
ขอบังคับ 
“มูลนิธิพัฒนาไท” 

 
หมวดที่ 1 

ช่ือเครื่องหมายและสํานักงานที่ตั้ง 

 ขอ 1. มูลนิธินี้มีชื่อวา “มูลนิธิพัฒนาไท” 
  ยอวา              มพท.    เรียกเปนภาษาอังกฤษวา Pattana Thai Foundation 
  ยอวา              PTF 
 
 ขอ 2. เครื่องหมายของมูลนิธิ คือรูปคนและแผนที่ประเทศไทยเปนศูนยกลางอยูในวงกลม 
2 วง มีลูกศรชี้เขาหาในมุมทะแยง ขางบนเขียนวา มูลนิธิพัฒนาไท ขางลางเขียนวา Pattana Thai 
Foundation มีรูปธงชาติทั้งสองขาง (ตามรูปที่ปรากฏขางลางนี้) 

 
 

 
 
 

ขอ 3. สํานักงานของมูลนิธิ ตั้งอยูที่  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ 

 เลขที่ 962   ถนนกรุงเกษม   แขวงโสมนัส 
 เขตปอมปราบศัตรูพาย  กรุงเทพมหานคร  10100 
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หมวดที่ 2 
วัตถุประสงค 

 

 ขอ 4. วัตถุประสงคของมูลนิธินี้ คือ 
4.1 เพื่อทําหนาที่ศึกษาวิจัย วางแผนและสนับสนุนการพัฒนา คน ชุมชนและ

สังคมในลักษณะที่เปนองครวมแบบบูรณาการ เพื่อสนับสนุนแนวคิดและทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ที่เนนใหคนเปนศูนยกลางหรือจุดหมายหลักของการพัฒนาและ
สนับสนุนการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในทุกระดับ 

4.2 เพื่อสนับสนุนสงเสริมการศึกษา วิเคราะห วิจัย ฝกอบรม สัมมนา ประชุม
เชิงปฏิบัติการเผยแพรและประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสาร องคความรู ในเรื่องที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาประเทศ ความรวมมือกับตางประเทศทุกสาขาและการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสูการปฏิบัติในทุกระดับ 

4.3 เพื่อสนับสนุนสงเสริมการวางแผนทุกสาขา การแปลงแผนสูภาคปฏิบัติ 
การกระจายความเจริญสูภูมิภาคและทองถิ่น การติดตามประเมินผลและการประยุกตใชปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในทุกระดับ 

4.4 เพื่อสนับสนุนการสงเสริมการพฒันาระบบขอมูล เทคโนโลยี สารสนเทศ 
และคอมพิวเตอร เพื่อ การวางแผนทุกสาขารวมทั้งเพื่อการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียงสูการปฏิบัติในทุกระดับ 

4.5 ประกอบกิจการใหคําปรึกษา แนะนํา ฝกอบรม วิจัย และประกอบกิจการ
อื่นที่เกี่ยวกันและตอเนื่องกับการประกอบการ ตามขอ 4.1 ขอ 4.2 ขอ 4.3 และขอ 4.4 

4.6 เปนศูนยกลางเพื่อใหการสนับสนุนและใหทุนในการพัฒนา และการ
ดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหรือรับการ
สนับสนุนจากภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน องคกรประชาชน องคการสาธารณ
ประโยชน สถาบันทางศาสนา องคการระหวางประเทศ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ 
การพัฒนาประชาสังคม การพัฒนาโดยใชกระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนา  
การพัฒนาชุมชนเขมแข็ง ความรวมมือกับตางประเทศทุกสาขาและการประยุกตใชปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในทุกระดับ 

4.7 เพื่อดําเนินการเพื่อสาธารณประโยชน หรือรวมมือกับองคการการกุศล
อื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน 

4.8 ไมดําเนินการเกี่ยวของกับการเมืองแตประการใด 
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หมวดที่ 3 
ทุนทรัพย  ทรัพยสิน  และการไดมาซึ่งทรัพยสิน 

 

