
(คอลัมทที่ 5)  อยูในหนาเกี่ยวกับมูลนิธิ  
5. ขอบังคับ ของมูลนิธิ 
 
 

ขอบังคับ 
มูลนิธิรักเมืองไทย 

 

หมวดที่ 1 
ชื่อ เครื่องหมายและที่ต้ัง 

 
 ขอ 1. มูลนิธินี้ใหช่ือวา  “มูลนิธิรักเมืองไทย” 
 ขอ 2. เครื่องหมายของมูลนิธิเปนรูปแผนที่ประเทศไทย  ดานลางมีคําวามูลนิธิรัก
เมืองไทย        อยูภายในวงกลม 
 ขอ 3. สํานักงานของมูลนิธิ  ตั้งอยูที่  84  ถนนอูทองนอก  แขวงดุสิต  กรุงเทพมหานคร 
 
 

หมวดที่ 2 
วัตถุประสงค 

 ขอ 4. วัตถุประสงคของมูลนิธิ  คือ 
  4.1 เพื่อสงเสริมการศึกษา  การวจิัยคนควาและกิจกรรมเยาวชน 
  4.2 เพื่อสงเสริมกิจกรรมทางการแพทย  การสาธารณสุข  การกีฬาและการศึกษา 
  4.3 เพื่อสงเสริมการบรรเทาทุกข  การบรรเทาสาธารณภัย  การสงเคราะหชุมชนและ

สาธารณประโยชนอ่ืน ๆ 
  4.4 เพื่อสงเสริมความสมัครสมานสามัคคีในระหวางกลุมชนตางอาชีพ  โดยมิคํานึงถึง

สภาพความแตกตางของฐานะ 
  4.5 เพื่อรวมมือกับองคการอื่น ๆ บําเพ็ญสาธารณกุศลสงเคราะห 
  4.6 ไมดําเนนิการเกี่ยวกับการเมอืงแตประการใด 
 
 
 



หมวดที่ 3 
ทุนทรัพย  ทรัพยสินและการไดมาซึ่งทรัพยสิน 

 ขอ 5. ทรัพยสินของมูลนิธิ  มีทุนเริ่มแรก  คือ 
 เงินสดจํานวน  200,000  (สองแสนบาท)  คือ  เงนิสดที่คณะกรรมการอํานวยการฯ           

รักเมืองไทย จดัรายการโทรทศันชวยเหลือผูประสบอุทกภยั เมื่อวันที่  29  ตุลาคม  พ.ศ.  
2523  มอบใหเปนทุนกอตั้ง 

 ขอ 6. มูลนิธินี้อาจไดมาซึ่งทรัพยสินโดยวิธีตอไปนี ้
  6.1 เงินหรือทรัพยสินที่มีผูยกใหโดยพินยักรรมหรือนิติกรรมอื่น ๆ โดยทีไ่ดมีเงื่อนไข

ผูกพันใหมูลนธิิตองรับผิดชอบในหนีสินหรือภาระตดิพันอื่นใด 
  6.2 เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคให 
  6.3 ดอกผลอันเกิดจากทรัพยสินของมูลนิธิหรือดอกผลจากทรัพยสินอื่นทีม่ีผูบริจาค

ใหมูลนิธิโดยไมมีเงื่อนไข 
 
 

หมวดที่ 4 
คุณสมบัติและการพนจากตําแหนงของกรรมการ 

 ขอ 7. กรรมการของมูลนิธิตองมีคุณสมบัติดังนี ้
  7.1 มีอายุไมต่ํากวา  20  ป  บริบูรณ 
  7.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย  หรือไรความสามารถ  หรือเสมือนไรความสามารถ 
  7.3 ไมเปนผูทุพลภาพหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
  7.4 ไมเปนผูตอคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตการกระทําโดยประมาทหรือ

ความผิดลหุโทษ 
 ขอ 8. กรรมการของมูลนิธิพนจากตําแหนงเมื่อ 
  8.1 ถึงคราวออกตามวาระ 
  8.2 ตายหรือลาออก 
  8.3 ขาดคุณสมบัตติามตราสารขอ  7 
  8.4 เปนผูที่มีความประพฤติและปฏิบัติตนใหเปนที่เสื่อมเสียและคณะกรรมการมูลนิธิ

มีมติใหออกโดยมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของคณะกรรมการมูลนิธิ 
 
 
 



