ความรู้เกีย่ วกับมูลนิธิ
มูลนิธิเกิดขึ้นจาก คน ๆ หนึ่ง หรื อ คนหลาย ๆ คน ที่ตอ้ งการที่จะทากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรื อหลาย ๆ อย่าง เพื่อการกุศลสาธารณะ การศาสนา ศิลปะ วิทยาศาสตร์ วรรณคดี การศึกษา หรื อการ
สาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ของชุมชน หมู่บา้ น ตาบล อาเภอ จังหวัด ภาค ประเทศ ทวีป หรื อโลกใบนี้
มูลนิธิ ได้แก่ ทรัพย์สินที่จดั สรรไว้โดยเฉพาะสาหรับวัตถุประสงค์เพื่อการกุศลสาธารณะ
การศาสนา ศิลปะ วิทยาศาสตร์ วรรณคดี การศึกษา หรื อเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างอื่น โดยมิได้มุ่งหา
ผลประโยชน์มาแบ่งบันกัน และเป็ นนิติบุคคลเมื่อได้จดทะเบียนตามบทบัญญัติ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ชย์
การจดทะเบียนมูลนิธิ ให้ผทู ้ ี่ได้รับการเสนอชื่ อให้ดารงตาแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิ หรื อผูท้ ี่
ได้รับมอบหมาย เป็ นผูย้ นื่ แบบ ม.น. 1 ณ สานักงานเขต ที่สานักงานใหญ่ของมูลนิธิจะจัดตั้งขึ้น สาหรับ
กรุ งเทพมหานคร หรื อที่ ๆ ว่าการอาเภอสาหรับจังหวัดอื่น ๆ
การแต่ งตั้งกรรมการของมูลนิธิขนึ้ ใหม่ ท้งั ชุ ด หรือการเปลีย่ นแปลงกรรมการของมูลนิธิ
หรือการแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับของมูลนิธิ ให้ ประธานกรรมการของมูลนิธิ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายเป็ นเครื่ องแบบ
ม.น. 2 ณ สานักงานเขตอันเป็ นที่ต้ งั ของสานักงานใหญ่ของมูลนิธิ สาหรับกรุ งเทพมหานคร หรื อ
ที่ ๆ ว่าการอาเภอ สาหรับจังหวัดอื่น ๆ

มูลนิธิตอ้ งทา
1. มูลนิธิตอ้ งจัดการทรัพย์สินของมูลนิธิไปตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ ห้ามหาผลประโยชน์เพื่อ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ
2. มูลนิธิจะต้องไม่จะประกอบกิจการเกินกว่าที่กาหนดไว้ในกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตร
110 วรรคหนึ่ง เช่น ไม่ประกอบธุ รกิจอย่างห้างหุ น้ ส่ วนหรื อบริ ษทั เพราะจะเป็ นการเกินความมุ่งหมายของกฎหมาย
การจัดตั้งมูลนิธิและยังอาจจะทาให้ทรัพย์สินของมูลนิธิตอ้ งหมดสิ้ นไป โดยไม่ได้ดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของ
มูลนิธิเลย
3. คณะกรรมการของมูลนิธิ ต้องแจ้งการเลิกมูลนิธิ ต่อนายทะเบียนมูลนิธิกรุ งเทพมหานคร หรื อ
นายทะเบียนมูลนิธิจงั หวัด ณ สานักงานเขตหรื อที่วา่ การอาเภอ อันเป็ นที่ต้ งั ของสานักงานใหญ่ ตามแบบ
ม.น.6 เมื่อมีเหตุตามมาตรา 130 (1), (2) และ (3)
4. มูลนิธิตอ้ งดาเนินกิจการตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิมีมติซ่ ึ งเป็ นไปตามกรอบของ
กฎหมายและข้อบังคับกฎหมายของมูลนิธิ
5. มูลนิธิตอ้ งประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ ตามกาหนดเวลาของข้อบังคับเพื่อรับรองรายงาย
การประชุมครั้งที่ผา่ นมา หรื อแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของมูลนิธิ และสรุ ปผลการดาเนินงานของมูลนิธิในปี
ผ่านมา เป็ นต้น
6. มูลนิธิตอ้ งแต่งตั้งกรรมการมูลนิธิ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของมูลนิธิกาหนด
7. มูลนิธิจะต้องบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิให้ครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจน
8. การเปลี่ยนแปลงหรื อแต่งตั้งกรรมการมูลนิธิข้ ึนใหม่ท้ งั ชุ ด และแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของ
มูลนิธิ มูลนิธิจะต้องบรรจุไว้ในระเบียบวาระเพื่อพิจารณา
9. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรื อบัตรอื่น ๆ และสาเนาทะเบียนบ้าน ต้องมี
การรับรองสาเนาถูกต้องด้วยตนเองเท่านั้น

