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คู่มือสําหรั บประชาชน: การจดทะเบียนแก้ ไขเพิ!มเติมข้ อบังคับสมาคม
หน่วยงานทีรับผิดชอบ: ฝ่ ายปกครองสํานักงานเขตตลิงชัน
กระทรวง: กรุงเทพมหานคร
1. ชื!อกระบวนงาน: การจดทะเบียนแก้ ไขเพิมเติมข้ อบังคับสมาคม
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: ฝ่ ายปกครองสํานักงานเขตตลิงชัน
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานทีเชือมโยงหลายหน่วยงาน
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน
5. กฎหมายที!ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อที!เกี!ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติกําหนดความผิ ดเกี ยวกับห้างหุน้ ส่วนจดทะเบี ยน ห้างหุน้ ส่วนจํ ากัด บริ ษัทจํ ากัด สมาคมและ
มูลนิ ธิ พ.ศ. 2499 แก้ไขเพิ มเติ ม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2535
2) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื อง แต่งตัง, นายทะเบี ยนสมาคม ลงวันที 15 กันยายน 2547
3) กฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) ออกตามความประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์)
4) กฎกระทรวง ฉบับที 2 (พ.ศ.2547) ออกตามความประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
5) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืน4 ที!ให้ บริการ: ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที!กาํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาที!กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี!ยต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอที!มากที!สุด 0
จํานวนคําขอที!น้อยที!สุด 0
10. ชื!ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การจดทะเบียนแก้ ไขเพิมเติมข้ อบังคับสมาคม สํานักงานเขตตลิงชัน นายศรายุทธ
บัวบุญ สําเนาคูม่ ือประชาชน 16/07/2015 14:59
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการ ฝ่ ายปกครอง สํานักงานเขตตลิ งชัน 333 ถนนชักพระ แขวงคลองชักพระ เขตตลิ งชัน
กรุงเทพมหานคร 10170 โทรศัพท์ 02 424 1742 โทรสาร 02 424 5448/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ทางราชการกํ าหนด) ตัง, แต่เวลา
08:00 - 16:00 น.
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื!อนไข(ถ้ ามี) ในการยื!นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ข้ อบังคับของสมาคมทีนายทะเบียนสมาคมได้ รับจดทะเบียนไว้ แล้ ว หากสมาชิกของสมาคมเห็นว่า ข้ อบังคับบางข้ อยังไม่
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั สมาชิกของสมาคมสามารถแก้ ไขเพิมเติมข้ อบังคับนัน@ ๆ ได้ โดยต้ องเป็ นตามข้ อบังคับ
ของสมาคมทีได้ กําหนดไว้ ซึงต้ องทําโดยมติของทีประชุมใหญ่ของสมาคม และต้ องนําไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียน
สมาคมภายใน 14 วัน นับตังแต่
@ วนั ทีมีมติทีประชุม
หมายเหตุ
1) ขันตอนการดํ
@
าเนินงานตามคูม่ ือกระบวนงานจะเริ มนับระยะเวลาตังแต่
@ เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามทีระบุ
ไว้ ในคูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2) กรณีคําขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วน/หรื อมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็ นเหตุไม่ให้ สามารถพิจารณาได้
เจ้ าหน้ าทีจะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการหรื อเอกสารหลักฐานทียืนเพิมเติมโดยผู้ยืนคําขอจะต้ องดําเนินการ
แก้ ไขและ/หรื อยืนเอกสารเพิมเติมภายในระยะเวลากําหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนันจะถื
@ อว่าผู้ยืนคําขอละทิ @งคําขอ
โดยเจ้ าหน้ าทีและผู้ยืนคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพร่ อง
ดังกล่าวให้ ผ้ ยู ืนคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจไว้ เป็ นหลักฐาน
3) เจ้ าหน้ าทีจะแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ืนคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ทีพิจารณาแล้ วเสร็ จตามมาตรา 10 แห่ง
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
13. ขัน4 ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที!รับผิดชอบ
ที!

ประเภทขัน4 ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขัน4 ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ผู้ขอจดทะเบียนแก้ ไข
1 วัน
เพิมเติมข้ อบังคับของ
สมาคมยืนแบบคําขอจด
ทะเบียนตามแบบ ส.ค.2
และสํานักงานเขต
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ประกอบตามทีกําหนดไว้ ใน
แบบคําขอ ส.ค.2 ว่า
ครบถ้ วนหรื อไม่

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที!
รั บผิดชอบ
ฝ่ ายปกครอง
สํานักงานเขต
ตลิงชัน

หมายเหตุ

-
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ที!