หมวดที่ 5 
การดําเนินงานของคณะกรรมการมูลนิธิ 

ขอ 9. มูลนิธิดําเนินการโดยคณะกรรมการมูลนิธิจํานวนไมนอยกวา  10  คน  แตไมเกนิ  25  คน  
ประกอบดวยประธานกรรมการมูลนิธิ  รองประธาน  กรรมการมูลนิธิ  เลขาธิการมูลนิธิ  
เหรัญญิก  และตําแหนงอื่น ๆ ตามแตคณะกรรมการมูลนิธิจะเหน็สมควร 

ขอ 10. ในวาระเริ่มแรก  คณะกรรมการมูลนิธิไดแกบุคคลตามบัญชีรายช่ือทายขอบังคับฉบับนี้ 
ขอ 11. วิธีเลือกตั้งกรรมการมูลนิธิใหปฏิบัตดิังนี ้
 ใหคณะกรรมการมูลนิธิชุดที่ดํารงตําแหนงอยูเลือกตั้งประธานกรรมการมูลนิธิ               

รองประธานมูลนิธิเลขาธิการ  มูลนิธิเหรัญญิก  และกรรมการอื่น ๆ ตามจํานวน                 
ที่เห็นสมควรตามขอบังคับ 

ขอ 12. กรรมการดําเนนิงานมูลนิธิอยูในตําแหนงคราวละ  4  ป 
ขอ 13. เพื่อใหการดําเนินงานของมลูนิธิเปนไปโดยตอเนื่องกัน  เมื่อคณะกรรมการดําเนินงานของ

มูลนิธิไดปฏิบัติงานในหนาที่ครบ  2  ป  ใหมีการจับฉลากออกไปหนึ่งในสองของจํานวน
กรรมการมูลนิธิที่ไดรับเลือกเปนกรรมการดําเนินงานของมูลนิธิคร้ังแรก 

ขอ 14. การเลือกตั้งกรรมการมูลนิธิใหถือเสียงขางมากของที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเปนมติ
ของที่ประชุม 

ขอ 15. กรรมการมูลนิธิที่พนจากตําแหนงตามวาระหรือโดยการจับฉลากในวาระแรก  อาจไดรับ
เลือกเขาเปนกรรมการมูลนิธิไดอีก 

ขอ 16. ถาตําแหนงกรรมการมูลนิธิวางลงใหคณะกรรมการมูลนิธิที่เหลืออยูตั้งบคุคลอื่นเปน
กรรมการมูลนธิิแทนตําแหนงที่วางลง  กรรมาการมูลนิธิผูไดรับการแตงตั้งซอมอยูใน
ตําแหนงเทาวาระของผูที่ตนแทน 

หมวดที่ 6 
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการมูลนิธิ 

ขอ 17. คณะกรรมการมูลนิธิมีอํานาจหนาทีใ่นการดําเนินกิจกรรมของมูลนิธิ ตามวัตถุประสงค
ของมูลนิธิและภายใตขอบังคับนี้  ใหมีอํานาจหนาที่ตาง ๆ ดังตอไปนี ้

 17.1 กําหนดนโยบายของมูลนิธิและดําเนนิการตามนโยบายนัน้ 
 17.2 ควบคุมการเงนิและทรัพยสินตาง ๆ ของมูลนิธิ 
 17.3 เสนอรายงานกิจการ  รายงานการเงนิและบัญชีงบดุล รายได  รายจาย ตอ

กระทรวงมหาดไทย 
 17.4 ดําเนินการใหเปนไปตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิและวัตถุประสงคของ

ขอบังคับนี้ 



 17.5 ตราระเบียบที่เกี่ยวกับการดําเนินการของมลูนิธิ 
 17.6 แตงตั้งหรือถอดถอนคณะอนกุรรมการขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะเพื่อดาํเนินการ

เฉพาะอยางของมูลนิธิภายใตความควบคุมของคณะกรรมการมูลนิธิ 
 17.7 เชิญผูทรงคุณวุฒิหรือบุคคลที่ทําประโยชนใหเปนมูลนธิิเปนพิเศษ  เปนกรรมการ

กิตติมศักดิ ์
 17.8 เชิญผูทรงเกียรติเปนผูอุปถัมภมูลนิธิ 
 17.9 เชิญผูทรงคุณวุฒิเปนที่ปรึกษาคณะกรรมการมูลนิธิ 
 17.10 แตงตั้งหรือถอดถอนเจาหนาที่ประจํามูลนธิิ  ใหดําเนนิการตาม  ขอ  17..7, 17.8, 

