
ข้อบังคบั 
ของ 

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพฒันามนุษย์ 
 

หมวดที ่1 
ช่ือเคร่ืองหมายและทีต่ั้งส านักงาน 

ขอ้ 1 มูลนิธิน้ีช่ือวา่ “มูลนิธิศูนยบ์ูรณาการพฒันามนุษย”์ ยอ่วา่ “ศบม.” เรียกเป็นภาษาองักฤษวา่  
“Foundation for Integrated Human Development Center” ยอ่วา่ “IHDC” 
 
ขอ้ 2 เคร่ืองหมายมูลนิธิคือ ตวัไอท่ีออกแบบมีหวัสีเทาและแขนสีขาวเหมือนรูปคน ตามดว้ยตวัอกัษร
ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่สีขาว HDC มีพื้นหลงัเป็นกรอบส่ีเหล่ียมผนืผา้สีฟ้า ขา้งล่างมีช่ือมูลนิธิทั้ง
ภาษาไทยและองักฤษ 

 
 
ขอ้ 3 ส านกังานของมูลนิธิตั้งอยูท่ี่บา้นเลขท่ี 301/311 ซอยประชาช่ืน 12 แยก 1-2   
แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร   
 

หมวดที ่2 
วตัถุประสงค์ 

ขอ้ 4 วตัถุประสงคข์องมูลนิธิคือ 
4.1 ส่งเสริม สนบัสนุน และผลกัดนั ใหมี้การสร้างความเป็นเลิศโดยการพฒันามนุษยแ์บบ 

บูรณาการอยา่งย ัง่ยนื 
 4.2 เป็นศูนยก์ลางการแลกเปล่ียนขอ้มูล องคค์วามรู้ และการสร้างความร่วมมือเพื่อการพฒันามนุษย์ 
ทั้งในระดบัประเทศและระหวา่งประเทศ 

4.3 ส่งเสริมการพฒันาองคก์รในสาขาวชิาชีพต่างๆ 
4.4 จดัใหมี้การฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร  
4.5 ใหค้  าปรึกษาเพื่อการพฒันามนุษยแ์ก่องคก์รต่างๆ และบุคคลทัว่ไป  
4.6 ศึกษา วจิยั เพื่อสร้างองคค์วามรู้ส าหรับการพฒันามนุษย์ 



   4.7 เพื่อด าเนินการหรือร่วมมือกบัองคก์ารการกุศลเพื่อการกุศลและองคก์ารสาธารณประโยชน์เพื่อ
สาธารณประโยชน์ 
  4.8 เพื่อด าเนินการดา้นสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา และ ศาสนา 

4.9 ไม่ด าเนินการเก่ียวขอ้งกบัการเมืองแต่ประการใด 
 

หมวดที ่3 
ทุนทรัพย์ ทรัพย์สิน และการได้มาซ่ึงทรัพย์สิน 

ขอ้ 5 ทรัพยสิ์นของมูลนิธิมีทุนเร่ิมแรกเป็น เงินสดจ านวน 230,000 บาท (สองแสนสามหม่ืนบาทถว้น) 
ขอ้ 6 มูลนิธิอาจไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นโดยวธีิต่อไปน้ี 

6.1 เงินหรือทรัพยสิ์นท่ีมีผูย้กใหโ้ดยพินยักรรมหรือนิติกรรมอ่ืน ๆโดย มิไดมี้ เง่ือนไขผกูพนัให้
มูลนิธิตอ้งรับผดิชอบในหน้ีสินหรือภาระติดพนัอ่ืนใด  

6.2 เงินหรือทรัพยสิ์นท่ีมีผูมี้จิตศรัทธาบริจาคให้ 
6.3 ดอกผลซ่ึงเกิดจากทรัพยสิ์นของมูลนิธิ 
6.4 รายไดอ้นัเกิดจากการจดักิจกรรมซ่ึงอยูภ่ายในขอบวตัถุประสงค์ของมูลนิธิ 
 
 