 ขอ 5. ทรัพยสินของมูลนิธิ มีทุนเริ่มแรก คือ 
  5.1 เงินสด จํานวน 20,200,000 บาท (ยี่สิบลานสองแสนบาทถวน) 
 5.2 ที่ดินโฉนดเลขที่ -  
 รวมเปนราคาทรัพยสินทั้งสิ้น 20,200,000 บาท(ยี่สิบลานสองแสนบาทถวน)  
 
 ขอ 6. มูลนิธิอาจไดมาซึ่งทรัพยสินโดยวิธีตอไปนี้ 

6.1 เงินหรือทรัพยสินที่มีผูยกใหโดยพินัยกรรม หรือนิติกรรมอื่นๆ โดยมิไดมี
เง่ือนไขผูกพันใหมูลนิธิตองรับผิดชอบในหนี้สินหรือภาระติดพันอื่นใด 

  6.2 เงินหรือทรัพยสินที่มีผูมีจิตศรัทธาบริจาคให 
  6.3 ดอกผลที่เกิดจากทรัพยสินของมูลนิธิ 
  6.4 รายไดอันเกิดจาการจัดกิจกรรมของมูลนิธิ 
  6.5 เงินหรือทรัพยสินที่ไดรับจากตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศ 

6.6 เงินหรือทรัพยสินที่รัฐบาลไดจัดสรรให  
ทรัพยสิน และกิจกรรมตางๆ ของมูลนิธิอยูในความบังคับบัญชาของคณะ
กรรมการ และเพื่อการนี้คณะกรรมการมีอํานาจจัดวางระเบียบ หรือขอบังคับ
ใด  ๆโดยไมขัดแยงขอบังคับของมูลนิธินี้ 

 
 

หมวดที่ 4 
คุณสมบัติและการพนจากตําแหนงของกรรมการ 

 

 ขอ 7. กรรมการของมูลนิธิตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  7.1 มีอายุไมต่ํากวา 25 ป บริบูรณ 
  7.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย หรือไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ 
 7.3 ไมเปนผูตองคําพิพากษาใหจําคุก เวนแตจะไดกระทําโดยประมาทหรือ 

ความผิดลหุโทษ 
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 ขอ 8. กรรมการของมูลนิธิพนจากตําแหนงเมื่อ 
  8.1 ถึงคราวออกตามวาระ 
  8.2 ตายหรือลาออก 
  8.3 ขาดคุณสมบัติตามขอบังคับขอ 7 

8.4 เปนผูมีความประพฤติ และปฏิบัติตนเปนที่เสื่อมเสียและคณะกรรมการมูล
นิธิมีมติใหออก โดยมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของคณะกรรมการมูล
นิธิ 

 
หมวดที่ 5 

การดําเนินงานของคณะกรรมการมูลนิธิ 
 

 ขอ 9. มูลนิธิดําเนินการโดยคณะกรรมการมูลนิธิ ซึ่งมีจํานวนไมนอยกวา 3 คน  
แตไมเกิน 21 คน 
 ขอ 10. คณะกรรมการของมูลนิธิ ประกอบดวย  ประธานกรรมการมูลนิธิ  รองประธาน
กรรมการมูลนิธิ  เลขาธิการมูลนิธิ  เหรัญญิก  และกรรมการอื่นๆ  ตามจํานวนที่เห็นสมควรตามขอ
บังคับขอ 9 
 ขอ 11. วิธีเลือกตั้งกรรมการมูลนิธิใหปฏิบัติดังนี้ 

