
คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การจดทะเบยีนจดัต ัง้มลูนธิ ิ
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :ฝ่ายปกครองสาํนักงานเขตบางกอกใหญก่รุงเทพมหานคร 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
มลูนธิเิป็นทรัพยส์นิทีจั่ดสรรไวโ้ดยเฉพาะสําหรับวัตถปุระสงคเ์พือ่การกศุลสาธารณะโดยมไิดมุ้ง่หาประโยชนม์าแบง่ปันกนัและ
ตอ้งจดทะเบยีนเป็นนติบิคุคลตามกฎหมายแพ่งและพาณชิยก์ารจดทะเบยีนจัดตัง้ตอ้งมเีงนิทนุจดทะเบยีนไมน่อ้ยกวา่ 200,000 
บาทและมกีรรมการบรหิารไมน่อ้ยกวา่ 3 คน 
หมายเหต ุ
1) ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืกระบวนงานจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
2) กรณีคําขอหรอืเอกสารหลักฐานไม่ครบถว้น/หรอืมคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์เป็นเหตไุมใ่หส้ามารถพจิารณาไดเ้จา้หนา้ทีจ่ะ
จัดทําบนัทกึความบกพร่องของรายการหรอืเอกสารหลักฐานทีย่ืน่เพิม่เตมิโดยผูย้ืน่คําขอจะตอ้งดําเนนิการแกไ้ขและ/หรอืยืน่
เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลากําหนดในบนัทกึดงักลา่วมเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่คําขอละทิง้คําขอโดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่คําขอ
หรอืผูไ้ดรั้บมอบอํานาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่วและจะมอบสําเนาบนัทกึความบกพร่องดงักลา่วใหผู้ย้ืน่คําขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบ
อํานาจไวเ้ป็นหลักฐาน 
3) เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่คําขอทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จตามมาตรา 10 แหง่
พระราชบญัญัตกิารอํานวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  
ฝ่ายปกครองสาํนักงานเขตบางกอกใหญ/่ตดิตอ่ดว้ยตนเองณ
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ เลขที ่1 ถ.รัชดาภเิษก แขวงวดัทา่พระ เขตบางกอก
ใหญ ่กทม. 10600  โทร. 02 457 0069 โทรสาร 02 868 2480  
-) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:00 - 16:00 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :69 วนั 
 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูข้อจดทะเบยีนจัดตัง้มูลนธิยิืน่แบบคําขอจดทะเบยีนตามแบบ
ม.น.1 และสาํนักงานเขตตรวจสอบเอกสารหลกัฐานประกอบ
ตามทีกํ่าหนดไวใ้นแบบคําขอม.น.1 วา่ครบถว้นหรอืไม่ 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วนั ฝ่ายปกครองสาํนักงาน
เขตบางกอกใหญ่ 

 

2) การพจิารณา 
สาํนักงานเขตตรวจสอบความถกูตอ้งในรายละเอยีดของเอกสาร
ประกอบเรือ่งตามทีกํ่าหนดไวใ้นคําขอม.น.1 และเสนอความเห็น
ตามลําดบัชัน้พรอ้มทัง้สง่คําขอและเอกสารประกอบคําขอให ้
สาํนักปลดักรุงเ◌ท่พมหานคร 
(หมายเหต:ุ -) 

9 วนั ฝ่ายปกครองสาํนักงาน
เขตบางกอกใหญ่ 

 

3) การพจิารณา 
สาํนักปลดักรุงเทพมหานครเสนอเรือ่งตอ่ผูบ้งัคบับญัชา
ตามลําดบัชัน้และสง่คําขอและเอกสารประกอบใหน้ายทะเบยีน
สมาคมกรุงเทพมหานคร 
(หมายเหต:ุ -) 

5 วนั กรุงเทพมหานคร 
 

4) การพจิารณาโดยหนว่ยงานอืน่ 
สอบถามความเห็นกรณีมลูนธิมิชี ือ่วัตถปุระสงคห์รอืเครือ่งหมาย
ทีเ่กีย่วขอ้งหรอือาจมผีลกระทบกับหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง 
(หมายเหต:ุ -) 

30 วนั สาํนักการสอบสวนและ
นติกิาร 

 



ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
5) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

นายทะเบยีนมลูนธิกิรุงเทพมหานครรับจดทะเบยีนและจัดสง่
เอกสารใหส้าํนักปลดักรุงเทพมหานคร 
(หมายเหต:ุ -) 

20 วนั สาํนักงานปลดักระทรวง
มหาดไทย 

 

6) - 
สาํนักปลดักรุงเทพมหานครจัดสง่เอกสารใหส้าํนักงานเขต  
(หมายเหต:ุ -) 

2 วนั กรุงเทพมหานคร 
 

7) - 
สาํนักงานเขตแจง้ผูย้ืน่คําขอจดทะเบยีนรับเอกสารและชาํระ
คา่ธรรมเนยีม (กรณีไดรั้บการอนุญาตจดทะเบยีน) 
 
(หมายเหต:ุ -) 

