
กฎกระทรวง 
ว่าด้วยการจดทะเบียนมูลนิธิ 

การดําเนินกิจการ และการทะเบียนมูลนิธิ 
พ.ศ. ๒๕๔๕๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓๖ (๑) (๔) และ (๕) แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๕ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ให้ยกเลิก 
(๑) กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๙๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ 
(๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๐๓) ออกตามความในมาตรา ๙๗ แห่ง

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
(๓) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ 
 
ข้อ ๒  ในกฎกระทรวงนี้ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการหรือข้าราชการกรุงเทพมหานคร 

ต้ังแต่ระดับ ๓ หรือเทียบเท่าขึ้นไป ซึ่งนายทะเบียนมอบหมายเป็นหนังสือให้ดําเนินการเกี่ยวกับมูลนิธิ 
“ที่ว่าการอําเภอ” ให้หมายความรวมถึง ที่ว่าการกิ่งอําเภอ 
 

หมวด ๑ 
การยื่นคําขอจดทะเบียน 

   
 

ข้อ ๓  ให้ผู้ที่ประสงค์จะขอจัดต้ังมูลนิธิย่ืนคําขอจดทะเบียนจัดต้ังมูลนิธิตามแบบ 
ม.น. ๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้ต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่สํานักงานใหญ่ของมูลนิธิจะจัดต้ังขึ้น โดยใน
เขตกรุงเทพมหานครให้ย่ืน ณ สํานักงานเขต ส่วนในจังหวัดอ่ืนให้ย่ืน ณ ที่ว่าการอําเภอ พร้อมทั้ง
หลักฐานดังต่อไปนี้ จํานวนสามชุด 

(๑) รายชื่อเจ้าของทรัพย์สินและรายการทรัพย์สินที่จะจัดสรรสําหรับมูลนิธิ 
(๒) รายชื่อ ที่อยู่ และอาชีพของผู้จะเป็นกรรมการของมูลนิธิทุกคน 
(๓) ข้อบังคับของมูลนิธิ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที่ ๙๗ ก/หน้า ๑๘/๓๐ กันยายน ๒๕๔๕ 



(๔) คํามั่นว่าจะให้ทรัพย์สินแก่มูลนิธิของเจ้าของทรัพย์สินตาม (๑) ที่มีผลตาม
กฎหมาย 

(๕) สําเนาพินัยกรรม ในกรณีที่การขอจดทะเบียนมูลนิธิหรือการจัดสรรทรัพย์สิน
สําหรับมูลนิธิตาม (๑) เกิดขึ้นโดยผลของพินัยกรรมนั้น 

(๖) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวอ่ืนที่ส่วนราชการ 
หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจออกให้ และสําเนาภาพถ่ายทะเบียนบ้านของบุคคลตาม (๑) และ 
(๒) หรือหลักฐานอื่นที่สามารถแสดงสถานภาพของบุคคลและถิ่นที่อยู่ในทํานองเดียวกันในกรณีที่
บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ไม่มีหลักฐานตามที่กําหนด เช่น คนต่างด้าวหรือพระภิกษุ 

(๗) แผนผังโดยสังเขปแสดงที่ต้ังสํานักงานใหญ่ และที่ต้ังสํานักงานสาขาทั้งปวง (ถ้า
มี) 

(๘) หนังสืออนุญาตจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองให้ใช้สถานที่ตาม (๗) 
(๙) สําเนารายงานการประชุมจัดต้ังมูลนิธิ (ถ้ามี) 
 
ข้อ ๔  มูลนิธิที่จะได้รับการจดทะเบียนจะต้องเป็นมูลนิธิที่มีการใช้ช่ือมูลนิธิตาม

หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ช่ือมูลนิธิต้องเป็นภาษาไทยที่ไม่มีความหมายหยาบคาย แต่ในกรณีที่มูลนิธิ

ประสงค์จะใช้ช่ือเป็นภาษาต่างประเทศทั้งหมดหรือบางส่วน ให้เขียนทับศัพท์เป็นอักษรไทยและอาจ
กํากับภาษาต่างประเทศนั้นไว้ด้วยก็ได้ 