มูลนิธิตอ้ งปฏิบตั ิในรอบปี
1. มูลนิธิจะต้องจัดต้องจัดทาบัญชีงบดุลประจาปี และให้ผตู้ รวจสอบบัญชีรับรอง
2. มูลนิธิจะต้องแต่งตั้งผูต้ รวจสอบบัญชีในปี ต่อไป
3. มูลนิธิจะต้องยืน่ แบบชาราศีนิติบุคคลประจาปี ตามกฎหมายประมวลรัษฎากร ณ สานักงาน
สรรพากรพื้นที่ที่สานักงานใหญ่ของมูลนิธิต้ งั อยู่
4. มูลนิธิจะต้องรายงานผลการดาเนินงานของมูลนิธิต่อนายทะเบียนมูลนิธิกรุ งเทพมหานคร
หรื อนายทะเบียนมูลนิธิจงั หวัด ณ สานักงานเขต หรื อที่วา่ การอาเภอ อันเป็ นที่ต้ งั ของสานักงานใหญ่มูลนิธิ
ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี พร้อมด้วย
รายงานการดาเนินกิจการของมูลนิธิในรอบปี ที่ผา่ นมา
บัญชีรายได้ รายจ่าย และสาเนางบดุลของมูลนิธิในรอบปี ที่ผา่ นมา ซึ่ งผูส้ อบบัญชี รับ
อนุญาตได้รับรองความถูกต้องแล้ว (แบบ ม.น.7)
สาเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการของมูลนิธิทุกครั้งในปี ที่ผา่ นมา

มูลนิธิควรรู้
1. สาเนาเอกสารข้อบังคับ และสรรพหนังสื ออันเป็ นหลักฐานของมูลนิธิให้ประธานกรรมการ
มูลนิธิ หรื อผูท้ ี่ไดรับมอบหมาย เป็ นผูร้ ับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า ทุกฉบับ
2. มูลนิธิจะเรี่ ยไรรายได้หรื อไม่น้ นั ให้เป็ นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติควบคุมการ
เรี่ ยไร พุทธศักราช 2487
3. นายทะเบียน พนักงานอัยการ หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยคนหนึ่งคนใดอาจร้องขอต่อศาล ให้มีคาสัง่
เลิกมูลนิธิได้ เมื่อปรากฏว่าวัตถุประสงค์ของมูลนิธิขดั ต่อกฎหมาย หรื อมูลนิธิกระทาการต่อกฎหมาย หรื อ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนหรื ออาจเป็ นภยันตรายต่อความสงบสุ ขของประชาชน หรื อความมัน่ คงของรัฐ
หรื อมูลนิธิไม่สามารถดาเนินกิจการต่อไปได้ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ หรื อหยุดดาเนิ นกิจการตั้งแต่สองปี ขึ้นไป

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับมูลนิธิ
1. ค่าคาขอฉบับละ
2. ค่าจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิ ธิ
3. ค่าจะทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของมูลนิธิใหม่
ทั้งชุดหรื อเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
4. ค่าจะทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของมูลนิธิ
5. ค่าขอตรวจเอกสารเกี่ยวกับมูลนิธิ สาหรับมูลนิธิหนึ่งครั้งละ
6. ค่าคัดและรับรองสาเนาเอกสาร ฉบับละ (แต่ไม่เกิน 500 บาท)
7. ค่าขอให้นายทะเบียนดาเนินการใด ๆ เกี่ยวกับมูลนิธิ
ซึ่ งมิใช่กรณี ตาม 2, 3, 4, 5 หรื อ 6 รายการหนึ่งครั้งละ

10
200

บาท
บาท

50
50
50
10

บาท
บาท
บาท
บาท

50

บาท

แหล่งค้นคว้าความรู้เพิม่ เติมเมื่อมีข้อสงสัย
1. http://www.sormorthor.org
2. http://www.google.co.th พิมพ์คาว่ามูลนิธิ คลิกค้นหาโดย Google จะพบข้อมูลนิธิต่าง ๆ
3. http://www.krisdika.go.th คลิกห้องสมุดกฎหมาย คลิกตัวบทกฎหมาย คลิกประมวลกฎหมาย
คลิกประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ คลิกกฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนมูลนิธิการดาเนิ น
กิจการและการจดทะเบียนมูลนิธิ พ.ศ.2545

4. http://www.munitisamakhom.com
5. ส่วนการรักษาความสงบเรี ยบร้อย 2 กรมการปกครองโทรศัพท์ 0-2356-9568
6. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 110 ถึงมาตรา 136 และมาตรา 1247 ถึง 1273
7. ประมวลกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนมูลนิธิ การดาเนินกิจการ และการทะเบียนมูลนิธิ พ.ศ. 2545
8. กฎกระทรวงว่าด้วยค่าธรรมเนียมและการยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับมูลนิธิ พ.ศ. 2545
9. พระราชบัญญัติกาหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุน้ ส่วนจะทะเบียน ห้างหุน้ ส่วนจากัด
บริ ษทั จากัด สมาคมและมูลนิธิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

10. พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ ยไร พุทธศักราช 2487