หมวดที ่4 
คุณสมบัติและการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ 

ขอ้ 7 กรรมการก่อตั้งมูลนิธิ ซ่ึงต่อไปในขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่ กรรมการมูลนิธิ 
ขอ้ 8 กรรมการของมูลนิธิตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี  

8.1 มีอายไุม่ต  ่ากวา่ 20 ปี บริบูรณ์  
8.2 ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย หรือไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
8.3 ไม่เป็นผูต้อ้งค าพิพากษาใหจ้  าคุก เวน้แต่จะไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ  
8.4 บริจาคเงินทุนจดัตั้งมูลนิธิหรือบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิ 

ขอ้ 9 กรรมการของมูลนิธิจะพน้จากต าแหน่งเม่ือ  
9.1 ถึงคราวออกตามวาระ 
9.2 ตายหรือลาออก 
9.3 ขาดคุณสมบติัตามขอ้บงัคบัขอ้ 8 
9.4 เป็นผูมี้ความประพฤติและปฏิบติัตนเป็นท่ีเส่ือมเสีย และคณะกรรมการมูลนิธิมีมติใหอ้อก 

         โดยมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของคณะกรรมการมูลนิธิ 
 9.5 ขาดการประชุมกรรมการมูลนิธิ 3คร้ัง ติดต่อกนัโดยไม่มีเหตุอนัควร 
  



หมวดที ่5 
การด าเนินงานของคณะกรรมการมูลนิธิ 

ขอ้ 10 มูลนิธิน้ีด าเนินการโดยคณะกรรมการมูลนิธิ มีจ  านวนไม่นอ้ยกวา่ 15 คน  
ขอ้ 11 คณะกรรมการมูลนิธิ ประกอบดว้ย ประธานกรรมการมูลนิธิ รองประธานกรรมการมูลนิธิ เลขานุการ
มูลนิธิ เหรัญญิก และกรรมการอ่ืนๆตามจ านวนท่ีเห็นสมควรตามขอ้บงัคบัขอ้ 10 
ขอ้ 12 การแต่งตั้งกรรมการมูลนิธิใหป้ฏิบติัดงัน้ี 

ใหค้ณะกรรมการมูลนิธิชุดท่ีด ารงต าแหน่งอยู่แต่งตั้งประธานกรรมการมูลนิธิ และกรรมการอ่ืน ๆ   
ตามจ านวนท่ีเห็นสมควรตามขอ้บงัคบั 
ขอ้ 13 กรรมการด าเนินงานมูลนิธิอยูใ่นต าแหน่งคราวละ 5 ปี 
ขอ้ 14 การแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิ ใหถื้อเสียงขา้งมากของท่ีประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเป็นมติของท่ี
ประชุม 
ขอ้ 15 กรรมการมูลนิธิท่ีพน้ต าแหน่งตามวาระ อาจไดรั้บแต่งตั้งเขา้เป็นกรรมการมูลนิธิไดอี้ก 
ขอ้ 16 ในกรณีท่ีกรรมการของมูลนิธิพน้จากต าแหน่งถึงคราวออกตามวาระใหก้รรมการของมูลนิธิท่ีพน้จาก
ต าแหน่งถึงคราวออกตามวาระปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการของมูลนิธิต่อไป จนกวา่มูลนิธิจะไดรั้บแจง้การจด
ทะเบียนกรรมการของมูลนิธิท่ีตั้งใหม่ 
 

หมวดที ่6 
อ านาจหน้าทีค่ณะกรรมการมูลนิธิ 

ขอ้ 17 คณะกรรมการมูลนิธิ มีอ านาจหนา้ท่ีในการด าเนินกิจการของมูลนิธิ ตามวตัถุประสงคข์องมูลนิธิและ
ภายใตข้อ้บงัคบัน้ี ใหอ้  านาจหนา้ท่ีต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
 17.1 ก าหนดนโยบายของมูลนิธิและด าเนินการตามนโยบายนั้น 

