คู่มือสำหรับประชำชน : กำรจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมูลนิธิ
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ฝ่ายปกครอง สานักงานเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ข้อบังคับของมูลนิธิที่นายทะเบียนมูลนิธิได้รับจดทะเบียนไว้แล้ว หากกรรมการมูลนิธิเห็นว่าข้อบังคับบางข้อยังไม่เหมาะสม
กับสถานการณ์ปัจจุบัน คณะกรรมการมูลนิธิสามารถขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับนั้นๆ ได้ โดยต้องเป็นไปตามข้อบังคับของ
มูลนิธิที่ได้กาหนดไว้ ซึ่งต้องทาโดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ และต้องนาไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนมูลนิธิ
ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่มีมติที่ประชุม
หมายเหตุ
1) ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือกระบวนงานจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้
ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
2) กรณีคาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุไม่ให้สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่
จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการหรือเอกสารหลักฐานที่ยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือ
ยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลากาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้
ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือ
ผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
3) เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่ง
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
ฝ่ายปกครอง สานักงานเขตราชเทวี เลขที่ 10 ถนนพญาไท
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หมายเลข
โทรศัพท์ 023544206/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:00 - 16:00 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 69 วัน
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
ผู้ขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของมูลนิธิยื่นแบบคา
ขอจดทะเบียนตามแบบ ม.น.2 และสานักงานเขตตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานประกอบตามที่กาหนดไว้ในแบบคาขอ ม.น.2
ว่าครบถ้วนหรือไม่
(หมายเหตุ: -)
2) กำรพิจำรณำ
สานักงานเขตตรวจสอบความถูกต้องในรายละเอียดของ
เอกสารประกอบเรื่องตามที่กาหนดไว้ในแบบคาขอ ม.น.2
และเสนอความเห็นตามลาดับชั้น พร้อมทั้งจัดส่งคาขอและ
เอกสารประกอบคาขอให้สานักปลัดกรุงเทพมหานคร
(หมายเหตุ: -)
3) กำรพิจำรณำ
สานักปลัดกรุงเทพมหานครเสนอเรื่องต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับชั้นและส่งคาขอและเอกสารประกอบให้นาย
ทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร
(หมายเหตุ: -)
4) กำรพิจำรณำโดยหน่วยงำนอื่น
สอบถามความเห็น กรณีมูลนิธิมีชื่อ วัตถุประสงค์หรือ
เครื่องหมายที่เกี่ยวข้องหรืออาจมีผลกระทบกับหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง
(หมายเหตุ: -)
5) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
นายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานครรับจดทะเบียนและจัดส่ง
เอกสารให้สานักปลัดกรุงเทพมหานคร
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำ
1 วัน

ส่วนที่รับผิดชอบ
ฝ่ายปกครองสานักงาน
เขตราชเทวี

9 วัน

ฝ่ายปกครองสานักงาน
เขตราชเทวี

5 วัน

กรุงเทพมหานคร

30 วัน

สานักการสอบสวนและ
นิติการ

20 วัน

สานักการสอบสวนและ
นิติการ

ลำดับ
ขั้นตอน
6) สานักปลัดกรุงเทพมหานครจัดส่งเอกสารให้สานักงานเขต

7)

ระยะเวลำ
2 วัน

ส่วนที่รับผิดชอบ
กรุงเทพมหานคร

2 วัน

ฝ่ายปกครองสานักงาน
เขตราชเทวี

(หมายเหตุ: -)
สานักงานเขตแจ้งผู้ยื่นคาขอจดทะเบียนรับเอกสารและชาระ
ค่าธรรมเนียม (กรณีได้รับการอนุญาตจดทะเบียน)
(หมายเหตุ: -)

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) แบบคำขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของมูลนิธิ (ม.น.2)
ฉบับจริง 3 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) สำเนำรำยงำนกำรประชุม หรือเอกสำรอื่นที่แสดงถึงมติของ
คณะกรรมกำรมูลนิธิให้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมของมูลนิธิ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 3 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) ข้อบังคับของมูลนิธิในปัจจุบันและข้อบังคับของมูลนิธิในส่วนที่
ประสงค์จะขอแก้ไขเพิ่มเติม (พร้อมตำรำงเปรียบเทียบ)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 3 ฉบับ
หมำยเหตุ 4) แผนผังโดยสังเขปแสดงที่ตั้งสำนักงำนใหญ่หรือสำนักงำนสำขำแห่ง
ใหม่ของมูลนิธิและหนังสืออนุญำตจำกเจ้ำของหรือผู้ครอบครองให้
ใช้สถำนที่ดังกล่ำว ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
ฝ่ายปกครองสานักงานเขตราชเทวี

-

-

-

ลำดับ

5)

6)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
หรือสำนักงำนสำขำ พร้อมเอกสำรแสดงกรรมสิทธิ หรือสิทธิ
ครอบครอง เช่น โฉนดที่ดิน สัญญำเช่ำ เป็นต้น
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 3 ฉบับ
หมำยเหตุ รำยชื่อคณะกรรมกำรมูลนิธิชุดปัจจุบัน (ม.น.4)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 3 ฉบับ
หมำยเหตุ บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 3 ฉบับ
หมำยเหตุ (ผู้ยื่นคาร้อง)

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) ค่ำธรรมเนียมคำขอ
(หมายเหตุ: -)
2)

ค่ำจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมูลนิธิ
(หมายเหตุ: -)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 10 บาท

ค่ำธรรมเนียม 50 บาท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) ฝ่ายปกครอง สานักงานเขตราชเทวี เลขที่ 10 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
หมายเลขโทรศัพท์ 023544206
(หมายเหตุ: -)

ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
2) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคาขอจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบับคับของมูลนิธิ (ม.น.2)
(หมายเหตุ: -)
หมำยเหตุ
http://203.155.220.230/info/Department/telephon/DistrictOffTel.asp

ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน: การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมูลนิธิ
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: สานักปลัดกรุงเทพมหานคร สานักปลัดกรุงเทพมหานคร สานักปลัด
กรุงเทพมหานคร
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: จดทะเบียน
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติกาหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจากัด บริษัทจากัด สมาคมและมูลนิธิ
พ.ศ. 2499 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
2) กฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนมูลนิธิ การดาเนินกิจการและการทะเบียนมูลนิธิ พ.ศ. 2545
3) กฎกระทรวงว่าด้วยค่าธรรมเนียมมูลนิธิและการยกเว้นค่าธรรมเนียมมูลนิธิ พ.ศ. 2545

4) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมูลนิธิ ฝ่ายปกครอง สานักงานเขตราชเทวี

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสาหรับประชาชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: -

