
 
 

ขอบังคับ 
ของ 

มูลนิธิ……………………………………… 

---------------------------- 
หมวดที ่๑ 

ชื่อ  เครื่องหมายและสํานักงาน 

ขอ ๑. มูลนิธินี้มีช่ือวา
……………………………………………………..…………………………………………….. 

 ยอวา……………………….…………..เรียกเปนภาษา…………..…………………………………………... 

 ยอวา…………………………………………………….…………………………………………………………. 

ขอ ๒.  เคร่ืองหมายของมูลนิธิมีลักษณะเปนรูป
……………………………………..………………………………..…………………………………………………

………………………………………………...…………………. 

มีความหมายวา
…………………………………………………………………………………..……………………………

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

รูปของเคร่ืองหมายมูลนิธิ 

ขอ ๓. สํานักงานของมูลนิธิตั้งอยู ณ ………………………………………………………………………………… 

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

หมวดที ่๒ 

วัตถุประสงค 

ขอ ๔. วัตถุประสงคของมูลนิธิ เพื่อ 

 ๔.๑ …………………………………………………………………………………………..……………… 
  …………………………………………………………………………………………..……………… 

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

 ๔.๓ …………………………………………………………………………………………..……………… 
  …………………………………………………………………………………………..……………… 
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๔.๕ ดําเนินการเพ่ือสาธารณประโยชน หรือรวมมือกับองคการการกุศลอ่ืน ๆ 

  เพื่อสาธารณประโยชน 
 ๔.๖ ไมดําเนนิการเกี่ยวของกับการเมืองแตประการใด 

ฯลฯ 

หมายเหต ุ กรณีมูลนิธิตองการดําเนนิการเก่ียวกับการเมือง  ตองไมระบุวัตถุประสงคเพื่อการกุศล
สาธารณะและใหระบุวัตถุประสงคแทน    “ไมยุงเกีย่วกับการเมือง”  วา  “เพื่อสงเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ดวยความเปน
กลางและไมใหการสนับสนนุดานการเงินหรือทรัพยสินแกนกัการเมืองหรือพรรคการเมือง
ใด” 

 
หมวดที ่๓ 

ทุนทรัพย ทรัพยสิน และการไดมาซึ่งทรัพยสิน 

ขอ ๕. ทรัพยสินของมูลนิธิมีทุนเร่ิมแรก คือ 

  ๕.๑   เงินสด จํานวน…………………….…..…บาท    

                (………………..………………………………….…) 

 ๕.๒ ท่ีดิน (ถามี) โฉนดเลขท่ี………………………..……………………………………………………… 

       รวมเปนราคาทรัพยสินท้ังส้ิน………………..…บาท  

               (………………..……………………………)  

(ถาเปนเงินตองมีกองทุนไมต่ํากวา ๕๐๐,๐๐๐ บาท ถามีทรัพยสินอยางอ่ืน ตองมีเงินสดไมนอยกวา   ๒๕๐
,๐๐๐   บาท    และเม่ือรวมกับทรัพยสินอยางอ่ืนแลวตองมีมูลคาไมนอยกวา ๕๐๐,๐๐๐ บาท  ยกเวนมูลนิธิ
ท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อการสังคมสงเคราะห  สงเสริมการศึกษา  การกีฬา  ศาสนา  สาธารณภัย  และเพือ่การ
บําบัดรักษา  คนควา  ปองกันผูปวยจากยาเสพยตดิ  เอดส  หรือมูลนธิิท่ีกอตั้งโดยหนวยงานของรัฐ  ยังคงใช
หลักเกณฑเดมิ  คือ  กองทุนไมต่ํากวา ๒๐๐,๐๐๐ บาท  หนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท ๐๔๐๒/ว 
๒๐๗๓ ลงวันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๓๔) 

ขอ ๖. มูลนิธิอาจไดมาซ่ึงทรัพยสินโดยวิธีตอไปน้ี 
 ๖.๑   เงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูยกใหโดยพินัยกรรมหรือนิติกรรมอ่ืน ๆ โดยมิไดมีเง่ือนไขผูกพันให 

