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กิตติกรรมประกาศ 
 

 ในชีวิตท่ีผานมาของขาพเจามีผูมีพระคุณหลายทานท่ีใหการสนับสนุนดวยดีมาโดย
ตลอด ท่ีสําคัญยิ่งในชีวิตท้ังในดานการดําเนินชีวิตและการศึกษา จะเปนใครอ่ืนเสียมิไดนั้นก็คือ คุณ
พอและคุณแม ขอขอบพระคุณสําหรับทุกส่ิงทุกอยางในชีวิต ท้ังในสวนท่ีเปนรูปธรรมและ
นามธรรมกําลังใจ โดยเฉพาะความรักท่ีมีใหกับลูกคนนี้เสมอมา บุญคุณเหลานั้นแมจะใหบรรยายมี
ความหนาเทากับวิทยานิพนธเลมนี้รวมกันเปนหลายลานเลมก็บรรยายไมหมด ขอบพระคุณจริงๆ 
ครับผม หวังวาวันขางหนาลูกคนนี้ไดมีโอกาสตอบแทนทานอยางแนนอน ขอบพระคุณทานรอง
ศาสตราจารย พินิจ ทิพยมณี ท่ีรับเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธเลมนี้ ท้ังใหกําลังใจและแนวทางกับ
ขาพเจาดวยดีมาโดยตลอดต้ังแตขณะเรียนวิชาบัณฑิตสัมมนา ขอบพระคุณสถาบันอันทรงเกียรติ
แหงนี้ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตท่ีไดใหวิชาความรูแกขาพเจา แมตัวขาพเจาเองจะมิไดสําเร็จการ 
ศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันแหงนี้ แตขาพเจาก็รักและเทิดทูนสถาบันแหงนี้เชนกันเพราะ
ขาพเจาไดช่ือวาเปนลูกพระสิทธิธาดาคนหนึ่งแลว ชีวิตนี้จะไมมีวันลืมพระคุณ ขอบพระคุณครูบา 
อาจารยทุกๆ ทานต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันท่ีไดอบรมส่ังสอนขาพเจามา ขอบคุณพี่สาวเพื่อนๆ พี่ๆ 
นองๆ ทุกคนสําหรับกําลังใจท่ีดีท้ังทางตรงและทางออม จะไมลืมความมิตรภาพท่ีมีใหจากทุกคน 
และขอขอบพระคุณสําหรับทุกๆพลัง จากทุกๆทานท่ีมิอาจนํามากลาวไดหมดในท่ีนี้ 
 สุดทายขอบคุณทุกๆ เหตุการณ ทุกๆ เร่ืองราว ท่ีผานเขามาในชีวิต ท้ังรายและดีท่ีเปน
เสมือนครู เปนบทเรียนท่ีคอยอบรมส่ังสอน ใหไดลองทําแบบฝกหัดชีวิตเพื่อท่ีจะใหชีวิตในวัน
ขางหนา ไดกาวเดินอยางเขมแข็งและม่ันคงตอไป ขอบคุณครับ.  

 
  อุดมศักดิ์ เย็นใส 
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บทคัดยอ 
 

 วิทยานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายในการควบคุมกํากับ
มูลนิธิตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของโดยศึกษาเปรียบเทียบกับ
กฎหมายตางประเทศและวิเคราะหปญหากฎหมายในการควบคุมกํากับองคกรสาธารณประโยชน
ของประเทศไทยเปรียบเทียบกับของตางประเทศไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมัน 
ญ่ีปุนและอินโดนีเซียรวมท้ังเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุม    
กํากับองคกรสาธารณประโยชน ท้ังนี้ใชวิธีวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) เปนการศึกษา
คนควาจากตํารา หนังสือ บทความในวารสาร เอกสารวิจัย กฎหมายท่ีเกี่ยวของและคําวินิจฉัยของ
ศาลตลอดจนการสืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ต 
 จากการศึกษาพบวา 
 ประการแรก มาตรการทางกฎหมายท่ีกําหนดในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวา
ดวยมูลนิธิไมมีมาตรการสงเสริมจากรัฐในเร่ืองการใหใหส่ิงจูงใจแกผูบริจาคแกมูลนิธิ เนื่องจาก
ตามประมวลรัษฎากรมูลนิธิจะตองไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง รวมท้ังความไมเหมาะสม
การควบคุมการเร่ียไรตามพระราชบัญญัติควบคุมการเร่ียไร พ.ศ. 2487 นอกจากนี้ การไดรับการ
สนับสนุนจากรัฐในการดําเนินโครงการสาธารณะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสงเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 ซ่ึงมีข้ันตอนท่ียุงยาก 
 ประการท่ีสอง มาตรการในการตรวจสอบการดําเนินกิจกรรมของมูลนิธิตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยยังขาดมาตรการความโปรงใสในการใหประชาชนไดตรวจสอบ 
 จากผลการศึกษาขางตนผูเขียนจึงขอเสนอแนะ กลาวคือ รัฐควรจัดใหมีการตรา
กฎหมายพิเศษข้ึนเพื่อควบคุมกํากับองคกรเอกชนท่ีดําเนินกิจกรรมสาธารณประโยชนโดยมข้ัีนตอน
การจัดต้ัง การควบคุมกํากับการเร่ียไร การดําเนินกิจกรรม การตรวจสอบการใชจายเงินโดยเฉพาะ 
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ABSTRACT 
 

 The purpose of thesis is to study the legal measures concerning the control and 
support the public service foundations according to Civil and commercial Code and other legal 
rules by comparative studying  the foreign laws and analyzing the legal problems which are 
concerned with the control and support the public service thai and foreign non-governmental 
organization,such as United States United Kingdom Germany Japan and Indonesia, and proposing 
the recommendation concerning the control and support the public service non-governmental 
organization. This thesis is studied by documentary research which is collected and analyzed the 
textbooks, articles, researches, the law and the court decisions. 
 The finding are as follow : 
 Firstly, legal measures are prescribed in Civil and commercial Code which has no the 
support measures by government as to tax deduction for charities in Tax Code because of  no 
permission of Fiscal Ministry. In addition, the control for charities according to the Thai Chari 
ties Act B.E.2487 is out of date and the grants for Civil and commercial Code according to The 
Public Welfare Act, B.E.2546 is full of the difficult stages to the affairs of NGO. 
 Secondly, legal measures are prescribed in Civil and commercial Code as to super 
vise the public service affairs of NGO which is not transparent to  supervise NGO. 
 The author recommends to enact the Sui Gereris to control and supervise NGO as   to 
the stage of establishment of NGO, beg for charities, public service affaires and monetary control. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 โดยท่ีรัฐมีหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะเพ่ือสนองความตองการของประชาชน
โดยสวนรวม ไดแก การรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ การปองกันประเทศ การจัด
สวัสดิการสังคม เปนตน อยางไรก็ตาม มีการจัดทําบริการสาธารณะบางประเภทท่ีเปนประโยชนตอ
ประชาชนเปนเร่ืองเกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกแกประชาชน ไดแก การสรางถนน การจัด
โครงขายโทรศัพท เปนตน ฝายปกครองอาจจะมีการมอบหมายใหแกเอกชนเขาไปจัดทําเพื่อให
บริการแกประชาชนในลักษณะตางๆ เชน การใหสัมปทาน การรวมลงทุนกับเอกชน การใหเอกชน
เชา เปนตน โดยเอกชนจะเขาไปลงทุนในกิจการท่ีไดรับมอบหมายจากฝายปกครองโดยเก็บคา 
บริการจากประชาชน ท้ังนี้ ในการเขาจัดทําบริการสาธารณะในลักษณะดังกลาวของเอกชนนั้น 
เอกชนเขาไปจัดทําบริการสาธารณะก็เนื่องจากตองการแสวงหากําไร (Profit) ท่ีไดรับจากการ
ประกอบกิจการนั้น ดังท่ีเห็นไดจากการบริการสาธารณะประเภท ไดแก กิจการโทรคมนาคม การ
ขนสงสาธารณะ กิจการดานการประปา กิจการผลิตพลังงานไฟฟา เปนตน1  
 อยางไรก็ดี ยังมีการบริการสาธารณะอีกหลายประเภทที่เอกชนไดเขาดําเนินการโดย
มิไดมุงแสวงหากําไร ไดแก การจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะหใหแกประชาชน การให
การศึกษาแกผูดอยโอกาสในสังคม การใหบริการดานสุขภาพอนามัย และท่ีอยูอาศัย การใหความ
ชวยเหลือในดานความรูเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ ดานนันทนาการ การใหความชวยเหลือดาน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา และการปกปองบําบัดความเสียหายท่ีเกิดจากสาธารณภัยและ
อุบัติเหตุ ท้ังนี้ จะเห็นไดวาการบริการสาธารณะในดานนี้ฝายปกครองเปนผูมีหนาท่ีใหบริการแก
ประชาชนผานกระทรวง ทบวง กรม และหนวยงานการปกครองสวนทองถ่ินตางๆ รวมไปถึง
องคการมหาชน ไดแก กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
สังคม เปนตน 
 สําหรับประเทศไทยนั้น จะเห็นไดวามีมูลนิธิทําหนาท่ีชวยเหลือและสงเคราะห
ประชาชนในระยะแรก ไดแก องคกรทางศาสนาคริสเตียนหลายนิกายท่ีเขามาเผยแพรศาสนา 

                                                 
1  นันทวัฒน  บรมานันท.  (2543).  หลักกฎหมายปกครองเก่ียวกับบริการสาธารณะ.  หนา 23-25. 
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พรอมกับการสงเคราะหและบริการดานการศึกษาในสมัยรัชกาลท่ี 4 โดยแตเดิม มีเปาหมายท่ีจะ
โนมนาวใหผูรับบริการเปล่ียนมานับถือศาสนาของตน และตอมาไดปรับเปล่ียนเปนการสงเคราะห
ชวยเหลือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแกปญหาสังคม  ตอมาเม่ือมีการอพยพหล่ังไหล 
ของชาวจีนเขาสูประเทศไทยจํานวนมากในยุครัตนโกสินทรตอนตนนําไปสูการกอต้ังองคกร
สาธารณประโยชนของชาวจีน ท้ังท่ีดําเนินการโดยลับและเปดเผยเพ่ือชวยเหลือชาวจีนกลุมตางๆ 
ซ่ึงตอมาไดขยายผลความรวมมือเชิงธุรกิจการคา เนื่องจากกลุมเปาหมายที่ไดรับบริการจาก 
องคกรศาสนาคริสเตียนและองคกรชาวจีนสวนใหญเปนกลุมประชาชนผูดอยโอกาสที่มีความ
ยากลําบากในการดํารงชีวิต ประกอบกับสถานการณท่ีมีการขับเค่ียวตอสูกันอยางรุนแรงระหวาง
คายคอมมิวนิสตและคายเสรีนิยม ทําใหรัฐบาลเกรงวาจะเปนภัยตอความมั่งคงของประเทศ ดังนั้น 
รัฐบาลจึงไดตราพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ. 2485 เพื่อควบคุมการดําเนินงานของ
องคกรเหลานี้ โดยกําหนดใหองคกรท่ีประสงคจะดําเนินงานเพ่ือสาธารณประโยชน ตองจัดต้ังใน
รูปของมูลนิธิและสมาคม ซ่ึงตองจะทะเบียนตอหนวยงานของรัฐและมีหนาท่ีตองจัดสงรายงาน
กิจกรรมและการเงิน พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดมีการแกไขเพิ่มเติมและยังใชบังคับในปจจุบัน โดย
ใชควบคูกับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ในการกอต้ังมูลนิธิ และสมาคม  
 ท้ังนี้ เอกชนท่ีดําเนินการดานสังคมสงเคราะหในปจจุบันมักจะมีลักษณะดังตอไปนี้ 
 1) ทํากิจกรรมเพื่อสวนรวมและสาธารณประโยชน 
 2)  ดําเนินงานอยางเอกเทศ 
 3)  ไมแสวงหากําไรและไมมีการแบงปนผลประโยชนแกสมาชิก 
 4)  ไมใชองคกรของรัฐ 
 5)  ไมใชองคกรศาสนาท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อศาสนาอยางเดียว 
  6)  ไมใชองคกรท่ีมีวัตถุประสงคทางการเมือง ท้ังนี้ ไมรวมถึงสหภาพแรงงาน และ
องคกรประชาชนทองถ่ิน 
 เม่ือพิจารณาลักษณะขององคกรท่ีเอกชนใชดําเนินการบริการสาธารณะดานสังคม
สงเคราะหมักจะรูปในรูปของสมาคม2 มูลนิธิ3 และชมรม ท้ังนี้ องคกรของเอกชนท่ีจัดทําบริการ
สาธารณประโยชนท่ีรูจักกันดี ไดแก มูลนิธิปอเตกตึ้ง มูลนิธิรวมกตัญู มูลนิธิคุมครองผูบริโภค 

                                                 
2  สมาคมเปนองคกรที่จัดต้ังขึ้นตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมีฐานะเปนนิติบุคคล ทั้งน้ี การ

จัดต้ังสมาคมเพ่ือกระทําการใดๆ อันมีลักษณะตอเน่ืองรวมกันและมิใชหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน. 
3  มูลนิธิ ไดแกทรัพยสินที่จัดสรรไวโดยเฉพาะสําหรับวัตถุประสงคเพ่ือการกุศล สาธารณะ การศาสนา 

ศิลปะ วิทยาศาสตร วรรณคดี การศึกษาหรือเพ่ือสาธารณประโยชนอยางอื่น โดยมิไดมุงหาผลประโยชนมา
แบงปนกัน โดยตองจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมีฐานะเปนนิติบุคคล. 

DPU



 3 

มูลนิธิชัยพัฒนา สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมาย มูลนิธิปวีณาเพื่อผูหญิงและเด็ก มูลนิธิคุมครอง
เด็ก เปนตน องคกรเอกชนเหลานี้มีบทบาทในการชวยแบงเบาภาระในการชวยเหลือบุคคลดอย
โอกาสในสังคมจากฝายปกครอง 

แตอยางไรก็ตาม แมมูลนิธิใดก็ตามจะทําประโยชนใหแกสังคมมากเพียงใดก็ตาม รัฐ
จําเปนท่ีจะตองเขามาควบคุมกํากับดูแล เนื่องจากรัฐเปนผูดําเนินการใหมีการจัดต้ังมูลนิธิซ่ึงเปน 
นิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเพื่อดูแลใหมูลนิธิดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะ
ตามวัตถุประสงคท่ีจัดตั้งข้ึน 
 ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดกําหนดใหรัฐใหไปควบคุมกํากับมูลนิธิใน 
3 กรณี กลาวคือ 
 1)  อํานาจของรัฐในการควบคุมดูแลมูลนิธิ เพ่ือมิใหดําเนินการไปโดยผิดวัตถุประสงค
ของมูลนิธิ หรือเกิดความเสียแกประชาชนข้ึน4  
 2)  อํานาจของรัฐเกี่ยวกับเอกสารของมูลนิธิ โดยนายทะเบียนมูลนิธิหรือพนักงาน
เจาหนาท่ีตองจัดใหประชาชนไดตรวจดูเอกสารของมูลนิธิ5  
 3)  อํานาจของรัฐในการออกกฎขอบังคับ ไดแก การยื่นคําขอจดทะเบียนการดําเนินการ
ของมูลนิธิ การปฏิบัติตามกฎหมายของมูลนิธิ เปนตน6  
 แตอยางไรก็ตาม มาตรการในการควบคุมกํากับการดําเนินกิจกรรมมูลนิธิหรือสมาคม
ตางๆ ของรัฐตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยหรือมาตรการทางกฎหมายยังขาดมาตรการทาง
กฎหมายสนับสนุนในการดําเนินการในหลายกรณีดวยกัน กลาวคือ 
 1) มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมกํากับการแสวงหารายไดของมูลนิธิ ไมวา
จะเปนการเร่ียไร หรือ การรับบริจาค   
 2) มาตรการทางกฎหมายในควบคุมกํากับการดําเนินกิจการเพ่ือแสวงหารายได และ
การใชจายของมูลนิธิ 
 3) มาตรการการสรางความโปรงใสเพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบการรับบริจาค
และการใชจายของมูลนิธิ (Accountability) ใหเปนไปตามวัตถุประสงคแหงมูลนิธินั้น 
 4) ในปจจุบันยังไมมีการจัดต้ังองคกรของรัฐเพื่อทําหนาท่ีควบคุมกํากับการดําเนินงาน
มูลนิธิ สมาคม ชมรม หรือองคกรสาธารณประโยชนในรูปแบบใดๆ ข้ึนอยางเปนรูปธรรมโดย 
เฉพาะ 

                                                 
4  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 128. 
5  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 135. 
6  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 136. 
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 5) องคกรใดจะเปนผูวินิจฉัยขอพิพาทระหวางมูลนิธิหรือองคกรสาธารณประโยชนกับ
หนวยงานราชการท่ีควบคุมกํากับองคกรสาธารณประโยชนหรือมูลนิธิกับประชาชนผูมีสวนไดเสีย 
 6) ขาดมาตรการทางกฎหมายอยางชัดเจนในการสนับสนุนการบริจาคเงินใหแก 
มูลนิธิสมาคม หรือองคกรสาธารณประโยชนในการไดรับการหักคาลดหยอนในการชําระภาษีตาม
ประมวลรัษฎากร ท้ังนี้ในการประกาศใหมูลนิธิ สมาคม เปนองคการสาธารณกุศล ประมวล
รัษฎากร มาตรา 39 กําหนดใหมูลนิธิ สมาคม มีฐานะเปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ท่ีมี
หนา ท่ีตองเสียภาษี เงินไดนิติ บุคคลและหากมีการประกอบการคายอมมีหนา ท่ีตองเสีย 
ภาษีมูลคาเพิ่ม แตถาหากมูลคา สมาคมใด จัดต้ังข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการกุศล และมีคุณสมบัติ
หลักเกณฑตามประกาศกระทรวงการคลังท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังท่ีรัฐมนตรีประกาศให
เปนองคการสาธารณกุศล ก็จะไดรับการพิจารณายกเวนภาษีเงินได7  
 ปญหาที่เกิดจากมาตรการดังกลาวก็คือ มีมูลนิธิและสมาคมเพียงไมกี่แหงท่ีไดรับการ
ประกาศจากกระทรวงการคลังใหเปนองคการสาธารณกุศล ท้ังนี้เนื่องจากหลักเกณฑท่ีกระทรวง 
การคลังวางไวเกี่ยวกับการพิจารณาวาอะไรเปนรายจายเพื่อการกุศลสาธารณะท่ีจะนํามาคํานวณ
เพื่อใหมูลนิธิหรือสมาคมดังกลาวเปนองคการสาธารณกุศลนั้น เปนไปอยางเขมงวดและเปน
ดุลพินิจของเจาหนาท่ีกรมสรรพากรท่ีจะพิจารณา จึงทําใหมูลนิธิสวนใหญไมไดรับประโยชนจาก
มาตรการดังกลาว 
 อนึ่งในตางประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศอังกฤษ แมวาจะไดมีตรากฎหมาย 
Charity Act ค.ศ. 1993 มาแลวก็ตาม แตก็มีความพยายามท่ีจะปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับการรับบริจาค
อีกคร้ังจากรัฐบาลของนายโทนี่ แบรล เนื่องจากบรรดาองคกรสาธารณประโยชนของอังกฤษ 
ท่ีมักจะมีการจัดต้ังในรูปของทรัสต (trust) สมาคมท่ีไมจดทะเบียน (unincorporated association) 
และบริษัทการกุศล (charitable company) อยางใดอยางหน่ึง8 ในปจจุบันประเทศอังกฤษมีองคกร
สาธารณประโยชนท่ีจดทะเบียน จํานวน 180,000 องคกร โดยมีรายไดท้ังส้ินประมาณ 1 พันลาน
ปอนด ซ่ึงสวนใหญไดรับมาจากการบริจาคและประกอบธุรกิจขององคกร โดยมีคณะกรรมการการ
กุศล (Charity Commission) ซ่ึงเปนคณะกรรมการของรัฐทําหนาท่ีควบคุมกํากับองคกรสาธารณ 
ประโยชน การปฏิรูปกฎหมายการรับบริจาคของรัฐบาลอังกฤษมีจุดมุงหมายสําคัญดังตอไปนี้ 

                                                 
7  ประกาศกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 1 และ 2 วาดวยภาษีเงินไดและภาษีมูลคาเพ่ิมเรื่องหลักเกณฑการ

พิจารณาประกาศกําหนดองคการ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาลและสถานศึกษา ตามมาตรา 47 (7) (ข) แหง
ประมวลรัษฎากร และมาตรา  3 (4) วาดวยการยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิม (ฉบับที่ 239) พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชกฤษฎีกา  ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิม (ฉบับที่ 254) พ.ศ. 2535. 

8  Richard  Fries.  (2004, September).  Charity Law and Regulation in the UK.  p. 2. 
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 1) รับรองความเปนอิสระของการจัดต้ังองคกรสาธารณประโยชน 
 2) เคารพในความเปนอิสระในการทํางานขององคกรสาธารณประโยชน 
 3) สรางความเช่ือถือศรัทธาแกผูบริจาค 
 4) สงเสริมใหเกิดความโปรงใสและตรวจสอบได 
 5) การตรากฎหมายใหมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบและควบคุมกํากับองคกร
สาธารณประโยชน9  
 ท้ังนี้รางกฎหมายการรับบริจาคฉบับใหมกําลังอยูในระหวางการทําประชาพิจารณและ
การรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนซ่ึงเปนกรณีท่ีนาจะนํามาศึกษาเพื่อปฏิรูปกฎหมายของประเทศ
ไทยตอไป 
 สําหรับกฎหมายของตางประเทศอ่ืนๆ นั้น ไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมัน ญ่ีปุน
และอินโดนีเซีย กลาวคือ  
 สวนประเทศญ่ีปุน การจัดต้ังองคกรสาธารณประโยชนทําไดหลายรูปแบบ กลาวคือ  
 1)  สมาคมท่ีเปนนิติบุคคล 
 2)  มูลนิธิท่ีเปนนิติบุคคล 
 3)  บริษัทสวัสดิการสังคม 
 4)  บริษัทโรงเรียนเอกชน 
 5)  บริษัททางการแพทย 
 6)  บริษัทท่ีไมแสวงหากําไร 
 ท้ังนี้ องคกรสาธารณประโยชนไมวารูปแบบใดจะตองทํางานเพื่อสาธารณประโยชน
ของประชาชนและตองอยูภายใตการกํากับดูแลของเจาหนาท่ีท่ีรับจดทะเบียนในการควบคุมกํากับ
องคกรสาธารณประโยชนเหลานี้จะตองอยูภายใตหลักธรรมาภิบาลกลาวคือสามารถใหประชาชน 
ผูมีสวนไดเสียตรวจสอบการดําเนินงานได10  
 จากท่ีกลาวมาจะเห็นไดวาในแตละประเทศตางก็มีกระบวนการตรวจสอบการ
ดําเนินงานขององคกรสาธารณประโยชนเนื่องจากเปนองคกรท่ีไดรับเงินจากการบริจาคของ
ประชาชนแมวาจะเปนองคกรเอกชนก็ตาม ท้ังนี้ ผูวิจัยจึงมีความสนใจมาตรการทางกฎหมาย 
ในการควบคุมตรวจสอบมูลนิธิท่ีดําเนินการบริการสาธารณะดานสวัสดิการ ดังนั้น หากไดศึกษา

                                                 
9  Carbinet  Office.  (2002, September).  Private Action Public Benefit A Review of Charities and 

Wider Not For Profit Sector.  p. 30. 
10  Akira  Matsubar.  (2004, October).  Coalition For Legislation to support citizens’organization. 

pp. 1-2. 
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เปรียบเทียบกับการควบคุมกํากับของตางประเทศจะทําใหสามารถปรับปรุงมาตรการทางกฎหมาย
ของไทยไดในอนาคต 
 
1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1.2.1 เพื่อศึกษาแนวความคิดและประวัติความเปนมาขององคกรสาธารณประโยชนในประเทศ
ไทย 
 1.2.2 เพื่อศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมกํากับมูลนิธิตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยและกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของโดยศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายตางประเทศ 
 1.2.3 เพื่อศึกษาและวิเคราะหปญหากฎหมายในการควบคุมกํากับองคกรสาธารณประโยชน
ของประเทศไทยเปรียบเทียบกับของตางประเทศ 
 1.2.4 เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมกํากับองคกร
สาธารณประโยชน 
 
1.3 สมมุติฐานของการศึกษา 
 โดยที่มาตรการทางกฎหมายในการสงเสริมและควบคุมกํากับองคกรท่ีดําเนินการดาน
สาธารณประโยชนมีเพียงบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยมูลนิธิเทานั้น 
ท้ังนี้ หากพิจารณาบทบัญญัติของมูลนิธิ จะเห็นไดวา ขาดมาตรการในการควบคุมตรวจสอบการรับ
บริจาคโดยใหประชาชนผูมีสวนไดเสียตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรสาธารณะประโยชน  
ไมมีบทบัญญัติในการควบคุมกํากับการเรี่ยไร และการดําเนินกิจกรรมเพื่อหารายได และขาด
บทบัญญัติของกฎหมายในการตรวจสอบความโปรงใส ท่ีสําคัญ คือขาดมาตรการในการสนับสนุน 
จึงสมควรแกไขปรับปรุงกฎหมายดังกลาว ซ่ึงในตางประเทศหลายประเทศมีบทบัญญัติในการ
ควบคุมกํากับมูลนิธิท่ีดําเนินการดานสาธารณะประโยชนอยางชัดเจนและรัดกุม สมควรท่ีประเทศ
ไทยควรปรับปรุงแกไขกฎหมายในเร่ืองดังกลาวใหมีมาตรการท่ีดีโดยการตราเปนกฎหมายเฉพาะ
ตอไป 
 
1.4  ขอบเขตของการศึกษา 
 วิทยานิพนธฉบับนี้มีขอบเขตการศึกษาเฉพาะหลักกฎหมายในประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยวาดวยมูลนิธิและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนกฎหมายของตางประเทศ อันไดแก 
ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ  เยอรมัน ญ่ีปุนและอินโดนีเซีย 
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1.5  วิธีดําเนินการศึกษา 
 วิทยานิพนธฉบับใชวิธีวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) เปนการศึกษาคนควา
จากตํารา หนังสือ บทความในวารสาร เอกสารวิจัย กฎหมายท่ีเกี่ยวของและคําวินิจฉัยของศาล
ตลอดจนการสืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ต 
 
1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.6.1 ทําใหไดทราบถึงประวัติความเปนมาขององคกรสาธารณประโยชนในประเทศไทยและ
องคความรูเกี่ยวกับมูลนิธิท่ีดําเนินการเพ่ือสาธารณประโยชนวามีรูปแบบและสถานภาพทาง
กฎหมายอยางไรบาง 
 1.6.2 ทําใหทราบถึงมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมกํากับมูลนิธิของประเทศไทยและ
ตางประเทศ 
 1.6.3 ทําใหทราบถึงปญหาทางกฎหมายในการควบคุมกํากับองคกรสาธารณประโยชนของ
ประเทศไทยและตางประเทศ 
 1.6.4 ปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายในการควบคุมกํากับมูลนิธิท่ีดําเนินกิจกรรมดาน
สาธารณประโยชนของประเทศไทย 
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บทที่ 2 
แนวความคดิและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมกํากับมูลนิธิ 

ของประเทศไทย 

  
 ในบทท่ี 2 จะเปนการศึกษาขอความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับมูลนิธิซ่ึงเปนองคกรเอกชนท่ีมี
วัตถุประสงคในการชวยเหลือในดานตางๆ รวมไปถึงแนวความคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ รวมท้ัง
แนวความคิดทางกฎหมาย ดังจะไดพิจารณาโดยลําดับ 
 
2.1  ความหมายขององคกรเอกชนท่ีทํากิจการสาธารณประโยชน 
 องคกรเอกชนมีท่ีมาจากสภาพความเปนไปตามปกติของสังคม กลาวคือ คนท่ีอยู
รวมกันในสังคมตางก็มีหนาท่ีตองชวยเหลือซ่ึงกันและกัน องคกรเอกชนจึงเกิดข้ึนจากกลุมคนท่ีมี
ความคิดและมีความเห็นวางานท่ีเปนการพัฒนาจะเปนชองทางท่ีชวยเหลือสังคมได 
 โดยแตเดิมนั้น หนาท่ีในการตอบสนองความม่ันคงปลอดภัยและความสะดวกสบายใน
การดํารงชีวิตอยูในสังคมเปนหนาท่ีของรัฐ ตอมา เม่ือรัฐมีประชากรมากข้ึนและตองตอบสนอง
ความตองการของประชาชนในสังคมมากข้ึนใหทันกับเทคโนโลยีท่ีพัฒนาไปอยางรวดเร็ว ประกอบ
กับนโยบายของรัฐสมัยใหมสวนใหญท่ีตองการเนนความกาวหนาทางดานการพัฒนาเศรษฐกิจ รัฐ
จึงประสบปญหาท่ีจะตองเลือกพัฒนาระหวางความเจริญกาวหนาทางดานวัตถุกับการดูแลความ
ผาสุกของประชาชนเหตุท่ีรัฐตองเลือกระหวางสองส่ิงดังกลาวเพราะรัฐประสบปญหาหลายประการ 
เชน ไมมีงบประมาณ ขาดแคลนบุคลากร พื้นท่ีในการที่รัฐตองดูแลมีขนาดใหญเกินกวาจะดูแลได
ท่ัวถึง ประกอบกับระบบราชการตามปกติเปนระบบรวมศูนยอํานาจ ดังนั้น จึงเกิดชองวางข้ึน
ระหวางสวนกลางท่ีเจริญกาวหนากับทองถ่ินท่ียังลาหลังและขาดแคลนแทบจะทุกส่ิงทุกอยางท่ี
สวนกลางมี องคกรเอกชนจึงเกิดข้ึนไดโดยมีชองวางดังกลาวเปนปจจัย 
 องคกรเอกชนมีวิวัฒนาการมาจากกลุมคนผูมีความปรารถนาดีในอันท่ีจะชวยเหลือ
สังคม และในขณะเดียวกันพวกเขาไดพบเห็นปญหาหลายอยางท่ีเกิดข้ึนในสังคมที่หนวยงานของ
รัฐและระบบราชการตางๆ ไมสามารถเขาถึงปญหาและแกไขไดอยางตรงจุดเนื่องจากระบบราชการ 
เต็มไปดวยข้ันตอนตางๆ ขาดความคลองตัวในการดําเนินงานและไมมีมาตรการในการแกไขปญหา
ระยะยาว ประกอบกับมีเจาหนาท่ีของรัฐบางรายท่ีสรางปญหาและความเดือดรอนใหกับประชาชน

DPU



 

 

9 

 

องคกรเอกชนจึงเขามารับหนาท่ีดังกลาวโดยเขามาอุดชองวางท่ีระบบราชการเขาไมถึงและเปนการ 
เขามาแกไขปญหาเฉพาะหนาใหกับประชาชนผูไดรับความเดือดรอนลําบาก1 โดยในการดําเนินการ
ดังกลาวองคกรเอกชนไดรวมมือกับบุคคลตางๆ ท่ีมีความสําคัญในทองถ่ิน เชน พระ ครู ผูนําชุมชน 
เพื่อรวมกันคิดคนหาแนวทางในการแกไขปญหาความเดือดรอนตางๆ ใหกับประชาชน เชน ปญหา
ชนบท ปญหาสังคม ปญหาเด็ก ปญหาสตรี ปญหาสิทธิมนุษยชน ปญหาสาธารสุขข้ันมูลฐานท่ี
หนวยงานของรัฐและระบบราชการยังไมสามารถแกไขไดเนื่องมาจากอุปสรรคอันเกิดจากระเบียบ
และข้ันตอนในการดําเนินการของรัฐเอง 
 ในระยะเริ่มแรกของการดําเนินการชวยเหลือสังคมของกลุมคนตางๆ สถาบันทาง
ศาสนาและมูลนิธินับไดวาเปนองคกรเอกชนรุนบุกเบิกท่ีเขามาชวยอุดชองวางท่ีรัฐไปไมถึงตอมา 
จึงมีกลุมคนที่รวมกันจัดต้ังมูลนิธิ มูลนิธิและกลุมตางๆ ข้ึนเพื่อชวยเหลือสังคมโดยเนนไปท่ีการ
ชวยเหลือประเภทตางๆ ตามความถนัด เชน กลุมคนพิการ กลุมคนตาบอด ฯลฯ การรวมกลุมของคน
เหลานี้เปนการสะทอนใหเห็นถึงแนวความคิดท่ีวา บทบาทและหนาท่ีในการพัฒนาสังคมเปนหนาท่ี
ของประชาชนทุกคนท่ีจะรวมมือกัน และในระยะหลังก็ไดมีนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยตางๆ เขา
รวมกับองคกรเอกชนมากข้ึน จึงทําใหแนวโนมในการดําเนินงานขององคกรเอกชนเปนไปอยางมี
ระเบียบมากข้ึน 
 สําหรับคําจํากัดความขององคกรเอกชน2 หมายถึง “องคการหรือมูลนิธิหรือมูลนิธิหรือ
หนวยงานท่ีมีช่ือเรียกเปนอยางอ่ืน ซ่ึงมีลักษณะเปนสถาบันนอกระบบราชการ รวมตัวกันข้ึนตามา
กลุมวิชาชีพ กลุมศึกษา กลุมสนใจ หรือกลุมท่ีมีเปาหมายรวมกัน ท้ังนี้เพื่อท่ีจะดําเนินบทบาทในการ
ชวยเหลือและชวยคล่ีคลายปญหาในสังคม การบริการสังคม รวมทั้งการพัฒนาสังคมโดยมิได
แสวงหากําไรหรือผลประโยชนใดๆ” 
 
2.2 วิวัฒนาการขององคกรเอกชนในประเทศไทย 
 องคกรเอกชนไดมีการกอต้ังมาตั้งแตสมัยกอนการเปล่ียนแปลงการปกครองโดยไดมี
การวิวัฒนาการมาโดยลําดับ และไดเพิ่มบทบาทตอสังคมโดยรวมในทุกๆ ดาน ไดแก การศึกษา การ
สังคมสงเคราะห การสาธารณสุข เปนตน ดังจะไดพิจารณาดังตอไปนี้ 
 
 

                                                 
1  มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.).  (2534, มกราคม).  ทศวรรษ... องคกรเอกชน.  หนา 2-3. 
2  ภูมิธรรม  เวชยชัย.  (2527).  องคการพัฒนาเอกชนในประเทศไทย: สถานภาพ บทบาทและปญหา. 

หนา 23. 
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 2.2.1 ชวงกอนเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475  
 ขอมูลทางประวัติศาสตรเกี่ยวกับมูลนิธิในสมัยนี้แทบจะไมมีอยูเลยงานเขียนสวนใหญ
มักจะอางวา มูลนิธิแหงแรกในสังคมไทยไดแก “สภาอุณาโลมแดง” ซ่ึงปจจุบันคือสภากาชาดไทย 
สภาอุณาโลมแดงสถาปนาข้ึนในสมัยรัชกาลที่ 5 แหงราชวงศจักรี โดยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรม
ราชินี สภาอุณาโลมแดง ไดกอตั้งข้ึนเพื่อชวยเหลือทหารที่ไดรับบาดเจ็บจากสงคราม ในสมัย
เดียวกันนี้ พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฎ ไดทรงบริจาคทรัพยสวนพระองคเพื่อสรางสถาน
สงเคราะหเด็กอนาถาข้ึน 
 ถาพิจารณาตามความหมายของโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย John Hopskin ก็จะเห็นวา
หนวยงานท้ังสองนี้ มิไดมีฐานะเปนมูลนิธิตามความเขาใจในยุคปจจุบัน ท้ังนี้เนื่องจากเกี่ยวของ
โดยตรงกับองคพระมหากษัตริยในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย ซ่ึงถือวาเปน “หลวง” หรือภาค
ราชการอยู หนวยงานท้ังสองนี้เปนองคกรการกุศลซ่ึงดําเนินการโดย “ฝายใน” ดวยศรัทธาความเช่ือ
ทางพุทธศาสนาตามคตินิยมเร่ือง “ธรรมราชา” ดังท่ีไดกลาวมาขางตน 
 อยางไรก็ตาม ในสมัยปจจุบันนี้จะเห็นวา มีองคกรการกุศลและมูลนิธิเปนจํานวนมากท่ี
พระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศทรงกอต้ัง และองคกรเหลานี้มีฐานะเปนนิติบุคคลแยก
ออกเปนเอกเทศ นอกจากน้ียังทรงรับองคกรตางๆ ไวในพระอุปถัมภอีกดวย องคกรเหลานี้จะมี
บทบาทท้ังในดานการสงเคราะหชวยเหลือผูประสบความเดือดรอนและผูดอยโอกาส รวมท้ังดําเนิน
กิจกรรมเพื่อปองกันแกไขปญหาระยะยาว เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุมตางๆ อยาง
แพรหลาย ประชาชนไทยนิยมท่ีจะบริจาคทรัพยสินโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อดําเนินกิจกรรม
สาธารณประโยชน 
 ปรากฏการณท่ีนาสนใจอีกอยางหนึ่งในชวงปลายสมัยรัชกาลท่ี 5 ไดแกการรวมตัวของ
กลุมสตรีเพื่อเรียกรองสิทธิดานการศึกษา สิทธิดานการรับราชการที่เทาเทียมกับชาย รวมท้ังให
เปล่ียนแปลงความสัมพันธในครอบครัวจากระบบผัวเดียวหลายเมียเปนระบบผัวเดียวเมียเดียว กลุม
สตรีไดทําหนังสือพิมพขายเพ่ือโฆษณาความคิดของกลุมอีกดวย กลุมเรียกรองสิทธิสตรีซ่ึงเปน
องคกรท่ีเคล่ือนไหวรณรงคเพื่อใหเกิดการปรับเปล่ียนเจตคติและคานิยมของสังคมใหยอมรับหลัก
ความเสมอภาคทางเพศ นับไดวาเปน “มูลนิธิ” ในยุคแรกๆ  
 2.2.2 ชวงหลังเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475–ปจจุบัน 
 งานเขียนสวนใหญในชวงนี้มักจะเร่ิมท่ีป พ.ศ. 2503 เหตุการณกอนหนานั้นมักไมคอยมี
การกลาวถึง ซ่ึงเปนชวงประวิติศาสตรท่ีควรจะไดศึกษาคนควาตอไป เสรี พงศพิศ ไดใหภาพรวม
ของความเปนมาดานการพัฒนาท้ังในระดับสากลและภายในประเทศซ่ึงมีความสอดคลองกันวา 
แบงออกเปน 3 ชวง ไดแก ชวงแรก ระหวางป พ.ศ. 2503–2513 ชวงท่ี 2 ระหวางป พ.ศ. 2513–2523 
ชวงท่ี 3 ระหวางป พ.ศ. 2523 เปนตนมา 
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 บทบาทของ อพช. แตละชวงเวลาดังกลาว ตองประประมวลจากรายการสัมมนา
ประเมินผลประจําปของคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานองคกรพัฒนาชนบท (กป.อพช.) 
ในแตละชวง 
 บทบาทการเคล่ือนไหวและกิจกรรมของกระขบวนการประชาชน ซ่ึงตอมามีมูลนิธิเปน
องคประกอบสําคัญ เปนกระจกสะทอนสภาพสังคมในแตละยุคสมัย จํานวนและความหลากหลาย
ของประเด็นปญหาตางๆ ท่ีเปนกิจกรรมหลักขององคพัฒนาเอกชน เปนกระจกสะทอนใหเห็น
ชองวางท่ีภาครัฐ ซ่ึงถือเปนภาคท่ีหนึ่ง (The First Sector) และภาคธุรกิจซ่ึงถือเปนภาคท่ีสอง (The 
Second Sector) ไมสามารถตอบสนองได หรือ ตอบสนองในทางท่ีไมสอดคลองกับความตองการ
ของประชาชน 
 2.2.3 ชวงระยะเวลาป พ.ศ. 2503–2513  
 เปนระยะการกอต้ังมูลนิธิท่ัวไปในโลกที่สามพรอมๆ กับองคกรเอกชนผูใหการ
สนับสนุนในโลกท่ีหนึ่ง แนวคิดเร่ืองการพัฒนา เนนการเติบโตทางเศรษฐกิจ การเพ่ิมรายไดเปน
ประการสําคัญ ประเทศไทยไดเขาสูกระแสการพัฒนาประเทศแผนใหมภายใตสถานการณและ 
คําขวัญในเร่ือง “ทศวรรษแหงการพัฒนา” ท่ีเกิดข้ึนในชวง พ.ศ. 2500 สงผลใหเกิดการกอต้ัง
หนวยงานเอกชนจํานวนหน่ึง เพื่อดําเนินกิจกรรมดานการพัฒนาสังคม หนวยงานสวนใหญจะมี
บทบาทในดานงานบริการและการสงเคราะหเปนสําคัญ ตอมาไดมีการปรับเปล่ียนแนวคิดการ
พัฒนาสังคมแบบสงเคราะหสูการพัฒนามากข้ึน ดังเชนในป พ.ศ. 2510 มีการจัดต้ังมูลนิธิบูรณะ
ชนบทแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ มีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินงานดานการพัฒนาชนบท 
โดยยึดแนวทางการพัฒนาชนบทแบบผสมผสาน และไดรับการสนับสนุนดานการเงินจากธุรกิจ
เอกชนตางๆ ภายในประเทศ อยางไรก็ตาม หนวยงานเอกชนในชวงเวลาดังกลาวก็ยังไมสามารถ
ขยายตัวไดรวดเร็วนัก ท้ังนี้เนื่องจากการขาดความรูและความต่ืนตัวของประชาชน ในการเขามามี
บทบาทในการพัฒนาสังคม ในชวงนี้สังคมไทยอยูภายใตการปกครองของรัฐบาลทหาร ซ่ึงมีอํานาจ
ครอบงําสังคมไทยมาต้ังแต จอมพลแปลก พิบูลสงคราม ตอดวย จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต และตอ
ดวย จอมพลถนอม กิตติขจร กระแสหลักของสังคมยังตองโอนออนผอนตามผูมีอํานาจเปนเวลา
ติดตอกันถึง 26 ป สวนกลุมท่ีมีความคิดเห็นขัดแยง กลับถูกทําลายลางไปหลังจากท่ี จอมพล ป.  
พิบูลสงคราม ยึดกุมอํานาจเบ็ดเสร็จ การปราบปรามผูท่ีมีความคิดเห็นขัดแยงยิ่งทวีความรุนแรงมาก
ข้ึนในสมัย จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต ตอดวยสมัย จอมพลถนอมกิตติขจร โดยอาศัยการต้ังขอหา 
ขบถภายในราชอาณาจักรและการกระทําอันเปนคอมมิวนิสต ในขณะเดียวกันก็รวมมือกับรัฐบาล
อเมริกันอยางเต็มท่ีในการทําสงครามอินโดจีน 
 สภาพการณเหลานี้กอใหเกิดความไมพอใจตอรัฐบาลเผด็จการในประชาชนหลายกลุม 
โดยเฉพาะในกลุมปญญาชน ซ่ึงมีแนวคิดชาตินิยมและตอตานเผด็จการ นําไปสูการเรียกรอง
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รัฐธรรมนูญการเคล่ือนไหวน้ีไดรับการขานรับอยางดียิ่งจากประชาชนท่ัวไปท่ีไมพอใจการปกครอง
แบบเผด็จการในระบบเครือญาติ และในที่สุดไดพัฒนาไปสูการปฏิวัติของประชาชน ในเหตุการณ  
14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 
 2.2.4 ชวงระยะเวลาป  พ.ศ. 2513-2523   

การเปล่ียนแปลงสังคมในโลกที่สามเร่ิมผันแปรไปสูการปฏิวัติเศรษฐกิจสังคมไปสู
การเมือง การปฏิวัติในละตินอเมริกา แอฟริกา และเอเชีย โดยเฉพาะอยางยิ่งอินโดจีน มูลนิธิของ
ประเทศไทยก็อยูในประเด็นดังกลาว สถานการณท่ีสงผลกระทบตองานพัฒนาเอกชนไทยท่ีสําคัญ  
คือ เหตุการณ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ซ่ึงกระตุนใหเกิดความตื่นตัวของประชาชนผูยากไรใหเกิดความ
ตระหนักถึงพลังของตน รวมถึงการยกระดับความสํานึกทางสังคมของชนชั้นกลา กอใหเกิดกลุม
บุคคล ขบวนการนักศึกษา และองคกรเอกชนจํานวนมากท่ีลงไปหาผูดอยทรัพย ดอยอํานาจท้ังใน
เมืองและในชนบท ในขณะเดียวกัน ไดมีการแสวงหาทดลองแนวทางการพัฒนาแบบใหมท่ีเนนการ
ทํางานรวมกับประชาชน บรรยากาศ ทางการเมืองท่ีเปนประชาธิปไตยไดเอ้ือใหกิจกรรมเหลานี้
เติบโตงอกงามพรอมๆ กันไปกับการเปดโปงการใชอํานาจโดยไมชอบของรัฐบาลทหารท่ีผานมา  
ตลอดจนการเอารัดเอาเปรียบของ “นายทุน ขุนศึก ศักดินา” ท่ีอิงแอบกับอํานาจทหาร 
 งานพัฒนาเอกชนในชวง 3 ป คือระหวาง ตุลาคม 2516–ตุลาคม 2519 สามารถแบงออก
ไดอยางกวางๆ เปน 3 สวนคือ งานพัฒนาในชนบท งานพัฒนาในเมือง และงานสิทธิมนุษยชน 
ในชวงนี้ไดมีโครงการสําคัญในการสงเสริมใหปญญาชนมีบทบาทในงานพัฒนาชนบท ไดแก 
โครงการบัณฑิตอาสาสมัคร ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (โครงการนี้กอตั้งข้ึนกอนเหตุการณ 
14 ตุลาคม 2516 ปจจุบันมีฐานะเปนสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร) และโครงการพัฒนาลุมแมน้ําแม
กลอง ซ่ึงเปนความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและมหาวิทยาลัยมหิดล ผูมี
บทบาทสําคัญในท้ัง 2 โครงการนี้ ไดแก ศาสตราจารย ดร.ปวย อ้ึงภากรณ 
 การตอสูระหวาง “อํานาจเกา” ท่ีครอบงําสังคมไทยมาเปนเวลานา กับ “อํานาจใหม” ซ่ึง
อาศัยฐานของระบอบประชาธิปไตย นําไปสูการสูญเสียผลประโยชนของผูท่ีเคยยึดกุมอยางเบ็ดเสร็จ
มาเปนเวลานาน ในท่ีสุดฝายอํานาจเกาก็ไดรับชัยชนะ 
 ภายหลังการรัฐประหารเดือนตุลาคม พ.ศ. 2519 สถานการณภายในประเทศท้ังในดาน
เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองปนปวน ทําใหงานพัฒนาขององคกรเอกชนตองยุติบทบาทลง  
จนกระท่ังป พ.ศ. 2523  สภาพความตึงเครียดทางการเมืองจึงคล่ีคลายลง มูลนิธิจึงเร่ิมฟนตัวข้ึนอีก
คร้ังหนึ่ง ในชวงนี้มีการกอตั้งมูลนิธิอาสาสมัครเพ่ือสังคม (มอส.) ซ่ึงเปนกลไกสําคัญในการ
สนับสนุนสงเสริมใหผูท่ีมีจิตใจอาสาสมัครท่ีประสงคทํางานเพ่ือประโยชนสวนรวมใหสามารถ
ทํางานได 
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2.3  การดําเนินงานขององคกรเอกชนในประเทศไทย 
 ดังไดกลาวมาแลววา เม่ือการพัฒนาทางเศรษฐกิจมีมากข้ึนและประชาชนมีจํานวนมาก
ข้ึน ปญหาตางๆ ก็เพิ่มข้ึนและมีความหลากหลายซับซอนยิ่งข้ึน การอาศัยกลไกตามปกติของรัฐเพ่ือ
แกไขปญหาตางๆ ใหหมดแทบจะเปนไปไมได องคกรเอกชนจึงเกิดข้ึนมาเพื่อชวยเหลือรัฐในการ
อุดชองวางตางๆ เหลานี้ 
 องคกรเอกชนในยุคแรกๆ เกิดข้ึนโดยไดรับความคิดในการดําเนินงานมาจากองคกร
เอกชนในตางประเทศท่ีสามารถดําเนินการชวยเหลือรัฐในการแกไขปญหาตางๆ ไดอยางดีประกอบ
กับมีปญหาตางๆ เกิดข้ึนในประเทศไทยท่ีรัฐไมสามารถแกไขได องคกรเอกชนจึงถือกําเนิดข้ึนมา
เพื่อชวยเหลือรัฐในการแกไขปญหาสังคม 
 เปาหมายการดําเนินงานขององคกรเอกชนในประเทศไทยเทาท่ีไดศึกษาพบวา สามารถ
แบงไดเปนสองประเภทตามลักษณะภูมิประเทศ คือ องคกรเอกชนท่ีมีเปาหมายในการดําเนินการ
เพื่อแกไขปญหาเมือง และองคกรเอกชนท่ีมีเปาหมายในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหาชนบท 
 1) องคกรเอกชนท่ีมีเปาหมายในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหาเมือง เปนท่ีทราบกันดี
อยูแลววา กรุงเทพมหานครในฐานะท่ีเปนเมืองหลวงของประเทศไทยน้ันเปนศูนยกลางทาง
เศรษฐกิจและเปนแหลงรวมความเจริญกาวหนาทางดานวัตถุ กรุงเทพมหานครจึงเปนแหลงดึงดูด 
ใหประชาชนจากท่ีตางๆ เขามาประกอบอาชีพและเขามาสัมผัสในรูปแบบตางๆ ทําใหกรุงเทพ 
มหานครกลายเปนแหลงท่ีกอใหเกิดปญหาและเปนแหลงสะสมปญหาตางๆ มากท่ีสุดของประเทศท่ี
ท้ังรัฐบาลและกรุงเทพมหานครในฐานะท่ีเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมสามารถท่ีจะแกไข
ปญหาตางๆ ใหสําเร็จได  องคกรเอกชนจึงเกิดข้ึนเพื่อชวยรัฐแกไขปญหาตางๆ ในกรุงเทพมหานคร
ไมวาจะเปนปญหาทางดานสังคม เชน ปญหาเด็ก การใชแรงงานเด็ก โสเภณีเด็ก เด็กจรจัด ฯลฯ 
ปญหาดานการคุมครองแรงงาน ปญหาดานท่ีอยูอาศัย ปญหาดาน สาธารณสุข ปญหาสตรี ปญหา
โรคเอดส รวมถึงสถานฝกอาชีพตางๆ ท่ีตั้งข้ึนเพื่อชวยเหลือบุคคลใหไดมีความรูติดตัวเพื่อใช
ประกอบอาชีพในวันขางหนาตอไป นอกจากปญหาตางๆ ทางดานสังคมเหลานี้แลว ยังมีปญหาท่ี
สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ ปญหาดานส่ิงแวดลอมในเมืองท้ังดานอากาศ แมน้ํา ขยะ ท่ีทวีความ
รุนแรงข้ึนและถือเปนปญหาท่ีสําคัญและเรงดวนสําหรับสังคมเมืองท่ีตองการการแกไขอยางเรงดวน 
 2) องคกรเอกชนท่ีมีเปาหมายในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหาชนบท ปญหาท่ีเกิด
ข้ึนกับชนบทไทยสวนใหญจะเปนปญหาท่ีเกิดข้ึนจากตัวชนบทเอง กลาวคือ เปนชนบทที่ไมมีวัน
เปล่ียนภาพชนบทเปนอยางอ่ืนไดเนื่องจากรัฐไมสามารถท่ีจะเขาไปพัฒนาสรางความเจริญท้ัง
ทางดานเศรษฐกิจและสังคมใหกับชนบทเหลานั้น องคกรเอกชนหลายๆ ประเภทจึงเกิดข้ึนโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อแกปญหาใหกับชนบทโดยเฉพาะ เชนปญหาเร่ืองการทํามาหากินของชาวชนบท 
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ปญหาเร่ืองการสาธารณสุข การศึกษา รวมท้ังปญหาทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีผลประโยชนเกี่ยวของ
มหาศาลในเชิงเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบตอชาวชนบทอยางมาก 
 ในการทํางานขององคกรเอกชนที่มีเปาหมายในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหาชนบท
นั้น องคกรเอกชนจะทํางานรวมกับชาวชนบทในลักษณะท่ีเปนการกระตุนหรือเสริมสรางศักยภาพ
ของชาวชนบทโดยองคกรเอกชนจะชวยทําใหเกิดกระบวนการเรียนรู คิด ทํา แกไขปญหา เขาไป
รวมทํางานกับชาวชนบทในการกําหนดวิธีการตางๆ ในการแกไขปญหารวมกัน รวมท้ังเนนในเร่ือง
การพัฒนาชุมชนและการสรางผูนํานําชุมชนข้ึนมาดวย 
 
2.4  รูปแบบขององคกรเอกชนในประเทศไทย 
 ในปจจุบันองคกรเอกชนไดแบงออกเปน 2 รูปแบบโดยพิจารณาจากสถานภาพของ
หนวยงาน คือ องคกรเอกชนที่ดําเนินงานโดยการรวมตัวของผูมีอุดมการณเดียวกันจัดต้ังเปนกลุม
หรือเปนโครงการดําเนินงาน กับองคกรเอกชนท่ีจัดต้ังตามกรอบของกฎหมายไทย 
 2.4.1 องคกรเอกชนท่ีเกิดข้ึนจากการรวมตัวของผูมีอุดมการณเดียวกัน 
 องคกรเอกชนเปนปรากฏการณท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีคนในสังคมเขามามีสวนรวมใน
การแกไขปญหาของสังคมโดยมีความเห็นรวมกันวา งานท่ีเปนการพัฒนาทางสังคมจะเปนชองทาง
ท่ีชวยเหลือสังคมได บรรดาคนท่ีมีความคิดดังกลาวจึงรวมตัวกันเพื่อหาทางชวยเหลือสังคมตาม
ประเภทท่ีตนเองสนใจ เชน ผูท่ีมีความสนใจในปญหาเร่ืองการเกษตร ก็จะรวมตัวกันใหความ
ชวยเหลือเกษตรกรดวยวิธีการตางๆ ท่ีกลุมของตนเห็นวาเปนชองทางท่ีจะทําใหเกษตรกรมีความ
เปนอยูท่ีดีข้ึนหรือมีความม่ันคงกาวหนาในหนาท่ีการงาน เปนตน การรวมตัวกันในลักษณะดังกลาว
เปนการรวมตัวกันโดยไมมีกฎเกณฑกติกาใดๆ ท้ังส้ิน มีแตเพียงอุดมการณเทานั้นท่ีตองตรงกัน 

