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คู่มือสําหรับประชาชน: การเลิกมูลนิธิ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ฝ่ ายปกครองสํานักงานเขตบึงกุ่ม
กระทรวง: กรุงเทพมหานคร
1. ชื่อกระบวนงาน: การเลิกมูลนิธิ
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: ฝ่ ายปกครองสํานักงานเขตบึงกุ่ม
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติกําหนดความผิ ดเกี ย่ วกับห้างหุน้ ส่วนจดทะเบียน ห้างหุน้ ส่วนจํ ากัด บริ ษัทจํ ากัด สมาคมและ
มูลนิ ธิ พ.ศ. 2499 แก้ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2535
2)

กฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบี ยนมูลนิ ธิ การดําเนิ นกิ จการและการทะเบียนมูลนิ ธิ พ.ศ. 2545

3)

กฎกระทรวงว่าด้วยค่าธรรมเนียมมูลนิ ธิและการยกเว้นค่าธรรมเนียมมูลนิ ธิ พ.ศ. 2545

4)

ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิ ชย์

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การเลิกมูลนิธิ(จเร)
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการ ฝ่ ายปกครอง สํานักงานเขตบึงกุ่ม เลขที ่ 999 ซอยเสรี ไทย 43 ถนนเสรี ไทย แขวงคลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 02 364 7349/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตัง้ แต่เวลา
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08:00 - 16:00 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
เมื่อมูลนิธิมีเหตุต้องเลิกไปโดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิหรื อโดยเหตุผลใดก็ตามต้ องนําไปจดทะเบียนต่อ
้ วนั ที่มีมติที่ประชุม
นายทะเบียนมูลนิธิภายใน 14 วัน นับตังแต่
หมายเหตุ
1) ขันตอนการดํ
้
าเนินงานตามคูม่ ือกระบวนงานจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุ
ไว้ ในคูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2) กรณีคําขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วน/หรื อมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็ นเหตุไม่ให้ สามารถพิจารณาได้
เจ้ าหน้ าที่จะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการหรื อเอกสารหลักฐานที่ยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคําขอจะต้ องดําเนินการ
แก้ ไขและ/หรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลากําหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนันจะถื
้ อว่าผู้ยื่นคําขอละทิ ้งคําขอ
โดยเจ้ าหน้ าที่และผู้ยื่นคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพร่อง
ดังกล่าวให้ ผ้ ยู ื่นคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจไว้ เป็ นหลักฐาน
3) เจ้ าหน้ าที่จะแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็ จตามมาตรา 10 แห่ง
พระราชบัญญัตกิ ารอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้แจ้ งการเลิกมูลนิธิยื่นแบบ 1 วัน
การแจ้ งเลิกมูลนิธิ ม.น.6
ตามแบบที่กําหนดและ
สํานักงานเขตตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานประกอบ
ตามที่กําหนดไว้ ในแบบ
ม.น.6 ว่าครบถ้ วนหรื อไม่

การพิจารณา

สํานักงานเขตตรวจสอบ
9 วัน
ความถูกต้ องในรายละเอียด

1)

2)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
ฝ่ ายปกครอง
สํานักงานเขตบึง
กุ่ม

ฝ่ ายปกครอง
สํานักงานเขตบึง
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ของเอกสารประกอบเรื่ อง
ตามที่กําหนดไว้ ในแบบคํา
ขอ ม.น.6 และเสนอ
ความเห็นตามลําดับชัน้
พร้ อมทังจั
้ ดส่งคําขอและ
เอกสารประกอบคําขอให้
สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร
การพิจารณา

สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 5 วัน
เสนอเรื่ องต่อผู้บงั คับบัญชา
และส่งคําขอและเอกสาร
ประกอบให้ นายทะเบียน
มูลนิธิกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร -

การพิจารณา

นายทะเบียนมูลนิธิ
กรุงเทพมหานครมีหนังสือ
สัง่ การให้ มลู นิธิดําเนินการ
ชําระบัญชีมลู นิธิตามแบบ
รายงานการชําระบัญชี

