เอกสารประกอบการขออนุญาตจดทะเบียนสมาคม
จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม ( เอกสารทุกอย่ าง 3 ชุด )
1. คาขอ สค.1 (ผูท้ ี่จะได้รับแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการของสมาคมไม่นอ้ ยกว่า 3 คน เป็ นผูล้ งนามในคาขอ)
2. ข้อบังคับของสมาคม (ขึ้นอยูก่ บั การประชุมของกรรมการสมาคมเองว่าประสงค์บงั คับในเรื่ องใดบ้าง)
3. รายชื่อ/อายุ/ที่อยู/่ อาชีพ/หมายเลขโทรศัพท์/ดารงตาแหน่ง/ ของกรรมการทุกคน (ทาเป็ นตาราง)
กรรมการสมาคมต้องประกอบด้วยบุคคลอย่ างน้ อย 3 คน
4. บัตรประจาตัวประชาชนและ ทะเบียนบ้านของกรรมการ และสมาชิกสมาคมทุกคน
5. รายชื่อที่อยูส่ มาชิกของสมาคมอย่างน้ อย 10 คน ไม่ เป็ นคนเดียวกับกรรมการของสมาคม
6. หนังสื ออนุญาตให้ใช้สถานที่เป็ นที่ต้ งั สมาคม
7. บันทึกฐานะความประพฤติของกรรมการทุกคน
8. แผนที่ต้ งั ของสมาคมโดยสังเขป
9. รายงานการประชุมการจัดตั้งสมาคม
เมื่อจัดเตรี ยมเอกสารข้างต้นเรี ยบร้อยแล้วจัดส่ งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
(แนบหมายเลขโทรศัพท์เจ้าหน้าที่สมาคมผูป้ ระสานงาน)
เมื่อได้ รับอนุญาตให้จดั ตั้งแล้ว เสี ยค่าธรรมเนียม 2,000 บาท ค่าคาขอ 5 บาท รวม 2,005 บาท

ฝ่ ายปกครอง สานักงานเขตห้วยขวาง
โทรศัพท์ 02 276 4144 โทรสาร 02 277 4430

เอกสารประกอบการขออนุญาตจดทะเบียนแต่ งตั้งกรรมการของสมาคมใหม่ ท้งั ชุด
เนื่องจากครบวาระ ( เอกสารทุกอย่ าง 3 ชุด )
1. คาขอ สค.3
2. รายงานการประชุม หากยืน่ ขออนุญาตเกิน 30 วัน นับจากวันประชุม ต้ องเสียค่ าปรับ
ไม่ เกิน 10,000 บาท (ชาระค่ าปรับที่ สถานีตารวจ)

3. ข้อบังคับของสมาคม
4. รายชื่อ/อายุ/ที่อยู/่ อาชีพ/หมายเลขโทรศัพท์/ดารงตาแหน่ง/ ของกรรมการทุกคน
5.
6.
7.
8.

บัตรประจาตัวประชาชนและ ทะเบียนบ้านของกรรมการทุกคน
บัญชีรายชื่อกรรมการชุดเก่า/ใหม่
สค.6 (ใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการชุดเก่า)
บัตรประจาตัวประชาชนและ ทะเบียนบ้านของผูย้ นื่ คาขอ
.............................................................................

เอกสารประกอบการขออนุญาตจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงกรรมการของสมาคม
(ยังไม่ ครบวาระ แต่ งตั้งเพิม่ ,ลาออกหรือปรับเปลีย่ นตาแหน่ ง)
1. คาขอ สค.3
2. รายงานการประชุม หากยืน่ ขออนุญาตเกิน 30 วัน นับจากวันประชุม ต้ องเสียค่าปรับ
ไม่ เกิน 10,000 บาท (ชาระค่ าปรับที่ สถานีตารวจ)

3. ข้อบังคับของสมาคม
4. รายชื่อ/อายุ/ที่อยู/่ อาชีพ/หมายเลขโทรศัพท์/ดารงตาแหน่ง/ ของกรรมการที่แต่ งตั้งเพิม่ หรือลาออก
5. บัตรประจาตัวประชาชนและ ทะเบียนบ้านของกรรมการที่แต่ งตั้งเพิม่ หรือลาออก
6.
7.
8.
9.

