ขอบังคับ
ของ
มูลนิธิ………………………………………
----------------------------

หมวดที่ ๑
ชื่อ เครื่องหมายและสํานักงาน
ขอ ๑. มูลนิธินี้มีชื่อวา
……………………………………………………..……………………………………………..

ยอวา……………………….…………..เรียกเปนภาษา…………..…………………………………………...
ยอวา…………………………………………………….………………………………………………………….
ขอ ๒. เครื่องหมายของมูลนิธิมีลักษณะเปนรูป
……………………………………..………………………………..…………………………………………………

………………………………………………...………………….
มีความหมายวา
…………………………………………………………………………………..……………………………
………………………..………………………………………………………………..
รูปของเครื่องหมายมูลนิธิ
ขอ ๓. สํานักงานของมูลนิธิตั้งอยู ณ …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….

หมวดที่ ๒
วัตถุประสงค
ขอ ๔. วัตถุประสงคของมูลนิธิ เพื่อ
๔.๑

…………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………..………………

๔.๒ …………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………..………………

๔.๓ …………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………..………………

-๒๔.๕ ดําเนินการเพื่อสาธารณประโยชน หรือรวมมือกับองคการการกุศลอื่น ๆ
เพื่อสาธารณประโยชน
๔.๖ ไมดําเนินการเกี่ยวของกับการเมืองแตประการใด
ฯลฯ
หมายเหตุ

กรณีมูลนิธิตองการดําเนินการเกี่ยวกับการเมือง
ตองไมระบุวัตถุประสงคเพื่อการกุศล
สาธารณะและใหระบุวัตถุประสงคแทน “ไมยุงเกีย่ วกับการเมือง” วา “เพื่อสงเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข ดวยความเปน
กลางและไมใหการสนับสนุนดานการเงินหรือทรัพยสินแกนกั การเมืองหรือพรรคการเมือง
ใด”

หมวดที่ ๓
ทุนทรัพย ทรัพยสิน และการไดมาซึ่งทรัพยสิน
ขอ ๕. ทรัพยสินของมูลนิธิมีทุนเริ่มแรก คือ
๕.๑ เงินสด จํานวน…………………….…..…บาท
(………………..………………………………….…)
๕.๒ ที่ดิน (ถามี) โฉนดเลขที่………………………..………………………………………………………
รวมเปนราคาทรัพยสินทั้งสิ้น………………..…บาท
(………………..……………………………)
(ถาเปนเงินตองมีกองทุนไมต่ํากวา ๕๐๐,๐๐๐ บาท ถามีทรัพยสินอยางอื่น ตองมีเงินสดไมนอยกวา ๒๕๐
,๐๐๐ บาท และเมื่อรวมกับทรัพยสินอยางอื่นแลวตองมีมูลคาไมนอยกวา ๕๐๐,๐๐๐ บาท ยกเวนมูลนิธิ
ที่มีวัตถุประสงคเพื่อการสังคมสงเคราะห สงเสริมการศึกษา การกีฬา ศาสนา สาธารณภัย และเพือ่ การ
บําบัดรักษา คนควา ปองกันผูปว ยจากยาเสพยตดิ เอดส หรือมูลนิธิที่กอตั้งโดยหนวยงานของรัฐ ยังคงใช
หลักเกณฑเดิม คือ กองทุนไมต่ํากวา ๒๐๐,๐๐๐ บาท หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๔๐๒/ว
๒๐๗๓ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๓๔)
ขอ ๖. มูลนิธิอาจไดมาซึ่งทรัพยสินโดยวิธีตอไปนี้
๖.๑ เงินหรือทรัพยสินที่มผี ูยกใหโดยพินัยกรรมหรือนิติกรรมอื่น ๆ โดยมิไดมเี งือ่ นไขผูกพันให
มูลนิธิตองรับผิดชอบในหนี้สินหรือภาระติดพันอื่นใด
๖.๒ เงินหรือทรัพยสินที่มผี ูมีจิตศรัทธาบริจาคให
๖.๓ ดอกผลซึ่งเกิดจากทรัพยสินของมูลนิธิ
๖.๔ รายไดอนั เกิดจากการจัดกิจกรรมของมูลนิธิ