(๒) ในกรณีที่ใช้ช่ือบุคคลเป็นชื่อมูลนิธิหรือประกอบกับช่ือมูลนิธิ ผู้ขอจัดต้ังมูลนิธิ
ต้องยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้มาพร้อมกับคําขอจดทะเบียนตามข้อ ๓ ด้วย 

(ก) หนังสืออนุญาตให้ใช้ช่ือจากเจ้าของพระนาม เจ้าของชื่อ หรือทายาท 
(ข )  หนั งสื ออนุญาตจากสํ านักราชเลขาธิการ  ในกรณีที่ ใช้พระนาม

พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ช้ันพระเจ้าวรวงศ์เธอขึ้นไป 
(๓) ในกรณีที่ใช้ช่ือส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลใดเป็น

ช่ือมูลนิธิหรือประกอบชื่อมูลนิธิ ผู้ขอจัดต้ังมูลนิธิต้องยื่นหนังสืออนุญาตให้ใช้ช่ือจากหน่วยงานหรือนิติ
บุคคลนั้น ๆ มาพร้อมกับคําขอจดทะเบียนตามข้อ ๓ ด้วย 

 
ข้อ ๕  ข้อบังคับของมูลนิธิซึ่งผู้ขอจัดต้ังมูลนิธิย่ืนมาพร้อมกับคําขอจดทะเบียนตาม

ข้อ ๓ จะต้องมีรายละเอียดเก่ียวกับการจัดการมูลนิธิและการจัดการทรัพย์สินและบัญชีของมูลนิธิ 
ดังต่อไปนี้ 

(ก) อํานาจของคณะกรรมการของมูลนิธิในการใช้จ่ายทรัพย์สินที่เป็นทุนหรือดอกผล
อันเกิดจากทุน 

(ข) การเก็บรักษาทรัพย์สินของมูลนิธิที่เป็นทุนหรือดอกผลอันเกิดจากทุน 
 
ข้อ ๖  ในกรณีที่มูลนิธิที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วประสงค์จะแต่งต้ังกรรมการของมูลนิธิ

ขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ ให้มูลนิธิย่ืนคําขอตามแบบ ม.น. ๒ ท้าย
กฎกระทรวงนี้ต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่สํานักงานใหญ่ของมูลนิธิต้ังอยู่พร้อมด้วยหลักฐาน
ดังต่อไปนี้จํานวนสามชุด 



(๑) สําเนารายงานการประชุมหรือเอกสารอื่นที่แสดงถึงมติของคณะกรรมการของ
มูลนิธิที่ให้มีการแต่งต้ังกรรมการขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ 

(๒) สําเนาบัญชีรายชื่อคณะกรรมการของมูลนิธิชุดเดิม 
(๓) รายชื่อ ที่อยู่ และอาชีพของผู้ที่จะเป็นกรรมการของมูลนิธิที่ขอแต่งต้ังขึ้นใหม่ทั้ง

ชุดหรือที่ขอเปลี่ยนแปลง 
(๔) สําเนาข้อบังคับของมูลนิธิ 
(๕) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวอ่ืนที่ส่วนราชการ 

หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจออกให้ และสําเนาภาพถ่ายทะเบียนบ้านของกรรมการของมูลนิธิที่
จะแต่งต้ังขึ้นใหม่ตาม (๓) หรือหลักฐานอื่นที่สามารถแสดงสถานภาพของบุคคลและถิ่นที่อยู่ในทํานอง
เดียวกันในกรณีที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ไม่มีหลักฐานตามที่กําหนด เช่น คนต่างด้าวหรือพระภิกษุ 

 
ข้อ ๗  ในกรณีที่มูลนิธิที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของ

มูลนิธิ ให้มูลนิธิย่ืนคําขอตามแบบ ม.น. ๒ ท้ายกฎกระทรวงนี้ต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่สํานักงาน
ใหญ่ของมูลนิธิต้ังอยู่พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้จํานวนสามชุด 

(๑) สําเนารายงานการประชุมหรือเอกสารอื่นที่แสดงถึงมติของคณะกรรมการของ
มูลนิธิให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของมูลนิธิ 

(๒) สําเนาข้อบังคับของมูลนิธิในปัจจุบันและข้อบังคับของมูลนิธิในส่วนที่ประสงค์จะ
ขอแก้ไขเพิ่มเติม 

