ข้ อบังคับ
มูลนิธิ.........................................................
หมวดที่ ๑
ชื่อเครื่องหมายและสํ านักงานทีต่ ้งั
ข้ อ ๑ มูลนิธินีช้ ื่ อว่ า.....................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ย่อว่า...................................................เรียกเป็ นภาษาอังงกฤษว่า.................................................
...................................................................................................................................................................
ข้ อ ๒ เครื่องหมายของมูลนิธิ คือ...............................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ตามรู ปทีป่ รากฏด้ านล่ างนี.้ ..........................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ข้ อ ๓ สํ านักงานใหญ่ ของมูลนิธิต้ งั อยู่ท.ี่ ....................................................................................................
...................................................................................................................................................................
สํ านักงานสาขาตั้งอยู่ท.ี่ ................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
หมวดที่ ๒
วัตถุประสงค์
ข้ อ ๔ วัตถุประสงค์ ของมูลนิธินี้ คือ
๔.๑...............................................................................................................................................
๔.๒..............................................................................................................................................
๔.๓..............................................................................................................................................
๔.๔ เพือ่ ดําเนินการ หรือร่ วมมือกับองค์ การการกุศลอืน่ ๆ เพือ่ สาธารณประโยชน์
๔.๕ ไม่ ดําเนินการเกีย่ วข้ อง กับการเมืองแต่ ประการใด

หมายเหตุ กรณีมูลนิธิต้องการดําเนินการเกีย่ วกับการเมือง ต้ องไม่ ระบุวตั ถุประสงค์
เพือ่ การกุศลสาธารณ และให้ ระบุวตั ถุประสงค์ แทน “ไม่ ย่ งุ เกีย่ วกับการเมือง” ว่า “เพือ่ ส่ งเสริมการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์เป็ นประมุข ด้ วยความเป็ นกลายและไม่ ให้ การ
สนับสนุนด้ านการเงินหรือทรัพย์ สินแก่ นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด”
หมวดที่ ๓
ทุนทรัพย์ เพราะทรัพย์ สิน และการได้ มาซึ่งทรัพย์ สิน
ข้ อ ๕ ทรัพย์ สินของมูลนิธิทุนเริ่มแรก คือ
๕.๑ เงินสด จํานวน.......................................................บาท (......................................................
..................................................................................................................................................................)
๕.๒ ทีด่ ิน (ถ้ ามี) โฉนด เลขที่ ......................................................................................................
ราคา.........................................................บาท (.................................................................)
รวมเป็ นราคาทรัพย์สินทั้งสิ้น................................... บาท (................................................
..................................................................................................................................................................)
(ถ้ าเป็ นเงินสดต้ องมีกองทุนไม่ ตํ่ากว่า ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ถ้ ามีทรัพย์สินอย่างอื่น ต้ องมีเงินสดไม่
น้ อยกว่า ๒๕๐,๐๐๐.- บาท และเมื่อรวมกับทรัพย์ สินอย่ างอืน่ แล้ ว ต้ องมีมูลค่ าไม่ น้อยกว่ า
๕๐๐,๐๐๐.- บาท ยกเว้ นมูลนิธิทมี่ ีวตั ถุประสงค์ เพือ่ การสั งคมสงเคราะห์ ส่ งเสริมการศึกษา การกีฬา
ศาสนา สาธารณภัย และเพือ่ การบําบัดรักษา ค้ นคว้ า ป้องกันผู้ป่วยจากยาเสพติด เอดส์ หรือมูลนิธิที่
ก่ อตั้งโดยหน่ วยงานของรัฐ ยังคงใช้ หลักเกณฑ์ เดิม คือกองทุนไม่ ตํ่ากว่ า ๒๐๐,๐๐๐.- บาท หนังสื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๔๐๒/ว๒๐๗๓ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๓๔)
ข้ อ ๖ มูลนิธิอาจได้ มาซึ่งทรั พย์ สินโดยวิธีต่อไปนี้
๖.๑ เงินหรือทรัพย์ สินทีม่ ีผ้ ยู กให้ โดยพินัยกรรม หรือนิติกรรมอื่น ๆ โดยมิได้ มีเงื่อนไข
ผูกพันให้ มูลนิธิต้องรับผิดชอบในหนีส้ ิ นหรือภาระติดพันอืน่ ใด
๖.๒ เงินหรือทรัพย์ สินทีม่ ีผ้ มู ีจิตศรัทธาบริจาคให้
๖.๓ ดอกผลซึงเกิดจากทรัพย์ สินของมูลนิธิ
๖.๔ รายได้ อนั เกิดจากการจัดกิจกรรมของมูลนิธิ