         มูลนิธิตองรับผิดชอบในหนี้สินหรือภาระติดพันอ่ืนใด 
 ๖.๒  เงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูมีจิตศรัทธาบริจาคให 
 ๖.๓  ดอกผลซ่ึงเกิดจากทรัพยสินของมูลนิธิ 
 ๖.๔  รายไดอันเกิดจากการจดักิจกรรมของมูลนิธิ 
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หมวดท่ี ๔ 
คุณสมบัติ  และการพนจากตําแหนงของกรรมการ 

ขอ ๗. กรรมการของมูลนิธิตองมีคุณสมบัติดังนี ้
 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  เปนผูมีความประพฤติและปฏิบัติตนเปนท่ีเส่ือมเสีย และคณะกรรมการมูลนิธิมีมติใหออก 

         โดยมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของคณะกรรมการมูลนิธิ 
 

หมวดท่ี  ๕ 
การดําเนินงานของคณะกรรมการมูลนิธิ 

ขอ ๙. มูลนิธิดําเนินการโดยคณะกรรมการมูลนิธิ  มีจํานวนไมนอยกวา……………………คน 

 แตไมเกนิ……………….……..คน 

ขอ ๑๐. คณะกรรมการของมูลนิธิ  ประกอบดวย  ประธานกรรมการมูลนิธิ  รองประธานกรรมการมูลนิธิ   
เลขานุการมูลนิธิ  เหรัญญิก  และกรรมการอ่ืน ๆ  ตามจํานวนท่ีเห็นสมควร ตามขอบังคับ ขอ ๙ 

ขอ ๑๑. วิธีเลือกตั้งกรรมการมูลนิธิใหปฏิบัติดังนี ้
 ใหคณะกรรมการมูลนิธิชุดที่ดํารงตําแหนงอยูเลือกตั้งประธานกรรมการมูลนิธิ  และกรรมการอ่ืน ๆ   

ตามจํานวนท่ีเห็นสมควรตามขอบังคับ 

ขอ ๑๒.กรรมการดําเนนิงานมูลนิธิอยูในตําแหนงคราวละ……………….ป 

ขอ ๑๓. การเลือกตั้งคณะกรรมการมูลนิธิ ใหถือเสียงขางมากของท่ีประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ  
 เปนมติของท่ีประชุม 

ขอ ๑๔. กรรมการมูลนิธิท่ีพนจากตําแหนงตามวาระ อาจไดรับเลือกเขาเปนกรรมการมูลนิธิไดอีก 

ขอ ๑๕. ในกรณีท่ีกรรมการของมูลนิธิพนจากตําแหนง  ใหกรรมการของมูลนิธิท่ีพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาท่ี 
กรรมการของมูลนิธิตอไปจนกวามูลนิธิจะไดรับแจงการจดทะเบียนกรรมการของมูลนิธิท่ีตั้งใหม 



-๔- 

หมวดท่ี  ๖ 
อํานาจหนาท่ีคณะกรรมการมูลนิธ ิ

ขอ ๑๖. คณะกรรมการมูลนิธิมีอํานาจหนาท่ีในการดําเนินกิจการของมูลนิธิ  ตามวัตถุประสงคของมูลนิธิ 
และภายใตขอบังคับนี้ ใหมีอํานาจหนาท่ีตาง ๆ ดังตอไปน้ี 

 ๑๖.๑ กําหนดนโยบายของมูลนิธิ  และดําเนินงานตามนโยบายนั้น 
 ๑๖.๒ ควบคุมการเงินและทรัพยสินตาง ๆ ของมูลนิธิ 
 ๑๖.๓ เสนอรายงานกจิการ  รายงานการเงิน  และบัญชีงบดุล  รายไดรายจายตอกระทรวงมหาดไทย 
 ๑๖.๔ ดําเนินการใหเปนไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ และวัตถุประสงคของมูลนิธินี้ 
 ๑๖.๕ ตราระเบียบเกีย่วกับการดําเนินกิจการของมูลนิธิ 
 ๑๖.๖ แตงตั้งหรือถอดถอนคณะอนุกรรมการข้ึนคณะหนึ่งหรือหลายคณะ เพื่อดําเนินการ 