(๓) แผนผังโดยสังเขปแสดงที่ต้ังสํานักงานใหญ่หรือสํานักงานสาขาแห่งใหม่ของ
มูลนิธิ และหนังสืออนุญาตจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองให้ใช้สถานที่ดังกล่าว ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงที่ต้ังสํานักงานใหญ่หรือสํานักงานสาขา หรือมีการต้ังสํานักงานสาขาแห่งใหม่ 

 
หมวด ๒ 

การรับจดทะเบียนและการทะเบียนมูลนิธิ 
   

 
ข้อ ๘  เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่รับคําขอจดทะเบียนจากผู้ขอจดทะเบียนแล้ว ให้

ตรวจสอบคําขอและหลักฐานต่าง ๆ ว่าถูกต้องหรือไม่ แล้วจึงเสนอความเห็นต่อนายทะเบียน 
ในกรณีที่เป็นคําขอจดทะเบียนจัดต้ังมูลนิธิ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบชื่อของ

มูลนิธิดังกล่าวว่าซ้ํากับช่ือของมูลนิธิที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ ก่อนเสนอความเห็นต่อนาย
ทะเบียน 

 
ข้อ ๙  เมื่อนายทะเบียนได้รับคําขอจดทะเบียนจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๘ 

แล้ว หากนายทะเบียนพิจารณาเห็นว่า วัตถุประสงค์ของมูลนิธิตามคําขอจัดต้ังมูลนิธิตามข้อ ๓ หรือ
ตามคําขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของมูลนิธิตามข้อ ๗ มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับงานของสภาวัฒนธรรม
แห่งชาติ ซึ่งต้องอยู่ในความควบคุมของสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ ให้นายทะเบียนส่งคําขอจดทะเบียน
ดังกล่าวไปให้สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติพิจารณาอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย
วัฒนธรรมแห่งชาติก่อนที่นายทะเบียนจะดําเนินการพิจารณารับจดทะเบียนต่อไป 



 
ข้อ ๑๐  ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นว่าไม่อาจรับจดทะเบียนได้ด้วยเหตุตามมาตรา 

๑๑๕ วรรคสาม ให้นายทะเบียนมีคําสั่งไม่รับจดทะเบียนและแจ้งคําสั่งพร้อมด้วยเหตุผลที่ไม่รับจด
ทะเบียนเป็นหนังสือให้ผู้ขอจดทะเบียนทราบโดยมิชักช้า ซึ่งตามปกติให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนมารับหนังสือแจ้งคําสั่งดังกล่าวจากนายทะเบียนหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง 

 
ข้อ ๑๑  ให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนเมื่อ 
(๑) เห็นว่ารับจดทะเบียนได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมูลนิธิ 
(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวินิจฉัยอุทธรณ์ให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 

๑๑๕ วรรคห้า หรือ 
(๓) มีคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให้รับจดทะเบียน 
 
ข้อ ๑๒  เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียน ให้นายทะเบียนออกใบสําคัญแสดงการจด

ทะเบียนจัดต้ังมูลนิธิตามแบบ ม.น. ๓ ท้ายกฎกระทรวงนี้ หรือออกใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน
แต่งต้ังกรรมการของมูลนิธิขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิหรือการแก้ไข
เพิ่มเติมข้อบังคับของมูลนิธิตามแบบ ม.น. ๔ ท้ายกฎกระทรวงนี้ แล้วแต่กรณี ให้แก่ผู้ขอจดทะเบียน 
และให้นายทะเบียนจัดทําทะเบียนมูลนิธิสําหรับมูลนิธินั้นตามแบบ ม.น. ๕ ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ในกรณีที่มูลนิธิใดมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน ให้นายทะเบียนบันทึกการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ในทะเบียนมูลนิธิของมูลนิธินั้นด้วย 

 
หมวด ๓ 

การดําเนินการของมูลนิธิ 
   

 
ข้อ ๑๓  ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี ให้มูลนิธิรายงานผลการดําเนินการต่อนาย