-๓-

หมวดที่ ๔
คุณสมบัติ และการพนจากตําแหนงของกรรมการ
ขอ ๗. กรรมการของมูลนิธิตองมีคุณสมบัติดังนี้
๗.๑ มีอายุไมต่ํากวา ๒๐ ป บริบูรณ
๗.๒ ไมเปนบุคคลลมละลาย หรือไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
๗.๓ ไมเปนผูตองคําพิพากษาใหจําคุก เวนแตจะไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ขอ ๘. กรรมการของมูลนิธิพนจากตําแหนงเมื่อ
๘.๑ ถึงคราวออกตามวาระ
๘.๒ ตายหรือลาออก
๘.๓ ขาดคุณสมบัติตามขอบังคับขอ ๗
๘.๔ เปนผูมีความประพฤติและปฏิบัติตนเปนที่เสื่อมเสีย และคณะกรรมการมูลนิธิมีมติใหออก
โดยมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของคณะกรรมการมูลนิธิ

หมวดที่ ๕
การดําเนินงานของคณะกรรมการมูลนิธิ
ขอ ๙. มูลนิธิดําเนินการโดยคณะกรรมการมูลนิธิ มีจํานวนไมนอ ยกวา……………………คน
แตไมเกิน……………….……..คน
ขอ ๑๐. คณะกรรมการของมูลนิธิ ประกอบดวย ประธานกรรมการมูลนิธิ รองประธานกรรมการมูลนิธิ
เลขานุการมูลนิธิ เหรัญญิก และกรรมการอื่น ๆ ตามจํานวนทีเ่ ห็นสมควร ตามขอบังคับ ขอ ๙
ขอ ๑๑. วิธีเลือกตั้งกรรมการมูลนิธิใหปฏิบัติดังนี้
ใหคณะกรรมการมูลนิธิชุดที่ดํารงตําแหนงอยูเลือกตั้งประธานกรรมการมูลนิธิ และกรรมการอื่น ๆ
ตามจํานวนที่เห็นสมควรตามขอบังคับ
ขอ ๑๒.กรรมการดําเนินงานมูลนิธิอยูในตําแหนงคราวละ……………….ป
ขอ ๑๓. การเลือกตั้งคณะกรรมการมูลนิธิ ใหถือเสียงขางมากของที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ
เปนมติของทีป่ ระชุม
ขอ ๑๔. กรรมการมูลนิธิที่พนจากตําแหนงตามวาระ อาจไดรับเลือกเขาเปนกรรมการมูลนิธิไดอีก
ขอ ๑๕. ในกรณีที่กรรมการของมูลนิธิพนจากตําแหนง ใหกรรมการของมูลนิธิที่พนจากตําแหนงปฏิบัติหนาที่
กรรมการของมูลนิธิตอไปจนกวามูลนิธิจะไดรับแจงการจดทะเบียนกรรมการของมูลนิธิที่ตั้งใหม

