คาขอที่............../.......................
รับวันที่.......................................
ลงชื่อ.............................ผูร้ ับคาขอ

คำขอจดทะเบียนกำรแต่ งตั้งกรรมกำรของสมำคมขึน้ ใหม่ ท้งั ชุด
หรือกำรเปลีย่ นแปลงกรรมกำรของสมำคม
เขียนที่.................................................
วันที่...........เดือน...................พ.ศ.....................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...................................................ชื่อสกุล...................................................
สัญชาติ...............อายุ...................ปี บัตรประจาตัว..........................................................เลขที่.........................
......................................................................ออกให้ ณ อาเภอ/เขต..................................................................
จังหวัด..............................ที่อยูบ่ า้ นเลขที่..................หมู่ที่....................ตรอก/ซอย..........................................
ถนน..........................................ตาบล/แขวง.........................................อาเภอ/เขต...........................................
จังหวัด..............................................รหัสไปรษณี ย.์ ...................................โทรศัพท์.......................................
ซึ่งได้รับมอบหมายจากสมาคม..............................................................................................
ขอยืน่ คาขอจดทะเบียนสมาคม
กรุ งเทพมหานคร
จังหวัด...............................................................
การแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ท้ งั ชุด
การเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม
พร้อมคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
(1) รายงานการประชุ มของที่ประชุมใหญ่ที่มีมติให้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ท้ งั ชุ ดหรื อ
การเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม
(2) ข้อบังคับของสมาคม
(3) รายชื่ อกรรมการเก่าและกรรมการใหม่
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(4) สาเนาหรื อภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชนหรื อบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ และภาพถ่าย
สาเนาทะเบียนบ้านของกรรมการใหม่
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารและข้อความข้างต้นเป็ นความจริ งทุกประการ
(ลงชื่อ)....................................................ผูย้ นื่ คาขอ
(....................................................)

ควำมเห็นเจ้ ำหน้ ำที่
...............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)...............................................................
เจ้าหน้าที่
วันที่................/........................../......................

คำสั่ งนำยทะเบียน
...............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)...............................................................
นายทะเบียน
วันที่................/........................../......................

แนวทำงปฏิบัติงำนสมำคมในกรุ งเทพ
กำรจดทะเบียนแต่ งตั้งกรรมกำรหรือเปลี่ยนแปลงกรรมกำร
ขั้นตอน
วิธีปฏิบัติ
ขั้นที่ 1 1.1 ให้สมาคมโดยนายกสมาคม หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายตาม

ข้อบังคับ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายในที่ประชุมคณะกรรมการของ
สมาคมหรื อหากบุคคลดังกล่าวไม่สามารคดาเนินการได้ให้
มอบหมายอานาจเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ผแู ้ ทนเป็ นผูย้ นื่ คาขอตาม
แบบ ส.ค.3 ณ สานักงานเขต ที่สานักงานใหญ่ของสมาคมที่ต้ งั อยู่
ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่แต่งตั้งหรื อเปลี่ยนแปลงกรรมการของ
สมาคมพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานจานวน 3 ชุด คือ
(1) สาเนา รายงานการประชุมของสมาคมที่มีมติให้มีการแต่งตั้ง
กรรมการขึ้นใหม่ท้ งั ชุด หรื อการเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม
(2) สาเนาข้อบังคับของสมาคม
(3) รายการชื่อกรรมการเก่าและกรรมการใหม่
(4) สาเนาภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชนหรื อบัตรอื่นที่ทาง
ราชการออกให้ และภาพถ่ายสาเนาทะเบียนบ้านของกรรมการใหม่
กรณี เป็ นบุคคลที่ไม่มีหลักฐานตามที่กาหนด เช่น คนต่างด้าวหรื อ
ภิกษุ เป็ นต้น ให้ใช้หลักฐานอื่นที่สามารถแสดงสถานภาพของ
บุคคลและถิ่นที่อยู่
(5) บันทึกคาให้การฐานะและความประพฤติของผูจ้ ะเป็ น
กรรมการของสมาคมตามที่แบบกาหนด ถึงแม้จะเคยดารงตาแหน่ง
เป็ นกรรมการมาก่อน เนื่องจากคุณสมบัติและความเหมาะสมของ
บุคคลผูจ้ ะเป็ นกรรมการของสมาคมอาจจะเปลี่ยนไปจากเดินได้ แต่
หากกรณี ผจู ้ ะเป็ นกรรมการของสมาคมเป็ นบุคคล ดังต่อไปนี้ ไม่ตอ้ ง
บันทึกคาให้การให้หน่วยคาขอดาเนินการสื บสวนและออกหนังสือ
รับรองผูจ้ ะเป็ นกรรมการของสมาคม ตามแบบที่กาหนด
(5.1) พระบรมวงศานุวงศ์ต้ งั แต่ช้ นั หม่อมเจ้าขึ้นไป
(5.2) องคมนตรี
(5.3) ข้าราชการ พนักงานของรัฐ ตั้งแต่ระดับ 6 หรื อเทียบเท่า
ขึ้นไป และให้รวมถึงข้าราชการบานาญ
(5.4) บุคคลที่ดารงตาแหน่ง หรื อเคยดารงตาแหน่ง
ข้าราชการการเมือง
(5.5) บุคคลที่ดารงตาแหน่ง หรื อเคยดารงตาแหน่งสมาชิก
รัฐสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
(5.6) ภิกษุซ่ ึงดารงสมานศักดิ์ต้ งั แต่ช้ นั พระครู ข้ นึ ไป
(5.7) กรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย และกรรมการ
อิสลามประจาจังหวัดตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการศาสนูปถัมภ์

ระเบียบกฎหมำย

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ ายอิสลาม
(5.8) บุคคลที่ดารงตาแหน่งกรรมการของสมาคมหรื อมูลนิธิ
อื่นในขณะนั้น
(5.9) บุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ หรื อทาคุณประโยชน์ตอ่
สังคมจนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากทางราชการสถาบันหรื อ
องค์กรภาคเอกชน เช่น พ่อตัวอย่าง ผูม้ ีผลงานดีเด่นทางด้าน
วัฒนธรรมสาขาต่าง ๆ เป็ นต้น
(6) กรณี ตรวจสอบพบว่าการยืน่ คาขอจดทะเบียนมิได้ดาเนินการ
ภายในระยะเวลาที่กาหนดตาม ป.พ.พ. มาตรา 845ให้แนบหลักฐาน
การเปรี ยบเทียบปรับ
1.2 เอกสาร ข้อบังคับ และสรรพหนังสื ออันเป็ นหลักฐานของ
สมาคม ให้ผดู ้ ารงตาแหน่งนายกสมาคมเป็ นผูล้ งนามในหลักฐาน
หรื อรับรองสาเนาเอกสารทุกฉบับ เว้นแต่ขอ้ บังคับของสมาคมได้
กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น ส่วนหลักฐานส่วนบุคคลเช่น บัตรประจาตัว
ประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน เป็ นต้น ให้ผซู ้ ่ ึงปรากฏชื่อใน
หลักฐานเป็ นผูร้ ับรองสาเนาด้วยตนเอง
1.3 ค่าธรรมเนียม การยืน่ คาขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
ครั้งละ 5 บาท