ทะเบียนพร้อมทั้งหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
(๑) รายงานการดําเนินกิจการของมูลนิธิในปีที่ผ่านมา 
(๒) บัญชีรายได้รายจ่ายและสําเนางบดุลของมูลนิธิในรอบปีที่ผ่านมาซึ่งผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตได้รับรองความถูกต้องแล้ว 
(๓) สําเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการของมูลนิธิทุกครั้งในปีที่ผ่านมา 
 
ข้อ ๑๔  ในกรณีมีเหตุเกี่ยวกับการดําเนินการของมูลนิธิตามมาตรา ๑๒๙ ที่นาย

ทะเบียนอาจร้องขอต่อศาลให้มีคําสั่งถอดถอนกรรมการของมูลนิธิผู้ใดหรือถอดถอนคณะกรรมการ
ของมูลนิธิทั้งคณะ นายทะเบียนอาจร้องขอให้พนักงานอัยการเป็นผู้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ของ
พนักงานอัยการแทนนายทะเบียนได้ 

ในกรณีที่นายทะเบียนร้องขอให้พนักงานอัยการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้นาย
ทะเบียนช่วยเหลือพนักงานอัยการในการรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 



 
หมวด ๔ 

การเลิกมูลนิธิ 
   

 
ข้อ ๑๕  การแจ้งการเลิกมูลนิธิต่อนายทะเบียนตามมาตรา ๑๓๒ วรรคหนึ่ง ให้

คณะกรรมการของมูลนิธิที่อยู่ในตําแหน่งขณะมีการเลิกมูลนิธิแจ้งการเลิกมูลนิธิต่อนายทะเบียนตาม
แบบ ม.น. ๖ ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับแจ้งการเลิกมูลนิธิ จากนั้นให้ตรวจสอบการแจ้งเลิก
และหลักฐานต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามข้อบังคับของมูลนิธิและตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่า
ด้วยมูลนิธิหรือไม่ แล้วจึงเสนอความเห็นต่อนายทะเบียน 

 
ข้อ ๑๖  เมื่อได้มีการแจ้งการเลิกมูลนิธิตามข้อ ๑๕ หรือเมื่อศาลได้แจ้งคําพิพากษา

หรือคําสั่งถึงที่สุดให้มูลนิธิล้มละลายหรือแจ้งคําสั่งถึงที่สุดให้เลิกมูลนิธิให้นายทะเบียนทราบตาม
มาตรา ๑๓๒ วรรคสองแล้ว ให้นายทะเบียนประกาศการเลิกมูลนิธิในราชกิจจานุเบกษาโดยไม่ชักช้า 

 
ข้อ ๑๗  เมื่อนายทะเบียนประสงค์จะร้องขอต่อศาลให้มีคําสั่งเลิกมูลนิธิใดในกรณี

หนึ่งกรณีใดตามมาตรา ๑๓๑ ให้นายทะเบียนสอบสวนข้อเท็จจริงนั้นก่อน โดยมีหนังสือแจ้งให้มูลนิธิ
ย่ืนคําแถลงแสดงเหตุผลของตนเป็นหนังสือต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
แจ้ง หากมูลนิธินั้นมิได้ช้ีแจงต่อนายทะเบียนหรือคําช้ีแจงของมูลนิธินั้นยังไม่เป็นที่พอใจแก่นาย
ทะเบียน ให้นายทะเบียนยื่นคําร้องขอต่อศาลให้มีคําสั่งเลิกมูลนิธิต่อไป ในการนี้นายทะเบียนอาจร้อง
ขอให้พนักงานอัยการเป็นผู้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ของพนักงานอัยการแทนนายทะเบียนก็ได้ 

ในกรณีที่นายทะเบียนร้องขอให้พนักงานอัยการเป็นผู้ดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้
นายทะเบียนช่วยเหลือพนักงานอัยการในการรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

 
ข้อ ๑๘  ในกรณีที่มีการเลิกมูลนิธิซึ่งจะต้องมีการชําระบัญชีมูลนิธิ ให้ผู้ชําระบัญชี

เสนอรายงานการชําระบัญชีต่อนายทะเบียนตามแบบ ม.น. ๗ ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
 
 

ให้ไว้ ณ วันที ่๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ร้อยตํารวจเอก ปุระชัย  เป่ียมสมบูรณ ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย



ม.น. ๑ 
 
 
 
 
 
 
 

คําขอจดทะเบียนจัดต้ังมูลนิธิ 
เขียนที่ ...............................  