-๔-

หมวดที่ ๖
อํานาจหนาที่คณะกรรมการมูลนิธิ
ขอ ๑๖. คณะกรรมการมูลนิธิมีอํานาจหนาทีใ่ นการดําเนินกิจการของมูลนิธิ ตามวัตถุประสงคของมูลนิธิ
และภายใตขอบังคับนี้ ใหมอี ํานาจหนาทีต่ าง ๆ ดังตอไปนี้
๑๖.๑ กําหนดนโยบายของมูลนิธิ และดําเนินงานตามนโยบายนั้น
๑๖.๒ ควบคุมการเงินและทรัพยสินตาง ๆ ของมูลนิธิ
๑๖.๓ เสนอรายงานกิจการ รายงานการเงิน และบัญชีงบดุล รายไดรายจายตอกระทรวงมหาดไทย
๑๖.๔ ดําเนินการใหเปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ และวัตถุประสงคของมูลนิธินี้
๑๖.๕ ตราระเบียบเกีย่ วกับการดําเนินกิจการของมูลนิธิ
๑๖.๖ แตงตั้งหรือถอดถอนคณะอนุกรรมการขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะ เพื่อดําเนินการ
เฉพาะอยางของมูลนิธิ ภายใตการควบคุมของคณะกรรมการมูลนิธิ
๑๖.๗ เชิญผูทรงคุณวุฒิ หรือบุคคลที่ทําประโยชนใหมูลนิธิเปนพิเศษ เปนกรรมการกิตติมศักดิ์
๑๖.๘ เชิญผูทรงเกียรติเปนผูอุปถัมภมูลนิธิ
๑๖.๙ เชิญผูทรงคุณวุฒิเปนที่ปรึกษาของคณะกรรมการมูลนิธิ
๑๖.๑๐ แตงตั้งหรือถอดถอนเจาหนาที่ประจําของมูลนิธิ มติใหดําเนินการตาม ขอ ๑๖.๗ ,
๑๖.๘ และ ๑๖.๙ ตองเปนมติเสียงขางมากของที่ประชุม และที่ปรึกษา ตามขอ ๑๖.๙ ยอมเปน
ที่ปรึกษาของคณะกรรมการมูลนิธิที่เชิญเทานั้น
๑๖.๑๑ เปนผูแทนของมูลนิธิในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก
ขอ ๑๗.ประธานกรรมการมูลนิธิมีอํานาจหนาที่ดังนี้
๑๗.๑ เปนประธานของการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ
๑๗.๒ สั่งเรียกประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ
๑๗.๓ เปนผูแทนของมูลนิธิในการติดตอกับบุคคลภายนอกหรือการลงลายมือชื่อในเอกสาร
ขอบังคับ และสรรพหนังสืออันเปนหลักฐานของมูลนิธิ เมื่อประธานกรรมการมูลนิธิ
หรือกรรมการมูลนิธิผูที่ไดรับมอบหมายใหทําแทนได ลงลายมือชื่อแลวจึงเปนอันใชได
๑๗.๔ ปฏิบัติการอื่น ๆ ตามขอบังคับ และมติของคณะกรรมการมูลนิธิ
ขอ ๑๘. ใหรองประธานกรรมการมูลนิธิ ทําหนาทีแ่ ทนประธานกรรมการมูลนิธิ เมื่อประธานไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได หรือในกรณีที่ประธานมอบหมายใหทาํ การแทน
ขอ ๑๙. ถาประธานกรรมการมูลนิธิและรองประธานกรรมการมูลนิธิไมสามารถปฏิบัติหนาที่ในการประชุม
คราวหนึ่งคราวใดได ใหที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการมูลนิธิคนใดคนหนึ่ง เปนประธานสําหรับ
การประชุมคราวนั้น

-๕ขอ ๒๐. เลขานุการมูลนิธิมีหนาที่ควบคุมกิจการ และดําเนินการประจําของมูลนิธิ ติดตอประสานงานทัว่ ไป
รักษาระเบียบขอบังคับของมูลนิธิ นัดประชุมกรรมการตามคําสั่งของประธานกรรมการมูลนิธิและ
ทํารายงานการประชุม ตลอดจนรายงานกิจการมูลนิธิ
ขอ ๒๑. เหรัญญิกมีหนาที่ควบคุมการเงิน ทรัพยสินของมูลนิธิตลอดจนบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวของให
ถูกตองและเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการมูลนิธิกําหนด
ขอ ๒๒.สําหรับกรรมการตําแหนงอืน่ ๆ ใหมีหนาที่ตามที่คณะกรรมการมูลนิธิกําหนด โดยทําเปนคําสั่ง
ระบุอํานาจหนาที่ใหชดั เจน
ขอ ๒๓. คณะกรรมการมูลนิธิมีสิทธิ์เขารวมประชุมกรรมการ หรืออนุกรรมการอื่น ๆ ของมูลนิธิได

หมวดที่ ๗
อนุกรรมการ
ขอ ๒๔. คณะกรรมการมูลนิธิอาจแตงตั้งหรือถอดถอนอนุกรรมการไดตามความเหมาะสมโดยจะแตงตั้งให
เปนอนุกรรมการประจํา หรือเพื่อการใดเปนกรณีพิเศษเฉพาะคราวก็ได และในกรณีที่คณะกรรมการ
มูลนิธิไมไดแตงตั้งประธานอนุกรรมการ เลขานุการหรืออนุกรรมการในตําแหนงอื่นไว ก็ให
อนุกรรมการแตงตั้งกันเองดํารงตําแหนงดังกลาวไว
ขอ ๒๕.อนุกรรมการอยูในตําแหนงจนกวาจะเสร็จงานที่ไดรับมอบหมายใหกระทํา สวนคณะอนุกรรมการ
ประจําอยูในตําแหนงตามเวลาที่คณะกรรมการมูลนิธิกําหนด
ซึ่งถามิไดกําหนดไวก็ใหอยูใน
ตําแหนงไดเพียงเทาวาระของคณะกรรมการมูลนิธิซึ่งเปนผูแตงตั้ง และอนุกรรมการที่พนจาก
ตําแหนง อาจไดรับการแตงตั้งอีกได
๒๕.๑ อนุกรรมการมีหนาที่ดําเนินการตามที่คณะกรรมการมูลนิธิมอบหมาย
๒๕.๒ อนุกรรมการมีหนาที่เสนอความคิดเห็นตอคณะกรรมการมูลนิธิเกี่ยวกับงานไดรับ
มอบหมาย