ใหคณะกรรมการมูลนิธิชุดที่ดํารงตําแหนงอยูเลือกตั้งประธานกรรมการมูลนิธิ  
และกรรมการอื่นๆ ตามจํานวนที่เห็นสมควรตามขอบังคับ 
 ขอ 12. กรรมการมูลนิธิอยูในตําแหนงคราวละ 4 ป ในกรณีมีกรรมการลาออกกอนครบวาระ 
และมีการเลือกตั้งกรรมการใหมเขามาแทน ใหกรรมการที่ไดรับเลือกอยูในตําแหนงเทาวาระของ
กรรมการที่เขามาแทน หรือหากมีการเลือกตั้งกรรมการใหมเพิ่มขึ้นก็ใหอยูในวาระเทากรรมการ 
ชุดปจจุบันที่อยูในตําแหนง 
 ขอ 13. การเลือกตั้งคณะกรรมการมูลนิธิ ใหถือเสียงขางมากของที่ประชุมคณะกรรมการมูล
นิธิเปนมติของที่ประชุม 
 ขอ 14. กรรมการมูลนิธิที่พนจากตําแหนงวาระ อาจไดรับเลือกเขาเปนกรรมการมูลนิธิไดอีก 
 ขอ 15. ในกรณีที่กรรมการของมูลนิธิพนจากตําแหนง ใหกรรมการของมูลนิธิที่พนจาก
ตําแหนง ปฏิบัติหนาที่กรรมการมูลนิธิตอไปจนกวามูลนิธิจะไดรับแจงการจดทะเบียนกรรมการของ
มูลนิธิที่ตั้งใหม 
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หมวดที่ 6 

อํานาจหนาที่คณะกรรมการของมูลนิธิ 
 

 ขอ 16. คณะกรรมการของมูลนิธิมีอํานาจหนาที่ในการดําเนินกิจการของมูลนิธิ ตามวัตถุ
ประสงคของมูลนิธิ และภายใตขอบังคับนี้ ใหมีอํานาจหนาที่ตาง  ๆดังตอไปนี้ 
 16.1 กําหนดนโยบายของมูลนิธิ และดําเนินงานตามนโยบายนั้น 
 16.2 ควบคุมการเงิน และทรัพยสินตางๆ ของมูลนิธิ 
 16.3 เสนอรายงานกิจการ รายงานการเงิน และบัญชีงบดุลรายได รายจายตอ
กระทรวงมหาดไทย 
 16.4 ดําเนินการใหเปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ และวัตถุประสงค
ของขอบังคับนี้  
 16.5 ตราระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของมูลนิธิ 
 16.6 แตงตั้งหรือถอดถอนคณะอนุกรรมการขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะเพื่อ
ดําเนินการเฉพาะอยางของมูลนิธิ ภายใตการควบคุมของคณะกรรมการมูลนิธิ 
 16.7 เชิญผูทรงคุณวุฒิ หรือบุคคลที่ทําประโยชนใหมูลนิธิเปนพิเศษเปนกรรมการ
กิตติมศักดิ์  
 16.8 เชิญผูทรงเกียรติเปนผูอุปถัมภมูลนิธิ 
 16.9 เชิญผูทรงคุณวุฒิเปนที่ปรึกษาของคณะกรรมการมูลนิธิ 
 16.10 แตงตั้งหรือถอดถอนเจาหนาที่ประจําของมูลนิธิ หรือลูกจางของมูลนิธิ มติให
ดําเนินการตามขอ 16.7,16.8, และ 16.9 ตองเปนมติเสียงขางมากของที่ประชุมและที่ปรึกษาตาม 
ขอ 16.9 ยอมเปนที่ปรึกษาคณะกรรมการมูลนิธิที่เชิญเทานั้น  
 16.11 จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หรือสถาบันพัฒนาบริหารจัดการความรูและทักษะที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนการพัฒนา คน ชุม
ชนและสังคมในลักษณะที่เปนองครวมแบบบูรณาการ หรือเปนสถาบันที่สงเสริมสนับสนุนแนว
คิดและทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปสูการปฏิบัติ การพัฒนาประชา
สังคม การพัฒนาโดยใชกระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนาและการพัฒนาชุมชนเขมแข็ง 
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 ขอ 17 ประธานกรรมการมูลนิธิมีอํานาจหนาที่ดังนี้ 
  17.1 เปนประธานของการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ 
  17.2 สั่งเรียกประชุมคณะกรรมการของมูลนิธิ 

17.3 เปนผูแทนของมูลนิธิในการติดตอกับบุคคลภายนอก และในการทํานิติ
กรรมใดๆ ของมูลนิธิหรือการลงลายมือชื่อในเอกสารขอบังคับและสรรพ
หนังสือ อันเปนหลักฐานของมูลนิธิและในการอรรถคดีนั้น เมื่อประธาน
กรรมการมูลนิธิหรือกรรมการมูลนิธิผูไดรับมอบอํานาจเปนลายลักษณ
อักษรใหทําการแทน ไดลงลายมือชื่อแลวจึงเปนอันใชได 