วันที่ ...........  เดือน .........................  พ.ศ. ...............  
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ..................................................  ชื่อสกุล .............................................  

สัญชาติ .......................  อายุ ..................  ปี บัตรประจําตัว .......................................... เลขที่ .........................  
ออกให้ ณ อําเภอ/เขต .........................................................  จังหวัด .................................................................  
อยู่บ้านเลขที่ ...............................  หมู่ที่ .....................  ตรอก/ซอย ...................................................................  
ถนน ...................................  ตําบล/แขวง ................................  อําเภอ/เขต .....................................................  

จังหวัด ........................................... รหัสไปรษณีย์ ..........................  โทรศัพท์ ..................................................  

ขอยื่นคําขอจัดต้ังมูลนิธิ ชื่อ .............................................................................................  

...............................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................  
สํานักงานใหญ่ของมูลนิธิ ต้ังอยู่เลขที่ ........................  หมู่ที่ .......  ตรอก/ซอย .............  

ถนน ..........................................................  ตําบล/แขวง .............................. อําเภอ/เขต .................................  
จังหวัด ......................................................  รหัสไปรษณีย์ ...................................  โทรศัพท์ .............................  

สํานักงานสาขาของมูลนิธิ ต้ังอยู่เลขที่ .......................  หมู่ที่ .......  ตรอก/ซอย .............  
ถนน ........................................................... ตําบล/แขวง ..............................  อําเภอ/เขต ................................  
จังหวัด ......................................................  รหัสไปรษณีย์ ....................................  โทรศัพท์ ............................  

พร้อมกับคําขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานดังต่อไปนี้ จํานวน ๓ ชุด 

(๑)  รายชื่อเจ้าของทรัพย์สินและรายการทรัพย์สินที่จะจัดสรรสําหรับมูลนิธิ 
(๒)  รายชื่อ ที่อยู่ และอาชีพของผู้จะเป็นกรรมการของมูลนิธิทุกคน 

(๓)  ข้อบังคับของมูลนิธิ 
(๔)  คํามั่นว่าจะให้ทรัพย์สินแก่มูลนิธิของเจ้าของทรัพย์สินตาม (๑) ที่มีผล ตาม

กฎหมาย 

(๕)  สําเนาพินัยกรรม ในกรณีที่การขอจดทะเบียนมูลนิธิหรือการจัดทรัพย์สินสําหรับ
มูลนิธิตาม (๑) เกิดขึ้นโดยผลของพินัยกรรมนั้น 

(๖)  สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวอ่ืนที่ส่วนราชการ
หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจออกให้ และสําเนาภาพถ่ายทะเบียนบ้านของบุคคลตาม (๑) และ (๒) หรือ
หลักฐานอื่นที่สามารถแสดงสถานภาพของบุคคลและถิ่นทีอ่ยู่ในทํานองเดียวกันในกรณีที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้
ไม่มีหลักฐานตามที่กําหนด เช่น คนต่างด้าวหรือพระภิกษุ 

-๒- 
 

(๗)  แผนผังโดยสังเขปแสดงที่ต้ังสํานักงานใหญ่ และที่ต้ังสํานักงานสาขาทั้งปวง (ถ้ามี) 
(๘)  หนังสืออนุญาตจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองให้ใช้สถานที่ตาม (๗) 

คําขอที่ ........../ .........  

รับวันที่ ......................  

ลงชื่อ .............. ผูรับคําขอ 



(๙)  สําเนารายงานการประชุมจัดต้ังมูลนิธิ (ถ้ามี) 
(๑๐)  เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสืออนุญาตจากเจ้าของชื่อหรือทายาท หรือส่วนราชการ 

หน่วยงานของรัฐ หรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารและข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงชื่อ .......................................  
( ................................................) 

ผู้ยื่นคําขอ 

 

ความเห็นพนักงานเจ้าหน้าที่ . ...............................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................  

 
 

ลงชื่อ ......................................  
( ................................................) 

พนักงานเจ้าหน้าที่ 
วันที่ ............/ ............ / ..........  

 

คําส่ังนายทะเบียน ................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................  