5 วัน

สํานักการ
สอบสวนและนิติ
การ

การพิจารณา

มูลนิธิรายงานการชําระ
5 วัน
บัญชีโดยสํานักงานเขต
พิจารณาตรวจสอบรายงาน
การชําระบัญชีและ
สํานักงานเขตเสนอ
ความเห็นตามลําดับชันส่
้ ง
ให้ สํานักปลัด
กรุงเทพมหานคร

ฝ่ ายปกครอง
สํานักงานเขตบึง
กุ่ม

3)

4)

5)

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กุ่ม

หมายเหตุ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กรุงเทพมหานคร -

การพิจารณา

สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 5 วัน
เสนอเรื่ องต่อผู้บงั คับบัญชา
ตามลําดับชันและส่
้
งคําขอ
และเอกสารประกอบให้ นาย
ทะเบียนมูลนิธิ
กรุงเทพมหานคร

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนมูลนิธิ
20 วัน
กรุงเทพมหานครพิจารณา
เลิกมูลนิธิและส่งเอกสารให้
สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร

สํานักการ
สอบสวนและนิติ
การ

-

สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2 วัน
จัดส่งเอกสารให้ สํานักงาน
เขต

กรุงเทพมหานคร -

-

สํานักงานเขตแจ้ งผู้ยื่นการ
เลิกมูลนิธิรับเอกสาร

ฝ่ ายปกครอง
สํานักงานเขตบึง
กุ่ม

6)

7)

8)

9)

2 วัน

ระยะเวลาดําเนินการรวม 54 วัน
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครั ฐ
รายการเอกสาร
เอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)

บัตรประจําตัว

กรมการปกครอง

0

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
3

ฉบับ

หมายเหตุ
(ผู้ยื่นคําร้ อง)
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ประชาชน

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

2)

3)

4)
5)
6)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
แบบแจ้ งการเลิก
มูลนิธิ (ม.น.6)
ใบสําคัญแสดง
การจดทะเบียน
จัดตังมู
้ ลนิธิ
(ม.น.3)
ใบสําคัญแสดง
การจดทะเบียน
แต่งตังกรรมการ
้
มูลนิธิขึ ้นใหม่ทงั ้
ชุด หรื อการ
เปลี่ยนแปลง
กรรมการของ
มูลนิธิซงึ่ เป็ น
กรรมการที่อยูใ่ น
ตําแหน่งขณะมี
การเลิกมูลนิธิ
(ม.น.4)
ข้ อบังคับของ
มูลนิธิ
เอกสารการ
แต่งตังผู
้ ้ ชําระ
บัญชี
สําเนารายงาน

กรุงเทพมหานคร

3

0

ฉบับ

-

กรมการปกครอง

0

3

ฉบับ

-

กรมการปกครอง

0

3

ฉบับ

-

-

0

3

ฉบับ

-

-

0

3

ฉบับ

-

-

0

3

ฉบับ

-
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
การประชุมของ
มูลนิธิที่มีมติให้
เลิกมูลนิธิ

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าคําขอ
ค่ าธรรมเนียม 10 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ฝ่ ายปกครอง สํานักงานเขตบึงกุ่ม เลขที่ 999 ซอยเสรี ไทย 43 ถนนเสรี ไทย แขวงคลอง
กุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 02 364 7349
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบแจ้ งการเลิกมูลนิธิ
-

19. หมายเหตุ
ที่ตงและหมายเลขโทรศั
ั้
พท์สํานักงานเขต 50 เขต
http://203.155.220.230/info/Department/telephon/DistrictOffTel.asp

วันที่พมิ พ์
สถานะ

08/09/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
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จัดทําโดย

สํานักงานเขตบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร
อนุมัตโิ ดย สํานักงานเขตบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร
เผยแพร่ โดย บุญญาณี พันธุ์สมั ฤทธิ์