หมวดที่ ๔
คุณสมบัติและการพ้นจากตําแหน่ งของกรรมการ
ข้ อ ๗ กรรมการของมูลนิธิต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๗.๑ มีอายุไม่ ตํ่ากว่ า ๒๐ ปี บริ บูรณ์
๗.๒ ไม่ เป็ นบุคคลล้ มลาย หรื อไร้ ความสามาร หรือเสมือนไร้ ความสามารถ
๗.๓ ไม่ เป็ นผู้ต้องคําพิพากษาให้ จําคุก เว้ นแต่ จะได้ กระทําโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ
ข้ อ ๘ กรรมการของมูลนิธิพ้นจากตําแหน่ ง เมื่อ
๘.๑ ถึงคราวออกตามวาระ
๘.๒ ตายหรือลาออก
๘.๓ ขาดคุณสมบัติตามข้ อบังคับข้ อ ๗
๘.๔ เป็ นผู้มีความประพฤติและปฏิบัติตนเป็ นทีเ่ สื่ อมเสี ย และคณะกรรมการมูลนิธิมี
มติให้ ออก โดยมีคะแนนเสี ยงไม่ น้อยกว่ าสามในสี่ ของคณะกรรมการมูลนิธิ
หมวดที่ ๕
การดําเนินงานของคณะกรรมการของมูลนิธิ
ข้ อ ๙ มูลนิธินีด้ ําเนินการโดยคณะกรรมการมูลนิธิ มีจํานวยไม่ น้อยกว่ า..........คน
แต่ ไม่ เกิน.........คน
ข้ อ ๑๐ คณะกรรมการของมูลนิธิ ประกอบด้ วย ประธานกรรมการมูลนิธิ รองประธาน
กรรมการมูลนิธิ เลขานุการมูลนิธิ เหรั ญญิก และกรรมการอืน่ ๆ ตามจํานวนทีเ่ ห็นสมควรตาม
ข้ อบังคับข้ อ ๙
ข้ อ ๑๑ การแต่ งตั้ง กรรมการมูลนิธิให้ ปฏิบัติดังนี้
ให้ คณะกรรมการมูลนิธิชุดที่ดํารงตําแหน่ งอยู่ แต่ งตั้งประธานกรรมการมูลนิธิ และกรรมการ
อืน่ ๆ ตามจํานวนทีเ่ ห็นสมควร ตามข้ อบังคับ
ข้ อ ๑๒ กรรมการดําเนินงานมูลนิธิอยู่ในตําแหน่ ง คราวละ...............ปี