องคกรเอกชนประเภทนี้มีอยูมากมายในสังคมไทย ไดแก 
 1) องคกรเอกชนดานการเกษตรและชนบท ผูท่ีสนใจปญหาดานการเกษตรและชนบท
จะรวมตัวเขาดวยกันเปนองคกรเอกชน ชวยเหลือชาวบานในปญหาเกี่ยวกับการเกษตรและชนบท 
เชน ปญหาเทคนิคการเกษตรอันไดแก การแนะนําพันธุขาวใหมๆ ปุย ยาปราบศัตรูพืช เคร่ืองจักรใน
การผลิต ฯลฯ ปญหาหนี้สินของเกษตรกร ปญหาเร่ืองท่ีทํากิน รวมท้ังปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใช
ทรัพยากรธรรมชาติและปญหาเกษตรกรถูกเอาเปรียบจากพอคาคนกลาง 
 2) องคกรเอกชนดานชุมชนแออัด ไดแก ผูท่ีสนใจปญหาความยากจนของชาวบาน 
ความเปนอยูของคนในชุมชนยากจน ปญหาเด็กในชุมชนยากจนท่ีไมไดรับการเล้ียงดูอยางถูกตอง
และไมไดรับการศึกษาเลาเรียน ปญหาเร่ืองการขาดแคลนอาหารของชุมชนแออัด ปญหายาเสพติด 
ปญหาคนวางงาน รวมท้ังปญหาเด็กจรจัด 
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 3) องคกรเอกชนดานเด็กและเยาวชน ในจํานวนขององคกรเอกชนท่ีมีเปาหมายท่ีจะให
ความชวยเหลือในดานปญหาสังคมน้ัน เร่ืองของเด็กเปนเร่ืองสําคัญท่ีไดรับการพูดถึงและมีการต้ัง
องคกรเอกชนไวรองรับมากท่ีสุด องคกรเอกชนประเภทน้ีมุงท่ีจะแกปญหาเด็กในดานตางๆ เชน 
เด็กขาดสารอาหาร ขาดวัคซีน การใชแรงงานเด็ก โสเภณีเด็ก เด็กท่ีติดยาเสพติด ขายบริการทางเพศ 
รวมท้ังปญหาเด็กยากจนในตางจังหวัดท่ีติดตามครอบครัวเขามาต้ังรกรากในเมืองหลวงและเปนเด็ก
เรรอนไมไดเรียนหนังสือ เปนตน 
 4) องคกรเอกชนดานสิทธิมนุษยชน ไดแกกลุมคนท่ีมีความสนใจในดานสิทธิเสรีภาพ
ขั้นพื้นฐานของประชาชนท่ีถูกละเลยไมไดรับการยอมรับจากรัฐ รวมทั้งกรณีนักโทษ การเมืองท่ี
ตองสูญเสียอิสรภาพไปเนื่องจากความคิดเห็นทางการเมืองไมตรงกับผูปกครองประเทศ 
 5) องคกรเอกชนดานศาสนากับการพัฒนา ไดแก กลุมคนท่ีนับถือศาสนาใดศาสนา
หนึ่งรวมตัวกันเพื่อใหความชวยเหลือในการพัฒนาสังคม เชน การจัดใหมีโรงพยาบาลเพื่อรักษาคน
ปวยโดยหมอสอนศาสนาชาวคริสต เปนตน 
 6) องคกรเอกชนดานสตรี ไดแกกลุมคนท่ีมีความสนใจในปญหาสตรีท่ีมักจะถูกกดข่ี
โดยสังคมและโดยเพศชาย ทําใหมีความรูสึกวาสตรีนั้นมีสิทธิมีเสียงในสังคมนอยกวาบุรุษ รวมท้ัง
ปญหาความรุนแรงในครอบครัวดวย 
 7) องคกรเอกชนดานงานรณรงคปญหาโรคเอดส ปจจุบันโรคเอดสเปนโรคติดตอ
รายแรงที่ยังไมสามารถคนพบยารักษา มีผูปวยโรคเอดสเปนจํานวนมากท่ีไดรับผลกระทบจากสังคม 
ถูกรังเกียจและถูกกันออกจากสังคม จึงเกิดการรวมกลุมของผูสนใจในปญหาโรคเอดสข้ึนเพื่อ
ใหบริการชวยเหลือผูติดเช้ือ ชวยเหลือ ครอบครัวผูปวย รวมท้ังการพัฒนาบุคลากรเพื่อใหมาทํางาน
ดานปญหาโรคเอดสดวย 
 8) องคกรเอกชนดานส่ิงแวดลอม เชนเดียวกับองคกรเอกชนดานเด็ก ในปจจุบันเรามี
องคกรเอกชนดานส่ิงแวดลอมจํานวนมากท่ีสนใจในเร่ืองของตนไม ปาเขาและเข่ือน ซ่ึงเปนปญหา
ดานส่ิงแวดลอมชนบท กับปญหาสิ่งแวดลอมในเมืองทางดานอากาศ แมน้ํา ขยะ ท่ีกําลังเปนปญหา
สําคัญและเรงดวนในปจจุบัน 
 องคกรพัฒนาเอชนตางๆ ดังกลาวมานี้เปนเพียงองคกรเอกชนกลุมใหญๆ ท่ีมีความ
สนใจในปญหาแตละดานท่ีตางกัน ซ่ึงนอกจากกลุมตางๆ ดังกลาวแลว ยังมีองคกรเอกชนท่ีใหความ
สนใจในปญหาดานการคุมครองแรงงาน การฝกอาชีพ การสาธารณสุข และการสรางผูนําชุมชน 
ฯลฯ อีกหลายกลุมดวยกัน 
 องคกรเอกชนในประเภทแรกคือ ประเภทท่ีเกิดข้ึนจากการรวมตัวของผูมีอุดมการณ
เดียวกันนี้ เกิดข้ึนจากการรวมตัวกันของเอกชนท่ีเล็งเห็นถึงการลุกลามของปญหาในดานตางๆ โดย
มีประชาชนเปนผูท่ีไดรับผลกระทบจากปญหาแตละปญหาดวยตัวเอง การรอท่ีใหกลไกในการ
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ทํางานของรัฐเปนผูแกปญหาหรือบรรเทาปญหาตางๆ เปนเร่ืองท่ีไมสามารถทําไดในระยะเวลาอัน
ส้ันเนื่องจากรัฐมีความเจริญเติบโตสูง แตขาดแคลนบุคลากรและปจจัยในการแกไขปญหา การ
รวมตัวของเอกชนดังกลาวจึงเกิดข้ึนอยางไมมีกฎเกณฑและกติกาใดๆ ทางกฎหมายท่ีจะรองรับการ
ทํางานของพวกเขาเหลานั้น คงมีเพียงอุดมการณรวมกันท่ีตองการแกไขปญหาทางดานสังคมตางๆ 
ซ่ึงทวีความรุนแรงและหลากหลายข้ึนในปจจุบัน 
 2.4.2 องคกรเอกชนท่ีเกิดข้ึนจากการจัดต้ังตามกรอบของกฎหมายไทย 
 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยท่ีใชบังคับอยูในปจจุบันคือ ฉบับท่ีไดรับการตรวจ
ชําระใหมในป พ.ศ. 2535 มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการรวมตัวของกลุมคนเพื่อทํากิจกรรมบางอยางโดย
ไมมีวัตถุประสงคท่ีจะมุงหาผลประโยชนอยู  2 ประเภทดวยกันคือ 
 1) มูลนิธิ มาตรา 78 ถึงมาตรา 109 ของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 1 ได
บัญญัติถึงหลักเกณฑและวิธีการดําเนินงานของมูลนิธิเอาไวดวยในมาตรา 78 ไดใหความหมายของ
มูลนิธิไววา หมายถึงการรวมกลุมของคนต้ังเปนมูลนิธิเพ่ือทําการใดๆ อันมีลักษณะตอเนื่องรวมกัน 
และมิใชเปนการหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน 
 2) มูลนิธิ มาตรา 110 ถึงมาตรา 136 ของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 1 ได
บัญญัติถึงหลักเกณฑและวิธีการดําเนินงานของมูลนิธิเอาไว โดยในมาตรา 110 ไดใหความหมาย
ของมูลนิธิไววา ไดแกทรัพยสินท่ีจัดสรรไวโดยเฉพาะสําหรับวัตถุประสงคเพ่ือการกุศล สาธารณะ  
การศาสนา ศิลปะ วิทยาศาสตร วรรณคดี การศึกษาหรือเพ่ือสาธารณประโยชนอยางอ่ืน โดยมิได
มุงหวังหาผลประโยชนมาแบงปนกัน 
 มีองคกรเอกชนจํานวนไมนอยท่ีเลือกรูปแบบใหกับองคกรของตนเองดวยการจด
ทะเบียนเปนมูลนิธิ หรือมูลนิธิ ท้ังนี้เนื่องจากวาการเปนมูลนิธิหรือมูลนิธินั้น มีบทบัญญัติของ
กฎหมายรองรับความมีอยูและความเปนองคกรตามกฎหมายไทย นอกจากนี้การเปนมูลนิธิหรือ
มูลนิธิตามกฎหมายไทยจะทําใหองคกรตองปฏิบัติตามกฎเกณฑและกติกาตางๆ ท่ีกฎหมายวาง
เอาไวสําหรับการดําเนินการของมูลนิธิหรือมูลนิธินั้นๆ จึงทําใหสถานภาพขององคกรเอกชนท่ีได
จดทะเบียนเปนมูลนิธิหรือมูลนิธิความเปนปกแผนมากข้ึน และยังสะดวกตอการหาแหลงทุนมาใช
จายในการดําเนินงานขององคกรเอกชนอีกดวย เพราะการบริจาคใหกับมูลนิธิหรือมูลนิธิท่ีถูกวาง
กรอบโดยระบบกฎหมายยอมจะใหความม่ันใจกับผูบริจาคมากกวาไปบริจาคใหกับกลุมใดกลุมหนึง่
ท่ีอาจเลิกโครงการของตนเองเม่ือไหรก็ได รวมท้ังในการติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆ ไม
วาจะเปนของเอกชนหรือหนวยงานของรัฐก็ตาม การเปนมูลนิธิหรือมูลนิธิตามกฎหมายไทยยอม
ไดรับความเช่ือถือมากกวาการเปนกลุมคนท่ีทํางานเพ่ือสังคมกลุมใดกลุมหนึ่งโดยไมมีกฎหมาย
รองรับสถานภาพ 
 สําหรับวิทยานิพนธนี้ไดใหความหมายขององคกรเอกชนจะตองมีคุณลักษณะดังนี้ คือ 
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 1) ทํากิจกรรมเพื่อสวนรวมและสาธารณะประโยชน 
 2) เปนองคกรท่ีทํางานอยางเอกเทศ โดยมีคณะกรรมการเปนผูกําหนดนโยบายและ
รับผิดชอบการบริหารงบประมาณการเงินและตัดสินใจเร่ืองตางๆ ท่ีสําคัญ 
 3) ไมแสวงหากําไรและไมมีการแบงปนผลประโยชนใหแกสมาชิก (สหภาพแรงงาน
ไมรวมอยูในคํานิยามนี้ เพราะสมาชิกสหภาพแรงงานดูแลปกปองผลประโยชนของแรงงาน) 
 4) ไมใชองคกรรัฐ (องคกรท่ีจัดตั้งโดยรัฐหรือไดรับการสนับสนุนจากรัฐ จะตอง
ดําเนินงานอยางเอกเทศ ไมข้ึนตรงตอหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งของรัฐทางดานนโยบาย) 
 5) ไมใชองคกรศาสนาท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อศาสนาอยางเดียว 
 6) ไมใชองคกรการเมืองท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อการเมือง (ไมรวมพรรคการเมือง) 
 7) ไมจําเปนตองจดทะเบียน แตตองเปนองคกรท่ีสังคมรับรูวาไดดําเนินกิจกรรมมาแลว
ไมต่ํากวา 3 ป 
 
2.5 แนวความคิดและทฤษฎีองคกรเอกชน 
  ในหัวขอนี้จะไดพิจารณาถึงแนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองคกรเอกชนซ่ึงมีท่ีมาจาก
ยุโรปและไดมีการพัฒนาการมาโดยลําดับ จนนํามาสูการควบคุมโดยรัฐ ดังจะไดพิจารณาโดยลําดับ 
 2.5.1 ความหมายขององคกรเอกชน 
 ในการนิยามความหมายขององคกรเอกชนมีหลากหลาย คําท่ีมีความหมายใกลเคียงกัน 
มีหลาย  แตสวนใหญแลวคําท่ีใชมีความสัมพันธกับบริบทของสังคม และความหมายท่ีตองการจะ
ส่ือสารกันภายในสังคม เชนฝร่ังเศส ใชคําวา Social Economy Association อังกฤษใชคําวา Private 
Voluntary Association เยอรมันใชคําวา Public Service Sector และในโครงการวิจัยเพื่อศึกษา
เปรียบเทียบองคกรไมแสวงหากําไรของ The Johns Hopkins Policy Institulte ทางโครงการเลือกใช
คําวา Nonprofit Sector Project กรณีประเทศไทยคําท่ีนิยมใชกันในระดับองคกร คือ มูลนิธิ โดยใช
ภาษาอังกฤษวา Non-government Organization องคกรเอกชน หรือ Public interest non-governemt 
Organization องคกรประชาสังคม หรือ Civil Society Organization และองคกรการกุศล หรือ 
Philanthropic Organizations 
 ในสังคมท่ีซับซอนมีความหลากหลายมีพลวัต กลุมทางสังคมอาจแยกไดเปน 3 ภาค
สวนใหญๆ ภาคแรกประกอบดวย กลุมหรือองคกรรัฐ (Government Sector) ภาคท่ีสองประกอบดวย 
กลุมหรือองคกรธุรกิจเอกชน (Private Sector) และภาคท่ีสามประกอบดวยกลุมท่ีไมใชรัฐหรือธุรกิจ
เอกชน ภาคสุดทายนี้เรียกวา Third Sector หรือ Independent Sector หรือ Nonprofit Sector หรือ 
Non-govenment Sector ในระยะหลังศัพทท่ีใชเรียกองคกรในภาคนี้คือองคกรประชาสังคม (Civil 
Socity Organization) จากการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบขององคกรเอกชนใน  12 ประเทศ  
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นักวิชาการ เชน Salamon และ Anheier พบวา ลักษณะและบทบาทขององคกรในกลุมนี้ข้ึนกับปจจัย
หรือมุมมองท่ีสําคัญ 3 มิติ คือ 
 1) มิติดานกฎหมาย ในสังคมท่ีใชกฎหมายแพง (Civil Law) เชน ฝร่ังเศส เยอรมัน 
อิตาลี ฮังการี ญ่ีปุน และไทย กฎหมายแพงระบุบทบาทหนาท่ีขององคกรทางสังคมอยางชัดเจน ใน
กรณีของไทย กฎหมายแพงพาณิชยกําหนดบทบาทหนาท่ีของมูลนิธิ และมูลนิธิไวเชนเดียวกัน แต
ในสังคมที่มีรากฐานจากประเพณี (Common Law) เชน อังกฤษและสหรัฐอเมริกา สถาบันและ
องคกรเอกชนมีสิทธิท่ีจะดําเนินงานหรือทํากิจกรรมที่เกี่ยวกับสาธารณะ แตจะมีกฎหมายยอย
กําหนดวากิจกรรมสาธารณคือกิจกรรมใดบาง 
 2) มิติดานการพัฒนา การเปรียบเทียบขอมูลจากประเทศตางๆ 12 ประเทศ ช้ีใหเห็นวา
ระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจสอดคลองกับจํานวนและบทบาทขององคกรทางสังคม ประเทศท่ีมี
การพัฒนาทางเศรษฐกิจสูงจะมองเห็นความหลายหลายและความแตกตางของกลุมชัดเจน และการ
รวมกลุมทางสังคมบนพ้ืนฐานของความหลากหลายจะเกิดตามมา 
 3) มิติดานการกระจายอํานาจการบริหาร ในสังคมที่มีการรวมอํานาจท่ีองคกรบริหาร
สวนกลางมาก องคกรทางสังคมจะถูกควบคุมมาก ทําใหมีจํานวนและบทบาทนอย กรณีของ
ประเทศไทย การวิเคราะหขอมูลขออนุญาตจัดต้ังและจดทะเบียนมูลนิธิและมูลนิธิท่ีสํานักงาน
วัฒนธรรมแหงชาติช้ีใหเห็นขอคนพบนี้ไดอยางชัดเจน ในชวงท่ีประเทศปกครองดวยรัฐบาลเผด็จ
การจํานวนองคกรจะนอยเมื่อเปรียบเทียบกับชวงท่ีรัฐบาลเปนประชาธิปไตยท่ีมีจํานวนองคกรมาก
ข้ึน 
 2.5.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับองคกรเอกชน 
 นักวิชาการไดแบงทฤษฎีซ่ึงใชอธิบายเกี่ยวกับสถานภาพและบทบาทขององคกรเอกชน 
ซ่ึงประกอบไปดวย 
 1) Welfare State Theory หรือทฤษฎีรัฐสวัสดิการ  ทฤษฎีนี้ เ ช่ือวาสถานภาพและ
บทบาทขององคกรเอกชนข้ึนอยูกับการท่ีรัฐสามารถใหสวัสดิการสังคมแกประชาชนมากนอย
เพียงใด ทฤษฎีนี้สอดคลองกับมิติการมองมิติท่ีสองท่ีกลาวถึงแลว ถาสังคมใดมีการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจสูง และรัฐสามารถจัดสวัสดิการทางสังคมใหแกประชาชนได บทบาทขององคกรประชา
สังคมก็จะนอย เพราะสังคมไมมีความตองการในขณะเดียวกัน ในสังคมท่ีพัฒนาแลวและรัฐบาล
จัดเก็บภาษีไดรวมถึงประชาชนมีเงินเหลือใช ปจเจกชนหลายคนก็ยังตองการจะตอบสนองความ
ตองการของสังคมดวยตนเอง มีการบริจาคใหแกผูยากจน ในกรณีนี้สวัสดิการทางสังคมจะเห็นได
ท้ังในรูปของภาครัฐและภาคเอกชน แตในประเทศดอยพัฒนาที่รัฐไมสามารถตอบสนองความ
ตองการของประชาชนได บางคร้ังบทบาทและสถานภาพขององคกรทางสังคมก็ยังไมไดรับการ
ยอมรับ เนื่องจากนโยบายของรัฐดานอ่ืนท่ีเขามาสกัดกั้นการเติบโตขององคกรทางสังคม กรณีของ
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ประเทศไทย ชวงรัฐบาลเผด็จการ นโยบายเร่ืองความม่ันคงของชาติทําใหรัฐควบคุมการจัดต้ังมูลนิธิ 
มูลนิธิ และองคกรทางสังคมรูปแบบอ่ืน 
 2) Heterogeneity Theory หรือทฤษฎีพหุลักษณ ในสังคมท่ีมีกลุมคนท่ีหลากหลายทาง
วัฒนธรรม โดยท่ัวไปรัฐไมสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนและสังคมไดอยางท่ัวถึง 
เพราะมีความตองการท่ีแตกตางกัน สวนในสังคมที่มีระบบเศรษฐกิจแบบตลาด กลไกตลาดควรทํา
หนาท่ีตอบสนองความตองการทางสังคมโดยการจัดบริการ แตถากลไกตลาดลมเหลวและรัฐก็
ลมเหลว องคกรทางสังคมท่ีจัดต้ังข้ึนโดยและ/หรือเพื่อกลุมทางสังคมน้ันๆ จะชวยตอบสนองความ
ตองการเฉพาะกลุมไดดี ถารัฐใหอิสระใหองคกรทางสังคมเกิดได องคกรทางสังคมเหลานี้จะชวย
เสริมงานท่ีรัฐพึงทําแตทําไมไดเปนอยางดี ในกรณีประเทศไทยแมในชวงท่ีองคกรทางสังคมถูก
ควบคุมโดยรัฐในชวงเผด็จการ องคกรทางศาสนาคริสต และมูลนิธิแซของคนจีน สามารถทําหนาท่ี
ใหบริการทางสังคมคอนขางดี โรงพยาบาลท่ีกอต้ังโดยกลุมคริสต เชน โรงพยาบาลคริสเตียน 
โรงพยาบาลเซนตหลุยส และโรงพยาบาลแมคเคน ท่ีรักษาผูปวยโรคเร้ือน คือตัวอยางท่ีเห็นไดชัด 
โรงเรียนคริสตท่ีมีช่ือเสียงก็เชนเดียวกัน ในระยะแรกๆ โรงเรียนเหลานี้เก็บคาเลาเรียนอัตราเดียวกับ
โรงเรียนของรัฐ และทําหนาท่ีใหบริการทางสังคมไดดี 
 3) Social Entrepreneur Theory หรือทฤษฎีผูประกอบกิจการท่ีมีสํานึกทางสังคม ถา
ความตองการทางสังคมมีมาก และรัฐไมสามารถตอบสนองได ขณะเดียวกันองคกรทางสังคมบาง
องคกรไมสามารถดําเนินการในลักษณะการกุศลได การจัดต้ังองคกรเพื่อใหบริการโดยคิดคาบริการ
ราคาตํ่า (Fee for Service) ก็เปนทางเลือกได องคกรทางสังคมลักษณะน้ีอาจมีลักษณะคาบเกี่ยวกับ
กลุมหนึ่งและสองที่กลาวมาแลว แตมีการจัดการในลักษณะก่ึงธุรกิจกึงการกุศล องคกรเหลานี้จะ
คอยๆ กลายเปนองคกรเชิงธุรกิจถาการพัฒนาทางเศรษฐกิจเติบโตมากข้ึน 
 4) Civil Society Theory หรือทฤษฎีประชาสังคม ในสังคมที่มีลักษณะเปนประชา
สังคม องคกรประชาสังคมจะทําหนาท่ีเปนกลไกตรวจสอบการทํางานของหนวยตางๆ ประชาสังคม
คือสังคมท่ีมีองคประกอบยอยแยกตางหากจากกลไกรัฐ และกลุมยอย หรือกลุมองคกรสังคมเหลานี้
มีวิสัยทัศนในเรื่องการพานาทางสังคมที่ใหความสําคัญกับเร่ืองจริยธรรม คนในฐานะสมาชิกของ
สังคมเปนปจเจกบุคคลและสาธารณชนพรอมๆ กัน บางคร้ังปจเจกชนตองเสียสละความสุขสวนตน
เพ่ือประโยชนของสวนรวม ความสัมพันธระหวางสวนท่ีเปนสาธารณะและสวนท่ีเปนปจเจก อาจ
สงผลใหปจเจกชนเขารวมในกิจกรรมสาธารณะในฐานะสมาชิกขององคกรประชาสังคม เพื่อ
ตรวจสอบการทํางานของหนวยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ ไมใหเอารัดเอาเปรียบ ละเมิดสิทธิสวน
บุคคล หรือคากําไรเกินควรได ความคิดเร่ืองประชาสังคมมีความหลากหลาย ความซับซอน และ
องคกรประชาสังคมควรเปนตัวจักรชวยสรางพลวัตใหเกิดการขับเคลื่อนเพ่ือนําสังคมไปสูภาวะท่ีดี
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กวาเดิม องคกรประชาสังคมเปนรูปแบบหนึ่งของการรวมพลังของปจเจกชนเปนกลุมยอยๆ อิสระ
จากภาครัฐ และภาคธุรกิจเอกชน ทําหนาท่ีตรวจสอบการทํางานของภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 
 
2.6 แนวความคิดเก่ียวกับความสัมพันธระหวางรัฐกับองคกรเอกชน 
 เนื่องจากการดําเนินงานของรัฐในสวนท่ีเกี่ยวกับสังคมในบางสวนไมสามารถบรรลุถึง
เปาหมายไดอยางเต็มท่ีเนื่องจากหนวยงานของรัฐและระบบราชการไมสามารถเขาถึงปญหา 
และแกไขไดอยางตรงจุดเพราะระบบราชการ เต็มไปดวยข้ันตอนตางๆ ขาดความคลองตัวในการ
ดําเนินงาน องคกรเอกชนท่ีเกิดข้ึนจากกลุมคนผูมีความปรารถนาดีท่ีจะชวยเหลือสังคมจึงเขามา
ชวยเหลือรัฐแกปญหาดังกลาว โดยเขามาอุดชองวางที่ระบบราชการเขาไปไมถึง และเปนการเขามา
แกไขปญหาเฉพาะหนาใหกับประชาชนผูไดรับความเดือดรอนลําบาก การเขามาดําเนินการดังกลาว
ขององคกรเอกชนจึงกอใหเกิดความสัมพันธสามฝายคือ ความสัมพันธระหวางรัฐ องคกรเอกชน 
และประชาชน 
 ในสวนท่ีเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางรัฐกับองคกรเอกชนสามารถแยกไดเปน 
3 ประเภท คือ ความสัมพันธท่ีมีลักษณะเปนการสงเสริมความสัมพันธท่ีมีลักษณะเปนการ
ประสานงาน และความสัมพันธท่ีมีลักษณะเปนการควบคุม 
 2.6.1 ความสัมพันธท่ีมีลักษณะเปนการสงเสริม  

 ความสัมพันธระหวางรัฐกับองคกรเอกชนท่ีมีลักษณะเปนการสงเสริมนั้น เกิดข้ึนจาก
ความเขาใจอันดีของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีมีตอองคกรเอกชนและผูรวมงาน โดยรัฐเขาใจถึงเปาหมายใน
การดําเนินงานขององคกรเอกชนวาตองการเขามาใหความชวยเหลือแกปญหาดานตางๆ ใหกับ
สังคม ซ่ึงจะมีผลทําใหคนในสังคมมีความเปนอยูท่ีดีข้ึนและก็ยังเปนการประหยัดงบประมาณและ
กําลังคนของรัฐในการดําเนินการแกไขปญหาตางๆ ดังนั้น ความสัมพันธระหวางรัฐกับองคกร
เอกชนท่ีมีลักษณะเปนการสงเสริมจึงเกิดข้ึนโดยรัฐใหขอมูลขาวสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานของ
องคกรเอกชน เชน กองโครงการสังคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ซ่ึงเปนผูทราบขอมูลเกี่ยวกับแนวทางและทิศทางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม หรือหนวยงาน 
ของรัฐอ่ืนๆ ท่ีทําหนาท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและมีขอมูลอยูในมือก็ไดใหขอมูลเหลานั้นแก
องคกรเอกชนเพื่อใหองคกรเอกชนเขาไปมีสวนรวมในการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาสังคมตอไป หรือ
ในกรณีท่ีองคกรเอกชนท่ีเขาไปทํางานในเขตชนบทก็จะมีความสัมพันธและไดรับความชวยเหลือ
จากเจาหนาท่ีทองถ่ินโดยจะทํางานรวมกันในการพัฒนาชนบท เปนตน 
 นอกจากนี้ รัฐกับองคกรเอกชนยังมีความสัมพันธรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะเปนการ
สงเสริมการดําเนินการ เชน มีการสงเสริมใหองคกรเอกชนเขามามีบทบาทในดานการวิจัยและ
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พัฒนา รวมคิดหานโยบายในการพัฒนา รวมท้ังชวยเหลือองคกรเอกชนดวยการฝกอบรมบุคลากร
ขององคกรเอกชนท่ีจะเขาไปดําเนินการแกไขปญหาในเร่ืองตางๆ ดวย  
 2.6.2 ความสัมพันธท่ีมีลักษณะเปนการประสานงาน   

การประสานงานระหวางรัฐกับองคกรเอกชนมีหลายดาน เชน การทํางานรวมกันใน
ชนบทในการพัฒนาสังคม การใหความรูแกชาวบานโดยรัฐและองคกรเอกชนรวมกันจัดการ
ฝกอบรมหรือแนะแนวการประกอบอาชีพใหกับชาวบาน นอกจากนี้ก็ยังมีการประสานงานกัน
ระหวางนักวิชาการจากภาครัฐและจากมหาวิทยาลัยท่ีในปจจุบันเขามาใหความสนใจกับงานของ
องคกรเอกชนดวยการศึกษาวิจัย หาแนวทางและวิธีการท่ีเหมาะสมในการแกไขปญหาของสังคม 
 ความสัมพันธท่ีมีลักษณะเปนการประสานงานระหวางรัฐกับองคกรเอกชนท่ีเพิ่งเร่ิมมี
ข้ึนและนับไดวาเปนส่ิงท่ีดีส่ิงหนึ่งในแงการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนโดยรัฐก็คือ การแกไข
กฎหมาย โดยรัฐไดเปดโอกาสใหองคกรเอกชนและประชาชนท่ีสนใจในปญหาบางเร่ืองท่ีรัฐกําลัง
จัดทําเปนกฎหมายไดมีสวนในการแสดงความคิดเห็น เชน เม่ือคร้ังท่ีกระทรวงมหาดไทยไดจัดทํา
รางพระราชบัญญัติปรามการคาประเวณีข้ึนในป พ.ศ. 2536 ก็ไดมีการจัดสัมมนาเพื่อรับฟงความ
คิดเห็นจากองคกรเอกชนและประชาชน โดยไดเชิญตัวแทนจากองคกรเอกชนไปเปนผูวิจารณราง
กฎหมายดังกลาวดวย 
 2.6.3 ความสัมพันธท่ีมีลักษณะเปนการควบคุม  

เนื่องจากการดําเนินงานขององคกรเอกชนจะตองเกี่ยวของกับประชาชนและอาจ
กอใหเกิดผลกระทบอันเกิดจากการดําเนินงานขององคกรเอกชนตอประชาชนได รัฐจึงมีความ
ประสงคท่ีจะเขามาควบคุมการดําเนินงานขององคกรเอกชนโดยมีเปาหมายอยูท่ีความเปนระเบียบ
เปนแบบแผนและอยูในระบบ 
 รูปแบบของการควบคุมองคกรเอกชนโดยรัฐก็คือ ความพยายามที่จะใหองคกรเอกชน
ไดรับการรองรับสถานะตามกฎหมายในรูปของมูลนิธิหรือสมาคม ซ่ึงเม่ือองคกรเอกชนไดจด
ทะเบียนเปนมูลนิธิหรือสมาคมแลว การดําเนินการตางๆ ก็จะอยูภายใตกฎเกณฑท่ีกฎหมายบัญญัติ
ไวท้ังหมด 
 ปญหาสําหรับองคกรเอกชนคือ องคกรเหลานี้ตองการความเปนอิสระในการดําเนินงาน 
อิสระในท่ีนี้หมายถึง อิสระในการบริหารงานและดําเนินการตามแนวความคิดของตัวเองเพื่อใหเกิด
ประโยชนตอสวนรวม ในขณะท่ีหากองคกรเอกชนจดทะเบียนเปนมูลนิธิหรือมูลนิธิแลว การ
ดําเนินงานตางๆ จะตองเปนไปตามข้ันตอนท่ีกฎหมายบัญญัติไว ซ่ึงก็จะเกิดความไมอิสระเทาท่ีควร
ในการดําเนินงาน 
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บทที่ 3 
กฎหมายเกีย่วกับการควบคุมกํากบัองคกรเอกชนที่กระทําสาธารณประโยชน

ของตางประเทศและประเทศไทย 
  
 ในบทที่ 3 จะเปนการศึกษามาตรการทางกฎหมายของตางประเทศในการควบคุมกํากับ
องคกรเอกชนท่ีกระทําสาธารณะประโยชน ไดแก ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา เยอรมัน ญ่ีปุน
และอินโดนีเซีย รวมท้ังมาตรการทางกฎหมายของไทย ไดแก ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวา
ดวยมูลนิธิ ดังจะไดพิจารณาโดยลําดับ 
 
3.1  กฎหมายควบคุมกํากับองคกรเอกชนท่ีกระทําสาธารณะประโยชนของตางประเทศ 
 ในหัวขอนี้ ไดจะไดพิจารณามาตรการทางกฎหมายของตางประเทศในการควบคุม
กํากับองคกรเอกชนท่ีกระทําสาธารณะประโยชน ไดแก ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา เยอรมัน 
ญ่ีปุนและอินโดนีเซีย กลาวคือ 
 3.1.1 ประเทศอังกฤษ 
 โดยท่ีประเทศอังกฤษไดมีการตรากฎหมายการกุศลฉบับใหมข้ึน กลาวคือ กฎหมายการ
กุศลป ค.ศ. 2006 (Charity Act,B.C. 2006) เปนกฎหมายท่ีใชบังคับในอังกฤษและเวลลซ่ึงมีผลใช
บังคับเม่ือวันท่ี 23 เมษายน ค.ศ. 2007 ซ่ึงมีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 
  3.1.1.1 ความหมาย 
     องคกรกุศล หมายถึง องคกรท่ีจัดต้ังข้ึนไมวาจะอยูในรูปแบบใดไมวาจะเปนการ
กอต้ังทรัสต (Trust) หรือไมก็ตาม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการกุศลตอสาธารณชน1 กลาวคือ 
     (1) ปองกันหรือบรรเทาความยากจน(poverty) 
     (2) สงเสริมดานการศาสนา (religion) 
     (3) สงเสริมดานสุขภาพ (health) 
     (4) สงเสริมดานการศึกษา (education) 
     (5) สงเสริมดานสิทธิมนุษยชน (human rights) การลดความขัดแยงหรือการ
ประนี ประนอม เพื่อใหความเสมอภาคหรือความกลมกลืนทางดานเช้ือชาติและศาสนา 

                                                 
 

1  กฎหมายกุศล ป ค.ศ. 2006, มาตรา 1. 
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     (6) สงเสริมทางดานการพัฒนาความเปนพลเมืองหรือความเปนชุมชน 
     (7) สงเสริมทางดานศิลปะ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร และมรดกของชุมชน 
     (8) สงเสริมทางดานการกีฬาสมัครเลน (amateur sport) 
     (9) สงเสริมดานการอนุลักษณส่ิงแวดลอม 
     (10) ชวยเหลือหรือบรรเทาความตองการโดยเหตุผลเกี่ยวกับวัยรุน ความสูงอายุ 
ความตองการดานการเงิน เปนตน  
     (11) สงเสริมเกี่ยวกับการสงเคราะหสัตว 
     (12) สงเสริมใหเกิดความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ีของตํารวจ การ
ดับเพลิงการบริการเกี่ยวกับรถพยาบาล เปนตน 
   ในการใหคําจํากัดความของทรัสตนั้น ยังไมมีนักกฎหมายคนใดใหคําจํากัดความท่ีดี
สมบูรณโดยไมบกพรองไดเลย ดังนั้นจึงสมควรท่ีจะนําคําจํากัดความของนักกฎหมายหลายๆ ทาน
มาแสดงไว  
         Harold Greville Hanbury ไดกลาวไวในหนังสือ Modern Equity วา “ความสัมพันธทาง 
ทรัสตนั้น คือความสัมพันธท่ีเกิดข้ึนเม่ือบุคคลหน่ึงหรือหลายคนไดกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินอยางใด
อยางหนึ่ง และตนมีหนาท่ีจะตองยึดถือทรัพยสินนั้นเพื่อประโยชนของผูอ่ืน โดยจะตองกระทํา
กิจการอยางใดอยางหน่ึงจนสําเร็จ หรือโดยจะตองปฏิบัติตามคําส่ังของผูรับประโยชนนั้น ผูรับ
ประโยชนยอมมีสิทธิทางเอกควิตี้ ซ่ึงคลายกับกรรมสิทธ์ิทางคอมมอนลอว อันอาจใชยันไดท้ังตัวท
รัสตีเอง และบุคคลอ่ืนซ่ึงไดทรัพยสินนั้นไป เวนแตผูซ้ือทรัพยสินนั้นโดยชอบและโดยสุจริต”  
         George W. Keeton ในหนังสือ The Law of Trusts ไดใหคําจํากัดความวา “ทรัสต… คือ
ความสัมพันธซ่ึงเกิดข้ึนเม่ือบุคคลใดบุคคลหน่ึงเรียกวาทรัสตี ตกอยูในบังคับทางเอกควิตี้ท่ีจะตอง
ยึดถือทรัพยสิน ไมวาจะเปนอสังหาริมทรัพย หรือสังหาริมทรัพย และไมวาจะมีกรรมสิทธ์ิตาม
กฎหมายหรือเพียงสิทธิทางเอกควิตี้ เพื่อประโยชนของบุคคลอ่ืน (ซ่ึงผูยึดถือทรัพยสินอาจเปนผูอ่ืน
นั้นดวยผูหนึ่งก็ได และซึงเรียกวาผูรับประโยชน) หรือเพื่อวัตถุประสงคอยางใดอันชอบดวย
กฎหมาย และการยึดถือนั้น ยึดไวในทํานองท่ีวา ประโยชนอันแทจริงของทรัพยสินนั้นมิไดตก
แกทรัสตี หากตกแกผูรับประโยชนของทรัสตนั้น”  
   Spence ไดใหความหมายของคําวา ทรัสตวา “ผลประโยชนหรือประโยชนทาง
กรรมสิทธ์ิในทรัพยสิน ไมวาจะเปนอสังหาริมทรัพย หรือสังหาริมทรัพย แตไมมีการครอบครอง 
หรือกรรมสิทธ์ิตามกฎหมายในตัวทรัพยนั้น”  
   ทรัพยสินทุกชนิดซ่ึงอาจมีเจาของได ไมวาจะเปนสังหาริมทรัพย หรืออสังหาริมทรัพย 
ไมวาสิทธิในตัวทรัพยสินนั้นจะมีอยูตามกฎหมาย หรือตามเอกควิตี้ ไมวาทรัพยสินนั้นจะอยูใน
ราชอาณาจักร หรือนอกราชอาณาจักร และไมวาทรัพยสินนั้นจะอยูในความยึดถือครอบครองแลว 
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หรือเปนเพียงสิทธิท่ีจะไดรับทรัพยสินนั้นในภายหนา ยอมนํามากอต้ังทรัสตไดท้ังส้ิน ตัวอยางเชน 
ก. มีสิทธิตามสัญญาเชาท่ีดินแปลงหน่ึง อาจโอนสิทธิหรือประโยชนท่ีจะไดรับจากการเชานั้นให 
ทรัสตี เพื่อใหจัดการใหเปนประโยชนแก ข. หรือเชน ก. เปนเจาหนี้เงิน ข. อยู 6,000 บาท ก. อาจ
โอนหนี้รายนี้ใหทรัสตี เพื่อใหยึดถือไวเพื่อประโยชนของ ค. ได แตถามีกฎหมายบัญญัติหามโอน
ทรัพยสินใดๆ ไว เชน เบ้ียบํานาญ หรือเงินเดือนของขาราชการ ทรัพยสินนั้นจะนํามากอต้ังทรัสต
หาไดไม  
  ทรัสตอาจแบงออกไดเปนหลายชนิดคือ  
         1) ทรัสตโดยแจงชัด (Express trust) ทรัสตโดยปริยาย (Implied trust) ทรัสตซ่ึงกลับมา
เปนประโยชนของผูกอต้ังทรัสตเอง (Resulting trust) และทรัสตโดยการสมมุติ (Constructive trust)  
           ทรัสตโดยแจงชัด คือทรัสตท่ีผูกอต้ังแสดงเจตนากอต้ังข้ึนโดยชัดแจง ซ่ึงอาจเปน
โดยประกาศต้ังตนเองเปนทรัสตี เพื่อประโยชนของผูอ่ืน หรือโดยการสงมอบทรัพยสินใหทรัสตี
เพื่อ ใหยึดถือเปนประโยชนแกผูอ่ืน ตัวอยางเชน ก. ทําพินัยกรรมยกทรัพยสินให ข. เพื่อใหยึดถือไว
เพื่อประโยชนของ ค. หรือ ก. มีท่ีดิน 1 แปลง และประกาศวาตนจะยึดถือท่ีดินนั้นเพื่อประโยชน
ของ ข.  
          ทรัสตโดยปริยาย คือทรัสตท่ีถือวาเกิดข้ึนโดยการสันนิษฐานเอาจากเจตนาของ
เจาของทรัพยสิน วาประสงคจะใหมีทรัสตข้ึน แตวาเจาของทรัพยสินนั้นมิไดแสดงเจตนากอต้ังท
รัสตโดยแจงชัด ตัวอยางเชน ก. ซ้ือรถยนต 1 คันแตใหใสช่ือ ข. เปนเจาของ หรือ ก. และ ข. เขาหุน
กันซ้ือท่ีดิน 1 แปลง แตใหโอนใสช่ือ ข. แตผูเดียวในโฉนด ดังนี้ทางเอกควิตี้ถือวา ข. จําตองยึดถือ
รถยนต หรือท่ีดินนั้นในฐานะเปนทรัสตีเพื่อประโยชนของ ก. ในเร่ืองรถยนต และเพื่อประโยชน
ของ ก. และ ข. ในเร่ืองท่ีดิน  
          ทรัสตท่ีกลับมาเปนประโยชนของผูกอต้ังทรัสตเอง ทรัสตเชนนี้ ความจริงก็ถือวา
เปนทรัสตโดยปริยายเหมือนกัน แตแบงออกมาเพ่ือความสะดวกในการเรียกช่ือเทานั้น ทรัสตเชนนี้
เกิดข้ึนไดโดยผูกอต้ังทรัสตตั้งทรัสตี เพ่ือใหจัดการทรัพยสินอยางใดอยางหนึ่ง เพ่ือประโยชนของ
บุคคลอ่ืนตลอดชีวิตของผูรับประโยชนนั้น ดังนี้ถาผูรับประโยชนตายแลว มิใชวาผลประโยชนนั้น
จะตกไดแกตัวทรัสตีเอง เพราะตามเจตนาของผูกอตั้งทรัสตยอมไมประสงคจะใหทรัพยสินนั้นเปน
สิทธิขาดแกทรัสตี ดังนั้นทรัสตีจึงตองยึดถือทรัพยสินนั้น เพื่อผูกอต้ังทรัสตหรือทายาทของผู
กอต้ังทรัสตตอไป หรืออาจเกิดข้ึนไดเม่ือ ก. ทําพินัยกรรมยกทรัพยสมบัติให ข. เพื่อใหยึดถือ
เปนทรัสตเพ่ือประโยชนของ ค. แต ค. ตายเสียกอน ก. ดังนี้ทรัสตตามพินัยกรรมยอมไมมีผล แตก็
จะเห็นตามเจตนาของ ก. วา ก. ไมประสงคให ข. ไดประโยชนจากทรัพยสมบัตินั้น ดังนั้นเม่ือ ก. 
ตาย ข. ยอมตองยึดถือทรัพยสินนั้น เพื่อประโยชนของทายาทของ ก. สืบไป  
          ทรัสตโดยการสมมุติ (Constructive trust) คือทรัสตท่ีเกิดข้ึนโดย เอกควิตี้ โดยไม
คํานึงถึงเจตนาของเจาของทรัพยสินนั้นวาประสงคจะใหมีทรัสตข้ึนหรือไม ท้ังนี้เนื่องจากทาง     
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เอกควิตี้ถือวา ถาปลอยใหผูท่ียึดถือทรัพยสินนั้นยึดถือไวเพื่อประโยชนของตนเอง แลวก็จะเปนการ
ทําลายความไวเนื้อเช่ือใจท่ีเจาของทรัพยมีตอตน และเปนการขัดตอความเปนธรรมดวย เอกควิตี้ จึง
ถือวาผูนั้นยึดถือทรัพยสินนั้นไวในฐานะเปนทรัสตี ทรัสตเชนนี้อาจเกิดข้ึนได เชน ก. มอบรถยนต 
1 คันให ข. ยึดถือไวเพื่อประโยชนของ ค. ถา ข. โดยสมยอมโอนทรัพยสินนั้นให ง. โดยมิไดรับ
ความยินยอมจาก ค. และ ง. รูวารถยนตนั้นตกอยูภายใตทรัสต ถือวา ง. เปนทรัสตีของรถยนตคัน   
นั้นเพ่ือ ค. โดยการสมมุติของเอกควิตี้ หรือตัวอยางคดีท่ีมีช่ือของอังกฤษคือ คดี Keech vs. Sandford    
ขอเท็จจริงมีวาผูเชาตลาดแหงหนึ่งไดทําพินัยกรรมมอบสิทธิในการเชานั้นใหทรัสตี เพ่ือประโยชน
ของบุตรของผูเชา ตอมากอนจะส้ินสัญญาเชา ทรัสตีไดขอตออายุการเชาเพ่ือบุตรของผูเชานั้น แต
ผูใหเชาไมยอม ทรัสตีจึงขอทําสัญญาเชาตอเพื่อตนเอง ซ่ึงผูใหเชายอม ศาลถือวาทรัสตีตองถือ
สัญญาเชานั้น เพื่อประโยชนของบุตรผูเชาเดิมตอไป  
          นอกจากนี้ ทรัสตโดยการสมมุตินี้อาจเกิดข้ึนได โดยการท่ีทรัสตีใชตัวทรัพยสิน
ภายใตทรัสตเพ่ือหากําไรใหตนเอง กําไรที่ไดมาก็ตองยึดถือไวในฐานะเปนทรัสตีเชนกัน หรือเม่ือ
ผูขายตกลงขายทรัพยสินใหผูซ้ือ ระหวางท่ีการซ้ือขายยังไมสมบูรณนั้น ถือวาผูขายเปนทรัสตีของ
ทรัพยสินท่ีตกลงขายนั้น และยึดถือไวเพื่อประโยชนของผูซ้ือ หรือเม่ือผูรับจํานองขายทรัพยท่ี
จํานองไดเงินเกินกวาหนี้จํานอง ก็ตองยึดถือเงินสวนท่ีเกินนั้นในฐานะเปนทรัสตีแทนผูจํานองหรือ
ผูรับจํานองหลังๆ ถาหากมี  
        2) ทรัสตธรรมดา (Simple or Bare trust) และทรัสตพิเศษ (Special trust) การแบงเชนนี้
ถือตามหนาท่ีของทรัสตีท่ีจะตองปฏิบัติตามคําส่ังท่ีผูกอตั้งทรัสตไดใหไว  
           ทรัสตธรรมดา คือทรัสตซ่ึงทรัสตีมีหนาท่ีแตเพียงเปนผูยึดถือทรัพยสินไวเทานั้น 
ไมมีหนาท่ีอ่ืนใดที่จะตองกระทําอีก เชน ก. ทําพินัยกรรมมอบทรัพยสินให ข. เพื่อใหยึดถือไวเพ่ือ
ประโยชนของ ค. ดังนี้หนาท่ีของ ข. ก็มีแตเพียงคอยสงมอบทรัพยสินนั้นให ค. หรือจําหนาย
ทรัพยสินตามท่ี ค. ตองการเทานั้น  
           ทรัสตพิเศษ คือทรัสตซ่ึงทรัสตีมีหนาท่ีจะตองทําอะไรบางอยางตามคําส่ังของผู
กอตั้งทรัสต เชน ขอความในพินัยกรรมกอต้ังทรัสตมีวา ใหทรัสตีเปนผูเก็บคาเชาผลประโยชนจาก
ทรัพยสินภายใตทรัสต และใชจายในการบํารุงรักษา หรือประกันตัวทรัพยสินนั้น และมอบเงินท่ี
เหลือนั้นใหผูรับประโยชนไปตลอดชีวิต ทรัสตพิเศษน้ี สวนมากไดแก ทรัสตท่ีใหจัดการขาย
ทรัพยสิน (Trust for sale) และเอาเงินท่ีขายไดชําระหนี้สินของเจาของทรัพย  
         3) ทรัสตท่ีกอต้ังเสร็จแลว (Executed trust) และทรัสตท่ีกอตั้งยังไมเสร็จ (Executory 
trust)  
           ทรัสตท่ีกอต้ังเสร็จแลว คือทรัสตท่ีไดกอต้ังกําหนดตัวทรัพย และหนาท่ีของทรัสตี
ไวแนนอนแลวไมจําตองทําอะไรตอไปอีก  
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           ทรัสตท่ีกอตั้งยังไมเสร็จ คือทรัสตท่ียังมิไดกอต้ังกําหนดตัวทรัพยสินและหนาท่ี
ของทรัสตีใหแนนอนไป ซ่ึงอาจเปนเพียงขอตกลงระหวางคูกรณีวาจะกอต้ังทรัสตจากทรัพยสิน
บางอยางข้ึน หรืออาจเปนเพียงคําส่ังในพินัยกรรมส่ังใหทรัสตีจัดการซ้ือท่ีดิน และจัดการต้ังเปน 
ทรัสตข้ึน เพื่อประโยชนแกทายาทของผูทําพินัยกรรมนั้นเปนตน บิดายกท่ีดิน 1 แปลงใหทรัสตี
เพื่อใหยึดถือไวเพื่อประโยชนของบุตรสาว และตกลงไวดวยวาจะโอนหุนในบริษัทแหงหนึ่งให 
แกทรัสตีคนนั้น เพ่ือใหยึดถือไวเพ่ือประโยชนแกบุตรสาวในทํานองเดียวกัน ดังนี้สําหรับท่ีดินถือ
วาเปนทรัสตกอต้ังเสร็จแลว สวนหุนนั้นเปนทรัสตที่กอต้ังยังไมเสร็จ หรือในกรณีของ ก. และ ข. 
จะแตงงานกัน ไดตกลงกันวาจะใหยึดถือทรัพยสินบางอยางเปนทรัสต เพื่อประโยชนของตนเอง
และบุตรท่ีจะเกิดมา ดั่งนี้เปนเพียงทรัสตท่ีกอต้ังยังไมเสร็จ เพราะยังจะตองทําตราสารกําหนดตัว
ทรัพย และตัวทรัสตี ตลอดจนประโยชนท่ีผูรับประโยชนจะไดรับใหแนนอนไปอีกทีหนึ่ง  
         4) ทรัสตเพื่อเอกชน (Private Trust) และทรัสตเพ่ือสาธารณะหรือเพื่อการกุศล (Public 
or Charitable Trust)  
           ทรัสตเพื่อเอกชน คือทรัสตซ่ึงต้ังข้ึนเพื่อประโยชนของเอกชนคนใดคนหน่ึง หรือ
กลุมชนใดชนหนึ่ง  
           ทรัสตเพื่อสาธารณะหรือเพื่อการกุศล คือทรัสตท่ีตั้งข้ึนเพื่อประโยชน หรือความ
ผาสุกของประชาชนเปนสวนใหญ แมวาประชาชนจะเปนผูรับประโยชนแตก็หามีสิทธิฟอง
เรียกรองใหปฏิบัติตามทรัสตนั้นไดไม สิทธิท่ีจะฟองรองบังคับนั้นตกอยูแก Attorney General  
         5) ทรัสตลับ (Secret Trust) ซ่ึงแบงเปนลับท้ังหมด (Fully secret trust) และลับเพียงคร่ึง
เดียว (Half secret trust)  
           ทรัสตลับท้ังหมด เกิดข้ึนเม่ือ ก. ทําพินัยกรรมมอบทรัพยสินให ข. โดยมิไดบอกใน
พินัยกรรมเลยวา ข. จะตองยึดถือไวในฐานะเปนทรัสตี แตวากอนทําพินัยกรรมก็ดี หรือภายหลังก็ดี 
ก. ไดบอกให ข. รูวา ข. จะตองยึดถือไวในฐานะเปนทรัสตีของ ค. ถา ข. ตกลงโดยตรงหรือโดย
ปริยายดวย ถือวามีทรัสตเกิดข้ึนแลว แตเปนทรัสตลับ ซ่ึง ค. ผูรับประโยชนชอบจะบังคับได  
  3.1.1.2 การจดทะเบียน (registration) 
     ภายใตกฎหมายการกุศล ป ค.ศ. 2006 ไดเปล่ียนแปลงหลักการในการจด
ทะเบียน กลาวคือถือหลักการจดทะเบียนโดยสมัครใจ (voluntary registration) แทนการจดทะเบียน
แบบบังคับ (compulsory registration) กลาวคือ องคกรการกุศลใดท่ีมีรายไดจากการรับบริจาคไม
นอยกวา 5,000 ปอนดหรือ ประมาณ 325,000 บาท ยอมสามารถขอจดทะเบียนตอคณะกรรมการ
ตามกฎหมายกุศล ป ค.ศ. 2006 ได 
   อยางไรก็ตาม กฎหมายดังกลาวไดกําหนดโครงสรางขององคกรการกุศลโดยให
มีฐานะเปนองคกรนิติบุคคล (charitable incorporated organization–CIO)  

DPU



 27

   โดยการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลดังกลาว ผูกอตั้งจะตองจดทะเบียนตอคณะ 
กรรมการตาม กฎหมายกุศล ป ค.ศ. 2006 เทานั้น โดยไมตองยื่นขอจดทะเบียนตอสํานักจดทะเบียน
บริษัทสังกัดกระทรวงการคาและอุตสาหกรรม (Department of Trade and Industry) ของประเทศ
อังกฤษ 
   หากพิจารณาการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลที่ดําเนินการดานกิจการการกุศล จะ
เห็นไดวามีขอดีในหลายประการ กลาวคือ 
   (1) เปนการจดทะเบียนเพียงครั้งเดียว (single registration) โดยจดทะเบียนตอ
คณะ กรรมการภายใตกฎหมายการกุศลเทานั้น 
   (2)  การจัดเตรียมบัญชีตามกฎหมายมีความยุงยากนอยกวา กลาวคือ บัญชีรายรับ
และบัญชีรายจายเทานั้น ในขณะท่ีบริษัทเอกชนจะตองเตรียมงบดุล บัญชีการเงิน ซ่ึงมีความยุงยาก
นอยกวา 
   (3)  การจัดเตรียมรายงานขององคกรการกุศล ป ค.ศ. 2006 มีความยุงยากนอย
กวา 
   (4)  คาใชจายในการจดทะเบียนตามกฎหมายการกุศล ป ค.ศ. 2006 ถูกกวา       
คาใชจายในการจดทะเบียนบริษัทเอกชน 
  3.1.1.3 การควบคุมกํากับองคกรการกุศล  
   กฎหมายการกุศล ป ค.ศ. 2006 ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการการกุศล (Charity 
commission) โดยมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้2   
   (1)  การสรางความเช่ือม่ันและความม่ันใจใหแกประชาชนในการบริจาคเงินเพื่อ
การกุศล(The public confidence objective) 
   (2)  เพื่อใหความเขาใจตอประชาชนในการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายในกรณีท่ี
มีการบริจาคใหแกองคกรการกุศล 
   (3)  สงเสริมใหทรัสตีขององคกรการกุศลทําหนาท่ีใหถูกตองตามกฎหมายรวม 
ท้ังบริหารงานใหสอดคลองกับวัตถุประสงคในการจัดตั้งองคกรการกุศล 
   (4)  สรางความโปรงใสในกรณีท่ีมีการบริจาคเงินรวมไปถึงการตรวจสอบการ
ใชจายเงินวาเปนไปตามวัตถุประสงคและตามกฎหมายหรือไม (The accountability objective) 
   อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ มีดังนี้ 
   (1)  พิจารณาวาสถาบันใดเปนองคกรการกุศลหรือไม 
   (2)  สงเสริมใหมีการบริหารงานองคกรการกุศลใหเปนไปตามกฎหมาย 

                                                 
2  กฎหมายกุศล ป ค.ศ. 2006, มาตรา 7. 
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   (3)  ดําเนินการสอบสวนพฤติกรรมการบริหารหรือการดําเนินการขององคกร
การกุศลใดท่ีมิไดเปนไปตามกฎหมาย 
   ในกรณีท่ีมีการรองเรียนจากประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียเกี่ยวกับพฤติกรรม
ขององคกรการกุศล  คณะกรรมการการกุศล สามารถสงเจาหนาท่ีดําเนินการดังตอไปนี้ 
   (1) เขาไปและคนหาเอกสารหรือวัตถุอ่ืนใดตามท่ีระบุไวในหมายคน 
   (2) เคล่ือนยายเอกสารใดๆ แผนดิสก หรืออุปกรณท่ีเก็บขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ใดๆ ท่ีเกี่ยวของในการสืบคนดังกลาว 
   (3) ปองกันวัตถุใดๆ ท่ีเกี่ยวของกับการรองเรียนจากการเขายุงเกี่ยวหรือถูกให
เสียหาย 
   (4) สามารถเรียกบุคคลใดๆ ขององคกรการกุศลมาใหถอยคํา  
   (5) ดําเนินการออกใบอนุญาตใหมีการเร่ียไรตามกฎหมาย 
 3.1.1.4 การควบคุมการเร่ียไร 

   ในกรณีที่มีการเร่ียไรในท่ีสาธารณะโดยเปดเผย รวมท้ังการจัดงานเพื่อจัดใหมี
การเร่ียไรโดยท่ีอาจมีการจางเอกชนเพ่ือจัดงานดังกลาว จะตองไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการการ
กุศล กลาวคือ 

   3.1.1.4.1 การเร่ียไรที่มิไดอยูภายใตกฎหมายท่ีจะตองขออนุญาต ไดแก 
      ก. การเร่ียไรที่ไดกระทําข้ึนในรานคา องคกรธุรกิจ โบสถ ท่ีประชุม