 
 

ลงชื่อ .......................................  
( ................................................) 
นายทะเบียน .............................  
วันที่ ............. / ............. / ........  

 



ม.น. ๒ 
 
 
 
 
 
 

คําขอจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของมูลนิธิขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือการเปลี่ยนแปลง 

กรรมการของมูลนิธิ/คําขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคบัของมูลนิธิ 
 

 

เขียนที่ ........................................  

วันที่ ............ เดือน ...........................  พ.ศ. .............  
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว .........................................  ชื่อสกุล .......................................................  

สัญชาติ ..................... อายุ .............  ปี บัตรประจําตัว .....................................................  เลขที่ .....................  
ออกให้ ณ อําเภอ/เขต ..............................................................  จังหวัด .............................................................  
อยู่บ้านเลขที่ .................................. หมู่ที่ .....................  ตรอก/ซอย .................................................................  
ถนน .....................................  ตําบล/แขวง ..................................................  อําเภอ/เขต ..................................  
จังหวัด ...............................................  รหัสไปรษณีย์ ..........................................  โทรศัพท์ .............................  

ซึ่งได้รับมอบหมายจากมูลนิธิ ............................................................................................................  
 
 

ขอยื่นคําขอ     เพื่อขอจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของมูลนิธิขึ้นใหม่ทั้งชุด 

เพื่อขอจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ 
พร้อมกับคําขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานดังต่อไปนี้ จํานวน ๓ ชุด 

(๑)  สําเนารายงานการประชุมหรือเอกสารอื่นที่แสดงถึงมติของคณะกรรมการ
ของมูลนิธิที่ให้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ 

(๒)  สําเนาบัญชีรายชื่อคณะกรรมการของมูลนิธิชุดเดิม 

(๓)  รายชื่อ ที่อยู่ และอาชีพของผู้ที่จะเป็นกรรมการของมูลนิธิที่ขอแต่งตั้งขึ้น
ใหม่ทั้งชุดหรือที่ขอเปลี่ยนแปลง 

(๔)  สําเนาข้อบังคบัของมูลนิธิ 
(๕)  สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวอ่ืนที่ ส่วน

ราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจออกให้ และสําเนาภาพถ่ายทะเบียนบ้านของกรรมการมูลนิธิ
ที่จะแต่งตั้งขึ้นใหม่ตาม (๓) หรือหลักฐานอื่นที่สามารถแสดงสถานภาพของบุคคลและถิ่นที่อยู่ในทํานอง
เดียวกันในกรณีที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ไม่มีหลักฐานตามที่กําหนด เช่น คนต่างด้าวหรือพระภิกษ ุ

 
 
 
 

คําขอที่ ............/ .........  

รับวันที่ ........................  

ลงชื่อ ................ ผูรับคําขอ 



-๒- 
 

 
 

ลงชื่อ ...........................................  
( ..................................................) 

ผู้ยื่นคําขอ 

 

ความเห็นพนักงานเจ้าหน้าที่ . ...............................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................  

 

ลงชื่อ ...........................................  
( ..................................................) 

พนักงานเจ้าหน้าที่ 
วันที่ ......... / .............../ ............  

 

คําส่ังนายทะเบียน ................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................  

 

ลงชื่อ .......................................  
( ................................................) 
นายทะเบียน .............................  
วันที่ ............. / ............. / ........  

 

ขอยื่นคําขอ        เพื่อขอจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของมูลนิธิ 
พร้อมกับคําขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานดังต่อไปนี้ จํานวน ๓ ชุด 

(๑)  สําเนารายงานการประชุมหรือเอกสารอื่นที่แสดงถึงมติของ คณะกรรมการ ของมูลนิธิให้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม ข้อบังคับของมูลนิธิ 

(๒)  สําเนาข้อบังคบัของมูลนิธิในปัจจุบันและข้อบังคับของมูลนิธิในส่วนที่ประสงค์จะขอแก้ไขเพิ่มเติม 

(๓)  แผนผังโดยสังเขปแสดงที่ต้ังสํานักงานใหญ่หรือสํานักงานสาขาแห่งใหม่ของมูลนิธิและหนังสือ
อนุญาตจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองให้ใช้สถานที่ดังกล่าว ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงที่ต้ังสํานักงานใหญ่หรือสํานักงานสาขา 
หรือมีการตั้งสํานักงานสาขาแห่งใหม่ 
 



ม.น. ๓ 
 
 

 
 
 
 

ทะเบียนเลขที่ ................  
 