ข้ อ ๑๓ การแต่ งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิ ให้ ถือเสี ยงข้ างมากของที่ประชุ มคณะกรรมการมูลนิธิ
เป็ นมติ ของทีป่ ระชุ ม
ข้ อ ๑๔ กรรมการมูลนิธิ พ้ นจากตําแหน่ งตามวาระ อาจได้ รับแต่ งตั้งเข้ าเป็ นกรรมการมูลนิธิ
ได้ อกี
ข้ อ ๑๕ ในกรณีทกี่ รรมการของมูลนิธิ พ้ นจากตําแหน่ งถึงคราวออกตามวาระ ให้ กรรมการของ
มูลนิธิทพี่ ้ นจากตําแหน่ งถึงคราวออกตามวาระ ปฏิบัติหน้ าทีก่ รรมการของมูลนิธิต่อไป จนกว่ ามูลนิธิ
จะได้ รับแจ้ งการจดทะเบียนกรรมการของมูลนิธิทตี่ ้ งั ใหม่
ข้ อ ๑๖ ถ้ าตําแหน่ งกรรมการมูลนิธิว่างลงให้ คณะกรรมการมูลนิธิทเี่ หลืออยู่ ตั้งบุคคลอื่นเป็ น
กรรมการมูลนิธิแทนตําแหน่ งทีว่ ่ าง กรรมการมูลนิธิผ้ ไู ด้ รับการตั้งซ่ อมอยู่ในตําแหน่ งเท่ าวาระของผู้ที่
ตนแทน
หมวดที่ ๖
อํานาจหน้ าทีค่ ณะกรรมการมูลนิธิ
ข้ อ ๑๗ คณะกรรมการมูลนิธิมีอาํ นาจหน้ าทีใ่ นการดําเนินกิจการของมูลนิธิ ตามวัตถุประสงค์
ของมูลนิธิและภายใต้ ข้อบังคับนี้ ให้ มีอาํ นาจหน้ าทีต่ ่ าง ๆ ดังต่ อไปนี้
๑๗.๑ กําหนดนโยบายของมูลนิธิและดําเนินการตามนโยบายนั้น
๑๗.๒ ควบคุมการเงินและทรั พย์ สินต่ าง ๆ ของมูลนิธิ
๑๗.๓ เสนอรายงานกิจการ รายงานการเงิน และบัญชีรายรับ-รายจ่ าย ต่ อนายทะเบียน
๑๗.๔ ดําเนินการให้ เป็ นไปตามมติ ทีป่ ระชุ มคณะกรรมการมูลนิธิ และวัตถุประสงค์
ของข้ อบังคับนี้
๑๗.๕ ตราระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของมูลนิธิ
๑๗.๖ แต่ งตั้งหรือถอดถอนคณะอนุกรรมการขึน้ คณะหนึ่ง หรือหลายคณะเพือ่
ดําเนินการเฉพาะอย่ างของมูลนิธิ ภายใต้ การควบคุม ของคณะกรรมการมูลนิธิ
๑๗.๗ เชิ ญผู้ทรงคุณวุฒิ หรือบุคคลทีป่ ระโยชน์ ให้ มูลนิธิเป็ นพิเศษ เป็ นกรรมการ
กิตติมศักดิ์
๑๗.๘ เชิ ญผู้ทรงเกียรติเป็ นผู้อุปถัมภ์ มูลนิธิ

๑๗.๙ เชิ ญผู้ทรงคุณวุฒิเป็ นที่ปรึกษาของคณะกรรมการมูลนิธิ
๑๗.๑๐ แต่ งตั้งหรือถอดถอนเจ้ าหน้ าทีป่ ระจําของมูลนิธิ มติให้ ดําเนินการตามข้ อ ๑๖.๗
๑๖.๘ และ ๑๖.๙ ต้ องเป็ นมติเสี ยงข้ างมากของทีป่ ระชุ มและทีป่ รึกษา ตามข้ อ ๑๖.๙ ย่อมเป็ นที่ปรึกษา
ของคณะกรรมการมูลนิธิที่เชิ ญเท่านั้น
ข้ อ ๑๘ ประธานกรรมการมูลนิธิ มีอาํ นาจหน้ าทีดับนี้
๑๘.๑ เป็ นประธานของการประชุ มคณะกรรมการมูลนิธิ
๑๘.๒ สั่ งเรี ยกประชุ มคณะกรรมการมูลนิธิ
๑๘.๓ เป็ นผู้แทนของมูลนิธิในการติดต่ อกับบุคคลภายนอก หรือการลงลายมือชื่ อใน
เอกสาร บังคับ และสรรพหนังสื อ อันเป็ นหลักฐานของมูลนิธิ เมื่อประธานกรรมการมูลนิธิ หรือ
กรรมการมูลนิธิ ผู้ได้ รับมอบหมายให้ ทาํ การแทนได้ ลงลายมือชื่ อ แล้ วจึงเป็ นอันใช้ ได้
๑๘.๔ ปฏิบัติการอืน่ ๆ ตามข้ อบังคับ และมติของคณะกรรมการมูลนิธิ
ข้ อ ๑๙ ให้ รองประธานกรรมการมูลนิธิทาํ หน้ าทีแ่ ทนประธานกรรมการมูลนิธิ เมื่อประธานไม่
สามารถปฏิบัติหน้ าทีไ่ ด้ หรือในกรณีทปี่ ระธานมอบหมายให้ ทาํ การแทน
ข้ อ ๒๐ ถ้ าประธานกรรมการมูลนิธิ และรองประธานกรรมการมูลนิธิ ไม่ สามารถปฏิบัติหน้ าที่
ในการประชุ มคราวหนึ่งคราวใดได้ ให้ ทปี่ ระชุ มเลือกตั้งกรรมการมูลนิธิคนใดคนหนึ่งเป็ นประธาน
สํ าหรับการประชุ มคราวนั้น
ข้ อ ๒๑ เลขานุการมูลนิธิมีหน้ าทีค่ วบคุมกิจการและดําเนินการประชุ มของมูลนิธิ ติดต่ อ
ประสานงานทัว่ ไป รักษา ระเบียบ ข้ อบังคับมูลนิธิ นัดประชุ มกรรมการตามคําสั่ งของประธาน
กรรมการมูลนิธิ และทํารายงานการประชุ มตลอดจนรายงานกิจการของมูลนิธิ
ข้ อ ๒๒ เหรั ญญิกมีหน้ าทีค่ วบคุมการเงิน ทรัพย์ สินของมูลนิธิ ตลอดจนบัญชี และเอกสาร
ทีเ่ กีย่ วข้ องให้ ถูกต้ อง และเป็ นไปตามระเบียบทีค่ ณะกรรมการมูลนิธิกาํ หนด
ข้ อ ๒๓ สํ าหรับกรรมการตําแหน่ งอืน่ ๆ ให้ มีเจ้ าหน้ าทีต่ ามทีค่ ณะกรรมการมูลนิธิกาํ หนด โดย
ทําเป็ นคําสั่ งระบุอาํ นาจหน้ าทีใ่ ห้ ชัดเจน