17.2 ควบคุมการเงินและทรัพยสิ์นต่างๆของมูลนิธิ 
17.3 เสนอรายงานกิจการ รายงานการเงิน และบญัชีรายรับ-รายจ่าย ต่อนายทะเบียน 
17.4 ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ และวตัถุประสงคข์องขอ้บงัคบัน้ี 
17.5 ตราระเบียบเก่ียวกบัการด าเนินกิจการของมูลนิธิ 
17.6 แต่งตั้งหรือถอดถอนคณะอนุกรรมการข้ึนคณะหน่ึงหรือหลายคณะเพื่อด าเนินการเฉพาะอยา่ง

ของมูลนิธิ ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการมูลนิธิ 
17.7 เชิญผูท้รงคุณวฒิุ หรือบุคคลท่ีท าประโยชน์ใหมู้ลนิธิเป็นพิเศษเป็นกรรมการกิตติมศกัด์ิ  
17.8 เชิญผูท้รงเกียรติเป็นผูอุ้ปถมัภม์ูลนิธิ 
17.9 เชิญผูท้รงคุณวฒิุเป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการมูลนิธิ  



17.10 แต่งตั้งหรือถอดถอน เจา้หนา้ท่ีประจ าของมูลนิธิ มติใหด้ าเนินการตามขอ้ 17.7, 17.8 และ 
17.9 ตอ้งเป็นมติเสียงขา้งมากของท่ีประชุมและท่ีปรึกษาตามขอ้ 17.9ยอ่มเป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการ
มูลนิธิท่ีเชิญเท่านั้น 
ขอ้ 18 ประธานกรรมการมูลนิธิมีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 
 18.1 เป็นประธานของการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ 
 18.2 สั่งเรียกประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ 
 18.3 เป็นผูแ้ทนของมูลนิธิในการติดต่อกบับุคคลภายนอก หรือการลงลายมือช่ือในเอกสาร  
ขอ้บงัคบัและสรรพหนงัสือ อนัเป็นหลกัฐานของมูลนิธิ เม่ือประธานกรรมการมูลนิธิ    หรือ 
กรรมการมูลนิธิ ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหท้ าการแทนได ้ลงลายมือช่ือแลว้จึงเป็นอนัใช้ได ้

18.4 ปฏิบติัการอ่ืนๆตามขอ้บงัคบัและมติของคณะกรรมการมูลนิธิ 
ขอ้ 19 ใหร้องประธานกรรมการมูลนิธิ ท าหนา้ท่ีแทนประธานกรรมการมูลนิธิเม่ือประธานไม่สามารถ
ปฏิบติัหนา้ท่ีไดห้รือในกรณีท่ีประธานกรรมการมอบหมายใหท้ าการแทน 
ขอ้ 20 ถา้ประธานกรรมการมูลนิธิและรองประธานกรรมการมูลนิธิไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีในการประชุม 
คราวหน่ึงคราวใดได ้ใหท่ี้ประชุมเลือกตั้งกรรมการบริหารมูลนิธิคนใดคนหน่ึงเป็นประธานส าหรับ 
การประชุมคราวนั้น 
ขอ้ 21 เลขานุการมูลนิธิมีหนา้ท่ีควบคุมกิจการ และด าเนินการประจ ามูลนิธิ ติดต่อประสานงานทัว่ไป รักษา
ระเบียบขอ้บงัคบัของมูลนิธิ นดัประชุมกรรมการตามค าสั่งของประธานกรรมการและท ารายงานการประชุม 
ตลอดจนรายงานกิจการของมูลนิธิ  
ขอ้ 22 เหรัญญิกมีหนา้ท่ีควบคุมการเงิน ทรัพยสิ์นของมูลนิธิตลอดจนบญัชีและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  
ใหถู้กตอ้งและเป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการมูลนิธิก าห นด 
ขอ้ 23 ส าหรับกรรมการต าแหน่งอ่ืนๆ ใหมี้หนา้ท่ีตามท่ีคณะกรรมการมูลนิธิก าหนด โดยท าเป็นค าสั่ง 
ระบุอ านาจหนา้ท่ีใหช้ดัเจน 
ขอ้ 24 คณะกรรมการมูลนิธิมีสิทธ์ิเขา้ร่วมประชุมกรรมการ หรืออนุกรรมการอ่ืนๆของมูลนิธิได ้
 