ของประชาชน ในบานหรือสถานท่ีของเอกชน 
      ข. การเร่ียไรที่จัดข้ึนในสถานท่ีสาธารณะบางประเภท เชน ซุปเปอร

มาเก็ต สถานีรถไฟ เปนตน 
      ค. การเร่ียไรในระยะเวลาส้ันๆ 
   3.1.1.4.2 การเร่ียไรที่อยูภายใตกฎหมายท่ีจะตองขออนุญาต ไดแก  
      การเร่ียไรในท่ีสาธารณะท่ีมีการจัดงานเพื่อหาทุนตางๆ จะตองขอ

อนุญาตจากการคณะกรรมการการกุศล รวมท้ัง การโฆษณาในส่ือส่ิงพิมพเพื่อใหมีการบริจาค  เปนตน 
 3.1.1.5 การควบคุมกํากับในการตรวจสอบบัญชี 
    ในการควบคุมองคกรการกุศลในประเทศอังกฤษเพ่ือใหประชาชนไดเกิดความ
ม่ันใจตอการทํางานขององคกรการกุศลในการบริหารงานวาสามารถใชเงินบริจาคเปนไปตาม
วัตถุประสงคในการกอต้ังขององคกรนั้นๆ วิธีการหนึ่งซ่ึงสามารถนํามาใชในการตรวจสอบไดคือ 
การตรวจสอบบัญชีขององคกรการกุศล กลาวคือ 
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   3.1.1.5.1 องคกรการกุศลท่ีมิไดเปนนิติบุคคล 
      ก. หากองคกรการกุศลท่ีมีรายได เกิน  10,000 ปอนด 3 ข้ึนไป 

(ประมาณ 650,000บาทข้ึนไป) จะตองมีการตั้งผูตรวจสอบบัญชีอิสระเพ่ือตรวจสอบบัญชีนั้น 
          ข. ในกรณี ท่ีมีรายไดตั้ งแต  250,000 ปอนด ข้ึนไป  (ประมาณ 

13,250,000 บาทข้ึนไป) จะตองมีการแตงตั้งผูตรวจสอบบัญชี ซ่ึงเปนสมาชิกขององคกรผู
ตรวจสอบบัญชีท่ีไดรับการรับรองจากคณะกรรมการการกุศล 

      ค.  ในกรณีท่ีมีรายไดนอยกวา 10,000 ปอนด (ประมาณ 650,000บาท
ข้ึนไป) องคการการกุศลจะตองจัดใหมีบัญชีตามท่ีกฎหมายกําหนดไว 
   3.1.1.5.2 องคกรการกุศลท่ีเปนนิติบุคคล 

      ก. ในกรณีท่ีมีรายไดเกิน 500,000 ปอนด (ประมาณ 32,500,000 
บาท) จะตองจัดใหมีผูตรวจบัญชีเพื่อตรวจสอบและรับรองบัญชีนั้น 

      ข. ในกรณีท่ีมีรายไดเกิน 100,000 ปอนด (ประมาณ 6,500,000บาท
ข้ึนไป) และมีสินทรัพยเกิน 2.8 ลานปอนด (ประมาณ 182,000,000บาท) จะตองจัดใหมีผูตรวจบัญชี
เพื่อตรวจสอบและรับรองบัญชีนั้น 
 3.1.1.6 การควบคุมกํากับทรัสตีขององคกรการกุศล 
    ทรัสตีเปนคณะบุคคลท่ีทําหนาท่ีบริหารองคกรการกุศล ซ่ึงตามกฎหมายการ
กุศล ป ค.ศ. 2006 ไดกําหนดมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมกํากับทรัสตีไวดังนี้ 
   (1)  การควบคุมความโปรงใสในการจายคาตอบแทนใหแกบุคคลท่ีเปนทรัสตี
เพื่อใหประชาขนสามารถตรวจสอบได โดยกฎหมายการกุศล ป ค.ศ. 2006 ไดกําหนดใหการวาจาง
บุคคลท่ีมีความสามารถในการบริการจัดการองคกรการกุศลตองทําเปนหนังสือและมีการระบุการ
จายคา ตอบแทนอยางชัดแจง 

   (2)  กฎหมายไดกําหนดใหองคกรการกุศลสามารถซ้ือกรมธรรมประกันภัยความ
รับท่ีอาจเกิดข้ึนจากการกระทําของทรัสตีไดเพื่อเปนการบรรเทาความเสียหาย 
   ดังในคดี Hopkinson ศาลตัดสินวาทรัสตท่ีจัดต้ังข้ึนไมมีวัตถุประสงคเพื่อการ
กุศลเน่ืองจากจัดตั้งโดยมีวัตถุประสงคทางการเมืองของพรรคแรงงานเพ่ือสนับสนุนโนบายทางการ 
ศึกษา 
 
 

                                                 
3  อัตราแลกเปลี่ยนธนาคารกรุงเทพ 1 ปอนด (OBP) เทากับ 50.18 บาท ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ 2554.  
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3.1.2 ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 องคกรท่ีไมแสวงหากําไรมีบทบาทในภาคเศรษฐกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรการกุศล (charitable organization) มีรายไดจากการับบริจาคถึงปละ 939 
พันลาน   ดอลลาร (28,170 พันลานบาท) และมีสินทรัพยนับแสนลานดอลลาร ในอดีตท่ีผานมา
สหรัฐอเมริกามีวัฒนธรรมในการบริจาคของเอกชนอันเปนผลมาจากมาตรการทางกฎหมายที่
สนับสนุนใหภาค เอกชนบริจาคเงินเพื่อการกุศล (philanthropy)4   
 ในรัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกาไดรับรองสิทธิของประชาชนในอันท่ีจะรวมกลุมกัน
โดยสงบ5 นอกจากนี้ในรัฐธรรมนูญของมลรัฐอลาสกาไดรับรองสิทธิขององคกรเอกชนท่ีเปน
องคกรการกุศลไมตองชําระภาษี6 อยางไรก็ตาม การที่ประเทศสหรัฐอเมริกามีรูปแบบการปกครอง
เปนแบบสหพันธรัฐ กลาวคือ มีการแยกอํานาจหนาท่ีระหวางมลรัฐและสหพันธรัฐ จึงทําใหแตละ
มลรัฐมีอํานาจในการบัญญัติกฎหมาย ดวยเหตุนี้จึงทําใหรูปแบบขององคกรท่ีไมแสวงหากําไรจึงมี
ความแตกตางกันไปในแตละมลรัฐ ซ่ึงสามารถพิจารณาไดดังตอไปนี้ 
  3.1.2.1 บริษัทท่ีไมแสวงหากําไร (Nonprofit Corporations)  
     เปนรูปแบบที่มักนิยมจัดต้ังในประเทศสหรัฐอเมริกา ท้ังนี้บริษัทท่ีไมแสวงหา
กําไรมีลักษณะคลายกับบริษัทโดยท่ัวไปที่มีวัตถุประสงคในการแสวงหากําไร กลาวคือ มี
สถานภาพเปนนิติบุคคล (legal-entity status) มีความรับผิดจํากัด (limited liability) กลาวคือ ผูถือ
หุน และกรรมการไมตองรับผิดเปนสวนตัวตอความรับผิดของบริษัท และการกอต้ังมิไดมีการ
กําหนดระยะเวลา (perpetual duration) โดยการบริหารงานบริษัทท่ีไมแสวงหากําไรนี้จะมีกรรมการ
เปนตัวแทนของบริษัท มิใชตัวแทนของผูถือหุน แมผูถือหุนจะเปนคนเลือกกรรมการก็ตามใน
กฎหมายสหรัฐอเมริกานั้น กรรมการน้ันสามารถเลือกกรรมการบริหาร (Executive committee) จาก
เหลากรรมการเพ่ือใหดําเนินการตัดสินใจทางการบริหารในระหวางมีการประชุมคณะกรรมการ 
ดังท่ีปรากฏในอนุบัญญัติ (Bylaws) โดยมีสิทธิในการตัดสินใจบริหารกิจการอยางจํากัด 
     อยางไรก็ตาม ขอแตกตางท่ีสําคัญระหวางบริษัทท่ีมีวัตถุประสงคในการ
แสวงหากําไรกับบริษัทท่ีไมแสวงหากําไรก็คือ กําไรท่ีบริษัทไดจากการดําเนินกิจการจะไมนํามา
แบงปนเปนเงินปนผลใหแกผูถือหุนและกรรมการ (non-distribution constraint) และไมมีการขาย
หุนเพิ่มทุน 

                                                 
 4  STAFF OF JOINT COMM. ON TAXATION, 108TH CONG., DESCRIPTION OF PRESENT 
LAW RELATING TO CHARITABLE AND OTHER EXEMPT ORGANIZATIONS AND STATISTICAL 
INFORMATION REGARDING GROWTH AND OVERSIGHT OF THE TAX-EXEMPT SECTOR 1 (2004).     
 5  U.S. CONST. amend. I.   
 6  ALASKA CONST. art. IX, § 4; CAL. CONST. art. XIII, § 3.   
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  3.1.2.2 ทรัสต (Trusts) 
     การกอตั้งทรัสตในประเทศสหรัฐอเมริกามักเปนไปตามระบบกฎหมายจารีต
ประเพณีซ่ึงไดรับอิทธิพลมาจากประเทศอังกฤษ แตในปจจุบันในหลายมลรัฐไดมีการตรากฎหมาย
การจัดต้ังทรัสตข้ึน ท้ังนี้ ทรัสตท่ีจัดต้ังข้ึนอาจเปนการจัดต้ังเพื่อการกุศลหรือจัดการทรัพยสินของ
เอกชนก็ได 
     ทรัสต หมายถึงนิติสัมพันธท่ีเกี่ยวกับทรัพยสิน ซ่ึงมีบุคคลท่ีเกี่ยวของ 3 ฝาย
ดวยกัน ไดแก ผูจัดต้ังทรัสต ทรัสตี และผูรับประโยชน 
     ลักษณะของทรัสตคือกองทรัพยสินหรือกองทรัสต ซ่ึงผูกอต้ังทรัสตไดโอน
กรรมสิทธ์ิในทรัพยสินดังกลาวไปใหบุคคลท่ีเรียกวาทรัสตี (Trustee) เพื่อใหทรัสตีทําหนาท่ีจัดการ
ทรัพยสินเพื่อประโยชนของบุคคลอ่ืนท่ีเรียกวาผูรับประโยชน (Beneficiary) หรือผูลงทุน โดย
ทรัพยสินของทรัสตเปนทรัพยสินท่ีแยกตางหากจากทรัพยสินของทรัสตี และทรัพยสินของทรัสตมี
เพื่อประโยชนของผูรับประโยชนและไมสามารถนําไปชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ของทรัสตีในกรณี
ท่ีทรัสตีลมละลาย 
     ท้ังนี้ ทรัสตท่ีตั้งเพื่อการกุศล อาจจําแนกไดเปน 4 ประเภท คือ  
     (1) ทรัสตเพื่อบรรเทาความยากจน  
     (2) ทรัสตเพื่อสงเสริมการศึกษา  
     (3) ทรัสตเพื่อสงเสริมการศาสนา และ  
     (4) ทรัสตเพื่อประโยชนแกชุมชน (Community)  
  3.1.2.3 มูลนิธิท่ีมิไดจดทะเบียน (Unincorporated Associations) 
     มูลนิธิท่ีมิไดจดทะเบียนเปนรูปแบบองคกรท่ีแตกตางจากบริษัทท่ีไมแสวงหา
กําไรและทรัสต กลาวคือ เกิดจากการบุคคลหลายคนตกลงรวมกันกอต้ังมูลนิธิภายใตขอตกลง
รวมกันนั้น (mutual agreement) และมิไดดําเนินการจดทะเบียนตอหนวยงานของรัฐ ท้ังนี้ มูลนิธิ
มิไดมีสถานภาพเปนนิติบุคคลและไมสามารถมีทรัพยสินเปนสมาคนน้ันไดและไมสามารถฟองรอง
บุคคลอ่ืนไดในนามของตนเอง นอกจากบุคคลท่ีรวมกันกอตั้งมูลนิธินั้นรวมกันฟองรอง 
  3.1.2.4 องคกรท่ีไมแสวงหากําไรที่จัดต้ังข้ึนภายใตประมวลรัษฎากร (Internal Revenue 
Code) 
     ตามประมวลรัษฎากร (Internal Revenue Code) สามารถจัดต้ังองคกรท่ีไม
แสวงหากําไรได 3 รูปแบบ กลาวคือ 
     3.1.2.4.1 องคกรการกุศล (Charitable Organizations) 
       เปนองคกรการกุศลท่ีจัดต้ังข้ึนภายใตประมวลรัษฎากร (Internal 
Revenue Code) มาตรา 501 (C) (3) ไดแก Religious, Educational, Charitable, Scientific, Literary, 
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Testing for Public Safety, to Foster National or International Amateur Sports Competition, or 
Prevention of Cruelty to Children or Animals Organizations เปนตน ซ่ึงจะตองมีการจัดตั้งเปน
องคกร (organized) และมีการดําเนินกิจกรรมท่ีมีจุดหมายเพ่ือประโยชนสาธารณะ (public benefit 
purposes) ท้ังนี้ ในขอบังคับขององคกรการกุศลจะตองไมมีขอกําหนดในการจัดสรรเงินปนผล 
ใหแกผูถือหุน หรือกรรมการในการท่ีจะพิจารณาวาองคกรใดเปนองคกรการกุศลท่ีจัดต้ังข้ึนภายใต
ประมวลรัษฎากรหรือไมจะตองพิจารณาวาวัตถุประสงคนั้นเปนไปเพื่อสาธารณะประโยชนหรือไม 
แตหากเปนองคกรท่ีมีวัตถุประสงคใหบริการทางการแพทยยังตางประเทศแตใหบริการเฉพาะตัว
แทนทองเท่ียวในตางประเทศไมถือวาองคกรการกุศล7   
     3.1.2.4.2 องคกรทางดานสวัสดิการสังคม (Social Welfare Organizations) 
       เปนองคกรท่ีจัดตั้งข้ึนภายใตประมวลรัษฎากร (Internal Revenue 
Code) มาตรา 501 (C) (4) ซ่ึงมีความคลายคลึงกับองคกรการกุศลท่ีจัดต้ังข้ึนภายใตมาตรา 501(C) 
(3) กลาวคือ ท้ังสององคกรตางก็ใชสินทรัพยเพื่อประโยชนสาธารณะและมิไดแบงปนผลกําไร
ใหแก    ผูถือหุนและกรรมการ แตมีขอแตกตางท่ีสําคัญก็คือองคกรทางดานสวัสดิการสังคมมี
วัตถุประสงคในการผลักดันเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ เชน นโยบายในการหามผูท่ีดื่มสุราขับ
รถยนต เปนตน 
     3.1.2.4.3 มูลนิธิเอกชนและการกุศลสาธารณะ (Public Charities and Private 
Foundations) 
       ตามประมวลรัษฎากรไดแบงประเภทขององคกรการกุศลเปน 2 
ประเภท กลาวคือ 
       ประเภทแรก ไดแก มูลนิธิเอกชน (Private Foundations) และประเภท
ท่ีสอง ไดแก มูลนิธิการกุศลสาธารณะ (Public Charities Foundations) ความแตกตางระหวางท้ัง
สององคกรก็คือลักษณะของการใชเงินทุนขององคกรกุศล กลาวคือ หากเปนมูลนิธิการกุศล
สาธารณะจะใชเงินทุนขององคกรเพ่ือกิจกรรมท่ีเปนสาธารณะประโยชน เชน การสนับสนุน
โรงเรียน โรง พยาบาล โบสถ และการวิจัยทางการแพทย แตหากเปนมูลนิธิเอกชนจะใชเงินทุนของ
องคกรเพ่ือกิจกรรมที่ผูบริจาคสวนบุคคลมีความประสงคจะใชเงินเพื่อชวยเหลือคนยากจนใน
ประเทศชูดาน เปนตน 
       ในคดี NEW HABITAT, INC. vs. TAX COLLECTOR OF CAMB- 
RIDGE 
       New Habitat เปนองคกรท่ีไมแสวงหากําไรมีวัตถุประสงคในการ
จัดหาบานพักใหบุคคลท่ีไดรับบาดเจ็บทางสมองและสงเสริมชีวิตความเปนอยู ท่ีดีข้ึนใหแก

                                                 
7  Int’l Postgraduate Med. Found., 56 T.C.M. (CCH) 1140, 1143 (1989).   

DPU



 33

ครอบครัวของผูปวยบาดเจ็บทางสมองและสงเสริมโดยมีการจัดโปรแกรมชวยเหลือบุคคลและ
พัฒนาสุขภาพจิต โดย New Habitat จัดหาพ้ืนท่ีสนับสนุนโครงการตางๆ ตั้งอยูท่ี 225 ถนนแบรต
เต้ิล ในเคมบริดส อันเปนทรัพยสินของ New Habitat จะขอยกเวนภาษีอสังหาริมทรัพย 
       อยางไรก็ตาม ผูท่ีมีคุณสมบัติเปนผูเขาพักท่ี New Habitat จะตองมี
อาการบาดเจ็บท่ีสมอง มีการประกันสุขภาพ และมีหลักฐานทางการเงินเพียงพอท่ีจะชําระคาใชจาย
เปนรายเดือนและคาธรรมเนียม ในอัตราเดือนละ 17,000-18,000 ดอลลาร (510,000-540,000 บาท) 
และจะตองเสียคาแรกเขาเปนจํานวนสูงถึง 150,000 ดอลลาร (4,500,000 บาท) โดยจะคืนใหเม่ือเลิก
สัญญาหรือถึงแกความตาย 
       ในคดีนี้ศาลพิพากษาวาการท่ีองคกรใดจะถือวาเปนองคกรสาธารณะ
ประโยชนซ่ึงจะไดรับการยกเวนภาษีตามประมวลรัษฎากรไดตอเมื่อเปนองคกรท่ีจัดตั้งโดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือสาธารณะกุศลตอประชาชนโดยไมเก็บคาใชจายหรือเสียคาใชจายในอัตราต่ํา แต
ในคดีนี้โจทกมีการเรียกเก็บคาใชจายและคาธรรมเนียมในอัตราท่ีสูง กรณีจึงไมถือวาโจทก (New 
Habitat) เปนองคกรสาธารณะกุศลซ่ึงจะไมไดรับการยกเวนเสียภาษี 
  3.1.2.5 การควบคุมกํากับการบริหารงานขององคกรท่ีไมแสวงหากําไร 
     โดยท่ีองคกรท่ีไมแสวงหากําไรเกี่ยวของเงินบริจาคและทรัพยสินขององคกร
เปนจํานวนมาก ดังนั้น จึงตองมีการควบกํากับการบริหารขององคกรที่ไมแสวงหากําไร กลาวคือ 
     3.1.2.5.1 บริษัทท่ีไมแสวงหากําไร (Nonprofit Corporations) 
       ในการบริหารงานบริษัทท่ีไมแสวงหากําไรจะเกี่ยวของกับส่ิงสําคัญ 2 
ประการ กลาวคือ หนังสือบริคณสนธิหของบริษัทท่ีกําหนดวัตถุประสงคในการดําเนินงานของ
บริษัท และขอบังคับของบริษัทเปรียบเสมือนระเบียบภายในของบริษัท ท้ังนี้ กรรมการจะตอง
บริหารงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคของบริษัทก็คือดําเนินกิจกรรมท่ีเปนสาธารณะประโยชน 
     3.1.2.5.2 ทรัสต 
       โดยท่ีทรัสตีเปนผูทําหนาท่ีในการบริหารทรัสต กลาวคือกรณีท่ีทรัส
ตีมีหลายคน ในการปฏิบัติหนาท่ีจะตองมีเสียงเปนเอกฉันท นอกจากนี้ในการปฏิบัติหนาท่ี ทรัสตี
จะตองใชความระมัดระวังเปนพิเศษ ตองปฏิบัติตามคําส่ังในตราสารกอต้ังทรัสต และในกรณี
จําเปนตามคําส่ังของศาล ถาเปนเร่ืองตองใชดุลพินิจ ทรัสตีจะตองทําการโดยสุจริตและใชความ
ระมัดระวัง เชนบุคคลผูมีอาชีพนั้นๆ จะพึงใชพึงกระทําในอาชีพของตน ในการนําทรัพยสิน
ภายใตทรัสตไปลงทุนหาประโยชนก็ตองใชความระมัดระวังเสมือนหนึ่งทรัพยสินนั้นเปนของตน 
       นอกจากนี้ ทรัสตีจะตองมีบัญชีรับจาย และตองใหผูรับประโยชน
ตรวจดูตามท่ีจําเปน ตองแจงใหผูรับประโยชนรูวาตนไดจัดการกับตัวทรัพยสินไปอยางไรบาง 
โดยทรัสตีจะตองไมหาประโยชนกําไรใหตนเองจากตัวทรัพยสินภายใตทรัสต หรือโดยอาศัย
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ตําแหนงหนาท่ี หรือตองไมทําการใดซ่ึงมีผลประโยชนขัดกับหนาท่ีของตน ถาทรัสตีซ้ือทรัพยสิน
ภายใตทรัสตจากตนเอง การซ้ือขายนั้นอาจถูกเพิกถอนโดยผูรับประโยชนไดภายในเวลาอันสมควร  
     3.1.2.5.3 มูลนิธิท่ีมิไดจดทะเบียน 
       ดังไดกลาวมาแลววามูลนิธิท่ีมิไดจดทะเบียนมิไดมีสถานภาพเปนนิติ
บุคคลดังบรรดาผูรวมกอต้ังมูลนิธิจึงเปนเสมือนกับการเปนหุมสวนกัน และจะตองรวมกันรับผิดใน
การกระทําของมูลนิธิ 
 3.1.3 ประเทศเยอรมัน 
 แตเดิมองคกรเอกชนในประเยอรมันมักจะดําเนินการจัดต้ังในรูปแบบของสมาคม
(association) และมูลนิธิ (foundation) ซ่ึงเปนรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับในประมวลกฎหมาย
แพงของเยอรมัน จนกระท่ังในปลายศตวรรษท่ี 19 จึงไดมีการจัดต้ังองคกรเอกชนภายใตกฎหมาย
ฉบับอ่ืนๆ เชน กฎหมายรัฐธรรมนูญ ประมวลกฎหมายพาณิชย เปนตน อันเปนลักษณะท่ีแตกตาง
จากประเทศอ่ืนๆ ในประชาคมยุโรป ซ่ึงมีการแบงแยกระหวางกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน 
(private law and public law) 
 ท้ังนี้ อาจกลาวไดวา องคกรเอกชนในประเยอรมันมีบทบาทสําคัญโดยเฉพาะอยางยิ่งใด
ดานการบริการสุขภาพและสังคม ซ่ึงมีการวาจางงานถึง 1.4 ลานคน 
   3.1.3.1 แนวความคิดพื้นฐานขององคกรไมแสวงหากําไร 
      แนวความคิดพื้นฐานขององคกรไมแสวงหากําไรของประเทศเยอรมันต้ังอยูบน
พื้นฐานของทฤษฎีนิติบุคคล กลาวคือ 
      ในทางวิชาการมีความเห็นเกี่ยวกับนิติบุคคลเปน 2 แนว กลาวคือ 
      แนวท่ี 1 เห็นวานิติบุคคลนั้น เปนส่ิงท่ีกฎหมายสรางขึ้น ทฤษฏีนิติบุคคลสมมติ  
      Savigny นักกฎหมายชาวเยอรมัน แสดงความคิดเห็นวา บุคคลธรรมดา ซ่ึงมี
ลักษณะเปนปจเจกชนเทานั้น ท่ีมีความสามารถในทางกฎหมายในการกระทําการตางๆ เพ่ือกอนิติ
สัมพันธหรือกอต้ังสิทธิ หนาท่ีตามกฎหมายได  
      Savigny กลาววา การจะใหส่ิงอ่ืนท่ีไมใชบุคคลธรรมดา เชน กลุมคน คณะ
บุคคล หรือสมาคมเปนตัวการแหงกฎหมายหรือเปนผูกระทําการในทางกฎหมายไดนั้น จะตองมี
กฎหมายสมมติบุคคลเหลานี้ข้ึนมา โดยใหเปนบุคคลสมมติในทางกฎหมาย  
      นิติบุคคลจึงเปนบุคคลท่ีกฎหมายสรางข้ึน และการแสดงของนิติบุคคลนั้น ตอง
ดําเนินการผานทางผูแทนของนิติบุคคล  
      แนวท่ี 2 เห็นวานิติบุคคลนั้นมีอยูจริง ทฤษฎีนิติบุคคลท่ีแทจริง  
      Gierke นักกฎหมายเยอรมัน อธิบายแนวคิดนี้วา นิติบุคคลน้ันไมใชบุคคลท่ี
กฎหมายสมมติข้ึน แตเปนบุคคลจริงๆ ท่ีเกิดจากการรวมกลุมของบุคคล จนกลายเปนหนวยของ
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ส่ิงมีชีวิตท่ีมีวัตถุประสงคของตน มีสถานะทางสังคมเชนเดียวกับบุคคลธรรมดา นิติบุคคลจึงเกิดข้ึน
เองโดยอิสระ และไมมีกฎหมายอุปโลกหรือสรางนิติบุคคลขึ้นมา กฎหมายเพียงแตรับรองการมีอยู
ของนิติบุคคลเทานั้น  
      ดังนั้น นิติบุคคล หมายถึง ผูท่ีมีความสามารถทรงสิทธิและหนาท่ีตามกฎหมายท่ี
กฎหมายสมมติข้ึนนั้น ในระบบกฎหมายเยอรมันมีสองประเภท คือ นิติบุคคลมหาชน (juristische 
Person des öffentlichen Rechts) และนิติบุคคลเอกชน  (juristische Person des Privatrechts) นิติ
บุคคลมหาชน  อ นิติบุคคลท่ีเกิดข้ึนหรือมีรากฐานมาจากกฎหมายมหาชน สวนนิติบุคคลเอกชนนั้น
เกิดข้ึนในระบบกฎหมายเอกชนลักษณะของนิติบุคคลมหาชน 
      นิติบุคคลมหาชน หมายถึง นิติบุคคลท่ีมีอํานาจมหาชน มีหนาท่ีในการจัดทํา
บริการสาธารณะ นิติบุคคลมหาชนจึงหมายถึงรัฐ ซ่ึงมีสถานะเปนหนวยทางปกครองหรือองคกร
มหาชน ท่ีจะทําบริการสาธารณะดานตางๆ  
      ลักษณะพิเศษของนิติบุคคลมหาชน มีอํานาจมหาชนในการจัดทําบริการ
สาธารณะ จึงมีอํานาจเหนือกวาเอกชน  
 

ความแตกตางระหวางนิติบคุคลเอกชนและนิติบุคคลมหาชน 
 

นิติบุคคลมหาชน นิติบุคคลเอกชน 
1. มีอํานาจมหาชน คือ อํานาจรัฐเพื่อจัดทํา
 บริการสาธารณะ  
2. มีฐานะเหนือกวาเอกชน  
3. จัดต้ังและยกเลิกโดยกฎหมาย  

1. มีความเสมอภาคบนหลักความสมัครใจ  
2. มีฐานะเทาเทียมกัน  
3. จัดต้ังและยกเลิกโดยนิตกิรรมหรือสัญญา  
 แตตองมีการจดทะเบียนตามกฎหมาย  

 
      ประเภทของนิติบุคคลมหาชน 
      นิติบุคคลมหาชนในระบบกฎหมายเยอรมันมีอยู 3 ประเภท คือ องคการหมูคณะ 
มหาชน (Körperschaft des öffentlichen Rechts) องคการบริการมหาชน (Anstalt des öffentlichen 
Rechts) และมูลนิธิมหาชน (Stiftung des öffentlichen Rechts) 
   3.1.3.2 รูปแบบการจัดต้ัง  

   โดยหากพิจารณาองคกรเอกชนในประเทศเยอรมันสามารถแบงรูปแบบการ
กอต้ังไดดังนี้ 
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     3.1.3.2.1 สมาคม (association) 
       สมาคมเปนองคกรท่ีจัดต้ังโดยบุคคลอยางนอย 2 คน กรณีไมไดจด
ทะเบียน หรือ 7 คน กรณีท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคล8 ซ่ึงมีเจตจํานงคในการรวมตัวกันเพื่อกระทํา
ในส่ิงท่ีมีจุดมุงหมายรวมกัน  
     3.1.3.2.2 มูลนิธิ (foundation) 
       มูลนิธิเปนองคกรท่ีจัดต้ังข้ึนภายใตประมวลกฎหมายแพงมีสถานะ
เปนนิติบุคคลมีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินการนําเอาทรัพยสินของผูกอตั้งเปนไปวัตถุประสงคท่ีไดจด
ทะเบียนไว9   
       นอกจากนี้แลว ยังมีการจัดต้ังมูลนิธิมหาชน เปนนิติบุคคลมหาชนท่ีมี
ลักษณะเปนกองทรัพยสินท่ีไดรับการจัดต้ังข้ึนเพื่อประโยชนสาธารณะ ในเชิงโครงสรางมูลนิธิ
มหาชนมีลักษณะคลายคลึงกับองคการบริการมหาชน แตมูลนิธิมหาชนไมมีผูใชบริการมีแตผูรับ
ประโยชน หลักเกณฑการปฏิบัติงานตลอดจนวัตถุประสงคของมูลนิธิมหาชนจะไดรับการบัญญัติ
ไวในขอบังคับของมูลนิธิฯ  ตัวอยางของมูลนิธิมหาชนในระบบกฎหมายเยอรมัน ไดแก มูลนิธิเพื่อ
การอนุรักษทรัพยสมบัติทางวัฒนธรรมของแควนปรัสเซีย เปนตน10   
     3.1.3.2.3 บริษัทเอกชน (Gescellschaft mit beschrankter haftung หรือ GmbH) 
      เปนบริษัทเอกชนท่ีจัดตั้งข้ึนภายใตประมวลกฎหมายพาณิชยโดย       
มีบริษัทเอกชน จัดต้ังโดยผูเร่ิมกอการอยางนอย 2 คน จะตองจัดต้ังข้ึนดวยทุนจดทะเบียนอยางตํ่า 
DM50,00011 โดยการจัดการและควบคุมบริษัท สวนมากจะใชระบบคณะกรรมการชั้นเดียว ซ่ึง
บริหารงานโดยกรรมการผูจัดการ (Managing Directors หรือ Geschaftsfuhrer) ซ่ึงอาจเปนคนเดียว
หรือหลายคนก็ได และอยูภายใตการครอบงําของท่ีประชุมผูถือหุน (Meeting of Shareholders หรือ 
Hauptver-sammlung)12 บริษัทเอกชนไมตองจัดใหมีคณะกรรมการกํากับดูแล ท้ังนี้เวนแตขอบังคับ
บริษัทจะกําหนดใหมีคณะกรรมการกํากับดูแล จึงตองนําบทบัญญัติเร่ืองคณะกรรมการกํากับดูแล
ในบริษัทมหาชน มาปรับใชกับบริษัทเอกชนเทาท่ีไมขัดกับขอบังคับของบริษัทเอกชน13   

                                                 
8  ประมวลกฎหมายแพงเยอรมัน, มาตรา 21-80. 
9  ในประมวลกฎหมายแพงเยอรมัน, มาตรา 81-88. 
10

   สมคิด เลิศไพฑูรย และคณะ.  (2547, สิงหาคม).  โครงการศึกษา “ความเปนไปไดในการลดสภาพ
ความเปนนิติบุคคลของสวนราชการ.”  เสนอตอคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.).  หนา 105-106. 

11  N. Formmel and J.H. Thomson.  (1975).  Company law in Europe.  p. 247. 
12  Ibid.  p. 251. 
13  GmbHG มาตรา 52. 
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      ท้ังนี้ การจัดต้ังบริษัทเอกชน ผูกอการสามารถกําหนดวัตถุประสงค
ในลักษณะท่ีเปนประโยชนตอสังคม ไดแก 
      (1) สงเสริมทางดานวิทยาศาสตรและการวิจัย การศึกษาและอบรม 
ศิลปะ และวัฒนธรรม การศาสนา 
       (2) สงเสริมความเขาใจอันดีระหวางชาติ 
       (3) สงเสริมการพัฒนาและอนุรักษส่ิงแวดลอม 
       (4) สงเสริมสวัสดิการของเยาวชน ผูสูงอายุ และงานดานสังคม
สงเคราะห 
      (5) สงเสริมพรรคท่ีเปนสถาบันการเมืองตามระบอบการปกครอง
แบบประชาธิปไตย เปนตน 
     3.1.3.2.4  บริษัทมหาชน (Aktiengesellschaft หรือ “AG”) 
       จัดต้ังโดยผูเร่ิมกอการอยางนอย 5 คน ดวยทุนจดทะเบียนอยางตํ่า 
50,000 ยูโร14 (ประมาณ 2,000,000 บาท มีโครงสรางการจัดการและควบคุมบริษัทแบบคณะ 
กรรมการสองช้ัน แบบองคกรภายในเปน 3 องคกร ไดแก คณะกรรมการบริหาร (Management 
Borad หรือ Vorstand) คณะกรรมการกํากับดูแล (Supervisory Board หรือ Aufsichtsrat) และอยู
ภายใตการครอบงําของท่ีประชุมผูถือหุน (Meeting of Shareholders หรือ Hauptversammlung) 
บริษัทมหาชนทุกแหงตองจัดใหมีคณะกรรมการกํากับดูแล ทําหนาท่ีสําคัญในการควบคุมดูแลการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการบริหาร15   
  3.1.3.3 การจดทะเบียน 
     ในปจจุบันองคเอกชนท่ีจัดตั้งข้ึนในประเทศเยอรมันไมมีกฎหมายเฉพาะท่ี
กําหนดใหตองจดทะเบียนตามกฎหมาย เวนแตกฎหมายท่ีไดเกี่ยวของกับรูปแบบการจัดต้ังองคกร
เอกชนนั้น กลาวคือ 
     (1) หากจัดต้ังในรูปแบบของมูลนิธิ ก็จะตองดําเนินการจดทะเบียนหากตองการ
ใหมีสถานภาพเปนนิติบุคคล 
     (2) หากจัดต้ังเปนมูลนิธิก็ตองจดทะเบียนตอกระทรวงยุติธรรม 
 

                                                 
14  Norbert Horm, Hein Kotz and Hans G.Laser.  (1982).  German Private and Commercial Law 

Trans Tony Weir.  p. 264. 
15  Ibid.  pp. 257-258. 
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  3.1.3.4 อํานาจขององคกรเอกชน 
     องคกรเอกชนท่ีไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลยอมมีสิทธิและหนาท่ีตามกฎหมาย
ยอมเปนเจาของกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิน และการทําสัญญาเพื่อผูกพันกันกับบุคคลอ่ืนๆ ไดตาม
กฎหมาย 
     แตอยางไรก็ตาม ในกรณีท่ีบทบัญญัติของกฎหมายกําหนดหามองคกรเอกชนท่ี
เปนนิติบุคคล เชน ประมวลกฎหมายอาญา เปนตน องคกรเอกชนก็ไมอาจกระทําการท่ีฝาฝน
กฎหมายได 
  3.1.3.5 สมาชิกขององคกรเอกชน 
   ตามประมวลกฎหมายแพงของเยอรมัน บุคคลยอมเปนสมาชิกของมูลนิธิโดย
การสมัครสมาชิก และส้ินสุดโดยการลาออก การตาย หรือการถูกไลออกจากมูลนิธิ 
  3.1.3.6 ธรรมาภิบาลขององคกรเอกชน 
     มูลนิธิจะตองจัดใหมีการประชุมสามัญและเลือกต้ังคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ 
โดยจะตองจัดใหมีการประชุมอยางนอยปละ 1 คร้ัง รวมท้ังบรรดาขอบังคับของมูลนิธิจะตองมี
ความเปนประชาธิปไตย 
  3.1.3.7 การบริจาคและการอุปถัมภ (Donation and Sponsoring) 
   ในประเทศเยอรมัน แหลงสนับสนุนทางการเงินจากภาครัฐมีแนวโนมลดลง 
และการปรับเปล่ียนนโยบายของรัฐในการสนับสนุนทางภาษีตอองคกรเอกชนเพิ่มมากข้ึนโดย
ข้ึนอยูกับกิจกรรมขององคกรเอกชนนั้นเอง กลาวคือ 
   (1) ในกรณีท่ีเปนการบริจาคใหกับโบสถ กิจกรรมการกุศล การสนับสนุนการ
วิจัยทางดานวิทยาศาสตรรวมไปถึงกิจกรรมที่เปนประโยชนตอประชาคม สามารถนํามาลดหยอน
ภาษีไดรอยละ 5 นอกเหนือไปจากการลดหยอนอันเนื่องมาจากคาใชจายสวนบุคคล 
   (2) ในกรณีท่ีเปนการบริจาคที่มีวัตถุประสงคเพื่อการกุศลโดยท่ัวไปและ
ทางดานวิทยาศาสตรรวมไปถึงดานวัฒนธรรมสามารถนํามาลดหยอนภาษีไดรอยละ 5 
   (3) ในกรณีท่ีมีการบริจาคของบุคคลธรรมดาต้ังแต 25,565 ยูโร (1,022,600 
บาท) สามารถนํามาหักเปนคาใชจายเพื่อลดหยอนภาษีได 
   (4) ในกรณีท่ีมีการบริจาคใหแกมูลนิธิท่ีไดรับเอกสิทธ์ิทางดานภาษีตั้งแต 
20,450 ยูโร(818,000 บาท) ข้ึนไป สามารถนํามาหักเปนคาใชจายเพื่อลดหยอนภาษีได 
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 3.1.4  ประเทศญ่ีปุน 
  เปนประเทศที่ใชระบบประมวลกฎหมายเชนเดียวกับประเทศไทย ไดมีการพัฒนา
กฎหมายสงเสริมองคกรเอกชน ดังตอไปนี้ 
  3.1.4.1 ความเปนมา 
     ในประเทศญ่ีปุน มูลนิธิและสมาคม (Foundation and Association) เปนองคกรท่ี
ไมแสวงหากําไรรูปแบบแรกท่ีมีการบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพง (Civil Code) ตั้งแตป ค.ศ.
1897 อยางไรก็ตาม ไดมีการตรากฎหมายพิเศษเกี่ยวกับองคกรท่ีไมแสวงหากําไรอีกหลายรูปแบบ
อ่ืนตามมา กลาวคือ 
 
ตารางท่ี  3.1.4  “การตรากฎหมายพิเศษเก่ียวกับองคกรท่ีไมแสวงหากําไร” 
 

ประเภทขององคกร กฎหมาย วัตถุประสงค 

1. บริษัทและมูลนิธิ ประมวลกฎหมายแพง (1896) มีวัตถุประสงคเพื่อการศาสนา 
การกุศล การศกึษา ศิลปะ 
และการแกะสลัก 

2. บริษัทสังคมสงเคราะห 
 (Social welfare corporation) 

กฎหมายธุรกจิสังคมสงเคราะห
(1951) 

มีวัตถุประสงคทํางานดาน
สังคมสงเคราะห 

3. บริษัททางการศึกษา 
 (Educational corporation) 

กฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน
(1949) 

มีวัตถุประสงคเพื่อกอต้ัง
โรงเรียนเอกชน 

4. บริษัทเพื่อการศาสนา 
 (Religious corporation) 

กฎหมายวาดวยบริษัทเพื่อการ
ศาสนา (1951) 

สงเสริมการศึกษาและการทํา
พิธีกรรมเก่ียวกับศาสนา 

5. สหพันธสหกรณของ
ผูบริโภค (Consumers’ 
Cooperative Union) 

กฎหมายวาดวยสหพันธสหกรณ
ของผูบริโภค (1946) 

สงเสริมและพัฒนา
ความกาวหนาทางดาน
วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ 
ของสมาชิก 

 
     ท้ังนี้ องคกรท่ีไมแสวงหากําไรในญ่ีปุนในขณะน้ันมีรูปแบบและวัตถุประสงคท่ี
แตกตางกันกอใหเกิดความสับสนและการบังคับใชกฎหมายโดยองคกรของรัฐท่ีแตกตางกันดวย 
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     จนกระท่ังในป ค.ศ. 1998 จึงไดมีการตรากฎหมายเพ่ือสงเสริมกิจกรรมท่ีเปน
สาธารณะประโยชน (to promote specified activities) ซ่ึงจะสงเสริมใหองคกรรากหญาและกลุม
อาสาสมัครไดจัดต้ังองคกรท่ีไมแสวงหากําไรไดงายข้ึนโดยจะรูปของบริษัทท่ีไมแสวงหากําไร 
     สาเหตุสําคัญท่ีการตรากฎหมายดังกลาวสืบเนื่องมาจากในป ค.ศ. 1995 ไดเกิด
แผนดินไหวอยางรุนแรงกอใหเกิดความเสียหายในเมืองโกเบ และ โอซากา ซ่ึงหนวยงานของรัฐไม
สามารถใหความชวยเหลืออยางเต็มท่ี แตหากความชวยเหลือท้ังหลายไดมาจากองคกรเอกชนไมวา
จะเปนดานส่ิงแวดลอม ศิลปะ หรือความชวยเหลือจากตางประเทศ ท้ังนี้ องคกรเอกชนท่ีใหความ
ชวยเหลือประชาชนท่ีตกอยูในความเดือดรอนมิไดมีสถานะเปนนิติบุคคล ซ่ึงทําใหเกิดปญหาใน
การเปดบัญชีและจดทะเบียนทรัพยสิน เปนตน อันนําไปสูการตรากฎหมายในท่ีสุด 
  3.1.4.2 สาระสําคัญของกฎหมาย 
     กฎหมายเพ่ือสงเสริมกิจกรรมท่ีเปนสาธารณะประโยชน มีสาระสําคัญดังนี้ 
     3.1.4.2.1 วัตถุประสงคของการตรากฎหมาย 
       เพ่ือสงเสริมการพัฒนาในกิจกรรมที่ไมแสวงหากําไรในรูปแบบของ
การอาสาสมัครอันจะเปนประโยชนแกสังคมโดยสวนรวมและเพื่อสงเสริมใหองคกรเอกชนเหลานี้
มีสถานะเปนนิติบุคคล16   
     3.1.4.2.2  วัตถุประสงคของบริษัทท่ีไมแสวงหากําไร 
        (1) กิจกรรมจะตองไมมีลักษณะท่ีเปนการเผยแพรศาสนา การปฏิบัติ
พิธีกรรม การใหการศึกษาหรือสงเสริมใหเกิดความเช่ือในลัทธิศาสนา 
       (2) กิจกรรมจะตองไมเปนการสงเสริมและสนับสนุนหรือคัดคาน
ทางการเมือง17   
       (3) กิจกรรมท่ีบริษัทสามารถดําเนินการไดมีดังนี้ 
         ก. กิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพ การดูแลทางการแพทย หรือสังคม
สงเคราะห (Activities to promote health medical care or welfare) 
         ข. กิจกรรมท่ีสงเสริมการศึกษาทางสังคม (Activities to promote 
social education) 
         ค. กิจกรรมท่ีสงเสริมการพัฒนาชุมชน (Activities to promote 
community- development)  

                                                 
16  กฎหมายเพ่ือสงเสริมกิจกรรมที่เปนสาธารณะประโยชน, มาตรา 1. 

 17  กฎหมายเพ่ือสงเสริมกิจกรรมที่เปนสาธารณะประโยชน, มาตรา 2. 
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        ง. กิจกรรมท่ีสงเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ และการกีฬา 
        จ. กิจกรรมปองกันส่ิงแวดลอม  
        ฉ. กิจกรรมบรรเทาความหายนะ 
        ฆ. กิจกรรมปองกันสิทธิมนุษยชนหรือสงเสริมสันติภาพ 
        ช. กิจกรรมท่ีสงเสริมความรวมมือนานาชาติ 
     3.1.4.2.3 หลักการ 
       (1) บริษัทท่ีไมแสวงหากําไรจะตองไมเกี่ยวของกับผลประโยชนของ
บุคคลใดหรือบริษัทหรือองคกรอ่ืนใด 
       (2) บริษัทท่ีไมแสวงหากําไรจะตองไมถูกใชเพื่อพรรคการเมืองใด18   
     3.1.4.2.4 ขอบังคับของบริษัท 
       ในขอบังคับของบริษัทท่ีไมแสวงหากําไรจะตองมีขอกําหนดดังตอ  
ไปนี้ 
       (1) วัตถุประสงค 
       (2) ช่ือ 
       (3) กิจกรรมท่ีดําเนินงาน 
       (4) ท่ีตั้งของสํานักงานใหญและสาขา 
       (5) การเปนสมาชิก 
       (6) ขอกําหนดเกี่ยวกับเจาหนาท่ี 
       (7) ขอกําหนดเกี่ยวกับการประชุม 
       (8) ขอกําหนดเกี่ยวกับสินทรัพย 
       (9) ขอกําหนดเกี่ยวกับบัญชี 
       (10) การเลิกบริษัท 
       (11) การแกไขขอบังคับ19   
     3.1.4.2.5 ขอจํากัดเกี่ยวกับเจาหนาท่ี 
        เจาหนาท่ีของบริษัทจะตองไมเปนสามีภริยาหรือญาติพี่นองโดยมี
จํานวนไมเกิน 1 ใน 3 ของเจาหนาท่ีท้ังหมด20   

                                                 
18  กฎหมายเพ่ือสงเสริมกิจกรรมที่เปนสาธารณะประโยชน, มาตรา 3. 
19  กฎหมายเพ่ือสงเสริมกิจกรรมที่เปน สาธารณะประโยชน, มาตรา 11. 
20  กฎหมายเพ่ือสงเสริมกิจกรรมที่เปนสาธารณะประโยชน, มาตรา  24. 
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     3.1.4.2.6 การดํารงตําแหนงของเจาหนาท่ี 
        เจาหนาท่ีของบริษัทจะดํารงตําแหนงไมเกิน 2 ป แตอาจไดรับการ
แตงต้ังใหเขามาดํารงตําแหนงไดอีก 
     3.1.4.2.7 บัญชี 
        บริษัทท่ีไมแสวงหากําไรจะตองจัดทําบัญชีตามมาตรฐานทางบัญชีท่ี
กฎหมายกําหนด 
     3.1.4.2.8 การเก็บรักษาเอกสารและสมุดบัญชี 
        บริษัทท่ีไมแสวงหากําไรจะตองจัดเก็บรายงานกิจกรรม งบดุล สมุด
บัญชีแสดงรายรับรายจายโดยสงมอบตอเจาหนาท่ีภายใน 3 เดือนแรกของปทางบัญชีในแตละป 
รวมท้ังจะตองใหสมาชิกและผูมีสวนไดเสียคนคนหนึ่งสามารถดูเอกสารดังกลาวได 
     3.1.4.2.9 การควบคุมกํากับ 
        ในกรณีท่ีมีเหตุผลอยางเพียงพอที่จะสงสัยวาบริษัทท่ีไมแสวงหากําไร
ไดละเมิดกฎหมายและกฎระเบียบ เจาหนาท่ีในเขตอํานาจมีอํานาจส่ังใหบริษัทดังกลาวสงรายงาน    
ท่ีเกี่ยวของกับสถานะของธุรกิจหรือสินทรัพยหรือใหเจาหนาท่ีเขาไปในสํานักงานเพ่ือตรวจสอบ
สถานะทางธุรกิจ21   
     3.1.4.2.10 การเลิกบริษัท 
         บริษัทท่ีไมแสวงหากําไรอาจเลิกภายใตเง่ือนไขดังนี้ 
          (1) ท่ีประชุมใหญสามัญประจําปมีมติใหเลิก 
        (2) ขอบังคับของบริษัทไดระบุเหตุใหเลิกบริษัท 
       (3) ไมสามารถดําเนินกิจกรรมใหบรรลุวัตถุประสงคได 
                 (4) ไมมีสมาชิก 
                 (5) ควบบริษัท 
                 (6) ลมละลาย22   
 3.1.5 ประเทศอินโดนีเซีย 
 ประเทศอินโดนีเซียเปนประเทศท่ีใชระบบประมวลกฎหมายอันเปนผลมาจากการไดรับ
อิทธิพลของประเทศเนเธอรแลนด ท่ีได เคยเปนเจาของอาณานิคมมากอน สําหรับกฎหมายท่ีควบคุม                       

                                                 
21  กฎหมายเพ่ือสงเสริมกิจกรรมที่เปนสาธารณะประโยชน, มาตรา  41. 
22  กฎหมายเพ่ือสงเสริมกิจกรรมที่เปนสาธารณะประโยชน, มาตรา  31. 