2 วนั ฝ่ายปกครองสาํนักงาน
เขตบางกอกใหญ่ 

 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

แบบคําขอจดทะเบยีนจดัต ัง้มูลนธิ ิ( ม.น.1) 
ฉบบัจรงิ3ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรุงเทพมหานคร 

2) 
 

รายชือ่เจา้ของทรพัยส์นิและรายการทรพัยส์นิทีจ่ะจดัสรร สําหรบั
มูลนธิ ิ
ฉบบัจรงิ3ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

3) 
 

รายชือ่ทีอ่ยูแ่ละอาชพีของผูท้ ีจ่ะเป็นกรรมการมูลนธิทิุกคน 
ฉบบัจรงิ3ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

4) 
 

ขอ้บงัคบัของมูลนธิ ิ
ฉบบัจรงิ3ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

5) 
 

คําม ัน่วา่จะใหท้รพัยส์นิแกมู่ลนธิขิองเจา้ของทรพัยส์นิ ตาม 
(2) ทีม่ผีลตามกฎหมาย 
ฉบบัจรงิ3ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

6) 
 

สําเนาพนิยักรรมในกรณีทีก่ารขอจดทะเบยีนมูลนธิ ิ หรอื
การจดัทรพัยส์นิสําหรบัมูลนธิติาม (2) เกดิขึน้โดยผลของ
พนิยักรรมน ัน้ 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา3ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

7) 
 

บนัทกึคําใหก้ารของบุคคลทีจ่ะเป็นกรรมการมูลฺนธิ ิ
ฉบบัจรงิ3ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุแนบสําเนาภาพถา่ยบต้รประจําตัวประชาชนหรอืบัตร
ประจําตวัอืน่ทีส่ว่นราชการหน่วยงานของรัฐหรอืรัฐวสิาหกจิออกใหแ้ละ
สาํเนาทะเบยีนบา้นคนละ 3 ชดุ) 

- 

8) 
 

แผนผงัโดยสงัเขปแสดงทีต่ ัง้สํานกังานใหญแ่ละทีต่ ัง้สํานกังาน
สาขาท ัง้ปวง  (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

- 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
สําเนา3ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

9) 
 

หนงัสอือนุญาตจากเจา้ของหรอืผูค้รอบครองใหใ้ชส้ถานทีต่าม 
(8) พรอ้มเอกสารแสดงกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรองครองเชน่โฉนด
ทีด่นิสญัญาเชา่เป็นตน้ 
ฉบบัจรงิ3ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรุงเทพมหานคร 

10) 
 

รายงานการประชุมจดัต ัง้มูลนธิ ิ
ฉบบัจรงิ3ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

11) 
 

เอกสารอืน่ๆเชน่หนงัสอือนุญาตจากเจา้ของชือ่หรอืทายาทหรอื
สว่นราชการหนว่ยงานของรฐัหรอืนติบิคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง 
ฉบบัจรงิ3ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

12) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา3ฉบบั 
หมายเหต(ุผูย้ื่น่คํารอ้ง) 

กรมการปกครอง 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) คา่ธรรมเนยีมคําขอ 

(หมายเหต:ุ -) 
คา่ธรรมเนยีม 10 บาท 
 
 

2) คา่จดทะเบยีนจดัต ัง้มูลนธิ ิ
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) ฝ่ายปกครองสาํนักงานเขตบางกอกใหญ ่

(หมายเหต:ุ เลขที ่1 ถ.รัชดาภเิษก แขวงวดัทา่พระ เขตบางกอกใหญ ่กทม. 10600  โทร. 02 457 0069 โทรสาร 
02 868 2480  -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
1) แบบคําขอจดทะเบยีนจัดตัง้มลูนธิ ิ(ม.น. 1) 

(หมายเหต:ุ -) 
 
หมายเหต ุ

 
 
 
 
 
 



 

ชือ่กระบวนงาน:การจดทะเบยีนจัดตัง้มลูนธิ ิ
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:สาํนักปลดักรุงเทพมหานครสาํนักปลดักรุงเทพมหานครสาํนักปลดักรุงเทพมหานคร 

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานทีเ่ชือ่มโยงหลายหน่วยงาน 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: จดทะเบยีน 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)พระราชบัญญัตกํิาหนดความผดิเกีย่วกับหา้งหุน้สว่นจดทะเบยีนหา้งหุน้สว่นจํากัดบรษัิทจํากดัสมาคมและมลูนธิพิ.ศ. 2499 
แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2535 
 
2)กฎกระทรวงวา่ดว้ยการจดทะเบยีนมลูนธิกิารดําเนนิกจิการและการทะเบยีนมลูนธิพิ.ศ. 2545 
 
3)กฎกระทรวงวา่ดว้ยคา่ธรรมเนยีมมลูนธิแิละการยกเวน้คา่ธรรมเนยีมมลูนธิพิ.ศ. 2545 
 
4)ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา:- 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การจดทะเบยีนจัดตัง้มลูนธิฝ่ิายปกครอง  17/07/2015 04:03 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่


