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บทท่ี 5 

นิติบคุคล (Juristic Persons) 
 

  

 นอกจากกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จะได้มกีารวางหลกัเกณฑ์ไว้สําหรบับุคคล

ธรรมดาในบรรพ 1 ลกัษณะ 2 หมวด 1 ตามที่ไดศ้กึษาไปแลว้นัน้ ยงัได้วางหลกัเกณฑ์

สําหรบันิติบุคคลไว้อีกด้วยในหมวด 2 เพราะในความเป็นจริงแม้บุคคลธรรมดาย่อม

สามารถจะดําเนินชวีติอยู่อย่างโดดเดีย่ว สรา้งครอบครวัดว้ยตวัเองได ้แต่ในการดําเนิน

ธุรกจิหรอืการทาํบุญทาํกุศลอาจจะตอ้งการความรว่มมอืจากบุคคลอื่นในดา้นความคดิหรอื

การลงทุน เพื่อใหส้ิง่ทีต่อ้งการทําหรอืลงทุนนัน้บรรลุเป้าหมาย เช่น การจดัตัง้มูลนิธเิพื่อ

การกุศล การสรา้งโรงเรยีน หรอืการจดัตัง้บรษิทัขึน้ เพือ่แสวงหากาํไร เป็นตน้ 

 ดงันัน้เพื่อให้สิ่งที่บุคคลธรรมดาได้ร่วมกันจดัตัง้ขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ ที่กล่าว

มาแลว้นัน้ ไดม้กีตกิาหรอืหลกัเกณฑท์ีเ่ป็นบรรทดัฐานเดยีวกนั กฎหมายแพง่และพาณิชย์

จึงได้มีการกําหนดหลกัเกณฑ์เกี่ยวกับนิติบุคคล หรือบุคคลตามกฎหมายเหล่าน้ีขึ้น 

เพราะจะมสีทิธแิละหน้าทีต่ามกฎหมายไดเ้มือ่เป็นนิตบิุคคลแลว้เท่านัน้ และจะตอ้งปฏบิตัิ

ตามหลกัเกณฑแ์ละกฎเกณฑท์ีก่ฎหมายไดก้าํหนดไวเ้ทา่นัน้  

 ในเรื่องนิตบิุคคลน้ีจะได้แยกศกึษาตามประเภทของนิตบิุคคลทัง้สทิธแิละหน้าที ่

รวมทัง้การจดัตัง้ การดําเนินงาน ความรบัผดิ ทัง้น้ีเป็นไปตามทีไ่ดบ้ญัญตัไิวใ้นประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์หมวด 2 เกีย่วกบันิตบิุคคลเป็นสาํคญั สว่นเรื่องของนิตบิุคคล

บางประเภท เช่น ห้างหุ้นส่วนสามญั ห้างหุ้นส่วนจํากดั หรอืบรษิัทจํากดั นัน้ ต้องไป

ศกึษาหลกักฎหมายโดยละเอยีดในวชิาหุน้สว่น บรษิทั ต่อไป 

 ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 1012 ได้บญัญติัไว้ว่า “อนัว่าสญัญา

จดัตัง้ห้างหุ้นส่วนหรือบริษทันัน้ คือสญัญาซ่ึงบคุคลตัง้แต่สองคนขึน้ไปตกลงเข้ากนั

เพ่ือกระทาํกิจการร่วมกนั ด้วยประสงคจ์ะแบ่งปันกาํไรอนัจะพึงได้แต่กิจการท่ีทาํนัน้” 

ทํากิจการร่วมกนัเพื่อจะนําผลกําไรที่ได้จากกิจการมาแบ่งกนันัน่เอง และจากมาตรา 

1013 ได้มีการบญัญติัไว้ว่า “อนัห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนัน้ ท่านกาํหนดเป็นสาม

ประเภท คือ 
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(1) ห้างหุ้นส่วนสามญั 

(2) ห้างหุ้นส่วนจาํกดั 

(3) บริษทัจาํกดั” 

  ดงันัน้หมายความวา่หา้งหุน้สว่น หรอืบรษิทันัน้ แบง่ออกเป็น 3 ประเภท คอื 

1.  หา้งหุน้สว่นสามญั 

2.  หา้งหุน้สว่นจาํกดั 

3.  บรษิทัจาํกดั 

และในหมวด 2 ว่าด้วยนิตบิุคคล ยงัได้มกีารบญัญตัถิงึบุคคลอกี 2 ประเภท 

คอื สมาคม และมลูนิธไิวด้ว้ย ดงันัน้ จงึสรุปไดว้า่นิตบิุคคลตามประมวลกฎหมายแพง่และ

พาณชิย ์แบง่ออกเป็น 5 ประเภท ดงัน้ีคอื 

 

5.1 ห้างหุ้นส่วนสามญั  

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้บญัญตัเิกี่ยวกบัคําจํากดัความไว้ในมาตรา 

1025 ว่า “อนัว่าห้างหุ้นส่วนสามญันัน้ คือห้างหุ้นส่วนประเภทซ่ึงผู้เป็นหุ้นส่วนหมด

ทุกคนต้องรบัผิดร่วมกนัเพ่ือหน้ีทัง้ปวงของหุ้นส่วนโดยไม่มีจาํกดั” และไดบ้ญัญตัิ

เกี่ยวกบัการเป็นนิตบิุคคลของห้างหุ้นส่วนสามญัไว้ในมาตรา 1064 และมาตรา 1015 

ตามลาํดบัดงัน้ี 

มาตรา 1064 บญัญติัว่า “อนัห้างหุ้นส่วนสามญันัน้ จะจดทะเบียนกไ็ด้ 

การลงทะเบียนนัน้ ท่านบงัคบัให้มีรายการดัง่น้ี คือ 

(1) ช่ือห้างหุ้นส่วน 

(2) วตัถท่ีุประสงคข์องห้างหุ้นส่วน 

(3) ท่ีตัง้สาํนักงานแห่งใหญ่และสาขาทัง้ปวง 

(4) ช่ือและท่ีสาํนักกบัทัง้อาชีวะของผู้เป็นหุ้นส่วนทุก ๆ คน ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วน 

คนใดมีช่ือย่ีห้อ กใ็ห้ลงทะเบียนทัง้ช่ือและย่ีห้อด้วย 

(5) ช่ือหุ้นส่วนผูจ้ดัการ ในเมื่อได้ตัง้แต่งให้เป็นผูจ้ดัการแต่เพียงบางคน 

(6) ถ้ามีข้อจาํกดัอาํนาจของห้างหุ้นส่วนผูจ้ดัการประการใดให้ลงไว้ด้วย 

(7) ตราซ่ึงใช้เป็นสาํคญัของห้างหุ้นส่วน 
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ข้อความซ่ึงลงทะเบียนนัน้ จะลงรายการอ่ืน ๆ อีกอนัคู่สญัญาเหน็สมควรจะ

ให้ประชาชนทราบด้วยกไ็ด้ 

การลงทะเบียนนัน้ ต้องลงลายมือช่ือของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน และต้อง

ประทบัตราของห้างหุ้นส่วนนัน้ด้วย 

ให้พนักงานทะเบียนทําใบสําคญัแสดงการจดทะเบียนส่งมอบให้แก่ห้าง

หุ้นส่วนนัน้ฉบบัหน่ึง” 

มาตรา 1015 บญัญติัว่า “ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทเมื่อได้จดทะเบียนตาม

บญัญติัแห่งลกัษณะน้ีแล้ว ท่านจดัว่าเป็นนิติบุคคลต่างหากจากผู้เป็นหุ้นส่วนหรือ

ผูถื้อหุ้นทัง้หลาย ซ่ึงรวมเข้ากนัเป็นห้างหุ้นส่วนหรือบริษทันัน้” 

ดงันัน้ หา้งหุน้สว่นสามญัตอ้งจดทะเบยีนแลว้เท่านัน้จงึจะมสีภาพเป็นนิตบิุคคลได ้

แต่กฎหมายกไ็มไ่ดบ้งัคบัใหห้า้งหุน้สว่นสามญัตอ้งจดทะเบยีนเสมอไป 

 

5.2  ห้างหุ้นส่วนจาํกดั  

 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ไดบ้ญัญตัเิกีย่วกบัคาํจํากดัความไวใ้นมาตรา 

1077 ไว้ว่า “อนัห้างหุ้นส่วนจํากดันัน้ คือ ห้างหุ้นส่วนประเภทหน่ึง ซ่ึงมีผู้เป็น

หุ้นส่วนสองจาํพวก ดัง่จะกล่าวต่อไปน้ี คือ 

 (1) ผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคนซ่ึงมีจาํกดัความรบัผิดเพียงไม่เกิน

จาํนวนเงินท่ีตนรบัจะลงหุ้นในห้างหุ้นส่วนนัน้จาํพวกหน่ึง และ 

      (2) ผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคนซ่ึงต้องรบัผิดร่วมกนัในบรรดาหน้ี

ของห้างหุ้นส่วนไม่มีจาํกดัจาํนวนอีกจาํพวกหน่ึง”  

