
ข้อบังคับ 
มูลนิธิ......................................................... 

 
หมวดที่ ๑ 

ชื่อเครื่องหมายและสํานักงานที่ตั้ง 
 

ข้อ ๑ มูลนิธิน้ีชื่อว่า................................................................................................................ ..................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
 ย่อว่า...................................................เรียกเป็นภาษาอังงกฤษว่า................................................. 
............................................................................................................................. ...................................... 
ข้อ ๒ เครื่องหมายของมูลนิธิ คือ...............................................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................  
 ตามรูปที่ปรากฏด้านล่างน้ี...........................................................................................................  
.......................................................................................................................... ......................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
...................................................................................................................................................................  
ข้อ ๓ สํานักงานใหญ่ของมูลนิธิตั้งอยู่ที่.....................................................................................................  
................................................................................................................... ................................................ 
 สํานักงานสาขาตั้งอยู่ที่.................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................  
 

หมวดที่ ๒ 
วัตถุประสงค์ 

 
ข้อ ๔ วัตถุประสงค์ของมูลนิธิน้ี คือ 
 ๔.๑................................................................................................ ............................................... 
 ๔.๒............................................................................................................................. ................. 
 ๔.๓.............................................................................................................................................. 
 ๔.๔ เพื่อดําเนินการ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอ่ืน ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์  
 ๔.๕ ไม่ดําเนินการเก่ียวข้อง กับการเมืองแต่ประการใด 
 



  หมายเหตุ    กรณีมูลนิธิต้องการดําเนินการเก่ียวกับการเมือง ต้องไม่ระบุวัตถุประสงค์ 
เพื่อการกุศลสาธารณ และให้ระบุวัตถุประสงค์แทน “ไม่ยุ่งเก่ียวกับการเมือง” ว่า “เพื่อส่งเสริมการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ด้วยความเป็นกลายและไม่ให้การ
สนับสนุนด้านการเงินหรือทรัพย์สินแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด” 
 

หมวดที่ ๓ 
ทุนทรัพย์ เพราะทรัพย์สิน และการได้มาซึ่งทรัพย์สิน 

 
ข้อ ๕ ทรัพย์สินของมูลนิธิทุนเริ่มแรก คือ 

๕.๑ เงินสด จํานวน.......................................................บาท (...................................................... 
............................................................................................................................. .....................................) 
 ๕.๒ ที่ดิน (ถ้ามี) โฉนด เลขที่ ...................................................................................................... 
          ราคา.........................................................บาท (.................................................................) 
          รวมเป็นราคาทรัพย์สินทั้งสิ้น................................... บาท (................................................ 
............................................................................................................................. .....................................) 
 (ถ้าเป็นเงินสดต้องมีกองทุนไม่ต่ํากว่า ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ถ้ามีทรัพย์สินอย่างอ่ืน ต้องมีเงินสดไม่
น้อยกว่า ๒๕๐,๐๐๐.- บาท และเม่ือรวมกับทรัพย์สินอย่างอ่ืนแล้ว ต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า  
๕๐๐,๐๐๐.- บาท ยกเว้นมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา  
ศาสนา สาธารณภัย และเพื่อการบําบัดรักษา ค้นคว้า ป้องกันผู้ป่วยจากยาเสพติด เอดส์ หรือมูลนิธิที่
ก่อตั้งโดยหน่วยงานของรัฐ ยังคงใช้หลักเกณฑ์เดิม คือกองทุนไม่ต่ํากว่า ๒๐๐,๐๐๐.- บาท หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๔๐๒/ว๒๐๗๓ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๓๔) 
 

ข้อ ๖ มูลนิธิอาจได้มาซึ่งทรัพย์สินโดยวิธีต่อไปน้ี  
  ๖.๑ เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้โดยพินัยกรรม หรือนิติกรรมอ่ืน ๆ โดยมิได้มีเงื่อนไข
ผูกพันให้มูลนิธิต้องรับผิดชอบในหน้ีสินหรือภาระติดพันอ่ืนใด 
  ๖.๒ เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคให้  
  ๖.๓ ดอกผลซึงเกิดจากทรัพย์สินของมูลนิธิ 
  ๖.๔ รายได้อันเกิดจากการจัดกิจกรรมของมูลนิธิ 
 
 

 



หมวดที่ ๔ 
คุณสมบัติและการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการ 