  17.4. ปฏิบัติการอื่นๆ ตามขอบังคับ และมติของคณะกรรมการมูลนิธิ 

 ขอ 18 ใหรองประธานกรรมการมูลนิธิ ทําหนาที่แทนประธานกรรมการมูลนิธิ เมื่อประธาน
ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได หรอืในกรณีที่ประธานมอบหมายใหทําการแทน 

 ขอ 19 ถาประธานกรรมการมูลนิธิและรองประธานกรรมการมูลนิธิ ไมสามารถปฏิบัติหนา
ที่ในการประชุมคราวหนึ่งคราวใดได ใหที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการมูลนิธิคนใดคนหนึ่ง เปนประธาน
สําหรับการประชุมคราวนั้น 

 ขอ 20 เลขาธิการมูลนิธิหรือผูที่ไดรับมอบหมายใหทําการแทนมีหนาที่ควบคุมกิจการ  
และดําเนินการประจําของมูลนิธิ ติดตอประสานงานทั่วไป รักษาระเบียบขอบังคับของมูลนิธิ  
และมติของคณะกรรมการมูลนิธิ นัดประชุมกรรมการตามคําสั่งของประธานกรรมการมูลนิธิ  
และทํารายงานการประชุม ตลอดจนรายงานกิจการมูลนิธิ 

 ขอ 21 เหรัญญิกมีหนาที่ควบคุมการเงิน ทรัพยสินของมูลนิธิ ตลอดจนบัญชีและเอกสาร 
ที่เกี่ยวของใหถูกตอง และเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการมูลนิธิกําหนด 

 ขอ 22 สําหรับกรรมการตําแหนงอ่ืนๆ ใหมีหนาที่ตามที่คณะกรรมการมูลนิธิกําหนด  
โดยทําเปนคําสั่งระบุอํานาจหนาที่ใหชัดเจน 

 ขอ 23 คณะกรรมการของมูลนิธิมีสิทธิ์ เขารวมประชุมกรรมการ หรืออนุกรรมการอื่น  ๆ 
ของมูลนิธิได 
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หมวดที่ 7 
อนุกรรมการ 

 

 ขอ 24 คณะกรรมการมูลนิธิอาจแตงตั้งหรือถอดถอนอนุกรรมการไดตามความเหมาะสม 
โดยจะแตงตั้งใหเปนอนุกรรมการประจํา หรือเพื่อการใดเปนกรณีพิเศษเฉพาะคราวก็ได และในกรณี
ที่คณะกรรมการมูลนิธิไมไดแตงตั้งประธานอนุกรรมการ เลขานุการ หรืออนุกรรมการในตําแหนง
อื่นไว ก็ใหอนุกรรมการแตงตั้งกันเองดํารงตําแหนงดังกลาวได 
 ขอ 25 อนุกรรมการอยู ในตําแหนงจนกวาจะเสร็จงานที่ ไดรับมอบหมายใหกระทํา  
สวนคณะอนุกรรมการประจําอยูในตําแหนงตามเวลาที่คณะกรรมการมูลนิธิกําหนด ซึ่งถามิได
กําหนดไว ก็ใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระของคณะกรรมการมูลนิธิซึ่งเปนผูแตงตั้งและ
อนุกรรมการที่พนจากตําแหนง อาจไดรับการแตงตั้งอีกได 
  25.1 อนุกรรมการมีหนาที่ดําเนินการตามที่คณะกรรมการมูลนิธิมอบหมาย 
  25.2 อนุกรรมการมีหนาที่เสนอความคิดเห็นตอคณะกรรมการมูลนิธิเกี่ยวกับงาน
ที่ไดรับมอบหมาย 
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หมวดที่ 8 

