน่ วยงำนภำครั ฐ
รำยกำรเอกสำร
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริ ง
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง
0
1)
ประชำชน

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
3

ฉบับ

หมำยเหตุ
(ผู้ ยื่นคำร้ อง)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)
3)

4)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
คำขอจดทะเบียน
แต่งตังกรรมกำร
้
ขึ ้นใหม่ทงชุ
ั ้ ดหรือ
เปลี่ ยนแปลง
กรรมกำรของ
สมำคม (ส.ค.3)
บัญชีรำยชื่อ
กรรมกำรเก่ำและ
กรรมกำรใหม่
ข้ อบังคบของ
สมำคม
รำยงำนกำร
ประชุมของ
สมำคมที่มีมติให้
มีกำรแต่งตัง้
กรรมกำรขึ ้นใหม่
ทังชุ
้ ด
หรือกำร
เปลี่ ยนแปลง
กรรมกำรของ
สมำคม

กรุ งเทพมหำนคร

3

-

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริ ง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ฉบับ

-

3

0

ฉบับ

-

-

0

3

ฉบับ

-

-

0

3

ฉบับ

-
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

5)

บันทึกคำให้ กำรผู้ กรุ งเทพมหำนคร
ที่จะเป็ น
กรรมกำรสมำคม
พร้ อมแนบสำเนำ
บัตรประจำตัว
ประชำชน และ
สำเนำทะเบียน
บ้ ำนของผู้ ที่จะ
เป็ นกรรมกำร
สมำคม

3

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริ ง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

ฉบับ

หมำยเหตุ
(แนบสำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชน และ
สำเนำทะเบียน
บ้ ำนของผู้ ที่จะ
เป็ นกรรมกำร
สมำคม คนละ 3
ฉบับ)

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ค่ ำธรรมเนียมคำขอ
ค่ ำธรรมเนียม 5 บาท
หมำยเหตุ 2)

ค่ ำจดทะเบียนจดทะเบียนแต่ งตัง้ กรรมกำรขึน้ ใหม่ ทงั ้ ชุด หรื อเปลี่ย นแปลงกรรมกำรของสมำคม
ค่ ำธรรมเนียม 200 บาท
หมำยเหตุ -

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ฝ่ ายปกครอง สานักงานเขตดุสิต
หมายเหตุ (317 ถนนสุโขทัย ดุสิต กทม. 10300 โทร 0 2243 5311-5 ต่ อ 5408-09,5411 โทรสาร 0 2243
5311-5 ต่ อ 5412)
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่ วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
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1)

คาขอจดทะเบียนแต่งตังกรรมการของสมาคมขึ
้
้นใหม่ ทงชุ
ั ้ ดหรือ เปลี่ ยนแปลงกรรมการของสมาคม (ส.ค.3)
-

19. หมำยเหตุ
http://203.155.220.230/info/Department/telephon/DistrictOffTel.asp

วันที่พิมพ์
สถำนะ

24/07/2558
รออนุมตั ิขนที
ั ้ ่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทำโดย
สานักงานเขตดุสิต
กรุ งเทพมหานคร
อนุมัติโดย เผยแพร่ โดย -