เฉพาะอยางของมูลนิธิ  ภายใตการควบคุมของคณะกรรมการมูลนิธิ 
๑๖.๗ เชิญผูทรงคุณวุฒิ หรือบุคคลท่ีทําประโยชนใหมูลนิธิเปนพิเศษ เปนกรรมการกิตติมศักดิ ์

 ๑๖.๘ เชิญผูทรงเกียรติเปนผูอุปถัมภมูลนิธิ 
 ๑๖.๙ เชิญผูทรงคุณวุฒิเปนท่ีปรึกษาของคณะกรรมการมูลนิธิ 
 ๑๖.๑๐ แตงต้ังหรือถอดถอนเจาหนาท่ีประจําของมูลนิธิ  มติใหดําเนนิการตาม  ขอ ๑๖.๗ , 
๑๖.๘  และ ๑๖.๙  ตองเปนมติเสียงขางมากของท่ีประชุม  และท่ีปรึกษา  ตามขอ  ๑๖.๙  ยอมเปน 
ท่ีปรึกษาของคณะกรรมการมูลนิธิท่ีเชิญเทานั้น 
 ๑๖.๑๑  เปนผูแทนของมูลนิธิในกจิการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก 

ขอ ๑๗. ประธานกรรมการมูลนิธิมีอํานาจหนาท่ีดังน้ี 
 ๑๗.๑ เปนประธานของการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ 
 ๑๗.๒ ส่ังเรียกประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ 

๑๗.๓ เปนผูแทนของมูลนิธิในการติดตอกับบุคคลภายนอกหรือการลงลายมือช่ือในเอกสาร 
ขอบังคับ  และสรรพหนังสืออันเปนหลักฐานของมูลนิธิ  เม่ือประธานกรรมการมูลนิธิ   
หรือกรรมการมูลนิธิผูท่ีไดรับมอบหมายใหทําแทนได  ลงลายมือช่ือแลวจึงเปนอันใชได 

๑๗.๔    ปฏิบัติการอ่ืน ๆ ตามขอบังคับ และมติของคณะกรรมการมูลนิธิ 

ขอ ๑๘. ใหรองประธานกรรมการมูลนิธิ ทําหนาท่ีแทนประธานกรรมการมูลนิธิ เม่ือประธานไมสามารถ 
ปฏิบัติหนาท่ีได  หรือในกรณีท่ีประธานมอบหมายใหทําการแทน 

ขอ ๑๙. ถาประธานกรรมการมูลนิธิและรองประธานกรรมการมูลนิธิไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 
คราวหน่ึงคราวใดได ใหท่ีประชุมเลือกตั้งกรรมการมูลนิธิคนใดคนหนึ่ง เปนประธานสําหรับ 
การประชุมคราวน้ัน 
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ขอ ๒๐. เลขานุการมูลนิธิมีหนาท่ีควบคุมกิจการ และดําเนนิการประจําของมูลนิธิ ติดตอประสานงานท่ัวไป 
รักษาระเบียบขอบังคับของมูลนิธิ นัดประชุมกรรมการตามคําส่ังของประธานกรรมการมูลนิธิและ
ทํารายงานการประชุม ตลอดจนรายงานกิจการมูลนิธิ 

ขอ ๒๑. เหรัญญิกมีหนาท่ีควบคุมการเงิน ทรัพยสินของมูลนิธิตลอดจนบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวของให
ถูกตองและเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการมูลนิธิกําหนด 

ขอ ๒๒.สําหรับกรรมการตําแหนงอ่ืน ๆ ใหมีหนาท่ีตามที่คณะกรรมการมูลนิธิกําหนด  โดยทําเปนคําส่ัง 
ระบุอํานาจหนาท่ีใหชัดเจน 