ประเภทขัน4 ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที!
รั บผิดชอบ
ฝ่ ายปกครอง
สํานักงานเขต
ตลิงชัน

หมายเหตุ

การพิจารณา

สํานักงานเขตตรวจสอบ
9 วัน
ความถูกต้ องในรายละเอียด
ของเอกสารประกอบเรื อง
ตามทีกําหนดไว้ ในแบบคํา
ขอ ส.ค. 2 และเสนอ
ความเห็นตามลําดับชัน@
พร้ อมทังจั
@ ดส่งคําขอและ
เอกสารประกอบคําขอให้
สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร

การพิจารณา

สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 5 วัน
เสนอเรื องต่อผู้บงั คับบัญชา
ตามลําดับชันและส่
@
งคําขอ
และเอกสารประกอบให้ นาย
ทะเบียนสมาคม
กรุงเทพมหานคร

ฝ่ ายปกครอง
สํานักงานเขต
ตลิงชัน

-

การพิจารณาโดย
หน่วยงานอืน

สอบถามความเห็น กรณี
30 วัน
สมาคมมีชือ วัตถุประสงค์
หรื อเครื องหมายทีเกียวข้ อง
หรื ออาจมีผลกระทบกับ
หน่วยงานราชการที
เกียวข้ อง

ฝ่ ายปกครอง
สํานักงานเขต
ตลิงชัน

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนสมาคม
20 วัน
พิจารณารับจดทะเบียนและ
จัดส่งเอกสารให้ สํานักปลัด
กรุงเทพมหานคร

ฝ่ ายปกครอง
สํานักงานเขต
ตลิงชัน

-

2)

3)

4)

5)

รายละเอียดของขัน4 ตอน
การบริการ

-
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ที!

ประเภทขัน4 ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

-

สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2 วัน
จัดส่งเอกสารให้ สํานักงาน
เขต

-

สํานักงานเขตแจ้ งผู้ยืนคํา
ขอจดทะเบียนรับเอกสาร
และชําระค่าธรรมเนียม
(กรณีได้ รับการอนุญาตจด
ทะเบียน)

6)

7)

รายละเอียดของขัน4 ตอน
การบริการ

2 วัน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที!
รั บผิดชอบ
ฝ่ ายปกครอง
สํานักงานเขต
ตลิงชัน
ฝ่ ายปกครอง
สํานักงานเขต
ตลิงชัน

หมายเหตุ

-

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 69 วัน
14. งานบริการนี 4 ผ่ านการดําเนินการลดขัน4 ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
@
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื!นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที!ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที!
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
กรุงเทพมหานคร 0
1)
ประชาชน

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
3

ฉบับ

หมายเหตุ
(ผู้ยืนคําร้ อง)

15.2) เอกสารอื!น ๆ สําหรั บยื!นเพิ!มเติม
ที!

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื!นเพิ!มเติม
ผู้ออกเอกสาร

1)

แบบคําขอจด
กรุงเทพมหานคร
ทะเบียนแก้ ไข
เพิมเติมข้ อบังคับ
สมาคม

3

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
-
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ที!

2)

3)

4)

5)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื!นเพิ!มเติม
ผู้ออกเอกสาร
รายงานการ
ประชุมของที
ประชุมใหญ่ทีมี
มติให้ มีการแก้ ไข
เพิมเติมข้ อบังคับ
ของสมาคม
ข้ อบังคับของ
สมาคมฉบับเก่า
และฉบับใหม่
ตาราง
เปรี ยบเทียบ
ข้ อบังคับของ
สมาคมฉบับเก่า
และฉบับใหม่
แผนผังแสดงทีตัง.
สังเขปของ
สมาคมและ
หนังสืออนุญาต
ให้ ใช้ สถานทีตัง.
ของสมาคม ใน
กรณีทีมีการ
เปลียนแปลงทีตัง.
สํานักงานใหญ่
หรื อสํานักงาน
สาขาหรื อมีการ
ตังสํ
. านักงาน
สาขาขึนใหม่
พร้ อมเอกสาร
แสดงกรรมสิทธิ4

-

3

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

0

3

ฉบับ

-

-

3

0

ฉบับ

-

-

3

0

ฉบับ

-
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ที!

6)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื!นเพิ!มเติม
ผู้ออกเอกสาร
หรื อสิทธิ
ครอบครอง เช่น
โฉนดทีดิน หรื อ
สัญญาเช่า เป็ น
ต้ น
รายชือ
คณะกรรมการ
สมาคมชุด
ปั จจุบนั

-

0

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

3

ฉบับ

หมายเหตุ

-

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าธรรมเนียมคําขอ
ค่ าธรรมเนียม 5 บาท
หมายเหตุ 2) ค่ าจดทะเบียนแก้ ไขเพิ!มเติมข้ อบังคับสมาคม
ค่ าธรรมเนียม 200 บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ฝ่ ายปกครอง สํานักงานเขตตลิงชัน 333 ถนนชักพระ แขวงคลองชักพระ เขตตลิงชัน
กรุงเทพมหานคร 10170 โทรศัพท์ 02 424 1742 โทรสาร 02 424 5448
หมายเหตุ 18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
คําขอจดทะเบียนแก้ ไขเพิมเติมข้ อบังคับของสมาคม (ส.ค.2)

19. หมายเหตุ
http://203.155.220.230/info/Department/telephon/DistrictOffTel.asp
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วันที!พมิ พ์
สถานะ

20/07/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั @ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
สํานักงานเขตตลิงชัน
กรุงเทพมหานคร
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