หมวดที่ ๘
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ
ขอ ๒๖. คณะกรรมการมูลนิธิจะตองจัดใหมกี ารประชุมสามัญประจําปทุก ๆ ป ภายในเดือน………………
และตองมีกรรมการมูลนิธิเขาประชุมอยางนอยกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองค
ประชุม
ขอ ๒๗.การประชุมวิสามัญอาจมีไดในเมื่อ ประธานกรรมการมูลนิธิ หรือเมื่อคณะกรรมการมูลนิธิตั้งแต ๒
คนขึ้นไป แสดงความประสงคไปยังประธานกรรมการมูลนิธิ หรือผูทําการแทน ขอใหมีการประชุม
ก็ใหเรียกประชุมวิสามัญได

-๖ขอ ๒๘. กําหนดการประชุมและองคประชุมของคณะอนุกรรมการใหเปนไปตามที่คณะกรรมการมูลนิธิ
กําหนดไว ในสวนที่เกี่ยวของกับการประชุม ใหคณะอนุกรรมการตกลงกันเอง และในสวนที่
เกี่ยวของกับองคประชุมใหใชขอ ๒๖ บังคับโดยอนุโลม
ขอ ๒๙. ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิหรือคณะอนุกรรมการ หากมิไดมขี อบังคับกําหนดไวเปนอยาง
อื่นมติของที่ประชุมใหถือเอาคะแนนเสียงขางมาก ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่
ประชุมเปนผูชี้ขาด กิจการใดที่เปนงานประจําหรือเปนกิจการเล็กนอย ประธานกรรมการมูลนิธิมี
อํานาจสั่งใหใชวิธีสอบถามมติทางหนังสือแทนการเรียกประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ แตประธาน
กรรมการมูลนิธิ ตองรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิในคราวตอไป ถึงมติและกิจการที่
ไดดําเนินการไปตามมตินั้น กิจการใดเปนงานประจํา หรือเปนกิจการเล็กนอยหรือไม ยอมอยูใน
ดุลพินิจของประธานกรรมการมูลนิธิ
ขอ ๓๐. ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิหรือคณะอนุกรรมการ ประธานกรรมการมูลนิธิ หรือประธานที่
ประชุม มีอํานาจเชิญหรืออนุญาตใหบุคคลที่เห็นสมควรเขารวมประชุม ในฐานะแขกผูมีเกียรติหรือ
ผูสังเกตการณ หรือเพื่อชี้แจง หรือเพื่อใหคาํ ปรึกษาแกทปี่ ระชุมได

หมวดที่ ๙
การเงิน
ขอ ๓๑. ประธานกรรมการมูลนิธิ หรือรองประธานกรรมการมูลนิธิในกรณีทําหนาที่แทน มีอํานาจสั่งจายเงิน
ไดคราวละไมเกิน…………………………บาท (……………………………………………………..)
ถาเกินกวาจํานวนดังกลาว ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการมูลนิธิโดยเสียงขางมาก
เวนแตกรณีจําเปนและเรงดวนใหอยูในดุลพินิจของประธานกรรมการมูลนิธิที่จะอนุมัติใหจายได
แลวตองรายงานใหคณะกรรมการมูลนิธิทราบในการประชุมคราวตอไป
ขอ ๓๒. เหรัญญิกมีอํานาจเก็บรักษาเงินสดไดครั้งละไมเกิน…………...บาท (…….………………….…………..)
ขอ ๓๓. เงินสดของมูลนิธิหรือเอกสารสิทธิ ตองนําฝากไวกับธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่นใดที่รัฐบาลให
การค้ําประกัน แลวแตคณะกรรมการมูลนิธิจะเห็นสมควร
ขอ ๓๔. การสั่งจายเงินโดยเช็คหรือตั๋วสั่งจายเงิน จะตองมีลายมือชื่อของประธานกรรมการมูลนิธิ
หรือผูทําการแทน กับเลขานุการหรือเหรัญญิกลงนามทุกครั้ง จึงจะเบิกจายได