DPU



 43

กํากับองคกรสาธารณประโยชนคือกฎหมายวาดวยองคกรทางสังคม ปค.ศ. 1985 ซ่ึงมีสาระสําคัญ
ดังนี้23   
  3.1.5.1 การจัดต้ังองคกรสาธารณะประโยชนตอขออนุญาตตอกระทรวงมหาดไทยหรือ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในแตละจังหวัด  
  3.1.5.2 ขอจํากัดในการทํากิจกรรม 
     กฎหมายไดกําหนดหามองคกรสาธารณประโยชนทํากิจกรรมเพ่ือประโยชน   
ทางเศรษฐกิจสวนบุคคล กิจกรรมทางพาณิชย และกิจกรรมทางการเมือง ท้ังนี้ วัตถุประสงคของ
กฎหมายก็คือ ตองการรักษาความสงบและความม่ันคงของประเทศ 
 3.1.5.3 การรับบริจาค 
  ในการรับบริจาคเงินขององคกรสาธารณประโยชนนั้นเปนไปตามกฎกระทรวง
ท่ี 8/1985 โดยกําหนดหามรับการบริจาคเงินจากองคกรตางประเทศ หรือรับความชวยเหลือจากตาง 
ประเทศ  
    อยางไรก็ตาม องคกรสาธารณประโยชนสามารถรับบริจาคไดจากบริษัท
ประเภทจํากัดความรับผิด บริษัทท่ีรัฐเปนเจาของ  และสหกรณ 
 3.15.4 การยกเวนภาษีอากร 
    ในอดีตองคกรสาธารณประโยชนไดรับการยกเวนภาษีเงินได แตในปจจุบัน
กฎหมายภาษีของอินโดนีเซียไดยกเวนใหเฉพาะองคกรสาธารณประโยชนท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรม
ทางการศึกษา สังคมสงเคราะหและกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน24   
    ท้ังนี้ กฎหมายไดกําหนดใหนําเอาเงินบริจาคท่ีใหแกองคกรสาธารณประโยชน
สามารถนํามาหักเปนคาใชจายเพื่อบรรเทาภาระภาษีของผูบริจาค25   
  
3.2 กฎหมายควบคุมกํากับองคกรเอกชนท่ีกระทําสาธารณะประโยชนของประเทศไทย 
 3.2.1 มาตรการทางกฎหมายภายใตประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยมูลนิธิ 
 ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 110 ไดบัญญัติวา 
 “มูลนิธิไดแกทรัพยสินท่ีจัดสรรไวโดยเฉพาะสําหรับวัตถุประสงคเพื่อการกุศลสาธารณะ 
การศาสนา ศิลปะ วิทยาศาสตร  วรรณคดี  การศึกษาหรือเพื่อสาธารณประโยชนอยางอ่ืน โดยมิได                        
มุงหาผลประโยชนมาแบงปนกัน และไดจดทะเบียนตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายน้ี 

                                                 
23  Prijono,O.S.  (1955).  Organized Private Philanthropy in Indonesia.  p. 129. 
24  กฎหมายวาดวยองคกรทางสังคม ฉบับวันที่ 6/1983 มาตรา 1 (b). 
25  กฎหมายวาดวยองคกรทางสังคม ฉบับวันที่ 7/1983 มาตรา 4 (i). 
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 การจัดการทรัพยสินของมูลนิธิ ตองมิใชเปนการหาผลประโยชนเพื่อบุคคลใด นอกจาก
เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงคของมูลนิธิเอง” 
 ขอความดังกลาวนี้แตกตางไปจากแนวความคิดเดิมบาง เพราะแนวความคิดเดิมนั้นได
บัญญัติไวในมาตรา 81 วา “มูลนิธินั้นไดแกทรัพยสินอันจัดสรรไวเปนแผนกเพื่อบําเพ็ญทาน การ
ศาสนา วิทยาศาสตร วรรณคดี หรือท่ีสาธารณประโยชนอ่ืนๆ และไมไดหมายคากําไร” 
 ตามบัญญัติใหมไดขยายการจัดสรรทรัพยสินออกไปตามวัตถุประสงคตางๆ มากข้ึน แต
ก็นับวาอยูในลักษณะอยางเดียวกันหรือความหมายอยางเดียวกัน แตในตอนทายนั้นตามกฎหมายเกา
วา “ไมไดหมายคากําไร” ตามกฎหมายใหมวา “โดยมิไดมุงหาประโยชนแบงปนกัน” ซ่ึงอาจจะมี
ความหมายตามกฎหมายใหมวา สามารถหากําไรได แตจะเอากําไรหรือประโยชนนั้นมาแบงปนกัน
ไมได  กําไรหรือประโยชน ท่ีหามาไดยอมเปนของมูลนิธิหมดเพ่ือจัดสรรให เปนไปตาม
วัตถุประสงคของมูลนิธินั้นๆ  
 ตามบัญญัติในมาตรา 110 พอจะแยกลักษณะของมูลนิธิออกไดเปน 3 ประการคือ 
 1) ทรัพยสินท่ีจัดสรรไวโดยเฉพาะ 
 2) วัตถุประสงคเพื่อการกุศลสาธารณะ การศาสนา ศิลปะ วิทยาศาสตร วรรณคดี การ 
ศึกษา หรือเพ่ือสาธารณประโยชนอยางอ่ืน 
 3) โดยมิไดมุงหาผลประโยชนมาแบงปนกัน และไดจดทะเบียนตามบัญญัติแหง
ประมวลกฎหมายนี้ กลาวคือ 
  (1) ทรัพยสินท่ีจัดสรรไวโดยเฉพาะ ลักษณะของมูลนิธิจึงตองเปนกองทรัพยสิน 
โดยเอาทรัพยสินมาจัดสรรไว โดยเฉพาะจึงหมายถึงเอาตัวทรัพยหรือกองทรัพยเปนใหญไม
หมายถึงตัวตน ไมมีสมาชิก ไมมีผูถือหุน26   
   สภาพของการจัดสรรทรัพยสินนี้ ก็ตองเปนบุคคลจัดสรรนั่นเอง บุคคลคนเดียว
หรือหลายคนจะทําการจัดสรรทรัพยสินก็ได ในสภาพเชนนี้จะตองมีคณะกรรมการดําเนินงาน
เกี่ยวกับทรัพยสินท่ีจัดสรรไว ซ่ึงเรียกวาเปนผูแทนของมูลนิธิเพ่ือจัดการทรัพยสินนั้น เชน ตั้งเปน
กองทุนมูลนิธิข้ึนเพื่อเก็บดอกผลสงนักศึกษาไปเรียนกฎหมายในตางประเทศ เปนตน 
   พินัยกรรมท่ีระบุใหผูจัดการมรดกเอาทรัพยมรดกปฏิสังขรณตางๆ ท่ีชํารุดทรุด
โทรมนั้น ถือวามุงหมายใหผูจัดการมรดกเปนผูระบัดท่ีจะไดรับปฏิสังขรณ ขอกําหนดเชนนี้ไมเปน
โมฆะ (ฎีกาท่ี 812/2484) ผูจัดการมรดกยอมจัดการใหเปนไปตามน้ันได แตถาผูรับไมเปนบุคคล
หรือนิติบุคคลพินัยกรรมจะไมมีผลบังคับ (ฎีกาท่ี 581/2508 828) นอกจากจะกําลังจัดต้ังนิติบุคคล
อยู (ฎีกาท่ี 986/2519) ดังนั้นถาพินัยกรรมระบุใหขายท่ีดินเอาเงินมอบใหกรมการศาสนาเพื่อจัดต้ัง

                                                 
26  พระยาเทพวิฑูร.  (ม.ป.ป.).  คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 1.  หนา 299. 
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มูลนิธิ เม่ือผูจัดการมรดกหาเงินมอบใหกรมการศาสนา เพื่อใหกรมศาสนาต้ังมูลนิธิตามความ
ประสงคแลว ก็ไมตองขายท่ีดินตอไป (ฎีกาที่ 1615/2508) 
   หรืออาจจะทําพินัยกรรมระบุวาเงินสดใหทายาทมอบใหแกโรงพยาบาลศิริราช
กอตั้งเปนมูลนิธิหรือจะสรางเปนตึกคนไขก็ได ดังนั้นโรงพยาบาลศิริราชซ่ึงเปนนิติบุคคล มีอํานาจ
ฟองใหทายาทสงมอบเงินเพื่อจัดต้ังเปนมูลนิธิได (ฎีกาท่ี 1198/2517) ซ่ึงเปนการจัดสรรเงินเพื่อ
กอต้ังมูลนิธิโดยเฉพาะในการจัดต้ังมูลนิธิเชนนี้ ผูทําพินัยกรรม ตองระบุการกอต้ังเพื่อประโยชน
อยางใดอยางหน่ึงดวย หากไมมีขอกําหนดดังกลาว ยอมไมมีผลบังคับตามกฎหมาย (ฎีกาท่ี 1007/ 
2518, 2518 ฎ. 913) 
  (2) สําหรับวัตถุประสงคเพื่อการกุศลสาธารณะ การศาสนา ศิลปะ วิทยาศาสตร 
วรรณคดี การศึกษา หรือเพ่ือสาธารณประโยชนอยางอ่ืน ในกรณีเชนนี้จะเห็นไดวา การจัดต้ังมูลนิธิ
ไดนั้นจะตองมีวัตถุประสงคเพื่อสาธารณประโยชน หากไมใชเพื่อสาธารณประโยชนแลวก็ไม
อาจจะต้ังเปนมูลนิธิข้ึนได แตเม่ือไปขอจัดต้ังมูลนิธิจากนายทะเบียนจะไมยอมจดทะเบียนให 
   วัตถุประสงคจึงเปนส่ิงสําคัญอยางยิ่งท่ีจะตองพิจารณา หากมีการจัดต้ังมูลนิธิ
ข้ึนเพื่อประโยชนสวนตัวของผูจัดต้ัง ก็จะไมสามารถจัดต้ังเปนมูลนิธิข้ึนได 
   วัตถุประสงคท่ีเปนไปเพื่อสาธารณประโยชนเชนวานี้ ไดแก เพื่อการกุศล
สาธารณะ การศาสนา ศิลปะ วิทยาศาสตร วรรณคดี การศึกษา หรือเพื่อสาธารณประโยชนอยางอ่ืน 
ซ่ึงจะเปนอะไรก็ไดในทํานองเดียวกันนี้  
   ในหลายประเทศ เชน ประเทศเยอรมัน ท่ีไมไดใหคํานิยามคําวามูลนิธิไว แตทาง
ตํารากฎหมายเยอรมันก็ไดมีคําอธิบายเร่ืองนี้ใชวา “มูลนิธิคือกองทรัพยสินท่ีอุทิศเพื่อวัตถุประสงค
อยางหนึ่งอยางใดเปนการถาวร และมีฐานะเปนนิติบุคคลอิสระ” หรือ “มูลนิธิคือ องคกรท่ีจัดต้ังข้ึน
จากกองทรัพยสินโดยมิใชสมาคม โดยไดรับการยอมรับใหมีสิทธิและหนาท่ีตามกฎหมายเปนอิสระ
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคอยางหนึ่งอยางใดเปนการถาวรตามเจตนารมณของผูจัดต้ังโดยตราสาร
จัดต้ัง”27  ซ่ึงคํานิยามเร่ืองมูลนิธินั้นตามกฎหมายใหมนั้นควรจะคงความหมายไวเพ่ือความชัดเจน
ถูกตอง 
   ขอสําคัญของมูลนิธิจึงอยู ท่ีวัตถุประสงคดังกลาวนี้ ดังนั้นหากมีการทํา
พินัยกรรมมอบทรัพยสินใหกอต้ังเปนมูลนิธิข้ึน แตไมไดกลาวถึงวาเปนวัตถุประสงคเพ่ือสาธารณ 
ประโยชนใดแลว ขอกําหนดพินัยกรรมน้ันยอมจะไมมีผลบังคับ (ฎีกาท่ี 1007/2518) เพราะไมรูวา
จะนําทรัพยสินนั้นต้ังมูลนิธิเพื่อประโยชนอันใดจะกําหนดใหตั้งมูลนิธิข้ึนลอยๆ โดยไมกําหนด
วัตถุประสงคตามความในขอนี้ไมได 

                                                 
27  ตามเหตุผลของคณะกรรมการรางกฎหมาย. 
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  (3) โดยมิไดมุงหมายหาผลประโยชนมาแบงปนกัน และไดจดทะเบียนตามบท 
บัญญัติแหงประมวลกฎหมายน้ี ในขอนี้ตองนับวาเปนวัตถุประสงคของมูลนิธิอยางหน่ึงเหมือนกัน 
คือการจัดสรรทรัพยสินตางๆ นั้น ผูจัดการมูลนิธิหรือตัวแทนมูลนิธิจะตองกระทําโดยมิไดมุงหมาย
หาผลประโยชนมาแบงปนกัน แตทรัพยสินท่ีไดมานั้นตองเปนของมูลนิธิเพื่อสาธารณประโยชน
ตามวัตถุประสงคของมูลนิธิ อาจเรียกเก็บคาตอบแทนบริการหรือราคาทรัพยสินเปนการแลกเปล่ียน
และเปนกําไรได แตไมใชเอาไปแบงปนกันระหวางผูท่ีเกี่ยวของ เชน อาจต้ังโรงเรียน โรงพยาบาล 
เก็บคาเลาเรียน คารักษาพยาบาล คาเชาจากทรัพยสินของมูลนิธิ (ฎีกาท่ี 1709/2519) แตมิใชเอากําไร
แบงใหผูจัดการหรือผูอ่ืนใดนอกจากคานี้จางหรือคาใชจายอ่ืนตามปกติ28   
   ดังนั้นในการแกไขกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 110 
จึงไดเปล่ียนแปลงถอยคําใหมเปน “โดยมิไดมุงหาผลประโยชนมาแบงปนกัน” ท้ังนี้เพ่ือใหตรงกับ
ความหายแทจริงและตรงกับตนรางภาษาอังกฤษเดิมท่ีใชคําวา “not for sharing profit” และ
ประกอบกับเหตุผลวาถาหามมูลนิธิหากําไร ทรัพยสินท่ีมีอยูก็จะไมเพิ่มข้ึน มีแตจะลดนอยลง 
ประโยชนท่ีจะไดรับก็ลดนอยลง นอกจากนี้ก็เปนการควบคุมทรัพยสินของมูลนิธิดวยมิใหมีการ
กําหนดการจัดการทรัพยสินของมูลนิธิเพ่ือบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง และปองกันมิใหผูจัดการ
แสวงหาประโยชนจากการดําเนินงานของมูลนิธิ เชน ตั้งบุตรหลานเปนกรรมการของมูลนิธิโดยให
คาตอบแทนการทํางานสูงมากในลักษณะท่ีเปนการแบงปนกําไรของมูลนิธิในทางออม และ
หลีกเล่ียงการชําระภาษีเงินได 
   เหตุนี้เองกฎหมายจึงไดบัญญัติความเก่ียวพันถึงเร่ืองนี้ไวใน มาตรา 110 วรรค
สองวา “การจัดการทรัพยสินของมูลนิธิ ตองมิใชเปนการหาผลประโยชนเพื่อบุคคลใด นอกจากเพ่ือ
ดําเนินการตามวัตถุประสงคของมูลนิธินั้นเอง” ท้ังนี้เพื่อใหสอดคลองตองกันกับความท่ีวาโดยมิได
มุงหาผลประโยชนมาแบงปนกัน 
   ดังนั้นในการดําเนินงานของมูลนิธิ ผูแทนของมูลนิธิจะแสวงหาประโยชน     
เพื่อบุคคลใดแมแตตัวเองก็ไมได เม่ือหารายไดมาก็ตองเปนของมูลนิธิเพื่อจะไดดําเนินการตาม
วัตถุประสงคของมูลนิธินั้น ขอกําหนดตามวรรคสอบของมาตรา 110 จึงรวมอยูในหลักเกณฑขอนี้
ดวย มิไดแยกเปนอีกขอหนึ่งตางหาก เพราะเปนสภาพและลักษณะเดียวกัน 
   สวนในเร่ืองมูลนิธิจะตองจดทะเบียนตามหลักเกณฑขอนี้วา “และไดจด
ทะเบียนตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้” ขอนี้จึงเปนการใหคําจํากัดความของมูลนิธิวาจะ
เปนมูลนิธิไดจะตองจดทะเบียนเทานั้น การต้ังมูลนิธิท่ีไมจดทะเบียนนั้นทําไมได และไมเปนนิติ
บุคคล 

                                                 
28  จิตติ  ติงศภัทิย.  (2530).  กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยบุคคล (พิมพครั้งที่ 7).  หนา 92. 
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   ปญหานี้เปนปญหาเร้ือรังมาจากกฎหมายเกาเพราะ ปพพ. มาตรา 85 เดิมกําหนด
วา มูลนิธิอาจต้ังเปนนิติบุคคลก็ได จึงเขาใจวามูลนิธิอาจไมเปนนิติบุคคลก็ได และในทางปฏิบัติ
กระทรวงมหาดไทยก็ถือวามูลนิธิสองประเภท คือ มูลนิธิท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลกับมูลนิธิท่ี
ไมไดจดทะเบียนไมเปนนิติบุคคล แตมูลนิธิท้ังสองประเภทนี้ตองขออนุญาตดําเนินการจากคณะ 
กรรมการวัฒนธรรมแหงชาติกอน 
   แตเม่ือพิจารณากฎหมายประเทศตางๆ ท่ีใชระบบประมวลกฎหมายแลว ไม
ปรากฏวามีกฎหมายประเภทใดบัญญัตเิร่ืองมูลนิธิท่ีไมเปนนิติบุคคลไวเลย   
   แตหลักเร่ืองมูลนิธิท่ีไมเปนนิติบุคคลมีอยูในกฎหมายของประเทศอังกฤษเร่ือง 
“trust” ซ่ึงกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินของ trust จะเปนของผูจัดการ ซ่ึงผูจัดการจะนําไปจําหนายจาย
โอนไมได กรรมสิทธ์ิในทรัพยสินของมูลนิธิท่ีไมไดเปนนิติบุคคลก็เปนของผูจัดการทํานอง
เดียวกัน ดังนั้นการท่ีใหมีมูลนิธิไมเปนนิติบุคคลได ก็คือ ยินยอมใหมีการตั้ง trust (ทรัสต) เพื่อ
กิจการอันเปนสาธารณประโยชน ซ่ึงตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพ 4 วาดวย
ทรัพยสิน มิไดมีบัญญัติเร่ืองทรัสตหรือหลักการท่ีเทียบไดในเร่ืองทรัสตนั้น นอกจากนี้กรรมสิทธ์ิ
ในกองทรัพยสินของมูลนิธิประเภทนี้จะเปนของผูจัดการหรือผูแทนมูลนิธิ ซ่ึงผูจัดการอาจฝาฝนนํา
ทรัพยสินไปใชเพื่อประโยชนอยางอ่ืนนอกเหนือไปจากวัตถุประสงคของมูลนิธิก็ได และการเลิก
มูลนิธิประเภทนี้ก็ไมมีบทบัญญัติกําหนดวิธีการไว ประกอบกับบทบัญญัติในบรรพ 6 มาตรา 1686 
ก็บัญญัติหามมิใหมีการกอตั้งทรัสตข้ึนมา และเม่ือพิจารณาประกอบกับมาตรา 1677 มาตรา 1678 
และมาตรา 1679 ซ่ึงเปนบทบัญญัติเกี่ยวกับการตั้งมูลนิธิโดยพินัยกรรมซ่ึงจะกําหนดใหทายาทหรือ
ผูจัดการมรดกตองไปรองขอใหมีการจดทะเบียนมูลนิธิวา จะตองจดทะเบียนเทานั้น จึงจะเปน
มูลนิธิประกอบเปนนิติบุคคลข้ึนมาได มูลนิธิท่ีไมจดทะเบียนยอมจะไมมีอีกตอไปโดยอาศัยคํา
จํากัดความในขอนี้ผูกมัดไว ดังนั้นมูลนิธิจึงตองจดทะเบียนเปนนิติบุคคลเทานั้น ทางปฏิบัติของ
กระทรวง มหาดไทยท่ีกลาวถึงขางตน จึงตองเปล่ียนแปลวิธีการใหมใหเสร็จส้ินไป 
 3.2.1.1  อํานาจของรัฐเกี่ยวกับมูลนิธิ 

 เปนความจําเปนทางกฎหมายอยางหนึ่งท่ีนิติบุคคลนั้นไดตั้งข้ึนโดยกฎหมายคือ
รัฐเปนผูกอต้ังนิติบุคคลข้ึน ดังนั้นรัฐก็ตองดําเนินการจัดใหมีการควบคุมนิติบุคคลนั้นดวย ท้ังนี้เพื่อ
ความเปนระเบียบและความสงบเรียบรอยในเร่ืองมูลนิธิซ่ึงเปนนิติบุคคลก็จําเปนอยางยิ่ง กิจการใด
อันเปนสาธารณประโยชนแลว รัฐจะตองเขาไปควบคุมดูแลเพ่ือใหการนั้นๆ ไดเปนไปโดยบริการ
สาธารณะโดยแทจริง 

 ในเร่ืองนี้พอจะแบงพิจารณาออกเปน 3 กรณีดวยกัน คือ 
 (1) อํานาจของรัฐในการควบคุมดูแลมูลนิธิ 
 (2) อํานาจของรัฐเกี่ยวกับเอกสารของมูลนิธิ 
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 (3) อํานาจของรัฐในการออกกฎหมายบังคับ กลาวคือ 
  ก. อํานาจของรัฐในการควบคุมดูแลมูลนิธิ ในเร่ืองนี้จําเปนอยางยิ่งท่ีเม่ือรัฐ

ตั้งมูลนิธิใหเปนนิติบุคคลขึ้นมาแลว รัฐก็ตองเขาไปควบคุมดูแล จะปลอยใหดําเนินการไปตาม
ลําพังมิได อาจจะดําเนินการผิดวัตถุประสงคของมูลนิธิ หรือเกิดความเสียหายแกประชาชนข้ึน 

   ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 128 จึงบัญญัติวา 
   “ใหนายทะเบียนมีอํานาจตรวจตราและควบคุมดูแลการดําเนินกิจการ

ของมูลนิธิ ใหเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของมูลนิธิ เพื่อการนี้ใหนายทะเบียนหรือพนักงาน
เจาหนาท่ีซ่ึงนายทะเบียนมอบหมายเปนหนังสือ มีอํานาจ 

  ก. มีคําส่ังเปนหนังสือใหกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือตัวแทนของ
มูลนิธิช้ีแจงแสดงขอเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของมูลนิธิ หรือเรียกบุคคลดังกลาวมาสอบสวน หรือให
สงหรือแสดงสมุดบัญชีและเอกสารตางๆ ของมูลนิธิเพื่อตรวจสอบ 

  ข.  เขาไปในสํานักงานของมูลนิธิในระหวางพระอาทิตยข้ึนและพระอาทิตย
ตก เพื่อตรวจสอบกิจการของมูลนิธิ 

   ในการปฏิบัติการตามวรรคหน่ึง ถาเปนนายทะเบียนใหแสดงบัตร
ประจําตัวและถาเปนพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงไดรับมอบหมาย ใหแสดงบัตรประจําตัวและหนังสือ
มอบหมายของนายทะเบียนตอผูท่ีเกี่ยวของ 2 ประการ คือ นายทะเบียนและพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึง
นายทะเบียนมอบหมายเปนหนังสือ ดังนั้นเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติการตามมาตราน้ีจะมอบหมายดวยวาจา
ไมได ไมมีผลใชบังคับเปนคําส่ังได จะตองมีหนังสือมอบหมายใหชัดเจนและเม่ือปฏิบัติตามมาตรา
นี้ ผูรับมอบหมายจะตองแสดงหนังสือท่ีไดรับมอบหมายน้ันใหผูท่ีเกี่ยวของดูดวย จึงจําเปนท่ีการ
มอบหมายตองทําเปนหนังสือ 

   อํานาจโดยท่ัวไปตามมาตรานี้ก็คืออํานาจตรวจตราและควบคุมดูแลการ
ดําเนินการของมูลนิธิใหเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของมูลนิธิ ซ่ึงนับวาเปนการดําเนินการท่ี
กวางขวางมาก 

  ข. อํานาจของรัฐเกี่ยวกับเอกสารของมูลนิธิ ในเร่ืองนี้ประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา 135 บัญญัติวา  

   “ผูใดประสงคจะขอตรวจเอกสารเกี่ยวกับมูลนิธิท่ีนายทะเบียนเก็บรักษา
ไวหรือจะขอใหนายทะเบียนคัดสําเนาเอกสารดังกลาวพรอมดวยคํารับรองวาถูกตอง ใหยื่นคําขอตอ
นายทะเบียน และเม่ือไดเสียคาธรรมเนียมตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงแลว ใหนายทะเบียนปฏิบัติ
ตามคําขอนั้น” 

   จะเห็นไดวามูลนิธิเปนเร่ืองสาธารณะ เม่ือนายทะเบียนไดจดทะเบียน
เร่ืองใดๆ ของมูลนิธิไว เชน ช่ือของมูลนิธิ หรือมีใครเปนผูแทนของมูลนิธิบาง และมูลนิธิมี
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วัตถุประสงคในเร่ืองใดเชนนี้แลว เปนการสมควรท่ีจะใหสิทธิแกบุคคลท่ัวไปท่ีจะตรวจและคัด
สําเนาเอกสารท่ีเกี่ยวของกับมูลนิธินั้นได 

   เปนท่ีนาสังเกตวาผูท่ีขอตรวจและคัดสําเนาเอกสารเก่ียวกับมูลนิธินั้น 
กฎหมายไมไดบัญญัติเจาะจงลงไวจึงหมายถึงบุคคลใดๆ ก็ไดจะเปนผูมีสวนไดเสียหรือไมก็ได 
เรียกไดวาบุคคลท่ัวไปทุกคนมีสิทธิท่ีจะขอตรวจและคัดสําเนาเอกสารท่ีเกี่ยวของกับมูลนิธินั้นได 
นายทะเบียนไมอาจจะปฏิเสธหรือขัดของในการขอเชนนั้นเพราะกฎหมายบัญญัติ ใหนายทะเบียน
ปฏิบัติตามคําขอนั้น จึงไมอาจจะปฏิเสธคําขอได 

  ค. อํานาจของรัฐในการออกกฎขอบังคับ ในเร่ืองนี้ประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา 136 บัญญัติวา  

   “ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามบทบัญญัติในสวน
นี้ และใหมีอํานาจแตงต้ังนายทะเบียน กับออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับ 

   (1) การยื่นคําขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียน 
   (2) คาธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การคัดสําเนา

เอกสารและทําธรรมเนียมการขอใหนายทะเบียนดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับมูลนิธิ รวมท้ังการยกเวน
คาธรรมเนียมดังกลาว 

   (3) แบบบัตรประจําตัวของนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาท่ี 
   (4) การดําเนินกิจการของมูลนิธิและการทะเบียนมูลนิธิ 
   (5) การอ่ืนใดเพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามบทบัญญัติในสวนนี้ 
   กฎกระทรวงนั้นเม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได” 
   จากบทบัญญัติดังกลาวนี้จะเห็นไดวารัฐไดมอบใหกระทรวงมหาดไทย

อันเปนหนวยงานหนึ่งของรัฐบาลเปนผูควบคุมดูแลและกํากับมูลนิธิอันเปนนิติบุคคลประเภทน้ี 
หนวยงานของรัฐบาลอื่นท่ีกฎหมายไมไดใหอํานาจไวจึงไมมีสวนเก่ียวของ กระทรวงมหาดไทยจึง
จําเปนตองกําหนดใหหนวยงานนั้นสังกัดอยูในกรม กองใด แผนกใด ใหชัดเจนลงไปเพ่ือประชาชน
จะไดสะดวกแกการติดตอ ตลอดจนการกอต้ังและดําเนินการมูลนิธิ 

   รายละเอียดตางๆ ตามท่ีมาตรา 136 กําหนดไวดังกลาวขางตนนั้นเห็นได
วาเปนลักษณะการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีซ่ึงเปนฝายบริหารทางดานกฎหมาย ทางฝายกฎหมาย
หรือฝายนิติบัญญัติจึงไมเขาไปเกี่ยวของคงปลอยใหฝายบริหารออกระเบียบหรือกฎกระทรวงเพ่ือ
ความถูกตองและความคลองตัวของฝายบริหารเอง ขอนี้ถือเปนแนวทางการบัญญัติกฎหมายโดย 
ท่ัวไปที่จะกําหนดไวในลักษณะนี้ 
   ปญหาท่ีกฎหมายบทนี้ไดนํามาบัญญัติไวในท่ีนี้ ท้ังๆ ท่ีเปนเร่ืองของฝาย
ปกครอง ซ่ึงเปนบทบัญญัติท่ีกําหนด อํานาจของรัฐในการควบคุมบังคับบัญชาใหมีการปฏิบัติตาม
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กฎหมาย ซ่ึงควรจะบัญญัติไวในหลักท่ัวไปเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย บรรพ 1 ท่ีแกไขเพ่ิมเติมนี้นั้น ก็มีความมุงหมายเพ่ือใหผูใชกฎหมายเขาใจท้ังระบบวา
ผูใดมีอํานาจรักษาการและออกกฎกระทรวงได โดยไมตองไปพิจารณาจากกฎหมายอ่ืน พระราช 
บัญญัติใหใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 1 เปนเพียงบทเฉพาะกาลจึงไมควรนําไป
บัญญัติไว 

   สําหรับรายละเอียดในการท่ีจะใหอํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
มหาดไทยออกกฎกระทรวงนั่นถือวากฎกระทรวงเปนกฎหมายชนิดหนึ่ง ดังนั้นการท่ีจะมอบใหฝาย
ปกครองออกกฎกระทรวงไดควรจะตองระบุใหชัดเจนไมควรจะใชการบัญญัติกฎหมายในลักษณะ
เดิมท่ีบัญญัติเพียงวาใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 
เพราะไมรูวาจะดําเนินการอยางใดบาง ดังนั้นลักษณะการออกกฎกระทรวงในสวนนี้จึงไดบัญญัติ
ข้ึนใหมใหเห็นรายละเอียดในการออกกฎกระทรวงเดนชัดข้ึนวาจะทําอะไรไดบาง 
  3.2.1.2 ขอบังคับของมูลนิธิ 

 การประกอบมูลนิธิข้ึนเปนนิติบุคคลไดจําเปนอยางยิ่งท่ีมูลนิธินั้นจะตองมีขอ 
บังคับ ถือวาเปนบทบังคับของกฎหมายทีเดียว และขอบังคับนี้จะตองทําข้ึนเพราะในตอนยื่นคํารอง
ขอจัดต้ังมูลนิธิ ผูขอจดทะเบียนจะตองแนบขอบังคับของมูลนิธิไปกับคําขอตามท่ีกลาวแลวใน
มาตรา 114 ดวย  

 นอกจากนี้ขอบังคับจะสามารถรูไดวาวัตถุประสงคของมูลนิธินั้นไดจัดสรร
ทรัพยสินไวเพื่อประโยชนแกสาธารณะอันใด และมีทรัพยสินใดที่จัดสรร ท้ังรูดวยวามูลนิธินั้น
ตั้งอยูท่ีใด 

 เกี่ยวกับขอบังคับของมูลนิธินี้พอจะแยกศึกษาไดดังนี้ 
 (1) ความจําเปนท่ีตองมีขอบังคับ 
 (2) รายละเอียดของขอบังคับ 
 (3) การแกไขขอบังคับ กลาวคือ 
  ก. ความจําเปนตองมีขอบังคับ 
   ในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย. มาตรา 111 บัญญัติวา “มูลนิธิตอง

มีขอบังคับ และตองมีคณะกรรมการของมูลนิธิประกอบดวยบุคคลอยางนอยสามคน เปนผูดําเนิน
กิจการของมูลนิธิตามกฎหมายและขอบังคับของมูลนิธิ”  

   ลักษณะนี้จะเห็นไดวาเปนเร่ืองท่ีกฎหมายบังคับไวชัดเจนทีเดียววา 
มูลนิธินั้นจะ “ตองมีขอบังคับ” 

   คําวา “ตองมี” เปนคําส่ังท่ีส่ังไวในกฎหมายวา มูลนิธินั้นจะต้ังข้ึนได
จะตองมีขอบังคับไว ตราบใดไมมีขอบังคับก็ไมอาจจะต้ังเปนมูลนิธิข้ึนมาได โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
การยื่นคํารองขอจดทะเบียนจัดต้ังมูลนิธิตามมาตรา 114 ท่ีกลาวมาแลวนั้น จะตองแนบขอบังคับของ                
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มูลนิธิกับคําขอดวย ก็ยิ่งจะเห็นความจําเปนในการบังคับใหมีขอบังคับชัดเจนข้ึน เพราะหากไมแนบ
ขอบังคับไปพรอมกับคําขอจัดต้ังดวย นายทะเบียนก็จะขอใหแกไขคําขอใหมหากยังไมยื่นขอบังคับ
ไปอีก นายทะเบียนก็จะไมจดทะเบียนมูลนิธิให 

   สวนขอกฎหมายท่ีตองมีคณะกรรมการของมูลนิธิประกอบดวยบุคคล
อยางนอยสามคนน้ัน เปนการผูกพันอยูตามขอบังคับแลว แตไดบัญญัติจํานวนกรรมการใหชัดเจน
ข้ึน สวนนี้ก็เปนสวนหนึ่งท่ีจะตองอยูในรายละเอียดของขอบังคับตอไป ตราสารกอตั้งมูลนิธิ ซ่ึงจะ
ปรากฏถอยคํานี้อยูในมาตรา 82 เดิม แตเม่ือแกกฎหมายใหมนี้ เรียกช่ือใหมวาขอบังคับ ดังนั้นหาก
เปนมูลนิธิท่ีตั้งข้ึนอยูแลวตามกฎหมายเดิม เม่ือมูลนิธินั้นยังคงเปนมูลนิธิอยูตามกฎหมายใหม ใน
พระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัติบรรพ 1 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยท่ีไดตรวจชําระ
ใหม พ.ศ. 2535 มาตรา 11 จึงบัญญัติ “ใหถือวาตราสารกอตั้งมูลนิธิดังกลาวเปนขอบังคับของมูลนิธิ
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยท่ีไดตรวจชําระใหมทายพระราชบัญญัติดังนี้ ตราสารกอต้ัง
มูลนิธิกับขอบังคับจึงอยูในความหมายเดียวกัน คําวา ตราสารกอต้ังมูลนิธิจึงยกเลิกโดยปริยายตาม
ความในกฎหมายท่ีแกไขใหม 

  ข. รายละเอียดของขอบังคับ 
   ในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา  112 ได บัญญัติว า           

“ขอบังคับของมูลนิธิอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้ 
   (1) ช่ือมูลนิธิ 
   (2) วัตถุประสงคของมูลนิธิ 
   (3) ท่ีตั้งสํานักงานใหญและท่ีตั้งสํานักงานสาขาท้ังปวง 
   (4) ทรัพยสินของมูลนิธิขณะจัดต้ัง 
   (5) ขอกําหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการของมูลนิธิ ไดแก จํานวนกรรมการ 

การตั้งกรรมการ วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ การพนจากตําแหนงของกรรการและการ
ประชุมของคณะกรรมการ 

   (6) ขอกําหนดเก่ียวกับการจัดการมูลนิธิ การจัดการทรัพยสินและบัญชี
ของมูลนิธิ” 

   รายละเอียดของขอบังคับท้ัง 6 รายการนี้ ถือวาเปนกรณีสําคัญท่ีผูเขียน
ขอบังคับจะตองเขียนใหครบถวนท้ัง 6 รายการ จะขาดไปรายหนึ่งรายการใดไมได มิฉะนั้นแลวจะไม               
เปนขอบังคับของมูลนิธิ เพราะฉะน้ันรายการนั้นจะตองอยูภายใตบังคับของกฎหมายแตละเร่ืองดวย 

   เปนตนวาการกําหนดช่ือของมูลนิธิตามขอ (1) ตองปฏิบัติตามมาตรา 113 
โดยตองมีคําวา “มูลนิธิ” ประกอบกับช่ือของมูลนิธิ  แมวัตถุประสงคของมูลนิธิตามขอ (2) ตองเปน
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วัตถุประสงคของมูลนิธิตามมาตรา 112 โดยจะตองมีวัตถุประสงคเพื่อสาธารณประโยชนอยางหน่ึง
อยางใด จะมีวัตถุประสงคเพื่อการคา หากําไรมาแบงปนกันไมได หรือท่ีตั้งสํานักงานใหญและท่ีตั้ง
สํานักงานสาขาตามขอ (3) ก็ตองมีไวอยางชัดเจน 

   โดยเฉพาะมูลนิธิจะตองมีทรัพยสินท่ีจะจัดต้ังข้ึนตามขอ (4) จึงตองระบุ
ใหชัดวาเปนทรัพยสินอันใดบาง เปนเงินสดหรือท่ีดิน ท้ังนี้ตองอาศัยความในมาตรา 110 เชน 
เดียวกัน 

   สวนขอกําหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการตามขอ (5) ก็ตองดูบทบัญญัติของ
กฎหมายบทอ่ืน โดยตองผูกพันวาคณะกรรมการมูลนิธิประกอบดวยบุคคลอยางนอย 3 คน ตาม
มาตรา 111 ซ่ึงอาจจะมากกวาสามคนก็ได แตจะนอยกวา 3 คนไมได มิฉะนั้นจะผิดกฎหมาย นอก 
จากนี้ยังตองกําหนดการตั้งกรรมการ วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ การพนจากตําแหนงของ
กรรมการและการประชุมของคณะกรรมการและอ่ืนๆ ตามสมควร 

   สวนขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดการมูลนิธิ การจัดการทรัพยสิน และบัญชี
ของมูลนิธิตามขอ (6) นั้นเปนเร่ืองจะตองดําเนินการวาจะจัดการทรัพยสินหรือจัดการมูลนิธิอยางใด 
เปนถอยคําท่ีกวางแตก็ตองเขียนไวในขอบังคับเพ่ือผูดําเนินงานจะเขาใจไดถูกตอง ขอใหสังเกตวา
การจัดการทรัพยสินในที่นี้ มีลักษณะท่ีกวางและคลุมถึงการจัดหาประโยชนของมูลนิธิท้ังหมดเพื่อ
สาธารณประโยชนอยูแลว จึงชัดเจนพอ โดยไมตองใชคําวาจัดหาผลประโยชนมูลนิธิแตอยางใดอีก 

   ส่ิงเหลานี้จะเห็นไดวาเปนเจตนารมณของกฎหมายประสงคจะใหผูกอต้ัง
มูลนิธิแตผูเดียวเปนผูกําหนดในขอบังคับและจะขาดเสียมิได เพราะรายการตางๆ ดังกลาวขางตน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเร่ืองวัตถุประสงคตลอดจนทรัพยสินและช่ือมูลนิธิ กฎหมายหาไดยอมให
บุคคลหน่ึงบุคคลใดขอรองใหศาลกําหนดข้ึนไดไม เนื่องจากรายการดังกลาวเปนสาระสําคัญอันถือ
ไดวาเปนองคประกอบของการท่ีจะเปนมูลนิธิทีเดียว (ฎีกาที่ 100/2518) 

  ค. การแกไขขอบังคับ 
   ขอบังคับของมูลนิธินั้นยอมทําการแกไขได ดังบัญญัติไวในประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 126 วา “ภายใตบังคับมาตรา 127 ใหคณะกรรมการของมูลนิธิเปน
ผูมีอํานาจแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของมูลนิธิ แตถาขอบังคับของมูลนิธิไดกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการแกไขเพิ่มเติมไว การแกไขเพ่ิมเติมตองเปนไปตามขอบังคับกําหนด และใหมูลนิธินํา
ขอบังคับท่ีแกไขเพ่ิมเติมนั้นไปจดทะเบียนตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีคณะ 
กรรมการของมูลนิธิไดแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของมูลนิธิและใหนําความในมาตรา 115 มาใชบังคับ
โดยอนุโลม” 

   บทบัญญัตินี้เปนบทบัญญัติใหมไมมีอยูในกฎหมายเดิม แตในปจจุบัน
การแกไขเปล่ียนแปลงขอบังคับของมูลนิธิหรือนิติบุคคลอ่ืนๆ ยอมมีได ในตางประเทศ เชน ใน
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ประมวลกฎหมายแพงจีน มาตรา 65 ก็มีบทบัญญัติใหแกไขขอบังคับได จึงไดมีการแกไขเปนมาตรา
นี้ข้ึน 

   การอนุญาตใหมีการแกไขเปล่ียนแปลงขอบังคับนี้เปนอํานาจของนาย
ทะเบียนโดยเฉพาะเพราะเปนผูมีอํานาจจดทะเบียนและพิจารณาขอบังคับอยูแลว และหากนาย
ทะเบียนไมอนุญาต ก็สามารถใชสิทธิอุทธรณตามความในมาตรา 115 ได จึงไมมีปญหาในทาง
ปฏิบัติแตอยางใด 

   อยางไรก็ตาม หากคณะกรรมการไดดําเนินการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
แลว จะตองนําขอบังคับท่ีแกไขเพ่ิมเติมนี้ไปจดทะเบียนตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต
วันท่ีคณะกรรมการของมูลนิธิไดแกไขเพิ่มเติมขอบังคับนั้น กฎหมายกําหนดใหเปนหนาท่ีของ
มูลนิธิท่ีจะตองนําไปจดทะเบียน ก็ยอมเปนหนาท่ีของคณะกรรมการน่ันเองท่ีเปนผูแทนของมูลนิธิ 

   นอกจากนี้การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของมูลนิธินั้นจะทําไดเฉพาะท่ี
กฎหมายใหอํานาจไวเทานั้น ตามท่ีบัญญัติไวใน  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 127 วา 

   “การแกไขเพิ่มเติมรายการในขอบังคับของมูลนิธิตาม มาตรา 112 (2) จะ
กระทําไดแตเฉพาะในกรณีดังตอไปนี้ 

   (1) เพื่อใหสามารถดําเนินการตามวัตถุประสงคของมูลนิธิ หรือ 
   (2) พฤติการณเปล่ียนแปลงไปเปนเหตุใหวัตถุประสงคของมูลนิธินั้นมี

ประโยชนนอย หรือไมอาจดําเนินการใหสมประโยชนตามวัตถุประสงคของมูลนิธินั้นได” และ
วัตถุประสงคของมูลนิธิท่ีแกไขเพิ่มเติมนั้นใกลชิดกับวัตถุประสงคเดิมของมูลนิธิ” 

   ในมาตราน้ีคงจํากัดใหพิจารณาเฉพาะการแกไขวัตถุประสงคมูลนิธิตาม
มาตรา 112 (2) เทานั้น สวนการแกไขขอบังคับตามรายละเอียดในเร่ืองอ่ืนๆ นั้นสามารถทําไดอยู
แลว ไมมีกฎหมายหามแตอยางใดและท้ังกฎหมายยังบัญญัติเปดโอกาสใหทําการแกไขไดดังกลาว
แลวอีกดวย 
   คงมีปญหาแตเพียงวา วัตถุประสงคของมูลนิธิจะแกไขไดเพียงใด เร่ืองนี้
เม่ือไดพิจารณาดูตามกฎหมายตางประเทศ เชน ประมวลกฎหมายแพงจีน มาตรา 65 และประมวล
กฎหมายแพงเยอรมัน มาตรา 87 ปรากฏวาไดมีการยอมรับใหแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคของมูลนิธิ
ไดเม่ือพฤติการณ ไดเปล่ียนแปลงไปอันเปนเหตุใหวัตถุประสงคของมูลนิธิกอใหเกิดประโยชน
นอยลง ดังนั้นเพื่อใหมูลนิธิดําเนินการตอไปไดและคงมีอยูตามเจตนารมณของผูกอตั้งมูลนิธิ จึงให
มีการแกไขเพิ่มเติมได จะทําใหวัตถุประสงคไมเปนพนวิสัยและไมทําใหมูลนิธิตองส้ินสุดลง 
 3.2.1.3 ช่ือของมูลนิธิ 
  ช่ือมูลนิธินั้นเปนส่ิงสําคัญ เปนการแสดงการเปนมูลนิธิและเปนนิติบุคคลตาม
กฎหมายและช่ือนี้จะตองมีอยูในขอบังคับของมูลนิธิดวย ตามความในมาตรา 112 ดังกลาว 
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  การตั้งช่ือมูลนิธิจะต้ังช่ืออยางไรก็ได แตขอสําคัญตองมีคําวา “มูลนิธิ” ประกอบ
ตามท่ีบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 113 วา 
  “มูลนิธิตองใชช่ือซ่ึงมีคําวา “มูลนิธิ” ประกอบกับช่ือของมูลนิธิ” 
  การใชคําวา “มูลนิธิ” ประกอบช่ือของมูลนิธินั้น จะเอาไวขางหนาหรือขางหลัง
ช่ือก็ได กฎหมายไมไดบังคับไว ไมจําเปนตองเอาไวขางหลังช่ือเสมอไป การประกอบไวขางหนา
ตามความเหมาะสมก็ถือวาเปนการประกอบช่ือแลวใชไดเหมือนกัน 
  เหตุผลท่ีสําคัญในการใหนําคําวา “มูลนิธิ” มาประกอบช่ือ ก็เนื่องจากเม่ือตาม
บทบัญญัติในกฎหมายใหมนี้กําหนดใหมูลนิธิจะตองจดทะเบียนเปนนิติบุคคลแตเพียงอยางเดียว 
แลว หากยอมใหมูลนิธิใชช่ืออยางไรก็ไดโดยไมมี คําวา “มูลนิธิ” ประกอบกับช่ือแลว อาจทําให
ผูเกี่ยวของและเจาหนาท่ีเกิดความสับสนวาการดําเนินการของคณะบุคคลดังกลาวเปนมูลนิธิหรือไม 
ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการควบคุมดูแล จึงไดมีการกําหนดใหมูลนิธิตองใชช่ือมีคําวา “มูลนิธิ” 
ประกอบช่ือของมูลนิธิไว 
  สําหรับมูลนิธิท่ีไดจดทะเบียนไวกอนวันท่ีกฎหมายใหมนี้ใชบังคับก็ตองแกไข
เพิ่มเติมคําวา “มูลนิธิ” ประกอบช่ือเสียใหถูกตองตามพระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัติบรรพ 1 แหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยท่ีไดตรวจชําระใหม พ.ศ. 2535 มาตรา 11 วรรคสอง วา 
  “มูลนิธิใดท่ีไดจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยกอนวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับมิไดใชช่ือซ่ึงมีคําวา “มูลนิธิ” ประกอบกับช่ือของมูลนิธิใหยื่นคําขอ
แกไขขอบังคับของมูลนิธิใหถูกตองตามมาตรา 113 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยท่ีได
ตรวจชําระใหมทายพระราชบัญญัติภายในสองปนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ” 
  ดังนั้น มูลนิธิใดท่ีไดจดทะเบียนไวตามกฎหมายเดิม เม่ือใชกฎหมายใหมนี้
จะตองยื่นคํารองขอแกไขขอบังคับใหถูกตอง โดยขอใชช่ือซ่ึงมีคําวา “มูลนิธิ” ประกอบช่ือของ
มูลนิธินั้นภายในสองปนับแตวันท่ีกฎหมายใหใชกฎหมายใหมบังคับ แตถาเปนมูลนิธิท่ีไมไดจด
ทะเบียนไมอาจจะดําเนินการตามมาตรา 11 วรรคสองนี้ได จะตองดําเนินการขอจดทะเบียนเปน
มูลนิธิใหถูกตองตามกฎหมายใหมนี้ตอไปเทานั้น 
  ขอใหสังเกตวา หากไมแกไขขอบังคับใชช่ือ “มูลนิธิ” ประกอบภายในกําหนด 
เวลาสองปดังกลาวจะเกิดผลอันใดข้ึน กฎหมายไมไดเขียนเอาไว ในสภาพการณบทกฎหมายน้ีมิได
เกี่ยวกับความสงบเรียบรอยของประชาชนก็อาจจะขอแกไขเกินกวากําหนดสองปได ไมทําใหสภาพ
นิติบุคคลนั้นส้ินไปแตอยางใด เพราะสภาพเปนนิติบุคคลยอมเปนบุคคลอยูแลว มิฉะนั้นแลวจะทํา
ใหความผูกพันตางๆ ท่ีมีอยูและไดเกิดข้ึนแลวจะตองส้ินไปทําใหเกิดความสับสนและเดือดรอนแก
ประชาชนได 
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  สําหรับมูลนิธิท่ีไมไดเปนนิติบุคคลซ่ึงมีอยูตามกฎหมายเกานั้น กฎหมายใหมนี้
ใหจัดการจดทะเบียนและใช “มูลนิธิ” ประกอบช่ือเสียใหถูกตองเปนนิติบุคคลข้ึนมาไดตามพระราช 
บัญญัติใหใชบทบัญญัติบรรพ 1 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยท่ีไดตรวจชําระใหม พ.ศ. 
2535 มาตรา 12 วา 
  “บรรดามูลนิธิท่ีมีอยูกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและมิไดเปนนิติบุคคล 
ถาประสงคจะจัดต้ังเปนนิติบุคคลและใชคําวา “มูลนิธิ” ประกอบชื่อของตนตอไป ตองยื่นคําขอจด
ทะเบียนตามมาตรา 114 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยท่ีไดตรวจชําระใหมทายพระราช 
บัญญัตินี้ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ” 
  ในมาตรานี้รวมการตั้งเปนมูลนิธิใหเปนนิติบุคคลถูกตองตามกฎหมายดวย
เพราะมูลนิธิใดที่ไมไดจดทะเบียนไมถือวาเปนนิติบุคคลดวยรัฐบาลยังไมไดใหอํานาจแตก็ถือกันวา
เปนมูลนิธิได ดังนั้นเม่ือกฎหมายใหมออกมาใชบังคับแลวก็ตองนําความไปจดทะเบียนใหเปนนิติ
บุคคลโดยถูกตองตามกฎหมายและสามารถใชคําวา “มูลนิธิ” ประกอบช่ือไปเสียในคราวเดียวกันได
เลย โดยตองทําเสียภายในกําหนด 180 วัน นับแตพระราชบัญญัติใหใชดังกลาวนี้ใชบังคับแลว ถา
ไมดําเนินการตามมาตราน้ีมูลนิธินั้นก็ไมเปนนิติบุคคลตอไปเพราะไมมีกฎหมายรับรองแตอยางใด 
 3.2.1.4 การดําเนินงานของมูลนิธิ 
  เม่ือมูลนิธิมีสถานะเปนนิติบุคคล การแสดงเจตนาก็ยอมตองกระทําผานทางผูมี
อํานาจจัดการแทนนิติบุคคลน้ันๆ ดังนั้น ซ่ึงมาตรการทางกฎหมายในปจจุบันของไทยในการ
ควบคุมผูมีอํานาจจัดการแทนมูลนิธิ มีดังนี้ 
  3.2.1.4.1 จํานวนและการเปล่ียนแปลงกรรมการของมูลนิธิ 
   ผูแทนของมูลนิธินี้ไดจัดข้ึนบริหารในรูปของคณะกรรมการ ซ่ึงจัดต้ัง
ข้ึนตามขอบังคับมูลนิธิ ในการขอจัดต้ังมูลนิธินั้นตามคําขอจะตองระบุรายช่ือ ท่ีอยู และอาชีพของ    
ผูจะเปนกรรมการของมูลนิธิทุกคนตามความในมาตรา 114 ดังนั้นใครจะเปนกรรมการมูลนิธินั้น
บางจะปรากฏรายช่ือในคําขอจดทะเบียนจัดต้ังมูลนิธิในครั้งแรกนั้น 
  3.2.1.4.2 จํานวนกรรมการของมูลนิธิ 
   คณะกรรมการของมูลนิธินี้ตองมีอยางนอยสามคน ตามท่ีบัญญัติใช
ในมาตรา 111 วา 

 “มูลนิธิตองมีขอบังคับและตองมีคณะกรรมการของมูลนิธิประกอบ 
ดวยบุคคลอยางนอยสามคนเปนผูดําเนินกิจการของมูลนิธิตามกฎหมายและขอบังคับของมูลนิธิ” 

 จึงเห็นไดชัดวาคณะกรรมการของมูลนิธินั้นจะตองมีอยางนอยสาม
คน สวนจะมากกวาสามคนเทาใดก็ไดแตจะนอยกวาสามคนไมได 

 ในกรณีท่ีกฎหมายบัญญัติใหกรรมการประกอบดวยบุคคลสามคนน้ี 
ทําใหเห็นไดชัดวาบุคคลในนั้นท่ีจะเปนกรรมการมูลนิธิไดจะตองเปนบุคคลธรรมดาเทานั้น          
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นิติบุคคลไมอาจจะเขามาดําเนินการเปนคณะกรรมการมูลนิธิได เพราะอยางนอยนิติบุคคลคงจะไม
มีวัตถุประสงคทางดานนี้ จึงไมอาจจะเขามาเปนกรรมการของมูลนิธิได และความประสงคอัน
แทจริงนั้นกฎหมายตองการบุคคลธรรมดาใหเปนกรรมการเทานั้น 

 การที่กฎหมายใหมีการดําเนินงานในรูปของคณะกรรมการแทนที่จะ
บริหารโดยกรรมการคนเดียวนี้เพื่อใหมีการตรวจสอบซ่ึงกันและกัน ท้ังคณะกรรมการท่ีประกอบ
ข้ึนดวยบุคคลอยางนอยสามคนน้ีจะไมมากหรือนอยเกินไปตอการดําเนินการของมูลนิธิท่ีมี
ทรัพยสินจํานวนนอย สําหรับมูลนิธิท่ีมีทรัพยสินจํานวนมาก กฎหมายก็เปดชองใหสามารถมี
กรรมการมาก กวาสามคนได 

 สําหรับมูลนิธิเดิมซ่ึงมีกรรมการไมถึงสามคนจะตองดําเนินการแกไข
ขอบังคับเพื่อใหมีกรรมการครบสามคนเสีย ตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัติ
บรรพ 1 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยท่ีไดตรวจชําระใหม พ.ศ. 2535 มาตรา 13 วา 

 “มูลนิธิตามมาตรา 11 วรรคหน่ึง มูลนิธิใดมีขอบังคับท่ีกําหนดใหมี
ผูจัดการของมูลนิธิไมถึงสามคนในวันท่ีพระราชบัญญัติใชบังคับ ถามูลนิธินั้นไมดําเนินการยื่นคํา
ขอแกไขขอบังคับของมูลนิธิเพ่ือใหมีคณะกรรมการซ่ึงประกอบดวยบุคคลไมนอยกวาสามคนเปน  
ผูดําเนินกิจการของมูลนิธิภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหนาย
ทะเบียนดําเนินการตามมาตรา 128 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยท่ีไดตรวจบัญญัติใหม
ทายพระราชบัญญัตินี้ เพื่อส่ังการใหแกไขขอบังคับของมูลนิธิใหถูกตองตามกฎหมายตอไป ถา
ปรากฏวามูลนิธิใดไมสามารถดําเนินกิจการตอไปได ก็ใหนายทะเบียนรองขอตอศาลใหมีคําส่ังให
เลิกมูลนิธิตามมาตรา 131 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยท่ีไดตรวจใหมทายพระราชบัญญัติ
นี้” 

 กรณีดังกลาวนี้ยอมเปนเหตุผลในทางกฎหมายเพื่อใหลักษณะของ
มูลนิธิเปนไปอยางเดียวกันก็ตองจัดใหมูลนิธิเดิมท่ีมีคณะกรรมการหรือผูแทนมูลนิธิไมถึงสามคน
ใหแกไขขอบังคับตามกฎหมายใหมกรรมการมูลนิธิเปนผูแทนใหครบสามคนเสียใหเปนท่ีถูกตอง
เรียบรอย เพราะหากไมสามารถดําเนินการมูลนิธิไปได จะตองรองขอตอศาลใหมีคําส่ังเลิกมูลนิธิ
นั้นเสีย ท้ังนี้เพื่อไมใหบุคคลภายนอกหลงเช่ือ และพนภาวการณควบคุมตอไป 

 3.2.1.4.3 การเปล่ียนแปลงกรรมการมูลนิธิ 
 หลังจากท่ีไดจดทะเบียนจัดต้ังมูลนิธิแลว กรรมการของมูลนิธิยอม

เปนไปตามท่ีระบุไวในคําขอจัดต้ังมูลนิธินั้น ตอมาอาจจะมีการแกไขเปล่ียนแปลงบุคคลท่ีจะเปน
กรรมการไดเพราะกรรมการบางคนอาจจะตองออกไปตามวาระท่ีกําหนดไวในขอบังคับตามมาตรา 
115 หรือพนจากตําแหนงการเปนกรรมการได ไมวาจะมีการเปล่ียนแปลงกรรมการบางคนหรือท้ัง
คณะโดยมีการต้ังกรรมการขึ้นใหมทั้งชุดหรือบางคน จะตองปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา 125 ซ่ึงบัญญัติวา 
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 “การแตงตั้งกรรมการของมูลนิธิข้ึนใหมท้ังชุดหรือการเปลี่ยนแปลง
กรรมการของมูลนิธิ ใหกระทําตามขอบังคับของมูลนิธิ และมูลนิธิตองนําไปจดทะเบียนภายใน
สามสิบวัน นันบแตวันท่ีมีการแตงต้ังหรือเปล่ียนแปลงกรรมการของมูลนิธิ 

 ถานายทะเบียนเห็นวากรรมการของมูลนิธิตามวรรคหน่ึงผูใด มีฐานะ
หรือความประพฤติไมเหมาะสมในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของมูลนิธินายทะเบียนจะไมรับ
จดทะเบียนกรรมการของมูลนิธิผูนั้นก็ได ในกรณีท่ีนายทะเบียนไมรับจดทะเบียนกรรมการของ
มูลนิธิ นายทะเบียนตองแจงเหตุผลท่ีไมรับจดทะเบียนใหมูลนิธิทราบภายในหกสิบวันนับแตวันท่ี
ยื่นคําขอจดทะเบียน และใหนําความในมาตรา 115 วรรคส่ี และวรรคหามาใชบังคับโดยอนุโลม 

 ในกรณีท่ีกรรมการของมูลนิธิพนจากตําแหนงและไมมีกรรมการของ
มูลนิธิเหลืออยู หรือกรรมการของมูลนิธิท่ีเหลืออยูไมสามารถดําเนินการตามหนาท่ีได ถาขอบังคับ
ของมูลนิธิมิไดกําหนดการปฏิบัติหนาท่ีไวเปนอยางอ่ืน ใหกรรมการของมูลนิธิท่ีพนจากตําแหนง
ปฏิบัติหนาท่ีกรรมการของมูลนิธิตอไปจนกวานายทะเบียนจะไดแจงการรับจดทะเบียนกรรมการ
ของมูลนิธิท่ีตั้งใหม 

 กรรมการของมูลนิธิท่ีพนจากตําแหนงเพราะถูกถอดถอนโดยคําส่ัง
ศาลตามมาตรา 129 จะปฏิบัติหนาท่ีตามวรรคสามไมได” 

 บทบัญญัติในมาตรานี้เปนบทที่บัญญัติข้ึงใหมไมมีในกฎหมายเดิม 
ลักษณะท่ีบัญญัติไวเชนนี้ยอมทําใหแนวทางปฏิบัติในการแกปญหาชัดเจนข้ึน ซ่ึงพอจะแยก
พิจารณาไดดังนี้ 

 (1) ในขอบังคับของมูลนิธิอาจจะกําหนดการตั้งกรรมการใหมหรือ
การเปล่ียนแปลงกรรมการของมูลนิธิไวอยางไรก็ได จึงตองเปนไปตามขอบังคับนั้น ซ่ึงหากมีการ
เปล่ียนแปลงกรรมการไมวาดวยเหตุใด มูลนิธิจะตองนําไปจดทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันท่ี
มีการแตงต้ังหรือเปล่ียนแปลงกรรมการของมูลนิธินั้น  

 (2) เหตุผลท่ีตองจดทะเบียนการเปล่ียนแปลงกรรมการภายใน
สามสิบวันนับแตวันท่ีเปล่ียนแปลง เนื่องจากในการจดทะเบียนมูลนิธินั้นไดกําหนดใหตองมี
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของมูลนิธิดวย เพื่อใหนายทะเบียนพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการ
ของมูลนิธิ ดังนั้นเม่ือมีการเปล่ียนแปลงกรรมการก็ควรจะตองมีการจดทะเบียนการเปล่ียนแปลง
กรรมการดวย เพ่ือใหนายทะเบียนตรวจสอบคุณสมบัติหรือความประพฤติของผูท่ีจะเปนกรรมการ
กอนซ่ึงถาไมเหมาะสมนายทะเบียนก็อาจไมรับจดทะเบียนได จึงตองมีเวลาใหนายทะเบียน
ตรวจสอบไดรวดเร็วดวย 

 (3) คําวา “ฐานะ” ของกรรมการตามความหมายในท่ีนี้มีความหมาย
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานท่ีใหความหมายไววา หมายถึงตําแหนงหนาท่ี หลักฐาน 
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ลําดับความเปนอยูในสังคม และในกฎหมายอ่ืน เชน พระราชบัญญัติสมาคมการคา พ.ศ. 2509 
มาตรา 10 ก็ใชคําวา “.... และผูเร่ิมกิจการจัดต้ังเปนผูซ่ึงมีฐานะและความประพฤติดี” จึงสอดคลอง
ตองกันกับบทบัญญัติขางตนนี้ คําวา ฐานะ จึงไมหมายถึงฐานะท่ีเกี่ยวกับเร่ืองทรัพยสินเงินทอง ซ่ึง
ไมจําเปนจะตองเปนเศรษฐี หรือผูม่ังค่ังแตอยางใด 

 (4) ในกรณีท่ีนายทะเบียนไดพิจารณาแลวเห็นวากรรมการที่ตั้งข้ึน
หรือเปล่ียนแปลงนั้นมีฐานะและความประพฤติไมเหมาะสม คําวาไมเหมาะสมในท่ีนี้หมายถึง ไม
เหมาะสมในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของมูลนิธิ นายทะเบียนยอมมีอํานาจไมรับจดทะเบียน
ได หากนายทะเบียนไมรับจดทะเบียนกรรมการของมูลนิธิดังกลาว นายทะเบียนตองแจงเหตุผลท่ี
ไมรับจดทะเบียนใหมูลนิธิทราบภายในหกสิบวันนับแตวันท่ียื่นคําขอจดทะเบียน แตถารับจด
ทะเบียนใหก็ไมตองแจงเพราะเปนท่ีทราบดีอยูแลว 

  เม่ือมูลนิธิไดรับแจงเหตุท่ีไมรับจดทะเบียนแลว หากไมเห็นดวย 
ก็ตองอุทธรณตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยทําเปนหนังสือยื่นตอนายทะเบียนภายใน
สามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจงเหตุไมรับจดทะเบียนนั้นตามมาตรา 115 วรรคส่ี 

  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจะตองวินิจฉัยอุทธรณและ
แจงคําวินิจฉัยใหผูอุทธรณทราบภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีนายทะเบียนไดรับหนังสืออุทธรณ     
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยใหเปนท่ีสุดตามมาตรา 115 วรรคหา 