 
ข้อ ๗ กรรมการของมูลนิธิต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 

  ๗.๑ มีอายุไม่ต่ํากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ 
  ๗.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มลาย หรือไร้ความสามาร หรือเสมือนไร้ความสามารถ  
  ๗.๓ ไม่เป็นผู้ต้องคําพิพากษาให้จําคุก เว้นแต่จะได้กระทําโดยประมาท หรือ 
ความผิดลหุโทษ 
 

ข้อ ๘ กรรมการของมูลนิธิพ้นจากตําแหน่ง เม่ือ 
  ๘.๑ ถึงคราวออกตามวาระ 
  ๘.๒ ตายหรือลาออก 
  ๘.๓ ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ ๗ 
  ๘.๔ เป็นผู้มีความประพฤติและปฏิบัติตนเป็นที่เสื่อมเสีย และคณะกรรมการมูลนิธิมี
มติให้ออก โดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของคณะกรรมการมูลนิธิ 
 

หมวดที่ ๕ 
การดําเนินงานของคณะกรรมการของมูลนิธิ 

 
ข้อ ๙ มูลนิธิน้ีดําเนินการโดยคณะกรรมการมูลนิธิ มีจํานวยไม่น้อยกว่า..........คน  

แต่ไม่เกิน.........คน 
 

ข้อ ๑๐ คณะกรรมการของมูลนิธิ ประกอบด้วย ประธานกรรมการมูลนิธิ รองประธาน
กรรมการมูลนิธิ เลขานุการมูลนิธิ เหรัญญิก และกรรมการอ่ืน ๆ ตามจํานวนที่เห็นสมควรตาม  
ข้อบังคับข้อ ๙ 
 

ข้อ ๑๑ การแต่งตั้ง กรรมการมูลนิธิให้ปฏิบัติดังน้ี  
 ให้คณะกรรมการมูลนิธิชุดที่ดํารงตําแหน่งอยู่ แต่งตั้งประธานกรรมการมูลนิธิ และกรรมการ
อ่ืน ๆ ตามจํานวนที่เห็นสมควร ตามข้อบังคับ  
 

ข้อ ๑๒ กรรมการดําเนินงานมูลนิธิอยู่ในตําแหน่ง คราวละ...............ป ี



 
ข้อ ๑๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิ ให้ถือเสียงข้างมากของที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ 

เป็นมติ   ของที่ประชุม 
 

ข้อ ๑๔ กรรมการมูลนิธิ พ้นจากตําแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการมูลนิธิ 
ได้อีก 
 

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่กรรมการของมูลนิธิ พ้นจากตําแหน่งถึงคราวออกตามวาระ ให้กรรมการของ
มูลนิธิที่พ้นจากตําแหน่งถึงคราวออกตามวาระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการของมูลนิธิต่อไป จนกว่ามูลนิธิ
จะได้รับแจ้งการจดทะเบียนกรรมการของมูลนิธิที่ตั้งใหม่ 
 

ข้อ ๑๖ ถ้าตําแหน่งกรรมการมูลนิธิว่างลงให้คณะกรรมการมูลนิธิที่เหลืออยู่ ตั้งบุคคลอ่ืนเป็น
กรรมการมูลนิธิแทนตําแหน่งที่ว่าง กรรมการมูลนิธิผู้ได้รับการตั้งซ่อมอยู่ในตําแหน่งเท่าวาระของผู้ที่
ตนแทน 
 

หมวดที่ ๖ 
อํานาจหน้าที่คณะกรรมการมูลนิธิ 

 
 ข้อ ๑๗ คณะกรรมการมูลนิธิมีอํานาจหน้าที่ในการดําเนินกิจการของมูลนิธิ ตามวัตถุประสงค์ 
ของมูลนิธิและภายใต้ข้อบังคับน้ี ให้มีอํานาจหน้าที่ต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี  

๑๗.๑ กําหนดนโยบายของมูลนิธิและดําเนินการตามนโยบายน้ัน 
  ๑๗.๒ ควบคุมการเงินและทรัพย์สินต่าง ๆ ของมูลนิธิ 
  ๑๗.๓ เสนอรายงานกิจการ รายงานการเงิน และบัญชีรายรับ-รายจ่าย ต่อนายทะเบียน 
  ๑๗.๔ ดําเนินการให้เป็นไปตามมติ ที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ และวัตถุประสงค์ 
ของข้อบังคับน้ี 
  ๑๗.๕ ตราระเบียบเก่ียวกับการดําเนินกิจการของมูลนิธิ 
  ๑๗.๖ แต่งตั้งหรือถอดถอนคณะอนุกรรมการขึ้นคณะหน่ึง หรือหลายคณะเพื่อ
ดําเนินการเฉพาะอย่างของมูลนิธิ ภายใต้การควบคุม ของคณะกรรมการมูลนิธิ  
  ๑๗.๗ เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ หรือบุคคลที่ประโยชน์ให้มูลนิธิเป็นพิเศษ เป็นกรรมการ
กิตติมศักด์ิ  
  ๑๗.๘ เชิญผู้ทรงเกียรติเป็นผู้อุปถัมภ์มูลนิธิ 