  และได้มีบัญญัติให้ห้างหุ้นส่วนจํากัดต้องจดทะเบียนไว้ในมาตรา 1078 ว่า       

“อนัห้างหุ้นส่วนจาํกดันัน้ ท่านบงัคบัว่าต้องจดทะเบียน การลงทะเบียนนัน้ ต้องมี

รายการดัง่ต่อไปน้ี คือ 

 (1) ช่ือห้างหุ้นส่วน 

(2) ข้อแถลงความว่าเป็นห้างหุ้นส่วนจาํกดั และวตัถท่ีุประสงคข์องห้างหุ้นส่วน

นัน้ 

 (3) ท่ีตัง้สาํนักงานแห่งใหญ่และสาํนักงานสาขาทัง้ปวง 
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(4) ช่ือ ย่ีห้อ สาํนัก และอาชีวะของผู้เป็นหุ้นส่วนจาํพวกจาํกดัความรบัผิด 

และจาํนวนเงินซ่ึงเขาเหล่านัน้ได้ลงหุ้นด้วยในห้างหุ้นส่วน 

 (5) ช่ือ ย่ีห้อ สาํนัก และอาชีวะของผูเ้ป็นหุ้นส่วนจาํพวกไม่จาํกดัความรบัผิด 

 (6) ช่ือหุ้นส่วนผูจ้ดัการ 

(7) ถ้ามีข้อจํากัดอํานาจหุ้นส่วนผู้จ ัดการอันจะผูกพันห้างหุ้นส่วนนั้น

ประการใดให้ลงไว้ด้วย 

 ข้อความซ่ึงลงทะเบียนนัน้ จะลงรายการอ่ืนๆ อีกอนัคู่สญัญาเหน็สมควรจะ

ให้ประชาชนทราบด้วยกไ็ด้ 

 การลงทะเบียนนัน้ ต้องลงลายมือช่ือของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนและต้อง

ประทบัตราของห้างหุ้นส่วนนัน้ด้วย 

      ให้พนักงานทะเบียนทําใบสําคญัแสดงการจดทะเบียนส่งมอบให้แก่ห้าง

หุ้นส่วนนัน้ฉบบัหน่ึง” 

และเมื่อได้จดทะเบียนแล้ว ห้างหุ้นส่วนจํากัดก็จะมีสภาพเป็นนิติบุคคล

เชน่เดยีวกบัหา้งหุน้สว่นสามญัทีจ่ดทะเบยีนตามมาตรา 1015 เป็นตน้ 

 

5.3  บริษทัจาํกดั 

 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1096 ได้บญัญติัเก่ียวกบัคาํจาํกดั

ความไว้ว่า “อนัว่าบริษทัจาํกดันัน้ คือบริษทัประเภทซ่ึงตัง้ขึน้ด้วยแบ่งทุนเป็นหุ้นมี

มลูค่าเท่าๆ กนั โดยมีผู้ถือหุ้นต่างรบัผิดจาํกดัเพียงไม่เกินจาํนวนเงินท่ีตนยงัส่งใช้

ไม่ครบมูลค่าของหุ้นท่ีตนถือ” และบรษิทัจํากดันัน้ตอ้งจดทะเบยีนก่อนจงึจะมสีภาพ

เป็นนิตบิุคคลได ้

 

5.4  สมาคม  

 ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 78 ได้บญัญติัเก่ียวกบัคาํจาํกดัความ

ไว้ว่า “การก่อตัง้สมาคมเพ่ือกระทาํการใด ๆ อนัมีลกัษณะต่อเน่ืองร่วมกนัและมิใช่

เป็นการหาผลกาํไรหรือรายได้มาแบ่งปันกนั ต้องมีข้อบงัคบัและจดทะเบียนตาม

บทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายน้ี” และเมื่อสมาคมได้มีสภาพเป็นนิติบุคคลแล้ว       
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ก็จะต้องปฏิบตัิตามที่กฎหมายกําหนดจึงจะมีสทิธิและหน้าที่ตามกฎหมายได้ในเรื่อง

ต่อไปน้ี 

 1.  สมาคมตอ้งมขีอ้บงัคบัและขอ้บงัคบักต็อ้งเป็นไปตามทีม่าตรา 79 ไดบ้ญัญตัไิว ้

คอื “ขอ้บงัคบัของสมาคมอยา่งน้อยตอ้งมรีายการดงัต่อไปน้ี 

  (1)  ชือ่สมาคม 

  (2)  วตัถุประสงคข์องสมาคม 

  (3)  ทีต่ ัง้สาํนกังานใหญ่ และทีต่ ัง้สาํนกังานสาขาทัง้ปวง 

  (4)  วธิรีบัสมาชกิ และการขาดจากสมาชกิภาพ 

  (5)  อตัราคา่บาํรงุ 

  (6)  ขอ้กําหนดเกี่ยวกบัคณะกรรมการของสมาคม ได้แก่ จํานวนกรรมการ  

การตัง้กรรมการ วาระการดาํรงตําแหน่งของกรรมการ การพน้จากตําแหน่งของกรรมการ 

และการประชมุของคณะกรรมการ 

  (7)  ขอ้กาํหนดเกีย่วกบัการจดัการสมาคม การบญัช ีและทรพัยส์นิของสมาคม 

  (8)  ขอ้กาํหนดเกีย่วกบัการประชมุใหญ่ 

 2.  การตัง้ชื่อตอ้งเป็นไปตามมาตรา 80 ซ่ึงบญัญติัไว้ว่า “สมาคมต้องใช้ช่ือซ่ึง

มีคาํว่า “สมาคม” ประกอบกบัช่ือของสมาคม” 

 3.  การก่อตัง้สมาคม ในเรื่องน้ีก็ต้องเป็นไปตามที่มาตรา 81 และมาตรา 82 ได้

บญัญตัไิว ้คอื 

  มาตรา 81 บญัญติัว่า “การขอจดทะเบียนสมาคมนัน้ ให้ผู้จะเป็นสมาชิก

ของสมาคมจํานวนไม่น้อยกว่าสามคน ร่วมกันยื่นคําขอเป็นหนังสือต่อ             

นายทะเบียนแห่งท้องท่ีท่ีสํานักงานใหญ่ของสมาคมจะตัง้ขึ้นพร้อมกับแนบ

ข้อบงัคบัของสมาคมรายช่ือ ท่ีอยู่ และอาชีพของผู้จะเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่าสิบคน 

และรายช่ือ ท่ีอยู่ และอาชีพ ของผูจ้ะเป็นกรรมการของสมาคมมากบัคาํขอด้วย” 

  มาตรา 82 บญัญติัว่า “เมื่อนายทะเบียนได้รบัคาํขอจดทะเบียนพร้อมทัง้

ข้อบงัคบัแล้วเห็นว่าคําขอนัน้ถกูต้องตามมาตรา 81 และข้อบงัคบัถกูต้องตาม

มาตรา 79 และวตัถปุระสงค์ของสมาคมไม่ขดัต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอนัดีของ

ประชาชน หรือไม่เป็นภยนัตรายต่อความสงบสุขของประชาชนหรือความมัน่คง

ของรฐั และรายการซ่ึงจดแจ้งในคาํขอหรือข้อบงัคบัสอดคล้องกบัวตัถปุระสงคข์อง
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สมาคม และผูจ้ะเป็นกรรมการของสมาคมนัน้มีฐานะ และความประพฤติเหมาะสม

ในการดาํเนินการตามวตัถปุระสงคข์องสมาคม ให้นายทะเบียนรบัจดทะเบียนและ

ออกใบสาํคญัแสดงการจดทะเบียนให้แก่สมาคมนัน้ และประกาศการจดัตัง้สมาคม

ในราชกิจจานุเบกษา 

  ถ้านายทะเบียนเหน็ว่าคาํขอหรือข้อบงัคบัไม่ถกูต้องตามมาตรา 81 หรือ

มาตรา 79 หรือรายการซ่ึงจดแจ้งในคาํขอหรือข้อบงัคบัไม่สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์

ของสมาคม หรือผู้จะเป็นกรรมการของสมาคมมีฐานะหรือความประพฤติไม่เหมาะสม

ในการดาํเนินการตามวตัถปุระสงคข์องสมาคม ให้มีคาํสัง่ให้ผู้ยื่นคาํขอจดทะเบียน

แก้ไขหรือเปล่ียนแปลงให้ถกูต้อง เมื่อแก้ไขหรือเปล่ียนแปลงถกูต้องแล้ว ให้รบัจด

ทะเบียนและออกใบสาํคญัแสดงการจดทะเบียนให้แก่สมาคมนัน้ 

  ถ้านายทะเบียนเห็นว่าไม่อาจรบัจดทะเบียนได้เน่ืองจากวตัถปุระสงค์

ของสมาคมขดัต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรืออาจเป็นภยนัตราย

ต่อความสงบสุขของประชาชนหรือความมัน่คงของรฐั หรือผู้ยื่นคาํขอจดทะเบียน

ไม่แก้ไขหรือเปล่ียนแปลงให้ถกูต้องภายในสามสบวนันับแต่วนัท่ีทราบคาํสัง่ของ

นายทะเบียน ให้นายทะเบียนมีคาํสัง่ไม่รบัจดทะเบียนและแจ้งคาํสัง่พร้อมด้วย

เหตผุลท่ีไม่รบัจดทะเบียนไปยงัผูย้ื่นคาํขอจดทะเบียนโดยมิชกัช้า 

  ผู้ยื่นคําขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ์คําสัง่ไม่รบัจดทะเบียนนั้นต่อ

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยทาํเป็นหนังสือยื่นต่อนายทะเบียนภายใน

สามสิบวนันับแต่วนัท่ีได้รบัแจ้งคาํสัง่ไม่รบัจดทะเบียน 

  ให้ร ัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวินิจฉัยอุทธรณ์และแจ้งคํา