 (5) ในกรณีท่ีกรรมการของมูลนิธิพนจากตําแหนงและไมมีกรรมการ
ของมูลนิธิเหลืออยูหรือเหลืออยูก็ไมอาจดําเนินการตามหนาท่ีได เชน มีอยูไมครบสามคน เปนตน 
ในกรณีนั้นตองพิจารณาดูขอบังคับของมูลนิธิวาไดกําหนดใหกรรมการดําเนินการตอไปอยางไร ถา
มีขอบังคับก็ปฏิบัติไปตามนั้น แตถาไมมีขอบังคับกําหนดไวกฎหมายไดกําหนดใหกรรมการที่พน
จากตําแหนงนั้นปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวานายทะเบียนจะแจงการรับจดทะเบียนกรรมการท่ีตั้งข้ึน
ใหม 

 เหตุผลท่ีใหกรรมการท่ีพนจากตําแหนงมีระยะเวลารักษาการนั้น 
เนื่องจากการเปนกรรมการนี้ควรเอาการจดทะเบียนเปนหลักโดยไมจําเปนตองมีการรับมอบงานอีก
ทีหนึ่ง เพราะการใหมีการจดทะเบียนกรรมการก็เพื่อเปนการคุมครองบุคคลภายนอก เม่ือจด
ทะเบียนแลวควรจะถือวากรรมการนั้นมีอํานาจโดยสมบูรณ ประกอบกับเหตุผลวาอาจจะเกิดกรณีท่ี
กรรมการที่พนจากตําแหนงไมมอบงานใหกรรมการใหมจึงไมสามารถเขาปฏิบัติหนาท่ีได จึงตอง
ใหกรรมการที่พนจากตําแหนงปฏิบัติหนาท่ีตอไป จนกวานายทะเบียนจะไดแจงการรับจดทะเบียน
กรรมการมูลนิธิท่ีตั้งใหม 
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 แตอยางไรก็ตาม ถาเปนกรรมการของมูลนิธิท่ีพนจากตําแหนงเพราะ
ถูกถอดถอนตามคําส่ังของศาลในมาตรา 129 จะปฏิบัติหนาท่ีรักษาการแทนตามที่กลาวแลวขางตน
ไมได เพราะเปนการพนสภาพเปนกรรมการโดยเด็ดขาด 

 ขอใหสังเกตอํานาจของนายทะเบียนเก่ียวกับการจดทะเบียนเปน
กรรมการในท่ีนี้ใหชัดวา เปนดุลยพินิจของนายทะเบียนท่ีจะไมรับจดทะเบียนกรรมการของมูลนิธิ
หากไดความวากรรมการนั้นมีฐานะหรือความประพฤติไมเหมาะสมในการดําเนินการตาม
วัตถุประสงคของมูลนิธิ แตกฎหมายไมไดกําหนดวากรรมการจะตองมีฐานะและความประพฤติ
อยางใดจึงจะเรียกวาเหมาะสม ดังนั้นในขอนี้จึงเปนดุลยพินิจอยางกวางขวางของนายทะเบียนท่ีจะ
พิจารณาวาบุคคลนั้นสมควรจะเปนกรรมการหรือไม หากมีเหตุท่ีจะเห็นไดวาเปนไปตามเหตุผล
ดังกลาว นายทะเบียนก็มีอํานาจท่ีจะไมจดทะเบียนใหเปนกรรมการได 

 3.2.1.4.4 การตั้งกรรมการมูลนิธิโดยคําส่ังศาล 
  ในกรณีนี้เปนการแตงต้ังคณะกรรมการมูลนิธิอีกวิธีหนึ่ง โดยการ

ขอใหศาลมีคําส่ังถอดถอนกรรมการบางคนหรือคณะกรรมการท้ังคณะ และไดขอใหศาลตั้ง
กรรมการบางคนหรือท้ังคณะดวย ศาลไดส่ังต้ังใหตามความประสงค เชนนี้นายทะเบียนตอง
ดําเนินการจดทะเบียนต้ังบุคคลดังกลาวข้ึนเปนกรรมการของมูลนิธิตามคําส่ังศาล 

  ความดังกลาวนี้จะบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา 129 วรรคสาม ความวา 

  “ในกรณีท่ีศาลไดมีคําส่ังถอดถอนกรรมการของมูลนิธิหรือคณะ 
กรรมการของมูลนิธิตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง ศาลจะแตงต้ังบุคคลอ่ืนเปนกรรมการของมูลนิธิ
หรือคณะกรรมการของมูลนิธิแทนกรรมการของมูลนิธิหรือคณะกรรมการของมูลนิธิท่ีศาลถอด
ถอนก็ได เม่ือศาลมีคําส่ังแตงต้ังบุคคลใดเปนกรรมการมูลนิธิแลว ใหนายทะเบียนดําเนินการจด
ทะเบียนไปตามนั้น” 

  กรณีดังกลาวเปนวิธีการแตงต้ังกรรมการหรือคณะกรรมการอีกวิธี
หนึ่ง นอกจากท่ีกําหนดไวในขอบังคับของมูลนิธิ และเปนเร่ืองท่ีกฎหมายบังคับใหตองจดทะเบียน
ตั้งกรรมการของมูลนิธิไปตามคําส่ังศาลนั้น นายทะเบียนจึงไมสามารถจะใชดุลยพินิจเลือกในทางท่ี
ไมยอมจดทะเบียน ท้ังนี้เพราะศาลไดใชดุลยพินิจพิจารณาตามท่ีเหมาะสมแลว การแตงต้ังโดยวิธีนี้
ทางฝายบริหารจึงไมมีโอกาสเลือกปฏิบัติได  

  ขอใหสังเกตวาการปฏิบัติในมาตราน้ีไมไดบัญญัติใหตองมีการสง
หมายหรือสําเนาคํารองขอใหแกผูใดดังนั้นอาจจะตองใชวีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพงมาใชบังคับ โดยศาลอาจเพียงแตประกาศคํารองทางหนาหนังสือพิมพ และไตสวนคํารอง
หลังจากครบกําหนด 48 วัน แลวก็ได เปนการชอบ (ฎีกาที่ 3500/2535) 
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  นอกจากนี้ขอใหสังเกตตอไปอีกวา ความในมาตราน้ีท้ังหมดรวมถึง
การตั้งกรรมการข้ึนใหมท้ังหมด หรือบางสวนโดยมูลนิธินั้นไมมีคณะกรรมการดําเนินดวย เพราะ
เม่ือไมมีคณะกรรมการดําเนินงานหรือมีไมพอ มูลนิธินั้นก็ไมอาจดําเนินการใดๆ ได หากปลอยให
คณะกรรมการวางเนิ่นนานไปจะเกิดความเสียหายแกมูลนิธิได ดังนั้นผูหนึ่งผูใดท่ีมีสวนไดเสียอาจ
ใชสิทธิทางศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 55 โดยใชวิธีดําเนินคดีอยางคดี
ไมมีขอพิพาทตามมาตรา 188 ขอใหศาลส่ังต้ังคณะกรรมการขึ้นแทนกรรมการท่ีวางได (ฎีกาท่ี 
3500/2535) เม่ือศาลต้ังกรรมการของมูลนิธิแลวก็นําคําส่ังศาลไปจดทะเบียนตอนายทะเบียนตอไป
ได 

 กรณีดังกลาวนี้ถือวาเปนการแกปญหาในทางปฏิบัติไดทางหนึ่ง       
ซ่ึงทางฝายท่ีไมเห็นดวยก็สามารถคัดคานคํารองนั้นตอศาลได ศาลจะไดทําการพิจารณาชี้ขาดและ
การคัดคานนั้นตองไดกระทํากอนที่ศาลจะไดมีคําส่ังช้ีขาดเพราะหากคําส่ังไปแลวถือวากระบวน
พิจารณาเปนอันส้ินสุดหมดโอกาสท่ีจะคานตอไป 

 3.2.1.4.5 กิจการท่ีคณะกรรมการดําเนินการ 
 ในเร่ืองนี้ถือวาเปนสาระสําคัญอีกกรณีหนึ่ง เพราะการท่ีผูแทนมูลนิธิ

ดําเนินการอันใดลงไป ถือวาเปนการแสดงเจตนาของมูลนิธิซ่ึงยอมผูกพันมูลนิธินั้น จะตองเกี่ยวพัน
รับผิดตอบุคคลภายนอกดวย นอกจากนี้ผูแทนยังสามารถดําเนินการอ่ืนๆ ไดตามกฎหมายอีก
มากมายโดยจะขออธิบายเปนขอๆ ไปดังนี้ 

 (1) คณะกรรมการเปนผูแทนของมูลนิธิ 
  มูลนิธิเปนนิติบุคคลประเภทหนึ่งจําเปนตองมีผูแทนดําเนินการ 
กฎหมายไดกําหนดใหคณะกรรมการเปนผูแทนของมูลนิธิตามท่ีบัญญัติใชในประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา 123 วา 

 “คณะกรรมการของมูลนิธิเปนผูแทนของมูลนิธิ ในกิจการอัน
เกี่ยวกับบุคคลภายนอก” 

 นิติบุคคลจําเปนตองมีผูแทน เพราะผูแทนเปนผูแสดงเจตนาของ
นิติบุคคล ลักษณะของมูลนิธิท่ีเปนนิติบุคคลนี้ กฎหมายกําหนดใหคณะกรรมการไมนอยกวาสาม
คนเปนผูแทนของมูลนิธิ ตามมาตรา 111 

 ดังนั้น การบริหารงานของมูลนิธิจึงตองกระทําในรูปของคณะ 
กรรมการ เพียงแตกรรมการหรือประธานกรรมการคนเดียว จะบริหารหรือดําเนินกิจการไมได 
เพราะกรรมการเพียงคนเดียว ไมเปนผูแทนของนิติบุคคลดวยกฎหมายเร่ืองมูลนิธิกําหนดให 
“คณะกรรมการของมูลนิธิเปนผูแทนของมูลนิธิ” ตามมาตรา 123 ดังกลาว กรรมการเพียงคนเดียวจึง
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ไมอาจเปนผูแทนได แตคณะกรรมการที่เปนผูแทนนั้นจะมากกวาสามคนก็ได และกรรมการเพียง
สองคนเทานั้น ก็ไมอาจเปนผูแทนของมูลนิธิดําเนินการใดๆ ไดเชนเดียวกัน 

 ดังนั้น การเปนผูแทนของมูลนิธิในรูปของคณะกรรมการนี้ มี
ความสําคัญท่ีจะตองใชความระมัดระวังเปนอยางยิ่ง เพราะการดําเนินงานท่ีแสดงเจตนาของนิติ
บุคคลยอมผิดกับผูแทนของนิติบุคคลประเภทอ่ืน ท่ีอาจมีผูแทนนิติบุคคลเพียงคนเดียวเทานั้น เหตุนี้
การกระทํากิจการตางๆ ของมูลนิธิท่ีเกี่ยวกับบุคคลภายนอกนั้น จะตองทําในรูปของคณะกรรมการ 
คือ ตองมีการแสดงเจตนาเห็นชอบพรอมกันท้ังสามคน เพียงกรรมการคนใดคนหนึ่งแสดงเจตนา
ออกไปยอมไมผูกพันมูลนิธิแตอยางใด 

 บทบัญญัติกฎหมายบทน้ีท่ีใหมีผูแทนนิติบุคคลในรูปคณะ 
กรรมการมูลนิธิ เปนบทบัญญัติใหม ซ่ึงแตกตางกับกฎหมายเดิม เพราะกฎหมายเดิมใหมีผูแทน
มูลนิธิเปนกรรมการคนเดียวได ซ่ึงเหตุผลท่ีใหมีผูแทนในรูปของคณะกรรมการนี้ ก็เพื่อรักษาผล
ประโยชนของมูลนิธินั่นเอง เนื่องจากมูลนิธิเปนเร่ืองการบริการสาธารณะหรือสาธารณประโยชน
อยางใดอยางหนึ่ง จึงควรจะตองมีการปรึกษาหารือกันและรวมกันทํา มิฉะนั้นหากใหกรรมการผู
เดียวเปนผูแทนอาจจะมีการแสวงหาประโยชนสวนตัวไดงาย 

 มีหนาท่ีสําคัญในเร่ืองนี้ก็คือ คระกรรมการมูลนิธิจะมอบหมาย
ใหบุคคลอ่ืนทําการแทนไดหรือไมเพียงใด 

 ในเร่ืองนี้ตองเขาใจคําวา “มอบหมาย” นั้น เปนเร่ืองแตกตางกับ 
“มอบอํานาจ” ในเร่ืองตัวแทนตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย การมอบหมาย
ใหนั้นจึงเปนเร่ืองท่ีคณะกรรมการมูลนิธิอบใหผูใดผูหนึ่งดําเนินการโดยผูมอบหมายไมไดเขาไปยุง
เกี่ยวหรือรับผิดชอบ กรณีเชนนี้คณะกรรมการมูลนิธิจะกระทําไมได เพราะหากใหคณะกรรมการ
มอบหมายใหผูหนึ่งผูใดทํากิจการแทนไดทุกเร่ือง ก็จะผิดวัตถุประสงคของกฎหมายดวยตองเปน
ผูแทนนิติบุคคลเทานั้นจึงจะทําได แตหากเปนการรวมกันมอบอํานาจใหผูหนึ่งผูใดทํากิจการ
บางอยาง เชนนี้ยอมสามารถทําไดซ่ึงเปนไปตามหลักท่ัวไป ในเร่ืองตัวแทนดังกลาวแลว 

 นอกจากนี้ขอใหสังเกตวา ในมาตรา 122 ใชคําวา “ในกิจการอัน
เกี่ยวกับบุคคลภายนอก” ดังนั้นหากคณะกรรมการของมูลนิธิในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก
แลวคณะกรรมการยอมเปนผูแทนของมูลนิธิสวนหลักการวาดวยความสัมพันธระหวางมูลนิธิกับ
คณะกรรมการ หรือระหวางคณะกรรมการกับบุคคลภายนอกที่กําหนดใหนําบทบัญญัติเร่ืองตัวแทน
มาใชบังคับนั้น ไดมีกฎหมายบัญญัติใชในบทท่ัวไปของนิติบุคคลตามมาตรา 77 แลว จึงไมตอง
บัญญัติซํ้าอีก 

 (2) กิจการท่ีทําไปโดยคณะกรรมกาท่ีมีขอบกพรองเกี่ยวกับการ
แตงต้ังหรือคุณสมบัติ 
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  กรณีดังกลาวนี้ แมจะมีความบกพรองดังกลาวก็ตาม กฎหมายให
ถือวา กิจการท่ีทําไปนั้นสมบูรณ ตามบทบัญญัติ  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 124 วา 

  “บรรดากิจการท่ีคณะกรรมการของมูลนิธิไดกระทําไป แมจะ
ปรากฏในภายหลังวามีขอบกพรองเกี่ยวกับแตงตั้งหรือคุณสมบัติของกรรมการของมูลนิธิ กิจการ
นั้นยอมมีผลสมบูรณ” 

  ตามบทบัญญัติในมาตรานี้  คําวา  “บรรดากิจการ” ท่ีคณะ 
กรรมการไดทําไป ยอมหมายถึง เปนกิจการของมูลนิธิเทานั้น ไมใชกิจการสวนตัว ท้ังนี้เพราะถา
กรรมการมูลนิธิกระทําการในเร่ืองอ่ืนท่ีไมใชวัตถุประสงคของมูลนิธิแลว ทางมูลนิธิก็ไม
จําเปนตองผูกพันในเร่ืองนั้น โดยผลของกฎหมาย ดังนั้น กิจการท่ีคณะกรรมการทําไปโดยบกพรอง
ในการแตงต้ังหรือคุณสมบัติท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนกิจการท่ีมีผลสมบูรณนั้น จึงตองเปนกิจการท่ี
อยูในวัตถุประสงคของมูลนิธิ ซ่ึงมูลนิธิสามารถกระทํากิจการนั้นไดเทานั้น 

  ขอสังเกตอีกประการหนึ่งก็คือ ความผูกพันท่ีมีผลทําใหกิจการท่ี
คณะกรรมการขาดคุณสมบัติทําไปสมบูรณเปนเร่ืองเฉพาะกิจการผูกพันกับบุคคลภายนอกเทานั้น 
เพราะวัตถุประสงคของกฎหมายมุงประสงคจะใชบังคับระหวางมูลนิธิกับบุคคลภายนอกซ่ึงไม
สามารถทราบถึงความสมบูรณในเร่ืองการแตงต้ังหรือคุณสมบัติของกรรมการมูลนิธิเพ่ือใหไดรับ
ความคุมครอง กรณีจึงไมรวมถึงกิจการภายในของมูลนิธิ เพราะกิจการภายในของมูลนิธิเปนตนวา
ระหวางกรรมการดวยกัน หรือระหวางกรรมการกับมูลนิธิจะตองพิจารณาไปตามกฎหมายในเร่ือง
นั้นๆ โดยเฉพาะ 

  ดังนั้น บทบัญญัติในมาตรา 124 นี้ จึงมุงคุมครองบุคคลภายนอก
โดยเฉพาะโดยใหกิจการท่ีคณะกรรมการท่ีขาดคุณสมบัติกระทําไปนั้น มีผลสมบูรณท่ีบุคคล 
ภายนอกสามารถใชสิทธิท่ีมีอยูตามความผูกพันนั้นกับมูลนิธิไดไมทําใหนิติกรรมท่ีผูกพันเปน
โมฆะ หรือโมฆียะแตประการใด 

  มาตรานี้จึงมีลักษณะคลายคลึงกับประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา 1166 และพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2521 มาตรา 97 โดยไมทําให
กิจการท่ีผูแทนของนิติบุคคลท่ีขาดคุณสมบัติทําไปส้ินผลผูกพันแตอยางใด 

  ในเร่ืองนี้เปนไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 
126 และ 127 ดังไดกลาวมาแลวในหัวขอเร่ืองขอบังคับของมูลนิธิ ในท่ีนี้จะขอกลาวแตเพียงวา หาก
มีการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของมูลนิธิ คณะกรรมการยอมเปนผูท่ีมีอํานาจท่ีจะสามารถแกไข
เพิ่มเติมขอบังคับนั้น ผูอ่ืนไมอาจจะกระทําได ถาหากมีขอบังคับกําหนดวิธีการแกไขเพิ่มเติมไว
คณะกรรมการตองปฏิบัติใหเปนไปตามท่ีขอบังคับกําหนดนั้น และมูลนิธิหรือคณะกรรมการตอง
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นําขอบังคับท่ีแกไขเพิ่มเติมนี้ไปจดทะเบียนตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีคณะ 
กรรมการมูลนิธิไดแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของมูลนิธินั้น 

  สําหรับการแกไขวัตถุประสงคของมูลนิธินั้น ตามมาตรา 127 จะ
ทําไดเพราะ 

  ก. เพื่อสามารถดําเนินการตามวัตถุประสงคของมูลนิธิ หรือ 
  ข. หากพฤติการณเปล่ียนแปลงไปเปนเหตุใหวัตถุประสงคนั้นมี

นอยลง หรือไมอาจดําเนินการใหประโยชนวัตถุประสงคของมูลนิธินั้นได และวัตถุประสงคของ
มูลนิธิท่ีแกไขเพิ่มเติมนั้นใกลชิดกับวัตถุประสงคของมูลนิธิกระทําการแกไขได 
 3.2.1.4.6 การถอดถอนกรรมการมูลนิธิ 
  กรรมการของมูลนิธิมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เปนตัวจักรสําคัญใน
การดําเนินงานของมูลนิธิท้ังหมด วาจะดําเนินการไดโดยถูกตองตามกฎหมาย ตามกฎขอบังคับ 
หรือตามวัตถุประสงคของมูลนิธิเพียงใด ถาดําเนินการไมถูกตองตามลักษณะดังกลาว ยอมทําให
มูลนิธิเส่ือมเสียได กฎหมายจึงไดกําหนดวิธีการใหถอดถอนกรรมการของมูลนิธินั้นเสีย 
  ในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 129 บัญญัติวา 
  “ในกรณีท่ีกรรมการของมูลนิธิผูใดดําเนินกิจการของมูลนิธิผิดพลาด
เส่ือมเสียตอมูลนิธิ หรือดําเนินการฝาฝนกฎหมายหรือขอบังคับของมูลนิธิ หรือกลายเปนผูมีฐานะ
หรือความประพฤติท่ีไมเหมาะสมในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของมูลนิธิ นายทะเบียน 
พนักงานอัยการ หรือผูมีสวนไดเสียคนหนึ่งคนใดอาจรองขอตอศาลใหมีคําส่ังถอดถอนกรรมการ
ของมูลนิธิผูนั้นได 
  ในกรณีท่ีการกระทําตามวรรคหน่ึงเปนการกระทําของคณะกรรมการ
ของมูลนิธิหรือปรากฏวาคระกรรมการของมูลนิธิ ไมดําเนินการตามวัตถุประสงคของมูลนิธิโดยไม
มีเหตุอันสมควร นายทะเบียน พนักงานอัยการ หรือผูมีสวนไดเสียคนหนึ่งคนใดอาจรองขอตอศาล
ใหมีคําส่ังถอดถอนกรรมการของมูลนิธิท้ังคณะได 
  ในกรณี ท่ี ศ า ล มี คํ า ส่ั ง ถอดถอนกรรมก า รของมู ลนิ ธิ ห รื อ
คณะกรรมการของมูลนิธิตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ศาลจะแตงตั้งบุคคลอื่นเปนกรรมการของ
มูลนิธิหรือคณะกรรมการของมูลนิธิแทนกรรมการของมูลนิธิหรือคณะกรรมการของมูลนิธิท่ีศาล
ถอดถอนก็ได เม่ือศาลมีคําส่ังแตงต้ังบุคคลใดเปนกรรมการของมูลนิธิแลว ใหนายทะเบียน
ดําเนินการจดทะเบียนไปตามนั้น” 
  การขอใหศาลมีคําส่ังถอดถอนกรรมการของมูลนิธิเปนทางออกวิธี
หนึ่ง ท่ีจะชวยใหมูลนิธินั้นเอ้ืออํานวยตอการบริการสาธารณะอยางแทจริง เพราะกรรมการคนใด
หรือท้ังคณะท่ีดําเนินกิจกรรมเพื่อประโยชนของตน ก็ยอมจะไมเหมาะสมท่ีจะทําใหมูลนิธินั้นบรรลุ

DPU



 64

เปาหมายได ยังแตจะทําใหมูลนิธินั้นเส่ือมทรามลง จึงไดกําหนดใหมีบุคคลสามารถที่จะรองขอตอ
ศาลใหถอดถอนกรรมการบางคน หรือถอดถอนกรรมการท้ังคณะได แลวแตจะเห็นสมควร และยัง
เปดโอกาสใหผูรองขอนั้นขอตอศาล ขอใหตั้งบุคคลใดเปนกรรมการบางคนหรือท้ังคณะไดอีกดวย 
  เหตุท่ีจะขอใหศาลส่ังถอดถอนกรมการบางคนหรือท้ังคณะคือ 
  (1) กรรมการดําเนินกิจการของมูลนิธิผิดพลาด เส่ือมเสียตอมูลนิธิ 
หรือ 

 (2) ดําเนินกิจการฝาฝนกฎหมายหรือขอบังคับของมูลนิธิ หรือ 
 (3) กรรมการกลายผูมีฐานะหรือความประพฤติไมเหมาะสมในการ

ดําเนินการตาม 
 3.2.1.5 วัตถุประสงคของมูลนิธิ 
  กรณีอยางใดอยางหน่ึงดังกลาวนี้ เชน ดําเนินกิจการของมูลนิธิผิดพลาด เส่ือม
เสีย ไมเรียกประชุมสามัญประจําปทําการฝาฝนขอความแหงขอบังคับของมูลนิธิผูมีสวนไดเสียมี
อํานาจรองขอตอศาลใหถอดถอนกรรมการไดและขอใหศาลส่ังตั้งบุคคลใดเปนกรรมการแทนได 
(ฎีกาที่ 4072/2533) 
  บุคคลดังตอนี้สามารถรองขอตอศาลใหมีคําส่ังถอดถอนกรรมการของมูลนิธิได 
คือ 
  (1) นายทะเบียน 
  (2) พนักงานอัยการ หรือ 
  (3) ผูมีสวนไดเสียคนหนึ่งคนใด 
  จะเปนบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ไดตามความเหมาะสม ท่ีจะขอใหศาลถอดถอน
กรรมการนั้นเสีย โดยจะขอใหศาลส่ังถอดถอนเฉพาะกรรมการบางคน หรือขอใหศาลส่ังถอดถอน
กรรมการท้ังคณะ คือท้ังสามคนก็ได 
  ในคําขอใหศาลส่ังถอดถอนกรรมการนั้น ผูรองขออาจจะขอใหศาลมีคําส่ัง
แตงตั้งผูหนึ่งผูใดเปนกรรมการแทนผูท่ีถูกถอดถอนหรือท้ังคระท่ีถูกถอดถอนได เพราะการท่ี
กําหนดใหศาลต้ังคณะกรรมการไดตามความในวรรคสามของมาตรา 129 นี้นั้น ก็เทากับผูรองขอมี
อํานาจท่ีจะขอไปในคํารองขอตอศาลนั้นได เพ่ือท่ีศาลจะไดใชดุลยพินิจจากการพิจารณาตามความ
เหมาะสม แตผูรองขอจะไมขอไปในคํารองขอก็ได ทางศาลก็สามารถใชดุลยพินิจจากการพิจารณา
ของศาลได และเม่ือมีคําขอไปแลว ทางศาลอาจจะไมแตงตั้งบุคคลท่ีผูรองขอไปนั้นเปนกรรมการ
โดยแตงต้ังผูอ่ืนท่ีเห็นวาเหมาะสมกวาก็ได เพราะขอนี้ไมมีบทกฎหมายหามศาลพิจารณาในขอนี้ไว 
จึงสามารถดําเนินการออกคําส่ังแตงต้ังไดในลักษณะกวางโดยท่ัวไป 
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  ขอท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือ เม่ือศาลมีคําส่ังแตงต้ังผูใดเปนกรรมการของมูลนิธิ หรือตั้ง
กรรมการทั้งคณะแลวเปนหนาท่ีของนายทะเบียนท่ีจะตองดําเนินการจดทะเบียนไปตามคําส่ังของ
ศาลนั้น นายทะเบียนจะตองรูเองเพราะไมมีกฎหมายบัญญัติใหศาลตองสงคําส่ังใหนายทะเบียน
ดําเนินการ และเม่ือนายทะเบียนรูคําส่ังของศาลแลว แมนายทะเบียนจะไมเห็นดวย จะใชดุลยพินิจ
ไมยอมจดทะเบียนการเปนกรรมการตามคําส่ังศาลไมได ดังนั้นหากนายทะเบียนไมเห็นดวยกับผูท่ี
ขอใหศาลแตงต้ังเปนกรรมการของมูลนิธิ นายทะเบียนจะตองรองคัดคานตอศาลในระหวางท่ีมีการ
พิจารณาคดีนั้น จะใชดุลยพินิจไมยอมจดทะเบียนภายหลัง โดยท่ีไมยื่นคํารองคัดคานในช้ันพิจารณา
คําขอของศาลไมได 
  การท่ีใหศาลมีอํานาจถอดถอนกรรมการไดนี้ ทางกฎหมายเห็นวา มีหลักประกัน
มากยิ่งข้ึน และการถอดถอนกรรมการหรือคณะกรรมการของมูลนิธิจะนําเร่ืองการถอดถอน
กรรมการสมาคมมาเปรียบเทียบไมได เพราะสมาคมมีสมาชิกคอยควบคุมดูแลความประพฤติของ
กรรมการ หากปรากฏวากรรมการมีความประพฤติไมดี ก็สามารถท่ีจะเรียกประชุมใหญ หรือลงมติ
เปล่ียนตัวกรรมการได แตในเรื่องมูลนิธินี้ไมมีการประชุมใหญ จึงควรใหศาลเปนผูถอดถอน อัน
เปนการกําหนดมาตรการถอดถอนกรรมการมูลนิธิใหรอบคอบ 
  3.2.1.5.1 การดําเนินงานตามวัตถุประสงคท่ีจัดตั้งมูลนิธิ 
    การดําเนินงานของมูลนิธินอกจากจะเปนการดําเนินงานโดย         
คณะกรรมการไมนอยกวาสามคนซ่ึงกําหนดใหเปนผูแทนของมูลนิธิแลว คณะกรรมการท่ี
ดําเนินงานจะตองดําเนินงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีจัดต้ังมูลนิธิข้ึนดวย จะดําเนินการอ่ืนใด
ใหนอกเหนือ ไปจากวัตถุประสงคในการจัดต้ังมูลนิธิไมได หากคณะกรรมการดําเนินงานไปนอก
ขอบวัตถุประสงค ก็อาจถูกถอดถอนเสียไดตามที่กลาวมาแลวในขอการถอดถอนคณะกรรมการ
ตามมาตรา 129 และแมกรรมการผูใดมีฐานะและความประพฤติไมเหมาะสมในการดําเนินการตาม
วัตถุประสงคของมูลนิธินั้น นายทะเบียนยอมไมรับจดทะเบียนเปนกรรมการของมูลนิธิใหตาม
มาตรา 125 ได 
    การท่ีคณะกรรมการจะดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ
มูลนิธินี้ ไมมีกฎหมายกําหนดไวโดยตรง จะตองประมวลเอาจากความในมาตราตางๆ ท่ีบัญญัติใช
ในเร่ืองมูลนิธินี้ ก็พอจะมองเห็นไดชัดวาผูแทนหรือคณะกรรมการของมูลนิธิจะตองดําเนินการไป
ตามวัตถุประสงคของมูลนิธิ 
    ดังจะเห็นไดจากขอความบางตอนในของบัญญัติมาตราตางๆ ดังนี้ 
    มาตรา 110 ความตอนหนึ่งวา “มูลนิธิไดแกทรัพยสินท่ีจัดสรรไวโดย 
เฉพาะสําหรับวัตถุประสงคเพื่อการกุศลสาธารณะ การศาสนา ศิลปะ วิทยาศาสตร วรรณคดี การ 
ศึกษาหรือเพ่ือสาธารณประโยชนอยางอ่ืน ฯลฯ ...” 
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    จึงเห็นไดวาวัตถุประสงคของมูลนิธินั้นไดจัดสรรไวเพื่อการใดท่ีเปน
สาธารณประโยชนจะเปนอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยางดังกลาวนั้นก็ได ผูแทนของมูลนิธิตอง
ดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคนั้นๆ 
    ดังนั้นในวรรคสองของมาตรา 110 นั้นเองจึงบัญญัติสําคัญในเร่ืองนี้
วา 
    “การจัดการทรัพยสินของมูลนิธิตองมิใชเปนการหาผลประโยชนเพื่อ
บุคคลใด นอกจากเพ่ือดําเนินการตามวัตถุประสงคของมูลนิธินั้นเอง” 
    จึงเห็นไดวากรรมการของมูลนิธิจะดําเนินการจัดการทรัพยสิน      
ของมูลนิธิท่ีไดจัดสรรใชนั้นเพื่อการอยางอ่ืนหรือเพื่อประโยชนของตนไมได ตองดําเนินการตาม
วัตถุประสงคของนิติบุคคลท่ีกําหนดไว 
    สําหรับวัตถุประสงคของมูลนิธิจะดูไดในกฎหมายและขอบังคับของ
มูลนิธิท่ีไดจดทะเบียนเอาไวนั่นเอง 
    สําหรับวัตถุประสงคตามกฎหมายน้ัน ก็คงเปนไปตามบทบัญญัติของ
กฎหมายท่ีมีอยู จะมีอยูในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยนี้หรือตามกฎหมายอ่ืนก็ไดแลวแต
กฎหมายน้ันๆ  จะไดกําหนดใหวัตถุประสงคมูลนิ ธิวาจะตองทําอะไรท่ีเห็นไดชัดก็ คือมี
วัตถุประสงคท่ีไมขัดตอกฎหมาย ไมขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนไม
เปนพนวิสัย ไมขัดตอภยันตรายตอความสงบสุขของประชาชนหรือความม่ันคงของรัฐ เปนตน ส่ิง
เหลานี้กฎหมายไมตองนํามาบัญญัติไวก็ได เพราะเปนหลักกฎหมายท่ัวไปอยูแลว ผูท่ีเปนกรรมการ
ของนิติบุคคลจะดําเนินการในลักษณะท่ีผิดตอกฎหมายดังกลาวไมได 
    วัตถุประสงคของมูลนิธิจะพิจารณาไดอีกกรณีหนึ่ง คือวัตถุประสงค
ตามขอบังคับของมูลนิธิ โดยมูลนิธิตางๆ จะตองกําหนดวัตถุประสงคของตนไวในขอบังคับเสมอ 
ตามท่ีบัญญัติไวใน มาตรา 112 วา 
    “ขอบังคับของมูลนิธิอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้ ฯลฯ 
    (1) วัตถุประสงคของมูลนิธิ ฯลฯ” 
     โดยเฉพาะอยางยิ่งในการขอจดทะเบียนกรรมการของมูลนิธินั้น 
นายทะเบียนจะตองพิจารณาแลวเห็นวาผูท่ีจะเปนกรรมกาของมูลนิธิไดตองมีฐานะและความ
ประพฤติเหมาะสมในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของมูลนิธิมิฉะนั้นนายทะเบียนจะไมรับจด
ทะเบียนเปนกรรมการของมูลนิธิไดตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 115 วา 
     “เม่ือนายทะเบียนไดรับคําขอแลวเห็นวา ฯลฯ ผูจะเปนกรรมการ
ของมูลนิธินั้นมีฐานะและความประพฤติเหมาะสมในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของมูลนิธิให
นายทะเบียนรับจดทะเบียน ฯลฯ” 
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     เหลานี้จึงเห็นไดวานอกจากกรรมการท่ีจะดําเนินการใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคของมูลนิธิแลวจึงจะตองเปนผูท่ีมีฐานะและความประพฤติเหมาะสมในการ
ดําเนินการตามวัตถุประสงคของมูลนิธิอีกดวย มิฉะนั้นแลวจะไมมีโอกาสไดเปนกรรมการเขามา
ดําเนินการของมูลนิธิได 
     อยางไรก็ตาม วัตถุประสงคตามขอบังคับของมูลนิธินี้อาจมีการ
แกไขเพิ่มเติมไดตามมาตรา 127 ซ่ึงเม่ือมีการแกไขเพ่ิมเติมแลว คณะกรรมการมูลนิธิก็ตอง
ดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีแกไขเพิ่มเติมนั้นอยางถูกตองเชนเดียวกัน 
     ในหลักขอนี้คงเหมือนกับการดําเนินการของนิติบุคคลโดยท่ัวๆ 
ไป เพราะผูแทนของนิติบุคคลยอมจะตองดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของนิติบุคคลนั้น
อยูแลว หากทําไปนอกขอบวัตถุประสงคของนิติบุคคลยอมไมเปนการผูกพันนิติบุคคลนั้น เปน
ความรับผิดชอบของผูแทนเอง 
  3.2.1.5.2 การกระทํานอกวัตถุประสงค 
    วัตถุประสงคของมูลนิธิและทรัพยสินของมูลนิธิขณะทําการจัดต้ัง 
ตามมาตรา 112 (2) (4) นั้น ปกติถือวาเปนสาระสําคัญ กฎหมายหาไดยอมใหบุคคลหนึ่งบุคคลใด
ขอรองใหศาลกําหนดข้ึนไดไม อันแสดงวาเจตนารมณของกฎหมายประสงคจะใหผูกอตั้งมูลนิธิแต 
ผูเดียวเปนผูกําหนดในตราสารจัดต้ังและจะขาดเสียมิไดเพราะรายการดังกลาวเปนสาระสําคัญอัน
ถือไดวาเปนองคประกอบของการท่ีจะเปนมูลนิธิ (ฎีกาที่ 1007/2518 2518 ฎ. 913) จึงจําเปนอยางยิ่ง
ท่ีคณะกรรมการตองดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคตามท่ีไดจัดสรรทรัพยสินไวนั้น 
    กิจการใดท่ีผูแทนหรือคณะกรรมการมูลนิธิทําไปนอกวัตถุประสงค 
ตองถือวาไมผูกพันมูลนิธินั้น แตอยางไรก็ตามในกรณีท่ีคณะกรรมการดําเนินการไปนอกเหนือ
อํานาจ แตกรณีท่ีทําไปนอกขอบอํานาจนั้นเปนประโยชนแกมูลนิธิ และมูลนิธิไดเขารับเอา
ประโยชนนั้นดวย เชนนี้ยอมจะตองผูกพันมูลนิธินั้น มูลนิธิยังจะตองรับผิดชอบตอกิจการท่ี
คณะกรรมการไดทําไปนั้น 
    เชน กรรมการของมูลนิธิทําการแทนมูลนิธิโดยปราศจากอํานาจ 
มูลนิธิใหสัตยาบันแหงการนั้นได (ฎีกาที่ 1709/2516 2516 ฎธ. 978) 
    เห็นไดชัดวาถากิจการท่ีทํานั้นเปนการทําในวัตถุประสงคของมูลนิธิ
แลว คณะกรรมการไมตองรับผิดเปนสวนตัว แตถาทํานอกวัตถุประสงคท่ีมูลนิธิไมตองรับผิดแลว 
คณะกรรมการทําไปในทางที่ไมเปนไปตามวัตถุประสงคของมูลนิธินั้นจะตองรับผิดเปนสวนตัว 
    เชน ศาลเจาเดิมเปนโรงเจ ผูดูแลเดิมตายแลวไมเนา จึงประดิษฐานอยู
ในโรงเจ คนบูชาบริจาคเงินเปนจํานวนมาก ไฟไหมแลวก็ปลูกใหมดวยเงินบริจาคไวแลวนี้ ไดจด
ทะเบียนอาคารศาลเจาและทรัพยบริจาคแกศาลเจาเปนมูลนิธินิติบุคคล ทรัพยท่ีประชาชนบริจาค
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เปนการบริจาคแกรูปท่ีไมเนาเปอยเปนของมูลนิธิ ผูท่ีรักษาเงินไวและจาย ไมตองรับผิดฐานละเมิด
ใชเงินคืนแกมูลนิธิ (ฎีกาที่ 2953/2527) 
 3.2.1.6 การเลิกมูลนิธิโดยผลของกฎหมาย 
  ในกรณีเชนนี้ถือวามีกฎหมายบัญญัติไวชัดเจนวามูลนิธิจะสามารถเลิกไดโดย
อาศัยหลักเกณฑอันใดบาง 
  ซ่ึงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 130 บัญญัติวา 
  “มูลนิธิยอมเลิกดวยเหตุหนึ่งเหตุใด ดังตอไปนี้ 
  (1) เม่ือมีเหตุตามท่ีกําหนดในขอบังคับ 
  (2) ถามูลนิธิตั้งข้ึนไวเฉพาะระยะเวลาใด เม่ือส้ินระยะเวลานั้น 
  (3) ถามูลนิธิตั้งข้ึนเพื่อวัตถุประสงคอยางใดและไดดําเนินการตามวัตถุประสงค
สําเร็จบริบูรณแลวหรือวัตถุประสงคนั้นกลายเปนพนวิสัย 
  (4) เม่ือมูลนิธินั้นลมละลาย 
  (5) เม่ือศาลมีคําส่ังใหเลิกมูลนิธิตามมาตรา 131” 
  นอกจากนี้ยังมีบทบัญญัติใน มาตรา 132 อีกวา 

 “มูลนิธิเหตุตองเลิกตามมาตรา 130 (1) (2) หรือ (3) แลว ใหคณะกรรมการของ
มูลนิธิท่ีอยูในตําแหนงขณะมีการเลิกมูลนิธิแจงการเลิกมูลนิธิตอนายทะเบียนภายในสิบส่ีวันนับแต
วันท่ีมีการเลิกมูลนิธิ ฯลฯ 
  “ใหนายทะเบียนประกาศการเลิกมูลนิธิในราชกิจจานุเบกษา” 
  การเลิกมูลนิธิโดยผลของกฎหมายเชนนี้ ยอมแลวแตมีเหตุการณเหลานี้เกิดข้ึน
อาจจะเปนเหตุการณในขอใดขอหนึ่งหรือหลายขอก็ได ยอมทําใหตองเลิกมูลนิธินั้น 
  ท้ังนี้เนื่องจากมูลนิธิยอมเลิกถามูลนิธิตั้งข้ึนไวเฉพาะระยะเวลาใด เม่ือส้ิน
ระยะเวลานั้น ตามหลักท่ัวไปนิติบุคคลอาจถูกจัดต้ังข้ึนโดยมีกําหนดระยะเวลาแนนอนได และเม่ือ
ส้ินระยะเวลาดังกลาวสภาพนิติบุคคลก็ยอมส้ินไป เชนเดียวกับกรณีของบริษัทจํากัดตามมาตรา 
1236 (2) หรือของสมาคมตามมาตรา 292 (2) และในเร่ืองมูลนิธินี้เม่ือแกไขใหมีมูลนิธิเพียงประเภท
เดียว คือ มูลนิธิจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ดังนั้น มูลนิธิก็อาจถูกต้ังและเลิกตามระยะเวลาท่ีกําหนด
ไดเหมือนนิติบุคคลอ่ืนๆ ดวย 
  เม่ือไดมีการเลิกมูลนิธิแลว คณะกรรมการท่ีอยูในตําแหนงขณะนั้นตองแจงการ
เลิกมูลนิธินั้นตอนายทะเบียนภายในสิบส่ีวันนับแตวันท่ีมีการเลิกมูลนิธิ ซ่ึงหากเปนกรณีมูลนิธิเลิก
โดยลมละลายหรือโดยคําส่ังของศาลคณะกรรมการก็ไมตองแจงตามความหมายในที่นี้ เพราะมี
กฎหมายไดบัญญัติไวอีกกรณีหนึ่งเปนเร่ืองอ่ืนตางหากในมาตรา 132 วรรคสอง 

 นอกจากนี้นายทะเบียนตองประกาศเลิกมูลนิธิในราชกิจจานุเบกษาอีกดวย 
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 3.2.1.7 การเลิกมูลนิธิโดยคําส่ังศาล 
  นอกจากจะเปนการเลิกมูลนิธิตามกฎหมายแลว อาจจะมีคําส่ังศาลใหเลิกมูลนิธิ
ไดซ่ึงเปนขออางของมาตรา 130 (5) อยางหนึ่ง 

 การเลิกมูลนิธิโดยคําส่ังศาลนี้ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 131 
บัญญัติวา 

 “นายทะเบียน พนักงานอัยการหรือผูมีสวนไดเสียคนหนึ่งคนใดอาจรองขอตอ
ศาลใหมีคําส่ังใหเลิกมูลนิธิไดในกรณีหนึ่งกรณีใดตอไปนี้ 

 (1) เม่ือปรากฏวาวัตถุประสงคของมูลนิธิขัดตอกฎหมาย 
 (2) เม่ือปรากฏวามูลนิธิกระทําการขัดตอกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของ

ประชาชนหรืออาจเปนภยันอันตรายตอความสงบสุขของประชาชนหรือความม่ันคงของรัฐ 
 (3) เม่ือปรากฏวามูลนิธิไมสามารถดําเนินกิจการตอไปไดไมวาเพราะเหตุใดๆ 

หรือหยุดดําเนินการต้ังแตสองปข้ึนไป” 
 นอกจากนี้ไดมีบทบัญญัติในมาตรา 132 วรรคสองและวรรคสามอีกวา 
 “ในกรณีท่ีศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหมูลนิธิลมละลายตามมาตรา 130 (4) 

หรือมีคําส่ังถึงท่ีสุดใหเลิกมูลนิธิตามมาตรา 131 ใหศาลแจงคําพิพากษาหรือคําส่ังดังกลาวใหนาย
ทะเบียนทราบดวย 

 “ใหนายทะเบียนประกาศการเลิกมูลนิธิในราชกิจจานุเบกษา” 
 บทบัญญัติท่ีใหศาลส่ังเลิกมูลนิธินี้ เม่ือศาลมีคําส่ังใหเลิกมูลนิธิแลว ไมมี

กฎหมายบัญญัติใหอํานาจผูหนึ่งผูใดท่ีจะรองขอตอศาลใหเพิกถอนคําส่ังนั้นได ดังนั้นกรรมการ
ของมูลนิธิท่ีศาลส่ังเลิกแลว จึงไมมีอํานาจรองขอใหเพิกถอนคําส่ังท่ีใหเลิกมูลนิธิได (ฎีกาท่ี 
28/2524) 

 ผูท่ีมีสิทธิท่ีจะรองขอตอศาลใหมีคําส่ังเลิกมูลนิธินั้นได คือ 
 (1) นายทะเบียน 
 (2) พนักงานอัยการ หรือ 
 (3) ผูมีสวนไดเสียคนหนึ่งคนใด 
 บุคคลอ่ืนนอกจากนี้ไมอาจจะเปนผูรองขอตอศาลใหส่ังเลิกมูลนิธิได แตคําวา    

“ผูมีสวนไดเสีย” ก็นับวากวางพอท่ีจะหมายถึงบุคคลท่ีมีสวนไดสวนเสียในมูลนิธินั้น แมแตจะมี
สวนเกี่ยวของบางในผลประโยชนก็ถือวามีสวนไดเสียพอท่ีจะรองขอใหศาลส่ังเลิกมูลนิธิไดแลว 
แตรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไมใชผูมีสวนไดเสียท่ีจะขอใหศาลส่ังเลิกมูลนิธิได (ฎีกาท่ี 
3304/2532) 

 สําหรับเหตุท่ีจะรองขอตอศาลไดนั้นจะเปนเหตุใดเหตุหนึ่งก็ไดใน 3 เหตุ
ตอไปนี้คือ 
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 (1) เม่ือปรากฏวาวัตถุประสงคของมูลนิธิขัดตอกฎหมาย 
  ในขอนี้เห็นไดชัดวาหากวัตถุประสงคของมูลนิธิมิไดเปนไปตามมาตรา 110 

คือมิไดจัดสรรทรัพยสินข้ึนสําหรับวัตถุประสงคเพื่อกุศลสาธารณะ การศาสนา ศิลปะ วิทยาศาสตร 
วรรณคดี การศึกษาหรือเพื่อสาธารณประโยชนอยางอ่ืนแลว วัตถุประสงคนอกจากนี้ถือวาเปน
วัตถุประสงคของมูลนิธิขัดตอกฎหมาย เชน ตั้งข้ึนเพื่อหาผลประโยชนสวนตัว เปนตน ยอมเปนเหตุ
ใหศาลส่ังเพิกถอนมูลนิธิเสียได 

 (2) เม่ือปรากฏวามูลนิธิกระทําการขัดตอกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนหรืออาจเปนภยันตรายตอความสงบสุขของประชาชนหรือความม่ันคงของรัฐ 

  ในขอนี้เปนวิธีการดําเนินงานของมูลนิธิซ่ึงหมายถึง มูลนิธินั้นต้ังข้ึนโดย
ชอบดวยกฎหมายและมีวัตถุประสงคถูกตองตามกฎหมายในการกอต้ังมูลนิธิ แตผูดําเนินการของ
มูลนิธินั้นใชวิธีการดําเนินงานโดยไมชอบดวยกฎหมายหรือขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือ
ความม่ันคงของรัฐ โดยอาศัยมูลนิธิเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานเหลานั้น เชน ตั้งมูลนิธิมี
วัตถุประสงคเพื่อบํารุงการศาสนา แตมูลนิธินั้นไปกระทําการดูหม่ินศาสนาอ่ืนหรือโดยกอใหเกิด
ความวุนวายข้ึนในท่ีประชุมตามลัทธิศาสนาของเขา อันเปนเหตุใหเกิดความไมสงบเรียบรอยข้ึนใน
บานเมือง29  หรือทําใหประชาชนเดินขบวนเปนการจัดตอความสงบเรียบรอยของประชาชนทาง
อัยการรองขอใหศาลส่ังเลิกมูลนิธิได (ฎีกาที่ 3304/2532) เปนตน 

 (3) เม่ือปรากฏวามูลนิธิไมสามารถดําเนินกิจการตอไปไดไมวาเพราะเหตุใดๆ 
หรือหยุดดําเนินกิจการต้ังแตสองปข้ึนไป 

  การท่ีมูลนิธิไมสามารถดําเนินการตอไปไดไมวาดวยเหตุใดๆ นี้ เปน
ลักษณะท่ีกวางมาก ถือไดวาเปนการคลุมถึงขอ 1 และขอ 2 ดวย เพราะเหตุในขอ 1 และขอ 2 นั้นก็
ทําใหกิจการของมูลนิธิดําเนินการไปไมไดเชนกัน นอกจากนี้อาจจะเปนเหตุเนื่องจากมูลนิธิใชจาย
เงินทุนจากทรัพยสินนั้นส้ินเปลืองไปจนไมมีทุนดําเนินการตอไป ก็ถือวามูลนิธินั้นไมสามารถ
ดําเนินการตอไปไดเหมือนกัน ลักษณะเชนนี้จึงไมสมควรท่ีจะใหมูลนิธินั้นคงอยูสืบไป เนื่องจาก
จะเปนเหตุใหมีการใชช่ือมูลนิธิแสวงหาประโยชนแกผูบริหารหรือผูแทนในโอกาสขางหนา ซ่ึงจะ
เปนการผิด      
 3.2.1.8 วัตถุประสงคของการกอต้ังมูลนิธิ 
  ส่ิงท่ีจะเห็นไดชัดที่กฎหมายไมตองการใหมูลนิธิตั้งอยูเฉยๆ ก็คือ หากมูลนิธินั้น
ไดหยุดดําเนินกิจการต้ังแตสองปข้ึนไป จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองขอใหเลิกมูลนิธินั้นเสีย หากยังไม
เลิกมูลนิธิโดยถือวาไมมีสวนเสียหายแลว ในปจจุบันจะมีคนจํานวนมากท่ีอางช่ือมูลนิธินั้นแสวงหา 

                                                 
29  พระยาเทพวิฑูร.  เลมเดิม.  หนา 330. 
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ผลประโยชนสวนตัว ซ่ึงกอความเดือดรอนใหแกสังคมเปนอยางยิ่ง ดังนั้นถามีการหยุดกิจการเกิน
กวาสองปแลวหรือแมแตจะหยุดกิจการยังไมถึงสองป แตเห็นวามูลนิธินั้นหมดทางท่ีจะดําเนิน
กิจการตอไปไดแลว ยอมจะขอใหศาลส่ังเลิกมูลนิธินั้นเสียได 
  เร่ืองนี้ทางที่เหมาะสมคือ ทางอัยการ นายทะเบียนหรือผูมีสวนไดเสียมีหนาท่ี
จะตองสอดสองการทํางานของมูลนิธิวา ยังสามารถดําเนินการตอไปไดหรือไม ถามีพฤติการณท่ี
แสดงวาไมสามารถดําเนินกิจการตอไปไดแลว ก็ควรที่จะใหขอศาลส่ังเลิกมูลนิธินั้นเสีย เพ่ือจะได
ไมมีการหลอกลวงประชาชนในโอกาสตอไปอีก 
  อยางไรก็ตาม หากมีการหยุดดําเนินกิจการสองปแลว ก็แสดงชัดวาไมสามารถ
ดําเนินกิจการตอไปไดแนนอน กฎหมายจึงขอใหศาลส่ังเลิกมูลนิธิไดเลยโดยไมตองพิสูจนวาไม
สามารถดําเนินกิจการไดเพราะเหตุใดอีก 
  เม่ือศาลไดมีคําส่ังใหเลิกมูลนิธิแลวเปนหนาท่ีของศาลท่ีจะตองแจงคําพิพากษา
หรือคําส่ังดังกลาวใหนายทะเบียนไดทราบ เพื่อนายทะเบียนจะไดจดทะเบียนเลิกมูลนิธิและ
ประกาศการเลิกมูลนิธิในราชกิจจานุเบกษาตอไปตามความในมาตรา 132 วรรคสองและวรรคสาม 
 3.2.1.9 การชําระบัญชีและทรัพยสินของมูลนิธิเม่ือชําระบัญชีแลว 
  เม่ือมีการเลิกมูลนิธิเปนเร่ืองจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีกาชําระบัญชีตามลักษณะ
ของนิติบุคคลเพราะนิติบุคคลไมอาจจะถึงแกความตายไดอยางบุคคลธรรมดา แตมีการส้ินสุดใน
การดําเนินการเหมือนกัน เม่ือการตายของบุคคลธรรมดามีการรับมรดก การส้ินสุดนิติบุคคลก็มีการ
ชําระบัญชีนั่นเอง 
  ในเร่ืองนี้จะขอกลาวเปนขอๆ ไปดังนี้ 
  3.2.1.9.1 วิธีการชําระบัญชี 
     ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 133 ไดบัญญัติเร่ืองนี้วา 
    “ในกรณีท่ีมีการเลิกมูลนิธิใหมีการชําระบัญชีมูลนิธิและใหนําบท 
บัญญัติในบรรพ 3 ลักษณะ 22 วาดวยการชําระบัญชีหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด และ
บริษัทจํากัดมาใชบังคับแกการชําระบัญชีมูลนิธิโดยอนุโลม ท้ังนี้ใหผูชําระบัญชีเสนอรายงานการ
ชําระบัญชีตอนายทะเบียนและใหนายทะเบียนเปนผูอนุมัติรายงานนั้น” 
    เม่ือกฎหมายบัญญัติใหนําหลักการชําระบัญชีในบรรพ 3 มาใชก็
หมายความวาเม่ือมีการเลิกมูลนิธิแลว มูลนิธินั้นตองตกอยูในระหวางการชําระบัญชี นั่นคือ แม
มูลนิธิจะไดเลิกแลวก็คงใหถือวายังคงอยูตราบเทาท่ีจําเปน เพื่อการชําระบัญชีตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย มาตรา 1249 ซ่ึงอํานาจตางๆ จะตกอยูแกผูชําระบัญชีท้ังหมดท่ีจะดําเนินการ
เกี่ยวกับมูลนิธิ โดยหนาท่ีของผูชําระบัญชีก็คือ ชําระสะสางการงานของมูลนิธิใหเสร็จไปกับจัดการ
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ใหหนี้เงินและแจกจําหนายสินทรัพยของมูลนิธินั้นตาม มาตรา 1280 เม่ือผูชําระบัญชีทําเสร็จแลว
ตองยื่นรายการตอนายทะเบียนมูลนิธิจึงจะเสร็จส้ิน 
    เหตุผลท่ีใหยื่นรายการชําระบัญชีตอนายทะเบียนเพื่อใหนายทะเบียน
ตรวจสอบ เพราะมูลนิธิไมมีการประชุมใหญของบรรดาผูถือหุนเพื่อตรวจสอบงบดุลอยางเชนกรณี
ของบริษัทจํากัด ดังนั้นจึงตองกําหนดใหนายทะเบียนเปนผูทําหนาท่ีแทนท่ีประชุมใหญ 
    สําหรับกฎหมายที่จะนํามาใชบังคับในท่ีนี้ท่ีบัญญัติไวในบรรพ 3 ท่ี
กลาวนั้นคือในลักษณะ 22 หมวด 2 สวนท่ี 4 ตั้งแต มาตรา 1061 ถึง 1063 กับหมวด 5 ตั้งแตมาตรา 
1247 ถึงมาตรา 1273 นั่นเอง 

 กรณีท่ีใหนําบทบัญญัติเร่ืองการชําระบัญชีของหางหุนสวน บริษัทมา
ใชนี้ ก็บัญญัติใหนํามาใชโดยอนุโลมเทานั้น กลาวคือ ใชไดเพียงเทาท่ีไมขัดกับบทบัญญัติหรือ
ลักษณะการในเร่ืองมูลนิธิ 

 ขอสําคัญท่ีอาจนํามาใชได30 เชน  
 (1) มูลนิธินั้นพึงถือวายังคงต้ังอยูเพื่อประโยชนแหงการชําระบัญชี 

จนกวาการชําระบัญชีเสร็จ (มาตรา 1249) 
 (2) มูลนิธิท่ีตองเลิกเพราะเหตุอ่ืนนอกจากลมละลาย คณะกรรมการ  