บัญชีรายชื่อกรรมการชุดเก่า/ใหม่
สค.6 (ใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการชุ ดเก่า)
กรณี ลาออกให้แนบใบลาออก
บัตรประจาตัวประชาชนและ ทะเบียนบ้านของผูย้ นื่ คาขอ

เมื่อจัดเตรี ยมเอกสารข้างต้นเรี ยบร้อยแล้วจัดส่ งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
(แนบหมายเลขโทรศัพท์เจ้าหน้าที่สมาคมผูป้ ระสานงาน)
เมื่อได้ รับอนุญาตให้แต่งตั้งกรรมการแล้ว เสี ยค่าธรรมเนียม 200 บาท
ค่าคาขอ 5 บาท รวม 205 บาท

ข้ อบังคับของสมาคม
( เอกสารทุกอย่ าง 3 ชุด )
1. คาขอ สค. 2
2. รายงานการประชุม หากยืน
่ ขออนุญาตเกิน 14 วัน นับจากวันลงมติ ต้ องเสี ยค่าปรับ

ไม่ เกิน 10,000 บาท (ชาระค่ าปรับที่ สถานีตารวจ)
3. ข้อบังคับของสมาคม (เก่า และใหม่ ท้งั ฉบับ)
4. ตารางเปรี ยบเทียบข้อบังคับเดิมกับส่ วนที่แก้ไข
5. บัตรประจาตัวประชาชนและ ทะเบียนบ้านของผูย้ นื่ คาขอ
6. สค. 6 หรื อ สค. 5 (ใบสาคัญจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการ,ใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนแก้ไข
ข้อบังคับ)
.............................................................................
เมื่อจัดเตรี ยมเอกสารข้างต้นเรี ยบร้อยแล้วจัดส่ งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
(แนบหมายเลขโทรศัพท์เจ้าหน้าที่สมาคมผูป้ ระสานงาน)
เมื่อได้ รับอนุญาตให้แต่งตั้งกรรมการแล้ว เสี ยค่าธรรมเนียม 200 บาท ค่าคาขอ 5 บาท รวม 205 บาท

ฝ่ ายปกครอง สานักงานเขตห้วยขวาง
โทรศัพท์
02 276 4144 โทรสาร

02 277 4430

การเลิกสมาคม
การยื่นคาขอ
1. สมาคมยื่นคาร้องขอการเลิกสมาคมเมื่อสมาคมมีเหตุต้องเลิก ให้ยื่นแบบภายใน 14
วัน นับ แต่วันที่มีการเลิกสมาคม หากเกินกาหนด กรรมการของสมาคมนั้นต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินคนะหนึ่งหมื่นบาท เว้นแต่กรรมการผู้ใดของสมาคมนั้นจะ
พิสูจน์ได้ว่าเป็นที่มิได้แจ้งนั้นมิได้เกิดจากการกระทาของตน (ตาม พ.ร.บ. กาหนด
ความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่งนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจากัด บริษัทจากัด สมาคม
และมูลนิธิ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2535)
2. เอกสารประกอบการยื่นคาขอ
2.1. ใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม (ส.ค.4) ฉบับจริง
2.2. ใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขั้นใหม่ทั้งชุด
หรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม ซึ่งเป็นกรรมการที่อยุ่ในตาแหน่ง
ขณะที่มีการเลิกสมาคม (ส.ค.6) ฉบับจริง
2.3. ข้อบังคับของสมาคม
2.4. เอกสารการแต่งตั้งผู้ชาระบัญชี
2.5. สาเนารายงานการประชุมของสมาคมที่มีมติให้เลิกสมาคม
2.6. เอกสารอื่นๆ ถ้ามี