หมวดที่ 7 
อนุกรรมการ 

ขอ้ 25 คณะกรรมการมูลนิธิอาจแต่งตั้งหรือถอดถอนอนุกรรมการไดต้ามความเหมาะสม โดยจะแต่งตั้งให้
เป็นอนุกรรมการประจ า หรือเพื่อการใดเป็นกรณีพิเศษเฉพาะคราวก็ได ้และในกรณีท่ี  
คณะกรรมการมูลนิธิไม่ไดแ้ต่งตั้งประธานอนุกรรมการ เลขานุการหรืออนุกรรมการในต าแหน่งอ่ืนไว้  ก็ให้
อนุกรรมการและคณะแต่งตั้งกนัเองเพื่อด ารงต าแหน่งดงักล่าวก็ได ้



ขอ้ 26 อนุกรรมการอยูใ่นต าแหน่งจนกวา่จะเสร็จงานท่ีไดรั้บมอบหมายใหก้ระท า ส่วนอนุกรรมการ 
ประจ าอยูใ่นต าแหน่งตามเวลาท่ีคณะกรรมการ มูลนิธิก าหนด ซ่ึงถา้มิไดก้ าหนดไวใ้หอ้ยูใ่นต าแหน่งได้
เพียงเท่าวาระของคณะกรรมกา รมูลนิธิซ่ึงเป็นผูแ้ต่งตั้ง และอนุกรรมการท่ีพน้จาก ต าแหน่ง อาจไดรั้บการ
แต่งตั้งอีกได ้

26.1 อนุกรรมการมีหนา้ท่ีด าเนินการตามท่ีคณะกรรมการมูลนิธิมอบหมาย  
 26.2 อนุกรรมการมีหนา้ท่ีเสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการมูลนิธิเก่ียวกบังานท่ีไดรั้บ       
  มอบหมาย 
 

หมวดที ่8 
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ  

ขอ้ 27 คณะกรรมการมูลนิธิจะตอ้งจดัใหมี้การประชุมสามญัประจ าปีทุกๆปี ภายในเดือนธนัวาคม และตอ้งมี
กรรมการมูลนิธิเขา้ประชุมอยา่งนอ้ยก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
ขอ้ 28 การประชุมวสิามญัอาจมีไดใ้นเม่ือประธานกรรมการมูลนิธิ หรือเม่ือคณะกรรมการมูลนิธิตั้งแต่ 2 คน
ข้ึนไป แสดงความประสงคไ์ปยงัประธานกรรมการมูลนิธิ หรือผูท้  าการแทนขอใหมี้การประชุมก็ใหเ้รียก
ประชุมวสิามญัได ้ส าหรับองคป์ระชุมใหใ้ชข้อ้ 27 บงัคบัโดยอนุโลม 
ขอ้ 29 ก าหนดการประชุมและองคป์ระชุมของคณะอนุกรรมการใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการมูลนิธิ
ก าหนดไว ้ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมใหค้ณะอนุกรรมการตกลงกนัเอง และในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
องคป์ระชุมใหใ้ชข้อ้ 27 บงัคบัโดยอนุโลม 
ขอ้ 30 ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ หรือคณะอนุกรรมการ หากมิไดมี้ขอ้บงัคบัก าหนดไวเ้ป็นอยา่อ่ืน 
มติของท่ีประชุมใหถื้อเอาคะแนนเสียงขา้งมาก ในกรณีท่ีมีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุม    
เป็นผูช้ี้ขาด  กิจการใดท่ีเป็นงานประจ าหรือกิจการเล็กนอ้ย ประธานกรรมการมูลนิธิมีอ านาจสั่งการ          
ใหใ้ชว้ธีิสอบถามมติทางหนงัสือแทนการเรียกประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ แต่ประธานกรรมการมูลนิธิตอ้ง
รายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการมูลนิธิในคราวต่อไปถึงมติและกิจการท่ีไดด้ าเนินการไปตามมตินั้น 
กิจการใดเป็นงานประจ าหรือเป็นกิจการเล็กนอ้ยหรือไม่ ยอ่มอยูใ่นดุลพินิจของประธานกรรมการมูลนิธิ  
ขอ้ 31 ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ หรือ คณะอนุกรรมการ ประธานกรรมการมูลนิธิ หรือ     
ประธานในท่ีประชุม มีอ านาจเชิญหรืออนุญาตใหบุ้คคลท่ีเห็นสมควรเขา้ร่วมประชุมในฐานะแขกผูมี้เกียรติ
หรือผูส้ังเกตการณ์ หรือเพื่อช้ีแจง หรือเพื่อใหค้  าปรึกษาแก่ท่ีประชุมได ้