ก็เขาเปนผูชําระบัญชี เวนแตขอบังคับจะไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ถาไมมีผูชําระบัญชีในกรณีนี้ก็
ใหศาลตั้งให (มาตรา 1251) 

 (3) เม่ือมีเหตุอันสมควรก็อาจรองขอใหศาลส่ังถอดถอนนี้ก็ใหศาล
ตั้งให (มาตรา 1257) 

 (4) อํานาจและหนาท่ีของผูชําระบัญชีก็คือ ชําระสะสางกิจการของ
มูลนิธิใหเสร็จไป ตลอดจนเรียกหนี้และใชหนี้ของมูลนิธิ จําหนายขายทรัพยสินของมูลนิธิใหเปน
ตัวเงิน ฟองคดี สูคดีและทําประนีประนอมยอมความ (มาตรา 1250 และ 1259) 

 ส่ิงท่ีนํามาใชบังคับไมไดคือ เร่ืองทรัพยสินของมูลนิธิท่ียังเหลืออยู   
ถาเปนเร่ืองหุนสวนบริษัทจะตองแบงคืนใหแกผูเปนหุนสวนหรือผูถือหุน แตในสวนของมูลนิธินั้น
กฎหมายใหมีการจัดการทรัพยสินไวแตกตางกันไป จึงตองนําบทบัญญัติในเร่ืองมูลนิธิใชบังคับ 
โดยตองปฏิบัติตามมาตรา 134 ดังจะกลาวตอไป 

 
 

                                                 
30  Ibid.  p. 336. 
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  3.2.1.9.2 ทรัพยสินของมูลนิธิเม่ือชําระบัญชีแลว 
    ในเร่ืองนี้ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 134 บัญญัติวา 

 “เม่ือไดชําระบัญชีแลวใหโอนทรัพยสินของมูลนิธิใหแกมูลนิธิหรือ
นิติบุคคลท่ีมีวัตถุประสงคตามมาตรา 110 ซ่ึงไดระบุช่ือไวในขอบังคับของมูลนิธิ ถาขอบังคับของ
มูลนิธิมิไดระบุช่ือมูลนิธิหรือนิติบุคคลดังกลาวไว พนักงานอัยการ ผูชําระบัญชี หรือผูมีสวนไดเสีย
คนหน่ึงคนใดอาจรองขอตอศาลใหจัดสรรทรัพยสินนั้นแกมูลนิธิหรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีวัตถุประสงค
ใกลชิดที่สุดกับวัตถุประสงคของมูลนิธินั้น 

 ถามูลนิธินั้นถูกศาลส่ังใหเลิกตามมาตรา 131 (1) หรือ (2) หรือการ
จัดสรรทรัพยสินตามวรรคหน่ึงไมอาจกระทําได ใหทรัพยสินของมูลนิธิตกเปนของแผนดิน” 

 หลักเกณฑในเร่ืองนี้ผิดไปจากกฎหมายเดิมเปนอันมาก เพราะตาม
กฎหมายใหมนี้มูลนิธิหรือนิติบุคคลที่จะรับทรัพยสินไดนี้จะตองระบุช่ือไวในขอบังคับของมูลนิธิ
ดวย ถาไมระบุช่ือจึงจะขอใหศาลจัดสรรแกมูลนิธิหรือนิติบุคคลท่ีมีวัตถุประสงคท่ีใกลชิดท่ีสุดกับ
วัตถุประสงคของมูลนิธินั้น 

 ดังนั้นหลักในเร่ืองนี้ก็คือ เม่ือชําระบัญชีแลวหากมีทรัพยสินเหลืออยู
เปนหนาท่ีของผูชําระบัญชีจะตองโอนทรัพยสินใหแกมูลนิธิหรือนิติบุคคลท่ีมีวัตถุประสงคในการ
เพื่อสาธารณประโยชนอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา 110 ซ่ึงไดระบุช่ือไวในขอบังคับ ซ่ึงหากมูลนิธิ
หรือนิติบุคคลท่ีระบุช่ือไวในขอบังคับไมไดมีวัตถุประสงคดังกลาว ผูชําระบัญชีจะโอนทรัพยสิน
ใหไปยังไมได หรือแมจะมีวัตถุประสงคดังกลาวแตไมไดระบุช่ือไวในขอบังคับ ก็ไมสามารถโอน
ทรัพยสินใหไดเชนกัน ดังนั้นองคประกอบในหลักนี้จึงตองมีถึง 2 ขอคือ ตองเปนมูลนิธิหรือนิติ
บุคคลท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อสาธารณประโยชนอยางใดอยางหน่ึงและตองเปนมูลนิธิหรือนิติบุคคลท่ี
ระบุช่ือไวในขอบังคับดวยจึงจะเปนผูรับโอนทรัพยสินได หากขาดไปองคประกอบใดองคประกอบ
หนึ่งก็ไมมีสิทธิท่ีจะไดรับโอโอนทรัพยสินนั้น 

 ในกรณีท่ีมูลนิธิหรือนิติบุคคลท่ีจะรับทรัพยสินมีวัตถุประสงค
ครบถวน แตขอบังคับของมูลนิธิไมไดระบุช่ือมูลนิธิหรือนิติบุคคลนั้นไว เชนนี้พนักงานอัยการ       
ผูชําระบัญชี หรือผูมีสวนไดเสียคนหนึ่งคนใดอาจรองขอตอศาลใหจัดสรรทรัพยสินนั้นแกมูลนิธิ
หรือนิติบุคคลอ่ืนที่ปรากฏวามีวัตถุประสงคใกลชิดที่สุดกับวัตถุประสงคของมูลนิธินั้นได  

 ขอสังเกตในเร่ืองนี้มีอยูวา การโอนทรัพยสินของมูลนิธิท่ีมีการชําระ
บัญชีเชนนี้จะโอนไปใหแกบุคคลธรรมดาไมได เพราะกฎหมายไมเปดโอกาสใหกระทําไดเชนนั้น 
ท้ังนี้เพราะเปนการปดทางท่ีใหคณะกรรมการจะคิดแกไขเพิ่มเติมขอบังคับท่ีจะโอนทรัพยสินของ
มูลนิธิเม่ือเลิกนั้นใหแกทายาทหรือญาติของตน 
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 ขอสังเกตอีกประการหน่ึงก็คือการโอนทรัพยสินใหแกนิติบุคคล
ประเภทอ่ืนท่ีไมใชมูลนิธิ แตมีวัตถุประสงคเพื่อสาธารณประโยชนอยางใดอยางหน่ึงตามมาตรา 
110 นั้นนับวาเปนการยากเพราะนิติบุคคลอ่ืนนั้นสวนใหญจะมีวัตถุประสงคในการแสวงหากําไร
หรือผลประโยชนอยางอ่ืนดวยกันท้ังส้ิน อาจจะมีสมาคมบางสมาคมมิไดแสวงหากําไรแตมี
วัตถุประสงคเพื่อสาธารณประโยชนก็ได แตก็อาจจะมีอยูเปนสวนนอย ในท่ีนี้กฎหมายเพียงแตเปด
ชองไวใหแกนิติบุคคลประการอ่ืนท่ีอาจจะมีข้ึนใหมตามกฎหมาย  ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อ
สาธารณประโยชน แตเพียงอยางเดียวโดยไมแสวงหากําไรหรือผลประโยชนก็ได ซ่ึงไมเปนการผิด
กฎหมายเสียทีเดียว       ก็นับเปนการเปดทางท่ีกวางข้ึนไปอีกข้ันหนึ่ง 

 ท้ังนี้ เพราะเหตุวาถาไมเปดกวางไว  หากไมสามารถจะจัดสรร
ทรัพยสินใหแกมูลนิธิหรือนิติบุคคลใดไดแมแตทางศาลเองก็ไมอาจจะจัดสรรได ทรัพยสินของ
มูลนิธินั้นก็จะตกเปนของแผนดินตามวรรคสองของมาตรา 110 
 ในอีกกรณีหนึ่งท่ีไมอาจจะจัดสรรทรัพยสินของมูลนิธิใหแกมูลนิธิ
หรือนิติบุคคลท่ีระบุไวและวัตถุประสงคเพื่อสาธารณประโยชนตามมาตรา 110 ได หรือแมจะรอง
ขอตอศาลใหจัดสรรทรัพยสินตาม มาตรา 110 วรรคแรกก็ไมได ก็คือ กรณีท่ีมูลนิธินั้นถูกศาลส่ังให
เลิกตามมาตรา 131 (1) หรือ (2) คือเม่ือศาลส่ังใหเลิกมูลนิธิเพราะวัตถุประสงคขัดตอกฎหมายหรือ
มูลนิธิกระทําการขัดตอกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรืออาจเปนภยันตรายตอความ
สงบสุขของประชาชนหรือความม่ันคงของรัฐ ลักษณะท่ีศาลส่ังใหเลิกนิติบุคคลประเภทดังกลาวนี้ 
เม่ือมีการชําระบัญชีแลวมีทรัพยสินเหลืออยู กฎหมายกําหนดใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินอยาง
เดียว จึงไมมีการจัดสรรใหแกมูลนิธิหรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อการสาธารณประโยชน
อยางใดได 
 3.2.2 มาตรการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 
2546   “องคกรสาธารณประโยชน” หมายความวา องคกรภาคเอกชนที่ไดรับ
การรับรองใหดําเนินงานดานการจัดสวัสดิการสังคม ท้ังนี้มูลนิธิ หรือสมาคมท่ีมีวัตถุประสงคใน
การจัดสวัสดิการสังคมหรือองคกรภาคเอกชนท่ีมีผลงานเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมตาม
มาตรฐานท่ีคณะ กรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกําหนดอาจยื่นคําขอตอคณะกรรมการฯ
ใหรับรองเปนองคกรสาธารณประโยชนได (มาตรา 35) 
  องคกรใดเปนองคกรสาธารณประโยชนแลว ใหจดแจงการรับรองเปนองคกรสาธารณ 
ประโยชนในทะเบียนองคกรสาธารณประโยชน และใหสํานักงานสวัสดิการสังคม ประกาศการ
รับรองในราชกิจจานุเบกษา โดยระบุช่ือองคกรสาธารณประโยชนนั้น 
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  องคกรสาธารณประโยชนอาจไดรับการสนับสนุนในการจัดสวัสดิการสังคม ดังตอ     
ไปนี้ 
            1) เงินอุดหนุนจากกองทุนตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 
             2) การชวยเหลือจากสํานักงานในดานวิชาการและการพัฒนาบุคลากรท่ีปฏิบัติงานใน
องคกรสาธารณประโยชนตามความจําเปนและเหมาะสมตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 
            3) การชวยเหลืออ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
  3.2.2.1 การขอรับเงินอุดหนุนขององคกรสาธารณประโยชน 
                โครงการท่ีจะขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนตองมีลักษณะ ดังตอไปนี้ 
                (1) เปนโครงการดานการจัดสวัสดิการสังคมท่ีมีผลตอการปองกัน การแกไข
ปญหาและการพัฒนาสังคม 
      (2) เปนโครงการท่ีไมขัดตอนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนางานสวัสดิการ
สังคม และ 
                (3) เปนโครงการท่ีมีการดําเนินงานมาแลว โดยมีทุนอยูบางสวน หรือเปน
โครงการใหม 
                ท้ังนี้ องคกรสาธารณประโยชนท่ีไดรับเงินอุดหนุนจากกองทุนสงเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมตองดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงาน โครงการที่ไดยื่นในการขอรับเงินอุดหนุน
จากกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมดวย 
    3.2.2.2 หนาท่ีขององคกรสาธารณประโยชน 
               (1) องคกรสาธารณประโยชนจะนําเงินท่ีไดรับจากกองทุนสงเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมไปใชจายนอกเหนือจากแผนงาน โครงการนั้นมิได 
               (2) เม่ือองคกรสาธารณประโยชนไดดําเนินงานตามแผนงาน โครงการเสร็จ
แลว หากมีเงินท่ีไดรับการอุดหนุนเหลืออยูใหคืนเงินนั้นภายในสามสิบวัน นับแตวันท่ีโครงการ
แลวเสร็จ โดยนําระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ วาดวยการบริหาร
กองทุน การรับเงิน การจายเงิน พ.ศ. 2548 ขอ 11 มาใชบังคับโดยอนุโลม หรือจะขอแกไขเพ่ิมเติม
แผนงาน โครงการ เพื่อดําเนินการตามจํานวนเงินท่ีเหลืออยูนั้นก็ได 
      (3) องคกรสาธารณประโยชนท่ีไดรับเงินอุดหนุนจากกองทุนตามมาตรา 35 (1) 
จัดทํารายงานการใชจายเงินตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด 
            การกํากับ ดูแลและตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรสาธารณประโยชน 
ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
            (1) ใหคําปรึกษา แนะนําถึงหลักเกณฑและวิธีการดําเนินงานขององคกร
สาธารณประโยชนท่ีถูกตองและสอดคลองกับพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 
2546 
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           (2) มีหนังสือแจงใหองคกรสาธารณประโยชนนั้นช้ีแจงขอเท็จจริง หรือ
ความเห็นในการปฏิบัติงานหรือสงผูแทนมาช้ีแจงหรือใหถอยคํา  หรือสง เอกสารหรือ
พยานหลักฐานอ่ืนมาประกอบการพิจารณาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
           (3) มีหนังสือแจงใหบุคคลท่ีเกี่ยวของมาใหถอยคํา หรือมีหนังสือช้ีแจง
ขอเท็จจริง หรือใหสงวัตถุ เอกสาร หรือพยานเอกสาร หรือพยานหลักฐานอ่ืนประกอบการพิจารณา 
           (4) ในกรณีท่ีปรากฏวาองคกรสาธารณประโยชนใดมีพฤติการณในการจัด
สวัสดิการสังคมท่ีไมสุจริต หรือไมปฏิบัติตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด หรือไมมีผลงาน 
ตามมาตรฐานท่ีคณะกรรมการกําหนด ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
             ก. มีหนังสือแจงใหองคกรสาธารณประโยชนนั้นช้ีแจงขอเท็จจริงหรือ
ความเห็นในการปฏิบัติงาน หรือสงผูแทนมาชี้แจงหรือใหถอยคํา หรือสงเอกสารหรือพยาน 
หลักฐานอ่ืนมาประกอบการพิจารณา 
             ข. มีหนังสือแจงใหบุคคลท่ีเกี่ยวของมาใหถอยคําหรือมีหนังสือช้ีแจง
ขอเท็จจริงหรือใหสงวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานอ่ืนมาประกอบการพิจารณา 
            3.2.2.3 การเพิกถอนการรับรององคกรสาธารณประโยชน 
               คณะกรรมการมีอํานาจเพิกถอนการรับรององคกรสาธารณประโยชนเม่ือไดรับ
รายงานจากพนักงานเจาหนาท่ีในกรณีอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 
               (1) องคกรสาธารณประโยชนใดมีพฤติการณตามมาตรา 38 และพนักงาน
เจาหนาท่ีไดสอบสวนพฤติการณดังกลาวแลวปรากฏวาองคกรสาธารณประโยชนนั้นไดกระทําการ
โดยไมสุจริต หรือจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด หรือไมมีผลงานตาม
มาตรฐานท่ีคณะกรรมการกําหนด 
               (2) องคกรสาธารณประโยชนใดไดรับรับแจงจากพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา 
38 (1) แลวไมปฏิบัติตามโดยไมมีเหตุอันสมควร 
                เม่ือมีการเพิกถอนการรับรององคกรสาธารณประโยชนใด ใหสํานักงาน
ประกาศรายช่ือองคกรสาธารณประโยชนนั้นในราชกิจจานุ เบกษา และใหองคกรสาธารณประโยชน                      
ท่ีถูกเพิกถอนการรับรองสงเงินอุดหนุนท่ีไดรับไปคืนแกสํานักงานตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ
กําหนด 
               ท้ังนี้ เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีในเขตทองท่ีใดไดกระทําการกํากับ ดูแลและ
ตรวจสอบองคกรสาธารณประโยชนอยางใดอยางหนึ่งดังกลาวขางตนแลว ใหทําบันทึกเปนหนังสือ
รายงานผลการปฏิบัติงานตอสํานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษยจังหวัดแลวแตกรณี เพื่อเสนอตอคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมแหงชาติอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 
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บทที่ 4 
ปญหาและวิเคราะหปญหามาตรการทางกฎหมายในการควบคุมกํากับดูแลและ

สงเสริมมูลนิธิที่ดําเนินกิจการดานสาธารณประโยชน 
  
 ดังไดศึกษามาในบทท่ี 3 จะเห็นวามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับควบคุมกํากับมูลนิธิ
สวนใหญจะอยูในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซ่ึงไมสอดคลองกับบทบาทของการ   
ดําเนินงานของมูลนิธิในปจจุบัน สําหรับในบทท่ี 4 จะเปนการวิเคราะหปญหาควบคุมกํากับมูลนิธิท่ี
มีวัตถุประสงคเพื่อสาธารณ ประโยชนดังจะไดพิจารณาโดยลําดับ 
 
4.1 ปญหาการกําหนดทุนทรัพยในการจัดตั้งมูลนิธิ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยเก่ียวกับการจัดตั้งมูลนิธิไดกําหนดใหมูลนิธิท่ีมี
วัตถุประสงคเพื่อการสังคมสงเคราะหสงเสริมการศึกษา การศาสนา การกีฬา สาธารณภัยและเพื่อ
การบําบัดรักษา คนควา ปองกันผูปวยจากยาเสพติด เอดส หรือมูลนิธิท่ีกอตั้งข้ึนโดยหนวยงานของ
รัฐ จะตองมีทรัพยสินเปนกองทุน ไมนอยกวา 200,000 บาท ถามีทรัพยสินอยางอ่ืนตองเปนเงินสด
ไมนอยกวา 100,000 บาท และเม่ือรวมกับทรัพยสินอยางอ่ืนแลว ตองมูลคาไมนอยกวา 200,000 
บาท 
 สําหรับมูลนิธิท่ีไมเขาหลักเกณฑดังกลาว จะตองมีทรัพยสินเปนกองทุนมูลคาไมนอย
กวา 500,000 บาท แตถามีความประสงคจะขอใหทางราชการลดหยอนทุนทรัพยในการจัดต้ังจาก  
500,000 บาท เปน 200,000 บาท ก็ใหเสนอเหตุผลและความจําเปนเพื่อขออนุมัติตอกระทรวง 
มหาดไทยเปนรายๆ ไป 
 สําหรับทรัพยสินท่ีจะยกใหมูลนิธิเปนทุนเร่ิมแรกจะตองเปนท่ีจะไดโดยแนนอน 
ไมใชหวังวาจะไดในอนาคต และจะตองไมยุงยากในการโอน สําหรับทรัพยสินท่ียกใหท่ีเปน 
อสังหาริมทรัพยจะตองไมมีภาระติดพัน และตองเปนของผูใหเอง 
 การกําหนดจํานวนทุนทรัพยในการจัดต้ังมูลนิธิไวสูงเชนนี้เปนอุปสรรคสําคัญของ
องคการพัฒนาเอกชนขนาดกลางและขนาดเล็ก ท่ีไมมีทุนตามกฎหมายกําหนด แตมีความปรารถนา
ท่ีจะจัดต้ังมูลนิธิ ซ่ึงเม่ืออดีตเง่ือนไขทําใหไมสามารถจัดตั้งมูลนิธิ ผูท่ีเสียประโยชนคือ ผูอยูในสังคม
ท่ีรอความชวยเหลือจากองคกรตาง  ๆเหลานี้อยู ท้ังนี้ เม่ือเปรียบเทียบกับมูลนิธิตามกฎหมายการกุศล              
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ของอังกฤษกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับทุนทรัพยไวเพียง 5,000 ปอนด1 (ประมาณ 325,000 บาท) เม่ือ
เปรียบเทียบกับสภาพทางเศรษฐกิจของท้ังสองประเทศจะเห็นวาการครองชีพของประเทศอังกฤษ
สูงกวาของประเทศไทยมาก การกําหนดเง่ือนไขดังกลาวยอมถือวาเปนอุปสรรคในการจัดต้ังมูลนิธิ 
 
4.2 ปญหาทางดานการเงิน  
 ในการดําเนินกิจกรรมของมูลนิธิในประเทศไทย นอกจากการรับบริจาคจากผูมีความ
สนใจท่ีจะสงเสริมการดําเนินกิจกรรมของมูลนิธิแลว มูลนิธิยังมีแหลงรายไดอ่ืนท่ีนํามาใชในการ
ดําเนินกิจกรรมดังนี้2 คือ 
 4.2.1 แหลงรายไดท่ีมาจากตางประเทศ   
  โดยมูลนิธิของไทยสวนใหญจะมีรายไดจากองคกรลักษณะเดียวกันของตางประเทศ 
 4.2.2 แหลงรายไดจากการดําเนินธุรกิจ  
  มูลนิธิบางแหงมีรายไดจากการดําเนินธุรกิจ เชน การขายของท่ีระลึก เส้ือผา ขายอาหาร 
พิมพหนังสือ ฯลฯ  ซ่ึงเปนรายไดเสริมมากกวาท่ีจะเปนรายไดหลัก 
 4.2.3 แหลงรายไดจากการบริการ  
  มูลนิธิบางแหงไดใหบริการแกสาธารณชน แกหนวยราชการ แกหนวยธุรกิจ โดยเก็บ
เงินผูมารับบริการในราคาหรือคุณภาพท่ีดีกวาบริการในทองตลาดท่ัวไป เชน บริการทางการแพทย  
บริการบันเทิง บริการวิจัย รวบรวมขอมูล ฯลฯ 
 จะเห็นไดวา รายไดในขอ 4.2.1 และขอ 4.2.3 ซ่ึงเปนรายไดท่ีเกิดจากการใหบริการ
ตางๆ ท่ีมูลนิธิดําเนินอยูเปนเพียงรายไดเสริมเทานั้น รายไดหลักของมูลนิธิจึงอยูท่ีแหลงเงินจาก
ตางประเทศ  ซ่ึงปจจุบันพบวามีแนวโนมวาแหลงเงินจากตางประเทศกําลังลดละจะตัดความ
ชวยเหลือในอนาคตอันใกลนี้ 
 ปญหาที่สมควรจะวิเคราะหก็คือ หากแหลงเงินจากตางประเทศหมดไป มูลนิธิจะตอง
ทําอยางไรจึงจะมีทุนพอที่จะมาใชในการพัฒนาสังคมตอไปดังท่ีเคยทําอยู 
            ในการดําเนินกิจกรรมขององคกรพัฒนาเอกชนน้ัน องคกรพัฒนาเอกชนมีแหลงรายได
สวนใหญท่ีนํามาใชจายในการดําเนินกิจกรรมคือ แหลงรายไดท่ีมาจากตางประเทศ โดยองคกร 
พัฒนาเอกชนของไทยสวนใหญจะไดรับความชวยเหลือทางดานการเงินจากองคกรลักษณะเดียวกัน

                                                 
1  อัตราแลกเปลี่ยน ธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2553 (1 GBP เทากับ 46.82 

บาท) 
2  วิทย  สัตยารักษวิทย, กลิ่นแกว  จินตกานนท และ สุจิตรา  ชํานิวัทยกรณ.  (2538).  ขอสังเกตบาง

ประการของรายไดองคการสาธารณประโยชนของไทย เอกสารประกอบการสัมมนาเร่ืององคการสาธารณ 
ประโยชนและการพัฒนาสังคมไทย.  หนา 11. 
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ของตางประเทศ ซ่ึงในปจจุบันนี้มีแนวโนมท่ีจะไดรับความชวยเหลือนอยลง ดังนั้น ปญหาจะ
เกิดข้ึนหากแหลงทุนจากตางประเทศหมดไป องคกรพัฒนาเอกชนจะตองทําอยางไรจึงจะมีทุน
พอท่ีจะนํามาใชในการพัฒนาสังคมตอไปดังท่ีเคยทําอยู 
 
4.3 ปญหาทางดานภาษีอากร  
 ในการใหการสนับสนุนการดําเนินกิจการของมูลนิธิ รัฐมีมาตรการทางดานภาษีอากร
เพื่อสนับสนุนมูลนิธิดังนี้3   
 4.3.1 การประกาศใหมูลนิธิ มูลนิธิ เปนองคการสาธารณกุศล  
 ประมวลรัษฎากร มาตรา 394 กําหนดใหมูลนิธิ มูลนิธิ มีฐานะเปนบริษัทหรือหาง
หุนสวนนิติบุคคลท่ีมีหนาท่ีตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลและหากมีการประกอบการคายอมมีหนาท่ี
ตองเสีย ภาษีมูลคาเพิ่ม แตถาหากมูลคา มูลนิธิใด จัดต้ังข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการกุศล และมี
คุณสมบัติหลักเกณฑตามประกาศกระทรวงการคลังท่ีรัฐมนตรีการคลังท่ีรัฐมนตรีประกาศใหเปน
องคการสาธารณกุศล ก็จะไดรับการพิจารณายกเวนภาษีเงินได5   
 ปญหาท่ีเกิดจากมาตรการดังกลาวก็คือ  มูลนิธิและมูลนิธิเพียงไมกี่แหงท่ีไดรับการ
ประกาศจากกระทรวงการคลังใหเปนองคการสาธารณกุศล ท้ังนี้เนื่องจากหลักเกณฑท่ีกระทรวง 
การคลังวางไวเกี่ยวกับการพิจารณาวาอะไรเปนรายจายเพื่อการกุศลสาธารณะท่ีจะนํามาคํานวณ
เพื่อใหมูลนิธิหรือมูลนิธิดังกลาวเปนองคการสาธารณกุศลนั้น เปนไปอยางเขมงวดและเปนดุลพินิจ
ของเจาหนาท่ีกรมสรรพากรที่จะพิจารณา จึงทําใหมูลนิธิสวนใหญไมไดรับประโยชนจากมาตรการ
ดังกลาว 

                                                 
3 ชินชัย  ช้ีเจริญ.  (2538).  นโยบายของรัฐบาลตอมูลนิธิและขอเสนอแนะ เอกสารประกอบการประชุม

กลุมยอยเปนเพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงกฎขอบังคับตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนามูลนิธิในประเทศไทย.    
หนา 6-14. 

4 มาตรา 39 ในหมวดน้ี เวนแตขอความจะแสดงใหเห็นเปนอยางอื่น  
 “บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล” หมายความวา บริษัทหรือหางหุนนิติบุคคลที่ต้ังขึ้นตามกฎหมาย

ไทย หรือที่ต้ังขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ และใหหมายความรวมถึง 
  (3) มูลนิธิหรือมูลนิธิที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได แตไมรวมถึงมูลนิธิหรือมูลนิธิที่รฐัมนตรีประกาศ

กําหนดตามมาตรา 47 (7)  (ข) 
5 ประกาศกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 1 และ 2 วาดวยภาษีเงินไดและภาษีมูลคาเพ่ิมเรื่องหลักเกณฑการ

พิจารณาประกาศกําหนดองคการ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาลและสถานศึกษา ตามมาตรา 47 (7) (ข) แหง
ประมวลรัษฎากร และมาตรา 3 (4) วาดวยการยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิม (ฉบับที่ 239) พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชกฤษฎีกา  ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิม (ฉบับที่ 254) พ.ศ. 2535. 
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 4.3.2 การลดหยอนเงินบริจาคเพื่อการกุศลสาธารณะแกบุคคลธรรมดา 
 ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 (7) (ก) (ข)6 กําหนดใหผูเสียภาษีบุคคลธรรมดา
สามารถนําเงินบริจาคที่บริจาคใหแก วัด โรงเรียน โรงพยาบาล และองคการสาธารณกุศลท่ีไดรับ
การประกาศ6 จากกระทรวงการคลัง ไปหักลดหยอนไดไมเกินรอยละ 10 ซ่ึงการกําหนดดังกลาว 
นับวาถอยเกินไป และไมจูงใจใหคนบริจาคใหแกองคการสาธารณกุศลดังกลาว 
 4.3.3 การลดหยอนเงินบริจาคเพื่อการกุศลสาธารณะแกบริษัทหางรานหรือนิติบุคคล  
 ประมวลรัษฎากร 65 ตรี (3)7 ระบุไววาบริษัทหางรานหรือนิติบุคคลสามารถนํารายจาย
เพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชนตามท่ีอธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี       
ไปหักในการคํานวณภาษีไดในสวนท่ีไมเกินรอยละ 2 ของกําไรสุทธิ และรายจายเพ่ือการศึกษาหรือ
เพื่อการกีฬาตามท่ีอธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี ใหหักไดอีกในสวนท่ีไมเกินรอยละ 2 ของ
กําไรสุทธิ 
 ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรวาดวยภาษีเงินไดฉบับท่ี 44 กําหนดรายจายเพื่อการ
กุศลในสวน 2% และบวก 2% หลังไวดังนี้ 
 1) รายจายเพื่อการกุศลสาธารณะและเพ่ือการสาธารณประโยชน (2% แรก) ไดแก  
การบริจาคการกุศลสาธารณะท่ัวไปแกองคการสถานสาธารณกุศลท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อการ             
สาธารณประโยชนท่ีไดรับการประกาศจากกระทรวงการคลังอันไดแกองคการสาธารณกุศลท่ีมีการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ คุมครองและดูแลอุทยาน คุมครองและ
รักษาปาสงวน รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม ควบคุมบําบัดมลภาวะกองทุนส่ิงแวดลอม โดยกระทรวง 

                                                 
6 มาตรา 47 เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 เมื่อไดหักตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แลว เพ่ือเปนการ

บรรเทาภาระภาษี ใหหักลดหยอนไดอีกดังตอไปน้ี 
 (7) เมื่อไดหักลดหยอนตาม (1) (2) (3) (4) (5) หรือ (6) แลวเหลือเทาใด ใหหักลดหยอนไดอีกสําหรับ

เงินบริจาคดังตอไปน้ี โดยใหหักไดเทาจํานวนบริจาค แตตองไมเกินรอยละ 10 ของเงินที่เหลือน้ัน 
  (ก) เงินที่บริจาคแกสถานพยาบาลและสถานศึกษาของทางราชการ 
  (ข) เงินที่บริจาคเปนสาธารณประโยชนแกองคการหรือสถานสาธารณกุศล หรือแกสถานพยาบาล

และสถานศึกษาอ่ืนนอกจากที่กลาวใน (ก) ทั้งน้ีตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 

7
  มาตรา 65 ตรี รายการตอไปน้ีไมไดถือวาเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิ 

 (3) รายจายอันมีลักษณะเปนการสวนตัว การใหโดยเสนหาหรือการกุศล เวนแตรายจายเพ่ือการกุศล 
สาธารณหรือเพ่ือการสาธารณประโยชนตามที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี ใหหักไดในสวนที่ไมเกินรอยละ  
2 ของกําไรสุทธิ และรายจายเพ่ือการศึกษาหรือเพ่ือการกีฬาตามท่ีอธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีใหหักไดอีก 
ในสวนที่ไมเกินรอยละ 2 ของกําไรสุทธ ิ
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การคลังใหสิทธิดังกลาวแก โครงการพระราชดําริ องคกรของรัฐหรือองคกรสถาน สาธารณกุศลท่ี
ไดรับการประกาศจากกระทรวงการคลัง 
 2) รายจายเพื่อการศึกษาและการกีฬา (2% หลัง) ไดแกการบริจาคเงินหรือทรัพยสิน
ใหแกสถานศึกษา หองสมุด หอสมุด สถาบันของทางราชการ การใหทุนการศึกษาแกนักเรียน นิสิต
นักศึกษาเปนการท่ัวไป การบริจาคใหแกกระทรวง ทบวง กรม ทองถ่ิน ในการสรางสถานศึกษา 
หอสมุด หองสมุดของทางราชการ การบริจาคไหแกการกีฬาแหงประเทศไทยคณะกรรมการกีฬา
จังหวัด กรมพลศึกษา  เพ่ือการแขงขันกีฬานักเรียน และการบริจาคใหแกมูลนิธิกีฬาตางๆ ท่ีไดรับ
อนุญาตจากการกีฬาแหงประเทศไทย 
 ปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติในเร่ืองการลดหยอนเงินบริจาคเพ่ือการกุศลสาธารณะแก
บริษัทหางรานหรือนิติบุคคล ดังกลาวมาแลวในขอ 3.2 นี้ก็คือบริษัท หางรานและมูลนิธิ สมาคม
สวนใหญจะไมทราบขอมูลการลดหยอนเงินบริจาคเพื่อการกุศลสาธารณะดังกลาวมาแลว จึงไมมี
การดําเนินการตามขอนี้อยางแพรหลาย8   
 นอกจากนี้ หากมูลนิธิมีแหลงรายไดใหญท่ีนํามาใชจายในการดําเนินกิจกรรมคือ แหลง
รายไดท่ีมาจากตางประเทศ ซ่ึงในปจจุบันนี้มีแนวโนมท่ีจะไดรับความชวยเหลือนอยลง ดังนั้น  
ปญหาจะเกิดข้ึนหากแหลงทุนจากตางประเทศหมดไป มูลนิธิจะตองทําอยางไรจึงจะมีทุนพอที่จะ
นํามาใชในการพัฒนาสังคมตอไปดังท่ีเคยทําอยู 
 นโยบายทางดานภาษีอากรของไทยใหการสนับสนุนองคการสถานสาธารณกุศล        
โดยยกเวนภาษีเงินไดท่ีไดรับจากการบริจาค รวมท้ังผูบริจาคเงินใหกับองคการสถานสาธารณกุศล
ดังกลาวสามารถนําเงินบริจาคไปหักลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาไดไมเกินรอยละ 10 ของ
เงินไดพึงประเมิน 
 ปญหาท่ีเกิดข้ึนก็คือ การที่จะเขาไปเปนองคการสถานสาธารณกุศล ตามความหมาย
ของมาตรา 39 และมาตรา 47 (7) (ข) แหงประมวลรัษฎากรดังไดกลาวมาแลวในบทท่ี 3 นับเปน
เร่ืองท่ีกระทําไดยากมากในทางปฏิบัติ ท้ังนี้เนื่องจากหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังวางไว วาหาก
สมาคมหรือมูลนิธิ มีรายจายเพ่ือการกุศลสาธารณะนอยกวารอยละ 60 ของรายไดมูลนิธิ ก็จะไม
ประกาศใหเปนองคกรสาธารณกุศลตามประมวลรัษฎากร ซ่ึงจะทําใหไมไดสิทธิพิเศษทางดานภาษี
อากร ซ่ึงหลักเกณฑดังกลาวนี้สรางปญหาสําคัญใหแกมูลนิธิหรือสมาคมท่ีตองการไดรับเง่ือนไข
ดังกลาวมาก ท้ังนี้เพราะในการพิจารณาวาอะไรเปนรายจายเพ่ือสาธารณกุศลนั้น เจาหนาท่ีกรมสรรพากร                      

                                                 
8  ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 44).  เรื่องกําหนดรายจายเพ่ือการสาธารณ 

ประโยชน รายจายเพ่ือการศึกษาและรายจายเพ่ือการกีฬาตามมาตรา 65 ตรี (3) แหงประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 5 
กันยายน พ.ศ. 2535. 
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จะเปนผูพิจารณา โดยไมใหความสําคัญกับรายจายของสมาคมหรือมูลนิธิบางอยางวาเปนรายจายเพ่ือ
สาธารณกุศล เชน การจัดประชุม การจัดสัมมนา หรือการฝกอบรมตางๆ ซ่ึงเปนรายจายท่ีจายเพื่อให
ความรูกับประชาชนเชนกัน จะจํากัดเฉพาะรายจายเพื่อสาธารณกุศลวาไดแกการบริจาคแตเพียง
อยางเดียว 
 กลาวโดยสรุปปญหาสําหรับปญหาทางดานกฎหมายและระเบียบท่ีเกิดข้ึนอันเนื่อง  
มาจากความสัมพันธระหวางรัฐกับมูลนิธิท่ีกลาวถึงในบทนี้เกิดข้ึนจากการดําเนินงานของมูลนิธิ
ไมไดรับการสนับสนุนจากรัฐเทาท่ีควร  โดยรัฐเองไมใหความสําคัญกับการดําเนินงานของมูลนิธิ
ท้ังๆ ท่ีในปจจุบัน มีโครงการหลายๆ โครงการท่ีเกิดข้ึนจากความรวมมือระหวางหนวยงานของรัฐ
และเอกชน โดยเฉพาะงานในสวนท่ีรัฐไมสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ แตใน
ขณะเดียวกัน รัฐเองก็ไมใหการสนับสนุนในดานการรองรับสภาพของมูลนิธิ โดยกฎหมายท่ี
เกี่ยวของไดกลายเปนส่ิงท่ีสรางความลําบากใหแกมูลนิธิท่ีจะไดรับรองรับสถานภาพทางกฎหมาย  
สิทธิประโยชนทางดานภาษีอากรก็ไมเกิดข้ึน จึงทําใหปราศจากการจูงใจของผูบริจาคทุนในการ
ดําเนินงานใหมูลนิธิ ทําใหเกิดขอขัดของและติดขัดในดานการบริการสังคมโดยองคกรพัฒนา
เอกชน 
 
4.4 ปญหาทางดานการควบคุมจากรัฐ  
 เปนความจําเปนทางกฎหมายอยางหนึ่งท่ีนิติบุคคลนั้นไดตั้งข้ึนโดยกฎหมายคือรัฐเปน 
ผูกอต้ังนิติบุคคลข้ึน ดังนั้นรัฐก็ตองดําเนินการจัดใหมีการควบคุมนิติบุคคลนั้นดวย ท้ังนี้เพ่ือความ
เปนระเบียบและความสงบเรียบรอยในเร่ืองมูลนิธิซ่ึงเปนนิติบุคคลก็จําเปนอยางยิ่ง กิจการใดอัน
เปนสาธารณประโยชนแลว รัฐจะตองเขาไปควบคุมดูแลเพ่ือใหการนั้นๆ ไดเปนไปโดยบริการ
สาธารณะ โดยแทจริง 
 ในเร่ืองนี้พอจะแบงพิจารณาออกเปน 3 กรณีดวยกันคือ 
 4.4.1 อํานาจของรัฐในการควบคุมดูแลมูลนิธิ  
   ในเร่ืองนี้จําเปนอยางยิ่งท่ีเม่ือรัฐต้ังมูลนิธิใหเปนนิติบุคคลข้ึนมาแลว รัฐก็ตองเขาไป
ควบคุมดูแล จะปลอยใหดําเนินการไปตามลําพังมิได อาจจะดําเนินการผิดวัตถุประสงคของมูลนิธิ 
หรือเกิดความเสียหายแกประชาชนข้ึน 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 128 จึงบัญญัติวา 
“ใหนายทะเบียนมีอํานาจตรวจตราและควบคุมดูแลการดําเนินกิจการของมูลนิธิ ให

เปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของมูลนิธิ เพื่อการนี้ใหนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึง
นายทะเบียนมอบหมายเปนหนังสือ มีอํานาจ 
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1) มีคําส่ังเปนหนังสือใหกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือตัวแทนของมูลนิธิช้ีแจง
แสดงขอเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของมูลนิธิ หรือเรียกบุคคลดังกลาวมาสอบสวน หรือใหสงหรือ
แสดงสมุดบัญชีและเอกสารตางๆ ของมูลนิธิเพื่อตรวจสอบ 

2) เขาไปในสํานักงานของมูลนิธิในระหวางพระอาทิตยข้ึนและพระอาทิตยตก เพื่อ
ตรวจสอบกิจการของมูลนิธิ 

ในการปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง ถาเปนนายทะเบียนใหแสดงบัตรประจําตัวและถาเปน
พนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงไดรับมอบหมาย ใหแสดงบัตรประจําตัวและหนังสือมอบหมายของนาย
ทะเบียนตอผูท่ีเกี่ยวของ 

เจาหนาท่ีท่ีจะดําเนินการในกรณีนี้มีได 2 ประการ คือ นายทะเบียนและพนักงาน
เจาหนาท่ีซ่ึงนายทะเบียนมอบหมายเปนหนังสือ ดังนั้นเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติการตามมาตรานี้จะ
มอบหมายดวยวาจาไมได ไมมีผลใชบังคับเปนคําส่ังได จะตองมีหนังสือมอบหมายใหชัดเจนและ
เม่ือปฏิบัติตามมาตราน้ี ผูรับมอบหมายจะตองแสดงหนังสือท่ีไดรับมอบหมายน้ันใหผูท่ีเกี่ยวของ    
ดูดวย จึงจําเปนท่ีการมอบหมายตองทําเปนหนังสือ 

ดังกรณีท่ีเกิดขึ้นในกรณีมูลนิธิเพื่อนเสรี ซ่ึงมีพล.ต.อ. เสรีพิศุทธ เตมียเวช เปนประธาน
มูลนิธิ โดยเจาหนาท่ีกรมสอบสวนคดีพิเศษไดตรวจสอบขอมูลวาเลขท่ีบัญชีของมูลนิธิจํานวน 5 
แหง มีการเบิกจายโดย พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ เพียงคนเดียว ตั้งแตป พ.ศ. 2547-2550 มีกระแสเงิน
หมุนเวียนไมต่ํากวา 10 ลานบาท และตรวจสอบบัญชี และรายไดของมูลนิธิเพื่อนเสรี รวมท้ังได
ดําเนินการตรวจสอบการเสียภาษีของมูลนิธิดังกลาวกอนวาถูกตองตตามกฎหมายหรือไม  

อํานาจโดยท่ัวไปตามมาตรานี้ก็คืออํานาจตรวจตราและควบคุมดูแลการดําเนินการของ
มูลนิธิใหเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของมูลนิธิ ซ่ึงนับวาเปนการดําเนินการท่ีกวางขวางมาก
นอกจากมูลนิธิจะถูกควบคุมโดยกระทรวงมหาดไทยดังกลาวมาแลว มูลนิธิยังถูกควบคุมโดย
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติอีกดวย โดยสภาวัฒนธรรมแหงชาติไดตราขอบังคับ  
ควบคุมสมาคุมและองคการตางๆ9 ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 1) มูลนิธิและองคการตางๆ ตองไมดําเนินงานอยางใดๆ อันจะเปนทางนําความเส่ือม
เสียมาสูวัฒนธรรมของชาติ ไมวาโดยทางตรงหรือโดยทางออม 
 2) มูลนิธิและองคการตางๆ ตองดําเนินการทุกทางในอันท่ีจะบํารุงสงเสริม และเชิดชู
วัฒนธรรมของชาติ และตองพยายามหาวิธีแนะนําใหสมาชิกหรือบุคคลในมูลนิธิหรือองคกรนั้น
ปฏิบัติตามวัฒนธรรมของชาติโดยพรอมเพรียงกัน 

                                                 
9  ขอบังคับสภาวัฒนธรรมแหงชาติ เรื่อง ควบคุมมูลนิธิและองคการตางๆ ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 

พุทธศักราช 2486. 
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 3) มูลนิธิและองคการตางๆ ตองชวยเหลือและใหความรวมมือแกสภาวัฒนธรรม
แหงชาติ  ในกิจการอันเกี่ยวของกับวัฒนธรรมของชาติเทาท่ีสามารถทําได ในเม่ือไดรับคํารองขอ
เชนนั้น 
 4) ถาปรากฏวากรรมการหรือสมาชิกคนใดไมปฏิบัติตามวัฒธรรมของชาติดวยความ
บริสุทธ์ิใจ  ใหมูลนิธิหรือองคกรการท่ีกรรมการหรือสมาชิกนั้นสังกัดอยูพิจารณาคัดช่ือออกเสียจาก
ทะเบียนแลวแจงใหสภาวัฒนธรรมแหงชาติทราบโดยเร็ว 
 5) มูลนิธิและองคการตางๆ ตองแจงจํานวนสมาชิกทุกประเภท ใหสภาวัฒนธรรม
แหงชาติทราบทุกระยะเวลา 12 เดือน นับแตวันท่ีไดรับอนุญาตใหตั้งข้ึนหรือดํารงอยู โดยแยกเพศ
หรือสัญชาติใหชัดเจน 
 6) มูลนิธิและองคการตางๆ ตองแจงช่ือกรรมการใหมใหสภาวัฒนธรรมแหงชาติทราบ
ภายใน 7 วัน นับแตวันท่ีไดรับแตงตั้ง ถามิไดแจงช่ือไว หามมิใหเขารวมประชุมในฐานะเปน
กรรมการ 
 7) มูลนิธิและองคการตางๆ ตองสงหัวขอการประชุมของคณะกรรมการไปยังสภา
วัฒนธรรมแหงชาติ ภายใน 15 วัน นับแตวันประชุม และถาสภาวัฒนธรรมแหงชาติตองการรายงาน
การประชุม ก็ตองจัดสงใหเม่ือไดรับคําส่ังใหสง 
 8) มูลนิธิและองคการตางๆ ตองสงรายงานประจําปแสดงถึงกิจการท่ีไดกระทําไปให
สภาวัฒนธรรมแหงชาติทราบทุกป 
 9) มูลนิธิและองคการใด จัดใหมีการประชุมใหญสมาชิกประจําป หรือการประชุม
วิสามัญหรือจัดใหมีการประชุมเพื่อประกอบพิธีใดๆ ตองแจงใหสภาวัฒนธรรมแหงชาติทราบ
ลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน 
 10) มูลนิธิหรือองคการใด แกไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอบังคับตองแจงใหสภา
วัฒนธรรมแหงชาติทราบภายใน 14 วัน นับแตวันท่ีประชุมใหญแหงมูลนิธิหรือองคการนั้นไดลงมติ 
 11) เลขาธิการสภาวัฒนธรรมแหงชาติ หรือบุคคลใดท่ีเลขาธิการสภาวัฒนธรรมแหง 
ชาติมอบหมายเปนหนังสือ มีสิทธิเขาฟงการประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมสมาชิกของ
มูลนิธิหรือองคการตางๆ ได และมีสิทธิเขาตรวจดูสถานท่ีของมูลนิธิและองคการตางๆ ไดในเวลา
อันสมควร 
 12) เม่ือบุคคลดังกลาวในขอ 11 ไปยังสถานท่ีของมูลนิธิหรือองคการใด เจาหนาท่ีของ
มูลนิธิหรือองคการนั้น ตองรับรองและความสะดวกในการปฏิบัติการตามหนาท่ีสมควร 
 13) มูลนิธิหรือองคการใด จัดใหมีการแสดงปาฐกถา ไมวาผูแสดงปาฐกถานั้นเปน
สมาชิกของสมามหรือองคการนั้นหรือไมก็ตาม ตองสงสําเนาปาฐกถาท่ีไดแสดงไปนั้นใหสภา
วัฒนธรรมแหงชาติอยางนอย 2 ชุด  ภายในกําหนด 7 วัน นับแตวันท่ีไดแสดงปาฐกถา 
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 14) มูลนิธิหรือองคการใด จัดใหมีการออกหนังสือพิมพหรือนิตยสารใดๆ ในนามของ
มูลนิธิหรือองคการ  ตองสงใหสภาวัฒนธรรมแหงชาติอยางนอย 2 เลม หรือ 2 ชุด 
 15) มูลนิธิและองคการตางๆ ตองปฏิบัติตามคําส่ังของเลขาธิการสภาวัฒนธรรมแหง 
ชาติ ซ่ึงส่ังเพื่อปฏิบัติการตามขอบังคับนี้ และมูลนิธิหรือองคการใด ไมพอใจใจคําส่ังของเลขาธิการ
สภาวัฒนธรรมแหงชาติ ใหอุทธรณคําส่ังนั้นตอประธานกรรมการสภาวัฒนธรรมแหงชาติไดภายใน 
7  วันนับแตวันไดรับคําส่ัง คําวินิจฉัยของประธานกรรมการสภาวัฒนธรรมแหงชาติเปนท่ีสุด 
 4.4.2 อํานาจของรัฐเกี่ยวกับเอกสารของมูลนิธิ  
 ในเร่ืองนี้ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 135 บัญญัติวา  

“ผูใดประสงคจะขอตรวจเอกสารเก่ียวกับมูลนิธิท่ีนายทะเบียนเก็บรักษาไวหรือจะขอ 
ใหนายทะเบียนคัดสําเนาเอกสารดังกลาวพรอมดวยคํารับรองวาถูกตอง ใหยื่นคําขอตอนายทะเบียน 
และเม่ือไดเสียคาธรรมเนียมตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงแลว ใหนายทะเบียนปฏิบัติตามคําขอนั้น” 

จะเห็นไดวามูลนิธิเปนเร่ืองสาธารณะ เม่ือนายทะเบียนไดจดทะเบียนเร่ืองใดๆ ของ
มูลนิธิไว เชน ช่ือของมูลนิธิ หรือมีใครเปนผูแทนของมูลนิธิบาง และมูลนิธิมีวัตถุประสงคในเร่ือง
ใดเชนนี้แลว เปนการสมควรท่ีจะใหสิทธิแกบุคคลท่ัวไปท่ีจะตรวจและคัดสําเนาเอกสารท่ีเกี่ยวของ
กับมูลนิธินั้นได 

สังเกตวาผูท่ีขอตรวจและคัดสําเนาเอกสารเก่ียวกับมูลนิธินั้น จริงอยูวากฎหมายไมได
ระบุชัดวาหมายถึงบุคคลใด แตก็ตองเปนผูมีสวนไดเสียเกี่ยวกับการนั้นดวย เรียกไดวาบุคคลท่ัวไป
ทุกคนท่ีบริจาคเปนผูมีสวนไดเสีย จึงมีสิทธิท่ีจะขอตรวจและคัดสําเนาเอกสารท่ีเกี่ยวของกับมูลนิธิ
นั้นได นายทะเบียนไมอาจจะปฏิเสธหรือขัดของในการขอเชนนั้นเพราะกฎหมายบัญญัติ “ใหนาย
ทะเบียนปฏิบัติตามคําขอนั้น” จึงไมอาจจะปฏิเสธคําขอได 
 4.4.3 อํานาจของรัฐในการออกกฎขอบังคับ  
  ในเร่ืองนี้ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 136 บัญญัติวา  

“ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามบทบัญญัติในสวนนี้ และใหมี
อํานาจแตงต้ังนายทะเบียน กับออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับ 

1) การยื่นคําขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียน 
2) คาธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การคัดสําเนาเอกสารและทํา   

ธรรมเนียมการขอใหนายทะเบียนดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับมูลนิธิ รวมทั้งการยกเวนคาธรรมเนียม
ดังกลาว 

3)  แบบบัตรประจําตัวของนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาท่ี 
4)  การดําเนินกิจการของมูลนิธิและการทะเบียนมูลนิธิ 
5)  การอ่ืนใดเพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามบทบัญญัติในสวนนี้ 
กฎกระทรวงนั้นเม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได” 
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จากบทบัญญัติดังกลาวนี้จะเห็นไดวารัฐไดมอบใหกระทรวงมหาดไทยอันเปน
หนวยงานหนึ่งของรัฐบาลเปนผูควบคุมดูแลและกํากับมูลนิธิอันเปนนิติบุคคลประเภทนี้ หนวยงาน
ของรัฐบาลอ่ืนท่ีกฎหมายไมไดใหอํานาจไวจึงไมมีสวนเกี่ยวของ กระทรวงมหาดไทยจึงจําเปนตอง
กําหนดใหหนวยงานนั้นสังกัดอยูในกรม กองใด แผนกใด ใหชัดเจนลงไปเพื่อประชาชนจะได
สะดวกแกการติดตอ ตลอดจนการกอต้ังและดําเนินการมูลนิธิ 

รายละเอียดตางๆ ตามท่ีมาตรา 136 กําหนดไวดังกลาวขางตนนั้นเห็นไดวาเปนลักษณะ
การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีซ่ึงเปนฝายบริหารทางดานกฎหมาย ทางฝายกฎหมายหรือฝาย 
นิติบัญญัติจึงไมเขาไปเกี่ยวของคงปลอยใหฝายบริหารออกระเบียบหรือกฎกระทรวงเพ่ือความ
ถูกตองและความคลองตัวของฝายบริหารเอง ขอนี้ถือเปนแนวทางการบัญญัติกฎหมายโดยท่ัวไปท่ี
จะกําหนดไวในลักษณะนี้ 

ปญหาท่ีกฎหมายบทน้ีไดนํามาบัญญัติไวในท่ีนี้ ท้ังๆ ท่ีเปนเร่ืองของฝายปกครอง ซ่ึง
เปนบทบัญญัติท่ีกําหนด อํานาจของรัฐในการควบคุมบังคับบัญชาใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ซ่ึง
ควรจะบัญญัติไวในหลักท่ัวไปเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติ ใหใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
บรรพ 1 ท่ีแกไขเพ่ิมเติมนี้นั้น ก็มีความมุงหมายเพื่อใหผูใชกฎหมายเขาใจท้ังระบบวาผูใดมีอํานาจ
รักษาการและออกกฎกระทรวงได โดยไมตองไปพิจารณาจากกฎหมายอ่ืน พระราชบัญญัติ ใหใช
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 1 เปนเพียงบทเฉพาะกาลจึงไมควรนําไปบัญญัติไว 
 สําหรับรายละเอียดในการท่ีจะใหอํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออก
กฎกระทรวงน่ันถือวากฎกระทรวงเปนกฎหมายชนิดหนึ่ง ดังนั้นการท่ีจะมอบใหฝายปกครองออก
กฎกระทรวงไดควรจะตองระบุใหชัดเจนไมควรจะใชการบัญญัติกฎหมายในลักษณะเดิมท่ีบัญญัติ
เพียงวาใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ เนื่องจากไมรูวา
จะดําเนินการอยางใดบาง ดังน้ันลักษณะการออกกฎกระทรวงในสวนนี้จึงไดบัญญัติข้ึนใหมใหเห็น
รายละเอียดในการออกกฎกระทรวงเดนชัดข้ึนวาจะทําอะไรไดบาง 
 