วินิจฉัยให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายในเก้าสิบวนันับแต่วนัท่ีนายทะเบียนได้รบัหนังสือ

อทุธรณ์คาํวินิจฉัยของรฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้เป็นท่ีสดุ” 

  การก่อตัง้สมาคมแม้จะไม่ได้ถูกจดัตัง้ขึ้นเพื่อผลกําไร แต่กฎหมายก็ยงัวาง

เกีย่วกบัวตัถุประสงคข์องสมาคมวา่จะตอ้งมกีารควบคุมไมใ่หข้ดัต่อกฎหมายหรอืศลีธรรม

อนัดขีองประชาชน หรอือาจเป็นอนัตรายต่อความสงบสุขของประชาชน หรอืความมัน่คง

ของรฐั 
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 4.  คณะกรรมการของสมาคม เน่ืองจากสมาคมจะต้องมผีูด้ําเนินการหรอืบรหิาร 

ดงันัน้ในเรือ่งน้ีไดม้กีารกาํหนดรายละเอยีดไวแ้ลว้ ดงัน้ีคอื 

  การแต่งตัง้กรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงกรรมการของ

สมาคม ไดบ้ญัญตัไิวใ้นมาตรา 85 ว่า “การแต่งตัง้กรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทัง้

ชดุ หรือการเปล่ียนแปลงกรรมการของสมาคม ให้กระทาํตามข้อบงัคบัของสมาคม 

และสมาคมต้องนําไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนแห่งท้องท่ีท่ีสาํนักงานใหญ่ของ

สมาคมตัง้อยู่ภายในสามสิบวนันับแต่วนัท่ีมีการแต่งตัง้หรือเปล่ียนแปลงกรรมการ

ของสมาคม 

  ถ้านายทะเบียนเหน็ว่ากรรมการของสมาคมตามวรรคหน่ึง ผู้ใดมีฐานะ

หรือความประพฤติไม่เหมาะสมในการดาํเนินการตามวตัถปุระสงค์ของสมาคม 

นายทะเบียนจะไม่รบัจดทะเบียนกรรมการของสมาคมผู้นัน้กไ็ด้ ในกรณีท่ีนายทะเบียน

ไม่รบัจดทะเบียนกรรมการของสมาคม นายทะเบียนต้องแจ้งเหตุผลท่ีไม่รบัจด

ทะเบียนให้สมาคมทราบภายในหกสิบวนันับแต่วนัท่ียื่นคาํขอจดทะเบียน และให้

นําความในมาตรา 82 วรรคส่ี และวรรคห้า มาใช้บงัคบัโดยอนุโลม 

  ในระหว่างท่ียังไม่มีการจดทะเบียนกรรมการของสมาคมชุดใหม่          

ถ้าข้อบงัคบัของสมาคมมิได้กาํหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้กรรมการของสมาคมชุด

เดิมปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการของสมาคมต่อไปจนกว่าจะได้มีการจดทะเบียนกรรมการ

ของสมาคมชดุใหม่” 

  สําหรบัเรื่องอํานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการของสมาคม กเ็ป็นไปตามที่

มาตรา 86  มาตรา 87 และมาตรา 88 ไดบ้ญัญตัไิวต้ามลาํดบัคอื 

  มาตรา 86 บญัญติัว่า “คณะกรรมการของสมาคมเป็นผู้ดาํเนินกิจการ

ของสมาคมตามกฎหมายและข้อบงัคบั ภายใต้การควบคมุดแูลของท่ีประชมุใหญ่” 

  มาตรา 87 บญัญติัว่า “คณะกรรมการของสมาคมเป็นผู้แทนของสมาคม

ในกิจการอนัเก่ียวกบับคุคลภายนอก” 

  มาตรา 88 บญัญติัว่า “บรรดากิจการท่ีคณะกรรมการของสมาคมได้กระทาํไป 

แม้จะปรากฏในภายหลังว่ามีข้อบกพร่องเก่ียวกับการตัง้หรือคุณสมบติัของ

กรรมการของสมาคมกิจการนัน้ย่อมมีผลสมบรูณ์” 
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 5.  สมาชกิของสมาคม 

  การก่อตัง้สมาคมนัน้ต้องเริ่มด้วยการมีสมาชิกอย่างน้อย 3 คน เป็นผู้ขอจด

ทะเบยีนและสามารถรบัสมาชกิเพิม่เตมิไดแ้ลว้ ในเรื่องของสมาชกิจงึเป็นเรื่องสาํคญัของ

สมาคมเชน่เดยีวกบัเรือ่งของคณะกรรมการ จงึไดม้บีญัญตัติามลาํดบัดงัน้ี 

  มาตรา 81 บญัญติัว่า “การขอจดทะเบียนสมาคมนัน้ ให้ผู้จะเป็นสมาชิก

ของสมาคมจาํนวนไม่น้อยกว่าสามคน ร่วมกนัยื่นคาํขอเป็นหนังสือต่อนายทะเบียน

แห่งท้องท่ีท่ีสาํนักงานใหญ่ของสมาคมจะตัง้ขึน้พร้อมกบัแนบข้อบงัคบัของสมาคม

รายช่ือ ท่ีอยู่ และอาชีพของผู้จะเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่าสิบคน และรายช่ือ ท่ีอยู่ 

และอาชีพของผูจ้ะเป็นกรรมการของสมาคมมากบัคาํขอด้วย” 

  มาตรา 89 บญัญติัว่า “สมาชิกของสมาคมมีสิทธิท่ีจะตรวจตรากิจการ

และทรพัยสิ์นของสมาคมในระหว่างเวลาทาํการของสมาคมได้” 

  มาตรา 90 บญัญติัว่า “สมาชิกของสมาคมต้องชาํระค่าบาํรงุเตม็จาํนวน

ในวนัท่ีสมคัรเข้าเป็นสมาชิกหรือในวนัเร่ิมต้นของระยะเวลาชาํระค่าบาํรงุ แล้วแต่

กรณีเว้นแต่ข้อบงัคบัของสมาคมจะกาํหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน” 

  มาตรา 91 บญัญติัว่า “สมาชิกของสมาคมจะลาออกจากสมาคมเมื่อใด    

กไ็ด้ เว้นแต่ข้อบงัคบัของสมาคมจะกาํหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน” 

  มาตรา 92 บญัญติัว่า “สมาชิกแต่ละคนมีความรบัผิดในหน้ีของสมาคม

ไม่เกินจาํนวนค่าบาํรงุท่ีสมาชิกนัน้ค้างชาํระอยู่” 

  ทัง้หมดน้ีเป็นเรือ่งของหลกักฎหมายทีว่างหลกัไวท้ัง้สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิ

ของสมาชกิไว ้

 6. การประชุมใหญ่  ในเรื่องน้ีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยไ์ดบ้ญัญตัไิวใ้น

มาตรา 93 จนถงึมาตรา 100 ดงัน้ีคอื 

  มาตรา 93 บญัญติัว่า “คณะกรรมการของสมาคมต้องจดัให้มีการ

ประชมุใหญ่สามญัอย่างน้อยปีละครัง้” 

  มาตรา 94 บญัญติัว่า “คณะกรรมการของสมาคมจะเรียกประชุมใหญ่

วิสามญัเมื่อใดกส็ดุแต่จะเหน็สมควร 
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  สมาชิกจาํนวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้าของจาํนวนสมาชิกทัง้หมดหรือ

สมาชิกจาํนวนไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อยคนหรือสมาชิกจาํนวนไม่น้อยกว่าท่ีกาํหนดไว้

ในข้อบงัคบัจะทาํหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการของสมาคมให้เรียกประชุมใหญ่

วิสามญักไ็ด้ในหนังสือร้องขอนัน้ ต้องระบวุ่าประสงคใ์ห้เรียกประชมุเพ่ือการใด 

  เม่ือคณะกรรมการของสมาคมได้รบัหนังสือร้องขอให้เรียกประชุมใหญ่

วิสามญัตามวรรคสอง ให้คณะกรรมการของสมาคมเรียกประชุมใหญ่วิสามญั โดย

จดัให้มีการประชมุขึน้ภายในสามสิบวนันับแต่วนัท่ีได้รบัคาํร้องขอ 

  ถ้าคณะกรรมการของสมาคมไม่เรียกประชุมภายในระยะเวลาตามวรรค

สาม สมาชิกท่ีเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมหรือสมาชิกอ่ืนรวมกนัมีจาํนวนไม่น้อย

กว่าจาํนวนสมาชิกท่ีกาํหนดตามวรรคสองจะเรียกประชมุเองกไ็ด้” 

  มาตรา 95 บญัญติัว่า “ในการเรียกประชุมใหญ่ คณะกรรมการของ

สมาคมต้องส่งหนังสือนัดประชมุไปยงัสมาชิกทกุคนซ่ึงมีช่ือในทะเบียนของสมาคม

ก่อนวนันัดประชุมไม่น้อยกว่าเจด็วนัหรือลงพิมพโ์ฆษณาอย่างน้อยสองคราวใน

หนังสือพิมพท่ี์แพร่หลายในท้องท่ีฉบบัหน่ึงก่อนวนันัดประชมุไม่น้อยกว่าเจด็วนักไ็ด้ 

  การเรียกประชุมใหญ่ต้องระบุสถานท่ี วนั เวลา และระเบียบวาระการ

ประชุมและจดัส่งรายละเอียดและเอกสารท่ีเก่ียวข้องตามควรไปพร้อมกนัด้วย

สําหรับการเรียกประชุมใหญ่โดยการพิมพ์โฆษณา รายละเอียดและเอกสาร

ดงักล่าวต้องจดัไว้และพร้อมท่ีจะมอบให้แก่สมาชิกท่ีร้องขอ ณ สถานท่ีท่ีผู้เรียก

ประชมุกาํหนด” 