 
 
 
 



หมวดที ่9 
การเงิน 

ขอ้ 32 ในกรณีเร่งด่วนใหป้ระธานกรรมการมูลนิธิ หรือรองประธานกรรมการมูลนิธิในกรณีท าหนา้ท่ีแทน 
มีอ านาจสั่งจ่ายเงินไดค้ราวละไม่เกิน100,000 บาท (หน่ึงแสนบาท) แลว้ตอ้งรายงานใหค้ณะกรรมการมูลนิธิ
ทราบในการประชุมคราวต่อไป ถา้เกินกวา่จ านวนดงักล่าว ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการมูลนิธิโดย
เสียงขา้งมากก่อน 
หมายเหตุ การสั่งจ่ายเงินของประธานกรรมการมูลนิธิ หรือรองประธานกรรมการมูลนิธิในกรณีท าหนา้ท่ี
แทน แลว้จึงรายงานใหค้ณะกรรมการมูลนิธิทราบในการประชุมคราวต่อไปไม่ควรมีจ านวนมากนกั เพราะ
มูลนิธิเป็นองคก์รการกุศล ด าเนินการในรูปคณะกรรมการ การท าการใดๆ เป็นการท าในนามคณะกรรมการ
โดยประธานกรรมการเป็นผูแ้ทนเพียงในนาม ซ่ึงจะตอ้งด าเนินการตามมติของท่ีประชุมคณะกรรมการ ทั้ง
กิจกรรมภายในมูลนิธิ และกบับุคคลภายนอก (ไม่เกินหน่ึงแสนบาท) 
ขอ้ 33 เหรัญญิกมีอ านาจเก็บรักษาเงินสดไดค้ร้ังละไม่เกิน 50,000 บาท (หา้หม่ืนบาทถว้น) แลว้ตอ้งรายงาน
ใหค้ณะกรรมการมูลนิธิทราบในการประชุมคราวต่อไป 
ขอ้ 34 เงินสดของมูลนิธิหรือเอกสารสิทธิ ตอ้งน าฝากไวก้บัธนาคาร หรือสถาบนัการเงินอ่ืนใดท่ีรัฐบาล     
ค ้าประกนั แลว้แต่คณะกรรมการมูลนิธิจะเห็นสมควร และหากมูลนิธิประสงคจ์ะซ้ือพนัธบตัรรัฐบาลใหผ้า่น
ความเห็นชอบของคณะกรรมการก่อน แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่น าทรัพยสิ์นส่วนท่ีเป็นทุนมาด าเนินการดงักล่าว 
ขอ้ 35 การสั่งจ่ายเงินโดยเช็คจะตอ้งมีลายมือช่ือของประธานกรรมการมูลนิธิหรือผูท้  าการแทนกบัเลขานุการ
หรือเหรัญญิกลงนามทุกคร้ัง จึงจะเบิกจ่ายได้ 
ขอ้ 36 การใชจ่้ายเงินตามวตัถุประสงคข์องมูลนิธิ รวมทั้งค่าใชจ่้ายประจ าส านกังาน ใหจ่้ายเพียงดอกผลอนั
เกิดจากทรัพยสิ์นท่ีเป็นทุน เงินท่ีผูบ้ริจาคมิไดแ้สดงเจตนาใหเ้ป็นเงินสมทบทุนโดยเฉพาะ และรายไดอ้นัเกิด
จากการจดักิจกรรมของมูลนิธิ 
ขอ้ 37 ใหค้ณะกรรมการมูลนิธิวางระเบียบเก่ียวกบัการเงิน บญัชีและทรัพยสิ์นของมูลนิธิ ตลอดจนก าหนด
อ านาจหนา้ท่ีต่าง ๆ เก่ียวกบัการรับและจ่ายเงินนอกเหนือจากท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบั  
ขอ้ 38 ใหค้ณะกรรมการมูลนิธิจดัท ารายงานสถานะการเงินของมูลนิธิในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีผา่นมา เสนอ
ต่อท่ีประชุมในการประชุมสามญัประจ าปี 
 