ขอ ๒๓. คณะกรรมการมูลนิธิมีสิทธ์ิเขารวมประชุมกรรมการ หรืออนุกรรมการอ่ืน ๆ ของมูลนิธิได 
 

หมวดที ่๗ 
อนุกรรมการ 

ขอ ๒๔. คณะกรรมการมูลนิธิอาจแตงตั้งหรือถอดถอนอนุกรรมการไดตามความเหมาะสมโดยจะแตงต้ังให
เปนอนุกรรมการประจํา หรือเพื่อการใดเปนกรณีพิเศษเฉพาะคราวกไ็ด และในกรณีท่ีคณะกรรมการ
มูลนิธิไมไดแตงต้ังประธานอนุกรรมการ เลขานุการหรืออนุกรรมการในตําแหนงอ่ืนไว ก็ให
อนุกรรมการแตงต้ังกันเองดาํรงตําแหนงดังกลาวไว 

ขอ ๒๕. อนุกรรมการอยูในตําแหนงจนกวาจะเสร็จงานท่ีไดรับมอบหมายใหกระทํา สวนคณะอนุกรรมการ
ประจําอยูในตําแหนงตามเวลาท่ีคณะกรรมการมูลนิธิกําหนด ซ่ึงถามิไดกําหนดไวก็ใหอยูใน
ตําแหนงไดเพียงเทาวาระของคณะกรรมการมูลนิธิซ่ึงเปนผูแตงตั้ง และอนุกรรมการท่ีพนจาก
ตําแหนง อาจไดรับการแตงตั้งอีกได 

 ๒๕.๑ อนุกรรมการมีหนาท่ีดําเนินการตามท่ีคณะกรรมการมูลนิธิมอบหมาย 
 ๒๕.๒ อนุกรรมการมีหนาท่ีเสนอความคิดเห็นตอคณะกรรมการมูลนิธิเกี่ยวกับงานไดรับ       
  มอบหมาย 

หมวดที ่๘ 
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธ ิ

ขอ ๒๖. คณะกรรมการมูลนิธิจะตองจดัใหมีการประชุมสามัญประจําปทุก ๆ ป  ภายในเดือน………………

และตองมีกรรมการมูลนิธิเขาประชุมอยางนอยกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมดจึงจะเปนองค
ประชุม 

ขอ ๒๗. การประชุมวิสามัญอาจมีไดในเม่ือ ประธานกรรมการมูลนิธิ หรือเม่ือคณะกรรมการมูลนิธิตั้งแต ๒ 
คนข้ึนไป แสดงความประสงคไปยังประธานกรรมการมูลนิธิ หรือผูทําการแทน  ขอใหมีการประชุม
ก็ใหเรียกประชุมวิสามัญได 



-๖- 

ขอ ๒๘. กําหนดการประชุมและองคประชุมของคณะอนุกรรมการใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการมูลนิธิ
กําหนดไว  ในสวนท่ีเกี่ยวของกับการประชุม ใหคณะอนุกรรมการตกลงกันเอง และในสวนที่
เกี่ยวของกับองคประชุมใหใชขอ ๒๖ บังคับโดยอนุโลม 

ขอ ๒๙. ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิหรือคณะอนุกรรมการ หากมิไดมีขอบังคับกําหนดไวเปนอยาง
อ่ืนมติของท่ีประชุมใหถือเอาคะแนนเสียงขางมาก ในกรณีท่ีมีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ี
ประชุมเปนผูช้ีขาด กิจการใดท่ีเปนงานประจําหรือเปนกิจการเล็กนอย ประธานกรรมการมูลนิธิมี
อํานาจส่ังใหใชวิธีสอบถามมติทางหนังสือแทนการเรียกประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ  แตประธาน
กรรมการมูลนิธิ ตองรายงานตอท่ีประชุมคณะกรรมการมูลนิธิในคราวตอไป ถึงมติและกิจการท่ี
ไดดําเนินการไปตามมตินั้น กิจการใดเปนงานประจํา หรือเปนกิจการเล็กนอยหรือไม ยอมอยูใน
ดุลพินิจของประธานกรรมการมูลนิธิ 