  มาตรา 96 บญัญติัว่า “การประชุมใหญ่ของสมาคมต้องมีสมาชิกมา

ประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนสมาชิกทัง้หมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม เว้นแต่

ข้อบงัคบัของสมาคมจะกาํหนดองคป์ระชมุไว้เป็นอย่างอ่ืน 

  ในการประชุมใหญ่ครัง้ใด ถ้าไม่ได้องคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไว้ และการ

ประชุมใหญ่นัน้ได้เรียกตามคาํร้องขอของสมาชิก ก็ให้งดการประชุม แต่ถ้าเป็น

การประชุมใหญ่ท่ีสมาชิกมิได้เป็นผู้ร้องขอ ให้คณะกรรมการของสมาคมเรียก

ประชุมใหญ่อีกครัง้หน่ึง โดยจดัให้มีการประชุมขึ้นภายในสิบส่ีวนันับแต่วนัท่ีนัด

ประชมุครัง้แรก การประชมุครัง้หลงัน้ีไม่บงัคบัว่าจาํต้องครบองคป์ระชมุ” 
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  มาตรา 97 บญัญติัว่า “มติของท่ีประชุม ให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็น

ประมาณ เว้นแต่กรณีท่ีข้อบงัคบัของสมาคมกาํหนดเสียงข้างมากไว้เป็นพิเศษ

โดยเฉพาะ 

  สมาชิกคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนั      

ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้ได้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด” 

  มาตรา 98 บญัญติัว่า “สมาชิกจะมอบอาํนาจให้สมาชิกผู้ใดมาเข้า

ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ เว้นแต่ข้อบงัคับของสมาคมจะ

กาํหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน” 

  มาตรา 99 บญัญติัว่า “ในกรณีท่ีจะมีมติในเรื่องใด ถ้าส่วนเสียของกรรมการ

หรือสมาชิกของสมาคมผู้ใดขดักบัประโยชน์ได้เสียของสมาคม กรรมการหรือ

สมาชิกของสมาคมผูนั้น้จะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ไมได้” 

  มาตรา 100 บญัญติัว่า “ในการประชุมใหญ่ครัง้ใด ถ้าได้มีการนัดประชุม

หรือการลงมติโดยไม่ปฏิบติัตามหรือฝ่าฝืนข้อบงัคบัของสมาคมหรือบทบญัญติัใน

ส่วนน้ี สมาชิกหรือพนักงานอยัการอาจร้องขอให้ศาลสัง่เพิกถอนมติในการประชุม

ใหญ่ครัง้นัน้ได้ แต่ต้องร้องขอต่อศาลภายในหน่ึงเดือนนับแต่วนัท่ีประชมุใหญ่ลงมติ” 

 7. การสิ้นสุดของสมาคม กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้กําหนดเหตุในการเลิก

สมาคมไวใ้นมาตรา 101 ว่า “สมาคมย่อมเลิกด้วยเหตหุน่ึงเหตใุดดงัต่อไปน้ี 

  (1)  เมื่อมีเหตตุามท่ีกาํหนดในข้อบงัคบั 

  (2)  ถ้าสมาคมตัง้ขึน้ไว้เฉพาะระยะเวลาใด เมื่อส้ินระยะเวลานัน้ 

  (3)  ถ้าสมาคมตัง้ขึน้เพ่ือกระทาํกิจการใด เมื่อกิจการนัน้สาํเรจ็แล้ว 

  (4)  เมื่อท่ีประชมุใหญ่มีมติให้เลิก 

  (5)  เมื่อสมาคมล้มละลาย 

  (6)  เมื่อนายทะเบียนถอนช่ือสมาคมออกจากทะเบียนตามมาตรา 102” 

  และในมาตรา 102 เป็นอํานาจของนายทะเบยีนที่จะสัง่ถอนชื่อสมาคมออก

จากทะเบยีนซึง่มผีลใหส้มาคมตอ้งเลกิกจิการเชน่กนั โดยบญัญติัไว้ว่า “ให้นายทะเบียน

มีอาํนาจสัง่ถอนช่ือสมาคมออกจากทะเบียนได้ในกรณีดงัต่อไปน้ี 
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  (1)  เมื่อปรากฏในภายหลงัการจดทะเบียนว่า วตัถปุระสงคข์องสมาคม

ขดัต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรืออาจเป็นภยนัตรายต่อความ

สงบสุขของประชาชนหรือความมัน่คงของรฐั และนายทะเบียนได้สัง่ให้แก้ไข

แล้วแต่สมาคมไม่ปฏิบติัตามภายในระยะเวลาท่ีนายทะเบียนกาํหนด 

  (2)  เมื่อปรากฏว่าการดําเนินกิจการของสมาคมขดัต่อกฎหมายหรือ

ศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรืออาจเป็นภยนัตรายต่อความสงบสขุของประชาชน

หรือความมัน่คงของรฐั 

  (3)  เมื่อสมาคมหยดุดาํเนินกิจการติดต่อกนัตัง้แต่สองปีขึน้ไป 

  (4)  เมื่อปรากฏว่าสมาคมให้หรือปล่อยให้บุคคลอ่ืนซ่ึงมิใช่กรรมการ

ของสมาคมเป็นผูด้าํเนินกิจการของสมาคม 

  (5)  เมื่อสมาคมมีสมาชิกเหลือน้อยกว่าสิบคนมาเป็นเวลาติดต่อกนักว่า

สองปี” 

 8.  ผลของการทีส่มาคมถูกถอนชื่อ ตามมาตรา 102 หรอืสมาคมต้องเลกิกจิการ 

ตามมาตรา 101 (1) (2) (3) (4) หรอื (5) และมาตรา 103 ถงึมาตรา 107 ดงัน้ี 

  มาตรา 103 บญัญติัว่า “เมื่อนายทะเบียนมีคาํสัง่ให้ถอนช่ือสมาคมใด

ออกจากทะเบียนตามมาตรา 102 แล้ว ให้นายทะเบียนแจ้งคาํสัง่พร้อมด้วยเหตผุล

ไปยงัสมาคมนัน้โดยมิชกัช้า และประกาศการเลิกสมาคมในราชกิจจานุเบกษา 

  กรรมการคนหน่ึงคนใดหรือสมาชิกของสมาคมจาํนวนไม่น้อยกว่าสาม

คนมีสิทธิอุทธรณ์คําสัง่ของนายทะเบียนตามวรรคหน่ึงต่อรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยได้โดยทาํเป็นหนังสือยื่นต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวนันับ

แต่วนัท่ีได้รบัแจ้งคําสัง่และให้นําความในมาตรา 82 วรรคห้า มาใช้บงัคบัโดย

อนุโลม” 

  มาตรา 104 บญัญติัว่า “เมื่อมีกรณีตามมาตรา 102 ผู้มีส่วนได้เสียอาจ

ร้องขอให้นายทะเบียนถอนช่ือสมาคมออกจากทะเบียนได้ ถ้านายทะเบียน          

ไม่ปฏิบติัตามคาํร้องขอโดยไม่แจ้งเหตุผลให้ผู้ร้องขอทราบภายในเวลาอนัสมควร 

หรือนายทะเบียนได้แจ้งเหตผุลให้ทราบแล้วแต่ผูร้้องขอไม่พอใจในเหตผุลดงักล่าว 

ผูร้้องขอนัน้จะร้องขอต่อศาลให้สัง่เลิกสมาคมนัน้เสียกไ็ด้” 
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  มาตรา 105 บญัญติัว่า “เมื่อสมาคมมีเหตตุ้องเลิกตามมาตรา 101 (1) (2) 

(3) หรือ (4) ให้คณะกรรมการของสมาคมท่ีอยู่ในตาํแหน่งขณะมีการเลิกสมาคม

แจ้งการเลิกสมาคมต่อนายทะเบียนภายในสิบส่ีวนันับแต่วนัท่ีมีการเลิกสมาคม 

  ในกรณีท่ีศาลมีคาํพิพากษาหรือคาํสัง่ถึงท่ีสุดให้สมาคมล้มละลายตาม

มาตรา 101 (5) หรือมีคาํสัง่ท่ีสดุให้เลิกสมาคมตามมาตรา 104 ให้ศาลแจ้งคาํพิพากษา

หรือคาํสัง่ดงักล่าวให้นายทะเบียนทราบด้วย 

  ให้นายทะเบียนประกาศการเลิกสมาคมในราชกิจจานุเบกษา” 

  มาตรา 106 บญัญติัว่า “ในกรณีท่ีมีการเลิกสมาคม ให้มีการชาํระบญัชี

สมาคมและให้นําบทบญัญติัในบรรพ 3 ลกัษณะ 22 ว่าด้วยการชาํระบญัชีห้างหุ้นส่วน

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจํากัด และบริษัทจํากัด มาใช้บงัคับแก่การชําระบญัชี

สมาคมโดยอนุโลม” 