4.5 ปญหาการควบคุมการเรี่ยไรของมูลนิธิ 
 หากพิจารณาการควบคุมการเร่ียไรจะเห็นไดวามีมาตรการตามท่ีบัญญัติไวในพระราช 
บัญญัติควบคุมการเร่ียไร พ.ศ. 2487 ในกรณีดังนี้ 
 1)  กําหนดหามการเร่ียไรดังตอไปนี้ (มาตรา 5) 
  (1) การเร่ียไรเพื่อรวบรวมทรัพยสินมาใหหรือชดใชแกจําเลย เพื่อใชเปนคาปรับ 
เวนแตจะเปนการเร่ียไรในระหวางวงศญาติของจําเลย 
  (2) การเร่ียไรโดยกําหนดเก็บเงินหรือทรัพยสินอยางอ่ืนเปนอัตราโดยคํานวณตาม
เกณฑปริมาณสินคา ผลประโยชนหรือวัตถุอยางอ่ืน 
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  (3) การเร่ียไรอันอาจเปนเหตุใหเส่ือมทรามแกความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอัน
ดีของประชาชน 
     (4) การเร่ียไรอันอาจเปนเหตุกระทบกระเทือนอยางรุนแรงถึงทางสัมพันธไมตรีกับ
ตางประเทศ 
   (5) การเร่ียไรเพื่อจัดหายุทธภัณฑใหแกตางประเทศ 
 2) การเร่ียไรในถนนหลวงหรือในท่ีสาธารณะ การเร่ียไรโดยโฆษณาดวยส่ิงพิมพ ดวย
วิทยุกระจายเสียง หรือดวยเคร่ืองเปลงเสียง จะจัดใหมีหรือทําไดตอเม่ือไดรับอนุญาตจากพนักงาน
เจาหนาท่ีแลว (มาตรา 8) 
 3)  ในการรับเงินหรือทรัพยสินท่ีเร่ียไรได ตองออกใบรับใหแกผูบริจาคกับมีตนข้ัว      
ใบรับไวเปนหลักฐาน และใหผูจัดใหมีการเร่ียไรประกาศยอดรับและจายเงินและทรัพยสินให
ประชาชนทราบเปนคร้ังคราวตามสมควร และเม่ือไดจายเงินหรือทรัพยสินนั้นหมดไป 
แลว ใหประกาศยอดบัญชีอีกคร้ังหนึ่ง (มาตรา 13) 
 4) กําหนดใหมีคณะกรรมการควบคุมการเร่ียไรประกอบดวยปลัดกระทรวงมหาดไทย
ซ่ึงเปนประธานโดยตําแหนง และกรรมการอ่ืนคือ ผูแทนกระทรวงกลาโหมหน่ึงคนผูแทน
กระทรวง ศึกษาธิการหนึ่งคน ผูแทนกระทรวงการสาธารณสุขหนึ่งคน ผูแทนกระทรวงการคลัง
หนึ่งคน ผูแทนกรมตํารวจหนึ่งคน และผูแทนกรมมหาดไทยหน่ึงคน กรรมการตองมาประชุมไม
นอยกวาส่ีคนจึงเปนองคประชุม 
 จะเห็นไดวากฎหมายการควบคุมการเร่ียไรของประเทศไทยเปนกฎหมายท่ีใชบังคับมา
นานแลว รวมท้ังยังมีวัตถุประสงคเพื่อรักษาความม่ันคงของประเทศเปนหลัก ท้ังนี้ หากเปรียบเทียบ
กับกฎหมายตางประเทศดังท่ีไดศึกษามาแลวในบทท่ี 4 ปรากฏจะเห็นไดวาการควบคุมการเร่ียไรท่ี
จะตองขออนุญาตจะตองเปนกรณีการเร่ียไรในท่ีสาธารณะท่ีมีการจัดงานเพ่ือหาทุนตางๆ จะตองขอ
อนุญาตจากการคณะกรรมการการกุศล รวมท้ัง การโฆษณาในส่ือส่ิงพิมพเพื่อใหมีการบริจาค ซ่ึง
จะตองแกไขเพิ่มเติมกฎหมายของไทยตอไป 
4.6 วิเคราะหการสรางกฎหมายใหมขึ้นมาเพื่อใหเปนกฎหมายกลางท่ีเก่ียวกับการรองรับสถานะ
และ สงเสริมการดําเนินการขององคกรพัฒนาเอกชน 
 กฎหมาย องคกรพัฒนาเอกชนในประเทศท่ีใชระบบกฎหมายท่ีใชประมวล (Civil Law) 
กับประเทศท่ีใชกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) มีความแตกตางกันอยางชัดเจน โดยเฉพาะ
เม่ือโครงสรางกฎหมายตางกัน ประเทศท่ีใชระบบกฎหมายที่ใชประมวลมีโครงสรางกฎหมายหลัก 
2 อยางเฉพาะกับ องคกรพัฒนาเอกชนคือ มูลนิธิกับสมาคม กลาวกวางๆ มูลนิธิเปนโครงสรางของ
องคกรท่ีใหเงินใหเปลาโดยมีเงินบริจาค สวนสมาคมเปนองคกรท่ีประกอบดวยสมาชิกเพื่อ 
ประโยชนสวนรวมหรือประโยชนรวมกัน ตามปกติ ท้ังมูลนิธิและสมาคมมีฐานะเปนนิติบุคคล  
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สวนในประเทศท่ีใชกฎหมายจารีตประเพณีสวนใหญมีโครงสรางกฎหมายแบบเดียวกับสหราช
อาณาจักรกลาวคือ อยูในรูปของทรัสต สมาคมท่ีไมไดรวมตัวเปนเปนบรรษัท และเปนบริษัทจํากัด
ตามหลักประกัน ซ่ึงไมใชเปนองคกรพัฒนาเอกชนโดยเฉพาะ องคกรสวนใหญดังกลาวไมเปน
บรรษัท  เม่ือมีความรูความเขาใจปญหาท่ีเกิดข้ึนมากข้ึน โดยเฉพาะการไมมีการจํากัดความรับผิด
และความซับซอนของการถือครองทรัพยสิน จึงมีการเคล่ือนไหวเพ่ือพัฒนาโครงสรางใหมท่ีงายๆ 
สําหรับ องคกรพัฒนาเอกชนในลักษณะเปนองคกรเพื่อการกุศลใหตั้งในประเทศอังกฤษ 
 เม่ือองคกรเอกชนมีบทบาทเพ่ิมข้ึนและมีเงินทุนมากข้ึน ท้ังผูบริจาคและรัฐบาลจึง
เรียกรองใหมีระบบการตรวจสอบและความโปรงใสมากกวาเดิม องคกรพัฒนาเอกชนไดถูก
กลาวหาในเร่ืองการใชเงินทุนในทางฉอฉล สภาพการณดังกลาวมักนําไปสูการออกระเบียบกํากับ
โดยมีหนวยงานหนึ่งท่ีจะทําหนาท่ีกํากับดูแลองคกรพัฒนาเอกชน ในปจจุบัน มีการถกเถียงกันมาก
วาควรต้ังหนวยงานหรือองคกรประเภทใดท่ีจะทําหนาท่ีกํากับควบคุมองคกรพัฒนาเอกชนไดดี
ท่ีสุดมีรูปแบบตางๆ ใหเลือกจํานวนมาก เชน หนวยงานกํากับดูแลอาจเปนหนวยงานรัฐระดับกรม
หนวยงานเดียว หรือเปนหนวยงานรัฐระดับกรมหลายๆ กรมกํากับดูแลแยกตามลักษณะกิจกรรม  
หนวยงานตุลาการ กรมสรรพากร หรือสํานักงานตํารวจ ปจจุบัน รูปแบบคณะกรรมาธิการองคกร
การกุศลเปนรูปแบบท่ีไดรับความสนใจอยางมาก และมีหลายประเทศ 
 ประเด็นในเร่ืองการออกระเบียบกํากับดูแล องคกรพัฒนาเอกชนคือ ควรบังคับใหจด
ทะเบียนหรือไม องคกรสิทธิมนุษยชนโตแยงวา การบังคับใหจดทะเบียนขัดแยงกับแนวคิดวาดวย
เสรีภาพในการรวมตัวกัน และการจดทะเบียนควรเปนไปโดยสมัครใจ องคกรพัฒนาเอกชนสวน
ใหญจะเลือกจดทะเบียนเพ่ือผลประโยชน เชน การเปนนิติบุคคล การยกเวนภาษี หรือใชเปน
หลักฐานแสดงความชอบธรรมตอผูบริจาค แตรัฐบาลจํานวนมากจะแยงวา การจดทะเบียนเปน
ส่ิงจําเปนเพื่อจะไดติดตามตรวจสอบ โดยเฉพาะองคกรท่ีจัดต้ังข้ึนเพื่อประโยชนของสาธารณชน มี
แนวโนมใหการจดทะเบียนเปนขอบังคับ ซ่ึงมักเช่ือมโยงกับการคว่ําบาตร องคกรพัฒนาเอกชนท่ี
ดําเนินงานโดยไมจดทะเบียน 
 ปจจัยท่ีผลักดันใหตองมีการกํากับดูแล องคกรพัฒนาเอกชนมากข้ึนคือ การคุกคามของ
กลุมกอการราย  มติคณะมนตรีความม่ันคงแหงสหประชาชาติท่ี 1373 เรียกรองใหทุกประเทศ
ดําเนินมาตรการเพิ่มเติมเพื่อปองกันและปราบปรามการกอการราย ปญหาอยางหน่ึงท่ีเกิดข้ึนคือ 
จุดออนในสวนขององคกรเอกชนที่อาจตกเปนเคร่ืองมือของกลุมนอกกฎหมายในการระดมเงินทุน
และโอนเงินทุนเพื่อสนับสนุนการกอการราย ในป พ.ศ. 2547 องคกร Financial action Task Force 
ไดออกเอกสารวาดวยแนวปฏิบัติสากลในการตอตานการใชองคกรพัฒนาเอกชน ในการกระทําผิด 
ซ่ึงมีแนวทางในการกํากับควบคุม องคกรพัฒนาเอกชนในการนี้ คณะกรรมาธิการองคกรการกุศล
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อังกฤษและเวลสไดจัดทําแผนงานระหวางประเทศรวมกับสํานักงานกิจการตางประเทศแหงสหราช
อาณาจักร เพ่ือใหความรวมมือแกเจาหนาท่ีหนวยราชการและภาคองคกรพัฒนาเอกชน ท่ัวโลกให
ธํารงภาค องคกรพัฒนาเอกชนท่ีมีคุณภาพ 
 การปฏิรูปกฎหมายมักเกี่ยวของกับองคกรเพ่ือสาธารณประโยชน เชน องคกรการกุศล  
องคกรเหลานี้อาจเรียกช่ือตางๆ กัน เชน องคกรสวัสดิการสังคม หรือองคกรสวัสดิการอาสา แต
ท้ังหมดมีคุณลักษณะรวมกันคือมีวัตถุประสงคเพื่อสาธารณประโยชน และมีสถานะท่ีจะไดรับสิทธิ
พิเศษเชน สิทธิทางภาษี หรือมีสิทธิรับการอุดหนุนจากภาครัฐ ประเด็นหลักในที่นี้คือ การพิจารณา
วา องคกรใดควรอยูภายใตคํานิยามนี้ ในระยะ 2-3 ปท่ีผานมา มีการถกเถียงกันในเร่ืองคํานิยามของ
คําวา การกุศล ท้ังในสหราชอาณาจักร ญ่ีปุน เยอรมัน และอีกหลายประเทศ การถกเถียงไมไดอยูท่ี
เร่ืองคํานิยามและความจําเปนตองรักษาสมดุลระหวางความแนนอนกับความยืดหยุนเทานั้น แตยัง
ถกเถียงในเร่ืององคกรท่ีเหมาะสมสําหรับทําหนาท่ีพิจารณาส่ิงท่ีเปนการกุศลอีกดวย ผลลัพธท่ี
ออกมาตางกัน โดยบางประเทศใชวิธีจัดทํารายการวัตถุประสงคเพ่ือการกุศลอยางละเอียด เชนใน
ญ่ีปุน บางประเทศทํารายการพอสังเขป และบางประเทศใชวิธีกําหนดคํานิยามอยางกวางๆ 
 แนวโนมไมสรางสรรคท่ีเกิดข้ึนเร็วๆ นี้ในบางประเทศในกลุมอดีตประเทศสหภาพ     
โซเวียต รวมท้ังในประเทศอ่ืนๆ คือการพยายามปดการดําเนินงานขององคกรพัฒนาเอกชนท้ังหมด 
เพื่อปดกั้นการวิพากษวิจารณของกลุม องคกรพัฒนาเอกชนสวนนอยบางกลุม การกระทําของ
ประเทศเหลานี้เปนผลเสียท้ังภายในและภายนอกประเทศ  บ่ันทอนงานอันเปนประโยชนของ
องคกรพัฒนาเอกชนสวนมาก และทําลายความไววางใจระหวางกลุม องคกรพัฒนาเอกชนกับ
รัฐบาล  เหตุการณดังกลาวนับเปนเร่ืองเสียหายมากที่สุด กฎหมายและนโยบายอาจเปล่ียนแปลงได 
อยางไรก็ตาม เม่ือใดท่ีสูญเสียความไววางใจแลว  การสรางข้ึนใหมตองใชเวลาอีกนานหลายสิบป 
และความพยายามท่ีจะกํากับควบคุมภาคสวนขนาดใหญท่ีมีความหลากหลาย โดยปราศจากความ
ไววางใจและการยินยอมปฏิบัติตามยอมเปนงานท่ีเปนไปไมไดเลย แมจะเปนรัฐบาลท่ีมีเคร่ืองมือ
พรอมเพียงใดก็ตาม 
 การกํากับควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพไมไดหมายถึงการกํากับควบคุมโดยภาครัฐเทานั้น  
หากการกํากับควบคุมมีจุดประสงคเพื่อปองกันการกระทําผิด การกํากับควบคุมจะเกิดได 5 ระดับ 
กลาวคือ 
 1) การตรวจสอบตนเอง เปนระบบการบริหารและตรวจสอบภายในของแตละองคกร 
เปนรูปแบบการกํากับควบคุมเบ้ืองตนท่ีมีประสิทธิผลท่ีสุด เนื่องจากหนาท่ีในการปองกันและ
ตรวจสอบการกระทําผิดอยูในระดับเจาหนาท่ีขององคกรเอกชน เจาหนาท่ีขององคกรมีโอกาส
กําหนด เสนอแนะ และรักษาระบบท่ียืดหยุน มีประสิทธิผลในการปองกันการกระทําผิดท่ีอาจ
เกิดข้ึนได วิธีการดังกลาวเปนพื้นฐานของระบบการกํากับควบคุมท้ังปวง จากการศึกษาทบทวนใน
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ประเทศสหราชอาณาจักร เม่ือ พ.ศ. 2543 พบวา การบริหารงานภายในท่ีบกพรองเปนสาเหตุสําคัญ
ท่ีสุดเพียงประการเดียวท่ีทําใหเกิดการองคกรเอกชน ในทางที่ผิดทุกประเภท แตท้ังนี้ แตละองคกร
มีมาตรฐานการบริหารและตรวจสอบภายในตางกัน และอาจอยูในข้ันไรคุณภาพ ฉะนั้น ข้ันตอน
หนึ่งที่ทําไดคือ การชวยเหลือใหองคกรเอกชนพัฒนาในเร่ืองการกํากับควบคุมตนเอง ท้ังในแงของ
การสงเสริมและการบังคับ 
 2) ผูบริจาค ในการบริจาคผูบริจาคมักมีเง่ือนไขในแงระเบียบขอบังคับบางประการใน
หลายๆ ประเทศ เง่ือนไขเหลานี้เปนวิธีการกํากับควบคุมท่ีมีประสิทธิผลท่ีสุด  อยางไรก็ตาม มักเปน
การเนนการตรวจสอบการใชเงินโครงการ และอยางมากคือจะมีการวิเคราะหประสิทธิผลของ
โครงการ รูปแบบดังกลาวอาจเปนทางการเกินไปและเปนผลเสียได มักจะไมมีการประเมินในแง
ประสิทธิผล ความโปรงใส การบริหารงานและการตรวจสอบไดขององคกรพัฒนาเอกชน และยัง
ไมมีการผลักดันใหองคกรฯ พัฒนาตนเองในเร่ืองนี้ 
 3) การกํากับควบคุมโดยองคกรเอกชน เปนวิธีสงเสริมและชวยเหลือใหมีการกํากับ
ควบคุมตนเองดี องคกรพัฒนาเอกชนและผูแทนองคกรกําหนดข้ึนเอง จึงนับวาเปนระบบกํากับดูแล
ท่ีปฏิบัติได และมีอํานาจในการควบคุมกันเอง ขอบกพรองคือสวนมากแลว ภาคเอกชนไมมีอํานาจ
และมีอํานาจหนาท่ีจํากัดในการผลักดันใหปฏิบัติตามระเบียบ การตัดสินใจวาจะปฏิบัติตามหรือไม
มักข้ึนกับความเช่ือถือ มีเครือขายองคกรพัฒนาเอกชนบางแหง ซ่ึงวางเง่ือนไขการรับสมาชิกวา   
ตองปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารและการตรวจสอบ เชน เครือขาย Age Concern ของสหราช
อาณาจักร 
 4) สาธารณชนการกํากับดูแลโดยสาธารณชนใชความเชื่อถือเปนตัวผลักดันหลักให
ปฏิบัติ ตามระเบียบ รูปแบบการดําเนินการไดแก การรณรงคผานส่ือ และหนวยงานตรวจสอบ
อิสระ (เชน Guidestar ในสหราชอาณาจักร) ในบางกรณี ระบบกํากับควบคุมท่ีไมบังคับ (เชน ระบบ
ท่ีดําเนินการกันเอง) ไดรับความเช่ือถือจากสาธารณชนอยางมาก หากองคกรพัฒนาเอกชนใดไมอาจ
แสดงใหเห็นวาไดปฏิบัติตามระเบียบควบคุมเปนอยางดี องคกรพัฒนาเอกชนนั้นจะไมสามารถ
ดําเนินกิจกรรมในสังคมได (เชน CBF ในเนเธอรแลนด) 
 5) ภาครัฐ การกํากับดูแลของภาครัฐเปนวิธีการท่ีมีประสิทธิผลอีกวิธีหนึ่งในการ
กําหนดให องคกรพัฒนาเอกชนมีระบบการกํากับดูแลตนเอง และกําหนดใหองคกรพัฒนาเอกชน 
ตองแสดงใหเห็นวาไดปฏิบัติตามระเบียบควบคุมเปนอยางดี หนวยงานกํากับหลายแหงไดให
คําแนะนําและแนวทางแกองคกรพัฒนาเอกชน เพื่อชวยใหสามารถดําเนินการกํากับดูแลตนเองได 
จุดแข็งท่ีเดนชัดของการกํากับดูแลของภาครัฐคือ การมีอํานาจออกขอกําหนดท่ีสมบูรณแบบและ
กําหนดบทลงโทษแกผูฝาฝนได 
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             หากพิจารณารูปแบบการควบคุมกํากับองคกรพัฒนาเอกชนในทางปฏิบัติ จะมีรูปแบบ
ดังนี้ 
 1) รูปแบบท่ีใชภาษีเงินไดเปนฐาน (สิงคโปร) 
  ในประเทศสิงคโปร คณะกรรมาธิการองคกรการกุศลเปนพนักงานในสังกัดของ
สํานักงานภาษีแหงสิงคโปร  ซ่ึงมีหนาท่ีในการประเมินและอนุมัติการคืนภาษี รวมท้ังมีอํานาจ
หนาท่ีในการกํากับควบคุมภาคองคกรพัฒนาเอกชน อีกดวย สํานักงานฯ จดทะเบียนองคกรท่ีมี
คุณสมบัติถูกตองเปนองคกรการกุศล ใหคําแนะนําในการดําเนินงานองคกรการกุศล ตรวจสอบ
บัญชีและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
        ขอดี: การใหสิทธิประโยชนทางภาษีจูงใจใหองคกรพัฒนาเอกชน ปฏิบัติตาม
ระเบียบ การยกเลิกสิทธิประโยชนทางภาษีเปนการลงโทษท่ีไดผลสําหรับผูฝาฝน มีอํานาจตาม
กฎหมายในการขอตรวจงบดุลการเงิน เปนการบังคับใหตองจดทะเบียน มีความเช่ียวชาญเร่ือง
การเงินและภาษี เปนระบบท่ีงาย มีอํานาจในฐานะที่เปนหนวยงานของรัฐ 
        ขอดอย: มีอํานาจจํากัดในแงการดําเนินคดีและดําเนินการตามกฎหมาย ภารกิจไม
ตรงกับภาค องคกรพัฒนาเอกชนขาดความเปนอิสระจากรัฐบาล ขาดความชํานาญในดานกฎหมาย
หรือดานองคกรการกุศล 
 2)  รูปแบบศาล (อังกฤษและเวลส) 
         คณะกรรมาธิการองคกรการกุศลของอังกฤษและเวลสจัดต้ังคร้ังแรกในฐานะเปน
หนวยงานหนึ่งของศาล เพื่อพิจารณาเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับการกุศล ในปจจุบันเปนหนวยงานอิสระ     
ท่ีดําเนินการตามอํานาจทางกฎหมาย ซ่ึงมีอํานาจกึ่งหนวยงานตุลาการ มีอํานาจหนาท่ีในการจด
ทะเบียน ติดตาม ใหคําแนะนํา และสอบสวนองคกรการกุศล องคกรการกุศลท่ีมีขนาดตาม
หลักเกณฑจะตองจดทะเบียน คณะกรรมาธิการฯ มีขอตกลงกับสํานักงานภาษีวา องคกรท่ีจด
ทะเบียนกับคณะกรรมาธิการฯ มีสิทธิขอรับประโยชนทางภาษี 
         ขอดี: เปนระบบท่ีงายและสมบูรณแบบ เนนความเช่ียวชาญเฉพาะดานการกํากับ
ควบคุม NPO รับคํารองเรียนในเร่ืององคกรพัฒนาเอกชนโดยเฉพาะ มีอํานาจตามกฎหมายในการ
สอบสวนการกระทําผิด มีอํานาจตามกฎหมายในดานการบริหารและการดําเนินงานขององคกร
พัฒนาเอกชน เปนอิสระจากการแทรกแซงของฝายการเมือง มีอํานาจศาล 
        ขอดอย: แยกจากระบบการยกเวนภาษี ตองออกกฎหมายสําคัญรองรับ การจัดต้ังมี 
คาใชจายคอนขางสูงและใชเวลานาน 
 3) รูปแบบการรับรอง (ฟลิปปนส) 
              สภาการรับรององคกรพัฒนาเอกชนแหงฟลิปปนสเปนองคกรพัฒนาเอกชน ท่ีกลุม
องคกรฯ จัดต้ังข้ึน หลังจากรัฐบาลขูวาจะยกเลิกสิทธิประโยชนทางภาษีใหแกกลุม องคกรพัฒนา
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เอกชนหนวยงานภาษีเห็นชอบใหยกเวนภาษีแกองคกรพัฒนาเอกชน ท่ีดําเนินกิจกรรมที่เปน
ประโยชน และมีมาตรฐานในการบริหารงาน การตรวจสอบได และมีความโปรงใส ไดมีการให
คําแนะนําแก NPOs ท่ียังไมมีมาตรฐานใหสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑไดในอนาคต การยื่นขอรับ
การรับรองใหมตองทําทุกหน่ึง สาม หรือหาป 
      ขอดี: ใชเงินทุนสนับสนุนของตนเอง ตองมีมาตรฐานสูงกวาระบบการกํากับ
ควบคุมแบบอ่ืน ขอกําหนดใหตองยื่นขอการรับรองใหมเปนระยะยอมตองรักษามาตรฐานใหสูงอยู
เสมอ มีระบบใหสิทธิประโยชนทางภาษี สรางมาตรฐานท่ีปฏิบัติไดโดยภาค องคกรพัฒนาเอกชน
เอง 
        ขอดอย: ไมเปนระบบบังคับหรือสมบูรณแบบ ทําใหองคกรพัฒนาเอกชนหลีกเล่ียง
การกํากับควบคุมได การเก็บคาธรรมเนียมในการประเมินถือวาลดแรงจูงใจอยางหนึ่ง เกิดภาระภาษี
เพิ่มข้ึนสําหรับ องคกรพัฒนาเอกชนท่ีไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ ไมมีอํานาจในการสอบสวนกรณี
การกระทําผิด 
          4) รูปแบบการกํากับโดยหลายหนวยงาน 
    ในหลายประเทศ หนวยงานหลายหนวยกํากับดูแลในแตละภาคสวน ข้ึนกับความ
ชํานาญ และรูปแบบทางกฎหมายขององคกรพัฒนาเอกชนสวนใหญ การจดทะเบียนเปนไปตาม
ความสมัครใจ 
  ขอดี: การจัดต้ังทําไดงายและรวดเร็ว NPOs อยูภายใตการกํากับดุแลของหนวยงาน
ท่ีเช่ียวชาญในเฉพาะดานนั้นๆ ทําใหหนวยงานระดับกระทรวงมีสวนในการประสานงาน NPO กับ
กิจกรรมของรัฐ 
          ขอดอย: ไมเปนระบบบังคับหรือสมบูรณแบบ ทําให NPOs หลีกเล่ียงการกํากับ
ควบคุมได มีความซับซอน เปนอุปสรรคตอการทําความเขาใจในขอกําหนดของกฎหมาย ทําให
ความเช่ียวชาญเฉพาะดานการกํากับดูแล NPO ลดนอยลง เปนการใชงบประมาณและกําลังคนอยาง
ไมมีประสิทธิภาพ ไมมีผูทําหนาท่ีหลักในการใหคําแนะนํา ตอบขอซักถาม หรือขอรองเรียนจาก
ประชาชน 
               สําหรับในประเทศไทย มีคณะรัฐมนตรีสมัยพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรไดเสนอรางกฎหมาย
ใหมข้ึนมาเพื่อใหเปนกฎหมายกลางท่ีเกี่ยวกับการรองรับสถานภาพขององคกรพัฒนาเอกชน และมี
บทบัญญัติท่ีสงเสริมการดําเนินการขององคกรพัฒนาเอกชน ซ่ึงมีหลักการและสาระสําคัญ
ดังตอไปนี้ 
 1)  การเร่ียไรเพื่อรวบรวมทรัพยสินมาใหหรือชดใชแกจําเลย เพ่ือใชเปนคาปรับ เวนแต
จะเปนการเร่ียไรในระหวางวงศญาติของจําเลย 
 2) การเร่ียไรโดยกําหนดเก็บเงินหรือทรัพยสินอยางอ่ืนเปนอัตราโดยคํานวณตามเกณฑ
ปริมาณสินคา ผลประโยชนหรือวัตถุอยางอ่ืน 
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 3) การเร่ียไรอันอาจเปนเหตุใหเส่ือมทรามแกความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน 
 4) การเร่ียไรอันอาจเปนเหตุกระทบกระเทือนอยางรุนแรงถึงทางสัมพันธไมตรีกับตาง 
ประเทศ 
 5) การเร่ียไรเพื่อจัดหายุทธภัณฑใหแกตางประเทศ 
 จะเห็นไดวากฎหมายควบคุมการเร่ียไรของไทยมีกรอบบังคับใชอยางกวางขวางไมวา 
จะเปนคนขอทาน พระ หรือการเร่ียไรขององคกรใดๆ ยกเวนในกรณีท่ีเปนองคกรของรัฐ เชน 
กระทรวง ทบวง กรม เปนตน นอกจากนี้ ยังเปนกฎหมายท่ีเนนในเร่ืองความม่ันคงของรัฐ  
 หากพิจารณาถึงการควบคุมกํากับการเร่ียไรจะเห็นไดวาไมเหมาะสมกับสภาพการณใน
ปจจุบันเนื่องจากมีการจัดต้ังมูลนิธิองคกรสาธารณะเอกชนตางๆ เพื่อทําหนาท่ีใหบริการแก
ประชาชนมากข้ึน 
 4.6.1 กําหนดใหมีการรับรองสถานะขององคกรพัฒนาเอกชน 
 เนื่องจากในปจจุบันองคกรพัฒนาเอกชนไมมีกฎหมายท่ีกําหนดรองรับสถานะของ
องคกรไวโดยเฉพาะแตอยางใด รางกฎหมายฉบับนี้จึงไดกําหนดใหมีการรับรองสถานะขององคกร
พัฒนาเอกชนข้ึน โดยใหองคกรพัฒนาเอกชนใดท่ีประสงคจะขอรับการรับรองตองยื่นคําขอตอ       
นายทะเบียนองคกรพัฒนาเอกชน เม่ือนายทะเบียนองคกรพัฒนาเอกชนไดพิจารณาคําขอพรอม
วัตถุประสงคขององคกรพัฒนาเอกชนดังกลาววาถูกตองตามกฎหมายและระเบียบแลว ก็จะใหการ
รับรองโดยออกใบสําคัญการรับรองใหองคกรพัฒนาเอกชนท่ีไดรับการรับรองจากนายทะเบียน
องคกรพัฒนาเอกชนแลวก็จะมีสถานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย 
 นอกจากนี้รางกฎหมายฉบับนี้ยังไดกําหนดใหองคกรท่ีไดยื่นคําขอการรับรองเปน
องคกรพัฒนาเอกชน แตนายทะเบียนองคกรพัฒนาเอกชนไมใหการรับรองสามารถอุทธรณคําส่ัง
ของนายทะเบียนองคกรพัฒนาเอกชนตอคณะกรรมการสงเสริมการดําเนินการขององคกรพัฒนา
เอกชนได   
 4.6.2 กําหนดใหมีนายทะเบียนองคกรพัฒนาเอกชน 
 เพื่อใหมีการสงเสริมการดําเนินการขององคกรพัฒนาเอกชน และสามารถตรวจสอบ
และกํากับดูแลผลการดําเนินการขององคกรพัฒนาเอกชนท่ีไดรับรองสถานะและไดรับสิทธิตาม
กฎหมายฉบับนี้ จึงไดกําหนดใหมีนายทะเบียนองคกรพัฒนาเอกชนนี้ เพ่ือทําหนาท่ีรับรององคกร
พัฒนาเอกชนใหมีสถานะตามกฎหมาย  เก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินการขององคกร
พัฒนาเอกชน และพิจารณาถึงการการดํารงอยู หรือการเลิกองคกรพัฒนาเอกชนตามรางกฎหมาย
ฉบับนี้ นายทะเบียนองคกรพัฒนาเอกชนตองเปนขาราชการในกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
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สังคม ตั้งแตระดับ 8 ข้ึนไป และไดรับการแตงต้ังจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย 
 4.6.3 กําหนดใหมีคณะกรรมการสงเสริมการดําเนินการขององคกรพัฒนาเอกชน 
 เพื่อใหการดําเนินการขององคกรพัฒนาเอกชนไดรับการสงเสริมจากรัฐเพียงพอท่ีจะ
ดําเนินกิจกรรม และไมใหตกอยูภายใตการครอบงําของนายทะเบียนองคกรพัฒนาเอกชนมาก
จนเกินไป จึงไดกําหนดใหมีคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งทําหนาท่ีในการพิจารณาใหการสงเสริม
แกองคกรพัฒนาเอกชน ตลอดจนกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินการขององคกรพัฒนาเอกชน       
ซ่ึงคณะกรรมการดังกลาวเรียกวา “คณะกรรมการสงเสริมการดําเนินการขององคกรพัฒนาเอกชน”  
อันมีสาระสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการดังกลาว  ดังนี้ 
 4.6.3.1 องคประกอบของคณะกรรมการสงเสริมการดําเนินการขององคกรพัฒนาเอกชน 
     คณะกรรมการชุดนี้มีจํานวนท้ังส้ิน 22 คน องคประกอบของคณะกรรมการ
แบงเปน 2 ประเภท คือ 
     (1) กรรมการโดยตําแหนง จํานวน 7 คน ประกอบดวยรัฐมนตรีวาการกระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคม เปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  
ปลัดกระทรวงการคลัง เลขาธิการคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแหงชาติ และอธิบายกรมประชาสงเคราะห เปนกรรมการ และใหขาราชการในกรม
ประชาสงเคราะหซ่ึงอธิบดีกรมประชาสงเคราะหแตงต้ังข้ึน เปนกรรมการและเลขานุการดวย 
     (2) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 15 คน มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป  
ประกอบดวยบุคคลท่ีมีมาแตกตางกันโดยแบงไดเปน 2 กลุม คือ 
     กลุมท่ีหนึ่ง กรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย จํานวน 5 คน           
ซ่ึงปลัดทบวงมหาวิทยาลัยเสนอชื่ออาจารยในมหาวิทยาลัยตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษยเพื่อแตงต้ังเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ กรรมการในกลุมนี้ตอง
แตงต้ังข้ึนจากผูมีความรูในสาขาวิชาสังคมศาสตร นิติศาสตร รัฐศาสตรหรือรัฐประศาสนศาสตร 
วิทยาศาสตร และส่ิงแวดลอม และเศรษฐศาสตร สาขาละ 1 คน 
     กลุมท่ีสอง  กรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีเปนผูแทนขององคกรพัฒนาเอกชน จํานวน          
10 คน ซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมแตงต้ังข้ึนจากบัญชีรายชื่อท่ีอธิบดี
กรมประชาสงเคราะหจัดทําข้ึน (มาตรา 5 ถึงมาตรา 7 ของรางพระราชบัญญัติองคกรพัฒนาเอกชน 
พ.ศ. ...) 
 4.6.3.2 อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสงเสริมการดําเนินการขององคกรพัฒนาเอกชน 
    คณะกรรมการชุดนี้มีหนาท่ีหลักในการพิจารณาสงเสริมการดําเนินการกํากับ
และติดตามผลการดําเนินการขององคการพัฒนาเอกชน ตลอดจนควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน
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และการดําเนินการของนายทะเบียนองคกรพัฒนาเอกชนและพนักงานเจาหนาท่ีเพื่อใหการสงเสริม
การดําเนินการขององคกรพัฒนาเอกชนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดใหมีอํานาจหนาท่ีท่ี
เปนสาระสําคัญดังนี้  คือ 
     (1) เสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับการสงเสริมองคกรพัฒนาเอกชนเพื่อขอความ
เห็นชอบตอคณะรัฐมนตรี 
     (2) ใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีผูรักษาการตามกฎหมายฉบับนี้ คือ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ในการตรา
พระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวงตางๆ เพื่อใหมีการปฏิบัติการเปนไปตามกฎหมายฉบับนี้ 
     (3) พิจารณาและใหความเห็นชอบเก่ียวกับผลการดําเนินการขององคกรพัฒนา
เอกชนท่ีไดรับการรับรองตามกฎหมายฉบับนี้ รวมท้ังพิจารณาใหการสงเสริมการดําเนินการของ
องคกรพัฒนาเอกชน 
     (4) พิจารณาอุทธรณขององคกรพัฒนาเอกชนเกี่ยวกับคําส่ังการไมรับรองหรือ
การเพิกถอนการรับรองของนายทะเบียนองคกรพัฒนาเอกชน 
     (5) ออกระเบียบของคณะกรรมการเพ่ือใหมีการปฏิบัติการเปนไปตามกฎหมาย
ฉบับนี้ อันไดแก การรับรององคกรพัฒนาเอกชน หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการอุทธรณการไม
รับรองหรือการเพิกถอนการรับรอง เปนตน   

  4.6.4 กําหนดใหมีการสงเสริมการดําเนินการขององคกรพัฒนาเอกชน 
 เนื่องจากองคกรพัฒนาเอกชนไมใชหนวยงานของรัฐท่ีจะไดรับเงินงบประมาณในการ
ดําเนินกิจกรรมเปนรายปตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ จึงทําใหองคกรพัฒนาเอกชนตอง
จัดหาเงินทุนเพื่อใชจายในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เอง และเงินดังกลาวมักจะมีท่ีมาจากการรับ
บริจาคจากบุคคล บริษัทและหางรานท่ัวไป หรือไดรับการอุดหนุนจากองคกรในตางประเทศ โดย
รัฐไดใหการสงเสริมโดยวิธีการทางดานภาษีอยางจํากัดและไมมีลักษณะจูงใจใหมีการบริจาคใหแก
องคกรพัฒนาเอกชนแตอยางใด ดังนั้น ตามรางกฎหมายฉบับนี้จึงไดกําหนดหลักการเกี่ยวกับการ
สงเสริมองคกรพัฒนาเอกชนไวดังนี้ คือ 

   4.6.4.1 ลักษณะขององคกรพัฒนาเอกชนท่ีจะขอรับการสงเสริม 
      องคกรพัฒนาเอกชนท่ีจะรับการสงเสริมได ตองเปนองคกรพัฒนาเอกชนที่
ไดรับการจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายฉบับนี้มาแลวไมนอยกวาหนึ่งป และตองยื่นคํารองขอสงเสริม
พรอมท้ังผลการดําเนินการในรอบปท่ีผานมาตอคณะกรรมการสงเสริมการดําเนินการขององคกร
พัฒนาเอกชน 
  4.6.4.2 วิธีการในการสงเสริมการดําเนินการขององคกรพัฒนาเอกชน 
     รางกฎหมายฉบับนี้ไดกําหนดใหมีวิธีการในการสงเสริมการดําเนินการขององค
พัฒนาเอกชนอยู 2 วิธี คือ 
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     (1) วิธีการทางดานภาษี ไดกําหนดใหมีการสงเสริมดวยวิธีการโดยแบงออกเปน  
4  ลักษณะ  ดังนี้ 
        ก. ใหรายไดขององคกรพัฒนาเอกชนที่ไดรับการสงเสริมแลว ไดรับการ
ยกเวนไมตองเสียภาษีโดยการตราเปนพระราชกฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร 
        ข. ใหสิทธิแกองคกรพัฒนาเอกชนท่ีรับการสงเสริมแลวไดรับการลดหยอน
หรือยกเวนภาษีอากรประเภทตางๆ โดยการตราเปนพระราชกฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร 
        ค. ใหองคกรพัฒนาเอกชนท่ีไดรับการสงเสริมแลวมีสิทธิไดรับการยกเวน
อากรขาเขาสําหรับทรัพยสินหรือส่ิงของท่ีไดรับการบริจาคจากตางประเทศ แตตองยื่นคําขอตอ
คณะกรรมการสงเสริมการดําเนินการขององคกรพัฒนาเอกชนเพื่อกําหนดชนิด ประเภท และ
ปริมาณท่ีสามารถนําเขาและจะไดรับการยกเวนอากรขาเขาเสียกอน 
        ง. ใหสิทธิแกผูท่ีบริจาคเงิน ทรัพยสิน หรือส่ิงของใหแกองคกรพัฒนา
เอกชนท่ีไดรับการสงเสริม สามารถนํามูลคาของเงิน ทรัพยสิน หรือส่ิงของดังกลาวไปคํานวณเพ่ือ
เปนคาลดหยอนการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคลหรือภาษีมูลคาเพ่ิมได 
แลวแตกรณี   
     (2) วิธีการขอรับการสนับสนุนจากรัฐ ไดกําหนดใหองคกรพัฒนาเอกชนที่
ไดรับการสงเสริมแลวขอรับการสนับสนุนในดานบุคลากร วิทยากร และการสนับสนุนในดาน
ตางๆ จากรัฐได ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวในระเบียบท่ีคณะกรรมการสงเสริมการ
ดําเนินการขององคกรพัฒนาเอกชนกําหนด (มาตรา 45 รางพระราชบัญญัติองคกรพัฒนาเอกชน 
พ.ศ. ...) 
 4.6.5 การรับรองสมาคมและมูลนิธิท่ีมีลักษณะการดําเนินการเปนองคกรพัฒนาเอกชน 
 โดยที่ไดมีองคกรพัฒนาเอกชนไดขอจดทะเบียนเปนสมาคมหรือมูลนิธิตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย เพื่อใหมีสถานะตามกฎหมายเปนนิติบุคคลและสามารถดําเนินกิจกรรม
ไดโดยสะดวกข้ึน ดังนั้น จึงมีบทบัญญัติใหรับรองสมาคมหรือมูลนิธิดังกลาวใหมีฐานะเปนองคกร
พัฒนาเอกชนตามกฎหมายฉบับนี้ได ดวยความสมัครใจของสมาคมหรือมูลนิธินั้นโดยการย่ืนคํา
รองขอการรับรองไดภายในหน่ึงรอยแปดสิบวันนับแตวันท่ีกฎหมายนี้ใชบังคับ และในกรณีท่ี
สมาคมหรือมูลนิธินั้นไดรับสิทธิหรือประโยชนตามกฎหมายอ่ืนก็ใหไดรับสิทธิหรือประโยชนนั้น
อยูตอไปเทาท่ีไมขัดหรือแยงตอกฎหมายฉบับนี้   
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บทที่ 5 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
5.1 บทสรุป 
 องคกรพัฒนาเอกชน (Non Government Organization: NGO) เปนกลุมคนท่ีสนใจเร่ือง
เดียวกัน มีแนวความคิดหรืออุดมการณเดียวกันมารวมกันเปนองคกร ทํางานโดยอิสระ มีกิจกรรม
ขององคกรท่ีสนับสนุนแนวคิดหรืออุดมการณของผูท่ีอยูในองคกร ซ่ึงคาดหมายวา แนวทางหรือ
กิจกรรมดังกลาวจะสามารถชวยเหลือ หรือคล่ีคลายปญหาในสังคม และพัฒนาสังคมไมได
ดําเนินการในเชิงธุรกิจ แตบางองคกรอาจหาผลประโยชนในรูปแบบอ่ืนๆ เชน อํานาจ ช่ือเสียง อาจ
จดทะเบียนหรือไมจดทะเบียนเปนนิติบุคคลก็ได แตมีการจัดองคกรในเชิงบริหารท่ีสามารถดําเนิน
กิจกรรมตางๆ ไดอยางตอเนื่อง  
      องคกรพัฒนาเอกชนท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
พ.ศ. 2535 ไดแก สมาคม และมูลนิธิ  
 องคกรพัฒนาเอกชนในประเทศไทย มีวิวัฒนาการอยางตอเนื่องมาโดยลําดับ ตั้งแตสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 เร่ิมจากจัดต้ัง “สภาอุณาโลมแดง” หรือสภา 
กาชาดไทยในปจจุบัน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือคนเจ็บปวย และผูท่ีไดรับความลําบากเนื่อง 
จากประสบภัยพิบัติตางๆ  
 องคกรพัฒนาเอกชนในยุคแรก จัดต้ังเพื่อวัตถุประสงคทางดานสังคมสงเคราะหเปน
สวนใหญ องคกรพัฒนาเอกชนท่ีจัดต้ังข้ึนเพื่อชวยเหลือในดานการพัฒนาประเทศจริงๆ เกิดข้ึนเม่ือ
ป พ.ศ. 2510 โดย ดร.ปวย  อ้ึงภากรณ จัดต้ังมูลนิธิบูรณะชนบทแหงประเทศไทย มีการพัฒนาอาชีพ
เพื่อใหประชาชนในชนบทมีรายไดและอยูดีกินดี  
      หลังเหตุการณ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 องคกรพัฒนาเอกชนท่ีตั้งข้ึนจะมีวัตถุประสงค
ทางดานเสริมสรางประชาธิปไตยเปนสวนใหญ ใหประชาชนกลาแสดงความคิดเห็น กลาแสดงออก 
มีการวิพากษวิจารณรัฐบาล  
 องคกรพัฒนาเอกชน หลังเหตุการณ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2516 เปนยุคของการถูกคุกคามจาก
รัฐบาลไมสามารถแสดงบทบาทไดอยางชัดเจน แตตอมาหลังจากรัฐบาล พลเอกเปรม ติณสูลานนท 
ประกาศนโยบาย “ผูรวมพัฒนาชาติไทย” ใหผูท่ีเขารวมกับพรรคคอมมิวนิสตวางอาวุธ กลับมาสู
เมือง เปนยุคท่ีองคกรพัฒนาเอกชนเร่ิมมีการเคล่ือนไหว แสดงตัวเพื่อชวยเหลือสังคมในดานตางๆ 
มากข้ึน  
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 ในชวงป พ.ศ. 2527-2533 เปนยุคท่ีองคกรพัฒนาเอกชนเติบโตและรุงเรืองอยางมาก มี
องคกรพัฒนาเอกชนเกิดข้ึนมากมาย เร่ิมมีการเคล่ือนไหวรณรงคดานส่ิงแวดลอมและยุคนี้เปนยุคท่ี
หนวยงานของรัฐบาลรูจักองคกรพัฒนาเอกชนมากข้ึน  
 ยุคปจจุบัน เปนยุคท่ีองคกรพัฒนาเอกชนพัฒนาการดําเนินงานเปนลักษณะ “เครือขาย” 
คือ องคกรพัฒนาเอกชนท่ีทํางานในลักษณะเดียวกัน กลุมเปาหมายประเภทเดียวกัน แตกระจาย
ทํางานในท่ีตางๆ อยางกวางขวาง  
 ในป พ.ศ. 2550 ประเทศไทยมีองคกรพัฒนาเอกชน รวมประมาณ 1,557 องคกร เปน
องคกรท่ีดําเนินงานดานสุขภาพอนามัยมากท่ีสุดเปนจํานวนถึง 589 องคกร ดานบริการสังคม  
  ลักษณะประสานงาน สวนใหญจะเปนการทํางานรวมกัน หรือรวมกันหาแนวทางการ
แกไขปญหา รวมกันกําหนดนโยบายหรือตรากฎหมาย มีการพัฒนาอาชีพเพื่อใหประชาชนใน
ชนบทมีรายไดและอยูดีกินดี 
 หลังเหตุการณ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 องคกรพัฒนาเอกชนท่ีตั้งข้ึนจะมีวัตถุประสงค
ทางดานเสริมสรางประชาธิปไตยเปนสวนใหญ ใหประชาชนกลาแสดงความคิดเห็น กลาแสดงออก 
มีการวิพากษวิจารณรัฐบาล  
 องคกรพัฒนาเอกชน หลังเหตุการณ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 เปนยุคของการถูกคุกคามจาก
รัฐบาลไมสามารถแสดงบทบาทไดอยางชัดเจน แตตอมาหลังจากรัฐบาล พลเอกเปรม ติณสูลานนท 
ประกาศนโยบาย “ผูรวมพัฒนาชาติไทย” ใหผูท่ีเขารวมกับพรรคคอมมิวนิสตวางอาวุธ กลับมาสู
เมือง เปนยุคท่ีองคกรพัฒนาเอกชนเร่ิมมีการเคล่ือนไหว แสดงตัวเพื่อชวยเหลือสังคมในดานตางๆ 
มากข้ึน  
 ในชวงป พ.ศ. 2527–2533 เปนยุคท่ีองคกรพัฒนาเอกชนเติบโตและรุงเรืองอยางมาก มี
องคกรพัฒนาเอกชนเกิดข้ึนมากมาย เร่ิมมีการเคล่ือนไหวรณรงคดานส่ิงแวดลอม และยุคนี้เปนยุคท่ี
หนวยงานของรัฐบาลรูจักองคกรพัฒนาเอกชนมากข้ึน  
 ยุคปจจุบัน เปนยุคท่ีองคกรพัฒนาเอกชนพัฒนาการดําเนินงานเปนลักษณะ “เครือขาย” 
คือ องคกรพัฒนาเอกชนท่ีทํางานในลักษณะเดียวกัน กลุมเปาหมายประเภทเดียวกัน แตกระจาย
ทํางานในที่ตางๆ อยางกวางขวาง  
      ในป พ.ศ. 2550 ประเทศไทยมีองคกรพัฒนาเอกชน รวมประมาณ 1,557 องคกร เปน
องคกรท่ีดําเนินงานดานสุขภาพอนามัยมากท่ีสุดถึง 589 องคกร ดานบริการสังคม 188 องคกร ดาน
การพัฒนาและการเคหะ 176 องคกร ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 168 องคกร ดานสิทธิ
มนุษยชนและการเมือง 168 องคกร ตามลําดับ  
      ในจํานวนองคกรพัฒนาเอกชนท่ีดําเนินกิจกรรมตางๆ อยูในสังคมไทย สามารถจําแนก
ตามความรูสึกและความคาดหวังของคนไทยในสังคมออกไดเปน 2 กลุม คือ  
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 5.1.1 ความสัมพันธระหวางรัฐและองคกรพัฒนาเอกชน  
      ความสัมพันธระหวางรัฐ หรือหนวยงานของรัฐ และองคกรพัฒนาเอกชนเปนไปใน 2 
ดาน คือ ดานท่ีเปนการสนับสนุน และดานท่ีปฏิปกษ  
 ดานสนับสนุน มี 3 ลักษณะ คือ  
 1) ลักษณะสงเสริม เกิดจากความเขาใจอันดีของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีมีตอองคกรพัฒนา
เอกชนวาองคกรนั้นตองการมาชวยเหลือแกปญหาดานตางๆ ใหกับสังคมอยางแทจริง จึงใหการ
สนับสนุนดานขอมูล การอํานวยความสะดวกในการทํางานและรวมทํางานดวย  
 2) ลักษณะประสานงาน สวนใหญจะเปนการทํางานรวมกัน หรือรวมกันหาแนว
ทางการแกไขปญหา รวมกันกําหนดนโยบายหรือตรากฎหมาย  
 3) ลักษณะพึ่ง เปนลักษณะขององคกรพัฒนาเอกชนที่ไดรับการสนับสนุนดานงบ 
ประมาณ หรือทุนในการดําเนินการจากรัฐ  
      ดานเปนปฏิปกษ มี 2 ลักษณะ คือ  
 1) การควบคุม รัฐควบคุมองคกรพัฒนาเอกชนในหลายรูปแบบ เชน ควบคุมดวยการ
ใชกฎหมาย โดยใหองคกรพัฒนาเอกชนจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ซ่ึงปจจุบันจะอยูในรูปแบบของ
สมาคม หรือมูลนิธิ ควบคุมโดยการใหทุนสนับสนุนการดําเนินงาน เพื่อใหองคกรพัฒนาเอกชน   
นั้นๆ ตองพึ่งพารัฐมากข้ึน ความเปนอิสระจึงสูญเสียไป และควบคุมในลักษณะของการดึงเขามา
เปนสวนรวมในกิจกรรมของรัฐ เชน เปนสวนหนึ่งของ   
 2) การขูคุกคาม เปนความสัมพันธเชิงปฏิปกษท่ีตางมีตอกัน กลาวคือ ยุคใดท่ีรัฐบาล
เปดเสรีใหแสดงความคิดเห็นมาก องคกรพัฒนาเอกชนก็จะมีบทบาทในการเคล่ือนไหวตอปญหา
ตางๆ มาก และถาถึงข้ันรุนแรง ก็มักจะขมขูคุกคามเจาหนาท่ีของรัฐ หรือบุคคลในรัฐบาลโดยใช
พลังประชาชน หรือความเดือดรอนของประชาชนเปนอํานาจตอรอง แตถายุคสมัยใดท่ีเปนรัฐบาล
เผด็จการ หรือยุครัฐบาลควบคุม ปดกั้นเสรีภาพของประชาชน องคกรพัฒนาเอกชนออกมา
เคล่ือนไหวโจมตีรัฐบาล รัฐก็จะใชอํานาจรัฐในการขมขูคุกคามองคกรพัฒนาเอกชนเหลานั้น
เชนกัน  
 5.1.2 การดูแลควบคุม  
      การควบคุมดูแลการดําเนินงานขององคกรพัฒนาเอกชนท่ีเปนอยูในปจจุบัน คือ การ
ควบคุมดูแลดวยกฎหมาย ดวยการใชกฎระเบียบของการจดทะเบียนเปนมูลนิธิ หรือสมาคมสําหรับ
องคกรพัฒนาเอกชนที่จัดต้ังข้ึนภายในประเทศ สวนองคกรพัฒนาเอกชนตางประเทศท่ีเขามา
ดําเนินการในประเทศไทยใชระเบียบกระทรวงแรงงานวาดวยการเขามาดําเนินการขององคกร
พัฒนาเอกชนตางประเทศในประเทศไทย พ.ศ. 2541 และระเบียบคณะกรรมการพิจารณาดําเนินการ
ขององคกรเอกชนตางประเทศวาดวยหลักการพิจารณาและขอปฏิบัติเกี่ยวกับการเขามาดําเนินงาน
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ขององคกรเอกชนตางประเทศในประเทศไทยและการจัดต้ังสํานักงานภูมิภาคในประเทศไทย พ.ศ. 
2543  
      อยางไรก็ตาม มีผูเสนอใหตราพระราชบัญญัติสงเสริมการดําเนินงานขององคกรพัฒนา
เอกชนข้ึนมาควบคุมจะดีกวา เพราะกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติของสมาคมและมูลนิธิคอนขาง
ลาสมัย และไมตรงกับลักษณะการดําเนินงานขององคพัฒนาเอกชนนัก โดยพระราชบัญญัตินี้ จะมี
สาระสําคัญท้ังดานการสงเสริมการดําเนินงานและควบคุมไปพรอมกัน  
      อีกแนวทางหนึ่งท่ีสามารถควบคุมดูแลองคกรพัฒนาเอกชนไดในระดับหนึ่ง คือ การ
ควบคุมกันเอง คลายกับลักษณะของส่ือมวลชนท่ีใหส่ือมวลชนควบคุมดูแลกันเอง โดยมีมาตรฐาน
จรรยาบรรณเปนตัวกํากับ ใครทําผิดจรรยาบรรณจะถูกประณามและมีบทลงโทษจากสังคมดวยการ
ไมใหความรวมมือและเปดโปงพฤติกรรม ขณะเดียวกันใครเปนองคกรท่ีดีก็จะไดรับการสนับสนุน
ในการดําเนินงาน 
 
5.2 ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาผูเขียนเห็นวา ประเทศไทยควรตรากฎหมายเปนการเฉพาะเพ่ือกํากับดูแล
มูลนิธิ (Sui Gereris) โดยในกฎหมายดังกลาวจะมีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 
 5.2.1 กําหนดลักษณะขององคกรสาธารณประโยชน 
 เนื่องจากในปจจุบันองคกรพัฒนาเอกชนไมมีกฎหมายท่ีกําหนดรองรับสถานะของ
องคกรไวโดยเฉพาะแตอยางใด รางกฎหมายฉบับนี้จึงไดกําหนดใหมีการรับรองสถานะขององคกร
พัฒนาเอกชนข้ึน โดยใหองคกรพัฒนาเอกชนใดท่ีประสงคจะขอรับการรับรองตองยื่นคําขอตอ       
นายทะเบียนองคกรพัฒนาเอกชน เม่ือนายทะเบียนองคกรพัฒนาเอกชนไดพิจารณาคําขอพรอม
วัตถุประสงคขององคกรพัฒนาเอกชนดังกลาววาถูกตองตามกฎหมายและระเบียบแลว ก็จะใหการ
รับรองโดยออกใบสําคัญการรับรองใหองคกรพัฒนาเอกชนท่ีไดรับการรับรองจากนายทะเบียน
องคกรพัฒนาเอกชนแลวก็จะมีสถานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย 
 5.2.2 กําหนดใหมีนายทะเบียนองคกรพัฒนาเอกชน 
 เพื่อใหมีการสงเสริมการดําเนินการขององคกรพัฒนาเอกชน และสามารถตรวจสอบ
และกํากับดูแลผลการดําเนินการขององคกรพัฒนาเอกชนท่ีไดรับรองสถานะและไดรับสิทธิตาม
กฎหมายฉบับนี้ จึงไดกําหนดใหมีนายทะเบียนองคกรพัฒนาเอกชนนี้ เพ่ือทําหนาท่ีรับรององคกร
พัฒนาเอกชนใหมีสถานะตามกฎหมาย  เก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินการขององคกร
พัฒนาเอกชน และพิจารณาถึงการการดํารงอยู หรือการเลิกองคกรพัฒนาเอกชนตามรางกฎหมาย
ฉบับนี้ นายทะเบียนองคกรพัฒนาเอกชนตองเปนขาราชการในกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
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สังคม ตั้งแตระดับ 8 ข้ึนไป และไดรับการแตงต้ังจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย 
 5.2.3 กําหนดใหมีคณะกรรมการดําเนินการขององคกรพัฒนาเอกชน 
   เพื่อใหการดําเนินการขององคกรพัฒนาเอกชนไดรับการสงเสริมจากรัฐเพียงพอท่ีจะ
ดําเนินกิจกรรม และไมใหตกอยูภายใตการครอบงําของนายทะเบียนองคกรพัฒนาเอกชนมาก
จนเกินไป จึงไดกําหนดใหมีคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งทําหนาท่ีในการพิจารณาใหการสงเสริม
แกองคกรพัฒนาเอกชน ตลอดจนกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินการขององคกรพัฒนาเอกชน       
ซ่ึงคณะกรรมการดังกลาวเรียกวา “คณะกรรมการสงเสริมการดําเนินการขององคกรพัฒนาเอกชน”  
ซ่ึงจะตองประกอบดวยตัวแทนของรัฐและเอกชนรวมกัน 
                 โดยกําหนดใหมีอํานาจหนาท่ีท่ีเปนสาระสําคัญดังนี้  คือ 
   1) เสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับการสงเสริมองคกรพัฒนาเอกชนเพื่อขอความเห็นชอบ
ตอคณะรัฐมนตรี 
   2) ใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีผูรักษาการตามกฎหมายฉบับนี้ คือ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ในการตรา
พระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวงตางๆ เพื่อใหมีการปฏิบัติการเปนไปตามกฎหมายฉบับนี้ 
   3) พิจารณาและใหความเห็นชอบเกี่ยวกับผลการดําเนินการขององคกรพัฒนาเอกชน    
ท่ีไดรับการรับรองตามกฎหมายฉบับนี้ รวมท้ังพิจารณาใหการสงเสริมการดําเนินการขององคกร
พัฒนาเอกชน 
   4) พิจารณาอุทธรณขององคกรพัฒนาเอกชนเก่ียวกับคําส่ังการไมรับรองหรือการเพิก
ถอนการรับรองของนายทะเบียนองคกรพัฒนาเอกชน 
   5) ออกระเบียบของคณะกรรมการเพื่อใหมีการปฏิบัติการเปนไปตามกฎหมายฉบับนี้ 
อันไดแก การรับรององคกรพัฒนาเอกชน หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการอุทธรณการไมรับรอง
หรือการเพิกถอนการรับรอง เปนตน   
 5.2.4 กําหนดใหมีการสงเสริมการดําเนินการขององคกรพัฒนาเอกชน 
   เนื่องจากองคกรพัฒนาเอกชนไมใชหนวยงานของรัฐท่ีจะไดรับเงินงบประมาณในการ
ดําเนินกิจกรรมเปนรายปตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ จึงทําใหองคกรพัฒนาเอกชนตอง
จัดหาเงินทุนเพื่อใชจายในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เอง และเงินดังกลาวมักจะมีท่ีมาจากการรับ
บริจาคจากบุคคล บริษัทและหางรานท่ัวไป หรือไดรับการอุดหนุนจากองคกรในตางประเทศ โดย
รัฐไดใหการสงเสริมโดยวิธีการทางดานภาษีอยางจํากัดและไมมีลักษณะจูงใจใหมีการบริจาคใหแก
องคกรพัฒนาเอกชนแตอยางใด ดังนั้น ตามรางกฎหมายฉบับนี้จึงไดกําหนดหลักการเกี่ยวกับการ
สงเสริมองคกรพัฒนาเอกชนไวดังนี้ คือ 
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  โดยกําหนดใหมีวิธีการในการสงเสริมการดําเนินการขององคพัฒนาเอกชนอยู 2 วิธี คือ 
  5.2.4.1 วิธีการทางดานภาษี ไดกําหนดใหมีการสงเสริมดวยวิธีการโดยแบงออกเปน 
4 ลักษณะ ดังนี้ 
     (1) ใหรายไดขององคกรพัฒนาเอกชนท่ีไดรับการสงเสริมแลว ไดรับการยกเวน
ไมตองเสียภาษีโดยการตราเปนพระราชกฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร 
     (2) ใหสิทธิแกองคกรพัฒนาเอกชนท่ีรับการสงเสริมแลวไดรับการลดหยอน
หรือยกเวนภาษีอากรประเภทตางๆ โดยการตราเปนพระราชกฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร 
     (3) ใหองคกรพัฒนาเอกชนที่ไดรับการสงเสริมแลวมีสิทธิไดรับการยกเวน
อากรขาเขาสําหรับทรัพยสินหรือส่ิงของท่ีไดรับการบริจาคจากตางประเทศ แตตองยื่นคําขอตอคณะ 
กรรมการสงเสริมการดําเนินการขององคกรพัฒนาเอกชนเพื่อกําหนดชนิด ประเภท และปริมาณท่ี
สามารถนําเขาและจะไดรับการยกเวนอากรขาเขาเสียกอน 
     (4) ใหสิทธิแกผูท่ีบริจาคเงิน ทรัพยสิน หรือส่ิงของใหแกองคกรพัฒนาเอกชนท่ี
ไดรับการสงเสริม สามารถนํามูลคาของเงิน ทรัพยสิน หรือส่ิงของดังกลาวไปคํานวณเพื่อเปนคา
ลดหยอนการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคลหรือภาษีมูลคาเพิ่มได แลวแตกรณี   
  5.2.4.2 วิธีการขอรับการสนับสนุนจากรัฐ ไดกําหนดใหองคกรพัฒนาเอกชนท่ีไดรับ
การสงเสริมแลวขอรับการสนับสนุนในดานบุคลากร วิทยากร และการสนับสนุนในดานตางๆ จาก
รัฐได ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวในระเบียบท่ีคณะกรรมการสงเสริมการดําเนินการของ
องคกรพัฒนาเอกชนกําหนด  
 5.2.5 การจัดทําบัญชีและจัดใหมีผูรับรองบัญชี 
 5.2.6 การตรวจสอบโดยผูบริจาคและการรายงานผลการดําเนินงาน ณ ท่ีทําการของบริษัทหรือ
ทางอินเตอรเน็ต 
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พระราชบัญญัติ 
สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๔ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
เปนปท่ี ๕๘ ในรัชกาลปจจบัุน 