 

ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนจัดต้ังมูลนิธิ 
 
 
 

ใบสําคัญฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า มูลนิธิ .................................................  
ได้จดทะเบียนถูกต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ........ 
...................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
มีสํานักงานใหญ่ต้ังอยู่เลขที่ ................  หมู่ท่ี .................... ตรอก/ซอย ..................................  
ถนน .........................................................................  ตําบล/แขวง ...........................................  
อําเภอ/เขต .................................................................  จังหวัด .................................................  

 
 
 

ให้ไว้ ณ วันที่ ...........................พ.ศ. ...........  
 
 

ลงชื่อ ...................................  
( ................................) 

นายทะเบียน ........................  
 

ข้อปฏิบัติ  ให้แสดงใบสําคัญนี้ไว้ในที่เปิดเผย ณ สํานักงานใหญ่ และสําเนาภาพถ่ายใบสําคัญ
ไว้ ณ สํานักงานสาขาของมูลนิธิ (ถ้ามี)  

 

 



ม.น. ๔ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการของมูลนิธิขึ้นใหม่ท้ังชุด/ 

การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของมูลนิธิ 
 
 
 

ใบสําคัญฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่ามูลนิธิ ...................................................  
ซ่ึงมีสํานักงานใหญ่ต้ังอยู่เลขที่ ..........................หมู่ท่ี .....................ตรอก/ซอย .......................  
ถนน .........................................................................  ตําบล/แขวง ...........................................  
อําเภอ/เขต ............................................................................... จังหวัด ...................................  
ได้มีการ .....................................................................................................................................  
โดยถูกต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว ดังต่อไปนี้............................................. 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
............................................................................................................ 

 

ให้ไว้ ณ วันที่ ...........................พ.ศ. ...........  
 

ลงชื่อ ...................................  
( ..........................................) 
นายทะเบียน ........................  

 

 



ม.น. ๕ 

แบบทะเบียนมูลนิธิ  จังหวัด ............................  

ชื่อมูลนิธิ ........................................................  

ทะเบียนเลขที่ ....................... 
วันเดือนปีที่จดทะเบียน .............../....... / ......  

 

วัตถุประสงค ์ ที่ตั้งสํานักงานใหญ่และสาขา 

รายการทรัพย์สิน 

ของมูลนิธิขณะจัดตั้ง 

วันเดือนปี 
ที่รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง 

รายการที่รับจดทะเบียน 

เปลี่ยนแปลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

(ให้เก็บรวบรวมไว้ในแฟ้มตามลําดับเลขทะเบียน) 
 



ม.น. ๖ 
 
 
 
 

แบบแจ้งการเลิกมูลนิธิ 
 

เขียนที่ ....................................................  
วันที่...........เดือน..................................... พ.ศ. ........  

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ..............................  ชื่อสกุล ................................................  
สัญชาติ ................................ อายุ ............. ปี บัตรประจําตัว ........................  เลขที่ ..........................................  
ออกให้ ณ อําเภอ/เขต .....................................................................  จังหวัด ......................................................  
อยู่บ้านเลขที่ ...............................  หมู่ที่ ................... ตรอก/ซอย .........................ถนน....................................  

ตําบล/แขวง ..................................................  อําเภอ/เขต ................................ จังหวัด ...................................  
รหัสไปรษณีย์ ...........................................  โทรศัพท์ ...........................................................................................
.... ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของมูลนิธิ ...........................................................................................  

ขอแจ้งการเลิกมูลนิธิเนื่องจาก..........................................................................................  
...............................................................................................................................................................................  