  ๑๗.๙ เชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการมูลนิธิ  
  ๑๗.๑๐ แต่งตั้งหรือถอดถอนเจ้าหน้าที่ประจําของมูลนิธิ มติให้ดําเนินการตามข้อ ๑๖.๗ 
๑๖.๘ และ ๑๖.๙ ต้องเป็นมติเสียงข้างมากของที่ประชุมและที่ปรึกษา ตามข้อ ๑๖.๙ ย่อมเป็นที่ปรึกษา
ของคณะกรรมการมูลนิธิที่เชิญเท่าน้ัน  
 

ข้อ ๑๘ ประธานกรรมการมูลนิธิ มีอํานาจหน้าทีดับน้ี  
  ๑๘.๑ เป็นประธานของการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ  
  ๑๘.๒ สั่งเรียกประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ 
  ๑๘.๓ เป็นผู้แทนของมูลนิธิในการติดต่อกับบุคคลภายนอก หรือการลงลายมือชื่อใน
เอกสาร บังคับ และสรรพหนังสือ อันเป็นหลักฐานของมูลนิธิ เม่ือประธานกรรมการมูลนิธิ หรือ
กรรมการมูลนิธิ ผู้ได้รับมอบหมายให้ทําการแทนได้ ลงลายมือชื่อ แล้วจึงเป็นอันใช้ได้  
  ๑๘.๔ ปฏิบัติการอ่ืน ๆ ตามข้อบังคับ และมติของคณะกรรมการมูลนิธิ 
   
 ข้อ ๑๙ ให้รองประธานกรรมการมูลนิธิทําหน้าที่แทนประธานกรรมการมูลนิธิ เม่ือประธานไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือในกรณีที่ประธานมอบหมายให้ทําการแทน 
 
  ข้อ ๒๐ ถ้าประธานกรรมการมูลนิธิ และรองประธานกรรมการมูลนิธิ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ในการประชุมคราวหน่ึงคราวใดได้ ให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการมูลนิธิคนใดคนหน่ึงเป็นประธาน
สําหรับการประชุมคราวน้ัน  
 
 ข้อ ๒๑ เลขานุการมูลนิธิมีหน้าที่ควบคุมกิจการและดําเนินการประชุมของมูลนิธิ ติดต่อ
ประสานงานทั่วไป รักษา ระเบียบ ข้อบงัคับมูลนิธิ นัดประชุมกรรมการตามคําสั่งของประธาน
กรรมการมูลนิธิ และทํารายงานการประชุมตลอดจนรายงานกิจการของมูลนิธิ 
 
 ข้อ ๒๒ เหรัญญิกมีหน้าที่ควบคุมการเงิน ทรัพย์สินของมูลนิธิ ตลอดจนบัญชีและเอกสาร 
ที่เก่ียวข้องให้ถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการมูลนิธิกําหนด 
 
 ข้อ ๒๓ สําหรับกรรมการตําแหน่งอ่ืน ๆ ให้มีเจ้าหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมูลนิธิกําหนด โดย
ทําเป็นคําสั่งระบุอํานาจหน้าที่ให้ชัดเจน 
 
 



 ข้อ๒๔ คณะกรรมการของมูลนิธิมีสิทธิ เข้าร่วมประชุมกรรมการ หรืออนุกรรมการอ่ืน ๆ ของ
มูลนิธิได้ 
 
 

หมวดที่ ๗  
อนุกรรมการ  

 
 ข้อ ๑๕ คณะกรรมการมูลนิธิอาจแต่งตั้งหรือถอดถอนอนุกรรมการได้ตามความเหมาะสม โดย
จะแต่งตั้งให้เป็นอนุกรรมการประจํา หรือเพื่อการใด เป็นกรณีพิเศษเฉพาะคราวก็ได้ และในกรณีที่ 
คณะกรรมการมูลนิธิไม่ได้แต่งตั้งประธานอนุกรรมการ เลขานุกรหรืออนุกรรมการในตําแหน่งอ่ืนไว้ 
ก็ให้อนุกรรมการและคณะแต่งตั้งกันเองดํารงตําแหน่งดังกล่าวก็ได้ 
 