และ 17.9  หรือเปนมติเสียงขางมากของที่ประชุมและที่ปรึกษาตามขอ 17.9 ยอม
เปนที่ปรึกษาของคณะกรรมการมูลนิธิที่เชิญเทานั้น 

ขอ 18. ประธานกรรมการมูลนิธิมีอํานาจหนาที่ดังนี้ 
 18.1 เปนประธานของการประชุมคณะกรรมาการมูลนิธิ 
 18.2 ส่ังเรียกประชมุคณะกรรมการมูลนิธิ 
 18.3 เปนผูแทนของมูลนิธิในการติดตอกับบุคคลภายนอก  และในการทํานติิกรรมใด ๆ 

ของมูลนิธิหรือการลงลายมือช่ือในเอกสารขอบังคับ  และสรรพหนังสืออันเปน
หลักฐานของมูลนิธิ  และในการออรถคดีนั้น เมื่อประธานกรรมการมลูนิธิหรือผูทํา
การแทนหรือกรรมการมูลนิธิ  2  คน  ไดลงลายมือช่ือแลว  จึงเปนอันใชได 

 18.4 ปฏิบัติการอื่น ๆ ตามขอบังคับและมติของคณะกรรมการมูลนิธิ 
ขอ 19. ใหรองประธานกรรมการมูลนิธิ ทําหนาที่แทนประธานกรรมการมูลนิธิ เมื่อประธาน       

ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได หรือ ในกรณทีี่ประธานมอบหมายใหทําการแทน 
ขอ 20. ถาประธานกรรมการมูลนิธิ และรองประธานกรรมการมูลนิธิ ไมสามารถปฏิบัติหนาที ่    

ในการประชุมคราวหนึ่งคราวใดได ใหที่ประชุมเลอืกตั้งกรรมการมูลนิธิคนใดคนหนึ่ง    
เปนประธานสาํหรับการประชุมคราวนั้น 

ขอ 21. เลขาธิการมูลนิธิมีหนาที่ควบคุมกิจการ และดําเนนิการประจําของมูลนิธิติดตอ
ประสานงานทั่วไปรักษาระเบียบขอบังคับของมูลนิธิ นัดประชุมกรรมการตามคําสั่งของ
ประธานกรรมการมูลนิธิและทํารายงานการประชุมตลอดจนรายงานกิจกรรมของมูลนิธิ 

ขอ 22. เหรัญญิกมีหนาที่ควบคุมเงิน ทรัพยสินของมูลนิธิตลอดจนบัญชีและเอกสารที่เกีย่วของ    
ใหถูกตองและเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการมูลนิธิกําหนด 

ขอ 23. สําหรับกรรมการตําแหนงอืน่ ๆ ใหมีหนาที่ตามคณะกรรมการมูลนิธิกําหนด  โดยทําเปน
คําสั่งระบุอํานาจหนาทีใ่หชัดเจน 

ขอ 24. คณะกรรมการมูลนิธิมีสิทธิเขารวมประชุมกรรมการหรืออนุกรรมการอื่น ๆ ของมูลนิธิได 
 



หมวดที่ 7 
อนุกรรมการ 

ขอ 25. คณะกรรมการมูลนิธิอาจแตงตั้งหรือถอดถอนอนุกรรมการไดตามความเหมาะสม  โดยจะ
แตงตั้งใหเปนอนุกรรมการประจําหรือเพื่อการใดเปนกรณีพิเศษเฉพาะคราวก็ไดและ ใน
กรณีที่คณะกรรมการมูลนิธิไมไดแตงตั้งประธานอนุกรรมการเลขานุการหรืออนุกรรมการ
ในตําแหนงอืน่ไวก็ใหอนุกรรมการแตละคณะแตงตั้งกนัเองดํารงตําแหนงดังกลาว 

ขอ 26. อนุกรรมการอยูในตําแหนงจนกวาจะเสร็จงานที่ไดรับมอบหมายใหกระทํา สวน
คณะอนกุรรมการประจํา อยูในตําแหนงตามเวลาที่คณะกรรมการมูลนิธิกําหนด ซ่ึงถามิได
กําหนดไวใหอยูในตําแหนงไดเพยีงเทาวาระของคณะกรรมการมูลนิธิซ่ึงเปนผูแตงตัง้และ
อนุกรรมการทีพ่นจากตําแหนงอาจไดรับการแตงตั้งอีกกไ็ด 

 26.1 อนุกรรมการมหีนาที่ดําเนินการตามที่คณะกรรมการมูลนิธิมอบหมาย 
 26.2 อนุกรรมการมหีนาที่เสนอความคิดเห็นตอคณะกรรมการมูลนิธิเกี่ยวกับงานที่ไดรับ