ขอ ๓๐. ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิหรือคณะอนุกรรมการ ประธานกรรมการมูลนิธิ หรือประธานที่
ประชุม มีอํานาจเชิญหรืออนุญาตใหบุคคลท่ีเห็นสมควรเขารวมประชุม ในฐานะแขกผูมีเกียรตหิรือ
ผูสังเกตการณ หรือเพ่ือช้ีแจง หรือเพ่ือใหคําปรึกษาแกท่ีประชุมได 

 

หมวดที ่๙ 
การเงิน 

ขอ ๓๑. ประธานกรรมการมูลนิธิ หรือรองประธานกรรมการมูลนิธิในกรณีทําหนาท่ีแทน มีอํานาจส่ังจายเงิน
ไดคราวละไมเกิน…………………………บาท (……………………………………………………..) 

 ถาเกินกวาจํานวนดังกลาว ตองไดรับอนมัุติจากคณะกรรมการมูลนิธิโดยเสียงขางมาก 
 เวนแตกรณีจําเปนและเรงดวนใหอยูในดุลพินิจของประธานกรรมการมูลนิธิท่ีจะอนมัุติใหจายได 

แลวตองรายงานใหคณะกรรมการมูลนิธิทราบในการประชุมคราวตอไป 

ขอ ๓๒. เหรัญญิกมีอํานาจเก็บรักษาเงินสดไดคร้ังละไมเกนิ…………...บาท (…….………………….…………..) 

ขอ ๓๓. เงินสดของมูลนิธิหรือเอกสารสิทธิ ตองนําฝากไวกับธนาคาร หรือสถาบันการเงินอ่ืนใดท่ีรัฐบาลให
การคํ้าประกัน แลวแตคณะกรรมการมูลนิธิจะเห็นสมควร 

ขอ ๓๔. การส่ังจายเงินโดยเช็คหรือต๋ัวส่ังจายเงิน จะตองมีลายมือช่ือของประธานกรรมการมูลนิธิ 
หรือผูทําการแทน กับเลขานุการหรือเหรัญญิกลงนามทุกคร้ัง จึงจะเบิกจายได 



-๗- 

ขอ ๓๕. การใชจายเงินตามวัตถุประสงคของมูลนิธิ รวมท้ังคาใชจายประจําสํานักงาน ใหจายเพียงดอกผล 
อันเกิดจากทรัพยสินท่ีเปนทุน เงินท่ีผูบริจาคมิไดแสดงเจตนาใหเปนเงินสมทบทุนโดยเฉพาะ  
และรายไดอันเกิดจากการจดักิจกรรมของมูลนิธิ 

ขอ ๓๖. ใหคณะกรรมการมูลนิธิวางระเบียบเกี่ยวกบัการเงิน การบัญชีและทรัพยสินของมูลนิธิ ตลอดจน
กําหนดอํานาจหนาท่ีตาง ๆ เกี่ยวกับการรับและจายเงินนอกเหนือจากท่ีกําหนดไวในขอบังคับ 

ขอ ๓๗. ใหคณะกรรมการมูลนิธิกําหนดรอบระยะเวลาบัญชี และจัดทํารายงานสถานะการเงินของมูลนิธิใน
รอบระยะเวลาบัญชีท่ีผานมา เสนอตอท่ีประชุมในการประชุมสามัญประจําป 

 
หมวดที ่๑๐ 

การแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ 

ขอ ๓๘. การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับจะกระทําได โดยเฉพาะท่ีประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ ซ่ึงตองมีกรรมการ
มูลนิธิเขาประชุมไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนกรรมการทั้งหมด  และการอนุมัติใหแกไขหรือ
เพิ่มเติมขอบังคับตองประกอบดวย คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการที่เขา
ประชุม 