  มาตรา 107 บญัญติัว่า “เม่ือได้ชาํระบญัชีแล้ว ถ้ามีทรพัยสิ์นเหลืออยู่

เท่าใด จะแบ่งให้แก่สมาชิกของสมาคมนัน้ไม่ได้ ทรพัยสิ์นท่ีเหลือนัน้จะต้องโอน

ให้แก่สมาคมหรือมูลนิธิหรือนิติบุคคลท่ีมีวตัถปุระสงคเ์ก่ียวกบัการสาธารณกศุล

ตามท่ีได้ระบุช่ือไว้ในข้อบงัคบัของสมาคม หรือถ้าข้อบงัคบัไม่ได้ระบุช่ือไว้ก็ให้

เป็นไปตามมติของท่ีประชุมใหญ่ แต่ถ้าข้อบงัคบัของสมาคมหรือท่ีประชุมใหญ่มิได้

ระบผุู้รบัโอนทรพัยสิ์นดงักล่าวไว้ หรือระบไุว้แต่ไม่สามารถปฏิบติัได้ ให้ทรพัยสิ์นท่ี

เหลืออยู่นัน้ตกเป็นของแผน่ดิน” 

 9.  การขอตรวจสอบบญัช ีกฎหมายให้สทิธใิครกอ็าจทําได้โดยทําตามที่มาตรา 

108 บญัญติัไว้ว่า “ผู้ใดประสงคจ์ะขอตรวจเอกสารเก่ียวกบัสมาคมท่ีนายทะเบียน

เก็บรกัษาไว้ หรือจะขอให้นายทะเบียนคดัสาํเนาเอกสารดงักล่าว พร้อมด้วยคาํ

รบัรองว่าถกูต้อง ให้ยื่นคาํขอต่อนายทะเบียน และเมื่อได้เสียค่าธรรมเนียมตามท่ี

กาํหนดในกฎกระทรวงแล้วให้นายทะเบียนปฏิบติัตามคาํขอนัน้” 

 10. อํานาจหน้าทีข่องรฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย มาตรา 109 ได้บญัญติั

ในเรื่องน้ีไว้ว่า “ให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรกัษาการตามบทบญัญติัใน

ส่วนน้ี และให้มีอาํนาจแต่งตัง้นายทะเบียนกบัออกกฎกระทรวงเก่ียวกบั 

 



LA 102 (LW 102)   139 

  (1)  การยื่นคาํขอจดทะเบียนและการรบัจดทะเบียน 

  (2)  ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การคดัสาํเนา

เอกสาร และค่าธรรมเนียมการขอให้นายทะเบียนดาํเนินการใด ๆ เก่ียวกบัสมาคม 

รวมทัง้การยกเว้นค่าธรรมเนียมดงักล่าว 

  (3)  การดาํเนินกิจการของสมาคมและการทะเบียนสมาคม 

  (4)  การอ่ืนใดเพ่ือปฏิบติัให้เป็นไปตามบทบญัญติัในส่วนน้ี 

  กฎกระทรวงนัน้ เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงัคบัได้” 

 

5.5  มลูนิธิ  

 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไดบ้ญัญตัเิกี่ยวกบัเรื่องมูลนิธไิวใ้นส่วนที ่3 ของเรื่อง

นิตบิุคคล โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 1.  คําจํากดัความ เป็นไปตามที่มาตรา 110 ได้บญัญติัไว้ว่า “มูลนิธิได้แก่

ทรพัยสิ์นท่ีจดัสรรไว้โดยเฉพาะสาํหรบัวตัถปุระสงคเ์พ่ือการกศุลสาธารณะ การศาสนา 

ศิลปะ วิทยาศาสตร ์วรรณคดี การศึกษาหรือเพ่ือสาธารณประโยชน์อย่างอ่ืน โดย

มิได้มุ่งหาผลประโยชน์มาแบ่งปันกัน และได้จดทะเบียนตามบทบญัญัติแห่ง

ประมวลกฎหมายน้ี 

  การจดัการทรพัย์สินของมูลนิธิ ต้องมิใช่เป็นการหาผลประโยชน์เพ่ือ

บคุคลใดนอกจากเพ่ือดาํเนินการตามวตัถปุระสงคข์องมลูนิธินัน้เอง” 

  จะเห็นว่าสมาคมกับมูลนิธินัน้ถูกตัง้ขึ้นมาโดยมิได้มุ่งผลกําไรมาแบ่งกัน      

แต่ลกัษณะการก่อตัง้และดําเนินการมคีวามแตกต่างกนัตามความประสงค์ของการจดัตัง้ 

แต่อย่างไรกต็ามมลูนิธน้ีิอยู่ภายใตบ้งัคบัของกฎหมายแพง่และพาณิชยจ์ะตอ้งจดทะเบยีน

ดว้ย มฉิะนัน้จะไมม่สีภาพเป็นนิตบิุคคลแต่อยา่งใด 

  และดว้ยขอ้กําหนดของมาตรา 110 วรรคสอง จะเหน็ว่ากฎหมายเน้นว่าการ

จดัการทรพัย์สนิของมูลนิธ ิต้องมใิช่เป็นการหาผลประโยชน์เพื่อบุคคลใดบุคคลหน่ึง แต่

ตอ้งเป็นไปเพือ่วตัถุประสงคท์ีจ่ดัตัง้มลูนิธขิึน้มา เชน่ เพือ่การกุศล หรอืการศกึษา เป็นตน้ 

 2. คณะกรรมการของมลูนิธ ิ มาตรา 111 ได้บญัญติัไว้ว่า “มูลนิธิต้องมีข้อบงัคบั 

และต้องมีคณะกรรมการของมลูนิธิประกอบด้วยบคุคลอย่างน้อยสามคน เป็นผู้ดาํเนิน
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กิจการของมูลนิธิตามกฎหมายและข้อบงัคบัของมูลนิธิ” แสดงวา่คณะกรรมการทีจ่ะ

ดําเนินกจิการของมูลนิธติามกฎหมายและขอ้บงัคบัของมูลนิธติอ้งประกอบไปดว้ยบุคคล

อยา่งน้อย 3 คน 

 3. รายการของขอ้บงัคบั สาํหรบัในเรื่องทีว่่าขอ้บงัคบัของมลูนิธจิะตอ้งมรีายการ

อะไรบา้งนัน้ กต็อ้งเป็นไปตามทีม่าตรา 112 บญัญติัไว้ว่า “ข้อบงัคบัของมูลนิธิอย่าง

น้อยต้องมีรายการดงัต่อไปน้ี 

  (1)  ช่ือมลูนิธิ 

  (2)  วตัถปุระสงคข์องมลูนิธิ 

  (3)  ท่ีตัง้สาํนักงานใหญ่และท่ีตัง้สาํนักงานสาขาทัง้ปวง 

  (4)  ทรพัยสิ์นของมลูนิธิขณะจดัตัง้ 

  (5)  ข้อกาํหนดเก่ียวกบัคณะกรรมการของมูลนิธิ ได้แก่ จาํนวนกรรมการ

การตัง้กรรมการ วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ การพ้นจากตาํแหน่งของ

กรรมการ และการประชมุของคณะกรรมการ 

  (6)  ข้อกาํหนดเก่ียวกบัการจดัการมูลนิธิ การจดัการทรพัยสิ์นและบญัชี

มลูนิธิ” 

  ทัง้หมดน้ีคอืรายการทีต่อ้งอยูใ่นขอ้บงัคบัของมลูนิธ ิ

 4.  ชื่อของมลูนิธ ิอยู่ภายใตบ้งัคบัของมาตรา 113 ซ่ึงบญัญติัไว้ว่า “มูลนิธิต้อง

ใช้ช่ือซ่ึงมีคาํว่า “มลูนิธิ” ประกอบกบัช่ือของมลูนิธิ” 

 5.  การขอจดทะเบียนมูลนิธิ สําหรับประเด็นการขอจดทะเบียนมูลนิธินัน้          

ทัง้รายละเอยีดและหลกัการในการขอจดทะเบยีนของมูลนิธยิ่อมเป็นเรื่องสาํคญัและไดม้ี

การบญัญตัไิวใ้นมาตรา 114 จนถงึมาตรา 121 ตามลาํดบัดงัน้ี 

              มาตรา 114 บญัญติัว่า “การขอจดทะเบียนมลูนิธินัน้ ให้ผู้ขอจดัตัง้มลูนิธิ

ยื่นคําขอเป็นหนังสือต่อนายทะเบียนแห่งท้องท่ีท่ีสํานักงานใหญ่ของมูลนิธิจะ

ตัง้ขึ้นในคาํขออย่างน้อยต้องระบุเจ้าของทรพัยสิ์นและรายการทรพัยสิ์นท่ีจะจดัสรร

สําหรบัมูลนิธิ รายช่ือ ท่ีอยู่ และอาชีพของผู้จะเป็นกรรมการของมูลนิธิทุกคน

พร้อมกบัแนบข้อบงัคบัของมลูนิธิมากบัคาํขอด้วย” 
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  มาตรา 115 บญัญติัว่า “เม่ือนายทะเบียนได้รบัคาํขอแล้วเหน็ว่า คาํขอนัน้

ถกูต้องตามมาตรา 114 และข้อบงัคบัถกูต้องตามมาตรา 112 และวตัถปุระสงค์

เป็นไปตามมาตรา 110 และไม่ขดัต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชนหรือไม่