-๗ขอ ๓๕. การใชจายเงินตามวัตถุประสงคของมูลนิธิ รวมทั้งคาใชจายประจําสํานักงาน ใหจายเพียงดอกผล
อันเกิดจากทรัพยสินที่เปนทุน เงินที่ผูบริจาคมิไดแสดงเจตนาใหเปนเงินสมทบทุนโดยเฉพาะ
และรายไดอันเกิดจากการจัดกิจกรรมของมูลนิธิ
ขอ ๓๖. ใหคณะกรรมการมูลนิธิวางระเบียบเกี่ยวกับการเงิน การบัญชีและทรัพยสินของมูลนิธิ ตลอดจน
กําหนดอํานาจหนาที่ตาง ๆ เกี่ยวกับการรับและจายเงินนอกเหนือจากทีก่ ําหนดไวในขอบังคับ
ขอ ๓๗. ใหคณะกรรมการมูลนิธิกําหนดรอบระยะเวลาบัญชี และจัดทํารายงานสถานะการเงินของมูลนิธิใน
รอบระยะเวลาบัญชีที่ผานมา เสนอตอที่ประชุมในการประชุมสามัญประจําป

หมวดที่ ๑๐
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
ขอ ๓๘. การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับจะกระทําได โดยเฉพาะที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ ซึ่งตองมีกรรมการ
มูลนิธิเขาประชุมไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการทั้งหมด และการอนุมัติใหแกไขหรือ
เพิ่มเติมขอบังคับตองประกอบดวย คะแนนเสียงไมนอ ยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการที่เขา
ประชุม

หมวดที่ ๑๑
การเลิกมูลนิธิ
ขอ ๓๙. ถามูลนิธิตองเลิกลมไปโดยมติของคณะกรรมการ หรือโดยเหตุใดก็ตาม ทรัพยสินทั้งหมดของ
มูลนิธิที่เหลืออยูใหตกเปนกรรมสิทธิแก
…………………………….………………………..………………………………………………………………
………………………………………………………………………

(ใหระบุชื่อมูลนิธิหรือนิติบุคคลที่จะรับทรัพยสิน และมูลนิธิหรือนิติบุคคลนั้นตองมีวัตถุประสงค
ตามมาตรา ๑๑๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย)
ขอ ๔๐. การสิ้นสุดของมูลนิธินั้น นอกจากทีก่ ฎหมายบัญญัติไวแลวใหมูลนิธิเปนอันสิ้นสุดลงโดยมิตองให
ศาลสั่งเลิกดวยเหตุตอไปนี้
๔๐.๑ เมื่อมูลนิธิไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนจัดตัง้ เปนนิติบุคคลแลวไมไดรับทรัพยสิน
ตามคํามั่นเต็มจํานวน
๔๐.๒ เมื่อกรรมการมูลนิธิจํานวนสองในสามมีมติใหยกเลิก
๔๐.๓ เมื่อมูลนิธไิ มอาจหากรรมการไดครบตามจํานวนกรรมการที่กําหนดไวในขอบังคับ
๔๐.๔ เมื่อมูลนิธิไมสามารถดําเนินการตอไปไดไมวาดวยเหตุใด ๆ

-๘-

บทเบ็ดเตล็ด
ขอ ๔๑. การตีความในขอบังคับของมูลนิธิ หากเปนที่สงสัยใหคณะกรรมการมูลนิธิโดยเสียงขางมาก
ของจํานวนกรรมการที่มีอยูเปนผูชี้ขาด
ขอ ๔๒. ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยมูลนิธิมาใชบังคับในเมื่อขอบังคับ
ของมูลนิธิมิไดกําหนดไว
ขอ ๔๓. มูลนิธิตองไมดําเนินการหาผลประโยชนมาแบงปนกัน หรือเพื่อบุคคลใด นอกจากเพื่อ ดําเนินการ
ตามวัตถุประสงคของมูลนิธินั้นเอง
(ลงนาม)………………..…….….……………………ผูจัดทําขอบังคับ
(……….……….…………..…………………..)