 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ 
ใหประกาศวา 
 โดยท่ีเปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอม
ของรัฐสภาดังตอไปนี้ 
 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
พ.ศ. ๒๕๔๖” 
 มาตรา ๒1[๑] พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
 “สวัสดิการสังคม” หมายความวา ระบบการจัดบริการทางสังคมซ่ึงเกี่ยวกับการปองกัน 
การแกไขปญหา การพัฒนา และการสงเสริมความมั่นคงทางสังคม เพ่ือตอบสนองความจําเปนข้ัน
พื้นฐานของประชาชน ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและพึ่งตนเองไดอยางท่ัวถึง เหมาะสม เปนธรรม และ
ใหเปนไปตามมาตรฐาน ท้ังทางดานการศึกษา สุขภาพอนามัย ท่ีอยูอาศัย การทํางาน และการมี
รายได นันทนาการ กระบวนการยุติธรรม และบริการทางสังคมท่ัวไป โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษย สิทธิท่ีประชาชนจะตองไดรับ และการมีสวนรวมในการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ 
 “การจัดสวัสดิการสังคม” หมายความวา การจัดบริการสวัสดิการสังคมตามมาตรฐานท่ี
คณะกรรมการกําหนด 
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 “ผูรับบริการสวัสดิการสังคม” หมายความวา บุคคลหรือกลุมบุคคลซ่ึงอยูในสภาวะ
ยากลําบากหรือท่ีจําตองไดรับความชวยเหลือ เชน เด็ก เยาวชน คนชรา ผูยากไร ผูพิการ หรือทุพพล
ภาพ ผูดอยโอกาส ผูถูกละเมิดทางเพศ หรือกลุมบุคคลอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 “องคการสวัสดิการสังคม”2[๒] หมายความวา หนวยงานของรัฐท่ีดําเนินงานดานการ
จัดสวัสดิการสังคม องคกรสาธารณประโยชน และองคกรสวัสดิการชุมชน 
 “องคกรสาธารณประโยชน”  หมายความวา องคกรภาคเอกชนที่ไดรับการรับรองให
ดําเนินงานดานการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัตินี้ 
 “องคกรสวัสดิการชุมชน”3[๓] หมายความวา องคกรภาคประชาชนท่ีจัดต้ังข้ึนโดยมี
วัตถุประสงคในการจัดสวัสดิการสังคมใหแกสมาชิกในชุมชน หรือปฏิบัติงานดานการจัดสวัสดิการ
สังคมของเครือขายองคกรสวัสดิการชุมชน และไดรับการรับรองใหดําเนินงานดานการจัด
สวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัตินี้ 
 “ชุมชน”4[๔] หมายความวา กลุมคนท่ีมีวิถีชีวิตเกี่ยวพันกัน และมีการติดตอส่ือสาร
ระหวางกันอยางเปนปกติและตอเนื่อง โดยเหตุท่ีอยูในอาณาบริเวณเดียวกัน หรือมีอาชีพเดียวกัน 
หรือประกอบกิจกรรมท่ีมีวัตถุประสงครวมกัน หรือมีวัฒนธรรม ความเช่ือ หรือความสนใจรวมกนั 
 “เครือขายองคกรสวัสดิการชุมชน”5[๕] หมายความวา องคกรท่ีเกิดจากการรวมตัวของ
องคกรสวัสดิการชุมชนมากกวาหนึ่งองคกรเพื่อรวมมือ ประสานงาน และเช่ือมโยงในการจัด
สวัสดิการสังคมขององคกรสวัสดิการชุมชนในทุกระดับ 
 “กองทุน” หมายความวา กองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
 “สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
แหงชาติ 
 “นักสังคมสงเคราะห”  หมายความวา ผูซ่ึงปฏิบัติงานดานการจัดสวัสดิการสังคมท่ี
สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีสาขาสังคมสงเคราะหศาสตรหรือท่ีผานการฝกอบรมดาน
สังคมสงเคราะหตามมาตรฐานท่ีคณะกรรมการกําหนดหรือท่ีมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการ
กําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 “อาสาสมัคร” หมายความวา ผูซ่ึงอาสาชวยปฏิบัติงานดานการจัดสวัสดิการสังคมใน
องคการสวัสดิการสังคม 
 “กรรมการ” หมายความวา กรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ 
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 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ 
 “คณะกรรมการประเมินผล” หมายความวา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานของกองทุน 
 “ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมแหงชาติ 
 “พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการตามพระราช 
บัญญัตินี้ 
 “รัฐมนตรี”  หมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย 
 มาตรา ๔ ใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยมีอํานาจแตงต้ัง
พนักงานเจาหนาท่ี กับออกระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ระเบียบนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
แนวการจัดสวสัดิการสังคม 

   
 

 มาตรา ๕  ในการจัดสวัสดิการสังคมขององคการสวัสดิการสังคมใหแกผูรับบริการ
สวัสดิการสังคม ใหคํานึงถึงเร่ือง ดังตอไปนี้ 
 (๑)  สาขาตางๆ ท่ีจะดําเนินการตามความจําเปนและเหมาะสม เชน การบริการทาง
สังคม การศึกษา สุขภาพอนามัย ท่ีอยูอาศัย การฝกอาชีพ การประกอบอาชีพ นันทนาการและ
กระบวนการยุติธรรม เปนตน 
 (๒) ลักษณะหรือรูปแบบและวิธีการในการดําเนินการ เชน การสงเสริมการพัฒนา การ
สงเคราะห การคุมครอง การปองกัน การแกไข และการบําบัดฟนฟู เปนตน 
 ในการจัดสวัสดิการสังคมตามวรรคหน่ึง ใหมีการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา และองคกรอ่ืนไดมี
สวนรวมดวย 
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 มาตรา ๖ ในการจัดสวัสดิการสังคม ใหเปนไปตามมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมท่ี
คณะกรรมการกําหนด 

 
 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ 

   
 

 มาตรา ๗6[๖] ใหมีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกวา “คณะกรรมการสงเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมแหงชาติ” เรียกโดยยอวา “ก.ส.ค.” ประกอบดวย 
 (๑) นายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ 
 (๒) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเปนรอง
ประธานกรรมการคนท่ีหนึ่ง 
 (๓) ผูแทนองคกรสาธารณประโยชนหรือผูแทนองคกรสวัสดิการชุมชน ซ่ึงนายก 
รัฐมนตรีแตงต้ังจากบุคคลตาม (๕) เปนรองประธานกรรมการคนท่ีสอง 
 (๔) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการคลัง
ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
 (๕) กรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ัง ไดแก ผูแทนองคกรสาธารณประโยชนจํานวน
แปดคนและผูแทนองคกรสวัสดิการชุมชนจํานวนแปดคน 
 (๖) ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังจํานวนแปดคน 
 ใหผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการ และใหผูอํานวยการแตงตั้งขาราชการใน
สํานักงานเปนผูชวยเลขานุการ 
 การแตงต้ังกรรมการผูแทนองคกรสาธารณประโยชนและผูแทนองคกรสวัสดิการ
ชุมชนใหแตงต้ังจากบุคคลซ่ึงองคกรสาธารณประโยชนหรือองคกรสวัสดิการชุมชนไดเลือกกันเอง 
แลวแตกรณี และการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหแตงต้ังจากบุคคลซ่ึงไมเปนขาราชการที่มี
ตําแหนงหรือเงินเดือนประจําพนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
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หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินเวนแตเปนผูสอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ โดยผูทรงคุณวุฒิ
ตองเปนผูซ่ึงมีความรู ความเชี่ยวชาญมีผลงานและประสบการณท่ีเกี่ยวของกับงานดานการจัด
สวัสดิการสังคม ดานสุขภาพอนามัยดานการศึกษา และดานกฎหมายอยางนอยดานละหนึ่งคน 
 หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการเลือกและการพนจากตําแหนงของผูแทนองคกร
สาธารณประโยชนและผูแทนองคกรสวัสดิการชุมชน ใหเปนไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนด 
 มาตรา ๘ กรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป 
กรรมการซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงต้ังอีกได แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน 
 มาตรา ๙ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๘ กรรมการซ่ึงคณะ 
รัฐมนตรีแตงต้ังพนจากตําแหนง เม่ือ 
 (๑)  ตาย 
 (๒)  ลาออก 
 (๓)  เปนบุคคลลมละลาย 
 (๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
 (๕)  คณะรัฐมนตรีใหออก 
 (๖)  ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก 
 มาตรา ๑๐ ในกรณีท่ีกรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังพนจากตําแหนงกอนวาระ ให
คณะรัฐมนตรีแตงต้ังกรรมการจากบุคคลในประเภทเดียวกันตามมาตรา ๗ เปนกรรมการแทน และ
ใหผูซ่ึงไดรับแตงต้ังอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการซ่ึงตนแทน 
 มาตรา ๑๑ ในกรณีท่ีกรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังดํารงตําแหนงครบวาระแลว ให
กรรมการซ่ึงพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาจะมีการแตงต้ังกรรมการข้ึนใหม 
 มาตรา ๑๒ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
 ในการประชุมคราวใดถาประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติ
หนาท่ีได ใหรองประธานกรรมการคนท่ีหนึ่งเปนประธานในท่ีประชุม ถาประธานกรรมการและ
รองประธานกรรมการคนท่ีหนึ่งไมอยูในท่ีประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหรองประธาน
กรรมการคนท่ีสองเปนประธานในท่ีประชุม ถาประธานกรรมและรองประธานกรรมการท้ังสองคน
ไมอยูในท่ีประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหกรรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึง 
เปนประธานในท่ีประชุมสําหรับการประชุมคราวน้ัน 
 การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหน่ึงใหมีเสียงหนึ่งใน
การลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงช้ีขาด 
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 มาตรา ๑๓  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
 (๑)  เสนอแนะและใหความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการจัดสวัสดิการ
สังคม และการสงเสริมใหมีการจัดสวัสดิการสังคมอยางเปนระบบ ท่ัวถึง และตอเนื่อง 
 (๒)  เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีใหมีหรือแกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือมติ
คณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม 
 (๓)  เสนอแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมตอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติเปนแผนแมบท 
 (๔)  ใหความเห็นชอบแผนงานและโครงการตางๆ ในการจัดสวัสดิการสังคมท่ีเสนอ
ตอคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๕)  กําหนดบุคคลหรือกลุมบุคคลเปาหมาย สาขา ลักษณะหรือรูปแบบและวิธีการใน
การจัดสวัสดิการสังคม 
 (๖)  กําหนดมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคม 
 (๗)  วางระเบียบเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานดานการจัดสวัสดิการ
สังคมขององคการสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห และอาสาสมัคร 
 (๘)  วางระเบียบเกี่ยวกับการประสานงานดานการจัดสวัสดิการสังคม 
 (๙)  วางระเบียบเกี่ยวกับการสงเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม 
 (๑๐) วางระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการใชจายเงินของกองทุนใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 (๑๑) วางระเบียบเกี่ยวกับการบริหารกองทุนโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ตามมาตรา ๒๙ (๑) 
 (๑๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติการจายเงินเพื่อสนับสนุนองคการ
สวัสดิการสังคมในการจัดสวัสดิการสังคมหรือการปฏิบัติงานดานการจัดสวัสดิการสังคมตาม
มาตรา ๒๙ (๒) 
 (๑๓) วางระเบียบเก่ียวกับการจัดทํารายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนตาม
มาตรา ๒๙ (๓) 
 (๑๔) วางระเบียบการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน และ
การจัดการของกองทุนโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังตามมาตรา ๓๐ 
 (๑๕)7[๗] กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่นคําขอและการรับรองเปน
องคกรสาธารณประโยชนและองคกรสวัสดิการชุมชน ตามมาตรา ๓๔ และมาตรา ๔๐/๑ 
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 (๑๖)8[๘] วางระเบียบเกี่ยวกับการกํากับดูแลและตรวจสอบการดําเนินงานขององคกร
สาธารณประโยชนและองคกรสวัสดิการชุมชนเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๑๗)9[๙] กําหนดมาตรฐานในการฝกอบรมดานสังคมสงเคราะห รวมทั้งกําหนด
คุณสมบัติสําหรับผูซ่ึงปฏิบัติงานดานการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อเปนนักสังคมสงเคราะหตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 (๑๘)10[๑๐] วางระเบียบเกี่ยวกับการสงเสริมและสนับสนุนในดานวิชาการและการพัฒนา
บุคลากรใหแกนักสังคมสงเคราะห อาสาสมัคร ตามมาตรา ๓๕ (๒) 
 (๑๙)11[๑๑] วางระเบียบเกี่ยวกับการคืนเงินอุดหนุนท่ีองคกรสาธารณประโยชน และ
องคกรสวัสดิการชุมชนไดรับไปตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๐/๓ 
 (๒๐)  วางระเบียบอ่ืนท่ีเกี่ยวของเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ รวมท้ังปฏิบัติการ
อ่ืนใดตามท่ีพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการหรือ
ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 ท้ังนี้ ในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตาม (๓) (๕) (๖) และ (๙) ใหคํานึงถึง
หลักการและแนวทางการมีสวนรวมหรือบทบาทในการจัดสวัสดิการสังคมของบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนาและองคกรอ่ืน รวมท้ังหนวยงาน
ของรัฐและภาคเอกชนดวย 
 แผนพัฒนาสวัสดิการสังคมตาม (๓) ซ่ึงคณะรัฐมนตรีอนุมัติเปนแผนแมบทแลว ขอ 
กําหนดตาม (๕) (๖) (๑๕) (๑๗) และระเบียบท่ีไดวางข้ึนตาม (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๒) (๑๓) (๑๔) 
(๑๖) (๑๘) (๑๙) (๒๐) รวมท้ังระเบียบเกี่ยวกับการบริหารกองทุนตาม (๑๑) ซ่ึงกระทรวงการคลังได
เห็นชอบนั้นเม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 มาตรา ๑๔ ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีแทน
คณะกรรมการหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
 ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๒ มาใชบังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการ โดย
อนุโลม  
 มาตรา ๑๕ ใหมีสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ เรียก
โดยยอวา “สํานักงาน ก.ส.ค.” ในสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษยและใหมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
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 (๑) จัดทําแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมเสนอตอคณะกรรมการ 
 (๒) รวบรวมขอมูล ศึกษา วิจัยและพัฒนา เกี่ยวกับงานสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
 (๓) เปนศูนยกลาง ประสานงาน เผยแพร และประชาสัมพันธ งานหรือกิจกรรม
เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม 
 (๔) รวมมือและประสานงานกับราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค 
ราชการบริหารสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ และองคการสวัสดิการสังคม ตลอดจนองคกรอ่ืนในการจัด
สวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
 (๕) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมขององคการ
สวัสดิการสังคมแลวรายงานตอคณะกรรมการ 
 (๖) ดําเนินการและสนับสนุนใหมีการปฏิบัติงานดานการจัดสวัสดิการสังคมของ
องคการสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห และอาสาสมัคร ใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีคณะ 
กรรมการกําหนด รวมท้ังดําเนินการเพื่อใหมีการพัฒนามาตรฐานดังกลาวใหเหมาะสมกับการ
เปล่ียนแปลงทางสังคม 
 (๗) ใหการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานดานการจัดสวัสดิการสังคมขององคการ
สวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห และอาสาสมัคร ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 (๘)12[๑๒] กํากับดูแลและตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรสาธารณประโยชนและ
องคกรสวัสดิการชุมชนใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้และตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 
  (๙) จัดทําทะเบียนกลางเกี่ยวกับองคการสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห
อาสาสมัคร และผูรับบริการสวัสดิการสังคม 
 (๑๐) จัดฝกอบรมนักสังคมสงเคราะหและอาสาสมัคร 
 (๑๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารกองทุน คณะ 
กรรมการประเมินผล และคณะอนุกรรมการซ่ึงคณะกรรมการแตงต้ัง 
 (๑๒) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
 มาตรา ๑๖ ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ใหกรรมการ กรรมการสงเสริม
การจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด กรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร กรรมการ
ประเมินผล กรรมการบริหารกองทุนและอนุกรรมการไดรับเบ้ียประชุม คาพาหนะ คาเบ้ียเล้ียง คา
เชาท่ีพัก และคาใชจายอยางอ่ืน ตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนด 
 โดยความเห็นชอบของกระทรวง การคลัง 

 

                                                 
 

DPU



 116 

หมวด ๓ 
คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวดั 

   
 

 มาตรา ๑๗13[๑๓] ใหมีคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด เรียกโดยยอ
วา “ก.ส.จ.” ประกอบดวย 
 (๑) ผูวาราชการจังหวัดเปนประธานกรรมการ 
 (๒) รองผูวาราชการจังหวัดซ่ึงผูวาราชการจังหวัดมอบหมายเปนรองประธาน
กรรมการคนท่ีหนึ่ง 
 (๓) ผูแทนองคกรสาธารณประโยชนหรือผูแทนองคกรสวัสดิการชุมชนซ่ึงผูวาราชการ
จังหวัดแตงต้ังจากบุคคลตาม (๕) เปนรองประธานกรรมการคนท่ีสอง 
 (๔) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก ปลัดจังหวัด แรงงานจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด 
ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษประจํา
จังหวัด นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด และผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตจังหวัดจํานวนหน่ึงคน 
 (๕) กรรมการซ่ึงผูวาราชการจังหวัดแตงต้ัง ไดแก ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในเขตจังหวัดจํานวนสามคน ผูแทนองคกรสาธารณประโยชนในเขตจังหวัดจํานวนสามคน และ
ผูแทนองคกรสวัสดิการชุมชนในเขตจังหวัดจํานวนสามคน 
 (๖) ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงผูวาราชการจังหวัดแตงต้ังจํานวนสามคน 
 ใหพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ และให
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดแตงต้ังขาราชการในสํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษยจังหวัดเปนผูชวยเลขานุการ 
 การแตงต้ังกรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนองคกรสาธารณ 
ประโยชนและผูแทนองคกรสวัสดิการชุมชนใหแตงต้ังจากบุคคลซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
องคกรสาธารณประโยชน หรือองคกรสวัสดิการชุมชนในจังหวัดนั้นไดเลือกกันเอง แลวแตกรณี 
และการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหแตงต้ังจากบุคคลซ่ึงไมเปนขาราชการที่มีตําแหนงหรือ
เงินเดือนประจําพนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเวนแตเปนผูสอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐโดยผูทรงคุณวุฒิตองเปนผูซ่ึงมี
ความรู ความเช่ียวชาญมีผลงานและประสบการณท่ีเกี่ยวของกับงานดานสวัสดิการสังคมอยางนอย
หนึ่งคน 
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 หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการเลือกและการพนจากตําแหนงของผูแทนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนองคกรสาธารณประโยชน และผูแทนองคกรสวัสดิการชุมชน ใหเปน 
ไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนด 
 มาตรา ๑๘  ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ และ
มาตรา ๑๔ มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง การประชุม และการแตงต้ังคณะ 
อนุกรรมการของ ก.ส.จ. โดยอนุโลม 
 มาตรา ๑๙  ให ก.ส.จ. มีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
 (๑) เสนอนโยบาย มาตรการ และแผนการจัดสวัสดิการสังคมของจังหวัดตอคณะ 
กรรมการ 
 (๒) สงเสริม และสนับสนุนใหหนวยงานของรัฐและภาคเอกชนเขามามีสวนรวมใน
การจัดสวัสดิการสังคมของจังหวัด 
 (๓) วางระเบียบเกี่ยวกับการประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐและภาคเอกชน ท้ัง
ในดานขอมูล ทรัพยากร และการปฏิบัติงานในการจัดสวัสดิการสังคมของจังหวัด 
 (๔) วางระเบียบเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมของจังหวัดใหสอดคลองกับระเบียบท่ี
คณะกรรมการกําหนด 
 (๕) กํากับดูแลหรือสงเสริมและใหความเห็นชอบแผนงานและโครงการเก่ียวกบัการจดั
สวัสดิการสังคมในเขตพื้นท่ีของจังหวัดเพื่อใหเปนไปตามแผนการจัดสวัสดิการสังคม 
 (๖) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
 มาตรา ๒๐14[๑๔] ใหสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดรับผิดชอบ
ในงานธุรการของ ก.ส.จ. และใหมีอํานาจหนาท่ีภายในเขตพื้นท่ีของจังหวัด ดังตอไปนี้ 
 (๑) จัดทําแผนการจัดสวัสดิการสังคมเสนอตอ ก.ส.จ. 
 (๒) รวบรวมขอมูล สถิติ แผนงาน และโครงการ เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม 
 (๓) เปนศูนยกลาง ประสานงาน เผยแพร และประชาสัมพันธ งานหรือกิจกรรมเกี่ยว 
กับการจัดสวัสดิการสังคม 
 (๔) รวมมือและประสานงานกับราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค 
ราชการบริหารสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ และองคการสวัสดิการสังคม ตลอดจนองคกรอ่ืนในการจัด
สวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
 (๕) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดสวัสดิการสังคมขององคการ
สวัสดิการสังคมแลวรายงานตอ ก.ส.จ. 
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 (๖) สงเสริมและสนับสนุนองคการสวัสดิการสังคม องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ชุมชนและองคกรอ่ืนใหมีสวนรวมในการจัดสวัสดิการสังคม 
 (๗) กํากับดูแลและตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรสาธารณประโยชน และ
องคกรสวัสดิการชุมชนตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๘) จัดทําทะเบียนเกี่ยวกับองคการสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห อาสาสมัคร 
และผูรับบริการสวัสดิการสังคม 
 (๙) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ี ก.ส.จ. มอบหมาย 
 มาตรา ๒๑15[๑๕] ใหมีคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร 
เรียกโดยยอวา “ก.ส.ก.” ประกอบดวย 
 (๑) ผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนประธานกรรมการ 
 (๒) ปลัดกรุงเทพมหานครเปนรองประธานกรรมการคนท่ีหนึ่ง 
 (๓) ผูแทนองคกรสาธารณประโยชนหรือผูแทนองคกรสวัสดิการชุมชนซ่ึงผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครแตงต้ังจากบุคคลตาม (๕) เปนรองประธานกรรมการคนท่ีสอง 
 (๔) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก ผูแทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษยผูแทนกระทรวงมหาดไทย ผูแทนกระทรวงแรงงาน ผูแทนกระทรวงวัฒนธรรม ผูแทน
กระทรวงศึกษาธิการ ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข ผูแทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และ
ผูแทนศูนยการศึกษาพิเศษสวนกลาง 
 (๕) กรรมการซ่ึงผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงต้ัง ไดแก ผูแทนองคกรสาธารณ 
ประโยชนในเขตกรุงเทพมหานครจํานวนหกคน และผูแทนองคกรสวัสดิการชุมชนในเขตกรุงเทพ 
มหานครจํานวนหกคน 
 (๖) ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงต้ังจํานวนหกคน 
 ใหผูอํานวยการสํานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร เปนกรรมการและเลขานุการ และ
ใหผูอํานวยการสํานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร แตงต้ังขาราชการในสํานักพัฒนาสังคม
กรุงเทพมหานคร เปนผูชวยเลขานุการ 
 การแตงต้ังกรรมการผูแทนองคกรสาธารณประโยชนและผูแทนองคกรสวัสดิการ
ชุมชนใหแตงต้ังจากบุคคลซ่ึงองคกรสาธารณประโยชนหรือองคกรสวัสดิการชุมชนไดเลือกกันเอง 
แลวแตกรณีและการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหแตงต้ังจากบุคคลซ่ึงไมเปนขาราชการที่มี
ตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เวนแตเปนผูสอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐโดยผูทรงคุณวุฒิ
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ตองเปนผูซ่ึงมีความรูความเช่ียวชาญ มีผลงานและประสบการณท่ีเกี่ยวของกับงานดานสวัสดิการ
สังคมอยางนอยหนึ่งคน 
 หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการเลือกและการพนจากตําแหนงของผูแทนองคกร
สาธารณประโยชนและผูแทนองคกรสวัสดิการชุมชน ใหเปนไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนด 
 มาตรา ๒๒  ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ และ
มาตรา ๑๔ มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง การประชุม และการแตงต้ังคณะ 
อนุกรรมการของ ก.ส.ก. โดยอนุโลม 
 มาตรา ๒๓16[๑๖] ให ก.ส.ก. มีอํานาจหนาท่ีตามมาตรา ๑๙ และใหสํานักพัฒนาสังคม
กรุงเทพมหานคร มีหนาท่ีรับผิดชอบในงานธุรการของ ก.ส.ก. และใหมีอํานาจหนาท่ีตามมาตรา 
๒๐ ท้ังนี้ ภายในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

หมวด ๔ 
กองทุนสงเสริมการจัดสวัสดกิารสังคม 

   
 

 มาตรา ๒๔ ใหจัดต้ังกองทุนข้ึนกองทุนหนึ่งในสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย เรียกวา “กองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม” เพ่ือเปนทุนใช
จายในการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา ๒๕  กองทุนประกอบดวย 
 (๑) เงินทุนประเดิมท่ีรัฐบาลจัดสรรให 
 (๒) เงินท่ีไดรับจากงบประมาณรายจายประจําป 
 (๓) เงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคหรือมอบให 
 (๔) เงินอุดหนุนจากตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ 
 (๕) เงินหรือทรัพยสินท่ีตกเปนของกองทุนหรือท่ีกองทุนไดรับตามกฎหมายหรือโดย
นิติกรรมอ่ืน 
 (๖) ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน 
 มาตรา ๒๖ เงินและดอกผลตามมาตรา ๒๕ ไมตองนําสงกระทรวงการคลังเปนรายได
แผนดิน 
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 มาตรา ๒๗ ใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบดวย 
 (๑)  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยเปนประธานกรรมการ 
 (๒)  อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเปนรองประธานกรรมการ 
 (๓)  ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทนกรมบัญชีกลาง ผูแทนกรุงเทพมหานคร 
 (๔)  ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะกรรมการแตงต้ังจํานวนหาคน ในจํานวนนี้จะตองเปนผูแทน
องคกรสาธารณประโยชนอยางนอยสองคน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางนอยหนึ่งคน 
ใหผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการ 
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิใหเปนไปตามท่ีรัฐมนตรีประกาศ
กําหนด 
 มาตรา ๒๘  ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ และ
มาตรา ๑๔ มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง การประชุม และการแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการของคณะกรรมการบริหารกองทุนโดยอนุโลม 
 มาตรา ๒๙  ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
 (๑)  บริหารกองทุนใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 (๒)  พิจารณาอนุมัติการจายเงินเพื่อสนับสนุนองคการสวัสดิการสังคมในการจัด
สวัสดิการสังคมหรือการปฏิบัติงานดานการจัดสวัสดิการสังคมตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 (๓)  รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนตอคณะกรรมการตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการกําหนด 
 มาตรา ๓๐  การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชนและการ
จัดการกองทุน ใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 มาตรา ๓๑  ใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน
จํานวนเจ็ดคน ประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนหาคน ซ่ึงคณะ 
กรรมการโดยการเสนอแนะของรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูซ่ึงมีความรูความสามารถและประสบการณ
ดานการเงิน การจัดสวัสดิการสังคม และการประเมินผล ซ่ึงในจํานวนนี้จะตองเปนผูมีความ
เช่ียวชาญดานการประเมินผลจํานวนสองคน และใหผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการ 
 ใหนํามาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใชบังคับกับ
กรรมการประเมินผลและการประชุมของคณะกรรมการประเมินผลดวยโดยอนุโลม 
 มาตรา ๓๒  คณะกรรมการประเมินผลมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
 (๑)  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน 
 (๒)  รายงานผลการปฏิบัติงานพรอมท้ังขอเสนอแนะตอคณะกรรมการ 
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 ใหคณะกรรมการประเมินผลมีอํานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานท่ีเกี่ยวของกับกองทุน
จากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใดมาช้ีแจงขอเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาประเมินผลได 
 มาตรา ๓๓ ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดทํางบดุลและบัญชีทําการ สงผูสอบ
บัญชีตรวจสอบภายในหน่ึงรอยยี่สิบวันนับแตวันส้ินปบัญชีทุกป 
 ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีของกองทุนทุกรอบปแลวทํารายงาน
ผลการสอบและรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของกองทุนเสนอตอคณะกรรมการภายในหน่ึง
รอยหาสิบวันนับแตวันส้ินปบัญชีเพื่อคณะกรรมการเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 
 รายงานผลการสอบบัญชีตามวรรคสองใหรัฐมนตรีเสนอตอนายกรัฐมนตรีเพื่อนําเสนอ
ตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อทราบ และจัดใหมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
หมวด ๕ 

องคกรสาธารณประโยชน 
   

 
 มาตรา ๓๔ มูลนิธิ หรือสมาคมท่ีมีวัตถุประสงคในการจัดสวัสดิการสังคมหรือองคกร
ภาคเอกชนท่ีมีผลงานเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมตามมาตรฐานท่ีคณะกรรมการกําหนดอาจย่ืน
คําขอตอคณะกรรมการใหรับรองเปนองคกรสาธารณประโยชนได 
 การยื่นคําขอและการรับรองเปนองคกรสาธารณประโยชนตามวรรคหน่ึงใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 ในการรับรององคกรสาธารณประโยชนนั้นคณะกรรมการอาจกําหนดเง่ือนไขใดๆ ให
องคกรสาธารณประโยชนถือปฏิบัติดวยก็ได 
 เม่ือมีการรับรองใหองคกรใดเปนองคกรสาธารณประโยชนแลว ใหจดแจงการรับรอง
เปนองคกรสาธารณประโยชนในทะเบียนองคกรสาธารณประโยชน และใหสํานักงานประกาศการ
รับรองในราชกิจจานุเบกษา โดยระบุช่ือองคกรสาธารณประโยชนนั้น 
 มาตรา ๓๕ องคกรสาธารณประโยชนอาจไดรับการสนับสนุนในการจัดสวัสดิการ
สังคม ดังตอไปนี้ 
 (๑) เงินอุดหนุนจากกองทุนตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 (๒) การชวยเหลือจากสํานักงานในดานวิชาการและการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
องคกรสาธารณประโยชนตามความจําเปนและเหมาะสมตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 (๓) การชวยเหลืออ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
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 มาตรา ๓๖ โครงการท่ีจะขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนตองมีลักษณะ ดังตอไปนี้ 
 (๑)  เปนโครงการดานการจัดสวัสดิการสังคมท่ีมีผลตอการปองกัน การแกไขปญหา
และการพัฒนาสังคม 
 (๒)  เปนโครงการท่ีไมขัดตอนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคม 
และ 
 (๓)  เปนโครงการท่ีมีการดําเนินงานมาแลว โดยมีทุนอยูบางสวน หรือเปนโครงการ
ใหม 
 มาตรา ๓๗ ใหองคกรสาธารณประโยชนท่ีไดรับเงินอุดหนุนจากกองทุนตามมาตรา 
๓๕ (๑) จัดทํารายงานการใชจายเงินตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 มาตรา ๓๘ ในกรณีท่ีปรากฏวาองคกรสาธารณประโยชนใดมีพฤติการณในการจัด
สวัสดิการสังคมท่ีไมสุจริต หรือไมปฏิบัติตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด หรือไมมีผลงาน 
ตามมาตรฐานท่ีคณะกรรมการกําหนด ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
 (๑)  มีหนังสือแจงใหองคกรสาธารณประโยชนนั้นช้ีแจงขอเท็จจริงหรือความเห็นใน
การปฏิบัติงาน หรือสงผูแทนมาช้ีแจงหรือใหถอยคํา หรือสงเอกสารหรือพยานหลักฐานอ่ืนมา
ประกอบการพิจารณา 
 (๒)  มีหนังสือแจงใหบุคคลที่เกี่ยวของมาใหถอยคําหรือมีหนังสือช้ีแจงขอเท็จจริงหรือ
ใหสงวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานอ่ืนมาประกอบการพิจารณา 
 มาตรา ๓๙ ใหคณะกรรมการมีอํานาจเพิกถอนการรับรององคกรสาธารณประโยชนเม่ือ
ไดรับรายงานจากพนักงานเจาหนาท่ีในกรณีอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 
 (๑) องคกรสาธารณประโยชนใดมีพฤติการณตามมาตรา ๓๘ และพนักงานเจาหนาท่ี
ไดสอบสวนพฤติการณดังกลาวแลวปรากฏวาองคกรสาธารณประโยชนนั้นไดกระทําการโดยไม
สุจริต หรือจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด หรือไมมีผลงานตามมาตรฐานท่ี
คณะกรรมการกําหนด 
 (๒) องคกรสาธารณประโยชนใดไดรับรับแจงจากพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา ๓๘ 
(๑) แลวไมปฏิบัติตามโดยไมมีเหตุอันสมควร 
 มาตรา ๔๐ เม่ือมีการเพิกถอนการรับรององคกรสาธารณประโยชนใด ใหสํานักงาน
ประกาศราย ช่ือองค กรสาธารณประโยชนนั้ น ในราชกิ จจานุ เบกษา  และใหองค กร
สาธารณประโยชนท่ีถูกเพิกถอนการรับรองสงเงินอุดหนุนท่ีไดรับไปคืนแกสํานักงานตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการกําหนด 
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หมวด ๖ 
องคกรสวัสดิการชุมชน17[๑๗] 

   
 

 มาตรา ๔๐/๑18[๑๘] องคกรภาคประชาชนท่ีมีวัตถุประสงคในการจัดสวัสดิการสังคม
ใหแกสมาชิกในชุมชนหรือท่ีไดรวมตัวเปนเครือขายองคกรสวัสดิการชุมชน ตามมาตรฐานท่ี
คณะกรรมการกําหนด โดยคํานึงถึงความหลากหลายทางภูมิสังคมของแตละชุมชนทองถ่ินอาจยื่น
คําขอตอคณะกรรมการใหรับรองเปนองคกรสวัสดิการชุมชนได 
 การยื่นคําขอและการรับรองเปนองคกรสวัสดิการชุมชนตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 ในการรับรององคกรสวัสดิการชุมชนน้ัน คณะกรรมการอาจกําหนดเงื่อนไขใดๆ ให
องคกรสวัสดิการชุมชนถือปฏิบัติดวยก็ได 
 เม่ือมีการรับรองใหองคกรใดเปนองคกรสวัสดิการชุมชนแลว ใหจดแจงการรับรองเปน
องคกรสวัสดิการชุมชนในทะเบียนองคกรสวัสดิการชุมชน และใหสํานักงานประกาศการรับรองใน
ราชกิจจานุเบกษา โดยระบุช่ือองคกรสวัสดิการชุมชนนั้น 
 มาตรา ๔๐/๒19[๑๙] องคกรสวัสดิการชุมชนอาจไดรับการสนับสนุนในการจัดสวัสดิการ
สังคมหรือการปฏิบัติงานดานการจัดสวัสดิการสังคม 
 การสนับสนุนตามวรรคหน่ึง ใหนําความในมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ มา
ใชบังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา ๔๐/๓20[๒๐] ในกรณีท่ีปรากฏวาองคกรสวัสดิการชุมชนใดมีพฤติการณในการจัด
สวัสดิการสังคมท่ีไมสุจริต หรือไมปฏิบัติตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนดหรือไมมีผลงานตาม
มาตรฐานท่ีคณะกรรมการกําหนด อาจถูกเพิกถอนการรับรองได และใหนําความในมาตรา ๓๘ 
มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา ๔๐/๔21[๒๑] หนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือองคกรสาธารณ 
ประโยชนอาจใหความรวมมือและสนับสนุนการดําเนินงานขององคกรสวัสดิการชุมชนตามควรแก
กรณี 
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บทเฉพาะกาล 

   
 

 มาตรา ๔๑ ในวาระเร่ิมแรกกอนท่ีจะมีกรรมการตามมาตรา ๗ (๓) และ (๕) ให
คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการตามมาตรา ๗ (๑) (๒) (๔) และ (๖) เพื่อทําหนาท่ีเทาท่ีจําเปน
จนกวาจะมีกรรมการตามมาตรา ๗ (๓) และ (๕) 
 ใหกรรมการตามวรรคหน่ึงดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่น
คําขอและการรับรองเปนองคกรสาธารณประโยชนตามมาตรา ๓๔ ภายในระยะเวลาไมเกิน ๖๐ วัน 
นับแตวันท่ีคณะรัฐมนตรีแตงต้ังกรรมการตามมาตรา ๗ (๖) 
 มาตรา ๔๒ ในวาระเร่ิมแรกใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง มาใชบังคับกับ
คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดตามมาตรา ๑๗ คณะกรรมการสงเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๒๑ และคณะกรรมการบริหารกองทุนตามมาตรา ๒๗ 
ดวยโดยอนุโลม 
 มาตรา ๔๓ ในระหวางท่ียังมิไดจัดต้ังสํานักงาน ใหสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษยมีอํานาจหนาท่ีตามมาตรา ๑๕ 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวตัร 

     นายกรัฐมนตรี 
 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีมาตรา ๘๐ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยกําหนดใหรัฐตองคุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สงเสริมความเสมอภาค
ของหญิงและชาย เสริมสรางและพัฒนาความเปนปกแผนของครอบครัว และความเขมแข็งของ
ชุมชน รวมท้ังรัฐตองสงเคราะหคนชรา ผูยากไร ผูพิการ หรือทุพพลภาพ และผูดอยโอกาส ใหมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีและพึ่งตนเองได ดังนั้น จึงสมควรมีกฎหมายวาดวยการสงเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคม เพื่อเปนกฎหมายแมบทในการจัดสวัสดิการสังคมทั้งในสวนของภาครัฐและภาคเอกชน
ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรปกครองทองถ่ิน และองคกรอ่ืน 
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ไดเขามามีสวนรวมในการจัดสวัสดิการสังคม ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนในการเสริมสรางความมั่นคงให
เปนไปอยางท่ัวถึงเหมาะสม และเปนธรรม จึงตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐22[๒๒] 
 มาตรา ๑๓ ใหคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ คณะกรรมการ
สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด และคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ซ่ึงปฏิบัติหนาท่ี
อยูกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปนคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ
คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด และคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัตินี้ และปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนครบวาระเดิมและให
ดําเนินการแตงตั้งกรรมการผูแทนองคกรสวัสดิการชุมชนตามมาตรา ๗ (๕) มาตรา ๑๗ (๕) และ
มาตรา ๒๑ (๕) แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ ใหเสร็จส้ินภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เวนแต
วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรี ผูวาราชการจังหวัด หรือผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครแตงตั้งในคณะกรรมการดังกลาวแลวแตกรณี เหลืออยูไมถึงเกาสิบวัน จะไม
แตงต้ังก็ได ในกรณีเชนนี้ใหถือวาคณะกรรมการดังกลาวประกอบไปดวยกรรมการเทาท่ีมีอยู 
 มาตรา ๑๔ ใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีเปนการสมควรแกไข
เพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เพื่อใหสามารถสงเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมโดยองคกรภาคประชาชนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความตองการของสมาชิก 
และเกิดระบบการชวยเหลือเกื้อกูลในสังคมและชุมชน ตลอดจนการรวมตัวกันเปนเครือขายการจัด
สวัสดิการชุมชนเพื่อเสริมสรางความม่ันคงทางสังคมและการพึ่งพาตนเองของชุมชนใหเกิดความ
เขมแข็งอยางท่ัวถึง เหมาะสมและเปนธรรม  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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พระราชบัญญัติ 
ควบคุมการเร่ียไร 

พุทธศักราช ๒๔๘๗ 
   

 
ในพระปรมาภิไธยสมเดจ็พระเจาอยูหัวอานันทมหดิล 

คณะผูสําเร็จราชการแทนพระองค 
(ตามประกาศประธานสภาผูแทนราษฎร 
ลงวันท่ี ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐ 

และวนัท่ี ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๔) 
อาทิตยทิพอาภา 
ปรีดี  พนมยงค 

ตราไว ณ วันท่ี ๑๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๘๗ 
เปนปท่ี ๑๑ ในรัชกาลปจจบัุน 

 
 โดยท่ีสภาผูแทนราษฎรลงมติวา สมควรปรับปรุงกฎหมายควบคุมการเร่ียไรใหรัดกุม
ยิ่งข้ึน 
 จึงมีพระบรมราชโองการใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภาผูแทนราษฎร ดังตอไปนี้ 
 มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ใหเรียกวา “พระราชบัญญัติควบคุมการเร่ียไร พุทธศักราช 
๒๔๘๗” 
 มาตรา ๒23[๑]  ใหใชพระราชบัญญัตินี้เม่ือพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 มาตรา ๓  นับแตวันใชพระราชบัญญัตินี้ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมการเร่ียไร 
พุทธศักราช ๒๔๘๐ และบรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับซ่ึงขัดแยงกับพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
 “การเร่ียไร” หมายความรวมตลอดถึงการซ้ือขาย แลกเปล่ียน ชดใช หรือบริการ ซ่ึงมี
การแสดงโดยตรงหรือโดยปริยาย วามิใชเปนการซ้ือขาย แลกเปล่ียน ชดใช หรือบริการธรรมดา แต
เพื่อรวบรวมทรัพยสินท่ีไดมาท้ังหมดหรือบางสวนไปใชในกิจการอยางใดอยางหนึ่งนั้นดวย 
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 “ยุทธภัณฑ” หมายความวา ยุทธภัณฑตามความหมายแหงกฎหมายวาดวยการควบคุม
ยุทธภัณฑ 
 “ส่ิงพิมพ” หมายความวา ส่ิงพิมพตามความหมายแหงกฎหมายวาดวยการพิมพ 
 มาตรา ๕  หามมิใหจัดใหมีการเร่ียไรหรือทําการเร่ียไร ดังตอไปนี้ 
 (๑) การเร่ียไรเพื่อรวบรวมทรัพยสินมาใหหรือชดใชแกจําเลย เพ่ือใชเปนคาปรับ เวน
แตจะเปนการเร่ียไรในระหวางวงศญาติของจําเลย 
 (๒) การเร่ียไรโดยกําหนดเก็บเงินหรือทรัพยสินอยางอ่ืนเปนอัตราโดยคํานวณตาม
เกณฑปริมาณสินคา ผลประโยชนหรือวัตถุอยางอ่ืน 
 (๓) การเร่ียไรอันอาจเปนเหตุใหเส่ือมทรามแกความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน 
 (๔) การเร่ียไรอันอาจเปนเหตุกระทบกระเทือนอยางรุนแรงถึงทางสัมพันธไมตรีกับ
ตางประเทศ 
 (๕) การเร่ียไรเพื่อจัดหายุทธภัณฑใหแกตางประเทศ 
 มาตรา ๖ การเร่ียไรซ่ึงอางวาเพื่อประโยชนแกราชการเทศบาลหรือสาธารณะประโยชน
จะจัดใหมีไดตอเม่ือไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเร่ียไรแลว 
 ความในวรรคกอนมิใหใชบังคับแกการเร่ียไรซ่ึงกระทรวง ทบวงหรือกรมเปนผูจัดใหมี 
 มาตรา ๗  ใหมีคณะกรรมการควบคุมการเร่ียไร ประกอบดวยปลัดกระทรวงมหาดไทย
ซ่ึงเปนประธานโดยตําแหนง และกรรมการอ่ืนคือ ผูแทนกระทรวงกลาโหมหน่ึงคน ผูแทน
กระทรวงศึกษาธิการหนึ่งคน ผูแทนกระทรวงการสาธารณสุขหนึ่งคน ผูแทนกระทรวงการคลัง
หนึ่งคน ผูแทนกรมตํารวจหน่ึงคน และผูแทนกรมมหาดไทยหนึ่งคน กรรมการตองมาประชุมไม
นอยกวาส่ีคนจึงเปนองคประชุม 
 มาตรา ๘ การเร่ียไรในถนนหลวงหรือในท่ีสาธารณะ การเร่ียไรโดยโฆษณาดวย
ส่ิงพิมพ ดวยวิทยุกระจายเสียง หรือดวยเคร่ืองเปลงเสียง จะจัดใหมีหรือทําไดตอเม่ือไดรับอนุญาต
จากพนักงานเจาหนาท่ีแลว 
 ขอความในวรรคกอนนี้มิใหใชบังคับแก 
 (๑) การเร่ียไรซ่ึงไดรับอนุญาตหรือไดรับยกเวนตามมาตรา ๖ 
 (๒) การเร่ียไรเพื่อกุศลสงเคราะหในโอกาสที่บุคคลชุมนุมกันประกอบศาสนกิจ 
 (๓) การเร่ียไรโดยขายส่ิงของในงานออกราน หรือในท่ีนัดประชุมเฉพาะแหงอันไดจัด
ใหข้ึนโดยชอบดวยกฎหมายซ่ึงผูไดรับอนุญาตใหมีการออกราน หรือผูจัดใหมีการนัดประชุมเปนผู
จัดใหมีข้ึน 
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 มาตรา ๙  เม่ือมีผูขอรับอนุญาตตามมาตรา ๖ คณะกรรมการควบคุมการเร่ียไรมีอํานาจ
ส่ังไมอนุญาต หรือส่ังอนุญาตโดยกําหนดเง่ือนไข 
 (๑) จํานวนเงินหรือทรัพยสินอ่ืนอยางสูงท่ีใหเร่ียไรได 
 (๒) เขตหรือสถานท่ีและเวลาที่อนุญาตใหทําการเร่ียไร 
 (๓) วิธีการเก็บรักษาและทําบัญชีเงิน หรือทรัพยสินท่ีเร่ียไรได 
 (๔) วิธีทําการเร่ียไร 
 ในกรณีท่ีส่ังอนุญาต ใหคณะกรรมการกําหนดวันส้ินอายุแหงใบอนุญาตไวดวย และใน
กรณีท่ีส่ังไมอนุญาต ใหแจงและแสดงเหตุผลใหผูขออนุญาตทราบ 
 มาตรา ๑๐ เม่ือมีผูขอรับอนุญาตตามมาตรา ๘ ใหนําความในมาตรา ๙ มาใชบังคับโดย
อนุโลม แตถาส่ังไมอนุญาตใหพนักงานเจาหนาท่ีแจงและแสดงเหตุผลใหผูขออนุญาตทราบภายใน
กําหนดสิบวัน นับแตวันไดรับคํารองขอ 
 ในกรณีท่ีส่ังไมอนุญาต ผูขออนุญาตมีสิทธิยื่นอุทธรณคําส่ังของพนักงานเจาหนาท่ี
ภายในกําหนดสิบหาวัน นับแตวันไดทราบคําส่ังไมอนุญาต การยื่นอุทธรณในจังหวัดพระนครและ
ธนบุรีใหยื่นตอคณะกรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังข้ึน ในจังหวัดอ่ืนใหยื่นตอคณะกรมการจังหวัด คํา
ช้ีขาดของคณะกรรมการ หรือคณะกรมการจังหวัด แลวแตกรณี ใหเปนท่ีสุด 
 มาตรา ๑๑ หามมิใหอนุญาตใหบุคคล ดังตอไปนี้ จัดใหมีการเร่ียไร หรือทําการเร่ียไร 
 (๑) บุคคลมีอายุต่ํากวา ๑๖ ป 
 (๒) บุคคลผูมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ ผูไรความสามารถหรือเสมือนไรความ 
สามารถ 
 (๓) บุคคลเปนโรคติดตอท่ีนารังเกียจ 
 (๔) บุคคลผูเคยตองโทษฐาน ลักทรัพย วิ่งราวทรัพย ชิงทรัพย ปลนทรัพย โจรสลัด 
กรรโชก ฉอโกง ยักยอกทรัพย รับของโจร หรือทุจริตตอหนาท่ีตามกฎหมายลักษณะอาญา และพน
โทษมาแลวยังไมครบหาป 
 (๕) บุคคลท่ีพนักงานเจาหนาท่ีเห็นวามีความประพฤติหรือหลักฐานไมนาไวใจ 
 มาตรา ๑๒ บุคคลผูไดรับอนุญาตใหทําการเร่ียไรตองมีใบอนุญาตติดตัวอยูในขณะทํา
การเร่ียไร และตองใหเจาหนาท่ีหรือบุคคลผูประสงคจะเขาสวนในการเร่ียไรตรวจดู เม่ือเจาหนาท่ี
หรือบุคคลนั้นเรียกรอง 
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 ในกรณีการเร่ียไรซ่ึงไดรับอนุญาตใหจัดทําประจําท่ี ผูรับอนุญาตตองแสดงใบอนุญาต
ไว ณ ท่ีทําการเร่ียไรใหเห็นไดโดยชัดเจน 
 มาตรา ๑๓ ในการรับเงินหรือทรัพยสินท่ีเร่ียไรได ตองออกใบรับใหแกผูบริจาคกับมี
ตนข้ัวใบรับไวเปนหลักฐาน และใหผูจัดใหมีการเร่ียไรประกาศยอดรับและจายเงินและทรัพยสินให
ประชาชนทราบเปนคร้ังคราวตามสมควร และเม่ือไดจายเงินหรือทรัพยสินนั้นหมดไปแลว ให
ประกาศยอดบัญชีอีกคร้ังหนึ่ง 
 มาตรา ๑๔ หามมิใหจายเงินหรือทรัพยสินท่ีเร่ียไรไดมานั้นในกิจการอยางอ่ืนนอก
วัตถุประสงคแหงการเรี่ยไรตามท่ีไดแสดงไว เวนแตจายเปนคาใชจายพอสมควรในการเร่ียไร
นั้นเอง 
 มาตรา ๑๕ เงินหรือทรัพยสินท่ีเร่ียไรไดมานั้น ถาไมตองจายเพราะไมอาจดําเนินการ
ตามวัตถุประสงคแหงการเร่ียไรตามท่ีไดแสดงไว หรือเหลือจายเพราะเหตุใดๆ ใหผูจัดใหมีการ
เร่ียไรรายงานใหคณะกรรมการควบคุมการเร่ียไร หรือพนักงานเจาหนาท่ี แลวแตกรณี ทราบ และ
ใหคณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจส่ังใหสงเงินหรือทรัพยสินดังกลาวแลวไป
ประกอบการกุศลหรือสาธารณประโยชนอยางหนึ่งอยางใดตามแตเห็นควร 
 ถาผูจัดใหมีการเร่ียไรตายลงเสียกอน ใหหนาท่ีของผูจัดใหมีการเร่ียไรดังกลาวในวรรค
กอน ตกเปนของผูครอบครองเงินและทรัพยสินดังกลาวแลว 
 มาตรา ๑๖ ในการเร่ียไรหามมิใหใชถอยคําหรือวิธีการใด ๆ ซ่ึงเปนการบังคับผูถูกเร่ียไร
โดยตรงหรือโดยปริยาย หรือซ่ึงจะทําใหผูถูกเร่ียไรเกิดความหวาดหวั่นหรือเกรงกลัว 
 มาตรา ๑๗ ผูใดฝาฝนมาตรา ๕ มาตรา ๖ วรรคแรก มาตรา ๘ วรรคแรก มีความผิดตอง
ระวางโทษปรับไมเกินสองรอยบาท หรือจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือท้ังปรับท้ังจํา 
 มาตรา ๑๘ ผูใดทําผิดเง่ือนไขในการอนุญาต ซ่ึงคณะกรรมการควบคุมการเร่ียไร
กําหนดตามมาตรา ๙ หรือพนักงานเจาหนาท่ีกําหนดตามมาตรา ๑๐ หรือฝาฝนมาตรา ๑๒ มี
ความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งรอยบาท 
 มาตรา ๑๙ ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มีความผิดตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหารอยบาท หรือจําคุกไมเกินหกเดือน หรือท้ังปรับท้ังจํา 
 มาตรา ๒๐ ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๖ มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 
หรือจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือท้ังปรับท้ังจํา 
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 มาตรา ๒๑ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และ
ใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีและกิจการอยางอ่ืนเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ป.  พิบูลสงคราม 

นายกรัฐมนตรี 
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