เป็นภยนัตรายต่อความสงบสุขของประชาชนหรือความมัน่คงของรฐั และรายการ

ซ่ึงจดแจ้งในคาํขอหรือข้อบงัคบัสอดคล้องกบัวตัถปุระสงคข์องมลูนิธิ และผู้จะเป็น

กรรมการของมูลนิธินัน้มีฐานะและความประพฤติเหมาะสมในการดาํเนินการตาม

วตัถปุระสงคข์องมูลนิธิ ให้นายทะเบียนรบัจดทะเบียนและออกใบสาํคญัแสดงการ

จดทะเบียนให้แก่มลูนิธินัน้ และประกาศการจดัตัง้มลูนิธิในราชกิจจานุเบกษา 

  ถ้านายทะเบียนเห็นว่าคาํขอหรือข้อบงัคบัไม่ถกูต้องตามมาตรา 114 

หรือมาตรา 112 หรือรายการซ่ึงจดแจ้งในคําขอหรือข้อบงัคบัไม่สอดคล้องกบั

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ หรือผู้จะเป็นกรรมการของมูลนิธิมีฐานะหรือความ

ประพฤติไม่เหมาะสมในการดาํเนินการตามวตัถปุระสงค์ของมูลนิธิ ให้มีคาํสัง่ให้    

ผู้ขอจดทะเบียนแก้ไขหรือเปล่ียนแปลงให้ถกูต้อง เมื่อแก้ไขหรือเปล่ียนแปลง

ถกูต้องแล้ว ให้รบัจดทะเบียนและออกใบสาํคญัแสดงการจดทะเบียนให้แก่มลูนิธินัน้ 

  ถ้านายทะเบียนเห็นว่าไม่อาจรบัจดทะเบียนได้เน่ืองจากวตัถปุระสงค์

ของมูลนิธิไม่เป็นไปตามมาตรา 110 หรือขดัต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอนัดีของ

ประชาชนหรืออาจเป็นภยนัตรายต่อความสงบสุขของประชาชนหรือความมัน่คง

ของรฐั หรือผู้ขอจดทะเบียนไม่แก้ไขหรือเปล่ียนแปลงให้ถกูต้องภายในสามสิบวนั

นับแต่วนัท่ีทราบคาํสัง่ของนายทะเบียน ให้นายทะเบียนมีคาํสัง่ไม่รบัจดทะเบียน

และแจ้งคาํสัง่พร้อมด้วยเหตุผลท่ีไม่รบัจดทะเบียนให้ผู้ขอจดทะเบียนทราบโดย    

มิชกัช้า 

  ผู้ขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ์คาํสัง่ไม่รบัจดทะเบียนนัน้ต่อรฐัมนตรี  

ว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยทาํเป็นหนังสือยื่นต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวนั

นับแต่วนัท่ีได้รบัแจ้งคาํสัง่ไม่รบัจดทะเบียน 

  ให้ร ัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวินิจฉัยอุทธรณ์และแจ้งคํา

วินิจฉัยให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายในเก้าสิบวนันับแต่วนัท่ีนายทะเบียนได้รบัหนังสือ

อทุธรณ์คาํวินิจฉัยของรฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้เป็นท่ีสดุ” 
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  มาตรา 116 บญัญติัว่า “ก่อนท่ีนายทะเบียนรบัจดทะเบียนมูลนิธิ ผู้ขอ

จดัตัง้มูลนิธิมีสิทธิขอถอนการจดัตัง้มูลนิธิได้โดยทาํเป็นหนังสือยื่นต่อนายทะเบียน

สิทธิท่ีจะขอถอนการจดัตัง้มลูนิธิน้ีไม่ตกทอดไปยงัทายาท 

  ในกรณีท่ีมีผู้ขอจดัตัง้มูลนิธิหลายคน ถ้าผู้ขอจดัตัง้มูลนิธิคนหน่ึงคนใด

ใช้สิทธิถอนการจดัตัง้มลูนิธิ ให้คาํขอจดัตัง้มลูนิธินัน้เป็นอนัระงบัไป” 

  มาตรา 117 บญัญติัว่า “ในกรณีท่ีผู้ขอจดัตัง้มูลนิธิถึงแก่ความตายก่อน

นายทะเบียนรบัจดทะเบียนมูลนิธิ ถ้าผู้ตายมิได้ทําพินัยกรรมยกเลิกการจดัตัง้

มูลนิธิท่ีขอจดัตัง้ไว้ ให้คําขอจดัตัง้มูลนิธิท่ีผู้ตายได้ยื่นไว้ต่อนายทะเบียนยงัคง

ใช้ได้ต่อไป และให้ทายาทหรือผู้จดัการมรดกหรือผู้ซ่ึงผู้ตายมอบหมาย ดาํเนินการ

ในฐานะเป็นผู้ขอจดัตัง้มูลนิธิต่อไป ถ้าบุคคลดงักล่าวไม่ดาํเนินการภายในหน่ึง

ร้อยย่ีสิบวนันับแต่วนัท่ีผู้ขอจดัตัง้มูลนิธิถึงแก่ความตาย บุคคลผู้มีส่วนได้เสียหรือ

พนักงานอยัการจะดาํเนินการในฐานะเป็นผูข้อจดัตัง้มลูนิธินัน้ต่อไปกไ็ด้ 

  ในกรณีท่ีไม่สามารถจดัตัง้มูลนิธิขึ้นได้ตามวตัถปุระสงค์ท่ีผู้ตายกาํหนดไว้ 

ถ้าหากไม่มีพินัยกรรมของผู้ตายสัง่การในเร่ืองน้ีไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้นําความใน

มาตรา 1679 วรรคสอง มาใช้บงัคบัโดยอนุโลม ถ้าไม่สามารถดาํเนินการตามมาตรา 

1679 วรรคสอง หรือมูลนิธิจดัตัง้ขึ้นไม่ได้ตามมาตรา 115 ให้ทรพัยสิ์นท่ีจดัสรรไว้

ตกเป็นมรดกของผูต้าย” 

  มาตรา 118 บญัญติัว่า “ในกรณีท่ีมีข้อกาํหนดพินัยกรรมให้ก่อตัง้มูลนิธิ 

ตามมาตรา 1676 ให้บุคคลซ่ึงมีหน้าท่ีท่ีจะต้องจดัตัง้มูลนิธิตามมาตรา 1677 วรรคหน่ึง 

ดาํเนินการตามมาตรา 114 และตามบทบญัญติัแห่งมาตราน้ี 

  ถ้าบุคคลซ่ึงมีหน้าท่ีท่ีจะต้องจดัตัง้มูลนิธิตามวรรคหน่ึง มิได้ขอจด

ทะเบียนก่อตัง้มูลนิธิภายในหน่ึงร้อยย่ีสิบวนันับแต่วนัท่ีบุคคลดงักล่าวได้รู้หรือ

ควรรู้ข้อกาํหนดพินัยกรรมให้ก่อตัง้มูลนิธิ บุคคลผู้มีส่วนได้เสียคนหน่ึงคนใดหรือ

พนักงานอยัการจะเป็นผูข้อจดทะเบียนมลูนิธิกไ็ด้ 

  ถ้าผู้ยื่นคาํขอจดทะเบียนมูลนิธิไม่ดาํเนินการแก้ไขหรือเปล่ียนแปลง  

ให้ถกูต้องตามคาํสัง่ของนายทะเบียนตามมาตรา 115 จนเป็นเหตุให้นายทะเบียน
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ไม่รบัจดทะเบียนมลูนิธิเพราะเหตดุงักล่าว บคุคลผู้มีส่วนได้เสียคนหน่ึงคนใดหรือ

พนักงานอยัการจะเป็นผูข้อจดทะเบียนมลูนิธินัน้อีกกไ็ด้ 

  ผู้ยื่นคาํขอจดทะเบียนก่อตัง้มูลนิธิตามมาตราน้ี จะขอถอนการก่อตัง้

มลูนิธิตามมาตรา 116 ไม่ได้ 

  ในกรณีท่ีมีผู้คดัค้านต่อนายทะเบียนว่าพินัยกรรมนัน้มิได้กาํหนดให้

ก่อตัง้เป็นมลูนิธิ ให้นายทะเบียนแจ้งให้ผูค้ดัค้านไปร้องต่อศาลภายในหกสิบวนันับ

แต่วนัท่ีได้รบัแจ้งจากนายทะเบียนและให้นายทะเบียนรอการพิจารณาการจด

ทะเบียนไว้ก่อนเพ่ือดาํเนินการตามคาํพิพากษาหรือคาํสัง่ของศาล ถ้าผู้คดัค้าน   

ไม่ยื่นคาํร้องต่อศาลภายในเวลาท่ีกาํหนด ให้นายทะเบียนพิจารณาการจดทะเบียน

มลูนิธินัน้ต่อไป” 

  มาตรา 119 บญัญติัว่า “ในกรณีท่ีมีข้อกาํหนดพินัยกรรมให้จดัตัง้มูลนิธิ 

ถ้าพินัยกรรมท่ีทาํไว้มิได้มีข้อกาํหนดเก่ียวกบัรายการตามมาตรา 112 (1) (3) (5) 

หรือ (6) ให้ผูย้ื่นคาํขอตามมาตรา 118 กาํหนดรายการดงักล่าวได้ ถ้าผู้มีส่วนได้เสีย

คนหน่ึงคนใดคดัค้านให้นายทะเบียนมีคําสัง่ตามท่ีเห็นสมควรแล้วแจ้งให้ผู้ยื่น    

คาํขอและผู้คดัค้านทราบพร้อมทัง้แจ้งด้วยว่า หากผู้ยื่นคาํขอหรือผู้คดัค้านไม่พอใจ

ในคาํสัง่ดงักล่าวกใ็ห้ไปร้องคดัค้านต่อศาลภายในหกสิบวนันับแต่วนัท่ีได้รบัแจ้ง

จากนายทะเบียน และให้นายทะเบียนรอการพิจารณาจดทะเบียนไว้ก่อนเพ่ือ

ดาํเนินการตามคาํพิพากษาหรือคาํสัง่ของศาล แต่ถ้าไม่มีการร้องคดัค้านต่อศาล

ภายในเวลาท่ีกาํหนด ให้นายทะเบียนพิจารณาจดทะเบียนมูลนิธิตามท่ีได้มีคาํสัง่

ไว้นัน้ต่อไป” 