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ 
 

 ขอ 26 ใหมีการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ เปนการประชุมสามัญประจําปทุกๆ ป ภายใน
เดือนเมษายน และตองมีกรรมการมูลนิธิเขารวมอยางนอยกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด  
จึงจะเปนองคประชุม 
 ขอ 27 การประชุมวิสามัญอาจมีไดในเมื่อประธานกรรมการมูลนิธิ หรือเมื่อคณะกรรมการ
มูลนิธิตั้งแต 2 คนขึ้นไป แสดงความประสงคไปยังประธานกรรมการมูลนิธิหรือผูทําการแทน ขอให
มีการประชุมก็ใหเรียกประชุมวิสามัญได 
 ขอ 28 การประชุมและองคประชุมของคณะอนุกรรมการใหเปนไปตามที่คณะกรรมการมูล
นิธิกําหนดไว ซึ่งถามิไดกําหนดไวในสวนที่เกี่ยวของกับกําหนดการประชุม ใหคณะอนุกรรมการตก
ลงกันเอง และในสวนที่เกี่ยวของกับองคประชุมใหใชขอ 26 บังคับโดยอนุโลม 
 ขอ 29 ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิหรือคณะอนุกรรมการ หากมิไดมีขอบังคับ
กําหนดไวเปนอยางอื่น มติของที่ประชุมใหถือเอาคะแนนเสียงขางมาก ในกรณีที่คะแนนเสียง 
 
เทากัน ใหประธานในที่ประชุมเปนผูชี้ขาด กิจการใดที่เปนงานประจําหรือกิจการเล็กนอย 
ประธานกรรมการมูลนิธิมีอํานาจสั่งใหใชวิธีสอบถามมติทางหนังสือแทนการเรียกประชุมคณะ
กรรมการมูลนิธิ แตประธานกรรมการมูลนิธิตองรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิใน
คราวตอไป  ถึงมติและกิจการที่ ไดดําเนินการไปตามมตินั้น  กิจการใดเปนงานประจํา 
หรือเปนกิจการเล็กนอยหรือไม ยอมอยูในดุลพินิจของประธานกรรมการมูลนิธิ 

 ขอ 30 ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิหรือคณะอนุกรรมการ ประธานกรรมการมูลนิธิ 
หรือประธานที่ประชุม มีอํานาจเชิญหรืออนุญาตใหบุคคลที่เห็นสมควรเขารวมประชุม ในฐานะ 
แขกผูมีเกียรติหรือผูสังเกตการณ หรือเพื่อชี้แจง หรือเพื่อใหคําปรึกษาแกที่ประชุมได 
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หมวดที่ 9 
การเงิน 

 

 ขอ 31  ประธานกรรมการมูลนิธิ หรือรองประธานกรรมการหรือกรรมการมูลนิธิผูไดรับมอบ
อํานาจใหทําหนาที่แทน มีอํานาจสั่งจายเงินไดคราวละไมเกิน 500,000 บาท (หาแสนบาทถวน) 
ถาเกินกวาจํานวนดังกลาว ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการมูลนิธิโดยเสียงขางมาก เวนแตกรณี
จําเปนเรงดวนใหอยูในดุลพินิจของประธานกรรมการมูลนิธิที่จะอนุมัติใหจายได แลวตองรายงานให
คณะกรรมการมูลนิธิทราบในการประชุมคราวตอไป 

 ขอ 32 ใหคณะกรรมการมูลนิธิกําหนดวงเงินสดที่เหรัญญิกจะเก็บรักษาไวในสํานักงานมูล
นิธิไดตามที่เห็นสมควร 

 ขอ 33 เงินสดของมูลนิธิหรือเอกสารสิทธิตองนํามาฝากไวกับธนาคารพาณิชย บริษัท
เงินทนุสถาบันการเงนิทีม่ีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น หรือนาํไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงิน
คลัง พนัธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย หรือตราสารแหงหนี้อื่น โดยเงินฝาก หรือตราสารแหง 
หนี้ดังกลาวจะตองไดรับการค้ําประกันตนเงิน และดอกเบี้ยจากกระทรวงการคลัง แลวแตคณะ
กรรมการมูลนิธิจะเห็นสมควร 