ข้ อ๒๔ คณะกรรมการของมูลนิธิมีสิทธิ เข้ าร่ วมประชุ มกรรมการ หรืออนุกรรมการอื่น ๆ ของ
มูลนิธิได้

หมวดที่ ๗
อนุกรรมการ
ข้ อ ๑๕ คณะกรรมการมูลนิธิอาจแต่ งตั้งหรือถอดถอนอนุกรรมการได้ ตามความเหมาะสม โดย
จะแต่ งตั้งให้ เป็ นอนุกรรมการประจํา หรือเพือ่ การใด เป็ นกรณีพเิ ศษเฉพาะคราวก็ได้ และในกรณีที่
คณะกรรมการมูลนิธิไม่ ได้ แต่ งตั้งประธานอนุกรรมการ เลขานุกรหรืออนุกรรมการในตําแหน่ งอื่นไว้
ก็ให้ อนุกรรมการและคณะแต่ งตั้งกันเองดํารงตําแหน่ งดังกล่ าวก็ได้
ข้ อ ๒๖ อนุกรรมการอยู่ในตําแหน่ งจนกว่ าจะเสร็จงานทีไ่ ด้ รับมอบหมายให้ กระทํา ส่ วน
คณะอนุกรรมการประจํา อยู่ในตําแหน่ งตามเวลาทีค่ ณะกรรมการมูลนิธิกาํ หนด ซึ่งถ้ ามิได้ กาํ หนดไว้
ก็ให้ อยู่ในตําแหน่ งได้ เพียงเท่ าวาระของคณะกรรมการมูลนิธิซึ่งเป็ นผู้แต่ งตั้ง และอนุกรรมการทีพ่ ้ นจาก
ตําแหน่ งอาจได้ รับการแต่ งตั้งอีกก็ได้
๒๖.๑ อนุกรรมการมีหน้ าทีด่ ําเนินการตามทีค่ ณะกรรมการมูลนิธิมอบหมาย
๒๖.๒ อนุกรรมการมีหน้ าทีเ่ สนอความคิดเห็นต่ อคณะกรรมการมูลนิธิ เกีย่ วกับงานที่
ได้ รับมอบหมาย
หมวดที่ ๘
การประชุ มคณะกรรมการมูลนิธิ
ข้ อ ๒๗ คณะกรรมการมูลนิธิจะต้ องจัดให้ มีการประชุ มสามัญประจําทุก ๆ ปี ภายในเดือน.........
และต้ องมีกรรมการมูลนิธิเข้ าประชุ มอย่ างน้ อยกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็ นองค์
ประชุ ม
ข้ อ ๒๘ การประชุ มวิสามัญอาจมีได้ ในเมื่อประธานกรรมการมูลนิธิ หรือเมื่อคณะกรรมการ
มูลนิธิต้ ังแต่ ๒ คนขึน้ ไป แสดงความประสงค์ ไปยังประธานกรรมการมูลนิธิ หรือผู้ทาํ การแทนขอให้ มี
การประชุ มก็ให้ เรียกประชุ มวิสามัญได้