  มาตรา 120 บญัญติัว่า “ในกรณีท่ีมีบคุคลหลายรายยื่นคาํขอจดทะเบียน

มูลนิธิตามพินัยกรรมของเจ้ามรดกรายเดียวกัน ถ้าคําขอนั้นมีข้อขดัแย้งกัน        

ให้นายทะเบียนเรียกผู้ยื่นคาํขอมาตกลงกนั และถ้าผู้ยื่นคาํขอไม่มาตกลงกนัหรือ

ตกลงกนัไม่ได้ภายในระยะเวลาท่ีนายทะเบียนกําหนด ให้นายทะเบียนมีคําสัง่

ตามท่ีเหน็สมควรและให้นําความในมาตรา 119 มาใช้บงัคบัโดยอนุโลม” 
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  มาตรา 121 บญัญติัว่า “เมื่อได้จดทะเบียนมูลนิธิแล้ว ถ้าผู้ขอจดัตัง้

มูลนิธิมีชีวิตอยู่ให้ทรพัย์สินท่ีจดัสรรไว้เพ่ือการนัน้ตกเป็นของมูลนิธิตัง้แต่วนัท่ี

นายทะเบียนรบัจดทะเบียนมลูนิธิเป็นต้นไป 

  ในกรณีท่ีผู้ขอจดัตัง้มูลนิธิถึงแก่ความตายก่อนนายทะเบียนรบัจด

ทะเบียนมูลนิธิ เมื่อได้จดทะเบียนมูลนิธิแล้ว ให้ทรพัยสิ์นท่ีจดัสรรไว้เพ่ือการนัน้

ตกเป็นของมลูนิธิตัง้แต่เวลาท่ีผูข้อจดัตัง้มลูนิธินัน้ถึงแก่ความตาย” 

 6. ผลของการจดทะเบยีนมูลนิธ ิมาตรา 122 ได้บญัญติัไว้ว่า “มูลนิธิท่ีได้จด

ทะเบียนแล้วเป็นนิติบุคคล” เป็นการแสดงใหเ้หน็ว่ามูลนิธนิัน้กฎหมายไม่ไดบ้งัคบัให้

จดทะเบียน เพียงแต่ว่าหากมีการจดทะเบียนมูลนิธินัน้ก็จะมีสภาพเป็นนิติบุคคลซึ่ง

สามารถมสีทิธแิละหน้าทีต่ามกฎหมายได ้

 7. คณะกรรมการของมูลนิธ ิในเรื่องคณะกรรมการน้ีมกีารบญัญตัิไว้ในมาตรา 

123 จนถึงมาตรา 127 เป็นการวางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอํานาจหน้าที่การแต่งตัง้

คณะกรรมการ การพน้จากตาํแหน่งของคณะกรรมการ โดยมเีน้ือหาดงัน้ี 

  มาตรา 123 บญัญติัว่า “คณะกรรมการของมูลนิธิเป็นผู้แทนของมูลนิธิ

ในกิจการอนัเก่ียวกบับคุคลภายนอก” 

  มาตรา 124 บญัญติัว่า “บรรดากิจการท่ีคณะกรรมการของมูลนิธิได้

กระทําไป แม้จะปรากฏในภายหลังว่ามีข้อบกพร่องเก่ียวกับการแต่งตัง้หรือ

คณุสมบติัของกรรมการมลูนิธิ กิจการนัน้ย่อมมีผลสมบรูณ์” 

  มาตรา 125 บญัญติัว่า “การแต่งตัง้กรรมการของมูลนิธิขึ้นใหม่ทัง้ชุดหรือ

การเปล่ียนแปลงกรรมการของมูลนิธิ ให้กระทาํตามข้อบงัคบัของมูลนิธิ และมูลนิธิ

ต้องนําไปจดทะเบียนภายในสามสิบวนันับแต่วนัท่ีมีการแต่งตัง้หรือเปล่ียนแปลง

กรรมการของมลูนิธิ 

  ถ้านายทะเบียนเห็นว่ากรรมการของมูลนิธิตามวรรคหน่ึง ผู้ใดมีฐานะ

หรือความประพฤติไม่เหมาะสมในการดําเนินการตามวัตถปุระสงค์ของมูลนิธิ       

นายทะเบียนจะไม่ร ับจดทะเบียนกรรมการของมูลนิธิผู้ นั ้นก็ได้  ในกรณีท่ี           

นายทะเบียนไม่รบัจดทะเบียนกรรมการของมูลนิธิ นายทะเบียนต้องแจ้งเหตผุลท่ี
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ไม่รบัจดทะเบียนให้มูลนิธิทราบภายในหกสิบวนันับแต่วนัท่ียื่นคาํขอจดทะเบียน 

และให้นําความในมาตรา 115 วรรคส่ีและวรรคห้ามาใช้บงัคบัโดยอนุโลม 

  ในกรณีท่ีกรรมการของมูลนิธิพ้นจากตําแหน่งและไม่มีกรรมการของ

มูลนิธิเหลืออยู่ หรือกรรมการของมูลนิธิท่ีเหลืออยู่ไม่สามารถดําเนินการตาม

หน้าท่ีได้  ถ้าข้อบงัคบัของมูลนิธิมิได้กาํหนดการปฏิบติัหน้าท่ีไว้เป็นอย่างอ่ืนให้

กรรมการของมูลนิธิท่ีพ้นจากตําแหน่งปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการของมูลนิธิต่อไป

จนกว่านายทะเบียนจะได้แจ้งการรบัจดทะเบียนกรรมการของมลูนิธิท่ีตัง้ใหม่ 

  กรรมการของมลูนิธิท่ีพ้นจากตาํแหน่งเพราะถกูถอดถอนโดยคาํสัง่ศาล

ตามมาตรา 129 จะปฏิบติัหน้าท่ีตามวรรคสามไม่ได้” 

  มาตรา 126 บญัญติัว่า “ภายใต้บงัคบัมาตรา 127 ให้คณะกรรมการของ

มูลนิธิเป็นผู้มีอาํนาจแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของมูลนิธิ แต่ถ้าข้อบงัคบัของมูลนิธิ

ได้กาํหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมไว้ การแก้ไขเพ่ิมเติมต้องเป็นไป

ตามท่ีข้อบงัคบักาํหนด และให้มูลนิธินําข้อบงัคบัท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมนัน้ไปจดทะเบียน

ต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวนันับแต่วนัท่ีคณะกรรมการของมูลนิธิได้แก้ไข

เพ่ิมเติมข้อบงัคบัของมลูนิธิและให้นําความในมาตรา 115 มาใช้บงัคบัโดยอนุโลม” 

  มาตรา 127 บญัญติัว่า “การแก้ไขเพ่ิมเติมรายการในข้อบงัคับของ

มลูนิธิตามมาตรา 112 (2) จะกระทาํได้แต่เฉพาะในกรณีดงัต่อไปน้ี 

  (1) เพ่ือให้สามารถดาํเนินการตามวตัถปุระสงคข์องมลูนิธิ หรือ 

  (2) พฤติการณ์เปล่ียนแปลงไปเป็นเหตุให้วตัถปุระสงค์ของมูลนิธินัน้มี

ประโยชน์น้อย หรือไม่อาจดาํเนินการให้สมประโยชน์ตามวตัถปุระสงคข์องมูลนิธิ

นัน้ได้และวตัถปุระสงค์ของมูลนิธิท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมนัน้ใกล้ชิดกบัวตัถปุระสงค์เดิม

ของมลูนิธิ” 

  และในมาตรา 129 ไดม้กีารบญัญตัถิงึกรณีกรรมการไดก้ระทาํความผดิ ทัง้ใน

กรณีเป็นความผดิเฉพาะตวักรรมการคนใดคนหน่ึงหรอืกรรมการทัง้คณะไดก้ระทําผดิไว้

ดว้ยว่า “ในกรณีท่ีกรรมการของมูลนิธิผู้ใดดาํเนินกิจการของมลูนิธิผิดพลาดเส่ือม

เสียต่อมูลนิธิ หรือดําเนินกิจการฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบงัคบัของมูลนิธิหรือ

กลายเป็นผู้ มีฐานะหรือความประพฤติไม่ เหมาะสมในการดําเนินการตาม
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วตัถปุระสงค์ของมูลนิธิ นายทะเบียน พนักงานอยัการ หรือผู้มีส่วนได้เสียคนหน่ึง

คนใดอาจร้องขอต่อศาลให้มีคาํสัง่ถอดถอนกรรมการของมลูนิธิผูนั้น้ได้ 

  ในกรณีท่ีการกระทาํตามวรรคหน่ึงเป็นการกระทาํของคณะกรรมการ

ของมลูนิธิ หรือปรากฏว่าคณะกรรมการของมลูนิธิไม่ดาํเนินการตามวตัถปุระสงค์

ของมูลนิธิโดยไม่มีเหตุอนัสมควร นายทะเบียน พนักงานอยัการ หรือผู้มีส่วนได้

เสียคนหน่ึง คนใดอาจร้องขอต่อศาลให้มีคาํสัง่ถอดถอนกรรมการของมลูนิธิทัง้คณะได้ 

  ในกรณีท่ีศาลมีคาํสัง่ถอดถอนกรรมการของมูลนิธิหรือคณะกรรมการ

ของมลูนิธิตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง ศาลจะแต่งตัง้บคุคลอ่ืนเป็นกรรมการของ