พร้อมกับการแจ้งการเลิกมูลนิธินี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานดังต่อไปนี ้
(๑)  ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนจัดต้ังมูลนิธ ิ

(๒)  ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการของมูลนิธิขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือการ
เปล่ียนแปลงกรรมการของมูลนิธิ ซึ่งเป็นกรรมการที่อยู่ในตําแหน่งขณะมีการเลิกมูลนิธ ิ

(๓)  ข้อบังคับของมูลนิธิ 
(๔)  เอกสารการแต่งตั้งผู้ชําระบัญชี 
(๕)  สําเนารายงานการประชุมของมูลนิธิที่มีมติให้เลิกมูลนิธิ 
(๖)  เอกสารอื่น ๆ ถ้ามี 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารและข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงชื่อ .........................................  
( ................................................) 

ผู้แจ้ง 

 

บันทึกนายทะเบียน ..............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................  

 

ลงชื่อ .........................................  
( ................................................) 
นายทะเบียน .............................  

วันที่ ......... / ......... / .....  

รับวันที่ ................................. 
ลงชื่อ .....................  ผูรับแจง 



ม.น. ๗ 

แบบรายงานการชําระบัญช ี
 
 

มูลนิธิ ........................................  ทะเบียนเลขที่ ........................  

เริ่มชําระบัญชีเมื่อ ......................... 
เสร็จการชําระบัญชีเมื่อ ................. 

 

เขียนที่ ................................  
วันที่............เดือน........................ พ.ศ ......................  

ข้าพเจ้า .............................................  ผู้ชําระบัญชีโดยการแต่งตั้งของ  

(คณะกรรมการของมูลนิธิ/ศาล) ................................................................................................  

ขอรายงานต่อนายทะเบียนมูลนิธิ ................................................. ว่าได้ชําระบัญชีแล้ว  ดังนี้ 
 

โฆษณาในหนังสือพิมพ์ ............................. ลงวันที่ ...........( .... ฉบับ) ..............  แผ่น 

ส่งแจ้งความถึงเจ้าหนี้ ............................... ลงวันที่ ...........( .... ฉบับ) ..............  แผ่น 

ผู้สอบบัญชี ............................................... ต้ังแต่เมื่อวันที่ .........................................  
งบดุลเพียงวันเลิก วันที่ ............................ หมายอักษร .......( .... ฉบับ) ............  แผ่น 

บัญชีรายละเอียดสินทรัพย์และหนี้สิน  หมายอักษร .......( ...... ฉบับ) ..........  แผ่น 

สําเนาบันทึกการประชุม เมื่อวันที่ ............ หมายอักษร .......( ...... ฉบับ) ..........  แผ่น 

การจําหน่ายทรัพย์สิน  หมายอักษร ......( ...... ฉบับ) ..........  แผ่น 

การรับชําระหนี้จากลูกหนี้  หมายอักษร .......( ...... ฉบับ) ..........  แผ่น 

การชําระหนี้แก่เจ้าหนี้  หมายอักษร .......( ...... ฉบับ) ..........  แผ่น 

เจ้าหนี้ไม่พบตัว  หมายอักษร ....... (........ ฉบับ) .........  แผ่น 

รายการอื่น ๆ  หมายอักษร ......( ...... ฉบับ) ..........  แผ่น 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................  
ดังมีเอกสารแนบท้ายรายงานฉบับนี้ด้วยแล้ว 

 
 

(ลงชื่อ) ..........................................  
( ......................................) 

ผู้ชําระบัญช ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติให้ใช้
บทบัญญัติบรรพ ๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ได้ตรวจชําระใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้
ปรับปรุงบทบัญญัติว่าด้วยมูลนิธิเสียใหม่ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งการปรับปรุง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดังกล่าวมีผลทําให้กฎกระทรวงและระเบียบในส่วนที่ใช้บังคับอยู่ใน
ปัจจุบันไม่สอดคล้องกับการปรับปรุง ประกอบกับมาตรา ๑๓๖ (๑) (๔) และ (๕) แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้บัญญัติให้ออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับการยื่นคําขอจดทะเบียนและการรับ
จดทะเบียน การดําเนินกิจการของมูลนิธิ และการทะเบียนมูลนิธิ และการอื่นใดเพื่อปฏิบัติให้เป็นไป
ตามบทบัญญัติว่าด้วยมูลนิธิ  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัทมา/จัดทํา 
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

 
พัสสน/ผู้ตรวจ 

๑๑ มกราคม ๒๕๕๓ 
 

ชวัลพร/ปรับปรุง 
๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ 

 
 