 ขอ 34 การสั่งจายเงินโดยเช็คหรือตั๋วสั่งจายเงิน จะตองมีลายมือชื่อของประธานกรรมการ
หรือรองประธานหรือกรรมการมูลนิธิผูไดรับมอบอํานาจฝายหนึ่ง กับเลขาธิการหรือเหรัญญิก 
อีกฝายหนึ่งลงนามรวมกันฝายละ 1 คน ทุกครั้งจึงจะเบิกจายได 

 ขอ 35 การใชจายเงินตามวัตถุประสงคของมูลนิธิ รวมทั้งคาใชจายประจําสํานักงาน ใหจาย
เพียงดอกผลอันเกิดจากทรัพยสินที่เปนทุน เงินที่ผูบริจาคมิไดแสดงเจตนาใหเปนเงินสมทบทุนโดย
เฉพาะ และรายไดอันเกิดจากการจัดกิจกรรมของมูลนิธิ 

 ขอ 36 ใหคณะกรรมการมูลนิธิวางระเบียบเกี่ยวกับการเงิน การบัญชีและทรัพยสินของมูล
นิธิตลอดจนกําหนดอํานาจหนาที่ตางๆ เกี่ยวกับการรับและจายเงินนอกเหนือจากที่กําหนดไวในขอ
บังคับ 

 ขอ 37 ใหคณะกรรมการมูลนิธิกําหนดรอบระยะเวลาบัญชี และจัดทํารายงานสถานะการ
เงินของมูลนิธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผานมา เมื่อผูสอบบัญชีรับรองแลวเสนอตอที่ประชุมในการ
ประชุมสามัญประจําป 
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หมวดที่ 10 

การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของมูลนิธิ 
 

 ขอ 38 การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับจะกระทําได โดยเฉพาะที่ประชุมคณะกรรมการของมูลนิธิ 
ซึ่งตองมีกรรมการของมูลนิธิ เขาประชุมไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการทั้ งหมด  
และการอนุมัติใหแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม
ของจํานวนกรรมการที่เขาประชุม 
 

หมวดที่ 11 
การเลิกมูลนิธิ 

 
 ขอ 39 ถามูลนิธิตองเลิกลมไปโดยมติของคณะกรรมการ หรือโดยเหตุผลใดก็ตาม ทรัพยสิน
ทั้งหมดของมูลนิธิที่เหลืออยูใหตกเปนกรรมสิทธิ์แกสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติเพื่อเปนทุนวิจัย 

 ขอ 40 การสิ้นสุดของมูลนิธินั้น นอกจากที่กฎหมายบัญญัติไวแลว ใหมูลนิธิเปนอันสิ้นสุด
ลงโดยมิตองใหศาลสั่งเลิกดวยเหตุตอไปนี้ 

40.1 เมื่อมูลนิธิไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนจัดตั้งเปนนิติบุคคลแลวไมไดรับทรัพย
สินตามคํามั่นเต็มจํานวน 

  40.2 เมื่อกรรมการของมูลนิธิจํานวนสองในสามมีมติใหเลิก 
40.3 เมื่อมูลนิธิไมอาจหากรรมการไดครบตามจํานวนกรรมการที่กําหนดไวในขอ

บังคับของมูลนิธิ 
40.4 เมื่อมูลนิธิไมสามารถดําเนินการตอไปไดไมวาดวยเหตุใดๆ 
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หมวดที่ 12 
บทเบ็ดเตล็ด 

 

 ขอ 41 การตีความในขอบังคับของมูลนิธิ หากเปนที่สงสัย ใหคณะกรรมการของมูลนิธิโดย
เสียงขางมากของจํานวนกรรมการที่มีอยูเปนผูชี้ขาด 

 ขอ 42 ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยมูลนิธิมาใชบังคับใน
เมื่อขอบังคับของมูลนิธิมิไดกําหนดไว 

 ขอ 43 มูลนิธิตองไมดําเนินการหาผลประโยชนมาแบงปนกัน หรือเพื่อบุคคลใด นอกจาก
เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงคของมูลนิธินั้นเอง 
 
 
 
     (ลงนาม)                                          ผูจัดทําขอบังคับ 

                    (นายวิรัตน  วัฒนศิริธรรม) 
          เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 
 
 
 

 