มอบหมาย 
 

หมวดที่ 8 
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธ ิ

ขอ 27. คณะกรรมการมูลนิธิจะตองจดัใหมกีารประชุมสามัญประจําทุก ๆ ปภายในเดือน มนีาคม 
และตองมีกรรมการมูลนิธิเขาประชุมอยางนอยกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะ
เปนองคประชมุ 

ขอ 28. การประชุมวิสามัญอาจมีไดในเมื่อประธานกรรมการมูลนิธิ  หรือเมื่อคณะกรรมการมูลนิธิ
ตั้งแต  2  คน  ขึ้นไปแสดงความประสงคไปยังประธานกรรมการมูลนิธิ  หรือผูทําการแทน
ขอใหมีการประชุมก็ใหเรียกประชุมวิสามญัได 

ขอ 29. กําหนดการประชุมและองคประชุมของคณะอนกุรรมการใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ
มูลนิธิกําหนด  ซ่ึงมิไดกําหนดไวในสวนที่เกี่ยวของกับกําหนดการประชุม            ให
คณะอนกุรรมการตกลงกันเองในสวนทีเ่กีย่วของกับองคประชุมใหใชขอ  27  บังคับโดย
อนุโลม 

ขอ 30. ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิหรืออนุกรรมการหากมิไดมีขอบังคับกําหนดไวเปน
อยางอื่น  มตขิองที่ประชุมถือเอาเสียงขางมากในกรณทีี่มีคะแนนเสยีงเทากนั  ใหประธาน
ในที่ประชุมเปนผูช้ีขาด  กิจการใดทีเ่ปนงานประจําหรือเปนกิจการเล็กนอย  ประธาน
กรรมการมูลนิธิมีอํานาจสั่งใหใชวิธีสอบถามมติทางหนังสือแทนการเรยีกประชุม
คณะกรรมการมูลนิธิ  แตประธานกรรมการมูลนิธิตองรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการ



มูลนิธิในคาวตอไปถึงมติและกิจการที่ไดดําเนินการไปตามมตินั้น  กิจการใดเปนงาน
ประจําหรือเปนกิจการเล็กนอยหรือไมยอมอยูในดุลพินจิของประธานกรรมการมูลนิธิ 

ขอ 31. ในการประชุมกรรมการมูลนิธิ  หรือคณะอนุกรรมการประธานกรรมการมูลนิธิ  หรือ
ประธาน  ที่ประชุมมอํีานาจเชิญหรืออนุญาตใหบคุคลที่เห็นสมควรเขารวมประชุมใน
ฐานะแขกผูมีเกียรติหรือผูสังเกตการณ  หรือเพื่อช้ีแจงหรือเพื่อใหคําปรกึษาแกที่ประชุมได 

 

หมวดที่ 9 
การเงิน 

ขอ 32. ประธานกรรมการมูลนิธิ  หรือรองประธานกรรมการมูลนิธิในกรณีที่ทําหนาที่แทนมี
อํานาจสั่งจายเงินไดคราวละไมเกิน  200,000  บาท  (สองแสนบาทถวน)  และ ให
เลขาธิการมูลนิธิมีอํานาจสั่งจายไดคราวละไมเกนิ  100,000  บาท  (หนึ่งแสนบาทถวน)  ถา
เกินกวาจํานวนดังกลาวตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการมูลนิธิโดยเสียงขางมาก      เวน
แตกรณจีําเปนและเรงดวนใหอยูในดุลพินจิของประธานกรรมการมูลนิธิที่อนมุัติใหจายได  
แลวตองรายงานใหคณะกรรมการมูลนิธิทราบในการประชุมคราวตอไป 

ขอ 33. เหรัญญิกมีอํานาจเก็บเงินสดไดคร้ังละไมเกิน  10,000.00  บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถวน) 
ขอ 34. เงินสดของมูลนิธิหรือเอกสารสิทธิ์  ตองฝากไวกับธนาคาร  หรือสถาบันการเงินอื่นใด ที่

รัฐบาลใหการค้ําประกัน  แลวแตคณะกรรมการมูลนิธิจะเห็นสมควร 
ขอ 35. การสั่งจายเงินโดยเช็คหรือตัว๋เงิน หรือสลิปสั่งจายเงินจากสมุดเงินฝากจะตองมีลายมือช่ือ