 ข้อ ๒๖ อนุกรรมการอยู่ในตําแหน่งจนกว่าจะเสร็จงานที่ได้รับมอบหมายให้กระทํา ส่วน
คณะอนุกรรมการประจํา อยู่ในตําแหน่งตามเวลาที่คณะกรรมการมูลนิธิกําหนด ซึ่งถ้ามิได้กําหนดไว้ 
ก็ให้อยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระของคณะกรรมการมูลนิธิซึ่งเป็นผู้แต่งตั้ง และอนุกรรมการที่พ้นจาก
ตําแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งอีกก็ได้ 
  ๒๖.๑ อนุกรรมการมีหน้าที่ดําเนินการตามที่คณะกรรมการมูลนิธิมอบหมาย 
  ๒๖.๒ อนุกรรมการมีหน้าที่เสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการมูลนิธิ เก่ียวกับงานที่
ได้รับมอบหมาย 
 

หมวดที่ ๘ 
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ 

 
 ข้อ ๒๗ คณะกรรมการมูลนิธิจะต้องจัดให้มีการประชุมสามัญประจําทุก ๆ ปี ภายในเดือน......... 
และต้องมีกรรมการมูลนิธิเข้าประชุมอย่างน้อยก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์
ประชุม  
 
 ข้อ ๒๘  การประชุมวิสามัญอาจมีได้ในเม่ือประธานกรรมการมูลนิธิ หรือเม่ือคณะกรรมการ
มูลนิธิตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป แสดงความประสงค์ไปยังประธานกรรมการมูลนิธิ หรือผู้ทําการแทนขอให้มี
การประชุมก็ให้เรียกประชุมวิสามัญได้ 
 



 ข้อ ๒๙ กําหนดการประชุมและองค์ประชุมของคณะกรรมการให้เป็นได้ไปตาม ที่
คณะกรรมการมูลนิธิได้กําหนดไว้ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการประชุมให้คณะอนุกรรมการตกลงกันเอง 
และในส่วนที่เก่ียวกับองค์ประชุมให้ใช้ ข้อ ๒๖ บังคับโดยอนุโลม 
 
 ข้อ ๓๐ ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิหรือคณะอนุกรรมการหากมิได้มีข้อบังคับกําหนด
ไว้เป็นอย่างอ่ืน มติของที่ประชุมให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมาก ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด กิจการใดที่เป็นงานประจํา หรือเป็นกิจการเล็กน้อย ประธานกรรมการ
มูลนิธิมีอํานาจสั่งให้วิธีสอบถามมติทางหนังสือแทนการเรียกประชุม คณะกรรมการมูลนิธิ แต่ประธาน
มูลนิธิต้องรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิในคราวต่อ่ไป ถึงมติและกิจการที่ได้ดําเนินการไป
ตามมติน้ัน กิจการใดเป็นงานประจําหรือเป็นกิจการเล็กน้อยหรือไม่ ย่อมอยู่ในดุลพินิจของประธาน
กรรมการมูลนิธิ 
 
 ข้อ ๓๑ ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ หรือคณะอนุกรรมการ ประธานกรรมการมูลนิธิ 
หรือประธานในที่ประชุมมีอํานาจเชิญหรืออนุญาตให้บุคคลที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมในฐานะแขกผู้
มีเกียรติหรือผู้สังเกตการณ์ หรือเพื่อชี้แจง หรือเพื่อให้คําปรึกษาแก่ที่ประชุมได้ 
 

  
หมวดที่ ๙ 

                                                                           การเงิน 
 
 ข้อ ๓๒ ประธานกรรมการมูลนิธิ หรือรองประธานกรรมการมูลนิธิในกรณีที่ทําหน้าที่แทนมี
อํานาจสั่งจ่ายเงินได้คราวละไม่เกิน............................................บาท (.................................................) 
ถ้าเกินกว่าจํานวนดังกล่าว ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการมูลนิธิโดยเสียงข้างมาก เว้นแต่กรณี
จําเป็นและเร่งด่วนให้อยู่ในมูลนิธิของประธานกรรมการมูลนิธิที่จะอนุมัติให้จ่ายได้ แล้วต้องรายงานให้
คณะกรรมการมูลนิธิทราบในการประชุมต่อไป  
 
 ข้อ ๓๓ เหรัญญิกมีอํานาจเก็บรักษาเงินสดได้ครั้งละไม่เกิน..............................................บาท 
(............................................................................................................. ...............................................) 
 