หมวดที ่๑๑ 
การเลิกมูลนธิิ 

ขอ ๓๙. ถามูลนิธิตองเลิกลมไปโดยมติของคณะกรรมการ  หรือโดยเหตุใดก็ตาม ทรัพยสินท้ังหมดของ
มูลนิธิท่ีเหลืออยูใหตกเปนกรรมสิทธิแก
…………………………….………………………..………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 

 (ใหระบุช่ือมูลนิธิหรือนิติบุคคลท่ีจะรับทรัพยสิน   และมูลนิธิหรือนติิบุคคลนั้นตองมีวัตถุประสงค 
ตามมาตรา ๑๑๐  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย) 

ขอ ๔๐. การส้ินสุดของมูลนิธินั้น นอกจากท่ีกฎหมายบัญญัติไวแลวใหมูลนธิิเปนอันส้ินสุดลงโดยมิตองให
ศาลส่ังเลิกดวยเหตุตอไปนี ้

 ๔๐.๑ เม่ือมูลนิธิไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนจดัต้ังเปนนิติบุคคลแลวไมไดรับทรัพยสิน 
  ตามคําม่ันเต็มจํานวน 
 ๔๐.๒ เม่ือกรรมการมูลนิธิจํานวนสองในสามมีมติใหยกเลิก 
 ๔๐.๓ เม่ือมูลนิธิไมอาจหากรรมการไดครบตามจาํนวนกรรมการที่กําหนดไวในขอบังคับ 
 ๔๐.๔ เม่ือมูลนิธิไมสามารถดําเนินการตอไปไดไมวาดวยเหตใุด ๆ 
 
 



-๘- 
 

บทเบ็ดเตล็ด 

ขอ ๔๑. การตีความในขอบังคับของมูลนิธิ หากเปนท่ีสงสัยใหคณะกรรมการมูลนิธิโดยเสียงขางมาก
ของจํานวนกรรมการท่ีมีอยูเปนผูช้ีขาด 

ขอ ๔๒. ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยมูลนิธิมาใชบังคับในเม่ือขอบังคับ
ของมูลนิธิมิไดกําหนดไว 

ขอ ๔๓. มูลนิธิตองไมดําเนินการหาผลประโยชนมาแบงปนกนั หรือเพ่ือบุคคลใด นอกจากเพื่อ ดําเนินการ
ตามวัตถุประสงคของมูลนิธินั้นเอง 

 

(ลงนาม)………………..…….….……………………ผูจัดทําขอบังคับ 

                                                                          (……….……….…………..…………………..) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุม 
คร้ังท่ี……….../……………(๑) 

วันท่ี…..…….เดือน…….……………..พ.ศ……….….(๒) 
ณ………….………….………..………(๓) 

ผูมาประชุม 
๑………………………………………………….(๔) 
๒…………………………………………………. 
๓………………………………………………….    ฯลฯ 
ผูไมมาประชุม  (ถามี) 
ผูเขารวมประชุม   (ถามี) 
เริ่มประชุมเวลา…………………………………น. 

 นาย/นาง/นางสาว……………………………………………………………..……เปนประธานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ……….…(๕)…………….โดยบันทึกสาระที่ประชุมพูดเปนเรื่อง ๆ ไป 
และบันทึกดวยวาประธานกําหนดใหใครเปนผูจดบันทึกรายงานการประชุมน้ี 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

  ๒.๑  พิจารณารางขอบังคับมูลนิธิ………………………..………..…………….โดยบันทึกการพิจารณา
ขอความของขอบังคับและสุดทายใหบันทึกมติที่ประชุมวา…………..………………………………….ที่ประชุมมีมติเปน
เอกฉันทใหใชขอบังคับฉบับน้ียื่นตอทางราชการได 