หมวดที ่10 
การแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคับ 

ขอ้ 39 การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัจะกระท าไดโ้ดยเฉพาะท่ีประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ ซ่ึงตอ้งมีกรรมการ
มูลนิธิเขา้ประชุมไมน่อ้ยกวา่ สามในส่ีของจ านวนกรรมการทั้งหมด และการอนุมติัใหแ้กไ้ขหรือ 
เพิ่มเติมขอ้บงัคบัตอ้งประกอบดว้ย คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม ของจ านวนกรรมการท่ีเขา้ประชุม 

 



หมวดที ่11 
การเลกิมูลนิธิ 

ขอ้ 40 ถา้มูลนิธิตอ้งเลิกลม้ไปโดยมติของคณะกรรมการหรือโดยเหตุผลใดก็ตาม ทรัพยสิ์นทั้งหมดของ
มูลนิธิท่ีเหลืออยูใ่หต้กเป็นกรรมสิทธ์ิแก่มูลนิธิชยัพฒันา 
 ขอ้ 41 การส้ินสุดของมูลนิธินั้นนอกจากท่ีกฎหมายบญัญติัไวแ้ลว้ใหมู้ลนิธิเป็นอนัส้ินสุดลงโดยมิตอ้งให้ 
ศาลสั่งเลิกดว้ยเหตุต่อไปน้ี 
 41.1 เม่ือมูลนิธิไดรั้บอนุญาตใหจ้ดทะเบียนจดัตั้งเป็นนิติบุคคลแลว้ ไม่ไดรั้บทรัพยต์ามค ามัน่เตม็
จ านวน 
 41.2 เม่ือกรรมการมูลนิธิจ านวนสองในสามมีมติใหย้กเลิก 
 41.3 เม่ือมูลนิธิไม่อาจหากรรมการไดค้รบตามจ านวนกรรมการท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของมูลนิธิ  
 41.4 เม่ือมูลนิธิไม่สามารถด าเนินการต่อไปไดไ้ม่วา่ดว้ยเหตุใด 

หมวดที ่12 
บทเบ็ดเตลด็ 

ขอ้ 42 การตีความขอ้บงัคบัของมูลนิธิ หากเป็นท่ีสงสัยใหค้ณะกรรมการมูลนิธิโดยเสียงขา้งมากของจ านวน
กรรมการท่ีมีอยูเ่ป็นผูช้ี้ขาด 
ขอ้ 43 ใหน้ าบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยว์า่ดว้ยมูลนิธิมาใชบ้งัคบั ในเม่ือขอ้บงัคบัของ
มูลนิธิไม่ไดก้  าหนดไวห้รือก าหนดไวข้ดัแยง้ 
ขอ้ 44 มูลนิธิตอ้งไม่ด าเนินการหาประโยชน์มาแบ่งปันกนั หรือเพื่อบุคคลใดนอกจากเพื่อด าเนินการตาม
วตัถุประสงคข์องมูลนิธินั้นเอง 
 

ลงนาม………………..…….….……………………ผูจ้ดัท าขอ้บงัคบั 

                ( ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ)์ 

ประธานกรรมการมูลนิธิศูนยบ์ูรณาการพฒันามนุษย ์

     ขอรับรองวา่ถูกตอ้ง 

   

   ลงนาม ……………………………………. 

                (ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์) 

   ประธานกรรมการมูลนิธิศูนยบ์ูรณาการพฒันามนุษย ์