รายงานการประชุม
ครั้งที…
่ …….../……………(๑)
วันที่…..…….เดือน…….……………..พ.ศ……….….(๒)
ณ………….………….………..………(๓)
ผูมาประชุม
๑………………………………………………….(๔)
๒………………………………………………….
๓…………………………………………………. ฯลฯ
ผูไมมาประชุม (ถามี)
ผูเขารวมประชุม (ถามี)
เริ่มประชุมเวลา…………………………………น.
นาย/นาง/นางสาว……………………………………………………………..……เปนประธานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ……….…(๕)…………….โดยบันทึกสาระที่ประชุมพูดเปนเรื่อง ๆ ไป
และบันทึกดวยวาประธานกําหนดใหใครเปนผูจดบันทึกรายงานการประชุมนี้
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๒.๑ พิจารณารางขอบังคับมูลนิธิ………………………..………..…………….โดยบันทึกการพิจารณา
ขอความของขอบังคับและสุดทายใหบันทึกมติที่ประชุมวา…………..………………………………….ที่ประชุมมีมติเปน
เอกฉันทใหใชขอบังคับฉบับนี้ยื่นตอทางราชการได
๒.๒ พิจารณาแตงตั้งผูยื่นคํารอง………………………………...…………..……….ที่ประชุมมีมติเปน
เอกฉันทตลอดจนการรับการสงเอกสารตาง ๆ จนกวาจะขอจดทะเบียนมูลนิธิจะเสร็จสิ้น (การมอบหมายใหผูรองทําการ
แทน ตองจัดทําหนังสือมอบอํานาจ โดยตัดอากรแสตมป ๑๐ บาท แนบสําเนาบัตรผูมอบอํานาจดวย)
๒.๓ พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ…….………………………………………………
โดยบันทึกสาระสําคัญการพิจารณาและสุดทายใหบันทึกมติที่ประชุมวา……………………………………………………...
ที่ประชุมพิจารณาแลวลงมติเปนเอกฉันทใหบุคคลตอไปนี้เปนคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ คือ
๑. .……………………………………………………………….เปนประธานกรรมการฯ
๒. ..………………………………………………………………..เปนรองประธานกรรมการฯ
๓. ………………………………………………………………..เปนกรรมการฯ
๔. ………………………………………………………………..เปนกรรมการฯ
๕. .…...…………………………………………………………..เปนเลขานุการฯ
ฯลฯ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอื่น ๆ ……..……..………………..โดยบันทึกสาระสําคัญของการพิจารณาเปนเรื่อง ๆ ไป ถาไม
มีเรื่องอื่น ๆ ใหระบุวา.………………………………………………………………………เรื่องอื่น ๆ ไมมี
เลิกประชุมเวลา……………………….น.
ลงชื่อ…………………..………………….(๗)

ลงชื่อ………..………….………..………..(๖)

(………………………………..…..….)

(………..……….………………..…)

ผูตรวจรายงานการประชุม

เลขานุการ
ผูจดรายงานการประชุม

คําอธิบายการจัดทํารายงานการประชุมคณะผูเริ่มการจัดตั้งมูลนิธิ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ระบุครั้งและ พ.ศ…………ที่ประชุม เชน ครั้งที่ ๑/๒๕๔๐
ระบุวันที…
่ ……..เดือน…………….พ.ศ………..ที่ประชุม
ระบุสถานที่ที่ประชุม
ระบุชื่อ – ชื่อสกุล ผูมาประชุม
ระเบียบวาระการประชุมควรมีสาระสําคัญ ดังนี้
- เหตุผลในการจัดตั้งมูลนิธิ
- ชื่อมูลนิธิและเครื่องหมายมูลนิธิและบอกเหตุผลหรือความเปนมาที่ตองตัง้ ชื่อมูลนิธินั้น
- สถานที่ตั้งของมูลนิธิ
- คุณสมบัติของกรรมการมูลนิธิ
- จํานวนคณะกรรมการของมูลนิธิ องคประชุมของคณะกรรมการ และมติที่ประชุม
- กําหนดเดือนที่จะประชุมใหญคณะกรรมการมูลนิธิ
- กําหนดอํานาจการใชจายเงินของประธานกรรมการมูลนิธิและเหรัญญิก
- การแตงตั้งคณะกรรมการมูลนิธิ
- เรื่องอื่น ๆ ที่เห็นสมควรแจงไวในรายงานการประชุม (ถามี)
๖. ผูจดรายงานการประชุมลงลายมือชื่อ (คือ เลขานุการหรือเลขาธิการมูลนิธิ ในกรณีที่เลขานุการ
หรือเลขาธิการมูลนิธไิ มอยูใ นทีป่ ระชุม หรือไมเขาประชุมใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปน
ผูจดรายงานการประชุมแทน)
๗. ผูตรวจรายงานการประชุม (คือ ประธานกรรมการมูลนิธิหรือผูที่ทําหนาที่ประธานตามขอบังคับของ
มูลนิธิที่กําหนดไว)