ข้ อ ๒๙ กําหนดการประชุ มและองค์ ประชุ มของคณะกรรมการให้ เป็ นได้ ไปตาม ที่
คณะกรรมการมูลนิธิได้ กาํ หนดไว้ ในส่ วนทีเ่ กี่ยวข้ องกับการประชุ มให้ คณะอนุกรรมการตกลงกันเอง
และในส่ วนที่เกีย่ วกับองค์ ประชุ มให้ ใช้ ข้ อ ๒๖ บังคับโดยอนุโลม
ข้ อ ๓๐ ในการประชุ มคณะกรรมการมูลนิธิหรือคณะอนุกรรมการหากมิได้ มีข้อบังคับกําหนด
ไว้ เป็ นอย่ างอืน่ มติของที่ประชุ มให้ ถือเอาคะแนนเสี ยงข้ างมาก ในกรณีทคี่ ะแนนเสี ยงเท่ ากัน ให้
ประธานในทีป่ ระชุ มเป็ นผู้ชี้ขาด กิจการใดทีเ่ ป็ นงานประจํา หรือเป็ นกิจการเล็กน้ อย ประธานกรรมการ
มูลนิธิมีอาํ นาจสั่ งให้ วธิ ีสอบถามมติทางหนังสื อแทนการเรียกประชุ ม คณะกรรมการมูลนิธิ แต่ ประธาน
มูลนิธิต้องรายงานต่ อทีป่ ระชุ มคณะกรรมการมูลนิธิในคราวต่ อ่ไป ถึงมติและกิจการทีไ่ ด้ ดําเนินการไป
ตามมติน้ ัน กิจการใดเป็ นงานประจําหรือเป็ นกิจการเล็กน้ อยหรื อไม่ ย่ อมอยู่ในดุลพินิจของประธาน
กรรมการมูลนิธิ
ข้ อ ๓๑ ในการประชุ มคณะกรรมการมูลนิธิ หรือคณะอนุกรรมการ ประธานกรรมการมูลนิธิ
หรือประธานในทีป่ ระชุ มมีอาํ นาจเชิ ญหรื ออนุญาตให้ บุคคลทีเ่ ห็นสมควรเข้ าร่ วมประชุ มในฐานะแขกผู้
มีเกียรติหรือผู้สังเกตการณ์ หรือเพือ่ ชี้แจง หรือเพือ่ ให้ คําปรึกษาแก่ ทปี่ ระชุ มได้

หมวดที่ ๙
การเงิน
ข้ อ ๓๒ ประธานกรรมการมูลนิธิ หรือรองประธานกรรมการมูลนิธิในกรณีที่ทาํ หน้ าที่แทนมี
อํานาจสั่ งจ่ ายเงินได้ คราวละไม่ เกิน............................................บาท (.................................................)
ถ้ าเกินกว่ าจํานวนดังกล่ าว ต้ องได้ รับอนุมัติจากคณะกรรมการมูลนิธิโดยเสี ยงข้ างมาก เว้ นแต่ กรณี
จําเป็ นและเร่ งด่ วนให้ อยู่ในมูลนิธิของประธานกรรมการมูลนิธิทจี่ ะอนุมัติให้ จ่ายได้ แล้ วต้ องรายงานให้
คณะกรรมการมูลนิธิทราบในการประชุ มต่ อไป
ข้ อ ๓๓ เหรัญญิกมีอาํ นาจเก็บรักษาเงินสดได้ ครั้งละไม่ เกิน..............................................บาท
(............................................................................................................................................................)
ข้ อ ๓๔ เงินสดของมูลนิธิหรื อเอกสารสิ ทธิ ต้ องนําฝากไว้ กบั ธนาคาร หรือสถาบันการเงินอืน่ ใด
หรือซื้อพันธบัตรรัฐบาล แล้ วแต่ คณะกรรมการมูลนิธิจะเห็นสมควร