 ข้อ ๓๔ เงินสดของมูลนิธิหรือเอกสารสิทธิ ต้องนําฝากไว้กับธนาคาร หรือสถาบันการเงินอ่ืนใด 
หรือซื้อพันธบัตรรัฐบาล แล้วแต่คณะกรรมการมูลนิธิจะเห็นสมควร  



 ข้อ ๓๕ การสั่งจ่ายเงินโดยเช็ค หรือตั๋วสั่งจ่ายเงินจะต้องมีลายมือชื่อของประธานกรรมการ
มูลนิธิหรือผู้ทําการแทน กับเลขานุการหรือเหรัญญิกลงนามทุกครั้ง จึงจะเบิกจ่ายได้ 
 
 ข้อ ๓๖ การใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ รวมทั้งค่าใช้จ่ายประจําสํานักงาน ให้จ่าย
เพียงดอกผลอันเกิดจากทรัพย์สินที่เป็นทุน เงินที่ผู้บริจาคมิได้แสดงเจตนาให้เป็นเงินสมทบทุน
โดยเฉพาะ และรายได้อันเกิดจากการจัดกิจกรรมของมูลนิธิ 
 
 ข้อ ๓๗ ให้คณะกรรมการมูลนิธิวางระเบียบเก่ียวกับการเงิน บัญชี และทรัพย์สินของมูลนิธิ 
ตลอดจนกําหนดอํานาจหน้าที่ต่าง ๆ เก่ียวกับการรับและจ่ายเงิน นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในข้อบังคับ  
 
 ข้อ ๓๘ ให้คณะกรรมการมูลนิธิกําหนดรอบระยะเวลาบัญชี และจัดทํารายงานสถานะการเงิน
ของมูลนิธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา เสนอต่อที่ประชุมในการประชุมสามัญประจําปี  
 

หมวดที่ ๑๐ 
การแก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับของมูลนิธิ 

 
 ข้อ ๓๙ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับจะกระทําได้ โดยเฉพาะที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ ซึ่ง
ต้องมีกรรมการมูลนิธิเข้าประชุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนกรรมการทั้งหมด และการอนุมัติให้
แก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการ
ที่เข้าประชุม 
 

หมวดที่ ๑๑ 
การเลิกมูลนิธิ 

 
ข้อ ๔๑ การสิ้นสุดของมูลนิธิน้ัน นอกจากที่กฎหมายบัญญัติไว้แล้ว ให้มูลนิธิเป็นอันสิ้นสุดลง

โดยไม่ต้องให้ศาลสั่งเลิกโดยต่อไปน้ี 
๔๑.๑ เม่ือมูลนิธิได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลแล้ว ไม่ได้รับทราบ 

ตามคําม่ันเต็มจํานวน  
  ๔๑.๒ เม่ือกรรมการมูลนิธิจํานวนสองในสามมีมติให้ยกเลิก  
  ๔๑.๓เม่ือมูลนิธิไม่อาจหากรรมการได้ครบตามจํานวนกรรมการที่กําหนดไว้ใน 
ข้อบังคับของมูลนิธิ 



  ๔๑.๔ เม่ือมูลนิธิไม่สามารถดําเนินการต่อไปได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด 
 

 
หมวดที่ ๑๒ 
บทเบ็ดเตล็ด 

 
 ข้อ ๔๒ การตีความข้อบังคับของมูลนิธิ หากเป็นที่สงสัย  ให้คณะกรรมการมูลนิธิโดยเสียงข้าง
มากของจํานวนกรรมการที่มีอยู่เป็นผู้ชี้ขาด 
 
 ข้อ ๔๓ ให้นําบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมูลนิธิมาใช้บังคับ ใน
เม่ือข้อบังคับของมูลนิธิได้กําหนดไว้ 
  
 ข้อ ๔๔ มูลนิธิต้องไม่ดําเนินการหาผลประโยชน์มาแบ่งปันกัน หรือเพื่อบุคคลใด นอกจากเพื่อ
ดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิน้ันเอง 

 
 

                                                           ลงนาม...................................................ผู้จัดทําข้อบังคับ  
       (..................................................) 
       ตําแหน่ง........................................................... 