มูลนิธิหรือคณะกรรมการของมูลนิธิแทนกรรมการของมูลนิธิหรือคณะกรรมการ

ของมูลนิธิท่ีศาลถอดถอนได้ เมื่อศาลมีคาํสัง่แต่งตัง้บุคคลใดเป็นกรรมการของ

มลูนิธิแล้ว ให้นายทะเบียนดาํเนินการจดทะเบียนไปตามนัน้” 

 8. การสิน้สุดของมลูนิธ ิเมื่อมลูนิธไิดถู้กจดัตัง้ขึน้โดยชอบดว้ยกฎหมายแพ่งและ

พาณชิยย์อ่มสิน้สดุลงไดด้ว้ยเหตุทีก่าํหนดไวใ้นมาตรา 130 และมาตรา 31 ตามลาํดบัดงัน้ี 

  มาตรา 130 บญัญติัว่า “มลูนิธิย่อมเลิกด้วยเหตหุน่ึงเหตใุด ดงัต่อไปน้ี 

  (1) เมื่อมีเหตตุามท่ีกาํหนดในข้อบงัคบั 

  (2) ถ้ามลูนิธิตัง้ขึน้ไว้เฉพาะระยะเวลาใด เมื่อส้ินระยะเวลานัน้ 

  (3) ถ้ามูลนิธิตัง้ขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์อย่างใด และได้ดําเนินการตาม

วตัถปุระสงคส์าํเรจ็บริบรูณ์แล้ว หรือวตัถปุระสงคนั์น้กลายเป็นพ้นวิสยั 

  (4) เมื่อมลูนิธินัน้ล้มละลาย 

  (5) เมื่อศาลมีคาํสัง่ให้เลิกมลูนิธิตามมาตรา 131” 

  มาตรา 131 บญัญติัว่า “นายทะเบียน พนักงานอยัการ หรือผู้มีส่วนได้

เสียคนหน่ึงคนใดอาจร้องขอต่อศาลให้มีคาํสัง่ให้เลิกมูลนิธิได้ในกรณีหน่ึงกรณีใด 

ดงัต่อไปน้ี 

  (1) เมื่อปรากฏว่าวตัถปุระสงคข์องมลูนิธิขดัต่อกฎหมาย 

  (2) เมื่อปรากฏว่ามูลนิธิกระทําการขดัต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอนัดี

ของประชาชน หรืออาจเป็นภยนัตรายต่อความสงบสุขของประชาชนหรือความ

มัน่คงของรฐั 
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  (3) เมื่อปรากฏว่ามูลนิธิไม่สามารถดาํเนินกิจการต่อไปได้ไม่ว่าเพราะ

เหตใุด ๆ หรือหยดุดาํเนินกิจการตัง้แต่สองปีขึน้ไป” 

 9. ขอ้ปฏบิตัหิลงัเลกิมลูนิธทิีจ่ดทะเบยีน 

  เน่ืองจากมูลนิธทิี่จดทะเบยีนมสีภาพเป็นนิตบิุคคล ซึ่งมสีทิธแิละหน้าที่ตาม

กฎหมายและย่อมมสี่วนเขา้ไปเกี่ยวพนักบัสงัคมไทยส่วนรวม ดงันัน้หลงัจากความเป็น

มูลนิธสิิน้สุดลงตามมาตรา 130 และมาตรา 131 ไปแลว้นัน้ กฎหมายยงัไดม้กีารกําหนด

ขอ้ปฏบิตัไิวต้ัง้แต่มาตรา 132 จนถงึมาตรา 134 โดยมรีายละเอยีดดงัน้ีคอื 

  มาตรา 132 บญัญติัว่า “เมื่อมูลนิธิมีเหตุต้องเลิกตามมาตรา 130 (1) (2) 

หรือ (3) แล้ว ให้คณะกรรมการของมลูนิธิท่ีอยู่ในตาํแหน่งขณะมีการเลิกมลูนิธิแจ้ง

การเลิกมลูนิธิต่อนายทะเบียนภายในสิบวนันับแต่วนัท่ีมีการเลิกมลูนิธิ 

  ในกรณีท่ีศาลมีคาํพิพากษาหรือคาํสัง่ถึงท่ีสุดให้มูลนิธิล้มละลายตาม

มาตรา 130 (4) หรือมีคําสัง่ถึงท่ีสุดให้เลิกมูลนิธิตามมาตรา 131 ให้ศาลแจ้ง          

คาํพิพากษาหรือคาํสัง่ดงักล่าวให้นายทะเบียนทราบด้วย 

  ให้นายทะเบียนประกาศการเลิกมลูนิธิในราชกิจจานุเบกษา” 

  มาตรา 133 บญัญติัว่า “ในกรณีท่ีมีการเลิกมูลนิธิ ให้มีการชําระบญัชี

มูลนิธิและให้นําบทบญัญัติในบรรพ 3 ลกัษณะ 22 ว่าด้วยการชําระบญัชีห้าง

หุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจาํกดั และบริษัทจาํกดั มาใช้บงัคบัแก่การชาํระ

บญัชีต่อนายทะเบียน และให้นายทะเบียนเป็นผูอ้นุมติัรายงานนัน้” 

  มาตรา 134 บญัญติัว่า “เมื่อได้ชําระบญัชีแล้ว ให้โอนทรพัย์สินของ

มูลนิธิให้แก่มูลนิธิหรือนิติบุคคลท่ีมีวตัถปุระสงค์ตามมาตรา 110 ซ่ึงได้ระบุช่ือไว้

ในข้อบงัคบัของมูลนิธิ ถ้าข้อบงัคบัของมูลนิธิมิได้ระบุช่ือมูลนิธิหรือนิติบุคคล

ดงักล่าวไว้ พนักงานอยัการ ผู้ชาํระบญัชี หรือผู้มีส่วนได้เสียคนหน่ึงคนใดอาจร้อง

ขอต่อศาลให้จดัสรรทรพัยสิ์นนัน้แก่มลูนิธิหรือนิติบคุคลอ่ืนท่ีปรากฏว่ามีวตัถปุระ สงค์

ใกล้ชิดท่ีสดุกบัวตัถปุระสงคข์องมลูนิธินัน้ได้ 

  ถ้ามูลนิธินัน้ถกูศาลสัง่ให้เลิกตามมาตรา 131 (1) หรือ (2) หรือการ

จดัสรรทรพัยสิ์นตามวรรคหน่ึงไม่อาจกระทาํได้ ให้ทรพัยสิ์นของมูลนิธิตกเป็นของ

แผน่ดิน” 
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 10. การตรวจสอบเอกสารของมลูนิธ ิ

  ในเรือ่งน้ีใครกต็ามทีต่อ้งการตรวจสอบเอกสารของมลูนิธยิ่อมทาํไดโ้ดยเป็นไป

ตามที่มาตรา 135 บญัญติัไว้ “ผู้ใดประสงค์จะขอตรวจเอกสารเก่ียวกบัมูลนิธิท่ี   

นายทะเบียนเก็บรกัษาไว้ หรือจะขอให้นายทะเบียนคดัสําเนาเอกสารดงักล่าว

พร้อมด้วยคํารบัรองว่าถูกต้อง ให้ยื่นคําขอต่อนายทะเบียน และเมื่อได้เสีย

ค่าธรรมเนียมตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวงแล้ว ให้นายทะเบียนปฏิบติัตามคาํขอนัน้” 

 11. อาํนาจหน้าทีข่องรฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย 

  ในเรื่องน้ีได้กําหนดไวใ้นมาตรา 136 ซ่ึงบญัญติัไว้ว่า “ให้รฐัมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยรกัษาการตามบทบญัญติัในส่วนน้ี และให้มีอํานาจแต่งตัง้   

นายทะเบียนกบัออกกฎกระทรวงเก่ียวกบั 

  (1) การยื่นคาํขอจดทะเบียนและการรบัจดทะเบียน 

  (2) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การคดัสาํเนา

เอกสาร และค่าธรรมเนียมการขอให้นายทะเบียนดาํเนินการใด ๆ เก่ียวกบัมูลนิธิ

รวมทัง้การยกเว้นค่าธรรมเนียมดงักล่าว  

  (3) แบบบตัรประจาํตวัของนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าท่ี 

  (4) การดาํเนินกิจการของมลูนิธิและการทะเบียนมลูนิธิ 

  (5) การอ่ืนใดเพ่ือปฏิบติัให้เป็นไปตามบทบญัญติัในส่วนน้ี 

  กฎกระทรวงนัน้ เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงัคบัได้” 

  ดงันัน้ จะเหน็ว่าในเรื่องของอํานาจหน้าทีข่องรฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย

ในการควบคุมดูแลนิติบุคคลประเภทสมาคมและมูลนิธิไว้เหมือนกัน ด้วยเหตุซึ่งไม่

ตอ้งการใหเ้กดิปญัหาเกีย่วกบัความสงบเรยีบรอ้ยและศลีธรรมอนัดขีองประชาชนนัน่เอง 
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