ข้ อ ๓๕ การสั่ งจ่ ายเงินโดยเช็ค หรือตั๋วสั่ งจ่ ายเงินจะต้ องมีลายมือชื่อของประธานกรรมการ
มูลนิธิหรือผู้ทาํ การแทน กับเลขานุการหรือเหรัญญิกลงนามทุกครั้ง จึงจะเบิกจ่ ายได้
ข้ อ ๓๖ การใช้ จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ ของมูลนิธิ รวมทั้งค่ าใช้ จ่ายประจําสํ านักงาน ให้ จ่าย
เพียงดอกผลอันเกิดจากทรัพย์ สินทีเ่ ป็ นทุน เงินที่ผ้ บู ริจาคมิได้ แสดงเจตนาให้ เป็ นเงินสมทบทุน
โดยเฉพาะ และรายได้ อนั เกิดจากการจัดกิจกรรมของมูลนิธิ
ข้ อ ๓๗ ให้ คณะกรรมการมูลนิธิวางระเบียบเกี่ยวกับการเงิน บัญชี และทรัพย์ สินของมูลนิธิ
ตลอดจนกําหนดอํานาจหน้ าทีต่ ่ าง ๆ เกีย่ วกับการรับและจ่ ายเงิน นอกเหนือจากทีก่ าํ หนดไว้ในข้ อบังคับ
ข้ อ ๓๘ ให้ คณะกรรมการมูลนิธิกาํ หนดรอบระยะเวลาบัญชี และจัดทํารายงานสถานะการเงิน
ของมูลนิธิในรอบระยะเวลาบัญชี ทผี่ ่ านมา เสนอต่ อทีป่ ระชุ มในการประชุ มสามัญประจําปี
หมวดที่ ๑๐
การแก้ ไข เพิม่ เติมข้ อบังคับของมูลนิธิ
ข้ อ ๓๙ การแก้ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับจะกระทําได้ โดยเฉพาะทีป่ ระชุ มคณะกรรมการมูลนิธิ ซึ่ง
ต้ องมีกรรมการมูลนิธิเข้ าประชุ มไม่ น้อยกว่ าสามในสี่ ของจํานวนกรรมการทั้งหมด และการอนุมัติให้
แก้ไขหรือเพิม่ เติมข้ อบังคับต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสี ยงไม่ น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการ
ทีเ่ ข้ าประชุ ม
หมวดที่ ๑๑
การเลิกมูลนิธิ
ข้ อ ๔๑ การสิ้นสุ ดของมูลนิธิน้ ัน นอกจากทีก่ ฎหมายบัญญัติไว้ แล้ ว ให้ มูลนิธิเป็ นอันสิ้นสุ ดลง
โดยไม่ ต้องให้ ศาลสั่ งเลิกโดยต่ อไปนี้
๔๑.๑ เมื่อมูลนิธิได้ รับอนุญาตให้ จดทะเบียนจัดตั้งเป็ นนิติบุคคลแล้ ว ไม่ ได้ รับทราบ
ตามคํามั่นเต็มจํานวน
๔๑.๒ เมื่อกรรมการมูลนิธิจํานวนสองในสามมีมติให้ ยกเลิก
๔๑.๓เมื่อมูลนิธิไม่ อาจหากรรมการได้ ครบตามจํานวนกรรมการทีก่ าํ หนดไว้ ใน
ข้ อบังคับของมูลนิธิ

๔๑.๔ เมื่อมูลนิธิไม่ สามารถดําเนินการต่ อไปได้ ไม่ ว่าด้ วยเหตุใด

หมวดที่ ๑๒
บทเบ็ดเตล็ด
ข้ อ ๔๒ การตีความข้ อบังคับของมูลนิธิ หากเป็ นทีส่ งสั ย ให้ คณะกรรมการมูลนิธิโดยเสี ยงข้ าง
มากของจํานวนกรรมการทีม่ ีอยู่เป็ นผู้ชี้ขาด
ข้ อ ๔๓ ให้ นําบทบัญญัติแห่ งประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ ว่าด้ วยมูลนิธิมาใช้ บังคับ ใน
เมื่อข้ อบังคับของมูลนิธิได้ กาํ หนดไว้
ข้ อ ๔๔ มูลนิธิต้องไม่ ดําเนินการหาผลประโยชน์ มาแบ่ งปั นกัน หรือเพือ่ บุคคลใด นอกจากเพือ่
ดําเนินการตามวัตถุประสงค์ ของมูลนิธิน้ ันเอง

ลงนาม...................................................ผู้จัดทําข้ อบังคับ
(..................................................)
ตําแหน่ ง...........................................................