         ๒.๒  พิจารณาแตงต้ังผูยื่นคํารอง………………………………...…………..……….ที่ประชุมมีมติเปน 
เอกฉันทตลอดจนการรับการสงเอกสารตาง ๆ จนกวาจะขอจดทะเบียนมูลนิธิจะเสร็จสิ้น  (การมอบหมายใหผูรองทําการ
แทน ตองจัดทําหนังสือมอบอํานาจ  โดยตัดอากรแสตมป  ๑๐  บาท  แนบสําเนาบัตรผูมอบอํานาจดวย) 

   ๒.๓ พิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ…….………………………………………………
โดยบันทึกสาระสําคัญการพิจารณาและสุดทายใหบันทึกมติที่ประชุมวา……………………………………………………... 
ที่ประชุมพิจารณาแลวลงมติเปนเอกฉันทใหบุคคลตอไปน้ีเปนคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ คือ 
      ๑.  .……………………………………………………………….เปนประธานกรรมการฯ 
      ๒. ..………………………………………………………………..เปนรองประธานกรรมการฯ 
      ๓. ………………………………………………………………..เปนกรรมการฯ 
      ๔. ………………………………………………………………..เปนกรรมการฯ 
      ๕. .…...…………………………………………………………..เปนเลขานุการฯ     

ฯลฯ 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องอื่น ๆ ……..……..………………..โดยบันทึกสาระสําคัญของการพิจารณาเปนเรื่อง ๆ ไป ถาไม
มีเรื่องอื่น ๆ ใหระบุวา.………………………………………………………………………เรื่องอื่น ๆ ไมมี 

เลิกประชุมเวลา……………………….น. 

ลงช่ือ…………………..………………….(๗)                    ลงช่ือ………..………….………..………..(๖) 

       (………………………………..…..….)          (………..……….………………..…)     

                  ผูตรวจรายงานการประชุม                                   เลขานุการ  
                                                         ผูจดรายงานการประชุม 



คําอธิบายการจัดทํารายงานการประชุมคณะผูเริ่มการจัดต้ังมูลนิธิ 
๑.  ระบุคร้ังและ พ.ศ…………ท่ีประชุม   เชน  คร้ังท่ี ๑/๒๕๔๐ 
๒.  ระบุวันท่ี………..เดือน…………….พ.ศ………..ท่ีประชุม 
๓.  ระบุสถานท่ีท่ีประชุม 
๔.  ระบุช่ือ – ช่ือสกุล ผูมาประชุม   
๕.  ระเบียบวาระการประชุมควรมีสาระสําคัญ ดังนี ้

- เหตุผลในการจัดต้ังมูลนิธิ 
- ช่ือมูลนิธิและเคร่ืองหมายมูลนิธิและบอกเหตุผลหรือความเปนมาท่ีตองต้ังช่ือมูลนิธินั้น 
- สถานท่ีตั้งของมูลนิธิ 
- คุณสมบัติของกรรมการมูลนิธิ 
- จํานวนคณะกรรมการของมูลนิธิ องคประชุมของคณะกรรมการ และมติท่ีประชุม 
- กําหนดเดือนท่ีจะประชุมใหญคณะกรรมการมูลนิธิ 
- กําหนดอํานาจการใชจายเงินของประธานกรรมการมูลนิธิและเหรัญญิก 
- การแตงต้ังคณะกรรมการมูลนิธิ 
- เร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเห็นสมควรแจงไวในรายงานการประชุม (ถามี) 

๖.  ผูจดรายงานการประชุมลงลายมือช่ือ (คือ เลขานุการหรือเลขาธิการมูลนิธิ ในกรณีท่ีเลขานุการ 
     หรือเลขาธิการมูลนิธิไมอยูในท่ีประชุม หรือไมเขาประชุมใหท่ีประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหน่ึงเปน 
      ผูจดรายงานการประชุมแทน) 
๗.  ผูตรวจรายงานการประชุม  (คือ ประธานกรรมการมูลนิธิหรือผูท่ีทําหนาท่ีประธานตามขอบังคับของ 
      มูลนิธิท่ีกําหนดไว) 
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