ของประธานมูลนิธิ  หรือเลขาธิการ  หรือเหรัญญิก  2  ใน  3  ช่ือนี้ลงนามทุกครั้ง ที่จะ
เบิกจายได 

ขอ 36. ในการใชจายเงินมูลนิธิ  ใหจายเพยีงดอกผล 
อันเกิดจากทรพัยสินที่เปนทนุของมูลนิธิและเงินที่ผูบริจาคมิไดแสดงเจตนาใหเปนเงนิสมทบ

โดยเฉพาะ 
ขอ 37. ใหคณะกรรมการมูลนิธิวางระเบียบเกี่ยวกบัการเงิน  การบัญชี  และทรัพยสินของมูลนิธิ

ตลอดจนกําหนดอํานาจหนาที่ตาง ๆ เกี่ยวกับการรับและจายเงินนอกเหนือจากที่กําหนดไว
ในขอบังคับ 

ขอ 38. ใหผูสอบบัญชีของมูลนิธิ  ซ่ึงคณะกรรมการมูลนิธิเห็นชอบและแตงตั้งจากบุคคลที่ไมใช
กรรมการหรือเจาหนาที่อ่ืนของมูลนิธิ  โดยจะใหดํารงตําแหนงกิตตมิศักดิ์  หรือไดรับ
คาตอบแทนอยางไรสุดแตทีป่ระชุมคณะกรรมการมูลนิธิกําหนด 

ขอ 39. ผูสอบบัญชีมีอํานาจหนาที่ตรวจสอบบัญชีของมูลนิธิและรับรองบัญชีงบดุลประจําปที่
คณะกรรมการจะตองรายงานตอกระทรวงมหาดไทย  ผูสอบบัญชีมีสิทธิตรวจสอบบัญชี



และเอกสารที่เกี่ยวของตลอดจนสอบถามกรรมการมูลนิธิและเจาหนาที่ของมูลนิธิในเร่ือง
ใด ๆ ที่เกี่ยวกับการเงินการบัญชี  และเอกสารดังกลาวได 

 

หมวดที่ 10 
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ 

ขอ 40. การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับจะกระทําไดโดยเฉพาะที่ประชุมกรรมการมูลนิธิ  ซ่ึงตองมี
กรรมการมูลนิธิเขาประชุมไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการทั้งหมด  และมติให
แกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของ
จํานวนกรรมการที่เขาประชุม 

 

หมวดที่ 11 
การเลิกมูลนธิิ 

ขอ 41. ถามูลนิธิตองเลิกลมไปโดยมติคณะกรรมการหรือโดยเหตุใดก็ตาม  ทรัพยสินทั้งหมดของ
มูลนิธิที่เหลือใหตกเปนกรรมสิทธิ์แกมูลนิธิหนึ่งมูลนิธิใดที่มีวัตถุประสงคคลายคลึงกัน  
ซ่ึงแลวแตมตคิณะกรรมการมูลนิธิจะกําหนด 

ขอ 42. การสิ้นสุดของมูลนิธินั้น  นอกจากทีก่ฎหมายบัญญัติไวแลว  ใหมลูนิธิเปนอันสิ้นสุดลง
โดยมิตองใหศาลสั่งเลิกดวยเหตุผลตอไปนี ้

 42.1 เมื่อมูลนิธิไดรับอนุญาตใหจดทะเบยีนจดัตัง้เปนนิติบุคคลแลว  ไมไดรับทรัพยสิน
ตามคํามั่นเต็มจํานวน 

 42.2 เมื่อกรรมการมูลนิธิมีจํานวนสองในสามมีมติใหยกเลิก 
 42.3 เมื่อมูลนิธิไมอาจหากรรมการไดครบตามจาํนวนกรรมการที่ไดกําหนดไวใน

ขอบังคับ 
 42.4 เมื่อมูลนิธิไมสามารถดําเนินการตอไปไดไมวาดวยเหตใุด ๆ 

หมวดที่ 12 
บทเบ็ดเตล็ด 

ขอ 43. การตีความในขอบังคับของมูลนิธิหากเปนทีส่งสัย  ใหคณะกรรมการมูลนิธิโดยเสียงขางมาก
ของจํานวนกรรมการที่มีอยูเปนผูช้ีขาด 

ขอ 44. ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยมูลนิธิมาใชบังคับในเมื่อ
ขอบังคับของมูลนิธิมิไดกําหนด 

ขอ 45. มูลนิธิจะตองไมกระทําการคากําไรและจะตองไมดําเนนิการนอกเหนือไปจากขอบังคบั
กําหนดไว 



 
 


